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  مالحظة استهاللية    
يتناول الفصل العاشر ممارسات جملس األمن فيما يتعلق بالتسـوية السـلمية للمنازعـات      

مــن امليثــاق. واتســمت   ٩٩و ١١مــن الفصــل الســادس واملــادتني   ٣٨إىل  ٣٣يف إطــار املــواد 
لسـادس مـن   الفترة املستعرضة باتساع نطاق اإلجـراءات الـيت اختـذها اجمللـس يف إطـار الفصـل ا      

وترســـيخ أســـاليب مالئمـــة للتوصـــل إىل تســـوية ســـلمية    تشـــجيعامليثـــاق، وهـــي هتـــدف إىل  
  للمنازعات.

ــداوالت اجمللــس           ــدم ســردا كــامال مل ــد يق ــذا اجملل ــن ه ــامن م ونظــرا إىل أن الفصــل الث
يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات، فإن هذا الفصل لن ينظر بشكل مفّصل يف ممارسـات   فيما

لرامية إىل التسوية السلمية للمنازعات. وبدال من ذلك، سريكز هذا الفصل على مـادة  اجمللس ا
سردية خمتارة قد تـربز علـى حنـو أفضـل الكيفيـة الـيت فُسـرت هبـا أحكـام الفصـل السـادس مـن             

  رات اجمللس ذات الصلة.  مقرامليثاق يف املداوالت والكيفية اليت طُبقت هبا يف 
ــة عــرض وت      ــد ُصــمَِّمت طريق ــى حنــو يــبني       وق ــردية ذات الصــلة عل ــب املــادة الس بوي

ــا.        ــيت جلــأ إليهــا اجمللــس بشــكل جيعــل مــن الســهل االطــالع عليه املمارســات واإلجــراءات ال
، ١٩٩٥-١٩٩٣هــو احلــال يف اجمللــد الســابق ملرجــع املمارســات الــذي يغطــي الفتــرة     وكمــا

فـرادى مـواد امليثـاق،    ُصنفت املادة السـردية حتـت عنـاوين مواضـيعية بـدال مـن تصـنيفها حتـت         
قرراته إىل مواد حمـددة مـن امليثـاق رغـم أهنـا ال تشـري       موذلك جتنبا إلسناد مداوالت اجمللس أو 
  حبد ذاهتا إىل أي مادة من مواد امليثاق.

وهكــذا يعــرض اجلــزء األول الكيفيــة الــيت وجهــت هبــا الــدول األعضــاء والــدول غــري     
. ويتضـمن هـذا اجلـزء    ٣٥ت جديدة يف إطـار املـادة   األعضاء انتباه اجمللس إىل منازعات وحاال

إىل  ١١مـن املـادة    ٣أيضا ممارسات اجلمعية العامة يف توجيه انتباه جملس األمن مبوجب الفقرة 
ض السلم واألمن الدوليني للخطر، وممارسة األمـني العـام يف عـرض    احلاالت اليت حيتمل أن تعرِّ

لـدوليني علـى جملـس األمـن كمـا حتـدد ذلـك املـادة         املسائل اليت قد هتدد حفظ السـلم واألمـن ا  
. ويبني اجلزء الثاين أنشطة التحقيق وتقصي احلقائق اليت قـام هبـا وبـادر إليهـا جملـس األمـن       ٩٩

. أمـا اجلـزء الثالـث فهـو يقـدم عرضـا عامـا        ٣٤املـادة   واليت قد يرتأى أهنا تندرج ضـمن نطـاق  
الصــلة مــن امليثــاق، يف مــا يتعلــق بالتســوية   قرراتــه، يف إطــار املــواد ذات  ملتوصــيات اجمللــس و

الســلمية للمنازعــات. ويعــرض هــذا اجلــزء، حتديــدا، توصــيات اجمللــس املوجهــة إىل األطــراف    
تســـوية املنازعـــات  ىلإاملتنازعـــة والـــدعم الـــذي يقدمـــه إىل األمـــني العـــام يف مســـاعيه اهلادفـــة 

داخـل جملـس األمـن     دسـتورية ت البالوسائل السـلمية. وأخـريا، يشـري اجلـزء الرابـع إىل املناقشـا      
  بشأن تفسري أو تطبيق أحكام الفصل السادس من امليثاق.
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  وُيستشهد يف هذا الفصل باملواد التالية من امليثاق:    
    ٣، الفقرة ١١املادة   
للجمعيــة العامــة أن تســترعي نظــر جملــس األمــن إىل األحــوال الــيت حيتمــل أن       

  ض السلم واألمن الدويل للخطر.تعرِّ
  

  ٣٣املادة   
ــزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرِّ     ‐ ١   ض حفــظ الســلم جيــب علــى أطــراف أي ن

واألمــن الــدويل للخطــر أن يلتمســوا حلــه بــادئ ذي بــدء بطريــق املفاوضــة والتحقيــق  
ــاالت    ــأوا إىل الوكـ ــائية، أو أن يلجـ ــوية القضـ ــيم والتسـ ــاطة والتوفيـــق والتحكـ والوسـ

  ل السلمية اليت يقع عليها اختيارها.  والتنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائ
ويدعو جملس األمن أطراف الـرتاع إىل أن يسـووا مـا بينـهم مـن الـرتاع بتلـك          ‐ ٢  

  الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.  
  

  ٣٤املادة   
جمللس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل        

هـذا الـرتاع أو املوقـف مـن شـأنه أن      أو قد يثري نزاعا لكي يقرر مـا إذا كـان اسـتمرار    
  ض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل.يعرِّ

  
  ٣٥املادة   
أن ينبـه جملـس األمـن أو اجلمعيـة العامـة إىل      ‘‘ األمم املتحدة’’لكل عضو من   ‐ ١  

  أي نزاع أو موقف من النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني.  
أن تنبه جملس األمن أو اجلمعيـة  ‘‘ مم املتحدةاأل’’لكل دولة ليست عضوا يف   ‐ ٢  

العامة إىل أي نزاع تكون طرفـا فيـه إذا كانـت تقبـل مقـدما يف خصـوص هـذا الـرتاع         
  التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا امليثاق.  

على الطريقة الـيت تعـاجل هبـا اجلمعيـة العامـة       ١٢و  ١١أحكام املادتني  تسري  ‐ ٣  
  نبه إليها وفقا هلذه املادة.املسائل اليت ت

  
  ٣٦املادة   
جمللس األمن يف أية مرحلـة مـن مراحـل نـزاع مـن النـوع املشـار إليـه يف املـادة            ‐ ١  

  أو موقف شبيه به أن يوصي مبا يراه مالئما من اإلجراءات وطرق التسوية.   ٣٣
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على جملـس األمـن أن يراعـي مـا اختـذه املتنـازعون مـن إجـراءات سـابقة حلـل             ‐ ٢  
  الرتاع القائم بينهم.  

علــى جملــس األمــن وهــو يقــدم توصــياته وفقــا هلــذه املــادة أن يراعــي أيضــا أن    ‐ ٣  
أن يعرضــوها علــى  ‐ بصــفة عامــة ‐املنازعــات القانونيــة جيــب علــى أطــراف الــرتاع  

  .حمكمة العدل الدولية وفقا ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة
  

  ١، الفقرة ٣٧املادة   
يف  ٣٣ت الدول اليت يقوم بينها نزاع من النوع املشار إليه يف املـادة  إذا أخفق    

  حله بالوسائل املبينة يف تلك املادة وجب عليها أن تعرضه على جملس األمن.  
  

  ٣٨املادة   
أن يقدم إلـيهم توصـياته    ‐ إذا طلب إليه مجيع املتنازعني ذلك ‐جمللس األمن     

  .٣٧إىل  ٣٣ن إخالل بأحكام املواد بقصد حل الرتاع حال سلميا، وذلك بدو
  

  ٩٩املادة   
لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد حفظ السـلم      

  واألمن الدويل.
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    اجلزء األول
  إحالة الرتاعات واحلاالت إىل جملس األمن    

  
  مالحظة  
 ٣٧و  ٣٥يف إطـــار امليثـــاق، عـــادة مـــا ُتعتـــرب املـــواد    
الــيت األحكــام الــيت جيــوز للــدول، أو  هــي  ٣٨) و ١(الفقــرة 

ســتند إليهــا )، أن ت١(الفقــرة  ٣٧ملــادة ا يف حالــةجيــب عليهــا 
الرتاعات إىل جملس األمن. وأثناء الفتـرة املستعرضـة،    يف إحالة

أحيلـــت منازعـــات وحـــاالت علـــى حنـــو حصـــري تقريبـــا إىل 
 بينمــالــس مبوجــب رســائل موجهــة مــن الــدول األعضــاء. واجمل

، فـإن  )١(يف عدد قليل من الرسـائل  ٣٥ صراحة إىل املادة أشري
__________ 

انظــر الرســائل التاليــة املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن: رســالة          )١(  
ــة  ــاير   ٩مؤرخ ــانون الثاين/ين ــل إثيوبيــا     ١٩٩٦ك ــن ممث ــة م موجه

(S/1996/10)       بشــأن تســليم املتــهمني املطلــوب القــبض علــيهم يف
حماولة اغتيال رئيس مجهورية مصر العربية يف أديـس أبابـا، إثيوبيـا؛    

موجهــة مــن ممثــل زائــري  ١٩٩٦حزيران/يونيــه  ٨ورســالة مؤرخــة 
(S/1996/413)   بشأن هجوم عسكري مزعوم قامت به أوغندا ضـد

موجهــة مــن ممثــل   ١٩٩٦متوز/يوليــه  ٣٠ســالة مؤرخــة زائــري؛ ور
ــة    ــة الليبي ــة العربي ــا    (S/1996/609)اجلماهريي ــام ليبي ــزاعم قي بشــأن م

ــة     ــالة مؤرخـ ــة؛ ورسـ ــطة إرهابيـ ــطس  ٢٥بأنشـ  ١٩٩٦آب/أغسـ
احلصــــار ’’بشــــأن  (S/1996/690)موجهــــة مــــن ممثــــل بورونــــدي 

االقتصــادي غــري املشــروع الــذي فرضــته دول منطقــة الــبحريات       
موجهـة مـن    ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٥؛ ورسالة مؤرخة ‘‘ربىالك

احلالـة املتفاقمـة والـيت تـدعو     ’’بشأن  (S/1996/781)ممثل أفغانستان 
 ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١؛ ورســالة مؤرخــة ‘‘للجــزع يف أفغانســتان

ــري    ــل زائ ــن ممث ــة م ــن    (S/1997/98)موجه ــوم م ــدوان مزع بشــأن ع
دية والبوروندية؛ ورسـالة  جانب القوات املسلحة األوغندية والروان

ــة  ــارس  ١٢مؤرخــ ــا    ١٩٩٧آذار/مــ ــل إيطاليــ ــن ممثــ ــة مــ موجهــ
(S/1997/214)   آذار/ ١٣بشــأن احلالــة يف ألبانيــا؛ ورســالة مؤرخــة 

بشـأن احلالـة    (S/1997/215)موجهة مـن ممثـل ألبانيـا     ١٩٩٧مارس 
موجهـة مـن ممثـل     ١٩٩٧متوز/يوليـه   ٥يف ألبانيا؛ ورسالة مؤرخـة  

جهضت دبرها نظـام  أُمؤامرة اغتيال ’’بشأن  (S/1997/517)إريتريا 
 أســياسحكــم اجلبهــة القوميــة اإلســالمية يف الســودان ضــد الســيد   

آب/أغســـطس  ٣١؛ ورســـالة مؤرخـــة ‘‘أفـــورقي، رئـــيس إريتريـــا
ــة    ١٩٩٨ ــو الدميقراطيـــ ــة الكونغـــ ــل مجهوريـــ ــن ممثـــ ــة مـــ موجهـــ

أغلبية الرسائل مل تشر إىل أية مادة بعينـها كسـند لتقـدمي تلـك     
 مـن هـذا القبيـل مـن    يف إحاالت حلاالت أيضا ظر وُنالرسائل. 

اجلمعيـة العامـة   مـن ِقَبـل   و ٩٩ل األمني العام يف إطـار املـادة   َبِق
  .١١من املادة  ٣يف إطار الفقرة 

، نظـــر جملـــس األمـــن يف )٢(ويف مـــذكرة مـــن الـــرئيس  
تبســيط قائمــة املســائل املعروضــة علــى جملــس األمــن. وأشــار    
ــة    الــرئيس إىل قيــام أعضــاء اجمللــس، يف إطــار جهــودهم املبذول
ــائل     ــة املسـ ــتعراض قائمـ ــن، باسـ ــائق جملـــس األمـ لتحســـني وثـ

الصدد، بأن اجمللـس قـد قـرر أن     لكأفاد يف ذواملعروضة عليه. 
حذف تلقائيا من قائمة املسائل املعروضـة علـى جملـس األمـن     ُت

تلــك املســائل الــيت مل ينظــر فيهــا اجمللــس يف الســنوات اخلمــس  
. وعـــالوة علـــى ذلـــك، أشـــار رئـــيس اجمللـــس إىل أن الســـابقة

حــذف أي مســألة مــن قائمــة املســائل املعروضــة علــى جملــس    
رسـة  األمن ليس له تأثري على جوهر املسـألة وال يـؤثر علـى مما   

الدول األعضاء حلقها يف توجيه انتباه جملس األمن إىل املسـائل  
  من ميثاق األمم املتحدة.   ٣٥وفقا للمادة 

  
  اإلحاالت من الدول  
تــنص علــى أن لكــل  ٣٥مــن املــادة  ٢مــع أن الفقــرة   

دولة ليست عضوا يف األمم املتحـدة أن تنبـه جملـس األمـن إىل     
يف األمــم املتحــدة  أي نــزاع، مل ُتحــل أي دولــة ليســت عضــوا

ــة إىل اجمللــس خــالل الفتــرة املستعرضــة. ويف    أي نــزاع أو حال
ل َبــمعظــم األحيــان، أحيلــت إىل جملــس األمــن احلــاالت مــن قِ  

__________ 

(S/1998/827)    ــالف ــنه التحــ ــوم شــ ــلح مزعــ ــدوان مســ ــأن عــ بشــ
  ألوغندي على مجهورية الكونغو الدميقراطية.  ا -  الرواندي

  )٢(  .S/1996/603 
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ــري    ــكل حصـ ــا بشـ ــرة، إمـ ــررة مباشـ ــدول املتضـ ، أو إىل )٣(الـ
فعلـى سـبيل املثـال، مت     .)٤(مقدََّمة من دول ثالثة رسائلجانب 

 ١٢الة يف ألبانيـا يف رسـالة مؤرخـة    توجيه انتباه اجمللس إىل احل
موّجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن ممثـل       ١٩٩٧آذار/مارس 

__________ 

الرسائل التالية املوجهة إىل رئيس جملـس   ،انظر، على سبيل املثال  )٣(  
موّجهـة مـن    ١٩٩٦كانون الثاين/ينـاير   ٩األمن: رسالة مؤرخة 

يطلـــب فيهـــا عقـــد اجتمـــاع عاجـــل   (S/1996/10)ثيوبيـــا إممثـــل 
ان االمتثـال للمطالبـات املتكـررة    لمجلس للنظر يف رفض السودل

بتسليم اإلرهابيني إىل إثيوبيـا لـدورهم يف حماولـة اغتيـال الـرئيس      
موجهــة مــن  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٦مبــارك؛ ورســالة مؤرخــة 
تطلــب فيهــا عقــد جلســة  (S/1996/130)ممثلــة الواليــات املتحــدة 

ــة      ــام القــوات الكوبي ــة الــيت جنمــت عــن قي عاجلــة للنظــر يف احلال
حزيران/يونيــه  ٨ط طــائرتني مــدنيتني؛ ورســالة مؤرخــة    بإســقا
يطلـب فيهـا عقـد     (S/1996/413)موجهة مـن ممثـل زائـري     ١٩٩٦

جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف احلالة الـيت نشـأت علـى حـدود     
ــدا؛ ورســالة مؤرخــة    ــع أوغن ــري م  ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٥زائ

يطلــب فيهــا عقــد    (S/1996/781)موجهــة مــن ممثــل أفغانســتان    
احلالة املتفاقمـة والـيت تـدعو للجـزع يف     ’’سة عاجلة للنظر يف جل

أفغانستان والناشئة عن قيام قـوات امليليشـيات الباكسـتانية بغـزو     
وعدوان سافرين وواسعي النطاق على أراضـي أفغانسـتان تأييـدا    

 ١٩٩٨آب/أغســطس  ٣١؛ ورســالة مؤرخــة ‘‘جلماعــة طالبــان
ــة الكونغــو الدميقر   ــة موجهــة مــن ممثــل مجهوري  (S/1998/827)اطي

املـــذكرة املتعلقـــة بالعـــدوان املســـلح الـــذي يشـــنه ’’حييــل طيهـــا  
ــدي   ــالف الروانـ ــو    -التحـ ــة الكونغـ ــى مجهوريـ ــدي علـ األوغنـ

 ١٩٩٨تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠؛ ورسالة مؤرخة ‘‘الدميقراطية
 ىلإيــدعو فيهــا اجمللــس  (S/1998/1130)موجهــة مــن ممثــل العــراق 
ــر يف    ــة للنظـ ــد جلسـ ــة األ’’عقـ ــال العدائيـ ــها  ‘‘ عمـ ــيت ارتكبتـ الـ

املوجهـة   ١٩٩٩أيار/مـايو   ٧الواليات املتحدة؛ ورسالة مؤرخة 
يطلــب فيهــا عقـد جلســة عاجلــة   (S/1999/523)مـن ممثــل الصـني   

ملناقشــة هجــوم منظمــة حلــف مشــال األطلســي علــى الســفارة        
  الصينية يف بلغراد.

لـة يف الصـومال يف   انتبـاه اجمللـس إىل احلا   ُوجِّـه على سبيل املثـال،    )٤(  
موجهــة إىل رئــيس جملــس  ١٩٩٩أيار/مــايو  ١٧رســالة مؤرخــة 

أيضـا  انتبـاه اجمللـس    وُوجِّـه . (S/1999/563)األمن من ممثل إثيوبيـا  
 ١٩٩٩أيار/مـايو   ٢٤إىل احلالة يف الصـومال يف رسـالة مؤرخـة    

  .(S/1999/600)موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل جيبويت 

. وقُــدِّم طلــب )٥(جلســةإيطاليــا يطلــب فيهــا مــن اجمللــس عقــد 
موّجهــة إىل  ١٩٩٧آذار/مــارس  ١٣مماثــل يف رســالة مؤرخــة 

. وعقـب تلقـي الطلـبني،    )٦(رئيس جملس األمن من ممثـل ألبانيـا  
للنظـر يف احلالـة يف ألبانيـا، أصـدر      ٣٧٥١ته عقد اجمللس جلس

خالهلا بيانا يشـري صـراحة إىل الرسـالتني املـوجهتني مـن ممثلـي       
، وطلب إىل األمني العـام أن يبقيـه علـى علـم     )٧(إيطاليا وألبانيا

جـه انتبـاه اجمللـس إىل    ُو آخـر،  مثـال بالتطورات اليت تطرأ. ويف 
 ٢٤ رسالة مؤرخـة  احلالة يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف

موّجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن ممثـل       ١٩٩٩آذار/مارس 
. وبنـاء علـى هـذا    )٨(االحتاد الروسي يطلب فيها عقد اجتمـاع 

، ووّجــه االنتبــاه إىل رســالتني  )٩(الطلــب، عقــد اجمللــس جلســة 
موجهتني من ممثلي مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة وبـيالروس   

  .)١٠(ةلمماث جلسةيطلبان فيهما عقد 
  

  اإلحاالت من األمني العام  
علـى أن لألمـني العـام أن ينبـه جملـس       ٩٩تنص املـادة    

مل يســتند إىل املــادة األمــني العــام  األمــن إىل أيــة مســألة، إال أن
، صــراحة أو ضــمنيا، خــالل الفتــرة املستعرضــة. ولكنــه      ٩٩

وّجه انتباه جملـس األمـن إىل تـدهور حالـة كانـت مدرجـة مـن        
__________ 

  )٥(  S/1997/214.  
  )٦(  .S/1997/215  
  )٧(  .S/PRST/1997/14  
  )٨(  .S/1999/320  
  .١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤يف  ٣٩٨٨عقد اجمللس جلسته   )٩(  
املوجهة إىل رئيس  ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤انظر الرسالة املؤرخة   )١٠(  

ــة      ــالفيا االحتاديــ ــة يوغوســ ــل مجهوريــ ــن ممثــ ــن مــ ــس األمــ جملــ
(S/1999/322) ل جمللـس األمـن   اليت يطلب فيها عقد اجتماع عاج

ها العمـل العسـكري األحـادي    للنظر يف حالة خطـرية للغايـة سـببّ   
الذي قامت منظمة حلف مشال األطلسي من جانب واحـد ضـد   

انتبــاه اجمللــس إىل خمــاوف مماثلــة يف رســالة مؤرخــة  ُوجِّــهبلــده. و
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثـل   ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤

  .(S/1999/323)بيالروس 
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أعمـال اجمللـس، وطلـب إىل اجمللـس النظـر يف       قبل على جدول
ــة    فاختــاذ اإلجــراءات املناســبة.    ــة يف منطق ــا خيــص احلال ــي م ف

تشـرين األول/أكتـوبر    ١٤رسالة مؤرخـة  بالبحريات الكربى، 
موجهة إىل رئيس جملس األمن، أشار األمني العـام إىل   ١٩٩٦

، وخاصة يف مقاطعـة  )١١(التطورات اليت حدثت يف شرق زائري
. )١٢(األحـوال مـا فتئـت تتـدهور    كانـت  اجلنوبية، حيث كيفو 

ــني العـــام اجمللـــس أن احلالـــة        ــالة الحقـــة، أبلـــغ األمـ ويف رسـ
. وردا على ذلك، عقـد اجمللـس جلسـة    )١٣(ازدادت تدهورا قد

  .)١٤(للنظر يف رساليت األمني العام
وإضافة إىل الرسـالتني املـذكورتني أعـاله، قـام األمـني        

ه العامـة بـإبالغ اجمللـس، بـإعالم جملـس      العام، يف إطـار التزاماتـ  
  .لسلمجاألمن بالتطورات املتصلة باملسائل املعروضة على ا

  

  اإلحاالت من اجلمعية العامة  
من امليثـاق، للجمعيـة    ١١من املادة  ٣مبوجب الفقرة   

نظر جملس األمـن إىل األحـوال الـيت حيتمـل أن      توجهالعامة أن 
وأثناء الفترة املستعرضة، تعرض السلم واألمن الدويل للخطر. 

مل ُتِحــل اجلمعيــة العامــة أيــة مســائل إىل جملــس األمــن يف إطــار 
  .  )١٥(هذه املادة

  __________ 

ــايو  ٢٠برســالة مؤرخــة    )١١(   ــة العضــو   ١٩٩٧أيار/م ، أبلغــت الدول
األمانـة العامـة بأنـه قـد جـرى      ‘‘ زائـري ’’املعروفة يف السابق باسم 

مجهوريـة الكونغـو   ’’أيار/مـايو وأصـبح    ١٧تغيري اسم الدولـة يف  
  .‘‘الدميقراطية

  )١٢(  S/1996/875.  
  )١٣(  S/1996/878.  
  .S/PV.3708انظر   )١٤(  
ى املزيد من التفاصيل، انظر الفصل السـادس، اجلـزء   لالطالع عل  )١٥(  

  األول، القسم باء.

  طبيعة املسائل اليت أحيلت إىل جملس األمن  
ــا للمــادة     ــة عــدم     ٣٥وفق ــا، يف حال ــرب عموم ــيت ُتعت ال

وجود أدلة تشري إىل أحكام أخرى من امليثاق، األساس الـذي  
ه عندما حتيـل مسـائل إىل جملـس األمـن، جيـوز      تستند الدول إلي

ألي دولة من الدول األعضاء أن توجه استنادا إىل هـذه املـادة   
قـد يـؤدي إىل   ‘‘ موقف”أو أي “ نزاع”انتباه اجمللس إىل أي 

وأثنـاء الفتـرة املستعرضـة،    “. نزاعـا ” احتكاك دويل أو قد يثري
معظمهـا   ُوجه انتباه اجمللس إىل عدة مسائل جديـدة، أشـري إىل  

ويف مناســبات أخــرى، أشــري    )١٦(“حالــة/حاالت”بوصــفها 
“ نــزاع”موضــوع الرســائل املعنيــة مبصــطلح خمتلــف مثــل    إىل
  .  )١٧(مت وصفه يف شكل سردي  أو

وجدير بالذكر أيضـا أنـه بينمـا تشـكل األحكـام الـيت         
تبني األسـاس الـذي جيـوز للـدول اسـتنادا إليـه أن توجـه انتبـاه         

ق بالســلم واألمــن الــدوليني جــزءا مــن اجمللــس إىل مســائل تتعلــ
الفصل السادس من امليثاق، فـإن موضـوع الرسـائل الـيت ُتقـدَّم      

__________ 

ــوص   )١٦(   ــدنيتني يف   ’’خبصـ ــائرتني مـ ــقاط طـ ــباط/فرباير  ٢٤إسـ شـ
ــة  ‘‘١٩٩٦ ــالة املؤرخـ ــر الرسـ ــباط/فرباير  ٢٦، انظـ  ١٩٩٦شـ

ــة الواليــات املتحــدة     املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثل
)S/1996/130 ــة يف ألبا ــوص احلالـ ــالة   ). وخبصـ ــر الرسـ ــا، انظـ نيـ

املوجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ١٩٩٧آذار/مـــارس  ١٢املؤرخـــة 
ــا (   ــل إيطاليـ ــن ممثـ ــن مـ ــة  S/1997/214األمـ ــالة املؤرخـ )، والرسـ

املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن  ١٩٩٧آذار/مــارس  ١٣
). وخبصـــوص احلالـــة يف مجهوريـــة   S/1997/215ممثـــل ألبانيـــا ( 

آذار/مــارس  ٢٤ملؤرخــة يوغوســالفيا االحتاديــة، انظــر الرســالة ا
املوجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن ممثـــل االحتـــاد    ١٩٩٩

ــة S/1999/320الروســـي ( ــالة املؤرخـ ــارس  ٢٤)، والرسـ آذار/مـ
ــيالروس      ١٩٩٩ ــل ب ــيس جملــس األمــن مــن ممث املوجهــة إىل رئ

)S/1999/323.(  
كـانون الثاين/ينـاير    ٩انظر، على سبيل املثال، الرسالة املؤرخـة    )١٧(  

ــا    امل ١٩٩٦ ــن ممثـــل إثيوبيـ ــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـ وجهـ
)S/1996/10  ــة ــالة املؤرخــــ ــارس  ٤)؛ والرســــ  ١٩٩٩آذار/مــــ

املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل مجهوريــة الكونغــو    
  ).S/1999/278الدميقراطية (
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ــا      ــق هبـ ــا يتعلـ ــذي ُيطلـــب فيمـ ــراء الـ ــوع اإلجـ إىل اجمللـــس ونـ
يقتصـــران علـــى نطـــاق ذلـــك الفصـــل. ففـــي أثنـــاء الفتـــرة   ال

املستعرضة، وصـفت عـدة رسـائل قُـدِّمت إىل اجمللـس حـاالت       
أو بأهنــا  )١٨(األمــن اإلقليمــيني أو الــدولينيبأهنــا هتــدد الســلم و

. فعلـى سـبيل   )١٩(تشكل خطرا عليهما أو بأهنا أعمـال عـدوان  
املثــــال، يف مــــا خيــــص احلالــــة املتعلقــــة جبمهوريــــة الكونغــــو  

ــة،  ــة  بالدميقراطيــ  ١٩٩٨آب/أغســــطس  ٣١رســــالة مؤرخــ
ممثـل مجهوريـة الكونغـو     وجـه موجهة إىل رئيس جملس األمن، 

جمللس إىل العدوان الـذي يشـنه جيشـا روانـدا     الدميقراطية نظر ا
هتديدا خطريا ’’وأوغندا النظاميان على بلده وأفاد بأنه يشكل 

للســالم واألمــن يف منطقــة أفريقيــا الوســطى بصــفة عامــة، ويف 
. ويف بيـــان )٢٠(‘‘منطقـــة الـــبحريات الكـــربى بصـــورة خاصـــة

__________ 

املوجهــة إىل  ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٣انظــر الرســالة املؤرخــة   )١٨(  
) S/1996/774كوريــا ( رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل مجهوريــة 

اليت أعرب فيهـا عـن اعتقـاده أن حادثـة تسـلل الغواصـة التابعـة        
أيلول/ســـبتمرب  ١٨جلمهوريــة كوريــا الشـــعبية الدميقراطيــة يف    

للسـلم واألمـن يف شـبه اجلزيـرة     ’’تشكل هتديدا خطريا  ١٩٩٦
احلالـة بـني إريتريـا وإثيوبيـا،     وخبصـوص  ‘‘. حوهلـا  الكورية وما

املوجهــة إىل  ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٩ؤرخــة انظــر الرســالة امل 
)، الـيت ذكـر   S/1998/492رئيس جملس األمن مـن ممثـل إريتريـا (   

فيهـا أن األعمــال الــيت قامــت هبــا إثيوبيــا تشــكل هتديــدا خطــريا  
ــا، انظــر   خبصــوص لألمــن الــدويل. و ــا وإثيوبي ــة بــني إريتري احلال
ــة  ــالة املؤرخـ ــايو  ١٧الرسـ ــيس  ١٩٩٩أيار/مـ ــة إىل رئـ املوجهـ

)، الـيت ذكـر فيهـا أن    S/1999/563لس األمن من ممثل إثيوبيا (جم
األنشطة اليت تضطلع هبا إريتريا تشـكل خطـرا علـى السـالم يف     

  املنطقة دون اإلقليمية.
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠علــى ســبيل املثــال، الرســالة املؤرخــة   )١٩(  

املوجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن ممثـــل العـــراق    ١٩٩٨
)S/1998/1130(   ــا إىل ــار فيهـ ــيت أشـ ــة ’’، الـ ــال العدائيـ ‘‘ األعمـ

آذار/مـــارس  ٢٤األمريكيـــة ضـــد العـــراق؛ والرســـالة املؤرخـــة 
ــة       ١٩٩٩ ــل مجهوري ــن ممث ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ املوجه

) اليت ذكـر فيهـا أن القـوات    S/1999/322يوغوسالفيا االحتادية (
علـى أراضـي   ‘‘ اعتدت’’املسلحة ملنظمة حلف مشال األطلسي 

  رية يوغوسالفيا االحتادية.مجهو
  )٢٠(  S/1998/827.  

، أعرب ١٩٩٨آب/أغسطس  ٣١لرئيس جملس األمن مؤرخ 
عن بالغ قلقهم إزاء الصراع الـدائر يف مجهوريـة    أعضاء اجمللس

الكونغو الدميقراطية الذي يشكل هتديدا خطريا للسلم واألمـن  
. ويتنــاول الفصــل احلــادي عشــر احلــاالت الــيت   )٢١(اإلقليمــيني

قرر فيها اجمللس فعال وجود هتديـد للسـلم، أو انتـهاك للسـلم،     
  أو عمل من أعمال العدوان.

  

  ت من جملس األمناإلجراءات اليت طُلب  
طلبت الدول، يف معظـم رسـائلها املوّجهـة إىل جملـس       

األمن، أن يعقـد اجمللـس اجتماعـا (انظـر اجلـدول). ويف بعـض       
احلـاالت، طُلـب مـن اجمللـس اختـاذ إجـراءات ملموسـة بدرجـة         

، يف مـا يتعلـق ببنـد جـدول األعمـال      املثـال  أكرب. فعلـى سـبيل  
موجهـة   ١٩٩٦/ينـاير  كانون الثاين ٩رسالة مؤرخة ’’املعنون 

إىل رئيس اجمللس من املمثل الدائم إلثيوبيا لدى األمم املتحـدة  
ــة    بشــأن تســليم األشــخاص املشــتبه فــيهم واملطلــوبني يف حماول
اغتيال رئيس مجهورية مصر العربية يف أديس أبابا، إثيوبيـا، يف  

ــا اجمللـــس إىل  ‘‘١٩٩٥حزيران/يونيـــه  ٢٦ ــا ممثـــل إثيوبيـ ، دعـ
. وكـذلك يف  )٢٢(ناسب مـع خطـورة هـذه اجلرميـة    اختاذ قرار يت

ما خيص احلالة املتعلقة جبمهورية يوغوسالفيا االحتاديـة، عقـب   
ــة الــيت شــنتها منظمــة حلــف مشــال األطلســي،      الغــارات اجلوي
طلب ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من اجمللـس أن يعقـد   

اجتماعـا عـاجال لكـي    ‘‘ مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق   ’’
كنه اختاذ إجراء فوري إلدانـة ووقـف عـدوان منظمـة حلـف      مي

ــالمته       ــيادته وســ ــة ســ ــده ومحايــ ــى بلــ ــي علــ ــال األطلســ مشــ
  .)٢٣(اإلقليمية

  __________ 

  )٢١(  S/PRST/1998/26.  
  )٢٢(  S/1996/10.  
  )٢٣(  S/1999/322.  
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  الرسائل  
طُرحت الرتاعات واحلاالت عموما على جملس األمـن    

ــيس جملــس األمــن.    ــة  بواســطة رســالة موجهــة إىل رئ ويف حال
العـام  واحدة، طعنت إحـدى الـدول األعضـاء يف االختصـاص     

للمجلس، مبوجب الفصل السادس، يف النظر يف مسائل معينـة  
أو تقـــدمي توصـــيات بشـــأهنا، جازمـــة بـــأن املنازعـــة أو احلالـــة  

هتدد السلم واألمن الدوليني. ولذلك ميكـن تنـاول احلـاالت     ال
تشــري “ هتديــد الســلم”مــع أن عبــارة  القســماملماثلــة يف هــذا 

لـس األمـن مبوجـب    عادة إىل النظـر يف حالـة معروضـة علـى جم    
  الفصل السابع من امليثاق.

