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الشرق األوسط
23 - البندان المتعلقان بالحالة بين العراق والكويت

الحالة بين العراق والكويت  - ألف 

المقرر المؤرخ ٨ كانون الثاني/يناير 1993 )الجلسة 
3161(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3161، املعقودة يف 8 كانون الثاين/يناير 1993، استأنف 
جملس األمن نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن الرئيس 
)اليابان( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 1 :
يشعر أعضاء جملس األمن بانزعاج بالغ إزاء املذكرتني اللتني بعثت 
هبما حكومة العراق مؤخراً إىل مكتب اللجنة اخلاصة يف بغداد وإىل مقر 
بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت، وجاء هبما أهنما لن تأذن 
مستخدمة  العراق  إقليم  داخل  هلا  التابعني  األفراد  بنقل  املتحدة  لألمم 

طائراهتا اخلاصة.
ويشري جملس األمن إىل القرار 687 )1991( الذي يقتضي من 
بالتفتيش  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  اخلاصة  للجنة  يأذن  أن  العراق 
املوقعي الفوري ألّي مواقع حتددها اللجنة. وقد ورد يف االتفاق املربم بني 
حكومة العراق واألمم املتحدة بشأن التسهيالت واالمتيازات واحلصانات 
ويف القرارين 707 )1991( و715 )1991(، بيان تفصيلي اللتزامات 
والوكالة  اخلاصة  للجنة  بالسماح  أمور،  مجلة  يف  تقضي،  اليت  العراق، 
طائراهتما  باستخدام  لذلك،  ضرورة  رأتا  الذرية، كلما  للطاقة  الدولية 
اخلاصة يف كل أرجاء العراق وأّي مطار يف العراق دون تدخل أو إعاقة 
العراق  يف  للمراقبة  املتحدة  األمم  ببعثة  يتعلق  فيما  أما  نوع.  أّي  من 
والكويت، فإن العراق ُملزم مبوجب القرار 687 )1991( وملتزم مبوجب 
نيسان/أبريل 1992 و21 حزيران/ املؤرختني يف 15  الرسالتني  تبادل 

الدخول واخلروج  قيد يف  بتوفري احلرية دون  التوايل،  يونيه 1992 على 
دون إبطاء أو إعاقة ألفراد البعثة وما خيصها من ممتلكات ولوازم ومعدات 

وقطع غيار ووسائل نقل.
من  مؤخراً  الواردتني  الرسالتني  احملددة يف  التدابري  تنفيذ  ومن شأن 
اللجنة اخلاصة والوكالة  العراق أن يعرقل بصورة خطرية أنشطة  حكومة 
الدولية للطاقة الذرية وبعثة األمم املتحدة للمراقبة بني العراق والكويت. 
ل هذه التقييدات خرقًا أساسيًا وغري مقبول لألحكام ذات الصلة  وتشكِّ
وقف  مبوجبه  تقرر  الذي   ،)1991( القرار 687  يف  عليها  املنصوص 
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إطالق النار ووّفر الشروط الضرورية الستعادة السلم واألمن يف املنطقة، 
وكذلك للقرارات واالتفاقات األخرى ذات الصلة.

مجيع  مبوجب  بالتزاماهتا  بالتقيد  العراق  حكومة  اجمللس  ويطالب 
اللجنة  أنشطة  مع  التام  وبالتعاون  الصلة  ذات  األمن  جملس  قرارات 
يف  للمراقبة  املتحدة  األمم  وبعثة  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  اخلاصة 
العراق والكويت. وعلى وجه اخلصوص، يطالب اجمللس حكومة العراق 
ر  بعدم التعرض للرحالت اجلوية املزمعة حاليًا التابعة لألمم املتحدة. وحيذِّ
من  املاضي،  يف  الشأن  هبذا  فعل  العراق، كما  حكومة  األمن  جملس 

العواقب الوخيمة اليت ستنجم عن عدم الوفاء بالتزاماهتا.
رئيس  إىل  موجهة  الثاين/يناير 1993  مؤرخة 10 كانون  وبرسالة 
اجمللس 2 ، أحال ممثل العراق رسالة مؤرخة 9 كانون الثاين/يناير 1993 
حكومة  قرار  أن  األخري  فيها  حدد  العراق،  خارجية  وزير  من  موجهة 
بلده بشأن إيقاف استخدام طائرات أجنبية من جانب اللجنة اخلاصة 
لعملياهتا هو قرار مؤقت أماله هتديد الواليات املتحدة للعراق. وقال إن 
حكومة بلده سبق أن طلبت من رئيس اللجنة اخلاصة استخدام الطائرات 
العراقية من أجل مهمات األمم املتحدة يف العراق وأهنا ناقشت األمر مع 
األمني العام. ورفض وزير اخلارجية القول بأن العراق قد أوقف أو عّطل 
باعتباره قواًل غري صحيح، وقال إن  العراق  اللجنة اخلاصة يف  مهمات 
تعامل األمم املتحدة مع دولة حرة ذات سيادة ينبغي أن يتسم باللياقة.

 المقرر المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1993 
)الجلسة 3162(: بيان من الرئيس

يف 10 كانون الثاين/يناير 1993، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
أبلغ   ، 3 والكويت  العراق  يف  للمراقبة  املتحدة  األمم  بعثة  عن  خاصًا 
أنه يف 10  فذكر  بالبعثة.  املتعلقة  اخلطرية  التطورات  من  فيه عن عدد 
كانون الثاين/يناير 1993، اقتحم 200 عراقي خمابئ الذخرية املوجودة 
الكويتية،  األراضي  على  القصر،  أم  يف  سابقة  عراقية  حبرية  قاعدة  يف 
 وأخذوا معظم حمتوياهتا، ومن بينها أربع قذائف مضادة للسفن من طراز 
الثاين/نوفمرب  تشرين  املؤرخ 3  األمن  ملقرر جملس  انتهاك  HY-2G، يف 

1992 4 ، الذي ينص على تدمري حمتويات هذه املخابئ بواسطة البعثة 
أو حتت إشرافها. وقال أيضًا إن ما يصل إىل 500 فرد عراقي واصلوا 
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الثاين/يناير 1993.
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تفكيك املباين اجلاهزة الصنع يف القاعدة البحرية السابقة الصنع الواقعة 
أيضًا يف األراضي الكويتية ونقل أجزائها، انتهاكًا لإلجراءات اليت وضعها 
اجمللس من أجل نقل املمتلكات واألصول العراقية وأُبلغ هبا األمني العام 
العام  األمني  وأبلغ   . 5 الثاين/يناير 1993  8 كانون  مؤرخة  رسالة  يف 
كذلك بأنه يف 4 كانون الثاين/يناير 1993، أثارت السلطات العراقية 
العراق حتت  وضعها  اليت  الصنع  اجلاهزة  األبنية  العراق  اسرتداد  مسألة 
تصرف البعثة يف معسكر خور، مع أن احلكومة كانت قد وافقت على 
أن األرض واألمكنة اليت قدمتها للبعثة ستكون مصونة وخاضعة إلدارة 
األمم املتحدة وسلطتها حصرًا. وقال األمني العام إن هذا حيدث يف وقت 
ينهمك فيه اجمللس يف جوانب أخرى من احلالة، مثل احلظر الذي فرضه 
العراق على طائرات األمم املتحدة. ومع أن تعاون العراق جوهري ألداء 
البعثة مهامها بشكل فعال، تلقى هذه التطورات ظالاًل من الشك حول 
رغبة العراق يف االستمرار يف التعاون مع البعثة والتقيد بااللتزامات اليت 

تعهد هبا يف هذا الصدد.

الثاين/يناير 1993،  ويف اجللسة 3162، املعقودة يف 11 كانون 
أدرج اجمللس التقرير اخلاص املقدم من األمني العام 6  يف جدول أعماله. 
وبعد إقرار جدول األعمال، وّجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللس إىل الرسالة 
املؤرخة 10 كانون الثاين/يناير 1993 املوجهة من ممثل العراق 7 . وأعلن 
بعد ذلك أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 8 .

اإلجراءات  من  عدداً  باختاذ  قام  العراق  أن  األمن  جملس  يالحظ 
مؤخراً كجزء من النمط الذي يتبعه يف االستهانة بقرارات جملس األمن 
ذات الصلة. وكان أحد هذه اإلجراءات سلسلة حوادث احلدود املتعلقة 
أيضًا احلادث  العراق والكويت؛ ومنها  للمراقبة يف  املتحدة  ببعثة األمم 

املتعلق بلجنة األمم املتحدة اخلاصة والرحالت اجلوية للبعثة.

التقرير  يف  الواردة  احلوادث  إزاء  القلق  بالغ  األمن  جملس  ويساور 
بشأن  الثاين/يناير 1993  املؤرخ يف 10 كانون  العام،  لألمني  اخلاص 
األمن  جملس  ويشري  والكويت.  العراق  يف  للمراقبة  املتحدة  األمم  بعثة 
إىل أحكام قراره 687 )1991( الذي أنشأ املنطقة اجملرّدة من السالح 
بني العراق والكويت وطالب كال البلدين باحرتام ُحرمة احلدود الدولية 
وأنه  النـزاع  جوهر  احلدود كانت  أن  جديد  من  اجمللس  ويؤكد  بينهما. 
القرارين 687 )1991( و773 )1991(، ُحرمة احلدود  ضمن، يف 
وتعهد باختاذ مجيع التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، حتقيقًا هلذه الغاية 

وفقًا مليثاق األمم املتحدة.

املرجع نفسه، املرفق األول.  5
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الثاين/ العراق يف 10 كانون  به  قام  الذي  اإلجراء  اجمللس  ويدين 
للمنطقة  الكوييت  اجلانب  من  بالقوة  املعدات  إلزالة   1993 يناير 
للمراقبة  املتحدة  بعثة األمم  السالح دون تشاور مسبق مع  اجملردة من 
النحو  الكويتية، على  السلطات  العراق والكويت، ومن خالهلا مع  يف 
املوجهة من  الثاين/يناير 1993  املؤرخة يف 8 كانون  الرسالة  املبنّي يف 
رئيس جملس األمن إىل األمني العام. ويوّجه اجمللس االنتباه، على وجه 
 اخلصوص، إىل قيام العراق بإزالة أربع قذائف مضادة للسفن من طــــراز 
الستة  احلصينة  املخابئ  من  أخرى  عسكرية  ومعدات   ”HY-2G“
يف  الواقعة  قصر  أم  يف  السابقة  العراقية  البحرية  القاعدة  يف  املوجودة 
األراضي الكويتية، على الرغم من اعرتاضات البعثة وجهودها للحيلولة 
ل حتديًا مباشراً لسلطة البعثة ويعترب  دون القيام بذلك. وهذا اإلجراء يشكِّ
حتديًا صارخًا من جانب العراق للمجلس، الذي نص يف الرسالة املؤرخة 
يف 3 تشرين الثاين/نوفمرب 1992 املوجهة من رئيس اجمللس إىل األمني 
الستة  احلصينة  املخابئ  يف  املوجودة  العسكرية  املعدات  أن  على  العام 
ينبغي تدمريها على يد البعثة أو حتت إشرافها. ويطالب اجمللس بأن تعاد 
اليت  األخرى  العسكرية  واملعدات  للسفن  املضادة  القذائف  الفور  على 
أزيلت بالقوة من املخابئ احلصينة الستة يف أم قصر يف األراضي الكويتية 
إىل عهدة بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت لتدمريها، كما 

تقرر يف وقت سابق.
ويدين اجمللس أيضًا إغارات العراق على اجلانب الكوييت من املنطقة 
اجملردة من السالح يف 11 كانون الثاين/يناير 1993. ويطالب بأن يتم 
يف  املبّينة  للشروط  وفقًا  املستقبل  يف  لالستعادة  مهمة  بأّية  االضطالع 
الرسالة املؤرخة يف 8 كانون الثاين/يناير 1993 املوجهة من رئيس اجمللس 
إىل األمني العام. وفيما يتعلق مبرافق البعثة يف معسكر خور، يؤكد اجمللس 
البعثة مصونة ال تنتهك وخاضعة  على أن األرض واملباين اليت تشغلها 

إلشراف وسلطة األمم املتحدة دون سواها.
ويدعو اجمللس األمني العام إىل القيام، كخطوة أوىل، وعلى سبيل 
االستعجال، باستطالع إمكانيات إعادة البعثة إىل كامل قوهتا وبالنظر 
عند حدوث حالة طارئة كهذه يف احلاجة إىل تعزيز سريع كما هو مبني 
أّية  الفقرة 18 من تقريره املؤرخ يف 12 حزيران/يونيه 1991، ويف  يف 
مقرتحات أخرى قد توجد لديه لتحسني فعالية البعثة، وبتقدمي تقرير عن 

ذلك إىل اجمللس.
نقل  املتحدة  لألمم  السماح  العراق  رفض  اجمللس  جزع  يثري  كما 
أفراد جلنة األمم املتحدة اخلاصة وبعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق 
الصدد،  هذا  ويف  طائراهتا.  باستخدام  العراقية  األراضي  إىل  والكويت 
يكرر اجمللس تأكيد مطالبته الواردة يف بيانه املؤرخ 8 كانون الثاين/يناير 
األمم  وبعثة  اخلاصة  املتحدة  األمم  للجنة  العراق  يسمح  بأن   1993
املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت باستخدام طائراهتا يف نقل األفراد 
التابعني هلا إىل العراق وهو يرفض احلجج الواردة يف الرسالة املؤرخة يف 
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الثاين/يناير 1993 املوجهة إىل رئيس جملس األمن من وزير  9 كانون 
خارجية العراق.

إن التطورات األخرية فيما يتعلق بأنشطة بعثة األمم املتحدة للمراقبة 
انتهاكات  ل  تشكِّ اخلاصة  املتحدة  األمم  وجلنة  والكويت  العراق  يف 
النار.  إطالق  وقف  أقّر  الذي   )1991(  687 للقرار  أخرى  أساسية 
ونص على الشروط الالزمة إلحالل السلم واألمن يف املنطقة، فضاًل عن 
العراق بأن  القرارات واالتفاقات األخرى ذات الصلة. ويطالب اجمللس 
يتعاون تعاونًا كاماًل مع بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت 
املتحدة  األمم  وكاالت  من  وغريمها  اخلاصة  املتحدة  األمم  جلنة  ومع 
العواقب  من  أخرى  مرة  العراق  وحيذر  هبا،  املنوطة  الواليات  تنفيذ  يف 
األمني  يدعو  وهو  املستمر.  التحدي  هذا  عل  سترتتب  اليت  الوخيمة 
بعثة  إعادة  إمكانية  االستعجال،  وجه  على  يستكشف،  أن  إىل  العام 
األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت إىل كامل قوهتا، وأن ينظر يف 
احلاجة إىل تعزيزها على وجه السرعة على النحو املبنّي يف تقريره املؤرخ يف 
12 حزيران/يونيه 1991، وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف هذا الشأن. 

وسيبقي اجمللس املسألة قيد النظر النشط.

 المقرر المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1993: 
بيان من الرئيس

يف أعقاب مشاورات أجريت يف 25 كانون الثاين/يناير 1993، أصدر 
رئيس جملس األمن البيان التايل نيابة عن أعضاء اجمللس 9 :

أجرى أعضاء جملس األمن مشاورات غري رمسية يف 25 كانون الثاين/
يناير 1993 عماًل بالفقرة 21 من قرار جملس األمن 687 )1991(.

غضون  يف  عنها  ُأعرب  اليت  اآلراء  مجيع  إىل  االستماع  وبعد 
املشاورات، خلص رئيس اجمللس إىل أنه ال يوجد اتفاق على توفر الشروط 
الالزمة إلدخال تعديل على النظم احملددة يف الفقرة 20 من القرار 687 

)1991(، على النحو املشار إليه يف الفقرة 21 من ذلك القرار.

 المقرر المؤرخ 5 شباط/فبراير 1993 
)الجلسة 31٧1(: القرار ٨06 )1993(

املؤرخ 11  الرئاسي  بالبيان  الثاين/يناير 1993، وعماًل  يف 18 كانون 
تقريراً خاصًا  العام إىل اجمللس  م األمني  قدَّ الثاين/يناير 1993،  كانون 
آخر عن بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت 10 ، اقرتح فيه 
البعثة، ومراقبيها غري مسلحني، ال  البعثة. وقال إن  فعالية  لتعزيز  سباًل 
على  وتعتمد  اجمللس  قرارات  إلنفاذ  الالزمة  الوسائط  أو  السلطة  متلك 
تعاون حكوميت العراق والكويت. وفيما يتعلق باحلوادث اليت وقعت يف 

.S/25157  9

.Add.1و S/25123  10

منطقة عمليات البعثة منذ مطلع الشهر، ذكر األمني العام أن البعثة أدت 
إذا بت  أنه  أُنشئت من أجلها واليت تكفي قوهتا هلا. على  اليت  املهمة 
جملس األمن بأن الوالية احلالية للبعثة ال تسمح هلا بالرد املناسب على ما 
ارتكب من انتهاكات من هذا القبيل، وأنه ينبغي متكني البعثة من منعها 
البعثة إىل قدرة متكنها من اختاذ تدابري مادية  والتصّدي هلا، فستحتاج 
ملنع أو للتصّدي، يف حالة فشل املنع، لالنتهاكات الصغرية اليت ُترتكب 
ُترتكب على احلدود  اليت  السالح، واالنتهاكات  املنطقة اجملردة من  يف 
اليت قد  املدنية مثاًل؛ واملشاكل  الشرطة  ِقبل  العراق والكويت، من  بني 
تنشأ بسبب وجود منشآت عراقية ومواطنني عراقيني وممتلكات للعراقيني 
اليت  احلدود  من  الكوييت  اجلانب  على  السالح  من  اجملردة  املنطقة  يف 
جرى ترسيمها مؤخراً 11 . ولكي تكون البعثة قادرة على أداء هذه املهام 
موجودين  ليكونوا  بأعداد كافية  مبشاة  البعثة  تزويد  الالزم  من  سيكون 
حبرية  وبأصول  مناسبة  نقل جوي  بقدرة  دائمة، وكذلك  بصفة  ميدانيًا 
حسب احلاجة. وال ميكن اإلذن للبعثة بأن تبادر باختاذ تدابري إنفاذية، 
ألهنا ال تستطيع أن تستخدم أسلحتها إاّل يف حاالت الدفاع عن النفس. 
وقال األمني العام إن من املتوقع من كل من حكوميت العراق والكويت أن 
تتعاونا مع البعثة. أما إذا مل حيدث هذا التعاون، فسيصبح من املستحيل 
على البعثة بعد إعادة تشكيلها أن تضطلع مبهامها، وعندئذ يلزم أن يقوم 

اجمللس بالنظر يف تدابري بديلة.
أدرج   ،1993 شباط/فرباير   5 يف  املعقودة   ،3171 اجللسة  ويف 
التقرير اخلاص املقدم من األمني العام يف جدول أعماله. وبعد  اجمللس 
انتباه أعضاء اجمللس إىل  )املغرب(  الرئيس  ه  إقرار جدول األعمال، وجَّ

مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس 12 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 806 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد جمدداً قراره 687 )1991( املؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، 
 9 املؤرخ   )1991(  689 وقراريه  منه،   5 إىل   2 الفقرات  سيما  وال 
آب/أغسطس   26 املؤرخ   )1992( و773   1991 نيسان/أبريل 

1992، وسائر قراراته بشأن هذه املسألة،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 18 و19 كانون الثاين/يناير 

،1993
وإذ يالحظ مع املوافقة أنه جيري استكمال العمل بشأن إعادة تعيني 
حدود املنطقة املنزوعة السالح املشار إليها يف الفقرة 5 من القرار 687 
)1991( حبيث تتطابق مع احلدود الدولية اليت رمستها جلنة األمم املتحدة 

لتخطيط احلدود بني العراق والكويت،

S/25123، الفقرة 5.  11

.S/25244  12
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مؤخراً  العراق  اختذها  اليت  اإلجراءات  إزاء  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 
خمالفًا هبا قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا يف ذلك سلسلة حوادث 
احلدود اليت تعرضت هلا بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت،

وإذ يشري إىل البيانني اللذين أدىل هبما الرئيس باسم اجمللس يف 8 
و11 كانون الثاين/يناير 1993،

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
دولة  بني  الدولية  احلدود  حلرمة  ضمانه  أخرى  مرة  يؤكد   -  1
مجيع  االقتضاء،  حسب  يتخذ،  بأن  وقراره  العراق  ومجهورية  الكويت 
التدابري الالزمة لتحقيق تلك الغاية وفقًا مليثاق األمم املتحدة، حسبما 

نصت الفقرة 4 من القرار 687 )1991(؛
يوافق على تقرير األمني العام، ويقرر توسيع صالحيات بعثة   -  2
األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت لتشمل املهام الواردة يف الفقرة 

5 من التقرير؛
يطلب إىل األمني العام أن يضع خطة لوزع تعزيزات البعثة   -  3
على مراحل وأن يضعها موضع التنفيذ، مراعيًا ضرورة االقتصاد وغريها 
من العوامل ذات الصلة، وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس عن أّية خطوة يعتزم 

اختاذها بعد عملية الوزع األّويل؛
البعثة وطرائق  يؤكد من جديد أن مسألة إهناء أو استمرار   -  4
عمل البعثة ستظل حمل استعراض كل ستة أشهر عماًل بالفقرتني 2 و3 
نيسان/ املقبل يف  القرار 689 )1991( حبيث جيري االستعراض  من 

أبريل 1993؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  -  5

المقرر المؤرخ 29 آذار/مارس 1993: بيان من الرئيس
يف أعقاب مشاورات ُأجريت يف 23 و29 آذار/مارس 1993، أدىل 

رئيس جملس األمن بالبيان التايل نيابة عن أعضاء اجمللس 13 :
و29   23 يف  رمسية  غري  مشاورات  األمن  جملس  أعضاء  أجرى 
قرار اجمللس 687  بالفقرتني 21 و28 من  آذار/مارس 1993 عماًل 

)1991( والفقرة 6 من قرار اجمللس 700 )1991(.
املشاورات،  خالل  عنها  املعرب  اآلراء  مجيع  إىل  االستماع  وبعد 
خلص رئيس اجمللس إىل أنه ال يوجد اتفاق على توافر الشروط الالزمة 
لتعديل النظم املقررة يف الفقرة 20 من قرار اجمللس 687 )1991(، على 
النحو املشار إليه يف الفقرة 21 من ذلك القرار؛ ويف الفقرات 22 إىل 
25 من القرار 687 )1991(، على النحو املشار إليه يف الفقرة 28 

من ذلك القرار؛ ويف الفقرة 6 من القرار 700 )1991(.

