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 يـاـــآس

 الحالة في كمبوديا - ١٤

 ٨١٠): القـــرار ٣١٨١(اجللســـة  ١٩٩٣آذار/ــــارس  ٨املـــؤرخ  ررـالمقـــ
)١٩٩٣( 

) ١٩٩٢( ٧٩٢بـــــــالقرار  وعمـــــــال ً  ،١٩٩٣شـــــــباط/فرباير  ١٣يف 
األــــني العـــام إىل جملـــس قـــدَّم  ،١٩٩٢تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠املـــؤرخ 
عــن تنفيــذ ذلــك القــرار وعــن التــدابري الــالزم اختاذهــا لكفالــة تقريــراً  األـــن

287Fحتقيــق األهــداف األساســية التفاقــات بــاريس املتعلقــة بكمبوديــا

. وأفــاد ١
اللـــــس الـــــوطين األعلـــــى قـــــد اجتمـــــع يف بـــــأنَّ  األــــــني العـــــام يف التقريـــــر

 يف بيجـني برئاسـة األــري سـيهانوك وبـأنَّ  ١٩٩٣كانون الثاين/ينـاير  ٢٨
أعضاءه قد اتفقوا على إجراء انتخابات اجلمعية التأسيسية يف الفرتة ــن 

. وإضافة إىل ذلك، ناقش اللس الوطين ١٩٩٣أيار/ـايو  ٢٥إىل  ٢٣
د بكافــة أعمــال العنــف وحيــث مجيــع األعلــى إـكانيــة إصــدار إعــالن ينــدِّ 

األطــراف الكمبوديــة علــى ضــبط الــنفس ويــدعو إىل إ�ــاء أعمــال العنــف 
هــة ضــد ســلطة األـــم املتحــدة االنتقاليــة يف كمبوديــا. وبــالرغم ــــن املوجَّ 

اعــرتاض حـــزب كمبوتاـــيا الدميقراطيــة علـــى إصـــدار ـثــل هـــذا اإلعـــالن، 
وباســم ـالـــة أحــزاب ـــن  بامســه الاخصــي أصــدر األـــري ســيهانوك بيانــاً 
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يرشح نفسه لالنتخابات الرئاسية  ه لنأنَّ أيضاً  . وأعلن٢
ــدة  إىل أن يـعتمــد دســتور جديــد يـرســي طرائــق انتخــاب رئــيس الدولــة ـو

 ١٩٩٣شباط/فرباير  ١٠واليته وسلطاته. واجتمع اللس ـن جديد يف 
 جار الكرمية ـن كمبوديايقضي بوقف تصدير املعادن واألح واعتمد قراراً 

النظر يف وضع حدود لكميات أيضاً  ). وقرر١٩٩٢( ٧٩٢للقرار وفقاً 
األخاـــاب املناـــورة الـــيت تصـــدَّر وذلـــك ــــن أجـــل محايـــة ــــوارد كمبوديـــا 

 الطبيعية.
اســتجابة بعــض األحــزاب الكمبوديــة للقــرار  وذكــر األـــني العــام أنَّ 

تكــن ـرضــية وإن كــان تنفيــذ القــرار قــد شــهد بعــض  ) مل١٩٩٢( ٧٩٢
التقــــدم. وقــــد تعــــاون حــــزب دولــــة كمبوديــــا إىل حــــد بعيــــد ـــــع الســــلطة 

ـصاعب كـربى يف ــا يتعلـق حبفـظ القـانون ـؤخراً  االنتقالية ولكن برزت
نت القـــــوات املســـــلحة والنظـــــام يف املنـــــاطق الواقعـــــة حتـــــت ســـــيطرته. وشـــــ

ــــــوطين أيضــــــاً  الاــــــعبية الكمبوديــــــة هجمــــــات عســــــكرية ضــــــد اجلــــــيش ال
لكمبوتاـــيا الدميقراطيـــة مبـــا يتجـــاوز حقهـــا يف الـــدفاع عـــن نفســـها. أــــا 

ه، بعــدم قبولــه دخــول الســلطة بالنســبة حلــزب كمبوتاــيا الدميقراطيــة، فإنَّــ
يكــون  االنتقاليــة إىل ـناطقــه وتســجيل نفســه للماــاركة يف االنتخابــات،

________ 
١ S/25289 العـام . وينبغي قراءة التقرير باالقرتان ـع التقريـر املرحلـي الثالـث لألــني

 ).S/25124عن سلطة األـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا (
يقة  ٢ ، املرفق األول، لالطالع على بيـان األــري سـيهانوك الـذي S/25289انظر الـو

ـــ صـــدر أيضـــاً  دة ــــن أجـــل  باســـم جبهـــة حتريـــر شـــعب اخلمـــري الوطنيـــة، واجلبهـــة الوطنيـــة املوحَّ
تعاونة،  ساملة ـو  وحزب دولة كمبوديا.كمبوديا ـستقلة وحمايدة ـو

اغتنـــــام الفـــــرص العديـــــدة الـــــيت ـنحتهـــــا إيـــــاه الســـــلطة جمـــــدداً  قـــــد رفـــــض
االنتقاليــــة والتمــــع الـــــدويل لالنضــــمام إىل عمليـــــة الســــالم. ويف الوقـــــت 
ـــة أي ضـــغط الســـتبعاد ممثلـــي هـــذا احلـــزب ــــن  نفســـه، ــــن املهـــم ـقاـو

إطــــار بــــأنَّ  اللــــس الــــوطين األعلــــى. وأعــــرب األـــــني العــــام عــــن اقتناعــــه
ـــل ـنهـــا حـــل ياـــكِّل  زال بـــاريس ــــا اتفاقـــات أفضـــل اخليـــارات الـــيت يـؤ

أيضاً وشدَّد  املااكل اليت تعاين ـنها كمبوديا ولتحقيق املصاحلة الوطنية.
علـى أن األطــراف الكمبوديــة املوقّعــة علــى اتفاقــات بــاريس هــي املســؤولة 

صـــــلحته يف  يف املقـــــام األول عـــــن تنفيـــــذه، وعلـــــى أنَّ  اســـــتقرار البلـــــد ـو
املســتقبل يتوقفــان علــى الكمبــوديني أنفســهم. وأشــار إىل اإلعــالن الــذي 

 ، فـــذكر أنَّ ١٩٩٣كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٨أصـــدره األــــري ســـيهانوك يف 
ــ ثيلــة يوســع فيهــا نطــاق الطلــب الــوارد يف ه دعــوة َـ جملــس األـــن قــد يوجِّ

ديـــــد األحـــــزاب ) ويناشـــــد ــــــن ج١٩٩٢( ٧٩٢ــــــن قـــــراره  ١٧ الفقـــــرة
يـــق ــــع الســـلطة  الثالــــة الـــيت وافقـــت علـــى اإلعـــالن ـواصـــلة تعاو�ـــا الـو
االنتقاليــــة واحليلولــــة دون ارتكــــاب أعمــــال العنــــف، وخباصــــة تلــــك ذات 

عاقبة ـرتكبيها.  البواعث السياسية، ـو
غىن عنه بالنسبة  األـر الذي ال إنَّ  قائالً  واختتم األـني العام تقريره

ة هـــو احلفـــاظ علـــى قـــوة الـــدفع جتـــاه إجـــراء انتخابـــات للســـلطة االنتقاليـــ
ــــة التأسيســــية يف ـوعــــدها. ويف الوقــــت نفســــه، طلــــب ـــــن ممثلــــه  اجلمعي
اخلــاص أن يقــوم بتقــدير االحتياجــات األـنيــة بعــد االنتخابــات وســيقدم 
ة بذا الاأن.  إىل جملس األـن، يف الوقت املناسب، التوصيات الالـز

، أدرا ١٩٩٣آذار/ــــــــــارس  ٨ املعقـــــــــودة يف ٣١٨١ويف اجللســـــــــة 
جملــس األـــن تقريــر األـــني العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول 

ه الرئيس (نيوزيلندا) انتباه أعضـاء اللـس إىل نـص ـاـروع األعمال، وجَّ 
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 . ولفـت انتبـاههم٣
يقتني أخرينيأيضاً  290Fإىل ـو

٤. 
ـاـروع القـرار يركـز يف  فرنسا قبل التصويت، فقـال إنَّ  وحتد  ممثل

املقــام األول علــى االنتخابــات يف كمبوديــا الــيت تاــكل حجــر الزاويــة يف 
عمليــة الســالم وأحــد األهــداف األساســية التفاقــات بــاريس، الــيت أدت 
إىل إنااء أكثر عمليات األـم املتحدة طموحا يف التاريخ. ولذلك، ـن 

 لـــــس األــــــن يف هـــــذه املرحلـــــة ــــــن العمليـــــة قـــــراراً الضـــــروري أن يتخـــــذ جم
ـاــروع القــرار ســيبعث برســالة سياســية واضــحة إىل  باإلمجــاع. ورأى أنَّ 

يكـــون هنـــاك تســـاـح  العنـــف لـــن مجيـــع األحـــزاب الكمبوديـــة ـفادهـــا أنَّ 
________ 

٣ S/25376. 
ـوجهــة إىل رئــيس جملــس األـــن ـــن  ١٩٩٣كــانون الثاين/ينــاير   ٢٠رســالة ـؤرخــة  ٤

ـوجهــة إىل األـــني العــام  ١٩٩٣آذار/ــارس  ٤)؛ ورســالة ـؤرخــة S/25133ممثـل ســنغافورة (
 ).S/25366نام ( ـن ممثل فييت
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خيارها الوحيـد هـو احـرتام قواعـد الدميقراطيـة. وسـيؤيد جملـس  باأنه وأنَّ 
ا كانت بارط أن تاهد األـم املتحدة على أ�َّ األـن نتائج االنتخابات 

تقـدمي دعمـه إىل اجلمعيـة التأسيسـية أيضاً  حرة ونزيهة. وسيواصل اللس
ة جديـدة يف كمبوديـا. املنتخبة وإىل عملية صَ  وغ دستور وتاكيل حكـو

ــع تأكيــده أنَّ  ـســؤولية إعــادة إحــالل الســالم واالســتقرار يف كمبوديــا  ـو
يني أنفســـــهم، فقــــد ناشــــد الاــــعب وزعمـــــاء تقــــع علــــى عــــاتق الكمبــــود

ــــث جتــــري  ــــداء التســــاـح واالعتــــدال والنضــــج السياســــي حبي األحــــزاب إب
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٥. 
اتفاقـات بـاريس تاـكل األسـاس لتسـوية  وأشار ممثل الصـني إىل أنَّ 

األطـراف املعنيـة ينبغـي أن تبـذل  ـسألة كمبوديا بصورة شـاـلة. وقـال إنَّ 
ـاــرتكة، عـن طريــق التاـاور واحلــوار، ــن أجــل تـذليل املصــاعب  جهـوداً 

يؤسف له،  ـا وحل اخلالفات النامجة عن تنفيذ هذه االتفاقات. غري أنَّ 
أعمــــال العنــــف ذات البواعــــث  ـثلمــــا ذكــــر األـــــني العــــام يف تقريــــره، أنَّ 

حقـــق بعـــد إشـــاعة جـــو ــــن احليـــاد تت ه ملالسياســـية حتـــد  باســـتمرار وأنَّـــ
أحد العواــل الرئيسـية لضـمان إجـراء انتخابـات ياكِّل  السياسي، الذي
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٦. 
وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 

 )، ويف ـا يلي نصـه:١٩٩٣( ٨١٠القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

أيلول/ســـــبتمرب  ٢٠املـــــؤرخ  )١٩٩٠( ٦٦٨قراريـــــه  إذ يؤكـــــد ــــــن جديـــــد
وقراراتــــه األخــــرى  ١٩٩٢شــــباط/فرباير  ٢٨) املــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٥ و ١٩٩٠

 ذات الصلة باملوضوع،

 ،١٩٩٣شباط/فرباير  ١٣بتقرير األـني العام املؤرخ  علماً  حييطإذ و 

بصــــاحب الســــمو امللكــــي األـــــري نــــورودوم ســــيهانوك، رئــــيس  وإذ ياــــيد
والوحـــدة الِســـلم  اللــس الـــوطين األعلــى، للجهـــود املتواصـــلة الــيت يبـــذهلا إلعــادة

 الوطنية إىل كمبوديا،

ــــر للاـــعب الكمبـــودي، مبوجـــب االتفاقـــات املتعلقـــة بإجيــــاد بـــأنَّ  وإذ يذكِّ
تاــــرين  ٢٣يف بــــاريس يف  تســــوية سياســــية شــــاـلة للنـــــزاع يف كمبوديــــا، املوقّعــــة

، احلــق يف تقريـر ـســتقبله السياســي عـن طريــق االنتخــاب ١٩٩١األول/أكتـوبر 
احلـــر والنــــزيه جلمعيـــة تأسيســـية، تقـــوم بإعـــداد وإقـــرار دســـتور جديـــد لكمبوديـــا 

ة الكمبودية اجلديدة،وتتحول إىل مجعية تاريعية، تاكِّ   ل احلكـو

لعـــام وســـلطة األــــم املتحـــدة باإلجنـــازات الـــيت حققهـــا األــــني ا وإذ يرحــب
االنتقاليــة يف كمبوديــا يف تنفيــذ اتفاقــات بــاريس، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتســجيل 
النـــاخبني وإعـــادة الالجئـــني إىل الـــوطن، وإذ يؤكـــد ــــن جديـــد دعمـــه املتواصـــل 

 ألناطة السلطة االنتقالية،

________ 
٥ S/PV.3181 ٥إىل  ٣، الصفحات. 
 .١٠إىل  ٨الصفحات املرجع نفسه،  ٦

بالقرار الذي اختذه اللس الوطين األعلـى يف اجتماعـه املعقـود  وإذ يرحب
بفـــرض وقـــف ـؤقـــت لتصـــدير املعـــادن واألحجـــار  ١٩٩٣شـــباط/فرباير  ١٠يف 

الكرميــة والتفكــري يف إـكانيــة وضــع حــد لتصــدير اخلاــب املناــور ـــن كمبوديــا 
 بدف محاية املوارد الطبيعية لكمبوديا،

النتهاكـــات وقـــف إطـــالق النـــار ــــن ِقبــــل حـــزب   وإذ يعـــرب عـــن اســـتيائه
 كمبوديا،كمبوتايا الدميقراطية وحزب دولة  

ــــاًء علــــى  إزاء تزايــــد أعمــــال العنــــف املرتكبــــة وإذ يســــاوره القلــــق دوافــــع بن
سياسية خاصة يف املناطق اخلاضـعة لسـيطرة حـزب دولـة كمبوديـا، وعلـى دوافـع 
إـنيـــة، واآلــــار الســـلبية املرتتبـــة علـــى تلـــك األعمـــال بالنســـبة إىل تنفيـــذ اتفاقـــات 

 باريس،

علــى أمهيــة اختــاذ الســلطة االنتقاليــة لتــدابري بــدف تــأـني بيئــة  وإذ ياــدد
 سياسية حمايدة يف كمبوديا،

اهلجمــــــــــات، والتهديــــــــــدات، وأعمــــــــــال التخويــــــــــف املوجهــــــــــة  وإذ يــــــــــدين
الســـــلطة االنتقاليـــــة، وخاصـــــة عمليــــة االعتقـــــال األخـــــرية ملـــــوظفني تـــــابعني  ضــــد

 للسلطة،

لعــدم وفــاء حــزب كمبوتاــيا الدميقراطيــة بالتزاـاتــه  وإذ يعــرب عــن اســتيائه
يتعلــق بإتاحــة فــرص وصــول الســلطة  ســيما فيمــا مبوجــب اتفاقــات بــاريس، وال

يتعلــق بتنفيــذ املرحلــة  املقيــد إىل املنــاطق اخلاضــعة لســيطرته وفيمــا االنتقاليــة غــري
ة يف الثانية ـن وقف إطالق النار، وإذ حيث احلـزب املعـين علـى املاـاركة الكاـلـ

 تنفيذ اتفاقات باريس،

إزاء األنباء األخرية الواردة ــن السـلطة االنتقاليـة  وإذ يعرب عن بالغ قلقه
والـــيت تفيـــد بوجـــود عـــدد صـــغري ــــن األفـــراد العســـكريني األجانـــب يعملـــون ــــع 

التفاقـــات بـــاريس، وإذ يـــدعو انتهاكـــاً  القـــوات املســـلحة حلـــزب دولـــة كمبوديـــا،
ـــــع الســــلطة االنتقاليــــة يف حتقيقاتــــا تعاونــــاً كـــاـًال  مجيـــع األطــــراف إىل التعــــاون

املتعلقة باألنباء اليت تفيد بوجود قوات أجنبية داخل األراضـي اخلاضـعة لسـيطرة 
ــــام ــــة فــــوراً  تلــــك األطــــراف، وإذ يؤكــــد أمهيــــة القي ــــع القــــوات األجنبي برتحيــــل مجي

 واملستاارين واألفراد العسكريني األجانب ـن كمبوديا،

 ؛١٩٩٣شباط/فرباير  ١٣تقرير األـني العام املؤرخ  على يوافق - ١

ــــــد - ٢ ــــــى بعقــــــد انتخابــــــات اجلمعيــــــة  يؤي قــــــرار اللــــــس الــــــوطين األعل
 ؛١٩٩٣أيار/ـايو  ٢٧إىل  ٢٣التأسيسية يف الفرتة ـن 

