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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. 
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. وحيثهما على التفاوض بشكل بناء وُحبسـن  ١٩٩٥أغسطس آب/ ١٧
نيــة وعلــى الســعي إىل إجيــاد حلــول علــى أســاس التنــازالت املتبادلــة         

  .واحللول التوفيقية
ــهاكات اتفــاق     ويعــرب   ــالغ قلقــه إزاء انت جملــس األمــن عــن ب

وخباصـة   ١٩٩٤أيلول/سـبتمرب   ١٧طهران لوقف إطـالق النـار املـؤرخ    
ــدائر يف  ــال ال ــدارا. ويناشــد الطــرفني الطــاجيكيني   إزاء القت ــة تافيل  منطق

رمها بـأن  التقيد تقيدا تاما جبميع التزاماهتما مبوجب هذا االتفاق. ويـذكّ 
والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان رهن بشرط بقاء اتفاق 
طهران لوقف إطالق النار نافذا واسـتمرار التـزام الطـرفني بوقـف فعلـي      

وباملصاحلة الوطنية وبتعزيز الدميقراطية. ويالحـظ اجمللـس   إلطالق النار، 
ــف       ــهاكات األخــرى لوق ــة واالنت ــات العســكرية اجلاري ــق أن العملي بقل

يتعلــق بــالتزام الطــرفني بوقــف فعلــي  إطــالق النــار ختلــق الشــكوك فيمــا
  .إلطالق النار

جملس األمـن بقيـام الطـرفني بتمديـد وقـف إطـالق النـار         ويقر  
. بيد أنـه يعـرب عـن    ١٩٩٦أيار/مايو  ٢٦أخرى حىت  ملدة ثالثة أشهر

قلقــه لعــدم متديــد وقــف إطــالق النــار إال هلــذه الفتــرة القصــرية. ويؤيــد   
ــام إىل املعارضــة        ــه األمــني الع ــذي وجه ــداء ال ــدا كــامال الن ــس تأيي اجملل
الطاجيكية والوارد يف تقريره للموافقة علـى متديـد اتفـاق وقـف إطـالق      

  .حملادثات بني الطرفني الطاجيكينيالنار طوال كامل فترة ا
جملس األمن تأكيد أمهية احلـوار السياسـي املباشـر بـني      ويكرر  

ــيم حركــة الصــحوة اإلســالمية يف      ــة طاجيكســتان وزع ــيس مجهوري رئ
طاجيكستان بالنسبة لعملية السالم ويشـجعهما علـى عقـد اجتماعهمـا     

  املقبل يف أقرب وقت ممكن.
ــان) يف  جملــس األمــن مبوقــف اجمل  ويرحــب   ــى (الربمل لــس األعل

ــرب، يف دو   ــذي أعـ ــتان الـ ــومي   رطاجيكسـ ــودة يـ ــتثنائية املعقـ ــه االسـ تـ
عن تأييده القـوي للجهـود املبذولـة مـن      ١٩٩٦آذار/مارس  ١٢ و ١١

أجل حتقيق املصاحلة الوطنية والبحـث عـن حلـول توفيقيـة يف احملادثـات      
ويعـرب   بني الطرفني الطاجيكيني الدائرة حتـت إشـراف األمـم املتحـدة.    

عن أسـفه ألن زعمـاء حركـة الصـحوة اإلسـالمية رفضـوا املشـاركة يف        
  لدورة االستثنائية للمجلس األعلى.ا

الــرئيس  جملــس األمــن عــن قلقــه البــالغ إزاء اختطــاف ويعــرب  
ــوم   تامل ــارض يـ ــتركة املعـ ــة املشـ ــارك للجنـ ــباط/فرباير  ٢٤شـ  ١٩٩٦شـ

ا احلــادث. ىل احلكومــة الطاجيكيــة أن تكثــف حتقيقهــا يف هــذإويطلــب 
ــة الضــمانات      ــوفر احلكوم ــه أن ت ــام يف طلب ويشــارك اجمللــس األمــني الع

  املشتركة بالعمل بأمان وبفعالية. األمنية الالزمة للسماح للجنة
بالوئـام   جملـس األمـن عـن أملـه يف أن االتفـاق املتعلـق       ويعرب  

يف  ١٩٩٦آذار/مــارس  ٩االجتمــاعي يف طاجيكســتان الــذي وقعــه يف  
طاجيكسـتان وزعمـاء األحـزاب السياسـية واحلركـات       دوشانيب زعماء

  يساهم يف حتقيق املصاحلة الوطنية.االجتماعية واجلماعات اإلثنية س

جملس األمـن عـن بـالغ قلقـه لتـدهور احلالـة اإلنسـانية         ويعرب  
يف طاجيكستان. ويدعو الدول األعضـاء واجلهـات األخـرى املعنيـة إىل     

ملتحـدة  اإلنسانية اليت تبـذهلا األمـم ا  االستجابة فورا لدعم جهود اإلغاثة 
  واملنظمات الدولية األخرى.

جملــس األمــن بالــدور اإلجيــايب الــذي تقــوم بــه بعثــة    ويرحــب  
مراقيب األمـم املتحـدة يف طاجيكسـتان يف ظـل ظـروف صـعبة. ويعـرب        
اجمللس عن بالغ قلقه إزاء احلوادث األخرية اليت تعـرض فيهـا أفـراد بعثـة     

ــراقيب األمــم املتحــ   دة يف طاجيكســتان للمضــايقة والتهديــد، ويكــرر    م
تأكيــد طلبــه إىل الطــرفني بالتعــاون تعاونــا تامــا مــع بعثــة مــراقيب األمــم    
املتحــدة يف طاجيكســتان وكفالــة الســالمة وحريــة التنقــل ألفــراد األمــم 

  ملتحدة واملنظمات الدولية األخرى.ا
ــب     ويســاور   ــأخري يف إنشــاء مكت ــق إزاء الت ــن القل جملــس األم

صال لبعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف طاجيكسـتان يف طالوتـان (مشـايل       ات
  غانية املختصة على تسهيل افتتاحه.أفغانستان) ويشجع السلطات األف

جملــس األمــن بإنشــاء مكتــب أمــني مظــامل مســتقل      ويرحــب  
حلقــوق اإلنســان يف طاجيكســتان مبســاعدة منظمــة األمــن والتعــاون يف  

شـطته يف التخفيـف مـن حـدة     تسـاهم أن  أوروبا ويعرب عـن أملـه يف أن  
  التوترات.
جملس األمن علـى اجلهـود املتواصـلة الـيت بـذهلا املبعـوث        ويثين  

اخلاص السابق لألمني العام يف طاجيكستان، السيد برييز بالون. ويفهم 
أنه سيجري تعيني خلف لـه علـى الفـور. ويعـرب عـن أملـه يف أن يبـدأ        

التحضري للمرحلة التالية مـن جولـة   املبعوث اخلاص اجلديد بدون تأخري 
احملادثــات املتواصــلة بــني الطــرفني الطــاجيكيني الــيت جيــب أن تنعقــد يف   

  أقرب وقت ممكن.
  
  
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــايو  ٢١املقـ ــة  ١٩٩٦أيار/مـ (اجللسـ
  ): بيان من الرئيس٣٦٦٥

ــة ب   ــالة مؤرخـ ــايو  ٢١رسـ ــة  ١٩٩٦أيار/مـ إىل موجهـ
ان نـداء مؤرخـاً   أحـال ممثـل طاجيكسـت    ،)٤(رئيس جملس األمن

هــــــاً مــــــن رئــــــيس مجهوريــــــة موج ١٩٩٦أيار/مــــــايو  ١٤
إىل  يف ندائـه وجه رئيس طاجيكسـتان االنتبـاه   طاجيكستان. و

تفاقم األوضاع االجتماعيـة والسياسـية يف بعـض منـاطق بلـده      
__________ 

  )٤(  S/1996/345. 
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بسبب عدم الرغبة الواضحة لدى القـوى املعارضـة للسـلطات    
عــن طريــق الدســتورية يف إجيــاد حــل ســلمي للمســائل القائمــة 

اســتخدام آليــة املفاوضــات اجلاريــة بــني األطــراف الطاجيكيــة   
  حتت رعاية األمم املتحدة.

ــة    ــودة يف ٣٦٦٥ويف اجللســـ ــايو  ٢١، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٦ ــاً للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

لــس الرســالة يف جــدول اجملســابقة، أدرج ال اجمللــس مشــاورات
عمـال، دعـا الـرئيس (الصـني)،     أعماله. وإثـر إقـرار جـدول األ   

ــة اجمللـــس،  ــه، إىل   مبوافقـ ــاء علـــى طلبـ ــتان، بنـ ــل طاجيكسـ ممثـ
  دون أن يكون له احلق يف التصويت.بملشاركة يف املناقشة ا

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابـةً عـن     
  :)٥(اجمللس

جملس األمن االنتهاكات األخرية التفاق طهـران لوقـف    يدين  
ــؤرخ  إطــال ــار امل ــول ١٧ق الن ، وال ســيما اهلجــوم  ١٩٩٤/ســبتمرب أيل

املــدبر واملــنظم الــذي شــنته املعارضــة الطاجيكيــة املســلحة يف منطقــة        
تافيلدارا. ويشـجب بشـدة إزهـاق أرواح املـدنيني وأفـراد قـوات حفـظ        
السالم اجلماعية التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة نتيجـة ألعمـال العنـف.        

  عمال غري مقبولة كلية.ويؤكد أن هذه األ
جملس األمـن عـن بـالغ قلقـه ألن مجيـع هـذه األعمـال         ويعرب  

ــة اإلنســانية اخلطــرية بالفعــل الســائدة يف     وأمثاهلــا تزيــد مــن تفــاقم احلال
طاجيكسـتان. وهـو يطالـب بوقـف األعمـال اهلجوميـة وأعمـال العنـف         

  على الفور.
ــة       ويؤكــد   ــيادة مجهوري ــه بس ــد التزام ــن جدي ــن م ــس األم جمل

  طاجيكستان وسالمتها اإلقليمية وحرمة حدودها.
جملس األمن تأييده لتمديـد اتفـاق وقـف إطـالق النـار       ويؤكد  

طــوال مــدة احملادثــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني ويشــري إىل أن حركــة   
النهضة اإلسالمية لطاجيكستان وافقت علـى متديـد وقـف إطـالق النـار      

ى. ويطلـب إىل الطـرفني   وإن كان ملـدة ال تزيـد علـى ثالثـة أشـهر أخـر      
إظهار التزامهما بالسالم من خالل االمتثال الدقيق لوقـف إطـالق النـار    
ولسائر االلتزامات اليت أخذاها على عاتقيهما وكذلك لقـرارات جملـس   
األمن ذات الصـلة. كمـا يـذكِّر الطـرفني بـأن واليـة بعثـة مـراقيب األمـم          

إطــالق النــار املتحــدة يف طاجيكســتان مرهونــة بشــرط أن يظــل وقــف   
__________ 

  )٥(  S/PRST/1996/25. 

ــار       ــالق النـ ــي إلطـ ــف فعلـ ــزام بوقـ ــان االلتـ ــل الطرفـ ــاريا وأن يواصـ سـ
  وباملصاحلة الوطنية وبتعزيز الدميقراطية.

جملـس األمـن علـى أفـراد بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف          ويثين  
طاجيكستان ملا قدموه من مسامهة يف ظل ظروف صـعبة. ويعـرب عـن    

ــا    ــيت يفرضــها الطرف ــود ال ــه إزاء القي ــب   قلق ــراقبني ويطل ــة امل ــى بعث ن عل
إليهما، وخاصـة إىل حكومـة طاجيكسـتان، كفالـة سـالمة أفـراد األمـم        

  املتحدة وسائر املنظمات الدولية وضمان حريتهم يف التنقل.
اجمللـس إىل الطـرفني تسـوية اخلالفـات القائمـة بينـهما        ويطلب  

ــك مســألة الضــمانات       ــا يف ذل ــها، مب ــة املشــتركة لعمل حــول أداء اللجن
ــة مــن جديــد يف أقــرب      ــدء عمليــات اللجن ــة، وب ــة ألعضــاء اللجن األمني

  ممكن.  وقت
جملـس األمـن القلـق ألن تفـاقم احلالـة اإلنسـانية يزيـد         ويساور  

من ضرورة احلصول على املـوارد الالزمـة ويطلـب إىل الـدول األعضـاء      
واجلهـات املعنيـة األخـرى االسـتجابة علــى الفـور لـدعم جهـود اإلغاثــة        

  اليت تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى.اإلنسانية 
جملـس األمـن األمـني العـام وممثلـه اخلـاص إىل مواصـلة         ويدعو  

جهودمهــا الراميــة إىل اســتئناف احملادثــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني يف  
أقرب وقت ممكـن ويطلـب إىل البلـدان واملنظمـات اإلقليميـة الـيت تقـوم        

  دثات تقدمي كل دعم ممكن جلهودمها.بعمل املراقب هلذه احملا
  

ــرر املــــــــؤرخ    ــه  ١٤املقــــــ  ١٩٩٦حزيران/يونيــــــ
  )١٩٩٦( ١٠٦١): القرار ٣٦٧٣  (اجللسة

ــه  ٧يف    ــالفقرة  ١٩٩٦حزيران/يوني مــن  ٤، وعمــالً ب
ىل اجمللـس  إ)، قدم األمـني العـام تقريـراً    ١٩٩٥( ١٠٣٠القرار 

عـــن التقـــدم احملـــرز حنـــو حتقيـــق تســـوية شـــاملة للـــرتاع وعـــن 
ــتان    ع ــدة يف طاجيكسـ ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــات بعثـ . )٦(مليـ

تقريره، عن التدهور اخلطري للحالـة يف   وأعرب األمني العام يف
قـال إنـه   . و١٩٩٢طاجيكستان منذ هناية احلرب األهلية لعـام  

بأنـه ال يوجـد    مـن اقتنـاع   عنـه الطرفـان   مبا أعـرب أحاط علماً 
ه مـــن نـــأعلنـــا عمبـــا أي حـــل عســـكري للـــرتاع الطـــاجيكي و

ــة يف  اســتعداد الســتئناف املفاوضــات   ــت  أالطاجيكي ــرب وق ق
ممكن. وهلذا، أوصى جملس األمن بأن ميدد واليـة بعثـة مـراقيب    
األمم املتحدة يف طاجيكستان لفترة أخرى مـدهتا سـتة أشـهر.    

__________ 

  )٦(  S/1996/412. 
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مل تتحسـن يف هنايـة الفتـرة احتمـاالت      وذكر أنه سيوصي، إذا
زام األمـم املتحـدة   إحراز تقدم، بأن يستعرض جملس األمـن التـ  

يف طاجيكستان. وقال إن األولوية األوىل يف الظروف الراهنـة  
ىل إهــي إعــادة وقــف إطــالق النــار علــى حنــو فعلــي. وطلــب    

الســلطات األفغانيــة وإىل املعارضــة الطاجيكيــة املتحــدة وضــع   
تتـــيح إنشـــاء مركـــز اتصـــال إضـــايف   الترتيبـــات النهائيـــة الـــيت

  طالوقان.  يف
ــودة يف ، امل٣٦٧٣ويف اجللســة    ــه  ١٤عق حزيران/يوني
ــاهم الـــذي  ١٩٩٦ ــاً للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

تقرير األمني العـام يف   لساجملسابقة، أدرج ال اجمللس مشاورات
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        

علـى طلبـه،   ممثـل طاجيكسـتان، بنـاء     ،مبوافقة اجمللـس  ،(مصر)
ــاركة يف إىل ا ــة ملشــ ــاملناقشــ ــه  بــ ــون لــ ــق يف ادون أن يكــ حلــ

ىل مشـروع  إالتصويت. وبعد ذلك، وجه الرئيس انتباه اجمللس 
  .)٧(مشاورات اجمللس السابقة أثناءأعد يف  كان قد قرار

 الـيت  لمسـاعدة ل تقديره عن طاجيكستان ممثل وأعرب  
 الطــرفني بــني الصــراع حســم أجــل مــن الــدويل اجملتمــع قــدمها

 األمــم مــراقيب بعثــة أن إىل رتيــاحاال مــع وأشــار الطــاجيكيني.
 مــع  ومفيــدة وثيقــة قــاتالع تقــيم طاجيكســتان يف املتحــدة
 املسـتقلة،  الـدول  لرابطـة  التابعـة  اجلماعيـة  السـالم  حفظ قوات

 بوضـوح  ميثـل  ممـا  طاجيكستان، يف احلدود قوات مع وكذلك
 الـذي  الصراع أن أكّدو .احلالة استقرار حتقيق يف هاما عنصرا

 ،واقتصـادية  اجتماعيـة  آثـار  مـن  عليـه  يترتب امب عد،ب حيسم مل
 طالـت  الـذي  طاجيكسـتان  شـعب  كاهـل  علـى  الثقي عبئا ميثل

 ملتزمـة  بلده حكومة أن تأكيد كّرر الصدد، هذا ويف معاناته.
 أهنـا و ،القائمـة  للمشـاكل  احملـض  سلميال سياسيال باحلل متاما
 الطــــرفني بــــني احملادثــــات اســــتمرار راســــخة بصــــورة حتبــــذ

 نتائجهـــا مـــن بـــالرغم املتحـــدة، األمـــم برعايـــة لطـــاجيكيني،ا
__________ 

  )٧(  S/1996/430. 

 احلكومـة.  وفـد  عليهـا  ماليـ  ال والـيت  ن،اآل حـىت  نسبيا الضئيلة
 اخلـاص  املمثـل  مـع  وثيقـا  تعاونا تتعاون بلده حكومة أن وأكّد
 طاجيكسـتان،  يف املتحدة األمم مراقيب بعثة ومع العام، لألمني
 يف مــدين ووفــاق ســلم قامــةإل إضــافية خطــوات أيضــا وتتخــذ
 الرافـــض للمعارضـــة العسكـــري اجلنـــاح أن وأوضــح البلــد.

