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تنرش األمانة العامة لألمم املتحدة مرجع ممارسات مجلس األمن وملحقاته ليكون 
دليالً إلجراءات مجلس األمن منذ عقده ألول اجتماعاته يف عام 1946 وما بعده. وقد 

صمم املرجع ملساعدة املسؤولني الحكوميني ومماريس القانون الدويل واألكاديميني 
وجميع املهتمني بأعمال األمم املتحدة عىل متابعة ممارسات مجلس األمن املتطورة 

وتحقيق فهم أفضل لإلطار الذي يعمل داخله. ويقدم املنشور، بأشمل صورة 
ممكنة، االتجاهات الجديدة يف تطبيق املجلس مليثاق األمم املتحدة ولنظامه الداخيل 

املؤقت. واملرجع هو الوثيقة الرسمية الوحيدة من نوعها وال يستند سوى إىل مداوالت 
املجلس ومقرراته وغري ذلك من الوثائق الرسمية التي تعرض عليه.

ويغطي امللحق الحايل، وهو الثاني عرش )املجلد الثاني( يف سلسلة ملحقات املرجع، 
السنوات من 1993 إىل 1995. وهو يتناول فرتة اتسع فيها نطاق ممارسة املجلس 

بشكل ملحوظ يف مجاالت منع نشوب الرصاعات وحفظ السالم والتدخل اإلنساني 
واملساعدة االنتخابية، وذلك استجابة للتغيريات والتحّديات الجديدة التي طرأت عىل 

الساحة الدولية. وقد شهدت هذه الفرتة أيضاً أبعاداً جديدة لتفسري املجلس مليثاق 
األمم املتحدة.
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1٠٤٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

الفصل الثاني عشر

النظر في أحكام مواد أخرى من الميثاق
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1٠٤9 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

مالحظة استهاللية

يتناول هذا الفصل الثاين عشر نظر جملس األمن يف مواد امليثاق غري املتناولة يف الفصول السابقة.
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المادة 1، الفقرة ٢  - ألف 
املادة ١، الفقرة 2

مقاصد األمم املتحدة هي: إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس 
احرتام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون 
لتعزيز  التدابري األخرى املالئمة  لكل منها تقرير مصريها، وكذلك اختاذ 

السلم العام.

مالحظة
أثناء الفرتة املستعرضة، مل ُيشر صراحة إىل املادة ١ )الفقرة 2( يف أّي من 
مقررات اجمللس أو مداوالته. ومع ذلك كان هناك عدد من اإلشارات 
ومقرراته  اجمللس  مداوالت  يف  املصري  تقرير  مبدأ  إىل  والضمنية  الصرحية 
تطرق  ذلك،  على  وعالوة  وهاييت.  الغربية،  والصحراء  باالو،  خبصوص 
اجمللس إىل مبدأ تقرير املصري خبصوص احلالة يف كمبوديا، اليت ذّكر اجمللس 
فيها بأن للشعب الكمبودي احلق يف تقرير مصريه السياسي عن طريق 

االنتخاب احلر والنزيه جلمعية تأسيسية ١.
واحلاالت ١ إىل ٣ أدناه تعكس ممارسة اجمللس املتعلقة بالتطرق إىل 
أحكام املادة ١ )الفقرة 2(، على النحو الذي تصّوره مقرراته ومداوالته 
املتعلقة  واملسألة  الغربية،  بالصحراء  يتعلق  فيما  واحلالة  باالو،  خبصوص 

هباييت.

الحالة 1
الرسالة املؤرخة 2 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ املوجهة إىل رئيس 

جملس األمن من ممثل جملس الوصاية
يف اجللسة ٣٤55، املعقودة يف ١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، أدرج 
اجمللس يف جدول أعماله رسالة مؤرخة 2 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس جملس الوصاية 2. وكانت الرسالة 
تتضمن نص مشروع قرار يوصي جملس الوصاية بأن يعتمده جملس األمن 
املشمول  اهلادئ  احمليط  جزر  بإقليم  اخلاص  الوصاية  اتفاق  إهناء  بشأن 

بالوصاية )باالو(.

من  الرابعة  الفقرة  آذار/مارس ١٩٩٣،   ٨ املؤرخ   )١٩٩٣( القرار ٨١٠   ١

الديباجة.
.S/1994/1234  2

الذي   ،)١٩٩٤(  ٩56 القرار  اجمللس  اختذ  نفسها،  اجللسة  ويف 
تقرير  باالو قد مارس حبرية حقه يف  بأن شعب  اقتناعه  فيه عن  أعرب 
املصري مبوافقته على اتفاق الوضع اجلديد يف استفتاء عام راقبته بعثة زائرة 
السلطة  عمدت  االستفتاء،  هذا  على  عالوة  وأنه  الوصاية،  جملس  من 
لة حسب األصول إىل اختاذ قرار توافق فيه على  التشريعية لباالو املشكَّ
اتفاق الوضع اجلديد فأعربت بذلك إعرابًا حراً عن رغبتها يف إهناء وضع 
نفاذ  بدء  أيضًا، يف ضوء  بالوصاية. وقرر اجمللس  باالو كإقليم مشمول 
أن   ،١٩٩٤ األول/أكتوبر  تشرين   ١ يف  لباالو  اجلديد  الوضع  اتفاق 
أهداف اتفاق الوصاية قد حتققت متامًا، وأن انطباق اتفاق الوصاية قد 

انقضى فيما يتعلق بباالو.
وعّلق بعض املتكلمني، الذين حتدثوا بعد اختاذ القرار، على املكانة 
التارخيية للقرار املتخذ بقوهلم إن إهناء اتفاق الوصاية آلخر إقليم مشمول 
ناجحة  خامتة  ميثل  باالو،  وهو  أال  اهلادئ،  احمليط  جزر  من  بالوصاية 
ذلك  ملسؤوليات  إهناء  ويشكل  الوصاية  جملس  عمل  من  هام  لفصل 
اجمللس املباشرة عن باالو ٣. وقال ممثل الصني إن حكومة وشعب الصني 
بالوصاية،  املشمولة  األقاليم  السنوات، شعوب  مدى  على  أيدا،   لطاملا 
االستقالل  حتقيق  إىل  الرامية  جهودها  يف  باالو،  شعب  ذلك  يف  مبا 
املزيد  لتشجيع  استعداد  على  وشعبها  الصني  وحكومة  املصري.  وتقرير 
من عالقات الصداقة والتعاون بني البلدين انطالقًا من املبادئ اخلمسة 
الواليات  ممثلة  بصفتها  متكلمة  الرئيسة،  وقالت   .٤ السلمي  للتعايش 
املتحدة، إن بلدها ظل يعرتف دائمًا باملنطلق األساسي لنظام الوصاية 
ويؤيده: وهذا املنطلق هو أن شعب باالو جيب أن يكون حراً يف السري 

على الطريق الذي خيتاره 5.

احلالة ٢
احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

تقريراً  العام إىل اجمللس  الثاين/يناير ١٩٩٣، قدم األمني  يف 26 كانون 
باملواقف  فيه  ذّكر   ،6 الغربية  بالصحراء  يتعلق  فيما  احلالة  عن  مرحليًا 

S/PV.3455، الصفحة ٣ )اململكة املتحدة(؛ والصفحتان 2 و٣ )فرنسا(   ٣

والصفحتان ٣ و٤ )نيوزيلندا(.
املرجع نفسه، الصفحتان ٤ و5.  ٤

املرجع نفسه، الصفحة 5.  5

.S/25170  6

الجزء األول
النظر في مقاصد األمم المتحدة ومبادئها )المادتان 1 و٢ من الميثاق(
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 ٧ التسوية  خطة  أحكام  بشأن  البوليساريو  وجبهة  للمغرب  األساسية 
بوجود  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد  الناخبني.  هوية  بتحديد  املتعلقة 
حبيث  القضية،  هذه  بشأن  الطرفني  نظر  وجهات  يف  جذري  تعارض 
يويل أحدمها أمهية رئيسية لقائمة األشخاص الذين جرى عدهم يف سنة 

١٩٧٤، ويرى اآلخر أن أمهيتها نسبية.
ويف اجللسة ٣١٧٩، املعقودة يف 2 آذار/مارس ١٩٩٣، اختذ اجمللس 
القرار ٨٠٩ )١٩٩٣(، الذي صمم فيه على أن تنفذ خطة التسوية املتعلقة 
مبسألة الصحراء الغربية بدون أّي إبطاء بغية التوصل إىل حل عادل ودائم، 
ودعا األمني العام وممثله اخلاص إىل تكثيف جهودمها مع الطرفني بغية حل 
املسائل اليت حددها األمني العام يف تقريره، وال سيما تلك املسائل املتعلقة 
بتفسري وتطبيق معايري أهلية الناخبني، ودعا كذلك األمني العام إىل القيام 
باألعمال التحضريية الالزمة لتنظيم االستفتاء اخلاص بتقرير املصري لشعب 
الصحراء الغربية وإىل التشاور تبعًا لذلك مع الطرفني بقصد البدء يف تسجيل 

الناخبني على وجه السرعة بدًءا بالقوائم املستكملة لتعداد عام ١٩٧٤.
وأكد ممثل االحتاد الروسي، متحدثًا بعد اختاذ القرار، ضرورة اختاذ 
تدابري تؤدي إىل إجياد حلول مقبولة بشكل متبادل واملضي قدمًا بعملية 
التسوية على أساس قرارات جملس األمن اليت يستلزمها األمر. وقال إنه 
يؤمن بأن القرار هو مبثابة إعادة تأكيد التأييد جلهود األمني العام الرامية 
إىل إجراء استفتاء خاص بتقرير املصري لشعب الصحراء الغربية، بالتعاون 

مع منظمة الوحدة األفريقية ٨.
عملية  على  قصوى  أمهية  يعلق  بلده  إن  فنزويال  ممثل  قال  كذلك 
الذي  الدويل،  اجملتمع  قلق  ويشاطر  الغربية،  الصحراء  يف  املصري  تقرير 
تكرر اإلعراب عنه يف القرار املتخذ تواً، إزاء املصاعب والتأخريات اليت 
تعرتض االنتهاء من العملية بنجاح. وأكد أن أّي اتفاق ينبغي أن يستند 
إىل مشاورات متواصلة مع الطرفني وبالتايل يستند إىل اتفاقهما. وأعرب 
عن تأييد بلده للنداء املوجه إىل الطرفني لكي يتعاونا مع األمني العام يف 
تنفيذ خطة التسوية، وذلك بناًء على أهنا األساس الوحيد املتاح واملتفق 

عليه الذي ميكن أن يشكل إطاراً هلذه العملية ٩.
املعقودة يف  املتخذ يف اجللسة ٣555،  وبالقرار ٩٠٧ )١٩٩٤(، 
2٩ آذار/مارس ١٩٩٤، رحب اجمللس باالقرتاح التوفيقي لألمني العام 
سليمًا  إطاراً  بوصفه   ١٠ التصويت  أهلية  معايري  وتطبيق  تفسري  بشأن 

لتحديد أهلية املشاركة يف استفتاء لتقرير مصري شعب الصحراء الغربية.
الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، رحب أعضاء اجمللس، عن  ويف ١5 تشرين 
املنطقة يف وقت الحق  زيارة  العام  األمني  بقرار   ،١١ بيان رئاسي  طريق 

.S/21360  ٧

S/PV.3179، الصفحة ٣.  ٨

املرجع نفسه، الصفحات ٣ إىل 6.  ٩

.S/26185 انظر  ١٠

.S/PRST/1994/67  ١١

من الشهر، وأعرب اجمللس عن أمله يف إحراز تقدم كبري يف تنفيذ خطة 
التسوية وإجراء االستفتاء الذي طال تأخره. وذكر اجمللس أيضًا يف البيان 
أنه يعتقد اعتقاداً راسخًا أنه جيب عدم حدوث أّي مزيد من التأخري بدون 
مربر يف إجراء استفتاء حر وعادل وحمايد من أجل تقرير شعب الصحراء 

الغربية ملصريه وفقًا خلطة التسوية.
وبقرارات الحقة ١2، كرر اجمللس اإلعراب عن التزامه بالقيام، دون 
مزيد من التأخري، بإجراء استفتاء حر ونزيه وحمايد لتقرير مصري شعب 

الصحراء الغربية وفقًا خلطة التسوية ١٣ اليت قبلها الطرفان.
وأفاد األمني العام، يف تقاريره ١٤ والرسالة ١5 اليت قدمها إىل اجمللس 
الثاين/نوفمرب  تشرين   2٤ إىل   ١٩٩٣ أيار/مايو   2١ من  الفرتة  خالل 
١٩٩5، عن العقوبات اليت حالت دون تنفيذ خطة التسوية، ال سيما 
األحكام املتعلقة بتحديد هوية الناخبني، يف الوقت احملدد. وقال رئيس 
من ٤ آب/ الفرتة  العام خالل  األمني  على  هبا  رد  رسائل  اجمللس، يف 

أغسطس إىل 6 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩5 ١6، إن أعضاء اجمللس كرروا 
أن  يف  أملهم  عن  وأعربوا  التسوية،  خطة  لتنفيذ  تأييدهم  عن  اإلعراب 
يتعاون كال الطرفني تعاونًا كاماًل مع األمني العام وممثله اخلاص، وأكدوا 

احلاجة إىل تسوية املسائل املعلقة.

احلالة 3
املسألة املتعلقة هباييت

اجمللس  أدرج  متوز/يوليه ١٩٩٤،  املعقودة يف ٣١  اجللسة ٣٤١٣،  يف 
انتباه أعضاء  الرئيس  أعماله ١٧. ووجه  العام يف جدول  تقريرين لألمني 

القرارات ٩٧٣ )١٩٩5( املؤرخ ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩5، و٩٩5   ١2

)١٩٩5( املؤرخ 26 أيار/مايو ١٩٩5، و١٠٠2 )١٩٩5( املؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه 
١٩٩5، و١٠١٧ )١٩٩5( املؤرخ 22 أيلول/سبتمرب ١٩٩5، و١٠٣٣ )١٩٩5( 

املؤرخ ١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩5.
.Corr.1و S/22464و S/21360  ١٣

املؤرخة 2١  الغربية،  بالصحراء  يتعلق  فيما  احلالة  العام عن  تقارير األمني   ١٤

أيار/مايو ١٩٩٣ )S/25818(؛ و2٨ متوز/يوليه ١٩٩٣ )S/26185(؛ و2٤ تشرين 
 Add.1و S/1994/283( ؛ و١٠ آذار/مارس ١٩٩٤)S/26797( الثاين/نوفمرب ١٩٩٣
وAdd.1/Corr.1(؛ و١2 متوز/يوليه ١٩٩٤ )S/1994/819(؛ و5 تشرين الثاين/نوفمرب 
 S/1994/1420(  ١٩٩٤ األول/ديسمرب  كانون  و١٤  )S/1994/1257(؛   ١٩٩٤ 
أيار/مايو  و١٩  وAdd.1(؛   S/1995/240(  ١٩٩5 نيسان/أبريل  و١2  وAdd.1(؛ 
تشرين  و2٤  )S/1995/779(؛  أيلول/سبتمرب ١٩٩5  و٨  )S/1995/404(؛   ١٩٩5

.)S/1995/986( ١٩٩5 الثاين/نوفمرب
الرسالة املؤرخة 2٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩5 املوجهة من األمني العام   ١5

.)S/1995/924( إىل رئيس جملس األمن
الرسائل املوجهة إىل األمني العام من رئيس جملس األمن املؤرخة ٤ آب/  ١6

)S/26848(؛   ١٩٩٣ األول/ديسمرب  و6 كانون  )S/26239(؛   ١٩٩٣  أغسطس 
.)S/1995/925( ١٩٩5 و6 تشرين الثاين/نوفمرب

.S/1994/871و S/1994/828  ١٧
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اجمللس إىل رسالة مؤرخة 2٩ متوز/يوليه ١٩٩٤ موجهة إىل األمني العام 
برتران   - جان  هاييت،  رئيس  من  رسالة  هبا  حييل   ،١٨ هاييت  ممثل  من 
أريستيد، يدعو فيها إىل قيام اجملتمع الدويل باختاذ إجراء سريع وحاسم، 
يف إطار سلطة األمم املتحدة، هبدف تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز تنفيذاً 
كاماًل. ووجه الرئيس انتباههم أيضًا إىل مشروع قرار مقدم من األرجنتني 
وفرنسا وكندا والواليات املتحدة ١٩، وكذلك إىل رسالة مؤرخة ٣٠ متوز/

فيها  يبلغه   ،2٠ هاييت  ممثل  من  اجمللس  رئيس  إىل  موجهة  يوليه ١٩٩٤ 
مبوافقة حكومة الرئيس أريستيد على مشروع القرار، الذي اعتربته إطاراً 

مناسبًا لتنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز.
وقال ممثل هاييت إن وفد بلده، إذ بنّي قبول حكومة الرئيس أريستيد 
الدفاع عن سيادته  إليه يف  ينضم  أن  الدويل  يناشد اجملتمع  القرار،  ملشروع 
األمم  األزمة يف هاييت، سعت  بداية  أنه منذ  الوطنية 2١. ورأى ممثل كندا 
الوساطة  البلد عن طريق جهود  ذلك  الدميقراطية يف  استعادة  إىل  املتحدة 
ووسائل دبلوماسية أخرى وكذلك عن طريق جمموعة من اجلزاءات املتدرجة يف 
الشدة، وأن استعادة رئيس هاييت املنتخب دميقراطيًا، جان - برتران أريستيد، 
عنصر حيوي الستعادة الدميقراطية يف ذلك البلد. وعالوة على ذلك، نظراً 
القمع  واستمرار  بشكل كبري  هاييت  يف  اإلنسانية  احلالة  تدهور  الستمرار 
السبب،  وهلذا  الواقع.  األمر  باستمرار  السماح  الوسع  يف  ليس  الوحشي، 

اشرتكت حكومة كندا يف تقدمي مشروع القرار املعروض على اجمللس 22.
ورأى ممثل املكسيك أن اجمللس، يتصرف، منذ بداية هذه األزمة، 
بناًء على طلب احلكومة الشرعية، والرئيس أريستيد اآلن ال يعرتض على 
استعمال القوة الستعادة حقوقه وحقوق شعب هاييت. وقال إن املكسيك 
الدستوري  النظام  استعادة  إىل  واحلاجة  القائمة  الصعوبات  متامًا  تدرك 
هناك  ليست  أنه  أيضًا  تعتقد  فإهنا  ذلك،  ومع  هاييت.  يف  والدميقراطية 
عناصر كافية تربر استعمال القوة، ناهيك عن تربير منح إذن عام لقوات 
اجلهود  ومواصلة  إجراء.  الختاذ  بدقة  حمددة  ليست  اجلنسيات  متعددة 
السياسية والدبلوماسية للتوصل إىل حلول تتسق مع امليثاق ما زالت، يف 
رأيه، هي أفضل البدائل لتحقيق عودة القانون الدستوري، وممارسة شعب 

هاييت حقه يف تقرير املصري 2٣.
ويف اجللسة نفسها، اختذ اجمللس القرار ٩٤٠ )١٩٩٤(، الذي كرر 
فيه تأكيد التزامه بأن يقوم اجملتمع الدويل مبساعدة ودعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية واملؤسسية يف هاييت، وطلب إىل بعثة األمم املتحدة يف هاييت 

.S/1994/905  ١٨

.S/1994/904  ١٩

.S/1994/910  2٠

S/PV.3413، الصفحة ٤.  2١

املرجع نفسه، الصفحتان ٧ و٨.  22

املرجع نفسه، الصفحتان ٤ و5.  2٣

أن تساعد السلطات الدستورية الشرعية يف هاييت على هتيئة بيئة تفضي 
السلطات  تلك  إليها  انتخابات تشريعية حرة وعادلة، تدعو  تنظيم  إىل 
عندما  األمريكية،  الدول  منظمة  مع  بالتعاون  املتحدة،  األمم  وترصدها 

تطلب إليها السلطات ذلك.
ويف اجللسة ٣٤2٩، املعقودة يف 2٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، كرر 
يتفق  ينبغي أن  أّي عمل  بلده وهو أن  الربازيل اإلعراب عن رأي  ممثل 
اتفاقًا تامًا مع ميثاقي األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية، وقال إن 
الكامل  الدميقراطي هلاييت مع االحرتام  البناء  تأييد إعادة  بلده سيواصل 

لسيادهتا ومع االمتثال ملبدأي عدم التدخل وتقرير املصري 2٤.

المادة ٢، الفقرة ٤  - باء 
املادة 2، الفقرة ٤

ميتنع أعضاء اهليئة مجيعًا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعمال القوة 
أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألّية دولة أو 

على أّي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة.

مالحظة
إشارة  يتضمن  مقرر  أّي  األمن  جملس  يتخذ  مل  املستعرضة  الفرتة  أثناء 
صرحية إىل املادة 2 )الفقرة ٤(. بيد أن اجمللس اعتمد ستة بيانات رئاسية 
ومجيعها كان   ،25 البيانات  تلك  ويف  املادة.  تلك  بأحكام  فيها  حُيتج 
التزامهم  جمدداً  اجمللس  أعضاء  أكد  األوسط،  الشرق  يف  باحلالة  يتعلق 
بكامل سيادة لبنان واستقالله وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية داخل 
حدوده املعرتف هبا دوليًا، وأكدوا، يف هذا السياق، “وجوب أن متتنع 
مجيع الدول عن التهديد بالقوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو 
االستقالل السياسي ألّي دولة أو بأّي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد 

األمم املتحدة”.
إىل  تتطرق  عديدة  رئاسية  وبيانات  قرارات  أيضًا  اجمللس  واعتمد 
 .)٤ )الفقرة   2 املادة  يف  عليه  املنصوص  القوة  استعمال  عدم  مبدأ 
الدول  من  دولة  عدائية عرب حدود  بأعمال  القيام  اجمللس  أدان   وهكذا 
األعضاء 26 وأدان الغارات على أراضي دولة من الدول األعضاء. وأعاد 
السياسي  واستقالهلا  وسيادهتا  للدول  اإلقليمية  السالمة  مبادئ  تأكيد 

S/PV.3429، الصفحة ٧.  2٤

 2٨( S/26183الثانية؛ و الفقرة  الثاين/يناير ١٩٩٣(،  S/25185 )2٨ كانون   25

 ،S/PRST/1994/37الفقرة الثانية؛ و ،S/PRST/1994/5متوز/يوليه ١٩٩٣(، الفقرة الثانية، و
الفقرة الثانية؛ وS/PRST/1995/4، الفقرة الثانية؛ وS/PRST/1995/35، الفقرة الثانية. 

خبصوص احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك، S/PRST/1994/69، الفقرتان   26

األوىل والثانية. 
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وطالب باحرتامها احرتامــــًا كاماًل 2٧، وكذلك حرمة احلدود الدولية 2٨؛ 

خبصوص احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك، القرارات ٨١٩ )١٩٩٣(،   2٧

الديباجة؛ و٨2٤  من  الرابعة  الفقرة  الديباجة؛ و٨2٠ )١٩٩٣(،  من  الثالثة  الفقرة 
والرابعة  الثالثة  الفقرتان   ،)١٩٩٣( و٨٣6  الديباجة؛  من  الثانية  الفقرة   ،)١٩٩٣(
من الديباجة والفقرة ٣ من املنطوق؛ و٨٣٨ )١٩٩٣(، الفقرة الثانية من الديباجة؛ 
الفقرة 6 من  )أ( من  الفرعية  والفقرة  الديباجة  الثانية من  الفقرة  و٨5٩ )١٩٩٣(، 
 ،)١٩٩٤( و٩١٣  الديباجة؛  من  السادسة  الفقرة   ،)١٩٩٤( و٩٠٠  املنطوق؛ 
الديباجة؛ و٩5٩  من  الثانية  الفقرة   ،)١٩٩٤( و٩٤١  الديباجة؛  من  الثالثة  الفقرة 
املنطوق؛  من   2 الفقرة   ،)١٩٩5( و٩٧٠  الديباجة؛  من  الثالثة  الفقرة   ،)١٩٩٤(
من  الثانية  الفقرة   ،)١٩٩5( و١٠٠٣  املنطوق؛  من   ٤ الفقرة   ،)١٩٩5( و٩٨٨ 
الديباجة؛  من  الثانية  الفقرة   ،)١٩٩5( و١٠٠٤  املنطوق؛  من   ٣ والفقرة  الديباجة 
 ،)١٩٩5( و١٠١5  الديباجة؛  من  واخلامسة  الرابعة  الفقرتان   ،)١٩٩5( و١٠١٠ 
الفقرة الثانية من الديباجة؛ و١٠26 )١٩٩5(، الفقرة الثانية من الديباجة؛ و١٠٣١ 
الثاين/يناير  )٨ كانون   S/25080 والبيانات  الديباجة؛  من  الثانية  الفقرة   ،)١٩٩5(
السادسة؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ أيار/مايو   ١٠(  S/25746و األوىل؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ 
املناطق  يف  السائدة  احلالة  وخبصوص  والرابعة.  الثالثة  الفقرتان   ،S/PRST/1994/6و
 ١5( S/26084 املشمولة حبماية األمم املتحدة واملناطق اجملاورة هلا يف كرواتيا، البيانات
متوز/يوليه ١٩٩٣(، الفقرة الثالثة؛ وS/PRST/1995/6، الفقرة الثانية. وخبصوص قوة 
األمم املتحدة للحماية، القرارات ٨١5 )١٩٩٣(، الفقرة الثانية من الديباجة؛ و٨٤٧ 
)١٩٩٣(، الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و٨٧١ )١٩٩٣(، الفقرة ٣ من املنطوق؛ 
و٩٠٨ )١٩٩٤(، الفقرة 2 من املنطوق؛ و٩٤٧ )١٩٩٤(، الفقرة ١2 من املنطوق؛ 
و٩٨١ )١٩٩5(، الفقرتان الثالثة والرابعة من الديباجة؛ و٩٨2 )١٩٩5(، الفقرتان 
الثالثة والرابعة من الديباجة؛ و٩٨٣ )١٩٩5(، الفقرتان الثالثة والرابعة من الديباجة 
 ،S/PRST/1994/44 الديباجة؛ والبيان  الفقرة اخلامسة عشرة من  و٩٩٨ )١٩٩5(، 
الفقرة الرابعة. وخبصوص بعثات منظمة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، القرار ٨55 
)١٩٩٣(، الفقرة السابعة من الديباجة. وخبصوص احلالة السائدة يف منطقة بيهاتش 
الديباجة. وخبصوص  الرابعة من  الفقرة  القرار ٩5٨ )١٩٩٤(،  اآلمنة وفيما حوهلا، 
احلالة يف كرواتيا، القرارات ١٠٠٩ )١٩٩5(، الفقرة السادسة من الديباجة، و١٠2٣ 
من  الرابعة  الفقرة   ،)١٩٩5( و١٠25  املنطوق؛  من  و٣   2 الفقرتان   ،)١٩٩5(
الثانية. وخبصوص  الفقرة  أيلول/سبتمرب ١٩٩٣(،   ١٤(  S/26436 والبيان  الديباجة؛ 
الفقرة   ،)١٩٩5(  ١٠2٧ القرار  السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا  مجهورية  يف  احلالة 
الثانية من الديباجة. وخبصوص احلالة يف الشرق األوسط، القرارات ٨٠٣ )١٩٩٣(، 
الفقرة 2 من املنطوق؛ و٨52 )١٩٩٣(، الفقرة 2 من املنطوق؛ و٨٩5 )١٩٩٤(، 
الفقرة 2 من املنطوق؛ و٩٣٨ )١٩٩٤(، الفقرة 2 من املنطوق؛ و٩٧٤ )١٩٩5(، 
 S/25185 الفقرة 2 من املنطوق؛ و١٠٠6 )١٩٩5(، الفقرة 2 من املنطوق؛ والبيانات
)2٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣(، الفقرة الثانية؛ وS/26183 )2٨ متوز/يوليه ١٩٩٣(، 
الفقرة الثانية؛ وS/PRST/1994/5، الفقرة الثانية؛ وS/PRST/1994/37، الفقرة الثانية؛ 
احلالة  وخبصوص  الثانية.  الفقرة   ،S/1995/35و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/4و
و٨١١  الديباجة  من  عشرة  احلادية  الفقرة   ،)١٩٩٣(  ٨٠٤ القرارات  أنغوال،  يف 
من  السابعة  الفقرة   ،)١٩٩٣( و٨٣٤  الديباجة؛  من  الثامنة  الفقرة   ،)١٩٩٣(
الديباجة؛ و٨5١ )١٩٩٣(، الفقرة احلادية عشرة من الديباجة؛ و٨6٤ )١٩٩٣(، 
الفقرة التاسعة من الديباجة؛ و٨٩٠ )١٩٩٣( الفقرة العاشرة من الديباجة؛ و٩٠٣ 
من  الرابعة  الفقرة   ،)١٩٩٤( الديباجة؛ و٩22  من  عشرة  الثانية  الفقرة   ،)١٩٩٤(
الفقرة  الديباجة؛ و٩٤5 )١٩٩٤(،  الثالثة من  الفقرة  الديباجة؛ و٩٣2 )١٩٩٤(، 
الرابعة من الديباجة، و٩٠2 )١٩٩٤(، الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و٩66 )١٩٩٤(، 
الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و٩٧6 )١٩٩5(، الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و١٠٠٨ 
)١٩٩5(، الفقرة الرابعة من الديباجة. وخبصوص احلالة يف جورجيا، القرارات ٨٧6 

وعدم جواز استعمال القــوة لالستيـــالء علـــى األراضــي 2٩.
أو  أراٍض  ألّي  احتالل  أّي  أن  على  التأكيد  أيضًا  اجمللس  وأعاد 
ذلك  يف  مبا  باستعماهلا،  التهديد  أو  القوة  باستعمال  عليها  2٨2٩االستيالء 

)١٩٩٣(، الفقرة ١ من املنطوق؛ و٨٩6 )١٩٩٤(، الفقرتان ٤ و5 من املنطوق، 
 ٤ الفقرتان   ،)١٩٩٤( و٩٣٧  املنطوق؛  من  و٤   2 الفقرتان   ،)١٩٩٤( و٩٠6 
و٧ من املنطوق؛ و٩٧١ )١٩٩5(، الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و٩٩٣ )١٩٩5(، 
 ،)١٩٩٣ الثاين/يناير  )2٩ كانون   S/25198 والبيانات  الديباجة؛  من  الثالثة  الفقرة 
 ،S/PRST/1995/12و والثانية؛  األوىل  الفقرتان   ،S/PRST/1994/78و الثانية؛  الفقرة 
الفقرة الثانية. وخبصوص احلالة املتعلقة بناغورين كاراباخ، القرارات ٨22 )١٩٩٣(، 
الفقرة السابعة من الديباجة؛ و٨5٣ )١٩٩٣(، الفقرة الثامنة من الديباجة؛ و٨٧٤ 
من  السادسة  الفقرة   ،)١٩٩٣( و٨٨٤  الديباجة؛  من  اخلامسة  الفقرة   )١٩٩٣(
 S/26326الثانية؛ و الفقرة  نيسان/أبريل ١٩٩٣(،   6(  S/25539 والبيانات  الديباجة؛ 
الثالثة.  الفقرة   ،S/PRST/1995/21و الثالثة؛  الفقرة  ١٩٩٣(؛  آب/أغسطس   ١٨(
وخبصوص احلالة يف كمبوديا، القرارات ٨٤٠ )١٩٩٣(، الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ 
احلالة يف طاجيكستان وعلى  املنطوق. وخبصوص  من  الفقرة ٤  و٨٨٠ )١٩٩٣(، 
امتداد احلدود الطاجيكستانية - األفغانية، القرارات ٩٩٩ )١٩٩5(، الفقرة الثالثة من 
 2٣( S/26341 الفقرة الثالثة من الديباجة؛ والبيانان ،)الديباجة؛ و١٠٣٠ )١٩٩5
آب/أغسطس ١٩٩٣(، الفقرة الثالثة؛ وS/PRST/1995/42، الفقرة الثالثة. وخبصوص 
الشكوى املقدمة من أوكرانيا، البيان S/26118 )2٠ متوز/يوليه ١٩٩٣(، الفقرة الرابعة. 
وخبصوص احلالة املتعلقة برواندا، القرارات ٩١2 )١٩٩٤(، الفقرة ١٤ من املنطوق؛ 
الفقرة   ،)١٩٩٤( الديباحة؛ و٩25  من  عشرة  السادسة  الفقرة   ،)١٩٩٤( و٩١٨ 
السابعة عشرة من الديباجة؛ والبيان S/PRST/1994/21، الفقرة الثالثة عشرة. وخبصوص 
احلالة يف الصومال، القرار ٨٩٧ )١٩٩٤(، الفقرة اخلامسة من الديباجة. وخبصوص 
احلالة بني العراق والكويت، القراران ٩٤٩ )١٩٩٤(، الفقرة التاسعة من الديباجة؛ 
و٩٨6 )١٩٩5(، الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ والبيانان S/PRST/1994/58، الفقرة 
البيانان  أفغانستان،  احلالة يف  الثانية. وخبصوص  الفقرة   ،S/PRST/1994/68الرابعة؛ و
S/PRST/1994/43، الفقرة السابعة؛ وS/PRST/1994/77، الفقرة السابعة. وخبصوص 

احلالة يف قربص، القرار ٩٣٩ )١٩٩٤(، الفقرة 2 من املنطوق.
الفقرة ١  القرار ٨٠6 )١٩٩٣(،  العراق والكويت،  احلالة بني  خبصوص   2٨

الثانية؛  الفقرة  الثاين/يناير ١٩٩٣(،  S/25091 )١١ كانون  والبيانات  املنطوق؛   من 
وS/26006 )2٨ حزيران/يونيه ١٩٩٣(، الفقرة الثالثة؛ وS/26787 )2٣ تشرين الثاين/

نوفمرب ١٩٩٣(، الفقرة الثالثة. وخبصوص احلالة املتعلقة بناغورين كاراباخ، القرارات 
٨22 )١٩٩٣(، الفقرة الثامنة من الديباجة؛ و٨5٣ )١٩٩٣(، الفقرة التاسعة من 
الديباجة؛ و٨٧٤ )١٩٩٣(، الفقرة السادسة من الديباجة؛ و٨٨٤ )١٩٩٣(، الفقرة 
السابعة من الديباجة؛ والبيانات S/25539 )6 نيسان/أبريل ١٩٩٣(، الفقرة الثانية؛ 
وS/26326 )١٨ آب/أغسطس ١٩٩٣(، الفقرة الثالثة؛ وS/PRST/1995/21، الفقرة 
 - الطاجيكستانية  احلدود  امتداد  وعلى  طاجيكستان  يف  احلالة  وخبصوص  الثالثة. 
 2٣( S/26341 الفقرة الثالثة من الديباجة؛ والبيانان ،)األفغانية، القرار ٩٩٩ )١٩٩5
آب/أغسطس ١٩٩٣(، الفقرة الثالثة؛ وS/PRST/1995/42، الفقرة الثالثة. وخبصوص 
احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك، القرار ٩5٩ )١٩٩٤(، الفقرة 2 من املنطوق؛ 
الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/69و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/66  والبيانات 

وS/PRST/1999/71، الفقرة الرابعة.
 ،)١٩٩٣(  ٨22 القرارات  بناغورين كاراباخ،  املتعلقة  احلالة  خبصوص   2٩

الفقرة الثامنة من الديباجة؛ و٨5٣ )١٩٩٣(، الفقرة التاسعة من الديباجة؛ و٨٧٤ 
من  السابعة  الفقرة   ،)١٩٩٣( و٨٨٤  الديباجة؛  من  السادسة  الفقرة   ،)١٩٩٣(

الديباجة؛ والبيان S/PRST/1995/21، الفقرة الثالثة.
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 .٣٠ مقبولة  وغري  مشروعة  غري  ممارسة  يعترب  اإلثين”،  “التطهري  ممارسة 
وطالب بأن تتوقف على الفور مجيع عمليات االستيالء على األراضي 
بالقوة ٣١. وشدد أيضًا على أنه ال ميكن قبول أّي حماوالت حلل النزاع 
“بالوسائل العسكرية” ٣2 وطلب إىل طريف النزاع االمتناع عن التهديد 

بالقوة أو استخدامها ٣٣.
الدول  من  التدخل  بوقف  اجمللس  طالب  احلاالت،  من  عدد  ويف 
اخلارجية ٣٤، وطلب إىل الدول االمتناع عن أّي عمل يكون من شأنه 
تقويض عمليات السلم ٣5 أو يؤدي إىل تفاقم النزاعات أو زيادة التوترات، 

أو منع ذلك العمل أو الثين عنه ٣6.
وتطرق بعض مقررات اجمللس أيضًا إىل العالقة بني اإلرهاب الدويل 
وعدم استعمال القوة، فأعرب اجمللس فيها عن اقتناعه بأن قمع أعمال 

خبصوص احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك، القرارات ٨١٩ )١٩٩٣(،   ٣٠

الفقرة   ،)١٩٩٣( و٨2٠  املنطوق؛  من   5 والفقرة  الديباجة  من  السادسة  الفقرة 
الديباجة والفقرة ٣  السادسة من  الفقرة  الديباجة؛ و٨٣6 )١٩٩٣(،  اخلامسة من 
من املنطوق؛ و٨5٩ )١٩٩٣(، الفقرة العاشرة من الديباجة والفقرة الفرعية )ج( من 
 S/26134١٠ أيار/مايو ١٩٩٣(، الفقرة السادسة؛ و( S/25746 الفقرة 6؛ والبيانات

)22 متوز/يوليه ١٩٩٣(، الفقرة الرابعة؛ وS/PRST/1994/6، الفقرة الرابعة.
القرار ٨2٤ )١٩٩٣(، الفقرة 2.  ٣١

و١٠٠٤  الديباجة؛  من  الثالثة  الفقرة   ،)١٩٩5(  ٩٨٧ القرارات   ٣2

6؛  الفقرة   ،)١٩٩5( و١٠١6  الديباجة؛  من  التاسعة  الفقرة   ،)١٩٩5(
الثالثة؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/31و األوىل؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/24  والبيانات 

وS/PRST/1995/47، الفقرة الثانية.
خبصوص قوة األمم املتحدة للحماية، القرار ٩٨١ )١٩٩5(، الفقرة ٨.  ٣٣

الفقرة ٩. وخبصوص  القرار ٨٠٤ )١٩٩٣(،  خبصوص احلالة يف أنغوال،   ٣٤

و٨٣٨  ٣؛  الفقرة   ،)١٩٩٣(  ٩١٨ القرار  واهلرسك،  البوسنة  مجهورية  يف  احلالة 
أيار/مايو   ١٠(  S/25746 والبيان  الديباجة؛  من  والرابعة  الثالثة  الفقرتان   ،)١٩٩٣(

١٩٩٣(، الفقرة اخلامسة.
خبصوص احلالة يف أنغوال، القرارات ٨١٩ )١٩٩٣(، الفقرة ١٠؛ و٨5١   ٣5

الديباجة. وخبصوص  من  الثالثة  الفقرة   ،)١٩٩٣( الفقرة ١١؛ و٨6٤   ،)١٩٩٣(
احلالة يف ليربيا، القرار ٨١٣ )١٩٩٣(، الفقرة ١2. وخبصوص احلالة يف طاجيكستان 
وعلى امتداد احلدود الطاجيكستانية - األفغانية، القرارات ٩6٨ )١٩٩٤(، الفقرة 
والبيانات  الفقرة ١١؛   ،)١٩٩5( الفقرة ١١؛ و١٠٣٠   ،)١٩٩5(  ١١؛ و٩٩٩ 
S/PRST/1994/65؛ وS/PRST/1995/16، الفقرة الثالثة؛ وS/PRST/1995/42، الفقرة 

الثالثة. وخبصوص احلالة يف جورجيا، القرار ٨٧6 )١٩٩٣(، الفقرة ٨.
١١؛  الفقرة   ،)١٩٩٤(  ٩5٤ القرار  الصومال،  يف  احلالة  خبصوص   ٣6

البيان  بوروندي،  يف  احلالة  وخبصوص  الثامنة.  الفقرة   ،S/PRST/1995/15  والبيان 
كاراباخ،  بناغورين  املتعلقة  احلالة  وخبصوص  الثامنة.  الفقرة   ،S/PRST/1995/13

و٨٨٤  ١٠؛  الفقرة   ،)١٩٩٣( و٨٧٤  ١٠؛  الفقرة   ،)١٩٩٣(  ٨5٣ القرارات 
)١٩٩٣(، الفقرتان 2 و6؛ والبيان S/26326 )١٨ آب/أغسطس ١٩٩٣(، الفقرة 
الرابعة. وخبصوص احلالة املتعلقة برواندا، القرار ٨١2 )١٩٩٣(، الفقرة ٩؛ والبيانان 
S/PRST/1994/21، الفقرة الثانية عشرة؛ وS/PRST/1995/22، الفقرة الرابعة. وانظر 

أيضًا القرار ٩١2 )١٩٩٤(، الفقرة احلادية عشرة من الديباجة. وخبصوص احلالة يف 
اجلمهورية اليمنية، القراران ٩2٤ )١٩٩٤(، الفقرة 2؛ و٩٣١ )١٩٩٤(؛ الفقرة 5. 

