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  مالحظة استهاللية    
تـتــناوهلا الفصـول    يغطي الفصل الثاين عشر نظر جملس األمن يف مواد الدستور الـيت مل   

ء: يتناول اجلزء األول منها املادة السـردية املتعلقـة مبقاصـد    السابقة. وهو يتكون من أربعة أجزا
ــا   ــدة ومبادئهـ ــم املتحـ ــي ،األمـ ــواد وهـ ــرة ١ املـ ــادة )،٢ (الفقـ ــرة ٢ واملـ ــادة )،٤ (الفقـ  ٢ واملـ

 ٢٤ املـادتني  يف ُينظر الثاين، اجلزء ويف ).٧ (الفقرة ٢ واملادة )،٦ (الفقرة ٢ واملادة )،٥ (الفقرة
 جملـس  ممارسـة  يتنـاول  فهـو  الثالث اجلزء أما وصالحياته. األمن جملس بوظائف يتعلق فيما ٢٥ و

 بالترتيبـات  يتعلـق  فيمـا  ،٥٤ إىل ٥٢ واملـواد  امليثـاق،  مـن  الثـامن  الفصـل  أحكـام  خبصوص األمن
 سـردية  مـادة  ويشـمل  امليثـاق،  يف واردة متنوعـة  أحكـام  يف ينظـر  فهو الرابع اجلزء وأما اإلقليمية.

  امليثاق. من ١٠٣  و ١٠٢ باملادتني صلة  ذات
وبالنظر إىل أن الفصل الثامن من مرجع املمارسات يـبيِّـن السلسلة الكاملة إلجـراءات    

اجمللــس بشــأن مجيــع بنــود جــدول األعمــال الــيت تناوهلــا اجمللــس يف إطــار مســؤوليته عــن صــون  
سـيلة  السلم واألمن الدوليني، سريكز هذا الفصل علـى مـادة سـردية منـتــقاة قـد تكـون خـري و       

ــاق ذات       ـــقت هبــا أحكــام مــواد امليث ـــرت وطُـبِّ ــيت فُـسِّ ــة ال الصــلة  لتســليط الضــوء علــى الكيفي
  املذكورة يف الفصل يف مداوالت اجمللس ومقرراته.
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  األولاجلزء     
  من امليثاق) ٢  و ١  النظر يف مقاصد األمم املتحدة ومبادئها (املادتان    

  
  ٢  ، الفقرة١املادة  -ألف 

  ٢  الفقرة، ١املادة   
  هـي:] املتحدة األمم [مقاصد  
 احتــرام أســاس علــى األمــم نيبــ الوديــة العالقــات إمنــاء  

 الشـعوب  بـني  احلقـوق  يف بالتسـوية  يقضـي  الذي املبدأ
 اختـاذ  وكـذلك  مصـريها،  تقريـر  منـها  لكل يكون وبأن
  .العام  السلم لتعزيز املالئمة األخرى التدابري

  
  مالحظــة  
 مـــن مقـــرر أي يتضـــمن مل ةاملستعرضـــ الفتـــرة أثنـــاء  
 ١ املــادة إىل صــرحية إشــارة األمــن جملــس اختــذها الــيت املقــررات
 قــرارا ١١ اختــذ األمــن جملــس أن غــري امليثــاق. مــن )٢ (الفقــرة
 مبـدأ  إىل فيهـا  أُشيــر  الغربيـة  بالصـحراء  املتعلقـة  احلالـة  خبصوص
ــر ــدون املصــري تقري ــؤدي أن ب  .)١(دســتورية مناقشــة إىل ذلــك ي
 بيــان يف الشــعوب حقــوق يف املســاواة مببــدأ تجــاجاالح وجــرى
 يف احلالـة  بشـأن  ١٩٩٧ آذار/مارس ٧ يف اجمللس رئيس أصدره
 رحـب  أو انتخابـات،  إجـراء  إىل أيضـا  اجمللس ودعا .)٢(كرواتيا
ــإجراء ـــيده عــن أعــرب أو انتخابــات ب ــذلك، تأي  مــن عــدد يف ل

__________ 

)، ١٩٩٦( ١٠٥٦؛ و ١)، الفقــرة ١٩٩٦( ١٠٤٢القــرارات   )١(  
ــرة  ــرة ١٩٩٦( ١٠٨٤؛ و ١الفقــــــــ  ١١٠٨؛ و ١)، الفقــــــــ

ن )، الفقـرة الرابعـة مـ   ١٩٩٧( ١١٣١؛ و ١)، الفقرة ١٩٩٧(
ــة؛ و  ــة    ١٩٩٧( ١١٣٣الديباج ــن الديباج ــة م ــرة الرابع )، الفق

)، الفقــرة الرابعــة ١٩٩٨( ١١٦٣مــن املنطــوق؛ و  ٤والفقــرة 
)، الفقــــرة الرابعــــة مــــن   ١٩٩٨( ١١٨٥مــــن الديباجــــة؛ و  

ــن الديباجــة؛   ١٩٩٨( ١١٩٨الديباجــة؛ و  ــة م ــرة الثالث )، الفق
 ١٢٣٨)، الفقــرة الثالثــة مــن الديباجــة؛ و    ١٩٩٨( ١٢٠٤ و
  من املنطوق. ٥)، الفقرة ١٩٩٩(

  )٢(  S/PRST/1997/10 ٦و  ٥، الفقرتان.  

 ،)٤(وكمبوديــــا ،)٣(واهلرســــك البوســــنة بينــــها مــــن احلــــاالت
 الكونغو ومجهورية ،)٦(وكرواتيا ،)٥(الوسطى أفريقيا هوريةومج

ــة ــا ،)٧(الدميقراطي ـــساو - وغيني ـــريا ،)٩(وهــاييت ،)٨(بـي  ،)١٠(وليـب
  .)١٢(وطاجيكستان ،)١١(وسرياليون

__________ 

)، الفقــرة ١٩٩٦( ١٠٨٨انظــر، علــى ســبيل املثــال، القــرارين    )٣(  
)، الفقـــرة ١٩٩٦( ١٠٧٤السادســـة مـــن الديباجـــة، والقـــرار  

  من املنطوق. ١  السادسة من الديباجة والفقرة
  )٤(  S/PRST/1997/37 ٦، الفقرة.  
)، الفقرة الرابعة من الديباجـة؛  ١٩٩٨( ١١٨٢قرارات انظر ال  )٥(  

 ١٢٣٠ )، الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة؛ و  ١٩٩٨( ١٢٠١ و
)، ١٩٩٩( ١٢٧١ ، الفقــرة الثانيــة مــن الديباجــة؛ و )١٩٩٩(

  الفقرة الثانية من الديباجة.
 ٣ ، الفقـــــرةS/PRST/1997/10انظـــــر، علـــــى ســـــبيل املثـــــال،   )٦(  

 .١ ، الفقرةS/PRST/1997/26  و

والقـرار   ٢ ، الفقـرة S/PRST/1998/26انظر، على سـبيل املثـال،     )٧(  
  من املنطوق. ٤  )، الفقرة١٩٩٩( ١٢٣٤

)، ١٩٩٨( ١٢١٦انظـــــر، علـــــى ســـــبيل املثـــــال، القـــــرارين   )٨(  
ــرتني ــن  ١٩٩٩( ١٢٣٣ ، و٣ و ٢ الفقـ ــعة مـ ــرة التاسـ )، الفقـ

  من املنطوق. ٦  الديباجة، والفقرة
  .٦ ، الفقرةS/PRST/1998/8انظر، على سبيل املثال،   )٩(  
)، الفقــرة ١٩٩٧( ١١٠٠انظــر، علــى ســبيل املثــال، القــرارين    )١٠(  

)، الفقـرة الرابعـة مـن    ١٩٩٧( ١١١٦ الرابعة مـن الديباجـة، و  
  الديباجة.

  )١١(  S/PRST/1996/7من املنطـوق، و  ٢ ، الفقرة S/PRST/1996/17 ،
  من املنطوق. ٢  الفقرة

مـــن املنطـــوق؛  ٣ ، الفقـــرة)١٩٩٨( ١١٦٧انظـــر القـــرارات   )١٢(  
 ١٢٤٠ مــــــن املنطــــــوق؛ و ٣ )، الفقــــــرة١٩٩٨( ١٢٠٦ و
ــرة١٩٩٩( ــوق؛ و  ٢ )، الفقـــ ــن املنطـــ )، ١٩٩٩( ١٢٧٤ مـــ

  الفقرة السادسة من الديباجة.
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 يتعلــق فيمــا احلالــة خبصــوص اجمللــس مــداوالت وأثنــاء  
 واحلالـة  ،)١٤(األوسـط  الشـرق  يف واحلالـة  ،)١٣(الغربية بالصحراء

ــاك كــان احلــاالت، مــن وغريهــا ،)١٥(واهلرســك وســنةالب يف  هن
 مناقشــة إىل ذلــك يــؤدي أن بــدون املصــري تقريــر مببــدأ احتجــاج
  .)١٦(دستورية
 واحدة صرحية إشارة هناك كانت فقد الرسائل، يف أما  

 أيلول/سـبتمرب  ٢٥ مؤرخة رسالة ففي ).٢ (الفقرة ١ املادة إىل
 أعمـال  أن لعـراق ا ممثـل  ذكـر  العـام،  األمـني  إىل موجهة ١٩٩٦

ــات ــة املتحــدة الوالي ــهاكا تشــكل العدائي ــام صــارخا انت  ألحك
  .)١٧()٢  (الفقرة ١  املادة

 مسـائل  يف اجمللـس  نظـر  أدنـاه  املعروضـة  احلالة وتعكس  
ــلة ذات ــدأ صـ ــه املنصـــوص باملبـ ــادة يف عليـ ــرة ١ املـ  )،٢ (الفقـ

  ).١  (احلالة )١٨(الشرقية تيمور يف احلالة خبصوص
  

  ١احلالة   
  يف تيمور الشرقية احلالة  
 اجمللــس إىل العــام األمــني قــدم ،١٩٩٩ أيار/مــايو ٥ يف  
 يف العـام  األمـني  وذكَّــر  .)١٩(قيـة  الشـر  تيمـور  مسـألة  عن تقريرا

__________ 

  )١٣(  S/PV.4080 (ناميبيا). ٢، الصفحة  
ــة املتحــدة)،   ٢٢، الصــفحة S/PV.3652انظــر   )١٤(   (اإلمــارات العربي

ــفحةS/PV.3698 و ــطني)،  ( ٦ ، الصـــ ــدائم لفلســـ املراقـــــب الـــ
، S/PV.3900 (االحتاد الروسـي)، و  ١٣، الصفحة S/PV.3745 و

(ســلوفينيا)،  ١٩(اململكــة املتحــدة)، والصــفحة   ١٣ الصــفحة
  (اإلمارات العربية املتحدة). ٢٣  والصفحة

  )١٥(  S/PV.3842 (باكستان). ٢٦، الصفحة  
ولكنــها كانــت هنــاك إشــارات أخــرى إىل مبــدأ تقريــر املصــري     )١٦(  

  كانت عرضية يف كثري من األحيان.
  )١٧(  S/1996/782 ٥، الصفحة.  
، ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٣، املعقودة يف ٤٠٤١بدءا من اجللسة   )١٨(  

حبيـث  “  احلالة يف تيمور”أُعيدت صياغة بند جدول األعمال 
  “.احلالة يف تيمور الشرقية”أصبح 

 عـام  منـذ  جهـودا  بذلتا والربتغال إندونيسيا حكومْيت بأن تقريره
 وشـامل  عـادل  حل إلجياد احلميدة، مساعيه خالل من ،١٩٨٣
 اجلهـود  تلـك  ُتــوجت  وقد الشرقية. تيمور ملسألة دوليا ومقبول

ــالتوقيع، ــايو ٥ يف بـ ــى ،١٩٩٩ أيار/مـ ــاق علـ ــامل اتفـ ــني شـ  بـ
 إليــه عهـدتا  اللـتني  ،)٢٠(الربتغـال  ومجهوريـة  إندونيسـيا  مجهوريـة 
 قبول من التحقق بغرض الشعب لرأي استطالع وإجراء بتنظيم

 يـنص  مقتـرح  دسـتوري  إلطـار  الشـرقية  تيمـور  شـعب  رفض أو
 إندونيسـيا.  إطـار  يف خـاص  ذايت حبكـم  الشرقية تيمور متتع على
 متخــض إذا الشــعب رأي اســتطالع أن علــى االتفــاق نــص وقــد
 الــذايت لالســتقالل الشــرقية تيمــور شــعب أغلبيــة رفــض عــن

 الدســـتورية اخلطـــوات إندونيســـيا حكومـــة ستــــتخذ املقتـــرح،
 حكومتـا  وتتفق الشرقية بتيمور إندونيسيا صالت إلهناء الالزمة

 السـلطة  لنقـل  ترتيبات على العام األمني مع والربتغال ونيسياإند
 املتحــدة، األمــم إىل منظمــة وبطريقــة ســلميا الشــرقية تيمــور يف
 يف البـدء  مـن  الشرقية تيمور لتمكني عملية يف عندئذ تشرع اليت

 إندونيسـيا  حكومتـا  ووقَّــعت  االسـتقرار.  صوب انتقالية مرحلة
 طرائـق  بشأن املتحدة األمم مع نيتكميلي اتفاقني أيضا والربتغال
 االقتــراع طريــق عــن الشــرقية تيمــور يف الشــعب رأي اســتطالع
 يكـون  أن علـى  يـنصان ،)٢٢(األمنية الترتيبات وبشأن )٢١(املباشر

 يف ســواء االقتــراع، إلجــراء موعــدا ١٩٩٩ آب/أغســطس ٨
 اخلـايل  اآلمـن  اجلــو  أن وعلى خارجها، أو الشرقية تيمور داخل
 إلجـراء  مسـبق  شـرط  األخـرى  التخويـف  أشكال أو العنف من

 الســلطات أن وعلــى الشــعب، لــرأي ومنصــف حـــر اســتطالع
 أن وعلـى  اجلـو،  ذلـك  كفالـة  عن املسؤولية تتحمل اإلندونيسية

  اجلو. ذلك وجود من املتحدة األمم تتحقق
__________ 

  )١٩(  S/1999/513.  
  ل.املرجع نفسه، املرفق األو  )٢٠(  
  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٢١(  
  املرجع نفسه، املرفق الثالث.  )٢٢(  
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 أيار/مــــــايو ٧ املــــــؤرخ )١٩٩٩( ١٢٣٦ وبــــــالقرار  
 لألمـم  وجـود  إقامـة  العـام  األمني باعتـزام اجمللس رحـب ١٩٩٩
 بغيــة عمليــا، ممكــن وقــت أقــرب يف الشــرقية تيمــور يف املتحــدة
 عــن خــاص بوجـــه وذلــك االتفاقــات تلــك تنفيــذ يف املســاعدة

 بشـأن  الشـرقية  تيمـور  ألهايل شعيب رأي استطالع إجراء طريق
 اســتقالال الشــرقية تيمــور ملــنح دســتوري إطــار رفــض أو قبــول
 وفقــــا ،١٩٩٩ ســــطسآب/أغ ٨ يف مقــــرر هــــو كمــــا ذاتيــــا
  .)٢٣(لالتفاق

 ،١٩٩٩ حزيران/يونيـــه ٢٩ مـــؤرخ رئاســـي وبـبــــيان  
 الشـرقية  تيمـور  ألهـايل  الشعيب االستطالع أن على اجمللس أكـد
 حلـل  تارخييـة  فرصـة  ميثـل  وعـام  وسـري  مباشر اقتراع طريق عن

  .)٢٤(سلميا الشرقية تيمور مسألة
 إىل موجهـة  ١٩٩٩ أيلول/سـبتمرب  ٣ مؤرخـة  وبرسالة  

 املتحـدة  األمـم  بعثـة  أن اجمللـس  العـام  األمني أعلم اجمللس، ئيسر
ــور يف ــالقرار املنشــأة الشــرقية، تيم ــؤرخ )١٩٩٩( ١٢٤٦ ب  امل
 الشـعيب  الـرأي  اسـتطالع  أهنــت  قد ،١٩٩٩ حزيران/يونيه ١١
 رفـض  الـذي  املقترح، الذايت االستقالل بشأن الشرقية تيمور يف
ــه ــايل في ــور أه ــذايتا االســتقالل الشــرقية تيم ــرح اخلــاص ل  املقت

  .)٢٥(االستقالل حنو التحول يف الشروع يف رغبتهم عن وأعربوا
 ،١٩٩٩ أيلول/ســــبتمرب ٣ مــــؤرخ رئاســــي وبـبـــــيان  
 تيمـور  ألهـايل  النـاجح  الشـعيب  الـرأي  باسـتطالع  اجمللـس  رحب

ــذي الشــرقية  وأعــرب ١٩٩٩ آب/أغســطس ٣٠ يف أُجــري ال
 االقتـراع  صناديق إىل توجهـوا الذين أولئك لشجاعة تأيـيده عن

 اســتطالع اجمللــس واعتــرب آرائهــم. عــن للتعــبري قياســية بأعــداد
  .)٢٦(الشرقية تيمور أهايل آلراء دقيقا انعكاسا الشعيب الرأي

__________ 

  (أ). ٣)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣٦القرار   )٢٣(  
  )٢٤(  S/PRST/1999/20.  
  )٢٥(  S/1999/944.  
  )٢٦(  S/PRST/1999/27.  

ــة    ــودة يف  ٤٠٤٣ويف اجللسـ ــبتمرب  ١١املعقـ أيلول/سـ
اســتجابة لطلــب مــن ممثلـــي الربازيــل والربتغــال عقــد     ١٩٩٩

األنبــاء عـــن  ” و“ املقلقـــةو اخلطــرية ”جلســة ملناقشــة احلالـــة   
يف تيمور الشـرقية  “ عمليات القتل اجلماعية والتدمري الوحشي

شدد معظم املـتكلمني علـى مسـؤولية     ،)٢٧(يف أعقاب االقتراع
حكومة إندونيـسيا عن األمـن يف تيمـور الشـرقية، علـى النحـو      
املنصوص عليه يف االتفاق، ودعـوا السـلطات اإلندونيسـية إىل    

ادة استـتباب القانون والنظام، وإتاحة تنفيـذ  التصرف فورا إلع
نتائج استطالع الـرأي الشـعيب سـلميا. وحثــوا احلكومـة أيضـا       
علــى قبــول عــرض املســاعدة الدوليــة واملوافقــة علــى نشــر قــوة 
متعـــددة اجلنســـيات للمســـاعدة يف إعـــادة النظـــام ويف كفالـــة  
االنتقــال الســلمي إىل االســتقالل يف تيمــور الشــرقية. وشـــدد    

ـــــــدة مـــتكلمني علـــى أن نتـــائج اســـتطالع الـــرأي الشـــعيب  عـ
  .)٢٨(تعبـِّـرعن رغبـة الشعب يف تقرير املصري وجيب احترامها

__________ 

  )٢٧(  S/1999/955  وS/1999/961.  
  )٢٨(  S/PV.4043 ٧(الربتغـــال)؛ والصـــفحتان  ٧إىل  ٤، الصـــفحات 

(الواليــات املتحــدة)؛  ١٠إىل  ٨(الربازيــل)؛ والصــفحات  ٨ و
ــفحتان  ــفحتان   ١١ و ١٠والصــ ــا)؛ والصــ  ١٢ و ١١(فرنســ

(كنـــدا)؛ والصـــفحتان  ١٣ و ١٢(األرجنـــتني)؛ والصـــفحتان 
(أســـــتراليا)؛  ١٨ و ١٧(غـــــابون)؛ والصـــــفحتان  ١٤ و ١٣

ــفحتان  ــاد األورويب)؛    ٢٠ و ١٩والصــ ــم االحتــ ــدا باســ (فنلنــ
ــا)؛ والصــفحتان   ٢١ و ٢٠والصــفحتان  ــة كوري  ٢١(مجهوري

(الفلــــــــبني)؛  ٢٣ و ٢٢(أيرلنــــــــدا)؛ والصــــــــفحتان   ٢٢ و
(جنـــــوب  ٣ و ٢(االســـــتئناف)، الصـــــفحتان   S/PV.4043 و

 ٧ و ٦(مصــــر)؛ والصـــفحتان  ٤ و ٣أفريقيـــا)؛ والصـــفحتان 
ــفحة   ــق)؛ والصـ ــفحتان   ٨(موزامبيـ ــرويج)؛ والصـ  ٩ و ٨(النـ
 ١١ لي)؛ والصــفحة(شــي ١١ و ١٠(إكــوادور)؛ والصــفحتان 

(إيطاليـا)؛   ١٤(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١٢(نيوزيلندا)؛ والصفحة 
ــفحة  ــفحتان   ١٥والصـــــ ــواي)؛ والصـــــ  ١٦ و ١٥(أوروغـــــ

 ١٧(باكسـتان)؛ والصـفحة    ١٧ و ١٦(اليونان)؛ والصفحتان 
ــفحتان   ــبانيا)؛ والصـ ــدة)؛    ١٩ و ١٨(إسـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ (بـ

ــا ٢٠ و ١٩والصــــفحتان  ــ - (غينيــ  ٢٢فحة بيســــاو)؛ والصــ
 ٢٤(أنغـوال)؛ والصـفحتان    ٢٤ و ٢٣(السويد)؛ والصفحتان 

(بلجيكــا)؛  ٢٦ و ٢٥(الــرأس األخضــر)؛ والصــفحتان  ٢٥ و
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ويف اجللســة نفســها، أعــرب ممثــل الربازيــل عــن رأي      
يـبقـــى مكتــوف اليــدين يف  مفــاده أن اجملتمــع الــدويل جيــب أال

الـذين  مواجهة الفظائع اليت ُترتكب ضـد أبنـاء تيمـور الشـرقية     
وهــو  - جيــري حرمــاهنم مــن حــق أساســي تنــادي بـــه املنظمــة 

تقرير املصري وجيب أن يكـون علـى اسـتعداد السـتخدام مجيـع      
الوسائل املتاحة لــه يف إطـار تصرفــه مبوجـب امليثـاق، لضـمان       

. وذكـر  )٢٩(استعادة السلم وتطبيق االتفاق العام تطبيقا كـامال 
ظمــة واسعـــة النطــاق ممثــل أيرلنــدا أنـــه كانــت هنــاك محلــة منت 

إلنكـــار النتيجـــة الواضـــحة لتلـــك املمارســـة الشـــفافة لتقريـــر   
  .)٣٠(املصري، عن طريق ختويف وعنف منظمني

ـــدا وكــأن شــعب          ـــه ب ــا إن ــوب أفريقي ــل جن ــال ممث وق
تيمـــور الشـــرقية سيحــــقق أخـــريا حلمــــه، الـــذي دام طـــويال، 
بتقريــر املصــري، مشـــددا علــى أن مــن الــالزم أن يكفــل اجمللــس 

الدميقراطيــة  ُيـــسمى امليلشـيات والقــوى غــري  دم الســماح ملــاعـ 
األخــرى بــأن تعكــس مســـار العمليــة الدميقراطيــة يف تيمــور       

. وقال ممثـل إندونيسـيا إن حكومـة بلـده ستواصـل      )٣١(الشرقية
دعــم جهــود األمــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية ولــن حتنــث        

لــده بالتزاماهتــا مبوجــب االتفــاق. وكــرر القــول بــأن حكومــة ب
تصـــــفح أبــــــدا عـــــن أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال العنـــــف   مل
التخويـــــف. وقـــــد قبلـــــت نتـــــائج االســـــتطالع الشـــــعيب   أو

  .)٣٢(وستحترمها
أيلول/سـبتمرب   ١٥) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٤وبالقرار   
، كرر اجمللس اإلعراب عـن ترحيــبه بنجـاح اسـتطالع     ١٩٩٩

__________ 

ــفحتان  ــفحة   ٢٧ و ٢٦والصـــــــ ــدامنرك)؛ والصـــــــ  ٢٧(الـــــــ
ــفحة  ــمربغ)؛ والصـــ ــفحة  ٢٨(لكســـ ــا)؛ والصـــ  ٣١ (النمســـ

  (هولندا). ٣٢(سلوفينيا)؛ والصفحة 
  )٢٩(  S/PV.4043 ٨ و ٧، الصفحتان.  
  .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  
  )٣١(  S/PV.4043 االستئناف و)  Corr.1 ٣ و ٢)، الصفحتان.  
  .٣٠إىل  ٢٧املرجع نفسـه، الصفحات   )٣٢(  

ــرأي الشــعيب ألهــايل تيمــور الشــرقية يف    آب/أغســطس  ٣٠ال
علما بنتائجه، اليت رأى فيها تعبريا دقيقا عـن   ، وأحاط١٩٩٩

. وأذن بإنشـــاء قـــوة متعـــددة )٣٣(آراء شـــعب تيمـــور الشـــرقية
  .)٣٣(اجلنسيات إلعادة السلم واألمن إىل تيمور الشرقية

تشـــــــرين  ٢٥، املعقـــــــودة يف ٤٠٥٧ويف اجللســـــــة   
) ١٩٩٩( ١٢٧٢، اختــذ اجمللـس القــرار  ١٩٩٩األول/أكتـوبر  

إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور     الذي قـرر بــه إنشــاء    
الشــرقية، الــيت ُتـــسند إليهــا املســؤولية العامــة عــن إدارة تيمــور  
ــاء     ــور، صـــالحية دعـــم بنـ ــة أمـ ــا، يف مجلـ ــوِل هلـ ــرقية وختـ الشـ
القـــدرات الالزمـــة للحكـــم الـــذايت. ويف ذلـــك القـــرار، أكـــد 

ر اجمللــس أيضــا احلاجــة إىل أن تقــوم اإلدارة االنتقاليــة بالتشــاو  
والتعاون على حنو وثيـق مـع شـعب تيمـور الشـرقية كـي تنفـذ        
واليتها بفعالية، وذلك بغيـة إقامـة مؤسسات دميقراطية حمليـة،  

يف ذلك إنشاء مؤسسة مسـتقلة حلقـوق اإلنسـان يف تيمـور      مبا
الشرقية ونقل الوظائف اإلداريـة ووظـائف اخلدمـة العامـة الـيت      

  .)٣٤(ستـتوالها اإلدارة إىل تلك املؤسسات
ويف اجللســة نفســها، أكــد ممثــل الربتغــال أن تيمــور        

متمتع بـاحلكم الـذايت حــُرم مـن االمتيـازات       الشرقية إقليم غري
مــن امليثــاق، وهــي حالــة  ٧٣ واحلقــوق الــيت متنحهــا لـــه املــادة

تنبغي معاجلتها. ورأي أن إنشاء إدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة   
ة تقريـر املصـري الـيت كـافح     يف تيمور الشرقية هـو تــتويج لعمليـ   

شعب تيمور الشرقية والربتغال كفاحا شاقا للغاية من أجلـها.  
ـــر عــن      ــأن شــعب تيمــور الشــرقية اســتطاع أن يعبـِّ ورحـــب ب
إرادتـه حبريـة، وإن يكن يف ظل ظروف بالغـة الصـعوبة، وأنــه    

. وأبلـغ  )٣٥(ميكن أن يــبدأ املهمـة الصـعبة املتمثلـة يف بنـاء بلـده      
__________ 

 ٣ )، الفقرة الثالثة من الديباجة والفقرة١٩٩٩( ١٢٦٤القرار   )٣٣(  
  من املنطوق.

مــــن  ٨ (هـــــ) و ٢ و ١)، الفقــــرات ١٩٩٩( ١٢٧٢القــــرار   )٣٤(  
  طوق.املن

  )٣٥(  A/PV.4057 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
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ـــه يف  ممثـــل إندو ــيا اجمللـــس أنـ ــوبر  ١٩نيسـ ــرين األول/أكتـ تشـ
الـذي أدمـج تيمـور     ١٩٧٨أُلِغـي رمسيـا مرسـوم سـنة     ١٩٩٩

الشــرقية مــع إندونيســيا، وهكــذا طُـــويت صــفحة مــن التــاريخ  
ظلـــت تيمـــور الشـــرقية فيهـــا احملافظـــة الســـابعة والعشـــرين يف 

ــيا ــم   )٣٦(إندونيسـ ــة إدارة األمـ ـــراليا إن واليـ ــل أستـ ــال ممثـ . وقـ
دة االنتقاليــة ستـــتوج بــإجراء انتخابــات دميقراطيــة خيتــار  املتحــ

فيها شعب تيمور الشرقية حكومتـه األوىل، مث حيتـل مكانـه يف    
  .)٣٧(جمتمع األمم رمسيا

  
  ٤، الفقرة ٢املادة   -باء 

  ٤، الفقرة ٢املادة   
ــن         ــة ع ــاهتم الدولي ــا يف عالق ــة مجيع ــع أعضــاء اهليئ ميتن

امها ضــد ســالمة التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخد
علـى   االسـتقالل السياسـي أليــة دولـة أو    األراضي أو 

  .األمم املتحدةيتفق ومقاصد   أي وجـه آخر ال
  

    مالحظــة  
تبـني أدنـاه ممارسـة جملـس األمـن ذات الصـلة بأحكـام         
ــادة ــرة ٢ املـ ــه.  ٤ (الفقـ ــه ومداوالتـ ــورها مقرراتـ ــا تصـ )، كمـ

ــوي     ــاك بضــع رســائل حتت ــك، كانــت هن علــى وإضــافة إىل ذل
  .)٣٨()٤  (الفقرة ٢  إشارات صرحية إىل املادة

__________ 

  .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦(  
  .٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  
أيلول/ســبتمرب  ١٠انظــر، علــى ســبيل املثــال، الرســائل املؤرخــة   )٣٨(  

ــبتمرب  ٢٣ ، و١٩٩٦ ــرين  ٣٠ ، و١٩٩٦أيلول/ســــــــ تشــــــــ
، S/1996/739املوجهــة مــن ممثــل العــراق ( ١٩٩٨الثــاين/نوفمرب 

ــفحة ــفحة S/1996/782 ؛ و٢ الصـــ ، S/1998/1130 ؛ و٤، الصـــ
ــة ٤ الصـــفحة ــالة املؤرخـ  ١٩٩٧آب/أغســـطس  ٢٨)؛ والرسـ

ــودان (  ــل الســ ــن ممثــ ــة مــ ــفحة S/1997/674املوجهــ )؛ ٤، الصــ
ــة   ــائل املؤرخــــــــــ ــبتمرب  ٢٦والرســــــــــ ، ١٩٩٧أيلول/ســــــــــ

 ١٩٩٨حزيران/يونيـــــــه  ٢٣ ، و١٩٩٨شـــــــباط/فرباير  ٤ و
، S/1997/739 األمــــني العــــام املوجهــــة مــــن ممثــــل قــــربص إىل 

  )٤(الفقرة  ٢املقررات ذات الصلة باملادة   -  ١
مل يتخـــذ جملـــس األمـــن أثنـــاء الفتـــرة املستعرضـــة أي   

ــادة     ــارة صــرحية إىل امل ــررات تضــمنت إش ). ٤ (الفقــرة ٢ مق
ُيــعتمد، يتضـمن إشـارة صـرحية      وكان هناك مشروع قرار، مل

  .)٣٩()٤  ة(الفقر ٢  إىل املادة
ــه        ــبات، بقراراتـ ــن املناسـ ــدد مـ ــس يف عـ ــار اجمللـ وأشـ

)؛ ٤ (الفقــرة ٢ومقرراتــه، إىل املبــدأ املنصــوص عليــه يف املــادة 
وأكـــــد اجمللـــــس مبـــــدأ عـــــدم التهديـــــد باســـــتعمال القـــــوة   

اســـتخدامها يف العالقـــات الدوليـــة، وأعـــرب عـــن التــــزامه  أو
وسـالمة   حبرمة احلدود الدولية، ودعا إىل احترام سيادة الـدول 

ـــه    ــتقالهلا السياســـي، وأكـــد مـــن جديـــد موقفـ ــيها واسـ أراضـ
املناهض لتدخل الدول يف الشؤون الداخليـة للـدول األخـرى،    
وأدان القيام بعمل عدائـي عرب حدود دولة عضو، على النحـو  

  املفصل أدنـاه.
  

باســـتعمال القـــوة أو  التهديـــدتأكيـــد مبـــدأ عـــدم   
    استخدامها

دد من مقرراته، مبـدأ عـدم   أعاد اجمللس من جديد، بع  
التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها يف العالقــات الدوليــة 

__________ 

ــفحة ــفحة S/1998/101 ؛ و٢ الصــــ ، S/1998/559 ؛ و٣، الصــــ
، ١٩٩٨آب/أغســطس  ٣١)؛ والرســائل املؤرخــة  ٢ الصــفحة

تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١ ، و١٩٩٩شــــــباط/فرباير  ٢٤ و
املوجهـــة مـــن ممثـــل مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة       ١٩٩٩

)S/1998/827 ؛ و١٣، الصــــفحة S/1999/205؛ ١٢صــــفحة ، ال
ــفحة S/1999/1029 و ــالة املؤرخــــــــــة  ٧، الصــــــــ )؛ والرســــــــ
املوجهة من ممثل مجهوريـة يوغوسـالفيا    ١٩٩٩شباط/فرباير  ١

)؛ والرســـــالة املؤرخـــــة ٢، الصـــــفحة S/1999/107االحتاديـــــة (
ــارس  ٢٢ ـــا    ١٩٩٩آذار/مــــ ــل إريتريــــ ــن ممثــــ ــة مــــ املوجهــــ

)S/1999/304 ٢، الصفحة.(  
ــون     )٣٩(   ــد املعنـ ــوص البنـ ــالة ”خبصـ ــة رسـ ــارس  ٢٤مؤرخـ آذار/مـ

موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم  ١٩٩٩
  .S/1999/328، انظر “لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة
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). فعلـى سـبيل املثـال، خبصـوص     ٤(الفقـرة   ٢اجملسـد يف املادة 
احلالة يف الشرق األوسط، أكد اجمللس، بسلسـلة مـن البيانـات    
ــد     ــع عـــن التهديـ ــا ينبغـــي أن متتنـ ــدول مجيعهـ ــية، أن الـ الرئاسـ

ة أو اســــتخدامها ضــــد الســــالمة اإلقليميــــة باســــتعمال القــــو
االســتقالل السياســـي ألي دولـــة، أو بـــأي طريقـــة أخـــرى   أو
  .)٤٠(تتفق مع مقاصد األمم املتحدة  ال
  

    احلدود الدولية حبرمةااللتزام   
أكد اجمللس مـن جديـد، يف تعاملـه مـع بضـع حـاالت         

كانت قيد النظر، االلتــزام حبرمـة حـدود الـدول. فعلـى سـبيل       
ل، خبصوص احلالـة يف طاجيكسـتان، وعلـى طـول احلـدود      املثا

األفغانيــــة، أكــــد اجمللــــس التـــــزامه بســــيادة      - الطاجيكيــــة
. )٤١(طاجيكســــتان وســــالمتها اإلقليميــــة وحرمــــة حــــدودها 

يتعلق باحلالة يف منطقة البحريات الكـربى، أعـاد اجمللـس     وفيما
والـدول األخـرى يف    )٤٢(من جديد تأكيد التزامه بسيادة زائيـر

__________ 

  )٤٠(  S/PRST/1996/5 ــرة ــرةS/PRST/1996/33 ؛ و٢، الفقـ ؛ ٢ ، الفقـ
ــرة S/PRST/1997/1 و ، S/PRST/1997/40؛ و ٢، الفقــــــــــــــــــــ

؛ ٢، الفقــــــــــــــــــــــرة S/PRST/1998/2 و؛ ٢ الفقــــــــــــــــــــــرة
ــرة S/PRST/1998/23 و ، S/PRST/1999/4 ؛ و٢، الفقــــــــــــــــــــ

  .٢  ، الفقرةS/PRST/1999/24  ؛ و٢  الفقرة
ــرارات   )٤١(   ــة؛    ١٩٩٦( ١٠٦١القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثالثـ )، الفقـ

 ١٠٨٩ )، الفقــرة الثالثــة مــن الديباجــة؛ و   ١٩٩٦( ١٠٨٩ و
ــة مــن الديباجــة؛ و ١٩٩٦( )، ١٩٩٧( ١٠٩٩ )، الفقــرة الثالث

)، الفقـرة الثالثـة   ١٩٩٧( ١١١٣ من الديباجة؛ و الفقرة الثالثة
)، الفقرة الثالثة من الديباجة؛ ١٩٩٧( ١١٢٨ من الديباجة؛ و

 ١١٦٧ )، الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة؛ و  ١٩٩٧( ١١٣٨ و
ــة مــن الديباجــة؛ و ١٩٩٨( )، ١٩٩٨( ١٢٠٦ )، الفقــرة الثالث

ثـة  )، الفقـرة الثال ١٩٩٩( ١٢٤٠ الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و
)، الفقرة الثالثة من الديباجة؛ ١٩٩٩( ١٢٧٤ من الديباجة؛ و

 .S/PRST/1996/38 و S/PRST/1996/25  و

، أبلغــت الدولــة العضــو ١٩٩٧أيار/مــايو  ٢٠برســالة مؤرخــة   )٤٢(  
األمانـة العامـة بـأن    “ زائيــر ”اليت كانـت معروفـة سـابقا باسـم     

 مجهوريـــة”فأصــبح  أيار/مــايو   ١٧اســم الدولــة قــد تغيـــر يف     
  “.الكونغو الدميقراطية

منطقة البحريات الكربى وبسالمتها اإلقليميـة، وكـذلك مببـدأ    
  .)٤٣(حرمة احلدود

  
الــــدعوة إىل احتــــرام ســــيادة الــــدول وســــالمتها   

    اإلقليمية واستقالهلا السياسي
كـــثريا مـــا أكـــد اجمللـــس مـــن جديـــد، يف تعاملـــه مـــع   

حـاالت شتــى، ســيادة الـدول وســالمتها اإلقليميـة واســتقالهلا     
ضع مناسبات أثناء الفترة املستعرضة، دعـا  . ويف ب)٤٤(السياسي

  اجمللس أيضا صراحة الدول إىل احترام تلك املبادئ.
ففيما يتعلق باحلالة يف الشـرق األوسـط، أكـد اجمللـس       

مـــن جديـــد التــــزامه بالســـالمة اإلقليميـــة للبــــنان وســـيادته       
واســـتقالله السياســـي يف نطـــاق حـــدوده املعتـــرف هبـــا دوليـــا  

يف املنطقــة، وطلــب إىل مجيــع األطــراف  وبأمـــن مجيــع الــدول  
  .)٤٥(املعنية أن حتترم تلك املبادئ احتراما تاما

وخبصوص احلالة يف منطقة البحريات الكـربى، طلـب     
اجمللس إىل مجيع الـدول احتـرام سـيادة دول املنطقـة وسـالمتها      
اإلقليمية وفقا اللتزاماهتـا مبيثـاق األمـم املتحـدة وأكـد ضـرورة       

  .)٤٦(ذلك االحترام
وخبصـــــوص احلالـــــة املتعلقـــــة جبمهوريـــــة الكونغـــــو    

الدميقراطية، أكد اجمللـس مـن جديـد االلتـزام بـاحترام السـالمة       
اإلقليميــة واالســتقالل السياســي والســيادة الوطنيــة جلمهوريــة   
الكونغــو الدميقراطيــة وســواها مــن دول املنطقــة، مبــا يف ذلــك   

__________ 

  )٤٣(  S/PRST/1997/5 ٣، الفقرة.  
كانــت هــذه اإلشــارات متعــددة: انظــر، علــى ســبيل املثــال،          )٤٤(  

)، الفقـرة  ١٩٩٦( ١٢٣٨خبصوص احلالـة يف كرواتيـا، القـرار    
  الديباجـة.  الثالثة من

  من املنطوق. ٣)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٢القرار   )٤٥(  
  )٤٦(  S/PRST/1996/44 ــرة ــراران ٢، الفقــ )، ١٩٩٦( ١٠٧٨، والقــ

ــرة     ــة عشــرة مــن الديباجــة والفق ــرة الثاني مــن املنطــوق؛   ٤الفق
  )، الفقرة الرابعة من الديباجة.١٩٩٨( ١٠٨٠  و
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االلتــــــزام باالمتنــــــاع عــــــن التهديــــــد باســــــتعمال القــــــوة،  
استخدامها، ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسـي   أو

تتفــــق مــــع مقاصــــد  ألي دولــــة أو بــــأي طريقــــة أخــــرى ال
  .)٤٧(املتحدة  األمم

وإضـــافة إىل ذلـــك، فيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف قـــربص،    
دعا اجمللس مجيع الدول إىل احتـرام سـيادة مجهوريـة قـربص      إذ

ــب إ    ــة، وإذ طلــ ــالمتها اإلقليميــ ــتقالهلا وســ ــا، وإىل واســ ليهــ
األطراف املعنية أيضا، االمتناع عن القيام بأي عمـل قـد ميــس    
السيادة واالستقالل والسـالمة اإلقليميـة املـذكورة، واالمتنـاع     
كذلك عن القيام بأي حماولة لتقسيم اجلزيرة أو لتوحيدها مـع  
أي بلــد آخــر، فـــإنه دعــا اجلانبيـــن إىل االمتنــاع عــن التهديــد    

العنــف أو اســتخدامهما كوســيلة لتســوية  باســتعمال القــوة أو 
  .)٤٨(قربص  مشكلة

  
ــدول يف       ــدخل ال ــارض لت ــد املوقــف املع إعــادة تأكي

  الشؤون الداخلية لدول أخرى
ــه        ــد موقفـ ــاالت، تأكيـ ــض احلـ ــس، يف بعـ ــاد اجمللـ أعـ

. لتــدخل الــدول يف الشــؤون الداخليــة لــدول أخــرى املعــارض 
مجيـــع فبخصـــوص احلالـــة يف أفغانســـتان، مـــثال، دعـــا اجمللـــس 

الدول، يف سلسلة من املقررات، إىل االمتنـاع عـن التـدخل يف    
الشــؤون الداخليــة ألفغانســتان، ودعــا مجيــع الــدول، يف بعــض 
ــرتاع      ــة أطــراف ال ــدفق األســلحة إىل كاف ــع ت احلــاالت، إىل من

ــى حــد ســواء     ــب عل ــراد العســكريني األجان ــدخل األف . )٤٩(وت
__________ 

  )٤٧(  S/PRST/1998/36 ١٢٣٤، والقـــــــرار ٢، الفقـــــــرة )١٩٩٩ (
  .١  الفقرة

)، الفقـــــرة الرابعـــــة مـــــن الديباجـــــة ١٩٩٩( ١٢٥١القـــــرار   )٤٨(  
  من املنطوق. ٩  والفقرة

)، الفقــــرة التاســــعة مــــن الديباجــــة ١٩٩٦( ١٠٧٦القــــرارات   )٤٩(  
مـــن  ٣ )، الفقـــرة١٩٩٨( ١١٩٣مـــن املنطـــوق؛ و  ٣والفقـــرة 

ــوق؛ و  ــة    ١٩٩٨( ١٢١٤املنطـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثامنـ )، الفقـ
، الفقــرة S/PRST/1996/6مــن املنطــوق؛ و البيانــات  ١٠والفقــرة 

قراطيـة، أعـاد   وخبصوص احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدمي
ــدول عــن التــدخل يف     ــع ال ــاع مجي ــد ضــرورة امتن اجمللــس تأكي

ودعا إىل انسـحاب مجيـع القـوات     )٥٠(الشؤون الداخلية لغريها
. وخبصـوص احلالـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى،      )٥١(األجنبيـة 

أكد اجمللس جمددا ضرورة امتناع دول املنطقـة عـن أي تـدخل    
. وفيمـا يتعلـق باحلالـة    )٥٢(يف الشؤون الداخلية للدول األخـرى 

ــدخل       ــه التـ ــع أوجـ ــس مجيـ ــو، أدان اجمللـ ــة الكونغـ يف مجهوريـ
ــدخل القــوات      ــا يف ذلــك ت ــة الكونغــو مب اخلــارجي يف مجهوري
األجنبيــة انتــهاكا مليثــاق األمــم املتحــدة، ودعــا إىل االنســحاب 

  .)٥٣(الفوري جلميع القوات األجنبية مبا يف ذلك املرتزقة
  

  ة عرب حدود دولة ماإدانة األعمال العدائي  
ــة        ــال العدائي ــس، يف بضــع مناســبات، األعم أدان اجملل

ضد دولة أخرى. فبخصوص احلالة بني إثيوبيـا وإريتريـا، أدان   
ــادر       ــأن يب ــوة وطالــب ب ــا للق ــا وإريتري اجمللــس اســتخدام إثيوبي

. وعـالوة  )٥٤(الطرفان على الفور إىل إيقـاف األعمـال العدائيـة   
الغ القلـق إزاء خطـر انـدالع    على ذلك، أعـرب اجمللـس عـن بـ    

نزاع مسلح بني إثيوبيا وإريتريا وتصعيد تراكم األسلحة علـى  
طول احلدود املشتركة بني البلدين، ودعامها كأشـد مـا تكـون    

__________ 

، الفقرة S/PRST/1997/35؛ و ٤، الفقرة S/PRST/1996/40؛ و ٦
، الفقــرة S/PRST/1998/9؛ و ٤، الفقــرة S/PRST/1997/55 ؛ و٥
، الفقرة S/PRST/1998/24 ؛ و٤، الفقرة S/PRST/1998/22؛ و ٦
  .٤، الفقرة S/PRST/1999/29؛ و ٥

  )٥٠(  S/PRST/1998/26 ٢، الفقرة.  
  )٥١(  S/PRST/1997/31 ١٢٣٤، والقـــــــرار ٤، الفقـــــــرة )١٩٩٩ ،(

  من املنطوق. ٢الفقرة 
  )، الفقرة الرابعة من الديباجة.١٩٩٧( ١٠٩٧القرار   )٥٢(  
  )٥٣(  S/PRST/1997/47 ٢، الفقرة.  
 ١٢٢٧مـن املنطـوق، و    ١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٧٧القراران   )٥٤(  

، S/PRST/1999/9 مــن املنطــوق؛ و ٢و  ١)، الفقرتـان  ١٩٩٩(
  .٢الفقرة 
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الدعوة إىل ممارسة ضبط النفس إىل أقصـى حـد وإىل االمتنـاع    
  .)٥٥(عن القيام بأي عمل عسكري

باسـتخدام   ودعا اجمللس الدول أيضا إىل عدم السماح  
ــى دول    أراضــيها لشــن هجــوم أو  للتخطــيط لشــن هجــوم عل

 ١٠٥٣أخـــرى. فبخصـــوص احلالـــة يف روانـــدا، بـــالقرارين      
)، طلـــب اجمللـــس إىل الـــدول يف ١٩٩٨( ١١٦١) و ١٩٩٦(

منطقـــة الـــبحريات الكـــربى كفالـــة عـــدم اســـتخدام أراضـــيها  
كقاعدة لقيام اجلماعـات املسـلحة بشـن غـارات أو اعتـداءات      

ة أخــرى انتـهاكا ملبـادئ القــانون الـدويل ومليثــاق    ضـد أي دولـ  
  .)٥٦(األمم املتحدة

ــرارات بشــأن       ــك، تناولــت بضــعة ق وعــالوة علــى ذل
ــدول عــن عــدم االشــتراك يف      مكافحــة اإلرهــاب مســؤولية ال

) ١٩٩٦( ١٠٤٤أعمال إرهابية يف دولة أخرى. ففـي القـرار   
ة ، وفيما يتصـل بالرسـال  ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٣١املؤرخ 
الـيت وجههـا إىل رئـيس     ١٩٩٦كانون الثاين/ينـاير   ٩املؤرخة 

جملس األمن املمثل الـدائم إلثيوبيـا لـدى األمـم املتحـدة بشـأن       
ــة        ــق مبحاول ــا يتعل ــة فيم ــوبني للعدال ــيهم املطل تســليم املشــتبه ف
اغتيال رئيس مجهورية مصر العربية يف أديس أبابا، إثيوبيـا، يف  

ــه  ٢٦ ــال   ، أدا)٥٧(١٩٩٥حزيران/يوني ــة االغتي ــس حماول ن اجملل
اإلرهابيــة وشـــجب بقـــوة االنتـــهاك الصـــارخ لســـيادة إثيوبيـــا  
وسالمتها وحماولة اإلخالل بالسلم واألمن يف إثيوبيـا واملنطقـة   
بأســرها. وطلــب اجمللــس إىل حكومــة الســودان الكــف عــن       
القيام بأنشطة ملساعدة ودعم وتيسري األنشطة اإلرهابيـة وعـن   

ذ للعناصر اإلرهابيـة، وحثهـا علـى التصـرف     توفري امللجأ واملال
ــام     ــد الت يف عالقاهتــا مــع جاراهتــا ومــع اآلخــرين يف إطــار التقي

__________ 

 ٧لفقرة )، الفقرة الثانية من الديباجة وا١٩٩٩( ١٢٢٦القرار   )٥٥(  
  من املنطوق.

 ١١٦١مـن املنطـوق، و    ٤)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٣القراران   )٥٦(  
  من املنطوق. ٤)، الفقرة ١٩٩٨(

  )٥٧(  S/1996/10.  

. ويف حالة أخـرى، وعقـب اهلجمـات    )٥٨(مبيثاق األمم املتحدة
ــريويب ودار   ــل الـــيت وقعـــت يف نـ ــة بالقنابـ ــالم يف  اإلرهابيـ السـ

، شـدد اجمللـس علـى أنـه مـن واجـب       ١٩٩٨آب/أغسطس  ٧
ــة عضــو  ــة يف    كــل دول أن متتنــع عــن تنظــيم أي أعمــال إرهابي

املشـاركة فيهـا    دولة أخرى أو التحريض عليها أو املساعدة أو
أو قبــول أنشــطة منظمــة يف أراضــيها هبــدف ارتكــاب تلــك       

  .)٥٩(األعمال
  

  )٤(الفقرة  ٢املداوالت املتعلقة باملادة   -  ٢
خــالل الفتــرة املستعرضــة، شــهدت مــداوالت اجمللــس   

  ).٤(الفقرة  ٢ها صراحة وضمنا إىل املادة حاالت أشري في
صون السالم واألمن وبنـاء  ’’فبخصوص البند املعنون   

ـــزاع   ــد النـ ــا بعـ ــة مـ ــالم يف مرحلـ ــة ‘‘السـ ، ٣٩٥٤، يف اجللسـ
، الحــظ ممثــل ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ٢٣املعقــودة يف 

األرجنــتني، بصــدد بنــاء الســالم، أن مفهــوم الســلم واألمــن       
جوانب نوعية ومعقدة أكثـر مـن اجلوانـب     الدوليني يقوم على

مـن املـادة الثانيـة مـن      ٤اليت تربز من التفسري التقليدي للفقـرة  
ــر منطقــي ألن التفســري الصــارم       ــه أم ــاق. وهــذا بالنســبة ل امليث

ــام     ــيت وضــعت يف ع ــاهيم ال ــهاء    ١٩٤٥للمف ــذ انت أصــبح، من
  .)٦٠(احلرب الباردة، ال يفي حباجات الوقت الراهن

شــباط/فرباير  ١٢ة مفتوحــة جــرت يف وخـالل مناقشــ   
محايــة املـــدنيني يف الرتاعـــات  ”، بشــأن البنـــد املعنـــون  ١٩٩٩
، رأى ممثل الصني أن االسـتناد املتصـلب إىل الفصـل    “املسلحة

الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، يف أزمـــة مـــن األزمـــات  
اإلنسانية، الستخدام القوة أو حـىت اسـتخدام القـوة علـى حنـو      

__________ 

ــرار   )٥٨(   ــرات ١٩٩٦( ١٠٤٤القــ ــن  ٤و  ٢و  ١)، الفقــ (ب) مــ
  املنطوق.

  )، الفقرة اخلامسة من الديباجة.١٩٩٨( ١١٨٩القرار   )٥٩(  
  )٦٠(  S/PV.3954 االستئنا) ١٢ف)، الصفحة. 
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لتهديد باستخدامها، ضـد دولـة ذات سـيادة دون    انفرادي أو ا
إذن من جملس األمن، ودون اعتبار لألسـباب احملـددة لألزمـة،    
لن يؤدي إال إىل تعقيد األمور وزيـادة حـدة النــزاع. وأعـرب     
يف ذلك الصدد عن أمله يف أن متتثل البلدان واملنظمات املعنيـة  

م املتحـدة، وأن  امتثاال تاما ملبادئ القانون الدويل وميثـاق األمـ  
حتتــرم احترامــا صــارما ســيادة مجيــع البلــدان وســالمة أراضــيها  

  .)٦١(واستقالهلا السياسي
وخبصــوص احلالــة بــني العــراق والكويــت، يف اجللســة    
، ذكــر ممثــل مصــر ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢املعقــودة يف  ٣٨٥٨

أن استخدام القوة ليس فقط حمرما دوليا طبقا لقواعد القـانون  
) مــن امليثــاق. ٤(الفقــرة  ٢أيضــا وفقــا للمــادة الــدويل، وإمنــا 

وأضاف أن مثة ضـوابط تـرد يف املـادة الثانيـة واألربعـني بشـأن       
احلاالت اليت ميكن فيها اللجوء إىل القوة، وترد أيضا يف املـادة  

، املتعلقة حبالة الدفاع الشرعي. ويف مجيع األحـوال، جيـب   ٥١
  .)٦٢(س األمنأن ختضع تلك الضوابط للسلطة التقديرية جملل

ــداوالت        ــاه حملــة عــن امل ــواردة أدن وتعطــي احلــاالت ال
) ٤(الفقـرة   ٢املكـرس يف املـادة    واملقررات ذات الصلة باملبدأ

)؛ ٢خبصـــوص البنـــود التاليـــة (أ) احلالـــة يف أنغـــوال (احلالـــة      
املوجهـة إىل   ١٩٩٩آذار/مـارس   ٢٤(ب) الرسالة املؤرخة  و

لالحتــاد الروســي لــدى رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم 
ــة  )٦٣(األمــم املتحــدة ــرارات جملــس األمــن  ٣(احلال )؛ و (ج) ق

) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠
)؛ و (د) احلالـــــــة املتعلقـــــــة ٤) (احلالـــــــة ١٩٩٩( ١٢٣٩و 

)؛ و (هــ) احلالـة بـني    ٥الكونغو الدميقراطية (احلالـة  جبمهورية 
ــة    ــت (احلالــ ــراق والكويــ ــرق  )؛ و (و) احلا٦العــ ــة يف الشــ لــ

  ).٨)؛ و (ز) احلالة يف أفغانستان (احلالة ٧األوسط (احلالة 
  __________ 

  )٦١(  S/PV.3977 ٣٤، الصفحة.  
  )٦٢(  S/PV.3858 ٢٣، الصفحة. 

  )٦٣(  S/1999/320.  

  ٢احلالة   
  احلالة يف أنغوال  
بعثة األمم املتحـدة   أعرب األمني العام، يف تقريره عن  

للتحقـــق يف أنغـــوال (بعثـــة األمـــم املتحـــدة الثالثـــة للتحقـــق يف  
 ، عــن قلقــه إزاء١٩٩٧نيســان/أبريل  ١٤الصــادر يف  أنغــوال)

التقــارير الــيت كانــت قــد أشــارت مــؤخرا إىل تــدخل أطــراف    
ــد أن أفـــاد أن الســـلطات       ــة يف الـــرتاع الـــزائريي. وبعـ أنغوليـ
األنغولية نفت أهنا تقـدم الـدعم لألطـراف املتحاربـة يف زائـري،      
أكد أن مثل ذلك التدخل ستكون له عواقب خطـرية ال علـى   

ود عمليــة الســالم يف أنغــوال فحســب ولكــن أيضــا علــى اجلهــ  
املستمرة إلهناء األزمة يف زائري، وفقا خلطـة السـالم الـيت أقرهـا     

  .)٦٤(جملس األمن
ــة    ــان/أبريل  ١٦، املعقـــودة يف ٣٧٦٩ويف اجللسـ نيسـ
، أبـــدى بضـــعة مـــتكلمني شـــواغلهم إزاء االشـــتراك     ١٩٩٧

ــل       ــزائريي. وأعــرب ممث ـــزاع ال ــوال يف الن ــة أنغ ــوم حلكوم املزع
اإلشـارة الـواردة يف   كوستاريكا، يف معـرض حديثـه عـن تلـك     

التقرير، عن اعتقاده بأنه إذا ثبتـت دقـة تلـك املعلومـات، فإهنـا      
ستمثل خطرا كـبريا، خطـر زعزعـة االسـتقرار، لـيس فقـط يف       
ــه إذا       ــا، وأن ــن أفريقي ــوال ولكــن أيضــا يف أجــزاء أخــرى م أنغ
كانت احلالـة كـذلك، جيـب علـى األطـراف أن متتنـع عـن أي        

أوروغـواي أن احتمـال تـدخل     . وأكد ممثل)٦٥(تدخل يف زائري
األطراف األنغولية يف زائري هو أكثر اجلوانـب املـثرية للقلـق يف    
ذلـــــك الوقـــــت البـــــالغ األمهيـــــة بالنســـــبة لعمليـــــة الســـــالم  

  .)٦٦(أنغوال  يف
وأفاد ممثل أنغوال يف رده أن حكومـة أنغـوال، منـذ أن      

بدأت االضطرابات املدنيـة يف زائـري، دعـت إىل حلـها السـريع      
__________ 

  )٦٤(  S/1997/304 ١٠، الفقرة.  
  )٦٥(  S/PV/3769 ٣، الصفحة.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  
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األطــراف املشــتركة، بكــل قــوة، أن خيتــاروا مائــدة    وناشــدت
التفاوض كأسلوب لتسـوية خالفـاهتم. وأكـد أن تلـك مسـألة      
داخلية وأن على الـزائرييني أنفسـهم إجيـاد احلـل املناسـب دون      
تدخل خارجي من أي نوع. وأكد املمثـل، إضـافة إىل ذلـك،    
أن أنغوال مل تتدخل قط بأي شكل مـن األشـكال يف الشـؤون    

  .)٦٧(خلية للبلدان األخرىالدا
  

  ٣احلالة   
املوجهـة إىل   ١٩٩٩آذار/مـارس   ٢٤الرسالة املؤرخة   

رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لالحتـاد الروسـي    
  )٦٨(لدى األمم املتحدة

موجهــة إىل  ١٩٩٩آذار/مــارس  ٢٤برســالة مؤرخــة   
ــن   ــس األم ــيس جمل ــب )٦٩(رئ ــل ، طل ــد   ممث االحتــاد الروســي عق
ــة الــيت ســّببها   اجتمــاع عاجــل للم العمــل ”جلــس نظــرا للحال

الذي قامت به منظمة حلف مشـال األطلسـي مـن     “العسكري
  جانب واحد ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.

آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٣٩٨٨ويف اجللســــة   
، عبَّر ممثـل االحتـاد الروسـي عـن الغضـب الشـديد إزاء       ١٩٩٩

ــوة العســكرية مــن جانــب منظ    مــة حلــف مشــال  اســتخدام الق
ــرادي    ــتخدام االنفـ ــتركني يف االسـ ــد أن املشـ ــي. وأكـ األطلسـ

ــة ذات الســيادة      ــة يوغوســالفيا االحتادي ــوة ضــد مجهوري  -للق
والذي جرى انتهاكا مليثاق األمـم املتحـدة ودون تفـويض مـن     

علــيهم أن يــدركوا املســؤولية الكــبرية الــيت      -جملــس األمــن  
قواعــد القــانون  يتحملوهنــا نتيجــة خــرق امليثــاق وغــريه مــن      

الــدويل وحماولــة جعــل األولويــة للقــوة واإلمــالء االنفــرادي يف  
العــامل كــأمر واقــع. وأكــد كــذلك أنــه لــيس مــن حــق أعضــاء  

__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  
  )٦٨(  S/1999/320.  
  )٦٩(  S/1999/320.  

منظمــة حلــف مشــال األطلســي أن يقــرروا مصــري دول أخــرى  
مســتقلة وذات ســيادة وجيــب علــيهم أال ينســوا أهنــم ليســوا       

ــل وأعضــاء يف األمــم ا    ملتحــدة أعضــاء يف حلفهــم فحســب، ب
أيضا. وطالب املمثل بـالوقف الفـوري للعمـل العسـكري غـري      
القانوين ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية واحتفظ بـاحلق يف  
أن يثري يف اجمللـس مسـألة اختـاذ اجمللـس، يف إطـار ميثـاق األمـم        
املتحدة، التدابري الواجبة بالنسبة لتلك احلالة اليت طرأت نتيجـة  

ــة  ــري القانونيـ ــال غـ ــال    لألعمـ ــة حلـــف مشـ ــن جانـــب منظمـ مـ
األطلســـي، والــــيت تشـــكل هتديــــدا صـــرحيا للســــلم واألمــــن    

  .)٧٠(الدوليني
كـــذلك رأى ممثـــل الصـــني أن اهلجمـــات العســـكرية    

حللف الناتو ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة هـي انتـهاك       
املقبولـة.   صارخ مليثاق األمم املتحدة وأحكـام القـانون الـدويل   

، نظـرا ألهنـا مسـألة داخليـة     )٧١(فووحاجج بـأن مسـألة كوسـو   
يف مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، ينبغــي حلــها فيمــا بــني       
ــيادة        ــرام س ــى أســاس احت ــد عل ــك البل ــة يف ذل األطــراف املعني
مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة وســالمتها اإلقليميــة. وأبــدى   
معارضــته الســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعماهلا يف الشــؤون 

سياسة تسلّط القـوي علـى الضـعيف؛ وللتـدخل يف     الدولية، ول
الشؤون الداخلية للدول األخرى حتت أية حجة كانـت أو يف  

. وأكد ممثل بيالروس أن اسـتخدام  )٧٢(أي شكل من األشكال
بغـــري قـــرار  ”القـــوة ضـــد مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة     

من اجلهاز الدويل املختص الوحيـد، أال وهـو جملـس     “مناسب
ا أي إدخال لوحدات عسكرية أجنبية ضد رغبـة  األمن، وأيض

__________ 

  )٧٠(  S/PV.3988 ٣و  ٢، الصفحتان.  
إىل  “كوســــوفو”ألغــــراض هــــذا امللحــــق، يشــــري مصــــطلح    )٧١(  

، بــدون املســاس “مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة كوســوفو، ”
باملســـائل املتعلقـــة بـــاملركز. ويف حـــاالت أخـــرى، أبقـــي قـــدر 
  اإلمكان على املصطلحات املستخدمة أصال يف الوثائق الرمسية.

