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ه يؤيــد اقتــراح األمــني بلــد وقــال ممثــل الصــني إن وفــد  
أن  ويأمـل ، البعثة املدنيـة الدوليـة للـدعم يف هـاييت     بإنشاءالعام 
مـع  . ومبكـر صلة يف وقت القرار ذي ال يفاجلمعية العامة  تبت
بعثــة الشــرطة ينبغــي لحلالــة العامــة يف هــاييت، يف ضــوء ا، ذلــك

اســتكمال يف املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف هــاييت أن تنظــر 
دور بــ مــن القيــامالصــلة  الوكــاالت ذات حــىت تــتمكنعملــها 

  .)٩٩(يف بناء السالم عظمأ
ــرو   ــدا   ذكــ ــل كنــ ــيت  أممثــ ــازات الــ ــها ن اإلجنــ حققتــ

ــة ــاييت    ال بعث ــم املتحــدة يف ه ــة لألم ــة التابع ــ شــرطة املدني  نمتكِّ
الحتياجـات هـاييت   مالئمـة  النتقـال إىل آليـة مرنـة    مـن ا اجمللس 

__________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  

 املدنيــــة الدوليــــةالبعثــــة  ســــوف تســــتكملواألولويــــة.  ذات
مـن وجـود حفــظ    اجلاريـة االنتقـال   عمليـة  ية يف هـاييت املسـتقبل 

ــة تتطــور  إىل ســالم عســكري  ــا إىلوجــود شــرطة مدني مج برن
الـيت  فتـرة االنتقـال   ولـذلك تصـبح   طويل. الاألجل على تعاون 
آذار/مـارس   ١٥البعثـة حـىت    استمرار هلتوه بقراراجمللس  أقرها

ــة  ٢٠٠٠ ــرة جوهري ــد تنظــيم إذا  فت ــة   أري ــة الدولي ــة املدني البعث
ــاييت  ــاللـــدعم يف هـ ــا.   ووزعهـ ــتخدامها لكامـــل إمكاناهتـ واسـ

يف هـــاييت ختتلـــف  البعثـــة املدنيـــة الدوليــة للـــدعم  أن وأضــاف 
  .)١٠٠(اختالفا جوهريا عن بعثة حلفظ السالم

__________ 

  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٠(

    ١٩٩٦فرباير  شباط/ ٢٤إسقاط طائرتني مدنيتني يف  -  ١٩
  اإلجراءات األولية    

  
 ١٩٩٦شــــــــباط/فرباير  ٢٧ املقــــــــرر املــــــــؤرخ  

    رئيس الن م): بيان ٣٦٣٥  اجللسة(
موجهـة إىل   ١٩٩٦شـباط/فرباير   ٢٦رسالة مؤرخة ب  

الواليـــات املتحـــدة   ةممثلـــ، طلبـــت )١(نرئـــيس جملـــس األمـــ  
األمريكيـــة عقـــد اجتمـــاع عاجـــل جمللـــس األمـــن يف ضـــوء       

إسـقاط  بالقوات الكوبيـة   خطورة احلالة اليت جنمت عن قيام’’
  ‘‘.طائرتني مدنيتني

ــاجليف و   ــودة يف  ،٣٦٣٤ ةلسـ ــباط/فرباير  ٢٧املعقـ شـ
ــاهم الـــذي و ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد فقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

يف جــدول الرســالة لــس اجملســابقة، أدرج لــس الاجمل مشــاورات
بعد إقرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس (الواليـات      وأعماله. 

ــه،    املتحــدة)، مبوافقــة اجمل  ــاء علــى طلب ــا، بن إىل لــس، ممثــل كوب
__________ 

  )١(  S/1996/130. 

التصـويت.   يف قاحلـ دون أن يكـون لـه   بملشاركة يف املناقشة، ا
ــة  مث وجــــــه الــــــرئيس ا ــالة مؤرخــــ ــاه اجمللــــــس إىل رســــ نتبــــ

ــا، ممثــل مــن موجهــة  ١٩٩٦اط/فرباير شــب ٢٦  هبــا يــلحيكوب
مــن وزارة موجهــة  ١٩٩٦رباير شــباط/ف ٢٥مــذكرة مؤرخــة 
لطـائرتني  إسقاط الطائرات الكوبية ب ما يتصلفي خارجية كوبا

 الواليات املتحدة واستعداد حكومة كوبـ ل تابعتني‘‘ مدنيتني’’
مـن  يف جملس األ ملناقشة املسائل مع حكومة الواليات املتحدة،

ــر ــان آخــ ــة   ؛أو أي مكــ ــذكرة مؤرخــ ــباط/فرباير  ٢٦ومــ شــ
أن طــائرات  تفيــدمــن وزارة خارجيــة كوبــا، موجهــة  ١٩٩٦