اإلرهاب الدويل، مبا فيها تلك اليت تكون دول ضالعة فيها بشكل مباشر 
أو غري مباشر، هو أمر أساسي لصون السلم واألمن الدوليني ٣٧، وطالب 
بوضع حّد للهجمات اإلرهابية فوراً ٣٨. ويف مقرر آخر، إذ رأى اجمللس 
أنه، وفقًا لألحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة من شأن أّي 
عدوان يشمل استعمال األسلحة النووية أن يعرض السلم واألمن الدوليني 
الدول  هبا  أدلت  اليت  بالبيانات  التقدير  مع  علمًا  أحاط  فإنه  للخطر، 
احلائزة لألسلحة النووية واليت قدمت فيها إىل الدول غري احلائزة لألسلحة 
النووية األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ضمانات أمن 

من استعمال األسلحة النووية ٣٩.
ويف عدد من احلاالت، طالب اجمللس األطراف باحرتام اتفاقات وقف 
وطلب  االتفاقات.  هذه  انتهاكات  وأدان  عليها  واحلفاظ  النار  إطالق 
أيضًا وقف األعمال القتالية و/أو أعمال العنف، مبا يف ذلك انتهاكات 
األعمال  وقف  أو  النفس  ضبط  وممارسة  الدويل،  اإلنساين   القانون 
االستفزازية ٤٠. ويف إحدى احلاالت، طالب اجمللس بانسحاب القوات 
األجنبية من أراضي دولة من الدول األعضاء ٤١. ويف حالة أخرى، أكد 
على أمهية القيام فوراً برتحيل مجيع القوات األجنبية واملستشارين واألفراد 

العسكريني األجانب ٤2.
باحرتام  مماثلة  مطالبات  داخلية،  نزاعات  سياق  يف  اجمللس،  ووجه 
القتالية،  األعمال  ووقف  عليها،  واحلفاظ  النار  إطالق  وقف   اتفاقات 

خبصوص اجلماهريية العربية الليبية، القرار ٨٨٣ )١٩٩٣(، الفقرة اخلامسة   ٣٧

من الديباجة. 
الذي اختذه جملس األمن بشأن اهلجمات اإلرهابية يف  خبصوص اإلجراء   ٣٨

بوينس آيرس ولندن، S/PRST/1994/40، الفقرة اخلامسة.
واململكة  والصني  وفرنسا  الروسي  االحتاد  من  املقدم  االقرتاح  خبصوص   ٣٩

املتحدة والواليات املتحدة بشأن الضمانات األمنية، القرار ٩٨٤ )١٩٩5(، الفقرة 
السابعة من الديباجة، والفقرة ١ من املنطوق.

 ٩5٩ القرار  واهلرسك،  البوسنة  مجهورية  يف  احلالة  خبصوص   ٤٠

والبيانات  املنطوق؛  من  و٤   ١ والفقرتان  الديباجة،  من  الثامنة  الفقرة   ،)١٩٩٤( 
S/PRST/1994/66، الفقرات األوىل إىل الثالثة؛ وS/PRST/1994/69، الفقرتان الثانية 

والرابعة؛ وS/PRST/1994/71، الفقرة الرابعة. وخبصوص احلالة يف طاجيكستان وعلى 
٩؛  الفقرة   ،)١٩٩٤(  ٩6٨ القرارات  األفغانية،   - الطاجيكستانية  احلدود  امتداد 
و٩٩٩ )١٩٩5(، الفقرة العاشرة من الديباجة والفقرة ١١ من املنطوق؛ و١٠٣٠ 
الفقرة   ،)١٩٩٣ آب/أغسطس   2٣(  S/26341 والبيانات  ١١؛  الفقرة   ،)١٩٩5(
الثالثة؛  الفقرة   ،S/1994/1118و الرابعة؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/56و  الثانية؛ 
وخبصوص  الثالثة.  الفقرة   ،S/PRST/1995/16و الثالثة؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/65و
احلالة بني العراق والكويت، القرار ٩٤٩ )١٩٩٤(، الفقرات 2 إىل ٤. وخبصوص 
احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، القرار ١٠٠2 )١٩٩5(، الفقرة 5. وخبصوص 

احلالة املتعلقة برواندا، القرار ٩٧٨ )١٩٩5(، الفقرة ٤.
 ،S/PRST/1994/6 البيان  واهلرسك،  البوسنة  مجهورية  يف  احلالة  خبصوص   ٤١

الفقرة الثالثة.
خبصوص احلالة يف كمبوديا، القرار ٨١٠ )١٩٩٣(، الفقرة الثانية عشرة من   ٤2

الديباجة.
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مبا فيها انتهاك القانون اإلنساين الدويل، وسحب القوات، وممارسة ضبط 
النفس ٤٣.

خبصوص احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك، القرارات ٨١٩ )١٩٩٣(،   ٤٣

الفقرة الرابعة من الديباجة والفقرة 2 من املنطوق؛ و٨2٠ )١٩٩٣(، الفقرة ٤؛ و٨2٤ 
الفقرة 2؛ و٩١٣  الفقرة ٤؛ و٨5٩ )١٩٩٣(،  من  )أ(  الفرعية  الفقرة   ،)١٩٩٣(
)١٩٩٤( الفقرات ١ و٣ و٤؛ و٩٤2 )١٩٩٤(، الفقرة ٤؛ و١٠٠٤ )١٩٩5(، 
الثالثة؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ الثاين/يناير  كانون   ٨(  S/25079 والبيانات  ١؛   الفقرة 
وS/25162 )25 كانون الثاين/يناير ١٩٩٣(، الفقرة الثانية؛ وS/25361 )٣ آذار/مارس 
الفقرة  الثالثة؛ وS/25426 )١٧ آذار/مارس ١٩٩٣(،  الفقرات األوىل إىل   ،)١٩٩٣
 S/25520و والرابعة؛  الثالثة  الفقرتان   ،)١٩٩٣ آذار/مارس   25(  S/25471و  الثالثة؛ 
 ،)١٩٩٣ نيسان/أبريل   2١(  S/25646و الثالثة؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ نيسان/أبريل   ٣(
الفقرة الثانية؛ وS/25746 )١٠ أيار/مايو ١٩٩٣(، الفقرة الثانية؛ وS/26134 )22 متوز/

يوليه ١٩٩٣(، الفقرتان الثانية والثالثة؛ وS/26716 )٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣(، 
 الفقرتان الثانية واخلامسة؛ وS/26717 )٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣(، الفقرة الرابعة؛ 
 ،S/PRST/1994/14؛ وS/PRST/1994/6الفقرتان الثانية واخلامسة، و ،S/PRST/1994/1و
 ،S/PRST/1994/23و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/19و والسابعة؛  الثالثة  الفقرتان 
 ،S/PRST/1994/29و الثالثة؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/26و األوىل؛  الفقرة 
الفقرة   ،S/PRST/1994/50و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/31و الثانية؛  الفقرة 
الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/1و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/71و  األوىل؛ 
الفقرة   ،S/PRST/1995/24و والثالثة؛  الثانية  الفقرتان   ،S/PRST/1995/8و
الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/33و الثالثة؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/31و  الثانية؛ 
الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/47و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/34و 
املشمولة  املناطق  يف  السائدة  احلالة  وخبصوص  الثالثة.  الفقرة   ،S/PRST/1995/52و
حبماية األمم املتحدة واملناطق اجملاورة هلا يف كرواتيا، القراران ٨٠2 )١٩٩٣(، الفقرات 
١ و٤ و٩؛ و٨٧١ )١٩٩٣(، الفقرة 6؛ والبيانات S/25178 )2٧ كانون الثاين/يناير 
١٩٩٣(، الفقرة الثانية؛ وS/26084 )١5 متوز/يوليه ١٩٩٣(، الفقرتان األوىل والثانية؛ 
وS/26199 )٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٣(، الفقرة الثالثة. وخبصوص احلالة يف كرواتيا، القرار 
١٠2٣ )١٩٩5(، الفقرة ٣؛ والبيان S/26436 )١٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣(، الفقرة 
الفقرتان ٩  القرار ٩٠٨ )١٩٩٤(،  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  الثانية. وخبصوص 
الفقرة   ،S/PRST/1995/50 البيان  السابقة،  يوغوسالفيا  يف  احلالة  وخبصوص  و22. 
األوىل. وخبصوص احلالة يف موزامبيق، القراران ٨٨2 )١٩٩٣(، الفقرة ١١؛ و٨٩٨ 
 2٨( S/25185 البيانات  الشرق األوسط،  احلالة يف  الفقرة ٧. وخبصوص   )١٩٩٤(
 ،)١٩٩٣ متوز/يوليه   2٨(  S/26183و الرابعة؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ الثاين/يناير  كانون 
الفقرة الرابعة؛ وS/PRST/1994/5، الفقرة الرابعة؛ وS/PRST/1994/37، الفقرة الرابعة؛ 
وخبصوص  الرابعة.  الفقرة   ،S/PRST/1995/35و الرابعة؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/4و
الفقرة   ،)١٩٩٣( و٨١١  ٣؛  الفقرة   ،)١٩٩٣(  ٨٠٤ القرارات  أنغوال،  يف  احلالة 
و٨؛   6 الفقرتان   ،)١٩٩٣( و٧؛ و٨5١  و5   ٤ الفقرات   ،)١٩٩٣( ٣؛ و٨٣٤ 
و٩٠٣  6؛  الفقرة   ،)١٩٩٣( و٨٩٠  و١٠؛  و٨   ٧ الفقرات   ،)١٩٩٣( و٨6٤ 
)١٩٩٤(، الفقرتان 2 و٣؛ و٩22 )١٩٩٤(، الفقرة ٩؛ و٩٣2 )١٩٩٤(، الفقرتان 
٣ و٩؛ و٩٤5 )١٩٩٤(، الفقرة ٧؛ و٩52 )١٩٩٤(، الفقرتان ٣ و6؛ والبيانات 
 ،S/PRST/1994/7و والثالثة؛  الثانية  الفقرتان   ،)١٩٩٣ حزيران/يونيه   ٨(  S/25899

الفقرة   ،S/PRST/1994/52و الرابعة؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/45و اخلامسة؛  الفقرة 
 ،S/PRST/1994/70و والرابعة؛  والثالثة  األوىل  الفقرات   ،S/PRST/1994/63و الرابعة، 
 ،S/PRST/1995/51و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/11و والثالثة؛  األوىل   الفقرتان 
الفقرة اخلامسة؛ وS/PRST/1995/62، الفقرة اخلامسة. وخبصوص احلالة يف جورجيا، 
القرارات ٨٧6 )١٩٩٣(، الفقرة ٤؛ و٨٩2 )١٩٩٣(، الفقرة ٨؛ و٨٩6 )١٩٩٤(، 
والبيانات  الفقرة 5؛  الفقرة 5؛ و٩٩٣ )١٩٩5(،  الفقرة ١٣؛ و٩٧١ )١٩٩5(، 

يتضمنان  قرارين  مشروعي  اجمللس  رفض  املستعرضة،  الفرتة  وأثناء 
أحكامًا جيوز اعتبارها مبثابة إشارات ضمنية إىل املادة 2 )الفقرة ٤( ٤٤.

وتعكس احلاالت ٤ إىل ٩ أدناه ممارسة اجمللس املتعلقة بالتطرق إىل 
ومداوالته خبصوص  مقرراته  تصّورها  ٤(، كما  )الفقرة   2 املادة  أحكام 
املتعلقة  واحلالة  واهلرسك،  البوسنة  مجهورية  يف  احلالة  التالية:  املسائل 
بناغورين كاراباخ، واإلخطار املقدم من الواليات املتحدة بالتدابري املتخذة 
ضد العراق يف 26 حزيران/يونيه ١٩٩٣؛ والشكوى املقدمة من أوكرانيا 
بشأن مرسوم اجمللس األعلى لالحتاد الروسي املتعلق بسيفاستوبول؛ واحلالة 

بني العراق والكويت، واحلالة يف كرواتيا.

S/25198 )2٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣(، الفقرة الثانية؛ وS/26032 )2 متوز/يوليه 

 ،S/PRST/1994/17١٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣(، الفقرة الثالثة؛ و( S/26463؛ و)١٩٩٣
الفقرة الثالثة. وخبصوص احلالة املتعلقة بناغورنو كاراباخ، القرارات ٨22 )١٩٩٣(، 
الفقرات ١  الفقرات ٣ و٤ و٨؛ و٨٧٤ )١٩٩٣(،  الفقرة ١؛ و٨5٣ )١٩٩٣(، 
و5 و٩؛ و٨٨٤ )١٩٩٣(، الفقرة ٤، والبيانات S/25539 )6 نيسان/أبريل ١٩٩٣(، 
الثانية.  الفقرة   ،)١٩٩٣ آب/أغسطس   ١٨(  S/26326و والثالثة؛  األوىل  الفقرتان 
وخبصوص احلالة يف الصومال، القرارات ٨١٤ )١٩٩٣(، الفقرتان ٨ و١٣؛ و٨٣٧ 
الفقرة ٧؛  الفقرة 6؛ و٨٩٧ )١٩٩٤(،  الفقرة ٤؛ و٨٨6 )١٩٩٣(؛   ،)١٩٩٣(
و٩5٤ )١٩٩٤(، الفقرة ٤. وخبصوص احلالة يف كمبوديا، القراران ٨١٠ )١٩٩٣(، 
الفقرة ١٧؛ و٨٨٠ )١٩٩٣(، الفقرة 5. وخبصوص احلالة املتعلقة برواندا، القرارات 
٨١2 )١٩٩٣(، الفقرة ١؛ و٨٤6 )١٩٩٣(، الفقرة ٧؛ و٩١2 )١٩٩٤(، الفقرة 
6؛ و٩١٨ )١٩٩٤(، الفقرة ١؛ و٩25 )١٩٩٤(، الفقرة 6؛ و٩2٩ )١٩٩٤(، 
من  التاسعة  الفقرة   ،)١٩٩5( و٩٧2  ٤؛  الفقرة   ،)١٩٩٤( و٩5٠  ٩؛  الفقرة 
الديباجة والفقرة ٣ من املنطوق؛ و٩٨5 )١٩٩5(، الفقرة 2؛ و١٠٠١ )١٩٩5(، 
الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ٤؛ و١٠١٤ )١٩٩5(، الفقرة الثامنة من الديباجة؛ 
و١٠2٠ )١٩٩5(، الفقرتان 5 و١٠؛ والبيانات S/PRST/1994/16، الفقرة الرابعة؛ 
الثانية.  الفقرة   ،S/PRST/1994/34و والرابعة،  الثانية  الفقرتان   ،S/PRST/1994/21و
وخبصوص احلالة يف ليربيا، القرارات ٨١٣ )١٩٩٣(، الفقرة ٧؛ و٨56 )١٩٩٣(، 
الفقرة ٤؛ و٩١١ )١٩٩٤(، الفقرة 5؛ والبيانات S/25198 )٩ حزيران/يونيه ١٩٩٣(، 
الفقرة الرابعة؛ وS/PRST/1994/9، الفقرة الثالثة؛ وS/PRST/1994/25، الفقرة اخلامسة. 
األفغانية،  الطاجيكستانية -  امتداد احلدود  احلالة يف طاجيكستان وعلى  وخبصوص 
القرار ٩6٨ )١٩٩٤(، الفقرة ٩؛ والبيانات S/26341 )2٣ آب/أغسطس ١٩٩٣(، 
الرابعة،  الفقرة   ،S/PRST/1994/56و الثالثة؛  الفقرة   ،S/1994/597و الثانية؛   الفقرة 
وS/1994/1118، الفقرة الثالثة؛ وS/PRST/1994/65، الفقرة الثالثة. وخبصوص احلالة 
يف أفغانستان، البيانات S/PRST/1994/4، الفقرة الرابعة؛ وS/PRST/1994/12، الفقرة 
الرابعة.  الفقرة   ،S/PRST/1994/77و الثالثة،  الفقرة   ،S/PRST/1994/43و الثانية؛ 
اليمنية، القراران ٩2٤ )١٩٩٤(، الفقرة ١؛ و٩٣١  وخبصوص احلالة يف اجلمهورية 

)١٩٩٤(، الفقرة ١.
الفقرة   ،S/25997 انظر  واهلرسك،  البوسنة  مجهورية  يف  احلالة  خبصوص   ٤٤

الفقرة السادسة من   ،S/1994/1358الديباجة والفقرة ١ من املنطوق؛ و السابعة من 
الديباجة.
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الحالة ٤
احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك

أعاد جملس األمن، يف مقرراته املتعلقة باحلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك، 
تأكيد حظر التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا يف العالقات الدولية 
يف سياقني رئيسيني. أواًل، طالب اجمللس بوقف أشكال التدخل اخلارجي 
العدائية عرب حدود  ثانيًا، طالب بوقف األعمال  البوسنة واهلرسك.  يف 
البوسنة واهلرسك وكرواتيا. ويف سياق ثالث، دعا اجمللس إىل اختاذ إجراء 
امليثاق،  املبادئ املنصوص عليها يف املادة 2 )الفقرة ٤( من  يتسق مع 
وإن كان بشأن عالقات ليست ذات طابع دويل صرف، وذلك بإعادة 

تأكيده أن اكتساب األراضي بالقوة غري مقبول.

احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك وحظر التدخل من جانب  )أ( 
جهات فاعلة خارجة

يف اجللسة ٣١٩٩، املعقودة يف ١6 نيسان/أبريل ١٩٩٣، اختذ اجمللس 
القرار ٨١٩ )١٩٩٣(، الذي طالب فيه بأن توقف مجهورية يوغوسالفيا 
االحتادية )الصرب واجلبل األسود( على الفور توريد األسلحة واملعدات 
البوسنية يف  الصربية  العسكرية  شبه  الوحدات  إىل  العسكرية  واخلدمات 

مجهورية البوسنة واهلرسك.
طلب   ١٩٩٣ أيار/مايو   ١٠ يف  املعقودة   ،٣2١٠ اجللسة  ويف 
اجمللس، ببيان رئاسي، إىل مجهورية كرواتيا أن متارس كل ما لديها من نفوذ 
على القيادة والوحدات الكرواتية البوسنية شبه العسكرية لكي توقف فوراً 
هجماهتا ال سيما يف مناطق موستار ويابالنيتشا ودرجينيتشا ٤5. وطلب 
بالتزاماهتا مبوجب قرار اجمللس ٧52  تتقيد بدقة  كذلك من كرواتيا أن 
)١٩٩2( املؤرخ ١5 أيار/مايو ١٩٩2. مبا يف ذلك إهناء مجيع أشكال 

التدخل واحرتام السالمة اإلقليمية للبوسنة واهلرسك.
اختذ  املعقودة يف ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٣،  ويف اجللسة ٣2٣٤، 
اجمللس القرار ٨٣٨ )١٩٩٣(، الذي كرر فيه تأكيد مطالباته بأن يتوقف 
وبأن  أشكاله  جبميع  واهلرسك  البوسنة  خارج  من  التدخل  الفور  على 
يتخذ جرياهنا إجراءات سريعة لوضع حّد لكل أنواع التدخل وبأن حيرتموا 

سالمتها اإلقليمية.
أدان   ،١٩٩٤ شباط/فرباير   ٣ يف  املعقودة   ،٣٣٣٣ اجللسة  ويف 
اجمللس بقوة مجهورية كرواتيا لقيامها بعمل عدائي خطري ضد دولة عضو 
األمم  وميثاق  الدويل  للقانون  انتهاكًا  يشكل  مما   ٤6 املتحدة  األمم  يف 
القرار ٧52  باملوضوع، وال سيما  الصلة  ذات  اجمللس  وقرارات  املتحدة 

.S/25746  ٤5

S/PRST/1994/6. كانت كرواتيا قد قامت بوزع عناصر من اجليش الكروايت   ٤6

مع معدات عسكرية ثقيلة يف اجلزأين األوسط واجلنويب من البوسنة واهلرسك.

أشكال  جلميع  فورية  هناية  بوضع  اجمللس  فيه  طالب  الذي   )١٩٩2(
التدخل وباالحرتام التام للسالمة اإلقليمية جلمهورية البوسنة واهلرسك.

احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك وحظر األعمال العدائية عرب  )ب( 
حدودها الدولية مع مجهورية كرواتيا

يف اجللسة ٣٤56، املعقودة يف ١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، اعتمد 
اجمللس بيانًا رئاسيًا أدان فيه أّي انتهاك للحدود الدولية بني مجهورية كرواتيا 
ومجهورية البوسنة واهلرسك؛ وطالب أيضًا بأن حترتم مجيع األطراف املعنية 
تلك  الصربية،  بقوات كرايينا  يسمى  ما  خاص  وبوجه  املعنيني،  وسائر 
احلدود احرتامًا كاماًل وأن متتنع عن القيام بأعمال عدائية عربها؛ وطلب 
إىل مجيع األطراف املعنية وسائر املعنيني االمتناع عن أّي تدبري ميكن أن 

يسبب مزيداً من التصاعد يف القتال ٤٧.
ويف اجللسة ٣٤6٠، املعقودة يف ١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، 
منطقة  على  الذي شنته  اهلجوم  قوة  بكل  فيه  أدان  بيانًا  اجمللس  أصدر 
وكذلك  بقوات صرب كرايينا،  يسمى  ملا  تابعة  طائرات  اآلمنة  بيهاتش 
القوات اليت تسمى بقوات صرب كرايينا، من  القصف الذي قامت به 
صارخًا  انتهاكًا  باعتباره  املتحدة،  األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  جهة 
األمن  جملس  ولقرارات  واهلرسك  البوسنة  جلمهورية  اإلقليمية  للسالمة 
األطراف وسائر  مجيع  فوراً  توقف  بأن  اجمللس  ٤٨. وطالب  الصلة  ذات 
املعنيني، وخباصة ما يسمى بقوات صرب كرايينا، كل األعمال العدائية 
عرب احلدود الدولية بني مجهورية كرواتيا ومجهورية البوسنة واهلرسك. وكرر 
اجمللس تأكيد موقفه يف القرار ٩5٩ )١٩٩٤( املؤرخ ١٩ تشرين الثاين/
الثاين/ تشرين   26 يف  الصادر  اجمللس  رئيس  بيان  ويف  نوفمرب ١٩٩٤ 

نوفمرب ١٩٩٤ ٤٩.
ويف اجللسة ٣5٠١، املعقودة يف ١٧ شباط/فرباير ١٩٩5، طالب 
فوراً،  القتال  عن  بيهاتش  منطقة  يف  القوات  مجيع  تتوقف  بأن  اجمللس 
وبأن تتعاون تعاونًا كاماًل مع قوة األمم املتحدة للحماية لتحقيق وقف 
فعلي إلطالق النار. وكرر جملس األمن إدانته الستمرار انتهاكات احلدود 

الدولية بني مجهورية كرواتيا ومجهورية البوسنة واهلرسك 5٠.
ويف اجللسة ٣5٨١، املعقودة يف 2١ أيلول/سبتمرب ١٩٩5، اختذ 
اجمللس القرار ١٠١6 )١٩٩5( الذي أحاط فيه علمًا بالتأكيدات اليت 
قدمتها حكومتا البوسنة واهلرسك وكرواتيا فيما يتعلق باألعمال اهلجومية 
يف غرب البوسنة، وأكد، مع إحاطته علمًا بالتقارير القائلة بأن األعمال 
اهلجومية قد خفت حدهتا، احلاجة إىل االمتثال الكامل للمطالب الواردة 

يف بيان رئيسه املؤرخ ١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩5.

.S/PRST/1994/66  ٤٧

.S/PRST/1994/69  ٤٨

.S/PRST/1994/71  ٤٩

.S/PRST/1995/8  5٠
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إعادة تأكيد عدم مقبولية االستيالء على األراضي بالقوة )ج( 
القرار  يف ١6 نيسان/أبريل ١٩٩٣، ويف اجللسة ٣١٩٩، اختذ اجمللس 
أراٍض  أّي  احتالل  أن  على  التأكيد  فيه  أعاد  الذي   ،)١٩٩٣(  ٨١٩
أو االستيالء عليها باستعمال القوة أو التهديد باستعماهلا، مبا يف ذلك 
ممارسة “التطهري اإلثين”، يعترب ممارسة غري مشروعة وغري مقبولة؛ وأدان 
ورفض اإلجراءات املتعمدة اليت يتخذها الطرف الصريب البوسين إلجبار 
السكان املدنيني على اجلالء من سريربينيتسا واملناطق احمليطة هبا وكذلك 
من أحناء أخرى يف البوسنة واهلرسك كجزء من محلته البغيضة الشاملة من 
أجل “التطهري اإلثين”. وأكد اجمللس من جديد ذلك املوقف يف القرار 

٨2٠ )١٩٩٣( املؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣.
وبالقرار ٨2٤ )١٩٩٣( املتخذ يف اجللسة ٣2٠٨ املعقودة يف 6 
ُتعامل سراييفو، عاصمة  أنه ينبغي أن  أيار/مايو ١٩٩٣، أعلن اجمللس 
للتهديد، وخاصة  املعرضة  األخرى  واملناطق  واهلرسك،  البوسنة  مجهورية 
مدن توزال وجيبا وغورازدي وبيهاتش، إضافة إىل سريربينيتسا وضواحيها، 
من جانب مجيع األطراف املعنية، كمناطق آمنة، وأاّل تتعرض للهجمات 
املسلحة وألّي عمل آخر من األعمال العدائية. وأعاد اجمللس، مبقرراته 
اإلقليمية  وسالمتها  واهلرسك  البوسنة  مجهورية  سيادة  تأكيد  الالحقة، 
األراضي  على  واالستيالء  اإلثين”  “التطهري  ممارسة  وأدان  واستقالهلا 

بالقوة 5١.
طالب   ،١٩٩5 متوز/يوليه   ١٤ يف  املعقودة   ،٣55٤ اجللسة  ويف 
الراغبني يف  املدنيني  البوسنة باالحرتام حلقوق األشخاص  اجمللس صرب 
البقاء يف املنطقة اآلمنة وبالتعاون مع اجلهود الرامية إىل ضمان السماح 
للمدنيني الراغبني يف املغادرة بأن يغادروا هم وأسرهم بطريقة منظمة وآمنة 

وفقًا للقانون الدويل 52.

الحالة 5
احلالة املتعلقة بناغورين كاراباغ

أعاد جملس األمن، يف مقرراته ومداوالته بشأن احلالة يف ناغورين كاراباخ، 
وذلك  الدولية،  العالقات  استعماهلا يف  أو  بالقوة  التهديد  تأكيد حظر 
بدعوته إىل وقف مجيع أشكال التدخل اخلارجي يف أذربيجان. ودعا أيضًا 
إىل التصرف على حنو يتسق مع املبادئ املكرسة يف املادة 2 )الفقرة ٤( 

و٨5٩  ١٩٩٣؛  حزيران/يونيه   ٤ املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨٣6 القرارات   5١

)١٩٩٣( املؤرخ 2٤ آب/أغسطس ١٩٩٣؛ و٩٤١ )١٩٩٤( املؤرخ 2٣ أيلول/
سبتمرب ١٩٩٤؛ والبيانات الرئاسية املؤرخة ١٠ أيار/مايو ١٩٩٣ )S/25746(؛ و22 
متوز/يوليه ١٩٩٣ )S/26134(؛ و٣ شباط/فرباير ١٩٩٤ )S/PRST/1994/6(؛ و١2 

.)S/PRST/1995/152( ١٩٩5 تشرين األول/أكتوبر
.S/PRST/1995/32  52

من امليثاق، وإن كان خبصوص عالقات ليست ذات طابع دويل صرف، 
وذلك بإعادة تأكيده عدم مقبولية االستيالء على األراضي بالقوة.

ففي اجللسة ٣2٠5، املعقودة يف ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣، اختذ 
لتدهور  قلقه  بالغ  به عن  أعرب  الذي  القرار ٨22 )١٩٩٣(،  اجمللس 
العالقات بني أرمينيا وأذربيجان، والحظ مع اجلزع تصعيد االشتباكات 
املسلحة، وأكد من جديد احرتام سيادة مجيع الدول يف املنطقة وسالمتها 
القوة  استعمال  جواز  وعدم  الدولية  احلدود  حرمة  وكذلك  االقليمية 
لالستيالء على األراضي. وبذلك القرار، طالب اجمللس أيضًا بوقف مجيع 
االشتباكات واألعمال القتالية فوراً بغية إقرار وقف دائم إلطالق النار، 
وبانسحاب مجيع قوات االحتالل فوراً من منطقة كيلبدجار وغريها من 
املعنية  األطراف  مؤخراً؛ وحث  احتالهلا  اليت جرى  األذربيجانية  املناطق 
على استئناف املفاوضات فوراً من أجل حل النزاع يف إطار عملية السلم 
اليت تقوم هبا جمموعة مينسك املنبثقة من مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا.

وذكر ممثل جيبويت أنه أمر مزعج أن يضطر وفد بلده إىل قبول فكرة 
أن النزاع حملي وأن القوات األرمينية احمللية وحدها هي اليت تدميه وتقوم 
به. فاحلقيقة هي أنه نزاع بني أرمينيا وأذربيجان 5٣. وعلى العكس من 
ذلك أعرب ممثل فرنسا عن اعتقاده بأن جزء الديباجة من القرار حيقق، 
فيما يبدو، توازنًا معقواًل بني اإلقرار بوجود توترات بني أرمينيا وأذربيجان 
 .5٤ األخرى  الناحية  من  للقتال،  احمللي  بالطابع  والتسليم  ناحية،  من 
عضوية  إىل  وأذربيجان  أرمينيا  النضمام  نتيجة  أنه  فنزويال  ممثل  وذكر 
فمن  التزامات.  عليهما  وترتبت  حقوقًا  اكتسبتا  فإهنما  املتحدة  األمم 
حقهما أن جتدا داخل األمم املتحدة، وخباصة داخل جملس األمن، هيئة 
النتيجة األساسية  فيها عن خالفاهتما. ولكن  حمايدة وموضوعية تعربان 
املقرتنة بذلك هي أهنما ملزمتان بأن حترتما، وأن تكفال احرتام طوائفهما 
هبما، جلميع  تربطه  يدعي وجود عالقة خاصة  آخر  أحد  وأّي  القومية 
قواعد ومبادئ السلوك الدويل، اليت تعهدا هبا عندما وقعا ميثاق األمم 
املتحدة. وعليهما، بوجه خاص، “أن يبدي كل منهما االحرتام املطلق 
الستقالل اآلخر وسالمته اإلقليمية وأن ينبذا استخدام القوة كسبيل حلل 
املنازعات”. وقال املتكلم إن هناك جانبني للنزاع يثريان قلقًا خاصًا لدى 
وفد بلده: فمن ناحية، يرى وفد بلده تشاهبا مقلقًا بني هذه احلالة واحلالة 
يف يوغوسالفيا السابقة؛ ومن الناحية األخرى، يرى الوفد مفهومًا مشّوهًا 

ملا ينبغي أن يكون عليه حق تقرير املصري 55.
ويف اجللسة ٣25٩، املعقودة يف 2٩ متوز/يوليه ١٩٩٣، اختذ اجمللس 
القرار ٨5٣ )١٩٩٣(، الذي أعاد به تأكيد سيادة أذربيجان ومجيع دول 
جواز  وعدم  الدولية  احلدود  حرمة  وكذلك  اإلقليمية  وسالمتها  املنطقة 

S/PV.3205، الصفحتان ٧ و٨.  5٣

املرجع نفسه، الصفحتان ١١ و١2.  5٤

املرجع نفسه، الصفحات ١6 إىل ١٨.  55
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استخدام القوة لالستيالء على األراضي. وبذلك القرار، طالب اجمللس 
بالوقف الفوري جلميع األعمال العدائية وانسحاب قوات االحتالل املعنية 
انسحابًا فوريًا وكاماًل وغري مشروط من منطقة أقدام ومن مجيع املناطق 
إىل  املعنية  األطراف  ودعا  أذربيجان؛  يف  مؤخراً  احتلت  اليت  األخرى 
التوصل إىل ترتيبات دائمة لوقف إطالق النار مع اإلبقاء عليها؛ وحث 
األطراف املعنية على االمتناع عن أّي إجراء من شأنه إعاقة التوصل إىل 
حل سلمي للنزاع. وعلى مواصلة املفاوضات يف إطار فريق مينسك التابع 
ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا. وكذلك عن طريق إجراء اتصاالت مباشرة 

بينها، من أجل التوصل إىل تسوية هنائية.
أذربيجان  على  املستمر  األرميين”  “العدوان  باكستان  ممثل  وأدان 
األراضي  مجيع  من  األرمينية”  “للقوات  الفوري  باالنسحاب  وطالب 
أرمينيا على احرتام سيادة  باكستان حتث  إن  احملتلة. وقال  األذربيجانية 
أذربيجان وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي وتدعو إىل اجياد تسوية 
اإلقليمية  السالمة  مبادئ  احرتام  أساس  على  للمشكلة  وسلمية  عادلة 
أعضاء آخرون، يف  56. وأشار  دوليًا  املعرتف هبا  احلدود  للدول وحرمة 
دعوهتم إىل وقف االشتباكات، إىل “هجمات القوات األرمينية احمللية” 
و“األعمال اهلجومية اليت قامت هبا وحدات مسلحة من أرمن ناغورين 

كاراباخ” 5٧.
ويف ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٣، وببيان رئاسي 5٨، أعرب اجمللس 
القائمة  وللتوترات  وأذربيجان  أرمينيا  بني  العالقات  لتدهور  قلقه  عن 
بينهما. وطالب اجمللس بوقف مجيع االعتداءات وبوقف فوري لألعمال 
العدائية وعمليات القصف اليت تعّرض السلم واألمن يف املنطقة للخطر، 
وباالنسحاب الفوري الكامل وغري املشروط لقوات االحتالل من منطقة 
فيضويل، ومن مقاطعيت كيلبدجار وأقدام واملناطق األخرى اليت احتلت 
قراريه  املوقف يف  هذا  عن  اإلعراب  اجمللس  وكرر  أذربيجان.  من  مؤخرا 
و٨٨٤   ١٩٩٣ األول/أكتوبر  تشرين   ١٤ املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨٧٤

)١٩٩٣( املؤرخ ١2 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣.

الحالة ٦
اإلخطار املقدم من الواليات املتحدة بالتدابري املتخذة ضد العراق 

يف 26 حزيران/يونيه ١٩٩٣
تطرقت مداوالت جملس األمن بشأن اإلخطار املقدم من الواليات املتحدة 
بالتدابري املتخذة ضد العراق يف 26 حزيران/يونيه ١٩٩٣ إىل العالقة بني 

استخدام القوة وممارسة حق الدفاع عن النفس. 

S/PV.3259، الصفحتان 6 و٧.  56

املرجع نفسه، الصفحتان ٧ و٨ )فرنسا(؛ والصفحات ٨ إىل ١١ )االحتاد   5٧

الروسي(. 
.S/26326  5٨

فربسالة مؤرخة 26 حزيران/يونيه ١٩٩٣ موجهة إىل رئيس جملس 
األمن 5٩، أفادت ممثلة الواليات املتحدة بأنه وفقًا للمادة 5١ من امليثاق، 
مارست الواليات املتحدة حقها يف الدفاع عن النفس بالرد على احملاولة 
غري املشروعة من جانب حكومة العراق الغتيال الرئيس السابق للواليات 
إن  وقالت  املتحدة.  الواليات  لرعايا  هتديدها  مواصلة  وعلى  املتحدة 
الوسائل  استنفدت  أن  بعد  عليها،  يتعني  أنه  قررت  املتحدة  الواليات 
حبيث  واستخبارايت،  عسكري  هدف  بضرب  وذلك  ترد  أن  األخرى، 
تقلل إىل أدىن حّد ممكن من خماطر وقوع أضرار غري مباشرة للمدنيني. 
اجتماع  عقد  تقدم،  ما  ضوء  يف  تطلب،  بلدها  حكومة  إن  وقالت 
 عاجل للمجلس. وبرسالة مؤرخة 2٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ موجهة إىل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  بأن  العراق  خارجية  وزير  أفاد   ،6٠ الرئيس 
قامت، يف ذلك اليوم، “بعدوان عسكري غاشم على العراق”، أدى إىل 

سقوط أعداد كبرية من الشهداء واجلرحى من املدنيني العراقيني.
 2٧ يف  املعقودة   ،٣2٤5 جلسته  يف  البند  يف  اجمللس  نظر  وقد 
اغتيال  حماولة  أن  املتحدة  الواليات  ممثلة  ورأت   .١٩٩٣ حزيران/يونيه 
الرئيس السابق للواليات املتحدة، خالل زيارته للكويت يف نيسان/أبريل 
ووصفت  األمريكية”.  املتحدة  الواليات  على  “اعتداء  هي   ،١٩٩٣
على  بلدها  حكومة  محلت  اليت  املادية”  و“األدلة  التحقيق  بالتفصيل 
استنتاج أن العراق خطط “العملية اإلرهابية” وجهزها وقام هبا. وقالت 
إن الواليات املتحدة ردت رداً مباشراً، ألن هذا من حقها مبوجب املادة 
الدفاع عن  اليت تنص على ممارسة حق  املتحدة،  5١ من ميثاق األمم 
النفس يف مثل هذه احلاالت. وكان الرد متناسبًا مع الغرض، ألنه كان 
موجهًا ضد هدف يتصل مباشرة بالعملية اليت استهدفت الرئيس السابق 
للواليات املتحدة. فقد كان يستهدف “تدمري اهليكل األساسي لإلرهاب 
اإلرهاب، وردعه عن  قدرته على تشجيع  وتقليل  العراقي،  النظام  لدى 
على  وشددت  املتحدة”.  الواليات  ضد  أخرى  عدوان  بأعمال  القيام 
الشعب  ليس موجهًا ضد  املتحدة  الواليات  به  قامت  الذي  العمل  أن 
العراقي، وأعربت عن أسفها لضياع أرواح مدنيني. وقالت إنه ينبغي، مع 
ذلك، أن يضع املرء يف اعتباره أنه لو كانت احملاولة العراقية قد جنحت يف 

الكويت ملات مئات املدنيني 6١.
املتحدة  الواليات  إن  العراق  ممثل  قال  ذلك،  من  العكس  وعلى 
على  جديداً  “عدوانًا”   ،١٩٩٣ حزيران/يونيه   2٧ يوم  يف  ارتكبت، 
العراق وحاولت تربيره بربطه بالقصة املزعومة حول حماولة اغتيال الرئيس 
النظام  قبل  من  برمتها  املختلقة  القصة  تلك  املتحدة.  للواليات  السابق 
العراق “وأصدرت  اهتمت  املتحدة  الواليات  إن حكومة  الكوييت. وقال 
إيضاح  منه  تطلب  أو  األدلة ضده  تربز  أن  ونفذته” دون  احلكم  ضده 

.S/26003  5٩

.S/26004  6٠

S/PV.3245، الصفحات 2 إىل ٨.  6١
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موقفه، وذكر أن قواعد القانون الدويل ال تعطي الواليات املتحدة احلق 
يف إغفال مبدأ مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة أو أحكام امليثاق. وقد 
خرقت الواليات املتحدة هبذا “العمل العدواين”، مسؤوليتها كعضو دائم 
يف اجمللس وانتهكت قواعد القانون الدويل وامليثاق. ودعا املتكلم اجمللس 
إىل إدانة “العدوان” واختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع تكراره يف املستقبل 62.