 الضـغط  ممارسـة  علـى  قائمـة  سياسـة  انتهاج إىل مييل للمصاحلة
 القـــوى تلـــك إن قـــالو احلكومـــة. علـــى املســـتمر العســـكري

 نطــاق علــى والتخويــف رهــاباإل أســاليب تســتخدم تــزال ال
 املؤقـت  قـف الو اتفاق وصارخة منتظمة بصورة وتنتهك واسع

ــالق ــار إلطـ ــال النـ ــة واألعمـ ــرى العدائيـ ــى األخـ ــدود علـ  احلـ
 احملادثـات.  فتـرة  خالل البلد داخل ويف األفغانية - الطاجيكية

 الـيت  واملنظمة املدبرة اهلجمات حق عن األمن جملس أدان وقد
 سـقوط  عـن  أسفرت واليت املسلحة الطاجيكية املعارضة شنتها
ــه وأكّــد ملــدنيني.ا الســكان بــني الضــحايا مــن الكــثري  علــى أن
 اجملتمــع يقــدمها الــيت املكثفــة اإلنســانية املســاندة مــن الــرغم

ــدويل، ــإن الـ ــة فـ ــزال ال احلالـ ــة. تـ ــام ويف حرجـ ــد اخلتـ  أن أكّـ
ـــة ــتان حكوم ــترّحب طاجيكس ــاذ س ــس باخت ــن جمل ــرارا األم  ق
ــد ــةالو بتمدي ــة ي ــراقيب بعث ــم م  طاجيكســتان، يف املتحــدة األم

 الســالم عمليــة اســتمرار علــى ســاعدوت االســتقرار تعــّزز اهنــأل
    .)٨(برمتها

 والبلـدان  األورويب االحتـاد  باسـم  ،إيطاليـا  ممثل وتكلّم  
ــه واملنحــازة املنتســبة ــال ،)٩(إلي ــن جملــس إن فق ــابع األم  عــن ت
ــب ــة كث ــه عــن وأعــرب طاجيكســتان يف احلال ــالغ قلق  إزاء الب
 العسـكرية  نشـطة ألا أظهـرت  وقد الساحة. يف الظروف تردي
 قالإطـ  وقـف  أن ،احلكومـة  ومـؤخرا  ،املعارضـة  هبا امتق اليت

__________ 

  )٨(  S/PV.3673 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
ــدا   ٥و  ٤املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٩(   ــا وبولن (إســتونيا وبلغاري

واجلمهورية التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقـربص      
والتفيــــا وليتوانيــــا ومالطـــــة وهنغاريــــا؛ وكــــذلك أيســـــلندا     

  والنرويج).
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ــار ــى واهــن، الن ــديرات، أفضــل عل ــّر التق ــهاكاتال ضويتع  نت
 بــني احلــوار يف السياســي اجلمــود ُيعــزى وقــد النطــاق. واســعة
ــاد عشــق حمادثــات عقــب الطــاجيكيني الطــرفني  فقــدان إىل آب

 خلـق  يف أسـهمت  الـيت  عناصـر ال بـني  ومن .األطراف بني الثقة
 امليـــدان؛ ويف املفاوضـــات يف املعارضـــة موقـــف الوضـــع هـــذا
 كتابيــة بصــورة كافيــة أمنيــة ضــمانات احلكومــة تقــدمي وعــدم

 ال الصـــراع تســـوية أن وأكّـــد .اللجنـــة يف املعارضـــة عضـــاءأل
ــن ــق أن ميكــ ــن الإ تتحقــ ــ مــ ــوار لالخــ ــني احلــ ــرفني بــ  الطــ

ــى وجيــب .نيالطــاجيكي ــرام الطــرفني عل ــاتالا احت ــيت لتزام  ال
ــا ــ قطعاهـ ــيهما ىعلـ ــن ال إذ ،نفسـ ــع ميكـ ــدويل للمجتمـ  أن الـ
ــدعم تقــدمي يف يســتمر ــزامالوا ال ــوافر دون لت  أعلــى مســتوى ت
 يؤّيـد  وبينمـا  نفسـيهما.  الطـرفني  جانـب  من التعاون من بكثري
 مـراقيب  بعثـة  يةالو بتمديد العام األمني توصية األورويب االحتاد
 فإنـه  ،أخـرى  أشـهر  سـتة  لفتـرة  طاجيكسـتان  يف املتحدة األمم
 الفعـال  الوقف تنفيذ يف التأخريات أن من بالقلق يشعر زال ما

 املستصـوب  مـن  فيهـا  يكـون  لـن  حالـة  تنشـئ  قد النار إلطالق
ــتمرار ــم مشــاركة اس ــرة املتحــدة األم ــد املباش ــرة بع ــتة فت  الس
 نتيجــة إىل التوصــل يف جديــدة تــأخريات أيــة إن قــالو أشــهر.
 الضــرر تلحــق قــد الطــاجيكيني الطــرفني بــني احلــوار يف جــادة
 املتحـدة  األمـم  حتـاول  الـذي  املفاوضـات  بـزخم  فحسـب  ليس

 حاجــة إليــه متــس الــذي املــايل بالــدعم أيضــا بــل عليــه، بقــاءإلا
   زمة.ألا  بتلك بالغا تضررا تضررا اللذين والبلد السكان

 فرصـة  أتاحت األمن جملس جلسة إن أملانيا ممثل وقال  
 وكـذلك  ،الصـراع  طـريف  جهـود  بفضـل  جنـز، أُ مـا  لتقييم هامة
 والـدول  اخلاصـني  وممثليـه  العـام  واألمـني  اجمللـس  جهـود  بفضل

 هنــاك يــزال ال أنــه هــي والنتيجــة املعنيــة. خــرىألا والكيانــات
 بالغـــة اإلنســـانية احلالـــةو تافيلـــدارا، منطقـــة يف مكثـــف قتـــال

 الطـاجيكيني  الطـرفني  بني احملادثات يف مالتقّد آفاقو ،اخلطورة
 وشــك علــى حةاملســلّ اإلســالمية عارضــةامل أن ويبــدو قامتــة.

 الناحيـة  مـن  ومهـم  كـبري  طاجيكسـتان  مـن  جزء على السيطرة

ــدأتو ة.ســتراتيجيالا ــاد ليــنني منطقــة ب ــاطق أب  يف أخــرى ومن
 أيضــا وهنــاك بــل احلكومــة. ســيطرة مــن تــدرجييا تفلــت البلــد
 مـن  أغلبها يف تتألف اليت احلكومة داخل نقسامالا بوادر بعض
 ضـوء  علـى  يـرى  بلـده  وفد إن وقال ي.ـكليب ىلإ ينتمون أفراد
 إىل الصـــراع حتـــّول يف متمـــثال ملموســـا خطـــرا الوضـــع هـــذا

 آثـار  مـن  ذلـك  يسـتتبعه  مبـا  ،“األفغانيـة  الطريقة على صراع”
 يـتحّمالن  فنيالطـر  أن وأكّـد  قليمي.إلا ستقرارالا على وخيمة

 أن تــرى أملانيــا أن بيــد التطــورات. هــذه يف جســيمة مســؤولية
 إقليميــة جمموعــات ملشــاركة البــاب بفــتح احلكومــة قيــام عــدم

 ساســيةألا العقبــات مــن هــو طاجيكســتان يف أخــرى وسياســية
 الوسـط  احلـل  يكون وحىت تسوية. إىل التوصل دون حتول اليت

 ،السـلطة  تقاسـم  علـى  يقتصـر  أن ينبغي ال فإنه جمديا السياسي
 يـة حقيق دميقراطيـة  عمليات إنشاء أيضا يستهدف أن ينبغي بل

 فقـد  ،القـرار  شـروع مل أملانيـا  تأييـد  أعلـن  وبينمـا  القـرار.  لصنع
 مســتقبل يف جــادة نظــر إعــادة إجــراء اعتــزام أمهيــة علــى شــّدد
 إذا أشـــهر ســـتة بعـــد طاجيكســـتان يف املتحـــدة األمـــم التـــزام

 .)١٠(مالالس عملية يف به يعتّد متقّد ُيحرز  مل

 لغالبـا  بلده وفد قلق عن الروسي االحتاد ممثل وأعرب  
 للصـراع  سياسـية  تسـوية  حتقيـق  صـوب  متقـدّ  إحراز عدم إزاء
 نطــاق علــى اجلاريــة العدائيــة عمــالاأل وإزاء طاجيكســتان، يف

 الطرفـان  يؤكـد  أن وجـوب  وأكّـد  تافيلـدارا.  منطقـة  يف واسع
 سياســية تســوية تحقيــقل عنــه املعلــن صــهماإخال الطاجيكيــان

 لوحلــو تالتنــاز تقــدمي أســاس علــى للصــراع حمضــة ســلمية
ــة. وســط ــه راســخال بلــده وفــد اقتنــاع عــن وأعــرب متبادل  بأن

 عمليـة  يف نـاجح  تقدم حرازإل املطلوبة الظروف خلق ميكن ال
ــذ الإ املفاوضــات ــل بالتنفي ــ والراســخ الكام ــل نِم  الطــرفني قب

ــ الــيت لتزامــاتالا جلميــع  مــن.ألا جملــس ولقــرارات هبــا، داتعّه
 وقـوات  دنينياملـ  السـكان  ضـد  اإلرهابية عمالألا بشدة وأدان

__________ 

  .٦و  ٥رجع نفسه، الصفحتان امل  )١٠(  
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 روسـيا  أن وأعلـن  .املستقلة الدول لرابطة التابعة السالم حفظ
 ونشــطا مســتمرا نيالطــاجيكي الطــرفني بــني احلــوار جعــل حتّبــذ
 مــــن المســـؤو  موقفــــا يتخـــذا  أن الطرفنيبــــ وأهـــاب  ،حقـــا 

 حلـول  إىل للتوصـل  سياسـية  إرادة يظهـرا  وأن فيه مشاركتهما
 تســوية. إىل وّصــلالت تعتــرض الــيت رئيســيةال لمشــاكلل وســط
 يـة الو تمديـد ل كـربى  أمهية يويل الروسي االحتاد وفد إن وقال
 النشـاط  يشـكل  اليت طاجيكستان يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
 ويـوفر  واسـتقرارها،  احلالـة  لضـبط  هامـا  العـام  بـه  تقـوم  الذي
 قـوات  إن وقـال  اء.بنّـ  سياسـي  حوار جراءإل عنه غىن ال دعما
 وقـوات  املسـتقلة  الـدول  لرابطـة  التابعـة  اجلماعية السالم حفظ
 الـيت  اجلهـود  دعـم  نالستواصـ  الروسـي  لالحتـاد  التابعـة  احلدود
 .)١١(واليتها تنفيذ يف البعثة تبذهلا

 ســيادة  احتــرام وجــوب  تأكيــد الصــني  ممثــل وكــّرر   
ــة ــة.إلا متهاالوســ طاجيكســتان مجهوري  النــهج إن وقــال قليمي

 الطرفــان يقــوم نأ هــو طاجيكســتان مســألة لتســوية ساســيألا
 وحتقيـق  السـلمية  املفاوضـات  لالخ من فاهتماالخ حبل املعنيان
 العـام  األمـني  لتوصـية  بلـده  وفـد  تأييد وأعلن الوطنية. املصاحلة

 يف طاجيكســتان يف املتحــدة األمــم مــراقيب بعثــة علــى بقــاءباإل
 .)١٢(احلالية الظروف ظلّ

 قلقهــم عــن فــأعربوا آخــرين، مــتكلّمني عــّدة وتكلّــم  
ــة اءإز ــدهم وعــن احلال ــد تأيي ــة لتمدي ــة والي ــراقيب بعث ــم م  األم

ــدوا طاجيكســتان، يف املتحــدة ــد أن وأكّ ــة متدي  مرهــون الوالي
 حمادثــات يف تقــّدم وإحــراز النــار إلطــالق فعلــي وقــف بتطبيــق
 .)١٣(طهران باتفاق الطرفني وتقيُّد السالم

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  
 ٨(بوتســوانا)؛ والصــفحتان  ٨و  ٧املرجــع نفســه الصــفحتان    )١٣(  

ــا)؛ والصــفحتان   ٩ و ــة كوري ــدوراس)؛  ١٠و  ٩(مجهوري (هن
ــا  ١٠والصــــفحة   ١٢و  ١١بيســــاو)؛ والصــــفحتان  -(غينيــ

ــيلي)؛ والصــــــفح ــيا)؛ وبعــــــد  ١٣و  ١٢تان (شــــ (إندونيســــ

 للتصـويت  القـرار  مشـروع  طُـرح  نفسها، اجللسة ويف  
ــ واعتمــــد ــرار بوصــــفه اعباإلمجــ  ويف )،١٩٩٦( ١٠٦١ القــ

   نّصه: يلي  ما
  

  ،إن جملس األمن  
  إىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه ذات الصلة،   إذ يشري  
حزيــــران/  ٧يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  ، ١٩٩٦  يونيه
ــتان   وإذ يكـــرر تأكيـــد التزامـــه    ــيادة مجهوريـــة طاجيكسـ بسـ

  وسالمة إقليمها وحرمة حدودها،  
إزاء التـدهور اخلطـري للحالـة يف     وإذ يعرب عن قلقـه العميـق    

طاجيكستان وإذ يؤكـد احلاجـة امللحـة إىل التـزام الطـرفني الطـاجيكيني       
  بكل إخالص وحسن نية بااللتزامات اليت تعهدا هبا،  

إىل االلتزامـات الـيت تعهـد هبـا الطرفـان حلـل الـرتاع         وإذ يشري  
د من خالل الوسائل السلمية والسياسـية  وحتقيق املصاحلة الوطنية يف البل

حصرا باالستناد إىل تنـازالت وحلـول وسـط متبادلـة، وإذ يؤكـد عـدم       
ــدود      ــى احلـ ــتان وعلـ ــة يف طاجيكسـ ــال عدائيـ ــأي أعمـ ــام بـ ــواز القيـ جـ

  الطاجيكية األفغانية،
ضرورة االستئناف املبكر للمحادثات بني حكومة  وإذ يؤكد  

تحــدة، وإذ يعــرب عــن أملــه يف  طاجيكســتان واملعارضــة الطاجيكيــة امل 
حتقيق تقـدم ملمـوس يف أقـرب وقـت ممكـن حنـو حتقيـق تسـوية سياسـية          
للــرتاع، وإذ يشــجع اجلهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام وممثلــه اخلــاص يف  

  االجتاه،   هذا
أن املسؤولية الرئيسـية عـن حـل اخلالفـات القائمـة       وإذ يؤكد  

رفني نفســـيهما، وأن بـــني الطـــرفني الطـــاجيكيني تقـــع علـــى عـــاتق الطـــ
املساعدة الدولية اليت تقدم مبوجب هـذا القـرار جيـب أن تكـون مرتبطـة      

  بعملية املصاحلة الوطنية وتعزيز الدميقراطية،  
إزاء االتصــاالت املنتظمــة بــني بعثــة   وإذ يعــرب عــن ارتياحــه  

مراقيب األمـم املتحـدة يف طاجيكسـتان وقـوات حفـظ السـالم اجلماعيـة        
الدول املستقلة، وقوات احلدود الروسية وبعثة منظمـة  التابعة لكمنولث 

  األمن والتعاون يف أوروبا يف طاجيكستان،  
لتقريــر األمـــني العــام املـــؤرخ    يعــرب عــن تقـــديره    - ١  

  ؛ ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٧
__________ 

ــفحتان   ــويت: الصـ ــفحة   ١٥و  ١٤التصـ ــدا)؛ والصـ  ١٥(بولنـ
  (مصر).
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الطـــرفني إىل وقـــف األعمـــال القتاليـــة فـــورا  يـــدعو  - ٢  
خـرى الـيت تعهـدا    واالمتثال التام التفاق طهـران وجلميـع االلتزامـات األ   

هبا، وحيثهما بقوة علـى متديـد وقـف إطـالق النـار طيلـة مـدة احملادثـات         
  الطاجيكية املشتركة؛  

ــرر  - ٣   ــم املتحــدة يف      يق ــراقيب األم ــة م ــة بعث ــد والي متدي
شــريطة أن يظــل  ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ١٥طاجيكســتان إىل 

لـي إلطـالق   اتفاق طهران نافذا وأن يبدي الطرفـان التزامهمـا بوقـف فع   
النار، وباملصـاحلة الوطنيـة وتعزيـز الدميقراطيـة، ويقـرر كـذلك أن تظـل        
هذه الوالية نافذة ما مل يقدم األمني العام تقريـرا إىل اجمللـس يفيـد بعـدم     

  الوفاء هبذه الشروط؛  
ــه    - ٤   ــرب عــن عزم ــادة النظــر يف مســتقبل     يع ــى إع عل

آفـاق عمليـة السـلم    التزام األمم املتحدة يف طاجيكستان إذا مل تتحسـن  
  أثناء فترة الوالية؛  

الطرفني إىل التعاون الكامل مع املمثل اخلاص  يدعو  - ٥  
لألمني العام واستئناف جولة احملادثات الطاجيكية املشتركة دون إبطـاء  
بغية حتقيـق تسـوية سياسـية شـاملة للـرتاع مبسـاعدة البلـدان واملنظمـات         

  ادثات الطاجيكية املشتركة؛  اإلقليمية اليت تعمل بصفة مراقب يف احمل
الطرفني إىل التعاون الكامل مع البعثة وكفالـة   يدعو  - ٦  

سالمة أفراد األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى، ويطلـب إليهمـا   
أيضا، وال سيما حكومة طاجيكستان، رفع مجيع القيود املفروضة علـى  

  حرية حركة أفراد البعثة؛  
استئناف أنشطة اللجنة املشـتركة  الطرفني إىل  يدعو  - ٧  

ــى أن      ــة عل دون إبطــاء ويشــجع، يف هــذا الســياق، املعارضــة الطاجيكي
ــة     ــا حكومـ ــتها عليهـ ــة الـــيت عرضـ ــة الضـــمانات األمنيـ تقبـــل حبســـن نيـ

  طاجيكستان؛  
الســـلطات األفغانيـــة واملعارضـــة الطاجيكيـــة  يـــدعو  - ٨  

كز اتصال إضايف املتحدة إىل وضع الترتيبات النهائية اليت تتيح إنشاء مر
  يف طالوقان؛  

الطــرفني الطــاجيكيني علــى التعــاون التــام مــع   حيــث  - ٩  
جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة لتيســري تبــادل الســجناء واحملتجــزين بــني    

  اجلانبني؛  
إىل األمــني العــام أن يواصــل تقــدمي التقــارير   يطلــب  - ١٠  

تقـدم احملـرز   إىل اجمللس كل ثالثة أشهر عن تنفيذ اتفاق طهران، وعـن ال 
  حنو حتقيق تسوية سياسية شاملة للرتاع، وعمليات البعثة؛  

إزاء تردي احلالـة اإلنسـانية    يعرب عن قلقه العميق  - ١١  
اليت ازدادت سوءا نتيجة الكـوارث الطبيعيـة الـيت حلـت مـؤخرا وحيـث       
الدول األعضاء وغريها من األطراف املعنيـة علـى أن تسـتجيب بسـرعة     

إلغاثـة اإلنسـانية الـيت تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة        وسخاء لدعم جهـود ا 
  وغريها من املنظمات الدولية؛  

الدول علـى املسـامهة يف الصـندوق الطـوعي      يشجع  - ١٢  
) املــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٦٨الــــذي أنشــــأه األمــــني العــــام وفقــــا للقــــرار  

، وال سيما مع توقع اسـتئناف عمـل   ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ١٦
  اللجنة املشتركة؛  

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي.   يقرر  - ١٣  
  

ــة وتكلّمـــت    التصـــويت بعـــد املتحـــدة يـــاتالالو ممثلـ
 يف العسـكرية  احلالـة  تـدهور  إزاء بلـدها  وفـد  قلق عن فأعربت

 احملادثـات  يف احلـني  ذلك حىت تقدم إحراز وعدم طاجيكستان
 املتحـدة.  األمـم  بوسـاطة  الطـاجيكيني  الطـرفني  بـني  جتـري  اليت

ــانب إن وقالـــت ــتمران نياجلـ ــ يف مسـ ــا نالإعـ  بوقـــف التزامهمـ
 قواهتمـا  عّززا قد مر،ألا واقع يف ولكنهما، ،القائم النار قالإط

ــا ــل أي يظهــرا ومل مضــادة، وهجمــات هبجمــات وقام  إىل مي
 بعـض  بـأن  تفيـد  تقارير أيضا وهناك اخلطر. التصعيد هذا إهناء

 اجلــوي للقصــف تعرضــت أفغانســتان مــن الشــمالية املنــاطق
 زاعـالنـ  سـياق  يف وذلك خرية،ألا شهرألا يف املدفعية لنريان أو

 اجلـانبني  علـى  أيضـا  جيب إنه وقالت يبدو. ما على الطاجيكي
ــ ــا دالتقّي ــراقبني بالســماح بالتزامهم ــابعني للم ــة الت ــراقيب لبعث  م
ــم ـــان يف املتحــدة األم ـــة طاجيكستـ ـــة حبري  والوصـــول احلركـ
 حــدث قــد يكــون أن ميكــن الــيت املنــاطق إىل عوائــق أي دون
 تأييـــد أكّــدت  وأخــريا،  النـــار.  قالإطـــ  لوقــف  انتــهاك  فيهــا 

