
 ٤٦٧ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

 األمريكتان

 أمريكا الوسطى: الجهود المبذولة من أجل السلم - ١٢

 الحالة في السلفادور -ألف 

): بيـــــان ــــــن ٣١٧٢(اجللســـــة  ١٩٩٣شـــــباط/فرباير  ٩املـــــؤرخ  المقـــــرر
 الرئيس 

األـني العـام إىل جملـس قدَّم  ،١٩٩٢كانون األول/ديسمرب   ٢٣يف 
16Fـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادورعــن بعثــة تقريــراً  األـــن

، أبلــغ فيـــه ١
ة السلفادور وجبهـة فارابونـدو ــاريت  اللس بأن النزاع املسلح بني حكـو

، ١٩٩٢كــانون األول/ديســمرب   ١٥يف رمسيــاً  للتحريــر الــوطين قــد انتهــى
ين اخلاص بتنفيذ اتفاقـات  حسب التعديل الذي أـدخل على اجلدول الـز

تاــرين  ٢٢اقرتاحــه املــؤرخ بنــاًء علــى  انبــان عليــهالســلم، الــذي وافــق اجل
١٩٩٢17Fاألول/أكتــوبر 

، وقــد ســبق ذلــك إضــفاء الصــبغة الاــرعية علــى ٢
جبهــة فارابونـــدو ــــاريت للتحريـــر الـــوطين كحـــزب سياســـي. وذكـــر األــــني 
ــــــا، باــــــكل عــــــام، خــــــالل األســــــابيع الســــــابقة،  العــــــام أن الطــــــرفني التـز

جملـــس األــــن يف تقـــارير غـــري بتعهـــداتما، حســـبما أـبلـــغ بـــذلك أعضـــاء 
علــى أنــه ال يــزال يتعــني حتقيــق ـزيــد ـــن التقــدم ـــن شــدَّد  رمسيــة. ولكنــه

أجل تنفيذ عدد ـن أحكـام اتفاقـات السـلم، حتـت إشـراف بعثـة ـراقبــي 
ــــي مللكيــــة  ــــاـج النقــــل الفعل األـــــم املتحــــدة يف الســــلفادور، ال ســــيما برن

ني ــــن كـــال اجلـــانبني يف األراضـــي وبرنـــاـج إعـــادة دــــج احملـــاربني الســـابق
علــى األكادمييــة الفعَّــال  احليــاة املدنيــة وبرنــاـج حتســني اإلشــراف الــدويل

الوطنيــة لألـــن العــام، وإناــاء الاــرطة املدنيــة الوطنيــة ـــع االســتغناء عــن 
ـــع للقـــوات املســـلحة  الاـــرطة الوطنيـــة احلاليـــة، واســـتكمال التخفـــيض املـز

القتصادية واالجتماعية للسلفادور وتركيز اخلطط الطويلة األجل للتنمية ا
ــن املهــم أن يثــابر كــال  يف حمفــل املاــاورات االقتصــادية واالجتماعيــة. ـو
الطــــرفني والتمــــع الــــدويل يف جهــــودهم لكفالــــة تنفيــــذ األحكــــام الباقيــــة 

دور الِســلم  يف ـواعيــدها. ودور اللجنــة الوطنيــة لتعزيــزالِســلم  التفاقــات
ـة رئيسي يف هذا الصدد وجيب أن يد عمه كال الطرفني. وسـتكون حكـو

الســلفادور وجهبــة فارابونــدو ـــاريت للتحريــر الــوطين ـســؤولتني باســتمرار 
عن تاجيع االسـتقرار السياسـي وتيئـة املنـاخ املالئـم لالنفـراا واملصـاحلة 
املاـــــار إليهمـــــا يف االتفاقـــــات، ال ســـــيما يف ـنـــــاطق الصـــــراع الســـــابقة. 

الرئاســية والتاــريعية والبلديــة الــيت ـــن األـــني العــام أن االنتخابــات  ورأى
ـــــة لعمليـــــة ١٩٩٤أن تعقـــــد يف آذار/ــــــارس  املقـــــرر  هـــــي اخلامتـــــة املنطقي
 كلها. الِسلم

________ 
١ S/25006. 
، S/23501؛ وانظــر ١٩٩٢كــانون الثاين/ينــاير   ١٦ع عليــه يف ـكســيكو يف املوقـَّـ ٢
 املرفق.

، أدرا ١٩٩٣شــــــباط/فرباير  ٩، املعقــــــودة يف ٣١٧٢ويف اجللســــــة 
جملــس األـــن تقريــر األـــني العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول 

ــ انتبــاه أعضــاء اللــس إىل عــدة رســائل  ه الــرئيس (املغــرب)األعمــال، وجَّ
كـــانون   ٧ـوجَّهـــة ــــن األــــني العـــام إىل رئـــيس اللـــس. وبرســـالة ـؤرخـــة 

١٩٩٣18Fالثاين/ينـــاير 

، أبلـــغ األــــني العـــام اللـــس بالتـــدابري الـــيت اختـــذتا ٣
ـــة الســـلفادور لتنفيـــذ توصـــيات اللجنـــة املخصصـــة لتطهـــري القـــوات  حكـو

التـــدابري  الضـــباط. وأشـــار إىل أنَّ ــــن  ١٠٢املســـلحة الـــيت تتعلـــق بوضـــع 
ـن أولئك الضباط ال متتثـل لتوصـيات اللجنـة  ١٥ ـاملتخذة فيما يتعلق بـ

املخصصة وهي بالتايل ال متتثل التفاقات السلم. ولذلك فقد طلب ـن 
. ١٥رئيس السلفادور اختاذ اإلجراء الواجـب لتسـوية أوضـاع الضـباط الــ 

١٩٩٣اير كــــانون الثاين/ينــــ  ٢٦وبرســــالة ـؤرخــــة  19F

، أبلــــغ األـــــني العــــام ٤
ة السلفادور قد طلبت إىل األـم املتحدة التحقـق ــن  اللس بأن حكـو
االنتخابــات العاـــة القادـــة يف الســلفادور وأوصــى بقبــول ذلــك الطلــب. 

١٩٩٣20Fكــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٩وبرســــالة ـؤرخــــة 

، أبلــــغ األـــــني العــــام ٥
لــــوطين مل تقــــم، بــــالرغم اللــــس بــــأن جبهــــة فارابونــــدو ـــــاريت للتحريــــر ا

تأكيــــداتا الســــابقة، بإمتــــام تــــدـري أســــلحتها حبلــــول املوعــــد النهــــائي  ــــن
ــــــاملت ـــــ فقــ ا بـــــذلك مل تتقيـــــد بعـــــد بتعهـــــداتا مبوجـــــب اتفاقـــــات عليـــــه وأ�َّ

21Fالسلم

٦ ، 
22Fوبعد ذلك أدىل الرئيس بالبيان التايل باسم اللس

٧: 
حــــــىت اآلن احملــــــَرز  يرحــــــب جملــــــس األـــــــن ـــــــع االرتيــــــاح بالتقــــــدم الكبــــــري

للســــــلفادور، وبالتعــــــاون الــــــذي أبــــــداه الِســــــلم  التنفيــــــذ الكاـــــــل التفاقــــــات يف
لبلوغ هذا اهلدف. وحييط جملس األـن علماً بتقرير األــني العـام املـؤرخ  الطرفان
املســلح بــني  النــزاع ، الــذي ياــري فيــه إىل أنَّ ١٩٩٢كــانون األول/ديســمرب   ٢٣

________ 
٣ S/25078. 
٤ S/25241. 
٥ S/25200. 
 (S/25006) ١٩٩٢كـانون األول/ديسـمرب   ٢٣أفاد األـني العام يف تقريره املؤرخ  ٦

بأنــه قــد قـــدـت قــوائم بكميــات وأنــواع األســلحة الــيت يف حــوزة اجلبهــة ومت مجعهــا يف املنــاطق 
. وبعــد حتليــل قاـــت بــه ١٩٩٢تاــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠احملــددة يف املواعيــد احملــددة حبلــول 

بعثـــة ــــراقيب األــــم املتحـــدة يف الســـلفادور، مت قبـــول هـــذه القـــوائم اجلرديـــة باعتبارهـــا ـرضـــية. 
ه ت القــوائم تفاصــيل األســلحة املتطــورة والســالح املوجــود خــارا الســلفادور. علــى أنَّــوتضــمن

كــانون األول/ديســمرب، إذ مل يــتم حــىت   ١٥تعــّذر، ألســباب فنيــة، الفــراغ ـــن التــدـري حبلــول 
يف املائــة ـــن خمــزون الســالح. وال تــزال العمليــة ـســتمرة حتــت  ٥٠ذلــك الوقــت ســوى تــدـري 
ـــــم املتحـــدة يف الســــلفادور ويـفـــرتض أن تنتهــــي حبلـــول �ايــــة كــــانون إشـــراف بعثــــة ــــراقيب األ

األول/ديســمرب. ويـفــرتض أن يــتم االنتهــاء ـــن تــدـري األســلحة املوجــودة خــارا الســلفادور يف 
 .١٩٩٣أوائل كانون الثاين/يناير 

٧ S/25257. 
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ــة الســلفادور وجبهــة فارابو  يف رمسيــاً  انتهــى نــدو ـــاريت للتحريــر الــوطين قــدحكـو
احلـــد  الـــذي  هـــذا د اللـــس علـــى. وياـــدِّ ١٩٩٢كـــانون األول/ديســـمرب   ١٥
 لح.ـــع حداً ألكثر ـن عار سنوات ـن النزاع املســـــيض

ع ذلك يعرب جملس األـن عن القلـق للمالحظـات الـيت أبـداها األــني  ـو
إىل رئـيس جملـس واملوجَّهـة  ١٩٩٢ثاين/يناير كانون ال  ٧العام يف رسالته املؤرخة 

األـن، وهي الرسالة اليت أفاد فيهـا عـن حالـة تنفيـذ توصـيات اللجنـة املخصصـة 
فيمــا يتعلــق بتطهــري القــوات املســلحة للســلفادور، وعــن القلــق أساســاً إزاء عــدم 
تنفيــذ هــذه التوصــيات حــىت اآلن تنفيــذاً كــاـًال علــى الــرغم ـــن التأكيــدات الــيت 

ـــة الســـلفادور. ويعـــرب جملـــس األــــنســـبق  عـــن القلـــق أيضـــاً  أن قـــدـتها حكـو
ـــن األـــني واملوجَّهــة  ١٩٩٣كــانون الثاين/ينــاير   ٢٩ورد يف الرســالة املؤرخــة  ملــا

العـــام إىل رئـــيس جملـــس األــــن ــــن أن جبهـــة فارابونـــدو ــــاريت للتحريـــر الـــوطين، 
أســــــلحتها حبلــــــول رغـــــم التأكيــــــدات الــــــيت ســــــبق أن قــــــدـتها، مل تنجــــــز تــــــدـري 

التفاقــــات وفقــــاً  متاـــــاً بالتزاـاتــــا النهــــائي املتفــــق عليــــه وبالتــــايل مل تــــفِ  املوعــــد
 لم.السِ 

وياـــدد جملـــس األــــن، يف هـــذا الصـــدد، علـــى الطـــابع الرمســـي للتعهـــدات 
التـــزم بـــا كـــل طـــرف عنـــد التوقيـــع علـــى اتفاقـــات الســـلم، وهـــو يؤكـــد ــــن  الـــيت
ام ويف الوقـــــــت املناســـــــب بـــــــذه ــــــــــد التـــــــــلتقيزام هـــــــذين الطـــــــرفني باــــــــــالت دـــــــــجدي

 التعهدات.
ة السلفادور أن تطلب ـن األـم  ويرحب اللس ـع االرتياح بقرار حكـو
ه األـني العام، كما ورد  املتحدة التحقق ـن االنتخابات العاـة املقبلة ومبا اعتـز

، ـــن ١٩٩٣كــانون الثاين/ينــاير   ٢٦يف رسـالته إىل رئــيس جملــس األـــن املؤرخـة 
 توصية جملس األـن بقبول هذا االلتماس.

وحيث جملس األـن الطرفني بقوة على ـواصلة التصميم على إجناز عمليـة 
واملصاحلة الوطنية يف السـلفادور، وكـذلك علـى ـواصـلة التعـاون ــع الِسلم  إقرار

 لم.األــــني العـــام يف اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا لكفالـــة التنفيـــذ الكاــــل التفاقـــات الِســـ
ــا تســفر عنــه ـــن  وهلــذا الغــرض ســيتابع اللــس عــن كثــب تقــدم هــذه اجلهــود ـو

 نتائج.

): بيــــان ـــــن ٣١٨٥(اجللســــة  ١٩٩٣آذار/ـــــارس  ١٨املــــؤرخ  المقــــرر
 الرئيس

، أدرا ١٩٩٣آذار/ـــــــارس  ١٨، املعقــــــودة يف ٣١٨٥يف اجللســــــة 
أـريكـا الوسـطى: اجلهــود ”جملـس األــن يف جـدول أعمالـه البنـد املعنـون 

وبعـــد إقـــرار جــدول األعمـــال، أدىل الـــرئيس “. املبذولــة ــــن أجـــل الســلم
23F(نيوزيلندا) بالبيان التايل بالنيابة عن اللس

٨: 
يرحـــب جملــــس األـــــن بــــاجلهود الــــيت بــــذلت يف اآلونــــة األخــــرية ـــــن أجــــل 

ــــه الِســــلم  تطبيــــق اتفاقــــات ــــام، ويعــــرتف مبــــا أبدت يف الســــلفادور علــــى الوجــــه الت
________ 

٨ S/25427. 

ـــــة الســـــلفادور وجبهـــــ ة فارابونـــــدو ــــــاريت للتحريـــــر الـــــوطين ــــــن إحســـــاس حكـو
 باملسؤولية وتعاون لتحقيق هذا اهلدف.

ويف هــذا الســياق، يرحــب جملــس األـــن بتقــدمي تقريــر جلنــة الكاــف عــن 
احلقيقـــة وتوصـــياتا الراـيـــة إىل ـنـــع تكـــرار أعمـــال العنـــف الـــيت ارتكبـــت خـــالل 

الثقــة يف التغـريات اإلجيابيــة ــين عاــر عاــاً ـــن املواجهـة املســلحة، وإىل إجيـاد الا
 لم، وتاجيع املصاحلة الوطنية.اليت جنمت عن عملية إقرار السِ 

الِســلم  التفاقــاتوفقــاً  ويؤكــد جملــس األـــن علــى ضــرورة اـتثــال الطــرفني،
ــــع االلتزاـــــات  ــــة الكاــــف عــــن احلقيقــــة وجلمي ــــر جلن ــــواردة يف تقري للتوصــــيات ال

ــــيت ال يــــزال يتعــــني تنفيــــذها. وباإل ه يطلــــب إىل ضــــافة إىل ذلــــك فإنَّــــاألخــــرى ال
التمــع الســـلفادوري ـواصـــلة التصـــرف بـــروح املســؤولية الـــيت أبـــداها طـــوال هـــذه 

الـداخلي واحلفـاظ علـى ـنـاخ حقيقـي ودائـم الِسـلم  العملية، مبا يسهم يف تعزيـز
 ـن الوئام الوطين.

لـم فيمـا يتعلـق بتنفيــذ ويـدعو جملـس األــن األــني العـام إىل إبقائـه علـى عِ 
ه سيواصــل عــن كثــب الطــرفني ملــا تبقــى ـــن التزاـــات، ويكــرر التأكيــد علــى أنـَّـ

ه علـــى اســـتعداد ملســـاعدة يف الســـلفادور وإنَّـــالِســـلم  ـتابعـــة تطـــور عمليـــة إقـــرار
 الطرفني، حسب االقتضاء، يف إجناز تلك العملية بنجاح.

 ٨٣٢): القـــرار ٣٢٢٣(اجللســـة  ١٩٩٣أيار/ــــايو  ٢٧املـــؤرخ  المقـــرر
)١٩٩٣( 
) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٩١بـــالقرار  وعمـــالً ، ١٩٩٣أيار/ــــايو  ٢١يف 
 األــــني العـــام إىل جملـــس األــــنقـــدَّم  ،١٩٩٢تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠

ـــــراً  عـــــن مجيـــــع جوانـــــب عمليـــــات بعثـــــة ـراقبــــــي األــــــم املتحـــــدة يف تقري
24Fالســــلفادور

ـــــن الِســــلم  حالــــة تنفيــــذ اتفاقــــاتأيضــــاً  . ووصــــف التقريــــر٩
ة   السلفادور وجبهة فارابوندو ـاريت للتحرير الوطين.جانب حكـو

وأكد األـني العام يف التقرير أن التنفيذ الذي طال تأخره لتوصيات 
ــــة املخصصــــة باــــأن تطهــــري القــــوات املســــلحة يف طريقــــه اآلن إىل  اللجن
 ٢اإلجنــــــاز، علــــــى النحــــــو الــــــذي أبلغــــــه للمجلــــــس يف رســــــالته املؤرخــــــة 

١٩٩٣25Fنيسان/أبريل 

بأن قيـام جلنـة تقصـي احلقـائق، الـيت   أيضاً  . وأفاد١٠
كــان عليهــا أن حتقــق يف أعمــال العنــف اخلطــرية الــيت ارتكبــت ـنــذ عــام 

أدى إىل ظهــــور  ١٩٩٣آذار/ـــــارس  ١٥، بإصــــدار تقريرهــــا يف ١٩٨٠
انتهــت إليــه اللجنــة ـــن  ـواقــف ـتطرفــة وتصــاعد التــوتر حبيــث قوبــل ـــا

للقـــوات املســـلحة، نتـــائج وتوصـــيات بـــالرفض ــــن جانـــب القيـــادة العليـــا 
يني ــــن ذوي املراكـــز الرفيعـــة،  ســـؤولني حكــــو ورئـــيس احملكمـــة العليـــا، ـو
وبعــض الزعمــاء السياســيني، فضــًال عــن قطاعــات ـــن وســائط اإلعــالم. 
وعلــت نــربة االنتقــاد لألـــم املتحــدة وجتــّدد ناــر التهديــدات املوجهــة إىل 

س السـلفادور بعثة ـراقبـي األـم املتحـدة ــن ـصـادر جمهولـة. وأعلـن رئـي
ــــة الــــيت تقــــع ضــــمن  اســــتعداده لالـتثــــال بصــــورة دقيقــــة لتوصــــيات اللجن

________ 
٩ S/25812  وAdd.1  إىلAdd.3. 
١٠ S/25516. 
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توافقـــة ــــع اتفاقـــات الِســـلم  اختصاصـــه وتكـــون ـتماـــية ــــع الدســـتور ـو
وتســـهم يف حتقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة. ويف نفـــس الوقـــت، اتـــم ـتحـــد  
ـــة اللجنـــة بأ�ـــا جتـــاوزت واليتهـــا. وقالـــت جبهـــة فارابونـــدو  باســـم احلكـو

ــــــ ـــــــاريت ا وإن كــــــان هلــــــا عــــــدد ـــــــن للتحريــــــر الــــــوطين، ـــــــن جانبهــــــا، إ�َّ
ــــ ــــر اللجنــــة فإ�َّ ــــه يف التحفظــــات علــــى تقري ــــل التوصــــيات الــــواردة في ا تقب

جمملهــا. ويف ضــوء رد الفعــل هــذا، أصــدر األـــني العــام تعليمــات بــإجراء 
ه حتليــل تفصــيلي لتوصــيات اللجنــة وللتــدابري املطلوبــة لتنفيــذها. وقــال إنَّــ

26Fك التحليــلسريســل ذلــ

ــة وإىل جبهــة فارابونــدو ـــاريت  ١١ قريبــاً إىل احلكـو
ـــز الســـلم. وأضـــاف قـــائًال إنَّ  ـــة الوطنيـــة لتعزي ـــر الـــوطين وإىل اللجن  للتحري

 إبداء كال الطرفني روح القيادة أـر بالغ األمهية يف هذا الصدد.
شـــهراً علــــى ســـريان وقــــف  ١٦ه بعــــد ــــرور وذكـــر األــــني العــــام أنـَّــ

ـــار، أحـــر  ـــةإطـــالق الن يف الســـلفادور تقـــدـاً هاــــاً وهـــي الِســـلم  زت عملي
ــن ـنجزاتــا االحــرتام الكاـــل ـــن جانــب الطــرفني  ـاضــية يف طريقهــا. ـو
لوقف إطالق النار لفـرتة طويلـة األــد، واالحتفـال بالنهايـة الرمسيـة للنـزاع 

، وحتويــل جبهــة فارابونــدو ١٩٩٢كــانون األول/ديســمرب  ١٥املسـلح يف 
ـاريت للتحرير الوطين ـن حركة ـسلحة إىل حزب سياسي. وقد صحب 
 –هـذا النجــاح إحـراز تقــدم هـام حنــو حتقيـق األهــداف الرئيسـية األخــرى 

وهـــي توطيـــد الســـيطرة املدنيـــة علـــى القـــوات املســـلحة، وبـــدء إناـــاء قـــوة 
ـــــد ال ـــــة، وإعـــــادة توحي تمـــــع الســـــلفادوري وإضـــــفاء الطـــــابع شـــــرطة ـدني

الـــــدميقراطي علـــــى املؤسســـــات الوطنيـــــة، ــــــع االحـــــرتام الكاــــــل حلقـــــوق 
 اإلنسان.

ــع ذلــك  ومل يكــن طريــق املصــاحلة الوطنيــة خاليــاً ـــن الصــعوبات، ـو
ــالِســلم  متثلــت الصــفة الغالبــة لعمليــة ا ال رجعــة فيهــا. الســلفادورية يف أ�َّ

للتعجيــــل بربنــــاـج نقــــل ـلكيــــة وجيــــب أن يضــــاعف اجلانبــــان جهودمهــــا 
األراضـــي، الـــذي ميضـــي بـــوترية بطيئـــة ويواجـــه صـــعوبات ـاليـــة شـــديدة، 
وإعادة إدـاا املقاتلني السابقني يف احلياة املدنية، وإنااء الارطة املدنية 
الوطنية، ـع التصـفية التدرجييـة املقابلـة للاـرطة الوطنيـة احلاليـة، واسـرتداد 

يــة، الــيت ال  يــزال عــدد كبــري ـنهــا يف أيــد غــري ـــأذون هلــا األســلحة اهلجـو
 حبملها.