ويف أثناء املناقشة، أعرب أعضاء اجمللس عن إدانتهم جلميع أشكال 
اإلرهاب، مبا فيها اإلرهاب الذي ترعاه الدولة. وأعرب أعضاء عديدون 
عن تأييدهم وتفهمهم لإلجراء الذي اختذته الواليات املتحدة، يف الظروف 
اليت نفذ فيها، مع إعراهبم عن األسف لوقوع خسائر يف أرواح املدنيني 6٣. 
وحث ممثل الرأس األخضر، متكلمًا نيابة عن بلدان حركة عدم االحنياز 
اتساقًا  النفس،  “ممارسة ضبط  على  الدول  اجمللس، مجيع  يف  األعضاء 
الدوليني”  السلمواألمن  بصون  يتعلق  فيما  وخباصة  امليثاق  مبادئ  مع 
و“جتنب استخدام القوة الذي ال يتسق مع مقاصد األمم املتحدة” 6٤. 
وذكر ممثل الصني أن املنازعات بني البلدان أو فيما بينها ينبغي تسويتها 
بالوسائل السلمية القائمة على احلوار والتشاور. وال تقر الصني أّي إجراء 
ميكن أن يزيد من حدة التوتر يف املنطقة، مبا يف ذلك استعمال القوة 65. 

هذا ومل يقدم أّي اقرتاح كان مطلوبًا من اجمللس أن يتخذ إجراء بشأنه.

الحالة ٧
الشكوى املقدمة من أوكرانيا بشأن مرسوم اجمللس األعلى لالحتاد 

الروسي املتعلق بسيفاستوبول
أعاد مقرر جملس األمن بشأن الشكوى املقدمة من أوكرانيا تأكيد حظر 
التهديد بالقوة أو استعماهلا يف العالقات الدولية وذلك مبطالبته للدول 
املعنية باختاذ خطوات تكفل جتنب التوتر. وأعاد اجمللس أيضًا، يف مقرره 

ويف مداوالته على حّد سواء، تأكيد مبدأ السالمة اإلقليمية.
جملس  رئيس  إىل  موجهة   ١٩٩٣ متوز/يوليه   ١6 مؤرخة   فربسالة 
 ١٩٩٣ متوز/يوليه   ١٤ مؤرخة  رسالة  أوكرانيا  ممثل  أحال   ،66 األمن 
موجهة من وزير خارجية أوكرانيا، طلب فيها األخري عقد اجتماع عاجل 
لالحتاد  األعلى  اجمللس  اعتماد  عن  النامجة  احلالة  يف  للنظر  للمجلس 
الروسي مرسومًا يف ٩ متوز/يوليه ١٩٩٣ أعلن فيه “مركزاً احتاديًا روسيًا” 
 ١٩٩٣ متوز/يوليه   ١٣ مؤرخة  وبرسالة  وسابقًا،  سيفساتوبول.  ملدينة 

املرجع نفسه، الصفحات ٨ إىل ١2.  62

املرجع نفسه، الصفحات ١2 إىل ١5 )فرنسا(؛ والصفحة ١6 )اليابان(؛   6٣

املتحدة(؛  )اململكة  و22   2١ والصفحتان  )هنغاريا(؛   2٠ إىل   ١٨ والصفحات 
والصفحة 2٣ )نيوزيلندا(؛ والصفحتان 2٣ و2٤ )إسبانيا(.

املرجع نفسه، الصفحتان ١6 و١٧.   6٤

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  65

.S/26100  66

موجهة إىل رئيس اجمللس 6٧، كان ممثل أوكرانيا قد أحال بيانًا أصدره رئيس 
مجهورية أوكرانيا، أشار فيه األخري إىل أن املرسوم وصف سيفاستوبول بأهنا 
اجمللس  إن  قائاًل  الوحيد”،  األسود  البحر  ألسطول  الرئاسية  “القاعدة 
األعلى لالحتاد الروسي حياول “زرع التوتر والنزاع يف العالقات بني أوكرانيا 
وروسيا”، ومؤكداً أنه “ينبغي أاّل يكون هناك مكان ‘لقانون الغاب’ يف 

العالقات الدولية يف الوقت احلاضر”.
وقد نظر اجمللس يف البند يف جلسته ٣256، املعقودة يف 2٠ متوز/

الصادر  مسؤول”  “الال  القرار  أن  أوكرانيا  ممثل  ورأى   .١٩٩٣ يوليه 
عن الربملان الروسي ال ميكن وصفه إاّل بأنه “انتهاك صارخ” للمبادئ 
املادة  من   ٤ الفقرة  خاص  وبوجه  الدويل،  للقانون  األساسية  والقواعد 
الثانية من ميثاق األمم املتحدة. وقال إنه يشّكل تعّديًا على حرمة أراضي 
ألوكرانيا  الداخلية  الشؤون  يف  وتدخاًل  القائمة  للحدود  وتغيرياً  أوكرانيا 
وأنه ال ينسجم، نصًا وروحًا، مع مقاصد ومبادئ األمم املتحدة. وقال 
االحتاد  املرتتبة على عضوية  الدولية  لاللتزامات  انتهاك صارخ  القرار  إن 
يف  والتعاون  األمن  مؤمتر  اشرتاكه يف  وعلى  املتحدة،  األمم  يف  الروسي 
الواقع، “قنبلة زمنية”؛  أوروبا، وعلى معاهدة كييف. واملرسوم هو، يف 
الروسية “تنفيذه”، فإن أوكرانيا قد تضطر إىل  وإذا حاولت السلطات 
اختاذ “اإلجراءات املناسبة” دفاعًا عن سيادهتا وسالمتها اإلقليمية وحرمة 
الروسي هو، يف  الواضح أن قرار اجمللس األعلى لالحتاد  أراضيها. ومن 

الواقع، مطالبة إقليمية من جانب دولة ضد دولة أخرى 6٨.
األعلى  اجمللس  الصادر عن  املرسوم  أن  الروسي  االحتاد  وأكد ممثل 
لالحتاد الروسي منحرف عن سياسة االحتاد الروسي رئيسًا وحكومة. وقال 
إن بلده ال يزال ملتزمًا مببدأ حرمة احلدود ضمن رابطة الدول املستقلة، 
مؤمتر  ومبادئ  وامليثاق  الدويل  القانون  بالتزاماته مبوجب  بشدة  وسيتقيد 
األمن والتعاون يف أوروبا. وسيظل االحتاد الروسي يهتدي، يف عالقاته مع 
أوكرانيا، باملعاهدات واالتفاقات املعقودة مع أوكرانيا، مبا يف ذلك بصورة 
خاصة املعاهدات واالتفاقات اليت تتعلق باحرتام كل منهما لسيادة اآلخر 

وسالمة أراضيه 6٩.
ويف اجللسة نفسها، اعتمد اجمللس بيانًا رئاسيًا، أكد به من جديد 
التزامه بالسالمة اإلقليمية ألوكرانيا وفقًا مليثاق األمم املتحدة ٧٠. وذكر 
الروسي  لالحتاد  األعلى  اجمللس  عن  الصادر  املرسوم  أن   اجمللس كذلك 
ال يتفق مع املعاهدة املربمة بني االحتاد الروسي وأوكرانيا واليت مت توقيعها 
يف كييف يف ١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠، وال مع مقاصد ومبادئ 

ميثاق األمم املتحدة ومن مث فهو عدمي األثر.

.S/26075  6٧

S/PV.3256، الصفحات 6 إىل ١2.  6٨

املرجع نفسه، الصفحات ١٣ إىل ١6.  6٩

.S/26118  ٧٠
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الحالة ٨
احلالة بني العراق والكويت

أعاد جملس األمن، يف مقرره ومداوالته بشأن احلالة بني العراق والكويت، 
تأكيد حظر التهديد بالقوة أو استخدامها يف العالقات الدولية.

فربسالة مؤرخة ١٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ موجهة إىل رئيس 
جملس األمن ٧١ أحال ممثال العراق واالحتاد الروسي نص بالغ مشرتك عن 
حمصلة لقاء جرى يف ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ بني رئيس العراق 
ووزير خارجية االحتاد الروسي. وذكر البالغ املشرتك، يف مجلة أمور، أن 
نقل  األول/أكتوبر،  تشرين  يوم ١2  أكمل،  قد  أنه  رمسيًا  أعلن  العراق 
العراق إىل مواقع يف اخللف، وأكد استعداده  املوجودة يف جنوب  قواته 
ألن حيل بشكل اجيايب مسألة االعرتاف بسيادة الكويت وحدودها اليت 
تقررت مبوجب قرار اجمللس ٨٣٣ )١٩٩٣(. وبرسالة مؤرخة ١٤ تشرين 
األول/أكتوبر ١٩٩٤ موجهة إىل رئيس اجمللس ٧2، أحال ممثل الكويت 
نص بيان صادر يف اليوم نفسه عن جملس الوزراء الكوييت بشأن “أحدث 
هتديد عسكري عراقي لدولة الكويت ولدول املنطقة”، وبشأن ما تناقلته 
وسائط اإلعالم عن البالغ املشرتك آنف الذكر. وذكر بيان جملس الوزراء 
أن الكويت ترى أن استمرار حشد القوات العسكرية العراقية يف مواقعها 
احلالية ال يزال يشكل هتديداً خطرياً ألمنها وسيادهتا. وطالبت الكويت 
والتهديدات”  “لالنتهاكات  حّد  وضع  عن  مسؤولياته  بتحمل  اجمللس 
امليثاق تكفل  وذلك باختاذ إجراءات فّعالة يف إطار الفصل السابع من 
ضمان أمن الكويت واحرتام سيادهتا واستقالهلا وحرمة حدودها الدولية 

وكذلك أمن دول املنطقة.
ويف اجللسة ٣٤٣٨، املعقودة يف ١5 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤، 
اختذ اجمللس القرار ٩٤٩ )١٩٩٤(، الذي الحظ به هتديدات العراق يف 
املاضي واحلاالت اليت استخدم فيها بالفعل القوة ضد جريانه، وأدرك أن 
أّي عمل عدواين أو استفزازي توجهه حكومة العراق ضد جرياهنا يشكل 
هتديداً للسلم واألمن يف املنطقة. وأعاد تأكيد التزام مجيع الدول األعضاء 
جتاه سيادة الكويت والعراق وسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي. 
يف  مؤخراً  العراق  هبا  قام  اليت  العسكري  الوزع  عمليات  اجمللس  وأدان 
اجتاه احلدود مع الكويت؛ وطالب العراق بأن يكمل فوراً سحب مجيع 
مواقعها  إىل  العراقي  اجلنوب  يف  مؤخراً  وزعت  اليت  العسكرية  الوحدات 
األصلية؛ وطالب العراق بأاّل يستعمل مرة أخرى قواته العسكرية أو أّية 
قوات أخرى بشكل عدواين أو استفزازي لتهديد جريانه أو عمليات األمم 

املتحدة يف العراق.

.S/1994/1173  ٧١

.S/1994/1165  ٧2

بالكالم  سلوكه  تربير  حاول  العراق  إن  الروسي  االحتاد  ممثل  وقال 
عن حقه السيادي يف وزع قواته أينما يريد داخل أراضيه؛ ولكن املادة 2 
)الفقرة ٤( من ميثاق األمم املتحدة تطلب من مجيع األعضاء االمتناع 
االستقالل  أو  األراضي  وحدة  استخدامها ضد  أو  بالقوة  التهديد  عن 
عراقية  قوات  حتركات  أدت  سنوات،  أربع  وقبل  دولة.  ألّية  السياسي 
مماثلة إىل غزو الكويت. وأكد، من مث، أن وزع مدفعية العراق ودباباته 
مؤخراً يف مواقع موجهة إىل الكويت وبالقرب منها، وذخريهتا على أهبة 
االستعداد، كان “هتديداً للكويت وكان ميثل خرقًا ألحكام امليثاق” ٧٣. 
وعلى نفس املنوال، وصف أعضاء آخرون يف اجمللس أعمال العراق بأهنا 
و“هتديد  عدواين”،  و“هتديد  استفزاز”،  غري  من  بعدوان  “هتديدات 
أو استفزاز موجه ضد الكويت، وبالتايل ضد اجملتمع الدويل بأسره” ٧٤. 
ووجهوا االنتباه إىل غزو العراق للكويت يف عام ١٩٩٠ وإىل أن العراق 
اإلقليمية  وسالمتها  الكويت  بسيادة  رمسيًا  احلني  ذلك  حىت  يعرتف  مل 
وحدودها، وفقًا للقرار ٨٣٣ )١٩٩٣( ٧5. وعالوة على ذلك، حذرت 
بقرارات  عماًل  ستتخذ،  بلدها  حكومة  أن  من  املتحدة  الواليات  ممثلة 
اجمللس واملادة 5١ من امليثاق، كل اإلجراءات املناسبة إذا مل ميتثل العراق 

للمطالبات الواردة يف القرار ٩٤٩ )١٩٩٤( ٧6.
وأعرب ممثل إسبانيا، مع تأكيده أنه ينبغي أاّل حتدث أّي حتركات 
عن  جماورة،  بلدانًا  هتدد  أن  ميكن  هلا  وزع  إعادة  عمليات  أو  للقوات 
دفاعية  بوحدات  االحتفاظ  من  مينع  أاّل  العراق جيب  بأن  القائل  الرأي 
البصرة ٧٧.  معقولة احلجم يف جزء كبري من أراضيه، وبصفة خاصة يف 
واعرتف ممثل نيجرييا باحلق السيادي ألّية دولة يف أن حتدد اجتاه ومضمون 
عن  للدفاع  تراها ضرورية  اليت  التدابري  ذلك  مبا يف  الداخلية،  سياساهتا 
سيادهتا وسالمتها اإلقليمية بشرط أاّل تشكل هذه السياسات واألنشطة 
هتديدات جلرياهنا، وبشرط أاّل تنطوي على احتمال تقويض دعائم السلم 
أن  على  وإسبانيا  التشيكية  اجلمهورية  ممثال  وأكد   .٧٨ الدوليني  واألمن 

القرار ٩٤٩ )١٩٩٤( ال يشكك يف السالمة اإلقليمية للعراق ٧٩.

S/PV.3438، الصفحات ١١ إىل ١٣.  ٧٣

)نيوزيلندا(؛  املتحدة(؛ والصفحة ٩  )الواليات  الصفحة 5  املرجع نفسه،   ٧٤

والصفحة ١٠ )األرجنتني(. 
)الواليات  و6   5 والصفحتان  )رواندا(؛   ٣ الصفحة  نفسه،  املرجع   ٧5

والصفحة  )نيوزيلندا(؛   ٩ والصفحة  التشيكية(؛  )اجلمهورية   ٧ والصفحة  املتحدة(؛ 
١٠ )األرجنتني(.

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ٧6

املرجع نفسه، الصفحة ٩.   ٧٧

املرجع نفسه، الصفحتان 2 و٣.  ٧٨

املرجع نفسه، الصفحتان ٧ و٩.  ٧٩



1٠٦1 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

الحالة 9
احلالة يف كرواتيا

بني  العالقة  إىل  احلالة يف كرواتيا  بشأن  األمن  مداوالت جملس  تطرقت 
استخدام القوة وممارسة حق الدفاع عن النفس.

فربسالة مؤرخة ٤ آب/أغسطس ١٩٩5 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن ٨٠، أحال ممثل كرواتيا رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة من نائب 
رئيس وزراء كرواتيا ووزير خارجيتها، أفاد فيها األخري بأنه يف صباح يوم ٤ 
آب/أغسطس ١٩٩5، شرعت القوات العسكرية وقوات الشرطة الكرواتية 
يف “عملية حامسة” يف األراضي الكرواتية احملتلة. وقال إن العملية كانت 
العامة،  الدستوري والسالمة  والنظام  القانون  استعادة سيادة  إىل  هتدف 
وكذلك املساعدة يف تدعيم الدفاع عن منطقة بيهاتش اليت أعلنتها األمم 
بلده حذرت، يف رسالة  بأن حكومة  أيضًا  آمنة. وذّكر  املتحدة منطقة 
وجهتها إىل رئيس اجمللس يف 2٠ متوز/يوليه ١٩٩5، من أنه إذا تعرضت 
منطقة بيهاتش لتهديد خطري، فإن املصاحل االسرتاتيجية احليوية لكرواتيا 
ستتعرض للخطر ولذلك ستجد كرواتيا أهنا مضطرة الختاذ إجراء حاسم، 

وفقًا اللتزاماهتا الدولية جتاه البوسنة واهلرسك، واملادة 5١ من امليثاق.
 ،١٩٩5 آب/أغسطس   ١٠ يف  املعقودة   ،٣56٣ اجللسة  ويف 
املعنون “احلالة يف كرواتيا”. وذكر ممثل  البند  استأنف اجمللس نظره يف 
أن  التزام “الصرب”  أربع سنوات من  بعد  استنتجت  أن كرواتيا  كرواتيا 
آالم كرواتيا  إلهناء  الدويل  واجملتمع  لكرواتيا  بالنسبة  تكلفة  احللول  أقل 
تتطلب  واهلرسك  البوسنة  يف  الدويل  للمجتمع  اإلنسانية  والشواغل 
بيهاتش ويعيد  ينهي حصار  القوة “بشكل حمدود ومعقول”  استخدام 
النظام إىل األراضي اجملاورة احملتلة يف كرواتيا. وقد مت إهناء هذا اإلجراء 
بنجاح يف ٨٤ ساعة. وقال املتكلم إن اإلجراءات اليت اختذهتا كرواتيا قد 
ُنفذت يف معظمها على أرضها املعرتف هبا دوليًا ويف جزء من أراضي 
البوسنة واهلرسك بناًء على طلب صريح من تلك احلكومة، مضيفًا أن 
إقامة السيادة واألمن على أراضيها ومد يد املساعدة حلكومة صديقة أمر 
يتفق متامًا مع ميثاق األمم املتحدة. مث ذكر أن حصار بيهاتش، الذي 
كان شاغاًل جّديًا بالنسبة للمجتمع الدويل، قد ُحسم بأقل التكاليف 
بالنسبة للمجتمع الدويل وللسكان املدنيني يف املنطقة ٨١. كذلك، رأى 
ممثل البوسنة واهلرسك أن العمل الذي قامت به كرواتيا كان دفاعًا عن 
أراضيها وحقوقها وتعزيزاً للسلم واالستقرار داخل حدودها. وقال أيضًا إن 
كرواتيا أبقت على منطقة بيهاتش اآلمنة ٨2. بيد أن متكلمًا آخر زعم أن 
أحد األهداف الرئيسية لكرواتيا كان إحداث خسائر كبرية بني السكان 

.S/1995/647  ٨٠

S/PV.3563، الصفحات 2 إىل 5.  ٨١

املرجع نفسه، الصفحات 5 إىل ٧.  ٨2

املدنيني واحلفز على النزوح اجلماعي للصرب من أجل إنشاء دولة كرواتية 
“نقية عرقيًا” ٨٣.

الذي   ،)١٩٩5( القرار ١٠٠٩  اجمللس  اختذ  نفسها،  اجللسة  ويف 
حكومة  شنته  الذي  النطاق  الواسع  العسكري  اهلجوم  بقوة  به  شجب 
كرواتيا يف ٤ آب/أغسطس ١٩٩5، مصعدة بذلك على حنو غري مقبول 
النزاع الدائر، وطالب بأن توقف حكومة كرواتيا مجيع األعمال العسكرية 
فوراً وأن متتثل امتثااًل تامًا جلميع قرارات اجمللس، مبا يف ذلك القرار ٩٩٤ 

.)١٩٩5(
أنه بينما أن املنطقتني  القرار،  وذكر ممثل فرنسا، متكلمًا بعد اختاذ 
اللتني وقع فيهما اهلجوم الكروايت جزآن من أراضي كرواتيا، فإن السكان 
الدويل،  املناطق هلم حقوق، حقوق يعرتف هبا اجملتمع  الصرب يف هذه 
وأعرب   .٨٤ مشروعة  العملية  عسكرية كتلك  عملية  أّي  اعتبار  حتظر 
لوم كرواتيا  بينما ال ميكن  أنه  مفاده  رأي  التشيكية عن  اجلمهورية  ممثل 
من  أجزاء  دمج  إعادة  يف  السيادي  حقها  أجل  من  خطوات  الختاذها 
أراضيها السيادية، فإن ما تأسف له حكومة بلده هو حقيقة أن السلطات 
وقت  يف  وحىت  العسكرية،  بالوسائل  ذلك  تفعل  أن  اختارت  الكرواتية 
الدبلوماسية ٨5. وذكرت ممثلة  الوسائل  فيه مجيع  استنفدت  قد  مل تكن 
الواليات املتحدة، مع إعراهبا عن األسف للوسائل املستخدمة، أنه ال بد 
من االعرتاف بأن منطقة بيهاتش اآلمنة اجلديدة مفتوحة اآلن أمام الغوث 

اإلنساين ٨6.

المادة ٢، الفقرة 5  - جيم 
املادة 2، الفقرة 5

يقدم مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل األمم املتحدة يف أّي 
إجراء تتخذه وفق هذا امليثاق، كما ميتنعون عن مساعدة أّية دولة تتخذ 

األمم املتحدة إزاءها إجراء من إجراءات املنع أو القمع.
املادة 2  الفرتة املستعرضة، مل حتدث أّي إشارات صرحية إىل  أثناء 
)الفقرة 5( أثناء مداوالت اجمللس. بيد أن اجمللس اختذ خبصوص احلاالت 
تضمنت  اليت  القرارات  من  عدداً  ورواندا  والصومال  وأنغوال  ليربيا  يف 
أحكامًا ميكن تأويلها على أهنا إشارات ضمنية إىل املبدأ املكرس يف املادة 

2 )الفقرة 5(.
ففي اجللسة ٣٤٨٩، املعقودة يف ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩5، 
بعثة  والية  متديد  اجمللس  ناقش  القرار ٩٧2 )١٩٩5(،  فيها  اخُتذ  اليت 
ذلك  ديباجة  من  السابعة  الفقرة  ويف  ليربيا.  يف  املتحدة  األمم  مراقيب 

املرجع نفسه، الصفحات ٧ إىل ١٠ )السيد ديوكيتش(.  ٨٣

املرجع نفسه، الصفحتان ١٨ و١٩.  ٨٤

املرجع نفسه، الصفحتان 2٠ و2١.  ٨5

املرجع نفسه، الصفحتان 22 و2٣.  ٨6
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 القرار، أحاط اجمللس علمًا مع القلق بالتدفق املستمر لألسلحة على ليربيا 
مبا يشكل انتهاكًا حلظر توريد األسلحة القائم، األمر الذي أدى إىل زيادة 

زعزعة استقرار احلالة يف ليربيا.
وكانت هناك إشارة ضمنية أخرى إىل املادة 2 )الفقرة 5( يف القرار 
٩٨5 )١٩٩5(، املتخذ يف ١٣ نيسان/أبريل ١٩٩5، الذي حث به 
على  االمتثال  على  اجملاورة،  الدول  مجيع  وخباصة  الدول،  مجيع  اجمللس 
الوجه التام للحظر املفروض مبوجب القرار ٧٨٨ )١٩٩2( على مجيع 

شحنات األسلحة واملعدات العسكرية إىل ليربيا.
واسُتخدمت صياغة لغوية مماثلة يف القرار ١٠2٠ )١٩٩5( املؤرخ 
الدول  مجيع  اجمللس  به  ذكر  الذي   ،١٩٩5 الثاين/نوفمرب  تشرين   ١٠
األسلحة  مجيع  توريد  على  املفروض  باحلظر  الصارم  بالتقيد  بالتزاماهتا 
وعرض   )١٩٩2(  ٧٨٨ القرار  مبوجب  ليربيا  إىل  العسكرية  واملعدات 
عماًل  املنشأة  اللجنة  على  األسلحة  توريد  حظر  انتهاك  حاالت  مجيع 

بالقرار ٩٨5 )١٩٩5(.
 ،٣25٤ جلسته  يف  اجمللس  اختذ  أنغوال،  يف  باحلالة  يتعلق  وفيما 
املعقودة يف ١5 متوز/يوليه ١٩٩٣، القرار ٨5١ )١٩٩٣(، الذي حث 
به مجيع الدول على االمتناع عن القيام بأّي عمل ميكن أن يعرض للخطر، 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة، تنفيذ “اتفاقات السلم”، ال سيما االمتناع 
غري  أو  املباشرة  العسكرية  املساعدة  أشكال  من  شكل  أّي  توفري  عن 
املباشرة إىل “يونيتا” أو أّي دعم آخر إىل “يونيتا” يتعارض مع عملية 
إقرار السلم، وأعرب عن استعداده للنظر يف فرض تدابري مبوجب ميثاق 
األمم املتحدة، تشمل فرض حظر إلزامي على بيع األسلحة واملواد ذات 

الصلة إىل “يونيتا” أو إمدادها هبا وغري ذلك من املساعدة العسكرية.
ووردت إشارة ضمنية أخرى إىل املادة 2 )الفقرة 5( يف القرار ٨٨6 
تأكيد  اجمللس  به  أعاد  الذي  الصومال،  احلالة يف  )١٩٩٣(، خبصوص 
التزامات الدول بالتنفيذ التام للحظر املفروض مبوجب الفقرة 5 من القرار 
٧٣٣ )١٩٩2( على مجيع شحنات األسلحة واملعدات العسكرية إىل 
الصومال. واسُتخدمت صياغة لغوية مماثلة يف عدة قرارات أخرى تتعلق 

باحلالة يف الصومال ٨٧.
ويف مناسبة أخرى، خبصوص احلالة يف رواندا، أشار اجمللس إشارة 
ضمنية إىل املادة 2 )الفقرة 5( من امليثاق. ففي جلسته ٣526، املعقودة 
بزيادة  القلق  مع  علمًا  اجمللس  أحاط   ،١٩٩5 نيسان/أبريل   2٧ يف 
اجملاورة، ومبزاعم دخول شحنات من  البلدان  اإلغارات على رواندا من 

األسلحة إىل مطار غوما ٨٨.

القرارات ٨٩٧ )١٩٩٣(، و٩2٣ )١٩٩٤(، و٩5٤ )١٩٩٤(.  ٨٧
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املتخذ يف 2٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤،  القرار ٩2٨ )١٩٩٤(  ويف 
شحنات  لكل  والكامل  العام  احلظر  مراعاة  ضرورة  على  اجمللس  شدد 
األسلحة واملعدات العسكرية إىل رواندا ومراقبته مراقبة صارمة، على النحو 

املقرر يف الفقرة ١٣ من قراره ٩١٨ )١٩٩٤(.
وبالقرار ١٠١٣ )١٩٩5( املؤرخ ٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩5، أعرب 
اجمللس عن بالغ قلقه إزاء االدعاءات املتعلقة ببيع وتوريد األسلحة واألعتدة 
ذات الصلة إىل قوات حكومة رواندا السابقة مما يشكل انتهاكًا للحظر 
و١٠١١   )١٩٩5( و٩٩٧   )١٩٩٤(  ٩١٨ قراراته  مبوجب  املفروض 
)١٩٩5(، وشدد على ضرورة قيام احلكومات باختاذ إجراءات لضمان 

تنفيذ احلظر بصورة فّعالة.
ويف مناسبات عديدة، ُأديل ببيانات أثناء مداوالت اجمللس قد تكون 
املستعرضة  الفرتة  أثناء  ففي  )الفقرة 5(.  املادة 2  مببدأ  أيضًا  هلا عالقة 
دعا بعض الدول غري األعضاء يف اجمللس إىل رفع جزئي حلظر األسلحة 
واهلرسك حلق  البوسنة  ممارسة  لتيسري  وذلك  يوغوسالفيا  على  املفروض 
اجللسة  ففي  امليثاق.  من   5١ املادة  تضمنه  الذي  النفس،  عن  الدفاع 
السنغال إن  نيسان/أبريل ١٩٩٣، قال ممثل  املعقودة يف ١٩   ،٣2٠١
ن “ضحية العدوان من  رفع احلظر املفروض ضد البوسنة واهلرسك سيمكِّ
احلصول على الوسائل الالزمة ملمارسة حقها يف الدفاع عن النفس مبوجب 
املادة 5١ من امليثاق ٨٩. ويف اجللسة ٣٣6٧، املعقودة يف 2١ نيسان/

أبريل ١٩٩٤، دعا ممثل تركيا إىل رفع حظر األسلحة املفروض وفقًا للقرار 
٧١٣ )١٩٩١(، مشرياً إىل أنه يتعارض تعارضًا واضحًا مع املادة 5١ 

من امليثاق ٩٠.
وأثناء الفرتة املستعرضة، مل تنشأ أّي مناقشة دستورية خبصوص املادة 

2 )الفقرة 5( من امليثاق.

المادة ٢، الفقرة ٦  - دال 
املادة 2، الفقرة 6

املبادئ  الدول غري األعضاء فيها على هذه  اهليئة على أن تسري  تعمل 
بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم واألمن الدويل.

أثناء الفرتة املستعرضة، مل تكن هناك أّي إشارات صرحية إىل املادة 
2 )الفقرة 6(. ومل تنشأ أّي مناقشة دستورية خبصوص تلك املادة. بيد أن 
اجمللس اعتمد عدداً من القرارات اليت تفرض تدابري مبوجب الفصل السابع 
خبصوص احلاالت يف اجلماهريية العربية الليبية وهاييت ورواندا، تضمنت 
أحكامًا ميكن تأويلها بأهنا إشارات ضمنية إىل املبدأ املكرس يف املادة 2 

S/PV.3201، الصفحة ٣١.  ٨٩

S/PV.3367، الصفحة ٨.  ٩٠
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)الفقرة 6(. وكان كل قرار من تلك القرارات يتعلق بتعاون الدول غري 
األعضاء يف األمم املتحدة يف فرض جزاءات.

ويف اجللسة ٣٣١2، املعقودة يف ١١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، 
ضد  جزاءات  به  فرض  الذي   ،)١٩٩٣(  ٨٨٣ القرار  اجمللس  اختذ 
الليبية لعدم امتثاهلا للقرارين ٧٣١ )١٩٩2( و٧٤٨  اجلماهريية العربية 
يف  مبا  الدول،  مجيع  “من  اجمللس  طلب  القرار،  ذلك  ويف   .)١٩٩2(
الدولية،  املنظمات  الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة، ومجيع  ذلك 
التصرف بدقة وفقًا ملا متليه أحكام هذا القرار، بصرف النظر عن وجود 
أّي حقوق أو التزامات مينحها أو يفرضها أّي اتفاق دويل أو أّي عقد يتم 
الدخول فيه أو أّي ترخيص أو تصريح يكون قد ُمنح قبل تاريخ سريان 

هذا القرار”.
القرار ٩١٧ )١٩٩٤( املؤرخ 6 أيار/ واعُتمدت صياغة مماثلة يف 

املفروضة  اجلزاءات  نطاق  توسيع  اجمللس  به  قرر  الذي   ،١٩٩٤ مايو 
اجمللس  فقد طلب  املنتخب شرعيًا.  الرئيس  عودة  إىل حني  هاييت  ضد 
من “مجيع الدول، مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة، 
ومجيع املنظمات الدولية، التصرف بدقة وفقًا ملا متليه أحكام هذا القرار 
والقرارات األخرى ذات الصلة، بصرف النظر عن وجود أّي حقوق أو 
التزامات مينحها أو يفرضها أّي اتفاق دويل أو أّي عقد يلتزم به أو أّي 
هذا  عليها يف  املنصوص  التدابري  سريان  تاريخ  قبل  تصريح  أو  ترخيص 

القرار أو القرارات السابقة ذات الصلة”.
بالقرار ٩١٨ )١٩٩٤(  اجمللس،  دعا  رواندا،  احلالة يف  وخبصوص 
غري  الدول  ذلك  مبا يف  الدول،  أيار/مايو ١٩٩٤، “مجيع  املؤرخ ١٧ 
األعضاء يف األمم املتحدة، واملنظمات الدولية أن تلتزم بدقة يف تصرفاهتا 
أو  مرتتبة  التزامات  أو  حقوق  هناك  وإن كانت  القرار،  هذا  بأحكام 
مفروضة مبوجب أّي اتفاق دويل أو أّي عقد مربم أو أّي ترخيص أو إذن 

ممنوح قبل تاريخ اختاذ هذا القرار”.
ويف حاالت أخرى عديدة، أشار اجمللس إشارات ضمنية إىل املادة 2 
)الفقرة 6( وذلك بدعوته إىل اختاذ إجراءات من “مجيع الدول”. وكانت 
غالبية تلك األحكام تتعلق بتطبيق جزاءات وعمليات حظر تقتضي من 
“مجيع الدول” اختاذ خطوات لفرض تدابري وفقًا للقرارات ذات الصلة.

ففي اجللسة ٣2٣٨، املعقودة يف ١6 حزيران/يونيه ١٩٩٣، اختذ 
املفروضة ضد هاييت  القرار ٨٤١ )١٩٩٣( خبصوص اجلزاءات  اجمللس 
الذي طلب به إىل “كل الدول ومجيع املنظمات الدولية العمل بدقة وفقًا 
ألحكام هذا القرار، بغض النظر عن وجود أّي حقوق أو التزامات ممنوحة 
أو مفروضة مبوجب أّي اتفاق دويل أو أّي تعاقد مت الدخول فيه أو أّي 

ترخيص أو تصريح ُمنح قبل 2٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣”.
وورد حكم مماثل يف القرار ٨6٤ )١٩٩٣(، املتخذ يف ١5 أيلول/

سبتمرب ١٩٩٣، الذي يفرض تدابري مبوجب الفصل السابع من امليثاق 

ومجيع  الدول،  “مجيع  إىل  اجمللس  طلب  فقد   .٩١ بيونيتا  يتعلق  فيما 
املنظمات الدولية، أن تعمل وفقًا ألحكام هذا القرار على وجه الدقة، 
على الرغم من وجود أّية حقوق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة مبوجب 
أّي اتفاق دويل أو أّي عقد مت الدخول فيه أو أّي ترخيص أو إذن ممنوح 

قبل تاريخ اختاذ هذا القرار”.
وخبصوص احلظر املفروض ضد رواندا، قرر اجمللس بالقرار ١٠١١ 
)١٩٩5( “أن تواصل مجيع الدول منع بيع أو توريد األسلحة واألعتدة 
واملركبات  والذخائر،  األسلحة  مبا يف ذلك  أنواعها،  الصلة جبميع  ذات 
واملعدات العسكرية، ومعدات الشرطة شبه العسكرية وقطع الغيار، إىل 
رواندا أو إىل أشخاص يف الدول اجملاورة لرواندا، من جانب رعاياها أو 

من أراضيها أو باستخدام سفن أو طائرات ترفع علمها”.
بفرض  مباشرة  صلة  ذات  ليست  أخرى  بأحكام  اجمللس،  وطلب 
جزاءات أو تنفيذها أو إدارهتا، من “مجيع الدول” أو “مجيع األطراف 
واجلهات املعنية األخرى” اختاذ طائفة متنوعة من اإلجراءات من بينها دعم 
مبادرات السلم، والتعاون مع األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا وغريها ٩2.

املعنية  واجلهات  األطراف  “مجيع  اجمللس  ذّكر  مناسبتني،  ويف 
فبالقرار ٩٤٧ )١٩٩٤(  لقرارات حمددة.  باالمتثال  بالتزامها  األخرى” 
املتخذ يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، طلب اجمللس إىل مجيع األطراف 
األمن  جملس  قرارات  جلميع  امتثااًل كاماًل  االمتثال  املعنيني  من  وغريها 
املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة. وورد حكم مماثل يف القرار ٩٨2 
ه عدد من األحكام يف  )١٩٩5( املؤرخ ٣١ آذار/مارس ١٩٩5. وُوجِّ

قرارات إىل “الدول” أيضًا ٩٣.

النفط  توريد  على  حظراً  يفرض  أن  إمكانية  اجمللس  قرر  القرار،  ذلك  يف   ٩١

واألسلحة إىل االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال )يونيتا( إذا خرق وقف إطالق 
النار أو توقف عن املشاركة يف تنفيذ اتفاقات السلم.

 ،)١٩٩٤(  ٩5٩ القرارات  انظر  واهلرسك،  البوسنة  يف  احلالة  خبصوص   ٩2

الفقرة ٤؛ و٩٨٧ )١٩٩5(، الفقرة ٤؛ و١٠١6 )١٩٩5(، الفقرة ٣. وخبصوص 
احلالة يف كمبوديا، انظر القرار ٨٨٠ )١٩٩٣(، الفقرة ٤. وخبصوص مجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة، انظر القرارين ٩٧٠ )١٩٩5(، الفقرة 2؛ و٩٨٤ )١٩٩5(، 
الفقرة ٨. وخبصوص بوروندي، انظر القرار ١٠١2 )١٩٩5(، الفقرة 6. وخبصوص 
رواندا، انظر القرار ١٠١٣ )١٩٩5(، الفقرة ٣؛ وخبصوص احلالة يف طاجيكستان، 
انظر القرارين ٩٩٩ )١٩٩5(، الفقرتني ٧ و٨؛ و١٠٣٠ )١٩٩5(، الفقرتني ٧ و٨.

الفقرة   ،)١٩٩5(  ١٠١2 القرارات  انظر  بوروندي،  يف  احلالة  خبصوص   ٩٣

6. وخبصوص هاييت، انظر القرار ١٠٠٧ )١٩٩5(، الفقرة ١٠. وخبصوص احلالة 
 ،)١٩٩5( و٩٧٨  2؛  الفقرة   ،)١٩٩٤(  ٩٣5 القرارات  انظر  برواندا،  املتعلقة 
وخبصوص   .١١ الفقرة   ،)١٩٩5( و١٠2٩  )١٩٩5(؛  و٩٩٧  و٣؛   ١ الفقرتني 
احلالة يف البوسنة واهلرسك، انظر القرارين ٩٠٠ )١٩٩٤(، الفقرتني 2 و6؛ و٩٤2 

)١٩٩٤(، الفقرتني 6 و١2.
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المادة ٢، الفقرة ٧  - هاء 
املادة 2، الفقرة ٧

ليس يف هذا امليثاق ما يسوّغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت 
تكون من صميم السلطات الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي من 
األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل لكي حتل حبكم هذا امليثاق، على 

أن هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع.

مالحظة
أثناء الفرتة املستعرضة، مل يتخذ جملس األمن أّي قرار أشار صراحة إىل 
املادة 2 )الفقرة ٧(. ولكن أعضاء اجمللس أشاروا صراحة إىل تلك املادة 
أثناء نظر اجمللس يف “ملحق خلطة للسالم: ورقة موقف مقدمة من األمني 
العام مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة” ٩٤. وُأشري 
أيار/مايو  مؤرخة ٣١  رسالة  )الفقرة ٧( يف   2 املادة  إىل  أيضًا  صراحة 
١٩٩٤ موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل اليمن ٩5. وُأشري صراحة 

إىل املادة 2 )الفقرة ٧( يف عدد من مقررات اجمللس ومداوالته.
وتعكس احلاالت ١٠ إىل ١٧ أدناه ممارسة اجمللس اليت تتطرق إىل 
ومداوالته خبصوص  مقرراته  تصورها  ٧(، كما  )الفقرة   2 املادة  أحكام 
املسائل التالية: رسالة مؤرخة ١2 آذار/مارس ١٩٩٣ موجهة من ممثل 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ واحلالة بني العراق والكويت؛ وبعثات 
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف كوسوفو وسنجق وفويفودينا؛ واحلالة يف 
اجلمهورية اليمنية، واملسألة املتعلقة هباييت؛ وملحق خلطة للسالم؛ واحلالة 

يف أنغوال، واحلالة يف بوروندي.

