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26 - الحالة في الجمهورية اليمنية

المداوالت األّولية
 المقرر المؤرخ 1 حزيران/يونيه 1994 

)الجلسة 33٨6(: القرار 924 )1994(
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 أيار/مايو   27 مؤرخة   برسالة 
األمن 1 ، طلب ممثلو اإلمارات العربية املتحدة والبحرين وعمان والكويت 
ومصر واململكة العربية السعودية أن ينعقد اجمللس ملناقشة احلالة يف اليمن 
وما جنم عنها عن فقدان أرواح مدنيني. وبرسالة مؤرخة 29 أيار/مايو 
1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن 2 ، تقدم ممثل قطر بنفس الطلب.

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 أيار/مايو   31 مؤرخة   وبرسالة 
األمن 3 ، ذكر ممثل اليمن أن حكومة بلده تعترب طلب عقد اجتماع جملس 
األمن ملناقشة احلالة يف اليمن تدخاًل يف الشؤون الداخلية، ويتعارض مع 

الفقرة 7 من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة.
أدرج  حزيران/يونيه 1994،   1 يف  املعقودة  اجللسة 3386،  ويف 
اليمنية”.  البند املعنون “احلالة يف اجلمهورية  اجمللس يف جدول أعماله 
وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي اإلمارات العربية املتحدة 
والبحرين وقطر والكويت ومصر واململكة العربية السعودية واليمن، بناًء 
يف  احلق  هلم  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبهم،  على 
التصويت. مث وجه الرئيس )عمان( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع 
قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 4 ، وإىل عدة وثائق 

أخرى 5 .
وحتدث ممثل الصني قبل التصويت فأعرب عن القلق بشأن التطورات 
القتال  وقف  على  األمر  يهمهم  من  مجيع  وحث  اليمن.  يف  احلاصلة 
واستئناف املفاوضات يف أقرب وقت ممكن. وقالت إن الصني ترى دائمًا 
أن مجيع الصراعات جيب تسويتها سلميًا عن طريق التفاوض. وذكر أن 
الثابت، سيصوت لصاحل مشروع  الوفد الصيين، بناًء على هذا املوقف 
يف  املعنية  البلدان  تبذهلا  اليت  باجلهود  مرحبًا  املتحدث،  وأعرب  القرار. 
املنطقة وجملس التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية، عن أمله يف أن 
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رسائل موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثلي اإلمارات العربية املتحدة   5

والبحرين وعمان والكويت ومصر واململكة العربية السعودية )S/1994/630(؛ وقطر 
إىل  موجهة  ورسالة  وS/1994/644(؛   S/1994/641( واليمن  )S/1994/639(؛ 

.)S/1994/642( األمني العام من ممثل اليمن

التوسط.  يف  نشط  بدور  االضطالع  املعنية  واملنظمات  البلدان  تواصل 
تثري  مسألة  أّي  نظره يف  لدى  له،  ينبغي  األمن  أن جملس  أيضًا  وأكد 
القلق، أن حيرتم اآلراء ذات الصلة للبلدان أو األطراف املعنية. ويرى وفد 
بلده أن قيام اجمللس بالنظر يف احلالة يف اجلمهورية اليمنية يف ظل الظروف 
اخلاصة الراهنة ينبغي أاّل يشكل سابقة ملعاجلة مسائل مشاهبة أخرى 6 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 
القرار 924 )1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
وقد نظر يف احلالة يف اجلمهورية اليمنية،

وإذ يأخذ يف اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء املوت الفاجع للمدنيني األبرياء،

وإذ يقدر اجلهود اليت تبذهلا جامعة الدول العربية، وجملس التعاون 
لدول اخلليج، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، والدول اجملاورة، والدول املعنية 
األخرى يف سبيل املسامهة يف حل النزاع بالوسائل السلمية ويف ضمان 

إحالل السلم واالستقرار يف اجلمهورية اليمنية،
وإذ يرى أن استمرار احلالة ميكن أن يعرض السلم واألمن يف املنطقة 