مـن   أسـقطت طـائرتني خاصـتني    تابعة للسالح اجلـوي الكـويب  
لمجــال ل هماانتــهاكأثنــاء مــن فلوريــدا   اطــراز سيســنا أقلعتــ  

 ت الرسـالة أيضـا  نتضـمَّ وق امليـاه اإلقليميـة الكوبيـة.    اجلوي فو
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 مــن عــام  النتــهاكات اجملــال اجلــوي الكــويب    ازمنيــ تسلســال
  .)٢(١٩٩٦إىل عام  ١٩٩٤

ر والشـه  أثنـاء نـه  أممثل كوبا  ذكرويف اجللسة نفسها،   
أراضــي الواليــات  مــنطــائرة  ٢٥ الســابقة انطلقــت العشــرين
 بلـغ أُ ،انتهكت اجملال اجلوي الكـويب، ويف كـل حالـة   واملتحدة 
لواليـات املتحـدة يف هافانـا.    مصـاحل ا رعايـة  رمسيا قسـم   بذلك
طـائرتني  ال أن علـى ‘‘ دحضيُـ  دليـل ال ’’ن كوبـا لـديها   وقال إ

. إسـقاطهما جملال اجلـوي الكـويب عنـد    احلالة كانتا يف ايف هذه 
ــل    ــه قب ــاري  حتــذير أ إســقاطهما، جــرى وأشــار إىل أن حــد طي

بأن وسـائل الـدفاع اجلـوي يف حالـة     كوبا  حنوتجهة امللطائرة ا
باخلطر الذي ينجم عـن دخـول تلـك املنـاطق،      استنفار، وأنذر

 ورد الطيار بأنه سيحلق بطائرته هناك على الـرغم مـن احلظـر.   
ــل امل وأكــد ــاأمث ــرار   ن كوب ــت م ــد أبلغ ــةنعالا، ق بصــورة و ي
مبا يف ذلـك إدارة الطـريان    - حكومة الواليات املتحدة ة،رمسي

ــة  ــار -االحتاديـ ــام    باألخطـ ــا قيـ ــوي عليهـ ــيت ينطـ ــائراتالـ  طـ
حكومـة   ت غـري مـأذون هبـا يف جماهلـا اجلـوي. وقـال إن      برحال

ــذيرات    ــذه التحـ ــم هـ ــذ، رغـ ــدة مل تتخـ ــات املتحـ ــيت  الواليـ الـ
اعترفـت هبــا عالنيــة يف مناســبات عديــدة، أي إجــراءات فعالــة  
للحؤول دون حتليق هذه الطـائرات يف اجملـال اجلـوي الكـويب.     

ة وشدد على أنه يف مناسـبات عديـدة، انتـهكت امليـاه اإلقليميـ     
 الواليـات الكوبية واجملال اجلـوي الكـويب منظمـات تتخـذ مـن      

قاعدة هلا، وقامت حتت غطاء مدين بارتكـاب أعمـال    املتحدة
إرهابية، بينما مل تتخذ حكومة ذلك البلد أيـة إجـراءات فعالـة    

يف مناسـبات  ولوقف تلك األعمال الـيت تنطلـق مـن أراضـيها.     
ســتندون إىل ي األمــن جملــسعديــدة يف املاضــي، كــان رؤســاء  

ــادة  ــوا     ٢٠املـ ــس ليثبتـ ــت للمجلـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــن النظـ مـ
للمجتمـــع الـــدويل بالـــدليل الواضـــح أهنـــم، وفقـــا للمعـــايري       
األساسية للسلوك األخالقي، لن حيـاولوا اسـتغالل االمتيـازات    

__________ 

  )٢(  S/1996/137. 

أنه مـن الواضـح كـل الوضـوح أن      وقالاليت يتيحها منصبهم. 
ــاترئاســة  ــد   يف األمــن لــسجمل املتحــدة الوالي ذلــك الوقــت ق

ولــدت نشــاطا خاصــا جــدا ومســات خاصــة جــدا يف عمــل        
يوضــــح  أن ويف اخلتــــام، أعـــرب عــــن رغبتـــه يف  . )٣(اجمللـــس 

ــان الرئاســي املعــروض     ــا لــن تقبــل البي للمجلــس متامــا أن كوب
خــر، مــا مل يتضــمن آعليــه، يف حالــة صــدوره، وال أي إجــراء 

لـده مـن   إدانة واضحة وقاطعة ألعمال العدوان اليت ُتنفذ ضد ب
  .)٤(املتحدة الوالياتأراضي 
إن  املتحـدة  الواليـات ويف اجللسة نفسها، قالـت ممثلـة     

