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

11--21843 609 
 
 

. وأكدت ممثلة فرنسا على أمهيـة التمييـز الواضـح    )٣١١(مستقبال
ــبــني   ة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة يف تيمــور الشــرقية   بعث

، ودعـــا إىل تركيـــز ذلـــك املتحـــدة ألمـــموالوجـــود الالحـــق ل
ــة يف     ــدرات التيموريـ ــة القـ ــى تنميـ ــرب علـ ــة اكـ ــود بدرجـ الوجـ
القطاعــات احلامســة. وأضــافت ممثلــة فرنســا، وأيــدها يف ذلــك   

يف شكل عمل منسـق   ممثل املكسيك، أنه جيب تقدمي املساعدة
ــن ج ــع     م ــة، م ــم املتحــدة املختلف ــة األم انــب وكــاالت منظوم

  .)٣١٢(إعطائها إستراتيجية خروج كاملة حمددة
التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  ليشــيت - تيمــوروعــرض ممثــل   

ــة،   ــة الوطنيـ ــة التنميـ ــاخطـ ــك مبـ ــة   يف ذلـ ــات الزراعـ يف قطاعـ
__________ 

 .١٢ نفسه، الصفحة املرجع  )٣١١(

 .)املكسيك( ٢٢)؛ والصفحة فرنسا( ١٣نفسه، الصفحة  املرجع  )٣١٢(

والرعاية الصحية والتعليم، مضـيفا أن مفاوضـات سـتبدأ قريبـا     
دود البحرية. وبعد أن سلط الضوء علـى  مع استراليا حول احل
يف جمــاالت رئيســية، أشــار إىل   إندونيســياالتعــاون القــائم مــع  

اجلهود الـيت ُبـذلت لتشـجيع إعـادة تـوطني الالجـئني وتسـهيل        
 تيمـور الجئ ما يزالوا يف املخيمـات يف   ٢٦ ٠٠٠عودة قرابة 

يف أنـه لـن يكـون     العـام  األمـني . وأعرب عن اتفاقه مـع  الغربية
ــاء الـــذايت يف بعـــض   ليشـــيت - تيمـــورقـــدور مب حتقيـــق االكتفـ

ــول   ــية حبلـ ــاالت الرئيسـ ــايوأيار ٢٠اجملـ ــب ٢٠٠٤ /مـ ، ورحـ
بإجراء مناقشـة حـول الوجـود القـوي الـذي يتمتـع باملصـداقية        

  .)٣١٣(مستقبال املتحدة ألممل
__________ 

 .٢٥و ٢٤تان نفسه، الصفح املرجع  )٣١٣(

    
األفغانية- احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية -  ٢٥

(اجللســـة  ٢٠٠٠/مـــارس آذار ٢١املقـــرر املـــؤرخ 
  بيان من الرئيس): ٤١١٦

 /مــــــارسآذار ٢١يف املعقــــــودة  ٤١١٥يف اجللســــــة 
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٠

، ضــمن العــام األمــنيحــظ وال .)١(عــن احلالــة يف طاجيكســتان
 األمـم مجلة أمور، أن عمليـة السـالم الـيت أنشـئت بعثـة مـراقيب       

طاجيكستان لدعمها قد وصلت إىل هنايتها بـإجراء  يف  املتحدة
. متعـــددة األحـــزاب يف طاجيكســـتانأول انتخابـــات برملانيـــة 

ــة الســابقة وغريهــا مــن     وأثــىن علــى إشــراك األطــراف املتحارب
األطراف يف العملية االنتخابية، غري أنـه حـذر مـن أنـه مـا زال      
ــالح      ــرتع السـ ــق بـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــثري، وخباصـ ــاز الكـ ــتعني اجنـ يـ

لتسريح والتحول الـدميقراطي. والحـظ أنـه علـى الـرغم مـن       وا
تلـــك النـــواقص، كانـــت االنتخابـــات الربملانيـــة متثـــل الفصـــل  

__________ 

  )١(  S/2000/214١٢٧٤لقرار ، املقدم عمال با )١٩٩٩.(  

االتفاق العـام بشـأن إقـرار    اخلتامي للفترة االنتقالية املتوخاة يف 
. وبنــاء عليــه، الســلم وحتقيــق الوفــاق الــوطين يف طاجيكســتان 

ة يف طاجيكسـتان  بعثة مـراقيب األمـم املتحـد   فقد خلص إىل أن 
لـدى انتـهاء   كانت اجنـازا كـبريا، وقـال إنـه يعتـزم إهنـاء البعثـة        