  )٧٢(  S/PV.3988 ١٤، الصفحة.  
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حكومة مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة، يعـد عمـال عـدوانيا.      
وذكــر أنــه، يف ظــل تلــك الظــروف، ال ميكــن ملنطــق أو ســبب 

ــربر    ــال األطلســـي أن يـ ــه حلـــف مشـ ــتخدام غـــري ”يقدمـ االسـ
. وأكــد كــذلك أن ذلــك اهلجــوم “املشــروع للقــوة العســكرية

يعــين جتــاهال متعمــدا لــدور ومســؤولية   العســكري االنفــرادي 
. وأكـد ممثـل   )٧٣(جملس األمن يف صيانة السلم واألمن الدوليني

اهلنــد مــن جديــد أن ســيادة مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة       
والســـالمة اإلقليميـــة حلـــدودها الدوليـــة ال ميكـــن انتـــهاكهما، 

  .)٧٤(وهذا جيب أن حتترمه مجيع الدول
أن مجهورية  )٧٥(وفيتشوأكد السيد فالديسالف يوفان  

يوغوســـالفيا االحتاديـــة ال هتـــدد أي بلـــد وال هتـــدد الســـلم أو  
األمــن يف املنطقــة وتعرضــت للــهجوم ألهنــا ســعت إىل حــل       
مشـــكلة داخليـــة واســـتخدمت حقهـــا الســـيادي يف مكافحـــة  
ــرار     ــع انفصــال جــزء مــن أراضــيها. ورأى أن ق اإلرهــاب ومن

ن وأن ذلـك  اهلجوم على بلد مسـتقل اختـذ خـارج جملـس األمـ     
العدوان السافر انتهاك صارخ للمبادئ األساسية مليثـاق األمـم   
املتحــدة. وأصــّر علــى أن تتحمــل الواليــات املتحــدة ومنظمــة   
ــة عــن كــل العواقــب       حلــف مشــال األطلســي املســؤولية كامل

ــة علــى   ــهما العــدواين الصــريح ”املترتب ــداًء إىل   “عمل ووجــه ن
الــذي  “انالعــدو”مجيــع الــدول لكــي تعــارض بشــكل قــاطع  

ــة    ــّنه ضــــد مجهوريــ ــاتو والواليــــات املتحــــدة بشــ قامــــت النــ
  .)٧٦(يوغوسالفيا االحتادية

__________ 

  .١٦فسه، الصفحة املرجع ن  )٧٣(  
  املرجع نفسه.  )٧٤(  
ــة يوغوســالفيا    ١٩٩٢مــن عــام   )٧٥(   فصــاعدا شــارك ممثلــو مجهوري

االحتاديــة يف جلســات اجمللــس يف إطــار ترتيــب خــاص يــدعو       
املمــثلني باالســم دون ذكــر الدولــة الــيت ميثلوهنــا ودون اإلشــارة 

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس.   ٣٩أو  ٣٧إىل املــادة 
  سم جيم من اجلزء األول من الفصل الثالث.انظر الق

  )٧٦(  S/PV.3988 ١٦و  ١٥، الصفحتان.  

وعلى العكس من ذلك، أشار ممثل الواليـات املتحـدة     
إىل االضطهاد الوحشـي أللبـان كوسـوفو مـن جانـب بلغـراد،       
وانتهاكات القانون الـدويل، واسـتخدام القـوة بصـورة مفرطـة      

سـم املسـألة سـلميا والتحشـيد     وعشوائية، ورفض التفـاوض حل 
العسكري األخـري يف كوسـوفو، مـذكّرا اجمللـس بـأن القـرارين       

) اعترفــا بــأن احلالــة يف   ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩
كوسوفو تشكل هتديـدا للسـلم واألمـن يف املنطقـة وأشـارا إىل      
الفصل السابع من امليثاق. وسرد أعمال مجهورية يوغوسـالفيا  

رفضـها االمتثـال ملطالـب جملـس األمـن،       االحتادية، مبا يف ذلك
وانتهاك التزاماهتا يف إطار الوثيقة اخلتاميـة هللسـنكي ومبقتضـى    
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مؤكدا أن تصرفات مجهوريـة  
ــة يف كوســوفو ال ميكــن أن تعتــرب مســألة     يوغوســالفيا االحتادي
ــة يف     ــة املتمثل ــراد املنهجي ــة. وأكــد أيضــا أن سياســة بلغ  داخلي
تقــويض االتفاقــات الســابقة وإعاقــة اجلهــود الدبلوماســية، ممــا   
حـــال دون التوصـــل إىل حـــل ســـلمي، هـــي الـــيت أدت ببلـــده 
وحلفائــه إىل االضــطالع بتلــك األعمــال يف ذلــك اليــوم، ويف   
ذلك السياق برر حترك الناتو بأنه كان خطوة ضرورية لوقـف  

  .)٧٧(العنف واحلؤول دون وقوع كارثة إنسانية أفدح
أكــد ممثــل ماليزيــا أن وفــد بلــده ال يؤيــد، كمســألة   و  

مبــدأ، اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعماهلا حلــل أي نــزاع،  
بغض النظر عن مكـان حدوثـه. وقـال إنـه إذا كـان ال بـد مـن        
استعمال القوة، فينبغي أن يكون ذلك هو اخليار األخـري، وأن  

ية عـن  يأذن به جملس األمن الذي أنيطـت بـه املسـؤولية الرئيسـ    
صون السلم واألمن الدوليني. وذكر أن النـزاع اجلـاري حاليـا   
ــه لــيس يف وســع     ــة وأن ــه عواقــب دولي يف كوســوفو ســتكون ل
اجملتمع الدويل أن يسكت على ذلك، بالنظر إىل مـدى العنـف   
ــاب    ــوفو يف أعقــ ــدهورة يف كوســ ــانية املتــ ــروف اإلنســ والظــ

ــة الــيت تنفــذها الســلطات ال    صــربية األعمــال العســكرية القمعي
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٧(  
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واليوغوســالفية. واســتطرد قــائال إن وفــد بلــده كــان يــتمىن أن 
ــة يف كوســوفو مباشــرة، ويأســف      ــاول جملــس األمــن األزم يتن
ــرك      ــتلزم التحــ ــس اســ ــق اآلراء يف اجمللــ ــاب توافــ ــون غيــ لكــ

  .)٧٨(خارجه
وأكد متكلمون آخـرون أن النــزاع يف كوسـوفو مـن       

سـتقرار  شأنه أن يعجل بوقوع كارثة إنسانية أفـدح وزعزعـة ا  
ــد       ــبيل الوحيــ ــو الســ ــاتو هــ ــرُّك النــ ــها وأن حتــ ــة برمتــ املنطقــ

  .)٧٩(لتجنبها
آذار/مــــارس  ٢٦املعقــــودة يف  ٣٩٨٩ويف اجللســــة   
مشروع قرار كان اجمللـس   ، كان معروضا على اجمللس١٩٩٩

سيطالب فيه، بعد تأكيد أن االسـتخدام االنفـرادي للقـوة مـن     
يـــة يشـــكل جانــب النـــاتو ضــد مجهوريـــة يوغوســالفيا االحتاد   

، ٥٣و  ٢٤) و ٤( ٢انتهاكا فادحا للميثاق، وخاصة للمـواد  
ــه مبوجـــب     ــرفا منـ ــدوليني، وتصـ ــن الـ ــالم واألمـ ــدا للسـ وهتديـ
الفصـــلني الســـابع والثـــامن مـــن امليثـــاق، بـــالوقف الفـــوري       
ــة     ــالفيا االحتاديــ ــة يوغوســ ــد مجهوريــ ــوة ضــ ــتخدام القــ الســ

. ومل ُيعتمــد مشــروع  )٨٠(وباالســتئناف العاجــل للمفاوضــات  
  .)٨١(القرار ألنه مل حيصل على األغلبية املطلوبة

وذكر ممثـل سـلوفينيا أن مشـروع القـرار ينطلـق علـى         
، وانتقـد  “تقييم للوقـائع معيـب بشـكل أساسـي    ”يبدو من  ما

كذلك كون النص حياول التـذرع بـبعض األعـراف األساسـية     
يف امليثاق يف حني أنه ال يعاجل الظروف ذات الصـلة ويتجاهـل   

لــيت أّدت إىل العمــل العســكري الــدويل الــراهن. ورأى احلالــة ا
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  
(هولنـــدا)؛  ٨(كنـــدا)؛ و  ٦و  ٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحات   )٧٩(  

  (اململكة املتحدة). ١٢  و
  )٨٠(  S/1999/328ن االحتـاد الروسـي   . وكان مشروع القرار مقدما م

  وبيالروس مث انضمت اهلند إليهما.
  )٨١(  S/PV.3989 ٧، الصفحة.  

ــارة   ــية لعبـ ــة السياسـ ــا ”أن اجلعجعـ ــهاكا فادحـ ــاق  “انتـ للميثـ
لوصـــف ذلـــك العمـــل ال ميكـــن أن ختفـــي عـــدم تـــوفر حجـــة 

  .)٨٢(مقنعة
ــدا إىل أن القــرار     ) ١٩٩٨( ١٢٠٣وأشــار ممثــل هولن

يذكر بوضوح أن جملس األمـن يتصـرف وفـق الفصـل السـابع      
ويطالــب مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة بالتنفيــذ  مــن امليثــاق 

الكامل والعاجل لالتفـاقني املـوقّعني بينـها وبـني منظمـة األمـن       
والتعاون يف أوروبا وبينها وبني منظمة حلف مشال األطلسـي.  
وذكر املمثل أن العمل الذي قامت به الناتو أتى نابعـا مباشـرة   

ن جانـب مجهوريـة   من ذلك القرار ومقترنا بعدم االمتثال له م
يوغوسالفيا االحتاديـة. وأكـد، بنـاء علـى ذلـك، أن وفـد بلـده        

يستطيع القبول بوصف عمل الناتو بأنه استخدام للقوة مـن   ال
جانب واحد وشدد علـى أنـه لـو قـدر أن طلـب جملـس األمـن        
وقفاً فوريـا للعمليـة الـيت تقـوم هبـا املنظمـة فـإن ذلـك سـيعطي          

يوغوسالفيا االحتادية تفضـي   إشارة خاطئة إىل رئيس مجهورية
  .)٨٣(إىل إطالة أمد سفك الدماء يف كوسوفو

وأفــاد ممثــل أوكرانيــا أن بلــده، التزامــا منــه بــاألعراف    
واملبادئ املكرسة يف امليثـاق، يعتـرب اسـتخدام القـوة العسـكرية      
ضـــد دولـــة ذات ســـيادة بـــدون إذن جملـــس األمـــن أمـــرا غـــري 

ــه، رأى أن رفـــض    ــت نفسـ ــول. ويف الوقـ ــع  مقبـ ــراد توقيـ بلغـ
االتفاقات اليت صيغت بوساطة فريق االتصال أسفر عـن اهنيـار   

 ١١٦٠عمليــة التفــاوض، ومــن مث، مل تنفــذ أحكــام القــرارين   
) علــى حنــو كامــل، وأدى ذلــك ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨(

  .)٨٤(إىل استخدام القوة
ومن جهة أخرى، حـاجج ممثـل االحتـاد الروسـي بـأن        

شـنه حلـف النـاتو ضـد دولـة       العمل العسكري العدواين الـذي 
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  
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ذات سيادة بدون إذن من جملس األمـن وبااللتفـاف عليـه هـو     
هتديد حقيقـي للسـلم واألمـن الـدوليني وانتـهاك فاضـح مليثـاق        

مـن املـادة الثانيـة الـيت حتـتم       ٤األمم املتحدة، وال سيما الفقرة 
على مجيع األعضاء يف األمم املتحـدة أن ميتنعـوا عـن اسـتخدام     

التهديد باستخدامها يف عالقاهتم الدولية، مبا يف ذلـك   القوة أو
ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة. وأكد 
أن مشروع القرار يقترح حالً وأنه ينبغي للمجتمع الـدويل أن  
يسعى عاجال إىل إجياد حل مـن ذلـك القبيـل إذا كـان بالفعـل      

لقـوة علـى   مبنع اتباع هنج من طـرف واحـد وسـيطرة ا   ”مهتما 
  .)٨٥(“الشؤون الدولية

وأكد ممثل بيالروس أن من غري املمكن قبول احلجـج    
ــة       ــاتو بشــأن حــل احللــف لألزم ــو حلــف الن ــا ممثل ــيت طرحه ال
اإلنســانية يف كوســوفو عــن طريــق اســتخدام القــوة. وأبــرز أن  
قرار استخدام القـوة، وهـو تـدبري متطـرف، ال يصـدر إال عـن       

عتبــار وجهــات نظــر الــدول جملــس األمــن بعــد أن يضــع يف اال
األعضاء. وأدان انتهاك املبادئ األساسية للقـانون الـدويل الـيت    
ال تسمح بالتدخل العسكري من أجـل مقاصـد إنسـانية وقـال     
إن نتائج تلك األعمال ال ميكن التنبؤ هبـا وأهنـا هتـدد بتقـويض     
نظام األمم املتحدة، بل نظام العالقات الدوليـة بأسـره. وأكـد    

وقــف بلــده وهــو أن تســوية النـــزاع يف كوســوفو مــن جديــد م
ــري املشــروط       ــرام غ ــور إىل االحت ــة أم ــتند يف مجل ــي أن تس ينبغ
ــة      ــة وســالمتها اإلقليمي ــة يوغوســالفيا االحتادي لســيادة مجهوري

  .)٨٦(القوة  وإىل عدم استخدام
  
  
  

  __________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

  ٤احلالة   
ــن     ــس األمـ ــرارات جملـ  ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قـ

  )١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨(
ــة    ــودة يف ٤٠١١يف اجللسـ ــه  ١٠، املعقـ حزيران/يونيـ
)، الذي أذن فيـه  ١٩٩٩( ١٢٤٤، اختذ اجمللس القرار ١٩٩٩

اجمللس للـدول األعضـاء وللمنظمـات الدوليـة ذات الصـلة، يف      
مجلة أمـور، بعـد أن أعـاد تأكيـد التـزام مجيـع الـدول األعضـاء         

ــدول األ   ــة وال ــة يوغوســالفيا االحتادي خــرى يف بســيادة مجهوري
ــه مبوجــب الفصــل      ــة، وتصــرفا من ــة وبســالمتها اإلقليمي املنطق

، )٨٧(السابع من امليثاق، بإقامـة وجـود أمـين دويل يف كوسـوفو    
مبشاركة كـبرية مـن حلـف النـاتو. وبـالقرار ذاتـه، أذن اجمللـس        
أيضا لألمني العام بأن ينشئ وجـودا مـدنيا دوليـا يف كوسـوفو     

دارة املؤقتــــة يف يعــــرف باســــم بعثــــة األمــــم املتحــــدة لــــإل     
  .)٨٨(كوسوفو
ــل      ــانوفيتش قبـــ ــيد فالديســـــالف يوفـــ ــم الســـ وتكلـــ

التصويت، فكرر اإلعـراب عـن موقـف مجهوريـة يوغوسـالفيا      
العمـل العسـكري االنفـرادي وغـري املـأذون بـه       ”االحتادية إزاء 

ضد بلده، والذي انتهك مجيـع املبـادئ    “الذي قامت به الناتو
ا يف ذلك مبدأ عـدم التـدخل يف   األساسية الواردة يف امليثاق، مب

هــو  )٨٩(الشــؤون الداخليــة. وأكــد كــذلك أن مشــروع القــرار 
ــرى   ــة أخـ ــفاء    ”حماولـ ــدف إضـ ــة هبـ ــة الدوليـ ــهميش املنظمـ لتـ

الـــذي تعرضـــت لـــه  “الشـــرعية بعـــد اإلقـــدام علـــى العـــدوان
ــذلك، فــإن جملــس األمــن     ــة. ول ــة يوغوســالفيا االحتادي مجهوري

مـع   “متـآمرين ”بحان واجملتمع الـدويل، إن فعـال ذلـك، سيصـ    
منظمة الناتو يف أفدح انتهاك للمبـادئ األساسـية مليثـاق األمـم     

__________ 

  .)وة كوسوفوق( القوة األمنية الدولية يف كوسوفو  )٨٧(  
ــرار   )٨٨(   ــة   ١٩٩٩( ١٢٤٤القــ ــن الديباجــ ــرة مــ ــرة العاشــ )، الفقــ

  من املنطوق. ١٠و  ٧والفقرتان 
  )٨٩(  S/1999/661.  
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املتحدة ويف إضفاء الشرعية على سيادة القوة بدال عـن سـيادة   
القانون الدويل. وأكد أن اجمللس، إذا اعتمـد مشـروع القـرار،    

ــيدعم  ــة يف الســـيادة احملـــدودة،     ”سـ النظريـــة البغيضـــة املتمثلـ
ن إعاقة أمام تدخل الدول القوية يف الشؤون ويفسح اجملال دو

  .)٩٠(“الداخلية للدول األخرى
ــتخدم        ــب أال تسـ ــه جيـ ــى أنـ ــني علـ ــل الصـ ــد ممثـ وأكـ

ــدخل اخلــارجي،       ــة للت ــا ذريع ــة م ــة داخــل دول املشــاكل اإلثني
ــة      ــة ذريع ــدول األجنبي ناهيــك عــن اســتخدامها مــن جانــب ال

ريهـا  الستخدام القوة. وذكّر بـأن احتـرام كـل دولـة لسـيادة غ     
من الدول وعدم تدخلها يف شؤوهنا الداخلية مبـدآن أساسـيان   

  .)٩١(من مبادئ ميثاق األمم املتحدة
وكرر ممثل كوسـتاريكا تأكيـد أنـه فيمـا عـدا اسـتثناء         

حمــدود للغايــة يتعلــق بــاحلق املشــروع يف الــدفاع عــن الــنفس،   
يقتضي أي خيار ينطوي على استخدام القوة إذنـا صـرحيا مـن    

يف كل حالة على حدة. وذكّر جملس األمـن بأنـه   جملس األمن 
ــس، كفالــة        ــيما أعضــاء اجملل ــدول، ال س ــى مجيــع ال ــتعني عل ي
االحتــرام الكامــل لآلليــة الــيت أنشــأها امليثــاق والتــوازن بــني        
املبادئ الـواردة فيـه، مبـا فيهـا عـدم التـدخل واحتـرام السـالمة         

  .)٩٢(اإلقليمية للدول
ــرار     ــا أن اختــاذ الق ــل كوب ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ ورأى ممث

قامــت بــه  “غــزواً”يغّيــر احلقــائق، فقــد كــان ذلــك العمــل   ال
الواليـــات املتحـــدة ومنظمـــة حلـــف مشـــال األطلســـي. وأكـــد 
ــة وســالمتها    ــة يوغوســالفيا االحتادي كــذلك أن ســيادة مجهوري

ــري    ــتني جيــ ــة اللــ ــن   ”اإلقليميــ ــاق عــ ــا وبنفــ ــالن رمسيــ اإلعــ
أن ”عــالن ُتنتــهكان، وقــال إنــه ال ميكــن هلــذا اإل “احترامهمــا

ــة ذات ســيادة قــد جزئــت بــالقوة   . وعبَّــر عــن “خيفــي أن دول
__________ 

  )٩٠(  S/PV.4011 ٧إىل  ٣، الصفحات.  
  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١(  
  )٩٢(  S/PV.4011  االستئناف)٦و  ٥)، الصفحتان ١.  

أسفه لكون الواليات املتحدة هـي البلـد املسـتفيد الوحيـد مـن      
أحادية القطب ومن إضعاف األمم املتحـدة، ورأى أن البـديل   
الوحيــد ضــمن مجلــة بــدائل هــو اســتعادة االحتــرام للميثــاق        

ــدخل،    ــادئ عــدم الت ــى مب ــاظ عل ــذه، واحلف وعــدم شــن   وتنفي
ــتخدامها     ــد باسـ ــوة أو التهديـ ــتخدام القـ ــدم اسـ ــدوان، وعـ العـ

  .)٩٣(واحترام السيادة
  

  ٥احلالة   
  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية  
آذار/مـــــارس  ١٩، املعقـــــودة يف ٣٩٨٧يف اجللســـــة   
جملـس األمـن    مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ، دعا ممثل ١٩٩٩

احملتـل مـن جانـب    ”بشأن احلالة يف بلده مرارا إىل اختاذ إجراء 
التابعـة للبلـدين اجملـاورين، أوغنـدا      “القوات املسـلحة النظاميـة  

ــدا ــة    )٩٤(وروان ــتكلمني إىل عوامــل داخلي . وأشــار عــدد مــن امل
ولكن أيضا إىل عوامل خارجية تتـدخل يف احلالـة يف مجهوريـة    

ــة ــو الدميقراطيـ ــتكلمني إىل  )٩٥(الكونغـ ــن املـ ــد مـ ــا العديـ . ودعـ
 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   سحاب القوات األجنبيـة مـن   ان

. وأكــد ممثــل )٩٦(باعتبــار ذلــك عنصــرا حامســا لتســوية النـــزاع 
الســـودان أن علـــى اجمللـــس أن ينـــهض بواجباتـــه ومســـؤولياته 
ــى        ــدوان عل ــلم بوضــع حــد للع ــن والس ــظ األم خبصــوص حف

__________ 

  .١٠إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٩٣(  
  )٩٤(  S/PV.3987 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
 ٢١(األرجنــــتني)؛ و الصــــفحة  ٨املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٩٥(  

إىل  ١٦)، الصــــفحات ١(االســــتئناف  S/PV.3987(ماليزيــــا)؛ 
  (جنوب أفريقيا). ١٨

  )٩٦(  S/PV.3987 (مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة)؛  ٥، الصــــفحة
 ١٨صـفحة  (فرنسـا)؛ وال  ١٤(كندا)؛ والصـفحة   ٦والصفحة 

(االحتــاد  ٢٣(ماليزيــا)؛ والصــفحة  ٢٢(ســلوفينيا)؛ والصــفحة 
ــة املتحـــدة)؛ و  ٢٥الروســـي)؛ والصـــفحة   S/PV.3987(اململكـ

 ١٧(الســـــودان)؛ والصـــــفحة  ٢)، الصـــــفحة١(االســـــتئناف 
  (جنوب أفريقيا).
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ــوات    ــة انســـحاب القـ ــة وكفالـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ
  .)٩٧(ليت خرقت سيادة تلك الدولةالغازية ا
وأكد ممثل رواندا أن وجود أعداد كبرية من العناصـر    

املسلحة الروانديـة اجلنسـية يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      
مبــا يف ذلــك قــوات حكوميــة ســابقة ومليشــيات مســؤولة عــن  

، ومقدرهتا علـى إعـادة   ١٩٩٤أعمال اإلبادة اجلماعية يف عام 
ســها يف إقلـيم الكونغـو بــدعم مـن حكومــة    تنظـيم وتسـليح أنف  

مجهورية الكونغو الدميقراطية، عامل يزعـزع اسـتقرار روانـدا.    
ومجهورية الكونغو الدميقراطية، بقبوهلا ذلـك الوجـود، تنتـهك    
سيادهتا هي نفسها وكذلك سيادة روانـدا. وأكـد أن شـواغل    
بلده نابعـة مـن أعمـال عـدوان ضـد روانـدا ترتكبـها مجهوريـة         

و الدميقراطية. ويف الوقت ذاتـه، أكـد أن حكومـة بلـده     الكونغ
ملتزمــة بــاحترام ســالمة أراضــي وســيادة مجيــع البلــدان، كمــا   
ورد يف ميثاقي األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية، ودعـا  
مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل اسـتخدام حقوقهـا السـيادية      

غـري التابعـة    وإىل اختاذ خطوات لتفكيك اجليـوش االثـين عشـر   
  .)٩٨(لدول اليت تستخدم لالعتداء على سالمة أراضي جرياهنا

وأكد ممثـل أوغنـدا العالقـة بـني اإلبـادة اجلماعيـة الـيت          
واألزمــة يف مجهوريــة الكونغــو  ١٩٩٤وقعــت يف روانــدا عــام 

الدميقراطيــة، قــائال إن اهلجمــات انطلقــت ضــد أوغنــدا مــن       
اك، وكانــت يف األراضــي الزائرييــة كمــا كانــت تعــرف حينــذ  

الغالب على أيدي رجال اإلبادة اجلماعية الذين أعـادوا تنظـيم   
وتسليح أنفسهم بدعم من حكومـة زائـري. وذكـر أن حكومـة     
بلده قررت التصرف دفاعا عن النفس، أوال بإعـادة االسـتيالء   
على األراضي اليت سبق ألولئـك اجملـرمني االسـتيالء عليهـا، مث     

ئرييــة مالحقــة حاميــة الــوطيس.    مبالحقتــهم يف األراضــي الزا 
وأضــاف أن ذلــك التصــرف دفاعــا عــن الــنفس ضــد حكومــة   

__________ 

  )٩٧(  S/PV.3987  االستئناف)٢)، الصفحة ١.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٨(  

زائري حينئذ هو الذي أدى إىل سـقوط الـرئيس موبوتـو وتـويل     
الــرئيس كــابيال زمــام الســلطة. واســتطرد يقــول إن الــرئيس       

ــدفاع    كــابيال دعــا ــة إىل أن تنشــر قــوات ال احلكومــة األوغندي
وات التحـالف الـدميقراطي،   األوغندية داخل الكونغـو لطـرد قـ   

وهو جمموعـة متمـردة كانـت تتسـرب إىل زائـري مـن السـودان        
وكانت قد هامجت أوغندا. وجـرى توقيـع بروتوكـول بـذلك     

. وعقــب نشــر ١٩٩٨املعــىن بــني احلكــومتني يف نيســان/أبريل 
كتيبــتني مــن أوغنــدا، انــدلعت حركــة متــرد يف آب/أغســطس   

دة عســكرية مــن وناشــد الــرئيس كــابيال تقــدمي مســاع ١٩٩٨
زمبابوي وأنغـوال وناميبيـا، الـيت قـررت مـن جانـب واحـد أن        
ــار التبـــاع هنـــج إقليمـــي     تتـــدخل عســـكريا بـــدال مـــن االنتظـ
متضافر. ورأى أنـه بينمـا كانـت أوغنـدا تشـعر بـالقلق أساسـا        
ــة     ــردة يف مجهوريــ ــة املتمــ ــات األوغنديــ ــطة اجلماعــ إزاء أنشــ

ــب      ــن جان ــدخل م ــة أضــاف الت ــو الدميقراطي ــابوي الكونغ زمب
وأنغــوال وناميبيــا، مث بعــد ذلــك مــن جانــب تشــاد والســودان،  
ــدا تصــرفتا      ــدا وروان ــرتاع. وأكــد أن أوغن ــدا إىل ال ــدا جدي بع
دفاعا عن النفس، إذ إن البعـد اخلـارجي يف الـرتاع الكونغـويل     
كـــان مـــدفوعا بأنشـــطة معاديـــة هلـــذين البلـــدين منطلقـــة مـــن 

  .)٩٩(الكونغو
ــا أن اجل     ــل ناميبي ــوب   وأوضــح ممث ــة للجن ــة اإلمنائي ماع

ُيطــاح بــأي حكومــة    األفريقــي أعلنــت التزامهــا بضــمان أال   
شرعية يف دولة عضو يف اجلماعة عـن طريـق الغـزو. وأكـد أن     
ــهاك      ــؤمن بعــدم جــواز انت ــدأ وت ــزم بــذلك املب ــا، الــيت تلت ناميبي
ــيادهتا، أُجــربت، باإلضــافة إىل      ــدول وس ــة لل الســالمة اإلقليمي

لتــــدخل يف مجهوريــــة الكونغــــو أنغــــوال وزمبــــابوي، علــــى ا
ــة،       ــا تلــك احلكوم ــها إليه ــى دعــوة وّجهت ــاء عل ــة بن الدميقراطي
وبقصد وحيد هـو منـع اهنيـار جهـاز الدولـة وانتـهاك السـالمة        
والســـيادة اإلقليميـــة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة. وأكـــد 

__________ 

  .١١و  ١٠رجع نفسه، الصفحتان امل  )٩٩(  
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كذلك على أنه جيب أن يكون هناك متييز واضح بـني القـوات   
ــة املــــدعوة وغــــ   ري املــــدعوة يف مجهوريــــة الكونغــــو   األجنبيــ

. وأكـد أيضـا أن   )١٠٠(الدميقراطية، وهو ما ردده ممثـل الربازيـل  
الشواغل األمنية ألية دولة هي شواغل مشروعة لكن جيـب أن  
ــة عــن حتديــد احتياجاهتــا األمنيــة فيمــا يتجــاوز     متتنــع كــل دول
حدودها، دون العمل يف إطار األمم املتحدة ومنظمـة الوحـدة   

. وقــال إن غــزو الكونغــو دون أي اســتفزاز وانتــهاك األفريقيــة
عمـل مـن أعمـال التـدخل يف     ”سيادته وسالمته اإلقليميـة مهـا   

  .)١٠١(لذلك البلد “الشؤون الداخلية
وفنَّد ممثل زمبابوي أطروحة األمن من جانب أوغنـدا    

ــوال وناميبيـــا       ــب أنغـ ــابوي، إىل جانـ ــد أن زمبـ ــدا وأكـ وروانـ
نـــداء اســـتغاثة صـــادر عـــن وتشـــاد، كانـــت، اســـتجابة منـــها ل

ــة الشــرعية جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، تســاعد       احلكوم
ذلك البلد على التمسك بسـالمته اإلقليميـة وسـيادته الوطنيـة.     
ــة     ــة للجماعــة اإلمنائي ــة التابع ــدخل القــوات املتحالف ورأى أن ت
للجنوب األفريقي يستند إىل احلق املتأصـل يف الـدفاع الفـردي    

من امليثاق. وأوضـح   ٥١لنفس، وفقا للمادة أو اجلماعي عن ا
أن القــوات املتحالفــة ليســت هلــا دوافــع خفيــة علــى اإلطــالق   
ــتيفاء      ــتم اسـ ــدما يـ ــا عنـ ــتعداد لســـحب قواهتـ ــى اسـ ــي علـ وهـ
الشروط، ومنها سريان وقف إطـالق النـار وسـحب الـدولتني     
ــة. وأكــد     الغــازيتني قواهتمــا مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

ذلك أن مجيـع البلـدان هلـا احلـق يف أن ُتحتـرم      ممثل زمبابوي ك
حدودها. وبناء على ذلك، دعا إىل االنسحاب غـري املشـروط   
ــوات الغازيــة مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وناشــد        للق
جملــس األمــن تقــدمي املســاعدة للحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة  

  .)١٠٢(والسالمة اإلقليمية لتلك الدولة
__________ 

)١٠٠(  S/PV.3987 ١٠، الصفحة.  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(
)١٠٢(  S/PV.3987  االستئناف)١٩و  ١٨)، الصفحتان ١.  

كونغــو الدميقراطيــة يف رده وحــاجج ممثــل مجهوريــة ال  
بـــأن مصـــادر الـــرتاع يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة هـــي 

ــة مـــن   ــدير الرتاعـــات اخلارجيـ ــة”تصـ ــدان املعتديـ ــه  “البلـ وأنـ
لألعـذار الـيت ينتحلـها املعتـدون فـإن عـدواهنم سـبق         “خالفا”

تدخل قوات احللفاء تنفيذا لطلب رمسي من حكومة بلـده، يف  
وع يف الــدفاع عــن الــنفس. وناشــد ســياق ممارســة احلــق املشــر

دام املعتدون يتـذرعون بانعـدام األمـن علـى      كذلك اجمللس، ما
ــادة       ــة إلع ــدواهنم، اختــاذ اخلطــوات الالزم احلــدود كحجــة لع
ترســيخ الســالمة اإلقليميــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،      

  .)١٠٣(واألمن يف تلك املنطقة
ــد بامل       ــة التقي ــد أمهي ــتكلمني تأكي ــدة م ــادئ وكــرر ع ب

املكرسة يف ميثاق األمم املتحـدة، وخباصـة مبـدأ عـدم التـدخل      
يف الشؤون الداخلية للـدول األخـرى واحتـرام سـالمة أراضـي      

، وأشار بعض املـتكلمني إىل  )١٠٤(مجهورية الكونغو الدميقراطية
كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١١البيــــان الرئاســـــي الصـــــادر يف  

ــتعمال ا )١٠٥(١٩٩٨ ــوة ال . وأكـــد ممثـــل األرجنـــتني أن اسـ لقـ
ــابع الشـــرعي علـــى    ــة أو يضـــفي الطـ يعمـــل احلقـــوق اإلقليميـ

. وأكــد ممثــل غــابون أنــه يف )١٠٦(تغــيريات يف احلــدود املرســومة
منطقــة الــبحريات الكــربى الــيت يضــطلع فيهــا الســكان عــرب        
احلدود بدور هام جدا، وميكن استخدامهم ذريعة مـن جانـب   

ا، ميكّـن  أية دولة للتدخل على حنو غري مالئم يف شؤون جارهتـ 
التقيد الصارم مـن جانـب مجيـع األطـراف مببـدأ عـدم التـدخل        

__________ 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(
)١٠٤(  S/PV.3987 (الربازيـل)؛   ١٢(ناميبيا)؛ والصفحة  ١٠، الصفحة

ون)؛ والصــفحة (غــاب ١٦(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٤والصــفحة 
ــفحة  ١٨ ــلوفينيا)؛ والصـ ــفحة  ٢١(سـ ــرين)؛ والصـ  ٢٧(البحـ

)، ١(االسـتئناف   S/PV.3987(أملانيا، باسـم االحتـاد األورويب)؛   
ــفحة  ــفحة  ٣والصـ ــان)؛ والصـ ــة  ١٤(اليابـ ــة العربيـ (اجلماهرييـ

  الليبية).
)١٠٥(  S/PRST/1998/36.  
)١٠٦(  S/PV.3987 ٩، الصفحة.  
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من هتيئة مناخ مـن الثقـة املتبادلـة يسـاعد علـى تعزيـز عالقـات        
  .)١٠٧(ودية أقوى

  

  ٦احلالة   
  احلالة بني العراق والكويت  
أفــاد ممثــل العــراق، يف رســالتني متطــابقتني مــؤرختني     

لعـــام ورئـــيس  مـــوجهتني إىل األمـــني ا  ١٩٩٨متوز/يوليـــه  ٢
اجمللس، بأن األعمال العدوانية اليت تقـوم هبـا القـوات املسـلحة     
األمريكيــة والربيطانيــة ضــد حرمــة أراضــي وأجــواء العــراق مــا 
زالت تتواصل ومبا يشكل خرقا فاضحا ألحكـام ميثـاق األمـم    
املتحدة وقواعد القانون الدويل. وأكد أن فـرض حظـر طـريان    

ذي هـو قـرار انفـرادي اختذنـه     على مشـايل العـراق وجنوبيـه، الـ    
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ومل يــأذن بــه جملــس األمــن، ميثــل 
انتهاكا لسيادة العـراق وسـالمة أراضـيه واسـتقالله السياسـي.      
وأكد كـذلك أن اعتمـاد الواليـات املتحـدة واململكـة املتحـدة       

مـــنطقيت حظـــر ”) لتربيـــر فـــرض ١٩٩١( ٦٨٨علـــى القـــرار 
حكام ذلك القـرار، مبـا يف ذلـك مـا نـص      يتناىف مع أ “الطريان

عليه مـن إعـادة تأكيـد اللتـزام مجيـع الـدول األعضـاء بـاحترام         
ــاء      ــراق وســالمة أراضــيه واســتقالله السياســي. وبن ســيادة الع
عليه، تطالب حكومة العراق اجمللس بأن يتخـذ إجـراءا حازمـا    
لوقف أعمال العدوان العسكري، الـيت تشـكل هتديـدا لسـيادة     

منه الوطين وسـالمته اإلقليميـة وهتـدد السـلم واألمـن      العراق وأ
الدوليني يف املنطقـة. وأكـد ممثـل العـراق أن الواليـات املتحـدة       
تتحمل كامل املسؤولية عن ذلـك العـدوان، قـائال إن حكومـة     
بلده حتتفظ حبقها املشروع مبوجـب القـانون الـدويل يف حتديـد     

ــرد املناســب علــى أعمــال العــدوان العســكري تلــك     وعلــى ال
  .)١٠٨(انتهاكات أراضي العراق وأجوائه

__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(
)١٠٨(  S/1998/606.  

ــة    ــودة يف ٤٠٠٨ويف اجللســـ ــايو  ٢١، املعقـــ أيار/مـــ
، أدان ممثل االحتاد الروسي استمرار الواليـات املتحـدة   ١٩٩٩

واململكة املتحدة يف عمليات القصف اجلوي للسكان املـدنيني  
حتت ذريعة غـري شـرعية تتمثـل    ”واملرافق العسكرية يف العراق 

مـن جانـب   ”، أنشـئت  “مناطق حيظـر فيهـا الطـريان   يف وجود 
ــن      ــس األم ــى جمل ــل عل ــة حتاي ــذلك )١٠٩(“واحــد، يف حماول . ك

طالب ممثل الصني، معارضا بشدة قصـف األهـداف املدنيـة يف    
،الواليات املتحـدة واململكـة   “منطقة حظر الطريان”ما يسمى 

  .)١١٠(املتحدة بوقف عمليات القصف على الفور
ــة امل     ــل اململك ــل    وأكــد ممث ــا قي ــى م تحــدة، يف رده عل

بشأن األنشطة اليت تنفـذ يف مـنطقيت حظـر الطـريان، أن هنـاك      
طريقـــة بســـيطة خلفـــض التـــوتر، إذ ينبغـــي للعـــراق أن يوقـــف 
استهداف طائرات التحالف. وجزم بـأن العمليـات الـيت يقـوم     
هبا بلده تقوم على رد الفعل فقط وأن بلـده ال يبـدأ باألعمـال    

بــالرد فإنــه ال يســتهدف ســوى املرافــق  العدائيــة وعنــدما يقــوم
 “منطقيت حظـر الطـريان  ”العسكرية ذات الصلة. وأضاف أن 

ضروريتان للحد من قدرة العراق على اضطهاد شـعبه ورصـد   
. )١١١()١٩٩١( ٦٨٨امتثاله اللتزاماته القائمة مبوجـب القـرار   

وأعلن ممثل الواليات املتحدة تأييد بلـده ملـا قالـه ممثـل اململكـة      
ة خبصــوص األســاس املنطقــي لألعمــال العســكرية يف     املتحــد

  .)١١٢(“منطقيت حظر الطريان”
كـــــــانون  ١٧، املعقـــــــودة يف ٤٠٨٤ويف اجللســـــــة   

، أكد ممثـل االحتـاد الروسـي أن اجمللـس     ١٩٩٧األول/ديسمرب 
ومل يـأذن أبـدا    “منـاطق حظـر طـريان   ”مل يرخص أبدا بإنشاء 

ة. ورأى باالضــطالع بنشــاطات ختريبيــة ضــد احلكومــة العراقيــ
__________ 

)١٠٩(  S/PV.4008 ٣، الصفحة.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(
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أنــه جيــب، إذا أريــد الســعي إىل إجيــاد هنــج جديــدة يف اجمللــس   
ــدابري       ــك الت ــاء تل ــيج، إهن ــة األجــل يف اخلل ــال تســوية طويل حي

  .)١١٣(األحادية اجلانب غري املشروعة
وأكــد ممثــل الصــني أن اســتخدام القــوة أو أيــة وســيلة    

أخرى ال ميكن أن حيل حمل دور جملس األمن يف صـون السـلم   
يف  “منطقـة حظـر الطـريان   ”دوليني وكرر تأكيد أن واألمن ال

العــراق مل يصــرح هبــا اجمللــس أو يوافــق عليهــا علــى اإلطــالق، 
  .)١١٤(وينبغي لألعضاء املعنيني أن يوقفوا فورا تلك األفعال

  

  ٧احلالة   
  احلالة يف الشرق األوسط  
موجهـة إىل   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٣برسالة مؤرخة   

ــة   رئــيس جملــس األمــن، طلــب ممثــ   ــان عقــد جلســة عاجل ل لبن
للمجلس للنظر يف احلالة اخلطرية يف لبنان الناجتة عـن القصـف   
اإلســـرائيلي الواســـع النطـــاق بالقنابـــل يف بلـــده، مبـــا يف ذلـــك 
الضــاحية اجلنوبيــة لــبريوت. وأكــد املمثــل أن القصــف يشــكل 
انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسالمته اإلقليميـة ومليثـاق األمـم    

  .)١١٥(ل هتديدا خطريا للسلم واألمن الدولينياملتحدة وميث
ــة    ــان/أبريل  ١٥، املعقـــودة يف ٣٦٥٣ويف اجللسـ نيسـ
، كرر ممثـل لبنـان مناشـدة حكومـة بلـده اجمللـس اختـاذ        ١٩٩٦

ــده     ــى بلـ ــرائيلي علـ ــكري اإلسـ ــدوان العسـ ــراء لوقـــف العـ إجـ
وسالمته اإلقليمية واستقالله وسـيادته. وأكـد أن لبنـان، بينمـا     

ال اإلرهـاب، يؤيـد احلـق املشـروع للشـعوب      يدين مجيع أشـك 
يف مقاومــة االحــتالل األجــنيب، وهــو احلــال يف جنــوب لبنــان.  
وأكد بالتايل أن اللبنانيني ميارسون حقهم املشـروع يف الـدفاع   

 ٤٢٥عن أنفسـهم ضـد االحـتالل. وأشـار إىل أحكـام القـرار       
__________ 

)١١٣(  S/PV.4084 ٦و  ٥، الصفحتان.  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٤(
)١١٥(  S/1996/280.  

ــدقيق لســالمة    ١٩٧٨( ــرام ال ــه اجمللــس االحت ) الــذي طلــب في
قليميــة وســيادته واســتقالله السياســي ضــمن حــدوده  لبنــان اإل

ــب إىل إســرائيل أن توقــف يف احلــال       ــا وطل ــا دولي ــرف هب املعت
أعماهلا العسكرية ضـد سـالمة لبنـان اإلقليميـة وتسـحب علـى       
الفور قواهتا من كامل األراضي اللبنانيـة، مؤكـدا أنـه ال ميكـن     

ل يف التوصل إىل سالم بـني لبنـان وإسـرائيل حـىت تقـوم إسـرائي      
 ٤٢٥مجلة أمور باالنسحاب من جنوب لبنان، تنفيـذا للقـرار   

). وناشــد اجمللــس إدانــة العــدوان اإلســرائيلي وإجبــار  ١٩٧٨(
ــا      ــرف هبـ ــان املعتـ ــدود لبنـ ــحاب إىل حـ ــى االنسـ ــرائيل علـ إسـ

  .)١١٦(دوليا
وأكـــد ممثـــل إســـرائيل مـــن جانبـــه أن التـــزام بلـــده         

 الـذي  األساسي هو محاية أمن مواطنيـه مـن أنشـطة حـزب اهللا    
ــيطرة       ــى الس ــدرة أو اإلرادة عل ــة الق ــة اللبناني ــك احلكوم ال متل
عليــه. وقــال إن إســرائيل يــتعني عليهــا، بالتــايل، أن تــدافع عــن 
أمــن مناطقهــا الشــمالية جبميــع الوســائل الالزمــة. وأكــد يف       
الوقت ذاته أن بلده ليسـت لديـه مطالـب إقليميـة علـى لبنـان،       

يش السوري وال مع اجلـيش  وال نّية الدخول يف معارك مع اجل
اللبناين. وحاجج بأنه ما مـن بلـد يسـمح بـأن يكـون مواطنـوه       
عرضة للهجوم والقتل على أيـدي اإلرهـابيني وال ميـارس حـق     

  .)١١٧(الدفاع عن النفس
 هجمــــات أن املتحــــدة الواليــــات ممثلــــة وأكــــدت  
 علـى  سـرائيلية إلا احلكومـة  أجربت إسرائيل مشال يف اهللا حزب
 التهديـدات  مــن شعبهــا حلمايــة ضرورية راهات خطوات اختاذ

 برأيهـــا كانـــت الـــيت ،اللبنانيـــة راضـــيألا مـــن تيـــةآلا املباشـــرة
 .اهللا حــزب عنــف علــى ردا “الـنفس  عــن للــدفاع إجـراءات ”

 يف لإلسـهام  هنفـوذ  باسـتخدام  ملتـزم  بلـدها  أنعلـى   وشددت
 هبـا  ومعترف آمنة حدود داخل تعيش أن يف ممألا حق ضمان

__________ 

)١١٦(  S/PV.3653  وCorr.1 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
  .٧رجع نفسه، الصفحة امل  )١١٧(
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 ووحدتـه  قليميـة إلا متهالوسـ  لهالواسـتق  لبنـان  بسـيادة و ،دوليـا 
  .)١١٨(ةالوطني

 علـى  تأكيـدهم  اجللسة يف املتحدثني من العديد وكرر  
 اإلقليميـة  وسالمته لبنان سيادة مبادئ على التعدي جواز عدم

ــ واســـتقالله  تنفـــذها الـــيت اهلجمـــات أن واأور. )١١٩(يالسياسـ
 بعـض  وطالـب . )١٢٠(قللميثـا  انتـهاكاً  متثـل  لبنان على إسرائيل

 مجيــع وســحب العســكرية عملياهتــا بوقــف إســرائيل املتحــدثني
ــوا التعزيــــزات ــراءات اختــــاذ اجمللــــس إىل وطلبــ لــــك ذ يف إجــ

ــك ذ ويف. )١٢١(دالصــد  إىل املتحــدثني بعــض أشــار الســياق،ل
 مـن  يتضـمنه  مـا  علـى  الضوء طنيمسلِّ )،١٩٧٨( ٤٢٥ القرار
  .)١٢٢(ةصل ذات أحكام

__________ 

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٨(

 ١٤(مجهوريـة كوريـا)؛ والصـفحة     ١٢املرجع نفسـه، الصـفحة     )١١٩(
ــوانا)؛ والصـــــــفحة  ــدا)؛ والصـــــــفحة  ١٦(بوتســـــ  ٣٣(بولنـــــ

 (كولومبيا).

(الصني)؛  ١١(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٠(
(اإلمــــارات العربيــــة  ٢٠(مصــــر)؛ والصــــفحة  ١٧والصــــفحة 

(اململكة العربيـة السـعودية)؛ والصـفحة     ٢١املتحدة)؛ والصفحة 
ــفحة    ٢١ ــورية)؛ والصـ ــة السـ ــة العربيـ ــا)؛  ٢٣(اجلمهوريـ (كوبـ

(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ٢٦(الكويـت)؛ والصـفحة    ٢٤والصفحة 
ــفحة  ٢٧ ــالمية)؛   ٢٨(املغـــرب)؛ والصـ ــران اإلسـ ــة إيـ (مجهوريـ

 ٣٢(ماليزيا)؛ والصفحة  ٣٠ (تونس)؛ والصفحة ٢٩والصفحة 
 (األردن).

ــفحة    )١٢١( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة  ١٠املرجــ ــيا)؛ والصــ  ١١(إندونيســ
ــفحة  ــفحة   ١٢(الصـــني)؛ والصـ ــاد الروســـي)؛ والصـ  ١٣(االحتـ

(شــيلي)؛  ١٩(مصــر)؛ والصــفحة   ١٧(بوتســوانا)؛ والصــفحة  
ــفحة  ــفحة     ٢٠والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــارات العربيـ  ٢٢(اإلمـ

(كوبا)؛ والصـفحة   ٢٢لسورية)؛ والصفحة (اجلمهورية العربية ا
(اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة)؛  ٢٥(الكويـــت)؛ والصـــفحة  ٢٤

(املغــرب)؛ والصــفحة  ٢٧(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ٢٦والصــفحة 
ــفحة     ٢٨ ــالمية)؛ والصـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــونس)؛  ٣٠(مجهوريـ (تـ

 (ماليزيا). ٣٠والصفحة 

ــا)؛ والصــف  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٢٢( (االحتــاد  ١٢حة (أملاني
ــفحة  ــفحة  ١٧الروســـي)؛ والصـ ــر)؛ والصـ ــيلي)؛  ١٩(مصـ (شـ

 لبنـان  غزت إسرائيل إن قائلني عدة متحدثون وجادل  
 مـن  جـزءاً  حتتـل  تـزال  وال اإلقليميـة  وسالمته سيادته وهامجت
 وأضـاف . )١٢٣(لإسـرائي  مشال أمن ضمان بذريعة لبنان جنوب
 جمـاورة،  دولـة  أيـة  علـى  مسـلح  اعتداء شن إن قائالً مصر ممثل
 عـن  الدفاع أنوذكر  .حمرما عدوانا يعترب إليه، الدافع كان أيا

 عنـدما  امليثـاق،  مـن  ٥١ املـادة ذرُّع به مبوجب ميكن الت النفس
 إطـــالق حالـــة ويف مســـلح، اعتـــداء بالفعـــل وقـــع قـــد يكـــون
 أن جيـب  حمرماً عمالً تعترب اليت احلدود، عرب كاتيوشا صواريخ
 لبنان بني اهلدنة اتفاقية أجهزة إىل االلتجاء ميكن فوراً، يتوقف

  .)١٢٤(ةاملسألتلك  ملعاجلة وإسرائيل
 الـدفاع  كـون  رغـم  أنه على آخرون متحدثون وشدد  

 الـنفس  عـن  الـدفاع  جـراءات إ فـإن  ،اًمشـروع  اًأمـر  الـنفس  عن
 تـنص  اليت القانون قواعد من ساسيةألا القاعدة حتترم أن ينبغي
  .)١٢٥(بالتناس عنصر على

__________ 

 ٢٠(اإلمــارات العربيــة املتحــدة)؛ والصــفحتان     ٢٠والصــفحة 
 ٢٢و  ٢١(اململكـــة العربيــــة الســـعودية)؛ والصــــفحتان    ٢١ و

(كوبا)؛ والصـفحة   ٢٢(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحة 
العربيـــة الليبيـــة)؛ (اجلماهرييـــة  ٢٥(الكويـــت)؛ والصـــفحة  ٢٤

 ٢٧و  ٢٦(اجلزائـــــر)؛ والصـــــفحتان  ٢٦و  ٢٥والصـــــفحتان 
 ٢٩و  ٢٨(املغـرب)؛ والصـفحتان    ٢٧(أفغانستان)؛ والصـفحة  

(األردن)؛  ٣٢و  ٣١(مجهورية إيـران اإلسـالمية)؛ والصـفحتان    
 (باكستان). ٣٣والصفحة 

(اإلمـارات   ٢٠(مصـر)؛ والصـفحة    ١٦املرجع نفسه، الصـفحة    )١٢٣(
(اجلمهوريـة العربيـة السـورية)؛     ٢٢ة املتحـدة)؛ والصـفحة   العربي

ــة   ٢٥(الكويــت)؛ والصــفحة   ٢٤والصــفحة  ــة العربي (اجلماهريي
 (مجهورية إيران اإلسالمية). ٢٨الليبية)؛ والصفحة 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

ــا)؛ والصــفحة   ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٢٥( (االحتــاد  ١٢(أملاني
 (أفغانستان). ٢٦(مصر)؛ والصفحة  ١٧ الروسي)؛ والصفحة
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 ممارسـة  املعنيـة  األطـراف  مجيع املتحدثني بعض وناشد  
. ويف )١٢٦(ةاملنطقـ  يف واالسـتقرار  السـالم  لصـون  الـنفس  ضبط

 جتنـب  علـى  األطـراف  مجيـع  الصـني  ممثـل  حـث  السـياق، لك ذ
  .)١٢٧(اباستعماهل التهديد أو القوة استعمال
ــة ويف   ــان/أبريل ١٨ يف املعقـــودة، ٣٦٥٤ اجللسـ  نيسـ
. )١٢٨(ينقـــــرار مشـــــروعي علـــــى اجمللـــــس صـــــّوت ،١٩٩٨

 العربيـة  الـدول  جمموعـة  قدمتـه  الذي القرارمشروع  ُيعتمد ملو
 ومبوجـــب املطلوبـــة. األصـــوات أغلبيـــة علـــى حصـــوله لعـــدم

 مـن  إسـرائيل،  إىل سـيطلب  اجمللـس  كان ذلك، القرار مشروع
 املرتكبـة  العسـكرية  أعماهلـا  عن فوراً تكف أن أمور، مجلة بني
 مــن فــورا قواهتــا تســحب وأن للبنــان قليميــةإلا مةالالســ ضــد
 للبنــان قليميــةإلا مةالالســ حتتــرم وأن اللبنانيــة؛ راضــيألا كافــة

 حــدوده نطــاق يف تامــا احترامــا السياســي لهالتقواســ وســيادته
  .)١٢٩(ادولي هبا املعترف
ــالقرار   ــذي )١٩٩٦( ١٠٥٢ وب  اجللســة، يفاُتخــذ  ال

ــام ــس، قـ ــة يف اجمللـ ــور، مجلـ ــدعوة أمـ ــع بـ ــا مجيـ  إىل رافألطـ
ــالألا وقـــف ــة عمـ ــورا؛ احلربيـ ــدوأ فـ ــن كـ ــد مـ ــه جديـ  التزامـ
 يف السياســي لهالواســتق وســيادته للبنــان قليميــةإلا مةالبالســ
 املنطقـة،  دول مجيـع  وبـأمن  دوليـا،  هبـا  املعتـرف  حـدوده  نطاق

 املبـــادئ تلـــك حتتـــرم أن املعنيـــة طـــرافألا مجيـــع إىل وطلـــب
  .)١٣٠(اتام احتراما

__________ 

(مجهوريــة  ١٣(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١٠املرجـع نفسـه، الصـفحة      )١٢٦(
ــفحة   ــا)؛ والصـ ــاد األورويب)؛    ١٤كوريـ ــم االحتـ ــا، باسـ (إيطاليـ

 (شيلي). ١٨(بولندا)؛ والصفحة  ١٦والصفحة 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٧(

)١٢٨(  S/1996/292  وS/1996/304. 

)١٢٩(  S/1996/292. 

 .٣و  ١)، الفقرتان ١٩٩٦( ١٠٥٢القرار   )١٣٠(

 اعتمــاد لعـدم  أســفه عـن  املتحـدثني  مــن عـدد  وأعـرب   
. )١٣١(ةالعربيـــ الـــدول جمموعـــة قدمتـــه الـــذي القـــرار مشـــروع

ي حيتـو  أنمىن إنـه كـان يـت    مصـر  ممثـل قـال   الصـدد،  ذلك يفو
ــرار ــى )١٩٩٦( ١٠٥٢ القــ ــة علــ ــحة إدانــ ــرائيل واضــ  إلســ

ــامة إىل يرقــــى وأن ــا جســ ــع مــ ــدوان مــــن وقــ ــرائيلي عــ  إســ
  .)١٣٢(نلبنا  على

ــن   ــة ومـ ــرى، ناحيـ ــرب أخـ ــدة أعـ ــدثني عـ ــن متحـ  عـ
 ممثــــل شــــارأو ).١٩٩٦( ١٠٥٢ القــــرار ألحكــــام تأييـــدهم 
ــرائيل ــه يف إســـ ــده وزراءرئـــــيس  أن إىل بيانـــ ــقَقـــــد  بلـــ  لبِـــ
 النــار، قالطــإل وقــف إىل لتوصــلل املتحــدة واليــاتال مبــادرة
 إبطـاء.  دون النـار  قالطـ إ وقـف  يتحقـق  أنأملـه يف   عن معرباً

ــة حــدا يضــع أنذلــك  شــأن مــن أنوذكــر أيضــا   ــيت للحال  ال
 عــن الــدفاع يف حقهــا واســتخدام الــرد علــى إســرائيل أجــربت
 يف األبريــاء املــدنيني مبهامجــة قــاموا الــذين أولئــك ضــد الــنفس
  .)١٣٣(لإسرائي مشال

  
  ٨الة احل  
  احلالة يف أفغانستان  
ــة يف   ــودة، ٤٠٣٩ اجللسـ  آب/أغســـطس ٢٧ يف املعقـ
 بيانـه  يف السياسـية  للشـؤون  العـام  األمني وكيل أعلن ،١٩٩٩

 فغــاين ألا الصــراع يف وغريهــــا اجملــــاورة  البلــدان ــــلتدخـُّ أن
ـــص، ال ـــذ ال وهــو يتناقـ ــال ييغــ ــد داخــل القت  فحســب، البل
ــ بـــل  ملختلـــف العمليـــة مهيـــةألا يف أيضـــا كيشـــك أنــــــه دويبـ
 زائــد الســتة” جمموعــة أعضــاء عليهــا اتفــــق الــيت نـــــاتالعإلا

__________ 

)١٣١(  S/PV.3654 ــفحات ــفحتان   ٥إىل  ٣، الصــ ــر)، والصــ  ١٤(مصــ
(اإلمارات العربية املتحـدة، باسـم    ٢٠(لبنان)، والصفحة  ١٥ و

 جمموعة الدول العربية).

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٢(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(
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 اجملــــاورة  البلــــدان مجيــــع تضــــم  جمموعــــة وهــــي ،“اثــــنني
  .)١٣٤(انفغانستأل

 اسـتمر  الـذي  املرير الواقع” إىل أفغانستان ممثل وأشار  
وجهــا م ،“انأفغانســت يف الباكســتاين التــدخل مــن طويلــة فتــرة
ــاه ــة. - الباكســتانية اخلطــة إىل اجمللــس انتب ــك ويف الطالباني  ذل

 ميثـاق  مـن  ٢ املـادة  مـن  ٤ الفقرةبـ  صـراحة استشـهد   السياق،
، قائال إن الدول األعضاء مجيعها ينبغي أن متتنـع  املتحدة األمم
 استخدامها أو القوة باستعمال التهديد عن الدوليةا عالقاهت يف

 دولــة،  أليــة السياســي االســتقالل  أو األراضــي ســالمة ضــد
 أحكــام خيــالف أفغانســتان يف الباكســتاين التــدخل” أنذكــر و

 “.فيهــا غمــوض ال الــيت هــذه الواضــحة املتحــدة األمــم ميثــاق
 أفغانسـتان  سيادة ضد أعماالً دائماً ترتكب باكستان إن وقال

 يتـبىن  بلـد  بأهنـا  باكسـتان  مسـمياً  أراضيها، ووحدة واستقالهلا
 بـني املشتركة  االستخبارات إدارة إن قائالً وأضاف ب،اإلرها

 مـن  املرتزقـة  وتـدريب  بتجنيـد  تقـوم  لباكستان التابعة األجهزة
 يف باهليمنـة  تتسـم  الـيت  مقاصـدها  لتحقيق الداخل ومن اخلارج
 القــرارات، رأيــه، يف تتحــدى ومجعيهــا ،آســيا ووســط جنــوب
  .)١٣٥(ناألم جملس عن الصادرة الصلة ذات

ــرب   ــدة وأعـ ــدثني عـ ــن متحـ ــم عـ ــدخل إزاء قلقهـ  التـ
. ويف ذلـــك )١٣٦(نألفغانســـتا الداخليـــة الشـــؤون يف اخلـــارجي

املشـاركة املباشـرة يف   السياق، أشـار ممثـل االحتـاد الروسـي إىل     
 باكسـتان مـن جانـب مقـاتلني مـن     جانـب طالبـان،    إىلالقتال، 

__________ 

)١٣٤(  S/PV.4039 ٤، الصفحة. 

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٥(

 ١١ (االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٣٦(
  S/PV.4039(الواليــات املتحــدة)؛ و ١٤(األرجنــتني)؛ والصــفحة 

ــتئناف   ٦ (ســلوفينيا)؛ والصــفحة  ٦و  ٥)، الصــفحتان ١(االس
ية)؛ (مجهوريــــة إيــــران اإلســــالم   ١٢(الربازيــــل)؛ والصــــفحة  

(طاجيكســــــتان)؛  ١٧(اهلنــــــد)؛ والصــــــفحة  ١٤والصــــــفحة 
 (تركيا). ١٨  والصفحة

طالب باكستان باختاذ تدابري فورية مـن أجـل   ، وبلدان أخرىو
ــة دون ــكرية     احليلولـ ــاعدة العسـ ــوفري املسـ ــا لتـ ــخري إقليمهـ تسـ

أن يتماشــى مــع  ذلــكمــن شــأن وأضــاف قــائالً إن  للطالبــان.
سـتة زائـد   ال”يف جمموعـة  باعتبارهـا عضـواً    التزامات باكسـتان 

املتعلـق باملبـادئ األساسـية لفـض      ن طشـقند العـ إلوفقا  “نياثن
ناشد عـدد مـن   . و)١٣٧(ةالصراع يف أفغانستان بالوسائل السلمي

دول األعضاء الدول، وال سيما تلك الـيت جتـاور أفغانسـتان،    ال
أن توقف فورا توفري املساعدة العسكرية للفصائل املتحاربـة يف  

قال ممثل كنـدا أيضـا إن مجيـع البلـدان ينبغـي      . و)١٣٨(نأفغانستا
أن متتنع عن تقدمي الدعم املايل أو املادي للفصائل املتحاربـة يف  

ــه ذكــر ممثــل ما. و)١٣٩(نأفغانســتا ــا أن باتبــاع سياســة عــدم  ليزي
ــدخل ميكــن أن ت  ــاق الســ نالت ــدائم يف الفــتح آف أفغانســتان، م ال
ا ورد يف إعـالن طشـقند   نه على الرغـــم مموأعرب عن أسفه أل

عــــدم تقـدمي   عـن   “السـتة زائـد اثنيــــن   ”نات جمموعة الإع من
ي جانب أفغاين ومنع اسـتخدام أراضـيها   ألدعم عسكري  أي

ت احلـرب الشـاملة لتـأجيج    الخال آد جرى إد، فقهلذا الغرض
  .)١٤٠(ة، مبشاركة أطراف خارجيفغاينألالصراع ا
 أن مفـاده  رأي عـن  جهتـه  مـن  باكستان ممثل وأعرب  

ــتان ــلمية أفغانسـ ـــرة السـ ــدهتا املستقـــ ــدة بوحـ ــيها ووحـ  أراضـ
 اهتمامــــات  أهـــم  مـن  واحــــدا  تشكّل متس ال التــي وسيادهتا

 أن حقيقـة  علـى  شاهد فغاينألا تاريخالن قال إو ة.الوطنيـ لدهب
 أفغانسـتان  شـعب  علــــى  تفـرض  أن كـن مي ال الداخليـة  احللول

__________ 

)١٣٧(  S/PV.4039 ٩، الصفحة. 

(فرنسـا)؛   ١٥(الصـني)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسه، الصـفحة    )١٣٨(
ــفحة  ــدا)؛ و  ١٦والصــــ ــتئناف  S/PV.4039(هولنــــ )، ١(االســــ

ــدا)؛ والصــفحة   ٨(ســلوفينيا)؛ والصــفحة   ٥الصــفحة   ١٠(فنلن
 ١٦(النــــرويج)؛ والصــــفحة   ١١اخســــتان)؛ والصــــفحة  (كاز

(ممثـل منظمـة    ٢٥(مصـر)؛ والصـفحة    ٢٠(اليابـان)؛ والصـفحة   
 املؤمتر اإلسالمي).

)١٣٩(  S/PV.4039 ١٣، الصفحة. 

)١٤٠(  S/PV.4039  االستئناف)٤و  ٣) الصفحتان ١. 
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 الداخليـة  الشـؤون  يف التدخل يف رغبة أي لديه ليس بلده نإو
 يأل دعـــــم أي تقــــــدم ال باكســـتان إن قـــال مث ألفغانســـتان.

