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 البندان المتعلقان بالحالة في طاجيكستان - ١٦

 الحالة في طاجيكستان -ألف 

: رسـالة ـوجَّهـة ــن الـرئيس إىل ١٩٩٣نيسان/أبريل  ٢٩املؤرخ  ررـــالمق
 األـني العام 

ـوجَّهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ٢٦برســـالة ـؤرخـــة 
374Fاألـــــــــــن

كـــــــــــانون   ٢١، أشـــــــــــار األــــــــــــني العــــــــــام إىل رســـــــــــالته املؤرخـــــــــــة ١
، الــــيت أبلــــغ فيهــــا اللــــس باعتزاـــــه إيفــــاد وحــــدة ١٩٩٢األول/ديســــمرب 
ألــــم املتحـــدة ـؤلفـــة ــــن ــــوظفني للاـــؤون السياســـية صـــغرية ـتكاـلـــة ل

والعسكرية واإلنسانية إىل طاجيكستان، تتوىل رصد احلالة على الطبيعة. 
وبــدأت هــذه الوحــدة، املاــار إليهــا باســم بعثــة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف 

، وقـــــدـت ١٩٩٣كـــــانون الثاين/ينـــــاير   ٢١طاجيكســـــتان، عملياتـــــا يف 
ات قيَّ  تطورات حالة النزاع يف طاجيكستان. وأدت  مة عن أحد ـعلـو

 التقارير األخرية اليت وردت ـن البعثـة إىل أن خيلـص األــني العـام إىل أنَّ 
الابــة ميكــن أن تتصــاعد، وخباصــة يف ـنــاطق احلــدود بــني طاجيكســتان 

تخـــذ إجـــراءات عاجلـــة إلقـــرار وقـــف إلطـــالق النـــار وأفغانســـتان، ــــا مل تـ 
فيما بني مجيع األطراف املعنية. ولذا فقد قرر والاروع يف حوار سياسي 

ــة طاجيكســتان واألطــراف املعنيــة  األـــني العــام، بعــد التاــاور ـــع حكـو
ــاً  لــه لطاجيكســتان.  خاصــاً  األخــرى، تعيــني الســيد عصــمت كتــاين ـبعـو

عـــن النتـــائج تقريـــراً  وطلـــب ــــن الســـيد كتـــاين أن يقـــدم إىل األــــني العـــام
375Fيبااحملرزة بعد ـالـة أشهر تقر 

ــن  . وأعرب األـني العـام عـن اعتقـاده أنَّ ٢
الضروري، يف ظل هذه الظروف، متديد والية بعثة ـراقبـي األـم املتحـدة 
ـــتمكن ــــن ـواصـــلة  ـــة أشـــهر إضـــافية لكـــي ت يف طاجيكســـتان لفـــرتة ـالـ

عـــن تقـــدمي فضـــًال  عمليـــات الرصـــد واجلهـــود اإلنســـانية الـــيت تضـــطلع بـــا
 الدعم للمبعو  اخلاص. 
١٩٩٣376Fنيســـــان/أبريل  ٢٩وبرســـــالة ـؤرخـــــة 

. أبلـــــغ رئـــــيس جملـــــس ٣
 األـن األـني العام مبا يلي: 
قــــد جــــرى إطــــالع أعضــــاء جملــــس األـــــن علــــى بأنَّــــه  أتاــــرف بــــإبالغكم

باـــأن طاجيكســـتان. وقـــد طلـــب  ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ٢٦رســـالتكم املؤرخـــة 
ألعمـال  عـرب عـن تقـديرهمأعضاء اللس إّيل، بعـد أن عقـدوا ـاـاورات، أن أـ 
وفـــد إىل طاجيكســـتان. ويســـاور فريـــق األــــم املتحـــدة املتكاــــل الصـــغري الـــذي أـ 

ــــــق للحالــــــة الســــــائد يف طاجيكســــــتان كمــــــا وصــــــفت يف  ةأعضــــــاء اللــــــس القل
________ 

١ S/25697 . 
كانـــت واليـــة املبعـــو  اخلـــاص تتمثـــل يف ــــا يلـــي: (أ) حتقيـــق اتفـــاق علـــى وقـــف  ٢

إلطــالق النــار وتقــدمي توصــيات باــأن املالئــم ـــن آليــات الرصــد الدوليــة؛ (ب) التحقــق ـــن 
ـواقـف مجيــع األطـراف املعنيــة وإتاحـة ـســاعيه احلميـدة للمســاعدة يف ـباشـرة عمليــة تفــاوض 

(ا) االســــتعانة بالبلـــدان الــــاورة واألطــــراف املعنيــــة ــــن أجــــل التوصــــل إىل تســـوية سياســــية؛ 
 األخرى يف حتقيق األهداف املذكورة أعاله. 

٣ S/25698 . 

كم  ن مث فهم يرحبون بقراركم تعيـني السـيد عصـمت كتـاين كمبعــو رسالتكم، ـو
ريــــــــق بــــــــاقرتاحكم أن يبقــــــــى فأيضــــــــاً  اخلــــــــاص لطاجيكســــــــتان. وهــــــــم يرحبــــــــون

يف طاجيكسـتان ملـدة ـالــة أشـهر  األـم املتحـدة الصـغري املوجـود حاليـاً  ـوظفي
 أخرى. 

ويتطلـــع أعضـــاء اللـــس إىل املزيـــد ــــن التقـــارير عـــن التطـــورات اجلاريـــة يف 
طاجيكستان وعن ـهمة السـيد كتـاين يف ـراحلهـا املتتابعـة، وعـن أي توصـيات 

 املهمة.يف املستقبل تودون اختاذها يف سياق تلك 

 الحالة في طاجيكستان وعلى امتداد  -اء ـــب
 األفغانية  -الحدود الطاجيكستانية 

 المداوالت األولية

): بيـان ــن ٣٢٦٦(اجللسـة  ١٩٩٣آب/أغسـطس  ٢٣املـؤرخ  ررـــالمق
 الرئيس

عــــن تقريــــراً  األـــــني العــــام إىل اللــــسقــــدَّم  آب/أغســــطس، ١٦يف 
377Fاحلالـــة يف طاجيكســـتان

التطـــورات يف البلـــد وكـــذلك  ، وصـــف فيـــه آخـــر٤
ه اخلاص. وأفاد األـني العام يف التقرير حبدو  هجوم واسع  جهود ـبعـو

ـقـــــاتلون عـــــربوا احلـــــدود ـــــــن  ١٩٩٣متوز/يوليـــــه  ١٣النطـــــاق شـــــنه يف 
أفغانسـتان إىل طاجيكسـتان واحتلــوا نقطـة عسـكرية روســية علـى احلــدود 

وعـن عـدد ــن  حالـة وفـاة ٢٧بني البلدين. وقد أسفر هذا احلاد  عن 
ــة دوليــة ـتعــددة  اإلصــابات أكــرب بكثــري، وحّولــت عواقبــه الوضــع إىل أـز

 ،١٩٩٣متوز/يوليــه  ٧و  ٦قــد مت التوصــل يف بأنَّــه  أيضــاً  األبعــاد. وأفــاد
ـبادرة ـن الرئيس األفغاين، إىل اتفاق يف اجتماع قمة للبلـدان بناًء على 

إلناـاء جلنـة ـؤلفـة  األعضاء يف ـنظمة التعاون االقتصادي يف اسـطنبول
ـــن ممثلــني ألفغانســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان واالحتــاد الروســي ـــن 
أجـل التوصــل إىل حــل ســلمي للماــكلة علــى احلــدود بــني طاجيكســتان 

قـد يف ـوسـكو إىل اجتماع قمـة عـ أيضاً  وأفغانستان. وأشار األـني العام
أكــد  ـبــادرة ــن االحتــاد الروســيبنــاًء علــى  ١٩٩٣آب/أغسـطس  ٧يف 

ــــــات ـــــــن االحتــــــاد الروســــــي وأوزبكســــــتان  ــــــدول واحلكـو ــــــه رؤســــــاء ال في
وطاجيكســــتان وقريغيزســــتان وكازاخســــتان أن حتقيــــق التســــوية السياســــية 
يظل هـو األولويـة الرئيسـية ودعـوا التمـع الـدويل إىل دعـم اجلهـود الراـيـة 
ــة  إىل التوصــل إىل تســوية سياســية. ويف االجتمــاع نفســه، أعربــت احلكـو

يكيــة عــن اعتزاـهــا إجــراء حــوار ـــع قــوى املعارضــة. وقــال األـــني الطاج
 عــن طريــق ـصــاحلة ســلمية تــتم بــأكرب قــدر احلــل لــن يتــأتى إالَّ  العــام إنَّ 

ممكــن ـــن ـاــاركة كافــة الفئــات السياســية ومجيــع ـنــاطق البلــد. وبــالنظر 
ــه  ــة علــى احلــدود الطاجيكيــة األفغانيــة، فقــد أوفــد ـبعـو إىل تصــاعد األـز

________ 
٤ S/26311 . 
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إىل أفغانســـــتان وغريهـــــا ــــــن بلـــــدان املنطقـــــة إلجـــــراء ـزيـــــد ــــــن  اخلـــــاص
املناقاـــات. وأعـــرب عـــن قلقـــه العميـــق حيـــال الوضـــع يف طاجيكســـتان، 

حيمــــل بــــذور تديــــد كبــــري للســــلم واألـــــن يف آســــيا بأنَّــــه  والــــذي وصــــفه
علــى احلاجــة إىل بــذل جمهــود ـتضــافر حلــض وشــدَّد  الوســطى وخارجهــا.

ــة طاجيكســتان وكافــة اجلم اعــات الرئيســية يف املعارضــة علــى قبــول حكـو
ه ســـيكون ليـــة التفـــاوض وأوضـــح أنَّـــمحـــل سياســـي وعلـــى املاـــاركة يف ع

يف ــا يتعلـق  يكـون رد فعلـه إجيابيـاً بأنَّ  ألن يوصي جملس األـن اً ـستعد
 بــأي طلــب ـعقــول ـــن جانــب الطــرفني للحصــول علــى ـســاعدة األـــم

اجلــاري النظــر فيهــا. وقــال  املتحــدة يف جهودمهــا لتنفيــذ خمتلــف املبــادرات
ـــه اخلـــاص ـالــــة إنـَّـ شـــهر أه، يف هـــذه الظـــروف، يقـــرتح متديـــد واليـــة ـبعـو

ه يتفق ــع . وأوضح أنَّ ١٩٩٣تارين األول/أكتوبر  ٣١أخرى أي حىت 
طاجيكســــــتان حتتــــــاا إىل املاــــــورة  املبعـــــو  اخلــــــاص يف آرائــــــه وهــــــي أنَّ 

ــــة خمتلــــف أجــــزاء هياكلهــــا االقتصــــاد  ية واالجتماعيــــةواملســــاعدة يف تنمي
ـــــة  أنَّ  إىل األساســـــية، وكـــــذلك إىل املســـــاعدة اإلنســـــانية، ـاـــــرياً  احلكـو

األــم املتحـدة  ــن إىل احلصـول علـى اخلـدـات االستاـاريةأيضـاً  سعت
 حاجــة إىل وجــود ه ســتكون هنــاكإنَّــ يف ـيــدان حقــوق اإلنســان، وقــائالً 

يقــرتح  ألـنــاءيف هــذه ا هـتعــدد األوجــه لألـــم املتحــدة يف دوشــانيب، وإنـَّـ
يف  فعــــالً  ودــــاملوج حدةـــــاملت متديد أجل الفريق الصغري ـن ـسؤويل األــم

 هر. ــــة أشــــرة ـالـــــتان لفتــــطاجيكس
، أدرا ١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٣، املعقودة يف ٣٢٦٦ويف اجللسة 

جملــس األـــن تقريــر األـــني العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول 
طلبـه، إىل املاــاركة بنـاًء علـى  دعـا اللـس ممثـل طاجيكسـتان،األعمـال، 

هــــت الرئيســــة يف املناقاـــة بــــدون أن يكـــون لــــه احلــــق يف التصـــويت. ووجَّ 
ــــــــس إىل رســــــــالة ـؤرخــــــــة  ــــــــاه أعضــــــــاء الل ــــــــات املتحــــــــدة) انتب  ٤(الوالي

378Fآب/أغســطس ـوجَّهـــة إىل األــــني العـــام ـــن ممثـــل طاجيكســـتان

، ذكـــر ٥
تمرار حاــــد أعـــداد كبــــرية ــــن قــــوات املعارضــــة ه بـــالنظر إىل اســــفيهـــا أنَّــــ

املسلحة الطاجيكية والاهدين األفغان يف أراضـي أفغانسـتان علـى طـول 
ــــة طاجيكســــتان تــــرى أن البــــديل  احلــــدود ـــــع طاجيكســــتان فــــإن حكـو
الوحيد هو العمـل احلاسـم لوضـع حـد للعـدوان املسـلح يف تلـك املنطقـة، 

نفس بصـــورة فرديـــة ومجاعيـــة ــــع حـــق الـــدفاع عـــن الـــمتاــــاً  وهـــو ــــا يتفـــق
ــ ٥١املنصــوص عليــه يف املــادة  ه الــرئيس ـــن ـيثــاق األـــم املتحــدة. ووجَّ

ـوجَّهــة ـــن  ١٩٩٣آب/أغســطس  ١٠رســالة ـؤرخــة  إىلأيضــاً  االنتبــاه
379Fممثلي االحتاد الروسي وطاجيكستان وقريغيزسـتان وكازاخسـتان

، حييلـون ٦
ـــــائق اعـتمـــــدت يف اجتمـــــاع رؤســـــاء دول اال حتـــــاد الروســــــي بـــــا عـــــدة ـو

وأوزبكســـتان وطاجيكســـتان وقريغيزســـتان وكازاخســـتان الـــذي انعقـــد يف 
ــائق١٩٩٣آب/أغســطس  ٧ـوســكو بتــاريخ  380F. ويف إحــدى تلــك الـو

٧ ،
م بــأ�َّ علمــاً  أحــاط وزراء خارجيــة البلــدان املاــاركة اخلمســة األـــني العــام

________ 
٥ S/26241 . 
٦ S/26290 . 
 املرجع نفسه، املرفق الثالث.  ٧

الــدول عوهــا يف إطــار رابطــة ملعاهــدة األـــن اجلمــاعي الــيت وقَّ وفقــاً  قــرروا،
حلق الدفاع عن النفس بصورة فردية ومجاعية املنصوص  املستقلة، وتنفيذاً 
ــــاق األـــــم املتحــــدة، أن يقــــدـوا ـســــاعدة  ٥١عليهــــا يف املــــادة  ـــــن ـيث

م إضافية عاجلة لطاجيكستان، مبا يف ذلك ـساعدة عسكرية. وقالوا إ�َّ 
 املنطقــة واألـــن يفالِســلم  ملــا يتعــرض لــهنظــراً  يطلبــون إىل جملــس األـــن،

احلدود  ـن تديد، أن ينظر بصورة عاجلة يف احلالة اخلطرية الناشئة على
ــة  ــة لضــمان حـر بــني طاجيكســتان وأفغانســتان وأن يتخــذ التــدابري الالـز

 هذه احلدود، مبا يف ذلك إـكانية إرسال ـراقبـي األـم املتحدة.
ــ يــت ـأجر  هلــا، يف أعقــاب ـاــاوراتقــد أـذن  امث أعلنــت الرئيســة أ�َّ
381Fتديل بالبيان التايل نيابة عن اللس بأن فيما بني أعضاء اللس،

٨ : 
اللس يعـرب عـن قلقـه العميـق إزاء اسـتمرار العنـف والنـزاع املسـلح يف  إنَّ 

ــة القائمــة علــى اـتــداد احلــدود الطاجيكســتانية  طاجيكســتان وإزاء تصــاعد األـز
واالســــتقرار يف آســــيا الِســــلم  األفغانيــــة واحتمــــال أن يــــؤدي النــــزاع إىل تديــــد -

ا وراءها.   الوسطى ـو
ـ ة لوقــف مجيـع األعمـال العدائيــة علـى احلــدود ويؤكـد اللـس الضــرورة املاسَّ

ـــة طاجيكســـتان، وكافـــة اجلماعـــات  -الطاجيكســـتانية  األفغانيـــة. وحيـــث حكـو
املعارضــة، علــى أن تقبــل، يف أقــرب وقــت ممكــن، بضــرورة حتقيــق حــل سياســي 
شـــاـل، واملاـــاركة يف عمليـــة تفاوضـــية ــــن أجـــل إقـــرار وقـــف إلطـــالق النـــار يف 

ايــة املطــاف بتحقيــق ـصــاحلة وطنيــة بــأكرب ـاــاركة وقــت ـبكــر، والقيــام، يف �
ممكنــة ـــن مجيــع الفئــات السياســية ومجيــع املنــاطق يف البلــد. واللــس يتطلــع إىل 
ــــــة طاجيكســــــتان، وكافــــــة اجلماعــــــات املعارضــــــة، مبراعــــــاة احلقــــــوق  قيــــــام حكـو
السياســية األساســية لكافــة الفئــات يف طاجيكســتان، وذلــك ـــن أجــل تاــجيع 

حلة دائمـــــة وحتقيــــق االـتثـــــال التـــــام للمبــــادئ الـــــيت تلتـــــزم بـــــا التوصــــل إىل ـصـــــا
 طاجيكستان بوصفها دولة ـااركة يف ـؤمتر األـن والتعاون يف أوروبا. 

ويعيـــد اللـــس تأكيـــد ضـــرورة احـــرتام ســـيادة طاجيكســـتان ومجيـــع البلـــدان 
ة حدودها.   األخرى يف املنطقة، وسالـتها اإلقليمية وحـر

الـيت تبـذهلا األطـراف اإلقليميـة والراـيـة إىل حتقيـق ويرحب اللس بـاجلهود 
اسـتقرار احلالـة. ويرحـب اللـس، علـى وجـه اخلصـوص، باجتمـاع القمـة لرؤسـاء 
ـــات ــــن مجهوريـــة كازاخســـتان، ومجهوريـــة قريغيزســـتان، واالحتـــاد  الـــدول واحلكـو
الروسي، ومجهورية طاجيكسـتان، ومجهوريـة أوزبكسـتان، املعقـود يف ـوسـكو يف 

، مببادرة ـن االحتـاد الروسـي، وباجتمـاع القمـة ملنطقـة ١٩٩٣/أغسطس آب ٧
ي  ، ١٩٩٣متوز/يوليــــه  ٧و  ٦التعــــاون االقتصــــادي، املعقــــود يف اســــطنبول يـــــو

ـــــا اختـــــذه االجتماعـــــان ــــــن قـــــرارات تـــــدف إىل التوصـــــل إىل حلـــــول ســـــلمية  ـو
أيضـــاً  للماــاكل علـــى احلـــدود بـــني طاجيكســـتان وأفغانســـتان. ويرحـــب اللـــس

جلهود الــيت يبــذهلا ـــؤمتر األـــن والتعــاون يف أوروبــا. واللــس يقــر بــاإلجراءات بــا
تــا أفغانســتان وطاجيكســتان اللتــان أناــأتا هيئــات تفاوضــية  الــيت اختــذتا حكـو

 جديدة بدف ختفيف التوتر على اـتداد احلدود املارتكة. 

________ 
٨ S/26341 . 
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ـــــــــاه إىل احلالـــــــــة اإلنســـــــــانية احلرجـــــــــة الســـــــــائدة يف  ويوجـــــــــه اللـــــــــس االنتب
طاجيكســــــتان ويف خميمــــــات الالجئــــــني الطاجيكســــــتانيني املوجــــــودة يف مشــــــايل 
أفغانســــتان وإىل احلاجــــة إىل ـســــاعدة إنســــانية إضــــافية. واســــتقرار احلالــــة علــــى 

األفغانية سـيكون ــن شـأنه ـسـاعدة ـفوضـية  -اـتداد احلدود الطاجيكستانية 
ــــــب ال ــــــني يف القيــــــام مبهمتهــــــا. ويطل ــــــس إىل األـــــــم املتحــــــدة لاــــــؤون الالجئ ل

ـــــــــــــــــة طاجيكســـــــــــــــــتان أن تواصـــــــــــــــــل ـســـــــــــــــــاعدتا يف إعـــــــــــــــــادة مجيـــــــــــــــــع  حكـو
الـذين فـروا ــن احلـرب األهليـة ويـودون العـودة إىل ديــارهم ويف  الطاجيكسـتانيني
 إعادة دجمهم. 

آب/أغســطس  ١٦ويعــرب اللــس عــن تقــديره لتقريــر األـــني العــام املــؤرخ 
ــــــه ١٩٩٣ اخلــــــاص لغايــــــة  ويرحــــــب مبقرتحاتــــــه الداعيــــــة إىل متديــــــد واليــــــة ـبعـو
ومتديــــد فــــرتة عمــــل ـــــوظفي األـــــم املتحــــدة  ١٩٩٣تاـــرين األول/أكتــــوبر  ٣١

يف طاجيكســتان ملــدة ـالـــة أشــهر. وبــالنظر إىل عــدم اســتقرار  املوجــودين حاليــاً 
األفغانية فإن اللـس يرحـب بقـرار األــني  -احلالة على احلدود الطاجيكستانية 
ـه اخلـاص إىل أفغانسـت ان والبلـدان األخـرى يف املنطقـة. واللـس العام إيفاد ـبعـو

ــــــــات الــــــــيت ميكــــــــن أن أيضــــــــاً  يرحــــــــب باســــــــتعداد األـــــــــني العــــــــام لقبــــــــول الطلب
األطـــــراف للحصـــــول علـــــى ـســـــاعدة األــــــم املتحـــــدة يف اجلهـــــود الـــــيت  تقـــــدـها

يــــــق  ذهلاــــــــتب بالفعــــــل، ويطلــــــب أن يظــــــل هــــــو وممثلــــــه اخلــــــاص علــــــى اتصــــــال ـو
 باألطراف. 

ـه ويتطلع اللس إىل تلقـي  تقـارير دوريـة ــن األــني العـام عـن ـهمـة ـبعـو
رق الـيت ميكـن بـا لألــم املتحـدة اخلاص وعـن توصـيات األــني العـام باـأن الطــ

ـــن أجـــل القيـــام بصـــورة أكثـــر وضـــوحاً  ـــة ـو بتحديـــد  أن تســـاعد يف تســـوية احلال
 النطاق املمكن ملااركة األـم املتحدة. 