موجهـة إىل   ١٩٩٦أيار/مايو  ٢٤ويف رسالة مؤرخة   
رئيس جملس األمن، وّجه ممثـل روانـدا انتبـاه جملـس األمـن إىل      

ــيت     ٣ ٠٠٠مصــري  ــة ال ــة والزائريي ــن األســر الرواندي ــت م كان
املســؤولة عــن ’’حتاصــرها قــوات احلكومــة الروانديــة الســابقة   

 راح ضـــحيتها أكثـــر مـــن مليـــون شـــخص مـــن  املـــذابح الـــيت
ــدا   ــو يف روانـ ــن اهلوتـ ــدلني مـ ــي واملعتـ ــنتني.  ‘‘ التوتسـ ــل سـ قبـ

الختـاذ  ’’ولذلك، دعا إىل عقـد اجتمـاع طـارئ جمللـس األمـن      
إجـــراء فـــوري ملنـــع حـــدوث عمليـــة إبـــادة مجاعيـــة يف شـــرق 

  .)٢٤(‘‘زائري
يف رسـالة مؤرخـة    ،وردا على ذلك أعرب ممثـل زائـري    

موجهة إىل رئيس جملس األمـن، عـن    ١٩٩٦ه حزيران/يوني ٣
اعتراضه على حمتوى الرسالة املذكورة أعـاله، ورفـض احملاولـة    

جبهــل ’’الــيت قــام هبــا ممثــل روانــدا والــيت تتســم، حســب رأيــه، 
جبميع النصوص اليت تنظم سري أعمال جملس األمـن.  ‘‘ واضح 

ــة    ــدة منطقـ ــذ مـ ــود منـ ــطراب الـــذي يسـ ــار إىل أن االضـ  وأشـ
د إىل وضـــع داخلـــي حبـــت تنكـــب الســـلطات ماسيســـي يعـــو

ــة الــيت      ــه. ولــذلك، أفــاد بــأن احلال الزائرييــة علــى إجيــاد حــل ل
أشارت إليها رواندا ليست مـن احلـاالت الـيت ورد ذكرهـا يف     

__________ 

  )٢٤(  S/1996/374.  

مــن ميثــاق األمــم املتحــدة والــيت تتعلــق بــرتاع بــني     ٣٣املــادة 
ض حفــظ الســلم واألمــن الــدويل مــن شــأنه أن يعــرِّ’’أطــراف 
فضال عن ذلـك، أكـد أن روانـدا ليسـت طرفـا يف      و‘‘. للخطر

االضطرابات اليت جتري يف ماسيسي، وال جيوز هلـا االحتجـاج   
  من امليثاق. ٣٥باملادة 

ــاه اجمللــس إىل املســائل      ويف عــدة مناســبات، ُوجــه انتب
. فعلــى ســبيل )٢٥(عــن طريــق رســالة موجهــة إىل األمــني العــام 

موجهــة إىل  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٤رســالة مؤرخــة باملثــال، 
ــزاعم    ــا شـــكوى بشـــأن مـ ــّدم ممثـــل جورجيـ ــام، قـ األمـــني العـ

مذابح متصلة بالنواحي اإلثنية يتعـرض هلـا املـدنيون    ’’ارتكاب 
ــايل   ــة غ ــون يف منطق ــاز    ‘‘ اجلورجي ــدي انفصــاليني أخب ــى أي عل

ــيم   ــب تعمـ ــك وطلـ ــائق    تلـ ــن وثـ ــة مـ ــفها وثيقـ ــالة بوصـ الرسـ
  .  )٢٦(اجمللس

ــون     ــيت الرســائ’’ويتضــّمن اجلــدول املعن ُوجــه هبــا  ل ال
ــات أو    ــن إىل نزاعـ ــس األمـ ــاه جملـ ــرة    انتبـ ــاء الفتـ ــاالت أثنـ حـ

ــا   ‘‘ ١٩٩٩-١٩٩٦ ــائل الـــيت أحيلـــت هبـ ــاه الرسـ ــوارد أدنـ الـ
حــاالت جديــدة إىل اجمللــس والــيت عقــد اجمللــس       نزاعــات أو

اســتنادا إليهــا اجتماعــات يف إطــار بنــود جديــدة يف جــدول       
 يغيـب عـن البـال    األعمال أثناء الفتـرة املستعرضـة. وينبغـي أال   

أن تســمية بنــد جديــد يف جــدول األعمــال ال تعــين بالضــرورة  
وجود نزاع جديد أو حالـة جديـدة، وذلـك ألهنـا قـد تعكـس       
ببساطة تغيريا يف صـياغة بنـد مـن بنـود جـدول األعمـال كـان        
ــيت     ــدرج يف اجلــدول الرســائل ال معروضــا علــى اجمللــس. ومل ُت

__________ 

كــــانون  ١٩انظــــر، علــــى ســــبيل املثــــال، الرســــالة املؤرخــــة   )٢٥(  
املوجهة إىل األمني العام من ممثـل سـرياليون    ١٩٩٩الثاين/يناير 

)S/1999/73 ــة ــالة املؤرخــ ــباط/فرباير  ٢٥ )؛ والرســ  ١٩٩٩شــ
). وعمـال  S/1999/213املوجهة إىل األمني العام من ممثل ليربيـا ( 

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس، جيــب علــى     ٦باملــادة 
األمــني العــام أن ينبــه جملــس األمــن علــى الفــور إىل مجيــع هــذه   

  الرسائل.
  )٢٦(  S/1998/329.  



النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق - الفصل العاشر   
 

 

09-25531 1277 
 

ــب،     ــات فحسـ ــاء معلومـ ــدول األعضـ ــا الـ ــت هبـ ــها  نقلـ ولكنـ
تطلب عقد اجتماع للمجلس أو اختاذ اجمللس إجـراء حمـددا    مل

ــار      ــه ال ميكــن اعتب ــك ألن ــك آخــر، وذل ــائل إحــاالت  تل الرس
ــادة   . وعــالوة علــى ذلــك، وكمــا هــو الشــأن    ٣٥مبوجــب امل

  يشمل اجلدول الرسائل الـيت تشـري   بالنسبة للمجلد السابق، ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينظـر فيهـا يف إطـار البنـود     ن اجمللس كاإىل نزاعات أو حاالت 
مدَرجة آنذاك على جدول األعمال وذلك حرصـا  اليت كانت 

ــدوين أو   ــدم ت ــى ع ــدهور     عل ــدة وت ــورات اجلدي تصــنيف التط
احلـــاالت يف الصـــراعات املســـتمرة. وقـــد اســـُتخدمت معـــايري 

  .التحديد املذكورة أعاله ألغراض هذا اجلدول فحسب
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  ١٩٩٩- ١٩٩٦انتباه جملس األمن إىل نزاعات أو حاالت أثناء الفترة  هبا جهالرسائل اليت ُو    
  

  (أ)الرسائل
املـــادة املســـتند  
  اإلجراء املطلوب من جملس األمن  إليها يف الرسالة

ــة  اجللســـــــــــــــــ
  وموعدها

 ١٩٩٦شباط/فرباير٢٤إسقاط طائرتني مدنيتني يف
شــباط/فرباير  ٢٦رســالة مؤرخــة 

ــة مــــــن ممثلــــــة    ١٩٩٦ موجهــــ
 )S/1996/130الواليات املتحدة (

عقــد جلســة عاجلــة جمللــس األمــن نظــرا        
ــورة ا ــام    خلطـ ــن قيـ ــت عـ ــيت جنمـ ــة الـ حلالـ

 .القوات الكوبية بإسقاط طائرتني مدنيتني

 ٣٦٣٤اجللســـــــة 
ــباط/فرباير  ٢٧ شـ

١٩٩٦  
موجهــة إىل رئــيس اجمللــس مــن املمثــل الــدائم إلثيوبيــا لــدى األمــم ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير٩ؤرخــة رســالة م

ال رئـيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أديـس      املتحدة بشأن تسليم األشخاص املشتبه فيهم املطلوبني يف حماولـة اغتيـ  
 ١٩٩٥حزيران/يونيه٢٦أبابا، إثيوبيا، يف

كـــــــانون  ٩رســــــالة مؤرخـــــــة  
ــاير  ــن   ١٩٩٦الثاين/ين ــة م موجه
  )  S/1996/10ممثل إثيوبيا (

عقد اجتماع عاجل نظـرا لـرفض حكومـة        ٣٥املادة 
ــررة    ــات املتكـ ــال للمطالبـ ــودان االمتثـ السـ

جيـــري  نلـــذياإلرهـــابيني ا إثيوبيـــابتســـليم 
البحــث عنــهم لــدورهم يف حماولــة اغتيــال   
الـــرئيس املصـــري حســـين مبـــارك واآلثـــار 

  اخلطرية املترتبة على عدم االمتثال هذا.  

 ٣٦٢٧اجللســـــــة 
ــانون  ٣١ كــــــــــــ

ــاير  الثاين/ينــــــــــــــ
١٩٩٦  

 احلالة يف ألبانيا
ــالة مؤرخــة   ــارس  ١٢رس آذار/م

موجهة مـن ممثـل إيطاليـا     ١٩٩٧
)S/1997/214(  

جلسة عاجلة بغـرض النظـر يف احلالـة    عقد   ٣٥املادة 
  يف ألبانيا.

 ٣٧٥١اجللســـــــة 
ــارس  ١٣ آذار/مـــ

١٩٩٧  
ــالة مؤرخــة   ــارس  ١٣رس آذار/م

ــا   ١٩٩٧ موجهــة مــن ممثــل ألباني
)S/1997/215(  

عقد جلسة عاجلة بغـرض النظـر يف احلالـة      ٣٥املادة 
  يف ألبانيا.

  

  من املمثل الدائم لالحتاد الروسي  موجهة إىل رئيس جملس األمن ١٩٩٩آذار/مارس٢٤رسالة مؤرخة 
ــالة مؤرخــة   ــارس  ٢٤رس آذار/م

من املمثل الـدائم   موجهة ١٩٩٩
  )S/1999/320لالحتاد الروسي (

حالـــة ’’عقـــد اجتمـــاع عاجـــل للنظـــر يف    
ســببها العمــل العســكري  ‘‘ خطــرية للغايــة
ــت  ــذي قامـ ــه الـ ــال    بـ ــف مشـ ــة حلـ منظمـ

األطلسي من جانب واحـد ضـد مجهوريـة    
  حتادية.يوغوسالفيا اال

 ٣٩٨٨اجللســـــــة 
ــارس  ٢٤ آذار/مـــ

١٩٩٩  

  موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للصني لدى األمم املتحدة ١٩٩٩أيار/مايو٧رسالة مؤرخة 
ــة   ــالة مؤرخـــ ــايو  ٧رســـ أيار/مـــ

موجهة مـن ممثـل الصـني     ١٩٩٩
)S/1999/523(  

عقد جلسة عاجلـة ملناقشـة هجـوم منظمـة       
الســـفارة حلـــف مشـــال األطلســـي علـــى    

  الصينية يف بلغراد.

 ٤٠٠٠اجللســـــــة 
أيار/مـــــــــــــايو  ٨

١٩٩٩  

 ما مل ُيحدد خالف ذلك، كانت مجيع الرسائل الواردة يف اجلدول موجََّهة إىل رئيس جملس األمن.  (أ)   
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  مالحظة  
مـن امليثـاق علـى أن جمللـس األمـن أن       ٣٤تنص املـادة    

يفحص أي نـزاع أو أي موقـف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل      
أو قد يثري نزاعا لكـي يقـرر مـا إذا كـان اسـتمرار هـذا الـرتاع        

املوقف مـن شـأنه أن يعـرِّض للخطـر حفـظ السـلم واألمـن         أو
ال متنـع اهليئـات األخـرى مـن القيـام       ٣٤يل. بيد أن املـادة  الدو

س لــــمبهــــام حتقيــــق وال حتــــد مــــن االختصــــاص العــــام للمج
ــة      فيمــا ــزاع أو حال ــأي ن ــائق ذات الصــلة ب ــة احلق ــق مبعرف يتعل

  بإيفاد بعثة لتقصي احلقائق.  
ــادر إىل         ــس، أو ب ــام اجملل ــرة املستعرضــة، ق ــاء الفت وأثن

قيــق وتقصــي احلقــائق الــيت قــد  القيــام، بعــدد مــن أنشــطة التح 
ــادة      ــاق امل ــدرج ضــمن نط ــا تن ــأى أهن ــا صــلة   ٣٤ُيرت أو أن هل

بأحكامها. ويف مناسبة واحدة، أوفـد اجمللـس بعثـة تتـألف مـن      
أعضــاء اجمللــس إىل جاكرتــا وديلــي، كانــت مكلفــة حتديــدا       
ــوات      ــاذ خطـ ــأن اختـ ــيا بشـ ــة إندونيسـ ــع حكومـ ــث مـ بالتباحـ

أيار/مـــايو  ٥تفاقـــات ملموســـة إلتاحـــة التنفيـــذ الســـلمي ال   
. ومل تكن بعثـة جملـس   )٢٧(بشأن مسألة تيمور الشرقية ١٩٩٩

ــها       ــق حمــددة، ولكن ــام حتقي ــام مبه ــة صــراحة بالقي ــن مكلّف األم
قامــت فعــال، يف مجلــة أمــور، بتكــوين انطبــاع عــن الوضــع يف  

رد مزيد من التفاصـيل عـن   يكلتا املدينتني على أرض الواقع. و
إىل بعثـة جملـس األمـن عنـد     شري أيضا وقد أ. ١البعثة يف احلالة 

ــاء     التطــرق إىل اآلليــات املســتخدمة ملنــع نشــوب الرتاعــات أثن
دور جملس األمن يف منـع وقـوع   ’’نظر اجمللس يف البند املعنون 

  .  ٢كما يتضح ذلك من احلالة ‘‘ نزاعات مسلحة
  

__________ 

  )٢٧(  S/1999/972.  

  
  

وخــالل الفتــرة املستعرضــة، اختــذ جملــس األمــن عــدة      
ا إىل األمـني العـام بـأن يشـرع يف     قررات تتضمن طلبـا صـرحي  م

ــق أو أن يقــوم هبــا. ففــي      ــائق أو مهــام حتقي مهــام تقــص للحق
 ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٨) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٣القــرار 

ــات يف     ــل التحقيقـ ــام أن يواصـ ــني العـ ــس إىل األمـ طلـــب اجمللـ
االدعـــاءات املتعلقـــة بوقـــوع عمليـــات قتـــل مجـــاعي ألســـرى  

سري القائم على األصـل  احلرب واملدنيني وكذلك التشريد الق
اإلثـــين جلماعـــات كـــبرية مـــن الســـكان واألشـــكال األخـــرى  

ــتان   ــاعي يف أفغانسـ ــطهاد اجلمـ ــوص . )٢٨(لالضـ ــة وخبصـ احلالـ
ــرار   ــدا، يف القــــ ــة بروانــــ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦١املتعلقــــ ) املــــ

طلــب جملــس األمــن إىل األمــني العــام   ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٩
ــع امل    ــة جلمـ ــق الدوليـ ــة التحقيـ ــيط جلنـ ــد تنشـ ــات أن يعيـ علومـ

والتحقيــق يف التقــارير املتصــلة ببيــع وتقــدمي وشــحن األســلحة  
واألعتــدة ذات الصــلة لقــوات وميليشــيات احلكومــة الروانديــة 
ــا الوســطى،     ــبحريات الكــربى مــن أفريقي الســابقة يف منطقــة ال

ــن    ــس األمــ ــرارات جملــ ــهاكا لقــ  ٩٩٧) و ١٩٩٤( ٩١٨انتــ
  .)٢٩()١٩٩٥( ١٠١١) و ١٩٩٥(

ما خيـص احلالـة يف بورونـدي،     ويف مناسبة أخرى، يف  
موجهـــة إىل رئـــيس  ١٩٩٦متوز/يوليـــه  ٢٥رســـالة مؤرخـــة ب

 ١٠١٢أشــــار األمــــني العــــام إىل القــــرار   )٣٠(جملــــس األمــــن
) الذي طلـب فيـه اجمللـس مـن األمـني العـام أن ينشـئ        ١٩٩٥(

ــة بورونــدي      ــال رئــيس مجهوري ــة بشــأن اغتي ــق دولي ــة حتقي جلن
، أرفـَق طـي الرسـالة    الصـدد ذلـك  أعقبـه مـن مـذابح. ويف     وما

نسخة من تقرير اللجنـة النـهائي. وخلصـت اللجنـة يف التقريـر      
__________ 

  .١٣لفقرة )، ا١٩٩٨( ١١٩٣القرار   )٢٨(  
  .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦١القرار   )٢٩(  
  )٣٠(  S/1996/682.  

 اجلزء الثاين
 التحقيق يف الرتاعات وتقصي احلقائق
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إىل أنه ال يسـعها، باالسـتناد إىل األدلـة املتـوافرة، حتديـد هويـة       
األشــخاص الــذين تتعــّين حماكمتــهم علــى هــذه اجلرميــة. وردا   

موجهـة   ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٤رسالة مؤرخة بعلى ذلك، 
ــام  ــني العـ ــس   أ )٣١(إىل األمـ ــاء اجمللـ ــرئيس إىل أن أعضـ ــار الـ شـ

أحاطوا علما بالتوصيات الـيت قدمتـها اللجنـة، وأحـاطوا علمـا      
ــؤداه أن    ــذي م ــكأيضــا باالســتنتاج ال التوصــيات ال ميكــن   تل

  تنفيذها يف ظل الظروف السائدة يف بوروندي.
ويف مناســـبات أخـــرى، رحـــب جملـــس األمـــن، مـــن     

اد األمــني العــام خــالل رســائله وقراراتــه وبيانــات رئيســه، بإيفــ
 ،بعثــات لتقصــي احلقــائق إىل املنــاطق الــيت تــدور فيهــا نزاعــات

أيدها أو شـجعها أو أعـرب عـن ارتياحـه هلـا. فعلـى سـبيل         أو
ــون     ــد املعنـ ــا خيـــص البنـ ــال، يف مـ ــق   ’’املثـ ــا يتعلـ ــائل فيمـ رسـ

بالعالقــــات بــــني مجهوريــــة الكــــامريون ومجهوريــــة نيجرييــــا 
موجهـة   ١٩٩٦/فرباير شـباط  ٢٩رسالة مؤرخـة  ب ،‘‘االحتادية

إىل رئــيس مجهوريــة الكــامريون وإىل رئــيس الدولــة والقائــد      
ــة   ــا االحتاديـ ــة نيجرييـ ــلحة جلمهوريـ  )٣٢(األعلـــى للقـــوات املسـ

ــا    ــن مب ــس األم ــى     رحــب أعضــاء جمل ــام عل اقترحــه األمــني الع
الطـــرفني مـــن إيفـــاد بعثـــة لتقصـــي احلقـــائق إىل شـــبه جزيـــرة  

ام أن يواصـل، بالتشـاور   باكاسي، وطلبوا أيضا إىل األمـني العـ  
املسـألة   تلـك مع األمني العام ملنظمة الوحـدة األفريقيـة، رصـد    

عن كثب، وأن يقدم تقريرا إىل اجمللس عن نتـائج بعثـة تقصـي    
  احلقائق وعن أي تطورات مهمة غريها.

بيـان مـن الـرئيس    بويف ما خيص احلالـة يف أفغانسـتان،     
ــانون األول/ديســــمرب  ١٦مــــؤرخ يف  حــــظ ال )٣٣(١٩٩٧كــ

اجمللـس ببــالغ القلـق التقــارير املتعلقــة بعمليـات القتــل اجلمــاعي    
ألســرى احلــرب واملــدنيني يف أفغانســتان، وأيــد اعتــزام األمــني  
العام أن يواصل التحقيق بصورة شاملة يف هـذه التقـارير. ويف   

__________ 

  )٣١(  S/1996/780.  
  )٣٢(  S/1996/150.  
  )٣٣(  S/PRST/1997/55.  

 )٣٤(١٩٩٨نيسـان/أبريل   ٦بيانني رئاسيني الحقني، مـؤرخني  
ــه  ١٤ و ــرب )٣٥( ١٩٩٨متوز/يوليـ ــده  ، أعـ ــن تأييـ اجمللـــس عـ

خطوات األمني العام الراميـة إىل بـدء حتقيقـات يف االدعـاءات     
ــاعي ألســـرى احلـــرب     الـــيت تفيـــد بوقـــوع عمليـــات قتـــل مجـ
واملدنيني يف أفغانستان، على أن ُتعرض نتائجهـا علـى اجلمعيـة    

 ،)١٩٩٨( ١٢١٤ العامـــة وعلـــى جملـــس األمـــن. ويف القـــرار
شـجع جملـس األمـن     ،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٨املؤرخ 

صــراحة األمــني العــام علــى مواصــلة جهــوده الراميــة إىل إيفــاد  
ــد       ــيت تفي ــدة ال ــارير العدي ــق يف التق ــة إىل أفغانســتان للتحقي بعث
بوقوع خروق جسـيمة وانتـهاكات خطـرية للقـانون اإلنسـاين      
ــوع        ــد بوق ــيت تفي ــارير ال ــد، وخاصــة التق ــك البل ــدويل يف ذل ال

ر مجاعيــة ألســرى احلــرب عمليــات قتــل مجــاعي ووجــود مقــاب
  .  )٣٦(واملدنيني، وتدمري املزارات الدينية

ويف مناســبة واحــدة، طلبــت دول أعضــاء ومنظمــات    
إقليمية من جملس األمن إجراء حتقيقات أو إيفـاد بعثـة لتقصـي    
احلقائق إىل السـودان، يف أعقـاب اهلجـوم علـى مصـنع الشـفاء       

ــع يف مشــال اخلرطــوم   ــة الواق ــ. إال أن )٣٧(لألدوي الطلبــات ك تل
__________ 

  )٣٤(  S/PRST/1998/9.  
  )٣٥(  S/PRST/1998/22.  
  .٦)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢١٤القرار   )٣٦(  
ــع يف مشــال         )٣٧(   ــة الواق ــى مصــنع الشــفاء لألدوي عقــب اهلجــوم عل

موجهـة   ١٩٩٨آب/أغسـطس   ٢١رسالة مؤرخـة  وب اخلرطوم،
إىل رئيس جملس األمن طلب ممثل السـودان مـن اجمللـس إرسـال     
بعثة تقصي فنية للحقائق حول املزاعم األمريكية واختاذ ما يلزم 
من إجراء وتدابري لضـمان عـدم تكـراره وضـمان أمـن وسـالمة       

ــالة الحقـــــة مؤرخـــــة ب). وS/1998/786بلـــــده (  آب/ ٢١رســـ
ــل      ١٩٩٨أغســطس  ــد ممث ــن أي ــيس جملــس األم ــة إىل رئ موجه

الطلـب   ذلـك قطر، بوصـفه رئـيس جمموعـة الـدول اإلسـالمية،      
ودعا جملـس األمـن إىل إيفـاد بعثـة تقصـي حقـائق إىل السـودان        

)S/1998/790ــة ب). و ــالة مؤرخـ  ١٩٩٨آب/أغســـطس  ٢١رسـ
موجهـة إىل رئــيس اجمللــس أشــار ممثــل الكويــت، بصــفته رئيســا  

ــة،  ــة العربي ــد طلــب     للمجموع ــررت تأيي ــد ق ــة ق إىل أن اجملموع
السودان أن ينظر جملـس األمـن يف موضـوع اهلجـوم األمريكـي      

ــوم (    ــة يف اخلرط ــى مصــنع أدوي ــرر S/1998/791عل ــك). وك  ذل
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__________ 

الطلـــــــب جمـــــــددا ممثـــــــل الســـــــودان يف رســـــــالة مؤرخـــــــة 
ــن،    ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٢ ــيس جملــس األم ــة إىل رئ موجه

وحتقـــق لزيـــارة طلــب فيهـــا إىل اجمللــس إرســـال فريـــق تقصــي    
آب/أغســطس  ٢٤رســالة مؤرخــة ب). وS/1998/792الســودان (
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن كــرر ممثــل الكويــت،   ١٩٩٨

بصفته رئيسا للمجموعة العربيـة وباسـم الـدول أعضـاء جامعـة      
الـــدول العربيـــة، طلبـــه إىل اجمللـــس إرســـال بعثـــة فنيـــة لتقصـــي 

دويـة بـاخلرطوم،   حول طبيعة إنتاج مصنع الشـفاء لأل ’’احلقائق 
). S/1998/800‘‘ (والتأكــد مــن عــدم إنتاجــه أســلحة كيمياويــة 

موجهـة إىل رئـيس    ١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٥رسالة مؤرخة بو
ــة        ــا، بصــفته رئيســا للمجموع ــل ناميبي ــب ممث ــن طل ــس األم جمل
األفريقية، إىل اجمللس أن يوفد بعثة لتقصي احلقائق إىل السودان 

ة مصــنع األدويــة املــذكور لتتحــرى احلقــائق فيمــا يتعلــق بأنشــط
)S/1998/802ــة  ب). و ــة مؤرخـ ــالة الحقـ آب/أغســـطس  ٢٥رسـ

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن كـّرر ممثـل كولومبيـا،        ١٩٩٨
بصفته رئيسا ملكتب التنسيق التابع حلركة بلدان عدم االحنيـاز،  

بعثــة لتقصــي  إيفــادالطلــب املوجــه إىل اجمللــس لبحــث احلالــة و 
مؤرخــــــة  رســــــالةب). وS/1998/804احلقــــــائق إىل الســــــودان (

موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن   ١٩٩٨أيلول/ســـبتمرب  ٢٢
بشــأن الســودان ورد يف الكلمــة الــيت  اًأرفــق ممثــل الســودان بيانــ

ــة يف    أيلول/ســبتمرب  ٢١ألقاهــا رئــيس منظمــة الوحــدة األفريقي
األخري إن أفريقيا تؤيد الطلـب الـذي   ذلك ، حيث قال ١٩٩٨

األمـن مـن أجـل إرسـال بعثـة لتقصـي        قدمه السودان إىل جملس
ــودان (  ــائق إىل الســ ــة S/1998/886احلقــ  ،٣٩٣١). ويف اجللســ

، اجتمــع اجمللــس للنظــر  ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ٢٤املعقــودة يف 
ــا”يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون   ــة يف أفريقي ــاء “. احلال وأثن

اجللســة حتــدث ممثــل بوركينــا فاســو، بصــفته رئــيس منظمــة         
ــة، ــة يف   الوحــــدة األفريقيــ ــنع األدويــ ــار إىل قصــــف مصــ فأشــ

السودان، وأكد جمددا أن حركة عدم االحنيـاز وجامعـة الـدول    
ــق       ــة حتقي ــد إرســال جلن ــة تؤي ــة الوحــدة األفريقي ــة ومنظم العربي

طالب به السودان، الستيضاح املوقف متاما  دولية، على حنو ما
)S/PV.3931 ــفحة ــة  ب). و٤، الصــ ــالة مؤرخــ ــرين  ٢٥رســ تشــ

ــاين/نوفمرب  ــيس جملــس األمــن أحــال     ١٩٩٨الث ــة إىل رئ موجه
ــة عــن      ــة وبالنياب ــيمن، بصــفته رئيســا للمجموعــة العربي ــل ال ممث

مشـروع قـرار أعدتـه     ،الدول األعضاء يف جامعة الدول العربيـة 
اجملموعة العربيـة. وقـد تضـمن نصـه طلبـا إىل األمـني العـام بـأن         

بغيــة التحقــق مــن ’’يرســل بعثــة لتقصــي احلقــائق إىل الســودان  
ــه    مج ــا يف ذلـــك إنتاجـ ــفاء مبـ ــنع الشـ ــة مبصـ ــائق املتعلقـ ــع احلقـ يـ

  ).S/1998/1120‘‘ (وملكيته

تؤدِّ إىل إنشاء أو إيفاد هيئة حتقيق أو بعثة لتقصـي احلقـائق،    مل
كمــا مل يتخــذ جملــس األمــن أي قــرار بشــأن اإلحالــة إىل هــذه 

  املسألة ومل جيتمع ملناقشتها.  
تفاصــيل عمليــة اختــاذ التاليتــان تبيــان ودراســا احلــالتني   

ــرقي    ــور الشـ ــن إىل تيمـ ــة جملـــس األمـ ــلة ببعثـ ــرارات املتصـ ة القـ
دور جملـس األمـن يف منـع وقـوع     ” )؛ و١وإندونيسيا (احلالـة  

  )٢(احلالة  “نزاعات مسلحة
  

  ١احلالة   
  )٣٨(احلالة يف تيمور الشرقية  
رحــب جملــس  يتعلــق باحلالــة يف تيمــور الشــرقية يف مــا  
ــن ــرار  ،األمــ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٦يف القــ ــايو  ٧) املــ أيار/مــ
ــال   ١٩٩٩ ــني إندونيســيا والربتغ ــاق ب ــإبرام اتف ــار/  ٥يف  ، ب أي

. ورحب كـذلك  )٣٩(بشأن مسألة تيمور الشرقية ١٩٩٩مايو 
ــة وجــود لألمــم املتحــدة يف تيمــور      ــام إقام ــاعتزام األمــني الع ب

املسـاعدة يف تنفيـذ    الشرقية يف أقرب وقت ممكـن عمليـا، بغيـة    
  .)٤٠(هذه االتفاقات

ــة    ــودة يف  ،٤٠٤١ويف اجللســ ــبتمرب  ٣املعقــ أيلول/ســ
نظــر يف احلالــة يف تيمــور الشــرقية.    اجمللــس للاجتمــع ، ١٩٩٩

وخالل املناقشة، أدىل األمـني العـام ببيـان أعلـن فيـه عـن نتيجـة        
ــذي    ــعيب الــ ــتطالع الشــ ــرياالســ ــطس  ٣٠يف  أُجــ آب/أغســ

__________ 

، ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ٣املعقـودة يف   ٤٠٤١من اجللسة  ابدء  )٣٨(  
ــياغة تغـــريت  ــال  صـ ــدول األعمـ ــد جـ ــور’’بنـ ــة يف تيمـ ‘‘ احلالـ
  ‘‘.احلالة يف تيمور الشرقية’’  فأصبحت

ة إندونيسـيا ومجهوريـة الربتغـال    وفقا لالتفاق املربم بني مجهوري  )٣٩(  
، ســيتعني ١٩٩٩أيار/مـايو   ٥بشـأن مسـألة تيمـور الشـرقية يف     

على األمم املتحـدة أن تلعـب دورا جوهريـا يف تيمـور الشـرقية      
يف تنفيــذ إحــدى النتيجــتني املمكنــتني الســتطالع رأي الشــعب 

A/53/951-S/1999/513 املرفــــــق األول) يف فتــــــرة مــــــا بعــــــد ،
  االستطالع.

  .من املنطوق ٣ و ١)، الفقرتان ١٩٩٩( ١٢٣٦القرار   )٤٠(  
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ــاق     ١٩٩٩ ــه مبوجــب االتف ــة إلي ــة املوكل ــار أداء املهم . ويف إط
، صـوتا  ٩٤ ٣٨٨أعلن األمني العام، أن نتيجة االقتراع كانـت  

يف  ٧٨,٥ ، أوصــوتا ٣٤٤ ٥٨٠ و امؤيــد ،ائــةيف امل ٢١,٥ أو
ــة، معارضــ ــذايت اخلــاص املقتــرح. وهبــذا يكــون    ااملائ للحكــم ال

شعب تيمور الشـرقية قـد رفـض احلكـم الـذايت اخلـاص املقتـرح        
  .)٤١(وأعرب عن رغبته يف بدء عملية االنتقال حنو االستقالل

أيلول/ســـــبتمرب  ٣مـــــؤرخ  ،بيـــــان مـــــن الـــــرئيسبو  
س باسـتطالع الـرأي الشـعيب النــاجح    ، رحـب اجمللـ  )٤٢(١٩٩٩

 ١٩٩٩آب/أغسـطس   ٣٠الذي جرى يف تيمور الشرقية يوم 
ــالة األمــــــني ا ــام إىل وبرســــ ــة   لعــــ رئــــــيس اجمللــــــس املؤرخــــ

.  )٤٣(الــيت تعلــن عــن نتــائج االقتــراع  ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٣
أيار/مـــايو  ٥ويف البيـــان نفســـه، اعتـــرف اجمللـــس بـــأن اتفـــاق 

طالع رأي شــعب تيمــور  إىل تنظــيم اســت الــذي أدى  ١٩٩٩
لــوال املبــادرة الــيت اختــذهتا حكومــة ســيتحقق كــان  الشــرقية مــا 

إندونيســيا يف الوقــت املناســب، واملوقــف البنــاء مــن جانــب       
ــة الــيت    الربتغــال.  حكومــة  وأثــىن كــذلك علــى اجلهــود الدؤوب

بذلتــها حكومتــا إندونيســيا والربتغــال، عــن طريــق املســاعي       
إجيــاد حــل عــادل شــامل مقبــول    احلميــدة لألمــني العــام، بغيــة 

ــا ملســألة تيمــور الشــرقية، وأعــرب عــن تقــديره حلكومــة      دولي
  املتحدة يف العملية. إندونيسيا لتعاوهنا مع األمم 

موجهـة إىل   ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٥رسالة مؤرخة بو  
األمني العام، أبلغ رئيس جملـس األمـن األمـني العـام أن اجمللـس      

يفاد بعثة تابعة جمللس األمـن لتنـاقش   قد وافق على املبادرة إىل إ
مع حكومة إندونيسيا اخلطوات امللموسة اليت تسـمح بالتنفيـذ   

. )٤٤(الســلمي لنتــائج االقتــراع الــذي جــرى يف تيمــور الشــرقية
__________ 

  )٤١(  S/PV.4041 ٣ و ٢، الصفحتان.  
  )٤٢(  S/PRST/1999/27.  
  )٤٣(  S/1999/944.  
  )٤٤(  S/1999/946.  

