
ممارسات جملس األمن مرجع 
 

692 09-25531 
 

ــات اإل    ــة االحتياجـ ــها تلبيـ ــن بينـ ــاش    مـ ــالم وإنعـ ــد السـ ــانية وتوطيـ   نسـ
  بيساو اجتماعيا واقتصاديا؛ -غينيا 

من األمني العام أن يطلع جملس األمن بانتظام يرجو   - ١٤  
 ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٣٠علــى احلقــائق وأن يقــدم إليــه تقريــرا حبلــول  

وما بعد ذلك فيما خيتص بالتطورات املسـتجدة يف  يوتقريرا كل تسعني 

شــطة مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف   بيســاو وأن -غينيــا 
بيساو بعد انتهاء الرتاع وتنفيذ اتفاق أبوجا، مبا فيه تنفيذ فريـق   - غينيا

  الرصد لواليته؛
  أن يبقي املسألة قيد النظر. يقرر  - ١٥  

 األمريكتان
  املبذولة من أجل السالمهود اجل أمريكا الوسطى: - ١٧

  
 ١٩٩٧الثاين/ينــــاير كــــانون  ١٠املقــــرر املــــؤرخ   

 قرار رفض مشروع ):٣٧٣٠(اجللسة 

، وعمال بطلـب  ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٧يف   
حكومـة غواتيمـاال واالحتـاد الثـوري الـوطين الغواتيمـايل، قــدم       

 أمريكـا الوسـطى:  ”األمني العام إىل جملس األمـن تقريـرا عـن    

حصرا باتفاق وقف إطـالق النـار    يتعلق “جهود حتقيق السالم
ــان يف   ال ــه الطرفـ ــذي وقعـ ــاال، الـ ــهائي يف غواتيمـ ــانون  ٤نـ كـ

ــمرب  ــلو ١٩٩٦األول/ديســ ــالنرويج ،يف أوســ . والحــــظ )١(بــ
ــاق الثالــث لوقــف       ــذا هــو االتف ــره أن ه ــام يف تقري األمــني الع

 وقــال إن إطــالق النــار النــهائي الــذي وقــع يف ذلــك العــام.      
ــوطين الغواتيمــايل   ــوري ال ــان احلكومــة واالحتــاد الث يف أن  يرغب

ــرب       ــلم يف أق ــوية الس ــب العســكرية لتس ــذ اجلوان ــق تنفي يتحق
وقت ممكن، مما يتطلب أن تقوم األمـم املتحـدة بنشـر الوحـدة     

ــة بســرعة كــبرية.   ــدة التابعــة للبعث وســيتطلب  العســكرية اجلدي
ــراقبني      التحقــق ــة م ــهائي نشــر بعث ــار الن مــن وقــف إطــالق الن

لك ولـذ  إذنـا مـن جملـس األمـن.     سيقتضيعسكريني أيضا، مما 
ــة إلحلــاق        ــس ســلطة طارئ ــام أن مينحــه اجملل ــني الع ــب األم طل

وأبلــغ األمــني العــام اجمللــس أيضــا   بالبعثــة. عســكريال كــونامل
لــــق بإرســــاء ســــالم وطيــــد ودائــــم يف  بتوقيــــع االتفــــاق املتع

__________ 

  )١(  S/1996/1045 و Add.1.  

ــمرب   ٢٩ ــانون األول/ديسـ ــس  )٢(١٩٩٦كـ ــب إذن جملـ ، وطلـ
 األمن لنشر مراقبني عسكريني ملدة ثالثة أشهر.

 كــانون الثــاين/ ١٠، املعقــودة يف ٣٧٣٠ســة يف اجللو  
 يف إليـه  التوصـل  متكـان قـد    الذي للتفاهم ، وفقا١٩٩٧يناير 

 البنــد يف النظــر اجمللــس اســتأنف الســابقةاجمللــس  مشــاورات
ودعــا  .“جهــود حتقيــق الســالم  أمريكــا الوســطى:” املعنــون:

ة اجمللــس، ممثلــي كــل مــن األرجنــتني الــرئيس (اليابــان)، مبوافقــ
البوليفاريـة) وكنـدا    - وفرتويـال (مجهوريـة   غواتيمـاال  نياوإسبا

بنـاء علـى طلبـهم،     ،واملكسـيك والنـرويج وهولنـدا    وكولومبيا
يف ق احلــــدون أن يكــــون هلــــم بــــإىل املشــــاركة يف املناقشــــة 

 التصويت.

الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس   وجهويف اجللسة نفسها،   
ســـبانيا، نـــص مشـــروع القـــرار مقـــدم مـــن األرجنـــتني، وإ إىل

وفرتويــــال، وكوســــتاريكا،  ،والربتغــــال، والســــويد، وشــــيلي
ملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وكولومبيــا، واملكســيك، وامل

 ووجــه. )٣(والواليــات املتحــدة ،يرلنــدا الشــمالية، والنــرويجأو
ــاه األعضــاء أيضــا إىل  ــاين/  ١٠رســالة مؤرخــة   انتب  كــانون الث

ن من املمثـل الـدائم   موجهة إىل رئيس جملس األم ١٩٩٧يناير 
نفــس حتمــل األمــم املتحــدة، حييــل هبــا رســالة  لغواتيمــاال لــدى
__________ 