.S/25480  13

المقرر المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1993: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

م األمني  يف 2 نيسان/أبريل 1993، وعماًل بالقرار 689 )1991(، قدَّ
العام إىل اجمللس تقريراً عن بعثة األمم املتحدة للمراقبة بني العراق والكويت 
آذار/مارس  األول/أكتوبر 1992 إىل 31  الفرتة من 1 تشرين  يغطي 
1993 14 . وقال األمني العام إنه بينما كانت منطقة عمليات البعثة، 
يف معظم الوقت هادئة أثناء فرتة األشهر الستة املاضية، فإن األحداث 
اليت وقعت يف كانون الثاين/يناير 1993 قد أظهرت قيمة وجود األمم 
املتحدة على احلدود بني العراق والكويت، وكذلك احلاجة إىل استمراره. 
ولذا فهو يوصي اجمللس بأن ُيبقي على البعثة ملدة ستة أشهر أخرى 15 . 
وأضاف األمني العام أنه مل يتسن حىت اآلن حتديد دولة عضو ميكنها 
توفري كتيبة املشاة اآللية اليت ستوزع يف املرحلة األوىل من تعزيز البعثة وفقًا 

للقرار 806 )1993( املؤرخ 5 شباط/فرباير 1993 16 .
ويف رسالة مؤرخة 13 نيسان/أبريل 1993 17 ، أبلغ رئيس جملس 

األمن األمني العام مبا يلي:
وفقًا ألحكام قرار جملس األمن 689 )1991( املؤرخ 9 نيسان/

أبريل 1991، ويف ضوء تقريركم، استعرض أعضاء اجمللس مسألة وقف 
مواصلتها، كما  أو  والكويت  العراق  يف  للمراقبة  املتحدة  األمم  بعثة 

استعرضوا أساليب تنفيذ ذلك.
توصياتكم،  مع  يتفقون  اجمللس  أعضاء  أن  أبلغكم  بأن   وأتشرف 

ال سيما التوصية الواردة يف الفقرة 32 من تقريركم.
اجمللس  أعضاء  يناشدكم  تقريركم،  من   33 الفقرة  إىل  وباإلشارة 
مواصلة بذل اجلهود لتحديد جهة تسهم بقوات لكي توفر كتيبة املشاة 
اآللية اليت سيجري وزعها يف املرحلة األوىل من تعزيز بعثة األمم املتحدة 
للمراقبة يف العراق والكويت وفقًا للقرار 806 )1993( املؤرخ 5 شباط/ 

فرباير 1993.

المقرر المؤرخ 24 أيار/مايو 1993: بيان من الرئيس
رئيس  أدىل   ،1993 أيار/مايو   24 يف  ُأجريت  مشاورات  أعقاب  يف 

اجمللس )االحتاد الروسي( بالبيان التايل نيابة عن أعضاء اجمللس 18 :
أجرى أعضاء جملس األمن مشاورات غري رمسية يوم 24 أيار/مايو 

1993 عماًل بالفقرة 21 من القرار 687 )1991(.

.S/25514  14

املرجع نفسه، الفقرة 32.  15

املرجع نفسه، الفقرة 33.  16

.S/25588  17

.S/25830  18
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املشاورات،  خالل  عنها  املعرب  اآلراء  مجيع  إىل  االستماع  وبعد 
خلص رئيس اجمللس إىل أنه ال يوجد اتفاق على توافر الشروط الالزمة 
على  القرار 687 )1991(،  من  الفقرة 20  املقررة يف  النظم  لتعديل 

النحو املشار إليه يف الفقرة 21 من ذلك القرار.

المقرر المؤرخ 2٧ أيار/مايو 1993 )الجلسة 3224(: 
القرار ٨33 )1993(

برسالة مؤرخة 21 أيار/مايو 1993 موجهة إىل رئيس اجمللس 19 ، أحال 
األمني العام التقرير النهائي عن ختطيط احلدود الدولية بني مجهورية العراق 
ودولة الكويت بواسطة جلنة األمم املتحدة لتخطيط احلدود بني العراق 
والكويت املؤرخ 20 أيار/مايو 1993، الذي ينقل النتائج النهائية لعمل 
اللجنة، إىل جانب قائمة اإلحداثيات اجلغرافية اليت ترسم احلدود الدولية 
أنه  إىل  العام  األمني  وأشار   . 20 املنطقة  وخريطة  والكويت  العراق  بني 
طلب إىل اللجنة، طبقًا لواليتها واختصاصاهتا، أداء مهمة تقنية وليست 
بدقة هبذا  لاللتزام  اللجنة كل جهد ممكن  بذلت  فقد  سياسية ومن مث 
بإعادة  احلدود،  ختطيط  عملية  خالل  من  اللجنة،  تقوم  وال  اهلدف. 
التقين  العمل  إجناز  مبجرد  بل  والعراق،  الكويت  على  األراضي  توزيع 
الضروري لتعيني احلدود الدولية بني البلدين على النحو الوارد يف “احملضر 
املتفق عليه بني دولة الكويت واجلمهورية العراقية بشأن استعادة العالقات 
الودية واالعرتاف واألمور ذات العالقة” املوقع يف بغداد يوم 4 تشرين 
أنشأهتا  اليت  اجلغرافية  إن اإلحداثيات  21 . وقال  األول/أكتوبر 1963 
اللجنة هنائية وأشار إىل أنه وفقًا للقرار 687 )1991(، ينبغي لكل من 
اجمللس.  اليت سيضمنها  الدولية،  احلدود  احرتام حرمة  والكويت  العراق 
بالنسبة  آثار  عليه  ترتتب  الدولية  احلدود  أن  إىل  مشرياً  وقال كذلك، 
لتنفيذ القرار 687 )1991( املتعلق بإنشاء منطقة جمردة من السالح 
الدولية  املراقبة  بعثة  إىل  تعليمات  يصدر  إنه  احلدود،  تلك  طول  على 
إلهناء عملية إعادة مواءمة تلك املنطقة مع احلدود الدولية بأكملها اليت 
خططتها اللجنة. ولسوف يتخذ أيضًا الرتتيبات الالزمة لصيانة التعيني 
املادي للحدود، على النحو الذي أوصت به اللجنة 22 . وهو يعتقد أن 
أعمال اللجنة سيكون هلا أثر إجيايب على استعادة السلم واألمن الدوليني 

يف املنطقة املعنية.
أدرج   ،1993 أيار/مايو   27 يف  املعقودة   ،3224 اجللسة  ويف 
اجمللس رسالة األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 

.Add.1و S/25811  19

S/25811، املرفق.  20

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 485، الرقم 7063.  21

S/25811، املرفق، اجلزء عاشراً - جيم.  22

وجه الرئيس )االحتاد الروسي( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان 
قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس 23 .

وحتدث ممثل فنزويال تعلياًل للتصويت، فذكر أن عملية ترسيم احلدود 
العراق  أعقبت غزو  اليت  الظروف االستثنائية  الكويتية جتري يف  العراقية 
للكويت الذي شّكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني، والذي أدانه اجملتمع 
الدويل. ويف هذا السياق، تفهم فنزويال أن مشروع القرار ال يرمي بأّي 
حال من األحوال إىل إقامة أّي سابقة تبدل املبدأ العام الوارد يف املادة 
أنه جيب على  اليت تنص على  املادة  امليثاق، وهي  الثالثة والثالثني من 
األطراف املتورطة مباشرة يف نزاع التماس حله بطريقة املفاوضة والتوصل 

إىل اتفاق ضروري للتغلب على خالفاهتما 24 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتُمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 833 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يعيد تأكيد قراره 687 )1991( املؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 
املؤرخ  وقراراته 689 )1991(  منه،  إىل 4  الفقرات 2  وبوجه خاص 
املؤرخ 26 آب/أغسطس  نيسان/أبريل 1991، و773 )1992(   9

1992، و806 )1993( املؤرخ 5 شباط/فرباير 1993،
وإذ يشري إىل تقرير األمني العام املؤرخ 2 أيار/مايو 1991 املتعلق 
بإنشاء جلنة األمم املتحدة لتخطيط احلدود بني العراق والكويت، وإىل 
األمن  ورئيس جملس  العام  األمني  بني  ذلك  املتبادلتني عقب  الرسالتني 
العراق والكويت  أيار/مايو 1991، وقبول كل من  املؤرختني 6 و13 

للتقرير،
 1993 أيار/مايو   21 املؤرخة  العام  األمني  رسالة  يف  نظر  وقد 
للجنة  النهائي  التقرير  هبا  أحال  واليت  األمن  جملس  رئيس  إىل  املوجهة 

املؤرخ 20 أيار/مايو 1993،
وإذ يشري يف هذا الصدد إىل أن اللجنة، من خالل عملية ختطيط 
احلدود، مل تقم بإعادة توزيع األراضي بني الكويت والعراق، بل مبجرد 
دقيق  حتديد  بوضع  مرة  ألول  للقيام  الضرورية  التقنية  املهمة  إجناز 
الكويت  دولة  بني  عليه  املتفق  “احملضر  الواردة يف  احلدود  إلحداثيات 
ومجهورية العراق بشأن إعادة عالقات الصداقة واالعرتاف واملسائل ذات 
األول/أكتوبر 1963،  تشرين   4 الطرفني يف  من  عليه  املوقع   الصلة” 
وأن هذه املهمة ُأجنزت يف الظروف اخلاصة اليت تلت غزو العراق للكويت 
تنفيذ أحكام  العام عن  بالقرار 687 )1991( وبتقرير األمني  وعماًل 

الفقرة 3 من ذلك القرار،

.S/25852  23
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القرار 687 )1991(، وعلى  بالتزاماته مبوجب  العراق  وإذ يذكر 
الصلة،  ذات  األخرى  اجمللس  قرارات  ومبوجب  منه،   2 الفقرة  األخص 
السابع من ميثاق األمم  بالفصل  املتخذة عماًل  وبقبوله قرارات اجمللس 

املتحدة، الذي يشكل األساس لوقف إطالق النار،
العام إىل بعثة األمم  بتعليمات األمني  املوافقة  وإذ حييط علمًا مع 
املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت للقيام بشكل هنائي بإعادة ختطيط 
العراق  بني  الدولية  احلدود  لكامل  وفقًا  السالح  من  اجملردة  املنطقة 

والكويت اليت خططتها اللجنة،
وإذ يرحب مبا قرره األمني العام من اختاذ الرتتيبات الالزمة لصيانة 
العاشر -  الفرع  اللجنة يف  للحدود، كما أوصت بذلك  املادي  التعيني 
جيم من تقريرها، إىل حني وضع ترتيبات تقنية أخرى بني العراق والكويت 

هلذا الغرض،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاق،

أيار/مايو 1993  املؤرخة 21  العام  األمني  برسالة  يرحب   -  1
املوجهة إىل رئيس اجمللس وبتقرير جلنة األمم املتحدة لتخطيط احلدود بني 

العراق والكويت املؤرخ 20 أيار/مايو 1993 احملال طيها؛
يرحب أيضًا باختتام أعمال اللجنة بنجاح؛  -  2

يعرب عن تقديره للجنة ملا قامت به من عمل على اجلزء   -  3
الربي من احلدود وكذلك يف خور عبد اهلل أو القطاع البحري من احلدود، 

ويرحب بقراراهتا املتعلقة بتخطيط احلدود؛
بتخطيط  يتعلق  فيما  اللجنة  قرارات  أن  جديد  من  يؤكد   -  4

احلدود قرارات هنائية؛
يطالب العراق والكويت باحرتام حرمة احلدود الدولية، كما   -  5
خططتها اللجنة، وباحرتام احلق يف املرور املالحي، وفقًا للقانون الدويل 

وقرارات جملس األمن ذات الصلة؛
احلدود  حرمة  بضمان  قراره  على  جديد  من  ويؤكد  يشدد   -  6
هنائي،  بشكل  اآلن  اللجنة ختطيطها  أمتت  اليت  أعاله  املذكورة  الدولية 
لتحقيق هذه  الضرورية  التدابري  باختاذ مجيع  االقتضاء،  والقيام، حسب 
الغاية وفقًا مليثاق األمم املتحدة، على حنو ما نصت عليه الفقرة 4 من 

القرار 687 )1991( والفقرة 4 من القرار 773 )1992(؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  -  7

أيد  قد  بلده  أن  التصويت، إىل  بعد  الربازيل، متحدثًا  وأشار ممثل 
االحرتام  ضمان  هبدف  املتحدة  األمم  اختذته  الذي  اإلجراء  باستمرار 
الكامل لسيادة الكويت وسالمتها اإلقليمية. وأية حماولة لتحدي تلك 
السيادة والسالمة اإلقليمية غري مقبولة. وتفهم حكومة بلده أن القرارات 
اليت اختذها اجمللس فيما يتعلق باحلدود الدولية بني دولة الكويت ومجهورية 
العراق يف القرار 687 )1991( والقرارات الالحقة بشأن هذا املوضوع 

اخُتذت  اليت  والفريدة  االستثنائية  الظروف  إاّل يف ضوء  تربيرها  ال ميكن 
فيها هذه القرارات وأهنا ال ترسي سابقة لعمل اجمللس يف املستقبل بشأن 
املسائل األخرى املتصلة بتعيني أو رسم احلدود بني الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة. وتأييد الربازيل للقرار 833 )1993( وكذلك لقرارات 
باختصاص  يتعلق  فيما  بتحفظاهتا  ميس  ال  املسألة  هذه  بشأن  أخرى 
اجمللس يف الشؤون املتصلة بتعيني احلدود بني الدول األعضاء أو ختطيط 

هذه احلدود، فهي مسائل جيب أن تسويها مباشرة الدول املعنية 25 .
كذلك، ذكر ممثل الصني فيما يتعلق مبسألة احلدود أنه جيدر بالبلدان 
املعنية، وفقًا للقانون الدويل وامليثاق، أن تلتمس حاًل سلميًا عن طريق 
إبرام اتفاقات أو معاهدات بالتفاوض والتشاور. وعملية التخطيط احلالية 
تارخيية  نشأت عن ظروف  والكويت حالة خاصة  العراق  بني  للحدود 
حمددة. ومن هنا، فهي ال تنطبق بصفة عامة. وهلذا السبب، ال ينبغي 
يتعلق  فيما  امليثاق  من  السابع  الفصل  إىل  اجمللس  استناد  إىل  ُينظر  أن 

بتخطيط احلدود املتنازع عليها بني بلدين على أنه سابقة 26 .
مفيد  أثر  له  سيكون  احلدود  ختطيط  إن  آخرون  متحدثون  وقال 
على السلم واألمن يف املنطقة 27 . وقال البعض إن اللجنة قامت بتنفيذ 
املهمة التقنية املتمثلة يف تعيني حدود، وإهنا مل ختصص أّية أراض جلانب 
آو لآلخر ومل تتعد على سيادة أّي دولة من الدولتني على أّي حنو 28 .

المقرر المؤرخ 1٨ حزيران/يونيه 1993 )الجلسة 
3242(: بيان من الرئيس

إىل  العام  األمني  أحال   ، 29  1993 حزيران/يونيه   16 مؤرخة  برسالة 
عماًل  املنشأة  اخلاصة  للجنة  التنفيذي  الرئيس  من  مقدمًا  تقريراً  اجمللس 
بالفقرة 9 )ب( ‘1’ من القرار 687 )1991( 30 ، قّدم فيها األخري 
التزاماهتا مبوجب  تنفيذ  بعض جوانب  العراق من  ملوقف حكومة  سرداً 
اجلزء جيم من ذلك القرار والقرارات واالتفاقات الالحقة ذات الصلة. 
قيام  قبول  العراق  حكومة  رفض  عن  التنفيذية  اللجنة  رئيس  أبلغ  وقد 
اللجنة اخلاصة برتكيب آالت تصوير للرصد يف مواقع جتارب الصواريخ 
ونقل معدات إنتاج األسلحة الكيميائية إىل موقع حمدد لتدمريها. وقال 
مثال آخر على عدم  احلالتني  العراق يف هاتني  اإلعاقة من جانب  إن 

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  25

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  26

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7 )اململكة املتحدة(؛ والصفحة 7 )فرنسا(؛   27

والصفحات 8 إىل 11 )هنغاريا(؛ والصفحة 11 )الواليات املتحدة(؛ والصفحة 12 
)نيوزيلندا(؛ والصفحتان 12 و13 )جيبويت(؛ والصفحتان 13 و14 )إسبانيا(.

)هنغاريا(؛  إىل 11  والصفحات 8  )فرنسا(؛  الصفحة 7  نفسه،  املرجع   28

والصفحتان 12 و13 )جيبويت(.
.S/25960  29

املرجع نفسه، املرفق.  30



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

وفاء العراق بالتزاماته مبوجب القرار 687 )1991( وغريه من قرارات 
اجمللس ذات الصلة واالتفاقات مع اللجنة اخلاصة. وعالوة على ذلك، 
فإن إصرار العراق على أن تقتصر أعمال اللجنة اخلاصة على األنشطة 
املذكورة يف القرار 687 )1991( ُيعدُّ حتديًا مباشراً لسلطة جملس األمن 
وقوة قراراته املعتمدة مبوجب الفصل السابع من امليثاق. واختتم الرئيس 
التنفيذي تقريره بقوله إن هذه التطورات تتواءم مع منط عام من بيانات 
 )1991(  687 القرار  من  اجلوانب  هبذه  يتعلق  فيما  وسلوكه  العراق 
العراق  اللتزامات  األجل  الطويل  الرصد  تتناول  اليت  الالحقة  والقرارات 
بأاّل يعود إىل اقتناء قدرات من األسلحة احملظورة عليه مبوجب أحكام 
قرار وقف إطالق النار. وإذا كانت إجراءات العراق يف األساس ال ترفض 
رفضًا صرحيًا أحكام الرصد ولكنها تعرب بداًل من ذلك عن استعداد 
إلعادة التفاوض على شروطها، فإن هذه التصرفات يف واقع األمر منعت 
مبوجب  املعتمدين  اجلاريني  والتحقق  للرصد  بالنسبة  اخلطط  تنفيذ  بدء 
القرار 715 )1991( ووصل األمر إىل حّد الرفض، حبكم األمر الواقع، 

لقرارات ومقررات اجمللس يف هذا املضمار.
ويف اجللسة 3242، املعقودة يف 18 حزيران/يونيه 1993، أدرج 
اجمللس مذكرة األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
أعلن الرئيس )إسبانيا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 

بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 31 :
رفضًا  العراق  حكومة  لرفض  القلق  بالغ  يساوره  األمن  جملس  إن 
يف  للرصد  أجهزة  بوضع  اخلاصة  املتحدة  األمم  جلنة  قيام  قبول  قاطعًا 
مواقع جتارب الصواريخ وبنقل املعدات ذات الصلة باألسلحة الكيميائية 
إىل موقع حمدد من أجل تدمريها، على النحو احملدد يف رسالة بعث هبا 

الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصة إىل رئيس جملس األمن.
نيسان/أبريل   3 املؤرخ   )1991(  687 قراره  إىل  اجمللس  ويشري 
1991 الذي طلب فيه إىل العراق السماح للجنة اخلاصة وللوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بإجراء تفتيش موقعي فوري ألّي أماكن حتددها اللجنة. 
وينص االتفاق املتعلق بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املعقودة بني 
حكومة العراق واألمم املتحدة، كما ينص قرارا اجمللس 707 )1991( 
املؤرخ 15 آب/أغسطس 1991 و715 )1991( املؤرخ 11 تشرين 
األول/أكتوبر 1991، بوضوح، على التزام العراق بقبول وجود معدات 
الرصد اليت حتددها اللجنة اخلاصة، وعلى أن للجنة اخلاصة وحدها أن 
حتدد ما هي البنود اليت جيب تدمريها مبوجب الفقرة 19 من القرار 687 

.)1991(
معدات  بوضع  اخلاصة  اللجنة  قيام  يقبل  أن  العراق  على  وجيب 
للرصد يف مواقع جتارب الصواريخ املعنية، وقيامها بنقل املعدات املعنية 

ذات الصلة باألسلحة الكيميائية إىل موقع حمدد من أجل تدمريها.