 إىل تــدعو فقــرة القــرار لتضــمني شــديدا تأييــدا بلــدها حكومــة
 طاجيكسـتان  يف املتحـدة  األمـم  مراقيب بعثة مستقبل استعراض

  .)١٤(يةالالو فترة لالخ السالم عملية آفاق تتحسن مل إذا
  

(اجللسـة   ١٩٩٦ل/سـبتمرب  أيلو ٢٠املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٦٩٦
__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  
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 ١٠ بـــالفقرة وعمـــال ،١٩٩٦ أيلول/ســـبتمرب ١٣ يف  
ــرار مــن ــدم )،١٩٩٦( ١٠٦١ الق ــام األمــني ق  اجمللــس إىل الع

ــرا ــق حنــو احملــرز التقــّدم عــن تقري  شــاملة سياســية تســوية حتقي
ـــزاع ــن للنــ ــات وعــ ــة عمليــ ــراقيب بعثــ ــم مــ ــدة األمــ  يف املتحــ

 يف احلالــة أن تقريـره  يف العـام  األمـني  كـر وذ .)١٥(طاجيكسـتان 
 التوصــل مت الــيت االتفاقــات وأن تــدهورت قــد طاجيكســتان

 الـدائر  الشـديد  القتال على وةالعف تنفذ. مل أباد عشق يف إليها
 يف العسـكرية  املواجهـات  حـدة  تصـاعدت  تافيلدارا، قطاع يف

 التــوتر مــن حالــة وســادت ،غــارم ومقاطعــة كــاراتيجني وادي
 املفروضــة القيـود  وأعاقـت  فغانيـة. ألا الطاجيكيـة  دوداحلـ  علـى 
 تلـك  ومتثل .البعثة أنشطة العسكريني املراقبني تنقل حرية على

ــورات، ــيت التطــ ــارض الــ ــع تتعــ ــا مــ ــة النوايــ ــرفني املعلنــ  للطــ
ــاجيكيني  قلــق مصــدر السياســية، بالوســائل زاعـالنــ حبــل الط

ــد جــدي. ــام األمــني وأكّ ــى الع ــة عل ــة األمهي  افالســتئن البالغ
 ســـبيل علـــى طلـــب، بأنـــه اجمللـــس وأبلـــغ السياســـي. احلـــوار
 طاجيكسـتان،  شـعب  منها يعاين اليت الشديدة لألزمة التصّدي

 بعثـة  يفادإل يرتب أن نسانيةإلا ؤونللش العام األمني وكيل إىل
 علـــى للمســاعدة  طاجيكســـتان إىل تالالوكــا  بـــني مشــتركة 
ــد ــة الســبل أجنــع حتدي ــل املمكن ــة لتعام ــمألا منظوم  املتحــدة م

  احلالة.  مع
 أيلـــــــول/ ٢٠ يف املعقـــــــودة ،٣٦٩٦ اجللســـــــة ويف  
 يف إليـه  التوّصل متّ قد كان الذي للتفاهم وفقا ١٩٩٦ سبتمرب

 يف العـام  األمني تقرير اجمللس أدرج السابقة، اجمللس مشاورات
 رســـالة إىل اجمللـــس انتبـــاه الـــرئيس وّجـــه مث أعمالـــه. جـــدول
 مـن  العـام  األمـني  إىل موّجهة ١٩٩٦ آب/أغسطس ٨ مؤّرخة
 ممثلـي  بـني  اجتمـاع  عقد فيها يقترح ،)١٦(الروسي االحتاد ممثل

ــاقالا لغــرض وأفغانســتان وطاجيكســتان الروســي االحتــاد  تف
__________ 

  )١٥(  S/1996/754.  
  )١٦(  S/1996/638.  

ــى ــة تــدابري عل ــة لبنــاء عاجل ــنألا وتعزيــز الثق  رســالة وإىل ؛م
 العـــام األمـــني إىل موّجهـــة ١٩٩٦ آب/أغســـطس ٩ مؤّرخـــة

 إزاء البــالغ القلــق عــن فيهــا عــربي طاجيكســتان، ممثــل مــن
ــعيد ــة تصــ ــلّ املواجهــ ــاطق يف حةاملســ ــاورة املنــ ــدود اجملــ  للحــ
    .)١٧(فغانيةاأل - يةالطاجيك
 نيابــة التــايل بالبيــان الــرئيس أدىل نفســها، اجللســة ويف  

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

  عن احلالة يف طاجيكستان. ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ١٣
ويعرب اجمللس عن قلقه لتردي احلالة يف طاجيكستان وللتوتر   

املتزايد على طول احلدود الطاجيكية األفغانيـة. وهـو يؤكـد مـن جديـد      
التزامـــه بســـيادة مجهوريـــة طاجيكســـتان وســـالمتها اإلقليميـــة وحرمـــة  

  حدودها.  
ــران         ــاق طه ــهاكات اتف ــق أيضــا إزاء انت ــس القل ويســاور اجملل

وإزاء عـدم تنفيـذ    ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٧ؤرخ لوقف إطالق النار امل
الطرفني التفاقات عشق أباد. وهو يشعر بـالقلق، بوجـه خـاص، بشـأن     
القتــال اجلــاري يف منطقــة تافيلــدارا واســتيالء املعارضــة علــى مــدينيت        
جريغاتــال وطاجيــك أبــاد. ويطالــب اجمللــس بــالوقف الفــوري لكــل        

  األعمال العدائية وأعمال العنف.  
ــري ا   ــة   ويشـ ــا حكومـ ــات الـــيت تعهـــدت هبـ جمللـــس إىل االلتزامـ

طاجيكستان وقيادة املعارضة الطاجيكية املتحدة بتسوية الـرتاع وحتقيـق   
ــاء هبــذه      ــة بالوســائل الســلمية. وهــو يأســف لعــدم الوف املصــاحلة الوطني

  االلتزامات حىت اآلن.  
ــدة يف       ــم املتحــ ــراقيب األمــ ــة مــ ــود بعثــ ــيد اجمللــــس جبهــ ويشــ

لطرفني، على سـبيل االسـتعجال، إىل التعـاون مـع     طاجيكستان ويدعو ا
البعثــة تعاونــا كــامال وضــمان ســالمة أفــراد األمــم املتحــدة واملنظمــات   
الدولية األخرى، ويدعومها أيضـا إىل رفـع مجيـع القيـود املفروضـة علـى       
حرية انتقـال أفـراد البعثـة. ويف هـذا الصـدد، يسـاور اجمللـس القلـق إزاء         

على نطاق واسع، نظرا ملا يسـببه ذلـك للسـكان    استخدام األلغام الربية 
  وألفراد البعثة من خطر.

ــة       ــادرة األمــني العــام بالترتيــب إليفــاد بعث ويرحــب اجمللــس مبب
مشــتركة بــني الوكــاالت إىل طاجيكســتان لتحديــد ســبل االســتجابة       

  للحالة اإلنسانية بأقصى فاعلية.  
__________ 

  )١٧(  S/1996/640.  
  )١٨(  S/PRST/1996/38.  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

764 09-25531 
 

ــة       ــه اللجن ــذي تضــطلع ب  ويرحــب اجمللــس بالعمــل املتجــدد ال
املشتركة وبنتـائج جهودهـا يف ختفيـف حـدة التـوترات يف منطقـة غـارم        

  ويف وادي كاراتيجني.  
ــتحمالن        ــاجيكيني يـ ــرفني الطـ ــى أن الطـ ــس علـ ــدد اجمللـ ويشـ

 ٤ و ٣املسؤولية الرئيسية عن تسوية خالفاهتما. وهو يـذكّر بـالفقرتني   
  . ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٤) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦١من قراره 
ــدعو     ويشــيد اجمل   ــام وي ــل اخلــاص لألمــني الع ــود املمث ــس جبه ل

الطرفني إىل التعاون معه تعاونا كامال يف استئناف احملادثات الطاجيكيـة  
املشتركة. ويعيد اجمللـس تأكيـد أمهيـة مواصـلة احلـوار السياسـي املباشـر        
بني رئيس مجهوريـة طاجيكسـتان وزعـيم املعارضـة الطاجيكيـة املتحـدة       

وحيثهمـا علـى عقـد اجتماعهمـا املقبـل يف أقـرب        بالنسبة لعملية السلم،
  ممكن.  وقت

  
 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٣املقـرر املـؤرخ     

  )١٩٩٦( ١٠٨٩): القرار ٣٧٢٤(اجللسة 
الفقرة بـ  وعمـال ، ١٩٩٦كانون األول/ديسـمرب   ٥يف   

)، قـــّدم األمـــني العـــام إىل   ١٩٩٦( ١٠٦١مـــن القـــرار   ١٠
حتقيق تسوية سياسية شـاملة   اجمللس تقريرا عن التقّدم احملرز يف

ــدة يف      ــم املتحــ ــراقيب األمــ ــة مــ ــات بعثــ ــن عمليــ ــرتاع وعــ للــ
تقريره إىل أنّ الوضـع   وأشار األمني العام يف .)١٩(طاجيكستان

العام يف طاجيكستان شـهد تـدهورا وأنّ اتفـاق وقـف إطـالق      
انتهكـه الطرفـان يف مناسـبات عديـدة. ولكنـه أحـاط        النار قـد 

ــرفني   ــتعداد الطـ ــا باسـ ــال  علمـ ــاع يف مشـ ــاجيكيني لالجتمـ الطـ
أفغانستان ويف موسكو بنهاية العام. ورّحب األمني العام هبـذه  
اخلطط وأعرب عن األمل يف أن يشكّل التقـدم احملـرز يف آخـر    
جوالت احملادثات التحضريية يف طهران أساسـا إلبـرام اتفـاق،    
مما سيتيح حافزا لعمليـة التفـاوض متـس احلاجـة إليـه. ويف هـذا       

ق، أوصى األمني العام بأن ميّدد جملس األمن والية البعثـة  السيا
  لفترة ستة أشهر أخرى.

كـــــــانون  ١٣املعقـــــــودة يف ، ٣٧٢٤ ة اجللســـــــويف  
كان قد مت التوصـل   وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٦األول/ديسمرب 

__________ 

  )١٩(  S/1996/1010.  

ــه يف مشــاورات اجمللــس  لــس يف جــدول اجملأدرج  الســابقة، إلي
اد جـدول األعمـال،   تقريـر األمـني العـام. وعقـب اعتمـ     أعماله 

بنـاء  دعا الرئيس (إيطاليا)، مبوافقة اجمللس، ممثل طاجيكسـتان،  
ق احلـ يكـون لـه    دون أنبـ  املناقشةعلى طلبه، إىل املشاركة يف 

الـــرئيس انتبـــاه أعضـــاء اجمللـــس إىل      وجـــه  ت. مثالتصـــوييف 
ــرار ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــّد يف  كـ ــاءأُعـ ــاورات اجمللـــس  أثنـ مشـ

انتبـاه اجمللـس إىل رسـالة    أيضـا   واسـترعى الـرئيس   .)٢٠(السابقة
موجهــة إىل األمــني  ١٩٩٦ كــانون األول/ديســمرب ٤مؤرخــة 

العــام مــن ممثــل طاجيكســتان يبلغــه فيهــا بــأنّ تشــكيالت مــن    
املعارضة الطاجيكية قـد شـّنت هجومـا علـى مدينـة غـارم، ممـا        

  .)٢١(أدى إىل سقوط ضحايا من السكان املدنيني
ه للمســامهة يف وأعــرب ممثــل طاجيكســتان عــن امتنانــ   

ــم املتحــدة       ــب األم ــن جان ــة م ــظ الســالم اجلماعي ــوات حف  ،ق
 ،ومنظمة املؤمتر اإلسـالمي  ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

ــدول املراقبـــة يف احملادثـــات بـــني الطـــرفني الطـــاجيكيني       ،والـ
واالحتاد الروسي. وقال إنّ هذه القـوات تضـم أيضـا وحـدات     

وقريغيزســتان تقــوم عســكرية مــن أوزبكســتان وكازاخســتان  
بتنفيذ املهمة الصـعبة املتمثلـة يف منـع اختـراق احلـدود اجلنوبيـة       
لرابطة الدول املستقلة. وال تزال هذه املهمـة ملّحـة ألنّ احلالـة    

األفغانيـة تعتـرب متـوترة، وألنّ     - على طول احلدود الطاجيكية
ــذي ال      ــاح ال ــاتلني املنخــرطني يف صــفوف اجلن جمموعــات املق

ــة املســلحة الــيت  يقبــل املصــا تضــّم  حلة مــن املعارضــة الطاجيكي
عددا كبريا من املرتزقة األجانـب حتـاول بانتظـام الـدخول مـن      
األراضـــي األفغانيـــة إىل طاجيكســـتان. وأعـــرب املـــتكلّم عـــن 
ــدة      ــم املتحــ ــراقيب األمــ ــة مــ ــاط بعثــ ــتئناف نشــ ــه باســ ترحيبــ

طاجيكستان وعن أمله يف أن يكـون هنـاك تعـاون يف جمـال      يف
من االمتثال لالتفاقات اليت مت التوصل إليها. وقـال إنّ   التحقّق

__________ 

  )٢٠(  S/1996/1039.  
  )٢١(  S/1996/1003.  
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حكومــة طاجيكســتان، مــن ناحيتــها، ستواصــل بقــوة وثبــات   
السري يف طريق عمليـة السـالم. وأخـريا، قـال إنّ طاجيكسـتان      

  .)٢٢(سترحب بقرار جملس األمن متديد فترة والية البعثة
وقال ممثل االحتاد الروسي إنّ مشـروع القـرار يعكـس      

يشعر به اجمللس من قلـق عميـق إزاء التـدهور احلـاد للوضـع       ما
ــا     ــوم هبـ ــة الـــيت تقـ ــال العدوانيـ ــة لألعمـ ــتان نتيجـ يف طاجيكسـ
املعارضة يف منطقة غارم، وإزاء استمرار الركـود يف احملادثـات   

اليت يتبعهـا   ةبني الطرفني الطاجيكيني نتيجة للسياسة غري البناء
 مـا تشـهده دوشـانيب   وسـي  يدين االحتـاد الر وزعماء املعارضة. 

مـــن اســـتمرار لألعمـــال اإلرهابيـــة الـــيت تســـتهدف الســـكان   
املساملني، واألفراد العسكريني يف قـوات حفـظ السـالم التابعـة     

وقـوات احلـدود الروسـية. وهـو يـدين       ،لرابطة الدول املسـتقلة 
أيضا املعاملة السـيئة جـدا ألعضـاء بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة        

في احلكومة ومقاتلي املعارضة. وقـال  على أيدي كل من موظ
إنّ االحتاد الروسي على اقتناع راسخ بأنّ نبـذ اسـتخدام القـوة    
يف حل املشاكل الطاجيكية والتنفيذ املخلـص لاللتزامـات الـيت    

تنــازالت وحلــول وســط  قطعهــا الطرفــان واســتعدادمها لتقــدمي
متبادلة هـي وحـدها الكفيلـة بتحقيـق التقـدم. واختـتم بـالقول        

ــادة تعزيــز التعــاون مــع     إنّ بلــده يعتــزم تقــدمي دعــم شــامل لزي
  .)٢٣(للرتاع  األمم املتحدة من أجل التوصل إىل تسوية

مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد      وبعد ذلـك طـرح    
  ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٦( ١٠٨٩القرار  بوصفهباإلمجاع 
  إن جملس األمن،    
    لصلة،ا إىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه ذات إذ يشري  
كــــانون  ٥يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ     وقــــد نظــــر   

   ،١٩٩٦األول/ديسمرب 
التزامـه بسـيادة مجهوريـة طاجيكسـتان      وإذ يؤكد مـن جديـد    

    سالمتها اإلقليمية وُحرمة حدودها،و
__________ 

  )٢٢(  S/PV.3724 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

إزاء اســتمرار تــدهور احلالــة يف   وإذ يعــرب عــن قلقــه البــالغ   
قيــــد حكومــــة  طاجيكســــتان، وإذ يؤكــــد احلاجــــة امللحــــة إىل أن تت   

طاجيكســـتان وقـــادة املعارضـــة الطاجيكيـــة املتحـــدة بكـــل إخـــالص       
بااللتزامات اليت تعهـدوا هبـا حلـل الـرتاع وحتقيـق املصـاحلة الوطنيـة عـن         

أسـاس تنـازالت وحلـول    طريق الوسائل السلمية والسياسية فقط، على 
  وسط متبادلة،

ا يف عن قلقه البالغ إزاء املعارك الـدائرة حاليـ   وإذ يعرب أيضا  
طاجيكستان واالنتهاكات املتكررة التفاق طهران لوقـف إطـالق النـار    

وإزاء عـدم تنفيـذ الطـرفني التفاقـات      ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٧املؤرخ 
   ،عشق أباد
ــى عــاتق الطــرفني     وإذ يؤكــد   أن املســؤولية الرئيســية تقــع عل

ــة الــيت     الطــاجيكيني نفســيهما لتســوية خالفاهتمــا، وأن املســاعدة الدولي
ــ ــة املصــاحلة       تق ــة بعملي ــرار جيــب أن تكــون مرتبط ــذا الق دم مبوجــب ه

  الوطنية وتعزيز الدميقراطية،  
إزاء االتصــاالت املنتظمــة بــني بعثــة   وإذ يعــرب عــن ارتياحــه  

مراقيب األمـم املتحـدة يف طاجيكسـتان وقـوات حفـظ السـالم اجلماعيـة        
منظمـة   التابعة لرابطة الدول املسـتقلة، وقـوات احلـدود الروسـية، وبعثـة     

  األمن والتعاون يف أوروبا يف طاجيكستان،  
على اجلهود اليت تبذهلا بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف   وإذ يثين  

  طاجيكستان يف ظل ظروف صعبة،  
لتقريــر األمـــني العــام املـــؤرخ    يعــرب عــن تقـــديره    - ١  

  ؛ ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٥
قـف  ما جيـري حاليـا مـن انتـهاكات فادحـة لو      يدين  - ٢  

إطــالق النــار مــن جانــب الطــرفني وخاصــة اهلجــوم األخــري الــذي شــنته 
بــالوقف الفــوري جلميــع األعمــال  ويطالــباملعارضــة يف منطقــة غــارم، 

  العدائية وأعمال العنف؛  
ــدعو  - ٣   ــران      ي ــاق طه ــام التف ــال الت ــرفني إىل االمتث الط

د وجلميع االلتزامات األخرى الـيت تعهـدا هبـا، وحيثهمـا بقـوة علـى متديـ       
  وقف إطالق النار طيلة مدة احملادثات بني الطاجيكيني؛  

األعمـال اإلرهابيـة وغريهـا مـن أعمــال      يـدين أيضـا    - ٤  
العنف اليت أسفرت عن فقدان أرواح بشـرية مـن املـدنيني وكـذلك مـن      
أفراد قوات حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة وقـوات احلـدود   

  الروسية؛  
ــرر  - ٥   ــد وال يق ــم املتحــدة يف    متدي ــراقيب األم ــة م ــة بعث ي

أن يظل اتفاق طهـران   بشرط ١٩٩٧آذار/مارس  ١٥طاجيكستان إىل 
ــالق النـــار        ــف فعلـــي إلطـ ــا بوقـ ــدي الطرفـــان التزامهمـ ــذا وأن يبـ نافـ