إىل  العـام  األمـني . كما أشـار  ٢٠٠٠ أيار/مايو ١٥واليتها يف 
أنـــه كـــان جيـــري يف ذلـــك الوقـــت مشـــاورات مـــع حكومـــة  

لتيسـري   املتحـدة  ألمـم حول إنشاء مكتب صـغري ل  طاجيكستان
  .صراعوتوطيده بعد انتهاء البناء السالم 

 العام األمنيإىل إحاطة من  اجمللسويف اجللسة، استمع 
، أعقبتــها بيانــات مــن معظــم الســالم حفــظاملســاعد لعمليــات 

  .طاجيكستان، وكذلك من ممثل )٢(اجمللسأعضاء 
ــه، تفاصــيل   العــام األمــنيوعــرض  املســاعد، يف إحاطت

االنتخابــات الربملانيــة الناجحــة، وإن أشــار إىل بعــض العيــوب   
__________ 

  كندا ومايل ببيانات. ممثالمل يدل   )٢(  
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ــفة خ ــة إدارة    بصــ ــتقالل جلنــ ــة اســ ــدم كفالــ ــل عــ ــة، مثــ اصــ
ــة     ــفافية العمليـ ــدنيا لشـ ــدود الـ ــوفر احلـ ــدم تـ ــات، وعـ االنتخابـ

  .)٣(االنتخابية
ــتكلمني بعــــد    ــا معظــــم املــ ويف البيانــــات الــــيت ألقاهــ
اإلحاطة، أثنوا على إجراء أول انتخابات متعددة األحـزاب يف  

ص الـيت  مناخ خيلو من العنف، غري أهنم أشاروا أيضا إىل النواق
  شابت العملية االنتخابية.

ــة   /مـــــارسآذار ٢١املعقـــــودة يف  ٤١١٦ويف اجللســـ
ــن   ٢٠٠٠ ــة عـــ ــان بالنيابـــ ــنغالديش) ببيـــ ــرئيس (بـــ ، أدىل الـــ
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٤(اجمللس

ــزاب     يرحـــب ــددة األحـ ــة متعـ ــات برملانيـ ــإجراء أول انتخابـ بـ
حكومـة   وحيـث  ،٢٠٠٠شباط/فرباير  ٢٧وتعددية يف طاجيكستان يف 

وبرملان طاجيكستان على العمل من أجل إجراء انتخابـات يف املسـتقبل   
تفــي بالكامــل باملعــايري املقبولــة وذلــك كإحــدى وســائل توطيــد دعــائم  

  ؛السالم
اعتزام األمني العام سحب بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف     يؤيد

  .٢٠٠٠أيار/ مايو  ١٥طاجيكستان عندما تنتهي واليتها يف 

ــؤرخ   ــرر املــ ــايو  ١٢املقــ ــة  ٢٠٠٠أيار/مــ (اجللســ
  بيان من الرئيس): ٤١٤١

، ٢٠٠٠/مـايو  أيار ١٢ املعقودة يف ٤١٤٠يف اجللسة 
عـن احلالـة    العـام  األمـني يف جدول أعماله تقريـر   اجمللسأدرج 

النتيجـة االجيابيـة الـيت     العـام  األمني. ونسب )٥(طاجيكستانيف 
إىل أربعـة عوامـل:    سـتان طاجيكانتهت إليها عملية السـالم يف  

منــذ البدايــة األوىل للقتــال يف    املتحــدة األمــمأوال، مشــاركة 
البلــد؛ وثانيــا، الــدعم القــوي مــن البلــدان اجملــاورة؛ وثالثــا،        
ــن      ــة األمـ ــة منظمـ ــرى، وخاصـ ــات األخـ ــع املنظمـ ــاون مـ التعـ
ــية للطــــرفني   ــا، اإلرادة السياســ ــا؛ ورابعــ والتعــــاون يف أوروبــ

__________ 

  )٣(  S/PV.4115 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 

  )٤(  S/PRST/2000/9. 