.S/25970  31

على  فيه  ووفق   )1991( القرار 715  بأن  العراق  اجمللس  ر  ويذكِّ
خطط الرصد من جانب اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
الرصد  معدات  وجود  قبول  العراق  من  تتطلب  أهنا  الواضح  من  اليت 
هذه يف املواقع العراقية، اليت حتددها جلنة األمم املتحدة اخلاصة، لكفالة 

استمرار االمتثال اللتزاماته مبوجب القرار 687 )1991(.
أما رفض العراق االمتثال لقرارات اللجنة اخلاصة، كما هي حمددة 
ل خرقًا أساسيًا وغري مقبول لألحكام  يف رسالة الرئيس التنفيذي، فيشكِّ
تقرر  الذي   ،)1991(  687 القرار  يف  عليها  املنصوص  الصلة  ذات 
مبوجبه وقف إطالق النار ووّفر الشروط األساسية إلعادة السلم واألمن 
يف املنطقة، وكذلك انتهاكًا للقرارين 707 )1991( و715 )1991(، 
عليها  ووفق  اليت  املستقبل  يف  مستمر  بشكل  والتحقق  الرصد  وخلطط 
و11   8 املؤرخني  بيانيه  إىل  اجمللس  يشري  السياق،  هذا  ويف  فيهما. 
كانون الثاين/يناير 1993، وحيذر حكومة العراق من العواقب اخلطرية 
التزاماته  والنتهاكات   )1991(  687 للقرار  األساسية  لالنتهاكات 

مبوجب القرار 715 )1991( واخلطط املذكورة أعاله.
ر اجمللس حكومة العراق بالتزاماهتا مبوجب قرارات جملس األمن  ويذكِّ
وتعهداهتا بكفالة سالمة أفراد فريق التفتيش ومعداهتم. ويطالب اجمللس 
بأن متتثل حكومة العراق فوراً اللتزاماهتا مبوجب القرارات 687 )1991( 
تقييد  حماوالهتا  عن  تكف  وأن   ،)1991( و715   )1991( و707 

حقوق اللجنة فيما يتعلق بالتفتيش وتقييد قدراهتا على العمل.

المقرر المؤرخ 2٨ حزيران/يونيه 1993 )الجلسة 
3246(: بيان من الرئيس

 ، 32 العام  األمني  إىل  موجهة   1993 حزيران/يونيه   7 مؤرخة  برسالة 
أحال ممثل العراق رسالة مؤرخة 6 حزيران/يونيه 1993 موجهة من وزير 
خارجية العراق، نقل فيها األخري وجهة النظر األّولية حلكومة بلده بشأن 
القرار 833 )1993(. ووّجه االنتباه إىل عدد من النقائص يف أعمال 
يتعلق  فيما  العراق والكويت،  لتخطيط احلدود بني  املتحدة  جلنة األمم 
بقرارها بشأن ترسيم احلدود البحرية يف منطقة خور عبد اهلل وإقرار اجمللس 
والتأثري غري  التدخل  أن  قراره 833 )1993(. ورأى  القرار يف  لذلك 
السليمني على أعمال اللجنة يف هذه املسألة قد أثارا عدداً من املسائل 
القانونية، من بينها أنه ليس من حق اجمللس، مبوجب وظائفه وسلطاته 
حلدودها  حتديداً  عضو  دولة  على  يفرض  أن  امليثاق،  يف  له  املمنوحة 
ألن هذا االختصاص خيضع مبوجب القانون الدويل لقاعدة االتفاق بني 
الدول ذات العالقة ولكونه ال ميّت بصلة، بالدقة املطلوبة قانونًا، ملسائل 
احلفاظ على السلم واألمن الدوليني اليت خيتص هبا اجمللس. وبذلك يكون 
اجمللس قد تصرف بصورة تتجاوز نطاق صالحياته. وفيما يتعلق مبجمل 

.S/25905  32
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ما انتهت إليه أعمال اللجنة والقرار 833 )1993(، أكد الوزير من 
جديد موقف حكومة بلده وهو أن القرارات اليت اعتمدهتا اللجنة متثِّل، 
يف مجلة أمور، قراراً سياسيًا صرفًا فرضته القوى املتحكمة يف جملس األمن 
حيث  من  ويناقض  خطرية  سابقة  ل  يشكِّ ذلك  وأن  املتحدة،  واألمم 
اجلوهر والنتائج الواجبات واملسؤوليات اليت أوكلها امليثاق للمجلس 33 .

األمني  إىل  موجهة   ،1993 حزيران/يونيه   16 مؤرخة   وبرسالة 
العام 34 ، أحال ممثل الكويت نص بيان صادر عن جملس الوزراء الكوييت 
 833 للقرار  واحرتامها  التزامها  أمور،  مجلة  يف  الكويت،  فيه  تؤكد 

)1993( ومجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة.
ويف اجللسة 3246، املعقودة يف 28 حزيران/يونيه 1993، استأنف 
انتباه  الرئيس  األعمال، وّجه  إقرار جدول  البند. وبعد  نظره يف  اجمللس 
أعضاء اجمللس إىل الرسالتني املذكورتني أعاله املوجهتني من ممثلّي العراق 
والكويت. مث أعلن أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 

بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 35 :
 6 املؤرخة  بالرسالة  الشديد  القلق  مع  علمًا  األمن  جملس  أحاط 
حزيران/يونيه 1993 واملوجهة إىل األمني العام من وزير خارجية مجهورية 

العراق بشأن القرار 833 )1993( املؤرخ 27 أيار/مايو 1993.
املتحدة  األمم  أن جلنة  الصدد  األذهان يف هذا  إىل  اجمللس  ويعيد 
لتخطيط احلدود بني العراق والكويت مل تقم بإعادة توزيع األراضي بني 
للقيام، ألول  الضرورية  التقنية  املهمة  إجناز  مبجرد  بل  والعراق  الكويت 
مرة، بوضع حتديد دقيق إلحداثيات احلدود على أساس “احملضر املتفق 
عليه بني دولة الكويت ومجهورية العراق بشأن إعادة عالقات الصداقة، 
واالعرتاف واملسائل ذات الصلة” املوّقع عليه من الطرفني يف 4 تشرين 
األول/أكتوبر 1963 واملسجل لدى األمم املتحدة. ويذكر اجمللس العراق 
بأن جلنة ختطيط احلدود قد تصرفت استناداً إىل القرار 687 )1991( 
الفقرة 3  العام عن تنفيذ  املؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 وتقرير األمني 
من ذلك القرار، وقد قبلهما العراق رمسيًا. ويف القرار 833 )1993(، 
أكد اجمللس من جديد أن قرارات اللجنة هنائية، وطالب العراق والكويت 
باحرتام ُحرمة احلدود الدولية كما خططتها اللجنة وباحرتام احلق يف املرور 

املالحي.
الذي   )1991(  687 للقرار  بقبوله  أيضًا  العراق  اجمللس  ويذكر 
ل األساس لوقف إطالق النار. ويود اجمللس أن يؤكد للعراق ُحرمة  يشكِّ
احلدود الدولية بني العراق والكويت اليت خططتها اللجنة وضمنها اجمللس 
آب/  26 املؤرخ   )1992( و773   )1991( بالقرارات 687  عماًل 

انظر الرسالة املؤرخة 21 أيار/مايو 1992 املوجهة إىل األمني العام من   33

.)S/24044( وزير خارجية العراق
.S/25963  34

.S/26006  35

أغسطس 1992 و833 )1993(، والعواقب الوخيمة اليت ترتتب على 
أّي انتهاك لتلك القرارات.

المقرر المؤرخ 21 تموز/يوليه 1993: بيان من الرئيس
يف 21 متوز/يوليه 1993، ويف أعقاب مشاورات مع أعضاء اجمللس، 

أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابة عن أعضاء اجمللس 36 .
أجرى أعضاء جملس األمن مشاورات غري رمسية يف 21 متوز/يوليه 
1993 عماًل بالفقرتني 21 و28 من القرار 687 )1991( والفقرة 6 

من القرار 700 )1991(.
املشاورات،  خالل  عنها  املعرب  اآلراء  مجيع  إىل  االستماع  وبعد 
خلص رئيس اجمللس إىل أنه ال يوجد اتفاق على توافر الشروط الالزمة 
على  القرار 687 )1991(،  من  الفقرة 20  املقررة يف  النظم  لتعديل 
النحو املشار إليه يف الفقرة 21 من ذلك القرار؛ ويف الفقرات 22 إىل 
25 من القرار 687 )1991(، على النحو املشار إليه يف الفقرة 28 

من ذلك القرار، ويف الفقرة 6 من القرار 700 )1991(.

 المقرر المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993: 
بيان من الرئيس

يف 20 أيلول/سبتمرب 1993، ويف أعقاب مشاورات مع أعضاء اجمللس، 
أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابة عن أعضاء اجمللس 37 :

أيلول/  20 يف  رمسية  غري  مشاورات  األمن  جملس  أعضاء  أجرى 
سبتمرب 1993 عماًل بالفقرة 21 من القرار 687 )1991(.

املشاورات،  خالل  عنها  املعرب  اآلراء  مجيع  إىل  االستماع  وبعد 
خلص رئيس اجمللس إىل أنه ال يوجد اتفاق على توافر الشروط الالزمة 
على  القرار 687 )1991(،  من  الفقرة 20  املقررة يف  النظم  لتعديل 

النحو املشار إليه يف الفقرة 21 من ذلك القرار.

المقرر المؤرخ 11 تشرين األول/أكتوبر 1993: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

بالقرار 689 )1991(،  األول/أكتوبر 1993، وعماًل  تشرين  يف 1 
للمراقبة يف  املتحدة  بعثة األمم  عن  تقريراً  العام إىل اجمللس  قّدم األمني 
العراق والكويت يغطي الفرتة من 1 نيسان/أبريل إىل 30 أيلول/سبتمرب 
1993 38 . وأفاد األمني العام يف التقرير بأن منطقة عمليات البعثة كانت 
االضطالع  يف  حظيت،  البعثة  وأن  املاضية  الستة  األشهر  أثناء  هادئة 
على  الكويتية  والسلطات  العراقية  السلطات  من  بالتعاون  مبسؤولياهتا، 

.S/26126  36
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حّد سواء. وأوصى، قائاًل إن وجود البعثة ما زال عاماًل هامًا يف حتقيق 
االستقرار على طول خط احلدود، باإلبقاء على البعثة لفرتة ستة أشهر 
أخرى 39 . وأشار مع التقدير إىل قرار حكومة الكويت حتمُّل تكلفة ُثلثي 

ميزانية البعثة.
أبلغ رئيس  وبرسالة مؤرخة 11 تشرين األول/أكتوبر 1993 40 ، 

اجمللس )الربازيل( األمني العام مبا يلي:
وفقًا ألحكام قرار جملس األمن 689 )1991( وعلى ضوء تقريركم، 
استعرض أعضاء جملس األمن مسألة إهناء أو مواصلة بعثة األمم املتحدة 

للمراقبة يف العراق والكويت، وكذلك طرائق عملها.
توصياتكم،  على  يوافقون  اجمللس  أعضاء  أن  أبلغكم  أن   ويشرفين 

وال سيما التوصية الواردة يف الفقرة 22 من تقريركم.

 المقرر المؤرخ 1٨ تشرين الثاني/نوفمبر 1993: 
بيان من الرئيس

أجريت  مشاورات  أعقاب  ويف   ،1993 الثاين/نوفمرب  تشرين   18  يف 
فيما بني أعضاء اجمللس، أدىل الرئيس )الرأس األخضر( بالبيان التايل نيابة 

عن اجمللس 41 :
أجرى أعضاء جملس األمن مشاورات غري رمسية يف 18 تشرين الثاين/

القرار 687 )1991(  بالفقرتني 21 و28 من  نوفمرب 1993 عماًل 
والفقرة 6 من القرار 700 )1991(.

املشاورات،  خالل  عنها  املعرب  اآلراء  مجيع  إىل  االستماع  وبعد 
خلص رئيس اجمللس إىل أنه ال يوجد اتفاق على توافر الشروط الالزمة 
على  القرار 687 )1991(،  من  الفقرة 20  املقررة يف  النظم  لتعديل 
النحو املشار إليه يف الفقرة 21 من ذلك القرار؛ ويف الفقرات 22 إىل 
25 من القرار 687 )1991(، على النحو املشار إليه يف الفقرة 28 

من ذلك القرار، ويف الفقرة 6 من القرار 700 )1991(.

المقرر المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 
)الجلسة 3319(: بيان من الرئيس

 ،1993 الثاين/نوفمرب  تشرين   23 يف  املعقودة   ،3319 اجللسة  يف 
استأنف اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، وّجه الرئيس 
انتباه اجمللس إىل نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، وّجه الرئيس 
انتباه اجمللس إىل رسالتني مؤرختني 16 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 وإىل 
رسالة أخرى مؤرخة 22 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 موجهة إىل رئيس 

املرجع نفسه، الفقرة 22.  39

.S/26566  40

.S/26768  41

اجمللس من ممثل الكويت 42 ، وإىل رسالة مؤرخة 15 تشرين الثاين/نوفمرب 
1993 موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل العراق 43 ، ادعى فيها ممثاًل 
من  اجملردة  للمنطقة  انتهاكات  حدوث  التوايل  على  والكويت،  العراق 
السالم على طول احلدود بني العراق والكويت. مث أعلن الرئيس أنه قد 
ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 44 :
إن جملس األمن يساوره القلق البالغ إزاء االنتهاكات العراقية األخرية 
املتحدة  األمم  بعثة  عنها  أبلغت  اليت  والكويت،  العراق  بني  للحدود 
يومي  وقعت  اليت  االنتهاكات  وأبرزها  والكويت،  العراق  يف  للمراقبة 
بشكل  احلدود  عندما عربت  الثاين/نوفمرب 1993،  تشرين  16 و20 
حيمِّل  األمن  وجملس  العراقيني.  املواطنني  من  أعداد كبرية  مشروع  غري 
حكومة العراق املسؤولية عن هذه االنتهاكات للفقرة 2 من القرار 687 

)1991( املؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991.
 ،)1991(  687 القرار  مبوجب  بالتزاماته  العراق  ر  يذكِّ واجمللس 
ل قبوله األساس لوقف إطالق النار، ومبوجب قرارات اجمللس  الذي يشكِّ
األخرى ذات الصلة، ومن بينها القرار 833 )1993( املؤرخ 27 أيار/

مايو 1993 الذي صدر مؤخراً.
وقرارات  الدويل  للقانون  وفقًا  حيرتم،  بأن  العراق  يطالب  واجمللس 
اجمللس ذات الصلة، ُحرمة احلدود الدولية ويتخذ كل ما يلزم من تدابري 

ملنع حدوث أّية انتهاكات أخرى لتلك احلدود.

المقرر المؤرخ 3 كانون األول/ديسمبر 1993: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى ممثل العراق

رئيس  إىل  موجهة   1993 الثاين/نوفمرب  تشرين   26 مؤرخة   برسالة 
اجمللس 45 ، أحال ممثل العراق رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة من وزير 
التزاماته مبوجب القرار  خارجية العراق، ينقل فيها قرار العراق أن يقبل 
الواردة يف  والتحقق  الرصد  715 )1991( وأن ميتثل ألحكام خطط 
القرار. وقال إن حكومة بلده تأمل، بقبوهلا القرار 715 )1991( ويف 
أعقاب تطورات أخرى إجيابية، أن يفي اجمللس بالتزاماته جتاهها مبوجب 
تنفيذ  جيري  أن  شيء،  قبل كل  ترجو،  وأهنا   ،)1991(  687 القرار 
الفقرة 22 من ذلك القرار على حنو السرعة وبالكامل وبدون عقبات أو 

تقييدات أو شروط إضافية.
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رئيس  أبلغ   ، 46  1993 األول/ديسمرب  3 كانون  مؤرخة  وبرسالة 
اجمللس )الصني( ممثل العراق مبا يلي:

الثاين/ تشرين  املؤرخة 26  باستالمي رسالتكم  بإبالغكم  أتشرف 
نوفمرب 1993.

وزير  من  إيّل  موجهة  رسالة  الرسالة  بتلك  وأرفقتم  إيّل  أحلتم  لقد 
خارجية العراق، يبلغين فيها بتسليم العراق غري املشروط بالتزاماته مبوجب 

القرار 715 )1991( املؤرخ 11 تشرين األول/أكتوبر 1991.
إن أعضاء اجمللس يرحبون هبذا التطور، وسيواصلون عن كثب متابعة 
تعاون العراق مع اللجنة اخلاصة ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومها 

تنفِّذان خطط الرصد والتحقق املستمرين على مدى فرتة متواصلة.

 المقرر المؤرخ 1٨ كانون الثاني/يناير 1994: 
بيان من الرئيس

يف أعقاب مشاورات أجريت يف 18 كانون الثاين/يناير 1994، أدىل 
رئيس جملس األمن بالبيان التايل نيابة عن أعضاء اجمللس 47 :

18 كانون  يف  رمسية  غري  مشاورات  األمن  جملس  أعضاء  أجرى 
الثاين/يناير 1994 عماًل بالفقرة 21 من القرار 687 )1991( املؤرخ 

3 نيسان/أبريل 1991.
وبعد االستماع إىل مجيع اآلراء اليت أعرب عنها خالل املشاورات، 
خلص رئيس اجمللس إىل أنه ال يوجد اتفاق على توفر الشروط الالزمة 
إلجراء تعديل على النظام احملدد يف الفقرة 20 من القرار 687 )1991( 

حسبما هو مشار إليه يف الفقرة 21 من ذلك القرار.

المقرر المؤرخ 4 آذار/مارس 1994 )الجلسة 3343(: 
القرار ٨99 )1994(

برسالة مؤرخة 22 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل رئيس اجمللس 48 ، 
أشار األمني العام إىل رسالته املؤرخة 22 كانون األول/ديسمرب 1992 
إىل بعض  اجمللس  انتباه  فيها  اليت وجه  األمن  إىل رئيس جملس  املوجهة 
بينها  ومن  والكويت،  العراق  بني  احلدود  ترسيم  عن  الناشئة  القضايا 
بصفة خاصة مسألة املواطنني العراقيني وأصوهلم اليت بقيت على األراضي 
الكويتية. وقال األمني العام إنه قد حدثت تطورات مشجعة من أجل 
صندوق  إىل  تدفع  أن  على  الكويت  وافقت  فقد  القضية.  هذه  حل 
استئماين مبلغ تعويض للرعايا العراقيني املتضررين برتسيم احلدود. وأوضح 
األمني العام أنه على ثقة بأن اجمللس سيتفق مع رأيه ومفاده أن مدفوعات 
بالتحديد  املخصصة  “املدفوعات  تعريف  نطاق  يف  ستكون  التعويض 
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استثناء  بوصفه  القرار 661 )1990(  الوارد يف  اإلنسانية”  لألغراض 
من احلظر العام املفروض على حتويل األموال إىل األشخاص أو اهليئات 

داخل العراق.
أدرج   ،1994 آذار/مارس   4 يف  املعقودة   ،3343 اجللسة  ويف 
اجمللس رسالة األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
وجه الرئيس )فرنسا( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف 

سياق مشاورات اجمللس السابقة 49 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 899 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراره 833 )1993( املؤرخ 27 أيار/مايو 1993،
العام املؤرخة 22 شباط/فرباير 1994  وقد نظر يف رسالة األمني 
على  بقيت  ممتلكات  من  هلم  وما  العراقيني  املواطنني  مبسألة  واملتعلقة 
األراضي الكويتية يف أعقاب ترسيم احلدود الدولية بني العراق والكويت، 

وإذ يرحب بالتطورات والرتتيبات املبينة فيها،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

عماًل  ستقدم  اليت  التعويض  مدفوعات  حتويل  جيوز  أنه  يقرر 
بالرتتيبات املبينة يف رسالة األمني العام املؤرخة 22 شباط/فرباير 1994 
القرار 661  أحكام  النظر عن  بغض  العراق،  املعنيني يف  املواطنني  إىل 

)1990( املؤرخ 2 آب/أغسطس 1990.