للخطر،
يدعو إىل وقف فوري إلطالق النار؛  -  1

من  وغريها  األسلحة  لتوريد  الفوري  الوقف  على  حيث   -  2
املعدات اليت قد تسهم يف استمرار النزاع؛

السياسية  بأنه ال ميكن حل خالفاهتم  املعنيني  يذكر مجيع   -  3
باستخدام القوة، وحيثهم على العودة فوراً إىل املفاوضات، مما يسمح حبل 

اخلالفات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحالل السلم واالستقرار؛
يطلب إىل األمني العام إيفاد بعثة لتقصي احلقائق إىل املنطقة   -  4
يف أقرب وقت ممكن عمليًا من أجل تقييم اإلمكانيات لتجدد احلوار بني 
مجيع األطراف املعنية ولبذل مزيد من اجلهود من جانبهم حلل اخلالفات 

بينهم؛
يطلب أيضًا إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريراً عن احلالة   -  5
يف وقت مناسب، ولكن يف موعد ال يتجاوز أسبوعًا واحداً من تاريخ 

إجناز مهمة تقصي احلقائق؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  6

S/PV.3386، الصفحتان 2 و3.   6
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 المقرر المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1994 
)الجلسة 3394(: القرار 931 )1994(

قدم   ،)1993(  924 بالقرار  وعماًل   ،1994 حزيران/يونيه   27 يف 
فيه اجمللس  أبلغ  اليمن 7 ،  تقريراً عن احلالة يف  العام إىل اجمللس  األمني 
اليمن يف  زارت  قد    8 اخلاص  مبعوثه  بقيادة  احلقائق  لتقصي  بعثة  بأن 
إىل  أيضًا  البعثة  الفرتة من 8 إىل 19 حزيران/يونيه 1994. وسافرت 
اململكة العربية السعودية وعمان واإلمارات العربية املتحدة وقطر واألردن 
اخلاص  مبعوثه  استقبال  الطرفني  إن كال  العام  األمني  وقال  ومصر. 
استقبااًل حسنًا، وأعربا مراراً عن تأييدمها لبعثته. وأوضح القائم بأعمال 
رئيس وزراء اليمن أنه بالرغم من حتفظ بلده على مناقشة جملس األمن 
فإنه  سابقة خطرية،  يشكل  قد  الذي  األمر  بلده،  الداخلية يف  للحالة 
قد  القرار  أن  يرى  وهو   .)1994( القرار 924  اجمللس  باختاذ  يرحب 
أكد الشرعية يف إطار اجلمهورية اليمنية وربط وقف إطالق النار بعدد 
من اخلطوات اليت يعتربها بلده جزًءا ال يتجزأ من القرار. وهناك توافق 
 آراء عام بني الطرفني على أن )أ( وقف إطالق النار ضروري وعاجل؛ 
و)ب( أنه ينبغي تنظيم آلية لإلشراف على وقف إطالق النار؛ و)ج( أنه 
عندما يصبح وقف إطالق النار نافذاً ينبغي إعادة بدء احلوار، مبساعدة 
وقف  على  اإلشراف  بآلية  يتعلق  وفيما  اخلاص.  ومبعوثه  العام  األمني 
تكون  أن  ينبغي  أهنا  على  بالفعل  اجلانبان كالمها  وافق  النار،  إطالق 
جلنة مشرتكة، وأهنا ينبغي أن تشمل مشاركة ممثلني من األردن وعمان 
وكذلك امللحقني العسكريني لفرنسا والواليات املتحدة يف صنعاء. بيد 
أنه ال تزال هناك خالفات بني اجلانبني بشأن التمثيل من بلدان أخرى. 
وقال األمني العام كذلك أنه من دواعي القلق البالغ أنه بعد ما يقرب 
القتال  يتوقف  القرار 924 )1994( مل  اعتماد  أسابيع من  أربعة  من 
إن  بل  النار مل حُترتم.  بوقف إطالق  املتكررة  االلتزامات  اليمن وأن  يف 
املزيد من اخلسائر يف األرواح. ومثة  القتال تكثف يف عدن وأسفر عن 
أزمة إنسانية كربى وشيكة احلدوث ما مل يوجد حل سياسي أو ما مل 
ُيطبق وقف إطالق النار بأسرع ما ميكن. وتتابع البلدان اجملاورة التطورات 
يف اليمن بقلق متزايد. ومع أن هذه البلدان ليست لديها نية التدخل يف 
الشؤون الداخلية جلرياهنا، فإهنا تعترب احلالة هتديداً خطرياً للسالم واألمن 

