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  مالحظة استهاللية    
اإلجـراءات الـيت اختـذها جملـس األمـن بشـأن التهديـدات        احلـادي عشـر   يتناول الفصـل    

املوجهــة إىل الســالم، وحــاالت اإلخــالل بالســالم وأعمــال العــدوان، وذلــك يف إطــار الفصــل   
  السابع من امليثاق.

اسـتند جملـس األمـن إىل الفصـل السـابع مـن امليثـاق يف عـدد          املستعرضةوخالل الفترة   
باحلـاالت يف  يتعلـق  القـرارات  تلـك  معظم  بينما كان. ومقارنة بالفترة السابقة من قراراتهأكرب 

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وســرياليون ويوغوســالفيا     وأفغانســتان وأنغــوال وتيمــور الشــرقية    
د اجمللس أيضا تدابري مبوجب الفصل السابع من امليثاق بصدد احلـاالت يف ألبانيـا   السابقة، اعتم

والعـراق والكويـت   مجهورية الكونغو الدميقراطية وتيمور الشرقية ومنطقة الـبحريات الكـربى   و
كفالة التعاون التام من جانب احلكومـة يف تسـليم   ؛ وخبصوص اجلماهريية العربية الليبية لوليربيا

ورحلــة احتــاد النقــل  ١٠٣رقــم طــائرة بانــام رحلــة يف اهلجمــات اإلرهابيــة علــى  يهمفــاملشــتبه 
  تسليم املشتبه فيهم املطلوبني يف حماولة اغتيال الرئيس املصري.خبصوص و ؛٧٧٢اجلوي رقم 

ويركز هذا الفصل على مواد خمتارة تربز الكيفية اليت فسـر هبـا اجمللـس أحكـام الفصـل        
. وبـالنظر إىل الزيـادة يف ممارسـة اجمللـس يف     مقرراتـه اوالتـه وطبقهـا يف   السابع من امليثـاق يف مد 

ــرة     ــى العناصــر    ل، واملستعرضــةإطــار الفصــل الســابع خــالل الفت ــة عل ــز بالصــورة الواجب لتركي
أو مداوالتـه، فـإن بضـع مـواد منفـردة مـن        مقررات اجمللسالرئيسية ذات الصلة اليت نشأت يف 
لة من هذا الفصل. ومن مث فإن األجزاء األول إىل الرابع مـن  امليثاق قد عوجلت يف أجزاء مستق

يركـز اجلـزء اخلـامس     بينمـا ، ٤٢إىل  ٣٩هذا الفصل تركـز علـى ممارسـة اجمللـس وفقـا للمـواد       
، ويعــاجل اجلــزء الســابع التزامــات ٤٨، ويتنــاول اجلــزء الســادس املــادة ٤٧إىل  ٤٣علــى املــواد 

، ممارسة اجمللـس  على التوايلالثامن والتاسع،  اجلزآن ، ويعاجل٤٩الدول األعضاء مبوجب املادة 
قــررات ميركــز علــى  قســم. كــذلك، حيتــوي كــل جــزء علــى ٥١و  ٥٠فيمــا يتعلــق باملــادتني 

 قسـم قيـد النظـر، فضـال عـن     الـيت كانـت   اجمللس اليت توضح ممارسته فيما يتعلق باملادة (املـواد)  
ت اجمللـس فيمـا يتعلـق بتلـك املـواد.      على مقتطفـات مـن مـداوال   ، عند الضرورة، يسلط الضوء

حتــت عليهــا التركيــز  الــيت جيــرياجلوانــب املختلفــة لنظــر اجمللــس يف املــادة  قســم ويتنــاول كــل 
  عناوين فرعية خمتلفة.
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  اجلزء األول    
أو عمل  تقرير ما إذا كان قد وقع هتديد للسالم، أو إخالل بالسالم،    

  يثاقمن امل ٣٩من أعمال العدوان يف إطار املادة 
  ٣٩املادة   
يقرر جملس األمن مـا إذا كـان قـد وقـع هتديـد          

للسلم أو إخالل به أو كان مـا وقـع عمـال مـن أعمـال      
العــدوان، ويقــدم يف ذلــك توصــياته أو يقــرر مــا جيــب   

ــدابري طبقــا ألحكــام املــادتني     ٤٢و  ٤١اختــاذه مــن الت
  .نصاهبما  حلفظ السلم واألمن الدوليني أو إعادهتما إىل

  
  حظةمال  
مل يسـتند اجمللـس صـراحة إىل     املستعرضـة خالل الفتـرة    

يف أي مـن قراراتـه. ومـع ذلـك، اعتمـد اجمللـس عـدة         ٣٩املـادة  
أو أبــدى قلقــه   “وجــود هتديــد للســالم  ”قــرارات قــرر فيهــا   

ــا    ــثال، باحلـــاالت يف كـــل مـــن: ألبانيـ ــا يتصـــل، مـ ــأنه، فيمـ بشـ
 وأفغانســـتان وتيمـــور الشـــرقية ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى     
وســرياليون ومنطقــة الــبحريات الكــربى. وقــرر اجمللــس أيضــا       

يف ، ووجود هتديد مستمر للسالم يف احلاالت التالية: يف أنغـوال 
يوغوسالفيا السابقة، وفيمـا بـني العـراق والكويـت. ويف بعـض      
احلـــاالت، اعتـــرب جملـــس األمـــن االنتـــهاكات الواســـعة النطـــاق  

ــدويل    ــانون ال ــدويل والق ــانون اإلنســاين ال حلقــوق اإلنســان،   للق
 ،واألنشــطة اإلرهابيــة الــيت ترتكبــها جهــات حكوميــة خارجيــة 

  هتديدا للسالم واألمن الدوليني. ،وتنظيم انقالب عسكري
حــدد اجمللــس أيضــا وقــوع  املستعرضــةوخــالل الفتــرة   

ــال،       ــى ســبيل املث ــن. فعل ــة للســالم واألم ــة معين ــدات عام هتدي
ر أسلحة الـدمار  أعرب أعضاء اجمللس عن رأي مفاده أن انتشا

ــدوليني، وذلــك يف     ــدا للســالم واألمــن ال الشــامل يشــكل هتدي
مسـؤولية  ”البنـد املعنـون    أجريـت خبصـوص  الـيت   )١(املداوالت

  .“م واألمن الدولينيصون السل عنجملس األمن 
__________ 

  )١(  S/PV.3890.  

اجمللـس   مقـررات ألف اخلطوط العريضة  القسموحيدد   
ــيت  ــا ال ــرر فيه ــد للســالم. ويعكــس     ق ــاء  القســموجــود هتدي ب

ــيت   ــتاملناقشــة الدســتورية ال بشــأن اجمللــس  جلســاتيف  أجري
  القرارات.تلك بعض  اختاذ

  
    ٣٩جملس األمن املتصلة باملادة  مقررات -ألف 

  أفريقيا  
موجهــة  ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ٩رســالة مؤرخــة   

إىل رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم إلثيوبيـا لـدى    
فيهم املطلـوبني فيمـا    األمم املتحدة بشأن تسليم املشتبه

يتعلق مبحاولة اغتيال رئـيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف     
  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦يف  ، إثيوبيا،أديس أبابا

ــ   نيســان/أبريل  ٢٦املــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٥٤القرارين ب
ــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٠و  ١٩٩٦ آب/أغســـــــــطس  ١٦املـــــــ
 ، أعرب اجمللس عن جزعه حملاولة االغتيـال اإلرهابيـة الـيت   ١٩٩٦

استهدفت رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أديـس أبابـا، إثيوبيـا،       
ــه   ٢٦يف  ــن ، و١٩٩٥حزيران/يونيـ ــدمي  عـ ــرورة تقـ ــه بضـ اقتناعـ

. وقــرر اجمللــس، يف القــرارين   للمحاكمــة ذلــكاملســؤولني عــن  
نفسهما، أن عـدم امتثـال حكومـة السـودان للطلبـات الـواردة يف       

دا للســلم  ) يشــكل هتديــ  ١٩٩٦( ١٠٤٤مــن القــرار    ٤الفقــرة 
  واألمن الدوليني.

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  
أدىل بـه   ١٩٩٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١بيان مـؤرخ  ب  

اتفـق أعضـاء اجمللـس مـع األمـني العـام يف أن        ،)٢(رئيس اجمللس
__________ 

  )٢(  S/PRST/1996/44.  
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تشــكل هتديــدا خطــريا لالســتقرار يف  )٣(احلالــة يف شــرقي زائــري
ــبحريات الكــربى   ،)١٩٩٦( ١٠٧٨ويف القــرار  .)٤(منطقــة ال

، أعــرب اجمللــس عــن  ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٩املــؤرخ 
قلقه بشكل خاص إزاء احلالـة اإلنسـانية والتحركـات الواسـعة     

 األزمـة النطاق لالجـئني واملشـردين داخليـا، وقـرر أن جسـامة      
ــن يف      اإلنســانية ــدا للســالم واألم ــري تشــكل هتدي يف شــرق زائ
تشــــرين  ١٥رخ املــــؤ ،)١٩٩٦( ١٠٨٠القرار وبــــاملنطقــــة. 

، أعـــرب اجمللـــس عـــن بـــالغ القلـــق إزاء  ١٩٩٦الثـــاين/نوفمرب 
استمرار تدهور احلالة يف منطقة البحريات الكربى، وال سـيما  

زائـري تشـكل هتديـدا     يزائري، وقرر أن احلالة يف شرق ييف شرق
  للسالم واألمن الدوليني يف املنطقة.

  
  احلالة يف سرياليون  
 ،)٥(١٩٩٧متوز/يوليـــه  ١١بيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ ب  

أعرب اجمللس عن القلق إزاء األزمة اخلطرية القائمة يف سرياليون، 
ض للخطر السلم واألمن واالستقرار يف املنطقـة بأسـرها،   اليت تعّر

علـى عمليـة السـالم اجلاريـة يف     وبصفة خاصة، إزاء أثرها السليب 
تشــرين  ٨املــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٢القرار بــويــا اجملــاورة.  ليرب
ــوبر األ ــه إزاء اســتمرار     ١٩٩٧ول/أكت ــن قلق ــرب اجمللــس ع ، أع

العنـــف واخلســـائر يف األرواح وتـــدهور األوضـــاع اإلنســـانية يف  
أيار/مـايو   ٢٥سرياليون عقب االنقالب العسكري الذي وقع يف 

. وقرر اجمللس أن احلالة يف سرياليون تشكل هتديدا للسلم ١٩٩٧
املـؤرخ   ،)١٩٩٩( ١٢٧٠القرار بـ وواألمن الدوليني يف املنطقـة.  

ــوبر  ٢٢ ــرين األول/أكتـ ــه  ١٩٩٩تشـ ــار اجمللـــس إىل قراراتـ ، أشـ
__________ 

، أبلغـت الدولـة العضـو،    ١٩٩٧أيار/مـايو   ٢٠برسالة مؤرخـة    )٣(  
اليت كانـت تعـرف فيمـا سـبق باسـم زائـري، األمانـة العامـة بـأن          

مجهوريــة الكونغــو ”أيار/مــايو وأصــبح  ١٧امسهــا قــد تغــري يف 
  .“الدميقراطية

موجهـة إىل   ١٩٩٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٤رسالة مؤرخـة  ب  )٤(  
خلـص إىل أن  اجمللـس بأنـه قـد    األمني العـام  أبلغ ، رئيس اجمللس

زائـري يشـكل هتديـدا للسـلم واألمـن يف       يتدهور احلالة يف شـرق 
  ).S/1996/875املنطقة (

  )٥(  S/PRST/1997/36.  

ــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧١ ــه   ٥امل  ١١٨١و  ،١٩٩٨حزيران/يوني
 ١٢٣١و  ،١٩٩٨متوز/يوليــــــــــــه   ١٣املــــــــــــؤرخ  ،)١٩٩٨(
 ١٢٦٠و  ١٩٩٩آذار/مــــــــــــارس   ١١املــــــــــــؤرخ  ،)١٩٩٩(
وإىل غريهــا مــن   ١٩٩٩آب/أغســطس   ٢٠املــؤرخ  ،)١٩٩٩(

ــان رئيســه املــؤرخ  القــرارات ذ /مــايو أيار ١٥ات الصــلة، وإىل بي
وبذلك أقر بأن احلالة يف سـرياليون مـا زالـت تشـكل      ،)٦(١٩٩٩

    هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة.
  

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
ــ   ــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٢٥القرار ب آب/أغســطس  ٦امل
ين الســابقني ، أعــرب اجمللــس عــن القلــق ألن املتمــرد    ١٩٩٧

ــا      ــة أفريقي وأعضــاء امليليشــيات وأشخاصــا آخــرين يف مجهوري
مــا زالــوا حيملــون األســلحة علــى حنــو خمــالف كــانوا الوســطى 

التفاقات بانغي، وقرر أن احلالة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    
ــة.     ــدوليني يف املنطق ــن ال ــدا للســلم واألم ــزال تشــكل هتدي  ال ت

 تشــــرين الثــــاين/ ٧املــــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٦القرارات وبــــ
شـباط/فرباير   ٥املؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٥٢و  ،١٩٩٧نوفمرب 
ــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٥٥و  ،١٩٩٨ ــارس  ١٦املــــــ آذار/مــــــ
ــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٥٩ و ،١٩٩٨ ــارس  ٢٧املــــــ آذار/مــــــ
)، ١٩٩٧( ١١٢٥، أكــد اجمللــس مــن جديــد قــراره      ١٩٩٨

وقــرر أن احلالــة يف مجهوريــة الوســطى ال تــزال تشــكل هتديــدا 
  املنطقة.  يف للسلم واألمن

  
  احلالة يف أنغوال  
آب/أغسـطس   ٢٨املؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٢٧القرار ب  
، أعـــرب اجمللـــس عـــن قلقـــه الشـــديد إزاء الصـــعوبات ١٩٩٧

ــأخر        ــا ت ــن أســباب أمهه ــة ع ــة الســلم، الناجت اخلطــرية يف عملي
ــام ألنغــوال     ــوطين لالســتقالل الت ــا) االحتــاد ال ــذ (اليونيت يف تنفي

لوسـاكا، وقـرر أن احلالـة الناجتـة     التزاماته مبوجـب بروتوكـول   
 يف أنغــوال تشــكل هتديــدا للســلم واألمــن الــدوليني يف املنطقــة.

__________ 

  )٦(  S/PRST/1999/13.  
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تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩املؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٥القرار بو
امتثـاال  اليونيتـا  ، شجب اجمللس بقوة عدم امتثال احتـاد  ١٩٩٧

وبروتوكـــول  “اتفاقـــات الســـلم”كـــامال اللتزاماتـــه مبوجـــب 
ت جملس األمـن ذات الصـلة، وال سـيما القـرار     لوساكا وقرارا

. ١٩٩٧آب/أغســــــــطس  ٢٨املــــــــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٢٧
، قــرر اجمللــس أن احلالــة تشــكل هتديــدا للســلم   لــذلكونتيجــة 

 ،)١٩٩٨( ١١٧٣القرار بــــو واألمــــن الــــدوليني يف املنطقــــة.
، أعــرب اجمللــس عــن قلقــه  ١٩٩٨ هيونيــحزيران/ ١٢املــؤرخ 

لــيت بلغتــها عمليــة الســلم، نتيجــة الشــديد إزاء احلالــة احلرجــة ا
 “اتفاقـات السـلم  ”التزاماتـه مبوجـب   اليونيتـا  عدم تنفيذ احتـاد  

وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة. وقرر 
تشـــكل هتديـــدا ، نتيجـــة لـــذلك، اجمللـــس أن احلالـــة يف أنغـــوال

ــة.   ١١٧٦القرارين بــــو للســــلم واألمــــن الــــدوليني يف املنطقــ
 ١٢٣٧و  ١٩٩٨حزيران/يونيـــــــه  ٢٤املـــــــؤرخ  ،)١٩٩٨(
ــؤرخ  ،)١٩٩٩( ــايو  ٧املـ ــن  ١٩٩٩أيار/مـ ــد اجمللـــس مـ ، أكـ

 ١٩٩١أيار/مــايو  ٣٠املــؤرخ  ،)١٩٩١( ٦٩٦جديــد قــراره 
 ١١٧٣ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة، وخباصـة القـرار   

، وقرر أن احلالـة  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢املؤرخ  ،)١٩٩٨(
  املنطقة.    واألمن الدوليني يفيف أنغوال تشكل هتديدا للسلم 

  
  آسيا  
  احلالة يف أفغانستان  
تشــــــرين  ١٥املــــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٧القرار بــــــ  

، أكد اجمللس مـن جديـد بـالغ قلقـه إزاء     ١٩٩٩األول/أكتوبر 
انتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق 
اإلنسان، وقرر أن عـدم اسـتجابة سـلطات الطالبـان للمطالـب      

) يشـــكل هتديـــدا للســـلم  ١٩٩٨( ١٢١٤لـــواردة يف القـــرار ا
  .)٧(واألمن الدوليني
__________ 

)، أعــرب اجمللــس عــن بــالغ قلقــه إزاء  ١٩٩٨( ١٢١٤القرار بــ  )٧(  
نتيجـة للـهجوم الـذي    تصـاعد  كـان قـد   الرتاع األفغـاين، الـذي   

  الطالبان.  شنته قوات

  احلالة يف تيمور الشرقية  
ــ   أيلول/ســبتمرب  ١٥املــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٤القرار ب
تشــــــرين  ٢٥املــــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٧٢والقــــــرار  ١٩٩٩

، أعــرب اجمللــس عــن بــالغ قلقــه لتــدهور   ١٩٩٩األول/أكتــوبر 
ــة  ــة األمني ــور ال احلال ــال العنــف    يف تيم ــيما ألعم ــرقية، وال س ش

املرتكبة ضد املـدنيني يف تيمـور الشـرقية وتشـريدهم وترحيلـهم      
علــى نطــاق واســع، وقــرر بالتــايل أن احلالــة يف تيمــور الشــرقية   

  .تشكل هتديدا للسلم واألمن
  

  أوروبا  
  البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة  
  احلالة يف كرواتيا  
ــ    ،)١٩٩٦( ١٠٣٨) و ١٩٩٦( ١٠٣٧القرارين بــــــــ

، أشـــار اجمللـــس إىل ١٩٩٦كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٥املـــؤرخني 
 ١٠٢٣ ينمجيـــــع قراراتـــــه ذات الصـــــلة، وال ســـــيما القـــــرار 

 ،١٩٩٥تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب    ٢٢املـــــــؤرخ   ،)١٩٩٥(
تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب  ٣٠املـــــــؤرخ  ،)١٩٩٥( ١٠٢٥ و

هتديــدا   ، وقــرر أن احلالــة يف كرواتيــا ال تــزال تشــكل    ١٩٩٥
ــدوليني. و  ــللســلم واألمــن ال املــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٦٦القرار ب

، قـــرر اجمللـــس أن احلالـــة يف كرواتيـــا    ١٩٩٦متوز/يوليـــه  ١٥
تــزال تشــكل هتديــدا للســلم واألمــن الــدوليني، وأذن ملــراقيب    ال

ــرة     األمــم املتحــدة العســكريني مبواصــلة رصــد جتريــد شــبه جزي
 ،)١٩٩٦( ١٠٧٩ القراربــبريفالكــا مــن الســالح والقــوات. و 

، قــــرر اجمللــــس أن احلالــــة يف ١٩٩٦متوز/يوليــــه  ١٥املــــؤرخ 
تزال تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني، ورحـب   كرواتيا ال

 ةوالحـظ اجمللـس بصـفة خاصـة التوصـي      .)٨(بتقرير األمـني العـام  
املقدمــة مــن األمــني العــام بــأن متــدد واليــة إدارة األمــم املتحــدة  

الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية ملـدة سـتة   االنتقالية لسالفونيا 
__________ 

  )٨(  S/1996/883.  
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ــهر. و ــأشـــ ــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١٠٩٣القرار بـــ ــانون  ١٤املـــ كـــ
يقـــع مـــن  ، الحـــظ اجمللـــس مـــع القلـــق مـــا١٩٩٧الثاين/ينـــاير 

ــة       ــم املتحــدة يف املنطق ــيت حــددهتا األم ــاطق ال ــهاكات يف املن انت
وغريهــا مــن األنشــطة، مبــا يف ذلــك التقييــدات املفروضــة علــى   

مراقيب األمم املتحـدة العسـكريني، وقـرر أن احلالـة      حرية حركة
ــدوليني.       ــن ال ــدا للســلم واألم ــزال تشــكل هتدي ــا ال ت يف كرواتي

ــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١١٩القرار بـــو ــه  ١٤املـ ، ١٩٩٧متوز/يوليـ
الحظ اجمللس مع القلق أن الطرفني مل حيققا أي تقدم يف اعتماد 

تحدة العسـكريون  اخليارات العملية اليت اقترحها مراقبو األمم امل
، وقرر أن احلالة يف كرواتيا ال تزال تشكل ١٩٩٦يف أيار/مايو 

ــدوليني. و   ــن ال ــدا للســلم واألم ــهتدي  ،)١٩٩٧( ١١٢٠القرار ب
، أعــرب اجمللــس عــن بــالغ قلقــه  ١٩٩٧متوز/يوليــه  ١٤املــؤرخ 

ــان،     ــوق اإلنسـ ــق حبقـ ــا يتعلـ ــن فيمـ ــود أي حتسـ ــدم وجـ إزاء عـ
ــوادث العنـــف ذات الـــ    او ــتنكر بشـــدة حـ دوافع العرقيـــة يف سـ

يف  الةاجمللس أن احل رالقرار نفسه، قربهرفاتسكا كوستانيكا. و
  شكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني.تزال تكرواتيا ال 

  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
ــ   ــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٨٨القرارين بــ ــانون  ١٢املــ كــ

املــــــــــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧٤و  ،١٩٩٦األول/ديســــــــــمرب 
، قــرر اجمللــس، وقــد نظــر يف تقريــر ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ١٥

أن احلالــة يف املنطقــة ال تــزال تشــكل هتديــدا   ،)٩(األمــني العــام
املـؤرخ   ،)١٩٩٩( ١٢٤٧القرار بـ للسلم واألمـن الـدوليني. و  

ــه  ١٨ ــودة الشــاملة   ١٩٩٩حزيران/يوني ، أكــد اجمللــس أن الع
واملنســقة لالجــئني واملشــردين يف كافــة أحنــاء املنطقــة ال تــزال   

مســا مــن أجــل حتقيــق ســلم دائــم، وقــرر أن احلالــة يف    أمــرا حا
  املنطقة ال تزال تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني.  

  __________ 

  )٩(  S/1996/1017.  

موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ١١رسالة مؤرخة   
رئيس جملس األمن من نائب املمثل الدائم للمملكة املتحـدة  

  )١٠(يرلندا الشمالية لدى األمم املتحدةأو العظمىلربيطانيا 
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٧مؤرخــة رســالة   

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم للواليـــات املتحـــدة  
  )١١(األمريكية لدى األمم املتحدة

ــ   أيلول/ســبتمرب  ٢٣املــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٩٩القرار ب
بـالغ القلـق إزاء تـدفق الالجـئني إىل     عن ، أعرب اجمللس ١٩٩٨

ــدان     ــا والبوســنة واهلرســك وإىل بل ــة أخــرى  مشــال ألباني أوروبي
نتيجة الستخدام القوة يف كوسوفو. وعالوة على ذلك، أعرب 
ــة أحنــاء      ــة اإلنســانية يف كاف ــدهور احلال ــه إزاء ت اجمللــس عــن قلق
كوسوفو، واألنباء اليت تفيد بتزايد االنتهاكات حلقوق اإلنسـان  

بالتايل أن تدهور احلالة اجمللس والقانون اإلنساين الدويل. وأكد 
ــدا   يف كوســوفو، مج ــة، يشــكل هتدي ــة يوغوســالفيا االحتادي هوري

املـؤرخ   ،)١٩٩٨( ١٢٠٣القرار بـ و للسالم واألمن يف املنطقة.
، أعــرب اجمللــس عــن بــالغ    ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٤

ــاء     ــع أحنـ ــرية يف مجيـ ــانية اخلطـ ــة اإلنسـ ــه إزاء احلالـ ــه وقلقـ جزعـ
كوسوفو، وأكد أن عدم إجياد حل للحالة هناك يشـكل هتديـدا   

املـؤرخ   ،)١٩٩٩( ١٢٤٤القرار بـ و م واألمـن يف املنطقـة.  للسل
ــه  ١٠ ــع أعمــال العنــف   ١٩٩٩حزيران/يوني ، أدان اجمللــس مجي

املرتكبـــة حبـــق ســـكان كوســـوفو فضـــال عـــن مجيـــع األعمـــال   
اإلرهابية اليت يرتكبها أي طرف، وقـرر أن احلالـة يف املنطقـة ال    

  .تزال تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني
  

  يف ألبانيااحلالة   
ــ   ــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٠١القرارين بـ ــارس  ٢٨املـ آذار/مـ
، ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ١٩) املؤرخ ١٩٩٧( ١١١٤و  ،١٩٩٧

__________ 

  )١٠(  S/1998/223.  
  )١١(  S/1998/272.  
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قــرر اجمللــس أن احلالــة يف ألبانيــا تشــكل هتديــدا للســلم واألمــن يف   
هما، شـدد اجمللـس علـى ضـرورة امتنـاع      يالقرارين نفسـ بـ املنطقة. و

، وأعمـال العنـف، وكـرر    مجيع اجلهـات املعنيـة عـن أعمـال القتـال     
  السياسي.  نداءه إىل األطراف املعنية ملواصلة احلوار

  
  الشرق األوسط  
  احلالة بني العراق والكويت  
 تشرين الثـاين/  ١٢املؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٧القرار ب  
، أدان اجمللس استمرار انتهاك العراق اللتزاماتـه  ١٩٩٧نوفمرب 

ون الكامـل ودون  املقررة مبوجب القـرارات ذات الصـلة بالتعـا   
شروط مع اللجنة اخلاصة يف تنفيذ واليتها، وقرر أن احلالة مـا  

  زالت تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني.
  

  ٣٩املناقشة الدستورية املتعلقة باملادة   -باء 
ــرة     ــالل الفتـ ــةخـ ــرر  املستعرضـ ــس، قـ ــياق اجمللـ يف سـ
وجــود هتديــد للســلم.  ،عــدة مســائل بــارزةاملتعلقــة ب همداوالتــ

احلاالت الضوء علـى تفسـري   العرض العام التايل لتلك لقي يوس
مســائل وتطبيقهــا. ويف بعــض احلــاالت، مل تثــر أي  ٣٩املــادة 

  .)١٢(أثناء مداوالت اجمللس ٣٩جوهرية تتعلق بأحكام املادة 
  

  ١احلالة   
موجهـة   ١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ٩رسالة مؤرخـة    

إلثيوبيا لـدى  إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم 
األمــم املتحــدة بشــأن تســليم املشــتبه فــيهم املطلــوبني   
فيمـــــا يتعلـــــق مبحاولـــــة اغتيـــــال رئـــــيس مجهوريـــــة 

يف ، إثيوبيـــــــا، العربيـــــــة يف أديـــــــس أبابـــــــا مصـــــــر
  ١٩٩٥حزيران/يونيه   ٢٦

__________ 

 ١٢٦٤يف تيمـــور الشـــرقية، انظـــر القـــرارين  خبصـــوص احلالـــة  )١٢(  
ــة)؛ و١٩٩٩( ١٢٧٢) و ١٩٩٩( ــا خبصـــوص احلالـ  ،يف ألبانيـ

  ).١٩٩٧( ١١١٤) و ١٩٩٧( ١١٠١انظر القرارين 

يف رســـالة موجهـــة إىل رئـــيس ورد اســـتجابة لطلـــب   
نظــــر اجمللــــس، يف   ،)١٣(جملــــس األمــــن مــــن ممثــــل إثيوبيــــا    

ــته ــودة يف ٣٦٦٠ جلســ ــان/أبريل  ٢٦ املعقــ ، يف ١٩٩٦نيســ
ــة      ــيهم املطلــوبني يف حماول ــة فيمــا يتعلــق بتســليم املشــتبه ف احلال

 اختـذ ويف اجللسة نفسها،  اغتيال رئيس مجهورية مصر العربية.
 سـيفرض،  أنـه  بـه ) الـذي ذكـر   ١٩٩٦( ١٠٥٤اجمللس القرار 

ــرار       ــواردة يف الق ــب ال ــال الســودان للمطال ــدم امتث ــة ع يف حال
كــــــــــانون الثاين/ينــــــــــاير  ٣١املــــــــــؤرخ  )١٩٩٦( ١٠٤٤
نفــى  ،وخــالل املناقشــة البلــد. ذلــكتــدابري ضــد  ،)١٤(١٩٩٦

) الـذي يـدعو   ١٩٩٦( ١٠٤٤ ردا على القرارممثل السودان، 
 ة بلــدهأن حلكومــ تســليم املشــتبه فــيهم،إىل حكومــة الســودان 

أي صلة بأي عمل إرهايب. وقال إن حكومة بلده ليس لـديها  
مـن شـأهنا   ، مبـا يف ذلـك املعلومـات الـيت     فـيهم شتبه علم عن امل
وذكــر ممثــل أوغنــدا أنــه  .)١٥(مــوقعهم علــى حتديــد أن تســاعد

بــالرغم مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة بلــده للحفــاظ علــى    
مـع مجيـع جرياهنـا، واصـلت حكومـة       “سياسة حسن اجلوار”

ــدمي املســاعدة والــدعم       الســودان االضــطالع بأنشــطتها يف تق
متـرد تتخـذ مـن أرضـها      اتت وامللجأ واملـالذ حلركـ  والتسهيال

قاعــدة هلــا. وأشــار إىل أن حكومــة بلــده قــد قطعــت عالقاهتــا   
نيســان/أبريل  ١٣الدبلوماســية مــع حكومــة الســودان بتــاريخ   

زعزعــة اســتقرار  إىل، بســبب حــوادث كانــت هتــدف  ١٩٩٥
  .)١٦(أوغندا وهتديد أمنها واستقرارها

ــاع أ     ــس باإلمجـ ــاء اجمللـ ــال  ورأى أعضـ ــة اغتيـ ن حماولـ
الرئيس مبارك عمل من أعمال اإلرهاب الـدويل. وذكـر ممثـل    

تنظــر إىل اإلرهــاب الــدويل علــى أنــه  ة بلــدهكومــكوريــا أن ح
__________ 

  )١٣(  S/1996/10.  
  .٣٦٢٧) يف اجللسة ١٩٩٦( ١٠٤٤القرار اختذ   )١٤(  
  )١٥(  S/PV.3660 ١٠إىل  ٢، الصفحات.  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
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هتديــد رئيســي للســالم واألمــن الــدوليني. وأعــرب عــن أســف  
ألن جملـس األمـن قـد انتـهى مـن حيـث بـدأ         يدشداله بلد وفد

وفــد  ال يــرى ومــع ذلــك، ).١٩٩٦( ١٠٤٤يف تنفيــذ قــراره 
الفصـــل  إىلبلـــده، يف احلالـــة املطروحـــة، بـــديال غـــري اللجـــوء 

الســـابع باعتبـــاره الوســـيلة األخـــرية لضـــمان تنفيـــذ القـــرار       
ــر  .)١٧()١٩٩٦( ١٠٤٤ ــدة أن  وذكــ ممثــــل الواليــــات املتحــ

تواطـــؤ الســـودان يف اهلجـــوم علـــى الـــرئيس مبـــارك وجهـــوده 
دان للتستر عليه ليست سوى جزء من منط أوسـع لـدعم السـو   

يتطلــب اختــاذ إجــراء مــن جانــب اجملتمــع   وهــو مــالإلرهــاب، 
سياسـة  إطـار  يف  ،أن السـودان قـد رحـب    ذكر أيضاالدويل. و

ــة  ــالمية الوطنيـ ــة اإلسـ ــات    ،اجلبهـ ــن املنظمـ ــة مـ ــة طويلـ بقائمـ
 لألنشـطة نقطـة لقـاء ومركـز تـدريب     بـذلك  اإلرهابية، مـوفرا  

ت املنظمــا تلــكأن ذكــر العنف خــارج الســودان. واملتســمة بــ
ــر وإســرائيل ويف     ــة هتــدد احلكومــات يف مصــر واجلزائ اإلرهابي
أماكن أخرى. وشدد، عالوة على ذلك، على أن اإلجـراءات  
اليت يتخذها السودان يف تعزيز اإلرهـاب يف مجيـع أحنـاء العـامل     

  .)١٨(بالفعل هتديدا للسالم واألمن الدوليني متثل
ــة      ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــأن منظمـ وذكّـــر ممثـــل مصـــر بـ
ــرب ــارك     اعت ــرئيس مب ــيت اســتهدفت ال ــال ال ــة االغتي ت أن حماول

ــا بأســرها، األمــر الــذي يهــدد االســتقرار يف     تســتهدف أفريقي
، باختـاذه  واألمن الـدوليني. وذكـر أن اجمللـس   املنطقة، والسالم 

ــرار  ــر     ،)١٩٩٦( ١٠٥٤القــ ــرى أن خطــ ــرة أخــ ــد مــ يؤكــ
اإلرهاب الدويل ميثل هتديدا جسيما للسـلم واألمـن الـدوليني،    

البلـــدان مـــن أجـــل القضـــاء عليـــه وردع   أن تضـــافر جهـــودو
القائمني على مساعدته هو أحد املسـتلزمات األساسـية حلفـظ    

  .)١٩(السلم واألمن الدوليني
__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
  .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

ــة         ــني حماولـ ــي والصـ ــاد الروسـ ــثال االحتـ ــا أدان ممـ وبينمـ
االغتيال، فقد عارضا فرض عقوبات علـى السـودان. وأدان ممثـل    

 ١٠٥٤ن التصـويت علـى القـرار    االحتاد الروسي، الذي امتنـع عـ  
)، حماولــة اغتيــال رئــيس مجهوريــة مصــر، وكــرر موقــف ١٩٩٦(

حكومة بلده بشـأن فـرض عقوبـات. وذكـر ممثـل الصـني، الـذي        
امتنـــع أيضـــا عـــن التصـــويت، أن حكومـــة بلـــده تعـــارض مجيـــع 

وأن حكومـة بلـده تـرى أن األنشـطة      ،أشكال اإلرهـاب وتدينـها  
واملمتلكــــات واالســـــتقرار  اإلرهابيــــة ال تــــدمر فقـــــط احليــــاة    

  .)٢٠(تشكل أيضا هتديدا للسلم واألمن الدوليني بلاالجتماعي، 
  

  ٢احلالة   
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  
 تشــــرين الثــــاين/ ١٥املعقــــودة يف  ،٣٧١٣لســــه اجليف   
ــوفمرب  ــر اجمللـــس  ،١٩٩٦نـ ــة نظـ ــالة مؤرخـ ــرين   ١٥يف رسـ تشـ

األمــن مــن ممثــل موجهــة إىل رئــيس جملــس  ١٩٩٦الثــاين/نوفمرب 
. وورد يف نــص الرســالة أنــه نظــرا إىل أن اجمللــس يعتــزم  )٢١(زائــري

ــة جســامة       ــري ملواجه ــددة اجلنســيات يف شــرق زائ ــوة متع نشــر ق
األزمة اإلنسـانية، الـيت تشـكل هتديـدا للسـلم واألمـن يف املنطقـة،        
فإنه يـتعني التشـاور رمسيـا مـع حكومـة بلـده بشـأن تكـوين تلـك          

  .)٢٢(لك التدابري الالزمة لتنفيذ قرار اجمللسالقوة وواليتها، وكذ
وخــالل املناقشــة، أعــرب أعضــاء اجمللــس عــن قلقهــم     

إزاء تشريد املاليني من الالجئني يف شرقي زائـري، ممـا كـان لـه     
أثر إنساين يف منطقة البحريات الكربى. وقـال ممثـل فرنسـا إن    
بلدان منطقة البحريات الكـربى مهـددة بكارثـة إنسـانية نامجـة      

ــزوح      ــري ون ــيت وقعــت يف شــرق زائ  ١,٢عــن االضــطرابات ال
__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
  )٢١(  S/1996/942. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
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. وأكــد ممثــل بوتســوانا أن خميمــات )٢٣(مليــون الجــئ ومشــرد
الالجئني قد أصـبحت مواقـع جتنيـد للمصـممني علـى تـدريب       
جيش وجتهيزه للقتال ضد حكومة رواندا. ولذلك، فـإن بقـاء   
الالجـــئني ألمـــد طويـــل يف املخيمـــات يف زائـــري يبعـــث علـــى   

األمن وزعزعـة االسـتقرار يف بلـد اللجـوء، ممـا ميثـل       اإلخالل بـ 
ــة   ــدا خطــريا لســيادة زائــري وســالمتها اإلقليمي . وذكــر )٢٤(هتدي

، سيكون مـن شـأهنا   ممثل مجهورية كوريا أن الكارثة اإلنسانية
ما مل يواجهها اجملتمـع الـدويل علـى حنـو مالئـم، ترتيـب نتـائج        

لكـــربى خطـــرية هتـــدد الســـلم واألمـــن يف منطقـــة الـــبحريات ا 
. وأعرب ممثل هندوراس عن قلـق وفـد بلـده الشـديد     )٢٥(كلها

إزاء األحــداث النامجــة يف شــرق زائــري، الــيت دفعــت أكثــر مــن  
ــدد الســلم       ــذي يه ــر ال ــاهتم، األم ــرك خميم ــون الجــئ إىل ت ملي

. وأعرب ممثـل االحتـاد   )٢٦(واألمن يف منطقة البحريات الكربى
ائر يف األرواح الروسي أيضا عـن قلـق بلـده العميـق إزاء اخلسـ     

وتشـــريد أكثـــر مـــن مليـــون الجـــئ مـــن بورونـــدي وروانـــدا  
واآلالف من الـزائرييني الـذين وجـدوا أنفسـهم وقـد انقطعـت       
عنـــهم املعونـــة اخلارجيـــة. وأعـــرب عـــن اعتقـــاده بـــأن احلالـــة 

بالتفـــاقم إىل صـــراع عســـكري إقليمـــي سيقضـــي علـــى  هتـــدد
ــل ــلم واالســــتقرار يف منطقــــة    يف اآلمــــال  كــ اســــتعادة الســ

  .)٢٧(الكربى  البحريات
ــها    ــة نفسـ ــرار  اختـــذ ويف اجللسـ اجمللـــس باإلمجـــاع القـ
ــددة     ١٩٩٦( ١٠٨٠ ــة متعـ ــوة مؤقتـ ــاء قـ ــذي أذن بإنشـ )، الـ

اجلنسيات لتسهيل وصول املساعدات اإلنسانية للتخفيـف مـن   
  معاناة املشردين والالجئني.

  __________ 

  )٢٣(  S/PV.3713  ١٢، الصفحة. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  

  ٣احلالة   
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
آب/أغســــــطس  ٦عقــــــودة يف امل ،٣٨٠٨يف اجللســــــة   
 ١٩٩٧متوز/يوليــه  ٢٢يف رســالة مؤرخــة  ، نظــر اجمللــس١٩٩٧

، )٢٨(موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل مجهورية أفريقيا الوسـطى 
فيليكس باتاسي، الـذي طلـب    -  حييل هبا رسالة من الرئيس آنج

ــة املشــتركة      ــة األفريقي ــدول األعضــاء يف البعث ــأذن اجمللــس لل أن ي
ــة برصــد تن  ــة    املكلف ــات الالزم ــذ العملي ــانغي بتنفي ــات ب ــذ اتفاق في

اختــذ لتحقيــق األهــداف احملــددة يف واليتــها. ويف اجللســة نفســها  
)، وأذن للـــــدول األعضـــــاء  ١٩٩٧( ١١٢٥اجمللـــــس القـــــرار  

املشاركة يف البعثـة األفريقيـة املشـتركة والـدول الـيت تقـدم الـدعم        
  اللوجسيت بأن تكفل أمن موظفيها وحرية تنقلهم.

 ١١٢٥أعضـــــاء اجمللـــــس باإلمجـــــاع القـــــرار وأيـــــد   
ذلك حالـة الـرتاع املسـلح يف مجهوريـة     واعتربوا كـ )، ١٩٩٧(

. وذكـر ممثـل كينيـا    اإلقليميأفريقيا الوسطى هتديدا لالستقرار 
عل البلد يتخـبط يف  جأن الصراع يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

ــة اقتصــادية” أزمــة سياســية و ، ممــا فعــل فعلــه يف كــل  “كارث
ن جوانــب احليــاة املدنيــة يف ذلــك البلــد، وميكــن أن  جانــب مــ

يزعزع االستقرار يف املنطقـة بأسـرها. وأعـرب عـن القلـق مـن       
أن احلالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى تشــكل هتديــدا للســلم 

ــدوليني  ــن الـ ــا  )٢٩(واألمـ ــل غينيـ ــار ممثـ ــاو إىل أن  -. وأشـ بيسـ
حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى عـاجزة عـن فـرض احتـرام        

نظام العام، وأن انعدام األمـن يـزداد سـوءا ويهـدد باالنتشـار      ال
يف مجيــع أحنــاء البلــد. وأضــاف أنــه مــن احملتمــل أن تــؤثر تلــك  
ــتقرار اإلقليمـــي وتشـــكل بالتـــايل   التـــوترات اخلطـــرية يف االسـ

ــدوليني   ــدا للســلم واألمــن ال ــة  )٣٠(هتدي . وأعــرب ممثــل مجهوري
__________ 

  )٢٨(  S/1997/561. 

  )٢٩(  S/PV.3808 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
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ــة أفر   ــة يف مجهوري ــق إزاء األزم ــا عــن القل ــا الوســطى  كوري يقي
وآثارهــا املترتبــة علــى منطقــة أفريقيــا الوســطى برمتــها. وقــال   

وجهــة أيضــا إن بلــده يشــاطر بلــدان منطقــة أفريقيــا الوســطى   
تشـكل هتديـدا خطـريا    يف تلـك املنطقـة   األزمـة  نظرها وهي أن 

. وأشــار ممثــل بولنــدا إىل أن )٣١(اإلقليمــينيللســلم واالســتقرار 
)، ألنــه ١٩٩٧( ١١٢٥ وفــد بلــده قــد صــوت لصــاحل القــرار 

يــرى، بــالرغم مــن اجلهــود اإلقليميــة املبذولــة، أن احلالــة يف        
ــن     ــلم واألمـ ــدا للسـ ــكل هتديـ ــطى تشـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ مجهوريـ

  الدوليني.
  ٤احلالة   
  احلالة يف أنغوال  
آب/أغســـطس  ٢٨يف  ٣٨١٤جلســـته عقـــد اجمللـــس   
) الــذي ١٩٩٧( ١١٢٧القــرار أثنائهــا ، الــيت اختــذ يف ١٩٩٧

ـــ أ ــرب فيـ ــا    عــ ــيت تواجههــ ــعوبات الــ ــق إزاء الصــ ــن القلــ ه عــ
  السالم.  عملية

الــذي أيــد التــدابري  ،ورحــب باالجتمــاع ممثــل أنغــوال   
. وأعـرب  )٣٢()١٩٩٧( ١١٢٧مـن القـرار    ٤املبينة يف الفقرة 

عن األمل يف أن يسـهم القـرار يف تسـريع عمليـة صـنع السـالم       
. وأعــــرب عــــن آراء مماثلــــة ممثلــــون آخــــرون  )٣٣(يف أنغــــوال

للجنـوب األفريقـي: فممثـل مـالوي أعـرب      اعـة اإلمنائيـة   للجم
ــالغ إزاء التطـــورات يف أنغـــوال، وأدان أعمـــال   عـــن القلـــق البـ
االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال (يونيتــا)، الــيت هتــدد   

بـالقلق  عـن شـعوره   ممثـل ليسـوتو   أعـرب  ؛ و)٣٤(عملية السـالم 
بسـرعة يف  من أن التوترات يف مشال أنغوال تنتشر بوجه خاص 

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

لــس تــدابري اجمل)، فــرض ١٩٩٧( ١١٢٧مــن القــرار  ٤الفقرة بــ  )٣٢(  
 إضافية ضد يونيتا.

 .٥إىل  ٢املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣(  

  )٣٤(  S/PV.3814  ٦، الصفحة. 

املقاطعات الوسطى واجلنوبيـة، وتشـكل بالتـايل هتديـدا لعمليـة      
؛ وأعـــرب ممثـــل زمبـــابوي أيضـــا عـــن القلـــق إزاء  )٣٥(الســـالم

عمليـــة ورأى أن أعمـــال يونيتـــا هتـــدد التطـــورات يف أنغـــوال. 
؛ وذكر ممثل جنوب أفريقيـا أن تطبيـع إدارة الدولـة    )٣٦(السالم

ألولويـة بالنسـبة للـدول    والسالم يف أنغوال من الشواغل ذات ا
األعضاء يف اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، وذلـك ألنـه      
قد يشكل مسـامهة هامـة يف توسـيع حـدود االسـتقرار لتشـمل       

  .)٣٧(املنطقة دون اإلقليمية برمتها
فسه، أعرب ممثـل لكسـمربغ، متكلمـا    وعلى املنوال ن  

ــه باســم االحتــاد األورويب والبلــدان املنتســبة واملنحــازة   ، )٣٨(إلي
ض للخطـر  عن القلق إزاء التوتر يف مجيع أحناء البلد، الذي يعرِّ

عملية السالم. وقـال إن مسـتقبل عمليـة السـالم يتوقـف علـى       
احلكومة األنغولية ويونيتا، وكالمهـا عليـه أن يكـف عـن اختـاذ      

. وأكــد )٣٩(أي إجــراء قــد يــؤدي إىل اســتئناف أعمــال القتــال 
التحــذيرات العديـدة الصــادرة  ممثـل مجهوريــة كوريـا أنــه رغـم    

ــا مبوجـــب      ــد بالتزاماهتـ ــا مل تـــف بعـ ــإن يونيتـ ــس، فـ ــن اجمللـ عـ
بروتوكــول لوســاكا وال بااللتزامــات الــيت دعــت إليهــا مــرارا   
قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة. وأضــاف أن التــأخري يف      
عمليــة الســالم وهــي يف مرحلتــها النهائيــة ال يســبب فحســب   

 نفسـه، بـل إنـه يشـكل أيضـا      معاناة ال تطاق للشعب األنغـويل 
. وذكــر ممثــل الصــني أنــه لــيس مــن   )٤٠(هتديــدا أكــرب للمنطقــة 

سبيل إىل حتقيق السالم واالستقرار حقا يف أنغـوال مـا مل تنفـذ    
__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

 .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  

ســــتونيا وبلغاريــــا وبولنــــدا   إ( ٩املرجــــع نفســــه، الصــــفحة     )٣٨(  
واجلمهورية التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقـربص      

 .لندايسكذلك أوالتفيا وليتوانيا وهنغاريا؛ و

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩(  

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
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التــدابري املنصــوص عليهــا يف بروتوكــول لوســاكا واالتفاقــات   
. )٤١(الــيت توصــلت إليهــا حكومــة أنغــوال ويونيتــا تنفيــذا جــادا 

يــات املتحــدة عــن القلــق البــالغ ألنــه نتيجــة وأعــرب ممثــل الوال
لعدم وفاء يونيتا ببعض االلتزامـات الرئيسـية توقـف التقـدم يف     
ــدد شــعب        ــال هت ــدد القت ــة الســالم وأخــذت إمكانيــة جت عملي

دون القيــام القعــود أنغــوال. وقــال إن اجملتمــع الــدويل ال يســعه 
بأي عمل آمال أن يعيد الطرفان وضـع عمليـة السـالم بطريقـة     

ا علـى مسـارها. وشـدد علـى أن األمـر ينطـوي علـى الكـثري         م
جدا مـن اجملازفـة بالنسـبة ألنغـوال وبالنسـبة للسـالم يف منطقـة        

  .)٤٢(أفريقيا اجلنوبية
  

  ٥احلالة   
  احلالة يف سرياليون  
ــع يف      ــذي وقــ ــكري الــ ــالب العســ ــاب االنقــ يف أعقــ

، عقــد جملــس األمــن   )٤٣(١٩٩٧أيار/مــايو  ٢٥ســرياليون يف 
، اليت اختـذ  ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٨يف  ٣٨٢٢اجللسة 

عن تأييده التـام  الذي أعرب فيه ) ١٩٩٧( ١١٣٢فيها القرار 
جلهـود الوسـاطة الـيت تبـذهلا اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب         
أفريقيا. ويف القرار نفسـه، قـرر اجمللـس أن احلالـة يف سـرياليون      

ــة، و     ــدوليني يف املنطق ــن ال ــدا للســلم واألم ــرض تشــكل هتدي ف
  اجمللس تدابري إلزامية على أعضاء اجمللس العسكري وأسرهم.

ــة أدان اجمللـــس     ــالل املناقشـ ــاعوخـ االنقـــالب  باإلمجـ
العسكري، ورحب باملبادرات اإلقليمية اليت تقوم هبـا اجلماعـة   
االقتصــادية الســتعادة النظــام الدســتوري يف ســرياليون. وشــدد 

ي احلالــة يف ممثــل نيجرييــا علــى أنــه نظــرا الحتمــال أن تــؤد      
، فإهنـا  اإلقليميةسرياليون إىل زعزعة االستقرار يف املنطقة دون 

__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

 .٢٩ه، الصفحة املرجع نفس  )٤٢(  

 .٩)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٢انظر القرار   )٤٣(  

ــدوليني   ــدا واضــحا للســلم واألمــن ال . وأشــار )٤٤(تشــكل هتدي
ــل اململكــة املتحــدة إىل جلســة ســابقة بــني أعضــاء اجمللــس      ممث

األفريقيـة، الـيت ركـزت    الوحـدة  والرئيس واألمني العام ملنظمة 
الــيت تتعامــل مــع التهديــدات الــيت      علــى املبــادرات اإلقليميــة  

. وقـال ممثـل االحتـاد    )٤٥(يتعرض هلا السـالم واألمـن يف املنطقـة   
ــدا بــرز قــد يــؤثر علــى االســتقرار يف     ــدا جدي الروســي إن هتدي
ــار إىل أن االنقـــالب قـــد أعـــاق التقـــدم الـــذي    ــة. وأشـ املنطقـ
ــة     ــة الدميقراطي ــه ســرياليون يف ســريها علــى طريــق التنمي أحرزت

. وأدان كـذلك  )٤٦(عمليـة السـالم الـيت أنشـئت    وحّرف مسار 
ممثــل اليابــان االنقــالب، وأعــرب عــن القلــق البــالغ إزاء اخلطــر 

  .)٤٧(الذي يهدد السلم واألمن الدوليني يف املنطقة
  

  ٦احلالة 
  جبمهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلق احلالة 

ــوارد يف رســالة مؤرخــة       ــب ال  آذار/ ٤اســتجابة للطل
جهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن ممثـــل  مو ١٩٩٩مـــارس 

ــة  ــة يف  )٤٨(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي ، نظــر اجمللــس يف احلال
املعقــودة يف  ٣٩٨٧مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف اجللســة 

  .١٩٩٩آذار/مارس  ١٩
 ةوذكر ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة أن حكومـ    

 قد طلبت عقد االجتمـاع لتحقيـق هـدف مشـروع وهـو     بلده 
جذب انتباه اجمللس إىل اخلطر الذي يشـكله الصـراع يف بلـده.    
وذكــر أنــه نظــرا للصــالحيات الــيت يتمتــع هبــا جملــس األمــن يف 
جمــال الســلم واألمــن الــدوليني، وريثمــا يتخــذ اجملتمــع الــدويل   

__________ 

  )٤٤(  S/PV.3822  ٤، الصفحة. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

  )٤٨(  S/1999/278. 
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خطوات إضافية إلحالل السالم يف منطقة البحريات الكـربى،  
مجلـة أمـور، إىل    توقعت حكومة بلده من اجمللس االسـتناد، يف 

  .)٤٩(من ميثاق األمم املتحدة ٤٢إىل  ٣٩أحكام املواد 
وأعربت بلـدان أخـرى تتقاسـم احلـدود مـع مجهوريـة         

الكونغو الدميقراطية، وخباصة غابون وناميبيا، عـن آراء مماثلـة.   
ــ ــو    ف ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــة اجلاري ــل غــابون أن األزم ذكر ممث

جلبـــت معانـــاة   الدميقراطيـــة تشـــكل شـــاغال خطـــريا؛ فقـــد    
توصف على الشعب الكونغويل، وأثبطت جهـود احلكومـة    ال

الـــيت تســـتهدف تعمـــري البلـــد وهتـــدد الســـالم واالســـتقرار يف  
. وأشـار ممثـل ناميبيــا إىل أن األحـداث الـيت كانــت     )٥٠(املنطقـة 

جتري يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة قـد تزعـزع االسـتقرار      
  .)٥١(يف املنطقة
املشتركة يف الصـراع إىل  القوى يع ودعا ممثل كندا مج  

االنضمام إىل وقف إلطالق الـنريان، الـذي ال بـد أن يصـاحبه     
يف الصــراع. ى املشــتركة جــدول زمــين النســحاب مجيــع القــو

السـتعادة السـالم واالسـتقرار يف    رأى أن هذا شرط أساسـي  و
. وذكر ممثل فرنسا أن وفد بلـده يـدرك آثـار    )٥٢(وسط أفريقيا

جه اخلصوص خماطر عدم االستقرار السياسـي  األزمة، وعلى و
. وذكـر ممثـل الواليــات   )٥٣(يف دول املنطقـة والنتـائج اإلنســانية  

املتحدة أن الصـراع اجلـاري يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      
ميثل هتديدا من أخطر التهديدات للسـالم واالسـتقرار والتنميـة    

ى يف أفريقيا جنوب الصـحراء الكـربى منـذ عقـود. وشـدد علـ      
ــد أدى إىل    ــة قـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــراع يف مجهوريـ أن الصـ
ــة الالجــئني واملشــردين       ــاقم حمن ــة اإلنســانية، وتف ــق األزم تعمي

__________ 

  )٤٩(  S/PV.3987  ٦إىل  ٢، الصفحات. 

 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٠(  

 .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٥١(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  

داخليـــا، وإعاقـــة توصـــيل املســـاعدة الغذائيـــة والطبيـــة اهلامـــة، 
وبصــفة عامــة إعاقــة اجلهــود الدوليــة واحملليــة مــن أجــل التنميــة 

ــاق     ــه إذا توســع نط ــال إن ــة. وق ــإن    والدميقراطي ــة ف ــذه األزم ه
ــد تكــون مهلكــة       ــارة ق ــة وشــبه الق ــى املنطق ــها عل . )٥٤(عواقب

ألن العــدد الكــبري لألطــراف  هوأعــرب ممثــل البحــرين عــن قلقــ
املعنية جيعل استمرار الصراع يشكل هتديدا ليس فقـط للسـالم   
واألمن واالستقرار يف منطقة البحريات الكـربى، ولكـن أيضـا    

ــارة ا ــة بأســرها ألللق ــا    . و)٥٥(فريقي ــا، متكلم ــل أملاني أعــرب ممث
ــه   ، )٥٦(باســم االحتــاد األورويب والبلــدان املنتســبة واملنحــازة إلي

عـــــن القلـــــق العميـــــق إزاء األزمـــــة يف مجهوريـــــة الكونغـــــو  
قليميـة واسـعة النطـاق.    إىل حرب إالدميقراطية، اليت تصاعدت 

ؤد إىل مل يـ من بلدان املنطقة قد تورطت تورطا عدة وذكر أن 
ر املنشــود، بــل أدى إىل تصــعيد خطــري يهــدد   حتقيــق االســتقرا

  .)٥٧(استقرار املنطقة ككل
  

  ٧احلالة   
  احلالة يف أفغانستان  
 تشـــرين األول/ ١٥املعقـــودة يف  ،٤٠٥١يف اجللســـة   
)، الـذي  ١٩٩٩( ١٢٦٧القـرار  اختذ اجمللـس  ، ١٩٩٩أكتوبر 

ــرر  ــه ق ــب    في ــان يف االســتجابة للمطال أن فشــل ســلطات طالب
) يشـــكل هتديـــدا للســـلم  ١٩٩٨( ١٢١٤الـــواردة يف القـــرار 

  واألمن الدوليني.
تأييـده  وخالل املداوالت، أعرب ممثل أفغانستان عـن    

جملموعــة التــدابري املفروضــة علــى حركــة طالبــان. وذكــر أن       
__________ 

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤(  

 .٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥(  

ــه، الصــــفحة    )٥٦(   ــدا  إ( ٢٨املرجــــع نفســ ــا وبولنــ ــتونيا وبلغاريــ ســ
ــا وســلوفاكيا    ــة التشــيكية وروماني ــا  واجلمهوري ــا وليتواني والتفي

 قربص).كذلك وهنغاريا؛ و

 .٣٠إىل  ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧(  
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حكومـــة بلـــده تـــرى أن جمموعـــة التـــدابري الـــواردة يف القـــرار  
بـأن اجملتمـع    “إشارة كافية لطالبان ولناصحيهم الباكستانيني”
الـيت تتبعهـا    “السياسـة املغـامرة  ”لدويل يشعر بقلـق بـالغ إزاء   ا

باكستان وطالبان، واليت أصبحت هتديدا كبريا للسـلم واألمـن   
. وأعربت ممثلة الواليـات املتحـدة عـن القلـق إزاء     )٥٨(الدوليني

انتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق 
يضـا عـن قلـق حكومـة     طالبان. وأعربـت أ من جانب اإلنسان 

بلــدها إزاء االرتفــاع الكــبري يف معــدالت إنتــاج األفيــون غــري    
 “السـيئة ”املشروع يف مناطق يسـيطر عليهـا طالبـان واملعاملـة     

لدبلوماســيي وصــحفيي مجهوريــة إيــران اإلســالمية. وشــددت  
على أن اإلجراءات اليت اختـذهتا حركـة طالبـان تشـكل هتديـدا      

أسره. وعالوة على ذلك، شـددت  جلرياهنا وللمجتمع الدويل ب
ــان      ــة حلركــة طالب علــى أن جملــس األمــن قــد وجــه رســالة قوي

سـامة بـن الدن يشـكل    أمشريا إىل أن اسـتمرارها يف احتضـان   
. وأعرب أعضاء آخـرون يف  )٥٩(هتديدا للسلم واألمن الدوليني

اجمللس عن معارضتهم لإلرهاب، وللـدول الـيت تـؤوي فـرادى     
  .)٦٠(اإلرهابيني

  __________ 

  )٥٨(  S/PV.4051 ٢، الصفحة. 