 مـن  فـإن  غـان، ألفا بـني  احلوار تعزيز وبغية ،أفغانستان يف فريق
 يف اخلــــارجي التــــدخل أشــــكال مجيــــع وقــــف الضــــروري
 يف يتمثــل التــدخل لــكذ جوانــب أبــرز أن مضــيفاً ،أفغانســتان
ــدادات ــدات إم ــا   ويف .العســكرية املع ــق مب ــا يتعل ــزعم م ــن ُي  م
 أفغانسـتان،  يف القتـال  يف الباكسـتانيني  الرعايـا  بعـض  مشاركة

 “وخبيـث  ئخـاط ” أنـه  معتـرباً  االدعاءذلك  املمثل رفض فقد
 وأفغانســتان، باكســتان بــني النفيــذة احلــدود بســبب إنــه الوقــ

 عـادوا قـد   الشـباب  فغانألا جئنيالال بعض يكــــون أن ميكـــن
  .)١٤١(لالقتا يف وشاركوا أفغانستان إىل
  

    ٥، الفقرة ٢املادة  -جيم 
  ٥ الفقرة ،٢ املادة  
 إىل عـون  مـن  وسـعهم  يف مـا  كل األعضاء مجيع يقدم  
ــم ــق تتخــذه عمــل أي يف املتحــدة األم ــاق، هــذا وف ــا امليث  كم
 إزاءهــا املتحــدة األمــم تتخــذ دولــة أيــة مســاعدة عــن ميتنعــون
  القمع. أو املنع أعمال من عمال

  
    مالحظة  
 إىل صرحية إشارة أي ترد مل ،املستعرضة الفترة خالل  
ــه. أو األمــن جملــس قــرراتم يف )٥الفقــرة ( ٢ املــادة  مداوالت
 البيانـات  مـن  عـدداً  وأصـدر  تقـرارا  عـدة  اختـذ  اجمللس أن غري

 املنصـوص  باملبـادئ  ضـمنية  عالقـة  هلـا  كـون ت قـد  الـيت  الرئاسية
 املتصــلة األمثلــة اعتبــار وميكــن ).٥الفقــرة ( ٢ املــادة يف عليهــا

 واهليئـات  السـالم،  حفـظ  بعمليـات  املتعلقـة  املسـاعدة  بنداءات
 مـن  ٤١ املـادة  إطار ضمن اإللزامية والتدابري األخرى، الفرعية

 األخــرى والنــداءات اجلنســيات، املتعــددة والقــوات يثــاق،امل
 خـالل  اجمللـس  ملمارسات ممثلة أدناه، الواردة املساعدة، لطلب

__________ 

 .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤١(

ــرة ــة  الفتـ ــا يفاملستعرضـ ــدأ يتعلـــق مـ ــه املنصـــوص باملبـ  يف عليـ
  امليثاق. من )٥الفقرة ( ٢  املادة

  
  السالم حفظ ببعثاتعلقة املت املساعدة  
ــدد يف   ــن عـ ــرراتم مـ ــس، قـ ــب اجمللـ ــدول إىل طُلـ  الـ
 ذلـك  يف مبا السالم، حفظ بعثات إىل املساعدة تقدمي األعضاء
  .)١٤٢(ياملاد والدعم القوات توفري

ــى   ــال، ســبيل فعل  املتصــلة املناســبات مــن عــدد يف املث
ــة ــاييت، يف باحلال ــب ه ــس طل ــع إىل اجملل ــدول مجي ــدول أو ال  ال
 ماألمـ  تتخـذها  الـيت  لإلجراءات ملناسبا الدعم تقدمي األعضاء
 بعثـة  واليـة  أحكـام  تنفيـذ  أجـل  مـن  األعضـاء  والـدول  املتحدة
 املتحـــدة األمــم  بعثـــة، و)١٤٣(هــاييت  يف للـــدعم املتحــدة  األمــم 

. )١٤٥(هــاييت يف املدنيــة الشــرطة وبعثــة، )١٤٤(هــاييت يف االنتقاليــة
 ،السـابقة  سـالفية واليوغ مقـدونيا  مجهورية يفوخبصوص احلالة 

ــدول اجمللــس دعــا ــة بصــورة رتنظــ أن إىل األعضــاء ال يف  إجيابي
 األمـم  قـوة  إىل مسـاعدة  مـن  يلزم ما تقدمي العام األمني طلبات
خبصــوص و. )١٤٦(الواليتــه أدائهــا يف الوقــائي لالنتشــار املتحـدة 
 الـــدول اجمللـــس حـــث الوســـطى، أفريقيـــا مجهوريـــة يفاحلالـــة 
 العـام  األمـني  مـن  إليهـا  املقدم للطلب االستجابة على األعضاء

 األمــم بعثـة  يف األخــرى واملـوارد  واملعــدات بـاألفراد  للمسـامهة 
__________ 

تخـذة مبوجـب الفصـل السـابع     لالطالع على أحكام القرارات امل  )١٤٢(
من امليثاق اليت طُلب فيها إىل الدول األعضاء تقدمي املساعدة إىل 
عمليــات حفــظ الســالم، انظــر الفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء        

 السابع، القسم جيم.

)، ١٩٩٦( ١٠٨٦والقــرار  ٦)، الفقــرة ١٩٩٦( ١٠٦٣القــرار   )١٤٣(
 .٥الفقرة 

 .٦)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٣القرار   )١٤٤(

)، ١٩٩٨( ١٢١٢، والقـرار  ٦)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٤١القرار   )١٤٥(
 .٤الفقرة 

)، ١٩٩٦( ١٠٨٢، والقـرار  ٣)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٨القرار   )١٤٦(
 .٢الفقرة 
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 انتشـارها  تيسـري  أجل من الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة
 واهلرسـك،  البوسـنة  يف. وخبصـوص احلالـة   )١٤٧(رمبكـ  وقت يف

 األعضـاء  دول، الـ )١٤٨()١٩٩٧( ١١٠٣ بالقرار اجمللس، حث
 الشــرطة قــوة بتزويــد العــام، األمــني مــن بــدعم تقــوم، أن علـى 

ــ الدوليـــة  أشـــكال مـــن ذلـــك وغـــري مـــؤهلني، شـــرطة راقيبمبـ
 يف للســالم العــام اإلطــاري لالتفــاق ودعمــاً والــدعم املســاعدة
  .)١٤٩(كواهلرس البوسنة

  
  التحقيق هبيئاتعلقة املت املساعدة  
 إىل األعضــاء الــدول اجمللــس دعــا احلــاالت، بعــض يف  
ــدمي ــدعم تق ــات ال ــق هليئ ــاالتحقي ــك يف ، مب ــق جلــان ذل  التحقي

 املتعلـق  )١٩٩٦( ١٠٥٣ بـالقرار  املثـال،  سبيل لىفع وغريها.
 اللجنـــة تبلـــغ أن إىل الـــدول اجمللـــس دعـــا روانـــدا، يف باحلالـــة
 )١٥٠()١٩٩٥( ١٠١٣ القـرار  مبوجب املنشأة للتحقيق الدولية
 متكــني ذلــك يف مبــا اللجنــة مــع تتعــاون وأن حتقيقاهتــا، بنتــائج
 تاملطــارا مــن تشــاء مــا إىل لوالوصــ مــن وقــت أي يف اللجنــة

  .)١٥١(دالشهو من تشاء مبن واالتصال
  

 املـادة  إطـار  يف املفروضـة  بالتـدابري علقة املت املساعدة  
  امليثاق من ٤١

 األحيـان  من كثري يف وردت ،املستعرضة الفترة خالل  
ــارات ــمنية إشـ ــاعدة   ضـ ــدمي املسـ ــرراتم يفإىل تقـ ــس قـ  اجمللـ
 مـن  ٤١ املـادة  مبوجـب  اجمللـس  يفرضـها  الـيت  التدابريخبصوص 

 إىل الــدول اجمللــس دعــا احلــاالت، مــن عــدد يف. و)١٥٢(قثــااملي
__________ 

 .١٧)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٥٩القرار   )١٤٧(

 .٣)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٠٣القرار   )١٤٨(

)١٤٩(  S/1995/999.املرفق ، 

 ومات، انظر الفصل اخلامس.لالطالع على مزيد من املعل  )١٥٠(

 .١٠)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٣القرار   )١٥١(

لالطالع على مزيد من املعلومات عن التدابري املفروضة مبوجـب    )١٥٢(
 ، انظر الفصل احلادي عشر.٤١املادة 

 التـدابري  أو اجلـزاءات  لـدعم  جهودها تعزيز أو إجراءات، اختاذ
  .)١٥٣(اجمللس يفرضها اليت األخرى
ــبيل فعلـــى   ــال، سـ  ١٠٥٣ القرارحـــثَّ اجمللـــس بـــ  املثـ

 يف باحلالـة  املتعلـق  ١٩٩٦ نيسـان/أبريل  ٢٣ املؤرخ )١٩٩٦(
 تكثيــف علــى املنطقــة، دول ســيما وال الــدول، مجيــع روانــدا،
 السـابقة  الروانديـة  احلكومـة  قـوات  أو امليليشيات ملنع جهودها

 توريـدها  أو سـلحة ألا بيـع  وملنـع  العسـكري  التدريب تلقي من
 التنفيــذ كفالــة أجــل مــن خطــوات مــن يلــزم مــا واختــاذ إليهــا،
 ٩١٨لقـــرارات ا مبوجـــب املفـــروض ســـلحةاأل حلظـــر الفعـــال

 يف مبــــــــــا )،١٩٩٥( ١٠١١ ) و١٩٩٥( ٩٩٧) و ١٩٩٤(
. )١٥٤(ذللتنفيـ  وطنيـة  آليـات  مـن  يلـزم  مـا  كـل  استحداث ذلك
 تواطـؤ  مـن  يبـدو  مـا  يف حتقـق  أن إىل الدول نفسه القرار دعاو

ــؤوليها ــا مســــ ــاديني ومواطنيهــــ ــهاكات يف العــــ ــر انتــــ  حظــــ
  .)١٥٥(ةاألسلح

 الــدول أيضــاً اجمللــس دعــا ،املستعرضــة الفتــرة وخــالل  
 جلـان  سـيما  وال الفرعية، للهيئات عدةاملسا تقدمي إىل األعضاء
 بالتـدابري  يتعلـق  مـا  يف األخـرى  الدوليـة  واملنظمـات  اجلزاءات،
 بـــالقرار املثـــال، ســـبيل فعلـــى .٤١ املـــادة مبوجـــب املفروضـــة
طلــب  ،١٩٩٧ أغســطس/آب ٢٨ املــؤرخ )١٩٩٧( ١١٢٧
 رحـالت  عـن  معلومـات  لـديها  اليت األعضاء الدول إىلاجمللس 
تلـك   تقـدم  أن نفسـه،  القـرار  مـن  (د) ٤ الفقـرة  حتظرها جوية

ــات ــة إىل املعلومــــ ــأة اللجنــــ ــالً املنشــــ ــالقرار عمــــ  ٨٦٤ بــــ
 الــدول إىل اجمللــس طلــب نفســه، القــرار يف. و)١٥٦()١٩٩٣(

 اختــذهتا الــيت التــدابري عــن معلومــات للجنــة تــوفر أن األعضــاء
__________ 

لالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن اإلجـراءات الـيت طلـب           )١٥٣(
لق بالتدابري املفروضة اجمللس إىل الدول األعضاء اختاذها يف ما يتع

 ، انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء السادس.٤١مبوجب املادة 

 .٥)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٣القرار   )١٥٤(

 .٩املرجع نفسه، الفقرة   )١٥٥(

 .١٢)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٧القرار   )١٥٦(
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ــذاً ــام تنفيـ ــلة لألحكـ ــالرحالت املتصـ ــة بـ ــيت اجلويـ ــا الـ  حتظرهـ
 باحلالـة  تعلـق مثال آخـر، ي  يف. و)١٥٧(هنفس القرار من ٤ الفقرة
ــني ــراق بـ ــت، العـ ــالقرار والكويـ ــؤرخ )١٩٩٦( ١٠٥١ بـ  املـ
 واملنظمـات  الـدول  مجيعدعا اجمللس  ،١٩٩٦ آذار/مارس ٢٧

ــة ــة مــع متامــاً التعــاونإىل  الدولي  القــرار مبوجــب املنشــأة اللجن
 الدوليـة  للوكالـة  العام واملدير اخلاصة واللجنة )١٩٩٠( ٦٦١

ــة ــة للطاقــ ــذ يف الذريــ ــامهم تنفيــ ــلة مهــ ــة املتصــ ــد بآليــ  رصــ
ــا الصــادرات/الواردات ــك يف مب ــوفري ذل ــيت املعلومــات ت ــد ال  ق

 املـؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٨٤ وبالقرار، )١٥٨(ةلآللي تنفيذاً يطلبوهنا
 الــدول إىل اجمللــس طلــب ،١٩٩٩ األول/ديســمرب كــانون ١٧

ــاون أن األعضــاء ــاً تتع ــامالً تعاون ــع ك ــة م ــم جلن  املتحــدة األم
 يف الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة  والتفتيش والتحقق لرصدل

  .)١٥٩(اهميبواليت الوفاء
  

 الـيت  اجلنسـيات  املتعـددة  بالقوات املتعلقة املساعدة  
  األمن جملس هبا يأذن

 تقــدمي إىل الــدول اجمللــس دعــا احلــاالت، مــن عــدد يف  
 اجمللـس.  هبـا  أذن الـيت  اجلنسـيات  املتعددة القوات إىل املساعدة

 الـــبحريات منطقـــة يفخبصـــوص احلالـــة  املثـــال، ســـبيل علـــىف
 تشــــرين  ١٥ املــــؤرخ  )١٩٩٦( ١٠٨٠ بــــالقرار  الكــــربى،

ــاين/نوفمرب ــذي ١٩٩٦ الث ــهاجمللــس  أذن ال ــوة بإنشــاء مبوجب  ق
 مـن طلـب اجمللـس    الشـرقية،  زائـري  يف اجلنسـيات  متعددة مؤقتة
 املتعــددة القــوة مــع التعــاون املنطقــة يف املعنيــة األطــراف مجيــع

ــاالت اجلنســيات ــانية والوك ــاً اإلنس ــاً تعاون ــن وضــمان تام  أم
 تيمـور  يفخبصوص احلالة  ،. كذلك)١٦٠(اأفراده حركة وحرية

__________ 

ــرة     )١٥٧( ــه، الفقــ ــع نفســ ــرار   ١٣املرجــ ــاً القــ ــر أيضــ  ١١٣٥. وانظــ
 .٤)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٥٧، والقرار ٨)، الفقرة ١٩٩٧(

 .١٢)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥١القرار   )١٥٨(

 .١٠)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار   )١٥٩(

 .٦)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٨٠القرار   )١٦٠(

ــا الشــرقية، ــدول اجمللــس دع ــدمي إىل األعضــاء ال ــد تق ــن مزي  م
 إىل األخـرى  واملوارد األخرى واملعدات األفراد من املسامهات

 بإنشـائها  أُذن لـيت ا الشـرقية  تيمـور  يف اجلنسيات املتعددة القوة
  .)١٦١()١٩٩٩( ١٢٦٤ القرار مبوجب

  
  املساعدة لطلب األخرى النداءات  
تلــك  خــالل األعضــاء الــدول إىل أيضــاً اجمللــس طلــب  
 تبـذهلا،  اليت اجلهود يف املتحدة األمم إىل املساعدة تقدمي الفترة
 ذلــك، خــالف أو اإلنســانية املســاعدات تقــدمي جمــال يف ســواء
 بعـد  مـا  مرحلة يف بالتنمية يتصل نطاقاً وسعأ إطار ضمن غالباً

  البلدان. يف النـزاع
 الشـرق  يف باحلالـة  املتعلق )،١٩٩٦( ١٠٥٢ فبالقرار  
 مسـاعدة  تقـدم  أن األعضـاء  الدول إىل اجمللس طلب األوسط،
 حكومــة تســاعد وأن الســكان، معانــاة مــن للتخفيــف إنســانية
 يكفـل  أن لعـام ا األمـني  إىل وطلـب  البلد، تعمري إعادة يف لبنان
 االحتياجــات تلبيــة يف بــدورها ووكاالهتــا املتحــدة األمــم قيــام

  .)١٦٢(املدنيني للسكان اإلنسانية
  

    ٦، الفقرة ٢املادة   -دال 
  )٦الفقرة ( ٢ املادة  
 فيهـا  األعضـاء  غـري  الـدول  تسـري  أن علـى  اهليئـة  تعمل  
ــى ــذه عل ــادئ ه ــدر املب ــا بق  الســلم حفــظ ضــرورة تقتضــيه م

  .الدويل واألمن 
 إىل صرحية إشارة أي ترد مل ،املستعرضة الفترة خالل  
ــه، أو األمــن جملــس قــرراتم يف )٦الفقــرة ( ٢ املــادة  مداوالت
 ٢ شـــات دســـتورية يف مـــا يتعلـــق باملـــادة    مناق أي تنشـــِأ ومل

 املعنـون  بالبنـد  يتعلـق  مـا  يف احلاالت، إحدى ويف ).٦ الفقرة(
__________ 

 .٦)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٤القرار   )١٦١(

 .٦)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٢القرار   )١٦٢(
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 إىل هـــةموج ١٩٩٦ الثاين/ينــاير  كـــانون ٩ مؤرخــة  رســالة ”
ــيس ــل مــن األمــن لــسجم رئ ــدائم املمث ــا ال ــدى إلثيوبي  األمــم ل
 اغتيـال  حماولـة  يف املطلـوبني  همفـي  املشـتبه  تسليم بشأن املتحدة
 يف إثيوبيـــا، أبابـــا، أديـــس يف العربيـــة مصـــر مجهوريـــة رئـــيس
) ١٩٩٦( ١٠٥٤ القرار، بـــ)١٦٣(“١٩٩٥ حزيران/يونيـــه ٢٦

 عضـاء ألا غـري  لالـدو  فيهـا  مبا الدول، مجيع” منطلب اجمللس 
 القـرار،  لكبـذ  صـارم  وحنـ  علـى  تتقيـد  أن ،“املتحـدة  ممألا يف

ــر بصــرف ــن النظ ــات   ح أي وجــود ع ــوق ممنوحــة أو التزام ق
 مـربم  عقـد  أي أو دويل اتفـاق  أي مبوجـب  مفروضة منوطة أو

 حكــــام أ نفــــاذ  بــــدء  قبــــل  ممنــــوح  إذن أو تــــرخيص  أي أو
 اإلشـارة  إىل قرراتـه م يف اجمللس اجته عام، بشكل. و)١٦٤(رالقرا
ــع” إىل ــدول مجي ــاطة أو “ال ــد” إىل ببس ــدما “ولال ــان عن  ك

  .)١٦٥(ةمعين إجراءات اختاذ الدول إىل يطلب
  

    ٧، الفقرة ٢املادة  -هاء 
    ٧، الفقرة ٢املادة   
لــيس يف هــذا امليثــاق مــا يســوغ لألمــم املتحــدة أن         

تتدخل يف الشؤون الـيت تكـون مـن صـميم السـلطان الـداخلي       
فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثـل هـذه    لدولة ما، وليس 

هذا املبـدأ ال خيـل    املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق، على أن 
  بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع.

  
    مالحظة  
ــرد يف      ــرة املستعرضــة، مل ت ــررات خــالل الفت ــيت املق ال

  ).٧(الفقرة  ٢اختذها جملس األمن إشارات صرحية إىل املادة 
__________ 

)١٦٣(  S/1996/10. 

 .٥)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٤القرار   )١٦٤(

طالع على مقررات اجمللس يف إطار الفصل السابع من امليثاق لال  )١٦٥(
ــدول باختــاذ إجــراءات، انظــر أيضــاً      ــات إىل ال ــيت تتضــمن طلب ال

التزامـات الـدول   ”الفصل احلادي عشر، اجلـزء السـادس املعنـون    
 .“من امليثاق ٤٨األعضاء مبوجب املادة 

ــارتان       ــس إشـ ــة إىل اجمللـ ــائل املوجهـ ووردت يف الرسـ
يف ســياق كانــت كلتامهــا )، ٧(الفقــرة  ٢صــرحيتان إىل املــادة 

ــابقتني       ــالتني متطـ ــي رسـ ــت. ففـ ــراق والكويـ ــني العـ ــة بـ احلالـ
مـــوجهتني إىل األمـــني العـــام  ١٩٩٨متوز/يوليـــه  ٢مـــؤرختني 

ــة العــراق   )١٦٦(وإىل رئــيس جملــس األمــن  ــر خارجي ، شــدد وزي
عمــال عــدوانيا ”فــرض مــنطقيت حظــر الطــريان ميثــل    علــى أن
ــال إن اســتناد      “ســافرا ــدد مــن األســباب. وق ــراق لع ضــد الع

) كمـربر  ١٩٩١( ٦٨٨حكومة الواليـات املتحـدة إىل القـرار    
لفرض منطقيت حظر الطريان يتناقض مع األحكام الـيت وردت  
يف ذلك القرار، وال سيما الفقرة الثانية من ديباجة القـرار الـيت   

) اليت حتظر على األمـم املتحـدة   ٧(الفقرة  ٢أشارت إىل املادة 
التــدخل يف الشــؤون الــيت هــي مــن صــميم الســلطان الــداخلي   
ألي دولة. وأردف قائال إن الفقرة السابعة من ديباجـة القـرار   

تأكيـــد التـــزام مجيـــع الـــدول األعضـــاء  تعيـــد ) ١٩٩١( ٦٨٨
واســتقالله بــاحترام ســيادة العــراق وســالمة وحدتــه اإلقليميــة   

موجهـة   ١٩٩٩شـباط/فرباير   ١٣رسالة مؤرخـة  بالسياسي. و
إىل األمني العام، اعترب ممثل العراق أن سـكوت األمـم املتحـدة    
ــة املتحــدة      ــات املتحــدة واململك ــهاكات الوالي إزاء تصــعيد انت
للمجال اجلـوي العراقـي لغـرض فـرض مـنطقيت حظـر الطـريان        

ة وخرقـا لألحكـام   سيشكل سابقة خطرية يف العالقـات الدوليـ  
العالقات. وسيشكل انتـهاكا، بوجـه   تلك واملواثيق اليت حتكم 

خاص، لقاعدة آمرة مـن قواعـد القـانون الـدويل تقضـي بعـدم       
تؤكــده التــدخل يف الشــؤون الداخليــة للــدول، األمــر الــذي      

ــادة ــرة  ٢ املـ ــيت ٧(الفقـ ــدة   ال ) الـ ــم املتحـ ــىت لألمـ ــوغ حـ تسـ
ــا ــيت تكــون    ذاهت ــدخل يف الشــؤون ال ــن صــميم الســلطان   الت م

  .)١٦٧(الداخلي للدول
__________ 

)١٦٦(  S/1998/606.  
)١٦٧(  S/1999/153.  
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ووردت خـــالل مـــداوالت اجمللـــس عـــدة إشـــارات        
)، يف حــني وردت اإلشــارة يف ٧(الفقــرة  ٢صــرحية إىل املــادة 

يف احلكـــم املتعلـــق بعـــدم الـــوارد مناســـبات أخـــرى إىل املبـــدأ 
ــاق.     ــه يف امليثـ ــوص عليـ ــة املنصـ ــؤون الداخليـ ــدخل يف الشـ التـ

وتتنـاول  السـت ذات الصـلة.   للحـاالت  دراسـات  ما يلـي   ويف
 ١١و  ١٠احلالــة يف بورونــدي؛ وتبحــث احلالتــان     ٩احلالــة 

تعاُمــل اجمللــس مــع احلالــة يف كوســوفو، مجهوريــة يوغوســالفيا 
 ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١االحتاديــة، يف ضــوء الرســالة املؤرخــة 

املوجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن نائـــب املمثـــل الـــدائم 
ــا  ــدا الشــمالية لــدى   للمملكــة املتحــدة لربيطاني العظمــى وأيرلن

 ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٢٧األمـــم املتحـــدة، والرســـالة املؤرخـــة 
املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم للواليــات 
ــالة املؤرخــة        ــم املتحــدة، والرس ــة لــدى األم املتحــدة األمريكي

املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن       ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤
. وتتعلـق  )١٦٨(اد الروسي لدى األمم املتحدةاملمثل الدائم لالحت

ــة  ــان    ١٢احلالـ ــان األخريتـ ــاول احلالتـ ــا. وتتنـ ــة يف ألبانيـ باحلالـ
املناقشـــات املواضـــيعية بشـــأن محايـــة املـــدنيني يف الرتاعـــات       

) ودور جملـــس األمـــن يف منـــع نشـــوب  ١٣املســـلحة (احلالـــة 
  ).١٤الرتاعات املسلحة (احلالة 

  
    ٩احلالة   
    ياحلالة يف بوروند  
كـانون الثاين/ينـاير    ٥، املعقودة يف ٣٦١٦يف اجللسة   
كــانون  ٢٩، نظــر جملــس األمــن يف الرســالة املؤرخــة   ١٩٩٦

ــيس    ١٩٩٥األول/ديســمرب  ــام إىل رئ املوجهــة مــن األمــني الع
. وقد أعـرب األمـني   )١٦٩(اجمللس بشأن التطورات يف بوروندي

ــالغ إزاء اســتمرار ال    عنــف العــام يف تلــك الرســالة عــن قلقــه الب
واشتداد التصاعد يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف بورونـدي.  

__________ 

)١٦٨(  S/1998/223  وS/1998/272  وS/1999/320.على التوايل ،  
)١٦٩(  S/1995/1068.  

وبسبب وجود خطـر حقيقـي لتـدهور احلالـة إىل حـد انفجـار       
العنف العرقي على نطاق واسـع، اقتـرح األمـني العـام أن ُيقـام      
يف زائري، رهنا مبوافقة حكومتها، وجـود عسـكري قـادر علـى     

ــة يف بورونـــدي    ــرعة إذا تـــدهورت احلالـ ــأة، التـــدخل بسـ فجـ
تدبري وقـائي قـد يسـاعد علـى اجتنـاب تكـرار األحـداث         وهو

  .)١٧٠(املأساوية يف رواندا
ــرئيس صــدر يف اجللســة نفســها أحــاط    بو   ــان مــن ال بي

اجمللـس علمـا باملقترحـات املشـار إليهـا يف رسـالة األمـني العــام        
املقترحـــات تلـــك املـــذكورة أعـــاله، وقـــال إنـــه ســـينظر يف     

  .)١٧١(تقدم هبا األمني العامواملقترحات األخرى اليت قد ي
رد  ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٨رســالة مؤرخــة بو  

ممثــل بورونــدي علــى اقتــراح األمــني العــام إقامــة قــوة للتــدخل 
الســـريع، وقـــال إن خطـــة إقامـــة قـــوة للتـــدخل ليســـت أمـــرا   

أي انتشـــار  “شـــبح”مناســـب فحســـب، بـــل إن جمـــرد   غـــري
  .)١٧٢(عسكري يف بوروندي يفاقم األزمة

 كــانون الثــاين/ ٢٩، املعقــودة يف ٣٦٢٣لســة ويف اجل  
األمـني   ه، وجه ممثل بوروندي االنتبـاه إىل مـا قالـ   ١٩٩٦يناير 

 )١٧٣(١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٦العــام يف رســالته املؤرخــة 
خالف يف الرأي بني املسؤولني البورونـديني بشـأن   عن وجود 

مـة  وأفضل السبل ملعاجلة األزمة، وأكد أن املوقف الرمسي حلك
ــده ــدخل العســكري يف     بل ــرفض باإلمجــاع الت واضــح، وأهنــا ت

ــه لــرتع فتيــل األزمــة يف بورونــدي، مــن     بورونــدي. وأكــد أن
املهم التأكيـد علـى تفـوق الدبلوماسـية احلكيمـة علـى التـدخل        

  .)١٧٤(العسكري
__________ 

  املرجع نفسه.  )١٧٠(
)١٧١(  S/PRST/1996/1.  
)١٧٢(  S/1996/40.  
)١٧٣(  S/1996/36.  
)١٧٤(  S/PV.3623 ٧إىل  ٥، الصفحات.  
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) املتخــذ يف اجللســة نفســها ١٩٩٦( ١٠٤٠وبــالقرار   
طـوات األخـرى   طلب اجمللس إىل األمـني العـام أن ينظـر يف اخل   

ذات الطابع الوقائي اليت قد يلزم اختاذهـا لـتاليف تـدهور احلالـة     
يقـدم  أن أكثر، وأن يضع خططا احتياطية حسب االقتضـاء، و 

إىل اجمللـــس تقريـــرا عـــن احلالـــة، مبـــا يف ذلـــك حالـــة اخلطـــط   
  .)١٧٥(االحتياطية
، قــــدم األمــــني العــــام ١٩٩٦شــــباط/فرباير  ١٥ويف   

ر فيه اإلعراب عن يقينـه مـن أن   كر ،)١٧٦(تقريرا عن بوروندي
اتباع هنـج حـازم يشـمل التخطـيط للطـوارئ لتفـادي حـدوث        
كارثة إذا فشلت الدبلوماسية الوقائية، مبا يف ذلـك إنشـاء قـوة    
متعــددة اجلنســيات للتــدخل اإلنســاين يف إطــار الفصــل الســابع 
من امليثاق، من شأنه أن حيسـن مـن فـرص إقنـاع األطـراف يف      

  مبزيد من املرونة.بوروندي بالتحلي 
ــة    ــودة يف ٣٦٣٩ويف اجللســـ ــارس  ٥، املعقـــ آذار/مـــ
، قال ممثل بوروندي إن األمني العـام نـادى بإحلـاح يف    ١٩٩٦

لالنقضـاض  ”تقريره بإقامـة قـوة عسـكرية متعـددة اجلنسـيات      
علـــى بورونـــدي ألوهـــى ســـبب، كمـــا يـــنقض النســـر علـــى   

 . وأكــد االســتعداد التــام جلــيش بورونــدي للتصــدي “فريســته
ألي محلــة، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت تتخفــى وراء قنــاع 

علـــى أن هنـــاك أســـبابا تـــدفع  اشـــددمإنســـاين أو عســـكري، 
إىل مقاومة فكرة القوات األجنبيـة، ولـيس ذلـك     ة بلدهحكوم

االحتمال. ومـن بـني   ذلك فحسب، بل جمرد اإلشارة إىل مثل 
اك األسباب، أشار املتكلم إىل أن امليثـاق سـيتعرض النتـه   تلك 

) حتظـر علـى األمـم املتحـدة     ٧(الفقـرة   ٢صارخ، إذ إن املادة 
ــوة       ــال إن الق ــدوهلا األعضــاء. وق ــة ل ــيادة الوطني املســاس بالس

ــيت    ــيات، الـ ــددة اجلنسـ ــكرية املتعـ ــوب  ”العسـ ــا ثـ ــع عليهـ ُخلـ
، ستكون وصمة عار يف جبني دولة بورونـدي، وإنـه   “إنساين

__________ 

  .٧و  ٥)، الفقرتان ١٩٩٦( ١٠٤٠القرار   )١٧٥(
)١٧٦(  S/1996/116.  

ــ ــدي وجيشــ     ةيف حال ــة بورون ــإن حكوم ــة، ف ــوع الكارث ها وق
اللذان سيقرران مـا إذا كانـا سـيطلبان املسـاعدة اإلنسـانية       مها

  .)١٧٧(ومىت يطلباهنا
ويف اجللسة نفسها، أعرب العديد مـن أعضـاء اجمللـس      

عــــــن تأييــــــدهم ملواصــــــلة التخطــــــيط للطــــــوارئ هبــــــدف  
ــوة ألغــراض إنســانية    أو االســتجابة ــدخل بق ــدهورت الت إذا ت

ف وخــرج عــن  دائــرة العنــ اتســعت اإلنســانية أكثــر و  احلالــة
الصدد، قالت ممثلة الواليـات املتحـدة   ذلك ويف  .)١٧٨(السيطرة

ــف الفصــائل يف        ــادة خمتل ــان أال يســيء ق ــة مبك ــن األمهي ــه م إن
ــه، موضــحة أن       ــدويل ودوافع ــا اجملتمــع ال ــم نواي ــدي فه بورون

ــوّ   ال ــل يقـ ــدويل يف أي عمـ ــع الـ ــلحة للمجتمـ ــيادة مصـ ض سـ
ــة إن اهلــدف ببســاطة هــو ا   لتشــجيع بورونــدي. وأردفــت قائل

علــى بلــوغ نتــائج يف بورونــدي تكــون متســقة مــع مبــادئ        
حقــوق اإلنســان املعتــرف هبــا دوليــا، ومــع العمليــتني القانونيــة  
والدستورية يف بوروندي. وأشارت إىل املخـاوف الـيت أثـريت    
ــال     ــوارئ الحتمـ ــيط للطـ ــرد التخطـ ــواب جمـ ــول مـــدى صـ حـ

أن حكومـــة  مؤكـــدةاســـتئناف العنـــف علـــى نطـــاق واســـع،  
خطــوة ضــرورية. تلـك  املتحــدة تعتقـد مــع ذلــك أن   الواليـات 

وقالـــت إن التخطـــيط للطـــوارئ الـــذي يطالـــب بـــه مشـــروع 
هو على وجه الدقة نـوع مـن العمـل كـان متـوخى       )١٧٩(القرار

 .)١٨٠(عنــدما أنشــأت األمــم املتحــدة نظــام ترتيباهتــا االحتياطيــة
ــاع جملــس        ــده التب ــه عــن تأيي ــا مــن جهت ــل نيجريي وأعــرب ممث

ــدي،   ياســة الس األمــن ــدائم إزاء التطــورات يف بورون تأهــب ال
__________ 

)١٧٧(  S/PV.3639 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
ــفحتان   امل  )١٧٨( ــه، الصــ ــع نفســ ــدة)؛   ١٠و  ٩رجــ ــة املتحــ (اململكــ

(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحتان   ١٥إىل  ١٣والصـــفحات 
ــفحتان    ١٩و  ١٨ ــا)؛ والصــــ ــة كوريــــ  ٢٤و  ٢٣(مجهوريــــ

  (بوتسوانا).
)١٧٩(  S/996/162.  
)١٨٠(  S/PV.3639 ١٤، الصفحة.  
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ــا يف ذلــك التخطــيط للطــوارئ هبــدف التــدخل اإلنســاين.       مب
ــن     مث ــتعدادات م ــود أو اس ــدا أن أي جه ــك اســتدرك مؤك ذل

القبيـــل جيـــب أن حتتـــرم ســـيادة بورونـــدي والرغبـــة املعلنـــة       
الشــرط ذلــك إن أي مبــادرة حتــاول جتاهــل قــال حلكومتــها. و

ة وميكـن أن تـؤدي يف النهايـة إىل    ستكون حمفوفة مبصاعب مجـ 
وأكــد ممثــل الصــني أن الشــؤون الداخليــة  .)١٨١(نتــائج عكســية

ألي بلــد جيــب أن يتــوىل تســويتها شــعب ذلــك البلــد نفســه.    
أن يقدم املساعدة، ولكن لـيس  بوسعه اجملتمع الدويل قال إن و

بوسعه أن ميارس التدخل باسم تقدمي املساعدة. وأردف قـائال  
يف مـا يتعلـق مبشـروع القـرار هـو أنـه        بلـده  ةإن مفهوم حكوم

ــذه اجمللـــس يف      ــذي يتخـ ــراء الـ ــوع اإلجـ ــن نـ ــر عـ بغـــض النظـ
ــدخل اإلنســاين، جيــب أن يتشــاور       ــك الت ــا يف ذل املســتقبل، مب

مع البلـد املعـين، وحيصـل علـى موافقتـه، وينـاقش علـى        اجمللس 
  .)١٨٢(حنو شامل آراء مجيع األطراف

وع القـــرار مـــد اجمللـــس مشـــرويف تلـــك اجللســـة، اعُت  
)، ومـــن ضـــمن مـــا جـــاء يف ١٩٩٦( ١٠٤٩بوصـــفه القـــرار 

ــام      ــة إىل القيــ ــة امللحــ ــلم باحلاجــ ــس، إذ يســ ــرار أن اجمللــ القــ
باســتعدادات ترمــي إىل اســتباق ومنــع تفــاقم األزمــة احلاليــة يف 
بورونــدي، يشــجع األمــني العــام علــى مواصــلة مشــاوراته مــع  

ـــ   ــدة األفريقي ــة الوحـ ــة ومنظمـ ــاء املعنيـ ــأن الـــدول األعضـ ة بشـ
التخطــيط للطــوارئ مــن أجــل االســتجابة اإلنســانية الســريعة    

انتشر العنف على نطاق واسع أو طرأ تـدهور خطـري علـى     إذا
  .)١٨٣(احلالة اإلنسانية يف بوروندي

ــؤرخ        ــره املــ ــس يف تقريــ ــام اجمللــ ــني العــ ــغ األمــ وأبلــ
ــوة الطــوارئ     ١٩٩٦آب/أغســطس  ١٥ ــق بق ــا يتعل ــه يف م أن

__________ 

  .٣٠إىل  ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٨١(
  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٢(
)، الفقرة احلاديـة عشـرة مـن الديباجـة،     ١٩٩٦( ١٠٤٩القرار   )١٨٣(

  من املنطوق. ١٣والفقرة 

قليـل مـن البلـدان تقـدمي قـوات       املقترح إنشاؤها، عـرض عـدد  
  .)١٨٤(ومل يعرض أي بلد تويل قيادة قوة متعددة اجلنسيات

  
    ١٠احلالة   
موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ١١رسالة مؤرخة   

رئيس جملس األمن من نائب املمثل الدائم للمملكـة  
املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لــدى  

      )١٨٥(دةاألمم املتح
موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ٢٧ة رسالة مؤرخ  

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

آذار/مـــــارس  ٣١، املعقـــــودة يف ٣٨٦٨يف اجللســـــة   
، الـــذي )١٨٧()١٩٩٨( ١١٦٠، اختـــذ اجمللـــس القـــرار ١٩٩٨

ــه جلــوء قــوات الشــرطة الصــربية إىل اســتعمال القــوة        أدان في
ــوفو،   املف ــاملني يف كوسـ ــاهرين املسـ ــدنيني واملتظـ ــد املـ ــة ضـ رطـ

وكــذلك مجيــع أعمــال اإلرهــاب الــيت يقــوم هبــا جــيش حتريــر   
كوســـوفو أو غـــريه مـــن اجلماعـــات أو األفـــراد، وكـــل دعـــم  
خــارجي ألنشــطة اإلرهــاب يف كوســوفو، مبــا يف ذلــك الــدعم 
باملال والسالح والتدريب. وقرر اجمللس أيضـا، وهـو يتصـرف    

صــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، ألغــراض  مبوجــب الف
تعزيــز الســلم واالســتقرار يف كوســوفو، أن متنــع مجيــع الــدول  

واملـــواد املتصـــلة هبـــا مـــن مجيـــع األنـــواع، إىل  ،بيـــع األســـلحة
__________ 

)١٨٤(  S/1996/660.  
)١٨٥(  S/1998/223.  
)١٨٦(  S/1998/272.  
ــة    )١٨٧( ــاع عضــو     ١٤اتُّخــذ بأغلبي ــع امتن ــل ال شــيء، م صــوتا مقاب

  واحد (الصني) عن التصويت.
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مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، مبا فيها كوسوفو، أو تزويـدها  
  .)١٨٨(هبا

ــل كوســتاريكا إن محا      ــال ممث ــك اجللســة، ق ــة ويف تل ي
حقوق اإلنسان ليست مسألة مقيدة حصـرا بالواليـة الداخليـة    

الصدد عن اعتقاده بأن هنـاك ظروفـا   ذلك للدول. وأعرب يف 
احلقوق األساسـية بدرجـة مـن    لتلك معينة تنطوي على انتهاك 

اخلطــورة حبيــث يشــكل، يف حــد ذاتــه وبذاتــه، هتديــدا للســالم 
ء جملــس واألمــن الــدوليني، مســوغا بــذلك علــى حنــو تــام جلــو  

األمن إىل استخدام الصـالحيات املمنوحـة لـه مبوجـب الفصـل      
ــاق   ــن امليث ــه     .)١٨٩(الســابع م ــل ســلوفينيا عــن اتفاق وأعــرب ممث

من يرى أن احلالة يف كوسوفو ما فتئت تثري قلقا دوليـا لـه    مع
لــذلك فاحلالــة ال ميكــن أن  و، قليــلمــا يــربره منــذ وقــت غــري  

ا حتولـت بالفعـل إىل   توصف بعد اآلن بأهنا مسـألة داخليـة ألهنـ   
وقـال   .)١٩٠(هتديـد حيـدق بالسـالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة      

ــربر األعمــال     ــها أن ت ممثــل اململكــة املتحــدة إن بلغــراد ال ميكن
القمعيــة املرتكبــة خــالل األســابيع األخــرية بأهنــا شــأن داخلــي   
حبت، معتربا أن انتهاكات حقـوق اإلنسـان أمـر يهـم اجلميـع،      

فــض حــدة التــوتر يف املنطقــة قبــل أن  وشــدد علــى ضــرورة خ 
وأعـرب   .)١٩١(تتسبب يف زعزعة االستقرار يف البلدان اجملـاورة 

ممثــــل الواليــــات املتحــــدة مــــن جديــــد عــــن موقــــف فريــــق  
أن احلالــة يف كوســوفو ليســت جمــرد شــأن وهــو  )١٩٢(االتصــال
 .)١٩٣(ذات أثــر مباشــر علــى االســتقرار اإلقليمــي بــل داخلــي، 

__________ 

ثالثـــــة مـــــن الديباجـــــة، )، الفقـــــرة ال١٩٩٨( ١١٦٠القـــــرار   )١٨٨(
  من املنطوق. ٨  والفقرة

)١٨٩(  S/PV.3868 ٤و  ٣، الصفحتان.  
  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٠(
  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩١(
كان فريق االتصال مكونا من االحتاد الروسـي وأملانيـا وإيطاليـا      )١٩٢(

  وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
)١٩٣(  S/PV.3638 ١٥و  ١٤، الصفحتان.  

ــى     ــتكلمني آخــرين عل ــدة م ــدد ع ــة يف كوســوفو   وش أن احلال
تشــكل هتديــدا للســالم واألمــن الــدوليني بالفعــل، وأن تــدخل  

  .)١٩٤(اجمللس ضروري
ــاق        ــرغم مــن أن امليث ــه علــى ال ــل إن ــل الربازي ــال ممث وق

جيسد مبدأ عدم التـدخل يف الشـؤون الـيت ُتعتـرب أساسـا ضـمن       
أعضــاء اجمللــس مجيعــا أن  يــدرك الواليــة الداخليــة ألي دولــة،  

ال خيــل بتطبيــق تــدابري اإلنفــاذ مبوجــب الفصــل      املبــدأ ذلــك 
). وقــال املــتكلم إن بعــض ٧(الفقــرة  ٢الســابع، وفقــا للمــادة 

املراقبني يذهبون يف السنوات األخرية إىل حـد التلمـيح إىل أنـه    
رمبــا يكــون هنــاك ميــل إىل جعــل حــاالت الطــوارئ خاضــعة    

بـدأ عـدم   مل األحكام الفصـل السـابع مـن امليثـاق، وذلـك تفاديـ      
لو كان صحيحا لكان األمـر تشـويها   ذلك لتدخل، معتربا أن ا

ــادة     ــه امل ــنص علي ــذي ت ــتثناء ال ــرة  ٢لالس ــا  ٧(الفق ــو م )، وه
  .)١٩٥(يتناىف مع القصد األصلي

غري أن السيد فالديسـالف يوفـانوفيتش ذهـب إىل أن      
حـىت ذلـك   مقاطعـة صـربية ظلـت دائمـا، و    ميتوهيـا  كوسوفو و

ة صـربيا. مث أكـد أن عقـد    ، جـزءا ال يتجـزأ مـن مجهوريـ    احلني
جملــس األمــن تلــك اجللســة واختــاذه قــرارا أمــران غــري مقبــولني 
لــدى حكومــة مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة ألن املوضــوع   
املطروح من املسائل الـيت ُتعتـرب مـن الشـؤون الداخليـة لصـربيا       

تعتـرب  حكومـة بلـده   ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية. وقال إن 
الداخليـة ال ميكـن أن تكـون موضـوع مداولـة      املسألة تلك أن 

املوافقة مل تصـدر  تلك دون موافقتها، وإن بيف أي حمفل دويل 
اإلجــراء متــذرعا  ذلــك أبــدا. واعتــرب أن جملــس األمــن اختــذ     

ــال شــرطة مكافحــة اإلرهــاب يف كوســوفو       ــن أعم ــني م بعمل
يا، املقاطعة الصربية ذات احلكم الذايت، وأنه ال وجـود  هوميتو

__________ 

ــفحة     )١٩٤( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحتان   ٣املرجـ ــان)؛ والصـ  ٦و  ٥(اليابـ
(الربتغـــال)؛ والصـــفحتان  ١١و  ١٠(الســـويد)؛ والصـــفحتان 

  (كرواتيا). ٢٩(أملانيا)؛ والصفحة  ٢٢و  ٢١
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٥(
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ــرتاع م ــيس   هســلح يف كوســوفو وميتو ل ــه ل ــا. وخلــص إىل أن ي
، ولـيس هنـاك هتديـد للسـالم واألمـن،      انتشـار هناك أي خطـر  

وأكد ممثل  .)١٩٦(وال أساس للتذرع بالفصل السابع من امليثاق
ــد أن حكومــ    ــن جدي ــدهاالحتــاد الروســي م ــذ   ة بل ــربت من اعت

البداية أن األحداث األخـرية يف كوسـوفو شـأن داخلـي خيـص      
ــة يو ــه إذا كــان    مجهوري ــائال إن ــة. وأردف ق غوســالفيا االحتادي

لألحــداث يف كوســوفو أثــر ســليب علــى الصــعيد اإلقليمــي،       
ــة يف كوســوفوتشــكل  ال ــدها  ،احلال ــالرغم مــن درجــة تعقي  ،ب

هتديدا للسالم واألمن اإلقليميني، ناهيك عـن أن هتـدد السـالم    
وشـــدد ممثـــل الصـــني أيضـــا علـــى أن   .)١٩٧(واألمـــن الـــدوليني

ــة يوغوســالفيا   كوســوفو جــز  ء ال يتجــزأ مــن أراضــي مجهوري
االحتاديــة، ومــن مث فمســألة كوســوفو مســألة داخليــة ختــص       
اجلمهوريــة االحتاديــة. وأكــد املــتكلم أن اجمللــس إذا تــدخل يف  

ل ذلـك سـابقة   دون طلـب مـن البلـد املعـين، فرمبـا شـكّ      بـ نزاع 
  .)١٩٨(سيئة وترتبت عليه آثار سلبية أوسع نطاقا

  
    ١١احلالة   
موجهـة إىل   ١٩٩٩آذار/مـارس   ٢٤لة مؤرخة رسا  

ــاد     ــدائم لالحتـ ــل الـ ــن املمثـ ــن مـ ــيس جملـــس األمـ رئـ
    )١٩٩(الروسي لدى األمم املتحدة

موجهــة إىل  ١٩٩٩آذار/مــارس  ٢٤رســالة مؤرخــة ب  
رئيس جملس األمن، طلب ممثل االحتاد الروسـي عقـد اجتمـاع    

ســببها  “حالــة خطــرية للغايــة”عاجــل جمللــس األمــن للنظــر يف 
مل العسكري الذي قامت به منظمة حلف مشال األطلسـي  الع

  .)٢٠٠(من جانب واحد ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
__________ 

  .٢٠إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٦(
  .١٢و  ١١نفسه، الصفحتان  املرجع  )١٩٧(
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٨(
)١٩٩(  S/1999/320.  
  املرجع نفسه.  )٢٠٠(

آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٣٩٨٨ويف اجللســــة   
اســــتجابةً للرســــالة املــــذكورة أعــــاله، قــــال الســــيد   ١٩٩٩

يوفـــانوفيتش إن مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة مل هتـــدد أي 
لسالم واألمن يف املنطقة. بل تعرضت للـهجوم  بلد، ومل هتدد ا

ألهنـــا ســـعت إىل حـــل مشـــكلة داخليـــة واســـتخدمت حقهـــا  
ــن     ــزء مـ ــال جـ ــع انفصـ ــاب ومنـ ــة اإلرهـ ــيادي يف مكافحـ السـ

وشـدد   .)٢٠١(أراضيها كان ينتمـي دائمـا لصـربيا ويوغوسـالفيا    
ــه مـــع مـــن يـــرى أن     ممثـــل اهلنـــد، بعـــد أن أعـــرب عـــن اتفاقـ

ن أراضــــي مجهوريــــة كوســــوفو معتــــرف بكوهنــــا جــــزءاً مــــ
ــة ذات الســيادة، علــى أن األمــم املتحــدة    يوغوســالفيا االحتادي

)، دور يف تســـوية ٧(الفقـــرة  ٢لـــيس هلـــا، مبوجـــب املـــادة    
املشاكل السياسية الداخلية. وقـال إن االسـتثناء الوحيـد الـذي     

تطبيـق تـدابري القمـع الـواردة     ”) هو ٧(الفقرة  ٢أوردته املادة 
اف قـائال إن اهلجمـات مل يـأذن هبـا     ، وأضـ “يف الفصل السابع

ــا    ــابع، ولــــذلك فإهنــ اجمللــــس، عمــــال مبقتضــــى الفصــــل الســ
مشـروعة. وتعليقـا علـى القـول بـأن اهلجـوم سـيتوقف إذا         غري

قـوات حلفـظ   ”قبلت حكومة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    
علـى أراضـيها،    “السالم تابعـة ملنظمـة حلـف مشـال األطلسـي     

 ٢دوره يشـكل انتـهاكا للمـادة    بـ ذلـك  شدد املـتكلم علـى أن   
) ألن أي عمليـــة حلفـــظ الســـالم ال ميكـــن نشـــرها ٧(الفقـــرة 

. وأعــرب ممثــل الصــني عــن    )٢٠٢(مبوافقــة احلكومــة املعنيــة   إال
مع من يرى أن مسألة كوسوفو مسألة داخلية ختص مجهوريـة  
ــة، وأكــد أن الصــني تعــارض التــدخل يف    يوغوســالفيا االحتادي

لدول األخرى حتت أي ذريعة وبأي شـكل  الشؤون الداخلية ل
  .)٢٠٣(من األشكال

__________ 

)٢٠١(  S/PV.3988 ١٦و  ١٥، الصفحتان.  
  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٢(
  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٣(
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ــرارين  رأى و    ١١٩٩ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أن القـ
) اعترفا بأن احلالـة يف كوسـوفو   ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨(

تشــكل هتديــدا للســالم واألمــن يف املنطقــة وأشــارا إىل الفصــل  
ــاق. و  ــن امليثـ ــابع مـ ــال السـ ــات  قـ ــل لالتفاقـ ــراد مل متتثـ إن بلغـ

مهات املربمة مع منظمـة حلـف مشـال األطلسـي ومنظمـة      والتفا
األمن والتعاون يف أوروبـا للتحقـق مـن امتثاهلـا ملطالـب جملـس       
األمن. واألعمال اليت تقوم هبا مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    

الوثيقــة اخلتاميــة هللســنكي،   مبوجــب تنتــهك أيضــا التزاماهتــا   
دويل حلقــــوق باإلضــــافة إىل التزاماهتــــا مبقتضــــى القــــانون الــــ 

اإلنسان. ولذلك ال ميكن اعتبار تصرفات بلغراد يف كوسـوفو  
. وقال ممثل فرنسا من جهته إن اإلجـراءات  )٢٠٤(مسألة داخلية

الــيت تتخــذها منظمــة حلــف مشــال األطلســي جــاءت ردا علــى 
ــة    ــا الدوليـ ــة اللتزاماهتـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــهاك مجهوريـ انتـ

جملس األمـن املتخـذة   قرارات عن الناشئة على وجه اخلصوص 
ه بلـد  . وقال ممثل سلوفينيا إن وفـد )٢٠٥(يف إطار الفصل السابع

يتوقع أن ُتنفذ إجراءات منظمة حلف مشال األطلسي يف إطـار  
التقيد التام باملعايري املوضوعية احملددة يف قرارات جملـس األمـن   
ذات الصلة. وأعرب املتكلم أيضا عن اتفاقه مـع مـن يـرى أن    

ف ) مـن امليثـاق ال تنطبـق، ألن اجمللـس صـنّ     ٧فقرة (ال ٢املادة 
للسـالم واألمـن يف املنطقـة،    على أهنا هتديد احلالة يف كوسوفو 

ــداخلي       ــن صــميم الســلطان ال ــذلك فهــي ليســت مســألة م ول
. وأعرب ممثل هولندا عن موافقتـه علـى أن اجمللـس    )٢٠٦(للدولة

ينبغي له أن يشارك يف أي قـرار يقضـي بـاللجوء إىل اسـتعمال     
ذلـك  القوة، مشـددا علـى أنـه إذا تعـذر التوصـل إىل قـرار مـن        

بســبب التفســري املتصــلب ملفهــوم االختصــاص احمللــي  ”القبيــل 
لــن يســمح ، “مــن قبــل عضــو أو عضــوين دائمــني يف اجمللــس  

أهنـم يف  رأى بوقوع كارثة إنسانية. و ،ببساطة ،أعضاء اجمللس
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٤(
  .٩صفحة املرجع نفسه، ال  )٢٠٥(
  .٢١و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٦(

ملتـاح  احلالة سوف يتصرفون على األساس القـانوين ا تلك مثل 
أكثـر مـن   ”هو األساس املتاح يف حالة كوسوفو قائال إن هلم، 
  .)٢٠٧(“كاف

  
    ١٢احلالة   
    احلالة يف ألبانيا  
موجهــة إىل  ١٩٩٧آذار/مــارس  ٢٨رســالة مؤرخــة ب  

أبلغ ممثل ألبانيا اجمللس أنه يف أعقـاب   ،)٢٠٨(رئيس جملس األمن
االسـتثمارية، اجتاحـت اضـطرابات     “برياميـد ”اهنيار مشاريع 

عارمة مناطق بأكملها من البلد. وكان مـن احلتمـي أن تـؤدي    
حالة الفوضى الكاملة وانعـدام األمـن إىل تـدفق موجـة أخـرى      
ــا    ــرا إىل إيطاليـ ــرا وحبـ مـــن عشـــرات اآلالف مـــن الالجـــئني بـ
اجملاورة، مما أرغم احلكومـة أن تعلـن بـدورها حالـة الطـوارئ.      

ــة األمــن والتعــا    تلــك ويف ضــوء  ــة، وافقــت منظم ون يف احلال
أوروبا على تأييد االستعداد الذي أبدته بعض الدول األعضـاء  
للمشــاركة بقــوة عســكرية أو قــوة شــرطة يف محايــة األنشــطة   

القـوة ال بـد   تلـك  اإلنسانية يف ألبانيا. وترى حكومة ألبانيا أن 
أن حتصـــــل أيضـــــا علـــــى التأييـــــد واإلذن الضـــــروريني مـــــن 

  األمن.  جملس
آذار/مــــارس  ٢٨يف ، املعقــــودة ٣٧٥٨ويف اجللســــة   
يف معرض كالمه عـن قـوة احلمايـة     ،، أكد ممثل الصني١٩٩٧

ــد    ــا، أن وف ــرح نشــرها يف ألباني ــددة اجلنســيات املقت ــد املتع ه بل
يشعر بالقلق إزاء التطورات يف ألبانيا ويؤيـد اجلهـود السياسـية    
والدبلوماسية اليت يبذهلا اجملتمع الدويل، لكنه يعترب احلالة شـأنا  

ألبانيا. وقـال إن إذن جملـس األمـن بالقيـام بعمـل       داخليا خيص
يف أي بلد بسبب الرتاع الناجم عـن الشـؤون الداخليـة لـذلك     

__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٧(
)٢٠٨(  S/1997/259.  
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ذلـك  البلد ال يتفـق مـع أحكـام امليثـاق، ولـذلك ينبغـي تنـاول        
  .)٢٠٩(األمر مبنتهى احلذر

 ١١٠١ويف اجللســـة نفســـها، اختـــذ اجمللـــس القـــرار       
قــدمت بــه ، الــذي رحــب فيــه بــالعرض الــذي ت )٢١٠()١٩٩٧(

بعــض الــدول األعضــاء إلنشــاء قــوة محايــة متعــددة اجلنســيات  
ــانية بصــورة       ــاعدة اإلنس ــدودة لتيســري إيصــال املس ــة وحم مؤقت
مأمونة وعاجلة. وأذن اجمللـس أيضـا للـدول األعضـاء املسـامهة      
ــة      ــطالع بالعمليـ ــيات باالضـ ــددة اجلنسـ ــة املتعـ ــوة احلمايـ يف قـ

يئة بيئـة آمنـة لبعثـات    بطريقة حمايدة ونزيهة، واملساعدة على هت
املنظمات الدولية يف ألبانيا، مبا فيها املنظمات اليت تتوىل تقـدمي  

مبوجــب الفصــل متصــرفا املســاعدة اإلنســانية؛ وأذن كــذلك،  
السابع من امليثاق، لتلك الدول األعضاء بضـمان أمـن وحريـة    

  .)٢١١(حركة أفراد قوة احلماية املتعددة اجلنسيات
  

    ١٣احلالة   
    دنيني يف الرتاعات املسلحةمحاية امل  
ــة    ــودة يف ٣٩٧٧يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٢، املعقــ شــ
ــدا أعــرب ، ١٩٩٩ ــه يف العصــر عــن رأي مفــاده ممثــل هولن أن

احلديث، حيث معظـم احلـروب نزاعـات داخليـة، جيـب إجيـاد       
حـــل ملشـــكلة احلفـــاظ علـــى االتصـــال مـــع كـــال الطـــرفني        

القـانون اإلنسـاين   املتحاربني. وقال إنه ال ميكـن تعزيـز احتـرام    
إذا مل ُيســمح بإقامــة اتصــال مــع الطــرف الــذي لــيس دولــة يف 
حالــة الــرتاع الــداخلي بــني الدولــة وحركــة متــرد أو عصــيان.    

__________ 

)٢٠٩(  S/PV.3758 وقــد كــرر ممثــل الصــني تأكيــد تلــك  ٣، الصــفحة .
حزيران/يونيــــه  ١٩، املعقــــودة يف ٣٧٩١النقــــاط يف اجللســــة 

ــة    ١٩٩٧ ــوة احلمايــــ ــة قــــ ــس واليــــ ــدد اجمللــــ ــدما جــــ ، عنــــ
، S/PV.3791) (١٩٩٧( ١١١٤ات بــــالقرار اجلنســــي املتعــــددة
  ).٤الصفحة 

ــة    )٢١٠( ــاع عضــو     ١٤اتُّخــذ بأغلبي ــع امتن ــل ال شــيء، م صــوتا مقاب
  واحد (الصني) عن التصويت.

  .٤و  ٢)، الفقرتان ١٩٩٧( ١١٠١القرار   )٢١١(

ــل ــة      بـ ــون الدولـ ــدما تكـ ــدا عنـ ــر تعقيـ ــكلة أكثـ ــبح املشـ وتصـ
ــاب.       ذات ــارس اإلره ــذي مي ــي نفســها الطــرف ال الســيادة ه

عتقــدون أن وأعــرب املــتكلم عــن اختالفــه مــع أولئــك الــذين ي 
حـىت يف   “احلـل النـهائي  ”) من امليثاق توفر ٧(الفقرة  ٢املادة 
املـادة مبعـزل   تلـك  احلالة، وأكـد أنـه ال ينبغـي أبـدا قـراءة      تلك 

عن غريها. وأكد أن العبارات االفتتاحية للميثـاق ال تشـري إىل   
دول ذات سيادة وإمنا إىل شـعوب األمـم املتحـدة، والشـعوب     

باحلمايـة موضـوع املناقشـة. ولـذلك،     هي اليت جيب أن حتظـى  
فليس يف امليثاق مـا يـأذن ألي دولـة بإيقـاع الرعـب يف نفـوس       

وأعرب ممثل كندا عن اتفاقه مـع مـن يـرى أنـه      .)٢١٢(مواطنيها
وقـال إن  من واجب الـدول أن تكفـل محايـة مجيـع املـواطنني.      