الحالة 1٠
رسالة مؤرخة ١2 آذار/مارس ١٩٩٣ موجهة إىل رئيس جملس 

 األمن من املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
لدى األمم املتحدة ٩6

 ،٩٧ اجمللس  رئيس  إىل  موجهة   ١٩٩٣ آذار/مارس   ١2 مؤرخة  برسالة 
أبلغ وزير خارجية مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اجمللس أن حكومة 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قررت، يف ١2 آذار/مارس ١٩٩٣، أن 
تنسحب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وفقًا للفقرة ١ من 

.S/1995/1  ٩٤

.S/1994/644  ٩5

العنوان الكامل لبند جدول األعمال هو “رسالة مؤرخة ١2 آذار/مارس   ٩6

الشعبية  جلمهورية كوريا  الدائم  املمثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   ١٩٩٣
الدميقراطية لدى األمم املتحدة؛ ورسالة مؤرخة ١٩ آذار/مارس ١٩٩٣ موجهة إىل 

رئيس جملس األمن من األمني العام؛ ومذكرة من األمني العام”.
.S/25405  ٩٧

املادة العاشرة من املعاهدة، بسبب احلالة غري العادية السائدة يف مجهورية 
وذكر  العليا.  مصاحلها  للخطر  تعّرض  اليت  الدميقراطية  الشعبية  كوريا 
العسكرية  التدريبات  مع مجهورية كوريا  استأنفت  املتحدة  الواليات  أن 
املشرتكة “روح الفريق”، اليت هي مبثابة مترين حلرب نووية هتدد مجهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية، وحرضت بعض مسؤويل األمانة العامة للوكالة 
اختاذ “قرار” جائر  األعضاء على  الدول  الذرية وبعض  للطاقة  الدولية 
يف اجتماع جملس حمافظي الوكالة يف 25 شباط/فرباير ١٩٩٣ يطالب 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بفتح مواقعها العسكرية اليت ال صلة هلا 
إطالقًا باألنشطة النووية، وذلك انتهاكًا للنظام األساسي للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، والتفاق الضمانات، ولالتفاق الذي توصلت إليه الوكالة 
أن  وأكد  الدميقراطية.  الشعبية  مع مجهورية كوريا  الذرية  للطاقة  الدولية 
هذا عمل سافر من أعمال استعراض القوة ُيقصد به شل مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية وخنق نظامنا االشرتاكي، مما يعرض للخطر مصاحلها 
العليا. وإذا مُسح هبذا العمل فإن ذلك لن يؤدي سوى إىل إجياد سابقة 
الدول  ضد  النووية  التهديدات  على  الشرعية  إضفاء  على  للمساعدة 
األطراف غري احلائزة لألسلحة النووية وعلى التدخل يف شؤوهنا الداخلية.

ويف اجللسة ٣2١2، املعقودة يف ١١ أيار/مايو ١٩٩٣، نظر اجمللس 
مجهورية  ممثل  من  املوجهة   ١٩٩٣ آذار/مارس   ١2 املؤرخة  الرسالة  يف 
العام  كوريا الشعبية الدميقراطية، وكذلك يف الرسالة املوجهة من األمني 
املؤرخة ١٩ آذار/مارس ١٩٩٣ ٩٨ ويف مذكرة من األمني العام مؤرخة 
١2 نيسان/أبريل ١٩٩٣ بشأن املسألة ٩٩. وعرض ممثل مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية األسباب اليت دفعت بلده إىل االنسحاب من معاهدة 
عدم االنتشار، فذكر أن رفض بلده السماح بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة 
القانوين” “للموقعني املثريين للشبهة” ليس سوى ممارسة  الذرية “غري 
على  يعترب  أن  ميكن  وال  عادل،  حلق  سيادة  ذات  دولة  ِقبل  من  تامة 
اإلطالق عدم امتثال التفاق الضمانات. وذكر كذلك أن التوقيع على 
املعاهدة واالنضمام إليها وإهناءها واالنسحاب منها هي إجراءات قانونية 
أن  لدولة مستقلة، وليس من حق أحد  السيادية  تندرج ضمن احلقوق 
يتدخل يف تلك احلقوق. وعالوة على ذلك، فإن انسحاب مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية من املعاهدة هو تدبري للدفاع عن النفس استند إىل 
حق أّي دولة يف االنسحاب من املعاهدة ممارسة منها لسيادهتا الوطنية، 

أحاهلا  رسالة  اجمللس  إىل  العام  األمني  أحال  الرسالة،  وبتلك   .S/25445  ٩٨

إليه املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات املربم بني 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والوكالة.

S/25556. وبتلك املذكرة، أحال األمني العام إىل أعضاء جملس األمن رسالة   ٩٩

مؤرخة 6 نيسان/أبريل ١٩٩٣ موجهة من املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
حييل هبا تقريره املقدم، بالنيابة عن جملس حمافظي الوكالة، إىل جملس األمن وإىل اجلمعية 
وعن  الضمانات  التفاق  الدميقراطية  الشعبية  امتثال مجهورية كوريا  عدم  عن  العامة 
عدم متّكن الوكالة من التحقق من عدم حتريف وجهة املواد النووية املطلوب إخضاعها 

للضمانات.
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إذا قررت دولة طرف يف املعاهدة أن مصاحلها العليا مهددة. وفيما يتعلق 
مجهورية كوريا  سيادة  انتهاك  إىل  يرمي  أنه  املمثل  ذكر  القرار،  مبشروع 
 )٣٣ )املادة  السادس  الفصل  متطلبات  متجاهاًل  الدميقراطية،  الشعبية 
من ميثاق األمم املتحدة، والنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وقواعد القانون الدويل، اليت تقضي بأن حتسم املنازعات من خالل احلوار 
واملفاوضات. وسوف ُيرفض مشروع القرار ألنه غري معقول ويتناقض مع 
الفقرة ٤ من املادة 2 من امليثاق ومع الفقرة )د( من املادة ٣ من النظام 
األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اللتني تقتضيان احرتام سيادة الدول 
األعضاء. ولو اعتمد مشروع القرار فإن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

ستضطر إىل اختاذ تدابري مناسبة دفاعًا عن النفس ١٠٠.
أحالت  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أن  وذكر ممثل مجهورية كوريا 
هلا  املتاحة  الوسائل  مجيع  استنفدت  أن  بعد  األمن  جملس  إىل  القضية 
مبوجب نظامها األساسي حلسم املسألة. وقال، مشرياً إىل األسباب اليت 
الوكالة  تفتيش  لرفض  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  فيها  تذرعت 
الدولية للطاقة الذرية وإىل قرارها االنسحاب من معاهدة عدم االنتشار، 
موقعان  بأهنما  للموقعني  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  وصف  إن 
عسكريان ال مينع عنهما التفتيش. ومن حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تفتش  أن  الدميقراطية  الشعبية  مع مجهورية كوريا  املربم  االتفاق  مبوجب 
هلا عالقة  أن  تعتقد  ما جيعلها  األسباب  من  لديها  أن  اليت جتد  املواقع 
ممثل  وقال  ال.  أو  عسكرية  عن كوهنا  النظر  بصرف  النووي،  بالتسلح 
يف  األمن  جملس  اعتمده  الذي  الرئاسي  بالبيان  مذّكرا  مجهورية كوريا، 
الثاين/يناير ١٩٩2 ١٠١، أن  الذي عقده يف ٣١ كانون  القمة  اجتماع 
االلتزام الرئيسي بوقف استحداث أسلحة نووية من جانب مجهورية كوريا 
الدويل يف جمموعه وبصفة خاصة  اجملتمع  يقع على  الدميقراطية  الشعبية 
جملس األمن املناط به صون السلم واألمن الدوليني مبقتضى امليثاق ١٠2.

وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن عدم امتثال مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية اللتزاماهتا مبقتضى اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة 
انتشار  عدم  معاهدة  من  االنسحاب  تعتزم  أهنا  الحقًا  وإعالهنا  الذرية 
األسلحة النووية مها أمران يتعلقان بوكاالت دولية وباجملتمع الدويل وليس 
الصني عن  ممثل  أعرب  العكس من ذلك،  ١٠٣. وعلى  بلد واحد  بأّي 
رأي مفاده أن املسألة النووية املتعلقة جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

S/PV.3212، الصفحات 6 إىل 26.  ١٠٠

S/23500. نص البيان، يف مجلة أمور، على أن أعضاء اجمللس سيتخذون   ١٠١

التدابري املناسبة يف حالة أّي انتهاكات ختطرهم هبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
S/PV.3212، الصفحات 26 إىل ٣٣.  ١٠2

املرجع نفسه، الصفحات ٣٤ إىل ٣6.  ١٠٣

هي أساسًا مسألة بني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، وبني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والواليات املتحدة، 
ينبغي  وبالتايل  الدميقراطية ومجهورية كوريا.  الشعبية  وبني مجهورية كوريا 
تسويتها على النحو املالئم عن طريق احلوار والتشاور بني مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية واألطراف الثالثة األخرى املعنية على التوايل. وال حتبذ 
الصني تناول اجمللس هلذه املسألة، ناهيك عن إصدار اجمللس قراراً بشأهنا. 
فهذا قد يزيد تعقيد األمر بداًل من أن يسهم يف تسويته املالئمة. وستمتنع 

الصني عن التصويت على مشروع القرار ١٠٤.
وذكر ممثل اململكة املتحدة أن وفد بلده ال يشكك يف حق الدول 
يف االنسحاب من املعاهدات إذا كان هذا االنسحاب يتفق مع أحكام 
املعاهدة املعنية. وأشار يف هذا الصدد إىل البيان املشرتك الصادر يف ١ 
االحتاد   - للمعاهدة  الوديعة  الثالث  الدول  عن   ١٩٩٣ نيسان/أبريل 
اليت   -  ١٠5 املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة  والواليات  الروسي 
شككت فيه فيما إذا كانت األسباب اليت ذكرهتا مجهورية كوريا الشعبية 
تتصل مبوضوع  استثنائية  أحداثًا  بالفعل  تشكل  لالنسحاب  الدميقراطية 
تتحمل  تزال  ال  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  إن  وقال  املعاهدة. 
هامًا  بأن هناك دوراً  يقبل  إنه  الضمانات. وقال  اتفاق  التزامها مبوجب 
لالتصاالت الثنائية ولكنه يرى أن املسألة قيد النظر تتعلق بالنظم املتعددة 
األطراف اليت حتافظ عليها املنظمات املتعددة األطراف مثل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وبالتايل من الصحيح واملناسب متاما أن يبقي جملس األمن 

املسألة قيد البحث، فقد يلزم النظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات ١٠6.
واختذ اجمللس يف تلك اجللسة القرار ٨25 )١٩٩٣(، الذي طلب 
فيه إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تفي بالتزاماهتا املتعلقة بعدم 
الوكالة  املعاهدة وأن متتثل التفاقها مع  النووية مبوجب  انتشار األسلحة 
الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات، وقرر أن يبقي املسألة قيد النظر 

وأن ينظر يف إمكانية اختاذ إجراءات أخرى إذا اقتضى األمر ذلك.

الحالة 11
احلالة بني العراق والكويت

برسالة مؤرخة 2١ أيار/مايو ١٩٩٣ موجهة إىل رئيس اجمللس ١٠٧، أحال 
األمني العام التقرير النهائي عن ختطيط احلدود الدولية بني مجهورية العراق 
ودولة الكويت بواسطة جلنة األمم املتحدة لتخطيط احلدود بني العراق 

املرجع نفسه، الصفحتان ٤2 و٤٣.  ١٠٤

S/25516، املرفق.  ١٠5

S/PV.3212، الصفحات 52 إىل 55.  ١٠6

.S/25811  ١٠٧
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والكويت املؤرخ 2٠ أيار/مايو ١٩٩٣، الذي حيوي النتائج النهائية لعمل 
لواليتها  طبقًا  منها،  ُطلب  اللجنة  أن  إىل  العام  األمني  وأشار  اللجنة. 
بذلت  فقد  مث  ومن  سياسية  وليست  تقنية  مهمة  أداء  واختصاصاهتا، 
اللجنة من  اللجنة كل جهد ممكن لاللتزام بدقة هذا اهلدف. وال تقوم 
خالل عملية ختطيط احلدود بإعادة توزيع األراضي على الكويت والعراق، 
بل مبجرد إجناز العمل التقين الضروري للقيام ألول مرة بوضع حتديد دقيق 
الكويت  دولة  بني  عليه  املتفق  “احملضر  يف  الواردة  احلدود  إلحداثيات 
واألمور  واالعتـراف  الودية  العالقات  استعادة  بشأن  العراقية  واجلمهورية 

ذات العالقة” املوّقع يف بغداد يوم ٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩6٣.
وأثناء نظر اجمللس يف البند يف اجللسة ٣22٤، املعقودة يف 2٧ أيار/

مايو ١٩٩٣، أبدى بعض أعضاء اجمللس تأمالهتم بشأن آثار اإلجراء 
املتخذ من اجمللس فيما يتعلق بتخطيط احلدود بالنسبة إىل سيادة أمتني يف 
هذه احلالة وبوجه عام. فقال ممثل الربازيل إن بلده أيد باستمرار اإلجراء 
الذي اختذته األمم املتحدة هبدف ضمان االحرتام الكامل لسيادة دولة 
الكويت وسالمتها اإلقليمية. وأّية حماولة لتحّدي تلك السيادة والسالمة 
اإلقليمية ينبغي رفضها باعتبارها غري مقبولة. وتفهم حكومة الربازيل أن 
املقررات اليت اختذها اجمللس فيما يتعلق باحلدود الدولية بني دولة الكويت 
االستثنائية  الظروف  ضوء  يف  إاّل  تربيرها  ميكن  ال  العراقية  واجلمهورية 
والفريدة اليت اختذت فيها هذه املقررات وأهنا ال ترسي سابقة لعمل اجمللس 
يف املستقبل بشأن املسائل األخرى املتصلة بتعيني أو رسم احلدود بني 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة. وتأييد الوفد الربازيلي للقرار الذي هو 
قيد النظر، وكذلك ملقررات اجمللس األخرى بشأن هذه املسألة، ال ميس 
الشؤون  يف  اجمللس  باختصاص  يتعلق  فيما  الربازيل  حكومة  بتحفظات 
املتصلة بتعيني احلدود بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة، اليت ينبغي 

أن تسويها مباشرة الدول املعنية ١٠٨.
جيدر  احلدود،  مبسألة  يتعلق  فيما  أنه  الصني  ممثل  ذكر  كذلك، 
بالبلدان املعنية، وفقًا للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة، أن تتلمس 
احلل السلمي عن طريق إبرام اتفاقات أو معاهدات بالتفاوض والتشاور. 
وعملية التخطيط احلالية للحدود بني العراق والكويت حالة خاصة نشأت 
عن ظروف تارخيية حمددة. ومن هنا، فهي ال تنطبق بصفة عامة. وهلذا 
السبب، ال ينبغي أن ُينظر الستناد اجمللس إىل الفصل السابع من امليثاق 
فيما يتعلق بتخطيط احلدود املتنازع عليها بني البلدين باعتباره سابقة ١٠٩.

وقال ممثل فرنسا، من الناحية األخرى، إنه على أساس اتفاق مربم 
بني العراق والكويت كان قد قدم إىل األمم املتحدة وال يزال نافذاً، قامت 
اللجنة باملهمة الفنية، مهمة ختطيط احلدود اليت رمستها الدولتان بأنفسهما 
منذ زمن بعيد. ويبني التقرير املقدم بيانًا واضحًا متامًا أن اللجنة مل تقم 

S/PV.3224، الصفحتان ٧ و٨.  ١٠٨

املرجع نفسه، الصفحتان ١١ و١2.  ١٠٩

بإعطاء أراض لطرف أو آلخر ومل تتعّد على سيادة أّي من هاتني الدولتني 
على أّي حنو ١١٠.

اجمللس  أكد  اجللسة،  تلك  يف  املتخذ   ،)١٩٩٣(  ٨٣٣ وبالقرار 
من جديد أن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط احلدود قرارات هنائية؛ 
خططتها  الدولية، كما  احلدود  حرمة  باحرتام  والكويت  العراق  وطالب 
الدويل وقرارات  للقانون  املرور املالحي، وفقًا  اللجنة، وباحرتام احلق يف 
جملس األمن ذات الصلة، وشدد وأكد من جديد على قراره بضمان حرمة 
بشكل  اآلن  ختطيطها  اللجنة  أمتت  اليت  أعاله  املذكورة  الدولية  احلدود 
التدابري الضرورية لتحقيق  هنائي، والقيام حسب االقتضاء، باختاذ مجيع 
هذه الغاية وفقًا مليثاق األمم املتحدة على حنو ما نصت عليه الفقرة ٤ من 

القرار 6٨٧ )١٩٩١( والفقرة ٤ من القرار ٧٧٣ )١٩٩2(.

الحالة 1٢
بعثات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف كوسوفو وسنجق 

وفويفودينا، جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(
برسالة مؤرخة 2٠ متوز/يوليه ١٩٩٣ ١١١، أبلغت رئيسة اجمللس الوزاري 
املدروس  الرأي  بأن  األمن  رئيس جملس  أوروبا  والتعاون يف  األمن  ملؤمتر 
لدى الدول املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا هو أن القرار الذي 
اختذته السلطات يف بلغراد بعدم السماح لبعثات مؤمتر األمن والتعاون يف 
أوروبا يف كوسوفو وسنجق وفويفودينا باالستمرار يف أداء وظائفها يؤدي 

إىل تفاقم األخطار احلالية اليت يتعرض هلا السلم واألمن يف املنطقة.
ممثل  ذكر   ،٣262 اجللسة  ويف   ،١٩٩٣ آب/أغسطس   ٩ ويف 
الصني، أن مسألة كوسوفو من الشؤون الداخلية ليوغوسالفيا، وأن سيادة 
يوغوسالفيا واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ينبغي أن حُترتم متاشيًا 
أن  بلده  وفد  ويعتقد  الدويل.  والقانون  للميثاق  األساسية  املبادئ  مع 
اجمللس يف معاجلته هلذا املوضوع ينبغي أن ميارس أقصى قدر من التبصر 
وأن يتصرف يف تطابق دقيق مع مقاصد ومبادئ امليثاق، وال سيما مبدأ 
أن  وأوضح  السيادة.  ذات  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  عدم 
األطراف  والتعاون من جانب  املوافقة  أن  السنني  أظهرت عرب  املمارسة 
املعنية عامالن أساسيان يف كفالة جناح جهود األمم املتحدة واملنظمات 
اإلقليمية. وقال إنه عندما تنشأ خالفات بني منظمة إقليمية ودولة ذات 
سيادة، من املهم التفكري فيما إذا كان جيدر مبجلس األمن أن يتدخل، 
وإذا كان ضروريًا أن يفعل ذلك، فأي مبدأ ينبغي أن يرشده يف عمله ١١2.

تأييدهم  عن  آخرون  متكلمون  أعرب  ذلك،  من  العكس  وعلى 
يف كوسوفو  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  مؤمتر  بعثات  وجود  الستمرار 

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ١١٠

.S/26121  ١١١

S/PV.3262، الصفحتان ٣ و٤.  ١١2
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وسنجق وفويفودينا ١١٣. وذكر ممثل هنغاريا أن هنغاريا، مثل أعضاء أسرة 
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا كلهم، ترى أن طرد بعثات مؤمتر األمن 
والتعاون يف أوروبا إجراء يزيد من تفاقم هتديد السلم واألمن يف منطقة 
البلقان. وبالتايل، ترى أن طلب اجمللس املوجه إىل حكومة بلغراد أن تعيد 
دراسة موقفها إجراء سليم ومشروع متامًا، وهو يدعم جهد مؤمتر األمن 
والتعاون يف أوروبا يف هذا األمر الذي يدعو إىل القلق الشديد ١١٤. ورأى 
ممثل فرنسا أنه، كما يشدد القرار، ال تستهدف أنشطة بعثات مؤمتر األمن 
والتعاون يف أوروبا بأّي شكل من األشكال االنتقاص من سيادة الدولة، 
بل اهلدف منها هو ضمان االحرتام للمبادئ األساسية اليت التزمت هبا 
مجيع الدول األعضاء يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، مبا فيها مجهورية 
القرار ٨55  اجمللس  اختذ  اجللسة،  تلك  ١١5. ويف  االحتادية  يوغوسالفيا 
)١٩٩٣(، الذي أيد به اجلهود اليت يبذهلا مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 
النظر  تعيد  أن  االحتادية  يوغوسالفيا  السلطات يف مجهورية  من  وطلب 
املؤمتر يف كوسوفو وسنجق  السماح باستمرار أنشطة بعثات  يف رفضها 
املراقبني  عدد  زيادة  على  توافق  وأن  املؤمتر  مع  تتعاون  وأن  وفويفودينا، 

حسبما قرر املؤمتر.

الحالة 13
احلالة يف اجلمهورية اليمنية

برسالة مؤرخة ٣١ أيار/مايو ١٩٩٤ موجهة إىل رئيس اجمللس ١١6، ذكر 
ممثل اليمن أن حكومة بلده تعترب طلب عقد اجتماع جمللس األمن ملناقشة 
مبا  اليمنية  للجمهورية  الداخلية  الشؤون  تدخاًل يف   ١١٧ اليمن  احلالة يف 

خيالف الفقرة ٧ من املادة 2 من ميثاق األمم املتحدة.
ويف اجللسة ٣٣٨6، املعقودة يف ١ حزيران/يونيه ١٩٩٤، أكد ممثل 
الصني على أن جملس األمن، لدى نظره يف أّي مسألة، ينبغي أن حيرتم 
اآلراء ذات الصلة للبلدان أو األطراف املعنية. وقال إن وفد بلده يرى أن 
قيام اجمللس بالنظر يف احلالة يف اجلمهورية اليمنية يف ظل الظروف اخلاصة 

الراهنة ينبغي أاّل يشكل سابقة ملعاجلة مسائل مشاهبة أخرى ١١٨.

إىل ١٣  والصفحات ١١  )باكستان(؛  و٨  الصفحتان ٧  نفسه،  املرجع   ١١٣

)إسبانيا(؛ والصفحتان ١٧ و١٨ )الواليات املتحدة(.
املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  ١١٤

املرجع نفسه، الصفحتان ٨ و٩.  ١١5

.S/1994/644  ١١6

األمن من  رئيس جملس  إىل  أيار/مايو ١٩٩5 موجهة  رسالة مؤرخة 2٧   ١١٧

العربية  واململكة  ومصر  والكويت  وعمان  والبحرين  املتحدة  العربية  اإلمارات  ممثلي 
.)S/1994/630( السعودية

S/PV.3386، الصفحتان 2 و٣.  ١١٨

ويف اجللسة ٣٣٩٤، املعقودة يف 2٩ حزيران/يونيه ١٩٩٤، أعرب 
ممثل االحتاد الروسي عن تأييده ملشروع القرار الذي كان قيد النظر ١١٩ 
وذكر أن بلده يؤيد بقوة اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع العاملي، وال سيما يف 
اليمن واستئناف احلوار السلمي  جملس األمن، هبدف تطبيع الوضع يف 
وإنشاء آلية مناسبة لرصد وقف إطالق النار ١2٠. وأعرب ممثل اململكة 
املتحدة أيضًا عن اعتقاده بأنه ينبغي لألمم املتحدة أن تتخذ خطوات 
بالذات.  اليمن، ويف عدن  املتدهورة يف  اإلنسانية  احلالة  ملعاجلة  عاجلة 
للطرفني  دليل  للقرار  اجمللس  اختاذ  يف  يكون  أن  يف  األمل  عن  وأعرب 
إىل  خيلصا  وأن  احلالة،  إىل  الدويل  اجملتمع  هبا  ينظر  اليت  اجلدية  على 
املنوال، ذكر ممثل فرنسا أن  الصحيحة ١2١. وعلى نفس  االستنتاجات 
جملس األمن أكد، باختاذه هذا القرار اجلديد، أنه عاقد العزم على املسامهة 
العنان لكارثة إنسانية ويهز أسس  لنزاع “يطلق  يف إجياد تسوية سلمية 

األمن اإلقليمي” ١22.
وأشار الرئيس، متكلمًا بصفته ممثل عمان، إىل أن عمان انضمت 
إىل بلدان مخسة أخرى يف املنطقة للدعوة إىل عقد اجتماع جمللس األمن 
ملعاجلة الوضع يف اليمن. وقد نتج عن هذا االجتماع اختاذ القرار ٩2٤ 
النار فوراً يف  القرار دعا اجمللس إىل وقف إطالق  )١٩٩٤(. ويف ذلك 
اليمن وطلب إىل األطراف العودة إىل املفاوضات باعتبارها أنسب وسيلة 
يف  للغاية  متوازنًا  القرار كان  ذلك  أن  عمان  وتعتقد  خالفاهتم.  حلل 
مطالبه، ولو قام األطراف بتنفيذه بالكامل لساعد األطراف على تسوية 

خالفاهتا ١2٣.
الذي   ،)١٩٩٤(  ٩٣١ القرار  اجمللس  اختذ   ،٣٣٩٤ اجللسة  ويف 
للهجوم  نتيجة  املدنيني  بني  ودمار  إصابات  إيقاع  بقوة  فيه  شجب 
العسكري املستمر على عدن، وطلب إىل األمني العام ومبعوثه اخلاص 
مواصلة احملادثات حتت رعايتهما مع مجيع املعنيني، هبدف تنفيذ وقف 

دائم إلطالق النار.

الحالة 1٤
املسألة املتعلقة هباييت

برسالة مؤرخة 2٩ متوز/يوليه ١٩٩٤ موجهة إىل األمني العام ١2٤، ذكر 
رئيس مجهورية هاييت أن القيادة العليا للقوات املسلحة اهلايتية ليس لديها 
على اإلطالق أّي نية الحرتام اتفاق جزيرة غفرنرز املوقع يف ٣ متوز/يوليه 
١٩٩٣ حتت رعاية األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية. وأعلن رئيس 

.S/1994/931  ١١٩

S/PV.3394، الصفحتان ٤ و5.  ١2٠

املرجع نفسه، الصفحتان ٣ و٤.  ١2١

املرجع نفسه، الصفحتان 2 و٣.  ١22

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  ١2٣

.S/1994/905  ١2٤
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هاييت أنه بالنظر إىل التدهور املزعج يف حالة حقوق اإلنسان يف هاييت، 
فضاًل عن زيادة معاناة الشعب اهلاييت، فإن الوقت قد حان لقيام اجملتمع 
الدويل، وهو طرف يف العملية اليت أدت إىل اتفاق جزيرة غفرنرز، باختاذ 
إجراء سريع وحاسم، يف إطار سلطة األمم املتحدة، هبدف تنفيذ هذا 

االتفاق تنفيذاً كاماًل.
نظر   ،١٩٩٤ متوز/يوليه   ٣١ يف  املعقودة   ،٣٤١٣ اجللسة  ويف 
قوة  تشكل  أن  األعضاء  للدول  يأذن  قرار  مشروع  يف  اجمللس  أعضاء 
متعددة اجلنسيات وأن تستخدم كافة الوسائل الضرورية من أجل تيسري 
العديد  أبدى  املناقشة،  وأثناء   .١25 هاييت  عن  العسكرية  القيادة  رحيل 
املادة 2  إطار  القرار يف  ذلك  اختاذ  بشأن  تأمالهتم  اجمللس  أعضاء   من 

)الفقرة ٧( من امليثاق.
الدويل  إذ يطلب املساعدة من اجملتمع  بلده،  وذكر ممثل هاييت أن 
بلده يف ممارسة  أبناء  يتوحّد مجيع  بأن  يشاطره حلمه  أزمة هاييت،  حلل 
حقوقهم السيادية يف أن يقرروا مستقبل بلدهم. وإذ يبني وفد بلده قبول 
حكومة الرئيس أريستيد ملشروع القرار املعروض على اجمللس، فإنه يناشد 
اجملتمع الدويل، عن طريق رئيس اجمللس، أن ينضم إىل بلده يف الدفاع عن 

سيادته الوطنية ١26.
اآلن  اجمللس  على  املعروض  القرار  مشروع  إن  نيجرييا  ممثل  وقال 
ينقل اجمللس إىل مستوى آخر جديد متامًا للعمل اخلارجي للتعامل مع 
املتحدة،  األمم  ميثاق  متامًا يف  إىل جمال جديد  وأيضًا  هاييت  احلالة يف 
وخباصة استخدام الفصل السابع من امليثاق. وهلذا كان رد فعل وفد بلده 
بالنسبة له يتسم حبذر شديد، ومع هذا، يسر وفد بلده أن شواغله جرت 
مراعاهتا. وأحد هذه الشواغل اعتقاد وفد بلده أنه يف أّي شيء جيري يف 
اجمللس ينبغي أاّل تتعرض سيادة هاييت ووحدة أراضيها للخطر. فاحرتام 
سيادة الدول األعضاء ووحدة أراضيها هو األساس األدىن لالرتباط بني 
أعضاء منظمة األمم املتحدة، وينبغي أن يراعى يف حالة مجيع الدول. 
يف  به  يؤذن  عمل مجاعي  أّي  أن  بلده  وفد  يفهم  ذلك،  على  وعالوة 
مشروع القرار يتعلق ببلد بذاته على التحديد. ويؤكد بلده جمدداً الطابع 
اخلاص للحالة يف هاييت. ولذلك فإن اعتماد مشروع القرار ينبغي أاّل ينظر 
إليه باعتباره رخصة عاملية للتدخالت اخلارجية عن طريق استخدام القوة 

أو أّي وسيلة أخرى يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء ١2٧.
أمهية  يويل  الذي  بلده،  أن  إسبانيا  ممثل  ذكر  املنوال،  نفس  وعلى 
كربى ملبدأ عدم التدخل، وال سيما يف القارة األمريكية، قد أيد القرار 
٩٤٠ )١٩٩٤( بسبب الظروف الفريدة واالستثنائية هلذه احلالة، وبسبب 
املوقف الواضح الذي اختذته السلطات الشرعية هلاييت وبسبب أن اإلجراء 

.S/1994/904  ١25

S/PV.3413، الصفحة ٤.  ١26

املرجع نفسه، الصفحتان ١١ و١2.  ١2٧

مؤسسي  إطار  خالل  من  سينفذ  وإمنا  انفراديًا،  ينفذ  لن  سيبدأ  الذي 
ومتعدد األطراف، حتت سلطة وسيطرة األمم املتحدة. وإذا كان األمر 
غري ذلك، ملا كان بوسع وفده أن يؤيد مثل هذا اإلجراء ١2٨. وأكدت 
انتهاك سيادة هاييت، بل إعادة  ممثلة الواليات املتحدة أن اهلدف ليس 
السلطة ملمارسة تلك السيادة إىل الذين ميتلكوهنا عن وجه حق. واهلدف 
“بالرقي  تدفع  أن  من  امليثاق،  يف  جاء  ما  حسب  هاييت،  متكني  هو 
ُقدمًا، وأن ترفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح”.  االجتماعي 
واالختيار هو متكني هاييت من بناء مستقبل أكثر حرية وأكثر أمنًا وأكثر 

رخاًء من ماضيها ١2٩.
عليه  املعروض  القرار  مشروع  اجمللس  اعتمد  نفسها،  اجللسة  ويف 
بوصفه القرار ٩٤٠ )١٩٩٤(، الذي أذن به باختاذ اإلجراءات املذكورة 
أعاله بواسطة قوة متعددة اجلنسيات، مع تسليمه بالطابع الفريد للحالة 
استجابة غري  يتطلب  متدهور  به من طابع  تتسم  ومبا  هاييت  الراهنة يف 

عادية.

الحالة 15
ملحق خلطة للسالم

خلطة  “ملحق  املعنونة  الوثيقة  يف  األوىل  للمرة  اجمللس  نظر   عند 
الثاين/يناير  ١٨ كانون  يف  املعقودة   ٣٤٩2 اجللسة  يف   ،١٣٠ للسالم” 
١٩٩5، تطرق العديد من املتكلمني إىل تطبيق املبادئ الواردة يف الفقرة 
عن  نيابة  متكلمًا  إندونيسيا،  ممثل  وقال  امليثاق.  من   2 املادة  من   ٧
جمموعة بلدان عدم االحنياز، إن من املهم االعرتاف باحرتام سيادة الدول 
اقرتاح  الدولية. وخبصوص  العالقات  املبادئ األساسية يف  باعتباره أحد 
األمني العام إنشاء قوة للرد السريع، قال ممثل إندونيسيا إنه، فيما يتعلق 
بالظروف اليت توزع يف ظلها تلك القوة، ليس من الواضح نوعية حاالت 
الطوارئ اليت يشري إليها تقرير األمني العام ومن الذي يقرر وجود هذه 
األزمات. وأوجه الغموض هذه قد تؤدي إىل تفسريات متثل حتديًا لسيادة 

واستقالل الدول ١٣١.
وذكر ممثل الصني أنه جيب دائمًا مراعاة مبدأ احرتام سيادة الدول 
السنوات  يف  شوهد  وقد  للبلدان.  اخلارجية  الشؤون  يف  التدخل  وعدم 
األخرية التدخل املشروط من جانب األمم املتحدة يف تسوية صراعات 
تلك  يف  الفصائل  أو  احلكومات  من  بطلب  البلدان  بعض  يف  داخلية 
معاجلتها  أسيئت  وإذا  احلساسية،  وبالغة  جديدة  قضية  وهذه  البلدان. 
حفنة  تستخدمها  أداة  أو  الصراع  يف  طرفًا  املتحدة  األمم  من  ستجعل 

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  ١2٨

املرجع نفسه، الصفحة ١٣.  ١2٩

“ملحق خلطة للسالم: ورقة موقف مقدمة من األمني العام مبناسبة الذكرى   ١٣٠

.)S/1995/1( ”السنوية اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة
S/PV.3492، الصفحتان ٨ و٩.  ١٣١
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تلقي  الدولية والبلدان األخرى وبالتايل  الشؤون  للتدخل يف  البلدان  من 
بعمليات األمم املتحدة يف مهاوي املصاعب والفشل. وعليه، ينبغي أن 
يّتبع تدخل األمم املتحدة عدة مبادئ من بينها أن تكون عمليات األمم 
الصني  ممثل  وأكد  ومبوافقتها.  املعنية  األطراف  على طلب  بناًء  املتحدة 
ذات  دول  من  تتألف  دولية  حكومية  منظمة  املتحدة  األمم  أن  أيضًا 
سيادة وليست حكومة عاملية. واملسائل اليت تتعلق ببلد ما ينبغي، يف هناية 
املطاف، أن حيلها شعبه بالذات، واملسائل اليت تتعلق مبنطقة ما ينبغي أن 
حتلها البلدان يف املنطقة من خالل املشاورات اليت ميكن للمجتمع الدويل، 
مبا يف ذلك األمم املتحدة، أن يضطلع فيها بدور تكميلي وتشجيعي. 
وبناء  الوقائية  الدبلوماسية  املتحدة يف جمال  األمم  بأنشطة  يتعلق  وفيما 
السلم بعد انتهاء الصراع، ذكر أن األمم املتحدة يتعني عليها أن حترتم 
إرادة حكومات وشعوب البلدان املعنية بداًل من أن تفرض آراءها عليها. 
وعليها بصفة خاصة أن تتوخى احلذر بشأن املسائل اليت متس سيادة بلد 
من البلدان، مثل اإلنذار املبكر. وينبغي أن حتصل على موافقة مسبقة 
من البلدان املعنية قبل إيفاد بعثات تقصي احلقائق أو غريها من البعثات، 

وينبغي التحديد الواضح لإلطار الزمين ١٣2.
كذلك، ذكر ممثل سري النكا أن األمم املتحدة ينبغي أن حترتم بدقة 
مبادئ سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي وأاّل تتدخل 
 .١٣٣ للدول  الداخلي  االختصاص  نطاق  ضمن  تقع  اليت  اجملاالت   يف 
وفيما يتعلق بزيادة وتعقد الصراعات الداخلية املوصوفني يف تقرير األمني 
العام ذكر ممثل كولومبيا أن إطار أعمال املنظمة جيب أن يكون قائمًا على 
أحكام امليثاق، وخباصة الفقرة ٧ من املادة 2. وهلذا فإن وفد بلده يوافق 
على التأكيد الوارد يف الوثيقة بأن األمم املتحدة، ألسباب هلا وجاهتها 
األكيدة، ترتدد يف حتمُّل املسؤولية عن حفظ القانون والنظام العام وفرض 
بنيات سياسية، أو مؤسسات دولة، جديدة ١٣٤. وعلى العكس من ذلك، 
املعاصرة  الظروف  يف  اإلنسان  عن حقوق  الدفاع  إن  أوكرانيا  ممثل   قال 
لدولة  اخلالصة  الداخلية  الشؤون  من صميم  اآلن  بعد  اعتباره  ميكن  ال 
مع  والتعاون  اإلنسان،  حقوق  احرتام  تعزيز  فإن  الصدد،  هذا  ويف  ما. 
 األمم املتحدة يف هذا اجملال - مبا يف ذلك إيفاد بعثات حتّقق لتقصي 
احلقائق - جيب أن يكون التزامًا أخالقيًا واجبًا على كل الدول األعضاء 
دون استثناء. ويبني حتليل أوجه النجاح والفشل يف عمليات حفظ السلم 
أنه من احلتمي، يف حتديد والية العمليات ووضع مبادئها األساسية، وجود 
التزام واضح مبعايري القانون الدويل املقبولة عامليًا، وخباصة احرتام السيادة 

والسالمة اإلقليمية وحرمة احلدود ١٣5.

املرجع نفسه، الصفحتان ١٤ و١5.  ١٣2

S/PV.3492 )االستئناف 2(، الصفحة ١2.  ١٣٣

املرجع نفسه، الصفحة ١5.  ١٣٤

S/PV.3492 )االستئناف ١( الصفحة 25.  ١٣5

الحالة 1٦
احلالة يف أنغوال

يف اجللسة ٣٤٩٩، املعقودة يف ٨ شباط/فرباير ١٩٩5، وأثناء النظر يف 
مشروع قرار ١٣6، تطرق عدد من املتكلمني إىل تطبيق املبادئ الواردة يف 

الفقرة ٧ من املادة 2 من امليثاق وآثاره بالنسبة للحالة يف أنغوال.
وأعلن ممثل أنغوال أن احلالة العسكرية احلالية على الطبيعة يف أنغوال 
يسودها اهلدوء، وأن وقف إطالق النار الذي دخل حيز النفاذ يف 22 
تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ جيري التقيد به دون تسجيل وقوع حوادث 
الذي  القرار  مشروع  اعتماد  يكون  أن  يف  األمل  عن  وأعرب  كبرية. 
أنغوال  يف  للتحقق  الثالثة  املتحدة  األمم  لبعثة  واملنشئ  النظر  قيد  كان 
خطوة إىل األمام حنو إرساء السلم الدائم. وقال إنه يشعر بالقلق بشأن 
بعض فقرات مشروع القرار وبصفة خاصة الفقرات 6 و٨ و١2، مضيفًا 
لتحسني  حمددة  مبقرتحات  املناسبة  اللحظة  يف  سيتقدم  بلده  وفد   أن 
التعرض  وعدم  السيادة  مبادئ  أمهية  موزامبيق  ممثل  وأكد   .١٣٧ النص 
“اتفاقات  مع  اتساقًا  ألنغوال،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  وعدم 
يرى  بلده  وفد  إن  وقال  للميثاق.  ووفقًا  لوساكا،  وبروتوكول  السلم” 
أن اجملتمع الدويل يستطيع أن يساعد الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
 يف الوقت الذي حيرتم فيه تلك املبادئ احرتامًا تامًا. ويف هذا السياق، 
ال تستطيع حكومة بلده أن توافق على وزع أّية عملية حلفظ السلم تكون 
“مرهتنة بشروط” ولذا فهي تؤيد الرأي الذي أعرب عنه وفد أنغوال وهو 
مبوافقة حكومة  القرار كيما حيظى  مشروع  فقرات  بعض  تنقيح  ضرورة 
أنغوال التامة ١٣٨. وعلى العكس من ذلك، رأى ممثل نيجرييا، معربًا عن 
تأييد وفد بلده ملشروع القرار أنه ال توجد فقرة يف مشروع القرار تنتقص 
والنظام  القانون  أّي صون   - األنغولية  للحكومة  السيادية  احلقوق  من 
واحلفاظ على السالمة اإلقليمية للبلد - سواء قبل أو خالل أو بعد بعثة 
األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال ١٣٩. ورأى ممثل مالوي، متكلمًا 
باسم وفد جملس وزراء منظمة الوحدة األفريقية ١٤٠، أنه من املمكن تفهُّم 
شواغل الذين حيثون على توخي احلذر إزاء أّية زيادة يف املشاركة الدولية 
إىل أن يستتب السلم يف أنغوال، ولكن الشعب األنغويل قد سئم احلرب 
األفريقية  الوحدة  منظمة  وفد  حيث  السبب،  وهلذا  تغريت.  قد  واحلالة 
اجمللس على اإلذن بإنشاء بعثة األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال 

.S/1995/117  ١٣6

S/PV.3499، الصفحات 2 إىل 6.  ١٣٧

S/PV.3499 )االستئناف(، الصفحة ٨.  ١٣٨

املرجع نفسه، الصفحتان ١٠ و١١.  ١٣٩

يضم وزراء خارجية أنغوال وبوتسوانا وتونس وجنوب أفريقيا وزامبيا وليسوتو   ١٤٠

وناميبيا وممثلي غينيا - بيساو والسنغال.
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وبوزعها على وجه السرعة ١٤١. ورأى متكلمون آخرون أنه بينما يؤكد 
قرار اجمللس زيادة عملية األمم املتحدة يف أنغوال زيادة كبرية التزامه بدعم 
فقد  الوطنية،  واملصاحلة  السلم  لتحقيق  الطويل  سعيه  أنغوال يف  شعب 
أوضح اجمللس أنه ليس مستعداً لتشجيع تأخريات إضافية كبرية أو انعدام 
التعاون من جانب األطراف، ويعتزم يف مثل هذه الظروف أن يعيد النظر 
يف دور األمم املتحدة يف أنغوال. والقرار هو أيضًا إعادة تأكيد من جانب 
اليت  الصراعات  املتحدة حلل  األمم  بآليات  التزامه  على  الدويل  اجملتمع 
تتجاوز وسائل أو قدرة فرادى الدول على حلها. ومع ذلك، كما ذكرت 
املسؤول  املطاف  هناية  يف  هو  أنغوال  شعب  فإن  مراراً،  اجمللس  قرارات 
القرار ٩٧6  اجمللس  اختذ  نفسها،  اجللسة  ١٤2. ويف  بلده  عن مستقبل 
)١٩٩5(، الذي أكد به من جديد التزامه باحلفاظ على وحدة أنغوال 

وسالمتها اإلقليمية وأنشأ بعثة األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال.