بلدها حيـتفظ حبقـه يف الـرد علـى التعليقـات الـيت ال أسـاس هلـا         
  .)٥(من الصحة اليت وردت يف بيان املمثل الكويب

ــاجليف و   ــودة يف  ،٣٦٣٥ ةلسـ ــباط/فرباير  ٢٧املعقـ شـ
جــدول  إقــرارالبنــد. وبعــد  يف ه، اســتأنف اجمللــس نظــر١٩٩٦

الرئيس (الواليات املتحدة) بالبيان التـايل باسـم    أدىلاألعمال، 
  :)٦(اجمللس

يشــجب جملــس األمــن بقــوة إســقاط القــوات اجلويــة الكوبيــة     
، مما أدى، على ما يبـدو،  ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٤لطائرتني مدنيتني يف 

  إىل مقتل أربعة أشخاص.
، وفقاً للقانون الدويل، على النحـو  جملس األمن إىل أنهويشري   

مكــررا مــن االتفاقيــة الدوليــة للطــريان املــدين املؤرخــة  ٣املـبني يف املــادة  
ــال   ١٩٤٤األول/ديســمرب  كــانون ٧ ، الــيت أضــافها بروتوكــول مونتري

، جيب على الدول أن متتنع عـن اسـتخدام   ١٩٨٤أيار/مايو  ١٠املؤرخ 
اهنـا، وأال تعـرِّض للخطـر حيـاة     األسلحة ضد الطائرات املدنية أثنـاء طري 

األشــخاص املوجــودين علــى متنــها وســالمة الطــائرات. والــدول ملزمــة 
  حتترم القانون الدويل وقواعد حقوق اإلنسان يف مجيع الظروف.  بأن

ــدويل       ــدين الـ ــريان املـ ــة الطـ ــن إىل منظمـ ويطلـــب جملـــس األمـ
أن تبذل حتقق يف هذه احلادثة برمتها، ويطلب من احلكومات املعنية  أن

__________ 

لالطــالع علــى املالحظــات املتعلقــة   األولالفصــل  أيضــاانظــر   )٣(  
  .٢٠باملادة 

  )٤(  S/PV.3634 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
  )٦(  S/PRST/1996/9.  
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تعاوهنا على الوجه األكمل يف إجراء هذا التحقيق. ويطلـب اجمللـس إىل   
منظمة الطريان املدين الدويل أن تقدم إىل اجمللـس يف أقـرب وقـت ممكـن     
تقريرا عما تتوصل إليه من نتائج. وسينظر اجمللـس دون تـأخري يف ذلـك    

  التقرير ويف أية معلومات أخرى تقدم إليه.
  

ــؤرخ    ــرر املـ ــه  ٢٦ املقـ ــة ( ١٩٩٦متوز/يوليـ اجللسـ
  )١٩٩٦( ١٠٦٧): القرار ٣٦٨٣

متوز/يوليــــــه  ٢٦املعقــــــودة يف  ،٣٦٨٣ ةلســـــ اجليف   
ــاهم الـــذي و ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد فقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

ــه  اجملســابقة، أدرج اجمللــس المشــاورات  لــس يف جــدول أعمال
ــذكرة ــن م ــام املؤرخــ   م ــه  ١ ةاألمــني الع ، )٧(١٩٩٦متوز/يولي

موجهـة إىل   ١٩٩٦ /يونيهحزيران ٢٨سالة مؤرخة ر هبا يلحي
مــن رئــيس جملــس منظمــة الطــريان املــدين الــدويل  العــام األمــني

وتتضمن تقريرا عـن التحقيـق بشـأن إسـقاط طـائرتني مـدنيتني       
بواســطة طــائرات  ،املتحــدة الواليــات مســجلتني يف ،خاصــتني

ــة يف ــة كوبيـ ــباط ٢٤ حربيـ ــرار . وعقـــب ١٩٩٦ /فربايرشـ إقـ
 يال، دعا الرئيس (فرنسا)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـ   جدول األعم

ــا  ــا وكولومبي ــت   وكوب ــة الشــعبية وفي ــة الو الدميقراطي مجهوري
ــاء علــى  ــام، بن ــهم،  ن ــملشــاركة يف املناقشــة،  إىل اطلب أن دون ب
  ق يف التصويت.يكون هلم احل

ه الـرئيس انتبـاه اجمللـس إىل نـص مشـروع قـرار       مث وّج  
ووجـه الـرئيس كـذلك انتبـاه      .)٨(مقدم مـن الواليـات املتحـدة   