ــة بالترحيــب  وقــد كلِّ ــدفــت البعث ــه بتعّه حكومــة إندونيســيا   ب
ــاء بالتزاماهتــا مبوجــب اتفــاق   با ــايو، ولكــن كــان   ٥لوف أيار/م

أيضـا أن تالحـظ أن اجلهـود الـيت بذلتـها احلكومـة حـىت        عليها 
اآلن مل متكن من احليلولة دون تزايـد حـدة العنـف يف اإلقلـيم.     
وكان على البعثة أن تعرب عن قلقها بوجـه خـاص إزاء محلـة    
ــة األمــم املتحــدة يف تيمــور      العنــف األخــرية املوجهــة ضــد بعث
 الشـــرقية، وأن حتـــث احلكومـــة علـــى كفالـــة تـــوفري األمــــن      
والسماح للبعثة بتنفيذ الوالية املنوطة هبـا دومنـا عـائق. وطُلـب     
إىل البعثة أن تشدد على أن شـعب تيمـور الشـرقية قـد أعـرب      

لالستقالل، وأنه ال بـد مـن احتـرام     املؤيدعن اختياره الواضح 
إرادتــه، وأن اجملتمــع الــدويل يتطلــع إىل العمــل مــع حكومــة       

  .)٤٥(االستقالل إندونيسيا من أجل نيل تيمور الشرقية
موجهـة إىل   ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٦رسالة مؤرخة بو  

، أبلـغ رئـيس اجمللـس    )٤٦(األمني العام مـن رئـيس جملـس األمـن    
األمني العام بـأن أعضـاء اجمللـس قـد اتفقـوا علـى اختصاصـات        

تعتـزم التوجـه إىل إندونيسـيا يف    بـأن البعثـة   أيضـا  أفـاد  والبعثة. 
ــة جملــس  اختكانــت . و١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٦ صاصــات بعث

   :)٤٧(األمن املوفدة إىل حكومة إندونيسيا تتمثل يف ما يلي
يثين جملس األمن علـى اجلهـود املتواصـلة الـيت تبـذهلا        - ١  

العـام مـن أجـل     لألمـني حكومة إندونيسيا عن طريـق املسـاعي احلميـدة    
إجياد حل عادل وشامل ومقبول دوليـا ملسـألة تيمـور الشـرقية. ويعـرب      

ــديره   ــذه      عــن تق ــم املتحــدة يف ه ــع األم ــا م ــيا لتعاوهن ــة إندونيس حلكوم
  العملية.

على أن اجمللس، رغم ذلك، يشعر بقلـق شـديد إزاء     - ٢    
تدهور احلالة األمنية يف تيمور الشـرقية. ال سـيما منـذ اسـتطالع الـرأي      
الشعيب. ويرحب اجمللس بالتعهدات اليت قدمتها حكومة إندونيسيا بأهنـا  

. ولكـن جهـود   ١٩٩٩أيار/مـايو   ٥مبوجـب اتفاقـات   ستفي بالتزاماهتا 
  تستطع حىت اآلن أن متنع اشتداد العنف يف اإلقليم.  احلكومة مل

__________ 

  )٤٥(  S/1999/976 و Corr.1.  
  )٤٦(  S/1999/972.  
  املرجع نفسه، املرفق.  )٤٧(  
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واجمللــس قلــق بوجــه خــاص إزاء محلــة العنــف ضــد     - ٣    
بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية يف األيام األخـرية. وقـد أدى ذلـك    

ن مقـر  إعـدا أربعـة منـها. و    إغالق مجيع املكاتب اإلقليمية للبعثة مـا  إىل
البعثة اآلن يف حالة حصـار فعلـي. ويتنكـر اجمللـس قتـل مـوظفني حملـيني        

الـذي أسـفر عـن إصـابة      ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٤يف البعثة واهلجوم يوم 
  موظف دويل جبروح خطرية.

ة اجملتمع الدويل، يصمم اجمللس على أن دارومتثيال إل  - ٤    
وقد نفذت تنفيذا كامال. لقد اختـار   ١٩٩٩أيار/مايو  ٥يرى اتفاقات 

شــعب تيمــور الشــرقية بشــكل واضــح االســتقالل وجيــب أن ُتحتــرم        
  حريته.

ــا       - ٥     ــها، ختطيطـ ــن جانبـ ــدة، مـ ــم املتحـ ــتقدم األمـ وسـ
ــة االنتقــال. وهــذا أمــر ســيتم بالتشــاور مــع       ــة مــن عملي ــة الثالث للمرحل

  حكومة إندونيسيا.
ــل     - ٦     ــدويل إىل العمـ ــع الـ ــع اجملتمـ ــة  ويتطلـ ــع حكومـ مـ

ن تيمـور الشـرقية مـن نيـل االسـتقالل. وحيـث اجمللـس        إندونيسيا مبا ميكّ
حكومــة إندونيســيا علــى كفالــة األمــن والســماح للبعثــة بتنفيــذ واليتــها 

  دون عائق.
أحالــت بعثــة جملــس    ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٤ويف   

واقترحـت  إىل اجمللـس.   )٤٨(األمن إىل جاكرتـا وديلـي تقريرهـا   
جملس األمن بقرار رئـيس  توصياهتا أن يرحب البعثة يف إحدى 

ــع       ــاون م ــة حلفــظ الســالم إىل التع ــوة دولي ــوة ق إندونيســيا دع
إندونيســيا يف إعــادة الســلم واألمــن إىل تيمــور الشــرقية، وأن    

  املقترح. ذلكيتخذ، دومنا تأخري، قرارا يشكل إطارا لتنفيذ 
 أيلـــــول/ ١٥املـــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٤القرار بـــــو  
املـؤرخ  ندونيسـيا  إببيان رئـيس  حب اجمللس ر، ١٩٩٩سبتمرب 

الـــذي أعـــرب فيـــه عـــن اســـتعداد  ١٩٩٩أيلول/ســـبتمرب  ١٢
إندونيســيا لقبــول قــوة دوليــة حلفــظ الســالم عــن طريــق األمــم  

ــة جملــس   واملتحــدة يف تيمــور الشــرقية،   ــر بعث ــد اجمللــس تقري أي
  .)٤٩(األمن إىل جاكرتا وديلي

__________ 

  )٤٨(  S/1999/976  وCorr.1.  
ــرار   )٤٩(   ــن    )، ا١٩٩٩( ١٢٦٤القـ ــرة مـ ــعة والعاشـ ــان التاسـ لفقرتـ

  الديباجة.

تشـــــرين  ٢٥املـــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٧٢القرار بـــــو  
، قرر جملس األمن أن تنشأ، وفقا لتقرير ١٩٩٩األول/أكتوبر 
، إدارة انتقاليـة تابعـة لألمـم املتحـدة يف تيمـور      )٥٠(األمني العام

الشرقية ُتسَند إليها املسؤولية العامة عن إدارة تيمـور الشـرقية،   
ل صالحية ممارسة مجيع السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة،    وختّو

  .)٥١(مبا يف ذلك إقامة العدل
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠بيــان أدىل بــه الــرئيس يف بو  
دور جملـس  ’’املعنـون  خبصوص بند جـدول األعمـال   ، ١٩٩٩

لــس جمــددا اجمل، أكــد ‘‘األمــن يف منــع وقــوع نزاعــات مســلحة
مســـؤوليته مبوجـــب امليثـــاق عـــن اختـــاذ إجـــراءات بنـــاء علـــى  
مبــادرات منــه مــن أجــل صــون الســلم واألمــن الــدوليني. ويف   

الصــدد، أشــار البيــان إىل أن نتــائج البعثــــة الــيت أوفــدها   ذلــك 
ــرة مـــــــن    ــا وديلـــــــي يف الفتـــــ إىل  ٦اجمللـــــــس إىل جاكارتـــــ

ــبتمرب  ١٢ ــيت     ١٩٩٩أيلول/س ــات ال ــك البعث ــل تل ــبني أن مث ت
ُيضـــطلَع هبـــا مبوافقـــة البلـــد املضـــيف، وتكـــون ذات أهـــداف  

وفــــدت يف الوقــــت واضــــحة، ميكــــن أن تكــــون مفيــــدة إذا أُ
  .)٥٢(سلوب املالئماملطلوب وباأل

  
  ٢احلالة   
  دور جملس األمن يف منع وقوع نزاعات مسلحة  
تشــــــــرين  ٢٩املعقــــــــودة يف  ،٤٠٧٢يف اجللســــــــة   

، اجتمــع اجمللــس للنظــر يف دوره يف منــع  ١٩٩٩الثــاين/نوفمرب 
وقوع نزاعـات مسـلحة. وخـالل املناقشـة، ذكـر األمـني العـام        

نظــر يف اجللســة لكــي يتلــك أنــه ينبغــي للمجلــس أن يســتخدم 
كيفية جعل العمل الوقائي جزءا ملموسـا مـن أعمالـه اليوميـة.     

ــك ويف  ــور، أن     ذل ــة أم ــام، يف مجل ــني الع ــرح األم الصــدد، اقت
__________ 

  )٥٠(  S/1999/1024.  
  من املنطوق. ١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٢القرار   )٥١(  
  )٥٢(  S/PRST/1999/34.  
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يستخدم جملس األمن بعثات تقصي احلقـائق اسـتخداما أكـرب،    
إما من جانب األمني العام أو اجمللس نفسه، يف مراحـل الـرتاع   

ــا ملســؤوليات اجمللــس مب   ــاق  املبكــرة، وفق أن ’’عــن وجــب امليث
يفحص أي نـزاع أو أي موقـف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل      

ـــر نزاعــا  ـــد يثيـ ــرِّ’’مــن شــأنه  ‘‘ أو قـ ض للخطــر حفــظ  أن يع
الـــدول الـــيت تصـــبح  وأن يشـــجع ؛ ‘‘الســـلم واألمـــن الـــدويل 

مدركة للصراع، الـذي ميكـن أن ينشـب، علـى اسـترعاء نظـر       
  .)٥٣(على الفوراملسألة اجمللس إىل 

ه املتكلمون االنتباه إىل اجلدوى مـن بعثـة جملـس    ووّج  
األمــن املوفــدة إىل جاكرتــا وديلــي، وأشــاروا إىل أهنــا جعلــت   
التدخل الدويل يف تيمور الشرقية أمرا ممكنا عقب االسـتطالع  

  .)٥٤(١٩٩٩الشعيب الذي أجري يف آب/أغسطس 
وأكد ممثل كندا أن مكتب األمني العـام خيـدم اجمللـس      

ــى الق  ــه علـ ــات،    بقدرتـ ــق يف املنازعـ ــاطة، والتحقيـ ــام بالوسـ يـ
ذلــك يف ذكــر وإرســال مبعــوثني للســالم. و وتشــجيع احلــوار، 

تلـك  يسـتفيد اسـتفادة كاملـة مـن     اجمللـس ينبغـي أن   الصدد أن 
وذكـر  اجلهـود.  تلـك  القدرة الوقائيــة بدعمـه لألمـني العـام يف    

يسـتفيد بشـكل أكـرب مـن األحكـام      أن ينبغـي  أيضا أن اجمللـس  
نص علــى التســوية الســلمية للمنازعــات مبوجــب املــادة   الــيت تــ

السادسة من امليثاق، وعلى وجـه اخلصـوص بالقيـام بتحقيقاتـه      
علـى   اخلاصة يف الصراعات احملتملة وتشـجيع الـدول األعضـاء    

وأشــار إىل أنــه ينبغــي    األمــور.تلــك انتبــاه اجمللــس إىل توجيــه 
عضـاء جملـس   استخدام املمارسة املتمثلة يف إرسـال وفـود مـن أ   

بــإرادة اجمللــس والتزامــه    األمــن إىل منــاطق الصــراع لإلبــالغ    
__________ 

  )٥٣(  S/PV.4072  وCorr.1 ٣، الصفحة.  
الصـفحات  و(الواليـات املتحـدة)؛    ٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصـفحات    )٥٤(  

 ١٥ و ١٤الصـفحتان  و؛ (كنـدا)  ١٤ ةالصـفح و(فرنسا)؛  ١٠إىل  ٧
الصــفحات و(ماليزيــا)؛  ٢٣إىل  ٢١الصــفحات و(اململكــة املتحــدة)؛ 

  (ناميبيا). ٣٠إىل  ٢٨(الربازيل )؛ الصفحات  ٢٥إىل  ٢٣

ــو مقتصــد      ــى حن ــائي، ولكــن عل ــدبري وق ــياق ويف  . )٥٥(كت الس
لــدى مناقشــة وســائل   ه ينبغــي،، قــال ممثــل الربازيــل إنــ  هنفســ

الوقايــة مــن الصــراع املســلح، التحلــي بالوضــوح بشــأن ماهيــة 
اولة. وشدد علـى أنـه   احملتلك يف  األدوات املتاحة جمللس األمن 

باالهتداء بأحكام الفصـل السـادس مـن امليثـاق، يكـون جملـس       
وضع فريد، من خالل املفاوضـات واإلقنـاع، لتعزيـز     األمن يف 

  ‘‘.الفهــم نطــق حيثمــا يســود عــدم التســامح وســوءحكــم امل’’
ــك ويف  ــا      ذل ــوم هب ــيت يق ــات ال ــي أن تكــون البعث الصــدد، ينبغ

البعثـة املوفـدة إىل تيمـور وإىل     أعضاء جملس األمن، على غـرار 
  .)٥٦(ممارسة أكثر شيوعا إندونيسيا، 

وأكد ممثل ماليزيا أنه جيب اللجوء على حنـو أكـرب إىل     
للبعثـة الـيت    استخدام الدبلوماسية الوقائية وأن النتـائج اإلجيابيـة   

ــاحل     ــة لصـ ــا وديلـــي حجـ ــؤخرا إىل جاكرتـ ــلها اجمللـــس مـ أرسـ
اجمللـــس  بـــــر مــــن جانـــب  ة أكاآلليــة بدرجـــــ تلـــك اســتخدام  

يتعلــق حبــاالت الصــراع يف املســتقبل قبــل أن تفلــت مــن    فيمــا
ــدي اجمللــس  ــد يكــون مــن املناســب اآلن    أي ــه ق . وأشــار إىل أن

ــل      ــك القبيـ ــن ذلـ ــة مـ ــال بعثـ ــرح   إرسـ ــا اقتـ ــا، كمـ إىل أفريقيـ
ــس ــذلك،   .)٥٧(اجمللـ ــاد   كـ ــم االحتـ ــدا باسـ ــة فنلنـ تكلمـــت ممثلـ

ــدان املنتســبة   ــهحــازة واملناألورويب والبل ــأن  )٥٨(إلي ــادت ب ، فأف
بعثة اجمللس إىل تيمـور الشـرقية وإندونيسـيا كانـت مثـاال طيبـا       

بعــض األدوات املتاحــة لــه     علــى جنــاح اجمللــس يف اســتخدام    
  .)٥٩(بطريقة سريعة وحامسة

__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥(  
  .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٦(  
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  
ــفحتا    )٥٨(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــدا   إ( ٣٦ و ٣٥ن املرجـ ــا وبولنـ ــتونيا وبلغاريـ سـ

  واجلمهورية التشيكية ورومانيا، وسلوفاكيا والتفيا وليتوانـا وهنغاريـا؛  
  أيسلندا). قربص ومالطة وكذلك و

  .٣٦و  ٥٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  
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وأشار ممثـل اليابـان إىل أن البعثـة كانـت فعالـة، ال يف        
ــى أســاس       ــس عل ــة اجملل ــأمني ســري مناقش ــر  ت ــات مباش ة معلوم

ــية     ــة اإلندونيس ــاون احلكوم ــل ويف كســب تع . )٦٠(فحســب ب
ووصف ممثـل فرنسـا البعثـة بأهنـا مثـال علـى قيمـة اإلجـراءات         
الوقائيـــة الـــيت يتخـــذها اجمللـــس علنـــا، لكنـــه أشـــار إىل أنـــه يف 

  .)٦١(حاالت أخرى قد يكون من األفضل العمل حبصافة
نبغــي أن القــول بــأن اجمللــس يوكــررت ممثلــة أســتراليا   
ستعدا يف أغلب األحيان للتعامـل مباشـرة مـع أطـراف     يكون م

جيـري يف  ميكـن أن  احلـوار  ذلـك  الرتاع. وأشارت إىل أن مثـل  
نيويـــورك أو مـــن خـــالل بعثـــات خاصـــة، مثـــل بعثـــة اجمللـــس 

ملناقشـــة احلالـــة يف الـــيت أوفــدت  الناجحــة للغايـــة إلندونيســيا   
ــأن     ــا ب ــات تلــك تيمــور الشــرقية. وأعربــت عــن اعتقاده البعث

ع أن تســاعد يف ختفيــف حــدة التــوترات، أو ميكنــها أن تســتطي
ــى وقــف أي صــراع، أو تســتطيع أن تبلّــ    اجلــانبني غ تعمــل عل

ــس      ــة للمجل بوضــوح مبخــاطر التصــعيد واالســتجابات املمكن
  .)٦٢(واجملتمع الدويل إذا نشب الصراع

ن سلطة اعتمـاد التـدابري الوقائيـة    إممثل األرجنتني قال و  
نـه ينبغـي للمجلـس أن يزيـد     إمـن، و هي أساسا يف يد جملـس األ 

ــة     ــاق للحيلول ــارات املتاحــة مبوجــب امليث ــع اخلي اســتخدامه جلمي
ــار، يف   ــراعات. وأشـ ــدد، إىل أن ذلـــك دون نشـــوب الصـ الصـ

أن حيـل اختاذهـا   امليثاق ينص على سلسلة من التدابري اليت ميكـن  
ومـن تلـك التـدابري    ، ةيف الوقت املناسب حـاالت اخلطـر احملتملـ   

  .  )٦٣(٣٤  املثال التحقيق الفوري وفقا للمادة على سبيل
ــادة      ــواردة يف امل ــذكري باألحكــام ال ، ٣٤ويف ســياق الت

أشار ممثل نيوزيلندا أيضا إىل بعض التطورات اإلجيابيـة جـدا يف   
__________ 

  .٥٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
  .٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

تناول اجمللس مؤخرا ملسؤولياته يف منع الصراعات. وأوضـح أن  
الشـرقية  إيفاد بعثة جملـس األمـن بسـرعة إىل إندونيسـيا وتيمـور      

يف إطار الرد على أعمال العنف اليت اندلعت عقب االسـتطالع  
  .)٦٤(التطوراتتلك الشعيب قد يكون من أبرز األمثلة على 

السـودان أنـه يف   وعلى العكس مـن ذلـك، ذكـر ممثـل       
كــثري مــن القضــايا الــيت ُعرضــت علــى اجمللــس، خاصــة تلــك     

ــايري امل    ــارس اجمللــس سياســة املع ــدوان، م ــة بالع زدوجــة. املتعلق
وأوضح أنه يرى أن اجمللس يغمض عينيـه أحيانـا أمـام حـاالت     

ض فعــال الســلم واألمــن الــدوليني للخطــر. ويف إشــارة إىل تعــّر
قيـــام الواليـــات املتحـــدة بقصـــف مصـــنع الشـــفاء لألدويـــة يف 
اخلرطوم، أكد أن املسألة ظلت بني أضـابري اجمللـس ألكثـر مـن     

بعثــة لتقصــي  ســتجب لطلــب بلــده إيفــاد عــام ومــع ذلــك مل ُي
دليــل واضــح علــى الظلــم الــذي   ’’احلقــائق. واعتــرب أن ذلــك  

بعثـة  إيفـاد  تعرض له السودان بعدم إنصاف اجمللس له، ولو يف 
  .)٦٥(إىل السودان‘‘ لتقصي احلقائق

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠مـؤرخ   ،بيان من الـرئيس بو  
بشــأن دور جملــس األمــن يف منــع وقــوع الرتاعــات       ،١٩٩٩

ــة نظــره مبكــرا يف   املســلحة، أشــا ــه يــدرك أمهي ر اجمللــس إىل أن
احلاالت اليت قد تتدهور فتصـبح نزاعـات مسـلحة. وأكـد، يف     

السياق، أمهية تسوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية وفقـا     ذلك 
للفصل السادس من ميثاق األمـم املتحـدة. وذكّـر اجمللـس بـأن      
األطراف يف أي نزاع، قد يشكل استمراره خطرا على صـون  

ــويته      ال ــعى إىل تسـ ــأن تسـ ــة بـ ــدوليني، ملزمـ ــن الـ ــلم واألمـ سـ
بالوســائل الســلمية. وعــالوة علــى ذلــك، أكــد جملــس األمــن    
جمـــددا مســـؤوليته مبوجـــب ميثـــاق األمـــم املتحـــدة عـــن اختـــاذ 
إجــراءات، بنــاء علــى مبــادرات منــه، مــن أجــل صــون الســلم   

  .)٦٦(واألمن الدوليني
__________ 

  )٦٤(  S/PV.4072  االستئناف)١١و  ١٠)، الصفحتان ١.  
  )٦٥(  S/PV.4072 ٤٧إىل  ٤٤، الصفحات.  
  )٦٦(  S/PRST.1999/34.  
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  مالحظة  
أحكاما شىت جيوز يتضمن الفصل السادس من امليثاق   

جمللس األمن وفقـا هلـا أن يضـع توصـيات موجهـة إىل أطـراف       
مــن  ٣٣) مــن املــادة ٢أي نــزاع أو أي حالــة. فوفقــا للفقــرة (

امليثاق، جيوز للمجلس أن يدعو األطـراف إىل تسـوية نزاعاهتـا    
) مـن  ١بالطرق السلمية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة (

، جيـوز للمجلـس   ٣٦) مـن املـادة   ١. ووفقا للفقرة (٣٣املادة 
“. يوصي مبا يراه مالئما من اإلجـراءات وطـرق التسـوية   ”أن 

علـى أنـه جيـوز للمجلـس أن      ٣٧) من املـادة  ٢وتنص الفقرة (
، وتــنص “يوصــي مبــا يــراه مالئمــا مــن شــروط حــل الــرتاع  ”

جمللـــس األمـــن أن يقـــدم توصـــيات إىل ”علـــى أنـــه  ٣٨املـــادة 
  ‘‘. سلمياًاف بقصد حل الرتاع حالاألطر

ــد، كجــزء مــن جهــوده        ــر اجمللــس أو أي ــا أق وكــثريا م
ــل     ــار الفصـ ــات يف إطـ ــلمية للمنازعـ ــوية السـ ــة إىل التسـ الراميـ
السـادس مــن امليثــاق، االتفاقــات السـلمية الــيت يربمهــا أطــراف   
نزاع، أو أوصى بطـرق أو إجـراءات شـىت للتسـوية، مـن قبيـل       

ــراف    ــددة األطـ ــة أو املتعـ ــات الثنائيـ ــوية)٦٧(املفاوضـ   ، أو التسـ
  

__________ 

ــال،    )٦٧(   ــة يف بورونــدي، يف علــى ســبيل املث ــ مــا يتعلــق باحلال القرار ب
ــيني يف   ١٩٩٦( ١٠٤٩ ــع املعنـ ــن مـــن مجيـ ) طلـــب جملـــس األمـ

كة، علـــى وجـــه االســـتعجال، يف مفاوضـــات بورونـــدي املشـــار
ــة. ويف مــا  يتعلــق باحلالــة يف طاجيكســتان وعلــى احلــدود      جدي

) S/PRST/1997/6(ببيــان مــن الــرئيس   األفغانيــة،  -الطاجيكيــة 
حث اجمللس الطـرفني علـى إحـراز تقـدم كـبري آخـر يف اجلـوالت        
القادمــة للمفاوضــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني. ويف مــا يتعلــق   

ــة ــرئيس   يف أفغانســتان،  باحلال ــن ال ــان م )، S/PRST/1997/20(ببي
طلـــب اجمللـــس إىل األطـــراف األفغانيـــة الـــدخول يف مفاوضـــات 

) أعـرب  S/PRST/1997/35( مـن الـرئيس   بيان الحـق بمتواصلة. و
ميكــن حتقيــق الســلم واالســتقرار يف    عــن اعتقــاده بأنــه   اجمللــس 

  
  
  

ــة      ــق مصــاحلة وطني ــادف إىل حتقي ــوار اهل ــية أو احل ، )٦٨(السياس
أو إقامة حكومـة   )٦٩(وسائل دميقراطية من قبيل االنتخابات أو

. ويف عــدة مناســبات، قــدم اجمللــس توصــيات بشــأن )٧٠(متثيليــة
املساعي احلميدة أو جهود الوسـاطة أو املصـاحلة الـيت يضـطلع     

__________ 

ل أفغانستان على أفضل وجه من خالل مفاوضات سياسـية داخـ  
أفغانستان برعاية األمم املتحدة ومبساعدة نشطة ومنسَّقة من قبل 

القرار بــالبلــدان املعنيــة كافــة. ويف مــا يتعلــق باحلالــة يف كرواتيــا، 
ــاذ    ١٩٩٨( ١١٤٧ ــى اختـ ــرفني علـ ــن الطـ ــس األمـ ــث جملـ )، حـ

خطوات ملموسة للوصول إىل تسوية تفاوضـية ملسـألة بريفالكـا    
  تأخري. املتنازع عليها حبسن نية ودون أي

ــة يف بورونــدي،      )٦٨(   ــال، يف مــا يتعلــق باحلال ــعلــى ســبيل املث القرار ب
) أكد جملس األمن من جديد احلاجة امللحة إىل ١٩٩٦( ١٠٤٩

أن يقوم مجيع املعنيني يف بوروندي بااللتزام بإجراء حوار يهدف 
ــة     ــة الظــروف املواتي إىل التوصــل إىل تســوية سياســية دائمــة وهتيئ

. ويف مــا خيــص احلالــة فيمــا يتعلــق جبمهوريــة  للمصــاحلة الوطنيــة
دعـا  ) S/PRST/1998/26( ببيان مـن الـرئيس  الكونغو الدميقراطية، 

ــة ســلمية قوامهــا احلــوار السياســي هبــدف     ــدء عملي اجمللــس إىل ب
ببيان حتقيق املصاحلة الوطنية. ويف ما يتعلق باحلالة يف أفغانستان، 

ــرئيس   عمــاء األطــراف  دعــا اجمللــس ز ) S/PRST/1996/40(مــن ال
األفغانية إىل الدخول يف حوار سياسي يرمي إىل حتقيـق املصـاحلة   

  الوطنية.
) ١٩٩٧( ١١٠٠القرار بــمــثالً، يف مــا يتعلــق باحلالــة يف ليربيــا،    )٦٩(  

أكــد جملــس األمــن أن إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يف املوعــد  
. املقرر ُيعدَّ مرحلـة أساسـية مـن مراحـل عمليـة السـالم يف ليربيـا       

ويف ما خيص احلالة فيمـا يتعلـق جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      
ــرئيس   ــان مــن ال ــه إىل  ) S/PRST/1997/31(ببي كــرر اجمللــس دعوت

االتفــاق بســرعة علــى ترتيبــات انتقاليــة ســلمية تــؤدي إىل إجــراء  
  انتخابات دميقراطية حرة مبشاركة مجيع األطراف.

ببيـان مـن   ة يف الصـومال،  على سبيل املثال، يف ما يتعلـق باحلالـ    )٧٠(  
) طلـــب اجمللـــس إىل مجيـــع الزعمـــاء  S/PRST/1996/4(الـــرئيس 

السياسيني واألحزاب السياسـية يف الصـومال العـودة إىل عمليـة     
شــاملة مــن التشــاور والتفــاوض هبــدف حتقيــق مصــاحلة وطنيــة   

  تؤدي إىل إقامة حكومة وطنية تستند إىل قاعدة عريضة.

 الثالثاجلزء
 مقررات جملس األمن املتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات
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أن جهود مماثلة تضـطلع هبـا حكومـات    هبا األمني العام، أو بش
، )٧١(البلــــدان اجملــــاورة، أو يضــــطلع هبــــا القــــادة اإلقليميــــون

ــود  أو ــأن جهـ ــا  بشـ ــري االضـــطالع هبـ ــات جيـ ــار ترتيبـ يف إطـ
دعوتـه  عن اجلهود أو لتلك تأييده أعرب فيها عن ، )٧٢(إقليمية

  .)٧٣(اجلهود تلكلتعاون مع إىل اأطراف الرتاع 
__________ 

ببيان مـن الـرئيس   لة يف مجهورية الكونغو، مثالً، يف ما خيص احلا  )٧١(  
)S/PRST/1997/43 (      طلب اجمللـس إىل الطـرفني حـل األزمـة علـى

أساس املقترحات املقدَّمة من رئيس غابون، مبا يف ذلـك االتفـاق   
ــة يف        ــق باحلال ــا يتعل ــة. ويف م ــة مؤقت ــة وحــدة وطني ــى حكوم عل

 رحــب اجمللــس) S/PRST/1999/1( ببيــان مــن الــرئيسســرياليون، 
بالعروض املقّدمة من زعماء املنطقة اليت هتـدف إىل حـل الـرتاع،    

الصدد، على تيسري عملية السالم. ويف ما يتعلق وحثهم يف ذلك 
أكـد  ) S/PRST/1999/13( ببيان مـن الـرئيس  باحلالة يف سرياليون، 

اجمللس على تأييده القوي جلهود الوساطة وللدور الرئيسي الـذي  
  اضطلع به رئيس توغو.

ــق باحلالــة يف الصــومال     )٧٢(   ــا يتعل ــثالً،  ،يف م ــن الــرئيس   م ببيــان م
)S/PRST/1996/4   رحــب اجمللــس، مــع التقــدير، بــاجلهود الــيت (

ــة، ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي،     ــذهلا منظمــة الوحــدة األفريقي تب
وجامعــة الــدول العربيــة، واالحتــاد األورويب والــدول اجملــاورة      

زمـة يف الصـومال. (انظـر    لتعزيز احلوار الوطين حبثا عن حـل لأل 
بـاء، لالطـالع علـى    القسـم  الفصل الثاين عشر، اجلـزء الثالـث،   

ــيت      ــن التفاصــيل بشــأن الســبل ال ــد م ــا مزي ــن  اتبعه ــس األم جمل
لتشجيع اجلهود املبذولة يف إطـار الترتيبـات اإلقليميـة مـن أجـل      

  التسوية السلمية للمنازعات).
القرار بــيف جورجيــا،  علــى ســبيل املثــال، يف مــا يتعلــق باحلالــة    )٧٣(  

) أكـــد اجمللـــس ضـــرورة أن يقـــوم الطرفـــان     ١٩٩٦( ١٠٣٦
بتكثيف جهودمها، حتت رعاية األمم املتحدة ومبساعدة االحتاد 
الروسي كوسيط، بغية التوصل إىل تسـوية سياسـية شـاملة ويف    

القرار بـ وقت مبكر للصراع. ويف مـا يتعلـق باحلالـة يف قـربص،     
اجلــانبني يف قــربص، مبــا يف  ) طلـب اجمللــس إىل ١٩٩٩( ١٢٥٠

ذلك السلطات العسـكرية يف كـال اجلـانبني، أن يعمـال بصـورة      
بناءة مع األمني العام وممثله اخلاص لتهيئة جو إجيايب يف اجلزيـرة  
ميهِّد الطريق إلجراء مفاوضات. (انظر الفصل السـادس، اجلـزء   

ألف، لالطالع على مزيد من التفاصيل بشـأن  القسم اخلامس، 
  ئف اليت يوكلها جملس األمن إىل األمني العام).الوظا

الصـدد الرسـالة   ذلـك  كر يف ومن األمثلة اجلديرة بالـذ   
ــارس  ٣١املؤرخــة  ــس    ١٩٩٨آذار/م ــيس جمل ــة إىل رئ املوجه

، اليت تربهن علـى كيفيـة   )٧٤(األمن من ممثل بابوا غينيا اجلديدة
إســهام ممارســات جديــدة تقــوم هبــا الــدول األعضــاء يف تطــور  
تفســري الفصــل الســادس، وعلــى وجــه اخلصــوص، دور جملــس 

فـي الرسـالة املـذكورة    فنازعات. األمن يف التسوية السلمية للم
آنفا، طلب ممثل بابوا غينيا اجلديدة إىل جملـس األمـن االهتمـام    
بالصراع يف بوغانفيل عرب إقرار اتفاق السـالم، وإرسـال فريـق    

ــل       ــاق مث ــة الســالم، يف حــني يتــرك امليث ــك ملراقب القــرارات تل
الرســالة، أصــدر اجمللــس بيانــا تلــك لتقــدير اجمللــس. وردا علــى 

، أعـرب فيـه عـن    )٧٥(١٩٩٨أبريل/نيسـان   ٢٢يا مؤرخا رئاس
تأييده التفاق للسالم واألمن والتنمية املتعلق ببونغانفيل املوقَّـع  

  .)٧٦((اتفاق لنكولن) ١٩٩٦يف كانون الثاين/يناير 
وخالل الفترة املستعرضة، تناول اجمللس عددا متزايـدا    

 مــن الصــراعات الداخليــة الــيت طغــى عليهــا طــابع العنــف بــني  
اجملموعــات العرقيــة و/أو الطوائــف الدينيــة، واهنيــار الســلطة      
املركزية للدولة، واألزمات اإلنسـانية والتبعـات اإلقليميـة الـيت     
هتدد االستقرار يف منـاطق دون إقليميـة بأكملـها. فعلـى سـبيل      
املثال، يف ما يتعلـق باحلالـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      

كــــانون األول/ديســــمرب   ١١مــــؤرخ مــــن الــــرئيس  بيــــان ب
دعــا أعضــاء اجمللــس إىل تســوية ســلمية للــرتاع يف    )٧٧(١٩٩٨

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك الوقــف الفــوري   
إلطــالق النــار، واالنســحاب املــنظَّم جلميــع القــوات األجنبيــة، 
والترتيبات املتعلقـة بـاألمن علـى طـول احلـدود الدوليـة للبلـد،        

هورية الكونغو الدميقراطية من جديـد  وإقامة سلطة حكومة مج
__________ 

  )٧٤(  S/1998/287.  
  )٧٥(  S/PRST/1998/10.  
  )٧٦(  S/1998/287.  
  )٧٧(  S/PRST/1998/36.  
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على مجيع أراضـي البلـد، وبـدء عمليـة مصـاحلة وطنيـة تشـمل        
امـا،  مجيع األطراف وحتترم املساواة وحقوق اجلميـع احترامـا ت  

  بغض النظر عن األصل العرقي.
وعنــد حتديــد مقومــات التســوية الســلمية للمنازعــات    