الحالة 1٧
احلالة يف بوروندي

برسالة مؤرخة 2٨ متوز/يوليه ١٩٩5 موجهة إىل رئيس جملس األمن ١٤٣، 
أوصى األمني العام، فيما يتعلق باحلالة يف بوروندي، بإنشاء جلنة حتقيق 
بطرائق  وللتوصية  بوروندي  رئيس  باغتيال  املتصلة  احلقائق  من  للتثبت 
د أهنم مسؤولون عن اجلرائم اليت  حماكمة ومعاقبة األشخاص الذين حتدِّ
حققت فيها. وقال إن تعاون السلطات البوروندية الكامل سيكون شرطًا 

الزمًا لنجاح عمل اللجنة، ووصف طرائق ذلك التعاون.
ويف اجللسة ٣5٧١، املعقودة يف 2٨ آب/أغسطس ١٩٩5، نظر 
أن  أمهية  عديدون  متكلمون  وأبرز  العام.  األمني  توصيات  يف  اجمللس 
تعاونًا وثيقًا مع حكومة بوروندي وضرورة احرتام سيادة  اللجنة  تتعاون 
ذلك البلد. وذكر ممثل بوروندي أن مبادرة إنشاء جلنة التحقيق تأيت من 

S/PV.3499، الصفحات 6 إىل ٨.  ١٤١

S/PV.3499، )االستئناف(، الصفحات ١٩ إىل 2١ )الواليات املتحدة(؛   ١٤2

والصفحتان 22 و2٣ )اململكة املتحدة(.
.S/1995/631  ١٤٣

م دويل وحمايد. وأكد أن  مسؤولني سياسيني بورونديــــني حبثــــًا عن حمـــكِّ
مع حكومة  واملستمر  الوثيق  التعاون  على  سيتوقف  اللجنة  عمل  جناح 
بوروندي وقوات األمن والنظام القضائي الوطين. وسيتعني على اللجنة أن 
تقاوم أّي إغراء لتجاوز واليتها وميدان العمل الذي حددته الصالحيات 
اليت اقرتحتها حكومة بوروندي ونص عليها مشروع القرار املعروض على 
اجمللس. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تتجنب اللجنة أّي نيل من السيادة 

الوطنية، وأّي تدخل يف الشؤون الداخلية لبوروندي ١٤٤.
للجنة حتقيق  املقرتح  يؤيد اإلنشاء  بلده  الصني أن وفد  وذكر ممثل 
دولية من الناحية املبدئية. ولكن ينبغي للمجتمع الدويل أن حيرتم بالكامل 
الداخلية.  شؤوهنا  يف  يتدخل  أاّل  وينبغي  وسيادهتا،  بوروندي  استقالل 
وينبغي عليه أيضًا أن يهتم بآراء حكومة بوروندي وحيرتمها فيما يتصل 
بإنشاء جلنة التحقيق. وأعرب عن حتفظات وفد بلده بشأن بعض عناصر 
والية اللجنة، اليت وصفها بأهنا والية واسعة ومتس يف جوانب معّينة سيادة 

بوروندي وشؤوهنا الداخلية ١٤5.
لسيادة  أن  إندونيسيا،  ممثل  بصفته  متكلمًا  الرئيس،  أيضًا  وذكر 
ينبغي  اللجنة  توصيات  وأن  أمهية كبرية  اإلقليمية  وسالمتها   بوروندي 
أاّل متس هذه املبادئ املقدسة. ونظراً لتعقيدات احلالة، فإن التقيد بتلك 
املبادئ من شأنه أن يسهم إسهامًا مميزاً يف التوصل إىل حل للحالة ويف 

تعزيز الوحدة الوطنية واملصاحلة اللتني حتتاجهما بوروندي ١٤6.
ويف اجللسة نفسها، اختذ اجمللس القرار ١٠١2 )١٩٩5(، وبه أخذ 
يف اعتباره مبادرة حكومة بوروندي بالدعوة إىل إنشاء جلنة حتقيق قضائية 
دولية على النحو املشار إليه يف اتفاقية احلكم، وطلب إىل األمني العام أن 
يقوم، على سبيل االستعجال، بإنشاء جلنة حتقيق دولية، ودعا السلطات 
واملؤسسات البوروندية، مبا يف ذلك مجيع األحزاب السياسية، إىل التعاون 

تعاونًا كاماًل مع جلنة التحقيق الدولية يف إجناز واليتها.

S/PV.3571، الصفحات 2 إىل 5.  ١٤٤

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ١٤5

املرجع نفسه، الصفحتان ١5 و١6.  ١٤6



1٠٧1 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

الجزء الثاني
النظر في وظائف وسلطات مجلس األمن )المادتان ٢٤ و٢5 من الميثاق(

صون  عن  األمن  لمجلس  الرئيسية  المسؤولية   - ألف 
السلم واألمن الدوليين )المادة ٢٤(

املادة 2٤
املتحدة سريعًا  األمم  به  تقوم  الذي  العمل  يكون  أن  ١ - رغبة يف 
فّعااًل، يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن باملسؤوليات الرئيسية يف 
أمر حفظ السلم واألمن الدويل ويوافقون على أن هذا اجمللس يعمل نائبًا 

عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه املسؤوليات.
2 - يعمل جملس األمن، يف أداء هذه الواجبات وفقًا ملقاصد األمم 
املتحدة ومبادئها. والسلطات اخلاصة املخولة جمللس األمن لتمكينه من 
القيام هبذه الواجبات مبينة يف الفصول السادس والسابع والثامن والثاين 

عشر.
اقتضت  إذا  وأخرى خاصة،  سنوية،  تقارير  األمن  - يرفع جملس   ٣

احلال، إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها.

مالحظة
أثناء الفرتة املستعرضة، مل يتضمن أّي قرار من القرارات اليت اختذها اجمللس 
إشارة صرحية إىل املادة 2٤ من امليثاق. وأشري ضمنًا يف عدد من القرارات 
اليت اختذها اجمللس إىل حكم امليثاق الذي ُخّولت به املسؤولية الرئيسية 
عن حفظ السلم واألمن جمللس األمن. وكان هناك عدد من اإلشارات 
اجمللس.  أعمال  سياق  عديدة يف  مناسبات  يف  املادة 2٤  إىل  الصرحية 
وتعكس احلاالت ١٨ إىل 2٠ أدناه ممارسة اجمللس اليت تتطرق إىل أحكام 
املادة 2٤ كما تصورها مقرراته ومداوالته املتعلقة مبا يلي: خطة للسالم؛ 

واحلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك؛ واملسألة املتعلقة هباييت.
أثناء  املادة 2٤ صراحة  أدناه، ُذكرت  املبينة  وعالوة على احلاالت 
إنشاء حمكمة دولية  مداوالت اجمللس يف مناسبتني أخريني. فبخصوص 
ر ممثل الربازيل، يف اجللسة ٣١٧5، املعقودة يف  ليوغوسالفيا السابقة، ذكَّ
ممارسة مسؤولياته،  لدى  األمن،  بأن جملس  22 شباط/فرباير ١٩٩٣، 
إمنا يتصرف باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة وفقًا للفقرة ١ من 
املادة 2٤ من امليثاق. وكما أن سلطة جملس األمن ال تنبع من اجمللس 
قد  املتحدة  األمم  تنبثق من حقيقة أن مجيع أعضاء  ذاته، ولكنها  حبّد 
كلفوه مبسؤوليات معّينة، فإن صالحيات اجمللس ال ميكن أن تنشأ أو يعاد 
إنشاؤها أو يعاد تفسريها بطريقة مبتكرة عن طريق قرارات يصدرها اجمللس 

ذاته، بل جيب أن ترتكز بشكل ثابت على أحكام امليثاق احملّددة ١٤٧.

S/PV.3175، الصفحة 6.  ١٤٧

ويف اجللسة ٣٤٨٣، املعقودة يف ١6 كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ 
خبصوص البند املعنون “أساليب عمل وإجراءات جملس األمن”، أكد 
ممثل إسبانيا على ضرورة زيادة الشفافية واملرونة يف أعمال اجمللس. وأعرب 
عن اعتقاده أن هذا يفضي إىل تعزيز شرعية جملس األمن ومصداقيته يف 
للمادة 2٤ من  اليت يتصرف اجمللس بامسها وفقًا  الدول األعضاء  أعني 
امليثاق وإىل زيادة فعالية قراراته يف هناية املطاف ١٤٨. وذكر رئيس اجمللس 
أن املادة 2٤ تعين ضمنًا تدفق املعلومات يف اجتاهني، وهو ما يقتضي 
زيادة تدفق املعلومات من اجمللس إىل األعضاء األوسع نطاقًا بشأن مجيع 

جوانب عمله ١٤٩.
وأشري صراحة أيضًا إىل املادة 2٤ يف عدد من الرسائل ١5٠.

الحالة 1٨
خطة للسالم: حفظ السالم

اليت  اجمللس  مداوالت  أثناء   2٤ املادة  من   ١ الفقرة  إىل  صراحة  أشري 
ففي  السالم”.  حفظ  للسالم:  املعنون “خطة  البند  أجريت خبصوص 
اجللسة ٣٤٤٩، املعقودة يف ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، أكد ممثل 
تركيا على ضرورة حتسني إجراءات االتصال والتشاور بني أعضاء اجمللس 
اجمللس،  أن  من  تنبع  اجمللس  إن سلطة  وقال  بقوات.  املسامهة  والبلدان 
وفقًا للمادة 2٤ من امليثاق، يعمل نيابة عن مجيع أعضاء األمم املتحدة. 
ولذلك فإن االفتقار إىل آلية كافية للتشاور يقوض شرعية قرارات اجمللس 

بشأن عمليات حفظ السالم ١5١.
ويف اجللسة ٣6١١، املعقودة يف 2٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩5، 
أشار عدد من املتكلمني صراحة إىل أحكام املادة 2٤. فذكر ممثل فرنسا 
أن من واجب اجمللس أن يستمع ويفكر يف الطريقة اليت ميكنه من خالهلا 
أن يتابع األفكار اليت يعرب عنها أولئك الذين يتصرف اجمللس بامسهم 

S/PV.3483، الصفحة ٩.  ١٤٨

املرجع نفسه، الصفحة ٣٠.  ١٤٩

خبصوص أساليب عمل جملس األمن، انظر الرسالة املؤرخة ٩ تشرين الثاين/  ١5٠

نوفمرب ١٩٩٤، املوجهة إىل األمني العام من ممثل فرنسا )S/1994/1279، املرفق، الفقرة 
١(. وخبصوص إعالن الهاي حول قضية لوكرييب، انظر الرسالة املؤرخة 5 نيسان/

أبريل ١٩٩5، املوجهة من ممثل اجلماهريية العربية الليبية )S/1995/267، املرفق، الفقرة 
اجلمعية  إىل  األمن  جملس  يقدمه  الذي  السنوي  التقرير  شكل  وخبصوص  الرابعة(. 
العامة، انظر املذكرة املوجهة من رئيس جملس األمن املؤرخة ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٣ 

.)S/26015(
S/PV.3449، الصفحة 2٣.  ١5١
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إىل  بالنظر  إنه  بوتسوانا  ١52. وقال ممثل  امليثاق  املادة 2٤ من  مبقتضى 
األمم  يف  األعضاء  عامة  من  وشرعيته  سلطته  يستمد  األمن  جملس  أن 
أن  متامًا  املنصف  فمن  األمن،  جملس  يف  أعضاء  ليسوا  الذين  املتحدة 
يسهموا يف أعمال اجمللس إذا كان له أن يتصرف بفعالية بالنيابة عنهم 
أيضًا  اجلزائر، مشرياً  ممثل  وقال   .١5٣ امليثاق  من  للمادة 2٤ )١(  وفقًا 
إىل املادة 2٤، إن أعمال اجمللس تكتسب شرعية إضافية عندما تصدر 
نتيجة مشاورات موسعة جترى بروح املشاركة وتستهدف حتقيق الكفاءة 
املتمثلة يف تشكيل  الرمسية  املمارسة غري  فإن  املنطلق،  املثلى. ومن هذا 
“جمموعات األصدقاء” هي ممارسة ميكن أن تفيد سواء من حيث نفعها 
أو مصداقيتها، إذا كان هدف هذه اجملموعات هو القيام مبتابعة دقيقة 

ومتعمقة حلاالت يضطلع جملس األمن مبسؤوليات فيها ١5٤.

الحالة 19
احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك

للسلم  بالنسبة  البوسنة واهلرسك وآثارها  احلالة يف  أثناء نظر اجمللس يف 
واألمن الدوليني، اخُتذت ثالثة قرارات دعت إىل التنفيذ الكامل والفوري 
 )١٩٩٣(  ٨٣6 فبالقرارات   .١55 الصلة  ذات  اجمللس  قرارات  جلميع 
املؤرخ ١٠ حزيران/ املؤرخ ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣، و٨٣٨ )١٩٩٣( 

 ،١٩٩٣ آب/أغسطس   2٤ املؤرخ   )١٩٩٣( و٨5٩   ،١٩٩٣ يونيه 
أعاد اجمللس تأكيد سيادة البوسنة واهلرسك وسالمة أراضيها واستقالهلا 
 ٨5٩ وبالقرار  الصدد.  هذا  يف  األمن  جملس  ومسؤولية  السياسي 
األساسية مبوجب  يدرك مسؤوليته  أنه  اجمللس صراحة  أعلن   ،)١٩٩٣(

ميثاق األمم املتحدة عن صون السلم واألمن الدوليني.
وكان هناك عدد من اإلشارات الصرحية إىل املادة 2٤ من امليثاق 
أن  ضرورة  على  أعضاء  دول  أكدت  إذ  اجمللس  مناقشات  سياق  يف 
يتحمل اجمللس مسؤولياته مبوجب املادة 2٤ وذلك باختاذ مجيع اخلطوات 
السياسي  البوسنة واهلرسك واستقالهلا  الضرورية حلماية سيادة مجهورية 
واستعادهتما متامًا ١56. ففي اجللسة ٣2٤٧، املعقودة يف 2٩ حزيران/

التحديات اليت يواجهها اجمللس يف  يونيه ١٩٩٣، أبرزت دول أعضاء 
البوسنة واهلرسك،  املادة 2٤ بشأن احلالة يف  بالتزاماته، مبوجب  الوفاء 
أال وهي اختاذ تدابري فورية وفّعالة الستعادة السلم. وذكر ممثل ماليزيا أن 

S/PV.3611، الصفحة 6.  ١52

املرجع نفسه، الصفحة ١١.  ١5٣

املرجع نفسه، الصفحة ١٨.  ١5٤

القرارات ٨٣6 )١٩٩٣(، الفقرة ٣؛ و٨٣٨ )١٩٩٣(، الفقرة 2؛ و٨5٩   ١55

)١٩٩٣(، الفقرات 2 و١2 و١٤.
 ،S/PV.3336و و١٠١؛  و6١  و5٨   ٣٨ الصفحات   ،S/PV.3247 انظر   ١56

الصفحتني   ،S/PV.3454الصفحة ١٣؛ و  ،S/PV.3370الصفحتني ١5٣ و١٧5؛ و
١6 و١٧؛ S/PV.3454 )االستئناف ١(، الصفحة 2٠؛ وS/PV.3367، الصفحة ١٨.

عضواً من أعضاء األمم املتحدة )البوسنة واهلرسك( قد ُقطعت أوصاله 
بالعزم وملموسًا بدرجة  اتسامًا  أكثر  يتخذ إجراء  أن  للمجلس  وينبغي 
أكرب وفقًا ملسؤوليته الرئيسية مبوجب املادة 2٤ من امليثاق مستعماًل كل 

السلطات املخّولة له ١5٧.
وخبصوص احلالة يف البوسنة واهلرسك، أشري صراحة إىل املادة 2٤ يف 
العديد من الرسائل املوجهة إىل اجمللس. ففي رسالة مؤرخة ٧ حزيران/يونيه 
١٩٩٣ ١5٨، أعرب ممثل ماليزيا عن القلق خبصوص استجابة اجمللس لقمع 
السكان املدنيني، وبصفة خاصة مسلمي البوسنة. ورأى أن اجمللس جيب 
أن يعزز التزاماته كما هي منصوص عليها يف املادة 2٤، وهي أن يتخذ 
تدابري فورية وسريعة إلعادة السلم. ويف مذكرة مؤرخة ٤ تشرين الثاين/

نوفمرب ١٩٩٤، موجهة إىل رئيس جملس األمن ١5٩، حث األمني العام 
جملس األمن على أن يفي مبسؤوليته مبوجب املادة 2٤ )الفقرة ١( من 
امليثاق، ويتخذ مجيع اخلطوات املالئمة لنصرة مجهورية البوسنة واهلرسك 
واستعادة سيادهتا واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا على 

الوجه التام.

الحالة ٢٠
املسألة املتعلقة هباييت

و٨6٧  آب/أغسطس ١٩٩٣،   ٣١ املؤرخ   )١٩٩٣( بالقرارين ٨62 
)١٩٩٣( املؤرخ 2٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣، أشار اجمللس إىل احلالة يف 
الدوليني  واألمن  السلم  اجمللس عن صون  مسؤولية  استمرار  وإىل  هاييت 

مبوجب ميثاق األمم املتحدة.
ويف رسالة مؤرخة ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣، موجهة إىل رئيس جملس 
األمن ١6٠، ذكر ممثل كوبا أن كوبا تطالب بعودة النظام الدستوري إىل 
هاييت، وعودة ممثله الوحيد والشرعي، الرئيس أريستيد، إاّل أن هذا ال حيول 
دون أن تعرتض بشدة على اعتماد إجراءات تتعلق باحلالة الداخلية يف 
هاييت من جانب جملس األمن، الذي تتمثل مسؤوليته األساسية، وفقًا ملا 
جاء يف املادة 2٤ من امليثاق، يف حفظ السلم واألمن الدوليني وال تندرج 
يف هذا السياق احلالة السائدة اآلن يف هاييت، رغم خمتلف الذرائع اليت 

تقَّدم من أجل إثبات عكس ذلك.

S/PV.3247، الصفحة ٣٧.  ١5٧

.S/25893  ١5٨

S/1994/1251، الفقرة 2١.  ١5٩

.S/25942  ١6٠



1٠٧3 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

مجلس  قرارات  بقبول  األعضاء  الدول  التزام   - باء 
األمن وتنفيذها )المادة ٢5(

املادة 25
األمن وتنفيذها وفق  قرارات جملس  بقبول  املتحدة  األمم  يتعهد أعضاء 

هذا امليثاق.

مالحظة
أثناء الفرتة املستعرضة، مل يستند أّي قرار من القرارات اليت اختذها اجمللس 
إىل املادة 25 من امليثاق صراحة. ويف مخس مناسبات، وردت إشارات 
صرحية يف مناقشات اجمللس إىل التزامات الدول األعضاء بقبول قرارات 
يف  اجمللس  ينخرط  مل  احلاالت  هذه  يف  ولكن   .١6١ وتنفيذها  اجمللس 
مناقشات دستورية تتعلق باملادة 25 جتاوزت إعادة تأكيد لآلراء بشأن 

تفسري تلك املادة وتطبيقها.
ويف مناسبات أخرى كانت لبيانات أدىل هبا أعضاء يف اجمللس عالقة 
ضمنية باملادة 5 ١62. ويف إحدى احلاالت، تطرقت مداوالت ومقررات 
جانبني  إىل  السابقة  ليوغوسالفيا  دولية  حمكمة  بإنشاء  املتعلقة  اجمللس 
من جوانب تطبيق املادة 25، هي امتثال مجيع األطراف ملقرر اجمللس، 
والتعاون واملساعدة من جانب الدول األعضاء لضمان سري عمل احملكمة 
فيها  طالب  مناقشات  جرت  األخري،  باجلانب  يتعلق  وفيما  بسالسة. 
رئيس جملس األمن بأن متتثل أطراف اتفاق وقف إلطالق النار اللتزاماهتا 

وجلميع قرارات جملس األمن ذات الصلة.
جملس  رئيس  إىل  موجهة  رسائل  يف   25 املادة  إىل  صراحة   وأشري 
 ،)١٩٩١(  ٧2٤ بالقرار  عماًل  املنشأة  اللجنــــة  رئيس  من   األمن 
امليثاق  من   5٠ املادة  إطـــار  يف  املقدمــــة  الطلبــات   بشــــأن 
 .١6٣ السابقة  يوغوسالفيـــا  ضــــد  املفروضــة  التدابيـــر  لتنفيــــذ   نتيجة 
دول  من  موجهة  رسائل  عدة  يف  أيضـــًا  صراحـــة  املـــادة  إىل   وأشري 

خبصوص إنشاء حمكمة دولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات   ١6١

انظر  السابقة،  إقليم يوغوسالفيا  ارتكبت يف  اليت  الدويل  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة 
أعضاء  بني  املشاورات  مسألة  وخبصوص  )فرنسا(.   ١١ الصفحة   ،S/PV.3217

)تركيا(؛   2٣ الصفحة   ،S/PV.3449 انظر  بقوات،  املسامهة  والبلدان  األمن   جملس 
وS/PV.3611، الصفحة ٣٩ )تركيا(. وخبصوص مسألة أساليب عمل وإجراءات جملس 
األمن، انظر S/PV.3483، الصفحة 2٠ )تركيا(. وخبصوص “ملحق خلطة للسالم” 

انظر S/PV.3492 )االستئناف(، الصفحة ١٨ )هنغاريا(.
خبصوص احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك، انظر S/PV.3180، الصفحة   ١62

٣؛ وS/PV.3192، الصفحة ٧؛ وS/PV.3210، الصفحة ٣؛ وS/PV.3456، الصفحة 
2؛ وS/PV.3530، الصفحة 2؛ وS/PV.3554، الصفحة ٣؛ وS/PV.3557، الصفحة 

2؛ وS/PV.3580، الصفحة 2؛ وS/PV.3587، الصفحة 2.
رسائل مؤرخة 2 متوز/يوليه و٤ آب/أغسطس و١٠ كانون األول/ديسمرب   ١6٣

.)Add.2و Add.1و S/26040( ١٩٩٣

الدول  عاتق  على  امللقاة  العامة  املسؤولية  سياق  يف  غالبًا   ،١6٤ أعضاء 
مبوجب القانون الدويل. وعالوة على ذلك، أشري صراحة إىل املادة 25 
يف ثالث مذكرات شفوية موجهة من دولة عضو إىل األمني العام ١65، 
أبلغت فيها الدولة العضو األمني العام أهنا شرعت يف الوقت املناسب يف 
اختاذ كافة التدابري الضرورية للوفاء بااللتزامات الواردة يف القرارين ٨٤١ 

)١٩٩٣( و٩١٧ )١٩٩٤( على التوايل.
إىل  قدمت  اليت  القرارات  مشاريع  من  قرار  مشروع  أّي  ترد يف  ومل 
جملس األمن، وإما طرحت للتصويت أو طرحت للتصويت ومل تعتمد، 
إشارات صرحية إىل املادة 25؛ وتضمَّن العديد من النصوص فقرات ميكن 

اعتبار أن هلا عالقة ضمنية باملادة ١66.

رسالة مؤرخة 26 نيسان/أبريل ١٩٩٣، موجهة إىل األمني العام من ممثل   ١6٤

نيوزيلندا S/25667؛ ورسالة مؤرخة 2٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ موجهة من األمني العام 
.)S/25686( إىل رئيس جملس األمن

حزيران/يونيه  و١5   ١٩٩٣ أيلول/سبتمرب   2 مؤرختان  شفويتان  مذكرتان   ١65

العام من ممثل ميامنار )S/26414 وS/1994/754(؛ ومذكرة  ١٩٩٤ موجهتان إىل األمني 
.)S/25763( شفوية مؤرخة 6 أيار/مايو ١٩٩٣ موجهة إىل األمني العام من ممثل أوروغواي

خبصوص احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك، انظر القرارات ٨١6 )١٩٩٣(،   ١66

الفقرة الثالثة من الديباجة، و٨2٠ )١٩٩٣(، الفقرة الثامنة من الديباجة والفقرة ١٧ من 
املنطوق؛ و٨٣6 )١٩٩٣(، الفقرة ١؛ و٨5٩ )١٩٩٣(، الفقرة الرابعة من الديباجة؛ 
و٨٧١ )١٩٩٣(، الفقرة اخلامسة من الديباجة، و٩٤2 )١٩٩٤(، الفقرة ١٨؛ و٩٨2 
)١٩٩5(، الفقرة ٩؛ و٩٩2 )١٩٩5(، الفقرة الرابعة من الديباجة؛ و٩٩٤ )١٩٩5(، 
الديباجة والفقرتني  الرابعة من  الفقرة  الديباجة؛ و١٠٠٩ )١٩٩5(،  الثانية من  الفقرة 
٨؛  الفقرة   ،)١٩٩5( ١؛ و١٠١٩  الفقرة   )١٩٩5( املنطوق؛ و١٠١6  من  و٨   ١
املنطوق. وخبصوص  من  والفقرة ١2  الديباجة  من  األوىل  الفقرة  و١٠٣٤ )١٩٩5(، 
و٩٤٩  5؛  الفقرة   ،)١٩٩٣(  ٨٣٣ القرارات  انظر  والكويت،  العراق  بني  احلالة 
القرارات  انظر  الفقرات 2 و٣ و5. وخبصوص احلالة يف الشرق األوسط،   ،)١٩٩٤(
٨٣٠ )١٩٩٣(، الفقرة )أ(؛ و٨٨٧ )١٩٩٣(، الفقرة )أ(؛ و٩62 )١٩٩٤(، الفقرة 
)أ(؛ و٩٩6 )١٩٩5(، الفقرة )أ( و١٠2٤ )١٩٩5( الفقرة )أ(. وخبصوص احلالة يف 
أنغوال، انظر القرارات ٨6٤ )١٩٩٣(، الفقرة العاشرة من الديباجة؛ و٨٩٠ )١٩٩٣(، 
و٩٣2  ٨؛  الفقرة   ،)١٩٩٤( و٩22  ٩؛  الفقرة   ،)١٩٩٤( و٩٠٣  ١٣؛  الفقرة 
)١٩٩٤(، الفقرة ٨؛ و٩٤5 )١٩٩٤(، الفقرة ١٣؛ و٩52 )١٩٩٤(، الفقرة التاسعة 
 ،)١٩٩5( و٩٧6  الديباجة؛  من  العاشرة  الفقرة   ،)١٩٩٤( و٩66  الديباجة؛  من 
الفقرة ١2. وخبصوص احلالة يف الصومال، انظر القرارات ٨٨6 )١٩٩٣(، الفقرة ١١؛ 
املتعلقة  الفقرة 6. وخبصوص احلالة  الفقرة ٩؛ و٩2٣ )١٩٩٤(،  و٨٩٧ )١٩٩٤(، 
برواندا، انظر القرارات ٩55 )١٩٩٤(، الفقرة 2؛ و٩٧٨ )١٩٩5(، الفقرتني الرابعة 
والتاسعة من الديباجة؛ و١٠١٣ )١٩٩5(، الفقرة اخلامسة من الديباجة. وخبصوص 
احلالة يف ليربيا، انظر القرارات ٨١٣ )١٩٩٣(، الفقرة ٩؛ و٩5٠ )١٩٩٤(، الفقرة 6؛ 
و٩٧2 )١٩٩5(، الفقرة 6؛ و٩٨5 )١٩٩5(، الفقرة اخلامسة من الديباجة والفقرة 
٤؛ و١٠٠١ )١٩٩5(، الفقرة العاشرة من الديباجة والفقرة ١٠ من املنطوق؛ و١٠١٤ 
)١٩٩5(، الفقرة ١١؛ و١٠2٠ )١٩٩5(، الفقرة ١١. وخبصوص الرسائل املؤرخة 2٠ 
و2٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩١ املوجهة من فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية، انظر القرار ٨٨٣ )١٩٩٣(، الفقرتني 
١ و2. وخبصوص املسألة املتعلقة هباييت، انظر القرارات ٨٤١ )١٩٩٣(، الفقرتني ١٠ 
)ب( و١٣؛ و٨٧5 )١٩٩٣(، الفقرة ١؛ و٩١٧ )١٩٩٤(، الفقرة الثانية عشرة من 

الديباجة والفقرات ١٠ و١2 و١٣؛ و٩٤٠ )١٩٩٤(، الفقرة التاسعة من الديباجة.
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نيابة  البيانات اليت أدىل هبا رئيس جملس األمن،  وتضمَّن عدد من 
إىل  ضمنية  إشارات  اعتبارها  ميكن  صياغات   ،١6٧ اجمللس  أعضاء  عن 
املادة 25. وُوجه العديد من القرارات والبيانات الرئاسية إىل دول أعضاء 
ليست كلها  متعددة،  أطراف  إىل  أو  بوجه عام،  الدول  إىل  أو  بعينها، 
دواًل أعضاء، حبيث كانت تدعوها يف الغالب إىل التقيد بالتزاماهتا بقبول 

قرارات جملس األمن وتنفيذها.
وتعكس احلاالت 2١ إىل 2٣ أدناه ممارسة اجمللس اليت تتطرق إىل 
دوليًا  إنشاء حمكمة  ومداوالته:  مقرراته  تصورها  املادة 25 كما  أحكام 
ليوغوسالفيا السابقة، واحلالة املتعلقة برواندا، واحلالة بني العراق والكويت.

الحالة ٢1
االنتهاكات  عن  املسؤولني  األشخاص  حملاكمة  دولية  حمكمة  إنشاء 

اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتبكة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة
اختذ   ،١٩٩٣ شباط/فرباير   22 يف  املعقودة   ،٣١٧5 اجللسة  يف 
اجمللس القرار ٨٠٨ )١٩٩٣(، الذي قرر به إنشاء حمكمة دولية من أجل 
مقاضاة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين 

الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام ١٩٩١.

 S/25178 خبصوص املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف كرواتيا، انظر  ١6٧

)2٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣(؛ الفقرة الثانية؛ وS/PRST/1995/30، الفقرتني األوىل 
الثانية  الفقرتني   ،S/PRST/1995/23و األوىل؛  الفقرة   ،S/PRST.1995/38و والثانية؛ 
البوسنة  مجهورية  يف  احلالة  وخبصوص  الرابعة.  الفقرة   ،S/PRST/1995/37و والثالثة؛ 
 S/25334و الثانية؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ شباط/فرباير   ١٧(  S/25302 انظر  واهلرسك، 
)25 شباط/فرباير ١٩٩٣(، الفقرة الرابعة؛ وS/25426 )١٧ آذار/مارس ١٩٩٣(، 
الثالثة؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ نيسان/أبريل   ٣(  S/25520و الثالثة؛  إىل  األوىل   الفقرات 
 ،S/PRST/1994/6و الثالثة؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ نيسان/أبريل   2١(  S/25646و
الفقرة   ،S/PRST/1994/26و األوىل؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/19و الثانية؛  الفقرة 
الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/34و الثالثة؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/29و الرابعة؛ 
S/و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1994/71و الثانية؛  الفقرة   ،S/PRST/1995/43

انظر  والكويت،  العراق  بني  احلالة  وخبصوص  الثالثة.  الفقرة   ،PRST/1994/11

S/25081 )٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣(، الفقرة الرابعة؛ وS/25970 )١٨ حزيران/

يونيه ١٩٩٣(، الفقرتني اخلامسة والسادسة؛ وS/26006 )2٨ حزيران/يونيه ١٩٩٣(، 
S/و الثالثة؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ الثاين/نوفمرب  تشرين   2٣(  S/26787و الثالثة؛  الفقرة 

الثانية  الفقرتني   ،S/PRST/1994/68و والرابعة؛  األوىل  الفقرتني   ،PRST/1994/58

السلم  وصنع  الوقائية  الدبلوماسية  للسالم:  خبطة  املتعلقة  البنود  وخبصوص  والثالثة. 
الثانية. وخبصوص  الفقرة  أيار/مايو ١٩٩٣(،   2٨(  S/25859 انظر  السلم،  وحفظ 
احلالة يف أنغوال، انظر S/PRST/1994/45، الفقرة التاسعة؛ وS/PRST/1995/11، الفقرة 
الرابعة. وخبصوص احلالة بني أرمينيا وأذربيجان، انظر S/26326 )١٨ آب/أغسطس 
 ،S/PRST/1995/15 ١٩٩٣(، الفقرة السادسة. وخبصوص احلالة يف الصومال، انظر
الفقرة   ،S/PRST/1994/21 انظر  برواندا،  املتعلقة  املسألة  وخبصوص  الثامنة.  الفقرة 
الثانية؛ وS/PRST/1995/53، الفقرة اخلامسة. وخبصوص احلالة املتعلقة هباييت، انظر 
تشرين   ١5(  S/26747و الثامنة؛  الفقرة   ،)١٩٩٣ أيلول/سبتمرب   ١٧(  S/26460

انظر  اليمنية،  احلالة يف اجلمهورية  الثامنة. وخبصوص  الفقرة   الثاين/نوفمرب ١٩٩٣(، 
S/PRST/1994/30، الفقرة الرابعة.

املعقودة يف  املتخذ يف اجللسة ٣2١٧،  وبالقرار ٨2٧ )١٩٩٣(، 
25 أيار/مايو ١٩٩٣، قرر اجمللس أن تتعاون مجيع الدول تعاونًا كاماًل 
مع احملكمة وأجهزهتا وفقًا لذلك القرار والنظام األساسي للمحكمة وأن 
تتخذ مجيع الدول بناًء على ذلك أّية تدابري الزمة يف إطار قانوهنا الداخلي 
ذلك  يف  مبا  األساسي،  والنظام   )١٩٩٣(  ٨2٧ القرار  أحكام  لتنفيذ 
التزام الدول باالمتثال لطلبات املساعدة أو األوامر الصادرة عن إحدى 
اجمللس  النظام األساسي. وحث  املادة 2٩ من  احملاكمة مبقتضى  غرف 
احلكومية  وغري  احلكومية  واملنظمات  الدولية  واملنظمات  الدول  أيضًا 
 على املسامهة بأموال ومعدات وخدمات للمحكمة الدولية، مبا يف ذلك 

تقدمي خرباء.
وقال ممثل فرنسا إن القرار، وهو قرار مبقتضى املادة 25 من امليثاق، 
ينطبق بالتايل على مجيع الدول اآلن. وهذا يعين خباصة أنه يطلب من 
مجيع الدول أن تتعاون تعاونًا كاماًل مع احملكمة، حىت لو اضطرها ذلك 

إىل تعديل بعض أحكام قانوهنا الداخلي ١6٨.
الثاين/نوفمرب ١٩٩5،  ويف اجللسة ٣5٩١، املعقودة يف ٩ تشرين 
 ١٩٩٣ األول/أكتوبر  تشرين   ٣١ مؤرخة  رسالة  باستالمه  اجمللس  أفاد 
موجهة من رئيس احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ١6٩، قال فيها إنه 
يف أعقاب عدم رد إدارة الصرب البوسنيني على الئحة االهتام املوجهة 
ضد دراغان نيكوليتش واألمر الصادر بإلقاء القبض عليه، أصدرت دائرة 
ابتدائية للمحكمة قراراً ينص على إصدار أمر دويل بإلغاء القبض عليه 
وطلبت إىل رئيس احملكمة إبالغ جملس األمن بذلك. ويف اجللسة نفسها، 
اختذ اجمللس باإلمجاع القرار ١٠١٩ )١٩٩5(، الذي طلب به من مجيع 
الدول، وال سيما دول منطقة يوغوسالفيا السابقة، ومن مجيع األطراف 
يف النزاع القائم يف يوغوسالفيا السابقة، أن متتثل امتثااًل تامًا، وحبسن نية، 
ملا هو وارد يف الفقرة ٤ من القرار ٨2٧ )١٩٩٣( من التزامات. وكرر 

اجمللس ذلك الطلب يف القرار ١٠٣٤ )١٩٩5(.

الحالة ٢٢
احلالة املتعلقة برواندا

اختذ  الثاين/نوفمرب ١٩٩٤،  تشرين  املعقودة يف ٨  اجللسة ٣٤5٣،  يف 
اجمللس القرار ٩55 )١٩٩٤(، الذي قرر به إنشاء حمكمة دولية لغرض 
واحد هو حماكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال إبادة األجناس وغري 
ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا 
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن ارتكاب أعمال إبادة األجناس وغريها 
من االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة يف الفرتة بني ١ 
كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ و٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤. وبذلك 

S/PV.3217، الصفحة ١١.  ١6٨

.S/1995/910  ١6٩
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القرار، قرر اجمللس أيضًا أن تتعاون مجيع الدول تعاونًا تامًا مع احملكمة 
وأجهزهتا وفقًا للقرار وللنظام األساسي للمحكمة، وأن تقوم مجيع الدول، 
بناًء على ذلك، باختاذ أّي تدابري ضرورية مبوجب قوانينها الداخلية لتنفيذ 
باالمتثال  الدول  التزام  ذلك  يف  مبا  األساسي،  والنظام  القرار  أحكام 
لطلبات املساعدة أو لألوامر اليت تصدرها إحدى دائريت احملاكمة مبوجب 
املادة 2٨ من النظام األساسي وطلب من الدول أن حتيط األمني العام 

علمًا هبذه التدابري أوال بأول.
اختذ  املعقودة يف 2٧ شباط/فرباير ١٩٩5،  اجللسة ٣5٠٤،  ويف 
تتخذ  أن  ضرورة  على  به  أكد  الذي   ،)١٩٩5(  ٩٧٨ القرار  اجمللس 
الداخلية  قوانينها  مبوجب  الضرورية  التدابري  ميكن كل  ما  بأسرع  الدول 
لتنفيذ أحكام القرار ٩٧٨ )١٩٩٤( والنظام األساسي للمحكمة الدولية 
لقوانينها  وفقًا  تقوم،  أن  على  الدول  أيضًا مجيع  اجمللس  لرواندا. وحث 
الوطنية وملعايري القانون الدويل ذات الصلة، بإلقاء القبض على األشخاص 
الذين يوجدون يف أراضيها ممن تتوافر أدلة كافية على أهنم مسؤولون عن 
للمحكمة واحتجاز هؤالء األشخاص  القضائية  الوالية  أعمال تشملها 
إىل حني تقدميهم للمحاكمة أمام احملكمة أو السلطات الوطنية املختصة.

الحالة ٢3
احلالة بني العراق والكويت

بالقرار ٨٣٣ )١٩٩٣( املتخذ يف اجللسة ٣22٤، املعقودة يف 2٧ أيار/
مايو ١٩٩٣ طالب اجمللس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، 
العراق والكويت باحرتام حرمة احلدود الدولية، كما خططتها جلنة األمم 
املتحدة لتخطيط احلدود بني العراق والكويت، وباحرتام احلق يف املرور 

املالحي، وفقًا للقانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة.
املعقودة يف 2٨ حزيران/يونيه ١٩٩٣، وجه  ويف اجللسة ٣2٤6، 
 ١٧١ والكويت   ١٧٠ العراق  ممثلي  من  رسالتني  إىل  االنتباه  اجمللس  رئيس 
عكستا وجهة النظر األّولية للحكومتني بشأن القرار ٨٣٣ )١٩٩٣(. 