يف املنطقة وتعترب استمرار القتال أمراً غري مقبول.
 924 القرار  يف  الوارد  النداء  أمهية  مؤكداً  العام،  األمني  وذكر 
)1994( بشأن توريد أسلحة للطرفني املتحاربني، أن أكثر املهام املقبلة 

.S/1994/764  7

كان األمني العام قد أبلغ رئيس جملس األمن يف رسالة مؤرخة 3 حزيران/  8

يونيه 1994 بقراره تعيني السيد األخضر اإلبراهيمي مبعوثًا خاصًا له ورئيسًا لبعثة 
 924 األمن  جملس  قرار  من   4 بالفقرة  عماًل  اليمن،  إىل  املوفدة  احلقائق  تقصي 
)1994(. وكان رئيس جملس األمن قد أبلغه برسالة مؤرخة 3 حزيران/يونيه 1994 

أن أعضاء اجمللس يرحبون بقراره )انظر أيضًا الفصل اخلامس(. 

لألهايل  عاجلة  معونة  تقدمي  يف  والبدء  للقتال  هناية  وضع  هي  إحلاحًا 
الذين حيتاجون إليها. وقال األمني العام إن جملس األمن قد يرغب يف أن 
يوضح أن احلالة الراهنة ال ميكن أن حُتتمل، وأن وقف إطالق النار جيب 
أن يبدأ نفاذه دون تأخري وأنه جيب أن ُيطلب من الطرفني على سبيل 
استعجال التعاون مع مبعوثه اخلاص يف إنشاء آلية اإلشراف على وقف 

إطالق النار خالل األيام القليلة القادمة.
الطرفني،  رغبة  هي  هذه  إذا كانت  أنه  أيضًا  العام  األمني  وذكر 
فإنه مستعد ألن يقدم إىل اجمللس توصية بوزع مراقبني عسكريني لألمم 
مراقبو  أن يكون  النار. وميكن  يتم حتقيق وقف إطالق  املتحدة عندما 
األمم املتحدة هؤالء عنصراً مكماًل ألّي آلية إشراف ميكن أن يتفق عليها 
الطرفان، وقال إن اجمللس رمبا يطلب أيضًا من الطرفني أن يبدآ بعد ذلك 
على الفور إجراء حوار يستطيع أن ينظمه مبعوثه اخلاص بالتشاور معهما 

يف مكان حمايد يتفقان عليه، مثاًل يف جنيف.
ويف اجللسة 3394، املعقودة يف 29 حزيران/يونيه 1994، أدرج 
اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
دعا اجمللس ممثل اليمن، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
يكون له احلق يف التصويت. ووجه الرئيس )عمان( انتباه أعضاء اجمللس 
قرار كان قد أعد يف سياق  العام، وإىل نص مشروع  تقرير األمني  إىل 

مشاورات اجمللس السابقة 9 ، وإىل عدة وثائق أخرى 10 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 931 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

حزيران/يونيه   1 املؤرخ   ،)1994(  924 قراره  تأكيد  يعيد  إذ 
1994، بشأن احلالة يف اجلمهورية اليمنية،

وقد نظر يف تقرير األمني العام، املؤرخ 27 حزيران/يونيه 1994، 
عن بعثة تقصي احلقائق املوفدة إىل اليمن،