المقرر المؤرخ ٨ نيسان/أبريل 1994: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

العام  األمني  قدم  بالقرار 689 )1991(،  عماًل  نيسان/أبريل،   4 يف 
والكويت  العراق  للمراقبة يف  املتحدة  األمم  بعثة  عن  تقريراً  اجمللس  إىل 
آذار/مارس  األول/أكتوبر 1993 إىل 31  الفرتة من 1 تشرين   يغطي 
الستة  األشهر  خالل  بأنه  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد   . 50  1994
العراق  للمراقبة يف  املتحدة  األمم  بعثة  عمليات  منطقة  املاضية، كانت 
والكويت هادئة يف معظم الوقت. وقال إن حسم املسألة املعلقة الناشئة 
العراقيني  بالرعايا  يتعلق  فيما  والكويت  العراق  بني  احلدود  عن ختطيط 
من  حّد كبري  إىل  قد خففت  الكويتية  األراضي  على  املتبقية  وأصوهلم 
التوتر يف املنطقة، وأن من العوامل اليت أسهمت يف حتقيق االستقرار تعزيز 
قدرة البعثة إىل جانب الرتتيبات اليت اختذت على أرض الواقع. إاّل أنه 
قال إن التوتر ال يزال مستمراً وإن احلوادث اليت تقع يف املنطقة تبني قيمة 
وجود األمم املتحدة، فضاًل عن احلاجة إىل استمراره. ولذلك فهو يوصي 
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اجمللس باإلبقاء على بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت لفرتة 
12 شهراً أخرى.

اجمللس  رئيس  أبلغ   ، 51  1994 نيسان/أبريل   8 مؤرخة  وبرسالة 
)نيوزيلندا( األمني العام مبا يلي:

وفقًا ألحكام قرار جملس األمن 689 )1991( املؤرخ 9 نيسان/
قام   ،1994 نيسان/أبريل   4 املؤرخ  تقريركم  ضوء  ويف   1991 أبريل 
األمم  بعثة  مواصلة  أو  إهناء  مسألة  باستعراض  األمن  جملس  أعضاء 

املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت، وباستعراض طرائق عملها.
توصيتكم  على  يوافقون  اجمللس  أعضاء  بأن  أبلغكم  أن  ويسرين 
للقرار  ووفقًا  والكويت.  العراق  للمراقبة يف  املتحدة  األمم  بعثة  مبواصلة 
689 )1991(، قرر األعضاء استعراض هذه املسألة مرة أخرى يف 8 

تشرين األول/أكتوبر 1994.

المقرر المؤرخ 11 أيار/مايو 1994: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 1994 موجهة إىل رئيس اجمللس 52 ، 
انتباه جملس األمن إىل دواعي قلقه إزاء األزمة املالية  وجه األمني العام 
للتعويضات بعد ما يقرب من ثالث  املتحدة  اليت تواجهها جلنة األمم 
سنوات من العمل املكثف لتنفيذ واليتها. وقال األمني العام إن اجمللس 
قد يود أن ينظر يف استطالع السبل اليت ما زال من املمكن احلصول 
بواسطتها على أموال لصندوق التعويضات من مثل هذه املصادر مبا يف 
موجودة يف  اليت كانت  العراقية  النفطية  واملنتجات  العراقي  النفط  ذلك 
بعض البلدان بعد فرض احلظر ومت ضبطها أو بيعها أو استخدامها بعد 
أشهر من اختاذ القرار 778 )1992(. وذكر كذلك أنه سيكون على 
النفط معلومات من شأهنا أن جتعل  استعداد ألن يلتمس من شركات 
من املمكن حتديد هذه األموال والرتتيب لتحويلها إىل حساب الضمان 

املعلق، وذلك إذا طلب اجمللس منه أن يقوم بذلك.
وبرسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 1994 53 ، أبلغ رئيس جملس األمن 

األمني العام مبا يلي:
نظر أعضاء اجمللس يف برسالتكم املؤرخة 28 نيسان/أبريل 1994 
ويشاطركم  للتعويضات.  املتحدة  األمم  للجنة  املالية  باألزمة  املتصلة 
ويوافقون  رسالتكم،  عنها يف  أعربتم  اليت  القلق  مشاعر  اجمللس  أعضاء 
على االقرتاح الوارد يف رسالتكم، بينما يطلبون إليكم إبقاء الدول املعنية 

على علم على النحو الواجب مبساعيكم.
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المقرر المؤرخ 21 تموز/يوليه 1994: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

 ، 54 اجمللس  رئيس  إىل  موجهة  متوز/يوليه 1994،  مؤرخة 11  برسالة 
العام إىل اجمللس نص رسالة كان قد بعث هبا إىل عدد  أحال األمني 
شركات  من  الصلة  ذات  املعلومات  جلميع  التماسًا  احلكومات  من 
العراقي  النفط  النفط وفروعها اخلاضعة لواليتها بشأن أماكن وكميات 
واملنتجات النفطية العراقية اليت استوردهتا هذه الشركات يف حزيران/يونيه 
1990 أو بعده، وذلك عماًل برسالة رئيس اجمللس املؤرخة 11 أيار/

مايو 1994 55 .
اجمللس  رئيس  أبلغ   ، 56  1994 متوز/يوليه   21 مؤرخة  وبرسالة 

)باكستان( األمني العام مبا يلي:
أتشرف بإفادتكم بأن رسالتكم املؤرخة 11 متوز/يوليه 1994 بشأن 

جلنة األمم املتحدة للتعويضات قد ُعرضت على أعضاء جملس األمن.

المقرر المؤرخ ٧ تشرين األول/أكتوبر 1994: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

قدم  بالقرار 689 )1991(،  أيلول/سبتمرب 1994، وعماًل  يف 29 
يف  للمراقبني  املتحدة  األمم  بعثة  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني 
العراق والكويت يغطي الفرتة من 1 نيسان/أبريل إىل 29 أيلول/سبتمرب 
1994 57 . وأفاد األمني العام يف التقرير بأنه خالل الفرتة املستعرضة 
كانت احلالة يف املنطقة اجملردة من السالح هادئة جداً. وحظيت البعثة 
بالتعاون الفّعال من جانب السلطات العراقية والكويتية يف أداء وظائفها 
العراق  بني  احلدود  طول  على  ساد  الذي  اهلدوء  حتقيق  وأسهمت يف 

والكويت. وأوصي باإلبقاء على البعثة.
رئيس  أبلغ   ، 58  1994 األول/أكتوبر  تشرين   7 مؤرخة  وبرسالة 

اجمللس )اململكة املتحدة( األمني العام مبا يلي:
وفقًا ألحكام قرار جملس األمن 689 )1991( وعلى ضوء تقريركم، 
استعرض أعضاء جملس األمن مسألة إهناء بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف 

العراق والكويت أو اإلبقاء عليها كما استعرضوا طرق عملها.
توصيتكم  على  يوافقون  اجمللس  أعضاء  أن  أبلغكم  أن  ويشرفين 
وقد  والكويت.  العراق  يف  للمراقبة  املتحدة  األمم  بعثة  على  باإلبقاء 
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قرروا وفقًا للقرار 689 )1991( استعراض املسألة مرة أخرى حبلول 8 
نيسان/أبريل 1995.

المقرر المؤرخ ٨ تشرين األول/أكتوبر 1994 )الجلسة 
3435(: بيان من الرئيس

رئيس  إىل  موجهة   1994 األول/أكتوبر  تشرين   6 مؤرخة   برسالة 
اليوم  أصدره يف  بيان  إىل  اجمللس  انتباه  الكويت  ممثل  59 ، وجه  اجمللس 
نفسه جملس قيادة الثورة العراقي 60 . وقال ممثل الكويت إن البيان حيمل 
يف طياته هتديداً واضحًا وصرحيًا ليس للكويت فقط، بل لعالقة العراق 
مع األمم املتحدة يف جمال تنفيذ العراق لقرارات جملس األمن ذات الصلة 
بعدوانه على الكويت. وحذر من أن النظام العراقي رمبا كان يسعى إىل 
جمدداً  والقيام   )1991(  687 القرار  مبوجب  مسؤولياته  من  التخلص 
باالعتداء على سيادة واستقالل الكويت. وقال إنه، من هذا املنطلق، 
يطالب اجمللس بأن يتحمل مسؤولياته يف الرد على مثل هذه التهديدات 
وإدانتها، ومطالبة العراق بالكف عنها وعدم تكرارها، ومطالبته كذلك 

بااللتزام بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة.
ويف اجللسة 3435، املعقودة يف 8 تشرين األول/أكتوبر 1994، 
استأنف اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس 
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة من ممثل الكويت. مث أعلن أنه قد ُأذن له، 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التايل نيابة عن اجمللس 61 :
الصادر يف 6 تشرين  البيان  البالغ  القلق  يالحظ جملس األمن مع 
األول/أكتوبر 1994 عن جملس قيادة الثورة العراقي. ويؤكد أن ما انطوى 
عليه من أن العراق قد يرتاجع عن التعاون مع اللجنة اخلاصة التابعة لألمم 
املتحدة هو أمر غري مقبول متامًا. ويؤكد اجمللس ضرورة التنفيذ الكامل 
جلميع قراراته ذات الصلة، مبا يف ذلك تعاون العراق التام، دون تدخل، 

مع املهمة األساسية للجنة اخلاصة.
وقد تلقى اجمللس بقلق بالغ أيضًا التقارير اليت تفيد بأنه يعاد وزع 
أعداد كبرية من القوات العراقية، مبا فيها وحدات من احلرس اجلمهوري، 

باجتاه احلدود مع الكويت.
وعلى ذلك، يطلب اجمللس إىل األمني العام أن يضمن أن تضاعف 
بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت من حذرها وأن تبلغ على 
القرار  مبوجب  املنشأة  السالح  املنزوعة  للمنطقة  انتهاك  أّي  عن  الفور 
687 )1991( املؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 أو أّي عمل حيتمل أن 

يكون عدائيًا.
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ويؤكد اجمللس من جديد التزامه بسيادة الكويت وسالمتها اإلقليمية. 
ويشدد على مسؤولية العراق الكاملة عن قبول مجيع االلتزامات الواردة يف 

مجيع قرارات اجمللس ذات الصلة واالمتثال هلا امتثااًل كاماًل.

المقرر المؤرخ 15 تشرين األول/أكتوبر 1994 
)الجلسة 343٨(: القرار 949 )1994(

رئيس  إىل  موجهة   1994 األول/أكتوبر  تشرين   10 مؤرخة   برسالة 
اجمللس 62 ، أحال ممثل العراق نص بيان أدىل به للصحافة يف اليوم نفسه 
وزير خارجية العراق، ذكر فيه أنه قد تقرر، إزاء عدد من احلقائق واستجابة 
اللتماس عدد من األصدقاء، ومن غري املساس بسيادة العراق وحقه يف 
التصرف داخل أراضيه الوطنية، نقل وحدات من احلرس اجلمهوري يف 
البصرة إىل مواقع أخرى يف اخللف إلكمال متارينها املقررة. وجاء يف البيان 
أن من املأمول أن تسفر هذه اجلهود الدبلوماسية عن نتائج واضحة بإهناء 

اجلزاءات واإلقرار حبقوق العراق.
رئيس  إىل  موجهة  األول/أكتوبر  تشرين   14 مؤرخة   وبرسالة 
مشرتك  بالغ  نص  والعراق  الروسي  االحتاد  ممثلي  أحال   ، 63 اجمللس 
األول/أكتوبر 1994  تشرين  ُعقد يف 13  الذي  االجتماع  نتائج  عن 
البالغ املشرتك  الروسي. وكان  العراق ووزير خارجية االحتاد  بني رئيس 
تدابري  اختاذ  إىل  دعا  الروسي  االحتاد  أن  على  أمور،  مجلة  يف  ينص، 
حامسة من أجل عدم السماح بتصعيد التوتر واستئناف اجلهود السياسية 
والدبلوماسية اليت من شأهنا أن تؤدي يف هناية املطاف إىل حتقيق األمن 
واالستقرار احلقيقي يف املنطقة، وإىل رفع اجلزاءات املفروضة على العراق، 
وإقامة عالقات حسن اجلوار بني العراق والكويت. وأعلن العراق رمسيًا 
أنه قد أكمل، يوم 12 تشرين األول/أكتوبر 1994، سحب قواته إىل 
مواقع يف اخللف وأكد استعداده ألن حيل بشكل إجيايب مسالة االعرتاف 
بسيادة الكويت وحدودها وأكد استعداده ألن حيل بشكل إجيايب مسألة 
القرار 833  تقررت مبوجب  اليت  الكويت وحدودها  بسيادة  االعرتاف 
)1993(. وذكر البالغ أيضًا أن االحتاد الروسي، بعد اعرتاف العراق 
البدء رمسيًا يف تشغيل نظام  الكويت وحدودها، سيؤيد  الرمسي بسيادة 
الرصد الطويل األجل املنصوص عليه يف القرار 715 )1991( ويف نفس 
الوقت بدء فرتة “املراقبة” احملدودة الزمن، اليت ينبغي أاّل تزيد على ستة 
أشهر، للتأكد من فاعلية نظام الرصد، يتخذ بعدها اجمللس قراراً بشأن 
تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 )1991( بصورة كاملة وبدون شروط 
إضافية. ويؤكد االحتاد الروسي أنه سيؤيد رفع اجلزاءات األخرى يف ضوء 

التقدم الذي ينجزه العراق على تنفيذ القرارات ذات الصلة.
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وبرسالة مؤرخة 14  تشرين األول/أكتوبر 1994 موجهة إىل رئيس 
اجمللس 64 ، أحال ممثل الكويت نص بيان صدر يف اليوم نفسه عن جملس 
الوزراء الكوييت بشأن أحدث هتديد عسكري عراقي ضد الكويت ودول 
الذي  البالغ املشرتك  تناقلته وسائل اإلعالم حول  املنطقة، وكذلك ما 
أصدره االحتاد الروسي والعراق يوم 13 تشرين األول/أكتوبر 1994. 
وجاء يف بيان جملس الوزراء، يف مجلة أمور، أن الكويت، بينما ترحب 
جبهود االحتاد الروسي، ترى أن استمرار حشد القوات العسكرية العراقية 
يف مواقعها احلالية ال يزال يشكل هتديداً خطرياً ألمنها وسيادهتا. وترى 
الكويت أيضًا أن احلديث عن رفع اجلزاءات االقتصادية املفروضة على 
النظام العراقي كنتيجة للتصعيد األخري الذي افتعله هذا النظام يشكل 
مكافأة له وتشجيعًا على املضي يف انتهاك قرارات جملس األمن الدولية. 
وإذ تؤكد دولة الكويت، أن هذا النظام ال ميكن الوثوق به، ولن يتواىن 
عن تكرار هتديداته، لذا تطالب الكويت اجمللس باختاذ إجراءات فاعلة 
الكويت واحرتام  امليثاق تكفل ضمان أمن  السابع من  الفصل  مبوجب 

سيادهتا واستقالهلا وحرمة حدودها الدولية وكذلك أمن دول املنطقة.
ويف اجللسة 3438، املعقودة يف 15 تشرين األول/أكتوبر 1994، 
استأنف اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
ممثل الكويت، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون 
له احلق يف التصويت. ووجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار 
مقدم من األرجنتني ورواندا وفرنسا وعمان واململكة املتحدة والواليات 
املؤقت،  شكله  املشروع يف  على  ُأدخلت  تنقيحات  وتال   . 65 املتحدة 
الرسالتني املذكورتني أعاله وإىل رسالة مؤرخة  انتباههم أيضًا إىل  ووجه 
6 تشرين األول/أكتوبر 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل 
الكويت 66 ، وإىل رسالة مؤرخة 14 تشرين األول/أكتوبر 1994 موجهة 
إىل األمني العام من ممثل اململكة العربية السعودية 67 ، حييل هبا اإلعالن 
التعاون لدول اخلليج  الوزاري لدول جملس  الصادر عن اجمللس  اخلتامي 
العربية يف دورة استثنائية ُعقدت يف 12 تشرين األول/أكتوبر 1994 

بناًء على طلب الكويت.
وحتدث ممثل نيجرييا تعلياًل للتصويت، فذكر أن حكومة بلده حتيط 
علمًا بإعالن حكومة العراق عن إعادة وزع قواهتا إىل مواقع خمتلفة. ويف 

ضوء ذلك ستؤيد مشروع القرار املعروض على اجمللس 68 .
أاّل  اقرتح  قد  بلده كان  وفد  أن  إىل  الروسي  االحتاد  ممثل  وأشار 
يتخذ جملس األمن أّية قرارات بشأن العراق حىت يستكمل وزير اخلارجية 
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اجتماع  يف  لالشرتاك  نيويورك  إىل  وحيضر  املنطقة  إىل  زيارته  الروسي 
اجمللس. وقال إنه يالحظ مع األسف أن اجمللس تصرف على عجل يف 
حني أنه كان من املمكن أن ينتظر لبضع ساعات فقط. ويالحظ يف 
الوقت نفسه أن مقدمي مشروع القرار أخذوا يف االعتبار بعض شواغل 
االحتاد الروسي، وبصفة خاصة ال يتضمن املشروع أّية أحكام ميكن أن 
تعترب مربراً الستخدام القوة. ومن املهم أن مشروع القرار يعرب عن نتائج 
الزيارة اليت قام هبا وزير اخلارجية الروسي إىل املنطقة، وأنه يرحب بصفة 
خاصة باجلهود الدبلوماسية الرامية إىل التوصل إىل تسوية سياسية لألزمة، 
االعرتاف  قضية  إجيايب  حنو  على  حيسم  ألن  العراق  باستعداد  وكذلك 

بسيادة الكويت وحدودها 69 .
وبعد ذلك طرح للتصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويًا يف 
شكله املؤقت، واعُتمد باإلمجاع بوصفه القرار 949 )1994(، ويف ما 

يلي نصه:
إن جملس األمن،

من جديد  ويؤكد  الصلة،  ذات  السابقة  قراراته  إىل مجيع  يشري  إذ 
 ،1990 الثاين/نوفمرب  تشرين   29 املؤرخ   )1990(  687 القرارات 
 )1991( و687   ،1991 آذار/مارس   2 املؤرخ   )1991( و686 
املؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، و689 )1991( املؤرخ 9 نيسان/أبريل 
سيما  وال   ،1993 أيار/مايو   27 املؤرخ   )1993( و833   ،1991

الفقرة 2 من القرار 678 )1990(،
اعتمد  الذي  للقرار 687 )1991(،  العراق  قبول  بأن  يذّكر  وإذ 
وقف  أساس  يشكل  املتحدة،  األمم  ميثاق  من  السابع  بالفصل  عماًل 

إطالق النار،
وإذ يالحظ هتديدات العراق يف املاضي واحلاالت اليت استخدم فيها 

بالفعل القوة ضد جريانه،
وإذ يدرك أن أّي عمل عدواين أو استفزازي توجهه حكومة العراق 

ضد جرياهنا يشكل هتديداً للسلم واألمن يف املنطقة،
وإذ يرحب بكل اجلهود الدبلوماسية وغريها من اجلهود الرامية إىل 

حل األزمة،
وقد عقد العزم على منع العراق من اللجوء إىل التهديدات والتخويف 

ضد جريانه واألمم املتحدة،
وإذ يشدد على أن سيعترب العراق مسؤواًل مسؤولية كاملة عن النتائج 
اخلطرية املرتتبة على أّي ختلف عن تنفيذ الطلبات الواردة يف هذا القرار،

العراق قد أكد استعداده ألن حيل بطريقة إجيابية  وإذ يالحظ أن 
القرار 833  أيده  ملا  الكويت وحدودها وفقًا  بسيادة  مسألة االعرتاف 
حنو  على  يلتزم  أن  العراق  على  أن  ذلك،  رغم  يؤكد،  وإذ   ،)1993(
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ال لبس فيه، عن طريق إجراءات دستورية رمسية وكاملة، باحرتام سيادة 
القراران 687  يتطلبه  ملا  وفقًا  اإلقليمية وحدودها،  الكويت وسالمتها 