ــة     ــالة مؤرخـــ ــة: رســـ ــرى التاليـــ ــائق األخـــ اجمللـــــس إىل الوثـــ
ــارس  ١ ــيس جملــس األمــن مــن     ١٩٩٦آذار/م ــة إىل رئ موجه

ــا ــة  ،)٩(ممثـــــــل كوبـــــ ــائل مؤرخـــــ ــارس،  ١ورســـــ آذار/مـــــ
ــايو، أيار ٢٢ و  ٢٨ و ٢٥ و ٢١ و ١٨ و ١٨ و/مـــــــــــــــــــ
متوز/يوليـه   ١٧ و ١٦ و ٤ و ٣ و ٢ و ،حزيران/يونيه ٢٨ و

__________ 

  )٧(  S/1996/509 ٢. انظر املرفق، الضميمة.  
  )٨(  S/1996/596.  
  )٩(  S/1996/152.  

إىل األمني العام مـن ممثـل كوبـا    موجهة على التوايل،  ،١٩٩٦
  .)١٠(حادث إسقاط الطائرتنيمن بشأن جوانب 

ن إالواليـات املتحـدة    ةممثلـ  تويف اجللسة نفسها، قالـ   
لقـانون الـدويل   قضـية جوهريـة تتعلـق با   مشروع القرار يتنـاول  

. وذكـرت أن كوبـا   هـا احترام املعايري الدولية أو عدم احترامبو
أنه يتعني  على ينصي ذمبدأ القانون الدويل العريف ال انتهكت

ضـد   تهااسـتخدام أسـلح   الدول أن متتنـع عـن اللجـوء إىل    على
كانـت   سـواء طبـق  ن، وهـو مبـدأ ي  حتليقهاالطائرات املدنية أثناء 

يف اجملـال اجلـوي الـوطين أو الـدويل. وأشـارت       حتلق اتالطائر
الـذي  دين الـدويل  إىل أن كوبا انتهكت مبدأ منظمة الطريان امل

ال ينبغـي اللجـوء إليـه    أن اعتراض الطـائرات املدنيـة   ينص على 
ــا كمـــالذ أخـــري إال ــا مل تتصـــرف وفقـ ــا أهنـ ــراءات إل ، كمـ جـ

تـرفض   مـا زالـت  حكومة كوبا  ت أنفاضالتحذير املناسبة. وأ
ــانوين    ــراف بالطــابع غــري الق ــى  إلجراءاهتــااالعت . وشــددت عل

السـلم واألمـن    فاظ علـى هي احلالرئيسية للمجلس  الرسالة أن
ــدوليني ــذا   أن و ،الـ ــدم هـ ــرار خيـ ــروع القـ ــرضمشـ ــه الغـ  بطلبـ

 امجيع الدول أن متتنع عن إسقاط الطـائرات املدنيـة انتـهاك    إىل
  .)١١(للمعايري القانونية الدولية

ــر      ــا، مشــريا إىل تقري منظمــة الطــريان  وقــال ممثــل كوب
 علومـات املقامـت بإخفـاء   الواليـات املتحـدة    إناملدين الدويل، 

وتزييف البيانـات وعرقلـة حتليلـها وجعـل نظـر البنـد املعـروض        
 عرضـــتفقـــد ، مـــن أصـــعب مـــا ميكـــن األمـــن  جملـــسعلـــى 

ــات ــة املتحــدة الوالي ــى أهنــا  احلال ــاه    عل ــوق مي ــدمري ف مســألة ت
 عليــه كمــا كــان ،مجهوريــة كوبــا إقلــيمدوليــة، ولــيس داخــل 

ــال أيضــا إ . الوضــع ــة    وق ــائق أمان ــا جــاء يف إحــدى وث ــه كم ن
__________ 

  )١٠(  S/1996/154و ، S/1996/370، و S/1996/448 ،و S/1996/449، 
 ،S/1996/499 و ،S/1996/498 و ،S/1996/470و ،S/1996/458 و
 ،S/1996/570 و ،S/1996/532 و، S/1996/525 و ،S/1996/520 و
  إسقاط الطائرتني. حادثبشأن جوانب من ، S/1996/577 و

  )١١(  S/PV.3683 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
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استخدام الطـائرتني املشـار    يعترب نظمة الطريان املدين الدويل،م
هلـا   كانت أي طائرةإليهما هو العامل احلاسم يف حتديد ما إذا 

ــه  أن مركــز مــدين أم ال. وأكــد   الغــرض الــذي اســتخدمت في
الطائرتان ومهمتهما ال صـلة هلمـا بنقـل الركـاب أو الربيـد أو      

رضـت علـى اجملتمـع    حيـدث أن عُ  أنـه مل وشـدد علـى   البضائع. 
الــدويل أنشــطة متعمــدة قامــت هبــا منظمــة منخرطــة لــيس يف    