وإذ يرحب باجلهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه اخلاص وجامعة 
الدول العربية،

وإذ يؤيد بقوة النداء املوجه من األمني العام من أجل الوقف الفوري 
والتام لقصف مدينة عدن، وإذ يدين عدم االكرتاث هبذا النداء،

النار  وإذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطالق 
بالرغم من قيام اجلانبني بإعالن وقف إطالق النار عدة مرات،

إزاء  خاصة  وبصفة  اليمن،  يف  احلالة  إزاء  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 
تدهور احلالة اإلنسانية يف أحناء عديدة من البلد،

.S/1994/772  9

 S/1994/761( اليمــــن  ممثــــل  مــــن  العــــام  األميــــن  إىل  موجهــــة  رسائــــل   10 

.)S/1994/763( ؛ واململكة العربية السعودية)S/1994/762و
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توريد األسلحة وغريها  باستمرار  تفيد  اليت  التقارير  يثري جزعه  وإذ 
من العتاد،

يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطالق النار فوراً؛  -  1
مجيع  يشمل  نار  إطالق  وقف  وجود  أمهية  على  يشدد   -  2
فعااًل، مبا يف ذلك  تنفيذاً  العمليات األرضية والبحرية واجلوية، وتنفيذه 
أماكن جتعل عدن  الثقيلة يف  األسلحة  بوضع  تتعلق  فيه  أحكام  وجود 

خارج مرماها؛
نتيجة  املدنيني والدمار  إيقاع اإلصابات بني  يشجب بقوة   -  3

للهجوم العسكري املستمر على عدن؛
احملادثات  اخلاص مواصلة  العام ومبعوثه  األمني  إىل  يطلب   -  4
حتت رعايتهما مع مجيع املعنيني، هبدف تنفيذ وقف دائم إلطالق النار 
وإمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبني، يفضل أن تشرتك فيها بلدان من 
املنطقة، لرصد وقف إطالق النار والتشجيع على احرتامه واملساعدة على 

منع انتهاكه وتقدمي تقرير عن ذلك إىل األمني العام؛
األسلحة  إلمدادات  الفوري  بالوقف  مطالبته  تأكيد  يكرر   -  5

وغريها من العتاد؛
يكرر تأكيد أن اخلالفات السياسية ال ميكن حسمها عن   -  6
طريق استعمال القوة، ويأسف بالغ األسف لقعود كافة األطراف املعنية 
عن استئناف احلوار السياسي فيما بينها، وحيثها على القيام بذلك فوراً 
سلمي  حل  إىل  التوصل  بذلك  تتيح  لكي  مسبقة،  شروط  أّية  ودون 
خلالفاهتا واستعادة السلم واالستقرار، ويطلب إىل األمني العام ومبعوثه 

اخلاص دراسة السبل املناسبة لتيسري حتقيق هذه األهداف؛
يعرب عن بالغ قلقه إزاء احلالة اإلنسانية النامجة عن النزاع،   -  7
ويطلب إىل األمني العام أن يستخدم املوارد املوجودة حتت تصرفه، مبا 
يف ذلك موارد وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، يف تلبية احتياجات 
واألشخاص  عدن  سكان  سيما  ال  عاجلة،  بصفة  بالنزاع  املتضررين 
سبياًل  يتيحوا  أن  على  املعنيني  مجيع  وحيث  النزاع،  جراء  من  املشردين 
إنسانيًا لوصول إمدادات اإلغاثة وأن يسهلوا توزيعها على من هم حباجة 

إليها أينما وجدوا؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريراً مرحليًا عن   -  8
تنفيذ هذا القرار بأسرع ما ميكن، وعلى أّي حال يف غضون مخسة عشر 

يومًا من اعتماد هذا القرار؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره النشط.  -  9