 .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  

 ٤(ماليزيــا)، والصــفحتان   ٤و  ٣املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٦٠(  
 ٥(الصــــني)؛ والصــــفحتان   ٥(البحــــرين)؛ والصــــفحة   ٥ و
 (كندا). ٦  و

  املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة البنود  
  ٨احلالة   
موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ١١رسالة مؤرخة   

رئيس جملس األمن من نائب املمثل الدائم للمملكـة  
يرلنــدا الشــمالية لــدى أاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و

   )٦١(األمم املتحدة
موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ٢٧رسالة مؤرخة   

ــس األ  ــيس جمل ــات     رئ ــدائم للوالي ــل ال ــن املمث ــن م م
  )٦٢(املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة

آذار/مـــــارس  ٣١دة يف و، املعقـــــ٣٨٦٨يف اجللســـــة   
، نظر اجمللس يف رسالة موجهة إىل رئيس جملس األمـن  ١٩٩٨

ــالف      ــة فالديســ ــالفيا االحتاديــ ــة يوغوســ ــل مجهوريــ ــن ممثــ مــ
ــانوفيتش ــده بشــأن       )٦٣(يوف ــة بل ــق حكوم ــن قل ــا ع ــرب فيه يع

ــال جملــــس     ــدول أعمــ ــى جــ ــا علــ ــوفو وميتوهيــ إدراج كوســ
ــن ــبغت     )٦٤(األم ــا ُص ــوفو وميتوهي ــة يف كوس ــر أن احلال . وذك

بصبغة درامية عمدا، وأن اخلالف حول هتديـد مزعـوم للسـلم    
، وذلك للحصول علـى ذريعـة   “طُرح بقوة”واألمن الدوليني 

  .)٦٥(للجوء إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
ــل    وخــالل املن   ــيت دارت يف اجمللــس أعــرب ممث اقشــة ال

ــوفو،       ــة يف كوس ــدهور احلال ــق إزاء ت ــق العمي ــن القل ــان ع الياب
وأدان استخدام الشرطة الصربية املفرط للقوة ضـد املـدنيني يف   

ــال إن كوســوفو.  ــده  وق ــد بل ــأن  وف ــة يف  يســلم ب ــة الراهن احلال
كوســوفو تشــكل هتديــدا للســلم واألمــن الــدوليني يف املنطقــة،  

__________ 

  )٦١(  S/1998/223. 

  )٦٢(  S/1998/272. 

ــيد يوفـــانوفيتش        )٦٣(   ــب السـ ــة كاملـــة للقـ ــى مناقشـ ــالع علـ لالطـ
 ومركزه، انظر الفصل الثالث.

  )٦٤(  S/1998/285. 

  )٦٥(  S/PV.3868 و ،Corr.1  وCorr.2 ٢، الصفحة. 
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ىل زعزعـة اسـتقرار   إؤدي تـ ادة انتشار العنف هناك قـد  ن زيإو
. وأكــد ممثــل كوســتاريكا أن جلــوء )٦٦(منطقــة البلقــان برمتــها

قــوات الشــرطة الصــربية إىل اســتخدام القــوة ضــد املتظــاهرين   
ــوازن السياســي       ــف، يف الت ــال العن ــن أعم ــا م املســاملني وغريه
ــدا واضــحا     واألمــين احلســاس يف منطقــة البلقــان، يشــكل هتدي
ــاذ      ــى اختـ ــرب اجمللـــس علـ ــذا جيـ ــدوليني، وهـ ــن الـ ــلم واألمـ للسـ
إجراءات حازمة وحامسة. ويف السياق ذاته، أعرب عـن القلـق   

أن بــإزاء انتــهاكات حقــوق اإلنســان يف كوســوفو، واعتقــاده  
شـكل  يانتهاك احلقوق األساسية كان خطريا جـدا لدرجـة أنـه    

جلـوء جملـس   متامـا  بالتايل يربر هتديدا للسلم واألمن الدوليني، و
األمن إىل استخدام الصـالحيات املمنوحـة لـه مبوجـب الفصـل      

  .)٦٧(السابع من امليثاق
وأكد ممثـل السـويد أن السـالم واالسـتقرار يف منطقـة        

البلقــان شــرطان ضــروريان لألمــن األورويب، ورحــب بالتــايل   
بفرض حظر على األسلحة يف مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    

قـال إن الوضـع يف كوسـوفو ال يـزال     مبا يف ذلـك كوسـوفو. و  
. )٦٨(خطريا ويشـكل بوضـوح هتديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني      

ــة    ــلوفينيا أن احلالــــة يف كوســــوفو جبمهوريــ وذكــــر ممثــــل ســ
ــة تنطــوي علــى احتمــال زعزعــة خطــرية     يوغوســالفيا االحتادي

إذا أديــرت ميكــن، لالســتقرار يف املنطقــة. ومــن ناحيــة أخــرى  
يف  ا، أن متثـل حجـر زاويـة مهمـ    حنو إجياد حـل سياسـي أصـيل   

بناء صرح األمن واالسـتقرار السياسـي يف البلقـان. وأشـار إىل     
أنـــه يف املاضـــي كـــان ميثـــل تفكيـــك نظـــام احلكـــم الـــذايت يف  
كوســوفو علــى حنــو منفــرد، واســتخدام القــوة ضــد األلبــان يف 

أهم مصادر التدهور السياسي وعدم االسـتقرار  ، من كوسوفو
، ال بد من توجيه اجلهود حنو القضاء علـى  يف املنطقة. وبالتايل

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٨(  

. وذكـــر ممثـــل اململكـــة املتحـــدة أن جملـــس )٦٩(التهديـــدذلـــك 
سـلحة  ألفرض حظرا على ايالقرار، الذي ذلك األمن، باختاذه 

يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، يرسل رسـالة ال لـبس فيهـا    
ــن       ــس إذ يتصــرف مبوجــب الفصــل الســابع م ــا أن اجملل مفاده

فإنه يعترب أن احلالـة يف كوسـوفو تشـكل هتديـدا للسـلم      امليثاق 
ممثــل اململكــة . وتكلــم )٧٠(واألمــن الــدوليني يف منطقــة البلقــان

ــبة واملنحــازة     املتحــدة  ــدان املنتس ــاد األورويب والبل باســم االحت
لـى ضـرورة أن يبعـث اجملتمـع الـدويل برسـالة       فشدد ع )٧١(إليه
اديــة وللســلطات لــبس فيهــا إىل مجهوريــة يوغوســالفيا االحت  ال

جلـــوء وحـــدات الشـــرطة العســـكرية إىل مفادهـــا أن الصـــربية 
العنــف املفــرط، بصــورة تنطــوي علــى وفيــات وإصــابات بــني   

. وأفــاد ممثــل بولنــدا أن )٧٢(الســكان املــدنيني، أمــر غــري مقبــول
رئيس منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، جنبـا إىل جنـب مـع      

ــة، زار أل   ــا املنظمـ ــاء ترويكـ ــن أعضـ ــريه مـ ــة  غـ ــا ومجهوريـ بانيـ
ــة يوغوســــالفيا      ــابقة ومجهوريــ ــالفية الســ ــدونيا اليوغوســ مقــ
االحتاديــة. وأضــاف أن االســتنتاج الرئيســي الــذي مت التوصــل   
إليه من احملادثات املكثفة اليت أجريت مع قادة البلدان اجملـاورة  
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية هو أهنم ينظـرون إىل احلالـة يف   

كل هتديــدا حقيقيــا الســتقرار املنطقــة  كوســوفو علــى أهنــا تشــ 
كلها، وبالتايل فـإهنم يتوقعـون مـن اجملتمـع الـدويل أن يضـطلع       

  .)٧٣(بدور يف حل األزمة
ــة أخــرى، ذكــر ممثــل االحتــاد الروســي أن       ومــن ناحي

ــده  ــة بلـ ــربحكومـ ــا   تعتـ ــأنا داخليـ ــوفو شـ ــداث يف كوسـ األحـ
فو، جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية. وقال إن احلالة يف كوسـو 

__________ 

 .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦٩(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

(بولنـــدا واجلمهوريـــة التشـــيكية  ١٤املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٧١(  
 ؛ وكذلك النرويج.ورومانيا وهنغاريا

 .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  
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بالرغم مـن درجـة تعقيـدها، ال تشـكل هتديـدا للسـلم واألمـن        
ــدوليني   ــن الـ ــيني، ناهيـــك عـ ــني  )٧٤(اإلقليمـ ــل الصـ . ورأى ممثـ

كــذلك أن احلالــة مســألة داخليــة ختــص مجهوريــة يوغوســالفيا 
ينبغـي حلــها علــى حنـو مالئــم عــن طريــق   وقــال إنــه االحتاديـة،  

ــدأ ا     ــى أســاس مب ــيني عل ــني الطــرفني املعن ــرام املفاوضــات ب حت
ــة.      ــة وســالمتها اإلقليمي ــة يوغوســالفيا االحتادي ســيادة مجهوري

كـــذلك أن حكومـــة مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة ذكـــر و
اختذت سلسلة من التدابري اإلجيابية يف هذا الصدد، وأن احلالـة  
علــى أرض الواقــع بـــدأت تتجــه حنــو االســـتقرار. وقــال إنـــه      

ل خطــرا علــى أن احلالــة يف كوســوفو تشــكلــذلك،  ،يعتقــد ال
. وامتنعـت الصـني عـن    )٧٥(السلم واألمن اإلقليميني والـدوليني 

القـــرار باختـــاذ التصـــويت الـــذي أجـــري الحقـــا فيمـــا يتصـــل 
١٩٩٨( ١١٦٠.(  

موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ٣٠رسالة مؤرخة بو  
أن احلالـة يف كوسـوفو   بـ السـيد يوفـانوفيتش   أفاد رئيس اجمللس 

. وبالتـايل، لـيس   )٧٦(كاملـة وميتوهيا مستقرة وحتت السيطرة ال
إىل البلـدان اجملـاورة، ولـيس هنـاك أي هتديـد      أن متتد مثة خطر 

للسالم واألمن، ولـيس هنـاك أي أسـاس لالسـتناد إىل الفصـل      
  السابع من امليثاق.

صـراحة إىل أن  يشـري  ممثل مصر أن جملس األمن بيَّن و  
ون حكام الفصل السابع من امليثـاق د اتُّخذ يف إلطار أ”القرار 

ــد      ــرر وجــود هتدي أن تســبق ذلــك إشــارة إىل أن اجمللــس قــد ق
مــن  ٣٩للســلم واألمــن الــدوليني كمــا تقتضــي أحكــام املــادة  

اجمللــس ســيد قــراره فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات. وقــال . “امليثــاق
__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

 .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٥(  

  )٧٦(  S/1998/285. 

تبــاع املتطلبــات الدســتورية  اولكــن ينبغــي، مــن ناحيــة املبــدأ،  
  .)٧٧(الواردة يف امليثاق بدقة واحترامها

ــ   ــة اإلنســانية يف   حــدوث ب وعق ــدهور ســريع للحال ت
يف  ٣٩٣٠، عقد جملس األمن اجللسة )٧٨(مجيع أحناء كوسوفو

احلالـة. ويف اجللسـة   تلك ، للنظر يف ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٣
)، مــع امتنــاع  ١٩٩٨( ١١٩٩اجمللــس القــرار  اختــذ نفســها، 

. وخـالل املناقشـة، رأى   عـن التصـويت   عضو واحـد (الصـني)  
ــيس    ممثــل الصــني أن   ــه ل ــة قــد اســتقرت يف كوســوفو وأن احلال

هنــاك نــزاع مســلح واســع النطــاق. وأعــرب عــن اعتقــاده بأنــه 
ينبغـي علـى اجملتمــع الـدويل تقيــيم اجلهـود اإلجيابيــة الـيت تبــذهلا      
حكومــة مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة بطريقــة موضــوعية      

أن احلالــة يف كوســوفو لــذلك،  ،ومنصــفة. وقــال إنــه ال يــرى 
  .)٧٩(دا للسالم واألمن الدولينيتشكل هتدي

ــل اململكــة املتحــدة أن        ــة أخــرى، أكــد ممث ومــن ناحي
جملــس األمــن، باســتناده إىل الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم   

علـى أنـه   املتحدة وبتصنيفه صراحة لتدهور احلالة يف كوسوفو 
ن اللســلم واألمــن يف املنطقــة، ينــذر الــرئيس ســـلوبود     هتديــد  

ــه ســيكون  ــه  ميلوســيفيتش بأن . وذكــر )٨٠(مســؤوال عــن أعمال
 ١١٩٩ممثل الواليـات املتحـدة أن حكومـة بلـده تؤيـد القـرار       

)، ألنه يزيد مـن الضـغط علـى بلغـراد لكـي تتفـاوض       ١٩٩٨(
مع ألبـان كوسـوفو لتحقيـق تسـوية سياسـية تـنص علـى إقامـة         
حكــم ذايت دميقراطــي لشــعب كوســوفو، وحتــول دون النتــائج 

وأكـد أيضـا أن احلالـة تشـكل      املترتبة علـى اسـتمرار الصـراع.   
  .)٨١(هتديدا خطريا للسلم واألمن يف املنطقة

  __________ 

  )٧٧(  S/PV.3868  ١٣و  ١٢، الصفحتان. 

 .١١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٩٩القرار انظر   )٧٨(  

  )٧٩(  S/PV.3930 ٤و  ٣، الصفحتان. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  
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  ٩احلالة   
ــرارات جملــس األمــن      ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠ق

  )١٩٩٩( ١٢٣٩  ) و١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨(
ــة    ــودة يف  ،٤٠١١يف اجللسـ ــه  ١٠املعقـ حزيران/يونيـ
ــذا ،١٩٩٩ ــرار   ختــ ــالل ١٩٩٩( ١٢٤٤اجمللــــس القــ ). وخــ

سـيد يوفـانوفيتش أنـه مـن أجـل حتقيـق السـلم        املناقشة، ذكـر ال 
الدائم واملستقر يف املنطقـة والتأكيـد جمـددا علـى دوري األمـم      
املتحدة وجملس األمن بوصـفهما أعلـى هيئـتني مسـؤولتني عـن      
صون السلم واألمن الدوليني، يتعني نشـر بعثـة لألمـم املتحـدة     
حلفظ السالم يف كوسوفو وميتوهيا. واحتج أيضـا بـأن عمليـة    

قــرارات جملــس األمــن والفصــل    ينبغــي أن تســتند إىل  النشــر 
مبوافقـة مسـبقة   أن تكـون  السادس من ميثاق األمـم املتحـدة، و  

 وقـال إن حكومة مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة.   من وكاملة 
ــرار  ــمن  )١٩٩٩( ١٢٤٤القـ ــي أن يتضـ ــدوان   ينبغـ ــة لعـ إدانـ

علــى مجهوريــة يوغوســالفيا   منظمــة حلــف مشــال األطلســي    
وميثــل  ،اديــة بوصــفه عمــال ينتــهك ميثــاق األمــم املتحــدة  االحت

  .)٨٢(هتديدا للسلم واألمن الدوليني
ــده       ــة بل ــل االحتــاد الروســي إن حكوم ــال ممث ــدوق  تؤي

اجلهود الرامية إىل إجياد هنج شامل إزاء عمليـة حتقيـق اإلعمـار    
، االجتمــاعي واالقتصــادي واالســتقرار وتنميــة منطقــة البلقــان 

. وأعـرب عـن اقتناعـه    فعـاال يف تلـك اجلهـود   وإهنا تؤدي دورا 
اجلهود تتوقف مباشرة على املشـاركة الكاملـة    تلكبأن فعالية 
ــاءة  ــع والبنـ ــل مجيـ ــن ِقبـ ــة    مـ ــا مجهوريـ ــا فيهـ ــة، مبـ دول املنطقـ

ــة  ــالفيا االحتاديـ ــرار   .)٨٣(يوغوسـ ــلوفينيا أن القـ ــل سـ ورأى ممثـ
يف وقتــه وضــروري وحيتــوي يــأيت قــرار هــو ) ١٩٩٩( ١٢٤٤

هبــا جملــس  يعــاجلالعناصــر األساســية الــيت جيــب أن علــى مجيــع 
ــة يف كوســـوفو. وشـــدد علـــى أن جملـــس األمـــن    األمـــن احلالـ

__________ 

  )٨٢(  S/PV.4011 ٧إىل  ٣، الصفحات.  
  .٩إىل  ٧جع نفسه، الصفحات املر  )٨٣(  

ــرف، ــالقرار  يعتـ ــود   ،)١٩٩٩( ١٢٤٤بـ ــا بوجـ ــا فعليـ اعترافـ
ــه   ــوفر،  االتهديــد الــذي يتعــرض ل ــدوليان، وي لســلم واألمــن ال

وفقــا للفصــل الســابع مــن امليثــاق، املشــروعية الختــاذ    متصــرفا
ضرورية لتنفيذ القـرار. وأكـد كـذلك ممثـل سـلوفينيا      التدابري ال

أنه من الواضح بنفس الدرجة أن سيادة الدولـة ليسـت مطلقـة    
وأهنا ال ميكن أن تسـتخدم كـأداة إلنكـار اإلنسـانية ممـا يـؤدى       
إىل هتديــد الســالم. ويف حــني أن احلالــة يف كوســوفو يف الســنة 

ا هتديــد أصــبحت تشــكلحــد أهنــا إىل املاضــية قــد تصــاعدت  
تلـك  خطريا للسلم، فقد أتيحـت فرصـة حقيقيـة للعـدول عـن      

السـتقرار السياسـي   اوإقامـة التـوازن الضـروري لتحقيـق      احلالة
ــدائم يف املســتقبل  يف وأعــرب أعضــاء آخــرون   .)٨٤(والســلم ال
 يوجـه القرار، واعتقادهم بأنـه   ختاذاجمللس أيضا عن تأييدهم ال

ممثـل   ورأى .)٨٥(حنو وضع حد للمأساة اإلنسانية يف كوسوفو
ــل خطــوة حامســة حنــو    ذلــك ختــاذأن ا أيضــافرنســا  ــرار ميث الق

 ن مثـة دلـيال  إممثـل كنـدا    قـال و .)٨٦(تسوية األزمة يف كوسوفو
، من رواندا إىل كوسوفو، يظهـر الكيفيـة الـيت    متعاظما اتارخيي

عـرب احلـدود    متتـد هتدد هبا الصراعات الداخلية أمـن البشـرية، و  
  .)٨٧(ملهازعزع استقرار مناطق بأكتو

ي امتنـــع عـــن التصـــويت، ذوذكـــر ممثـــل الصـــني، الـــ  
شـنت محلـة قصـف عشـوائي      األطلسيمنظمة حلف مشال  أن

مل يسبق هلا مثيل ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة، وقتلـت   
فـــت مـــدين، وأصـــابت اآلالف وخلَّ ١ ٠٠٠ لـــىمـــا يزيـــد ع

وذكـر كـذلك أن احلـرب     يقرب من مليون نازح والجـئ.  ما
ن أكرب كارثة إنسانية يف أوروبا مـا بعـد احلـرب    قد أسفرت ع

__________ 

  .١٣إىل  ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٨٤(  
 ١٥الصفحات و(فرنسا)؛ ١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٥(  

 ١٩ و ١٨ الصـــــــفحتان و(الواليـــــــات املتحـــــــدة)؛   ١٧إىل 
  (اململكة املتحدة). ٢١و  ٢٠الصفحتان و(الربازيل)؛ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٦(  
  .١٦رجع نفسه، الصفحة امل  )٨٧(  
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العاملية الثانية وقوضت على حنو خطـري السـالم واالسـتقرار يف    
  .  )٨٨(منطقة البلقان

  
  ١٠احلالة   
  احلالة بني العراق والكويت  
عقـــب رفـــض العـــراق التعـــاون الكامـــل مـــع اللجنـــة    

ــال       ــام عمـ ــني العـ ــأها األمـ ــيت أنشـ ــدة الـ ــم املتحـ ــة لألمـ اخلاصـ
) ١٩٩١( ٦٨٧قــرار جملــس األمــن مــن (ب) (ط)  ٩ رةبــالفق

 تهعقــد اجمللــس جلســ ،)٨٩(اهلــ نياألســلحة التــابعمفتشــي مــع و
، ونظر يف رسـالة  ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢يف  ٣٨٣١
موجهـة إىل رئـيس    ١٩٩٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩مؤرخة 

جملــس األمــن مــن نائــب رئــيس وزراء العــراق، الســيد طــارق   
يتعامـل  ”فيها، يف مجلـة أمـور، أن العـراق لـن      أعلن ،)٩٠(عزيز
ــة اخلاصــة  األمريكــينيمــع  ونظــر اجمللــس   “.العــاملني يف اللجن

أيضــا يف رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن وزيــر خارجيــة   
 مــن ، فيمــا يتعلــق بانتــهاك طــائرة جتســس أمريكيــة )٩١(العــراق
وعدة تشكيالت من الطائرات احلربيـة األمريكيـة    ٢-يو طراز
ويف الرسالة، ذكر وزيـر خارجيـة العـراق أن     جواء العراقية.األ

الواليات املتحدة قد انتهكت، عن طريق التهديـد العسـكري،   
  سيادة دولة مستقلة وعضو مؤسس لألمم املتحدة.

ممثل الواليات املتحدة إنه يـتعني   قالوخالل املناقشة،   
علـــى العـــراق أن يفهـــم أن أهدافـــه لـــن تتحقـــق إال باالمتثـــال 

لكامل لقرارات جملس األمن ذات الصلة. وذكّـر بـأن العـراق    ا
إىل االعتـراض   ١٩٩٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩قد سعى يف 

جنســـية أمريكيــة ضــمن اللجنـــة    علــى وجــود مفتشــني ذوي   
__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٨(  
  .١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٧انظر القرار   )٨٩(  
  )٩٠(  S/1997/829.  
  )٩١(  S/1997/867.  

ممثلـة يف اللجنـة اخلاصـة.     ةدولـ  ٢٠اخلاصة من أصل أكثر من 
مث منع عمليـات تفتـيش اللجنـة اخلاصـة، وتـدخل يف عمليـات       

ــة اخلاصــة.    الر ــة للجن صــد، وهــدد طــائرات االســتطالع التابع
ــر ــل وذكـ ــل  املمثـ ــكأن كـ ــايل  تلـ ــكل، بالتـ ــراءات تشـ ، اإلجـ

انتهاكات جسـيمة اللتزامـات العـراق مبوجـب قـرارات جملـس       
 جــاء يف القــرار األمــن، وهتــدد الســلم واألمــن الــدوليني، كمــا 

. وذكـــر أيضـــا أن العـــراق قـــد أخفـــق يف     )١٩٩٧( ١١٣٧
رضــها اجمللــس، ومل يبــد أي بــادرة علــى أنــه   جمــاالت أخــرى ف

ســــيوقف األنشــــطة والسياســــات الــــيت تســــتهدف هتديــــد      
  .)٩٢(جريانه

ذكـر ممثـل اململكـة املتحـدة أن إكمـال عمـل اللجنـة        و  
علــى  واألمــناخلاصــة بنجــاح أمــر ضــروري لصــيانة الســلم      

ــة    اإلقليمــيالصــعيدين  والــدويل. وذكــر أيضــا أن تقريــر اللجن
زال هناك الكثري من العمل الـذي ينبغـي    اخلاصة يوضح أنه ما

القيام به، ال سيما يف جمـايل األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة،     
ــها وأن      ــا أكملــت مهمت ــالغ بأهن ــا اإلب ــل أن يكــون بإمكاهن قب
العامل أصبح مبنـأى عـن التهديـد الـذي تفرضـه أسـلحة الـدمار        

لعـام  ممثـل السـويد مببـادرة األمـني ا     ذكّـر . و)٩٣(الشامل العراقية
ىل بغـداد، يف  إاليت أرسل فيها بعثـة رفيعـة املسـتوى قبـل شـهر      

حماولة لتفـادي هتديـد ميكـن أن يكـون خطـريا للسـالم واألمـن        
تأييــدهم . وأعــرب أعضــاء اجمللــس باإلمجــاع عــن )٩٤(الــدوليني

)، ودعـوا العـراق إىل التعـاون الكامـل     ١٩٩٧( ١١٣٧لقرار ل
  جنة اخلاصة.اللمع مع قرارات جملس األمن ذات الصلة و

  
__________ 

  )٩٢(  S/PV.3831 ١٣و  ١٢، الصفحتان.  
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  
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  ٤٠املادة   
منعــا لتفــاقم املوقــف، جمللــس األمــن، قبــل أن يقــدم         

ــا يف      ــوص عليهــ ــدابري املنصــ ــذ التــ ــياته أو يتخــ توصــ
، أن يـــدعو املتنـــازعني لألخـــذ مبـــا يـــراه      ٣٩ املـــادة 

مستحسنا من تدابري مؤقتة. وال ختل هـذه   ضروريا أو
التـــــدابري املؤقتـــــة حبقـــــوق املتنـــــازعني ومطالبـــــهم     

ــدم     مب أو ــن أن حيســب لع ــى جملــس األم ركــزهم. وعل
  .حسابه أخذ املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة

  
  مالحظة  
ــرة     ــدابري     املستعرضــةخــالل الفت ــن ت ــس األم اختــذ جمل

، الـيت ميكـن   ٤٠املـادة   إىلحمـددة   إشـارة دون بـ خمتلفة، ولكـن  
ــذا       ــا. ويف ه ــة م ــاقم حال ــع تف ــابع مؤقــت ملن ــا ذات ط اعتباره

مبوجــب  اُتخــذتركيــز علــى القــرارات الــيت  ، جيــري التاجلــزء
وجــود  اأيضــا مســبق يقــرر اجمللـس فيهــا الفصـل الســابع، والــيت  

  من امليثاق. ٣٩هتديد للسالم وفقا للمادة 
ودعــا اجمللــس األطــراف، يف عــدد مــن القــرارات، إىل    

االمتثــال لتــدابري مؤقتــة معينــة منعــا لتفــاقم احلالــة املعنيــة. ومــن 
دعـوات  دعا اجمللس إىل اختاذها ما يلي: (أ) أنواع التدابري اليت 

ــة إليصــال      إىل  ــروف الزم ــة ظ ــاق ســالم؛ (ب) هتيئ ــاز اتف إجن
املساعدة اإلنسانية دومنا عـائق؛ (ج) وقـف األعمـال العدائيـة؛     
ـــ) الـــدعوة إىل نـــزع    ــليم إرهـــايب مزعـــوم؛ (هـ (د) طلـــب تسـ
  السالح؛ (و) الدعوة إىل وضع حد جلميع األعمال اهلجومية.

ن عــدد مــن قــرارات اجمللــس حتــذيرات مــن أنــه وتضــمَّ  
  ســـيجتمعحالـــة عـــدم االمتثـــال ألحكـــام تلـــك القـــرارات  يف
  

  
  
      

  اجمللــس مــن جديــد وينظــر يف اختــاذ خطــوات أخــرى. وتلــك   
األحكـام الـواردة   ب عالقةت ذاالتحذيرات، اليت ميكن اعتبارها 

، جــرى التعــبري عنــها بوســائل خمتلفــة. وحــذر      ٤٠يف املــادة 
يف حالــة عــدم تنفيــذ   ،، مــن أنــه)٩٥(يف عــدة حــاالت اجمللــس،

أخـرى   إجـراءات سينظر يف اختـاذ   ،التدابري اليت طلبها يف قراره
 جـرى وتدابري إضافية. وخالل املداوالت اليت أجراها اجمللـس،  

طلـــب حمـــدد يتعلـــق ل دعمـــا ٤٠االســـتناد صـــراحة إىل املـــادة 
  .)٩٦(قيد النظر اليت كانت باملسألة

رارات الــيت قــد ُتفســر علــى أهنــا حتمــل وتــرد أدنــاه القــ  
  .٤٠إشارات ضمنية إىل املادة 

  __________ 

ــات     )٩٥(   ــرارات والبيان ــثال، الق ــة:  انظــر، م  خبصــوصالرئاســية التالي
ــة يف أفغانســتان،   ــة يف  ؛ وخبصــوصS/PRST/1999/29احلال احلال
 ١١٣٥و  ،٩)، الفقــــرة ١٩٩٧( ١١٢٧أنغــــوال، القــــرارات 

ــرة ١٩٩٧( ــرة١٩٩٨( ١١٧٣و  ،٦)، الفقـــــ ؛ ١٦ )، الفقـــــ
لبنـود ذات الصـلة باحلالـة يف يوغوسـالفيا السـابقة،      وخبصوص ا

  .١٦)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٩٩القرار 
دور جملــس األمــن يف منــع نشــوب    ”البنــد املعنــون   خبصــوص  )٩٦(  

، رأى ممثـل ماليزيـا أنـه يف سـياق الطبيعـة      “الصراعات املسـلحة 
املــتغرية للصــراعات، جيــب علــى اجمللــس إعــادة النظــر يف النــهج  
واالستراتيجيات املاضية واحلاضرة، ووضع هنج واسـتراتيجيات  

الصـدد، إىل أن   ذلكيف  ،أشاروجديدة تتفق ومطالب العصر. 
بعـض التـدابري    اللجـوء إىل امليثاق يزود اجمللس خبيارات تتضـمن  

 نـزع فتيـل تلـك   املؤقتة اليت ال تشمل استخدام القوة، من أجـل  
الــيت  ٤٠اخليــارات يــرد يف إطــار املــادة   تلــكاحلــاالت. وأحــد 

فــرض احلظــر علــى   الــذي يتضــمنلعمــل اجمللــس،  ســبيالتتــيح 
ة. ومع ذلك، ينبغي، عند الـتفكري يف  األسلحة واجلزاءات اهلادف

اإلجراءات، بـذل كـل جهـد لضـمان أهنـا لـن تسـفر         تلكاختاذ 
 علــى عامــة الســكان عــن أيــة آثــار إنســانية غــري مرغــوب فيهــا  

)S/PV.4072 ٢٢، الصفحة(.  

 اجلزء الثاين
  

 امليثاق  من ٤٠حالة ما وفقا للمادة التدابري املؤقتة ملنع تدهور
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  ٤٠جملس األمن املتعلقة باملادة  مقررات -ألف 
  أفريقيا  
موجهة  ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٩رسالة مؤرخة   

إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم إلثيوبيــا  
لـــدى األمـــم املتحـــدة بشـــأن تســـليم املشـــتبه فـــيهم 

ني فيما يتعلق مبحاولة اغتيال رئيس مجهورية املطلوب
ــا  ــة يف أديــــــس أبابــــ ــر العربيــــ ــا،مصــــ يف  ، إثيوبيــــ

  .١٩٩٥ حزيران/يونيه  ٢٦
نيســان/أبريل  ٢٦املــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٥٤القرار بــ  
حكومـة السـودان إجـراءات    بأن تتخذ ، طالب اجمللس ١٩٩٦

فوريــــة لكفالــــة أن يســــلِّم إىل إثيوبيــــا، ألغــــراض احملاكمــــة، 
ــواؤهم يف   األشــــخاص ــيهم والــــذين مت إيــ ــتبه فــ ــة املشــ الثالثــ
فيمــا يتعلــق مبحاولــة اغتيــال  الــذين كــانوا مطلــوبنيالســودان، 

رئـــيس مجهوريـــة مصـــر العربيـــة يف أديـــس أبابـــا، إثيوبيـــا، يف  
. وإضـافة إىل ذلـك، طالـب اجمللـس     ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦

مســـــاعدة أنشـــــطة الســـــودان بـــــالكف عـــــن االشـــــتراك يف 
نشــطة اإلرهابيــة، وعــن تــوفري امللجــأ واملــالذ وتيســري األ ودعـم 

  .اإلرهابيةللعناصر 
  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  
ــ   تشـــــــرين  ٩املـــــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٨القرار بـــــ

أن جســـامة  ، إذ قـــرراجمللـــسطلـــب ، ١٩٩٦الثـــاين/نوفمرب 
يف شــــرق زائــــري تشــــكل هتديــــدا للســــلم  اإلنســــانية األزمــــة
الـــــدول يف املنطقـــــة هتيئـــــة يف املنطقـــــة، إىل مجيـــــع  واألمـــــن
الالزمة من أجـل التسـوية السـريعة والسـلمية لألزمـة       الظروف

واالمتناع عن أي فعل قد يزيد من تفاقم احلالة، وحـث مجيـع   
األطراف على الدخول دون تأخري يف عمليـة حـوار وتفـاوض    

  سياسيني.
  

تشـــــرين  ١٥املـــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٨٠القرار وبـــــ  
لس تأكيد إدانته جلميـع أعمـال   ، كرر اجمل١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

وإىل وقــف  ،العنــف، ودعوتــه إىل وقــف إطــالق النــار فــورا     
  كامل جلميع أعمال القتال يف املنطقة.

  
  احلالة يف أنغوال  
آب/أغسـطس   ٢٨املؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٢٧القرار ب  
، أعـــرب اجمللـــس عـــن قلقـــه الشـــديد إزاء الصـــعوبات ١٩٩٧

ــن     ــة ع ــة الســلم، الناجت ــأخر    اخلطــرية يف عملي ــا ت أســباب أمهه
االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال (يونيتــا) يف تنفيـــذ       

ــه مبوجــب بروتوكــول لوســاكا. وطالــب    ــأن اجمللــس التزامات ب
ــوال، و   ــة أنغ ــازا    تنجــز تنجــز حكوم ــه خــاص، إجن ــا بوج يونيت

كــامال ودون مزيــد مــن اإلبطــاء، اجلوانــب املتبقيــة مــن عمليــة  
قـد يـؤدي إىل جتـدد القتـال.      السلم، وبأن ميتنعا عـن أي عمـل  

نفــذ يونيتــا علــى الفــور التزاماتــه مبوجــب  يوطالــب أيضــا بــأن 
ــه،      ــع قوات بروتوكــول لوســاكا، مبــا يف ذلــك نــزع ســالح مجي
وحتويل حمطة إذاعة فورغان التابعة له إىل مرفـق إذاعـي حمايـد،    
ــع أحنــاء      ــة يف مجي ــع إدارة الدول ــة تطبي ــام يف عملي ــاون الت والتع

قدم يونيتا علـى الفـور إىل   ياجمللس كذلك بأن  أنغوال. وطالب
اللجنــة املشــتركة، الــيت أنشــئت مبوجــب بروتوكــول لوســاكا، 
ــراد املســلحني       ــع األف ــوام مجي ــة عــن ق ــة وكامل معلومــات دقيق
اخلاضعني لسيطرته، مبا يف ذلـك املفـرزة األمنيـة التابعـة لـزعيم      

سـلحني  ، وأفـراد يونيتـا امل  “شرطة األلغـام ”يونيتا، اليت ُتسمى 
ــراد مســلحني      ــة، وأي أف ــن خــارج احلــدود الوطني ــدين م العائ
آخرين تابعني له مل يتم إبـالغ األمـم املتحـدة عنـهم مـن قبـل،       

هبدف التحقق منهم وجتريدهم من السـالح وتسـرحيهم   وذلك 
وفقا لربوتوكـول لوسـاكا واالتفاقـات املربمـة بـني الطـرفني يف       

عمـد إليهـا يونيتـا    ي حمـاوالت  أيإطار اللجنة املشـتركة، وأدان  
  الستعادة قدراته العسكرية.  
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القرار نفسه أعرب اجمللـس عـن اسـتعداده للنظـر يف     بو  
تثـل  مي فرض تدابري إضافية، مثل القيود التجارية واملاليـة، إذا مل 

ــه مبوجــب بروتوكــول لوســاكا     ــاال كــامال اللتزامات ــا امتث يونيت
  وجلميع قرارات جملس األمن ذات الصلة.

تشـــــرين  ٢٩املـــــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٥القرار بـــــو  
، شـــجب اجمللـــس عـــدم امتثـــال يونيتـــا ١٩٩٧األول/أكتـــوبر 

ــب     ــه مبوجــ ــامال اللتزاماتــ ــاال كــ ــالم ”امتثــ ــات الســ “ اتفاقــ
وبروتوكـــول لوســـاكا وقـــرارات جملـــس األمـــن ذات الصـــلة، 

 تلـــك ). وكـــرر اجمللـــس  ١٩٩٧( ١١٢٧ســـيما القـــرار   وال
يتعــاون و الــدعوات، وطالــب بــأن تتعــاون حكومــة أنغــوال،     

ــا ــم        يونيت ــراقيب األم ــة م ــع بعث ــا كــامال م بوجــه خــاص، تعاون
ــة       ــوفري إمكاني ــها ت ــدة طــرق من ــك بع ــوال، وذل املتحــدة يف أنغ

ــطالعها  ــل اضـ ــاد    الكامـ ــا، وأعـ ــة هبـ ــق املنوطـ ــطة التحقـ بأنشـ
البعثـــة يف حينـــه  أن ُتبلـــغدعوتـــه إىل حكومـــة أنغـــوال  تأكيـــد

ــاك     ــول لوســ ــام بروتوكــ ــا ألحكــ ــا، وفقــ ــات قواهتــ ا بتحركــ
تثـل يونيتـا علـى    ميواإلجراءات املعمول هبا. وطالب أيضـا بـأن   

 ١١٢٧الفــور ودون أي شــروط لاللتزامــات املبينــة يف القــرار  
)، مبا يف ذلك التعاون الكامـل يف تطبيـع إدارة الدولـة    ١٩٩٧(

يف مجيـــع أحنـــاء أنغـــوال، مبـــا يف ذلـــك يف أنـــدولو وبايلونـــدو. 
ــدابري احملــ   مــن  ٤ددة يف الفقــرة والحــظ اجمللــس أن ســريان الت

ــرار  ــدأ يف ١٩٩٧( ١١٢٧الق تشــرين األول/أكتــوبر   ٣٠) يب
ــرة   ١٩٩٧ ــا للفقـــ ــرار   ٢وفقـــ ــن القـــ )، ١٩٩٧( ١١٣٠مـــ
مرة أخرى استعداده الستعراض تلـك التـدابري أو النظـر     وأكد

مـــن القـــرار  ٩و  ٨فـــرض تـــدابري أخـــرى وفقـــا للفقـــرتني يف 
١٩٩٧( ١١٢٧.(  

ــو   ــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧٣القرار بـ ــران/ ١٢املـ  حزيـ
ــه  ــيت اختــذهتا    و، ١٩٩٨يوني إدراكــا مــن اجمللــس للخطــوات ال

ــة للوفـــاء بالتزاماهتـــ      ــة الوحـــدة واملصـــاحلة الوطنيـ يف  احكومـ
ــاكا وإذ   ــاد ن أدابروتوكــول لوس ــيونياحت ــذ  ت ا لفشــله يف التنفي

طالـب  فإنـه  الكامل اللتزاماته الواردة يف بروتوكـول لوسـاكا،   

دون شــروط يف بســط إدارة  تعــاون تعاونــا كــامالييونيتــا بــأن 
ــا يف ذلــك يف      ــوطين، مب ــيم ال ــة أحنــاء اإلقل ــورا يف كاف ــة ف الدول
أنـــدولو وبايلونـــدو ومونغـــو وهناريـــا علـــى وجـــه اخلصـــوص، 

هـذه العمليـة. وكـرر    لعمل على احنسـار  ووقف أي حماوالت ل
اجمللس مطالبته يونيتـا بإكمـال جتـرده مـن السـالح ووقـف أي       

ــه ا  ــا   حمــاوالت الســتعادة قدرات لعســكرية. وطالــب أيضــا يونيت
ــة املــراقبني     ــراد بعث بوقــف أي هجمــات يشــنها أفــراده ضــد أف
ــة الوحــدة واملصــاحلة      ــدوليني، وســلطات حكوم ــوظفني ال وامل

ــدني    ــا يف ذلــك الشــرطة والســكان امل ــة، مب ــو ن.والوطني القرار ب
نفسه أعرب اجمللـس عـن اسـتعداده للنظـر يف فـرض مزيـد مـن        

تثـــل يونيتـــا امتثـــاال تامـــا اللتزاماتـــه مي التـــدابري اإلضـــافية إذا مل
ــات الســلم ”مبوجــب  ــرارات   “اتفاق وبروتوكــول لوســاكا وق

  جملس األمن ذات الصلة.
وكرر اجمللس مطالبته، طوال الفترة املتبقيـة مـن عـامي      
ــا ل، ١٩٩٩و  ١٩٩٨ ــال الكامــل وغــري املشــروط   بيونيت االمتث

. )٩٧()١٩٩٨( ١١٧٣لاللتزامــــات املشــــار إليهــــا يف القــــرار 
ــانبو ــرئيس مــن بي ، )٩٨(١٩٩٩آب/أغســطس  ٢٤مــؤرخ  ،ال

أن الســبب الرئيســي لألزمــة  مــن جديــد أكــد أعضــاء اجمللــس  
ــا     يف ــا اللتزاماهتـــ ــادة يونيتـــ ــال قيـــ ــدم امتثـــ ــو عـــ أنغـــــوال هـــ

بروتوكـول لوسـاكا، وطالـب يونيتـا مـرة أخـرى بـأن         مبوجب
تثــــل فــــورا وبــــدون شــــروط اللتزاماتــــه بتجريــــد املنــــاطق   مي

طرته مــن الســالح والســماح ببســط اإلدارة  حتــت ســي الواقعــة
  احلكومية إليها.

  
  احلالة يف سرياليون  
 تشــرين األول/ ٨املــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٢القرار بــ  
ــوبر  ــة يف ســرياليون تشــكل    ١٩٩٧أكت ــرر اجمللــس أن احلال ، ق

__________ 

ــرارات    )٩٧(   ــر القـــــــ ) ١٩٩٨( ١٢١٩) و ١٩٩٨( ١١٧٦انظـــــــ
  .)١٩٩٩( ١٢٢٩) و ١٩٩٩( ١٢٢١  و

  )٩٨(  S/PRST/1999/26.  
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هتديدا للسلم واألمن الـدوليني يف املنطقـة. وطالـب بـأن تتخـذ      
ــة خطـــوات فو  ــبة العســـكرية احلاكمـ ــة للتخلـــي عـــن  العصـ ريـ

اجملـال إلعـادة احلكومـة املنتخبـة      وإفسـاح السلطة يف سرياليون 
ــا إىل احلكــم والعــودة   النظــام الدســتوري. وكــرر   إىلدميقراطي

ــه إىل العصــبة العســكرية احلاكمــة إلهنــاء      ــد دعوت اجمللــس تأكي
مجيع أعمال العنف ووقـف كافـة أشـكال التـدخل يف توصـيل      

  رياليون.املساعدة اإلنسانية إىل شعب س
إذ قـرر أن احلالـة يف سـرياليون ال تـزال     اختذ اجمللس، و  

ــة،     ــدوليني يف املنطقـــ ــن الـــ ــلم واألمـــ ــدا للســـ ــكل هتديـــ تشـــ
  تشـــــــرين األول/ ٢٢املـــــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٧٠ القـــــــرار
ــوبر  ــع     ١٩٩٩أكت ــاء جبمي ــاألطراف الوف ــه ب ــذي أهــاب في ، ال

ــادة      ــري إعـ ــل تيسـ ــن أجـ ــالم مـ ــاق السـ ــا مبوجـــب اتفـ التزاماهتـ
االســتقرار واملصــاحلة الوطنيــة والتنميــة يف ســرياليون. و الســالم

وأهــــاب اجمللــــس أيضــــا باجلبهــــة املتحــــدة الثوريــــة وقــــوات  
ــدفاع ــوات املســلحة الســابقة لســرياليون/اجمللس     ال ــدين والق امل

الثــــوري للقــــوات املســــلحة وكافــــة اجلماعــــات املســــلحة      
يف ســــرياليون البــــدء فــــورا يف تفكيــــك أســــلحتها   األخــــرى
ــي ــه والتخلـ ــاركة    عنـ ــالم واملشـ ــاق السـ ــام اتفـ ــا ألحكـ ا طبقـ
ــة ــادة ويف برنـــــامج نـــــزع الســـــالح   الكاملـــ التســـــريح وإعـــ
ــاج. ــاب اجمللـــس   اإلدمـ ــك، أهـ ــالوة علـــى ذلـ ــرار وعـ ، يف القـ
جبميــع األطــراف كفالــة وصــول املســاعدات اإلنســانية  نفســه،

بأمــــان ودون عوائــــق إىل احملتــــاجني يف ســــرياليون، وضــــمان 
ــاحترام   ،اإلنســانية ســالمة وأمــن مــوظفي املســاعدة   ــد ب والتقي

أحكــام القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق       
  اإلنسان ذات الصلة.

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤مـؤرخ   ،بيان من الـرئيس بو  
ــاء إىل ادعــا جملــس األمــن اجمللــس العســكري    ،)٩٩(١٩٩٧ لوف

ــاء علـــى    ــيما اإلبقـ ــة الســـالم، وال سـ ــه مبوجـــب خطـ بالتزاماتـ
__________ 

  )٩٩(  S/PRST/1997/52.  

طلـــب إىل مجيـــع األطـــراف والنـــار الســـاري. إطـــالق  وقـــف
لســــالم يف وقــــت العمــــل مــــن أجــــل تنفيــــذ خطــــة ا املعنيــــة
. وأكــد مــن جديــد احلاجــة إىل تقــدمي وعلــى حنــو فعــال مبكــر

املساعدة اإلنسانية وتوزيعها لتلبية االحتياجات احمللية، وطلب 
إىل اجمللــــس العســــكري ضــــمان توصــــيلها بطريقــــة مأمونــــة  

  .للمستفيدين املعنيني
  

  آسيا  
  احلالة يف أفغانستان  
تشــــــرين  ١٥املــــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٧القرار بــــــ  

عـدم اسـتجابة سـلطات     ، قرر اجمللس أن١٩٩٩األول/أكتوبر 
مــــن القــــرار   ١٣الطالبــــان للمطالــــب الــــواردة يف الفقــــرة    

) يشـــكل هتديـــدا للســـلم واألمـــن الـــدوليني. ١٩٩٨( ١٢١٤
ــة     ــة األفغانيـ ــل اجلماعـ ــى أن متتثـ ــس علـ ــر اجمللـ ــة  وأصـ املعروفـ

ــى      ــه الســابقة، وأن تكــف، عل ــا لقرارات ــاال فوري ــان امتث بالطالب
وجـــه اخلصـــوص، عـــن تـــوفري املـــالذ لإلرهـــابيني الـــدوليني       
ومنظمـــاهتم وتدريبـــهم، وأن تتخـــذ التـــدابري الفعالـــة املالئمـــة  
لضمان عدم استخدام األراضي اليت تسـيطر عليهـا كمنشـآت    

إرهابيـة موجهـة    ومعسكرات لإلرهابيني، أو لإلعداد ألعمـال 
ضـــد دول أخـــرى أو مواطنيهـــا أو تنظـــيم تلـــك األعمـــال،      

ــابيني      وأن ــدمي اإلرهـــ ــة لتقـــ ــود املبذولـــ ــع اجلهـــ ــاون مـــ تتعـــ
العدالــة. وطالــب اجمللــس الطالبــان بتســليم أســامة  إىل املتــهمني

الدن بـــدون مزيـــد مـــن التـــأخري إىل الســـلطات املســـؤولة  بـــن
ــام، أو     يف ــرار االهتـ ــه قـ ــه إليـ ــذي وجـ ــد الـ ــلطات البلـ إىل السـ

املسؤولة يف بلد يقوم بإعادته إىل ذلك البلد، أو إىل السـلطات  
ــا        ــه فعلي ــه وتقدمي ــبض علي ــاء الق ــه إلق ــتم في ــد ي املســؤولة يف بل

  العدالة.  إىل
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تشــــــرين  ٢٢مــــــؤرخ  ،الــــــرئيسمــــــن ويف بيــــــان   
ــالغ الأعــرب اجمللــس عــن   ،)١٠٠(١٩٩٩األول/أكتــوبر  قلــق الب

التــدهور بشـــكل خطـــري يف  إزاء احلالــة اإلنســـانية اآلخـــذة يف  
أفغانســـتان، وطلـــب إىل مجيـــع األطـــراف األفغانيـــة، وخباصـــة 
الطالبان، اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لكفالـة عـدم توقـف املعونـة        

 لـك اإلنسانية إىل مجيع من حيتاجون إليهـا، وعـدم القيـام، يف ذ   
وكــاالت اإلنســانية  الالصــدد، بوضــع العراقيــل أمــام أنشــطة     

ــة. وحــث  التابعــة لألمــم املتحــد  ة واملنظمــات اإلنســانية الدولي
اجمللــس مجيــع الفصــائل األفغانيــة علــى التعــاون التــام مــع بعثــة   
األمـــم املتحـــدة اخلاصـــة يف أفغانســـتان واملنظمـــات اإلنســـانية  

الفصـائل، وال سـيما الطالبـان، اختـاذ      تلكالدولية، وطلب إىل 
ة. األفراد وتنقلهم حبريأولئك اخلطوات الالزمة لكفالة سالمة 

طالـــب اجمللـــس مـــرة أخـــرى بـــأن تســـلم  إضـــافة إىل ذلـــك، و
تــــهم أســــامة بــــن الدن إىل الســــلطات الطالبــــان اإلرهــــايب امل

) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٦٧ة على النحو املبني يف قـراره  سؤولامل
لـى ذلـك، أكـد    عـالوة ع . و١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ١٥

ك اجمللس من جديد ما قـرره مـن تنفيـذ التـدابري الـواردة يف ذلـ      
، مـــا مل يبلغـــه  ١٩٩٩تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٤القـــرار يف 

األمــني العــام بــأن الطالبــان قــد امتثلــت امتثــاال كــامال لاللتــزام 
  من ذلك القرار. ٢املبني يف الفقرة 

  
  أوروبا  

  احلالة يف ألبانيا  
آذار/مــــــارس  ١٣مـــــؤرخ   ،بيـــــان مـــــن الــــــرئيس  ب  
ــدهو    ،)١٠١(١٩٩٧ ــق إزاء ت ــق العمي ر أعــرب اجمللــس عــن القل

احلالة يف ألبانيـا. وحـث مجيـع األطـراف املعنيـة علـى االمتنـاع        
عـن القيـام بأعمـال عدائيـة وأعمـال العنـف والتعـاون يف إطـار         

__________ 

)١٠٠(  S/PRST/1999/29. 

)١٠١(  S/PRST/1997/14.  

اجلهود الدبلوماسية املبذولة من أجل التوصـل إىل حـل سـلمي    
ــوار      ــلة احلـ ــلة إىل مواصـ ــراف ذات الصـ ــا األطـ ــة. ودعـ لألزمـ

ــا     ــاء بااللتزامــات املتعهــد هب ــارس  ٩يف السياســي والوف آذار/م
يف تريانــا. وحــث مجيــع القــوى السياســية علــى العمــل  ١٩٩٧

عـالوة  معا بغرض ختفيف التوترات وتسـهيل اسـتقرار البلـد. و   
دعا جملـس األمـن األطـراف إىل عـدم إعاقـة تقـدمي       على ذلك، 

 لــــكيف ذ، املســــاعدة اإلنســــانية للســــكان املــــدنيني، وأشــــار
سـائل االتصـال مفتوحـة    إىل أمهية اإلبقاء على مجيع و ،السياق

  يف البلد.
آذار/مــارس  ٢٨املــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٠١القرار وبــ  
، قرر اجمللس أن احلالة يف ألبانيـا تشـكل هتديـدا للسـلم     ١٩٩٧

واألمــن يف املنطقــة، وأهــاب جبميــع األطــراف املعنيــة يف ألبانيــا 
التعـــاون مـــع قـــوة احلمايـــة املتعـــددة اجلنســـيات والوكـــاالت   

لكفالــة إيصــال املســاعدة اإلنســانية بصــورة  اإلنســانية الدوليــة 
  مأمونة وعاجلة.

حزيران/يونيــه  ١٩املــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١١٤القرار بــو  
، شدد اجمللس على ضرورة امتناع مجيع األطـراف املعنيـة   ١٩٩٧

عن األعمال العدائية وأعمال العنـف، ودعـا األطـراف املشـاركة     
  بات.إىل مواصلة احلوار السياسي وتسهيل عملية االنتخا

  
  البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة  
  احلالة يف كرواتيا  
كــــــانون  ١٥املــــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٣٧القرار بــــــ  

، حــــث اجمللــــس بقــــوة األطــــراف علــــى ١٩٩٦الثاين/ينــــاير 
االمتناع عـن أي أعمـال مـن جانـب واحـد قـد تعرقـل تسـليم         

إىل اتيا يف كرواألمم املتحدة الستعادة الثقة عملية السلطة من 
اإلدارة االنتقاليــة أو تنفيــذ االتفــاق األساســي، وشــجعها علــى 
مواصــلة تنفيــذ تــدابري بنــاء الثقــة مــن أجــل هتيئــة منــاخ تســوده  
ــة اللتزاماهتــا     ــة. ودعــا األطــراف إىل أن متتثــل بدق الثقــة املتبادل
مبوجب االتفاق األساسي وأن تتعـاون تعاونـا تامـا مـع اإلدارة     
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ا األطـــراف يف االتفـــاق األساســـي إىل االنتقاليـــة. ودعـــا أيضـــ
ــاعد يف     ــاالت واملنظمـــات الـــيت تسـ ــع الوكـ ــع مجيـ ــاون مـ التعـ

شـى مـع واليـة    ااألنشطة املتصلة بتنفيـذ ذلـك االتفـاق، مبـا يتم    
  اإلدارة االنتقالية.

ــدر يف   و   ــي، صـــ ــان رئاســـ ــباط/فرباير  ٢٣يف بيـــ شـــ
احلكومة الكرواتيـة بـأن لتعزيـز    األمن ذكّر جملس  )١٠٢(١٩٩٦
حقــوق األشــخاص املنــتمني إىل األقليــة الصــربية صــلة    احتــرام

عن القلـق البـالغ    أعربوبالنجاح يف تنفيذ االتفاق األساسي، 
 إزاء حالة الالجئني من مجهوريـة كرواتيـا الـراغبني يف العـودة.    

ــة حــىت   وقتئــذ يف ذلــك الصــدد.  وأدان عــدم اختــاذ تــدابري فعال
ــة أن تتكفــل بالبــت    الســريع يف وطلــب إىل احلكومــة الكرواتي

وأكــد علــى أن ممارســة  مجيــع الطلبــات املقدمــة مــن الالجــئني.
الســكان الصــرب احمللــيني حلقــوقهم، ومنــها احلــق يف البقــاء يف 
ديارهم أو مغادرهتا أو الرجوع إليها بأمان وكرامـة، واملطالبـة   
باستعادة ممتلكاهتم، ال جيـوز أن تكـون مشـروطة بـإبرام اتفـاق      

مجهوريـــة كرواتيـــا ومجهوريـــة  بشـــأن تطبيـــع العالقـــات بـــني 
يوغوسالفيا االحتاديـة. وطلـب اجمللـس إىل احلكومـة الكرواتيـة      
أن تتخــذ، فــورا، التــدابري الالزمــة لــتمكني األشــخاص املعنــيني 
من ممارسة حقوقهم على الوجه األكمل. وطلب اجمللس أيضـا  
إىل احلكومة الكرواتيـة أن تلغـي القـرار الـذي سـبق أن اختذتـه       

العمل مبواد القانون الدستوري الـيت تـؤثر علـى     بوقفويقضي 
حقوق األقليات القوميـة، وأن تشـرع يف إنشـاء حمكمـة مؤقتـة      

  اإلنسان.  حلقوق
ــرئيس بو   ــن الــ ــان مــ ــؤرخ  ،بيــ ــبتمرب  ٢٠مــ أيلول/ســ
، أقـــر اجمللـــس بـــاخلطوات الـــيت اختـــذهتا حكومـــة  )١٠٣(١٩٩٦

 .)١٠٣(كرواتيا إلعـادة إدمـاج الالجـئني واملشـردين يف كرواتيـا     
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥املؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٩القرار بو

__________ 

)١٠٢(  S/PRST/1996/8.  
)١٠٣(  S/PRST/1996/39.  