  )٢(  S/1996/1045و ، Add.2.  
  )٣(  S/1997/18.  
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ــة     التــاريخ موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن وزيــر خارجي
ــاال ــائج    )٤(غواتيم ــة يف الرســالة إىل النت ــر اخلارجي . وأشــار وزي

ها أن حتققهـا بعثـة التحقيـق الـيت طلبـ     الطيبة الـيت يأمـل اجلميـع    
الحتاد الثـوري الـوطين لغواتيمـاال    ال واكل من حكومة غواتيما

تســريح ونــزع ســالح مقــاتلي حــرب العصــابات      مــن أجــل  
السابقني الذين شاركوا يف الصراع املسلح الغواتيمايل، وذكـر  
ــوا أن      ــاء اجمللـــس أن يعرفـ ــد ألعضـ ــن املفيـ ــون مـ ــد يكـ ــه قـ أنـ
مشـاورات منفصــلة قـد جــرت يف كــل مـن نيويــورك وجنيــف    

ثـــل مجهوريـــة الصـــني الشـــعبية بـــني وفـــود رفيعـــة املســـتوى مت
أن الوفــود الغواتيماليــة قــد أكــدت جمــددا   وذكــر وغواتيمــاال.

اقتناع احلكومة بضرورة امتناع مجيـع البلـدان، وفقـا للمبـادئ     
الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، عن اختاذ أي إجـراءات ميكـن   
ــدان       ــتقالل السياســي للبل ــة أو االس أن متــس الســالمة اإلقليمي

كرت الوفود أيضا أن هذه املبادئ ستكون هاديـا  وذ األخرى.
ألعمــال غواتيمــاال املقبلــة يف األمــم املتحــدة بصــدد املبــادرات  

   املتصلة مبقاطعة تايوان الصينية.

ويف اجللســة نفســها، ذكــر ممثــل غواتيمــاال أنــه عقــب    
ــهائي يف   كــانون األول/ديســمرب  ٢٩التوقيــع علــى االتفــاق الن

فاوضــات الســالم الــيت تتطلــب ختــتم بلــده بنجــاح ما ،١٩٩٦
طلــب  مثلمــاالتحقــق بواســطة قــوة حفــظ الســالم،   جمــرد اآلن

ــه ذلـــك األمـــني ــام يف تقريريـ ــدار . وعلـــى)٥(العـ ــنوات  مـ السـ
العديدة املاضية، تابع اجملتمع الدويل ودعم العمليـة الغواتيماليـة   

وهـو ينتظـر قـرار اجمللـس بإرسـال بعثـة حلفـظ         باهتمام شـديد. 
عملية السالم بالتحقق من تنفيـذ   عزيزعلى ت السالم للمساعدة

ــار.   ــاق وقــف إطــالق الن ــد   اتف ــاد وف ــد وأعــرب عــن اعتق ه بل
اعتقادا تاما بأن أغلبية أعضاء اجمللس ستوافق علـى اإلذن هلـذه   

إنـه يـدرك أيضـا املشـكلة ذات الطـابع       قـائال واسـتدرك   البعثة.
__________ 

  )٤(  S/1997/23.  
  )٥(  S/1996/998 و S/1996/1045.  

بـالرغم  و الثنائي اليت أثارها أحد األعضاء الدائمني يف اجمللـس. 
، فـإن غواتيمـاال كانـت    “هلـذه احلالـة   غري العادي الطابع”من 
مشـاورات مـع وفـد ذلـك البلـد للتغلـب علـى الصـعوبة          ريجت

ــة. ــتعداد حكومـــ  و القائمـ ــد اسـ ــدد، أكـ ــدهيف ذلـــك الصـ  ة بلـ
أهنـا  ات وديـة بـني البلـدان وأكـد جمـددا      إلسهام يف إقامة عالقل

ليـة أليـة دولـة    ما كانت تعتـزم أبـدا التـدخل يف الشـؤون الداخ    
وإدراكا خلطورة احلالة، إضافة إىل املشـاورات الثنائيـة    أخرى.

، بعـث وزيـر   كـبري تقـدم  إحـراز  اهلامة اليت ختللـها تبـادل بنـاء و   
نطـاق   توضحخارجية غواتيماال رسالة إىل رئيس جملس األمن 

علـى أن  ممثـل غواتيمـاال   ويف اخلتـام شـدد    .)٦(املشاورات تلك
علــيهم أال يســمحوا للمســائل الثنائيــة   يــتعني”أعضــاء اجمللــس 

الــــيت ال تتصــــل باملســــائل قيــــد نظــــرهم أن تعيــــق اختــــاذهم   
 .)٧(“للقرارات

ــن      ــثري مــ ــداوالت اجمللــــس، رحــــب كــ ــاء مــ ويف أثنــ
املتكلمني بتوقيع اتفاق السالم النهائي بـني حكومـة غواتيمـاال    

 التـام  التأييـد واالحتاد الثوري الـوطين لغواتيمـاال؛ وأعربـوا عـن     
مراقيب األمم املتحدة العسـكريني للتحقـق    نشر السريع لفريقلل

من تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار؛ وحثوا أعضاء اجمللس علـى  
وأكد بعض املتكلمني أن هـذه هـي    .)٨(اعتماد مشروع القرار

__________ 

  )٦(  S/1997/23.  
  )٧(  S/PV.3730 ٤و  ٣، الصفحتان.  
ــا)؛  ٤صــفحة الاملرجــع نفســه،    )٨(    ٦ و ٥ والصــفحتان(كولومبي

