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

 22 - الشكوى المقدمة من أوكرانيا بشأن مرسوم مجلس السوفيات األعلى 
لالتحاد الروسي المتعلق بسيفاستوبول

املداوالت األّولية

 المقرر المؤرخ 20 تموز/يوليه 1993 
)الجلسة 3256(: بيان من الرئيس

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 متوز/يوليه   16 مؤرخة   برسالة 
األمن 1 ، أحال ممثل أوكرانيا إىل اجمللس نص رسالة مؤرخة 14 متوز/

يوليه موجهة إىل رئيس اجمللس من وزير خارجية أوكرانيا، يطلب فيها عقد 
اجتماع عاجل جمللس األمن، للنظر يف احلالة الناجة عن اعتماد جملس 
السوفيات األعلى لالحتاد الروسي مرسومًا يف 9 متوز/يوليه 1993 بشأن 
مدينة سيفاستوبول األوكرانية. وقد ذكر املرسوم “متتع مدينة سيفاستوبول 
باملركز القانوين االحتادي الروسي ضمن احلدود اإلدارية واإلقليمية ملنطقة 
املدينة اعتباراً من كانون األول/ديسمرب 1991”، وعهد إىل احلكومة 
الروسية مبهمة وضع برنامج حكومي لكفالة املركز القانوين لسيفاستوبول.

السوفيات  جملس  قرار  أن  رسالته  يف  أوكرانيا  خارجية  وزير  وذكر 
 األعلى انتهاك صارخ ملبادئ وقواعد القانون الدويل املعرتف هبا عامليًا، 
تعديًا  ل  يشكِّ وهو  امليثاق.  من  الثانية  املادة  من   4 الفقرة  سيما  وال 
سافراً على ُحرمة حدود أوكرانيا، وتدخاًل يف شؤوهنا الداخلية واخلارجية، 
ويتعارض مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها. واختتمت الرسالة برفض 
الكاملة  يستخدم سلطته  أن  األمن  ومبناشدة جملس  إقليمية  مزاعم  أّي 
لكي يلغي برملان االحتاد الروسي “القرار غري القانوين” وأن حيذِّره من 

اختاذ قرارات أخرى ميكن أن تعرِّض السلم واألمن الدوليني للخطر.
ويف رسالة أسبق مؤرخة 13 متوز/يوليه 1993 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن 2 ، كان ممثل أوكرانيا قد أحال إىل اجمللس نص بيان أصدره 
رئيس أوكرانيا يف 9 متوز/يوليه 1993 بشأن قرار جملس السوفيات األعلى 
)الربملان( يف روسيا الذي أعلن مبوجبه أن مدينة سيفاستوبول األوكرانية 
تابعة لالحتاد الروسي. ورأى رئيس أوكرانيا أن القرار ميثِّل تدخاًل سافراً 
وُحرمة  اإلقليمية  سالمتها  على  يًا  وتعدِّ ألوكرانيا،  الداخلية  الشؤون  يف 
أراضيها. وعالوة على ذلك، فإنه ينتهك االلتزامات الدولية الناشئة عن 
األمن  مؤمتر  يف  ومشاركته  املتحدة،  األمم  يف  الروسي  االحتاد  عضوية 
سيما  ال  وروسيا،  أوكرانيا  بني  الثنائية  واالتفاقات  أوروبا،  يف  والتعاون 
معاهدة الصداقة وُحسن اجلوار والتعاون املوّقعة يف كييف يف 19 تشرين 
الثاين/نوفمرب 1990، اليت صّدق عليها الربملان الروسي وُسّجلت لدى 