، طلب اجمللس من حكومة مجهورية كرواتيـا والطائفـة   ١٩٩٦
الصــــربية احملليــــة أن تتعاونــــا مــــع اإلدارة االنتقاليــــة يف هتيئــــة 
الظروف واختاذ اخلطوات األخـرى الالزمـة إلجـراء انتخابـات     

وأكد اجمللـس   اسي.حملية يف املنطقة وفقا ألحكام االتفاق األس
أمهية تقيـد الطـرفني التـام بالتزاماهتمـا، علـى النحـو        جمددا على

ــوق       ــايري حق ــى مع ــاحترام أعل ــاق األساســي، ب احملــدد يف االتف
إشــاعة جــو مــن الثقــة  وتشــجيعاإلنســان واحلريــات األساســية 

ــا يف ــيني بغــض النظــر عــن أصــلهم      بــني م ــع الســكان احملل مجي
 ،يف هــذا الصــدد، رواتيــاالعرقــي، وحــث حكومــة مجهوريــة ك

  .على ضمان احترام حقوق مجيع اجملموعات العرقية الوطنية
  

  السابقة احلالة يف يوغوسالفيا  
تشـــــــرين  ١املـــــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٤رار وبـــــــالق  

، دعــا اجمللــس مجيــع األطــراف إىل التقيــد ١٩٩٦األول/أكتــوبر 
الــدقيق جبميــع التزاماهتــا مبوجــب اتفــاق الســالم، وأعــرب عــن    

مه أن ينظر يف فرض تـدابري يف حالـة عـدم قيـام أي طـرف      اعتزا
  بالوفاء بالتزاماته احملددة مبوجب اتفاق السالم بصورة ملموسة.

  
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١رســالة مؤرخــة    

رئيس جملس األمن مـن نائـب املمثـل الـدائم للمملكـة      
يرلنــدا الشــمالية لــدى   أاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و  

  )١٠٤(ةاألمم املتحد
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٧رســالة مؤرخــة    

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم للواليـــات   
  )١٠٥(املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة

  
__________ 

)١٠٤(  S/1998/22.  
)١٠٥(  S/1998/272.  



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1344 09-25531 
 

أيلول/سـبتمرب   ٢٣املؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٩٩القرار ب  
، طالــب اجمللــس مجيــع األطــراف واجلماعــات واألفــراد ١٩٩٨

النـار   إطـالق ظ على وقف بوقف األعمال العدائية فورا واحلفا
يف كوســـــوفو، مجهوريـــــة يوغوســـــالفيا االحتاديـــــة، تعزيـــــزا  
الحتمــــاالت إجــــراء حــــوار جمــــد بــــني ســــلطات مجهوريــــة  
يوغوســالفيا االحتاديــة وزعامــة الطائفــة األلبانيــة الكوســوفية      
والتقليل مـن خمـاطر حـدوث كارثـة إنسـانية. وطالـب كـذلك        

ــة وزع  ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــلطات مجهوريـ ــة سـ ــة الطائفـ امـ
األلبانية يف كوسوفو بأن تتخذ فورا خطوات من أجل حتسـني  
احلالة اإلنسانية وتفادي حـدوث الكارثـة اإلنسـانية الوشـيكة.     
وعالوة على ذلك، قـرر اجمللـس، يف حالـة عـدم اختـاذ التـدابري       

والقـرار  ) ١٩٩٨( ١١٩٩اختاذهـا يف القـرار   باحملددة املطالـب  
ختاذ إجراءات أخـرى وتـدابري   )، أن ينظر يف ا١٩٩٨( ١١٦٠

  إضافية لصون أو استعادة السالم واالستقرار يف املنطقة.
  
  
  
  

  ٤١ املادة  
ــا جيــب اختــاذه مــن         جمللــس األمــن أن يقــرر م

ــوات املســلحة      ــيت ال تتضــمن اســتخدام الق ــدابري ال الت
ــم     ــاء األمـ ــه أن يطلـــب إىل أعضـ ــه، ولـ ــذ قراراتـ لتنفيـ

ــدابري. وجيــوز   ــق هــذه الت أن يكــون مــن   املتحــدة تطبي
ــالت     ــادية واملواصــ ــالت االقتصــ ــف الصــ ــها وقــ بينــ
احلديديــــة والبحريــــة واجلويــــة والربيديــــة والربقيــــة     
والالسلكية وغريها من وسـائل االتصـال وقفـا جزئيـا     

  .الدبلوماسية أو كليا وقطع العالقات
  

ــو   ــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٤٤القرار بـ ــران/ ١٠املـ  حزيـ
ــه ــو  ١٩٩٩ يونيـ ــه اخلصـ ــأن ، طالـــب اجمللـــس علـــى وجـ ص بـ
مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة العنـــف والقمـــع يف      تنـــهي

ــدأ       ــها، وأن تبـ ــق منـ ــن التحقـ ــورة ميكـ ــورا وبصـ ــوفو فـ كوسـ
انســـــحاب مجيـــــع القـــــوات العســـــكرية وقـــــوات  عمليــــات 
والقوات شبه العسكرية من كوسـوفو وتنجزهـا علـى     الشرطة

ــا جلــدول      ــها، وذلــك وفق مراحــل وبصــورة ميكــن التحقــق من
ــين ــذه   زمـ ــتم تنفيـ ــرعة، يـ ــود    وبسـ ــر الوجـ ــع نشـ ــالتزامن مـ بـ
الــــدويل يف كوســــوفو. وطالــــب أيضــــا بــــأن يضــــع   األمــــين
حتريـــر كوســـوفو واجلماعـــات األلبانيـــة الكوســـوفية      جـــيش

املسـلحة األخـرى حـدا علـى الفـور جلميـع األعمـال اهلجوميـة         
وبــأن ميتثلــوا ملتطلبــات التجريــد مــن الســالح حســبما حيــددها  

ــدويل بال   ــين ال ــيس الوجــود األم ــل اخلــاص   رئ ــع املمث تشــاور م
  لألمني العام.

  
  
  
  
  

  مالحظة  
اختـــــذ جملـــــس األمـــــن  املستعرضـــــةخـــــالل الفتـــــرة   
مـا يتعلـق    ، يف٤١استند فيهما صـراحة إىل املـادة    )١٠٦(قرارين

األطفـال  ”قيـد نظـره املعنـونني    اجمللـس  بالبندين اللذين أبقامهـا  
ــلح  ــراع املســـ ــراعات  ”و  “والصـــ ــدنيني يف الصـــ ــة املـــ محايـــ

  .)١٠٧(“املسلحة
__________ 

  )، على التوايل.١٩٩٩( ١٢٦٥) و ١٩٩٩( ١٢٦١القراران   )١٠٦(
يف سـياق مناقشـات مواضـيعية    كانـت  رغم أن هذه اإلشـارات    )١٠٧(

مبوجــــب الفصــــل الســــابع   عتمــــد )، ومل ُتريــــةقطحالــــة ال (

 الثالثاجلزء
  

  القوة املسلحة التدابري اليت ال تتطلب استخدام
 من امليثاق٤١وفقا للمادة
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واختــذ اجمللـــس، بعــد أن قـــرر أن كــل حالـــة تشـــكل      
هتديدا للسالم، تدابري مبوجب الفصل السابع من نـوع التـدابري   

مــا يتعلــق مبــا يلــي: االحتــاد   يف ٤١املنصــوص عليهــا يف املــادة  
نغـــوال التـــام (يونيتـــا) يف أنغـــوال واجلبهـــة أالـــوطين الســـتقالل 

 أفغانستان والسـودان  املتحدة الثورية يف سرياليون والطالبان يف
والعــــراق ومجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتاديــــة، مبــــا يف ذلــــك  
كوسوفو. وقرر اجمللـس أيضـا إهنـاء اجلـزاءات املفروضـة سـلفا       

اجلماهرييـــة و ضـــد يوغوســـالفيا الســـابقة ٤١مبوجـــب املـــادة 
  العربية الليبية.

ــرة     ــالل الفتــ ــةوخــ ــس، يف  ا املستعرضــ ــرف اجمللــ عتــ
 ،)١٠٨(١٩٩٨حزيران/يونيــــه  ٢٩أدىل بــــه الــــرئيس يف  بيــــان
، بأنـه  “األطفال والصـراع املسـلح  ”ما يتعلق بالبند املعنون  يف

، ينبغـي مراعـاة تأثريهـا    ٤١كلما مت اختاذ تدابري مبوجب املـادة  
علـــى الســـكان املـــدنيني، مـــع وضـــع احتياجـــات األطفـــال       

  االعتبار هبدف حبث االستثناءات اإلنسانية املالئمة.  يف
رضــت مبوجبــها س األمــن، الــيت فُوتــرد مقــررات جملــ   

ألـف؛ ويعكـس    قسـم ، يف ال٤١مبادئ املـادة  تستند إىل تدابري 
  باء القضايا البارزة اليت أثريت يف مداوالت اجمللس. قسمال
  

  ٤١جملس األمن فيما يتعلق باملادة  مقررات - ألف 
ــدابري    ــةالتـ ــتقالل   املفروضـ ــاد الـــوطين السـ علـــى االحتـ
  التام  نغوالأ
ــ   ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧القرار بـ ــطس  ٢٨) املـ آب/أغسـ
، قرر اجمللـس أن متنـع مجيـع الـدول مجيـع كبـار مسـؤويل        ١٩٩٧

االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال (يونيتـا) وأفـراد أسـرهم        
املباشرة الراشدين من دخول أراضـيها أو عبورهـا. وقـرر اجمللـس     

__________ 

 ٤١تلقــي الضــوء علــى تطبيــق اجمللــس املــادة  يامليثــاق، فهــ مــن
  .وتفسريه هلا

)١٠٨(  S/PRST/1998/18.  

ر أو أيضا أن تقوم مجيع الدول بتعليق أو إلغاء مجيـع وثـائق السـف   
التأشريات أو تراخيص اإلقامة اليت صدرت لكبار مسؤويل يونيتا 

الراشــدين، وطلــب اإلغــالق الفــوري   وأفــراد أســرهم املباشــرة 
القرار نفســه، بــو والكامـل جلميــع مكاتــب يونيتـا يف أراضــيها.  

جلنــة اجلــزاءات املنشــأة عمــال بــالقرار   أيضــا إىلاجمللــس طلــب 
  .) مراقبة تنفيذ التدابري١٩٩٣(  ٨٦٤

حزيران/يونيــه  ١٢املــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧٣القرار بــو  
، قرر اجمللس، مـع اسـتثناء أنغـوال، أن تقـوم مجيـع الـدول       ١٩٩٨

الــيت توجــد هبــا لالحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال أمــوال   
وموارد مالية، مبا يف ذلك أي أموال ناشئة أو ناجتة عن ممتلكـات  

ؤويل االحتـــاد الـــوطين لالحتـــاد الـــوطين كمنظمـــة أو لكبـــار مســـ 
ــرة ال  أو ــرهم املباشـ ــراد أسـ ــدينأفـ ــالقرار   راشـ ــال بـ ــددين عمـ احملـ

)، مبطالبة مجيع األشخاص والكيانات املوجـودة  ١٩٩٧( ١١٢٧
ــة      ــوارد املاليـ ــوال واملـ ــذه األمـ ــتفظ هبـ ــيت حتـ ــا والـ ــل أقاليمهـ داخـ

بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة    بتجميدها وضمان عدم توفريها
القرار نفســه، قــرر اجمللــس أن تتخــذ مجيــع بــو لالحتــاد الــوطين.

الــدول التــدابري الالزمــة ملنــع مجيــع االتصــاالت الرمسيــة بقيــادة  
االحتــاد الـــوطين يف منــاطق أنغـــوال الــيت مل تبســـط فيهـــا إدارة    
الدولة. وحظـر اجمللـس أيضـا االسـترياد املباشـر أو غـري املباشـر        

الــيت  لكــل أنــواع املــاسمجيــع البلــدان  مــن أنغــوال إىل أراضــي
ختضع لنظـام شـهادة املنشـأ الـذي وضـعته حكومـة أنغـوال.         ال

  من نوعه. اوكان فرض حظر على املاس فريد
  

ــدابري    ــذةالتــ ــدة     املتخــ ــة املتحــ ــق باجلبهــ ــا يتعلــ فيمــ
  (سرياليون)  الثورية

ــ   تشـــــــرين  ٨املـــــــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٢القرار بـــــ
، قرر اجمللس أن متنع مجيـع الـدول أفـراد    ١٩٩٧األول/أكتوبر 

صبة العسـكرية احلاكمـة واألفـراد البـالغني مـن أسـرهم مـن        الع
دخــول أو عبــور أراضــيها، حســبما هــو حمــدد مبوجــب الفقــرة 

يكن دخول أو عبـور أي شـخص منـهم    ما مل من القرار،  ١٠
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وعالوة علـى ذلـك،    ذن من جلنة اجلزاءات.إإقليم دولة معينة ب
فط قــرر اجمللــس أيضــا أن متنــع مجيــع الــدول بيــع أو توريــد الــن  

ــلحة    ــة واألس ــدةواملنتجــات النفطي ــع   واألعت ذات الصــلة جبمي
أنواعهــــا إىل ســــرياليون، مبــــا يف ذلــــك األســــلحة والــــذخرية  
واملركبـــات واملعـــدات العســـكرية واملعـــدات شـــبه العســـكرية 
ــار املعــدات، عــن طريــق مواطنيهــا أو مــن أراضــيها     وقطــع غي

القرار بـ باستخدام السفن أو الطائرات اليت ترفع أعالمها. و أو
نفسه، قرر اجمللـس إنشـاء جلنـة تابعـة جمللـس األمـن تتـألف مـن         

وإبـــالغ اجمللـــس  القـــرار يـــع أعضـــاء اجمللـــس ملتابعـــة تنفيـــذ مج
  أعماهلا مع مالحظاهتا وتوصياهتا.  عن

ــو   آذار/مــارس  ١٦) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٦القرار ب
، قرر اجمللـس أن ينـهي، علـى الفـور، احلظـر املفـروض       ١٩٩٨

واملنتجـات النفطيـة أو توريـدها إىل سـرياليون،      على بيع النفط
  ).١٩٩٧( ١١٣٢من القرار  ٦املشار إليه يف الفقرة 

ــه  ٥املـــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧١القرار بـــو   حزيران/يونيـ
ــرار     ١٩٩٨ ــا يف الق ــود املشــار إليه ــرر اجمللــس أال تســري القي ، ق
ــد األســلحة   ١٩٩٧( ١١٣٢ ــع أو توري ــدة) علــى بي ذات  واألعت

ن يكــون اســتخدامها يف ســرياليون مقصــورا علــى الصــلة املقــرر أ
فريق املراقبني العسكريني التابع للجماعة االقتصادية لدول غـرب  

  أفريقيا أو األمم املتحدة.
  

  التدابري املتخذة فيما يتعلق بالطالبان (أفغانستان)  
تشــــــرين  ١٥املــــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٧القرار بــــــ  

 يـــع الـــدولقـــرر اجمللـــس أن تقـــوم مج، ١٩٩٩األول/أكتـــوبر 
بعــدم الســماح  ١٩٩٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٤ اعتبــارا مــن

ألي طائرة باإلقالع أو اهلبوط يف أراضـيها إذا كانـت متتلكهـا    
أو تستأجرها أو تشغلها الطالبان أو أي طـرف لصـاحلها وفقـا    
ملا تقـرره جلنـة اجلـزاءات املنشـأة مبوجـب القـرار نفسـه ملتابعـة         

ــذه. ــس أيضــا أن   تنفي ــرر اجملل ــد    وق ــدول بتجمي ــع ال ــوم مجي تق
األموال وغريها من املوارد املاليـة، مبـا يف ذلـك األمـوال اآلتيـة      

أو الناشئة من ممتلكات تابعة للطالبان أو تسيطر عليها بشـكل  
  مباشرة أو غري مباشر، وفقا ملا تقرره جلنة اجلزاءات.

  
التـــدابري املتخـــذة فيمـــا يتعلـــق بتســـليم املشـــتبه فـــيهم    

حماولـــة اغتيـــال رئـــيس مجهوريـــة مصـــر  املطلـــوبني يف
ــا ، يف   ــا، إثيوبيـ   حزيـــران/ ٢٦العربيـــة يف أديـــس أبابـ

  ١٩٩٥يونيه 
نيســان/أبريل  ٢٦املــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٥٤القرار بــ  
ــإجراء ختفــيض    ١٩٩٦ ــدول ب ــع ال ــرر اجمللــس أن تقــوم مجي ، ق

ــات     ــودين يف البعثـ ــوظفني املوجـ ــتوى املـ ــدد ومسـ ــبري يف عـ كـ
ســودانية، وتقييــد حركــة كــل مــن الدبلوماســية والقنصــليات ال

ــن   ــى م ــك يبق ــة    أولئ ــوظفني داخــل أراضــيها أو مراقب ــك امل تل
ــاذ       ــدول إىل اختـ ــع الـ ــا مجيـ ــك، دعـ ــافة إىل ذلـ ــة. وإضـ احلركـ
خطــوات لتقييــد دخــول أعضــاء حكومــة الســودان وموظفيهــا  
  وأفراد القوات املسلحة السودانية إىل أراضيها أو عبورهم هلا.

آب/أغسـطس   ١٦ملـؤرخ  ا ،)١٩٩٦( ١٠٧٠القرار بو  
، قرر اجمللس أن حترم مجيع الـدول الطـائرات املسـجلة يف    ١٩٩٦

اخلطوط اجلوية  السودان، أو اليت متلكها أو تستأجرها أو تشغلها
ذن بـــاإلقالع مـــن أراضـــيها أو الـــرتول فيهـــا الســـودانية، مـــن اإل

التحليــق فوقهــا، وكــذلك الطــائرات التابعــة ألي هيئــة، أينمــا   أو
ــا  ــان مقرهـ ــا،  كـ ــان تنظيمهـ ــة  الـــيت ومكـ ــوط اجلويـ متلـــك اخلطـ

الســودانية جــزءا كــبريا منــها أو تــتحكم فيــه، أو الــيت متلكهــا أو   
  تشغلها حكومة السودان أو سلطاته العامة. تستأجرها أو

  
  ما يتعلق بالعراقيالتدابري املتخذة ف  
تشــــــرين  ١٢املــــــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٧القرار بــــــ  

اســتمرار انتــهاك العــراق   ، أدان اجمللــس ١٩٩٧الثــاين/نوفمرب 
اللتزاماتـــه املقـــررة مبوجـــب القـــرارات ذات الصـــلة بالتعـــاون  

قـراره  الكامل مع اللجنة اخلاصة يف تنفيذ واليتها، مبا يف ذلـك  
إىل فـرض شـروط علـى تعاونـه      يغري املقبول والقاضـي بالسـع  
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ــة. و  ــة اخلاصـ ــمـــع اللجنـ ــه، بـ ــرر القرار نفسـ ــا اجمللـــسقـ ، وفقـ
)، ضــرورة قيــام الــدول ١٩٩٧( ١١٣٤مــن القــرار  ٦ للفقــرة

دون أي تأخري مبنـع دخـول مجيـع املسـؤولني العـراقيني وأفـراد       
القوات املسلحة العراقية املسؤولني عن حـاالت عـدم االمتثـال    

  .من القرار إىل أقاليمها أو عبورهم إياها ١الفقرة   املبينة يف
  

التـــــدابري املفروضـــــة علـــــى مجهوريـــــة يوغوســـــالفيا   
  ذلك كوسوفو  يف  االحتادية، مبا

آذار/مـــارس  ٣١املـــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٦٠القرار بـــ  
ــتقرار   ١٩٩٨ ــلم واالسـ ــز السـ ــراض تعزيـ ــرر اجمللـــس، ألغـ ، قـ

املواد املتصـلة  ومجيع الدول بيع األسلحة  كوسوفو، أن متنع يف
من مجيع األنواع، كالعتاد والذخرية واملركبـات العسـكرية    هبا

غوســالفيا االحتاديــة، واملعــدات وقطــع الغيــار، إىل مجهوريــة يو
ــا     مبــا ــذلك بواســطة رعاي ــدها ب تلــك فيهــا كوســوفو، أو تزوي

الدول أو انطالقا من أراضيها أو باسـتخدام السـفن الـيت ترفـع     
ــا وطائر ــطة   اعلمهـ ــدريب لألنشـ ــليح والتـ ــع التسـ ــا، وأن متنـ هتـ

عـة  القرار نفسه، قرر اجمللـس إنشـاء جلنـة تاب   بو اإلرهابية هناك.
  .القرار تنفيذجمللس األمن ملتابعة 

  
  التدابري املتخذة فيما يتعلق بيوغوسالفيا السابقة  
تشـــــــرين  ١املـــــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٤لقرار بـــــــا  

، الحــــــظ اجمللـــــس مــــــع االرتيــــــاح  ١٩٩٦األول/أكتـــــوبر  
االنتخابات اليت دعا إىل إجرائها يف اتفاق السالم متت يـوم   أن
ــبتمرب  ١٤ ــر أن    ١٩٩٦أيلول/س ــنة واهلرســك، وذك يف البوس
ــة حنــو حتقيــق أهــداف اتفــاق    إجرا ءهــا يشــكل خطــوة جوهري

ــالســالم. و ــرر اجمللــس  ب ــرة   ،القرار نفســه، ق ــا للفق ــن  ٤طبق م
)، أن ينــهي فــورا التــدابري املشــار إليهــا ١٩٩٥( ١٠٢٢ قــراره

  من ذلك القرار. ١يف الفقرة 
  
  

  التدابري املتخذة فيما يتعلق باجلماهريية العربية الليبية  
آب/أغســطس  ٢٧املــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٩٢القرار بــ  
 قراريـه ، أكد اجمللـس مـن جديـد بقـاء التـدابري احملـددة يف       ١٩٩٨
) سارية املفعول وملزمـة لكـل   ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨

 ١٦الصـدد علـى أحكـام الفقـرة      لكالدول األعضاء، وأكد يف ذ
ــرار   ــن الق ــرر أن تعلّــ ١٩٩٣( ٨٨٣م ــذكورة  )، وق ــدابري امل ق الت

عــام تقريــرا إىل اجمللــس يفيــد بوصــول     أعــاله إذا قــدم األمــني ال  
ــهمّي ــة،   إىلن املتـــ ــام احملكمـــ ــهما أمـــ ــدا بغـــــرض حماكمتـــ هولنـــ

ــو ــة  حكومــة  أنب ــة العربي ــة قــدمت إىل الســلطات  اجلماهريي الليبي
مــا يتعلــق بــتفجري طــائرة احتــاد  القضـائية الفرنســية أدلــة مقنعــة يف 

  ).UTA 772( ٧٧٢النقل اجلوي 
ــالة مؤرخــــة  بو   ــان/أبريل  ٥رســ موجهــــة  ١٩٩٩نيســ

ــن   إىل ــس األم ــيس جمل ــأن الشــروط     )١٠٩(رئ ــام ب ــاد األمــني الع أف
ــرار   ــا يف القـ ــوص عليهـ ــتوفيت.  ١٩٩٨( ١١٩٢املنصـ ــد اسـ ) قـ

، الحـظ  )١١٠(١٩٩٩نيسـان/أبريل   ٨مؤرخ  ،بيان من الرئيسوب
مت الوفاء بالشروط اخلاصـة بتعليـق جمموعـة واسـعة     قد اجمللس أنه 

ســلحة والتـــدابري  مــن تــدابري الســالح اجلــوي وذات الصــلة باأل     
اعتبـارا مـن    ةليبيـ اجلماهرييـة العربيـة ال  الدبلوماسية املفروضة على 

. ويف بيان الحق، أشار اجمللس إىل تعليـق  ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٥
 ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨التــدابري املنصــوص عليهــا يف القــرارين    

)، وأكد من جديد عزمه على رفـع تلـك التـدابري، وفقـا     ١٩٩٣(
  .)١١١(صلةللقرارات ذات ال

  
  األطفال والصراع املسلح  
آب/أغســطس  ٢٥املــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦١القرار بــ  
ــد   ١٩٩٩ ــن جديـ ــس مـ ــد اجمللـ ــل    ، أكـ ــد التعامـ ــتعداده عنـ اسـ

__________ 

)١٠٩(  S/1999/378.  
)١١٠(  S/PRST/1999/10.  
)١١١(  S/PRST/1999/22.  
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ــع ــلح،  مـ ــراع املسـ ــاالت الصـ ــدابري مبوجـــب  لـــدى  حـ ــاذ تـ اختـ
التـدابري علـى األطفـال،    تلك أثر النظر يف من امليثاق،  ٤١ املادة

  ءات اإلنسانية املناسبة.بغية النظر يف حتديد االستثنا
  

  محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة  
ــ   أيلول/ســبتمرب  ١٧املــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٥القرار ب
خـذت تـدابري مبوجـب    ، أكد اجمللس اسـتعداده، كلمـا اتُ  ١٩٩٩
من امليثاق، للنظـر يف تأثريهـا علـى السـكان املـدنيني،       ٤١املادة 

ــال، وذلــ    ــار احتياجــات األطف ك بقصــد النظــر  آخــذا يف االعتب
  .املناسبة نسانيةاإلاالستثناءات  يف
  

  ٤١ة باملادة قلعاملناقشة الدستورية املت  -باء 
اخلطـوط العريضـة للممارسـة املتبعـة     قسم ني هذا الـبـي  

ــس،  ــا توضــح تفســريه     يف اجملل ــار أهن ــيت ميكــن اعتب ــادئ ال للمب
يف دراسـات  قسـم  . ويورد هذا ال٤١املنصوص عليها يف املادة 

يتعلق مبمارسـة اجمللـس    احلجج اليت أثريت فيماإفرادية  التحا
خبصوص التدابري املتخذة إزاء االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام     
ألنغوال، واجلبهة الثورية املتحـدة يف سـرياليون، ونظـام طالبـان     

ــة يوغوســالفيا  والعــراق،  ،يف أفغانســتان، والســودان  ومجهوري
ماهرييـة العربيـة الليبيـة.    واجل ،يف ذلـك كوسـوفو   مبـا االحتادية، 

أثـــر اجلـــزاءات علـــى  ١٨ وإضـــافة إىل ذلـــك، تتنـــاول احلالـــة 
ــة  ــلحة؛ وتتنـــاول احلالـ ــراعات املسـ ــر  ١٩ األطفـــال يف الصـ أثـ

  اجلزاءات على املدنيني يف الصراعات املسلحة.
  

  ١١احلالة   
ــذة في   ــدابري املتخــ ــوطين  التــ ــاد الــ ــق باالحتــ ــا يتعلــ مــ

  ال)لالستقالل التام ألنغوال (أنغو
ــة    ــودة يف  ،٣٨١٤يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢٨املعقـ
)، الــذي يــنص ١٩٩٧( ١١٢٧، اختــذ اجمللــس القــرار  ١٩٩٧

على فرض تدابري إضافية على االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام    

ألنغـــوال (يونيتـــا) يف حالـــة عـــدم تنفيـــذ التزاماتـــه مبوجـــب       
بروتوكــول لوســاكا. وخــالل املناقشــة، أشــار ممثــل أنغــوال إىل 

ه قـد آن األوان لتطبيـق اجملموعـة الثانيـة مـن العقوبـات علـى        أن
ذلــك ). ويف ١٩٩٣( ٨٦٤النحــو املنصــوص عليــه يف القــرار  

الصـــدد، أعـــرب عـــن تأييـــد حكومـــة بلـــده الكامـــل للتـــدابري  
العتقادهــــا ) ١٩٩٧( ١١٢٧املنصــــوص عليهــــا يف القــــرار   

اعتقادا راسخا بأهنا تشكل أداة فعالـة ستسـاعد علـى اجتنـاب     
تلـك التـدابري    ب وتسريع عجلـة عمليـة السـالم. وقـال إن    احلر
رز علــى حنــو منصــف الفــارق الواجــب بــني الــذين ميتثلــون   ـتبــ

را ـلربوتوكــول لوســاكا والــذين يفضــلون معاملتــه بوصــفه حبــ 
علـــى ورق. وأضــــاف أن حكومــــة بلــــده نفــــذت التزاماهتــــا  

  .)١١٢(وتصرفت حبسن نية وبروح من املرونة الفائقة
للجنـوب األفريقـي فـرض    ماعة اإلمنائيـة  اجلوأيد ممثلو   

ــدابري إضــافية إذا مل  ــواردة يف     ت ــا لألحكــام ال ــل احتــاد يونيت ميتث
. وحــث ممثــل ليســوتو مجيــع الــدول  )١١٣(بروتوكــول لوســاكا

 ١١٢٧األعضـــاء علـــى تنفيـــذ التـــدابري املتوخـــاة يف القـــرار      
ــراد    ١٩٩٧( ــات أفـ ــد حتركـ ــة لتقييـ ــدابري الالزمـ ــاذ التـ )، واختـ

ــا، واال ــت      يونيتـ ــس يف وقـ ــها اجمللـ ــيت فرضـ ــدابري الـ ــال للتـ متثـ
  .)١١٤(سابق

حكومــة اإلعــراب عــن موقــف  وكــرر ممثــل الربازيــل    
بلده بشأن العقوبات، مشـريا إىل أن العقوبـات وسـيلة خطـرية     
جيب ادخارها للمواقف البالغة اخلطـورة. وذكـر أنـه ميكـن أن     

فــرض العقوبــات آثــار مؤذيــة للســكان األبريــاء      عــن نجم تـــ
اجملــاورة، ولــذا جيــب ممارســة أقصــى درجــات ضــبط   وللبلــدان

ــتفكري يف أي إجــراء مبوجــب الفصــل       ــدور ال ــا ي ــنفس حينم ال
__________ 

)١١٢(  S/PV.3814 ٤، الصفحة.  
 ١٠ حتان(مـالوي)؛ والصـف   ٧ و ٦املرجع نفسـه، الصـفحتان     )١١٣(

 ١٣ (موزامبيــق)؛ والصــفحة ١٢(ليســوتو)؛ والصــفحة  ١١ و
  (جنوب أفريقيا). ١٥  و ١٤(زمبابوي)؛ والصفحتان 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٤(
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السابع من امليثاق. وذكر أيضـا أنـه جيـب النظـر إىل العقوبـات      
األخـــري حينمـــا يتضـــح أن اجلهـــود املـــالذ كـــأداة مـــن أدوات 

تعد جمدية. ومع ذلـك، أصـبح مـن الواضـح أن      الدبلوماسية مل
  .)١١٥(املوقف يف أنغوالذلك يواجه مثل  اجمللس

وأكد ممثـل االحتـاد الروسـي، وهـو عضـو يف جمموعـة         
الدول املراقبة الثالث (الترويكا) بشـأن التوصـل إىل تسـوية يف    

موجهـة  أنغوال، أن عملية فـرض جـزاءات إضـافية علـى يونيتـا      
وملموسة، ولن تؤثر على ممثلي يونيتـا الـذين هـم أعضـاء      بدقة

ــا ــة   يف الربملـ ــع اللجنـ ــاونون مـ ــذين يتعـ ــة أو الـ ن أو يف احلكومـ
ــرض       ــل فـ ــروط لتأجيـ ــع شـ ــه مت وضـ ــاف أنـ ــتركة. وأضـ املشـ
اجلـــزاءات واحتمـــال رفعهـــا، باإلضـــافة إىل اعتمـــاد جـــزاءات 

متامـا وبسـرعة بالتزاماتـه مبوجـب      يِف أخرى ضد يونيتا إذا مل
بــأن ة بلــده بروتوكــول لوســاكا. وأعــرب عــن اعتقــاد حكومــ 

يرسل رسالة قوية لكنـها ضـرورية وواضـحة     هذا من شأنه أن
يقبل بعد اليوم وضـع   بأن صرب اجملتمع الدويل قد نفد، وأنه لن

العقبــات يف طريــق تنفيــذ عمليــة الســالم يف أنغــوال أو عــدم       
. وأشــار ممثــل اليابــان إىل )١١٦(احتــرام قــرارات اجملتمــع الــدويل

ون الـدول  بد هلا مـن تعـا   القائال إهنا التدابري، تلك أمهية تنفيذ 
اجملاورة. وذكر أنه ينبغي أن يضع يونيتا نصب عينه أن جملـس  

إصـرار   ةاألمن مستعد للنظر يف اختاذ مزيد من التـدابري يف حالـ  
  .)١١٧(يونيتا على رفضه الوفاء بالتزاماته

وذكــر ممثــل كينيــا أن حكومــة بلــده ارتبطــت بعمليــة    
لـها  بة أمـ، وأهنـا تسـجل خيـ   ١٩٧٥السالم يف أنغوال منذ عـام  

إزاء احلالــة. وأعــرب عــن اعتقــاد وفــد بلــده بــأن صــرب اجملتمــع  
الدويل قد أخذ يف النفـاد، وأن الوقـت قـد حـان الختـاذ تـدابري       

__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٥(
  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٧(

ــة     ــه مبوجــــب عمليــ ــذ التزاماتــ ــأخره يف تنفيــ ــا لتــ ــد يونيتــ ضــ
  .)١١٨(السالم

، مـع أنــه صـّوت لصـاحل القـرار،      مثـل مصـر  كانت ملو  
ــا   ــة فيم ــة نظــر خمتلف ــع  وجه ــإلزام مجي ــق ب ــان   يتعل ــدول حبرم ال

فقــد  :رهاـعــائالت قيــادات اليونيتــا مــن دخوهلــا أو املــرور عبــ 
أن هــــو بـــدأ قـــانوين ملالتـــدابري تشـــكل خرقـــا تلـــك اعتـــرب أن 

عقوبة بـدون جرميـة. ونـادى بعـدم جـواز معاقبـة العـائالت         ال
سوى صـلة القـرىب بتلـك القيـادات. وأضـاف       ـادون جريرة هل

ن صور العقاب اجلمـاعي  التدابري تشكل صورة متلك أن مثل 
الذي ترفضه مصر بشدة من حيث املبدأ. وشاطره هذا الـرأي  
ــن حتفظــات بصــدد        ــذي أعــرب ع ــتاريكا ال ــل كوس أيضــا ممث

موضــحا أن اإلشــارات إىل األســر املباشــرة ملســؤويل يونيتــا،     
كــون  جملـــرد  فــرض املســؤولية  عــين ضــمنا   تلــك اإلشــارات ت 

ام جزاءات جيـب  الشخص أحد أفراد األسرة. وقال إن أي نظ
يكــــون ســــوى وســــيلة مؤقتــــة ملمارســــة الضــــغط علــــى    أال

ــدوليني.      ــيت هتــدد الســالم واألمــن ال ــات ال احلكومــات أو اهليئ
، يف رأيه، وسيلة من وسائل الـدفاع  هي وأضاف أن اجلزاءات

اجلمــاعي املشــروع للمجتمــع الــدويل، ميارســه يف إطــار النظــام 
ذلك ملتحــدة. ولــالقــانوين الــذي أنشــئ مبوجــب ميثــاق األمــم ا

تصــبح اجلــزاءات وســيلة خفيــة بشــكل أو   الســبب، ينبغــي أال
ــور ت     ــدخل يف أم ــة احلــرب أو للت ــآخر ملمارس ــدرج ب ــا ن أساس

الواليـة احملليــة للـدول. وجيـب تصــميم اجلـزاءات بعنايــة     ضـمن  
املشـروعة   ري السياسـات غـري  ـلكي تتمكن من حتقيق هدف تغي

تصـبح   ب، جيـب أال السـب ذلك للحكومة أو للهيئـة املعنيـة. ولـ   
ــاء، وأن تفســر دائمــا يف     ــة ســكان أبري اجلــزاءات وســيلة ملعاقب
أضيق احلدود. وأشار، يف هذا السـياق، إىل اجلوانـب اإلجيابيـة    

بعـد فتـرة زمنيـة     تصبح نافذة إال للقرار، وهي أن اجلزاءات لن
جيعل يف إمكـان يونيتـا أن يتوقـف يف مسـريته وأن      معقولة، مما

__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(
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ــا  ــاه سياسـ ــذ  يعكـــس اجتـ ــل تنفيـ ــروعة قبـ ــري املشـ ، وأن هاته غـ
اجلزاءات صممت على أساس تنفيذها ضـد قـادة يونيتـا وضـد     
ــذاء الســكان       ــك لكــي تتجنــب إي ــة سياســية، وذل ــه كهيئ عمل

  .)١١٩(املدنيني، الذي قد ينجم عن العقوبات االقتصادية
ويف حــني أدان ممثــل الربتغــال تكتيكــات يونيتــا، ذكــر   

ن سـلوكه قـد تـرك جملـس األمـن      أنه يتعني على يونيتـا إدراك أ 
خيارات أخرى عدا خيـار فـرض جـزاءات إضـافية، الـيت       دون

أعدت لتحث يونيتا على التحـرك يف االجتـاه الصـحيح. ورأى    
ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أن اجلـــزاءات قويـــة وعمليـــة وقابلـــة  

ن بلـده مسـتعد للنظـر يف فـرض اجمللـس املزيـد       قـال إ لإلنفاذ، و
. وشــاطره هــذا الــرأي )١٢٠(تجب يونيتــامــن التــدابري إذا مل يســ

وهو موقف حكومة بلده اإلعراب عن ممثل فرنسا الذي كرر 
رك ـتـ ـأن العقوبات ينبغي أن تكون مقيدة بفتـرة حمـددة، وأن يُ  

  .)١٢١(بت فيهـأمر متديدها جمللس األمن لي
ــودة يف  ،٣٨٩١ويف اجللســة    ــه  ١٢املعق حزيران/يوني
). وأعربـــت  ١٩٩٨( ١١٧٣، اختـــذ اجمللـــس القـــرار   ١٩٩٨

غالبية أعضاء اجمللس عـن أسـفها السـتمرار عـدم إحـراز تقـدم       
يف عملية السالم، ودعوا يونيتـا جمـددا، خـالل املـداوالت الـيت      

ــق ب جــرت في ــا يتعل ــك اختــاذ م ــرار، ذل ــل  إىل الق ــذ الكام التنفي
. وأيـد ممثـل أنغـوال    )١٢٢(اللتزاماته مبوجب بروتوكول لوسـاكا 

إجـراءات  ا ستشـجع علـى اختـاذ    أهنـ حمتويات القرار، على أمل 
__________ 

  .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٩(
  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٠(
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٢١(
)١٢٢(  S/PV.3891 ــفحتان ــدة)؛   ٤ و ٣، الصـــــــ ــة املتحـــــــ (اململكـــــــ

(االحتــاد  ٦ و ٥الصــفحتان و(الربازيــل)؛  ٥ و ٤الصــفحتان و
ــي)؛  ــفحةوالروســـ ــني)؛  ٦ الصـــ ــفحتان و(الصـــ  ٧ و ٦الصـــ
ــويد)؛  ــفحةاو(الســـ ــا)؛  ٧ لصـــ ــفحتان و(غامبيـــ  ٨ و ٧الصـــ

(الواليــات  ١٠الصــفحة و(البحــرين)؛  ٨ الصــفحةو(اليابـان)؛  
  (الربتغال). ١١الصفحة واملتحدة)؛ 

ــاء       ــذي أحــرز فعــال أثن ــيح احلفــاظ علــى التقــدم ال ملموســة تت
. وأعــرب ممثــل اململكــة املتحــدة، متكلمــا  )١٢٣(عمليــة الســالم

باسـم االحتــاد األورويب، عـن تأييــده اختــاذ جملـس األمــن املزيــد    
من التدابري ضد يونيتا. وقال إن اجلزاءات القائمة تركـت أثـرا   

ال، عـــالوة علـــى ذلـــك، إن اجلـــزاءات اإلضـــافية إجيابيـــا. وقـــ
ترمي إىل إنزال العقاب، بـل ترمـي إىل تشـجيع يونيتـا علـى       ال

  .)١٢٤(االنتهاء من تنفيذ عملية السالم
ترك جمللس األمـن  ُيـ وذكر ممثل الربازيل أنه إذا كان مل  

ــإن        ــا، ف ــى يونيت ــزاءات إضــافية عل ــرض ج ــار ســوى ف أي خي
بري تقع حصـرا علـى عـاتق قيـادة     املسؤولية عن فرض هذه التدا

ــا القصــرية النظــر  ــل كوســتاريكا إىل أن  )١٢٥(يونيت . وأشــار ممث
القـرار هلـا أهـداف حمـددة بقـوة. فهـي       فرضـها  اجلزاءات الـيت ي 

تســعى  تركـز للمــرة األوىل علــى املصــاحل احلقيقيــة ليونيتــا، وال 
اجلماعة بالوفاء بالتزاماهتـا. وعـالوة   تلك قيام  سوى إىل كفالة

لــك، فقــد أبــدى جملــس األمــن مزيــدا مــن التســاهل        علــى ذ
، ليقــوم ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٣بإعطائــه يونيتــا مهلــة حــىت  

جيب عليه أن يفعله. وهكذا، حصل على تنبيه مؤقـت قبـل    مبا
. وذكــر ممثــل الســويد أن مــدى التــدابري   )١٢٦(تنفيــذ اجلــزاءات

املتخــذة يف القــرار، مــدعوما بإمجــاع اجمللــس، ســيبعث برســالة  
ة إىل السيد سافيميب مفادها أن اجملتمع الدويل لـن يقبـل   واضح

بأن تواصل يونيتا عرقلتها لعملية السالم. وأعـرب، يف الوقـت   
التـدابري  تلـك  نفسه، عـن اعتقـاده بـأن تـأخري موعـد بـدء نفـاذ        
  .)١٢٧(سيكون حافزا مفيدا ليونيتا على الوفاء بالتزاماته

__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٦(
  .٦ املرجع نفسه، الصفحة  )١٢٧(
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يف تـــا وأكـــد ممثـــل اليابـــان أنـــه إذا فكـــر زعمـــاء يوني   
علـى  من أثـر اجلزاءات اليت يدعو إليها القرار على سيترتب  ما

سبيل هلم سـوى   بقائهم السياسي ذاته، فإهنم سيدركون أن ال
أن يتعاونوا تعاونا كـامال ودون إبطـاء، مـن أجـل إجنـاز املهـام       

. واســــتند ممثــــل )١٢٨(املتبقيــــة مبوجــــب بروتوكــــول لوســــاكا
الـيت أظهـرت أن اجلـزاءات    سلوفينيا إىل جتربة الشهور املاضـية  

احملــددة األهــداف ميكــن أن يكــون هلــا تــأثري إجيــايب. وقــال إن   
، وميكن أن تغـري مـن   “اجلزاءات احملددة األهداف هلا تأثريها”

ــار اجلــزاءات لضــمان       ــي أن يســتخدم خي ــا وينبغ ســلوك يونيت
  .)١٢٩(تنفيذ يونيتا املهام املتبقية من بروتوكول لوساكا

املتحـدة أن اجلـزاءات املنصـوص    وذكر ممثل الواليات   
ــايري واضــحة      ــاك مع ــة، وأن هن ــة وقوي ــرار موجه ــا يف الق عليه

ــا   ــرض   )١٣٠(لفرضــها وكــذلك لرفعه ــا أن ف ــل كيني . ورأى ممث
ر يونيتـــا علـــى املضـــي يف العمليـــة ـتـــدابري إضـــافية ســـوف جيبـــ

السلمية وسوف يعيد من جديد ترسـيخ سـلطة جملـس األمـن.     
األمـــن تـــدابري إضـــافية، ولـــذلك فإنـــه يلـــزم أن يتخـــذ جملـــس 
  .)١٣١(ويتضمن القرار، يف رأيه، تلك التدابري

أن يتخـذ  وشـك  يوذكر ممثل الربتغال أن جملس األمن   
يفـرض جمموعـة ثالثـة مـن التـدابري اإللزاميـة علـى يونيتـا.         قرارا 

ــنمط      ــرار مؤســف وإن كــان ضــروريا يف ضــوء ال ــه ق ــال إن وق
ــة       ــام عملي ــا ألحك ــال يونيت ــدم امتث ــن ع الســالم يف املســتمر م

أنغوال، أي بروتوكول لوسـاكا، وقـرارات جملـس األمـن ذات     
أيار/مـايو   ١٩واخلطـة الـيت أقرهتـا اللجنـة املشـتركة يف       ،الصلة
ُتفـــرض  ال. وذكــر أيضـــا أن تلـــك التــدابري اإلضـــافية   ١٩٩٨

وهــو االســتكمال  كهــدف يف حــد ذاتــه، فهــدفها واضــح، أال 
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٨(
  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٠(
  .١١ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣١(

ــدم يف املقــ     ــيت خت ــة الســالم، ال ــاجح لعملي ام األول الشــعب الن
  .)١٣٢(األنغويل نفسه، مبا يف ذلك يونيتا

  
  ١٢احلالة   
ــدة      ــة املتحــ ــا يتعلــــق باجلبهــ ــذة فيمــ ــدابري املتخــ التــ

  (سرياليون)  الثورية
يف أعقاب االنقالب العسكري الذي قامت به اجلبهة   

، اختـــذ اجمللـــس يف ١٩٩٧أيار/مـــايو  ٢٥املتحـــدة الثوريـــة يف 
 ١٩٩٧شـرين األول/أكتـوبر   ت ٨املعقـودة يف   ،٣٨٢٢اجللسة 
فـرض اجمللـس حظـرا    بذلك القـرار  ). و١٩٩٧( ١١٣٢القرار 

على توريد األسلحة والنفط، وقيودا علـى سـفر أفـراد العصـبة     
  العسكرية احلاكمة وأسرهم.

وأثناء املناقشة أدان أعضاء اجمللس باإلمجاع االنقـالب    
ل العســكري، وأيــدوا التــدابري الــواردة يف القــرار. ورحــب ممثــ 

ــة     ــر أن اجلماعـ ــرار، وذكـ ــواردة يف القـ ــام الـ ــا باألحكـ نيجرييـ
ــدابري إضــافية       ــد إدراج ت ــا تري ــدول غــرب أفريقي االقتصــادية ل
وأشد صرامة يف القرار. ومع ذلك، تعترب حكومة بلـده القـرار   
ــة      ــا، وتعتقــد أن املهــم هــو إمســاع الرســالة املتعلق تطــورا إجيابي

توري والسـالم يف  بالتصميم الـدويل علـى إحـالل النظـام الدسـ     
سـيما   سرياليون بصـوت عـال وواضـح إىل مجيـع املعنـيني، وال     

ــده، يــ    ــة بل ــة. ويف رأي حكوم بعث مشــروع ـالعصــبة احلاكم
. )١٣٣(لــبس فيهــا بتلــك الرســالة الــيت ال القــرار علــى حنــو واٍف

ــدويل    ــا أن اجملتمــع ال بفرضــه جــزاءات علــى  وذكــر ممثــل كيني
ــة. ويعيــد تأكيــد التزامــه ب العصــبة احلاكمــة  ستـــُرفع الدميقراطي

اجلــزاءات حاملــا تتخلــى العصــبة احلاكمــة عــن الســلطة ويعــاد    
وأعــرب عــن القلــق إزاء   ـَّـــاح. تنصــيب حكومــة الــرئيس كب  

مسـتدركا بقولـه   اآلثار اإلضافية املترتبة علـى تلـك اجلـزاءات،    
__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٢(
)١٣٣(  S/PV.3822 ٥، الصفحة.  
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مــدروس ” وفــد بلــده يعتقــد أن ذلــك الضــغط ضــروري وإن 
زاحـة العصـبة احلاكمـة غـري     جيدا من جانب اجملتمـع الـدويل إل  

  .)١٣٤(“فريتاون  القانونية يف
ــرض        ــى فـ ــنص علـ ــرار يـ ــا أن القـ ــل فرنسـ ــر ممثـ وذكـ

 ،جلهود اإلقليميـة دف االتدابري هدف مماثل هللتلك جزاءات. و
االســــتعادة الســــريعة للحكومــــة الدميقراطيــــة والنظــــام هــــو و

ــد ُحــددت  اجلــزاءات حبيــث ميكــن احلــد مــن     الدســتوري. وق
ــار اإلنســان  ــا     اآلث ــى الســكان. وذكــر كــذلك أهن ــة عل ية الواقع

تشمل فقط تنقل أعضاء العصبة احلاكمة وعائالهتم، وكـذلك  
إمدادات األسلحة والنفط. وذكـر أن هنـاك اسـتثناءات بصـفة     
ــة املنشــأة        ــيتعني علــى اللجن ــراض اإلنســانية. وس خاصــة لألغ

االســتثناءات لشــعب البلــد تلــك مبوجـب القــرار ضــمان محايــة  
  .)١٣٥(بالغ من احلظرمن التضرر ال

وأشــار ممثــل اململكــة املتحــدة إىل أن جملــس األمــن،        
بفرضه حظرا دوليا على األسـلحة والـنفط علـى أفـراد العصـبة      

ــة، وبتقيــ  ــم، سيوضــح     هيدـاحلاكم ــدخول هل ــنح تأشــريات ال م
للنظام غري الشرعي يف فريتاون أن اجملتمع الدويل بأسره ملتـزم  

احلكومــــة املنتخبــــة  بإحبــــاط االنقــــالب العســــكري وإعــــادة
  .)١٣٦(دميقراطيا
ويف حني أعرب ممثل بولنـدا عـن تأييـد حكومـة بلـده        

قال إهنا تدرك املخاطر املمكنـة املتعلقـة   فقد لفرض العقوبات، 
باســتخدام هــذه التــدابري، خاصــة فيمــا يتصــل بآثارهــا الســلبية  
املمكنة على احلالة اإلنسانية يف سرياليون. وذكر أيضا أنه مـن  

ــروري ــات   ذلـــك ، يف الضـ ــام العقوبـ ــمل نظـ ــياق، أن يشـ السـ
املقتــرح مجلــة أمــور أخــرى منــها آليــة لإلعفــاءات علــى أســس 

يتعلـق بـالنفط واملنتجـات النفطيـة، رهنـا بالرصـد        إنسانية فيما
__________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٤(
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٦(

الفعال إليصـاهلا. وشـدد علـى أن التـدابري املقترحـة يف القـرار،       
لـده  فيها احلظر الشـامل علـى األسـلحة، الـذي يوليـه وفـد ب       مبا

أمهية قصوى، ينبغي أن تسـتهدف العصـبة العسـكرية وممثليهـا     
. ورأى ممثـل مجهوريـة كوريـا أن فـرض     )١٣٧(استهدافا صـارما 

بد منـه   العقوبات على النحو املنصوص عليه يف القرار خيار ال
. وقـال ممثـل   )١٣٨(للمساعدة على استعادة احلكومة الدسـتورية 

يت مارسـها اجمللـس   الـ االحتاد الروسي إن وسائل الضغط القوية 
الـيت تضـمنت حظـر توريـد األسـلحة      وعلى العصـبة احلاكمـة،   

واألعتــدة العســكرية والــنفط واملنتجــات النفطيــة وفــرض قيــود 
علـــى التأشـــريات املمنوحـــة لزعمـــاء االنقـــالب، مت صـــقلها      
ــس       ــدافا حمــددة. وأعــرب عــن ســروره ألن جمل لتســتهدف أه

للتقليـل  منــه  اولـة  األمن قد اختذ تـدابري احتياطيـة إضـافية يف حم   
من أي آثار جانبية غري مقصودة للجـزاءات، وخباصـة مـن أي    
أثر سليب على احلالة اإلنسانية. وأعـرب عـن اقتنـاع وفـد بلـده      
بــأن اهلــدف مــن اجلــزاءات لــيس معاقبــة الطــرف الــذي هــدد    

الطـــرف. ذلــك  الســلم واألمـــن الــدوليني، بـــل تغــيري ســـلوك    
ال ميكنـهما حتقيـق   هنائيـة  ومنطق وممارسة أنظمـة اجلـزاءات الال  

، يف رأيـــــه، آثـــــارا يتركـــــانذلـــــك، مـــــن حيـــــث املبـــــدأ، و
والحـــظ ممثـــل الربتغـــال أن القـــرار يســـعى إىل . )١٣٩(عكســـية

ــبل    ــرياليون بالسـ ــا يف سـ ــة دميقراطيـ ــة املنتخبـ ــتعادة احلكومـ اسـ
السلمية. وذكر أن وفـد بلـده يفهـم هـذه العقوبـات علـى أهنـا        

اكمـة تتـبني أن اجملتمـع    أداة سياسية تستهدف جعل العصبة احل
تلــك مبــاالة. و القانونيــة بــال ينظــر إىل أعماهلــا غــري الــدويل ال

العقوبات مصممة لعقاب أولئك الذين رفضوا بصفة مسـتمرة  
االمتثال لقواعد الدميقراطية، وهي ليست موجهـة ضـد شـعب    

  .)١٤٠(سرياليون
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٧(
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٨(
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٠(
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وأشار ممثل الواليات املتحدة إىل أنه قـد جـرى انتقـاء      
يلـي: منـع توريـد األسـلحة واملنتجـات       بعنايـة، كمـا  اجلزاءات 

النفطيـــة، وفـــرض قيـــود علـــى ســـفر أفـــراد العصـــبة احلاكمـــة  
القـرار يطلـب إىل مجيـع الـدول التعـاون يف      قال إن وأسرهم. و

ــد      ــادية، عنـ ــة االقتصـ ــأذن للجماعـ ــدابري، ويـ ــك التـ ــق تلـ تطبيـ
االقتضـــاء ووفقـــا للمعـــايري الدوليـــة املطبقـــة، بتفتـــيش الســـفن 

لـــة إىل ســـرياليون لكفالـــة االمتثـــال للقـــرار. وال يفـــرض الداخ
ــرار  ــدواء أو غريهــا مــن     الق ــذاء أو ال ــى شــحنات الغ ــودا عل قي

يتضــــمن أحكامــــا إلجــــراء هــــو االحتياجــــات األساســــية. و
أن املمثـل  استعراض منتظم لتنفيذ اجلـزاءات وأثرهـا. وأضـاف    

اجلــزاءات قــد صــممت حبيــث تــؤثر أشــد التــأثري علــى العصــبة  
ة غري الشرعية يف سـرياليون، وتفـرض يف الوقـت نفسـه     احلاكم

أخــف عــبء علــى الســكان املــدنيني. وذكــر أيضــا أن القــرار   
 :وضــح كيــف ميكــن للعصــبة احلاكمــة إهنــاء تلــك اجلــزاءات   ي

ــة ســرياليون الشــرعية      ــادة حكوم ــق إع ــن طري ــك ع . )١٤١(وذل
وأكد ممثل شيلي على أن جملس األمن يتحرك بصورة متزايـدة  

ــاء.   ات علــى القــادة ال حنــو فــرض عقوبــ  علــى الســكان األبري
القـرار يتضـمن يف الوقـت نفسـه مفهـوم االسـتعراض       قال إن و

يف ذلـك اسـتعراض    الدوري للحالة اإلنسانية يف سرياليون، مبـا 
  .)١٤٢(أثر العقوبات

  
  ١٣احلالة   
  التدابري املتخذة فيما يتعلق بالطالبان (أفغانستان)  
للمطالــب الــواردة يف أعقــاب عــدم اســتجابة الطالبــان   

، عقد اجمللـس  )١٤٣()١٩٩٨( ١٢١٤من القرار  ١٣يف الفقرة 
__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤١(

 ,١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(

ــالفقرة   )١٤٣( ــرار مـــن  ١٣بـ )، طالـــب اجمللـــس  ١٩٩٨( ١٢١٤القـ
ريب اإلرهــابيني الــدوليني  الطالبــان باالمتنــاع عــن إيــواء وتــد    

ومنظماهتم، وبـأن تتعـاون مجيـع الفصـائل األفغانيـة مـع اجلهـود        
 الرامية إىل تقدمي اإلرهابيني املدانني إىل العدالة.