 بقي جملس األـن املسألة قيد نظره. وسيـ 

: رســــالة ـوجَّهــــة ـــــن ١٩٩٣تاــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٣املــــؤرخ  المقــــرر
 الرئيس إىل األـني العام 

 األـــني العــام إىل اللــسقــدَّم  ١٩٩٣تاــرين الثــاين/نوفمرب  ١٤يف 
382Fعـــن احلالـــة يف طاجيكســـتانتقريـــراً 

ـــر أنَّ ٩  . وذكـــر األــــني العـــام يف التقري
نيـــة، األفغا -جيكيــة احلالــة يف طاجيكســتان، وخباصــة علـــى احلــدود الطا

يــة عمليــات تســلل ـــن تبعــث علــى القلــق الاــديد. إذ حتــ د  بصــفة يـو
جانـــب مجاعـــات املعارضـــة املســـلحة ــــن إقلـــيم أفغانســـتان وحيـــد  قتـــال 
ــة وقــوات رابطــة الــدول املســتقلة. وعــالوة علــى  بينهــا وبــني قــوات احلكـو

خطــر أن  ذلــك، تتزايــد كثافــة الابــة املســلحة داخــل البلــد. ويظــل قائمــاً 
ا زال الوضع اإلنسـاين ــدعاة  ميتد عدم االستقرار إىل البلدان الاورة. ـو

تفيـــد حبـــدو  انتهاكـــات حلقـــوق أيضـــاً  لقلـــق بـــالغ. ومثـــة تقـــارير ـقلقـــة
 اإلنسان يف طاجيكستان. 
وزراء خارجيــة االحتــاد الروســي وأوزبكســتان  وذكــر األـــني العــام أنَّ 

بقـــــــرار علمــــــاً  ن قــــــد أحــــــاطوهوطاجيكســــــتان وقريغيزســــــتان وكازاخســــــتا
________ 

٩ S/26743 . 

ــاتم وضــع قــوات حلفــظ تابعــة الئــتالف للرابطــة يف أراضــي الِســلم  حكـو
383Fطاجيكســـتان، بـــدف حتقيـــق اســـتقرار الوضـــع يف ذلـــك البلـــد

 . وذكـــر١٠
ـــــيس حـــــدو  تطـــــورات ـاـــــجِّ أيضـــــاً  ـــــارة رئ ـــــة بزي عة علـــــى اجلبهـــــة الثنائي

 ٣٠طاجيكســــــتان لكــــــابول الــــــيت اســــــتغرقت ـالـــــــة أيــــــام واخـتتمــــــت يف 
 . ١٩٩٣آب/أغسطس 

التطـــورات الراهنـــة يف طاجيكســـتان واملنطقـــة  وقـــال األــــني العـــام إنَّ 
 الـــاورة تبعـــث علـــى األــــل يف التوصـــل إىل حـــل سياســـي للنـــزاع وتبعـــث

خطـــر حـــدو  ـزيـــد ــــن التـــدهور يف  علـــى القلـــق الاـــديد باـــأنأيضـــاً 
ن الالزم بذل جهود ـتضافرة للتغلب على الصعوبات املتبقية  الوضع. ـو
ــــة طاجيكســــتان وكــــل مجاعــــات املعارضــــة الرئيســــية ببــــدء  وإلقنــــاع حكـو

ه سـيكون علـى عملية تفـاوض جديـة دون ـزيـد ــن اإلبطـاء. وأوضـح أنـَّ
راف وألن اســـتعداد ألن يســـتجيب ألي طلـــب ـعقـــول ــــن جانـــب األطـــ

يوصي اللس بآلية رصد دولية ـالئمة للمساعدة على تنفيذ االتفاقـات 
ه قرر، يف ظـل اليت ميكن إبراـها بني هذه األطراف يف املستقبل. وقال إنَّ 
ــــــه اخلــــــاص حــــــىت  آذار/ـــــــارس  ٣١هــــــذه الظــــــروف، متديــــــد واليــــــة ـبعـو

ة طاجيكستان ـنه أن يناا ـكتباً ١٩٩٤  ـتكاـالً  . وقد طلبت حكـو
 ألـم املتحدة يف دوشانيب. وهو يقرتح، ريثما تتخذ اجلمعية العاــة قـراراً ل

باـــأن هــــذه املســــألة، أن يواصــــل فريــــق ـــــوظفي األـــــم املتحــــدة الصــــغري 
يف طاجيكســـــــتان أداء ـهاــــــــه إىل حـــــــني إناـــــــاء هــــــــذا  فعـــــــالً  املوجـــــــود
384Fاملكتب

١١ . 
١٩٩٣تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٣وبرســـالة ـؤرخـــة  385F

، أبلـــغ رئـــيس ١٢
 ـن (الرأس األخضر) األـني العام مبا يلي: جملس األ

أعضـــاء جملـــس األــــن أن أتوجـــه إلـــيكم بالاـــكر علـــى تقريـــركم  طلـــب إيلّ 
عــــن طاجيكســــتان. وياــــعر أعضــــاء  ١٩٩٣تاــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٤املــــؤرخ 

اللــس بــالقلق إزاء احلالــة يف طاجيكســتان علــى النحــو الــوارد يف ذلــك التقريــر، 
كم اخلــــــاص حــــــىت وهــــــم لــــــذلك يرحبــــــون بقــــــرارك  ٣١م بتمديــــــد واليــــــة ـبعـــــــو

 ١٦. ويوافق أعضاء اللس على اقرتاحكم الوارد يف الفقـرة ١٩٩٤آذار/ـارس 
ـــن تقريــركم والــداعي إىل أن يواصــل الفريــق الصــغري ـــن ـــوظفي األـــم املتحــدة 

يف طاجيكســتان أداء ـهاـــه إىل حــني اختــاذ قــرار باــأن االقــرتاح  املوجــود حاليــاً 
 إنااء ـكتب ـتكاـل.  الداعي إىل

ويرحــب أعضــاء اللــس مبواصــلة اجلهــود الــيت يبــذهلا ـــؤمتر األـــن والتعــاون 
ـــــن  يف أوروبــــا يف طاجيكســــتان وهــــم يتطلعــــون إىل القيــــام مبــــا ســــرتونه ـناســــباً 

ــؤمتر األـــن والتعــاون يف أوروبــا وتطــوير ذلــك  يــق بــني األـــم املتحــدة ـو تنســيق ـو
 التنسيق. 

س إىل تلقــي تقــارير أخــرى عــن التطــورات اجلاريــة يف ويتطلــع أعضــاء اللــ
 . طاجيكستان وعن أي توصيات قد ترغبون يف التقدم با ـستقبالً 

________ 
 . S/26610انظر  ١٠
١١ S/26743 ١٦، الفقرة . 
١٢ S/26794 . 



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

 

ــــــ: رس١٩٩٤ل ـــــــان/أبريــنيس ٢٢ؤرخ ـاملـــــ ررــــــــالمق يس إىل ـــــــالة ــــــن الرئـ
 األـني العام 

عـن تقريـراً  األـني العام إىل اللسقدَّم  ،١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤يف 
يف طاجيكســـتان أبلـــغ فيـــه اللـــس بنتـــائج املباحثـــات الـــيت أجراهـــا  احلالـــة

ـن بينهـا  ة طاجيكسـتان واألطـراف األخـرى، ـو ه اخلاص ـع حكـو ـبعـو
ممثلــــــو البلـــــــدان الــــــاورة وغريهـــــــا ـــــــن البلـــــــدان، يف كــــــانون الثاين/ينـــــــاير 

١٩٩٤وشباط/فرباير  386F

. وأـناء احملادـات، وافقت األطـراف الطاجيكيـة ١٣
املفاوضات يف أقرب وقت ممكن. ولكن كانت هناك خالفات على بدء 

سـألة وجـود ــراقبني فيهـا.  بينها باأن ـسألة ـكـان إجـراء احملادــات، ـو
ة االحتاد الروسي، وتيسرياً  بناًء على  لتسوية هذه اخلالفات أجرت حكـو

، يف رســـــالتني طلـــــب املعارضـــــة الطاجيكيـــــة، ـاـــــاورات ـعهـــــا. والحقـــــاً 
ـــــغ رئـــــيس طاجيكســـــتان ١٩٩٤ذار/ــــــارس آ ٢٦و  ٢٣ــــــؤرختني  ، أبل

ورئيس وفد املعارضة الطاجيكية، على التوايل، األـني العـام باسـتعدادمها 
لبدء احملادـات. ويف ضوء هذه التطورات، أصـدر األــني العـام تعليمـات 

ــه اخلـــاص يـــدعو األطــراف الطاجيكيـــة إىل جولـــة أوىل ــــن  بـــأن إىل ـبعـو
ـــات االحتـــاد الروســـي احملادــــات تـعقـــد يف ـوســـكو، وت اـــارك فيهـــا حكـو

وأفغانســــــــــتان وأوزبكســــــــــتان وباكســــــــــتان ومجهوريــــــــــة إيــــــــــران اإلســــــــــالـية 
ـه أيضـاً  وقريغيزستان وكازاخسـتان بصـفة ــراقبني. وقـرر متديـد واليـة ـبعـو

وتوسـيع  ١٩٩٤اخلاص لفرتة ـالـة أشهر أخرى حىت �اية حزيران/يونيه 
طلـب األطـراف املعنيـة، علـى  بنـاءً  نطاق واليته ليبـذل ـسـاعيه احلميـدة،

أـناء املفاوضات السياسية باـأن املصـاحلة الوطنيـة. وأعـرب األــني العـام 
ســيلزم متديــد واليــة جمموعــة صــغرية ـــن ـــوظفي بأنَّــه  أيضــاً  عــن اعتقــاده

ه يف طاجيكستان، لنفس الفـرتة. وقـال إنـَّ األـم املتحدة املوجودين حالياً 
يستجيب استجابة إجيابية  بأن لسسيكون على استعداد ألن يوصي ال

ـــن  ألي طلــب ـعقــول قــد تتقــدم بــه األطــراف ـــن أجــل ـــا تــراه ـناســباً 
 آليات الرصد الدولية. 
١٩٩٤نيســــان/أبريل  ٢٢وبرســـالة ـؤرخـــة  387F

، أبلـــغ رئـــيس اللــــس ١٤
 (نيوزيلندا) األـني العام مبا يلي: 

 ٤املــؤرخ  أعضــاء جملــس األـــن نظــروا يف تقريــركمبــأنَّ  أتاــرف بــإبالغكم
باـــــــــأن نتيجـــــــــة املناقاـــــــــات الـــــــــيت أجراهـــــــــا يف كـــــــــانون  ١٩٩٤نيســـــــــان/أبريل 

ـــــاين/ينايــالث ـــــوشب رـــ كم اخلــــاص لطاجيكســــتان، الـ ـــــسياط/فرباير ـبعـــــو ـــــد راـيــ رو ـ
ــة طاجيكســتان وأطــراف أخــرى مشلــت ممثلــي بلــدان  -برييــز  بــالون، ـــع حكـو

 جماورة وبلدان أخرى. 
أعضـاء اللـس أن أعـرب عـن تقـديرهم للعمـل الـذي أجنــزه  وقـد طلـب إىلّ 

كم اخلــاص. وهــم يرحبــون علــى وجــه اخلصــوص جبهــوده، وجهــود االحتــاد  ـبعـــو
الروســي والــدول الــاورة بــدف تــأـني ـوافقــة األطــراف علــى الاــروع يف حــوار 

 سياسي باأن املصاحلة الوطنية. 

________ 
١٣ S/1994/379 . 
١٤ S/1994/494 . 

كم اخلــــاص ويرحــــب أعضــــاء اللــــس بقــــراركم توســــيع نطــــاق واليــــة ـ بعـــــو
، وكـــذلك ١٩٩٤ومتديـــد فرتتـــا لثالــــة أشـــهر أخـــرى حـــىت �ايـــة حزيران/يونيـــه 

بــاعتزاـكم ـواصــلة اإلبقــاء لفــرتة مماـلــة علــى الفريــق الصــغري ـــن ـــوظفي األـــم 
 املتحدة املوجود حاليا يف طاجيكستان. 

ــــــس إىل تلقــــــي تقــــــارير الحقــــــة عــــــن التطــــــورات يف  ــــــع أعضــــــاء الل ويتطل
 بـالون، وخاصـة عـن التقـدم -إحاطات عن ـهمـة السـيد برييـز طاجيكستان، و 

يف احملادــــات السياســـية، وأي توصـــيات أخـــرى قـــد تـــودون التقـــدم بـــا يف احملـــَرز 
 املستقبل. 

: رســـالة ــــن الـــرئيس إىل األــــني ١٩٩٤أيار/ــــايو  ١٩مؤرخ ـالـــ قررـالمـــ
 العام 

عـــن تقريـــراً  األــــني العـــام إىل اللـــسقـــدَّم  ،١٩٩٤أيار/ــــايو  ٥يف 
388Fاحلالـة يف طاجيكسـتان

، أبلــغ فيـه اللـس باجلولــة األوىل ــن احملادـــات ١٥
الطاجيكيـة املاــرتكة باــأن املصــاحلة الوطنيـة، الــيت ـعقــدت حتــت إشــراف 

نيســـــــان/أبريل  ١٩إىل  ٥األــــــــم املتحـــــــدة يف ـوســـــــكو يف الفـــــــرتة ــــــــن 
١٩٩٤ . 

اـل وقد متكن الطرفان خالل احملادـات ـن وضع جدول أعمال ش
للفرتة الـيت ستسـتغرقها املفاوضـات الطاجيكيـة املاـرتكة مبـا ياـمل ــال  
جمموعـــات ـــــن املســــائل املتصــــلة بتحقيــــق املصــــاحلة الوطنيــــة، وهــــي: (أ) 
التـــدابري الراـيـــة إىل التوصـــل إىل تســـوية سياســـية يف طاجيكســـتان؛ (ب) 
حــــــل ـاــــــكلة الالجئــــــني واملاــــــردين داخليــــــا؛ (ا) املســــــائل املؤسســــــية 

أوسـع  ية وتوطيد أركان دولـة طاجيكسـتان. وذكـر األــني العـام أنَّ الرئيس
فجـــوة بـــني ــــوقفي الطـــرفني ظهـــرت خـــالل ـناقاـــة الموعـــة الثالثـــة ــــن 
املســـائل املدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال. ونتيجـــة لـــذلك، وافـــق الوفـــدان 
علــــى أن يـنظــــر يف املســــتقبل يف الموعــــات الــــثال  ـــــن املســــائل كافــــة  

إىل ذلــك اســتناداً  أن يتفاوضــا علــى حلــول توفيقيــةكمجموعــة واحــدة و 
التزاـهمـــا بـــاحلوار أيضـــاً  الـــنهج. وأكـــد الطرفـــان الطاجيكيـــان ــــن جديـــد

وأدرجــا هــذا  ةالسياســي بوصــفه الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق ـصــاحلة وطنيــ
. ويف الوقــــت نفســــه ـــــا زالــــت احلالــــة 389F١٦“بالغهمــــا املاــــرتك”املبــــدأ يف 

دودها ـــع أفغانســـتان غـــري ـســـتقرة. الســائدة يف طاجيكســـتان وعلـــى حـــ
ة االقتصـادية العميقـة تـرتك أــراً  علـى  سـلبياً  وباإلضافة إىل ذلك فإن األـز

ــة لتحقيــق اســتقرار سياســي يف البلــد. والعواـــل املــذكورة  حمــاوالت احلكـو
أعــــاله، بــــاالقرتان حبالــــة عــــدم االســــتقرار والقتــــال اجلــــاري يف أفغانســــتان 

 لالجئني الطاجيكيني. والحظ األـني العام أنَّ الاورة، حتول دون عودة ا
قـدت يف ـوسـكو  اجلولة األوىل ـن احملادـات الطاجيكيـة املاـرتكة الـيت عـ 

عة وحققت توقعاتـه. فاالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه باـأن كانت ـاجِّ 
ــــائق مهــــا أول خطــــوتني  لجــــدول األعمــــال الاــــاـ وتوقيــــع عــــدد ـــــن الـو

بلــدان  ني الطــرفني الطــاجيكيني. وذكــر أنَّ هــاـتني يف طريــق بنــاء الثقــة بــ
________ 

١٥ S/1994/542 . 
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املنطقــة والبلــدان األخــرى الــيت حضــرت احملادـــات بصــفة ـراقــب قــدـت 
ــــــن األمهيــــــة  ــــــة األوىل. ـو ـســــــاعدة هاـــــــة يف تنظــــــيم وعقــــــد هــــــذه اجلول

ــــــزخم مبكــــــان ــــــف ال يف ـوســــــكو وجعــــــل احلــــــوار السياســــــي احملــــــَرز  توظي
ــــــــــــه اخلــــــــــــاص يف  قابــــــــــــل غــــــــــــري األعمــــــــــــال لالرتــــــــــــداد. وياــــــــــــارك ـبعـو

باجلولــــة الثانيــــة ـــــن احملادـــــات. ويف هــــذا الســــياق.  املتعلقــــة التحضــــريية
الطــــــاجيكيني التحلــــــي بضــــــبط الــــــنفس واالـتنــــــاع عــــــن  الطــــــرفني ناشــــــد
عمـــــل ــــــن شـــــأنه أن يعيـــــق عمليـــــة املفاوضـــــات واملصـــــاحلة  بـــــأي امـــــــالقي

 الوطنية. 
١٩٩٤390Fأيار/ـــــــايو  ١٩وبرســــــالة ـؤرخــــــة 

، أبلــــــغ رئــــــيس اللــــــس ١٧
 ) األـني العام مبا يلي: (نيجرييا

عـن  ١٩٩٤أيار/ــايو  ٥لقد نظر أعضاء جملس األـن يف تقريـركم املـؤرخ 
احلالة يف طاجيكستان، واجلهود اليت ـا فتئتم تضطلعون با أنتم والسيد راــريو 

كم اخلــاص، بغــرض تعزيــز احلــوار السياســي بــني الطــرفني  -برييــز  بــالون، ـبعـــو
 ق املصاحلة الوطنية. الطاجيكيني الراـي إىل حتقي

وقــد طلــب إّيل أعضــاء اللــس أن أنقــل إلــيكم تأييــدهم التــام ملــا بــذلتموه 
كم اخلـــاص ــــن جهـــود يف تنـــاول الموعـــات الـــثال  ــــن القضـــايا الـــيت  بعــــو ـو
حــددها الطرفــان الطاجيكيــان، والــيت تتصـــل بتحقيــق املصــاحلة الوطنيــة، وهـــي: 

وإجياد حل ملاكلة الالجئني واملاردين القضايا املتعلقة بتحقيق تسوية سياسية 
عـن القضـايا املؤسسـية الرئيسـية. وهـم ياـعرون مبثـل ــا تاـعرون فضـًال  ،داخلياً 

بــه ـــن تاــجيع إزاء ــــا متخضــت عنــه اجلولـــة األوىل ـــن احملادـــات الطاجيكيـــة 
املاــــــــرتكة يف ـوســــــــكو، والــــــــيت أعــــــــاد فيهــــــــا كــــــــال الطــــــــرفني تأكيــــــــد التزاـهمــــــــا 

بوصـــفه الوســـيلة الوحيـــدة لتحقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة. ويتفـــق السياســـي  بـــاحلوار
ه ـــن األمهيــة مبكــان أعضــاء اللــس ـعكــم يف املالحظــة الــيت أبــديتموها ـــن أنـَّـ

 ال الـــذي ـأحـــرز يف ـوســـكو جلعـــل احلـــوار السياســـي أــــراً  االســـتفادة ــــن الـــزخم
 فيه.  رجعة

ســي يف تنظــيم ويثــين أعضــاء اللــس علــى الــدور الــذي قــام بــه االحتــاد الرو 
ـــــة األوىل ــــــن املفاوضـــــات يف ـوســـــكو. ويالحظـــــون ــــــع التقـــــدير  وعقـــــد اجلول
املســـاعدة القيمـــة الـــيت قـــدـتها بلـــدان املنطقـــة وغريهـــا ــــن البلـــدان املاـــرتكة يف 

هلـذه الغايـة. ويـأـلون يف أن تـؤدي اجلولـة الثانيـة حتقيقـاً  احملادـات بصـفة ـراقـب
كم اخلـ اص لالضـطالع بـا إىل تـدعيم ــا حتقـق ـن احملادـات اليت يستعد ـبعـو

ـــــن ـكاســــب يف جولــــة احملادـــــات األوىل. ويف هــــذا الصــــدد، فــــإ�م يناشــــدون 
كم اخلـــاص وبعثـــة ــــؤمتر  ـــع ـبعــــو الطـــرفني الطـــاجيكيني التعـــاون التـــام ـعكـــم ـو
األــــن والتعـــاون يف أوروبـــا يف طاجيكســـتان ــــن أجـــل دفـــع عمليـــة املفاوضـــات 

ة الطاجيكية، واالـتناع عن أي إجـراء ميكـن أن يعـوق وحتقيق املصاحلة يف الدول
 هذه العملية. 

ويتطلــــــــع أعضــــــــاء اللــــــــس إىل تلقــــــــي تقريــــــــركم املقبــــــــل عــــــــن احلالــــــــة يف 
 طاجيكستان.

________ 
١٧ S/1994/597 . 

): بيــان ـــن ٣٤٢٧(اجللســة  ١٩٩٤/ســبتمرب أيلول ٢٢املــؤرخ  المقــرر
 الرئيس

، ١٩٩٤/ســــــــــــبتمرب أيلول ٢٢، املعقــــــــــــودة يف ٣٤٢٧يف اجللســـــــــــة 
نظـره يف البنـد. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، وّجـه األــن  جملساستأنف 

 ٢١الـــــــــرئيس (إســـــــــبانيا) انتبـــــــــاه أعضـــــــــاء اللـــــــــس إىل رســـــــــالة ـؤرخـــــــــة 
ـــن ممثــل مجهوريــة إيــران العــام  األـــنيـوجَّهــة إىل  ١٩٩٤/ســبتمرب أيلول

391Fاإلسـالـية

، حييـل بـا نـص اتفـاق باــأن وقـف إطـالق النـار وغـريه ـــن ١٨
األفغانيــة ويف داخــل  -علــى احلــدود الطاجيكيــة  األعمــال القتاليــة ـؤقتــاً 

ـــــة واملعارضـــــة  ـــــة الطاجيكي ـــــه احلكـو ـــــات، وقّعت ـــــرتة احملادـ ـــــد خـــــالل ف البل
. ومبوجـب االتفـاق، ١٩٩٤/سبتمرب أيلول ١٧الطاجيكية يف طهران يف 

اتفــق الطرفــان، يف مجلــة أـــور، علــى وقــف ـؤقــت إلطــالق النــار ووقــف 
األفغانية ويف داخل  -دود الطاجيكية غريه ـن األعمال القتالية على احل

ــة أيضــاً  البلــد. واتفقــا علــى إناــاء جلنــة ـاــرتكة تضــم ممثلــني عــن حكـو
الفعَّال  طاجيكستان وعن املعارضة الطاجيكية عمالً على ضمان التنفيذ

ـســاعدة اللجنــة يف أعماهلــا ـــن خــالل األـــن  جملــسلالتفــاق وطلبــا إىل 
ــــن ــــوفري خــــدـات الوســــاطة السياســــية ـو ـــــي  ت  األـــــمخــــالل إيفــــاد ـراقب

 العسكريني إىل ـناطق النـزاع.املتحدة 
فيمـا ـأجريـت  لـه، يف أعقـاب ـاـاوراتقـد أـذن  همث أعلن الرئيس أنَّ 
392Fيديل بالبيان التايل نيابة عن اللسبأنَّ  بني أعضاء اللس،

١٩: 
يرحب جملس األـن باالتفاق املتعلق بالوقف املؤقـت إلطـالق النـار الـذي 

ـــة طاجيكســتان واملعارضـــة الطاجيكيـــة يف وقّعــ /ســـبتمرب أيلول ١٧ه ممـــثال حكـو
يف طهــــران بفضــــل املســــاعي احلميــــدة للمبعــــو  اخلــــاص لألـــــني العــــام  ١٩٩٤

ومبســـاعدة ــــن ممثلـــي االحتـــاد الروســـي ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالـية وغريمهـــا ــــن 
اتفــق  البلــدان الــيت حضــرت احملادـــات الطاجيكيــة املاــرتكة بصــفة ـراقــب. وقــد

الطرفــان علــى الوقــف املؤقــت جلميــع األعمــال العدائيــة علــى احلــدود الطاجيكيــة 
األفغانيـــــة ويف داخـــــل البلـــــد مبســـــاعدة املـــــراقبني العســـــكريني التـــــابعني لألــــــم  -

املتحـــدة. ويعـــرب اللـــس عـــن أـلـــه يف أن تـــؤدي اجلولـــة الثالثـــة ــــن احملادــــات 
حنـو حتقيـق احملـَرز  ـن التعزيز للتقـدمالطاجيكية املارتكة يف إسالم أباد إىل ـزيد 

 التسوية السياسية.