.S/25905  ١٧٠

.S/25963  ١٧١

ويف بيان أدىل به رئيس اجمللس ١٧2، ذّكر اجمللس العراق بأن جلنة ختطيط 
احلدود قد تصرفت استناداً إىل القرار 6٨٧ )١٩٩١( وتقرير األمني العام 

عن تنفيذ الفقرة ٣ من ذلك القرار، وقد قبلهما العراق رمسيًا.
ويف اجللسة ٣٣١٩، املعقودة يف 2٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، 
طالب أعضاء اجمللس، يف بيان أدىل به الرئيس ١٧٣، بأن حيرتم العراق، 
وفقًا للقانون الدويل وقرارات اجمللس ذات الصلة، حرمة احلدود الدولية 
انتهاكات  أّي  للحيلولة دون حدوث  الضرورية  التدابري  يتخذ كافة  وأن 

لتلك احلدود.
وبالقرار ٩٤٩ )١٩٩٤( املؤرخ ١5 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤، 
الكويت  سيادة  جتاه  األعضاء  الدول  مجيع  التزام  تأكيد  اجمللس  أعاد 
والعراق وسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي، وطالب العراق بأن 
يسحب مجيع الوحدات العسكرية اليت وزعت مؤخراً يف اجلنوب العراقي 
إىل مواقعها األصلية وطالب العراق أيضًا بأاّل يستعمل قواته العسكرية أو 
أّية قوات أخرى، بشكل عدواين أو استفزازي، لتهديد جريانه أو عمليات 
األمم املتحدة يف العراق، وطالب العراق بأن يتعاون تعاونًا تامًا مع اللجنة 

اخلاصة لألمم املتحدة.
الثاين/نوفمرب  تشرين   ١6 يف  املعقودة   ،٣٤5٩ اجللسة  ويف 
١٩٩٤، وجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة ١2 تشرين 
الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ موجهة إىل رئيس جملس األمن من وزير خارجية 
العراق ١٧٤، أكدت اعرتاف العراق بسيادة الكويت وسالمتها اإلقليمية 
واستقالهلا السياسي وحدودها الدولية كما خططتها جلنة األمم املتحدة 
عن  اجمللس،  أعضاء  ورحب  والكويت.  العراق  بني  احلدود  لتخطيط 
طريق بيان أصدره الرئيس، بذلك التطور، والحظوا أن العراق قد اختذ 
هذا اإلجراء امتثااًل لقرار اجمللس ٨٣٣ )١٩٩٣( والتزم التزامًا ال لبس 
الكويت  باحرتام سيادة  وافية ورمسية،  إجراءات دستورية  فيه، مبوجب 
وسالمتها اإلقليمية وحدودها، على النحو املطلوب يف قرارات اجمللس 

6٨٧ )١٩٩١( و٨٣٣ )١٩٩٣( و٩٤٩ )١٩٩٤(.

.S/26006  ١٧2

.S/26787  ١٧٣

S/1994/1288، املرفق.  ١٧٤
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الجزء الثالث
النظر في أحكام الفصل الثامن من الميثاق

املادة 52
١ - ليس يف هذا امليثاق ما حيول دون قيام تنظيمات أو وكاالت 
إقليمية تعاجل من األمور املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدويل ما يكون 
التنظيمات  هذه  دامت  ما  ومناسبًا  فيها  صاحلًا  اإلقليمي  العمل 
املتحدة  األمم  مقاصد  مع  متالئمة  ونشاطها  اإلقليمية  الوكاالت  أو 

ومبادئها.
2 - يبذل أعضاء األمم املتحدة الداخلون يف مثل هذه التنظيمات 
أو الذين تتألف منهم تلك الوكاالت كل جهدهم لتدبري احلل السلمي 
التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة هذه  للمنازعات احمللية عن طريق هذه 

الوكاالت وذلك قبل عرضها على جملس األمن.
ع على االستكثار من احلل السلمي  ٣ - على جملس األمن أن يشجِّ
هلذه املنازعات احمللية بطريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة تلك 
الوكاالت اإلقليمية بطلب من الدول اليت يعنيها األمر أو باإلحالة إليها 

من جانب جملس األمن.
ل هذه املادة حبال من األحوال تطبيق املادتني ٣٤ و٣5. ٤ - ال تعطِّ

املادة 5٣
١ - يستخدم جملس األمن تلك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية يف 
أعمال القمع، كلما رأي ذلك مالئمًا، ويكون عملها حينئذ حتت مراقبته 
أو  مبقتضاها  جيوز  ال  فإنه  نفسها  والوكاالت  التنظيمات  أما  وإشرافه. 
 على يدها القيام بأّي عمل من أعمال القمع بغري إذن اجمللس، وُيستثىن 
مما تقدم التدابري اليت ُتتخذ ضد أّية دولة من دول األعداء املعرَّفة يف الفقرة 
2 من هذه املادة مما هو منصوص عليه يف املادة ١٠٧ أو التدابري اليت 
يكون املقصود هبا يف التنظيمات اإلقليمية منع جتدد سياسة العدوان من 
جانب دولة من تلك الدول، وذلك إىل أن حيني الوقت الذي قد ُيعهد 
فيه إىل اهليئة، بناًء على طلب احلكومات ذات الشأن، باملسؤولية عن منع 

كل عدوان آخر من جانب أّية دولة من تلك الدول.
الفقرة ١ من هذه  املذكورة يف  املعادية”  2 - تنطبق عبارة “الدولة 
أّية دولة  الثانية من أعداء  العاملية  أّية دولة كانت يف احلرب  املادة على 

موّقعة على هذا امليثاق.

املادة 5٤
جيب أن يكون جملس األمن على علم تام مبا جيري من األعمال حلفظ 
السلم واألمن الدويل مبقتضى تنظيمات أو بواسطة وكاالت إقليمية أو 

ما يزمع إجراؤه منها.

مالحظة
أثناء الفرتة املستعرضة، قرر جملس األمن، فيما يتعلق بعدد من احلاالت 
اليت كانت قيد نظره، أن ينخرط يف التعاون مع الرتتيبات أو الوكاالت 
يف  عليه  املنصوص  النحو  على  واألمن،  السلم  صون  يف  اإلقليمية 
الفصل الثامن من امليثاق. واتباعًا لالجتاه املبنّي يف امللحق السابق ملرجع 
التعاون زيادة إضافية. ومع أن كل هذه  املمارسات، زاد عدد حاالت 
احلاالت جيب النظر فيها يف إطار الفصل الثامن من امليثاق، مل يستند 
اجمللس دومًا إىل هذا الفصل يف مقرراته. ومع ذلك يبدي سجل مداوالت 
اجمللس أثناء الفرتة املستعرضة ممارسة اإلشارة بصفة مستمرة من جانب 

أعضائه إىل الفصل الثامن وأحكامه يف جلسات اجمللس.
وقد أتاحت املشاركة األنشط من جانب املنظمات اإلقليمية ١٧5 يف 
صون السلم واألمن أثناء الفرتة املستعرضة نطاقًا أوسع من اخليارات أمام 
اجمللس فيما يتعلق بطابع وطرائق التعاون مع تلك الرتتيبات اإلقليمية، اليت 
ختتلف من حيث واليتها وهيكلها وقدرهتا وخربهتا يف جمال األنشطة ذات 
الصلة بالسالم. وكانت أنشطة املنظمات اإلقليمية اليت أعرب اجمللس عن 
تقديره وإقراره هلا، واليت نالت يف بعض احلاالت تأييداً نشطًا عن طريق 
األمني العام، تتعلق يف معظمها مبحاوالت التسوية السلمية للمنازعات. 
ومتثل الفرتة املستعرضة خروجًا على ممارسة اجمللس من حيث إن اجمللس، 
للمرة األوىل، قام بإيفاد بعثة حلفظ السالم إىل منطقة كانت تعمل فيها 
بالفعل عملية حلفظ السالم تابعة ملنظمة إقليمية. وعالوة على ذلك، أذن 
اجمللس للمنظمات اإلقليمية باستخدام القوة من أجل تنفيذ حظر التجارة 
واألسلحة، وأذن، للمرة األوىل، باختاذ تدابري إنفاذية لفرض حظر على 

التحليقات اجلوية ولدعم بعثة يف أداء واليتها.
ويرد وصف ممارسة اجمللس مبوجب الفصل الثامن من امليثاق يف أربعة 
أقسام. ويعكس القسم ألف مناقشة اجمللس ألحكام الفصل الثامن يف 
للسالم” وملحقها.  املعنون “خطة  العام  تقرير األمني  النظر يف  سياق 
ويبني القسم باء الطرائق املختلفة اليت شجع هبا جملس األمن و/أو أيد 
للمنازعات.  السلمية  التسوية  اإلقليمية يف  املنظمات  تبذهلا  اليت  اجلهود 
ويتناول القسم جيم حالة طعن فيها أحد أعضاء اجمللس يف أن اجمللس 
لديه اختصاص النظر يف نزاع ما على أساس املادة 52. أما القسم األخري 
فهو يصف حالتني أذن فيهما اجمللس بإجراءات إنفاذ شىت من جانب 

الوكاالت اإلقليمية.

اإلقليمية”.  والوكاالت  “التنظيمات  إىل  امليثاق  من  الثامن  الفصل  يشري   ١٧5

ويتبع مرجع املمارسات ممارسة اجمللس املتعلق باستخدامه هلذين املصطلحني على أهنما 
مرادفان ملصطلح “املنظمات اإلقليمية”.



1٠٧٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

النظر العام في أحكام الفصل الثامن  - ألف 
يف  اجمللس  نظر  سياق  ويف  املستعرضة،  الفرتة  أثناء  عدة  مناسبات  يف 
تقرير األمني العام املعنون “خطة للسالم: الدبلوماسية الوقائية، وحفظ 
السالم، وصنع السالم” ١٧6، أعرب أعضاء اجمللس عن تأييدهم لزيادة 
يف  اإلقليمية  واملنظمات  والرتتيبات  املتحدة  األمم  بني  التعاون  توثيق 
إطار الفصل الثامن من امليثاق؛ ودعوا تلك املنظمات إىل دراسة سبل 
ووسائل تعزيز وظائفها لصون السلم واألمن الدوليني يف نطاق جماالت 
على  مناطقها كل  الواجب خلصائص  االعتبار  إيالء  مع  اختصاصاهتا، 
حدة، وأعربوا عن استعدادهم لدعم وتيسري جهود حفظ السلم املضطلع 
من  الثامن  للفصل  وفقًا  اإلقليمية  والرتتيبات  املنظمات  إطار  يف   هبا 

امليثاق ١٧٧.
يف   ،١٧٨ للسالم”  خلطة  “ملحق  مرة يف  ألول  اجمللس  نظر  وعند 
تناول   ،١٩٩5 الثاين/يناير  ١٨ كانون  يف  املعقودة   ،٣٤٩2 اجللسة 
أعضاء اجمللس وكذلك عدد من الدول األعضاء يف مسامهاهتم يف املناقشة 
مسألة التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية. وأكدت الغالبية 
الرتتيبات  مع  املتحدة  األمم  تعاون  أمهية  على  املتكلمني  من  العظمى 
والوكاالت اإلقليمية وأعربوا عن تأييدهم ملقرتحات األمني العام يف هذا 
الصدد ١٧٩. وقال ممثل االحتاد الروسي، عالوة على ذلك، إنه يف مجيع 
حاالت عمليات حفظ السالم اإلقليمية املضطلع هبا على أساس اتفاقات 
أن يكون  ينبغي  امليثاق،  للمادة 52 من  إقليمية طوعية وفقًا  وترتيبات 
اشرتاك األمم املتحدة على أساس تعاون طوعي منصف دون أّي نوع من 
الرقابة أو حماولة التدخل يف عملية التسوية ودون أّية مسؤولية - سياسية 
أو مالية - عن نتيجة تلك العملية ١٨٠. وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن 
اجمللس قد يستمر، يف بعض األحيان، يف البحث عن منظمات إقليمية أو 
عن دول أعضاء فرادى أو ائتالفات خمصصة عندما يكون املطلوب إنفاذ 

S/24111، املؤرخ ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩2.  ١٧6

 ،)S/25184( انظر البيانات الرئاسية املؤرخة 2٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣  ١٧٧

.)S/PRST/1994/22( و٣ أيار/مايو ١٩٩٤ ،)S/25859( و2٨ أيار/مايو ١٩٩٣
“ملحق خلطة للسالم: ورقة موقف مقدمة من األمني العام مبناسبة الذكرى   ١٧٨

.)S/1995/1( ”السنوية اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة
)إندونيسيا،  املتحدة(، والصفحة ١٠  )اململكة  الصفحة ٣   ،S/PV.3492  ١٧٩

نيابة عن حركة عدم االحنياز(؛ والصفحة ١2 )بوتسوانا(؛ والصفحة 2٣ )هندوراس(؛ 
)نيجرييا(،   6 والصفحة  )إيطاليا(،   ٣ الصفحة   ،)١ )االستئناف   S/PV.3492و
والصفحة ٧ )عمان(؛ والصفحة ١5 )األرجنتني(؛ والصفحة ١٩ )فرنسا؛ نيابة عن 
االحتاد األورويب(؛ والصفحة 2٩ )بولندا(؛ والصفحة ٣2 )هولندا(؛ والصفحة ٣٤ 
)تركيا(؛ والصفحة ٣6 )كندا(؛ والصفحة ٣٩ )اليابان(؛ والصفحة ١٧ )هنغاريا(؛ 
والصفحة ١٩ )آيرلندا(؛ والصفحة 22 )رومانيا(؛ والصفحة 2٧ )بلغاريا(؛ والصفحة 

٣٤ )مصر(.
S/PV.3492، الصفحة 2٠.  ١٨٠

السلم. ويف تلك احلاالت، من الضروري أن حيتفظ اجمللس بالقدرة على 
رصد هذه العمليات لكفالة أهنا جتري وفقًا للمبادئ الدولية املقبولة ١٨١.

١٨2، خبصوص  اعُتمد يف 22 شباط/فرباير ١٩٩5  وببيان رئاسي 
يف  العام  األمني  برغبة  اجمللس  أعضاء  رحب  للسالم”،  خلطة  “ملحق 
مساعدة املنظمات والرتتيبات اإلقليمية، حسب االقتضاء، على اكتساب 
القدرة على العمل الوقائي، وصنع السلم، وعند االقتضاء، حفظ السلم. 

ووجه االنتباه بوجه خاص يف هذا الصدد إىل احتياجات أفريقيا.

بها من  المضطلع  للجهود  العام  تشجيع األمين   - باء 
التسوية  مجال  في  اإلقليمية  المنظمات  جانب 

السلمية للمنازعات
السلمية  اجلهود  من  عدداً  العام  األمني  ع  شجَّ املستعرضة،  الفرتة  أثناء 
املضطلع هبا من جانب ترتيبات أو وكاالت إقليمية. ويف بعض احلاالت، 
أيَّد اجمللس تلك اجلهود بواسطة تكليف األمني العام مبهمة التعاون مع 
املنظمات اإلقليمية. وأوفد اجمللس، للمرة األوىل، بعثة حلفظ السلم إىل 
أدناه  وتبنيَّ  إقليمية.  لوكالة  تابعة  بعثة  بالفعل  فيها  تعمل  منطقة كانت 

ممارسة اجمللس املتباينة الداعمة للجهود اإلقليمية.

أفريقيا
أثناء  األمن،  جملس  تعاون  الصومال،  يف  للحالة  سلمية  لتسوية  حتقيقًا 
العربية،  الدول  األفريقية، وجامعة  الوحدة  منظمة  مع  املستعرضة،  الفرتة 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي. ويف ٣ و١١ و22 آذار/مارس ١٩٩٣، وعماًل 
م  قدَّ األول/ديسمرب ١٩٩2،  ٣ كانون  املؤرخ   )١٩٩2( بالقرار ٧٩٤ 
تشجيع  واصل  قد  أنه  فيه  ذكر   ،١٨٣ الصومال  عن  تقريراً  العام  األمني 
املنظمات  مع  بالتعاون  السياسية  املصاحلة  حتقيق  إىل  الرامية  اجلهود 
آذار/مارس ١٩٩٣،  املعقودة يف 26  اجللسة ٣١٨٨،  ويف  اإلقليمية. 
اختذ اجمللس القرار ٨١٤ )١٩٩٣(، الذي أعرب به عن تقديره ملنظمة 
الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وحركة 
عدم االحنياز لتعاوهنا مع جهود األمم املتحدة يف الصومال ولدعمها تلك 
اجمللس  إىل  العام  األمني  قدم  بالقرار ٨١٤ )١٩٩٣(،  اجلهود. وعماًل 
تقريراً الحقًا قال فيه إن هناك تأييداً قويًا لدور األمم املتحدة يف الصومال 
من جانب منظمة الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر 
اإلسالمي، وخاصة لضرورة اختاذ التدابري املناسبة لضمان تنفيذ أحكام 

نزع السالح املنصوص عليها يف اتفاق أديس أبابا ١٨٤.

املرجع نفسه، الصفحة 26.  ١٨١

.S/PRST/1995/9  ١٨2

.Add.2و Add.1و S/25354  ١٨٣

الوثيقة S/26317 املؤرخة ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٣.  ١٨٤
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ويف اجللسة ٣2٨٠، املعقودة يف 22 أيلول/سبتمرب ١٩٩٣، أعرب 
العديد من أعضاء اجمللس عن تقديرهم للجهود اليت تبذهلا منظمة الوحدة 
األمني  إىل  املساعدة  تقدمي  جمال  يف  العربية  الدول  وجامعة   األفريقية 
ب  رحَّ نفسها،  اجللسة  يف  املتخذ   ،)١٩٩٣( وبالقرار ٨65   ١٨5 العام 
الوحدة األفريقية،  البلدان األفريقية، ومنظمة  تبذهلا  اليت  اجمللس باجلهود 
العربية،  الدول  وجامعة  األفريقي،  بالقرن  املعنية  الدائمة  جلنتها  وخاصة 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، بالتعاون مع األمم املتحدة وبدعم منها، لتعزيز 
املصاحلة الوطنية يف الصومال. وبذلك القرار، طلب اجمللس أيضًا إىل مجيع 
العام يف  املمكنة، مبساعدة األمني  الطرق  القيام، بكل  الدول األعضاء 
ما يبذله من جهود، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية، لتحقيق املصاحلة 
بني األطراف وإعادة بناء املؤسسات السياسية يف الصومال؛ ودعا األمني 
العام إىل التشاور مع بلدان املنطقة واملنظمات اإلقليمية املعنية حول ُسُبل 

زيادة تعزيز عملية املصاحلة.
ويف اجللسة ٣٣١5، املعقودة يف ١6 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، 
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة 25 تشرين األول/ الرئيس  ه  وجَّ

الدائم  املمثل  من  األمن،  جملس  رئيس  إىل  موجهة   ١٩٩٣  أكتوبر 
إثيوبيا  رئيس  اجمللس من  رئيس  إىل  ١٨6 حييل هبا رسالة موجهة  إلثيوبيا 
له  املخّولة  للوالية  طبقًا  إليه  يكتب  أنه  اجمللس  رئيس  األخري  فيها  أبلغ 
البلدان  وزعماء  األفريقية،  الوحدة  منظمة  وحكومات  دول  رؤساء  من 
األعضاء يف اهليئة احلكومية ملكافحة اجلفاف والتنمية، ملتابعة التطورات 
يف الصومال. وذكر رئيس إثيوبيا، يف رسالته، أنه قد أصبح من املسلَّم به 
اآلن متامًا أنه جيب إجياد حل أفريقي للمشاكل القائمة يف الصومال. وهو 
على اقتناع بأن الوقت قد حان اآلن إلدراج هذا املفهوم يف قرار جمللس 
األمن أو لتأييده من اجمللس. ويف هذا السياق، سيكون من املفيد للغاية 
أن جيري إصدار توجيهات إىل عملية األمم املتحدة يف الصومال صراحة 
بأن تنفذ واليتها باالشرتاك مع منظمة الوحدة األفريقية وبلدان املنطقة 
دون اإلقليمية، ال سيما فيما يتعلق بالتماس حل سلمي ملشاكل الصومال 
وتنفيذه. ويف اجللسة نفسها، اختذ اجمللس القرار ٨٨5 )١٩٩٣(، الذي 
وخباصة  األعضاء،  الدول  من  املقدمة  اإلضافية  االقرتاحات  به  الحظ 
األعضاء يف منظمة الوحدة األفريقية، مبا يف ذلك تلك الواردة يف الرسالة 
املذكورة أعاله املوجهة من ممثل إثيوبيا، اليت ُأوصي فيها بإنشاء جلنة حتقيق 
املتحدة  األمم  عملية  هلا  تعرضت  اليت  املسلحة  اهلجمات  يف  للتحقيق 

الثانية يف الصومال.
ويف اجللسة ٣٣١٧، املعقودة يف ١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، 
األفريقية  الوحدة  أن وجود شراكة حقيقية بني منظمة  إثيوبيا  ذكر ممثل 
للعملية  بالنسبة  هام  أمر  املتحدة  واألمم  اإلقليمية  دون  املنطقة  وبلدان 

الروسي(؛  )االحتاد   2٧ والصفحة  )الصني(؛   ١١ الصفحة   ،S/PV.3280  ١٨5

والصفحة 2٨ )إسبانيا(.
.S/26627  ١٨6

السياسية يف الصومال ١٨٧. وذكر ممثل الصني أنه يعقد األمل على جعل 
أوىف  املنطقة  األفريقية وبلدان  الوحدة  تقوم منظمة  الذي  الدور اإلجيايب 
وعلى أن تصبح عملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال، مع التحقيق 
التقليدي ١٨٨.  باملعىن  السلم  الوطنية، عملية حلفظ  للمصاحلة  التدرجيي 
وبه   ،)١٩٩٣(  ٨٨6 القرار  باإلمجاع  اجمللس  اختذ  اجللسة،  تلك  ويف 
ب باجلهود الدبلوماسية اجلارية اليت تبذهلا الدول األعضاء واملنظمات  رحَّ
املتحدة  األمم  ملساعدة  املنطقة،  يف  املوجودة  تلك  وخباصة  الدولية، 
احلركات  بينها  ومن  الصومالية،  األطراف  إلقناع  جهود  من  تبذله  فيما 
والفصائل، باجللوس إىل طاولة التفاوض، وأعرب عن تأييده جلهود تلك 

الدول واملنظمات.
ويف جلستني الحقتني، واصل أعضاء اجمللس الثناء على الدور الذي 
وجامعة  األفريقية  الوحدة  منظمة  وخباصة  اإلقليمية،  املنظمات  به  تقوم 
الضرورية  املصاحلة  تشجيع  اإلسالمي، يف  املؤمتر  ومنظمة  العربية  الدول 
يف الصومال واستعادة اجملتمع املدين، وواصلوا تأكيدهم على أمهية ذلك 
عن  اجمللس  وأعرب   .١٨٩ املنظمات  لتلك  تأييدهم  عن  معربني  الدور، 
آرائه يف القرارين ٨٩٧ )١٩٩٤( املؤرخ ٤ شباط/فرباير ١٩٩٤ و٩5٤ 
)١٩٩٤( املؤرخ ٤ شباط/فرباير ١٩٩٤ وكذلك يف بيان رئاسي اعُتمد 

يف 6 نيسان/أبريل ١٩٩5 ١٩٠.
املستعرضة،  الفرتة  أثناء  اجمللس،  أوفد  ليبريا،  يف  احلالة  وخبصوص 
وللمرة األوىل، بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا، حيث كان هناك نزاع 
تعمل بشأنه فعاًل منظمة إقليمية، هي اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا. وقد كانت تلك اجلماعة تعمل يف ليربيا دبلوماسيًا، وتعمل، عن 
طريق فريق الرصد التابع هلا، عسكريًا منذ بدء الصراع، بينما كان جملس 
بالقرار  وعماًل  ومساعيها.  مبادراهتا  على  احلني  ذلك  حىت  يثين  األمن 
آذار/مارس  املؤرخ ١2  تقريره  العام، يف  األمني  ذكر   ،)١٩٩2(  ٧٨٨
١٩٩٣ ١٩١، أن ليربيا متثل مثااًل طيبًا للتعاون املنتظم بني األمم املتحدة 
ومنظمة إقليمية على النحو املتوخى يف الفصل الثامن من امليثاق. وقال 
أيضًا إن اجمللس قد يرغب يف مواصلة وتوسيع هذه العالقة التعاونية بني 

األمم املتحدة واهليئة اإلقليمية املعنية، حسب االقتضاء.
ويف مداوالت اجمللس الالحقة بشأن احلالة يف ليربيا، أعرب أعضاء 
واجلماعة  املتحدة  األمم  بني  التعاون  لتحسني  تأييدهم  عن  اجمللس 

S/PV.3317، الصفحة ٤.  ١٨٧

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  ١٨٨

 ،S/PV.3334 )انظر   ١٩٩٤ شباط/فرباير   ٤ يف  ُعقدتا  اللتان  اجللستان   ١٨٩

)انظر   ١٩٩٤ الثـــاين/نوفمبــــر  تشريــن   ٤ ويف  الروســــي((؛  )االحتــــاد   ٣١ الصفحـــــة 
 2٠ والصفحة  )إسبانيا(؛   ١٩ والصفحة  )األرجنتني(؛   ١5 الصفحة   ،S/PV.3447

)االحتاد الروسي((.
.S/PRST/1995/15  ١٩٠

.S/25402  ١٩١



1٠٧9 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

املتخذ   ،)١٩٩٣( وبالقرار ٨١٣   .١٩2 أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
يف اجللسة ٣١٨٧، املعقودة يف 26 آذار/مارس ١٩٩٣، أثىن اجمللس، 
االقتصادية  اجلماعة  على  امليثاق،  من  الثامن  الفصل  أحكام  إىل  مشرياً 
لدول غرب أفريقيا وعلى منظمة الوحدة األفريقية ملا تبذالنه من جهود من 
أجل حتقيق تسوية سلمية للنزاع يف ليربيا وأعلن عن استعداده للنظر يف 
اختاذ تدابري مناسبة دعمًا للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وعماًل 
بذلك القرار، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً الحقًا بشأن ليربيا ١٩٣، 
أوجز فيه دور األمم املتحدة املقرتح يف تنفيذ اتفاق كوتونو. وقال إن ذلك 
االتفاق، املوقَّع يف 25 متوز/يوليه ١٩٩٣، يقضي بأن يتوىل فريق الرصد 
التابع للجماعة اإلشراف على تنفيذ االتفاق والعمل به، على أساس أن 
تتوىل األمم املتحدة رصده والتحقق منه. وعالوة على ذلك، أفاد األمني 
العام بأن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا طلبت أن ُتنشئ األمم 
املتحدة صندوقًا استئمانيًا لتمكني البلدان األفريقية من إرسال تعزيزات 

لفريق الرصد وتقدمي املساعدة للبلدان اليت تشارك فعاًل يف ذلك الفريق.
 ،١٩٩٣ آب/أغسطس   ١٠ يف  املعقودة   ،٣26٣ اجللسة  ويف 
أكد ممثل بنن، نيابة عن رئاسة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
للمجلس أن تلك اجلماعة ستتعاون بشكل كامل مع األمم املتحدة يف 
إجناز مهمتها يف ليربيا ١٩٤. ووصف أعضاء عديدون يف اجمللس إبرام اتفاق 
كوتونو بأنه مثال جيد للتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، 
على النحو الذي يدعو إليه الفصل الثامن من امليثاق، وشجعوا األمني 
العام على أن ُينشئ أيضًا الصندوق االستئماين املقرتح ملساعدة البلدان 
ب ممثل فرنسا بكون تلك املرة هي من  اليت تساهم يف فريق الرصد. ورحَّ
الفصل  انطالقًا من روح  املتحدة،  األمم  اليت تضطلع هبا  األوىل  املرات 
إقليمية.  منظمة  مع  بالتعاون  السالم  حفظ  بعملية  امليثاق،  من  الثامن 
وأضاف قائاًل إنه من املهم، يف تلك التجربة األوىل، احرتام اختصاصات 
بد  املتحدة ال  األمم  أن  املفهوم  دقيقًا، ومن  احرتامًا  املنظمتني  وحقوق 
أن حتافظ على أسبقيتها. وقال أيضًا إن أنشطة األمم املتحدة ينبغي أن 
متوَّل من األنصبة املقررة، يف حني أن أنشطة قوات اجلماعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا ينبغي متويلها عن طريق صندوق استئماين خاص، ميول 
عن طريق اإلسهامات الطوعية ١٩5. ويف تلك اجللسة اختذ اجمللس القرار 
٨56 )١٩٩٣(، الذي أعلن به أنه يتطلع إىل صدور تقرير األمني العام 
عن اإلنشاء املقرتح لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا مبا يف ذلك، بني 

يف اجللستني ٣١٨٧ و٣26٣ املعقودتني يف 26 آذار/مارس ١٩٩٣ و١٠   ١٩2

آب/أغسطس ١٩٩٣، على التوايل، وأعرب اجمللس أيضًا عن تأييده لتعزيز تعاونه مع 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف بيان من الرئيس، اعُتمد يف اجللسة ٣2٣٣ 

)S/25918(
.S/26200  ١٩٣

S/PV.3263، الصفحة ٨.  ١٩٤

املرجع نفسه، الصفحتان 2٧ و2٨.  ١٩5

جوانب أخرى، كيفية ضمان التنسيق بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
ليربيا وقوات حفظ السالم التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

ودور ومسؤولية كل منهما.
ذكر   ،١٩٩٣ أيلول/سبتمرب   22 يف  املعقودة   ،٣2٨١ اجللسة  ويف 
مجيع املتكلمني أن التعاون بني األمم املتحدة وفريق الرصد التابع للجماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ميكن أن يكون مبثابة سابقة لعمليات تقوم 
نزاعات أخرى. وقال  اإلقليمية مستقباًل يف  املتحدة واملنظمات  هبا األمم 
ممثل الربازيل إن هذه حالة جيري فيها إعداد طرائق جديدة للتعاون الوثيق 
التعاون،  هذا  بأن  مقتنعة  والربازيل  اإلقليمية.  واملنظمة  املتحدة  األمم  بني 
الذي يتسم بتحديد األدوار على حنو واضح لكل منظمة، وطبقًا لقوانني 
ويف   .١٩6 الكبري  التشجيع  على  يبعث  تطور  هلو  منهما،  وإجراءات كل 
بعثة  به  أنشأ  الذي   )١٩٩٣( القرار ٨66  اجمللس  اختذ  نفسها،  اجللسة 
مع  يعقد  أن  العام  األمني  باعتزام  ورحب  ليربيا  يف  املتحدة  األمم  مراقيب 
رئيس اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اتفاقًا يكفل، قبل وزع بعثة 
مراقيب األمم املتحدة، رسم األدوار واملسؤوليات املوكلة إىل بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف ليربيا وإىل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف تنفيذ اتفاق 
السلم. وبذلك القرار رحب اجمللس أيضًا باخلطوات اليت اختذها األمني العام 
إلنشاء صندوق استئماين لتيسري قيام الدول األفريقية بإرسال تعزيزات إىل 

فريق املراقبني العسكريني للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وببيانات رئاسية الحقة وبالقرار ٩١١ )١٩٩٤( املؤرخ 2١ نيسان/

أبريل ١٩٩٤، أثىن اجمللس، يف مجلة أمور، على بعثة مراقيب األمم املتحدة 
يف ليربيا وعلى فريق املراقبني العسكريني للجماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا جلهودمها املتواصلة من أجل استعادة السلم واألمن واالستقرار يف 
ب بالتعاون الوثيق بني البعثتني ١٩٧. وبالقرار ٩١١ )١٩٩٤(  ليربيا ورحَّ
ب اجمللس، يف مجلة أمور، بالتزام فريق املراقبني العسكريني للجماعة  رحَّ
أفريقيا بضمان سالمة مراقيب بعثة مراقيب األمم  االقتصادية لدول غرب 

املتحدة يف ليربيا وموظفيها املدنيني.
وفريق  املتحدة  األمم  أفراد  ضد  اهلجمات  استمرار  ضوء  وعلى 
املراقبني العسكريني للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واختطافهم 
 والتحرش هبم، طلب اجمللس، يف بيان أدىل به الرئيس يف ١٣ أيلول/سبتمرب 
تكفل  أن  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة  إىل   ،١٩٨  ١٩٩٤
الالزمة  احلماية  توفري  مبواصلة  هلا  التابع  العسكريني  املراقبني  فريق  قيام 
قدر اإلمكان ألفراد البعثة وفقًا للرسائل املؤرخة ٧ تشرين األول/أكتوبر 
١٩٩٣ املتبادلة بني األمني العام ورئيس اجلماعة االقتصادية لدول غرب 

أفريقيا واليت حتدد أدوار ومسؤوليات كلتا البعثتني يف ليربيا.

S/PV.3281، الصفحتان ١٩ و2٠.  ١٩6

 S/PRST/1994/25  ،١٩٩٤ شباط/فرباير   25 املؤرخ   S/PRST/1994/9  ١٩٧

املؤرخ 2٣ أيار/مايو ١٩٩٤، S/PRST/1994/33 املؤرخ ١٣ متوز/يوليه ١٩٩٤،
.S/PRST/1994/53  ١٩٨



مرجع ممارسات مجلس األمن — ملحق 1993 - 1995 — المجلد الثاني  1٠٨٠

ويف ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩5، وعماًل بالقرار ٩٨5 )١٩٩5(، قدم 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً مرحليًا، أوصى فيه بتعديل دور بعثة مراقيب 
للجماعة  العسكريني  املراقبني  بفريق  وعالقتها  ليربيا  يف  املتحدة  األمم 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا وذلك لتمكني العمليتني من العمل بطريقة 

أكثر فعالية.
ذكر   ،١٩٩5 حزيران/يونيه   ٣٠ يف  املعقود   ،٣5٤٩ اجللسة  ويف 
ممثل نيجريا أن إنشاء فريق املراقبني العسكريني للجماعة االقتصادية لدول 
امليثاق من  الثامن من  الفصل  أفريقيا هو جتسيد عملي ملا توخاه  غرب 
واألمن  السلم  املتحدة يف صون  واألمم  اإلقليمية  املنظمات  بني  تعاون 
الدوليني. وقال أيضًا إنه ال بد من مساعدة تلك اجلماعة باملوارد السوقية 
واملالية حىت ميكنها الوفاء بالتزاماهتا. فإذا كان وجود اجلماعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا غري مؤثر، فإن دور وفاعلية بعثة مراقيب األمم املتحدة 
يف ليربيا سيقيدان على حنو خطري هناك ١٩٩. وعلى العكس من ذلك، 
التشيكية من أن هناك عنصراً آخر يثري القلق يف  حذر ممثل اجلمهورية 
حالة ليربيا هو أوجه القصور يف التعاون بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
ليربيا وفريق الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقال 
للقوتني كنموذج  املتوازي واملتضافر  ُينظر إىل اآلداء  السابق كان  إنه يف 
حيتذى بالنسبة ألسلوب التعاون، املنصوص عليه يف الفصل الثامن من 
امليثاق، بني بعثة مراقبة تابعة لألمم املتحدة وقوة إقليمية يف أحناء أخرى 
التعاون “مل  القلق أن هذا  بالغ  العامل أيضًا. وبالتايل، فإن مما يثري  من 
يكن دومًا مرضيًا على الصعيد العملي” على النحو املبني يف تقرير األمني 
العام 2٠٠. وقال إن اجلمهورية التشيكية حتيي بلدان اجلماعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا اليت حتملت عبء فريق الرصد التابع للجماعة، لكن 
ما يهمها بشكل خاص هو أن يوفر فريق الرصد األمن الالزم ألفراد بعثة 
األمم املتحدة، متاشيًا مع اتفاق كوتونو، على النحو احملّدد يف الفقرة ١2 

من القرار ١٠٠١ )١٩٩5( 2٠١.
وبالقرار ١٠٠١ )١٩٩5(، املتخذ يف تلك اجللسة، وكذلك بقرارين 
الحقني 2٠2، أثىن اجمللس على الدور اإلجيايب للجماعة االقتصادية لدول 
واألمن  السلم  إحالل  إعادة  أجل  من  املستمرة  جلهودها  أفريقيا  غرب 
واالستقرار يف ليربيا وطلب من فريق الرصد التابع للجماعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا اختاذ اإلجراءات الالزمة لتوفري األمن ملراقيب بعثة األمم 
املتحدة واملوظفني املدنيني وفقًا لالتفاق املتعلق بأدوار ومسؤوليات كل 

من البعثة وفريق الرصد يف إطار تنفيذ اتفاق كوتونو.

S/PV.3549، الصفحتان 5 و6.  ١٩٩

الوثيقة S/1995/473، املؤرخة ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩5.  2٠٠

S/PV.3549، الصفحة ١٧.  2٠١

و١٠2٠   ١٩٩5 أيلول/سبتمرب   ١5 املؤرخ   )١٩٩5(  ١٠١٤ القراران   2٠2

)١٩٩5( املؤرخ ١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩5.