). ١٩٩٩( ١٢٦٧يتصــل باختــاذ القــرار  فيمــا ٤٠٥١اجللســة 
لقــرار، ل هوخــالل املناقشــة أعــرب ممثــل أفغانســتان عــن تأييــد   

ــواردة يف     وقــال إن حكومــة بلــده تــرى أن جمموعــة التــدابري ال
 “حيهم الباكســتانينيلناصــ” القــرار إشــارة كافيــة للطالبــان و 

 “السياسـة املغـامرة  ”بأن اجملتمع الدويل يشـعر بقلـق بـالغ إزاء    
اليت تتبعها باكستان والطالبان، والـيت هـي هتديـد كـبري للسـلم      

ــرار     ــدوليني. وذكــر أيضــا أن الق ــن ال ) ١٩٩٩( ١٢٦٧واألم
علــى املــوارد املاليــة للطالبــان، الــيت جتــيء أساســا مــن        يــؤثر 

خــدرات، ولــيس لــه أي تــأثري علــى األمــة  عائــدات االجتــار بامل
األفغانية نفسها. وأشار إىل األحكام الواردة يف القرار املتعلقـة  

ــيت تؤكــد     ــتثناءات اإلنســانية، ال ــى باالس إيصــال املســاعدة  عل
اإلنسانية إىل الشـعب األفغـاين. وقـال إن حكومـة بلـده تتوقـع       

حتـت تصـرفه   املوجـودة  أن يستخدم جملس األمن كل اآلليـات  
ن أجل التطبيق الـدقيق الصـارم للجـزاءات مـن جانـب مجيـع       م

  .)١٤٤(الدول األعضاء والوكاالت الدولية
وذكـــرت ممثلـــة الواليـــات املتحـــدة أنـــه إذا مل تســـلم    

ُتنفذ ســــيومــــا،  ٣٠الطالبــــان أســــامة بــــن الدن يف غضــــون  
اجلــزاءات. وأشــارت إىل أن التــدابري الــواردة يف القــرار ســتقيد 

طالبـان، وجتمـد   الغلها حركـة  ليت تشِّـ حقوق هبوط الطائرات ا
حسابات الطالبان يف مجيـع أحنـاء العـامل، وحتظـر االسـتثمار يف      
أي مشروع متلكه الطالبان أو تسيطر عليـه. وأكـدت أنـه مـن     

اجلزاءات حمدودة وأهنا تستهدف بتحديـد  تلك ر أن املهم تذكُّ
دقيــق احلــد مــن مــوارد ســلطات الطالبــان. وأضــافت أن هــذه   

ال متس شـعب أفغانسـتان، وسـتعمل حكومـة بلـدها       اجلزاءات
مــع جلنــة اســتعراض اجلــزاءات علــى تنفيــذها بطريقــة ال تعطــل 

  .)١٤٥(تقدمي املساعدة اإلنسانية للشعب األفغاين
__________ 

)١٤٤(  S/PV.4051 ٢، الصفحة.  
 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(
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ومن ناحية أخرى، أعرب ممثل ماليزيا عن القلـق إزاء    
آثار ونتائج التدابري الواردة يف القـرار علـى شـعب أفغانسـتان.     

مة بلده على اقتناع بأن اجلـزاءات ضـد أي بلـد    وقال إن حكو
عندما تسـتخدم مجيـع التـدابري     ُيلجأ إليها إال وشعب ينبغي أال

السلمية األخرى وتفشل. وقال إهنـا أداة إكـراه ينبغـي اللجـوء     
إليها حبذر شديد بسبب عواقبـها اخلطـرية غـري املقصـودة علـى      

علــى  الســكان األبريــاء. وذكــر أيضــا أن لوفــد بلــده حتفظــات 
استخدام اجلزاءات إلحداث التغيريات املرغوب فيهـا يف نظـام   
مستهدف. وقد أظهرت التجربة أهنـا نـادرا مـا جتـدي بالنسـبة      

فقــد ذلــك أو األهــداف املرجــوة، وبــدال مــن املرجــو للهــدف 
جلبت لعامة الناس املعاناة. وأشار إىل أن فرض جزاءات علـى  

شــرة علــى عمــوم كون لــه آثــار مباشــرة وغــري مباتالطالبــان ســ
الســكان األفغــان يف كــل جانــب تقريبــا مــن جوانــب حيــاهتم. 

تبـاع هنـج علـى مراحـل يف     اوأضاف أن وفد بلده كان يفضل 
ــال إن    ــة. وق ــس معاجلــة احلال ــي أن يتخــذ اجملل ــوة  ،ينبغ كخط

ــدابري       ــبني عــزم اجمللــس اجلــاد علــى اختــاذ ت ــا ي ــرارا قوي أوىل، ق
ذوا إجـراءات معينـة   يتخـ  مل لفرض اجلزاءات على الطالبـان مـا  

ــا فيمــا  ــدعم اإلرهــاب. وأعــرب عــن     منصــوص عليه ــق ب يتعل
اعتقــاده بــأن اجلــزاءات املزمعــة للطالبــان ســتؤثر علــى الشــعب  
األفغاين بأسلوب عقايب ألن الطالبـان بيـدهم السـيطرة الفعليـة     
ــن        ــا م ــب تقريب ــديرون كــل جان ــد، وي ــاء البل ــى معظــم أحن عل

خلاضعة لسـيطرهتم. وقـال   جوانب احلياة يف مناطق أفغانستان ا
مـع مطالبـة   ولكـن  ه مع ذلك صوت لصاحل القـرار  بلد إن وفد

الطالبان باالمتثال ملقتضـيات القـرار، وذلـك لتجنيـب الشـعب      
ــاة  ــتمرار املعانـ ــاطر)١٤٦(األفغـــاين اسـ اآلراء ممثـــل تلـــك  ه. وشـ

الــذي أعــرب عــن اعتقــاده بــأن اجلــزاءات لــن تعمــل     ،الصــني
ــعب    إال ــاة الشـ ــاقم معانـ ــى تفـ ــيت   علـ ــاعب الـ ــاين واملصـ األفغـ

ــيت طــال        ــع ضــحية للحــرب ال ــو الشــعب الواق ــا، وه يواجهه
ــه، ال  ــدها. ويف رأي ميكــن اســتعمال اجلــزاءات إال كوســيلة    أم

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٦(

ــا كمـــــالذ أخـــــري، وأن تكـــــون ذات أهـــــداف   ُي ــأ إليهـــ لجـــ
  .)١٤٧(حمددة

  
  ١٤احلالة   
ــيهم        ــق بتســليم املشــتبه ف ــدابري املتخــذة فيمــا يتعل الت

ــة   ــة مصــر   املطلــوبني يف حماول ــال رئــيس مجهوري اغتي
 حزيــران/ ٢٦العربيــة يف أديــس أبابــا، إثيوبيــا، يف    

  )١٤٨(١٩٩٥يونيه 
نيســــان/أبريل  ٢٦املعقــــودة يف  ،٣٦٦٠اجللســــة يف   
يف تقرير األمني العام بشـأن تنفيـذ القـرار    نظر اجمللس ، ١٩٩٦
، الذي دعا حكومة السودان أن تسـلم  )١٤٩()١٩٩٦( ١٠٤٤

يتعلـق مبحاولـة    الثالثـة املطلـوبني فيمـا    إىل إثيوبيا املشـتبه فـيهم  
اجمللس القـرار  اختذ اغتيال الرئيس املصري. ويف اجللسة نفسها 

١٩٩٦( ١٠٥٤.(  
ــودان       ــل السـ ــداوالت اجمللـــس دحـــض ممثـ ــالل مـ وخـ

االدعاءات املوجهـة ضـد بلـده، وذكـر أن فـرض أي جـزاءات       
ــة و علــى الســودان ســيقوِّ  ــادرات اإلقليمي ســيعوق ض كافــة املب

  .)١٥٠(احملرز حنو حتقيق التعاون والتنميةالتقدم 
تقرير األمـني العـام يوضـح جبـالء     إن ممثل إثيوبيا قال و  

 ١٠٤٤ميتثل ملطالب اجمللـس الـواردة يف القـرار     أن السودان مل
كـان فـرض حظـر علـى      ،السبب بالتحديدلذلك ). و١٩٩٦(

ميكـن للمجلـس   اخلطوات اليت سيمثل إحدى أنسب األسلحة 
جل ضـمان امتثـال السـودان ملطالـب اجمللـس.      أن يتخذها من أ

ــيت ســيقت ضــد اختــاذ      ــع احلجــج ال تلــك وذكــر أيضــا أن مجي
حجـج فارغـة وغـري مقنعـة متامـا،      ”اخلطوة من جانب اجمللـس  

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

)١٤٨(  S/1996/10.  
)١٤٩(  S/1996/179.  
)١٥٠(  S/PV.3660 ١١إىل  ٢، الصفحات.  
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ــر إىل الشــفافية  ــى أن    “وتفتق ــل مصــر عل . ويف حــني أصــر ممث
)، ١٩٩٦( ١٠٤٤تلتزم السودان باملطالب الـواردة يف القـرار   

ابط العميقة بني شـعيب البلـدين، وعلـى أنـه     شدد على الروفقد 
مشـروع القـرار اإلسـاءة    ينص عليهـا  ُيقصد بالعقوبات اليت  ال

ــة     ــون مبثابــ ــن أن تكــ ــودان، ولكــ ــعب الســ ــالة ”إىل شــ رســ
  .)١٥١(“حتذير

قـائال إن مشـروع    هوأعرب ممثل أوغندا عن خيبة أملـ   
ــة الــيت كــان يرجوهــا. مث دعــا     القــرار ال يرســل اإلشــارة القوي

إىل أن يتخــذ أي تــدابري ضــرورية، مبــا يف ذلــك فــرض   اجمللــس
حظر على توريد األسلحة للسودان، حلمله علـى التوقـف عـن    
القيام بأنشطة ال تقتصر على زعزعة استقرار أوغندا بل تغـرق  

. كــذلك، أعــرب )١٥٢(املنطقــة بأســرها يف حالــة مــن الفوضــى 
ممثل الواليـات املتحـدة عـن تأييـد حكومـة بلـده للقـرار، رغـم         

تعتقـد أن اجلــزاءات   فظاهتـا عليـه، قــائال إن حكومـة بلــده ال   حت
املدرجة يف القرار كافية إلقناع حكومة السودان بـالكف عـن   
رعايتها لإلرهاب الدويل والعودة إىل صفوف األمـم املسـؤولة   
امللتزمة بالقانون. ورّحـب باهتمـام اجمللـس مبقاومـة اإلرهـاب.      

ــه قــال إن اجمللــس، بعــدم فرضــه عق   وبــات ذات مغــزى غــري أن
ــدم األمــن      ــادة اإلحســاس بع ــى الســودان، خيــاطر بزي أكــرب عل
ــا والشــرق       ــرقي أفريقي ــبة لشــعوب ش ــتقرار بالنس ــدم االس وع

  .)١٥٣(األوسط والسودان
وسلّم بعض املـتكلمني أيضـا بـأن التـدابري املدرجـة يف        

ــأثريا      ــؤثر ت ــار اقتصــادية ميكــن أن ت ــرار ال تترتــب عليهــا آث الق
. وأعـرب ممثـل   )١٥٤(املـدنيني يف السـودان   مباشرا على السكان

__________ 

 .٢٨إىل  ٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٥١(

  .١٦إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٢(
  .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٣(
ــفحتان    )١٥٤( ــه، الصـــ ــا  ٢١و  ٢٠املرجـــــع نفســـ ــاو) -(غينيـــ  بيســـ

  (مجهورية كوريا). ٢١  والصفحة

أملانيــا، متكلمــا مــن املنطلــق نفســه، عــن تقــديره للجهــود الــيت  
تــؤثر علــى الشــعب،    تســتهدف فــرض اجلــزاءات بطريقــة ال   

تكون مقصورة على أولئك الـذين هـم يف وضـع يتـيح هلـم       بل
اختاذ التـدابري املطلوبـة. وناشـد احلكومـة السـودانية أن تسـتغل       

يومــا املنصــوص عليهــا يف القــرار، لتجنــب تــدابري  ٦٠ فتــرة الـــ
أبعــد مــدى بــل وإلتاحــة اجملــال للتــبكري برفــع التــدابري الــيت         

. وشدد ممثل فرنسـا علـى أن اجمللـس    )١٥٥(يفرضها اجمللس عليه
يفـــرض علـــى الســـودان جـــزاءات يكـــون هلـــا أثـــر   اختـــار أال

اقتصادي ملحوظ علـى سـكان السـودان، الـذين هـم مـن بـني        
  .)١٥٦(أفريقيا  ن عوزا يفأكثر السكا

وعلى العكس من ذلك أعـرب ممـثال االحتـاد الروسـي       
والصـــني، اللـــذان امتنعـــا عـــن التصـــويت علـــى القـــرار، عـــن   
ــأهنا أن تســاعد يف        ــن ش ــيس م ــدابري ل ــك الت ــأن تل اعتقادمهــا ب
تسوية املسـألة. فقـد أكـد ممثـل االحتـاد الروسـي علـى ضـرورة         

فــرض اجلــزاءات وضــع معــايري حمــددة بدقــة وموضــوعية حتكــم 
ــة       ــارض اســتغالل اجلــزاءات ملعاقب ــده يع ــال إن بل ــا. وق ورفعه

لتحقيـق أهـداف سياسـية أخـرى لدولـة عضـو        أنظمة معينة أو
أو ألكثــر مــن دولــة عضــو واحــدة. وشــرحا لــذلك، قــال إنــه   
يتعــذر علــى وفــد بلــده أن حيــول دون اختــاذ القــرار ال لشــيء    

ــه ســيعتمد    إال ــواردة في ــدابري ال ــذ الت ــا تتخــذه   ألن تنفي ــى م عل
. وأعــرب ممثــل الصــني عــن )١٥٧(فــرادى الــدول مــن إجــراءات

اعتراض حكومة بلده، من حيث املبـدأ، علـى اللجـوء بصـورة     
متكــررة إىل فــرض اجلــزاءات مبوجــب الفصــل الســابع. وتــابع  
كالمــه قــائال إن حــل املســألة، مهمــا بلغــت درجــة تعقيــدها،    

لوســاطة ينبغــي اإلصــرار علــى أن يكــون مــن خــالل احلــوار وا 
__________ 

  .٢٢و ٢١ه، الصفحتان املرجع نفس  )١٥٥(
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٦(
  .١٧ و ١٦نفسه، الصفحتان  املرجع  )١٥٧(
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ــرورة      ــار إىل ضـ ــا. وأشـ ــلمي هلـ ــل سـ ــل إىل حـ ــل التوصـ ألجـ
  .)١٥٨(يكون القرار مستندا إىل احلقائق  أن

ومــن املنظــور نفســه رأى ممثــل إندونيســيا أن حكومــة   
السودان مل تف بعد متامـا جبميـع التزاماهتـا حيـال اجلهـود الـيت       
قامت هبا منظمـة الوحـدة األفريقيـة. وقـال إن السـودان اختـذ،       

بعــض اخلطــوات وال يــزال يواصــل جهــوده للوفــاء   مــع ذلــك،
). وأكــد أن ١٩٩٦( ١٠٤٤بالتزاماتــه مبوجــب قــرار اجمللــس  

اجمللس، مع ذلك، إذا قـّدر يف هنايـة املطـاف، بعـد استكشـاف      
ــة الســودان       ــود، أن حكوم ــع اجله ــتنفاد مجي كــل الطــرق واس

تـــزال مل متتثـــل بالكامـــل ملطالبـــه، عندئـــذ فقـــط ينبغـــي لـــه   ال
اختـــــاذ إجـــــراءات إضـــــافية لضـــــمان تنفيـــــذ      ينظـــــر يف أن

  .  )١٥٩()١٩٩٦( ١٠٤٤  القرار
  

  ١٥احلالة   
  التدابري املتخذة فيما يتعلق بالعراق  
ــة    ــودة يف ٣٨٣١يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ١٢، املعق
). ١٩٩٧( ١١٣٧ ، اختــــذ اجمللــــس القــــرار  ١٩٩٧نــــوفمرب 

وخالل مداوالت اجمللس، أعرب األعضاء باإلمجاع عن القلـق  
ــدهم       إزاء ــة اخلاصــة وعــن تأيي ــع اللجن ــراق م ــاون الع عــدم تع

لفرض جـزاءات إضـافية. وشـدد عـدد مـن املـتكلمني علـى أن        
الطريقة الوحيدة اليت ميكن هبا رفع العقوبات عـن العـراق هـي    

. وأشـــار )١٦٠(امتثالــه الكامــل اللتزاماتــه إزاء اللجنــة اخلاصــة     
ذها اختــ أعضــاء آخــرون يف اجمللــس إىل القــرارات الســابقة الــيت

__________ 

  .٢٣ و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٨(
  .١٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٩(
)١٦٠(  S/PV.3831 ٤(الســــــويد)؛ والصــــــفحة  ٤و  ٣، الصــــــفحتان 

ــفحتان   ــال)؛ والصـ ــفحتان   ٨و  ٧(الربتغـ ــر)؛ والصـ  ١٠(مصـ
(الواليـات املتحـدة)؛    ١٣و  ١٢(فرنسا)؛ والصـفحتان   ١١ و

  (اململكة املتحدة). ١٤و  ١٣والصفحتان 

اجمللس واليت أعرب فيها عن استعداده لفرض جزاءات إضـافية  
  .)١٦١(على العراق إذا مل يتعاون مع اللجنة اخلاصة

ــزاءات      ــدف اجلـ ــتاريكا إىل أن هـ ــل كوسـ ــار ممثـ وأشـ
ــية       ــس للســلطات السياس ــو أن يوضــح أعضــاء اجملل ــد ه الوحي
 والعسكرية العراقية أن عليها االمتثال اللتزاماهتـا الدوليـة، وإىل  
أن اهلدف من اجلـزاءات لـيس التـأثري علـى القـدرة االقتصـادية       
واالجتماعية والسياسية للشعب أو اجملتمع العراقيني. وقـال إن  
بلده يـرى أن اجلـزاءات ينبغـي أن توضـع بعنايـة لتحقـق هـدفا        
واحـــدا، وهـــو تغـــيري السياســـات غـــري املشـــروعة الـــيت تتبعهـــا 

لــك احلكومــة يف حكومــة العــراق وتــأمني اإلدمــاج الكامــل لت  
. وقـال ممثـل السـويد إن    )١٦٢(اإلطار القانوين للمجتمع الـدويل 

ــة اخلاصــة        ــع اللجن ــل م ــاون الكام ــى أن التع ــد عل ــرار يؤك الق
وتنفيذ القرارات ذات الصلة مها الطريقة الوحيـدة املفضـية إىل   

 ١١١٥. وأشــار ممثــل الربتغــال إىل القــرار )١٦٣(رفــع اجلــزاءات
ــات ا ١٩٩٧( ــال إن العقوبـ ــة يف  ) فقـ ــاة دقيقـ ــافية املتوخـ إلضـ

أهـــدافها حـــىت ال تفـــرض املزيـــد مـــن املعانـــاة علـــى الســـكان  
. فهي تستهدف التأثري على املسؤولني العـراقيني  )١٦٤(العراقيني

__________ 

ــفحتان    )١٦١( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحتان  ٨و  ٧املرجـ ــر)؛ والصـ  ٥(مصـ
بيســـــاو)؛  -(غينيـــــا  ١٠و  ٩( بولنـــــدا)؛ والصـــــفحتان ٦ و

ــفحتان  ــفحتان   ١١و  ١٠والصــ ــا)؛ والصــ  ١٥و  ١٤(فرنســ
  (االحتاد الروسي).

  .٣و  ٢ الصفحتاناملرجع نفسه،   )١٦٢(
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٣(
حزيران/يونيــــــه  ٢١املــــــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١١٥بــــــالقرارين   )١٦٤(

 تشــــــرين األول/ ٢٣املــــــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٤، و ١٩٩٧
ــة   ١٩٩٧ أكتــوبر ، أدان جملــس األمــن رفــض الســلطات العراقي

نــة، املتكــرر الســماح بوصــول أفرقــة التفتــيش إىل املواقــع املعيّ     
وطالب بأن تتعاون تلـك السـلطات مـع اللجنـة اخلاصـة. وقـرر       
اجمللــس أيضــا عــدم إجــراء عمليــات اســتعراض ملقرراتــه املتصــلة 

مــن  ٢٨و  ٢١بــاجلزاءات وحظــر توريــد األســلحة (الفقرتــان  
) إال بعــد تقــدمي اللجنــة اخلاصــة تقريرهــا ١٩٩١( ٦٨٧القــرار 

ملـــوظفني التـــايل، وهـــدد بفـــرض تـــدابري إضـــافية علـــى فئـــات ا 
  .العراقيني املسؤولني عن عدم االمتثال
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وأفــراد القــوات املســلحة العراقيــة املســؤولني عــن عــدم امتثــال  
  .)١٦٥(العراق اللتزاماته

وذكر ممثل مصـر أن بلـده جيـد نفسـه يف موقـف غايـة         
مشـروع قـرار يفـرض أي     ن احلساسية لـدى التصـويت علـى   م

نوع من العقوبات علـى دولـة عربيـة. وتـابع كالمـه قـائال إنـه        
ــى ــإن عــدم اســتجابة      عل ــده الصــعب، ف ــرغم مــن موقــف بل ال

للتصـويت لصـاحل القـرار، آمـال      العراق مل تدع أمامه جمـاال إال 
 ر العــراق موقفــه ويســتأنف تعاونــه مــع اللجنــة اخلاصــة  أن يغّيــ

ــاة الشــعب      ــه وإهنــاء معان علــى حنــو يكفــل رفــع العقوبــات عن
ــا يتضــمنه      ــه يفهــم أن م ــال إن العراقــي. ومــن جهــة أخــرى، ق

ــود علــى الســفر ال ينبغــي أن   ١٩٩٧( ١١٣٧القــرار  ) مــن قي
حيول دون هنوض مصر مبسؤولياهتا باعتبارها بلدا مضـيفا ملقـر   

ة جامعة الدول العربية. وقال إن ذلك يسـتتبع تسـهيل مشـارك   
الـــدول األعضـــاء يف اجلامعـــة يف اجتماعاهتـــا الـــيت ُتعقـــد يف      
ــر      ــا مصـ ــرف هبـ ــؤولية تتشـ ــك مسـ ــاف أن تلـ ــاهرة. وأضـ القـ
ــدول      ــة الــ ــاق جامعــ ــم ميثــ ــيف حبكــ ــد املضــ ــا البلــ باعتبارهــ

  .)١٦٦(العربية
ــود املفروضــة علــى الســفر        ــل فرنســا إن القي ــال ممث وق

 تؤدي إىل زيادة تردي حالة الشـعب العراقـي، الـذي يعـاين     لن
أصال معاناة شديدة من سبع سـنوات مـن احلظـر االقتصـادي.     
وحظــر الســفر املشــمول يف نــص القــرار لــن يعيــق بــأي حــال    

. وشـدد ممثـل   )١٦٧(السعي إىل إجياد حـل سـلمي إلهنـاء األزمـة    
الواليــات املتحـــدة علـــى أن رفـــع اجلـــزاءات ال يـــأيت إال بعـــد  

العـراق   االمتثال، وليس قبله. وقال إنه بالنظر إىل أن إجراءات
التعويقية اُتخذت بنـاء علـى أوامـر أعلـى السـلطات يف بغـداد،       
ــيس      ــادة العــراق فقــط ول ــدة تســتهدف ق فــإن اجلــزاءات اجلدي

__________ 

)١٦٥(  S/PV.3831 ٤، الصفحة.  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦٦(
  .١٠، الصفحة نفسهاملرجع   )١٦٧(

) هـو  ١٩٩٧( ١١٣٧شعبه. مث واصل كالمه قائال إن القـرار  
رسالة واضـحة تـدعو إىل امتثـال العـراق وتأكيـد ُمجـدد علـى        

عليهـا ميثـاق    أن اجمللس مستعد الستخدام األدوات الـيت يـنص  
  .  )١٦٨(األمم املتحدة لضمان االمتثال

  
  ١٦احلالة   
التــدابري املتخــذة فيمــا يتعلــق جبمهوريــة يوغوســالفيا   

  )١٦٩(االحتادية، مبا فيها كوسوفو
آذار/مـــــارس  ٣١، املعقـــــودة يف ٣٨٦٨يف اجللســـــة   
) الــذي قـرر بــه  ١٩٩٨( ١١٦٠، اختـذ اجمللــس القـرار   ١٩٩٨

املتصـلة هبـا مـن مجيـع األنـواع،       أن حيظر بيع األسـلحة واملـواد  
كالعتـــاد والـــذخرية واملركبـــات العســـكرية واملعـــدات وقطـــع  

فيهـا كوسـوفو،    الغيار، إىل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، مبا
  أو تزويدها بذلك.

ــاء اجمللـــس إىل       ــم أعضـ ــار معظـ ــة أشـ ــالل املناقشـ وخـ
صـني  تأييدهم للتدابري الواردة يف القرار، وذلك باستثناء ممثل ال

الذي امتنع عن التصويت. فقد ذكر ممثـل اليابـان أن احلالـة يف    
كوسوفو تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقـة ألن  
ــة     ــبح زعزعـ ــخم شـ ــيؤدي إىل تضـ ــار العنـــف سـ ــاد انتشـ ازديـ
استقرار منطقة البلقان برمتها. مث قال إن القرار، الذي يفـرض  

ــة ي  ــرا علــــى توريــــد األســــلحة إىل مجهوريــ وغوســــالفيا حظــ
االحتادية، مبا فيها كوسوفو، سُيشكّل، لدى اختاذه، أداة فعالـة  

. وأشار ممثل فرنسا إىل أنه ينبغي )١٧٠(ملنع عدم االستقرار ذاك
النظر إىل التدابري املنصـوص عليهـا يف القـرار باعتبارهـا وسـيلة      
للتوصل إىل تسوية تفاوضية لألزمة. فـنص القـرار يقضـي بـأن     

الت احلظر اليت أقرت ويتمكن من رفعهـا  يستعرض اجمللس حا
__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦٨(
  .S/1998/272و  S/1998/233انظر   )١٦٩(
)١٧٠(  S/PV.3868  وCorr.1  وCorr.2 ٣، الصفحة.  
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مبجــرد أن تســتويف حكومــة مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة      
. ورحــب ممثــل الســويد   )١٧١(الشــروط املنصــوص عليهــا فيــه   

باختــاذ القــرار قــائال إن حظــر األســلحة الــذي يفرضــه اجمللــس    
ينبغي أن تنفذه مجيع الـدول بدقـة. وأضـاف أن بلـده، بصـفته      

احلظـر   ألورويب، قد قـرر بالفعـل أن ينفـذ ال   عضوا يف االحتاد ا
على األسلحة فحسب، بل كـذلك اجلـزاءات الـيت أوصـى هبـا      
فريق االتصال مبا يف ذلك رفـض اإلمـداد باملعـدات الـيت ميكـن      
أن تستخدم يف أغراض القمع الداخلي أو ألغراض اإلرهـاب،  
ورفـــض إصـــدار تأشـــريات دخـــول الـــرمسيني املســـؤولني عـــن  

ف علــى االئتمانــات املمولــة مــن احلكومــة القمــع، وفــرض وقــ
  .)١٧٢(للصادرات إىل ذلك البلد

وأعــرب ممثــل الربازيــل عــن تأييــد بلــده لفــرض حظــر    
على األسـلحة، مشـددا يف الوقـت ذاتـه علـى أن تلـك التـدابري        
لــن تســفر عــن األثــر املرجــو إذا مل ترافقهــا جهــود دبلوماســية   

وانسـجاما ألولئـك   موازية هبدف الترويج لتوفري بيئة أكثر أمنا 
  .)١٧٣(املتأثرين بصورة مباشرة أكثر من غريهم بالقالقل

وأكد ممثل االحتاد الروسي أنه من الصعب علـى بلـده     
ــة     ــلحة إىل مجهوريـ ــر علـــى األسـ أن يوافـــق علـــى فـــرض حظـ
ــرار       ــال إن الق ــا كوســوفو. وق ــا فيه ــة، مب يوغوســالفيا االحتادي

ل إىل تسـوية  يتضمن تدابري تستهدف منع زيادة التوتر والتوص
ــد حظــر     ــدعوة إىل حتدي ــده ال سياســية. وستواصــل حكومــة بل
األســلحة جبــدول زمــين واضــح. مث أوضــح أن القــرار اســتطاع 

  .)١٧٤(حتديد معايري صارمة ستجعل اجمللس يرفع احلظر
وأكد ممثل الواليات املتحدة على أن اجمللـس، بفرضـه     

بعـث  حظرا على األسلحة إىل مجهورية يوغوسالفيا السـابقة، ي 
__________ 

  .٥و  ٤رجع نفسه، الصفحتان امل  )١٧١(
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٢(
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(
  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٤(

ــدويل     ــع الـ ــي أن اجملتمـ ــا هـ ــوض فيهـ ــحة ال غمـ ــالة واضـ برسـ
يف منطقة يوغوسـالفيا  “ التطهري العرقي”يسمح بالعنف و  لن

. وأضاف ممثل غامبيا، متكلما من املنطلق نفسـه،  )١٧٥(السابقة
أن انعــدام إمكانيــة حصــول الطــرفني علــى املعــدات العســكرية 

ــايل       ــال وبالت ــى القت ــدرهتما عل ــن شــأنه أن يضــعف ق ــوع م وق
حوادث العنف. ويف ذلك السياق، يرحـب وفـد بلـده بإنشـاء     
جلنة ملراقبة تنفيذ التدابري الواردة يف القرار وحيث مجيـع الـدول   

. كذلك، شـدد ممثـل أملانيـا علـى أن حظـر      )١٧٦(على احترامها
ــدى        ــادة األســلحة ل ــع زي ــن أجــل من ــة م ــل حماول األســلحة ميثّ

اسي يبّين أن اللجـوء  اجلانبني املتخاصمني. وهو أيضا تدبري سي
إىل العنف ورفض إجراء حوار جاد سيدفعان املسؤولني بعيـدا  

  .  )١٧٧(عن التطبيع املفيد لعالقاهتم مع العامل اخلارجي
وأدىل ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا     

ــدان املنتســبة     ــة عــن االحتــاد األورويب والبل ــان نياب الشــمالية ببي
فذكر أن االحتاد األورويب كان قـد فـرض    ،)١٧٨(واملنحازة إليه

بالفعل حظرا على األسلحة ضـد بلـدان يوغوسـالفيا السـابقة.     
) يبعــث بإشــارة قويــة  ١٩٩٨( ١١٦٠وقــال أيضــا إن القــرار  

إىل الســلطات يف بلغــراد مفادهــا أن اجملتمــع الــدويل متحــد يف   
رغبته أن يرى إحراز تقدم حقيقـي يف كوسـوفو ويراقـب عـن     

  .)١٧٩(هناككثب األحداث 
إال أن ممثل الصني، الذي امتنع عن التصويت، أعـرب    

عن الرأي القائل بأن احلالة يف كوسوفو ال تشكل خطرا علـى  
الســلم واألمــن اإلقليمــيني والــدوليني. فــالقرار، يف اعتقــاده،      

__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٦(
  .٢٢و  ٢١ الصفحتاناملرجع نفسه،   )١٧٧(
دا واجلمهوريـــة التشـــيكية (بولنـــ ١٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٧٨(

  ورومانيا وليتوانيا وهنغاريا؛ وكذلك النرويج).
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(
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يســـاعد علـــى محـــل الطـــرفني علـــى التفـــاوض ولـــيس مـــن   ال
ة األمــن املناســب أن تطــرح علــى اجمللــس اخلالفــات بــني منظمــ

والتعاون يف أوروبـا ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة ومسـألة      
  .  )١٨٠(حقوق اإلنسان يف كوسوفو

ــانوفيتش أن اجتمــاع جملــس األمــن       وأكــد الســيد يوف
واقتراح أن يتخذ اجمللس قرارا ليس أمرا مقبوال لـدى حكومـة   
مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة ألن تلـــك املســـألة الداخليـــة 

تكــون موضــوع مناقشــة يف أي حمفــل دويل دون   ميكــن أن  ال
موافقــة ســلطات مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة. مث أكــد أنــه 
لــيس هنــاك أي نــزاع مســلح بــني كوســوفو وميتوهيــا ومــن مث 
لــيس هنــاك أي خطــر لالنتشــار وال هتديــد للســالم واألمــن        

  .)١٨١(أساس للتذرع بالفصل السابع من امليثاق  وال
  

  ١٧احلالة   
املتخـــذة فيمـــا يتعلـــق باجلماهرييـــة العربيـــة   التـــدابري  

  )١٨٢(الليبية
آذار/مـــــارس  ٢٠، املعقـــــودة يف ٣٨٦٤يف اجللســـــة   
، عقد اجمللس مناقشة مفتوحة ملناقشة عمليـة اجلـزاءات   ١٩٩٨

املفروضة على اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة. وفيمـا يتعلـق مبسـألة       
حمكمــة اجلــزاءات، ذكــر ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة أن      

العدل الدوليـة قـد أكـدت أن الـرتاع نـزاع قـانوين ويـدخل يف        
اختصـاص احملكمــة. وذكــر كـذلك أن اجمللــس جيــب أن يتخــذ   
التدابري الضرورية لتنفيذ احلُكمني الصـادرين عـن احملكمـة يـوم     

ــع   ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٧ ــة أمــور، أن ميتن ، وينبغــي، يف مجل
ات املفروضـة  فورا وعلى وجـه االسـتعجال عـن جتديـد العقوبـ     

__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٠(
  .٢١إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٨١(
)١٨٢(  S/23306  وS/23307  وS/23308  وS/23309  وS/23317.  

 ٧٤٨علــــى اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة مبوجــــب القــــرارين  
  .  )١٨٣()١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢(

إال أن الواليات املتحدة أعربت عن الرأي القائل بـأن    
ــأي      ــة ال يشــكك ب احلُكــم الصــادر عــن حمكمــة العــدل الدولي
ــا     ــؤثر يف ليبي طريقــة يف شــرعية إجــراءات جملــس األمــن الــيت ت

ــا.    يف جــوهر القضــا  أو ــهمني املشــتبه فيهم ــة ضــد املت يا اجلنائي
فخالفا لتأكيدات حكومة اجلماهريية العربيـة الليبيـة، ال تـدعو    

ــرارات جملــس األمــن    . )١٨٤(احملكمــة إىل اســتعراض أو تعليــق ق
ورأى ممــثال الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة أن اجلــزاءات 

ا علـى  هلا أهداف حمددة بعناية لإلقالل إىل أدىن حد من آثارهـ 
الســـكان الليبـــيني. وإضـــافة إىل ذلـــك، أكـــدا أن علـــى ليبيـــا، 

كانت تريـد حقـا رفـع اجلـزاءات، أن تسـلم املشـتبه فيهمـا         إذا
ــة املناســبة     ــاال حماكمــة نزيهــة يف احملكمــة اجلنائي . )١٨٥(لكــي ين

ودعا عـدد مـن أعضـاء اجمللـس اللجنـة إىل مواصـلة االسـتجابة        
ــة لطلبــات االســتثناءات ألغــراض إ  . وأكــد )١٨٦(نســانيةالفوري

ممثل االحتاد الروسي على أن اجلـزاءات ليسـت سـالحا ملعاقبـة     
ــود      ــدعم اجلهـ ــيلة لـ ــي وسـ ــل هـ ــاغة، بـ ــري املستسـ ــة غـ األنظمـ
السياسية الرامية إىل حتقيق تسوية لرتاع معني. وذكر أن نظـام  
فرض اجلزاءات وتنفيذها وختفيفهـا وتشـديدها عنـد الضـرورة     

__________ 

)١٨٣(  S/PV.3864 و ،Corr.1١٢و  ١١ان ، الصفحت.  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٤(
ــفحة    )١٨٥( ــه، الصــــ ــع نفســــ ــدة)،   ١٣(املرجــــ ــات املتحــــ (الواليــــ

  (اململكة املتحدة). ٣٠  والصفحة
ــفحات     )١٨٦( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــتاريكا)؛  ١٦إىل  ١٤املرجـــ (كوســـ

ــفحات  ــفحتان   ٢٥إىل  ٢٣والصـ ــان)؛ والصـ  ٢٦و  ٢٥(اليابـ
ــلوفينيا)؛ والصــفحتان   والصــفحات  (الســويد)؛ ٢٧و  ٢٦(س

ــا)؛  ٣١و  ٣٠(الربازيــــل)؛ والصــــفحتان  ٢٩إىل  ٢٦ (فرنســ
ــان اململكــة املتحــدة باســم االحتــاد    ٤٣و  ٤٢والصــفحتان  (بي

  األورويب والبلدان املنتسبة واملنحازة إليه).
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وثيقــــا ومرنــــا بالعمليــــة  ينبغــــي أن يكــــون مرتبطــــا ارتباطــــا
  .)١٨٧(السياسية
أن القـرار  بـ وأعرب عدد مـن املـتكلمني عـن االعتقـاد       

الصلة الصادر عن حمكمة العدل الدولية يـوفّر أساسـا جيـدا     ذا
ــق      ــة ولتعليـ ــة عادلـ ــراء حماكمـ ــأن إجـ ــاق بشـ ــل إىل اتفـ للتوصـ

. )١٨٨(اجلزاءات املفروضة علـى ليبيـا أو رفعهـا يف وقـت مبكـر     
ين أن حكم حمكمة العـدل الدوليـة، الـذي    وأضاف ممثل البحر

يؤكد اختصاصها يف القضية، يتطلـب مـن الناحيـة املنطقيـة أن     
ينظر جملس األمن يف مسألة تعليق العقوبـات علـى األقـل حـىت     
حيني وقت اختاذ تلك احملكمة قرارا يف صلب القضـية. مث أكـد   
أن التأثري السليب لتلك العقوبات مع طـول املـدة قـد بـدأ يتـرك      
آثــارا ســيئة علــى حالــة الشــعب اللــييب علــى الــرغم مــن ثرواتــه 

. وأكد ممثل منظمـة الوحـدة األفريقيـة أن املنظمـة     )١٨٩(النفطية
__________ 

  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٧(
إىل  ٢١(الصــني)؛ والصــفحات   ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٨٨(

(جامعــــة الــــدول  ٣٨إىل  ٣٦)؛ والصــــفحات (البحــــرين ٢٣
(منظمة الوحدة األفريقيـة)؛   ٤٠إىل  ٢٨العربية)؛ والصفحات 

(منظمــــــة املــــــؤمتر اإلســــــالمي)؛   ٤٢إىل  ٤٠والصــــــفحات 
ــة عــن جمموعــة الــدول    ٤٤إىل  ٣٤والصــفحات  (مــايل، بالنياب

(إندونيسـيا)؛ والصـفحات    ٥٠و  ٤٩األفريقية)؛ والصـفحتان  
ــة الســورية)؛ والصــفحتان  (اجلمهور ٥٢إىل  ٥٠ ــة العربي  ٥٢ ي
 ٥٥و  ٥٤(اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحتان  ٥٣ و

 ٥٨(األردن)؛ والصــفحات  ٥٦ و ٥٥(الــيمن)؛ والصــفحتان 
(مجهوريـــة كوريـــا   ٦١و  ٦٠(غانـــا)؛ والصـــفحتان   ٦٠إىل 

(العـــراق)؛  ٦٣إىل  ٦١الشـــعبية الدميقراطيـــة)؛ والصـــفحات   
 ٦٦ و ٦٥سـتان)؛ والصـفحتان   (باك ٦٥إىل  ٦٣والصفحات 

ــا)؛ والصـــفحتان  ٦٧ و ٦٦(زمبـــابوي)؛ والصـــفحتان  (ناميبيـ
 -(غينيــــــا  ٧٠ و ٦٩(املغــــــرب)؛ والصــــــفحتان  ٦٨و  ٦٧

 ٧٢( نيجرييـا)؛ والصـفحات    ٧٢و  ٧١بيساو)؛ والصفحتان 
(مجهوريــــة ترتانيــــا  ٧٥ و ٧٤ (اهلنــــد)؛ والصــــفحتان ٧٤إىل 

 ٧٧؛ والصـفحتان  (كوبـا)  ٧٧إىل  ٧٥املتحدة)؛ والصـفحات  
ــان)؛ والصــــفحتان  ٧٨ و ــران  ٧٩و  ٧٨(عمــ ــة إيــ (مجهوريــ

  (ماليزيا). ٨٠و  ٧٩اإلسالمية)؛ والصفحتان 
  .٢٣إىل  ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٩(

تصبو إىل حل سريع للرتاع والرفع الفوري للجزاءات القاسـية  
  .)١٩٠(املفروضة على شعب ليبيا

دعـا عـدد مـن املـتكلمني إىل إجـراء       ويف ذلك الصـدد   
وإعـــادة تقيـــيم معـــايري  ،)١٩١(زاءاتفحـــص دقيـــق ملســـألة اجلـــ

فرضــها ورفعهــا وآثارهــا علــى بلــدان ثالثــة وتأثريهــا اإلنســاين  
على سكان الدول املتأثرة. وقـال ممثـل مالطـة إن بلـده يعتقـد،      
ــه ينبغــي     ــاجلزاءات، أن ــدا جمــاورا لبلــد مســتهدف ب ــاره بل باعتب
ــدابري     إجــراء مناقشــة جــادة ومنفتحــة مــن أجــل استكشــاف ت

ــق   ــة لتطبي ــوفر حــوافز ضــمنية     بديل ــدابري ت ــاذ ت اجلــزاءات واخت
ــتهدفة.       ــدان املس ــيريات يف ســلوك البل ــى إجــراء تغ تشــجع عل
وذكر أن تلـك اجلـزاءات جيـب أن تكـون آليـة لتعزيـز السـالم        
وليس للعقاب اجلماعي لشعب بأسره. مث ذكـر أن للجـزاءات   
آثارا عميقـة لـيس علـى البلـدان املسـتهدفة فحسـب، بـل علـى         

اورة أيضا. ورأى أن اجلزاءات املفروضـة علـى ليبيـا    البلدان اجمل
  .)١٩٢(ال حتقق اهلدف املنشود

  
  ١٨احلالة   
  األطفال والصراعات املسلحة  
ــة    ــودة يف  ،٤٠٣٧يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢٥املعقـ
ــذ، ا١٩٩٩ ــرار   ختــ ــالل ١٩٩٦( ١٢٦١اجمللــــس القــ ). وخــ

 املمثل اخلاص لألمني العـام املعـين باألطفـال   ذكر املناقشة أشار 
والصراعات املسلحة، السـيد أوالرا أوتونـو، يف معـرض إبـراز     
ــة       ــلحة، إىل احلاجـ ــراعات املسـ ــالل الصـ ــال خـ ــاة األطفـ معانـ

مراجعة آثار اجلزاءات على األطفال. وقال إنـه جيـب بـذل     إىل
ــذين       ــال ال ــى األطف ــار اجلــزاءات عل ــف آث ــود لتخفي كــل اجله

__________ 

  .٤٠إىل  ٣٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٠(
ــفحات     )١٩١( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــتاريكا)؛  ١٦إىل  ١٤املرجـــ (كوســـ

ــفحات  ــة)؛ وال ٤٨إىل  ٤٥والصـ  ٤٩و  ٤٨صـــفحتان (مالطـ
  (اجلزائر).

  .٤٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٢(
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ه جيـب  يعيشون يف ظل اجلزاءات. ومما يتسـم بأمهيـة حامسـة أنـ    
عنـدما يقـرر اعتمـاد تـدابري مبوجـب املـادة        ،على جملـس األمـن  

ــى      ــار لتخفيــف وطأهتــا عل ــويل االعتب ــة واألربعــني، أن ي احلادي
ــانية    ــتثناءات اإلنســـ ــا باالســـ ــدر أحكامـــ ــال وأن يصـــ األطفـــ

  .)١٩٣(املناسبة
ــه مــن املهــم       ن يراعــي إوأكــد عــدد مــن املــتكلمني أن

حلـاالت الـيت ُتفـرض    اجمللس آثـار اجلـزاءات علـى األطفـال يف ا    
أن اجمللــس يتعــّين ممثــل األرجنــتني  قــال. و)١٩٤(فيهــا اجلــزاءات

ــن تصــميم اجلــزاءات حبيــث     ــه أن حيّس ــى   العلي ــرا عل ــرك أث تت
. وأوصـى  )١٩٥(املدنيني األبرياء وعلى األطفـال بصـورة خاصـة   

ممثل فنلنـدا، متكلمـا باسـم االحتـاد األورويب والبلـدان املنتسـبة       
أن جيـري، عنـدما ُتعتمـد اجلـزاءات لـدى      ، ب)١٩٦(واملنحازة إليه

معاجلـــة األزمـــات، تقيـــيم ومراقبـــة أثرهـــا علـــى األطفـــال،       
  .)١٩٧(تكون االستثناءات اإلنسانية مركزة على األطفال  وأن

يف ســياق عمــل   ،جيــب هوذكــر ممثــل كوســتاريكا أنــ   
جملس األمن، أن ُتجرى دراسات لآلثار احملتملة على السـكان  

األطفــال، قبــل أن يعتمــد أي نظــام ســيما علــى  الضــعفاء، وال
  .)١٩٨(جزاءات
املــديرة وجهتــه وأشــار ممثــل اهلنــد إىل البيــان الــذي       

التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) إىل جملس 
__________ 

)١٩٣(  S/PV.4037  وCorr.1 ٥، الصفحة.  
 ٢٢ و ٢١(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ٩املرجع نفسه، الصـفحة      )١٩٤(

ــتني)؛ و   ١٥الصــفحات )، ١(االســتئناف  S/PV.4037(األرجن
  .ش)ي(بنغالد ١٧إىل 

)١٩٥(  S/PV.4037  وCorr. 1 ٢٢ و ٢١، الصفحتان.  
)١٩٦(  S/PV.4037  االســتئناف)ــا   ١٢، الصــفحة )١ (إســتونيا وبلغاري

ــلوفاكيا والتفيــا       ــيكية ورومانيــا وس ــدا واجلمهوريــة التش وبولن
  قربص ومالطة).كذلك وليتوانيا وهنغاريا؛ و

  .١٥إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٧(
  .٢١إىل  ١٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٨(

فيــــه ، والــــذي ذكــــرت ١٩٩٩شــــباط/فرباير  ١٢األمــــن يف 
ينبغي أال تفرض اجلزاءات دون استثناءات إنسانية إجباريـة   أنه

عـاجل اآلثـار احلـادة    ية ميكن تنفيذها. وقـال إنـه جيـب أن تُ   وفور
علـــى ســـوء تغذيـــة الطفـــل وعلـــى معـــدالت وفيـــات الرضـــع  
واألمهــــات وعلــــى معــــدل األميــــة يف البلــــدان الــــيت ختضــــع  

ضمن صـالحيات جملـس   ندرج للجزاءات الشاملة. وذلك ما ي
األمن ويسهم إسهاما كـبريا يف التخفيـف مـن معانـاة األطفـال      

ضي عـدد كـبري منـهم طفولتـهم بأكملـها يف حـاالت       الذين يق
  .)١٩٩(الصراع

العقوبــات املفروضــة علــى  وقــال ممثــل العــراق إن تنفيــذ  
نصـف مليـون طفـل عراقـي دون سـن اخلامسـة، مثلمـا         بلده قتل
آب/أغســـطس  ١٢ ذلـــك تقريـــر اليونيســـيف الصـــادر يف  يبـــّين

. وذكر أن العقوبات كانت أيضا السبب يف وفـاة أكثـر   ١٩٩٩
ــذات     مــن  ــات األخــرى، وبال ــون مــواطن عراقــي ضــمن الفئ ملي

العقوبـات  الوضـع جيعـل   النساء وكبـار السـن. وارتـأى أن ذلـك     
ــنجم       ــذي ي ــدمري ال ــة، إىل مســتوى الت ــة الفعلي ــى، مــن الناحي ترق

كالمـه قـائال إن فـرض العقوبـات     الصراع املسـلح. مث تـابع    عن
رض كـان مبثابـة عقـاب مجـاعي فُـ      ١٩٩٠على العراق يف عـام  

على شعب العراق. فتلـك العقوبـات، يف رأيـه، نقلـت العـراق      
  .)٢٠٠(من الرخاء النسيب إىل الفقر الشامل

وأكــد ممثــل ســلوفاكيا علــى أن اجلــزاءات االقتصــادية    
بـدون   ،من التمتع بثمار شـرهم ”ينبغي أن متنع جمرمي احلرب 
. وذكـــر أن اجلـــزاءات احملـــددة “اإلضـــرار بالنســـاء واألطفـــال

يكـــون هلـــا أثـــر حقيقـــي بـــدون أن تـــؤدي   اهلـــدف ميكـــن أن
بالضـــرورة إىل آثـــار إنســـانية غـــري حمتملـــة علـــى أضـــعف فئـــة 

  .)٢٠١(السكان، وهي فئة األطفال  من
  __________ 

  .٢٥إىل  ٢٣ املرجع نفسه، الصفحات  )١٩٩(
  .٢٩إىل  ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٠(
  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1362 09-25531 
 

  ١٩احلالة   
  محاية املدنيني يف الصرع املسلح  
ــة    ــودة يف  ،٤٠٤٦يف اجللسـ ــبتمرب  ١٧املعقـ أيلول/سـ
ــذ ، ا١٩٩٩ ــرار  ختـ ــة ١٩٩٩( ١٢٦٥اجمللـــس القـ ). ويف بدايـ

نظر اجمللس يف تقريـر األمـني العـام عـن محايـة املـدنيني        قشةاملنا
، الذي ذكـر فيـه أن اخلـربة كانـت قـد      )٢٠٢(يف الصراع املسلح

أظهرت أن اجلزاءات ميكن أن يكون هلا أثر سليب للغايـة علـى   
ــات الضــعيفة. وأعــرب      ــى الفئ ــدنيني، وخباصــة عل الســكان امل

قليميـة الـيت   أيضا عـن القلـق إزاء اجلـزاءات وأحكـام احلظـر اإل     
تفرضها بلدان جماورة بصورة متسرعة ودون مبـادئ توجيهيـة   
واضحة تتعلق بتقليل آثارهـا اإلنسـانية إىل أدىن حـد. وأوصـى     

يف قراراتـه، يف بدايـة كـل     جملس األمـن  يشدداألمني العام بأن 
صــول الســكان املــدنيني دون حنــزاع، علــى أنــه يتحــتم تيســري 

ــانية،علـــى عوائـــق  ــاعدة اإلنسـ ــتعني علـــى   املسـ ــه يـ وعلـــى أنـ
األطراف املعنية، مبن فيهـا األطـراف مـن غـري الـدول، التعـاون       
مــع منســق األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف إتاحــة ذلــك   

ــا     احل ــن املنظمــات اإلنســانية، وفق صــول، وكــذلك ضــمان أم
عـدم   للمبادئ اإلنسانية واحليـاد والنــزاهة، واإلصـرار علـى أن    

ــال يـــؤدي إىل فـــرض جـــ     .)٢٠٣(زاءات حمـــددة اهلـــدف االمتثـ
ووصــف مفهــوم اجلــزاءات احملــددة اهلــدف بأنــه أداة ميكــن أن  

ــة املســتهدفة، و    يف ختفــف تكــون قّيمــة يف الضــغط علــى النخب
الوقــت نفســه إىل أدىن حــد ممكــن مــن حــدة اآلثــار اإلنســانية   

يشـكل إحـدى    السلبية على السكان املدنيني الضعفاء وهو مـا 
وأوصى يف ذلـك الصـدد   لشاملة. مسات اجلزاءات االقتصادية ا

اجمللس يف استعمال اجلـزاءات احملـددة اهلـدف؛ وأن    بأن يتوسع 
يقوم بإنشاء آليـة تقنيـة دائمـة السـتعراض نظـم األمـم املتحـدة        
والنظم اإلقليمية للجـزاءات؛ وبزيـادة تطـوير املعـايري والقواعـد      

__________ 

)٢٠٢(  S/1999/957.  
  .٥١و  ٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٠٣(

هبدف التخفيف إىل أدىن حد ممكن من حـدة اآلثـار اإلنسـانية    
أسـاس املقترحـات املقدمـة     علـى وذلـك  رتبة على اجلـزاءات  املت

ــزاءات؛ و   ــة اجلــ ــن رئــــيس اجمللــــس إىل جلنــ طلــــب إىل أن يمــ
املنظمــات اإلقليميــة أو جمموعــات البلــدان أن تقــدم معلومــات 

ــات     ــق بإنشــاء آلي ــة تتعل ــتثناء كامل اإلنســانية وإجــراءات  االس
  .)٢٠٤(املوافقة املالئمة قبل اإلذن بفرض اجلزاءات اإلقليمية

وخــالل املناقشــة أبــدى عــدد مــن املــتكلمني تأييــدهم    
التوســـع يف اســـتعمال  الداعيـــة إىل لتوصـــيات األمـــني العـــام   
، ملعاقبــة املســؤولني عــن اخلطــأ  )٢٠٥(اجلــزاءات احملــددة اهلــدف 

بــدال مــن زيــادة تفــاقم معانــاة الشــعب ككــل. وقــال ممثــل         
ــن   ــس األم ــل إن جمل ــه الربازي ــر    علي ــر نظ ــيم أث ــب تقي ، إىل جان

اجلزاءات، أن ينظـر يف تطبيـق االسـتثناءات اإلنسـانية، حسـب      
. وينبغي ثانيـا أن  ٤١االقتضاء، للتدابري املعتمدة مبوجب املادة 

ــا تســمى اجلــزاءات احملــددة اهلــدف      ــة لوضــع م يعطــي األولوي
الذكية، وذلك ملعاقبة املسؤولني عن اخلطأ بـدال مـن زيـادة     أو

ثل الواليات املتحـدة  . وأبرز مم)٢٠٦(تفاقم معاناة الشعب ككل
أنه كان من احملتم أن تتعاون األطراف املعنية تعاونا كامال مـع  
املنسق اإلنساين لألمـم املتحـدة يف تـوفري إمكانيـة الوصـول إىل      
السكان املدنيني، وأن عدم االمتثال ينبغي أن ينـتج عنـه فـرض    
جزاءات حمددة اهلدف. وثانيا أعرب عـن تأييـد حكومـة بلـده     

ــتخدام  ــذين      الس ــواء ال ــردع واحت ــة ل ــيلة ممكن ــزاءات كوس اجل
يقترفون انتـهاكات للقـانون الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان،       
وكذلك أطراف الصراعات اليت تواصل حتدي قـرارات جملـس   

ينبغـي أن تعقـد اجتماعـات    جلان اجلـزاءات  األمن. مث ذكر أن 
__________ 

  .٥٤و  ٥٣املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٠٤(
)٢٠٥(  S/PV.4046 ١٨إىل  ١٦(كنـــدا)؛ والصـــفحات    ٩، الصـــفحة 

  S/PV.4046ن)؛ و(البحـــــري ٢٦(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة 
 ٧(اليابـان)؛ والصـفحة    ٤الصـفحة   ،)Corr.2و  ١(االستئناف 

  .(فنلندا) ١٠إىل  ٧(سويسرا)؛ والصفحات 
)٢٠٦(  S/PV.4046 ١٣ و ١٢، الصفحتان.  



النظر يف أحكام الفصل السابع من امليثاق - الفصل احلادي عشر   
 

 

09-25531 1363 
 

دورية وينبغـي للمجلـس أن يراقـب األثـر اإلنسـاين للجـزاءات       
ــة علــى    علــى ال فئــات الضــعيفة وأن يــدخل التعــديالت املطلوب

  .)٢٠٧(آليات االستثناءات لتسهيل إيصال املساعدات
وأكد ممثل فرنسا أن جملـس األمـن لديـه مجيـع أدوات       

ــن       ــك م ــا يف ذل ــيري ســلوكهم، مب ــذنبني وتغ ــاق ملطــاردة امل امليث
بعنايـة   توّجهخالل استخدام اجلزاءات، اليت جيب مع ذلك أن 

ــورة متن ــكان   وبصـــ ــرر بالســـ ــبة، لكـــــي ال تلحـــــق الضـــ اســـ
ممثل ماليزيا أنه حينما يتخذ جملـس األمـن   ذكر و .)٢٠٨(املدنيني

بـــاللجوء إىل اســـتخدام اجلـــزاءات والقـــوة    تقضـــي قـــرارات 
هناية املطاف حلماية املدنيني، تكـون هنـاك دائمـا     العسكرية يف

حاجــة إىل النظــر بعنايــة شــديدة يف فعاليتــها وعواقبــها الســلبية  
مــن امليثــاق  ٤١املــادة وإنفــاذ تــؤثر يف الســكان املــدنيني.  الــيت

ــابع     ــل السـ ــب الفصـ ــرية مبوجـ ــدابري قسـ ــتخدام تـ ــي واسـ ينبغـ
  .)٢٠٩(أخريكمالذ كآلية ُيلجأ إليها  اُيعتمد  أن

وقال ممثل مجهوريـة كوريـا إن جملـس األمـن قـد بـذل         
ــيح اســتخدام اجلــزاءات.     ــودا متواصــلة لتنق ــا تجه ســلّم وبينم

يف عـامل   “جـزاءات ذكيـة  ”عوبة التوصل إىل حكومة بلده بص
أيضـا أن هنـاك حاجـة إىل التقليـل إىل أدىن     فهي تعتقد الواقع، 
املعانــاة اإلنســانية غــري املقصــودة املالزمــة للجــزاءات   حــد مــن

ــدافها،      ــدا أله ــر حتدي ــرض جــزاءات أكث ــن خــالل ف ــك م   وذل
  
  
  
  
  

__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٧(
  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٨(
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٩(

  وآليــات إلعــادة النظــر دوريــا وموضــوعيا يف تلــك اجلــزاءات. 
ــر مصــداقية     وذ ــة أكث ــه ينبغــي للمجلــس أن يســتنبط آلي كــر أن

لتحســني تنفيــذ إجــراءات احلظــر علــى األســلحة الــيت فرضــها   
بعـض منـاطق الصـراع ولكنـها اعُتـربت غـري        اجمللس بالفعل يف

  .)٢١٠(فعالة
وذكــــر ممثــــل أوكرانيــــا أن جملــــس األمــــن ينبغــــي        

ــة    أن ــتفحص ســبال عملي ــة ي ــر ســليب    لكيفي ــب حــدوث أث جتن
ن املــدنيني أو علــى األقــل التخفيــف منــه إىل أبعــد الســكا علــى

وفــد بلــده أنــه جيــب الــتفكري أكثــر يف جمــال أثــر    ويــرىحــد. 
ــة.   ــى دول ثالث ــن،    اجلــزاءات عل ــه ينبغــي جمللــس األم ــرى أن وي

حتقيقا لذلك الغرض، أن ينظر بعنايـة قبـل فـرض اجلـزاءات يف     
األثــر االجتمــاعي واالقتصــادي واإلنســاين احملتمــل للجــزاءات   
على السكان يف الدولة املسـتهدفة وعلـى سـكان بلـدان ثالثـة.      