العــام  األـــنيويؤكـد اللــس ـــن جديـد دعمــه الكاـــل للجهــود الـيت يبــذهلا 
ـة طاجيكسـتان واملعارضـة  ه اخلـاص لتاـجيع احلـوار السياسـي بـني حكـو بعـو ـو

 الطاجيكية الذي يهدف إىل حتقيق املصاحلة الوطنية.

ويالحــــظ اللــــس الطلـــــب الــــذي وّجهــــه الطرفـــــان إىل اللــــس ـــــن أجـــــل 
إىل أن يقـدم علـى العـام  األــنيلالتفـاق. ويـدعو اللـس املتحدة  األـمـساندة 

وجــه االســتعجال آراءه وتوصــياته باــأن هــذا الطلــب واجلوانــب األخــرى لتنفيــذ 
 االتفاق.

________ 
١٨ S/1994/1080. 
١٩ S/PRST/1994/56. 
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ويادِّد  تعهدا با، ويؤكد اللس على أمهية تنفيذ الطرفني لاللتزاـات اليت
يف هــــذا الصــــدد علــــى ضــــرورة التقيــــد الصــــارم بوقــــف إطــــالق النــــار وغــــريه ـــــن 

 األعمال القتالية.

: رســالة ـوجَّهـــة ــــن الـــرئيس ١٩٩٤/ســـبتمرب أيلول ٢٩املـــؤرخ  ررــــــالمق
 إىل األـني العام 

تقريـراً  إىل اللـسالعام  األـنيقدَّم  ،١٩٩٤/سبتمرب أيلول ٢٧ويف 
393Fاحلالــة يف طاجيكســتانعــن 

أعلــم بأنَّــه  . وذّكــر األـــني العــام يف التقريــر٢٠
ــــــس األـــــــن املــــــؤرخ  ــــــس، يف تقريــــــره إىل جمل متوز/يوليــــــه  ٢٨أعضــــــاء الل

١٩٩٤394F

، بقـــــــراره تعليـــــــق األعمـــــــال التحضـــــــريية للجولـــــــة الثالثـــــــة ــــــــن ٢١
لعــدم نظــراً  املباحثـات املعقــودة يف إسـالم أبــاد بـني الطــرفني الطـاجيكيني،

ــة طاجيكســتان أي تقــدم يف تنفيــذ التــدابري الضــرورية لبنــاء إحــراز حك ـو
ـة ــن التـدابري اهلاــة، عـدداً  الثقة. ويف األسابيع التالية، اعتمـدت احلكـو

ـة اللتزاـهـا بتسـوية الصـراع عـن طريـق  فسرها على أ�ـا إـبـات ــن احلكـو
ــه اخلــاص لطاجيكســتان  احلــوار السياســي. وتبعــاً  لــذلك أصــدر إىل ـبعـو

تعليمات بإجراء ـااورات ـع الطرفني الطاجيكيني بدف تنظيم اجلولـة 
التالية ـن احملادـات فيما بني الطرفني الطاجيكيني. ونتيجة لذلك، اتفق 
اجلانبــــــان علــــــى إجــــــراء ـاــــــاورات رفيعــــــة املســــــتوى يف طهــــــران ملناقاــــــة 

حملادــات فيمـا بـني الطـرفني الطـاجيكيني إـكانيات عقد جولة ـالثة ــن ا
ّكنـت املاــاورات، الــيت ـعقـدت يف الفــرتة ـــن  إىل  ١٢يف إسـالم أبــاد. ـو

، الطـــــرفني ــــــن توقيـــــع اتفـــــاق باـــــأن وقـــــف ١٩٩٤/ســـــبتمرب أيلول ١٧
ـــــــإط ـــــــالق النــ ، علــــــى احلــــــدود ار وغــــــريه ـــــــن األعمــــــال القتاليــــــة، ـؤقتــــــاً ــ

خــالل فــرتة احملادـــات. األفغانيــة ويف داخــل البلــد، وذلــك  -الطاجيكيــة 
علـــى عقـــد اجلولـــة التاليـــة ــــن احملادــــات فيمـــا بـــني أيضـــاً  واتفـــق الطرفـــان

األول/أكتـــوبر  تاـــرينالطـــرفني الطـــاجيكيني يف إســـالم أبـــاد يف ـنتصـــف 
توقيـع اتفـاق طهـران هـو بـأنَّ  عـن اعتقـادهالعـام  األــني. وأعرب ١٩٩٤

إىل ِســـــــلم ال خطـــــــوة هاــــــــة صـــــــوب حتقيـــــــق املصـــــــاحلة الوطنيـــــــة وإعـــــــادة
ـــه طاجيكســـتان. وقـــال إنَّـــ ه يعتـــزم، يف هـــذه الظـــروف، متديـــد واليـــة ـبعـو

. ١٩٩٥الثاين/ينـاير  كـانوناخلاص ملدة أربعة أشهر أخرى تنتهي بنهايـة  
الصغري املوجود املتحدة  األـموأوصى كذلك بتمديد والية فريق ـوظفي 

عــدد ـــن وبتعزيــزه ب أيضــاً، يف طاجيكســتان، ملــدة أربعــة أشــهر أخــرى هــو
 يؤخـــذون ـــن عمليـــات حفـــظـراقبـــاً  ١٥املــراقبني العســـكريني يصــل إىل 

 جملـــسبقـــرار يتخـــذه  اجلاريـــة اآلن، وذلـــك كتـــدبري ـؤقـــت ورهنـــاً الِســـلم 
يف طاجيكســتان. املتحــدة  األـــمبإناــاء بعثــة جديــدة ـــن ـراقبـــي األـــن 

يم ، لتقيـوقرر، يف الوقـت نفسـه، إيفـاد بعثـة تقنيـة إىل طاجيكسـتان، فـوراً 
عة عـن ه يتلقـى تقـارير ـاـجِّ . وقـال إنـَّطرائق إنااء بعثة ـراقبني ـستقبالً 

حــــدو  تغــــريات إجيابيــــة يف املنــــاخ الســــائد يف طاجيكســــتان إـــــر توقيــــع 
تقارير ـقلقة عن حماوالت كل ــن اجلـانبني إخضـاع  االتفاق. بيد أن مثة
________ 

٢٠ S/1994/1102. 
 .S/1994/893انظر  ٢١

اذ. أكرب قدر ممكن ـن األراضـي لسـيطرته قبـل دخـول االتفـاق حيـز النفـ
الطـرفني ممارسـة ضـبط الـنفس إىل أقصـى حـد خـالل العام  األـنيوناشد 

الفــــرتة القصــــرية الســــابقة علــــى دخــــول االتفــــاق حيــــز النفــــاذ ـــــع وصــــول 
 .املتحدة األـمـراقبـي 

١٩٩٤395F/ســـبتمرب أيلول ٢٩وبرســالة ـؤرخـــة 

، أبلــغ رئـــيس اللـــس ٢٢
 مبا يلي:العام  األـني(إسبانيا) 

يعربــوا عــن تقــديرهم لتقريــركم عــن احلالــة يف  أناألـــن  جملــسيــود أعضــاء 
طاجيكستان، إـر االتفاق باـأن وقـف إطـالق نـار وغـريه ــن األعمـال القتاليـة 

األفغانيــــــة ويف داخــــــل البلــــــد خــــــالل فــــــرتة  -علــــــى احلــــــدود الطاجيكيــــــة  ـؤقتــــــاً 
يــوم ـأجريــت  احملادـــات. وقــد نظــروا يف تقريــركم أـنــاء املاــاورات غــري الرمسيــة الــيت

كم اخلـــــــاص  ، واســـــــتمعوا إىل١٩٩٤/ســـــــبتمرب ولأيل ٢٨ عـــــــرض قدــــــــه ـبعــــــــو
 بالون. -برييز  لطاجيكستان، السيد راـريو

باملالحظــــات والتوصـــــيات الــــيت تضـــــمنها علمـــــاً  وأحــــاط أعضـــــاء اللــــس
املتحـدة  األــمتقريركم، مبا يف ذلك متديد فرتة وجود الفريق الصغري ــن ــوظفي 

يف طاجيكســتان ملــدة أربعــة أشــهر. وأوىل األعضــاء عنايــة خاصــة  املوجــود حاليــاً 
لـذلك الفريـق، ملواصـلة  تعزيـزاً ـراقبـاً  لقراركم إرسال ـا ال يزيد علـى مخسـة عاـر

هــــذا  . علـــى أنَّ ١٩٩٤/يونيـــه حزيران ١٦أداء املهـــام املبينـــة يف تقريـــركم املــــؤرخ 
هم، تــــدبري ـؤقــــت، ريثمــــا يتخــــذ اللــــ باــــأن  س قــــراراً الرتتيــــب هــــو، يف ـفهـــــو

إىل اســتناداً  إـكانيــة إناــاء بعثــة ـــراقبني تابعــة لألـــم املتحــدة يف طاجيكســتان،
 توصيات جديدة تقدـو�ا.

ويؤيــد أعضــاء اللــس بقــوة ـناشــدتكم الطــرفني ممارســة ضــبط الــنفس إىل 
 أقصــى حــد خــالل الفــرتة الســابقة لــدخول االتفــاق حيــز النفــاذ. وهــم يؤكــدون

 أمهية تنفيذ الطرفني لاللتزاـات اليت تعهدا با.ـن جديد على أيضاً 

كم  ويــود أعضــاء اللــس اغتنــام هــذه الفرصــة لتقــدمي الاــكر لكــم وملبعـــو
اخلاص ملا تبذالنه ـن جهود ـتواصلة للمسـامهة يف التوصـل إىل تسـوية سياسـية 

 يف طاجيكستان.

بيـان ): ٣٤٥٢ (اجللسـة ١٩٩٤الثـاين/نوفمرب  تاـرين ٨املؤرخ  ررــــالمق
 ـن الرئيس
، ١٩٩٤نــوفمرب  الثــاين/ تاــرين ٨، املعقــودة يف ٣٤٥٢يف اجللســة 

نظــره يف البنـد. وبعــد إقـرار جــدول األعمـال، دعــا األــن  جملــساسـتأنف 
طلبـــه، إىل املاــــاركة يف املناقاــــة بنــــاًء علــــى  اللـــس ممثــــل طاجيكســـتان،

بــــدون أن يكــــون لــــه احلــــق يف التصــــويت. ووجهــــت الرئيســــة (الواليــــات 
ـــــــــس إىل رســـــــــالة ـؤرخـــــــــة ا ـــــــــاه أعضـــــــــاء الل  تاـــــــــرين ٣١ملتحـــــــــدة) انتب

ــــــــن ممثـــــــل االحتـــــــاد العـــــــام  األــــــــنيـوجَّهـــــــة إىل  ١٩٩٤األول/أكتـــــــوبر 
396Fالروســـي

ـــائق الـــيت اعتمـــدها اجتمـــاع للـــس عـــدداً  ، حييـــل بـــا٢٣ ــــن الـو
األول/أكتـــوبر  تاـــرين ٢١رؤســـاء دول رابطـــة الـــدول املســـتقلة ـعقـــد يف 

________ 
٢٢ S/1994/1118. 
٢٣ S/1994/1236. 
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ــن بينهــا قــرار ب١٩٩٤ املاــرتكة الِســلم  قــوات حفــظزْع وَ  تمديــد فــرتة، ـو
. ١٩٩٥/يونيـــه حزيران ٣٠التابعــة لـــدول الرابطـــة يف طاجيكســتان حـــىت 

الثــــــاين/نوفمرب  تاــــــرين ٣إىل رســـــالة ـؤرخــــــة أيضــــــاً  هـــــت انتبــــــاههمووجَّ 
397Fـوجَّهــة إىل رئاســة اللــس ـــن ممثــل باكســتان ١٩٩٤

، حييــل بــا نــص ٢٤
الربوتوكــــول املتعلــــق باللجنــــة املاــــرتكة لتنفيــــذ اتفــــاق طهــــران ونــــص بيــــان 
ـاـرتك عــن نتــائج اجلولــة الثالثــة ــن احملادـــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني 
 ٢٠باــأن املصــاحلة الوطنيــة، الــيت ـعقــدت يف إســالم أبــاد يف الفــرتة ـــن 

ــــوبر  تاــــرين ــــاين/نوفمرب  ١إىل األول/أكت . وقــــد أكــــد ١٩٩٤تاــــرين الث
الطرفـــان، ببيا�مـــا املاـــرتك، التزاـهمـــا بـــروح اتفـــاق طهـــران، الـــذي اتفقـــا 

ـــــده حـــــىت  التزاـهمـــــا جمـــــدداً  . وأكـــــدا١٩٩٥شـــــباط/فرباير  ٦علـــــى متدي
بــاإلفراا عــن عــدد ـتســاو ـــن احملتجــزين والســجناء وأســرى احلــرب قبــل 

ـــــل  ـــــا أنَّ  ١٩٩٤الثـــــاين/نوفمرب  تاـــــرين ٥/٦ـنتصـــــف لي االتفـــــاق  وأعلن
يف حالة عدم وفاء أي ـن الطرفني بذه االلتزاـات حبلول  صبح الغياً سي

ذلــك التـــاريخ. وأعـــاد الطرفــان تأكيـــد التزاـهمـــا بتســوية النــــزاع بالوســـائل 
السياسية واتفقـا يف هـذا الصـدد علـى عقـد اجلولـة القادــة ــن احملادــات 

 يف ـوسكو. ١٩٩٤األول/ديسمرب  كانونيف أوائل  
398Fالبيان التايل نيابة عن اللسمث أدلت الرئيسة ب

٢٥: 
باالتفاق الذي توصل إليه الطرفان أـناء اجلولة الثالثة األـن  جملسيرحب 

 تاــرين ٢٠ـــن احملادـــات الطاجيكيــة املاــرتكة الــيت ـعقــدت يف إســالم أبــاد ـــن 
، باــــــأن التمديــــــد، حــــــىت ١٩٩٤الثــــــاين/نوفمرب  تاــــــرين ١إىل األول/أكتــــــوبر 

النـــار وغـــريه ــــن  لفـــرتة االتفـــاق باـــأن وقـــف إطـــالق، ١٩٩٥شـــباط/فرباير  ٦
األفغانيـــة ويف داخـــل البلـــد  -علـــى احلـــدود الطاجيكيـــة  األعمـــال القتاليـــة ـؤقتـــاً 

بتوقيـع أيضـاً  ، ويرحـب١٩٩٤/سـبتمرب أيلول ١٧خالل فرتة احملادــات، املـؤرخ 
الربوتوكول باـأن اللجنـة املاـرتكة لرصـد تنفيـذ االتفـاق. وقـد جـرى التوصـل إىل 
هـــذه االتفاقـــات عـــن طريـــق املســـاعي احلميـــدة للمبعـــو  اخلـــاص لألــــني العـــام 
ومبســاعدة ممثلــي االحتــاد الروســي ومجهوريــة إيــران اإلســالـية ومجهوريــة باكســتان 

عـن ممثلـي ــؤمتر األــن والتعـاون يف أوروبـا فضًال  اإلسالـية وغريها ـن البلدان،
نظمة املؤمتر اإلسالـي، الذين شاركوا بصفة ـ راقبني يف احملادــات الطاجيكيـة ـو

 املارتكة.
ويرحــب اللــس كـــذلك بإعــادة تأكيـــد الطــرفني اللتزاـهمـــا بتســوية النــــزاع 
ـــــة ــــــن  ـــــة املقبل باألســـــاليب السياســـــية فقـــــط، وباتفاقهمـــــا علـــــى أن تعقـــــد اجلول

 يف ـوسكو. ١٩٩٤األول/ديسمرب  كانوناحملادـات يف أوائل  
ني، علــى حنــو تــام ويف حينــه، بتنفيــذ ويؤكــد اللــس علــى أمهيــة قيــام الطــرف

ــن ضــمنها تلــك الــيت تتصــل بتبــادل  االلتزاـــات الــيت أخــذاها علــى عاتقهمــا، ـو
علــى احلاجــة إىل التقيــد الــدقيق بوقــف إطــالق النــار  األســرى. ويؤكــد خصوصــاً 
 واألعمال القتالية كافة.

________ 
٢٤ S/1994/1253. 
٢٥ S/PRST/1994/65. 

ــة ملواصــلة إحــراز تقــدم  ويــدعو اللــس الطــرفني إىل بــذل كــل اجلهــود الالـز
هام خالل اجلولة املقبلة ـن احملادـات الطاجيكية املارتكة. وهـو يطلـب إليهمـا 
أن يســتمرا يف التعــاون ـــع املبعــو  اخلــاص لألـــني العــام ـــن أجــل حتقيــق هــذا 

 الغرض.
ــــه العــــام  األـــــنيدعمــــه للجهــــود الــــيت يبــــذهلا جمــــدداً  ويؤكــــد اللــــس بعـو ـو

ــــــــة طاجي كســـــــتان واملعارضــــــــة اخلـــــــاص لتيســــــــري احلـــــــوار السياســــــــي بـــــــني حكـو
الطاجيكيـــة، الـــذي يهـــدف إىل حتقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة. وهـــو يرحـــب بإناـــاء 

العـام  األــنيجنة املاـرتكة املعنيـة برصـد تنفيـذ االتفـاق، ويطلـب إىل األطراف للَّ 
أن يقـــدم علـــى وجـــه الســـرعة، آراءه وتوصـــياته املتعلقـــة بالـــدور الـــذي ميكـــن أن 

يف املســـــاعدة علـــــى التنفيـــــذ العملـــــي لالتفاقـــــات الـــــيت مت املتحـــــدة  األــــــمتؤديــــه 
احلاليـــة إىل املتحـــدة  األــــمالتوصـــل إليهـــا، وضـــمنها أيـــة آــــار ترتبهـــا علـــى بعثـــة 

 طاجيكستان.
ويـــدعو اللـــس التمـــع الـــدويل، وال ســـيما دول املنطقـــة، إىل تقـــدمي أكـــرب 

نــاء احملادـــات قــدر ـــن الــدعم لتوطيــد تقــدم املصــاحلة الوطنيــة الــيت حتققــت يف أـ
الطاجيكيـة املاـرتكة، وإىل االـتنـاع عـن اختـاذ أي إجـراءات ميكـن أن تـؤدي إىل 

  الِسلم. تعقيد عملية

): ٣٤٨٢(اجللســــة  ١٩٩٤األول/ديســــمرب  كــــانون ١٦املـــؤرخ  المقــــرر
 )١٩٩٤( ٩٦٨القرار 

 إىل اللـسالعـام  األــنيقـدَّم  ،١٩٩٤الثـاين/نوفمرب  تارين ٣٠يف 
ـــراً  ـــة يف طاجيكســـتانعـــن تقري 399Fاحلال

ـــة ــــن ٢٦ ـــة الثالث ـــه عـــن اجلول ، أفـــاد في
احملادـــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني وأوجــز خطــة باــأن إـكانيــة القيــام 

ـأجريـت  تابعة لألــم املتحـدة يف طاجيكسـتان. وقـدالِسلم  بعملية حلفظ
اجلولــة الثالثــة ـــن احملادـــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني يف إســالم أبــاد يف 

 ١٩٩٤الثـاين/نوفمرب  تاـرين ١إىل األول/أكتـوبر  تاـرين ٢٠ الفرتة ــن
مباـــــــاركة ــــــــراقبني ــــــــن االحتـــــــاد الروســـــــي، وأفغانســـــــتان، وأوزبكســـــــتان، 
ـــــؤمتر األــــــن  وباكســـــتان، ومجهوريـــــة إيـــــران اإلســـــالـية، وكازاخســـــتان، ـو

نظمة املؤمتر اإلسالـي. طلـب الطـرفني وبناًء علـى  والتعاون يف أوروبا، ـو
ه اخل اص احملادـات وبذل ـساعيه احلميـدة أـنـاء املفاوضـات. ترأس ـبعـو
القضــــــايا املؤسســــــية األساســــــية وتوطيــــــد دعــــــائم دولــــــة  وبـــــالرغم ـــــــن أنَّ 

مبثابة البنود الرئيسية على جدول أعمال  طاجيكستان كانت تعترب سابقاً 
اجلولة الثالثة ـن احملادـات، فقد أصبح يف الواقع متديد اتفاق طهران هو 

ئيسية املتفاوض حوهلا يف إسالم أباد. وذّلل الطرفان صعوبات القضية الر 
ـــار وغـــريه ــــن  خطـــرية وتوصـــال إىل اتفـــاق علـــى متديـــد وقـــف إطـــالق الن

شـــــــباط/فرباير  ٦األعمـــــــال العدائيـــــــة ملـــــــدة ـالــــــــة أشـــــــهر أخـــــــرى حـــــــىت 
١٩٩٥400F

٢٧ . 

________ 
٢٦ S/1994/1363. 
 املرفق.، S/1994/1253انظر  ٢٧



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

 

الثـاين/نوفمرب  تاـرين ١٢وجرى تبادل احملتجـزين وأسـرى احلـرب يف 
الل جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة. وعقــدت يف خــوروغ ـــن خــ ١٩٩٤

 ١٤اللجنة املارتكة، املناـأة مبوجـب اتفـاق طهـران، أول اجتمـاع هلـا يف 
 فريقـاً بـأنَّ  أيضـاً  . وأبلغ األــني العـام اللـس١٩٩٤الثاين/نوفمرب  تارين

 تاــــرين ١٢إىل  ٤ـــــن األـانــــة العاـــــة زار طاجيكســــتان يف الفــــرتة ـــــن 
ـــــوبر  ـــــة ــــــراقبني ــــــن أجـــــل  ١٩٩٤األول/أكت ـــــيم طرائـــــق إناـــــاء بعث لتقي

 ٤٠طاجيكســـــتان يف املســـــتقبل. وســـــتعمل البعثـــــة، الـــــيت ســـــتتكون ــــــن 
طلــــب اللجنــــة املاــــرتكة أو مببــــادرة ـنهــــا. بنــــاًء علــــى  ،عســــكرياً  ضــــابطاً 

وســـتحقق يف الاـــكاوى باـــأن انتهاكـــات وقـــف إطـــالق النـــار وســـتقدم 
ــــــم املتحـــــدة. وســـــتبذل اســـــتنتاجاتا إىل اللجنـــــة املاـــــرتكة وإىل ـقـــــر األ

يق ـع قـوات رابطـة الـدول املسـتقلة أيضاً  ـساعيها وتـبقي على اتصال ـو
 والقوات املرابطة على احلدود.
ه ال ينبغــي أن حيــد  أي تــأخر عــن ـواصــلة وقــال األـــني العــام إنَّــ

ـــن مث فقـــد  دـاً الســـري قــــ يف عمليـــة املصـــاحلة الوطنيـــة يف طاجيكســـتان. ـو
ــه اخلــ الكفيلــة بتحقيــق ـزيــد ـــن الـســبل  اص أن يســتطلعأوعــز إىل ـبعـو

التقدم امللموس خالل جولة احملادـات الرابعة بـني الطـرفني الطـاجيكيني، 
. ويف الوقت نفسـه، الثاين/يناير كانوناليت ستجرى يف ـوسكو يف أوائل  

ــــــة  ــــــوترة، وتتفــــــاقم بفعــــــل األـز ــــــة داخــــــل طاجيكســــــتان ـت ــــــزال احلال ال ت
ر تأـرياً  االقتصادية املاتدة اليت على احملاوالت الراـية إىل حتقيق  سلبياً  تـؤ

 االســتقرار السياســي يف البلــد. وبــالنظر إىل هــذه الظــروف فهــو يعتقــد أنَّ 
ينبغـــــــي أن تســـــــتجيب لطلـــــــب الطـــــــرفني الطـــــــاجيكيني املتحـــــــدة  األــــــــم

ن مث فهو يوصي يناـا  بـأن ـساعدتما يف تنفيذ وقف إطالق النار. ـو
 صغرية احلجم ـن النوع الذي وصفه يف فقرات جملس األـن بعثة ـراقبني
 ه ال يعتقــد أنَّ لتــؤدي تلــك املهمــة. بيــد أنَّــ جممــالً  التقريــر الســابقة وصــفاً 

تلــــك املســــاعدة ينبغــــي أن تكــــون يف شــــكل ـــــراقبني عســــكريني لألـــــم 
املتحـــــــدة يرابطـــــــون يف طاجيكســـــــتان ألجـــــــل غـــــــري ـســـــــمى. فماـــــــاكل 

سياســــــية، تســــــاندها طاجيكســــــتان جيــــــب أن ـحتــــــل عــــــن طريــــــق عمليــــــة 
ــات املعنيــة بــاألـر، ويضــطلع بــا التمــع الــدويل ككــل عــن طريــق  احلكـو

ولكـــن املســـؤولية األساســـية عـــن تســـوية اخلالفـــات بـــني  .املتحـــدة األــــم
ــــــى كاهــــــل هــــــذين الطــــــرفني نفســــــيهما.  الطــــــرفني الطــــــاجيكيني تقــــــع عل

 التمــــع الــــدويل فينبغــــي أن يكــــون تقدميــــه للمســــاعدة املطلوبــــة ـنــــه أـــــا
بــإقرار الطــرفني الطــاجيكيني بتلــك املســؤولية واختاذمهــا خطــوات  ـاــروطاً 

 الة للوفاء با.فعَّ 
ديســــــــمرب  األول/ كــــــــانون ١٦، املعقــــــــودة يف ٣٤٨٢ويف اجللســــــــة 

يف جـدول أعمالـه. وبعـد العـام  األــنيتقرير األـن  جملس، أدرا ١٩٩٤
طلبـه،  بنـاًء علـى إقرار جدول األعمال، دعـا اللـس ممثـل طاجيكسـتان،

ـــ ه إىل املاـــاركة يف املناقاـــة بـــدون أن يكـــون لـــه احلـــق يف التصـــويت. ووجَّ
الــرئيس (روانــدا) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل ـاــروع قــرار كــان قــد أـعــد يف 

401Fسياق ـااورات اللس السابقة

٢٨. 