ــدنيني وقــت الرتاعــات       ــدفاع عــن امل عمــل اجمللــس يف جمــال ال
يف حاالت ضعف هياكل الدولـة أو اهنيارهـا،    يكون، املسلحة

وســيلة لتخفيــف اخلطــر الــذي تواجهــه الــدول يف حــد ذاهتــا.   
ولذلك فمسؤولية اجمللس عن محاية املـدنيني مسـألة ملحـة مـن     
حيث وفاء اجمللس بواليتـه يف حـد ذاهتـا ولصـاحل تعزيـز سـيادة       
الدول. والتردد يف إشراك اجمللس الذي يـربره الـبعض باحلاجـة    

املبـدأ  ذلـك   احترام سيادة الدول ال يـؤدي إال إىل تقـويض   إىل
  .)٢١٣(نفسه

اجملتمــع الــدويل علــى ذلــك قــائال إن ورد ممثــل الصــني   
يســتطيع أن ينصــرف عــن األزمــات اإلنســانية، ومــع ذلــك    ال

فــإن االجتــاه الــراهن يف العالقــات الدوليــة إىل تســييس القضــايا 
ــة لل   ــؤون الداخليـ ــدخل يف الشـ ــانية والتـ ــذرائع  اإلنسـ ــدان بـ بلـ

  .)٢١٤(إنسانية يشكل مصدر قلق
ــة    ــودة يف ٣٩٨٠ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٢، املعقـ شـ
، قــال ممثــل مصــر إن الكــثري مــن الرتاعــات الــدائرة يف   ١٩٩٩

__________ 

)٢١٢(  S/PV.3977 ٢٤، الصفحة.  
  .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٣(
  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٤(
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الوقت الراهن إمنا هي نزاعات داخلية يف الدول أكثـر ممـا هـي    
ــدى       ــد امل ــن الضــروري حتدي ــذلك م ــدول، ول ــني ال نزاعــات ب

ــدخل   ــه لت ــم املتحــدة مــن أجــل تســوية    املســموح ب تلــك األم
أن اجملتمـــع الـــدويل جيـــب أن حيـــافظ علـــى  رأى الرتاعـــات. و

ســيادة الــدول باعتبارهــا اخلاصــية األساســية للدولــة الــيت يقــوم 
السـيادة مبـدأ أساسـي    ، قـائال إن  عليها النظـام الـدويل املعاصـر   

) مــن امليثــاق الــيت توضــح    ٧(الفقــرة  ٢أيضــا تتناولــه املــادة   
ــة  ــة     العالق ــداخلي للدول بــني مــا ُيعتــرب مــن صــميم الســلطان ال

والتــدابري الــيت ميكــن للمجلــس أن يلجــأ إليهــا عنــدما يتعــرض   
وقال ممثل العراق إن أي  .)٢١٥(السالم واألمن الدوليان للخطر

إجراء ُيتخذ يف إطار محاية املدنيني وقـت الـرتاع املسـلح جيـب     
رق تلــك خــ)، ألن ٧(الفقـرة   ٢أن حيتـرم بشــكل دقيـق املــادة   

أمـــام التـــدخل يف الشـــؤون  “ســـيفتح البـــاب واســـعا”املـــادة 
وقــال ممثــل إندونيســيا، مــن جهتــه، إنــه   .)٢١٦(الداخليــة للــدول

يأخـذ األسـبقية علـى القـوانني      البالنظر إىل أن القانون الدويل 
يف سياق حقوق الالجئني واملدنيني يف حـاالت  ينبغي الوطنية، 

عـدم انتـهاك   مـن أجـل   زن الـرتاع املسـلح إجيـاد نـوع مـن التـوا      
عدم انتهاك مقاصـد ميثـاق األمـم    ، والسيادة الوطنية من ناحية

وأكـد ممثـل اهلنـد أنـه      .)٢١٧(مـن ناحيـة أخـرى    املتحدة ومبادئـه 
ــدنيني وقــت       ــة امل ــة حبماي ــة املتعلق ــة جنيــف الرابع ــا التفاقي طبق
احلرب ليس هناك حق تلقائي للوصول إىل املدنيني املتضـررين  

من شأن ممارسة أي ضغط للوصول إلـيهم أن   من الرتاع، وإن
تشكل انتهاكا للقـانون اإلنسـاين الـدويل وسـيادة الـدول علـى       

  .)٢١٨(حد سواء
__________ 

)٢١٥(  S/PV.3980  االستئناف)٥و  ٤)، الصفحتان ١.  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٦(
)٢١٧(  S/PV.3980 ٢٥، الصفحة.  
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٨(

، رحـــب ممثـــل نيوزيلنـــدا علـــى العكـــس مـــن ذلـــكو  
محاية األفراد تتجـاوز الشـؤون الداخليـة    لكون بالقبول املتزايد 

ــة يف       ــة ليســت مطلق ــى أن الســيادة الوطني ــدول. وشــدد عل لل
  .)٢١٩(محاية املدنيني وقت الرتاع املسلحسياق 

ــودة يف ٤٠٤٦ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ١٧، املعق
، اليت نظـر اجمللـس فيهـا يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ        ١٩٩٩

عــــن محايــــة املــــدنيني يف الصــــراع   ١٩٩٩أيلول/ســــبتمرب  ٨
قال ممثل مصر إن فلسفة التقرير تقـوم علـى مـنح     ،)٢٢٠(املسلح

قـال  يتجاوز الدور احملدد حاليا يف امليثـاق. و  جملس األمن دورا
اإلطار القانوين لعمل اجمللس يتحدد باحترام مقاصد امليثاق إن 

ومبادئــه، وعلــى األخــص عــدم اللجــوء إىل اســتخدام القــوة       
تنفيــذا لقــرارات اجمللــس املتخــذة مبوجــب الفصــل الســابع.   إال

 وهـــذا يقتضـــي بالضـــرورة أن يرقـــى الـــرتاع إىل مرتبـــة هتديـــد
السالم الدويل أو اإلخالل به أو أن يشـكل عمـل مـا عـدوانا،     

حســـبما  ،وأال يتـــدخل اجمللـــس يف الشـــؤون الداخليـــة للـــدول
). وخبصــوص تقريــر األمــني العــام، ٧(الفقــرة  ٢قــررت املــادة 

قــال إن التقريــر يتجاهــل مبــدأ ضــرورة احلصــول علــى موافقــة  
يكون مـن  د قالدول على مسألة اختاذ اإلجراءات الوقائية اليت 

شأهنا انتهاك سيادهتا أو االنتقاص منها أو التأثري علـى وحـدهتا   
السياسـية أو ســالمتها اإلقليميـة، مناقضــا بـذلك املبــدأ املقــدس    

ــدول   ــاق واخلــاص بســيادة ال ــد   .)٢٢١(يف امليث ــل اهلن وأعــرب ممث
أيضــا عــن خماوفــه مــن أن بعــض التوصــيات الــواردة يف تقريــر   

يات الـيت جتعـل اجمللـس يطلـب     األمني العام، وخصوصـا التوصـ  
من الدول اجملاورة إتاحة وصول املساعدات اإلنسـانية، ونشـر   
مراقبني عسكريني دولـيني لرصـد احلالـة يف خميمـات املشـردين      

__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٩(
)٢٢٠(  S/1999/957.  
)٢٢١(  S/PV.4046  االستئناف)٢٣إىل  ٢١)، الصفحات ١.  
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داخليــا والالجــئني عنــدما ُيشــتبه يف وجــود مقــاتلني مســلحني   
  .)٢٢٢(وعناصر مسلحة، قد تشكل انتهاكا ملبدأ سيادة الدول

  
    ١٤احلالة   
    ر جملس األمن يف منع نشوب الرتاعات املسلحةدو  
ــة    ــودة يف ٤٠٧٢يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ٣٠، املعق
ــوفمرب  ــدا إن   ١٩٩٩ن ــل هولن ــال ممث ــة ، ق مواقــف ُتتخــذ يف  مث

ــه بفعاليــة يف    بعــض األحيــان تعتــرض اضــطالع اجمللــس بأعمال
جمال منع نشـوب الرتاعـات. وأردف قـائال إن كـل مـا يـورده       

منــع نشــوب الرتاعــات املســلحة يف الفصــلني امليثــاق خبصــوص 
إمنا صـيغ، يف مـا يبـدو، أخـذا      ٩٩السادس والسابع ويف املادة 

يف احلســبان مــا يقــع بــني الــدول مــن نزاعــات، بينمــا األغلبيــة   
الســاحقة مــن الرتاعــات املدرجــة يف جــدول أعمــال اجمللــس       

اخللفيـة،  تلـك  إزاء قال املتكلم إنـه  طابع داخلي حمض. و ذات
ا يتفـــق مجيـــع أعضـــاء اجمللـــس علـــى املقاصـــد واملبـــادئ وبينمـــ

ــادة       ــك امل ــا يف ذل ــاق، مب ــن امليث ــواردة يف الفصــل األول م  ٢ال
 ٢مــن املــادة  ٧أي تفســري صــارم للفقــرة  حيــول )، ٧(الفقــرة 

الواقـع، بـل يلغـي بالفعـل فعاليـة مجيـع       ذلـك  دون التكيف مـع  
وشـدد   أحكام امليثاق املتعلقة مبنع نشـوب الرتاعـات املسـلحة.   

) ليســـت بـــاملرة منطلـــق امليثـــاق ٧(الفقـــرة  ٢علـــى أن املـــادة 
ــيس      وال ــراهن. وأكــد أن جملــس األمــن ل ــهاه يف الوقــت ال منت

بوسعه، يف سياق منع نشوب الرتاعات، ترك التصـدي للحالـة   
ــدول مــىت هــددت التطــورات الســلبية يف تلــك     ــة يف ال الداخلي

__________ 

  .٣٠إىل  ٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٢(

ي إىل الـــدول بـــأن تتحـــول إىل فظـــائع واســـعة النطـــاق وتـــؤد
تشــريد مجــاعي للمــدنيني. وهــذا مــا ال ميكــن االعتــراض عليــه  

  .)٢٢٣(مبسوغ الوالية احمللية
ــة، يف معـــرض      ــة الليبيـ ــة العربيـ ــال ممثـــل اجلماهرييـ وقـ

، إنـه لـيس مـن    “التدخل ألسباب إنسـانية ”حديثه عن مفهوم 
الصـــعب إثـــارة مشـــكالت يف بلـــد مـــا لتربيـــر وتـــوفري غطـــاء  

 ومبيتة ختص مصاحل املتـدخلني  للتدخل الذي له غايات مسبقة
املشـكالت.  تلك فقط، وليس احلالة اإلنسانية للمتضررين من 

ــده   ــاال ببل ــتكلم مث ــه   ،وضــرب امل ــاه بأن فقــد نصــف  واصــفا إي
ــة      ــال إن اجلماهريي ــى االســتقالل، وق ســكانه لكــي حيصــل عل
العربية الليبية ليست إذن مستعدة ألن تقبـل بـأي قـرار خيـالف     

ــادة  ، ويعطـــي حقـــا للتـــدخل يف الشـــؤون    )٧(الفقـــرة  ٢املـ
حىت ولو كانت احلجـة املرفوعـة   ”الداخلية ألي دولة كانت، 

  .)٢٢٤(“عاليا للتغطية هي االعتبارات اإلنسانية
وشدد عدة متكلمني آخرين علـى أمهيـة تقيـد اجمللـس       

بالعمــل يف احتــرام كامــل لســيادة الــدول وســالمتها اإلقليميــة   
ــدأ عــ    ــا ملب ــية، ووفق ــدخل يف الشــؤون  ووحــدهتا السياس دم الت

  .)٢٢٥(الداخلية للدول
__________ 

)٢٢٣(  S/PV.4072 ٣٢و  ٣١، الصفحتان.  
  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(
 ١٨و  ١٧(الصـني)؛ والصـفحتان    ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٥(

(اإلمـارات العربيـة    ٣٩و  ٣٨(االحتاد الروسـي)؛ والصـفحتان   
 ٤٩(السودان)؛ والصفحة  ٤٧إىل  ٤٤املتحدة)؛ والصفحات 

 ٣)، الصــــــفحة ١ئناف (االســــــت S/PV.4072(بــــــيالروس)؛ و 
  (العراق). ٢٦(باكستان)؛ والصفحة  ٢١(مصر)؛ والصفحة 
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  اجلزء الثاين    
  من امليثاق) ٢٥و  ٢٤النظر يف وظائف جملس األمن وسلطاته (املادتان     

  
    ٢٤املادة  -ألف 

    ٢٤املادة   
رغبـــة يف أن يكـــون العمـــل الـــذي تقـــوم بـــه   ‐ ١  

األمم املتحدة سريعا فعاال، يعهد أعضاء تلك اهليئـة إىل جملـس   
من بالتبعـات الرئيسـية يف أمـر حفـظ السـلم واألمـن الـدويل        األ

ــه       ــهم يف قيام ــا عن ــس يعمــل نائب ــذا اجملل ــى أن ه ــون عل ويوافق
  بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات.

يعمــل جملــس األمــن، يف أداء هــذه الواجبــات   ‐ ٢  
ــا. والســلطات اخلاصــة       ــم املتحــدة ومبادئه ــاً ملقاصــد األم وفق

ألمن لتمكينـه مـن القيـام هبـذه الواجبـات مبينـة       املخّولة جمللس ا
  يف الفصول السادس والسابع والثامن والثاين عشر.

يرفــع جملــس األمــن تقــارير ســنوية، وأخــرى     ‐ ٣  
  .)١(خاصة، إذا اقتضت احلال إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها

  
    مالحظة  
خالل الفترة املستعرضة، مل ترد يف أي مـن القـرارات     

لرئاسـية الـيت اعتمـدها جملـس األمـن إشـارة صـرحية        والبيانات ا
ن مشـــروع قـــرار إشـــارة مـــن امليثـــاق. وتضـــمَّ ٢٤إىل املـــادة 
عتمد ألنـه مل حيصـل علـى    ، ولكنه مل ُي)٢(املادةتلك صرحية إىل 

  .)٣(األغلبية املطلوبة
__________ 

انظر الفصل السادس، اجلزء األول، القسم هـاء لالطـالع علـى      )١(  
) خبصوص التقرير السـنوي الـذي   ٣(الفقرة  ٢٤النظر يف املادة 

  يقدمه جملس األمن إىل اجلمعية العامة.
املوجهـة إىل   ١٩٩٩ارس آذار/م ٢٤خبصوص الرسالة املؤرخة   )٢(  

ــر    ــاد الروســــي، انظــ رئــــيس جملــــس األمــــن مــــن ممثــــل االحتــ
S/1999/328.الفقرة الثالثة من الديباجة ،  

  .S/PV.3989انظر   )٣(  

يف عــدد مــن القــرارات غــري أن اإلشــارة وردت ضــمنا   
لذي مينح األعضاُء مبوجبـه  إىل حكم امليثاق اوالبيانات الرئاسية 

وتتعلـق   .اجمللَس املسـؤولية الرئيسـية عـن حفـظ السـالم واألمـن      
القــرارات باملســائل املواضــيعية واملســائل اجلامعــة.   تلــك غالبيــة 

جملس األمن يف منع الرتاعـات  خبصوص دور فعلى سبيل املثال، 
تشـــرين  ٣٠املســـلحة، ورد يف مســـتهل بيـــان رئاســـي مـــؤرخ  

نظـــــر، يف إطـــــار ”أن جملـــــس األمـــــن  ١٩٩٩الثـــــاين/نوفمرب 
، يف “مســؤوليته األساســية عــن صــون الســلم واألمــن الــدوليني 

. )٤(الدور الـذي يضـطلع بـه يف منـع نشـوب الرتاعـات املسـلحة       
وخبصــوص احلالــة يف أفريقيــا، أعــرب اجمللــس، يف بيــان رئاســي   

ــه يضــطلع  ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ١٦مــؤرخ  ، بعــد أن ذكــر أن
ة مبوجب ميثاق األمم املتحدة يف جمال السـلم  باملسؤولية الرئيسي

واألمن الـدوليني، عـن التزامـه مبمارسـة هـذه املسـؤولية بالنسـبة        
. ويف حـاالت أخـرى، شـدد اجمللـس علـى مسـؤوليته       )٥(ألفريقيا

الرئيسية عن صون السلم واألمن الـدوليني أو أعـاد تأكيـدها أو    
  .)٦(االعتبار  أشار إليها أو وضعها يف

__________ 

  )٤(  S/PRST/1999/34.  
  )٥(  S/PRST/1998/28.  
)، ١٩٩٨( ١١٧٠خبصوص احلالة يف أفريقيـا، انظـر القـرارات      )٦(  

)، ١٩٩٨( ١١٩٦الفقــــــرة اخلامســــــة مــــــن الديباجــــــة؛ و    
ــرة ــة؛ و   الفقــــ ــن الديباجــــ ــة مــــ )، ١٩٩٨( ١١٩٧ السادســــ
ــرة ــانني    الفقــ ــة؛ والبيــ ــن الديباجــ ، S/PRST/1997/46األوىل مــ
، الفقــــــــرة األوىل. S/PRST/1998/35 اخلامســــــــة؛ و الفقــــــــرة

وخبصــوص مســؤولية جملــس األمــن عــن صــون الســالم واألمــن  
ــدوليني، انظــر القــرار   ــة مــ ١٩٩٨( ١١٧٢ال ــرة الثامن ن )، الفق

الديباجة. وخبصوص صـون السـالم واألمـن وبنـاء السـالم بعـد       
، الفقـــــرة الثانيـــــة. S/PRST/1998/38انتـــــهاء الـــــرتاع، انظـــــر 

وخبصوص محاية املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح، انظر القرار 
)، الفقــــــــرة اخلامســــــــة مــــــــن الديباجــــــــة؛ ١٩٩٩( ١٢٦٥
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ى ذلك، وردت إشارات ضـمنية إىل املبـدأ   وعالوة عل  
 تيف قـرارات اجمللـس الـيت تتناولـ     ٢٤املنصوص عليه يف املـادة  

حــاالت إقليميــة مــن قبيــل كوســوفو، ومجهوريــة يوغوســالفيا   
االحتادية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والعراق والكويت. 
وخبصــوص البنــود ذات الصــلة باحلالــة يف كوســوفو، مجهوريــة 

، أكــد اجمللــس مــن جديــد، يف القــرار  )٧(الفيا االحتاديــةيوغوســ
، ١٩٩٨تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٤) املؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٣

ــى عــاتق جملــس األمــن املســؤلية       ــاق، تقــع عل ــا للميث ــه، طبق أن
ــرار    ــدوليني، ويف القـ ــلم واألمـــن الـ ــية عـــن صـــون السـ الرئيسـ

ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٤ ــه  ١٠) امل ، وضــع ١٩٩٩حزيران/يوني
تباره مسؤولية اجمللـس الرئيسـية عـن صـون السـلم      اجمللس يف اع

ــدوليني  ــن الــ ــرارات   )٨(واألمــ ــة يف قــ ــام مماثلــ . ووردت أحكــ
ويف  .)٩(املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطيـة خبصوص احلالة 

، ١٩٩٩كـانون الثاين/ينــاير   ٣٠مـذكرة مـن الـرئيس مؤرخـة     
اء أنشئت هبا ثالثة أفرقة منفصلة تتعلق بـالعراق، ذُكـر أن إنشـ   

األفرقة جاء وفقا للمسؤولية األولية اليت يسـندها ميثـاق األمـم    
  .)١٠(جملس األمن يف صون السلم واألمن الدولينيإىل املتحدة 

__________ 

، الفقــــرة الرابعــــة. وخبصــــوص األســــلحة     S/PRST/1999/6 و
  ، الفقرة األوىل.S/PRST/1999/28غرية، انظر الص

ــة   هــذا يشــمل   )٧(   ــود جــدول األعمــال املعنون رســالة مؤرخــة  ”بن
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن   ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١

نائب املمثل الدائم للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا   
ــدة  ــم املتحـــ ــمالية لـــــدى األمـــ ــة ” ؛ و“الشـــ ــالة مؤرخـــ رســـ

ــارس آذار/  ٢٧ ــن      ١٩٩٨م ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
؛ “املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكيـة لـدى األمـم املتحـدة    

 ١١٩٩  )، و١٩٩٨( ١١٦٠قـــــــرارات جملـــــــس األمـــــــن ” و
  .“)١٩٩٩( ١٢٣٩)، و ١٩٩٨( ١٢٠٣)، و ١٩٩٨(

ــراران   )٨(   ــة؛  ١٩٩٨( ١٢٠٣القـ ــن الديباجـ ــابعة مـ ــرة السـ )، الفقـ
  األوىل من الديباجة. )، الفقرة١٩٩٩( ١٢٤٤  و

)، الفقــــرة الثانيــــة مــــن الديباجــــة؛ ١٩٩٩( ١٢٥٨القــــراران   )٩(  
  )، الفقرة الثانية من الديباجة.١٩٩٩( ١٢٧٩  و

  )١٠(  S/1999/100 ١، الفقرة.  

وإضــــــافة إىل ذلــــــك، وردت إشــــــارة صــــــرحية إىل    
. )١١(خبصوص قائمة املسـائل املعروضـة علـى اجمللـس     ٢٤ املادة

 ١٩٩٦آب/أغســطس  ٢٩ففــي مــذكرة مــن الــرئيس مؤرخــة 
من اإلجراءات املبسـطة املتعلقـة بقائمـة املسـائل املعروضـة      تتض

علـــى اجمللـــس، اســـتذكر أعضـــاء اجمللـــس املســـؤولية الرئيســـية  
ــادة    ــب املــ ــس مبوجــ ــون     ٢٤للمجلــ ــن صــ ــاق عــ ــن امليثــ مــ

واألمــن الــدوليني، فضــال عــن مســؤوليته يف مــا يتعلــق   الســالم
  .)١٢(بتنفيذ قراراته

اجمللــس  وخــالل الفتــرة املستعرضــة، وردت يف أعمــال  
 .)١٣(يف عــدد مــن املناســبات   ٢٤إشــارات صــرحية إىل املــادة   

__________ 

لالطــالع علــى التفاصــيل، انظــر الفصــل الثــاين، اجلــزء الثالــث،    )١١(  
  القسم باء.

  )١٢(  S/1994/704 ٣، الفقرة.  
، S/PV.3654صــــوص احلالــــة يف الشــــرق األوســــط، انظــــر، خب  )١٣(  

ــفحة  ــدي،    ٤الصـــ ــة يف بورونـــ ــوص احلالـــ ــر)؛ وخبصـــ (مصـــ
S/PV.3692 ــني    ٦، الصــفحة ــة ب ــدي)؛ وخبصــوص احلال (بورون

ــتاريكا)؛  ٢، الصـــفحة S/PV.3831العـــراق والكويـــت،  (كوسـ
كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣و  ٢٠وخبصوص الرسائل املؤرخـة  

ملكة املتحدة لربيطانيا العظمـى  ، املوجهة من فرنسا وامل١٩٩١
، S/PV.3864وأيرلنــدا الشــمالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

 ٦٠(منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة)، والصـــفحة     ٤٠الصـــفحة 
(العــراق)؛ وخبصــوص مســؤولية جملــس  ٦١(غانــا)، والصــفحة 

، S/PV.3890األمـــن عـــن صـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني،       
خبصــوص املســألة املتعلقــة هبــاييت،    (أســتراليا)؛ و ١٧الصــفحة 

S/PV.3949 (كوســــتاريكا)؛ وخبصــــوص صــــون  ٤، الصــــفحة
، S/PV.3954الســالم واألمــن وبنــاء الســالم بعــد انتــهاء الــرتاع،  

كوستاريكا)؛ وخبصوص محاية املـدنيني يف حـاالت   ( ٧الصفحة 
ــلح،   ــرتاع املســـ ــتئناف  S/PV.3980الـــ ــفحة )١(االســـ  ٧، الصـــ
ــواي)، و   ١٥، الصــــفحة )١(االســــتئناف  S/PV.4046(أوروغــ

 ٢١(مجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية الســــابقة)، والصــــفحة 
، )٢ (االسـتئناف  S/PV.4046(اهلنـد)، و   ٢٧(مصر)، والصـفحة  

(العــراق)؛ وخبصــوص احلالــة يف مجهوريــة مقــدونيا  ٧الصــفحة 
(مجهوريـــة  ٤، الصـــفحة S/PV.3982اليوغوســـالفية الســـابقة،  
ــابقة)، والصـــفحة مقـــدونيا اليوغوســـالفية  ــلوفينيا)؛  ٦السـ (سـ

املوجهــة  ١٩٩٩آذار/مــارس  ٢٤وخبصــوص الرســالة املؤرخــة 
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احلـاالت األربـع التاليـة الـيت تناولـت       تلك اإلشـارات ومن بني 
ــادة  ــة بــني العــراق    ٢٤أحكــام امل يف ســياق مــا يلــي: (أ) احلال

(ب) الرســــــــالة املؤرخــــــــة و )؛ ١٥والكويــــــــت (احلالــــــــة 
ن مـن  املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـ     ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤

املمثـــــل الـــــدائم لالحتـــــاد الروســـــي لـــــدى األمـــــم املتحـــــدة 
دور جملــــس األمــــن يف منــــع نشــــوب   (ج) و)؛ ١٦ (احلالــــة

ــة   ــة املــــدنيني يف  و)؛ ١٧نزاعــــات مســــلحة (احلالــ (د) محايــ
  ).١٨حاالت الرتاع املسلح (احلالة 

  
    ١٥احلالة   
  احلالة بني العراق والكويت  
ــة    ــودة يف ٣٩٣٩يف اجللسـ ــري ٥، املعقـ ــاين/ تشـ ن الثـ
)، الـذي  ١٩٩٨( ١٢٠٥، اختذ اجمللـس القـرار   ١٩٩٨نوفمرب 

أدان فيه اجمللس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق،      
ــراق يف    ــذه العـ ــذي اختـ ــرار الـ ــوبر   ٣١القـ ــرين األول/أكتـ تشـ

ويقضـــي بوقـــف تعاونـــه مـــع اللجنـــة اخلاصـــة لألمـــم   ١٩٩٨
) ١٩٩١( ٦٨٧املتحدة، بوصفه ميثل انتـهاكا صـارخا للقـرار    

والقــرارات األخــرى ذات الصــلة، وطالــب العــراق بــأن يلغــي   
علــى الفــور ودون أي شــروط ذلــك القــرار. وعــالوة علــى       

 ١٢٠٥ذلـــك، قـــرر اجمللـــس يف الفقـــرة األخـــرية مـــن القـــرار  
وفقـــا ملســـؤوليته األساســـية مبوجـــب امليثـــاق عـــن ”) ١٩٩٨(

املسـألة قيـد نظـره     ي، أن يبقـ “صون السـالم واألمـن الـدوليني   
  .)١٤(لفعليا

__________ 

إىل رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لالحتـاد الروسـي لـدى     
؛ ٦، الصــــــفحة )S/1999/320 ،S/PV.3989األمــــــم املتحــــــدة (

، )١(االســــتئناف  S/PV.4049وخبصــــوص احلالــــة يف أفريقيــــا، 
؛ وخبصــوص دور جملــس األمــن يف منــع (ماليزيــا) ١٠الصــفحة 

ــلحة،   ــات املســ ــفحة S/PV.4072الرتاعــ ــة  ٣٤، الصــ (اجلماهرييــ
 S/PV.4072  (جنــوب أفريقيــا)، و ٤١العربيــة الليبيــة)، والصــفحة 

  (العراق). ٢٥(زامبيا)، والصفحة  ٦، الصفحة )١(االستئناف 
  .٦)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢٠٥القرار   )١٤(  

ويف اجللسة نفسها، أكد عدة من أعضاء اجمللس علـى    
ــرار     ــن مشــروع الق ــرة األخــرية م ــة الفق ــذي اعُتمــد   )١٥(أمهي ال

). ورأى ممثل فرنسـا أن  ١٩٩٨( ١٢٠٥الحقا بوصفه القرار 
تلــك الفقــرة تؤكــد دون غمــوض علــى مســؤوليات وحقــوق   
ــي       ــدوليني، وهـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ ــن يف صـ ــس األمـ جملـ

ات تتضـــمن تقيـــيم األوضـــاع، عنـــدما يكـــون ذلـــك مســـؤولي
. وأبـرز ممثـل   )١٦(ضروريا، واسـتخالص االسـتنتاجات املالئمـة   

االحتــاد الروســي أن مشــروع القــرار يوضــح أن اجمللــس، وفقــا  
ملسؤوليته األساسية مبوجـب امليثـاق عـن صـون السـلم واألمـن       

ــد نظــره الفعلــي   ــدوليني، ســُيبقي املســألة قي . وقــال ممثــل  )١٧(ال
يد إن هنــاك مبــدأ هامــا يــنعكس يف الفقــرة األخــرية مــن   الســو

مشروع القـرار. ورأى أن املسـؤولية األساسـية للمجلـس عـن      
صون السالم واألمن الدوليني جيب عدم االلتفـاف عليهـا وأن   
الفقـــرة تعـــبري عـــن رغبـــة أعضـــاء اجمللـــس يف صـــيانة تلـــك        

. وأعـرب ممثـل الربازيـل كـذلك عـن رأي مفـاده       )١٨(املسؤولية
ملبــدأ املتــوخى يف الفقــرة األخــرية ينبغــي أن يظــل هاديــا       أن ا

  .)١٩(للمجلس يف نظره يف األمر
  

    ١٦احلالة   
موجهــة إىل  ١٩٩٩آذار/مــارس  ٢٤رســالة مؤرخــة    

رئيس جملس األمـن من املمثل الدائم لالحتـاد الروسـي   
  )S/2998/320( لدى األمم املتحدة

آذار/مـــــارس  ٢٦، املعقـــــودة يف ٣٩٨٩يف اجللســـــة   
، كان معروضا على جملس األمن مشروع قـرار مقـدم   ١٩٩٩

__________ 

  )١٥(  S/1998/1038.  
  )١٦(  S/PV.3939 ٤، الصفحة.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  
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. وكــان مــن شــأن )٢٠(مــن االحتــاد الروســي وبــيالروس واهلنــد 
اجمللــس مبوجــب مشــروع القــرار ذلــك أن يــذكِّر مبســؤوليته       
ــاق األمــم املتحــدة عــن صــون الســالم      األساســية مبوجــب ميث
واألمن الدوليني وأن يؤكـد أن اسـتخدام منظمـة حلـف مشـال      

لقوة مـن جانـب واحـد ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا       األطلسي ل
االحتاديــة بــدون إذن اجمللــس يشــكل انتــهاكا فادحــا للميثــاق،   

  .٥٣) و ٤(الفقرة  ٢إىل جانب املادتني  ٢٤وخاصة للماد 
ــلوفينيا، يف        ــل ســ ــرق ممثــ ــها، تطــ ــة نفســ ويف اجللســ

ــاق.       ــس مبوجــب امليث ــرار، لســلطة اجملل معارضــته ملشــروع الق
كومة بلغراد للقوة ضد السكان املـدنيني  ورأى أن استخدام ح

أوجد حالة جعلت العمل العسكري الراهن أمرا ال مفـر منـه.   
وقال إنه كان يفضل لو أن ذلك العمل العسكري كـان بـإذن   
كامل من اجمللس؛ ولكن ذلك مل يكن ممكنا. ومن مث يـرى أن  
ــه       ــن علي ــس األم ــة إدراك أن جمل ــم يف الظــروف احلالي ــن امله م

ــاق املســؤولية األوىل وإن مل تكــن احلصــرية عــن    مبوجــب املي ث
صــون الســلم واألمــن الــدوليني. ويف وقــت كهــذا يــتعني علــى 
مجيع أعضـاء جملـس األمـن أن يفكـروا جـديا فيمـا يلـزم عملـه         
لكفالــة ســلطة اجمللــس وحتميلــه املســؤولية األوىل متامــا كمــا       

  .)٢١(يقضي به امليثاق
مقــدمي  وأعــرب ممثــل االحتــاد الروســي، بصــفته أحــد  

مشروع القرار، عن رأي مفاده أن العمل العسكري العـدواين  
الذي يشنه حلف الناتو ضد دولة ذات سـيادة بـدون إذن مـن    
جملس األمن وبااللتفاف عليه هو هتديد حقيقي للسلم واألمـن  
الدوليني، وانتـهاك فاضـح للميثـاق، مبـا يف ذلـك املـادة الرابعـة        

ن املسؤولية الرئيسـية عـن   والعشرون اليت توكل إىل جملس األم
صــون الســلم واألمــن الــدوليني. وذكَّــر أعضــاء اجمللــس بــأهنم    
يتحملون مسؤولية خاصة ليس جتاه شعوهبم فحسب بـل جتـاه   

__________ 

  )٢٠(  S/1999/328.  
  )٢١(  S/PV.3989 ٤، الصفحة.  

ــرارات اجمللــس       ــذين تكــون ق ــم املتحــدة، ال ــع أعضــاء األم مجي
ملزمـــة هلـــم مبوجـــب امليثـــاق. وقـــال إن التصـــويت ال يتعلـــق   

مباشـــرة إىل ســـلطة مبشــكلة كوســـوفو فحســـب فهـــو موجـــه  
ــامل  ــر العــ ــا ممثــــل الصــــني أن  )٢٢(اجمللــــس يف نظــ . ورأى أيضــ

ــال      ــة حلـــف مشـ ــا منظمـ ــوم هبـ ــكرية الـــيت تقـ ــربات العسـ الضـ
ــهاكا     ــة متثــل انت ــة يوغوســالفيا االحتادي األطلســي ضــد مجهوري

ــدويل، و     ــانون ال ــاق والق ــادئ امليث حتــديا لســلطة  ”صــارخا ملب
  .)٢٣(“جملس األمـن

ــد الســيد فالديســال     ــانوفيتش وانتق ــدوان”ف يوف “ ع
ــف مشــال األطلســي ورأى أن     ــة حل ــدان منظم ــدي”بل “ املعت

“. ازدرائـه املتعجــرف لألمـم املتحـدة وميثاقهــا   ”يكشـف عـن   
ويدعي لنفسـه امتيـازات جملـس األمـن بوصـفه اهليئـة الوحيـدة        
املسؤولة عن صيانة السلم واألمن الـدوليني. وذكـر أن اجمللـس    

ظ باملســؤولية الــيت يتحملــها هــو الــذي يقــرر مــا إذا كــان حيــتف
وفقا للميثاق عن صيانة السلم واألمن الدوليني، أو أن يتخلـى  

  .)٢٤(عن تلك املسؤولية حللف الناتو
ومل ُيعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على األغلبيـة    
  .)٢٥(املطلوبة

  
  
  
  __________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  
صــوتا  ١٢أصــوات مؤيــدة و  ٣حصــل مشــروع القــرار علــى    )٢٥(  

ــلوفينيا،    ــل، وســ ــرين، والربازيــ ــتني، والبحــ ــا (األرجنــ معارضــ
وغابون، وغامبيا، وفرنسا، وكندا، وماليزيا، واململكة املتحـدة  
لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، وهولنـــدا، والواليـــات  

  املتحدة األمريكية).
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     ١٧احلالة   
  دور جملس األمن يف منع الصراعات املسلحة  
ــة    ــودة يف ، املع٤٠٧٢يف اجللس تشــرين الثــاين/   ٢٩ق
، أعرب ممثـل الصـني، مشـريا إىل تقريـر األمـني      ١٩٩٩نوفمرب 

املقـــدم إىل الـــدورة الرابعـــة    )٢٦(العـــام عـــن أعمـــال املنظمـــة   
واخلمسني للجمعية العامة، عن اتفاقه مع األمني العـام يف رأيـه   
وهو أنـه يف حالـة رفـض الواليـة األساسـية جمللـس األمـن فيمـا         

ـــصون ا  ــق ب ــك ســيجعل    يتعل ــإن ذل ــدوليني ف ــن ال لســالم واألم
دعائم القانون الدويل ذاهتا اليت جيسدها امليثاق موضـع تسـاؤل   
وأن منع الصراعات وحفظ السالم وصنع السـالم ال جيـوز أن   
تصـبح جمـال تنـافس بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة.         
ــة إلحــالل هيئــة        ــن اعتقــاده بــأن أي حماول ــرب املمثــل ع وأع

بــديال عــن اجمللــس يف دوره الرائــد يف منــع الصــراعات  أخــرى 
تعين إجيـاد بـديل للمجلـس يف القيـام بـدوره األساسـي املتعلـق        
بـــصون الســلم واألمــن الــدوليني. وقــال إن مثــل تلــك احملاولــة  

تضعف فقط مـن سـلطة اجمللـس بـل سـتلحق أضـرارا بالغـة         لن
ــدالع       ــؤدي إىل انـ ــد تـ ــراعات. وقـ ــع الصـ ــدابري منـ ــة تـ بفعاليـ

  .)٢٧(صراعات أو تصعيدهاال
واستشـــــهد بضـــــعة مـــــتكلمني استشـــــهادا صـــــرحيا    
. ومـــن بينـــهم، رأي ممثـــل جنـــوب )٢٨(يف بيانـــاهتم ٢٤ باملـــادة

ــا       ــس أناطــه هب ــن ســلطات اجملل ــة الكــبرية م ــا أن اجملموع افريقي
مـن امليثـاق. وبقيـام     ٢٤أعضاء األمم املتحدة عن طريق املادة 

س األمـــن، فـــإهنم األعضـــاء بإســـناد تلـــك الســـلطات إىل جملـــ 
يتوقعــــون أن يكــــون هنجــــه يف معاجلــــة الصــــراعات يف كــــل 
األوقات مسترشدا باملعايري املطبقة عامليـا كمـا تـرد يف امليثـاق.     

__________ 

  )٢٦(  A/54/1 ٦٩؛ الفقرة.  
  )٢٧(  S/PV.4072  وCorr.1 ١٦، الصفحة.  
ــا)؛  ٤١املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٢٨(    S/PV.4072(جنـــوب أفريقيـ

  (العراق). ٢٤(زامبيا) والصفحة  ٦)، الصفحة ١(االستئناف 

ــل       ولكــي يكــون جملــس األمــن خمــوال بشــكل حقيقــي مــن قب
األعضــاء صــالحية العمــل املتواصــل دفاعــا عــن املثــل العليــا        

لـس مشـروعا مـن حيـث     الواردة يف امليثاق، جيـب أن يعتـرب اجمل  
شكله وتسيريه على حد سـواء. وهـذا يعـين أن تكـوين جملـس      
األمن، وسلطاته، وأسـاليب عملـه وصـنع القـرارات فيـه جيـب       

. ودعا ممثل العراق إىل إصالح شـامل  )٢٩(أن تكون أكثر متثيال
جمللس األمن، مبا يف ذلك عمليـة اختـاذ القـرار فيـه الـيت ينبغـي،       

ما كامال مقاصد امليثـاق ومبادئـه وفقـا    يف رأيه، أن حتترم احترا
  .)٣٠()٢(الفقرة  ٢٤للماد 

ويف اجللسة نفسها، أطلع متكلمون آخرون زمالءهـم    
أعضــاء اجمللــس علــى آرائهــم بشــأن دور جملــس األمــن يف منــع 
الصراعات املسلحة بالنسبة ألجهزة اجمللس الرئيسية األخـرى.  

ــا إن املســؤولية الرئيســية عــن     ــل ناميبي ــال ممث صــيانة الســلم  فق
واألمن الدوليني تقع علـى عـاتق اجمللـس، بيـد أن منـع نشـوب       
الصــراعات وتكرارهــا يتطلــب اتبــاع هنــج متعــدد األوجــه مــن  
ــالنظر إىل أن    جانــب اجمللــس واألجهــزة الرئيســية األخــرى. وب
أسباب الصراعات املسلحة يف أفريقيا تكمن إىل حـد كـبري يف   

لس، يف إطـار مسـؤوليته   الفقر والتخلف لذلك حينما ينظر اجمل
الرئيسية، يف دوره يف منع نشـوب الصـراعات املسـلحة، جيـب     

  .)٣١(عليه أن يتمسك مببادئ وأحكام امليثاق
وقال ممثـل اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة إن امليثـاق يعهـد         

بأمر صيانة السلم واألمن الدوليني إىل كل من اجلمعيـة العامـة   
) مــن املــادة احلاديــة   ١وجملــس األمـــن. واستشــهد بــالفقرة (   

عشرة اليت تنص علـى أن للجمعيـة العامـة أن تنظـر يف املبـادئ      
العامة للتعاون يف صون السلم واألمـن الـدوليني وهلـا أن تقـدم     
توصياهتا بصدد تلك املبادئ إىل أعضـائها أو إىل جملـس األمـن    

__________ 

  )٢٩(  S/PV.4072  وCorr.1 ٤٠، الصفحة.  
  )٣٠(  S/PV.4072  االستئناف)٢٥)، الصفحة ١.  
  )٣١(  S/PV.4072  وCorr.1 ٢٩، الصفحة.  
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ــد       ــم املتحــدة ق ــا. وأوضــح كــذلك أن أعضــاء األم أو كليهم
ــادة الرابعـــة والعشـــرين مـــن  عهـــدوا إىل اجمللـــس، مب وجـــب املـ

امليثـــاق، باملســـؤولية الرئيســـية يف أمـــر حفـــظ الســـلم واألمـــن  
الدوليني ويوافقون على أن ذلـك اجمللـس يعمـل نائبـا عنـهم يف      
ــه تلــك املســؤولية. وواصــل     ــه الــيت تفرضــها علي قيامــه بواجبات
كالمه قائال إن على اجمللـس أن يعمـل يف أداء تلـك الواجبـات     

اصـــد األمـــم املتحـــدة ومبادئهـــا والســـلطات اخلاصـــة وفقـــا ملق
املخولة له. وقال إن مهمة صون السلم واألمن الـدوليني هـي،   
لذلك، مهمة مشـتركة بـني اجلمعيـة العامـة واجمللـس، وليسـت       

  .)٣٢(مهمة حمصورة يف اجمللس
ــادة      ــل مصــر إن امل ــال ممث ــد إىل    ١وق ــاق تعه ــن امليث م

اعات بيــد أن امليثــاق األمــم املتحــدة مبهمــة منــع نشــوب الصــر 
يتطلــب مشــاركة مجيــع أجهــزة األمــم املتحــدة الرئيســية وقــام   
ــة    ــه، ملكافحـ ــزة كـــل يف اختصاصـ بتفصـــيل دور تلـــك األجهـ
األسباب اليت هتدد السلم وإلزالتـها والتعـاون حلـل املشـكالت     
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة واإلنسـانية الـيت تعتـرب عـادة       

سـلحة. وشـدد علـى أن اجمللـس ينبغـي      من أسباب النـزاعات امل
أن يتعامـل مــع ذلــك املوضــوع يف إطـار مــن االحتــرام الكامــل   
للتوازنات الدقيقة بني األجهزة الرئيسـية الـيت حـددها امليثـاق،     
وخاصة اجلمعية العامة. واختتم املمثل كلمتـه قـائال إن مسـألة    
ــا يف جــدويل      ـــزاعات املســلحة ينبغــي إدراجه ــع نشــوب الن من

جلمعية العامة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي لكـي     أعمال ا
ــر تفصــيال ومشــوال يف هــذين     يتســىن أن تكمــل مناقشــات أكث

  .)٣٣(احملفلني مبادرة جملس األمن
وقــال ممثــل بــنغالديش، مؤكــدا مــن جديــد املســؤولية    

ــدوليني، إن     األساســية للمجلــس عــن صــون الســلم واألمــن ال
ظـر إليهـا ضـمن اإلطـار     املسؤولية األساسية للمجلس ينبغي الن

__________ 

  .٣٣حة املرجع نفسه، الصف  )٣٢(  
  )٣٣(  S/PV.4077  االستئناف)٤إىل  ٢)، الصفحات ١.  

العريض ملبادئ األمم املتحـدة ومقاصـدها، الـيت ختصـص فيهـا      
أدوار معينة لكـل جهـاز مـن األجهـزة الرئيسـية حبيـث تتالقـى        
ــق البشــرية تقــدما مشــتركا يف عــامل     مســامهتها يف هــدف حتقي

  .)٣٤(يسوده السالم
  

    ١٨احلالة   
  محاية املدنيني يف الصراع املسلح  
أيلول/ســــبتمرب  ١٦املعقــــودة يف  ،٤٠٤٦يف اجللســــة   
، أجرى اجمللـس مناقشـة بشـأن تقريـر األمـني العـام عـن        ١٩٩٩

. وذكـر ممثـل سـلوفينيا أن    )٣٥(محاية املدنيني يف الصـراع املسـلح  
التقريــر ميثــل تــذكرة مفيــدة بالــدور األساســي جمللــس األمــن يف  
ــم       ــاق األم ــا مليث ــد املشــاكل اإلنســانية. وطبق ــيت تول احلــاالت ال

ة، تقع علـى جملـس األمـن املسـؤولية الرئيسـية عـن صـون        املتحد
السلم واألمن الدوليني. وبعبارة أخرى، يتعني على اجمللس منـع  
الصــراعات العســكرية، وإذا وقعــت، عليــه أن يســاهم مســامهة   
فعالــة يف حلــها. عــالوة علــى ذلــك، بعــد انتــهاء الصــراعات        

بنـاء   العسكرية، علـى جملـس األمـن أن جيعـل التحـول ممكنـا إىل      
السلم بعد انتهاء الصراع. وجيـب علـى اجمللـس، حـني التصـدي      
للمسائل اإلنسانية أن يتحاشى الوقوع يف فـخ اسـتخدام العمـل    
اإلنســاين عوضــا عمــا قــد يلــزم القيــام بــه مــن عمــل سياســي أو 
ــية     ــراض اجمللـــس السياسـ ــة أغـ ــون أولويـ عســـكري، حبيـــث تكـ

  .)٣٦(األساسية تلك حاضرة يف األذهان دائما
ر ممثــل الصــني، مؤكــدا مــن جديــد املســؤولية      وذكــ  

ــدوليني، أن جملــس     األساســية للمجلــس عــن الســلم واألمــن ال
األمن عليه واجب ال ميكن التنصل منه يف جمال محايـة املـدنيني   
يف الصــراع املســلح. وعــارض بشــدة القيــام بأعمــال عســكرية 

__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  
  )٣٥(  S/1999/957.  
  )٣٦(  S/PV.4046 ١١إىل  ٩، الصفحات.  
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بطريقــة تلتــف حــول جملــس األمــن وينــتج عنــها صــراع أكــرب    
عــن اعتقــاده بأنــه ينبغــي للمجلــس أن يواصــل  حجمــا، معربــا 

بذل جهوده الفعالـة إلهنـاء الصـراعات يف وقـت مبكـر ولـرتع       
فتيل األزمات، ألن ذلك هـو اإلسـهام الـذي ينبغـي أن يقدمـه      
يف محاية املدنيني يف الصراع املسلح. وحـذر أيضـا مـن أنـه إذا     
ــإفراط يف دراســة     مــا كــان جمللــس األمــن أن يصــبح منخرطــا ب

مثل مسألة حقوق اإلنسان، اليت تقع داخل اختصـاص  مسائل 
هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة، فإن اهتمامه مبسائل السـلم  
واألمن ستشتت وسيتأثر عمل اهليئات األخـرى التابعـة لألمـم    

  .)٣٧(املتحدة تأثرا ال لزوم له
وأشاد ممثـل مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة        

ــاجمللس ملشــاركته يف مح  ــدنيني يف الصــراعات املســلحة   ب ــة امل اي
ــاء      ــوى أن األعضـ ــة القصـ ــور ذات األمهيـ ــن األمـ ــال إن مـ وقـ
الدائمني يف اجمللس قد وافقوا على مسار العمل ذلك؛ مما يعين 

) مــن ١أهنــم سيسترشــدون باملــادة الرابعــة والعشــرين (الفقــرة  
امليثاق. وحث اجمللس على أن يكـون حازمـا ومبتكـرا وجمـددا     

بالنيابـة عـن    ٢٤مـن املـادة    ١مل مبقتضـى الفقـرة   وعلى أن يع
الدول األعضاء، وحذر أعضاء اجمللس من التصرف مـن تلقـاء   

  .)٣٨(أنفسهم
وأعرب ممثل مصر عن رأيه بشأن مسألة والية اجمللـس    

مـن امليثـاق حتـدد دور اجمللـس      ٢٤ومسؤوليته، فقـال إن املـادة   
لتلـك املهمـة   يف صون السلم واألمن وإن اجمللس عليـه يف أدائـه   

واجب احترام مقاصـد امليثـاق ومبادئـه. وشـدد علـى أن واليـة       
اجمللس تتمثل يف قيامه ببحـث مث بتقريـر مـا إذا كـان مـن شـأن       
استمرار نزاع أن يعرِّض للخطر حفظ األمن والسـلم الـدوليني   

للفصــل  وأن يوصــي بالتــايل مبــا يــراه مالئمــا حلــل النـــزاع وفقــا
حـدده   تخـذ إجـراء يف إطـار مـا    السادس. وللمجلس أيضا أن ي

__________ 

  .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  
  )٣٨(  S/PV.4046  االستئناف)١٦و  ١٥)، الصفحتان ١.  

امليثاق يف الفصل السابع إذا ما قرر اجمللس بنفسه وقـوع هتديـد   
للسلم أو إخالل به أو كان ما وقـع عمـال مـن أعمـل العـدوان      

من امليثاق. وقال إن دور اجمللس يقتصـر علـى    ٣٩وفقا للمادة 
التحرك العملي لضـمان حتقيـق السـلم، بينمـا جنـد أن للجمعيـة       

ألمم املتحدة دورا شارعا وأن هلـا االختصـاص األصـيل    العامة ل
يف النظر يف كـل األمـور املتعلقـة باملبـادئ العامـة للتعـاون لرفـع        
املعاناة اإلنسانية، مبا يف ذلك محاية املدنيني املدنيني يف الصـراع  
ــه يف أن       ــتكلم عــن أمل ــق أعــرب امل ــك املنطل ــن ذل املســلح. وم

ملدنية للمدنيني يف الصـراع  يتعامل اجمللس مع موضوع احلماية ا
ــرام       ــع احتـ ــاق، مـ ــدده امليثـ ــذي حيـ ــار الـ ــمن اإلطـ ــلح ضـ املسـ
اختصاصات هيئات األمم املتحدة األخرى املسؤولة عن محايـة  

  .)٣٩(املدنيني، ال سيما اجلمعية العامة
حتـدد مهـام وسـلطات     ٢٤وذكَّر ممثل اهلند بأن املادة   

ىل أن السـلطات  تشري إ ٢٤من املادة  ٢جملس األمن، والفقرة 
اخلاصة املخولة للمجلـس مبينـة يف الفصـول السـادس والسـابع      
والثامن والثاين عشر. ويف كل من تلك الفصول حيـدد امليثـاق   
تلك السلطات حتديدا ضيقا. واستغرب، على ذلـك األسـاس،   
دعوة معظم التوصيات الواردة يف التقريـر إىل أن يتخـذ جملـس    

  .)٤٠(خل يف نطاق اختصاصهاألمن إجراءات يف جماالت ال تد
ويف اجللسة نفسها، حث ممثل العراق اجمللس علـى أن    

يدمج اآلراء اليت عّبرت عنـها الـدول غـري األعضـاء يف اجمللـس      
مـن امليثـاق،    ٢٤يف برنامج عمله وفقا ملهامه، احملددة يف املادة 

الــيت يــتعني عليــه مبوجبــها أن يتصــرف كنائــب عــن الـــدول        
تحــدة يف قيامــه بواجباتــه، حبيــث يكمــل  األعضــاء يف األمــم امل

بذلك عمل اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي      
  .)٤١(ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع الدويل بشكل عام

  __________ 

  .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩(  
  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
  )٤١(  S/PV.4046  االستئناف)٧)، الصفحة ٢.  
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    ٢٥املادة   -باء 
    ٢٥املادة   
يتعهــد أعضــاء األمــم املتحــدة بقبــول قــرارات جملــس      

  األمن وتنفيذها وفق امليثاق
    مالحظة  
ذ جملــس األمــن خــالل الفتــرة املستعرضــة أي     مل يتخــ  

مــن امليثــاق. بيــد أن املبــدأ   ٢٥مقــررات حتــتج صــراحة باملــادة  
أشــري إليــه، بــدون االحتجــاج بــه  ٢٥املنصــوص عليــه يف املــادة 

صراحة، يف عدد كبري من القرارات والبيانات الرئاسـية. وعلـى   
وجه اخلصـوص، جـرى التأكيـد مـن جديـد علـى الطـابع امللـزم         

، يف قــرار واحــد،  ٢٥ررات اجمللــس، ضــمن ســياق املــادة    ملقــ
خبصوص احلالة يف أفغانستان، ذكّـر بـه اجمللـس مجيـع األطـراف      

ــس   ” ــرارات اجملل ــد الصــارم بق ــااللتزام بالتقي ــة )٤٢(“ب . ويف حال
، ١٩٩٩شـباط/فرباير   ١٢أخرى، يف بيان مـن الـرئيس مـؤرخ    

مجيـع   خبصوص محاية املـدنيني يف الصـراع املسـلح، دعـا اجمللـس     
ــة إىل   ــام بالتزاماهتــا املقــررة مبوجــب   ”األطــراف املعني ــاء الت الوف

. ويف )٤٣(فضـال عـن مجيـع مقـررات اجمللـس     ...  القانون الـدويل 
عدد من احلاالت، ذكَّر اجمللس بالطابع امللـزم ألمنـاط معينـة مـن     
ــة يف    ــال، خبصـــوص احلالـ ــبيل املثـ ــراءات اجمللـــس. فعلـــى سـ إجـ

د التــزام مجيــع الــدول األعضــاء أفريقيــا، أكــد اجمللــس مــن جديــ 
  .)٤٤(بتنفيذ قرارات اجمللس بشأن عمليات حظر األسلحة

وأثناء الفترة املستعرضة جـرى االستشـهاد صـراحة يف      
يف الرســائل، فيمــا يتعلــق باحلالــة يف  ٢٥بضــع حــاالت باملــادة 

__________ 

  .١٦)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٩٣القرار   )٤٢(  
  )٤٣(  S/PRST/1999/6.  
لالطالع علـى معلومـات عـن الطـابع امللـزم للتـدابري الـيت يـنص           )٤٤(  

عليهـــا الفصـــل الســـابع، انظـــر الفصـــل احلـــادي عشـــر، اجلـــزء 
  .السادس، القسم ألف

. ففيمـا يتعلـق   )٤٦(، واحلالـة بـني العـراق والكويـت    )٤٥(كمبوديا
ــا، أ  ــة يف كمبوديـ ــة    باحلالـ ــالة مؤرخـ ــام برسـ ــني العـ ــال األمـ حـ

ــارس  ١٦ ــة العامــة     ١٩٩٩آذار/م ــة إىل رئيســي اجلمعي موجه
؛ وكـان  )٤٧(وجملس األمن، تقرير فريق اخلـرباء املعـين بكمبوديـا   

 ٥٢/١٣٥فريق اخلرباء قـد أنشـئ عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة       
وأنيطت به مهمـة استكشـاف اخليـارات القانونيـة لتقـدمي قـادة       

ــة     اخلمــري احلمــر  ــة أو وطني ــة قضــائية دولي ــة أمــام هيئ إىل العدال
حملاكمتــهم علــى اجلــرائم الــيت ارتكبوهــا خــالل الســنوات مــن    

. وقــال فريــق اخلــرباء يف التقريــر إن الفــرق  ١٩٧٩إىل  ١٩٧٥
بني حمكمة تنشأ مبوجب الفصل السابع وحمكمة ُتنشـأ مبوجـب   
جزء آخر من امليثـاق قـد يكـون أو ال يكـون كـبريا مـن حيـث        

بدأ أو من الناحية العملية. واملسألة الرئيسية، يف رأيـه، تتمثـل   امل
يف ما للقرار املنشئ لتلك احملكمة مـن طبيعـة ملـزم مـن الناحيـة      

ال سيما األحكام اليت تطلب التعـاون معهـا. ورأى    -القانونية 
فريق اخلـرباء أن القـرارات الـيت ُتتخـذ يف إطـار الفصـل السـابع        

لـدول مـن الناحيـة القانونيـة، غـري أن      هي دائمـا ملزمـة جلميـع ا   
اجمللس ميكن أن يتخذ قرارات ملزمة مبوجب أجزاء خمتلفـة مـن   
ــا يعــين أن      ــاق ال مبوجــب الفصــل الســابع وحــده، وهــو م امليث

 ٢٥واجب الدول امتثال قـرارات جملـس األمـن مبوجـب املـادة      
من امليثاق ميتـد إىل مجيـع قـرارات اجمللـس ولـيس إىل القـرارات       

  .)٤٨(مبوجب الفصل السابع فقط املتخذة
ويف مــداوالت اجمللــس كانــت هنــاك إشــارات صــرحية   
من امليثاق يف عدة مناسبات. فبخصـوص احلالـة    ٢٥إىل املادة 

، املعقـــــــودة يف ٤٠٥٧يف تيمـــــــور الشـــــــرقية، يف اجللســـــــة 
، رأى ممثــل الربتغــال، بعــد ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥

__________ 

  )٤٥(  S/1999/231.  
  )٤٦(  S/1998/439.  
  )٤٧(  S/1999/231.  
  .١٤٣املرجع نفسه، الفقرة   )٤٨(  
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حكومــة إندونيســيا  أن طالــب جملــس األمــن بــأن يكفــل تقــدمي
ضمانات لعدم قيام ميليشياهتا باستخدام تيمور الغربيـة منطلقـا   
ــذكري      ــد التـ ــن املفيـ ــرقية، أن مـ ــور الشـ ــتقرار تيمـ ــة اسـ لزعزعـ

ــادة ــرارات اجمللــس     ٢٥ بامل ــاق، الــيت تــنص علــى أن ق مــن امليث
  .)٤٩(ملزمة قانونا جلميع الدول األعضاء

منــع  يفدور جملــس األمــن ”وخبصــوص البنــد املعنــون   
، املعقـــــودة يف ٤٠٧٢، يف اجللســـــة “الصـــــراعات املســـــلحة

ــاين/نوفمرب   ٢٩ ــرين الثـ ــة   ١٩٩٩تشـ ــل اجلماهرييـ ــر ممثـ ، ذكـ
ــه ال ميكــن أن     ــة أن أعمــال جملــس األمــن وقرارات ــة الليبي العربي
حتترم أو يلتزم هبا من قبل الدول األعضاء إذا مل تكن تعرب عـن  

هذا مـا تؤكـده    إرادة غالبية الدول األعضاء. ورأى كذلك أن
املـادة اخلامســة والعشــرون مــن امليثــاق، الــيت تــنص علــى تعهــد  
أعضــاء األمــم املتحــدة بقبــول قــرارات جملــس األمــن وتنفيــذها 

  .)٥٠(وفقا للميثاق
وخبصــوص احلالــة بــني العــراق والكويــت، يف اجللســة    
ــودة يف ٤٠٨٤ ــمرب   ١٧، املعقــ ــانون األول/ديســ ، ١٩٩٩كــ

ــه ال يوجــد   ــدا أن فــرق كــبري يف كــون القــرار    ذكــر ممثــل هولن
، فاملــادة الســابعة )٥١() مل يتخــذ بتوافــق اآلراء١٩٩٩( ١٢٨٤

والعشــرون مــن امليثــاق تصــف كيــف تتخــذ قــرارات اجمللــس.   
على أن كل عضو من أعضاء األمـم املتحـدة    ٢٥وتنص املادة 

ملــزم بقبــول تلــك القــرارات وتنفيــذها. وال يوجــد يف امليثــاق   
عية على أي قـرار جمللـس األمـن    مايضفي درجة أعلى من الشر

  .)٥٢(ُيعتمد بتوافق اآلراء
__________ 

  )٤٩(  S/PV.4057 ٤، الصفحة.  
  )٥٠(  S/PV.4072  وCorr.1 ٣٣، الصفحة.  
كانون األول/ديسمرب  ١٧املعقودة يف  ٤٠٨٤اُتخذ يف اجللسة   )٥١(  

ــة ١٩٩٩ ــاع    ١١، بأغلبيــ ــع امتنــ ــيء مــ ــوتا مقابــــل ال شــ صــ
ء (االحتـــاد الروســـي وشـــيلي والصـــني وفرنســـا) عـــن أعضـــا ٤

  التصويت.
  )٥٢(  S/PV.4084  وCorr.1 ٢٨، الصفحة.  

ــوص       ــان، خبصـ ــاه حالتـ ــدرج أدنـ ــم ُتـ ــذا القسـ ويف هـ
كـــــانون  ٢٣و  ٢٠ رســـــائل مؤرخـــــة”البنـــــدين املعنـــــونني 

مـن فرنسـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا       ١٩٩١األول/ديسمرب 
ــة     ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــمالية والواليـ ــدا الشـ ــى وأيرلنـ العظمـ

)S/23306 و S/23307  وS/23308  وS/23309  وS/23317( “
موجهــة إىل  ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ٩رســالة مؤرخــة ”و 

ــدى األمــم       ــا ل ــدائم إلثيوبي ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث رئ
املتحدة بشأن تسليم املشـتبه فـيهم املطلـوبني يف حماولـة اغتيـال      
رئـــيس مجهوريـــة مصـــر العربيـــة يف أديـــس أبابـــا، إثيوبيـــا، يف  

ــه  ٢٦ )، أجـــــرى فيهمـــــا  S/1996/10( ١٩٩٥حزيران/يونيـــ
، ال سـيما الطـابع امللـزم    ٢٥اجمللس مناقشة بشأن تفسري املـادة  

ــان اإلشــارات     ــان احلالت ملقــررات جملــس األمــن. وتتضــمن هات
ــادة   الـــيت ُوجـــدت يف مـــداوالت   ٢٥الصـــرحية املتبقيـــة إىل املـ

  اجمللس ويف الرسائل أثناء الفترة املستعرضة.
  

  ١٩ة احلال  
ــة     ــائل مؤرخـ ــمرب   ٢٣ و ٢٠رسـ ــانون األول/ديسـ كـ

من فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى   ١٩٩١
  )٥٣(وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية

آذار/مـــــارس  ٢٠، املعقـــــودة يف ٣٨٦٤يف اجللســـــة   
ــة      )٥٤(١٩٩٨ ــة إن حكوم ــة الليبي ــة العربي ــل اجلماهريي ــال ممث ق

دايـة مـع االشـتباه يف تـورط مواطنيهـا يف      بلده تعاملـت منـذ الب  
لشـركة بـان آم فـوق     ١٠٣حادث تـدمري طـائرة الرحلـة رقـم     

يف إطار اتفاقية مونتريـال   ١٩٨٨لوكريب، باسكتلندا، يف سنة 
__________ 

  )٥٣(  S/23306  وS/23307  وS/23308  وS/23309  وS/233017.  
ــال اجللســة     )٥٤(   ــات إضــافية يف   ٣٨٦٤خبصــوص أعم ــرد معلوم ، ت

الفصل الثامن. وانظر القسم الذي يتناول أفريقيا يف إطار البنـد  
من  ١٩٩١كانون األول/ديسمرب  ٢٣ و ٢٠سائل مؤرخة ر”

الواليـات املتحـدة   فرنسا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و    
  “.األمريكية



النظر يف أحكام مواد أخرى يف الدستور - الفصل الثاين عشر   
 

 

09-25531 1453 
 

لقمــع األعمــال غــري القانونيــة املوجهـــة ضــد سالمـــة الطــريان    
منها لبلـده االختصـاص القضـائي     ٧ اليت ختّول املادة )٥٥(املدين
جراء حماكمة املشتبه فيهمـا. بيـد أن الـدول املعنيـة سـارعت      إل

إىل حتويــل القضــية عــن طبيعتــها القانونيــة بتسيـيـــسها بعرضــها  
 ٧٣١علــى جملــس األمــن، وبعــد ذلــك اختــذ اجمللــس القــرار        

)، الذي حيث حكومة اجلماهريية العربيـة الليبيـة علـى    ١٩٩٢(
بـــات أن تســـتجيب علـــى الفـــور اســـتجابة كاملـــة فعالـــة للطل 
ــواردة يف رســاليت الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة   . )٥٦(ال

وقال إن وضعا جديدا نشأ منذ صدور حكمْي حمكمـة العـدل   
. ويذكر احلكمـان أن  )٥٧(١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٧الدولية يف 

 ١٤احملكمـــة هلـــا اختصـــاص قضـــائي، علـــى أســـاس املـــادة       
ربيـــة ) مـــن االتفاقيـــة، وأن طلبـــات اجلماهرييـــة الع ١ (الفقـــرة

الليبيــة اخلاصــة مبعاجلــة الدعويـيـــن املقــامتني ضــد مواطنيهــا يف   
 ٧٤٨إطار نظامها القانوين مقبولة رغما عن صـدور القـرارين   

). وذكـــــر أن هـــــذين احلكمـــــني ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢(
ينبغــــي أن يكونــــا ملــــزمني جلميــــع أجهــــزة األمــــم املتحــــدة  

مـن   ٩٢ وأعضائها بالنظر إىل أن احملكمـة هـي، مبوجـب املـادة    
امليثــاق، اجلهــاز القضــائي الرئيســي لألمــم املتحــدة وأنـــه يــتعني 
على كل عضو من أعضاء األمم املتحدة أن ينـزل علـى حكـم   
ــال       ــك عمـ ــا، وذلـ ــا فيهـ ــون طرفـ ــية يكـ ـــة قضـ ــة يف أيـ احملكمـ

من امليثـاق. ولـذا حـاجج املمثـل بـأن       ٩٤من املادة  ١ بالفقرة
) ١٩٩٢( ٧٤٨اجلــــزاءات املنصــــوص عليهــــا يف القــــرارين    

) أصبحت غري ذات موضـوع بـالنظر إىل أن   ١٩٩٣( ٨٨٣ و
احملكمــة قبلــت االختصــاص القضــائي يف مســألة املكــان الــذي  

األمــر الــذي يســتند إليــه  ينبغــي أن حيــاكم فيــه املتــهمان، وهــو
القراران. ودعا اجمللس إىل القيام، كتدبري مؤقت، بتعليق تنفيذ 

__________ 

، الــــرقم ٩٧٤، اجمللــــد جمموعــــة املعاهــــداتاألمــــم املتحــــدة،   )٥٥(  
١٤١١٨.  