ــال)؛  ــاد    ٦ و ٥ والصــفحتان(فرتوي ــة عــن االحت ــدا بالنياب (هولن
يــــــا، األورويب وبولنــــــدا، واجلمهوريــــــة التشــــــيكية، ورومان  

 ٦ والصـــفحتانوهنغاريـــا)؛  ،وســـلوفاكيا، وليتوانيـــا، وقـــربص
 والصـفحتان (املكسيك)؛  ٨ و ٧ والصفحتان(النرويج)؛  ٧ و
(األرجنـــــــتني)؛  ١٠ و ٩ والصـــــــفحتان(إســـــــبانيا)؛  ٩ و ٨

 والصــفحتان(كنــدا)؛ قبــل التصــويت:  ١١ و ١٠ والصــفحتان
(مجهوريــــة   ١٤ و ١٣ والصــــفحتان(الربتغــــال)؛  ١٢ و ١١

ــا ــفحة وال)؛ كوريـ ــدا)؛  ١٤صـ  ١٥ و ١٤ والصـــفحتان(بولنـ
 ١٦ و ١٥ والصـــفحتان(مصـــر)؛  ١٥صـــفحة وال(الســـويد)؛ 
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دعي فيهـــا جملـــس األمـــن للنـــهوض  ُيـــإحـــدى احلـــاالت الـــيت 
 .)٩(مبسؤوليته األساسية لصون األمن والسلم الدوليني

ن إوقال ممثل اململكة املتحدة يف بيان قبل التصـويت،    
ترحب بتوقيع اتفاق السالم النهائي بني حكومـة   ة بلدهحكوم

توصـيات   وتؤيـد غواتيماال واالحتاد الثوري الـوطين لغواتيمـاال   
لـوزع السـريع ملـراقبني عسـكريني     الـيت تـدعو إىل ا   األمني العام

ذلك لـ  ف إطـالق النـار.  تابعني لألمم املتحدة للتحقـق مـن وقـ   
ــد  ــوت وفــ ــدا  سيصــ ــده مؤيــ ــرار.  بلــ ــروع القــ ــد  ملشــ وناشــ

وأن يقـــدما إىل  التزاماهتمـــا بالكامـــل الطـــرفني أن ينفـــذا كـــال
األمــم املتحــدة التعــاون الكامــل يف التحقــق مــن وقــف إطــالق  

 .)١٠(وتسريح املقاتلني النار

ن إ وقـــال وأشـــاد ممثـــل فرنســـا جبهـــود األمـــني العـــام   
يتفــق مــع مهمــة ”عثــة مراقبــة ملحقــة بالبعثــة  ب إنشــاءاقتراحــه 

األمـــم املتحـــدة ومـــع اختصـــاص جملـــس األمـــن ومســـؤوليات 
ــك سيصــوت  .“أعضــائه ــايل لصــاحل    وذل ــد الفرنســي بالت الوف

 .)١١(مشروع القرار

شرع اجمللـس يف التصـويت علـى مشـروع      وبعد ذلك  
صوتا مؤيدا وصوت  ١٤القرار. وحصل مشروع القرار على 

أي عضــو عــن   مــع عــدم امتنــاع  ، ارضمعــ واحــد (الصــني) 
سليب من أحـد  التصويت المل يعتمد بسبب من مث التصويت، و

شــروع القــرار كــان فقــا ملو .)١٢(األعضــاء الــدائمني يف اجمللــس
__________ 

بيســـــــاو)؛  - (غينيـــــــا ١٧ و ١٦ والصـــــــفحتان(كينيـــــــا)؛ 
  .(اليابان) ١٨صفحة وال(شيلي)؛  ١٨ و ١٧ والصفحتان

 ٨(املكسـيك)؛ والصـفحتان    ٨و  ٧املرجع نفسه، الصـفحتان    )٩(  
(الســويد)؛ والصــفحة  ١٥و  ١٤حتان (إســبانيا)؛ والصــف ٩و 
  (شيلي). ١٨و  ١٧(مصر)؛ والصفحتان  ١٥

  .١١ة صفحالاملرجع نفسه،   )١٠(  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  
ــة التصــــــويت،  ل  )١٢(   ــر االطــــــالع علــــــى نتيجــــ ، S/PV.3730نظــــ

  .١٨  صفحةال

إىل االتفــاق اإلطــاري املــؤرخ  ،اجمللـس سيشــري، يف مجلــة أمـور  
ومجيع االتفاقات الالحقـة الـيت    ١٩٩٤كانون الثاين/يناير  ١٠

ــق الطرفــ  ــااتف ــا ان فيه ــم املتحــدة االضــطالع    أن يطلب إىل األم
كــان ســيأذن، و حقــق الــدويل مــن اتفاقــات الســالم؛بعمليــة الت

تشـرين   ٢٦ آخذا يف االعتبـار تقريـري األمـني العـام املـؤرخني     
، بإحلــاق ١٩٩٦ديســمرب  كــانون األول/ ١٧ الثــاين/نوفمرب و

مـــن املـــراقبني  ١٥٥فريـــق تـــابع لألمـــم املتحـــدة مؤلـــف مـــن 
وما هو مطلـوب مـن املـوظفني الطبـيني ملـدة ثالثـة        كرينيالعس

أشهر من أجل التحقق من وقف إطالق النـار النـهائي؛ وكـان    
التزاماهتما مبوجـب االتفاقـات تنفيـذ     أن ينفذاسيناشد الطرفني 