أن تظــل هــذه  ويقــرر كــذلكوباملصــاحلة الوطنيــة وتعزيــز الدميقراطيــة، 
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لس يفيد بعدم الوفـاء  الوالية نافذة ما مل يقدم األمني العام تقريرا إىل اجمل
  هبذه الشروط؛  

باعتزام األمني العام تقـدمي تقريـر إىل اجمللـس     يرحب  - ٦  
عن مدى امتثال الطرفني التفـاق   ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٥حبلول 

ــة طاجيكســتان      ــيس مجهوري ــائج االجتماعــات بــني رئ طهــران وعــن نت
أن يقــدم، يف وزعــيم املعارضــة الطاجيكيــة املتحــدة، ويطلــب إليــه أيضــا 

ضوء ذلـك، توصـيات يف ذلـك التقريـر بشـأن طبيعـة، وحجـم، تواجـد         
  األمم املتحدة يف طاجيكستان؛  

إىل الطرفني التعاون التـام مـع املمثـل اخلـاص      يطلب  - ٧  
لألمني العام يف استئناف احملادثات بـني الطـاجيكيني بغيـة حتقيـق تسـوية      

مـات اإلقليميـة الـيت تعمـل     سياسية شاملة للرتاع مبساعدة البلـدان واملنظ 
بصفة مراقـب يف احملادثـات بـني الطـاجيكيني، ويرحـب يف هـذا الصـدد        

 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ١١و  ١٠باالجتماع الذي عقد يومي 
بني رئيس مجهوريـة طاجيكسـتان وزعـيم املعارضـة الطاجيكيـة املتحـدة       

  ويشجعهما على مواصلة هذا احلوار؛ 
ملشــتركة مــن أجــل ختفيــف  جبهــود اللجنــة ا يرحــب  - ٨  

ــى أرض       ــوات املعارضــة عل ــة وق ــوات احلكومي ــني الق ــوترات ب حــدة الت
  امليدان؛  

سوء املعاملة الفـادح ألفـراد بعثـة مـراقيب      يدين بقوة  - ٩  
األمم املتحـدة يف طاجيكسـتان مـن جانـب كـال الطـرفني، مبـا يف ذلـك         
ــدعو علــى وجــه االســتعجال     ــاهتم، وي ــدات الــيت تتعــرض هلــا حي  التهدي
الطرفني إىل تأمني سالمة أفراد األمم املتحدة وسائر املنظمـات الدوليـة،   
وإىل التعاون التام مع بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكسـتان، ورفـع   

  مجيع القيود املفروضة على حرية تنقُّل أفرادها؛  
الطــرفني الطــاجيكيني علــى التعــاون التــام مــع   حيــث  - ١٠  

ليــة لتيســري تبــادل الســجناء واحملتجــزين بــني   جلنــة الصــليب األمحــر الدو 
  اجلانبني؛  
ــه    - ١١   ــالغ قلق إزاء االســتخدام العشــوائي   يعــرب عــن ب

ــا يشــكله مــن خطــر علــى الســكان      ــة يف طاجيكســتان وم لأللغــام الربي
مبقترحــات األمــني العــام   ويرحــبوأفــراد بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة،  
  ؛ ١٩٩٦انون األول/ديسمرب ك ٥الواردة هبذا الشأن يف تقريره املؤرخ 

إزاء تردي احلالـة اإلنسـانية    يعرب عن قلقه العميق  - ١٢  
يف طاجيكستان ويدعو الدول األعضاء وغريها من األطراف املعنيـة إىل  
أن تستجيب بسرعة وسخاء السـتنفار األمـم املتحـدة املوحـد للمـاحنني      

 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ١واملشترك بـني الوكـاالت للفتـرة مـن     
ــايو  ٣١إىل  ــذي  ١٩٩٧أيار/م ــهال ــة احلاجــات    أطلق ــام لتلبي األمــني الع

  اإلنسانية العاجلة؛  

الدول علـى املسـامهة يف الصـندوق الطـوعي      يشجع  - ١٣  
  )؛ ١٩٩٤( ٩٦٨الذي أنشأه األمني العام وفقا للقرار 

    إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٤  
  

(اجللســـة  ١٩٩٧ير شـــباط/فربا ٧املقـــرر املـــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٧٣٩

، قـّدم األمـني العـام    ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٢١يف   
تقريرا عن مسألة امتثال الطرفني ألحكام اتفـاق وقـف إطـالق    

وقـال   .)٢٤(النار وعن النتـائج احملتملـة لالجتمـاع بـني الطـرفني     
األمـــني العـــام يف تقريـــره إنّ االتفـــاق الـــذي مت التوّصـــل إليـــه  

موســكو قــد كســر حالــة اجلمــود الــيت كانــت ســائدة بــني     يف
الطــرفني فيمــا يتعلــق بالقضــايا السياســية األساســية وهــو ميثــل   
ــة      ــلّ احلالــ ــك، تظــ ــع ذلــ ــل. ومــ ــو األفضــ ــا حنــ ــيريا نوعيــ تغــ

ــام أنّ      يف ــا. وذكــر األمــني الع طاجيكســتان غــري مســتقرة متام
يب االتفاقات اليت توصـل إليهـا اجلانبـان تتطلـب قيـام بعثـة مـراق       

األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان مبهــام جديــدة. وباإلشــارة إىل  
ــرة  ــن     ٦الفق ــس األم ــرار جمل ــن ق ) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٩م

، يوصي األمني العـام بعـدم   ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٣
إدخال أي تغيريات على حجم وطبيعـة وجـود األمـم املتحـدة     

حلالـة  يف طاجيكستان يف هذه املرحلة. وهو، بـالطبع، سـُيبقى ا  
  قيد النظر وسريجع للتشاور مع اجمللس يف الوقت املناسب.

 شــــــــباط/ ٧املعقــــــــودة يف ، ٣٧٣٩ ة اجللســــــــويف  
كـان قـد مت التوصـل إليـه يف      وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٧ فرباير

يف  تقرير األمني العـام لس اجملأدرج  السابقة، مشاورات اجمللس
ئيس . وعقب اعتماد جـدول األعمـال، دعـا الـر    جدول أعماله

 ،بنـاء علـى طلبـه   (كينيا)، مبوافقة اجمللـس، ممثـل طاجيكسـتان،    
ــاركة يف  إىل ــةاملشــ ــ املناقشــ ــه  دون أنبــ ــون لــ ــ يكــ  يف قاحلــ

  ت.  التصوي
__________ 

  )٢٤(  S/1997/56.  
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ــاه اجمللــس إىل   وجــهويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال
ــة    ــالة مؤرخــــ ــة: رســــ ــائق التاليــــ ــانون األول/ ٢٣الوثــــ  كــــ

ــن مــن ممثــ      ١٩٩٦ ديســمرب ــيس جملــس األم ل موجهــة إىل رئ
ــا ــة   ؛)٢٥(أوكرانيـــــ ــالة مؤرخـــــ ــانون األول/ ٢٤ورســـــ  كـــــ
ــاد      ١٩٩٦ ديســمرب ــل االحت ــن ممث ــام م ــني الع ــة إىل األم موجه

 كـــــــانون األول/ ٢٤ورســـــــالة مؤرخـــــــة   ؛)٢٦(الروســـــــي
موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل مجهوريــة   ١٩٩٦ ديســمرب

 كـــانون الثـــاين/ ١٧ورســـالة مؤرخـــة  ؛)٢٧(إيـــران اإلســـالمية
األمني العام من ممثـل مجهوريـة إيـران     موجهة إىل ١٩٩٧ يناير

  .)٢٨(اإلسالمية
ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٢٩(اجمللس

نظر جملس األمن يف التقريـر املرحلـي لألمـني العـام عـن احلالـة         
، واملقـدم عمـالً   ١٩٩٧كانون الثاين/ينـاير   ٢١يف طاجيكستان املؤرخ 

كـانون   ١٣) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٨٩ألمـن  من قرار جملس ا ٦بالفقرة 
  .١٩٩٦األول/ديسمرب 

__________ 

رســالة حتيــل بيانــا صــادرا عــن وزارة خارجيــة أوكرانيــا بشــأن    )٢٥(  
  .S/1996/1065 احلالة يف طاجيكستان 

رســــالة حتيــــل نــــص االتفــــاق املــــربم بــــني رئــــيس مجهوريــــة     )٢٦(  
أن نتـائج  طاجيكستان وزعيم املعارضة الطاجيكية  املتحدة بشـ 

كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢املعقود يف موسكو يـوم    االجتماع  
ــية    ١٩٩٦ ــام األساســـ ــق باملهـــ ــول املتعلـــ ــص الربوتوكـــ ، ونـــ

  ).S/1996/1070والصالحيات اخلاصة بلجنة املصاحلة الوطنية (
رســالة حتيــل نــص البيــان املشــترك الصــادر عــن مجهوريــة إيــران   )٢٧(  

يكسـتان، الـذي اعُتمـد    اإلسالمية واالحتاد الروسـي بشـأن طاج  
كـانون   ٢٣و  ٢٢يف احملادثات الـيت أُجريـت يف طهـران يـومي     

بـــني وزيـــر خارجيـــة مجهوريـــة إيـــران   ١٩٩٦األول/ديســـمرب 
  ).S/1996/1071اإلسالمية ووزير خارجية االحتاد الروسي (

رسالة حتيل نص الربوتوكول املتعلق بالالجئني، الـذي وقعـه يف     )٢٨(  
رئيســــا وفــــدي  ١٩٩٧ثاين/ينــــاير كــــانون ال ١٣طهــــران يف 

مجهوريــة طاجيكســتان واملعارضــة الطاجيكيــة املتحــدة حبضــور  
  ).S/1997/55املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة (

  )٢٩(  S/PRST/1997/6.  

ويرحــب جملــس األمــن بقيــام رئــيس طاجيكســتان ورئــيس         
املعارضة الطاجيكيـة املوحـدة بتوقيـع االتفـاق مبـا يف ذلـك الربوتوكـول        

ــكو، يف     ــة يف موســـ ــاحلة الوطنيـــ ــة املصـــ ــق بلجنـــ ــانون  ٢٣املتعلـــ كـــ
املفاوضـــات بـــني  ، ويالحـــظ التقـــدم احملـــرز يف١٩٩٦األول/ديســـمرب 

الطــرفني الطــاجيكيني يف طهــران، وال ســيما توقيــع الربوتوكــول املتعلــق 
بالالجئني. ويرى اجمللـس أن هـذه االتفاقـات، إذا ُنفـذت حبرفيتـها متثـل       
تغيريا نوعيـا حنـو األفضـل وتعطـي دفعـة جديـدة إىل اجلهـود الراميـة إىل         

لوفــاء بأحكــام حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة. وحيــث اجمللــس الطــرفني علــى ا 
االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا بالفعــل وتنفيــذها بثبــات وحبســن نيــة،  

يف هذا السـياق   اوخباصة أثناء التفاوض على اتفاقات مستقبلية، وحيثهم
ــات       ــة للمفاوضـ ــوالت القادمـ ــر يف اجلـ ــبري آخـ ــدم كـ ــراز تقـ ــى إحـ علـ

  .  جيكيةالطا
ف ويالحــظ جملــس األمــن مــع االرتيــاح احتــرام الطــرفني لوقــ   

، ويطلـب إليهمـا   ١٩٩٦إطالق النار عموما منذ كانون األول/ديسمرب 
ــة فتــرة       ــدا علــى حنــو صــارم طيل وفقــا  املفاوضــات الطاجيكيــة أن يتقي

  اللتزاماهتما وتعهداهتما.  
ويــثين جملــس األمــن علــى جهــود املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   

اوضـات  ويدعو الطرفني إىل التعاون معه على حنو كامل يف مواصـلة املف 
. ويــثين جملــس األمــن أيضــا علــى جهــود بعثــة مــراقيب األمــم  الطاجيكيــة

  املتحدة يف طاجيكستان يف أدائها لواليتها.  
ويطلب جملس األمن من الطـرفني تـأمني سـالمة وحريـة تنقـل        

موظفي األمم املتحـدة، وقـوات حفـظ السـالم املشـتركة التابعـة لرابطـة        
  اآلخرين يف طاجيكستان.  الدول املستقلة واملوظفني الدوليني 

ويدين جملس األمن بشدة االعتداءات على املوظفني الـدوليني    
ــم املتحــدة يف        ــراقيب األم ــة م ــة ضــد بعث ــافهم، وال ســيما املوجه واختط

ــئني   ــؤون الالجـ ــدة لشـ ــم املتحـ ــية األمـ ــتان، ومفوضـ ــة  ،طاجيكسـ وجلنـ
وسواها ويطالـب بـاإلفراج الفـوري عـن مجيـع       ،الصليب األمحر الدولية

ن أُخذوا كرهائن. ويشدد على عدم جواز أعمـال االختطـاف أو أيـة    م
إســاءة معاملــة مــن أي نــوع كانــت ملــوظفي األمــم املتحــدة، ويرحــب    
بإصرار األمني العام على ضرورة توفري املتطلبات األمنية األساسية لبعثة 

  املراقبني.  
ويعرب جملس األمن، يف هذا السـياق، عـن ارتياحـه ملـا تبذلـه        

راقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان، واالحتاد الروسي، والطـرفني  بعثة م
  من جهود حلل أزمة الرهائن، وللتعاون القائم بينهما.  

ــم املتحــدة أن          ــن الضــروري لألم ــه م ــن أن ــس األم ــرب جمل ويعت
تواصل دعمها القوي للعملية السياسـية يف طاجيكسـتان. وحيـيط علمـا     

تقـدمي املسـاعدة الالزمـة يف تنفيـذ     لة بالطلب املقدم من الطرفني إىل البعث
اتفاق موسـكو والتعـاون علـى حنـو وثيـق مـع جلنـة املصـاحلة الوطنيـة يف          
أنشطتها. ويقبل اجمللس توصـية األمـني العـام بعـدم تغـيري طـابع وحجـم        
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وجــود األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان يف هــذه املرحلــة. ويطلــب مــن    
ض وأن يقــدم يف الوقـــت  األمــني العــام أن يبقــي احلالــة قيــد االســتعرا      

املناسب توصياته فيما يتعلق بوجود األمم املتحـدة يف طاجيكسـتان، يف   
ضــــوء التقــــدم احملــــرز يف تنفيــــذ االتفاقــــات املعقــــودة بــــني الطــــرفني   

احلصـول علـى املسـاعدة    الطـرفني   الطاجيكيني، آخذا يف االعتبار طلـب 
لتـوفري هـذه   الوارد يف اتفاق موسكو، واملهـام والوظـائف الـيت قـد تلـزم      

  املساعدة.  
ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن قلقـــه البـــالغ إزاء تـــدهور احلالـــة   

اإلنســانية يف طاجيكســتان ويــدعو إىل مواصــلة اإلغاثــة الطارئــة، مبــا يف  
ذلك املساعدة على عودة الالجئني، يف إطار تنفيـذ الربوتوكـول املتعلـق    

التخفيـف  بالالجئني، وتقـدمي الـدعم إىل طاجيكسـتان إلعـادة تأهيلـها و     
  من آثار احلرب فيها وإعادة بناء اقتصادها.  

  
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ١٤املق (اجللســة  ١٩٩٧آذار/م

  )١٩٩٧( ١٠٩٩): القرار ٣٧٥٢
ــارس  ٥يف    ــال، ١٩٩٧آذار/مـ ــالقرار  وعمـ  ١٠٨٩بـ

ــدم     ١٩٩٦( ــرا عــن التق ــس تقري ــام إىل اجملل ــّدم األمــني الع )، ق
اع وعـــن احملـــرز يف التوصـــل إىل تســـوية سياســـية شـــاملة للـــرت

وقـال   .)٣٠(عمليات بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكسـتان 
األمني العام يف تقريره إنّ الوثائق املتفق عليها يف مشهد بشـأن  

واتفاق تسوية احلالة العسكرية والسياسية يف مناطق املواجهة؛ 
ــؤرخني   ــا امل كــانون األول/ديســمرب   ٢٣ موســكو وبروتوكوهل

شـــــباط/فرباير  ١٧ؤرخ ؛ وبروتوكـــــول طهـــــران املـــــ١٩٩٦
ــى       ١٩٩٧ ــة عل ــوات هام ــة خط ــي مبثاب ــالالجئني، ه ــق ب املتعل

الطريــق الصــعب املفضــي إىل التحــول مــن الــرتاع املســلّح إىل    
اكتســبت  التنــافس السياســي الســلمي الطبيعــي. ولــذلك، فقــد

ّنـه يشـعر يف   أاألمـني العـام    وذكـر عملية التفاوض زمخـا قويـا.   
تهديــدات الــيت يتعــرض هلــا الوقــت نفســه بانزعــاج بــالغ مــن ال

أفــراد األمــم املتحــدة، ولــذلك فقــد قــرر أّنــه، باســتثناء وجــود  
حمدود لبعثة املراقبني، سيستمر تعليق أنشطة األمـم املتحـدة يف   
طاجيكســـتان مـــا دام الوضـــع يف هـــذا البلـــد متقلبـــا واألفـــراد 

__________ 

  )٣٠(  S/1997/198.  

ــدوليون يتعرضــون للمخــاطر بصــفة خاصــة. ومــن مث، فقــد     ال
ألمــن واليــة بعثــة املــراقبني ملــدة ثالثــة  أوصــى أن ميــدد جملــس ا

ــط، حــىت    ــه  ١٥أشــهر فق ــى  ١٩٩٧حزيران/يوني ــك عل ، وذل
  أساس أن يبلغ األمني العام اجمللس بأي تطورات ذات شأن.