  )٥٦(  S/23307  وS/23308  وS/23317.  
  )٥٧(  S/1998/179.املرفق ،  

ــة  القــرارين. فيمــا يتعلــق بــاجلزاءات املف  روضــة علــى اجلماهريي
  .)٥٨(العربية الليبية

وذكــر ممثـــل جامعــة الــدول العربيــة أن النـــزاع هــو         
أساسا نزاع قانوين بشأن تفسري االتفاقيـة وتطبيقهـا. وبعـد أن    
قطــع احلكــم، الــذي أصــدرته احملكمــة، بوجــود نـــزاع قــانوين   

ــة     بالفعــل، مل ــوال اســتمرار اجلــزاءات علــى اجلماهريي يعــد مقب
الليبيـــة بـــدون ثبـــوت املســـؤولية الدوليـــة للجماهرييـــة العربيـــة 

العربية الليبية أو مسؤولية الشخصني املشتبه فيهما. ومن هنـا،  
فإن جامعة الدول العربية تـدعو جملـس األمـن إىل تعليـق تنفيـذ      

ــه  ـــصل ١٩٩٢( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨قراريــــ ) إىل أن تفــــ
ة . وحـاجج ممثـل منظمـة الوحـد    )٥٩(احملكمة يف جـوهر النــزاع  

ــه خمــتص        ــر أن ــس ذك ــالنظر إىل أن اجملل ــه ب ــة أيضــا بأن األفريقي
بالفعــل بــالنظر يف القضــية، فــإن اإلجــراء الوحيــد اجلــدير بــأن   
يتخذ للبقاء ضمن إطار روح حكمْي احملكمة هو تعليق حظـر  

  .)٦٠(الطريان
وأكد ممثل مايل، متكلمـا بالنيابـة عـن جمموعـة الـدول        

تــؤمن، فيمــا يتعلــق حبكمــْي   األفريقيــة، أن اجملموعــة األفريقيــة 
احملكمة، بأنه مل يعد هناك سبب جيعل اجمللـس ُيبقـي اجلـزاءات    
ضــد الشــعب اللــييب، وذلــك لألســباب التاليــة: أوال، رفضــت   
حمكمـة العــدل الدوليــة الــدعاوى القائلــة بــأن اتفاقيــة مونتريــال  

تنطبق علـى نـزاع لـوكريب؛ ثانيـا، قـررت احملكمـة أيضـا أن         ال
 الواليات املتحدة واململكة املتحدة، من جهـة،  هناك نزاعا بني

ــا مــن اجلهــة األخــرى فيمــا    ــة  وليبي ــق حبادث ــوكريب، وأن  يتعل ل
للمحكمة أن تقرر بشأن هذه القضية؛ ثالثـا، رفضـت احملكمـة    

حقوق ليبيـا مبوجـب اتفاقيـة مونتريـال قـد علِّقـت        االدعاء بأن
 ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨ على إثر اختاذ جملس األمـن القـرارين  

__________ 

  )٥٨(  S/PV.3864١٢إىل  ٤صفحات ، ال.  
  .٣٨و  ٣٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  
  .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1454 09-25531 
 

ــى أســاس     ١٩٩٣( ــا عل ــى ليبي ــذين يفرضــان جــزاءات عل ) الل
مـــن امليثـــاق؛ رابعـــا، رفضـــت احملكمـــة   ١٠٣ و ٢٥ املـــادتني

 ٧٣١صراحة مجيع املزاعم اليت تفيد بأن قرارات جملس األمـن  
ــا ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨ ) و١٩٩٢( ــزم ليبيـــ ) تلـــ

ــدة    ــة املتحـ ــدة واململكـ ــا إىل الواليـــات املتحـ ــليم مواطنيهـ بتسـ
كمتهما رغم حقوق ليبيا؛ خامسا، رفضـت حمكمـة العـدل    حملا

الدوليــــة مجيــــع املــــزاعم القائلــــة إن اإلجــــراءات القانونيــــة      
الصلة اليت بدأت ينبغي أن تتوقف فورا حبجة مؤداها أنـه   ذات
ميكـــن للمحكمـــة أن تطعـــن يف قـــرارات جملـــس األمـــن.       ال

وهكذا، وفقا للقرارات الصادرة عن حمكمة العدل الدوليـة يف  
، يـبدو، يف مجلة أمور، أن العقوبـات  ١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٧

) ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨اليت يـنص عليهـا القـراران    
وبنــاء علــى ذلــك، تعتقــد جمموعــة “. وعضــمل تعــد ذات مو”

الدول األفريقية أنه ينبغـي تعليـق تطبيـق قـرارات جملـس األمـن       
يف ذلـك   مبـا  املتعلقة بالعقوبات على اجلماهريية العربية الليبيـة، 

احلظر اجلوي والتمثيل الدبلوماسي املقيـد، وجتميـد األرصـدة،  
. ورأى عــدد )٦١(انتظــارا حلكــم احملكمــة بشــأن جــوهر املســألة

مــــن املمــــثلني اآلخــــرين أيضــــا أن التــــدابري املفروضــــة ضــــد  
ــة مل  ــة الليبيـ ــة العربيـ ــدور    اجلماهرييـ ــاب صـ ــا، يف أعقـ ــد هلـ يعـ

قهـا إىل أن تتخـذ احملكمـة    احلكمني، أي مربر ومن الـالزم تعلي 
  .)٦٢(قرارا هنائيا بشأن املسألة

وناشد ممثـل األردن اجمللـس العمـل علـى احتـرام قـرار         
احملكمة وأكد على أمهيـة احتـرام وتنفيـذ مجيـع قـرارات جملـس       

__________ 

  .٤٥و  ٤٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦١(  
ــفحة    )٦٢(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ٢٣املرجــ ــرين)؛ والصــ  ٥٠(البحــ

(اإلمارات العربية  ٥٢(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحة 
ــفحة  ــدة)؛ والصـ ــيمن)؛ و ٥٤املتحـ ــفحة (الـ ــا)؛  ٥٨الصـ (غانـ

(باكسـتان)؛   ٦٣(العراق)؛ والصـفحة   ٦٢ و ٦١والصفحتان 
ــابوي)؛ والصـــــفحة  ٦٥والصـــــفحة  ــودان)؛  ٧٠(زمبـــ (الســـ

 ٧٩(عمان)؛ والصـفحة   ٧٧(اهلند)؛ والصفحة  ٧٣والصفحة 
  (مجهورية إيران اإلسالمية).

. كـذلك، شـدد ممثـل الكويـت     )٦٣(األمن على حنـو تـام وبدقـة   
لة على أن تنفيذ الدول لكافة قـرارات جملـس األمـن ذات الصـ    

هو أمر أساسي وجوهري إذا ما أريد احترام امليثاق، قـائال إن  
قرارات حمكمة العدل الدولية ينبغي أيضا أن ينظر اجمللس فيهـا  

  .)٦٤(جبدية من أجل حتقيق تقدم
وأكد ممثـل الواليـات املتحـدة أن احلكـم الصـادر عـن         

ــة ال   ــدل الدولي ــة، يف شــرعية    حمكمــة الع ــأي طريق يشــكك، ب
ألمن اليت تؤثر يف ليبيا، أو يف جوهر القضـايا  إجراءات جملس ا

اجلنائية ضـد املتـهمني املشـتبه فيهمـا. ورأى أن حكـم احملكمـة       
ــة     ــدات احلكوم ــا لتأكي ــة. وخالف ــة وإجرائي ــاول مســائل تقني تن

تـدعو إىل اسـتعراض أو تعليـق قـرارات      الليبية، فإن احملكمـة ال 
أن  جملــس األمــن. وقالــت احملكمــة ببســاطة إن األطــراف جيــب

تناقش اآلن األسس القانونيـة للقضـية. وبينمـا متضـي القضـية،      
جيــب أن تتقيــد ليبيــا يف هنايــة املطــاف بــإرادة اجملتمــع الــدويل،   
وأن متتثــل اللتزاماهتــا عمــال بقــرارات جملــس األمــن وأن تســلم 

  .)٦٥(املتهمني املشتبه فيهما حملاكمتهما حماكمة عادلة
ــة املتحـــدة إن القـــ       ــال ممثـــل اململكـ رارين اللـــذين وقـ

أصــدرهتما احملكمــة يـبـــتان يف اعتراضــات أوليــة مقدمــة مــن       
ــام      ــا أم ــة ليبي ــى مطالب ــات املتحــدة عل اململكــة املتحــدة والوالي
احملكمــة بــأن احملكمــة، عمــال باالتفاقيــة، هلــا احلــق اخلــالص يف  

قررتـه احملكمـة    حماكمة الليبيني املتـهمني بـتفجري لـوكريب. ومـا    
ــا االختصــاص ا   ــو أن هل ــائع    ه ــرار بشــأن وق لقضــائي الختــاذ ق

تقــرر أن مــزاعم   القضــية الليبيــة حــول االتفاقيــة، ولكنــها مل    
ــال إن اململكــة       ـــررها. وق ــا يب ــا م ــة هل ــة الليبي ــة العربي اجلماهريي
ـــع أمــام احملكمــة حبجــة أن تلــك املســألة حمكومــة     املتحــدة تدف

) ١٩٩٢( ٧٤٨ ) و١٩٩٢( ٧٣١بقــــرارات جملــــس األمــــن 
__________ 

  .٥٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  
  .٥٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  
  .١٢جع نفسه، الصفحة املر  )٦٥(  
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يت تلزم ليبيا بتسليم املتـهمني للمحاكمـة   )، ال١٩٩٣( ٨٨٣ و
يف اسكتلندا أو الواليات املتحدة. وشـدد علـى أن االلتزامـات    

يف ذلـك االمتثـال لقـرارات     مبوجب ميثـاق األمـم املتحـدة، مبـا    
جملس األمن امللزمة، هلا أولوية على أية التزامات دولية أخـرى  

ــك، مل   ــى ذلـ ــالوة علـ ــة. وعـ ــم    مزعومـ ــرارات حبكـ ــأثر القـ تتـ
احملكمـــة، الـــذي كـــان جمـــرد مرحلـــة واحـــدة يف اإلجـــراءات   

يـزال اجمللـس يف انتظـار احلجـج الرئيسـية بشـأن        القضائية، وال
تـــزال تلـــك القـــرارات ســـارية  مضـــمون القضـــية، ومـــن مث ال

  .)٦٦(املفعول
ــاوالن        ــة يتن ــرارْي احملكم ــتكلمني أن ق ورأى بضــعة م

ــة ومل   ــة األوليـ ــائل اإلجرائيـ ــب املسـ ـــتا يف م فحسـ ــمون يـبـ ضـ
يشــككان يف شــرعية قــرارات جملــس األمــن ذات  القضـية، وال 

الصلة، اليت تظـل سـارية املفعـول والـيت جيـب علـى اجلماهرييـة        
العربيــــة الليبيــــة االمتثــــال هلــــا كمــــا يقتضــــي ميثــــاق األمــــم 

ــوافقي     )٦٧(املتحــدة ــال أيضــا إن أي حــل ت ــل الربتغ ــال ممث . وق
ة األساسـية  ينحرف عن اجلوانـب القانونيـة والسياسـي    جيب أال

  .)٦٨(الواردة يف قرارات اجمللس ذات الصلة
مـن ممثـل    ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ١٠وبرسالة مؤرخة   

حزيران/يونيـه   ٢٩اجلماهريية العربيـة الليبيـة وبرسـالة مؤرخـة     
مــن ممثلــي بوركينــا فاســو، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة  ١٩٩٨

الشـــعبية، وجنـــوب أفريقيـــا، وزمبـــابوي، وكوبـــا، وماليزيـــا،  
، أحـيط اجمللـس   )٦٩(وجهتني كلتيهما إىل رئيس جملـس األمـن  م

علما بأن املؤمتر الـوزاري حلركـة عـدم االحنيـاز الـذي ُعقـد يف       
أيار/مـايو   ٢٠ و ١٨كارتاخينا، بكولومبيا، يف الفترة مـا بـني   

__________ 

  .٣٤ و ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٦(  
ــفحة     )٦٧(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحتان   ١٨املرجـ ــال)؛ والصـ  ٣٠(الربتغـ

(اململكة املتحـدة باسـم االحتـاد     ٤٢(فرنسا)؛ والصفحة  ٣١ و
  األورويب).

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  
  )٦٩(  S/1998/548  وS/1998/596.على التوايل ،  

، قد رحب، يف بيانه اخلتـامي، حبكمـْي حمكمـة العـدل     ١٩٩٨
ودعــــا إىل  ٢٠٠٨شــــباط/فرباير  ٢٧الدوليــــة الصــــادرين يف 

تعليق اجلزاءات على الفور إىل أن تفصـل احملكمـة يف القضـية،    
وأوصى أيضا بأن يتخذ مؤمتر القمة الثاين عشر حلركـة بلـدان   
عـــدم االحنيـــاز قـــرارا بعـــدم مواصـــلة االمتثـــال، علـــى أســـاس  

من امليثاق، لقـرار فـرض اجلـزاءات علـى اجلماهرييـة       ٢٥ املادة
)، ٣( ٢٧ات تنتـــهك املـــواد العربيـــة الليبيـــة ألن تلـــك اجلـــزاء

  من امليثاق. ٩٤  ، و٣٦  ، و٣٣  ، و٣٢  و
 آب/ ٢٧) املــــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٢وبــــــــــالقرار   

ــل   ١٩٩٨أغســـطس  ــأن متتثـ ــرى بـ ــرة أخـ ، طالـــب اجمللـــس مـ
 ٧٣١حكومة اجلماهريية العربية الليبيـة علـى الفـور للقـرارات     

ــن  ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨ ) و١٩٩٢( ــد مــ ) وأكــ
 ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨ددة يف قراريـه  جديد بقاء التدابري احمل

) سارية املفعول وملزمة لكل الدول األعضاء، وأعـاد  ١٩٩٣(
مــن القــرار  ١٦التأكيــد يف هــذا الصــدد علــى أحكــام الفقــرة   

٧٠()١٩٩٣( ٨٨٣(:  
  

  ٢٠احلالة   
موجهـة   ١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ٩رسالة مؤرخـة    

دى إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم إلثيوبيا لـ 
األمم املتحدة بشأن تسليم املشتبه فيهمـا املطلـوبني يف   
حماولة اغتيال رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أديـس     

  .)٧١(حزيران/يونيه ٢٦أبابا، إثيوبيا، يف 
 كــانون الثــاين/  ٣١، املعقــودة يف ٣٦٢٧يف اجللســة   

ــاير  ــرار  ١٩٩٦ين ــذي ١٩٩٦( ١٠٤٤، اختــذ اجمللــس الق )، ال
ــة الســـ  ــه إىل حكومـ ــة  طلـــب بـ ــال لطلبـــات منظمـ ودان االمتثـ

الوحدة األفريقية دون مزيد من التأخري وذلك من أجل القيـام  
__________ 

  .٨و  ١)، الفقرتان ١٩٩٨( ١١٩٢ار القر  )٧٠(  
  )٧١(  S/1996/10.  
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ــة      ــا األشــخاص الثالث ــة لكــي تســلم إىل إثيوبي ــإجراءات فوري ب
يتعلــق  املشــتبه فــيهم، املختبــئني يف الســودان، واملطلــوبني فيمــا 

مبحاولــة االغتيــال، مــن أجــل حماكمتــهم علــى أســاس معاهــدة  
ــام    تســليم اجملــرمني  ــا والســودان لع ــة بــني إثيوبي ؛ ١٩٦٤ املربم

والكف عـن القيـام بأنشـطة ملسـاعدة ودعـم وتيسـري األنشـطة        
اإلرهابيـــة، وعـــن تـــوفري امللجـــأ واملـــالذ للعناصـــر اإلرهابيـــة،   
ــار       ــرين يف إط ــع اآلخ ــا وم ــع جاراهت ــا م والتصــرف يف عالقاهت
التقيــد التــام مبيثــاق األمــم املتحــدة ومبيثــاق منظمــة الوحــدة        

  .)٧٢(فريقيةاأل
ــا أن الســودان       ــل إثيوبي ويف اجللســة نفســها، ذكــر ممث

ــى النحــو       ــذه، عل ــن وأن ينف ــس األم ــرار جمل ــل ق ــي أن يقب ينبغ
ــه يف املــادة   . )٧٣(مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  ٢٥املنصــوص علي

__________ 

  .٤)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٤٤القرار   )٧٢(  
  )٧٣(  S/PV.3627 ٣، الصفحة.  

وكرر اإلعراب عن ذلك أيضا ممثـل مصـر، الـذي أعـرب عـن      
اجلديــة  بكــل”أملــه يف أن يتعامــل الســودان مــع قــرار اجمللــس   

ــة      ــرارات اجمللــس ملزم ــع ق ــار أن مجي ــة، آخــذا يف االعتب الالزم
  .)٧٤(“جلميع الدول

وكـــرر ممثـــل الســـودان، مـــن جانبـــه، اإلعـــراب عـــن    
اجلهود الـيت بـذهلا السـودان حلـل املسـألة وأكـد مـن جديـد أن         
بلده التزم دائما بقرارات األمم املتحـدة. وشـدد كـذلك علـى     

جل أهنا تلتزم مبيثاق األمـم  أن تس”أن حكومة بلده ترغب يف 
املتحدة وأهنا توافق على أن مجيع قرارات جملـس األمـن ملزمـة    

  .)٧٥(“هلا ويتعني االمتثال
__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  
  .٨إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٧٥(  

    اجلزء الثالث
  النظر يف أحكام الفصل الثامن من امليثاق    

  
ــام     - ١   ــول دون قيـ ــا حيـ ــاق مـ ــذا امليثـ لـــيس يف هـ

قـة حبفـظ   تنظيمات أو وكاالت إقليمية تعاجل مـن األمـور املتعل  
السلم واألمـن الـدويل مـا يكـون العمـل اإلقليمـي صـاحلا فيهـا         

ــا  ــة     ومناســبا م دامــت هــذه التنظيمــات أو الوكــاالت اإلقليمي
  ومبادئها. األمم املتحدةونشاطها مالئمة مع مقاصد 

الداخلون يف مثـل   األمم املتحدةيبذل أعضاء   - ٢  
ل هــذه التنظيمــات أو الــذين تتــألف منــهم تلــك الوكــاالت كــ

جهــدهم لتــدبري احلــل الســلمي للمنازعــات احملليــة عــن طريــق   
هـذه التنظيمـات اإلقليميـة أو بواسـطة هـذه الوكـاالت وذلــك       

  قبل عرضها على جملس األمن.

على جملس األمن أن يشجع علـى االسـتكثار     - ٣  
من احلل السلمي هلذه املنازعات احمللية بطريق هذه التنظيمات 

ــك ا   ــة أو بواســطة تل ــن    اإلقليمي ــب م ــة بطل ــاالت اإلقليمي لوك
الدول اليت يعنيهـا األمـر أو باإلحالـة عليهـا مـن جانـب جملـس        

  األمن.
ال تعطل هذه املادة حبال من األحـوال تطبيـق     - ٤  
  .٣٥  و ٣٤  املادتني

  
  ٥٣املادة   
يســـتخدم جملـــس األمـــن تلـــك التنظيمـــات       - ١  

ــا رأى ذلـــك    ــال القمـــع، كلمـ ــة يف أعمـ والوكـــاالت اإلقليميـ
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ــا     مالئمــا ــه وإشــرافه. أم ــذ حتــت مراقبت ــها حينئ ، ويكــون عمل
جيـوز مبقتضـاها أو علـى     التنظيمات والوكاالت نفسها فإنـه ال 

يــدها القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال القمــع بغــري إذن اجمللــس،   
تقدم التدابري اليت تتخذ ضد أية دولة من الـدول   وليستثين فيما

هـو منصـوص    مـن هـذه املـادة ممـا     ٢األعداء املعرفة يف الفقـرة  
ــادة   ــه يف امل ــا يف     ١٠٧علي ــيت يكــون املقصــود هب ــدابري ال أو الت

التنظيمــات اإلقليميــة منــع جتــدُّد سياســة العــدوان مــن جانــب    
دولــة مــن تلــك الــدول، وذلــك إىل أن حيــني الوقــت الــذي قــد 
ُيـعهد فيه إىل اهليئة، بناء علـى طلـب احلكومـات ذات الشـأن،     

من جانـب أيـة دولـة مـن     باملسؤولية عن منع كل عدوان آخر 
  تلك الدول.

املـذكورة يف  “ الدولـة املعاديـة  ”تنطبق عبارة   - ٢  
ــرة ــة كانــت يف احلــرب      ١ الفق ــة دول ــى أي ــادة عل مــن هــذه امل

  العاملية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا امليثاق.
  

  ٥٤املادة   
جيـري   جيب أن يكون جملس األمـن علـى علـم تـام مبـا       

فـظ السـلم واألمـن الـدويل مبقتضـى تنظيمـات       من األعمـال حل 
  بواسطة وكاالت إقليمية أو ما يزمع إجراءه منها.  أو
  

  مالحظة  
ــرة املستعرضــة وسَّــ    ــاء الفت ع جملــس األمــن نطــاق  ـوأثن

تعاونه وتنسيقه مع الترتيبات أو الوكاالت اإلقليميـة يف صـون   
السلم واألمن الدوليني، على النحو املنصوص عليـه يف الفصـل   

. وقــد تبــاين النطــاق املوســع للتعــاون مــع )١(الثــامن مــن امليثــاق
__________ 

ــاق إىل      )١(   ــامن مــن امليث ــات والوكــاالت  ”يشــري الفصــل الث الترتيب
ــةاإلقلي ــذا امل“. ميـ ــع هـ ــة يف  ويتبـ ــة اجمللـــس املتمثلـ ــع ممارسـ رجـ

املنظمــــات ” اســــتخدامه هلــــذه املصــــطلحات كمرادفــــات لـــــ
  “.اإلقليمية

املنظمـات اإلقليميــة وتباينـت طرائــق ذلـك التعــاون مـن حيــث     
  والية تلك املنظمات وهيكلها وقدرهتا وجتربتها.

يقــدم  ـداجمللــ اوبــالنظر إىل أن الفصــل الثــامن مــن هــذ   
يتعلـق مبسـؤوليته عـن صـون      سردا كامال ألعمال اجمللس فيمـا 

م واألمن الدوليني، لن يناقش الفصل الثاين عشر ممارسـة  الالس
جملــس األمــن خبصــوص املنظمــات اإلقليميــة علــى حنــو شــامل. 

مـادة سـردية منتقـاة    ويركز هذا الفصل، بدال من ذلـك، علـى   
الكيفيـة الـيت فُسـرت هبـا     يسلط الضوء على  قد تكون خيـر ما

والكيفيـة الـيت   أحكام الفصل الثـامن مـن امليثـاق يف املـداوالت     
  .طُبقت هبا يف مقررات اجمللس ذات الصلة

وقد كشفت املقررات اليت اختذها اجمللس أثنـاء الفتـرة     
ث زيـــادة يف االعتـــراف باملنظمـــات   واملستعرضـــة عـــن حـــد  

م واألمـن  الاحملتمل يف صون السـ أو  اإلقليمية وبدورها املتنامي
اجمللـس أو   الدوليني. فأنشطة املنظمات اإلقليمية الـيت امتـدحها  

أيدها كانت تتعلق، يف معظمها، بـاجلهود الراميـة إىل    أقرها أو
التسوية السـلمية للمنازعـات. ويف حـاالت أخـرى، طلـب إىل      
ــة     ــدابري إلزامي ــة أن تســاعد يف رصــد وتنفيــذ ت منظمــات إقليمي
فرضــها اجمللــس مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق. وعــالوة  

ــك، يف مناســبتني، أذن اجمللــس   ــى ذل ــوة مــن   عل باســتخدام الق
جانب منظمات إقليمية، دعمـا لعمليـات حفـظ السـلم املعنيـة      

  يف أداء والياهتا.
ومع أن مجيع حاالت التعاون مع الترتيبـات اإلقليميـة     

ميكن اعتبارها مندرجة ضمن إطار الفصل الثامن مـن امليثـاق،   
يلجـــأ اجمللـــس إال َعَرضـــا إىل االحتجـــاج بالفصـــل الثـــامن،  مل
. وعلــــى وجــــه )٢(اد ذات الصــــلة فيــــه، يف مقرراتــــهبــــاملو أو

__________ 

)، ١٩٩٧( ١١٣٢خبصوص احلالـة يف سـرياليون، انظـر القـرار       )٢(  
 ١١٧٠. وخبصوص احلالة يف أفريقيـا، انظـر القـرارين    ٨ الفقرة

ــة، و  ١٩٩٨( ــن الديباجــــ ــة مــــ ــرة السادســــ  ١١٩٧ )، الفقــــ
ة الثالثـــة مـــن الديباجــة، والبيـــانني الرئاســـيني  )، الفقــر ١٩٩٨(

ــؤرخني  ــبتمرب  ٢٥املـــــــ ــرين  ٣٠ و ١٩٩٧أيلول/ســـــــ تشـــــــ
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اخلصوص، عّرف مقرر أحكام الفصـل الثـامن بأهنـا تلـك الـيت      
ــادئ ” ــي املبـ ــات      ترسـ ــطة الترتيبـ ــنظم أنشـ ــيت تـ ــية الـ األساسـ

ــع       ــاون م ــانوين للتع ــار الق ــة وترســم اإلط والوكــاالت اإلقليمي
 .)٣(“األمم املتحـدة، يف جمـال صـون السـالم واألمـن الـدوليني      

مشــروع قــرار، مل ُيعتمــد لعــدم حصــوله علــى األغلبيــة  وكــان 
والفصـــل  ٥٣تضـــمن إشـــارات صـــرحية إىل املـــادة ياملطلوبـــة، 

ــاق  ــن امليثــ ــامن مــ ــافة إىل )٤(الثــ ــك، . وإضــ ــاء ذلــ وردت أثنــ
، وكـذلك إىل  )٥(املداوالت إشارات صرحية إىل الفصـل الثـامن  

  .)٦(من امليثاق ٥٤و  ٥٣و  ٥٢املواد 
__________ 

. S/PRST/1998/35 و S/PRST/1997/46( ١٩٩٨الثــاين/نوفمرب 
دور جملس األمـن يف منـع الصـراعات    ”وخبصوص البند املعنون 

ــؤرخ   “املســلحة ــان الرئاســي امل ــاين/   ٣٠، انظــر البي تشــرين الث
  ).S/PRST/1999/34( ١٩٩٩نوفمرب 

  )، الفقرة الثالثة من الديباجة.١٩٩٨( ١١٩٧القرار   )٣(  
  )٤(  S/1999/328.  
ــر     )٥(   ــا، انظـ ــة يف أفريقيـ ــوص احلالـ ــفحةS/PV.3819خبصـ  ٣ ، الصـ

 ٨ (زمبــابوي، رئــيس منظمــة الوحــدة األفريقيــة)؛ والصــفحتني 
، S/PV.3875 (األمــني العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة)؛ و  ٩ و

ــف ــلوفينيا)؛ و ٢٠حة الصـــ ــتئناف  S/PV.3875 (ســـ )، ١(االســـ
(مصــــر)؛  ٢٨(جنــــوب أفريقيــــا)، والصــــفحة    ٩الصــــفحة 
(اجلماهريية العربيـة   ٥٣(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٤٤والصفحة 

ــدة)؛ و ــفحة S/PV.3931 املتحـــــــ ــرين)،  ١٥، الصـــــــ (البحـــــــ
 ٢١، الصــــــفحة S/PV.4049 (ســــــلوفينيا)؛ و ٣٥ والصــــــفحة

ــتني)  ١١، الصــفحة S/PV.4081 (االحتــاد الروســي)؛ و  (األرجن
(غـــابون). وخبصـــوص البنـــد املعنـــون   ١٧و  ١٦والصـــفحتني 

ــراعات املســـلحة    ” ــس األمـــن يف منـــع الصـ ، انظـــر “دور جملـ
S/PV.4072 االحتــاد  ١٨(الصــني)؛ والصــفحة   ١٧، الصــفحة)

(غامبيـا)؛   ٢٨والصـفحة  (الربازيل)؛  ٢٤الروسي)؛ والصفحة 
ــفحة  ــفح ٣٠والصــــ ــا)؛ والصــــ ــيالروس).  ٤٩ة (ناميبيــــ (بــــ

 ١٠، الصـفحة  S/PV.3822 وخبصوص احلالة يف سرياليون، انظر
 ١٨(الربتغـال)؛ والصـفحة    ١٤(مجهورية كوريـا)؛ والصـفحة   

ــا).  ٨، الصـــفحة S/PV.4054 (الواليـــات املتحـــدة)؛ و (نيجرييـ
 ٧، الصــفحة S/PV/4029وخبصــوص احلالــة يف جورجيــا، انظــر 

ــد امل   ــون (االحتــاد الروســي). وخبصــوص البن صــون الســلم  ”عن
، انظــر “واألمــن الــدوليني وبنــاء الســلم بعــد انتــهاء الصــراع      

__________ 

S/PV.3954 ١٥(الربتغــــــــال)؛ والصــــــــفحة  ١٣، الصــــــــفحة 
(االستئناف  S/PV.3954(الربازيل)؛ و  ١٨(غابون)؛ والصفحة 

ــفحة ١ ــفحتني   ٩)، الصـــــ ــتان)؛ والصـــــ  ٢٣و  ٢٢(باكســـــ
ــون    ــد املعن ــالة مؤرخــ ”(إندونيســيا). وخبصــوص البن  ١١ة رس

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن نائـب       ١٩٩٨آذار/مارس 
املمثـــل الـــدائم للمملكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا 

آذار/مـارس   ٢٧الشمالية لدى األمم املتحدة؛ ورسـالة مؤرخـة   
األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم رئـــيس جملـــس  موجهـــة إىل ١٩٩٨

 S/1998/223“ (األمم املتحدة للواليات املتحدة األمريكية لدى
(الربازيـــل).  ١١، الصــفحة  S/PV.3937)، انظــر  S/1998/272 و

كــانون  ٢٣ و ٢٠رســائل مؤرخــة ”وخبصــوص البنــد املعنــون 
مــن فرنســا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا   ١٩٩١األول/ديســمرب 

“ العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة 
)S/23306  وS/23307 و S/23308  وS/23309  وS/23317 ،(

(جامعـــة الـــدول العربيــــة).    ٣٨، الصـــفحة  S/PV.3864انظـــر  
 ٧، الصــفحتني S/PV.3621وخبصــوص احلالــة يف ليربيــا، انظــر    

(الصـــــــني)  ٢٦، الصـــــــفحة S/PV.3667 (الصـــــــني)، و ٨ و
، S/PV.3694(زمبــــــــــــابوي)؛ و  ٣٤و  ٣٣والصــــــــــــفحتني 

ــفحة ــفحة   ٣ الصـ ــا) والصـ ــني)؛ و  ٩(ليربيـ ، S/PV.3757(الصـ
رسـالة مؤرخـة   ”(ليربيا). وخبصـوص البنـد املعنـون     ٣لصفحة ا
موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن      ١٩٩٦كانون الثاين/ينـاير   ٩

ــا لــدى األمــم املتحــدة بشــأن تســليم     مــن املمثــل الــدائم إلثيوبي
رئــيس  لاألشــخاص املشــتبه فــيهم املطلــوبني يف حماولــة اغتيــا     

حزيـران/   ٢٦يف يف أديس أبابا، إثيوبيـا،  مجهورية مصر العربية 
 ٣، الصـــفحة S/PV.3660)، انظـــر S/1996/10“ (١٩٩٥يونيـــه 

، S/PV.3639(السودان). وخبصوص احلالة يف بورونـدي، انظـر   
  (مصر). ٩و  ٨الصفحتني 

)، ١ (االسـتئناف  S/PV.3875خبصوص احلالـة يف أفريقيـا، انظـر      )٦(  
)؛ ١ (االسـتئناف  S/PV.4081(كندا)؛ و  ٢٠و  ١٩الصفحتني 
ــة     ٣٠ة الصــفح ــة جبمهوري ــة املتعلق ــدا). وخبصــوص احلال (أيرلن

(مجهوريـة   ٢ ، الصـفحة S/PV.3987الكونغو الدميقراطيـة، انظـر   
رسائل مؤرخة ”الكونغو الدميقراطية). وخبصوص البند املعنون 

مـن فرنسـا واململكـة     ١٩٩١كانون األول/ديسمرب  ٢٣و  ٢٠
اليـات املتحـدة   املتحدة لربيطانيا العظمة وأيرلنـدا الشـمالية والو  

 S/23309و  S/23308و  S/23307و  S/23306( “مريكيــــــــــــةاأل
(اجلماهرييــــــة  ٦، الصــــــفحة S/PV.3864)، انظــــــر S/23317 و

العربيـــــة الليبيـــــة. وخبصـــــوص احلالـــــة يف بورونـــــدي، انظـــــر 
S/PV.3692 ــفحة ــد    ٣٥، الصــ ــوص البنــ ــدي). وخبصــ (بورونــ

موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١رســالة مؤرخــة ”املعنــون 
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ردت إشارة صرحية واحـدة إىل  أما يف الرسائل، فقد و  
ووردت كـــذلك عـــدة إشـــارات صـــرحية إىل     ،)٧(٥٢املـــادة 
وأشـــارت منظمـــات إقليميـــة عرضـــاً إشـــارات  . )٨(٥٣ املـــادة

ــادة   ــا     ٥٤صــرحية إىل امل ــس علم ــا اجملل ــائل أحاطــت هب يف رس
__________ 

ئيس جملـس األمـن مـن نائـب املمثـل الـدائم للمملكـة املتحـدة         ر
ــا العظمـــ  ــدى  ىلربيطانيـ ــمالية لـ ــدا الشـ ــدة   وأيرلنـ ــم املتحـ األمـ

)S/1998/223  ــة ــالة مؤرخـــ ــارس  ٢٧)؛ ورســـ  ١٩٩٨آذار/مـــ
ــدائم للواليــات     موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ال

و  S/1998/223“ (املتحــــدة األمريكيــــة لــــدى األمــــم املتحــــدة 
S/1998/272 ــر ــفحة S/PV.3937)، انظــ ــل).  ١١، الصــ (الربازيــ

آذار/مـــارس  ٢٤رســـالة مؤرخـــة ”وخبصـــوص البنـــد املعنـــون 
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم  ١٩٩٩

ــم املتحــدة    ــدى األم )، انظــر S/1999/320“ (لالحتــاد الروســي ل
S/PV.3988 ١٧(السيد يوفانوفيتش)؛ والصفحة  ١٥، الصفحة 

ــد) ــفحة S/PV.3989؛ و (اهلنـــ ــي).   ٦، الصـــ ــاد الروســـ (االحتـــ
، “ني يف الصـراع املسـلح  يندمحايـة املـ  ”وخبصوص البند املعنون 

ــر  ــتئناف  S/PV.4046انظــ ــفحة ١(االســ ــد).  ٣٠)، الصــ (اهلنــ
كـانون الثاين/ينـاير    ٩رسـالة مؤرخـة   ”وخبصوص البند املعنون 

موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم  ١٩٩٦
يا لدى األمم املتحدة بشأن تسليم املشتبه فـيهم املطلـوبني   ثيوبإل

يف حماولة اغتيال رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أديـس أبابـا،      
ــا، يف  ــه  ٢٦إثيوبيـ ــر S/1996/10“ (١٩٩٥حزيران/يونيـ )، انظـ

S/PV.3627  (مصــــر). وخبصــــوص احلالــــة يف     ١٨، الصــــفحة
  (الكامريون). ٢٧، الصفحة S/PV.4081أفريقيا، انظر 

املوجهــة إىل  ١٩٩٩/يونيــه حزيران ٢٨انظــر الرســالة املؤرخــة   )٧(  
ــة   األمــن  جملــسرئــيس  ــة الكونغــو الدميقراطي ــل مجهوري مــن ممث

(S/1999/733).  
املوجهـــة إىل  ١٩٩٩ آذار/مـــارس ٢٦انظـــر الرســـالة املؤرخـــة   )٨(  

ــام  األمـــني ــائل (S/1999/347)مـــن ممثـــل املكســـيك  العـ ؛ والرسـ
ــة  ــباط ١املؤرخـ ــارس آذار ١٧و  ١٩٩٩/فرباير شـ  ١٩٩٩/مـ

 ١٩٩٩/أبريل نيســـــــــان ٣٠و  ١٩٩٩/مـــــــــارس آذار ٢٤ و
من ممثـل مجهوريـة يوغوسـالفيا    األمن  جملساملوجهة إىل رئيس 
ــةٍ   S/1999/322و  S/1999/292و  (S/1999/107االحتاديــــــــــــــــــــ

  .S/1999/497) و

باألنشطة املضطلع أو املزمع االضطالع هبا من جانبـها لصـون   
  .)٩(السالم واألمن الدوليني

يرد أدنـاه يف مخسـة أقسـام سـرد ملمارسـة اجمللـس يف       و  
إطار الفصل الثامن من امليثاق، بدون إسناد تلك املمارسـة إىل  
مواد حمددة. ويسجِّل القسم ألف مناقشـات اجمللـس ومقرراتـه    
ذات الصلة بشأن مسائل عامة ومواضـيعية تتطـرق إىل أحكـام    

رائــق الــيت الفصــل الثــامن مــن امليثــاق. ويصــوِّر القســم بــاء الط 
ــد       ــه مــع حــاالت حمــددة قي ــد، يف تعامل ــا اجمللــس وأيَّ شــجَّع هب
نظره، جهود املنظمـات اإلقليميـة الراميـة إىل التسـوية السـلمية      
للمنازعات. ويعرض القسم جيم احلاالت الـيت شـاركت فيهـا    
ترتيبات إقليميـة يف تنفيـذ التـدابري املنصـوص عليهـا يف الفصـل       

تني أذن فيهمــــا اجمللــــس الســــابع. ويصــــف القســــم دال حــــال
باستخدام القوة من جانب منظمات إقليميـة. أمـا القسـم هـاء     
من آخـر جـزء يف الفصـل فهـو يعـرض حـالتني ناقشـت فيهمـا         
الدول األعضاء مالءمة اإلجـراء املتخـذ مـن جانـب اجمللـس يف      

  احلاالت اليت شاركت فيها منظمات إقليمية.
__________ 

 جملـــــــسانظـــــــر الرســـــــائل التاليـــــــة املوجهـــــــة إىل رئـــــــيس   )٩(  
ف ذلـــــك: رســـــائل مؤرخـــــة ُيـــــذكر خـــــال مل مـــــا ،األمـــــن

الثــــــاين/نوفمرب  تشــــــرين ٢٧، و ١٩٩٦/ســــــبتمرب أيلول ٢٤
/أغســـــطس آب ٦، و ١٩٩٧/يونيـــــه حزيران ٢٦ ، و١٩٩٦
ــبتمرب أيلول ٢٢ ، و١٩٩٧ ــانون ٢٧، و ١٩٩٧/ســــــــ  كــــــــ

ــاير  ــبتمرب أيلول ٢٥ ، و١٩٩٨الثاين/ينـــــــــــ ، ١٩٩٨/ســـــــــــ
ــان ٦ و ــان ١٥ ، و١٩٩٩/أبريل نيســـــ ، ١٩٩٩/أبريل نيســـــ
 ١٩٩٩/ســــبتمرب أيلول ٢٣ ، و١٩٩٩/يونيــــه حزيران ٢٨ و

 S/1996/991و  (S/1996/796الـــدول العربيـــة  جامعـــةمـــن ممثـــل 
 S/1998/83 و S/1997/737و  S/1997/623 و S/1997/497 و
 S/1999/734ٍ و S/1999/424و  S/1999/395 و S/1998/895 و
ــان  S/1999/997) و ــالتان مؤرختــــــــ ــرين ١١؛ ورســــــــ  تشــــــــ

مـــن  ١٩٩٧الثـــاين/نوفمرب  تشـــرين ٧ و ١٩٩٦الثـــاين/نوفمرب 
؛ S/1997/869) و  (S/1996/922ة ــــــ فريقيألالوحدة ا منظمةممثل 

من ممثل مجهوريـة   ١٩٩٩/يونيه حزيران ٢٨ورسالــــة مؤرخة 
؛ ورســــــالة مؤرخــــــة  (S/1999/733)الكونغــــــو الدميقراطيــــــة  

مـــن ممثـــل العـــام  األمـــنيموجهـــة إىل  ١٩٩٩/مـــارس آذار ٢٦
  .(S/1999/347)املكسيك 
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    النظر العام يف أحكام الفصل الثامن -ألف 
نــاقش جملــس األمــن يف بضــع مناســبات، علــى النحــو    

الــوارد أدنــاه، أحكــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق يف ســياق        
  مداوالته بشأن مسائل مواضيعية وشاملة.

  
  احلالة يف أفريقيا  
يف أثنـــــاء الفتـــــرة املستعرضـــــة ســـــلَّم متكلمـــــون يف   

ــام    ــا بالــــدور اهلــ ــة يف أفريقيــ اجللســــات الــــيت تناولــــت احلالــ
ــات ــع    للمنظمــ ــا يف منــ ــة يف أفريقيــ ــة ودون اإلقليميــ اإلقليميــ

املنازعــات يف القــارة وتســويتها، ودعــوا إىل تقــدمي مســاعدة      
تقنيــة وســوقية وماليــة جلهودهــا، وأيَّــدوا تعزيــز االتصــاالت       

وتلـــك املنظمـــات، املتحـــدة  األمـــموالتعـــاون والتنســـيق بـــني 
. ويف ذلـك السـياق، حـاجج    فريقيةألالوحدة ا منظمةسيما  ال
ــة ال يعفــي     ا ــات اإلقليمي ــاون مــع الترتيب ــأن ذلــك التع ــبعض ب ل

مـن مسـؤوليته يف صـون السـلم واألمـن الـدوليني       األمن  جملس
مبقتضى امليثاق وأن دور الترتيبـات اإلقليميـة مكمِّـل. وعـالوة     
علــى ذلــك، كــان هنــاك تشــديد عمومــا علــى ضــرورة تعزيــز   

  .)١٠(القدرات األفريقية يف جمال حفظ السالم
ــودة يف ٣٨١٩لســة ويف اجل   /ســبتمرب أيلول ٢٥، املعق
، ذكر رئيس زمبابوي الذي كان وقتئذ رئيس منظمـة  ١٩٩٧

الوحـدة األفريقيــة أن اجمللــس مكلَّــف باملســؤولية الرئيســية عــن  
ــا أن     ــدوليني، ومــن مث ال ميكــن إطالق صــون الســلم واألمــن ال
تكــون هنــاك خطــة أفريقيــة خالصــة للســلم. وحبكــم الضــرورة 

اليت يشترك فيها ويدعمها اجملتمـع  املتحدة  األممستكون خطة 
للفصـل   األفريقيـة الوحدة  منظمةالدويل بأسره. وهذا هو فهم 

املتحـدة   األمـم السابع من امليثاق املكرس بأكمله للتعـاون بـني   
الوحــدة  نظمــةملالعــام  األمــنيودعــا . )١١(واملنظمــات اإلقليميــة

__________ 

  )١٠(  S/PV.3819  وS/PV.3875  وS/PV.3941  وS/PV.4049 
  .S/PV.4081  و

  )١١(  S/PV.3819 ٣، الصفحة.  

 منظمـة واملتحـدة   األمـم إىل بناء شـراكة جديـدة بـني     األفريقية
األفريقية، متاشيا مع أحكام الفصل الثـامن مـن امليثـاق    الوحدة 

، بشـأن دور املنظمـات اإلقليميـة يف صـون     “خطة للسالم” و
وفيمـا يتعلـق باسـتخدام اجلـزاءات      .)١٢(السلم واألمن الدوليني

ــة، أكَّــد ممثــل االحتــاد     أو القــوة مــن جانــب الترتيبــات اإلقليمي
ــه ال ينبغــي  ــة مــن جانــب     الروســي أن ــدابري إكراهي ــة ت اختــاذ أي

  .)١٣(اهلياكل اإلقليمية ما مل يأذن هبا اجمللس
 ،)١٤(١٩٩٧/سـبتمرب  أيلول ٢٥وببيان رئاسي مـؤرخ    

الوحـدة   منظمـة رحَّب اجمللس باملسـامهات اهلامـة الـيت تقـدمها     
األفريقية، مبا يف ذلك من خالل آليتها ملنـع الرتاعـات وإدارهتـا    

ب باملسامهات اليت تتيحها الترتيبـات دون  وتسويتها، كما رحَّ
اإلقليمية ملنع املنازعات وتسـويتها يف أفريقيـا، وتطلـع إىل قيـام     

األفريقيـة،  الوحـدة   منظمـة واملتحـدة   األمـم شراكة أقـوى بـني   
فضال عـن الترتيبـات دون اإلقليميـة، وفقـا للفصـل الثـامن مـن        

ل امليثـــاق. وأعـــرب اجمللـــس عـــن تأييـــده لتعزيـــز قـــدرة الـــدو  
األفريقية على اإلسهام يف عمليات حفظ السالم، مبـا يف ذلـك   

. وعــالوة علــى ذلــك، املتحــدة األمــميف أفريقيــا، وفقــا مليثــاق 
يف املتحـدة   األمـم أعرب اجمللس عن تأييده الكامل ملا تقـوم بـه   

ــى الصــعيد       ــا عل ــيت تضــطلع هب ــا مــن خــالل األنشــطة ال أفريقي
ســاعدة اإلنســانية الدبلوماســي ويف جمــاالت حفــظ الســالم وامل

والتنمية االقتصادية وغريها من اجملاالت، واليت ُيضـطلع هبـا يف   
حــــاالت كــــثرية بالتعــــاون مــــع املنظمــــات اإلقليميــــة ودون  

  اإلقليمية.
/أبريل نيسـان  ١٣يف تقريره املؤرخ العام  األمنيوقال   
وتعزيـــز الســـلم اع يف أفريقيـــا أســـباب الـــرت”املعنـــون  ١٩٩٨

__________ 

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

  )١٤(  S/PRST/1997/46.  
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إنــه حيثمــا اســتلزم األمــر  )١٥(“ســتدامة فيهــاالــدائم والتنميــة امل
، باالشـتراك مـع   املتحـدة  األمـم تنفيذ عمليـة سـلمية، فـإن دور    

األفريقيــة، أن تســاعد علــى إجيادهــا. وأوضــح الوحــدة  منظمــة
واملنظمــات دون املتحــدة  األمــمأن التعــاون بــني العــام  األمــني

ــة، الــيت تعمــل علــى معاجلــة قضــايا الســلم واألمــن يف     اإلقليمي
العــام  األمــنيمناطقهــا دون اإلقليميــة، جيــري تعزيــزه. وتطــرَّق 

إىل مسألة دعم املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية، فأفـاد بأنـه   
املتحـدة   األمـم يف سياق املسؤولية الرئيسية الواقعة علـى عـاتق   

يف األمور املتعلقة بالسلم واألمن الدوليني، ُيصبح توفري الدعم 
ة ودون اإلقليميـة يف أفريقيـا أمـرا ضــروريا    للمبـادرات اإلقليميـ  

 األمـم ومستحسنا على حد سواء. فذلك الدعم ضروري ألن 
تفتقـر إىل القـدرات واملـوارد واخلـربات الفنيـة الالزمـة       املتحدة 

ملعاجلة مجيع املشاكل اليت قـد تنشـأ يف أفريقيـا. أمـا عـن اإلذن      
 مـني األبالقيام بعمـل ينطـوي علـى اسـتخدام القـوة، فقـد قـال        

ــزام باحلصــول علــى إذن مــن  العــام  قبــل األمــن  جملــسإن االلت
استخدام القـوة واضـح. وأضـاف قـائال إنـه يف حـني أن اإلذن       
بقيــام دول أعضــاء أو إئتالفــات مــن الــدول بالقيــام بــإجراءات 
ــان      تنطــوي علــى اســتخدام القــوة قــد تشــكِّل يف بعــض األحي

أن يكون اسـتخدام  استجابة فعَّالة يف احلاالت اليت ُيرجَّح فيها 
القــوة بشــكل كــبري أمــرا مطلوبــا، فإنــه يــثري أيضــا العديــد مــن  
التســاؤالت بالنســبة للمســتقبل، وخباصــة ضــرورة تعزيــز قــدرة 

  .)١٦(اجمللس على مراقبة األنشطة املأذون هبا
االشـتراك يف االنتشـار مـع قـوات     العام  األمنيوتناول   

ــيات، ف  ــددة اجلنســ ــة أو متعــ ــة ودون إقليميــ ــار إىل إقليميــ أشــ
التعــاون مــع فريــق الرصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول    

 األمـم غرب أفريقيا يف ليربيا باعتباره مثاال ناجحا للتعاون بني 
ومنظمــة دون إقليميــة، ورأى أن ذلــك التعــاون ميكــن املتحــدة 

__________ 

  )١٥(  S/1998/318 ٢٠إىل  ١٨، الفقرات.  
 .٤٢و  ٤١املرجع نفسه، الفقرتان   )١٦(  

تطبيقه يف حاالت أخرى. غري أنه حذَّر من القفز إىل اسـتنتاج  
ــاعد  ــناد تلـــك املســـؤوليات إىل  أنـــه ينبغـــي مـــن اآلن فصـ ا إسـ

املنظمــات اإلقليميــة فقــط، ســواء يف أفريقيــا أو يف غريهــا مــن   
يف تقريره أيضا على ضرورة تعزيز العام  األمنياملناطق. وأكد 

قدرة أفريقيا على حفظ السالم، سواء كانـت تلـك العمليـات    
ــة تابعــة لألمــم املتحــدة تقــوم هبــا منظمــة      ُتجــرى يف إطــار بعث

جمموعـة مـن الـدول. غـري أنـه قـال إن تلـك اجلهـود          إقليمية أو
ُيقصد هبا، بأي حال من األحوال، أن تعفي اجملتمع الـدويل   ال

ــاق      ــة مبوجــب ميث ــه اجلماعي ــا مــن التزامات ــماألوســع نطاق  األم
، بل إهنا هتدف بـاألحرى إىل جعـل املسـامهة األفريقيـة     املتحدة

  .)١٧(اخلاصة أكثر فاعلية داخل إطار تلك املسؤوليات
ــة    ــان ٢٤، املعقـــودة يف ٣٨٧٥ويف اجللسـ /أبريل نيسـ
ــر املــذكور آنفــا. وأعــرب ممثــل    ١٩٩٨ ــاقش اجمللــس التقري ، ن

 منظمـــةواملتحـــدة  األمـــمســـلوفينيا عـــن تأييـــده للتعـــاون بـــني 
ــدة  ــةالوحـ ــة ودون    األفريقيـ ــات اإلقليميـ ــن الترتيبـ ــا مـ وغريهـ

إىل  اإلقليمية، وعن اعتقاده بأن ذلك التعاون ينبغـي أن يسـتند  
. وذكـر ممثـل   )١٨(اإلطار الذي أرساه الفصل الثامن مـن امليثـاق  

ــدول األعضــاء يف اجلماعــة      ــا، متكلمــا باســم ال جنــوب أفريقي
اإلمنائية للجنوب األفريقي، أن الفصل الثامن من امليثـاق يـنص   
على األخـذ بالترتيبـات اإلقليميـة لتـأمني صـون السـلم واألمـن        

تلـــك الترتيبـــات   الـــدوليني، ويـــنص أيضـــا علـــى أن تكـــون    
منسجمة مع مقاصد ومبادئ امليثاق. وذلـك الـنص يف امليثـاق    

يف املتحـدة   األمـم يوفِّر إطارا لتطوير تعاون أوثق بـني أفريقيـا و  
بعثات السالم. ورأى، هلذا السـبب، أن هنالـك حاجـة لتعزيـز     
ــاعال ذا مغــزى بــني      ــزز تف ــة تع ــة بطريق ــدابري احلالي ــق الت وتطبي

  .)١٩(األفريقيةالوحدة  ةمنظمواملتحدة  األمم
__________ 

 .٤٤و  ٤٣نفسه، الفقرتان  املرجع  )١٧(  

  )١٨(  S/PV.3875 ٢٠، الصفحة.  
  )١٩(  S/PV.3875  ٩(االستئناف)، الصفحة.  
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ــة ودون       ــات اإلقليمي ــى أن اهليئ ــدا عل ــل كن وشــدد ممث
اإلقليمية ينبغـي أن تسـتجيب، ال حلـاالت الفـراغ الـيت حتـدث       

بأي عمل، بـل للـربامج التعاونيـة    األمن  جملسنتيجة لعدم قيام 
املوضــوعة بتشــاور وثيــق مــع اجمللــس. وينبغــي أن يكــون ذلــك 

مـــن امليثـــاق  ٥٤و  ٥٣ادتني التعـــاون قائمـــا علـــى أســـاس املـــ
أن يعكس بصورة كاملة الصـالحية اخلالصـة املمنوحـة     يوينبغ

. ورأى ممثــل مصــر، مــع )٢٠(للمجلــس لــإلذن باســتعمال القــوة
يف ليربيـا وسـرياليون بالتعـاون مـع     املتحـدة   األممإشادته بعمل 

ــواس)     ــا (اإليكــ ــرب أفريقيــ ــدول غــ ــادية لــ ــة االقتصــ اجلماعــ
ــه جيــب     ــار   كتجــارب ناجحــة، أن أن يكــون واضــحا أن اإلط

الصحيح هو متكني التنظيمات الفرعيـة مـن القيـام بـدور فعَّـال      
مثلمـا نـص علـى ذلـك الفصـل      املتحدة  األممومكمِّل ملساعي 

الثامن من امليثاق. وشدد على أن مـن الضـروري أال تسـتخدم    
مســاعي التنظيمــات الفرعيــة كذريعــة لتقــاعس اجمللــس عــن       

ئيسـية أو كمـربر لعـدم اختـاذ اجمللـس      االضطالع مبسـؤولياته الر 
. وذكـر ممثـل إندونيسـيا    )٢١(القرارات املناسبة يف الوقت املالئم

ينبغــي أن تعمــال املتحــدة  األمــمو األفريقيــةالوحــدة  منظمــةأن 
معا عمال متضافرا مـن أجـل إزالـة العقبـات الـيت هتـدد السـالم        
فتتيسَّـــر مـــن مث عمليـــة الســـالم. وقـــال إن تلـــك الشـــراكة يف  

. )٢٢(لتعــاون ميكــن بناؤهــا يف إطــار الفصــل الثــامن مــن امليثــاقا
ــل   ــةوأعــرب ممث ــة   اجلماهريي ــة الليبي ــق  العربي ــه بتوثي عــن ترحيب

يف  األفريقيـة الوحـدة   منظمةواملتحدة  األممالتعاون القائم بني 
ــر طبيعــي يف      ــه أم جمــال التســوية الســلمية للرتاعــات، ورأى أن

مليثاق الـذي أعطـى دورا   إطار ما نص عليه الفصل الثامن من ا
 .)٢٣(هاما للترتيبات اإلقليمية يف صون السلم واألمـن الـدوليني  

وأشار ممثـل االحتـاد الروسـي إىل الـدور الرئيسـي للمجلـس يف       
__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

 .٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

 .٥٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

عمليــات حفــظ الســالم يف أفريقيــا، مشــددا يف الوقــت نفســه   
ــى احلاجــة إىل تقويــة قــدرة اجمللــس علــى رصــد األنشــطة        عل

ا املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة يف  املأذون هبا اليت تقوم هب
  .)٢٤(جمال حفظ السالم

ــالقرار    ــايو أيار ٢٨) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٠وبــ /مــ
، أشــار اجمللــس إىل أحكــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق   ١٩٩٨

ــة. وإضــافة إىل ذلــك، رحَّــب     فيمــا يتعلــق بالترتيبــات اإلقليمي
 األفريقيـة دة الوحـ  منظمةاجمللس باملسامهات اهلامة اليت تقدمها 

ــا، وكــــذلك    ــويتها يف أفريقيــ ــا وتســ ملنــــع الرتاعــــات وإدارهتــ
ــاجلهود    ــة؛ ورحَّــب أيضــا ب مبســامهات الترتيبــات دون اإلقليمي

ــة و   ــاء واملنظمـــات اإلقليميـ ــذهلا الـــدول األعضـ ــمالـــيت تبـ  األمـ
ــدة  ــامهة يف    املتحـ ــى املسـ ــة علـ ــدول األفريقيـ ــدرة الـ ــزا لقـ تعزيـ

  .)٢٥(عمليات حفظ السالم وفقا للميثاق
، )٢٦(١٩٩٨/سـبتمرب  أيلول ١٦وببيان رئاسي مـؤرخ    

ــا علــى املشــاركة يف     أكَّــد اجمللــس علــى أن تعزيــز قــدرة أفريقي
مجيع جوانب عمليـات حفـظ السـالم يشـكِّل أولويـة رئيسـية.       
وشــجَّع اجمللــس أيضــا علــى زيــادة التعــاون الثنــائي واملتعــدد       
ــاء    ــة يف جمـــال بنـ األطـــراف يف ميـــدان حفـــظ الســـالم وخاصـ

 ،املتحـــدة األمـــمدرات، وذلـــك بـــني الـــدول األعضـــاء، والقـــ
فضال عن املنظمات دون اإلقليميـة   األفريقية،الوحدة  منظمةو

 املتحــدة األمــميف أفريقيــا. وأعــرب اجمللــس عــن تأييــده جلهــود 
واملنظمــــات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة فضــــال عــــن الــــدول 

لـس  األعضاء يف جمال التدريب علـى حفـظ السـالم. وأكَّـد اجمل    
على احلاجة إىل اطالعه بشكل تام على أنشطة حفـظ السـالم   
الــيت تضــطلع هبــا أو ختطــط هلــا املنظمــات اإلقليميــة أو دون       

__________ 

  )٢٤(  S/PV.3875 ٦، الصفحة.  
الفقـــرة السادســـة مـــن الديباجـــة،     )،١٩٩٨( ١١٧٠القـــرار   )٢٥(  

 من املنطوق. ٨و  ٧والفقرتان 

  )٢٦(  S/PRST/1998/28.  
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اإلقليميـة، وأكَّـد أن حتسـني تـدفق املعلومـات وعقـد جلسـات        
ــة     ــاء اجمللـــس واملنظمـــات اإلفريقيـ ــة بـــني أعضـ ــة منتظمـ إحاطـ

والــدول  اإلقليميــة املشــاركة يف عمليــات حفــظ الســالم ودون
ــدول األعضــاء املشــاركة األخــرى، هلمــا     املســامهة بقــوات وال
دور هام يف املساعدة على تعزيز قدرة أفريقيا يف ميدان حفـظ  

علــى العــام  األمــنيالســالم. ويف ذلــك الســياق، شــجَّع اجمللــس 
ــة      ــم املتحــدة مــع املنظمــات اإلقليمي ــم لألم ــة اتصــال مالئ إقام

ت والــدول األعضــاء إىل ودون اإلقليميــة، ودعــا تلــك املنظمــا 
مبعلومـات عـن أنشـطتها يف ميـدان     العام  األمنيتزويد اجمللس و
  حفظ السالم.

/سـبتمرب  أيلول ١٨) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٧وبالقرار   
، أشــار اجمللــس إىل أحكــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق   ١٩٩٨

بشــأن الترتيبــات أو الوكــاالت اإلقليميــة، الــيت ُترســي املبــادئ  
ُتنظم أنشطتها وترسـم اإلطـار القـانوين للتعـاون      األساسية اليت

يف جمــال صــون الســالم واألمــن الــدوليني.  املتحــدة  األمــممــع 
ــاره احلاجــة إىل اســتمرار التعــاون بــني     ووضــع اجمللــس يف اعتب

وهيئاهتـا ذات الصـلة ووكاالهتـا املتخصصـة مـن      املتحدة  األمم
يميـة يف  واملنظمـات دون اإلقل  األفريقيـة الوحدة  منظمةناحية و

أفريقيا من ناحية أخرى. والحظ أن الترتيبـات دون اإلقليميـة   
ــا، فضــال عــن   ــةالوحــدة  منظمــةيف أفريقي مــن خــالل   األفريقي

آليتها ملنع الرتاعات وإدارهتا وتسويتها، ُتنمـي قـدرهتا يف جمـال    
الدبلوماسية الوقائية، وشـجَّع الـدول األفريقيـة علـى اسـتخدام      

يف جمال منع الرتاعات وصـون السـلم   تلك الترتيبات واآلليات 
ــز       ــى تعزي ــك، شــجَّع اجمللــس عل ــى ذل ــا. وعــالوة عل يف أفريقي

الوحـدة   منظمـة واملتحـدة   األمـم عملية التشاور والتنسـيق بـني   
ــة ــني  األفريقي ــموب ــة يف  املتحــدة  األم واملنظمــات دون اإلقليمي

ــى الســواء،       ــار عل ــداين وصــعيد املق ــى الصــعيد املي ــا، عل أفريقي
أن تعيني ممثلني خاصني مشتركني قـد يكـون مفيـدا يف    وسلَّم ب

 األمــمتعزيــز تلــك األهــداف. ورحَّــب أيضــا مبوافقــة كــل مــن 

علـى تعزيـز وتوسـيع نطـاق      األفريقيـة الوحدة  منظمةواملتحدة 
  .)٢٧(تعاوهنما بشأن تدابري منع الرتاعات يف أفريقيا وتسويتها

ــودة يف ٣٩٣١ويف اجللســة    /ســبتمرب أيلول ٢٤، املعق
مـرة أخـرى يف    )٢٨(العـام  األمني، اليت أُدرج فيها تقرير ١٩٩٨
، أكد ممثل البحـرين علـى دور اجمللـس يف منـع     األعمال جدول

نشوب الرتاعات وإزالة التوترات. وأعرب عـن تأييـده جلهـود    
يف ذلك اجملـال مـن   املتحدة  األمملتحسني قدرات العام  األمني

ليـــة واملنظمـــات خـــالل تنميـــة االتصـــاالت بـــني املنظمـــة الدو 
اإلقليمية. وأعرب عن تأييده جلميـع اخلطـوات الـيت مـن شـأهنا      
املساعدة علـى احتـواء الرتاعـات أو منـع نشـوهبا، علـى النحـو        
املنصــوص عليــه يف الفصــل الثــامن مــن امليثــاق. ورحَّــب أيضــا  

لتحســني القــدرات األفريقيــة يف جمــال العــام  األمــنيبتوصــيات 
يف إدارة  األفريقيــةالوحـدة   ةمنظمـ حفـظ السـلم، وتعزيـز دور    

الوحـــدة  منظمـــةاملنازعـــات وتســـويتها وتوثيـــق التعـــاون بـــني 
جلعـل املسـامهة األفريقيـة أكثـر فعاليـة      املتحدة  األممو األفريقية

يف جمال حفـظ السـلم. وعـالوة علـى ذلـك، شـدد علـى أمهيـة         
ــات حفــظ الســالم يف      ــة يف بعث ــدول األفريقي ــدرات ال ــز ق تعزي

ذلـــك مـــن األولويـــات، ســـواء كانـــت تلـــك أفريقيـــا باعتبـــار 
حلفـظ السـالم أو يف   املتحـدة   األمـم العمليات يف إطـار بعثـات   

  .  )٢٩(إطار منظمة إقليمية مأذونة من اجمللس
املتحـــدة  األمـــمودعـــا ممثـــل غامبيـــا إىل التعـــاون بـــني   

واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا. غـري أنـه شـدد    
ل املســؤولية عــن حفــظ الســالم مــن علــى ضــرورة جتنُّــب حتويــ

املســـتوى العـــاملي إىل مســـتوى إقليمـــي أو دون إقليمـــي علـــى 
ال يســتطيع أن يتعاقــد األمــن  جملــسأســاس انتقــائي. وقــال إن 

__________ 

)، الفقــرات الثالثــة والسادســة والثامنــة  ١٩٩٨( ١١٩٧القــرار   )٢٧(  
 من املنطوق. ١٠و  ٩من الديباجة، والفقرتان 

  )٢٨(  S/1998/318.  
  )٢٩(  S/PV.3931 ١٥، الصفحة.  
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مــن البــاطن علــى حتمُّــل مســؤولياته عــن صــون الســلم واألمــن 
حــىت ولـو كــان ذلـك عــن عـدم قــدرة. وجيــب أن     -الـدوليني  

واملنظمـات اإلقليميـة ودون   ملتحـدة  ا األمـم يكون التعاون بـني  
  .)٣٠(من امليثاق ٥٤و  ٥٣اإلقليمية وفقا للمادتني 

وفيمــا يتعلــق باســتخدام القــوة، أعــرب ممثــل الربتغــال    
الداعية إىل تنسـيق أوثـق بـني    العام  األمنيعن تأييده لتوصيات 

واملنظمـات األفريقيـة    األفريقيـة الوحـدة   منظمةواملتحدة  األمم
ــة ــع نشــوب الرتاعــات وتســويتها، مشــددا     دون اإلقليمي يف من

على أن املسؤولية النهائية عن اإلذن باستخدام القوة الستعادة 
، ورأى ممثــل االحتــاد )٣١(الســالم تعــود علــى الــدوام إىل اجمللــس

الروســي أن مــن املهــم أن ُتســتغل بنشــاط أحكــام امليثــاق الــيت  
يف ميـدان   ُتشجِّع املنظمات اإلقليمية على اختاذ مبادرات أكـرب 

الدبلوماســية الوقائيــة والتســوية الســلمية للرتاعــات، وهــو أمــر   
يفترض مسبقا توسـيع ممارسـة عمليـات بنـاء السـالم اإلقليميـة       

. وشدد يف الوقت نفسه على أنه ينبغـي  األمن جملسبدعم من 
االمتثــال للمبــادئ الــيت يــنص عليهــا امليثــاق فيمــا يتعلــق بــدور  

حفـظ السـالم، وكـرر القـول     يف إطالق عمليات األمن  جملس
ــا هياكـــل إقليميـــة،    بـــأن العمليـــات العســـكرية الـــيت تقـــوم هبـ

سيما العمليات اليت تقتضي استخدام القوة، غري مسـموح   وال
  .)٣٢(هبا إال إذا أذن هبا اجمللس بصورة واضحة

وأعــرب ممثــل ســلوفينيا عــن تأييــده  للجهــود املبذولــة   
 األفريقيــةالوحـدة   مــةمنظواملتحـدة   األمــملتعزيـز التعــاون بـني   

فضال عن ترتيبات إقليميـة ودون إقليميـة أخـرى، مـع التركيـز      
علــى منــع الصــراعات وإدارهتــا وحلــها. وأكــد مــن جديــد أن  

__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

ذلك التعاون ينبغي أن يقوم على اإلطار الـذي ُيرسـيه الفصـل    
  .)٣٣(الثامن من امليثاق

، )٣٤(١٩٩٨/سـبتمرب  أيلول ٢٤وببيان رئاسي مـؤرخ    
جبهــــود الــــدول واملنظمــــات اإلقليميــــة ودون أشــــاد اجمللــــس 

األفريقيـة، لتسـوية   الوحدة  منظمةاإلقليمية األفريقية، ال سيما 
الرتاعات بالوسائل السلمية. ودعـا اجمللـس إىل تعزيـز الشـراكة     

ــني  ــمبـ ــدة  األمـ ــة   املتحـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ واملنظمـ
ت، األفريقية دعما جلهودهـا يف جمـاالت منـع نشـوب الصـراعا     

وصون السالم واألمن، وتسـوية املنازعـات. وقـال اجمللـس إنـه      
اختذ إجراءات للمساعدة على تعزيز الـدعم املقـدم للمبـادرات    

 األمــماإلقليميــة ودون اإلقليميــة وكــذلك لتعزيــز التنســيق بــني 
ــع    املتحــدة  ــايلّ من ــة يف جم ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي واملنظم

ر أيضا إىل أنـه تنـاول   نشوب الصراعات وصون السالم. وأشا
ــال    ــة يف جمـــ ــدرات األفريقيـــ ــز القـــ ــم تعزيـــ ــة إىل دعـــ احلاجـــ

  السالم.  حفظ
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٣٠وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
، أعاد اجمللـس تأكيـد مسـؤوليته األساسـية مبوجـب      )٣٥(١٩٩٨

ميثــاق األمــم املتحــدة يف صــون الســلم واألمــن الــدوليني، مــع   
ــد األمه   ــدور املتزاي ــى ال ــات والوكــاالت   تشــديده عل ــة للترتيب ي

ــة يف االضـــطالع باألنشـــطة يف ذلـــك اجملـــال. وأكـــد    اإلقليميـ
اجمللــس جمــددا أن أي أنشــطة يضــطلع هبــا يف إطــار ترتيبــات       
إقليمية أو من جانـب وكـاالت إقليميـة، مبـا يف ذلـك اإلنفـاذ،       

ــواد     ــا للمـ ــا وفقـ ــطالع هبـ ــن  ٥٤ و ٥٣ و ٥٢جيـــب االضـ مـ
  الفصل الثامن من امليثاق.