 علــى األمهيــة احلامســة للمصــاحلة الوطنيــة بالنســبة إىل حتقيــق ياــدد - ٣
 واالستقرار الدائمني يف كمبوديا؛الِسلم 

ـــــع  تاـــــاً تعاونــــاً  مجيــــع األطــــراف الكمبوديــــة علــــى التعــــاون حيــــث - ٤
الســـلطة االنتقاليـــة لألــــم املتحـــدة يف كمبوديـــا يف اإلعـــداد النتخابـــات اجلمعيـــة 

 التأسيسية ويف إجراء تلك االنتخابات؛
 يعرب عن ارتياحه للمدى الذي وصل إليه تسجيل الناخبني؛ - ٥
إىل الســــلطة االنتقاليــــة أن تواصــــل بــــذل كــــل جهــــد ممكــــن  يطلــــب - ٦

لتهيئـة وصــيانة بيئـة سياســية حمايــدة تسـاعد علــى إجــراء انتخابـات حــرة ونزيهــة، 



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

 

 ١٩٩٣أيار/ــــايو  ١٥ويطلـــب إىل األــــني العـــام أن يبلـــغ جملـــس األــــن حبلـــول 
 باألحوال والتحضريات املتعلقة باالنتخابات؛

علــــى أن تســــاعد علــــى إحــــالل  مجيــــع األطــــراف الكمبوديــــة حيــــث - ٧
التساـح الالزم للمنافسة السياسية السلمية يف نفوس أتباعها وأن تكفل التقيـد 

 مبدونة قواعد السلوك خالل احلملة السياسية املقبلة؛

علــــى وجــــه اخلصــــوص مجيــــع األطــــراف الكمبوديــــة علــــى أن  حيــــث - ٨
ة لكفالة حرية الكالم واالجتمـاع  عـن فضـًال  والتنقـل،تتخذ مجيع التدابري الالـز
يف ذلـك الصـحافة  توفري إـكانية الوصول بصورة عادلة إىل وسائط اإلعالم، مبـا
ــــــع األحــــــزاب السياســــــية املســــــجَّ  ــــــة والتلفزيــــــون واإلذاعــــــة، جلمي لة خــــــالل احلمل

، وأن تتخـــذ مجيـــع اخلطـــوات ١٩٩٣نيســان/أبريل  ٧االنتخابيــة الـــيت ســـتبدأ يف 
ــــة الاــــعب الكمبــــودي إىل  ــــة لطمأن ــــات ســــيكون  أنَّ الالـز االقــــرتاع يف االنتخاب

 ؛ياً سرّ 

ة إل�اء بأنَّ  يطالب - ٩ تتخذ مجيع األطراف الكمبودية التدابري الالـز
مجيـــع أفعـــال العنـــف ومجيـــع أعمـــال التهديـــد والتخويـــف الـــيت ترتكـــب ألســـباب 
سياسية أو إـنية، وحيث تلك األطراف مجيعها على التعاون ـع ـكتـب املـدعي 

 لسلطة االنتقالية يف التحقيق يف تلك األفعال؛اخلاص التابع ل

عـــن كاــــل ـقتـــه يف قـــدرة الســـلطة االنتقاليـــة علـــى إجـــراء  يعـــرب - ١٠
انتخابــــات حــــرة ونزيهــــة وعــــن اســــتعداده إلقــــرار نتــــائج االنتخابــــات شــــريطة أن 

 تاهد األـم املتحدة حبريتها ونزاهتها؛

زاـهـــــــا، إىل مجيـــــــع األطـــــــراف الكمبوديـــــــة أن تتقيـــــــد بالت يطلـــــــب - ١١
مبوجـــب االتفاقـــات املتعلقـــة بإجيـــاد تســـوية سياســـية شـــاـلة للنـــزاع يف كمبوديـــا، 

ــــــاريس يف  ــــــوبر  ٢٣املوّقعــــــة يف ب ــــــك  بــــــأن ،١٩٩١تاــــــرين األول/أكت حتــــــرتم تل
 النتائج؛

الكمبـــوديني أنفســـهم تقـــع علـــى كـــاهلهم املســـؤولية بـــأنَّ  يسلِّــــم - ١٢
 ؛مبوديا ورفاهها ـستقبالً األساسية عن تنفيذ اتفاقات باريس وعن استقرار ك

ــــوديني، بعــــد انتخــــاب بــــأنَّ  علــــى وجــــه اخلصــــوص يســــلِّم - ١٣ الكمب
ـة يف  اجلمعية التأسيسية، علـيهم ـسـؤولية االتفـاق علـى دسـتور وتاـكيل حكـو

 غضون ـالـة أشهر، ويؤكد على أمهية إجناز تلك املهمة يف ـوعدها؛

معيـة التأسيسـية عن استعداده ألن يسـاند أمت املسـاندة اجل يعرب - ١٤
ة جديدة لكمبوديا بأسرها؛  وعملية صياغة دستور وإنااء حكـو

ـــن  ٤٤ مبالحظــات األـــني العــام الــواردة يف الفقــرة علمــاً  حيــيط - ١٥
تقريـره باـأن احلالـة األـنيـة يف كمبوديــا يف الفـرتة املمتـدة بـني انتخابـات اجلمعيــة 

ـه التأسيسية وانتهاء والية السلطة االنتقالية لـدى  ـة، ويرحـب بعـز إناـاء احلكـو
 على تقدمي توصيات يف هذا الصدد؛

بـــــــــالقرار الــــــــــذي اختـــــــــذه اللــــــــــس الـــــــــوطين األعلــــــــــى يف  ياـــــــــيد - ١٦
باعتمــــــــاد التــــــــدابري املتعلقــــــــة  ١٩٩٣شــــــــباط/فرباير  ١٠املعقــــــــودة يف  جلســــــــته
ــــــة ــــــيت اختــــــذتا اللجنــــــة  حبماي ــــــد اخلطــــــوات ال ــــــا، ويؤي املــــــوارد الطبيعيــــــة لكمبودي

تقنية املعنية بـإدارة املـوارد الطبيعيـة واسـتغالهلا املسـتدام لتنفيـذ هـذه االستاارية ال
 القرارات؛

التزاـهـــا  تاــــاً  اً حتـــرتم مجيـــع األطـــراف احرتاــــبـــأنَّ  ـطالبتـــه يكـــرر - ١٧
مبوجـــــب اتفاقـــــات بـــــاريس، وخباصـــــة الكــــــف عـــــن مجيـــــع األناـــــطة العســــــكرية 

ية؛  اهلجـو

ـــة حلمايـــة تتخـــذ مجيـــع األطـــراف اإلجـــراءبـــأنَّ  يطالـــب - ١٨ ات الالـز
أرواح أفــراد الســلطة االنتقاليــة وأـــنهم يف مجيــع أحنــاء كمبوديــا، وأن تكــف عــن 
مجيــع أفعــال التهديــد والتخويــف املوجهــة ضــد أفــراد الســلطة وعــن التعــرض هلــم 

 على أي حنو يف أداء واليتهم؛

إىل األـني العام أن يفيد اللس يف سـياق تقريـره املرحلـي  يطلب - ١٩
عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وعمـا قـد يلـزم اختـاذه ــن  ١٩٩٣الرابع يف نيسـان/أبريل 

 تدابري أخرى ـالئمة لكفالة حتقيق األهداف األساسية التفاقات باريس؛

 أن يـبقي هذه املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ٢٠

القــرار  الواليــات املتحــدة بعــد التصــويت فــذكرت أنَّ وحتــدـت ممثلــة 
ــــلماً الـــذي اتُّــــخذ للتـــو ميثـــل ـَ  آخـــر حنـــو حتقيـــق اهلـــدف الرئيســـي  هاــــاً  ْع
ــ إجــراء االنتخابــات لــن يعــدو  ا أشــارت إىل أنَّ التفاقــات بــاريس. غــري أ�َّ

أن يكون خطوة واحدة صوب حتقيق اهلدف النهـائي املتمثـل يف إحـالل 
لدميقراطيــــــة يف كمبوديــــــا. ولكــــــي تــــــنجح االنتخابــــــات الســــــالم وإقاـــــــة ا

وتتحقــــق املصــــاحلة الوطنيــــة، جيــــب علــــى مجيــــع األحــــزاب الكمبوديــــة أن 
تكـــون ـســـتعدة الحـــرتام نتائجهـــا. وتلتـــزم الواليـــات املتحـــدة، بتصـــويتها 
ة املنتخبة باعتبارها السلطة الارعية الوحيدة  لصا  القرار، بدعم احلكـو
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٧. 

): بيان ــن ٣١٩٣(اجللسة  ١٩٩٣نيسان/أبريل  ٥املتخذ يف  ررـــــالمق
 الرئيس

أعلـــــــن  ١٩٩٣نيســـــــان/أبريل  ٥، املعقـــــــودة يف ٣١٩٣يف اجللســـــــة 
 لــه، إـــر ـاــاورات بــني أعضــاء اللــس،قــد أـذن  ـهالــرئيس (باكســتان) أنَّــ

294Fيديل بالبيان التايل بالنيابة عن اللسبأنَّ 

٨: 
االعتداءات على السـلطة االنتقاليـة لألــم يدين جملس األـن بادة مجيع 

املتحدة يف كمبوديا، وخباصة االعتداءات األخـرية الـيت أسـفرت عـن ـقتـل اـنـني 
ـــن البنغالدياــيني األعضــاء يف الســلطة االنتقاليــة، واالغتيــال الغــادر لثالـــة ـــن 
أعضــــاء الكتيبــــة البلغاريــــة التابعـــــة للســــلطة االنتقاليــــة، الـــــذي وقــــع ـســــاء يـــــوم 

 .١٩٩٣نيسان/أبريل  ٢

ويعـــرب جملــــس األـــــن عــــن دعمــــه القــــوي للســــلطة االنتقاليــــة يف تنفيــــذها 
مجيـــع األعمـــال فـــوراً  تتوقـــف بـــأن لواليتهـــا يف إطـــار اتفاقـــات بـــاريس. ويطالـــب

العدائية املوجهة ضد السلطة االنتقالية وبأن تتخذ مجيع األطراف تدابري حلماية 
 م.أرواح أفراد السلطة االنتقالية وأـنه

________ 
 .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان  ٧
٨ S/25530. 
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يت بلغاريا وبنغالديش وألـ  سر الضحايا؛ ويايد ويقدم اللس تعازيه حلكـو
م إىل اللــس علــى باـجاعة هــؤالء وبتفــانيهم. ويطلــب إىل األـــني العــام أن يقــدِّ 

عـــن الظـــروف الـــيت البســـت هـــذه األعمـــال الفاتكـــة وعـــن تقريـــراً  وجـــه الســـرعة
 املسؤولني عن ارتكابا.

تصميمه علـى أن تعقـد انتخابـات اجلمعيـة عن أيضاً  ويعرب جملس األـن
التأسيسية يف املواعيد اليت قررهـا اللـس الـوطين األعلـى وأيـدها جملـس األــن يف 

فر ا). ويف هذا الصدد، يادد اللس علـى أمهيـة ضـمان تـو ١٩٩٣( ٨١٠قراره 
عـــــن توقـــــف مجيـــــع أعمـــــال العنـــــف فضـــــًال  بيئـــــة سياســـــية حمايـــــدة يف كمبوديـــــا،

 خويف اليت ترتكب ألسباب سياسية أو إـنية.التهديد أو الت أو

 ٨٢٦): القـــرار ٣٢١٣(اجللســـة  ١٩٩٣أيار/ــــايو  ٢٠املـــؤرخ  المقـــرر
)١٩٩٣( 

قـــــدَّم  )،١٩٩٢( ٧٤٥بـــــالقرار  وعمـــــال ً  ،١٩٩٣أيار/ـــــايو  ٣يف 
عــــن ســــلطة األـــــم  رابعــــاً  ـرحليــــاً تقريــــراً  األـــــني العــــام إىل جملــــس األـــــن
295Fاملتحــــــدة االنتقاليــــــة يف كمبوديــــــا

 يثبــــــت أنَّ  ملبأنَّــــــه  وأفــــــاد يف التقريــــــر .٩
خلطــة التنفيــذ الــيت  طبقــاً  باإلـكــان تنفيــذ مجيــع جوانــب اتفاقــات بــاريس
١٩٩٢296Fكان قد قدـها إىل اللس يف شباط/فرباير 

. فقد استمر عـدم ١٠
التعـــاون ــــن جانـــب حـــزب كمبوتاـــيا الدميقراطيـــة، ومجيـــع اجلهـــود الـــيت 

االنتقاليــــة وغريمهــــا إلقناعــــه بـــــذلت ـــــن جانــــب جملــــس األـــــن والســــلطة 
تـــــجِد  بـــالنهوض باملســـؤوليات الـــيت تعهـــد بـــا لـــدى توقيـــع االتفاقـــات مل

طة ـناطقــه أـــام الســل ضــافة إىل ذلــك، أدى رفــض احلــزب فــتحفتــيال. وإ
ســالحها إىل وقــف تســريح القــوات املســلحة  االنتقاليــة وإيــواء قواتــه ونــزع

ك أفـــراد ــــن حـــزب دولـــة  التابعـــة للفصـــائل الثالــــة األخـــرى. كـــذلك شـــار 
كمبوديا والقوات املسلحة الاعبية الكمبودية يف هجمات ذات بواعـث 

عــن ذلــك، فــإن  سياســية علــى أحــزاب املعارضــة بــدف ختويفهــا. وفضــالً 
املذابح اليت تعرَّض هلا األشخاص الناطقون باللغـة الفييتناـيـة واهلجمـات 

ـعارضـة احلـزب املـذكور املتعمدة على أفراد السلطة االنتقالية إمنا تعكس 
انتهاكـــات  املتناـيـــة لعمليـــة الســـالم ولالنتخابـــات. وعلـــى الـــرغم ــــن أنَّ 

ـــاً  وقـــف إطـــالق النـــار كانـــت حمـــدودة ـــن أن الســـلطة االنتقاليــــة عمـو ـو
حققــــت بعـــــض النجاحـــــات يف التخفيـــــف ـــــن العنـــــف السياســـــي، ــــــن 
ة الواضح أن االنتخابات لن جتـري وسـط بيئـة جمـردة ــن السـالح وحمايـد

علـــى النحـــو الـــذي كـــان ـتـــوخى يف اتفاقـــات بـــاريس ويف خطـــة  سياســـياً 
ـون باــدة بالعمليــة   أنَّ تنفيـذها. إالَّ  الكمبــوديني، يف الوقـت نفســه، ـلتـز

يف املائـــة ــــن الســـكان أمســـاءهم  ٩٦نســـبته  جل ــــااالنتخابيـــة. فقـــد َســـ
الاـــكليات املطلوبـــة للتســـجيل حزبـــاً سياســـياً  ٢٠للتصـــويت واســـتكمل 

األحــــزاب الثالـــــة الــــيت أيضــــاً  افس يف االنتخابــــات. وتعهــــدتلكــــي تتنــــ
تتعـــــاون ــــــع الســـــلطة االنتقاليـــــة بقبـــــول نتـــــائج االنتخابـــــات، واألعمـــــال 

________ 
٩ S/25719. 
 .S/23613انظر  ١٠

ــــدَ  التحضــــريية لالنتخابــــات جاريــــة علــــى ــــع أنَّ م َق األوضــــاع  وســــاق. ـو
يـــَر  الســائدة ليســت ـثاليــة، ولــدى وضــع مجيــع الظــروف يف االعتبــار، مل

يســتدعي عــدم إجــراء االنتخابــات، الــيت ليســت �ايــة  األـــني العــام ســبباً 
 هي بداية هلـا. عملية جتديد كمبوديا بل

قــدَّم  )،١٩٩٣( ٨١٠بــالقرار وعمــال ً  ،١٩٩٣أيار/ـــايو  ١٥ويف 
وصــف فيــه األحــوال والتحضــريات تقريــراً  األـــني العــام إىل جملــس األـــن
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 يف التقريـر جملـسلغ األـني العـام . وأب١١
. وذكـر ممثلـه الاخصـي يف التحضريات التقنية أـكملـت تقريبـاً بأنَّ  األـن

نيســــان/ أبريــــل  ٢١االجتمــــاع الــــذي عقــــده اللــــس الــــوطين األعلــــى يف 
ـالـــــة ـعــــايري أساســــية ستــــــعتمد للحكــــم علــــى ـــــدى حريــــة  أنَّ  ١٩٩٣

قات ونزاهــة االنتخابــات، وهــي: ـــدى تاــويه العنــف والتخويــف واملضــاي
ــدى متتــع حــزب دولــة كمبوديــا،  للحملــة االنتخابيــة ولعمليــة االقــرتاع؛ ـو

فر لديـــه اجلهـــاز اإلداري األكثـــر االـــذي يســـيطر علـــى أكـــرب املنـــاطق ويتـــو 
، بأوجه تفّوق غري ـاـروعة؛ والتنفيـذ التقـين لعمليـة االقـرتاع. وأفـاد تطوراً 