ــا وأن ــة التحقــق مــن وقــف      تام ــا مــع عملي ــا تام ــا تعاون يتعاون
ــزع ســالح مقــ     ــار، والفصــل بــني القــوات، ون اتلي إطــالق الن

سـيدعو  كـان  االحتاد الثـوري الـوطين لغواتيمـاال وتسـرحيهم، و    
إىل مواصلة دعمه لعملية السـالم يف غواتيمـاال؛    اجملتمع الدويل

وأخــريا كــان ســيطلب إىل األمــني العــام أن يبقــي اجمللــس علــى 
علم تام بشأن تنفيـذ القـرار وأن يقـدم تقريـرا عـن انتـهاء بعثـة        

  املراقبني العسكريني.
لتصـويت، قـال ممثـل الواليـات املتحـدة إن مـن       وبعد ا  

ــتمكن مــن التوصــل إىل اتفــاق      املؤســف أن جملــس األمــن مل ي
ــم املتحــدة،      ــة األم  بشــأن اإلذن بعنصــر عســكري يلحــق ببعث

عضــــوا مــــن أعضــــاء اجمللــــس ”وأعــــرب عــــن األســــف ألن 
يستطع أن مينح املصـلحة األكـرب املتمثلـة يف السـالم واألمـن       مل

  .)١٣(قه من أولويةاإلقليميني ما تستح
 ةمارسـ ملوأعرب ممثل كوستاريكا عن شديد األسـف    

حالة منبتـة الصـلة متامـا    ”ـ حد الوفود حقه يف النقض بالنظر لأ
 سـتلي وذكر أن احلالـة الـيت    .“تيماالاعن عملية السالم يف غو

__________ 

  )١٣(  S/PV.3730 ١٩، الصفحة.  
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أمريكـــا الوســـطى   الضـــرر البـــالغ بغواتيمـــاال أو   قلـــن تلحـــ 
 .)١٤(فحسب، بل باألمم املتحدة أيضا

ه بلــد وفــد وأعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن أســف   
ــة، دون إتاحــة     ــرار للتصــويت هبــذه العجل لطــرح مشــروع الق

 .)١٥(ة املشاوراتلالوقت الكايف ملواص

وذكر ممثل الصني أن الصني قـد أيـدت طـوال الوقـت       
املؤسف أن حكومـة غواتيمـاال   و” عملية السالم يف غواتيماال.

اخللقية، طيلـة أربـع سـنوات     من املبادئ على حنو خال قامت،
ــة بأنشــطة ترمــي إىل تقســيم الصــني يف األمــم املتحــدة،     متوالي
ــادئ ميثـــاق األمـــم        ــارخا مقاصـــد ومبـ ــة انتـــهاكا صـ منتهكـ

بانتــهاك ســيادة الصــني  ”قامــت غواتيمــاال أيضــا  و .“املتحــدة
ــة    ــدخلت يف شــؤوهنا الداخلي ــة وت ــئن “. وســالمتها اإلقليمي ول

لوفد الصيين قد يعيـد النظـر   جرى تصويب ذلك الوضع، فإن ا
ــكريني يف     ــراقبني عســ ــر مــ ــن بنشــ ــأذن جملــــس األمــ يف أن يــ

  .)١٦(غواتيماال
  

 (اجللســـة ١٩٩٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٠املقـــرر املـــؤرخ 
 )١٩٩٧( ١٠٩٤القرار  ):٣٧٣٢

ــة     ــالة مؤرخــ ــاير   ١٦برســ ــانون الثاين/ينــ  ١٩٩٧كــ
أحـال األمـني العـام نصـي      )١٧(موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن   

  .فاقني متعلقني بعملية السلم الغواتيماليةات
__________ 

  .٢١إىل  ١٩ات صفحالملرجع نفسه، ا  )١٤(  
  .٢١ ةصفحالاملرجع نفسه،   )١٥(  
  .٢٠الصفحة املرجع نفسه،   )١٦(  
ــايب    ا  )١٧(   ــام االنتخـ ــتورية والنظـ ــديالت الدسـ ــق بالتعـ ــاق املتعلـ التفـ

)S/1997/51   كــانون  ٧املرفــق األول)، املوقــع يف اســتكهومل يف
، واالتفاق املتعلق بأسس اندماج االحتاد ١٩٩٦األول/ديسمرب 

املرفـق   ، الشـرعية (املرجـع نفسـه   الثوري الـوطين الغواتيمـايل يف  
  .١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٢الثاين) املوقع يف مدريد يف 

 الثــاين/ كــانون ٢٠ يف املعقــودة ،٣٧٣٠ اجللســة يفو  
 إليـه  التوصـل  مت كـان قـد   الـذي  للتفـاهم  وفقـا و ،١٩٩٧ يناير
 أعمالـه  جـدول  يف اجمللس أدرج ،السابقة اجمللس مشاورات يف
 األول/ديسـمرب  كـانون  ١٧ املؤرخ العام ألمنيل السابق تقريرال

 مبوافقـة  الـرئيس،  دعـا  األعمال، جدول إقرار وعقب .١٩٩٦
ــس، ــل اجملل ــاال، ممث ــاء غواتيم ــى بن ــه، عل  يف املشــاركة إىل طلب
 التصويت. يف قاحل له يكون أن دونب املناقشة

الرئيس (اليابان) انتباه أعضاء جملـس األمـن إىل    ووجه  
 اجمللــس مشــاورات أثنــاءأعــد يف  كــان قــد نــص مشــروع قــرار