)1991( و833 )1993(،
وإذ يعيد تأكيد التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة الكويت والعراق 

وسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي،
األول/أكتوبر  تشرين   8 املؤرخ  الرئاسة  بيانه  جديد  من  يؤكد  وإذ 

،1994
األول/أكتوبر 1994  تشرين   6 املؤرخة  بالرسالة  علمًا  حييط  وإذ 
الواردة من املمثل الدائم للكويت لدى األمم املتحدة بشأن البيان الصادر 

يف 6 تشرين األول/أكتوبر 1994 عن جملس قيادة الثورة العراقي،
األول/أكتوبر  تشرين   10 املؤرخة  بالرسالة  أيضًا  علمًا  حييط  وإذ 
1994 الواردة من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة، اليت يعلن 
فيها أن حكومة العراق قررت سحب قواهتا اليت قامت بوزعها مؤخراً يف 

اجتاه احلدود مع الكويت،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

يدين عمليات الوزع العسكري اليت قام هبا العراق مؤخراً يف   -  1
اجتاه احلدود مع الكويت؛

الوحدات  مجيع  سحب  فوراً  يكمل  بأن  العراق  يطالب   -  2
العسكرية اليت وزعت مؤخراً يف اجلنوب العراقي، إىل مواقعها األصلية؛

يطالب العراق بأاّل يستعمل مرة أخرى قواته العسكرية أو أّية   -  3
قوات أخرى، بشكل عدواين أو استفزازي، لتهديد جريانه أو عمليات 

األمم املتحدة يف العراق؛
يطالب العراق، بالتايل، بأاّل يعيد وزع الوحدات املشار إليها   -  4
يف الفقرة 2 أعاله باجتاه اجلنوب، أو يتخذ أّية إجراءات أخرى لتعزيز 

قدرته العسكرية يف اجلنوب العراقي؛
اخلاصة  اللجنة  مع  تامًا  تعاونًا  يتعاون  بأن  العراق  يطالب   -  5

لألمم املتحدة؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  6

وبعد التصويت ذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن وزع العراق قوات 
إىل حدود الكويت هو حماولة سافرة من العراق إلجبار جملس األمن على 
التفاوض بشروطه بشأن رفع اجلزاءات املفروضة على صادراته النفطية. 
ولو كان العراق قد امتثل جلميع القرارات وأثبت “نواياه السلمية” لكان 
ختفيف اجلزاءات قد حدث يف وقته الصحيح. وذكرت املتحدثة كذلك 
أن بيان العراق األخري عن  استعداده لالعرتاف بسيادة الكويت وحدودها 
ال يقنع وحىت تكون هلذا البيان قيمة، جيب أن يعقبه عمل قاطع واضح، 
هو أن يعرتف العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها وحدودها بنفس 
الطريقة الدستورية اليت سعى هبا إىل ضم الكويت. وجيب على العراق أن 

يسحب مجيع وحداته العسكرية املوزعة إىل اجلنوب إىل مواقعها األصلية، 
وجيب أاّل يتخذ أّي إجراءات لتعزيز قدراته العسكرية يف جنوب العراق. 
وجيب أاّل يستخدم أبداً قدرته العسكرية لتهديد جريانه أو عملية األمم 
املتحدة، وجيب أن يتعاون مع اللجنة اخلاصة. واختتمت املتحدثة كلمتها 
لقرارات اجمللس وعماًل باملادة 51 من امليثاق، سوف  بقوهلا إنه تنفيذاً 
تتخذ حكومة بلدها كل اإلجراءات الالزمة إذا مل ميتثل العراق ملطالب 

القرار 949 )1994( 70 .

بالكامل  يسحب  أن  جيب  العراق  أن  فرنسا  ممثل  ذكر  كذلك، 
القوات اليت وزعها يف األيام األخرية باجتاه احلدود مع الكويت وأن ميتنع 
يف املستقبل عن اختاذ أّي إجراءات من هذا النوع. وقال إن القرار يفرض 
واألمم  جريانه  جتاه  استفزازيًا  أو  عدوانيًا  موقفًا  يتخذ  أاّل  العراق  على 
املتحدة. وسوف يتعني على جملس األمن أن يتصدى لكل إجراء من 
العراق ميكن أن يندرج يف باب عدم االمتثال للقرار 949 )1994(، 
وقال كذلك إن القرار 949 )1994( يذّكر العراق حبق بكل التزاماته.

وتلك االلتزامات املتعلقة مبصري األسرى واملفقودين، وأيضًا تلك املتعلقة 
نظر  يف  قصوى  أمهية  ذات  تظل  العراق،  يف  اإلنسان  حقوق  باحرتام 

السلطات الفرنسية 71 .

ورأى ممثل نيوزيلندا أن قيام العراق مؤخراً بوزع قوات عسكرية تابعة 
لسلم املنطقة وأمنها. وخطورة الوضع  له باجتاه الكويت يشكل هتديداً 
عليه  املرتتبة  امليثاق  مبوجب  القانونية  اللتزاماته  العراق  حتدي  ضاعفها 
مبقتضى قرارات اجمللس. ويف وجه هذا التهديد العدواين، من الضروري أن 
ميارس اجمللس مرة أخرى مسؤولياته مبوجب الفصل السابع من امليثاق. 
وترفض نيوزيلندا احلجة القائلة بأن العراق حر يف وزع قواته كيفما شاء 
بشأن  ومراوغته  السابقة  العدوانية  حروبه  إىل  فبالنظر  حدوده.  داخل 
سيادة جريانه، وحتركاته التهديدية األخرية، يتحمل جملس األمن مسؤولية 
عن اختاذ بعض التدابري الوقائية، مبا فيها مطالبة العراق بعدم وزع قواته 

إىل اجلنوب مرة أخرى 72 .

وأشار ممثل الصني إىل أن حكومة بلده نادت دومًا بتسوية املشاكل 
اليت خلفتها حرب اخلليج بالطرق السلمية، على أساس التنفيذ الكامل 
الدائمني  لقرارات جملس األمن ذات الصلة، لتحقيق السلم واالستقرار 
يف املنطقة يف أقرب موعد ممكن. وأكد جمدداً ضرورة أن حيرتم اجملتمع 
الدويل سيادة الكويت وسالمتها اإلقليمية، وحث العراق على مواصلة 
التعاون مع األمم املتحدة يف التنفيذ التام والعملي لقرارات جملس األمن 
ذات الصلة، من أجل هتيئة الظروف املؤاتية لتخفيف اجلزاءات ورفعها 
يف وقت مبكر. وأكد على أن تأييد وفد بلده للقرار 949 )1994( 
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٨91 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

ال يعين أّي تغيري يف حتفظاته بشأن قرارات أخرى ذات صلة، من بينها 
القرار 678 )1990( 73 .

البيان  أن  املتحدة،  اململكة  ممثل  بصفته  متحدثًا  الرئيس،  وذكر 
 949 والقرار   1994 األول/أكتوبر  تشرين   8 يف  الصادر  الرئاسي 
)1994( مها مثال تقليدي للدبلوماسية الوقائية. وفيما يتعلق مبحاولة 
العراق تربير سلوكه بالتحدث عن حقه السيادي يف وزع قواته أينما يريد 
داخل أراضيه، قال إن الفقرة 4 من املادة الثانية من امليثاق تطلب من 
مجيع الدول األعضاء االمتناع “عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد 
وحدة األراضي أو االستقالل السياسي ألّية دولة”. ووزْع العراق مؤخراً 
للكويت وميثل خرقًا ألحكام امليثاق.  قوات عسكرية له يشكل هتديداً 
العراق حالة  يعاجل  بأن  أمور،  أيضًا، يف مجلة  يطالب  اجمللس  إن  وقال 
حقوق اإلنسان لديه وأن يتوقف عن الضلوع يف أّي إرهاب ترعاه الدولة. 
وأعرب أيضًا عن أسفه ملعاناة الشعب العراقي اليت يتحمل رئيس العراق، 

ال األمم املتحدة، املسؤولية عنها 74 .
حتريك  فإن  العراقي،  النظام  لنوايا  نظراً  أنه،  الكويت  ممثل  وذكر 
وحدات كبرية من اجليش العراقي ال ميكن اعتباره شأنًا داخليًا حمضًا، أو 
أمراً من أمور السيادة اليت ال جيوز للغري الشك فيها خصوصًا بعد صدور 
للكويت  صرحيًا  هتديداً  فالبيان محل  العراقي.  الثورة  قيادة  جملس  بيان 
ودول املنطقة، وهتجمًا على دور اجمللس وسلطته وعلى اللجنة اخلاصة. 
لألمن  بالنسبة  متثله  الذي  التهديد  وبسبب  التطورات،  هذه  وبسبب 
لدول  التعاون  جملس  دول  خارجية  وزراء  عقد  املنطقة،  يف  واالستقرار 
عملية  خطوات  واختذوا  الكويت  يف  استثنائيًا  اجتماعًا  العريب  اخلليج 
تكفل ردع املعتدي ويأيت القرار الذي اختذه اجمللس تواً تدعيمًا وترسيخًا 
نابع من مسؤوليات  القرار 949 )1994(  إن  اخلطوات. وقال  هلذه 
اجمللس القانونية والسياسية عن صون األمن واالستقرار يف منطقة اخلليج، 
واحلفاظ على حرية احلدود الدولية بني الكويت والعراق، ومنع العراق 
الصلة  القرارات ذات  قبوله وامتثاله جلميع  القوة، وكفالة  من استخدام 
بعدوانه على الكويت. ومن مث فإن القرار 949 )1994( تعبري صحيح 
عن الدبلوماسية الوقائية واستخدام سلطة اجمللس وما هو متاح له من 
وسائل ملنع أّي هتديد للسلم واألمن وضرورة التحذير من عواقب مثل 
هذه اإلجراءات. وهو لذلك ُيعترب رادعًا عمليًا عن أّي تكرار من جانب 

العراق ملثل هذه اإلجراءات 75 .
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المداوالت التي أجريت في 1٧ تشرين األول/أكتوبر 
1994 )الجلسة 3439(

 ،1994 األول/أكتوبر  تشرين   17 يف  املعقودة   ،3439 اجللسة  يف 
استأنف اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
ممثل الكويت إىل شغل مقعد له حول طاولة اجمللس، وفقًا للمقرر املتخذ 
يف جلسته 3438. ودعا أيضًا ممثل العراق، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 

يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
ونقل ممثل االحتاد الروسي إىل اجمللس انطباعاته عن الرحلة اليت انتهى 
الدول، من  لتوه إىل منطقة اخلليج وحمادثاته مع زعماء عدد من  منها 
بينها العراق والكويت. وقال إنه قام برحلته هبدف هتدئة األزمة وملعاجلة 
مسالة التقدم احملرز حنو إجياد تسوية شاملة يف املنطقة. ورأى، مشرياً إىل 
البالغ املشرتك الصادر عن العراق واالحتاد الروسي يف 13 تشرين األول/

أكتوبر 1994 76 ، أن العراق، للمرة األوىل رمسيًا، اعرتف باحلاجة إىل 
حل إجيايب ملسألة االعرتاف بسيادة وحدود الكويت، وفقًا للقرار 833 
الوثيقة أول اعرتاف بأن  أّية شروط مسبقة. وتضمنت  )1993( دون 
العراق جيب أن ميتثل لقرارات اجمللس ذات الصلة. وميكن أن تبدأ فرتة 
يف   ،)1991(  715 للقرار  وفقًا  للعراق،  األجل  طويل  لرصد  مراقبة 
أعقاب اعرتاف العراق الرمسي بسيادة وحدود الكويت. وسيتسىن عندئذ، 
بشرط تعاون العراق بإخالص مع األمم املتحدة، اختاذ قرار برفع حظر 
النفط، على النحو املذكور يف الفقرة 22 من القرار 687 )1991(، 
جلميع  العراق  ميتثل  عندما  املتبقية  اجلزاءات  ختفيف  أو  رفع  يف  والنظر 

قرارات اجمللس الضرورية.
أنشطة  بتحسني  املتعلقة  اآلراء  بعض  عن  أيضًا  املتحدث  وأعرب 
اجمللس يف تسوية حاالت األزمات والصراعات على أساس أوسع نطاقًا، 
وخباصة باستخدام اجلزاءات. وقال إنه قد جرت بلورة جمموعة كاملة من 
األدوات ثبتت فعاليتها يف ممارسة التأثري على أطراف الصراعات. وإىل 
حّد كبري، كانت هذه التجربة ابتكارية. وتظل اجلزاءات أقوى الوسائل 
غري العسكرية ملمارسة التأثري، وفقًا للميثاق، على الذين خيرقون النظام 
القانوين الدويل. ويعتقد االحتاد الروسي أن تطبيق اجلزاءات ينبغي أن مير 
بتصحيحات معينة، مبا يف ذلك أن يكرس اجمللس مزيداً من االهتمام 
الوقت،  نفس  يف  إجراء،  حتديد  اجلزاءات،  اعتماده  لدى  يكفل،  ألن 
اجلزاءات  جعل  مسألة كيفية  يف  التفكري  ينبغي  وأنه  رفعها،  أو  لوقفها 
من  أدىن حّد  إىل  التقليل  يتسىن  وبذلك  السياسية،  النخب  تستهدف 
معاناة الطبقات العريضة من السكان، ووضع حدود إنسانية واضحة عند 
تقرير اجلزاءات. ويف هذا الصدد، ينبغي أن توضع يف احلسبان، بعناية 
االنتباه  وإيالء  األخرى،  البلدان  على  للجزاءات  اجلانبية  اآلثار  أكرب، 
لضمان أن البلدان اجملاورة، اليت تكون يف معظم احلاالت متضررة أصاًل 
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لتطبيق  ذلك، ضحايا  على  عالوة  نفسها،  جتد  ال  الصراع،  حالة  من 
فيه طرفًا  يوجد  آخر  باعتباره جمااًل  السالم  واستشهد حبفظ  اجلزاءات. 
مثاًل  اجمللس  ممارسة  حتسني  فيه  وميكن  القرار  صنع  عملية  يف  نقيض 
بتجنب تطبيق معايري مزدوجة يف تنفيذ عمليات حفظ السالم. وطلب 
بشأن مسالة حتسني  اآلراء  تبادل  زيادة  التفكري يف  اجمللس  أعضاء  إىل 
عمل اجمللس، مبا يف ذلك بشأن مسائل أخرى. ورحب يف هذا الصدد 
باقرتاح رئيس األرجنتني عقد اجتماع للمجلس على مستوى القمة أو 
الثاين/يناير  أّي مستوى آخر يف كانون  أو على  الوزاري  املستوى  على 

. 77 1995
وذكر ممثل فرنسا أن حكومة بلده تطالب بأن يتعهد العراق رمسيًا، 
وعلى حنو واضح ودون قيد أو شرط، باحرتام استقالل وسيادة ووحدة 
على  وعالوة  الدولية.  احلدود  حرمة  باحرتام  وكذلك  الكويت،  أراضي 
نفس  طريق  عن  اخلطوة  هذه  تتخذ  أن  العراقية  السلطات  على  ذلك، 
اإلجراءات الدستورية اليت استخدمتها لضم الكويت. وأكد أن املطلوب 
من العراق هو أكثر من جمرد إجراء قانوين، إنه بادرة سياسية عامة تبني أن 
العراق يدخل مرحلة جديدة يف عالقاته مع الكويت. والتعاون مع اللجنة 
اجمللس  نظر  ملواصلة  مسبق  وشرط  عنه  غىن  ال  املتحدة  لألمم  اخلاصة 
على  املفروضة  األخرى  اجلزاءات  ورفع  أقرها.  اليت  اجلزاءات  تطبيق  يف 
العراق مبعزل عن تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 )1991( يف الوقت 
املناسب سيعتمد على وفاء العراق جبميع التزاماته األخرى، ومن بينها 
احرتام حقوق األقليات، وبصفة أعم حقوق اإلنسان، اليت تويل هلا فرنسا 
أعلى درجات األمهية. وتدرك فرنسا متامًا املعاناة اليت يتحملها سكان 
العراق وتشجب حقيقة أن حكومة العراق مل ترغب أبداً يف االستفادة 
من اإلمكانيات اليت أتيحت هلا مبوجب القرارين 706 )1991( و712 

. 78 )1991(
كذلك، ذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن على العراق أن يعرتف 
رمسيًا بسيادة الكويت ووحدة أراضيها وحدودها حسب الطريقة الدستورية 
اليت اتبعها لضم الكويت. وقالت إهنا ترحب ببيانات أعضاء اجمللس اليت 
من  هو  اجلزاءات  رفع  حنو  قدمًا  للمضي  الوحيد  السبيل  أن  إىل  تشري 
خالل التنفيذ التام جلميع القرارات ذات الصلة. وينبغي أن يرفض اجمللس 
رفضًا قاطعًا النهج الذي يروج له البعض ويدعو إىل مكافأة العراق على 
امتثاله اجلزئي لبعض التزاماته. وجيب عدم ترك العراق يعتقد أنه يستطيع 
السؤال  إن  قائلة  االلتزامات. وأضافت  أن خيتار، كما يشاء، من هذه 
الفاصل الذي يواجهه اجمللس ليس إىل مىت جيب على العراق أن يتعاون 
تعليق  قبل  الشامل  التدمري  أسلحة  بشأن  املتحدة  األمم  متطلبات  مع 
حظر النفط؛ بل السؤال احلقيقي هو ما إذا كان العراق سيواصل التعاون 
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مع مفتشي األمم املتحدة بعد تعليق احلظر. وتطرقت إىل مسألة اجلزاءات 
بشأن  الروسي  االحتاد  قاله ممثل  ما  توافق على  إهنا  فقالت  بوجه عام، 
احلاجة إىل ترشيد هنج اجمللس إزاء اجلزاءات، وإن أعضاء اجمللس تتزايد 
مشاركتهم يف املناقشة الرامية إىل حتسني أداة اجلزاءات. وتوافق أيضًا على 
ضرورة وضع مبادئ توجيهية لتكفل االتساق والرشد يف القرارات املتعلقة 
حبفظ السلم. ومع أن أفضل خيار ملعاجلة الكثري من الصراعات اإلقليمية 
هو قوة األمم املتحدة حلفظ السالم، فإن هذا يف بعض األحيان ال يكون 
اخليار املمكن أو املسؤول. فأفضل ما ميكن فعله يف بعض األحيان هو 
تأييد ائتالف من الدول لتعمل باسم اجمللس. ومع متسك اجمللس باملرونة 
وبنهج عملي، عليه أن يتأكد من عدم وجود معيار مزدوج ومن أن مجيع 
عمليات حفظ السالم، باإلضافة إىل قوات االئتالف اليت تضفي عليها 
قرارات اجمللس الشرعية، جتري أو يتم إنشاؤها وفقًا لقواعد حفظ السلم 

الدولية املعرتف هبا ومع وجود مراقبني دوليني 79 .
ذاهتا،  حّد  يف  غاية  ليست  اجلزاءات  نظم  أن  إسبانيا  ممثل  ورأى 
وإمنا أداة مصممة لتحقيق أهداف معينة حيددها اجمللس. وبالوفاء بتلك 
االستنتاجات  يستخلص  أن  عليه،  وجيب  للمجلس،  ميكن  األهداف 
يدافع  اليت  املبادئ  شيء  وقبل كل  أواًل  االعتبار  يف  آخذاً  املناسبة، 
عنها اجملتمع الدويل، واآلثار املرتتبة على السكان املعنيني وعلى البلدان 
املسؤولية  العراقية  السلطات  عاتق  على  تقع  العراق  حالة  ويف  اجملاورة. 
عن حتسني أحوال شعبها باختاذ خطوات ملموسة إلقناع اجملتمع الدويل 
بالنوايا السلمية للعراق. ويف الوقت ذاته، ينبغي أن يكون اجمللس مستعداً 
لالستجابة بشكل مناسب ألّي تغري يف املوقف من جانب السلطات 