ادى انـدالع  لكي حتقق عمليـة السـالم أهـدافها املنشـودة وتتفـ     
ــان توصــيات       ــن األحي ــس يف كــثري م ــّدم اجملل ــرتاع جمــددا، ق ال
دقيقة. فعلى سبيل املثال، يف مـا يتعلـق باحلالـة يف ليربيـا، أكـد      
اجمللس أن إجراء انتخابات حرة ونزيهـة يف املوعـد املقـرر ُيعـدَّ     

ــة الســالم    ــة أساســية مــن مراحــل عملي . وإضــافة إىل )٧٨(مرحل
ببيــان مــن ة يف مجهوريــة الكونغــو، ذلــك، يف مــا يتعلــق باحلالــ 

طلــب اجمللــس  )٧٩(١٩٩٧آب/أغســطس  ١٣مــؤرخ الــرئيس 
إىل طــريف الــرتاع حــل األزمــة علــى أســاس املقترحــات املقدَّمــة 
من رئـيس غـابون، مبـا يف ذلـك االتفـاق علـى حكومـة وحـدة         
ــة.     ــات الرئاسـ ــراء انتخابـ ــدول زمـــين إلجـ ــة وجـ ــة مؤقتـ وطنيـ

ــق ب   ــا يتعل ــك، ويف م ــة يف قــربص، أكــد  وعــالوة علــى ذل احلال
اجمللس من جديد موقفه املتمثل يف أن التسـوية القربصـية جيـب    
أن تستند إىل إجياد دولة لقـربص تتمتـع بسـيادة وحيـدة وذات     
شخصــــية دوليــــة وجنســــية واحــــدة، مــــع صــــون اســــتقالهلا 
ــان       ــائفتني تتمتع ــن ط ــألف م ــى أن تت ــة، عل وســالمتها اإلقليمي

ذلك يف احتـاد ذي طـائفتني   باملساواة على الصعيد السياسي، و
التسـوية أي احتـاد كلـي    تلـك  وذي منطقتني، على أن تسـتبعد  

أو جزئي مع أي بلـد آخـر أو أي شـكل مـن أشـكال التجزئـة       
  .)٨٠(أو االنفصال

  
__________ 

  )، الفقرة الرابعة من الديباجة.١٩٩٧( ١١٠٠القرار   )٧٨(  
  )٧٩(  S/PRST/1997/43.  
  .٢)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٧٩القرار   )٨٠(  

التوصيات املتعلقة بأحكام تسـوية املنازعـات    -ألف 
  أو إجراءاهتا   أساليبها  أو

ــن     ــذا الإن الغــرض م ــام    ه ــدمي عــرض ع قســم هــو تق
فيمــا يتعلــق بتســوية املنازعــات بالوســائل  لــسلمجمارســات امل

ــاق. وهــو      الســلمية يف إطــار تطبيــق الفصــل الســادس مــن امليث
يــورد مقــررات اجمللــس الــيت تتضــمن توصــيات بشــأن أحكــام   

أو إجراءاهتـا.  أسـاليبها   تسوية املنازعات بالوسـائل السـلمية أو  
ن أن دوبـ املقررات ذات الصلة حبسـب نسـق منـتظم،     ُتعَرضو

ُتنســب إىل مــواد حمــددة يف امليثــاق. ولــئن اشــتمل اجلــزء الثــاين 
من هذا الفصل بالفعل على مقررات اجمللس املتعلقـة بـالتحقيق   

ــة يقــدِّ قســميف الرتاعــات وتقصــي احلقــائق، فــإن هــذا ال   م أمثل
ــيت اق    ــا مــن احلــاالت ال ــا وزمني ــة إقليمي ــرحُمرتَّب ــا اجمللــس   ت فيه

طلـب إىل   رحب هبا أو أيدها؛ أوشروطا للتسوية أو أقرها أو 
األطراف أو أهاب هبا أن تسوِّي منازعاهتا بالوسائل السـلمية؛  

  للتسوية.   أساليبأو أوصى بإجراءات أو 
  

  أفريقيا  
  يف أنغوال احلالة  
بثالثة قرارات متتالية أكد جملـس األمـن ضـرورة قيـام       

حكومــة أنغــوال، وبصــورة خاصــة االحتــاد الــوطين لالســتقالل  
نغوال (يونيتا)، وفقا للجدول الزمين الذي أقرته اللجنـة  ألم التا

، باالنتــهاء مــن )٨١(١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير  ٩املشــتركة يف 
ــتنفيـــذ التزاماهت ــاكا مـ ــذا )٨٢(ا مبوجـــب بروتوكـــول لوسـ ، وكـ

 )٨٣(“اتفاقـات السـلم  ”ا مبوجـب  مـ االنتهاء مـن تنفيـذ التزاماهت  
  .)٨٤(وقرارات جملس األمن ذات الصلة

__________ 

  )٨١(  S/1998/56.املرفق ،  
  )٨٢(  S/1994/1441.  
  )٨٣(  S/22609.املرفق ،  
)، الفقرة الثالثـة مـن الديباجـة؛ والقـرار     ١٩٩٧( ١١٢٧القرار   )٨٤(  

 ١١٤٩)، الفقرة الثالثة من الديباجة؛ والقـرار  ١٩٩٧( ١١٣٥
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نيسان/أبريل  ٢٩املؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٦٤ اروبالقر  
، أهاب جملس األمن حبكومة الوحدة الوطنية وبصـورة  ١٩٩٨

ــوال إجنــاز كــل        ــام ألنغ ــوطين لالســتقالل الت خاصــة االحتــاد ال
ــة يف إطــار   وبروتوكــول  “اتفاقــات الســلم”االلتزامــات املتبقي

  .)٨٥(الصلة  لوساكا وقرارات جملس األمن ذات
 أيلـــــول/ ١٥املـــــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٩٥ وبـــــالقرار  
، حــث جملــس األمــن بقــوة حكومــة أنغــوال      ١٩٩٨ســبتمرب 

واالحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال ودول املنطقــة علــى 
نبـــذ األعمـــال العســـكرية، والســـعي إىل احلـــوار حلـــل األزمـــة  

ــة، فــاِقواالمتنــاع عــن اختــاذ أي خطــوات قــد تُ   ــة الراهن م احلال
ــة أنغـــ  ــ والوحـــث حكومـ ــاد الـ ــام واالحتـ ــتقالل التـ وطين لالسـ

ألنغوال على التعاون التام مع املمثل اخلاص لألمني العـام ومـع   
املبادرات األخرى ذات الصـلة الـيت تقـوم هبـا الـدول األعضـاء       

  .)٨٦(سعياً إىل التوصل إىل حل سلمي لألزمة
مــن القــرارات كــرر جملــس األمــن التأكيــد    وبسلســلة  

وساكا وقـرارات  وبروتوكول ل “اتفاقات السلم”على شرعية 
جملــس األمــن ذات الصــلة بوصــفها القاعــدة األساســية لعمليــة   

) ١٩٩٨( ١٢٠٢إىل ذلـــك، بـــالقرار   وإضـــافة. )٨٧(الســـالم
، أكـد جملـس األمـن    ١٩٩٨تشرين األول/أكتـوبر   ١٥املؤرخ 
أن يكون هنـاك حـل عسـكري للـرتاع يف أنغـوال،       كنأنه ال مي

العمـل علـى   وطلب إىل حكومة أنغوال، وبوجه خاص يونيتـا،  
تســوية سياســية، وإىل التعــاون تعاونــا تامــا مــع       إىلالتوصــل 

املمثل اخلاص لألمني العـام، مبـا يف ذلـك تسـهيل اتصـاالته مـع       
__________ 

)، ١٩٩٨( ١١٥٧من املنطـوق؛ والقـرار    ١)، الفقرة ١٩٩٨(
 من املنطوق. ١الفقرة 

 من املنطوق. ١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٤القرار   )٨٥(  

 من املنطوق. ٧و  ٦)، الفقرتان ١٩٩٨( ١١٩٥القرار   )٨٦(  

)، الفقرة الثالثـة مـن الديباجـة، والقـرار     ١٩٩٨( ١٢٠٢القرار   )٨٧(  
ــرار  ١٩٩٩( ١٢٢٩ )، الفقـــرة السادســـة مـــن الديباجـــة؛ والقـ
 )، الفقرة اخلامسة من الديباجة.١٩٩٩( ١٢٦٨

ــك      ــة الســالم، وذل ــة بالنســبة لعملي ــع اجلهــات ذات األمهي مجي
جبملة أمور منها إبالغ الطلبات الـيت أعيـد تأكيـدها يف     بالقيام

  .)٨٨(القرار لكذ
  

    سرياليون يف احلالة  
كــانون األول/ديســمرب  ٤مــؤرخ  ،مــن الــرئيس ببيــان  
، أعـرب اجمللـس عـن ترحيبــه احلـار باتفـاق الســالم      )٨٩(١٩٩٦
ع عليـه كـل مـن حكومـة سـرياليون واجلبهـة املوحـدة        الذي وقَّ

  .١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الثورية يف أبيدجان يف 
مقــررات الحقــة شــدد اجمللــس علــى ضــرورة     وبعــدة  

إطـاراً صـاحلاً   يظـل   وصفه بأنـه الذي  )٩٠(اتفاق أبيدجان تنفيذ
  .)٩١(للسالم واالستقرار والوفاق يف سرياليون

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤مـؤرخ   ،من الـرئيس  وببيان  
، أعـــرب اجمللـــس عـــن تأييـــده وتقـــديره الكـــاملني  )٩٢(١٩٩٧

ــا ــة       مل ــة للجماع ــة بســرياليون والتابع ــة اخلمســة املعني ــه جلن تبذل
لدول غرب أفريقيا مـن جهـود متواصـلة ترمـي إىل     االقتصادية 

ــة      ــة املنتخبـ ــتعادة احلكومـ ــة واسـ ــلمية لألزمـ ــوية سـ ــاد تسـ إجيـ
ب خبطــة الســالم الــيت   رحَّــ ووالنظــام الدســتوري،   قراطيــادمي
تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣االتفـاق عليهــا يف كونـاكري يف    مت

بني اللجنة وممثلي اجمللس العسكري على النحـو املـبني    ١٩٩٧
. ويف البيـــان طلـــب )٩٣(الوثـــائق الصـــادرة بعـــد االجتمـــاعيف 

إىل اجمللــس العســكري الوفــاء بالتزاماتــه مبوجــب خطــة اجمللــس 
ــار    لســالما ــاء علــى وقــف إطــالق الن ، وال ســيما أعمــال اإلبق

__________ 

 من املنطوق. ٨و  ٣)، الفقرتان ١٩٩٨( ١٢٠٢القرار   )٨٨(  

  )٨٩(  .S/PRST/1996/46  
  )٩٠(  S/1996/1034.املرفق ،  
  )٩١(  S/PRST/1997/29 و ،S/PRST/1997/36  وS/PRST/1997/42 ،

  )، الفقرة السادسة من الديباجة.١٩٩٧( ١١٣٢والقرار 
  )٩٢(  .S/PRST/1997/52 

  )٩٣(  S/1997/824.املرفقان األول والثاين ،  
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ضــافة إىل ذلــك، طلــب إىل مجيــع األطــراف  إالســاري آنئــذ. و
ــة العمــل مــن أجــل تنفيــذ خطــة الســالم يف وقــت مبكــر      املعني

  ى حنو فعال.وعل
شـــــباط/فرباير  ٢٦مـــــؤرخ  ،مـــــن الـــــرئيس وببيـــــان  
، أعـــرب اجمللـــس عـــن الـــرأي القائـــل بـــأن اتفـــاق  )٩٤(١٩٩٨

واتفــاق أبيــدجان يــوفران عناصــر مهمــة إلطــار  )٩٥(كونــاكري
ــرياليون.     ــة يف سـ ــاحلة الوطنيـ ــتقرار واملصـ ــالم واالسـ ــن السـ مـ
وطالب اجمللس أيضا كافة األطـراف يف سـرياليون بالعمـل مـن     

عـــن طريـــق الوســـائل الســـلمية  هـــدافاأل تلـــكحتقيـــق  أجـــل
  واحلوار السياسي.

كـــانون الثاين/ينـــاير  ٧مـــؤرخ  ،مـــن الـــرئيس وببيـــان  
، أكــد اجمللــس أمهيــة احلــوار واملصــاحلة الوطنيــة يف   )٩٦(١٩٩٩

اســتعادة الســالم الــدائم واالســتقرار إىل ســرياليون. ورحــب      
ــيت هتــدف إىل      ــة ال ــاء املنطق ــن زعم ــة م ــالعروض املقدم  حــل ب

الصدد حثهم، مبا يف ذلك جلنة السـتة املعنيـة    ذلكالرتاع، ويف 
ن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا،  مبسرياليون املنبثقة 

  على تيسري عملية السالم.  
ــايو  ١٥مــــــؤرخ  ،مــــــن الــــــرئيس وببيــــــان   أيار/مــــ
ــة أن تبقــى    )٩٧(١٩٩٩ ــع األطــراف املعني ، أهــاب اجمللــس جبمي

لتفــاوض وأن تتحلــى باملرونــة إزاء هــذه علــى التزامهــا بعمليــة ا
الســياق، أكــد اجمللــس علــى تأييــده القــوي  لــكالعمليــة. ويف ذ

جلهود الوساطة الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة ضـمن إطـار عمليـة        
سيما العمل الـذي يقـوم بـه املمثـل اخلـاص لألمـني        واللومي، 

العام من أجل تيسري احلـوار، وللـدور الرئيسـي الـذي يضـطلع      
س توغو. وعالوة على ذلك، حث اجمللس الطرفني معـاً  به رئي

__________ 

  )٩٤(  S/PRST/1998/5. 

  )٩٥(   S/1996/1034.املرفق ، 

  )٩٦(  .S/PRST/1999/1 

  )٩٧(  .S/PRST/1999/13 

على االلتزام بوقف أعمال القتال خالل فترة حمادثـات لـومي،   
 املمارسـة االلتزام احتراما كـامال يف   لكوعلى ضمان احترام ذ

العملية وعلى العمل بروح بناءة وحبسن نية من أجـل التوصـل   
ني أن ميتنعـا  إىل اتفاق بشأن وقف إطالق النار. وأهاب بالطرف

عمليـة  ”عن أي أفعال عدائية أو عدوانية من شأهنا أن تقوض 
  .  “احملادثات
 آب/ ٢٠املـــــــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٠ وبــــــــالقرار   

، رحـب جملـس األمـن بتوقيـع اتفـاق السـالم       ١٩٩٩أغسطس 
بني حكومـة سـرياليون واجلبهـة املتحـدة الثوريـة لسـرياليون يف       

ــه  ٧لــومي يف  ى ذلــك، أهــاب . وعــالوة علــ١٩٩٩متوز/يولي
ــذا        ــام ه ــل ألحك ــذ الكام ــة التنفي ــا لكفال ــل مع ــالطرفني العم ب

  .)٩٨(االتفاق
  

  يف مجهورية أفريقيا الوسطى   احلالة  
ــان   ــرئيس  ببيـــ ــن الـــ ــؤرخ  ،مـــ ــباط/فرباير  ١٨مـــ شـــ
، أحاط اجمللس علمـا مـع االرتيـاح بـااللتزام الـذي      )٩٩(١٩٩٩

أعرب عنه رئيس مجهورية أفريقيا الوسـطى بصـون السـالم يف    
هوريــة أفريقيــا الوســطى مــن خــالل احلــوار والتشــاور. ويف  مج

الســياق، أكــد اجمللــس مــن جديــد بقــوة علــى أن التنفيــذ  ذلــك
ــانغي قــاتالكامــل التفا ــة  )١٠٠(ب  )١٠١(وميثــاق املصــاحلة الوطني

يعد عنصرا أساسيا إلحـالل السـالم وحتقيـق املصـاحلة الوطنيـة      
اجمللـس  يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وعالوة على ذلك، أكد 

على أمهية اسـتمرار اجلهـود يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى مـن       
 ريةأجــل إجيــاد تســوية ســلمية ودميقراطيــة للمســائل املعلقــة املــث 

للرتاع، وفقا التفاقـات بـانغي، وشـدد علـى ضـرورة أن تبـادر       
ــية ” ــة الرئاس ــق     “احلرك ــاون الوثي وأحــزاب املعارضــة إىل التع

__________ 

  من املنطوق. ١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٠القرار   )٩٨(  
  )٩٩(  .S/PRST/1999/7 

)١٠٠(  S/1997/561.التذييالن الثالث والرابع ،  
)١٠١(  S/1998/219.التذييل ،  
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السياسـي الـذي ال غـىن     والعمل هبمة مـن أجـل حتقيـق التوافـق    
  عنه لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  

  

  يف ليربيا احلالة  
ــه بـــني جملـــس    عقـــب   االتفـــاق الـــذي مت التوصـــل إليـ

الواليات واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا علـى إطـار    
أساسي إلجراء االنتخابات يف ليربيـا الـيت كـان مقـررا عقـدها      

 ١١٠٠، أكد جملـس األمـن، بـالقرار    ١٩٩٧ أيار/مايو ٣٠يف 
، أن إجـــــــراء ١٩٩٧آذار/مـــــــارس  ٢٧) املـــــــؤرخ ١٩٩٧(

انتخابـات حـرة ونزيهـة يف املوعــد املقـرر يعـد مرحلـة أساســية       
مــن مراحــل عمليــة الســالم يف ليربيــا، وحــث مجيــع األطــراف  

  .  )١٠٢(الليربية على التعاون مع عملية السلم
ــالقرار   ــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١١٦ وبـ ــران/ ٢٧املـ  حزيـ

، الحـظ جملـس األمـن قـرار اجلماعـة االقتصـادية       ١٩٩٧يونيه 
ــات إىل      ــد االنتخابـــ ــاء موعـــ ــا إرجـــ ــرب أفريقيـــ ــدول غـــ لـــ

ــ ١٩ ــة أن تنفــذ   و، ١٩٩٧ه متوز/يولي ــاألطراف الليربي أهــاب ب
تنفيــذا كــامال مجيــع االتفاقــات الــيت عقــدهتا وااللتزامــات الــيت  

لسـلمية يف  تعهدت هبا، وحث الليربيني كافـة علـى املشـاركة ا   
  .)١٠٣(العملية االنتخابية

متوز/يوليـــــه   ٣٠مـــــؤرخ   ،مـــــن الـــــرئيس  وببيـــــان  
، رحــب اجمللــس بالنجــاح الــذي أُحــرِز يف إجــراء  )١٠٤(١٩٩٧

ــوم    ــا يـ ــريعية يف ليربيـ ــية والتشـ ــوز/ ١٩االنتخابـــات الرئاسـ   متـ
  .١٩٩٧يوليه 

  __________ 

)، الفقرة الرابعة من الديباجـة، والفقـرة   ١٩٩٧( ١١٠٠القرار   )١٠٢(
 من املنطوق. ٦

)، الفقرة الثالثـة مـن الديباجـة، والفقـرة     ١٩٩٧( ١١١٦القرار   )١٠٣(
 من املنطوق. ٢

)١٠٤(  .S/PRST/1997/41  

  يف بوروندي احلالة  
ــان   ــرئيس  ببيـ ــن الـ ــؤرخ  ،مـ ــاير   ٥مـ ــانون الثاين/ينـ كـ
، أكــد اجمللــس مــن جديــد تأييــده التفاقيــة احلكــم  )١٠٥(١٩٩٦

، الــــيت تشــــكل اإلطــــار ١٩٩٤أيلول/ســــبتمرب  ١٠املؤرخــــة 
املؤسســـي للمصـــاحلة الوطنيـــة يف بورونـــدي وللمؤسســـات     

  نشأ وفقا هلا.احلكومية اليت ُت
كـــــانون  ٢٩املـــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٤٠ وبـــــالقرار  

وى ، شدد جملس األمـن علـى األمهيـة القصـ    ١٩٩٦الثاين/يناير 
واحلاجة املاسة السـتمرار مجيـع األطـراف املعنيـة يف بورونـدي      

طلب إىل مجيع األطـراف  ويف احلوار وحتقيق املصاحلة الوطنية، 
املعنية يف بورونـدي املشـاركة يف حـوار سياسـي شـامل بـروح       

ودون إبطــاء ودعــم اجلهــود الــيت يبــذهلا املمثــل اخلــاص   جيابيــةإ
  .)١٠٦(ري هذا احلوارلألمني العام وآخرون سعيا إىل تيس

ــالقرار   آذار/مـــارس  ٥املـــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٤٩ وبـ
، أكــد جملــس األمــن مــن جديــد احلاجــة امللحــة إىل أن  ١٩٩٦

يقوم مجيـع املعنـيني يف بورونـدي، مبـن فـيهم املتطرفـون داخـل        
البلــد وخارجــه، ببــذل جهــود متضــافرة إلمخــاد جــذوة األزمــة 

لتوصـل إىل تسـوية   احلالية وااللتزام بـإجراء حـوار يهـدف إىل ا   
ــ ــروف املواتيــة للمصــاحلة الوطنيــة،       يةسياس دائمــة وهتيئــة الظ

طلب مـن مجيـع املعنـيني يف بورونـدي املشـاركة، علـى وجـه        و
االستعجال، يف مفاوضات جديـة وتقـدمي تنـازالت متبادلـة يف     
إطــار احلــوار الــوطين الــذي اتفــق عليــه املوقعــون علــى اتفاقيــة   

 حلةة مـــن أجـــل حتقيـــق املصـــااحلكـــم وزيـــادة اجلهـــود املبذولـــ
    .)١٠٧(الوطنية

__________ 

)١٠٥(  .S/PRST/1996/1  
)، الفقــــرة الثامنــــة مــــن الديباجــــة،    ١٩٩٦( ١٠٤٠القــــرار   )١٠٦(

 من املنطوق. ٣  والفقرة

والفقرة  )، الفقرة التاسعة من الديباجة،١٩٩٦( ١٠٤٩القرار   )١٠٧(
 من املنطوق. ٤
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نيســــان/أبريل  ٢٥مــــؤرخ  ،مــــن الــــرئيس  وببيــــان  
ــيت     )١٠٨(١٩٩٦ ــام للجهــود ال ــده الت ، أعــرب اجمللــس عــن تأيي

يبذهلا املمثل اخلاص لألمـني العـام، والـرئيس السـابق جوليـوس      
ــون ا  ــري واملبعوث ــيت    آلنريي ــود، ال ــذه اجله ــه يف ه خــرون، وثقت

  فاوضات حلل األزمة.ترمي إىل تيسري إجراء م
ــايو  ١٥مــــــؤرخ  ،مــــــن الــــــرئيس وببيــــــان   أيار/مــــ
، كــرر اجمللــس تأييــده الكامــل للجهــود املســتمرة  )١٠٩(١٩٩٦

اليت يبذهلا الرئيس السـابق نرييـري لتسـهيل إجـراء املفاوضـات      
وإقامـة احلــوار السياســي مــن أجــل حــل األزمــة يف بورونــدي،  

يف مـوانزا،   الذي كان مقررا عقـده وتطلع إىل جناح االجتماع 
ــا املتحــدة، يف   ــة ترتاني . وطلــب ١٩٩٦أيار/مــايو  ٢٢مجهوري

ــع األطــراف أن تســتفيد مــن االجتمــاع      اجمللــس أيضــا إىل مجي
اســتفادة تامــة مــن أجــل إحــراز تقــدم صــوب حتقيــق املصــاحلة   

ــان رئاســـي الحـــق  ــة. ويف بيـ ــه  ٢٤مـــؤرخ  ،الوطنيـ متوز/يوليـ
جهـود الـيت   ، أكد اجمللس جمـددا تأييـده الكامـل لل   )١١٠(١٩٩٦

يبذهلا الرئيس األسبق نرييري، مبا يف ذلك اتفاقـات مـؤمتر قمـة    
ــي املؤرخــة    ــا اإلقليم ــايو  ٢٥أروش  لــك. ويف ذ١٩٩٦أيار/م

الصدد، شجع اجمللس مجيع األطراف على العمـل بشـكل بنَّـاء    
  مع الرئيس األسبق نرييري.

 آب/ ٣٠املـــــــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٢ وبــــــــالقرار   
من تأكيد تأييده لالسـتئناف  ، كرر جملس األ١٩٩٦أغسطس 

الفوري للحوار واملفاوضات حتت رعاية عملية موانزا للسـالم  
اليت ييسرها الرئيس السـابق نرييـري والـبالغ املشـترك الصـادر      
عن مؤمتر قمة أروشا اإلقليمي الثاين املعين ببوروندي واملؤرخ 

، وطالب بأن تبـدأ، علـى الفـور، مجيـع     ١٩٩٦متوز/يوليه  ٣١
السياســية والفصــائل يف بورونــدي، بــدون اســتثناء،   األحــزاب

__________ 

)١٠٨(  .S/PRST/1996/21  
)١٠٩(  .S/PRST/1996/24 

)١١٠(  .S/PRST/1996/31 

سواء داخل البلـد أم خارجـه ومـن بينـها ممثلـو اجملتمـع املـدين،        
ــة التوصــل إىل تســوية سياســية      مفاوضــات غــري مشــروطة بغي

  .)١١١(شاملة
ــايو  ٣٠مــــــؤرخ  ،مــــــن الــــــرئيس وببيــــــان   أيار/مــــ
، رحــب اجمللــس باحملادثــات اجلاريــة يف رومــا الــيت )١١٢(١٩٩٧

ــد تكم ــا.   تع ــة أروش ــة لعملي ــول ــة  أيضــا ب رحَّ ــالتزام حكوم ب
بورونــدي بــاحلوار السياســي الشــامل بــني مجيــع األطــراف يف   
ــع      ــة أروشــا. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد حــث مجي إطــار عملي

الســـعي للتوصـــل إىل  اصـــلةاألطـــراف يف بورونـــدي علـــى مو
تســوية عــن طريــق املفاوضــات، وعلــى االمتنــاع عــن اختــاذ        

احلــوار. ويف البيــان  لــكرار مبثــل ذإجــراءات مــن شــأهنا اإلضــ 
ــرئيس الســابق       ــديره لل ــده وتق نفســه، أعــرب اجمللــس عــن تأيي

وكذلك للممثل اخلاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة      ،نرييري
الراميـة إىل إجيـاد حـل     مومنظمة الوحدة األفريقية، يف جهوده

  سلمي لألزمة يف بوروندي.
نوفمرب تشـرين الثـاين/   ١٢مـؤرخ   ،وببيان من الـرئيس   
، الحـــظ اجمللـــس مـــع القلـــق انـــدالع العنـــف يف   )١١٣(١٩٩٩

دعـا مجيـع   وبوروندي والتأخرات اليت شهدهتا عملية السـالم،  
األطـــراف إىل وقـــف العنـــف ومواصـــلة التفـــاوض مـــن أجـــل  
التوصـــل إىل تســـوية لألزمـــة احلاليـــة يف بورونـــدي بالوســـائل  

يـة  السلمية. ويف البيان نفسـه، كـرر اجمللـس تأكيـد دعمـه لعمل     
أروشا للسالم، وأعرب عن اعتقـاده الراسـخ بـأن العمليـة الـيت      

دهــا الــرئيس الســابق نرييــري تبعــث علــى األمــل يف حتقيــق  وقي
السلم يف بوروندي، وينبغي أن تشكل أساسـا حملادثـات تضـم    
مجيــع األطــراف وتفضــي إىل إبــرام اتفــاق للســالم. وباإلضــافة  

__________ 

)، الفقرة احلاديـة عشـرة مـن الديباجـة،     ١٩٩٦( ١٠٧٢القرار   )١١١(
 من املنطوق. ٦والفقرة 

)١١٢(  .S/PRST/1997/32  
)١١٣(  .S/PRST/1999/32 
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ــة،    إىل ــاألطراف البورونديـ ــاد اجمللـــس بـ ــك، أشـ ــا   ذلـ ــا فيهـ مبـ
ــا مبواصــلة املفاوضــات،       ــى التزامه ــت عل ــيت برهن ــة، ال احلكوم
ودعا تلك األطراف اليت بقيت خارج العمليـة إىل الكـف عـن    
األعمــال القتاليــة، وإىل مشــاركتها الكاملــة يف عمليــة الســالم   

  الشامل يف بوروندي.
  

  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية احلالة  
الفصـائل يف برازافيـل يف    أعقاب اندالع القتال بني يف  

ــه  ٥ ــرئيس     ١٩٩٧حزيران/يوني ــن ال ــان م ــس، ببي أعــرب اجملل
ــده الكامــل  )١١٤(١٩٩٧آب/أغســطس  ١٣مــؤرخ  ، عــن تأيي

للجهود اليت تبذهلا جلنة الوساطة الدولية برئاسة رئـيس غـابون   
ــاع     ــل، إلقنـ ــدة برازافيـ ــة عمـ ــة برئاسـ ــاطة الوطنيـ ــة الوسـ وجلنـ

اتفاق بشأن وقف إلطـالق النـار   إىل  توصُّلاملعنيني بال فنيالطر
وتسوية سلمية لألزمة. وعالوة على ذلك، طلب إىل الطـرفني  
حل األزمة على أساس املقترحات املقدمة مـن رئـيس غـابون،    
اليت كانت قيد املناقشة يف ليربفيـل، مبـا يف ذلـك االتفـاق علـى      
حكومة وحدة وطنية مؤقتة وجـدول زمـين إلجـراء انتخابـات     

  الرئاسة.
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٦مؤرخ  ،من الرئيس نوببيا  
، أكد اجمللس أمهية حتقيق تسـوية سياسـية ووفـاق    )١١٥(١٩٩٧

وطــين، ودعــا مجيــع األطــراف إىل التعــاون مــع جلنــة الوســاطة   
الدوليــة ومــع املبعــوث اخلــاص املشــترك لألمــم املتحدة/منظمــة 
ــاق ســريع بشــأن       ــق اتف ــة يف الســعي إىل حتقي الوحــدة األفريقي

االنتقــال الســلمي مبــا يفضــي إىل إجــراء انتخابــات       يبــاتترت
  دميقراطية حرة ونزيهة مبشاركة مجيع األطراف.

  __________ 

)١١٤(  .S/PRST/1997/43 

)١١٥(  .S/PRST/1997/47 

  بيساو ‐ يف غينيا  احلالة  
ــرئيس     ــن ال ــان م ــؤرخ  ،ببي ــاين/نوفمرب   ٦م تشــرين الث
الــذي مت التوصــل إليــه   ، رحــب اجمللــس باالتفــاق )١١٦(١٩٩٨

مــة ، يف أبوجــا، بــني حكو١٩٩٨تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١يف 
ــا ــب      - غيني ــذي نصَّ ــس السياســي العســكري ال بيســاو واجملل

نفسه. ورأى اجمللس أن االتفاق ميثل خطوة اجيابيـة حنـو حتقيـق    
ــا  ةاملصــاحل ــدائم يف غيني ــة والســلم ال بيســاو. وطلــب  - الوطني

أيضــا إىل احلكومــة وإىل اجمللــس السياســي العســكري الــذي      
ب اتفـاق أبوجـا   نصَّب نفسه أن حيترمـا متامـا التزاماهتمـا مبوجـ    

  .  )١١٧(١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٦واتفاق برايا املعقود يف 
كـــــانون  ٢١املـــــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١٢١٦وبـــــالقرار   

، رحب جملس األمن باالتفاقني املربمني ١٩٩٨األول/ديسمرب 
بيســاو والعصــبة العســكرية الــيت نصَّــَبت  - بــني حكومــة غينيــا

، )١١٨(١٩٩٨ آب/أغسـطس  ٢٦نفسها واملوقََّعني يف برايـا يف  
، )١١٩(١٩٩٨تشــــــــرين الثــــــــاين/نوفمرب  ١ويف أبوجــــــــا يف 

كــــانون  ١٥املوقَّــــع يف لــــومي يف   ايفوالربوتوكــــول اإلضــــ 
ــمرب  ــاب    )١٢٠(١٩٩٨األول/ديسـ ــك، أهـ ــى ذلـ ــالوة علـ . وعـ

باحلكومة والعصبة العسكرية اليت نصَّـَبت نفسـها التنفيـذ التـام     
  .)١٢١(جلميع أحكام االتفاقات

  

  ىيف منطقة البحريات الكرب احلالة  
شــباط/فرباير  ١٨املــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١٠٩٧بــالقرار   
 شــباط/ ١٨، رحــب جملــس األمــن بالرســالة املؤرخــة   ١٩٩٧
واملوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن األمــني    ١٩٩٧فربايــر 

__________ 

)١١٦(  .S/PRST/1998/31 

)١١٧(  S/1998/825.املرفق األول ،  
 املرجع نفسه.  )١١٨(

)١١٩(  S/1998/1028.املرفق ، 

)١٢٠(  S/1998/1178.املرفق الثاين ،  
  من املنطوق. ٢و  ١)، الفقرتان ١٩٩٨( ١٢١٦القرار   )١٢١(



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1294  
 

بشـــأن التقـــدم احملـــرز يف اجلهـــود الراميـــة إىل حـــل  )١٢٢(العـــام
أقـــر خطـــة الســـالم  واألزمـــة يف منطقـــة الـــبحريات الكـــربى،  

ــة مــن  ــري، املنصــوص     املكون ــة بشــرق زائ ــاط واملتعلق مخــس نق
شـــباط/فرباير  ١٨عليهـــا يف رســـالة األمـــني العـــام املؤرخـــة     

١٢٣(١٩٩٧(.  
  

  املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية احلالة  
أيار/مــــــايو  ٢٩مــــــؤرخ  ،ببيــــــان مــــــن الــــــرئيس    
اجمللـــس عـــن تأييـــده لشـــعب مجهوريـــة   أعـــرب ،)١٢٤(١٩٩٧

دعـا،  وفتـرة جديـدة مـن تارخيـه     الكونغو الدميقراطية وهو يبدأ 
وفقــا خلطــة األمــم املتحــدة للســالم ذات النقــاط اخلمــس، إىل   
تسوية األزمة بسـرعة وبالوسـائل السـلمية، عـن طريـق احلـوار       
وعقد مؤمتر دويل للسالم واألمن والتنمية يف منطقة الـبحريات  

  الكربى.  
ــان   ــرئيس وببيــ ــؤرخ  ،مــــن الــ آب/أغســــطس  ٣١مــ
ىل إجيــاد حــل ســلمي للصــراع يف  ، دعــا اجمللــس إ)١٢٥(١٩٩٨

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويشــمل ذلــك وقــف إطــالق   
النــار فــورا، وانســحاب مجيــع القــوات األجنبيــة، وبــدء عمليــة  
سلمية قوامها احلوار السياسي هبدف حتقيق املصـاحلة الوطنيـة.   