 آذار/مــــارس ١٤املعقــــودة يف ، ٣٧٥٢ ة اجللســــويف  
مت التوصــــل إليــــه  كــــان قــــد وفقــــا للتفــــاهم الــــذي ١٩٩٧

 تقرير األمني العـام لس جملاأدرج  السابقة، مشاورات اجمللس يف
الـرئيس   جدول األعمال، دعا إقرار. وعقب يف جدول أعماله

بنـاء علـى طلبـه،    (بولندا)، مبوافقة اجمللس، ممثل طاجيكسـتان،  
ــاركة يف  ــةإىل املشــ ــ املناقشــ ــه   دون أنبــ ــون لــ ــيكــ  يف قاحلــ

كـان   الرئيس انتباه اجمللس إىل مشروع قـرار  ووجهت. التصوي
الـرئيس   ووجـه  .)٣١(شاورات اجمللس السابقةم أثناءأُعّد يف  قد

 ١٩٩٧شباط/فرباير  ٢٤أيضا انتباه اجمللس إىل رسالة مؤرخة 
موجهـــــة إىل األمـــــني العـــــام مـــــن ممثـــــل مجهوريـــــة إيـــــران   

ــة  ؛)٣٢(اإلســــالمية ــالة مؤرخــ ــارس  ١٠ورســ  ١٩٩٧آذار/مــ
  .)٣٣(موجهة إىل األمني العام من ممثل االحتاد الروسي

إحالل السالم واالسـتقرار   وقال ممثل طاجيكستان إنّ  
والوئـام املـدين يف طاجيكسـتان كـان وسـيظلّ املهمـة الرئيســية       

إحـراز هـذا الّتقـدم الفعـال يف     واليت تضطلع هبا حكومة بلـده.  
املفاوضـــات حتقـــق إىل حـــّد كـــبري بفضـــل الـــدعم واملســـاعدة 

__________ 

  )٣١(  S/1997/216.  
ــة طاجيكســتان للمصــاحلة      )٣٢(   رســالة حتيــل النظــام األساســي للجن

وتوكـــول اإلضـــايف املتعلـــق باملهـــام األساســـية     الوطنيـــة، والرب
والصالحيات اخلاصة بلجنـة املصـاحلة، والبيـان املشـترك املوقّـع      
مـــن قبـــل رئـــيس طاجيكســـتان وزعـــيم املعارضـــة الطاجيكيـــة  

)S/1997/169.(  
رسالة حتيل نص بيان مشترك صادر عن حكومـة طاجيكسـتان     )٣٣(  

احملادثـات بـني    واملعارضة الطاجيكية املتحدة بشأن نتائج جولـة 
شـباط/فرباير   ٢٦الطرفني الطاجيكيني املعقـودة يف موسـكو يف   

ــارس  ٨و  ، ونــص الربوتوكــول بشــأن املســائل   ١٩٩٧آذار/م
  ).S/1997/209العسكرية (
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ــران اإلســالمية       ــة إي ــاد الروســي ومجهوري ــن االحت الصــادقني م
ملنظمات الدولية، اليت تـوّد حكومـة بلـده أن    والدول املراقبة وا

تعرب هلـا عـن امتناهنـا. وأوضـح أنّ اتفاقـات آذار/مـارس الـيت        
ــدة       ــة جدي ــام مرحل ــاب أم ــد فتحــت الب أُبرمــت يف موســكو ق

ــة للحــوار السياســي بــني الطــرفني الطــ    اجيكيني. ولكــن وهنائي
ــة جــدا يف    ال ــة هام ــاك مرحل ــزال هن ــة    ت انتظارمهــا هــي مرحل

تسق والثابت لالتفاقات. وأعرب املـتكلم عـن األمـل    التنفيذ امل
يف أن يبــذل األمــني العــام مســاعيه احلميــدة مــن أجــل التنفيــذ    
الكامــل والفعــال لالتفاقــات املوقــع عليهــا. ويف هــذا الصــدد،   
قال إّنه يرحب بـأن يتخـذ اجمللـس قـرارا يقضـي بتمديـد واليـة        

  .)٣٤(طاجيكستان  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف
نّ عملية التسـوية السـلمية   ممثل االحتاد الروسي إ وقال  

يف طاجيكســتان أصــبحت عمليــة ال ســبيل إىل التراجــع فيهــا.  
فقــــد شــــكّل التوقيــــع علــــى الربوتوكــــول املتعلــــق باملســــائل 

ــائج     ــأن نتـ ــترك بشـ ــان املشـ ــكرية والبيـ ــةالعسـ ــكو  جولـ موسـ
لسـل  للمحادثات بني الطرفني الطاجيكيني خطوة هامـة يف مس 

يعلّـق وفـد بلـده أمهيـة خاصـة علـى قيـام        طاجيكية. والتسوية ال
األمم املتحدة يف وقت مبكّر بوضـع املعـايري اخلاصـة بإسـهامها     
ــني الطــرفني الطــاجيكيني حــىت يكــون       ــات ب ــق االتفاق يف حتقي
بوسعها تقـدمي املسـاعدة دون إبطـاء يف تنفيـذ هـذه االتفاقـات       

ــاذ.   ــز النفـ ــا حيـ ــور دخوهلـ ــر أنفـ ــواردة يف وذكـ ــام الـ  األحكـ
، اليت يرحب فيها على أعضاء اجمللسمشروع القرار املعروض 

اجمللــس باالتفاقــات الــيت توصــل إليهــا الطرفــان الطاجيكيــان       
ــرب عــن عزمــه النظــر يف توصــيات األمــني العــام بشــأن        ويع
الطريقــة الــيت ميكــن هبــا لألمــم املتحــدة أن تســاعد يف تنفيــذها  

ــه األحكــام    ــا لطلبــات الطــرفني، ُتعتــرب يف رأي الرئيســية يف  وفق
ــاد الروســي        ــد علــى أنّ االحت ــرار. مث أعــاد التأكي مشــروع الق
يعمــل بنشــاط، بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة ومــؤمتر األمــن        

__________ 

  )٣٤(  S/PV.3752 ٤إىل  ٢، الصفحات.  

ــدان امل   ــا والبل ــاون يف أوروب ــع   والتع ــة يف املفاوضــات ومجي راقب
املهتمة، على تعزيز التقدم املطرد يف عمليـة املفاوضـات    الدول

 التوصـل إىل اتفـاق هنـائي بشـأن     بني الطرفني الطـاجيكيني ويف 
  .)٣٥(املصاحلة الوطنية يف طاجيكستان

وهنأ ممثل الواليات املتحدة الطـرفني علـى إجنازاهتمـا،      
على أن خيتتما بنجاح املهمـة الصـعبة    يف الوقت نفسهوحثهما 

املتمثلــة يف التفــاوض بشــأن الســالم يف بلــديهما. ومــن ناحيــة   
النجاحــات، حــال  أخــرى، أكــد أنــه علــى النقــيض مــن هــذه  

هتديــد أمــن املــوظفني الــدوليني دون متكُّــن اجملتمــع الــدويل مــن  
مســاعدة الطــرفني يف مســعامها. وأرغمــت هــذه التهديــدات      
ــدة يف      ــم املتحــ ــاطات األمــ ــق نشــ ــى تعليــ ــام علــ ــني العــ األمــ

ــا بشــعب    طاجيكســتان.  طاجيكســتان ممــا أضــر ضــررا حقيقي
ن بلـده  سم هذه احلالة فورا. وأضـاف أ وشدد على ضرورة ح

ؤيــد بضــمري مرتــاح عــودة مجيــع أفــراد البعثــة إىل ال ميكــن أن ي
مل يتضــح أنــه  طاجيكســتان أو متديــد واليتــها مــرة أخــرى مــا  

ــار      ــهم دون أخط ــوظفني االضــطالع بواليت ســيكون بوســع امل
  .)٣٦(تتهددهم
ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

ــرار   )، ويف١٩٩٧( ١٠٩٩ واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،إن جملس األمن  
إىل مجيـــع قراراتـــه وبيانـــات رئيســـه ذات الصـــلة     إذ يشـــري   
  باملوضوع،
آذار/  ٥يف تقريـــــر األمـــــني العـــــام املـــــؤرخ    وقـــــد نظـــــر    

  ،١٩٩٧  مارس
بسـيادة مجهوريـة طاجيكسـتان    وإذ يؤكد من جديـد التزامـه     

  وسالمتها اإلقليمية وحرمة حدودها،
__________ 

  .٥و  ٤ املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٥(  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

770 09-25531 
 

ات الــــيت وقعهــــا رئــــيس مجهوريــــة    باالتفاقــــوإذ يرحــــب   
طاجيكســــتان وزعــــيم املعارضــــة الطاجيكيــــة املتحــــدة منــــذ كــــانون  

ــق   ١٩٩٦األول/ديســمرب  ــة إىل حتقي ، وبفضــلها أحــرزت اجلهــود اهلادف
املصاحلة الوطنية تقدما هامـا واكتسـبت زمخـا شـديدا، وإذ يالحـظ مـع       
االرتيـــاح مـــا قدمـــه رئـــيس مجهوريـــة طاجيكســـتان وزعـــيم املعارضـــة  

طاجيكية املتحـدة مـن مسـامهة شخصـية يف هـذا الشـأن مبسـاعدة مـن         ال
األمني العام وممثله اخلاص، وإذ يشجع الطرفني على مواصـلة جهودمهـا   

  حتقيقا هلذه الغاية،
بصــفة خاصــة بنتــائج آخــر جولــة مــن احملادثــات  وإذ يرحــب   

ــكو يف الفتــــرة مــــن       ــرفني الطــــاجيكيني يف موســ ــودة بــــني الطــ املعقــ
، مبــــــا فيهــــــا توقيــــــع ١٩٩٧آذار/مــــــارس  ٨إىل  شــــــباط/فرباير ٢٦

الربوتوكول املتعلق باملسـائل العسـكرية، الـذي يتضـمن اتفاقـات بشـأن       
إعادة إدماج الوحـدات املسـلحة التابعـة للمعارضـة الطاجيكيـة املتحـدة       
ونزع سالحها وتسرحيها، وبشأن إصالح هياكـل السـلطة يف مجهوريـة    

  فيذ تلك االتفاقات،طاجيكستان، وجدوال زمنيا تقصيليا لتن
بطلبات الطرفني، الواردة يف النظام األساسـي   وإذ حييط علما  

للجنــة املصــاحلة الوطنيــة ويف الربوتوكــول املتعلــق باملســائل العســكرية،   
الـــيت تســـتهدف احلصـــول علـــى مســـاعدة مـــن األمـــم املتحـــدة لتنفيـــذ  

 االتفاقات تنفيذا تاما وفعاال، 

ــق     ــد وإذ يســاوره شــديد القل ــانية يف  إزاء ت ــة اإلنس هور احلال
  طاجيكستان،

إزاء استمرار االعتـداءات علـى أفـراد     وإذ يساوره بالغ القلق  
ــة التابعــة     الــدول  لرابطــةاألمــم املتحــدة وقــوات حفــظ الســالم اجلماعي

مـن املـوظفني الـدوليني يف طاجيكسـتان، وإذ يعـرب       املستقلة، وغريهـم 
ضى صدور قرار مـن األمـني   عن استيائه لتدهور احلالة األمنية، الذي اقت

العــام بوقــف أنشــطة األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان، باســتثناء وجــود    
  حمدود لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان،

لتقريــر األمـــني العــام املـــؤرخ   يعــرب عــن تقـــديره     - ١  
  ؛١٩٩٧آذار/مارس  ٥

باالتفاقــات الــيت توصــل إليهــا الطرفــان منــذ يرحــب   - ٢  
، وال سيما الربوتوكـول املتعلـق باملسـائل    ١٩٩٦يسمرب كانون األول/د

العسكرية، الذي ميثل خطوة جديدة هامة حنو النجاح يف إكمال مهمـة  
ــذه    ــرام هـ ــالطرفني احتـ ــتان، ويهيـــب بـ ــة يف طاجيكسـ املصـــاحلة الوطنيـ
االتفاقات وتنفيذها بدأب وحسن نية، وكذلك إحراز املزيد من التقدم 

  ة من احملادثات بني الطرفني الطاجيكيني؛املوضوعي يف اجلوالت املقبل
الحتـرام الطـرفني وقـف إطـالق     يعرب عن ارتياحه   - ٣  

ــمرب     ــانون األول/ديسـ ــذ كـ ــة، منـ ــفة عامـ ــار، بصـ ، ويهيـــب ١٩٦٦النـ

بالطرفني احلفاظ عليه بكل دقة طوال مدة إجراء احملادثات بني الطرفني 
  الطاجيكيني وفقا اللتزاماهتما وتعهداهتما؛

األعمال املتمثلة يف إساءة معاملـة أفـراد   بشدة يدين   - ٤  
بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف طاجيكســـتان وغريهـــم مـــن املـــوظفني 
الدوليني ويهيب بالطرفني بإحلاح التعاون على تقدمي اجلناة إىل العدالـة،  
وضمان سالمة وحرية حركة أفراد األمم املتحدة وقوات حفظ السالم 

لدول املستقلة وغريهـم مـن املـوظفني الـدوليني،     اجلماعية التابعة لرابطة ا
  والتعاون التام مع البعثة؛

حبكومة طاجيكسـتان، علـى وجـه التحديـد،     يهيب   - ٥  
اختــاذ املزيــد مــن التــدابري األمنيــة املشــددة لتحقيــق هــذا الغــرض، حبيــث  
يتسىن للمجتمع الدويل أن يدعم طاجيكستان بقوة يف مسـريهتا الصـعبة   

  إىل احلياة السلمية الطبيعية؛ من الرتاع املسلح
ــرر   - ٦   ــة حــىت   يق ــة البعث ــد والي ــه  ١٥متدي حزيران/يوني
رهنـا باسـتمرار نفـاذ اتفـاق طهـران وبإبـداء الطـرفني التزامهمـا          ١٩٩٧

باالتفاقــات املتوصــل إليهــا فعــال، ويقــرر كــذلك اســتمرار ســريان هــذه  
بعـدم الوفـاء   الوالية حىت ذلـك التـاريخ مـا مل يبلـغ األمـني العـام اجمللـس        

  هبذين الشرطني؛
بــاعتزام األمــني العــام إبــالغ اجمللــس بأيــة      يرحــب   - ٧  

تطــورات ذات شــأن، فيمــا خيــتص باحلالــة يف طاجيكســتان، وال ســيما  
بأي قرار باستئناف مجيع أنشطة األمم املتحدة املوقوفـة حاليـا، مبـا فيهـا     

  أنشطة البعثة؛
ــس،   يطلــب   - ٨   ــغ اجملل ــام أن يبل ــن األمــني الع ــول  م حبل

ــان/أبريل  ٣٠ ــىن     ١٩٩٧نيسـ ــيت يتسـ ــة الـ ــائل املمكنـ ــبل والوسـ ، بالسـ
بفضـــلها لألمـــم املتحـــدة أن تســـاعد علـــى تنفيـــذ الربوتوكـــول املتعلـــق 

  باملسائل العسكرية؛
من األمني العام أن يقدم إىل اجمللـس يف  يطلب أيضا   - ٩  

تقريــــرا عــــن احلالــــة يف  ١٩٩٧حزيران/يونيــــه  ١موعــــد ال يتجــــاوز 
ان، يشــــمل توصــــيات بشــــأن وجــــود األمــــم املتحــــدة يف طاجيســــكت

طاجيكستان، وال سيما الطريقة الـيت يتسـىن بفضـلها لألمـم املتحـدة أن      
تساعد على تنفيذ االتفاقات املربمـة بـني الطـرفني الطـاجيكيني، اسـتنادا      
إىل طلبــات الطــرفني الــواردة يف هــذه االتفاقــات وعلــى ضــوء احلالــة        

  األمنية؛
هود املمثل اخلاص لألمـني العـام وأفـراد    على جيثين   - ١٠  

البعثة، ويهيب بالطرفني التعاون مع املمثـل اخلـاص لألمـني العـام تعاونـا      
ــا لتســوية      تامــا علــى إجــراء احملادثــات بــني الطــرفني الطــاجيكيني حتقيق

  سياسية شاملة؛
بالدول األعضاء وغريها من األطراف املعنيـة  يهيب   - ١١  

ــه املوحــد املشــترك بــني الوكــاالت   أن تســتجيب بســرعة وســخاء لل  تنبي
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ــاحنني بشــأن االحتياجــات اإلنســانية       ــام إىل امل ــه األمــني الع ــذي وجه ال
ــة الالزمـــة للفتـــرة مـــن     إىل  ١٩٩٦كـــانون األول/ديســـمرب   ١العاجلـ

ــايو  ٣١ ــراض    ١٩٩٧أيار/مـ ــتان ألغـ ــدعم إىل طاجيكسـ ــدم الـ وأن تقـ
  قتصادها؛  التعمري، هبدف التخفيف من عواقب احلرب وإعادة بناء ا

الــدول األعضــاء علــى املســامهة يف صــندوق يشــجع   - ١٢  
) املـؤرخ  ١٩٩٤( ٩٦٨التربعات الذي أنشأه األمني العام وفقا لقـراره  

  ؛١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ١٦
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر   - ١٣  

  
(اجللسـة   ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ١٢ املؤرخاملقرر   

  ) ١٩٩٧( ١١١٣): القرار ٣٧٨٨
ــايو  ٣٠يف    ــالقرار  و ١٩٩٧أيار/مــ ــال بــ  ١٠٩٩عمــ

تقريـرا عـن احلالــة يف    إىل اجمللــس)، قـدم األمـني العـام    ١٩٩٧(
طاجيكســـتان، مبـــا يف ذلـــك وجـــود األمـــم املتحـــدة يف البلـــد  
والطريقة اليت ميكـن أن تسـاعد هبـا يف تنفيـذ االتفاقـات املربمـة       

عـام يف تقريـره   . والحـظ األمـني ال  )٣٧(بني الطرفني الطاجيكيني
أن توقيــــع الربوتوكــــول املتعلــــق بالضــــمانات يف طهــــران يف  

ــلة االتفاقـــات املقـــرر أن   ١٩٩٧أيار/مـــايو  ٢٨ يكمِّـــل سلسـ
تصميم األمم املتحدة واجلهد الذي  وقال إنيعقدها الطرفان. 

بذلته يف تلك املفاوضـات قـد كُلـال بالنجـاح. وسـتكون جلنـة       
ــذة     ــة املنف ــة اهليئ ــة   املصــاحلة الوطني ــرة االنتقالي الرئيســية يف الفت

املؤدية إىل االنتخابات العامة. بيد أن االتفاقـات تنطـوي علـى    
توقع احلصول على الدعم واملساعدة من اجملتمع الدويل، وهي 
تسند إىل األمم املتحدة دورا قياديا يف هذا الصدد. وباإلضـافة  
 إىل ذلك، سيتعني أن تقـوم منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا     
باملســـــاعدة يف تطـــــوير املؤسســـــات والعمليـــــات السياســـــية 
والقانونيــة الدميقراطيــة؛ وقــد طُلــب إىل قــوات حفــظ الســالم    

ــة ــة اجلماعيـ ــوىل، حتـــت    التابعـ ــتقلة أن تتـ ــدول املسـ ــة الـ لرابطـ
ــراف بعثــة املــراقبني العســكريني، حراســة أفــراد وأســلحة        إش
وذخـــرية املعارضـــة الطاجيكيـــة املتحـــدة مـــن احلـــدود بـــني       

__________ 

  )٣٧(  S/1997/415.  