العراقية 80 .
يزال  ال  إنه  املتحدة،  اململكة  ممثل  بصفته  متحدثًا  الرئيس،  وقال 
التفكري يف  به قبل أن يكون من املمكن  القيام  ينبغي  الكثري مما  هناك 
أّي ختفيف للجزاءات ضد العراق. وال ميكن أن تكون هناك صفقات 
العراقي  الشعب  حمنة  إن  قائاًل  وأضاف  والعراق.  اجمللس  بني  متكاملة 
حمنة حقيقية، وهي ليست مسألة ال يعريها اجمللس اهتمامًا، وبداًل من 
إصدار إعالن من جانب ممثل العراق بأنه يقبل أحكام القرارين 706 
)1991( و712 )1991(، فإنه حيرص على أن جيري اجمللس حتديثًا 
هلذين القرارين وجتديد مفعوهلما يف غضون نفس األسبوع. وفيما يتعلق 
باحلاجة إىل القيام يف الوقت املناسب برفع حظر األسلحة، وهو ما يشري 
إليه البعض، استفسر املتحدث عما إذا كان هذا هدف مرغوب فيه يف 
حّد ذاته، قائاًل إنه يثري عدداً من األسئلة اليت يلزم اإلجابة عليها قبل أن 

يكون من املمكن اتباع مسار عمل كهذا 81 .
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ودعا ممثل العراق اجمللس إىل أن ينطلق يف عمله استناداً إىل عدد من 
احلقائق األساسية املوثقة بشأن احلالة قيد النظر. ومن بني تلك العناصر 
الواردة يف البالغ املشرتك الذي أصدره العراق واالحتاد الروسي يف 13 
اليت  العراقية  القوات  أن  األول/أكتوبر 1994، وكذلك حقيقة  تشرين 
اخللفية موجودة على أرض  وأعيدت إىل مواقعها  جرى حتريكها مؤخراً 
القرار  من  جيم  للجزء  امتثل  العراق  أن  هي  األخرى  واحلقائق  عراقية. 
والوكالة  اخلاصة  اللجنة  مع  يتعاون  زال  وما  وتعاون   )1991(  687
الذي  يتعلق هبذه املسألة،  الذرية واملنهج الصحيح فيما  للطاقة  الدولية 
ينسجم مع جوهر قرارات اجمللس ومع امليثاق ومع اهلدف الذي جيمع 
عليه اجملتمع الدويل، وهو حتقيق السالم واألمن واالستقرار، هو أن يضع 
الصحيح  القانوين  التفسري  وفق  يعمل  وأن  أمامه  احلقائق  هذه  اجمللس 
واملنصف لقراراته من أجل حتقيق العدالة وتأمني احلقوق املشروعة لكل 

األطراف 82 .
ورأى ممثل الكويت أنه قد بات واضحًا أن اجمللس يرى أن قراراته 
وقانونية ال ميكن  سياسية  يتجزأ، وهي وحدة  ال  الصلة هي كل  ذات 
التسامح فيها، وال ميكن للمجلس أن يقبل األساليب اليت يتبعها النظام 
العراقي يف انتقائه للفقرات اليت ال متس جوهر املشكلة. وسرد عدداً من 
الرمسي  االعرتاف  بينها  ومن  بعد،  العراق  هبا  يوف  مل  اليت  االلتزامات 
الدولية  باحلدود  واالعرتاف  تراهبا؛  ووحدة  واستقالهلا  الكويت  بسيادة 
للكويت على النحو املنصوص عليه يف القرار 833 )1993(؛ وتدمري 
مجيع أسلحة الدمار الشامل العراقية؛ واالمتناع عن اإلرهاب أو عن دعم 
انتهاك حقوق اإلنسان.  اتباع سياسة قمع أو  اإلرهاب؛ واالمتناع عن 
وفّسر أيضًا رأي الكويت بشأن النقاط التالية: التزام العراق بتنفيذ مجيع 
االكتفاء  وعدم  شرط؛  أو  قيد  دون  الصلة  ذات  األمن  جملس  قرارات 
بالتعبري عن نية التنفيذ كبديل عن التنفيذ الفعلي؛ ورفض أّي صيغة ميكن 
تفسريها على أهنا تضع امتثال العراق ملطلب اجمللس رهنًا حبصوله على 
وعد من اجمللس بتنفيذ التزامات يف املقابل؛ وعدم السماح للعراق بأن 
يتفاوض مع اجمللس أو مع أّي طرف آخر أو أطراف أخرى بشأن قرارات 
اعتمدها اجمللس أو بشأن كيفية تنفيذها؛ ورْفض مبدأ السماح للتهديد 
واالبتزاز واستخدام القوة أو التهديد هبا أن يرتب ملرتكبه حقوقًا، أو أن 
السماح  وعدم  هبا؛  الوفاء  عليه  مسؤوليات  عن  للتغاضي  سببًا  يكون 
للعراق بأن يكون انتقائيًا يف تنفيذ التزاماته أو إحالة االلتزامات املتبقية 
إىل احلل الثنائي أو إىل أطر خارج اجمللس؛ واحلاجة إىل التأكد، من خالل 
األحداث  ضوء  ويف  للعراق.  احلسنة  النوايا  من  عليها،  متفق  ضوابط 
األخرية، من الضروري أن يقيس اجمللس تنفيذ العراق لاللتزامات املرتتبة 
التزاماته  عليه وأن يضع ضوابط وإجراءات ملنع العراق من الرتاجع عن 
وزرها  يتحمل  العراقي  الشعب  معاناة  إن  وقال كذلك  التنفيذ.  بشأن 
ورفضه  التزامات  من  عليه  ما  تنفيذ  رفضه  بسبب  ذاته  العراقي  النظام 

املرجع نفسه، الصفحتان 15 و16.  82

الرخصة اليت منحها له اجمللس مبوجب القرارين 706 )1991( و712 
. 83 )1991(

المقرر المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
)الجلسة 3459(: بيان من الرئيس

األمني  إىل  موجهة   1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   13 مؤرخة   برسالة 
الثاين/نوفمرب  تشرين   12 مؤرخة  رسالة  العراق  ممثل  أحال   ، 84 العام 
1994 موجهة من وزير خارجية العراق حييل هبا نسخة من إعالن صادر 
ونسخة   ،1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   10 بتاريخ  الوطين  اجمللس  عن 
اللذين  العراقي،  الثورة  قيادة  جملس  عن  الصادر   200 رقم  القرار  من 
اإلقليمية واستقالهلا  الكويت وسالمتها  بسيادة  العراق  اعرتاف  يؤكدان 
لرتسيم  املتحدة  األمم  جلنة  خططتها  الدولية كما  وحدودها  السياسي 
احلدود بني العراق والكويت، وفق أحكام القرار 833 )1993(. وذكر 
وزير اخلارجية أن العراق ينطلق من أن جملس األمن يعمل وفق التفسري 
العدالة  قواعد  تطبيقها  يف  يتبع  وأنه  عنه،  الصادرة  للقرارات  القانوين 
واإلنصاف. ويف املقدمة من ذلك رفع احلصار الشامل، وكخطوة أوىل 
تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 )1991( بصورة كاملة وبدون قيود 

أو شروط إضافية.
وبرسالة مؤرخة 13 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل رئيس 
الكويت  عن جملس وزراء  بيانًا صادراً  الكويت  اجمللس 85 ، أحال ممثل 
الصادرين عن  القرارين  بشأن  الثاين/نوفمرب 1994  تشرين  بتاريخ 12 
جملس قيادة الثورة واجمللس الوطين يف العراق بتاريخ 10 تشرين الثاين/

نوفمرب 1994. وأكد جملس الوزراء أن القرارين املذكورين آنفًا مها خطوة 
يف االجتاه الصحيح حنو تنفيذ العراق جلميع القرارات ذات الصلة ونتيجة 
إلصرار اجملتمع الدويل، ممثاًل يف جملس األمن، على ضرورة هذا التنفيذ 
القرارات. ويؤكد  السياسية والقانونية املكرسة يف هذه  وتأكيده لوحدته 
خطوات  العراق  قبل  من  اخلطوة  هذه  تتبع  أن  وضرورة  أمهية  كذلك 
مماثلة يف اجتاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة، ومن بينها القرار 949 
)1994( ليثبت العراق نواياه احلسنة جتاه دولة الكويت والدول اجملاورة.

ويف اجللسة 3459، املعقودة يف 16 تشرين الثاين/نوفمرب 1994، 
وجهت  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس  استأنف 
الرئيسة )الواليات املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل الرسالتني املذكورتني 
أعاله املوجهتني من ممثلي العراق والكويت. مث أعلنت الرئيسة أهنا قد 

املرجع نفسه، الصفحات 16 إىل 18.  83

.S/1994/1288  84

.S/1994/1291  85



مرجع ممارسات مجلس األمن — ملحق 1993 - 1995 — المجلد الثاني  ٨94

ُأذن هلا، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن تديل 
بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 86 :

تلقى جملس األمن الرسالة املؤرخة 12 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 
واملوجهة إىل رئيسة اجمللس من وزير خارجية العراق، واليت حييل مبوجبها 
نسخة من كل من قرار جملس قيادة الثورة رقم 200، املؤرخ 10 تشرين 
الثاين/نوفمرب 1994 واملوقع من رئيسه، السيد صدام حسني، وإعالن 
الثاين/نوفمرب 1994،  العراقي، املؤرخ أيضًا 10 تشرين  الوطين  اجمللس 
اللذين يؤكدان اعرتاف العراق الذي ال عوده عنه وغري املشروط بسيادة 
دولة الكويت وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي، وباحلدود الدولية 
بني مجهورية العراق ودولة الكويت كما رمستها جلنة األمم املتحدة لرتسيم 
احلدود بني العراق والكويت، ويؤكدان احرتام العراق حلرمة تلك احلدود، 
وذلك وفقًا لقرار اجمللس 833 )1993( املؤرخ 27 أيار/مايو 1993.

إن اجمللس يرحب هبذا التطور، وقد كتبت رئيسة اجمللس إىل املمثل 
الثاين/نوفمرب  تشرين  مؤرخة 16  رسالة  بذلك يف  تفيده  للعراق  الدائم 
1994. ويالحظ اجمللس أن العراق قد اختذ هذا اإلجراء امتثااًل لقرار 
إجراءات  مبوجب  فيه،  لبس  ال  التزامًا  والتزم   ،)1993( اجمللس 833 
اإلقليمية  وسالمتها  الكويت  سيادة  باحرتام  ورمسية،  وافية  دستورية 
وحدودها، على النحو املطلوب يف قرارات اجمللس 687 )1991( املؤرخ 
3 نيسان/أبريل 1991، و833 )1993( و949 )1994( املؤرخ 15 

تشرين األول/أكتوبر 1994.
وإن اجمللس يرى أن هذا القرار الذي اختذه العراق ميثل خطوة هامة 
يف اجتاه تنفيذ قرارات اجمللس ذات الصلة. ويف الرسالة السالفة الذكر، 
سيتابعون عن  اجمللس  أعضاء  أن  العراق  اجمللس حكومة  رئيسة  أبلغت 
كثب تنفيذ العراق للقرار الذي اختذه، كما سيواصلون إبقاء اإلجراءات 
اليت يتخذها العراق إلمتام امتثاله جلميع قرارات اجمللس ذات الصلة، قيد 

االستعراض.

المقرر المؤرخ 10 نيسان/أبريل 1995: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

يف 31 آذار/مارس 1995، وعماًل بالقرار 689 )1991(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت 
آذار/مارس  األول/أكتوبر 1994 إىل 31  الفرتة من 1 تشرين  يغطي 
1995 87 . وأفاد األمني العام يف التقرير بأنه أثناء الفرتة املستعرضة ساد 
بني  السالح  املنزوعة  املنطقة  ويف  احلدود  طول  على  عام  بوجه  اهلدوء 
بالتعاون  أداء وظائفها،  البعثة حظيت، يف  إن  وقال  والكويت.  العراق 

.S/PRST/1994/68  86

.S/1995/251  87

على  باإلبقاء  وأوصى  والكويتية.  العراقية  السلطات  من جانب  الفّعال 
البعثة.

اجمللس  رئيس  أبلغ   ، 88 نيسان/أبريل 1995  مؤرخة 10  وبرسالة 
)اجلمهورية التشيكية( األمني العام مبا يلي:

وفقًا ألحكام قرار جملس األمن 689 )1991( ويف ضوء تقريركم، 
املتحدة  األمم  بعثة  مواصلة  أو  إهناء  مسألة  اجمللس  أعضاء  استعرض 

للمراقبة يف العراق والكويت فضاًل عن طرائق عملها.
وأتشرف بإبالغكم بأن أعضاء اجمللس يتفقون مع توصيتكم باإلبقاء 
مرة  املسألة  استعراض  قرروا  للقرار 689 )1991(  ووفقًا  البعثة.  على 

أخرى قبل 7 تشرين األول/أكتوبر 1995.
وأود أيضًا إبالغكم مبا رآه أعضاء اجمللس من إحاطتكم علمًا مبا 
تعاون  على  ملهامها  أدائها  يف  “البعثة حتصل  أن  من  تقريركم  يف  ذكر 
فّعال من قبل السلطات العراقية والسلطات الكويتية”. ويشدد األعضاء 
يلزم  ما  بعمل كل  بالتزاماهتما  التقيد  والكويت  للعراق  ينبغي  أنه  على 
مهامها.  ألداء  الضرورية  عملياهتا  يف  البعثة  حركة  حلرية  التام  للتسهيل 
والكويت  العراق  يراعي  أن  األمل يف  أيضًا عن  اجمللس  أعضاء  ويعرب 
نظم البعثة واقرتاحاهتا الرامية إىل التقليل من خطر وقوع حوادث على 

طول خط احلدود.

المقرر المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995 )الجلسة 
3519(: القرار 9٨6 )1995(

استأنف   ،1995 نيسان/أبريل   14 يف  املعقودة   ،3519 اجللسة  يف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
اليابان، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة، بدون أن يكون له احلق 
يف التصويت. ووجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار مقدم 

من األرجنتني ورواندا وعمان واململكة املتحدة والواليات املتحدة 89 .
وحتدث ممثل إيطاليا قبل التصويت، فذكر أن تأييد وفد بلده ملشروع 
القرار ينطلق من اقتناعه بأنه لئن كانت اجلزاءات ال تزال إحدى األدوات 
فإهنا  الدويل،  للقانون  االمتثال  لفرض  امليثاق  يوفرها  اليت  فعالية  األكثر 
ينبغي أاّل تؤدي إىل عاقبة شديدة تصيب كل السكان املدنيني بالبؤس 
واجلوع الشديدين. وقال إنه باإلضافة إىل ذلك، فإن جتربة املاضي توضح 
أن اجلزاءات إذا طبقت على حنو غري مميز، ستجعل الشعب يلتف حول 
حكومته املستهدفة بداًل من تعبئته ضدها. وهذا ال يعين أن اجلزاءات 
ال ينبغي اعتمادها أو تنفيذها. ولكن حىت تكون هذه اجلزاءات فّعالة 
ينبغي على الدوام أن تطبق حبذر ويف أضيق احلدود وينبغي قبل كل شيء 
أن تكون موجهة بشكل خاص لتجنب حدوث أّية آثار جانبية سلبية 
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٨95 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

خطرية. وقال أيضًا إن مشروع القرار مثرة جهد مشرتك إلنتاج نص متوازن 
ال ينتهك سيادة العراق وسالمته اإلقليمية 90 .

وذكر ممثل الصني أن العراق ينبغي أن يواصل تعاونه مع األمم املتحدة 
يف تنفيذ القرارات ذات الصلة، ويف غضون ذلك، ينبغي للمجلس أن 
يواصل النقاش، يف موعد مبكر، بشأن رفع احلظر النفطي املفروض على 
للقرارات.  العراق  تنفيذ  إنسانية ويف ضوء  اعتبارات  إىل  استناداً  العراق 
ولدى معاجلة هذه املسألة فإن السيادة والسالمة اإلقليمية واالستقالل 
احرتامها  ينبغي  العراق،  فيها  مبا  املنطقة  يف  البلدان  جلميع  السياسي 
تأكيده يف  أعيد  الذي  النحو  الدويل على  بالكامل من جانب اجملتمع 
مشروع القرار املعروض على اجمللس. واهلدف األساسي ملشروع القرار هو 
ختفيف احلالة اإلنسانية يف العراق وهذا جمرد تدبري مؤقت. ويستند تأييد 
الصني ملشروع القرار إىل أهنا تفهم أنه حاملا تنضج الظروف ينبغي أن 
يبدأ اجمللس النظر يف ختفيف اجلزاءات على العراق. ويف الوقت نفسه، 
تعرب الصني عن حتفظات على األحكام الواردة يف مشروع القرار بشأن 
العراقي وتوزيع األموال اإلنسانية على  النفط  توجيه شحنات صادرات 
احملافظات الشمالية الثالث يف العراق. وهي مسائل تقع يف نطاق سيادة 
العراق، وجيب إجياد حل مالئم هلا، وذلك بالتشاور مع العراق، لضمان 

تنفيذ اآللية اليت جيسدها مشروع القرار 91 .
وذكر ممثل هندوراس أن وفد بلده يرى أن نظام اجلزاءات يصبح، 
عندما يطبق تطبيقًا فعااًل، أداة هامة الستعادة السلم واألمن الدوليني، 
وهو مفضل على استخدام القوة لتحقيق النتيجة املرجوة. ولكن عندما 
على  أثرها  لتخفيف  حمددة  تدابري  يف  النظر  فينبغي  اجلزاءات،  تفرض 
اجلزاءات  تستغرقه  الذي  الوقت  طال  وكلما  األبرياء؛  املدنيني  السكان 
لتحقيق أثرها املنتوى، يصبح األثر أكثر خطورة. ومع أنه يكون هناك مثن 
إنساين جيب دائمًا دفعه عندما تفرض اجلزاءات، ينبغي مناقشة التدابري 
اجملتمع  يف  الضعيفة  بالقطاعات  يلحق  الذي  األذى  لتخفيف  الالزمة 
املتضرر. وقال يف هذا الصدد إن قرار فرض جزاءات اقتصادية ُيتخذ يف 
إطار النظام القانوين الدويل. ولذلك، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار القانون 
على  تطبق  اإلنسانية  باملساعدة  تتعلق  قواعد  يتضمن  الذي  اإلنساين، 

فئات خمتلفة من األفراد احملميني 92 .
وقال ممثل إندونيسيا إن وفد بلده يأسف ألن مشروع القرار املعروض 
على اجمللس ال يفي بتوقعاته. فمع أن اإلشارة إىل مبدأي السيادة ووحدة 
األراضي ُأدرجت يف مشروع القرار، يالحظ الوفد أن حمتوياهتا ال تتسق 
مع هذين املبدأين. ووجه االنتباه يف هذا الصدد إىل الفقرة 6 اليت تنص 
على أن “جيري شحن القدر األكرب من النفط واملنتجات النفطية” عرب 

S/PV.3519، الصفحتان 2 و3.  90

املرجع نفسه، الصفحتان 3 و4.  91

املرجع نفسه، الصفحتان 4 و5.  92

خط أنابيب كركوك - يومورتاليك. وقال إنه جيب أن حُترتم سيادة العراق 
ووحدة أراضيه، ولذلك ينبغي أن ميّكن العراق من تقرير استخدام خط 
الفصل  تطبيق  فإن  ذلك،  عن  وفضاًل  اإلنتاج.  للنقل وألغراض  أنابيبه 
السابع من امليثاق ينبغي أن يوجه بشكل حمدد لتحقيق السلم واألمن يف 
املنطقة وينبغي أاّل يطبق للتدخل يف الشؤون الداخلية للعراق. ويود وفد 
بلده أيضًا أن يعرب عن حتفظاته فيما يتعلق بالفقرة 8 )ب(، اليت تصف 
التزام العراق بإكمال توزيع اإلغاثة اإلنسانية وتوفري أموال تزيد على نسبة 
أنه من  املتحدث  النفطية. وأوضح  منتجاته  املائة من عائدات  10 يف 
األكثر مالءمة عدم ذكر قدر معني من األموال خيصص للمحافظات 
الشمالية الثالث داخل العراق. فهذا النص من شأنه أن يشكل خرقًا 
ملبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، كما أن من 
شأنه أن يقدم تشجيعًا للحركات االنفصالية يف اجلزء الشمايل من العراق. 
ويعتقد وفد بلده أن احلالة اإلنسانية يف العراق ينبغي أن ُتتناول بطريقة 
شاملة، وأن االعتبارات اإلنسانية ينبغي أن تسود. ومع التحفظات اليت 