بعد فرض اجلزاءات، ينبغي استعراض اخليارات احملتملـة كـي   و
ُتدخل التعديالت الواجبة على نظـم اجلـزاءات بغيـة التخفيـف     

. وقـال ممثـل بوتسـوانا، مؤيـدا     )٢١١(من آثارها اجلانبيـة الضـارة  
ــام، إنــ   ــردد يف  جيــب أال يكــون   هتوصــيات األمــني الع ــاك ت هن

فرض حظر على توريـد األسـلحة أو غـري ذلـك مـن اجلـزاءات       
أطرافـا يف صـراع    عندما يوجد دليل على أن طرفـا أو  املوجهة

  .)٢١٢(مسلح تستهدف املدنيني عن عمد
  
  
  
  
  

__________ 

)٢١٠(  S/PV.4046  االستئناف)١٩إىل  ١٧الصفحات )، ١.  
  .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١١(
)٢١٢(  S/PV.4046  االستئناف)٢الصفحة )، ١.  
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  ٤٢املادة   
إذا رأى جملس األمـن أن التـدابري املنصـوص        

ال تفي بـالغرض أو ثبـت أهنـا مل     ٤١عليها يف املادة 
تــف بــه، جــاز لــه أن يتخــذ بطريــق القــوات اجلويــة  
والبحرية والربية من األعمال ما يلـزم حلفـظ السـلم    
واألمــن الــدويل أو إلعادتــه إىل نصــابه. وجيــوز أن     
تتناول هذه األعمال املظاهرات واحلصر والعمليات 

الربيـة    األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحريـة أو 
      .التابعة ألعضاء األمم املتحدة

  مالحظة  
ــن       ــس األمـ ــتند جملـ ــة مل يسـ ــرة املستعرضـ ــالل الفتـ خـ

مـن امليثـاق يف أي مـن مقرراتـه. بيـد أن       ٤٢صراحة إىل املادة 
اجمللس اختذ عددا من القـرارات الـيت دعـا هبـا الـدول األعضـاء       

إلنفـــاذ مطالباتـــه “ مجيـــع التـــدابري الضـــرورية”إىل اســـتخدام 
يني والـيت قـد تكـون هلـا     املتعلقة باستعادة السـلم واألمـن الـدول   

صلة بتفسـري اجمللـس وتطبيقـه للمبـدأ املنصـوص عليـه يف املـادة        
يف  ـ. ويف مجيع القرارات يشكل تقرير وقوع هتديد للسلمـ ٤٢
، أساســـا لتطبيـــق التـــدابري املنصـــوص عليهـــا  ٣٩طـــار املـــادة إ
  .٤٢املادة   يف

وسيبحث هذا القسـم بإجيـاز أربـع دراسـات حـاالت        
ا اجمللس باختـاذ إجـراء إنفـاذي مبوجـب الفصـل      إفرادية أذن فيه

الســابع مــن امليثــاق لصــون الســلم واألمــن الــدوليني. فدراســة   
) تتعلـق مبقـرر جملـس األمـن     ٢٠احلالة اإلفرادية األوىل (احلالـة  

الــذي يــأذن لقــوة مؤقتــة متعــددة اجلنســيات باســتخدام القــوة   
  مجيــع ”ة، باســتخدام  شــرق زائــري، للقيــام بعمليــة إنســاني     يف
  

  
  
  

  )٢١. ويف احلالـة اإلفراديـة الثانيـة (احلالـة     “التدابري الضـرورية 
  اختاذ مجيـع ” أذن جملس األمن لبعثة األمم املتحدة يف سرياليون بـ

يف ســياق جانــب حمــدد مــن عملياهتــا حلفــظ  “التــدابري الضــرورية
) مبقـرر  ٢١السالم. وتتعلق دراسة احلالة اإلفرادية الثالثـة (احلالـة   

ــس األمــ  ــأذن  ن جمل ــذي ي ــدد ال ــوة متع اجلنســيات باســتخدام   ةلق
الســتعادة الســلم واألمــن، ولتيســري   “مجيــع التــدابري الضــرورية ”

، ٢٣الشـرقية. ويف احلالـة    تيمـور  إيصال املساعدات اإلنسانية يف
ــادة منظمــة      ــق االســتقرار، بقي ــوة حتقي أذن جملــس األمــن بنشــر ق

وسـوفو،  إلقامـة وجـود دويل لألمـن يف ك    ،حلف مشال األطلسي
لتحقيق األهداف الواردة يف  “مجيع التدابري الضرورية”مع اختاذ 

)، أذن اجمللــس ٢٤مقــرره. ويف احلالــة اإلفراديــة األخــرية (احلالــة  
للقوة األمنية الدولية يف كوسوفو، بقيادة منظمـة حلـف الشـمال    
األطلسي أيضا، بإقامة وجود أمـين دويل يف كوسـوفو، مـع اختـاذ     

    للوفاء مبسؤولياهتا. “لضروريةمجيع التدابري ا”
ن القسم ألف مقررات جملس األمـن الـيت أذن هبـا    ويبّي  

ــادة    ــة يف املـ ــدابري املكرسـ ــاذ التـ ــاء  ٤٢باختـ ــم بـ ــبني القسـ . ويـ
ــة    ــتورية يف اجتماعـــات جملـــس األمـــن املنبثقـ املناقشـــات الدسـ

  القرارات.تلك يتعلق باختاذ   فيما
  

  ٤٢دة مقررات جملس األمن املتعلقة باملا - ألف
  أفريقيا  
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  
ــالقرار    ــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٨٠بــــ تشــــــرين  ١٥املــــ

، رحب اجمللـس، متصـرفا مبوجـب الفصـل     ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
ــدول األعضــاء        ــها ال ــيت قدمت ــالعروض ال ــاق، ب ــن امليث الســابع م
ــام،        ــق بالقي ــا يتعل ــة، فيم ــة يف املنطق ــدول املعني ــع ال بالتشــاور م

 اجلزء الرابع  
 و استعادة السلم واألمناإلجراءات األخرى لصون أ    

 من امليثاق ٤٢عمال باملادة  الدوليني
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نسانية، بإنشـاء قـوة مؤقتـة متعـددة اجلنسـيات لتيسـري       ألغراض إ
ــة     ــام منظمــات اإلغاث ــة للمنظمــات اإلنســانية وقي العــودة الفوري
املدنيـــة باإليصـــال الفعـــال للمعونـــة اإلنســـانية بغيـــة التخفيـــف  

ــدنيني املعرضــني     مــن ــة للمشــردين والالجــئني وامل ــاة احلالي املعان
لـــس للـــدول أذن اجمل للخطـــر يف شـــرق زائـــري. وبـــالقرار نفســـه

األعضاء املتعاونة مـع األمـني العـام بتنظـيم العمليـة املشـار إليهـا        
، “كل الوسائل الضـرورية ”أعاله بالعمل، عن طريق استخدام 

  .على بلوغ األهداف اإلنسانية املبينة يف ذلك القرار
  

  احلالة يف سرياليون  
ــالقرار    ــؤرخ ،)١٩٩٩( ١٢٧٠بـــ ــرين ٢٢ املـــ  تشـــ
 األمــم بعثــة إنشــاء األمــن جملــس رقــر ،١٩٩٩ أكتــوبر/األول
 الفصـل  مبوجـب  كـذلك  متصرفا وقرر، سرياليون، يف املتحدة
 ســياق يف تتخــذ، أن للبعثــة ميكــن أنــه امليثــاق، مــن الســابع

 أفرادهـا  أمـن  لكفالـة  “الالزمـة  التدابري” بواليتها، اضطالعها
 املنــاطق ويف إمكاناهتــا حــدود يف تقــوم، وأن تنقلــهم، وحريــة
 العنــــف أخطــــار مــــن املــــدنيني حبمايــــة هــــا،في تنشــــر الــــيت
  .احملدق  البدين

  
  آسيا  
  الشرقية تيمور يف احلالة  
 ســبتمرب/أيلــول ١٥ املــؤرخ ،)١٩٩٩( ١٢٦٤ بــالقرار  
ــن، جملــس أذن ،١٩٩٩  الســابع الفصــل مبوجــب متصــرفا األم

 الدوليـة  القـوة  هـي  اجلنسـيات،  متعـددة  قـوة  بإنشـاء  امليثاق، من
 مهامهـا  تتمثـل  موحـدة،  قيـادة  كـل هي حتـت  الشـرقية،  تيمور يف
 بعثة ومحاية الشرقية؛ تيمور إىل واألمن السلم إعادة: يلي ما يف

 مبهامهــا؛ قيامهــا يف ودعمهــا الشــرقية تيمــور يف املتحــدة األمــم
ــهيل ــات وتسـ ــاعدة عمليـ ــانية املسـ ــا وأذن. اإلنسـ ــدول أيضـ  للـ
ــع باختــاذ” اجلنســيات املتعــددة القــوة يف املشــاركة ــدابري مجي  الت

  .الوالية هبذه لالضطالع “لالزمةا
  

  أوروبا  
  واهلرسك البوسنة يف احلالة  
 كــــــانون ١٢ املــــــؤرخ ،)١٩٩٦( ١٠٨٨ بــــــالقرار  
 مبوجــب متصــرفا األمــن، جملــس أذن ،١٩٩٦ ديســمرب/األول
 بإنشـاء  تقـوم  بـأن  األعضـاء  للـدول  امليثـاق،  من السابع الفصل
 لقـوة  قـانوين  كخلف االستقرارلتحقيق  اجلنسيات متعددة قوة

 بالـدور  للقيـام  وذلـك  موحـدتني،  ومراقبـة  قيـادة  حتـت  التنفيذ،
 وعـالوة . السـالم  اتفـاق  مـن  ٢ و ألف - ١ املرفقني يف احملدد
 مجيــع” تتخــذ بــأن األعضــاء للــدول اجمللــس أذن ذلــك، علــى

ــدابري ــة الت ــاء ،“الالزم ــى بن ــوة طلــب عل ــق ق  االســتقرار، حتقي
 حبـق  وأقـر  مهمتـها،  اءأد يف ملسـاعدهتا  أو القوة عن للدفاع إما

 نفســها عــن للــدفاع “الالزمــة التــدابري مجيــع” اختــاذ يف القــوة
 أذن نفسـه،  وبـالقرار . به للتهديد أو للهجوم تعرضها حالة يف

 ،)٢١٣(١٨ الفقـرة  مبوجب تتصرف إذ األعضاء، للدول اجمللس
 مجيـع ” تتخـذ  بـأن  السـالم،  اتفـاق  من ألف - ١ للمرفق وفقا

حتقيـق   قـوة  قائـد  سيضـعه  ملا االمتثال الةلكف ،“الالزمة التدابري
 اجملــال علــى الســيطرة تــنظم وإجــراءات قواعــد مــن االســتقرار

 باحلركـة  يتعلـق  فيمـا  ومراقبتـه  واهلرسـك  البوسـنة  فـوق  اجلوي
  .أشكاهلا جبميع والعسكرية املدنية اجلوية

  
  االحتادية يوغوسالفيا مجهورية كوسوفو، يف احلالة  
 يونيـه /حزيـران  ١٠ ؤرخاملـ ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ بالقرار  
 الســابع الفصــل مبوجــب متصــرفا األمــن، جملــس قــرر ،١٩٩٩
 دولــــيني أمــــين ووجــــود مــــدين وجــــود نشــــر امليثــــاق، مــــن
 هلمــــا يتــــوافر املتحــــدة، األمــــم رعايــــة حتــــت كوســــوفو، يف
 مجهوريـة  مبوافقة ورحب واألفراد، املعدات من مناسب هو ما

__________ 

)، أذن جملـس األمـن   ١٩٩٦( ١٠٨٨من القـرار   ١٨يف الفقرة   )٢١٣(
ــأن تقــوم، مــن خــالل منظمــة حلــف مشــال      للــدول األعضــاء ب
ــوة متعــددة اجلنســيات      ــا، بإنشــاء ق ــاون معه األطلســي أو بالتع

  االستقرار لفترة مقررة مدهتا مثانية عشر شهرا. حقيقلت
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 أيضـــا أذنو. الوجـــودين هـــذين علـــى االحتاديـــة يوغوســـالفيا
 الوجـود  بإقامة الصلة ذات الدولية واملنظمات األعضاء للدول
 ألداء الالزمـة  الوسائل جبميع يزود كوسوفو، يف الدويل األمين

ــؤولياته ــت. )٢١٤(مسـ ــؤوليات ومشلـ ــندة املسـ ــوة،إىل ا املسـ  لقـ
ــة ــة، األعمــال جتــدد دون احليلول ــد العدائي ــر جــيش وجتري  حتري
 املسـلحة  الكوسـوفية  انيـة األلب اجلماعـات  مـن  وغـريه  كوسوفو

 يعـودوا  أن لالجـئني  فيهـا  ميكـن  آمنـة  بيئـة  وهتيئـة  السالح؛ من
ــارهم إىل ــان، دي ــدين وللوجــود بأم ــدويل امل ــل، أن ال  وأن يعم
 نفسه وبالقرار. اإلنسانية املعونة ُتسلم وأن انتقالية، إدارة تقام
 املنظمـــات مبســـاعدة ينشـــئ، بـــأن العـــام لألمـــنياجمللـــس  أذن

 تـوفري  هبدف كوسوفو يف دوليا مدنيا وجودا ملختصة،ا الدولية
  .لكوسوفو مؤقتة إدارة

  
  ٤٢املناقشة الدستورية املتعلقة باملادة   - باء

  ٢٠احلالة   
  الكربىاحلالة يف منطقة البحريات   
يف أعقاب تردي احلالة اإلنسانية يف منطقـة الـبحريات     

 الكــربى بســبب األنشــطة العســكرية داخــل احلــدود وعربهــا،  
ــة    ــالة مؤرخــ ــام اجمللــــس، برســ ــغ األمــــني العــ ــرين  ٧أبلــ تشــ

ــاين/نوفمرب  ــن  ١٩٩٦الثـ ــة إىل جملـــس األمـ ــأن )٢١٥(موجهـ ، بـ
مليون الجـئ بورونـدي    ١,٢القتال أدى إىل تشريد أكثر من 

ــزائرييني، وال   ــن الـ ــرات اآلالف مـ ــدي وعشـ ــيما يف  وروانـ سـ
شــرقي زائــري. وذكــر أنــه نظــر يف اخليــارات املطروحــة إلنشــاء 

وة متعددة اجلنسـيات وأعـرب عـن االعتقـاد أن أفضـل      ونشر ق
__________ 

بــد مــن نشــر  : ال٤، البنــد ٢املرفــق  ،)١٩٩٩( ١٢٤٤القــرار   )٢١٤(
الوجود األمين الدويل، الذي ستشارك فيه منظمـة حلـف مشـال    
ــادة وســيطرة موحــدتني     األطلســي مشــاركة ضــخمة، حتــت قي

سـري  هتيئـة بيئـة آمنـة جلميـع سـكان كوسـوفو وتي      سلطة وختويله 
  العودة اآلمنة جلميع املشردين والالجئني إىل ديارهم.

)٢١٥(  S/1996/916.  

يف أن تبــادر الــدول األعضــاء الــيت هلــا  تتمثــلاســتجابة لألزمــة 
القدرة الالزمة بتشكيل قوة متعـددة اجلنسـيات، بالتشـاور مـع     
األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية والدول األفريقيـة املعنيـة،   

  وأن تطلب اإلذن من جملس األمن لنشرها.
 ،١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٤وبرســالة مؤرخــة   

، أحـــال األمـــني العـــام )٢١٦(موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن
رسالة موجهة من ممثل كندا يقول فيها إن حكومة بلـده علـى   

لتيســري اســتعداد للعمــل دون إبطــاء مــع احلكومــات األخــرى   
نشر عملية إنسانية مؤقتة إىل شرق زائري، وإهنـا حصـلت علـى    

عــدد مــن الــدول األعضــاء علــى االشــتراك يف تلــك       موافقــة 
العمليــة، وإهنــا قامــت باالتصــال مبنظمــة الوحــدة األفريقيــة.       
وأضاف أن حكومة كندا على استعداد ألن تكون هلـا الريـادة   

ــة.    ــادة تلــك العملي األهــداف املنوطــة   وذكــر أنيف تنظــيم وقي
ــرار      ــددة يف القــ ــداف احملــ ــع األهــ ــة مــ ــة متفقــ ــك العمليــ بتلــ

١٩٩٦(  ١٠٧٨.(  
ــالقرار    ــس، متصــرفا   ١٩٩٦( ١٠٨٠وب ) رحــب اجملل

ــها     ــالعروض الــيت قدمت ــاق، ب مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث
ــة،      ــة يف املنطقـ ــدول املعنيـ ــع الـ ــاور مـ ــاء بالتشـ ــدول األعضـ الـ

يتعلق بالقيام بإنشاء قوة مؤقتة متعـددة اجلنسـيات لتيسـري     فيما
اإلغاثــة العــودة الفوريــة للمنظمــات اإلنســانية وقيــام منظمــات 

املدنية باإليصال الفعال للمعونـة اإلنسـانية بغيـة التخفيـف مـن      
خطـر  املعاناة احلالية للمشردين والالجئني واملدنيني املعرضني لل

أذن اجمللــس للــدول األعضــاء  يف شــرق زائــري. وبــالقرار نفســه 
ــتخدام     ــام باســ ــني العــ ــع األمــ ــة مــ ــائل  ”املتعاونــ ــل الوســ كــ

  .سانية املبينة يف ذلك القرار، لبلوغ األهداف اإلن“الضرورية
ــودة يف  ،٣٧١٣ويف اجللســة    ــاين/  ١٥املعق  تشــرين الث
). وخـالل  ١٩٩٦( ١٠٨٠اجمللس القـرار   اختذ، ١٩٩٦نوفمرب 
املنصوص عليهـا يف  ه للتدابري أعرب ممثل زائري عن تأييد املناقشة

__________ 

)٢١٦(  S/1996/941.  
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. وأبـرز  )٢١٧(بأهنـا سـتليب أغراضـه اإلنسـانية     هالقرار وعن اعتقاد
ــل بورونــ  دي أســباب املشــكلة مبجملــها القائمــة يف منطقــة     ممث

الــبحريات الكــربى وأكــد أن املهمــة الرئيســية للقــوة املتعــددة      
اجلنســيات ينبغــي أن تتمثــل يف نــزع ســالح القــوات الروانديــة   
الســـابقة، وجتميعهـــا يف منـــاطق بعيـــدة عـــن حـــدود بورونـــدي 

. وأشــار ممثــل كنــدا إىل أن حكومــة بلــده  )٢١٨(وروانــدا وزائــري
قـد قـررت أن تقـوم بـدور قيـادي يف حشـد قـوة تـدخل          كانت

ــال     ــتمكني إيصــ ــانية لــ ــراض اإلنســ ــيات لألغــ ــددة اجلنســ متعــ
أوطـاهنم   املساعدات اإلنسانية بأمان ولتيسري عودة الالجئني إىل

 عـودة بصورة طوعية. وذكر أن هذه القوة ستعمل علـى تيسـري   
بتوصـيل  وقيام منظمات اإلغاثة املدنيـة  فورا ملنظمات اإلنسانية ا

املساعدات اإلنسانية بفعالية لتخفيف املعاناة املباشرة للمشردين 
والالجئني واملدنيني املعرضني للخطـر يف شـرق زائـري. وقـال إن     

أن يكون نزع السالح جـزءا  ال تتوخى مع ذلك  ،حكومة بلده
من والية القوة. وأوضح أن اجلنود املنشـغلني بـرتع السـالح ال    

متــهم األوليــة أال وهــي تيســري توصــيل ميكنــهم أن يضــطلعوا مبه
  .)٢١٩(املساعدات اإلنسانية

هــو ، ووأشــار ممثــل فرنســا إىل اهلــدف األساســي للقــوة  
هدف إنساين متاما. وذكر أن القـوة املتعـددة اجلنسـيات سـتظل     
يف امليــدان ملــدة أقصــاها أربعــة أشــهر، ميكــن ختفيضــها إذا قــرر   

تلك القوة  اجمللس ذلك. وقال إن عملية أخرى كانت ستخلف
تكون تابعة لألمم املتحدة علـى األرجـح وتكـون مهمتـها علـى      
ــد االضــطالع باألعمــال اإلنســانية. وأعــرب عــن     وجــه التحدي

أن تـــوفر تلـــك اجلهـــود املســـاعدة الالزمـــة لتحقيـــق  يف األمـــل 
. وذكر ممثل اململكـة املتحـدة أن نشـر    )٢٢٠(االستقرار يف املنطقة

__________ 

)٢١٧(  S/PV.3713 و ،Corr.1،  ٥الصفحة .  

  .٩إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٨(

  .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٩(

  . ١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٠(

اسـتجابة  ” مكـن الوحيـد و  اخليـار امل هو قوة متعددة اجلنسيات 
اعتقـاده  . وأعرب ممثـل بوتسـوانا عـن    )٢٢١(“فورية ألزمة فورية

ــأن  نشــر القــوة مــن شــأنه دون شــك أن حيــول دون حــدوث    ب
  .  )٢٢٢(أن يصبح مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلةهو مرجح  ما

إال أن ممثل رواندا أعرب عـن اعتـراض حكومـة بلـده       
رحــة. وأكــد أن الظــروف علــى القــوة املتعــددة اجلنســيات املقت

أصــبحت مهيــأة آنــذاك للعــودة املنظمــة لعــدد أكــرب كــثريا مــن  
الالجئني وأن اجلزء األكرب من الجئـي روانـدا قـد عـادوا فعـال      
ــزة احملليــــة       ــري. وذكــــر أن األجهــ ــهم األم مــــن زائــ إىل وطنــ
واحلكوميــة قــد عبئــت يف ســائر أرجــاء البلــد مــن أجــل إعــداد  

ــل    مراكــز االســتقبال لالجــئني، حيــث   ســيجري اســتقباهلم قب
 تـرى عودهتم إىل ديارهم. ويف ضوء تلك التطورات اجلديـدة،  
تعـد   حكومة روانـدا أن القـوة املتعـددة اجلنسـيات املقترحـة مل     

ذات أمهية على األقـل فيمـا يتعلـق بإنقـاذ الالجـئني الروانـديني       
يف شرق زائري. وقال إنه مع تغري احلالة يف شرق زائـري، ينبغـي   

القــوة املتعــددة اجلنســيات املقترحــة حــىت تتكيــف تغــيري خطــط 
القـوة  إن يف ذلـك الصـدد،   قـال  مع احلالة املتغرية يف امليـدان. و 

املتعددة اجلنسـيات ينبغـي أن تكـون أصـغر حجمـا، وأن تعيـد       
ــة      ــعى إىل واليـ ــه، وأن تسـ ــرابط فيـ ــذي تـ ــع الـ ــر يف املوقـ النظـ
ــددة     ــوة املتعـ ــة القـ ــال إن واليـ ــباب، قـ ــدة. ولتلـــك األسـ جديـ

جلنسيات ينبغي أن تكون لفتـرة حمـدودة تتـراوح بـني شـهرين      ا
  .)٢٢٣(أو ثالثة أشهر كحد أقصى

ويف أعقاب عودة غالبية الالجئني إىل روانـدا، وتزايـد     
إمكانيات وصـول الوكـاالت اإلنسـانية الدوليـة إىل الالجـئني،      

كــانون األول/ديســمرب  ١٣أكــد ممثــل كنــدا، برســالة مؤرخــة 
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢١(

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٢(

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٣(
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، أن كندا، بعـد التشـاور   )٢٢٤(العام موجهة إىل األمني ١٩٩٦
ــة، خلصــت إىل أن القــوة     مــع شــركائها يف اجملموعــة التوجيهي
ــذكر. وقــال إن     املتعــددة اجلنســيات قــد غــدت بــال جــدوى ُت
كندا من مث قررت أن تسـحب قيادهتـا والعناصـر الكنديـة مـن      

ــول    كــانون األول/ديســمرب   ٣١القــوة املتعــددة اجلنســيات حبل
حكومــة بلــده توصــي اجمللــس بــأن كــذلك أن  وذكــر. ١٩٩٦

كـانون   ٣١ينهي والية القـوة املتعـددة اجلنسـيات اعتبـارا مـن      
  .١٩٩٦األول/ديسمرب 

  
  ٢١احلالة   
  احلالة يف سرياليون  
 تشـــرين األول/ ٢٢، املعقـــودة يف ٤٠٥٤يف اجللســـة   
) املنشـئ  ١٩٩٩( ١٢٧٠ ، اختذ اجمللس القـرار ١٩٩٩أكتوبر 

ليون، وقــرر أنــه ميكــن للبعثــة، يف لبعثــة األمــم املتحــدة يف ســريا
“ تتخـــذ التـــدابري الالزمـــة ”ســـياق اضـــطالعها بواليتـــها، أن 

ــس      ــاء اجمللـ ــة رحـــب أعضـ ــالل املناقشـ ــا. وخـ ــطالع هبـ لالضـ
ــوا عــن االعتقــاد بأهنــا خطــوة     ــة، وأعرب باإلمجــاع بإنشــاء البعث
مهمــة يف تنفيــذ األحكــام الــواردة يف اتفــاق لــومي للســالم.       

ؤيدا أحكـام القـرار، أن حكومـة بلـده     وذكر ممثل سرياليون، م
توافق على إنشاء ونشـر عمليـة حلفـظ السـالم. وألقـى الضـوء       

ــه، عمــال بالفصــل     ١٤علــى الفقــرة  مــن القــرار الــيت تقــول إن
السابع من امليثاق، ميكن لبعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون أن     
تتخذ، يف سياق اضـطالعها بواليتـها، التـدابري الالزمـة لكفالـة      

أفرادها وحريـة تنقلـهم، وأن تقـوم، يف حـدود مـا تسـمح       أمن 
به الظروف، حبماية املدنيني من أخطار العنف البـدين احملـدق.   
ــة ضــمانة حلفظــة      وقــال إن وفــد بلــده يعتــرب تلــك الفقــرة مبثاب
السالم الدوليني وللمدنيني األبرياء معـا. وأعـرب عـن اعتقـاده     

حلقـــوق  أهنـــا تبعـــث برســـالة واضـــحة إىل أي منتـــهك حمتمـــل
اإلنســان علــى نطــاق واســع مفادهــا أن اجملتمــع الــدويل لــن        

__________ 

)٢٢٤(  S/1996/1046 .  

ــرّ   ــه إذا تع ــالعنف   يغمــض عيني ــد ب ــاء للتهدي ــدنيون األبري ض امل
ــا العظمــى    )٢٢٥(البــدين . وذكــر ممثــل اململكــة املتحــدة لربيطاني

وأيرلنــدا الشــمالية أن إنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون  
ومجيـع أعضـاء األمـم    يتيح فرصة واضـحة ليقـوم جملـس األمـن     

املتحـدة بإظهـار أن التزامهمـا بتسـوية الصـراعات ينطبـق علـى        
أفريقيا مثلما ينطبق علـى االضـطرابات األخـرى حـول العـامل.      
فاســـتعداد اجمللـــس لـــإلذن بعمليـــة رئيســـية يف أفريقيـــا بواليـــة  
طموحة وواسعة النطاق يظهر جبالء وجـود االسـتعداد للعمـل    

الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن  . وذكــر ممثــل)٢٢٦(يف أفريقيــا
)، يكـون قـد اضـطلع    ١٩٩٩( ١٢٧٠القـرار  باختـاذه  اجمللس، 

بأكثر من جمرد نشر قوة أخرى لألمم املتحـدة حلفـظ السـالم.    
فهو يعترف بـذلك بانتـهاء حـرب مـن أفظـع احلـروب األهليـة        

  .  )٢٢٧(وببداية أكثر التحوالت الواجبة صوب إرساء السالم
علّـال تصـويته، أن وفـد بلـده أّيـد      وذكر ممثل فرنسا، م  

ــم        ــة األم ــة إىل إنشــاء بعث ــام الداعي ــا توصــيات األمــني الع دوم
املتحدة يف سرياليون حبيث تكون مزودة مبستويات كـبرية مـن   
األفراد العسكريني وقواعد صارمة لالشتباك، حىت تتمكن مـن  
الــدفاع عــن نفســها، وحــىت تكــون قــادرة علــى ضــمان محايــة  

  .)٢٢٨(ني للخطراملدنيني املعرض
مــن  ١٤وألقــى ممثــل األرجنــتني الضــوء علــى الفقــرة     

القرار اليت تأذن لبعثة األمم املتحدة يف سـرياليون، إذ تتصـرف   
أن تكفــل ”مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق، العمــل علــى 

ــة املــدنيني مــن     ــة تنقلــهم، وأن تقــوم حبماي أمــن أفرادهــا وحري
ــدق   ــدين احملـ ــار العنـــف البـ ــال إن“. أخطـ ــدنيني   وقـ ــة املـ محايـ

ــة       ــد تطــورا ســديدا يف إطــار والي مبوجــب الفصــل الســابع تع
__________ 

)٢٢٥(  S/PV.4054 ٧إىل  ٥، الصفحات.  
  .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٦(
  .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٧(
  .١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٨(
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) هــام ألنــه  ١٩٩٩( ١٢٧٠القــرار وعمليــة حفــظ الســالم.   
  .)٢٢٩(يقدم بعدا أساسيا جديدا، سياسيا وقانونيا وأخالقيا

  
  ٢٢احلالة   
    احلالة يف تيمور الشرقية  
يف أعقاب تدهور احلالة األمنية يف تيمـور الشـرقية، ال     

يما استمرار أعمـال العنـف ضـد املـدنيني يف تيمـور الشـرقية       س
ــة     ــهم علــى نطــاق واســع، أعربــت حكوم وتشــريدهم وترحيل

عــن اســتعدادها  ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٢يف  )٢٣٠(إندونيســيا
لقبول قـوة دوليـة حلفـظ السـالم عـن طريـق األمـم املتحـدة يف         

  .  )٢٣١(تيمور الشرقية
ــة    ــرار   ٤٠٤٥ويف اجللســ ــذ اجمللــــس القــ  ١٢٦٤اختــ

)، الـــذي أِذن فيـــه بإنشـــاء القـــوة الدوليـــة يف تيمـــور  ١٩٩٩(
لالضطالع بواليتـها.  “ الختاذ مجيع التدابري الالزمة”الشرقية، 

وخـالل املناقشــة ذكــر ممثـل الربتغــال أن وفــد بلـده يعتــرب نشــر    
القوة الدولية خطوة أوىل حنو استعادة بيئـة أمنيـة تتـيح شـروع     

ــرقية يف إعــادة ب    ــل تيمــور الش نــاء أنفســهم بعيــدا عــن أي    أه
خوف أو تدخل. وذكر كذلك أن الشـرط األساسـي الوحيـد    
هليكــــل وتكــــوين القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات يتمثــــل يف أن  

  .  )٢٣٢(تستجيب للحالة املفزعة على أرض الواقع
وأعرب ممثل إندونيسـيا عـن القلـق إزاء احلالـة وأشـار        

ــظ ســالم      ــوات حف ــول بق ــده مســتعدة للقب ــة بل  إىل أن حكوم
دولية بغيـة اسـتعادة السـالم واألمـن يف تيمـور الشـرقية. وقـال        
إن اهلــدف األساســي حلكومــة بلــده مــن العمليــة برمتــها يبقــى  

__________ 

  .١٨ و ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٩(
، ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب   ١٥) املــؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٦٤القــرار    )٢٣٠(

  الفقرة الرابعة من الديباجة.
  املرجع نفسه، الفقرة العاشرة من الديباجة.  )٢٣١(
)٢٣٢(  S/PV.4045 ٣، الصفحة.  

كما حـدده الـرئيس حبـييب، وهـو زيـادة تعزيـز فعاليـة اجلهـود         
املشــــتركة الراميــــة إىل اســــتعادة الســــالم واألمــــن يف تيمــــور 

  .  )٢٣٣(الشرقية
بلــده ترحــب بقــرار وذكــر ممثــل أســتراليا أن حكومــة   

احلكومة اإلندونيسـية القاضـي بـدعوة قـوة متعـددة اجلنسـيات       
إىل املســاعدة يف اســتعادة الســالم واألمــن يف تيمــور الشــرقية،   
وأن أســتراليا علــى اســتعداد ألن تقبــل، بنــاء علــى طلــب مــن    

  .)٢٣٤(األمني العام، قيادة القوة املتعددة اجلنسيات
) رحب ممثل ١٩٩٩( ١٢٦٤وتأييدا ألهداف القرار   

ــبة      ــدان املنتسـ ــاد األورويب والبلـ ــم االحتـ ــا باسـ ــدا، متكلمـ فنلنـ
ــه ــازة إليـ ــيا  )٢٣٥(واملنحـ ــرئيس حبـــييب أن إندونيسـ ــإعالن الـ ، بـ

ســتكون علــى اســتعداد لقبــول قــوة دوليــة تســاعد يف إحــالل    
السالم يف تيمور الشرقية، وحتمي سكان اإلقليم، وتنفذ نتـائج  

  .)٢٣٦(استطالع الرأي الشعيب
ممثل اليابان أن وفد بلده يرحـب بقـرار اجمللـس    وذكر   

أن يـــأذن بإنشـــاء قـــوة متعـــددة اجلنســـيات الســـتعادة الســـالم 
ــك      ــن الواضــح أن ذل ــال إن م ــن يف تيمــور الشــرقية. وق واألم
القرار هو اخلطوة األوىل يف عملية استعادة السـالم والنظـام يف   

ن تيمور الشـرقية. مث أضـاف أن علـى اجملتمـع الـدويل أن يتعـاو      
  .)٢٣٧(يف تنظيم ووزع القوات الضرورية

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٣(
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٤(
ــدا (إســتونيا وبلغاريــ  ٧و  ٦املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٢٣٥( ا وبولن

واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا والتفيــا وليتوانيــا؛  
ــتاين     ــلندا وليختنشــ ــذلك أيســ ــة؛ وكــ ــربص ومالطــ ــا قــ وأيضــ

  والنرويج).
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٦(
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٧(
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تشـــــرين  ٢٥املـــــؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٧٢وبـــــالقرار   
، أنشــأ جملــس األمــن، متصــرفا مبوجــب  ١٩٩٩األول/أكتــوبر 

ــم       ــة لألم ــة التابع ــاق، اإلدارة االنتقالي ــن امليث ــابع م الفصــل الس
املتحدة يف تيمور الشرقية، وأسـند إليهـا املسـؤولية العامـة عـن      

قية، مبــا يف ذلــك ختويلــها صــالحية ممارســة   إدارة تيمــور الشــر
  مجيع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

  
  ٢٣احلالة   
    احلالة يف البوسنة واهلرسك  
عقــب انقضــاء واليــة قــوة التنفيــذ املتعــددة اجلنســيات    

يف رســالة  ،ذكــر األمــني العــام ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي  
جهــة إىل األمــني مو ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ٩مؤرخــة 
أن منظمــة حلــف مشــال األطلســي قــد شــرعت يف  ،)٢٣٨(العــام

ــة يف البوســنة      ــوة متابع ــة إلنشــاء ق األعمــال التحضــريية الالزم
ــتقرار يف    ــميتها قـــوة حتقيـــق االسـ واهلرســـك، اُتفـــق علـــى تسـ
البوســنة واهلرســك. وســتتوىل منظمــة حلــف مشــال األطلســي    

وستصـبح القـوة    تنظيم قوة مواصـلة حتقيـق االسـتقرار وقيادهتـا    
اخللــف القــانوين لقــوة التنفيــذ الــيت قامــت بــدور هــام يف تنفيــذ 
ــام للســالم يف      ــاق اإلطــاري الع ــن االتف اجلوانــب العســكرية م

  .)٢٣٩(البوسنة واهلرسك (اتفاقات دايتون للسالم)
 كــانون األول/ ١٢املعقــودة يف  ،٣٧٢٣ويف اجللســة   
الـذي   )،١٩٩٦( ١٠٨٨، اختذ اجمللس القرار ١٩٩٦ديسمرب 

ــددة     ــوة متعـ ــاء قـ ــوم بإنشـ ــأن تقـ ــاء بـ ــه للـــدول األعضـ أِذن فيـ
اجلنســيات إلرســاء االســتقرار وذلــك للقيــام بالــدور احملــدد يف  

التفــاق الســالم. وخــالل املــداوالت،   ٢ألــف و  -١املــرفقني 
أعــرب أعضــاء اجمللــس عــن تأييــد باإلمجــاع ألحكــام القــرار،    

ــي      ــددة اجلنسـ ــوة متعـ ــود قـ ــى أن وجـ ــهم علـ ــن موافقتـ ات وعـ
__________ 

)٢٣٨(  S/1996/1025.  
)٢٣٩(  S/1995/999واملرفقات ،.  

ضروري يف البوسنة واهلرسك لتنفيـذ اتفـاق السـالم. وأعـرب     
ممثل البوسـنة واهلرسـك عـن تأييـده للقـرار ورحـب باألحكـام        

ــون للســالم   ــات دايت ــذ اتفاق ــل  )٢٤٠(احملــددة يف تنفي . وذكــر ممث
أيرلندا، الـذي تكلـم باسـم االحتـاد األورويب والبلـدان املنتسـبة       

ــه جمــدد مــن جانــب   ، أن القــرار هــو تأكيــد )٢٤١(واملنحــازة إلي
اجملتمع الدويل الستعداده لتأييد تعزيـز السـالم والدميقراطيـة يف    
البوســـنة واهلرســـك، مبواصـــلة تـــوفري بيئـــة االســـتقرار واألمـــن 
الالزمــة الــيت ميكــن أن حتقــق فيهــا األهــداف اهلامــة التفــاق        
الســالم. وقــال أيضــا إن الكــثري مــن أعضــاء االحتــاد األورويب    

بعــــة املتعــــددة اجلنســــيات لتحقيــــق  سيســــامهون يف قــــوة املتا
ــرار اإلذن بإنشــاء القــوة   . وأشــار )٢٤٢(االســتقرار، ورحــب بق

ــام     ــزء هـ ــتمر جـ ــكري املسـ ــود العسـ ــدا إىل أن الوجـ ــل كنـ ممثـ
وضــروري مــن تلــك املشــاركة الدوليــة. وقــال إن قــوة حتقيــق  
االستقرار ستساعد على كفالة بيئة أمنيـة مسـتقرة خـالل فتـرة     

ســاندة لالنتخابــات البلديــة يف العــام  التعزيــز األمــين، وتقــدم م 
القــادم، وتســهم يف بلــوغ أهـــداف حتديــد التســلح، وتـــدعم      

. )٢٤٣(التنفيذ املدين التفاق السـالم وتـردع أي انـدالع للقتـال    
وأعرب ممثـل أملانيـا عـن اتفاقـه علـى أن ذلـك السـالم ال يـزال         
هشا وأن مثة حاجة ملحة إىل ضمان التقـدم الـذي حتقـق حـىت     

إىل حتقيــق االســتقرار للســالم يف املنطقــة بــالتزام  ذلــك احلــني و
إضايف وكبري من الدول األعضاء. وقال إن االلتزام الـذي أذن  

ــس،   ــه اجملل ــدان،    وب ــودا عســكريا مســتمرا يف املي يتضــمن وج
تمثل مهمته يف ضمان اجلو املناسب لتحقيق االستقرار ودعم ت

البنـــاء الســـالم، ويف هنايـــة األمـــر املصـــاحلة السياســـية وإعـــادة 
__________ 

)٢٤٠(  S/PV.3723٥إىل  ٢صفحات ، ال.  
(بلغاريـــا وبولنـــدا واجلمهوريـــة    ٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )٢٤١(

التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا وقـــربص وليتوانيـــا وهنغاريـــا؛ 
  وكذلك أيسلندا).

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤٢(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٣(
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. وأكــد ممثــل إندونيســيا أن اســتمرار مرابطــة  )٢٤٤(االقتصــادي
القــوات العســكرية الدوليــة ســيكون ضــروريا ال ليظهــر التــزام  
اجملتمـــع العـــاملي بتيســـري االنتقـــال إىل إحـــالل الســـالم الـــدائم  
فحسب، بل وأيضا ملنع استئناف الصراع مبا تترتـب عليـه مـن    

إنشـاء قـوة حتقيـق     آثار. ويف ذلـك الصـدد يـرى وفـد بلـده أن     
االستقرار لتحل حمل قوة التنفيذ املتعدد اجلنسيات أمـر حتمـي   

  .  )٢٤٥(من أجل اإلبقاء على زخم عملية السالم اجلارية
ورحب ممثل الصـني بـالتطورات اإلجيابيـة الـيت حـدثت        

يف البوسنة واهلرسك وقال، مصّوتا تأييـدا للقـرار، إن الصـني ال    
ق بتـذرع القـرار بالفصـل السـابع     تزال لديها حتفظات فيما يتعلـ 

من امليثاق، فيما يتصـل باسـتخدام القـوة. ويـرى وفـد بلـده أنـه        
جيب على القوة املتعـدد اجلنسـيات لتحقيـق االسـتقرار أن تلتـزم      
باحلياد التام والرتاهة وجيب عليها أال تسـيء اسـتخدام القـوة يف    

م يف عملياهتا وينبغي هلا أن تعمل بصورة ثابتة على تعزيز السـال 
  .  )٢٤٦(البوسنة واهلرسك

  
  ٢٤احلالة   
    احلالة يف كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية  
ــة    ــودة يف ٤٠١١يف اجللسـ ــه  ١٠، املعقـ حزيران/يونيـ
)، الـذي قـرر بـه    ١٩٩٩( ١٢٤٤، اختذ اجمللس القرار ١٩٩٩

نشــر وجــود مــدين ووجــود أمــين دولــيني يف كوســوفو، حتــت   
املناقشــــة أكــــد الســــيد    رعايــــة األمــــم املتحــــدة. وخــــالل   

ــالفيا    ــة يوغوسـ ــة مجهوريـ ــا موقـــف حكومـ ــانوفيتش، مبّينـ يوفـ
االحتادية، أن منظمـة حلـف مشـال األطلسـي (النـاتو) مسـؤولة       
عــن قصــفها الوحشــي غــري املــأذون بــه جلمهوريــة يوغوســالفيا 
ــة إنســانية هائلــة ودمــار يف        ــة الــذي أســفر عــن كارث االحتادي

__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٤(
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٥(
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٦(

ــة واقتصــا  ــداهلياكــل األساســية املدني . ومــن املنطلــق  )٢٤٧(د البل
نفســه أعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن إدانــة بلــده للعــدوان   
ــة     ــوفو. وأوضـــح أن األزمـ ــد كوسـ ــاتو ضـ ــه النـ الـــذي ارتكبتـ
اإلنســانية الــيت طالــت يوغوســالفيا الســابقة قــد حتولــت بفعــل   
القصــف الــذي قامــت بــه النــاتو إىل أخطــر كارثــة إنســانية. مث 

ــواردة يف ا  ــارة الــ ــال إن اإلشــ ــرار قــ ) إىل ١٩٩٩( ١٢٤٤لقــ
الفصل السابع من امليثاق تتصـل حصـرا بضـمان سـالمة وأمـن      

إن  املوظفني الدوليني واالمتثـال ألحكـام مشـروع القـرار. بـل     
تلــك اإلشــارة ال تلّمــح إىل إمكانيــة اســتخدام أي شــكل مــن   
أشكال القوة مبـا يتجـاوز حـدود املهـام الـيت حـددها بوضـوح        

ممثل الصني، الذي امتنـع عـن   . كذلك، ذكر )٢٤٨(جملس األمن
التصــويت، أن احلملــة العســكرية ضــد يوغوســالفيا الســابقة      
تنتـــهك امليثـــاق. وقـــال إن حكومـــة بلـــده تعـــارض األعمـــال   
العســكرية الــيت تقــوم هبــا منظمــة حلــف مشــال األطلســي ضــد  
يوغوســالفيا الســابقة. وأشــار أيضــا إىل القــرار، الــذي وصــفه   

صـني القـائم علـى املبـدأ     بأنه ال يعكس بشكل كامل موقـف ال 
علــى وجــه وقــال إن القــرار، وشــواغلها الــيت هلــا مــا يربرهــا.   

وقوعهـا القصـف    اخلصوص، ال يذكر الكارثة اليت يتسـبب يف 
بالقنابــل الــذي تقــوم بــه منظمــة حلــف مشــال األطلســي يف        

ــه ال    ــا أن ــة، كم ــة يوغوســالفيا االحتادي ــود   مجهوري يفــرض القي
  .)٢٤٩(صل السابع من امليثاقالضرورية على االستناد إىل الف

وأكد ممثل سـلوفينيا، الـذي صـوت تأييـدا للقـرار، إن        
جملــس األمــن يعتــرف اعترافـــا فعليــا بوجــود التهديــد الـــذي       
يتعرض له السلم واألمن الدوليان وأنه، بتصـرفه وفقـا للفصـل    
السابع من امليثـاق، يـوفر املشـروعية الختـاذ التـدابري الضـرورية       

بإجيــاد قــوة   يكــذلك إن القــرار يقضــ   لتنفيــذ القــرار. وقــال  
__________ 

)٢٤٧(  S/PV.4011 ٧إىل  ٣، الصفحات.  
  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٨(
  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤٩(
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عســكرية موثــوق هبــا ويــأذن هلــا باســتخدام مجيــع الوســائل        
الضــرورية للوفــاء بواليتــها. وذلــك شــرط أساســي مســبق ألن 

. )٢٥٠(القوة مناخا سلميا آمنا لعودة الالجـئني واملشـردين   يئهت
ــة      ــدنيني ومفاقم ــل فرنســا أن االســتمرار يف قمــع امل وذكــر ممث

ــرض علــ   ــد ف ــك ق ى أعضــاء احللــف األطلســي اللجــوء إىل   ذل
الوسائل العسـكرية بغيـة إهنـاء السياسـة احلمقـاء وغـري املقبولـة        

  .)٢٥١(املتمثلة يف الدمار والترحيل
ــرار        ــة أن الق ــات املتحــدة األمريكي ــل الوالي وأكــد ممث

بيئــة  يءيــة دوليــة يف كوســوفو، وهــي قــوة ســتهيأنشــأ قــوة أمن
  آمنة تبعث على االطمئنان متكّن سـكان كوسـوفو مـن العـودة    

  
  
  

    ٤٣املادة   
، يف ســـبيل “األمـــم املتحـــدة”يتعهـــد مجيـــع أعضـــاء   - ١

أن يضــعوا حتــت بــاملســامهة يف حفــظ الســلم واألمــن الــدويل،  
ت تصرف جملس األمن بناء على طلبه وطبقا التفـاق أو اتفاقـا  

خاصة ما يلزم من القوات املسلحة واملسـاعدات والتسـهيالت   
  .  الضرورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلك حق املرور

جيب أن حيدد ذلك االتفـاق أو تلـك االتفاقـات عـدد       - ٢
ــها عمومــا     هــذه القــوات وأنواعهــا ومــدى اســتعدادها وأماكن

  .  ونوع التسهيالت واملساعدات اليت تقدم
ملفاوضة علـى االتفـاق أو االتفاقـات املـذكورة     جترى ا  - ٣

بأســرع مــا ميكــن بنــاء علــى طلــب جملــس األمــن. وتــربم بــني    
ــني أعضــاء    ــن وب ــم املتحــدة ”جملــس األم ــني “ األم ــه وب   أو بين

  

أن النـــاتو كـــذلك إىل ديـــارهم وإعـــادة بنـــاء حيـــاهتم. وذكـــر 
ــد ــة    قـ ــلطات يف مجهوريـ ــاق تقـــين مـــع السـ وقعـــت علـــى اتفـ

ديــة حيــدد تفاصــيل انســحاب عاجــل جلميــع يوغوســالفيا االحتا
قوات مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة مـن كوسـوفو، ويفصـل      
ــة. وذكــر أن ســلطات     ــة الدولي دور وصــالحيات القــوة األمني
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية قد قبلـت أن تعمـل تلـك القـوة     

موحــد للنــاتو، وبتوجيــه  ياألمنيــة الدوليــة حتــت تسلســل قيــاد
مشـال األطلسـي، وبالتشـاور مـع املسـامهني       سياسي من جملـس 

  .)٢٥٢(بقوات من غري الناتو
  

  
  
  
  

، وتصــدق عليهــا   “األمــم املتحــدة “جمموعــات مــن أعضــاء   
  .  الدول املوقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية

  
    ٤٤املادة   
ــه قبــل أن       إذا قــرر جملــس األمــن اســتخدام القــوة، فإن

طلــب مــن عضــو غــري ممثــل فيــه تقــدمي القــوات املســلحة وفــاء ي
، ينبغـي لـه أن يـدعو    ٤٣بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة 

هذا العضو إىل أن يشترك إذا شاء يف القـرارات الـيت يصـدرها    
ــو     ــذا العضـ ــتخدام وحـــدات مـــن قـــوات هـ ــا خيـــتص باسـ فيمـ

  .املسلحة
  

    ٤٥املادة   
من اختاذ التدابري احلربيـة  رغبة يف متكني األمم املتحدة   

ــة ميكــن       ــة أهلي ــدى األعضــاء وحــدات جوي ــة يكــون ل العاجل

 
  

  .١٢إىل  ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٠(
 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥١(

 
  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٢(

 اجلزء اخلامس
 من امليثاق ٤٧إىل  ٤٣املقررات واملداوالت ذات الصلة باملواد
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ــة املشــتركة. وحيــدد       ــع الدولي ــال القم ــورا ألعم اســتخدامها ف
جملس األمن قوى هذه الوحدات ومـدى اسـتعدادها واخلطـط    
ألعماهلا املشـتركة، وذلـك مبسـاعدة جلنـة أركـان احلـرب ويف       

االتفاقـات اخلاصـة املشـار إليهـا     احلدود الواردة يف االتفـاق أو  
  .٤٣يف املادة 

  
    ٤٦املادة   
اخلطـــط الالزمـــة الســـتخدام القـــوة املســـلحة يضـــعها   

  .جملس األمن مبساعدة جلنة أركان احلرب
  

    ٤٧املادة   
ــها أن     ُت  - ١ ــة مــن أركــان احلــرب تكــون مهمت شــكّل جلن

ــع     ــه يف مجي ــة إىل جملــس األمــن وتعاون تســدي املشــورة واملعون
ل املتصــلة مبــا يلزمــه مــن حاجــات حربيــة حلفــظ الســلم   املســائ

واألمــن الــدويل والســتخدام القــوات املوضــوعة حتــت تصــرفه   
  .  وقيادهتا ولتنظيم التسليح ونزع السالح بالقدر املستطاع

شكّل جلنة أركان احلرب من رؤسـاء أركـان حـرب    ُت  - ٢
األعضاء الدائمني يف جملس األمن أو من يقوم مقامهم. وعلـى  

مـن األعضـاء   “ األمـم املتحـدة  ”جنة أن تدعو أي عضـو يف  الل
غري املمثلني فيها بصفة دائمـة لالشـتراك يف عملـها إذا اقتضـى     
حســــن قيــــام اللجنــــة مبســــؤولياهتا أن يســــاهم هــــذا العضــــو 

  .عملها  يف
ــة أركــان احلــرب مســؤولة حتــت إشــراف جملــس       - ٣ جلن

ة األمن عن التوجيه االستراتيجي ألية قـوات مسـلحة موضـوع   
حتت تصرف اجمللس. أما املسائل املرتبطة بقيـادة هـذه القـوات    

  .  فستبحث فيما بعد
للجنة أركان احلرب أن تنشئ جلانا فرعية إقليميـة إذا    - ٤

ــع      ــاور مـ ــد التشـ ــالحية وبعـ ــذه الصـ ــن هـ ــا جملـــس األمـ خوهلـ
  .الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن

  

    مالحظة  
ترتيبــات الــيت مــن امليثــاق ال ٤٧إىل  ٤٣تتنــاول املــواد   

ــدول األعضــاء املســاِهمة      ــة بــني جملــس األمــن وال ــنظم العالق ت
بقوات لغرض حفظ السالم واألمن الدويل. وقد نظر اجمللـس،  
أثنــاء مداوالتــه، خــالل الفتــرة املستعرضــة، يف أمهيــة األحكــام  

ــواردة يف املــادتني  ــها  ٤٤و  ٤٣ال ، ال ســيما مــن حيــث عالقت
تصـرف عمـال بـإذن مـن جملـس      بقيادة القوات العسكرية اليت ت

ــها بالســيطرة علــى تلــك القــوات،      األمــن، ومــن حيــث عالقت
ــا ــا    مبـ ــة جبمهوريـــة أفريقيـ ــاذ املقـــررات املتعلقـ يف ذلـــك يف اختـ

الوسطى وتيمور الشرقية وكوسوفو وليربيا ومنطقة الـبحريات  
  “.خطة للسالم: حفظ السالم”الكربى وبند معنون 

س صـــراحة إىل وخـــالل الفتـــرة نفســـها مل يشـــر اجمللـــ  
ــواد  ــد أن اجمللــس اختــذ    ٤٧إىل  ٤٣امل ــه. بي يف أي مــن مقررات

عــددا مــن املقــررات الــيت دعــا هبــا الــدول األعضــاء إىل إنفــاذ    
مطالباته املتعلقة بصون السالم واألمن الدويل، واليت ُيعتقـد أن  

  .٤٤و  ٤٣  هلا صلة، من مث، بتفسري اجمللس للمادتني
إىل أربعــة أقســام، هــي  وينقســم العــرض العــام التــايل    

ــا ــيت       م ــس ال ــررات اجملل ــذي يتضــمن مق ــف ال ــي: القســم أل يل
، والقسـم بـاء   ٤٣فُرضت هبا تـدابري اسـتنادا إىل مبـادئ املـادة     

ــريت يف       ــيت أثـ ــارزة الـ ــايا البـ ــرض القضـ ــاول أن يعـ ــذي حيـ الـ
ــادة    ــا القســم جــيم  ٤٣مــداوالت اجمللــس فيمــا يتصــل بامل . أم

لــس الــيت قــد ُتفســر بأهنــا  يقــدم عرضــا عامــا ملقــررات اجمل فهــو
يـوجز القسـم    بينمـا ، ٤٤صلة باملبادئ الـواردة يف املـادة    ذات

دال املناقشـــة ذات الصـــلة يف هـــذا الصـــدد الـــيت جـــرت أثنـــاء 
  مداوالت اجمللس.

وخــــالل الفتــــرة املستعرضــــة، مل يتخــــذ اجمللــــس أي   
من امليثاق، ومل جتـر   ٤٧ و ٤٦و  ٤٥قرارات تشري إىل املواد 

  دستورية تتعلق بتطبيق تلك املواد وتفسريها.  أي مناقشات 
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  ٤٣  مقررات جملس األمن ذات الصلة باملادة -ألف 
  أفريقيا  
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  
 تشرين الثـاين/  ١٥املؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٨٠بالقرار   
، رحـب اجمللـس بـالعروض الـيت قدمتـها الـدول       ١٩٩٦نوفمرب 

يتعلــق  عنيــة يف املنطقــة، فيمــااألعضــاء بالتشــاور مــع الــدول امل
بالقيام، ألغراض إنسانية، بإنشاء قوة مؤقتة متعددة اجلنسـيات  
لتيســري العــودة الفوريــة للمنظمــات اإلنســانية وقيــام منظمــات  
ــة      ــانية بغيـ ــة اإلنسـ ــال للمعونـ ــال الفعـ ــة باإليصـ ــة املدنيـ اإلغاثـ
التخفيــف مــن املعانــاة احلاليــة للمشــردين والالجــئني واملــدنيني  

ــا    املع ــري. ورحـــب اجمللـــس أيضـ ــرق زائـ ــر يف شـ رضـــني للخطـ
بالعرض الـذي قدمتـه إحـدى الـدول األعضـاء وهـو أن تأخـذ        
زمام املبادرة يف تنظيم وقيـادة هـذه القـوة املتعـددة اجلنسـيات.      
وطلب اجمللس من مجيع األطراف املعنية يف املنطقة التعاون مع 

ــددة اجلنســيات والوكــاالت اإلنســانية تعاو   ــا  القــوة املتع ــا تام ن
وضمان أمـن وحريـة حركـة أفرادهـا. وطلـب اجمللـس كـذلك        
ــددة       ــة املتعـ ــوة املؤقتـ ــاركة يف القـ ــاء املشـ ــدول األعضـ ــن الـ مـ
اجلنســيات تقــدمي تقــارير دوريــة مــرتني شــهريا علــى األقــل إىل 

  العام.  اجمللس، عن طريق األمني
  

    احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
ــالقرارين    ــؤر ،)١٩٩٧( ١١٢٥بـــــــ  آب/ ٦خ املـــــــ

ــطس  ــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٦و  ،١٩٩٧أغسـ ــرين  ٦املـ تشـ
، أذن اجمللــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل  ١٩٩٧الثــاين/نوفمرب 

السابع من امليثاق، للـدول األعضـاء املشـاركة يف بعثـة البلـدان      
األفريقية، وللـدول الـيت تـوفر الـدعم السـوقي هلـا، بـأن تكفـل         

لنفقــات أمــن أفرادهــا وحريــة حركتــهم. وأكــد اجمللــس أن ا     
ــى        ــها عل ــتم حتمل ــوة ســوف ي ــدعم الســوقي للق ــات ال ومتطلب

ــادة   ــا للمـ ــدان   ١١أســـاس طـــوعي طبقـ ــة البلـ ــة بعثـ مـــن واليـ
األفريقية. وطلب اجمللـس أيضـا إىل الـدول األعضـاء املشـاركة      

يف بعثة البلدان األفريقية أن تقدم تقارير دورية، كل أسـبوعني  
قــدم التقريــر علــى األقــل، عــن طريــق األمــني العــام، علــى أن يُ 

األول يف موعد ال يتجاوز أربعـة عشـر يومـا مـن تـاريخ اختـاذ       
  ذلك القرار.  