ويف اجللسة ٣5٧٧، املعقودة يف ١5 أيلول/سبتمرب ١٩٩5، ذكر 
عبئًا  قد حتملت  أفريقيا  لدول غرب  االقتصادية  اجلماعة  أن  ليربيا  ممثل 
كبرياً ملدة مخسة أعوام لكي حتافظ على وجودها يف ليربيا. ومتاشيًا مع 
املادة 52 من الفصل الثامن للميثاق، أكمل جملس األمن، بإنشاء وإيفاد 
لدول  االقتصادية  اجلماعة  جهود  ليربيا،  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة 
ليربيا يف  املتحدة يف  األمم  مراقيب  بعثة  اشرتاك  أدى  وقد  أفريقيا.  غرب 
الليربيني يف أن اجملتمع الدويل يهتم  الثقة لدى  عملية السالم إىل بعث 
برغبتهم يف استعادة السالم وعودة األمور إىل نصاهبا يف ليربيا ويؤيد ذلك. 
ولذلك، تأمل حكومة وشعب ليربيا أن توفر األمم املتحدة دعمًا ماليًا 
أكرب مما هو متاح اآلن لفريق الرصد التابع للجماعية االقتصادية لدول 
االقتصادية  اجلماعة  بني  التعاون  إن  قائاًل  واختتم كلمته  أفريقيا.  غرب 
لدول غرب أفريقيا واألمم املتحدة، عندما تتقلد السلطة يف ليربيا حكومة 
قصة  بوصفه  املنظمة  سجالت  يف  سيدوَّن  دميقراطية،  بطريقة  منتخبة 
الدروس املستقاة منها على نزاعات أخرى يف   جناح فريدة ميكن تطبيق 
ن والفّعال بني بعثة  العامل 2٠٣. وقال متكلمون آخرون إن التعاون احملسَّ
للجماعة االقتصادية  التابع  الرصد  ليربيا وفريق  املتحدة يف  مراقيب األمم 
وأهنم  البعثتني  جناح كلتا  إىل  السبيل  هو  سيكون  أفريقيا  غرب  لدول 
رواندا  ممثل  وذكر  الصدد.  هذا  العام يف  األمني  توصيات  إىل  يتطلعون 
إن وفد بلده على اقتناع بأنه ليس من املمكن لألمم املتحدة، وخاصة 
جملس األمن، وضع حّد للنزاعات يف املنطقة من غري مشاركة املنظمات 
إىل  يدفع  الذي  السبب  هو  وهذا  األفريقية.  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية 
األفريقية  واملنظمات  العامة  واألمانة  األمن  بني جملس  بالتعاون  التوصية 

اإلقليمية 2٠٤.
ويف ١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩5، ويف اجللسة ٣5٩2، أعرب 
العديد من أعضاء اجمللس عن تأييدهم لتعديل والية بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف ليربيا ألن التعديل يوضح تقسيم املهام بني البعثة وفريق الرصد 
العكس  وعلى  ميدانيًا.  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  للجماعة  التابع 
من تلك البيانات، قال ممثل رواندا إن املبالغ الالزمة لتشغيل فريق الرصد 
التابع للجماعة االقتصادية ملدة سنة تقل عن املبالغ اليت تستخدمها ملدة 
أسبوع واحد قوات حفظ السالم يف يوغوسالفيا السابقة. وهلذا ترغب 
رواندا أن تكرر مرة أخرى ندائها جمللس األمن ولألمانة العامة بأاّل تسوى 
املشاكل األفريقية إاّل من خالل املؤسسات األفريقية وحدها، نظراً ألن 
األثر سيكون أكرب والتكلفة أقل. ويف ضوء احلالة االقتصادية اليت متر هبا 
القارة األفريقية، فإن منظماهتا اإلقليمية ودون اإلقليمية ال حتتاج إاّل إىل 
الدعم املادي واملعنوي لكي ُتنجز على حنو أفضل املهام اليت كلفتها هبا 
 ،)١٩٩5( القرار ١٠2٠  اجمللس  اختذ  اجللسة،  تلك  ويف   .2٠5 الدول 

S/PV.3577، الصفحة 6.  2٠٣

املرجع نفسه، الصفحة ١٨.  2٠٤

S/PV.3592، الصفحة ١6.  2٠5



1٠٨1 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

الذي عدَّل به والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا وأكد ضرورة توثيق 
االتصال وتعزيز التنسيق بني البعثة وفريق الرصد فيما يضطلعان به من 

أنشطة تنفيذية على مجيع الُصُعد.
وخبصوص أنغوال، تعاون اجمللس مع منظمة الوحدة األفريقية من أجل 
حتقيق تسوية سلمية للحالة يف ذلك البلد. ويف اجللسة ٣25٤، املعقودة 
يف ١5 متوز/يوليه ١٩٩٣، ذكرت ممثلة مصر، اليت تتكلم بصفتها الرئيسة 
جملس  مداوالت  يف  باملشاركة  سعيدة  األفريقية،  الوحدة  ملنظمة  احلالية 
األمن حول قضية السالم يف أنغوال. مث قدمت إحاطة ألعضاء اجمللس 
أنغوال يف  بشأن  دارت  اليت  املناقشات  إطار  ُبذلت يف  اليت  اجلهود  عن 
استضافتها  اليت  األفريقية  الوحدة  منظمة  وحكومات  دول  رؤساء  قمة 
مصر يف الفرتة من 2٨ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٣. وأكدت، باسم 
األمم  بني  والتشاور  التنسيق  استمرار  أمهية  األفريقية،  الوحدة  منظمة 
املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية فيما يتعلق مبشكلة أنغوال 2٠6. ويف تلك 
اجللسة، اختذ اجمللس القرار ٨5١ )١٩٩٣(، وبه رحب باإلعالن املتعلق 
باحلالة يف أنغوال الصادر عن مؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة 
األفريقية  الوحدة  ملنظمة  الوزاري  اجمللس  اختذه  الذي  وبالقرار  األفريقية 
بشأن احلالة يف أنغوال يف دورته العادية الثامنة واخلمسني، اليت ُعقدت يف 

القاهرة يف الفرتة من 2١ إىل 26 حزيران/يونيه ١٩٩٣.
بالقرار ٨5١ )١٩٩٣(،  وعماًل  أيلول/سبتمرب ١٩٩٣،  ويف ١٣ 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً إضافيًا عن بعثة األمم املتحدة الثانية 
للتحقق يف أنغوال 2٠٧. ورحب األمني العام، يف تقريره، باجلهود املتزايدة 
اللجنة املخصصة  اليت يبذهلا اجملتمع الدويل، وخباصة اجلهود اليت تبذهلا 
دول  ورؤساء  األفريقية،  الوحدة  ملنظمة  التابعة  األفريقي  باجلنوب  املعنية 
البلدان اجملاورة والدول املراقبة الثالث، لدعم السعي إىل حتقيق حل سلمي 

للنزاع األنغويل، وحث مجيع هؤالء على مواصلة جهودهم.
ورحب اجمللس، يف قراراته الالحقة بشأن املوضوع 2٠٨ جبهود اللجنة 
املخصصة املعنية باجلنوب األفريقي التابعة ملنظمة الوحدة األفريقية وجهود 
رؤساء دول البلدان اجملاورة لتسهيل استئناف عملية السلم يف أنغوال وأثىن 
على جهود األمني العام وممثله اخلاص والدول الثالث املراقبة لعملية السلم 
الدول  وبعض  األفريقية  الوحدة  منظمة  جهود  على  وكذلك  األنغولية، 
اجملاورة وخباصة زامبيا، وشجعها على مواصلة جهودها هبدف إجياد حل 

S/PV.3254، الصفحات 6١ إىل 66.  2٠6

.Add.1و S/26434  2٠٧

الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، و٩٠٣  القرار ٨6٤ )١٩٩٣( املؤرخ ١5 تشرين   2٠٨

أيار/مايو  )١٩٩٤( املؤرخ ١6 آذار/مارس ١٩٩٤، و٩22 )١٩٩٤( املؤرخ ٣١ 
 )١٩٩٤( و٩٤5   ،١٩٩٤ حزيران/يونيه   ٣٠ املؤرخ   )١٩٩٤( و٩٣2   ،١٩٩٤
املؤرخ 2٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، و٩52 )١٩٩٤( املؤرخ 2٧ تشرين األول/أكتوبر 
١٩٩٤، و٩66 )١٩٩٤( املؤرخ ٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤. وبالقرار األخري 

املذكور، أقر اجمللس بأن اجلهود املذكورة أسفرت عن توقيع بروتوكول لوساكا.

السلم  اتفاقات  إطار  يف  مفاوضات  خالل  من  األنغولية  لألزمة  مبكر 
وقرارات جملس األمن ذات الصلة.

دعا   ،١٩٩5 شباط/فرباير   ٨ يف  املعقودة   ،٣٤٩٩ اجللسة  ويف 
اجمللس وفداً من جملس وزراء منظمة الوحدة األفريقية 2٠٩ إىل املشاركة يف 
املناقشة بشأن احلالة يف أنغوال. وأكد ممثل تونس االهتمام الكبري للرئيس 
تسوية  بإجياد  األفريقية،  الوحدة  منظمة  رئيس  علي،  بن  العابدين  زين 
عدم  على  األفريقية  الوحدة  منظمة  وبتصميم  أنغوال،  يف  للصراع  هنائية 
ادخار أّي جهد، بالتعاون مع جملس األمن، لتحقيق وتوطيد السلم يف 
أنغوال ويف أفريقيا قاطبة. وقال أيضًا إن وجود الوفد الوزاري يتيح فرصة 
لإلعالن من جديد عن رغبة منظمة الوحدة األفريقية يف مواصلة وتعزيز 
الدبلوماسية  جمال  اخلصوص يف  وجه  وعلى  املتحدة،  األمم  مع  تعاوهنا 
مبنع  املعنية  األفريقية  الوحدة  ملنظمة  املركزية  اآللية  خالل  من  الوقائية، 
نشوب الصراعات يف أفريقيا وإدارهتا وتسويتها. ولقد أثبت هذا التعاون 
جدواه يف عدد من احلاالت، وتوفر حالة أنغوال مرة أخرى فرصة ملشاهدة 
عملية موفقة حلفظ السلم تقوم هبا األمم املتحدة باالشرتاك مع البلدان 
األفريقية 2١٠. ورحب عدة متكلمني بوجود الوفد الوزاري ملنظمة الوحدة 
األفريقية ومبشاركته يف املناقشة باعتبار أهنما يدلالن على استعداد املنظمة 
واملنظمات اإلقليمية األخرى للمسامهة يف تسوية الصراعات، وأكدوا على 
أن مشاركة املنظمات اإلقليمية يف حل األزمات أمر حيوي لنجاح األمم 
املتحدة 2١١. وقد انعكست هذه اآلراء يف القرار ٩٧6 )١٩٩5(، الذي 

اخُتذ يف تلك اجللسة.
اعُتمد  رئاسي  بيان  يف  اجمللس،  دعا  أفريقيا،  جنوب  وخبصوص 
العام، حسب طلب  الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ 2١2، األمني  يف 2٣ تشرين 
اجلمعية العامة 2١٣، إىل تعجيل عملية التخطيط االحتياطي فيما يتعلق 
بالدور الذي حُيتمل أن تضطلع به األمم املتحدة يف عملية االنتخابات يف 
ذلك البلد، مبا يف ذلك التنسيق مع بعثات مراقيب منظمة الوحدة األفريقية 

واجلماعة األوروبية والكمنولث.
الثاين/يناير ١٩٩٤،  املعقودة يف ١٤ كانون  اجللسة ٣٣2٩،  ويف 
ب أعضاء اجمللس بالتعاون بني املؤسسات احلكومية الدولية املشاركة  رحَّ
يف رصد االنتخابات يف جنوب أفريقيا وأكدوا أمهية الدور التنسيقي الذي 
تلك  يف  املتخذ   ،)١٩٩٤(  ٨٩٤ وبالقرار  املتحدة.  األمم  به  تضطلع 

وزامبيا،  أفريقيا،  وتونس، وجنوب  وبوتسوانا،  أنغوال،  وزراء خارجية  يضم   2٠٩

وليسوتو، وناميبيا، وممثلي غينيا - بيساو والسنغال.
S/PV.3499، الصفحتان ١٧ و١٨.  2١٠

املرجع نفسه، الصفحة ٩ )النرويج(؛ وS/PV.3499 )االستئناف(، الصفحة   2١١

١2 )الصني(؛ والصفحة ١٤ )فرنسا(؛ والصفحة ١٨ )رواندا(.
.S/1994/16  2١2

األول/ديسمرب  2٠ كانون  املؤرخ  ألف   ١5٩/٤٨ العامة  اجلمعية  قرارا   2١٣

١٩٩٣ و2٣٠/٤٨ املؤرخ 2٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣.
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اجللسة، أشاد اجمللس مبا قدمته بالفعل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جنوب 
أفريقيا من إسهام إجيايب يف عملية االنتقال يف جنوب أفريقيا وأشاد أيضًا 
باإلسهام اإلجيايب ملنظمة الوحدة األفريقية والكمنولث واالحتاد األورويب 
يف هذا الصدد. وبذلك القرار، وافق اجمللس على اقرتاحات األمني العام 
مبا  أفريقيا،  جنوب  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  وحجم  والية  بشأن 
يف ذلك تنسيق أنشطة املراقبني الدوليني الذين تقدمهم منظمة الوحدة 

األفريقية والكمنولث واالحتاد األورويب.
وقال األمني العام، يف آخر تقرير قدمه إىل اجمللس عن مسألة جنوب 
أفريقيا، يف ١6 حزيران/يونيه ١٩٩٤ 2١٤، إن جهود اجملتمع الدويل يف 
جنوب أفريقيا منذ عام ١٩٩2، بصفتها نشاطًا من أنشطة الدبلوماسية 
الوقائية استفاد من مواطن قوة عدة منظمات دولية لدعم اجلهود احمللية 
يف سبيل السلم واملصاحلة الوطنية، تشكل إثباتًا فريداً وإجيابيًا لفوائد هذا 
التعاون. وقد كان هذا، يف راجح الظن، أوثق شكل من أشكال التعاون 
الذي حتقق بني تلك املنظمات إىل اآلن. وأوضح أنه عازم على دعوة 
من  غريها  مع  األورويب،  واالحتاد  والكمنولث  األفريقية  الوحدة  منظمة 
املنظمات اإلقليمية املعنية، إىل التفكري معًا لوضع مبادئ توجيهية للتعاون 
املشرتكة  جتربتها  أخطاء،  وكذلك  جناح،  أساس  على  تقوم  املستقبل  يف 
يف جنوب أفريقيا. وبالقرار ٩٣٠ )١٩٩٤(، املتخذ يف اجللسة ٣٣٩٣ 
يوم 2٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤، أشاد اجمللس بالدور البالغ األمهية الذي 
قام به كل من املمثل اخلاص لألمني العام والبعثة، باالشرتاك مع منظمة 
حكومة  إلقامة  دعما  األورويب،  واالحتاد  والكمنولث  األفريقية  الوحدة 

موحدة ودميقراطية وغري عنصرية يف جنوب أفريقيا.

آسيا
يف طاجيكستان، أنشأ جملس األمن، أثناء الفرتة املستعرضة، بعثة مراقيب 
مجاعية  قوة  مع  بالتعاون  حتقق،  لكي  طاجيكستان  يف  املتحدة  األمم 
حلفظ السلم تابعة لرابطة الدول املستقلة وكذلك بالتعاون مع مؤمتر األمن 
والتعاون يف أوروبا عن طريق املساعي احلميدة لألمني العام، وقفًا إلطالق 

النار وتسوية سلمية للنزاع.
البداية، قد رحب، عن طريق مقرر ورسالة 2١5،  وكان اجمللس، يف 
باجلهود اليت تبذهلا األطراف اإلقليمية والرامية إىل حتقيق استقرار احلالة. 
 ،١٩٩٤ األول/ديسمرب  ١6 كانون  يف  املعقودة   ،٣٤٨2 اجللسة  ويف 
قرر اجمللس، بالقرار ٩6٨ )١٩٩٤(، إنشاء بعثة مراقيب األمم املتحدة 
يف طاجيكستان حبيث تكون هلا والية املساعدة يف احلفاظ على وقف 
إطالق النار، واحلفاظ، حتقيقًا لذلك، على اتصاالت وثيقة مع أطراف 
النزاع، وكذلك على اتصال وثيق مع بعثة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 

.S/1994/717  2١٤

بيان رئاسي مؤرخ 2٣ آب/أغسطس ١٩٩٣ )S/26341(؛ ورسالة مؤرخة   2١5

.)S/26794( 2٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ موجهة من الرئيس إىل األمني العام

يف طاجيكستان، ومع قوات حفظ السلم اجلماعية التابعة لرابطة الدول 
املستقلة يف طاجيكستان ومع القوات على احلدود. وذكر ممثل طاجيكستان 
لرابطة  التابعة  اجلماعية  السلم  قوات حفظ  تشكيل  يعترب  بلده  وفد  أن 
الدول املستقلة اتفاقًا إقليميًا أبرم وفقًا للفصل الثامن من امليثاق ومقاصد 
املنظمة ومبادئها. ويتجلى حياد ونزاهة تلك القوات بوضوح يف واليتها، 
وقد نوه األمني العام إىل ذلك يف تقريره عن احلالة يف طاجيكستان 2١6. 
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن قوات حفظ السلم اجلماعية التابعة لرابطة 
تضطلعان  طاجيكستان  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  وبعثة  املستقلة  الدول 
الوضع  استقرار  تعزيز  وهو:  واحد  هدفهما  ولكن  مستقلتني،  بواليتني 
تتطلب  الوطنية يف طاجيكستان، وهي عملية  املصاحلة  وتعضيد عملية 
التفاعل فيما بينهما 2١٧. وأكد ممثل اجلمهورية التشيكية على مبدأ حياد 
ونزاهة أنشطة “القوات األخرى” يف طاجيكستان وذكر أن حكومة بلده 
ترى أن رصد حياد تلك القوات ونزاهتها ينبغي أن يكون جزًءا من عمل 

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان 2١٨.
وأشاد اجمللس، يف مقرراته الالحقة بشأن املوضوع 2١٩، باجلهود اليت 
يبذهلا األمني العام وممثله اخلاص وكذلك البلدان واملنظمات اإلقليمية اليت 
تضطلع بدور املراقب يف احملادثات بني الطرفني الطاجيكيني، معربًا عن 
املتحدة  بعثة مراقيب األمم  فيما بني  القائمة  الوثيقة  ارتياحه لالتصاالت 
املشرتكة  القوات  مع  الوثيق  ولالتصال  النزاع،  وطريف  طاجيكستان،  يف 
ومع  احلدود،  قوات  ومع  املستقلة،  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حلفظ 
بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف طاجيكستان 22٠، وقرر متديد 
والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان مرتني أثناء بقية الفرتة 

املستعرضة 22١.

أوروبا
لتحقيق  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  ومؤمتر  األمن  جملس  تكاتفت جهود 
اإلعراب  وإىل جانب  ناغورني كاراباخ.  احلالة يف  بشأن  تسوية سلمية 
التأييد الكامل للجهود املضطلع هبا يف إطار مؤمتر األمن والتعاون  عن 

S/PV.3482، الصفحة ٤.  2١6

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  2١٧

املرجع نفسه، الصفحة ٨.  2١٨

و١٠٣٠   ١٩٩5 حزيران/يونيه   ١6 املؤرخ   )١٩٩5(  ٩٩٩ القراران   2١٩

)١٩٩5( املؤرخ ١٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩5؛ والبيان الرئاسي املؤرخ 25 آب/
.)S/PRST/1995/42( ١٩٩5 أغسطس

تغريَّ اسم “مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا” إىل “منظمة األمن والتعاون يف   22٠

أوروبا” اعتباراً من ١ كانون الثاين/يناير ١٩٩5.
بالقرار ٩٩٩ )١٩٩5( حىت ١5 كانون األول/ديسمرب ١٩٩5؛ وبالقرار   22١

١٠٣٠ )١٩٩5( حىت ١5 حزيران/يونيه ١٩٩6.



1٠٨3 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

يف أوروبا، وحتديداً ملؤمتر مينسك 222، طلب اجمللس إىل األمني العام أن 
يقوم، بالتشاور مع مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، بالتأكد من الوقائع، 
حسب االقتضاء، وأن يقدم إىل اجمللس، على وجه السرعة، تقريراً يتضمن 
 ١٤ املؤرخ  تقريره  يف  العام،  األمني  وأكد   .22٣ الفعلية  للحالة  تقييمًا 
الفعلية جلهود  الكاملة  إيالء مؤازرته  22٤، مواصلة  نيسان/أبريل ١٩٩٣ 
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا الرامية إىل عقد مؤمتر مينسك يف أقرب 
وقت ممكن واستعداده لتقدمي املساعدة التقنية يف وزع بعثة الرصد التابعة 
ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا. وواصل اجمللس، يف مقرراته الالحقة بشأن 
بذل  بطلبه  أيضًا  تأييده،  عن  اإلعراب   ،225 ناغورين كاراباخ  يف  احلالة 
األمني العام مساعيه احلميدة، وبذل ما ُتسمى جمموعة مينسك التابعة 
إيفاد تلك املنظمة  ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا جهوداً، مبا يف ذلك 

بعثة رصد.
وأكد مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا أمهية توجيه جملس األمن لعملية 
السلم. وقال رئيس تلك املنظمة يف تقريره املؤرخ ١ تشرين األول/أكتوبر 
١٩٩٣ 226، الذي ُنظر فيه أثناء اجللسة ٣2٩2، اليت عقدها اجمللس يف 
١٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، أن من شأن اختاذ جملس األمن قراراً 
أو إصداره بيانًا رئاسيًا بشأن الصراع يف ناغورين كاراباخ أن ميثل مصدراً 
جملموعة  بالنسبة  أو  الصراع  ألطراف  بالنسبة  سواء  والتشجيع  لإلرشاد 
النقاط، من قبيل اإلعراب،  مينسك. واقرتح تضمني ذلك املقرر بعض 
من جانب األمم املتحدة، عن االستعداد إليفاد ممثليها بصفة مراقب إىل 
مؤمتر مينسك إذا وجهت إليها الدعوة، ولتقدمي كل املساعدات املمكنة 
للمفاوضات املوضوعية اليت ستعقب افتتاح املؤمتر، واإلعراب عن التأييد 
لبعثة الرصد اليت يشكلها مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا وعن استعداد 
األمم املتحدة للمشاركة فيها بأّي طريقة ممكنة. وقد تضمَّن القرار ٨٧٤ 
)١٩٩٣(، املتخذ يف تلك اجللسة، هذه النقاط وغريها من النقاط اليت 

اقرتحها رئيس مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا.
ويف رسالة مؤرخة 2٠ نيسان/أبريل ١٩٩5، موجهة إىل رئيس جملس 
هناك  ستكون  إنه  مينسك  ملؤمتر  املتشاركان  الرئيسان  قال   ،22٧ األمن 
حاجة إىل دعم سياسي مستمر من جملس األمن من أجل وزع حمتمل 
لقوة حفظ السالم التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وكذا إىل تقدمي 

 )S/25199(  ١٩٩٣ الثاين/يناير  2٩ كانون  املؤرخني  الرئاسيني  بيانيه  يف   222 

.)S/25539( و6 نيسان/أبريل ١٩٩٣
.S/25539  22٣

.S/25600  22٤

و٨5٣   ،١٩٩٣ نيسان/أبريل   ٣٠ املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨22 القرارات   225

)١٩٩٣( املؤرخ 26 أيار/مايو ١٩٩٣، و٨٧٤ )١٩٩٣( املؤرخ ١٤ تشرين األول/
أكتوبر ١٩٩٣، و٨٨٤ )١٩٩٣( املؤرخ ١2 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣؛ والبيان 

.)S/26326( الرئاسي املؤرخ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٣
.S/26522  226

.S/1995/321  22٧

األمم املتحدة ملشورة ودراية فنية مستمرة وأعربا عن امتناهنما للمساعدة 
اليت قدمتها األمانة العامة لألمم املتحدة لفريق التخطيط الرفيع املستوى 
يف قيامه بعمله. وببيان رئاسي اعُتمد يف 26 نيسان/أبريل ١٩٩5 22٨، 
أكد اجمللس األمهية امللحة إلبرام اتفاق سياسي بشأن وقف النزاع املسلح 
استناداً إىل املبادئ ذات الصلة الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ومبادئ 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا. وشدد على أن إجناز هذا االتفاق هو 
شرط أساسي لوزع أّي قوة متعددة اجلنسيات حلفظ السالم منبثقة من 
البيان،  بذلك  أيضًا،  اجمللس  وأكد  أوروبا.  يف  والتعاون  األمن  منظمة 
السياسي املستمر من خالل مجلة أمور تشمل  الدعم  لتقدمي  استعداده 
حلفظ  اجلنسيات  متعددة  قوة  وزع  احتمال  بشأن  مناسب  حل  إجياد 
السالم منبثقة من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، بعد التوصل إىل اتفاق 
بني األطراف لوقف النزاع املسلح. وأكد أن األمم املتحدة على استعداد 

أيضًا لتقدمي املشورة التقنية واخلربة الفنية.
إىل  مراقبني  بعثة  إيفاد  األمن  جملس  قرر  املستعرضة،  الفرتة  وأثناء 
جورجيا لرصد وقف إطالق النار بالتعاون مع قوة حلفظ السلم مقدمة 
من رابطة الدول املستقلة. وعالوة على ذلك، أيد اجمللس يف مقرراته 22٩ 
التعاون املستمر بني األمني العام والرئيس احلايل ملؤمتر األمن والتعاون يف 
أوروبا يف جهودمها الرامية إىل إحالل السلم باملنطقة وكذلك القرارات اليت 
اختذها ذلك املؤمتر حتقيقًا لذلك. وكان التعاون بني بعثات األمم املتحدة 
ورابطة الدول املستقلة يف املنطقة موضوع مناقشات مستفيضة يف اجمللس 

ولذا سُيعرض مبزيد من التفصيل.
ويف اجللسة ٣26٨، املعقودة يف 2٤ آب/أغسطس ١٩٩٣، ذكر 
ممثل فرنسا أن جملس األمن “يواجه مرة أخرى حالة جديدة بالنسبة له”. 
إقليميني  إىل جانب العبني  امليدان  املتحدة يف  األمم  تدخل  تتمثل يف 
وعلى  املشاكل،  من  عدداً  يطرح  اإلجراءات  من  النوع  وهذا  آخرين. 
األخص مشكلة حتديد من بالتحديد تقع عليه مسؤوليات وما هي تلك 
املسؤوليات 2٣٠. ويف تلك اجللسة، اختذ اجمللس القرار ٨5٨ )١٩٩٣(، 
الذي أنشأ به بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، ورحب بوزع أفرقة 
رصد خمتلطة مؤقتة من وحدات جورجية - أخبازية - روسية هبدف دعم 
وقف إطالق النار، وطلب من األمني العام أن ييسر التعاون بني مراقيب 

األمم املتحدة وتلك األفرقة يف إطار والية كل منها.

.S/PRST/1995/21  22٨

القرارات ٨٤٩ )١٩٩٣( املؤرخ ٩ متوز/يوليه ١٩٩٣، و٨5٨ )١٩٩٣(   22٩

املؤرخ 2٤ آب/أغسطس ١٩٩٣، و٨٧6 )١٩٩٣( املؤرخ ١٩ تشرين األول/أكتوبر 
١٩٩٣، و٨٨١ )١٩٩٣( املؤرخ ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، و٨٩2 )١٩٩٣( 
املؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣، و٨٩٤ )١٩٩٤( املؤرخ ٣١ كانون الثاين/

يناير ١٩٩٤؛ والبيان الرئاسي S/PRST/1994/17 املؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ١٩٩٤؛ 
والقرارات ٩٣٧ )١٩٩٤( املؤرخ 2١ متوز/يوليه ١٩٩٤، و٩٧١ )١٩٩5( املؤرخ 

١2 كانون الثاين/يناير ١٩٩5، و٩٩٣ )١٩٩5( املؤرخ ١2 أيار/مايو ١٩٩5.
S/PV.3268، الصفحة ٣.  2٣٠
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وزير خارجية  أبلغ   ،2٣١ وبرسالة مؤرخة 2١ حزيران/يونيه ١٩٩٤ 
االحتاد الروسي األمني العام أن رابطة الدول املستقلة، إذ تتصرف على 
أساس أحكام الفصل الثامن من امليثاق قد قررت إيفاد قوة مجاعية إىل 
منطقة النزاع ملدة ستة أشهر. وقال إنه سيجري إبقاء جملس األمن على 
علم تام، أواًل بأول، حبجم هذه القوات وأنشطتها، وفقًا للمادة 5٤ من 
امليثاق. وذكر الوزير أيضًا أن رابطة الدول املستقلة حريصة على أن ال حتل 
حمل األمم املتحدة، وإمنا على أن تساعد يف هتيئة أفضل الظروف لبذل 
اجلهود من قبل األمم املتحدة، ولذلك، فإنه من الضروري، بادئ ذي 
بدء، إقامة تعاون وثيق بني قوة حفظ السالم وبعثة مراقيب األمم املتحدة 
يف جورجيا. ويأمل االحتاد الروسي أن يقرر جملس األمن زيادة عدد أفراد 

البعثة، وكذلك توسيع نطاق واليتها وحتسينها.
اختذ  املعقودة يف ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤،  ويف اجللسة ٣٣٩٨، 
اجمللس القرار ٩٣٤ )١٩٩٤(، الذي الحظ به مع االرتياح بدء املساعدة 
املقدمة من رابطة الدول املستقلة يف منطقة النزاع، يف تنسيق مستمر مع 
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، وعلى أساس اختاذ ترتيبات تنسيقية 
أخرى مع البعثة يتفق عليها قبل قيام اجمللس بالنظر يف توصيات األمني 
العام بشأن توسيع نطاق البعثة، وطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً 
إىل اجمللس عن نتائج املناقشات اليت دارت بني بعثة مراقيب األمم املتحدة 
يف جورجيا، واجلانبني، وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة 
هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن الرتتيبات اليت سيتم العمل هبا يف الساحة 
بغرض التنسيق بني البعثة املوسعة وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول 

املستقلة.
قوة حفظ  وزع  إىل  باإلضافة  الضروري،  من  أنه  فرنسا  ممثل  وذكر 
السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة، أن توكل بسرعة والية جديدة لبعثة 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، للتحقق من مجيع أوجه تنفيذ االتفاق 
املربم يف ١٤ أيار/مايو ١٩٩٤. ولن يكون اجمللس قادراً على اختاذ قرار 
هبذا الشأن إىل أن تنتهي بعثة مراقيب األمم املتحدة وقوة حفظ السالم 
التابعة لرابطة الدول املستقلة من وضع الرتتيبات الضرورية املتعلقة بتنسيق 
أنشطتهما، وإىل أن تقدم األطراف تأكيدات بضمان حرية احلركة على 
أكمل وجه 2٣2. وذكر ممثل اجلمهورية التشيكية أن وفد بلده يعتقد أن 
العنصر اجلديد يف القرار، الذي عرضه أصاًل االحتاد الروسي، يتناقض من 
املفهوم العام السائد يف جملس األمن وهو أن اجمللس لن ينظر يف عملية 
حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة يف أخبازيا، جورجيا، واحلكم 
عليها إاّل بعد أن يتلّقى ويناقش تقريراً مضمونيًا من األمني العام عن بعثة 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا. وذلك التقرير ينبغي أن يكون متاحًا يف 
وقت قريب وال بد أن يعاجل عدداً من اجلوانب اهلامة وغري الواضحة حىت 
اآلن من جوانب عملية حفظ السلم يف أخبازيا، جورجيا، مبا يف ذلك 

.S/1994/732  2٣١

S/PV.3398، الصفحة 2.  2٣2

املسألة اهلامة املتصلة بالتنسيق والتعاون بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
جورجيا وقوات حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة. وكرر اإلعراب 
عن قلق وفد بلده إزاء حقيقة أن جوانب عديدة من عملية حفظ السالم 
التابعة لرابطة الدول املستقلة، مبا يف ذلك التنسيق والتفاعل مع بعثة مراقيب 

األمم املتحدة يف جورجيا، ال تزال غامضة 2٣٣.
ناقش   ،١٩٩٤ متوز/يوليه   2١ يف  املعقودة   ،٣٤٠٧ اجللسة  ويف 
أعضاء اجمللس طرائق التعاون بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا 
الدول املستقلة وأبدوا تأمالهتم بشأن  لرابطة  التابعة  وقوة حفظ السالم 
دولة عضو  أو  إقليمية  ومنظمة  املتحدة  األمم  بعثات  بني  التعاون  آثار 
أن هناك  فرنسا  باحلالة يف جورجيا، ذكر ممثل  يتعلق  بوجه عام. وفيما 
حاجة إلجياد توازن بني عمل قوة حفظ السالم التابعة للدول األعضاء 
مراقيب  بعثة  وعمل   - مستقل  عمل  وهو   - املستقلة  الدول  رابطة  يف 
األمم املتحدة اليت تتمتع بوالية من اجمللس. ومن املهم أيضًا منح بعثة 
مراقيب األمم املتحدة والية ملراقبة عمل قوة حفظ السالم التابعة للدول 
األعضاء يف رابطة الدول املستقلة، يف إطار تنفيذ اتفاق ١٤ أيار/مايو 
- وهو شرط أصبح مشروعًا مبجرد مطالبة األمم املتحدة باالشرتاك يف 
تنفيذ ذلك االتفاق. ويرحب وفد بلده حبقيقة أن االحتاد الروسي سعى 
يف  االستقرار  حتقيق  تستهدف  إقليمية  لعملية  اجمللس  تأييد  إىل كسب 
رابطة الدول املستقلة، وأن هذه العملية أصبحت بالتايل جزًءا من تسوية 
سياسية جتري حتت إشراف األمم املتحدة. وهذا التطور اإلجيايب. يؤكد 
على املهام التنظيمية اليت يضطلع هبا اجمللس اآلن يف جمال أنشطة حفظ 
السلم اليت تقوم هبا الدول أو احملافل اإلقليمية 2٣٤. وذكر ممثل االحتاد 
أن  تعتقد  املستقلة  الدول  رابطة  يف  األخرى  والدول  بلده  أن  الروسي 
التفاعل األوثق بني قوات حفظ السالم التابعة للرابطة وبعثة مراقيب األمم 
 .2٣5 املتطابقة  أهدافهما  بنجاح إىل  للتوصل  األهم  الشرط  املتحدة هو 
وذكر ممثل نيوزيلندا أن وجود عمليتني حلفظ السلم يف بلد واحد حيتم أن 
تكون العالقة بني هاتني القوتني حمددة بوضوح، ومفهومة جيداً من مجيع 
 الذين يعنيهم األمر وعلى مجيع املستويات. ويوجد عدد من العناصر 2٣6 
اليت - كما توحي التجارب املاضية لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم 
 )١٩٩٤(  ٩٣٧ والقرار  احلالة.  هذه  يف  معاجلتها  ينبغي   -  املتحدة 

يفعل ذلك.
األمم  مراقيب  بعثة  قيام  مسألة  إن  التشيكية  اجلمهورية  ممثل  وقال 
املتحدة يف جورجيا مبراقبة بعثة رابطة الدول املستقلة كانت مسألة مثار 
مداوالت  بلده خالل  لوفد  بالنسبة  بالغة  أمهية  ذات  وكانت  بالغ  قلق 

املرجع نفسه، الصفحتان ٣ و٤.  2٣٣

S/PV.3407، الصفحتان ٤ و5.  2٣٤

املرجع نفسه، الصفحة 6.  2٣5

االتساق بني مفهومي عملييت القوتني؛ والتماشي مع مبادئ حفظ السلم؛   2٣6

ووجود ترتيبات مرضية للتفاعل بني القوتني. )انظر S/PV.3407، الصفحة 6(.



1٠٨5 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

اجمللس بشأن أخبازيا، جورجيا. وهلذا ينبغي متابعة تقارير بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا بشأن هذه املسألة باهتمام خاص وأكد أن جملس 
األمن، باختاذه القرار ٩٣٧ )١٩٩٤(، قد دخل مرحلة جديدة. فألول 
مرة يواجه أعضاء اجمللس حالة تقوم فيها دولة ذات مصاحل وطنية معلنة 
صراحة يف املنطقة بعملية حلفظ السالم يف بلد جماور. وبعد هذه احلالة 
األوىل قد تأيت حاالت أخرى. وليست هناك عمليتان متطابقتان حلفظ 
السلم؛ فكل عملية هلا خلفياهتا ومالحمها الفريدة. وهلذا، ال يعترب وفد 
بلده القرار مبثابة قرار ينشئ سابقة يف هذا املضمار 2٣٧. واعرتف ممثل 
اململكة املتحدة بأن القرار والرتتيبات الواردة فيه يقتحمان آفاقًا جديدة 
من نواح عدة. ويتأيت هذا النهج يف ظل خلفية تزايد املطالب على قدرات 
األمم املتحدة يف جمال حفظ السلم، مطالب هتدد بتجاوز اإلمكانيات. 
وهو ميثل استجابة حلالة تشكل قلقًا خطرياً للجميع. ولكن الظروف اليت 
تسمح بوزع عملية حلفظ سلم تابعة لألمم املتحدة ال توجد يف الوقت 

احلاضر 2٣٨.
وقال ممثل نيجرييا إن وفد بلده ال ينظر إىل القرار على أنه “يفتح 
اجلماعية  العمليات  على  املطالب  إن  أنه حيث  وذكر  آفاقًا جديدة”. 
األمم  وموارد  قدرات  تفوق  املتحدة  األمم  هبا  تقوم  اليت  السلم  حلفظ 
املتحدة، أصبح من الواضح واحلتمي أن تضطلع املنظمات و/أو الرتتيبات 
اإلقليمية بدور يف هذا اجملال، مضيفًا “حنن يف منطقة غريب أفريقيا دون 
اإلقليمية ميكننا أن نقول، بكل تواضع، إننا كنا بالفعل القدوة يف هذا 
املضمار” بفضل الرتتيب الذي اختذته اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا يف ليربيا والذي استكملته فيما بعد األمم املتحدة عن طريق بعثة 
مراقبيها يف ليربيا 2٣٩. وأعرب الرئيس، متكلمًا بصفته ممثل باكستان، عن 
القلق إزاء االجتاه البازغ إىل إسناد أدوار حفظ السلم إىل بلدان املنطقة، 
أو البلدان األقرب إىل ساحة الصراع، وعلى وجه اخلصوص عندما تكون 
هلذه البلدان مصاحل سياسية مباشرة يف منطقة الصراع. وقال إنه ينبغي 
للدول األعضاء يف األمم املتحدة أاّل تتخلى أبداً عن مسؤولياهتا مبقتضى 
امليثاق هبذه الطريقة. ويعي وفد بلده الصعوبات املالية الراهنة اليت تواجهها 
أنه  بيد  السلم.  حفظ  بعمليات  يتعلق  ما  وخصوصًا  املتحدة،   األمم 
ال ينبغي السماح هلذه القيود بالتأثري على التزامات األمم املتحدة يف جمال 
حفظ السلم واألمن يف أحناء العامل. وتتمثل املسؤولية املشرتكة يف عدم 
إتاحة الفرصة لتقويض نظام األمن اجلماعي كما توخاه امليثاق. وال يؤيد 
إقليمية  عملية  على  األمن  موافقة جملس  املتمثلة يف  املمارسة  بلده  وفد 

حلفظ السالم بعد قيامها وتقع خارج نطاق سلطة األمم املتحدة 2٤٠.

S/PV.3407، الصفحة ٩.  2٣٧

املرجع نفسه، الصفحة ٩.  2٣٨

املرجع نفسه، الصفحة ١2.  2٣٩

املرجع نفسه، الصفحتان ١٣ و١٤.  2٤٠

وبالقرار ٩٣٧ )١٩٩٤(، املتخذ يف تلك اجللسة، قرر اجمللس، إذ 
السالم  قوة حفظ  الطرفني وممثلي  املقدمة من  بالتأكيدات  علمًا  أحاط 
التابعة لرابطة الدول املستقلة فيما يتعلق بإتاحة حرية احلركة كاملة لبعثة 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا يف قيامها بواليتها، أن تشمل والية بعثة 
مراقيب األمم املتحدة املوسعة يف جورجيا مراقبة عملية قوة حفظ السالم 
التابعة لرابطة الدول املستقلة. وأحاط اجمللس علمًا أيضًا باعتزام األمني 
العام توجيه رسالة إىل رئيس جملس رؤساء دول رابطة الدول املستقلة حيدد 
فيها أدوار ومسؤوليات كل من بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وقوة 
حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة، وطلب إىل األمني العام وضع 

ترتيب مالئم من أجل حتقيق ذلك.
وأثىن اجمللس، يف مقرراته الالحقة بشأن احلالة يف جورجيا، على التعاون 
بني األمم املتحدة وقوات رابطة الدول املستقلة وقرر مرتني، أثناء بقية الفرتة 

املستعرضة، متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا 2٤١.
وأثناء الفرتة املستعرضة، أيد اجمللس جهود مؤمتر األمن والتعاون يف 
الرامية إىل حتقيق تسوية سلمية للحالة يف يوغوسالفيا السابقة،  أوروبا 
مؤرخة 2٠  فربسالة  لذلك.  حتقيقًا  املنطقة  يف  املستمر  وجوده  وحتديداً 
الوزاري ملؤمتر األمن والتعاون  أبلغ رئيس اجمللس   2٤2 متوز/يوليه ١٩٩٣ 
الدول  امليثاق، أن  للمادة 5٤ من  يف أوروبا رئيس جملس األمن، طبقًا 
املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ترى، كرأي مدروس، أن قرار 
السلطات يف بلغراد عدم السماح لبعثات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 
وظائفها  أداء  يف  باالستمرار  وفويفودينا  وسنجق  يف كوسوفو  املوجودة 
يؤدي إىل تفاقم األخطار احلالية اليت يتعرض هلا السلم واألمن يف املنطقة.

قال  آب/أغسطس ١٩٩٣،   ٩ يف  املعقودة  اجللسة ٣262،  ويف 
للدول  الداخلية  الشؤون  التدخل يف  مبدأ عدم  إىل  الصني، مشرياً  ممثل 
ذات السيادة، إن املمارسة على مر السنني أظهرت أن املوافقة والتعاون 
األمم  املعنية عامل أساسي يف كفالة جناح جهود  من جانب األطراف 
املتحدة واملنظمات اإلقليمية. وأشار املتكلم إىل أنه عندما تنشأ خالفات 
بني منظمة إقليمية ودولة ذات سيادة، من املهم النظر فيما إذا كان جيدر 
مبجلس األمن أن يتدخل، وإذا كان ضروريًا أن يفعل ذلك، فأي مبدأ 
ينبغي أن يرشده يف عمله 2٤٣. وذكر ممثل هنغاريا أن بعثات األمن والتعاون 
يف أوروبا قد أثبتت أهنا بالغة القيمة يف حتقيق االستقرار ومواجهة احتمال 
نشوب العنف بدافع إثين يف كوسوفو وسنجق وفويفودينا. وهنغاريا، مثل 
أعضاء أسرة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا كلهم، ترى أن طرد بعثات 
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا إجراء يزيد من تفاقم هتديد السلم واألمن 

بالقرار ٩٧١ )١٩٩5( املؤرخ ١2 كانون الثاين/يناير ١٩٩5، مدد اجمللس   2٤١

والية البعثة حىت ١5 أيار/مايو ١٩٩5؛ وبالقرار ٩٩٣ )١٩٩5( املؤرخ ١2 أيار/
مايو ١٩٩5، مدد تلك الوالية حىت ١2 كانون الثاين/يناير ١٩٩6.