وحتدث ممثل فرنسا قبل التصويت، فذكر أن جملس األمن قد أكد 
باختاذه قراراً جديداً أنه عاقد العزم على املسامهة يف إجياد تسوية سلمية 
اإلقليمي”.  األمن  أسس  ويهز  إنسانية  لكارثة  العنان  “يطلق  لنزاع 
وهلذا السبب، يشدد اجمللس على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، 

وعلى وجه اخلصوص قصف عدن، وتوزيع املساعدات اليت متس حاجة 
السكان إليها. وقد حاول اجمللس أيضًا احرتام حرية األمني العام والطرفني 
يف التصرف، وذلك ببقائه منفتحًا إىل أقصى حّد فيما يتعلق بتحديد 
آلية رصد وقف إطالق النار. وبشأن هذه النقطة، يقتصر اجمللس على 
متديد والية األمني العام ومبعوثه اخلاص ويطالبهما بتحديد آلية موثوق 
اآللية حتت  تلك  وبناًء على ذلك، ستكون  الطرفني.  مع  باالتفاق  هبا 
رعاية األمم املتحدة، إاّل أنه مرتوك لألمني العام، باالتفاق مع الطرفني 
املعنيني، أن خيتار املعامل امللموسة هلذا املبدأ العام. وقال املتحدث، مشرياً 
إىل أن األمني العام ومبعوثه اخلاص مطالبان أيضًا بتيسري استئناف احلوار 
السياسي يف اليمن، إنه ما من حل عسكري هلذه األزمة. وشعب اليمن 
هو الذي يستطيع أن حيدد من جديد شروط تعايشه. ويؤكد وفد بلده 
اجمللس  يطلب  الذي  القرار،  أحكام  أحد  هبا  يتسم  اليت  األمهية  أيضًا 
مبوجبه وقفًا فوريًا إلمدادات األسلحة وغريها من العتاد. وستواصل األمم 
القتال  على  أن حيجموا  عليهم  ولكن  بدعمها  اليمنيني  تزويد  املتحدة 

ويستأنفوا احلوار 11 .
لألمم  ينبغي  بأنه  اعتقاه  عن  أيضًا  املتحدة  اململكة  ممثل  وأعرب 
املتدهورة يف  املتحدة أن تتخذ خطوات عاجلة ملعاجلة احلالة اإلنسانية 
جملس  اختاذ  يف  يكون  أن  يأمل  إنه  وقال  بالذات،  عدن  ويف  اليمن، 
األمن هلذا القرار دليل للطرفني على اجلدية اليت ينظر هبا اجملتمع الدويل 
أفضل  وستكون  الصحيحة.  االستنتاجات  إىل  خيلصا  وأن  احلالة،  إىل 
النتائج على اإلطالق هي أن يتوصل الطرفان املعنيان إىل اتفاق فوري 
على ثالث نقاط حيوية – وقف إطالق النار، واآللية الكفيلة باإلبقاء 
تنفيذ تلك  بعد ذلك يف  يبدآ  السياسي - وأن  عليه واستئناف احلوار 

االتفاقات 12 .
الصراع  عن  املسؤولني  على  أن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وذكرت 
السعي إىل حسم خالفاهتم عن طريق احلوار السياسي والتفاوض. وتدعو 
النار. وتؤيد فكرة إنشاء آلية يتفق  الواليات املتحدة إىل وقف إطالق 
وأكدت  العام.  األمني  إىل  التقارير  تقدمي  تتوىل  متبادل،  بشكل  عليها 
املتحدثة أيضًا على أن األمم املتحدة تواجه وضعًا ماليًا حرجًا يف الوقت 
أحناء  خمتلف  يف  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  جهود  فيه  تتزايد  الذي 
العامل. وتتطلع الواليات املتحدة إىل الدول األقرب إىل الصراع يف اليمن 
اليت هلا املصلحة األكرب يف حسم هذا الصراع، وكذلك الدول األخرى 
اليت قد تكون مهتمة، أن تقدم على أساس طوعي املوارد الالزمة إلجياد 

آلية من هذا القبيل 13 .