  
  آسيا  
    احلالة يف تيمور الشرقية  
أيلول/سـبتمرب   ١٥املؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٤بالقرار   
، أذن اجمللس، متصرفا مبوجب الفصل السـابع، بإنشـاء   ١٩٩٩

طلـب  قوة متعددة اجلنسيات حتت هيكل قوة موحدة، عمـال ب 
حكومــــــــة إندونيســــــــيا املوجــــــــه إىل األمــــــــني العــــــــام يف  

يلــي: إعــادة  ، تتمثــل مهامهــا فيمــا ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٢
السلم واألمن إىل تيمور الشـرقية؛ ومحايـة بعثـة األمـم املتحـدة      
يف تيمــور الشــرقية ودعمهــا يف قيامهــا مبهامهــا؛ والقيــام، يف      
ــاعدة      ــات املسـ ــهيل عمليـ ــوة، بتسـ ــدرات تلـــك القـ ــدود قـ حـ
اإلنســانية؛ وأذن للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة املتعــددة 
اجلنســـيات باختـــاذ مجيـــع التـــدابري الالزمـــة لالضـــطالع بتلـــك 
الواليـة. ورّحــب اجمللـس بعــروض الـدول األعضــاء الراميــة إىل    
ــا      ــددة اجلنســيات يف تيمــور الشــرقية وقيادهت ــوة املتع تنظــيم الق

ــدول األعضــاء    ــد مــن  واملســامهة فيهــا، وأهــاب بال تقــدمي املزي
ــدات واملــوارد األخــرى، ودعــا        املســامهات مــن األفــراد واملع
الدول األعضاء اليت هي يف وضع ميكنها من تقـدمي املسـامهات   
أن تبلّغ قيادة القـوة املتعـددة اجلنسـيات واألمـني العـام بـذلك.       
وطلب اجمللـس كـذلك إىل قيـادة القـوة املتعـددة اجلنسـيات يف       

م تقـارير دوريـة إىل اجمللـس، عـن طريـق      تيمور الشرقية أن تقد
  .األمني العام، عن التقدم احملرز يف تنفيذ واليتها
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  أوروبا  
    احلالة يف كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية  
حزيران/يونيـه   ١٠املؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٤٤بالقرار   
ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن     ١٩٩٩ ــرر اجملل ، ق

ين ووجـود أمـين دولـيني يف كوسـوفو،     امليثاق، نشر وجود مـد 
حتــت رعايــة األمــم املتحــدة، يتــوافر هلمــا مــا هــو مناســب مــن  
املعدات واألفراد حسـب االقتضـاء، ورحـب مبوافقـة مجهوريـة      
ــس      ــذين الوجــودين. وأذن اجملل ــى ه ــة عل يوغوســالفيا االحتادي
أيضــا للــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة ذات الصــلة بإقامــة 

الدويل يف كوسوفو علـى النحـو املـبني يف البنـد     الوجود األمين 
للقــرار حبيــث يــزود جبميــع الوســائل الالزمــة   ٢مــن املرفــق  ٤

ألداء مســـؤولياته. وأكـــد اجمللـــس كـــذلك احلاجـــة إىل القيـــام  
مبكــرا وعلــى وجــه الســرعة بنشــر وجــود مــدين ووجــود أمــين 
دوليني فعالني يف كوسوفو وطالب بأن تتعاون األطراف علـى  

تعاونــا تامــا. وعــالوة علــى ذلــك، قــرر اجمللــس إنشــاء  نشــرمها 
الوجـــودين املـــدين واألمـــين الـــدوليني لفتـــرة مبدئيـــة مـــدهتا       

شهرا، على أن يستمرا بعد ذلك ما مل يقرر جملـس األمـن    ١٢
  خالف ذلك.

  
    ٤٣املناقشة الدستورية املتعلقة باملادة   -باء 

  ٢٥احلالة   
    احلالة يف منطقة البحريات الكربى  
تشــــــــرين  ١٥، املعقــــــــودة يف ٣٧١٣اجللســــــــة  يف  

ــاين/نوفمرب  ــرار    ١٩٩٦الثــ ــاذ القــ ــل باختــ ــا يتصــ  ١٠٨٠فيمــ
متعـــــددة “ مؤقتـــــة”)، أذن اجمللـــــس بإنشـــــاء قـــــوة ١٩٩٦(

اجلنسيات لتيسـري العـودة الفوريـة للمنظمـات اإلنسـانية وقيـام       
منظمــات اإلغاثــة املدنيــة باإليصــال الفعــال للمعونــة اإلنســانية  

ــن  ــة التخفيـــف مـ ــئني    بغيـ ــردين والالجـ ــة للمشـ ــاة احلاليـ املعانـ
واملــدنيني املعرضــني للخطــر يف شــرق زائــري. وخــالل املناقشــة  

ــدا لعرضــها       ــة كن ــة إىل حكوم ــون باإلمجــاع حتي ــه املتكلم وج
تنظيم القـوة املتعـددة اجلنسـيات املقترحـة وتوليهـا دورا قياديـا       
فيها، وإىل الدول اليت كانت قـد عرضـت املسـامهة بقـوات يف     

  ملية.الع
وقــال ممثــل كنــدا إن البلــدان تســتجيب بســخاء لنــداء   

إجراء يف شرق زائـري. وأفـاد    األمني العام الذي يدعو إىل اختاذ
بلـدا قـد التـزم فعـال بتقـدمي       ٢٠يف ذلك الصدد بأن أكثـر مـن   

جنــدي للقــوة املتعــددة اجلنســيات املقترحــة، بينمــا    ١٠ ٠٠٠
لبالغـة لشـرعية القـوة    األمهيـة ا  تتمثل املشـاركة األفريقيـة، ذات  

وفعاليتــها، يف العــرُض األكيــد بتقــدمي كتائــب مــن الســنغال       
وإثيوبيـــا ومـــالوي. وذكـــر أن حكومـــة بلـــده كانـــت تلقـــت 
عروضا أكيدة من أوروبا ومـن أمريكـا الشـمالية ومـن أفريقيـا      
ومن أمريكا الالتينية، وأُبدي كذلك اهتمام من آسيا. بيد أنـه  

ة ليتــوفر لتلــك القــوة التــوازن  أكــد احلاجــة إىل عناصــر إضــافي 
ــى األرض. ورّحــب      ــر منشــود عل ــق أكــرب أث الصــحيح ولتحق
بالدور الذي لعبه القادة اإلقليميون ومنظمة الوحـدة األفريقيـة   
ــورهتم     ــطى، ومبشــ ــا الوســ ــات يف أفريقيــ ــدي لألزمــ يف التصــ
ودعمهم يف بدء هذا اجلهـد. وأكـد أن هـذه املشـاركة باهظـة      

علـى تقـدمي املسـاعدة إىل البلـدان     التكلفة وحث بلدانا أخـرى  
األفريقيــة لكــي تــتمكن مــن حتمــل تلــك التكــاليف وأن تــوفر،  
إضــافة إىل ذلــك، النقــل االســتراتيجي واملعــدات االســتراتيجية 
اليت سيحتاجها الشركاء األفريقيون يف هـذه املهمـة. وأضـاف    
ــل        ــدان النقـ ــا يف ميـ ــادر حقـ ــدان قـ ــن البلـ ــيال مـ ــددا قلـ أن عـ

القــوة املتعــددة اجلنســيات ســتكون معتمــدة  االســتراتيجي وأن 
  .  )٢٥٣(اعتمادا شديدا على سخائها والتزامها

__________ 

)٢٥٣(  S/PV.3713 . وCorr ١١إىل  ٩، الصفحات.  
)٢٥٣(  S/PV.3713 . وCorr ١١إىل  ٩، الصفحات.  
)٢٥٣(  S/PV.3713 . وCorr ١١إىل  ٩، الصفحات.  
)٢٥٣(  S/PV.3713 . وCorr ١١إىل  ٩، الصفحات.  
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وأشار ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا    
الشمالية، الذي تشارك حكومة بلـده يف التخطـيط للطـوارئ،    
إىل أن فريقا استطالعيا عسكريا بريطانيا قد ذهب إىل املنطقـة  

. وذكــرت ممثلــة الواليــات  )٢٥٤(ّيم الظــروف امليدانيــةلكــي يقــ
املتحدة األمريكية أن هناك مسائل معلقـة تتصـل بتنظـيم البعثـة     
وطريقة أداء مهمتـها مـا زال يـتعني إجيـاد حلـول هلـا. وإضـافة        
ــال      ــور أعم ــى الف ــدأ عل ــك، أشــارت إىل ضــرورة أن تب إىل ذل
 التخطــــيط لعمليــــة مناســــبة تعقــــب القــــوة املؤقتــــة املتعــــددة 

  .)٢٥٥(اجلنسيات، نظرا لتعقد تلك األعمال
وأبلغ بعض املتكلمني اجمللـس بـأن حكومـات بلـداهنم       

ستشارك يف العملية املتعددة اجلنسيات. فقـال ممثـل كوريـا إن    
حكومة بلده علـى اسـتعداد لإلسـهام علـى النحـو الواجـب يف       

 -. وأعــرب ممثــل غينيــا  )٢٥٦(قضــية القــوة املتعــددة اجلنســيات 
ن اســتعداد حكومــة بلــده لالشــتراك يف القــوة  بيســاو أيضــا عــ 

ــواردة يف      ــام الـ ــروط واألحكـ ــا للشـ ــيات وفقـ ــددة اجلنسـ املتعـ
. وأبلغ ممثل إيطاليا اجمللَس بـأن الطـائرات اإليطاليـة    )٢٥٧(القرار

ــة لنقـــل     ــارات املنطقـ ــتعداد للطـــريان إىل مطـ ــة االسـ علـــى أهبـ
بشـأن   ،إمدادات اإلغاثة اليت توجد حاجة ماسـة إليهـا. وأكـد   

ــي أن     ت ــددة اجلنســيات ينبغ ــوة املتع ــى أن الق ــوة، عل كــوين الق
تكــون متوازنــة يف تكوينــها لكــي متثــل اجملتمــع الــدويل بأســره. 
وينبغــي أال يكــون ألي بلــد دور مهــيمن. وقــال إنــه ينبغــي أن 
تعرب تلـك القـوة عـن التـزام اجملتمـع الـدويل برمتـه، وخصوصـا         

األفريقيـــة جمموعـــة واســـعة متنوعـــة مـــن البلـــدان األوروبيـــة و 
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٤(
  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٥(
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٦(
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٧(

ــن ــائال إن      وم ــه ق ــة. وخــتم كالم ــات املتحــدة األمريكي الوالي
  .)٢٥٨(إيطاليا ستشارك يف القوة كبلد مساهم جبنود

وأعــرب ممثــل شــيلي عــن شــكره جلميــع البلــدان الــيت     
ــدى      ــدان ل ــائال إهنــا بل ــة، ق أبــدت اهتمامهــا باإلســهام يف البعث

دول بعضها قدرات على القيـام بالعمليـات ال متلكهـا مجيـع الـ     
األعضاء. وأبرز أن البلدان اليت أبدت رغبتـها يف املشـاركة يف   
البعثة تشمل بلدانا من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

ــرار    ــام القـ ــار إىل أحكـ ــل. وأشـ ــاألرجنتني والربازيـ  ١٠٧٨كـ
) اليت تطلب إىل األمني العـام أن يقـوم، بعـد التشـاور     ١٩٩٦(

فــاهيمي للعمليــات وإطــار مــع مبعوثــه اخلــاص، بوضــع إطــار م
لفرقــة عمــل إنســانية، ألهــداف منــها مســاعدة مفوضــية األمــم 
املتحدة لشـؤون الالجـئني يف إعـادة تـوطني الالجـئني الطوعيـة       
يف بلـــداهنم األصـــلية مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل إنشـــاء ممـــرات  

  .)٢٥٩(ألغراض إنسانية
  

  ٢٦الة احل  
    احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
، املعقودة فيما يتصل باختـاذ القـرار   ٣٨٠٨يف اجللسة   
)، أكـــد اجمللـــس مـــن جديـــد تأييـــده للـــدول  ١٩٩٧( ١١٢٥

األعضاء اليت شاركت يف بعثة البلدان األفريقية لرصـد وتنفيـذ   
اتفاقات بـانغي وجلهـود الـدول األعضـاء الـيت تـدعمها لكفالـة        
إعادة السلم واألمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وأشار ممثال 

ــس، متصــرفا مبوجــب      اليا ــة كوريــا إىل أن اجملل ــان و مجهوري ب
الفصل السابع مـن امليثـاق، سـيأذن للـدول األعضـاء املشـاركة       
يف بعثة البلدان األفريقية لرصد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي وللـدول     
اليت تـوفر الـدعم السـوقي هلـا بـأن تكفـل أمـن أفرادهـا وحريـة          

__________ 

  .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٨(
  .٢٧إىل  ٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٩(
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مريكية علمـا  . وأحاط ممثل الواليات املتحدة األ)٢٦٠(حركتهم
باإلسهامات املالية وغريها اليت قدمتها فرنسـا وكينيـا وغريمهـا    
مــن الــدول الــيت أســهمت يف مســاعدة بعثــة البلــدان األفريقيــة   
لرصد وتنفيذ اتفاقات بانغي على االضطالع بواليتـها. وذكـر   
يف هذا الصدد أن القرار يبني أن املصروفات وتكـاليف الـدعم   

ــه    ــوعي  الســوقي ســوف يتواصــل حتمل ــى أســاس ط . )٢٦١(ا عل
ورحـــب ممثـــل اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا  
الشــمالية بإســهام البلــدان الــيت قــدمت قــوات لبعثــة البلــدان        
األفريقية لرصد اتفاقات بانغي، وباستمرار التزام فرنسا بـدعم  

  .  )٢٦٢(العملية
  

  ٢٧احلالة   
    احلالة يف تيمور الشرقية  
ودة فيما يتصل باختـاذ القـرار   ، املعق٤٠٤٥يف اجللسة   
ــة    ١٩٩٩( ١٢٦٤ ــالة مؤرخـــــ ــس يف رســـــ ــر اجمللـــــ )، نظـــــ

موجهة إىل األمـني العـام مـن وزيـر      ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٤
ــتراليا  ــة أس ــتراليا     )٢٦٣(خارجي ــام أن أس ــني الع ــا األم ــغ فيه ، يبل

ترحب بقبول قيادة القوة املتعددة اجلنسـيات املقتـرح إنشـاؤها    
ستعدة لتقـدمي إسـهام كـبري يف القـوة     يف تيمور الشرقية وبأهنا م

  نفسها.  
ــن       ــتكلمني عــ ــرب بعــــض املــ ــة أعــ ــالل املناقشــ وخــ

استعدادهم للمشـاركة يف القـوة املتعـددة اجلنسـيات، ورحبـوا      
__________ 

)٢٦٠(  S/PV.3808 ــفحة ــفحة   ٤، الصـ ــان)؛ والصـ ــة  ٥(اليابـ (مجهوريـ
  كوريا).

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦١(
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٢(
)٢٦٣(  S/1999/975.  

ــأذن بإنشــاء قــوة متعــددة اجلنســيات    . )٢٦٤(مبقــرر اجمللــس أن ي
فذكر ممثل الربتغال أن بلده مستعد لوزع عملية معونـة كـبرية   

. وأشار ممثل إندونيسـيا إىل أن  )٢٦٥(مم املتحدةبالتنسيق مع األ
عدة تفاصيل قد جرى حبثها بـني بلـده واألمـم املتحـدة مشلـت      
شــواغل تتعلــق بنشــر القــوة املتعــددة اجلنســيات، مبــا يف ذلــك    
تشكيلها وهيكل قيادهتا، وكـذلك وسـائل التعـاون الـيت حتـدد      
ــدفاع اإلندونيســية      ــوات ال ــات ومســؤوليات كــل مــن ق واجب

املتعددة اجلنسيات. وأكـد للمجلـس أيضـا أن حكومـة     والقوة 
بلده ستتخذ اإلجراءات املناسبة من أجل سـالمة وأمـن الـذين    

  .)٢٦٦(يقدمون املعونة اإلنسانية
عمــل مـــع مســـامهني  يوذكــر ممثـــل أســتراليا أن بلـــده     

ــت       ــرب وقـ ــوة يف أقـ ــول القـ ــة وصـ ــل كفالـ ــن أجـ ــرين مـ آخـ
تمع الـدويل أن  . وأكد ممثل اليابان أنه جيب على اجمل)٢٦٧(ممكن

ــرب وقــت     ــوات الضــرورية يف أق ــاون يف تنظــيم ووزع الق يتع
ممكـــن. ودعـــا الســـلطات اإلندونيســـية املعنيـــة إىل أن تتعـــاون  
تعاونـا كــامال مـع القــوات املتعــددة اجلنسـيات لتســهيل عمليــة    
وزعهــا وتنفيــذ واليتــها. وجــدد ممثــل اليابــان التأكيــد علــى أن 

عدة للعمليـــة السياســـية بلـــده سيواصـــل تقـــدمي الـــدعم واملســـا
  .)٢٦٨(واإلنسانية الرامية إىل استعادة السالم

وذكر ممثل نيوزيلندا أن بلده سـيكون مـن بـني أوائـل       
املشاركني مع بلـدان أخـرى مـن املنطقـة يف نشـر قـوة متعـددة        
اجلنسيات يف تيمور الشرقية. وقـال إن السـرعة الـيت سـيتم هبـا      

__________ 

)٢٦٤(  S/PV.4045 ــفحتان ــفحة   ٣ و ٢، الصـــ ــال)؛ والصـــ  ٤(الربتغـــ
(اليابـان)؛   ٧(أسـتراليا)؛ والصـفحة    ٥(إندونيسيا)؛ والصـفحة  

  (نيوزيلندا). ٨والصفحة 
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٥(
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٦(
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٧(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٨(
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ة اإلنســــانية ذلـــك أمــــر أساســــي بـــالنظر إىل خطــــورة احلالــــ  
  .)٢٦٩(هناك

  
  ٢٨احلالة   
    احلالة يف كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية  
ــة    ــاذ    ٤٠١١يف اجللسـ ــل باختـ ــا يتصـ ــودة يف مـ ، املعقـ

)، اجتمع اجمللس ملناقشة إنشـاء وجـود   ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار 
مــدين ووجــود أمــين دولــيني يف كوســوفو حتــت رعايــة األمــم    

كومــــة مجهوريــــة  املتحــــدة. ويف معــــرض بيــــان موقــــف ح   
يوغوسالفيا االحتاديـة، قـال السـيد يوفـانوفيتش إن بعثـة األمـم       
املتحدة يف كوسـوفو، الـيت تتضـمن عناصـر عسـكرية ومدنيـة،       
ــس       ــم املتحــدة وجمل ــن األم ــويض وإذن م ــي أن حتظــى بتف ينبغ
األمن، وينبغي أن تتمثل والية البعثـة يف اإلشـراف علـى تنفيـذ     

احملتاجني إليهـا. وأكـد أن البعثـة    القرار وتوفري احلماية إىل كل 
ينبغـي أن تعكـس املشـاركة اإلقليميـة والسياسـية املتسـاوية ممــا       
يشــمل مشــاركة بلــدان مثــل الصــني واهلنــد واالحتــاد الروســي  
وبلدان جمموعة عدم االحنياز وبلدان ناميـة مـن خمتلـف منـاطق     
ــة تطلــب أن     ــة يوغوســالفيا االحتادي ــامل. وذكــر أن مجهوري الع

مني العـام قائـد العنصـر العسـكري للبعثـة علـى أسـاس        يعني األ
التشــــــاور مــــــع جملــــــس األمــــــن ومجهوريــــــة يوغوســــــالفيا 

  .  )٢٧٠(االحتادية
وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن رأي مماثل ذكـر فيـه     

أن وجود العنصرين األمين واملدين يف كوسوفو ينبغي أن ينفّـذ  
ذي سـريفع  يف إطار الرقابة السياسية الكاملـة جمللـس األمـن، الـ    

إليــه األمــني العــام تقــارير بصــورة منتظمــة عــن مســار العمليــة   
. وأكــد ممثــل فرنســا علــى أن جملــس األمــن هــو  )٢٧١(بأكملــها

__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٩(
)٢٧٠(  S/PV.4011 ٦إىل  ٣، الصفحات.  
  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧١(

الذي يأذن للـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة املعنيـة بإقامـة       
وجود أمـين دويل يف كوسـوفو. وذكـر أيضـا أن جملـس األمـن       

و ألنـه يطلـب   سيظل يشرف على تنفيذ خطة السالم لكوسـوف 
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إليـــه تقـــارير منتظمـــة عـــن تنفيـــذ  

  .  )٢٧٢(القرار
وفيما يتعلـق باملسـامهة بقـوات أعـرب عـدة مـتكلمني         

عن استعداد بلداهنم يف هذا الصـدد. فقـد ذكـر ممثـل كنـدا أن      
حكومــة بلــده ملتزمــة هبــذا اجلهــد وأهنــا ستســهم بنشــاط فيــه.  

 مـــن القـــوات الكنديـــة وهـــي تقـــوم حاليـــا بنشـــر عـــدد كـــبري
. وذكـر  )٢٧٣(للمشاركة يف القـوة األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو    

ــوة       ــوات لنشــر ق ــده مســتعد للمســامهة بق ــرويج أن بل ــل الن ممث
األمـــن الدوليـــة يف كوســـوفو وتقـــدمي املـــوارد الالزمـــة للوفـــاء 
باالحتياجات اإلنسانية، وعمليات إزالة األلغام وإعـادة تأهيـل   

مزقتها احلرب. وإضـافة إىل ذلـك، رحـب     البنية األساسية اليت
وزير خارجيـة النـرويج، بوصـفه الـرئيس احلـايل ملنظمـة األمـن        
والتعاون يف أوروبا، بقرار وضع املسؤولية العامة عـن الوجـود   

. وأكد ممثـل أوكرانيـا مـن    )٢٧٤(املدين على عاتق األمم املتحدة
ــده لإلســهام بوحــدات عســكرية يف القــوة     ــد اســتعداد بل جدي

ية يف كوسوفو اليت يصدر جملس األمن تكليفـا بإنشـائها،   الدول
وأيضــا بضــباط مــن شــرطتها املدنيــة يف عمليــة الشــرطة املدنيــة 

. وقـال ممثـل كراوتيـا إن بلـده علـى      )٢٧٥(التابعة لألمم املتحـدة 
اســتعداد القتســام خربتــه الكــبرية واإلســهام يف إجنــاح اجلهــود  

  .)٢٧٦(نفيذ القراراملقبلة اليت سيبذهلا اجملتمع الدويل يف ت
__________ 

  .١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧٢(
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٣(
)٢٧٤(  S/PV.4011  ٤(االستئناف)، الصفحة.  
  .١٢إىل  ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧٥(
  .١٣ و ١٢حتان املرجع نفسه، الصف  )٢٧٦(



النظر يف أحكام الفصل السابع من امليثاق - الفصل احلادي عشر   
 

 

09-25531 1379 
 

وأعــرب ممــثال الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة    
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مع تأييدمها لـدور  
ــة ينبغــي      ــأن العملي ــاد ب ــة، عــن االعتق األمــم املتحــدة يف العملي

ــة منظمــة حلــف مشــال األطلســي. فقــد     أن تكــون حتــت مراقب
سـلطات مجهوريـة يوغوسـالفيا     ذكر مثل الواليات املتحدة أن

االحتاديـــة قـــد قبلـــت أن تعمـــل القـــوة األمنيـــة الدوليـــة حتـــت  
ــه سياســي مــن جملــس      ــاتو، وبتوجي ــادي موحــد للن تسلســل قي
مشـــال األطلســـي بالتشـــاور مـــع املســـامهني بقـــوات مـــن غـــري  

. كـــذلك، قـــال ممثـــل اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا  )٢٧٧(النـــاتو
رار يقضي بوزع وجود مـدين  العظمى وأيرلندا الشمالية إن الق

دويل، بقيادة األمم املتحدة، وبوجود أمـين دويل فعـال إلعـادة    
ــة منــاخ آمــن يف كوســوفو. وقــال كــذلك إن هــذه القــوة     هتيئ
جيب أن حتظى بثقـة الجئـي كوسـوفو األلبـانيني إذا عـادوا إىل      
ديــارهم. وهــذا هــو مــا جعــل منظمــة حلــف مشــال األطلســي   

ــه ســيكون مــن األساســي   أن يكــون هنــاك تسلســل   توضــح أن
قيــادي موحــد للنــاتو حتــت التوجيــه السياســي جمللــس مشــال        
األطلسي، بالتشاور مع املشاركني بقوات مـن خـارج أعضـاء    
الناتو. وتلك القوة اليت متثّـل النـاتو لّبهـا، سـتكون حتـت قيـادة       
ــا العظمــى     ــرال بريطــاين وســتقوم اململكــة املتحــدة لربيطاني جن

ام الرئيسي فيها، وهو مـا ال يقـل عـن    وأمريكا الشمالية اإلسه
  .  )٢٧٨(جندي ١٣ ٠٠٠

  
  ٤٤مقررات جملس األمن ذات الصلة باملادة  - جيم

    السالمخطة للسالم: حفظ   
آذار/مــــــارس  ٢٨مـــــؤرخ   ،ببيـــــان مـــــن الــــــرئيس    
، ســـلّم اجمللـــس بـــاآلراء الـــيت أُعـــرب عنـــها أثنـــاء )٢٧٩(١٩٩٦

__________ 

)٢٧٧(  S/PV.4011 ١٦، الصفحة.  
  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٨(
)٢٧٩(  S/PRST/1996/13.  

ــته  ــون   ٣٦١١جلسـ ــد املعنـ ــر يف البنـ ــودة للنظـ ــ”، املعقـ ة خطـ
. ويف نــص البيــان، اســتعرض   )٢٨٠(“للســالم: حفــظ الســالم  

ــني       ــدف حتسـ ــيتبعها، هبـ ــيت سـ ــراءات الـ ــة اإلجـ ــس سلسـ اجمللـ
مشــاوراته مــع البلــدان املســامهة بقــوات، مبــا يف ذلــك عقــد        
ــا. وقـــرر أن يعقـــد لـــيس فحســـب    اجتماعـــات منتظمـــة معهـ
اجتماعات منتظمة مع ممثلي البلدان املسـامهة بقـوات واألمانـة    

إمنا أيضا اجتماعات خمصصة معهم يف حالـة حـدوث   العامة، و
تطورات مل تكن متوقعـة يف عمليـة معينـة مـن عمليـات حفـظ       
ــد تتطلــب اختــاذ إجــراء مــن جانــب جملــس األمــن.       الســالم ق
وأشـــار البيـــان كـــذلك إىل أنـــه ينبغـــي أن تعقـــد اجتماعـــات   
منتظمــة يف أقــرب وقــت ممكــن عمليــا ويف موعــد يســبق قيــام   

ــرا  ــة مــن   اجمللــس باختــاذ ق ــة معين ــة عملي رات بشــأن متديــد والي
عمليــات حفــظ الســالم أو إهنائهــا أو إدخــال تعــديالت هامــة   
عليها. وأبرز البيان أن اجمللس يعقد، كلمـا كـان ذلـك ممكنـا،     
اجتماعات مع املسامهني احملتملني بقوات حني ينظـر يف إنشـاء   
عملية جديدة من عمليات حفـظ السـالم. وإضـافة إىل ذلـك،     

رئـــيس اجمللـــس كـــل االجتماعـــات الـــيت تعقـــد مـــع  ســـيترأس 
املسامهني بقوات ويقوم بإبالغ اجمللس بآرائهم أثناء مشـاوراته  
ــان إىل أن هــذه      ــك، أشــار البي ــى ذل ــة. وعــالوة عل غــري الرمسي
ــيت     االجتماعــات املتوخــاة تعقــد باإلضــافة إىل االجتماعــات ال

مـن   تعقدها وترأسها األمانة العامـة لـتمكني املسـامهني بقـوات    
االجتماع مع املمثلني اخلاصني لألمـني العـام أو بقـادة القـوات     
أو ملناقشة مسائل تنفيذية. ويف ضوء التجربـة السـالفة الـذكر،    
سيظل اجمللس مستعدا للنظر يف اختاذ مزيد من التدابري وإنشـاء  

  آليات أخرى لزيادة تعزيز الترتيبات القائمة.
  __________ 

ــة   )٢٨٠( ــودة يف  ،٣٦١١يف اجللسـ ــمرب   ٢٠املعقـ ــانون األول/ديسـ كـ
، أجــرى جملــس األمــن مناقشــة مفتوحــة عــن موضــوع   ١٩٩٥

املشــاورات بــني املســامهني بقــوات، وأعضــاء اجمللــس، واألمانــة  
خطــة للســالم: حفــظ   ”ان بنــد املناقشــة معنونــا   العامــة. وكــ 

  ).Corr.1و  S/PV.3611( “السالم
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  ٤٤املادة املناقشة الدستورية املتعلقة ب  -دال 
    احلالة يف ليربيا  
 كــانون الثــاين/  ٢٥، املعقــودة يف ٣٦٢١يف اجللســة   

فيما يتعلق باحلالة يف ليربيا، كـان معروضـا علـى     ١٩٩٦يناير 
، الــذي أوصــى بتمديــد واليــة )٢٨١(اجمللــس تقريــر األمــني العــام

، ذكــر بعثــة مــرقيب األمــم املتحــدة يف ليربيــا. وخــالل املناقشــة  
  تتـــأثر بشـــكل”ممثـــل اجلمهوريـــة التشـــيكية أن مصـــاحل بلـــده 

ــا  ــة الســائدة يف ليربي   مــن ٤٤وأشــار إىل املــادة “ خــاص باحلال
  

  
        

  ٤٨املادة   
األعمــال الالزمــة لتنفيــذ قــرارات جملــس األمــن حلفــظ   - ١

السلم واألمن الدويل يقوم هبـا مجيـع أعضـاء األمـم املتحـدة أو      
  .حسبما يقرره اجمللس بعض هؤالء األعضاء وذلك

يقوم أعضاء األمـم املتحـدة بتنفيـذ القـرارات املتقدمـة        - ٢
مباشرة وبطريق العمـل يف الوكـاالت الدوليـة املتخصصـة الـيت      

  .يكونون أعضاء فيها
  

  مالحظة  
مقـررات  خالل الفترة املستعرضة مل يتخذ اجمللـس أيـة     

ــادة   ــراحة إىل املـ ــه اختـــذ بالفعـــ ٤٨تشـــري صـ ــد أنـ ــدة . بيـ ل عـ
أكــدت الطــابع اإللزامــي للتــدابري املفروضــة مبوجــب  مقــررات 

قد تفسر علـى أهنـا إشـارات     االفصل السابع وتضمنت أحكام
  .)٢٨٣(٤٨ضمنية إىل املبادئ املكرسة يف املادة 

ــدر       ــربرا للمشــاركة، بق ــده م ــوفر لبل ــا ت ــال إهن ــيت ق ــاق، ال   امليث
اشـــتراك فـــرق القـــوات املســـلحة التشـــيكية يف قـــوات األمـــم   
ــة التشــيكية هــي البلــد األورويب    املتحــدة. وأكــد أن اجلمهوري

الوحيــد الــذي يشــارك فعــال يف بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف 
ليربيا. وذكر كـذلك أن تلـك املالحظـات كانـت سـتوجه إىل      
اجتماع البلدان املسامهة بقوات ولكنه ممنت للمجلـس إلتاحتـه   

  .)٢٨٢(تلك الفرصة إلدراجها يف احملضر
  
  
  
  

__________ 

ــنة واهلرســك والســودان       )٢٨٣( ــوال والبوس ــتان وأنغ خبصــوص أفغانس
وســرياليون وكوســوفو وكرواتيــا وتيمــور الشــرقية؛ وخبصــوص  
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة واحملكمـة اجلنائيـة     

  ة لرواندا.الدولي
ــنة واهلرســك والســودان       )٢٨٣( ــوال والبوس ــتان وأنغ خبصــوص أفغانس

وســرياليون وكوســوفو وكرواتيــا وتيمــور الشــرقية؛ وخبصــوص  
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة واحملكمـة اجلنائيـة     

  ة لرواندا.الدولي
ــنة واهلرســك والســودان       )٢٨٣( ــوال والبوس ــتان وأنغ خبصــوص أفغانس

وســرياليون وكوســوفو وكرواتيــا وتيمــور الشــرقية؛ وخبصــوص  
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة واحملكمـة اجلنائيـة     

  ة لرواندا.الدولي

 
  

)٢٨١(  S/1996/47. 

 
  

)٢٨٢(  S/PV.3621 ٣٥و  ٣٤، الصفحتان. 

 اجلزء السادس
 من امليثاق ٤٨املادة مبوجبالتزامات الدول األعضاء



النظر يف أحكام الفصل السابع من امليثاق - الفصل احلادي عشر   
 

 

09-25531 1381 
 

ــرد يف    اجمللــس الــيت تطلــب إىل  مقــررات ألــف القســم وت
الــدول اختــاذ التــدابري الالزمــة لكفالــة التنفيــذ الصــارم للتــدابري الــيت 

ــادة       ال ــا ألحكــام امل ــوة، وفق ــى اســتخدام الق مــن  ٤١تنطــوي عل
 تفـرض  اجمللس الـيت فهو يركز على مقررات باء أما القسم امليثاق. 

  من امليثاق. ٤٢تدابري تنطوي على استخدام القوة، وفقا للمادة 
  

ــف  ــدابري     م -أل ــرض ت ــيت تف ــن ال ــررات جملــس األم ق
    تنطوي على استخدام القوة  ال

ــى      ــن علــ ــس األمــ ــب دأب جملــ ــع ”إىل أن يطلــ مجيــ
الـــيت تفـــرض تـــدابري ال تنطـــوي علـــى  مقرراتـــه ، يف “الـــدول

مـن امليثـاق، أن متتثـل     ٤١ استخدام القوة، وفقا ألحكام املادة
  ألحكام القرار ذات الصلة.

وعنــدما فــرض جملــس األمــن تــدابري ضــد أفغانســتان،     
ــوفو،     ــوال، وكوسـ ــام يف أنغـ ــتقالل التـ ــوطين لالسـ ــاد الـ واالحتـ
واجلبهــة املتحــدة الثوريــة يف ســرياليون، والســودان، فإنــه ذكــر 

ــراحة يف  ــرره صـ ــدول     مقـ ــى الـ ــة أن علـ ــل حالـ ــوص كـ خبصـ
بصـــرف النظـــر عـــن وجـــود  ”وفقـــا للقـــرار التصـــرف بدقـــة 

حقوق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة بـأي اتفـاق دويل،    أي
قبـل بـدء    “أو أي عقد مت إبرامه أو أي ترخيص أو إذن ممنوح

. )٢٨٤(نفـــاذ التـــدابري املفروضـــة يف األحكـــام املبينـــة يف القـــرار 
أن تقـدم   “مجيـع الـدول  ”وبتلك القرارات، طلب اجمللـس إىل  

ــارير إىل ــذ اجلــزاءات     تق ــة خصيصــا برصــد تنفي ــة املكلف  اللجن
بشــأن امتثاهلــا للتــدابري ذات الصــلة املفروضــة علــى أطــراف       

__________ 

ــرار     )٢٨٤( ــتان، انظـــر القـ ــة علـــى أفغانسـ خبصـــوص التـــدابري املفروضـ
ــرة ١٩٩٩( ١٢٦٧ ــوال،  ٧)، الفقـ ــة يف أنغـ ــوص احلالـ . وخبصـ

ــرار   ــرة ١٩٩٧( ١١٢٧انظــر الق ــرار ١٠)، الفق  ١١٧٣، والق
. وخبصــوص احلالــة يف كوســوفو، انظــر  ١٧)، الفقــرة ١٩٩٨(

بري . وخبصــــوص التــــدا١٠)، الفقــــرة ١٩٩٨( ١١٦٠القــــرار 
املفروضة على اجلبهة الثورية املتحدة يف سرياليون، انظر القـرار  

. وخبصوص اجلزاءات املفروضـة  ١١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٢
  .٥)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٤على السودان، انظر القرار 

أخـرى طلـب اجمللـس إىل الـدول أن      مقررات. ويف )٢٨٥(الرتاع
ــيت اختــذهتا       ــارير بشــأن اخلطــوات ال ــام تق ــدم إىل األمــني الع تق

  .)٢٨٦(لتنفيذ األحكام املبينة يف القرار
ملفروضـــة علـــى أفغانســـتان، قـــرر اخبصـــوص التـــدابري و  

مل   التدابري املبينـة يف قـراره، مـا    “مجيع الدول”اجمللس أن تفرض 
. )٢٨٧(ع امتثاال تاما لاللتزامات املبينة يف قراراتـه اميتثل طرف الرت

ــك، حــث جملــس األمــن     ــدول ”وإضــافة إىل ذل ــع ال ــى  “مجي عل
__________ 

ــالقرار  ،املفروضــة علــى أفغانســتان خبصــوص التــدابري   )٢٨٥(  ١٢٦٧ب
أن “ يــع الــدولمج”، طلــب اجمللــس إىل ١٠)، الفقــرة ١٩٩٩(

يوما مـن بـدء نفـاذ التـدابري      ٣٠خالل  ،تقدم تقارير إىل اللجنة
املفروضــة، بشــأن التــدابري الــيت اختــذهتا هبــدف التنفيــذ الفعــال.   

ــدابري و ــالقرار  خبصـــوص التـ ــا، بـ ــة علـــى يونيتـ  ١١٢٧املفروضـ
، طلب جملس األمن إىل الدول األعضـاء  ١٣)، الفقرة ١٩٩٧(

ــأ  ــة املنشـ ــدم إىل اللجنـ ــالقرار  أن تقـ ــال بـ ) ١٩٩٣( ٨٦٤ة عمـ
مـن   ٤معلومات عن التدابري اليت اختـذهتا لتنفيـذ أحكـام الفقـرة     

. ١٩٩٧تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١ذلك القرار يف موعـد أقصـاه   
، طلــــــب اجمللــــــس ٢١) الفقــــــرة ١٩٩٨( ١١٧٣وبــــــالقرار 

ــاه     إىل ــد أقصــ ــة، يف موعــ ــزود اللجنــ ــاء أن تــ ــدول األعضــ الــ
عــن التــدابري الــيت اختــذهتا     ، مبعلومــات١٩٩٨ همتوز/يوليــ ١٥

مـن ذلـك القـرار؛  وبـالقرار      ١٢و  ١١لتنفيذ أحكام الفقرتني 
، طلب اجمللس إىل الدول األعضاء ٤)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٧٦

أن تزود اللجنة مبعلومات عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام 
ــدابري  ). و١٩٩٨( ١١٧٣القــرار  املفروضــة علــى  خبصــوص الت

ــالق ــوفو، بــ ــرة ١٩٩٨( ١١٦٠رار كوســ ، طلــــب ١٢)، الفقــ
ــال       ــأة عم ــة املنش ــارير إىل اللجن ــدم تق ــدول أن تق ــس إىل ال اجملل

يومــا مــن اختــاذه بشــأن اخلطــوات  ٣٠ذلك القــرار يف غضــونبــ
خبصوص التـدابري  و. اليت اختذهتا لتنفيذ  أشكال احلظر املفروضة

ــالقرار   ــرياليون، بــــ ــة علــــــى ســــ )، ١٩٩٧( ١١٣٢املفروضــــ
 “مجيــع الــدول”إىل احلصــول مــن  ى اجمللــسســعأ،  ١٠ الفقــرة

على مزيـد مـن املعلومـات بشـأن اإلجـراءات الـيت تتخـذها مـن         
  أجل التنفيذ الفعال للتدابري الواردة يف القرار.

ــة املتحــدة يف     خبصــوص   )٢٨٦( ــة الثوري ــى اجلبه ــدابري املفروضــة عل الت
مجيـع  ”)، طلب اجمللـس إىل  ١٩٩٧( ١١٣٢سرياليون، بالقرار 

تقدم إىل األمـني العـام يف غضـون ثالثـني يومـا مـن       أن  “الدول
بشـأن اخلطـوات الـيت اختـذهتا لتنفيـذ      تقريـرا  تاريخ اختـاذ القـرار   

علـى  وخبصـوص اجلـزاءات املفروضـة    األحكام املبينة يف القرار. 
  .٦)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٤السودان، انظر القرار 

  .٣) الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٧القرار   )٢٨٧(
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م التعاون يف اجلهود املبذولة السـتيفاء املطلـب القاضـي بـأن تسـل     
لنظــر يف اختــاذ تــدابري إضــافية علــى االطالبــان أســامة بــن الدن، و

ر ذاتــه إشــارة هتيــب بالــدول  اقــرالن . وتضــّم)٢٨٨(ضــده ورفاقــه
ــذين       ــها ال ــات اخلاضــعة لواليت ــع األشــخاص والكيان ــق م التحقي
انتهكوا التدابري املفروضة باألحكام ذات الصـلة الـواردة يف قـرار    

  .)٢٨٩(اجمللس وفرض العقوبات املالئمة
ــة و   ــزاءات خبصـــــوص مناقشـــ ــة اجلـــ علـــــى املفروضـــ

) ١٩٩٨( ١١٩٢بــــالقرار  ،)٢٩٠(اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة
حكومـة  ”طلب اجمللس إىل  ١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٧املؤرخ 

ــدة   ــة املتحـ ــة اململكـ ــدا وحكومـ ــوات   “هولنـ ــذا اخلطـ أن تتخـ
الالزمة لتنفيذ املبادرة، مبا يف ذلـك إجنـاز ترتيبـات بغيـة متكـني      

ممارسة واليتـها القضـائية يف إطـار أحكـام االتفـاق       احملكمة من
املزمــع إبرامــه بــني احلكــومتني. وبــالقرار ذاتــه، قــرر اجمللــس أن 

على وجـه  ” على حتقيق هذه الغاية، و “مجيع الدول”تتعاون 
حضـــور املتـــهَمْين إىل  “التحديـــد أن تكفـــل احلكومـــة الليبيـــة

  هولندا لغرض احملاكمة.
التــام للتــدابري ذات الصــلة، ومــن أجــل ضــمان االمتثــال    

 “التـدابري الالزمـة  ”إىل اختـاذ   “مجيـع الـدول  ”دعا جملـس األمـن   
لتطبيق نظام اجلزاءات املفروضة علـى االحتـاد الـوطين لالسـتقالل     

قرر ذاتــه، أهــاب اجمللــس أيضــا  . وبــامل)٢٩١(التــام ألنغــوال (يونيتــا)
  .)٢٩٢(أن تنفذ بدقة التدابري املفروضة يف القرار “جبميع الدول”

__________ 

  .٥الفقرة املرجع نفسه،   )٢٨٨(
  .٨املرجع نفسه، الفقرة   )٢٨٩(
مـن   ١٩٩١كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣و  ٢٠رسائل مؤرخـة    )٢٩٠(

ــا واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا    ممثلـــي فرنسـ
، S/23307 ، وS/23306الشمالية والواليات املتحدة األمريكيـة ( 

  ).S/23317  ، وS/23309  ، وS/23308  و
، املتعلقـــة بإنفـــاذ ١٢)، الفقـــرة ١٩٩٨( ١١٧٣انظـــر القـــرار   )٢٩١(

  التدابري املفروضة على يونيتا.
  .١٨املرجع نفسه، الفقرة   )٢٩٢(

وقرر اجمللس، يف قراراتـه ومقرراتـه املنشـئة للمحكمـة       
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    

تعاونا كـامال مـع احملكمـة     “مجيع الدول”لرواندا، أن تتعاون 
، وللنظــــام )٢٩٣(املعنيــــة وأجهزهتــــا وفقــــا للقــــرار ذي الصــــلة

بالتــايل أيــة  “لــدولمجيــع ا”األساســي للمحكمــة، وأن تتخــذ 
تدابري ضرورية مبوجب قوانينها الداخلية لتنفيـذ أحكـام القـرار    

. وإضــافة إىل ذلــك، طلــب اجمللــس إىل )٢٩٤(والنظــام األساســي
الوفاء التـام بالتزاماهتـا    “غريها من املعنيني”و  “مجيع الدول”

يف مــا يتعلــق بالتعــاون مــع احملكمــة، وخاصــة التزامهــا بتنفيــذ    
  .)٢٩٥(يت حتيلها احملكمة إليهاأوامر القبض ال

)، يقــوم أعضــاء األمــم  ٢الفقــرة ( ٤٨وفقــا للمــادة و  
ــرة و   ــرارات مباشـ ــذ القـ ــدة بتنفيـ ــالل  املتحـ ــن خـ ــل يف مـ العمـ

الوكــاالت الدوليــة املتخصصــة الــيت يكونــون أعضــاء فيهـــا.       
املفروضــة علــى اجلبهــة الثوريــة املتحــدة يف خبصــوص التــدابري و

والسـودان، ضـم اجمللـس صـراحة      سرياليون، ويونيتا يف أنغوال،
ــة” ــها يف إىل اجلهــــــات  “املنظمــــــات الدوليــــ الــــــيت خاطبــــ

، وحـــث الـــدول علـــى تقـــدمي الـــدعم ملســـاعدة  )٢٩٦(مقرراتـــه
  .)٢٩٧(املنظمات الدولية يف تنفيذ القرار

__________ 

سـالفيا السـابقة، انظـر    واجلنائيـة الدوليـة ليوغ  خبصوص احملكمـة    )٢٩٣(
S/PRST//1996/23 ــرة )، ١٩٩٧( ١١٤٥؛ والقــرارات ٢، الفق

ــرة  ــرة ١٩٩٨( ١١٦٦ ؛ و١١الفقــــــ  ١٢٠٧ ؛ و٣)، الفقــــــ
اجلنائيـــة الدوليـــة  خبصـــوص احملكمـــة  . و١)، الفقـــرة ١٩٩٨(

  .٤)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٥لرواندا، انظر القرار 
)٢٩٤(  S/PRST/1996/23  ــرة ــراران ؛ و٢، الفقـ )، ١٩٩٨( ١١٦٦القـ

  .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢٠٧  ، و٣الفقرة 
)٢٩٥(  S/PRST/1996/23 ٤، الفقرة.  
ين لالستقالل التـام  املفروضة على االحتاد الوطخبصوص التدابري   )٢٩٦(

ــالقرار   ، حــث اجمللــس  ٦)، الفقــرة ١٩٩٧( ١١٢٧ألنغــوال، ب
علـى احلـد    “املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة   ” و “مجيع الدول”

من سفر مسؤوليها ووفودها الرمسيـة إىل املقـر الرئيسـي لالحتـاد     
الــوطين، باســتثناء الســفر ألغــراض دعــم عمليــة الســالم وتقــدمي 

ــانية.   ــاعدة اإلنسـ ــزاءات  واملسـ ــوص اجلـ ــى  خبصـ ــة علـ املفروضـ
، طلـب اجمللـس   ٤)، الفقـرة  ١٩٩٦( ١٠٥٤السودان، بـالقرار  
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 “مجيـع الـدول  ”يف أنغوال، حث اجمللس  وخبصوص احلالة  
ليها علــى احلــد مــن ســفر مســؤو “املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة” و

ـتثناء السـفر ألغـراض       ووفودها الرمسية إىل املقر الرئيسـي ليونيتـا، باس
  .)٢٩٨(دعم عملية السالم وتقدمي املساعدة اإلنسانية

مجيـع  ”يف سـرياليون، حـث اجمللـس    خبصوص احلالـة  و  
علـى   “املؤسسات املالية” و “املنظمات الدولية” ، و“الدول

االقتصـــادية مســـاعدة الـــدول يف املنطقـــة يف معاجلـــة اآلثـــار     
. )٢٩٩(واالجتماعيـة النامجـة عـن تـدفق الالجـئني مـن سـرياليون       

ــا  ــدول”وحـــث أيضـ ــع الـ ــتقين   “مجيـ ــدعم الـ ــدمي الـ علـــى تقـ
والسَّــْوقي ملســاعدة اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا   

. وإضـافة إىل  )٣٠٠(على االضطالع مبسؤولياهتا يف تنفيذ القـرار 
ادية لـدول غـرب   ذلك، أذن اجمللـس صـراحة للجماعـة االقتصـ    

ــا،     ــة دميقراطي ــا، بالتعــاون مــع حكومــة ســرياليون املنتخب أفريقي
بكفالــة التنفيــذ الــدقيق ألحكــام القــرار. ويف ذلــك الصــدد،       

تتعـــاون مـــع اجلماعـــة ”أن  “جبميـــع الـــدول”أهـــاب اجمللـــس 
، وطلب إىل اجلماعـة أن  )٣٠١(“االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  .  )٣٠٢(عن مجيع األنشطة يوما تقريرا إىل اللجنة ٣٠تقدم كل 
  
    التدابري اليت تنطوي على استخدام القوة  - باء

املشـار إليهـا   املقـررات  على وجه العموم، يف حني أن   
ألف صيغت من أجل حتقيق االمتثال الشامل وخلـق  القسم يف 

الـيت تـنص علـى    املقـررات  واجبات ملزمة جلميع الـدول، فـإن   
__________ 

ــؤمتر       ــد أي م ــدم عق ــة ع ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي إىل مجي
  السودان.  يف

ــدابري   )٢٩٧( ــة املتحــدة يف      خبصــوص الت ــة الثوري ــى اجلبه املفروضــة عل
  .١٨)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٢سرياليون، انظر القرار 

  .٦) الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٧لقرار ا  )٢٩٨(
  .١٥) الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٢القرار   )٢٩٩(
  .١٨املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠٠(
  .٨املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠١(
  .٩املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠٢(

ــتخدام  ــة  ”اس ــدابري الالزم ــع الت ــرارات  إلن “مجي ــاذ ق ــس ف اجملل
ــوات      ــان شــكل أذون أو دع ــابقة أخــذت يف بعــض األحي الس
ــى      ــادرة علـ ــراءات والقـ ــاذ تلـــك اإلجـ ــة يف اختـ ــدول الراغبـ للـ

قـررات جتيـز اسـتخدام    ماختاذها. ويف هذا الصدد، فـإن أربعـة   
ــة ” ــدابري الالزمـ ــع التـ ــاذ   “مجيـ ــة اختـ ــراحة إمكانيـ توخـــت صـ

. )٣٠٣(إلقليميــةإجــراءات مــن خــالل الوكــاالت أو الترتيبــات ا 
احلـاالت يف تيمـور   خبصـوص  قررات اليت اختذها اجمللس ويف امل

الشرقية، والبوسنة واهلرسك، وكرواتيا، أذن للـدول األعضـاء   
املشاركة يف القوات املتعددة اجلنسيات يف تلك البلـدان باختـاذ   

خبصـــوص . و)٣٠٤(لتنفيـــذ واليتـــها “مجيـــع التـــدابري الالزمـــة”
ك، طلب اجمللس إىل الـدول األعضـاء   احلالة يف البوسنة واهلرس

اليت تعمل من خـالل منظمـة حلـف مشـال األطلسـي (النـاتو)،       
__________ 

ــة    )٣٠٣( ــالقرار  خبصـــــوص احلالـــ ــك، بـــ ــنة واهلرســـ  ١٠٨٨يف البوســـ
ــرة ١٩٩٦( ــس، ١٩)، الفقــ ــيت   أذن اجمللــ ــاء الــ ــدول األعضــ للــ

اختاذ مجيـع التـدابري   ب”خالل الناتو أو بالتعاون معها  تتصرف من
ــة ــق   “الالزم ــذ املرف ــة     -  ١لتنفي ــاق الســالم وكفال ألــف مــن اتف

ــالقرار   ــه. وبــ ــال لــ ــرة ١٩٩٨( ١١٧٤االمتثــ ، أذن ١٠)، الفقــ
اجمللس للدول األعضاء اليت تعمل من خالل املنظمـة املشـار إليهـا    

اون معها بـأن تواصـل   ألف التفاق السالم أو بالتع -  ١يف املرفق 
ــدهتا     ــررة أخــرى م ــرة مق ــوة   ١٢لفت ــق شــهرا ق ــتقرار. حتقي االس

ــالقرار  ــرة ١٩٩٩( ١٢٤٧وبـ ــدول  ١١)، الفقـ ــس للـ ، أذن اجمللـ
 -  ١األعضاء اليت تعمل من خالل املنظمة املشار إليها يف املرفـق  

ألف التفـاق السـالم أو بالتعـاون معهـا بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري         
ألـــف مـــن اتفـــاق الســـالم وكفالـــة  -  ١ملرفـــق الالزمـــة لتنفيـــذ ا
 ١٢٤٤احلالـــة يف كوســـوفو، بـــالقرار خبصـــوص االمتثـــال لـــه. و

ــدول األعضــاء واملنظمــات   ، أذن اجمللــس٧)، الفقــرة ١٩٩٩( لل
الدوليــة ذات الصــلة بإقامــة الوجــود األمــين الــدويل يف كوســوفو   

  .مسؤولياهتا ألداء “جبميع الوسائل الالزمة”
 ١٢٦٤يف تيمـــور الشـــرقية، انظـــر القـــرار     خبصـــوص احلالـــة   )٣٠٤(

يف البوسنة واهلرسـك،  خبصوص احلالة . و٣) ، الفقرة ١٩٩٩(
ــرارات   ــر القــ ــرة ١٩٩٦( ١٠٨٨انظــ  ١١٧٤ ؛ و١٩)، الفقــ

)، ١٩٩٩( ١٢٤٧ ؛ و١٣ و ١٢ و ١١)، الفقـــرات ١٩٩٨(
  .١٢الفقرة 
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ــن خــالل       ــس، م ــرا إىل اجملل ــدم تقري ــا، أن تق ــاون معه أو بالتع
  .)٣٠٥(فترات شهرية على األقلعلى القنوات املالئمة 

ــاخبصـــوص احلالـــة و   ، قـــرر اجمللـــس أن )٣٠٦(يف كرواتيـ
عيد الــوطين أو مــن خــالل للــدول األعضــاء، متصــرفة علــى الصــ

ــة، أن تتخــــذ   ــدابري ”منظمــــات أو ترتيبــــات إقليميــ ــة التــ كافــ
للدفاع عن اإلدارة االنتقالية، بنـاء علـى طلـب اإلدارة     “الالزمة

االنتقالية، وعلى أساس إجراءات تبلغ هبا األمـم املتحـدة، مبـا يف    
ــرب، واملســاعدة، حســب       ــة عــن ق ــوفري املســاندة اجلوي ــك ت ذل

نسحاب تلك اإلدارة. ودعا اجمللـس أيضـا الـدول    االقتضاء، يف ا
واملؤسسات املالية الدولية إىل مساندة اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز    

  .)٣٠٧(تنمية املنطقة وإعادة بناء اقتصادها
ــة    ــوص احلالـ ــرقية  وخبصـ ــور الشـ ــجع )٣٠٨(يف تيمـ ، شـ

 “الوكــاالت واملنظمــات الدوليــة” اجمللــس الــدول األعضــاء و
املتحــدة االنتقاليــة يف تيمــور الشــرقية  علــى تزويــد إدارة األمــم

ــه األمــني       ــوارد األخــرى، حســبما طلب ــدات وامل ــاألفراد واملع ب
العـــام، مبـــا يف ذلـــك مـــا يتطلبـــه بنـــاء املؤسســـات والقـــدرات 
ــود إىل       ــذه اجله ــق هل األساســية، وأكــد ضــرورة التنســيق الوثي

  أقصى حد ممكن.
  