مشـروعة ال تنتـهك فحسـب     الطريان املدين بل يف أنشطة غـري 
وســيادة كوبــا، بــل   املتحــدة الواليــاتالقــانون الــدويل ونظــم  

تتعلق أيضا جبرائم خطرية ضد الشعب الكـويب. وعـالوة علـى    
ال تتمثل يف منـع هـذه    املتحدة الوالياتسياسة  ذكر أنذلك، 

نـه مل يقـع   إ وقـال احلوادث، بل يف تروجيهـا والتشـجيع عليهـا.    
يف أي وقـــت مـــن األوقـــات حـــادث لطـــائرة مدنيـــة تابعـــة       

، من بني مئـات الطـائرات الـيت متـر كـل يـوم       املتحدة لوالياتل
  .)١٢(املتحدة الوالياتعرب املمرات اليت تربط بني كوبا و

الـذي يقضـي بوجـوب    دأ بـ املوذكر ممثل كولومبيا أن   
اســتخدام األســلحة ضــد الطــائرات املدنيــة امتنــاع الــدول عــن 

مهم متاما كاملبـدأ الـذي يقـرر أن علـى كـل دولـة        أثناء طرياهنا
التدابري املالئمة حلظر االسـتخدام املتعمـد ألي طـائرة    أن تتخذ 

مـع أهـداف    يتنـاىف مدنية مسـجلة يف تلـك الدولـة ألي غـرض     
ن مشـروع  ألوأعرب عـن أسـفه    دين الدويل.اتفاقية الطريان امل

يتضمن بعض التعديالت اليت اقترحها أعضاء حركـة   القرار ال
ن إ وقال أيضـا جملس األمن،  يف الذين هم أعضاءعدم االحنياز 

هــذه املســألة جملــس األمــن إلبقــاء  ال تــرى أي تربيــركولومبيــا 
  .)١٣(قيد نظره إىل ما ال هناية

 ميقراطيـة الشـعبية إن وفـد   ممثـل مجهوريـة الو الد   قالو  
بلـد أو دولـة ذات سـيادة    ، لكل بأن اراسخ مقتنع اقتناعاه بلد

لـدفاع  يتمثـل يف ا  امقدسـ  ااجبـ وو االظـروف حقـ   مهما كانت
__________ 

  .١٥إىل  ٤ات الصفح املرجع نفسه،  )١٢(  
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

 عرضـة للخطـر   مـا أهن رأىإذا  اإلقليميـة  تهاستقالله وسـالم  عن
مـن املسـائل    لوجود عدد كـبري  انظرونتهاك. ومع ذلك، االأو 

ه بلــد ن وفــدفــإ وضــح بعــد يف تلــك املرحلــة، مل ت الــيت التقنيــة
ــاك  يعتقــد أن ال حلــل جــوهر املســألة. وناشــد كــال    أسســاهن

والتوصل إىل حـل  الثنائية  ماالطرفني السعي إىل حتسني عالقاهت
  .)١٤(بالوسائل السلمية لرتاعاهتما
تامـا  تأييـدا  ه يؤيـد  بلـد  ن وفـد أت نـام  يـ وذكر ممثـل في   

ومنــها جهــود ، د مســتمرةمــن جهــو يبذلــه اجملتمــع الــدويل مــا
االســتقالل احتــرام مبــادئ الــدول غــري املنحــازة، حفاظــا علــى 

، جلميــع الــدول والســالمة اإلقليميــةالوطنيــة الــوطين والســيادة 
  .)١٥(الداخلية ايف شؤوهن جبميع أشكالهوعدم التدخل 

قبـل التصـويت،    متكلمـا  ،ممثـل اململكـة املتحـدة    وقال  
مبــادئ القــانون الــدويل  انتــهكت شــك يف أن كوبــا قــد النــه إ
ــتخدامب ــة و  هااســ ــائرات مدنيــ ــد طــ ــوة ضــ ــاع بالقــ ــدم اتبــ عــ

ــة   ــةاإلجــراءات الدولي ــراض   املرعي الطــائرات.  تلــكبشــأن اعت
بــادئ القــانون الــدويل مب يتمســك فحســبإمنــا جملــس األمــن و

السلم واألمن الدوليني. وأضاف  إزاء ضمانسؤولياته مب ويفي
ى مشــروع قــرار لتصــويت علــعلــى وشــك اأن جملــس األمــن 

إدانـــة اجمللـــس اســـتخدام األســـلحة ضـــد   يعـــرب بوضـــوح عـــن
  .)١٦(حتليقها يف اجلوطائرات مدنية أثناء 