________ 
٢٨ S/1994/1415. 

ــــتهج  وحتــــد  ممثــــل طاجيكســــتان فقــــال إنَّ  قيــــادة طاجيكســــتان تن
ــي إىل حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة. ولكــن لــن يتســىن حتقيــق  سياســة ـابتــة تـر

 باـتثــــال األطــــراف الثابــــت اللتزاـاتــــا مبوجــــب اتفــــاق طهــــران. ذلــــك إالَّ 
وياــــعر وفــــد بلــــده ببــــالغ القلــــق الســــتمرار وتصــــاعد حمــــاوالت فصـــــائل 
ـتمــــردي املعارضــــة تــــأجيج اجلــــو بأعمــــال التخريــــب واحتجــــاز الرهــــائن 

إىل  عــــاجالً  ءً وأعمــــال اإلرهــــاب ويعلــــق أمهيــــة علــــى توجيــــه اللــــس نــــدا
الطــرفني لالـتثــال لالتفــاق واالـتنــاع عــن اإلقــدام علــى أي خطــوات ـــن 

علـى أيضـاً  ق وفـد بلـده أمهيـةشأ�ا أن تسبب تفاقم احلالة القائمة. ويعلِّـ
نداء جملس األـن إىل مجيع الدول واجلهات األخـرى املعنيـة بـالكف عـن 

 يلتــزم بــذا النــداء القيــام بأيــة أعمــال قــد تعرقــل عمليــة الســالم ويأـــل أن
أولئـــك الـــذين يرســـلون املرتزقـــة األجانـــب إىل أفغانســـتان، وإناــــاء أيضـــاً 

اجلماعيــــة التابعــــة لرابطــــة الــــدول املســــتقلة عنصـــــر الِســــلم  قــــوات حفــــظ
اســية الوقائيــة الــوارد يف تقريــر  العــام  األـــنيأساسـي يف تنفيــذ ـبــدأ الدبلـو

اجلماعيـة الِسـلم  حفـظويعترب وفد بلده تاكيل قـوات “. لمخطة للسِ ”
تماـياً املتحدة  األـمللفصل الثاـن ـن ـيثاق وفقاً  اً أـبرمــإقليمي اتفاقاً   ـو

بادئهــــا. وحيــــاد ونزاهــــة تلــــك القــــوات يتجليــــان  ـــــع ـقاصــــد املنظمــــة ـو
 يف تقريره.العام  األـنيبوضوح يف واليتها، ـثلما ذكر 

تأييــده مسيــاً ر  ه يعــّول علــى أن يعلــن جملــس األـــنوقــال املتحــد  إنَّــ
لرابطـــة الـــدول املســـتقلة.  اجلماعيـــة التابعـــةالِســـلم  ألناـــطة قـــوات حفـــظ

ـة بلـده إلناـاء بعثـة ــراقبني تابعـة لألــم  وأعرب كذلك عن تأييد حكـو
ة بلده  املتحدة يف طاجيكستان وتأـل أن يزيد حجمها. وقال إنَّ  حكـو
402Fممتلكاتا تتخذ التدابري الضرورية لكفالة أـن ـوظفي البعثة وحلماية

٢٩. 
وفد  للتصويت، قبل التصويت، فقال إنَّ  تعليالً  ـعمانوحتد  ممثل 

املتحـدة  األــمه ال توجد هنالـك ضـرورة تسـتدعي أن تناـا بلده يرى أنَّ 
املتحـدة  األـميف طاجيكستان ـن شأ�ا أن تكلف الِسلم  عملية حلفظ

أعبـــاء ـاليـــة إضـــافية، وذلـــك بـــالنظر إىل الـــدعم السياســـي الـــذي تقدــــه 
راعاًة لكون املسؤولية الرئيسية عن حـل املتحدة  األـم والدول الاورة، ـو

ـــع ذلــــك  النــــزاع تقـــع علـــى كاهـــل الطـــرفني الطـــاجيكيني دون غريمهـــا. ـو
 لـسجم ه يفهـم أنَّ إىل أنَّ استناداً  سيصوت وفد بلده لصا  ـاروع القرار

بعـــد العـــام  األــــنييســـتطيع، ــــن خـــالل التقريـــر الـــذي ســـيقدـه األــــن 
403Fذلك، أن يرصد أداء العملية وواليتها، بل ووجودها

٣٠. 
وفــد بلــده يعتــرب إناــاء بعثــة ـراقبـــي  وقــال ممثــل االحتــاد الروســي إنَّ 

األـــــن  جملــــسيف ـوقــــف  حمــــدداً  األـــــم املتحــــدة يف طاجيكســــتان حتــــوالً 
اهتمام أكرب لتسـوية الصـراعات يف الـدول األعضـاء يف بالنسبة إىل إيالء 

رابطة الدول املستقلة ويأـل أن يتعـزز هـذا االجتـاه ويتطـور بدرجـة أكـرب. 
ـــــاع ـــــى اقتن ـــــده عل ـــــأنَّ  أيضـــــاً  ووفـــــد بل ــــــي ب ـــــة ـراقب يف املتحـــــدة  األــــــمبعث

 طاجيكســتان ســتعمل كعاـــل اســتقرار يف طاجيكســتان، وســتعزز التنفيــذ
الناجح لالتفاق الـذي مت التوصـل إليـه يف اجلولـة الثالثـة للمحادــات بـني 

________ 
٢٩ S/PV.3482 ٤إىل  ٢، الصفحات. 
 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان  ٣٠
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سـالم أبـاد. ويعتقـد وفـد بلـده، يف إالطرفني الطاجيكيني الـيت ـعقـدت يف 
اللـس سـيعود ــرة ـانيـة يف ـرحلـة الحقـة ــن التسـوية  الوقت نفسه، أنَّ 

كــد ـاــروع القــرار يؤ  إىل حبــث ـســألة حجــم البعثــة. ويالحــظ كــذلك أنَّ 
يـــــــق بـــــــني بعثـــــــة ـراقبــــــــي  يف املتحـــــــدة  األــــــــمعلـــــــى أمهيـــــــة االتصـــــــال الـو

طاجيكســـــتان وقـــــوات حفـــــظ الســـــالم اجلماعيـــــة التابعـــــة لرابطـــــة الـــــدول 
املسـتقلة يف طاجيكسـتان، وهـو أــر تأييـده وارد يف واليـة البعثـة. وأعـرب 
يـــــق ــــــع  عـــــن تأكيـــــده ــــــن جديـــــد الســـــتعداد بلـــــده للتعـــــاون باـــــكل ـو

ماعية التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة وبعثـة ـراقبــي اجلالِسلم  حفظ قوات
 إنَّ قـــائًال  يف طاجيكســتان، وعــن اهتماـــه بــذا التعــاون،املتحــدة  األـــم

اجلماعية التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة وبعثـة ـراقبــي الِسلم  قوات حفظ
يف طاجيكســـتان تضـــطلعان بـــواليتني ـســـتقلتني، ولكـــن املتحـــدة  األــــم

هــــــــــو: تعزيــــــــــز اســــــــــتقرار الوضــــــــــع وتعضــــــــــيد عمليــــــــــة  هـــــــــدفهما واحــــــــــد
الوطنيـــــــة يف طاجيكســـــــتان، وهـــــــي عمليـــــــة تتطلـــــــب التفاعـــــــل  املصـــــــاحلة
404Fبينهما فيما

٣١. 
ـاـــروع القــــرار يعـــاجل بالصــــورة  ورأى ممثـــل اجلمهوريـــة التاــــيكية أنَّ 

ــــي  ـــة العناصـــر اهلاــــة التاليـــة املتعلقـــة ببعثـــة ـراقب يف املتحـــدة  األــــمالالـز
ين طاجيكســتان:  التعبـــري عـــن واليـــة واقعيــة وعمليـــة وإيضـــاح اإلطـــار الــــز

للبعثة، باإلضافة إىل وجـود صـلة واضـحة بـني املسـاعدة الدوليـة والعمليـة 
املسؤولية  السياسية املتعلقة باملصاحلة الوطنية يف طاجيكستان واعتبار أنَّ 

الرئيســـــية عـــــن التقيـــــد بوقـــــف إطـــــالق النـــــار تقـــــع علـــــى عـــــاتق الطـــــرفني 
 نفســـــيهما؛ وقيـــــام جملـــــس األــــــن بـــــإجراء اســـــتعراض دوري الطـــــاجيكيني

للوضــع السياســي والعســكري العــام يف طاجيكســتان وألداء بعثــة ـراقبـــي 
يف طاجيكستان؛ ودعـوة الطـرفني إىل ضـمان سـالـة أفـراد املتحدة  األـم
أيضــاً واضــحاً  وحريــة تــنقلهم. ويضــع ـاــروع القــرار إطــاراً املتحــدة  األـــم

يقــة ـــع بعثــة ألناــطة القــوات األ خــرى يف طاجيكســتان والتصــاالتا الـو
ـــدأ املتحـــدة  األــــمـراقبــــي  يف طاجيكســـتان. ويعـــرب هـــذا اإلطـــار عـــن ـب

حيوي بالنسبة ألداء تلك القـوات األخـرى املوجـودة يف البلـد بـدعوة ــن 
ـــزاهة، املكــرَّ  س يف طــرف واحــد فقــط ـــن الطــرفني، وهــو ـبــدأ احليــاد والن

تحــد  عــن أـلـه يف أن يتــاح بصـورة دوريــة املزيــد واليـة البعثــة. وأعـرب امل
ات عن عالقة بعثة األـم املتحدة ـع تلـك القـوات. وقـال إنَّ   ـن املعلـو

اجلماعيـة الِسـلم  مثة حاجة واضحة إىل الاـفافية يف أناـطة قـوات حفـظ
التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة وكــذلك القــوات غــري الطاجيكيــة املوجــودة 

ـــــده أنَّ  علـــــى احلـــــدود. وتعتقـــــد ـــــة بل ـــــك القـــــوات  حكـو ـــــاد تل رصـــــد حي
ـــــــي جــــــزًءا  أن يكــــــون ينبغــــــي يف املتحــــــدة  األـــــــمـــــــن عمــــــل بعثــــــة ـراقب

405Fطاجيكستان

٣٢. 
وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٤( ٩٦٨القرار 
________ 

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان  ٣١
 .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات  ٣٢

 ،جملس األـن إنَّ 

، ١٩٩٢أكتـــوبر  األول/ تاـــرين ٣٠إىل بيانـــات رئيســـه املؤرخـــة  إذ ياـــري
 تاــــــــرين ٨، و ١٩٩٤/ســــــــبتمرب أيلول ٢٢، و ١٩٩٣/أغســــــــطس آب ٢٣ و

 ،١٩٩٤الثاين/نوفمرب 

 ٣٠و ســــبتمرب  /أيلـــول ٢٧املــــؤرخني العـــام  األــــنييف تقريــــري  وقـــد نظـــر
 ،١٩٩٤الثاين/نوفمرب  تارين

ــــــــة طاجيكســــــــتان واملعارضــــــــة  وإذ يرحــــــــب باالتفــــــــاق املــــــــربم بــــــــني حكـو
 ســــياق اجلولــــة الثالثــــة ـــــن احملادـــــات الطاجيكيــــة املاــــرتكة الــــيتالطاجيكيــــة يف 

، لالتفــاق ١٩٩٥شـباط/فرباير  ٦يف إسـالم أبــاد باـأن التمديـد، حــىت ـأجريـت 
ــــاً  علــــى احلــــدود  باــــأن وقــــف إطــــالق النــــار وغــــريه ـــــن األعمــــال القتاليــــة ـؤقت

األفغانية ويف داخل البلد خـالل فـرتة احملادــات، الـذي مت التوقيـع  -الطاجيكية 
 ،١٩٩٤/سبتمرب أيلول ١٧عليه يف طهران يف 

 بتوقيع بروتوكول اللجنة املارتكة لرصد تنفيذ االتفاق، أيضاً  وإذ يرحب

ــه اخلــاص، وكــذلك علــى جهــود العــام  األـــنيعلــى جهــود  وإذ يثــين بعـو ـو
ـــــــات الب ـــــــيت شـــــــاركت بصـــــــفة ـراقـــــــب يف احملادـ لـــــــدان واملنظمـــــــات اإلقليميـــــــة ال

 الطاجيكية املارتكة، مما أسهم يف التوصل إىل هذه االتفاقات،

علــــــى أن املســــــؤولية األساســــــية عــــــن تســــــوية اخلالفــــــات بــــــني  وإذ ياــــــدد
 األطــــــراف الطاجيكيـــــــة إمنــــــا تقـــــــع علــــــى عـــــــاتق هــــــذه األطـــــــراف نفســـــــها، وأنَّ 

قدــــة مبوجـــب هـــذا القـــرار جيـــب ربطهـــا بعمليـــة املصـــاحلة املســـاعدات الدوليـــة امل
الوطنيــة، الــيت تاــتمل، ضــمن أـــور أخــرى، علــى إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة 

 واختاذ األطراف ملزيد ـن تدابري بناء الثقة،

اللتزاـهما حبل النـزاع بالوسائل السـلمية جمدداً  بتأكيد الطرفني وإذ يرحب
 وحدها،

ــــة الرابعــــة ـــــن  أمهيــــة حتقيــــق وإذ يؤكــــد قــــدر أكــــرب ـــــن التقــــدم أـنــــاء اجلول
 احملادـات الطاجيكية املارتكة يف ـوسكو،

ســبتمرب  /أيلــول ٣٠و /أغسـطس آب ٢٤إىل البيــانني املــؤرخني  وإذ ياـري
هني إىل األــــــــني العــــــــام ــــــــن وزراء خارجيــــــــة االحتـــــــاد الروســــــــي ، املـــــــوجَّ ١٩٩٣

 وأوزبكستان وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان،

باســــــــتعداد قــــــــوات حفــــــــظ الســــــــالم اجلماعيــــــــة  وإذ يقــــــــر ـــــــــع الرتحيــــــــب
ــــــي  التابعـــــة  األــــــملرابطـــــة الـــــدول املســـــتقلة يف طاجيكســـــتان للعمـــــل ــــــع ـراقب
ـن أجـل املسـاعدة علـى احلفـاظ علـى وقـف إطـالق النـار، علـى النحـو  املتحدة

املعــــــــــــرب عنــــــــــــه يف بيــــــــــــان ـاــــــــــــرتك صــــــــــــادر عــــــــــــن وزراء خارجيــــــــــــة االحتــــــــــــاد 
األول/أكتـــوبر  تاـــرين ١٣وقريغيزســـتان وكازاخســـتان يف  وأوزبكســـتان الروســـي
١٩٩٤، 

يـق بـني بعثــة ـراقبــي  وإذ يؤكـد ــن جهــة املتحـدة  األــمأمهيـة االتصـال الـو
وقــوات حفــظ الســالم اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة يف طاجيكســتان 

 والقوات على احلدود ـن جهة أخرى،



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

 

ــــــر  يرحــــــب - ١ ــــــاين/نوفمرب  تاــــــرين ٣٠ؤرخ املــــــالعــــــام  األـــــــنيبتقري الث
 ؛١٩٩٤

ـــــي  يقــــرر - ٢ ــــة ـراقب وفقــــاً  يف طاجيكســــتاناملتحــــدة  األـــــمإناــــاء بعث
 املذكور أعاله، وتكون هلا الوالية التالية:العام  األـنيللخطة املوجزة يف تقرير 

ـســاعدة اللجنــة املاــرتكة علــى رصــد تنفيــذ االتفــاق باــأن  ) أ (
علـــــى احلـــــدود  األعمـــــال القتاليـــــة ـؤقتـــــاً وقـــــف إطـــــالق النـــــار وغـــــريه ــــــن 

 األفغانية ويف داخل البلد خالل فرتة احملادـات؛ -الطاجيكية 

التحقيــق يف تقــارير انتهاكــات وقــف إطــالق النــار وإبالغهــا  (ب)
 وإىل اللجنة املارتكة؛املتحدة  األـمإىل 

بـــــذل ـســـــاعيها احلميـــــدة علـــــى النحـــــو املنصـــــوص عليـــــه يف  (ا)
 االتفاق؛

يقــــة ـــــع أطــــراف النـــــزاع، وكــــذلك إقاـــــة إقاـــــ (د) ة اتصــــاالت ـو
ـــع  يـــق ــــع بعثـــة األــــن والتعـــاون يف أوروبـــا يف طاجيكســـتان، ـو اتصـــال ـو
ـــــــدول املســـــــتقلة يف  ـــــــة التابعـــــــة لرابطـــــــة ال قـــــــوات حفـــــــظ الســـــــالم اجلماعي

ع القوات على احلدود؛  طاجيكستان، ـو

 تقدمي الدعم جلهود املبعو  اخلاص لألـني العام؛ (هـ)

قدمي خدـات االتصال السياسي والتنسيق، اليت ـن شأ�ا ت (و)
 تيسري إيصال املعونة اإلنسانية املقدـة ـن التمع الدويل؛

 تسـتمر أن تـناأ البعثة ملدة ال تتجاوز سـتة أشـهر، باـرط أالَّ  يقرر - ٣
إىل اللــس تقريــراً  العــام األـــنيقــدَّم   إذاإالَّ  ١٩٩٥شــباط/فرباير  ٦إىل ـــا بعــد 

الطـــرفني قـــد وافقـــا علـــى متديـــد االتفـــاق وأ�مـــا بـــأنَّ  حبلـــول ذلـــك التـــاريخ يفيـــد
ـــــــان بوقـــــــف فعَّـــــــ ــــــــا ال إلطـــــــالق النـــــــار وباملصـــــــاحلة الوطنيـــــــة وتعزيـــــــز زاال يلتـز

 الدميقراطية؛

 أن يــــدرا يف التقريــــر املنصــــوص عليــــه يفالعــــام  األـــــنيإىل  يطلــــب - ٤
التاريخ وأن يقدم، كل شهرين بعـد لعمل البعثة حىت ذلك سرداً  أعاله ٣الفقرة 

 حنو حتقيق املصاحلة الوطنية؛احملَرز  ذلك، تقارير عن ذلك العمل وعن التقدم

أن يواصـــل، ـــــن خــــالل املســــاعي العــــام  األـــــنيإىل  أيضــــاً  يطلـــب - ٥
ـــــه اخلـــــاص، اجلهـــــود الراـيـــــة إىل التعجيـــــل بالســـــري حنـــــو املصـــــاحلة  احلميــــدة ملبعـو

 الوطنية؛

إىل الطـــرفني التعـــاون الكاــــل ــــع البعثـــة، وضـــمان ســـالـة  يطلـــب - ٦
 أفراد األـم املتحدة وحرية تنقلهم؛

ــــــــة طاجيكســـــــــتان إبــــــــرام اتفـــــــــاق ـــــــــع  يطلــــــــب - ٧  األــــــــــمإىل حكـو
إبــالغ العــام  األـــنيباــأن ـركــز البعثــة علــى وجــه الســرعة، ويطلــب إىل  املتحــدة
 ٣عليــه يف الفقــرة  مبــا يتحقــق يف هــذا الصــدد يف تقريــره املنصــوصاألـــن  جملــس
 أعاله؛

إىل الطــــرفني ـضــــاعفة جهودمهــــا لتحقيــــق تســــوية سياســــية  يطلــــب - ٨
شاـلة للنـزاع يف أقرب وقت ممكن والتعاون الكاـل ـع املبعـو  اخلـاص لألــني 

 العام يف هذا الصدد؛

الطـــرفني علـــى التقيـــد بدقـــة بااللتزاــــات الـــيت أخـــذاها علـــى  حيـــث - ٩
واالـتنــــاع عــــن أي خطــــوات ميكــــن أن كـــاـًال نفيــــذاً  ت عاتقهمـــا بتنفيــــذ االتفــــاق

 تؤدي إىل تفاقم احلالة الراهنة أو إعاقة عملية املصاحلة الوطنية؛

يف خـوروغ  ١٩٩٤الثـاين/نوفمرب  تاـرين ١٢باإلفراا يف  يرحب - ١٠
عـــــن احملتجـــــزين وأســـــرى احلـــــرب، ويـــــدعو إىل ـواصـــــلة األطـــــراف اختـــــاذ تـــــدابري 

قيــــل حتــــول دون وصــــول جلنــــة الصــــليب األمحــــر الثقــــة وعــــدم وضــــع أي عرا بنــــاء
الدولية إىل مجيع األشخاص احملتجـزين لـدى مجيـع األطـراف فيمـا يتصـل بالنــزاع 

 املسلح؛
مجيع الدول واألطراف األخـرى املهتمـة علـى تيسـري عمليـة  حيث - ١١

املصــاحلة الوطنيــة واالـتنــاع عــن القيــام بــأي أعمــال قــد تــؤدي إىل تعقيــد عمليــة 
 السلم؛
باملســـاعدة اإلنســـانية الـــيت ســـبق تقـــدميها ويـــدعو الـــدول  يرحـــب - ١٢

 األـــماألعضــاء إىل زيــادة ـســامهاتا يف جهــود اإلغاـــة اإلنســانية الــيت تقــوم بــا 
 وغريها ـن املنظمات الدولية؛املتحدة 
لتنفيــذ دعمــاً  إناــاء صــندوق للتربعــاتالعــام  األـــنيإىل  يطلــب - ١٣

اللجنة املارتكة، وياجع الدول األعضاء على ألناطة دعماً  االتفاق، وخاصة
 املسامهة يف هذا الصندوق؛

 أن يبقي املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ١٤
ــــات شــــدَّد  وبعــــد التصــــويت ــــو فرنســــا واململكــــة املتحــــدة والوالي ممثل
املسـؤولية الرئيسـية عـن إجيـاد تسـوية سياسـية للنــزاع تقـع  املتحدة على أنَّ 

ـــة ــــرتبط  علـــى عـــاتق الطـــرفني الطـــاجيكيني نفســـيهما وأنَّ  ـســـتقبل البعث
إلجـــراء  خاصـــاً  بعمليـــة املصـــاحلة الوطنيـــة. وأعربـــوا عـــن إيالئهـــم اهتماــــاً 

انتخابــات حــرة ونزيهــة ولتعزيــز الدميقراطيــة يف طاجيكســتان. وذكــر ممثــل 
القرار الذي اختذه اللس ميثل خطوة رئيسية  أنَّ  ملتحدة حتديداً الواليات ا

  قائالً  ال جيب احلكم عليها حبجم البعثة اليت أناأها اللس تواً. وأضاف
 ١٩٩٥شــباط/فرباير  ٦وقـف إطــالق النـار جيــب متديـده إىل ـــا بعـد  إنَّ 

406Fإذا كان للبعثة أن تبقى إىل ـا بعد هذا التاريخ

٣٣. 
آخـــرون بإناـــاء البعثـــة وشـــددوا علـــى ضـــرورة أن ورحـــب ـتكلمـــون 

ـن التقدم حنو حتقيق املصاحلة  يتقيد الطرفان بالتزاـاتما وأن حيققا ـزيداً 
ــــة. ــــق يف امليــــدان وشــــدَّد  الوطني ي ــــى احلاجــــة إىل التعــــاون الـو بعضــــهم عل
ـــــني ـــــيت تعمـــــل يف طاجيكســـــتان. وأعـــــرب  ب البعثـــــة والقـــــوات األخـــــرى ال
ســيكون ـــن الضــروري أن تعمــل ـعــاً بأنـَّـه  عــن اعتقــادهمأيضــاً  الــبعض
ــــــــا يف املتحــــــــدة  األـــــــــمبعثــــــــة  ــــــــة ـــــــــؤمتر األـــــــــن والتعــــــــاون يف أوروب وبعث

ـــــن ـوقفيهمــــا املختلفــــني ويف ـــــا يتعلــــق بواليتيهمــــا  انطالقــــاً  دوشــــانيب،
407Fاملختلفتني

٣٤. 