  
    

 __________    ٤٩املادة   

 ١٠٨٨يف البوسـنة واهلرسـك، انظـر القــرارين    خبصـوص احلالـة     )٣٠٥(
  .١٨)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٤٧ ؛ و٢٦لفقرة )، ا١٩٩٦(

ــا، انظــر القــرار     )٣٠٦( ــة يف كرواتي )، ١٩٩٦( ١٠٣٧خبصــوص احلال
  .١٤الفقرة 

  .١٨املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠٧(
 ١٢٧٢خبصـــوص احلالـــة يف تيمـــور الشـــرقية، انظـــر القـــرار        )٣٠٨(

  .١٤)، الفقرة ١٩٩٩(

قـــدمي املعونـــة يتضـــافر أعضـــاء األمـــم املتحـــدة علـــى ت  
  .  املتبادلة لتنفيذ التدابري اليت قررها جملس األمن

  
    مالحظة  
ــة      ــرة املستعرضـ ــالل الفتـ ــبخـ ــدول   اكتسـ ــزام الـ التـ

باالشتراك يف تقدمي املساعدة املتبادلة أمهية خاصة يف ما يتصـل  
أذن الـيت  يف إطار الفصل السابع من امليثـاق  باملقررات املتخذة 

ــدول اهبــا جملــس األمــن   ــع   لل ألعضــاء أو دعاهــا إىل اختــاذ مجي
، رغـم أهنـا مل تتضـمن إشـارات     مقرراتهالتدابري الالزمة إلنفاذ 

. غــري أنــه جتــدر اإلشــارة، يف مــا يتصــل  ٤٩صــرحية إىل املــادة 
ــة    ــك، ومجهوريـــ ــنة واهلرســـ ــا، والبوســـ ــاالت يف ألبانيـــ باحلـــ
يوغوسالفيا االحتادية، مبا فيها كوسـوفو، وسـرياليون، وتيمـور    

إىل أن جملـس األمـن اختـذ عـددا مـن القـرارات ميكـن         الشرقية،
  .٤٩ضمنا يف نطاق املادة يندرج بعض أحكامها أن اعتبار 

ويف حــني كانــت تلــك األذون أو الــدعوات يف إطــار    
الراغبة يف اختـاذ إجـراءات   إىل الدول موجهة أساسا  ٤٩املادة 

إنفاذ والقـادرة علـى اختاذهـا، طلـب جملـس األمـن بانتظـام إىل        
ــاعدة املناســـبني لتلـــك   “يـــع الـــدولمج” ــوفري الـــدعم واملسـ تـ

الطلبات يف سياق التـدابري املتخـذة وفقـا    تلك الدول. وقُدمت 
  .٤٢و  ٤١و  ٤٠للمواد 

نشــــأ عــــن املناقشــــات الــــيت أفضــــت إىل اختــــاذ  تومل  
القرارات املذكورة أعاله حجج دستورية يف ما يتعلـق بتفسـري   

  أو بتطبيقها. ٤٨املادة 
  
  
  

ــو   ــف القســم يف رد ي ــررات   أل ــام ملق ــس عــرض ع اجملل
الداعيـــة إىل تقـــدمي املســـاعدة املتبادلـــة يف مـــا يتصـــل بالتـــدابري 

بـاء علـى التـدابري    القسـم  . ويركـز  ٤٠يف إطـار املـادة   املعتمدة 
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جــيم التــدابري  القســم ، وينــاقش ٤١مبوجــب املــادة  املعتمــدة 
  .٤٢مبوجب املادة املعتمدة 

  
ــدمي امل  - ألــــف  ــدعوات إىل تقــ ــة يف الــ ــاعدة املتبادلــ  ســ

    ٤٠يتصل بالتدابري املتخذة مبوجب املادة  ما
    احلالة يف سرياليون  
ــرئيس     ــن الـــ ــان مـــ ــؤرخ  ،ببيـــ ــطس  ٦مـــ آب/أغســـ
، أعرب اجمللس عن قلقـه إزاء اآلثـار املترتبـة علـى     )٣٠٩(١٩٩٧

اســتمرار تــدفق الالجــئني إىل البلــدان اجملــاورة، وخباصــة غينيــا، 
طلــب اجمللــس إىل مجيــع الــدول بســبب األزمــة يف ســرياليون. و

ــاعدة اىل تلـــك     ــدمي املسـ ــلة تقـ ــة ذات الصـ ــات الدوليـ واملنظمـ
  البلدان يف التعامل مع هذه املشكلة.

 تشرين األول/ ٨املؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٣٢وبالقرار   
ــوبر  ــة،   ١٩٩٧أكتـ ــات املعنيـ ــع اجلهـ ، طلـــب اجمللـــس إىل مجيـ

ــا ــا، واأل     مب ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــا اجلماع ــم فيه م
املتحــــدة، والوكــــاالت اإلنســــانية الدوليــــة األخــــرى، اختــــاذ 
الترتيبـات املناســبة لتقـدمي املســاعدة اإلنسـانية والســعي لكفالــة    
تلبية هذه املساعدات لالحتياجات احمللية ووصـوهلا بسـالم إىل   

  املستفيدين املستهدفني واستخدامهم هلا.
  

الـــدعوات إىل تقـــدمي املســـاعدة املتبادلــــة يف      -باء 
    ٤١يتصل بالتدابري املتخذة مبوجب املادة   ام
ــة     ــائل مؤرخـ ــمرب   ٢٣و  ٢٠رسـ ــانون األول/ديسـ كـ

من فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى   ١٩٩١
  .)٣١٠(وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية

آب/أغسـطس   ٢٧املؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٩٢بالقرار   
حكومـة اململكـة   ، طلب اجمللـس إىل حكومـة هولنـدا و   ١٩٩٨

__________ 

)٣٠٩(  S/PRST/1997/42.  
)٣١٠(  S/23306 و ،S/23307 و ،S/23308 و ،S/23317.  

ــة     ــادرة املتعلق ــذ املب ــة لتنفي املتحــدة أن تتخــذا اخلطــوات الالزم
مبحاكمـــــة الشخصـــــني املتـــــهمني بـــــتفجري طـــــائرة بـــــان آم 

، مبا يف ذلـك إجنـاز ترتيبـات بغيـة متكـني احملكمـة       ١٠٣ الرحلة
مـن ممارسـة واليتـها القضـائية يف إطـار أحكـام االتفـاق املزمــع        

رار ذاتـه، قـرر اجمللـس أن تتعـاون     إبرامه بني احلكـومتني. وبـالق  
على حتقيق هذه الغايـة، وعلـى وجـه التحديـد      “مجيع الدول”

أن تكفل حكومـة اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة حضـور املتـهَمْين       
  إىل هولندا لغرض احملاكمة.  

  
ــة يف    -  جـــيم ــاعدة املتبادلـ ــدمي املسـ ــدعوات إىل تقـ  الـ

    ٤٢يتصل بالتدابري املتخذة مبوجب املادة   ما
  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
كــــــانون  ١٢املــــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٨٨بــــــالقرار   

، رحــــب اجمللــــس باســــتعداد الــــدول ١٩٩٦األول/ديســــمرب 
األعضـــاء ملســـاعدة األطـــراف يف اتفـــاق الســـالم عـــن طريـــق  
مواصلة نشر قوة تنفيذ متعددة اجلنسـيات. وإضـافة إىل ذلـك،    

ــوم، مــن خــالل      ــأن تق ــدول األعضــاء ب منظمــة أذن اجمللــس لل
حلف مشال األطلسـي أو بالتعـاون معهـا، بإنشـاء قـوة متعـددة       

االســتقرار بوصــفها اخللــف القــانوين لقــوة  لتحقيــق اجلنســيات 
التنفيذ العسكرية املتعـددة اجلنسـيات، ومواصـلة تقـدمي الـدعم      
والتسهيالت املالئمة، مبا يف ذلك تسـهيالت العبـور. وبـالقرار    

، دعـــا ١٩٩٨ هونيـــحزيران/ي ١٥املـــؤرخ  ،)١٩٩٨( ١١٧٤
اجمللس مجيع الدول، وخباصة دول املنطقـة، إىل مواصـلة تقـدمي    
ــا يف ذلــك تســهيالت      ــدعم والتســهيالت املالئمــة، مب أوجــه ال

  االستقرار. حتقيقالعبور، للدول األعضاء املشاركة يف قوة 
  

  احلالة يف تيمور الشرقية  
أيلول/سـبتمرب   ١٥املؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار   
ب اجمللــس بعــروض الــدول األعضــاء الراميــة إىل  ، رحــ١٩٩٩

ــا      ــددة اجلنســيات يف تيمــور الشــرقية وقيادهت ــوة املتع تنظــيم الق
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ــد مــن      ــدول األعضــاء تقــدمي املزي واملســامهة فيهــا؛ وأهــاب بال
ــدات واملــوارد األخــرى؛ ودعــا        املســامهات مــن األفــراد واملع

نها مـن تقـدمي مسـامهات    الدول األعضاء اليت هي يف وضع ميكّ
  أن تبلغ قيادة القوة املتعددة اجلنسيات واألمني العام بذلك.

  
    احلالة يف كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية  
حزيران/يونيـه   ١٠املؤرخ  ،)١٩٩٩( ١٢٤٤بالقرار   
، أذن اجمللس للدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة ذات   ١٩٩٩

ــع     ــوفو جبميـ ــدويل يف كوسـ ــود األمـــين الـ ــة الوجـ ــلة بإقامـ الصـ
  الوسائل الالزمة ألداء مسؤولياهتا.

ــن اإلشــارات الضــمنية الســابقة      تمل و   ــة م نشــأ عــن أي
قــررات اجمللــس الــيت أفضــت إىل اختــاذ القــرارات   مالــواردة يف 

املشـــار إليهـــا أعـــاله حجـــج دســـتورية يف مـــا يتعلـــق بتفســـري  
  أو بتطبيقها. ٤٩  املادة
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    ٥٠املادة   
تدابري منع أو قمـع  إذا اختذ جملس األمن ضد أية دولة   

ــة أخــرى    ــإن لكــل دول ســواء أكانــت مــن أعضــاء األمــم    ‐ف
تواجــه مشــاكل اقتصــادية خاصــة تنشــأ   ‐املتحــدة أم مل تكــن 

عن تنفيذ هذه التـدابري، احلـق يف أن تتـذاكر مـع جملـس األمـن       
  .  بصدد حل هذه املشاكل

قـررات  مخالل الفترة املستعرضة مل يتخذ اجمللـس أيـة     
ــادة  تتضــمن إشــارات صــر  ــه  ٥٠حية أو ضــمنية إىل امل . غــري أن
صــراحة هبــذه املــادة يف مــا يتعلــق بتنفيــذ كــان هنــاك احتجــاج 

يوغوســـالفيا االحتاديـــة خبصـــوص مجهوريـــة التـــدابري املتخـــذة 
(صــــربيا واجلبــــل األســــود) واجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة.      
ــالفيا    ــة يوغوسـ ــة علـــى مجهوريـ ــدابري املفروضـ فبخصـــوص التـ

، )٣١١(واجلبــل األســود) احــتج ممثلــو بلغاريــا  االحتاديــة (صــربيا
. ويف حالـة  ٥٠بأحكـام املـادة    )٣١٣(، وأوكرانيـا )٣١٢(وكرواتيا

اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، أعربــت اهلنــد عــن قلقهــا بشــأن        
وصـفت  و .)٣١٤(٥٠املشاكل االقتصادية اخلاصة وفقـا للمـادة   

) املتعلـق  ١٩٩٠( ٦٦١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
ــت،    باحل ــراق والكويـــ ــني العـــ ــة بـــ ــؤرخ  الـــ ــا املـــ يف تقريرهـــ
عملـــها يف معاجلـــة طلبـــات ، )٣١٥(١٩٩٦آب/أغســـطس  ٢٦

  .  )٣١٦(الدول اليت تواجه مشاكل اقتصادية خاصة
__________ 

  .Corr.1و  S/1996/721انظر   )٣١١(
)٣١٢(  S/PV.4011  االستئناف)١٣و  ١٢)، الصفحتان ١.  
)، الصـــفحات ١(االســـتئناف  S/PV.4011و  S/1996/595انظـــر   )٣١٣(

  .١٣إىل  ١٠
)٣١٤(  S/PV.3864  وCorr.1 ٧٤إىل  ٧٢، الصفحات.  
)٣١٥(  S/1996/700.  
. نظــرا ألن عمــل اللجنــة ٣١و  ٣٠املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٣١٦(

انصـــب علـــى الفتـــرة الســـابقة لعـــام  ٥٠يف مـــا يتعلـــق باملـــادة 

  
  
  

احتجــــاج أيضــــا باملبــــدأ املكــــرس يف كــــان هنــــاك و  
كــــانون األول/ديســــمرب  ١٩يف رســــالة مؤرخــــة  ٥٠ املــــادة
ــني العـــام  ١٩٩٦ ــة إىل األمـ ــن مم )٣١٧(، موجهـ ــل االحتـــاد  مـ ثـ

يف  “الــدوما”قــرارا اختــذه جملــس النــواب  هبــا الروســي، حييــل 
ــاين/نوفمرب   ١٥برملــان االحتــاد الروســي يف    ١٩٩٦تشــرين الث

بشـــأن موقـــف جملـــس النـــواب مـــن جلـــوء جملـــس األمـــن إىل   
اجلزاءات. وشدد جملس الـدوما يف قـراره علـى ضـرورة وضـع      

ر االقتصــادية جمموعـة تــدابري للتقليــل إىل أدىن حــد مــن األضــرا 
جملـس  ونصـح  اليت تتكبدها دول ثالثة متتثل لتطبيق اجلـزاءات،  

األمن بأن يزن األمور جيدا عند النظر يف فرض جزاءات علـى  
أية دولة من الدول. ويف القرار ذاته، أوصى جملس الدوما بأن 
ــاد      ــة االحتـ ــي إىل وزارة خارجيـ ــاد الروسـ ــيس االحتـ ــوعز رئـ يـ

ــدابري    ــس   للحي”الروســي باختــاذ ت ــام جمل ــة قي ــة دون إمكاني لول
األمن باسـتخدام جـزاءات تسـبب ضـررا بالغـا ملصـاحل االحتـاد        
الروســي االقتصــادية، مــا مل تنشــأ يف الوقــت نفســه آليــة دوليــة 
فعالـــة لتعـــويض اخلســـائر االقتصـــادية الـــيت يتكبـــدها اجلانـــب  

  .  “الروسي نتيجة للمشاركة يف اجلزاءات
 ٥٠بتطبيـــق املـــادة  وُنِظـــر أيضـــا يف املســـائل املتعلقـــة  

ومراعاهتا يف تقريـر جلنـة التحقيـق الدوليـة املنشـأة للتحقيـق يف       
التقارير املتعلقة ببيـع أو توريـد األسـلحة واألعتـدة املتصـلة هبـا       
إىل قــوات احلكومــة الروانديــة الســابقة يف منطقــة الــبحريات      

 ٩٩٧ )، و١٩٩٤( ٩١٨الكربى يف انتهاك لقـرارات اجمللـس   
. وتناولــــت التوصــــيات  )٣١٨()١٩٩٥( ١٠١١ )، و١٩٩٥(

__________ 

امللحـــق الثـــاين عشـــر ملرجـــع مـــن  ١١، انظـــر الفصـــل ١٩٩٦
  .املمارسات

)٣١٧(  S/1996/1060 ووقــت اعتمــاد جملــس الــدوما الوثيقــة املــذكورة .
أعاله، كان جملس األمن ينظـر يف مسـألة فـرض جـزاءات علـى      

  السودان.
)٣١٨(  S/1996/195.  

 الثامناجلزء
 من امليثاق ٥٠املوصوف يف املادة ذات الطابعاملشاكل االقتصادية اخلاصة
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الـــواردة يف التقريـــر، باإلضـــافة إىل حـــاليت روانـــدا ومنطقـــة      
البحريات الكربى، فرض حظر علـى توريـد األسـلحة بصـورة     

عنـدما   ،عامة. وأوصت اللجنـة، يف مجلـة أمـور، جملـس األمـن     
فرض حظرا على توريد األسلحة مبوجب الفصل السابع مـن  ي

ــالنظر يف حــث الــ   ــاق، ب دول اجملــاورة علــى أن تنشــئ، يف  امليث
إطــار حكومــة كــل منــها، مكتبــا يضــم مــا يلــزم مــن مــوظفني  
قانونيني وسياسيني وعسـكريني وشـرطيني ومجـركيني وحـرس     

عنـدما ال تـتمكن الـدول املعنيـة     ”حدود. وذكرت كذلك أنه 
مــن تعــيني مــوظفني يف هــذه املكاتــب وجتهيزهــا بالكامــل مــن  

ر يف إنشـاء صـندوق اسـتئماين    مواردها املوجودة، فيمكن النظ
  .  “من امليثاق ٥٠مناسب يف سياق املادة 

عرضـا عامـا   دراسات احلاالت اإلفرادية التاليـة   وتقدم  
ــادة  إلجــراءات  ــة بامل ــاق   ٥٠اجمللــس املتعلق خبصــوص مــن امليث

مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة (صـــربيا واجلبـــل األســـود)،  
  واجلماهريية العربية الليبية، وكوسوفو.

  
  ٢٩احلالة   
ــود    ــةالبنـ ــالفيا    املتعلقـ ــة يوغوسـ ــة يف مجهوريـ باحلالـ

    االحتادية (صربيا واجلبل األسود)
موجهــة إىل  ١٩٩٦متوز/يوليــه  ٢٣برســالة مؤرخــة    

ــام  ــني الع ــذكرة بشــأن      )٣١٩(األم ــا م ــة أوكراني ــت حكوم أحال
موقفها إزاء املشـاكل الناشـئة عـن تنفيـذ اجلـزاءات االقتصـادية       

ــها اجمل ــا امتثلـــت   الـــيت فرضـ ــة إىل أهنـ ــارت احلكومـ لـــس. وأشـ
ــة       ــى مجهوريــ ــن علــ ــس األمــ ــها جملــ ــيت فرضــ ــزاءات الــ للجــ

). ولكنــــها ١٩٩٢( ٧٥٧يوغوســــالفيا االحتاديــــة يف القــــرار 
فــــت آثــــارا ســــلبية علــــى احليــــاة  ذكــــرت أن اجلــــزاءات خلّ

ــت      ــة، بلغـ ــا للحكومـ ــد. فوفقـ ــادية للبلـ ــة واالقتصـ االجتماعيـ
ــا،    ــها أوكرانيـ ــت منـ ــيت عانـ ــائر الـ ــذ    اخلسـ ــرة تنفيـ ــالل فتـ خـ

باليني دوالر يف شكل خسائر مباشـرة   ٤,٥اجلزاءات، حوايل 
مثنــا باهظــا لتنفيــذ اجلــزاءات بشــكل صــارم  أوكرانيــا ودفعــت 

__________ 

)٣١٩(  S/1996/595.  

من أجـل التنفيـذ الفعـال للجـزاءات الـيت       ،ومستمر. واقترحت
ــد الطــرق      ــالء اهتمــام خــاص لتحدي فرضــها جملــس األمــن، إي

ــالتعويض عــن خســائ    ــة ب ــدان اجملــاورة.  والوســائل الكفيل ر البل
احلكومة يف مذكرهتا عددا من األفكـار واملقترحـات   طرحت و

  لتخفيف األثر السليب للجزاءات على الدول الثالثة.
 كــانون األول/ ١٢، املعقــودة يف ٣٧٢٣ويف اجللســة   
احلالة يف البوسنة واهلرسـك، أعـرب   خبصوص  ١٩٩٦ديسمرب 

خـالل إمكاناتـه   مشـاركة بلـده مـن    يف ممثل أوكرانيا عن أملـه  
الصناعية يف عملية اإلنعاش االقتصـادي وإعـادة بنـاء االقتصـاد     

مـن شـأن هـذه املشـاركة أن تعـوض      قـال إن  البوسين املدمر. و
ــائر الـــيت عـــاىن منـــها االقتصـــاد األوكـــراين نتيجـــة    عـــن اخلسـ
ــة       ــى مجهوريـ ــس علـ ــها اجمللـ ــيت فرضـ ــزاءات الـ ــال للجـ لالمتثـ

  .)٣٢٠(يوغوسالفيا االحتادية
صـراحة يف مـذكرة شـفوية     ٥٠أيضا إىل املادة وأُشَري   
موجهــة إىل األمــني العــام   ١٩٩٦آب/أغســطس  ٣٠مؤرخــة 

. وشـــددت املـــذكرة علـــى أن بلغاريـــا )٣٢١(مـــن ممثـــل بلغاريـــا
تأثرت بشدة باآلثار اجلانبية السلبية للجزاءات املفروضـة علـى   

ــالقرار   ــة بــ ــة يوغوســــالفيا االحتاديــ ). ١٩٩٢( ٧٥٧مجهوريــ
أن الـدعم املقـدم إىل الـدول املتضـررة يعتمـد      وأكدت املذكرة 

بدرجــة كــبرية علــى اإلرادة السياســية والقــدرة علــى تقــدمي       
املســـاعدة، ولـــيس علـــى آليـــة راســـخة. وشـــدد املمثـــل علـــى  

مــن  ٥٠ضــرورة إقامــة آليــة مــن أجــل التطبيــق الفعــال للمــادة 
امليثاق. وقدم املمثل يف املذكرة مقترحات أخرى تتعلق باملـادة  

ــاء    ، مـــن٥٠ ــبقة وإنشـ ــاورات مسـ ــد مشـ قبيـــل الترتيـــب لعقـ
  صندوق استئماين.  

ــة       ــالة مؤرخـ ــك، وبرسـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــول/  ٢٤وعـ  أيلـ
، أحـــال )٣٢٢(موجهـــة إىل رئـــيس جملــس األمـــن  ١٩٩٦ســبتمرب  

__________ 

)٣٢٠(  S/PV.3723 ١٣، الصفحة.  
)٣٢١(  S/1996/721  وCorr.1.  
)٣٢٢(  S/1996/776.  
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) ١٩٩١( ٧٢٤رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار 
املتعلــــق بيوغوســــالفيا تقريــــرا الجتمــــاع املائــــدة املســــتديرة يف  

بنهاغن بشأن اجلـزاءات الـيت فرضـتها األمـم املتحـدة يف حالـة       كو
ــد يوغوســالفيا الســابقة،   ــذي ُعق ــهاغن يف  ال  ٢٥ و ٢٤يف كوبن

برعاية منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا.      ١٩٩٦حزيران/يونيه 
، أكـد اجتمـاع املائـدة املسـتديرة     ٥٠ويف معرض اإلحاطة باملادة 

ــع اجمللـــس إذا   ــاور مـ ــدول يف التشـ ــق الـ ــادفت  حـ ــاكل ”صـ مشـ
نتيجــة للجــزاءات. وأوصــى بتنفيــذ اجلــزاءات  “اقتصــادية خاصــة

بســرعة وإنفاذهــا بدقــة بغيــة احلــد مــن اآلثــار اجلانبيــة االقتصــادية  
  اخلاصة على البلدان الثالثة، وخباصة البلدان اجملاورة.  

 ١٩٩٦تشــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٥وبرســالة مؤرخـــة    
ئـيس اللجنـة تقريرهـا    ، أحـال ر )٣٢٣(موجهة إىل رئـيس اجمللـس  

النــهائي. وعــرض التقريــر بيانــا مــوجزا لعمــل اللجنــة مــن عــام  
. ويف التقريـر،  ١٩٩٦وحىت انتـهاء اجلـزاءات يف عـام     ١٩٩٣

ُوجِّه انتبـاه اجمللـس إىل التـأثري االقتصـادي اخلطـري علـى الـدول        
ــزاءات      ــام اجلـ ــة لنظـ ــرى نتيجـ ــة األخـ ــدول الثالثـ ــاورة والـ اجملـ

ــاملة. وقـــد مارســـت مثـــ  ــاالشـ ــدا، اين دول هـــي ألبانيـ ، وأوغنـ
ــدونيا  ــة مقــ ــا، ومجهوريــ ــا، وبلغاريــ ــالفية  وأوكرانيــ اليوغوســ

، ورومانيــا، وســلوفاكيا، وهنغاريــا، حقهــا مبوجــب     الســابقة
مـن امليثـاق يف التشـاور مـع اجمللـس بشـأن املسـاعدة         ٥٠املادة 

ــيت      ــة الـ ــادية اخلاصـ ــاكل االقتصـ ــل باملشـ ــا يتصـ ــة يف مـ املمكنـ
فيــذ التــدابري اإللزاميــة. ويف كــل حالــة مــن  واجهتــها نتيجــة لتن

املاســة إىل مسـاعدة البلــد   تلـك احلـاالت، أقــر اجمللـس باحلاجـة    
املتضــرر يف مواجهــة مشــاكله االقتصــادية اخلاصــة النامجــة عــن 
قطع العالقات االقتصادية مع مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة.   

ــادة       ــق مبوجــب امل ــه التطبي ــق بأوج ــا يتعل ، أشــارت ٥٠ويف م
الفريـق العامـل التـابع    كـان  ، ١٩٩٤أنه بنهايـة عـام   إىل اللجنة 

ــادة   يف الـــردود الـــواردة مـــن  قـــد نظـــر  ٥٠للجنـــة املعـــين باملـ
ــة و ١٩ ــى    ٢٤ دول ــة عل ــة دولي ــا   منظم ــيت وجهه ــداءات ال الن

__________ 

)٣٢٣(  S/1996/946.  

ــاعدة  ــاحل لتقـــدمي املسـ ــا  لصـ ــاط علمـ ــررة، وأحـ ــدان املتضـ البلـ
  الردود.  بتلك

  
  ٣٠احلالة   
خبصـوص  اهرييـة العربيـة الليبيـة (   البنود املتعلقة باجلم  

    ))١٩٩٢( ٧٤٨القرار 
آذار/مـــــارس  ٢٠يف املعقـــــودة  ،٣٨٦٤يف اجللســـــة   
العربيــة الليبيـة، تطــرق عـدد مــن   خبصـوص اجلماهرييـة    ١٩٩٨

املتكلمني إىل مسؤولية اجمللس يف التصدي لآلثار احملتملة علـى  
اجلـزاءات  مقـرره الـذي يقضـي بتطبيـق     دول ثالثـة النامجـة عـن    

. وانضــم ممثــل مالطــة إىل )٣٢٤(لــى اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ع
وفود أخرى شددت على اإلحلاح الذي يتسم به القيام بتقيـيم  

ــل  ــة ضــد     لألوحتلي ــة واملطول ــه اجلــزاءات احلالي ــذي خلفت ــر ال ث
أن مالطـة، بصـفتها بلـدا    ذكر . و)٣٢٥(اجلماهريية العربية الليبية

يهـــا أن تكفـــل كـــان عل ،جمـــاورا لبلـــد مســـتهدف بـــاجلزاءات
يساهم أي تدبري وقائي أو تدبري إنفاذ يتخذه جملـس األمـن    أال

يف زيـادة   ،وفقا للفصل السابع من امليثاق، بأيـة طريقـة كانـت   
وذكـر يف  التوتر وزعزعة االستقرار يف منطقة البحر املتوسـط.  

يـزال مسـتمرا    الأن اجلزاءات خلفـت أثـرا سـلبيا    ذلك الصدد 
ار الثنائيــة املتاحــة لبلــده، وعلــى  علــى فــرص العمــل واالســتثم 

ترتيبـــات الســـفر بـــني البلـــدين وعلـــى التبـــادالت االقتصـــادية  
  .)٣٢٦(واالجتماعية األخرى

ــام       ــة األمــني الع ــر بعث وأشــار ممثــل إندونيســيا إىل تقري
لتقصـــــي احلقـــــائق الـــــيت أوفـــــدت إىل اجلماهرييـــــة العربيـــــة  

__________ 

)٣٢٤(  S/PV.3864  وCorr.1 (كوســتاريكا)؛  ١٦إىل  ١٤، الصــفحات
 ٤٨إىل  ٤٥(الربازيل)؛ والصـفحات   ٢٩إىل  ٢٧والصفحات 

  ر).(اجلزائ ٤٩و  ٤٨(مالطة)؛ والصفحتان 
ــفحات     )٣٢٥( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــتاريكا)؛  ١٦إىل  ١٤املرجـــ (كوســـ

  (اجلزائر). ٤٨(الربازيل)؛ والصفحة  ٢٨و  ٢٧والصفحتان 
  .٤٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٦(
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ت صـورة قامتـة لآلثـار الضـارة للجـزاءا     ”، ورمست )٣٢٧(الليبية
ــاورة       ــدان اجملـ ــى البلـ ــل علـ ــا بـ ــعب ليبيـ ــى شـ ــط علـ ــيس فقـ لـ

  .  )٣٢٨(“أيضا
وأكد اثنان من املتكلمني أن فـرض جـزاءات مبوجـب      

آثـارا سـلبية خطـرية علـى البلـدان      خلّـف  قرارات جملس األمـن  
النظـر يف  عـدم  ممثل لبنان أنه ينبغـي  ذكر . و)٣٢٩(اجملاورة الثالثة

ــدما تســتنفد كــل الوســائل ال  إال اجلــزاءات  ســلمية لتســوية  عن
وهلـا  شـعبا بأكملـه،   تـؤذي  كذلك أن اجلزاءات ذكر الرتاع. و

نظـرا آلثارهـا السـلبية علـى     عواقب على شعوب خمتلفة كـثرية  
  .  )٣٣٠(أطراف ثالثة

ــا  وذكــر   ــل غيني بيســاو أن اجلــزاءات املفروضــة    - ممث
املعانــاة جتلــب علــى اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة كدولــة أفريقيــة  

مـن عرقلـة التقـدم    يزيـد  جملاورة، األمـر الـذي   شعوب البلدان ال
االقتصادي واالجتماعي لشعوهبا. وأعرب عن رأي مفاده أنـه  

  .)٣٣١(ينبغي إعادة النظر يف اجلزاءات املفروضة على ليبيا
وأكد ممثل اهلنـد إدانتـه لإلرهـاب وأشـار إىل أن اهلنـد        

ــرار    ــى الق ــذي ١٩٩٢( ٧٤٨امتنعــت عــن التصــويت عل )، ال
جـزاءات علـى اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة. ومـن       دعا إىل فرض 

بــني األســباب الــيت دفعــت اهلنــد إىل االمتنــاع عــن التصــويت    
ــو ــرار  ه ــس    ”أن الق ــات جمل ــرارا واضــحا بواجب مل يتضــمن إق

ــاجلزاءات،     ــأثر بـ ــة الـــيت تتـ ــدان الثالثـ ــدول البلـ ــاه الـ ــن جتـ األمـ
  .)٣٣٢(“من امليثاق ٥٠توضح املادة   كما

  
__________ 

)٣٢٧(  S/1998/201.  
)٣٢٨(  S/PV.3864 ٤٩، الصفحة.  
(مجهوريـــــة كوريـــــا الشـــــعبية  ٦٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفة   )٣٢٩(

  مان).(ُع ٧٧الدميقراطية)؛ والصفحة 
  .٨٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٠(
  .٧٠و  ٦٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣١(
  .٧٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٢(

  ٣١احلالة   
    كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية احلالة يف  
ــة    ــه  ١٠املعقــــودة يف  ٤٠١١يف اجللســ حزيران/يونيــ
قــرارات جملــس ”، نظــر جملــس األمــن يف البنــد املعنــون ١٩٩٩

 ١٢٠٣ )، و١٩٩٨( ١١٩٩ )، و١٩٩٨( ١١٦٠األمــــــــن 
. وخــــالل املناقشــــة، ذكــــر “)١٩٩٩( ١٢٣٩ )، و١٩٩٨(

ــاك   ــا أن هن ــدان عــددا ممثــل أوكراني ، وبشــكل خــاص  مــن البل
بلدان منطقة الدانوب، تتعرض خلسائر اقتصادية كبرية بسـبب  
ــدفقات البضــائع،      ــه ت ــادة توجي ــل، وإع تعطــل مواصــالت النق
وفقدان أسواق تقليدية وغري ذلك من العوامل. وذكر كـذلك  
أن احلق يف االسـتخدام احلـر غـري املعـاق لـذلك الطريـق املـائي        

لــس األمــن أن يتنــاول  الــدويل اهلــام قــد تعطــل. وتوقــع مــن جم 
بطريقة إجيابية عملية مشـكلة اخلسـائر االقتصـادية الـيت حلقـت      
ببلدان ثالثة نتيجة لألنشطة العسـكرية يف كوسـوفو. وأضـاف    

نــــوي املشــــاركة يف عمليــــة إعــــادة البنــــاء ياملمثــــل أن بلــــده 
ــتقرار لبلــــــدان   االقتصــــــادي ليوغوســــــالفيا وحتقيــــــق االســــ

  .)٣٣٣(املنطقة
أنـــه ينبغـــي عـــدم االســـتهانة    وأكـــد ممثـــل كرواتيـــا     

بالتحديات املقبلة يف ما يتعلـق بتخفيـف املصـاعب االقتصـادية     
والتغلب عليها يف هناية املطاف، لـيس يف كوسـوفو ومجهوريـة    

ــع     ــة فحســب، ولكــن أيضــا يف مجي حنــاء أيوغوســالفيا االحتادي
ــا  ــة جمــاورة  ،املنطقــة. وذكــر أن كرواتي عانــت  ،باعتبارهــا دول
قيمتـــها خســـائر اقتصـــادية مباشـــرة  حـــىت تلـــك اللحظـــة مـــن

باليــــني دوالر  ٥مــــا يقــــدَّر مببلــــغ أن بليــــون دوالر، و ٢,٥
ــو ــايل  هـ ــائرها إمجـ ــرتاع يف    خسـ ــن الـ ــة عـ ــادية النامجـ االقتصـ

  .)٣٣٤(مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
  __________ 

)٣٣٣(  S/PV.4011  االستئناف)١٢إىل  ١٠)، الصفحات ١.  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣٤(
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    ٥١املادة   
لـــيس يف هـــذا امليثـــاق مـــا يضـــعف أو ينـــتقص احلـــق    

يف الـدفاع عـن أنفسـهم    الطبيعي للدول، فـرادى أو مجاعـات،   
ــم املتحــدة        ــلحة علــى أحــد أعضــاء األم ــدت قــوة مس إذا اعت
وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمـة حلفـظ السـلم    
واألمن الدوليني. والتدابري اليت اختذها األعضاء اسـتعماالً حلـق   

غ إىل اجمللــس فــورا، وال تــؤثر تلـــك    الــدفاع عــن الــنفس تبلّـــ   
ــال في  ــأي حــ ــدابري بــ ــا للمجلــــس التــ ــلطته  ‐مــ مبقتضــــى ســ

مـن احلـق يف    ‐ومسؤولياته املسـتمرة مـن أحكـام هـذا امليثـاق      
أن يتخذ يف أي وقـت مـا يـرى ضـرورة الختـاذه مـن األعمـال        

  .  حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه
  

    مالحظة  
مقــررين خــالل الفتــرة املستعرضــة اختــذ جملــس األمــن    

ــرحية إىل    ــارة صــ ــمنان إشــ ــادة   يتضــ ــبني يف املــ ــدأ املــ  ٥١املبــ
ويؤكدانـــه: األول يف مـــا خيــــص احلالـــة املتعلقـــة جبمهوريــــة     
ــون     ــد املعنـ ــا خيـــص البنـ ــر يف مـ ــة، واآلخـ ــو الدميقراطيـ الكونغـ

  .)٣٣٥(“األسلحة الصغرية”
  
  
  
  

__________ 

خبصوص احلالة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، انظـر القـرار       )٣٣٥(
ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٤ ــرة ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٩) امل  ٨، الفق

، “األسـلحة الصـغرية  ”من الديباجـة. وخبصـوص البنـد املعنـون     
  .S/PRST/1999/28انظر 

  
  
    

وتفســـريها  ٥١نـــاقش جملـــس األمـــن تطبيـــق املـــادة  و  
ــا يف ــة: تـــدخُّ  مـ ل قـــوات التحـــالف يف يتصـــل باملســـائل التاليـ

ــادة      ــام املـ ــا ألحكـ ــة وفقـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ؛ ٥١مجهوريـ
واستخدام منظمة حلـف مشـال األطلسـي القـوات املسـلحة يف      
ــة     ــؤون الداخليـ ــلح يف الشـ ــدخل املسـ ــألة التـ ــوفو؛ ومسـ كوسـ
ــوء إىل    ــيادة يف اللجـ ــة ذات سـ ــق الطبيعـــي لدولـ ــان؛ واحلـ للبنـ
الدفاع عن النفس يف أفغانسـتان؛ ومسـألة األسـلحة الصـغرية؛     

حق قوات حفظ السالم التابعـة لألمـم املتحـدة يف أن تكـون     و
يف إطــار البنــد املعنــون وذلــك  قــادرة علــى الــدفاع عــن نفســها

محايــة املســاعدة اإلنســانية املقدمــة إىل الالجــئني وغريهــم يف  ”
ــرتاع  ــع “حــاالت ال ــك . ويف مجي ــابقة،  تل ــان احلــاالت الس ك

 ، الـــيت شـــددت الـــدول٥١صـــراحة باملـــادة هنـــاك احتجـــاج 
تركـز  األعضاء مبوجبها على احلق يف الدفاع عـن الـنفس. ومل   

مـا إذا كـان لإلجـراءات الـيت     مناقشة جملس األمن على مسـألة  
 تتخــذها الــدول مــا يربرهــا يف اللجــوء إىل الــدفاع عــن الــنفس 

ــل فحســـب ــدابري   ركـــزت ، بـ ــا إذا كانـــت التـ ــا علـــى مـ أيضـ
 املســـتخدمة للـــدفاع عـــن الـــنفس تطـــابق األحكـــام املبينـــة يف 

  .٥١  املادة
ويف بعض احلاالت، وأثنـاء املـداوالت الـيت جـرت يف       

ــة مالحظــات ذات صــلة      ــارت مســائل خمتلف ــن، أث جملــس األم
ــإجراء      ــنفس، غــري أهنــا مل تتــوج ب ــدفاع عــن ال بتفســري مبــدأ ال

، )٣٣٦(بني إثيوبيـا وإريتريـا  فبخصوص احلالة مناقشة دستورية. 
__________ 

أبلـــغ ممثـــل إثيوبيـــا اجمللـــس أن بلـــده وقـــع ضـــحية للـــهجمات     )٣٣٦(
العسكرية اإلريترية وأن أراضيه احُتلت بصورة غري شرعية عن 

فقد شرع اآلن يف ممارسة طريق استخدام القوة، ونتيجة لذلك 
مـــن امليثـــاق  ٥١دفـــاع مشـــروع عـــن الـــنفس مبوجـــب املـــادة 

)S/PV.3975 ٤إىل  ٢)، الصفحات.  

 التاسعاجلزء
 امليثاق  من ٥١ملادةمبوجب احق الدفاع عن النفس
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ـــ  ا فيهـــــا واحلالـــــة يف مجهوريـــــة يوغوســـــالفيا االحتاديـــــة، مبــ
ــوفو ــون:  و، )٣٣٧(كوسـ ــد املعنـ ــن:   ”البنـ ــلم واألمـ ــز السـ تعزيـ

، واحلالـة  )٣٣٨(“األنشطة اإلنسـانية ذات الصـلة مبجلـس األمـن    
 ٥١صـــراحة باملـــادة كـــان هنـــاك احتجـــاج ، )٣٣٩(يف أفريقيـــا

ــردي        ــدفاع الف ــأن احلــق يف ال ــن ب ــس األم ــذكري أعضــاء جمل لت
فإنـه   يف تلـك املـادة وبالتـايل   معتـرف بـه   واجلماعي عن الـنفس  

  يتفق متاما مع مبادئ األمم املتحدة.
 ٥١صـراحة باملـادة   كـان هنـاك احتجـاج    ويف بالغني   

ا عــن إقامــة حتــالف للتعــاون.  مــأعلنــت الــدول هبرســالتني يف 
موجهــة إىل األمــني   ١٩٩٨ همتوز/يوليــ ١٣ربســالة مؤرخــة  ف

أحال ممثال االحتاد الروسـي وكازاخسـتان، اإلعـالن     )٣٤٠(العام
الحتــاد الروســي ومجهوريــة كازاخســتان بشــأن  املشــترك بــني ا

مبــا يتماشــى مــع القــرن    بينــهما الصــداقة األبديــة والتحــالف   
ــنص، اتفقــا معــا علــى اختــاذ مجيــع     احلــادي والعشــرين. ويف ال

__________ 

ــه وفقــا للميثــاق ال جيــوز للكيانــات      )٣٣٧( أشــار ممثــل الربازيــل إىل أن
العامليــة اللجــوء إىل القــوة إال علــى أســاس حــق الــدفاع        غــري

، ٥١ املـادة  الشرعي عن النفس، على النحو املنصوص عليـه يف 
أو من خالل اإلجراءات الواردة يف الفصل الثامن، اليت تفـرض  
على تلك الكيانات االلتزام بالسعي إىل احلصـول علـى تصـريح    

)، S/PV.3937مســـبق مـــن اجمللـــس، والتمســـك بقـــرار اجمللـــس (
  .١٢ و ١١الصفحتان 

أكد ممثل الربازيل أنه رمبا تكون هناك حاالت قد تكـون القـوة     )٣٣٨(
ا ال غىن عنها يف احلقيقة كمالذ أخري، لكن من الواضح أن فيه

احلصول على موافقة جملس األمن أمر أساسي. وشدد علـى أن  
مـن ميثـاق األمـم املتحـدة تـنص علـى اسـتثناء واحـد          ٥١املادة 

الستخدام القوة بدون تصريح مسبق من اجمللس، وهو: الدفاع 
  ).٢٣، الصفحة S/PV.3968املشروع عن النفس (

ذكر ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مـع قولـه إن اجمللـس          )٣٣٩(
هــو اجلهــاز املســؤول عــن األمــن اجلمــاعي وعــن صــون الســلم   

مـــن امليثـــاق تعتـــرف بـــاحلق  ٥١واألمـــن الـــدوليني، أن املـــادة 
ــدفاع عــن فســها      ــات، يف ال ــرادى أو مجاع ــدول، ف ــي لل الطبيع

)S/PV.4081  ١١)، الصفحة ١(االستئناف.(  
)٣٤٠(  S/1998/639.  

التدابري املتاحة هلما من أجل القضاء علـى أي هتديـد بالعـدوان    
أو مكافحــة أعمــال العــدوان املوجهــة ضــدمها مــن جانــب أيــة  

و جمموعــــة دول، وعلــــى أن يقــــدم أحــــدمها لآلخــــر دولــــة أ
ــاعدة      ــك املسـ ــا يف ذلـ ــرورة، مبـ ــد الضـ ــة عنـ ــاعدة الالزمـ املسـ
العســكرية، يف ممارســة احلــق يف الــدفاع اجلمــاعي عــن الــنفس   

برسـالة  كـذلك  مـن ميثـاق األمـم املتحـدة.      ٥١مبوجب املـادة  
موجهـة إىل األمـني    ١٩٩٨تشرين األول/أكتـوبر   ١٥مؤرخة 
ــام ــ)٣٤١(العــ ــتان   ، أحــ ــي وأوزبكســ ــاد الروســ ــو االحتــ ال ممثلــ

وطاجيكستان إعالنا بشأن التعاون يف ما بـني الـدول الـثالث.    
الدول على أنـه يف حالـة وقـوع عمـل     تلك ويف النص، اتفقت 

ــان اآلخــران املســاعدة      ــدم الطرف عــدواين ضــد أي طــرف، يق
الالزمــة، مبــا يف ذلــك املســاعدة العســكرية، فضــال عــن تقــدمي  

ــع ال  ــدعم جبمي ــال حبــق الــدفاع      ال ــديهما عم ــائل املتــوفرة ل وس
  .)٣٤٢(٥١اجلماعي وفقا للمادة 

ويف أثناء املداوالت يف اجمللس، أثـارت مسـائل خمتلفـة      
مناقشات بشأن تفسري مبدأ الدفاع عن النفس. وهي مبينـة يف  

  دراسات احلاالت اإلفرادية الواردة يف القسم ألف.
م مـوجز  ودراسات احلاالت اإلفرادية يليهـا عـرض عـا     

ــاحلق يف       ــذرع ب ــا الت ــيت جــرى فيه ــاء للحــاالت ال يف القســم ب
تـؤدِّ إىل أي   الدفاع عن النفس يف مراسالت رمسية، ولكنها مل

. ومسـألة نطـاق احلـق    ٥١ مناقشة دسـتورية ذات صـلة باملـادة   
تنـدرج ضـمن البنـود     ٥١يف الدفاع عن النفس يف إطار املـادة  

ــا   ــلة بالعالقــ ــائل ذات الصــ ــة: الرســ ــة  التاليــ ــني مجهوريــ ت بــ
الكــامريون ومجهوريــة نيجرييــا االحتاديــة؛ واحلالــة يف مجهوريــة 
الكونغو؛ واحلالة يف بورونـدي؛ واحلالـة بـني إريتريـا وإثيوبيـا؛      
ــة؛ واحلالــة يف       ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة جبمهوري ــة املتعلق واحلال
قـــربص؛ واحلالـــة بـــني إيـــران والعـــراق؛ واحلالـــة بـــني العـــراق  

__________ 

)٣٤١(  S/1998/958.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٢(
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ة جملــس األمــن يف صــون الســلم واألمــن والكويــت؛ ومســؤولي
 ٥١ الــدوليني. ويف بعــض احلــاالت، جــرى االحتجــاج باملــادة 

تكـــن تتعلـــق بالبنـــد الـــذي كـــان قيـــد نظـــر   يف مراســـالت مل
  .)٣٤٣(اجمللس

  
    ٥١املناقشة الدستورية املتعلقة بالبند  -ألف 

يف احلاالت التالية، أدى تذرع دول أعضـاء بـاحلق يف     
 ٥١  مناقشـات ذات صـلة بتطبيـق املـادة    الدفاع عن النفس إىل

  وتفسريها.
  

  ٣٢احلالة   
  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  
ــوص    ــو    خبصـــ ــة الكونغـــ ــة جبمهوريـــ ــة املتعلقـــ احلالـــ

، ناقش اجمللس حـق منظمـة إقليميـة يف الـدفاع عـن      الدميقراطية
  .٥١  النفس يف إطار تطبيق األحكام الواردة يف املادة

ـــرسال   موجهــة إىل  ١٩٩٩آذار/مــارس  ٤ة مؤرخــة فب
ــن  ــيس جملـــس األمـ ــو   )٣٤٤(رئـ ــة الكونغـ ــل مجهوريـ ، طلـــب ممثـ

تســوية ”الدميقراطيــة إجــراء مناقشــة مفتوحــة بشــأن مســألة      
 “.بالوسـائل السـلمية   النـزاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة 
، املعقــــودة يف ٣٩٨٧ونظــــر اجمللــــس يف املســــألة يف جلســــته 

الصــلة املــدرج   يف إطــار البنــد ذي  ،١٩٩٩آذار/مــارس  ١٩
  على جدول األعمال.

ـــزاع يف       ــدا أن النـ ــل أوغنـ ــر ممثـ ــة، ذكـ ــاء املناقشـ وأثنـ
ُبعــدين: ُبعــد داخلــي وُبعــد  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ذو

خارجي. وذكـر كـذلك أن الُبعـد اخلـارجي يف حـالْيت أوغنـدا       
النابعـة  ورواندا قـد أدت إليـه األنشـطة املعاديـة هلـذين البلـدين       

__________ 

خبصوص اهلجومني اإلرهابيني على سفاريتْ الواليـات املتحـدة،     )٣٤٣(
. وخبصوص الشكوى املقدمة مـن اجلماهرييـة   S/1998/780انظر 

  .S/1998/70العربية الليبية، انظر 
)٣٤٤(  S/1999/278.  

. وأوضــح أن أوغنــدا كــان مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةمــن 
ــديها أصــال عــدد صــغري مــن القــوات يف     ــة الكونغــو  ل مجهوري

ـــيال، لطـــرد قـــوات   الدميقراطيـــة ــا الـــرئيس لـــوران كابـ ، دعاهـ
املعارضــة. وبعدئــذ، عنــدما انــدلعت األعمــال العدائيــة، نتيجــة 

العســكرية للمشــاكل السياســية الداخليــة، قــدمت املســاعدة     
حكومات أنغوال وزمبابوي وناميبيا، اليت تـدخلت بذريعـة أن   

قـــد قامـــت أوغنـــدا وروانـــدا  مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة
بغزوهـــا. وقـــد تصـــرفت أوغنـــدا الحقـــا دفاعـــا عـــن الـــنفس   

  .)٣٤٥(ونشرت قوات إضافية
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، قـــال ممثـــل زمبـــابوي إن   

انـدا لقطـع أوصـال    عذر تطرحـه أوغنـدا ورو  “ فرضية األمن”
ــة ســعيا إلنشــاء      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــدا ”دول روان

 - مــــع أنغــــوال وناميبيــــا وتشــــاد - وزمبــــابوي“. العظمــــى
ــة الشــرعية       ــداء اســتغاثة صــادر عــن احلكوم ــها لن اســتجابة من
جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، تســـاعد ذلـــك البلـــد علـــى  

ة. وأكـد أن تـدخل   التمسك بسالمته اإلقليمية وسيادته الوطني
القوى املتحالفـة للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي يؤكـده       
احلق املتأصل يف الدفاع عن النفس الفردي أو اجلماعي، وفقـا  

  .)٣٤٦(من ميثاق األمم املتحدة ٥١  للمادة
كذلك، ذكر ممثل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة أنــه      

ـــتحلها املعتــدون، فــإن    ــا لألعــذار الــيت ين عــدواهنم ســبق خالف
تدخل قوات احللفاء تنفيذا لطلـب رمسـي مـن حكومـة شـرعية      
يف سياق احلق املشروع يف الدفاع عن الـنفس املنصـوص عليـه    

  .)٣٤٧(يف ميثاق األمم املتحدة
ــة    ــودة يف ٣٩٩٣ويف اجللســ ــان/أبريل  ٩، املعقــ نيســ
)، الذي أكد فيه ١٩٩٩( ١٢٣٤، اختذ اجمللس القرار ١٩٩٩

__________ 

)٣٤٥(  S/PV.3987  االستئناف)١٣إىل  ٩ت )، الصفحا١.  
  .٢٠إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٤٦(
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٧(
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يف الــدفاع عــن الــنفس فرديــا أو مجاعيــا  جمــددا احلــق الطبيعــي 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة وأكــد مــن جديــد  ٥١ وفقــا للمــادة

ــة واالســتقالل      ــاحترام الســالمة اإلقليمي ــدول ب ــع ال ـــزام مجي الت
ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة جلمهوري السياســي والســيادة الوطني
والــدول األخــرى يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك التـــزامها باالمتنــاع  

ــتعماهلا ضـــد الســـالمة   عـــن  ــتعمال القـــوة أو اسـ التهديـــد باسـ
ــأي شــكل      ــة أو ب ــتقالل السياســي ألي دول ــة أو االس اإلقليمي

جتــر أي مناقشـة    يتفق مع مقاصـد األمـم املتحـدة. ومل    آخر ال
  ).١٩٩٩( ١٢٣٤نتيجة الختاذ القرار 

  
  ٣٣احلالة   
موجهـة إىل   ١٩٩٩آذار/مـارس    ٢٤رسالة مؤرخة   

ــن مـــ   ــيس جملـــس األمـ ــاد  رئـ ــدائم لالحتـ ــل الـ ن املمثـ
  )٣٤٨(املتحدة  الروسي لدى األمم

  
ــدما       ــنفس عن ــدفاع عــن ال ــاحلق يف ال ــذرع ب جــرى الت

ــه      ــاتو) يف توجيـ ــي (النـ ــال األطلسـ ــة حلـــف مشـ ــدأت منظمـ بـ
ضـربات جويـة عسـكرية ضــد القـوات الصـربية يف كوســوفو.      

ــتني   ــي اجللسـ ــالة   ٣٩٨٩ و ٣٩٨٨ففـ ــس يف رسـ ــر اجمللـ ، نظـ
موجهة إىل رئيس اجمللس مـن   ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤مؤرخة 

، طلب فيهـا عقـد اجتمـاع للمجلـس     )٣٤٩(ممثل االحتاد الروسي
حالة خطرية للغايـة سـببها العمـل العسـكري الـذي      ”للنظر يف 

قامت بـه منظمة حلف مشال األطلسي من جانب واحـد ضـد   
  “.مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٣٩٨٨ويف اجللســــة   
، طلب السـيد يوفـانوفيتش إىل جملـس األمـن أن يتخـذ      ١٩٩٩

مجهوريـة يوغوسـالفيا    إجراًء فوريا يدين ويوقف العدوان على
. وقـد أيَّــد   )٣٥٠(االحتادية، وحيمي سـيادهتا وسـالمتها اإلقليميـة   

__________ 

)٣٤٨(  S/1999/320.  
  املرجع نفسه.  )٣٤٩(
)٣٥٠(  S/PV.3988 ١٦  و ١٥، الصفحتان.  

، مــن بينــهم ممثــل )٣٥١(ذلــك الطلــب عــدد مــن أعضــاء اجمللــس 
“ غضـب روسـيا الشـديد   ”االحتاد الروسي، الذي أعرب عـن  

مــن جــرَّاء العمــل العســكري مــن جانــب منظمــة حلــف مشــال  
ـــه جــرى     ــة يوغوســالفيا االحتاديــة، ألن األطلســي ضــد مجهوري

  .)٣٥٢(انتهاكا للميثاق وبدون إذن من اجمللس
بيــد أن عــدة مــتكلمني دافعــوا عــن اســتخدام منظمــة     

، مـربرين اإلجـراءات   )٣٥٣(حلف مشال األطلسي (الناتو) للقـوة 
ــد رأى   ذات الصــلة وداعــني إىل  ــاتو. فق ــات الن  مواصــلة عملي

ممثــل الواليــات املتحــدة أن تلــك العمليــات ضــرورية ردا علــى 
أعمال بلغراد فيما يتعلق بألبان كوسوفو، وانتهاكاهتا للقـانون  
الـــدويل، واســــتخدامها القـــوة بصــــورة مفرطـــة وعشــــوائية،    
ورفضها التفاوض حلسم املسألة سلميا، والتحشـيد العسـكري   

  .)٣٥٤(وفواألخري يف كوس
، املعقـودة يف  ٣٩٨٩وواصل جملس األمـن يف جلسـته     

، مداوالته بشأن احلالـة يف كوسـوفو،   ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٦
ونظر يف مشروع قـرار مقـدم مـن االحتـاد الروسـي وبـيالروس       

ُيعتمــد. وكــان مشــروع القــرار يســعى إىل اإلدانــة  واهلنــد، ومل
ــات      ــة حلــف مشــال األطلســي (الن و) الصــرحية الســتخدام منظم

__________ 

ــفحات     )٣٥١( ــه، الصــ ــع نفســ ــي)؛   ٤إىل  ٢املرجــ ــاد الروســ (االحتــ
(الربازيــــل)؛  ٩(البحــــرين)؛ والصــــفحة  ٨ و ٧والصــــفحتان 
(ناميبيـــا)؛  ١١(ماليزيـــا)؛ والصـــفحة  ١١إىل  ٩ والصـــفحات
(األرجنـتني)؛   ١٢ و ١١(غابون)؛ والصفحتان  ١١ والصفحة

ــفحتان  ــفحتان   ١٤ و ١٣والصــ ــني)؛ والصــ  ١٧ و ١٦(الصــ
 ٢١ (اهلنـد)؛ والصـفحتان   ١٨ و ١٧(بيالروس)؛ والصفحتان 

  (سلوفينيا). ٢٢  و
  .٤إىل  ٢املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥٢(
ــع نف  )٣٥٣( ــفحتان  املرجــ ــه، الصــ ــدة)،   ٥ و ٤ســ ــات املتحــ (الواليــ

ــدا)؛ والصــفحتان   ٦ و ٥والصــفحتان  ــدا)؛  ٩ و ٨(كن (هولن
ــفحة ــفحتان   ٩ والصــ ــا)؛ والصــ (اململكــــة  ١٣ و ١٢(فرنســ

ــا)؛ والصــفحتان   ١٩ و ١٨املتحــدة)؛ والصــفحتان    ١٩(أملاني
  (البوسنة واهلرسك). ٢١ و ٢٠(ألبانيا)؛ والصفحتان  ٢٠  و

  .٤، الصفحة املرجع نفسه  )٣٥٤(
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للقـــوة، والوقـــف الفـــوري الســـتخدام القـــوة ضـــد مجهوريـــة   
  .)٣٥٥(يوغوسالفيا االحتادية، واالستئناف العاجل للمفاوضات

ــدمو مشــروع        ــس، حاجـــج مق ــداوالت اجملل ــاء م وأثن
ــال     ــة حلـــف مشـ ــذهتا منظمـ ــراءات الـــيت اختـ ــأن اإلجـ ــرار بـ القـ
األطلسي (الناتو) تشكل انتهاكا لسيادة دولـة عضـو يف األمـم    

ة وجتهــض بــذلك حبــد ذاهتــا املصــاحل األساســية للغالبيــة  املتحــد
. وكـرر السـيد يوفـانوفيتش اإلعـراب     )٣٥٦(الساحقة من الـدول 

عـــن طلبـــه إىل جملـــس األمـــن أن يتخـــذ إجـــراًء فوريـــا لوقـــف 
العدوان يف يوغوسالفيا قائال إن العدوان إذا استمر فستواصـل  

ا علـى  مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة محايـة سـيادهتا وسـالمته    
  .)٣٥٧(من امليثاق ٥١  أساس املادة

وقــد عــارض الطلــب عــدة مــتكلمني بــدعوى وجــود     
ـــر       ــاء باملعايي ــوفو والوف ــة يف كوس ــتمرة حلــل األزم ــة مس حاج

. وحتــدث متكلمــون )٣٥٨(القانونيــة خلدمــة اإلنســان يف املنطقــة 
ــة  )٣٥٩(آخــرون ضــد اعتمــاد مشــروع القــرار   ، داعــني إىل محاي

رة ووقــف العنــف الــذي ترتكبــه    املدنيـــني يف املنــاطق املتضــر  
  حكومة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ضد شعبها.