وأكــد األـــني العــام أن اختتــام العمليــة الســلمية بنجــاح ال ميكــن أن 
هنــاك برنــاجمني يفتقــران   إذا مت تــوفري التمويــل الــالزم. وقــال إنَّ يتحقــق إالَّ 

 إىل الدعم املايل ومها املتعلقان بـاألرض وبقـوة الاـرطة اجلديـدة، علـى أنَّ 
ويقتضــيان اســتجابة عاجلــة الِســلم  الربنــاجمني أساســيان التفاقــات هــذين

ة على حد سواء. ن احلكـو  ـن التمع الدويل ـو
وأعرب األـني العام عن اعتقاده بأن االنتخابات املقرر إجراؤهـا يف 

بأكملهــا. وقــال الِســلم  ـــن املــرجح أن تكــون تتوجيــاً لعمليــة ١٩٩٤عــام 
 ـــن خــالل إجــراء انتخابــات حــرة فادور إالَّ لــن يتعــزز يف الســلالِســلم  إنَّ 

ــة الســلفادور أن تراقــب األـــم املتحــدة  ونزيهــة. ويف أعقــاب طلــب حكـو
________ 

١١ S/25812/Add.3. 

لقبول اللس ذلك الطلـب، أوفـد األــني العـام بعثـة  االنتخابات، وتوقعاً 
إىل استناداً  إىل السلفادور يف نيسان/أبريل لتقييم االحتياجات. وأوصى،

يعمد اللس إىل توسيع نطاق والية بعثة ـراقبـي  استنتاجات البعثة، بأن
األـم املتحـدة يف السـلفادور لتاـمل ـراقبـة العمليـة االنتخابيـة وأن يـأذن 

27Fبأن تضاف إىل البعثة شعبة انتخابية

بـأن جيـدد اللـس أيضاً  . وأوصى١٢
تاــــــرين  ٣٠واليــــــة بعثــــــة ـراقبـــــــي األـــــــم املتحــــــدة يف الســــــلفادور حــــــىت 

ه يعتــزم أن يوصــي، حبلــول ذلــك التــاريخ، . وقــال إنَّــ١٩٩٣الثــاين/نوفمرب 
بتجديـد إضـايف لواليـة البعثـة لتمكينهـا ــن إمتـام حتققهـا ــن االنتخابــات 

 والبقاء يف السلفادور لفرتة انتقالية قصرية بعد ذلك ـباشرة.
، أدرا ١٩٩٣أيار/ـــــــــايو  ٢٧، املعقــــــــودة يف ٣٢٢٣ويف اجللســــــــة 

جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول  جملــس األـــن تقريــر األـــني العــام يف
ــ ه الــرئيس (االحتــاد الروســي) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل نــص األعمــال، وجَّ

28Fـاروع قرار كان قد أـعد أـناء ـااورات اللس السابقة

١٣. 
وأيد ممثل إسـبانيا، ـتحـدـاً قبـل التصـويت، توصـيات األــني العـام، 

ــــــي  األــــــم املتحـــــدة يف ال ســـــيما إضـــــافة شـــــعبة انتخابيـــــة إىل بعثـــــة ـراقب
األـم املتحدة بإـكا�ا أن تتابع عن كثب وتساعد  السلفادور، وقال إنَّ 

العمليــة االنتخابيــة يف جمملهــا إىل ـــا بعــد االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا يف 
ا جيري تنفيذه يف السلفادور هو ـا أمساه األـني ١٩٩٤آذار/ـارس  . ـو

، وهـــو “نتهـــاء الصـــراعاتبنـــاء الســـالم بعـــد ا”العـــام يف خطتـــه للســـالم 
ية وإعادة اإلعمار على الصعيد  ـا ينطوي على تعزيز املؤسسات احلكـو

ـن جانب األطراف املعنية فحسب، بل  الوطين. وهذا ال يتطلب التزاـاً 
تواصــــلة ـــــن جانـــب التمــــع الــــدويل. أيضــــاً  يتطلـــب ـســــاعدة ناـــطة ـو

ومجاعيـاً علـى  وستواصل إسبانيا، ــن جانبهـا، دعـم عمليـة السـلم، فرديـاً 
29Fحد سواء، ـع أصدقاء األـني العام اآلخرين

١٤. 
مـد باإلمجـاع بوصـفه وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعتـ 

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٣( ٨٣٢القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

 ،١٩٨٩/يوليه متوز ٢٧) املؤرخ ١٩٨٩( ٦٣٧إىل قراره  إذ ياري

ـــــــه  أيضـــــــاً  وإذ ياـــــــري ـــــــار/ ــــــــايو  ٢٠) املـــــــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٣إىل قرارات أي
 ٧٢٩ ، و١٩٩١أيلول/ســــــــــــــــبتمرب  ٣٠) املــــــــــــــــؤرخ ١٩٩١( ٧١٤، و ١٩٩١

ـــــاير   ١٤) املـــــؤرخ ١٩٩٢( ) املـــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٨٤، و ١٩٩٢كـــــانون الثاين/ين
تاــــــــرين  ٣٠) املــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٩١، و ١٩٩٢تاــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ٣٠

 ،١٩٩٢الثاين/نوفمرب 

أيــــــار/ ـــــــايو  ٢٥و  ٢٤و  ٢١تقريــــــر األـــــــني العــــــام املــــــؤرخ  وقــــــد درس
١٩٩٣، 

________ 
 .S/25812/Add.1انظر أيضاً  ١٢
١٣ S/25851. 
١٤ S/PV.3223 ٧إىل  ٢، الصفحات. 
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اجلهود املستمرة اليت يبذهلا األــني العـام ــن أجـل  وإذ يالحظ ـع التقدير
ـــعـــة ــــن قِ دعـــم التنفيـــذ الكاــــل لالتفاقـــات املوقَّ  ـــة الســـلفادور وجبهـــة َب ل حكـو

وتاـجيع املصـاحلة يف الِسـلم  فارابوندو ـاريت للتحرير الوطين بدف إعـادة إقـرار
 السلفادور،

ه بعد انقضاء ستة عار باملالحظة اليت أبداها األـني العام بأنَّ  يرحب وإذ
يف السـلفادور تقـدـاً كبـرياً الِسـلم  شهراً على وقف إطالق النار، أحرزت عمليـة

حـرز تقـدم كبـري حنــو حتقيـق األهـداف الرئيســية وتسـري يف طريقهـا املرسـوم، كمــا أـ 
 األخرى التفاقات السلم،

علــــى الطــــرفني أن يبـــــذال جهــــوداً تتســــم بالتصـــــميم ه يتعـــــني أنـَّـــ وإذ يؤكــــد
  تصبح املااكل املتبقية عقبات أـام استمرار الوفاء بتعهداتما،لضمان أالَّ 

ــــة الســــلفادور قــــد طلبــــت ـــــن األـــــم املتحــــدة أن  وإذ يالحــــظ أن حكـو
، ١٩٩٤تتحقــق ـــن االنتخابــات العاـــة املقبلــة املقــرر إجراؤهــا يف آذار/ـــارس 

 ،وأن األـني العام قد أوصى باملوافقة على ذلك الطلب

هــذه كمــا يف الِســلم  علــى ضــرورة أن يســتمر، يف عمليــة حفــظ وإذ ياــدد
النفقــات رصـداً دقيقـاً خــالل هـذه الفــرتة  األخـرى، رصـدالِســلم  عمليـات حفـظ

 اليت يتزايد فيها الطلب على ـوارد حفظ السلم، 

 على تقرير األـني العام؛ يوافق - ١

ــــي  يرحـــب - ٢ مبواصـــلة قيـــام األــــني العـــام بتكييـــف أناـــطة بعثـــة ـراقب
يف تنفيــذ احملـَرز  األــم املتحـدة يف السـلفادور وقواـهـا، آخـذاً يف احلسـبان التقـدم

 ملية السلم؛ع
 ٦٩٣إىل تقريــر األـــني العــام ووفقــاً ألحكــام القــرار اســتناداً  ،يقــرر - ٣

)، توسيع نطاق والية بعثـة ـراقبــي األــم املتحـدة يف السـلفادور حبيـث ١٩٩١(
تاــمل ـراقبــة العمليـــة االنتخابيــة الـــيت ـــن املقــرر أن ختتـــتم بــإجراء االنتخابـــات 

، ويطلـــب إىل األــــني العـــام اختـــاذ ١٩٩٤العاــــة يف الســـلفادور يف آذار/ــــارس 
ة يف هذا الاأن؛  التدابري الالـز

متديــد واليــة بعثـة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور،  أيضــاً  يقـرر - ٤
ــ واستعراضــها  ١٩٩٣تاــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠هلــذا القــرار، حــىت وفقــاً  عةاملوسَّ

 حينئٍذ على أساس التوصيات اليت سيقدـها األـني العام؛
كــــــانون   ٢٦رأي األـــــــني العــــــام الــــــوارد يف رســــــالته املؤرخــــــة  يؤيــــــد - ٥

 هــــــــة إىل رئــــــــيس جملــــــــس األـــــــــن والــــــــذي ـفــــــــاده أنَّ املوجَّ  ١٩٩٣الثاين/ينــــــــاير 
ل ينبغـــــي أن تاـــــكِّ  ١٩٩٤االنتخابـــــات العاــــــة الـــــيت ســـــتجرى يف آذار/ــــــارس 

 يف السلفادور؛الِسلم  التتويج املنطقي لكاـل عملية
ــة الســل حيــث - ٦ فادور وجبهــة فارابونــدو ـــاريت للتحريــر الــوطين حكـو

 على أن تتقيدا جبميـع االلتزاــات الـيت أخـذتاها علـى عاتقهمـا مبوجـب اتفاقـات
وأن تنفــذاها بالكاـــل، مبــا يف ذلــك، يف مجلــة أـــور، االلتزاـــات املتعلقــة الِســلم 

اة بنقل ـلكية األراضي، وإعادة دـج املقاتلني السابقني وجرحى احلـرب يف احليـ
ع الارطة املدنية الوطنية، واالستغناء التدرجيي عن الاـرطة الوطنيـة، زْ املدنية، ووَ 

وتوصــــيات اللجنــــة املخصصــــة املعنيــــة بتطهــــري القــــوات املســــلحة وجلنــــة تقصــــي 
 احلقائق؛

تأكيــد دعمـه لقيــام األــني العــام باسـتخدام ـســاعيه احلميــدة  يعيـد - ٧
 يف السلفادور؛الِسلم  يف عملية

إىل كال الطرفني أن يتعاونا تعاونـاً كـاـًال ــع املمثـل اخلـاص  يطلب - ٨
لألـني العام وبعثة ـراقبــي األــم املتحـدة يف السـلفادور يف ـهمتهمـا املتمثلـة يف 
ـساعدة الطرفني على تنفيذ التزاـاتما والتحقق ـن ذلـك ويطلـب ــن الطـرفني 

ألخــــص يف ـواصــــلة ممارســــة أقصــــى قــــدر ـــــن التعقــــل وضــــبط الــــنفس، وعلــــى ا
 ـناطق الصراع السابقة، بغية تعزيز عملية املصاحلة الوطنية؛

مجيــع الــدول، وكــذلك املؤسســات الدوليــة يف ـيــداين التنميــة  حيــث - ٩
 وترسـيخ دعـائمالِسـلم  والتمويل، على املسـامهة بسـخاء يف دعـم تنفيـذ اتفاقـات

 يف السلفادور؛الِسلم 

لـــم تـــام إىل األــــني العـــام أن يبقـــي جملـــس األــــن علـــى عِ  يطلـــب - ١٠
عــــن تقريــــراً  يف الســــلفادور وأن يقــــدمالِســــلم  ـــــن تطــــورات يف عمليــــة جيــــدّ  مبــــا

عمليــــات بعثــــة ـراقبـــــي األـــــم املتحــــدة يف الســــلفادور قبــــل انتهــــاء فــــرتة الواليــــة 
 اجلديدة على أكثر تقدير؛

 أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر - ١١

 ممثلة الواليات املتحـدة، ـتكلمـة بعـد التصـويت، علـى أنَّ  دتوشدَّ 
ــ ا تؤيــد بقــوة القــرار الــذي منــو الدميقراطيــة حيّســن أـــن اجلميــع، وقالــت إ�َّ

ــــ عها لكــــي ميــــدد واليــــة بعثــــة ـراقبـــــي األـــــم املتحــــدة يف الســــلفادور ويوسِّ
تاـــمل اإلشـــراف علـــى االنتخابـــات املقبلـــة يف الســـلفادور. وحثـــت كـــال 

علــى أن ينفــذا بالكاـــل التزاـاتمــا مبوجــب االتفاقــات وأشــارت اجلــانبني 
يف هـــــذا الصـــــدد إىل أمهيـــــة االـتثـــــال لألحكـــــام املتعلقـــــة بـــــالتخلص ــــــن 
األســلحة علــى النحــو الصــحيح. وأكــدت جمــدداً يف ختــام كلمتهــا التــزام 

الــــذي حققــــه الِســــلم  بلــــدمها مبســــاعدة شــــعب الســــلفادور علــــى توطيــــد
30Fبتقدمي املساعدةأيضاً  ودعت اآلخرين إىل التعهد

١٥. 
االنتخابـــات ــــن املـــرجح أن متثـــل تتوجيـــاً  وأشـــار ممثـــل فرنســـا إىل أنَّ 

بأكملهـــا، ودعـــا الطـــرفني إىل ـواصـــلة التعـــاون ــــن أجـــل  الِســـلم  لعمليـــة
إىل جنــاح كاـــل، أي إعــادة الدميقراطيــة. الِســلم  كفالــة أن يفضــي اتفــاق

د ــــن التـــدابري تنفيـــذاً  ــــن اجلـــوهري يف هـــذا الصـــدد تنفيـــذ عـــد وقـــال إنَّ 
ن قبيل هذه التـدابري برنـاـج نقـل ـلكيـة  كاـًال وبأقصى سرعة ممكنة، ـو
األراضـــي، وإعـــادة إدــــاا احملـــاربني الســـابقني يف احليـــاة املدنيـــة، وإحـــالل 
الاــرطة اجلديــدة حمــل الاــرطة الوطنيــة احلاليــة، وتــدـري األســلحة، وتنفيــذ 

31Fة بتقصي احلقائقتوصيات اللجنة املخصصة واللجنة املعني

١٦. 
ورحــــــب ممثــــــل فنــــــزويال، بوصــــــفه أحــــــد أعضــــــاء جمموعــــــة أصــــــدقاء 

العـــــــــام، بتمديــــــــــد تعـــــــــاون األــــــــــم املتحــــــــــدة إىل حـــــــــني إمتــــــــــام  األــــــــــني
د علــــــــــــــى أن . وشــــــــــــــدَّ ١٩٩٤االنتخابيــــــــــــــة يف آذار/ــــــــــــــارس  العمليـــــــــــــة
الوطنيـــــــة ســــــتتطلب التعـــــــاون الكاــــــــل ـــــــن جانـــــــب الطـــــــرفني  املصــــــاحلة

________ 
 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان  ١٥
 .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات  ١٦



 ٤٧١ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

ــــــب السياســــــية واـتثاهلمــــــا ــــــة والقانونيــــــة  للجوان واالقتصــــــادية واالجتماعي
لم، واملبينــة بوضــوح يف لاللتزاـــات الــيت تعهــدا بــا مبوجــب اتفاقــات الِســ

 سـيتطلبالِسـلم  ). وقـال إن١٩٩٣( ٨٣٢ـن ـنطـوق القـرار  ٦الفقرة 
ـن البلدان الصديقة واملنظمات الدوليـة لعمليـة إعـادة  دعماً سخياً أيضاً 

32Fبناء البلد اقتصادياً 

١٧. 

ـــه  ١١املـــؤرخ  ررالمقـــ ): بيـــان ــــن ٣٢٣٦(اجللســـة  ١٩٩٣حزيران/يوني
 الرئيس 

ـوجَّهــــة إىل رئــــيس جملــــس  ١٩٩٣حزيران/يونيــــه  ٨برســــالة ـؤرخــــة 
33Fاألـــــن

، أبلــــغ األـــــني العــــام اللــــس بتطــــورات تتعلــــق باكتاــــاف خمبــــأ ١٨
ــة  أيار/ـــايو. وبنــاءً  ٢٣لألســلحة يف ـانــاغوا يــوم  علــى دعــوة ـــن حكـو
أيار/ـــايو إىل ـانــاغوا املمثـــل اخلــاص لألــــني  ٢٩نيكــاراغوا، ســافر يـــوم 

العام يف السلفادور بصحبة عدد ــن أعضـاء بعثـة ـراقبــي األــم املتحـدة 
يف الســلفادور للمســاعدة يف الــتخلص ـــن األســلحة ويف التحقيــق الــذي 

حىت ذلك احلني،  بدأته سلطات نيكاراغوا. وأـبتت الاواهد اليت مجعت
األسلحة   ـع االعرتاف الصريح ـن قيادة التنظيم املسؤول يف اجلبهة، أنَّ 

 بعــض أعضـائه شـاركوا يف صـيانتها. وقــد كانـت ـلكـاً هلـذا التنظـيم، وأنَّ 
ــات عــن وجــود ـســتودعات قــدَّم  قــادة هــذا التنظــيم التــابع للجبهــة ـعلـو

ســـــلحة. وهنـــــاك ســـــرية أخـــــرى يف نيكـــــاراغوا بـــــا كميـــــات كبـــــرية ــــــن األ
أخصـــائيون ــــن البعثـــة يعملـــون ــــع فريـــق ــــن نيكـــاراغوا لفـــرز املعـــدات 

 العسكرية املوجودة يف هذه املستودعات والتخلص ـنها.
وجـود ـسـتودعات سـرية لألسـلحة، وأكد األـني العـام أن اسـتمرار 

عــــدم إدخــــال هــــذه  كانــــت أســــبابه، هــــو ـــــدعاة للقلــــق البــــالغ، وأنَّ   أيّــــا
ئمـــة النهائيـــة الـــيت قـــدـتها اجلبهـــة إىل البعثـــة يثـــري أســـئلة األســـلحة يف القا

اجلبهة تتعـاون  ه أشار بارتياح إىل أنَّ خطرية تتعلق بالثقة واألـانة. غري أنَّ 
ــــع البعثـــة ــــن أجـــل العثـــور علـــى خمـــابا األســـلحة الـــيت ــــن احملتمـــل أن 
ـــــدـري  تكـــــون باقيـــــة يف الســـــلفادور وإزالتهـــــا وأن اجلبهـــــة وافقـــــت علـــــى ت

ـــه،  ٤ة املتقدــــة املتبقيـــة األخـــرية يف الســـلفادور يـــوم األســـلح حزيران/يوني
ــــة الكاـــــل  وهـــو ـــــا تقــــرر أن يكــــون يف ـوعــــد يتفــــق ـــــع اـتثــــال احلكـو

 لتوصية اللجنة املخصصة، أي يف �اية حزيران/يونيه.
، أدرا ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ١١، املعقـــودة يف ٣٢٣٦ويف اجللســـة 

أعمالـــه. وبعــد إقـــرار جــدول األعمـــال، جملــس األـــن الرســـالة يف جــدول 
34Fأدىل الرئيس (إسبانيا) بالبيان التايل، باسم اللس

١٩: 
حيــــــيط جملــــــس األـــــــن علمــــــاً ـــــــع القلــــــق برســــــالة األـــــــني العــــــام املؤرخــــــة 

باــأن وجــود خمبــأ لألســلحة يف نيكــاراغوا متلكــه جبهــة  ١٩٩٣/يونيــه حزيران ٨
 .١٩٩٣أيار/ـايو  ٢٣فارابوندو ـاريت للتحرير الوطين، اكتاف يف 

________ 
 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان  ١٧
١٨ S/25901. 
١٩ S/25929. 

ويعترب جملس األـن أن االحتفاظ مبستودعات سرية لألسلحة ميثل أخطـر 
 انتهــاك ارتكـــب حـــىت اآلن لاللتزاــــات الـــيت جـــرى التعهـــد بـــا مبوجـــب اتفاقـــات

، ويتفـــق ١٩٩٢ كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٦عـــة يف ـدينـــة ـكســـيكو يف املوقَّ الِســـلم 
 لق خطري.ـع األـني العام يف أن هذا األـر ـدعاة لق

ر جملـــس األــــن تأكيـــد طلبـــه باالـتثـــال التفاقـــات املكســـيك اـتثـــاًال  ويكــرِّ 
كاـًال وسريعاً. ويف هذا الصدد، حيث اللس ـرة أخرى جبهة فارابونـدو ــاريت 
للتحريـر الـوطين علـى الوفـاء التـام لاللتـزام الـذي تعهـدت بـه بتقـدمي قائمـة كاـلــة 

ألحكـــام وفقـــاً  وخارجهـــا، وتســـليمهابــــأسلحتها وذخائرهـــا، داخـــل الســـلفادور 
واصلة التعاون يف هذا الصدد ـع بعثة ـراقبـي األـم املتحدة  اتفاقات السلم، ـو

 يف السلفادور.
ة نيكاراغوا يف حتديد  وحييط جملس األـن علماً ـع االرتياح بتعاون حكـو

 العتاد احلرأ والتخلص ـنه.
الِســــــــــلم  اتويتوقــــــــــع جملــــــــــس األـــــــــــن أن تواصــــــــــل األطــــــــــراف يف اتفاقــــــــــ

وحتقيــــق املصــــاحلة الوطنيــــة يف الِســــلم  جهودهــــا ـــــن أجــــل إكمــــال عمليــــة بــــذل
 السلفادور.

ـــه  ١٢املـــؤرخ  المقـــرر : رســـالة ـوجَّهـــة ــــن الـــرئيس إىل ١٩٩٣متوز/يولي
 األـني العام

 األــــني العــام إىل جملـــس األــــنقـــدَّم  ،١٩٩٣حزيران/يونيــه  ٢٩يف 
35Fاملتحــدة يف الســلفادورآخــر عــن بعثــة ـراقبـــي األـــم تقريــراً 

، خبصــوص ٢٠
اكتاــــاف وجــــود خمزونــــات غــــري ـاــــروعة لألســــلحة، يف ـواقــــع داخــــل 
الســـلفادور وخارجهـــا، متتلكهـــا جبهـــة فارابونـــدو ــــاريت للتحريـــر الـــوطين. 

ــــأ غــــري ـاــــروع وذكــــر األـــــني العــــام أنـَّـــ ــــذ اكتاــــاف أول خمب ــــذل، ـن ه ب
على حنو ـباشر  ـتواصلة أيار/ـايو، جهوداً  ٢٣لألسلحة يف ـاناغوا يف 

أو ـــــن خــــالل بعثــــة ـراقبـــــي األـــــم املتحــــدة يف الســــلفادور للتثبــــت ـــــن 
احلقــائق، والتأكـــد ــــن أن مجيـــع املخـــابا الســـرية املتبقيـــة قـــد أعلـــن عنهـــا 

ــــرت، وكـــي حيـــد ــــن املضـــاعفات الـــيت تلحـــق للبعثـــة وأن حمتوياتـــا قـــد دـ 
لم. قــات الِســــن جــراء هــذا االنتهـاك الاــديد اخلطـر التفاالِســلم  بعمليـة
ـــ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ١٢ويف  ه رســـالة إىل جبهـــة فارابونـــدو ــــاريت ، وجَّ

 للتحرير الوطين، أعرب فيها ــن بـني أــور أخـرى، عـن أسـفه إذ علـم أنَّ 
ـــة الـــيت عرضـــتها جبهـــة فارابونـــدو ــــاريت للتحريـــر  قائمـــة األســـلحة النهائي

نـت غـري دقيقـة الـوطين علـى بعثـة ـراقبــي األــم املتحـدة يف السـلفادور كا
على حنو فاضح، وحث جبهـة فارابونـدو ــاريت علـى أن تتخـذ إجـراءات 
ـــة تعيـــني ـواقـــع مجيـــع خمـــابا األســـلحة يف الســـلفادور ويف البلـــدان  لكفال

ة أســلحة ال تــزال م بــنفس الطريقــة أيَّــالــاورة وإتــالف حمتوياتــا، وأن تســلِّ 
األــم املتحــدة يف  يف حـوزة املتطـرفني ـــن أعضـاء اجلبهــة إىل بعثـة ـراقبـــي

الســـلفادور ــــن أجـــل إتالفهـــا. وأبلغتـــه جبهـــة فارابونـــدو ــــاريت للتحريـــر 
ـ الـوطين، رداً  ا سـتتعاون ــع بعثـة ـراقبــي األــم املتحــدة علـى رسـالته، بأ�َّ

يف السلفادور يف تعيني ـواقع مجيع أسلحتها املتبقية وتدـريها يف غضون 
________ 

٢٠ S/26005. 



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٤٧٢

  
 

ـــــــاً  ٤٥فـــــــرتة   ٤، أي حبلـــــــول ١٩٩٣ه حزيران/يونيـــــــ ٢١ا ــــــــن بـــــــدءً يـو
36Fآب/أغسطس

٢١. 
حزيران/يونيـــه  ١١بأنـــه تلقـــى، يف أيضـــاً  وأبلـــغ األــــني العـــام اللـــس

 ، رســالة ـــن رئــيس الســلفادور قــال فيهــا، ضــمن مجلــة أـــور، إنَّ ١٩٩٣
لاللتزاـــــــات الــــــيت  عــــــد، باإلضــــــافة إىل كونــــــه انتهاكــــــاً ـســـــلك اجلبهــــــة، يـ 

ــــــــــت ــــــــــذي  للــــــــــنص بــــــــــا، انتهاكــــــــــاً  التـز حيظــــــــــر وجــــــــــود الدســــــــــتوري ال
حلـــــل  ذلـــــك املســـــلك قـــــد يكـــــون بالتـــــايل داعيـــــاً  ـســـــلحة وإنَّ  مجاعـــــات
خطـــــورة  كحـــــزب سياســــي. وأعـــــرب الــــرئيس عـــــن اعتقــــاده بـــــأنَّ  اجلبهــــة

االنتهــــاك الــــذي اقرتفتــــه اجلبهــــة يــــربر إصــــدار جملــــس األـــــن لقــــرار بــــذا 
 الصدد.

ه ال ميكــن أن تكــون هنــاك ـبالغــة يف وذكــر األـــني العــام كــذلك أنَّــ
ري عــن خطــورة احلالــة. فهــي تثــري تســاؤالت باــأن إـكانيــة الثقــة يف التعبــ

ــن املمكــن أن تقـــوِّ  علــى حنــو خطـــري. الِســلم  ض عمليــةاآلخــرين، بــل ـو
إلغاء ـركز اجلبهة كحزب سياسي أو تعليقه ميكن، حسـبما رأى،  أنَّ  إالَّ 

إذ أن حتويــــل اجلبهــــة إىل  الِســــلم. أن يوجــــه ضــــربة شــــديدة علــــى عمليــــة
وإدــــاا أعضـــائها باـــكل كاــــل يف حيـــاة البلـــد املدنيـــة حـــزب سياســـي 

ــــن  الِســـلم. والسياســـية واملؤسســـية ميـــثالن اجلـــوهر احلقيقـــي التفاقـــات ـو
تـاح فيهـا احملتم، باملثل، حتاشي تعطيـل العمليـة االنتخابيـة، الـيت يلـزم أن تـ 

ــع ترحيــب األـــني العــام بقبــول اجلبهــة  للجبهــة كــل الفــرص لالشــرتاك. ـو
ه قـال إن علـى ن األحـدا  وبتعاو�ـا التـام يف التحقيـق، فإنـَّملسؤوليتها عـ

وإن الثقـــــة لـــــن تســـــرتد الِســـــلم  التزاـهـــــا بعمليـــــة اجلبهــــة أن تظهـــــر جمـــــدداً 
عـــن  تاــــاً  إذا أفصـــحت اجلبهـــة، حســـبما وعـــدت، إفصـــاحاً  بالكاــــل إالَّ 

حيازاتــــا ـــــن األســــلحة والــــذخرية وإذا دـــــرت هــــذه األســــلحة والــــذخرية 
عـدم   لذلك. واختتم األـني العام تقريره بقولـه إنَّ يف الوقت املعنيَّ  تدـرياً 

عــد يـ الِسـلم  السـماح حلـاد  ـــن هـذا النـوع حبــرف ـسـار تنفيـذ اتفاقــات
عد ـأـرة وعدم قابليتها للرتاجع، كما يـ الِسلم  قوة عملية على داالً  ـؤشراً 

 . ـحتسب للطرفني ـعاً 
١٩٩٣37Fمتوز/يوليه  ١٢وبرسالة ـؤرخة 

أبلـغ رئـيس جملـس األــن  ،٢٢
 يلي: األـني العام مبا

ــع التقـدير علمـاً  أتارف بإبالغكم بأن أعضاء جملس األــن قـد أحـاطوا
يف ـواقـــع ــــؤخراً  اكتاـــف باـــأن ــــا ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ٢٩بتقريـــركم املـــؤرخ 

بـــداخل الســـلفادور وخارجهـــا، ــــن خمزونـــات غـــري ـاـــروعة لألســـلحة متتلكهـــا 
 ـاريت للتحرير الوطين.جبهة فارابوندو 

ويعـــرب أعضـــاء جملـــس األــــن عـــن قلقهـــم املســـتمر باـــأن هـــذا االنتهـــاك 
االحتفــاظ مبخزونــات ســرية  اخلطــري التفاقــات الســلم، ويوافقــون علــى رأيكــم أنَّ 

________ 
يـبلـغ اللـس فيـه الـذي  ١٩٩٣آب/أغسطس  ٣٠انظر تقرير األـني العام املؤرخ  ٢١

 ).S/26052( ١٩٩٣آب/أغسطس  ١٨بإمتام عملية التحقق يف 
٢٢ S/26071. 