النتقالية بزيادة عن اخلطط األـنية اليت قاـت السلطة اأيضاً  األـني العام
 أعلنــه حــزب كمبوتاــيا الدميقراطيــة ـــراراً  حتســينها وتفصــيلها يف ضــوء ـــا

ه ـعارضـة االنتخابـات، مبـا يف ذلـك بـاللجوء إىل وسـائل عنيفـة.  عن عـز
جيــري اقــرتاع يف املنــاطق الــيت يســيطر عليهــا  ويف إطــار هــذه اخلطــط، لــن

ســــــمح للســــــلطة يـ  حـــــزب كمبوتاــــــيا الدميقراطيــــــة أو يف املنـــــاطق الــــــيت مل
فت املنـــاطق األخـــرى يف البلـــد بوصـــفها االنتقاليـــة بالوصـــول إليهـــا. وـصـــنِّ 

نخفضـــة اخلطـــورة، وـحـــددت هلـــا ـســـتويات  توســـطة ـو ـنـــاطق شـــديدة ـو
خمتلفة ـن التدابري األـنية. ففي املناطق الاديدة اخلطورة، سيتمركز أفراد 

قرتاع وحوهلـا. عسكريون ـسلحون تابعون للسلطة االنتقالية يف ـراكز اال
وـعيِّـــــنت قـــــوات لالســــتجابة الســـــريعة ووحــــدات للـــــدعم الطــــيب للمواقـــــع 

“ نظــر علــى أســاس االســتعجال وبعنايــةي”ـه الاــديدة اخلطــورة. وذكــر أنَّــ
الــيت تؤيــد االنتخابــات  ةيف طلــب تقــدـت بـــه الفصــائل الكمبوديــة الثالـــ

قاليـــة، الســـتعادة األســـلحة الـــيت كانـــت قـــد أودعتهـــا لـــدى الســـلطة االنت
املســؤولية األساســية عــن حفــظ األـــن تقــع علــى  وذلــك علــى أســاس أنَّ 

 عاتق األطراف الكمبودية يف املناطق اليت تسيطر عليها.
ظــروف إجــراء االنتخابــات ليســت هــي  وأشــار األـــني العــام إىل أنَّ 

الظروف املتوقعة يف اتفاقـات بـاريس، علـى الـرغم ــن االسـتعدادات الـيت 
اتسمت بادة التدقيق اليت قاـت با السلطة االنتقالية، وينجم هذا عن 

ا بــدءً  الِســلم، ـــن عمليــة انســحاب حــزب كمبوتاــيا الدميقراطيــة تــدرجيياً 
اردة يف االتفاقـــــات، وانتقالـــــه إىل بعــــدم تقيـــــده باألحكـــــام العســـــكرية الـــــو 

ـــن  ـقاطعـــة االنتخابـــات مث إىل حمـــاوالت تعطيلهـــا عـــن طريـــق العنـــف. ـو
وإن كـان بدرجـة أقـل،  أيضـاً، املؤسف أن حزب دولة كمبوديا قـد أسـهم

يف وجود ـناخ العنف عـن طريـق اللجـوء إىل ختويـف األحـزاب السياسـية 
ريقــة ـرضــية للجهــود يســتجب بط ه ملاألخــرى. وعــالوة علــى ذلــك، فإنَّــ

اليت بذلتها السلطة االنتقالية ملنع استخدام هياكلـه اإلداريـة يف األغـراض 
________ 

١١ S/25784. 
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ع ذلك، طلب األـني العام إجراء االنتخابـات يف ـوعـدها  السياسية. ـو
يتفــق وإرادة وعــزم جملــس األـــن واألغلبيــة العظمــى ـــن  املقــرر، وذلــك مبــا

 أبناء الاعب الكمبودي.
، أدرا ١٩٩٣أيار/ـــــــــايو  ٢٠ملعقــــــــودة يف ، ا٣٢١٣ويف اجللســــــــة 

جملس األـن تقريرْي األـني العام يف جدول أعماله. وعقب إقرار جدول 
ـه الـرئيس (االحتــاد الروسـي) انتبــاه أعضـاء اللــس إىل نــص األعمـال، وجَّــ

 د أـعـد أـناء ـااورات اللس السـابقة، وتـال تنقيحـاَّ ــان قـروع قرار كــــا
298Fالقرار يف شكله املؤقتأـدخل على ـاروع 

إىل أيضاً  ـه انتباههم. ووجَّ ١٢
ائق أخرى 299Fـو

١٣. 
، للتصــويت لــة شــفوياً وبعـد ذلــك طـــرح ـاــروع القــرار، بصــيغته املعدَّ 

 )، ويف ـا يلي نصـه:١٩٩٣( ٨٢٦واعـتمد باإلمجاع بوصفه القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

 ١٩٩٠أيلول/ســبتمرب  ٢٠) املـؤرخ ١٩٩٠( ٦٦٨تأكيـد قراراتــه  إذ يعيـد
) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨١٠ و ١٩٩٢شـــباط/فرباير  ٢٨) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٥ و
 والقرارات األخرى ذات الصلة، ١٩٩٣آذار/ ـارس  ٨

ـــــرْي األــــــني العـــــام املـــــؤرخني  علمـــــاً  حيـــــيطإذ و   ١٩٩٣أيار/ــــــايو  ٣بتقري
 ،١٩٩٣أيار/ـايو  ١٥ و

تأييــــده القــــوي للكمبــــوديني الــــذين يبلــــغ عــــددهم مخســــة عــــن  وإذ يعــــرب
الذين على الرغم ــن أعمـال العنـف والرتويـع قـد سـجلوا أمسـاءهم تقريباً  ـاليني

لالقـرتاع يف انتخابــات اجلمعيـة التأسيســية، واشـرتكوا بناــاط وعلـى نطــاق واســع 
 يف احلملة االنتخابية،

مو امللكــــي األـــــري باألمهيــــة الكبــــرية ألن يواصــــل صــــاحب الســــ وإذ يســـلِّم
نورودوم سيهانوك، رئيس اللس الوطين األعلى، بـذل جهـوده القّيمـة للغايـة يف  

 الِسلم، كمبوديا لتحقيق املصاحلة الوطنية وإقرار

 ١٩٩٣أيار/ـــــايو  ٣األـــــني العــــام املــــؤرخني  علــــى تقريــــري يوافــــق - ١
 ؛١٩٩٣أيار/ـايو  ١٥ و

عـــن ارتياحـــه للرتتيبـــات الـــيت اختـــذتا األــــم املتحـــدة إلجـــراء  يعــرب - ٢
انتخابــات اجلمعيــة التأسيســية يف كمبوديــا الــوارد وصــفها يف تقريــر األـــني العــام 

 ؛١٩٩٢أيار/ـايو  ١٥املؤرخ 

تتقيد مجيع األطراف باالتفاقات املتعلقة بإجياد تسوية  بأن يطالب - ٣
تاـــــــــرين  ٢٣وّقعـــــــــة يف بـــــــــاريس يف سياســـــــــية شـــــــــاـلة للنــــــــــزاع يف كمبوديـــــــــا، امل

وتقـــدم إىل ســـلطة األــــم املتحـــدة االنتقاليـــة يف كمبوديـــا  ١٩٩١األول/أكتـــوبر 
 التعاون التام الذي تقضي بـه تلك االتفاقات؛

________ 
١٢ S/25803. 
)؛ وممثلـــي فرنســـا S/25563رســـائل ـوجهـــة إىل األــــني العـــام ــــن ممثـــل الـــدامنرك ( ١٣

إىل رئيس  هة ـن األـني العام)؛ ورسالة ـوجَّ S/25794)؛ وسنغافورة (S/25658وإندونيسيا (
 ).S/25669جملس األـن (

التفاقــات بــاريس وفقــاً  علــى املاــرتكني يف احلملــة االنتخابيــة يثنـــي - ٤
الكمبــــودي  تــــاح للاــــعبعلــــى الــــرغم ـــــن أعمــــال العنــــف والتخويــــف، لكــــي تـ 

ته حبريـة؛  الفرصة الختيار حكـو

ـــــع أعمـــــال عـــــدم التعـــــاون فيمـــــا يتعلـــــق  يعـــــرب - ٥ عـــــن اســـــتيائه جلمي
باتفاقــات بــاريس، ويــدين مجيــع أعمــال العنــف املرتكبــة بــدوافع سياســية وإـنيــة 

 وأعمال الرتويع واهلجمات املوجهة ضد أفراد السلطة االنتقالية؛

 املتخـــــذة ــــــن جانـــــب الســـــلطة عـــــن تأييـــــده التـــــام للتـــــدابري يعـــــرب - ٦
ــــة حلمايــــة ســــالـة أفرادهــــا،  علــــى ضــــرورة أن تواصــــل الســــلطة وياــــدِّد االنتقالي

 تبذله ـن جهود يف هذا الصدد؛ ـا

ــة حلمايــة بــأنَّ  يطالــب - ٧ تتخــذ كــل األطــراف مجيــع اإلجــراءات الالـز
أرواح وأــــن أفـــراد الســـلطة االنتقاليـــة يف مجيـــع أحنـــاء كمبوديـــا، وأن تكــــف عـــن 

يــع التهديــدات أو أعمــال التخويــف املوجهــة ضــدهم وعــن أي تــدخل ـعهــم مج
 يف أداء واليتهم؛

تبذلــــــه الســــــلطة االنتقاليــــــة ـــــــن جهــــــود  عــــــن تقــــــديره ملــــــا يعــــــرب - ٨
ــــــــة ــــــــا إجيابي ــــــــه ـــــــــن إجنــــــــازات اســــــــتعداداً  ـو ــــــــات فيمــــــــا حققت يتعلــــــــق  لالنتخاب
 املرشـــــحني واألحـــــزاب وتنظـــــيم احلملـــــة االنتخابيـــــة علـــــى الـــــرغم ــــــن بتســـــجيل

 الظروف الصعبة؛

جتـــــرى بـــــأنَّ  كـــــل التأييـــــد القـــــرار الـــــذي اختـــــذه األــــــني العـــــام  يؤيـــــد - ٩
للقــرار الــذي اختــذه اللــس الــوطين األعلــى وفقــاً  االنتخابــات يف ـوعــدها املقــرر
 )؛١٩٩٣( ٨١٠وأقره جملس األـن يف قراره 

 ٨١٠للقـــرار وفقـــاً  الســـلطة االنتقاليـــة إىل ـواصـــلة عملهـــا يـــدعو - ١٠
 ) لتأـني بيئة سياسية حمايدة ـواتية إلجراء انتخابات حرة ونزيهـة؛١٩٩٣(

ه على إقـرار نتـائج انتخابـات اجلمعيـة التأسيسـية  جمدداً  يؤكد - ١١ عـز
 ا كانت حرة ونزيهـة؛شريطة أن تاهد األـم املتحدة على أ�َّ 

ــــر - ١٢ مجيـــع األطـــراف الكمبوديـــة بـــااللتزام الواقـــع علـــى عاتقهـــا  يذكِّ
 مبوجب اتفاقات باريس باالـتثال التام لنتائج االنتخابات؛

يــــِف أي طـــرف  اللـــس ســـيقوم بــالرد املناســـب إذا ملبـــأنَّ  يـنـــذر - ١٣
 ـن األطراف بالتزاـاتـه؛

عمليـة اجلمعيـة التأسيسـية و متاــاً  استعداده ألن يؤيـدجمدداً  يؤكد - ١٤
ـــــة جديـــــدة لكمبوديـــــا كلهـــــا، وأن يـــــدعم اجلهـــــود  وضـــــع دســـــتور وإقاــــــة حكـو

 الالحقة لتاجيع املصاحلة الوطنية وبناء السلم؛
الكمبوديني أنفسهم يتحملون املسؤولية الرئيسية عـن بأنَّ  يسلِّـم - ١٥

ـه أنَّ جمدداً  تنفيذ اتفاقات باريس وعن املستقبل السياسي لبلدهم ورفاهـه، ويؤكد
ــــة بالتزاـاتــــا مبوجــــب اتفاقــــات ـــــ ــــع األطــــراف الكمبودي ن املتوقــــع أن تفـــــي مجي

ــــــــة السياســــــــية بعــــــــد  بــــــــاريس، وأن تاــــــــارك بصــــــــورة بنَّــــــــاءة وســــــــلمية يف العملي
 االنتخابات؛
 إىل األـــني العــام أن يقــدم إىل اللــس علــى وجـــه الســرعة يطلــب - ١٦
يف ذلـــك عـــن تصـــرف األطـــراف  عـــن إجـــراء االنتخابـــات ونتائجهـــا، مبـــاتقريـــراً 
يتعلق بالتزاـاتا مبوجب اتفاقات باريس، وأن يوصــي، إذا لـزم األــر، بـأي  فيما



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٤٨

  
 

 ـبــادرة و/أو تــدابري تــؤدي إىل ضــمان احــرتام مجيــع األطــراف اللتزاـاتــا احرتاـــاً 
 ؛تاـاً 

 ناط.أن يــبقي هذه املسألة قيد نظره ال يقـرر - ١٧
وبعـــد التصـــويت حتـــد  ممثلـــو الواليـــات املتحـــدة وفرنســـا واململكـــة 

جمـــدداً  ــــن املهـــم أن يؤكـــد اللـــس املتحـــدة واالحتـــاد الروســـي فـــذكروا أنَّ 
التــــزاـه بـــإحالل الســـالم وإقاــــة الدميقراطيـــة يف كمبوديـــا باملصـــادقة علـــى 
رة نتائج االنتخابات، بارط أن تاهد األـم املتحدة على أ�ـا كانـت حـ

ــــن أن جملــــس األــــن ـســـتعد الختـــاذ الرتتيبــــات أيضـــاً  ونزيهــــة. وحـــذروا
ــــــه نفســــــه التــــــدخل أو تغيــــــري نتــــــائج  ــــــة ضــــــد أي طــــــرف تســــــوِّل ل الالـز

300Fاالنتخابات يف كمبوديا

١٤. 
التمـــع الـــدويل بأســـره ـهـــتم بقضـــية احلفـــاظ  وقـــال ممثـــل الصـــني إنَّ 

فيها. والصني  على السالم يف كمبوديا بعد انتخابات اجلمعية التأسيسية
تــؤيد أي  تود أن ترى هليب احلرب ياتعل ـن جديـد يف كمبوديـا وال ال

طـــــرف يف اللجـــــوء إىل القـــــوة. وهـــــي تـــــدعو إىل حتقيـــــق ـصـــــاحلة وطنيـــــة 
تضـــــم كـــــل األحـــــزاب الكمبوديـــــة حـــــىت تـــــتمكن كمبوديـــــا ــــــن  حقيقيـــــة
ــــاء دولــــة ـســــتقلة ذات الســــري ــــى طريــــق بن ســــاملة  عل وحــــدة ـو ســــيادة ـو
301Fوحمايدة

١٥. 

): بيــــــان ـــــــن ٣٢١٤(اجللســــــة  ١٩٩٣أيار/ـــــــايو  ٢٢املـــــؤرخ  المقــــــرر
 الرئيس

، أعلـــــــن ١٩٩٣أيار/ــــــــايو  ٢٢، املعقـــــــودة يف ٣٢١٤يف اجللســـــــة 
فيمــا ـأجريــت  لــه عقــب ـاــاوراتقــد أـذن  هالــرئيس (االحتــاد الروســي) أنَّــ

302Fيديل بالبيان التايل بالنيابة عن اللسبأنَّ  بني أعضاء اللس

١٦: 
ـــن باــدة عمليــة القصــف الــيت تعرضــت هلــا ســلطة األـــم يــدين جملــس األ

، والـيت قتـل فيهـا اـنـان ١٩٩٣أيـار/ ــايو  ٢١املتحدة االنتقالية يف كمبوديا يف 
ـن أفراد كتيبة املهندسـني الصـينيني وأصـيب سـبعة ــنهم جبـراح. ويعـرب اللـس 

ــــــة الصــــــينية وألـ  ســــــر الضــــــحايا. وياــــــيد باــــــجاعة هــــــؤالء عــــــن تعازيــــــه للحكـو
 وتفانيهم. 

بـالتقرير األويل املقـدم ــن األـانـة العاــة والـذي ياـري علماً  وحييط اللس
إىل أن اجلـــيش الـــوطين لكمبوتاـــيا الدميقراطيـــة قـــام بـــذا القصـــف. ويطلـــب إىل 

إىل اللــــــس علــــــى وجــــــه تقريــــــراً  األــــــني العــــــام أن يواصــــــل التحقيــــــق وأن يقــــــدم
 االستعجال. 

________ 
١٤ S/PV.3213 ــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحات  ٦ و ٥، الصــــفحتان  ٨إىل  ٦(الوالي

(االحتـــــــاد  ٢٩ و ٢٨(اململكـــــــة املتحـــــــدة)؛ والصـــــــفحتان  ١٠ و ٩(فرنســـــــا)؛ والصـــــــفحتان 
 الروسي).
 .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان  ١٥
١٦ S/25822 . 