__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

  )٣٤(  S/PRST/1998/29.  
  )٣٥(  S/PRST/1998/35.  
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فة إىل ذلـك، رحـب اجمللـس بـاآلراء الـيت أعـرب       وإضا  
 )٣٦(مــن تقريــره  ٤٤إىل  ٤٢عنــها األمــني العــام يف الفقــرات    

، )٣٧(سيما ما يتصل منـها بأفريقيـا. وبالبيـان الرئاسـي نفسـه      ال
ســلم اجمللــس بــأن ختويــل اجمللــس املنظمــات اإلقليميــة ودون       
ــذا      ــدول األعضــاء صــالحية اختــاذ إجــراءات هب ــة أو ال اإلقليمي

ــة يف حــاالت الــرتاع،    ا خلصــوص ميكــن أن ميثــل اســتجابة فعال
وأثـــىن علـــى الـــدول األعضـــاء واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون      
ــادرات مــن أجــل صــون     ــة الــيت اضــطلعت جبهــود ومب اإلقليمي
ــة       ــه علــى رصــد أي الســلم واألمــن. ولكــي يعــزز اجمللــس قدرت
أنشــطة يــأذن هبــا، فإنــه أعــرب عــن اســتعداده لدراســة التــدابري 

بة حينما جيـري النظـر يف إذن كهـذا. ويف ذلـك الصـدد،      املناس
أشـــار اجمللـــس إىل وجـــود جمموعـــة واســـعة مـــن الترتيبـــات       
ــيت نشــأت يف حــاالت خمتلفــة مــن التعــاون بــني      والعالقــات ال
األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة ودون   
اإلقليميــة يف جمــال صــون الســلم واألمــن، وإىل أن احتياجــات  

صد سوف تتفاوت وينبغي أن تكيف مع الظروف اخلاصـة  الر
للعمليــات املعينــة، مبــا فيهــا العمليــات املتصــلة جبهــود الســالم    
ــات، بشــكل عــام،      ــه ينبغــي أن تكــون للعملي ــة. غــري أن اجلاري
واليــة واضــحة، تتضــمن بيانــا لألهــداف، وقواعــد االشــتباك،   
 وخطة عمل حمكمة، وإطارا زمنيا لفـض االشـتباك، وترتيبـات   
ــك، أكــد      ــارير منتظمــة إىل اجمللــس. وإضــافة إىل ذل ــدمي تق لتق
اجمللس أن رصد تلـك العمليـات ميكـن تعزيـزه بتحسـني تـدفق       
املعلومات وتبادهلا عـن طريـق مجلـة أمـور منـها تقـدمي التقـارير        
ــق عقــد اجتماعــات إحاطــة منتظمــة بــني      بانتظــام، وعــن طري

ول األعضـاء  أعضائه واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والـد 
  اليت تقوم بتلك العمليات.

__________ 

  )٣٦(  S/1998/318.  
  )٣٧(  PRST/1998/35.  

ــو أن إحــدى         ــه وه ــام رأي ــني الع ــس األم وشــاطر اجملل
الوسائل املمكنة لرصد أنشطة القوات اليت أذن هبـا، واملسـامهة   
ــات      ــا لعملي أيضــا يف نفــس الوقــت يف اجلوانــب األوســع نطاق
السالم، هـي النشـر املشـترك ملـراقيب األمـم املتحـدة وموظفيهـا        

ملية تضطلع هبا منظمـة إقليميـة أو دون إقليميـة    اآلخرين مع ع
أو ائتالف من الدول األعضاء. واتفق اجمللس مع األمـني العـام   
ــع         ــاون يف مجي ــك التع ــق ذل ــدم إمكــان حتقي ــم ع ــه رغ ــى أن عل
احلاالت، فإن النشر املشترك ميكن أن يسهم إسـهاما مهمـا يف   
جهود حفظ السالم، كما حدث يف حاليت ليربيـا وسـرياليون،   
ــق      ــا مــراقيب األمــم املتحــدة إىل جانــب فري حيــث نشــرت بعثت

  الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وشدد اجمللس على أمهية إنشـاء إطـار واضـح للتعـاون       

والتنســـيق بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة أو دون 
ــة. وذكــر أن ذلــك اإلطــار ينبغــي أن يتضــمن أهــدافا      اإلقليمي

ــم     حمــد ــا ألدوار ومســؤوليات كــل مــن األم ــدا دقيق دة، وحتدي
املتحدة واملنظمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية املعنية وجملـاالت  
التفاعــل بــني القــوات، وأحكامــا واضــحة فيمــا يتعلــق بســالمة 
ــة ضــمان        ــى أمهي ــس أيضــا عل ــهم. وشــدد اجملل ــوظفني وأمن امل

ــتقالل    ــها واسـ ــى هويتـ ــدة علـ ــم املتحـ ــات األمـ ــة بعثـ يتها حمافظـ
ــا وبالســوقيات.     فيمــا ــادة عملياهتــا والســيطرة عليه يتصــل بقي

وعالوة على ذلك، حـث اجمللـس الـدول األعضـاء واملنظمـات      
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة علــى ضــمان أن يظــل اجمللــس علــى   
علم تـام بأنشـطتها يف جمـال صـون السـالم واألمـن. ولتسـهيل        

دول ذلــك، تعهــد اجمللــس بالتشــاور بصــورة منتظمــة مــع الــ       
األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املشــاركة يف     

  مثل تلك األنشطة.
ــودة يف ٤٠٤٩ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ٢٩، املعق
، أكد ممثل االحتاد الروسي على ضرورة تنفيـذ أحكـام   ١٩٩٩

امليثــاق تنفيــذا حثيثــا فيمــا يتعلــق بتشــجيع املنظمــات اإلقليميــة  
ــر نشـــ    ــادرة أكثـ ــاذ مبـ ــى اختـ ــة  علـ ــية الوقائيـ اطا يف الدبلوماسـ
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والتسوية السلمية للرتاعات. وهذا يعين تعزيـز عمليـات حفـظ    
ــذ عمليــات      ــدعم مــن جملــس األمــن؛ وتنفي ــة ب الســالم اإلقليمي
حفظ السـالم علـى يـد هياكـل إقليميـة ال يسـمح بـه إال بـإذن         
واضــح مــن جملــس األمــن عمــال بالفصــل الثــامن مــن امليثــاق.    

قيـــة جيـــب أن تـــدعمها ســـلطة األمـــم ورأى أن اجلهـــود األفري
  .)٣٨(املتحدة وقدرهتا وتساعدها، ال أن حتل حملها

كــانون األول/  ١٥، املعقــودة يف ٤٠٨١ويف اجللســة   
، شدد ممثل األرجنتني على أمهية اإلبقـاء علـى   ١٩٩٩ديسمرب 

تعاون وحوار بني وثيقني بني األمـم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة     
 ةقليميــــــة، ورأى ضــــــرور  األفريقيــــــة واملنظمــــــات دون اإل 

ــار الفصــل       ــة يف إط ــة املتاح ــات احملتمل ــع اآللي استكشــاف مجي
. وقال ممثل غابون إن الفصـل الثـامن مـن    )٣٩(الثامن من امليثاق

امليثــاق يرســي األســاس القــانوين للتعــاون الــذي يشــمل األمــم   
. وأكـد ممثـل بورونـدي علـى أن جملـس      )٤٠(املتحدة ووكاالهتـا 

التـدخالت الرئيسـية قـائال إن تلـك      األمن ينبغي أن يدعم كل
ــه باختــاذ       ــة تســمح ل ــا والي ــة للمجلــس دون غــريه، وإهن الوالي

  .)٤١(إجراءات من قبيل إيفاد قوة إقليمية حلفظ السالم
وأشار ممثل الكامريون إىل الشراكة الـيت ال غـىن عنـها      

بــني األمــم املتحــدة وأفريقيــا الــيت تطــورت عــن طريــق أنشــطة  
دون اإلقليمية األفريقيـة يف منـع الصـراعات    اآلليات اإلقليمية و

وتسويتها. وقال إن تلـك التطـورات تشـارك كلـها يف اهلـدف      
الرامي إىل بيان أن أفريقيا شريك يتمتع بقـدرة مؤسسـية علـى    

من امليثاق، اليت تشـجع   ٥٣و  ٥٢االستجابة ألحكام املادتني 
التســوية اإلقليميــة للصــراعات، ويهــدف كــل ذلــك إىل حفــز   

املشــترك مــن جانــب تلــك اهليئــات ومــن جانــب األمــم  العمــل
__________ 

  )٣٨(  S/PV.4049 ٢١، الصفحة.  
  )٣٩(  S/PV.4081 ١١. الصفحة.  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
  )٤١(  S/PV.4081  االستئناف)و  ١Corr.1 ٢٥)، الصفحة.  

املتحــدة. ورأى أيضــا أن اجمللــس ميكــن أن يبــدأ يف الــتفكري يف  
تعيني منسق ألفريقيـا للعمـل مـع األمـني العـام ولتنفيـذ أحكـام        

  .)٤٢(من امليثاق ٥٤املادة 
ــدور املركــزي ملنظمــة الوحــدة       ــدا ال وأكــد ممثــل أيرلن

ــات دون اإلق  ــة واملنظمـــ ــع  األفريقيـــ ــرى يف منـــ ــة األخـــ ليميـــ
الصــراعات وتســويتها وقــال إنــه أتــاح إمكانيــة تطبيــق املــادتني 

من امليثاق، وهو تطور إجيايب للغاية يستحق أقـوى   ٥٣ و ٥٢
  .)٤٣(دعم ممكن

  

ــاء الســـلم بعـــد      صـــون الســـلم واألمـــن الـــدوليني وبنـ
  الصراع  انتهاء

كـــانون األول/  ١٦، املعقـــودة يف ٣٩٥٤يف اجللســـة   
، جرت مناقشات انطوت على تفسري أحكـام  ١٩٩٨ديسمرب 

الفصــل الثــامن مــن امليثــاق وتطبيقهــا، وذلــك يف ســياق حفــظ 
  السلم وبناء السلم بعد انتهاء الصراع.

وأعـــرب ممثـــل االحتـــاد الروســـي عـــن رأي مفـــاده أن   
عمليات حفظ السـالم اإلنفاذيـة، سـواء كانـت تنفـذها األمـم       

متعــددة اجلنســيات، املتحــدة أو منظمــات إقليميــة أو حتالفــات 
يف ظـل  ”ميكن القيام هبا إال من خالل قرار جمللس األمـن و   ال

مـن ِقبـل   “ الرقابة السياسية احملكمة والرقابـة التشـغيلية املناسـبة   
ــظ الســلم       ــات حف ــال إن عملي ــك الســياق، ق ــس. ويف ذل اجملل
اإلقليمية ال ميكن وزعها بدون إذن من اجمللس وال بـد مـن أن   

أن ختضع للمساءلة أمام اجمللس. ومع إشادته تتسم بالشفافية و
باملمارســة احلديثــة املتمثلــة يف التفاعــل البنــاء بــني املنظمــات       

التحالفات املتعـددة اجلنسـيات واألمـم املتحـدة يف      اإلقليمية أو
تنفيــذ عمليــات حفــظ الســلم، أعــرب املمثــل عــن قلقــه بشــأن  
حمـــاوالت متكـــني دول فـــرادى أو حتالفـــات مـــن الـــدول مـــن  

__________ 

  )٤٢(  S/PV.4081 ٢٧، الصفحة.  
  )٤٣(  S/PV.4081  االستئناف)و  ١Corr.1 ٢٨)، الصفحة.  
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تعمال القــوة أو اختــاذ تــدابري إنفــاذ بــدون موافقــة اجمللــس.   اســ
وقال إن منظمة حلف مشال األطلسي تسري يف اجتاه مـن ذلـك   
القبيــل بنظرهــا يف أن تتحــول إىل منظمــة دوليــة رائــدة حلفــظ   
الســالم تتخــذ إجراءاهتــا علــى أســاس تقــديراهتا هــي وقراراهتــا   

ذ ذلـك  وحدها، ومـن مث تتخطـى اجمللـس. وحـذر مـن أن تنفيـ      
ــة        ــيكون حماول ــف مشــال األطلســي س ــة حل ــب منظم ــن جان م
لالستعاضــة عــن وظــائف جملــس األمــن وحقوقــه املســتندة إىل   
ــات       ــن جانــب آلي ــة م ــك باختــاذ إجــراءات انفرادي ــاق وذل امليث

  .)٤٤(إقليمية، مبا يتعارض مباشرة مع امليثاق
وذكـــر ممثـــل الربازيـــل، مستشـــهدا صـــراحة بالفصـــل   

العـاملي مـن    -اقتسـام العـبء اإلقليمـي     الثامن مـن امليثـاق، أن  
شأنه، من حيث املبدأ، أن جيعل اإلنفاذ معقوال بقـدر معقوليـة   
ــة      ــادرات اإلقليمي ــإن املب حفــظ الســالم. وفضــال عــن ذلــك، ف
ميكــــن أن تكــــون فعالــــة بشــــكل خــــاص يف جهــــود حتقيــــق 
االستقرار يف املراحـل الوقائيـة أو مراحـل مـا بعـد الصـراعات.       

أســفه حلــدوث انتــهاكات ســافرة ألنظمــة   إال أنــه أعــرب عــن
اجلزاءات أو حلـدوث تـدخالت عسـكرية ومظـاهر االسـتعداد      
ــة       ــؤثرة إقليمي ــوة العســكرية بواســطة عناصــر م الســتخدام الق

من اجمللس، ممـا يـثري تسـاؤالت قانونيـة     “ بدون سلطة حمددة”
وسياسية أيضا. ورأى أن تدخالت اإلنفاذ الـيت ال تقـوم علـى    

ضـح سـتفتقر إىل السـلطة األدبيـة ولـن تكـون       أساس قـانوين وا 
قــادرة علــى احلصــول علــى موافقــة الــرأي العــام العــاملي علــى    
املــدى الطويــل. ورأي أيضــا أن جملــس األمــن ينبغــي أن يركــز 
على مسألة اإلنفاذ، مشـددا علـى أمهيـة احلفـاظ علـى الدرجـة       
اليت ال غىن عنها من املواءمـة بـني املبـادرات اإلقليميـة والنظـام      

  .)٤٥(العاملي لألمن اجلماعي، بينما يتماشى مع امليثاق
__________ 

  )٤٤(  S/PV.3954 ٤، الصفحة.  
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

ــاك إشــارات صــرحية       ويف اجللســة نفســها، كانــت هن
. )٤٦(أخرى إىل الفصل الثامن من امليثـاق يف مناسـبات متعـددة   

فعلى سـبيل املثـال، رحـب ممثـل الربتغـال بتقسـيم مهـم وأكثـر         
مالءمــة للعمــل مــع املنظمــات اإلقليميــة يف جمــال صــون الســلم 

“. كما ينص عليه الفصل الثامن من امليثـاق ”ألمن الدوليني وا
ويف ذلك السياق، رأى أن مـن الضـروري حتديـد أنشـطة بنـاء      
السلم داخل عمليات حفظ السلم الـيت ميكنـها االسـتفادة مـن     

 -تعاون فعال مع املنظمات اإلقليميـة. وأشـار إىل مثـال غينيـا     
ة االقتصــادية بيســاو، والتعــاون بــني األمــم املتحــدة واجلماعــ     

  .)٤٧(لدول غرب أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية
ورأى ممثل إندونيسيا أن صون السـلم واألمـن، سـواء      

يف منطقـــة يوجـــد فيهـــا أو يف منطقـــة حيتمـــل أن يوجـــد فيهـــا 
صــــراع، يتطلــــب جهــــودا متضــــافرة ومنســــقة مــــن جانــــب 

األنشـطة   املنظمات الدولية واإلقليمية. وإذا جرى القيام بتلـك 
ضمن إطار الفصل الثامن من امليثـاق فـإن املنظمـات اإلقليميـة     
ميكــن أن تقــدم مســاعدة متميــزة يف جهــود جملــس األمــن الــيت  
ــاون       ــر كــذلك أن التع ــلمية. وذك ــول س ــاد حل تســعى إىل إجي
والتنســيق الــوثيقني بــني املنظمــات اإلقليميــة واجمللــس ميكــن أن 

اسـية للرتاعـات بـدون    حيسنا إىل حـد كـبري آفـاق التسـوية السي    
  .)٤٨(التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

واستشهد بضعة ممثلني بفريق الرصـد التـابع للجماعـة      
 -االقتصادية لدول غرب أفريقيـا يف سـرياليون وليربيـا وغينيـا     

بيساو كأمثلة ملموسة على التعاون يف جمال حفظ السـلم بـني   
__________ 

 S/PV.3954(غـــــــابون) و  ١٣املرجـــــــع نفســـــــه، الصـــــــفحة   )٤٦(  
  (باكستان). ٩(االستئناف)، الصفحة 

  )٤٧(  S/PV.3954 ١٣، الصفحة.  
  )٤٨(  S/PV.3954  ٢١(االستئناف)، الصفحة.  
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ــوا     ــة، ودع ــات اإلقليمي ــم املتحــدة والترتيب ــك  األم ــم تل إىل دع
  .)٤٩(اجلهود اإلقليمية

  

  دور جملس األمن يف منع الصراعات املسلحة  
  

تشــرين الثــاين/  ٢٩، املعقــودة يف ٤٠٧٢ويف اجللســة   
، ســلم عــدد مــن املــتكلمني، استشــهد بعضــهم ١٩٩٩نــوفمرب 

صــراحة بالفصــل الثــامن مــن امليثــاق، بالــدور الــذي تقــوم بــه    
، مـــن قبيـــل منظمـــة املنظمـــات اإلقليميـــة يف منـــع الصـــراعات

الوحــــدة األفريقيــــة واجلماعــــة االقتصــــادية لــــدول غــــرب      
ــا ــن     )٥٠(أفريقيـ ــس األمـ ــني جملـ ــاون بـ ــادة التعـ ــوا إىل زيـ . ودعـ

  والترتيبات اإلقليمية.
ويف اجللسة نفسها، رأى ممثل الصني أن جملـس األمـن     

ــه      ــوم بـ ــن أن تقـ ــذي ميكـ ــام الـ ــدور اهلـ ــي أن يعتـــرف بالـ ينبغـ
لفة وأن يتعاون معها علـى حنـو أوثـق.    املنظمات اإلقليمية املخت

وقــال إن ذلــك التعــاون ينبغــي أن يســتند إىل تقيُّــد املنظمــات    
اإلقليمية مبقاصد امليثاق ومبادئـه وبأحكـام الفصـل الثـامن وأن     
ــدة       ــم املتحــ ــه األمــ ــار توجيــ ــه يف إطــ ــطالع بــ ــري االضــ جيــ

. كــذلك، أكـد ممثــل االحتـاد الروســي أن أنشــطة   )٥١(ورصـدها 
ــذار املبكــر    املنظمــات اإلقل ــة يف جمــايل اإلن ــة ودون اإلقليمي يمي

ــى حنــو صــارم بأحكــام       ــزم عل ــد أن تلت ــع الصــراعات ال ب ومن
. ورأى ممثـل ناميبيـا أن امليـل إىل    )٥٢(الفصل الثـامن مـن امليثـاق   

__________ 

  )٤٩(  S/PV.3954  (غــــــــــــــابون) و   ١٥، الصــــــــــــــفحةS/PV.3954 
  .١٨(االستئناف)، الصفحة 

  )٥٠(  S/PV.4072 ٢٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٤، الصــفحة 
ــا)؛ والصــفحة  ــدا)؛  ٣٦(غــابون)؛ والصــفحة  ٢٦(ماليزي (فنلن

 ٤١رات العربيـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة (اإلمـــا ٣٨والصـــفحة 
(مجهورية كوريا)؛ والصـفحة   ٤٨(جنوب أفريقيا)؛ والصفحة 

ــان)؛ و  ٥١ ــتئناف  S/PV.4072(اليابــ ــفحة ١(االســ  ٩)، الصــ
  (النرويج). ١٧(نيجرييا)؛ والصفحة 

  )٥١(  S/PV.4072 ١٦، الصفحة.  
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  

ــة حمــددة مــن جملــس األمــن       ــدون والي ــاذ الســالم ب ــام بإنف القي
عه، وبدون العمل وفقا مليثاق األمم املتحدة ينبغـي عـدم تشـجي   

إذ يقـوض مصـداقية اجمللــس ويقلـل مــن دوره يف صـون الســلم     
  .)٥٣(واألمن الدوليني

وعالوة على ذلـك، أكـد بعـض املـتكلمني، يف سـياق        
تســـليمهم بالـــدور املركـــزي جمللـــس األمـــن يف صـــون الســـلم  
ــس واملنظمــات       ــني اجملل ــاون ب ــى أن التع ــدوليني، عل ــن ال واألم

ــه    ــى أن ــه عل ــة ينبغــي أال ينظــر إلي . )٥٤(جمــال للمنافســة  اإلقليمي
ــة ودون      ــأن جهــود املنظمــات اإلقليمي ــا ب ــل زامبي وحــاجج ممث
اإلقليمية ال يقصد منها إعفاء اجمللس من مسؤولياته عن صون 

  .)٥٥(السلم واألمن يف العامل
ــة      ــات اإلقليميـ ــنغالديش أن دور املنظمـ ــل بـ ورأى ممثـ

معتـــرف بـــه يف امليثـــاق وأن تلـــك املنظمـــات اضـــطلعت يف      
ــنوات األ ــواء     السـ ــع أو احتـ ــة يف منـ ــالغ األمهيـ ــدور بـ ــرية بـ خـ

الصراعات املسلحة. بيد أن اجمللس كان موضـع انتقـاد لقيامـه    
واقتـرح لـذلك النظـر يف    “ مـن البـاطن  ”برسالة السلم واألمن 

صياغة آليـات مالئمـة ومبـادئ توجيهيـة بشـأن السياسـات يف       
جمــال مشــاركة وتــدخل املنظمــات اإلقليميــة، علــى أن تكــون   

  .)٥٦(حلالة ما بعينهاحمددة 
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٣٠وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
، اعترف اجمللس بالدور اهلام الذي تؤديه املنظمات )٥٧(١٩٩٩

والترتيبـــات اإلقليميـــة يف منـــع نشـــوب الصـــراعات املســـلحة، 
بوسائل تشمل تـدابري تنميـة الثقـة وبنـاء األمـن. وأكـد اجمللـس        

__________ 

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  
ــفحة    )٥٤(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ٢٤املرجــ ــل)؛ والصــ  ٢٨(الربازيــ

  (غامبيا).
  )٥٥(  S/PV.4072  االستئناف)٧)، الصفحة ١.  
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  
  )٥٧(  S/PRST/1999/34.  



النظر يف أحكام مواد أخرى يف الدستور - الفصل الثاين عشر   
 

 

09-25531 1469 
 

قليميـة يف جمـال اإلنـذار    أيضا أمهية دعـم وحتسـني القـدرات اإل   
ــات        ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــاون ب ــة التع املبكــر وأكــد أمهي
اإلقليميــة يف جمــال األنشــطة الوقائيــة وفقــا للفصــل الثــامن مــن   

  امليثاق.
  

تشــــجيع جملــــس األمــــن جلهــــود الترتيبــــات    -باء 
ــلمية     ــوية الســــ ــال التســــ ــة يف جمــــ اإلقليميــــ

  للمنازعات
ستعرضــة، يف مناســبات أعــرب اجمللــس أثنــاء الفتــرة امل   

شىت، عن تشجيعه ودعمه جلهود املنظمات اإلقليميـة يف جمـال   
التسوية السلمية للمنازعات، مبا يف ذلك توقيع اتفاقات سـالم  
حتـــت إشـــراف منظمـــات إقليميـــة. وممارســـة اجمللـــس يف هـــذا 

  الصدد مبينة أدناه، حسب املنطقة وحسب التسلسل الزمين.
  

  أفريقيا  
  ااحلالة يف ليربي  
أشـــــاد جملـــــس األمـــــن يف مقرراتـــــه، أثنـــــاء الفتـــــرة   

ــا     ــدول غــرب أفريقي ــدور اجلماعــة االقتصــادية ل املستعرضــة، ب
اإلجيايب يف جهوده املتواصلة إلعادة السلم واألمن واالسـتقرار  
يف ليربيــا وأشــاد بالــدول الــيت ســامهت يف فريــق الرصــد التــابع  

  .)٥٨(لتلك اجلماعة
كـــــــانون  ٢٥ ، املعقـــــــودة يف٣٦٢١ويف اجللســـــــة   

، أشادت ممثلة الواليات املتحدة، يف سـياق  ١٩٩٦الثاين/يناير 
إبداء بعض املالحظـات مـن رحلتـها إىل ليربيـا، بالـدور احملايـد       

__________ 

ــرار   )٥٨(   ــن   ١٩٩٦( ١٠٤١القــ ــابعة مــ ــة والســ ــان الثالثــ )، الفقرتــ
)، الفقرتان السادسة والثامنـة مـن   ١٩٩٦( ١٠٥٩الديباجة؛ و 
ــابعة   ١٩٩٦( ١٠٧١الديباجــة؛ و  ــة والس ــان السادس )، الفقرت

)، الفقـــرة السادســـة مــــن   ١٩٩٦( ١٠٨٣مـــن الديباجـــة؛ و   
)، الفقرة السادسة مـن الديباجـة؛   ١٩٩٧( ١١٠٠الديباجة؛ و 

  )، الفقرة السابعة من الديباجة.١٩٩٧( ١١١٦و 

والبنـاء الـذي كانـت قـوات اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب         
أفريقيا تقوم به يف ذلـك الوقـت، علـى خـالف أوقـات أخـرى       

ــق الرصــد    ــابع لتلــك اجلماعــة  يف املاضــي، وأكــدت أن فري الت
يستأهل دعم اجمللس ألنه ميثل سابقة هامة يف اجلهود اإلقليميـة  

ــة   )٥٩(حلفــظ الســلم  ــا أن عملي ــة كوري . وأضــاف ممثــل مجهوري
حفظ السالم يف ليربيا فريـدة مـن نوعهـا، ألن تلـك هـي املـرة       
ــة     ــي اجلماعـ ــة هـ ــة دون إقليميـ ــا منظمـ ــوم فيهـ األوىل الـــيت تقـ

يقيا بدور رئيسي يف أفريقيـا، بينمـا   االقتصادية لدول غرب أفر
ــابع للجماعــة      ــق الرصــد الت تقــوم األمــم املتحــدة مبســاعدة فري

. وقال ممثـل  )٦٠(االقتصادية لدول غرب أفريقيا وترصد أنشطته
ــا بــذلت        ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل الصــني إن اجلماع
جهــودا هائلــة إلهنــاء القتــال يف ليربيــا، وأرســلت قــوات حفــظ 

رغـــم مصـــاعبها “ وفقـــا للفصـــل الثـــامن”ليربيـــا الســـالم إىل 
  .)٦١(االقتصادية
كانون الثاين/  ٢٩) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤١وبالقرار   

، ومبقــررات الحقــة، طلــب اجمللــس مــن فريــق      ١٩٩٦ينــاير 
الرصد تكثيف اإلجـراءات الالزمـة لتـوفري األمـن لبعثـة مـراقيب       

اق األمــم املتحــدة يف ليربيــا وموظفيهــا املــدنيني، طبقــا لالتفــ      
املتعلق بـأدوار ومسـؤوليات كـل مـن البعثـة وفريـق الرصـد يف        

وملفهـوم عمليـات بعثـة مـراقيب األمـم       )٦٢(تنفيذ اتفـاق كوتونـو  
ــق     ــة إىل توثيـ ــى احلاجـ ــد اجمللـــس علـ ــا. وأكـ ــدة يف ليربيـ املتحـ

__________ 

  )٥٩(  S/PV.3621 ٥، الصفحة.  
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  
  .٧رجع نفسه، الصفحة امل  )٦١(  
ــة        )٦٢(   ــة الليربي ــة للوحــدة الوطني ــة املؤقت ــني احلكوم ــاق الســالم ب اتف

واجلبهة الوطنية القومية الليربية وحركة التحرير املتحدة الليربية 
  ).S/26272من أجل الدميقراطية يف ليربيا (
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االتصاالت وإحكـام التنسـيق بـني البعثـة والفريـق يف األنشـطة       
  .  )٦٣(دةالتنفيذية اليت يبذالهنا على مجيع األصع

نيسـان/   ٩وعالوة علـى ذلـك، ببيـان رئاسـي مـؤرخ        
، أكـد اجمللـس مـن جديـد تأييـده للـدور احلاسـم        ١٩٩٦أبريل 

ــد     ــع حـ ــا يف وضـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ للجماعـ
. وكــرر جملــس األمــن اإلعــراب عــن تأييــد مماثــل يف )٦٤(للــرتاع

  .)٦٥(١٩٩٦أيار/مايو  ٦بيان رئاسي مؤرخ 
ــة    ــودة يف ، ٣٦٦٧ويف اجللســـ ــايو  ٢٨املعقـــ أيار/مـــ
، كرر ممثـل ليربيـا مناشـدته للمجتمـع الـدويل مواصـلة       ١٩٩٦

تقــدمي املســاعدة إىل فريــق الرصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية  
لدول غرب أفريقيـا لتمكينـه مـن تنفيـذ واليتـه مبوجـب اتفـاق        
أبوجــا. وقــال إنــه ولــئن كانــت لــدى الــبعض حتفظــات بشــأن  

وة حلفـظ السـالم، فإنـه يـذكِّر اجمللـس      إمكانية بقاء الفريـق كقـ  
ــم       ــها األم ــل مســؤولية كــان جيــب أن تتحمل ــق حتمَّ ــأن الفري ب
املتحــدة. ومبــا أن األمــم املتحــدة اعتمــدت عليــه لتــوفري األمــن  
لبعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف ليربيــا، فــإن وظائفهمــا املتصــلة 

دم بذلك اهلدف تكاملية. ولن يؤيت التعاون مثاره إال عندما يقـ 
الدعم املطلوب إىل اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا.      
وكرر القول بأنه إذا كان املراد للجهود الرائـدة الـيت تقـوم هبـا     
تلك اجلماعة أن تثمر فإنه جيب تعديل أحكام امليثـاق لضـمان   
متويل األمم املتحدة أليـة آليـة دون إقليميـة حلفـظ السـالم يقـر       

ممثــل زمبــابوي عــن دهشــته إزاء . وأعــرب )٦٦(اجمللــس إنشــاءها
أقــوال الــبعض الــيت مؤداهــا أن اســتمرار مشــاركة بعثــة مــراقيب 

__________ 

ــرارات   )٦٣(   ــان ١٩٩٦( ١٠٤١القـــــ مـــــــن  ١١و  ١٠)، الفقرتـــــ
ــوق؛ و  ــرة  )،١٩٩٦( ١٠٥٩املنطــ ــوق؛   ١٤الفقــ ــن املنطــ مــ

 ١٥)، الفقرة التاسعة من الديباجـة والفقـرة   ١٩٩٦( ١٠٧١ و
  من املنطوق. ١٢)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٨٣من املنطوق؛ و 

  )٦٤(  S/PRST/1996/16.  
  )٦٥(  S/PRST/1996/22.  
  )٦٦(  S/PV.3667 ٥، الصفحة.  

األمم املتحـدة يف ليربيـا قـد يكـون مشـروطا باسـتمرار تواجـد        
فريق الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف 
ــامن، إن مــن     ــال، يف إشــارة مباشــرة إىل الفصــل الث ــا. وق ليربي

دمي دعــم نشــط مــن األمــم املتحــدة للمنظمــات   الضــروري تقــ
ــن.      ــدات للســلم واألم ــيت تســعى إىل وقــف التهدي ــة ال اإلقليمي
ــه بــدال مــن االضــطالع بــدور البــديل عــن      وحــاجج أيضــا بأن
ــود        ــإن تلــك اجله ــد، ف ــا دور فري ــيط هب ــيت أن ــم املتحــدة ال األم
اإلقليمية ينبغي النظر إليها ومعاملتها علـى أهنـا عوامـل ميّسـرة     

ود األمم املتحـدة يف السـعي لالضـطالع مبسـؤوليتها يف     يف جه
. وأعـرب  )٦٧(املكرسـة يف امليثـاق   صون السلم واألمن الدوليني

ــدول       ــديره جلهــود اجلماعــة االقتصــادية ل ــل الصــني عــن تق ممث
غــرب أفريقيــا املتمثلــة يف إرســاهلا قــوات حلفــظ الســالم إىل       

 وعرضـــها بـــذل“ وفقـــا للفصـــل الثـــامن مـــن امليثـــاق”ليربيـــا 
ــلمية     ــوية السـ ــل التسـ ــن أجـ ــاطة مـ ــدة والوسـ ــاعيها احلميـ مسـ

  .)٦٨(للرتاع
  

ــالقرار    ــايو  ٣١) املــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٩وبــ أيار/مــ
وقــرارات الحقــة، شــدد اجمللــس علــى أن وجــود بعثــة   ١٩٩٦
يف ليربيــا مرهــون بوجــود فريــق الرصــد املتحــدة  األمــممــراقيب 

ه بتـأمني  التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والتـزام
ــا     ــة وموظفيهــ ــابعني للبعثــ ــكريني التــ ــراقبني العســ ــالمة املــ ســ

  .)٦٩(املدنيني
وبـــالقرار نفســـه، شـــّجع اجمللـــس أعضـــاء اجلماعـــة        

االقتصادية لدول غرب أفريقيـا علـى النظـر يف طـرق ووسـائل      
__________ 

  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  
  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  
)، الفقــرة العاشــرة مــن الديباجــة؛    ١٩٩٦( ١٠٥٩القــرارات   )٦٩(  

 ١٠٨٣)، الفقــرة التاســعة مــن الديباجــة؛ و ١٩٩٦( ١٠٧١ و
)، ١٩٩٧( ١١٠٠)، الفقــرة الثامنــة مــن الديباجــة؛ و ١٩٩٦(

ــرة الثامنـــة مـــن الديباجـــة؛ و    )، الفقـــرة ١٩٩٧( ١١١٦ الفقـ
  السادسة من الديباجة.
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ــادة الفصــائل      ــاع ق ــابع للجماعــة، وإقن ــق الرصــد الت ــز فري تعزي
ه لقــرار وزراء باســتئناف عمليــة الســلم، وأعــرب عــن تأييــد     

اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا عـدم االعتـراف بـأي       
حكومــة تتــوىل الســلطة يف ليربيــا عــن طريــق اســتعمال القــوة.  
وعالوة على ذلك، طلب اجمللـس مـن األطـراف الليربيـة، بعـد      
أن الحظ بوجه خاص نشر أفراد فريق الرصد التابع للجماعـة  

دينة مونروفيـا علـى نطـاق    االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف م
أوسع مؤخرا، أن تسمح، بني مجلة أمـور أخـرى، بنشـر أفـراد     

  .)٧٠(الفريق واعتبار مونروفيا من جديد مالذا آمنا
/أغســطس آب ٣٠، املعقــودة يف ٣٦٩٤ويف اجللســة   
ــادرة الســالم       ١٩٩٦ ــت مب ــا عان ــا أنــه بينم ــل ليربي ــر ممث ، ذك

فإهنـا متثـل، مـع     للجماعة من بعض املشـاكل اإلداريـة واملاليـة،   
جهــدا رائــدا لتنفيــذ الفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم  ”ذلــك، 
وتســـتحق بالتـــايل مزيـــدا مـــن الـــدعم مـــن األمـــم  “. املتحـــدة
  .)٧١(املتحدة

) املتخــذ يف تلــك اجللســـة   ١٩٩٦( ١٠٧١وبــالقرار    
رحب اجمللس باتفاق اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا    

، الــذي مــّد )٧٢(١٩٩٦ /أغســطسآب ١٧املــربم يف أبوجــا يف 
/يونيــــه حزيران ١٥حــــىت  )٧٣(١٩٩٥اتفــــاق أبوجــــا لعــــام   

، ووضــع جــدوال زمنيــا لتنفيــذ االتفــاق، واعتمــد آليــة  ١٩٩٧
للتحقـق مــن امتثــال زعمــاء الفصــائل لالتفــاق، واقتــرح تــدابري  

  .)٧٤(ميكن اختاذها ضد الفصائل يف حالة عدم االمتثال
__________ 

الرابعـــة مـــن الديباجـــة   )، الفقـــرة ١٩٩٦( ١٠٥٩القـــرارات   )٧٠(  
  من املنطوق. ١٥و  ١٢و  ٨والفقرات 

  )٧١(  S/PV.3694 ٣، الصفحة.  
  )٧٢(  S/1996/679.  
  )٧٣(  S/1995/742.  
  .٣)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٧١القرار   )٧٤(  

بـني جملـس    ويف أعقاب االتفاق الذي مت التوصـل إليـه    
الدولة الليربي واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا علـى     

ــا يف      ــات يف ليربي ــراء انتخاب ــار أساســي إلج ــايو  ٣٠إط أيار/م
، أكد اجمللس مرة أخرى أمهيـة توثيـق االتصـاالت بـني     ١٩٩٧

يف ليربيـــا وفريـــق الرصـــد التـــابع املتحـــدة  األمـــمبعثـــة مـــراقيب 
ــدول غــرب أف   ــا وحتســني التنســيق  للجماعــة االقتصــادية ل ريقي

بينهما على مجيع املستويات. وأكد بصورة خاصة علـى أمهيـة   
ــال للمــوظفني        ــن الفع ــوفري األم ــق الرصــد مبواصــلة ت ــام فري قي

  .)٧٥(الدوليني خالل العملية االنتخابية
وإحلاقا بقرار اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا     

ــات إىل    ــد االنتخاب ــه  ١٩إرجــاء موع ، أكــد ١٩٩٧متوز/يولي
حزيران/يونيــه  ٢٧) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١١٦اجمللــس بقــراره  

، مــع تأكيــده علــى أمهيــة التنســيق الوثيــق بــني خمتلــف   ١٩٩٧
اجلهات الفاعلة وتوفري األمـن مـن جانـب فريـق الرصـد التـابع       
ــة       ــاء العمليـ ــا أثنـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ للجماعـ

ــاء بـــني    ــاون البّنـ ــة إىل التعـ ــة، احلاجـ ــمااالنتخابيـ ــدة  ألمـ املتحـ
ــة       ــة الليربي ــا واللجن ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل واجلماع
املســــتقلة املعنيــــة باالنتخابــــات واجملتمــــع الــــدويل يف تنســــيق 

  .)٧٦(املساعدة املقدمة لالنتخابات
ــات الرئاســية      ويف أعقــاب النجــاح يف إجــراء االنتخاب

، ، أثـىن اجمللـس  ١٩٩٧/يوليه متوز ١٩والتشريعية يف ليربيا يوم 
، علــى مجيــع )٧٧(١٩٩٧/يوليــه متوز ٣٠ببيــان رئاســي مــؤرخ 

 األمـــماملـــوظفني الـــدوليني، وال ســـيما موظفـــو بعثـــة مـــراقيب  
يف ليربيـــا، وعلـــى فريـــق الرصـــد التـــابع للجماعـــة      املتحـــدة 

االقتصــــادية لــــدول غــــرب أفريقيــــا ملســــامهتهم يف إجنــــاح      
  االنتخابات.  

__________ 

  .٥)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٠٠القرار   )٧٥(  
  .٥و  ٤)، الفقرتان ١٩٩٧( ١١١٦القرار   )٧٦(  
  )٧٧(  S/PRST/1997/41.  
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  احلالة يف سرياليون  
جهــود اجلماعــة  األمــن  جملــسويف ســرياليون، دعــم    

ــاطتها       ــك وسـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ االقتصـ
ومواصلة نشرها قـوة حفـظ سـالم إقليميـة، هـي فريـق الرصـد        
التابع لتلك اجلماعـة، املسـؤول عـن تـوفري األمـن لبعثـة مـراقيب        

يف سـرياليون،  املتحـدة   األمـم يف سرياليون وبعثة املتحدة  األمم
  فترة املستعرضة.اللتني أنشئتا أثناء ال

، أّيـد  )٧٨(١٩٩٧متوز/يوليـه   ١١فببيان رئاسي مؤرخ   
اجمللس بقوة قرار مؤمتر منظمـة الوحـدة األفريقيـة الـذي ناشـد      
زعمـــاء اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا واجملتمـــع  
ــتعادة النظـــام        ــرياليون علـــى اسـ ــاعدة شـــعب سـ ــدويل مسـ الـ

ــا     ــد. ورحـــب اجمللـــس أيضـ ــتوري يف ذلـــك البلـ ــود الدسـ جبهـ
ــدول غــرب      ــادرت هبــا اجلماعــة االقتصــادية ل ــيت ب الوســاطة ال
أفريقيا وأعـرب عـن كامـل تأييـده لألهـداف الـيت ترمـي إليهـا         

، الصـادر  )٧٩(تلك اجلهود على النحو الوارد يف البالغ اخلتامي
ــدول     ــة االقتصــادية ل ــة دول اجلماع ــاع وزراء خارجي يف اجتم

ــا الـــذي ُعقـــد يف كونـــاكري يف     /حزيـــران ٢٦غـــرب أفريقيـ
  .١٩٩٧يونيه 

، )٨٠(١٩٩٧/أغســطس آب ٦وببيــان رئاســي مــؤرخ   
أعــرب اجمللــس عــن تقــديره للجنــة وزراء اخلارجيــة األربعــة        
التابعة للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا ملـا بذلتـه مـن       
جهــود للتفــاوض يف أبيــدجان مــع ممثلــي العصــبة العســكرية       

متـوز/   ٣٠-٢٩متوز/يوليـه و   ١٨-١٧احلاكمة خالل الفتـرة  
من أجل التوصل إىل حل سلمي لألزمـة، وأكّـد    ١٩٩٧يوليه 

  من جديد تأييده الكامل ألهداف تلك الوساطة.
__________ 

  )٧٨(  S/PRST/1997/36.  
  )٧٩(  S/1997/499.املرفق ،  
  )٨٠(  S/PRST/1997/42.  

تشـرين األول/   ٨) املـؤرخ  ١٩٩٧( ١١٣٢وبـالقرار    
، ومبقررات الحقة، أعـرب اجمللـس عـن تأييـده     ١٩٩٧أكتوبر 

وتقــديره الكــاملني جلهــود الوســاطة الــيت تبــذهلا جلنــة اجلماعــة  
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وشجعها على مواصلة عملـها  
من أجل استعادة النظام الدستوري بالوسـائل السـلمية، مبـا يف    

  .)٨١(ذلك عن طريق استئناف املفاوضات
، )٨٢(١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٦وببيــان رئاســي مــؤرخ   

شجع اجمللس فريـق الرصـد التـابع للجماعـة االقتصـادية لـدول       
ملضــي قــدما يف جهــوده الراميــة إىل تعزيــز غــرب أفريقيــا علــى ا

ــاق ذات     ــا ألحكــام امليث الســالم واالســتقرار يف ســرياليون وفق
الصــلة. وشــدد علــى ضــرورة قيــام تعــاون وثيــق بــني حكومــة   
ســرياليون الشــرعية واجلماعــة االقتصــادية وقــادة فريــق الرصــد  
ــام       ــوث اخلــاص لألمــني الع ــة االقتصــادية واملبع ــابع للجماع الت

واملنظمات الدولية املعنيـة،  املتحدة  األممووكاالت وموظفيه، 
  وذلك فيما يضطلعون به من أعمال.

ــاً إىل      ــرئيس املنتخـــب دميقراطيـ ــودة الـ ويف أعقـــاب عـ
ــالقرار  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١٠ســرياليون يف  ــىن اجمللــس، ب ، أث

، علــــى ١٩٩٨/أبريل نيســــان ١٧) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٢
ا وعلــى فريـق الرصــد  اجلماعـة االقتصــادية لـدول غــرب أفريقيـ   

التابع هلا، املنتشر يف سـرياليون، للـدور اهلـام الـذي يقومـان بـه       
  .)٨٣(لدعم األهداف ذات الصلة باستعادة السالم واألمن

ــؤرخ      ــي مـ ــان رئاسـ ــايو  ٢٠وببيـ ، )٨٤(١٩٩٨أيار/مـ
أعــرب اجمللــس جمــددا عــن تقــديره للجماعــة االقتصــادية لــدول 

__________ 

 ٣ )، الفقرة السادسة من الديباجة والفقرة١٩٩٧( ١١٣٢القرار   )٨١(  
  .S/PRST/1998/5و  S/PRST/1997/52، و من املنطوق

  )٨٢(  S/PRST/1998/5.  
  .٢)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٢القرار   )٨٣(  
  )٨٤(  S/PRST/1998/13.  
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السياسـية لتعزيـز    غرب أفريقيا وشجعها على جتديـد جهودهـا  
  السلم واالستقرار.

ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٨١وبـ ــه  ١٣) املـ متوز/يوليـ
، ســلّم اجمللــس باملســامهة اهلامــة الــيت تقــدمها اجلماعــة    ١٩٩٨

ــتعادة    ــا ألهـــداف اسـ ــا دعمـ ــادية لـــدول غـــرب أفريقيـ االقتصـ
أوضـــاع الســـلم واألمـــن يف البلـــد، واســـترداد اإلدارة الفعالـــة  

والبدء يف مهمة املصاحلة الوطنية والـتعمري  والعملية الدميقراطية 
ــدور اإلجيــايب للجماعــة االقتصــادية      ــى ال ــىن عل ــاش، وأث واإلنع
ــا يف جهودمهــا       ــابع هل ــق الرصــد الت ــا وفري ــدول غــرب أفريقي ل
الراميــة إىل اســتعادة الســلم واألمــن واالســتقرار يف مجيــع أحنــاء 

  .)٨٥(البلد بناء على طلب حكومة سرياليون
ــالقرار نفســه    ــه    وب ــذي يؤدي ــدور ال ، الحــظ اجمللــس ال

فريق الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف 
تقدمي املسـاعدة الالزمـة لتنفيـذ خطـة نـزع السـالح والتسـريح        
وإعادة اإلدماج اليت اعتمدهتا حكومـة سـرياليون، مبـا يف ذلـك     
تــوفري األمــن وحتمُّــل املســؤولية عــن ْمجــع األســلحة وتــدمريها. 

حــب اجمللــس أيضــا بــالتزام فريــق الرصــد بكفالــة أمــن أفــراد ور
ــام والتنســيق    املتحــدة  األمــم وشــدد علــى ضــرورة التعــاون الت

  .)٨٦(الوثيق بني البعثة وفريق الرصد يف أنشطتهما التنفيذية
ــؤرخ     ــي مـــ ــان رئاســـ ــانون ٧وببيـــ ــاير  كـــ الثاين/ينـــ
ــاء   )٨٧(١٩٩٩ ــة مـــن زعمـ ــالعروض املقدمـ ، رحـــب اجمللـــس بـ

هتـدف إىل حـل النــزاع، وحـثهم يف ذلـك الصـدد        املنطقة الـيت 
يف ذلك جلنة السـتة املنبثقـة مـن اجلماعـة االقتصـادية لـدول        مبا

  غرب أفريقيا على تيسري عملية السالم.
__________ 

 ٣)، الفقرة الثالثة من الديباجة والفقرة ١٩٩٨( ١١٨١القرار   )٨٥(  
  من املنطوق.

  .١١و  ٩و  ٥)، الفقرات ١٩٩٨( ١١٨١القرار   )٨٦(  
  )٨٧(  S/PRST/1999/1.  

ــالقرار    آذار/مــارس  ١١) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣١وب
ــة،       ١٩٩٩ ــود املبذول ــع اجله ــده جلمي ــن تأيي ــس ع أعــرب اجملل

ــدول األعضــ   ــذهلا ال اء يف اجلماعــة االقتصــادية  وخاصــة الــيت تب
ــا، والراميـــة إىل حـــل النــــزاع بالوســـائل    لـــدول غـــرب أفريقيـ
الســــــلمية واســــــتعادة الســــــالم واالســــــتقرار الــــــدائمني إىل 

. وإضــافة إىل ذلــك، أشــاد اجمللــس بــاجلهود الــيت  )٨٨(ســرياليون
تبــذهلا اجلماعـــة االقتصــادية لـــدول غــرب أفريقيـــا مــن أجـــل     

قرار يف سـرياليون، وطلـب إىل   استعادة السالم واألمـن واالسـت  
مجيع الدول األعضاء تقدمي الدعم الـتقين واملـايل والسـوقي إىل    
فريــــق الرصــــد التــــابع للجماعــــة االقتصــــادية لــــدول غــــرب 

  .  )٨٩(أفريقيا
حزيران/يونيـه   ١١) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٥وبالقرار   
، أقر اجمللس بالتعاون الذي أسدته اجلماعـة االقتصـادية   ١٩٩٩

ريقيــا وفريــق الرصــد التــابع هلــا، وأكــد دعمــه   لــدول غــرب أف
الشديد للدور الرئيسي الذي يضطلع بـه رئـيس توغـو بوصـفه     

ــذ     ــا وقتئ ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــيس اجلماع . )٩٠(رئ
/أغســــــطس آب ٢٠) املــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٠وبــــــالقرار 

، رحب اجمللس بتوقيع اتفـاق لـومي للسـالم املـربم بـني      ١٩٩٩
ــرياليون واجلبهـــ  ــة سـ ــرياليون يف  حكومـ ــة لسـ ــدة الثوريـ ة املتحـ

، وأثــىن علــى رئــيس توغــو واجلماعــة )٩١(١٩٩٩متوز/يوليــه  ٧
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجيـع مـن اشـتركوا يف تيسـري     
إجــراء املفاوضــات يف لــومي، ملــا أســهموا بــه يف حتقيــق ذلــك   

ــه بتوســيع    )٩٢(اإلجنــاز ــرر اجمللــس، مــع إذن ــالقرار نفســه، ق . وب
__________ 

  .٩)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣١القرار   )٨٨(  
)، ١٩٩٩( ١٢٦٠؛ و ١٠)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣١القراران   )٨٩(  

  .S/PRST/1999/13؛ و ٣الفقرة 
 ٣)، الفقرة الثانية من الديباجة والفقرة ١٩٩٩( ١٢٤٥القرار   )٩٠(  

  من املنطوق.
  )٩١(  S/1999/777.املرفق ،  
  .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٠القرار   )٩٢(  
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يف سرياليون، أن املراقبني العسـكريني  املتحدة  ماألمنطاق بعثة 
اإلضــافيني ينبغــي أن يعملــوا يف الوقــت الــراهن يف ظــل األمــن  

  .)٩٣(الذي يوفره فريق الرصد
 األول/ تشــرين ٢٢، املعقــودة يف ٤٠٥٤ويف اجللســة   
ــوبر  ــرار   ١٩٩٩أكتــ ــس القــ ــذ اجمللــ )، ١٩٩٩( ١٢٧٠، اختــ

، ضْمن جهـات  رحب باخلطوات اليت اختذها فريق الرصد وبه
. وأكـد اجمللـس   )٩٤(أخرى، صوب تنفيـذ اتفـاق لـومي للسـالم    

ــت        ــا زال ــذي م ــدور اجلــوهري ال ــديره لل ــد أيضــا تق ــن جدي م
تضــطلع بــه قــوات فريــق الرصــد التابعــة للجماعــة االقتصــادية   
لغرب أفريقيا يف صون األمن واالستقرار يف سـرياليون ومحايـة   

ــدة للفريــق   ــة اجلدي ، الــيت أقرهتــا  )٩٥(شــعبها ووافــق علــى الوالي
/أغسـطس  آب ٢٥اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا يف  

ــس، متصــرفا مبوجــب    )٩٦(١٩٩٩ ــرر اجملل ــالقرار نفســه، ق . وب
يف املتحـــدة  األمـــمالفصـــل الســـابع مـــن امليثـــاق، إنشـــاء بعثـــة 

ســرياليون، وأثــىن علــى اســتعداد فريــق الرصــد التــابع للجماعــة 
ة كفالـة األمـن للمنـاطق    االقتصادية لدول غرب أفريقيا مواصل

ــوفري      ــونغي، ولت ــاون ول ــرابط فيهــا، وخاصــة حــول فريت الــيت ي
احلمايــة حلكومــة ســرياليون والقيــام بعمليــات أخــرى مبوجــب   
واليتــه مبــا يضــمن تنفيــذ اتفــاق الســالم وبــدء ومواصــلة نــزع   

 األمــمالســالح والتســريح يف تعــاون وتنســيق كامــل مــع بعثــة  
لــس أيضــا احلاجــة إىل توثيــق  يف ســرياليون؛ وأكــد اجملاملتحــدة 

التعاون والتنسيق بني فريق الرصد التـابع للجماعـة االقتصـادية    
يف سـرياليون يف تنفيـذ   املتحدة  األمملدول غرب أفريقيا وبعثة 

مهـــام كـــل منـــهما، ورحـــب بـــاعتزام إنشـــاء مراكـــز ومقـــار  
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٩٣(  
  .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   )٩٤(  
  .٧)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   )٩٥(  
  )٩٦(  S/1999/1073.املرفق ،  

عمليـات مشــتركة وكــذلك، عنــد االقتضــاء، علــى املســتويات  
  .)٩٧(الفرعية يف امليدان

 األمــمويف اجللســة نفســها، أشــاد ممثــل نيجرييــا ببعثــة    
يف ســـرياليون باعتبـــار أهنـــا متثـــل نوعـــا نـــادرا ولكنـــه املتحـــدة 

واملنظمـــات دون املتحـــدة  األمـــممطلـــوب مـــن التعـــاون بـــني 
يقتضـيه الفصـل الثـامن مـن امليثـاق وأعـرب        اإلقليمية إيفـاء مبـا  

ام هنـج مماثـل   يف اسـتخد املتحـدة   األمـم عن أملـه يف أن تسـتمر   
مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية األخـرى سـعيا لتحقيـق    

ــدوليني  . ورأى ممثــل اململكــة املتحــدة أن  )٩٨(الســلم واألمــن ال
يف سرياليون سيعتمد بقدر كبري أيضـا  املتحدة  األممجناح بعثة 

على االنتشار املشترك والتعاون الوثيق مع فريق الرصد. وقـال  
ة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا للعمـل يف   إن استعداد اجلماع

يف سـرياليون مثـال هـام علـى التعـاون      املتحدة  األممتعاون مع 
  .  )٩٩(مع اجلهود اإلقليمية حلفظ السلم حول العامل

  
  احلالة يف بوروندي  
ــاير  كــانون ٥ببيــان رئاســي مــؤرخ     ، ١٩٩٦الثاين/ين

فريقيـة  ألالوحـدة ا  منظمـة أثىن اجمللس على الدور الـذي تؤديـه   
ــه    ــذي اختذت ــالقرار ال ــدي ورحــب ب الوحــدة  منظمــةيف بورون

 ١٩٩٥األول/ديسـمرب   كـانون  ١٩يف أديس أبابا يف فريقية ألا
لفتــرة فريقيــة ألالوحــدة ا منظمــةويقضــي بتمديــد واليــة بعثــة  

. )١٠٠(ثالثــة أشــهر أخــرى وتعزيــز العنصــر املــدين لتلــك البعثــة  
ــالقرار  ــانون ٢٩) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٠وبـ ــاير الث كـ اين/ينـ
 منظمـة ، الحظ اجمللس، مع التقدير، اجلهود اليت تبذهلا ١٩٩٦

__________ 

  .١٢و  ١١و  ٨)، الفقرات ١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   )٩٧(  
  )٩٨(  S/PV.4054 ٨، الصفحة.  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  
)١٠٠(  S/PRST/1996/1.  
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ومراقبوهــــا العســــكريون يف بورونــــدي، فريقيــــة ألالوحــــدة ا
  .)١٠١(واالحتاد األورويب

ــة    ــودة يف ٣٦٣٩ويف اجللســـ ــارس  ٥، املعقـــ آذار/مـــ
تقــوم فريقيــة ألالوحــدة ا منظمــة، ذكــر ممثــل مصــر أن ١٩٩٦

ــالرغم مــن أن ١٩٩٣ بــدور هــام يف بورونــدي منــذ عــام   ، وب
ذلك الـدور مل يلـق الـدعم السياسـي أو املـادي مـن املنظمـات        
الدولية األخرى، فقد أصبح أحـد حمـاور التحـرك، ممـا يؤكـد،      
مرة أخرى، أمهية دعم املنظمـات اإلقليميـة الحتـواء األزمـات     

. واعتـرب ممثـل   )١٠٢(والصراعات وفقا للفصل الثامن مـن امليثـاق  
ــدر ممكــن    االحتــاد الروســي أن مــ   ــأكرب ق ــم أن ُتســتغل ب ن امله

إمكانيـــات حفـــظ الســـالم لـــدى منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة،  
ــة األخــــــرى  ــالقرار )١٠٣(واملنظمــــــات اإلقليميــــ  ١٠٤٩. وبــــ

)، املتخذ يف تلك اجللسـة، أعـرب اجمللـس عـن تأييـده      ١٩٩٦(
ــود   ــةالشــديد جله ــة ألالوحــدة ا منظم واالحتــاد األورويب فريقي

ــدي.   وغريمهــا الســاعية إىل تيســري    احلــوار السياســي يف بورون
علـى  فريقيـة  ألالوحدة ا منظمةوإضافة إىل ذلك، شجع اجمللس 

زيادة حجم بعثة مراقبيها يف بورونـدي، كمـا طلبـت حكومـة     
  .)١٠٤(بوروندي رمسيا

ــؤرخ     ــان رئاســي م ــايو  ١٥وببي ، أكــد ١٩٩٦أيار/م
ــاون        ــتمرار تع ــا اس ــيت يتســم هب ــة ال ــى األمهي ــس عل ــماجملل  األم

ــدة  ــاملتحـ ــةع مـ ــدة ا منظمـ ــةألالوحـ ــاد األورويب  فريقيـ واالحتـ
وغريمها من أجل بلوغ اهلدف املتمثل يف إجراء حوار سياسـي  
شامل بني األطـراف يف بورونـدي. وأعـرب اجمللـس، يف ذلـك      

ــةالصـــدد، عـــن تأييـــده للجهـــود الـــيت تبـــذهلا    الوحـــدة  منظمـ
وبعثــة املــراقبني التابعــة هلــا، وطلــب إىل مجيــع الــدول  فريقيــةألا

__________ 

  )، الفقرة العاشرة من الديباجة.١٩٩٦( ١٠٤٠القرار   )١٠١(
)١٠٢(  S/PV.3639 ٩، الصفحة.  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(
  .١٠و  ٨)، الفقرتان ١٩٩٦( ١٠٤٩القرار   )١٠٤(

 فريقيــــةألالوحــــدة ا منظمــــةملســــاَهمة بســــخاء يف صــــندوق ا
للسالم، توخيـا لـتمكني تلـك املنظمـة مـن زيـادة حجـم البعثـة         

. وببيــان رئاســي الحــق مــؤرخ )١٠٥(ومــن متديــد أَجــل واليتــها
ــه  ٢٤ ــة    ١٩٩٦متوز/يولي ــد والي ، رحــب اجمللــس أيضــا بتمدي

  .)١٠٦(بعثة مراقيب منظمة الوحدة األفريقية
أعـرب   ١٩٩٦/يوليـه  متوز ٢٩ وببيان رئاسـي مـؤرخ    

اجمللس عن كامل دعمه جلهود الوساطة اإلقليمية، مبا يف ذلـك  
  .)١٠٧(فريقيةألالوحدة ا منظمةجهود الرئيس السابق نرييري و

، أحـــال ١٩٩٦/أغســـطس آب ٥ومبـــذكرة مؤرخـــة   
عـن  /أغسـطس  آب ٥نسـخة مـن بيـان صـادر يف     العـام   األمني

فريقيـة ملنـع النــزاعات    اجلهاز املركزي آللية منظمة الوحـدة األ 
وإدارهتا وتسويتها، جاء فيه أن اجلهاز، وقد نظـر يف دور بعثـة   
ــة الوحـــدة األفريقيـــة يف بورونـــدي ويف ضـــوء احلالـــة       منظمـ
ــر       ــر العنصـ ــة نشـ ــاء عمليـ ــرر إهنـ ــد، قـ ــك البلـ ــدة يف ذلـ اجلديـ
العسكري للبعثة يف أقرب وقت ممكـن. وجـاء يف البيـان أيضـا     

 بورونـدي، قـد ينظـر األمـني العـام      أنه، رهنـا بتطـور احلالـة يف   
ملنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة يف إمكانيـــة تعزيـــز العنصـــر املـــدين 

  .  )١٠٨(والسياسي بالبعثة
/سـبتمرب  أيلول ٣٠) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٢وبالقرار   
لألمـــم العـــام  األمـــني، أحـــاط اجمللـــس علمـــا مبـــذكرة ١٩٩٦

قها علـى  املتحدة املشار إليها أعاله وشدد على األمهية اليت يعلّ
مواصلة اجلهود اليت تبذل من جانب منظمة الوحـدة األفريقيـة   
وبعثة املراقبني التابعة هلـا. وأعـرب اجمللـس كـذلك عـن تأييـده       
الشديد للجهود اليت يبذهلا الزعماء اإلقليميون ملنظمـة الوحـدة   
األفريقية، وجهود الرئيس السابق نرييري، ملساعدة بورونـدي  

__________ 

)١٠٥(  S/PRST/1996/24.  
)١٠٦(  S/PRST/1996/31. 