.S/26121  2٤2

S/PV.3262، الصفحة ٤.  2٤٣
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إىل حكومة  املوجه  اجمللس  طلب  أن  نرى  وبالتايل،  البلقان.  منطقة  يف 
بلغراد بإعادة دراسة موقفها إجراء سليم ومشروع متامًا، وهو يدعم جهود 
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف هذا األمر الذي يدعو إىل القلق الشديد 
 2٤٤. وقد عرّب عن ذلك املوقف أيضًا ممثلو باكستان 2٤5، وفرنسا 2٤6، 

وإسبانيا 2٤٧، والواليات املتحدة 2٤٨. وبالقرار ٨55 )١٩٩٣( املتخذ 
يف تلك اجللسة، أيد اجمللس اجلهود اليت يبذهلا مؤمتر األمن والتعاون يف 
االحتادية )صربيا  يوغوسالفيا  السلطات يف مجهورية  من  أوروبا، وطلب 
واجلبل األسود( أن تعيد النظر يف رفضها السماح باستمرار أنشطة بعثات 
وأن  وفويفودينا،  وسنجق  يف كوسوفو  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  مؤمتر 
تتعاون مع املؤمتر باختاذ اخلطوات العملية الالزمة الستئناف أنشطة تلك 

البعثات، وأن توافق على زيادة عدد املراقبني حسبما يقرر املؤمتر.

األمريكتان
أثناء الفرتة املستعرضة، تعاون جملس األمن مع منظمة الدول األمريكية 
لكي حيقق تسوية سلمية للحالة يف هايتي. وقد جرى التعاون بني األمم 
املتحدة وتلك املنظمة على مستويات شىت ومشل عدداً من التدابري من 
قبل اجمللس 2٤٩. ويرد فيما يلي سرد ألهم عناصر مقررات اجمللس الداعمة 
للتعاون بني األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام ملنظمة الدول األمريكية.

اختذ   ،١٩٩٣ حزيران/يونيه   ١6 يف  املعقودة   ،٣22٨ اجللسة  يف 
يبذهلا  اليت  اجلهود  على  به  أثىن  الذي   ،)١٩٩٣( القرار ٨٤١  اجمللس 
املبعوث اخلاص هلاييت املوفد من قبل األمني العام لألمم املتحدة واألمني 
العام ملنظمة الدول األمريكية إلقامة حوار سياسي مع األحزاب يف هاييت؛ 
وأشار يف هذا الصدد إىل أحكام الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، 
وأكد احلاجة إىل التعاون الفّعال بني املنظمات اإلقليمية واألمم املتحدة، 
ورحب اجمللس أيضًا بطلب اجلمعية العامة أن يتخذ األمني العام التدابري 
الضرورية ليساعد، بالتعاون مع منظمة الدول األمريكية، يف حل األزمة يف 
هاييت، وطلب من األمني العام أن يقدم إىل جملس األمن تقريراً عن التقدم 

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و٧.  2٤٤

املرجع نفسه، الصفحتان ٧ و٨.  2٤5

املرجع نفسه، الصفحة ٨.  2٤6

املرجع نفسه، الصفحة ١2.  2٤٧

املرجع نفسه، الصفحة ١٧.  2٤٨

أذن جملس األمن رمسيًا، عالوة على دعمه للتدابري املتخذة لتحقيق تسوية   2٤٩

سلمية، باجلزاءات املفروضة من منظمة الدول األمريكية وقام بفرض جزاءات إضافية 
)القرار  هاييت  املتحدة يف  األمم  بعثة  أيضًا  اجمللس  وأنشأ  أدناه(.  دال  القسم  )انظر 
قوة  تشكل  أن  األعضاء  للدول   ،)١٩٩٤(  ٩٤٠ بالقرار  وأذن   ))١٩٩٣(  ٨6٧
متعددة اجلنسيات وأن تستخدم كافة الوسائل الضرورية من أجل تيسري رحيل القيادة 
العسكرية عن هاييت وإعادة سلطات حكومة هاييت الشرعية، وهتيئة وصون بيئة آمنة 
تسمح بتنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز )انظر الفصل اخلامس، اجلزء األول، القسم جيم(.

احملرز يف اجلهود اليت يضطلع هبا مع األمني العام ملنظمة الدول األمريكية 
بغية التوصل إىل حل سياسي لألزمة يف هاييت.

ويف ١2 متوز/يوليه ١٩٩٣، وعماًل بالقرار ٨٤١ )١٩٩٣(، قدم 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً، أبلغ فيه اجمللس أنه اجتمع برئيس هاييت 
والقائد العام للقوات املسلحة يف هاييت يف جزيرة غفرنرز، بنيويورك، خالل 
الفرتة من 2٧ حزيران/يونيه إىل ٣ متوز/يوليه ١٩٩٣. وأسفر االجتماع 
عن توقيع اتفاق من ١٠ نقاط يتضمن، يف مجلة أمور، الرتتيبات التالية: 
ينظم، حتت رعاية األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية، حوار سياسي 
بني ممثلي األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان، يشرتك فيه ممثلو اللجنة 
الرئاسية؛ وتعّلق، مببادرة من األمني العام لألمم املتحدة، اجلزاءات اليت 
من  مببادرة  وتعلق،   ،)١٩٩٣(  ٨٤١ قراره  يف  األمن  جملس  اعتمدها 
األمني العام ملنظمة الدول األمريكية، اجلزاءات اليت فرضتها منظمة الدول 
األمريكية، وذلك يف وقت الحق مباشرة إلقرار تعيني رئيس الوزراء وتوليه 
مهام منصبه يف هاييت، وتتحقق األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية 

من الوفاء جبميع االلتزامات الواردة يف اتفاق جزيرة غفرنرز 25٠.
أيلول/سبتمرب ١٩٩٣، اختذ  املعقودة يف 2٣  ويف اجللسة ٣2٨2، 
اجمللس باالمجاع القرار ٨6٧ )١٩٩٣(، الذي أنشأ به بعثة األمم املتحدة 
يف هاييت، وذلك لفرتة مدهتا ستة أشهر، والذي رحب فيه، ضمن مجلة 
أمور، باعتزام األمني العام وضع بعثة حفظ السالم حتت إشراف املمثل 
ملنظمة  العام  املتحدة واألمني  لألمم  العام  األمني  قبل  املوفد من  اخلاص 
الدول األمريكية 25١، الذي يتوىل أيضًا اإلشراف على أنشطة البعثة املدنية 
الدولية يف هاييت 252، حبيث يتسىن لبعثة حفظ السالم االستفادة مما سبق 
للبعثة املدنية الدولية يف هاييت أن اكتسبته من خربات ومعلومات. وأعرب 
اجمللس أيضًا عن تقديره للدور البّناء الذي تقوم به منظمة الدول األمريكية 
بالتعاون مع األمم املتحدة يف العمل على حل األزمة السياسية واستعادة 
الدميقراطية يف هاييت، وشدد، يف هذا السياق، على أمهية كفالة التنسيق 
الوثيق بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية يف عملهما يف هاييت.

وأعرب اجمللس، مبقرراته الالحقة املتعلقة باحلالة يف هاييت 25٣، عن 
املتحدة واألمني  لألمم  العام  األمني  يبذهلا  اليت  املشرتكة  للجهود  تأييده 

.S/26063  25٠

كانت كلتا الوظيفتني يشغلهما السيد دانيت كابوتو.  25١

يف 2٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣، أذنت اجلمعية العامة، بقرارها 2٠/٤٧ باء،   252

باشرتاك األمم املتحدة، مع منظمة الدول األمريكية، يف البعثة املدنية الدولية املوفدة 
إىل هاييت اليت تتمثل مهمتها األوىل يف التحقق من امتثال هاييت اللتزاماهتا الدولية يف 

جمال حقوق اإلنسان.
البيانان الرئاسيان املؤرخان ٣٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ )S/26668( و١5   25٣

تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ )S/26747(؛ والقرارات ٩١٧ )١٩٩٤( املؤرخ 6 أيار/مايو 
١٩٩٤، و٩٤٤ )١٩٩٤( املؤرخ 2٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، و٩٧5 )١٩٩5( املؤرخ 
٣٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩5 و١٠٠٧ )١٩٩5( املؤرخ ٣١ متوز/يوليه ١٩٩5؛ والبيان 

الرئاسي S/PRST/1995/55 املؤرخ 26 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩5.



1٠٨٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

العام ملنظمة الدول األمريكية من أجل حتقيق تسوية سياسية عن طريق 
تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز، وجلهودمها من أجل تيسري عودة البعثة املدنية 
الدولية للتحقق يف هاييت إىل هاييت فوراً، وطلب منهما مواصلة تقدمي مجيع 

املساعدات املناسبة للعملية االنتخابية يف هاييت.

من  المتخذة  اإلجراءات  مالءمة  في  الطعون   - جيم 
مجلس األمن على ضوء المادة 5٢

وفقًا  نزاع،  أّي  أطراف  على  اليت جيب  السلمية  الوسائل  قائمة  تشمل 
للمادة ٣٣ )الفقرة ١( من امليثاق، اللجوء إليها لتسوية نزاعاهتا “اللجوء 
املادة  أخرى  مرة  تؤكده  وهذا  اإلقليمية”.  التنظيمات  أو  الوكاالت  إىل 
52، اليت تنص على أن تبذل الدول األعضاء “كل جهدها لتدبري احلل 
السلمي للمنازعات احمللية عن طريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة 
هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها على جملس األمن”؛ وأن “على جملس 
ع على االستكثار من احلل السلمي هلذه املنازعات احمللية  األمن أن يشجَّ
بطريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية”. 
وأثناء الفرتة املستعرضة، طعنت دول أعضاء يف اختصاص جملس األمن 
بالنظر يف نزاع على أساس هذه األحكام يف حالة واحدة )احلالة 2٤(.

الحالة ٢٤
رسائل مؤرخة 2٠ و2٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩١ موجهة 
من فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

والواليات املتحدة األمريكية
 ١٩٩١ األول/ديسمرب  و2٣ كانون   2٠ املؤرخة  الرسائل  خبصوص 
العظمى وآيرلندا الشمالية  املوجهة من فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا 
والواليات املتحدة األمريكية، ذكر ممثل السودان، متكلمًا باسم جامعة 
الدول العربية، يف اجللسة ٣٣١2، املعقودة يف ١١ تشرين الثاين/نوفمرب 
١٩٩٣، أن املسألة املعروضة على اجمللس تتعلق بدولة عضو يف جامعة 
الدول العربية. وأشار إىل أن جامعة الدول العربية أعربت عن استعدادها 
لبذل مساعيها احلميدة وللتعاون مع األمني العام وجملس األمن يف تسوية 
استندت، يف  العربية  الدول  إن جامعة  وقال  التدهور.  اآلخذ يف  النزاع 
تعاملها مع األزمة، إىل امليثاق، الذي ينص على تسوية مجيع املنازعات 
الدولية بالطرق السلمية وبدون تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر، 

وال سيما إىل املادة 52 من امليثاق 25٤.
وقال ممثل الصني، تعلياًل المتناعه عن التصويت، إن منظمات من 
بلدان عدم  العربية وحركة  الدول  األفريقية وجامعة  الوحدة  منظمة  قبيل 
االحنياز قد أعربت عن استعدادها لإلسهام يف تسوية األزمة، وإهنا بذلت 
من  مزيد  إتاحة  وينبغي  معّينة.  نتائج  وحققت  تكل  ال  جهوداً  بالفعل 

S/PV.3312، الصفحات ٣٠ إىل ٣٩.  25٤

العمل  األقدر على  املنظمات  املتواصلة من جانب  اجلهود  الوقت هلذه 
على تسوية النزاع 255.

إنفاذية من  باتخاذ إجراءات  إذن مجلس األمن   - دال 
ِقَبل منظمات إقليمية

أِذن  واهلرسك،  البوسنة  يف  باحلالة  يتعلق  وفيما  املستعرضة،  الفرتة  أثناء 
جملس األمن، مشرياً إىل الفصل الثامن من امليثاق يف العديد من مقرراته، 
طريق  عن  أو  الوطين  الصعيد  على  متصرفة  “للدول،  األوىل،  وللمرة 
املنظمات اإلقليمية”، باستخدام القوة ألغراض تنفيذ حظر على التحليق 
اجلوي ولدعم بعثة األمم املتحدة يف أداء واليتها. وواصل كذلك إذنه، 
يف إطار الصيغة نفسها، للدول األعضاء بإنفاذ حظر لألسلحة وللتجارة.

ويف اجللسة ٣١٩١، املعقودة يف ٣١ آذار/مارس ١٩٩٣، ذكر ممثل 
فرنسا أن جملس األمن يتخذ قراراً ميثل إيذانًا بإشراك جهات فاعلة جديدة - 
سواء من الدول أو املنظمات اإلقليمية - ستتدخل يف ظل ظروف جديدة، 
كصانعة سلم وليس كمجرد حافظة للسلم. ورحب بتحقيق توازن يف القرار 
احلاجة  وبني  فّعالة  عسكرية  هياكل  إقامة  يف  املتمثلة  الفنية  الضرورة  بني 
السياسية إىل وضعها حتت سلطة جملس األمن، بالتنسيق الوثيق مع األمني 
العام. وقال إن تلك املبادئ ينبغي أن تكون منوذجًا لعمليات حفظ السلم 
الدول األعضاء عاملة  تنفيذها مع  اليت جيري  املستقبل،  السلم يف  وصنع 
بصفتها الوطنية أو يف إطار منظمات أو ترتيبات إقليمية 256. وذكر ممثل 
الربازيل أن وفد بلده يعلق أمهية خاصة على كون جملس األمن سيجري، وفقًا 
للقرار، إطالعه بطريقة شاملة على اإلجراءات ذات الصلة وأن املنظمات 
أو الرتتيبات اإلقليمية املشاركة يف اإلجراءات املتخذة ستفعل ذلك مبقتضى 
اجمللس  اختذ  نفسها،  اجللسة  ويف   .25٧ امليثاق  من  الثامن  الفصل  أحكام 
الثامن  الفصل  أحكام  إىل  به، مشرياً  أذن  الذي  القرار ٨١6 )١٩٩٣(، 
امليثاق، للدول األعضاء، متصرفة على الصعيد الوطين أو من خالل  من 
منظمات أو ترتيبات إقليمية، بأن تتخذ، حتت سلطة جملس األمن، مجيع 
التدابري الالزمة إلنفاذ حظر على حتليق الطائرات يف اجملال اجلوي للبوسنة 
واهلرسك. وعماًل بذلك القرار، أبلغ األمني العام رئيس جملس األمن، برسالة 
مؤرخة ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 25٨، أن الدول األعضاء املعنية تعمل، سواء 
اإلقليمي ملنظمة حلف مشال  الرتتيب  أو من خالل  الوطين  الصعيد  على 
األطلسي، على التنسيق الوثيق، معه ومع قوة األمم املتحدة للحماية، فيما 
يتعلق بالتدابري اليت تتخذها لضمان االمتثال للحظر املفروض على حتليق 

مجيع الطائرات يف اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك.

املرجع نفسه، الصفحات 52 إىل 5٤.  255

S/PV.3191، الصفحة ٤.  256

املرجع نفسه، الصفحتان ١٩ و2٠.  25٧

.S/25567  25٨
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اجمللس  اختذ  اجللسة ٣2٠٠،  نيسان/أبريل ١٩٩٣، ويف  ويف ١٧ 
القرار ٨2٠ )١٩٩٣(، الذي أعاد به، مشرياً إىل أحكام الفصل الثامن 
الالزمة  التدابري  اختاذ  عن  املشاطئة  الدول  مسؤولية  تأكيد  امليثاق،  من 
لضمان أن الشحن عرب هنر الدانوب جيري وفقًا ألحكام القرارات ٧١٣ 
يف  الوارد  طلبه  وكرر   .)١٩٩2( و٧٨٧   )١٩٩2( و٧5٧   )١٩٩١(
القرار ٧٨٧ )١٩٩2( إىل مجيع الدول، مبا فيها الدول غري املشاطئة، أن 
تقوم، على الصعيد الوطين أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، 

بتقدمي املساعدة اليت قد حتتاجها الدول املشاطئة.
اختذ   ،١٩٩٣ حزيران/يونيه   ٤ يف  املعقودة   ،٣22٨ اجللسة  ويف 
أنه جيوز للدول األعضاء  القرار ٨٣6 )١٩٩٣(، الذي قرر به  اجمللس 
بصفتها الوطنية أو عن طريق املنظمات أو الرتتيبات اإلقليمية، أن تتخذ 
يف إطار سلطة جملس األمن ورهنًا بالتنسيق الوثيق مع األمني العام وقوة 
األمم املتحدة للحماية مجيع التدابري الالزمة، عن طريق استخدام القوة 
اجلوية، يف املناطق اآلمنة وما حوهلا يف البوسنة واهلرسك، لدعم قوة األمم 
أن  املتحدة  اململكة  ممثل  وذكر   .25٩ واليتها  أداء  يف  للحماية  املتحدة 
القرار اخلاص بـ “املناطق اآلمنة”، املتخذ تواً، هو خطوة أساسية أخرى 
حنو تنفيذ جدول األعمال الفوري. وهناك عنصر جديد، وهو أن اململكة 
املتحدة مستعدة، مع فرنسا والواليات املتحدة، رمبا يف إطار منظمة حلف 
مشال األطلسي، أن توفر، إذا ُفوضت سلطة ذلك مبوجب هذا القرار، 
القوة اجلوية استجابة لنداءات املساعدة من جانب قوات األمم املتحدة 

يف “املناطق اآلمنة” وحوهلا 26٠.
واهلرسك  البوسنة  يف  باحلالة  يتعلق  وفيما  املستعرضة،  الفرتة  وطيلة 
بينها  ومن  اإلقليمية،  الفاعلة  واجلهات  املتحدة  األمم  بني  التعاون  ظل 
منظمة حلف مشال األطلسي، موضوع مناقشات مستفيضة يف اجمللس. 
ففي اجللسة ٣٣٣6، املعقودة يف ١٤ و١5 شباط/فرباير ١٩٩٤، قالت 
ممثلة الواليات املتحدة إن منظمة أمن إقليمي، هي منظمة حلف مشال 
األطلسي، قد عملت، للمرة األوىل، على تنفيذ مقرر صادر عن اجمللس 
وسيكون  امليثاق.  من  السابع  الفصل  مبوجب  القوة  باستخدام  ويقضي 
التعاون بني تلك املنظمة واألمم املتحدة ضروريًا، ليس فحسب بالنسبة 
ملواطين سراييفو وغريها من املناطق اآلمنة يف البوسنة، بل أيضًا بالنسبة 
وسيسهم  اجلماعي.  األمن  مبستقبل  يتعلق  فيما  ينشئها  اليت  للسابقة 
التنفيذ الراسخ والعادل لقرار منظمة حلف مشال األطلسي إسهامًا كبرياً 
يف مصداقية جملس األمن واألمم املتحدة 26١. وعلى العكس من ذلك، 
نيسان/ املعقودة يف 2٧  اجللسة ٣٣٧٠  ماليزيا، يف  قال وزير خارجية 

أبريل ١٩٩٤، إن أحداث غورازدي وضعت جملس األمن والدول الكربى 

أعاد اجمللس تأكيد هذا املقرر يف القرار ٨٤٤ )١٩٩٣(، املتخذ يف ١٨   25٩

حزيران/يونيه ١٩٩٣.
S/PV.3228، الصفحة 56.  26٠

S/PV.3336، الصفحة 2١.  26١

فقد  صعب.  موقف  يف  العام،  باألمني  ممثلة  املتحدة،  األمم  وأجهزة 
كشفت، يف مجلة أمور، االهنيار يف تسلسل القيادة وبني املوقف املبدئي 
واملسؤولية واحلاجة إىل العمل. وال ميكن إاّل أن خنلص إىل أنه بني أجهزة 
ومنظمة حلف مشال  األمن  وجملس  العام،  باألمني  ممثلة  املتحدة  األمم 
إثارة  إىل  أدى  املسؤولية. وهذا  من  هناك هترب واضح  األطلسي، كان 
السؤال يف العديد من الدوائر عّمن هو املسؤول بالفعل 262. ويف اجللسة 
٣5٧٨، املعقودة يف ١5 أيلول/سبتمرب ١٩٩5، أكد ممثل بوتسوانا أن 
من األمهية البالغة أن حيرص جملس األمن حرصًا شديداً على أاّل يفقد 
إقليمية. ففي  ترتيبات  املتحدة إىل  األمم  بنقل سلطة  بالكامل  السيطرة 
هذه احلاالت، ينبغي لألمم املتحدة أاّل تأخذ مكان املتفرج أبداً يف عملية 

ُيفرتض أهنا حتت قيادة جملس األمن وسيطرته 26٣.
وعلى ضوء نقل السلطة من قوة األمم املتحدة للحماية يف البوسنة 
واهلرسك إىل قوة تنفيذ، قال ممثل الربازيل يف اجللسة ٣6٠٧، املعقودة 
تتخذ  التنفيذ  قوة  ملا كانت  إنه  األول/ديسمرب ١٩٩5،  يف ١5 كانون 
أن  األساسية  األمور  فمن  بالشكوك،  مفعمة  تزال  ال  أرض  موقعها يف 
يعطى اجلهاز املسؤول عن صون السلم واألمن الدوليني األدوات الالزمة 
اليت متكنه من االضطالع بالدور الذي أنيط به يف امليثاق. وأضاف قائاًل 
يعد  مل  األمن  جملس  من  بتكليف  اجلنسيات  متعددة  قوات  إنشاء  إن 
ميثل ظاهرة غري عادية. ومع ذلك، فإذا كان للمجتمع الدويل أن يعترب 
بالشرعية واملصداقية، فال بد من مراعاة مساءلتها  القوات متمتعة  هذه 
يعمل  باعتباره جهازاً  األمن،  مراعاة صارمة. وجملس  األمن  أمام جملس 
بالنيابة عن جمموع أعضاء األمم املتحدة، قد أُنيطت به صالحيات واسعة 
لالستجابة الفورية للحاالت اآلخذة يف التطور. وكونه يتوخى إنشاء قوات 
متعددة اجلنسيات يف تعامله مع بعض احلاالت دون حاالت أخرى هو 
مسألة تستحق التوضيح لكل أعضاء األمم املتحدة بطريقة مرضية للغاية 
إذا أريد أن يكون تأييد مثل هذه القرارات بالقوة واإلمجاع املنشودين 26٤. 
ويف تلك اجللسة، اختذ اجمللس القرار ١٠٣١ )١٩٩5(، الذي أذن به 
اجمللس للدول األعضاء، متصرفة من خالل املنظمة املشار إليها يف اتفاق 
السالم أو بالتعاون معها، بأن تنشئ قوة تنفيذ متعددة اجلنسيات حتت 

قيادة وسيطرة موحدة لكي تضطلع بالدور احملدد يف ذلك االتفاق.
وفيما يتعلق باحلالة يف هايتي، وأثناء الفرتة املستعرضة، أذن جملس 
األمن، مشرياً إىل الفصل الثامن من امليثاق يف العديد من مقرراته، حبظر 
على التجارة واألسلحة كان قد سبق ملنظمة الدول األمريكية أن فرضته 
ضد هاييت، وقام بفرض تدابري إضافية مبوجب الفصلني السابع والثامن 

من امليثاق.

S/PV.3370، الصفحة ٧.  262

S/PV.3578، الصفحة ١٠.  26٣

S/PV.3607، الصفحتان ٣٠ و٣١.  26٤



1٠٨9 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

جملس  رئيس  إىل  موجهة   ١٩٩٣ حزيران/يونيه   ٧ مؤرخة  وبرسالة 
األمن 265، طلب ممثل هاييت من اجمللس إضفاء صفة الشمول واإللزام 
البلدان  منظمة  الواقع  األمر  سلطات  ضد  فرضتها  اليت  اجلزاءات  على 
األمريكية. وأوصى جبعل األولوية للحظر على املنتجات النفطية وتوريد 

األسلحة والذخائر.
ويف اجللسة ٣2٣٨، املعقودة يف ١6 حزيران/يونيه ١٩٩٣، قالت 
ممثلة كندا إن احلظر الذي فرضته منظمة الدول األمريكية على التجارة مع 
هاييت ليس ملزمًا للبلدان غري األعضاء يف تلك املنظمة مما يقلل من أثره 
ويسمح بالتايل للنظام الشرعي يف بورت أو برانس أن يتمسك بالسلطة. 
ومنظمة الدول األمريكية، إذ تعرتف هبذا الواقع، وجدت من الضروري 
التماس دعم األمم املتحدة. وتؤيد كندا بقوة اجلهود اليت بذهلا املبعوث 
اخلاص ملنظمة الدول األمريكية واألمم املتحدة يف األشهر الستة املاضية 
للتوصل إىل تسوية تفاوضية. ومن الضروري أن يستجيب اجمللس لنداء 
الرئيس أريستيد فيفرض حظراً على توريد إمدادات النفط بغية وضع حّد 
سريع للحالة 266. وبالقرار ٨٤١ )١٩٩٣(، املتخذ يف تلك اجللسة، قرر 
اجمللس، إذ رأى أن طلب املمثل الدائم هلاييت حيّدد وضعًا فريداً واستثنائيًا 
املضطلع هبا يف  للجهود  استثنائية دعمًا  تدابري  اختاذ  األمن  يربر جمللس 
إطار منظمة الدول األمريكية، سريان األحكام الواردة يف الفقرات 5 إىل 
١٤ من ذلك القرار اليت تتفق مع احلظر التجاري الذي أوصت به منظمة 

الدول األمريكية.

.S/25958  265

S/PV.3238، الصفحتان 6 و٧.  266

ويف قرارات الحقة بشأن احلالة يف هاييت 26٧، قرر اجمللس، متصرفًا 
باستمرار مبوجب الفصلني السابع والثامن مـــن امليثـاق وطالبــــًا من الدول 
األعضاء، متصرفة على الصعيد الوطين أو عن طريق الوكاالت أو الرتتيبات 
اإلقليمية، تعليق أو جتديد أو توسيع نطاق 26٨ أو إهناء إجراءات االنفاذ 
وفقًا للتوصيات الواردة يف تقارير األمني العام 26٩، مع إيالء االعتبار آلراء 

األمني العام ملنظمة الدول األمريكية.
ويف اجللسة ٣٤٣٧، املعقودة يف ١5 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤، 
اختذ اجمللس القرار ٩٤٨ )١٩٩٤( الذي رحب فيه بأن اجلزاءات سرتفع 
إىل  أريستيد  الرئيس  عاد  أن  بعد  وذلك   ،)١٩٩٤( للقرار ٩٤٤  وفقًا 
هاييت. ويف اجللسة نفسها، رحب ممثل نيجرييا، مثل أعضاء آخرين يف 
اجلهود  بفضل  سلمية  عودة  هاييت  إىل  أريستيد  الرئيس  بعودة  اجمللس، 
اإلقليمية ودول  واملنظمة  العام  وأمينها  املتحدة  األمم  بذلتها  اليت  اهلائلة 

أعضاء أخرى.

و٨٧٣   ،١٩٩٣ آب/أغسطس   2٧ املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨6١ القرارات   26٧

املؤرخ ١6  األول/أكتوبر ١٩٩٣، و٨٧5 )١٩٩٣(  تشرين  املؤرخ ١٣   )١٩٩٣(
تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، و٩١٧ )١٩٩٤( املؤرخ 6 أيار/مايو ١٩٩٤، و٩٤٤ 
تشرين  املؤرخ ١5  أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، و٩٤٨ )١٩٩٤(  املؤرخ 2٩   )١٩٩٤(

األول/أكتوبر ١٩٩٤.
أيضًا  أيار/مايو ١٩٩٤، فرض اجمللس  املؤرخ 6  بالقرار ٩١٧ )١٩٩٤(   26٨

املؤسسة  على سفر ضباط  والتجارة ضد هاييت؛ وحظراً  اجلوي  التحليق  على  حظراً 
العسكرية اهلايتية وأفراد أسرهم أو أولئك الذين يستخدموهنم؛ وجتميداً لألصول اليت 

ميلكها األشخاص الذين حيددهم ذلك القرار.
 ،)S/26063(  ١٩٩٣ متوز/يوليه   ١2 املؤرخة  العام  األمني  تقارير  انظر   26٩

 ١٩٩٣ األول/أكتوبر  تشرين  و١٣   ،)S/26361(  ١٩٩٣ آب/أغسطس  و26 
أيلول/سبتمرب  و2٨   ،)S/1994/742(  ١٩٩٤ حزيران/يونيه  و2٠   ،)S/26573(

.)S/1994/1143( ١٩٩٤
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الجزء الرابع
النظر في أحكام متنوعة واردة في الميثاق )المادتان 1٠٢ و1٠3(

املادة ١٠2
١ - كل معاهدة وكل اتفاق دويل يعقده أّي عضو من أعضاء األمم 
ل يف أمانة اهليئة وأن تقوم  املتحدة بعد العمل هبذا امليثاق جيب أن يسجَّ

بنشره بأسرع ما ميكن.
2 - ليس ألّي طرف يف معاهدة أو اتفاق دويل مل يسجل وفقًا للفقرة 
األوىل من هذه املادة أن يتمسك بتلك املعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أّي 

فرع من فروع األمم املتحدة.

املادة ١٠٣
إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء األمم املتحدة وفقًا ألحكام 
هذا امليثاق مع أّي التزام دويل آخر يرتبطون به فالعربة بالتزاماهتم املرتتبة 

على هذا امليثاق.
أثناء الفرتة املستعرضة، مل ُيستند صراحة إىل املادة ١٠2 يف أّي قرار. 
وُأشري إىل مبدأ املادة ١٠2 أثناء مداوالت اجمللس يف جلسته ٣256، 
املعقودة يف 2٠ متوز/يوليه ١٩٩٣، خبصوص مركز مدينة سيفاستوبول. 
جملس  اعتمده  سيفاستوبول  ملدينة  احتاديًا  مركزاً  حيدد  مرسوم  على  فرداً 
السوفيات األعلى لالحتاد الروسي، قال ممثل أوكرانيا إن املرسوم “انتهاك 
صارخ لاللتزامات الدولية املرتتبة على عضوية روسيا يف األمم املتحدة، 
وعلى اشرتاكها يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، وعلى املعاهدة املربمة 
بني أوكرانيا وروسيا اليت صادق عليها الربملان الروسي ذاك نفسه يف ١٩ 
العامة لألمم  األمانة  لدى  واليت سجلت  الثاين/نوفمرب ١٩٩٠،  تشرين 

املتحدة وفقًا مليثاق األمم املتحدة” 2٧٠.
املادة ١٠2 يف  إىل  ُأشري صراحة  أعاله،  املذكورة  احلالة  وعدا عن 
رسالة مؤرخة ١٨ نيسان/أبريل ١٩٩5 موجهة إىل األمني العام من ممثلي 
وهندوراس.  ونيكاراغوا  وكوستاريكا  وغواتيماال  والسلفادور  وبنما  بليز 
من املرفق السابع للرسالة نص معاهدة التكامل االجتماعي ألمريكا  وتضَّ
الوسطى، اليت ينص الفرع اخلامس منها على تسجيلها رمسيًا لدى األمم 

املتحدة وفقًا ألحكام املادة ١٠2 2٧١.
ووردت إشارات ضمنية إىل املادة ١٠2 يف مناسبات عدة يف رسائل 
ويف مذكرات من رئيس اجمللس. فقد ُأشري إىل مبدأ املادة ١٠2 يف مذكرة 

.S/PV.3256  2٧٠

.S/1995/396  2٧١

من رئيس جملس األمن ويف ثالث رسائل موجهة إىل رئيس جملس األمن 
من املمثل الدائم ألوكرانيا، فيما يتعلق مبركز مدينة سيفاستوبول 2٧2.

وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت، ُأشري ضمنًا إىل املادة ١٠2 
الرئيس  به  أدىل  بيانًا  تتضمن  األمن  رئيس جملس  مرتني: يف مذكرة من 
الدائم  املمثل  العام عن  األمني  إىل  اجمللس ويف رسالة موجهة  نيابة عن 

للكويت 2٧٣.
وُأشري ضمنًا أيضًا إىل املادة ١٠2 يف رسالة موجهة من األمني العام 
إىل رئيس جملس األمن خبصوص طلب القبول يف عضوية األمم املتحدة 
اليوغوسالفية  مقدونيا  مجهورية  بوصفها  ُقبلت  اليت  الدولة  من   الوارد 

سابقًا 2٧٤.
أّي  املادة ١٠٣ يف  ُيستند صراحة إىل  املستعرضة، مل  الفرتة  وأثناء 
قرار. أما أثناء أعمال اجمللس خبصوص احلالة يف البوسنة واهلرسك، فقد 

ُأشري صراحة إىل املادة ١٠٣ يف مناسبتني.
ففي اجللسة ٣٣٧٠، املعقودة يف 2٧ نيسان/أبريل ١٩٩٤، أكد 
النفس،  الدفاع عن  الثابت يف  الدول  إىل حق مجيع  ممثل مصر، مشرياً 
فرديًا أو مجاعيًا )املادة 5١(، أن احلظر العسكري ضد البوسنة واهلرسك 
خيالف أحكام امليثاق وأبسط مبادئ العدالة. وأكد، مشرياً صراحة إىل 
املادة ١٠٣، أولوية امليثاق على مقررات اجمللس وقال إن “استمرار احلظر 
العسكري على حكومة البوسنة إجراًء... ال يتماشى مع احلق الطبيعي 

املنصوص عليه يف امليثاق” 2٧5.
ويف املناسبة الثانية، يف اجللسة ٣٤5٤، املعقودة يف ٩ تشرين الثاين/

نوفمرب ١٩٩٤، ذكر ممثل مصر أنه: “يف حالة عدم اختاذ اجمللس قراره 
املرتقب لكسر مجود املوقف فإنه حيق لكل دولة أن تستند إىل املادة 5١ 

 ،S/26100( وقد رفضت أوكرانيا، يف الرسائل املوجهة من ممثلها .S/26118  2٧2

وS/26109، وS/26075، وS/26118(، مرسوم جملس السوفيات األعلى لالحتاد الروسي 
املتعلق بسيفاستوبول.

املذكرة  أشارت  املؤرخة 2٨ حزيران/يونيه ١٩٩٣. وقد   S/26006 الوثيقة   2٧٣

إىل “احملضر املتفق عليه بني دولة الكويت واجلمهورية العراقية بشأن إعادة عالقات 
تشرين   ٤ الطرفني يف  من  عليه  املوقع  الصلة”  ذات  واملسائل  واالعرتاف  الصداقة، 
األول/أكتوبر ١٩6٣ واملسجل لدى األمم املتحدة. انظر أيضًا S/26132 املؤرخ 2١ 

متوز/يوليه ١٩٩٣.
S/25855. ويتضمن املرفق اخلامس للرسالة مشروع معاهدة تثبت احلدود   2٧٤

القائمة وتقرر تدابري لبناء الثقة والصداقة، والتعاون الودي. ويشار يف هناية النص إىل 
تسجيل االتفاق لدى األمانة العامة لألمم املتحدة.

S/PV.3370، الصفحة ١6.  2٧5
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من امليثاق، ويف إطار املادة ١٠٣ تقوم فرديًا أو مجاعيًا بإمداد حكومة 
مجهورية البوسنة واهلرسك بوسائل الدفاع عن النفس” 2٧6.

وقد اختذ جملس األمن، إىل جانب القرارات املذكورة أعاله، عدداً من 
القرارات اليت تفرض تدابري مبوجب الفصل السابع من امليثاق، استند فيها 
إىل مبدأ املادة ١٠٣ بتأكيده على أولوية االلتزامات املنصوص عليها يف 
امليثاق على االلتزامات اليت تتعهد هبا الدول األعضاء مبوجب أّي اتفاق 
دويل آخر. والقرارات اليت فرض هبا اجمللس تدابري مبوجب الفصل السابع 
فيما يتعلق هباييت وأنغوال واجلماهريية العربية الليبية ورواندا تضمنت، يف 

معظمها، أحكامًا من هذا القبيل، على النحو املبني أدناه.
اختذ   ،١٩٩٣ حزيران/يونيه   ١6 يف  املعقودة   ،٣2٣٨ اجللسة  يف 
اجمللس القرار ٨٤١ )١٩٩٣( خبصوص اجلزاءات ضد هاييت، الذي طلب 
فيه إىل كل الدول ومجيع املنظمات الدولية العمل بدقة وفقًا ألحكام هذا 
القرار، بغض النظر عن وجود أّي حقوق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة 
مبوجب أّي اتفاق دويل أو أّي تعاقد مت الدخول فيه أو أّي ترخيص أو 

تصريح ُمنح قبل 2٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣.
احلاالت  مماثلة يف عدد من  قرارات تضمنت صياغة  اجمللس  واختذ 
األخرى. وكان من بني هذه القرارات القرار ٨6٤ )١٩٩٣( املؤرخ ١5 
من  السابع  الفصل  مبوجب  تدابري  فرض  الذي   ١٩٩٣ أيلول/سبتمرب 

S/PV.3454 )االستئناف ١(، الصفحة ١6.  2٧6

امليثاق فيما يتعلق باالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال )يونيتا( 2٧٧؛ 
الذي  الثاين/نوفمرب ١٩٩٣  والقرار ٨٨٣ )١٩٩٣( املؤرخ ١١ تشرين 
فرض جزاءات ضد اجلماهريية العربية الليبية لعدم امتثاهلا للقرارين ٧٣١ 
أيار/  6 املؤرخ  والقرار ٩١٧ )١٩٩٤(  )١٩٩2( و٧٤٨ )١٩٩2(؛ 

مايو ١٩٩٤، الذي وسّع به اجمللس نطاق اجلزاءات املفروضة ضد هاييت 
إىل حني عودة الرئيس املنتخب بطريقة شرعية؛ والقرار ٩١٨ )١٩٩٤( 
املؤرخ ١٧ أيار/مايو ١٩٩٤، الذي فرض به حظر أسلحة على رواندا.

يف  مناقشة  موضوع   ١٠٣ املادة  تكن  مل  املستعرضة،  الفرتة  وأثناء 
جملس األمن. ولكن كان هناك استناد صريح إىل املادة ١٠٣ يف مذكرة 
لوسائط اإلعالم  الرئيس  به  أدىل  بيانًا  الرئيس إىل اجمللس أحال هبا  من 
يوغوسالفيا  الدانوب جبمهورية  باملالحة يف هنر  املتعلقة  احلالة  خبصوص 

االحتادية 2٧٨.

يف ذلك القرار، توخى اجمللس حظراً حمتماًل للنفط واألسلحة، ضد منظمة   2٧٧

اتفاقات  تنفيذ  املشاركة يف  توقفت عن  أو  النار  إطالق  إذا خرقت وقف  “يونيتا” 
السلم.

الوثيقة S/25270 املؤرخة ١٠ شباط/فرباير ١٩٩٣؛ وكانت هذه املذكرة رداً   2٧٨

على قيام سلطات يوغوسالفيا باحتجاز سفن رومانية يف هنر الدانوب.





07-63112 — Septiembre de 2014 

 

تنرش األمانة العامة لألمم املتحدة مرجع ممارسات مجلس األمن وملحقاته ليكون 
دليالً إلجراءات مجلس األمن منذ عقده ألول اجتماعاته يف عام 1946 وما بعده. وقد 

صمم املرجع ملساعدة املسؤولني الحكوميني ومماريس القانون الدويل واألكاديميني 
وجميع املهتمني بأعمال األمم املتحدة عىل متابعة ممارسات مجلس األمن املتطورة 

وتحقيق فهم أفضل لإلطار الذي يعمل داخله. ويقدم املنشور، بأشمل صورة 
ممكنة، االتجاهات الجديدة يف تطبيق املجلس مليثاق األمم املتحدة ولنظامه الداخيل 

املؤقت. واملرجع هو الوثيقة الرسمية الوحيدة من نوعها وال يستند سوى إىل مداوالت 
املجلس ومقرراته وغري ذلك من الوثائق الرسمية التي تعرض عليه.

ويغطي امللحق الحايل، وهو الثاني عرش )املجلد الثاني( يف سلسلة ملحقات املرجع، 
السنوات من 1993 إىل 1995. وهو يتناول فرتة اتسع فيها نطاق ممارسة املجلس 

بشكل ملحوظ يف مجاالت منع نشوب الرصاعات وحفظ السالم والتدخل اإلنساني 
واملساعدة االنتخابية، وذلك استجابة للتغيريات والتحّديات الجديدة التي طرأت عىل 

الساحة الدولية. وقد شهدت هذه الفرتة أيضاً أبعاداً جديدة لتفسري املجلس مليثاق 
األمم املتحدة.
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