ويعرب اللس عن دعمه القوي للسلطة االنتقالية يف تنفيذها لواليتهـا يف 
إطـــار اتفاقـــات بـــاريس. ويـــدين باـــدة مجيـــع عمليـــات اهلجـــوم الـــيت تتعـــرض هلـــا 

عــن القيــام بكافــة فــوراً  الســلطة االنتقاليــة ويطلــب أن تتوقــف األطــراف املســؤولة
الســلطة االنتقاليــة وأن تتخــذ تــدابري فوريــة حلمايــة أرواح األعمــال العدائيــة ضــد 

 أفراد السلطة االنتقالية وأـنهم. 

 سـريد رداً بأنـَّه  )١٩٩٣( ٨٢٦وياـري اللـس إىل التحـذير الـوارد يف قـراره 
 إذا تقاعس أي طرف ـن األطـراف عـن الوفـاء بالتزاـاتـه. وحيـذر اللـس ـناسباً 
ــــن يقــــر اســــتخدام ـــــن أنَّــــأيضــــاً  ــــة يف  ه ل ــــة الدميقراطي العنــــف للتــــدخل يف العملي

ـــن التــدابري املالئمــة ضــد أي  ه ســيتخذ ـزيــداً كمبوديــا أو عكــس اجتاههــا، وأنَّــ
 طرف يتقاعس عن الوفاء بالتزاـاته. 

عــــن تصــــميمه علــــى أن جتــــري انتخابــــات اجلمعيــــة أيضــــاً  ويعــــرب اللــــس
وأيــدها جملــس األـــن التأسيســية يف املواعيــد الــيت حــددها اللــس الــوطين األعلــى 

). ١٩٩٣( ٨٢٦)، ويؤكـــد ــــن جديـــد التزاــــه بـــالقرار ١٩٩٣( ٨١٠يف قـــراره 
ويــدعو اللــس الاـــعب الكمبــودي إىل ممارســة حقـــه بالكاـــل يف التصـــويت يف 
االنتخابــات املقبلــة. ويف هــذا الصــدد، ياــدد اللــس علــى أمهيــة ضــمان توقــف 

فر بيئـــة سياســـية اان تـــو مجيـــع أعمـــال العنـــف والتهديـــد والتخويـــف وكـــذلك ضـــم
 حمايدة يف كمبوديا. 

 ٨٣٥): القـرار ٣٢٢٧(اجللسـة  ١٩٩٣حزيران/يونيـه  ٢املـؤرخ  ررـــالمق
)١٩٩٣ ( 

، اســتأنف ١٩٩٣حزيران/يونيــه  ٢، املعقــودة يف ٣٢٢٧يف اجللســة 
وبعـد اعتمـاد “. احلالـة يف كمبوديـا”جملس األـن النظر يف البنـد املعنـون 

ــ الــرئيس (إســبانيا) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل نــص ه جــدول األعمــال، وجَّ
303Fـاـــــروع قـــــرار كـــــان قـــــد أـعـــــد يف ســـــياق املاـــــاورات الســـــابقة

ـــــ١٧ ه . ووجَّ
ـــه  ٢إىل رســـالة ـؤرخـــة أيضـــاً  انتبـــاههم ـوجَّهـــة ــــن  ١٩٩٣حزيران/يوني

األـــني العــام إىل رئــيس جملــس األـــن حييــل بــا نــص بيــان أدىل بــه ممثلــه 
مجلـــــــــــس الـــــــــــوطين األعلـــــــــــى، يف اخلـــــــــــاص لكمبوديـــــــــــا، يف اجتمـــــــــــاع لل

304F، بعـــــــــــد االنتهـــــــــــاء ــــــــــــن االنتخابـــــــــــات١٩٩٣أيار/ــــــــــــايو  ٢٩

. ويف ١٨
ـــــالبي ذلــــك ــــل اخلــــاص أنَّ ـــ  إجــــراء االنتخابــــات كــــان حــــراً  ان، أعلــــن املمث
 . ونزيهاً 

مـد باإلمجـاع بوصـفه وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعتـ 
 )، ويف ـا يلي نصه: ١٩٩٣( ٨٣٥القرار 

 ، جملس األـن إنَّ 
أيلول/ســــــــــبتمرب  ٢٠) املـــــــــؤرخ ١٩٩٠( ٦٦٨تأكيـــــــــد قراراتـــــــــه  إذ يعيـــــــــد

) ١٩٩٣( ٨١٠و  ١٩٩٢شــباط/فرباير  ٢٨) املــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٥و ١٩٩٠
________ 

١٧ S/25876 . 
١٨ S/25879 . 
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 ١٩٩٣أيار/ـــايو  ٢٠) املــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٦و  ١٩٩٣آذار/ـــارس  ٨املــؤرخ 
 وقراراته األخرى ذات الصلة. 

عـن تقـديره لسـلطة جملــس األــم املتحـدة االنتقاليـة يف كمبوديــا  وإذ يعـرب
وخاصة للسيد ياسوشي أكاشي، املمثل الاخصي لألـني العام، ملا أبدياه ــن 
ثــابرة ـــن أجــل تــوفري الــدعم الــالزم لعمليــة االنتخابــات علــى  شــجاعة وتفــان ـو

 الرغم مما صودف ـن ـااق وصعوبات، 
نــــورودوم ســـــيهانوك،  لكــــي األــــــريبقيـــــادة صــــاحب الســـــمو امل وإذ ياــــيد

 وبدوره املتواصل بوصفه رئيس اللس الوطين األعلى، 
األغلبيـة السـاحقة ــن الكمبـوديني قـد أبـدت  أنَّ  وإذ يالحظ ـع االرتيـاح

 وطنيتها وإحساسها باملسؤولية مبمارسة حقها يف التصويت، 
كمبوديــا اإلعــالن الــذي أصــدره املمثــل اخلــاص لألـــني العــام يف   وإذ يؤيــد

 أــــــــام اللـــــــس الـــــــوطين األعلـــــــى والـــــــذي ــــــــؤداه أنَّ  ١٩٩٣أيار/ــــــــايو  ٢٩يف 
 االنتخابات كانت حرة ونزيهة، 

أفراد سلطة األـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا، وخاصة ـن  حييي - ١
ضحوا حبيـاتم ــن أجـل متكـني الاـعب الكمبـودي ــن جعـل هـذا احلـد  غـري 

 العادي حقيقة واقعة؛ 
بأســرع  األـــني العــام إىل جعــل تقريــره عــن االنتخــاب ـتاحــاً  يــدعو - ٢
 ـا ميكن؛
ــــــه علــــــى أن يقــــــوم بعــــــد املصــــــادقة علــــــى نتيجــــــة  يعــــــرب - ٣ عــــــن عـز

كـاـًال دعمـاً   االنتخـاب، بـدعم اجلمعيـة التاـريعية املنتخبـة علـى النحـو الواجـب
 ٥للمبــــــادئ الــــــواردة يف املرفـــــــق طبقــــــاً  يف عملهــــــا املتمثــــــل يف وضــــــع دســـــــتور،

عـــة لالتفاقـــات املتعلقـــة بتحقيـــق تســـوية سياســـية شـــاـلة للنـــزاع يف كمبوديـــا، املوقَّ 
ــــــوبر  ٢٣بــــــاريس يف  يف ــــــة لعمــــــوم   ١٩٩١تاــــــرين األول/أكت وتاــــــكيل حكـو

 كمبوديا؛ 
نتـــائج متاــــاً  حتـــرتمبـــأنَّ  مجيـــع األطـــراف إىل الوفـــاء بالتزاـهـــا يـــدعو - ٤

ــة دميقراطيــة االنتخابــات وحيثهــا علــى أن تفعــل كــل ـــا يف وســعها إل قاـــة حكـو
 ألحكام الدستور اجلديد؛ وفقاً  بطريقة سلمية

التمــع الــدويل علــى أن يســهم بناــاط يف إصــالح كمبوديــا  حيــث - ٥
 ويف إعادة تعمريها؛ 

 أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الناط.  يقرر - ٦
يف وقـت سـابق ـأجريـت  ويف اجللسة نفسـها، ويف أعقـاب ـاـاورات

 فيما بني أعضاء اللس، أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اللس: 
يدين جملس األـن بقوة اهلجوم املسلح الـذي وقـع علـى فصـيلة باكسـتانية 
واهلجــوم اآلخــر الــذي وقــع علــى فصــيلة ـاليزيــة تــابعتني لســلطة األـــم املتحــدة 

صـــيب يف احلـــاد  . وقـــد أـ ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ٧االنتقاليـــة يف كمبوديـــا، يـــوم 
األول فردان باكستانيان، أحدمها إصابته خطـرية؛ وأصـيب يف الثـاين ـالــة أفـراد 

 ـاليزيني جبراح، إصابة أحدهم خطرية. 
ـــالتقرير األوَّ علمـــاً  وحيـــيط اللـــس  يل لألـانـــة العاــــة والـــذي جـــاء فيـــه أنَّ ب

الذي شن اهلجـوم األول علـى المـع الباكسـتاين هـو اجلـيش الـوطين لكمبوتاـيا 
الدميقراطيــــة؛ ومل يــــتم بعــــد حتديــــد هويــــة ـــــن شــــنوا اهلجــــوم يف احلــــاد  الثــــاين. 

واللـــس يطلـــب إىل األــــني العـــام ـواصـــلة التحقيـــق وتقـــدمي تقريـــر علـــى ســـبيل 
 االستعجال يف هذا الاأن إىل اللس. 

نيويطالب اللـس  عـن شـن فـوراً  يكفـوابـأنَّ  املسـؤولني عـن هـذين اهلجــو
بأنَّــه  أي هجــوم ضــد ســلطة األـــم املتحــدة االنتقاليــة يف كمبوديــا ويكــرر حتــذيره

سيتخذ التدابري املناسبة ضد أولئك الذين يهددون سالـة أفراد السلطة وأـنهم 
 وحياولون إفاال العملية الدميقراطية يف كمبوديا عن طريق العنف. 

ووصــف ـعظــم املتحــدـني بعــد التصــويت االنتخابــات بأ�ــا انتصــار 
عظــيم للاــعب الكمبــودي وللدميقراطيــة، وإجنــاز ـــذهل لألـــم املتحــدة. 

305Fوحثوا مجيع األطراف الكمبودية على احرتام نتائج االنتخابات

١٩ . 

): بيــــان ــــــن ٣٢٣٠(اجللســـــة  ١٩٩٣حزيران/يونيــــه  ٨املـــــؤرخ  المقــــرر
 الرئيس 
ـــــه  ٨، املعقـــــودة يف ٣٢٣٠يف اجللســـــة  ، أعلـــــن ١٩٩٣حزيران/يوني
 له، على إـر ـااورات بني أعضاء اللس،قد أـذن  هالرئيس (إسبانيا) أنَّ 

306Fيديل بالبيان التايل نيابة عن اللسبأنَّ 

٢٠ . 
يدين جملس األـن بقوة اهلجوم املسلح الـذي وقـع علـى فصـيلة باكسـتانية 

اليزيــة تــابعتني لســلطة األـــم املتحــدة واهلجــوم اآلخــر الــذي وقــع علــى فصــيلة ـ
. وقـــد أصـــيب يف احلـــاد  ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ٧االنتقاليـــة يف كمبوديـــا، يـــوم 

األول فردان باكستانيان، أحدمها إصابته خطـرية؛ وأصـيب يف الثـاين ـالــة أفـراد 
 ـاليزيني جبراح، إصابة أحدهم خطرية. 

ة العاـــة والــذي جــاء فيــه بــالتقرير األويل لألـانــعلمــاً  وحيــيط جملــس األـــن
الــــــذي شــــــن اهلجــــــوم األول علــــــى المــــــع الباكســــــتاين هــــــو اجلــــــيش الــــــوطين  أنَّ 

لكمبوتاــيا الدميقراطيــة؛ ومل يــتم بعــد حتديــد هويــة ـــن شــنوا اهلجــوم يف احلــاد  
الثـــاين. واللـــس يطلـــب إىل األــــني العـــام ـواصـــلة التحقيـــق وتقـــدمي تقريـــر علـــى 

 إىل اللس. سبيل االستعجال يف هذا الاأن 
ني عـن فـوراً  يكفـوا بـأن وجملس األـن يطالب املسؤولني عن هذين اهلجــو

 شــن أي هجــوم ضــد ســلطة األـــم املتحــدة االنتقاليــة يف كمبوديــا ويكــرر حتــذيره
ســيتخذ التــدابري املناســبة ضــد أولئــك الــذين يهــددون ســالـة أفــراد الســلطة بأنَّــه 

 وأـنهم وحياولون إفاال العملية الدميقراطية يف كمبوديا عن طريق العنف. 

): القــــــرار ٣٢٣٧(اجللســــــة  ١٩٩٣حزيران/يونيــــــه  ١٥املــــــؤرخ  ررــــــــالمق
١٩٩٣( ٨٤٠ ( 
ـــــه  ١٠يف  ـــــالقرارين وعمـــــالً  ،١٩٩٣حزيران/يوني ) ١٩٩٣( ٨٢٦ ب

عــن ســري تقريــراً  األـــني العــام إىل جملــس األـــنقــدَّم  )،١٩٩٣( ٨٣٥ و
307Fونتـــائج االنتخابـــات يف كمبوديـــا

ـــ٢١  ا. وأفـــاد األــــني العـــام يف التقريـــر بأ�َّ
________ 

١٩ S/PV.3227 ــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحات  ٣و  ٢، الصــــفحتان  ٦إىل  ٣(الوالي
ـــــدا)؛  ١١(باكســـــتان)؛ والصـــــفحة  ٧(اليابـــــان)؛ والصـــــفحة  ٦(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  (نيوزيلن

 (اململكة املتحدة).  ١٣و  ١٢؛ والصفحتان )(االحتاد الروسي ١٢والصفحة 
٢٠ S/25896 . 
٢١ S/25913 . 
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أيار/ـــــــــايو  ٢٨إىل  ٢٣يف ـوعــــــــدها املقـــــــرر، يف الفــــــــرتة ــــــــن ـأجريـــــــت 
ـــا، وأنَّ  ٢١، يف مجيـــع املقاطعـــات الــــ ١٩٩٣ االقـــرتاع   عمليـــة يف كمبودي

ــــع ذلــــك وقعــــت أحــــدا  عنــــف قليلــــة  كانــــت ســــلمية بصــــفة عاـــــة، ـو
لإلعجــــاب إذ شـــــارك يف  ـتفرقــــة. وكــــان اإلقبــــال علـــــى التصــــويت ـثــــرياً 

يف املائة ــن النـاخبني املسـجلني. ويف اجتمـاع عقـده  ٨٩,٥٦التصويت 
الســـــتعراض عمليـــــة  ١٩٩٣أيار/ــــــايو  ٢٩اللـــــس الـــــوطين األعلـــــى يف 

ـــن النــاخبني جــداً  للعــدد الكبــرينظــراً  هثلــه اخلــاص، أنَّــاالقــرتاع، أعلــن مم
الـــذين توّجهـــوا إىل االقـــرتاع يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد، وعـــدم حـــدو  عنـــف 
خــــالل االنتخابــــات، وجنــــاح اإلجــــراءات التقنيــــة لالقــــرتاع واجلــــو اهلــــادئ 
والسلمي الذي ساد طوال الفرتة االنتخابية بأكملها، فإن إجراء االقرتاع  

 ٢٩. وانتهــــى عــــّد األصــــوات الــــذي كــــان قــــد بــــدأ يف ونزيهــــاً  كــــان حــــراً 
١٩٩٣308Fأيار/ـايو 

ذلـك، أذن األــني العـام ملمثلـه اخلـاص وبنـاًء علـى  .٢٢
309Fاالنتخابات بصفة عاـة كانت حرة ونزيهة بإصدار بيان يعلن فيه أنَّ 

٢٣ .
وحث األـني العام مجيع األطراف على احـرتام وقبـول النتـائج، وحـل أي 

بينهـا عـن طريـق القنـوات املتفـق عليهـا، وذكـر األــني  نزاعات قـد حتـد 
العام أن سلطة األـم املتحدة االنتقاليـة سـتقدم الـدعم الكاــل للجمعيـة 
ـــة جديـــدة جلميـــع   التأسيســـية خـــالل عمليـــة وضـــع دســـتور وإقاــــة حكـو

ه علــــى ـقـــة ـــــن أن التمـــع الــــدويل سيواصـــل دعــــم كمبوديـــا. وذكــــر أنـَّــ
  الِسلم. املصاحلة الوطنية وبناءاجلهود الراـية إىل تعزيز 

، أدرا ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ١٥، املعقـــودة يف ٣٢٣٧ويف اجللســـة 
جملس األـن تقرير األـني العـام يف جـدول أعمالـه. وبعـد اعتمـاد جـدول 

ــ ه الــرئيس (إســبانيا) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل نــص ـاــروع األعمــال، وجَّ
حتـاد الروسـي واململكـة املتحـدة قرار ـقدَّم ـن فرنسا والصني واليابـان واال

310Fوالواليـــــات املتحـــــدة

دخلـــــت علـــــى . مث تـــــال بعـــــض التنقيحـــــات الـــــيت أـ ٢٤
إىل رسـالة أيضـاً  املاروع يف صيغته املؤقتة. ووّجـه رئـيس اللـس انتبـاههم

ـوجَّهــــة إىل األـــــني العــــام ـــــن ممثــــل  ١٩٩٣حزيران/يونيــــه  ١١ـؤرخــــة 
ــــص بيــــان صــــادر عــــن اجلماعــــ ــــل بــــا ن ــــدامنرك حيي ــــة والــــدول ال ة األوروبي

311Fاألعضاء فيها باأن االنتخابات الكمبودية

٢٥ . 
، للتصـويت حـة شـفوياً رح ـاـروع القـرار، بصـيغته املنقَّ وبعد ذلك طــ

 )، ويف ـا يلي نصه: ١٩٩٣( ٨٤٠واعـتمد باإلمجاع بوصفه القرار 
 ، جملس األـن إنَّ 

 ١٩٩٠أيلول/ سبتمرب  ٢٠) املؤرخ ١٩٩٠( ٦٦٨تأكيد قراراته  إذ يعيد
) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨١٠ و ١٩٩٢شـــباط/فرباير  ٢٨) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٥و 
 ١٩٩٣أيار/ـــــــــــــايو  ٢٠) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٦و  ١٩٩٣آذار/ـــــــــــــارس  ٨

________ 
يــــرد يف املرفــــق األول لتقريــــر األـــــني العــــام عــــدد األصــــوات الــــيت حصــــلت عليهــــا  ٢٢

 األطراف والنسبة املئوية لتلك األصوات. 
 انظر املرفق الثاين لتقرير األـني العام.  ٢٣
٢٤ S/25931 . 
٢٥ S/25940 . 