)١٠٧(  S/PRST/1996/32.  
)١٠٨(  S/1996/628.املرفق ،  
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مية على األزمة اخلطرية اليت متـر هبـا،   على التغلب بالطرق السل
. )١٠٩(وشجعهم على مواصلة تسهيل البحث عن حل سياسـي 

وبالقرار نفسه، رحب اجمللس أيضا باجلهود الـيت بـذهلا االحتـاد    
األورويب للمســامهة يف إجيــاد حــل ســلمي لألزمــة السياســية يف 

  .  )١١٠(بوروندي
 )١١١(١٩٩٧أيار/مـــايو  ٣٠وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
ــديره ملنظمــة الوحــدة     كــرر اجمل ــده وتق لــس اإلعــراب عــن تأيي

األفريقية، يف جهودها الرامية إىل إجياد حـل سـلمي لألزمـة يف    
  بوروندي.

  
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  
أيـد جملـس األمـن جهـود      يف منطقة البحريات الكربى  

بالتنسيق مـع  فريقية ألالوحدة ا منظمةالوساطة اليت تضطلع هبا 
مبـا يف ذلـك    ،املتحـدة  األمـم اطة الـيت تضـطلع هبـا    جهود الوسـ 

الوحـدة   منظمـة تعيني املمثل اخلـاص املشـترك لألمـم املتحـدة و    
ومــا أســفر عنــه ذلــك مــن وضــع خطــة للســالم مــن   فريقيــة ألا

  مخس نقاط لشرقي زائري.
الثــــاين/نوفمرب  تشــــرين ١فببيــــان رئاســــي مــــؤرخ     
ر احلالـة  ، أعرب اجمللس عن قلقه البـالغ إزاء تـدهو  )١١٢(١٩٩٦

يف منطقـــة الـــبحريات الكـــربى، وخباصـــة يف شـــرقي زائـــري.      
وأعــرب عــن األمــل يف أن تكمــل جهــود الوســاطة الــيت تبــذهلا 
منظمة الوحدة األفريقية واالحتاد األورويب اجلهـود الـيت يبـذهلا    

  املبعوث اخلاص لألمني العام.
__________ 

)، الفقرتان العاشرة والثالثـة عشـرة مـن    ١٩٩٦( ١٠٧٢القرار   )١٠٩(
  من املنطوق. ٢الديباجة والفقرة 

  )، الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة.١٩٩٦( ١٠٧٢القرار   )١١٠(
)١١١(  S[PRST/1997/32.  
)١١٢(  S/PRST/1996/44.  

تشــرين الثــاين/  ٩) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٨وبــالقرار   
ب اجمللـس جبهـود وسـطاء وممثلـي منظمـة      ، رح١٩٩٦نوفمرب 

الوحـدة األفريقيـة واالحتـاد األورويب، بـني آخـرين، وشـجعهم       
على تنسيق جهودهم عن كثـب مـع جهـود املبعـوث اخلـاص.      

أن يقوم، بعـد  العام  األمنيوإضافة إىل ذلك، طلب اجمللس إىل 
التشاور مع منظمة الوحدة األفريقية واملبعوث اخلـاص لالحتـاد   

ــات فاعلــة أخــرى، بوضــع مفهــوم للعمليــات      األورويب  وجه
وإطـــار لفرقـــة عمـــل إنســـانية، وطلـــب مـــن منظمـــة الوحـــدة  
ــدرس     ــة أن ت ــة ودول املنطقــة وســائر املنظمــات الدولي األفريقي
الطــرق الــيت ميكــن هبــا أن تســاهم يف اجلهــود الــيت تضــطلع هبــا  

لنـزع فتيل التوتر يف املنطقـة وال سـيما يف شـرق    املتحدة  األمم
. ومبقـررات الحقـة، كـرر    )١١٣(ري، وأن تكمل تلك اجلهـود زائ

اجمللس اإلعراب عن تشجيعه جلهود منظمـة الوحـدة األفريقيـة    
  .  )١١٤(واالحتاد األورويب

 )١١٥(١٩٩٧الثاين/ينـاير   كـانون  ٢٢وبرسالة مؤرخـة    
اجمللس بأنه بـالنظر إىل خطـورة وتعقـد احلالـة     العام  األمنيأبلغ 

إنـه يعتــزم أن يقتـرح تعـيني ممثـل      يف منطقة البحريات الكربى ف
خاص مشترك لألمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية، يقـدم  

ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة ويسـتمد     املتحدة  األممتقاريره إىل 
ــع        ــا م ــيني ســيكون متفق ــك التع ــال إن ذل ــهما. وق ــه من التوجي

بأن يتعـاون تعاونـا   العام  األمنيالطلب الذي وجهه اجمللس إىل 
مع منظمـة الوحـدة األفريقيـة يف معاجلـة مشـاكل منطقـة       وثيقا 

  البحريات الكربى.
__________ 

)، الفقرة اخلامسة عشرة مـن الديباجـة،   ١٩٩٦( ١٠٧٨القرار   )١١٣(
  من املنطوق. ١١(أ) و  ١٠والفقرتان 

)، الفقــــرة الثامنــــة مــــن الديباجــــة؛    ١٩٩٦( ١٠٨٠القــــرار   )١١٤(
  .S/PRST/1997/11و  S/PRST/1997/5  و

)١١٥(  S/1997/73.  
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ــان رئاســي مــؤرخ     ، )١١٦(١٩٩٧شــباط/فرباير  ٧وببي
ــل اخلــاص املشــترك      ــده الكامــل للممث أعــرب اجمللــس عــن تأيي
ــبحريات      ــة ال ــة ملنطق ــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقي لألم

ــه. ويف مقــررات ال   حقــة، الكــربى يف جمــال االضــطالع بواليت
  .  )١١٧(كرر اجمللس اإلعراب عن موقفه

ــة     ــالة مؤرخـ ــباط/فرباير  ١٨ويف رسـ ، )١١٨(١٩٩٧شـ
قدم األمني العام إفادة عن بعثـة املمثـل اخلـاص املشـترك لألمـم      
املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة ملنطقــة الــبحريات الكــربى 
الذي كـان يعمـل علـى وضـع خطـة للسـالم مـن مخـس نقـاط          

. )١١٩(١٩٩٧شباط/فرباير  ٧لرئاسي املؤرخ تستند إىل البيان ا
وقال األمني العام إن من شأن قيام اجمللس بالنظر، على أسـاس  
عاجــل، يف اإلقــرار مببــادرة املمثــل اخلــاص املشــترك بــني األمــم 
املتحدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة ودعمهـا بشـكل مالئـم أن       

  يساعد إىل حد كبري اجلهود اليت يبذهلا.
، )١٢٠(١٩٩٧آذار/مـــارس  ٧ؤرخ وببيـــان رئاســـي مـــ  

أكد اجمللـس احلاجـة املاسـة إىل رد شـامل ومنسـق مـن جانـب        
اجملتمــع الــدويل مســاندة جلهــود املمثــل اخلــاص املشــترك لألمــم 
املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة ملنطقــة الــبحريات الكــربى 
ملنع أي تصاعد جديد يف األزمة هناك، وكرر يف ذلك الصدد 

خلطــة الســالم لشــرق زائــري املكونــة مــن  تأكيــد دعمــه الكامــل
 ١٨) املـؤرخ  ١٩٩٧( ١٠٩٧مخس نقاط، الـواردة يف القـرار   

. ورحــب اجمللــس بتأييــد منظمــة الوحــدة ١٩٩٧شــباط/فرباير 
ــة والســتني       ــة اخلامس ــا العادي ــة يف دورهت ــك اخلط ــة لتل األفريقي

__________ 

)١١٦(  S/PRST/1997/5.  
)، الفقـــرة السادســـة مـــن الديباجـــة؛    ١٩٩٧( ١٠٩٧القـــرار   )١١٧(

  .S/PRST/1997/22و  S/PRST/1997/11  و
)١١٨(  S/1997/136.  
)١١٩(  S/PRST/1997/5.  
)١٢٠(  S/PRST/1997/11.  

 ٢٨إىل  ٢٤جمللس الوزراء املعقودة يف طـرابلس يف الفتـرة مـن    
. ورحــب اجمللــس أيضــا جبميــع اجلهــود،   ١٩٩٧ر شــباط/فرباي

فيهـــــا جهـــــود منظمـــــات ودول املنطقـــــة، الراميـــــة إىل   مبـــــا
  األزمة.  حل

  
  احلالة يف مجهورية الكونغو  
فيمـا يتعلــق باحلالــة يف مجهوريـة الكونغــو أكــد جملــس     

، )١٢١(١٩٩٧/أغسـطس  آب ١٣األمن، ببيـان رئاسـي مـؤرخ    
بـه يف املفاوضـات الراميـة    تأييده للدور اهلام والبّناء الذي يقوم 

إىل التوصل إىل اتفاق على وقف إطالق النـار وتسـوية سـلمية    
لألزمة املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة    

  األفريقية ملنطقة البحريات الكربى.
  

  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية  
ــة الكون       ــق جبمهوريـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــوص احلالـ ــو خبصـ غـ

الدميقراطية، أعـرب جملـس األمـن عـن تأييـده جلهـود الوسـاطة        
الــيت تضــطلع هبــا منظمــة الوحــدة األفريقيــة واجلماعــة اإلمنائيــة  
للجنــــوب األفريقــــي مــــن أجــــل إعــــادة الســــلم واالســــتقرار 

ــاكا يف    يف ــالتوقيع يف لوسـ ــة، وهـــي جهـــود تأوجـــت بـ املنطقـ
  على اتفاق وقف إطالق النار. )١٢٢(١٩٩٩متوز/يوليه   ١٠

ــايو  ٢٩وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ    ، )١٢٣(١٩٩٧أيار/مـ
ــامني لألمــم املتحــدة      ــنني الع ــديره لألمي أعــرب اجمللــس عــن تق
ومنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة، وملمثلـــهما اخلـــاص، ولغريهـــم،  

عملــوا مــن أجــل تيســري إجيــاد حــل ســلمي لألزمـــة يف         ممــن 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية.

__________ 

)١٢١(  S/PRST/1997/43.  
)١٢٢(  S/1999/815.املرفق ،  
)١٢٣(  S/PRST/1997/31.  
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كـانون   ١١وعالوة على ذلك، ببيـان رئاسـي مـؤرخ      
، أعرب اجمللـس عـن تأييـده لعمليـة     )١٢٤(١٩٩٨األول/ديسمرب 

ــة       ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــدأهتا منظمـ ــيت بـ ــة الـ ــاطة اإلقليميـ الوسـ
واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، بقيــادة رئــيس زامبيــا،   
ــاخلطوات املتخــذة صــوب التســوية الســلمية        وأحــاط علمــا ب

  وده.للنـزاع، وشجع رئيس زامبيا على مواصلة جه
آذار/مــــارس  ١٩، املعقــــودة يف ٣٩٨٧ويف اجللســــة   
 ٥٢، قال ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة إن املـادة   ١٩٩٩

على أن يشـجع علـى االسـتكثار    األمن  جملسمن امليثاق حتض 
ــات      ــق التنظيمـ ــة بطريـ ــات احملليـ ــلمي للمنازعـ ــل السـ ــن احلـ مـ

ــان جلهــود اجمللــس لضــما     ــه عــن االمتن ــة. ومــع إعراب ن اإلقليمي
التنفيذ الواجب لـذلك احلكـم، وخباصـة يف البيـانني الصـادرين      
عنه بشأن املوضوع، فإنه ذكّـر بـأن الفقـرة األخـرية مـن نفـس       
املــادة تســمح للمجلــس بــأن يطبــق يف الوقــت ذاتــه أحكــام        

  .)١٢٥(من امليثاق ٣٥و  ٣٤املادتني 
نيســـان/أبريل  ٩) املـــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٤وبـــالقرار   
ييــده لعمليــة الوســاطة اإلقليميــة  أعــرب اجمللــس عــن تأ ١٩٩٩

الــيت تقــوم هبــا منظمــة الوحــدة األفريقيــة واجلماعــة اإلمنائيــة        
للجنوب األفريقي حبثا عن تسوية سلمية للصراع يف مجهوريـة  
ــا اجملتمـــع الـــدويل إىل دعـــم تلـــك    الكونغـــو الدميقراطيـــة ودعـ
ــام أن يعمـــل    ــا إىل األمـــني العـ ــود. وطلـــب اجمللـــس أيضـ اجلهـ

ق مع األمني العـام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة مـن      بالتعاون الوثي
  .)١٢٦(أجل تشجيع فض الصراع بالوسائل السلمية

حزيران/يونيــــــــه  ٢٤وببيــــــــان رئاســــــــي مــــــــؤرخ   
، أعـــاد اجمللـــس تأكيـــد تأييـــده لعمليـــة الوســـاطة  )١٢٧(١٩٩٩

__________ 

)١٢٤(  S/PRST/1998/36.  
)١٢٥(  S/PV.3987 ٢، الصفحة.  
  .١٦و  ١١)، الفقرتان ١٩٩٩( ١٢٣٤القرار    )١٢٦(
)١٢٧(  S/PRST/1999/17.  

اإلقليميـــة الـــيت ينـــهض بتيســـريها رئـــيس زامبيـــا بالنيابـــة عـــن  
، بالتعــاون مــع منظمــة   اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي   

الوحــدة األفريقيــة وبــدعم مــن األمــم املتحــدة، إلجيــاد تســوية   
سلمية للصراع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأحـاط علمـا   
باجلهود البناءة املبذولـة لتشـجيع التسـوية السـلمية للصـراع يف      

  سياق عملية الوساطة اإلقليمية املذكورة أعاله.
آب/أغســطس  ٦ؤرخ ) املــ١٩٩٩( ١٢٥٨وبــالقرار   
، الـــذي رحـــب فيـــه اجمللـــس بـــالتوقيع يف لوســـاكا يف  ١٩٩٩

ــه  ١٠ ــالق   ١٢٨(١٩٩٩متوز/يوليــ ــاق وقــــف إطــ ــى اتفــ ، علــ
، أشــاد اجمللــس بــاجلهود الــيت تبــذهلا منظمــة الوحــدة  )١٢٨(النــار

األفريقية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي مـن أجـل إجيـاد     
  .)١٢٩(غو الدميقراطيةتسوية سلمية للصراع يف مجهورية الكون

تشـــــرين  ٣٠) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٩وبـــــالقرار   
أكـــد اجمللـــس علـــى احلاجـــة إىل عمليـــة  ١٩٩٩الثـــاين/نوفمرب 

مستمرة للمصاحلة الوطنية احلقيقية وشجع مجيـع الكونغـوليني   
علــى املشــاركة يف احلــوار الــوطين الــذي ســينظم بالتنســيق مــع 

ــة. وطلــب اجمللــس كــذلك    ــع  منظمــة الوحــدة األفريقي إىل مجي
األطراف الكونغولية ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة إجنـاز الصـيغة      

  .)١٣٠(النهائية لالتفاق بشأن ميسر احلوار الوطين
  

  احلالة يف أنغوال  
يف أنغــوال أيــدت منظمــة الوحــدة األفريقيــة واجلماعــة   

اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة 
  األنغولية. لتعزيز عملية السالم

__________ 

)١٢٨(  S/1999/815.املرفق ،  
  .٣و  ١)، الفقرتان ١٩٩٩( ١٢٥٨القرار   )١٢٩(
  .٢)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٩القرار   )١٣٠(
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وبسلســة مــن القــرارات رحــب جملــس األمــن جبهــود      
منظمــة الوحــدة األفريقيــة، بــني جهــات فاعلــة أخــرى، لتعزيــز 

  .)١٣١(السالم واألمن يف أنغوال
تشــــــرين  ١١) املــــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٥فبــــــالقرار   

، رحـب اجمللـس جبهـود منظمـة الوحــدة     ١٩٩٦األول/أكتـوبر  
األفريقــي، بــني جهــات األفريقيــة واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب 

فاعلة أخرى، وشـجعها علـى مواصـلة جهودهـا لتعزيـز عمليـة       
الســالم واألمــن يف أنغــوال. ومــع ترحيــب اجمللــس مبــؤمتر قمــة    
ــة    ــابع للجماعـ ــة والـــدفاع واألمـــن التـ اجلهـــاز املعـــين بالسياسـ

تشـرين   ٢اإلمنائية للجنوب األفريقي، الذي عقد يف لوانـدا يف  
ــوبر  ــ)١٣٢(١٩٩٦األول/أكتـ ــدم  ، فقـ ــفه لعـ د أعـــرب عـــن أسـ

حضور زعيم االحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال (يونيتـا)    
مؤمتر القمة واغتنام الفرصـة لتحقيـق تقـدم أسـرع يف العمليـة.      
وأعرب عن تأييده للجهود املستمرة اليت يبذهلا رؤسـاء الـدول   
ــرض      ــي بغـ ــوب األفريقـ ــة للجنـ ــة اإلمنائيـ ــات اجلماعـ وحكومـ

. ويف مقــرر الحــق،  )١٣٣(م يف أنغــوالالتعجيــل بعمليــة الســال  
اســتمر اجمللـــس يف تشــجيع مواصـــلة جهــود منظمـــة الوحـــدة    
األفريقية واجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي لتعزيـز السـالم      

  .)١٣٤(واألمن يف أنغوال
  

__________ 

ــرارات   )١٣١( ــن   ١٩٩٦( ١٠٤٥القــ ــرة مــ ــة عشــ ــرة احلاديــ )، الفقــ
)، الفقـــرة اخلامســـة عشـــرة مـــن ١٩٩٦( ١٠٥٥الديباجـــة؛ و 

ــ ــن    ١٩٩٦( ١٠٦٤ة؛ و الديباجـ ــرة مـ ــة عشـ ــرة الرابعـ )، الفقـ
  الديباجة.

لالطــــالع علــــى البيــــان الصــــادر يف مــــؤمتر القمــــة، انظــــر         )١٣٢(
S/1996/841.املرفق ،  

 ٩)، الفقرة التاسعة من الديباجة والفقرة ١٩٩٦( ١٠٧٥القرار   )١٣٣(
  من املنطوق. 

  )، الفقرة السابعة من الديباجة.١٩٩٦( ١٠٨٧القرار   )١٣٤(

موجهـة   ١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ٩رسالة مؤرخـة    
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم إلثيوبيا لـدى  

ألمم املتحدة بشأن تسليم املشـتبه فـيهم املطلـوبني يف    ا
حماولة اغتيال رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أديـس     

  .١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦أبابا، إثيوبيا، يف 
ــيهم      ــتبه فـ ــليم األشـــخاص الثالثـــة املشـ خبصـــوص تسـ

املطلــوبني يف حماولــة اغتيــال رئــيس مجهوريــة مصــر العربيــة يف   
، برســـالة مؤرخـــة ١٩٩٥ان/يونيـــه حزير ٢٦أديـــس أبابـــا يف 

مــن ممثــل إثيوبيــا أحــيط اجمللــس  ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ٩
ــا    علمـــا بـــأن اجلهـــاز املركـــزي آلليـــة منـــع الرتاعـــات وإدارهتـ
وتســويتها التابعــة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة أصــدر بيــانني، يف  

ــبتمرب  ١١ ــانون األول/ديســـــمرب  ١٩و  ١٩٩٥أيلول/ســـ كـــ
شــأن املســألة. وبالبيــان األول، ناشــد ، علــى التــوايل، ب١٩٩٥

ــة أمــور حكومــة الســودان أن تقــوم     اجلهــاز املركــزي، يف مجل
بتسليم إثيوبيا اإلرهابيني الثالثة الـذي يتخـذون مـأوى هلـم يف     

 ١٩٦٤الســودان، وذلــك علــى أســاس معاهــدة التســليم لعــام   
. أما البيان اآلخر فقد تضمن )١٣٥(املربمة بني إثيوبيا والسودان

حكومــة الســودان بــأن تنفــذ البيــان األول مــن   تضــمن مطالبــة
مجيع جوانبه وأن تتعاون مع منظمة الوحدة األفريقيـة واألمـني   
العام واجلهـاز املركـزي، وحـث حكومـة السـودان علـى اختـاذ        

  .)١٣٦(التدابري الضرورية لتسليم األشخاص الثالثة املشتبه فيهم
كـــــانون  ٣١) املـــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٤وبـــــالقرار   

ــاير ــذ       ١٩٩٦ الثاين/ين ــده لتنفي ــن تأيي ــن ع ــس األم ــرب جمل أع
ــانني املــذكورين آنفــا الصــادرين عــن     ــواردة يف البي الطلبــات ال
ــع      ــة مبن ــة املعني ــة منظمــة الوحــدة األفريقي اجلهــاز املركــزي آللي
الرتاعات وإدارهتا وتسـويتها، وأعـرب عـن أسـفه لعـدم امتثـال       
حكومــة الســودان حــىت ذلــك احلــني لتلــك الطلبــات. وحــث    

__________ 

)١٣٥(  S/1996/10 ٦، املرفق األول، الفقرة.  
  .٣و  ٢املرجع نفسه، املرفق الثاين، الفقرتان    )١٣٦(
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س حكومة السودان على االمتثال لطلبات منظمة الوحـدة  اجملل
األفريقية بدون مزيد من التأخري، ورحب جبهـود األمـني العـام    
ملنظمة الوحدة األفريقية الرامية إىل تنفيذ األحكام ذات الصـلة  
الواردة يف بياينّ اجلهاز املركزي آللية تلـك املنظمـة الصـادرين    

ــبتمرب ١١يف  ــا ١٩ و ١٩٩٥ أيلول/سـ نون األول/ديســـمرب كـ
، وأعـــرب عـــن تأييـــده ملنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة يف  ١٩٩٥

  .)١٣٧(جهودها املتواصلة لتنفيذ مقرراهتا
ــاجلهود       ــا بـ ــاط اجمللـــس علمـ ــة، أحـ ــرارات الحقـ وبقـ

ــة      ــام ملنظمــة الوحــدة األفريقي ــذهلا األمــني الع ــيت يب املتواصــلة ال
  .)١٣٨(لضمان امتثال السودان لطلبات اجلهاز املركزي لآللية

  
  بيساو ‐احلالة يف غينيا   
تشـرين   ١يف أعقاب التوصل إىل اتفاق أبوجا املؤرخ   

بوسـاطة مـن اجلماعـة االقتصـادية لـدول       ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
غــرب أفريقيــا، أعــرب اجمللــس عــن تأييــده لنشــر فريــق الرصــد 

بيساو، على النحو احملـدد يف اتفـاق    -التابع للجماعة يف غينيا 
  أبوجا.

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ٦اســــي مــــؤرخ  فببيــــان رئ  
رحب اجمللس باالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف      )١٣٩(١٩٩٨

 -يف أبوجا بني حكومة غينيـا   ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١
بيساو واجمللس العسـكري احلـاكم الـذي نصـب نفسـه، الـذي       
ُوقِّع خالل مـؤمتر القمـة احلـادي والعشـرين هليئـة رؤسـاء دول       

ــة  ــا   وحكومــات اجلماع ــدول غــرب أفريقي ، )١٤٠(االقتصــادية ل
ــة        ــة ومجاع ــك اجلماع ــها تل ــيت بذلت ــاطة ال ــود الوس ــاد جبه وأش
ــة، ورئيســهما؛ وأحــاط علمــا      ــة الربتغالي ــة باللغ ــدان الناطق البل

__________ 

  .٤)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٤٤القرار   )١٣٧(
ــرارا  )١٣٨( ــة،   ١٩٩٦( ١٠٥٤ نالقـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة السادسـ )، الفقـ

  )، الفقرة السابعة من الديباجة.١٩٩٦( ١٠٧٠ و
)١٣٩(  S/PRST/1999/31.  
)١٤٠(  S/PRST/1998/1028.املرفق ،  

 -باالتفاق املتعلق بانسحاب مجيع القوات األجنبيـة مـن غينيـا    
بيساو وبالقيـام يف الوقـت نفسـه، بنشـر قـوة فاصـلة مـن فريـق         

التابع للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، وهـي     الرصد 
  القوة اليت ستحل حمل القوات املنسحبة.

كـــــانون  ٢١) املـــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٦وبـــــالقرار   
ــاء يف  ١٩٩٨األول/ديســـمرب  ، أشـــاد اجمللـــس بالـــدول األعضـ

مجاعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة واجلماعــة االقتصــادية  
لرئيسي الذي تضطلع بـه يف إعـادة   لدول غرب أفريقيا للدور ا

بيســاو والعتزامهــا   -الســالم واألمــن إىل مجيــع أحنــاء غينيــا     
املشـــاركة مـــع دول أخـــرى يف مراقبـــة االنتخابـــات العامـــة       
والرئاسية املرتقبـة. ورحـب اجمللـس بـدور فريـق الرصـد التـابع        
للجماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف تنفيـــذ اتفـــاق 

إىل ضمان األمن على طـول احلـدود بـني     أبوجا، والذي يرمي
بيساو والسنغال، والفصل بني طريفّ الـرتاع، وضـمان    -غينيا 

ــة إىل الســكان      وصــول املنظمــات والوكــاالت اإلنســانية حبري
املــدنيني املتـــأثرين بـــالرتاع. ووافـــق اجمللــس علـــى قيـــام القـــوة   
الفاصــلة التابعــة لــذلك الفريــق بتنفيــذ واليتــها بأســلوب حمايــد  

يه وطبقا ملعايري األمم املتحـدة حلفـظ السـالم بلوغـا هلـدف      ونز
القــوة املتمثــل يف تيســري عــودة الســالم واألمــن. وأكــد اجمللــس  
كذلك أنه قد يلزم أن تتخذ القـوة الفاصـلة إجـراءات لضـمان     
أمــن أفرادهــا وحريــة تنقلــهم وهــم يــؤدون واليــة تلــك القــوة.  

لتـابع للجماعـة   وبالقرار نفسه، طلب اجمللس إىل فريق الرصـد ا 
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا أن يقــدم تقــارير دوريــة كــل  
شهر على األقـل عـن طريـق األمـني العـام، علـى أن يقـدم أول        

. )١٤١(هذه التقارير بعـد انقضـاء شـهر واحـد علـى نشـر قواتـه       
، أحال األمني العـام  ١٩٩٩نيسان/أبريل  ١٦وبرسالة مؤرخة 

للجماعة االقتصادية لـدول  التقرير الذي أعده األمني التنفيذي 
__________ 

  .٧و  ٦ نوالفقرتا ٤و  ٣)، الفقرتان ١٩٩٨( ١٢١٦القرار   )١٤١(
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ــا، الـــذي يتضـــمن معلومـــات عـــن نشـــر فريـــق    غـــرب أفريقيـ
  .)١٤٢(الرصد

نيســـان/أبريل  ٦) املـــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٣وبـــالقرار   
ــؤرخ     ١٩٩٩ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــس بتقريـ ــب اجمللـ  ١٧، رحـ

، الذي تضمَّن إفادة عن تنفيذ واليـة فريـق   ١٩٩٩آذار/مارس 
، )١٤٣(ول غـرب أفريقيـا  الرصد التابع للجماعـة االقتصـادية لـد   

ورحــب بنشــر دول املنطقــة للجنــود الــذين يشــكلون القــوة       
الفاصلة التابعـة للفريـق لتنفـذ واليتـهم املتعلقـة حبفـظ السـالم.        
وأثــىن اجمللــس مــرة أخــرى علــى مجاعــة البلــدان الناطقــة باللغــة  
الربتغالية والدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غـرب  

أخــرى، للــدور الرئيســي الــذي تؤديــه أفريقيــا، ضــمن جهــات 
لتحقيق املصاحلة الوطنية وتوطيد السالم واألمن يف شـىت أحنـاء   

. وبالقرار نفسـه، أيـد اجمللـس قـرار األمـني      )١٤٤(بيساو -غينيا 
العام القاضي بإنشاء مكتب األمم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم     

 الذي واليته تيسـري تنفيـذ اتفـاق أبوجـا     )١٤٥(بيساو -يف غينيا 
اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب  “بالتعـــاون الوثيـــق مـــع”

ــة    ــابع هلــــا، بــــني جهــــات فاعلــ ــا وفريــــق الرصــــد التــ أفريقيــ
  .)١٤٦(أخرى

__________ 

)١٤٢(  S/1999/432.املرفق ،  
)١٤٣(  S/1999/294.  
)، الفقرة الثامنة مـن الديباجـة، والفقـرة    ١٩٩٩( ١٢٣٣القرار   )١٤٤(

  من املنطوق. ٣
مــن املنطــوق. ولالطــالع   ٧)، الفقــرة ١٩٩٩( ١٢٣٣القــرار   )١٤٥(

  تفاصيل عن املكتب، انظر الفصل اخلامس.على مزيد من ال
يف غينيـا   ١٩٩٩أيار/مايو  ٧يف أعقاب األحداث اليت وقعت يف   )١٤٦(

بيساو، اليت أسفرت عن إقالة الرئيس خواو برناردو فـيريا مـن    -
منصــبه، ونظــرا للصــعوبات الــيت صــودفت يف متويــل العمليــات،   

رصــد ســحبت اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا فريــق ال
التــابع هلــا. وبــالنظر إىل تغــري الظــروف، فقــد جــرى أيضــا تنقــيح 

بيسـاو.   -والية مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا 
ولالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر الرســالة املؤرخــة       

املوجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس  ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٢٨

  احلالة يف الصومال  
ــرئيس مــؤرخ      ــان مــن ال ــاير   ٢٤يف بي كــانون الثاين/ين
ــدة     )١٤٧(١٩٩٦ ــة الوحـ ــود منظمـ ــن جبهـ رحـــب جملـــس األمـ

ــة الــ    ــؤمتر اإلســالمي وجامع ــة ومنظمــة امل ــة األفريقي دول العربي
واالحتاد األورويب والـدول اجملـاورة يف تشـجيع احلـوار الـوطين      
حبثا عن حل لألزمة الصومالية. ورحب اجمللس باعتزام األمـني  
ــدة يف       ــم املتحـ ــي لألمـ ــب السياسـ ــى املكتـ ــاظ علـ ــام احلفـ العـ
ــاون       ــى التع ــاظ عل ــة احلف ــى أمهي الصــومال ودعمــه، وأكــد عل

  الوثيق مع املنظمات اإلقليمية.
كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠بيـــان رئاســـي مـــؤرخ وب  
، أيد اجمللس تأييدا تاما اجلهـود الـيت تبـذهلا بلـدان     )١٤٨(١٩٩٦

ــيما    ــة، وال سـ ــة واإلقليميـ املنطقـــة وكـــذلك املنظمـــات الدوليـ
منظمــة الوحــدة األفريقيــة وجامعــة الــدول العربيــة، مــن أجــل   

  تيسري التوصل إىل تسوية سياسية لألزمة يف الصومال.
شـباط/فرباير   ١٧مني العام يف تقريره املؤرخ وقدم األ  
ــن     )١٤٩(١٩٩٧ ــادة عـ ــن، إفـ ــس األمـ ــب جملـ ــى طلـ ــاء علـ ، بنـ

مشــاوراته مــع بلــدان يف املنطقــة بأمــل مســاعدة تلــك اجلهــود   
اإلقليميــة. ويف ذلــك الســياق، أرفــق برســالة مشــتركة مؤرخــة 

موجهـة مـن ممثـل إثيوبيـا، الـيت       ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٣١
ا والية بشأن الصـومال نيابـة عـن منظمـة الوحـدة      أُسندت إليه

األفريقية واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، وممثل كينيـا،  
بصــفته رئــيس تلــك اهليئــة. وكانــا يتشــاطران يف تلــك الرســالة 
رأيــا مفــاده أن التنســيق والتعــاون بــني بلــدان اهليئــة احلكوميــة   

احية، واألمـم املتحـدة   الدولية ومنظمة الوحدة األفريقية، من ن
__________ 

ــرS/1999/737جملــــس األمــــن ( ــام املــــؤرخ   ) وتقريــ األمــــني العــ
  ).٢١  و ٨، الفقرتان S/1999/741( ١٩٩٩متوز/يوليه   ١

)١٤٧(  S/PRST/1996/4.  
)١٤٨(  S/PRST/1996/47.  
)١٤٩(  S/1997/135.  
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من الناحية األخرى، بشأن مسـألة الصـومال كـان غـري كـاف      
. وذكـرا أهنمـا   ١٩٩٥حىت عـام   ١٩٩٣خالل الفترة من عام 

اكتشـــفا حـــدوث بعـــض الـــتغريات إىل األفضـــل ويـــأمالن أن  
يتعزز ذلك االجتاه األخري يف املستقبل. وذكرا كذلك أن أهـم  

للجهـود اإلقليميـة هـو عـن     دعم ميكن أن تقدمه األمم املتحدة 
ــى الفصــائل الصــومالية      ــق ممارســة الضــغط الضــروري عل طري
ــة وأكــدا أن     ــزام أكــرب مــن جانبــها باملصــاحلة الوطني ــداء الت إلب

كانون الثاين/ينـاير   ٣إعالن التعهدات وااللتزامات الوطنية يف 
ــا، حتــت      ١٩٩٧ ــه يف ســوديري، بإثيوبي ــذي مت التوصــل إلي ال

حلكوميـة الدوليـة للتنميـة شـامل بدرجـة      إشراف بلـدان اهليئـة ا  
  .)١٥٠(تكفي جلعله يستحق دعم األمم املتحدة التام

شـباط/فرباير   ٢٧وببيانني رئاسيني الحقـني مـؤرخني     
ــمرب  ٢٣و  ــانون األول/ديسـ ــرب اجمللـــس  )١٥١(١٩٩٧كـ ، أعـ

كذلك عن تأييده جلهود شىت املنظمات الدوليـة واإلقليميـة يف   
  ة لألزمة يف الصومال.تيسري التوصل إىل تسوية سياسي

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٢وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
ــة      )١٥٢(١٩٩٩ ــود اهليئ ــام جله ــده الت ــس عــن تأيي ، أعــرب اجملل

احلكومية الدولية للتنمية مـن أجـل إجيـاد حـل سياسـي لألزمـة       
يف الصومال؛ ورحب مببادرة رئيسي جيبويت الرامية إىل إعـادة  

ــة يف رســالته املؤرخــة   الســالم واالســتقرار يف الصــومال، امل   بين
. )١٥٣(املوجهــة إىل رئــيس اجمللــس   ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٢٣

ــويت يف      ــيس جيب ــه إىل وضــع مقترحــات رئ وأعــرب عــن تطلع
صيغتها النهائية يف مؤمتر القمة القادم للهيئـة احلكوميـة الدوليـة    
للتنمية وعن استعداده للعمـل مـع تلـك اهليئـة للمسـاعدة علـى       

__________ 

  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )١٥٠(
)١٥١(  S/PRST/1997/8 و ،S/PRST/1997/57.على التوايل ،  
)١٥٢(  S/PRST/1999/31.  
)١٥٣(  S/1997/1007.  

إعــادة تنصــيب حكومــة وطنيــة يف    حتقيــق الوحــدة الوطنيــة و  
  الصومال.

  
  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  
خبصــوص احلالــة بــني إريتريــا وإثيوبيــا، أعــرب جملــس     

األمن عن تأييده للجهود اليت تبـذهلا منظمـة الوحـدة األفريقيـة     
  لتحقيق تسوية سلمية للرتاع.  

حزيران/يونيـه   ٢٦) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٧٧فبالقرار   
ــة مــن منظمــة الوحــدة   ، أشــاد اجمل١٩٩٨ لــس بــاجلهود املبذول

األفريقية واملبذولة من غريها، بالتعاون مـع تلـك املنظمـة، مـن     
أجــل التوصــل إىل تســوية ســلمية للــرتاع، وأعــرب عــن تأييــده 
الشديد لقرار جملس رؤساء دول وحكومـات منظمـة الوحـدة    

إرســــال وفــــد مــــن  ١٩٩٨حزيران/يونيــــه  ١٠األفريقيـــة يف  
، وحث جملـس األمـن   )١٥٤(إىل إريتريا وإثيوبيا جهازه املركزي

منظمة الوحـدة األفريقيـة علـى متابعـة مبادرهتـا بأقصـى سـرعة        
  .)١٥٥(ممكنة

 كانون الثاين/ ٢٩) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٦وبالقرار   
ــاير  ــدان    ١٩٩٩ين ــذهلا البل ، أثــىن اجمللــس علــى اجلهــود الــيت تب

د حـل سـلمي   واهليئات اإلقليمية املعنية والرامية إىل تيسـري إجيـا  
للرتاع القائم علـى احلـدود بـني إثيوبيـا وإريتريـا، وأعـرب عـن        
ــذهلا منظمــة الوحــدة      ــيت تب ــده الشــديد جلهــود الوســاطة ال تأيي
األفريقية وكذلك لالتفاق اإلطـاري بصـيغته الـيت أقرهـا مـؤمتر      
قمــة اجلهــاز املركــزي آلليــة منــع الرتاعــات وإدارهتــا وتســويتها 

ــة ملنظمــة الوحــدة األ  ــةالتابع  كــانون األول/ ١٧يف  )١٥٦(فريقي
__________ 

)١٥٤(  S/1998/494.  
)، الفقرة الثامنة مـن الديباجـة، والفقـرة    ١٩٩٨( ١١٧٧القرار   )١٥٥(

  من املنطوق. ٤
)١٥٦(  S/1998/223.املرفق ،  
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، وأكد أن االتفاق اإلطاري يتـيح أفضـل أمـل    ١٩٩٨ديسمرب 
  .)١٥٧(لتحقيق السالم بني الطرفني

شــباط/فرباير  ١٠) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٧وبــالقرار   
أعــرب اجمللــس مــرة أخــرى عــن تأييــده التــام للجهــود   ١٩٩٩

طـاري  اليت تبذهلا منظمة الوحدة األفريقية وأكد أن االتفاق اإل
. )١٥٨(ال يزال يشكل أساسا عمليا سليما لفـض الـرتاع سـلميا   

ــؤرخ     ــي مـ ــان رئاسـ ــس، يف بيـ ــرر اجمللـ ــباط/فرباير  ٢٧وكـ شـ
  .)١٥٩(، اإلعراب عن ذلك املوقف١٩٩٩

  
  األمريكتان   
  املسألة املتعلقة هباييت  
يف هــاييت واصــل جملــس األمــن تشــجيع ودعــم جهــود     

البعثة املدنيـة الدوليـة    منظمة الدول األمريكية، ال سيما يف إطار
يف هاييت، وهي بعثة مشتركة قامت هبا األمـم املتحـدة ومنظمـة    

  باء. ٤٧/٢٠الدول األمريكية، وفقا لقرار اجلمعية العامة 
ــالقرار    شــباط/فرباير  ٢٩) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٨فب
، رحب جملس األمن باجلهود اليت تبذهلا منظمة الـدول  ١٩٩٦

مــم املتحــدة، للعمــل علــى تــدعيم  األمريكيــة، بالتعــاون مــع األ
السالم والدميقراطية يف هاييت. وأثىن اجمللس أيضـا علـى إسـهام    

  .)١٦٠(البعثة املدنية الدولية يف هاييت ضمن جهات أخرى
حزيران/يونيـه   ٢٨) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٣وبالقرار   
، إذ أحـــاط اجمللـــس علمـــا بـــالقرار املتخـــذ يف اجللســـة ١٩٩٦

__________ 

)، الفقــــرة اخلامســــة مــــن الديباجــــة، ١٩٩٩( ١٢٢٦القــــرار   )١٥٧(
  من املنطوق. ١والفقرة 

  .٥و  ٤ ن)، الفقرتا١٩٩٩( ١٢٢٧القرار   )١٥٨(
)١٥٩(  S/PRST/1999/9.  
)، الفقرتـــان الســـابعة والعاشـــرة مـــن  ١٩٩٦( ١٠٤٨قـــرار ال   )١٦٠(

ــا القـــرارين   )، الفقـــرة ١٩٩٦( ١٠٨٦الديباجـــة. وانظـــر أيضـ
)، الفقـرة الرابعـة مـن    ١٩٩٩( ١٢٧٧التاسعة من الديباجة، و 

  الديباجة.

ــة الســابعة للــدورة ا   ــة السادســة والعشــرين ملنظمــة    العام لعادي
الــدول األمريكيــة، الــذي شــجع اجملتمــع الــدويل علــى احملافظــة  
على نفس مستوى االلتزام الذي أبداه خالل سـنوات األزمـة،   
فإنه قـرر، بنـاء علـى طلـب حكومـة هـاييت، إنشـاء بعثـة األمـم          
ــس إىل       ــا اجملل ــه، دع ــالقرار نفس ــاييت. وب ــدعم يف ه املتحــدة لل

. وقبـل التصـويت   )١٦١(ة منظمة الدول األمريكيةزيادة مشارك
، ١٩٩٦حزيران/يونيـــه  ٢٨، املعقـــودة يف ٣٦٧٦يف اجللســـة 

ــا    ــده ختامرهــ ــة بلــ ــاد الروســــي أن حكومــ ذكــــر ممثــــل االحتــ
ــدة. ولكــن وفــد    “ الشــكوك” ــة جدي بشــأن احلاجــة إىل عملي

بلده، مراعاة للنداء الذي وجهه رئيس هـاييت وموقـف منظمـة    
ــة وجم  ــدول األمريكي ــام مــن أجــل    ال موعــة أصــدقاء األمــني الع

، انضم إىل أعضاء اجمللس اآلخرين يف املوافقـة علـى   )١٦٢(هاييت
إنشاء بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف هـاييت. وشـدد علـى    
ــرار يســعى إىل مواصــلة جهــود      أن مــن املهــم أن مشــروع الق
منظمة الدول األمريكيـة وزيادهتـا للمسـاعدة يف حـل مشـاكل      

  .)١٦٣(هاييت
، )١٦٤(١٩٩٨آذار/مـارس   ٢٥وببيان رئاسـي مـؤرخ     

ــدمي أي مســاعدة إضــافية إىل       ــس جمــددا وجــوب تق أكــد اجملل
الشــرطة الوطنيــة اهلايتييــة، إذا لزمــت، بتأييــد تــام مــن اجملتمــع    
الدويل عـن طريـق املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، بـني جهـات        

  فاعلة أخرى.
  
  

__________ 

)، الفقــــرة التاســــعة مــــن الديباجــــة، ١٩٩٦( ١٠٦٣القــــرار    )١٦١(
  من املنطوق. ٢والفقرة 

سا وفرتويال وشـيلي وكنـدا والواليـات املتحـدة     األرجنتني وفرن  )١٦٢(
  األمريكية.

)١٦٣(  S/PV.3676 ٦، الصفحة.  
)١٦٤(  S/PRST/1998/8.  
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  آسيا   
 ‐ ود الطاجيكية احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلد  

  األفغانية
يف طاجيكستان شجع اجمللس التعاون الوثيق بني بعثـة    

مراقيب األمم املتحـدة يف طاجيكسـتان، وقـوات حفـظ السـالم      
اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة وبعثــة منظمــة األمــن   
والتعاون يف أوروبا دعما جلهود اجملتمع الدويل صـوب تسـوية   

  الرتاع الطاجيكي.
ففي سياق احملادثـات الطاجيكيـة، الـيت أجريـت حتـت        

، دعــا اجمللــس، ببيــان ١٩٩٤إشــراف األمــم املتحــدة منــذ عــام 
، البلدان واملنظمـات  )١٦٥(١٩٩٦أيار/مايو  ٢١رئاسي مؤرخ 

اإلقليمية عاملة بصفة مراقبني يف تلك احملادثات إىل تقدمي كـل  
خلــاص دعــم ممكــن للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام وممثلــه ا   

ــرب وقــت ممكــن. وواصــل       ــات يف أق هبــدف اســتئناف احملادث
ــرة     ــاء الفتـ ــذها أثنـ ــررات الـــيت اختـ ــن املقـ ــلة مـ اجمللـــس، بسلسـ
املستعرضة، التعبري عـن ارتياحـه إزاء االتصـاالت املنتظمـة بـني      
ــوات حفــظ     ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان، وق بعث

ــتقل   ة، وقـــوات الســـالم اجلماعيـــة التابعـــة لرابطـــة الـــدول املسـ
احلدود التابعة لالحتاد الروسي، وبعثـة منظمـة األمـن والتعـاون     

  .)١٦٦(يف أوروبا يف طاجيكستان، بني جهات أخرى
ويف أعقاب االختتـام النـاجح للمحادثـات الطاجيكيـة       

بتوقيع االتفاق العام بشأن إحـالل السـالم والوفـاق الـوطين يف     
__________ 

)١٦٥(  S/PRST/1996/25.  
ــرارات   )١٦٦( ــة؛   ١٩٩٦( ١٠٦١القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثامنـ )، الفقـ

 ١١٦٧)، الفقرة السـابعة مـن الديباجـة؛ و    ١٩٩٦( ١٠٨٩ و
)، ١٩٩٨( ١٢٠٦اجـة؛ و  )، الفقرة التاسعة مـن الديب ١٩٩٨(

ــة؛ و    ــن الديباج ــة م ــرة السادس )، الفقــرة ١٩٩٩( ١٢٤٠ الفق
)، الفقــرة الســابعة ١٩٩٩( ١٢٧٤السادســة مــن الديباجــة؛ و 

  من الديباجة.

ــتان ــره ا )١٦٧(طاجيكسـ ــام، يف تقريـ ــر األمـــني العـ ملـــؤرخ ، ذكـ
، أن بعثــة مـراقيب األمــم املتحــدة  )١٦٨(١٩٩٧أيلول/سـبتمرب   ٤

يف طاجيكستان ستواصـل التعـاون الوثيـق مـع منظمـة التعـاون       
والتنمية يف أوروبا، اليت طلب إليها تيسري تنفيـذ االتفـاق العـام    
يف اجملاالت املتصلة مبراعاة حقوق اإلنسان وإنشـاء مؤسسـات   

اطيـة. وذكـر التقريـر أنـه مـن      وعمليات سياسية وقانونيـة دميقر 
ــم املتحــدة يف        ــراقيب األم ــة م ــن بعث ــوخى أن تكــون كــل م املت
طاجيكستان وبعثة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا مكملـة      

  لألخرى وتدعمها يف تلك األنشطة.
ــؤرخ      ــق مـ ــر الحـ ــاين/نوفمرب   ٥ويف تقريـ ــرين الثـ تشـ
 ، أبلغ األمني العام اجمللس بـأن العنصـر العسـكري   )١٦٩(١٩٩٧

ــتفظ       ــل حي ــتان ظ ــم املتحــدة يف طاجيكس ــراقيب األم ــة م يف بعث
بعالقات عمـل وثيقـة مـع قـوات حفـظ السـالم التابعـة لرابطـة         
الــدول املســتقلة. والحــظ التقريــر كــذلك قــرار رابطــة الــدول  
املستقلة اإلذن لقوات حفظ السالم التابعة هلا يف طاجيكسـتان  

ــة األمــم املتحــدة وم    ــراد بعث ــوفر األمــن ألف ــأن ت نظمــة األمــن  ب
  والتعاون يف أوروبا واملنظمات الدولية األخرى.

تشـــــرين  ١٤) املـــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٨وبـــــالقرار   
ــاين/نوفمرب  ــدول     ١٩٩٧الثـ ــة الـ ــرار رابطـ ــس بقـ ــب اجمللـ رحـ

املستقلة اإلذن لقـوات حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة هلـا بـأن        
تساعد يف توفري األمن ألفراد األمـم املتحـدة، بنـاء علـى طلـب      

ــالقرار نفســه، أذن    ب ــة األمــم املتحــدة ومبوافقــة الطــرفني. وب عث
اجمللس لألمني العام بتوسـيع نطـاق بعثـة األمـم املتحـدة وأنـاط       
بالبعثة، ضمن مهام أخرى، مهمـة احلفـاظ علـى اتصـال وثيـق      
ــوات حفــظ       ــع ق ــاوين م ــع الطــرفني، وكــذلك االتصــال التع م

دود التابعـة  السالم التابعة لرابطة الـدول املسـتقلة، وقـوات احلـ    
__________ 

)١٦٧(  S/1997/510.املرفق األول ،  
)١٦٨(  S/1997/686 ٢٢، الفقرة.  
)١٦٩(  S/1997/859 ٥، الفقرة.  
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لالحتــاد الروســي وبعثــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا يف  
طاجيكســـتان. وإضـــافة إىل ذلـــك، رحـــب اجمللـــس باملســـامهة 
ــة يف      ــالم اجلماعيـ ــظ السـ ــوات حفـ ــدمها قـ ــيت تقـ ــتمرة الـ املسـ
مساعدة الطرفني يف تنفيـذ االتفـاق العـام، بالتنسـيق مـع مجيـع       

ــه يـــدر )١٧٠(املعنـــيني ــذا احلكـــم ذاتـ ــررات . وظـــل هـ ج يف مقـ
  .)١٧١(الحقة

 )١٧٢(١٩٩٨شـباط/فرباير   ٢٤وببيان رئاسـي مـؤرخ     
رحــب اجمللــس باســتعداد قــوات حفــظ الســالم التابعــة لرابطــة   
الدول املستقلة الختاذ الترتيبات الالزمة، لتـوفري احلراسـة ملبـاين    
ــر       ــذكور يف تقري ــى النحــو امل ــانيب، عل ــم املتحــدة يف دوش األم

، وشــجع بعثــة ١٩٩٨اط/فرباير شــب ١٠األمــني العــام املــؤرخ 
مــراقيب األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان وقــوات حفــظ الســالم 
اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة علــى اختــاذ الترتيبــات 

  املناسبة.
ــالقرار    ــايو  ١٤) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٧وبــ أيار/مــ
، شجع اجمللس البعثـة وقـوات حفـظ السـالم اجلماعيـة      ١٩٩٨

ول املسـتقلة علـى مواصـلة مناقشـة اخليـارات      التابعة لرابطة الد
املتعلقــة بتحســني التعــاون األمــين، علــى النحــو املــبني يف تقريــر 

  .)١٧٣(١٩٩٨أيار/مايو  ٦األمني العام املؤرخ 
ــدء        ــن بـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــدمي تقريـ ــاب تقـ ويف أعقـ

ــدة    ــريية لالنتخابـــات مـــن ِقبـــل األمـــم املتحـ ــال التحضـ األعمـ
ــاون يف  ــن والتعـ ــة األمـ ــا ومنظمـ ، شـــجع اجمللـــس، )١٧٤(أوروبـ

__________ 

ــرار   )١٧٠( ــرة الســــا١٩٩٧( ١١٣٨القــ ــة، )، الفقــ بعة مــــن الديباجــ
  .١٠و  ٦و  ٤والفقرات 

)، ١٩٩٩( ١٢٧٤؛ و٥)، الفقــــرة ١٩٩٨( ١٢٠٦القــــراران   )١٧١(
 .S/PRST/1999/25 و S/PRST/1999/8؛ و ٧الفقرة 

)١٧٢(  S/PRST/1998/4.  
  .٧) الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٧القرار   )١٧٣(
)١٧٤(  S/1999/514 ٨، الفقرة.  

ــالقرار  ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٠بــ ــايو  ١٥) املــ ، ١٩٩٩أيار/مــ
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا على مواصلة التعـاون الوثيـق   
مــع األمــم املتحــدة بشــأن املســائل املتصــلة بتعــديل الدســتور،    
واألخــــذ بالدميقراطيــــة، وإجــــراء االنتخابــــات علــــى النحــــو  

  .)١٧٥(ماملطلوب مبوجب االتفاق العا
  

  احلالة يف أفغانستان  
ــان رئاســي مــؤرخ      )١٧٦(١٩٩٦شــباط/فرباير  ١٥ببي

ــاين يف      ــد اســتعداده ملســاعدة الشــعب األفغ ــاد اجمللــس تأكي أع
جهوده الرامية إىل إعادة السـالم واألحـوال الطبيعيـة يف بلـده،     
وشـــجع مجيـــع الـــدول، وكـــذلك منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، 

هـا، علـى دعـم اجلهـود الـيت      وحركة بلدان عدم االحنياز، وغري
تبــذهلا بعثــة األمــم املتحــدة اخلاصــة يف أفغانســتان مــن أجــل        

  الغرض نفسه.
  

    أوروبا  
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١رســالة مؤرخــة    
جملس األمن مـن نائـب املمثـل الـدائم للمملكـة       يسرئ

املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لــدى      
  )١٧٧(املتحدة  األمم

موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٧ة مؤرخــة رســال  
رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم للواليـــات   

  )١٧٨(املتحدة  املتحدة األمريكية لدى األمم
ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠بـ ــارس  ٣١) املـ آذار/مـ
أعــرب جملــس األمــن عــن تأييــده للجهــود الــيت تبــذهلا    ١٩٩٨

__________ 

  .٤)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٤٠القرار   )١٧٥(
)١٧٦(  S/PRST/1996/6.  
)١٧٧(  S/1998/223.  
)١٧٨(  S/1998/272.  
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ة لألزمـة  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إلجياد تسـوية سـلمي  
يف كوسوفو، مبا يف ذلك من خالل وسـاطة املمثـل الشخصـي    
للــرئيس احلــايل جلمهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، وهــو أيضــا   
املمثل اخلاص لالحتـاد األورويب. ورحـب اجمللـس أيضـا بعـودة      
ــاون يف      ــن والتعـ ــة األمـ ــة ملنظمـ ــل التابعـ ــة األجـ ــة الطويلـ البعثـ

  .)١٧٩(أوروبا
  

  رسكاحلالة يف البوسنة واهل  
املتحـــدة مـــع  يف البوســـنة واهلرســـك تعاونـــت األمـــم   

املنظمات اإلقليمية يف تنفيذ االتفاق اإلطاري العـام للسـالم يف   
 “اتفـاق السـالم  ”البوسنة واهلرسك ومرفقاته (املعروف باسم 

  .)١٨٠(يف جمموعه)
 )١٨١(١٩٩٦آب/أغســطس  ٨وببيــان رئاســي مــؤرخ    

االحتـــاد  رحـــب جملـــس األمـــن بـــاجلهود الـــيت بذلتـــها إدارة      
األورويب يف موستار لتيسري االتفاق الذي توصلت إليه القيـادة  

  البوسنية وقيادة كروات البوسنة يف موستار.
تشـــــــرين  ١) املـــــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٤وبـــــــالقرار   

أعــرب اجمللــس عــن تقــديره لقائــد قــوة   ١٩٩٦األول/أكتــوبر 
التنفيذ املتعددة اجلنسيات وملنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا،   

  .)١٨٢( جهات أخرى، ملسامهاهتم يف تنفيذ اتفاق السالمبني
  

  احلالة يف جورجيا  
يف جورجيا، واصل جملس األمن تشـجيع جهـود قـوة      

حفــظ الســالم اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة، الــيت   
ــة األمــم   ــا إىل جنــب مــع بعث ــا.  تعمــل جنب املتحــدة يف جورجي

__________ 

  .٧)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٠القرار   )١٧٩(
)١٨٠(  S/1995/999.  
)١٨١(  S/PRST/1996/34.  
  )، الفقرة الثالثة من الديباجة.١٩٩٦( ١٠٧٤القرار   )١٨٢(

نظمة األمـن والتعـاون   وشجع اجمللس أيضا اجلهود اليت تبذهلا م
  يف أوروبا من أجل حتقيق تسوية سياسية شاملة للرتاع.

كانون الثـاين/   ١٢) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٦فبالقرار   
ــاير  ــاق      ١٩٩٦ين ــد، إذ الحــظ أن اتف ــن جدي ــس م أكــد اجملل

وقف إطالق النار والفصل بـني القـوات املوقـع يف موسـكو يف     
بصــفة عامــة قــد احترمــه الطرفــان   )١٨٣(١٩٩٤أيار/مــايو  ١٤

ــدول     ــة التابعــة لرابطــة ال مبســاعدة قــوة حفــظ الســالم اجلماعي
املتحــدة يف جورجيــا، فإنــه أعــاد  املســتقلة وبعثــة مــراقيب األمــم

تأكيد تأييده جلهود منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، ضـمن    
جهـــات أخـــرى، الراميـــة إىل حتقيـــق تســـوية سياســـية شـــاملة  

  .)١٨٤(للصراع
متوز/يوليـه   ١ تقريره املـؤرخ  وأوصى األمني العام، يف  
، بإقامــة مكتــب حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف      ١٩٩٦

أخبازيــــا، حبيــــث يتــــوىل تنفيــــذ ذلــــك املشــــروع مفــــوض        
املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنسـان، بالتعـاون مـع منظمـة         األمم

ــا   ــاون يف أوروب ــن والتع ــالقرار )١٨٥(األم ) ١٩٩٦( ١٠٧٧. وب
رحـب اجمللـس    )١٨٦(١٩٩٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢املؤرخ 

ــؤرخ     ــام امل ــر األمــني الع ــه  ١بتقري ، وخباصــة ١٩٩٦متوز/يولي
منه، وقـرر أن يكـون املكتـب املشـار إليـه يف ذلـك        ١٨الفقرة 

املتحــدة يف جورجيــا    التقريــر جــزءا مــن بعثــة مــراقيب األمــم     
وخاضــعا لســلطة رئــيس البعثــة، وذلــك متاشــيا مــع الترتيبــات    

ــوارد وصــفها يف الفقــرة   ريــر األمــني العــام املــؤرخ  مــن تق ٧ال
  .)١٨٧(١٩٩٦آب/أغسطس   ٩

__________ 

)١٨٣(  S/1996/583.  
)، الفقــرة الثانيــة عشــرة مــن الديباجــة، ١٩٩٦( ١٠٣٦القــرار   )١٨٤(

  من املنطوق. ٣والفقرة 
)١٨٥(  S/1996/507 ١٧، الفقرة.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٧٧القرار   )١٨٦(
)١٨٧(  S/1996/644.  
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ــى املســامهة        ــىن اجمللــس عل ــررات أث وبسلســلة مــن املق
املتحدة يف جورجيـا وقـوة    اهلامة اليت تقدمها بعثة مراقيب األمم

حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املسـتقلة مـن أجـل    
ضـا، إذ  . وشـدد اجمللـس أي  )١٨٨(استقرار احلالة يف منطقة الـرتاع 

الحظ تطور التعاون بني البعثة ورابطة الدول املسـتقلة بشـكل   
جيد وكبري، على أمهية استمرار التعاون والتنسيق فيمـا بينـهما   

  .)١٨٩(بشكل وثيق يف جمال اضطالع كل منهما بواليته
متوز/يوليـــــه  ٣٠، املعقـــــودة يف ٤٠٢٩ويف اجللســـــة   
ة إنشـاء  ، ذكَّر ممثل جورجيا بـأن بلـده أيـد دومـا فكـر     ١٩٩٩

وحدة للحماية الذاتية يف منطقة الصـراع لتحمـي بعثـة مـراقيب     
املتحدة يف جورجيا. وأعرب عن أسفه ألن التعاون بـني   األمم
ــم ــا يف جمــال     األم ــاون يف أوروب املتحــدة ومنظمــة األمــن والتع

يـزال متعثـرا بـالنظر إىل القـرار الـذي اختـذه        تسوية الصـراع ال 
منظمــة األمــن والتعــاون يف  االجتمــاع الــوزاري الــذي عقدتــه 

مـن أجـل    ١٩٩٨أوروبا يف أوسـلو يف كـانون األول/ديسـمرب    
. بيـــد أن ممثـــل االحتـــاد الروســـي قـــال إن )١٩٠(تعزيـــز التعـــاون

__________ 

)، الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة؛ ١٩٩٦( ١٠٣٦القرارات   )١٨٨(
 ١٠٩٦ )، الفقرة السادسة من الديباجـة؛ و ١٩٩٦( ١٠٦٥ و
ــن الديباجــة؛ و  ١٩٩٧( ــة م ــرة الثامن )، ١٩٩٧( ١١٢٤ ) الفق
ــابعة مـــن الديباجـــة، و ال  )، الفقـــرة١٩٩٨( ١١٥٠ فقـــرة السـ

)، الفقرة السابعة مـن  ١٩٩٨( ١١٨٧ السابعة من الديباجة؛ و
)، الفقرة السادسة مـن الديباجـة؛   ١٩٩٩( ١٢٢٥ الديباجة؛ و

)، الفقــــــرة اخلامســــــة مــــــن الديباجــــــة؛    ١٩٩٩( ١٢٥٥ و
 S/PRST/1999/11 و S/PRST/1997/50 و S/PRST/1997/25 و
  .S/PRST/1999/30  و

ــرة السادســة مــن الديباجــة؛   ١٩٩٦( ١٠٦٥القــرارات   )١٨٩( )، الفق
ــة مــن الديباجــة؛ و  ١٩٩٧( ١٠٩٦ و ــرة الثامن  ١١٢٤ )، الفق
)، ١٩٩٨( ١١٥٠  ) الفقرة السابعة مـن الديباجـة؛ و  ١٩٩٧(

ــابعة مـــن الديباجـــة؛ و  )، الفقـــرة ١٩٩٨( ١١٨٧ الفقـــرة السـ
قــرة السادســة )، الف١٩٩٩( ١٢٢٥ الســابعة مــن الديباجــة؛ و

)، الفقــــــرة اخلامســــــة   ١٩٩٩( ١٢٥٥ مــــــن الديباجــــــة؛ و 
  الديباجة.  من

)١٩٠(  S/PV.4029 ٥و  ٤، الصفحتان.  