  )٥(  S/2000/387 ١٢٧٤، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

حــل اخلالفــات مــن خــالل احلــوار.   الطــاجيكيني وقادهتمــا يف 
ــم املتحــدة يف طاجيكســتان    ورغــم تصــنيف   ــراقيب األم ــة م بعث

، السـالم  حفـظ يف  املتحـدة  األمـم باعتبارها قصة جنـاح جلهـود   
: العـدد  طاجيكستانفقد أشار إىل استمرار عدة مشكالت يف 

الكبري لألشـخاص املسـلحني؛ واسـتخدام البلـد كطريـق مـرور       
إىل أوروبـا؛ واحلالـة احملفوفـة بـاخلطر     عابر لتـهريب املخـدرات   

اعتزامـه الكتابـة إىل    العـام  األمنيعلى احلدود األفغانية. وأعلن 
يف  الســالم فــظقريبــا بشــأن إمكانيــة إنشــاء مكتــب حل  اجمللــس

عقــب انتــهاء الصـــراع ملعاجلــة مســائل التنميـــة      طاجيكســتان 
املؤسسية واالجتماعية واالقتصادية بصورة متكاملـة مـن أجـل    

  يد أركان السالم وتعزيز الدميقراطية.توط
إىل إحاطـــة مـــن املمثـــل  اجمللـــسويف اجللســـة، اســـتمع 

، وبعـدها  طاجيكسـتان اخلاص لألمـني العـام ورئـيس البعثـة يف     
أوزبكســـتان ، وممثلـــو اجمللـــسأدىل ببيانـــات معظـــم أعضـــاء   

(بالنيابـة عـن   مجهورية إيران اإلسـالمية وباكسـتان والربتغـال    و
ــاد ــا   ) األورويب االحتــ ــتان والنمســ ــتان وكازاخســ وطاجيكســ

  .)٧(واليابان )٦((بالنيابة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا)
املمثل اخلـاص لألمـني العـام ورئـيس البعثـة يف      وعرض 
ــتان ــه، تقريـــر طاجيكسـ ــام األمـــني، يف إحاطتـ ــيل.  العـ بالتفصـ

وشــدد املمثــل اخلــاص علــى احلاجــة إىل املســاعدة االقتصــادية   
 تتعــرض اإلجنــازات السياســيةأن  ابــدوهنميكــن  الدوليــة، حيــث

  .)٨(للخطر
ورحــب معظــم املــتكلمني باالجنــازات الــيت حتققــت يف 

ــة السياســية يف   ــة   طاجيكســتانالعملي وبالنجــاح يف اجنــاز والي
__________ 

انضم إىل البيان كل من إستونيا، وبلغاريا، وبولندا، واجلمهوريـة    )٦(  
وسـلوفينيا، والتفيـا، وليتوانيـا،     التشيكية، ورومانيا، وسلوفاكيا،

 وهنغاريا.

 مل يدل ممثال فرنسا ونيوزيلندا ببيانات.  )٧(  

  )٨(  S/PV.4140 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 
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ــم املتحــدة يف طاجيكســتان    ــراقيب األم ــة م ــد  بعث . ويف حــني أي
بــــدور مــــا يف  املتحــــدة األمــــممعظــــم املــــتكلمني اضــــطالع 

 االحتـــاديف فتـــرة مـــا بعـــد الصـــراع، فـــإن ممثـــل  انطاجيكســـت
لنــهوض بالتأهيــل االجتمــاعي ا إىل باإلضــافةرأى أنــه  الروســي

، ينبغــي الصــراعمــا بعــد يف فتــرة واالقتصــادي لطاجيكســتان 
عمليـة إعـادة   تـدابري لتيسـري   كتـب اجلديـد أن تتضـمن    امللوالية 
 تسـرحيهم، وعـودة  ونـزع سـالحهم و  السابقني  املقاتلنيإدماج 

وأكـــد ممثلـــو اململكـــة املتحـــدة وكنـــدا      .)٩(بـــاقي الالجـــئني 
) علــى ضـــرورة أن  األورويب االحتــاد والربتغــال (بالنيابــة عـــن   

  .)١٠(اإلنسان قوقيشمل املكتب قدرة قوية تعين حب
 املتحدة األممملخصا ملشاركة  طاجيكستانوعرض ممثل 

 دةاملتحـ  األمم، واختتم بيانه مبالحظته أن مبقدور طاجيكستانيف 
ــن حــق مســاعدهتا ل    ــق تســوية   طاجيكســتانأن تصــف ع يف حتقي

-سلمية للصراع املسلح وحل املشكالت اإلنسـانية واالجتماعيـة  
  .)١١(السالم فظاالقتصادية للبلد بأهنا قصة جناح حل