ــاطق التجميــع احملــددة. ومــن   طاج يكســتان وأفغانســتان إىل من
املقرر أن تواصل البعثة رصد اتفاق وقف إطالق النار وعمليـة  
إعادة اإلدمـاج ونـزع السـالح والتسـريح. وبـيَّن األمـني العـام        
للمجلس أن هذه املهام غري مشمولة على حنـو كامـل بالواليـة    

قـدرة علـى أداء هـذه    أن الو ،احلالية لبعثة املـراقبني العسـكريني  
املهــام غــري متــوفرة حاليــا لــدى البعثــة. وألداء املهــام املتوخــاة، 
سيتعني تعديل والية البعثة وستدعو احلاجة إىل تعزيز عنصـرها  

. وأوصـى  كـبرية املدين وزيادة عدد مراقبيها العسكريني بنسبة 
 ١٥بأن ميدد جملس األمن والية البعثة ملدة ثالثـة أشـهر، حـىت    

  .١٩٩٧  بتمربس أيلول/
ــودة يف ٣٧٨٨ويف اجللســة    ــه  ١٢، املعق حزيران/يوني
ــاهم الـــذي  ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
الـرئيس   دعـا جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال،      

كســتان، بنــاء ممثــل طاجي(االحتــاد الروســي)، مبوافقــة اجمللــس،  
ملشاركة يف املناقشة بـدون أن يكـون لـه احلـق     على طلبه، إىل ا

 يف التصويت. مث وّجه الرئيس اهتمام اجمللس إىل مشروع قـرار 
  .)٣٨(أُعد خالل مشاورات اجمللس السابقة كان قد
ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس اهتمـام اجمللـس إىل        

األمـني العـام   موجهـة إىل   ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٠رسالة مؤرخة 
 أيــــار/ ٢٨ورســــالة مؤرخــــة   )٣٩(مــــن ممثلــــة قريغيزســــتان  

موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل مجهوريـــة  ١٩٩٧ مـــايو
  .)٤٠(اإلسالمية  إيران

__________ 

  )٣٨(  S/1997/444.  
ــية      )٣٩(   ــائل السياسـ ــق باملسـ ــول املتعلـ ــل نـــص الربوتوكـ ــالة حتيـ رسـ

ومــذكرة بيتشــيك املوقعــة لــدى اختتــام احملادثــات بــني الطــرفني 
  ).S/1997/385( ١٩٩٧أيار/مايو  ١٨الطاجيكيني يف 

رسالة حتيل نص الربوتوكـول املتعلـق بضـمانات تنفيـذ االتفـاق        )٤٠(  
قيـق الوئـام الـوطين يف طاجيكسـتان     العام بشأن إقامة السلم وحت

الذي وقعه وفـدا مجهوريـة طاجيكسـتان واملعارضـة الطاجيكيـة      
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ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
)، وفيمــا ١٩٩٧( ١١١٣واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار    

  يلي نصه:
  ،إن جملس األمن  
  ىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه ذات الصلة،إإذ يشري   
 ١٩٩٧أيار/مـايو   ٣٠يف تقرير األمني العام املـؤرخ  وقد نظر   

  عن احلالة يف طاجيكستان،
بسـيادة مجهوريـة طاجيكسـتان    وإذ يؤكد من جديـد التزامـه     

  وسالمتها اإلقليمية وحرمة حدودها،
بتوقيع حكومة مجهورية طاجيكسـتان واملعارضـة   وإذ يرحب   

الطاجيكية املتحدة الربوتوكول املتعلـق باملسـائل العسـكرية يف موسـكو     
وتوقيع الربوتوكول املتعلق باملسائل السياسية  ١٩٩٧آذار/مارس  ٨يف 

والربوتوكـول املتعلـق بضـمانات     ١٩٩٧أيار/مـايو   ١٨يف بيشكيك يف 
تنفيــذ االتفــاق العــام بشــأن إحــالل الســالم وحتقيــق الوفــاق الــوطين يف    

  ،١٩٩٧أيار/مايو  ٢٨ان يف طهران يف طاجيكست
أن هــذه االتفاقــات تتوقــع دعمــا ومســاعدة مــن  وإذ يالحــظ   

  اجملتمع الدويل، ال سيما األمم املتحدة، يف خمتلف جوانب تنفيذها،
ــه     ــتان  وإذ يعـــرب عـــن قلقـ ــة يف طاجيكسـ ــة األمنيـ ألن احلالـ

  تزال متفجرة، وألن احلالة اإلنسانية مستمرة يف التدهور، ال
ــب   - ١   ــؤرخ   يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــار/  ٣٠بتقريـ أيـ

  ؛١٩٩٧  مايو
بالطرفني أن ينفذا بالكامل االتفاقـات الـيت مت   يهيب   - ٢  

التوصل إليهـا خـالل احملادثـات بـني الطـرفني الطـاجيكيني، ويشـجعهما        
على التوقيـع علـى االتفـاق العـام بشـأن إحـالل السـالم وحتقيـق الوفـاق          

  بار ذلك مسألة ذات أولوية؛الوطين يف طاجيكستان باعت
أن تنفيــذ االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا     يؤكــد   - ٣  

خالل احملادثات بـني الطـرفني الطـاجيكيني سـيتطلب ثبـات حسـن النيـة        
ــتمر    ــافة إىل الـــدعم املسـ ــدا متواصـــال مـــن قبـــل الطـــرفني، باإلضـ وجهـ

  والنشيط من جانب األمم املتحدة واجملتمع الدويل؛
ــالطرفيهيـــب   - ٤   ــالمة   بـ ــة سـ ــاون لكفالـ ــادة التعـ ني زيـ

وحرية تنقل أفراد األمم املتحدة وقوات حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة     
  لرابطة الدول املستقلة واألفراد الدوليني اآلخرين؛

__________ 

ــاريخ    ــران بتــــــ ــدة يف طهــــــ ــايو  ٢٨املتحــــــ  ١٩٩٧أيار/مــــــ
)S/1997/410.(  

املمثل اخلاص لألمـني العـام وأفـراد     على جهوديثين   - ٥  
ون بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف طاجيكسـتان، ويهيـب بـالطرفني التعـا       

  معهم بالكامل؛
ــرر   - ٦   ــة أشــهر حــىت     يق ــرة ثالث ــة لفت ــة البعث ــد والي متدي

  ؛١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ١٥
إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم       يطلب   - ٧  

ــن،       ــت ممكـ ــرب وقـ ــس، يف أقـ ــدم إىل اجمللـ ــة وأن يقـ ــالتطورات اهلامـ بـ
ــذ االتفاقــات      توصــيات تفصــيلية عــن دور األمــم املتحــدة يف دعــم تنفي

  بني الطرفني الطاجيكيني وتعديل والية وقوام البعثة؛  مافي
  إبقاء املسألة قيد النظر الفعلي.يقرر   - ٨  

  
جللسـة  (ا ١٩٩٧أيلول/سـبتمرب   ١٢ املؤرخاملقرر   

  )١٩٩٧( ١١٢٨): القرار ٣٨١٦
 ١١١٣عمــال بــالقرار   و ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب   ٤يف   

لتطـورات  تقريـرا عـن ا   )، قدم األمني العام إىل اجمللـس ١٩٩٧(
يف طاجيكستان يتضـمن توصـيات عـن دور األمـم املتحـدة يف      
دعم تنفيذ االتفاقـات فيمـا بـني الطـرفني الطـاجيكيني وتعـديل       

. )٤١(واليـة وقـوام بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف طاجيكســتان      
والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أن احلالــة يف البلــد مــا زالــت  

معســكر احلكومــة وبــني  مائعــة، وأن األعمــال العدائيــة داخــل 
قوات احلكومة وبعض مجاعـات املعارضـة الطاجيكيـة املتحـدة     
تشري إىل مدى ما مل يتم حتقيقه. وأوصى جملس األمن بتوسـيع  
واليـة البعثــة واإلذن بتعزيزهــا. وأوصــى أيضــا بــاإلذن بالواليــة  

  اجلديدة لفترة أولية قدرها ستة أشهر.
ــودة يف ٣٨١٦ويف اجللســة    ول/ســبتمرب أيل ١٢، املعق
ــاهم الـــذي  ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
الـرئيس   دعـا جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال،      

ممثـل طاجيكسـتان، بنـاء    (الواليات املتحدة)، مبوافقـة اجمللـس،   
__________ 

  )٤١(  S/1997/686  وAdd.1.  
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بـدون أن يكـون لـه احلـق      ملشاركة يف املناقشةعلى طلبه، إىل ا
  يف التصويت.

ويف اجللسة نفسـها، وّجـه الـرئيس اهتمـام اجمللـس إىل        
ــرار  ــروع قـ ــد  مشـ ــان قـ ــس     كـ ــاورات اجمللـ ــالل مشـ ــد خـ أُعـ

ــابقة . وطُـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت واعُتمـــد     )٤٢(السـ
  ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٧( ١١٢٨باإلمجاع بوصفه القرار 

  ،إن جملس األمن  
  وبيانات رئيسه ذات الصلة،ع قراراته إىل مجيإذ يشري   
ــد نظــر     ــؤرخ    وق ــام امل ــر األمــني الع أيلول/ســبتمرب  ٤يف تقري
  عن احلالة يف طاجيكستان، ١٩٩٧

ــه      ــد التزامـ ــد تأكيـ ــتان   وإذ يعيـ ــة طاجيكسـ ــيادة مجهوريـ بسـ
  وسالمته اإلقليمية وحرمة حدودها،

بنجاح احملادثات بـني الطـرفني الطـاجيكيني، الـيت     وإذ يرحب   
واختتمـت بتوقيـع    ١٩٩٤ريت حتت رعاية األمـم املتحـدة منـذ عـام     أج

رئيس طاجيكستان وزعيم املعارضة الطاجيكية املتحدة، يف موسكو يف 
، علــى االتفــاق العــام بشــأن إحــالل الســالم  ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ٢٧

  وحتقيق الوفاق الوطين يف طاجيكستان،
ُحســن أن تنفيــذ االتفــاق العــام ســيتطلب ثبــات  وإذ يالحــظ   

النية واجلهود املستمرة مـن الطـرفني، فضـال عـن الـدعم املسـتمر القـوي        
  من جانب األمم املتحدة واجملتمع الدويل،

باســتعداد قــوات حفــظ الســالم وإذ حيــيط علمــا مــع التقــدير   
اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة للمســاعدة علــى تــوفري األمــن   

بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف  ألفــراد األمــم املتحــدة بنــاء علــى طلــب   
  طاجيكستان ومبوافقة الطرفني،

ــه     ــتان  وإذ يعـــرب عـــن قلقـ ــة يف طاجيكسـ ــة األمنيـ ألن احلالـ
  زالت متفجرة، ما

ــب   - ١   ــؤرخ   يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــول/  ٤بتقريـ أيلـ
  ؛١٩٩٧  سبتمرب

بالتوصيات املتعلقة بتوسـيع بعثـة مـراقيب    حييط علما   - ٢  
  كستان والواردة يف تقرير األمني العام؛األمم املتحدة يف طاجي

بـالطرفني تنفيـذ االتفـاق العـام بشـأن إحـالل       يهيب   - ٣  
السالم وحتقيق الوفاق الوطين يف طاجيكستان تنفيذا كامال ويشجعهما 

__________ 

  )٤٢(  S/1997/708.  

علـــى القيـــام دون إبطـــاء باســـتئناف عمـــل جلنـــة املصـــاحلة الوطنيـــة يف   
  دوشانيب؛
 العـام وأفـراد   على جهود املمثل اخلاص لألمـني يثين   - ٤  

البعثة، ويشجعهم علـى مواصـلة مسـاعدة الطـرفني علـى تنفيـذ االتفـاق        
العام من خالل مسـاعيهم احلميـدة ويهيـب بـالطرفني التعـاون مـع هـذه        

  اجلهود تعاونا تاما؛
بالطرفني زيـادة التعـاون علـى ضـمان سـالمة      يهيب   - ٥  

عيـة التابعـة   وحرية تنقل أفراد األمم املتحدة وقوات حفـظ السـالم اجلما  
  لرابطة الدول املستقلة وغري ذلك من املوظفني الدوليني؛

إىل األمــني العــام أن يواصــل استقصــاء ســبل يطلــب   - ٦  
  توفري األمن ألفراد األمم املتحدة؛

متديد الواليـة احلاليـة للبعثـة ملـدة شـهرين حـىت       يقرر   - ٧  
  ؛١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

إبقــاء اجمللــس علــى علــم     إىل األمــني العــام يطلــب   - ٨  
ــة حبــل مناســب       ــة، وال ســيما التطــورات املتعلق ــع التطــورات اهلام جبمي
للمشكلة األمنية، ويعرب عن استعداده الختاذ قـرار بشـأن متديـد واليـة     

  البعثة حسبما أوصى األمني العام؛
الدول األعضـاء وغريهـا مـن املعنـيني بـاألمر      يشجع   - ٩  

ري وسـخي لالحتياجـات اإلنسـانية    على مواصلة االستجابة بشـكل فـو  
ــل     ــن أجـ ــتان مـ ــدعم إىل طاجيكسـ ــدمي الـ ــتان وتقـ ــة يف طاجيكسـ امللحـ

  اإلنعاش، بغية ختفيف آثار احلرب وإعادة بناء اقتصادها؛
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر   - ١٠  
ــرر    ــؤرخاملق ــاين/نوفمرب   ١٤ امل  ١٩٩٧تشــرين الث

  ) ١٩٩٧( ١١٣٨): القرار ٣٨٣٣(اجللسة 
وعمـــال بـــالقرار  ١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٥يف   
تقريــرا عــن   ) قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس   ١٩٩٧( ١١٢٨

التقدم صوب تسوية سياسية شاملة للرتاع وعن عمليات بعثـة  
. وذكـر  )٤٣(مراقيب األمم املتحـدة العسـكريني يف طاجيكسـتان   

األمني العام يف تقريـره أن التطـور الرئيسـي هـو عقـد اجتمـاع       
جلنــة املصــاحلة الوطنيــة والتقــدم احملــرز يف عــدد مــن اجلبــهات،  
ــاتلي       ــجيل مقـ ــتقلني وتسـ ــرب واملعـ ــجناء احلـ ــادل سـ ــل تبـ مثـ
ــادة    ــتان وإعـ ــدة داخـــل طاجيكسـ ــة املتحـ ــة الطاجيكيـ املعارضـ

__________ 

  )٤٣(  S/1997/859.  
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الالجئني الوافدين من أفغانستان إىل ديارهم. وقد بـذلت كـل   
 مــن احلكومــة واملعارضــة الطاجيكيــة املتحــدة جهــودا جــادة      
ــة الســلم        ــام بشــأن إقام ــاق الع ــا مبوجــب االتف ــذ التزاماهت لتنفي
وحتقيق الوئام الوطين يف طاجيكستان (االتفاق العـام) وتعـاون   
ممثلوهــا يف اللجنــة. وبــالرغم مــن أن التقــدم الــذي ســارت بــه   
خطـــوات تنفيـــذ اتفـــاق الســـالم مل يواكـــب اجلـــدول الـــزمين  

مكــان الطمــوح الــذي توخــاه االتفــاق، ســيظل مــع ذلــك باإل  
وقـف إطـالق   وقـال إن  . ١٩٩٨استكمال العملية خالل عـام  

حـوفظ عليـه    النار بني احلكومة واملعارضة الطاجيكيـة املتحـدة  
، بــالرغم مــن اســتمرار ارتفــاع مســتوى العنــف يف اجلــزء حبــزم

األوسط من البلد. ولذا، ستظل سالمة موظفي األمم املتحـدة  
تقلة اإلذن لقــوة شـاغال مهمــا، ويتـيح قــرار رابطـة الــدول املسـ    

حفظ السـالم التابعـة هلـا يف طاجيكسـتان بتـوفري األمـن لألمـم        
املتحدة بناء على طلبها ضمانا إضافيا حيظـى بأشـد الترحيـب.    
وأوصى األمني العام جملـس األمـن بتوسـيع نطـاق واليـة البعثـة       

  وفقا للمقترحات اليت قدمها.
 تشــرين الثــاين/ ١٤، املعقــودة يف ٣٨٣٣ويف اجللســة   

مت التوصــل إليــه  كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي ١٩٩٧وفمرب نــ
لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  اجمليف مشاورات 

الـرئيس   دعايف جدول أعماله. وعقب إقرار جدول األعمال، 
ممثل طاجيكسـتان، بنـاء علـى طلبـه،     (الصني)، مبوافقة اجمللس، 

ــون لــــ   إىل ا ــدون أن يكــ ــة بــ ــاركة يف املناقشــ ــق يف ملشــ ه احلــ
 التصــويت. مث وّجــه الــرئيس اهتمــام اجمللــس إىل مشــروع قــرار

وجــه و .)٤٤(أُعــد خــالل مشــاورات اجمللــس الســابقة  كــان قــد
تشـــــرين  ١٧إىل رســـــالة مؤرخـــــة  أيضـــــا اهتمـــــام اجمللـــــس

موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      ١٩٩٧األول/أكتــوبر 
  .)٤٥(جملس األمن

__________ 

  )٤٤(  S/1997/887.  
اجيكســتان وزعــيم رســالة تفيــد بتلقــي رســالتني مــن رئــيس ط    )٤٥(  

املعارضة الطاجيكية املوحدة تؤكدان موافقتهما على االشـتراك  

بعثـة مـراقيب   وذكر ممثل طاجيكسـتان أن متديـد واليـة      
ــة       ــة مرحل ــد بداي ــل بالتأكي ــم املتحــدة يف طاجيكســتان ميث األم
نوعية جديدة يف التنفيذ العملي لالتفـاق العـام. وشـكر جمللـس     
األمن اهتمامه املتواصل باحلالة يف طاجيكستان وعلـى احلـدود   

كـان لقـرارات جملـس األمـن     األفغانية، قائال إنـه   - الطاجيكية
يف حل الرتاع يف طاجيكسـتان عـن   وبيانات رئيسه أثر حاسم 

طريــق التأكيــد علــى املســؤولية الرئيســية للمجلــس عــن صــون  
السلم واألمن الدوليني، عمال مبيثاق األمـم املتحـدة. وأضـاف    
أن سلطة اجمللس قد تعـززت بـاجلهود الفرديـة الـيت بـذهلا عـدد       
ــالم يف     ــة الســ ــع عمليــ ــعوا إىل دفــ ــذين ســ ــاء الــ ــن األعضــ مــ

. وأعــرب عــن االمتنــان أيضــا لالحتــاد طاجيكســتان إىل األمــام
الروسي ومجهورية إيران اإلسالمية اللذين اضطلعا بدور ممتـاز  
ــا بنجـــاح، علـــى    ــة واختتامهمـ يف تعزيـــز احملادثـــات الطاجيكيـ

  .)٤٦(كبرية يف فترة ما بعد الرتاع ةتقدميهما مساعد
ن التوقيــع علــى االتفــاق وقــال ممثــل االحتــاد الروســي إ  

ة املصـاحلة الوطنيـة يتيحـان اجملـال للتغلـب      العام وبدء عمل جلن
على املواجهة السياسـية والعسـكرية، وللتغلـب علـى املواجهـة      
السياســـية والعســـكرية، وإلحـــالل الســـالم وحتقيـــق املصـــاحلة 
ــن توصــل إىل       ــس األم ــم أن جمل ــد. وامله ــك البل ــة يف ذل الوطني
اتفاق على ضرورة تقدمي املساعدة من أجل تعزيز هذا النـهج،  

ار التضـامن مـع الشـعب الطـاجيكي الـذي هـو يف أمـس        وإظه
ــة عامــة. وقــال إن إحــالل     احلاجــة إىل تلقــي مســاعدات طارئ
السالم املستقر وحتقيـق املصـاحلة الوطنيـة يف طاجيكسـتان هـو      

ــة آســيا الوســطى و    ــام ملنطق ــر ه ــود   ءراأم ــا، وسيســاعد جه ه
اجملتمـــع الـــدويل يف مكافحـــة االجتـــار باملخـــدرات واإلرهـــاب 

  .)٤٧(األسلحةوهتريب 
__________ 

يف تـــوفري األمـــن ملـــوظفي األمـــم املتحـــدة ووســـائل تنقلـــهم       
)S/1997/808.(  

  )٤٦(  S/PV.3833 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧(  
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وأعــرب ممثــل الواليــات املتحــدة عــن تأييــده لتوســيع     
ــة     ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان يف هــذه املرحل بعث
احلامسـة مــن عمليــة الســالم حـىت يــتمكن الطرفــان مــن تســريح   
قواهتما بسرعة وتوجيه جهودمها إىل إعادة بنـاء طاجيكسـتان.   