ــابق ــهو )١٨(ةالســ ــة     وجــ ــالة مؤرخــ ــا إىل رســ ــاههم أيضــ انتبــ
ــاير   ١٠ ــانون الثاين/ينـ ــس    ١٩٩٧كـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ

نفـس  حتمـل  حييـل هبـا نـص رسـالة      ،األمن مـن ممثـل غواتيمـاال   
ــة     التــاريخ موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن وزيــر خارجي

الرئيس االنتبـاه أيضـا إىل رسـالة مؤرخـة      . ووجه)١٩(غواتيماال
ــانون الثاين/ينـــ  ١٦ ــس    ١٩٩٧اير كـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ

نصـي اتفـاقني مـتعلقني بعمليـة      األمن من األمني العام حييل هبـا 
االنتباه أيضـا إىل رسـالة مؤرخـة     وجهو. )٢٠(السلم الغواتيمالية

ــاير   ٢٠ ــانون الثاين/ينـ ــس    ١٩٩٧كـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ
األمــن مــن ممثــل الصــني حييــل هبــا ورقــة موقــف مــن حكومــة     

ــدار  ــأن إصــ ــكريني يف   الصــــني بشــ ــراقبني عســ ــر مــ إذن ينشــ
  .)٢١(غواتيماال
متكلما قبل التصويت بصـفته   ،وقال ممثل كوستاريكا  

املتحدث باسم مؤمترات قمة رؤساء أمريكـا الوسـطى وأمينـها    
إن أبناء أمريكا الوسطى ممتنون ألعضاء اجمللـس كافـة    ،املؤقت

ــذي  ــرار ال ــى الق ــذي ســيجعل مــن املمكــن     عل ســيتخذونه وال
__________ 

  )١٨(  S/1997/49.  
  )١٩(  S/1997/23 ٣٧٣٠نظر اجللسة ا؛.  
  )٢٠(  S/1997/51.  
  )٢١(  S/1997/53.  
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مم املتحدة أن يتحقق من االمتثـال التفاقـات السـالم    لفريق األ
احترامــه وتقــديره للصــني لتأييــدها   يف غواتيمــاال وأعــرب عــن

  .)٢٢(للقرار
عندما صوت  وفد بلده أوضح،ذكر ممثل الصني أن و 

ضــد مشــروع القــرار اخلــاص بإرســال مــراقبني عســكريني إىل   
ينــاير كــانون الثاين/ ١٠غواتيمــاال عنــدما نظــر فيــه اجمللــس يف  

 ، أن تلــك حالــة مل يكــن يرغــب يف أن يراهــا حتــدث.  ١٩٩٧
ــة الســالم يف غواتيمــاال الــيت      ــد الصــني لعملي وأكــد جمــددا تأيي

ــدة    ــم املتحـ ــة األمـ ــري حتـــت مراقبـ ــها.وجتـ ــار إىل  رعايتـ وأشـ
جوالت املشاورات العديـدة الـيت جـرت مـع غواتيمـاال حيـث       

مـــم اللـــذان حتـــدومها أهـــداف ومبـــادئ األ  ،ل الطرفـــانتوصِّـــ
حـــل  ويف هنـــج واقعـــي، إىل ،املتحـــدة وبنظـــرة حنـــو املســـتقبل

ــد  ــول لـ ــني    يهامقبـ ــد الصـ ــام تأييـ ــات أمـ ــذلك أزاال العقبـ ، وبـ
  .)٢٣(ملشروع القرار

عتمـد  اطُـرح مشـروع القـرار للتصـويت و    بعد ذلـك  و  
 :هما يلي نص ) ويف١٩٩٧( ١٠٩٤باإلمجاع بوصفه القرار 

 إن جملس األمن  

 ملية السالم يف غواتيماال،الكامل لع إذ يعرب عن دعمه  

أن األمم املتحدة مل تنفـك تراقـب عمليـة السـالم      وإذ يالحظ  
 ،١٩٩٤يف غواتيماال اليت جتري حتت إشرافها منذ عام 

كــانون الثاين/ينــاير   ٢٠ؤرخــة املرســالة الب علمــا وإذ حيــيط  
املوجهـــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم جلمهوريــة  ١٩٩٧

 ة لدى األمم املتحدة،الصني الشعبي

إىل االتفــاق اإلطــاري الســتئناف عمليــة التفــاوض   وإذ يشــري  
بــني حكومــة غواتيمــاال واالحتــاد الثــوري الــوطين لغواتيمــاال املــؤرخ        

ــاير ١٠ ومجيــع االتفاقــات الالحقــة، الــيت اتفــق    ١٩٩٤كــانون الثاين/ين
وليـة  فيها الطرفان على أن يطلبا من األمم املتحـدة االضـطالع بعمليـة د   

 للتحقق من اتفاقات السالم،
__________ 

  )٢٢(  S/PV.3732 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٣صفحة الاملرجع نفسه،   )٢٣(  

ــة    وإذ يعتــرف   جبهــود األمــني العــام، وجمموعــة أصــدقاء عملي
ــدة       ــم املتحـ ــة األمـ ــدويل، ومنظومـ ــع الـ ــاال، واجملتمـ ــالم يف غواتيمـ السـ

 والوكاالت الدولية األخرى يف دعم عملية السالم،

 تشـرين الثـاين/   ٢٦بتقرير األمني العـام املـؤرخ    وإذ حييط علما  
عن بعثة األمم املتحدة للتحقق من حالـة حقـوق اإلنسـان     ١٩٩٦نوفمرب 