األمانة العامة لألمم املتحدة.
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رئيس جملس  على  موجهة  متوز/يوليه 1993  مؤرخة 19  وبرسالة 
األمن 3 ، أحال ممثل االحتاد الروسي نص بيان صادر عن وزارة خارجية 
السوفيات األعلى  الروسي يف 11 متوز/يوليه بشأن قرار جملس  االحتاد 
القرار حييد  البيان أن  املتعلق بوضع مدينة سيفاستوبول. ورأى  الروسي 
عن السياسة اليت يتبعها رئيس االحتاد الروسي وحكومته صونًا للمصاحل 
الروسية فيما يتعلق باملسائل املتصلة بأسطول البحر األسود وباالحتفاظ 
بقواعد لبحرية االحتاد الروسي يف أراضي أوكرانيا والقرم وسيفاستوبول. 
وأكد أيضًا على أن أّية مشاكل ال ميكن أن تسّوى، مهما كانت درجة 
تعقُّدها، إاّل من خالل احلوار السياسي، مع إيالء االعتبار الواجب آلراء 
ومصاحل خمتلف الفئات السكانية. وينبغي أيضًا أن تتقيد أّي تسوية تقيُّداً 
صارمًا جبميع املعاهدات واالتفاقات املربمة مع اجلانب األوكراين، وكذلك 

مببادئ مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، واألمم املتحدة.
ويف اجللسة 3256، املعقودة يف 20 متوز/يوليه 1993، أدرج جملس 
األمن يف جدول أعماله بنداً بعنوان “الشكوى املقدمة من أوكرانيا بشأن 
مرسوم جملس السوفيات األعلى لالحتاد الروسي املتعلق بسيفاستوبول” 
والرسالتني املذكورتني أعاله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل 
أوكرانيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق 
يف التصويت. مث وّجه الرئيس )اململكة املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل 
رسالتني مؤرختني 13 و19 متوز/يوليه 1993، على التوايل 4 ، موجهتني 

إىل رئيس جملس األمن من ممثلّي االحتاد الروسي وأوكرانيا.
الربملان  عن  الصادر  “الالمسؤول”  القرار  إن  أوكرانيا  ممثل  وقال 
واملبادئ  للقواعد  صارخ”  “انتهاك  بأنه  إاّل  وصفه  ميكن  ال  الروسي 
الثانية من  األساسية للقانون الدويل، وبوجه خاص الفقرة 4 من املادة 
أراضي  ُحرمة  على  تعّديًا  ميثِّل  أنه  الواضح  ومن  املتحدة.  األمم  ميثاق 
أوكرانيا وتغيرياً للحدود القائمة وتدخاًل يف الشؤون الداخلية ألوكرانيا وأنه 
يتعارض، نصًا وروحًا، مع مقاصد ومبادئ األمم املتحدة. والقرار انتهاك 
صارخ أيضًا لاللتزامات الدولية املرتتبة على عضوية االحتاد الروسي يف 
األمم املتحدة، وعلى اشرتاكه يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، وعلى 
عدم  ينبغي  زمنية”  “قنبلة  جوهره،  يف  هو،  واملرسوم  معاهدة كييف. 
التهوين منها. وحّذر من أن أوكرانيا قد تضطر، إذا حاولت السلطات 
سيادهتا  عن  دفاعًا  مناسبة”  “إجراءات  اختاذ  إىل  تنفيذه،  الروسية 
وسالمتها اإلقليمية وُحرمة أراضيها. األمر الذي قد ترتتب عليه عواقب 
لتهديد خطري.  الدوليني  واألمن  السلم  تعرِّض  وقد  هبا  التنبؤ  ميكن  ال 
ودعا املتحدث، مشرياً إىل املادة الرابعة والثالثني من امليثاق، اجمللس إىل 
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استخدام سلطته الكاملة إلدانة املرسوم وإعالن أنه الٍغ، وللتحذير من 
الدوليني. وقال إن عدم  اختاذ خطوات إضافية قد هتدد السلم واألمن 
صدور رد فعل من هذا القبيل ميكن أن يقوِّض الثقة يف سلطة اجمللس. 
ويتعني على اجمللس القيام بعمل من أعمال الدبلوماسية الوقائية وأن حيول 