________ 
(اململكـــة املتحـــدة)؛  ١٠و  ٩(فرنســـا)؛ والصـــفحتان  ٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة  ٣٣

 (الواليات املتحدة). ١١و  ١٠والصفحتان 
(إســـــــبانيا)؛  ١١(باكســـــــتان)؛ والصـــــــفحة  ٦و  ٥املرجـــــــع نفســـــــه، الصـــــــفحتان  ٣٤

 (األرجنتني). ١٢و  ١١والصفحتان 



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٧٨

  
 

: رســـالة ـوجَّهـــة ــــن الـــرئيس إىل ١٩٩٥شـــباط/فرباير  ٦املـــؤرخ  ررـالمقـــ
 األـني العام 

قـدَّم  )،١٩٩٤( ٩٦٨بـالقرار  وعمال ً  ،١٩٩٥شباط/فرباير  ٤يف 
408Fعــن احلالــة يف طاجيكســتانتقريــراً  األـــني العــام إىل اللــس

 ، أورد فيــه٣٥
ألناطة بعثة ـراقبـي األـم املتحـدة يف طاجيكسـتان وللجهـود الـيت سرداً 

اضـــطلع بـــا إلحـــراز تقـــدم يف املصـــاحلة الوطنيـــة. وذكـــر األــــني العـــام يف 
، زار ١٩٩٤كـانون األول/ديسـمرب   ٢١إىل  ١٢ه يف الفرتة ـن أنَّ التقرير 

وســكو وطاــقند إلجــراء ـاــاورات ـــع كبــار  ــه اخلــاص دوشــانيب ـو ـبعـو
املســـــؤولني يف هــــــذه العواصــــــم. وخــــــالل هــــــذه املاــــــاورات، أيــــــد رئــــــيس 
طاجيكستان فكـرة عقـد جولـة رابعـة ـبكـرة ــن املفاوضـات بـني الطـرفني 

طلب املبعو  اخلـاص، بناًء على  أيضاً، افقالطاجيكيني يف ـوسكو. وو 
شــــباط/فرباير  ٢٦علــــى تأجيــــل االنتخابــــات الربملانيــــة املقــــرر عقــــدها يف 

هم علـى املاـاركة فيهـا. غـري ١٩٩٥ ، على أن يعلن زعماء املعارضة عــز
باملااركة يف انتخابات برملانية يف  أن املعارضة الطاجيكية مل تبد اهتماـاً 

لعقـــــد  تلـــــك املرحلـــــة ورفضـــــت أن توافـــــق علـــــى اختيـــــار ـوســـــكو ـكانـــــاً 
409Fكــانون الثاين/ينــاير  ٢٧و  ٢٥املباحثــات. وبرســالتني ـــؤرختني 

، وافــق ٣٦
رئـــيس طاجيكســـتان وزعـــيم املعارضـــة، علـــى التـــوايل، علـــى متديـــد اتفـــاق 

مديــــد ملــــدة شــــهر طهــــران، ولكــــن املعارضــــة وافقــــت علــــى أن يكــــون الت
 فقط.  واحد

االـتثــــال  الطــــرفني املعنيــــني مل يتيحــــا لــــه إالَّ  وقــــال األـــــني العــــام إنَّ 
ـــواردة يف الفقـــرة  جزئيـــاً  ). ١٩٩٤( ٩٦٨ــــن القـــرار  ٣فقـــط للاـــروط ال

 ٦فكــــــال الطــــــرفني قــــــد وافقــــــا علــــــى متديــــــد لوقــــــف إطــــــالق النــــــار بعــــــد 
العمليـة السياسـية. ، وأعلنا التزاـهمـا باالسـتمرار يف ١٩٩٥شباط/فرباير 

ـــة  ولكـــن عـــدم اســـتعداد املعارضـــة لقبـــول ـوســـكو كمكـــان إلجـــراء اجلول
ــــني الطــــرفني الطــــاجيكيني جيعــــل األـــــني العــــام يف  ــــات ب ــــة للمحادـ التالي

املفاوضـات جيـري السـعي بـأنَّ  ـوقف ال يستطيع فيه إبالغ جملس األـن
ل احلالـة هلا يف الوقت الراهن علـى حنـو حثيـث. ويف نفـس الوقـت، ال تـزا

يف طاجيكســـتان ـتـــوترة وال ســـيما علـــى احلـــدود ــــع أفغانســـتان، وأــــرت 
ـــة االقتصـــادية تـــأـرياً  علـــى اجلهـــود الراـيـــة إىل حتقيـــق اســـتقرار  ســـلبياً  األـز

سياســي يف البلـــد وإكمـــال عمليـــة إعــادة الالجئـــني إىل وطـــنهم. واختـــتم 
تنفيـــذ اتفـــاق أناـــطة البعثـــة فيمـــا يتصـــل ب إنَّ قـــائًال  األــــني العـــام تقريـــره

طهران تعد عاـل استقرار هام يف البلد، رغم نواحي النقص اليت تكتنف 
 هذا االتفاق. وهذا األـر يعرتف به كال الطرفني الطـاجيكيني. ورغـم أنَّ 
انعقاد اجلولـة الرابعـة للمحادــات فيمـا بـني الطـرفني الطـاجيكيني ال يـزال 

ـصــممان علــى ـواصــلة  زاال يعلنــان أ�مــا ، فــإن كــال اجلــانبني ـــاـعطــالً 
ــــن مث، فهــــو يوصــــي  العمليــــة السياســــية حتــــت رعايــــة األـــــم املتحــــدة. ـو

آذار/  ٦باســتمرار وجــود البعثــة يف طاجيكســتان ملــدة شــهر آخــر، حــىت 
________ 

٣٥ S/1995/105 . 
 املرجع نفسه، املرفقان األول والثاين. ٣٦

ه سـيبذل كـل جهـد ممكـن ، علـى أن يكـون ــن املفهـوم أنـ١٩٩٥َّـارس 
ليــة يف هــذه الفــرتة ـــن أجــل احلصــول علــى ـوافقــة علــى إجــراء اجلولــة التا

410Fللمحادـات يف أقرب وقت

٣٧ . 
١٩٩٥411Fشـــــباط/فرباير  ٦وبرســـــالة ـؤرخـــــة 

، أبلـــــغ رئـــــيس اللـــــس ٣٨
 (بوتسوانا) األـني العام مبا يلي:

 ١٩٩٥/فرباير شـــباط ٤اطلـــع أعضـــاء جملـــس األــــن علـــى تقريـــركم املـــؤرخ 
 كــانون ١٦) املـؤرخ ١٩٩٤( ٩٦٨ـــن قـرار اللــس  ٣م اســتجابة للفقـرة واملقـدَّ 

 .١٩٩٤األول/ديسمرب 
ــــن التقريـــر باـــأن  ٣٢ويؤيـــد أعضـــاء اللـــس التوصـــية الـــواردة يف الفقـــرة 

اســــتمرار بعثــــة ـراقبـــــي األـــــم املتحــــدة يف طاجيكســــتان ملــــدة شــــهر آخــــر حــــىت 
ـن األــور احليويـة اسـتمرار اتفـاق وقـف إطـالق النــار ١٩٩٥آذار/ــارس  ٦ . ـو

أعضـــاء اللــــس، إذ  والتقيــــد الفعلـــي بــــه. إنَّ  ١٩٩٤أيلول/ســـبتمرب  ١٧املـــؤرخ 
)، حيثـــون الطـــرفني يف تلـــك األـنـــاء ١٩٩٤( ٩٦٨يعيـــدون تأكيـــد قـــرار اللـــس 

، ـــن خــالل اختــاذ خطــوات حمــددة، التزاـهمــا بعــدم حــل علــى أن يؤكــدا جمــدداً 
  بالوسائل السياسية، والتزاـهما باملصاحلة الوطنية وتعزيز الدميقراطية. النزاع إالَّ 

الة ـــــن الــــرئيس إىل األـــــني ـ: رســــ١٩٩٥س آذار/ـــــار  ٦املــــؤرخ  المقــــرر
 العام 

١٩٩٥412Fآذار/ـــارس  ٣برســالة ـؤرخــة 

، أبلــغ األـــني العــام رئــيس ٣٩
ه، للمحافظة على استمرار العمليـة السـلمية، الـتمس ــن وكيـل اللس أنَّ 

األـني العام، السيد الدو أخييو، إجراء ـااورات ـع املسؤولني باالحتـاد 
ـــــة طاجيكســـــتان  واملعارضـــــة الطاجيكيـــــة بـــــدف حســـــم الروســــي وحكـو

وعــدها  املســائل املتعلقــة مبكــان اجلولــة الرابعــة للمحادـــات الطاجيكيــة ـو
وجــــدول أعماهلــــا، وكــــذلك بــــدف التمــــاس املوافقــــة علــــى متديــــد وقــــف 
إطالق النار. وأـناء تلك املااورات متكن السيد أخييـو ــن التوصـل إىل 

ـــار حـــ ـــد اتفـــاق وقـــف إطـــالق الن نيســـان/أبريل  ٢٦ىت اتفـــاق باـــأن متدي
يســـتمر وجــود بعثـــة  بــأن ه يوصــي لـــذلك. وقــال األــــني العــام إنَّـــ١٩٩٥

، ١٩٩٥نيســان/أبريل  ٢٦ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف طاجيكســتان حــىت 
). وسـوف ١٩٩٤( ٩٦٨على أساس الوالية املنصوص عليهـا يف القـرار 

 يرجع إىل اللس لدى اختتام ـهمة السيد أخييو. 
١٩٩٥413Fآذار/ـــــــارس  ٦وبرســــــالة ـؤرخــــــة 

، أبلــــــغ رئــــــيس اللــــــس ٤٠
 (الصني) األـني العام مبا يلي: 

املتعلقــة  ١٩٩٥آذار/ـــارس  ٣رســالتكم املؤرخــة بــأنَّ  أتاــرف بــإبالغكم
 لع عليها أعضاء اللس.ببعثة ـراقبـي األـم املتحدة يف طاجيكستان قد اطَّ 

________ 
٣٧ S/1995/105 ٣٢، الفقرة . 
٣٨ S/1995/109 . 
٣٩ S/1995/179 . 
٤٠ S/1995/180. 
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اســـتمرار ويؤيــد أعضــاء اللــس توصــيتكم، يف ضــوء اتفــاق الطــرفني علــى 
 ٢٦يســـــتمر وجـــــود البعثـــــة يف طاجيكســـــتان حـــــىت  بـــــأن وقـــــف إطـــــالق النـــــار،

. وإذ يعيد أعضـاء اللـس التأكيـد علـى قـرار جملـس األــن ١٩٩٥نيسان/أبريل 
)، فــإ�م حيثــون الطــرفني يف غضــون ذلــك علــى تســوية املاــاكل ١٩٩٤( ٩٦٨

اجيكيــة بــدف املتبقيــة فيمــا يتعلــق برتتيــب عقــد اجلولــة الرابعــة للمحادـــات الط
 التوصل إىل تسوية سياسية للنزاع. 

كم العودة إىل  اللـس لـدى اختتـام بعثـة الـدو ويرحب أعضاء اللس بعـز
 و، وكيل األـني العام، ـتطلعني إىل ورود تقرير ـنكم يف ذلك الوقت. أخيي

): بيـــان ــــن ٣٥١٥(اجللســـة  ١٩٩٥نيســـان/أبريل  ١٢املـــؤرخ  ررـالمقـــ
 الرئيس 

، ١٩٩٥نيســـــــــــــان/أبريل  ١٢، املعقـــــــــــــودة يف ٣٥١٥يف اجللســـــــــــــة 
اسـتأنف جملــس األــن نظــره يف البنـد. وبعــد إقـرار جــدول األعمـال، دعــا 

طلبـــه، إىل املاــــاركة يف املناقاــــة بنــــاًء علــــى  اللـــس ممثــــل طاجيكســـتان،
ــــــ ه الـــــرئيس (اجلمهوريــــــة بـــــدون أن يكــــــون لـــــه احلــــــق يف التصـــــويت. ووجَّ

آذار/ـــارس  ٢٧رســالتني ـــؤرختني  التاــيكية) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل
414Fــــــوجهتني إىل األــــــني العـــــام ١٩٩٥نيســـــان/أبريل  ١٠ و

ـــــل  ٤١ ــــــن ممث
طاجيكســـــتان وممثلـــــة كازاخســـــتان، علـــــى التـــــوايل. ويف الرســـــالة املؤرخـــــة 

أحالـــت ممثلـــة كازاخســـتان نـــص بيـــان صـــادر  ١٩٩٥نيســـان/أبريل  ١٠
ت وزارة خارجيــــة كازاخســــتان تعلــــن فيــــه احتجاجهــــا علــــى الســــلطا عــــن

الرمسية يف أفغانستان للهجوم الذي شنته قوات املعارضـة الطاجيكيـة ــن 
أراضــــــــــــــي أفغانســــــــــــــتان علــــــــــــــى القــــــــــــــوات الكازاخســــــــــــــتانية والروســــــــــــــية 

املرابطة على احلـدود ممـا أسـفر عـن ـصـرع وإصـابة عـدد ــن  والطاجيكية
 تلك القوات. 

415Fمث أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اللس

٤٢ : 
عن قلقه العميق إزاء تصعيد األناطة العسـكرية علـى  يعرب جملس األـن

احلــــدود الطاجيكيــــة األفغانيــــة، الــــذي أســــفر عــــن خســــائر فادحــــة يف األرواح. 
ويــذكِّر اللـــس الطــرفني، يف هـــذا الصــدد، بالتزاـاتمـــا بضــمان ســـالـة املبعـــو  

 اخلاص لألـني العام ومجيع أفراد األـم املتحدة اآلخرين. 
األناــــــطة املســــــلحة الــــــيت تقــــــوم بــــــا املعارضــــــة  ة أنَّ ويعتقــــــد اللــــــس بقــــــو 

أيلول/سـبتمرب  ١٧الطاجيكية، ـنتهكة بذلك اتفـاق وقـف إطـالق النـار املـؤرخ 
، ــــن شـــأ�ا أن تعـــرِّض للخطـــر احلـــوار فيمـــا بـــني الطـــاجيكيني وعمليـــة ١٩٩٤

تها. وإذ يالحظ اللس االنتهاكات األخـرية لالتفـاق أيضاً  املصاحلة الوطنية بـر
ية، فإنَّ  ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٧ؤرخ امل ه يطلب إىل ـن جانب القوات احلكـو

ــة طاجيكســتان االلتــزام الصــارم مبــا تعهــدتا بــه ـــن  املعارضــة الطاجيكيــة وحكـو
التزاـات مبوجب ذلـك االتفـاق، ويطلـب إىل املعارضـة الطاجيكيـة بوجـه خـاص 

 . ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٢٦متديد االتفاق لفرتة طويلة بعد 

________ 
٤١ S/1995/225  وS/1994/283. 
٤٢ S/PRST/1995/16 . 

هــه األـــني العــام إىل الطــرفني النــداء الــذي وجَّ كــاـًال   ؤيــد اللــس تأييــداً وي
الطــــاجيكيني والبلــــدان األخــــرى املعنيــــة ـــــن أجــــل ضــــبط الــــنفس وبــــذل أقصــــى 
جهودهــا ملواصــلة احلــوار السياســي وعقــد اجلولــة املقبلــة ـــن احملادـــات يف أقــرب 

ة طاجيكستان  واملعارضة الطاجيكية وقت ممكن. ويرحب اللس مبوافقة حكـو
علــى اقــرتاح املبعــو  اخلــاص لألـــني العــام بعقــد اجتمــاع عاجــل رفيــع املســتوى 

 تاـــــــجع علـــــــى ملمثليهمـــــــا يف ـوســـــــكو. وهـــــــو يطلـــــــب إىل بلـــــــدان املنطقـــــــة أالَّ 
يف الِســــــلم  بــــــأي أناــــــطة يكــــــون ـــــــن شــــــأ�ا تعقيــــــد أو عرقلــــــة عمليــــــة القيــــــام

 طاجيكستان. 
ــــــــد اللــــــــس تأكيــــــــد قــــــــراره  كــــــــانون   ١٦) املــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٦٨وإذ يعي

ه حيــــث الطــــرفني ـــــرة أخــــرى علــــى أن يؤكــــدا ـــــن ، فإنَّــــ١٩٩٤األول/ديســــمرب 
جديد، ـن خـالل خطـوات ـلموسـة، التزاـهمـا حبـل النـزاع بالوسـائل السياسـية 
دون غريهـــا. ويكـــرر اللـــس طلبـــه للطــــرفني عقـــد اجلولـــة الرابعـــة ــــن احملادـــــات 

األســـــاس الـــــذي اتـفـــــق عليـــــه خـــــالل  الطاجيكيـــــة املاـــــرتكة، دون إبطـــــاء، علـــــى
 اجلوالت السابقة ـن املااورات. 

: رسالة ـوجَّهة  ـن الرئيس إىل ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٢٦املؤرخ  ررـــالمق
 األـني العام
١٩٩٥416Fنيســـــان/أبريل  ٢٦برســـــالة ـؤرخـــــة 

، أبلـــــغ األــــــني العـــــام ٤٣
ـه اخلـاص لطاجيكسـتان يواصـل إجـراء املفاوضـات  جملس األــن أنَّ  ـبعـو

رفيعة املستوى فيما بـني الطـرفني الطـاجيكيني الـيت بـدأت يف ـوسـكو يف 
باــــأن متديــــد وقــــف إطــــالق النــــار، وجــــدول  ١٩٩٥نيســــان/أبريل  ١٩

وعدها  أعمال جولة رابعة ـن احملادـات فيما بني الطرفني الطاجيكيني ـو
كا�ــــا. ولكــــن يف تلــــك املر  زالــــت النتيجــــة غــــري ـؤكــــدة. ويف  حلــــة ـــــاـو

غضون ذلك يوصي األـني العام باستمرار بعثة ـراقبـي األـم املتحدة يف 
ـــــاح للمجلـــــس فرصـــــة وفقـــــاً  طاجيكســـــتان يف العمـــــل لواليتهـــــا إىل أن تت

ـــــــــة يف طاجيكســـــــــتان، عمـــــــــًال بـــــــــالقرار  ـــــــــره عـــــــــن احلال الســـــــــتعراض تقري
ـــر لينظـــر فيـــه ١٩٩٤( ٩٨٦ اللـــس بعـــد عـــودة )، وســـيقّدم ذلـــك التقري

ه اخلاص إىل املقر بقليل.   ـبعـو
١٩٩٥نيســــان/أبريل  ٢٦وبرســـالة ـؤرخـــة  417F

، أبلـــغ رئـــيس اللــــس ٤٤
 األـني العام مبا يلي: 

ــ ١٩٩٥نيســان/أبريل  ٢٦رســالتكم املؤرخــة بــأنَّ  ياــرفين أن أبلغكــم ه ـوجِّ
 إليها انتباه أعضاء جملس األـن. 

إزاء عــدم إحــراز تقــدم كــاف يف وياــعر أعضــاء جملــس األـــن ببــالغ القلــق 
كم اخلــاص، وإزاء اســتمرار األناــطة  حمادـــات ـوســكو الــيت جتــري برعايــة ـبعـــو
العســــكرية علــــى احلــــدود الطاجيكيــــة األفغانيــــة. لــــذلك يهيــــب أعضــــاء اللــــس 
بــالطرفني واجلهــات األخــرى املعنيــة بــاألـر أن تعمــل علــى جنــاح الســرعة حلســم 

بتمديــد وقـــف إطــالق النــار ووضــع الرتتيــب الـــالزم فيمــا يتعلــق املعلَّقــة  املســائل
املسـؤولية  لعقد جولـة رابعـة ــن احملادــات. ويؤكـد أعضـاء اللـس ــرة أخـرى أنَّ 

________ 
٤٣ S/1995/331 . 
٤٤ S/1995/332 . 
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األوىل عـــن حســـم اخلالفـــات تقـــع علـــى عـــاتق الطـــرفني الطـــاجيكيني نفســـيهما. 
وحيـــث أعضـــاء اللـــس هـــذين الطـــرفني علـــى االـتثـــال الصـــارم لاللتزاــــات الـــيت 

 .١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٧مبقتضى اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ  تعهدا با
 ) ياـــري أعضـــاء اللـــس إىل أنَّ ١٩٩٤( ٩٦٨ــــع أحكـــام القـــرار  ومتاـــياً 

لناـر بعثـة ـراقبــي األـــم ضـرورياً  وقـف إطـالق النـار الفعلـي كـان ومل يــزل شـرطاً 
 املتحدة يف طاجيكستان. 

 البعثــة يف طاجيكســتان، رهنــاً ويوافــق أعضــاء اللــس علــى اســتمرار وجــود 
 بقرار الحق يتخذه اللس بعد النظر يف تقريركم املقبل. 