S/PV.3394، الصفحتان 2 و3.  11
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يبذهلا  اليت  اجلهود  بقوة  يؤيد  بلده  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
اجملتمع العاملي، وال سيما يف جملس األمن، هبدف تطبيع الوضع يف اليمن 
واستئناف احلوار السلمي وإنشاء آلية مناسبة لرصد وقف إطالق النار. 
وأبلغ اجمللس أن اجتماعًا ثالثيًا عقد يف اليوم نفسه يف موسكو بني وزيري 
خارجية االحتاد الروسي واجلمهورية اليمنية وعضو يف قيادة اليمن اجلنويب، 
مببادرة من احلكومة الروسية وبطلب من الطرفني. وقد تركز االهتمام على 
مسألة وقف إطالق النار. ووافق املشاركون مجيعهم على أن الصراع ال 
سياسية  تسوية  إىل  التوصل  الضروري  من  وأن  عسكريًا  حسمه  ميكن 
مواصلة  على  أيضًا  االتفاق  ومت   .)1994(  924 القرار  أساس  على 

االتصاالت، باالستفادة من الوساطة والتسهيالت الروسية 14 .
وحتدث الرئيس، بصفته ممثل عمان، فذكر أن بلده يأمل أن يتمكن 
السلمية،  واملفاوضات  احلوار  الطرفان من حسم خالفاهتما من خالل 
وتأسف عمان أسفًا عميقًا الستمرار احلرب، ألهنا جلبت عواقب خطرية 
إىل  املتحدث  وأشار  بأسرها.  للمنطقة  بل  فحسب  لليمن  ال  وسلبية 
أن بلده انضم إىل البلدان الشقيقة اخلمسة األخرى يف املنطقة للدعوة 
نتج عن  اليمن. وقد  الوضع يف  األمن ملعاجلة  اجتماع جمللس  إىل عقد 
وقف  إىل  يدعو  الذي   ،)1994(  924 القرار  اختاذ  االجتماع  هذا 
املفاوضات  العودة إىل  الطرفني  اليمن ويطلب إىل  النار فوراً يف  إطالق 
باعتبارها الوسيلة السليمة حلل خالفاهتما. وتعتقد عمان أن ذلك القرار 
كان متوازنًا للغاية يف مطالبه، ولو قام الطرفان بتنفيذه بالكامل لساعد 
الطرفني على تسوية خالفاهتما. ويف القرار املتخذ تواً، يكرر اجمللس نفس 
النداءات الواردة يف القرار 924 )1994(، نظراً لتدهور الوضع وتصعيد 
احلرب، وخاصة القصف العشوائي لعدن، فإن اجمللس يعرب فيه أيضًا عن 
إدانته ويدعو القوات احملاصرة لعدن إىل االنسحاب. وفضاًل عن ذلك، 
يطلب اجمللس إىل األمني العام ومبعوثه اخلاص مواصلة وساطتهما بني 
الطرفني، هبدف تنفيذ وقف دائم إلطالق النار وإنشاء آلية لرصد وقف 
إطالق النار. وناشد املتحدث مجيع زعماء اليمن التعاون مع األمني العام 

ومبعوثه اخلاص هبدف تنفيذ هذا القرار 15 .

المقرر المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1994 )الجلسة 
3396(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1994 حزيران/يونيه   30 يف  املعقودة   ،3396 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف اجلمهورية اليمنية. وبعد إقرار جدول األعمال 
دعا اجمللس ممثل اليمن، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أعضاء  انتباه  )عمان(  الرئيس  ووجه  التصويت.  يف  احلق  له  يكون  أن 
اجمللس إىل رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 1994 موجهة إىل األمني 

املرجع نفسه، الصفحتان 4 و5.  14

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  15

العام من ممثل االحتاد الروسي 16 ، حييل هبا نص اتفاق وقف إطالق النار 
يف اجلمهورية اليمنية، املوقع يف موسكو يف 30 حزيران/يونيه 1994، 
وكذلك رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 1994 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل اليمن 17 .
وبعد ذلك أعلن أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 

بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 18 :
 1 املؤرخ   )1994(  924 قراريه  جديد  من  األمن  جملس  يؤكد 
حزيران/يونيه 1994 و931 )1994( املؤرخ 29 حزيران/يونيه 1994 

بشأن احلالة يف اجلمهورية اليمنية.
وقعه  الذي  النار  إطالق  بوقف  املتعلق  باالتفاق  اجمللس  يرحب 
إليه  التوصل  ومت   1994 حزيران/يونيه   30 يف  موسكو  يف  اجلانبان 
عن طريق وساطة وزير خارجية االحتاد الروسي. ويطالب اجمللس مجيع 

األطراف املعنية بتنفيذ ذلك االتفاق تنفيذاً تامًا.
كما يرحب اجمللس جبهود اجملتمع الدويل، مبا فيها جهود األمني العام 
ومبعوثه اخلاص، وجهود البلدان اجملاورة وجامعة الدول العربية، وكذلك 
جهود الدول األعضاء يف األمم املتحدة، من أجل مساعدة الطرفني على 
انتهاكات  واحليلولة دون وقوع  النار  دائم إلطالق  وتنفيذ وقف  حتقيق 

لوقف إطالق النار.
ويطالب اجمللس كذلك اجلانبني بالتنفيذ التام ألحكام قراري اجمللس 
924 )1994( و931 )1994(، وحيث مجيع األطراف املعنية على 
التعاون بصورة كاملة مع األمني العام ومبعوثه اخلاص، وال سيما من أجل 

إقامة آلية لدعم وقف إطالق النار.
وال يزال اجمللس يساوره قلق بالغ إزاء احلالة يف اجلمهورية اليمنية، 

وخاصة إزاء تدهور احلالة اإلنسانية يف عدن.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره النشط.

المقرر المؤرخ 1٨ تموز/يوليه 1994: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

يف 12 متوز/يوليه 1994، وعماًل بالقرار 931 )1994(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف اليمن 19 . وقد ورد يف التقرير سرد 

للتقدم احملرز يف تسوية الصراع يف اليمن.
تسلم  متوز/يوليه 1994   7 بأنه يف  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد 
رسالة من نائب رئيس وزراء اجلمهورية اليمنية التزمت فيها السلطات يف 
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عدن بوقف فوري جلميع األنشطة العسكرية، وبعفو شامل، وبتعويض 
املدنيني الذين فقدوا ممتلكاهتم وبتعويض أسر ضحايا احلرب، ومبواصلة 
وبتعزيز  الوطين،  احلوار  ومبواصلة  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  احرتام 
التعاون الوثيق مع دول املنطقة. ويف 8 متوز/يوليه 1994، قام اجلانب 
اآلخر بتسليم رسالة يذكر فيها أن صنعاء ما زالت تقوم بأعمال عدائية 
األمن 924  قراري جملس  بتنفيذ  أمور،  القيام، يف مجلة  ويؤكد ضرورة 
)1994( و931 )1994( ووقف مجيع األنشطة العسكرية وقفًا فعااًل 
وبدء إجراء مفاوضات بني اجلانبني برعاية املبعوث اخلاص لألمني العام. 
ويف 9 متوز/يوليه 1994، اجتمع الطرفان حبضور املبعوث اخلاص لألمني 