دون تصاعد اإلجراءات غري القانونية 5 .
وأكد ممثل االحتاد الروسي أن املرسوم الذي اعتمده االحتاد الروسي 
يف 9 متوز/يوليه 1993 واملتعلق مبركز مدينة سيفاستوبول منحرف عن 
سياسية رئيس وحكومة االحتاد الروسي. وقال إن بلده ال يزال متمسكًا 
مببدأ ُحرمة احلدود ضمن رابطة الدول املستقلة، وإنه عازم على التقيد 
األمن  وامليثاق، ومبادئ مؤمتر  الدويل،  القانون  بالتزاماته مبوجب  بشدة 
والتعاون يف أوروبا. وفيما يتصل بالعالقات مع أوكرانيا، سيظل االحتاد 
الروسي يهتدي باملعاهدات واالتفاقات املعقودة مع أوكرانيا، مبا يف ذلك 
بصورة خاصة املعاهدات واالتفاقات اليت تتعلق باحرتام كل منهما لسيادة 
اآلخر وسالمة أراضيه. وأكد أن االحتاد الروسي يؤمن بأن أّية مشاكل، 
احلوار  إطار  إاّل يف  تعقُّدها، ال ميكن حسمها  درجة  النظر عن  بغض 
السياسي، مع مراعاة آراء ومصاحل خمتلف قطاعات السكان، وباالمتثال 
الصارم للمعاهدات واالتفاقات املعقودة مع اجلانب األوكراين، وملبادئ 

مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، ومبادئ األمم املتحدة 6 .
مث أعلن الرئيس أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 

بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 7 :
متوز/يوليه  و16   13 املؤرختني  الرسالتني  يف  األمن  جملس  نظر 
1993 املوجهتني إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم ألوكرانيا لدى 

S/PV.3256، الصفحات 6 إىل 12.  5

املرجع نفسه، الصفحات 13 إىل 16.  6
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األمم املتحدة واللتني حييل هبما بيانًا أصدره رئيس أوكرانيا بشأن املرسوم 
الروسي يف 9 متوز/يوليه 1993  اعتمده اجمللس األعلى لالحتاد  الذي 
أوكرانيا بشأن  واملتعلق بسيفاستوبول، ورسالة موجهة من وزير خارجية 

املوضوع نفسه.
 1993 متوز/يوليه   19 املؤرخة  الرسالة  يف  أيضًا  اجمللس  ونظر 
واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى 
االحتاد  خارجية  وزارة  من  بيان  خالهلا  من  ُعمم  واليت  املتحدة،  األمم 

الروسي فيما يتعلق باملرسوم آنف الذكر.
واجمللس يشاطر رئيس أوكرانيا ووزير خارجيتها ما يساورمها من قلق 
بالغ إزاء مرسوم اجمللس األعلى لالحتاد الروسي ويرحب باملوقف الذي 
اختذته  الذي  باملوقف  أيضًا  الصدد يرحب اجمللس  أعربا عنه. ويف هذا 

وزارة خارجية االحتاد الروسي نيابة عن حكومة االحتاد الروسي.
بالسالمة  التزامه  الصدد،  هذا  يف  جديد،  من  اجمللس  ويؤكد 
اإلقليمية ألوكرانيا وفقًا مليثاق األمم املتحدة، ويشري اجمللس إىل أنه يف 
املعاهدة املربمة بني االحتاد الروسي وأوكرانيا واليت مت توقيعها يف كييف 
يف 19 تشرين الثاين/نوفمرب 1990، التزم كل من الطرفني الساميني 
باحرتام السالمة اإلقليمية للطرف اآلخر داخل حدودمها القائمة يف 
الروسي  الصادر عن اجمللس األعلى لالحتاد  الراهن. واملرسوم  الوقت 
ال يتفق مع هذا االلتزام وال مع مقاصد ومبادئ امليثاق، ومن مث فهو 

عدمي األثر.
الروسي وأوكرانيا  يبذهلا رئيسا االحتاد  اليت  باجلهود  ويرحب اجمللس 
السلمية،  بالوسائل  بينهما  خالفات  أّية  تسوية  أجل  من  وحكومتامها 

وحيثهم على اختاذ جيع اخلطوات الالزمة لكفالة تفادي أّي توتر.
وستظل املسألة قيد نظر اجمللس.