ــه      ــك، أعــرب عــن رأي ــى ذل ــل وعــالوة عل ــأن مشــاكل  القائ ب
طيــة ال بــد أن ُتَحــل انطالقــا مــن     مجهوريــة الكونغــو الدميقرا 

عملية شاملة للمصاحلة الوطنية ُيحَترم فيها متاما مبـدأ املسـاواة   
والوئـــام بـــني اجلماعـــات اإلثنيـــة كافـــة، وتفضـــي إىل إجـــراء   

  انتخابات دميقراطية حرة ونزيهة يف أقرب وقت ممكن.  
__________ 

)١٢٢(  .S/1997/136  
)، الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن الديباجـــــة، ١٩٩٧( ١٠٩٧القـــــرار   )١٢٣(

 ن املنطوق.م ١  والفقرة

)١٢٤(  .S/PRST/1997/31  
)١٢٥(  .S/PRST/1998/26 

كانون األول/ديسـمرب   ١١مؤرخ  ،من الرئيس وببيان  
لس عن القلق إزاء اسـتمرار الـرتاع يف   ، أعرب اجمل)١٢٦(١٩٩٨

مجهورية الكونغو الدميقراطية، ودعا إىل تسـوية سـلمية للـرتاع    
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلـك الوقـف الفـوري    

 جنبيــة،إلطــالق النــار، واالنســحاب املــنظم جلميــع القــوات األ
والترتيبــــات املتعلقــــة بــــاألمن علــــى طــــول احلــــدود الدوليــــة 

وريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، وإقامــــة ســــلطة حكومــــة جلمه
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن جديــد علــى مجيــع أراضــي 
البلد، وبـدء عمليـة مصـاحلة وطنيـة تشـمل مجيـع األطـراف يف        

ــة. وعــالوة علــى ذلــك، رحــ    ــة الكونغــو الدميقراطي  بمجهوري
ــيس      ــاريس رئ ــن التعهــد هبــا يف ب ــيت أعل اجمللــس بااللتزامــات ال

ة الكونغـــو الدميقراطيـــة ورئيســـا مجهوريـــة أوغنـــدا     مجهوريـــ
وروانــدا وكــل مــن رؤســاء ناميبيــا وزمبــابوي وأنغــوال وتشــاد 

  االلتزامات.   تلكورؤساء وفودها، وحثهم بقوة على تنفيذ 
ــالقرار   نيســان/أبريل  ٩املــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٣٤ وب
، حث جملس األمن مجيع أطراف الرتاع علـى مواصـلة   ١٩٩٩

ن خالل عمليـة الوسـاطة اإلقليميـة ألجـل توقيـع      العمل البناء م
اتفاق لوقف إطالق النار وتسوية الرتاع يف مجهوريـة الكونغـو   

  .)١٢٧(الدميقراطية
ــان   ــرئيس  وببيــ ــن الــ ــؤرخ  ،مــ ــه  ٢٤مــ حزيران/يونيــ
، دعا اجمللـس مجيـع األطـراف إىل إظهـار التزامهـا      )١٢٨(١٩٩٩

لقمــة بعمليــة الســالم واملشــاركة بــروح بنــاءة مرنــة يف مــؤمتر ا  
حزيران/يونيــه  ٢٦الــذي كــان مقــرراً عقــده يف لوســاكا يف     

الســـياق، دعـــا كـــذلك األطـــراف إىل أن   لـــك. ويف ذ١٩٩٩
لوقف إطالق النـار يشـمل الطرائـق واآلليـات      اتوقع فورا اتفاق

ضـــرورة التوصـــل إىل أيضـــا أكـــد اجمللـــس والالزمـــة لتنفيـــذه. 
__________ 

)١٢٦(  .S/PRST/1998/36 

  من املنطوق. ١٢)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣٤القرار   )١٢٧(
)١٢٨(  .S/PRST/1999/17  
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ـــ    ــو الدميقراطي ــة الكونغـ ــراع يف مجهوريـ ــلمية للصـ ــوية سـ ة تسـ
يسـمح بإعـادة البنـاء االقتصـادي للبلـد، علـى النحـو الـذي          مبا

  يعزز التنمية ويشجع على املصاحلة الوطنية.  
آب/أغسـطس   ٦املؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٥٨ وبالقرار  
، رحب جملس األمن بتوقيع الـدول املعنيـة علـى اتفـاق     ١٩٩٩

وقـــف إطـــالق النـــار بشـــأن الـــرتاع يف مجهوريـــة الكونغـــو       
، ١٩٩٩متوز/يوليـــــــــه  ١٠ســـــــــاكا يف الدميقراطيـــــــــة يف لو

ميثـل أساسـا عمليـا إلجيـاد حـل للـرتاع يف       وصـفه بأنـه    ما وهو
أيضــا بتوقيــع حركــة  ورحــبمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. 

حتريـــــر الكونغـــــو علـــــى اتفـــــاق وقـــــف إطـــــالق النـــــار يف   
ــن    ١٩٩٩آب/أغســطس  ١ ــويل م ــالتجمع الكونغ ــاب ب ، وأه

دون تـأخري بغيـة حتقيـق    أجل الدميقراطية التوقيع علـى االتفـاق   
املصــــاحلة الوطنيــــة والســــالم الــــدائم يف مجهوريــــة الكونغــــو  

جملس األمن جبميـع   بالدميقراطية الكونغو. وبالقرار نفسه أها
أطراف الرتاع، وال سيما حركات املتمـردين، وقـف األعمـال    
ــف       ــاق وق ــام اتف ــأخري ألحك ــام ودون ت ــذ الت ــة، والتنفي العدائي

ــاون   ــار، والتع ــة مــع منظمــة الوحــدة    إطــالق الن بصــورة كامل
األفريقيــة واألمــم املتحــدة يف تنفيــذ االتفــاق، والكــف عــن أي 

. وعالوة على ذلـك، أكـد   احلالةأعمال من شأهنا زيادة تفاقم 
علــى ضــرورة إجيــاد عمليــة مصــاحلة وطنيــة حقيقيــة متواصــلة،  
وشــجع مجيــع الكونغــوليني علــى املشــاركة يف احلــوار الــوطين   

تنظيمه وفقا ألحكام اتفاق وقـف إطـالق   الذي كان سيجري 
  .)١٢٩(النار

تشـــــرين  ٣٠املـــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٧٩وبـــــالقرار   
، أكـــد جملـــس األمـــن أن اتفـــاق وقـــف  ١٩٩٩الثـــاين/نوفمرب 

 )١٣٠(١٩٩٩متوز/يوليـه   ١٠إطالق النار املوقع يف لوسـاكا يف  
__________ 

مـــــن  ٥و  ٤و  ٢و  ١)، الفقـــــرات ١٩٩٩( ١٢٥٨القـــــرار   )١٢٩(
 املنطوق.

)١٣٠(  S/1999/815.املرفق ،  

ميثـــل أفضـــل أســـاس نـــاجع إلجيـــاد حـــل للـــرتاع يف مجهوريـــة 
ــة. و  ــو الدميقراطي ــق    الكونغ ــك، أعــرب عــن القل إضــافة إىل ذل

وقـف إطـالق النـار املزعومـة، وحـث مجيـع        اقالنتهاكات اتفـ 
األطراف على االمتناع عـن إصـدار أي إعالنـات أو اختـاذ أي     

ض عمليـة السـالم للخطـر. وعـالوة علـى      إجراء ميكـن أن يعـرِّ  
ذلك، شدد اجمللس علـى ضـرورة إجيـاد عمليـة مصـاحلة وطنيـة       

مجيع الكونغوليني على املشـاركة يف   حقيقية متواصلة، وشجع
وأهـاب جبميــع األطـراف الكونغوليـة التوصــل     طين،احلـوار الـو  

  .)١٣١(إىل الصيغة النهائية التفاق بشأن مَيسِّر احلوار الوطين
  

  احلالة يف الصومال  
كــانون الثاين/ينــاير   ٢٤مــؤرخ  ،ببيــان مــن الــرئيس    
حـراز  ، أعرب اجمللس عـن قلقـه البـالغ إزاء عـدم إ    )١٣٢(١٩٩٦

أي تقدم صادق حنو حتقيق املصاحلة الوطنية، وطلب إىل مجيـع  
الزعمــاء السياســيني واألحــزاب السياســية يف الصــومال العــودة 
إىل عملية شاملة من التشاور والتفاوض هبدف حتقيق مصـاحلة  
ــتند إىل قاعـــدة    ــة وطنيـــة تسـ وطنيـــة تـــؤدي إىل إقامـــة حكومـ

  عريضة.
األول/ديسـمرب   كانون ٢٠مؤرخ  ،وببيان من الرئيس  
، أيد اجمللس تأييدا تامـا اجلهـود الـيت تبـذهلا بلـدان      )١٣٣(١٩٩٦

املنطقــة، وكــذلك املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، وال ســيما       
منظمــة الوحــدة األفريقيــة وجامعــة الــدول العربيــة، مــن أجــل   
تيسري التوصل إىل تسوية سياسية لألزمة يف الصـومال. وناشـد   

اجلهـود وتشـرع   تلـك  تنضـم إىل   مجيع الفصـائل الصـومالية أن  
يف عمليــة مصــاحلة وطنيــة هتــدف إىل تنصــيب حكومــة وطنيــة  

  ذات قاعدة عريضة.
__________ 

تـــان الرابعـــة واخلامســـة مـــن    )، الفقر١٩٩٩( ١٢٧٩القـــرار   )١٣١(
 من املنطوق. ٢الديباجة، والفقرة 

)١٣٢(  S/PRST/1996/4. 

)١٣٣(  S/PRST/1996/47. 



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1296  
 

شـــــباط/فرباير  ٢٧مـــــؤرخ  ،وببيـــــان مـــــن الـــــرئيس  
ــومالية   )١٣٤(١٩٩٧ ــائل الصـ ــع الفصـ ، طلـــب اجمللـــس إىل مجيـ

وقـــف مجيـــع األعمـــال العدائيـــة فـــورا والتعـــاون مـــع اجلهـــود 
ــود     ــن اجلهـ ــا مـ ــة وغريهـ ــالم   اإلقليميـ ــق السـ ــة إىل حتقيـ الراميـ

واملصاحلة الوطنية يف الصومال، مبا يف ذلك مبادرتـا سـودري،   
  إثيوبيا، ونريويب.

كـانون الثاين/ديسـمرب    ٢٣مؤرخ  ،وببيان من الرئيس  
، رحــب اجمللــس بنتيجــة االجتماعــات بــني القــادة )١٣٥(١٩٩٧

كـــــانون  ٢٢الصـــــوماليني يف القـــــاهرة، الـــــيت اختتمـــــت يف 
ــمرب  ــام   ١٩٩٧األول/ديسـ ــاد نظـ ــرارهم اعتمـ ــيما بقـ ، وال سـ

احتــادي، مــع اســتقالل ذايت إقليمــي، واتفــاقهم علــى تشــكيل    
حكومــة انتقاليــة للوحــدة الوطنيــة، وعلــى عقــد مــؤمتر شــامل   
للمصــاحلة الوطنيــة يف بيضــوة، الصــومال، ينتخــب مــن خاللــه  
جملــس رئاســي ورئــيس للــوزراء. وعــالوة علــى ذلــك، رحــب  

وباالتفاقـات اهلامـة    )١٣٦(أن الصومالبتوقيع إعالن القاهرة بش
األخرى املرفقة بـه، وال سـيما إقامـة مجعيـة تأسيسـية منتخبـة،       
وإنشاء نظام قضـائي مسـتقل وإعـداد ميثـاق انتقـايل. وأخـريا،       
ــع القــادة الصــوماليني إىل املســامهة علــى حنــو     دعــا اجمللــس مجي
إجيــايب يف الــزخم الــراهن حنــو الســالم واملصــاحلة الــذي حتقــق    

ــل ــل       بفضـ ــاهرة، وبفضـ ــرز يف القـ ــذي أحـ ــبري الـ ــدم الكـ التقـ
املبادرات السـابقة األخـرى الـيت عقـدت يف سـودري ونـريويب       
وصــنعاء، مــن خــالل املشــاركة علــى أوســع نطــاق ممكــن يف     
املــؤمتر الــذي كــان مقــرراً عقــده، ووقــف أعمــال العنــف علــى 

  الفور وااللتزام بوقف إطالق النار.
__________ 

)١٣٤(  S/PRST/1997/8. 

)١٣٥(  S/PRST/1997/57. 

)١٣٦(  S/1997/1000.املرفق ، 

ــايو أي ٢٧مــــــؤرخ  ،وببيــــــان مــــــن الــــــرئيس    ار/مــــ
أعرب اجمللس عن تأييده لألنشـطة الـيت تضـطلع    ، )١٣٧(١٩٩٩

دعـــا مجيـــع الفئـــات هبـــا اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة بالصـــومال و 
الصومالية إىل وقف مجيع األعمال العدائية فـورا والتعـاون مـع    
املساعي اإلقليمية وغريها من أجل التوصـل إىل حتقيـق السـالم    

  واملصاحلة.
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢رخ مـؤ  ،وببيان من الـرئيس   
، أعــرب اجمللــس عــن كامــل دعمــه للجهــود الــيت   )١٣٨(١٩٩٩

تبــذهلا اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة مــن أجــل إجيــاد 
السـياق، رحـب   ذلـك  حل سياسي لألزمـة يف الصـومال. ويف   

مببادرة رئيس جيبـويت الراميـة إىل اسـتعادة السـالم واالسـتقرار      
 البيـان نفسـه، أيـد اجمللـس النـداء الـذي       . ويف)١٣٩(يف الصومال

وجههه رئيس جيبويت إىل أمـراء احلـرب لكـي يعترفـوا اعترافـا      
كــــامال مببــــدأ حريــــة الشــــعب الصــــومايل يف ممارســــة حقــــه  
ــوا     ــوطنيني ويقبل ــه اإلقليمــيني وال ــار زعمائ ــدميقراطي يف اختي ال
هــذا املبــدأ. وعــالوة علــى ذلــك، طلــب اجمللــس إىل زعمــاء        

مالية وسائر املعنيني التعاون تعاونا بناًء وخالصـا  الفصائل الصو
  يف اجلهود الرامية إىل إجياد حل لألزمة.

  

  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  
حزيران/يونيـه   ٢٦املؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧٧بالقرار   
ــة الــيت أعلنــت    ١٩٩٨ ، رحــب جملــس األمــن بالبيانــات الرمسي

ــا تشـــاطرمها    ــا وحكومـــة إريتريـ ــا حكومـــة إثيوبيـ اهلـــدف فيهـ
ــى      ــل يف ختطــيط ورســم حــدودمها املشــتركة عل ــهائي املتمث الن
أساس ترتيب يـتم االتفـاق عليـه وااللتـزام بـه بصـورة متبادلـة،        
مع مراعاة ميثـاق منظمـة الوحـدة األفريقيـة، واملعاهـدات الـيت       
أبرمت أثناء حقبة االستعمار، والقـانون الـدويل السـاري علـى     

__________ 

)١٣٧(  S/PRST/1999/16. 

)١٣٨(  S/PRST/1999/31. 

 .S/1999/1007انظر   )١٣٩(
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يتالفيـــا اختـــاذ أي    أهـــاب بـــالطرفني أن  واملعاهـــدات،  تلـــك 
خطــــوات مــــن شــــأهنا زيــــادة حــــدة التــــوتر، مثــــل األفعــــال 

ــة    أو ــاء الثقـ ــذا خطـــوات لبنـ ــتفزازية، وأن يتخـ البيانـــات االسـ
بينهما، مبا يف ذلك عن طريق ضمان حقوق رعايا كل منـهما  

  .)١٤٠(وسالمتهم
كـــــانون  ٢٩املـــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٢٦وبـــــالقرار   

ن تأييــده القــوي ، أعــرب جملــس األمــن عــ ١٩٩٩الثاين/ينــاير 
جلهود الوساطة اليت تبذهلا منظمـة الوحـدة األفريقيـة واالتفـاق     

ــا يف     ــيت أقره ــاري بصــيغته ال ــانون األول/ديســمرب   ١٧اإلط ك
مـــؤمتر قمـــة اجلهـــاز املركـــزي آلليـــة منظمـــة الوحـــدة  ١٩٩٨

ــها    ــا وحلـ ــات وإدارهتـ ــع الرتاعـ ــة ملنـ ــد أن )١٤١(األفريقيـ ، وأكـ
حتقيــق الســالم بــني    االتفــاق اإلطــاري يقــدم أفضــل أمــل يف    

ــر      ــاري أمـ ــاق اإلطـ ــول االتفـ ــس أن قبـ ــد اجمللـ ــرفني. وأكـ الطـ
أمهية عظمـى. وباإلضـافة إىل ذلـك، رحـب اجمللـس بقبـول        ذو

ريتريــا يف إإثيوبيــا لالتفــاق اإلطــاري. ورحــب أيضــا باشــتراك  
ــة، وحــث       ــة الوحــدة األفريقي ــا منظم ــيت تضــطلع هب ــة ال العملي

طــاري كأســاس لتســوية  إريتريــا بقــوة علــى قبــول االتفــاق اإل  
ســلمية للــرتاع القــائم علــى احلــدود بــني إثيوبيــا وإريتريــا دون   
تأخري. وعالوة على ذلك، حث اجمللس إثيوبيـا وإريتريـا بقـوة    
على مواصلة التزامهما بالتوصل إىل حل سـلمي للـرتاع القـائم    
علــى احلــدود، وأهــاب هبمــا بشــدة ممارســة ضــبط الــنفس إىل    

  .)١٤٢(قيام بأي عمل عسكريأقصى حد واالمتناع عن ال
  __________ 

فقـــرة السادســـة مـــن الديباجـــة،    )، ال١٩٩٨( ١١٧٧القـــرار   )١٤٠(
 .من املنطوق ٦والفقرة 

)١٤١(  S/1998/1223.املرفق ، 

مـــــن  ٧ و ٥ و ٣ و ١)، الفقـــــرات ١٩٩٩( ١٢٢٦القـــــرار   )١٤٢(
 .املنطوق

  آسيا  
تشـرين   ١١ و ٣ أيلول/سبتمرب و ٢٣رسائل مؤرخة   

ــوبر  ــدائم     ١٩٩٦األول/أكتـ ــل الـ ــن املمثـ ــة مـ موجهـ
جلمهورية كوريا لدى األمم املتحدة إىل رئيس جملـس  

  األمن
ــدى        ــا ل ــة كوري ــدائم جلمهوري ــل ال رســالتان مــن املمث

 أيلول/ســـبتمرب ٢٣األمـــم املتحـــدة إحـــدامها مؤرخـــة 
وموجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن واألخــرى   ١٩٩٦

وموجهـــــة إىل  ١٩٩٦أيلول/ســـــبتمرب  ٢٧مؤرخـــــة 
  األمني العام

ــاب حادثــة لغواصــة تابعــة جلمهوريــة كوريــا         يف أعق
ــة وقعـــت يف   ــعبية الدميقراطيـ ــبتمرب  ١٨الشـ ، ١٩٩٦أيلول/سـ

ــؤرخ     ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــس، ببيــ ــث اجمللــ ــرين  ١٥حــ تشــ
متثال التـام التفـاق اهلدنـة    ، على اال)١٤٣(١٩٩٦األول/أكتوبر 

، وعلــى عــدم اختــاذ أي إجــراء مــن شــأنه زيــادة  )١٤٤(الكــوري
التوتر أو زعزعة السالم واالستقرار ىف شـبه اجلزيـرة الكوريـة.    
وأكد اجمللس استمرار نفاذ اتفاق اهلدنـة إىل أن حتـل حملـه آليـة     
سالم جديدة. وعالوة على ذلك، شجع اجمللس كال الطـرفني  

ة الكوريــة علــى تســوية املســائل املعلقــة بينــهما  يف شــبه اجلزيــر
بالوسائل السلمية عن طريق احلوار بغية تعزيز السـالم واألمـن   

  يف شبه اجلزيرة.
  

مســـؤولية جملـــس األمـــن عـــن صـــون الســـلم واألمـــن   
  الدوليني

يف أعقاب التجـارب النوويـة الـيت أجرهتـا اهلنـد يـومي         
ــايو  ١٣ و ١١ ــتان يـــومي ١٩٩٨أيار/مـ  ٣٠ و ٢٨، وباكسـ
ــايو أيار/ ــالقرار  ١٩٩٨مــ ــن، بــ  ١١٧٢، حــــث جملــــس األمــ

__________ 

)١٤٣(  S/PRST/1996/42. 

)١٤٤(  S/3079. 
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، اهلنــد وباكســتان ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٦) املــؤرخ ١٩٩٨(
ــة،       ــع القضــايا املعلق ــهما بشــأن مجي ــى اســتئناف احلــوار بين عل
وخاصة فيما يتعلق جبميع املسائل املتصلة بالسلم واألمـن، مـن   

صـل إىل  أجل إزالة أسباب التوتر بينهما، وشـجعهما علـى التو  
لتلـــك حلـــول مقبولـــة لكليهمـــا تتصـــدى لألســـباب الكامنـــة  

  .)١٤٥(التوترات، مبا فيها كشمري
  

  احلالة يف تيمور الشرقية  
ــالقرار    ــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٣٦بـــ ــايو  ٧املـــ أيار/مـــ
، رحب جملس األمن بالتقدم احملـرز يف اجلولـة األخـرية    ١٩٩٩

يـة  برعا ،)١٤٦(ندونيسـيا إمن احملادثات بني حكـوميت الربتغـال و  
األمــني العــام، ممــا أفضــى إىل إبــرام سلســلة مــن االتفاقــات يف   

ــايو  ٥نيويـــورك يف  ــالقرار نفســـه، رحـــب  ١٩٩٩أيار/مـ . وبـ
بإبرام االتفاق بـني مجهوريـة إندونيسـيا ومجهوريـة الربتغـال يف      

  .)١٤٧(بشأن مسألة تيمور الشرقية ١٩٩٩أيار/مايو  ٥
  

احلالـــــة يف طاجيكســـــتان وعلـــــى امتـــــداد احلـــــدود    
  يكية األفغانيةالطاج

ــباط/فرباير  ٧مــــــؤرخ  ،ببيــــــان مــــــن الــــــرئيس    شــــ
، رحب اجمللس بقيام رئـيس طاجيكسـتان وزعـيم    )١٤٨(١٩٩٧

، مبـا يف ذلـك   )١٤٩(املعارضة الطاجيكية املوحدة بتوقيع االتفاق
، يف موسـكو  )١٥٠(الربوتوكول املتعلق بلجنـة املصـاحلة الوطنيـة   

حملـرز  ، والحـظ التقـدم ا  ١٩٩٦كانون األول/ديسـمرب   ٢٣يف 
__________ 

 .من املنطوق ٥)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٧٢القرار   )١٤٥(

ــرار   )١٤٦( ــن   ١٩٩٩( ١٢٣٦القــ ــة مــ ــرة الرابعــ ــة، )، الفقــ الديباجــ
 .من املنطوق ١  والفقرة

)١٤٧(  S/1999/513.املرفق األول ، 

)١٤٨(  S/PRST/1997/6. 

)١٤٩(  S/1996/1070.املرفق األول ، 

)١٥٠(  S/1996/1070.املرفق الثاين ، 

يف املفاوضــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني يف طهــران. ورأى     
االتفاقــات، إذا ُنفــذت حبرفيتــها، متثــل تغــيريا  تلــك اجمللــس أن 

لجهـود الراميـة إىل   لنوعيا حنـو األفضـل وتعطـي دفعـة جديـدة      
ــة. وعــالوة علــى ذلــك، حــث اجمللــس     حتقيــق املصــاحلة الوطني

 مت التوصـل إليهـا   الطرفني على الوفـاء بأحكـام االتفاقـات الـيت    
بالفعـل وتنفيــذها بثبـات وحبســن نيــة، وخباصـة أثنــاء التفــاوض    

علـى إحـراز تقـدم كـبري     أيضـا  حـث  وعلى اتفاقات مستقبلية. 
آخــــر يف اجلــــوالت القادمــــة للمفاوضــــات بــــني الطــــرفني      

  الطاجيكيني.
  

موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٣١رســالة مؤرخــة    
ــة الدائمــة     ــا  رئــيس جملــس األمــن مــن البعث ــابوا غيني لب

  اجلديدة لدى األمم املتحدة
ــرئيس    ــن الـــ ــان مـــ ــؤرخ  ،ببيـــ ــان/أبريل  ٢٢مـــ نيســـ
، أيد اجمللس اتفاق السالم واألمن والتنمية املتعلـق  )١٥١(١٩٩٨

ــدا، يف    ــولن، بنيوزيلنـــ ــة لنكـــ ــع يف جامعـــ ــل، املوقـــ ببوغانفيـــ
ــاير   ٢٣ ــانون الثاين/ينـ ــه  )١٥٢(١٩٩٨كـ ــلت إليـ ــذي توصـ ، الـ

، وحكومــة بوغانفيــل االنتقاليــة، حكومــة بــابوا غينيــا اجلديــدة
وقوة مقاومـة بوغانفيـل، وحكومـة بوغانفيـل املؤقتـة، وجـيش       
بوغانفيــل الثــوري، وزعمــاء بوغانفيــل، بشــأن وقــف إطــالق    

الســـياق، شـــجع ذلـــك النـــار بـــني األطـــراف املتصـــارعة. ويف 
مجيع األطراف على التعاون على تعزيز املصاحلة، لكـي  اجمللس 

فـاق لنكـولن، وحـث مجيـع األطـراف      يتسىن حتقيـق أهـداف ات  
ــى       ــاق لنكــولن، للعمــل عل ــا التف ــاون، وفق ــى مواصــلة التع عل
حتقيــق الســالم وصــونه، وعلــى نبــذ اســتعمال القــوة املســلحة    
ــذ أو يف      ــات بالتشــاور، آنئ ــة خالف ــى تســوية أي ــف، وعل والعن
ــوق اإلنســان وســيادة      ــا حلق ــد احترامه ــى تأكي املســتقبل، وعل

  القانون.
__________ 

)١٥١(  S/PRST/1998/10. 

)١٥٢(  S/1998/287. 
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  نستاناحلالة يف أفغا  
تشــــــرين  ٢٢املــــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٦بــــــالقرار   

ــوبر  ــراف     ١٩٩٦األول/أكت ــع األط ــن مجي ــس األم ، حــث جمل
األفغانية على أن حتسم خالفاهتا بالوسـائل السـلمية وأن حتقـق    

. وبــالقرار )١٥٣(املصــاحلة الوطنيــة عــن طريــق احلــوار السياســي 
ــرئيس   ،نفســه ــان ســابق مــن ال ، طلــب اجمللــس إىل  )١٥٤(ويف بي

األفغانية كافة أن توقـف فـورا مجيـع أعمـال العدائيـة       األطراف
ــا    ــوة، وأن تنحـــي خالفاهتـ ــتخدام القـ ــذ اسـ ــلحة، وأن تنبـ املسـ
جانبــا، وأن تــدخل يف حــوار سياســي هبــدف حتقيــق املصــاحلة   
الوطنية وتسوية الـرتاع تسـوية سياسـية دائمـة وإقامـة حكومـة       
ــة     ــراف وعريضـ ــع األطـ ــة جلميـ ــة ممثلـ ــدة الوطنيـ ــة للوحـ انتقاليـ

  لقاعدة.ا
نيســــان/أبريل  ١٦مــــؤرخ  ،وببيــــان مــــن الــــرئيس    
، طلب اجمللس إىل األطراف األفغانيـة القيـام فـورا    )١٥٥(١٩٩٧

بوقـــف مجيـــع األعمـــال العدائيـــة والـــدخول يف مفاوضـــات      
متواصلة. وأعرب عن اعتقاده اعتقـادا راسـخا أن التوصـل إىل    
تسوية عـن طريـق التفـاوض هـو احلـل الوحيـد للـرتاع الطويـل         

  د يف هذا البلد.األم
ــرئيس    ــن الــــ ــان مــــ ــؤرخ  ،وببيــــ ــو  ٩مــــ متوز/يوليــــ
، دعـا اجمللـس كــل األطـراف األفغانيـة إىل العــودة     )١٥٦(١٩٩٧

إىل مائــدة املفاوضــات علــى الفــور وإىل العمــل معــا مــن أجــل  
تشــكيل حكومــة ذات قاعــدة عريضــة وكاملــة التمثيــل حتمــي  

انسـتان.  حقوق مجيع األفغانيني ومتتثل لاللتزامات الدولية ألفغ
ويف البيان نفسه رأى اجمللـس، وقـد وضـع يف االعتبـار أخطـار      
عدم االستقرار اإلقليمي، أن السـلم واالسـتقرار يف أفغانسـتان    

__________ 

 )، الفقرة الثامنة من الديباجة.١٩٩٦( ١٠٧٦القرار   )١٥٣(

 .S/PRST/1996/40، و من املنطوق ١الفقرة  املرجع نفسه،  )١٥٤(

)١٥٥(  S/PRST/1997/20. 

)١٥٦(  S/PRST/1997/35. 

ميكـــن حتقيقهمـــا علـــى أفضـــل وجـــه مـــن خـــالل مفاوضـــات 
ــاعدة       ــم املتحــدة ومبس ــة األم ــتان برعاي ــية داخــل أفغانس سياس

  نشطة ومنسقة من قبل البلدان املعنية كافة.
كانون األول/ديسـمرب   ١٦مؤرخ  ،وببيان من الرئيس  
، شـــدد اجمللـــس علـــى أنـــه ال ميكـــن حـــل الـــرتاع )١٥٧(١٩٩٧

ــاد       ــن إجي ــية ع ــى أن املســؤولية األساس ــاين عســكريا وعل األفغ
حـث  وتسوية سلمية تقع على عاتق األطراف األفغانيـة ذاهتـا.   

مجيع األطراف األفغانية على اختـاذ تـدابري حقيقيـة تـدابري     أيضا 
لبنـــاء الثقـــة، وإىل االتفـــاق فـــورا علـــى وقـــف إطـــالق النـــار، 
والدخول، بدون شروط مسبقة، يف حوار سياسي يهـدف إىل  
حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة، والتوصــل إىل تســوية سياســية دائمــة 
للرتاع، وتشكيل حكومة عريضة القاعدة متثل مجيع األطـراف  

ســتان  وتفــي بالتزامــات أفغاننيوحتمــي حقــوق مجيــع األفغــاني 
  الدولية.
ــرئيس    ــن الــــ ــان مــــ ــؤرخ  ،وببيــــ ــو  ٩مــــ متوز/يوليــــ
، أهاب اجمللس جبميع األطراف األفغانية أن تعـود  )١٥٨(١٩٩٧

ــبقة، وأن    ــروط مسـ ــاء أو شـ ــات دون إبطـ ــدة املفاوضـ إىل مائـ
تتعاون من أجل إنشاء حكومة عريضة القاعدة وممثلة للشـعب  

وتكفـل  متثيال تاما، لكي تتـوىل محايـة حقـوق مجيـع األفغـانيني      
  احترام االلتزامات الدولية ألفغانستان.

كـرر اجمللـس التأكيـد علـى      )١٥٩(ويف مقررين الحقـني   
أن األزمــة األفغانيــة ال ميكــن تســويتها إال بالوســائل الســلمية،  
عــن طريــق املفاوضــات املباشــرة بــني الفصــائل األفغانيــة حتــت  
ــة     ــول مقبولـ ــل إىل حلـ ــة التوصـ ــدة، بغيـ ــم املتحـ ــراف األمـ إشـ

__________ 

)١٥٧(  S/PRST/1997/55. 

)١٥٨(  S/PRST/1998/24. 

)١٥٩(  S/PRST/1998/24 ١١٩٣، والقـــرار )مـــن  ١)، الفقـــرة ١٩٩٨
 .املنطوق
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تليب حقوق ومصاحل كافة اجلماعات العرقيـة والدينيـة   للجميع 
  والسياسية يف اجملتمع األفغاين.

ــرئيس    ــن الــ ــان مــ ــؤرخ  ،وببيــ ــبتمرب  ١٥مــ أيلول/ســ
ــان،   )١٦٠(١٩٩٨ ، طلــب اجمللــس إىل األطــراف، وخباصــة طالب

اختــاذ إجــراءات اســتجابة لــدواعي القلــق الشــديد الــيت أعــرب  
وتسـتأنف املفاوضـات   عنها اجملتمع الدويل، وأن توقف القتـال  

الرامية إىل حتقيق تسـوية سـلمية للـرتاع علـى أسـاس القـرارات       
  ذات الصلة للجمعية العامة وجملس األمن.

ــالقرار    ــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١٢١٤وبــــ ــانون  ٨املــــ كــــ
، طالـــــب جملـــــس األمـــــن الطالبـــــان ١٩٩٨األول/ديســـــمرب 

والفصـــائل األفغانيـــة األخـــرى بوقـــف القتـــال، وإبـــرام وقـــف 
واســتئناف املفاوضــات حتــت إشــراف األمــم      إلطــالق النــار   

املتحــدة، دومنــا تــأخري أو شــروط مســبقة، والتعــاون مــن أجــل 
إقامــة حكومــة عريضــة القاعــدة ممثلــة للجميــع، حتمــي حقــوق  

  .)١٦١(األفغان كافة وتتقيد بااللتزامات الدولية ألفغانستان
تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢مؤرخ  ،وببيان من الرئيس  
س من جديد أن الصراع يف أفغانستان ، أكد اجملل)١٦٢(١٩٩٩

ال ميكــن حلــه بالوســائل العســكرية وأن الســبيل الوحيــد إىل      
عـن طريـق التفـاوض إىل تسـوية     التوصـل  السلم واملصاحلة هـو  

سياسية هتدف إىل تنصيب حكومـة عريضـة القاعـدة ومتعـددة     
األعــراق، ومتثــل اجلميــع وتكــون مقبولــة لــدى كافــة األفغــان. 