العام واتفقا على أهنما سيظالن على اتصال عن طريق األمني العام.
قد  الشاملة  احلرب  مرحلة  أن  يبدو  أنه  العام كذلك  األمني  وذكر 
بأعمال  القيام  عن  القلق  تثري  أنباء  هناك  أن  بيد  هنايتها،  إىل  وصلت 
هنب وخرق للقانون. وقد أسفرت احلرب عن فقدان أرواح وممتلكات، 
وعن إحلاق أضرار شديدة باهلياكل األساسية يف البلد. ويلزم على سبيل 
األمني  وقال  األعمال.  هلذه  لوضع حّد  إجراء حازم  اختاذ  االستعجال 
املنظمات  طريق  عن  الدويل،  اجملتمع  من  يتوقع  اليمن  إن شعب  العام 
الدولية واإلقليمية، وأيضًا عن طريق التعاون الثنائي، أن يقدم يد املساعدة 
له وهو يشرع يف إعادة التعمري. ويتوقع اجملتمع الدويل، من جانبه، من 
الزعماء اليمنيني أن يتصدوا بصورة جادة وعاجلة للمشاكل اليت تشكل 
ميكن  واستقرار  دائم  حل  إىل  التوصل  يكفلوا  وأن  األزمة  هذه  أساس 
التعويل عليه. ولن يتسىن التوصل إىل هذا احلل إاّل عن طريق إجراء حوار 
 )1994( القراران 924  بإحلاح  طلب  اجلانبني، حسبما  بني  سياسي 
و931 )1994(. ويف اخلتام، ذكر األمني العام أن املواقف اليت أعلنها 
العوامل  من  يكفي  ما  فيها  يوجد  املتحدة  األمم  إىل  وأبلغاها  الطرفان 
املشرتكة اليت تتيح بدء إجراء مثل هذا احلوار. وما زال األمني العام على 
استعداد ألن يبذل مساعيه احلميدة وأن يقدم كل ما ميكن من مساعدة 

وتعاون مبجرد أن يتفق الطرفان على قيامه هبذا الدور.

وبرسالة مؤرخة 18 متوز/يوليه 1994 20 ، أبلغ رئيس جملس األمن 
األمني العام مبا يلي:

املؤرخ 12 متوز/يوليه 1994 بشأن  تقريركم  باإلشارة إىل  أتشرف 
احلالة يف اليمن. ويرحب أعضاء جملس األمن هبذا التقرير ويعربون عن 
اجمللس  بقراري  اخلاص من جهود عماًل  بذلتموه ومبعوثكم  ملا  امتناهنم 
924 )1994( املؤرخ 1 حزيران/يونيه 1994 و931 )1994( املؤرخ 

29 حزيران/يونيه 1994.
ويتفق أعضاء اجمللس على أن وقف القتال يف اجلمهورية اليمنية لن 
حيقق حبد ذاته حاًل دائمًا لألزمة يف ذلك البلد، وأن من األمهية مبكان 

البدء بعملية حوار سياسي بني األطراف.
ويتوقع أعضاء اجمللس بأن تفي حكومة اجلمهورية اليمنية بالتزاماهتا 
وقراراهتا الواردة يف الرسالة املوجهة إليكم من رئيس الوزراء بالنيابة، املشار 
إليها يف الفقرة 15 من تقريركم، وفقًا للقرارين 924 )1994( و931 
للقانون  ووفقًا  اليمنية،  اجلمهورية  حكومة  قبلتهما  اللذين   )1994(
اآلمنة  بالعودة  واملشردين  لالجئني  يسمح  أن  وينبغي  الدويل.  اإلنساين 

إىل ديارهم.
ويشعر أعضاء اجمللس بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد باستمرار أعمال 
النهب يف عدن. ويتفقون على أن هناك ضرورة ملحة الختاذ إجراء حازم 
لوضع حّد هلذه األعمال. وال يزالون قلقني كذلك إزاء احلالة اإلنسانية 
يف اجلمهورية اليمنية، وهم يتطلعون إىل تقييم األمم املتحدة املشرتك بني 

الوكاالت لالحتياجات اإلنسانية للبلد.
ويرحب أعضاء اجمللس باستعدادكم مواصلة مساعيكم احلميدة، مبا 
يف ذلك ما تقومون به عن طريق مبعوثكم اخلاص، لتحقيق املصاحلة يف 
اليمن ولتقدمي كل ما ميكن من املساعدة والتعاون، وحيثون األطراف على 

التعاون معكم تعاونًا كاماًل لتحقيق هذه الغاية.
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