ــــــه  ٢) املــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٣٥ و ــــــران/ يوني ــــــه األخــــــرى ذات  ١٩٩٣حزي وقرارات
 الصلة، 

 ١٩٩٣حزيـــران/ يونيــــه  ١٠قريـــر األــــني العـــام املـــؤرخ بت علمـــاً  حيـــيطإذ و 
يف كمبوديــا يف ـأجريــت  وبصـفة خاصــة البيــان الـوارد فيــه باــأن االنتخابـات الــيت

 ، ١٩٩٣أيار/ـايو  ٢٨إىل  ٢٣الفرتة ـن 

بقيادة صاحب السمو امللكي األـري نورودوم سـيهانوك، رئـيس  وإذ يايد
 اللس الوطين األعلى، وبدوره املتواصـل ــن أجـل حتقيـق الوفـاق الـوطين وإعـادة

 إىل كمبوديا، الِسلم 

عن تقديره لسلطة األـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا وخاصـة  وإذ يعرب
 ية االنتخابية، للممثل اخلاص لألـني العام على سالسة العمل

ـــــة اإلقليميتــــــني  وإذ يؤكـــــد ــــــن جديــــــد الوحـــــدة الوطنيـــــة والســــــالـة واحلـر
 واالستقالل لكمبوديا، 

بعقـد أول جلسـة ــؤخراً  بقيام اجلمعية التأسيسية اليت انتخبت وإذ يرحب
 ،١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٤هلا يف 

 على تقرير األـني العام؛ يوافق - ١

ــنتــائج االنتخابــات، ا يؤيــد - ٢ ا كانــت لــيت شــهدت األـــم املتحــدة بأ�َّ
 حرة ونزيهة؛

نتــــائج متاـــــاً  حتــــرتمبــــأنَّ  مجيــــع األطــــراف الوفــــاء بالتزاـاتــــا يطلــــب - ٣
االنتخابات والتعاون لضمان االنتقال بصورة سلمية ويرحب، يف هـذا السـياق، 
بــاجلهود الــيت يبــذهلا صــاحب الســمو امللكــي األـــري نــورودوم ســيهانوك لتحقيــق 

ق الوطين وقيادته ودوره املتواصل يف احلفاظ على االسـتقرار وتعزيـز التعـاون الوفا
 فيما بني الكمبوديني بالوسائل املناسبة؛ 

، والـيت بـدأت اجلمعيـة التأسيسـية الـيت مت انتخابـا ــؤخراً  متاــاً  يؤيد - ٤
 ٥للمبـــــادئ املنصـــــوص عليهـــــا يف املرفـــــق وفقـــــاً  أعماهلـــــا لوضـــــع وإقـــــرار دســـــتور

الوارد ضمن االتفاقات املتعلقة بتحقيق تسوية سياسية شاـلة للنزاع يف  لالتفاق 
والــــــــيت  ١٩٩١تاــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ٢٣عــــــــة يف بــــــــاريس يف كمبوديـــــــا، املوقَّ 

ــة جديــدة  ســتتحول بعــد ذلــك إىل مجعيــة تاــريعية، تقــوم ـــن مث بتاــكيل حكـو
 لعموم كمبوديا؛ 

ــــة جديــــدة لعمــــوم   يؤكــــد - ٥ ضــــرورة إجنــــاز هــــذا العمــــل وإقاـــــة حكـو
نيـة الـيت حـددتا اتفاقـات  كمبوديا، يف أقرب وقت ممكـن ويف غضـون الفـرتة الـز

 باريس؛ 
إىل سلطة األـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا ـواصـلة أداء  يطلب - ٦

التفاقـات وفقـاً  دورها بـاالقرتان ــع اللـس الـوطين األعلـى أـنـاء الفـرتة االنتقاليـة
 باريس؛ 
إىل جملــــس األـــــن تقريــــراً  إىل األـــــني العــــام أن يقــــدم أيضــــاً  يطلــــب - ٧

حبلــول ـنتصــف شــهر متوز/يوليــه، ياــمل توصــياته باــأن الــدور الــذي ميكــن أن 
وفقــــاً  تقــــوم بــــه األـــــم املتحــــدة ووكاالتــــا عــــدد انتهــــاء واليــــة الســــلطة االنتقاليــــة

 التفاقات باريس؛ 



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

 

مجيـع الـدول واملنظمـات الدوليـة ذات الصـلة علـى أن تســهم  حيـث - ٨
 بنااط يف إصالح كمبوديا وإعادة تعمريها؛ 

 أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الناط.  يقرر - ٩
 بلـده، بتصـويته تأييـداً  بعد التصويت، إنَّ ـتحدـاً  وقال ممثل فرنسا،

املمثــــل اخلــــاص للقــــرار، إمنــــا أراد أن يؤكــــد تأييــــده للبيــــان الــــذي أدىل بــــه 
فــــاده أنَّ  االنتخابــــات كانــــت حــــرة ونزيهــــة.  لألـــــني العــــام لكمبوديــــا، ـو

تزال املرحلة األخرية ـن عملية السالم تنتظر التنفيـذ، حيـث تضـطلع  وال
علـــى ضـــرورة وضـــع خطـــة وشـــدَّد  األــــم املتحـــدة بالـــدور القيـــادي فيهـــا.

ــن ـــن اإلســراع يف حــل القضــايا مــا تقــوم اجلمعيــة بيناملعلَّقــة  ائتالفيــة متكِّ
312Fالتأسيسية بصوغ الدستور

٢٦ . 
االنتخابــات يف كمبوديــا عاـــل هــام  ورأى ممثــل االحتــاد الروســي أنَّ 

لم واالســـتقرار، ال يف كمبوديـــا وحـــدها بـــل يف جنـــوب شـــرقي آســـيا للِســـ
ــة لتحقيــق اهلــدف الرئيســي  بأكملهــا. وقــال إنَّ  الاــروط امللموســة الالـز

علــــى أســـاس املصــــاحلة الِســـلم  التفاقـــات بـــاريس ـوجــــودة وهـــي: إعــــادة
دولة ـستقلة وحمايدة تتمتع بالسيادة  -الوطنية وتكوين كمبوديا جديدة 

والسـالـة اإلقليميـة، حتــرتم حقـوق اإلنســان وتقـيم عالقــات حسـن جــوار 
313Fـع مجيع بلدان العامل

٢٧ . 

ـــلمقا : رســـالة ـوجَّهـــة ــــن الـــرئيس إىل ١٩٩٣متوز/يوليـــه  ١٦املـــؤرخ  ررــ
 األـني العام 

، ـوجَّهــــة إىل رئــــيس جملــــس ١٩٩٣متوز/يوليــــه  ١٤برســــالة ـؤرخــــة 
جنــاح االنتخابــات يف كمبوديــا ميثــل بدايــة  األـــن، ذكــر األـــني العــام أنَّ 

الِســــــلم  ـرحلــــــة دقيقــــــة بصــــــفة خاصــــــة يف حتــــــول البلــــــد ـــــــن النــــــزاع إىل
314Fوالدميقراطية

 ه،ه خلص إىل أنـَّ. وبعد أن نظر يف هذه املسألة بعناية فإنَّ ٢٨
ــــى  ــــاًء عل ــــا، وبالتاــــاور ـــــع عــــدد ـــــن بن ــــه اخلــــاص لكمبودي توصــــية ممثل

ـــة، ــــن الضـــروري اختـــاذ تـــدابري عاجلـــة لتمكـــني ســـلطة  ـــات املعني احلكـو
ة األـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا ـن القيام، خالل ـا تبقى ـن الفرت 
االنتقاليــة، وبالتاــاور ـــع الســلطات الكمبوديــة، بتقــدمي املســاعدة املاليــة 
الطارئـــة لـــدعم عمليـــة إعـــادة تاـــكيل وتكييـــف هياكـــل اإلدارة والاـــرطة 

بــأنَّ  والقــوات املســلحة لــإلدارة املاــرتكة املؤقتــة. وقــد أبلغــه ممثلــه اخلــاص
نتقاليــة ـقــدار التمويــل املطلــوب لتحقيــق أهــداف ـــا تبقــى ـــن الفــرتة اال

متاـاً  هذه اخلطوة تتفق ـليون دوالر. ورأى األـني العام أنَّ  ٢٠سيكون 
هــد بــا اللــس إىل الســلطة االنتقاليــة ـــع الواليــة الفريــدة الواســعة الــيت عـ 

 للمساعدة يف تنفيذ اتفاقات باريس. 

________ 
٢٦ S/PV.3237 ٧و  ٦، الصفحتان . 
 . ١١املرجع نفسه، الصفحة  ٢٧
٢٨ S/26095 . 

١٩٩٣315Fمتوز/يوليه  ١٦وبرسالة ـؤرخة 

، أبلـغ رئـيس جملـس األــن ٢٩
متوز/يوليــه  ١٤اء اللــس نظــروا يف رســالته املؤرخــة األـــني العــام أن أعضــ
 م يوافقون على اآلراء اليت وردت فيها. املتعلقة بكمبوديا وأ�َّ 

ـــه  ٢٦املـــؤرخ  المقـــرر : رســـالة ـوجَّهـــة ــــن الـــرئيس إىل ١٩٩٣متوز/يولي
 األـني العام

قـــدَّم  )،١٩٩٣( ٨٤٠بـــالقرار  وعمـــالً  ،١٩٩٣متوز/يوليـــه  ١٦يف 
د فيــه خطــة النســحاب ســلطة األـــم حــدَّ تقريــراً  إىل اللــساألـــني العــام 

تاـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ١٥املتحـــــدة االنتقاليـــــة يف كمبوديـــــا، تكتمـــــل يف 
، ووصف الدور الذي ميكن أن تؤديـه األــم املتحـدة بعـد انتهـاء ١٩٩٣

316Fوالية السلطة االنتقالية

٣٠ . 
جـــه ـاـــاكل كمبوديـــا ال تـــزال توا  وقـــال األــــني العـــام يف التقريـــر إنَّ 

جســــيمة تتعلـــــق بـــــاألـن واالســـــتقرار، وإزالـــــة األلغـــــام، وحتســـــني اهلياكـــــل 
األساســية والتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة العاـــة. وعــالوة علــى ذلــك، 
بالرغم ــن التطـورات اإلجيابيـة الـيت حـدـت يف األسـابيع القليلـة املاضـية، 

ن تكـون املهمـة العسكرية ـا زالت هاة ويـتوقع أ -فإن احلالة السياسية 
ـن الواضـح أنَّ  ليئـة بالتحـديات. ـو ـة اجلديـدة شـاقة ـو   اليت تنتظـر احلكـو
كمبوديــا ســوف حتتــاا إىل ـســاعدة ودعــم دوليــني ـســتمرين. ويف هــذا 

ة األــم املتحـدة، الصدد، أشار إىل أنَّ   براـج ووكاالت عديدة يف ـنظـو
اور ـــع عــن ـؤسســات ـاليــة دوليــة، ـســتعدة ألن تواصــل، بالتاــفضــًال 

ـــة كمبوديـــا، أداء دورهـــا التقليـــدي يف جمـــاالت اإلنعـــاش، والتعمـــري  حكـو
بــأنَّ  والتنميــة واملســاعدة اإلنســانية. وباإلضــافة إىل ذلــك، صــدر تكليــف

يســتمر وجــود عنصــر حقــوق اإلنســان مبوجــب اتفاقــات بــاريس ومبوجــب 
 ـقـــرر اختذتـــه جلنـــة حقـــوق اإلنســـان. وميكـــن أن تضـــطلع األــــم املتحـــدة

 بإزالة األلغام، وهي حاجة رئيسية ستستمر سنوات يف املستقبل. أيضاً 
إىل ـســـألة االحتفـــاظ بوجـــود عســـكري أيضـــاً  وتطـــّرق األــــني العـــام
ة كمبوديا وضع عدد قليـل لألـم املتحدة. وقال إنَّ  ه إذا ـا طلبت حكـو

ء ـن ـراقبـي األـم املتحدة العسكريني يف البلـد لفـرتة حمـدودة كتـدبري لبنـا
اللس سينظر  الثقة ولرصد األـن على حدودها وتقدمي تقارير عنه، فإنَّ 

 بالتأكيد يف ـثل هذا الطلب يف الوقت املناسب. 
١٩٩٣317Fمتوز/يوليه  ٢٦وبرسالة ـؤرخة 

، أبلـغ رئـيس جملـس األــن ٣١
أعضــــاء اللــــس قـــد نظــــروا يف تقريـــره، وأ�ــــم يؤيــــدون بـــأنَّ  األــــني العــــام

ــــن التقريـــر  ٣٣إىل  ٩يبـــات الـــواردين يف الفقـــرات املفهــوم الاـــاـل والرتت
باأن انسحاب سلطة األـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا. وسيواصلون 

 النظر يف األجزاء املتبقية ـن التقرير. 

________ 
٢٩ S/26096 . 
٣٠ S/26090 ــــن  ٣٣إىل  ٩. ولالطـــالع علـــى خطـــة االنســـحاب، انظـــر الفقـــرات

 التقرير والفصل اخلاـس ـن هذا امللحق. 
٣١ S/26150 . 



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٥٢

  
 

): القـــــرار ٣٢٧٠(اجللســـــة  ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٢٧املـــــؤرخ  المقـــــرر
١٩٩٣( ٨٦٠ ( 
 )،١٩٩٣( ٨٤٠بـــالقرار  وعمـــال ً  ،١٩٩٣آب/أغســـطس  ٢٦يف 
ـــراً  األــــني العـــامقـــدَّم  ـــه التطـــورات تقري آخـــر إىل جملـــس األــــن وصـــف في

عن انسحاب سلطة األــم املتحـدة االنتقاليـة فضًال  اجلديدة يف كمبوديا
318Fيف كمبوديا واألعمال التحضريية لفرتة ـا بعد السلطة االنتقالية

٣٢ . 
التطــورات الــيت طــرأت ـنــذ إجــراء  وقــال األـــني العــام يف التقريــر إنَّ 

ن املتوقع أن تعتمد اجلمعيـة التأسيسـية  االنتخابات تطورات ـاجعة. ـو
ـة اجلديـدة. وبـالنظر  خالل فرتة وجيزة الدستور اجلديد وأن تناا احلكـو
ــــة  إىل احلاجــــة إىل إتاحــــة الوقــــت الكــــايف إلقــــرار الدســــتور وقيــــام احلكـو

أيلــول/  ١٥لطة االنتقاليــة حــىت اجلديــدة، فقــد أوصــى بتمديــد واليــة الســ
. وباأن اقرتاح االحتفاظ بوجـود عسـكري صـغري لألــم ١٩٩٣سبتمرب 

 املتحــــدة يف كمبوديــــا بعــــد انســــحاب الســــلطة االنتقاليــــة، فقــــد قــــرر أالَّ 
يوصي، يف تلك املرحلة، بإبقاء أفراد عسكريني تابعني لألـم املتحـدة يف  

برتكيـــز املـــوارد املتاحـــة علـــى كمبوديـــا بعـــد رحيـــل الســـلطة االنتقاليـــة، بـــل 
ـة اجلديـدة وجـوداً  الِسلم. لبناءدعماً  األناطة املدنية  وإذا طلبـت احلكـو

يف ـرحلة ـا بعـد السـلطة االنتقاليـة، ــع البيـان الواضـح للمهـام  عسكرياً 
لتقـدمي تقريـر إىل جملـس األــن  املتوقع أن يؤديها، فسوف يكـون ـسـتعداً 

 املقرتحة واملوارد اليت ستلزم إلجنازها. عن إـكانية االضطالع باملهام 
وكــرر األـــني العــام اإلعــراب عــن اعتزاـــه إناــاء ـكتــب ـتكاـــل يف 
ـة   يـق ــع حكـو فنوم بنه، يرأسه ممثل لألـم املتحدة ويقـوم، بالتاـاور الـو
كمبوديا، بتنسيق كاـل جمموعة األناطة املدنية اليت ستضـطلع بـا شـىت 

ـــة األــــم املتحـــدة . وباإلضـــافة إىل ذلـــك ســـيقوم املكتـــب وكـــاالت ـنظـو
مبعاجلة عدد ـن املسائل املتبقية النامجـة عـن اتفاقـات بـاريس وعـن وجـود 

 السلطة االنتقالية يف البلد. 
، أدرا ١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٧، املعقودة يف ٣٢٧٠ويف اجللسة 

جملس األـن تقرير األـني العـام يف جـدول أعمالـه. وبعـد اعتمـاد جـدول 
ــ ه رئــيس اللــس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه أعضــاء اللــس األعمــال، وجَّ
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٣٣ . 

وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 
 ويف ـا يلي نصه:  )١٩٩٣( ٨٦٠القرار 

 ،جملس األـن إنَّ 

 ١٩٩٠أيلول/ سبتمرب  ٢٠) املؤرخ ١٩٩٠( ٦٦٨تأكيد قراراته  إذ يعيد
) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤٠ و ١٩٩٢شـــباط/فرباير  ٢٨) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٥و 
 والقرارات األخرى ذات الصلة،  ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٥

________ 
٣٢ S/26360 . 
٣٣ S/62362 . 

 ١٩٩٣متـــوز/ يوليـــه  ١٦بتقريـــري األــــني العـــام املـــؤرخني  علمـــاً  حيـــيطإذ و 
 ، ١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٦ و

بالــدور املســتمر الــذي يقــوم بــه صــاحب الســمو امللكــي األـــري  اــيدوإذ ي
واالسـتقرار واملصـاحلة الوطنيـة احلقيقيـة الِسلم  نورودوم سيهانوك ـن أجل حتقيق

 لكمبوديا كلها، 
لالتفاقــات املتعلقــة بإجيــاد تســوية سياســية شــاـلة وفقــاً  ه،إىل أنَّــ وإذ ياــري

ــــاريس يف ــــا، املوقعــــة يف ب ــــوبر  ٢٣ للنــــزاع يف كمبودي ، ١٩٩١تاــــرين األول/أكت
تنتهــــي الفــــرتة االنتقاليــــة عنــــدـا توافــــق اجلمعيــــة التأسيســــية املنتخبــــة عــــن طريــــق 
انتخابــات حــرة ونزيهــة تنظمهــا وتعتمــدها األـــم املتحــدة علــى الدســتور وحتــول 

ة جديدة بعد  ذلك،  نفسها إىل مجعية تاريعية وإنااء حكـو
ؤقتـة الكمبوديـة قـد أعربـت عـن رغبتهـا، اإلدارة املارتكة امل أنَّ  وإذ يالحظ

الـيت نقلتهـا األـانـة العاــة يف اإلبقـاء علـى واليـة سـلطة األــم املتحـدة االنتقاليــة 
ة جديدة يف كمبوديا،   يف كمبوديا إىل حني إنااء حكـو

 ١٩٩٣متـــوز/ يوليـــه  ١٦بتقريـــري األــــني العـــام، املـــؤرخني  يرحـــب - ١
ة انســـــحاب ســـــلطة األــــــم ، ويوافـــــق علـــــى خطـــــ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٢٦ و

 املتحدة االنتقالية يف كمبوديا الواردة يف التقرير األول؛ 
كل التأييد اجلمعية التأسيسية فيما تقوم به ـن أعمال لوضـع   يؤيد - ٢

لالتفاقـــات املتعلقـــة وفقـــاً  دســتور واملوافقـــة عليـــه، ويؤكـــد أمهيـــة إمتـــام هـــذا العمـــل
 ٢٣وديــــا، املوقعــــة يف بــــاريس يف بإجيــــاد تســــوية سياســــية شــــاـلة للنــــزاع يف كمب

 ؛ ١٩٩١تارين األول/أكتوبر 
أن ـهــــــام الســــــلطة االنتقاليــــــة، مبوجــــــب اتفاقــــــات بــــــاريس،  يؤكــــــد - ٣

ة جديدة لكمبوديا يف أيلول/سـبتمرب مبـا يتسـق ــع  ستنتهي مبجرد إنااء حكـو
 تلك االتفاقات؛ 

ـــنظم للعنصـــر العســـكري يقـــرر - ٤ ، بغيـــة ضـــمان انســـحاب ــــأـون ـو
تاـرين الثـاين/نوفمرب  ١٥االنتقالية، أن تنتهي فرتة هـذا االنسـحاب يف  للسلطة
 ؛ ١٩٩٣
 أن يبقي املسألة قيد نظره الناط.  يقرر - ٥

الصـــني، بوصـــفها  بعـــد التصـــويت، إنَّ ـتحـــدـاً  وقـــال ممثـــل الصـــني،
ست جهودها للتسوية السياسية الاـاـلة ـوقّعة على اتفاقات باريس، كرَّ 

 أن احلـــــل النهـــــائي يقـــــع علـــــى عـــــاتق الاـــــعب إالَّ للمســـــألة الكمبوديـــــة. 
الكمبـــــــــودي نفســـــــــه. وال ينبغـــــــــي ألي قـــــــــوى خارجيـــــــــة أن تتـــــــــدخل يف 

الداخليــــــة لكمبوديــــــا. وفيمــــــا يتعلـــــق بأناــــــطة األـــــــم املتحــــــدة  الاـــــؤون
هـذا القــرار ينبغــي  بعــد الســلطة االنتقاليـة، فــإنَّ  كمبوديـا يف ـرحلــة ــا يف

ــــــة الوطنيـــــــة أن يســــــتند إىل أحكــــــام اتفاقــــــات بـــــــاريس وط لبــــــات احلكـو
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٣٤ . 
ه ذو طـابع ح، ــع أنـَّذ تـواً يوضِّـالقرار الذي اختـ  وقال ممثل فرنسا إنَّ 

فــــين خــــالص، الاــــروط املطلــــوب توافرهــــا إلكمــــال دور األـــــم املتحــــدة 
________ 

٣٤ S/PV.3270 ٤و  ٣، الصفحتان . 
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يف   السياســـــي، واالحتفـــــاظ، ألســـــباب عمليـــــة، بوجـــــود عســـــكري بـــــاقٍ 
كمبوديـــــا، كمـــــا . ف١٩٩٣تاـــــرين الثـــــاين/ نـــــوفمرب  ١٥كمبوديـــــا حـــــىت 

واضـــــــــح، ســـــــــتظل حباجـــــــــة إىل ـســـــــــاعدة. وســـــــــيكون هـــــــــذا هـــــــــو  هـــــــــو
جنــــــــــــة الدوليـــــــــــة املعنيــــــــــــة بإعــــــــــــادة بنــــــــــــاء  االجتمــــــــــــاع األول للَّ  هـــــــــــدف
دور تقـــوم بـــه يف هـــذا الـــال، أيضـــاً  وســـيكون لألــــم املتحـــدة كمبوديـــا.

ــة الوطنيــة بنــاًء علــى  ميكــن القيــام بــه إالَّ  ولكــن هــذا ال طلــب ـــن احلكـو
وســيكون ذلــك فحـوى قــرار ـقبــل يسـجل يف الوقــت نفســه ـــا اجلديـدة. 

ـــــة عاـــــر املاضـــــية يف   ـــــه األــــــم املتحـــــدة طـــــوال الاـــــهور الثماني قاــــــت ب
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٣٥ . 
 سحب السلطة االنتقالية ال يعـين أنَّ  وقال ممثل اململكة املتحدة إنَّ 

بإـكـــان األــــم املتحـــدة والتمـــع الـــدويل إدارة ظهرمهـــا لكمبوديـــا، ولكـــن 
، جيـب أن تعتمــد يف املسـتقبل سـتكون ذات طــابع خمتلـف. وأوالً العالقـة 

ــة اجلديــدة، وبعــد ذلــك فقــط تعتمــد علــى ـقــررات  علــى رغبــات احلكـو
322Fاملنظمة

٣٦ . 
ـة اجلديـدة لكمبوديـا وقال ممثل نيوزيلندا إنَّ  ه يف حني توشك احلكـو
جوانب كثرية ـن تركة البلد ــن االقتتـال والقمـع  على تويل السلطة، فإنَّ 

ــــــك، وكمــــــا ذكــــــر األـــــــني العــــــام يف  ال ــــــى ذل ــــــزال قائمــــــة. وعــــــالوة عل ت
“ إعـادة إعمـار ضـخمة”ـ ــاألخري، ــا زالـت هنـاك حاجـة للقيـام ب تقريره

ــــــا يف أيــــــدي  ــــــد. وبينمــــــا يكمــــــن ـســــــتقبل كمبودي ــــــع أرجــــــاء البل يف مجي
�ايــــة الســــلطة االنتقاليــــة ال تعــــين �ايــــة ـاــــاكل كمبوديــــا  فــــإنَّ  شــــعبها،

ـــم املتحــدة يف ذلــك البلــد. وهــذه ـســألة ال بــد أن �ايــة ـاــاركة األ أو
قريــــــــب، بالتاــــــــاور ـــــــــع بلــــــــدان املنطقــــــــة. ويف  يعاجلهــــــــا اللــــــــس عمــــــــا

ـــــادرة عقـــــد اجتمـــــاع لفريـــــق عاــــــل  ذلـــــك الصـــــدد، ترحـــــب نيوزيلنـــــدا مبب
باـأن وجــود  تلـك البلــدان لبـدء العمــل يف إعـداد بيــان أكثـر مشــوالً  يضـم

ـــــة يف   ـــــرتة ــــــا بعـــــد ســـــلطة األــــــم املتحـــــدة االنتقالي األــــــم املتحـــــدة يف ف
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٣٧ . 
ه بصـــــــفته ممثـــــــل الواليـــــــات املتحـــــــدة، إنَّــــــــتحـــــــدـاً  وقـــــــال الـــــــرئيس،

ــــى ــــة علــــى وشــــك االنتهــــاء ـــــن ـهمتهــــا  عل ــــرغم أن الســــلطة االنتقالي ال
، تنتـــــــه بعـــــــد ـســـــــؤولية التمـــــــع الـــــــدويل يف ـســـــــاعدة كمبوديـــــــا مل فـــــــإنَّ 
ـــــــــا اللـــــــــس دور هـــــــــام جيـــــــــب أن يضـــــــــطلع بـــــــــه يف هـــــــــذا  أــــــــــام زال ـو
للبلـــــدان املعنيــــــة ملعاجلــــــة االحتياجــــــات أيضــــــاً  وســــــتتاح الفرصــــــة الـــــال.
ـــــــــ العديـــــــــدة لكمبوديـــــــــا يف جمـــــــــال إعـــــــــادة التأهيـــــــــل والتعمـــــــــري يف  ةامللحَّ
جنـــة الدوليـــة إلعـــادة إعمـــار كمبوديـــا الـــذي ســـيعقد للَّ  القـــادم االجتمـــاع

324Fباريس يف

٣٨ . 

________ 
 . ٤املرجع نفسه، الصفحة  ٣٥
 . ٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان  ٣٦
 . ٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان  ٣٧
 . ٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان  ٣٨

): بيـان ٣٢٨٧(اجللسـة  ١٩٩٣تارين األول/أكتـوبر  ٥املؤرخ  ررـــالمق
 ـن الرئيس

 ٧٤٥بــــــــــــالقرار  وعمــــــــــــالً  ،١٩٩٣تاــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــوبر  ٥يف 
أفـاد فيـه عـن  الحقـاً تقريـراً  األـني العام إىل جملس األـنقدَّم  )،١٩٩٢(

ـــة اجلديـــدة يف كمبوديــا يف  بنـــاًء علـــى  أيلول/ســـبتمرب ٢٤تاــكيل احلكـو
الــيت عــّرب عنهــا الاــعب ـــن خــالل انتخابــات حــرة نزيهــة نظمتهــا  اإلرادة

325Fوأجرتـــا األــــم املتحـــدة

. ويف التـــاريخ نفســـه، أصـــدر األــــري ســـيهانوك ٣٩
الدســتور الــذي أصــبحت كمبوديــا مبوجبــه مملكــة دســتورية امسهــا الرمســـي 

، وهـــي دولـــة ـســـتقلة وذات ســـيادة وســـلمية وحمايـــدة “مملكـــة كمبوديـــا”
علـــى أن تعـــرتف مملكـــة كمبوديـــا أيضـــاً  الدســـتوروغـــري ـنحـــازة. ويـــنص 

هــا، مليثــاق األـــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي طبقــاً  حبقــوق اإلنســان وحتـرت
عليـــــه،  حلقــــوق اإلنســـــان ومجيـــــع الصـــــكوك الدوليـــــة ذات الصـــــلة. وبنـــــاءً 

األــــري راناريـــد  نيَّ الحقـــاً لكمبوديـــا. وـعـــ انـتخـــب األــــري ســـيهانوك ـلكـــاً 
للوزراء. وأشار األـني العام إىل  ـانياً  وهون سن رئيساً أول للوزراء،  رئيساً 

أن واليــة ســلطة األـــم املتحــدة االنتقاليــة يف كمبوديــا انتهــت بنجــاح يف 
. ويف تلــــك األـنــــاء كــــان جيــــري العمــــل علــــى ١٩٩٣أيلول/ســـبتمرب  ٢٤

بعد السلطة االنتقالية للقيام  تيئة تواجد األـم املتحدة املطلوب لفرتة ـا
نوعة تتضمن إزالة األلغام، وتنايط االقتصاد، وحقوق اإلنسان، مبهام ـت

 واالستقرار يف كمبوديا. الِسلم  وذلك ـن أجل توطيد
، ١٩٩٣تارين األول/ أكتوبر  ٥، املعقودة يف ٣٢٨٧ويف اجللسة 

أدرا جملـــس األــــن التقريـــر الالحـــق املقـــدم ــــن األــــني العـــام يف جـــدول 
ل، دعـا اللـس ممثلـي أسـرتاليا وتايلنـد أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـا

طلبهم، إىل املااركة يف املناقاة بدون أن يكون هلم بناًء على  وكمبوديا،
احلــق يف التصــويت. مث وجــه الــرئيس (الربازيــل) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل 

ـوجَّهـــة إىل األــــني العـــام ــــن  ١٩٩٣أيلول/ســـبتمرب  ٣٠رســـالة ـؤرخـــة 
لصـــــني وفرنســـــا واململكـــــة املتحـــــدة والواليـــــات ممثلـــــي االحتـــــاد الروســـــي وا

326Fاملتحدة

٤٠ . 
ه يعتقد أن ـالـة عناصر أساسية أسـهمت يف وذكر ممثل كمبوديا أنَّ 

إجناح عملية األـم املتحدة هي: التزام التمع الدويل، وإدارة الكمبوديني 
العمــــل ـــــع األـــــم املتحــــدة، وإرادة األطــــراف الكمبوديــــة يف الســــعي إىل 

ه سيتعني على بلده ـواجهة ـسألتني. األوىل هي شار إىل أنَّ املصاحلة. وأ
ـســألة األـــن الــداخلي الناجتــة عــن وجــود عصــابات ـســلحة، وجمموعــة 
اخلمري احلمر اليت يتعني عليها تفكيك جياها وإدارتا لكي يكون هناك 
جــيش وطــين ـلكــي واحــد وإدارة وطنيــة ـلكيــة واحــدة. واملســألة الثانيــة 

ه مبوجــب الــوطين وإعــادة التأهيــل الــوطين. وأشــار إىل أنَّــ هــي إعــادة البنــاء
ـــزام مبســـاعدة كمبوديـــا يف  اتفاقـــات بـــاريس يقـــع علـــى التمـــع الـــدويل الت

إىل أن يكـــون لألــــم املتحـــدة وجـــود يف كمبوديـــا  هـــاتني املســـألتني داعيـــاً 
 ه جيـــب ـواصـــلة عمليـــات إزالـــة األلغـــام وأنَّ لتعزيـــز ـقـــة شـــعبها. ورأى أنَّـــ

________ 
٣٩ S/26529 . 
٤٠ S/26517 . 



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٥٤

  
 

. أو أكثـــر ملـــدة ســـتة أشـــهر ســـيكون ـطلوبـــاً  عســـكرياً ـراقبـــاً  ٢٠وجـــود 
إىل إقاــــة ـركـــز دائـــم يـعـــىن حبقـــوق اإلنســـان. وعـــالوة علـــى أيضـــاً  ودعـــا

ته تفضل االحتفاظ باللجنة الدولية لتعمري كمبوديا  ذلك، قال إنَّ  حكـو
327Fـن إقاـة هيئة تنسيقية أخرى بدالً 

٤١ . 
ـن واجب األـم املتحـدة االرتقـاء إىل ـسـتوى  وقال ممثل فرنسا إنَّ 

واصـلة االضـطالع بـدور يف جمـال التعمـري  توقعات الاعب الكمبودي ـو
فرنســا  عـن تعزيـز حقــوق اإلنسـان ومحايتهـا. وأضـاف أنَّ فضـًال  والتنميـة،

