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ــور الشــرقية  ــور الشــرقية      تيم ــة يف تيم ــوة الدولي ــات الق وعملي
متاز الذي اضـطلعوا بـه.   واملمثل اخلاص لألمني العام للعمل امل

غــري أهنــم أعربــوا عــن القلــق إزاء احلالــة اإلنســانية، وال ســيما   
ــة إىل ضـــمان ســـالمتهم    ــدين واحلاجـ عـــدم تزايـــد عـــدد العائـ
وأمنهم. وأعربوا عـن ترحيبـهم بإنشـاء جلنـة استشـارية وطنيـة       
لتيمور الشرقية مـن أجـل تعزيـز إسـهام شـعب تيمـور الشـرقية        

التحقيـق   وأيـدوا عمليـة  ة اختـاذ القـرار؛   إسهاماً مباشراً يف عملي
يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين جللب أولئـك  
املسؤولني إىل العدالة. وشدد بعض املتكلمني على أمهية تنفيـذ  
انتقال مبكر من عمليات القـوة الدوليـة يف تيمـور الشـرقية إىل     
ا عملية األمم املتحدة حلفظ السالم، وذلـك لتخفـيض عنصـره   

العســكري تــدرجيياً، بينمــا ينتقــل شــعب تيمــور الشــرقية حنــو    
  .)٦٦(احلكم الذايت

__________ 

 ٨ و ٧(كنـدا)؛ والصـفحتان    ٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٦(  
ــفحة   ــل)؛ والصـ ــفحة  ٨(الربازيـ ــي)؛ والصـ ــاد الروسـ  ٨ (االحتـ

 ١١ إىل ٩(ســـلوفينيا)؛ والصـــفحات  ٩(الصـــني)؛ والصـــفحة 
 ١٢(األرجنتني)؛ والصـفحة   ١٢و  ١١(فرنسا)؛ والصفحتان 

 ١٤(ناميبيــا)؛ والصــفحتان  ١٤ و ١٣(ماليزيــا)؛ والصــفحتان 

 ذكـر ورداً على التعليقـات والتسـاؤالت الـيت أثـريت،       
، م املساعد لعمليـات حفـظ السـالم أن مـن املمكـن     األمني العا

يتعلق باخنفاض معـدل العائـدين مـن الالجـئني مـن تيمـور        فيما
إىل عـــاملني مهـــا: نشـــر  ذلـــك االخنفـــاضالغربيـــة، أن يعـــزى 

معلومات خاطئـة والترهيـب مـن جانـب امليليشـيات؛ والـدمار       
ىل يف العــودة إليهــا. وإضـــافة إ   اهلائــل للمنــاطق الــيت يرغبـــون   

 - ذلك، فإن العديد من الذين صوتوا مؤيـدين للحكـم الـذايت   
قــد يتــرددون يف  - يف املائــة مــن الســكان ٢٠وهــم أكثــر مــن 

يتعلق بقـوام   يف الوقت احلايل. وفيماالعودة إىل تيمور الشرقية 
احلالـة األمنيـة قـد     قـال إن قوات األمم املتحدة حلفظ السـالم،  

حتسنت بفضـل القـوة الدوليـة يف تيمـور الشـرقية. ولـو اسـتمر        
االجتــاه الــراهن، ســيعيد األمــني العــام قطعــاً تقيــيم احلالــة يف        
الوقت املناسب ولـن يتـردد يف اقتـراح ختفيضـات لـو رأى مـن       

  .)٦٧(أمون إجراءهاامل
__________ 

(هولنـدا)؛ والصـفحة    ١٦ و ١٥(غابون)؛ والصفحتان  ١٥و 
  (اململكة املتحدة). ١٦

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

  احلالة يف كمبوديا -  ٢١    
  

 (اجللســـة ١٩٩٧متوز/يوليــه   ١١ؤرخ املــ قــرر  امل  
    رئيس ال): بيان من ٣٧٩٩

متوز/يوليــــــه  ١١، املعقــــــودة يف ٣٧٩٩لســـــة  يف اجل  
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

 بالبيــان(الســويد) رئيس الــأدىل مشــاورات اجمللــس الســابقة،   
  :)١(التايل باسم اجمللس

جملــس األمــن قلــق بــالغ إزاء التطــورات األخــرية يف      يســاور   
ــا يف ذلــك أعمــال العنــف، الــيت تعِّــ    ــا، مب رض للخطــر اســتمرار  كمبودي

__________ 

  )١(  S/PRST/1997/37. 

ــة،   ــالم الكمبوديــ ــة الســ ــدم يف عمليــ ــال   التقــ ــدعو إىل وقــــف القتــ ويــ
  .الفور  على

ــادئ      ويكــرر   ــرام مب ــى ضــرورة احت ــد عل جملــس األمــن التأكي
  .الوطنية ململكة كمبوديا وسالمة أراضيها وسيادهتا الوحدة

ــدعو   ــا    ويـ ــرم متامـ ــراف إىل أن حتتـ ــع األطـ ــن مجيـ جملـــس األمـ
ثهــا علــى حــل حيالتزاماهتــا مبوجــب اتفاقــات بــاريس بشــأن كمبوديــا. و

خالفاهتا من خـالل الوسـائل السـلمية واحلـوار السياسـي ومبـا يتفـق مـع         
  .روح املصاحلة الوطنية

مـــن األطـــراف جمـــددا إىل كفالـــة عمـــل     جملـــس األ ويـــدعو  
  .املؤسسات الدستورية بصورة فعالة وسلسة