__________ 

)٣٥٥(  S/1999/328.  
)٣٥٦(  S/PV.3989 ــاد الروســــــــي)؛  ٧إىل  ٥، الصــــــــفحات (االحتــــــ

(أوكرانيــا)؛  ١١ و ١٠(الصــني)؛ والصــفحتان  ١٠ والصــفحة
(كوبـا)؛   ١٥إىل  ١٣(بيالروس)؛ والصـفحات   ١٣ والصفحة

  (اهلند). ١٧والصفحة 
  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥٧(
ــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ٧حة املرجــع نفســه، الصــف    )٣٥٨(  ٨ (اململك

 ٩(ماليزيــا)؛ والصــفحتان   ٩ و ٨(األرجنــتني)؛ والصــفحتان  
ــفحات   ١٠ و ــرين)؛ والصـــــ ــنة  ١٧إىل  ١٥(البحـــــ (البوســـــ

  واهلرسك).
 ٤ و ٣(كنـدا)؛ والصـفحتان    ٣ و ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥٩(

ــفحة   ــلوفينيا)؛ والصــ ــفحتان   ٤(ســ ــدا)؛ والصــ  ٥ و ٤(هولنــ
  ملتحدة).(الواليات ا

موجهـة إىل   ١٩٩٩آذار/مـارس   ٣٠وبرسالة مؤرخة   
، أحال ممثل االحتاد الروسي نـص بيـان صـادر    )٣٦٠(األمني العام

عن جملس الدولة (الدومـا) باجلمعية االحتادية لالحتـاد الروسـي   
ــوص  ــال   ”خبصـ ــف مشـ ــة حلـ ــدوان منظمـ ــى  عـ ــي علـ األطلسـ

ــة  ــة يوغوســالفيا االحتادي ــان، شــجب  “. مجهوري ويف نــص البي
جملس الدولة (الدومـا) عـدوان منظمـة حلـف مشـال األطلسـي      
(الناتو) وأعرب عن تضامنه مـع شـعوب يوغوسـالفيا. وأشـار     

 ٥١ إىل أن مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة هلــا، وفقــا للمــادة  
اع عـن نفسـها بصـورة    من ميثاق األمم املتحدة، احلق يف الـدف 

فردية أو مجاعية. وبناء على ذلك، حيق هلا الدفاع عـن نفسـها   
    يتوافر هلا من وسائل.  ضد العدوان بكل ما

  ٣٤احلالة   
  احلالة يف الشرق األوسط  
خبصوص الشكوى املقدمـة مـن لبنـان، تركَّــز االنتبـاه        

إذا كان استخدام إسرائيل للقوة مشروعا وفقـا   على مسألة ما
  من امليثاق. ٥١  حكام املنصوص عليها يف املادةلأل

نيســان/أبريل  ١٥، املعقــودة يف ٣٦٥٣ففــي اجللســة    
، اجتمع اجمللس للنظر يف طلب ورد يف رسـالة مؤرخـة   ١٩٩٦

موجهـة إىل رئـيس اجمللـس مـن ممثـل       ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٣
  .)٣٦١(لبنان

وأثناء املناقشة، طلب وفد لبنـان إىل اجمللـس، يف مجلـة      
، أن يــأمر إســرائيل بــأن توقــف عــدواهنا علــى لبنــان وأن  أمــور

تســحب كــل تعزيزاهتــا، وأن يــدين العــدوان اإلســرائيلي علــى  
. وذكر ممثل إسرائيل أنـه بعد فترة طويلـة مـن ضـبط    )٣٦٢(لبنان

النفس، وبعد استــنفاد كـل الوسـائل السياسـية والدبلوماسـية،      
__________ 

)٣٦٠(  S/1999/358.  
)٣٦١(  S/1996/280.  
)٣٦٢(  S/PV.3653  وCorr.1 (لبنان). ٦إىل  ٢، الصفحات  
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ب اهللا. بدأت قوات الدفاع اإلسرائيلية ترد بضرب معاقل حـز 
ميلــك القــدرة أو اإلرادة  وذكــر كــذلك أنــه إذا كــان لبنــان ال 

على السيطرة على أنشطة حزب اهللا، يـتعني علـى إسـرائيل أن    
  .)٣٦٣(تدافع عن أمنها جبميع التدابري الالزمة

ورأى ممثال أملانيا واالحتاد الروسي، مع دعوهتما مجيع   
كرية، األطراف إىل ممارسة ضبط النفس ووقف األنشطة العسـ 

تكــن متناســبة مــع األعمــال الــيت  أن اإلجــراءات اإلســرائيلية مل
. وشــدد ممثــل أملانيــا علــى أن مــن  )٣٦٤(ارُتكبــت ضــد إســرائيل

الواضح أن الدفاع عن النفس أمـر مشـروع، ولكـن إجـراءات     
حتتــرم القاعــدة  الــدفاع عــن الــنفس تصــبح غــري قانونيــة، إن مل 
عنصـر التناسـب.   األساسية من قواعد القانون اليت تـنص علـى   

ينبغي أن توجـه ضـد   وذكر أن إجراءات الدفاع عن النفس ال
األبرياء من املدنيني، وأن أي إجراء للدفاع عـن الـنفس ينبغـي    
أن يتناسب ليس فقط مـن حيـث احلجـم بـل أيضـا مـن حيـث        

  .)٣٦٥(االجتاه مع اخلرق األصلي
وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن هجمات حـزب اهللا    

رائيل جتبــر حكومـة إسـرائيل علـى اختـاذ خطـوات       يف مشال إس
تراها ضرورية حلماية شعبها من التهديدات املباشرة اآلتية مـن  
األراضـــي اللبنانيـــة. وذكـــرت أن مـــن يســـمحون مليليشـــيات   
حزب اهللا بالعمل دون خوف مـن عقـاب يف لبنـان علـيهم أن     
ــب       ــك العواقـ ــك. وتلـ ــب ذلـ ــن عواقـ ــؤولية عـ ــوا املسـ يتحملـ

اعتداءات على دولة لبنان مـن الـداخل بـل     تتضمن فحسب ال
تتضـــمن أيضـــا إجـــراءات الـــدفاع عـــن الـــنفس الـــيت تتخـــذها 

  .)٣٦٦(إسرائيل ردا على عنف حزب اهللا
__________ 

  .٨إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦٣(
 ١١ (أملانيا)؛ والصـفحتان  ١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦٤(

  (االحتاد الروسي). ١٢  و
  .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦٥(
  .١٥ و ١٤ع نفسه، الصفحتان املرج  )٣٦٦(

ــات        ــتكلمني اهلجمـ ــن املـ ــدد مـ ــك، أدان عـ ــع ذلـ ومـ
اإلســرائيلية بوصــفها عمــال مــن أعمــال االعتــداء علــى ســيادة   

ــة  ــالمته اإلقليميـ ــان وسـ ــرا )٣٦٧(لبنـ ــى أن إسـ ــروا علـ ئيل . وأصـ
ميكــن أن تبـــرر إجراءاهتــا بــالزعم بأهنــا تصــرفت دفاعــا عــن   ال

النفس، وطالبوا إسرائيل بـأن توقـف فـورا عملياهتـا العسـكرية      
وتسحب قواهتا من لبنان. ويف ذلك الصدد، ذكـر ممثـل مصـر    
أن أي اعتداء مسلح على دولة جمـاورة، أيـا كـان الـدافع إليـه،      

اع عـن الـنفس جيـب عـدم     يعترب عدوانا حمرَّمـا. وذكـر أن الـدف  
مــن امليثــاق، إال ردا علــى  ٥١ اللجــوء إليــه، كمــا تــنص املــادة

هجوم عسكري مباشر. وذكر كذلك أن ممارسة الـدفاع عـن   
رخصـة مفتوحـة ميكـن    ”تعـد مبثابـة    النفس بواسـطة الـدول ال  
وقـال إنـه إذا رجعنـا إىل    “. خرينآلاستخدامها للعدوان على ا
عامـا، لوجـدنا شـروطا حمـددة      ١٥٠الوراء، إىل مـا يزيـد عـن    

الستخدام الدفاع عن النفس أعلن فيهـا دانيـال وبسـتر، وزيـر     
خارجية الواليـات املتحـدة األمريكيـة وقتئـذ، أن حـق الـدفاع       
عن النفس حمصور يف احلاالت اليت تكـون فيهـا هنـاك ضـرورة     
فورية وطاغية للدفاع عن النفس، مما ال يترك أي خيـار بشـأن   

للتــداول. فــإن مل تتــوافر تلــك الشــروط،  الوســائل وأي وقــت 
يعترب اسـتخدام القـوة العسـكرية عمـال انتقاميـا حيرمـه القـانون        

__________ 

(إندونيسـيا)؛ والصـفحات    ١٠ و ٩املرجع نفسـه، الصـفحتان     )٣٦٧(
ــفحتان  ١٨إىل  ١٦ ــر)؛ والصـــ ــارات  ٢٠ و ١٩(مصـــ (اإلمـــ

 ٢٠ العربية املتحدة) (نيابة عن اجملموعـة العربيـة)؛ والصـفحتان   
 ٢٢ و ٢١(اململكـــة العربيـــة الســـعودية)؛ والصـــفحتان   ٢١ و

 ٢٥إىل  ٢٣الســــورية)؛ والصــــفحات  (اجلمهوريــــة العربيــــة  
ــفحة  ــة)؛   ٢٥(الكويــــت)؛ والصــ ــة الليبيــ ــة العربيــ (اجلماهرييــ

 ٢٧ و ٢٦(اجلزائــــر)؛ والصــــفحتان  ٢٦ و ٢٥والصــــفحتان 
إىل  ٢٧(املغــرب)؛ والصــفحات  ٢٧(أفغانســتان)؛ والصــفحة 

 ٣٠ و ٢٩(مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية)؛ والصــــفحتان  ٢٩
 ٣١زيــا)؛ والصــفحتان (مالي ٣١ و ٣٠(تــونس)؛ والصــفحتان 

 ٣٣(تركيـــــا)؛ والصـــــفحة  ٣٢(األردن)؛ والصـــــفحة  ٣٢ و
  باكستان.
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. وذكــر ممثــل أفغانســتان أن إســرائيل حتــدثت إىل   )٣٦٨(الــدويل
ــا العســكرية        ــنفس، ولكــن أعماهل ــن ال ــدفاع ع ــن ال ــس ع اجملل

  .)٣٦٩(كانت بالغة العنف
ــة    ــان/أبر ١٨، املعقـــودة يف ٣٦٥٤ويف اجللسـ يل نيسـ
)، الـيت دعـا فيـه    ١٩٩٦( ١٠٥٢، اختذ اجمللـس القـرار   ١٩٩٦

مجيع األطراف إىل وقف األعمـال احلربيـة فـورا وأعلـن تأييـده      
للجهــود الدبلوماســية اجلاريــة لتحقيــق ذلــك الغــرض. غــري أن  

دولــة عربيــة يــدين  ١٩اجمللــس مل يعتمــد مشــروع قــرار قدمتــه 
ب قواهتــا بشــدة اهلجــوم اإلســرائيلي ويــدعو إســرائيل إىل ســح 

. وأثنــاء اجللســة، أكــد ممثــل  )٣٧٠(مــن مجيــع األراضــي اللبنانيــة 
ــاوزت احلــق      ــرائيلية جت ــال العســكرية اإلس بوتســوانا أن األعم

. ورد ممثـــل )٣٧١(املشـــروع إلســـرائيل يف الـــدفاع عـــن الـــنفس
اليت وقعت يف جنـوب لبنـان كـان    “ املأساة”إسرائيل قائال إن 

ــواريخ كات    ــق صـ ــذي أطلـ ــزب اهللا، الـ ــببها حـ ــى  سـ ــا علـ يوشـ
إســرائيل. وأعــرب عــن أملــه يف أن تــؤيت بعثــة وزيــر خارجيــة   

وأن “ مثارهـا فـورا  ”الواليات املتحـدة كريسـتوفر إىل املنطقـة    
يتحقق وقف إلطالق النار دون إبطاء، ألن ذلك سيضع حـدا  

أجربت إسـرائيل علـى االنتقـام واسـتخدام حقهـا      ”للحالة اليت 
قــاموا مبهامجــة  ضــد أولئــك الــذين   “ يف الــدفاع عــن الــنفس  

  .)٣٧٢(املدنيني األبرياء يف مشال إسرائيل
ــة     ــالة مؤرخ ــة  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٧وبرس موجه

، أحــال ممثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة  )٣٧٣(إىل األمــني العــام
، الصادر عن جملـس جامعـة الـدول العربيـة     ٥٥٧٣نص القرار 

__________ 

  .١٨إىل  ١٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦٨(
  .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦٩(
)٣٧٠(  S/1996/292.  
)٣٧١(  S/PV.3654 ٩، الصفحة.  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٢(
)٣٧٣(  S/1996/295.  

نيســــان/أبريل يف أعقــــاب اجتمــــاع طــــارئ مكــــرس  ١٧يف 
لعـــدوان اإلســـرائيلي علـــى لبنـــان. ويف نـــص  لبحـــث مســـألة ا

القرار، أعاد جملس جامعة الـدول العربيـة تأكيـد حـق الشـعب      
اللبناين يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية وفقـا  
ملبادئ ميثاق األمم املتحـدة، وال سـيما حـق الـدفاع املشـروع      

يل وأيـد حــق الشــعب اللبنـاين يف مطالبــة إســرائ  “ احملتــل”ضـد  
ــالتعويض عــن اخلســائر يف األرواح البشــرية وعــن األضــرار       ب

  املادية اليت جنمت عن االحتالل واالعتداء اإلسرائيلي.
 )٣٧٤(وبعــدة رســائل الحقــة موجهــة إىل األمــني العــام    

جزم ممثل إسرائيل حبق إسرائيل يف الـدفاع عـن الـنفس بالقيـام     
  بعمليات ضد حزب اهللا الذي يعمل من لبنان.

ــان، برســالة مؤرخــة    وردا علــى   ذلــك، ذكــر ممثــل لبن
، )٣٧٥(موجهة إىل األمـني العـام   ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٢٣

أن األعمال اليت وصفها ممثل إسرائيل بأهنا أعمال إرهابية هـي  
أعمـــال مقاومـــة لالحـــتالل جتـــري داخـــل األراضـــي اللبنانيـــة  
وموجهــة ضــد عناصــر عســكرية لقــوات االحــتالل. وقــال إن  

تعبري مشروع عن حق الدفاع عن الـنفس الـذي   تلك األعمال 
نص عليه امليثاق، وهي أعمـال هتـدف إىل حتريـر أراض وطنيـة     

  من احتالل أجنيب.  
ــني      ــوجهتني إىل األمــــ ــتني مــــ ــالتني الحقــــ ويف رســــ

، كرر ممثل لبنان القول بأن األعمال اليت أشار إليهـا  )٣٧٦(العام
ــي أع      ــة ه ــال إرهابي ــا أعم ــى أهن ــرائيلي عل ــدوب اإلس ــال املن م

ــة ضــد عناصــر عســكرية لقــوات       ــتالل وموجه ــة لالح مقاوم
ــة مــن     ــر أراض وطني االحــتالل. وهــي أعمــال هتــدف إىل حتري
احتالل أجنيب، وقد حدثت كرد فعـل علـى االحـتالل ودفاعـا     
عن النفس، الـذي هـو حـق فطـري للشـعوب عمـال، بـاملواثيق        

__________ 

)٣٧٤(  S/1997/7  وS/1997/603  وS/2998/75  وS/1999/300.  
)٣٧٥(  S/1997/70.  
)٣٧٦(  S/1997/187  وS/1997/630.  
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الدوليـــة ذات الصـــلة ووفقـــا للقـــانون الـــدويل وميثـــاق األمـــم 
  ة.املتحد

موجهــة  ١٩٩٩آذار/مــارس   ٢٤وبرســالة مؤرخــة    
، أشـار ممثـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية      )٣٧٧(إىل األمني العـام 

موجهة إىل األمـني   ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤إىل رسالة مؤرخة 
العــام مــن إســرائيل بشــأن التــدابري الراميــة إىل القضــاء علــى        

ــدويل  ــاب ال ــرائيل    )٣٧٨(اإلره ــك الصــدد أن إس ــر يف ذل . وذك
ول أن تصور القرصنة والعـدوان والتوسـع وإرهـاب الدولـة     حتا

اإلسرائيلي كعمل من أعمال الدفاع املشروع عـن الـنفس، يف   
ــرب أن االحــتالل واالســتيطان مهــا      حــني أن شــعوب العــامل تعت

  .)٣٧٩(أبشع أشكال اإلرهاب
، قـال  )٣٨٠(ويف مخس رسائل موجهة إىل األمـني العـام    

ــان رفــض التفــاو   ــل إســرائيل إن لبن ض مــع إســرائيل بشــأن  ممث
) رغم دعوات إسـرائيل إىل ذلـك.   ١٩٧٨( ٤٢٥تنفيذ القرار 

ولذا، ليس أمام إسرائيل أي خيـار سـوى أن متـارس حقهـا يف     
  الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدويل.

  
  ٣٥ احلالة  
  احلالة يف أفغانستان  
خبصوص احلالة يف أفغانسـتان وتعزيـز نظامهـا للـدفاع       

ــادة  الــوطين، جــرت مناقشــ  وتفســريها.  ٥١ة بشــأن تطبيــق امل
موجهـة إىل رئـيس    ١٩٩٦آب/أغسطس  ٢٢فربسالة مؤرخة 

، أحال ممثل أفغانستان نص بيـان صـادر عـن    )٣٨١(جملس األمن
__________ 

)٣٧٧(  S/1999/326.  
)٣٧٨(  S/1999/150.  
)٣٧٩(  S/1999/326 ٢، الصفحة.  
)٣٨٠(  S/1999/185  وS/1999/463  وS/2997/704  وS/1999/979 

  .S/1999/1178  و
)٣٨١(  S/1996/685.  

ــالم يف      ــة السـ ــق بعمليـ ــا يتعلـ ــتان فيمـ ــة أفغانسـ وزارة خارجيـ
أفغانستان. وشدد نص البيان على أن أفغانستان دولة مسـتقلة  

تتمتع بكامل سـيادهتا الوطنيـة. وذكـر     وكيان واحد ال يتجزأ،
أن امليثاق لـيس فيـه أي مـواد تـنص علـى فـرض حظـر أسـلحة         
علــى حكومــة دولــة مــن الــدول األعضــاء وقعــت هــي نفســها  
ضــحية التــدخالت واملــؤامرات األجنبيــة وتــدافع عــن ســيادهتا   
واستقالهلا وسالمة أراضيها. وذكـر كـذلك أن علـى حكومـة     

ــا    ــة ســالمة   أفغانســتان واجــب اختــاذ م ــدابري حلماي ــزم مــن ت يل
ــا للمــادة     ــة. ووفق ــاق،   ٥١أراضــيها ووحــدهتا الوطني مــن امليث

يظــل لدولــة أفغانســتان احلــق األصــيل يف الــدفاع عــن الــنفس.  
حماولة ملنـع أفغانسـتان مـن تعزيـز دفاعهـا الـوطين كدولـة         وأي

ذات سيادة هي بالتايل موجهة ضـد امليثـاق وتسـتهدف عمليـا     
  لسالم واالستقرار واألمن يف املنطقة.اإلضرار مبصاحل ا

، نظــر اجمللــس يف رســالة مؤرخــة  ٣٧٠٥ويف اجللســة   
موجهـة إىل األمـني العـام مـن      ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٨

ممثلــــــي االحتــــــاد الروســــــي وأوزبكســــــتان وطاجيكســــــتان  
، حتيــل نــص إعــالن مشــترك  )٣٨٢(وقريغيزســتان وكازاخســتان

ــورات     ــداهنم بشــأن التط ــاء بل ــن زعم ــتان.  صــدر ع يف أفغانس
واقتـرح أولئـك الزعمــاء عقـد جلســة اسـتثنائية للمجلــس دون     
تأخري لغرض اختـاذ تـدابري عاجلـة لوقـف القتـال والتوصـل إىل       
تسوية شاملة للنـزاع يف أفغانسـتان، ووضـع الترتيبـات املتعلقـة     
ــانية للســـكان    ــاعدة اإلنسـ ــام اجملتمـــع الـــدويل بتقـــدمي املسـ بقيـ

ب الزعمـاء يف إعالهنـم املشـترك عـن     املدنيني والالجئني. وأعـر 
بالغ قلقهم إزاء اتساع نطـاق املواجهـة املسـلحة يف أفغانسـتان     

__________ 

تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٤ر يف يف اإلعــــالن املشــــترك الصــــاد  )٣٨٢(
عــــــن زعمــــــاء االحتــــــاد الروســــــي وأوزبكســــــتان      ١٩٩٦

وطاجيكستان وقريغريستان وكازاخستان بشـأن التطـورات يف   
أفغانستان، أعرب الزعماء عن رغبتهم الشديدة يف التوصل إىل 
تسوية سياسية شاملة للنـزاع يف أفغانستان، ال سيما بالنظر إىل 

استقرار احلالـة يف املنطقـة ويف العـامل     أن ذلك النـزاع ال يزعزع
  فحسب بل يشكل أيضا خطرا مباشرا على األمن الوطين.



النظر يف أحكام الفصل السابع من امليثاق - الفصل احلادي عشر   
 

 

09-25531 1399 
 

وذكـــروا أن أي أفعـــال مـــن شـــأهنا تقـــويض االســـتقرار علـــى 
احلــدود بــني أفغانســتان والــدول األعضــاء يف رابطــة الــدول       

  املستقلة ستعترب هتديدا للمصاحل املشتركة لتلك الدول.
كـرر ممثـل أفغانسـتان القـول بـأن بلـده        وأثناء املناقشة  

دولة مستقلة موحدة غـري جمـزأة تتمتـع بسـيادهتا الوطنيـة ومـن       
واجبــها بالتــايل أن تتخــذ التــدابري الالزمــة للــدفاع عــن ســالمة 

مــن  ٥١أراضــيها ووحــدهتا الوطنيــة. وأكــد أنــه وفقــا للمــادة   
امليثاق، ألفغانستان حق طبيعي يف الدفاع عـن الـنفس. وذكـر    

أن أيـــة حماولـــة ملنـــع أفغانســـتان مـــن تعزيـــز دفاعاهتـــا   كـــذلك
ــة ذات ســيادة، ســتكون متعارضــة مــع    الوطنيــة، بوصــفها دول
امليثاق، ومع مصاحل السلم واالستقرار واألمن يف املنطقة علـى  

. وذكـــر، عـــالوة علـــى ذلـــك، أن ســـبل )٣٨٣(وجـــه التحديـــد
الدفاع تلك ضرورية على وجه اخلصـوص حلمايـة الدولـة مـن     

كعقبة تقـف يف طريـق عـودة السـلم     ”، اليت تتصرف باكستان
  يف أفغانستان.“ واألمور إىل طبيعتها

وذكر أعضاء دول آسيا الوسـطى األعضـاء يف رابطـة      
ــتقرار    ــتقلة أن أحــــداث أفغانســــتان هتــــدد االســ الــــدول املســ
ــع أطــراف    ــة. وناشــدوا مجي السياســي يف املنطقــة دون اإلقليمي

ــان، الــ   ــهم طالب ـــزاع، ويف مقدمت دعوة إىل الوقــف الفــوري  الن
ــاق      ــق الوف ــدء يف التمــاس الســبل لتحقي ــة والب لألعمــال العدائي
الوطين. وأكدوا على وجود هدف سياسـي رئيسـي واحـد يف    
ــة يف الشــؤون        ــدخل عناصــر أجنبي ــدم ت ــو ع ــة، ه ــك العملي تل
الداخلية لدولة أفغانسـتان ذات السـيادة واحلفـاظ بـذلك علـى      

ة اجملتمــع الــدويل تعتــرب  ســالمة أراضــيها. وأكــدوا أن مشــارك 
ضـــرورية وحامســـة علـــى وجـــه اخلصـــوص حلظـــر أي تـــدخل  
ــاين علـــى       ــاعدة الشـــعب األفغـ ــارجي يف أفغانســـتان وملسـ خـ

. وأيـد ممثـل باكسـتان    )٣٨٤(التوصل إىل صـيغة مقبولـة لالتفـاق   
__________ 

)٣٨٣(  S/PV.3705 ٧، الصفحة.  
 ١٠(كازاخســتان)، والصــفحتان   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٨٤(

(قريغيزســتان)،  ١٢و  ١١(أوزبكســتان)؛ والصــفحتان  ١١ و

بيان بلدان رابطة الدول املستقلة، مبـديا موافقتـه علـى سياسـة     
ــتان، وحا  ــبة ألفغانسـ ــدم التـــدخل بالنسـ ــدة  عـ ــا األمـــم املتحـ ثـ

ــى ــا      علـ ــة، وداعيـ ــم يف املنطقـ ــلم دائـ ــق سـ ــى حتقيـ ــل علـ العمـ
الـــدويل إىل املســـاعدة علـــى تقـــدمي اإلغاثـــة اإلنســـانية  اجملتمـــع

  .)٣٨٥(لضحايا النـزاع
  

  ٣٦ احلالة  
توفري احلماية للمسـاعدة اإلنسـانية املقدمـة لالجـئني       

  ممن يتواجدون يف حاالت نزاعولغريهم 
ــة    ــودة يف ، امل٣٧٧٨يف اجللســــ ــايو  ٢١عقــــ أيار/مــــ
تــوفري ”، أجــرى اجمللــس مناقشــة بشــأن البنــد املعنــون   ١٩٩٧

ــة لالجــئني ولغريهــم ممــن     ــة للمســاعدة اإلنســانية املقدم احلماي
وأثـار ممثـل مصـر نقطـة بشـأن      “. يتواجدون يف حـاالت نـزاع  

الدفاع عن النفس واقتـرح النظـر يف تقريـر قدمـه األمـني العـام       
، بعد مـرور عـامني مـن    ١٩٥٨س داغ مهرشلد يف آب/أغسط

إنشاء قوة األمـم املتحـدة للطـوارئ. وأوضـح أن التقريـر يـبني       
حــدود أعمــال الــدفاع عــن الــنفس مــن جانــب قــوات األمــم    

إن تعريفــا معقــوال يبــدو وكــأن ”املتحــدة علــى النحــو التــايل: 
الرأي استقر عليه يف حالة قوة األمـم املتحـدة للطـوارئ هـذه،     

دة أن املشتركني يف أية عمليـة لـن يبـادروا    مبا مفاده تطبيق قاع
أبدا باستخدام القوة املسلحة، ولكن هلم حق الرد بالقوة علـى  
أيــة هجمــة بالســالح، مبــا يف ذلــك حمــاوالت اســتخدام القــوة   
جلعلهم ينسحبون من مواقع يشغلوهنا مبوجب أوامـر مـن قائـد    
القـــوة، الـــذي يتصـــرف بتفـــويض مـــن اجلمعيـــة ويف إطـــار       

وقــال، مشــريا إىل ذلــك االقتبــاس، إن علــى األمــم    “.قراراهتــا
ــيت حــدثت يف      ــك ال ــة لتل ــب احلــاالت املماثل املتحــدة أن تتجن
ــن         ــأي شــكل م ــن التحــرك ب ــس ع ــث عجــز اجملل البوســنة حي

__________ 

إىل  ١٣(طاجيكســتان)؛ والصــفحات  ١٣و  ١٢والصــفحتان 
  (االحتاد الروسي). ١٥

  .٤٢إىل  ٣٩املرجع نفسه، الصفحات   )٣٨٥(
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ــن        ــدفاع ع ــظ الســلم يف ال ــوات حف ــد حــق ق األشــكال لتأكي
. وأيــده عــدة ممــثلني يف التشــديد علــى   )٣٨٦(واليتــها ومهمتــها

ت حفـظ السـلم التابعـة لألمـم املتحـدة      ضرورة أن يكون لقـوا 
، وكـان مـن   )٣٨٧(ذلك احلق وتلك القدرة وذلـك االختصـاص  

بينهم ممثـل الصـني الـذي ذكـر أن االسـتنجاد بالفصـل السـابع        
من امليثاق أو اإلذن باستخدام القوة يزيـد مـن تعقيـد املشـاكل     
يف أغلـب األحيـان يف عمليـات حفـظ السـلم وأنشـطة اإلغاثــة       

ر يف ذلك الصـدد أن اسـتخدام القـوة جيـب أن     اإلنسانية. وذك
يكــون مقتصــرا بشــكل صــارم علــى الــدفاع عــن الــنفس. وال   
جيــــب اللجــــوء إىل القــــوة بصــــورة عشــــوائية، ناهيــــك عــــن 
ــدنيني      ــأي شــكل يلحــق األذى بامل ــام، أو ب اســتخدامها لالنتق

  .)٣٨٨(األبرياء
  

  ٣٧احلالة   
  األسلحة الصغرية  
ــة    ــودة يف ٤٠٤٨يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٤، املعقـ أيلول/سـ
، عقد اجمللس اجتماعـا وزاريـا بشـأن مسـألة األسـلحة      ١٩٩٩

ــدويل يف     الصــغرية يف ســياق التحــديات الــيت تواجــه اجملتمــع ال
  ذلك الصدد.  

وأثناء املناقشة، كان من رأى عـدة أعضـاء يف اجمللـس      
أن الــدفاع املشــروع واالحتياجــات األمنيــة للــدول مبوجــب      

ن توضـع يف االعتبـار عنـد اقتـراح     من امليثاق جيـب أ  ٥١املادة 
، البالغـــة )٣٨٩(تـــدابري للتعامـــل مـــع مســـألة األســـلحة الصـــغرية

__________ 

)٣٨٦(  S/PV.3778 ١٣إىل  ١١، الصفحات.  
(فرنسـا)؛ والصـفحات    ١٦إىل  ١٣املرجع نفسـه، الصـفحات     )٣٨٧(

  (الصني). ٢٧  و ٢٦(بولندا)؛ والصفحتان  ٢٠إىل  ١٨
  .٢٦ و ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨٨(
)٣٨٩(  S/PV/4048ــف ــي)؛   ١٤إىل  ١٢حات ، الصـــ ــاد الروســـ (االحتـــ

 ١٦ و ١٥(األرجنــتني)؛ والصــفحتان  ١٥ و ١٤والصــفحتان 
  (الربازيل).

التعقيد. فقد قال ممثل االحتـاد الروسـي إنـه يوافـق علـى النـهج       
الذي اختذه الكثري من الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة، الـيت    
ــة     ــادة احلاديــ ــواردة يف املــ ــام الــ ــا إىل األحكــ ــتند مواقفهــ تســ

ــم املتحــدة بشــأن احلــق املشــروع     واخلمســني ــاق األم ــن ميث  م
للدول يف الدفاع عن نفسـها، وهـذا يتضـمن احليـازة القانونيـة      

ــر  )٣٩٠(لألســـلحة الضـــرورية . وقـــال ممثـــل األرجنـــتني إن األثـ
السليب النتشـار األسـلحة الصـغرية علـى األمـن البشـري جيـب        
وقفه، بـدون املسـاس حبـق الـدفاع عـن الـنفس املعتـرف بـه يف         

. وذكــر ممثــل الربازيــل أن األبعــاد املتعــددة ملســألة  )٣٩١(ثــاقاملي
وهي األبعاد اإلنسـانية واجلنائيـة واملتعلقـة     -األسلحة الصغرية 

تســــتدعي اختــــاذ هنــــج شــــامل  -بــــرتع الســــالح، واألمنيــــة 
. وقـال ممثـل الصـني، مـع تأييـده جلهـود اجملتمـع        )٣٩٢(ومتكامل

األســـلحة الـــدويل الراميـــة إىل حـــل املشـــكالت الـــيت تســـببها  
الصغرية، إنه بينمـا تكثّـف اجلهـود للقضـاء علـى األثـر السـليب        
لألســـلحة الصـــغرية، ينبغـــي مراعـــاة احتياجـــات الـــدفاع عـــن 
النفس واالحتياجات األمنية املشروعة للبلـدان وضـمان حقهـا    
يف امــــتالك وتصــــنيع ونقــــل األســــلحة الصــــغرية بـــــالطرق      

  .  )٣٩٣(املشروعة
ــاطق وذكــر ممثــل غــابون أن احلكومــات يف    ــة من  غالبي

أفريقيــا اختــذت تــدابري ملكافحــة عمليــات النقــل غــري املشــروع  
لألسلحة جبميع أنواعها. وعلى غرار ما فعلتـه األمـم املتحـدة،    
ــة      قامــت تلــك احلكومــات بإنشــاء ســجل دون إقليمــي لكفال
الشفافية فيما يتعلق باألسلحة اليت يف حوزهتا ألغراض الـدفاع  

  .  )٣٩٤(ية واخلمسني من امليثاقاملشروع وفقا للمادة احلاد
__________ 

  .١٤إىل  ١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٣٩٠(
  .١٥ و ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩١(
  .١٦ و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩٢(
  .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩٣(
  .٢٠ و ١٩الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٩٤(
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ــؤرخ        ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــاع، وببيــ ــد االجتمــ وبعــ
، الحظ اجمللس بقلـق بـالغ أن تكـديس    )٣٩٥(أيلول/سبتمرب ٢٤

األسلحة الصغرية وما يسـببه مـن زعزعـة لالسـتقرار سـامها يف      
تكثيف حدة الصراعات املسلحة وإطالة أمدها. وعـالوة علـى   

املراعــاة التامــة حلــق   ينبغــي إيــالء  ”ذلــك، أكــد اجمللــس أنــه    
 ٥١عـن الـنفس فرديـا ومجاعيـا، املقـرر مبوجـب املـادة         الدفاع

، وملــا جلميــع البلـدان مــن مطالــب  “مـن امليثــاق األمــم املتحـدة  
  مشروعة.  أمنية

  
االحتجاج حبق الدفاع عن النفس يف حـاالت    -باء 

  أخرى
يف احلاالت التالية، احتجت دول أعضاء حبـق الـدفاع     

ــنفس يف مرا  ــؤد ذلــك إىل مناقشــة   عــن ال ــة، ومل ي ســالت رمسي
  .٥١دستورية هامة ذات صلة مباشرة باملادة 

  
  أفريقيا  
رســـــائل ذات صـــــلة بالعالقـــــات بـــــني مجهوريـــــة    

  الكامريون ومجهورية نيجرييا االحتادية
موجهـة إىل   ١٩٩٦شـباط/فرباير   ٢٧برسالة مؤرخة   

، أحال ممثل نيجرييـا رسـالة مـن وزيـر     )٣٩٦(رئيس جملس األمن
ارجية نيجرييا يرد فيهـا علـى املـزاعم الـيت وردت يف رسـالة      خ

ــرة     ــبه جزيـــ ــأن شـــ ــامريون بشـــ ــة الكـــ ــر خارجيـــ مـــــن وزيـــ
. وقال وزير خارجيـة الكـامريون يف رسـالته، يف    )٣٩٧(باكاسي

مجلة أمور، إن القوات النيجريية تشن هجمات باملدفعيـة علـى   
مواقع كامريونية ويزداد تقدمها داخل أراضي الكـامريون منـذ   

. وأبلغ ممثل نيجرييا اجمللس بأن مـزاعم  ١٩٩٦شباط/فرباير  ٣
__________ 

)٣٩٥(  S/PRST/1999/28.  
)٣٩٦(  S/1996/140.  
موجهــة إىل رئــيس   ١٩٩٦شــباط/فرباير   ٢٢رســالة مؤرخــة    )٣٩٧(

  .(S/1996/125)جملس األمن من وزير اخلارجية 

ــال إن       ــن الصــحة. وق ــا م ــة ال أســاس هل الســلطات الكامريوني
ــوا علـــى شـــن هجمـــات علـــى الســـكان    ــامريونيني حرضـ الكـ
النيجرييني يف منطقة باكاسـي، ممـا دفـع اجلنـود النـيجرييني إىل      

  الرد دفاعا عن النفس.
ــا     ــل الكـ ــر ممثـ ــك، ذكـ ــى ذلـ ــالة وردا علـ مريون، برسـ

ــة  ــايو  ٢مؤرخــ ــس    ١٩٩٦أيار/مــ ــيس جملــ ــة إىل رئــ موجهــ
ــن ــا يف   )٣٩٨(األمـ ــتمرار نيجرييـ ــة اسـ ــامريون، يف حالـ ، أن الكـ

عدواهنا ومواصلتها االستيالء على أراضـي كامريونيـة، حتـتفظ    
لنفسها باحلق يف أن متـارس، يف أي وقـت وبـأي وسـيلة تراهـا      

لتحمـــي ضـــرورية، حقهـــا يف الـــدفاع املشـــروع عـــن الـــنفس  
  سيادهتا وسالمة أراضيها.

  
    احلالة يف مجهورية الكونغو  
 ١٩٩٧تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٦برســـالة مؤرخـــة   

ــيس جملــس األمــن   ــأن    )٣٩٩(موجهــة إىل رئ ــل أنغــوال ب ــاد ممث أف
إحدى الوحدات التابعة للقوات املسـلحة األنغوليـة قامـت، يف    
ممارســـة حلقهـــا يف الـــدفاع عـــن الـــنفس، مبهامجـــة جمموعـــات  

وليونيتـا وذلـك    (FLEC)لحة تابعة جلبهة التحريـر املـدعوة   مس
يف أعقاب هجمـات شـنت مـن مجهوريـة الكونغـو ضـد املـدن        

  احلدودية يف حمافظة كابيندا.
  

    احلالة يف بوروندي  
ــة     ــالة مؤرخــ ــاين/نوفمرب   ٣برســ ــرين الثــ  ١٩٩٧تشــ

، نفـــى ممثـــل مجهوريـــة ترتانيـــا )٤٠٠(موجهـــة إىل األمـــني العـــام
ءات بأن قوات بلده قامـت مبهامجـة بورونـدي،    املتحدة االدعا

ــرية.      ــة يف املمتلكــات واألرواح البش وتســببت يف أضــرار بالغ
ــة      ــول التابع ــرزة كيتي ــدي هــاجم مف وذكــر أن اجلــيش البورون

__________ 

)٣٩٨(  S/1996/330.  
)٣٩٩(  S/1997/802.  
)٤٠٠(  S/1997/850.  
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ــوم     ــا ي ــة املتمركــزة يف كاغونغ ــدفاع الشــعبية الترتاني لقــوات ال
. وقــد تعــّين علــى القــوات  ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٧

ــ ــارس حقهــا يف الــدفاع عــن      الترتاني ة، بعــد اســتفزازها، أن مت
  من ميثاق األمم املتحدة. ٥١النفس ووفقا للمادة 

  
 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٦رســــالة مؤرخــــة   

موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن ممثـل اجلماهرييـة    
    العربية الليبية لدى األمم املتحدة

ــة     ــالة مؤرخــ ــاير   ٢٦برســ ــانون الثاين/ينــ  ١٩٩٨كــ
، أحــال ممثــل اجلماهرييــة )٤٠١(هــة إىل رئــيس جملــس األمــنموج

 ١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير  ٢٢العربيــة الليبيــة رســالة مؤرخــة 
مــن أمــني اللجنــة الشــعبية العامــة لالتصــال اخلــارجي والتعــاون 
الـــدويل باجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، زعـــم فيهـــا أن إســـرائيل 

ــائرت   ــة طـــ ــدة األمريكيـــ ــات املتحـــ ــن الواليـــ ــتلمت مـــ ني اســـ
طـائرة قاذفـة مقاتلـة مـن      ٢٥الدفعـة األوىل مـن صـفقة     شكلتا
ــراز  ــدخل ضــمن سياســة     F-15ط ــك الصــفقة ت . وذكــر أن تل

ــة إىل متكــني      ــدعم العســكري األمريكــي غــري احملــدود الرامي ال
إسرائيل من االستمرار يف التفوق العسكري يف املنطقـة. وقـال   
يف ذلـــك الصــــدد إن تســــليم تلــــك الطــــائرات يؤكــــد حــــق  

ــنفس    اجل ــن الــــ ــدفاع عــــ ــة يف الــــ ــة الليبيــــ ــة العربيــــ ماهرييــــ
  من امليثاق. ٥١  للمادة  وفقا

  
    احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  
موجهــة إىل  ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٣برســالة مؤرخــة   

، أكّــد ممثــل إريتريــا حــق بلــده يف     )٤٠٢(رئــيس جملــس األمــن  
الدفاع عـن الـنفس، ردا علـى هجـوم عسـكري شـنته القـوات        

  أمسرة.  اإلثيوبية على 
__________ 

)٤٠١(  S/1998/70.  
)٤٠٢(  S/1998/459.  

وردا علــى ذلــك، قــال ممثــل إثيوبيــا، برســالة مؤرخــة     
، إن )٤٠٣(موجهــة إىل رئــيس اجمللــس  ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٤

إثيوبيا اختذت، ردا على عـدوان إريتريـا، ودفاعـا عـن الـنفس،      
  تدابري حمدودة ضد أمسرة.

، ويف عــــدة ١٩٩٨حــــىت ســــنة  ١٩٩٨ومــــن ســــنة   
ــن     ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ ــائل موجه صــل ممثــل  ، وا)٤٠٤(رس

ــو         ــا ه ــنفس، كم ــن ال ــدفاع ع ــده يف ال ــد حــق بل ــا تأكي إثيوبي
ــادة    ــه يف املـ ــوص عليـ ــام بأنشـــطة    ٥١منصـ ــاق، بالقيـ يف امليثـ

ــا     عســكرية ضــد إريتريــا. وردا علــى ذلــك، بعــث ممثــل إريتري
أيضا بعدة رسائل موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن ذكـر فيهـا       

ية يف أن اإلجــراءات الــيت اختــذهتا إريتريــا ضــد أهــداف عســكر 
إثيوبيا هي ببساطة على سبيل االنتقام وممارسة احلـق املشـروع   

  .)٤٠٥(يف الدفاع عن النفس يف مواجهة العدوان
  

    جبمهورية الكونغو الدميقراطية فيما يتعلقاحلالة   
ــالة مؤرخــة     موجهــة  ١٩٩٨آب/أغســطس  ٣١برس

، أحــال ممثــل مجهوريــة الكونغــو  )٤٠٦(إىل رئــيس جملــس األمــن
ة مــن مــذكرة بشــأن العــدوان املســلح الــذي الدميقراطيــة نســخ

األوغنــدي ضــد بلــده. وجــاء يف  -يشــنه التحــالف الروانــدي 
املــذكرة أن حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال متــارس  
سياسة عدائية، وال تود الدخول يف حرب مع أي دولة. فهـي  

تعدو أن تستخدم حقهـا الطبيعـي يف الـدفاع املشـروع عـن       ال
ــا  ــنفس، فرديـ ــادة   الـ ــا للمـ ــا، وفقـ ــاق.   ٥١أو مجاعيـ ــن امليثـ مـ
__________ 

)٤٠٣(  S/1998/474.  
)٤٠٤(  S/1998/493 و S/1998/521 و S/1998/552 و S/1998/565 

 S/1999/154 و S/1999/134 و S/1998/603 و S/1999/70 و
 S/1999/246 و S/1999/226 و S/1999/192 و S/1999/162 و
  .S/1999/325  و S/1999/949  و S/1999/731  و S/1999/250  و

)٤٠٥(  S/1998/508 و S/1998/541 و S/1998/1205 و S/1999/32 
  .S/1999/948 و S/1999/304  و S/1999/143 و S/1999/97  و

)٤٠٦(  S/1998/827.  
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وذكرت، إضافة إىل ذلـك، أن الغـرض الوحيـد مـن العمليـات      
  األنغويل. -العسكرية هو رد العدوان األوغندي 

موجهــة  ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٢٨وبرســالة مؤرخــة   
، أحــال ممثــل مجهوريــة الكونغــو  )٤٠٧(إىل رئــيس جملــس األمــن

الكتاب األبيض بشـأن  ”عنونة الدميقراطية نسخة من الوثيقة امل
ــهاكات اجلماعيــة حلقــوق اإلنســان والقواعــد األساســية       االنت
للقــانون اإلنســاين الــدويل والقواعــد املتعلقــة حبمايــة البيئــة مــن  

وشــركائها  روانــدا وبورنــدي)و قبــل البلــدان املعتديــة (أوغنــدا
من الكونغوليني يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية: اجمللـد  

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦، الـــذي يغطـــي الفتـــرة مـــن “الثـــاين
وجــــاء يف الــــنص أن . ١٩٩٩نيســــان/أبريل  ١٥إىل  ١٩٩٨

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــدول املتحالفــة معهــا وهــي   
أنغوال وزمبابوي وناميبيا متارس الدفاع اجلماعي عـن الـنفس،   
وتســتند يف ذلــك إىل الفصــل الثــامن مــن امليثــاق، الــذي يــأذن  

ول أي منطقة أو منطقة دون إقليميـة بالـدخول يف ترتيبـات    لد
إقليميــة أو إنشــاء هيئــات دون إقليميــة كصــون الســلم واألمــن 

  .)٤٠٨(الدوليني
  

    األمريكتان  
موجهــة  ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٠رســالة مؤرخــة   

إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للواليـات     
    املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة

ــا   موجهــة  ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٠لة مؤرخــة برس
، ذكر ممثـل الواليـات املتحـدة أنـه     )٤٠٩(إىل رئيس جملس األمن

من ميثـاق األمـم املتحـدة، اإلبـالغ بـأن       ٥١يود، وفقا للمادة 
حكومة بلده قد مارسـت حقهـا يف الـدفاع عـن الـنفس بـالرد       
علــى سلســلة مــن اهلجمــات املســلحة املوجهــة ضــد ســفارات  

__________ 

)٤٠٧(  S/1999/733.  
  .١١٩املرجع نفسه، الفقرة   )٤٠٨(
)٤٠٩(  S/1998/780.  

ورعايــا الواليــات املتحــدة. وذكــر، عــالوة  الواليــات املتحــدة 
على ذلك، أن الواليـات املتحـدة تصـرفت عمـال حبـق الـدفاع       

  من ميثاق األمم املتحدة. ٥١عن النفس الذي تؤكده املادة 
  

  أوروبا  
  احلالة يف قربص  
موجهـــة  ١٩٩٧أيلول/ســـبتمرب  ١٩برســـالة مؤرخـــة   

دارة اإل”، قـــال ممثـــل تركيـــا إن شـــراء  )٤١٠(إىل األمـــني العـــام
-Sئف املتطــورة مــن طــراز ملنظومــة القــذا“ القربصــية اليونانيــة

يشكل هتديدا مباشرا ألمن تركيا ذاهتا. وردا على ذلـك،   300
ــوبر  ١زعــم ممثــل قــربص، برســالة مؤرخــة    تشــرين األول/أكت

، أن ذلك القرار قد اُتخذ يف إطار ممارسـة قـربص   )٤١١(١٩٩٧
ادة، يف الـدفاع  حلقوقها غري القابلة للتصرف، كدولة ذات سـي 

  عن النفس والبت يف شؤون تسليحها.
 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٨وبرســــالة مؤرخــــة   

ــا عــن قلقــه  )٤١٢(موجهــة إىل األمــني العــام  ، أعــرب ممثــل تركي
ــة العســكرية يف       ــدة اجلوي ــربص القاع ــة ق ــال تشــييد حكوم حي
ــالتني    ــالني، أكـــد ممثـــل قـــربص، برسـ ــافوس. ويف رديـــن متتـ بـ

 ١٩٩٨حزيران/يونيــــــه  ٢٣اير و شــــــباط/فرب ٤مــــــؤرختني 
، أن تعزيــز القــدرات الدفاعيــة )٤١٣(مــوجهتني إىل األمــني العــام

للحرس الوطين هو تعبري عـن ممارسـة حـق الـدفاع عـن الـنفس       
  املعترف به يف امليثاق.

  __________ 

)٤١٠(  S/1997/732.  
)٤١١(  S/1999/762.  
)٤١٢(  S/1998/81.  
)٤١٣(  S/1998/101  وS/1998/559.  
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  الشرق األوسط  
  احلالة بني إيران والعراق  
موجهــة إىل  ١٩٩٦متوز/يوليــه  ٢٩برســالة مؤرخــة    

أفــاد ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية بــأن    ،)٤١٤(األمــني العــام
مجاعات إرهابية تعمل على طول احلدود اإليرانية انطالقـا مـن   
ــى تلــك األنشــطة      ــده، ردا عل ــال إن بل ــة. وق األراضــي العراقي
وإعماال حلقه األساسي يف الدفاع عـن الـنفس املنصـوص عليـه     

ة مــن امليثــاق، اختــذ مــا يلــزم مــن التــدابري الفوريــ  ٥١يف املــادة 
واملتناسبة، الضرورية لكبح تلـك األنشـطة العدوانيـة وقمعهـا.     
وأفاد كذلك بـأن قـوات الـدفاع اإليرانيـة طـاردت اجلماعـات       
ــة يف بلــدات بريانشــهر     املســلحة الــيت هامجــت األهــداف املدني
ومهاباد وأورميه الواقعة على احلدود، واستهدفت معسكرات 

انت حتتفظ حبقهـا  تدريبها يف العراق. وأكد أن إيران، ولئن ك
مـن امليثـاق،    ٥١األساسي يف الدفاع عن الـنفس وفقـا للمـادة    

  حتترم سالمة العراق اإلقليمية.
ــة     ــالة مؤرخـ ــوبر   ٢وبرسـ ــرين األول/أكتـ  ١٩٩٧تشـ

ــام  ــة إيـــران  )٤١٥(موجهـــة إىل األمـــني العـ ــاد ممثـــل مجهوريـ ، أفـ
ــدججتني بالســالح       ــوعتني م ــأن جمم ــرة أخــرى ب اإلســالمية م

ة إرهابية إيرانية اختذت من العراق قاعدة هلـا  تنتميان إىل منظم
عربتــا احلــدود الدوليــة وتســللتا إىل أراضــي مجهوريــة إيــران       
ــة      ــأن حكوم ــادمتني مــن العــراق. وكــرر القــول ب اإلســالمية ق
بلــده، ممارســة منــها للحــق الطبيعــي يف الــدفاع عــن الــنفس        

من ميثاق األمم املتحـدة، ردت علـى    ٥١املعترف به يف املادة 
تــــدبري حمــــدود ومتناســــب ضــــد ”ني اهلجمــــتني باختــــاذ هــــات

  “.اإلرهابيني الغزاة
__________ 

)٤١٤(  S/1996/602.  
)٤١٥(  S/1997/678.  

ــايو  ١٠وبرســالة مؤرخــة     ــة إىل  ١٩٩٩أيار/م موجه
ــام  ــالمية   )٤١٦(األمـــني العـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــل مجهوريـ ــرر ممثـ ، كـ

اإلعراب عن استعداد حكومة بلده للتعاون مع اجملتمع الـدويل  
 علــى مكافحــة اإلرهــاب بعــزم صــادق. وأكــد مــن جديــد يف  
ذلــك الســياق أن مجهوريــة إيــران اإلســالمية حتــتفظ حبقهــا يف   
الـــدفاع عـــن الـــنفس، وفقـــا للقـــانون الـــدويل وميثـــاق األمـــم  
ــال     ــن األعمـ ــة مـ ــالمتها اإلقليميـ ــها وسـ ــة أمنـ ــدة، حلمايـ املتحـ

  .)٤١٧(اإلرهابية
موجهــة إىل  ١٩٩٩متوز/يوليــه  ١٢وبرســالة مؤرخــة   

إلسـالمية أن مـن   ، أكد ممثل مجهوريـة إيـران ا  )٤١٨(األمني العام
الضــروري إيضــاح أن اإلجــراءات املتناســبة الــيت اختــذهتا إيــران 
ضــد قواعــد وأهــداف إرهابيــة موجــودة يف العــراق وتســتخدم 
لتدريب اإلرهابيني وتوليد اإلرهاب ضد إيران قد اختذت عـن  
ترو ويف إطار ممارسة احلق الطبيعي يف الدفاع عن النفس علـى  

مـن امليثـاق. وبنـاء علـى ذلـك، فـإن        ٥١النحو املبني يف املـادة  
تلك اإلجراءات املتخذة ردا على اهلجمات اإلرهابيـة املتعـددة   
ضـــد الشـــعب اإليـــراين واملســـؤولني اإليـــرانيني تتماشـــى مـــع   
السياسة املعلنة جلمهورية إيران اإلسالمية اليت أُبلغت مـن قبـل   
ــة     ــيس اجمللـــس. وعمـــال بتلـــك السياسـ ــام ورئـ إىل األمـــني العـ

ــة  ــب    وممارسـ ــنفس مبوجـ ــن الـ ــدفاع عـ ــي يف الـ ــق الطبيعـ للحـ
من امليثاق اسـتهدفت السـلطات املعنيـة يف مجهوريـة      ٥١ املادة

ــالمية، يف   ــران اإلسـ ــه  ١٠إيـ ــكرا ١٩٩٩حزيران/يونيـ . معسـ
  إرهابيا نشطا ومعروفا جيدا يوجد يف أراضي العراق.

  
  

__________ 

)٤١٦(  S/1999/536.  
  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٧(
)٤١٨(  S/1999/781.  
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    احلالة بني العراق والكويت  
املوجهـة إىل  ، ويف عدد من الرسائل ١٩٩٩طيلة سنة   

، أفــاد ممثــل العــراق بــأن طــائرات     )٤١٩(رئــيس جملــس األمــن  
أمريكية وبريطانية منطلقة مـن قواعـد هلـا يف تركيـا والكويـت      
واململكـــة العربيـــة الســـعودية واصـــلت انتـــهاك اجملـــال اجلـــوي 
العراقي. وأعلـن أن بلـده، وردا علـى تلـك اخلروقـات، مـارس       

ام وحـدات دفاعـه   حقه الطبيعي يف الدفاع عن النفس باستخد
  اجلوي.

  __________ 

)٤١٩(  S/1999/29 و  S/1999/30 و  S/1999/59  ٍوS/1999/72 و  S/1999/141 
 S/1999/386  و S/1999/316  و S/1999/264  و S/1999/198  و
 S/1999/584  و S/1999/539  و S/1999/456  و S/1999/408  و
 S/1999/699  و S/1999/669  و S/1999/641  و S/1999/608  و
 S/1999/845  و S/1999/776  و S/1999/772  و S/1999/730  و
 S/1999/947  و S/1999/915  و S/1999/894  و S/1999/870  و
 S/1999/1022  و S/1999/998  و S/1999/990  و S/1999/967  و
 S/1999/1131  و S/1999/1096  و S/1999/1070  و S/1999/1047  و
 S/1999/1221  و S/1999/1195  و S/1999/1182  و S/1999/1161  و
  .S/1999/1293  و S/1999/1267  و S/1999/1238  و

ــن         ــلم واألمـ ــون السـ ــن يف صـ ــس األمـ ــؤولية جملـ مسـ
  الدوليني

ــة    ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٢برسـ ــة إىل  ١٩٩٨أيار/مـ موجهـ
، أفــاد ممثــل باكســتان بــأن حكومــة بلــده      )٤٢٠(األمــني العــام 

مارست ضبط النفس ردا علـى التجـارب النوويـة الـيت أجرهتـا      
هنـا ال ميكـن أن   . بيد أ١٩٩٨أيار/مايو  ١٣و  ١١اهلند يومي 

تتغاضى عن التهديد الـذي يتعـرض لـه أمـن باكسـتان القـومي       
  واملتطلبات اليت يستلزمها الدفاع عن النفس.

ــد، برســالة مؤرخــة       ــل اهلن ــك، زعــم ممث وردا علــى ذل
ــه  ٤ ــة إىل رئـــــــيس جملـــــــس   ١٩٩٨حزيران/يونيـــــ موجهـــــ

، أن التجارب اليت أجرهتـا اهلنـد هـي تـدابري دفاعيـة      )٤٢١(األمن
ايـة اهلنـد، قـائال إن حـق اختـاذ تـدابري الـدفاع عـن         من أجـل مح 

  النفس حق أصيل يكفله امليثاق للدول األعضاء.
__________ 

)٤٢٠(  S/1998/421.  
)٤٢١(  S/1998/464.  