ـــــق ــــــن املـــــراقبني العســـــكريني،  ـــــة اإلبقـــــاء علـــــى فري ـــــب احلكـو ـــــد طل تؤي
ــــاعتزام األـــــني العــــام فــــتح  وترحــــب ــــب ــــب ـوحَّ د لألـــــم املتحــــدة يف  ـكت

ل جمموعــــة اخلمــــري احلمــــر ـــــا زالــــت تاــــكِّ  ه اعتــــرب أنَّ كمبوديــــا. بيــــد أنَّــــ
علـــى أفرادهـــا أن يعرتفـــوا بالســـلطات الاـــرعية يف كمبوديـــا،  ـاـــكلة وأنَّ 

وأن يقبلوا قواعد الدميقراطيـة، وأن ينبـذوا العنـف. وأشـار املـتكلم يف هـذا 
قـــات بـــاريس املتعلـــق بســـيادة كمبوديـــا الصـــدد إىل الصـــك الثالـــث يف اتفا

واســتقالهلا وســالـتها اإلقليميــة وعــدم جــواز انتهاكهــا وحيــدتا ووحــدتا 
328Fالوطنية

٤٢ . 
ــــة يف   وقــــال ممثــــل الواليــــات املتحــــدة إنَّ  ـســــتقبل احلريــــة والدميقراطي

ـــع  كمبوديـــا هـــو أوالً  وقبـــل كـــل شـــيء ـســـؤولية الاـــعب الكمبـــودي. ـو
يـــة بالغـــة لألــــم املتحـــدة وللمجتمـــع ـســـألة تتســـم بأمهأيضـــاً  ذلـــك فهـــو

يف ـســاعدة شــعب كمبوديــا. والتحــدي يف  الــدويل اللــذين اســتثمرا كثــرياً 
ــــة كمبوديــــا، حســــب االقتضــــاء، لكفالــــة  املســــتقبل هــــو ـســــاعدة حكـو

تتمتع بالسلم  بأن استمرار التقدم الكبري الذي حتقق، للسماح لكمبوديا
329Fالذي تستحقه كثرياً 

٤٣ . 
ـــم جنــوب شــرقي آســيا باســم رابطــة أـ ـتحــدـاً  تايلنــد،وأعــرب ممثــل 

ة كمبوديا اليت  (آسيان)، عن التأييد الكاـل للطلبات اليت قدـتها حكـو
د لألـم املتحدة يف فنوم بنه، واإلبقاء على دعت إىل إنااء ـكتب ـوحَّ 

ـن براـج األـم املتحدة ووكاالتا املتخصصة، واإلبقاء  ـكاتب متثل كالّ 
حقـوق اإلنسـان يف السـلطة االنتقاليـة وتوسـيعه لكـي يصـبح  على عنصـر

، حلقــوق اإلنســان، واســتمرار عمليــات إزالــة األلغــام، وأخــرياً  دائمــاً  ـركــزاً 
 وجـــود عـــدد صـــغري ــــن املــــراقبني العســـكريني يف فنـــوم بنـــه. وأضــــاف أنَّ 

إىل قيــــام األـــــني العــــام بتعيــــني ممثــــل خــــاص لــــه يف  أيضــــاً  الرابطــــة تتطلــــع
ــة الكمبوديــة والاــعب  إنَّ قــائًال  خــتمكمبوديــا. و  الرابطــة تاــارك احلكـو

الكمبــــودي يف آـاهلمـــــا يف أن تواصـــــل األــــــم املتحـــــدة والتمـــــع الـــــدويل 
اســــتعداد الرابطــــة  ـســــاعدة كمبوديــــا يف إعــــادة بنائهــــا وتأهيلهــــا، ـؤكــــداً 

330Fلإلسهام يف تلك اجلهود

٤٤ . 

________ 
٤١ S/PV.3287 ٢٦إىل  ٣، الصفحات . 
 . ٣١إىل  ٢٦املرجع نفسه، الصفحات  ٤٢
 . ٣٢و  ٣١املرجع نفسه، الصفحتان  ٤٣
 . ٥٦إىل  ٥٢املرجع نفسه، الصفحات  ٤٤

املتحـــدة وأيـــد عـــدد ــــن املتكلمـــني اآلخـــرين ـواصـــلة اخنـــراط األــــم 
يــق يف كمبوديــا 331Fباــكل ـو

طلبــات  . وأيــد الــبعض باــكل أكثــر حتديــداً ٤٥
ة كمبوديا 332Fحكـو

. وأيد آخرون اختاذ قرار يعـاجل مجيـع اجلوانـب املتصـلة ٤٦
بفــــرتة ـــــا بعــــد وجــــود الســــلطة االنتقاليــــة، مبــــا يف ذلــــك إرســــال ـــــراقبني 

333Fعسكريني

٤٧ . 
334Fاللس ويف اجللسة نفسها أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابة عن

٤٨ : 
بالنيابـــة عـــن أعضـــاء جملـــس األــــن، أود أن أتوجـــه بالاـــكر إىل صـــاحب 
عــايل السـيد هــون  السـمو امللكــي األــري نــورودوم راناريـد، رئــيس الـوزراء األول ـو

ـة كمبوديـا امللكيـة، علـى حضـورمها. وأن أـ  عـرب سن، رئيس الوزراء الثاين حلكـو
بــاخلري الــيت حــدـت يف كمبوديــا عــن ارتيــاح جملــس األـــن للتطــورات الــيت تباــر 

، وعلـــى ١٩٩٣أيار/ــــايو  ٢٨إىل  ٢٣ـنـــذ إجـــراء االنتخابـــات يف الفـــرتة ــــن 
 ١٩٩٣أيلول/ســــــبتمرب  ٢٤وجـــــه اخلصـــــوص إعــــــالن الدســـــتور الكمبـــــودي يف 

 وإنااء حمكمة جديدة يف كمبوديا. 

هــذه الفرصــة لكــي أهنــا جاللــة امللــك نــورودوم ســيهانوك، أيضــاً  وأغتــنم
شيد بالدور املتواصل الـذي قـام ، ولكي أـ شمبوديا، على توليه العر رئيس دولة ك

إىل حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة وحتقيــق ـســتقبل أفضــل لكمبوديــا  بــه جاللتــه ســعياً 
 بأسرها. 

ويف ضـــــوء جنـــــاح ســـــلطة األــــــم املتحـــــدة االنتقاليـــــة يف كمبوديـــــا يف إجنـــــاز 
اهلاــة الـيت اضـطلعت واليتها، فـإن جملـس األــن يكـرر تأكيـد اعرتافـه باألعمـال 

با السلطة االنتقاليـة، حتـت قيـادة األــني العـام وممثلـه اخلـاص، السـيد باسوشـي 
 أكاشي. 

ويؤكد جملـس األــن أمهيـة ـواصـلة الـدعم الـذي يقدــه التمـع الـدويل ــن 
 والدميقراطية وتعزيز التنمية يف كمبوديا. الِسلم  أجل توطيد

 ١٩٩٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦الرســالة املؤرخــة واللــس إذ يأخــذ يف االعتبــار 
هــة إىل األـــني العــام ـــن صــاحب الســمو امللكــي األـــري نــورودوم راناريــد، املوجَّ 

عـــايل الســـيد هـــون ســـن، رئـــيس الـــوزراء الثـــاين، والتقريـــر  رئـــيس الـــوزراء األول، ـو
) ١٩٩٢( ٧٤٥الالحــق املقــدم ـــن األـــني العــام عــن تنفيــذ قــرار جملــس األـــن 

أعضـــاء اللـــس لتــــوهم، فإنـــه سيواصـــل دراســـة احلالـــة يف كمبوديــــا  الـــذي تلقـــاه
 ينبغي أن يتخذه ـن إجراءات يف هذا الاأن.  وسينظر فيما

________ 
 ٣٧إىل  ٣٤(الصـــــــني)؛ والصـــــــفحات  ٣٣و  ٣٢املرجـــــــع نفســـــــه، الصـــــــفحتان  ٤٥

(اململكـــــــة  ٤٣إىل  ٤١(نيوزيلنـــــــدا)؛ والصـــــــفحات  ٤١إىل  ٣٧(باكســـــــتان)؛ والصـــــــفحات 
(االحتـــاد الروســـي)؛  ٥١و  ٥٠(اليابـــان)؛ والصـــفحتان  ٤٧إىل  ٤٣املتحـــدة)؛ والصـــفحات 

 (أسرتاليا).  ٦٠إىل  ٥٦والصفحات 
 ٤١إىل  ٣٧(باكســـتان)؛ والصـــفحات  ٣٧إىل  ٣٤حات املرجـــع نفســـه، الصـــف ٤٦

 (نيوزيلندا).
 ٤٧إىل  ٤٣(نيوزيلنـــــدا)؛ والصـــــفحات  ٤١إىل  ٣٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحات ٤٧

 (أسرتاليا).  ٦٠إىل  ٥٦(اليابان)؛ والصفحات 
٤٨ S/26531 . 



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

 

: رســــالة ـوجَّهــــة ـــــن ١٩٩٣تاــــرين األول/أكتــــوبر  ١٢املــــؤرخ  المقــــرر
 الرئيس إىل األـني العام

 ٨٤٠بـــــــــــالقرار  وعمـــــــــــال ً  ،١٩٩٣تاـــــــــــرين األول/أكتـــــــــــوبر  ٧يف 
335Fإضـــافياً تقريـــراً  األــــني العـــام إىل جملـــس األــــنقـــدَّم  )،١٩٩٣(

 الحقـــاً  ٤٩
ة   ١٩٩٣أيلول/ سبتمرب  ٢٦تلقى رسالة ـؤرخة بأنَّه  أفاد فيه ـن حكـو

ــــن ـراقبــــي  ٣٠إىل  ٢٠كمبوديـــا تطلـــب فيهـــا إيفـــاد عـــدد يـــرتاوح ــــن 
األـــم املتحــدة العســـكريني غــري املســلحني إىل كمبوديـــا ملــدة ســتة أشـــهر 

336Fالية سلطة األـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديابعد �اية و 

م هـذا . وقــدِّ ٥٠
الطلب يف سياق التوترات الـيت سـتظل باقيـة يف كمبوديـا، بعـد انسـحاب 
الســلطة االنتقاليــة ويف ضــوء احلاجــة إىل تعزيــز الثقــة بــني أفــراد الاــعب. 

 تارين األول/أكتوبر.  ٤وقد تكرر هذا الطلب يف 
ينبغي أن تكون جهود األـم بأنَّه  د اعتقادهوأعاد األـني العام تأكي

واردهـــــا الداعمـــــة لكمبوديـــــا ـركـــــزة ــــــن اآلن فصـــــاعدا علـــــى  املتحـــــدة ـو
عـن حقـوق اإلنســان فضــًال  األناـطة املدنيـة يف ـيــداين التعمـري والتنميـة،

جمموعــة متاـــاً بــأنَّ  ه غــري ـقتنــعإنَّــ قــائالً  ه اســتدركأنَّــ وإزالــة األلغــام. بيــد
الضباط العسكريني املتمركـزين يف فنـوم بنـه سـتكون قـادرة ــن صغرية ـن 

ال يف الســـيطرة علـــى ـاـــاكل األــــن الوجهـــة العمليـــة علـــى أداء دور فعَّـــ
َوزْع  يف إـكـــانأيضـــاً  هاملتبقيـــة يف كمبوديـــا أو حلهـــا. وأعـــرب عـــن شـــكِّ 

ـة املاليـة. لكنـه  ـزي حمـض يف وقـت تسـتحكم فيـه األـز وجود عسـكري ـر
ه سيوصــي قـرر جملــس األــن االســتجابة هلـذا الطلــب، فإنـَّه إذا أضـاف أنَّــ

ــات،  ٢٠بإناــاء فريــق ـــن  ضــابط اتصــال عســكري تســاهم بــم احلكـو
لفـــــرتة واحـــــدة ــــــدتا ســـــتة أشـــــهر. وســـــيكون ضـــــباط االتصـــــال هـــــؤالء 
ـســـتقلني عـــن املكتـــب املتكاــــل املقـــرتح وســـتكون واليـــتهم قاصـــرة علـــى 

ــة كمبوديــا وتقــد مي تقــارير إىل األـــني العـــام االتصــال املســتمر ـــع حكـو
 باأن املسائل اليت متس األـن يف كمبوديا. 

١٩٩٣337Fتاـــرين األول/أكتـــوبر  ١٢وبرســـالة ـؤرخـــة 

، أبلـــغ رئـــيس ٥١
أعضـــاء اللـــس نظـــروا يف تقريـــره املتعلـــق بـــأنَّ  جملـــس األــــن األــــني العـــام

ــة كمبوديــا، وبــأ�َّ  يوافقــون ـــن حيــث املبــدأ  مبالطلــب املقــدم ـــن حكـو
 الحقــاً تقريــراً  وصــيته ويدعونــه إىل أن يقــدم يف أقــرب وقــت ممكــنعلــى ت

حيـــدد مبزيـــد ــــن التفاصـــيل أهـــداف هـــذا الفريـــق واختصاصـــاته املقرتحـــة، 
ـــة. وقـــال إنَّ  تفصـــيلية إليفـــاده، وتقـــديراً  وخططـــاً  أعضـــاء  للمـــوارد املطلوب

إىل النظـــر يف إـكانيـــة إدــــاا هـــؤالء أيضـــاً  اللـــس يـــدعون األــــني العـــام
ط يف ـكتب األــم املتحـدة الـذي يعتـزم إناـاءه يف كمبوديـا، وإىل الضبا

التطـــرق إىل ــــا يرتتـــب علـــى ذلـــك ــــن آــــار حســـبما جـــرى اقرتاحـــه يف 
ة كمبوديا.   الرسالة الواردة ـن حكـو

________ 
٤٩ S/26546 . 
ائق اللس. ـوجِّ  ٥٠ يقة ـن ـو  ه انتباه أعضاء اللس إىل الرسالة لكنها مل تصدر كـو
٥١ S/26570 . 

): القرار ٣٣٠٣(اجللسة  ١٩٩٣تارين الثاين/نوفمرب  ٤املؤرخ  ررـــالمق
١٩٩٣( ٨٨٠ ( 

 ٨٤٠لقرار بـــــــــا وعمــــــــال ً  ،١٩٩٣تاــــــــرين األول/أكتـــــــــوبر  ٢٧ يف
حيـــــدد  إضـــــافياً تقريـــــراً  األــــــني العـــــام إىل جملـــــس األــــــنقـــــدَّم  )،١٩٩٣(

تنـــاول و . 338F٥٢هفريـــق االتصـــال العســـكري واختصاصـــاتلاألهـــداف املقرتحـــة 
إنااؤه  املعتزمـكتب األـم املتحدة يف الفريق دـاا ـسألة إأيضاً  التقرير

بــــأنَّ  توصــــيتهتأكيـــد األـــــني العــــام كـــرَّر   هــــذا الصــــدد، يف كمبوديـــا. ويف
املقـرتح علـى  دوحَّـعن املكتب امل ستقالً فريق االتصال العسكري ـيكون 
 ـنفصـالً األجـل ه ـن األفضل إبقـاء الناـاط العسـكري القصـري أساس أنَّ 

املكتــب ها عــرب تنســيقيجرى الــيت سـة األجــل الطويلـ عـن األناــطة املدنيــة
  .داملوحَّ 

، ـوجَّهـــــة إىل ١٩٩٣تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٢٨الة ـؤرخـــــة وبرســـــ
339Fرئــــيس جملــــس األـــــن

ـقــــدَّم ـــــن  طلــــبٍ بللــــس ا، أبلــــغ األـــــني العــــام ٥٣
 يــدعو فيــه إىل متديــداملوظــف املســؤول عــن انســحاب الســلطة االنتقاليــة 

إىل لســـلطة االنتقاليـــة التـــابعتني لوحـــدة الطبيـــة الاـــرطة العســـكرية وال َوزْع
تاــرين الثــاين/نوفمرب بســبب األوضــاع األـنيــة املتــدهورة يف   ١٥بعــد  ـــا

ة ضـــــروري ةاحملـــــدود اتالتمديـــــدهـــــذه ى األــــــني العـــــام أن أ. ور كمبوديـــــا
عــــــداتا أـــــــن و لضــــــمان  أـنــــــاء إمتــــــاـهم ســــــالـة أفــــــراد هــــــذه الســــــلطة ـو

إزالــة األلغــام عضــواً يف وحــدة  ١٧ َوزْع متديــدأيضــاً  اقــرتحو ب. اســحاالن
ـــــدريب التابعـــــة لل نوفمرب تاـــــرين الثـــــاين/ ٣٠ســـــلطة االنتقاليـــــة حـــــىت والت

١٩٩٣. 
ـــــة أنَّ أيضـــــاً  األــــــني العـــــاموذكـــــر  ظل ــــــن إزالـــــة األلغـــــام ســـــت عملي

يف   نــــــزاعالانتهــــــاء بعــــــد الِســــــلم  ـرحلــــــة بنــــــاءة يف رئيســــــياالحتياجــــــات ال
صـــندوق األـــــم املتحــــدة  ه ســـيتم اإلبقــــاء علــــىكمبوديـــا. وأشــــار إىل أنَّــــ