ــا ــاق وأشــ ــام شــ ــق إىل األمــ ــب ر إىل أن الطريــ ــار  ببســ انتشــ
اجملموعات املسلحة غري اخلاضعة لسيطرة الطـرفني والـيت هتـدد    

  .)٤٨(سلم وأمن طاجيكستان
ه يشـــعر بلـــد أن وفـــدوذكـــر ممثـــل اململكـــة املتحـــدة   

يف تنفيــذ  مـن تقــدم  أشـار إليــه األمـني العــام   مــابالتشـجيع إزاء  
ه يعتـرب تبـادل أسـرى احلـرب     بلـد  وفـد  وقال إناالتفاق العام. 
الالجــئني مســألتني هــامتني وعــاجلتني بصــورة   وعمليــة عــودة 

خاصة. وأثىن على الطرفني يف طاجيكستان اللتزامهما بعمليـة  
السالم وحثهما على مواصلة التعاون فيمـا بينـهما ومـع األمـم     
املتحــدة لضــمان التقــدم الســريع بشــأن مــا يعــد جــدوالً زمنيــاً  

ه الداعيـ ه بالتوصـيات  بلـد  نـه بينمـا يقبـل وفـد    وقـال إ طموحاً. 
بعثــــة مــــراقيب األمــــم املتحــــدة يف طاجيكســــتان   إىل توســــيع

وبالتصــويت لصــاحل مشــروع القــرار يف طاجيكســتان، فإنــه ال 
  .)٤٩(يزال يشعر بالقلق إزاء احلالة األمنية يف طاجيكستان

وأكد ممثل فرنسا أنه ينبغي لألمـم املتحـدة أن تسـاعد      
إن ال قـ الطاجيك على استعادة السالم لبلدهم وإعادة بنائـه. و 

مـن املخـاطر؛    يـا صون السلم واألمن الدوليني مل يكن أبداً خال
وجيــب علــى األمــم املتحــدة أن تضــطلع مبســؤولياهتا ألن عــدم  

ــة  ــريع   اتقـــدمي املنظمـ ــأنه أن يعيـــق التنفيـــذ السـ لـــدعم مـــن شـ
  .)٥٠(والكامل لالتفاق العام

باعتبارهــا بلــداً جمــاوراً  ،وقــال ممثــل الصــني إن الصــني  
رحب باالتفـاق العـام الـذي وقعـه الطرفـان يف      لطاجيكستان، ت
__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  
  .٨لصفحة املرجع نفسه، ا  )٤٩(  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٠(  

وفـده  يعتقـد  طاجيكستان، وباستقرار األوضاع بشكل عام. و
هـذه الـيت تـدعو إىل متديـد واليـة البعثـة        أن توصية األمني العام

ــع   ــواءم م ــة وتفضــي إىل   وتوســيعها تت ــات األطــراف املعني رغب
حل مشــروع تنفيــذ االتفــاق العــام، وهلــذا، فإنــه سيصــوت لصــا  

ــه يف  القــر ــتمكن طاجيكســتان، مــن  ار. وأعــرب عــن أمل أن ت
خالل اجلهود املشتركة اليت تبذهلا األطراف املعنية، واملسـاعدة  
ــة      ــق االســتقرار والتنمي ــدويل، مــن حتقي الــيت يقــدمها اجملتمــع ال

  .)٥١(االقتصادية
وأعــرب عــدد مــن املتحــدثني اآلخــرين عــن تأييــدهم      

  .)٥٢(ملشروع القرار ولتوسيع والية البعثة
ويف اجللســة ذاهتــا، طــرح مشــروع القــرار للتصــويت     

ويف مــا ) ١٩٩٧( ١١٣٨واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار    
  نصه: يلي

  ،إن جملس األمن  
  إىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه ذات الصلة، إذ يشري  
يف تقريري األمني العـام عـن احلالـة يف طاجيكسـتان      وقد نظر  
  ،١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٥و  ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٤املؤرخني 
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧يف الرسالة املؤرخة  وقد نظر أيضا  
  املوجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن، ١٩٩٧

ــد    ــد تأكيـ ــه وإذ يعيـ ــتان    التزامـ ــة طاجيكسـ ــيادة مجهوريـ بسـ
  وسالمتها اإلقليمية وحرمة حدودها،

فيـذ االتفـاق   بالتقـدم الـذي أحـرزه الطرفـان يف تن     وإذ يرحب  
العــام إلقــرار الســالم وحتقيــق الوفــاق الــوطين يف طاجيكســتان واحملافظــة 
الفعالــة علــى وقــف إطــالق النــار بــني حكومــة طاجيكســتان واملعارضــة 

  الطاجيكية املوحدة،
__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  
ــفحة     )٥٢(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحتان   ٧املرجـ ــان)؛ والصـ  ٨و  ٧(اليابـ

ــا)؛  ٩و  ٨(الســـــــويد)؛ والصـــــــفحتان  (مجهوريـــــــة كوريـــــ
ــفحتان  ــفحة   ١٠ و ٩والصـ ــال)؛ والصـ ــيلي)؛  ١٠(الربتغـ (شـ

ــفحتان  ــفحت  ١١و  ١٠والصـــ ــتاريكا)؛ والصـــ  ١١ان (كوســـ
 ١٢(كينيـــا)؛ والصـــفحتان   ١٢(بولنـــدا)؛ والصـــفحة   ١٢ و
  بيساو). -(غينيا  ١٣(مصر)؛ والصفحة  ١٣  و
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ــة يف   وإذ يعــرب عــن قلقــه    ــة األمني إزاء اســتمرار تفجــر احلال
ء األوسط طاجيكستان، وبصورة خاصة ارتفاع مستوى العنف يف اجلز

  من البلد، رغم اهلدوء النسيب الذي يسود أجزاء كبرية من البلد،
بقرار رابطة الـدول املسـتقلة اإلذن لقـوات حفـظ      وإذ يرحب  

ــراد األمــم       ــوفري األمــن ألف ــة هلــا باملســاعدة يف ت ــة التابع الســالم اجلماعي
املتحــدة بنــاء علــى طلــب بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان،  

  ة الطرفني،ومبوافق
ــا    ــواردة يف     وإذ حيــيط علم ــان ال ــدمها الطرف ــيت ق ــات ال بالطلب

املوجهـة   ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ٢٧االتفاق العام ويف الرسـالة املؤرخـة   
إىل األمــني العــام مــن رئــيس مجهوريــة طاجيكســتان وقائــد املعارضــة       
الطاجيكيــة املوحــدة، مــن أجــل احلصــول علــى مســاعدات إضــافية مــن  

ــم املتحــدة يف  ــذا      األم ــذ ه ــأن تنفي ــرف ب ــام، وإذ يعت ــاق الع ــذ االتف  تنفي
ــدا         ــرفني وجه ــدى الط ــتمرار ل ــة باس ــوفر حســن الني ــب ت ــاق يتطل االتف
متواصال منهما، باإلضافة إىل الدعم املستمر والنشيط من جانب األمـم  

  املتحدة واجملتمع الدويل،
ــؤرخني   يرحــــــب  - ١   ــام املــــ ــري األمــــــني العــــ بتقريــــ

  ؛١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٥و  ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٤
بــاجلهود اجلــادة الــيت تبــذهلا حكومــة   يرحــب أيضــا  - ٢  

طاجيكستان واملعارضة الطاجيكية املوحـدة لتنفييـذ التزاماهتمـا مبقتضـى     
االتفاق العام وبالتقدم احملـرز يف أنشـطة جلنـة املصـاحلة الوطنيـة وبتبـادل       

طاجيكيـــة أســـرى احلـــرب واحملتجـــزين وبتســـجيل مقـــاتلي املعارضـــة ال 
املوحدة املوجودين يف طاجيكستان وبإعادة الالجئني من أفغانستان إىل 

  وطنهم؛
اتفــاق الطــرفني علــى تشــكيل   مــع التقــدير يالحــظ  - ٣  

وحدة أمن مشتركة تتـوىل مهمـة تـوفري األمـن، مبـا يف ذلـك احلراسـات        
املســلحة، ألفــراد بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان ووســائل  

اساً يف اجلـزء األوسـط مـن البلـد وتـدعومها إىل إنشـائها بـدون        نقلها أس
  تأخري؛

م بعثــة مــراقيب األمــم الألمــني العــام بزيــادة قــو يــأذن  - ٤  
  املتحدة يف طاجيكستان وفقا لتوصياته؛

ــرر  - ٥   ــم املتحــدة يف      يق ــراقيب األم ــة م ــة بعث ــد والي متدي
  ؛١٩٩٨أيار/مايو  ١٥طاجيكستان لغاية 

والية بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف     أن تكون  يقرر  - ٦  
  طاجيكستان كما يلي:

بذل أقصى مساعيها احلميدة لتعزيز السالم واملصاحلة الوطنية   
  واملساعدة يف تنفيذ االتفاق العام، وحتقيقا هلذه الغاية، القيام مبا يلي:

بذل املساعي احلميدة وتقدمي مشـورة اخلـرباء، وفـق      (أ)  
  تفاق العام؛ما هو منصوص عليه يف اال

التعاون مع جلنة املصـاحلة الوطنيـة واللجـان الفرعيـة       (ب)  
  املنبثقة عنها ومع اللجنة املركزية املعنية باالنتخابات وإجراء استفتاء؛

املشـــاركة يف عمـــل فريـــق االتصـــال التـــابع للـــدول   (ج)  
  واملنظمات الضامنة والعمل كمنسق له؛

نتهاك وقـف إطـالق   التحقيق يف التقارير اليت تفيد با  (د)  
  النار وتقدمي تقارير عنها إىل األمم املتحدة وجلنة املصاحلة الوطنية؛

يكيــة املوحــدة جرصــد جتميــع مقــاتلي املعارضــة الطا  (هـ)  
  وإعادة إدماجهم ونزع سالحهم وتسرحيهم؛

تقدمي املساعدة إلعادة إدمـاج املقـاتلني السـابقني يف      (و)  
  م؛هياكل السلطة احلكومية أو تسرحيه

تنســـيق املســـاعدة الـــيت تقـــدمها األمـــم املتحـــدة إىل   (ز)  
  طاجيكستان خالل فترة االنتقال؛

احملافظة على اتصاالت وثيقة مع الطرفني، باإلضـافة    (ح)  
إىل صلة التعاون مع قوات حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املسـتقلة،   

روبــا وقــوات احلــدود الروســية، وبعثــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أو      
  املوجودة يف طاجيكستان؛

الطرفني إىل زيـادة التعـاون يف ضـمان سـالمة      يدعو  - ٧  
أفراد األمم املتحدة وقوات حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الـدول  

  املستقلة وغريهم من املوظفني الدوليني، وضمان حريتهم يف التنقل؛
يف  باعتزام األمني العام عقد مـؤمتر للمـاحنني   يرحب  - ٨  

ــومي   ــا ي ــاين/نوفمرب   ٢٥و  ٢٤فيين ــى   ١٩٩٧تشــرين الث للحصــول عل
دعــم دويل مكــرس لتنفيــذ االتفــاق العــام، ويشــجع الــدول األعضــاء        
واجلهات املعنيـة األخـرى علـى االسـتجابة لـذلك علـى الفـور وبسـخاء         

  لضمان عدم ضياع فرصة املسامهة هذه يف إجناح عملية السالم؛
ــدول األعضــ  كــذلك يشــجع  - ٩   ــة  ال اء واجلهــات املعني

األخرى على مواصلة تقدمي املسـاعدة لتخفيـف االحتياجـات اإلنسـانية     
العاجلة يف طاجيكستان وتقـدمي الـدعم لطاجيكسـتان مـن أجـل إنعـاش       

  اقتصادها وإعادة بنائه؛
باســـتمرار مســـامهة قـــوات حفـــظ الســـالم  يرحـــب  - ١٠  

رفني يف تنفيــذ اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة يف مســاعدة الطــ
  االتفاق العام بالتنسيق مع مجيع املعنيني؛

على اجلهود اليت يقوم هبا املمثل اخلاص لألمـني   يثين  - ١١  
العام وأفراد بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان ويشـجعهم علـى   

  مواصلة مساعدة الطرفني يف تنفيذ االتفاق العام؛
اجمللـس علـى علـم     إىل األمـني العـام أن يبقـي    يطلب  - ١٢  

ــة،      ــة األمني جبميــع التطــورات اهلامــة، وبصــفة خاصــة فيمــا يتعلــق باحلال



ة يف إطار مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرج - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 777 
 

ويطلب أيضا إليه أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار يف غضـون ثالثـة   
  أشهر من تاريخ اعتماده؛

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  
  

ســة (اجلل ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٤ؤرخ املــقــرر امل  
  ): بيان من الرئيس٣٨٥٦

 ١١٣٨، وعمـالً بـالقرار   ١٩٩٨شباط/فرباير  ١٠يف   
تقريـراً عـن التطـورات     إىل اجمللـس  )، قدم األمني العام١٩٩٧(

يف طاجيكستان وأنشطة بعثة مراقيب األمم املتحدة العسكريني 
. وأشـــار األمـــني العـــام يف تقريـــره إىل أن )٥٣(يف طاجيكســـتان

صـل بتـواتر بطـيء.    االتفـاق العـام قـد توا   العمل املتعلـق بتنفيـذ   
أداء عمل عملي وإحـراز تقـدم ملمـوس    وأعرب عن األمل يف 

بشأن مسائل مثـل إعـادة إدمـاج مقـاتلي املعارضـة الطاجيكيـة       
املوحدة وتنقيح الدستور واعتماد قوانني جديدة. وحث أيضـاً  
جلنة املصاحلة الوطنية علـى أن تبـدأ حـواراً واسـعاً بـني خمتلـف       

ى السياسـية، مبـا فيهـا القـوى غـري املمثلـة يف اللجنـة علـى         القو
ــام.    ــاق الع ــوخى يف االتف ــه النحــو املت ــال إن ــم   وق بالنســبة لألم

 قـد كـان  و سبباً مهماً للقلق،تزال سالمة موظفيها  الاملتحدة، 
األمن يف طاجيكسـتان مزعزعـاً ومـن احملتمـل أن يظـل كـذلك       

حــدة أن تســعى، يف املســتقبل القريــب. وجيــب علــى األمــم املت 
قدر اإلمكان، للحد مـن املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا موظفوهـا.       

حدد اخلطوات العملية البسيطة اليت يلزم اختاذهـا يف  ذكر أنه و
هــذا الشــأن والــيت جيــب أن تعتمــد فيهــا األمــم املتحــدة علــى    

وقـال إنـه يتعثـر يف أن    تعاون ومساعدة السلطات الطاجيكية، 
لة وســتمنحها األولويــة املســأعــي أمهيــة هــذه ت تلــك الســلطات

  القصوى.  
ــةويف    ــودة يف ٣٨٥٦ اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٤، املعقـ شـ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــاً للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

لس تقرير األمني العـام يف  اجملسابقة، أدرج ال اجمللس مشاورات
__________ 

  )٥٣(  S/1998/113.  

جــدول أعمالــه. وإثــر اعتمــاد جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس  
ممثل طاجيكستان، بنـاء علـى طلبـه،     ،لس(غابون)، مبوافقة اجمل

ــة  إىل ا ــاركة يف املناقشــ ــملشــ ــق يف   بــ ــه احلــ ــون لــ دون أن يكــ
  التصويت.
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابـةً عـن     
  :)٥٤(اجمللس

جملس األمن يف التقريـر املرحلـي لألمـني العـام عـن احلالـة        نظر  
، واملقــــدم عمــــال ١٩٩٨شــــباط/فرباير  ١٠يف طاجيكســـتان املــــؤرخ  

ــالفقرة  ــس    ١٢ب ــن قــرار اجملل ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٨م تشــرين  ١٤) امل
  .١٩٩٧الثاين/نوفمرب 

جملس األمن عن أسفه ألن العمل على تنفيـذ االتفـاق    ويعرب  
العام بشأن إحالل السـالم والوفـاق الـوطين يف طاجيكسـتان واألنشـطة      

الل األشــهر ذات الصــلة للجنــة املصــاحلة الوطنيــة ســار خبطــى وئيــدة خــ
الثالثــة املاضــية. ويرحــب اجمللــس بــاجلهود الــيت بــذهلا الطرفــان مــؤخراً    

. ويطلــب إليهمــا تكثيــف جهودمهــا لتنفيــذ االتفــاق   اللوفــاء بالتزاماهتمــ
العام تنفيذاً كامالً، مبا يف ذلك الربوتوكول املتعلق باملسائل العسـكرية.  

ــة علــى موا    ــة املصــاحلة الوطني صــلة جهودهــا ويشــجع اجمللــس أيضــا جلن
الرامية إىل إقامة حوار واسع النطاق بـني خمتلـف القـوى السياسـية علـى      

  النحو املرتأى يف االتفاق العام.
جملس األمن بالعمل الذي قام به املمثل اخلاص لألمـني   ويشيد  

العام وأفراد بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان ويشـجعهم علـى   
طـرفني يف تنفيـذ االتفـاق العـام. ويرحـب      مواصلة تقـدمي املسـاعدة إىل ال  

ــاحلة يف       ــالم واملصـ ــدعم السـ ــدويل لـ ــاحنني الـ ــؤمتر املـ ــائج مـ اجمللـــس بنتـ
تشـرين   ٢٥ و ٢٤طاجيكستان الذي عقده األمني العام يف فيينا يـومي  

، ويتطلع إىل مسامهة هذه النتـائج يف تعزيـز عمليـة    ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 
  السالم يف طاجيكستان.

ــة  األمــن اإلعــراجملــس  ويكــرر   ــة األمني ب عــن قلقــه ألن احلال
ــذكِّ     ال ــاء طاجيكســتان، وي ــزال خطــرية يف بعــض أحن ــأن  ت ــرفني ب ر الط

اجملتمع الدويل مسـتعد ملواصـلة تقـدمي املسـاعدة يف تنفيـذ االتفـاق العـام        
ــه علــى     وكــذلك يف الــربامج اإلنســانية وبــرامج اإلنعــاش، غــري أن قدرت

األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان علــى القيــام بــذلك وقــدرة بعثــة مــراقيب 
االضــطالع مبهامهــا مبزيــد مــن الفعاليــة مرتبطتــان بــإجراء حتســينات يف   

  األحوال األمنية.
__________ 

  )٥٤(   S/PRST/1998/4.  
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جملس األمن بشدة أخذ رهائن مـن املشـتغلني باإلغاثـة     ويدين  
وحيث الطرفني على زيـادة تعاوهنمـا يف    ١٩٩٧يف تشرين الثاين/نوفمرب 

ــر    ــة احلركــة ألف ــوات حفــظ   ضــمان األمــن وحري اد األمــم املتحــدة، وق
الســالم املشــتركة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة، وغريهــم مــن األفــراد  
الـــدوليني، وعلـــى اختـــاذ خطـــوات عمليـــة يف هـــذا الصـــدد، مـــن قبيـــل 

  من تقرير األمني العام. ٧اخلطوات املنصوص عليها يف الفقرة 
 بإنشـاء  الذي يقضـي  جملس األمن بالقرار اجلمهوري ويرحب  

وحدة أمنية مشتركة تتوىل توفري األمـن، مبـا يف ذلـك املرافقـة املسـلحة،      
ألفراد بعثة مراقيب األمم املتحدة ويطلب إىل الطرفني تشغيل الوحـدة يف  
أقرب وقت ممكن. ويرحب أيضا باستعداد قوات حفظ السـالم التابعـة   

، شـانيب ملباين األمـم املتحـدة يف دو   لرابطة الدول املستقلة لتوفري احلراسة
على النحو املذكور يف تقرير األمني العـام، ويشـجع بعثـة مـراقيب األمـم      
املتحــدة يف طاجيكســتان وقــوات حفــظ الســالم التابعــة لرابطــة الــدول   

  املستقلة على اختاذ ترتيبات مفصلة مناسبة.
من األمني العام علـى مواصـلة زيـادة حجـم     جملس األ ويشجع  

ل إىل القـوام الـذي أذن بـه مبوجـب     بعثة مراقيب األمم املتحـدة حـىت تصـ   
  “.) حاملا يرى األمني العام أن الظروف مالئمة١٩٩٧( ١١٣٨قراره 

  
(اجللســــة  ١٩٩٨أيار/مــــايو  ١٤ؤرخ املــــقــــرر امل  

  )١٩٩٨( ١١٦٧): القرار ٣٨٧٩
، وعمــالً بقــرار جملــس األمــن  ١٩٩٨أيار/مــايو  ٦يف   
ــراً عــن   ١٩٩٧( ١١٣٨  )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

التطورات يف طاجيكستان وأنشطة بعثة مراقيب األمـم املتحـدة   
. وأفاد األمني العـام يف تقريـره بـأن التقـدم     )٥٥(يف طاجيكستان

يف عمليــة الســالم كــان بطيئــاً للغايــة، وبــات مــن الواضــح أن   
مهمة بناء الثقة بـني خصـمي األمـس أصـعب ممـا كـان متوقعـاً        

اجلـدول الـزمين    وستستغرق وقتاً أطول مما هو مسـموح بـه يف  
الطموح التفـاق السـالم. ونتيجـة لـذلك، ال حيتمـل أن جتـرى       

مـن اجللـي أن املسـاندة    قـال إن  . و١٩٩٨االنتخابات يف عـام  
الدوليــة الشــاملة ال تــزال ضــرورية الســتمرار عمليــة الســالم.   
فالبعثة وسائر أعضـاء منظومـة األمـم املتحـدة، وكـذلك فريـق       

الالزمـة للغايـة، ويسـاعدون يف    االتصال يوفرون القوة الدافعـة  
__________ 

  )٥٥(  S/1998/347.  