 لألســـلحة ــــن جانــــب اجلبهـــة قــــد أــــار ـســـائل تتصــــل بالثقـــة واملســــؤولية، وأنَّ 
 يدها.خطورة هذا الوضع ال ميكن املغاالة يف تأك

ه ينبغـي لكـل ـــن وأعضـاء جملـس األــن يكـررون وجهـة نظــرهم القائلـة بأنـَّ
مبـــا عليـــه ــــن التزاــــات مبوجـــب اتفاقـــات الســـلم، تقيـــداً تاــــاً  الطـــرفني أن يتقيـــد

وخاصـــة ــــا يتعلـــق بوجـــوب قيـــام اجلبهـــة بتقـــدمي قائمـــة كاـلـــة بكافـــة أســـلحتها 
ه األســـلحة وتلـــك وذخائرهـــا ســـواء داخـــل الســـلفادور أو خارجهـــا وتســـليم هـــذ

طبقـــاً  الـــذخائر لبعثـــة ـراقبــــي األــــم املتحـــدة يف الســـلفادور كيمـــا تتـــوىل تـــدـريها
 الِسلم. ألحكام اتفاقات

مبــا وعــدت بــه اجلبهــة ـــن الكاــف علمــاً  وأعضــاء جملــس األـــن حييطــون
عن كافة ـا لديها ـن أسلحة وذخائر وتدـريها يف وقت الحق يف ـوعـد غايتـه 

علـــــى أن جتريـــــد ياـــــدِّدون  وأعضـــــاء جملـــــس األــــــن. ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٤
وعــــــودة أعضــــــائها إىل احليـــــاة املدنيــــــة والسياســــــية متاــــــاً  اجلبهـــــة ـــــــن أســــــلحتها

 الِسلم. ـن عمليةجزًءا أساسياً  واملؤسسية بالبلد ياكالن
وأعضــاء جملــس األـــن ياــاطرونكم تقــديركم بــأن حادـــة خطــرية ـــن هــذا 

ممـــا يـــدل علـــى قـــوة هـــذه  الِســـلم، تفاقـــاتالقبيـــل مل يــــتح هلـــا أن توقـــف تنفيـــذ ا
االتفاقات وعلى عدم إـكانية الرجوع فيها. وأعضاء جملـس األــن ياـاطرونكم 

قـد يـؤدي حزبـاً سياسـياً  إلغاء أو تعليق ـركـز اجلبهـة باعتبارهـابأنَّ  رأيكم القائل
 لضربة شديدة.الِسلم  إىل تعريض عملية

إليكم ـن وزير خارجية مجهورية وأعضاء اللس يرحبون بالرسالة املوجهة 
ـــــــه  ٢٢نيكـــــــاراغوا واملؤرخـــــــة  ١٩٩٣38Fحزيران/يوني

ـــــــة ٢٣ ، ويتوقعـــــــون ــــــــن حكـو
نيكاراغوا أن تتقيد بالتزاـاتا الدولية اليت تقضي مبنـع اسـتخدام إقليمهـا لتخـزين 
أو إعــادة شــحن األســلحة وغريهــا ـــن العتــاد احلــرأ باــكل غــري ـاــروع، وأن 

باـــــأن مجيـــــع خمزونـــــات األســـــلحة غـــــري املاـــــروعة الـــــيت مت  كـــــاـالً حتقيقـــــاً   جتـــــري
اكتاـــافها يف نيكـــاراغوا، مبـــا يف ذلـــك الصـــالت احملتمـــل وجودهـــا ــــع اإلرهـــاب 

 الدويل.
علـــى ِعلـــم  وأعضـــاء جملـــس األــــن يرحبـــون مبـــا تنتوونـــه ــــن إبقـــاء اللـــس

ــاريت ــن تطـورات، وخباصـة تلـك التـدابري الـيت وعـدت جبهـة فارابونـدو  جيدّ  مبا
 .١٩٩٣آب/أغسطس  ٤بإجنازها يف ـوعد ال يتجاوز 

ـــه  ١٣املـــؤرخ  المقـــرر : رســـالة ـوجَّهـــة ــــن الـــرئيس إىل ١٩٩٣متوز/يولي
 األـني العام

ــــــس  ١٩٩٣متوز/يوليــــــه  ٧برســــــالة ـؤرخــــــة  ـوجَّهــــــة إىل رئــــــيس جمل
39Fاألــــــــن

نيســـــــان/أبريل  ٢، أشـــــــار األــــــــني العـــــــام إىل رســـــــالته املؤرخـــــــة ٢٤
________ 

٢٣ S/26008 َّويف تلـــك الرســـالة قـــال وزيـــر خارجيـــة نيكـــاراغوا، يف مجلـــة أــــور، إن . 
ـــات ” ـــداخلي أو الـــدويل؛ وبـــدعوتا للهيئ ـــة مجهوريـــة نيكـــاراغوا، باعتمادهـــا للتاـــريع ال حكـو

العتـاد احلـرأ والـتخلص ـنـه؛ وبالاـروع يف اإلجـراءات اجلنائيـة ضـد الدولية للتحقق ــن جـرد 
لم وارتباطهـا بالقـانون الـدويل كمسـامهة شـك فيـه للِسـ املتهمني، إمنا تبدي إخالصها الـذي ال

 “.لم يف ـنطقة أـريكا الوسطىـنها يف عملية السِ 
٢٤ S/26052. 



 ٤٧٣ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

١٩٩٣40F

جملـــس األــــن بـــالتطورات األخـــرية يف عمليـــة ، الـــيت أبلـــغ فيهـــا ٢٥
يف الســــلفادور املتصــــلة بتطهــــري القــــوات الِســــلم  تنفيــــذ أحكــــام اتفاقــــات

رئـــــيس بــــأنَّ  املســــلحة. وكـــــان قــــد أبلـــــغ جملــــس األــــــن يف تلــــك الرســـــالة
السلفادور وافق على خطة لتسوية أوضاع الضباط الكبار اخلمسة عاـر 

لجنـة املخصصـة لتطهـري القـوات األخريين الذين مل تنفذ بعد توصـيات ال
ة  املسلحة باأ�م. والرتتيب املذكور أعاله، عند تنفيذه، سيجعل حكـو
الســلفادور ممتثلــة بوجــه عــام لتوصــيات اللجنــة املخصصــة. وقــال األـــني 

ه، يف أعقــاب حتقــق بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور، العــام إنـَّـ
ـــة الســـلفادور قـــد  اختـــذت اآلن اخلطـــوات الـــيت يســـعه أن يؤكـــد أن حكـو

 وعدت با لالـتثال لتوصيات اللجنة املخصصة.
١٩٩٣41Fمتوز/يوليـــه  ١٣وبرســـالة ـؤرخـــة 

ـــرئيس األــــني ٢٦ ، أحـــاط ال
لـم قـد أ�يـت إىل عِ  ١٩٩٣متوز/يوليـه  ٧رسـالته املؤرخـة بـأنَّ  علماً  العام

ــــــة الســــــلفادور قــــــد  أعضــــــاء اللــــــس، الــــــذين رحبــــــوا بتأكيــــــده أنَّ  حكـو
التدابري اليت اختـذتا  ن لتوصيات اللجنة املخصصة. ويرون أنَّ اآل اـتثلت

ـــــة الســـــلفادور متثـــــل إجنـــــازاً  يف الِســـــلم  لـــــه أمهيتـــــه يف تعزيـــــز عمليـــــة حكـو
 السلفادور.

): بيـان ٣٣٠٦(اجللسـة  ١٩٩٣تاـرين الثـاين/نوفمرب  ٥املؤرخ  ررــــالمق
 ـن الرئيس

ـوجَّهـــة إىل رئـــيس  ١٩٩٣تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣برســـالة ـؤرخـــة 
42Fجملس األـن

، أبلغ األـني العام اللس باغتيال اـنني ـن زعماء جبهة ٢٧
تاـــرين األول/أكتـــوبر،  ٣٠و  ٢٥فارابونـــدو ــــاريت للتحريـــر الـــوطين يف 

عمليات االغتيال تثبت املخاوف املاـار إليهـا يف  على التوايل. وقال إنَّ 
بعثـة ـراقبــي األــم املتحـدة التقرير األخري لاعبة حقوق اإلنسان التابعة ل

١٩٩٣43Fأيلول/سبتمرب  ١٥يف السلفادور، املؤرخ 

 ، الـذي أشـار إىل أنَّ ٢٨
ــــة،  ــــدوافع سياســــية أصــــبحت أكثــــر عالني انتهاكــــات حقــــوق اإلنســــان ل

باــأن تنفيــذ  ١٩٩٣تاــرين األول/أكتــوبر  ١٤وكــذلك يف تقريــره املــؤرخ 
44Fتوصيات جلنة تقصي احلقائق

التنفيذ الفـوري احلاجة إىل أيضاً  . وتؤكد٢٩
لتوصــيات جلنــة تقصــي احلقــائق فيمــا يتعلــق بتحــري اجلماعــات املســلحة 

على الفور. لذلك فقد أوعـز األــني العـام إىل ــدير  شاـالً  اخلاصة حترياً 
شعبة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة ـراقبــي األــم املتحـدة يف السـلفادور، 

تضــاء، للعمــل ـــع دة تكميليــة ـــن اخلــرباء حســب االقبعــد تــوفري ـســاعَ 
ة يف تنفيذ توصية اللجنة. ويف حني  املهتمني باألـر بغية ـساعدة احلكـو

ـة، فإنـَّ أنَّ  ه رأى املسؤولية عن تنفيذ تلك التوصية تقع على عاتق احلكـو
أن يقـوم بـدور أيضاً  اللس الوطين للدفاع عن حقوق اإلنسان ميكنه أنَّ 

________ 
٢٥ S/25516. 
٢٦ S/26077. 
٢٧ S/26689. 
 .S/26416/Add.1، املرفق، و S/26416انظر  ٢٨
٢٩ S/26581. 

ســــراع يف تنفيــــذ التوصــــيات ه توجــــد حاجــــة إىل اإلأنَّــــأيضــــاً  هــــام. ورأى
 األخرى اليت أصدرتا جلنة تقصي احلقائق.

وعالوة على ذلك، ذّكر األـني العـام بالصـعوبات املتعلقـة بتاـكيل 
تاـــرين  ١٤ع الاـــرطة املدنيـــة الوطنيـــة الـــيت وصـــفها يف تقريـــره املـــؤرخ ْز ووَ 

بوجــــــه خــــــاص، علــــــى ضــــــرورة الوفــــــاء  وشــــــدَّد، .١٩٩٣األول/أكتــــــوبر 
فيمــــــا يتعلــــــق باألكادمييــــــة الِســــــلم  بأحكــــــام اتفاقــــــات حنــــــو دقيــــــق علــــــى
لألـن العام والارطة املدنية الوطنية والسماح لبعثة ـراقبـي األـم  الوطنية

املتحـــدة يف الســـلفادور باالضـــطالع بواليتهـــا املتعلقـــة بـــالتحقق دون أي 
 عوائق.

بالتــأخريات والصــعوبات الــيت وصــفها يف تقريــره املـــؤرخ أيضــاً  وذّكــر
45Fتاــــرين األول/أكتــــوبر ٢٠

ــــة ٣٠ . وأعــــرب عــــن أـلــــه يف أن تبــــذل حكـو
الســلفادور واملؤسســات املعنيــة قصــارى جهودهــا، مبســاعدة بعثــة ـراقبـــي 
األـم املتحدة يف السـلفادور، للتغلـب علـى أوجـه الـنقص القائمـة وكفالـة 

 قدر املستطاع. ورأى األــني العـام أنَّ شاـًال  أن يكون تسجيل الناخبني
قد زادت ــن وضـوح احلاجـة إىل التعجيـل ـؤخراً  ت اليت وقعتاالغتياال

 بتنفيــذ االتفاقــات بغيــة إعــداد املســرح إلجــراء عمليــة انتخابيــة حــرة حقــاً 
ـــــــة وجبهـــــــة فارابونـــــــدو ــــــــاريت  ونزيهـــــــة، ـثلمـــــــا اعرتفـــــــت بـــــــذلك احلكـو

الــــــــوطين يف اجتماعهمــــــــا الرفيــــــــع املســــــــتوى الــــــــذي ـعقــــــــد يف  للتحريــــــــر
 أيلول/سبتمرب. ٨

، ١٩٩٣تارين الثـاين/ نـوفمرب  ٥، املعقودة يف ٣٣٠٦سة ويف اجلل
أدرا جملـــــس األــــــن الرســـــالة يف جــــــدول أعمالـــــه. وبعـــــد إقـــــرار جــــــدول 
األعمــــــال، أدىل الــــــرئيس (الــــــرأس األخضــــــر) بالبيــــــان التــــــايل نيابــــــة عــــــن 

46Fاللس

٣١: 
علـــم جملـــس األــــن، ــــع الاـــعور بالصـــدـة والقلـــق، مبـــا حـــد  يف األيـــام 

ـــن أعمــال العنــف الــيت أدت إىل ـصــرع زعيمــني جلبهــة األخــرية يف الســلفادور 
عــن أحــد أعضــاء فضــًال  فارابونــدو ـــاريت للتحريــر الــوطين وغريمهــا ـــن أعضــائها

حــزب التحـــالف اجلمهـــوري الـــوطين. وهـــو يالحـــظ، يف هـــذا الصـــدد، أن شـــعبة 
حقــوق اإلنســان التابعــة لبعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور قــد أشــارت 

ه منـــــط ــــــن االغتيـــــاالت ذات الـــــدوافع يبـــــدو أنَّـــــ تقريريهـــــا األخـــــريين إىل ــــــا يف
ـــــــن اخلطــــــورة يف ضــــــوء قــــــرب قــــــدراً أكــــــرب  السياســــــية، وهــــــو تطــــــور يكتســــــب

العمليــــة االنتخابيــــة املقبلــــة. واللــــس يصــــر علــــى ضــــرورة توقــــف أعمــــال  ـوعــــد
 العنف هذه.

ر مجيـع ه ــن الضـروري أن تتخـذ سـلطات السـلفادو ويـرى جملـس األــن أنـَّ
ة لتقدمي املسؤولني عن أعمال القتل هذه إىل العدالة بغيـة احليلولـة  التدابري الالـز
دون وقـــوع تلـــك األحـــدا  يف املســـتقبل. وهــــو يرحـــب بالتعـــاون التقـــين الــــذي 

طلبهــا، بنــاًء علـى  تقدــه الـدول األعضــاء إىل السـلطات الســلفادورية املختصـة،
 اإلجراـية.ملساعدتا يف التحقيق يف هذه األفعال 

________ 
 .S/26606انظر  ٣٠
٣١ S/26695. 
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يف تقريــره  شــدَّد، األـــني العــام قــد ويالحــظ جملــس األـــن بقلــق خــاص أنَّ 
عـــن تنفيـــذ توصـــيات جلنـــة تقصـــي احلقـــائق، علـــى ـغـــزى عمليـــات القتـــل الــــيت 

قــد تاــري  وقعـت علــى ـــدى األشــهر القليلـة املاضــية والــيت يبــدو أ�ـا تتبــع أمناطــاً 
وهـــــي اجلماعـــــات الـــــيت  إىل عـــــودة ظهـــــور اجلماعـــــات املســـــلحة غـــــري القانونيـــــة،

يف كـــــانون الثاين/ينـــــاير الِســـــلم  تقلصــــت أناـــــطتها يف أعقـــــاب توقيـــــع اتفاقــــات
١٩٩٢. 

ـــــــع املوافقــــــة، بــــــالقرار الــــــذي  علمــــــاً، ويف هــــــذا الصــــــدد، حيــــــيط اللــــــس
األـــــني العـــام، علــــى النحــــو الـــوارد يف رســــالته إىل رئـــيس اللــــس املؤرخــــة  اختـــذه
از إىل شــــعبة حقــــوق اإلنســــان التابعــــة ، باإليعــــ١٩٩٣تاــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٣

للبعثـــــــة أن تتعــــــــاون ــــــــع املــــــــدعي املخــــــــتص حبقـــــــوق اإلنســــــــان يف الســــــــلفادور 
ــــذ توصــــية جلنــــة تقصــــي احلقــــائق الــــيت  ملســــاعدة ــــة الســــلفادور علــــى تنفي حكـو
ــــق واف يتنــــاول اجلماعــــات املســــلحة غــــري  تــــدعو إىل القيــــام علــــى الفــــور بتحقي

 القانونية.

 علــــى أمهيـــة تنفيــــذ مجيــــع أحكــــام اتفاقــــات جملــــس األـــــن كــــذلكوياـــدِّد 
زال ياـعر بـالقلق إزاء التـأخريات الـيت حـدـت  . وهـو ــاوآنيـاً تنفيذاً تاـاً  الِسلم

الكاــل للاـرطة الـَوزْع  يف عدة أـور. وهي اإللغاء التدرجيي للارطة الوطنية ــع
املدنيــة الوطنيــة، وتنفيــذ توصــيات جلنــة تقصــي احلقــائق، وبــراـج نقــل األراضـــي 
وبــراـج إعــادة اإلدـــاا األخــرى، وهــي أـــور أساســية لوضــع إطــار ـتــني وتيئـــة 

 ـناخ جديد الحرتام حقوق اإلنسان يف السلفادور.

إىل مجيع األطـراف ـواصـلة بـذل جهودهـا ــن أيضاً  وجملس األـن يطلب
انتخابــات متثيليــة  ١٩٩٤أجــل جعــل االنتخابــات الــيت ســتجري يف آذار/ـــارس 

حــرز ـــن تقــدم يف تســجيل اآلالف ـــن النــاخبني، اللــس مبــا أـ وناجحــة. ويقــر 
حلاالت التأخري واملااكل اليت ذكرها األـني العام يف تقريره املـؤرخ نظراً  ه،بيد أنَّ 
ــــة ومجيــــع ١٩٩٣تاــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٠ ، فــــإن اللــــس يطلــــب ـــــن احلكـو

 املسـتوفني املعنيني بـاألـر كفالـة حصـول مجيـع ــن قـدـوا الطلبـات ــن النـاخبني
ــائق التصــ ــة يف حينــه. وهــوو للاــروط علــى ـو يرحــب بــاخلطوات الــيت  يت الالـز

اختـــــذها األــــــني العـــــام لتقـــــدمي املســـــاعدة يف هـــــذه العمليـــــة عـــــن طريـــــق الاـــــعبة 
 االنتخابية التابعة للبعثة.

ـة وجبهـة  ويرحب جملس األـن باالتفاق الذي مت التوصـل إليـه بـني احلكـو
 ر الوطين باأن ضرورة اإلسراع يف تنفيـذ أحكـام اتفاقـاتفارابوندو ـاريت للتحري

ولذلك فهو حيث مجيع األطراف املعنية على التعجيل بالوفاء بالتزاـاتـا  الِسلم،
مبوجب تلك االتفاقات قبل بـدء احلملـة االنتخابيـة. وهـو يتوقـع السـماح للبعثـة 

وائـــــق. باالضـــــطالع علـــــى حنـــــو تـــــام بواليـــــة التحقـــــق املســـــندة إليهـــــا دون أيـــــة ع
 وسيواصل اللس ـتابعة التطورات يف السلفادور باهتمام شديد.

): ٣٣٢١(اجللســـــة  ١٩٩٣تاـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٣٠املـــــؤرخ  المقـــــرر
 )١٩٩٣( ٨٨٨القرار 

 ٨٣٢بــــــــــالقرار وعمــــــــــًال  ،١٩٩٣تاــــــــــرين الثــــــــــاين/نوفمرب  ٢٣يف 
األــــني العـــام إىل جملـــس قـــدَّم  ،١٩٩٣أيار/ــــايو  ٢٧) املـــؤرخ ١٩٩٣(

آخــر عــن أناــطة بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور تقريــراً  األـــن

، ١٩٩٣ تاـرين الثـاين/ نـوفمرب ٢٠أيار/ــايو إىل  ٢٢خالل الفـرتة ــن 
47Fوعــن حالــة تنفيــذ اتفاقــات الســلم

ه . وذكــر األـــني العــام يف التقريــر أنَّــ٣٢
فــإن جوانــب أساســية  الِســلم، بينمــا ـأحــرز تقــدم جيــد يف تنفيــذ اتفاقــات

دة، ــــن قبيـــل برنـــاـج نقـــل ـلكيـــة األراضـــي وبرنـــاـج إعـــادة إدــــاا عديـــ
احملــاربني الســابقني، تعــاين تــأخريات شــديدة. وعــالوة علــى ذلــك، تواجــه 

الارطة املدنيـة الوطنيـة، وَوزْع  عمليات األكادميية الوطنية لألـن الوطين،
مجــــع شــــديداً  تــــأخراً أيضــــاً  وتصــــفية الاــــرطة الوطنيــــة صــــعوبات. وتــــأخر

أفـراد القـوات  حة اليت كان قد سبق صرفها لكي يستخدـها حصراً األسل
 عاديون. املسلحة السلفادورية وحيتفظ با أشخاص

ـــع اعـــرتاف األــــني العـــام بتعّقـــد إناـــاء قـــوة شـــرطة جديـــدة متاــــاً  ـو
 ونقـــل املســـؤولية عـــن النظـــام العـــام إليهـــا يف أعقـــاب حـــرب أهليـــة داــــت

تقـارير بعثـة ـراقبــي األــم  ه قـال إنَّ ووسـط ـوجـة ــن اجلـرائم، فإنـَّطويًال 
باحتمـــال عــدم وجـــود التــزام، علـــى  املتحــدة يف الســلفادور تـــرتك انطباعــاً 

ـــــــة، باهلــــــدف املكـــــــّرس يف اتفاقـــــــات  الِســـــــلم. بعــــــض ـســـــــتويات احلكـو
ــــــان الاــــــرطة املدنيــــــة الوطنيــــــة ـــــــن الســــــوقيات  ــــــنعكس هــــــذا يف حـر وي

هذه الارطة، وإطالة أــد التقنية، وإدخال أفراد عسكريني ضمن  واملوارد
ـــــــان بعثـــــــة ـراقبــــــــي األــــــــم املتحـــــــدة يف  وجـــــــود الاـــــــرطة الوطنيـــــــة، وحـر

ات اليت حتتاا إليها ألغراض التحقـق. وحـذَّ  السنغال ر األــني ـن املعلـو
ـــــــن أن التــــــأخرات الاــــــديدة يف الوفــــــاء بــــــالوعود املتعلقــــــة أيضــــــاً  العــــــام

بني الســابقني ـــن  باألراضــي وغــري ذلــك ـــن املنــافع الــيت قـــدـت للمحــار 
النعــــدام  خطــــرياً  كــــال اجلــــانبني قــــد أدت إىل تــــوتر، قــــد يصــــبح ـصــــدراً 

 االستقرار.
ــن عمليـات القتـل عـدداً  بأنَّ  وعالوة على ذلك، أفاد األـني العام

واهلجمـــات الـــيت حـــدـت يف األســـابيع األخـــرية قـــد أــــار خمـــاوف باـــأن 
ات احتمـــــال أن تظهـــــر ــــــرة أخـــــرى مجاعـــــات ـســـــلحة غـــــري ـاـــــروعة ذ

ولــــذا ـــــن “. فــــرق اإلعــــدام”يســــمى  أهــــداف سياســــية، ـــــن بينهــــا ـــــا
ســتقل ولــه ـصــداقية يتنــاول اجلماعــات  الضــروري إجــراء حتقيــق حمايــد ـو
املسلحة غري املاروعة، يف أقرب وقت ممكن، ـثلما أوصـت بـذلك جلنـة 

 تقصي احلقائق.
وأعرب األـني العام عن قلقه إزاء وجوب بدء احلملة االنتخابيـة يف 

ـن جداً  زالت فيه عناصر هاـة ل املناخ املوصوف أعاله ويف وقت ـاظ
اجلـــدول بـــأنَّ  فقـــط. وذّكـــر جزئيـــاً  ـنفـــذة تنفيـــذاً الِســـلم  عناصـــر اتفاقـــات

ين الــــذي ياــــكِّ   ـــــن االتفاقــــات قــــد ـوضــــع علــــى أســــاس أنَّ جــــزًءا  لالـــــز
ذت قبـل االنتخابـات مبـدة الغالبية العظمى ــن األحكـام سـتكون قـد نــفِّـ

طلـب إىل ممثلـه اخلـاص أن حيصـل علـى ـوافقـة بأنـَّه  طويلة. وأبلغ اللس
ين جديد  ة وجبهة فارابوندو ـاريت للتحرير الوطين على جدول ـز احلكـو
 سيحدد أكثر املواعيد صراـة إلمتام تنفيذ أهم النقاط املعلقة يف اتفاقات

إمتـام تنفيـذ ه لـن يتسـىن ه ـن الواضح، حىت ــع ذلـك، أنـَّوقال إنَّ  الِسلم.
________ 

٣٢ S/26790. 
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ـة  مجيع هذه النقاط قبل االنتخابات. ولذا، ــن املهـم أن تواصـل احلكـو
 اجلديدة التزام سليفتها بتنفيذ االتفاقات يف جمملها.