أبدهتا إندونيسيا، فإهنا ستؤيد مشروع القرار 93 .
ورأى ممثل نيجرييا أن اجلزاءات ليس اهلدف منها معاقبة السكان 
بأسرهم، بل تعديل سلوك قيادة بلد أو طرق هتدد أعماله السلم واألمن 
سيادة  احرتام  ضرورة  القرار  مشروع  يف  اهلامة  اجلوانب  ومن  الدوليني. 
العراق وسالمته اإلقليمية بشكل صريح. وبعد اإلصرار على أن العراق 
يشجع  أاّل  ينبغي  اإلقليمية،  وسالمتهم  جريانه  بسيادة  يقر  أن  جيب 
تقّوض  أهنا  على  تفّسر  أن  إجراءات ميكن  يتخذ  أو  اجمللس سياسات 
ميس  لئال  أيضًا  احلذر  توخي  وجيب  اإلقليمية.  وسالمته  العراق  سيادة 
مشروع القرار أحكام القرارات السابقة للمجلس أو ينتقص منها على 
أّي حنو كان. وقال كذلك إن مشروع القرار احلايل، خالفًا للقرارين 706 
)1991( و712 )1991(، ممكن التنفيذ. وفيما يتعلق بالفقرة 6 من 
التنازالت  لو حصل على مزيد من  يود  بلده  النص، كان وفد  مشروع 
حبيث ال تكون هناك إشارة إىل نسبة النفط اليت ستشحن عن طريق خط 
أنابيب معنّي. ومع ذلك يدرك وفد بلده متام اإلدراك أن احلالة اليت هي 
قيد النظر ليست طبيعية: فالعراق يف موقف فريد؛ فهو خاضع للجزاءات 
ومن مث ال ميكنه أن ينقض قرارات اجمللس. ومع أن مشروع القرار إنساين 
فإنه ليس منفصاًل عن مسائل أكرب تتصل باحلالة بني العراق والكويت، 
ومن هنا تنبع ضرورة االعرتاف باملبادئ األساسية للميثاق بشأن سيادة 
ليست  أهنا  باعتبار  اإلقليمية  وسالمتها  واستقالهلا  املنطقة  دول  مجيع 
لتسوية  باستخدامها  التهديد  أو  القوة  استخدام  ورفض  تفاوض؛  حمل 

املنازعات بني الدول 94 .
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وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 
القرار 986 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته السابقة ذات الصلة،

للسكان  اخلطرية  والصحية  التغذوية  احلالة  إزاء  القلق  يساوره  وإذ 
العراقيني، وإزاء خطر زيادة تدهور هذه احلالة،

واقتناعًا منه بضرورة توفري االحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي، 
كإجراء مؤقت، إىل أن يفي العراق بقرارات جملس األمن ذات الصلة، 
نيسان/أبريل   3 املؤرخ   )1991(  687 القرار  اخلصوص  وجه  وعلى 
1991، مبا يسمح للمجلس باختاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأوجه 
املؤرخ 6 آب/أغسطس  القرار 661 )1990(  إليها يف  املشار  احلظر 

1990، وذلك وفقًا ألحكام تلك القرارات،

بشكل  اإلنسانية  الغوثية  املعونة  توزيع  بضرورة  أيضًا  منه  واقتناعًا 
منصف على مجيع قطاعات السكان العراقيني يف مجيع أحناء البلد،

العراق  بسيادة  األعضاء  الدول  مجيع  التزام  جديد  من  يؤكد  وإذ 
وسالمته اإلقليمية،

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابق من ميثاق األمم املتحدة،
يأذن للدول، بصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 )أ( و3   -  1
)ب( و4 من القرار 661 )1990( والقرارات الالحقة ذات الصلة، بأن 
تسمح باسترياد النفط واملنتجات النفطية اليت يكون منشؤها العراق، مبا 
يف ذلك املعامالت املالية وغريها من املعامالت األساسية املتصلة مباشرة 
بذلك، مبا يكفي لتوفري عائد مببلغ ال يتجاوز جمموعه بليونًا واحداً من 
دوالرات الواليات املتحدة كل تسعني يومًا، وذلك لألغراض املبينة يف 

هذا القرار ورهنًا بالشروط التالية:

 661 القرار  مبوجب  املنشأة  األمن  جملس  جلنة  موافقة  )أ( 
)1990(، لضمان شفافية كل صفقة واتفاقها مع األحكام األخرى 
هلذا القرار، وذلك بعد قيام الدولة املعنية بتقدمي طلب تؤيده حكومة 
العراق، لكل عملية يعتزم إجراؤها لشراء النفط واملنتجات النفطية من 
العراق، مبا يف ذلك تفاصيل سعر الشراء بالقيمة املعقولة اليت حيددها 
إىل حساب  يسدد  اعتماد  وفتح خطاب  التصدير،  ووجهة  السوق، 
وكذلك  القرار،  هذا  ألغراض  العام  األمني  سينشئه  الذي  الضمان 
اتصااًل  تتصل  أخرى  أساسية  معاملة  أو  مالية  معاملة  أّي  تفاصيل 

مباشراً بذلك؛

قيام اجلهة املشرتية يف الدول املعنية بسداد املبلغ الكامل لكل  )ب( 
صفقة لشراء النفط واملنتجات النفطية من العراق مباشرة إىل حساب 

الضمان الذي سينشئه األمني العام ألغراض هذا القرار؛

يأذن لرتكيا، بصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 )أ( و3   -  2
بأن  أعاله،   1 الفقرة  )1990( وألحكام  القرار 661  من  و4  )ب( 
العراق،  منشؤها  يكون  اليت  النفطية  واملنتجات  النفط  باسترياد  تسمح 
)ج(   8 الفقرة  يف  إليها  املشار  املئوية  النسبة  خصم  بعد  يكفي،  مبا 
التعريفة اجلمركية خلط  للوفاء برسوم  التعويضات،  أدناه لصاحل صندوق 
األنابيب، على النحو الذي يقرره املفتشون املستقلون املشار إليهم يف 
الفقرة 6 أدناه، بعد التدقيق، أنه معقول، وذلك لنقل النفط واملنتجات 
على  تركيا  يف  يومورتاليك   - أنابيب كركوك  خط  عرب  العراقية  النفطية 

النحو املأذون به يف الفقرة 1 أعاله؛

يقرر أن يبدأ نفاذ الفقرتني 1 و2 من هذا القرار يف الساعة   -  3
00/01 بتوقيت الساحل الشرقي للواليات املتحدة من اليوم الذي يلي 
قيام رئيس اجمللس بإبالغ أعضاء اجمللس بأنه تلقى من األمني العام التقرير 
املطلوب إليه تقدميه يف الفقرة 13 أدناه، وأن تظال نافذتني لفرتة أّولية 
مدهتا مائة ومثانون يومًا، ما مل يتخذ اجمللس تدابري أخرى ذات صلة فيما 

يتعلق بأحكام القرار 661 )1990(؛

يقرر أيضًا استعراض دقيق جلميع جوانب تنفيذ هذا القرار   -  4
بعد تسعني يوما من بدء نفاذ الفقرة 1 أعاله، ومرة أخرى قبل انتهاء فرتة 
املائة ومثانني يوما األّولية، عند تلقي التقارير املشار إليها يف الفقرتني 11 
و12 أدناه، ويعرب عن اعتزامه القيام، قبل هناية فرتة املائة ومثانني يومًا، 
بالنظر بعني التأييد يف جتديد أحكام هذا القرار، شريطة أن تبني التقارير 
املشار إليها يف الفقرتني 11 و12 أدناه أن هذه األحكام تنفذ تنفيذاً 

مرضيًا؛

يقرر كذلك أن يبدأ نفاذ بقية فقرات هذا القرار على الفور؛  -  5

برصد  القرار 661 )1990(  املنشأة مبوجب  اللجنة  يأمر   -  6
العراق عن طريق  يصدرها  اليت  النفطية  واملنتجات  النفط  بيع  عمليات 
خط أنابيب كركوك - يومورتاليك من العراق إىل تركيا ومن ميناء البكر 
لتحميل النفط، وذلك مبساعدة مفتشني مستقلني يعينهم األمني العام، 
النفطية  واملنتجات  النفط  بكميات  علم  على  اللجنة  بإبقاء  ويقومون 
القرار،  هذا  من   1 الفقرة  نفاذ  بدء  تاريخ  بعد  العراق  من  املصدرة 
وبالتحقق من أن سعر شراء النفط واملنتجات النفطية هو سعر معقول يف 
ضوء الظروف السائدة يف السوق ومن أنه، ألغراض الرتتيبات احملددة يف 
هذا القرار، جيري شحن القدر األكرب من النفط واملنتجات النفطية عرب 
خط أنابيب كركوك - يومورتاليك، وأن الكمية املتبقية ُتصدر من ميناء 

البكر لتحميل النفط؛

يطلب إىل األمني العام إنشاء حساب ضمان ألغراض هذا   -  7
القرار، وتعيني حماسبني قانونيني عامني مستقلني ملراجعة هذا احلساب، 

وإبقاء حكومة العراق مطلعة متامًا على تشغيل احلساب؛
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يقرر أن ُتستخدم األموال املودعة يف حساب الضمان للوفاء   -  8
التالية،  األخرى  ولألغراض  العراقيني  للسكان  اإلنسانية  باالحتياجات 
ويطلب إىل األمني العام استخدام األموال املوضوعة يف حساب الضمان 

ملا يلي:
الغذائية  واملواد  الصحية  واللوازم  األدويـــة  تصديـــر  متويـــل  )أ( 
واملواد واإلمدادات الالزمة لالحتياجات املدنية األساسية، إىل العراق، 
وفقًا إلجراءات اللجنة املنشأة مبوجب القرار 661 )1990(، وذلك 
 ،)1991(  687 القرار  من   20 الفقرة  يف  إليه  املشار  النحو   على 

رهنًا مبا يلي:
أن يكون كل تصدير للسلع بناًء على طلب حكومة العراق؛  ’1‘

بشكل  السلع  هذه  توزيع  فّعالة  بصورة  العراق  يضمن  أن   ’2‘
عليها،  ويوافق  العام  األمني  إىل  تقدم  خطة  أساس  على  منصف، 

وتتضمن وصفًا للسلع اليت يتم شراؤها؛
املصدرة  السلع  بأن  موثقًا  تأكيداً  العام  األمني  يتلقى  أن   ’3‘

املعنية قد وصلت إىل العراق؛
بالنظر إىل الظروف االستثنائية السائدة يف احملافظات الثالث  )ب( 
املستوردة  السلع  بتوزيع  العراق  حكومة  قيام  إكمال  أدناه،  املذكورة 
مبوجب هذا القرار، من أجل ضمان التوزيع املنصف للمعونة الغوثية 
أحناء  مجيع  يف  العراقيني  السكان  قطاعات  مجيع  على  اإلنسانية 
من  دوالر  مليون  و150  مليون   130 بني  يرتاوح  ما  بتوفري  البلد، 
املتحدة  األمم  لربنامج  يومًا  تسعني  املتحدة كل  الواليات  دوالرات 
اإلنساين املشرتك بني الوكاالت الذي يعمل داخل األراضي املشمولة 
الثالث، دهوك وأربيل  الشمالية  العراقية  العراق يف احملافظات  بسيادة 
والسليمانية، إاّل إذا بيع من النفط واملنتجات النفطية خالل أّية فرتة 
متتد تسعني يومًا مبا ال يصل مثنه إىل بليون دوالر، وحينئذ جيوز لألمني 

العام أن يوفر مبلغًا أقل نسبيًا هلذا الغرض؛
املودعة يف حساب  األموال  املئوية من  النسبة  نفس  حتويل  )ج( 
 )1991( قراره 705  من   2 الفقرة  يف  اجمللس  قررها  اليت  الضمان، 

املؤرخ 15 آب/أغسطس 1991، إىل صندوق التعويضات؛
يتعلق  فيما  املتحدة  األمم  تتحملها  اليت  بالتكاليف  الوفاء  )د( 
واألنشطة  العامني  القانونيني  واحملاسبني  املستقلني  املفتشني  بنفقات 

املرتبطة بتنفيذ هذا القرار؛
الوفاء بالتكاليف اجلارية لعمل اللجنة اخلاصة، ريثما يتم يف  )هـ( 
وقت الحق التسديد الكامل لتكاليف تنفيذ املهام املأذون هبا مبوجب 

اجلزء جيم من القرار 687 )1991(؛
الوفاء بأّي نفقات معقولة، عدا تلك اليت تسدد يف العراق،  )و( 
تتصل  أهنا  القرار 661 )1990(  املنشأة مبوجب  اللجنة  تقرر  واليت 
مباشرة بتصدير العراق للنفط واملنتجات النفطية على النحو املسموح 

به مبوجب الفقرة 1 أعاله، أو مبا يتم تصديره إىل العراق من قطع غيار 
يلزم  وما  أدناه،   9 الفقرة  مبوجب  به  املسموح  النحو  على  ومعدات 

لذلك من أنشطة بصورة مباشرة؛
توفري مبلغ يصل إىل 10 ماليني دوالر من دوالرات الواليات  )ز( 
املتحدة كل تسعني يومًا من األموال املودعة يف حساب الضمان لسداد 
املبالغ املتوخاة مبوجب الفقرة 6 من القرار 778 )1992( املؤرخ 2 

تشرين األول/أكتوبر 1992؛
يأذن للدول بأن تسمح، بصرف النظر عن أحكام الفقرة 3   -  9

)ج( من القرار 661 )1990(، مبا يلي:
أن ُيصّدر إىل العراق ما يلزم من قطع غيار ومعدات أساسية  )أ( 
العراق، رهنًا  يومورتاليك يف  أنابيب كركوك -  املأمون خلط  للتشغيل 
مبوافقة مسبقة من اللجنة املنشأة مبوجب القرار 661 )1990( على 

كل عقد من عقود التصدير؛
للصادرات  مباشرة  بصورة  تلزم  اليت  باألنشطة  االضطالع  )ب( 
املعامالت  أعاله، مبا يف ذلك  )أ(  الفرعية  الفقرة  املأذون هبا مبوجب 

املالية املتصلة هبا؛
 661 القرار  من   4 الفقرة  أحكام  ملا كانت  أنه،  يقرر   -  10
إمكانية  القرار 778 )1992( حتول دون  والفقرة 11 من   )1990(
سداد تكاليف الصادرات واألنشطة املأذون هبا مبوجب الفقرة 9 أعاله 
متويل  استثنائية  بصورة  جيوز  األحكام،  لتلك  وفقًا  اجملمدة  األموال  من 
تكلفة هذه الصادرات واألنشطة، إىل حني البدء بسداد مبالغ حلساب 
الضمان املنشأ ألغراض هذا القرار، وبعد موافقة اللجنة املنشأة مبوجب 
خطابات  بواسطة  حدة،  على  حالة  على كل   )1990(  661 القرار 
اعتماد ُتسحب خصمًا من مبيعات النفط اليت ستتم يف املستقبل واليت 

تودع إيراداهتا يف حساب الضمان؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس، كل تسعني يومًا   -  11
بعد بدء نفاذ الفقرة 1 أعاله ومرة أخرى قبل انتهاء فرتة املائة ومثانني 
األمم  موظفو  هبا  يقوم  اليت  املراقبة  إىل  فيه  يستند  تقريراً  األّولية،  يوما 
املتحدة يف العراق، وإىل املشاورات اليت جتري مع حكومة العراق، حول 
ما إذا كان العراق قد كفل بشكل منصف توزيع األدوية واللوازم الصحية 
واملواد الغذائية واملواد واإلمدادات الالزمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية 
أّي  تقريره  يضمن  وأن  أعاله،  )أ(   8 الفقرة  أحكام  مبوجب  واملمولة 
مالحظات قد تكون لديه عن كفاية اإليرادات لتلبية احتياجات العراق 
اإلنسانية، وعن قدرة العراق على تصدير كميات من النفط واملنتجات 

النفطية تكفي لتوفري املبلغ املشار إليه يف الفقرة 1 أعاله؛
 )1990( القرار 661  مبوجب  املنشأة  اللجنة  إىل  يطلب   -  12
العام، ما يلزم من إجراءات عاجلة  أن تضع، بتنسيق وثيق مع األمني 
لتنفيذ الرتتيبات الوارد ذكرها يف الفقرات 1 و2 و6 و8 و9 و10 من 
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هذا القرار، وأن تقدم إىل اجمللس، بعد تسعني يومًا من بدء نفاذ الفقرة 
1 أعاله، ومرة أخرى قبل انتهاء فرتة املائة ومثانني يومًا األّولية، تقريراً عن 

تنفيذ هذه الرتتيبات؛
يطلب إىل األمني العام أن يتخذ ما يلزم من تدابري لكفالة   -  13
أو  ترتيبات  أّي  يف  بالدخول  له  ويأذن  فعااًل،  تنفيذاً  القرار  هذا  تنفيذ 
اتفاقات الزمة هلذا الغرض، ويطلب إليه أن يقدم تقريراً إىل اجمللس حال 

قيامه بذلك؛
هلذا  اخلاضعان  النفطية  واملنتجات  النفط  يستثىن  أن  يقرر   -  14
القرار، رغم أحقية العراق يف ملكيتهما، من أّي إجراءات قانونية وأاّل 
التحفظ، وأن  أو  أو احلجز  املصادرة  خيضعان ألّي شكل من أشكال 
تتخذ مجيع الدول، كل يف إطار نظامها القانوين احمللي، كل ما قد يلزم 
من خطوات لضمان هذه احلماية، وكفالة عدم حتويل إيرادات املبيعات 

عن األغراض احملددة هلا يف هذا القرار؛
يؤكد أن حساب الضمان املنشأ ألغراض هذا القرار يتمتع   -  15

بامتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا؛
يؤكد أن مجيع من يعينهم األمني العام من أشخاص لغرض   -  16
تنفيذ هذا القرار يتمتعون بامتيازات وحصانات بوصفهم خرباء موفدين 
ألداء مهام لصاحل األمم املتحدة وذلك وفقًا ألحكام اتفاقية امتيازات 
األمم املتحدة وحصاناهتا، ويطلب من حكومة العراق أن تتيح هلم حرية 
احلركة الكاملة وكل ما يلزم هلم من تسهيالت ألداء واجباهتم يف تنفيذ 

هذا القرار؛
يؤكد أنه ال يوجد يف هذا القرار ما ميس بأّي حال بواجب   -  17
العراق بالتقيد بدقة جبميع التزاماته املتعلقة خبدمة دينه اخلارجي وسداده، 

وفقًا لآلليات الدولية املالئمة؛
يؤكد أيضًا أنه ليس يف هذا القرار ما ينبغي أن يفسر على   -  18

أنه يشكل تعديًا على سيادة العراق وسالمته اإلقليمية؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  19

 986 القرار  أن  فذكر  التصويت  بعد  األرجنتني  ممثل  وحتّدث 
استثناء  ل  يشكِّ الذي  والكويت،  العراق  بني  باحلالة  املتصل   )1995(
يرمي  فهو  إنساين:  هدف  له  العراق،  على  املفروضة  اجلزاءات  لنظام 
يف  وأشار،  العراقي.  الشعب  أفراد  جلميع  اإلنسانية  احلالة  ختفيف  إىل 
هذا الصدد، إىل أن وفد بلده كان قد اقرتح وضع نظام مؤقت بسيط 
ومرن حيل حمل النظام املنشأ مبقتضى القرارين 706 )1991( و712 
)1991(، اللذين خيدمان نفس الغرض، ولكن مل ينّفذا قط من جانب 

حكومة العراق 95 .