ه من أطراف الصراع وال سيما الطالبان مـن  وأشار إىل ما طلب
استئناف املفاوضـات حتـت رعايـة األمـم املتحـدة دومنـا تـأخري        
ودون شروط مسبقة بشكل حيقق االمتثـال الكامـل للقـرارات    

  ذات الصلة للجمعية العامة واجمللس.
  __________ 

)١٦٠(  S/PRST/1998/27. 

 .من املنطوق ١)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢١٤القرار   )١٦١(

)١٦٢(  S/PRST/1999/29. 

  أوروبا  
  احلالة يف كرواتيا  
كــــــانون  ١٤املــــــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١٠٩٣ر بــــــالقرا  
، أشاد جملس األمن باالتفاق املتعلق بتطبيـع  ١٩٩٧ الثاين/يناير

ــة يوغوســـالفيا       ــا ومجهوريـ ــة كرواتيـ ــني مجهوريـ ــات بـ العالقـ
آب/أغســــــــطس  ٢٣االحتاديــــــــة، املوقــــــــع يف بلغــــــــراد يف 

ــألة   )١٦٣(١٩٩٦ ــاه حبـــل مسـ ــان مبقتضـ ــزم الطرفـ ، والـــذي يلتـ
بريفالكـــا املتنـــازع عليهـــا بالوســـائل الســـلمية عـــن طريـــق       

م ميثــاق األمــم املتحــدة وعالقــات  املفاوضــات، بــروح تســتله 
ــا    وحــث حســن اجلــوار،   ــدا بالتزاماهتم ــى أن يتقي الطــرفني عل

ــع      ــق بتطبي ــا االتفــاق املتعل ــذا تام ــذا تنفي ــى أن ينف ــة وعل املتبادل
العالقات بالغة األمهيـة لتوطيـد   تلك العالقات، وشدد على أن 

  .)١٦٤(السلم واألمن يف مجيع أحناء املنطقة
نيســــان/أبريل  ٢٥رخ مــــؤ ،وببيــــان مــــن الــــرئيس    
، أهـــاب اجمللـــس جبمهوريـــة كرواتيـــا ومجهوريـــة  )١٦٥(١٩٩٧

ــا      ــألة بريفالكـ ــوية مسـ ــا بتسـ ــة أن تقومـ ــالفيا االحتاديـ يوغوسـ
املتنــازع عليهــا عــن طريــق املفاوضــات الثنائيــة عمــال باالتفــاق 
املتعلق بتطبيع العالقات واستلهاما لروح ميثاق األمـم املتحـدة   

  وعالقات حسن اجلوار.
متوز/يوليـــه  ١٤املـــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١١٩لقرار وبــا   
، جدد جملس األمن نـداءه للطـرفني للتقيـد بالتزاماهتمـا     ١٩٩٧

ــع العالقــات املــربم بــني      ــذ االتفــاق املتعلــق بتطبي ــة وتنفي املتبادل
مجهوريـــة كرواتيـــا ومجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة تنفيـــذا  

قبـو األمـم   اخليـارات العمليـة الـيت اقترحهـا مرا    يعتمدا كامال، و
املتحدة العسكريون بغيـة حتسـني السـالمة واألمـن يف املنطقـة،      

__________ 

)١٦٣(  S/1996/706 و S/1996/744. 

)، الفقرة السابعة من الديباجة، والفقرة ١٩٩٧( ١٠٩٣القرار   )١٦٤(
 .من املنطوق ٢

)١٦٥(  S/PRST/1997/23. 
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ووقـــف مجيـــع االنتـــهاكات لنظـــام نـــزع الســـالح واألنشـــطة  
العسكرية أو غريها من األنشطة اليت ميكـن أن تزيـد مـن حـدة     
التوتر، والتعاون الكامل مع مراقيب األمم املتحدة العسـكريني،  

دة طرق من بينها إزالـة  وضمان سالمتهم وحرية حركتهم، بع
  .)١٦٦(األلغام

كـــــانون  ١٣املـــــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٤٧وبـــــالقرار   
، حــث جملــس األمــن الطــرفني علــى اختــاذ   ١٩٩٧الثاين/ينــاير 

ــة   ــأخري    خطــوات ملموس ــة ودون أي ت إىل للتوصــل حبســن ني
  .)١٦٧(تسوية تفاوضية ملسألة بريفالكا املتنازع عليها

ون كـــــان ١٥املـــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٢٢وبـــــالقرار   
ــاير  ــة    ١٩٩٩الثاين/ينــ ــع املوافقــ ــن مــ ــس األمــ ــظ جملــ ، الحــ

املفاوضات الثنائية املستمرة بـني الطـرفني عمـال باتفـاق تطبيـع      
ــة يوغوســـالفيا       ــا ومجهوريـ ــة كرواتيـ ــني مجهوريـ ــات بـ العالقـ

أعــرب عــن القلــق الشــديد ألن تلــك املفاوضــات   واالحتاديــة، 
تســفر حــىت ذلــك احلــني عــن أي تقــدم ملمــوس يف ســبيل      مل
  .)١٦٨(سوية مسألة بريفالكا املتنازع عليهات

واصل جملـس األمـن حـث     )١٦٩(وبعدة قرارات الحقة  
الطــرفني علــى التقيــد بالتزاماهتمــا املتبادلــة وعلــى التنفيــذ التــام   
ــا     ــة كرواتيـ ــات بـــني مجهوريـ ــع العالقـ ــق بتطبيـ ــاق املتعلـ لالتفـ

  ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
  __________ 

 .من املنطوق ٢)، الفقرة ١٩٩٧( ١١١٩القرار   )١٦٦(

 .من املنطوق ٦)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٤٧القرار   )١٦٧(

 )، الفقرة التاسعة من الديباجة.١٩٩٩( ١٢٢٢القرار   )١٦٨(

؛ والقـرار  من املنطـوق  ٢)، الفقرة ١٩٩٧( ١٠٩٣انظر القرار   )١٦٩(
ــرار مـــن املنطـــوق ٤)، الفقـــرة ١٩٩٨( ١١٤٧  ١١٨٣؛ والقـ

)، ١٩٩٩( ١٢٢٢؛ والقـرار  من املنطـوق  ٤)، الفقرة ١٩٩٨(
 ٤)، الفقــرة ١٩٩٩( ١٢٥٢؛ والقــرار مــن املنطــوق ٥الفقــرة 

 .من املنطوق

ســـــوفو، مجهوريـــــة البنـــــود املتعلقـــــة باحلالـــــة يف كو  
  يوغوسالفيا االحتادية

كــانون الثاين/ينــاير   ١٩مــؤرخ  ،ببيــان مــن الــرئيس    
ــرام   )١٧٠(١٩٩٩ ــراف احتــ ــع األطــ ، طلــــب اجمللــــس إىل مجيــ

التزاماهتا احتراما كامال مبوجب القرارات ذات الصـلة. وأكـد   
مرة أخرى تأييده الكامل للجهـود الدوليـة الراميـة إىل تسـهيل     

ــع    التوصــل إىل تســوية ســلم   ــني مجي ــى أســاس املســاواة ب ية عل
  املواطنني والطوائف اإلثنية يف كوسوفو.

ــرئيس    ــان مــن ال ــاير  ٢٩مــؤرخ  ،وببي كــانون الثاين/ين
، أعرب اجمللس عن ترحيبه ودعمه ملا اختذه فريـق  )١٧١(١٩٩٩

ــه يف لنــــدن يف    ــرارات يف أعقــــاب اجتماعــ االتصــــال مــــن قــ
 تسوية ىلإهبدف التوصل  )١٧٢(١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٩

سياســـية بـــني الطـــرفني ووضـــع إطـــار وجـــدول زمـــين لـــذلك 
  الغرض.

  
  احلالة يف ألبانيا  
آذار/مــــــارس  ١٣مـــــؤرخ   ،ببيـــــان مـــــن الــــــرئيس    
، أعــرب اجمللــس عــن قلقــه العميــق إزاء تــدهور      )١٧٣(١٩٩٧

احلالة يف ألبانيـا، وحـث مجيـع األطـراف املعنيـة علـى االمتنـاع        
، وعلـى التعـاون يف   عن القيام بأعمـال عدائيـة وأعمـال العنـف    

إطار اجلهـود الدبلوماسـية املبذولـة مـن أجـل التوصـل إىل حـل        
سلمي لألزمة. وإضافة إىل ذلك، دعا اجمللس األطـراف املعنيـة   
إىل مواصلة احلوار السياسي والوفاء بااللتزامات املتعهد هبـا يف  

ــا.  ١٩٩٧آذار/مــارس  ٩ ــع القــوى  أيضــا حــث ويف تريان مجي
معــا بغـرض ختفيـف التـوترات وتســهيل    السياسـية علـى العمـل    

  استقرار البلد.
__________ 

)١٧٠(  S/PRST/1999/2. 

)١٧١(  S/PRST/1999/5. 

)١٧٢(  S/1996/96املرفق ،. 

)١٧٣(  S/PRST/1997/14.  
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  احلالة يف جورجيا  
ــالقرارين    ــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٣٦بــ ــانون  ١٢املــ كــ

ــاير  املـــــــــــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٦٥ و ،١٩٩٦الثاين/ينـــــــــــ
، أكد اجمللس ضرورة أن يقوم الطرفـان  ١٩٩٦متوز/يوليه  ١٢

بتكثيف جهودمها، حتـت رعايـة األمـم املتحـدة ومبسـاعدة مـن       
ــة التوصــل إىل تســوية   االحتــا د الروســي كطــرف تيســريي، بغي

سياسية شاملة ويف وقت مبكر للـرتاع، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق      
ــيادة    ــا، مـــع االحتـــرام الكامـــل لسـ بـــاملركز السياســـي ألخبازيـ

. وعالوة على ذلك ، طلـب  )١٧٤(جورجيا وسالمتها اإلقليمية
م اجمللس إىل الطرفني، وال سيما اجلانب األخبازي، إحـراز تقـد  

ــق تســوية سياســية       ــأخري حنــو حتقي ــد مــن الت ملمــوس دون مزي
شــاملة، وطلــب إليهمــا أيضــا أن يتعاونــا تعاونــا كــامال مــع        
اجلهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام مبســاعدة االحتــاد الروســي        

  .)١٧٥(كطرف تيسريي
اجمللس إعرابه عن القلق  واصلوبعدة مقررات الحقة   

ــق     ــدم ملمــوس حنــو حتقي تســوية سياســية   إزاء عــدم إحــراز تق
دعـوة األطـراف، وبصـفة خاصـة     وواصل أيضـا  شاملة للرتاع. 

اجلانب األخبازي، إىل أن حتقق تقدما ملموسـا دون مزيـد مـن    
  .)١٧٦(التأخري

ــالقرارين    ــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١٠٩٦وبـ ــانون  ٣٠املـ كـ
ــاير   متــوز/ ٣١املــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٢٤ ، و١٩٩٧الثاين/ين

ــه  ــايو  ٨ؤرخني ، وبالبيـــانني الرئاســـيني املـــ ١٩٩٧يوليـ أيار/مـ
ــاين/نوفمرب  ٦ و )١٧٧(١٩٩٧ ــرين الثـ ــار )١٧٨(١٩٩٧تشـ ، أشـ

__________ 

والقـرار   ،)، الفقرة الثالثـة مـن الديباجـة   ١٩٩٦( ١٠٣٦القرار   )١٧٤(
  )، الفقرة الثالثة من الديباجة.١٩٩٦( ١٠٦٥

  .من املنطوق ٤)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٣٦القرار   )١٧٥(
)١٧٦(  S/PRST/1996/20١٠٦٥ار ، والقـــر )ــة ١٩٩٦ )، الفقـــرة الثالثـ

ــرة    ــن الديباجــة والفق ، S/PRST/1996/43 و ؛مــن املنطــوق  ٥م
ــرار  ــة   ١٩٩٧( ١٠٩٦والقــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الرابعــ )، الفقــ
  .من املنطوق ٦  والفقرة

)١٧٧(  S/PRST/1997/25.  

جملس األمن إىل موقفه فيما يتعلق بالتوصل إىل تسوية سياسـية  
ــه      ــوارد يف قراراتـــ ــو الـــ ــى النحـــ ــا، علـــ ــاملة يف جورجيـــ شـــ

جملــس  واصــل. ويف املقــررات املــذكورة أعــاله،  )١٧٩(الســابقة
ى مستوى رفيـع بـني   األمن الترحيب بتجديد احلوار املباشر عل

الطــرفني، وأهــاب هبمــا تكثيــف الســعي إىل التوصــل إىل حــل   
ــاالهتما، وطلـــب إىل     ــيع اتصـ ــادة توسـ ــلمي عـــن طريـــق زيـ سـ

العام أن يقدم كل من يلزم من دعم إذا طلـب الطرفـان    األمني
  .)١٨٠(ذلك

ــايو  ٢٨مــــــؤرخ  ،وببيــــــان مــــــن الــــــرئيس    أيار/مــــ
الـذي طـرأ    ، أعرب اجمللس عن قلقه البالغ للتباطؤ)١٨١(١٩٩٨

علــى عمليــة الســالم. وطلــب إىل الطــرفني أن يتحليــا بــاإلرادة  
ــايا     ــأن القضـ ــة بشـ ــائج ملموسـ ــراز نتـ ــة إلحـ ــية الالزمـ السياسـ
الرئيسية الـيت تتناوهلـا املفاوضـات يف إطـار عمليـة السـالم الـيت        
تترأسها األمم املتحدة ومن خالل احلوار املباشر، مع االحترام 

  مة أراضيها.الكامل لسيادة جورجيا وسال
كـــــانون  ٢٨املـــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٢٥وبـــــالقرار   

، طالــب جملــس األمــن كــال اجلــانبني بــأن ١٩٩٩ينــاير  الثــاين/
بعمليـــة الســـلم الـــيت ترعاهـــا األمـــم  نطـــاق التزامهمـــايوســـعا 

املتحدة، وأن يواصال السعي إلقامة حوار والـدخول فيـه، وأن   
يبـديا دون   يوسعا نطاق اتصاالهتما على مجيع املسـتويات وأن 

إبطــاء اإلرادة الالزمــة إلحــراز نتــائج ملموســة بشــأن املســائل   
الرئيسية اليت تدور بشأهنا املفاوضات، وشدد على ضـرورة أن  
يتوصــل الطرفــان إىل تســوية سياســية مبكــرة شــاملة، تتضــمن   

__________ 

)١٧٨(  S/PRST/1997/50.  
  .١٠٦٥/١٩٩٦و  ١٠٣٦/١٩٩٦انظر القرارين   )١٧٩(
؛ مــــــــن املنطــــــــوق ٧)، الفقــــــــرة ١٩٩٧( ١٠٩٦القــــــــرار   )١٨٠(

مـن   ٨)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٤؛ والقرار S/PRST/1997/25 و
ــوق ــرار S/PRST/1997/50 ؛ واملنطـــ )، ١٩٩٨( ١١٥٠؛ والقـــ

  .من املنطوق ٦الفقرة 
)١٨١(  S/PRST/1998/16.  
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تسوية ملسألة املركز السياسي ألخبازيـا داخـل دولـة جورجيـا،     
يا وسالمتها اإلقليمية ضـمن  حترم فيها بالكامل سيادة جورجُت

  .)١٨٢(حدودها املعترف هبا دوليا
ــه أن    )١٨٣(ومبقــررين الحقــني    كــرر جملــس األمــن طلب

يوسع كال اجلانبني نطاق التزامهما بعملية السالم اليت تقودهـا  
األمم املتحدة، وأن يواصال السعي إىل إقامة حـوار واملشـاركة   

ــة، و   ــه، وأن يوســعا نطــاق اتصــاالهتما الثنائي ــديا، دون في أن يب
إبطاء، اإلرادة الالزمـة لتحقيـق نتـائج ملموسـة بشـأن املسـائل       
األساســية الــيت تتناوهلــا املفاوضــات، وشــدد علــى ضــرورة أن   
ــاملة،     ــية شـ ــوية سياسـ ــر، تسـ ــان، يف وقـــت مبكـ حيقـــق الطرفـ
تتضمن تسوية بشأن الوضـع السياسـي ألخبازيـا يف إطـار دولـة      

  جورجيا.
  

  احلالة يف قربص  
حزيران/يونيـه   ٢٨املؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٦٢بالقرار   
، كرر جملس األمن اإلعراب عن قلقه لعدم إحـراز أي  ١٩٩٦

يف تقدم حنو إجياد حل سياسي هنائي، واتفـق مـع األمـني العـام     
طريق مسـدود منـذ   إىل املفاوضات قد وصلت  تقييمه وهو أن
كـرر التأكيـد علـى أن الوضـع الـراهن      و. )١٨٤(أمد طويل جـدا 
ــول، و ــكل ملمـــوس   غـــري مقبـ ــا بشـ ــرفني إىل أن يثبتـ ــا الطـ دعـ

ــا بالتوصــل إىل تســوية سياســية شــاملة    . وحــث )١٨٥(التزامهم
زعمــاء الطــائفتني علــى االســتجابة فــورا لــدعوة األمــني العــام    

مهمـة  إيامها إىل التعاون معه ومـع البلـدان الكـثرية الـيت تسـاند      
 الراميـة إىل اخلـروج مـن الطريـق     املساعي احلميدة اليت يقوم هبا

__________ 

  .من املنطوق ٣)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٢٥القرار   )١٨٢(
)١٨٣(  S/PRST/1999/11 ١٢٥٥، والقـــرار )مـــن  ٢الفقـــرة )، ١٩٩٩

  .املنطوق
  )، الفقرة السادسة من الديباجة.١٩٩٦( ١٠٦٢القرار   )١٨٤(
  .من املنطوق ١٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٨٥(

املســدود وإجيــاد أرضــية مشــتركة ميكــن اســتئناف املفاوضــات  
  .)١٨٦(املباشرة على أساسها

كـــرر جملـــس األمـــن  )١٨٧(ويف عـــدة قـــرارات الحقـــة  
ملهمة  تأييدهالتأكيد على أن الوضع الراهن غري مقبول، وأكد 

ــة تضــافر      ــدة الــيت يقــوم هبــا األمــني العــام وأمهي املســاعي احلمي
ــني ا    ــع األم ــل م ــود يف العم ــق تســوية    اجله ــبيل حتقي ــام يف س لع

  شاملة كلية.
ــالقرار    ــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧٩وبـ ــران/ ٢٩املـ  حزيـ

، كـرر جملـس األمـن اإلعـراب عـن قلقـه املتزايـد        ١٩٩٨يونيه 
يتم بعـد إحـراز تقـدم يف املفاوضـات بشـأن إجيـاد حـل         ألنه مل

سياسي شامل، رغم اجلهود اليت بذهلا األمني العام ومستشـاره  
مــا للجهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة      اخلــاص وغريمهــا دع 

  .  )١٨٨(للتوصل إىل تسوية شاملة
كـــــانون  ٢٢املـــــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١٢١٧وبـــــالقرار   

، أكـــد جملـــس األمـــن مـــن جديـــد أن  ١٩٩٨األول/ديســـمرب 
الوضع القائم غري مقبول وأن املفاوضات املتعلقة بالتوصـل إىل  
حــل سياســي هنــائي للمشــكلة القربصــية مل ختــرج مــن الطريــق  

ــه منــذ وقــت طويــل جــدا.     أكــد واملســدود الــذي وصــلت إلي
موقفه املتمثـل يف أن أي تسـوية ملسـألة    أيضا اجمللس من جديد 

قــربص جيــب أن تســتند إىل إجيــاد دولــة قربصــية تتمتــع بســيادة 
ــع صــون      ــة وجنســية واحــدة، م ــدة وذات شخصــية دولي وحي
ــألف مــن طــائفتني     ــة، علــى أن تت اســتقالهلا وســالمتها اإلقليمي

تعان باملساواة على الصعيد السياسي، على النحـو املـبني يف   تتم
قـــرارات جملـــس األمـــن ذات الصـــلة، وذلـــك يف احتـــاد ذي      

__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الفقرة   )١٨٦(
؛ مـــن املنطـــوق  ١٠)، الفقـــرة ١٩٩٦( ١٠٩٢انظـــر القـــرار    )١٨٧(

؛ والقـــرار مـــن املنطــوق  ٧)، الفقــرة  ١٩٩٧( ١١١٧والقــرار  
  .من املنطوق ٨، الفقرة )١٩٩٧( ١١٤٦

  )، الفقرة الرابعة من الديباجة.١٩٩٨( ١١٧٩القرار   )١٨٨(
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التســوية أي  تلــكطــائفتني وذي منطقــتني، وعلــى أن تســتبعد 
احتاد كلي أو جزئي مع أي بلد آخر وأي شـكل مـن أشـكال    
التجزئة أو االنفصال. وعالوة على ذلـك، أهـاب مـرة أخـرى     

ــة املفاوضــات   بزعمــ ــوا بعملي ، وأن تلــكاء الطــائفتني أن يلتزم
ــاونوا بنشــاط وبشــكل بنـّـ   ــام ومستشــاره   يتع اء مــع األمــني الع

اخلاص، ونائبة ممثله اخلاص، وأن يستأنفوا احلوار املباشـر عنـد   
  .)١٨٩(االقتضاء
ــالقرار    ــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٥٠وبـ ــران/ ٢٩املـ  حزيـ

ن للجـانبني  ، أعرب جملس األمـن عـن اعتقـاده بـأ    ١٩٩٩يونيه 
كليهما شواغل مشروعة ينبغـي تناوهلـا مـن خـالل مفاوضـات      
شـاملة تغطـي مجيـع املسـائل ذات الصـلة. وأهـاب بــالزعيمني،       

ــكيف  ــا ل    ذل ــل دعمهم ــدمي كام ــكالســياق، تق املفاوضــات  تل
الشاملة، حتت رعاية األمني العام، وأن يلتزما باملبـادئ التاليـة:   

سـائل علـى طاولـة    عدم وضع شروط مسـبقة؛ وطـرح مجيـع امل   
حبســن نيــة، مبواصــلة التفــاوض إىل أن   ،لتــزاماالاملفاوضــات؛ و

ــل لقــرارات       ــار الكام ــالء االعتب ــوية؛ وإي ــتم التوصــل إىل تس ي
  .)١٩٠(األمم املتحدة واملعاهدات ذات الصلة

ــالقرار    ــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٥١وبـ ــران/ ٢٩املـ  حزيـ
ــه  ، كــرر جملــس األمــن اإلعــراب عــن احلاجــة إىل   ١٩٩٩يوني
  .)١٩١(ز تقدم بشأن تسوية سياسية شاملةإحرا

  
  الشرق األوسط  
  العربية احملتلة احلالة يف األراضي  
أيلول/سـبتمرب   ٢٨املؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٣بالقرار   
، أعرب جملـس األمـن عـن القلـق إزاء املصـادمات بـني       ١٩٩٦

اجليش االسرائيلي والشرطة الفلسطينية ووقوع إصـابات علـى   
__________ 

  .من املنطوق ٩ و ٧ و ٦)، الفقرات ١٩٩٨( ١٢١٧القرار   )١٨٩(
  .من املنطوق ٧ و ٥)، الفقرتان ١٩٩٩( ١٢٥٠القرار   )١٩٠(
  )، الفقرة السابعة من الديباجة.١٩٩٩( ١٢٥١القرار   )١٩١(

تئناف الفـوري للمفاوضـات يف إطـار    دعـا إىل االسـ  واجلانبني، 
عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط علــى أساســها املتفــق عليــه  

  .)١٩٢(وتنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها، كل يف حينه
  

املقــــررات الــــيت أشــــركت األمــــني العــــام يف   -باء 
ــة إىل التســوية الســلمية    جهــود اجمللــس الرامي

  للمنازعات
ــا ٩٩املــادة مــع أن    علــى أن لألمــني تــنص ق مــن امليث

العــام أن ينبــه جملــس األمــن إىل أيــة مســألة يــرى أهنــا قــد هتــدد  
ــيفا     ــاق توصـ ــع امليثـ ــدوليني، ال يضـ ــن الـ ــلم واألمـ ــظ السـ حفـ

حتديــدا خبــالف ذلــك للــدور الــذي يقــوم بــه األمــني العــام     أو
  ما يتعلق مبسائل السلم واألمن.  يف

ــا تتطلــب جهــود جملــس األمــن        ــك، كــثريا م ومــع ذل
ية إىل التسـوية السـلمية للمنازعـات إشـراك األمـني العـام،       الرام

الـذي يقــوم، بالتنســيق مــع اجمللـس أو بنــاء علــى طلبــه، بتيســري   
فيمـا يتعلـق بالوضـع يف منطقـة     فاجلهود السلمية بطرائق شىت. 

البحريات الكربى، أبلغ األمـني العـام اجمللـس، برسـالة مؤرخـة      
لـــــــس موجهـــــــة إىل رئـــــــيس جم ١٩٩٧شـــــــباط/فرباير  ١٨

، بــأن املمثــل اخلــاص املشــترك بــني األمــم املتحــدة   )١٩٣(األمــن
ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة ملنطقــة الــبحريات الكــربى، الســيد  
ــن مخــس        ــة ســالم م ــى وضــع خط حممــد ســحنون، يعمــل عل

ــاط ــان اجمللــس  )١٩٤(نق ــؤرخ  )١٩٥(، تســتند إىل بي  شــباط/ ٧امل
__________ 

  .من املنطوق ٣)، الفقرة ١٩٩٩( ١٠٧٣القرار   )١٩٢(
)١٩٣(  S/1997/136.  
دعت اخلطة إىل وقف األعمال العدائية فورا؛ وانسحاب مجيـع    )١٩٤(

القوات األجنبية، مبـا يف ذلـك املرتزقـة؛ وإعـادة تأكيـد االلتـزام       
بالسيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية لـزائري والـدول األخـرى يف    

مة مجيــع الالجــئني  منطقــة الــبحريات الكــربى؛ ومحايــة وســال    
واملشردين وتيسري احلصول على املساعدة اإلنسانية؛ والتعجيـل  
حبــل األزمــة بالوســائل الســلمية مــن خــالل احلــوار والعمليــة        
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، وأن الســـيد ســـحنون يأمـــل أن تقبلـــها مجيـــع ١٩٩٧فربايـــر 
. ويف ضـــوء املبـــادرات العديـــدة اجلاريـــة الســـتعادة األطـــراف

السالم يف شرقي زائـري، طلـب األمـني العـام أن يقـوم اجمللـس،       
على أساس عاجل، باإلقرار مببـادرة السـيد سـحنون ودعمهـا.     

) املـــــــؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٧وردا علـــــــى ذلـــــــك، بـــــــالقرار 
رحـــب جملـــس األمـــن بالرســـالة     ،١٩٩٧شـــباط/فرباير  ١٨

بشأن التقدم احملرز يف اجلهـود الراميـة    )١٩٦(املوجهة إىل الرئيس
أيضـا  أقـر  و .)١٩٧(إىل حل األزمة يف منطقة الـبحريات الكـربى  

خطة السالم املكونة مـن مخـس نقـاط واملتعلقـة بشـرق زائـري،       
ــة    ــام املؤرخــــ ــالة األمــــــني العــــ ــا يف رســــ املنصــــــوص عليهــــ

  .)١٩٨(١٩٩٧شباط/فرباير   ١٨
ــا اجمل     ــا دعـ ــثريا مـ ــة كـ ــرة املستعرضـ لـــس وخـــالل الفتـ

ــا إىل التعــاون يف املفاوضــات     ــزاع أو موقــف م األطــراف يف ن
ــده      ــام، أو أعــرب عــن تأيي ــة األمــني الع ــد حتــت رعاي الــيت ُتعقَ
جلهود املصاحلة اليت يقـوم هبـا األمـني العـام، أو طلـب صـراحة       
إىل األمـــني العـــام االضـــطالع بـــدور نشـــط يف عمليـــة حتقيـــق 

ــادرة األمــني العــام     مهمــةيف إطــار تســوية سياســية، أو أقــر مب
  .اليت يضطلع هبا ملساعي احلميدةا

ويــبني العــرض العــام التــايل أمثلــة للمقــررات الــيت قــام    
فيها جملس األمن، على وجه التحديد، بطلب مسـاعي األمـني   

املســاعي  تلــكالعــام يف التســوية الســلمية للمنازعــات، أو أيــد 
  أقرها أو شجعها أو رحب هبا.  أو

__________ 

االنتخابية وعقـد مـؤمتر دويل بشـأن السـلم واألمـن والتنميـة يف       
  منطقة البحريات الكربى.

ــده الكامــل     )١٩٥( ــه الرئاســي عــن تأيي ــل  أعــرب اجمللــس يف بيان للممث
اخلاص، وحث األطراف على التعـاون تعاونـا كـامال مـع بعثتـه      

)S/PRST/1997/5.(  
)١٩٦(  S/1997/136.  
  )، الفقرة الثانية من الديباجة.١٩٩٧( ١٠٩٧القرار   )١٩٧(
  .من املنطوق ١املرجع نفسه، الفقرة   )١٩٨(

  احلالة يف أنغوال  
أيلول/سـبتمرب   ١٥املؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٩٥ار بالقر  
تأييـده لألمـني العـام    اإلعـراب عـن   ، كرر جملس األمن ١٩٩٨

ملشاركته الشخصية يف عمليـة السـلم، وحـث حكومـة أنغـوال      
واالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال على التعاون التـام مـع   
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ومــع املبــادرات األخــرى ذات       

ىل حـل  إلة اليت تقوم هبا الدول األعضاء سعيا إىل التوصـل  الص
املــــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١٢٠٢. وبــــالقرار )١٩٩(ســــلمي لألزمــــة

، شجع جملس األمـن املمثـل   ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥
اخلـــاص لألمـــني العـــام علـــى تنســـيق جهـــوده مـــع املنظمـــات   
ــة مــن أجــل التوصــل إىل حــل ضــمن     ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي

  .)٢٠٠(كول لوساكاإطار بروتو
  

  احلالة يف سرياليون  
ــا   ــاء      بينم ــن زعم ــة م ــالعروض املقدم ــس ب رحــب اجملل

الصــدد حــثهم، ذلــك املنطقــة الــيت هتــدف إىل حــل الــرتاع ويف 
االقتصـادية لـدول   اجلماعـة  ن مـ يف ذلك جلنة السـتة املنبثقـة    مبا

دعـا اجمللـس،   فقـد  غرب أفريقيـا، علـى تيسـري عمليـة السـالم،      
، )٢٠١(١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير    ٧س مـؤرخ  ببيان مـن الـرئي  

األمني العام إىل أن يبذل كل ما يف وسـعه للمسـاعدة يف هـذه    
 ١٢٣١اجلهود، مبا يف ذلك عن طريق ممثله اخلـاص. وبـالقرار   

، أعـــرب جملـــس ١٩٩٩آذار/مـــارس  ١١املـــؤرخ  ،)١٩٩٩(
األمن عن تأييده جلميـع اجلهـود املبذولـة، وخاصـة الـيت تبـذهلا       

عضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا،       الدول األ
ــرتاع بالوســائل الســلمية واســتعادة الســلم واالســتقرار    حلــ ل ال

الــدائمني إىل ســرياليون، وشــجع األمــني العــام علــى أن يقــوم،  
__________ 

  .من املنطوق ٧)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٩٥القرار   )١٩٩(
  .من املنطوق ٩، الفقرة )١٩٩٨( ١٢٠٢القرار   )٢٠٠(
)٢٠١(  S/PRST/1999/1.  
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من خالل ممثله اخلاص لسرياليون، بتيسري احلوار لتحقيـق هـذه   
  .)٢٠٢(الغاية

  
  احلالة يف مجهورية الكونغو    
آب/أغســــطس   ١٣مــــؤرخ   ،مــــن الــــرئيس  ببيــــان   
، أعرب اجمللس عـن تأييـده الكامـل للجهـود الـيت      )٢٠٣(١٩٩٧

ــة       ــابون، وجلن ــيس غ ــة برئاســة رئ ــة الوســاطة الدولي ــذهلا جلن تب
ــاع الطــرفني       ــل، إلقن ــة عمــدة برازافي ــة برئاس ــاطة الوطني الوس

إىل اتفاق بشأن وقف إلطـالق النـار وتسـوية     بالتوصلاملعنيني 
اء الـذي يقـوم بـه    كد تأييده للدور اهلام والبًنأوسلمية لألزمة، 

املفاوضات املمثل اخلاص املشـترك بـني األمـم املتحـدة      تلكيف 
  ومنظمة الوحدة األفريقية ملنطقة البحريات الكربى.

  
  جبمهورية الكونغو الدميقراطية  فيما يتعلق احلالة   
كـانون األول/ديسـمرب    ١١مـؤرخ   ،ببيان من الـرئيس   
اجمللـــس بصـــورة خاصـــة باملبـــادرة الـــيت ، رحـــب )٢٠٤(١٩٩٨

اضـــطلع هبـــا األمـــني العـــام يف املـــؤمتر العشـــرين لرؤســـاء دول 
إىل  ٢٦أفريقيا وفرنسـا، الـذي عقـد يف بـاريس يف الفتـرة مـن       

، مـــن أجـــل إهنـــاء الـــرتاع، ١٩٩٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٨
والتوصل إىل وقف فوري غري مشروط إلطالق النـار. وببيـان   

، أعــرب )٢٠٥(١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٢٤خ مــؤر ،مــن الــرئيس
اجمللس عن تقديره وتأييـده التـام للجهـود املسـتمرة الـيت يبـذهلا       
األمـــني العـــام ومبعوثـــه اخلـــاص لعمليـــة الســـالم يف مجهوريـــة  

  الكونغو الدميقراطية.
  

__________ 

  .من املنطوق ٩)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣١القرار   )٢٠٢(
)٢٠٣(  S/PRST/1997/43.  
)٢٠٤(  S/PRST/1998/36.  
)٢٠٥(  S/PRST/1999/17.  