ومن االمتثال لالتفاق الشامل بشأن حقـوق اإلنسـان يف غواتيمـاال الـذي     
يـذكر فيـه أن تـدابري التحقـق املتصـلة باتفـاق وقـف إطـالق النـار النــهائي          

ستسـتلزم، يف مجلـة    ١٩٩٦كانون األول/ديسـمرب   ٤املوقع يف أوسلو يف 
 فراد عسكريني تابعني لألمم املتحدة،أمور، نشر أ

كـانون   ١٧بتقرير األمني العـام املـؤرخ    وإذ حييط علما أيضا  
الـذي يتضـمن جممـال للتـدابري الالزمـة للتحقـق مـن         ١٩٩٦األول/يناير 

اتفاق وقف إطالق النـار النـهائي، وباإلضـافتني هلـذا التقريـر املـؤرختني       
ــمرب   ٣٠ و ٢٣ ــانون األول/ديســ ــظ أن وقــــف  ، وإذ ي١٩٩٦كــ الحــ

آليـة لألمـم    هإطالق النار سيدخل حيز النفاذ يف التاريخ الذي تكون فيـ 
 املتحدة جاهزة يف موقعها بكامل قدرهتا التنفيذية،

باالتفاقات بني حكومة غواتيمـاال واالحتـاد الثـوري     وإذ يرحب  
كــــانون  ٢٩الــــوطين لغواتيمــــاال الــــيت وقعــــت يف مدينــــة غواتيمــــاال يف 

ليت تضع، هي واجملموعة الشاملة التفاقات السالم املوقعة األول/ديسمرب وا
حــدا هنائيــا للــرتاع    واســتكهومل،يف مدريــد ومدينــة مكســيكو وأوســلو    

 الداخلي يف غواتيماال واليت ستعزز املصاحلة الوطنية والتنمية االقتصادية،

، وفقا للتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام يقرر  - ١  
، أن يـأذن ملـدة ثالثـة أشـهر     ١٩٩٦ألول/ديسـمرب  كـانون ا  ١٧املؤرخ 

مراقبا عسكريا مع ما يلزم مـن   ١٥٥بأن ُيلحق بالبعثة فريق مؤلف من 
املوظفني الطبيني، وذلك ألغراض التحقق من اتفاق وقف إطـالق النـار   

ــهائي، ــد أقصــاه       الن ــي يف موع ــر اجملل ــني العــام أن خيط ــب إىل األم ويطل
 أسبوعان قبل بداية العملية؛

من كال الطرفني التنفيذ الكامـل اللتزاماهتمـا    يطلب  - ٢  
غواتيماال والتعاون التـام مـع جهـود     مدينةمبوجب االتفاقات املوقعة يف 

التحقـق مــن وقـف إطــالق النــار، والفصـل بــني القـوات، ونــزع ســالح     
مقـــاتلي االحتـــاد الثـــوري الـــوطين لغواتيمـــاال وتســـرحيهم، فضـــال عـــن   

د هبا مبوجـب االتفاقـات األخـرى يف جمموعـة     االلتزامات األخرى املتعّه
 اتفاقات السالم؛

اجملتمـــع الـــدويل إىل مواصـــلة دعمـــه لعمليـــة  يـــدعو  - ٣  
السالم يف غواتيماال، وبصفة خاصة، لتنفيـذ االتفاقـات املشـار إليهـا يف     

 أعاله؛ ٢الفقرة 

إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ٤  
ــذا القـــرا  ــراقبني   تـــام بتنفيـــذ هـ ــة املـ ــاء بعثـ ــرا عـــن إهنـ ر، وأن يقـــد تقريـ

 العسكريني.



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

 

09-25531 697 
 

أعــرب األمــني العــام خماطبــا اجمللــس بعــد التصــويت،  و  
عن الرضا عن التغلب على العقبات اليت اعترضت وزع فريـق  

بالنـهج البنـاء الـذي     أشـاد و املراقبني العسكريني يف غواتيمـاال. 
عملية السـلم   دللت علية الدولة املعنية مباشرة وجبهود أصدقاء

اعتمــاد القــرار سيســمح بــالتحقق   وقــال إن ،)٢٤(يف غواتيمــاال
الفعلي من أحد أهم العناصـر احلامسـة يف انتقـال غواتيمـاال إىل     

وأشــار األمــني العــام إىل أن اهتمــام األمــم   الســالم واملصــاحلة.
أن تــوفر  املتحــدة بعمليــة غواتيمــاال قــد بــدأ منــذ طلــب إليهــا   

 ١٩٩٤ومنـــذ عـــام  .١٩٩٠يف عـــام مـــراقبني لعمليـــة الســـلم 
 ســـواء مـــن خـــالل ،اضـــطلعت بـــدور نشـــط بشـــكل خـــاص 
 بعثــة األمــم املتحــدة   الوســاطة يف اتفاقــات الســلم أويف وزع  

للتحقــق مــن حالــة حقــوق اإلنســان ومــن االلتزامــات الشــاملة 
ــان يف     ــوق اإلنســ ــأن حقــ ــامل بشــ ــاق الشــ ــواردة يف االتفــ الــ

فــتح فصــال يهائي والتوقيــع علــى اتفــاق الســلم النــ  غواتيمــاال.
. واختتم األمـني العـام   )٢٥(جديدا يف مسؤوليات األمم املتحدة