نــه ينبغــي احتــرام أحكــام القــانون إممثــل الصــني  قــالو  
 ؛الدويل بشأن عدم اسـتخدام األسـلحة ضـد الطـائرات املدنيـة     

ــة   ،نفســه وللســبب ــادئ املتعلق ــرام تلــك املب ــة حب ينبغــي احت رم
وينبغــي كــذلك التقيــد باملبــادئ الــيت   ،اإلقليمــي ال اجلــوياجملــ

الطـريان املـدين. ومـع ذلـك،      اسـتخدام إسـاءة   تنص على عـدم 
التعديالت الرئيسية املقترحـة مـن جانـب األطـراف املعنيـة       فإن

__________ 

  .١٦ و ١٥الصفحتان املرجع نفسه،   )١٤(  
  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
  .١٨ و ١٧تان املرجع نفسه، الصفح  )١٦(  
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منحــى ’’ املعــروضمشــروع القــرار  أعطــى ممــا، مل تلــق قبــوال
  .)١٧(التصويت  ه سيمتنع عنبلد وفد فإن، ولذلك ‘‘متحيزا

يعيــد ن مشــروع القــرار إوقــال ممثــل االحتــاد الروســي   
جملـس منظمـة الطـريان املـدين     تأكيد النتيجـة الـيت توصـل إليهـا     

أن علـــى الـــدول أن متتنـــع عـــن اســـتخدام  ومؤداهـــا الـــدويل، 
، وأال تعــرض األســلحة ضــد الطــائرات املدنيــة أثنــاء طرياهنــا     

ــد   ــر، عن ــة  للخط ــائرات املدني ــراض الط ــاة األشــخ  ،اعت اص حي
يتحمـل يف ذلـك   جملـس األمـن   . غـري أن  املوجودين على متنـها 
الـيت   ة التوقيـت فعالة املناسبالتدابري الحيث  مسؤولية كبرية من

ــل ــدويل،    تكف ــانون ال ــال للق ــا يشــمل  االمتث ــدم الســماح  مم ع
بانتهاك سيادة الدول األعضاء ومعايري وقواعـد الطـريان املـدين    

حييد عن التوجه العام وأضاف أن مشروع القرار ظل الدويل. 
ــدويل، و    ــتالءم مــع مصــاحل مجيــع أعضــاء اجملتمــع ال ن أالــذي ي

النص غري متوازن من الـوجهتني السياسـية والقانونيـة الدوليـة.     
 وقــال إنــه ال حيقــق التــوازن بــني مبــدأين أساســيني: مهــا عــدم   
استخدام األسلحة ضد الطائرات املدنية وعـدم اسـتخدام هـذه    

ســابقة  يوجــدوإن ذلــك ، مشــروعةالطــائرات ألغــراض غــري  
عن عدم الرضا ألن مشـروع   أيضا أعربومؤسفة للمستقبل. 

الطـريان املـدين   ملنظمـة   العـام  األمـني تقرير  ، يف رأيهالقرار يربز
، وهـو  منظمـة الطـريان املـدين الـدويل    فوق قـرار جملـس    الدويل

التقرير الذي مل يلق تقييما قاطعا عند النظر فيـه. وأكـد جمـددا    
ــياغته  بلـــد فـــدأن و ــه أن يؤيـــد مشـــروع القـــرار بصـ ه ال ميكنـ

  .)١٨(املعروضة، وسيمتنع عن التصويت
اآلخــرين مشــروع القــرار.  املــتكلمنيوأيــد عــدد مــن   

أن علـى الـدول أن   الذي يقضـي بـ  لمبدأ لوأعربوا عن تأييدهم 
متتنـــع عـــن اســـتخدام األســـلحة ضـــد الطـــائرات املدنيـــة أثنـــاء 

كـل   ه يـتعني علـى  مـثلني أيضـا أنـ   أبرز العديـد مـن امل  وطرياهنا. 
__________ 

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

دولة متعاقدة اختـاذ التـدابري املناسـبة حلظـر االسـتخدام املتعمـد       
 ٣ألي طائرة مدنية أليـة أغـراض تتعـارض مـع أهـداف املـادة       

  .)١٩(مكررا (د) من اتفاقية شيكاغو
طُرح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد    بعد ذلك و  
 لروسـي والصـني)  (االحتاد اصوتا وامتناع عضوين  ١٣بأغلبية 

يلـي   مـا  ). ويف١٩٩٦( ١٠٦٧بوصفه القـرار   ،عن التصويت
  نصه:

  ،إن جملس األمن  
شـباط/فرباير   ٢٧البيان الـذي أدىل بـه رئيسـه يف    إىل  إذ يشري  
والـــذي شـــجب فيـــه بقـــوة إســـقاط القـــوات اجلويـــة الكوبيـــة    ١٩٩٦