): بيــــــان ـــــــن ٣٥٣٩(اجللســــــة  ١٩٩٥أيار/ـــــــايو  ١٩املـــــؤرخ  المقــــــرر
 الرئيس
قــدَّم  )،١٩٩٤( ٩٦٨بــالقرار  وعمــال ً  ،١٩٩٥أيار/ـــايو  ١٢يف 

418Fعــن احلالــة يف طاجيكســتانتقريــراً  األـــني العــام إىل اللــس

 أورد فيــه، ٤٥
ـــه اخلـــاص لتمهيـــد الطريـــق لعقـــد اجلولـــة ســـرداً  للجهـــود الـــيت يبـــذهلا ـبعـو

ـااورات رفيعـة  الرابعة ـن احملادـات بني الطرفني الطاجيكيني. وقال إنَّ 
املستوى ـعقدت بالفعل يف ـوسكو حتـت رعايـة األــم املتحـدة يف الفـرتة 

صدار بيان . وانتهت املااورات بإ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٢٦إىل  ١٩ـن 
ــــان ــــه اجلانب 419Fـاــــرتك أعــــاد في

ــــق  ٤٦ ــــزاع وحتقي ــــد التزاـهمــــا بتســــوية الن تأكي
املصاحلة الوطنية يف طاجيكستان ـن خالل الوسائل السلمية والسياسية 
دون غريهـــا، علـــى أســـاس التنـــازالت املتبادلـــة واحللـــول التوفيقيـــة؛ ومتديـــد 

؛ ١٩٩٥يار/ـــايو أ ٢٦صــالحية اتفــاق طهــران ملــدة شــهر واحــد لغايــة 
واتفقــا علــى تــدابري لتعزيــز دور اللجنــة املاــرتكة؛ وناشــدا الــدول األعضــاء 

جنــة املاــرتكة ـــن خــالل الصــندوق يف األـــم املتحــدة تــوفري دعــم ـــايل للَّ 
ـــــة  االســـــتئماين الـــــذي أناـــــأته األــــــم املتحـــــدة؛ ووافقـــــا علـــــى عقـــــد جول

ــــــــن  احملادــــــــات الرابعـــــــة بـــــــني الطـــــــرفني الطـــــــاجيكيني يف أملـــــــايت ابتـــــــداءً 
، وعلـــــى أن تـــــدرا يف جـــــدول أعماهلـــــا املســـــائل ١٩٩٥أيار/ــــــايو  ٢٢

الدســـــتورية اجلوهريـــــة وتوطيـــــد أركــــــان دولـــــة طاجيكســـــتان، كمـــــا جــــــرى 
حتديـــدها يف أـنـــاء اجلولـــة األوىل للمحادــــات بـــني الطـــرفني الطـــاجيكيني 

 . ١٩٩٤اليت ـعقدت يف ـوسكو يف نيسان/أبريل أبريل 
العواـــــل تــــآلف خــــالل الاــــهور ـــــن عــــدداً  وقــــال األـــــني العــــام إنَّ 

الثالـــة املاضــية وأدى إىل خلــق ـصــاعب شــديدة أـــام العمليــة السياســية 
ع ذلك تو  فر نتيجة االيت حتاول األـم املتحدة دفعها يف طاجيكستان، ـو

املااورات ـسوغات لألـم املتحدة ملواصلة جهودها واإلبقـاء علـى بعثـة 
 ميكــــن حتقيــــق تقــــدم يف ـراقبيهـــا يف طاجيكســــتان. ويف الوقــــت نفســــه مل

املسائل املوضوعية الـيت ــا زال الطرفـان ـنقسـمني باـأ�ا. ويف ـوسـكو، 
ـــه اخلـــاص بوضــــوح وجهـــة نظـــر األـــــم املتحـــدة الـــيت تــــرى أنَّ   نقـــل ـبعـو
املسـؤولية األوىل عــن حـل اخلالفــات بـني الطــرفني الطـاجيكيني تقــع علــى 

األـــم املتحــدة يف  اســتمرار ـاــاركة ووجــود عــاتق الطــرفني نفســيهما وأنَّ 
________ 
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طاجيكستان يعتمد على الطريقة الـيت يتحمـل بـا الطرفـان ـسـؤوليتهما. 
وترتكـــز التوقعـــات يف هـــذا االجتـــاه علـــى جولـــة احملادــــات الرابعـــة املرتقبـــة 
واالجتمــــــاع املقــــــرر بــــــني رئــــــيس طاجيكســــــتان ورئــــــيس حركــــــة اإلحيــــــاء 
اإلســـــــــالـي يف طاجيكســـــــــتان. ويف غضـــــــــون ذلـــــــــك تظـــــــــل احلالــــــــــة يف 

يكستان ـاوبة بالتوتر خاصة علـى احلـدود ــع أفغانسـتان. وأهـاب طاج
األـني العام بالطرفني الطـاجيكيني أن ميتـثال بدقـة االلتزاــات الـيت تعهـدا 

، وأن ميتنعـا عـن اختـاذ أي خطـوات كـاـالً تنفيـذاً   با بتنفيذ اتفاق طهران
الـيت الِسـلم  ـن شأ�ا أن تؤدي إىل تفـاقم احلالـة الراهنـة أو تعقيـد عمليـة

علــــى أمهيـــة تعزيـــز اللجنــــة شـــدَّد  متـــر مبنعطـــف حـــرا. ويف هــــذا الصـــدد،
املاـــرتكة ومتكينهـــا ــــن القيـــام بالـــدور الرئيســـي الـــذي يتوخيـــه هلـــا اتفـــاق 
طهران. ودعا السلطات والقوات العاـلة يف املنطقة إىل التعاون التام ــع 

يكستان يف النهوض اللجنة املارتكة وبعثة ـراقبـي األـم املتحدة يف طاج
 باملسؤوليات املهمة املنوطة بما. 

، أدرا ١٩٩٥أيار/ـــــــــايو  ١٩يف  ة، املعقــــــــود٣٥٣٩ويف اجللســــــــة 
جملــس األـــن تقريــر األـــني العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول 

طلبه، إىل املااركة يف بناًء على  األعمال دعا اللس ممثل طاجيكستان،
 ه احلق يف التصويت. املناقاة بدون أن يكون ل

ــ  ٢٧ه الــرئيس (فرنســا) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل رســالة ـؤرخــة ووجَّ
، ـوجَّهـــــــة إىل األــــــــني العـــــــام ــــــــن ممثـــــــل االحتـــــــاد ١٩٩٥نيســـــــان/أبريل 

420Fالروســــــــي

 ٢٦، حييــــــــل بــــــــا نــــــــص البيــــــــان املاــــــــرتك الصــــــــادر بتــــــــاريخ ٤٧
ــة طاجيكســتان واملعارضــة الطاجيكيــة.  ١٩٩٥نيســان/أبريل  عــن حكـو

بــــني أعضــــاء ـأجريــــت  لــــه، يف أعقــــاب ـاــــاوراتقــــد أـذن  هن أنَّــــمث أعلــــ
421Fيديل بالبيان التايل نيابة عن اللسبأنَّ  اللس،

٤٨: 
عـن  ١٩٩٥أيار/ــايو  ١٢نظر جملس األـن يف تقرير األـني العام املـؤرخ 

 احلالة يف طاجيكستان. 

ـــة طاجيكســـتان ويرحـــب اللـــس بالبيـــان املاـــرتك الـــذي وقَّ  عـــه وفـــد حكـو
، نتيجــــة ١٩٩٥نيســــان/أبريل  ٢٦ووفــــد املعارضــــة الطاجيكيــــة يف ـوســــكو يف 

علــى ـســتوى رفيــع عــن طريــق املســاعي احلميــدة الــيت ـأجريــت  للماــاورات الــيت
ـــــيت  بـــــذهلا املبعـــــو  اخلـــــاص لألــــــني العـــــام، ومبســـــاعدة ممثلـــــي مجيـــــع البلـــــدان ال

ـــــة املاـــــرتكة. ويتوقـــــع ال شـــــاركت لـــــس بصـــــفة ـراقـــــب يف احملادــــــات الطاجيكي
ــــذ ــــد، بوجــــه  التنفي ــــيت مت التوصــــل إليهــــا يف ـوســــكو ويؤي الكاـــــل لالتفاقــــات ال

أيار/ــايو  ٢٢خاص، عقد اجلولة الرابعة ـن احملادــات الطاجيكيـة املاـرتكة يف 
يف تعاونـــــــــــاً كـــــــــــاـًال  ، وهـــــــــــو يرجـــــــــــو أن يتعـــــــــــاون الطرفـــــــــــانيتيف أملـــــــــــا ١٩٩٥
 احملادـات. هذه

بعـو  اخلـاص لألــني العـام، وعلـى ويثين اللس على اجلهود اليت بـذهلا امل
االحتـــاد الروســـي الـــذي استضـــاف احملادـــــات وعلـــى مجيـــع البلـــدان املراقبـــة الــــيت 
أسهمت بصورة هاـة يف وصول احملادـات الطاجيكيـة املاـرتكة الرفيعـة املسـتوى 

________ 
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إىل نتيجــــــة  ١٩٩٥نيســـــان/أبريل  ٢٦إىل  ١٩الـــــيت عقـــــدت يف ـوســـــكو ــــــن 
 إجيابية. 

لــق إزاء األعمــال الــيت قــام بــا اجلانبــان خــالل األشــهر ويســاور اللــس الق
كمـــا ورد يف تقريـــر   الِســـلم، الثالــــة املاضـــية، والـــيت أــــارت العقبـــات أــــام عمليـــة

ة إىل أن يتوصـل الطرفـان الطاجيكيـان األـني العام. ويؤكد اللـس احلاجـة امللحَّـ
بتحقيــــق إىل حــــل لنزاعهمــــا وأن يؤكــــدا، باختــــاذ خطــــوات ـلموســــة، التزاـهمــــا 

لمية البحتــة وعلــى املصــاحلة الوطنيــة يف البلــد عــن طريــق الوســائل السياســية الِســ
أســاس التنــازالت املتبادلــة واحللــول التوافقيــة. ويف هــذا الســياق، يرحــب اللــس 
باتفـــــــاق رئـــــــيس مجهوريـــــــة طاجيكســـــــتان وزعـــــــيم حركـــــــة اإلحيـــــــاء اإلســــــــالـي 

 ١٩إىل  ١٧ـــــــن طاجيكســــــتان علــــــى عقــــــد اجتمــــــاع يف كــــــابول يف الفــــــرتة  يف
 .١٩٩٥أيار/ـايو 

، ولـذلك فهـو ويالحظ اللس بقلـق توقـف ناـاط اللجنـة املاـرتكة ــؤخراً 
يرحـــب بقـــرار الطـــرفني تعزيـــز اللجنـــة وآليتهـــا لرصـــد اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار 

بــــــــالتزام بعــــــــض الــــــــدول أيضــــــــاً  . ويرحــــــــب١٩٩٤أيلول/ســــــــبتمرب  ١٧ املــــــــؤرخ
ـــــذي أناـــــأه األــــــني العـــــامباملســـــامهة يف صـــــندوق التربعـــــات  األعضـــــاء وفقـــــاً  ال
ــــــى ١٩٩٤( ٩٦٨ للقــــــرار )، ويكــــــرر تاــــــجيعه للــــــدول األعضــــــاء األخــــــرى عل

 املسامهة فيه. 
ويطلــــــــب اللـــــــــس إىل الطـــــــــرفني االتفـــــــــاق علـــــــــى متديـــــــــد اتفـــــــــاق وقـــــــــف 

ـــــار إطـــــالق ـــــق  ١٩٩٤أيلول/ســـــبتمرب  ١٧املـــــؤرخ  الن ـــــى حتقي لفـــــرتة هاــــــة، وعل
ـــــــري تقـــــــدم ـــــــة الرابعـــــــة ــــــــن احملا كب ـــــــة املاـــــــرتكة، خـــــــالل اجلول ـــــــات الطاجيكي دـ
املســـــــــــائل املؤسســـــــــــية األساســـــــــــية، ودعـــــــــــم كيـــــــــــان دولـــــــــــة  باـــــــــــأن ســـــــــــيما ال

احملــــــــدد يف جــــــــدول األعمـــــــال املتفــــــــق عليــــــــه خــــــــالل  بالاــــــــكل طاجيكســـــــتان
. ويؤكـــــد اللـــــس أن اـتثـــــال الطـــــرفني ١٩٩٤نيســـــان/أبريل  ـوســـــكو يف جولـــــة
ح احلـــــوار ــــــا عقـــــداه ــــــن التزاــــــات شـــــرط ضـــــروري لنجـــــا  جلميـــــع تاــــــاً  اـتثـــــاالً 

 السياسي. 
باملالحظـــة الـــيت أبـــداها األــــني العـــام يف تقريـــره عـــن علمـــاً  وحيـــيط اللـــس

وجود ـا يدعو إىل ـواصلة اجلهود اليت تبذهلا األــم املتحـدة واإلبقـاء علـى بعثـة 
ر برأيـه يف أن متديـد وقـف إطـالق ـراقبـي األـم املتحـدة يف طاجيكسـتان، ويـذكِّ 

 النار أـر ضروري لتحقيق هذه الغاية. 

): القــــــرار ٣٥٤٤(اجللســــــة  ١٩٩٥حزيران/يونيــــــه  ١٦املــــــؤرخ  ررــــــــالمق
١٩٩٥( ٩٩٩ ( 
 ٩٦٨ـــن القــرار  ٤بــالفقرة  وعمــال ً  ،١٩٩٥حزيران/يونيــه  ١٠يف 
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أورد ، ٤٩
لالجتمــاع الــذي عقــد بــني رئــيس طاجيكســتان ورئــيس حركــة ســرداً  فيــه

 ١٩إىل  ١٧اإلحياء اإلسالـي يف طاجيكستان يف كابول يف الفـرتة ــن 
ـــــات بـــــني الطـــــرفني ١٩٩٥أيار/ــــــايو  ـــــة الرابعـــــة ــــــن احملادـ ، وعـــــن اجلول

أيار/ــــــايو إىل  ٢٢الطـــــاجيكيني الـــــيت ـعقـــــدت يف أملـــــايت يف الفـــــرتة ــــــن 
________ 

٤٩ S/1995/472  وCorr.1 ًيقــة  . وانظــر أيضــا الصــادرة  S/1995/472/Add.1الـو
 . ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١٢بتاريخ 

. وذكر األـني العام، فيما يتعلق باجلولـة الرابعـة، ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١
الطــــــرفني أجريــــــا، ألول ـــــــرة ، ـناقاــــــة ـتعمقــــــة للقضــــــايا املؤسســــــية  أنَّ 

اجلوهريـة وتوطيـد دعـائم الدولــة يف طاجيكسـتان، كمـا ـحـددت يف جولــة 
ـع ١٩٩٤احملادـات األوىل اليت ـعقـدت يف ـوسـكو يف نيسـان/أبريل  . ـو

الطرفني مل يتمكنا ـن التوصل إىل قرارات ـقبولة ـن جانبيهما باأن  أنَّ 
هذه القضايا املعقدة، فقد أكد التزاـهمـا بالبحـث عـن حلـول عمليـة يف 
املســتقبل. وانتهــت احملادـــات باعتمــاد بيــان ـاــرتك رحــب فيــه اجلانبــان، 
 ٢٦يف مجلــة أـــور، بقــرار قمــة كــابول متديــد العمــل باتفــاق طهــران لغايــة 

، وكفالــة العــودة الطوعيــة واملأـونــة والكرميــة جلميــع ١٩٩٥/أغسـطس آب
ـــاً  ـــارهم، وطالب املبعـــو   الالجئـــني واملاـــردين داخـــل طاجيكســـتان إىل دي

اخلاص لألـني العام مبواصلة ـساعيه احلميدة ـن أجل التوصـل إىل حـل 
 سلمي للنزاع. 

نتــــائج االجتمــــاع بــــني رئــــيس طاجيكســــتان  وقــــال األـــــني العــــام إنَّ 
ورئـــيس حركـــة اإلحيـــاء اإلســـالـي يف كـــابول ونتـــائج اجلولـــة الرابعـــة بـــني 
الطرفني الطاجيكيني خطوة صغرية ولكنها إجيابية صوب حتقيق املصاحلة 

يف طاجيكســتان. ورغــم ذلــك، مل يـنجــز تقــدم الِســلم  الوطنيــة واســتتباب
انقضت شهراً  ١٤يـذكر يف ـعاجلة النتائج السياسية اجلوهرية خالل فرتة 

ـــــة األوىل للمحادــــــات بـــــني الطـــــرفني الطـــــاجيكيني يف  ـنـــــذ انعقـــــاد اجلول
. وال تــزال احلالــة يف طاجيكســتان، وعلــى حــدودها ١٩٩٤نيســان/أبريل 

ــة االقتصــادية املتفاقمــة أـــر ســليب  ـــع أفغانســتان، ـتــوترة، وال يــزال لألـز
 ه ينبغير ـن أنَّ على حماوالت حتقيق استقرار سياسي يف هذا البلد. وحذَّ 

 يضيع أي وقت ـن أجل حتقيـق تقـدم يف عمليـة املصـاحلة الوطنيـة يف أّال 
رئــــــيس طاجيكســــــتان ورئــــــيس حركــــــة اإلحيــــــاء  طاجيكســــــتان، ـناشــــــداً 

اإلســـالـي أن يواصـــال حوارمهـــا املباشـــر، الـــذي ســـيكون وســـيلة أساســـية 
 لبنـــاء الثقـــة املتبادلـــة ودفـــع احلـــل السياســـي الاـــاـل. وذكـــر األــــني العـــام

ـــأنَّ  انقـــرَّ طـــرفني الطـــاجيكيني يـ أن الأيضـــاً  ــــي األــــم املتحـــدة ب بعثـــة ـراقب
طاجيكســـــتان تقـــــوم بـــــدور أساســـــي يف احتـــــواء النـــــزاع. وهـــــو يعتقـــــد  يف
لألــــم املتحـــدة أن تـــرد باإلجيـــاب علـــى طلبهمـــا املســـاعدة يف  ينبغـــي هأنَّـــ

ـــــــــن مث، فإنَّـــــــــ تنفيـــــــــذ يقـــــــــوم بـــــــــأنَّ  ه يوصـــــــــيوقـــــــــف إطـــــــــالق النـــــــــار. ـو
واليــــــــــة بعثــــــــــة ـراقبـــــــــــي األـــــــــــم املتحــــــــــدة يف بتمديــــــــــد  األـــــــــــن جملــــــــــس

كــــــانون األول/ديســــــمرب  ١٦أشــــــهر أخــــــرى لغايــــــة  لســــــتة طاجيكســـــتان
فريــق ـــن بعثــة ـراقبـــي زْع وَ  ه يــرى أمهيــة أن جيــريإنَّــ أيضــاً  ، وقــال١٩٩٥

مبوافقــــــة  طاجيكســــــتان إىل مشــــــال أفغانســــــتان رهنــــــاً  األـــــــم املتحــــــدة يف
لــــــس هــــــذا االقــــــرتاح ـــــــن يقــــــر البــــــأنَّ  ويوصــــــي الســــــلطات األفغانيــــــة،

 املبدأ. حيث

، ١٩٩٥حزيران/يونيـــــــــــه  ١٦، املعقـــــــــــودة يف ٣٥٤٤ويف اجللســـــــــــة 
جملـــــــس األــــــــن تقريـــــــر األــــــــني العـــــــام يف جـــــــدول أعمالـــــــه. وبعـــــــد  أدرا
ـــــل طاجيكســـــتان، إقـــــرار ـــــس ممث ـــــى  جـــــدول األعمـــــال دعـــــا الل ـــــاًء عل بن
ـــــــــطلب ـــــــــإىل املا ه،ــ ـــــــــاركة يف املناقاـــ ـــــــــة بــــ ــــــــه ــ احلــــــــق يف دون أن يكــــــــون ل
 ويت. ـــالتص



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٨٢

  
 

ه الرئيس (أملانيا) انتباه أعضاء اللس إىل ـاروع قرار كـان قـد ووجَّ 
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٥٠ . 
 وحتـــــــد  ممثـــــــل االحتـــــــاد الروســـــــي قبـــــــل التصـــــــويت فقـــــــال، تعلـــــــيالً 

ــــي األــــم املتحـــدة يف  للتصـــويت، إنَّ  األناـــطة الـــيت تقـــوم بـــا بعثـــة ـراقب
ـل هام يف استقرار احلالة يف طاجيكستان وعلى احلدود طاجيكستان عا
تـيّســر التنفيــذ النــاجح لالتفاقــات املعقــودة  األفغانيــة، وهــي -الطاجيكيــة 

بـــني الطـــرفني الطـــاجيكيني. ومثـــة حاجـــة إىل زيـــادة تعزيـــز قـــدرات البعثـــة، 
وخباصــة ـــن حيــث عــدد أفرادهــا. ويؤيــد االحتــاد الروســي بناــاط اقــرتاح 

وحدة خاصة تابعة بَوزْع  القيام، مبوافقة السلطات األفغانية،األـني العام 
ه لبعثة ـراقبــي األــم املتحـدة يف طاجيكسـتان يف مشـال أفغانسـتان. ووجَّـ
املـــتكلم انتبـــاه األعضـــاء إىل النـــداءات املتكـــررة الصـــادرة عـــن القيـــادة يف 
طاجيكســتان وعــن الــدول املســامهة بقــوات يف قــوة حفــظ الســالم التابعــة 

عمليــــة كاـلـــــة لألـــــم املتحـــــدة يف بـــــَوزْع  بطــــة الــــدول املســـــتقلة للقيــــاملرا
ـــة األــــم املتحـــدة وقـــوة  طاجيكســـتان. وقـــال إنَّ  يـــق بـــني بعث التعـــاون الـو

حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة عاـل هام الستقرار احلالة يف 
ــع ذلــك، ـــن الواضــح أنَّ  لطــرفني التنفيــذ اجلــاد والتــام ـــن ِقبــل ا البلــد. ـو

جلميــع االلتزاـــات الــيت تعهــدا بــا هــو وحــده الــذي ـــن شــأنه أن يهيــا 
يفضــــي إىل إجــــراء حـــــوار باــــأن املســــائل الدســــتورية والسياســـــية  ـناخــــاً 
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٥١ . 

وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 
 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٥( ٩٩٩القرار 

 ،جملس األـن إنَّ 

كــــــانون األول/ديســــــمرب   ١٦) املــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٦٨إىل قــــــراره  ياــــــريإذ 
 ٢٣، و ١٩٩٢تاـــــرين األول/ أكتـــــوبر  ٣٠وبيانـــــات رئيســـــه املؤرخـــــة  ١٩٩٤

تاـــــــــــــــــــرين  ٨، و ١٩٩٤أيلول/ســـــــــــــــــــبتمرب  ٢٢، و ١٩٩٣آب/أغســـــــــــــــــــطس 
ــــــــــــــــالث أيار/ــــــــــــــــايو  ١٩، و ١٩٩٥نيســـــــــــــــان/أبريل  ١٢ ، و١٩٩٤اين/نوفمرب ــ

١٩٩٥ ، 

 حزيران/يونيه،  ١٠العام املؤرخ  يف تقرير األـني وقد نظر

ـــــد ـــــة طاجيكســـــتان وســـــالـة  وإذ يؤكـــــد ــــــن جدي التزاــــــه بســـــيادة مجهوري
ة حدودها،   أراضيها وحـر

ـــــة  وإذ يرحـــــب ـــــيس مجهوري ـــــني رئ ـــــة لالجتمـــــاع املعقـــــود ب ـــــائج اإلجيابي بالنت
طاجيكستان وزعيم حركة اإلحياء اإلسالـي يف طاجيكستان املعقود يف كابول 

، ونتائج اجلولة الرابعـة للمحادــات ١٩٩٥أيار/ـايو  ١٩إىل  ١٧يف الفرتة ـن 
أيار/ـــــــــايو إىل  ٢٢الطاجيكيــــــــة املاــــــــرتكة املعقــــــــودة يف أملــــــــايت يف الفــــــــرتة ـــــــــن 

 ، ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١

________ 
٥٠ S/1995/186 . 
٥١ S/PV.3544 ٣و  ٢، الصفحتان . 

علـــى وجـــه اخلصـــوص، بتمديـــد فـــرتة االتفـــاق املتعلـــق  ،أيضـــاً  وإذ يرحـــب
األخــــرى علــــى احلــــدود ، ووقــــف األعمــــال العدائيــــة بوقــــف إطــــالق النــــار ـؤقتــــاً 

يف املوقـَّع  الطاجيكية األفغانية، وداخل البلد أـنـاء فـرتة احملادــات، وهـو االتفـاق
عــــن االتفاقــــات املتعلقــــة باختــــاذ فضــــًال  ،١٩٩٤أيلول/ســــبتمرب  ١٧طهــــران يف 

آب/أغســـطس  ٢٦ـزيــد ــــن تـــدابري بنــاء الثقـــة وذلـــك لفـــرتة ـالـــة أشـــهر حـــىت 
١٩٩٥ ، 

الطرفني بدآ ـناقاـات ـتعمقـة باـأن القضـايا  نَّ أ وإذ يالحظ ـع التقدير
املؤسسـية اجلوهريـة وتوحيـد دولـة طاجيكســتان، وأكـدا اسـتعدادمها للبحـث عــن 

 حلول عملية للمااكل املذكورة أعاله، 

ــــه اخلــــاص وكــــذلك  وإذ ياــــيد بعـو بــــاجلهود الــــيت يبــــذهلا األـــــني العــــام ـو
راقب يف احملادـات الطاجيكية البلدان واملنظمات اإلقليمية اليت تضطلع بدور امل
 املارتكة مما أسهم يف إبرام هذه االتفاقات، 

علــــــــى أن املســــــــؤولية األساســــــــية تقـــــــع علــــــــى عــــــــاتق الطــــــــرفني  وإذ يؤكـــــــد
الطـــاجيكيني نفســـيهما فيمـــا يتعلـــق بتســـوية خالفاتمـــا، وأن املســـاعدة الدوليـــة 

الوطنيـــة املقدــــة مبوجـــب هـــذا القـــرار جيـــب أن تكـــون ـرتبطـــة بعمليـــة املصـــاحلة 
 وتعزيز الدميقراطية، 

إىل أن الطــــرفني الطــــاجيكيني قــــد أكــــدا ـــــن جديــــد التزاـهمــــا  وإذ ياــــري
بتســـوية النـــزاع وحتقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة يف البلـــد بالوســـائل السياســـية الســـلمية 
دون غريها علـى أسـاس تنـازالت ـتبادلـة وحلـول وسـط، وإذ حيثهمـا علـى اختـاذ 

 خطوات ـلموسة هلذا الغرض، 

ــ وإذ يؤكــد ة إىل اإلســراع بوقــف مجيــع األعمــال العدائيــة علــى احلاجــة امللحَّ
 على احلدود الطاجيكية األفغانية، 

 ٢٦بقرار جملس رؤساء دول رابطة الـدول املسـتقلة املـؤرخ  علماً  حييطإذ و 
القاضــي بتمديــد فــرتة واليــة القــوات اجلماعيــة حلفــظ الســالم  ١٩٩٥أيار/ـــايو 

كــانون األول/ديســمرب   ٣١التابعـة لرابطــة الــدول املســتقلة يف طاجيكسـتان حــىت 
١٩٩٥ ، 

ومجهوريـة  هه رؤساء االحتاد الروسـيإىل النداء املارتك الذي وجَّ  وإذ ياري
أوزبكستان ومجهورية طاجيكستان ومجهورية قريغيزستان ومجهوريـة كازاخسـتان، 

، إىل رئـــــيس جملـــــس األــــــن، والبيانـــــات الـــــيت ١٩٩٥شـــــباط/فرباير  ١٠املـــــؤرخ 
آب/أغســــطس  ٢٤ههــــا إىل األـــــني العــــام وزراء خارجيــــة هــــذه البلــــدان يف وجَّ 
 ١٩٩٤تاـــــــــــــــــــرين األول/أكتـــــــــــــــــــوبر  ١٣، و ١٩٩٣أيلول/ســـــــــــــــــــبتمرب  ٢٠ و
 ، ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٢٠كانون الثاين/يناير و  ٢٦ و

ــــع التقـــدير ببيـــان وزارة خارجيـــة االحتـــاد الروســـي املـــؤرخ  علمـــاً  حيـــيطإذ و 
فـــــــــاده أنَّ ١٩٩٥نيســـــــــان/أبريل  ٢٦ ـــــــــوات احلـــــــــدود الروســـــــــية واألفـــــــــراد  ، ـو ق

العســكريني الــروس يف القــوات اجلماعيــة حلفــظ الســالم ال ينتهكــون، يف أدائهــم 
راعـــــاة  لواجبــــاتم، االتفاقـــــات املعقـــــودة بـــــني الطــــرفني الطـــــاجيكيني، احرتاــــــاً  ـو

 هلا.  ـنهم
يقـة القائمـة فيمـا بـني بعثـة ـراقبــي  وإذ يعرب عـن ارتياحـه لالتصـاالت الـو

يــــق ـــــع القــــوات األـــــم ا ملتحــــدة يف طاجيكســــتان وطــــريف النــــزاع ولالتصــــال الـو



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

 

ــع بعثـة ـنظمــة األـــن والتعــاون  ـع قــوات احلــدود، ـو اجلماعيـة حلفــظ الســالم، ـو
 يف أوروبا يف طاجيكستان،

 ؛ ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١٠بتقرير األـني العام املؤرخ  يرحب - ١

دة يف طاجيكسـتان حـىت متديد والية بعثة ـراقبـي األــم املتحـ يقرر - ٢
باشـــــرتاط أن يظـــــل االتفـــــاق املتعلـــــق  رهنـــــاً  ١٩٩٥كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٥

بــــــالوقف املؤقـــــــت إلطـــــــالق النــــــار ووقـــــــف األعمـــــــال العدائيــــــة األخـــــــرى علـــــــى 
الطاجيكيــــــة األفغانيــــــة وداخــــــل البلــــــد خــــــالل فــــــرتة احملادـــــــات ســــــاري  احلــــــدود
ــــــــ املفعــــــــول، ــــــــف فعَّ ــــــــان التزاـهمــــــــا بوق ــــــــار،  الوأن يواصــــــــل الطرف إلطــــــــالق الن
ـــــــز الدميقراطيـــــــة، ويقـــــــرر وبتحقيـــــــق أن تظـــــــل أيضـــــــاً  املصـــــــاحلة الوطنيـــــــة، وبتعزي
ــــــالوالي ــــــس ةـــ ــــــتقري ارية ــــــا مل يقـــــدم األــــــني العـــــامـــ ــــــيفيراً ـــ د بعـــــدم الوفـــــاء بـــــذه ـــ
 روط؛ ـــالا

إىل األـــني العــام أن يواصــل، عــن طريــق املســاعي احلميــدة  يطلــب - ٣
ه اخلاص ومبساعدة البلـدان واملنظمـات اإلقليميـة الـيت تعمـل بصـفة ـراقـب  ملبعـو
يف احملادــــات الطاجيكيـــة املاـــرتكة، ـتابعـــة اجلهـــود الراـيـــة إىل التعجيـــل بـــإحراز 

 تقدم حنو املصاحلة الوطنية؛ 

إىل اللــس ـــرة كــل تقريــراً  م أن يقــدمإىل األـــني العــا أيضــاً  يطلــب - ٤
حنــــو حتقيـــق املصـــاحلة الوطنيــــة، وعـــن عمليــــات احملـــَرز  ـالــــة أشـــهر عــــن التقـــدم

 البعثة؛ 

ـطالبتــــه الطــــرفني بالتعــــاون التـــام ـــــع البعثــــة، وبكفالــــة أـــــن  يكـــرر - ٥
 وحرية حركة األفراد التابعني لألـم املتحدة؛ 

طرفني بإحراز تسوية سياسـية شـاـلة ة إىل قيام الاحلاجة امللحَّ  يؤكد - ٦
للنزاع عن طريق احلوار بني الطرفني الطاجيكيني، وإىل التعاون التام ـع املبعو  

 اخلاص لألـني العام يف هذا الصدد؛ 

إىل الطرفني، على وجه اخلصوص، أن حيرزا يف أسـرع وقـت  يطلب - ٧
 باأن القضايا املؤسسية والسياسية اجلوهرية؛  ـلموساً تقدـاً  ممكن

ـــة أخـــرى ــــن أيضـــاً  إىل الطـــرفني يطلـــب - ٨ أن يتفقـــا علـــى عقـــد جول
ذا، دون إبطـــاء، مجيـــع احملادـــات الطاجيكيـــة املاــرتكة يف وقـــت ـبكـــر، وأن ينفِّــ

تــدابري بنــاء الثقـــة الــيت مت االتفـــاق عليهــا يف اجلولـــة الرابعــة ــــن هــذه احملادــــات، 
علـق، يف مجلـة أــور، بتبـادل احملتجـزين وأسـرى احلـرب، وتكثيـف اجلهــود والـيت تت

الـــــيت يبـــــذهلا الطرفـــــان ــــــن أجـــــل ضـــــمان العـــــودة االختياريـــــة جلميـــــع الالجئـــــني 
 واملاردين إىل ديارهم، يف كراـة وأـان؛ 

علــى ـواصــلة احلــوار السياســي املباشــر بــني رئــيس مجهوريــة  ياــجع - ٩
 طاجيكستان؛ اإلسالـي يفطاجيكستان وزعيم حركة اإلحياء 

ــــاالً  ياــــدد - ١٠  تاـــــاً  علــــى الضــــرورة املطلقــــة ألن ميتثــــل الطرفــــان اـتث
جلميع االلتزاـات الـيت تعهـدا بـا، وحيثهمـا، علـى وجـه اخلصـوص، علـى املراعـاة 

، وعلــى املوافقــة علــى متديــده ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ١٧الدقيقــة لالتفــاق املــؤرخ 
 بصورة جوهرية؛

ــ يؤكــد - ١١ ة لوقــف مجيــع األعمــال العدائيــة علــى علــى الضــرورة امللحَّ
احلـدود الطاجيكيـة األفغانيـة ويطلـب ــن مجيـع الـدول واجلهـات األخـرى املعنيــة 

يف الِســـــــــلم   تاـــــــــجع أي أناـــــــــطة ــــــــــن شـــــــــأ�ا تعقيـــــــــد أو عرقلـــــــــة عمليـــــــــةأالَّ 
 طاجيكستان؛ 

إىل اللـس عـن ـناقاـاته تقريـراً  إىل األـني العام أن يقدم يطلب - ١٢
ــع الســلطات األفغانيــة ذات الصـلة فيمــا يتعلــق بإـكانيــة ناـر عــدد صــغري ـــن 
أفراد األـم املتحدة يف مشال أفغانستان، ويعرب عن اسـتعداده للنظـر يف توصـية 

 األـني العام ذات الصلة باملوضوع، يف سياق تنفيذ هذا القرار؛ 

يـــق القـــائم بالفعـــل بـــني  علـــى ضـــرورة ـواصـــلة التعـــاون ياـــدد - ١٣ الـو
عــن االتصــال فضــًال  بعثـة ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف طاجيكســتان وطـريف النــزاع،

يــق القــائم بــني البعثــة والقــوات اجلماعيــة حلفــظ الســالم التابعــة لرابطــة الــدول  الـو
ـع بعثـة ـنظمـة األــن  ع قوات احلـدود الروسـية، ـو املستقلة يف طاجيكستان، ـو

 وبا يف طاجيكستان؛ والتعاون يف أور 

ة مجهورية طاجيكستان  يرحب - ١٤ بااللتزام الذي تعهدت به حكـو
باملســاعدة علــى عــودة الالجئــني وإعــادة إدـــاجهم، وبااللتزاـــات الــيت تعهــد بــا 
الطرفان بالتعاون لضمان العودة الطوعية جلميع الالجئني واملاردين إىل ديـارهم 

بينهــا زيــادة أناــطة اللجنــة املاـــرتكة  بكراـــة وأـــان، عــن طريــق مجلــة أــــور ـــن
لها املعنيـة باملاـاكل املتصــلة بـالالجئني واملاـردين ـــن طاجيكسـتان، والـيت شــكَّ 

، ويف هـذا السـياق ١٩٩٤نيسـان/أبريل  ١٩يف املوقـَّع  للربوتوكـولوفقـاً  الطرفـان
يالحـــظ الطلـــب الـــذي وجهـــه الطرفـــان إىل املنظمـــات الدوليـــة وإىل الـــدول ــــن 

ادي إضايف كبري إىل الالجئني واملاـردين داخليـاً أجل تقدمي  ، وإىل دعم ـايل ـو
 اللجنة املارتكة؛ 

بالتزام بعض الدول األعضاء بتقـدمي املسـامهات إىل  أيضاً  يرحب - ١٥
)، ١٩٩٤( ٩٦٨للقــــرار وفقــــاً  صــــندوق التربعــــات الــــذي أناــــأه األـــــني العــــام

 ويكرر اإلعراب عن تاجيعه للدول األخرى على املسامهة يف هذا الصندوق؛ 
كـذلك باملسـاعدة اإلنسـانية الـيت قــدـت بالفعـل، ويـدعو   يرحب - ١٦

إىل تقــدمي املزيــد ـــن املســامهات ـــن الــدول ـــن أجــل جهــود اإلغاـــة اإلنســانية 
 دولية األخرى؛اليت تضطلع با األـم املتحدة واملنظمات ال

 أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  يقرر - ١٧

بعثــــة  وبعـــد التصــــويت حتــــدـت ممثلــــة الواليــــات املتحــــدة فقالــــت إنَّ 
ل علـى ـرونـة عمليـات األــم ـراقبـي األـم املتحدة يف طاجيكسـتان تـدلَّ 

املتحدة يف صون السالم وفائدتا املستمرة يف النزاعات املنتاـرة يف أحنـاء 
وال لـبس فيـه واليـة البعثـة بوجـود  قوياً  القرار يربط ربطاً  ، وقالت إنَّ العامل

ال إلطــالق النـــار وشــروط أخـــرى. فــال ميكـــن للبعثــة أن تـــؤدي وقــف فعَّـــ
اللــس قــد يضــطر  رت ـــن أنَّ وظائفهــا بــدون وقــف إلطــالق النــار وحــذَّ 

 إىل اختــاذ قــرار بســحب البعثــة إذا مل يقــم الطرفــان بإلقــاء ســالحهما. إالَّ 
وقف إطالق النار ليس سوى البداية، وجيب على الطرفني أن يتحركا  أنَّ 

425Fحنو حتقيق املصاحلة الوطنية القائمة على املبادئ الدميقراطية

٥٢ . 
املسؤولية عن حتقيق تسوية سلمية  ـتكلمون آخرون على أنَّ وشدَّد 

صـــاحلة وطنيــــة تقــــع بصــــفة رئيســــية علــــى عــــاتق الطــــرفني الطــــاجيكيني  ـو
________ 

 . ٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان  ٥٢



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٨٤

  
 

وأهاب البعض بـالطرفني الطـاجيكيني أن يتعاونـا بالكاــل ــع  نفسيهما.
وأيد  الِسلم. البعثة وشددوا على أمهية دور املنظمات اإلقليمية يف عملية

ـــبعض وجـــود لألــــم املتحـــدة يف مشـــال زْع وَ  اقـــرتاح األــــني العـــامأيضـــاً  ال
426Fأفغانستان

٥٣. 

 ): بيــان ـــن٣٥٧٠(اجللســة  ١٩٩٥/أغســطس آب ٢٥املـؤرخ  ررــــالمق
 الرئيس

، ١٩٩٥/أغســـــــــــطس آب ٢٥، املعقـــــــــــودة يف ٣٥٧٠يف اجللســـــــــــة 
نظــره يف البنـد. وبعــد إقـرار جــدول األعمـال، دعــا األــن  جملــساسـتأنف 

طلبـــه، إىل املاــــاركة يف املناقاــــة بنــــاًء علــــى  اللـــس ممثــــل طاجيكســـتان،
بـدون أن يكـون لـه احلـق يف التصـويت. ووّجـه الـرئيس (إندونيسـيا) انتبــاه 

 األـــنيإىل /أغســطس ـوجَّهــة آب ٢١أعضــاء اللــس إىل رســالة ـؤرخــة 
427Fـن ممثل طاجيكستانالعام 

، حييل با نص الربوتوكول املتعلق باملبادئ ٥٤
وطين يف طاجيكســتان، الــذي وقّعــه األساســية إلقــرار الســالم واالتفــاق الــ

 ١٧رئـــــــيس مجهوريـــــــة طاجيكســـــــتان وزعـــــــيم املعارضـــــــة الطاجيكيــــــــة يف 
 ١٨ــن  ، والـذي اتفقـا فيـه علـى أن جيريـا، ابتـداءً ١٩٩٥/أغسطس آب
ـــي إىل إبـــرام ١٩٩٥/ســـبتمرب أيلول ، جولـــة ـســـتمرة ــــن املفاوضـــات تـر

ن وعلــى اتفــاق عــام باــأن إقــرار الســالم والوفــاق الــوطين يف طاجيكســتا
 .١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٦متديد فرتة سريان اتفاق طهران حىت 

فيمـا ـأجريـت  لـه، يف أعقـاب ـاـاوراتقـد أـذن  همث أعلن الرئيس أنَّ 
428Fيديل بالبيان التايل نيابة عن اللس بأن بني أعضاء اللس،

٥٥: 
يرحب جملس األـن بالربوتوكول املتعلـق باملبـادئ األساسـية إلقـرار السـالم 

اق الوطين يف طاجيكستان الذي وّقعه رئيس مجهورية طاجيكستان وزعـيم والوف
. ويثين اللس علـى جهـود ١٩٩٥أغسطس  /آب ١٧املعارضة الطاجيكية يف 

املبعـــو  اخلـــاص لألـــــني العـــام ومجيــــع البلـــدان الـــيت شــــاركت بصـــفة ـراقــــب يف 
ــــيت أســــهمت إســــهاـاً  ــــة املاــــرتكة، ال يف التوصــــل إىل  كبــــرياً   احملادـــــات الطاجيكي

 االتفاق املذكور أعاله بني الطرفني الطاجيكيني.
تنفيـذاً   ويطلب اللس إىل الطرفني تنفيـذ االلتزاــات الـواردة يف الربوتوكـول

فتـتح يف . ويؤيد اتفاق الطرفني على بـدء جولـة احملادــات املتواصـلة الـيت تـ كاـالً 
إقــــــرار الســــــالم ، بــــــدف إبــــــرام اتفــــــاق عــــــام حــــــول ١٩٩٥/ســــــبتمرب أيلول ١٨

الــــــوطين يف طاجيكســــــتان وحيــــــث الطــــــرفني علــــــى التوصــــــل يف أقــــــرب  والوفــــــاق
املســــؤولية  ممكــــن إىل اتفــــاق حــــول ـكــــان عقــــد املفاوضــــات. ويؤكــــد أنَّ  وقــــت
عــــــن حــــــل اخلالفــــــات بــــــني الطــــــرفني الطــــــاجيكيني تقــــــع علــــــى الطــــــرفني  األوىل

 نفسيهما.

________ 
(إندونيســـيا)؛  ٥ و ٤(إيطاليـــا)؛ والصـــفحتان  ٤و  ٣املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان  ٥٣

(بوتســـوانا)؛  ٧و  ٦(الصـــني)؛ والصـــفحتان  ٦(هنـــدوراس)؛ والصـــفحة  ٦و  ٥والصـــفحتان 
 (أملانيا).  ١٠و  ٩مان)؛ والصفحتان (عـ  ٨و  ٧والصفحتان 

٥٤ S/1995/720. 
٥٥ S/PRST/1995/42. 

متديـــد فـــرتة  ويرحـــب اللـــس باالتفـــاق الـــذي توصـــل إليـــه الطرفـــان باـــأن
ســريان االتفــاق املتعلــق بــالوقف املؤقــت إلطــالق النــار ووقــف األعمــال العدائيــة 
 األخــرى علــى احلــدود الطاجيكيــة األفغانيــة وداخــل البلــد خــالل فــرتة احملادـــات

 ٢٦أشـــهر تنتهـــي يف  ٦لفـــرتة  ١٩٩٤/ســـبتمرب أيلول ١٧يف طهـــران يف املوقَّـــع 
ـــــام لاللتزاــــــات الـــــيت ، ويطلـــــب إىل الطـــــرفني ١٩٩٦شـــــباط/فرباير  ـــــال الت االـتث

أخذاها على نفسيهما مبوجـب هـذا االتفـاق، مبـا يف ذلـك وقـف مجيـع األعمـال 
العدائيـــــــــة علـــــــــى احلـــــــــدود الطاجيكيـــــــــة األفغانيـــــــــة ويف داخـــــــــل طاجيكســـــــــتان. 

اللـــــــس إىل مجيـــــــع الـــــــدول واألطـــــــراف املعنيـــــــة األخـــــــرى تثبـــــــيط أيـــــــة  ويطلـــــــب
ـــــــع االحــــــرتام  الِســـــلم، عمليــــــة ميكــــــن أن تـــــؤدي إىل تعقيــــــد أو عرقلـــــة أناـــــطة
ـــــة احلـــــدود الطاجيكيـــــة  الكاـــــل لســـــيادة طاجيكســـــتان وســـــالـة أراضــــيها وحـر
 األفغانية.

وحيث اللـس الطـرفني علـى أن ينفـذا، بأسـرع ــا ميكـن، تـدابري بنـاء الثقـة 
الــيت مت االتفــاق عليهــا خــالل اجلولــة الرابعــة ـــن احملادـــات الطاجيكيــة املاــرتكة 

 أملايت.اليت ـعقدت يف 
يف املتحـــــدة  األــــــماللـــــس علـــــى ضـــــرورة ـواصـــــلة بعثـــــة ـراقبــــــي وياـــــدِّد 

يـــق ــــع  يقـــة القائمـــة ــــع طـــريف النــــزاع، واتصـــاهلا الـو طاجيكســـتان اتصـــاالتا الـو
القــوات اجلماعيــة حلفــظ الســالم التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة يف طاجيكســتان 

ــــــة ـنظمــــــة األـــــــن و  ــــــع قــــــوات احلــــــدود الروســــــية وبعث التعــــــاون يف أوروبــــــا يف ـو
 طاجيكستان.

ويرحـــــب اللـــــس باملســـــامهات الـــــيت قـــــدـتها بعـــــض الـــــدول األعضـــــاء إىل 
)، ١٩٩٤( ٩٦٨للقــــرار وفقــــاً  العــــام األـــــنيصــــندوق التربعــــات الــــذي أناــــأه 

 ويكرر تاجيعه للدول األعضاء األخرى على املسامهة يف هذا الصندوق.

ت املناســـب، يف توصـــيات ويعـــرب اللـــس عـــن اســـتعداده للنظـــر، يف الوقـــ
يف ســـياق املتحـــدة  األــــمباـــأن الـــدور الـــذي ميكـــن أن تقـــوم بـــه العـــام  األــــني

 االتفاقات احلالية واملقبلة بني الطرفني الطاجيكيني.