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

756 09-25531 
 

ألطـراف  اجملس األمن كل أعمال العنف ويدعو مجيع  ويدين  
إىل كفالــة ســالمة وأمــن األشــخاص واحتــرام مبــادئ القــانون اإلنســاين  

  .وقواعده
جملــس األمــن احلكومــة الكمبوديــة بتعهــدها املعلــن       ويــذكّر  

. ويؤكـد  ١٩٩٨ات تشـريعية حـرة ونزيهـة يف أيار/مـايو     بإجراء انتخابـ 
  .أمهية هذه العملية االنتخابية

جملس األمن جبميـع اجلهـود املبذولـة لتشـجيع احلـوار       ويرحب  
فيمــا بــني األطــراف، ويعــرب عــن تأييــده لتلــك اجلهــود، مبــا يف ذلــك     
اجلهود اليت تضطلع هبا بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا وغريها مـن  

  .املوقعة على اتفاقات باريس بشأن كمبوديا الدول
  .جملس األمن املسألة قيد نظره الفعلي وسيبقي  

  احلالة يف طاجيكستان وعلى امتداد -  ٢٢    
  األفغانية -  احلدود الطاجيكية

  
(اجللســة  ١٩٩٦آذار/مــارس  ٢٩ؤرخ املــقــرر امل  

   ): بيان من الرئيس٣٦٤٦
ــارس  ٢٢يف    ــالفق ١٩٩٦آذار/م ــالً ب ــن  ٤رة ، وعم م

)، قدم األمني العـام تقريـراً عـن التقـدم     ١٩٩٥( ١٠٣٠القرار 
احملرز حنو حتقيق تسـوية سياسـية شـاملة للـرتاع وعـن عمليـات       

وذكـر األمـني   . )١(بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف طاجيكسـتان    
ــره  ــام، يف تقري ــة املفاوضــات      الع ــن أن بداي ــرغم م ــى ال ــه عل أن

ــد   املســتمرة فيمــا بــني األطــراف الطاج   ــاد ق ــة يف عشــق آب يكي
زادت اآلمال يف إمكان إحراز تقدم جوهري حنو التوصـل إىل  

آب/أغسـطس   ١٧كام بروتوكول اتفاق سالم عام، وفقاً ألح
مل حيــرز ســوى تقــدم ضــئيل. ومــن املؤســف أن وفــد ، ١٩٩٥

املعارضة مل حيضر الـدورة االسـتثنائية للربملـان الطـاجيكي الـيت      
ــة املصــاحلة   كــان مــن احملتمــل أن تصــبح نقطــة   حتــول يف عملي

الوطنيـــة. وأعـــرب األمـــني العـــام عـــن قلقـــه إزاء االنتـــهاكات 
النــار مــن كــال اجلــانبني وإزاء   اخلطــرية التفــاق وقــف إطــالق 

مؤخراً من صعوبات بالغة يف متديـد اتفـاق طهـران     صودف ما
. وناشد زعمـاء املعارضـة   )٢(١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٧املؤرخ 

__________ 

  )١(  S/1996/212. 

اتفاق وقف مؤقـت إلطـالق النـار واألعمـال العدائيـة األخـرى         )٢(  
األفغانية ويف داخل البلد خالل فترة  -على احلدود الطاجيكية 

 ، املرفق األول).S/1994/1102احملادثات (اتفاق طهران)،(

اقتــراح احلكومــة املتعلــق بتمديــد اتفــاق أن ينظــروا بإجيابيــة يف 
وقف إطالق النار طوال كامل فتـرة املفاوضـات بـني الطـرفني     

كان يتلقى معلومات تبعـث علـى    وقال أيضا إنهالطاجيكيني. 
  االنزعاج بشأن تدهور احلالة اإلنسانية يف طاجيكستان.

آذار/مــــارس  ٢٩، املعقــــودة يف ٣٦٤٦ويف اجللســــة   
ــاهم ا ١٩٩٦ ــاً للتفـ ــد لـــذيوفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

لس تقرير األمني العـام يف  اجملسابقة، أدرج ال اجمللس مشاورات
ــرئيس       ــا ال ــرار جــدول األعمــال، دع ــر إق ــه. وإث جــدول أعمال
(بوتسوانا) مبوافقة اجمللس، ممثل طاجيكستان، بناء على طلبـه،  

ــة   ــاركة يف املناقشــ ــإىل املشــ ــق يف   بــ ــه احلــ ــون لــ دون أن يكــ
  التصويت.
ــة      ويف   ــايل نياب ــان الت ــرئيس بالبي ــا، أدىل ال اجللســة ذاهت

  :)٣(اجمللس  عن
ــر   ــؤرخ     نظـــ ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ جملـــــس األمـــ

  .عن احلالة يف طاجيكستان ١٩٩٦آذار/مارس  ٢٢
جملس األمن عن أسفه لعدم إحـراز تقـدم كـاف أثنـاء      ويعرب  

بـاد مـن   آجولة احملادثات املتواصـلة بـني الطـرفني الطـاجيكيني يف عشـق      
أجل التوصل إىل حل للمسائل السياسية واملؤسسـية الرئيسـية. ويطلـب    
إىل الطــرفني الطــاجيكيني زيــادة ســرعة اجلهــود الــيت يبــذالهنا مــن أجــل  
ــادئ      ــى أســاس أحكــام الربوتوكــول املتعلــق باملب التوصــل إىل اتفــاق عل
األساســية إلقــرار الســالم والوفــاق الــوطين يف طاجيكســتان واملــؤرخ       

__________ 

  )٣(  S/PRST/1996/14. 