االنتخابــــــات واالنتقــــــال إىل إدارة  وذكــــــر األـــــــني العــــــام كــــــذلك أنَّ 
ـــة ــــن الواضـــح أنَّـــ الـــرئيس املنتخـــب حـــديثاً  ه ســـيكونان فـــرتة بالغـــة األمهي

ـــن الضــروري طيلتهــا أن تواصــل بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف  ســيكون
السلفادور أداء وظائفها يف جمايل التحقق وبذل املساعي احلميدة. وقـال 

ميدد جملس األـن والية البعثة لفرتة ستة بأنَّ  ذلك،بناًء على  ه يوصي،إنِّ 
ح جَّ ه ـن املر إنَّ قائًال  . وأضاف١٩٩٤أيار/ـايو  ٣١أشهر أخرى، حىت 

أن يكون ـن املستصـوب، بعـد هـذا التـاريخ، اإلبقـاء علـى وجـود البعثـة، 
قـــــوام خمفـــــض، ملـــــدة بضـــــعة أشـــــهر أخـــــرى لكـــــي تتحقـــــق ــــــن التنفيـــــذ بِ 

قـــة يف الوقـــت ــــا زالـــت ـعلَّ الِســـلم  ألي نقـــاط رئيســـية يف اتفاقـــات التـــام
 احلاضر.

ــــــــوفمرب  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٣٣٢١ويف اجللســــــــة  تاــــــــرين الثــــــــاين/ ن
را جملس األـن تقرير األــني العـام يف جـدول أعمالـه. وبعـد ، أد١٩٩٣

طلبـه، إىل بناًء علـى  إقرار جدول األعمال، دعا اللس ممثل السلفادور،
ــــ ه املاــــاركة يف املناقاــــة بــــدون أن يكــــون لــــه احلــــق يف التصــــويت. مث وجَّ
الرئيس (الرأس األخضر) انتباه أعضاء اللس إىل نص ـاروع قـرار كـان 

48Fأـناء ـااورات اللس السابقةقد أـعد 

٣٣. 
 برأي األــني العـام القائـلعلماً  وقبل التصويت، أحاط ممثل إسبانيا

 لبعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور قــد يكــون خمفضــاً  وجــوداً بــأنَّ 
49Fبعــد االنتخابــات لتمكــني البعثــة ـــن الوفــاء بواليتهــاضــرورياً 

. كــذلك ٣٤
البعثــة ميكــن وينبغــي أن تواصــل التعــاون ـــع عمليــة  ذكــر ممثــل فنــزويال أنَّ 

واملصـــاحلة الوطنيـــة يف الســـلفادور، حـــىت بعـــد انتهـــاء أجـــل الِســـلم  حتقيـــق
50Fواليتها املتجددة

٣٥. 
وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٣( ٨٨٨القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

 ،١٩٨٩متوز/يوليه  ٢٧) املؤرخ ١٩٨٩( ٦٣٧إىل قراره  إذ ياري

ـــــــه  أيضـــــــاً  وإذ ياـــــــري ـــــــار/ ــــــــايو  ٢٠) املـــــــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٣إىل قرارات أي
 ٧٢٩ ، و١٩٩١أيلول/ســــــــــــــــبتمرب  ٣٠) املــــــــــــــــؤرخ ١٩٩١( ٧١٤، و ١٩٩١

) ١٩٩٢( ٧٨٤ ، و١٩٩٢كـــــــــــــــــانون الثاين/ينـــــــــــــــــاير   ١٤) املـــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٢(
) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٩١، و ١٩٩٢تاــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــوبر  ٣٠ املــــــــــــــؤرخ
ـــــاين/نوفمرب  ٣٠ أيار/ــــــايو  ٢٧) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٣٢، و ١٩٩٢تاـــــرين الث

١٩٩٣، 

________ 
٣٣ S/26820. 
٣٤ S/PV.3321 ٧إىل  ٤، الصفحات. 
 .١٠إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات  ٣٥

آذار/ــارس  ١٨إىل بيانـات رئـيس جملـس األــن املؤرخـة  وإذ ياري كذلك
 ،١٩٩٣تارين الثاين/نوفمرب  ٥ حزيران/يونيه و ١١و 

مرب تاــرين الثـــاين/نوف ٢٣التقريـــر الالحــق لألــــني العــام املـــؤرخ  وقــد درس
١٩٩٣، 

اجلهــــــــــود املســــــــــتمرة الــــــــــيت يبــــــــــذهلا األـــــــــــني  وإذ يالحــــــــــظ ـــــــــــع التقــــــــــدير
دعـــــــم التنفيـــــــذ الكاــــــــل ويف املواعيـــــــد الســـــــليمة لالتفاقـــــــات  أجـــــــل ــــــــن العـــــــام
ـــــــة الســــــــلفادور وجبهـــــــة فارابونــــــــدو ــــــــاريت للتحريــــــــر  لَبــــــــقِ  ــــــــن عـــــــةاملوقَّ  حكـو

ـــــــى احلفـــــــاظ بـــــــدف الـــــــوطين ــــــــالسِ  عل ــــــــوتوطيلم ـــ ــــــــده وتاـــ ــــــــجيع املصـــ احلة يف ـــ
 السلفادور،

ؤداهــا أن عمليــة وإذ يرحـب الِســلم  باملالحظــة الــيت أبــداها األـــني العــام ـو
حـــــرز صـــــوب حتقيـــــق قـــــد أـ  ـلموســـــاً تقـــــدـاً  وأنَّ  يف الســـــلفادور أحـــــرزت تقـــــدـاً 
 الِسلم، األهداف األخرى التفاقات

 اســتمرار املاــاكل والتــأخريات يف تنفيــذ عــدة عناصــر هاـــة ـــن وإذ يقلقــه
ـلكيــة  مبــا يف ذلـك، ضــمن مجلــة أـــور، العناصـر املتصــلة بنقــل الِســلم، اتفاقـات

عـــوقي احلـــرب يف احليـــاة  املدنيـــة، األراضـــي، وإعـــادة دــــج املقـــاتلني الســـابقني ـو
الاـــــرطة املدنيـــــة الوطنيـــــة، واالســــــتغناء التـــــدرجيي عـــــن الاـــــرطة الوطنيــــــة، وَوزْع 

 وتوصيات جلنة تقصي احلقائق،

أعمـال العنـف األخـرية يف السـلفادور الـيت قـد تعــين  وإذ يالحـظ ــع القلـق
ر، ـا مل يتم وقفها، بطريقة  جتدد نااط اجلماعات املسلحة غري املاروعة، وتـؤ

ع إجراؤهـا الِسلم  سلبية على عملية يف السلفادور، مبا يف ذلك االنتخابات املـز
 ،١٩٩٤يف آذار/ـارس 

ـــة يف هـــذا الصـــدد جبهـــود األــــني العـــام، با وإذ يرحـــب لتعـــاون ــــع حكـو
الســلفادور، الراـيــة إىل إناــاء آليــة للتحقيــق يف شــأن اجلماعــات املســلحة غـــري 

 املاروعة وصلتها احملتملة بتجدد العنف السياسي،

ــــع القلـــق جــــرائم القتـــل املدفوعـــة فيمـــا يبـــدو بــــدوافع  أيضـــاً  وإذ يالحـــظ
ا فيهــا سياســية، الــيت راح ضــحيتها أعضــاء ـــن األحــزاب السياســية املختلفــة، مبــ

 جبهة فارابوندو ـاريت للتحرير الوطين والتحالف اجلمهوري الوطين،

 وأنَّ الِســـلم  الســـلفادور دخلـــت ـرحلـــة حرجـــة يف عمليـــة أنَّ  وإذ يالحـــظ
األحزاب السياسية بدأت لتوها محلة لالنتخابـات املقـرر عقـدها يف آذار/ــارس 

 لمية،، وهو ـا ينبغي أن جيري يف بيئة سِ ١٩٩٤

 جوهريـاً  مهية أن تكون االنتخابات حرة ونزيهـة بوصـفها عنصـراً أ وإذ يؤكد
تها يف السلفادور،الِسلم  ـن عناصر عملية  بـر

يف تســــجيل النــــاخبني وإذ يؤكــــد ـــــؤخراً  حــــرزالتقــــدم الــــذي أـ  وإذ يالحــــظ
ائق التفويض ذات الصلة جلميع الناخبني املسجلني كيما يتسـىن  أمهية إصدار ـو

 على نطاق واسع،املااركة يف االنتخابات 

لم واالســـــتقرار يف بـــــالتزام املرشـــــحني لرئاســـــة اجلمهوريـــــة بالِســـــ وإذ يرحــــب
، علــى النحــو املاــار إليــه يف ١٩٩٣تاــرين الثــاين/نوفمرب  ٥الســلفادور، املــؤرخ 

 ـن التقرير الالحق لألـني العام، ٩٢الفقرة 
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ــة الســـلفادور أيضــاً  وإذ يرحــب ــــــؤخراً  بـــإعالن حكـو يـــذ ل تنفا ســتعجِّ أ�َّ
 برناـج نقل ـلكية األراضي،

بأعمال بعثة ـراقبــي األــم املتحـدة يف السـلفادور، وإذ  وإذ يرحب كذلك
 واملصاحلة يف السلفادور،الِسلم  يالحظ أمهيتها احليوية لكاـل عملية

هـذه  الِسـلم  على ضرورة أن يستمر، يف عملية حفـظ وإذ يؤكد ـن جديد
خــالل هــذه  دقيقــاً  رصــد النفقــات رصــداً  الِســلم، كمـا يف ســائر عمليــات حفــظ

 الِسلم، الفرتة اليت يتزايد فيها الطلب على ـوارد حفظ

تاـــــــــرين  ٢٣بــــــــالتقرير الالحــــــــق لألـــــــــني العــــــــام املــــــــؤرخ  يرحــــــــب - ١
 ؛١٩٩٣الثاين/نوفمرب 

 يف السلفادور؛ـؤخراً  تأجج العنف يدين - ٢

مل تنفــذ الِســلم  عناصـر هاـــة يف اتفاقــات عــن القلــق ـــن أنَّ  يعـرب - ٣
 ؛ جزئياً بعد إالَّ 

ــة الســلفادور وجبهــة فارابونــدو ـــاريت للتحريــر الــوطين  حيــث - ٤ حكـو
ــــة ملنــــع العنــــف السياســــي وتعجيــــل التقيــــد بالتزاـاتمــــا  علــــى بــــذل جهــــود حاـز

 مبوجب اتفاقات السلم؛

تأكيـد تأييـده لقيـام األــني العـام باسـتخدام ـسـاعيه احلميـدة  يعيد - ٥
 يف السلفادور؛الِسلم  يف عملية

تأكيـــد تأييـــده، يف هـــذا الســـياق، جلهـــود األــــني العـــام  أيضـــاً  يعيـــد - ٦
ـــة الســـلفادور بـــدف الاـــروع الفـــوري يف إجـــراء  الـــيت يبـــذهلا بالتعـــاون ــــع حكـو

صـــدوق يف شـــأن اجلماعـــات املســـلحة غـــري املاـــروعة،  ســـتقل ـو حتقيـــق نزيـــه ـو
ـــــ ـــــع قطاعـــــات التمـــــع يف الســـــلفادور عل ى التعـــــاون يف إجـــــراء هـــــذا وحيـــــث مجي

 التحقيق؛

ــــة أن تتعــــاون يطلــــب - ٧ ــــع األطــــراف املعني ــــاً كــــاـًال  إىل مجي ـــــع تعاون
ــــة ـراقبـــــي األـــــم املتحــــدة يف الســــلفادور يف  ــــل اخلــــاص لألـــــني العــــام وبعث املمث
ـهمتهمــا املتمثلــة يف التحقــق ـــن تنفيــذ األطــراف اللتزاـاتــا وحيثهــا علــى إمتــام 

ين اجلديــد الــذي  هــذا التنفيــذ يف إطــار نيــة املتفــق عليهــا واجلــدول الـــز اخلطــة الـز
 اقرتحته بعثة املراقبني؛

ضــــــــــرورة ضــــــــــمان التقيــــــــــد الصــــــــــارم باألحكــــــــــام املتعلقــــــــــة  يؤكــــــــــد - ٨
ــــــة املــــــراقبني  الِســــــلم، واألـــــــن العــــــام يف اتفاقــــــات بالاــــــرطة ـــــــع اضــــــطالع بعث
ــة إلمتــام  بــالتحقق اســتعادة  الكاـــل ـــن ذلــك، وضــمان اختــاذ اإلجــراءات الالـز

التفاقـــات ياـــكِّل انتهاكـــاً  كـــل ــــا يف حـــوزة األفـــراد العـــاديني ــــن أســـلحة مبـــا
 السلم؛
ــة الســلفادور وجبهــة فارابونــدو ـــاريت علــى إزالــة كافــة  حيــث - ٩ حكـو

العراقيــل الــيت تعــرتض تنفيــذ برنــاـج نقــل ـلكيــة األراضــي ويؤكــد ضــرورة تعجيــل 
التفاقـــات طبقـــاً   لكـــال الطـــرفنيبـــراـج إعـــادة دــــج املقـــاتلني الســـابقني التـــابعني

 السلم؛
تنفيــذاً  ضــرورة تنفيــذ توصــيات جلنــة تقصــي احلقــائق يعيــد تأكيــد - ١٠
 ويف املواعيد السليمة؛تاـاً 

إىل الســــلطات املختصــــة يف الســــلفادور أن تتخــــذ مجيــــع  يطلــــب - ١١
ـــــات املقـــــرر إجراؤهـــــا يف آذار/ــــــارس  ـــــة لضـــــمان جعـــــل االنتخاب ـــــدابري الالـز الت

حــرة ونزيهــة، ويطلــب إىل األـــني العــام ـواصــلة تــوفري املســاعدة يف هــذا  ١٩٩٤
 الصدد؛

مجيـــــع الـــــدول، وكــــذلك املؤسســـــات الدوليـــــة الناشـــــطة يف  حيــــث - ١٢
لتنفيـــذ مجيـــع دعمـــاً  يـــة والتمويـــل، علـــى املســـامهة الســـريعة والســـخيةـيـــداين التنم

 جوانب اتفاقات السلم؛

ــــــــيق - ١٣ ــــــــأن مي ررـــ ــــــــدد واليـــ أيار/ــــــــايو  ٣١ة بعثـــــــة املـــــــراقبني حـــــــىت ــــ
 ؛١٩٩٤

تـــام علـــى ِعلـــم  إىل األــــني العـــام أن يبقـــي جملـــس األــــن يطلـــب - ١٤
 السلفادور؛يف الِسلم  ـن تطورات يف عملية جيدّ  مبا

أيار/ــــــايو  ١حبلـــــول تقريـــــراً  إىل األــــــني العـــــام أن يقـــــدم يطلـــــب - ١٥
عــــــن عمليــــــات بعثــــــة املــــــراقبني لكــــــي يــــــتمكن اللــــــس ـــــــن اســــــتعراض  ١٩٩٤
ــــيت تلــــي  حجــــم ــــة بالنســــبة إىل الفــــرتة ال ــــار/ ـــــايو ٣١ونطــــاق البعث ، ١٩٩٤ أي
بإجنــــاز أخـــذ توصــــيات األــــني العــــام ذات الصـــلة يف االعتبـــار فيمــــا يتعلـــق  ــــع

 واليتها؛
 أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر - ١٦

 ـــن الســابق ه يــرى أنَّ وحتــد  ممثــل فرنســا قبــل التصــويت فقــال إنـَّـ
السـلفادور  ينبغـي أن يكـون دور األــم املتحـدة يف حتديـد ــا ألوانه كثـرياً 

ــــة اجلديــــدة، ولكنــــه ه علــــى أنَّــــ شــــدَّد بعــــد االنتخابــــات وتنصــــيب احلكـو
بوجه خاص ـواصلة تقـدمي املسـاعدة يف جمـال حقـوق سيكون ـن املفيد 

غرار ـا حـد   اإلنسان، ـن أجل كفالة عملية االنتقال الضرورية، على
حقــــوق اإلنســــان  ـركــــز فرنســــا تــــرى أنَّ  إنَّ قــــائًال  يف كمبوديــــا. وأضــــاف

ـن اء ــــــالنظـر يف إنااً ــــــأيض املمكـن ينبغي أن يـعهـد إليـه بتلـك املهمـة. ـو
51Fم املتحدةــــاـل لألـب ـتكــــكت

٣٦. 
علـى حنـو كاــل الِسـلم  وقد دعا مجيع املتكلمني إىل تنفيـذ اتفاقـات

وســريع. وأعربــوا عــن قلقهــم إزاء حالــة حقــوق اإلنســان ودعــوا إىل إجــراء 
52Fحتقيق شاـل يتناول اجلماعات املسلحة غري املاروعة

٣٧. 

: رســـالة ـوجَّهـــة ــــن ١٩٩٣كـــانون األول/ديســـمرب   ١٠املـــؤرخ  المقـــرر
 الرئيس إىل األـني العام

ـوجَّهة إىل رئيس  ١٩٩٣كانون األول/ديسمرب   ٧يف رسالة ـؤرخة 
53Fجملـــــس األـــــــن

تاــــــرين  ٣، أشـــــار األـــــــني العــــــام إىل رســـــالته املؤرخــــــة ٣٨
________ 

 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان  ٣٦
 ١١(الواليـــــات املتحـــــدة)؛ والصـــــفحتان  ١١و  ١٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحتان  ٣٧

(اليابـــــان)؛  ١٦و  ١٥(الربازيــــل)؛ والصـــــفحتان  ١٥إىل  ١٣(فرنســــا)؛ والصـــــفحات  ١٢ و
 (االحتاد الروسي). ١٨إىل  ١٦والصفحات 

٣٨ S/26865. 
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١٩٩٣54Fالثـــاين/نوفمرب 

حـــاالت  ، الـــيت أعـــرب فيهـــا عـــن القلـــق ــــن أنَّ ٣٩
يف الســـلفادور تؤكـــد احلاجـــة إىل ــــؤخراً  جريـــتدام التعســـفي الـــيت أـ اإلعـــ

التنفيــذ الفـــوري لتوصــية جلنـــة تقصـــي احلقــائق فيمـــا يتعلــق بـــإجراء حتقيـــق 
باــأن اجلماعــات املســلحة غــري املاــروعة، وكــذلك إىل قــراره الــذي يــوعز 
إىل ـــدير شــعبة حقــوق اإلنســان التابعــة لبعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف 

ــة يف تنفيــذ الســل فادور بالعمــل ـــع املعنيــني بــاألـر بغيــة ـســاعدة احلكـو
إىل البيـان الـذي أصـدره الـرئيس  هذه التوصية. وأفاد األـني العام، ـارياً 

أوفــــــد بعثــــــة إىل الســــــلفادور بأنَّــــــه  ،١٩٩٣تاــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ٥يف 
أجريــت ـفاوضــات ـستفيضــة ـــع مجيــع املعنيــني، ومت إحــراز تقــدم كبــري 

ــــق ـاــــرتك حنــــو  ــــادئ املتعلقــــة بإناــــاء فري التوصــــل إىل اتفــــاق باــــأن املب
للتحقيــــق يف ـســــألة اجلماعــــات املســــلحة غــــري املاــــروعة ذات الـــــدوافع 

55Fالسياسية

ه مت االتفاق، يف وقت الحـق، علـى . وأوضح األـني العام أنَّ ٤٠
ـــــة الســـــلفادور  ـــــْني ـســـــتقلْني حلكـو ـــــق ــــــن ممثل ـــــألف عضـــــوية الفري أن تت

مهوريــــــة، واحملــــــاـي الــــــوطين للــــــدفاع عــــــن حقــــــوق يرشــــــحهما رئــــــيس اجل
ـــــي األـــــم  ــــة ـراقب ــــدير شــــعبة حقــــوق اإلنســــان التابعــــة لبعث اإلنســــان، ـو

ــــــال إنَّ  رئــــــيس الســــــلفادور رشــــــح املمثلــــــني  املتحــــــدة يف الســــــلفادور. وق
يني املســتقلني يف الفريــق املاــرتك، مبوافقــة احملــاـي الــوطين للــدفاع  احلكـــو

مـا ثل اخلاص لألـني العام علـى اقتنـاع بأ�َّ املم عن حقوق اإلنسان، وإنَّ 
هلذه املهمة. وبذا يكون قد مت حسـب األصـول إقـرار آليـة جيداً  ـؤهالن

املاـــروعة، وميكنهـــا البـــدء يف  التحقيـــق باـــأن اجلماعـــات املســـلحة غـــري
برســـالته نـــص املبـــادئ املتعلقـــة بإناـــاء  الفـــور. وكـــان ـرفقـــاً  عملهـــا علـــى
 الفريق املارتك.
١٩٩٣56Fكـانون األول/ديسـمرب   ١٠ـؤرخـة وبرسـالة 

، أبلـغ الـرئيس ٤١
 يلي: األـني العام مبا

كــانون األول/ديســمرب   ٧يرحــب أعضــاء جملــس األـــن برســالتكم املؤرخــة 
خبصــــوص إناــــاء فريــــق ـاــــرتك للتحقيــــق باــــأن اجلماعــــات املســــلحة  ١٩٩٣
ـــة  غـــري املاـــروعة ذات الـــدوافع السياســـية، يتـــألف ــــن ممثلـــني ـســـتقلني للحكـو
ينهمـــــا رئـــــيس مجهوريـــــة الســـــلفادور، واحملـــــاـي الـــــوطين للـــــدفاع عـــــن حقـــــوق يع

ــدير شــعبة حقــوق اإلنســان التابعــة لبعثــة ـراقبـــي األـــم املتحـــدة يف  اإلنســان ـو
 السلفادور.

املرفقــة برســالتكم والــيت ســتعطي للفريــق “ املبــادئ”ويؤيــد أعضــاء اللــس 
الــدور الــذي أيضــاً  اللــسوغــري سياســي. ويؤيــد أعضــاء  وحمايــداً  ـســتقالً  طابعــاً 

صداقيته. ون به يف ضمان فعالية التحقيق ـو  تقـو

ـة  ويرى أعضاء اللس أنَّ  مما له أمهية قصوى أن تتخذ كافة التدابري الالـز
لتيسـري ـهمـة الفريــق املاـرتك ـــن أجـل أن تنفـذ علــى الفـور توصــية جلنـة تقصــي 
احلقـــــائق فيمـــــا يتعلـــــق بـــــإجراء حتقيـــــق كاــــــل باـــــأن اجلماعـــــات املســـــلحة غـــــري 

________ 
٣٩ S/26689. 
٤٠ S/26865.املرفق ، 
٤١ S/26866. 

 تاــاً تعاونـاً  املاروعة. وهم يطلبون إىل مجيع األطراف يف السـلفادور أن تتعـاون
  هذا الصدد.يف

وسيواصل أعضاء اللس ـتابعة احلالة يف السلفادور بدقة ويطلبون إليكم 
 ـوافاتم بالتطورات املتعلقة بذه املسألة.

): بيـــــان ــــــن ٣٣٦٠(اجللســـــة  ١٩٩٤نيســـــان/أبريل  ٧املـــــؤرخ  المقـــــرر
 الرئيس

، ـوجَّهـــة إىل رئـــيس جملـــس ١٩٩٤آذار/ــــارس  ٢٨برســـالة ـؤرخـــة 
57Fاألـن

ني العام ـع أعضاء اللس دواعي القلق املستمر فيما ، أـار األـ٤٢
وتتصـل هــذه الاــواغل  الِســلم. يتعلـق بتنفيــذ جوانـب ـعينــة ـــن اتفاقـات

الاــرطة املدنيــة الوطنيــة اجلديــدة واإللغــاء زْع وَ  بــاألـن العــام، مبــا يف ذلــك
التـدرجيي للاــرطة الوطنيــة القدميــة؛ وإعـادة إدـــاا الفئــات املبعــدة، مبــا يف 

املقـــــاتلون الســـــابقون، يف التمـــــع واإلصـــــالحات الدســـــتورية الـــــيت ذلـــــك 
ه بعـد أربعـة األــني العـام علـى أنـَّوشدَّد  أوصت با جلنة تقصي احلقائق.