  احلالة يف قربص  
حزيران/يونيـه   ٢٩املؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧٩بالقرار   
كامـــل لبعثـــة املســـاعي ، أكـــد جملـــس األمـــن تأييـــده ال١٩٩٨

لجهــود الــيت يبــذهلا   لاحلميــدة الــيت يقــوم هبــا األمــني العــام و     
ــة      مستشــاره اخلــاص املعــين بقــربص مــن أجــل اســتئناف عملي
ــة إىل إحــراز تســوية      ــن املفاوضــات املباشــرة الرامي مســتمرة م
شــاملة تقــوم علــى أســاس قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة،  

مـل مـع األمـني العـام مـن      وأكد أيضا أمهيـة تضـافر اجلهـود للع   
  .  )٢٠٦(أجل حتقيق تلك الغاية

كـــــانون  ٢٢املـــــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١٢١٨وبـــــالقرار   
، أيد جملس األمـن مبـادرة األمـني العـام     ١٩٩٨األول/ديسمرب 

يف إطـار بعثتـه للمسـاعي     ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ٣٠املعلنة يف 
احلميـدة الراميـة إىل حتفـيض التـوتر وتعزيـز التقـدم حنـو تســوية        

ة ودائمة يف قربص. وطلب اجمللس أيضا إىل األمني العـام،  عادل
بـــالنظر إىل هـــديف تعزيـــز التقـــدم حنـــو تســـوية عادلـــة ودائمـــة 
ــه يف     ــوتر اللــذين حــددمها األمــني العــام يف مبادرت وختفــيض الت

، وتعزيزا للتعهـد اجلـاد الـذي أبـداه     ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٣٠
و بلـوغ هـذين   االسـتمرار يف إحـراز تقـدم حنـ    ، الطرفان بالفعل

اهلـــدفني، علـــى أســـاس قـــرارات جملـــس األمـــن ذات الصـــلة.   
وعالوة على ذلك ، طلب إىل األمني العام، بصفة خاصـة، أن  
يعمل بشكل مكثف مع الطرفني يف اجملاالت التاليـة، آخـذا يف   

حزيران/يونيـه   ٢٩املـؤرخ   ،)١٩٩٨( ١١٧٨االعتبار القـرار  
القــوة أو العنــف  : (أ) التعهــد باالمتنــاع عــن اســتخدام١٩٩٨

ــربص؛      ــكلة قـ ــل مشـ ــيلة حلـ ــتخدامهما كوسـ ــد باسـ أو التهديـ
وضع عملية تدرجيية تسـتهدف احلـد مـن مسـتوى مجيـع       (ب)

القــوات واألســلحة يف قــربص مث ختفيضــه بعــد ذلــك إىل حــد    
كبري؛ (ج) تنفيذ جمموعة التـدابري املتعلقـة بقـوة األمـم املتحـدة      

ض التـوتر علـى طـول    حلفظ السالم يف قربص والرامية إىل ختفي
__________ 

  .من املنطوق ٣)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٧٩القرار   )٢٠٦(
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خطوط وقف إطـالق النـار، وااللتـزام بالـدخول يف مناقشـات      
مــع القــوة بغيــة التوصــل إىل اتفــاق مبكــر بشــأن مزيــد مــن         
اإلجراءات احملددة لتخفيض التـوتر، مبـا يف ذلـك إزالـة األلغـام      
علــى طــول املنطقــة العازلــة؛ (د) إحــراز املزيــد مــن التقــدم يف   

ل جهـود لتحقيـق تقـدم كـبري يف     جمال ختفيض التوتر؛ (هــ) بـذ  
اجلوانــب األساســية لتســوية شــاملة ملســألة قــربص؛ (و) اختــاذ    

  .)٢٠٧(تدابري أخرى لبناء الثقة والتعاون بني الطرفني
ــالقرار    ــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٥٠وبـ ــران/ ٢٩املـ  حزيـ

تأييـده ملبـادرة   اإلعـراب عـن   ، كرر جملس األمـن  ١٩٩٩يونيه 
ــة يف    ــام املعلن ــني الع ــبتمرب أيلول/ ٣٠األم ــار ، ١٩٩٨س يف إط

بعثــة املســاعي احلميــدة الــيت يضــطلع هبــا، هبــدف احلــد مــن        
والتشــجيع علــى إحــراز تقــدم حنــو تســوية عادلــة        اتالتــوتر

  .  )٢٠٨(ودائمة يف قربص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  __________ 

  .من املنطوق ٥ و ٤ و ٢)، الفقرات ١٩٩٨( ١٢١٨القرار   )٢٠٧(
  .من املنطوق ٣)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٥٠القرار   )٢٠٨(

املقـــــررات الـــــيت أشـــــركت الترتيبـــــات أو   -  جـــــيم
    الوكاالت اإلقليمية

ب أثناء الفترة املستعرضة مل يطلب جملس األمن فحسـ   
إىل األطراف يف الرتاع أن تتعـاون مـع الترتيبـات اإلقليميـة بـل      

من امليثاق، عن تأييـده   ٥٢أيضا، وفقا للمادة  كثريا ما أعرب
وتقــديره جلهــود الســالم الــيت تضــطلع هبــا الترتيبــات اإلقليميــة  

القبيـل   ذلـك طلب إىل األمني العـام أن يضـطلع جبهـود مـن      أو
ــا مــع الترتيبــات اإلقليميــة  . ويغطــي الفصــل الثــاين عشــر  اقتران

ــتركة أو      ــاجلهود املشـ ــة بـ ــس املتعلقـ ــررات اجمللـ ــيل مقـ بالتفصـ
املوازيـــة الـــيت اضـــطلع هبـــا اجمللـــس والوكـــاالت أو الترتيبـــات  
ــرة      ــاء الفتــ ــات أثنــ ــلمية للمنازعــ ــوية الســ ــة يف التســ اإلقليميــ

  املستعرضة.
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  مالحظة  
ــيت         ــى أهــم احلجــج ال ــع الضــوء عل يســلط اجلــزء الراب

ــري ــن   أث ــس األم ــداوالت جمل ــام  خبصــوص تفســري ت يف م أحك
ــدور اجمللــس يف التســوية الســلمية       ــق ب ــاق تتعل ــن امليث حمــددة م
ــة      للمنازعــات. وهــو يتضــمن بوجــه خــاص املناقشــات املتعلق
ــالحية    ــة، والصـ ــزاع أو حالـ ــالنظر يف نـ باختصـــاص اجمللـــس بـ
املخولة لـه لتقـدمي توصـيات مالئمـة يف إطـار الفصـل السـادس        

ق. وهـو يتضـمن أيضـا نظـر اجمللـس يف الشـروط الـيت        من امليثا
مبقتضاها أن تعـرض الـدول األعضـاء وغـري األعضـاء أي       جيب

  منازعة أو حالة على جملس األمن.  
يقـــدم  ا ألحكـــام الفصـــل الســـادس ذات الصـــلةووفقـــ  

اجمللـــس، عنـــدما يـــرى ضـــرورة ذلـــك، توصـــيات فيمـــا يتعلـــق  
ح أن تعرِّض السالم باملنازعات أو احلاالت اليت يكون من املرج

واألمن الدوليني للخطـر. وبنـاء عليـه، سـريكز هـذا اجلـزء علـى        
املناقشات املتعلقة بوجود منازعـة أو حالـة تنـدرج ضـْمن معـىن      
الفصـــل الســـادس مـــن امليثـــاق. وعنـــد تقـــدمي توصـــيات إىل       

مـن امليثـاق، أن    ٣٦األطراف، على اجمللس أيضا، عمـال باملـادة   
جراءات التسوية اليت تكون األطراف قـد  يأخذ يف االعتبار (أ) إ

(ب) القاعــدة العامــة املتمثلــة يف وجــوب      اعتمــدهتا بالفعــل و 
إحالة املنازعات ذات الطابع القانوين إىل حمكمة العدل الدولية. 
ولذا سينظر أدناه أيضا يف احلاالت اليت أصبحت فيها املتطلبات 

موضوع  ٣٦) من املادة ٣( ) و٢( املنصوص عليها يف الفقرتني
ــة    ــاوين فرعيـ ــبعة عنـ مـــداوالت. وينقســـم اجلـــزء الرابـــع إىل سـ
مواضــيعية، وفقــا لألحكــام ذات الصــلة مــن الفصــل الســادس،   

  الــيت تتعامــل مــع املســائل الــيت يوجِّــه األمــني  ٩٩تتضــمن املــادة 
  

  
  
  

ــة     ــاوين الفرعيـ ــَنظَّم العنـ ــا. وُتـ ــن إليهـ ــاه جملـــس األمـ ــام انتبـ  العـ
من بند حبسب بنـود جـدول أعمـال     املواضيعية اليت تشمل أكثر

البنود اليت ُيَتناَول يف إطارهـا   ُتدرجاجمللس. وعالوة على ذلك، 
أكثر من حكم من أحكام الفصل السادس دفعة واحـدة، حتـت   
ــه يف بعــض       ــة. وجتــدر اإلشــارة إىل أن ــة املختلف ــاوين الفرعي العن

بني التطورات الدستورية ذات  التمييز بوضوحاحلاالت يصعب 
السـابع. ويف   وتلك ذات الصلة بالفصلبالفصل السادس  الصلة

عدة حاالت، قدمت الدول األعضاء تفسريات خمتلفـة ألحكـام   
ــك      ــن لتلـ ــري جملـــس األمـ ــت يف تفسـ ــادس أو طعنـ ــل السـ الفصـ

التســوية الســلمية للمنازعــات.    األحكــام، أو حــىت يف دوره يف 
ونظـــرا لطعـــن دول مـــن األعضـــاء يف إحالـــة إحـــدى احلـــاالت 

النظـر   جيـرى ازعات إىل اجمللس، بناًء على حجـج حمـددة،   املن أو
  فرعية.   يف بعض البنود حتت عدة عناوين

  
التأكــد مــن عــدم اســتنفاد الوســائل الســلمية     

 ٣٣) مـن املـادة   ١للتسوية يف ضـوء الفقـرة (  
  امليثاق  من

ــس،      ــداوالت اجملل ــاء م االحتجــاج صــراحة   جــرىأثن
ضــد اجلماهرييــة  للتأكيــد علــى أن فــرض تــدابري     ٣٣باملــادة 

بـدون اسـتنفاد األحكـام والترتيبــات     حــدثالعربيـة الليبيـة قـد    
املتعلقة بتسوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية املنصـوص عليهـا      

  .٣٣يف املادة 
ـان     ـالتان مؤرختـــ ــمرب   ٢٣ و ٢٠رســـ ـانون األول/ديســ كـــ

ـا       ١٩٩١ ـا واململكــة املتحــدة لربيطانيـ ـان مــن فرنسـ موجهتـ
  .)٢٠٩(ة والواليات املتحدة األمريكيةيرلندا الشماليأالعظمى و
__________ 

)٢٠٩(  S/23306  وS/23307  وS/23308  وS/23309 و  S/233317.  
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آذار/مـــــارس  ٢٠، املعقـــــودة يف ٣٨٦٤يف اجللســـــة   
 ٧٣١ممثل اجلماهريية العربية الليبية أن القـرارات   أكد، ١٩٩٨

يف اختــــــــــذت ) ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨ ) و١٩٩٢(
من امليثاق، مبـا يشـكل طعنـا يف أمهيـة      ٣٣خمالفة صرحية للمادة 

اجمللـس. وقـال إن بلـده عمـل باألحكـام      اإلجراءات الـيت يتبعهـا   
ــادة   ــواردة يف امل ــات     ٣٣ال ــأن التجــأ إىل التنظيم ــاق، ب ــن امليث م

اإلقليمية والدوليـة طلبـا للتوصـل إىل حـل عـن طريـق التفـاوض        
ــوية    أو ــيم أو التسـ ــاطة أو التوفيـــق أو التحكـ التحقيـــق أو الوسـ

علــى  تلــك املســألةعرضــت  ة بلــدهالقضــائية. وقــال إن حكومــ
ــة  ــة     جامع ــة، ومنظم ــة الوحــدة األفريقي ــة، ومنظم ــدول العربي ال

تلــك املــؤمتر اإلســالمي، وحركــة عــدم االحنيــاز. وقــد شــكلت   
ف املعنية إلمكانية إجيـاد حـل   املنظمات جلانا سعت لدى األطرا

كــل األطــراف. غــري أن مســعاها النبيــل قــد أجهــض        ييرضــ
 ذكـر بالرفض وبالتجاهل أيضا، بل ومبا هـو أدهـى مـن ذلـك. و    

املنظمــات تقــدمت، بعــد إفشــال مســاعيها يف  تلــك ك أن كــذل
ــائية     ــوية قضـ ــتهدف تسـ ــات تسـ ــق، مبقترحـ ــاطة أو التوفيـ الوسـ

قــد اقُترَِحــت ف. )٢١٠(ثالثــة خيــارات للمســألة مــن خــالل أحــد 
ثالثة خيارات حملاكمة املواطنني الليبيني املشتبه فيهما يف حادث 

ــة تفجــري طــائرة فــوق لــوكرييب هــي: ميكــن حماكمتــهما يف دو    ل
مليـة بالهـاي مـن    حمايدة خيتارها اجمللـس؛ أو يف مقـر احملكمـة العا   

    يف الهاي.ُتنشأ يني؛ أو أمام حمكمة خاصة قبل قضاة اسكتلند
عن تأييـدهم لوجهـة نظـر     )٢١١(وأعرب عدة متكلمني  

ــة. ويف   ــة الليبيـ ــة العربيـ ــار ممثـــل  ذلـــك اجلماهرييـ ــدد، أشـ الصـ
ــادة   ــواردة يف امل ــأن   ٣٣ باكســتان إىل أن األحكــام ال تقضــي ب

عمـا إذا كانـت   متسـائال  بـد أن ُتَحـل،    الرتاعات بني الدول ال
__________ 

)٢١٠(  S/PV.3864  وCorr.1 ١٤إىل  ٤، الصفحات.  
ــفحة    )٢١١( ــه، الصـ ــع نفسـ ــة)؛   ٣٨املرجـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ (منظمـ

ــفحة  ــفحة    ٤٠والصـ ــالمي)؛ والصـ ــؤمتر اإلسـ ــة املـ  ٥٣(منظمـ
(باكســتان)؛ والصــفحتان  ٦٤ و ٦٣صــفحتان (الكويــت)؛ وال

  (لبنان). ٨١(السودان)، والصفحة  ٦٦  و ٦٥

اخليارات قد اسـتنفدت قبـل فـرض العقوبـات علـى      تلك مجيع 
ينبغـي للمجلـس أن يعيـد     قـال إنـه  اجلماهريية العربيـة الليبيـة. و  

ــية      ــر قضـ ــتمر يف نظـ ــدوره أن يسـ ــان مبقـ ــا إذا كـ ــر يف مـ النظـ
  .)٢١٢(ل الدوليةأصبحت وقتها قيد نظر حمكمة العد

وأشار ممثال كل من منظمة الوحدة األفريقية ومنظمـة    
ــؤمتر اإلســالمي صــراحة إىل األحكــام املنصــوص عليهــا يف       امل

من امليثاق اليت تدعو أطـراف أي نـزاع أن يلتمسـوا     ٣٣املادة 
حله بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيـق والتحكـيم   

ا إىل الوكاالت أو التنظيمـات  والتسوية القضائية، أو أن يلجأو
اإلقليميـــة أو غريهـــا مـــن الوســـائل الســـلمية الـــيت يقـــع عليهـــا 

. ورأى ممثل منظمة الوحدة األفريقية أن الـرتاع  )٢١٣(اختيارهم
بني اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة والـدولتني الـدائميت العضـوية يف       

مــن ميثــاق األمــم    ٣٣جملــس األمــن ينــدرج يف إطــار املــادة     
  .)٢١٤(املتحدة

وأشـــار ممثـــل مـــايل، متكلمـــا باســـم جمموعـــة الـــدول   
ــة الــيت دعــت     ــرارات منظمــة الوحــدة األفريقي ــة، إىل ق األفريقي

ــدء يف مفاوضــات هبــدف التوصــل     ــع األطــراف إىل الب ىل إمجي
من امليثـاق، الـيت تـدعو     ٣٣حل تفاوضي للرتاع، وفقا للمادة 

 إىل حــل املنازعــات عــن طريــق التفــاوض والوســاطة والتســوية 
  .)٢١٥(القضائية، وفقا ملبادئ القانون الدويل

 ة بلـده إميان حكومـ اإلعراب عن وكرر ممثل السودان   
بأن حل املنازعات بالطرق السلمية وفقـا ألحكـام امليثـاق هـو     
أمــر ضــروري يف إطــار الســعي للحفــاظ علــى الســلم واألمــن   

مفهـــوم يتفـــق مـــع نـــص الفقـــرة األوىل مـــن   والـــدوليني، وهـــ
__________ 

  .٦٤ و ٦٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٢(
(منظمـــــة الوحـــــدة  ٣٩و  ٣٨املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحتان   )٢١٣(

  (منظمة املؤمتر اإلسالمي). ٤١  و ٤٠األفريقية)، والصفحتان 
  .٣٩و  ٣٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٤(
  .٤٤و  ٤٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٥(
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أن يـــرى لـــذلك الســـودان  وقـــال إنيثـــاق. مـــن امل ٣٣ املـــادة
واجب جملس األمن يتركز يف املقام األول علـى حـث أطـراف    

  .)٢١٦(الرتاع على تسوية ما بينهم بالطرق السلمية
ومل ُيتََّخـــذ أي إجـــراء يف هنايـــة املـــداوالت يف     هـــذا   
  .٣٨٦٤اجللسة 

  
أمهية توصـيات جملـس األمـن املتعلقـة بتسـوية        

رة الثانيـة مـن املـادة    املنازعات، يف ضـوء الفقـ  
  من امليثاق ٣٣

ــع أن   ــرة  مـ ــادة   ١الفقـ ــن املـ ــؤولية   ٣٣مـ ــل املسـ حتمِّـ
ــة،      ــا علــى األطــراف املعني ــزاع م لــس جملاألساســية عــن حــل ن

تؤهلـه  ، سلطة تقديريـة  ٣٣من املادة  ٢األمن، مبوجب الفقرة 
ألن يدعو أطـراف الـرتاع إىل أن يسـووا مـا بينـهم مـن الـرتاع        

  .  بالوسائل السلمية
علــى أنــه جيــب علــى  ٣٣مــن املــادة  ٢وتــنص الفقــرة   

جملس األمن أن يدعو أطراف الرتاع إىل أن يسووا ما بينـهم  ”
علـى النحـو    “من الرتاع بتلك الطرق، إذا رأى ضـرورة ذلـك  

ــرة   ــه يف الفقـ ــار إليـ ــادة   ١املشـ ــن املـ ــة  ٣٣مـ ــي املفاوضـ ، وهـ
ة، والتحقيق والوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم والتسـوية القضـائي     

ــة، أو غريهــا    أو اللجــوء إىل الوكــاالت أو التنظيمــات اإلقليمي
من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيار األطـراف يف نـزاع   

الـــيت تبـــذهلا  املعطـــاة للجهـــودأو موقـــف مـــا. وتـــربز األمهيـــة 
ــرة   ــوية يف الفقــ ــل إىل تســ ــدف التوصــ ــراف هبــ ــن  ٢ األطــ مــ

لـس األمـن أن   ينبغـي جمل ”، اليت تـنص علـى أنـه    أيضا ٣٦ املادة
يراعــي مــا اختــذه املتنــازعون مــن إجــراءات ســابقة حلــل الــرتاع 

ويف املثــال التــايل، دعــا جملــس األمــن األطــراف  “القــائم بينــهم
  إىل حل ما بينها من نزاع عن طريق احلوار والتفاوض.  

__________ 

  .٧٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٦(

    مسؤولية جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني  
تني النــوويتني التجــربعلــى ســبيل املثــال، يف أعقــاب      

اهلند وباكسـتان، طالـب جملـس األمـن، بـالقرار      اللتني أجرهتما 
ــته   ١٩٩٨( ١١٧٢ ــذه يف جلس ــذي اخت ــودة ٣٨٩٠) ال ، املعق

باالمتنـــاع عـــن  هـــذين البلـــدين، ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ٦يف 
وقفـا علـى   يإجراء مزيد من التجارب النووية، وأهاب هبما أن 

تنعـا عـن التسـلح    مي، وأن الفور برامج تطوير أسلحتهما النووية
ــة أو  ــلحة النوويـ ــرها، وأن  باألسـ ــوير أي  ينشـ ــن تطـ ــا عـ توقفـ

قــذائف تســيارية قــادرة علــى إيصــال أســلحة نوويــة، وعــن        
ــة،      أي ــواد انشــطارية ألغــراض األســلحة النووي ــاج آخــر مل إنت
ــدا سياســـاهتما  ي وأن تصـــدير املعـــدات  املتمثلـــة يف عـــدم  ؤكـ
أن تسهم يف أسلحة الـدمار   املواد أو التكنولوجيا اليت ميكن أو

علنا االلتزامـات  يالشامل أو القذائف القادرة على إيصاهلا وأن 
املناسبة يف هذا الشأن. وعالوة على ذلك، حث اجمللـس اهلنـد   

يف معاهــدة عــدم انتشــار   نيوباكســتان علــى أن تصــبحا طــرف 
األســلحة النوويــة ومعاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة  

  .)٢١٧(شروطدون تأخري ودون 
عـن   ،باإلمجـاع  ،ويف اجللسة نفسها أعرب املتكلمـون   

القلق إزاء التهديـد الـذي يواجـه السـلم واالسـتقرار يف منطقـة       
جنــوب آســيا، ودعــوا اهلنــد وباكســتان إىل تســوية منازعاهتمــا 
ــاوض. وأعــرب      ــق احلــوار والتف بالوســائل الســلمية، عــن طري

 النــاجم عــن  املتكلمــون عــن القلــق البــالغ إزاء األثــر الســليب     
ــوب آســيا      ــى الســلم واالســتقرار يف جن ــة عل التجــارب النووي

حثوا باإلمجاع اهلنـد وباكسـتان علـى    و، تلك املنطقة وراء وما
ــد      ــنفس، وجتنـــب التهديـ ــبط الـ ــن ضـ ــدر مـ ــى قـ ــة أقصـ ممارسـ

مهـا أيضـا علـى اسـتئناف احلـوار      وبالتحركات العسكرية. وحث
ص بشـأن مجيـع   بينهما بشأن مجيع القضايا املعلقة، وبوجه خـا 

األمور املتعلقة بالسلم واألمـن، مـن أجـل إزالـة أسـباب التـوتر       
__________ 

  .١٣و  ٧و  ٣)، الفقرات ١٩٩٨( ١١٧٢القرار   )٢١٧(
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على ضـرورة معاجلـة    )٢١٨(بينهما. وشدد العديد من املتكلمني
األسباب الكامنة للتوترات بينهما، وحماولة بناء الثقة بـدال مـن   

  السعي إىل املواجهة.  
وشجع ممثـل السـويد اهلنـد وباكسـتان علـى اسـتئناف         
حلوار السياسي بشـأن مجيـع القضـايا املعلقـة، مبـا فيهـا       وتعزيز ا

الصدد، قال إنه ينبغي للمجتمع الـدويل أن  ذلك كشمري. ويف 
احلــوار بنـاء علـى طلـب الطــرفني    ذلـك  يكـون مسـتعدا لتيسـري    

  .)٢١٩(كي يقلل التوتر ويبين الثقة واألمن بينهما
ــده       ــد بلـ ــتعداد وفـ ــي اسـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــد ممثـ وأكـ

وباكسـتان يف سـعيهما للمصـاحلة والتعـاون مـن       ملساعدة اهلند
  .  )٢٢٠(خالل احلوار املباشر

ــام بعــــد     ــاذوتكلــــم األمــــني العــ ــرار  اختــ  ١١٧٢القــ
ــس      ١٩٩٨( ــه خــاص مبناشــدة اجملل ــه يرحــب بوج ــال إن )، فق

للهند وباكستان استئناف حمادثاهتما الثنائية حول القضايا الـيت  
تشـجيع علـى   فرقتهما. وأشار إىل أنه سيواصل بذل جهـوده لل 

احلــوار علــى أمــل أن حيــد مــن التــوترات ومــن خطــر        ذلــك 
ــووي   ــك،  )٢٢١(التصــعيد إىل ســباق للتســلح الن . وردا علــى ذل

ن احلالـة املعروضـة مثـال    إممثـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      قال
جيــد علــى جمــال ميكــن فيــه االســتفادة علــى أفضــل وجــه مــن    

  .)٢٢٢(املساعي احلميدة لألمني العام
مــارات العربيــة املتحــدة اجملتمــع الــدويل ودعــا ممثــل اإل  

املناط به مسؤولية احلفاظ على األمـن   ،املتمثل يف جملس األمن
__________ 

)٢١٨(  S/PV.3890 (الســـويد)؛  ٤(اليابـــان)؛ والصـــفحة  ٢، الصـــفحة
ــفحة  ــفحة   ١١والصـــــ (الصـــــــني)؛  ١٢(فرنســـــــا)؛ والصـــــ
(اململكــــة املتحــــدة، باســــم االحتــــاد األورويب  ١٤ والصــــفحة

ــه)؛ والصــفحة    وال ــازة إلي ــدان املنتســبة واملنح ــة  ١٥بل (مجهوري
  (أستراليا). ١٧إيران اإلسالمية)؛ والصفحة 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٩(
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٠(
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢١(
  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٢(

 القيــامالتوجــه الســلمي وذلــك والســلم الــدوليني، إىل تشــجيع 
املساعي احلميدة الفاعلة كـإجراء وقـائي الحتـواء احتمـاالت     ب

  .)٢٢٣(أي تصعيد بني البلدين
انـــات الـــيت أدىل هبـــا وعلـــق ممثـــل باكســـتان علـــى البي  

املتكلمــون اآلخــرون، فــرأى أن هنــج حتميــل مســؤولية حــل       
الرتاع على األطراف املعنية هنج خاطئ، نظـرا لفشـل الطـرفني    

اجمللـس فشـل يف معاجلـة     وقـال إن يف التوصل إىل حل سـلمي.  
ألنـه  األسباب اجلذرية للتوترات بني اهلنـد وباكسـتان، وذلـك    

. وأكــد أن “دم االنتشــارمعاجلــة جوانــب عــ”مبجــرد اكتفــى 
عدم االنتشار مل يعـد القضـية يف جنـوب آسـيا، الـيت أصـبحت       

. وعـالوة  “بفضل تشجيع وموافقة دول كربى”منطقة نووية 
القـرار الـذي يطلـب إىل اهلنـد وباكسـتان       أكـد أن على ذلك، 

عــدمي  أن تســويا بــذاهتما املســائل الــيت تفســد العالقــات بينــهما
ني يف التوصــل إىل حــل عــن طريــق نظــرا لفشــل الــدولت األمهيــة

التفــاوض. وأضــاف أنــه لــو كــان بوســع باكســتان واهلنــد أن    
ــذاهتما، ألمكــن عــدم إضــفاء الطــابع     تلــك تســويا  املشــاكل ب

النووي على جنوب آسيا. ويف اخلتام، أكد ممثـل باكسـتان أن   
بلـــده مســـتعد للـــدخول يف حمادثـــات مـــع اهلنـــد بشـــأن مجيـــع 

مشــترك، مبــا يف ذلــك إبــرام   الــيت هــي موضــع اهتمــام املســائل 
معاهــدة عــدم اعتــداء، علــى أســاس تســوية عادلــة ومنصــفة        

  .)٢٢٤(وعاجلة لرتاع جامو وكشمري
 ١١٧٢ويف هناية املداوالت، اختـذ جملـس األمـن القـرار       

)، الذي حث فيه اهلند وباكستان على استئناف احلوار ١٩٩٨(
جبميـع  بينهما بشأن مجيـع القضـايا املعلقـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق       

املســائل املتصــلة بالســلم واألمــن مــن أجــل إزالــة أســباب التــوتر   
ــة لكليهمــا      ــول مقبول ــى التوصــل إىل حل ــهما، وشــجعهما عل بين

  كشمري. فيها التوترات، مبالتلك للتصدي لألسباب الكامنة 
__________ 

  .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٣(
  .٣٥إىل  ٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٤(
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  دور جملس األمن يف منع الصراعات املسلحة  
أثنـــــاء الفتـــــرة املستعرضـــــة، ويف ســـــياق املناقشـــــات   

أفكـارا  متكلمـون   اقتـرح ضيعية الـيت أجراهـا جملـس األمـن،     املوا
جديـدة يف مـا يتعلـق بالــدور الـذي يؤديـه جملـس األمــن        وُنُهجـا 

علــى النحــو احملــدد يف الفصــل الســادس. وكانــت فكــرة إقامــة    
ــن شــأهنا أن متكِّــ     ــذار املبكــر م ــات لإلن ــن اختــاذ   آلي ن اجمللــس م

أبرز مثال ملا  هي إجراءات مبكرة فيما يتعلق باملنازعات الناشئة
جيري من تطور يف تفسـري الفصـل السـادس. وقـد أشـار األمـني       

ــون    ــره املعن ــام، يف تقري ــز   ”الع ــا وتعزي ــرتاع يف أفريقي أســباب ال
، إىل أنــه ميكــن  )٢٢٥(“الســلم الــدائم والتنميــة املســتدامة فيهــا    

إذا للمجلــس االســتجابة بشــكل أفضــل جتــاه الرتاعــات الناشــئة   
ل مبكرة قدر اإلمكان. وقال إن آليات أحيط هبا علما يف مراح

ــع، تعتــرب أداة هامــة يف منــع        ــذار املبكــر، علــى نطــاق واس اإلن
نشــوب الرتاعــات، ولكــن مــا مل يبــاَدر إىل القيــام بعمــل مبكــر، 

الشغل الشاغل اليـوم   وأكد أنفائدة اإلنذار املبكر قليلة. تصبح 
ضرورة  مل يعد هو عدم اإلنذار املبكر باألزمات الوشيكة، وإمنا

  متابعة اإلنذار املبكر بعمل مبكر وفعال.
ــة    ــان/أبريل  ٢٤، املعقـــودة يف ٣٨٧٥ويف اجللسـ نيسـ
، نظر اجمللس يف تقرير األمني العـام. وخـالل املناقشـة،    ١٩٩٨

ناقش املتكلمون طرقا للكشف عن العالمات املبكرة لنشـوب  
إىل اجمللــس بشــأن املنازعــات بــالرجوع نــزاع مــا، فيمــا يتعلــق 

احلــاالت الــيت يكــون مــن املــرجح أن تعــّرض صــون الســلم   أو
واألمن الدوليني للخطر. وأكد ممثـل غيانـا أنـه ميكـن للـهيئات      
اإلقليمية األقوى اليت هي أقرب إىل احلالة احمللية وبالتـايل أقـدر   
على تفهمها واالستجابة هلا أن تساعد يف وقـف الصـراع عـن    

سـوية السـلمية   طريق الشـروع يف وقـت مبكـر يف إجـراءات الت    
، ٤٠٨١. ويف اجللســـة )٢٢٦(مـــن امليثـــاق ٣٣املبينـــة يف املـــادة 
__________ 

)٢٢٥(  S/1998/318.  
)٢٢٦(  S/PV.3875  االستئناف)٦٨و  ٦٧)، الصفحتان ١.  

، اشـتمل أحـد   ١٩٩٩كـانون األول/ديسـمرب    ١٥املعقودة يف 
ــد األدوات      ــى حتدي ــدة املطروحــة للمناقشــة عل املواضــيع العدي
اإلضافية الـيت ميكـن للمجلـس أن يسـتخدمها للمسـاعدة علـى       

أمكـن. وأشـار ممثـل    حل الصراعات يف أفريقيا ومنعهـا حيثمـا   
ــبة      ــدان املنتسـ ــاد األورويب والبلـ ــم االحتـ ــا باسـ ــدا، متكلمـ فنلنـ

ــهواملنحــازة  ــوفر عــددا مــن األدوات   )٢٢٧(إلي ــاق ي ، إىل أن امليث
اليت ميكن استخدامها وينبغي اسـتخدامها يف منـع الصـراعات،    

أنه ينبغي تدعيم وتكملة األساليب القائمـة، مثـل تلـك     اكدمؤ
  .  )٢٢٨(من امليثاق ٣٣الواردة يف املادة 

دور جملس األمـن يف منـع   ”ويف ما يتعلق بالبند املعنون   
ــلحة ــراعات املسـ ــة “الصـ ــودة يف  ،٤٠٧٢، يف اجللسـ  ٢٩املعقـ
، أكد عدة متكلمني أمهيـة وفعاليـة   ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب 

، وكيـف ميكـن أن تـؤدي    ٣٣األحكام الـيت تـنص عليهـا املـادة     
ــث  ــا يف تســــوية منازعــــات كــ رية ومنــــع الصــــراعات دورا هامــ

أكد ممثل البحـرين أن املـادة الثالثـة والـثالثني مـن      فقد املسلحة. 
إىل الوســائل اهلامــة املتاحــة لتســوية املنازعــات،      تشــريامليثــاق 

كاملفاوضات والتحقق والوساطة والتوفيق والتحكـيم والتسـوية   
. وأشار ممثـل غـابون   )٢٢٩(القضائية وغريها من الوسائل السلمية

، الـــيت تـــدعو ٣٣ألحكـــام املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة إىل أن ا
األطــراف إىل تســوية مــا بينــها مــن الــرتاع باســتخدام الوســائل    
ــراع       ــع الصـ ــدان منـ ــة يف ميـ ــس واليـ ــي للمجلـ ــلمية، تعطـ السـ

. وأشـــار ممثـــل فنلنـــدا، متكلمـــا باســـم االحتـــاد      )٢٣٠(املســـلح
__________ 

)٢٢٧(  S/PV.4081 ٣٠، الصفحة.  
ــه، الصــــفحة    )٢٢٨( ــدا   ٣٠املرجــــع نفســ ــا وبولنــ ــتونيا وبلغاريــ (إســ

ــا     ــا وليتواني ــا وســلوفاكيا والتفي ــة التشــيكية وروماني واجلمهوري
  أيسلندا وليختنشتاين).وهنغاريا؛ وكذلك 

)٢٢٩(  S/PV.4072  وCorr.1 ١٩و  ١٨، الصفحتان.  
  .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٠(
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، إىل األدوات )٢٣١(إليـــهواملنحـــازة األورويب والبلـــدان املنتســـبة 
ــ ــي الـ ــل وينبغـ ــن، بـ ــراعات،   ،يت ميكـ ــع الصـ ــتخدامها يف منـ اسـ
 ٣٣ الوســائل املنصــوص عليهــا يف املــادة تلــك إىل تعزيــز  ايــعاد

ــها ــه ينبغــي أن يظــل    )٢٣٢(وتكميل ــرويج إىل أن ــل الن . وأشــار ممث
يتعلـق   النظر املبكر والعمل الوقائي من جانب جملس األمن فيما

ة الرئيسـية جلهـود   األدا مها باملنازعات وحاالت الصراع احملتملة
اجملتمــع الــدويل الراميــة إىل منــع الصــراع. وقــال إنــه كلمــا زاد    
اســتعداد اجمللـــس للعمــل الوقـــائي، كلمــا زاد احتمـــال تســـوية    

  .)٢٣٣(من امليثاق ٣٣  املنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للمادة
  

    ٣٤جلوء جملس األمن إىل التحقيق يف ضوء املادة   
ق علـى أنـه جمللـس األمـن أن     من امليثـا  ٣٤تنص املادة   

يفحص أي نـزاع أو أي موقـف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل      
أو قد يثري نزاعا لكـي يقـرر مـا إذا كـان اسـتمرار هـذا الـرتاع        

ض للخطـر حفـظ السـلم واألمـن     املوقف مـن شـأنه أن يعـرّ    أو
ــاه،     ــبني أدن ــال امل ــدويل. ويف املث االحتجــاج صــراحة  جــرى ال

ــاء النظــر يف اختــ   ــادة أثن ــا تســوية حــاالت   بامل ــدابري بإمكاهن اذ ت
  الرتاع عند العمل هبا يف الوقت املناسب.  