): بيـان ٣٥٨٩(اجللسـة  ١٩٩٥الثـاين/نوفمرب  تاـرين ٦املؤرخ  ررــــالمق
 ـن الرئيس

 )،١٩٩٥( ٩٩٩بــــالقرار  وعمــــال ً  ،١٩٩٥/ســــبتمرب أيلول ١٦يف 
عــن احلالــة يف طاجيكســتان أبلــغ فيــه تقريــراً  إىل اللــسالعــام  األـــنيقــدَّم 

عن نتيجة احملادـات غري املباشرة بني رئيس طاجيكستان وزعيم املعارضة 
ـــــة الـــــيت /أغســـــطس آب ١٧و  ٢يف الفـــــرتة ــــــا بـــــني ـأجريـــــت  الطاجيكي

١٩٩٥429F

احملادـات اخـتتمت بتوقيع بروتوكول باـأن املبـادئ  . وذكر أنَّ ٥٦
ــــوطين يف طاجيكســــتان 430Fاألساســــية إلقــــرار الســــالم والوفــــاق ال

. ووافــــق ٥٧
علـى تعـديل شـكل املفاوضـات بينهمـا وعلـى أيضـاً  الطرفان الطاجيكيان

 . بيـد أنَّ ١٩٩٥أيلول/ سـبتمرب  ١٨إجرائها يف جولة ـتواصلة، تبدأ يف 
وضات ظلت دون حل مما يهدد بتوقـف عمليـة ـسألة ـكان انعقاد املفا

________ 
٥٦ S/1995/799. 
٥٧ S/1995/720.املرفق ، 
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الســالم، واتـفــق علــى أن حيســمها كــال اجلــانبني عــن طريــق بــذل املبعــو  
ــــة علـــى عقــــد  اخلـــاص لألــــني العــــام ـســـاعيه احلميــــدة. وأصـــرت احلكـو
احملادــــــات يف عاـــــق أبـــــاد بينمـــــا اقرتحـــــت املعارضـــــة عقـــــدها يف طهـــــران 

 اللـسالعـام  األــنيوأبلـغ  فيينا أو أملايت، ولكن لـيس يف عاـق أبـاد. أو
السلطات األفغانية وافقت على إـكانية أن تفـتح بعثـة ـراقبــي بأنَّ  أيضاً 
يف مشــــال  صــــغرياً يكــــون يف طاجيكســــتان ـركــــز اتصــــال املتحــــدة  األـــــم

أفغانسـتان تقتصـر ـهمتـه علـى ـعاجلـة املاـكلة الطاجيكيـة واقرتحــت أن 
اق ـــع الســلطات األفغانيــة يــأذن اللــس بإناــاء ذلــك املركــز، بعــد االتفــ

431Fعلى طرائـق حتقيـق ذلـك

ذلـك، عـن بنـاًء علـى  . وأعـرب األــني العـام،٥٨
ــة يف امليزانيــة إلجــراء زيــادة طفيفــة يف  اعتزاـــه أن يطلــب الصــالحية الالـز

432Fـوظفي البعثة

٥٩ . 
توقيع الربوتوكول املتعلق باملبادئ الستة إلقـرار  إنَّ العام  األـنيوقال 

السـالم والوفـاق الــوطين يف طاجيكسـتان ومتديـد ـفعــول االتفـاق اخلــاص 
الطـــرفني  بوقـــف إطـــالق النـــار لســـتة أشـــهر أخـــرى دليـــل واضـــح علـــى أنَّ 

لمية. لكنــــه، بــــالنظر إىل الطــــاجيكيني يريــــدان حــــل املاــــاكل بطريقــــة ِســــ
ذ اتفــاق طهـران، يـدعو الطـرفني إىل أن ميتــثال االنتهاكـات املتواصـلة لتنفيـ

ـــن األمهيـــة مبكـــان عـــدم فقـــدان الـــزخم املتجمـــع يف  بدقـــة اللتزاـاتمـــا. ـو
عمليــة التفــاوض، واســتئناف املفاوضــات باــكل جديــد يف أقــرب وقــت 
ممكـن. وبــالنظر إىل اســتمرار اخلالفــات بـني الطــرفني باــأن ـكــان انعقــاد 

ه يف فيينــا. وقــال إنَّــاملتحــدة  األــميف ـقــر ه يقــرتح عقــدها احملادــات، فإنَّــ
ــــدابري بنــــاء  ــــالغ القلــــق بســــبب التــــأخرات احلاصــــلة يف تنفيــــذ ت لياــــعر بب

املتفـــــــــق عليهـــــــــا خـــــــــالل اجلولـــــــــة الرابعـــــــــة ــــــــــن احملادــــــــــات بـــــــــني  الثقـــــــــة
ـــــــيت ـعقـــــــدت يف أملـــــــايت. وناشـــــــد الطـــــــرفني أن  الطـــــــرفني الطـــــــاجيكيني ال
ــ يتخــذا ــة للتعجيــل بتنفيــذ ت ـــن أن  دابري بنــاء الثقــة، حمــذراً التــدابري الالـز
ـزيــــد ــــــن التقـــــاعس ميكـــــن أن يقـــــّوض ـصـــــداقية عمليـــــة التفـــــاوض  أي

 بأكملها.
، ١٩٩٥نـوفمرب  الثـاين/ تارين ٦، املعقودة يف ٣٥٨٩ويف اجللسة 

اسـتأنف جملــس األــن نظــره يف البنـد. وبعــد إقـرار جــدول األعمـال، دعــا 
 املاــــاركة يف املناقاــــة طلبـــه، إىلبنــــاًء علــــى  اللـــس ممثــــل طاجيكســـتان،

 بدون أن يكون له احلق يف التصويت 
433F) بالبيان التايل نيابة عن اللسـعمانوبعد ذلك أدىل الرئيس (

٦٠: 
عقــــد اجلولـــة املتواصــــلة ـــــن احملادـــــات  بـــالعزم علــــىيرحـــب جملــــس األـــــن 

الطاجيكية املارتكة يف عاق أباد. ويثين على جهود رئيس تركمانستان يف هذا 
 الصدد.

ويطلب اللس إىل الطرفني الطاجيكيني الاروع، على وجه االسـتعجال، 
ألحكـــــام وفقـــــاً  يف اجلولـــــة املتواصـــــلة ــــــن احملادــــــات بـــــدف إبـــــرام اتفـــــاق عـــــام

ــــــوطين يف  ــــــادئ األساســــــية إلقــــــرار الســــــالم والوفــــــاق ال ــــــق باملب الربوتوكــــــول املتعل
________ 

٥٨ S/1995/799 ٢٠، الفقرة. 
 .٢١املرجع نفسه، الفقرة  ٥٩
٦٠ S/PRST/1995/54. 

ة طاجيكســــــتان الــــــذي وّقعــــــه رئــــــيس مجهوريــــــة طاجيكســــــتان وزعــــــيم املعارضــــــ
 .١٩٩٥/أغسطس آب ١٧الطاجيكية يف 

ويعـرب اللــس عـن أـلــه يف أن يـتمكن املبعــو  اخلـاص لألـــني العـام ـــن 
أن يســـتأنف، علـــى وجـــه الســـرعة، جهـــوده باـــأن اإلعـــداد للجولـــة املقبلـــة ــــن 

تأييـده التــام للمبعـو  اخلــاص فيمـا يضــطلع بــه جمــدداً  احملادــات. ويؤكــد اللـس
 ـن أناطة.

طرفني الطاجيكيني على أن يفيا بدقة بااللتزاـات املتعهَّـد وحيث اللس ال
بـــا مبوجــــب االتفــــاق املتعلـــق بــــالوقف املؤقــــت إلطـــالق النــــار ووقــــف األعمــــال 
العدائيـــة األخـــرى علـــى احلـــدود الطاجيكيـــة األفغانيـــة وداخـــل البلـــد خـــالل فـــرتة 

س عـن . ويعـرب اللـ١٩٩٤/سـبتمرب أيلول ١٧يف طهران يف املوقَّع  احملادـات،
أـلـه يف أن يسـهم عقـد احملادــات يف ختفيـف التـوترات علـى احلـدود الطاجيكيـة 

 األفغانية ويف داخل طاجيكستان.
السلطات األفغانية ذات الصـلة أعطـت ـوافقتهـا بأنَّ  علماً  وحييط اللس

علـــى أن يقـــام يف طالوقـــان باـــمال أفغانســـتان ـركـــز اتصـــال تـــابع لبعثـــة ـراقبــــي 
طاجيكستان. ويرحب اللس بذا التطور ويوافـق علـى اقـرتاح  يفاملتحدة  األـم

العــام  األـــنيـــن تقريــر  ٢٠إقاـــة هــذا املركــز، علــى النحــو الــذي تقرتحــه الفقــرة 
ــة ١٩٩٥/ســبتمرب أيلول ١٦املــؤرخ  ، ـــع التمتــع باالـتيــازات واحلصــانات الالـز

بالواليــــة املعنيــــني ولتمكيــــنهم ـــــن النهــــوض املتحــــدة  األـــــملضــــمان أـــــن أفــــراد 
 املسندة إليهم.

 ٢١الــواردة يف الفقــرة العــام  األـــنيمبالحظــات أيضــاً علمــاً  وحيــيط اللــس
ـــن تقريــره فيمـــا يتعلــق بتعزيـــز البعثــة. ويؤيــد اللـــس إجــراء الزيـــادة املرتتبــة علـــى 

 ذلك يف قوام البعثة.

): ٣٦٠٦(اجللســــة  ١٩٩٥األول/ديســــمرب  كــــانون ١٤املـــؤرخ  المقــــرر
 )١٩٩٥( ١٠٣٠القرار 
ـــــــــالقرار  وعمـــــــــال ً  ،١٩٩٥األول/ديســـــــــمرب  كـــــــــانون ٨يف   ٩٩٩ب

ـــــــــة يف تقريـــــــــراً  إىل اللـــــــــسالعـــــــــام  األــــــــــنيقـــــــــدَّم  )،١٩٩٥( عـــــــــن احلال
434Fطاجيكســــتان

علــــى الــــرغم ـــــن بأنَّــــه  يف التقريــــرالعــــام  األـــــني. وأفــــاد ٦١
ـــه احملادــــات بعـــد  اســـتمرار الاـــكوك باـــأن املكـــان الـــذي سـتســـتأنف في
استهالهلا يف عاق أباد فقد وافق الطرفان على أن تبدأ احملادـات بينهما 

. ويف جلســـــة العمــــل العاــــــة األوىل الـــــيت نــــوفمرب الثـــــاين/ تاــــرين ٣٠يف 
وقــــف كــــانون األول/ديســــمرب، أكــــد الطرفــــان التزاـهمــــا ب ٧ـعقــــدت يف 

إطــــالق النــــار وتصــــميمهما علــــى العمــــل ـــــن أجــــل التوصــــل إىل حلــــول 
عمليــة للماــاكل املــذكورة يف بروتوكــول املبــادئ األساســية إلقــرار الســالم 

ـع القلـق إىل بـطء العام  األـنيوالوفاق الوطين يف طاجيكستان. وأشار 
ه  أنَّــالتقــدم صــوب حــل للنـــزاع وإىل تــدهور احلالــة علــى أرض الواقــع. إالَّ 

ـــــال إنَّـــــ ـــــى أســـــاس  ه ممـــــا ياـــــجعه أنَّ ق الطـــــرفني اســـــتأنفا املفاوضـــــات عل
واليـة البعثـة ملـدة سـتة األــن  جملـسالربوتوكول. ولذا فهو يقـرتح أن ميـدد 

أشهر أخرى. وبينما يالحظ بارتياح جناح إعادة توطني األغلبية العظمى 
________ 

٦١ S/1995/1024. 
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ه يأســـف الســـتمرار حـــدو  تـــأخريات يف ــــن املاـــردين والالجئـــني، فإنَّـــ
نفيذ التـدابري األخـرى املهمـة لبنـاء الثقـة والـيت اتـفـق عليهـا خـالل اجلولـة ت

الرابعــة ـــن احملادـــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني الــيت عقــدت يف أملــا آتــا. 
ق لكبح مجاح الزيـادة  ودعا مجيع ـن يعنيهم األـر إىل التعاون بصورة أـو

ع حـدة التـوتر يف األناطة العسـكرية واحلـواد  وارتفـا ـؤخراً  اليت حدـت
بوجـــه عـــام علـــى أرض الواقـــع. ويف هـــذا الصـــدد، رحـــب بتأييـــد أعضـــاء 

القرتاحــــه تعزيــــز قــــوام البعثــــة، ودعــــا الســــلطات األفغانيــــة األـــــن  جملــــس
واملعارضـة الطاجيكيــة املتحـدة إىل تســهيل إناــاء ـركـز اتصــال إضــايف يف 

ـــام مشـــال أفغانســـتان. وأخـــرياً  فرصـــة ، دعـــا الطـــرفني الطـــاجيكيني إىل اغتن
يف عاق أباد، باعتبارهـا وسـيلة إلعـادة السـالم ـؤخراً  احملادـات املعقودة

 والوفاق الوطين إىل ربوع بلدمها.
ديســــــــمرب  األول/ كــــــــانون ١٤، املعقــــــــودة يف ٣٦٠٦ويف اجللســــــــة 

يف جـدول أعمالـه تقريـر األــني العـام املـؤرخ األــن  جملس، أدرا ١٩٩٥
 .١٩٩٥األول/ديسمرب  كانون ٨

إقــرار جــدول األعمــال، وّجــه الــرئيس (االحتــاد الروســي) انتبــاه وبعــد 
أعضاء اللس إىل ـاروع قرار كان قد أـعد يف سـياق ـاـاورات اللـس 

435Fالسابقة

٦٢. 
وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٥( ١٠٣٠القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

إىل مجيــع قراراتــه وبيانــات رئيســه الســابقة، وال ســيما بيــان رئيســه  إذ ياــري
 ،١٩٩٥الثاين/نوفمرب  تارين ٦املؤرخ 

ـــــــيف تقري وقــــــد نظــــــر ديســــــمرب  األول/ كــــــانون ٨املــــــؤرخ العــــــام  نـاألـيــــــر ـ
١٩٩٥، 

التزاـــــه بســــيادة مجهوريــــة طاجيكســــتان وســــالـتها  وإذ يؤكــــد ـــــن جديــــد
ة حدودها،  اإلقليمية وحبـر

ـة طاجيكسـتان  وإذ يرحب ببدء اجلولة املتواصلة ـن احملادـات بـني حكـو
 واملعارضة الطاجيكية يف عاق أباد،

ـــه اخلـــاص وكـــذلك  وإذ يثـــين بعـو علـــى اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا األــــني العـــام ـو
البلدان واملنظمات اإلقليمية اليت تضطلع بدور املراقب يف احملادـات الطاجيكية 

 املارتكة،

ملســــــــؤولية األساســــــــية تقـــــــع علــــــــى عــــــــاتق الطــــــــرفني علــــــــى أن ا وإذ يؤكـــــــد
الطاجيكيني نفسيهما فيما يتعلق بتسوية خالفاتما، وأن املساعدة الدولية اليت 
تقــــدم مبوجـــــب هـــــذا القـــــرار جيـــــب أن تــــرتبط بعمليـــــة املصـــــاحلة الوطنيـــــة وتعزيـــــز 

 الدميقراطية،

________ 
٦٢ S/1995/1032. 

صــاحلة إىل التــزام الطــرفني الطــاجيكيني بتســوية النـــزاع وحتقيــق امل وإذ ياــري
الوطنية يف البلد بالوسـائل السياسـية السـلمية دون غريهـا، علـى أسـاس تنـازالت 
ـتبادلــة وحلــول وســط، وإذ ياــدد علــى عــدم جــواز القيــام بــأي أعمــال عدائيــة 

 على احلدود الطاجيكية األفغانية،

إىل النداء املارتك الذي وّجهه رؤساء االحتاد الروسـي ومجهوريـة  وإذ ياري
هوريــة طاجيكســتان ومجهوريــة قريغيزســتان ومجهوريــة كازاخســتان أوزبكسـتان ومج

إىل رئيس جملس األـن، والبيانات اليت وّجهها إىل  ١٩٩٥شباط/فرباير  ١٠يف 
 ٣٠و /أغســـــــــطس آب ٢٤وزراء خارجيـــــــــة هــــــــذه البلــــــــدان يف العــــــــام  األـــــــــني
 كـــــانون ٢٦، و ١٩٩٤األول/أكتـــــوبر  تاـــــرين ١٣ ، و١٩٩٣ /ســــبتمربأيلول
 ،١٩٩٥نيسان/أبريل  ٢٠ ، ويناير الثاين/

 ٢٦ـع التقدير ببيان وزارة خارجية االحتاد الروسي املؤرخ  علماً  حييطإذ و 
قــــــــوات احلــــــــدود الروســــــــية واألفــــــــراد  الــــــــذي ورد فيــــــــه أنَّ  ١٩٩٥/أبريل نيســـــــان

ـــــــــة حلفـــــــــظ الســـــــــالم املوجـــــــــودين يف  ـــــــــروس يف القـــــــــوات اجلماعي العســـــــــكريني ال
ـون يف أدائهـم ملهـاـهم بـأي انتهاكـات لالتفاقـات القائمـة  طاجيكسـتان ال يقـو
بـــــني الطـــــرفني الطـــــاجيكيني، وذلـــــك ــــــن ـنطلـــــق احـــــرتاـهم لتلـــــك االتفاقـــــات 

 واعرتافهم با،

يقـة القائمـة فيمـا بـني بعثـة ـراقبــي  وإذ يعرب عـن ارتياحـه لالتصـاالت الـو
يف طاجيكستان وطـريف النــزاع، والتصـاالتا ــع القـوات اجلماعيـة املتحدة  األـم

ـع بعثـة ـنظمــة األــن والتعـاون يف أوروبــا  ـع قــوات احلـدود، ـو حلفـظ السـالم، ـو
 يف طاجيكستان،

ديســــــمرب  كــــــانون األول/  ٨املــــــؤرخ العــــــام  األـــــــنيبتقريــــــر  يرحــــــب - ١
 ؛١٩٩٥

يف طاجيكسـتان حـىت املتحـدة  األــممتديد والية بعثة ـراقبـي  يقرر - ٢
باشـــــرتاط أن يظـــــل االتفـــــاق املتعلـــــق بـــــالوقف  رهنـــــاً  ١٩٩٦/يونيـــــه حزيران ١٥

املؤقت إلطالق النار ووقـف األعمـال القتاليـة األخـرى علـى احلـدود الطاجيكيـة 
ـــــــة وداخـــــــل البلـــــــد خـــــــالل فـــــــرتة احملادــــــــات  ١٧يف طهـــــــران يف املوقَّـــــــع  األفغاني

ال ساري املفعول وأن يواصل الطرفان التزاـهما بوقف فعَّ  ١٩٩٤/سبتمرب أيلول
إلطـالق النــار وبتحقيــق املصــاحلة الوطنيــة وبتعزيــز الدميقراطيــة، ويقــرر كــذلك أن 

ــــــة ســــــارية ـــــــا مل يقــــــدم  ــــــراً  العــــــام األـــــــنيتظــــــل الوالي يفيــــــد بعــــــدم الوفــــــاء تقري
 الاروط؛ بذه

أن يواصــل، عــن طريــق املســاعي احلميــدة العــام  األـــنيإىل  يطلــب - ٣
ــه اخلــاص ومبســاعدة البلــدان واملنظمــات اإلقليميــة الــيت تقــوم بــدور املراقــب  ملبعـو
يف احملادـــات الطاجيكيــة املاــرتكة، ـتابعــة اجلهــود الراـيــة إىل التعجيــل بتحقيــق 

 طاجيكستان؛تقدم حنو إحالل السالم الدائم والوفاق الوطين يف 

إىل اللــس ـــرة كــل تقريــراً  أن يقــدمالعــام  األـــنيإىل  أيضــاً  يطلــب - ٤
حنـــو حتقيـــق تســـوية سياســـية شـــاـلة للنــــزاع وعـــن احملـــَرز  ـالــــة أشـــهر عـــن التقـــدم

 عمليات البعثة؛

ـطالبتــه للطــرفني بالتعــاون التــام ـــع البعثــة، وبكفالــة ســالـة  يكــرر - ٥
 ة وحرية احلركة هلم؛األفراد التابعني لألـم املتحد



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

 

لــــــــبطء التقــــــــدم حنــــــــو إجيــــــــاد حــــــــل سياســــــــي للنـــــــــزاع يف  يأســــــــف - ٦
طاجيكســتان، ويؤكــد علــى ضــرورة أن يغتــنم الطرفــان الطاجيكيــان فرصــة عقــد 
اجلولــــة املتواصــــلة ـــــن احملادـــــات يف عاــــق أبــــاد للتوصــــل إىل اتفــــاق عــــام يعيــــد 

ل املبـــادئ األساســـية ألحكـــام بروتوكـــو وفقـــاً  الســـالم والوفـــاق الـــوطين إىل بلـــدمها
إلقــــرار الســــالم والوفــــاق الــــوطين يف طاجيكســــتان الــــذي وّقعــــه رئــــيس مجهوريــــة 
 ١٧طاجيكســــــــتان وزعــــــــيم حركــــــــة اإلحيــــــــاء اإلســــــــالـي يف طاجيكســــــــتان يف 

 ؛١٩٩٥/أغسطس آب

ـــــع املبعــــو  اخلــــاص  تاـــــاً تعاونــــاً  إىل الطــــرفني أن يتعاونــــا يطلــــب - ٧
ــــزاع عـــن طريـــق  لألــــني العـــام ــــن أجـــل التوصـــل إىل تســـوية سياســـية شـــاـلة للن

 احلوار الطاجيكي املارتك؛
إىل الطـــرفني أن ينفـــذا دون تـــأخري مجيـــع تـــدابري بنـــاء  أيضـــاً  يطلـــب - ٨

ا با أـناء اجلولة الرابعة ـن احملادـات الطاجيكية املارتكة؛  الثقة اليت التـز
علــى ـواصــلة احلــوار السياســي املباشــر بــني رئــيس مجهوريــة  ياــجع - ٩

 طاجيكستان وزعيم حركة اإلحياء اإلسالـي يف طاجيكستان؛
جلميـع  تاــاً  على الضـرورة املطلقـة الـتثـال الطـرفني اـتثـاالً  يادد - ١٠

االلتزاـات اليت تعهدا با، وحيثهما، بوجه خـاص، علـى املراعـاة الدقيقـة التفـاق 
، وعلــــى املوافقــــة علــــى متديــــده لفــــرتة ١٩٩٤/ســــبتمرب أيلول ١٧طهــــران املــــؤرخ 

 طويلة؛
ألعمــال العدائيــة علــى علــى الضــرورة امللّحــة لوقــف مجيــع ا يؤكــد - ١١

يكية األفغانية، ويطلب إىل مجيـع الـدول واجلهـات األخـرى املعنيـة احلدود الطاج

أن تعمــل علــى تثبــيط أي أناــطة تــؤدي إىل تعقيــد أو عرقلــة عمليــة الســالم يف 
 طاجيكستان؛

الســلطات األفغانيــة املختصــة علــى تيســري الرتتيبــات الــيت  ياــجع - ١٢
 ان؛ـن شأ�ا إتاحة إنااء ـركز اتصال يف طالوقان بامال أفغانست

يق بني بعثة ـراقبـي  يادد - ١٣  األـمعلى ضرورة ـواصلة التعاون الـو
يــق بــني البعثــة فضــًال  يف طاجيكســتان وطــريف النـــزاع،املتحــدة  عــن االتصــال الـو

والقوات اجلماعية حلفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة يف طاجيكستان، 
ـــع بعثـــة ـنظمــــة األ ـــع قـــوات احلـــدود الروســــية، ـو ــــن والتعـــاون يف أوروبــــا يف ـو

 طاجيكستان؛

 بالنجــاح يف إعــادة تــوطني الغالبيــة العظمــى ـــن املاــردين يرحــب - ١٤
لاـــؤون املتحـــدة  األــــموالالجئـــني وبالـــدور الـــذي تضـــطلع بـــه ـفوضـــية داخليـــاً 

الالجئــني يف هــذه اجلهــود، وياــيد بأناــطة الوكــاالت واملنظمــات األخــرى الــيت 
 املدنيني؛متد يد املساعدة للسكان 

 األــــنيباملســـامهات يف صـــندوق التربعـــات الـــذي أناـــأه  يرحـــب - ١٥
 كـــــــــــانون ١٦) املــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٦٨األـــــــــــن  جملـــــــــــسلقــــــــــرار وفقــــــــــاً  العــــــــــام

، ويكـــرر اإلعـــراب عـــن تاـــجيعه للـــدول األخـــرى علـــى ١٩٩٤األول/ديســـمرب 
 األــــمم لبعثـــة ـراقبــــي بـــالتربع املقـــدَّ أيضـــاً  املســـامهة يف هـــذا الصـــندوق، ويرحـــب

 يف طاجيكستان؛املتحدة 

 أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ١٦