أشــــهر مل يتحقــــق ســــوى تقــــدم ضــــئيل يف تلــــك الــــاالت. وأعــــرب عــــن 
ــــن الضـــروري التوصـــل إىل اتفـــاق ـســـتكمل بـــني الطـــرفني بـــأنَّ  اعتقـــاده

ين ل حبيـث ال تتعـرض العمليـة ملزيـد املعلَّقـة  تنفيـذ املسـائلباأن جدول ـز
ــة اجلديــدة. وأعــرب عــن أـلــه يف  ـــن التــأخري خــالل االنتقــال إىل احلكـو
أن يتســـــىن للمجلـــــس تأييـــــد جهـــــوده يف هـــــذه الـــــاالت، الـــــيت تتطلـــــب 

 إجراءات على وجه االستعجال.
اً تقريـــر  األــــني العـــام إىل اللـــسقـــدَّم  ،١٩٩٤آذار/ــــارس  ٣١ويف 

ــــي األــــم املتحـــدة يف  ـــة ـراقب ـــة التابعـــة لبعث عـــن أناـــطة الاـــعبة االنتخابي
ـــــق عاــــــاً  الســـــلفادور، عـــــرض فيـــــه تقييمـــــا  ٢٠ليـــــوم االنتخابـــــات، املواف

١٩٩٤58Fآذار/ـارس 

٤٣. 
ه كـان لمـل إجـراء العمليـة واحلملـة وذكر األـني العـام يف التقريـر أنـَّ

التوســـــع اهلائـــــل يف القـــــوائم االنتخـــــابيتني كثـــــري ــــــن اجلوانـــــب اإلجيابيـــــة: 
ــــع  اــــاركة األحــــزاب السياســــية طــــوال العمليــــة وعلــــى مجي االنتخابيــــة، ـو
ـستويات السلطات االنتخابية؛ واملمارسـة السـلمية للحـق يف االنتسـاب 
إىل املنظمات، وللحق يف حريـة التعبـري وللحـق يف االجتمـاع؛ وإعالنـات 

احلمــــالت بــــدون األحــــزاب يف مجيــــع وســــائط اإلعــــالم؛ وإجــــراء أناــــطة 
حــــواد  عنــــف؛ واألداء الســــليم ـــــن جانــــب القــــوات األـنيــــة والقــــوات 
املســلحة. ولكــن كانــت هنــاك صــعوبات جديــة يف تنظــيم عمليــة االقــرتاع 

ــــ وإعـــداد القائمـــة االنتخابيـــة. وكـــان التـــدريب الـــذي ألعضـــاء أفرقـــة دَّم ق
ســتكون ه ومبــا أنَّــ أيضــاً. أكاــاك االقــرتاع وللمــراقبني احلــزبيني غــري كــاف

ه ينبغي إزالة احلاالت جولة ـانية ـن االنتخابات الرئاسية، فإنَّ قريباً  هناك
الصــدد جمموعــة  لت يف اجلولــة األوىل. وعــرض يف هــذاجِّ الاــاذة الــيت ـســ

ـن التوصيات العمليـة املسـتندة إىل اآلراء الـيت أعربـت عنهـا بعثـة ـراقبــي 
________ 

٤٢ S/1994/361. 
٤٣ S/1994/375. 



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٤٧٨

  
 

آذار/ـــارس ـوجَّهـــة  ٢٤األـــم املتحــدة يف الســـلفادور يف رســالة ـؤرخـــة 
 إىل احملكمة االنتخابية العليا.

ــــع أنَّ  الوضــــوح الاــــديد للماــــاكل وتــــواتر هــــذه املاــــاكل الــــيت  ـو
شوهدت يف يوم االنتخابات رمبا يكون قد ساعد على ترك انطباع سليب 

خمالفــات  األـــني العــام علــى أنَّ شــدَّد  بوجــه خــاص عــن العمليــة الكليــة،
تزييـــف كبـــري  ينبغـــي أن ال تؤخـــذ علـــى أ�ـــا األصـــول املرعيـــة الـــيت ذـكـــرت

ه فيما يتعلق باالنتخابـات الرئاسـية مل يقـم أي حـزب لالنتخابات. بل إنَّ 
ل ـراقبو بعثة ـراقبـي األـم املتحدة يف السلفادور برفض النتائج ومل يسجّ 

أي إجراءات احتيالية ميكن أن يكون هلا تأـري كبري علـى النتيجـة. وفيمـا 
ر ت اجلمعيـــــــة وانتخابـــــــات البلـــــــديات، ينبغـــــــي أالَّ يتعلـــــــق بانتخابـــــــا  تــــــــؤ

اً  لبيان أدىل ووفقاً  .التحديات احمللية على صحة العملية االنتخابية عمـو
آذار/ــــارس، فـــإن االنتخابـــات  ٢١املمثـــل اخلـــاص لألــــني العـــام يف  بـــه
ـــافس واألــــن. أـ  ـــة، والتن جريـــت يف ظـــل ظـــروف ـالئمـــة ــــن حيـــث احلري

قصــور اخلطــرية فيمــا يتعلــق بــالتنظيم والاــفافية وعلــى الــرغم ـــن أوجــه ال
 ه ميكن اعتبار االنتخابات ـقبولة.اللتني سبقت اإلشارة إليهما فإنَّ 

، أدرا ١٩٩٤نيســــــان/أبريل  ٧، املعقــــــودة يف ٣٣٦٠ويف اجللســــــة 
جملـس األـــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األــني العــام والرســالة املوجهــة ـــن 

وأدىل الــرئيس (نيوزيلنــدا) بالبيــان التــايل  األـــني العــام إىل رئــيس اللــس.
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٤٤: 
لقــد تلقــى جملــس األـــن تقريــر األـــني العــام عــن قيــام بعثــة ـراقبـــي األـــم 

ــــات يف الســــلفادور يف  آذار/ـــــارس  ٢٠املتحــــدة يف الســــلفادور برصــــد االنتخاب
الـــيت  ١٩٩٤آذار/ــــارس  ٢٨. كمــا تلقـــى رســـالة األــــني العـــام املؤرخـــة ١٩٩٤
ــ يف الِســلم  ه فيهــا انتباهــه إىل قلقــه املســتمر إزاء املاــاكل يف تنفيــذ اتفاقــاتيوجِّ

 السلفادور.

ويهنـــا جملـــس األــــن شـــعب الســـلفادور باالنتخابـــات الســـلمية والتارخييـــة 
املمثـــل اخلـــاص لألــــني  . ويالحـــظ أنَّ ١٩٩٤آذار/ــــارس  ٢٠جريـــت يف الـــيت أـ 

جريــــت يف أن االنتخابـــات الـــيت أـ  ١٩٩٤آذار/ ــــارس  ٢١العـــام قـــد أعلـــن يف 
ــاً  قــد ١٩٩٤آذار/ــارس  ٢٠ يف ظـل ظــروف ـالئمــة ـــن حيــث ـأجريــت عمـو

االنتخابــــات ميكــــن أن تعتــــرب ـقبولــــة بــــالرغم ـــــن  احلريــــة والتنــــافس واألـــــن وأنَّ 
ـــن الاـــوائب اخلطـــرية املتعلقـــة بـــالتنظيم والاـــف افية. ويطلـــب جملـــس األــــن إىل ـَ

يلـــزم ــــن تـــدابري، علـــى النحـــو الـــذي أوصـــى بـــه األــــني  يعنـــيهم األــــر اختـــاذ ــــا
ـــن مث ضـــمان  ـــة األوىل ـو العـــام، لتـــدارك تلـــك املخالفـــات الـــيت ظهـــرت يف اجلول
التعبــــــري عـــــــن إرادة الاــــــعب باـــــــكل حقيقــــــي وبـــــــال ـنــــــازع يف اجلولـــــــة الثانيـــــــة 

 .١٩٩٤يسان/أبريل ن ٢٤لالنتخابات الرئاسية يف 

وياــارك األـــني  الِســلم. ويــدعو جملــس األـــن إىل التنفيــذ التــام التفاقــات
زال يســتلزم حتقيــق تقــدم فيمــا يتعلــق  األـــر ـــابــأنَّ  العـام يف اإلعــراب عــن القلــق

آذار/ــــــارس  ٢٨بتنفيــــذ النقــــاط الــــيت أبرزهــــا األـــــني العــــام يف رســــالته املؤرخــــة 
الاـــرطة املدنيـــة زْع وَ  يف ذلـــك ن العـــام، مبـــاســـيما فيمـــا يتصـــل بـــاألـ وال ١٩٩٤

________ 
٤٤ S/PRST/1994/15. 

الوطنية اجلديدة وإلغاء الاـرطة الوطنيـة علـى ـراحـل؛ وإعـادة إدــاا اجلماعـات 
املبعـــدة، مبــــا يف ذلـــك املقــــاتلون الســــابقون، يف التمـــع عــــن طريـــق نقــــل ـلكيــــة 
األراضـــي وغريهـــا ــــن الـــرباـج؛ واإلصـــالحات الدســـتورية الـــيت أوصـــت بـــا جلنـــة 

قائق، وال سـيما فيمـا يتعلـق بإصـالح النظـام القضـائي. وحيـث جملـس تقصي احل
األـن ـن يعنيهم األـر على بذل كل جهد ممكن لضمان تفادي أي تـأخريات 
أخـــرى يف تلـــك الــــاالت وتـــدارك االخــــتالالت حـــىت تســــتعيد العمليـــة الــــزخم، 

الِسـلم  على الوجه التام وتتحقق أهداف اتفاقـاتالِسلم  ذ أحكام اتفاقاتنفَّ وتـ 
 على الوجه األكمل.

 ٩٢٠): القـــرار ٣٣٨١(اجللســـة  ١٩٩٤أيار/ــــايو  ٢٦املـــؤرخ  المقـــرر
)١٩٩٤( 

) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٨٨بـــالقرار وعمـــًال  ،١٩٩٤أيار/ــــايو  ١١يف 
 األـــني العــام إىل جملــس األـــنقــدَّم  ،١٩٩٣تاــرين الثــاين/ نــوفمرب  ٣٠
املتحـدة يف السـلفادور أـنـاء آخر يصف أناطة بعثة ـراقبــي األــم تقريراً 

نيســـــــان/أبريل  ٣٠إىل  ١٩٩٣تاـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب  ٢١الفـــــــرتة ــــــــن 
١٩٩٤ 60F

 الِسلم. لتنفيذ اتفاقات سرداً أيضاً  . وتضمَّن التقرير٤٥
ــر األـــني العــام يف التقريــر ــة بــأنَّ  وذكَّ املفاوضــات املكثفــة ـــع احلكـو

ـــــوجبهـــــة فارابونـــــدو ــــــاريت تـ   ١٩٩٣األول/ديســـــمرب كـــــانون   ٨ت يف وجِّ
بإناــاء فريــق ـاــرتك للتحقيــق باــأن اجلماعــات املســلحة غــري املاــروعة 

تقريــراً  ذات الــدوافع السياســية. وكــان ـــن املقــرر أن يرفــع الفريــق املاــرتك
. وأشار األـني ١٩٩٤عن استنتاجاته وتوصياته يف �اية شهر أيار/ـايو 

ـــر األخـــري لاـــعبة وفقـــاً  ه،العـــام إىل أنَّـــ حقـــوق اإلنســـان، مل يتكـــرر للتقري
حدو  جرائم قتل مماـلـة لتلـك الـيت ارتكبـت خـالل األشـهر األخـرية يف 

ه بــالرغم ـــن هــذا التحســن النســيب يف حالــة ، ولكنــه قــال إنَّــ١٩٩٣عــام 
حقــــوق اإلنســــان، تتواصــــل انتهاكــــات احلــــق يف احليــــاة ويف اإلجــــراءات 

ه إىل أنـَّأيضـاً  ارالقانونية الواجبة وغـري ذلـك ــن احلقـوق األساسـية. وأشـ
أول انتخابـات يف السـلفادور يف  ١٩٩٣آذار/ـارس  ٢٠يف ـأجريت  قد

فــرتة ـــا بعــد انتهــاء الصــراع يف ظــل ظــروف ـقبولــة، بصــورة عاـــة، بــدون 
حدو  أي أعمال عنف ذات شأن، بالرغم ــن اكتاـاف أوجـه قصـور 

يكن هلـا أي هذه األـور مل   أنَّ خطرية فيما يتعلق بالتنظيم والافافية إالَّ 
نيســــان/أبريل  ٢٤جريــــت جولــــة ـانيــــة يف أـــــر علــــى النتــــائج النهائيــــة. وأـ 

انـــدو كالــديرون ســـول، الـــذي  ١٩٩٤ وأســفرت عـــن انتخــاب الســـيد أـر
 .١٩٩٤حزيران/يونيه  ١سيتوىل ـهام ـنصبه يف 

ع اعرتاف األـني العام كانت هناك جوانب تقـدم ـلحوظـة، بأنَّه   ـو
فارابونـــــدو ــــــاريت يف احليـــــاة السياســـــية يف حتقـــــق أمههـــــا يف دــــــج جبهـــــة 

كانــت هنــاك أوجــه قصــور  هالســلفادور، ويف إمتــام االنتخابــات، ذكــر أنَّــ
بســـبب التـــأخريات يف تنفيـــذ اجلـــدول الِســـلم  شـــديدة يف تنفيـــذ اتفاقـــات
ـــر ين املتفـــق عليـــه. وذكَّ ين الـــذي شـــكلبـــأنَّ  الــــز ــــن جـــزًءا  اجلـــدول الــــز

________ 
٤٥ S/1994/561. 
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يكــــــون قـــــد مت تنفيــــــذ مجيـــــع جوانــــــب يــــــنص علـــــى أن الِســـــلم  اتفاقـــــات
ــة اجلديــدة ـهاـهــا. واالســتثناءان تقريبــاً  االتفاقــات قبــل أن تتــوىل احلكـو
الارطة املدنية الوطنية وتسريح الاـرطة الوطنيـة احلاليـة زْع وَ  الرئيسيان مها

ــــه و  ٢٨املقــــرر إمتاـهمــــا يف  ــــوبر، علــــى  ٣١متوز/يولي تاــــرين األول/أكت
ة األراضــي الــذي ســيتعني متديــد تنفيــذه حــىت التــوايل، وبرنــاـج نقــل ـلكيــ

. وهـذا سيســتلزم اسـتمرار وجـود بعثــة ـراقبــي األــم املتحــدة ١٩٩٥عـام 
 .١٩٩٤حزيران/يونيه  ١يف السلفادور بعد 

ة تتسـم بقـدر ــن األمهيـة يسـتلزم بدرجـة أكـرب  واملسائل غري احملســو
فيــة للتحقــق اســتمرار وجــود بعثــة املــراقبني لفــرتة أخــرى، ـتمتعــة بقــدرة كا

ــــن االتفاقـــات، وجلعـــل ـســـاعيها احلميـــدة املعلَّقـــة  ــــن تنفيـــذ األحكـــام
ـتاحة للمساعدة يف تذليل الصعوبات اليت قد تناأ يف هذا الاأن. ويف 

ــر األـــني العــام ــة الســلفادور بأنَّــه  هــذا الصــدد، ذكَّ عنــدـا طلبــت حكـو
يف أوائــل عــام وجبهــة فارابونــدو ـــاريت للتحريــر الــوطين ـــن األـــني العــام، 

، ـسـاعدتما يف جهودمهــا الراـيــة إىل التوصـل إىل حــل تفاوضــي ١٩٩٠
ال تقتصر على وقف املواجهة املسـلحة  ما حددتا أهدافاً لصراعهما، فإ�َّ 

تعزيــز الدميقراطيــة، واالحــرتام املطلــق حلقــوق أيضــاً  فحســب، بــل تاــمل
 إىل أنَّ أيضـــــاً  اإلنســـــان، وإعـــــادة توحيـــــد التمـــــع الســـــلفادوري. وأشـــــار

ناـــــــئت للتحقـــــــق ــــــــن ـراقبــــــــي األــــــــم املتحـــــــدة يف الســـــــلفادور أـ  بعثـــــــة
لالتفاقـــــــــات وتعزيـــــــــز ذلـــــــــك االـتثـــــــــال. وهـــــــــذه االتفاقـــــــــات  االـتثـــــــــال

توصيات جلنة أيضاً  ككل، بل تاملالِسلم   فحسب اتفاقات تامل ال
يلــزم متديــد واليــة بعثــة ـراقبـــي بأنَّــه  تقصــي احلقــائق. وأعــرب عــن اعتقــاده

حـــــــىت  الســـــــلفادور ملـــــــدة ســـــــتة أشـــــــهر أخـــــــرى، أي املتحـــــــدة يفاألــــــــم 
. وخـالل تلـك الفـرتة سيسـتمر ختفـيض ١٩٩٤ تارين الثاين/نوفمرب ٣٠

ـــة بالســـرعة الـــيت يســـمح بـــا تنفيـــذ االتفاقـــات الـــيت مل ميتثـــل  حجـــم البعث
 بعد. هلا

ـــة الســـلفادور، ومجيـــع  ويف الوقـــت ذاتـــه، ناشـــد األــــني العـــام حكـو
رى، أن تبــــذل ـــــا يلــــزم ـــــن جهــــد لكفالــــة تنفيــــذ األطــــراف املعنيــــة األخــــ

 التزاـاتـــا املتبقيـــة بأقـــل ــــا ميكـــن ــــن التـــأخري. وقـــال يف هـــذا الصـــدد إنَّ 
، هـي: االتفـاق علـى تــدابري عـاجالً  هنـاك أربعـة جمـاالت تتطلـب اهتماـــاً 

لتعزيـــز الطـــابع املــــدين للاـــرطة املدنيــــة الوطنيـــة وزيــــادة قواتـــا؛ والتعجيــــل 
؛ ١٩٩٤وطنيـة، وإجنـاز هـذه العمليـة حبلـول �ايـة عـام بتسـريح الاـرطة ال

ــــ ة املتعلقــــة باملســــتوطنات الباــــرية؛ ووضــــع ترتيبــــات وحــــل املاــــكلة امللحَّ
 تكفــــل ملــــن حيصــــلون علــــى صــــكوك ـلكيــــة أراض مبوجــــب برنــــاـج نقــــل

 علــــــى االئتمانــــــات الزراعيــــــةأيضـــــاً  ـلكيـــــة األراضــــــي إـكانيــــــة احلصــــــول
 لبنـــاء  العـــام إىل االحتياجـــات املاليـــةواملســـاعدة التقنيـــة. مث تطـــرق األــــني

أن يواصــل  بعــد انتهــاء الصــراع، فناشــد التمــع الــدويل ـــرة أخــرىالِســلم 
 لم.الدعم املايل للرباـج املتصلة بالسِ 

ـــــــــــيس  ١٩٩٤أيار/ــــــــــــايو  ٢٤وبرســـــــــــالة ـؤرخـــــــــــة  ـوجَّهـــــــــــة إىل رئ
61Fاألــــــن جملـــــس

أيار/ـــــــايو  ١٩يف بأنـَّــــه  ، أبلــــــغ األــــــني العـــــام اللــــــس٤٦
________ 

٤٦ S/1994/612. 

ــــة توصــــل ــــا عملي جــــدول ”يف الســــلفادور إىل اتفــــاق باــــأن الِســــلم  طرف
ــــين  أيضــــاً  . وأبلــــغ اللــــس62F٤٧“قــــةأهــــم االتفاقــــات املعلَّ  لتنفيــــذجديــــد  ـز
لــــــه تأكيــــــد التزاـــــــه الاخصــــــي كــــــرَّر   رئــــــيس الســــــلفادور املنتخــــــب بــــــأنَّ 
ــــــبا ــــــالسِ  اتفـــــاق روطــــ ــــــورغبتلم ــــ ـــــه يف أن تـ ــ ــــــذ هنفَّ ــــــذه االتفـــ اقات دون ــ
 اء.ــإبط

، أدرا ١٩٩٤أيار/ـــــــــايو  ٢٦، املعقــــــــودة يف ٣٣٨١ويف اجللســــــــة 
جملـس األـــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األــني العــام والرســالة املوجهــة ـــن 
ه األـني العام إىل رئـيس جملـس األــن. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، وجَّـ
الرئيس (نيجرييا) انتباه أعضاء اللس إىل نص ـاروع قرار كان قد أـعد 

63Fأـناء ـااورات اللس السابقة

٤٨. 
اخلطوة اليت  وحتد  ممثل الواليات املتحدة قبل التصويت، فقال إنَّ 

ـــــي األـــــم املتحــــدة يف  ــــة ـراقب ــــد واليــــة بعث ــــوم بتجدي يتخــــذها اللــــس الي
السلفادور ال تعين فقط النجاح املسـتمر هلـذه العمليـة بالنسـبة للمجتمـع 

لنصــر لاــعب الســلفادور. وأعــرب الــدويل، وإمنــا تعــين أكثــر ـــن ذلــك، ا
ــع ذلــك، فقــد الِســلم، عــن ترحيبــه بــالتزام الــرئيس املنتخــب باتفاقــات  ـو

يـــزال هنـــاك الكثـــري ممـــا ينبغـــي عملـــه، لتنفيـــذ العناصـــر  ه العلـــى أنَّـــشـــدَّد 
بعثــة بـأنَّ  األساسـية هلـذه االتفاقـات. وأعـرب عـن اعتقـاد أفـراد وفـد بلـده

ور ميكـــن أن تواصـــل تقـــدمي املســـاعدة ـراقبــــي األــــم املتحـــدة يف الســـلفاد
الضــرورية واملاــورة وأ�ــا ســتفعل ذلــك خــالل املرحلــة النهائيــة ـــن تنفيــذ 

 تلك العملية. 
بـاعتزام األــني العـام االسـتمرار يف ختفـيض عـدد أفــراد أيضـاً  ورحـب

على وشدَّد  بعثة ـراقبـي األـم املتحدة يف السلفادور ـع حتقيق أهدافها.
ســتمر لنفقــات بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة، وهــي عنصــر أمهيــة الرصــد امل

64Fهام يف اإلدارة السليمة ألية عملية ـن عمليات حفظ السلم

٤٩. 
 ورأى ممثــل الصــني أن جتربــة األـــم املتحــدة يف الســلفادور تثبــت أنَّ 

وقبل أي شيء آخـر، علـى ــا إذا   يعتمد، أوالً الِسلم  جناح عملية حفظ
بالصــــدق واإلرادة السياســــية حلــــل النــــزاع كانــــت أطــــراف النــــزاع تتحلــــى 

هو الِسلم  وحتقيق الوفاق. ويف التحليل األخري، فإن دور عمليات حفظ
عزّ  65Fز هلادور تكميلي للعملية ـو

٥٠. 
وأعـــرب ممثلـــو الربازيـــل وإســـبانيا واألرجنتـــني عـــن تأييـــدهم لتجديـــد 
أناــــطة التحقــــق واملســــاعي احلميــــدة الــــيت تقــــوم بــــا بعثــــة ـراقبـــــي األـــــم 

 تحــــدة يف الســـــلفادور، يف تلـــــك اللحظـــــات احلامســـــة األمهيـــــة يف تعزيـــــزامل
ين الِســلم  يف الســلفادور. ودعــوا الطــرفني إىل االـتثــال التــام للجــدول الـــز

66Fاجلديد الذي وافقا عليه

٥١. 
________ 

 املرجع نفسه، املرفق. ٤٧
 .S/1994/613ملرجع نفسه، املرفق ا ٤٨
٤٩ S/PV.3381 ،  ٢الصفحة. 
 .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان  ٥٠
(إســــــــبانيا)؛  ٥إىل  ٣(الربازيــــــــل)؛ والصــــــــفحات  ٣املرجــــــــع نفســــــــه، الصــــــــفحة  ٥١

 (األرجنتني). ٦و  ٥والصفحتان 
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ه بـإجراء االنتخابـات يف وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن اعتقاده أنَّ 
املبــــدأ قــــد أجنــــزت ـهمتهــــا الســــلفادور، تكــــون هــــذه البعثــــة ـــــن حيــــث 

ه مثــة حاجــة، يف الوقــت نفســه، إىل ـاــروع القــرار ألنَّــ الرئيسـية. وقــال إنَّ 
ق ه يعلِّـــال تـــزال هنـــاك ـاـــاكل مل جيـــر حلهـــا بعـــد االنتخابـــات. وقـــال إنَّـــ
تاــرين  ١أمهيــة كــربى علــى مجلــة أـــور ـنهــا تقــدمي األـــني العــام حبلــول 

بعثـــة بواليتهــــا وإجنازهــــا، وعــــن لتقريــــر عــــن وفــــاء ال ١٩٩٤الثـــاين/نوفمرب 
ـــــة لســـــحبها تـــــدرجيياً  عـــــن إعـــــداد األــــــني العـــــام، وأيضـــــاً  ،الطرائــــق الالـز

ـة لتقـدمي  بالتاـاور ــع الوكـاالت املتخصصـة ذات الاـأن، للطرائـق الالـز
لفـرتة ــا بعـد البعثـة.  الِسـلم، املساعدة إىل السلفادور، يف إطـار اتفاقـات

ـــن شـــأن ذلـــك أن ـــيح انتقـــاالً  ـو ـــة حلفـــظ اً سلســـ يت إىل الِســـلم  ــــن عملي
الناـاط العــادي للوكــاالت املتخصصــة التابعــة لألـــم املتحــدة بغيــة تقــدمي 

67Fاملساعدة إىل هذا البلد

٥٢. 
مــد اإلمجــاع بوصــفه رح ـاــروع القــرار للتصــويت واعتـ وبعــد ذلــك طـــ

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٤( ٩٢٠القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

 ،١٩٨٩متوز/يوليه  ٢٧) املؤرخ ١٩٨٩( ٦٣٧إىل قراره  إذ ياري
 ٢٠) املــــــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٣إىل قراراتـــــــــــــــــــــــه  أيضـــــــــــــــــــــــاً  وإذ ياـــــــــــــــــــــــري

أيلول/ســــــــــــــــــــــــبتمرب  ٣٠) املــــــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩١( ٧١٤، و ١٩٩١ أيار/ـــــــــــــــــــــــــايو
ــــــــــاير   ١٤) املــــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٢٩ و ،١٩٩١ ، و ١٩٩٢كــــــــــانون الثــــــــــاين/ ين
 ٧٩١، و ١٩٩٢تاـــــــــــــــــــرين األول/أكتـــــــــــــــــــوبر  ٣٠) املـــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٨٤
) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٣٢، و ١٩٩٢تاــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠املــؤرخ  )١٩٩٢(
تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٨٨ ، و١٩٩٣ أيـــار/ ــــايو ٢٧