الــدعم التقــين ـواصــلة  أنَّ و إزالــة األلغــام يف كمبوديــا، رباـج االســتئماين لــ
متكـــــني املركـــــز الكمبـــــودي ـطلوبـــــة ــــــن أجـــــل  كونتوبنـــــاء القـــــدرات ســـــ

ـــلغـــام ألعمـــال املتعلقـــة باألل ـــذلك طلـــب ذايت. ــــن حتقيـــق االكتفـــاء ال ول
ـاــاورات أن يـدخل يف األــني العـام ــن برنـاـج األـــم املتحـدة اإلمنـائي 

ةاحلـع  تـوفري الـدعم التقـين وبنـاء القـدرات بغيـة اجلديـدة  الكمبوديـة كـو
ه يقـــــرتح، ريثمـــــا تـتخـــــذ هـــــذه حســـــب احلاجـــــة لفـــــرتة حمـــــدودة. وقـــــال إنَّـــــ

 لتجنــب حــدو  توقــف ـضــر يف هــذا الناــاط، متديــد الرتتيبــات، وســعياً 
يف وحدة إزالة األلغـام والتـدريب التابعـة للسـلطة  عضواً حالياً  ١٧ َوزْع و

 .١٩٩٣نوفمرب ن الثاين/تاري ٣٠االنتقالية حىت 
، ١٩٩٣نـوفمرب  تارين الثـاين/ ٤املعقودة يف ، ٣٣٠٣ة لساجل ويف

ـــه تقـــارير األــــني العـــام  الصـــادرة يف أدرا جملـــس األــــن يف جـــدول أعمال
عـــــــن الرســـــــالة املـــــــذكورة فضـــــــًال  تاـــــــرين األول/أكتـــــــوبر، ٢٧و  ٧و  ٥

________ 
٥٢ S/26649  وAdd.1 ـــق االتصـــال ـــى تفاصـــيل إضـــافية باـــأن فري . ولالطـــالع عل

 العسكري واختصاصاته، انظر الفصل اخلاـس.
٥٣ S/26675. 
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ا قـــرره يف ملـــوفقـــاً  اللـــس،دعـــا جـــدول األعمـــال، إقـــرار . وبعـــد ٥٤
يف املناقاـة  ملااركةإىل اسرتاليا وتايلند وكمبوديا أ يممثل، ٣٢٨٧جلسته 

 رئيس (الرأس األخضر)ه المث وجَّ التصويت. يف ق أن يكون هلم احلدون ب
عــــد يف ســــياق أـ  كــــان قــــد  نتبــــاه أعضــــاء اللــــس إىل نــــص ـاــــروع قــــرارا

ملاــــروع جيــــب إدخالــــه علــــى ا اً وتــــال تنقيحــــ ،ســــابقةال اللــــس ـاــــاورات
341Fصيغته املؤقتةب

٥٥.  
، للتصـويت حـة شـفوياً ـاـروع القـرار، بصـيغته املنقَّ وبعد ذلك طــرح 

 ـا يلي نصه: )، ويف١٩٩٣( ٨٨٠مد باإلمجاع بوصفه القرار واعتـ 
 ،جملس األـن إنَّ 

ــــــــراره  إذ ياــــــــري  ١٩٩٢شــــــــباط/فرباير  ٢٨) املــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٥إىل ق
بإجياد تسوية سياسية شـاـلة للنـزاع يف   باأن اخلطة التنفيذية لالتفاقات املتعلقة

تاــرين األول/أكتــوبر، والقــرارات الالحقــة  ٢٣عــة يف بــاريس يف كمبوديــا، املوقَّ 
 ذات الصلة،
تاـــــــرين  ٥بتقـــــــارير األــــــــني العـــــــام األخـــــــرى املؤرخـــــــة  علمـــــــاً  حيـــــــيطإذ و 

 تاــــــــــرين ٢٧ و ١٩٩٣تاــــــــــرين األول/أكتــــــــــوبر  ٧و  ١٩٩٣األول/أكتــــــــــوبر 
هــــة إىل رئــــيس وبرســــالته املوجَّ  ١٩٩٣الثــــاين/نوفمرب  تاــــرين ٣و األول/أكتـــوبر 

 ،١٩٩٣تارين األول/أكتوبر  ٢٨جملس األـن واملؤرخة 
النجــاح الــذي أحــرزه الاــعب الكمبــودي خــالل  وإذ يالحـظ ـــع االرتيــاح

الفرتة االنتقالية، بقيادة صاحب السمو امللكي األـري نـورودوم سـيهانوك، ـلـك  
 واالستقرار واملصاحلة الوطنية، م الِسل كمبوديا، يف تعزيز
 التفاقات باريس املتعلقة بكمبوديا، وفقاً  باعتماد الدستور وإذ يرحب

ـــوإذ يـ  ـــا بعـــد  رِق بانتهـــاء واليـــة ســـلطة األــــم املتحـــدة االنتقاليـــة يف كمبودي
ـــــــة الدســـــــتورية يف  التفاقـــــــات وفقـــــــاً  ١٩٩٣أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٤إناـــــــاء احلكـو

 باريس، 
ــــاح وإذ يالحــــظ ـــــع عظــــيم ــــاجح ملهمــــة الســــلطة أنَّــــ االرتي ه، باإلجنــــاز الن

أيار/ـــايو  ٢٨إىل  ٢٣يف الفــرتة ـــن ـأجريــت  االنتقاليــة عقــب االنتخابــات الــيت
ــــــاريس املتمثــــــل يف اســــــتعادة الاــــــعب ١٩٩٣ ، قــــــد حتقــــــق هــــــدف اتفاقــــــات ب

الِســلم  ملسـؤوليتهم األساســية عـن دميقراطيــاً  الكمبـودي وقادتـه املنتخبــني انتخابـاً 
 قرار واملصاحلة الوطنية والتعمري يف بلدهم، واالست

بالدول األعضاء الـيت سـامهت بـأفراد يف السـلطة االنتقاليـة، وإذ  وإذ يايد
ـات الــيت القـى ـواطنــون ــن رعاياهــا حــتفهم  يعـرب عــن العـزاء واألســى للحكـو

 يف كمبوديا وكذلك ألسرهم، الِسلم  أو أصيبوا يف سبيل قضية

أمهية تعزيز ـنجزات الاعب الكمبودي وذلك عن طريـق تقـدمي  وإذ يؤكد
املسـاعدة الدوليــة املالئمـة علــى حنــو سـلس وســريع ـــن أجـل اإلصــالح والتعمــري 

ن أجل بناء  يف ذلك البلد، الِسلم  والتنمية يف كمبوديا ـو

________ 
٥٤ S/26529  وS/26546  وS/26649  وAdd.1. 
٥٥ S/26687. 

إىل كفالــة إمتــام انسـحاب العنصــر العســكري للســلطة  وإذ يالحـظ احلاجــة
نظمـة ــن كمبوديـا، واسـتمرار املهـام احليويـة املتمثلـة يف االنتقالية بصورة  آـنـة ـو

إزالـــة األلغـــام والتـــدريب الـــيت يضـــطلع بمـــا املركـــز الكمبـــودي لألعمـــال املتعلقـــة 
 باأللغام، 

بـــــــــاعتالء صـــــــــاحب الســـــــــمو امللكـــــــــي األــــــــــري نـــــــــورودوم  يرحـــــــــب - ١
ـلـــــــك كمبوديـــــــا، العـــــــرش، ويؤكـــــــد أمهيـــــــة اســـــــتمرار الـــــــدور الـــــــذي  ســـــــيهانوك،

ـــــــيض ـــــــالسِ  يف تعزيــــــز بــــــه طلعـــ ـــــــواالسلم ـــ ــــــة يف  ـــ تقرار واملصــــــاحلة الوطنيــــــة احلقيقي
 كمبوديا؛ 

ــة اجلديــدة لعمــوم كمبوديــا، املناــأة أيضــاً  يرحــب - ٢  بتاــكيل احلكـو
 ؛ ـؤخراً ـأجريت  االنتخابات اليتوبناًء على  للدستوروفقاً 

باألعمال اليت اضطلعت بـا سـلطة األــم املتحـدة االنتقاليـة  يايد - ٣
 جناحها، حتت سلطة األـني العـام وممثلـه اخلـاص، إجنـازاً ياكِّل  يف كمبوديا اليت

 لألـم املتحدة؛  رئيسياً 

إىل مجيــــــع الــــــدول أن حتــــــرتم ســــــيادة كمبوديــــــا واســــــتقالهلا  يطلــــــب - ٤
تها اإلقليميتني وحيادها ووحدت  ا الوطنية؛ وسالـتها وحـر

ّــــ يطالــــب - ٥ ــــع أعمــــال العنــــف غــــري املاــــروعة، أي ا كــــان بإيقــــاف مجي
ـــا املنتخبـــة  ـــة كمبودي ـربرهـــا، وإيقـــاف األناـــطة العســـكرية املوجهـــة ضـــد حكـو

وضـد أفـراد السـلطة االنتقاليـة وغـريهم ــن أفـراد األــم املتحـدة  انتخابا دميقراطياً 
 والوكاالت الدولية؛ 

إىل التــــاريخ القريــــب املفجــــع يف كمبوديــــا، ، وخاصــــة بــــالنظر يؤكــــد - ٦
أمهيــة كفالــة االحــرتام للقــانون اإلنســاين الــدويل يف ذلــك البلــد، ويرحــب يف هــذا 
ـــة امللكيـــة لكمبوديـــا  الصـــدد بـــااللتزام ــــن جانـــب رئـــيس الـــوزراء األول للحكـو
بتنفيذ األحكام املتصلة بذلك ـن الدستور الكمبودي اجلديد، ويؤيد الرتتيبات 

 ٢٦ـــــــن تقريــــــر األـــــــني العــــــام املــــــؤرخ  ٢٩إىل  ٢٧إليهــــــا يف الفقــــــرات  املاــــــار
يتعلــق باألناـطة املالئمــة الــيت ستضـطلع بــا األـــم  فيمــا ١٩٩٣آب/أغسـطس 

لألحكــام ذات الصــلة ـــن االتفاقــات املتعلقــة وفقــاً  هلــذا االلتــزامدعمــاً  املتحــدة
 ٢٣اريس يف بإجيــــاد تســــوية سياســــية شــــاـلة للنــــزاع يف كمبوديــــا، املوقعــــة يف بــــ

 ؛ ١٩٩٣تارين األول/أكتوبر 

الـــدول األعضـــاء علـــى ـســـاعدة املركـــز الكمبـــودي لألعمـــال  حيـــث - ٧
املتعلقــة باأللغــام بــاخلرباء التقنيــني وباملعــدات، وعلــى دعــم أعمــال إزالــة األلغــام 

 عن طريق التربعات؛ 

عــن األـــل يف إـكــان اختــاذ الرتتيبــات يف أقــرب وقــت ممكــن   يعــرب - ٨
كي يتسىن حتويـل أــوال الصـندوق االسـتئماين ذي الصـلة إىل املركـز الكمبـودي 
لألعمــال املتعلقــة باأللغــام وكــي يتســىن إـــداد املركــز بــاخلرباء التقنيــني عــن طريــق 

 برناـج األـم املتحدة اإلمنائي؛ 
م للعنصـر العسـكري للســلطة ن واملـنظَّ االنسـحاب اآلــ أنَّ  يالحـظ - ٩

آب/أغســطس  ٢٧) املــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٠االنتقاليــة املنصــوص عليــه يف القــرار 
أدنـاه، ـسـتمر وسـينتهي  ١١و  ١٠، باستثناء ـا نصت عليـه الفقرتـان ١٩٩٣
 ؛ ١٩٩٣تارين الثاين/نوفمرب  ١٥يف 
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أن ميدد فرتة انسحاب وحدة إزالة األلغام والتدريب التابعـة  يقرر - ١٠
 ؛ ١٩٩٣تارين الثاين/نوفمرب  ٣٠للسلطة االنتقالية حىت 

د فــرتة االنســحاب لعناصــر الاــرطة العســكرية أن ميــدِّ  أيضــاً  يقــرر - ١١
تاـــــرين  ١٥وعناصـــــر الوحـــــدة الطبيـــــة التابعـــــة للســـــلطة االنتقاليـــــة إىل ــــــا بعـــــد 

هـــة إىل للتوصـــيات املفصـــلة الـــواردة يف الرســـالة املوجَّ وفقـــاً  ١٩٩٣الثـــاين/نوفمرب 
، ١٩٩٣تاـرين األول/أكتـوبر  ٢٨رئيس جملس األـن ـن األـني العام املؤرخة 

كـــانون   ٣١علـــى أســـاس أن ـتســـحب مجيـــع هـــذه العناصـــر يف ـوعـــد ال يتجـــاوز 
 ؛ ١٩٩٣األول/ديسمرب 

ـــن ضــباط  إناــاء فريــق ـؤلــف ـــن عاــرين ضــابطاً  يقــرر كــذلك - ١٢
االتصال العسكريني لفرتة واحدة ـدتا ستة أشـهر علـى أن تكـون واليتـه تقـدمي 
ـة   ر يف األـن يف كمبوديا، وإداـة االتصال ـع حكـو تقارير عن الاؤون اليت تـؤ
ــة يف ـعاجلــة املســائل العســكرية املتبقيــة فيمــا يتعلــق  ســاعدة احلكـو كمبوديــا، ـو

 باتفاقات باريس؛ 

ـــة كمبوديـــا بـــاعتزا يرحـــب - ١٣ م األــــني العـــام، يف ضـــوء طلـــب حكـو
امللكيـة واسـتمرار التـزام األــم املتحـدة جتـاه كمبوديـا، أن يعـني لفـرتة يتفـق عليهــا 

ـــة كمبوديـــا لتنســـيق وجـــود األــــم املتحــــدة يف  شخصـــاً  األــــني العـــام ــــع حكـو
بادئها؛ وفقاً  كمبوديا  لروح اتفاقات باريس ـو
ـــــة  الـــــدول األعضـــــاء علــــى اال حيــــث - ١٤ ســـــتمرار يف ـســـــاعدة حكـو

كمبوديــا يف حتقيــق أهــدافها الراـيــة إىل املصــاحلة الوطنيــة واإلصــالح يف كمبوديــا 
ـــ ويطلـــب ـنهـــا أن دون إبطـــاء االلتزاــــات املتعهـــد بـــا يف اجتمـــاع اللجنـــة ذ تـنفِّ

لدوليــــة املعنيــــة بتعمــــري كمبوديــــا ويؤكــــد ضــــرورة الســــرعة يف تســــليم املســــاعدات ا
ــة لتـوفري الــدعم الــال ــة املاليــة الــيت جتابــه احلكـو زم للمعاونــة يف ختفيــف حــدة األـز
 ؛اجلديدة حالياً 

بــاعتزام األـــني العــام تقــدمي تقريــر عــن الــدروس املســتفادة  يرحــب - ١٥
 أـناء عمل السلطة االنتقالية يف إطار خطة السالم. 

وحتـدـت ممثلـة الواليــات املتحـدة بعـد التصــويت فقالـت، يف ـعــرض 
ــدة  إيفاد فريق ضباط االتصال العسكريني إىل كمبوديـا، إنَّ  إشارتا إىل

ـــيهم. وجيـــب علـــى  بقـــائهم تتوقـــف علـــى إرادة الكمبـــوديني وحـــاجتهم إل
ألن يـــــدرس ــــــن جديـــــد هـــــذه املهمـــــة وألن  اللـــــس أن يكـــــون ـســـــتعداً 

ـــة كمبوديـــا ذلــــك.  ٦جيـــددها بعـــد  أشـــهر إذا لـــزم األــــر وطلبـــت حكـو
علـى ممثـل األــم املتحـدة يف كمبوديـا أيضـاً  ورأت أن األـر نفسـه ينطبـق

ـن  الذي ينبغي أن تتطابق ـدة ـنصبه ـع االحتياجات يف امليدان بدالً 
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٥٦ . 
بإناـاء فريــق ضـباط اتصـال عســكريني أيضـاً  ورحـب ممثلـون آخــرون

ليقــــدم تقــــارير عــــن املســــائل الــــيت متــــس أـــــن كمبوديــــا وملعاجلــــة املســــائل 
تبقيــة املتصــلة باتفاقــات الســالم، وكــذلك بعــزم األـــني العــام العســكرية امل

ــة كمبوديــا، بتعيــني ممثــل لتنســيق وجــود  علــى القيــام، بالتاــاور ـــع حكـو
343Fاألـم املتحدة يف كمبوديا

. وأيدوا كذلك دعوة اللس اليت حث فيهـا ٥٧
ــة يف حتقيــق أهــدافها يف  الــدول األعضــاء علــى ـواصــلة ـســاعدة احلكـو

 ة الوطنية والتأهيل على الصعيد الوطين.جمايل املصاحل

________ 
٥٦ S/PV.3303 ٦و  ٥، الصفحتان . 
(الصـــــني)؛  ٩ و ٨(فرنســـــا)؛ ، الصـــــفحتان  ٤و  ٣املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحتان  ٥٧

 (إسبانيا). ١٦إىل  ١٣(نيوزيلندا)؛ الصفحات  ١٣و  ١٢الصفحتان 