املتحدة وقوة حفـظ السـالم    التفاعل الوثيق املتواصل بني األمم
التابعة لرابطة الدول املستقلة جيـري اسـتنادا إىل الفصـل الثـامن     

حصـرا، مضـيفا أن األنشــطة الـيت تضـطلع هبـا قــوة      مـن امليثـاق   
حفظ السالم التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة تـدعمها قـرارات       
اجمللــس ذات الصــلة. وقــد اختــذت كــذلك خطــوات لتحســني  
فعاليــة قــوة حفــظ الســالم التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة مــن   

  .)١٩١(املتحدة الدوليني  أجل ضمان أمن موظفي األمم
  

جملس األمـن إىل مشـاركة الترتيبـات     دعوات -جيم 
اإلقليميــة يف تنفيــذ التــدابري املنصــوص عليهــا   

  يف الفصل السابع
أثناء الفتـرة املستعرضـة طُلـب إىل الترتيبـات اإلقليميـة        

أن تساعد يف تنفيذ التدابري اليت يفرضها جملـس األمـن مبوجـب    
الفصل السـابع مـن امليثـاق كمـا يف حـاالت أنغـوال والسـودان        

هوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة املوصــوفة أدنــاه. ويف هــذا      ومج
ــة  ”الســياق، كــثريا مــا طالــب اجمللــس    مجيــع املنظمــات الدولي

بالعمــل وفقــا لألحكــام ذات الصــلة يف القــرارات “ واإلقليميــة
  .)١٩٢(هذه التدابري اإللزاميةاليت تفرض 

  
  احلالة يف أنغوال  
آب/أغســطس  ٢٨) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧بــالقرار   
حث اجمللس، يف سياق فرضه حظـرا علـى سـفر كبـار      ١٩٩٧

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩١(
)، ١٩٩٧( ١١٣٢خبصوص احلالـة يف سـرياليون، انظـر القـرار       )١٩٢(

 ١١٢٧؛ وخبصوص احلالة يف أنغوال، انظر القـرارين  ١١الفقرة 
؛ ١٧)، الفقــــــرة  ١٩٩٨( ١١٧٣ و ،١٠) الفقــــــرة  ١٩٩٧(

آذار/مـــارس  ١١رســـالة مؤرخـــة ”وخبصـــوص البنـــد املعنـــون 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من نائب املمثـل الـدائم    ١٩٩٨

ــدى       ــدا الشــمالية ل ــا العظمــى وأيرلن للمملكــة املتحــدة لربيطاني
 ١٩٩٨آذار/مــــارس  ٢٧املتحــــدة؛ ورســــالة مؤرخــــة  األمــــم

ــدائم للواليــات   موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن   املمثــل ال
 ١١٦٠انظـر القـرار    ،“املتحـدة  املتحدة األمريكيـة لـدى األمـم   

  .١٠)، الفقرة ١٩٩٨(
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ــا)،      ــوال (يونيت ــام ألنغ ــوطين لالســتقالل الت مســؤويل االحتــاد ال
علــى وقــف “ املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ” مجيــع الــدول و

ــا املركــزي،      ــر يونيت ــة إىل مق ســفر مســؤوليها ووفودهــا الرمسي
ــاعدة     ــالم واملسـ ــة السـ ــراض دعـــم عمليـ ــفر ألغـ ــتثناء السـ باسـ

  .)١٩٣(نسانيةاإل
املتحدة  ويف أعقاب إسقاط طائرتني تستأجرمها األمم  

فوق األراضي اليت يسيطر عليها يونيتا، أعرب اجمللـس بـالقرار   
ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢١ ــاير   ١٢) املـ ــانون الثاين/ينـ ، ١٩٩٩كـ

متصــرفا يف إطــار الفصــل الســابع مــن امليثــاق، عــن اســتعداده    
ــدابري املفر  ــهاكات للتـ ــارير االنتـ ــة تقـ ــا  ملتابعـ ــد يونيتـ ــة ضـ وضـ

ــرارات   ــب القـــــ ) ١٩٩٧( ١١٢٢ ) و١٩٩٣( ٨٦٤مبوجـــــ
)، والختـــاذ خطـــوات لتعزيـــز تنفيـــذ تلـــك  ١٩٩٨( ١١٧٣ و

التدابري والنظر يف فرض تدابري إضـافية اسـتنادا إىل تقريـر تعـده     
). ويف ذلـــك ١٩٩٣( ٨٦٤اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    

مـة  السياق، حض اجمللس رئيس اللجنة علـى التشـاور مـع منظ   
الوحدة األفريقية واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي بشـأن      

  .)١٩٤(سبل تعزيز تنفيذ التدابري اإللزامية
  

موجهـة   ١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ٩رسالة مؤرخـة    
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم إلثيوبيا لـدى  

املتحدة بشأن تسليم املشـتبه فـيهم املطلـوبني يف     األمم
يال رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أديـس     حماولة اغت

  .)١٩٥(١٩٩٥حزيران/يونيه   ٢٦أبابا، إثيوبيا، يف 
نيســان/أبريل   ٢٦) املــؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٥٤بــالقرار    
ــة ضــد       ١٩٩٦ ــدابري إلزامي ــس، يف ســياق فرضــه ت ــب اجملل طل

__________ 

  .٦) باء، الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٧القرار   )١٩٣(
  .٩و  ٨)، الفقرتان ١٩٩٩( ١٢٢١القرار   )١٩٤(
)١٩٥(  S/1996/10.  

ــلحة، إىل    ــه املسـ ــودان وقواتـ ــة   ”السـ ــات الدوليـ ــع املنظمـ مجيـ
  .)١٩٦(سودانعدم عقد أي مؤمتر يف ال“ اإلقليمية
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١رســالة مؤرخــة    

رئيس جملس األمن مـن نائـب املمثـل الـدائم للمملكـة      
املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــة وأيرلنـــدا الشـــمالية لـــدى  

  .)١٩٧(املتحدة  األمم
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٧رســالة مؤرخــة    

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم للواليـــات   
  .)١٩٨(املتحدة  مريكية لدى األمماملتحدة األ

ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٣بــــ ــرين  ٢٤) املــــ تشــــ
أقـــر اجمللـــس وأيـــد، متصـــرفا مبوجـــب   ١٩٩٨األول/أكتـــوبر 

ــراد يف      ــوقعني يف بلغ ــاقني امل ــاق، االتف الفصــل الســابع مــن امليث
بــني مجهوريــة يوغوســالفيا  ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦

ومنظمـــة  )١٩٩(أوروبـــااالحتاديــة ومنظمـــة األمـــن والتعــاون يف   
 ١٩٩٨تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥حلف مشال األطلسـي ويف  

بــني مجهوريــة يوغوســالفية االحتاديــة ومنظمــة حلــف مشـــال       
، بشأن التحقق من امتثال مجهوريـة يوغوسـالفيا   )٢٠٠(األطلسي

االحتادية ومجيع األطراف األخرى املعنية يف كوسوفو لشـروط  
ــرار  ــا لتلــ )٢٠١()١٩٩٨( ١١٩٩الق ــة، رحــب  . وحتقيق ك الغاي

اجمللس بإنشاء منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا بعثـة حتقـق يف    
كوسوفو وإنشاء منظمـة حلـف مشـال األطلسـي بعثـة للتحقـق       

__________ 

  .٤و  ٣)، الفقرتان ١٩٩٦( ١٠٥٤القرار   )١٩٦(
)١٩٧(  S/1998/223.  
)١٩٨(  S/1998/272.  
)١٩٩(  S/1998/978.  
)٢٠٠(  S/1998/991.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢٠٣القرار   )٢٠١(
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اجلوي فوق كوسوفو، تكمل بعثة منظمـة األمـن والتعـاون يف    
  .)٢٠٢(أوروبا للتحقق يف كوسوفو

 األول/ تشــرين ٢٤، املعقــودة يف ٣٩٣٧ويف اجللســة   
، رحَّب عدة متكلمني باستعداد منظمة حلـف  ١٩٩٨أكتوبر 

مشال األطلسي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا لتـوفري ُنظُـم   
التحقق الالزمة لضمان امتثال مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    

  .)٢٠٣()١٩٩٨( ١٩٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠للقرارين 
  

إذن جملس األمن باستخدام القوة مـن جانـب     -دال 
    ميةالترتيبات اإلقلي

ــرة املستعرضــة أذن جملــس األمــن للترتيبــات       ــاء الفت أثن
اإلقليمية باختاذ اإلجـراءات الالزمـة يف تنفيـذ التـدابري اإللزاميـة      
ــنة     ــالم يف البوسـ ــطة حفـــظ السـ ــأن أنشـ ــرياليون وبشـ ــد سـ ضـ

  واهلرسك وكوسوفو.
  

  احلالة يف سرياليون  
خبصوص احلالة يف سرياليون، تعاون جملس األمـن مـع     
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف تنفيــذ التــدابري      اجلماعــة 

اإللزاميــة ضــد ســرياليون بــاإلذن هلــا صــراحة مبوجــب الفصــل   
  الثامن من امليثاق.

ــالقرار    ــة  ١٩٩٧( ١١٣٢فبــــ ــذ يف اجللســــ )، املتخــــ
ــوبر  ٨، املعقـــودة يف ٣٨٢٢ ، أذن ١٩٩٧تشـــرين األول/أكتـ

ــس  ــاق    ”اجمللـ ــن امليثـ ــامن مـ ــل الثـ ــب الفصـ ــرفا مبوجـ ، “متصـ
اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بكفالة التنفيذ الـدقيق  للجم

__________ 

)، الفقرتـــــــان الثالثـــــــة والرابعـــــــة   ١٩٩٨( ١٢٠٣القـــــــرار   )٢٠٢(
  الديباجة.  من

)٢٠٣(  S/PV.3937 ٥ و ٤(بولنــدا)؛ والصــفحتان  ٣و  ٢، الصــفحتان 
ــفحة   ــا)؛ والصـــــ ــفحة  ٦(أوكرانيـــــ ــال)؛ والصـــــ  ٧ (الربتغـــــ

 ٨ (الســــــويد)؛ والصــــــفحة ٨ا)؛ والصــــــفحة (كوســــــتاريك
ــا)؛ والصــفحة  ٩(ســلوفينيا)؛ والصــفحة   ــان)؛  ١٠ (كيني (الياب

  (غابون). ١١  والصفحة

ألحكام القـرار املتعلقـة حبظـر توريـد الـنفط واألسـلحة، مبـا يف        
ــف        ــة وق ــة املطبق ــايري الدولي ــا للمع ــد االقتضــاء ووفق ــك عن ذل
عمليات النقل البحري إىل داخل البلد من أجل التفتـيش علـى   

وطلـب إىل مجيـع    محوالهتا والتحقق من الوجهة اليت تقصدها،
الدول أن تتعاون مع اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     
يف ذلك الصدد. وطلب اجمللـس أيضـا إىل اجلماعـة االقتصـادية     

يومـا إىل اللجنـة املنشـأة     ٣٠لدول غرب أفريقيا أن تقدم كـل  
ــا يف ذلــك        ــرا عــن األنشــطة املضــطلع هب ــرار تقري مبوجــب الق

  .)٢٠٤(الصدد
 ١١٣٢، وقبــــل اختــــاذ القــــرار ويف اجللســــة نفســــها  

ــتكلمني إشــارة صــرحية، يف ســياق     ١٩٩٧( )، أشــار بضــعة م
ــن       ــامن م ــا، إىل الفصــل الث ــذكورة آنف ــام امل ــهم باألحك ترحيب
امليثاق. فقد رحب ممثل مجهورية كوريا بالتزام بلدان اجلماعـة  

أعمـال  ”االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا بـأن تتـوىل مسـؤولية      
وقال إنه يتوقـع أن   ،“من امليثاق لثامناإلنقاذ مبوجب الفصل ا

تضطلع تلك اجلماعة باملسؤولية املنوطـة هبـا علـى حنـو يسـاهم      
. وقـــال ممثـــل )٢٠٥(يف التســـوية الســـلمية لألزمـــة يف ســـرياليون 

ــة      ــا خمول ــدول غــرب أفريقي الربتغــال إن اجلماعــة االقتصــادية ل
مبقتضــى ”ســلطة أن تكفــل التنفيــذ الصــارم للتــدابري اإللزاميــة   

الـذي يتـوخى اسـتخدام الترتيبـات     “ صل الثامن من امليثـاق الف
. وذكـر ممثـل الواليـات    )٢٠٦(اإلقليمية إلعمال مقررات اجمللـس 

مبا يتفـق  ”)، انضم اجمللس ١٩٩٧( ١١٣٢املتحدة أنه بالقرار 
إىل جهــود اجلماعــة االقتصــادية “ والفصــل الثــامن مــن امليثــاق

تلـــك  لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف تســـوية األزمـــة، كمـــا فعلـــت
  .)٢٠٧(اجلماعة بنجاح يف ليربيا اجملاورة

__________ 

  .٩و  ٨)، الفقرتان ١٩٩٧( ١١٣٢القرار   )٢٠٤(
)٢٠٥(  S/PV.3822 ١٠، الصفحة.  
  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٦(
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٧(
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ــاده أن اإلذن       ــن رأي مفــ ــا عــ ــل فرنســ ــرب ممثــ وأعــ
“ اسـتثنائي بطبيعتـه  ”للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا  

ــني       ــاون بــ ــية للتعــ ــة املاضــ ــم التجربــ ــروع حبكــ ــه مشــ ولكنــ
املتحدة وتلك اجلماعـة. وأكـد كـذلك علـى أن أعضـاء       األمم

طلعوا على النحـو املطلـوب باملهمـة    تلك اجلماعة ينبغي أن يض
. وكرر ممثل االحتـاد الروسـي اإلعـراب    )٢٠٨(اليت أوكلت إليهم

عن الرأي الذي مفاده أن إجـراءات اإلنفـاذ جيـب أال تضـطلع     
هبا املنظمات اإلقليمية بدون ترخيص من جملـس األمـن. وقـال    
إنه يتوقع من اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا أن تبلـغ    

بصفة منتظمة باألثر الذي تتركه اجلـزاءات علـى احلالـة     اجمللس
  .)٢٠٩(اإلنسانية

  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
يف البوســنة واهلرســك أذن األمــني العــام، أثنــاء الفتــرة    

املستعرضــــة، باالنتقــــال القــــانوين مــــن قــــوة تنفيــــذ متعــــددة 
اجلنســـيات إىل قـــوة متعـــددة اجلنســـيات لتحقيـــق االســـتقرار، 

ا مرارا، وأعرب عن تقـديره جلهودهـا الراميـة إىل    ومدد واليته
تنفيــذ االتفــاق اإلطــاري العــام للســالم يف البوســنة واهلرســك    

يف “ اتفـــــــاق الســـــــالم”ومرفقاتـــــــه، (املعـــــــروف باســـــــم 
  .)٢١٠(جمموعه)
كــــــانون  ١٢) املــــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨فبــــــالقرار   

، أذن اجمللس، متصـرفا مبوجـب الفصـل    ١٩٩٦األول/ديسمرب 
اق، للــدول األعضــاء، بــأن تقــوم، مــن خــالل الســابع مــن امليثــ

ألـــف التفـــاق الســـالم  - ١املنظمـــة املشـــار إليهـــا يف املرفـــق  
ــق       أو ــددة اجلنســيات لتحقي ــوة متع ــا، بإنشــاء ق ــاون معه بالتع

شهرا، كخلف قـانوين لقـوة    ١٨االستقرار لفترة مقررة مدهتا 
التنفيــذ املتعــددة اجلنســيات حتــت قيــادة وســيطرة موحــدتني       

__________ 

  .٧، الصفحة املرجع نفسه  )٢٠٨(
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٩(
)٢١٠(  S/1995/999.  

ــ ــدور احملــدد يف املرفــق  وذلــك للقي  ٢ألــف واملرفــق  - ١ام بال
. وأذن اجمللـــس أيضـــا للـــدول األعضـــاء، )٢١١(التفـــاق الســـالم

بـأن تتخـذ مجيـع    ”تتصرف مبوجـب احلكـم املـذكور آنفـا،      إذ
ألــف التفــاق الســالم    - ١لتنفيــذ املرفــق  “ التــدابري الالزمــة 

وكفالة االمتثال له، مؤكدا على وجوب أن ختضع األطـراف،  
اوي، إلجــراءات اإلنفــاذ الــيت قــد تراهــا القــوة املتعــددة   بالتســ

اجلنســيات لتحقيــق االســتقرار ضــرورية لكفالــة تنفيــذ أحكــام  
ذلك املرفق ومحاية تلك القـوة. وأذن اجمللـس للـدول األعضـاء     

، بناء على طلب القوة املتعـددة  “باختاذ مجيع التدابري الالزمة”
ـــ    ــدفاع عـ ــا للــ ــتقرار إمــ ــق االســ ــيات لتحقيــ ــوة اجلنســ ن القــ

ملسـاعدهتا يف أداء مهمتـها، وأقـر حبـق القـوة يف اختـاذ مجيـع         أو
التدابري الالزمة للدفاع عـن نفسـها يف حالـة تعرضـها للـهجوم      

  .)٢١٢(أو للتهديد به
ــالقرارين    ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٤وب حزيــران/  ١٥) امل

حزيران/يونيــه  ١٨) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٧ و ١٩٩٨يونيــه 
وجــب الفصــل الســابع مــن   ، مــدد اجمللــس، متصــرفا مب ١٩٩٩

ــق االســتقرار      ــددة اجلنســيات لتحقي ــوة املتع ــة الق ــاق، والي امليث
لفترة مقررة إضافية مدهتا إثنا عشر شـهرا وأكـد علـى تقـديره     

  .)٢١٣(للقوة ملسامهاهتا يف تنفيذ اتفاق السالم، بني أمور أخرى
ــرارات جملــــس األمــــن      ١١٩٩و  ١٩٩٨( ١١٦٠قــ

  )١٩٩٩( ١٢٣٩  ) و١٩٩٨( ١٢٠٣  ) و١٩٩٨(
__________ 

ألـف التفـاق    - ١وفقا لاللتزامـات العامـة املـذكورة يف املرفـق       )٢١١(
الســـالم، مـــن املفهـــوم واملتفـــق عليـــه أن منظمـــة حلـــف مشـــال 
األطلسي (الناتو) جيوز هلا أن تنشئ قوة تنفيذ عسكرية متعددة 

مشـال األطلسـي وختضـع     اجلنسيات، تعمـل حتـت سـلطة جملـس    
لتوجيهــه وســيطرته السياســية مــن خــالل التسلســل القيــادي       

  (ب). ١، الفقرة ١، املادة S/1995/999للناتو. انظر 
  .٢٠إىل  ١٨)، الفقرات ١٩٩٦( ١٠٨٨القرار   )٢١٢(
ــراران   )٢١٣( ــة    ١٩٩٨( ١١٧٤القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الرابعــ ) الفقــ

)، الفقـرة  ١٩٩٩( ١٢٤٧ من املنطـوق؛ و  ١٠ و ٨والفقرتان 
  من املنطوق. ١٠و  ٨الرابعة من الديباجة والفقرتان 
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حزيران/يونيــه  ١٠) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٤بــالقرار   
أذن اجمللـــس، متصـــرفا مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن   ١٩٩٩

امليثاق، للدول األعضاء واملنظمات الدولية ذات الصـلة بإقامـة   
وجــود أمــين دويل يف كوســوفو، مبشــاركة كــبرية مــن منظمــة   
حلــف مشــال األطلســي، حبيــث يــزود جبميــع الوســائل الالزمــة  

  .)٢١٤(ء مسؤولياتهألدا
  

املـــداوالت بشـــأن مالءمـــة إجـــراءات جملـــس  -هاء 
    األمن

يتضـــمن تعـــداد الوســـائل الســـلمية الـــيت جيـــب علـــى    
ــادة   ) مـــن ١ (الفقـــرة ٣٣األطـــراف يف أي نـــزاع، وفقـــا للمـ

اللجــوء إىل  ”امليثــاق، أن يســعوا أوال إليهــا لتســوية نــزاعهم     
ــة  ــه مــرة  وهــذا تؤكــد ع “. الوكــاالت أو الترتيبــات اإلقليمي لي

، الـيت تـنص علـى أن الـدول األعضـاء عليهـا       ٥٢ أخرى املـادة 
السلمي للمنازعـات احملليـة    أن تبذل كل جهدها لتدبري احلل”

عــــن طريــــق هــــذه التنظيمــــات اإلقليميــــة أو بواســــطة هــــذه 
وأن علـى  “ الوكاالت وذلك قبـل عرضـها علـى جملـس األمـن     

ذه أن يشــجع علــى االســتكثار مــن احلــل الســلمي هلــ ”اجمللــس 
املنازعات احمللية بطريـق هـذه التنظيمـات اإلقليميـة أو بواسـطة      

  “.تلك الوكاالت اإلقليمية
وأثناء الفتـرة املستعرضـة اعترضـت دول أعضـاء علـى        

اختصاص اجمللـس بـالنظر يف نـزاع علـى أسـاس هـذه األحكـام        
ــة      ــة اإلفرادي ــة واحــدة، كمــا هــو مــبني يف دراســة احلال يف حال

)، خبصــوص بنــد   ٢١القســم (احلالــة    األوىل الــواردة يف هــذا 
كانون الثاين/ينـاير   ٩رسالة مؤرخة ”جدول األعمال املعنون 

ــل الــدائم        ١٩٩٦ ــن مــن املمث ــيس جملــس األم ــة إىل رئ موجه
ــا لـــدى  ــمإلثيوبيـ ــيهم    األمـ ــتبه فـ ــليم املشـ ــأن تسـ ــدة بشـ املتحـ
__________ 

  .٧)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار   )٢١٤(

املطلــوبني يف حماولــة اغتيــال رئــيس مجهوريــة مصــر العربيــة يف   
  .)٢١٥(“١٩٩٥حزيران/يونيه   ٢٦يا، يف أبابا، إثيوب  أديس

علــى أن  ٥٣وعــالوة علــى ذلــك، بينمــا تــنص املــادة    
ــك      ــا رأى ذلـ ــة، كلمـ ــات اإلقليميـ ــس التنظيمـ ــتخدم اجمللـ يسـ

ــوز       ــه ال جيـ ــى أنـ ــنص أيضـــا علـ ــا تـ ــا، فإهنـ مبقتضـــى ”مالئمـ
ــة  ــام   التنظيمــات اإلقليمي ــة القي ــد الوكــاالت اإلقليمي أو علــى ي

وأثنـــاء “. إذن اجمللـــسبـــأي عمـــل مـــن أعمـــال القمـــع بغـــري  
ــرة ــام    الفتــ ــرورة قيــ ــاء ضــ ــة، ناقشــــت دول أعضــ املستعرضــ
قد انُتهكت، كمـا هـو مـبني     ٥٣بعمل، قائلة إن املادة  اجمللس

يف دراسيت احلـالتني اإلفـراديتني املتعلقـتني بكوسـوفو (احلالتـان      
  ).٢٣  و ٢٢
  

    ٢١احلالة   
موجهـة   ١٩٩٦ينـاير  /كـانون الثـاين   ٩رسالة مؤرخة   

س جملس األمن من املمثل الدائم إلثيوبيا لـدى  إىل رئي
املتحدة بشأن تسليم املشـتبه فـيهم املطلـوبني يف     األمم

حماولة اغتيال رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أديـس     
  .)٢١٦(١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦أبابا، إثيوبيا، يف 

كــانون الثــاين/   ٣١، املعقــودة يف ٣٦٢٧يف اجللســة   
يا اجمللس على اختاذ قرار يطالـب  ، حث ممثل إثيوب١٩٩٦يناير 

ــة تســليم     الســودان با ــة الوحــدة األفريقي ــال لطلــب منظم المتث
ــال      ــة اغتي ــوبني يف حماول ــيهم املطل ــة املشــتبه ف األشــخاص الثالث

ــا يف     ــس أباب ــة مصــر يف أدي ــيس مجهوري ــه  ٢٦رئ حزيران/يوني
. وأضـــاف أن اختـــاذ اجمللـــس ذلـــك اإلجـــراء تأييـــدا      ١٩٩٥

األفريقيــة ســيزيد مــن تعزيــز وتقويــة  لقــرارات منظمــة الوحــدة
__________ 

)٢١٥(  S/1996/10.  
  املرجع نفسه.  )٢١٦(
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املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف     التعاون والتكامـل بـني األمـم   
  .)٢١٧(جمال صون السلم واألمن

بيــد أن ممثــل الســودان قــال إن حكومــة بلــده شــعرت   
خبيبـــة أمـــل إزاء النتيجـــة الـــيت خلـــص إليهـــا اجتمـــاع اجلهـــاز  

ا التابعـة ملنظمـة   املركزي آللية منع الرتاعات وإدارهتـا وتسـويته  
ــؤرخ      ــا امل ــيت اختــذت قراره ــة، ال ــول ١١الوحــدة األفريقي  /أيل

بــدون أن تــدعو بلــده رمسيــا، ومــع ذلــك   )٢١٨(١٩٩٥ســبتمرب 
قبـــل الســـودان ذلـــك القـــرار واســـتمر يف تعاونـــه عـــن طريـــق  
االستجابة لبعثـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة يف السـودان. وقـال       

ماعــه الالحــق يف  كــذلك إن اجلهــاز املركــزي أصــدر يف اجت   
ــانون ١٩ ــمرب  كــ ــة   ١٩٩٥األول/ديســ ــثّ حكومــ ــا حــ بيانــ

ه فـيهم  بتشاختاذ التدابري الالزمة للبحث عن امل”السودان على 
وقـرر أن ُيبقـي    “وحتديـد أمـاكن تواجـدهم وتسـليمهم     الثالثة

. وقــال إن حكومــة إثيوبيــا، مــع ذلــك، )٢١٩(املســألة قيــد نظــره
وم صـدور البيـان.   عرضت املسألة عن جملس األمن يف نفـس يـ  

انتظــار “ بعــض أعضــاء اجمللــس ”وتســاءل عــن ســبب رفــض  
ــة بشــأن املســألة وعــن      ــائج جهــود منظمــة الوحــدة األفريقي نت
سبب ممارستهم الضغط على اجمللس لينظر يف املسـألة يف نفـس   

  .)٢٢٠(الوقت الذي فيه تنظر منظمة الوحدة األفريقية فيها
 اجمللـس  وذكر ممثـل مصـر أن إثيوبيـا عنـدما جلـأت إىل       

 ٣٥فإهنا فعلت ذلك باستخدام حقها املكفـول مبوجـب املـادة    
، يف رأيـه، أن اجمللـس جيـب أن    ٥٤من امليثاق. وتوضـح املـادة   

حيــاط علمــا دومــا وبشــكل كامــل باألنشــطة الــيت تضــطلع هبــا  
  .)٢٢١(املنظمات اإلقليمية لصون السلم واألمن الدوليني

__________ 

)٢١٧(  S/PV.3627 ٤و  ٣، الصفحتان.  
)٢١٨(  S/1996/10.املرفق األول ،  
  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٢١٩(
)٢٢٠(  S/PV.3627 ٦و  ٥، الصفحتان.  
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢١(

ــالنظر إىل     ــه بـ ــي أنـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــاذ ورأى ممثـ  اختـ
سلسلة من املقررات بشأن مسألة التسليم، فإن أكرب مشـاركة  

وهـي منظمـة الوحـدة األفريقيـة يف تلـك       -من اآللية اإلقليمية 
هي أفضل سبيل للعمل. وقـال إن وفـد بلـده يرحـب      -احلالة 

ــم  ــاء بـــني األمـ ــاون البنـ ــة،   بالتعـ ــات اإلقليميـ ــدة واملنظمـ املتحـ
األمــر، دعمــا لتلــك   وكــذلك بــأن يشــترك اجمللــس، إذا لــزم     

املنظمات. غري أنه قـال إنـه يعتقـد أنـه لـيس هنـاك مـا يـربر أن         
حيل اجمللس حمل املنظمات اإلقليميـة يف مسـألة السـودان ورأى    
أن الشـــكل اجلـــاري للتعـــاون بـــني اجمللـــس ومنظمـــة الوحـــدة  

  .)٢٢٢(األفريقية قادر على حتقيق نتائج إجيابية يف تسوية املسألة
)، املتخـذ يف تلـك اجللسـة،    ١٩٩٦( ١٠٤٤وبالقرار   

طلــب اجمللــس، يف مجلــة أمــور أخــرى، إىل حكومــة الســودان    
االمتثــال لطلبــات منظمــة الوحــدة األفريقيــة بــدون مزيــد مــن    

  .)٢٢٣(التأخري
ــة    ــان/أبريل  ٢٦، املعقـــودة يف ٣٦٦٠ويف اجللسـ نيسـ
، أكد ممثل السودان على أن أحكام الفصل الثامن مـن  ١٩٩٦

املتحـــدة  القـــانوين للتعـــاون بـــني األمـــمامليثـــاق تضـــع اإلطـــار 
واملنظمــات اإلقليميــة، ومــن بينــها منظمــة الوحــدة األفريقيــة.   

ــرة إىل     إال ــأت مباشـــ ــرتاع جلـــ ــراف يف الـــ ــدول األطـــ أن الـــ
املتحــدة بغــرض اختــاذ تــدابري إلدانــة ومعاقبــة الســودان.   األمــم

وكان من رأيه أن آلية منع الرتاعات وإدارهتا وتسويتها التابعـة  
ظمــة الوحــدة األفريقيــة كــان مــن الواجــب أن متــنح الفرصــة ملن

الكافية إلثبات مقـدرهتا يف ذلـك اجملـال ومتكينـها مـن التـدخل       
بصــورة مناســبة يف املراحــل األوىل، بــالنظر إىل معرفــة منظمــة   
الوحدة األفريقية باألوضاع اإلقليمية. وأكـد أن تلـك املنظمـة    

زالــت  ، ومــامل تــدخر أي جهــد يف الســعي حلــل ذلــك الــرتاع 
توايل نشاطها يف ذلك الصدد. وتساءل ممثل السـودان، مشـريا   

__________ 

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٢(
  .٤)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٤٤القرار   )٢٢٣(
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ــس، عــن       ــل اجملل ــدابري قســرية مــن قب إىل االعتمــاد الوشــيك لت
)، الــذي وصــفه بــأن يهــدف  ١٩٩٦( ١٠٤٤جــدوى القــرار 

ــة الفرصــة املناســبة     أساســا إىل إعطــاء منظمــة الوحــدة األفريقي
ــل عمــا إذا كانــ    ــها. وتســاءل املمث ــام بعمل ــة تســوية  للقي ت آلي

الرتاعــات التابعــة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة قــد وصــلت إىل       
طريــق مســدود، حبيــث أصــبح مــن الصــعب عليهــا حــل األمــر  
وأصــبح لزامــا علــى اجمللــس تــويل مســؤولياته مبوجــب أحكــام   

  .)٢٢٤(امليثاق
  

  ٢٢احلالة   
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١رســالة مؤرخــة    

 لمملكـة ل الـدائم ل رئيس جملس األمن مـن نائـب املمثـ   
لــدى املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية     

  )٢٢٥(األمم املتحدة
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٧رســالة مؤرخــة    

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

 األول/ تشـــرين ٢٤، املعقـــودة يف ٣٩٣٧يف اجللســـة   
ــوبر  ــرار  ١٩٩٨أكتــ ــا اجمللــــس القــ  ١٢٠٣، الــــيت اختــــذ فيهــ

)، حذر ممثل الربازيل من القرار الـذي اختذتـه منظمـة    ١٩٩٨(
 ١٩٩٨األول/أكتــوبر  تشــرين ١٣حلــف مشــال األطلســي يف 

بشــأن احتمــال اســتخدام القــوة ضــد مجهوريــة يوغوســالفيا       
االحتاديـــة. وأكـــد أنـــه ال يريـــد طـــرح قضـــية كيفيـــة تعريـــف  

لـــذاهتا ولكـــن وفقـــا للميثـــاق ال جيـــوز   اجملموعـــات اإلقليميـــة
للمنظمـــات غـــري العامليـــة اللجـــوء إىل القـــوة إال علـــى أســـاس  

علـى النحـو املنصـوص     -حق الدفاع الشرعي عـن الـنفس    إما
__________ 

)٢٢٤(  S/PV.3660 ٣، الصفحة.  
)٢٢٥(  S/1998/223.  
)٢٢٦(  S/1998/272.  

أو مـــن خـــالل اإلجـــراءات املنصـــوص  - ٥١عليـــه يف املـــادة 
، اليت تفـرض علـى   ٥٣عليها يف الفصل الثامن وال سيما املادة 

ــى تصــريح    تلــك املنظمــات اال  ــزام بالســعي إىل احلصــول عل لت
ــه      مســبق مــن اجمللــس، والتمســك مبقــررات اجمللــس. وأكــد أن

يوجد طريق ثالث، قائال إنه سيكون من املؤسف االنـزالق   ال
إىل نظــام دويل مــن درجــتني: نظــام يواصــل فيــه اجمللــس حتمُّــل 
املسؤولية األساسية عـن صـون السـلم واألمـن يف معظـم أحنـاء       

ما ال يتحمل سوى مسـؤولية ثانويـة يف املنـاطق الـيت     العامل، بين
  .)٢٢٧(تغطيها الترتيبات الدفاعية اخلاصة 

وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل أن القرار ال يوجد بـه    
أي حكــم جييــز بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر اســتعمال القــوة 
تلقائيا أو يلحق الضـرر بـاحلقوق االمتيازيـة املخولـة للمجلـس      

. وأعــرب عــن انتظــاره اإللغــاء الفــوري لقــرار  مبوجــب امليثــاق
منظمة حلـف مشـال األطلسـي بشـأن إمكانيـة اسـتخدام القـوة        

ــمى   ــا يسـ ــتنفار ”أي مـ ــر االسـ ــاري  “أمـ ــزال سـ ــذي ال يـ ، الـ
ــه يف الوقــت الــذي كــان    )٢٢٨(املفعــول . وذكــر ممثــل الصــني أن

جيري فيه إبرام االتفاقني بشأن مسـألة كوسـوفو بـني مجهوريـة     
ادية واألطراف املعنية، قررت منظمـة إقليميـة   يوغوسالفيا االحت

معينة أن تتخذ إجراءات عسـكرية ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا     
ــة. وقــد اختــذ ذلــك     ــة وأن تتــدخل يف شــؤوهنا الداخلي االحتادي
القرار من طرف واحد دون استشارة جملـس األمـن أو السـعي    

  .  )٢٢٩(للحصول على إذنه، يف انتهاك سافر للميثاق
  
  
  __________ 

)٢٢٧(  S/PV.3937 ١٢و  ١١، الصفحتان.  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٨(
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٩(
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  ٢٣احلالة   
موجهــة إىل  ١٩٩٩آذار/مــارس  ٢٤رســالة مؤرخــة    

رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لالحتـاد الروسـي    
  )٢٣٠(لدى األمم املتحدة

آذار/مــارس  ٢٤، املعقــودة يف )٢٣١(٣٩٨٨يف اجللســة   
ــد    ١٩٩٩ ــرار اهلجــوم علــى بل ــانوفيتش إن ق ــال الســيد يوف ، ق

ملسـؤولة،  مستقل اختذ خارج اجمللس، علما بأنه اهليئة الوحيـد ا 
عـــن صـــون الســـلم واألمـــن  ،املتحـــدة األمـــممبوجـــب ميثـــاق 

ــدوان الســافر       ــك الع ــأن ذل ــاده ب ــدوليني. وأعــرب عــن اعتق ال
ــرة   ” ــع الفقــ ــرة مــ ــارض مباشــ ــادة   ١يتعــ ــن املــ ــن  ٥٣مــ مــ

. وإضافة إىل ذلك، أكد ممثل اهلند جمـددا االلتـزام   )٢٣٢(“امليثاق
دم مبيثاق األمـم املتحـدة، الـذي يقضـي بوضـوح بأنـه جيـب عـ        

القيام بأي أعمال إنفاذ يف ظـل ترتيبـات إقليميـة دون إذن مـن     
جملس األمن. وأيد الرأي القائل بـأن اهلجمـات ضـد مجهوريـة     
يوغوســـالفيا االحتاديـــة ُتعـــد انتـــهاكا واضـــحا للمـــادة الثالثـــة  
واخلمسني من امليثاق، وأن ما من بلد، أو جمموعة من البلـدان  

ــّدعي  أو أي ترتيــب إقليمــي، مهمــا كانــت قو   ــه، ميكــن أن ي ت
ــام بعمــل عســكري تعســفي مــن جانــب       لنفســه احلــق يف القي

  .  )٢٣٣(واحد ضد آخرين
__________ 

)٢٣٠(  S/1999/320.  
ــة    )٢٣١( ــواردة يف اجلــزء األول  ٣انظــر أيضــا احلال ــاء مــن هــذا   -ال ب

  ).٤(الفقرة  ٢الفصل، خبصوص املادة 
)٢٣٢(  S/PV.3988 ١٥، الصفحة.  
  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٣(

آذار/مــــارس  ٢٦، املعقــــودة يف ٣٩٨٩ويف اجللســــة   
، كان معروضا على اجمللس مشـروع قـرار يـنص علـى     ١٩٩٩

أن اجمللــــس، إذ يؤكــــد أن اســــتخدام منظمــــة حلــــف مشــــال  
ا فادحـا مليثـاق   األطلسي للقوة من جانب واحد يشكل انتهاك

ــواد    ــة للمـ ــدة، وخاصـ ــم املتحـ ، وإذ ٥٣و  ٢٤) و ٤( ٢األمـ
يتصرف مبوجب الفصلني السابع والثامن مـن امليثـاق، يطالـب    
بالوقف الفـوري السـتخدام القـوة ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا       

  .)٢٣٤(االحتادية وباالستئناف العاجل للمفاوضات
وحــاجج ممثــل االحتــاد الروســي بــأن اســتمرار العمــل     

العســكري الــذي ينفــذ حبجــة درء كارثــة إنســانية قــد تســبب   
بالفعـــل يف عواقـــب إنســـانية وخيمـــة يف كوســـوفو، ورأى أن 
العمل العسكري العدواين الذي يشنه حلـف النـاتو ضـد دولـة     
ذات سيادة بدون إذن من اجمللس وبااللتفاف عليـه هـو هتديـد    
حقيقي للسلم واألمن الدوليني، وأكد مـن جديـد، مستشـهدا    

مــن امليثــاق، عــدم جــواز اختــاذ أي إجــراء إنفــاذي   ٥٣املــادة ب
  .)٢٣٥(مبوجب ترتيبات إقليمية بدون إذن اجمللس

ومل ُيعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على األغلبيـة    
  .)٢٣٦(املطلوبة

__________ 

)٢٣٤(  S/1999/328.  
)٢٣٥(  S/PV.3989 ٦و  ٥، الصفحتان.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٦(
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    اجلزء الرابع
  )١٠٣  و ١٠٢النظر يف أحكام متنوعة واردة يف امليثاق (املادتان     
  

  ١٠٢املادة   
ل معاهــدة وكــل اتفــاق دويل يعقــده أي    كــ  - ١  

بعـد العمـل هبـذا امليثـاق جيـب      املتحـدة   األممعضو من أعضاء 
  أن يسجل يف أمانة اهليئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما ميكن.

لــيس ألي طــرف يف معاهــدة أو اتفــاق دويل    - ٢  
مل يســجل وفقــا للفقــرة األوىل مــن هــذه املعاهــدة أن يتمســك  

التفاق أمام أي فرع من فـروع األمـم   بتلك املعاهدة أو ذلك ا
  املتحدة.

  
  ١٠٣املادة   
 األمـم إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبـا أعضـاء     
وفقــا ألحكــام هــذا امليثــاق مــع أي التــزام دويل آخــر   املتحــدة 

  يرتبطون به فالعربة بالتزاماهتم املترتبة على هذا امليثاق.
  

  مالحظــة  
أثناء الفتـرة   ١٠٢املادة مل ُيحَتج صراحة يف أي قرار ب  

املستعرضــة. ولكــن أشــريت إشــارة صــرحية إليهــا يف رســالة       
موجهة إىل األمني العـام مـن ممثـل االحتـاد الروسـي، أحـال هبـا        
االتفـاق العـام إلقـرار السـلم والوفـاق الـوطين يف طاجيكســتان       

  .)١(/يونيهحزيران ٢٧املوقّع يف موسكو يف 
بيــــان رئاســــي ومل ُيحــــَتج صــــراحة يف أي قــــرار أو   
أثناء الفترة املستعرضة. ولكن جملـس األمـن اختـذ     ١٠٣ باملادة

، ٤١عددا من القرارات اليت تفرض تـدابري ضـمن إطـار املـادة     
، ١٠٣احــتج فيهــا ضــمناً باملبــادئ املنصــوص عليهــا يف املــادة   

وذلــك بالتأكيــد علــى أولويــة االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف  
__________ 

  )١(  S/1997/510 ، ٣الصفحة.  

ــيت   ــى االلتزامــات ال ــاق عل ــدول األعضــاء    امليث ــا ال ــد عليه تتعاق
مبوجب أي اتفاق دويل آخر. وتضمنت القـرارات الـيت فـرض    
هبــا اجمللـــس تــدابري إلزاميـــة ضــد الســـودان، واالحتــاد الـــوطين     
لالستقالل التـام ألنغـوال، وسـرياليون، ومجهوريـة يوغوسـالفيا      
االحتادية، والطالبان أحكاما من هذا القبيل، على النحـو املـبني   

  أدناه.
ن كــانو ٩رســالة مؤرخــة ”فبخصــوص البنــد املعنــون   
موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن املمثـل     ١٩٩٦ الثاين/يناير

بشـأن تسـليم املشـتبه فـيهم     املتحـدة   األمـم الدائم إلثيوبيا لدى 
املطلــوبني يف حماولــة اغتيــال رئــيس مجهوريــة مصــر العربيــة يف   

، فـرض  )٢(“١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦أديس أبابا، إثيوبيا، يف 
ــالقرار   ــس، ب ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٤اجملل نيســان/أبريل  ٢٦) امل

ــود    ١٩٩٦ ، جــزاءات علــى الســودان انطــوت علــى فــرض قي
وطلـب  على التمثيل الدبلوماسي وسفر املسؤولني احلكوميني، 

ــري األعضــاء يف        ــدول غ ــا ال ــا فيه ــدول، مب ــع ال ــن مجي  األمــمم
تقيـد  ومن الوكاالت املتخصصة لألمـم املتحـدة، أن ت   ،املتحدة

بصـرف النظـر عـن    ”على حنو صارم بأحكام القرارات املعنيـة  
ــة أو مفروضــة      ــات منوط ــوق ممنوحــة أو التزام وجــود أي حق
مبوجـــب أي اتفـــاق دويل أو أي عقـــد مـــربم أو أي تـــرخيص  

ــة يف القــرار“ إذن ممنــوح قبــل بــدء نفــاذ األحكــام   أو . )٣(املبين
ؤرخ ) املـ ١٩٩٩( ١٢٦٧واسُتخدمت صيغة مماثلـة يف القـرار   

، خبصـــــوص احلالـــــة يف ١٩٩٩األول/أكتـــــوبر  تشـــــرين ١٥
أفغانستان، الذي فـرض بـه اجمللـس تـدابري إلزاميـة ضـد األفـراد        

__________ 

  )٢(  S/1996/10.  
  .٥و  ٣)، الفقرتان ١٩٩٦( ١٠٥٤القرار   )٣(  
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والكيانــات املــرتبطني بالطالبــان، إذا مل تســلّم الطالبــان أســامة   
  .)٤(الدن إىل السلطات املختصة  بن

 ١١٢٧وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف أنغـــوال، بـــالقرارين    
 ١١٧٣و  ١٩٩٧/أغســــــــطس آب ٢٨) املــــــــؤرخ ١٩٩٧(
، طلــب اجمللــس، ١٩٩٨/يونيــه حزيران ١٢) املــؤرخ ١٩٩٨(

يف سياق فرضه جزاءات على االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام    
ــة أن     ــة واإلقليمي ــدول واملنظمــات الدولي ــع ال ألنغــوال، إىل مجي
تتقيـد بالتصـرف طبقـا ألحكـام القـرارين املعنـيني بغـض النظـر         

وحـة أو التزامـات مفروضـة مبوجـب     عن وجود أي حقـوق ممن 
أي اتفــاق دويل أو أي عقــد أُبــرم أو أي تــرخيص أو تصــريح  

. ووردت أحكــام مــن هــذا )٥(ُمــنح قبــل تــاريخ اختــاذ القــرارين
 تشـرين  ٨) املـؤرخ  ١٩٩٧( ١١٣٢القبيل أيضـا يف القـرارين   

آذار/  ٣١) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠و  ١٩٩٧األول/أكتــوبر 
لـس هبمـا حظـرا علـى توريـد      ، اللذين فـرض اجمل ١٩٩٨مارس 

الــنفط واألســلحة وحظــرا انتقائيــا علــى الســفر ضــد ســرياليون 
وحظـــرا علـــى توريـــد األســـلحة ضـــد مجهوريـــة يوغوســـالفيا  

  .  )٦(االحتادية، مبا يف ذلك كوسوفو، على التوايل
أثنـاء   ١٠٣وإضافة إىل ذلك، أشري صـراحة إىل املـادة     

دت إشــارة مــن مــداوالت اجمللــس يف عــدة مناســبات. فقــد ور
آذار/مــارس  ٢٣، املعقــودة يف ٣٩٨٨هــذا القبيــل يف اجللســة  

ــون  ١٩٩٩ ــد املعن آذار/  ٢٤رســالة مؤرخــة  ”، خبصــوص البن
ــارس  ــس   ١٩٩٩م ــيس جمل ــة إىل رئ ــن  موجه ــل  األم ــن املمث م

، أدان فيهــا ممثــل االحتــاد الروســي )٧(“الــدائم لالحتــاد الروســي
ب منظمــة انــمــن ج“ االنفــرادي”اســتخدام القــوة العســكرية 

__________ 

  .٤و  ٣و  ٢)، الفقرات ١٩٩٩( ١٢٦٧القرار   )٤(  
)، ١٩٩٨( ١١٧٣، و ١٠)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٧القراران   )٥(  

  .١٧الفقرة 
)، ١٩٩٨( ١١٦٠، و ١١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٢القراران   )٦(  

  .١٠الفقرة 
  )٧(  S/1999/320.  

مجهوريــة يوغوسـالفيا االحتاديــة  ”حلـف مشـال األطلســي ضـد    
، الــذي رأي أنــه جــرى بــدون تفــويض مــن      “ذات الســيادة

ــاتو       ــف النـ ــاء حلـ ــياق، أعضـ ــك السـ ــر، يف ذلـ ــس. وذكّـ اجمللـ
بالتزامات الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة مبوجـب امليثـاق،       

علـى أي  منه، اليت تعطي األولوية للميثاق  ١٠٣وخباصة املادة 
. ووردت إشارتان صـرحيتان أخريـان   )٨(التزامات دولية أخرى

ــاء اجللســة   ــودة يف ٣٨٦٤أثن ــارس  ٢٠، املعق ، ١٩٩٨آذار/م
 كــانون ٢٣و  ٢٠رســائل مؤرخــة ”خبصــوص البنــد املعنــون  

املتحـدة لربيطانيـا    اململكـة مـن فرنسـا و   ١٩٩١األول/ديسمرب 
، )٩(“مريكيـة والواليـات املتحـدة األ  العظمى وأيرلندا الشمالية 

  .  )١٠(سيجري تناوهلما يف احلالة املذكورة أدناه
ــة     ــق احلال ــة    ٢٤وتتعل ــائرة الرحل ــدمري ط ــياق ت ، يف س

لشركة بـان آم فـوق لـوكريب، باسـكتلندا، يف عـام       ١٠٣ رقم
ــة إىل   ١٩٨٨ ــة الليبي ــة العربي ــه اجلماهريي ، بالطلــب الــذي قدمت

فسـري  بشـأن ت  ١٩٩٢آذار/مـارس   ٣حمكمة العدل الدوليـة يف  
ــة ضــد       ــال غــري املشــروعة املوجه ــة قمــع األعم ــق اتفاقي وتطبي

. )١١(١٩٧١/سـبتمرب  أيلول ٢٣سالمة الطريان املـدين املؤرخـة   
وتتنــاول احلالــة مــداوالت اجمللــس ذات الصــلة يف اجللســة الــيت  

ــة يف     ــاب صــدور حكمــي احملكم شــباط/  ٢٧ُعقــدت يف أعق
  .)١٢(١٩٩٨فرباير 

  
  
  

__________ 

  )٨(  S/PV.3988 ٢، الصفحة.  
  )٩(  S/23306.  
  )١٠(  S/PV.3864 ٤٢و  ٢٨، الصفحتان.  
، الــــرقم ٩٧٤، اجمللــــد جمموعــــة املعاهــــداتاألمــــم املتحــــدة،   )١١(  

١٤١١٨.  
  )١٢(  S/1998/179 ٢و  ١، املرفقان.  



النظر يف أحكام مواد أخرى يف الدستور - الفصل الثاين عشر   
 

 

09-25531 1497 
 

  ٢٤احلالة   
ــة     ــائل مؤرخـ ــانون ٢٣و  ٢٠رسـ ــمرب  كـ األول/ديسـ

املتحــــدة لربيطانيــــا  اململكــــةمــــن فرنســــا، و ١٩٩١
املتحــــدة  ، والواليــــاتالعظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية

  )١٣(األمريكية
موجهـــة إىل  ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٢برســـالة مؤرخـــة   

ــة       ــة الليبي ــة العربي ــل اجلماهريي ــن، أخطــر ممث ــيس جملــس األم رئ
عـن   ١٩٩٨اير شـباط/فرب  ٢٧اجمللس باحلكمني الصـادرين يف  

  .  )١٤(حمكمة العدل الدولية
آذار/مــــارس  ٢٠، املعقــــودة يف ٣٨٦٤ويف اجللســــة   
ــس مناقشــة      ١٩٩٨ ــا إجــراء، أجــرى اجملل ــيت مل ُيتخــذ فيه ، ال

بشأن مسألة امتثال اجلماهريية العربية الليبية اللتزاماهتا الدوليـة  
لشـــركة بـــان آم  ١٠٣يف ســـياق تـــدمري طـــائرة الرحلـــة رقـــم 

 ٧٣١بري اليت فرضتها على ذلك البلـد القـرارات   وكذلك التدا
). وأشار ممثـل  ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨) و ١٩٩٢(

اجلماهريية العربية الليبية إىل مطالبة الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة لليبيا بتسليم مواطنيها املشـتبه يف تورطهمـا يف حـادث    

فـــوق  ١٠٣تفجـــري طـــائرة شـــركة بـــان آم يف رحلتـــها رقـــم  
. وقـال إن اجلماهرييـة   )١٥(١٩٨٨لوكريب، باسكتلندا، يف سنة 

العربية الليبية تعاملت منذ البداية مـع االشـتباه يف مواطنيهـا يف    
إطار اتفاقيـة مونتريـال لقمـع األعمـال غـري املشـروعة املوجهـة        

) منـــها ٧ضـــد ســـالمة الطـــريان املـــدين، الـــيت ختوهلـــا املـــادة (  
ــة    ــراء حماكمـ ــائي إلجـ ــاص القضـ ــا االختصـ ــتبه فيهمـ . )١٦(املشـ

__________ 

  )١٣(  S/23306  و  23309و  23308و  23307وS/23317.  
  املرجع نفسه.  )١٤(  
  )١٥(  S/PV.3864  وCorr.1 ٤، الصفحة.  
ــادة    )١٦(   ــنص امل ــي:     ٧ت ــا يل ــى م ــة عل ــن االتفاقي ــة  ”م تكــون الدول

أنه متـهم  املتعاقدة اليت يوجد يف أراضيها الشخص الذي ُيّدعى 
ُملزمــة، إذا مل تقــم بتســليمه، وبــدون اســتثناء أيــا كــان وســواء   
كانت اجلرمية قـد ارُتكبـت أو مل ُترتكـب يف أراضـيها، بعـرض      

ــة       ــأن احملكم ــة أيضــا ب ــة الليبي ــة العربي ــل اجلماهريي وحــاجج ممث
، أن ١٩٩٨شـباط/فرباير   ٢٧أكدت، حبكميها الصـادرين يف  

. وقـال إن طلبــات  )١٧(النــزاع قـانوين ومــن اختصـاص احملكمــة   
) مـن  ١اجلماهريية العربية املتحـدة مقبولـة اسـتنادا إىل الفقـرة (    

 ٧٤٨، بالرغم من القـرارين  )١٨(مونتريالمن اتفاقية  ١٤املادة 
ــزاءات  ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ــى أن اجلـــ ــدد علـــ ). وشـــ

 ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨املنصــــــوص عليهــــــا يف القــــــرارين   
) أصبحت غري ذات موضوع وغري عمليـة بـالنظر إىل   ١٩٩٣(

أن احملكمة قد قبلت االختصاص يف األساس الذي تسـتند إليـه   
ن أن امليثــاق والنظــام القــرارات. وذكــر كــذلك أنــه بــالرغم مــ 

األساســي حملكمــة العــدل الدوليــة يؤكــدان أن كــل طــرف يف   
 ٩٤مـن املـادة    ٢النـزاع جيب أن ميتثل لألحكام عمال بالفقرة 

من امليثاق، للميثـاق صـالحية أن يتخـذ تـدابري إلعمـال حكـم       
وأن يكفــل أن يكــون أي حكــم ملزمــاً جلميــع أعضــاء األمــم    

ــادة  املتحــدة. وأضــاف أن احملكمــة هــ   مــن  ٩٢ي، مبوجــب امل
ــم املتحــدة وأن كــل       ــاز القضــائي الرئيســي لألم ــاق، اجله امليث
عضو من أعضاء األمم املتحدة جيب أن ميتثل ألحكام احملكمـة  

) مـن  ١يف أي قضية يكون طرفا فيها، وذلـك عمـال بـالفقرة (   
. وشـــدد علـــى أن اجمللـــس ينبغـــي أن يطلـــب إىل     ٩٤املـــادة 

__________ 

ت املختصة لغـرض املقاضـاة. وتتخـذ تلـك     القضية على السلطا
السلطات قرارها بـنفس الطريقـة الـيت تتخـذ هبـا قراراهتـا يف أي       

  “.جرمية عادية ذات طابع خطري مبوجب قانون تلك الدولة
  )١٧(  S/PV.3864  وCorr.1 ١١، الصفحة.  
مــن االتفاقيــة علــى مــا يلــي:   ١٤) مــن املــادة ١تــنص الفقــرة (  )١٨(  

ــتني  ” ــني دول ــزاع ب ــذر     أي ن ــدة يتع ــدول املتعاق ــن ال ــر م أو أكث
ــاء علــى    وســت ــق املفاوضــات حيــال إىل التحكــيم بن يته عــن طري

طلب أي من هذه الـدول. وإذا مل تـتمكن أطـراف النــزاع مـن      
االتفــاق علــى هيئــة التحكــيم يف خــالل ســتة أشــهر مــن تــاريخ  
طلب اإلحالة إىل التحكـيم، فيجـوز ألي مـن هـؤالء األطـراف      

 حمكمــة العــدل الدوليــة مبوجــب طلــب يقــدم  إحالــة النـــزاع إىل
  “.وفقا لنظام احملكمة
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أي تــدابري انفراديــة أو متعــددة   األطــراف املعنيــة عــدم اختــاذ    
  .  )١٩(األطراف إىل أن تصدر احملكمة حكمها النهائي

وأكـــد ممثـــل مـــايل، متكلمـــا باســـم جمموعـــة الـــدول     
األفريقية، أن اجملموعة تؤمن، فيما يتعلق حبكمي احملكمة، بأنـه  
مل يعــد هنــاك ســبب يــدعو اجمللــس إىل اإلبقــاء علــى اجلــزاءات  

الليبيــة. فقــد رفضــت حمكمــة   ضــد شــعب اجلماهرييــة العربيــة 
العدل الدولية الدعاوى القائلة بأن اتفاقيـة مونتريـال ال تنطبـق    
على نزاع لـوكريب، وذكـرت أنـه حيـق للمحكمـة أن تبـت يف       
األمر. كذلك، رفضت احملكمة رفضاً باتاً االدعاء بأن حقـوق  
ليبيا مبوجب اتفاقية مونتريال قد علّقت علـى إثـر اختـاذ جملـس     

) اللـــذين ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨ارين األمـــن القـــر 
يفرضان جزاءات علـى اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة علـى أسـاس       

من ميثاق األمـم املتحـدة. وذكّـر اجمللـس      ١٠٣و  ٢٥املادتني 
ــأن        ــد ب ــيت تفي ــزاعم ال ــع امل ــة رفضــت صــراحة مجي ــأن احملكم ب

ــرارات  ــسقــ ــن  جملــ ) ١٩٩٢( ٧٤٨) و ١٩٩٢( ٧٣١األمــ
ــزم ا١٩٩٣( ٨٨٣ و ــليم   ) تلـ ــة بتسـ ــة الليبيـ ــة العربيـ جلماهرييـ

مواطنيهــا إىل الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة حملاكمتــهم   
رغم حقوق اجلماهريية العربية الليبية مبوجـب االتفاقيـة. وقـال    
ممثل مايل، مذكّرا أيضا بأن احملكمة رفضت املـزاعم القائلـة إن   

تتوقـف  اإلجراءات القانونية ذات الصلة الـيت بـدأت ينبغـي أن    
ــن يف     ــة أن تطعـ ــن للمحكمـ ــه ال ميكـ ــا أنـ ــة مؤداهـ ــورا حبجـ فـ
ــرارين     ــا يف الق ــس، إن اجلــزاءات املنصــوص عليه ــرارات اجملل ق

) مل يعــد هنــاك مــربر هلمــا.  ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨
وبنــاء علــى ذلــك، تعتقــد جمموعــة الــدول األفريقيــة أنــه ينبغــي  

ــرارات   ــاجلزاءات األمــن  جملــستعليــق تطبيــق ق ضــد  املتعلقــة ب
اجلماهريية العربية الليبية، مبا يف ذلك احلظـر اجلـوي، والتمثيـل    

__________ 

  )١٩(  S/PV.3864  وCorr.1 ١٠و  ٩، الصفحتان.  

الدبلوماسي املقيد، وجتميـد األرصـدة، انتظـارا حلكـم احملكمـة      
  .)٢٠(بشأن جوهر املسألة

إال أن ممثل اململكة املتحدة ذكر أن ما قررتـه احملكمـة     
هو أن هلا االختصاص القضائي الختاذ قرار بشأن وقائع قضـية  

هريية العربية الليبية بالنسبة لالتفاقية، ولكنـها مل تقـرر أن   اجلما
مطالبــات اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة هلــا مــا يربرهــا. وقــال إن   
اململكة املتحـدة تـدفع أمـام احملكمـة حبجـة أن املسـألة حمكومـة        

) ١٩٩٢( ٧٤٨) و ١٩٩٢( ٧٣١بقــــرارات جملــــس األمــــن 
بية الليبيـة بتسـليم   )، اليت تلزم اجلماهريية العر١٩٩٣( ٨٨٣ و

لشـــركة بـــان آم  ١٠٣املتـــهمني بتـــدمري طـــائرة الرحلـــة رقـــم 
للمحاكمة يف اسكتلندا أو الواليات املتحـدة، وشـدد علـى أن    
االلتزامات مبوجب ميثاق األمم املتحدة، مبا يف ذلـك االمتثـال   
لقــرارات جملــس األمــن امللزمــة، هلــا أولويــة علــى أيــة التزامــات 

وقـال إن احملكمـة قـررت أن املالحظـة     دولية أخـرى مزعومـة.   
املذكورة أعاله مـن اململكـة املتحـدة مضـمونية وأهنـا ال ميكـن       
الفصل فيها بشكل أويل؛ وبدال من ذلك ينبغي النظـر فيهـا يف   
جلســة كاملــة. فــالقرار جمــرد مرحلــة واحــدة مــن اإلجــراءات   
ــية بشـــأن مضـــمون    ــائية، ومل تـــرد بعـــد احلجـــج الرئيسـ القضـ

لــى أن حكومــة اململكــة املتحــدة ســتدفع     القضــية. وشــدد ع 
حبجج قوية يف املرحلة القادمة من القضية، ألن احلجـة املتعلقـة   
بالطــابع اإللزامــي للقــرارات وســلطتها الغالبــة حجــة هلــا آثــار    
تتجاوز وقائع تلك القضية. وشدد على أن القـرارات ال تتـأثر   

  .)٢١(حبكم احملكمة ومن مث فهي ال تزال سارية املفعول
اجج ممثل الربازيل بأن حكومات اململكـة املتحـدة   وح  

 جملـــسوالواليـــات املتحـــدة وفرنســـا، بعرضـــها املســـألة علـــى 
. إال أنـه قـال   )٢٢(بّينت ثقتها يف النظام املتعدد األطراف ،األمن

__________ 

  .٤٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
. وانظر أيضا البيـان الـذي   ٣٤و  ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

  .١٤إىل  ١٢أدىل به ممثل الواليات املتحدة، الصفحات 
  .٢٩إىل  ٢٧الصفحات املرجع نفسه،   )٢٢(  
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إنـه سـيكون لصــدور حكـم مــن حمكمـة العــدل الدوليـة بشــأن      
ــال       ــروط امتثـ ــس لشـ ــيم اجمللـ ــة تقيـ ــى كيفيـ ــأثري علـ ــألة تـ املسـ

ــة للقــرارات ذات الصــلة. وأشــار إىل    اجل ــة الليبي ــة العربي ماهريي
  الرأي الذي أبداه قاضي احملكمة كوجيمانز، الذي ذكر أن:  

القرارات اليت يتخـذها جملـس األمـن مبوجـب         
الفصل السابع من امليثاق قد تترتب عليها آثـار بعيـدة   
املــدى، لكنــها ليســت قــرارات ال رجعــة فيهــا أو غــري 

 ... فلمجلــس األمــن حريــة تأكيــدها أو  قابلــة للتغــيري
حـىت  “ هنائيـة ”إلغائها أو تعديلـها، وبالتـايل، ال تعتـرب    

إذا كانت تؤثر، أثناء سرياهنا، على حقوق وواجبات 
الدول األعضاء، وهلا الغلبة على مـا لتلـك الـدول مـن     

  .  )٢٣(حقوق وواجبات مبوجب معاهدات أخرى
__________ 

، املرفـق،  S/1998/191. وانظر أيضـا  ٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
  .٢٣الصفحة 

ــادة     ــرحية إىل املـ ــارة صـ ــه ١٠٣ويف إشـ د ممثـــل استشـ
ــذه القاضــي رزق يف رأيــه        ــاملوقف الــذي اخت ــل أيضــا ب الربازي
الشخصي. فقـد ذكـر السـيد رزق، تعليقـا علـى ضـرورة حـل        

  ما يلي: ،“بني املعاهدات التنازع”
من امليثاق قاعدة حلل التنازع  ١٠٣إن املادة     

ــني امل ــاحل    بــ ـــزاع لصــ ــل النــ ــي حتــ ــدات ... وهــ عاهــ
مــم املتحــدة (ولــيس ... والواقــع أن ميثــاق األ امليثــاق

ــن      ــن، أو توصــية م ــس األم ــن جمل ــرارات م ــةق  اجلمعي
حكمــا حملكمــة العــدل الدوليــة) هــو الــذي  ، أوالعامــة

يســتفيد مــن األولويــة املقــررة يف هــذا املعيــار: امليثــاق  
ملبادئه ونظامه من وزن وما حيققه مـن توزيـع    بكل ما
  .)٢٤(للسلطة
__________ 

، املرفـق،  S/1998/191. وانظر أيضـا  ٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  
  .٢٥الصفحة 