١٩٩٣، 
، ١٩٩٣آذار/ ــــارس  ١٨إىل بياناتـــه الرئاســية املؤرخـــة  وإذ ياــري كـــذلك

، ١٩٩٣تاـــــــــــــــــــــــرين الثـــــــــــــــــــــــاين/نوفمرب  ٥، و ١٩٩٣حزيران/يونيـــــــــــــــــــــــه  ١١ و
 ،١٩٩٤نيسان/أبريل  ٧ و

 ،١٩٩٤أيار/ـايو  ١١يف تقرير األـني العام املؤرخ  وقد نظر
 ١٩٩٤آذار/ ــارس  ٣١يف تقريري األـني العام املـؤرخني  أيضاً  وقد نظر

 عن ـراقبة العملية االنتخابية، ١٩٩٤أيار/ـايو  ٤ و
ــــــــــاح ــــــــــة االنتخابيــــــــــة بنجــــــــــاح يف  وإذ يالحــــــــــظ ـــــــــــع االرتي إجنــــــــــاز العملي

ـــــر علـــــى نتـــــائج االرغم ــــــن املخالفـــــات بـــــ الســـــلفادور، لـــــيت مل يكـــــن هلـــــا أي أـ
اً   ،االنتخابات عمـو

اجلهود املستمرة اليت يبذهلا األــني العـام ــن أجـل  وإذ يالحظ ـع التقدير
ـــة الســـلفادور وجبهـــة دعـــم التنفيـــذ التـــام واملبكـــر لالتفاقـــات الـــيت وقَّ  عتهـــا حكـو
وتوطيده وتاـجيع املصـاحلة الِسلم  فارابوندو ـاريت للتحرير الوطين بدف صون

 يف السلفادور،

________ 
 .٦، الصفحة فسهناملرجع  ٥٢

مبــا الحظــه األـــني العــام ـــن أوجــه التقــدم امللموســة يف عمليــة  وإذ يرحــب
املصـــاحلة الوطنيـــة، وال ســـيما إدــــاا جبهـــة فارابونـــدو ــــاريت للتحريـــر الـــوطين يف 

 للسلفادور، احلياة السياسية
ــــذ عــــدة عناصــــر هاـــــة ـــــن  وإذ يقلقــــه ــــأخري يف تنفي اســــتمرار حــــاالت الت

نهـــا، يف مجلــة أــــور،الِســـلم  اتفاقــات الاـــرطة املدنيـــة زْع وَ  علـــى الوجــه التـــام، ـو
الوطنية واالستغناء التدرجيي عن الارطة الوطنية، واملسائل املتصـلة بنقـل ـلكيـة 

عــوقي احلــرب يف  التمــع املــدين، األراضــي، وإعــادة إدـــاا املقــاتلني الســابقني ـو
 وعدة توصيات ـقدـة ـن جلنة تقصي احلقائق،

ــــاح ــــة وإذ يالحــــظ ـــــع االرتي ، يف هــــذا الســــياق، إبــــرام اتفــــاق بــــني حكـو
، ١٩٩٤أيار/ـــايو  ١٩السـلفادور وجبهـة فارابونـدو ــاريت للتحريـر الـوطين، يف 
ين لتنفيذ أهم االتفاقات املعلقة،  باأن اجلدول الـز

تأكيـــده أــــام كـــرَّر   الســـلفادور املنتخـــب، الـــذي بـــالتزام رئـــيس وإذ يرحـــب
وبـدعم املصـاحلة الِسلم  األـني العام، باالـتثال على الوجه التام جلميع اتفاقات

أيار/ــــايو  ٢٤غ عنـــه يف رســالة األـــني العــام املؤرخــة الوطنيــة، علــى النحــو املبلّــ
١٩٩٤، 

الســلفادور، وإذ بأعمــال بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف  أيضــاً  وإذ يرحــب
 واملصاحلة يف السلفادور،الِسلم  يالحظ أمهيتها احليوية بالنسبة لعملية

التأكيــد علــى ضـرورة أن يســتمر، يف عمليــة حفـظ الســالم هــذه   وإذ يكـرر
كما يف سائر عمليات حفظ السالم، رصـد النفقـات بدقـة يف أـنـاء هـذه الفـرتة 

 اليت يتزايد فيها الطلب على ـوارد حفظ السالم،
أيـــار/  ٤آذار/ ـــارس و  ٣١بتقــارير األــــني العــام املؤرخـــة  يرحــب - ١
 ؛١٩٩٤أيار/ـايو  ١١ و ـايو

جريتــا يف اجلــولتني األوىل والثانيــة ـــن االنتخابــات قــد أـ بــأنَّ  يرحــب - ٢
 فر احلرية والتنافس واألـن؛اظل ظروف ـالئمة ـن حيث تو 

تـنفَّـــذ  ملالِســلم  عــن القلــق ألن العناصـــر اهلاـــة يف اتفاقــات يعــرب - ٣
 بصورة جزئية؛ بعد إالَّ 
تأييده لألـني العام يف استخدام ـسـاعيه احلميـدة  يؤكد ـن جديد - ٤

 يف السلفادور يف وقت ـبكر؛الِسلم  يف سبيل إجناز عملية
إىل كل ـن يعنيه األـر التعاون على الوجـه التـام ــع املمثـل  يطلب - ٥

ــع بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور يف املهمــة  اخلــاص لألـــني العــام ـو
 املنوطة بما للتحقق ـن تنفيذ الطرفني اللتزاـاتما؛

ـــــــدو ــــــــاريت للتحريـــــــر  حيـــــــث - ٦ ـــــــة الســـــــلفادور وجبهـــــــة فارابون حكـو
ين لتنفيـذ أهـم االتفاقـات على االـتثال ب الوطين دقة لالتفاق باأن اجلـدول الــز
 املعلقة؛
علـى  إىل األـني العام، يف هذا السياق، إبقـاء جملـس األــن يطلب - ٧
فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفــاق املــذكور يف احملــَرز  حســب االقتضــاء، بالتقــدم ِعلــم،
 ١٩٩٤آب/أغســطس  ٣١يتجــاوز  أعــاله، وتقـدمي تقريــر يف ـوعـد ال ٦الفقـرة 

ين وعــن املســائل األخــرى ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك  عــن االـتثــال للجــدول الـــز
 التدابري املتخذة الحتواء تكاليف البعثة؛



 ٤٨١ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

احلاجة إىل ضمان املراعاة الدقيقة لألحكام املتعلقـة بالاـرطة  يؤكد - ٨
يف إطـار التحقـق املناســب ــن جانـب األـــم  الِسـلم، واألــن العـام ــن اتفاقــات

عن تعزيز الطابع املـدين فضًال  املتحدة، وال سيما إجناز تسريح الارطة الوطنية،
ــــة وفقــــاً  للاــــرطة املدنيــــة الوطنيــــة، ين الــــذي اتفقــــت عليــــه حكـو للجــــدول الـــــز

 السلفادور واجلبهة؛
ه كـــل ــــن يعنيـــه األــــر علـــى إزالـــة مجيـــع العقبـــات الـــيت تواجـــ  حيـــث - ٩

تنفيــذ بــراـج نقــل ـلكيـــة األراضــي ـــن مجيــع جوانبهـــا، حــىت يتســىن إجنازهـــا يف 
ين الذي اتفق عليه الطرفان؛  حدود اجلدول الـز

احلاجة إىل التعجيل برباـج إعادة إدـاا املقاتلني السابقني  يؤكد - ١٠
ين الذي اتفق عليه الطرفان؛طبقاً  ـن كال اجلانبني  للجدول الـز

احلاجـــة إىل التنفيـــذ التـــام ويف املواعيـــد احملـــددة  جديـــديؤكـــد ــــن  - ١١
 لتوصيات جلنة تقصي احلقائق؛

عـــن املؤسســـات الدوليـــة العاـلـــة يف فضـــًال  مجيـــع الـــدول، حيـــث - ١٢
لتنفيذ مجيـع جوانـب دعماً  وبسخاء ـيداين التنمية والتمويل، على املسامهة فوراً 

 اتفاقات السلم؛
 ١٩٩٤تاــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠ىت متديــد واليــة البعثــة حــ يقــرر - ١٣

 ؛١٩٩٤أيار/ـايو  ١١أوصى با األـني العام يف تقريره املؤرخ  بالاروط اليت
عـــــن البعثـــــة، حبلـــــول تقريـــــراً  إىل األــــــني العـــــام أن يقـــــدم يطلـــــب - ١٤

، مبـــا يف ذلـــك عـــن الوفـــاء بواليتهـــا وإجنازهـــا، ١٩٩٤تاـــرين الثـــاين/ نـــوفمرب  ١
ويـــدعو األــــني العـــام إىل أن يعـــد، بالتاـــاور ــــع  ،وعـــن طرائـــق ســـحبها تـــدرجيياً 

الوكــاالت املتخصصـــة ذات الصـــلة، طرائـــق تقـــدمي املســـاعدة إىل الســـلفادور، يف 
 يف الفرتة التالية النسحاب البعثة؛ الِسلم، إطار اتفاقات
 إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر - ١٥

 وحتـــد  ممثـــل فرنســــا بعـــد التصـــويت فقــــال إن بعثـــة ـراقبــــي األـــــم
املتحــدة يف الســلفادرو تتمتــع بثقــة الطــرفني الكاـلــة بغيــة اإلشــراف علــى 

ــن  الِســلم، بعــض جوانــب اتفاقــات وال ســيما يف ـيــدان األـــن العــام. ـو
 اجلوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة التفاقـات جهة أخرى، فهو يعتقـد أنَّ 

، ميكــن ـعاجلتهــا عــن ١٩٩٥والــبعض ـنهــا قــد ينتهــي بعــد عــام  الِســلم،
ـــذا حتـــث فرنســـا  طريـــق الوكـــاالت املتخصصـــة التابعـــة لألــــم املتحـــدة. ول
األـانـــة العاــــة علـــى ـفاحتـــة هـــذه املؤسســـات، وال ســـيما برنـــاـج األــــم 

ـام املتحدة اإلمنائي، يف األـر، ـن أجل اختاذ إجراءات تسـمح بتسـلّ  م ـز
 الِسلم. ثة يف السلفادور خالل ـرحلة تعزيزاألـور ـن البع
وارد املنظمة األـم املتحدة ـطلوبة يف مجيع أحناء ال وقال إنَّ  عامل. ـو
مة ويتعـــني أن حنـــتفظ بـــا كـــي تســـتعمل يف احلـــاالت ذات شـــحيحة وقيــــِّ 
لـــذلك، يتعــني علــى جملــس األـــن أن يعـــرف   الِســلم. حبفــظ الصــلة حقــاً 

68Fالظروف تربر استمرارها تعود كيف ينهي عملية عندـا ال

٥٣. 
التمع الدويل ميكنه أن يواصل تقدمي  وقال ممثل اململكة املتحدة إنَّ 

وينبغــــي أن يفعــــل  الِســــلم، الســــلفادور يف تنفيــــذ اتفاقــــات املســــاعدة إىل
________ 

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان  ٥٣

عن العمل الذي يتعني أن يقـوم بديًال  ه ال ميكنه أن يصبحذلك، غري أنَّ 
 يفعـل ذلـك. ولبعثـة ـراقبــي األـــم بـه السـلفادوريون أنفسـهم، وينبغـي أالَّ 

املتحـــــدة يف الســـــلفادور واجبـــــات هاــــــة عليهـــــا أن تؤديهـــــا يف األشــــــهر 
القادـة. ولكنها تقوم بإ�اء عملها بنفسها؛ وعملية إ�ائها جيب كذلك 

. وســيكون دور األـــم املتحــدة املســتقبلي يف الســلفادور دـاً ان تتحــرك قـــ
ولــيس يف حفــظ الســالم. وســتدعم يف ـيــداين التنميــة وحقــوق اإلنســان 

ـــه بلـــده اجلهـــود الدوليـــة الراـيـــة إىل إناـــاء إطـــار ـنســـق الســـتمرار  حكـو
ـســـاعدة األــــم املتحـــدة للســـلفادور حاملـــا تنســـحب بعثـــة ـراقبــــي األــــم 

69Fاملتحدة يف السلفادور

٥٤. 
تكمن يف  املسألة ال وحتد  الرئيس، بصفته ممثل نيجرييا، فقال إنَّ 

اكتملــت ـهمتهــا. بــل تكمــن املســألة يف كيفيــة اختتــام إ�ــاء البعثــة الــيت 
ــــدو أنَّــــ ــــت عمليــــة ناجحــــة، أو ـــــا يب ــــة ناجحــــة، بأســــلوب وبتوقي ه عملي

ــــذات  ال تصــــبح بمــــا اإلجــــراءات الــــيت يتخــــذها جملــــس األـــــن ـنافيــــة ل
70Fغرضها

٥٥. 

): بيــان ـــن ٣٤٢٥(اجللســة  ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ١٦املــؤرخ  ررـــــالمق
 الرئيس

) ١٩٩٤( ٩٢٠بــــــالقرار وعمــــــًال  ،١٩٩٤آب/أغســــــطس  ٢٦يف 
تقريــراً  األــني العــام إىل جملـس األـــنقــدَّم  ١٩٩٤ أيــار/ ــايو ٢٦املـؤرخ 

71Fآخــر عــن بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور

 ن التقريــرمَ . وتضــ٥٦
وكــذلك الِســلم  النابعــة ـــن اتفاقــاتاملعلَّقــة  حلالــة تنفيــذ االلتزاـــاتســرداً 

 لتخفيض حجم البعثة واحتواء تكاليفها.اخلطوات املتخذة 
ه ـنـذ بـدء ذكـر األــني العـام أنـَّ الِسلم، وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات
ه اختــذ خطــوات ، فإنَّــ١٩٩٤حزيران/يونيــه  ١واليــة رئــيس الســلفادور يف 

ه جــــرى ويبــــدو أنَّــــ املعلَّقــــة. الِســــلم لضــــمان االـتثــــال ألحكــــام اتفاقــــات
ال األــن العـام. فبعـد أن كاـفت أحـدا  التوصل إىل نقطة حتوُّل يف جمـ

اآلونـــة األخـــرية عـــن اشـــرتاك أفـــراد أو مجاعـــات ــــن داخـــل جهـــاز األــــن 
ـــة إىل التنديـــد بوجـــود اجلرميـــة  العـــام يف أناـــطة إجراـيـــة ســـارعت احلكـو
املنظمــة وأعربــت عــن تصــميمها علــى اختــاذ إجــراءات حامســة ضــد مجيــع 

أن يؤدي تعيني نائـب وزيـر   يف ذلك. وعالوة على هذا، يتوقعنياملارتك
ـدير عـام الاـرطة املدنيـة الوطنيـة اجلديـد إىل تقويـة  األـن العام اجلديـد ـو

التعجيـــل أيضـــاً  تلـــك املؤسســـة وحتســـني أدائهـــا. وقـــرر رئـــيس الســـلفادور
بتسريح الارطة الوطنية. وأجنز الفريق املارتك، الـذي أناـا للتحقيـق يف 

الدوافع السياسية، عمله  ذات ـوضوع اجلماعات املسلحة غري املاروعة
وقــدم تقريــره بعــد متديــد واليتــه ملــدة شــهرين. وذكــر األـــني العــام كــذلك 

، مباــاركة جبهــة ١٩٩٤أيار/ـــايو  ١اجلمعيــة التاــريعية تعمــل، ـنــذ  أن
فارابوندو ـاريت للتحرير الوطين باعتبارها ـاين أكرب قوة سياسـية يف البلـد 

________ 
 .٨و  ٧ الصفحتان املرجع نفسه، ٥٤
 .٨املرجع نفسه، الصفحة  ٥٥
٥٦ S/1994/1000. 
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ـــام جبهـــة فارابونـــدو ومباـــاركة األحـــزاب السياســـية األخـــر  ى. ووصـــف قي
يف احليـــاة السياســـية واملدنيـــة متاــــاً  ــــاريت للتحريـــر الـــوطين كحـــزب قـــانوين

يســتوقف النظــر لتحــول الســلفادور ـــن بلــد ميزقــه  م دلــيالً يقــدِّ بأنَّــه  للبلــد
يف بأنـَّه  أيضـاً  الصراع إىل أـة تسري يف طريق املصاحلة. وأفاد األـني العام

ــة إشــارة ـاــجِّ حــني يعتــرب ـوقــف احل  الِســلم، عة إىل التزاـهــا بعمليــةكـو
حل باأ�ا ـن أجل  زالت هناك عدة قضايا صعبة يتعني التوصل إىل ـا

 الِســـــلم. يف إطـــــار اتفاقــــاتتـنفَّــــذ  ضــــمان االـتثـــــال لاللتزاـــــات الـــــيت مل
 وسيستمر احتياا قطاعي العدالة والاـرطة إىل االهتمـام الـدقيق، ويتعـني

بواليتهــا اجلديــدة يف كــاـًال   املســلحة أن تتقيــد تقيــداً علــى القــوات أيضــاً 
تقريباً  شلل برناـج نقل األراضي إطار الدستور. وعالوة على ذلك، فإن

اــكلة  وحــاالت التــأخري والتحريــف يف بــراـج إعــادة اإلدـــاا األخــرى ـو
 املستوطنات البارية اليت مل حتل هي ـصدر قلق ـتزايد. 

ذة الحتــواء تكــاليف بعثــة ـراقبـــي األـــم وفيمــا يتعلــق بالتــدابري املتخــ
املتحـــدة يف الســـلفادور، أفـــاد األــــني العـــام باعتزاــــه البـــدء يف الســـحب 
التدرجيي للموظفني املدنيني الفنيـني علـى ضـوء التطـورات الـيت سـتحد  

ختفـــيض نفقـــات النقـــل اجلـــوي باـــكل أيضـــاً  خــالل األشـــهر املقبلـــة. ومت
التخفــــيض  ملركبــــات. وذكــــر أنَّ بــــالغ وجيــــري ختفــــيض كبــــري يف أســــطول ا

يقــــاً  التـــدرجيي لألفــــراد واملعــــدات ـــــرتبط باحتياجــــات البعثــــات ارتباطـــاً ـو
 القائمــة، وكــذلك بــالتخطيط للبعثــات اجلديــدة. واختــتم التقريــر بقولــه إنَّ 

ــة لضــمان التنفيــذ الكاـــل والنهــائي التفاقــات قــد الِســلم  األوضــاع الالـز
ــــــع ذلــــــك، الأـ   ينبغــــــي التقليــــــل ـــــــن قــــــدر رســــــيت، علــــــى ـــــــا يبــــــدو، ـو

ــــدى تنفيــــذ االلتزاـــــات الصــــعوبات وينبغــــي أن يكــــون جملــــس  املعلَّقــــة. ل
ـــه بتقـــدير التقـــدم األــــن يف هـــذا الصـــدد علـــى احملـــَرز  يف وضـــع يســـمح ل

أســاس التقريـــر الـــذي ســيقوم هـــو بتقدميـــه يف �ايــة تاـــرين األول/أكتـــوبر 
١٩٩٤. 

، أدرا ١٩٩٤ أيلول/سـبتمرب ١٦، املعقـودة يف ٣٤٢٥ويف اجللسة 
جملــس األـــن تقريــر األـــني العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول 

طلبــه، إىل املاــاركة يف بنــاًء علــى  األعمــال دعــا اللــس ممثــل الســلفادور،
 املناقاة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.

72Fمث أدىل الرئيس (إسبانيا) بالبيان التايل بالنيابة عن اللس

٥٧: 
 ١٩٩٤آب/أغســطس  ٢٦األـــن تقريــر األـــني العــام املــؤرخ تلقــى جملــس 

 ٩٢٠عمــًال بــالقرار م قـــدِّ  عــن بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور، الــذي
السـلفادور آخـذة يف  األــني العـام الحـظ أنَّ  ياجع اللـس أنَّ  ). ومما١٩٩٤(

 التحول ـن بلد ممزق بالصراع إىل دولة تسري يف طريقة املصاحلة.
لـس األــن يرحــب بـاخلطوات الــيت اختـذها رئـيس الســلفادور، ـنـذ بــدء وجم
 التفاقـاتاملعلَّقة  ، لضمان االـتثال لألحكام١٩٩٤حزيران/يونيه  ١واليته يف 
زالــت  بعــض التــأخريات والصــعوبات ـــا ه، يف حــني أنَّ وهــو يالحــظ أنَّــ الِســلم.

ــين لتنفيــذ حــرز تقــدم يف جمــاالت االتفــاق املتعلــق بوضــع قائمــة، فقــد أـ  جــدول ـز
________ 

٥٧ S/PRST/1994/54. 

واملتصـــل  ١٩٩٤ أيـــار/ ــــايو ١٩وهـــو االتفـــاق املـــؤرخ املعلَّقـــة  أهـــم االتفاقـــات
 بتعزيز املؤسسات الدميقراطية بالسلفادور وحتديثها.

وجملس األـن يؤكد ـن جديـد احلاجـة إىل تـأـني ـراعـاة األحكـام املتعلقـة 
ذلــك يف ظــل حتقــق ـراعــاة دقيقــة، و الِســلم  بالاــرطة واألـــن العــام يف اتفاقــات

ـناســـب ــــن جانــــب بعثـــة ـراقبـــــي األــــم املتحـــدة يف الســــلفادور. وعلـــى وجــــه 
ـــة الســـلفادور بتعجيـــل عمليـــة تســـريح  اخلصـــوص يتوقـــع اللـــس أن تقـــوم حكـو

واملعلـــن ــــن جانـــب الِســـلم  الاـــرطة الوطنيـــة، علـــى النحـــو املتـــوخى يف اتفاقـــات
 رئيس السلفادور.

فيمـــا ياـــعر بـــه ــــن قلـــق إزاء أيضـــاً  وجملـــس األــــن ياـــارك األــــني العـــام
التقدم احملدود يف برناـج نقل ـلكية األرض، وإزاء التأخريات والتاويهات الـيت 
اكتنفــــت الــــرباـج األخــــرى املتعلقــــة بإعـــــادة اإلدـــــاا، وكــــذلك إزاء عــــدم حـــــل 
ـاـكلة املســتوطنات الباـرية، الــيت ناـبت أـنــاء أعمـال الصــراع. وجملـس األـــن 

للجــدول وفقــاً  بــات املتبقيــة وبإجنــاز الــرباـج علــى حنــو ســريع،يطالــب بإزالــة العق
ين الـــذي اتفـــق عليـــه الطرفــــان. وهـــو يهيـــب بالـــدول، واملؤسســـات الدوليــــة  الــــز

 أن تسهم بسرعة وسخاء يف دعم هذه الرباـج.  أيضاً،

وجملـــس األــــن يكـــرر التأكيـــد علـــى أن هنـــاك حاجـــة إىل تنفيـــذ توصـــيات 
وهــــو يرحــــب، يف هــــذا الصــــدد، بانتخــــاب  تنفيــــذاً تاـــــاً. جلنــــة تقصــــي احلقــــائق

حمكمــة عليــا ـســتقلة، باإلمجــاع، باعتبــار ذلــك خطــوة هاـــة يف عمليــة إصــالح 
 النظام القضائي.

وجملس األـن يرحـب بـاخلطوات الـيت اختـذها األــني العـام لتقلـيص حجـم 
فـــراد بعثـــة ـراقبــــي األــــم املتحـــدة يف الســـلفادور إىل أقـــل ـســـتوى ممكـــن ــــن األ

لواجباتــا. ويؤكــد اللــس ــــن الفعَّــال  يتماــى ـــع أدائهــا واحتــواء تكاليفهــا مبــا
ة بالتحقق ـن تنفيذ اتفاقات جديد أنَّ  وهـو يعـرب  الِسـلم، األـم املتحدة ـلتـز

يف هــــــذه الصــــــدد، عــــــن أـلــــــه يف أن حيــــــرز املزيــــــد ـــــــن التقــــــدم اهلــــــام يف تنفيــــــذ 
 االتفاقات. 