والـدول األعضــاء بوجــه   بــاالعتراف بتأييـد جملــس األمــن  بيانـه 
يصــــبح قصــــة جنــــاح حقيقــــي لألمــــم ”أن  يؤمــــلعــــام ملــــا 
  .)٢٦(“املتحدة

  
 ):٣٧٤٤( اجللسـة   ١٩٩٧آذار/مـارس   ٥ملقرر املؤرخ ا

 بيان من الرئيس

ــة إىل  ١٩٩٧شــباط/فرباير  ٥ة برســالة مؤرخــ    موجه
األمـني العـام إىل اجمللـس نصـي آخـر       أحـال رئيس جملس األمن 

 .)٢٧(اتفاقني يتعلقان بعملية السلم يف غواتيماال
__________ 

ــا واملكســيك والنــرويج والواليــات  إســبانيا وفرتويــال وكولوم  )٢٤(   بي
  املتحدة األمريكية.

  ).S/1996/1045/Add.2اتفاق السلم الوطيد والدائم (  )٢٥(  
  )٢٦(  S/PV.3732، ٤صفحة ال.  
االتفاق املتعلق باجلـدول الـزمين لتنفيـذ اتفاقـات السـلم والوفـاء         )٢٧(  

املرفـق األول)، واتفـاق السـالم     S/1997/114هبا والتحقق منـها ( 
ن بـني جلنـة   ااملرفق الثاين) املوقعـ  ،طيد والدائم (املرجع نفسهالو

، قــدم األمــني العــام إىل ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٣ويف   
) ١٩٩٧( ١٠٩٤مــن القــرار  ١جملــس األمــن، عمــال بــالفقرة 

تنفيــذ  ، تقريــره عــن ١٩٩٧كــانون الثاين/ينــاير   ٢٠املــؤرخ 
وأبلــغ اجمللــس أن فريــق املــراقبني العســكريني   )٢٨(ذلــك القــرار

، ١٩٩٧آذار/مـارس   ٣الذي أُحلق بالبعثة سيبدأ العمليات يف 
يف ذلك التـاريخ سـتكون آليـة األمـم املتحـدة للتحقـق عاملـة        و

 بكامل طاقتها.

ــة و   ــودة يف ٣٧٤٤يف اجللســـ ــارس  ٥، املعقـــ آذار/مـــ
 يف إليـــه التوصـــل متكـــان قـــد  الـــذي اهمللتفـــ وفقـــا ،١٩٩٧

أعماله تقريـر   جدول يف اجمللس أدرج السابقة اجمللس مشاورات
ــام.  ــرئيس     األمــني الع ــرار جــدول األعمــال، دعــا ال وعقــب إق

(بولندا)، مبوافقة اجمللس، ممثل غواتيماال، بنـاء علـى طلبـه، إىل    
 التصويت. يف قاحلدون أن يكون له باملشاركة يف املناقشة 

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٢٩(عن اجمللس

 ٢٠) املــؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٤يشــري جملــس األمــن إىل قــراره    
 وحييط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذه. ١٩٩٧كانون الثاين/يناير 

ــا مت يف      ــارس  ٣ويرحــب جملــس األمــن مب مــن  ١٩٩٧آذار/م
ة العسكريني امللحـق ببعثـة األمـم املتحـدة     نشر فريق مراقيب األمم املتحد

للتحقق من حالة حقوق اإلنسان ومـن االمتثـال لاللتزامـات الـواردة يف     
االتفاق الشامل بشأن حقوق اإلنسان يف غواتيماال لغرض التحقـق مـن   

النهائي املعقود بني حكومة غواتيماال واالحتـاد   اتفاق وقف إطالق النار
ــانون األول/ ٤املوقـــع يف أوســـلو يف  الثـــوري الـــوطين الغواتيمـــايل،    كـ

 .١٩٩٦ديسمرب 

ويشــري جملــس األمــن إىل مســاندته الدائمــة لعمليــة الســالم يف     
) ١٩٨٢( ٥٣٠ أمريكــا الوســطى، الــيت أعــرب عنــها منــذ اختــاذ قــراره 

__________ 

الحتاد الثوري لالسالم التابعة حلكومة غواتيماال والقيادة العامة 
 كــانون األول/ ٢٩الــوطين الغواتيمــايل يف مدينــة غواتيمــاال يف 

  .١٩٩٦ديسمرب 
  )٢٨(  S/1997/123.  
  )٢٩(  S/PRST/1997/9.  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

698 09-25531 
 

ــؤرخ  ــايو  ١٩امل ــة    ١٩٨٣أيار/م ــد مســاندته التام ــد اجمللــس تأكي . ويعي
 لعملية السالم يف غواتيماال.

) إىل ١٩٩٧( ١٠٩٤جمللس تأكيـد دعوتـه يف القـرار    يكرر او  
أن يقوم كـال الطـرفني بالتنفيـذ الكامـل اللتزاماهتمـا مبوجـب االتفاقـات        

 ١٩٩٦كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٩غواتيمـــاال يف  مدينـــةاملوقعـــة يف 
وبالتعاون التام مع جهود التحقق من وقف إطالق النـار، والفصـل بـني    

حتـــاد الثـــوري الـــوطين لغواتيمـــاال  القـــوات، ونـــزع ســـالح مقـــاتلي اال 
وتســـرحيهم، فضـــال عـــن االلتزامـــات املتعّهـــد هبـــا مبوجـــب االتفاقـــات  

 األخرى يف جمموعة اتفاقات السالم.

  وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

 (اجللســــة ١٩٩٧ أيار/مــــايو ٢٢ املــــؤرخ املقــــرر  
 الرئيس من بيان ):٣٧٨٠

ــة يف   ــو ،٣٧٨٠ اجللســــ ــايو ٢٢ يف دةاملعقــــ  أيار/مــــ
 يف إليـــه التوصـــل مت كـــان قـــد الـــذي للتفـــاهم وفقـــا ،١٩٩٧

ــد يف النظــر اجمللــس اســتأنف الســابقة، اجمللــس مشــاورات  البن
 وعقــب .“الســالم حتقيــق جهــود الوســطى: أمريكــا” املعنــون
 كوريـــا)، (مجهوريـــة الـــرئيس دعـــا األعمـــال، جـــدول إقـــرار
 ملشـاركة إىل ا طلبـه،  لـى ع بنـاء  غواتيماال، ممثل اجمللس، مبوافقة

 اجللسـة  ويف التصويت.يف  قاحل له يكون أن دونب املناقشة يف
 :)٣٠(اجمللس باسم التايل بالبيان الرئيس أدىل نفسها،

__________ 

  )٣٠(  S/PRST/1997/28.  

ــة املــراقبني       يرحــب جملــس األمــن بالنجــاح احملــرز يف إمتــام بغث
العســكريني امللحقــة ببعثــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف غواتيمــاال، وفقــا    

 ١٩٩٧كـــانون الثاين/ديســـمرب  ٢٠) املـــؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٤للقـــرار 
ألغراض التحقق من وقف إطالق النار النـهائي بـني حكومـة غواتيمـاال     

ــاد الثـــــوري الغواتيمـــــايل   كـــــانون  ٣يف أوســـــلو يف  املوقـــــع واالحتـــ
ــه اخلــاص      .١٩٩٦األول/ديســمرب  ــام وممثل ــاألمني الع ــس ب ويشــيد اجملل

ــن    ــم مـ ــكريني وغريهـ ــراقبني العسـ ــبري املـ ــدة   وكـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ مـ
املخلصــني الــذين أســهموا يف هــذا اجلهــد. ويرحــب اجمللــس فضــال عــن  
ذلــك باالمتثــال الكامــل مــن قبــل حكومــة غواتيمــاال واالحتــاد الثــوري   

 ألحكام وقف إطالق النار النهائي.

ويشــيد جملــس األمــن بكــال الطــرفني ملــا أحــرز حــىت اآلن مــن    
ســيما إنشــاء جلنــة املتابعــة، الــيت  تقــدم حنــو تنفيــذ اتفاقــات الســالم، وال

ــيت اختــذت يف ســبيل      ــات، وللخطــوات ال ــذ االتفاق ــى تنفي ستشــرف عل
إنشــاء جلنــة اإليضــاح التــارخيي. ويكــرر اجمللــس تأكيــد دعوتــه كــال         
ــة عليهمــا مبوجــب     الطــرفني ملواصــلة التنفيــذ الكامــل لاللتزامــات املترتب

ــة يف   ــات املوقع ــة االتفاق ن األول/ديســمرب كــانو ٢٩غواتيمــاال يف مدين
، فضــال عــن االلتزامــات الناشــئة مبوجــب االلتزامــات األخــرى    ١٩٩٦

الـــواردة باجملموعـــة الشـــاملة التفاقـــات الســـالم املوقعـــة يف مدريـــد،       
 ومكسيكو سييت، وأوسلو، واستكهومل.

من جديـد دعمـه الكامـل لعمليـة السـالم      األمن ويؤكد جملس   
واصلة املمثل اخلاص لألمـني  يف غواتيماال. ويعرب اجمللس عن ثقته يف م

العـــام، وبعثـــة التحقـــق يف غواتيمـــاال، واجملتمـــع الـــدويل للـــدعم الـــذي  
  وخباصة لتنفيذ اتفاقات السالم. ،يقدمونه لعملية السالم يف غواتيماال

  املسألة املتعلقة هباييت -  ١٨    
  

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٩املق
  )١٩٩٦( ١٠٤٨ القرار ):٣٦٣٨

ــب وعمــال ،١٩٩٦ شــباط/فرباير ١٤ يف  ــس بطل  جمل
 الثـاين/نوفمرب  تشرين ١٦ يف املعقودة ٣٥٩٤ جلسته يف األمن

 األمـم  بعثـة  عـن  تقريرا اجمللس إىل العام األمني قدم ،)١(١٩٩٥
__________ 

  )١(  S/PRST/1995/55.  

 الــيت اهلامــة التطــورات حصــريا تنــاول ،)٢(هــاييت يف املتحــدة
 هنــاك. املتحــدة األمــم ملنجــزات تقييمــا قــدمو البلــد يف وقعــت

 هــاييت، يف املنظمـة  دور بشــأن توصـياته  أيضــا التقريـر  تضـمن و
ــذا ــار يف آخـ ــالة االعتبـ ــة رسـ ــباط/فرباير ٩ مؤرخـ  ١٩٩٦ شـ
ــرئيس مــن موجهــة  فيهــا يطلــب ،)٣(هلــاييت حــديثا املنتخــب ال

__________ 

  )٢(  S/1996/112.  
  )٣(  S/1996/99.  