__________ 

 .٥ نفسه، الصفحة املرجع  )٩(  

 ١١املتحــدة)؛ والصــفحة   اململكــة( ٨نفســه، الصــفحة   املرجــع  )١٠(  
 .)الربتغال( ١٩)؛ والصفحة كندا(

 .١٩إىل  ١٤ات فحنفسه، الص املرجع  )١١(  

 /مــــــايوأيار ١٢املعقــــــودة يف  ٤١٤١ويف اجللســــــة 
، )١٢(اجمللـس ، أدىل الرئيس (الصـني) ببيـان بالنيابـة عـن     ٢٠٠٠
  :اجمللسه، ضمن مجلة أمور، أن جاء في

ــر ــيت       يق ــة ال ــراف الطاجيكي ــه األط ــذي حققت ــام ال ــاز اهل باإلجن
استطاعت التغلب على العديد مـن العقبـات ووضـع بلـدها علـى طريـق       

  ؛السالم واملصاحلة الوطنية والدميقراطية
األمني العـام يف أملـه يف أن تتعـزز هـذه اإلجنـازات مـع        يشارك

ــدعيم املؤسســات    ــاجيكي     مواصــلة ت ــع الط ــوير اجملتم ــة تط ــد بغي يف البل
  ؛دميقراطيا واقتصاديا واجتماعيا
ــا  ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف     يقــدر تقــديرا عالي ــه بعث مــا تبذل

طاجيكستان من جهود بدعم من فريق االتصال التـابع للـدول الضـامنة    
واملنظمات الدولية (فريـق االتصـال)، وبعثـة منظمـة األمـن والتعـاون يف       

القوات املشتركة حلفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املسـتقلة،    أوروبا و
  ؛يف مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاق العام

العتـزام األمـني العـام سـحب بعثـة مـراقيب األمـم         يكرر تأييـده 
  ؛٢٠٠٠أيار/مايو  ١٥املتحدة يف طاجيكستان عند انتهاء واليتها يف 

إبـالغ اجمللـس بشـأن    العتـزام األمـني العـام     يعرب عن تقديره  
طرائق إنشاء وتشغيل مكتب لألمم املتحدة يف طاجيكسـتان ُيعـىن ببنـاء    
ــز      ــد الســالم وتعزي ــة مــا بعــد الصــراع مــن أجــل توطي الســالم يف مرحل

  الدميقراطية.
__________ 

  )١٢(  S/PRST/2000/17. 

  احلالة يف أفغانستان -  ٢٦
ــؤرخ   ــرر املـ ــان ٧املقـ ــة  ٢٠٠٠/أبريل نيسـ (اجللسـ

  بيان من الرئيس): ٤١٢٥
ــة  ــودة  ٤١٢٥يف اجللســــ ــان/أبريل  ٧يف املعقــــ نيســــ

 األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  األمــن جملــسأدرج ، ٢٠٠٠
ــة يف  العــام وآثارهــا علــى الســلم واألمــن   أفغانســتانعــن احلال

ــدوليني ــؤرخ  ال ــارسآذار ١٠امل  األمــني. وأشــار )١(٢٠٠٠ /م
__________ 

  )١(  S/2000/205   ــات ــدم اســتجابة لطلب ــس، املق ــده بصــورة   اجملل تزوي
مبـا يف  ، أفغانسـتان منتظمة مبعلومات عـن التطـورات الرئيسـية يف    

 ذلك التطورات يف ميداين الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان.

ــام ــه  الع ــره، إىل أن ــذي    ، يف تقري ــال ال ــرغم مــن أن القت ــى ال عل
ة بـني اجلبهـة املتحـدة وحركـة الطالبـان      يف اآلونة األخريجرى 

مـا يبـدو   كان حمصورا يف جهات معينة من البلد، فقـد تسـبب   
لمـدنيني وممتلكـاهتم يف تـدهور ظـروف معيشـة      لاستهداف أنه 

 توقـع جمـرد اسـتمرار القتـال    ال ُيوالحـظ أنـه    األفغـان.  السكان
م واسـع  و، بـل تشـري التقـارير إىل التحضـري لشـن هجـ      فحسـب 

ــاق يف ا ــدادات   النطـ ــتمرار ورود اإلمـ ــوحي باسـ ــا يـ ــع، ممـ لربيـ
ــدان جمــاورة  العســكرية . وعلــى ضــوء هــذه الظــروف،   مــن بل

اخلاص أن يركز كل جهـوده علـى    هالعام من ممثل األمني طلب