): ٣٤٦٥(اجللســـــة  ١٩٩٤الثـــــاين/نوفمرب  تاـــــرين ٢٣املـــــؤرخ  المقـــــرر
 )١٩٩٤( ٩٦١القرار 

 ٩٢٠بــــــــــالقرار وعمــــــــــًال  ،١٩٩٤األول/أكتــــــــــوبر  تاــــــــــرين ٣١يف 
 جملـــسإىل العـــام  األــــنيقـــدَّم  ،١٩٩٤أيار/ــــايو  ٢٦) املـــؤرخ ١٩٩٤(

73Fيف الســــلفادوراملتحــــدة  األـــــمآخــــر عــــن بعثــــة ـراقبـــــي تقريــــراً  األـــــن

٥٨ ،
يف أبعادهــا السياســية واملؤسســية الِســلم  لعمليــة إمجاليــاً  يعــرض فيــه تقييمــاً 
االقتصـــــادية ويقـــــيِّم اجلهـــــد الـــــالزم لبنـــــاء أســـــاس راســـــخ  -واالجتماعيـــــة 

ه بــــالرغم ـــــن التقــــدم يضــــمن، قــــدر اإلـكــــان، عــــدم إلغائهــــا. وقــــال إنَّــــ
حنــو الدميقراطيــة والتنميــة، فــال تــزال هنــاك بعــض املســائل احملــَرز  احلقيقــي

املعلَّقــــة  مت الوفـــاء جبميــــع االلتزاـــــاتبأنَّــــه  القــــولالـــيت يتعــــني حّلهــــا قبـــل 
ع الكاـــل للاــرطة ْز وتتصــل هــذه املســائل بــالوَ  الِســلم. مبوجــب اتفاقــات

________ 
٥٨ S/1994/1212  وAdd.1. 



 ٤٨٣ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

املدنيــــة الوطنيـــــة؛ وإجنــــاز تســـــريح الاــــرطة الوطنيـــــة؛ وإصــــالح النظـــــاـني 
القضائي واالنتخاأ؛ ونقل ـلكية األراضي إىل املقاتلني السابقني وإجناز 

ــــذ بعــــض الــــرباـج  اهلاـــــة إلعــــادة اإلدـــــاا االقتصــــادي لصــــاحلهم؛ وتنفي
توصيات جلنة تقصي احلقائق؛ وإجناز العملية اجلارية لتوسيع نطاق مجيع 
ـة،  اخلدـات العاـة حبيث تامل ـناطق النـزاع السـابقة. وأكـدت احلكـو
وكـذلك قيــادة القـوات املســلحة وأغلبيـة كــربى ــن هــذه القـوات، التزاـهــا 

الــيت ال يــزال يتعــني تنفيــذها. الِســلم  ل لعناصــر اتفاقــاتباالـتثــال الكاـــ
غـري  ـاـجعاً  ويعترب هذا الدليل على وجود اإلرادة السياسية املطـردة أــراً 

ه جيـــب أن يرتافـــق بعمـــل ـلمـــوس وبالقـــدرة علـــى تناـــيط القطاعـــات أنَّـــ
ـة  املتمردة داخل اإلدارة. وياهد اإلعـالن املاـرتك الـذي أصـدرته احلكـو

ــــوطين يف وجبهــــة  ــــر ال ــــدو ـــــاريت للتحري ــــوبر  ٤فارابون تاــــرين األول/ أكت
 ، الذي يؤكد ـن جديد التزام كال املوقّعني بإجنـاز تنفيـذ اتفاقـات١٩٩٤
على توافر تلـك اإلرادة السياسـية. ويعتـزم الطرفـان املبـادرة بوضـع  الِسلم،

إىل  وإيفــاد بعثــة ـاــرتكةاملعلَّقــة  اتفاقــات حمــددة للتعجيــل بتنفيــذ املســائل
البلــدان املاحنــة اللتمــاس األـــوال الــيت ال تــزال هنــاك حاجــة إليهــا لتمويــل 

 الرباـج.
ـــــه أيضـــــاً  وذكـــــر ـــــذي اضـــــطلعت ب يف املتحـــــدة  األــــــمأن العمـــــل ال

بطرق خمتلفة. فقد قاـت املنظمة بدور ـركـزي يف  السلفادور كان ـبتكراً 
ــــا الِســــلم  التفــــاوض علــــى اتفاقــــات فتئــــت ـنــــذ البدايــــة وحــــىت النهايــــة ـو

تلـــك  الِســـلم، وبنـــاءالِســـلم  تاـــرف علـــى عمليـــة ـتعـــددة األبعـــاد حلفـــظ
 األــــــمالعمليـــــة الـــــيت اضـــــطلعت بـــــدور رئيســـــي يف تصـــــميمها. وال تـــــزال 

يف ـرحلــة الِسـلم  إىل بنـاءالِسـلم  ـاـرتكة يف االنتقـال ــن حفـظاملتحـدة 
ــــا بعـــد انتهـــاء الصـــراع. وال يقتصـــر هـــذا األــــر علـــى اجلوانـــب املتصـــلة 

ن وحـــدها ـثـــل إلغـــاء الاـــرطة الوطنيـــة الســـابقة الـــيت ياـــرف عليهـــا بـــاألـ
العســكريون وإناــاء شــرطة ـدنيــة وطنيــة جديــدة، بعــد إصــالح القـــوات 
املســـــلحة حبيـــــث يقتصـــــر دورهـــــا علـــــى الـــــدفاع ضـــــد التهديـــــد اخلـــــارجي 
فحسـب، وإمنـا ينطــوي كـذلك علـى القيــام بإصـالحات ـؤسسـية رئيســية 

ي إىل تعميق حكم القانون وت وفري إطار راسخ لضمان احرتام حقـوق تـر
بــدعم جمموعــة ـعقــدة ـــن الــرباـج أيضــاً  املتحــدة األـــماإلنســان. وتقــوم 

ـــي إىل إعـــادة إدــــاا املقـــاتلني الســـابقني. وجملـــس األــــن بتأييـــده  الـــيت تـر
الِسلم  وبالتايل التفاقاتالعام  األـنيللجهود التفاوضية اليت يضطلع با 

ــــه يكــــون قــــد قَ نفســــها، فإنَّــــ املتحــــدة  األـــــمل طلــــب الطــــرفني أن تقــــوم ِب
بالتحقق ـن االـتثال جلميـع االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا فيهـا. وقـد 

يف البيــان الــذي ـــؤخراً  أكــد اللــس هــذا القبــول وأكــد ذلــك ـــرة أخــرى
. ويف هـــذه الظـــروف، ــــن ١٩٩٤/ســـبتمرب أيلول ١٦أدىل بـــه رئيســـه يف 

ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور اجلــوهري اإلبقــاء علــى وجــود بعثــة 
ض إىل حـد كبـري، وذلـك لكفالـة تنفيـذ لفرتة والية أخرى، ولو بقـوام خمفَّـ
ســيما حــىت يــتم التســريح التــام  ، والكــاـالً   التعهــدات غــري املنجــزة تنفيــذاً 

ع الكاـــــل للاــــرطة املدنيــــة الوطنيــــة لكــــي تصــــبح ْز للاــــرطة الوطنيــــة والــــوَ 
ز هــذه األهــداف يف ـيــدان األـــن العــام يف جــاهزة للعمــل. وينبغــي إجنــا

غضون حنو مخسة أشهر. ويف ذلك الوقت، سيكون باإلـكـان النظـر يف 
أفضل طريقة لتناول واجبات التحقـق املتبقيـة امللقـاة علـى عـاتق املنظمـة، 

الــــيت ال تنطــــوي علــــى وجــــود أفــــراد عســــكريني أو شــــرطة تــــابعني لألـــــم 
ــع ذلــك فهــي تتعلــق بعناصــر ح  امســة وحساســة ـــن اتفاقـــاتاملتحــدة ـو

جملــس األـــن بتمديــد بعثــة ـراقبـــي العــام  األـــنيوبالتــايل، أوصــى  الِســلم.
، وهـــــو ١٩٩٥نيســـــان/أبريل  ٣٠يف الســـــلفادور لغايـــــة املتحـــــدة  األــــــم

املوعــد الــذي ســيكون فيــه اجلــزء ـــن ـهاـهــا الــذي يقتضــي وجــود أفــراد 
قبـل إ�ـاء األــن  سجملـه سـيقدم إىل جنز. وقـال إنـَّعسكريني وشرطة قد أـ 

ــة لإلبقــاء علــى حتقــق  املتحــدة  األـــمالبعثــة أفكــاره باــأن اآلليــات الالـز
ــات املتعلقــة بــرباـج املســاعدة التقنيــة يف  بعــد ذلــك، باإلضــافة إىل املعلـو
خمتلف امليادين اليت ستساهم يف حتقيق االستقرار السياسي واالجتمـاعي 

 لنهج للرأي الاائع وهو أنَّ يف البلد يف األجل الطويل. ويستجيب هذا ا
ـــل �اي يســجِّ يف الســلفادور ينبغــي أالَّ املتحــدة  األـــمإ�ــاء بعثــة ـراقبـــي   ةــ
 يف السلفادور.الِسلم  لتعزيزاملتحدة  مــاألـطلع با ـــاجلهود اليت تض
، ١٩٩٤الثاين/نوفمرب  تارين ٢٣، املعقودة يف ٣٤٦٥ويف اجللسة 

ـــر األــــن  جملـــسأدرا  ـــه. وبعـــد إقـــرار العـــام  األــــنيتقري يف جـــدول أعمال
طلبـــه، إىل بنـــاًء علـــى  جـــدول األعمـــال، دعـــا اللـــس ممثـــل الســـلفادور،

املاـــاركة يف املناقاـــة بـــدون أن يكـــون لـــه احلـــق يف التصـــويت. ووّجهـــت 
الرئيســة (الواليــات املتحــدة) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل نــص ـاــروع قــرار 

ب ـــــزويال وكولـو ــــات املتحــــدة ـقــــدَّم ـــــن إســــبانيا وفن ــــا واملكســــيك والوالي ي
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العــــام  األـــــنيإىل رســــالتني ـــــن أيضــــاً  . ووّجهــــت انتبــــاههم٥٩
ـــؤرختني  لـــســــوجهتني إىل رئـــيس ال تاـــرين  ٦ و/أغســـطس آب ١١ـو

١٩٩٤75Fاألول/أكتوبر 

، حييل بما تقرير الفريق املارتك للتحقيق باأن ٦٠
ــــدوافع الس ياســــية واإلعــــالن اجلماعــــات املســــلحة غــــري املاــــروعة ذات ال

ـة السـلفادور وجبهـة فارابونـدو ــاريت للتحريـر  املارتك الذي وقّعتـه حكـو
الِســلم  الـوطين واتفقتــا فيـه علــى التعـاون لكفالــة االـتثـال جلميــع اتفاقـات

، وتكـرار طلبهمـا متديـد واليـة ١٩٩٥/أبريل نيسـان ٣٠يف ـوعد أقصـاه 
 ك التاريخ.يف السلفادور حىت ذلاملتحدة  األـمبعثة ـراقبـي 

ـــــــة أـريكـــــــا الوســـــــطى  تارخييـــــــاً ســـــــرداً  وقـــــــدم ممثـــــــل الســـــــلفادور ألـز
يف أـريكـــا الوســـطى، ولالخنـــراط األـريكـــي الِســـلم  والســـلفادور، ولعمليـــة

 دخلـت ـرحلـة تارخييـة يف أـريكـا الوسـطىاملتحـدة  األــم فيها. وقـال إنّ 
اــاركة يف حــل الصــراعات الداخليــة يف الــدول بــأنَّ  أصــبحت ـنخرطــة ـو

يف السلفادور دخلـت ـرحلـة الِسلم  إن عمليةأيضاً  ذات السيادة. وقال
 فحسـب بـلـراقبـاً  املتحـدة األــمجديدة ـنذ ذلـك الوقـت مل تعـد فيهـا 

بالقيــــام مبهـــام املســــاعي العـــام  األــــنيفــــت حيـــث كلَّ طرفـــا رئيســــياً  أيضـــاً 
عمــــًال بــــالقرار الســــيادي الــــذي  الِســــلم، احلميــــدة. وبعــــد عقــــد اتفاقــــات

ـــــة الســـــلفادور واإلرادة السياســـــية جلبهـــــة فارابونـــــدو ــــــاريت اختذ تــــه حكـو
وظيفــــة حساســــة هــــي املتحــــدة  األـــــمللتحريــــر الــــوطين، مشلــــت ـاــــاركة 

ـن االـتثال لاللتزاـات اليت قطعها الطرفـان علـى  التحقق الدويل ـيدانياً 
 ٦٩٣األــن  جملـسنفسيهما عقب �ايـة الصـراع املسـلح. ومبوجـب قـرار 

________ 
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 األـمنائت بعثة ـراقبـي ، أـ ١٩٩١أيار/ـايو  ٢٠در يف ) الصا١٩٩١(
ليــــة تقتصــــر علــــى التحقــــق الناــــط ـــــن يف الســــلفادور بواليــــة أوَّ املتحــــدة 

يف  -االـتثال التفاق سان خوسيه املتعلق حبقوق اإلنسـان. وبعـد ذلـك 
مت توســيع هـذه الواليــة مبوجـب القــرار  - ١٩٩٢الثاين/ينـاير  كـانون ١٤
التحقق ــن وقـف الصـراع والتعـاون يف ـيـداين  )، لتامل١٩٩٢( ٧٢٩

يف املتحـدة  األــمالقانون والنظام. وذكر ممثل السلفادور أن بعثة ـراقبـي 
السلفادور قاـت بدور خـارق للعـادة يسـتحق الثنـاء. والـرأي السـائد هـو 

ـــ  .املتحـــدة األــــمالـــيت قاــــت بـــا الِســـلم  ا ــــن أجنـــح عمليـــات حفـــظأ�َّ
مل تكتمــل بعــد. وأعــرب عــن ـقــة الِســلم  عمليــة إنَّ واختــتم كلمتــه بقولــه 

ه سيظل حيظى بتعـاون وتضـاـن التمـع الـدويل ومهـا أساسـيان بلده يف أنَّ 
بعـــــد انتهـــــاء الصـــــراع يف الِســـــلم  لالنتقـــــال ــــــن حفـــــظ الســـــالم إىل بنـــــاء
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٦١. 
إسـبانيا تقـرتح اإلبقـاء  وحتد  ممثل إسبانيا قبل التصويت، فقال إنَّ 

نيســـان/أبريل  ٣٠يف الســـلفادور حـــىت املتحـــدة  األــــمـراقبــــي علـــى بعثـــة 
، ولـــو ــــع ختفـــيض قوتـــا بدرجـــة كبـــرية، ولكـــن باـــكل ال يعرقـــل ١٩٩٥
الـَوزْع  مبسؤولياتا. وهو يأـل حبلول ذلك التاريخ أن يكونالفعَّال  الوفاء

الكاـــل للاــرطة املدنيــة الوطنيــة قــد مت، وكــذلك تســريح الاــرطة الوطنيــة 
فـرتة أطـول الِسـلم  وقد يتطلب تنفيذ ـكونات أخرى التفاقاتالسابقة. 

ه ـــــــــن وهــــــــو أنَّــــــــالعــــــــام  األـــــــــنيـــــــــن الوقــــــــت. وشــــــــاطر املــــــــتكلم رأي 
لألــــــم املتحـــــدة أن تفـــــي بالتزاـهـــــا جتـــــاه شـــــعب الســـــلفادور  الضـــــروري
االنتهـــــاء  وقـــــال إنَّ  الِســـــلم. ــــــن االـتثـــــال الكاــــــل التفاقـــــات للتحقـــــق
 األـــــــمينبغـــــي أن يعـــــين، بـــــأي حـــــال، انتهـــــاء جهـــــود  للبعثـــــة ال املقبـــــل

يف الســــــــــلفادور، كمــــــــــا ال ينبغــــــــــي أن يعــــــــــين التخلــــــــــي عــــــــــن  املتحــــــــــدة
ينبغـــــــــي العـــــــــام  األــــــــــنيوالتقريـــــــــر املقبـــــــــل الـــــــــذي ســـــــــيقدـه  التزاـاتـــــــــا.

بل والوســــــــــــائل الــــــــــــيت يف مجلــــــــــــة أـــــــــــــور، حتليلــــــــــــه للـســــــــــــ يتضــــــــــــمن، أن
فاقــــــات املتحــــــدة االســــــتمرار يف أناــــــطة التحقــــــق ـــــــن ات لألـــــــم تكفــــــل
77Fالسلم

٦٢ . 
وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٤( ٩٦١القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

 ،١٩٨٩/يوليه متوز ٢٧) املؤرخ ١٩٨٩( ٦٣٧إىل قراره  إذ ياري
ـــــــه  أيضـــــــاً  وإذ ياـــــــري ـــــــار/ ــــــــايو  ٢٠) املـــــــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٣إىل قرارات أي

 ٧٢٩ ، و١٩٩١/ســــــــــــــــبتمرب أيلول ٣٠) املــــــــــــــــؤرخ ١٩٩١( ٧١٤، و ١٩٩١
) املـــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٨٤، و ١٩٩٢الثاين/ينــــاير  كـــــانون ١٤) املــــؤرخ ١٩٩٢(
 تاــــــــرين ٣٠) املــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٩١، و ١٩٩٢األول/أكتــــــــوبر  تاــــــــرين ٣٠

، ١٩٩٣أيار/ــــــــــــايو  ٢٧ ) املـــــــــــؤرخ١٩٩٣( ٨٣٢، و ١٩٩٢الثـــــــــــاين/نوفمرب 
 ٩٢٠، و ١٩٩٣الثــــــــــــــــاين/نوفمرب  تاــــــــــــــــرين ٣٠) املــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٨٨ و

________ 
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إىل بيـان رئيسـه املـؤرخ أيضـاً  ، وإذ ياري١٩٩٤أيار/ـايو  ٢٦) املؤرخ ١٩٩٤(
 ،١٩٩٤/سبتمرب أيلول ١٦

 ،١٩٩٤األول/أكتوبر  تارين ٣١املؤرخ العام  األـنييف تقرير  وقد نظر
الفريـــــق املاـــــرتك للتحقيـــــق باـــــأن اجلماعـــــات يف تقريـــــر  أيضـــــاً  وقـــــد نظـــــر

، ١٩٩٤/يوليـــه متوز ٢٨املســـلحة غـــري الاـــرعية ذات الـــدوافع السياســـية املـــؤرخ 
األول/أكتـــوبر  تاـــرين ٢٢املؤرخـــة العـــام  األــــنيحســـبما ورد يف املرفـــق برســـالة 

١٩٩٤، 
ـــــدو ــــــاريت  علمـــــاً  حيـــــيطإذ و  ـــــة الســـــلفادور وجبهـــــة فارابون بطلـــــب حكـو

 تاـــــــــــــــرين ٤الـــــــــــــــوطين الـــــــــــــــوارد يف اإلعـــــــــــــــالن املاـــــــــــــــرتك املـــــــــــــــؤرخ  للتحريـــــــــــــــر
ـــــوبر ـــــداً ١٩٩٤ األول/أكت ــــــي األــــــم املتحـــــدة يف  ، متدي ـــــة ـراقب ـــــة بعث آخـــــر لوالي

 تاـــــرين ١٠املؤرخـــــة العـــــام  األــــــنيالســـــلفادور حســـــبما ورد يف املرفـــــق برســـــالة 
 ،١٩٩٤األول/أكتوبر 

 الِسـلم، اقـاتالتأخريات يف تنفيذ عدة عناصـر هاــة ــن اتف وإذ تثري قلقه
 وال ســيما املتعلقــة ـنهــا بالاــرطة املدنيــة الوطنيــة وإمتــام تســريح الاــرطة الوطنيــة،

عــن العناصــر املتصــلة بنقــل ـلكيــة األراضــي، وتنفيــذ بــراـج تيســري إعــادة فضــًال 
اـــــــاكل  عـــــــوقي احلـــــــرب يف التمـــــــع املـــــــدين، ـو إدــــــــاا املقـــــــاتلني الســـــــابقني ـو

النظـاـني القضـائي واالنتخـاأ، وعـدة توصـيات املستوطنات الباـرية، وإصـالح 
 ـقدـة ـن جلنة تقصي احلقائق،

يف املتحــــدة  األــــمــــع التقــــدير مبـــا حققتـــه بعثــــة ـراقبــــي  علمـــاً  حيـــيطإذ و 
العــام  األـــنيالســلفادور ـــن ـنجــزات حــىت اآلن وبــاجلهود املســتمرة الــيت يبــذهلا 

ـة وممثله اخلاص والبعثة ـن أجل دعم التنفيذ التام  لالتفاقات اليت وقّعتها حكـو
وتوطيـده الِسـلم  السلفادور وجبهة فارابوندو ـاريت للتحرير الوطين بدف صـون

 وتاجيع املصاحلة يف السلفادور،

باجلهود اجلارية اليت يبذهلا األــني العـام الحتـواء تكـاليف بعثـة  وإذ يرحب
 يف السلفادور،املتحدة  األـمـراقبـي 

باسـتمرار التـزام مجيـع املعنيـني املوّجـه إىل حتقيـق املصــاحلة  أيضـاً  وإذ يرحـب
 األــــنيملـــا ذكـــره وفقـــاً  واالســـتقرار والتطـــور يف احليـــاة السياســـية يف الســـلفادور،

 ،١٩٩٤األول/أكتوبر  تارين ٣١يف تقريره املؤرخ العام 

األول/أكتــــــوبر  تاــــــرين ٣١املــــــؤرخ العــــــام  األـــــــنيبتقريــــــر  يرحــــــب - ١
 ؛١٩٩٤
كـاـًال   تنفيـذاً الِسلم  أمهية تنفيذ مجيع جوانب اتفاقات أكيديعيد ت - ٢

ويف حينه، مبا يف ذلك توصـيات جلنـة تقصـي احلقـائق، واملتابعـة املناسـبة للنتـائج 
ــــق باــــأن اجلماعــــات املســــلحة غــــري  الــــيت توصــــل إليهــــا الفريــــق املاــــرتك للتحقي

 الارعية ذات الدوافع السياسية؛
ال تـــزال الِســـلم  ألن عناصـــر هاــــة ــــن اتفاقـــات يعـــرب عـــن قلقـــه - ٣
 فحسب؛ جزئياً تنفيذاً  ـنفذة

إىل مجيع املعنيني التعاون الكاـل ـع املمثل اخلـاص لألــني  يطلب - ٤
يف السلفادور يف ـهمتهما املتمثلـة يف التحقـق املتحدة  األـمالعام وبعثة ـراقبـي 

 ـن تنفيذ الطرفني اللتزاـاتما؛



 ٤٨٥ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

ــة  حيــث - ٥ الســلفادور وجبهــة فارابونــدو ـــاريت للتحريــر الــوطين حكـو
ـــــين لتنفيـــــذ أهـــــم  علـــــى ـضـــــاعفة جهودمهـــــا للتقيـــــد باالتفـــــاق باـــــأن جـــــدول ـز

يف إطـار الِسـلم  كيما يتسىن إمتام تنفيذ مجيع جوانب اتفاقاتاملعلَّقة   االتفاقات
ين، ويطلـــب إىل  ــــز األــــن  جملـــسـواصـــلة إطـــالع العـــام  األــــنيفـــرتة اجلـــدول ال

وعلـى عمليـات بعثـة ـراقبــي املعلَّقـة  بصورة ـنتظمة على حالة تنفيـذ االلتزاــات
 يف السلفادور؛املتحدة  األـم
مجيــع الــدول واملؤسســات الدوليــة العاـلــة يف ـيــداين التنميــة  حيــث - ٦

 لتنفيــــذ مجيــــع جوانــــب اتفاقــــاتدعمــــاً  وبســــخاءفــــوراً  والتمويــــل علــــى املســــامهة
ــــ الِســــلم، ة الســــلفادور وجبهــــة فارابونــــدو ـــــاريت للتحريــــر حســــبما تطلبــــه حكـو
 الوطين؛
 ٣١الــــواردة يف تقريــــره املــــؤرخ العــــام  األـــــنيعلــــى توصــــيات  يوافــــق - ٧
ـــــذ بعثـــــة ـراقبــــــي  ١٩٩٤األول/أكتـــــوبر  تاـــــرين يف املتحـــــدة  األــــــمباـــــأن تنفي

 السلفادور لواليتها؛
الســلفادور لفــرتة يف املتحــدة  األـــممتديــد واليــة بعثــة ـراقبـــي  يقــرر - ٨

 ؛١٩٩٥نيسان/أبريل  ٣٠واحدة أخرية حىت 
 ١٩٩٥آذار/ ــارس  ٣١أن يقـدم حبلـول العـام  األــنيإىل  يطلـب - ٩
يف ذلـك الوفـاء بواليتهـا  يف السـلفادور، مبـااملتحدة  األـمعن بعثة ـراقبـي تقريراً 

، ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٣٠وإجنازها، وعن طرائق انسحابا املقرر أن يكتمل يف 
 بصورة تتماى ـع أداء واجباتا بفعالية؛

 بالتحقق ـن تنفيذ اتفاقاتاملتحدة  األـمالتزام  يؤكد ـن جديد - ١٠
الــيت تكفــل الـســبل  النظــر يفالعــام  األـــني، ويرحــب بــاعتزام كــاـالً تنفيــذاً   الِســلم

إىل أن العــام  األــنيلألــم املتحـدة أداء ــا تبقـى ـــن واجبـات التحقـق، ويـدعو 
يـعد، بالتااور ـع الوكاالت املتخصصة واملنظمات اإلقليمية والدول األعضـاء، 

لفـرتة  الِسـلم، طرائق تقدمي ـزيد ـن املساعدة إىل السـلفادور، يف إطـار اتفاقـات
 ؛١٩٩٥نيسان/أبريل  ٣٠ـا بعد 
 أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر - ١١

 عمليـة حقيقة أنَّ  أنَّ بعد التصويت، ـتحدـاً  وذكر ممثل األرجنتني،
ــــة لالســــتغناء عــــن احلاجــــة إىل الِســــلم  قــــد حققــــت درجــــة النضــــج الالـز

هــي، جبميــع املعــايري، ـؤشــر األـــن  جملــساالهتمــام املباشــر ـــن جانــب 
، بصـرف بـذه العمليـة ــا زال قائمـاً املتحـدة  األـمالتزام  صحي. بيد أنَّ 

) علــى ١٩٩٤( ٩٦١النظــر عــن ـاــاركة اللــس املباشــرة. ويــنص القــرار 
آليــات لكفالــة التعــاون واملســاعدة ـــن جانــب املنظمــة قبــل انتهــاء واليــة 

78Fالبعثة

٦٣. 
سـتكون املتحـدة  األــمممثل الربازيـل علـى أن ـسـاعدة أيضاً وشدَّد 

ة بعد إجناز والية بعثة ـراقبـي  79Fيف السلفادوراملتحدة  األـمالـز

٦٤. 
الربنــــاجمني املتعلقــــني بنقــــل ـلكيــــة األراضــــي  وقــــال ممثــــل الصــــني إنَّ 

 وإعــــادة إدـــــاا املقــــاتلني الســــابقني يف التمــــع ضــــروريان لتعزيــــز عمليــــة
________ 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان  ٦٣
 .١١و  ١٠الصفحتان املرجع نفسه،  ٦٤

يف ـفاوضــات تــؤدي إىل حتقيــق فــوراً  وطالــب الطــرفني بالــدخول الِســلم.
املتحـــدة  األـــمعلــى التمـــع الــدويل ووكـــاالت  حلــول راســخة. وقـــال إنَّ 
د بــا ملســاعدة الاــعب الســلفادوري يف التغلــب الوفــاء بااللتزاـــات املتعَهــ

80Fبنجاحالِسلم  على الصعوبات اليت تواجهها بغية كفالة إجناز عملية

٦٥. 
يف املتحــــدة  األـــــم�ايــــة واليــــة بعثــــة ـراقبـــــي  وذكـــر ممثــــل فرنســــا أنَّ 

الســـــلفادور ال تعـــــين أن األـــــــم املتحـــــدة لــــــن تـــــتم بعــــــد ذلـــــك التــــــاريخ 
ســــيكون علـــــى  الِســــلم، ـرحلـــــة تعزيــــز بالســــلفادور. ففــــي الواقــــع، أـنــــاء

الوكـــاالت املتخصصـــة التابعـــة لألــــم املتحـــدة أن تســـاعد علـــى اســـتعادة 
81Fالبلد عافيته، وخباصة على تعزيز ـؤسساته

٦٦ . 
وحتـــدـت الرئيســـة، بصـــفتها ممثلـــة الواليـــات املتحـــدة، فحثـــت مجيـــع 
األطــراف علــى تلبيــة طلــب اللــس ـضــاعفة اجلهــود لرؤيــة مجيــع جوانــب 

 . وذكــرت أنَّ ١٩٩٥ذت قبـل �ايــة آذار/ـــارس فِّــوقــد نــ الِســلم  اتاتفاقـ
ــــة عمليــــة حفــــظ ــــدويل ســــيتخلى عــــن الِســــلم  �اي ال تعــــين أن التمــــع ال

 الِســـلم. ـســـؤولياته عـــن كفالـــة التنفيـــذ الكاــــل جلميـــع عناصـــر اتفاقـــات
السـلفادور دخلـت ـرحلـة جديـدة. ويوضـح بأنَّ  فاللس يعرتف ببساطة

الِسـلم  إلجنـاز واليـة حفـظ هذا التمديـد النهـائي سـيكون كافيـاً  القرار أنَّ 
ـــوظفي بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف الســلفادور  يف الســلفادور، وبــأنَّ 

سحبون بنهايـة فـرتة اخلمسـة أشـهر هـذه، وبـأن املسـاعدة علـى النحـو سيـ 
ستتوضـح  ١٩٩٥نيسـان/أبريل  ٣٠املناسب بعد انتهاء والية البعثة يوم 

ق إجـــــراء ـاـــــاورات بـــــني الوكـــــاالت التقنيـــــة املناســـــبة والـــــدول عـــــن طريـــــ
 األوان قد آن للنظـر فيمـا يـأيت بعـد حفـظ األعضاء. وقالت املتكلمة إنَّ 

ورحبــــت بــــاعتزام األـــــني العــــام النظــــر يف اآلليــــات املناســــبة الــــيت  الِســـلم.
سـتفي األــم املتحـدة عـن طريقهـا بالتزاـهـا بـالتحقق ــن التنفيـذ الكاــل 

82Fات السلمالتفاق

٦٧ . 