، قدم األمني العـام تقريـره   ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٨يف   
، الذي أشـار  )٢٣٤(“محاية املدنيني يف الصراع املسلح”املعنون 

فيه إىل أنه يف حني أن أسباب الـرتاع معقـدة وينبغـي معاجلتـها     
ــاك   ــإن هن ــة شــاملة، ف ــيت ميكــن     بطريق عــددا مــن اخلطــوات ال

ــد      ــؤوليته، لتحديـ ــاق مسـ ــمن نطـ ــذها، ضـ ــس أن يتخـ للمجلـ
الرتاعــات احملتملــة يف وقــت مبكــر أكثــر ممــا عليــه احلــال. ويف   

__________ 

ــه، الصــــفحة    )٢٣١( ــدا   ٣٥املرجــــع نفســ ــا وبولنــ ــتونيا وبلغاريــ (إســ
ــا     ــا وليتواني ــا وســلوفاكيا والتفي ــة التشــيكية وروماني واجلمهوري

  وهنغاريا؛ وكذلك قربص ومالطة وأيسلندا).
  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٢(
)٢٣٣(  S/PV.4072  االستئناف)١٦)، الصفحة ١.  
)٢٣٤(  S/1999/957.  

الصدد، أوصى، يف مجلـة أمـور، بـأن يزيـد جملـس األمـن       ذلك 
، ٣٤ استخدام األحكام ذات الصلة يف امليثاق، مثـل املـادة  من 

ــق يف املن  ــق التحقي ــة مبكــرة ودعــوة   عــن طري ازعــات يف مرحل
ــن،    ــا علـــى جملـــس األمـ ــاء إىل عـــرض خالفاهتـ الـــدول األعضـ

  .)٢٣٥(والتوصية باختاذ إجراءات عملية ملعاجلة الرتاعات
أيلول/ســــبتمرب  ١٦، املعقــــودة يف ٤٠٤٦ويف اجللســــة   
أعاله.   ، اجتمع اجمللس ملناقشة تقرير األمني العام املذكور١٩٩٩

ــة، أعـــرب امل  مجـــاع عـــن القلـــق إزاء  تكلمـــون باإلوأثنـــاء املناقشـ
ــوا    ــلحة ورحبــ ــراعات املســ ــدنيني يف الصــ ــألة املــ ــورة مســ  خطــ
بالتوصيات العملية املنحى الواردة يف تقرير األمني العام. وأعـرب  

ينبغــي  يف تقريــره إنــهاألمــني العــام  قــولممثــل كنــدا عــن تأييــده ل 
ــادة     ــور، أن يســتخدم امل ــة أم ــس، يف مجل ــاق    ٣٤للمجل ــن امليث م

  .)٢٣٦(حالة  داما أكرب، مبا يسمح للمجلس بتقصي أياستخ
  

عــرض املنازعــات علــى جملــس األمــن مالءمــة   
  ٣٥يف ضوء املادة 

الـدول األعضـاء    ٣٥مـن املـادة    ٢ و ١متنح الفقرتان   
والــدول غــري األعضــاء احلــق يف أن تنبــه جملــس األمــن إىل أي   

. ويــبني ٣٤نــزاع أو موقــف مــن النــوع املشــار إليــه يف املــادة   
ملثــال الــوارد أدنــاه اإلجــراء الــذي يتخــذه أحــد األطــراف يف    ا

نـــزاع مـــا ســــعيا للتوصـــل إىل تســـوية ســــلمية مـــن خــــالل      
  إقليمية.  منظمة

  
موجهـة   ١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ٩رسالة مؤرخـة    

إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم إلثيوبيا لـدى  
يف األمم املتحدة بشأن تسليم املشـتبه فـيهم املطلـوبني    

ديـس  حماولة اغتيال رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أ   
  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦، يف أبابا، إثيوبيا

__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٣٥(
)٢٣٦(  S/PV.4046 ٧، الصفحة.  
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موجهـة   ١٩٩٩كانون الثاين/ينـاير   ٩برسالة مؤرخة   
ــن   ــس األم ــيس جمل ــض    )٢٣٧(إىل رئ ــا إىل رف ــل إثيوبي ــار ممث ، أش

إثيوبيـا  حكومة السودان االمتثال للمطالبـات املتكـررة بتسـليم    
ذين جيـــري البحــث عنـــهم لــدورهم يف حماولـــة   اإلرهــابيني الــ  

الصـــدد، ذلـــك يف طلــب  اغتيــال الـــرئيس املصــري مبـــارك. و  
ــا ــادة  وفق ــد اجتمــاع      ٣٥للم ــم املتحــدة، عق ــاق األم ــن ميث م

  عاجل للمجلس للنظر يف املسألة.
 كــانون الثــاين/ ٣١، املعقــودة يف ٣٦٢٧ويف اجللســة   
ــاير  ــتجابة ل ١٩٩٦ينــ ــاله، دا اســ ــذكورة أعــ ــالة املــ رت لرســ

املناقشــات حــول إمكانيــة ممارســة الــدول األعضــاء علــى حنــو    
مــن  ٣٥مــن املــادة  ١مــواز حلقهــا يف املبــادرة مبقتضــى الفقــرة 

امليثاق والتزاماهتا يف إطار التنظيمات اإلقليميـة مبوجـب الفقـرة    
  من امليثاق. ٥٢من املادة  ٢

ه عـرض  بلد وأعرب ممثل إثيوبيا عن األسف ألن وفد  
هم إىل بلــده، فــيســألة املتعلقــة بتســليم املشــتبه  علــى اجمللــس امل
كانت تعتزم حـل املسـألة علـى الصـعيد     بلده  ةوقال إن حكوم

الثنــائي مــع حكومــة الســودان. وقــدم حججــا إلحالــة مســألة   
ســعت أوال إىل مــة بلــده التســليم إىل اجمللــس، مؤكــدا أن حكو

حل املشكلة على الصعيد الثنائي، وبعد عـدم مقابلـة السـودان    
ساعيها باملثل، عرضت األمر على منظمة الوحـدة األفريقيـة.   مل

وأشــــار إىل أن الســــودان عــــارض جهــــود منظمــــة الوحــــدة  
ــا   ــذ قرارهـ ــة ورفـــض تنفيـ ــده   ،األفريقيـ ــة بلـ ــال إن حكومـ وقـ

ــس      ــى جملـ ــألة علـ ــرض املسـ ــطرة إىل عـ ــها مضـ ــدت نفسـ وجـ
 ،أكـد ممثـل مصـر أن إثيوبيـا    املنـوال نفسـه،   . وعلى )٢٣٨(األمن

لــس األمــن، اســتخدمت حقهــا املكفــول     حــني جلــأت إىل جم 
. وقـــال إن ٣٥مبقتضـــى امليثـــاق، واملنصـــوص عليـــه يف املـــادة 

األحكام املنصـوص عليهـا يف املـادة تـنص علـى أن كـل عضـو        
__________ 

)٢٣٧(  S/1996/10. 

)٢٣٨(  S/PV.3627 ٣ و ٢، الصفحتان. 

يف األمم املتحدة ميكن أن يعرض على جملـس األمـن أي نـزاع    
قــــد يكــــون مــــن شــــأنه تعــــريض الســــلم واألمــــن الــــدوليني 

  .)٢٣٩(للخطر
ــل ال    ســودان تســاءل عــن وجــه االســتعجال    غــري أن ممث

الــذي دفــع إثيوبيــا إىل عــرض املســألة علــى اجمللــس، وســأل ملــاذا  
رفض بعض أعضاء اجمللس انتظـار نتـائج جهـود منظمـة الوحـدة      
األفريقيـــة بشـــأن املســـألة. وأعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن القـــرار 

يأخـذ بعـني االعتبـار    ال إنه قائال ) غري متوازن، ١٩٩٦( ١٠٤٤
ي كــرر الســودان ذكــره والــذي يتمثــل يف التعــاون   املوقــف الــذ

ــده للتعــاون بالكامــل     كــامال ودون شــروط. وأعلــن اســتعداد بل
مسـاعدة  ”ودون شرط مع مجيع األطراف املعنية، وتعهد بتقدمي 

إىل األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقيـة واألمـني    “بلده الدؤوبة
  .)٢٤٠(القرار  العام لألمم املتحدة وفقا ألحكام

ه أن ينـاقش  بلـد  وقال ممثل بوتسوانا إنه ممـا يـؤمل وفـد     
املسألة أمـام جملـس األمـن، ألهنـا مشـكلة أفريقيـة جـديرة        تلك 

الصــدد لــو أن كــان يفضــل يف ذلــك بــأن حتــل حــال أفريقيــا. و
  .)٢٤١(لت دون اإلحالة إىل اجمللسهذه املسألة ُح

وقال ممثل االحتاد الروسي إنه بالنظر إىل كون منظمـة    
عــدة قــرارات هامــة تســتهدف  اختــذت األفريقيــة قــد  الوحــدة

ه بلـد  املساعدة على حل مشكلة تسليم املشتبه فيهم، فإن وفد
ــة، وهــي منظمــة الوحــدة     ــة اإلقليمي ــأن مشــاركة اآللي مقتنــع ب
األفريقية، بأكرب قدر ممكن هو أفضـل سـبيل للعمـل. وأضـاف     

تحـدة  اء بني األمم امللئن كان يرحب بالتعاون البّنيعتقد، وأنه 
لـيس هنـاك مـا يـربر أن حيـل اجمللـس       أنـه  واملنظمات اإلقليمية، 

  .)٢٤٢(املسألةتلك حمل تلك املنظمات يف 
__________ 

 .١٨ و ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٩(

 .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٠(

 .٩صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٤١(

 .١٩صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٤٢(
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ــداوالت،     ــة املـ ــذ ويف هنايـ ــرار  اختـ  ١٠٤٤اجمللـــس القـ
)، الذي أثىن فيه على جهـود حكومـة إثيوبيـا لتسـوية     ١٩٩٦(

القضية مـن خـالل ترتيبـات ثنائيـة وإقليميـة. وطلـب أيضـا إىل        
  السودان االمتثال لطلبات منظمة الوحدة األفريقية.حكومة 

  
الطبيعــــة القانونيــــة للمنازعــــات، يف ضــــوء      

  من امليثاق ٣٦من املادة  ٣  الفقرة
من امليثاق على أنه على  ٣٦من املادة  ٣تنص الفقرة   

أن يراعـي  ” ٣٦جملس األمن وهو يقدم توصياته وفقـا للمـادة   
 -لــى أطــراف الــرتاع   أيضــاً أن املنازعــات القانونيــة جيــب ع   

أن يعرضـوها علـى حمكمـة العـدل الدوليـة وفقـاً        -بصفة عامة 
  .“ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة

ويف املثـــال التـــايل، ناقشـــت الـــدول األعضـــاء مســـألة   
جمللس األمـن صـالحية البـت يف مسـألة معروضـة       تإذا كان ما

  على حمكمة العدل الدولية.
  

كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣ و ٢٠رسالتان مؤرختـان    
موجهتــــان مــــن فرنســــا واململكــــة املتحــــدة   ١٩٩١

يرلنــــدا الشــــمالية والواليــــات ألربيطانيــــا العظمــــى و
  )٢٤٣(املتحدة األمريكية

 ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢فيمــا يتصــل بالرســالة املؤرخــة   
املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل اجلماهرييــة العربيــة 

ــته     ــس، يف جلســـ ــر اجمللـــ ــة نظـــ ــودة يف ٣٨٦٤الليبيـــ ، املعقـــ
، يف نزاع لـوكريب يف ضـوء احلكمـني    ١٩٩٨آذار/مارس  ٢٠

الصـــادرين عـــن حمكمـــة العـــدل الدوليـــة ويف ســـياق مراجعـــة  
 )٢٤٥(. وأكــد ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة    )٢٤٤(لعقوبــاتا

__________ 

)٢٤٣(  S/23306 و S/23307 و S/23308 و S/23309 و S/23317. 

)٢٤٤(  S/1998/179. 

)٢٤٥(  S/PV.3864 و Corr.1 ١١إىل  ٤، الصفحات. 

ــرارات  أن  ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨ ) و١٩٩٢( ٧٣١القــــــــ
يثــاق. مــن امل ٣٦) اتُِّخــذَت يف خمالفــة صــرحية للمــادة ١٩٩٣(

لتلـــك وأعـــرب ممثـــل اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة عـــن رفضـــه  
إىل مشــريا القــرارات بوصــفها حماولــة لتســييس قضــية قانونيــة،  

األحكــــــام الصــــــادرة عــــــن حمكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة يف  
الصـــدد، خلـــص ممثـــل ذلـــك . ويف ١٩٩٨شـــباط/فرباير  ٢٧

اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة إىل أن موضــوع لــوكريب هــو نــزاع   
ــا ــات املتحــدة       ق ــن الوالي ــة، وكــل م ــن ناحي ــده م ــني بل نوين ب

العقوبـات الـيت   وقـال إن  واململكة املتحدة، من ناحيـة أخـرى.   
ــرارا   ــمنها قـــ ــس األمـــــن  يتضـــ  ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨جملـــ

غــري ذات موضــوع،  بنــاء علــى ذلــك،    ،) أصــبحت١٩٩٣(
لتويل احملكمة النظر واالختصاص يف األساس الـذي بنيـا عليـه.    

، ١٩٩٢ض العقوبـــات علـــى ليبيـــا منـــذ ســـنة وأشـــار إىل فـــر
أن املنازعـات بينـها   بلـده هـي    ةأن وجهـة نظـر حكومـ   مؤكدا 

وبــني الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة منازعــات قانونيــة،  
مــن امليثــاق تقضــى بأنــه  ٣٦مــن املــادة  ٣وأن أحكــام الفقــرة 

علــــى اجمللــــس وهــــو يقــــدم توصــــياته، علــــى غــــرار القــــرار  
راعي أن املنازعات القانونية جيـب علـى   )، أن ي١٩٩٢( ٧٣١

  .)٢٤٦(أطراف الرتاع أن يعرضوها على احملكمة
ــتكلمني     ــن املــ ــد مــ ــد العديــ ــل   )٢٤٧(وأيــ ــف ممثــ موقــ

اجلماهريية العربية الليبية، ودفعوا بأن املنازعـة قانونيـة وليسـت    
ذات طبيعــة سياســية، وأنــه يف ضــوء أحكــام احملكمــة، يتضــح   

ــي  ة. وقـــالوا إن احملكمـــة، اختصـــاص احملكمـــة بالبـــت يف القضـ
__________ 

 .١١إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٦(

صــفحة وال(البحــرين)؛  ٢٢ و ٢١املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٢٤٧(
صـفحة  وال(مايل)؛  ٤٣صفحة وال(جامعة الدول العربية)؛  ٣٦
(اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة)؛  ٥٢صـــفحة وال(ســـوريا)؛  ٥٠
 ٥٨صفحة وال(مصر)؛  ٥٦صفحة وال(اليمن)؛  ٥٤صفحة وال

(باكسـتان)؛   ٦٣صـفحة  وال(العـراق)؛   ٦١صـفحة  وال(غانا)؛ 
 ؛(نيجرييــــــا) ٧١صــــــفحة وال(الســــــودان)؛  ٧٠صــــــفحة وال
 (ماليزيا). ٧٩صفحة وال
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الـيت تقضـي   بتأكيد اختصاصها، جردت مقررات جملس األمن 
بفــرض عقوبــات مــن أساســها القــانوين. وأكــد ممثــل غانــا أنــه  

ضـعف أسـس قـراري جملـس األمـن      تيبدو أن قرارات احملكمـة  
) اللـــذين فرضـــا جـــزاءات   ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨

  .)٢٤٨(على أحد الطرفني
ــل الســودان إن    ــال ممث ــوى ”اجلــزاءات أعطــت   وق الق
فــرض بذريعــة ملمارســة سياســة املعــايري املزدوجــة      “املهيمنــة

العقوبات على دول مغلوبة على أمرها دون استيفاء للشـروط  
القانونية واملنطقية، وذلك يف جتاوز واضح ملبادئ وقيم العـدل  

نص عليها امليثاق. وذكر أيضا أن احلكـم الـذي أصـدرته    ياليت 
ــالنظر يف  احملكمــة والــذي ي القضــية تلــك قضــي بأهنــا خمتصــة ب

يثبت دون شـك أن الـرتاع يف طبيعتـه هـو نـزاع قـانوين. ولـذا        
كان لزاما على اجمللـس أن ينـهض بواجبـه املقـدس جتـاه ميثـاق       
األمــم املتحــدة وحييــل القضــية إىل حمكمــة العــدل الدوليــة وفــاء 

، من امليثاق، اليت حتمـل نصـا واضـحا    ٣٦املادة من  ٣بالفقرة 
  .)٢٤٩(ال حيتمل التأويل

ــذلك،    ــة أن    كــ ــدول العربيــ ــة الــ ــل جامعــ ــد ممثــ أكــ
العربية الليبية سـلكت منـذ البدايـة املسـار الصـحيح      اجلماهريية 

 ٣٣حينما جلأت إىل حمكمة العدل الدولية طبقا لنص املـادتني  
مت فعـال قبـل جلـوء كـل     ذلك من امليثاق. وأشار إىل أن  ٣٦و 

املتحدة إىل اجمللس وقبل جتديـد   من الواليات املتحدة واململكة
فـــرض العقوبـــات. وكانـــت احلكمـــة تقتضـــي يف نظـــر وفـــده 

  .)٢٥٠(من امليثاق ٣٦مراعاة اجمللس لطبيعة الرتاع عمال باملادة 
ــامـــن ذلـــك، رأى وعلـــى العكـــس     )٢٥١(ممثلـــو فرنسـ

ــى و    ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني ــمالية أواململك ــدا الش  )٢٥٢(يرلن
__________ 

 .٥٨صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٤٨(

 .٧١ و ٧٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤٩(

 .٣٨صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٥٠(

 .٣١ و ٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥١(

أن احلكمني الصـادرين عـن    )٢٥٣(والواليات املتحدة األمريكية
حمكمة العدل الدولية إجرائيان بطبيعتـهما، وبالتـايل ال يـؤثران    
على قرارات جملس األمـن ذات الصـلة. وأكـد ممثـل الواليـات      
املتحــدة أن األحكــام الصــادرة عــن احملكمــة ال تشــكك، بــأي  

اجلماهرييـة  متـس  شرعية إجراءات جملس األمن اليت ، يف طريقة
ــة اللي ــةالعربي ــهمني     ،بي ــة ضــد املت أو يف جــوهر القضــايا اجلنائي

تنـاول مسـائل تقنيـة    تاملشتبه فيهمـا. وقـال إن أحكـام احملكمـة     
ــة    ــة العربيـ ــة اجلماهرييـ ــا لتأكيـــدات حكومـ ــة، وخالفـ وإجرائيـ

دع إىل اســتعراض أو تعليــق قــرارات الليبيــة، فــإن احملكمــة مل ُتــ
لـة  . وأعرب متكلمـون آخـرون عـن آراء مماث   )٢٥٤(جملس األمن

ــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة     ــق بصــحة ق . )٢٥٥(فيمــا يتعل
وأشار ممثل اليابان إىل أن احلكمني اللذين صـدرا عـن احملكمـة    

سـلطة  يتعلقان حصرا مبرحلة حتديـد اختصـاص اجلهـة املخولـة     
املتعلقــة الــدعوى وال يتنــاوالن أســاس الــدعوى تلــك النظـر يف  
الطـــابع  . ويف ضـــوء١٠٣طـــائرة بـــان آم يف الرحلـــة بـــتفجري 

القانوين هلذين القرارين، فإن الـرأي املـدروس حلكومـة اليابـان     
ــن يف مســألة       ــس األم ــا ال ميكــن أن خيــال بســلطة جمل ــو أهنم ه

  .)٢٥٦(ُعرَِضت بصورة مشروعة عليه للنظر فيها
وأعرب ممثل سلوفينيا عـن وجهـة نظـر مغـايرة لـآلراء        

جملـس  احلاالت اليت يشترك فيها فقد رأى أن املذكورة أعاله. 
األمن من جهة، وحمكمة العـدل الدوليـة مـن جهـة أخـرى، يف      

يجـة  هـي حـاالت حتـدث نت   تناول جوانب خمتلفة حلالة بعينها، 
كون املسـائل الدوليـة تنطـوي يف أحيـان كـثرية علـى جوانـب        

__________ 

 .٣١صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٥٢(

 .١٢صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٥٣(

 املرجع نفسه.  )٢٥٤(

ــه،    )٢٥٥( ــع نفسـ ــفحة الاملرجـ ــال)؛ (ال ١٨صـ ــفحتان وربتغـ  ٢٣الصـ
(اململكـــة املتحـــدة،  ٤٣ و ٤٢الصـــفحتان و ؛(اليابـــان) ٢٤ و

 إليه).واملنحازة باسم االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة 

 .٢٤صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٥٦(
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النـهج يكـون   . وقـال إن  )٢٥٧(سياسية وقانونية على حد سـواء 
كمــة فيهــا اجمللــس واحمليتنــاول يف معظــم احلــاالت الــيت  خمتلفــا 

بــاحلكم ويف ذلــك الصــدد استشــهد كمثــال  .نفــس األحــداث
ــبه العســكرية يف نيكــاراغوا       ــق باألنشــطة العســكرية وش املتعل

املثـال، أشـار إىل أن احملكمـة أوضـحت أن     ذلك وضدها. ويف 
امليثــاق ينــيط مســؤولية أساســية ولــيس مســؤولية حصــرية       ”

ــدوليني    ــن الـ ــلم واألمـ ــون السـ ــرض صـ ــن لغـ . “مبجلـــس األمـ
ــابع    مث ــائف ذات طــ ــة إىل أن للمجلــــس وظــ نوهــــت احملكمــ

سياسي خمصصة له يف حني أن احملكمة متارس وظائف قضـائية  
حبتة. وبالتايل ميكن للجهازين أن يضطلعا بوظائفهما املنفصـلة  

. )٢٥٨(وإن تكن تكمل بعضها بعضـا بالنسـبة لـنفس األحـداث    
األمثلــة تــبني أن حــاالت  تلــك وخلــص ممثــل ســلوفينيا إىل أن  

لوظائف حمكمة العـدل الدوليـة وجملـس األمـن     املتابعة املتوازية 
املنفصــلة والــيت تكمــل بعضــها بعضــا ليســت بــاألمر اجلديــد،    

  .)٢٥٩(االختصاصيف ينطوي ذلك على تضارب   وال
تخـــــــذ أي إجـــــــراء يف هنايـــــــة املـــــــداوالت يف ومل ُي  
  .٣٨٦٤  اجللسة

  
ألغـراض   ٩٩استخدام األمني العام للمـادة    

  مية للمنازعاتالتسوية السل
أن ينبـه  سـلطة  من امليثاق األمني العام  ٩٩ختول املادة   

جملــس األمــن إىل أيــة مســألة يــرى أهنــا قــد هتــدد حفــظ الســلم  
ــاه، رحبــت دول     ــواردة أدن ــدويل. ويف املناقشــات ال واألمــن ال

، وشــدد ٩٩بتوصــية األمــني العــام بتعزيــز أمهيــة املــادة  أعضــاء 
طلع بـــه األمـــني العـــام بعضـــها علـــى أمهيـــة الـــدور الـــذي يضـــ

  لذلك.  حتقيقا
__________ 

 .٢٥صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٥٧(

(يف  ٤٣٤صـفحة  ال، ١٩٨٦تقارير حمكمة العدل الدولية لعـام    )٢٥٨(
 كليزي).النص اإلن

)٢٥٩(  S/PV.3864 ٢٦ و ٢٥، الصفحتان. 

  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة  
أيلول/سـبتمرب   ٨قدم األمني العام، يف تقريـره املـؤرخ     
ــون  ١٩٩٩ ــدنيني يف الصــراع املســلح   ”املعن ــة امل ، )٢٦٠(“محاي

توصــيات بشــأن التــدابري الــيت ميكــن أن يتخــذها جملــس األمــن  
ة املــدنيني. وكانــت وهــو يعمــل يف نطــاق مســؤوليته عــن محايــ

العديـــدة أنـــه ينبغـــي للمجلـــس أن يعــــزز      هإحـــدى توصـــيات  
ذات الصــلة مــن امليثــاق عــن طريــق اختــاذ إجــراءات  ٩٩ املــادة

عملية ملواجهة املخاطر اليت هتدد السالم واألمـن، نظـرا إىل أن   
وصــى كــذلك أ. )٢٦١(املخــاطر حتــددها األمانــة العامــة   تلــك 

حيـث  ”أن بـ جملـس األمـن   ، بـني تلـك التوصـيات،    األمني العام
الــدول األعضــاء اجملــاورة علــى ضــمان الوصــول إىل املســاعدة  

دعوها إىل توجيـه انتبـاه اجمللـس إىل أي مسـألة قـد      ياإلنسانية و
ض حـق املـدنيني يف املسـاعدة إىل اخلطـر، بوصـفها مســألة      تعـرّ 

  .)٢٦٢(“تؤثر يف السالم واألمن
ــودة يف ٤٠٤٦ويف اجللســة     أيلول/ســبتمرب ١٦، املعق
، اجتمــع اجمللــس ملناقشــة تقريــر األمــني العــام املــذكور   ١٩٩٩

أعاله. وأثناء املناقشة، رحب ممثل كنـدا بتوصـية األمـني العـام     
الـيت تتـيح لألمـني العـام أن يلفـت       ٩٩املـادة  الداعية إىل تعزيز 

انتباه اجمللس إىل أي مسألة يرى أهنا هتدد صون السلم واألمـن  
  .)٢٦٣(الدوليني
تقريــر الــواردة يف  ١٩اهلنــد مــع التوصــية واختلــف ممثــل   

ــدان      ــق إزاء احتمــال أن حتــيط بل ــام، وأعــرب عــن القل األمــني الع
جمــاورة لبلــد معــني اجمللــس علمــا، بوصــف ذلــك مســألة تــؤثر يف    
الســلم واألمــن، بأيــة مســألة قــد هتــدد حــق املــدنيني يف املســاعدة.  
ــد للســلم       ــاك هتدي ــو مل يكــن هن ــه حــىت ل وأكــد أن ذلــك يعــين أن

__________ 

)٢٦٠(  S/1999/957. 

 .١٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٦١(

 .١٩املرجع نفسه، الفقرة   )٢٦٢(

)٢٦٣(  S/PV.4046 ٧ و ٦، الصفحتان. 
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الشـكوى أو أن تعتـرب   أن تتضمنه التهديد ميكن ذلك األمن، فإن و
ذلـك  التهديد. ويف ذلك الشكوى يف حد ذاهتا برهانا على وجود 

ــأن    ــن ش ــك الصــدد، م ــني اجلــريان، وأن    ُيأن ذل ــا ب حــدث خالف
، مـــن الناحيـــة ذلـــكيقـــوض الســـلم اإلقليمـــي. وقـــال املمثـــل إن 

اختــاذ قــرارات   احلــق الســيادي للــدول يفسيشــكك يفاإلجرائيــة، 
بشأن مسائل تعتربها هتديدا للسلم واألمن يف منطقتها، عن طريـق  

  .)٢٦٤(وضع بارامترات تكون تعسفية وحمددة حتديدا ضعيفا
  

  دور جملس األمن يف منع نشوب الصراعات املسلحة  
تشــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٤٠٧٢يف اجللســــــــة   

، احـــتج عـــدد مـــن املـــتكلمني صـــراحة  ١٩٩٩الثـــاين/نوفمرب 
يضطلع به األمـني   ي، وشددوا على أمهية الدور الذ٩٩املادة ب

. وشــجعت ممثلــة  )٢٦٥(مــن امليثــاق  ٩٩العــام مبوجــب املــادة   
أســتراليا األمــني العــام علــى االســتفادة بقــدر كــبري مــن ســلطته 

من امليثاق يف لفت انتباه اجمللس إىل أي أمـر   ٩٩مبوجب املادة 
. )٢٦٦(ن الـدوليني جيوز، يف رأيه، أن يهـدد صـون السـلم واألمـ    

وأشارت ممثلة ليختنشتاين إىل أن اضطالع األمني العـام بـدور   
معزز ميثل عنصرا رئيسيا آخر يف جناح عمل األمم املتحـدة يف  

مــن ميثــاق  ٩٩جمــال الوقايــة. وأشــارت كــذلك إىل أن املــادة  
ــيا       ــا وسياس ــليما قانوني ــا س ــوفر أساس ــم املتحــدة ت ــذلك األم ل

  .)٢٦٧(املعزز  الدور
__________ 

)٢٦٤(  S/PV.4046 و Corr.2  االستئناف)٢٩ إىل ٢٦، الصفحات )١. 

)٢٦٥(  S/PV.4072 و Corr.1 ،١٥ة صـــفحوال(فرنســـا)؛  ٧صـــفحة ال 
(الربازيـل)؛   ٢٣صـفحة  وال(ماليزيا)؛  ٢١صفحة وال(الصني)؛ 

صــفحة وال(هولنــدا)؛  ٣١صــفحة وال(غامبيــا)؛  ٢٧صــفحة وال
صـفحة  ال(أسـتراليا)، و  ٤٤إىل  ٤٢الصـفحات  و(فنلنـدا)؛   ٣٥
الصــفحتان و)، ١(االســتئناف  S/PV.4072 (الســودان)؛ و ٤٤
صــفحة وال(نيوزيلنــدا)؛  ١٠صــفحة وال(ليختنشــتاين)؛  ٦ و ٥

 (النرويج). ١٦

 .٤٢صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٦٦(

)٢٦٧(  S/PV.4072  االستئناف)٦ و ٥، الصفحتان )١. 

ثــل نيوزيلنــدا إىل أنــه قــد ُعهِــد لألمــني العــام وأشــار مم  
الـدور يتصـل   ذلـك  ، ويبدو أن ٩٩بدور خاص مبوجب املادة 

الــــيت تــــرد كــــثريا يف مناقشــــات  “اإلنــــذار املبكــــر”بفكـــرة  
ــة. و  ــادر، يف ذلــك   الدبلوماســية الوقائي قــال إن األمــني العــام ق

د انتباه اجمللس إىل أية مسألة يرى أهنا قـ يوجه أن الصدد، على 
ــدوليني   ــرويج إىل  )٢٦٨(هتــدد الســلم واألمــن ال ــل الن ــا ممث . ودع

ــام بطــرق تشــمل       ــه األمــني الع ــذي يضــطلع ب ــدور ال ــز ال تعزي
نــه مــن الوفــاء يختصــيص املــوارد البشــرية واملاليــة الالزمــة لتمك 

بالتزاماتــــــه مبوجــــــب امليثــــــاق بــــــإطالع اجمللــــــس علــــــى      
  .)٢٦٩(التهديدات

  
  احلالة يف أفريقيا  
كــــــــانون  ١٥ملعقــــــــودة يف ، ا٤٠٨١يف اجللســــــــة   

، قالـــت ممثلـــة فنلنـــدا، متكلمـــة باســـم ١٩٩٩األول/ديســمرب  
االحتاد األورويب، إن إمكانيات األمني العام وأمانتـه مل تسـتغل   
بعــد علــى النحــو الكامــل، وأشــارت إىل األحكــام الــواردة يف  

ــادة  ــاق.   ٩٩امل ــن امليث ــرى، حتــاد األورويب وذكــرت أن االم ي
تعزيـز قـدرة األمانـة لـتمكني جملـس       أنـه ينبغـي  لذلك الغـرض،  

األمن من إجراء دراسات استقصـائية منتظمـة ملنـاطق الصـراع     
  .)٢٧٠(احملتملة

ينبغـي أن  املزيـد مـن التركيـز    وأكد ممثل نيوزيلنـدا أن    
ينصب على الوقاية وال سيما مـن خـالل ممارسـة األمـني العـام      

ه لدوره يف جمال اإلنذار املبكر، على حنو ما هـو منصـوص عليـ   
  .)٢٧١(من امليثاق ٩٩يف املادة 

__________ 

 .١٠صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٦٨(

 .١٦صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٦٩(

)٢٧٠(  S/PV.4081 ٣١ و ٣٠، الصفحتان. 

)٢٧١(  S/PV.4081  االستئناف)١٥صفحة ال، )١. 