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  95

القرار 986 )1995(  وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن صياغة 
تلبية  القرار  من  الغرض  يكون  أن  أواًل،  التالية.  باملبادئ  اسرتشدت 
األهداف  أو  السياسية  األهداف  تلبية  وليس  اإلنسانية  االحتياجات 
رفعها،  أو  اجلزاءات  بالقرار ختفيف  يقصد  ثانيًا، ال  األخرى.  اخلارجية 
ولكنه استثناء من اجلزاءات لغرض حمدد. ثالثًا، التوصل إىل قرار مبّسط 
من  املستخلصة  والسلبية  اإلجيابية  الدروس  أساس  على  أبعد حد،  إىل 
القرارين 706 )1991( و712 )1991( والتجارب األخرى. وأخرياً، 
تنفيذ  يف  بالثقة  جديراً  يكن  مل  العراق  أن  متامًا  احلسبان  يف  يؤخذ  أن 
القرار 986 )1995( ال حيكم  إن  وقالت كذلك  السابقة.  القرارات 
مسبقًا بأّي حال من األحوال على األعمال التالية اليت قد يلجأ إليها 

اجمللس فيما يتعلق مبوقف العراق إزاء مجيع قرارات اجمللس 96 .
كذلك، ذكر ممثل اململكة املتحدة أن هدف مقدمي القرار 986 
)1995( هدف إنساين حبت. وسيبقى العراق خاضعًا لنظام اجلزاءات 
الذي ُفرض عليه مبوجب الفصل السابع من امليثاق إىل أن يلتزم التزامًا 
كاماًل جبميع قرارات اجمللس ذات الصلة. وهذا هو الذي جعل مقدمي 
لن  العراق  أن  من  للتحقق  مستقلة  تفتيش  عناصر  على  يصرُّون  القرار 
ر نفطًا بكميات تزيد على الكمية املسموح له بتصديرها مبوجب  يصدِّ
أحكام هذا القرار وأنه لن يبيع النفط بثمن خبس. وهذا هو السبب الذي 
جعلهم يصرُّون على أن تودع مجيع عائدات مبيعات النفط يف حساب 
ضمان. وهذا هو سبب طلب القرار من األمني العام أن يتأكد من عدالة 
توزيع املساعدة اإلنسانية على الشعب العراقي كله. وقد اضُطر اجمللس 
إىل أن يوفر يف هذا القرار مبلغًا معّينًا لتنفقه األمم املتحدة يف احملافظات 
يف  نقائص  وجود  حالة  يف  إنه  أيضًا  وقال  الثالث.  الشمالية  العراقية 
القرار، يكفل القرار استعراض مجيع جوانب اخلطة بعد ثالثة أشهر من 

بدء تنفيذها 97 .
إنسانية خطرية وحيرتم  النص يستجيب حلالة  وذكر ممثل فرنسا أن 
سيادة العراق وسالمته اإلقليمية وال يؤثر على القرارات اليت سيتخذها 
اجمللس لتخفيف أو رفع اجلزاءات عند الوفاء بالشروط الضرورية. وتعتقد 
فرنسا أن اجلزاءات ليست عقوبة وإمنا تستهدف حث دولة على السلوك 
بطريقة معّينة. وآثار اجلزاءات على الشعوب جيب بالتايل أن تكون خمففة 
قدر اإلمكان. وقال إن اجمللس قد اختار مراجعة الشروط العامة لتنفيذ 
القرار 986 )1995( بعد ثالثة أشهر من دخوله حيز النفاذ. وسيقوم 
بذلك على أساس تقرير يقدمه األمني العام، وأكد على أن أحكام هذا 
القرار ال تؤثر، عندما حيني الوقت، على تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 
)1991(، وال تؤثر على النصوص األخرى املتعلقة بتخفيض اجلزاءات 
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أو رفعها، قائاًل إن النظام املنشأ مبوجب القرار 986 )1995( ُملزم فقط 
يف إطار ترتيبات ذلك القرار 98 .

احلالة  بالغ بشأن  بقلق  بلده يشعر  أن  الروسي  وذكر ممثل االحتاد 
آثار  بسبب  حرجًا  مستوى  بلغت  اليت  العراق،  يف  احلادة  اإلنسانية 
اجلزاءات، ويعتقد أن تلك اجلزاءات جيب أن ختفف استجابة للخطوات 
التزام مجيع  يؤكد  القرار  أن  املهم  فعاًل. ومن  العراق  اختذها  اليت  البناءة 
الدول باحرتام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ويتضمن نصًا بأن تشرتك 
حكومة العراق يف املوافقة على طرق حمددة لتنفيذ هذا العمل من أعمال 
عليها  املنصوص  التدابري   أن  بوضوح  النص  ويذكر  اإلنسانية.  اإلغاثة 
اتفاق مستقباًل لرفع احلظر على  أّي  فيه مؤقتة وهي ليست بدياًل عن 
النفط املفروض على العراق مبقتضى أحكام الفقرة 22 من القرار 687 
)1991(. وقال، مشرياً إشارة حمددة إىل الفقرة 6 اليت متس مسائل يف 
العراق وتركيا، إن هذه مسائل ينبغي أن حتل يف  الثنائية بني  العالقات 

ذلك اإلطار 99 .
وحتدث الرئيس، بصفته ممثل اجلمهورية التشيكية، فقال إن اجمللس، 
باختاذه القرار 986 )1995(، ال حيكم مسبقًا على التطورات األخرى 
اليت قد تؤدي مستقباًل إىل تعديل نظام اجلزاءات. وعلى وجه اخلصوص، 
ال يعوق القرار تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 )1991(، ويؤكد جمدداً 
سيادة العراق ووحدة أراضيه، وقال كذلك إنه قد ثارت شكوك أحيانًا 
بشأن الفلسفة الشاملة للجزاءات - بالتحديد ألن الكثري من املراقبني 
يرون أن عبئهًا يقع ظلمًا على األرجح على الشرائح األضعف من سكان 
أداة  لصقل  القرار 986 )1995( طريقة  يبنيِّ  وقد  املستهدف.  البلد 
اجلزاءات القاسية بشكل عام بالنسبة حلاالت أخرى يف أحناء العامل 100 .

المقرر المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1995: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 1 حزيران/يونيه 1995 موجهة إىل رئيس اجمللس 101 ، أفاد 
األمني العام بأن وزير خارجية العراق أبلغه، يف 15 أيار/مايو 1995، 
أن حكومة بلده لن تنفِّذ القرار 986 )1995( ألهنا تعرتض، يف مجلة 
أمور، على نسبة النفط املقرر تصديرها عن طريق خط أنابيب كركوك- 
يف  اإلنسانية  الغوثية  املعونة  بتوزيع  املتعلقة  الطرائق  وعلى  يومورتاليك، 
استعراضًا  العام  األمني  أجرى  أن  وبعد  الثالث.  الشمالية  احملافظات 
شاماًل للخطوات الالزمة لتنفيذ القرار، انتهى إىل أن التعاون من جانب 
حكومة العراق شرط ضروري ال بد من توافره. ولذا فهو يعتقد أن من 
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من  الفقرة 13  منه مبوجب  املطلوب  التقرير  إعداد  يرجئ  أن  املناسب 
املناقشات  يف  التقدم  من  مزيد  يتحقق  أن  إىل   )1995( القرار 986 

املتعلقة هبذا املوضوع مع العراق.
وبرسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 1995 102 ، أبلغ رئيس اجمللس 

)أملانيا( األمني العام مبا يلي:
يعرب أعضاء جملس األمن عن امتناهنم لرسالتكم املؤرخة 1 حزيران/

يونيه 1995 حول تنفيذ القرار 986 )1995(.
ويقبل أعضاء اجمللس استنتاجاتكم، وبضمنها االستنتاج القائل بأن 
التعاون من جانب حكومة العراق يعترب شرطًا أساسيًا الزمًا لتنفيذ القرار، 
وهم يؤيدون، يف حال انعدام هذا التعاون، قراركم القاضي بتأجيل إعداد 

التقرير املطلوب يف الفقرة 13 من القرار.
ويأمل أعضاء اجمللس يف أن تستفيدوا من الفرصة اليت تتيحها لكم 
على  موافقتها  على  احلصول  أجل  من  العراق  حكومة  مع  اتصاالتكم 
تنفيذ القرار، مما ميثِّل تدبرياً مؤقتًا لتأمني االحتياجات اإلنسانية للشعب 

العراقي.

المقرر المؤرخ 6 تشرين األول/أكتوبر 1995: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

يف 2 تشرين األول/أكتوبر 1995، قّدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
عن بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت يغطي الفرتة من 1 
نيسان/أبريل إىل 30 أيلول/سبتمرب 1995 103 . وأفاد األمني العام يف 
التقرير بأنه أثناء الفرتة املستعرضة كانت منطقة احلدود العراقية - الكويتية 
واملنطقة املنـزوعة السالح هادئة بوجه عام. وقال إن البعثة حظيت، يف 
الفّعال من جانب السلطات العراقية والكويتية.  أداء مهامها، بالتعاون 

وأوصى باإلبقاء على البعثة.
رئيس  أبلغ   ، 104 األول/أكتوبر 1995  تشرين   6 مؤرخة  وبرسالة 

اجمللس )نيجرييا( األمني العام مبا يلي:
وفقًا ألحكام قرار جملس األمن 689 )1991( ويف ضوء تقريركم 
املؤرخ 2 تشرين األول/أكتوبر 1995، استعرض أعضاء اجمللس مسألة 
إهناء أو مواصلة بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت، فضاًل 

عن طرائق عملها.
توصيتكم  على  يوافقون  اجمللس  أعضاء  بأن  بإبالغكم  وأتشرف 
 689 القرار  إىل  استناداً  قرروا،  وقد  البعثة.  على  اإلبقاء  إىل  الداعية 
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)1991(، استعراض املسألة مرة أخرى يف موعد أقصاه 6 نيسان/أبريل 
.1996

اقرتاحكم  على  يوافقون  اجمللس  أعضاء  بأن  إبالغكم  أيضًا  وأود 
الداعي إىل أن تصبح أملانيا من املسامهني يف البعثة.

بتاريخ  المتحدة  الواليات  من  المقدم  اإلخطار   - باء 
المتخذة  بالتدابير   1993 حزيران/يونيه   26

ضد العراق

المداوالت التي أجريت في 2٧ حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 3245(

برسالة مؤرخة 26 حزيران/يونيه 1993 موجهة إىل رئيس اجمللس 105 ، 
األمم  ميثاق  من   51 للمادة  وفقًا  بأنه  املتحدة  الواليات  ممثلة  أفادت 
املتحدة مارست الواليات املتحدة حقها يف الدفاع عن النفس بالرد على 
احملاولة غري املشروعة من جانب حكومة العراق الغتيال الرئيس السابق 
املتحدة.  الواليات  لرعايا  هتديدها  مواصلة  وعلى  املتحدة،  للواليات 
أن  إىل  املتحدة  الواليات  خلصت  ودامغة،  واضحة  أدلة  إىل  واستناداً 
الفاشلة.  املباشرة عن حماولة االغتيال  املسؤولية  تتحمل  العراق  حكومة 
بالقيام  والتهديد  االعتداء  حماولة  على  ترد  أن  أخري،  وقررت، كمالذ 
هبجمات أخرى وذلك بضرب هدف عسكري استخبارايت عراقي، حبيث 
تقلل إىل أدىن حّد ممكن من خماطر وقوع أضرار غري مباشرة للمدنيني. 
وتأمل أن يؤدي هذا اإلجراء احملدود واملتناسب إىل إحباط األعمال غري 
املشروعة يف املستقبل من جانب حكومة العراق وتثبيط أو إجهاض مثل 
هذه األنشطة. ويف ضوء ما تقدم تطلب حكومة الواليات املتحدة عقد 

اجتماع عاجل جمللس األمن.
وبرسالة مؤرخة 27 حزيران/يونيه 1993 موجهة إىل رئيس اجمللس 106 ، 
أحال ممثل العراق رسالة حتمل التاريخ نفسه من وزير خارجية العراق، ادعى 
فيها األخري أن الواليات املتحدة قامت يف ذلك اليوم بعدوان عسكري 
من  واجلرحى  الشهداء  من  أعداد كبرية  سقوط  إىل  أدى  العراق،  على 
إرهايب  عمل  هذا  أن  اخلارجية  وزير  وذكر  العراقيني.  املدنيني  السكان 
قامت به حكومة الواليات املتحدة بالتواطؤ مع الكويت وبذرائع واهية 
 )U-2( األمريكية  التجسس  قيام طائرة  أن  أيضًا  هلا. وزعم  أساس  وال 
بالتحليق فوق مدينة بغداد، حتت غطاء القيام مبهام استطالع ألغراض 
اللجنة اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، يؤكد مبا ال يقبل أّي شك القيام 
بعمليات جتسس للتهيئة للعدوان األمريكي. ويشجب العراق هذا العمل 
واجملتمع  اجمللس  ويدعو  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ِقبل  من  العدواين 

.S/26003  105

.S/26004  106

العدوانية  احلمالت  بإيقاف  إدانته، وإىل حتمُّل مسؤولياهتما  إىل  الدويل 
املتكررة اليت يتعرض إليها العراق بصورة مستمرة كما تتعرض إليها بلدان 

أخرى يف العامل.
ويف اجللسة 3245، املعقودة يف 27 حزيران/يونيه 1993 استجابة 
املعنون  البند  أعماله  اجمللس يف جدول  أدرج  املتحدة،  الواليات  لطلب 
“اإلخطار املقدم من الواليات املتحدة بتاريخ 26 حزيران/يونيه 1993 
الواليات  ممثلة  من  املوجهة  والرسالة  العراق”  ضد  املتخذة  بالتدابري 
املتحدة. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل العراق، بناًء على 
التصويت.  له احلق يف  املناقشة بدون أن يكون  املشاركة يف  طلبه، إىل 
 27 املؤرخة  الرسالة  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  )إسبانيا(  الرئيس  ووّجه 

حزيران/يونيه 1993 املوجهة من ممثل العراق.
الواليات  رئيس  اغتيال  حماولة  إن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وقالت 
على  اعتداء   ،1993 نيسان/أبريل  يف  للكويت  زيارته  أثناء  املتحدة، 
الرئيس  على  املخطط  االعتداء  بالتفصيل  ووصفت  املتحدة.  الواليات 
السابق، قائلة بالتحديد إهنا ال تطلب من اجمللس أن يتخذ أّي إجراءات 
ولكن وفد بلدها يرى أن كل دولة عضو ستعترب أّي حماولة الغتيال رئيس 
دولتها السابق اعتداء عليها وستتصرف وفقًا لذلك. وقد رّدت الواليات 
ميثاق  املادة 51 من  مباشراً، ألن هذا من حقها مبوجب  رداً  املتحدة 
األمم املتحدة، اليت تنص على ممارسة حق الدفاع عن النفس يف مثل هذه 
الغرض، ألنه كان موجهًا ضد هدف  الرد متناسبًا مع  احلاالت. وكان 
فقد  املتحدة.  الواليات  رئيس  استهدفت  اليت  بالعملية  مباشرة  يتصل 
كان يستهدف تدمري اهليكل األساسي لإلرهاب لدى النظام العراقي، 
وتقليل قدرته على تشجيع اإلرهاب، وردعه عن القيام بأعمال عدوان 
أخرى ضد الواليات املتحدة. وشددت على أن عمل الواليات املتحدة 
ليس موجها ضد الشعب العراقي. وأعربت عن األسف إلزهاق أرواح 
مدنيني، قائلة إنه ينبغي، مع ذلك، أن يضع املرء يف اعتباره أنه لو كانت 
احملاولة العراقية قد جنحت يف الكويت ملات مئات املدنيني. وعلى الرغم 
مثة  امليثاق،  من  املادة 51  إطار  تصرفت يف  املتحدة  الواليات  أن  من 
لقرارات  االمتثال  وثابت  متكرر  بشكل  العراق  رفض  هو  أوسع  سياق 
اجمللس منذ غزوه الكويت يف عام 1990. ومنذ أيام قليلة وجد اجمللس 
أن العراق انتهك جوهريًا القرار 687 )1991(. وعن طريق سياسة من 
احلزم واتساق املواقف، مبا يف ذلك االستعداد الستخدام القوة إذا دعت 
لتجاهل  العراق  الدويل أن حيبط حماوالت  اجملتمع  يتعني على  الضرورة، 

إرادة اجمللس 107 .
وذكر ممثل العراق أن الواليات املتحدة ارتكبت، يوم 27 حزيران/

املتحدة  الواليات  العراق. وحاولت  على  يونيه 1993، عدوانًا جديداً 
رئيسها  اغتيال  حماولة  حول  املزعومة  بالقصة  بربطه  العدوان  هذا  تربير 
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وقد  الكوييت.  النظام  ِقبل  من  برمتها  املختلقة  القصة  تلك  السابق، 
نفت احلكومة العراقية وما زالت تنفي أّي دور يتصل باحملاولة املزعومة، 
واضح  دليل  أّي  تقدم  أن  املعنية  األطراف  العراقية  احلكومة  وتتحدى 
الواليات  إىل أن حكومة  يكون مقبواًل إىل جهة حمايدة. وذكر، مشرياً 
تربز  أن  دون  ونّفذته  احلكم  ضده  وأصدرت  العراق  اهتمت  املتحدة 
 األدلة ضده أو تطلب منه إيضاح موقفه منها، أن قواعد القانون الدويل 
ال تعطي الواليات املتحدة احلق يف إغفال مبدأ اتباع اإلجراءات القانونية 
الواجبة، فضاًل عما تنص عليه أحكام امليثاق. وخرقت الواليات املتحدة 
هبذا العمل العدواين مسؤوليتها كعضو دائم يف اجمللس وانتهكت قواعد 
قيام  يتجنب  أن  أن على اجمللس  العراق  وامليثاق. ويرى  الدويل  القانون 
عدد من أعضائه مبصادرة دوره األساسي يف حفظ األمن والسلم الدوليني 
تصاعد  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  فذلك  عسكرية.  إجراءات  باختاذهم 
وترسيخ هنج خطري سيؤدي إىل هتديد األمن والسالم يف العامل كله، بل 
ويضع العامل كله أمام عملية ابتزاز وإرهاب مل يشهد هلا مثياًل يف السابق. 
وقال إن العراق له حقوق وعليه واجبات، مشدداً على أن قرارات اجمللس 
اجمللس  من  يلتمس  العراق  أن  وذكر  حقوقه.  من  حترمه  أن  ميكن  ال 
حفظ حقوقه كدولة عضو ويطالبه بإدانة العدوان الذي ارتكبته الواليات 

املتحدة واختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع تكراره يف املستقبل 108 .
وذكر ممثل فرنسا أن حكومة بلده تتفهم متامًا األسباب اليت دفعت 
قوات الواليات املتحدة إىل اختاذ هذا اإلجراء االنفرادي يف الظروف اليت 
على  أشكاله،  دائمًا جبميع  اإلرهاب  أدانت  إذ  توافق،  وهي  فيه.  نّفذ 
إىل  تسعى  ال  فرنسا  أن حكومة  بالتحديد  وأكد  مكافحته.  سياسات 
زعزعة الدولة العراقية أو متزيقها، إذ أن وحدة أراضي العراق عامل من 
عوامل التوازن اإلقليمي. وهي تدعم عمل األمم املتحدة من أجل دفع 
حكومة العراق إىل اختاذ موقف معتدل والوفاء جبميع االلتزامات املفروضة 
عليها مبوجب قرارات اجمللس، وإىل نبذ السلوك العدواين واإلرهايب وإىل 

اإلقالع عن هتديد أمن املنطقة والعامل 109 .
وذكر ممثل الرأس األخضر، متحدثًا نيابة عن بلدان عدم االحنياز 
وتدين  تعارض  بامسها  يتحدث  اليت  اجلماعة  أن  اجمللس،  يف  األعضاء 
بشدة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، سواء وّجهه أو ساعد عليه أفراد 

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 15.  108

املرجع نفسه، الصفحة 15.  109

أو دول وسواء كان موّجها ضد أفراد أو دول. وحيث أعضاء اجلماعة 
مجيع الدول على ممارسة ضبط النفس، اتساقًا مع مبادئ امليثاق وخباصة 
فيما يتعلق بصون السلم واألمن الدوليني، وجتنب استخدام القوة الذي 
ال يتسق مع مقاصد األمم املتحدة. وهم يؤيدون أيضًا التنفيذ الكامل 
غري  بطريقة  تطبق  أن  أهنا جيب  ويرون  اجمللس  قرارات  جلميع  املخلص 

متييزية لصاحل احلفاظ على مصداقية اجمللس وسلطته األدبية 110 .
وذكر ممثل الصني أن الصني تؤمن دومًا بأن املنازعات بني البلدان 
احلوار  على  القائمة  السلمية  بالوسائل  تسويتها  ينبغي  بينها  فيما  أو 
املتحدة  األمم  ميثاق  ينتهك  قد  إجراء  أّي  الصني  وتعارض  والتشاور. 
ومعايري العالقات الدولية. وهي ال تقر أّي إجراء ميكن أن يزيد من حدة 

التوتر يف املنطقة، مبا يف ذلك استعمال القوة 111 .
وقال ممثل اململكة املتحدة إن حكومة بلده ترى أن اإلجراء الذي 
اختذته حكومة الواليات املتحدة صحيح ومناسب. ووّجه االنتباه أيضًا 

إىل النقطتني التاليتني:
أن  العراق  من  مطلوبًا  )1991(، كان  بالقرار 687  عماًل  أواًل، 
ثانيًا،  الدولة؛  إرهاب  األحوال  من  حال  بأّي  يدعم  بأاّل  تعهداً  يقدم 
احلكومات  أو  الدول  األمن على مستوى رؤساء  اجتمع جملس  عندما 
ل  يوم 31 كانون الثاين/يناير 1992، قرر اجمللس أن إرهاب الدولة يشكِّ

هتديداً للسلم واألمن الدوليني 112 .
الواليات  اختذهتا  اليت  اإلجراءات  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
املتحدة هلا ما يربرها ألهنا تأيت يف إطار حق الدول يف ممارسة الدفاع 
األمم  ميثاق  من  للمادة 51  وفقًا  ومجاعية،  فردية  بصورة  النفس  عن 

املتحدة 113 .
م اقرتاح يتطلب البت فيه من  ورفع الرئيس اجللسة، قائاًل إنه مل يقدَّ

جانب اجمللس.
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