 ، مما أدى إىل مقتل أربعـة ١٩٩٦/فرباير شباط ٢٤لطائرتني مدنيتني يف 
أشخاص، وطلـب مـن منظمـة الطـريان املـدين الـدويل أن حتقـق يف هـذه         
ــه     ــرا عمــا تتوصــل إلي احلادثــة برمتــها، وأن تقــدم إىل جملــس األمــن تقري

  نتائج،  من
بــالقرار الــذي اختــذه جملــس منظمــة الطــريان  وإذ حيــيط علمــا   

والذي شجب فيه بقوة إسـقاط   ١٩٩٦آذار/مارس  ٦املدين الدويل يف 
دنيتني وطلب إىل األمني العام ملنظمة الطريان املـدين الـدويل   الطائرتني امل

أن يشــرع علــى الفــور يف إجــراء حتقيــق يف احلادثــة برمتــها وفقــا لبيــان    
، وأن يقـدم تقريـرا   ١٩٩٦/فرباير شباط ٢٧رئيس جملس األمن املؤرخ 

  عن ذلك التحقيق،
ــثين   ــذه       وإذ ي ــدويل هل ــدين ال ــة الطــريان امل ــى فحــص منظم عل
وإذ يرحـب بـالقرار الـذي اختـذه جملـس منظمـة الطـريان املـدين         احلادثة، 

وأحــال مبوجبــه إىل جملــس األمــن  ١٩٩٦حزيران/يونيــه  ٢٧الــدويل يف 
  تقرير األمني العام لتلك املنظمة،

بتقرير األمني العام ملنظمـة الطـريان املـدين الـدويل     وإذ يرحب   
للطـائرتني   ٢٩ -عن إسقاط الطائرة العسكرية الكوبية مـن طـراز ميـغ    

، وإذ يالحـــظ، علـــى وجـــه اخلصـــوص،  N5485Sو  N2456Sاملـــدنيتني 
  ورد يف التقرير من نتائج، ما

__________ 

ا)؛ والصـــفحتان (أملانيـــ ١٩و  ١٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان   )١٩(  
بيســــاو)؛  -(غينيــــا  ٢٠(بوتســــوانا)؛ والصــــفحة   ٢٠-١٩

(بولنــــــدا)؛  ٢١(هنــــــدوراس)؛ والصــــــفحة  ٢٠والصــــــفحة 
ــا)؛ والصــفحات    ٢١والصــفحة  ــة كوري  ٢٣إىل  ٢١(مجهوري

(شـــيلي)؛ والصـــفحتان  ٢٤و  ٢٣(إندونيســـيا)؛ والصـــفحتان 
  (مصر). ٢٦و  ٢٥(إيطاليا)؛ والصفحتان  ٢٥و  ٢٤



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 731 
 

ــة الســيادة     وإذ يشــري    ــأن لكــل دول ــذي يقضــي ب ــدأ ال إىل املب
الكاملة واملطلقة على اجملـال اجلـوي الـذي يعلـو إقليمهـا، وأن مـا جيـب        

إلقليميـة املتامخـة هلـا، وإذ    اعتباره إقليم الدولة هو املنـاطق الربيـة وامليـاه ا   
ــادئ      ــدول أن تسترشــد باملب ــه جيــب علــى ال يالحــظ يف هــذا الســياق أن
والقواعد واملعايري واملمارسات املوصى هبا واملنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة    

 ١٩٤٤كـــانون األول/ديســـمرب   ٧الطـــريان املـــدين الـــدويل املؤرخـــة    
ــك القواعــد امل    ــا يف ذل ــة شــيكاغو) مب ــا (اتفاقي ــاعتراض  ومرفقاهت ــة ب تعلق

ــدويل العــريف      ــه مبوجــب القــانون ال ــدأ املعتــرف ب ــة واملب الطــائرات املدني
  واملتعلق بعدم استخدام األسلحة ضد هذه الطائرات أثناء طرياهنا،

الــيت وردت يف تقريــر منظمــة الطــريان  النتــائج ؤيــدي  - ١  
املدين الدويل والقرار الـذي اختـذه جملـس منظمـة الطـريان املـدين الـدويل        

  ؛١٩٩٦حزيران/يونيه  ٢٧  يف
أن إســـقاط القـــوات اجلويـــة الكوبيـــة غـــري  يالحـــظ  - ٢  