: رسـالة ـوجَّهـة ــن الـرئيس إىل ١٩٩٥شـباط/فرباير  ١٧املـؤرخ  ررــالمق
 األـني العام 

، ـوجَّهـــة إىل رئـــيس جملـــس ١٩٩٥شـــباط/فرباير  ٦برســـالة ـؤرخـــة 
83Fاألـن

أعرب األـني العام عن اقتناعـه، بـالنظر إىل التـذـر املسـتمر ــن  ٦٨
ــن الضـروري بعـد الِسلم، بأنَّ  التقاعس عن تنفيذ بعض أجزاء اتفاقات

همـــة  تســريح البعثـــة ذاتـــا، إجيـــاد آليـــة ـــا ملواصـــلة ـســـؤوليات التحقـــق ـو
املســـاعي احلميـــدة الـــيت كانـــت البعثـــة تقـــوم بـــا حـــىت اآلن. واقـــرتح اختـــاذ 
ترتيبـــات إلناــــاء فريــــق صــــغري لديــــه القــــدرة علــــى القيــــام مبهــــام املســــاعي 

وضـمان  الِسـلم، يف اتفاقـاتعلَّقة امل احلميدة. وللتحقق ـن تنفيذ النقاط
ـــوق بـــا، ــــن أجـــل إبقـــاء جملـــس  ـــات الدقيقـــة املـو اســـتمرار تـــدفق املعلـو

________ 
 .١١املرجع نفسه، الصفحة  ٦٥
 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان  ٦٦
 .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان  ٦٧
٦٨ S/1995/143. 
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ه ســيكفل أن مبجريــات األـــور حســب اللــزوم. وقــال إنَّــعلــى ِعلــم  األـــن
يق ـع املمثل املقيم لربناـج األـم املتحدة اإلمنائي يف  يستمر التعاون الـو

بعــد الِســلم  يف ـرحلــة بنــاء ـتكاـــل حقــاً  الســلفادور ليتســىن انتهــاا �ــج
 ــن الضــروري للفريــق أن حيـتفظ بويــة ـســتقلة، انتهـاء الصــراع. وقــال إنَّ 

ســــؤولياته السياســــية،نظــــراً  ألن ـهــــام التحقــــق ونظــــراً  لطبيعــــة ـهاـــــه ـو
قــد تصــعب ـواءـتهمــا ـــع  وحيــاداً  واملســاعي احلميــدة تتطلــب اســتقالالً 

ة. دور الربناـج اإلمنائي كاريك  للحكـو
١٩٩٥84Fشــــباط/فرباير  ١٧وبرســــالة ـؤرخــــة 

، أبلــــغ رئــــيس جملــــس ٦٩
، املتعلقـة ١٩٩٥شـباط/فرباير  ٦رسـالته املؤرخـة بـأنَّ  األـن األـني العـام

بالرتتيــب الـــذي اقـــرتح األخـــذ بـــه عقـــب إ�ـــاء ـهمـــة بعثـــة ـراقبــــي األــــم 
ـــوا  املتحـــدة يف الســـلفادور، قـــد ـعرضـــت علـــى أعضـــاء اللـــس. وقـــد رحب

هــــام املســــاعي باقرت  احــــه الــــداعي إىل االضــــطالع مبســــؤوليات التحقــــق ـو
 احلميدة حتت سلطته، بالطريقة اليت يقرتحها.

ـــــــالمق ): القــــــرار ٣٥٢٨(اجللســــــة  ١٩٩٥نيســــــان/أبريل  ٢٨املــــــؤرخ  ررـ
١٩٩٥( ٩٩١( 
) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٦١بالقرار وعمًال  ،١٩٩٥آذار/ـارس  ٢٤يف 
 األــــني العـــام إىل جملـــس األــــنقـــدَّم  ،١٩٩٤تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٣
عن إجناز وإكمـال واليـة بعثـة ـراقبــي األــم املتحـدة يف السـلفادور تقريراً 

الــــيت تكفــــل لألـــــم املتحــــدة أداء الـســــبل  وعــــن طرائــــق انســــحابا، وعــــن
85Fتبقــى عليهــا ـــن واجبــات التحقــق ـــا

. ووصــف أناــطة البعثــة خــالل ٧٠
، ١٩٩٥آذار/ــارس  ٢٠إىل  ١٩٩٤تاـرين الثـاين/نوفمرب  ١الفرتة ـن 

وذكـر األــني العـام يف  الِسـلم. وقّيم حالة تنفيذ خمتلف جوانـب اتفاقـات
التحضـــــريات جتـــــري إل�ـــــاء بعثـــــة ـراقبــــــي األــــــم املتحـــــدة يف  التقريـــــر أنَّ 

بإيقـــــاف العمـــــل يف عمليـــــة قريبـــــاً  الســـــلفادور. وســـــتقوم األــــــم املتحـــــدة
ـن بدء شهراً  ٤٥بعد الِسلم  منوذجية ـتعددة املهام ـن عمليات حفظ

 ٣٩بعثة رصد حقوق اإلنسـان الرائـدة الـيت كانـت يف ـرحلتهـا األوليـة و 
الكاـــل. وقــد الــَوزْع  ـــن وقــف إطــالق النــار الرمســي الــذي صــحبشــهراً 

ــن االلتزاــات الـيت ينبغـي الوفـاء بـا. عـدداً  هنـاك حتقق الكثـري، غـري أنَّ 
ذات أمهيـــة جتعـــل الِســـلم  فاقـــاتوهـــذه االلتزاــــات تتعلـــق جبوانـــب ــــن ات

ككــــــل الِســــــلم   باســــــتطاعتها التاــــــكيك يف عــــــدم الرجــــــوع عــــــن عمليــــــة
مل تتحقــق. وأشــار األـــني العــام علــى وجــه اخلصــوص يف هــذا  داـــت ـــا

ـــــــة األراضـــــــي وإىل  ـــــــات املتعلقـــــــة بنقـــــــل ـلكي ـــــــذ االتفاق الصـــــــدد إىل تنفي
عية الــــيت إعــــادة اإلدـــــاا األخـــرى، واملوافقــــة علــــى التـــدابري التاــــري بـــراـج

ـــــة،  ـــــة الوطني ـــــز الاـــــرطة املدني ـــــة تقصـــــي احلقـــــائق، وتعزي أوصـــــت بـــــا جلن
 الــوطين للــدفاع عــن حقــوق اإلنســان، واهليئــة القضــائية، والنظــام واحملــاـي
 االنتخاأ.

________ 
٦٩ S/1995/144. 
٧٠ S/1995/220. 

ه كــان ـــن املمكــن تقــدمي إىل ذلــك، ذكــر األـــني العــام أنَّــ واســتناداً 
ـــاريخ انتهـــاء و  ـــة بعـــد ت ـــة لإلبقـــاء علـــى البعث ه اليتهـــا. غـــري أنـَّــــــربرات قوي

أحجم عن تقدمي توصية بذا املعىن يف ضوء املؤشرات الواضحة الصادرة 
وبنـــاًء علـــى  قـــد آن األوان إل�ـــاء تلـــك البعثـــة.بأنَّـــه  عـــن أعضـــاء اللـــس

شباط/فرباير اقرتاحه ترك فريـق صـغري للقيـام  ٦إىل اللس يف قدَّم  ذلك،
ـــــإجراء عمليـــــات التحقـــــق املتبقيـــــة واالضـــــطالع  مبســـــؤوليات املســـــاعي ب

86Fاحلميــدة يف أعقــاب انســحاب البعثــة

علــى احلاجــة إىل إناــاء وشــدَّد  .٧١
هذه اآللية والتأكد ـن أ�ا قادرة على االضطالع مبهمتها الااقة البالغة 

ـــــدعيم ـــــة لت ـــــى اللـــــس الِســـــلم  األمهي ـــــدـا عـــــرض عل يف الســـــلفادور. وعن
نيسـان/أبريل  ٣٠ل حرز تقدم كبري قبسيـ بأنَّه  ينتويه ـقدـت تأكيدات ـا

. وقـــــد تـــــربر التـــــأخريات الـــــيت حـــــدـت بعـــــد ذلـــــك والصـــــعوبات ١٩٩٥
 .اجلديدة ترك فريق أكرب حجماً 

، أدرا ١٩٩٥نيســـان/أبريل  ٢٨، املعقـــودة يف ٣٥٢٨ويف اجللســـة 
جملــس األـــن تقريــر األـــني العــام يف جــدول أعمالــه. ودعــا اللــس ممثلــي 

بيـــا واملكســـيك،إســـبانيا والربازيـــل والســـلفادور وفنـــزويال  بنـــاًء علـــى  وكولـو
طلبهم، إىل املااركة يف املناقاة بدون أن يكون هلم احلق يف التصـويت. 
مث وّجــــه الــــرئيس (اجلمهوريــــة التاــــيكية) انتبــــاه أعضــــاء اللــــس إىل نــــص 

87Fـاروع قرار كان قد أـعد يف أـناء ـااورات اللس السابقة

٧٢. 
ـــم املتحــدة يف الســلفادور بعثــة ـراقبـــي األ وقــال ممثــل الســلفادور إنَّ 

عَ   تارخييــــــاً  لمــــــاً متثــــــل عمليــــــة إدارة ناجحــــــة تقــــــوم بــــــا األـــــــم املتحــــــدة ـو
ــر ، وصــلت حــرب ١٩٩٠يف عــام بأنَّــه  للسـلفادور ولألـــم املتحــدة. وذكَّ

السلفادور إىل نقطة حامسة. ولكن تـوافر العزميـة لـدى الطـرفني والوسـاطة 
تاحـــــا التوصــــل إىل احلـــــل الناــــطة الفّعالــــة ــــــن جانــــب األــــــم املتحــــدة أ

بادرتــه باإلبقـاء علــى  السياسـي الــالزم. وأــىن علــى جهـود األـــني العـام ـو
تنفيــــذ  يف الســــلفادور. وقــــال إنَّ  وجــــود رفيــــع املســــتوى وذي شــــأن حقــــاً 
يقــاً  يــرتبطالِســلم  اجلوانـب القليلــة املتبقيــة ـــن اتفاقــات بــالتطور ارتباطــاً ـو

ــــــن اآلن  املؤسســــــي، ال ســــــيما اإلصــــــالحات القضــــــائية واالنتخابيــــــة. ـو
 الِســـلم، فصـــاعدا، مل تعـــد املســـألة ســـوى الوصـــول، ــــن خـــالل اتفاقـــات

باملسائل احملددة املتبقية إىل خامتة سليمة، ـثل ـنح األراضـي للمحـاربني 
ــ الك األراضـي بوضــع اليــد، والعمـل بدرجــة أقـل ـــن اإلحلــاح السـابقني وــ

ين املوضـــوع للجوانـــب الـــ يت هلـــا طـــابع ـؤسســـي علـــى تنفيـــذ اجلـــدول الــــز
88Fأكرب

٧٣ . 
ويف أـنــاء املناقاــة، أشــاد ـتكلمــون آخــرون مبســامهات بعثــة ـراقبـــي 

ولكـنهم أعربـوا عـن قلقهـم الِسـلم  األـم املتحدة يف السلفادور يف عمليـة
 باـــأن عـــدم الوفـــاء بعـــدد ــــن االلتزاــــات املتعهـــد بـــا مبوجـــب اتفاقـــات

حـدة والتمـع الـدويل تقـدمي وشددوا على أمهية ـواصلة األــم املت الِسلم.
________ 

٧١ S/1995/143. 
٧٢ S/1995/335. 
٧٣ S/PV.3528 ٩إىل  ٧، الصفحات. 



 ٤٨٧ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

وأعربــــوا عــــن تأييــــدهم القــــرتاح األـــــني العــــام  الِســــلم، املســــاعدة لعمليــــة
الداعي إىل اإلبقاء على فريق صغري للقيام مبا تبّقى ـن ـهام التحقق ـن 

وكذلك لبذل املساعي احلميدة، بعد انتهـاء واليـة  الِسلم، تنفيذ اتفاقات
89Fلسلفادوربعثة ـراقبـي األـم املتحدة يف ا

٧٤. 
بلده يعلق أمهية كبرية  وقبل التصويت، ذكر ممثل االحتاد الروسي أنَّ 

ه يف سـياق الوجــود املسـتمر لألــم املتحـدة يف الســلفادور علـى حقيقـة أنـَّ
روعــي وضــع �ــج ـاــرتك لتنفيــذ املهــام الِســلم  بعــد انتهــاء عمليــة حفــظ

اء الصــــراع. بعـــد انتهــــالِســــلم  الـــيت ينبغــــي القيـــام بــــا خــــالل ـرحلـــة بنــــاء
يــق بــني الســلفادور  ولتحقيــق ذلــك ســتكون هنــاك حاجــة إىل التعــاون الـو
وبرنـــــاـج األــــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي وكـــــذلك ــــــع الوكـــــاالت املتخصصـــــة 

90Fواملؤسسات املالية الدولية

٧٥. 
مـد باإلمجـاع بوصـفه رح ـاـروع القـرار للتصـويت واعتـ وبعد ذلـك طــ

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٥( ٩٩١القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

إىل مجيع قراراته ذات الصلة والبيانات اليت أدىل بـا رئيسـه باـأن  إذ ياري
 ـسألة السلفادور،
 ،١٩٩٥آذار/ـارس  ٢٤يف تقرير األـني العام املؤرخ  وقد نظر

يف تقريـر ــدير شـعبة حقـوق اإلنسـان التابعـة لبعثـة ـراقبــي  أيضاً  وقد نظر
 ،١٩٩٥نيسان/أبريل  ١٨خ األـم املتحدة يف السلفادور املؤر 

أن الســلفادور قــد حتولــت ـــن بلــد ميزقــه النــزاع إىل  وإذ يــدرك ـــع االرتيــاح
 أـة دميقراطية ـساملة،

 بذكر الدول األعضاء اليت سامهت بأفراد يف البعثة،وإذ يايد 
ورســالة  ١٩٩٥شــباط/فرباير  ٦إىل رســالة األـــني العــام املؤرخــة  وإذ ياــري

 ،١٩٩٥شباط/فرباير  ١٧خة رئيس جملس األـن املؤر 
ـــــي األـــــم املتحــــدة يف  ياــــيد - ١ ــــة ـراقب ــــيت حققتهــــا بعث باإلجنــــازات ال

 السلفادور حتت إشراف األـني العام وممثليه اخلاصني؛

ـــــة وشـــــعب الســـــلفادور باملصـــــاحلة  يرحـــــب - ٢ باســـــتمرار التـــــزام حكـو
 وحتقيق االستقرار وتطوير احلياة السياسية يف السلفادور؛

ــة الســلفادور وجبهــة فارابونــدو ـــاريت للتحريــر الــوطين حك حيــث - ٣ ـو
 الِسـلم، وكل اجلهـات املعنيـة يف السـلفادور علـى التعجيـل خبطـى تنفيـذ اتفاقـات

بعــد، ـــن أجــل كفالــة تـنفَّــذ  علــى الوفــاء بااللتزاـــات الــيت مل وعلــى العمــل ـعــاً 
 عدم الرجوع عن عملية السلم؛

________ 
بيـا)؛  ٤و  ٣والصـفحتان (املكسـيك)؛  ٢و  ١املرجع نفسه، الصـفحتان  ٧٤ (كولـو

ـــــــــزويال)؛ والصـــــــــفحتان  ٦و  ٥(إســـــــــبانيا)؛ والصـــــــــفحتان  ٥و  ٤والصـــــــــفحتان   ٧و  ٦(فن
 ١١و  ١٠(الصـــني)؛ والصـــفحتان  ١٠و  ٩(أملانيـــا)؛ والصــفحتان  ٩(الربازيــل)؛ والصـــفحة 

(نيجرييـــــــا)؛  ١٣و  ١٢(بوتســـــــوانا)؛ والصـــــــفحتان  ١٢و  ١١(إندونيســـــــيا)؛ والصـــــــفحتان 
ـــدوراس)؛ والصـــفحتان  ١٤و  ١٣ والصـــفحتان  ١٥(األرجنتـــني)؛ والصـــفحة  ١٦و  ١٥(هن

 (إيطاليا). ١٨و  ١٧(فرنسا)؛ والصفحتان 
 .١٤املرجع نفسه، الصفحة  ٧٥

تواصــــل تقــــدمي بــــأنَّ  نــــداءه إىل الــــدول واملؤسســــات الدوليــــة يكــــرر - ٤
ــة وشــعب الســلفادور يف تعزيزمهــا للمكاســب الــيت حققاهــا  املســاعدة إىل حكـو

 يف عملية السلم؛
)، أن واليـــة بعثـــة ١٩٩٤( ٩٦١ــــن القـــرار  ٨للفقـــرة وفقـــاً  يؤكـــد - ٥

ـــــي األـــــم املتحــــدة يف الســــلفادور ســــتنتهي ن/أبريل نيســــا ٣٠اعتبــــاراً ـــــن  ـراقب
١٩٩٥. 

�ايـــــة العمـــــل  وبعـــــد التصـــــويت، ذكـــــر ممثـــــل الواليـــــات املتحـــــدة أنَّ 
ى علـ االستثنائي لبعثة ـراقبــي األــم املتحـدة يف السـلفادور ليسـت دلـيالً 

شـعب السـلفادور  ويت بالثقـة يف أنَّ تناقص االهتمام الدويل بل هي تصـ
املباشــر. وحيــث بــدون اإلشــراف الــدويل الِســلم  ميكنــه أن ينجــز اتفاقــات

الطرفني املتصارعني السابقني على التعجيل جبهودمها صوب  ٩٩١القرار 
ومهـــــا يـــــتحمالن  الِســــلم. التنفيــــذ الكاــــــل للفصـــــول املتبقيــــة ــــــن اتفـــــاق

ـســؤولية رمسيــة عــن ذلــك. وسيواصــل التمــع الــدويل تقــدمي املســاعدة يف 
91Fهذه اجلهود

٧٦. 
العــــام إناــــاء فريــــق  ورّحــــب ممثــــل اململكــــة املتحــــدة بــــاقرتاح األـــــني

الِسـلم  هذا ال ميثل استمرارا لبعثـة حفـظ سياسي صغري ولكنه أوضح أنَّ 
ل األــم املتحـدة والتمـع الـدويل بَــن جهد أوسع ـن قِ جزًءا ياكِّل  بل

لتوطيد اإلجنازات اليت حققتها بعثة ـراقبـي األـم املتحدة يف السلفادور، 
ـــــــــاء املؤسســـــــــات يف  الســـــــــلفادور، وملعاجلـــــــــة وللمســـــــــاعدة يف إعـــــــــادة بن

92Fاالحتياجات اإلمنائية للسلفادور

٧٧. 

 الحالة في غواتيماال -باء 

ـــرئيس إىل ١٩٩٤كـــانون الثاين/ينـــاير   ٣١املـــؤرخ  المقـــرر : رســـالة ــــن ال
 األـني العام

ـوجَّهــــة إىل رئــــيس  ١٩٩٤كــــانون الثاين/ينــــاير   ١٧برســــالة ـؤرخــــة 
93Fجملس األـن

اإلطـاري السـتئناف االتفـاق ”، أحال األــني العـام نـص ٧٨
ـــــــة غواتيمـــــــاال واالحتـــــــاد الثـــــــوري الـــــــوطين  عمليـــــــة التفـــــــاوض بـــــــني حكـو

١٩٩٤94Fكانون الثاين/ينـاير   ١٠ـكسيكو يف يف املوقَّع  ،“الغواتيمايل

٧٩ .
وكـان ــن بـني التغيـريات  الِسـلم. يف حضور ـراقب األـم املتحدة لعملية

جلســات  لـريأسالـيت أـدخلــت طلـب الطــرفني أن يعـّني األـــني العـام ممــثال 
 العــام قبولــه. واتفــق الطرفــان احملادـــات الثنائيــة، وهــو طلــب يعتــزم األـــني

يـطلـــب إىل األــــم املتحـــدة التحقـــق ــــن تنفيـــذ  ه ينبغـــي أنعلـــى أنَّـــأيضـــاً 
يف  الــيت يتوصــالن إليهــا. وقــد أوضــح ممثــل األـــني العــام مجيــع االتفاقــات

يف حينــه اختــاذ اجتمــاع ـكســيكو للطــرفني أن طلبهمــا األخــري ســيتطلب 
يــة الدوليــة ذات الصــلة التابعــة لألـــم  قــرارات ـــن جانــب اهليئــات احلكـو

________ 
 .١٥املرجع نفسه، الصفحة  ٧٦
 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان  ٧٧
٧٨ S/1994/53. 
 املرجع نفسه، املرفق. ٧٩
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ه إذا جنحــت املفاوضــات املقبلـــة يف التوصــل إىل تســـوية املتحــدة. غــري أنَّـــ
بـــأنَّ  ـتفـــق عليهـــا للصـــراع الـــدائر يف غواتيمـــاال، فسيوصـــي األــــني العـــام

 ات ذات الصلة.توافق األـم املتحدة على التحقق ـن تنفيذ االتفاق
١٩٩٤95Fكـــــانون الثاين/ينـــــاير   ٣١وبرســـــالة ـؤرخـــــة 

، أبلـــــغ رئـــــيس ٨٠
 اللس األـني العام مبا يلي:

________ 
٨٠ S/1994/104. 

كـانون   ١٧ـع التقدير برسالتكم املؤرخـة علماً  حييط أعضاء جملس األـن
ــــــة  ١٩٩٤الثاين/ينــــــاير  رفقهــــــا، باــــــأن االتفــــــاق اإلطــــــاري الســــــتئناف عملي ـو

ة غواتيماال   واالحتاد الثوري الوطين الغواتيمايل.التفاوض بني حكـو

ويرحب أعضاء جملس األـن باالتفاق الذي توصـل إليـه الطرفـان ويعربـون 
 عن أـلهم يف أن يتم التوصل إىل تسوية ـبكرة وعادلة للنزاع يف غواتيماال.

ويرحــب أعضــاء جملــس األـــن بــأي رســائل أخــرى عــن التطــورات املتعلقــة 
 بذه املسألة.