يشـكل انتـهاكا    ١٩٩٦/فرباير شباط ٢٤املشروع لطائرتني مدنيتني يف 
ــدول عــن اســتخدام األســلحة ضــد        ــع ال ــأن متتن ــذي يقضــي ب ــدأ ال للمب
الطــائرات املدنيــة أثنــاء طرياهنــا، وأال تعــرض للخطــر، عنــد اعتــراض        

ــائرات  ــها   الطـــ ــودين علـــــى متنـــ ــاة األشـــــخاص املوجـــ ــة، حيـــ املدنيـــ
  الطائرات؛  وسالمة

لوفاة أربعة أشخاص ويقـدم   يعرب عن أسفه البالغ  - ٣  
خـــــالص مواســـــاته وتعازيـــــه ألســـــر الضـــــحايا الـــــيت نكبـــــت هبـــــذا  

  املفجع؛  احلادث
ــب  - ٤   ــد     يطل ــرف وأن تتقي ــراف أن تعت ــع األط إىل مجي

ــدويل واإلجــراءا   ت ذات الصــلة املتفــق عليهــا  بقــانون الطــريان املــدين ال
دوليا، مبا يف ذلك القواعد واملعايري واملمارسات املوصى هبا واملنصـوص  

  عليها يف اتفاقية شيكاغو؛
املبدأ الذي يقضي بأن تتخـذ كـل دولـة     تأكيد يعيد  - ٥  

اإلجراءات املناسبة من أجل حظر االستخدام املتعمد ألية طـائرة مدنيـة   
يّشغلها شـخص يكـون مقـر عملـه الرئيسـي      مسجلة يف تلك الدولة، أو 

حمل إقامته الـدائم يف تلـك الدولـة، يف أي غـرض يتنـاىف مـع أهـداف         أو
  اتفاقية شيكاغو؛

استخدام األسلحة ضد الطائرات املدنيـة أثنـاء    يدين  - ٦  
ــة وقواعــد       ــارات اإلنســانية األولي ــع االعتب ــاره متعارضــا م ــا باعتب طرياهن

مكـررا مـن اتفاقيـة     ٣ا املدونـة يف املـادة   القانون الـدويل العـريف بصـيغته   

شــــيكاغو، واملعــــايري واملمارســــات املوصــــى هبــــا واملنصــــوص عليهــــا  
مرفقــات تلــك االتفاقيــة، ويطلــب إىل كوبــا أن تنضــم إىل الــدول        يف

  األخرى يف التقيد بالتزاماهتا املنصوص عليها يف تلك األحكام؛
مجيـــع الـــدول الـــيت مل تصـــدق بعـــد علـــى       حيـــث  - ٧  

مكررا إىل اتفاقية شـيكاغو،   ٣وكول مونتريال الذي أضاف املادة بروت
علــى أن تفعــل ذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن، وأن متتثــل جلميــع أحكــام  

  تلك املادة ريثما يبدأ نفاذ الربوتوكول؛
بقـرار جملـس منظمـة الطـريان املـدين الـدويل        يرحب  - ٨  

ــر    ــواردة يف تقري التحقيــق  إجــراء دراســة للجوانــب املتصــلة بالســالمة ال
بشأن كفاية املعايري واملمارسات املوصى هبا والقواعـد األخـرى املتصـلة    
  باعتراض الطائرات املدنية هبدف منع وقوع مثل تلك احلادثة املفجعة؛

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٩  
  

نقطـتني  إن بعد التصـويت،   متكلما ،ممثل فرنسا وقال  
ألحـداث وقعـت يف   ن اأ. أوال، قـد ظهرتـا   األحـداث بتتعلقان 

ــوتر   ــهاكات املتكــررة للمجــال    ناشــئســياق مــن الت عــن االنت
عمـدا ضـد    تاسـتخدم  قـد  أسـلحة  أن ا،اجلوي الكويب. وثاني

ــائرت ــدنيتنيطـ ــلحتني  ني مـ ــري مسـ ــوء  غـ ــبق إىل املدون اللجـ سـ
مسـار  اإلجراءات اليت مـن شـأهنا أن جتعـل مـن املمكـن حتويـل       

 ه اجمللــسالــذي اختــذ القــرار أن إىل. وخلــص هــاتني الطــائرتني
منظمــــة الطــــريان  أهــــداف عمــــلمــــع  يتســــق اتســــاقا تامــــا

  .)٢٠(الدويل  املدين
الواليـات  ممثلـي  كـل مـن   ل كانتويف اجللسة نفسها،   

النقــاط الــيت  لتأكيــد علــىل داخلتان أخريــانمــاملتحــدة وكوبــا 
  .)٢١(امبيانات كل منه  وردت يف

  
__________ 

  .٢٨ و ٢٧فسه، الصفحتان املرجع ن  )٢٠(  
  .٢٩ و ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  