ــذه      ــوء هــ ــى ضــ ــات. وعلــ ــالل األزمــ ــع خــ ــتقرار الوضــ اســ
االعتبارات، أوصى األمني العام اجمللس بـأن ميـدد واليـة البعثـة     

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥لفتــرة ســتة أشــهر أخــرى، أي حــىت 
١٩٩٨.  

 ١٩٩٨أيار/مـايو   ٦، املعقودة يف ٣٨٧٩ اجللسةويف   
ــه يف مشــاورات  الــذي كــان قــ  وفقــاً للتفــاهم د مت التوصــل إلي

لــس تقريــر األمــني العــام يف جــدول اجملالســابقة، أدرج  اجمللــس
أعمالــه. وإثــر إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس (كينيــا)،   

ــة اجمللـــس،  ــه، إىل   مبوافقـ ــاء علـــى طلبـ ــتان، بنـ ــل طاجيكسـ ممثـ
دون أن يكـون لـه احلـق يف التصـويت.     بـ ملشاركة يف املناقشـة  ا

أعـد يف   كـان قـد   باه اجمللس إىل مشروع قرارووجه الرئيس انت
ــرئيس وو .)٥٦(ســياق مشــاورات اجمللــس الســابقة    أيضــا جــه ال

موجهــة  ١٩٩٨أيار/مــايو  ١ رســالة مؤرخــة انتبــاه اجمللــس إىل
إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل طاجيكســـتان، تفيـــد بتواصـــل       
ــرادى       ــب فـ ــن جانـ ــام مـ ــاق العـ ــلحة لالتفـ ــهاكات املسـ االنتـ

  .)٥٧(ابعة للمعارضة الطاجيكية املتحدةالوحدات املسلحة الت
وأفاد ممثل طاجيكسـتان بـأن مسـاعدة اجملتمـع الـدويل        

جلهــود حكومــة طاجيكســتان هبــدف زيــادة تعزيــز اســتقرار       
ــة وتقــدم البلــد بصــورة مطــردة صــوب الســالم والوفــاق     احلال
الوطين تتسـم بأمهيـة خاصـة يف الوقـت الـراهن، حيـث اشـتعل        

ــارس  ــوتر يف آذار/مـ ــى إىل   هليـــب التـ ــا أفضـ ــان/أبريل ممـ ونيسـ
خســائر يف األرواح. وقــد أعربــت حكومــة طاجيكســتان عــن  
عميق قلقها حيال الرتاعات احمللية اليت بـدأها أفـراد مـن القـادة     
ــة. وأعلــــم اجمللــــس أن رئــــيس    امليــــدانيني التــــابعني للمعارضــ
طاجيكستان متمسك مبوقفه وال يوجـد بـديل معقـول التفـاق     

ــه.   الســالم وأن املضــي صــوب   ــوطين ال نكــوص عن ــاق ال الوف
املمثل أنه بـالرغم مـن أن تنفيـذ اتفاقـات رئيسـية بشـأن        وذكر

__________ 

  )٥٦(  S/1998/390.  
  )٥٧(  S/1998/367.  



ة يف إطار مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرج - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 779 
 

املســائل العســكرية قــد تــأخر بصــورة ال مــربر هلــا، ممــا عرقــل   
تقــدم عمليــة الســالم برمتــها، فــإن تلــك العمليــة متضــي قــدماً    

ــة.   ــى ثابتــ ــال إنخبطــ ــدة يف    وقــ ــم املتحــ ــراقيب األمــ ــة مــ بعثــ
 حتــتفظيف ذلــك الصــدد، و  أساســياً دوراًلعبــت طاجيكســتان 
  .)٥٨(بأوثق الصالت مع هذه البعثة حكومة بلده

ممثـل االحتـاد الروسـي، متحـدثاً قبـل التصـويت،        وقال  
 هنـاك تـأخريات كـبرية يف   رغم اجلدول الزمين املتفق عليه،  إنه

تنفيذ العناصر الرئيسية يف االتفاق بني الطاجيكيني، وال سـيما  
عــــادة إدمــــاج الوحــــدات املســــلحة فيمــــا يتعلــــق مبشــــاكل إ

ــا.    للمعارضــة الطاجيك ــزع ســالحها وتفكيكه ــة املوحــدة ون ي
يف تنفيـذ الربوتوكـول املتعلـق باملسـائل العسـكرية       اتالتأخريو

ــز     قــد أدت ــيت ينبغــي التركي إىل حتــول غــري مــربر يف النقطــة ال
ــذ      ــة يف تنفيـ ــوات املتتاليـ ــب اخلطـ ــالل بترتيـ ــا وإىل اإلخـ عليهـ

تركيـز كـبري علـى اجلوانـب     يث أصـبح هنـاك   حب ،االتفاق العام
عـدم التـوازن   ى حساب حل املسائل العسكرية. والسياسية عل
ــاقض  ــة الســالم املعقــدة، و   هــذا ين أصــبح الســبب  منطــق عملي

الرئيسي للتعقيدات اخلطـرية يف احلالـة يف عـدد مـن املنـاطق يف      
يف الـواردة  طاجيكستان. ووجـه انتبـاه األطـراف إىل األحكـام     

هنــج متــوازن حنــو  اتبــاعن احلاجــة إىل لقــرار الــيت تبــيِّمشــروع ا
األمـني العـام    اعتـزام تنفيذ االتفـاق العـام. وأعـرب عـن تأييـده      

خفض قوامها إىل احلـد املـأذون   فراغ من نشر بعثة املراقبني وال
اسـتعداد حفظـة    أيضـا  أكـد مـن جديـد   األمـن. و به من جملـس  

صلة تقـدمي املسـاعدة   السالم التابعني لرابطة الدول املستقلة ملوا
ــائل   ــل املســ ــةيف حــ ــدة     املتعلقــ ــم املتحــ ــراقيب األمــ ــأمن مــ بــ

العسكريني، وحلل املسائل احملددة مـع بعثـة املـراقبني مـن أجـل      
  .)٥٩(اختاذ تدابري يف هذا الصدد

__________ 

  )٥٨(  S/PV.3879 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  

عمليـة السـالم يف    تؤيـد ممثـل الصـني أن الصـني     وذكر  
طاجيكستان وتدعو إىل اضـطالع األمـم املتحـدة بـدور نشـط      

عزيــز الســالم واملصــاحلة يف طاجيكســتان، وتؤيــد متديــد      يف ت
ــود        ــيم الصــني للجه ــم املتحــدة. وتقي ــراقيب األم ــة م ــة بعث والي
اإلقليمية حلفظ السـالم الـيت تبـذهلا رابطـة الـدول املسـتقلة هـو        
تقيـــيم إجيـــايب. وأعـــرب عـــن اعتقـــاده بأنـــه ينبغـــي للمجتمـــع  

  .)٦٠(ودالدويل، مبا فيه األمم املتحدة، أن يؤيد هذه اجله
ــات      ــتكلمني اآلخــرين ببيان ــواوأدىل عــدد مــن امل  أعرب

  .)٦١(فيها عن تأييدهم ملشروع القرار ولتمديد والية البعثة
ويف اجللســة ذاهتــا، طــرح مشــروع القــرار للتصــويت     

ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١١٦٧واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،  إن جملس األمن  
  ت الصلة وبيانات رئيسه،إىل مجيع قراراته ذا إذ يشري  
جيكســتان يف تقريــر األمــني العــام عــن احلالــة يف طا وقــد نظــر  

  ،١٩٩٨أيار/مايو  ٦املؤرخ 
التزامـه بسـيادة مجهوريـة طاجيكسـتان      وإذ يؤكد مـن جديـد    

  وسالمتها اإلقليمية، وحبرمة حدودها،  
ألن التقـدم يف عمليـة السـالم خـالل      وإذ يعرب عن األسـف   

  للغاية،    ملاضية كان بطيئاألشهر الثالثة اا
إزاء احلالــة األمنيــة احملفوفــة باألخطــار  وإذ يعــرب عــن القلــق  

  يف بعض أجزاء طاجيكستان،
إزاء انتهاكات وقف إطالق النـار   وإذ يعرب عن القلق أيضا  

  يف طاجيكستان،
بتكثيــــف االتصـــاالت بــــني زعـــاميت حكومــــة    وإذ يرحـــب   

، الـذي سـاعد علـى احتـواء     طاجيكستان واملعارضة الطاجيكية املوحدة
األزمات يف الفترة اليت يشملها تقرير األمني العام، وأكد التزام الطرفني 

  بعملية السالم،  
__________ 

  .٥رجع نفسه، الصفحة امل  )٦٠(  
 ٧ (غامبيـــا)؛ والصـــفحة  ٦و  ٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان     )٦١(  

  (كينيا).
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ــلم   ــروريا    وإذ يسـ ــزال ضـ ــامل ال يـ ــأن الـــدعم الـــدويل الشـ بـ
  لتكثيف عملية السالم يف طاجيكستان،  

ــدة يف    وإذ يرحـــــب   ــم املتحـــ ــراقيب األمـــ ــة مـــ ــة بعثـــ مبداومـــ
تصال الوثيق بالطرفني، فضال عن اتصاهلا التعـاوين  طاجيكستان على اال

بقوات حفظ السالم اجلماعيـة التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة، وقـوات       
  احلدود الروسية، وبعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،

ــذلك    ــدول      وإذ يرحــب ك ــابع لل ــق االتصــال الت مبســامهة فري
  واملنظمات الدولية الضامنة لعملية السالم،  

أيار/مــايو  ٦بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ     يرحــب  - ١  
  ؛١٩٩٨

ــدين  - ٢   ــار،      ي ــف إطــالق الن ــهاكا لوق ــال انت جتــدد القت
والـــذي جنـــم عـــن هجمـــات بـــدأها بعـــض القـــادة احمللـــيني للمعارضـــة  

ــة ــب، املوحــدة الطاجيكي ــن أعمــال      ويطال ــة باإلحجــام ع املعنــيني كاف
  العنف؛

ــذل جهــود نشــط   يطلــب  - ٣   ة مــن أجــل  إىل الطــرفني ب
ــرار ال    ــام إلقـ ــاق العـ ــل لالتفـ ــذ الكامـ ــوطين يف   التنفيـ ــاق الـ ــلم والوفـ سـ

ــك الربو طاجيكســتان ــا يف ذل ــق باملســائل العســكرية   ، مب ، توكــول املتعل
ــت        ــرب وق ــات يف أق ــيت تفضــي إىل إجــراء االنتخاب ــة الظــروف ال وهتيئ

  ممكن؛
إىل الطرفني أن يطبقا، مبشـاركة بعثـة مـراقيب     يطلب  - ٤  

طاجيكستان، وفريق االتصال، اجلدول الزمين للتـدابري  ة يف األمم املتحد
، ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٢٩الــذي اعتمدتــه جلنــة املصــاحلة الوطنيــة يف     

تنفيذ الربوتوكـول املتعلـق باملسـائل     وبصفة خاصة وعلى سبيل األولوية
ــة املوحــدة يف املناصــب      العســكرية وتعــيني ممــثلني للمعارضــة الطاجيكي

  املخصصة هلم، فضال عن تنفيذ قانون العفو العام؛احلكومية املتبقية 
العمـــل الـــذي أجنـــزه املمثـــل  يالحـــظ مـــع التقـــدير  - ٥  

على جهود مجيع أفـراد بعثـة مـراقيب     ويثيناخلاص املتقاعد لألمني العام، 
األمم املتحدة يف طاجيكستان، ويشجعهم على مواصلة تقدمي املساعدة 

  عام؛إىل الطرفني من أجل تنفيذ االتفاق ال
ــب  - ٦   ــف   يطل ــرفني تكثي ــة إىل  إىل الط ــا الرامي جهودمه

بدء وحدة أمنية مشتركة مكلفة بتوفري األمن ألفـراد بعثـة مـراقيب األمـم     
ــدة يف  ــها يف املتحـ ــتان عملـ ــلة وقـــت ممكـــن أقـــربطاجيكسـ ، ومواصـ

تعاوهنما يف جمال كفالـة السـالمة وحريـة التنقـل ألفـراد األمـم املتحـدة،        
ــوات حفــظ الســالم ا   ــن     وق ــم م ــدول املســتقلة، وغريه ــة لرابطــة ال لتابع

  املوظفني الدوليني؛
طاجيكسـتان  بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف      يشجع  - ٧  

ــى مواصــلة        ــدول املســتقلة عل ــة ال ــة لرابط ــظ الســالم التابع ــوات حف وق
  مناقشة اخليارات املتعلقة بتحسني التعاون األمين؛

ى إىل الـــدول األعضـــاء واألطـــراف األخـــر يطلـــب  - ٨  
 املعنية أن تستجيب بسرعة وسخاء للنداء املوحد من أجل طاجيكستان

ويعــرب ، ١٩٩٨الــذي صــدر يف جنيــف يف آذار/مــارس   ١٩٩٨لعــام 
ــذي ســيعقده     عــن األمــل  ــق االستشــاري ال يف أن يســفر اجتمــاع الفري

  عن نتائج إجيابية؛ ١٩٩٨أيار/مايو  ٢٠البنك الدويل يف 
ــرر  - ٩   ــراقيب    يق ــة م ــة بعث ــد والي ــم املتحــدة يف   متدي األم

  ؛١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥طاجيكستان ملدة ستة أشهر حىت 
إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ١٠  

ويطلـب  األمنيـة،  يتعلـق باحلالـة    ة، وخباصـة فيمـا  جبميع التطـورات اهلامـ  
ذا القـرار يف غضـون ثالثـة أشـهر     أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هـ  إليه أيضا

  اختاذه؛  من
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١١  
وحتدث ممثل الواليات املتحدة بعد التصـويت، فـذكر     

أن وفــد بلــده صــوت لصــاحل متديــد واليــة بعثــة مــراقيب األمــم   
املتحـدة يف طاجيكســتان كــدليل علـى مواصــلة اإلميــان بعمليــة   

ــه شــدد علــى   ــات املتحــدة  أن الســالم. غــري أن  اســتعداد الوالي
ليس بال حـدود. وأكـد أنـه يف الوقـت      “عملية متقلبة”لدعم 

الــذي تريــد فيــه الواليــات املتحــدة واجملتمــع الــدويل إعطــاء        
الطرفني الوقت الذي حيتاجان إليه إلحالل سـالم دائـم، جيـب    
أن يــدرك الطرفــان أهنمــا وحــدمها يــتحمالن املســؤولية عــن       

يهمـا قـادر   املضي يف العملية قدما. وقال إن من الواضح أن كل
 م. ويتحمــلعلــى االمتثــال اللتزاماتــه يف إطــار اتفاقــات الســال 

مســؤولية كفالــة أمــن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف  الطرفــان 
ــية األجنبيــــة واملــــوظفني   طاجيكســــتان والبعثــــات الدبلوماســ
الــدوليني، وينبغــي أن يتعاونــا يف بــذل ذلــك اجلهــد، ال ســيما   

  .)٦٢(الوطين  للتعاون احلماية املشتركة مثاال جبعل وحدة
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ١٢املق  ١٩٩٨تشــرين الث
  )١٩٩٨( ١٢٠٦): القرار ٣٩٤٣(اجللسة 

ــاين/نوفمرب   ٣يف    ــالقرار  ١٩٩٨تشــرين الث ، وعمــال ب
ــرا عــن    ١٩٩٨( ١١٦٧ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  
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. والحــظ )٦٣(التطــورات يف طاجيكســتان وعــن أنشــطة البعثــة 
يف تقريره أنه بعد فتـرة مـن الركـود النسـيب، أدت      األمني العام

األزمــة الــيت نشــبت يف هنايــة أيلول/ســبتمرب إثــر اغتيــال عضــو   
ــارز يف املعارضـــة الطاجيكيـــة املوحـــدة إىل حتـــرك العمليـــة       بـ
السياسية مـن جديـد. غـري أنـه ال يـزال هنـاك الكـثري ممـا جيـب          
القيـــام بـــه قبـــل إجـــراء انتخابـــات وتنصـــيب حكومـــة وطنيـــة 

يدة، وهو األمر الذي كان سيسجل هناية الفترة االنتقالية. جد
ــام   وذكــر ــه األمــني الع ــة السياســية    أن ــأن العملي ــاع ب ــى اقتن عل

ــة      ــن خــالل البعث ــال، م ســتحتاج باســتمرار إىل دعــم دويل فع
وفريق االتصال بوجه خـاص. ولـذلك، أوصـى بتمديـد واليـة      

. ١٩٩٩أيار/مـايو   ١٥عثة لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى، حـىت      الب
وأعرب عن قلق شـديد إزاء عـدم إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف       
إثبات مجيع الوقائع املتصلة مبصرع أربعة مـن أعضـاء البعثـة يف    

  .١٩٩٨متوز/يوليه 
 تشــرين الثــاين/ ١٢، املعقــودة يف ٣٩٤٣ اجللســةيف و  
كــان قــد مت التوصــل إليــه وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٨نــوفمرب 

تقرير األمني العـام  اجمللس ج دراجمللس السابقة، أ يف مشاورات
يف جدول أعماله. وعقب إقرار جدول األعمال، دعا الـرئيس  
(الواليات املتحدة)، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل طاجيكسـتان، بنـاء      

 قاحلـ دون أن يكـون لـه   بـ يف املناقشة  املشاركةعلى طلبه، إىل 
 التصويت. مث وجه الرئيس انتبـاه اجمللـس إىل مشـروع قـرار     يف

. ووجـه  )٦٤(أعد يف سياق مشـاورات اجمللـس السـابقة    كان قد
ــالة مؤرخــة      ــس إىل رس ــاه اجملل ــرئيس كــذلك انتب تشــرين  ٤ال

ــاين/نوفمرب  ــام مـــن ممثـــل      ١٩٩٨الثـ موجهـــة إىل األمـــني العـ
ــدعو      ــة ي ــا صــادرا عــن احلكوم طاجيكســتان، أحــال فيهــا بيان
أعضــاء احلركــة املناهضــة للحكومــة الــيت شــنت هجمــات يف    

تشــرين الثــاين/نوفمرب إىل إلقــاء  ٤و  ٣يــومي خمتلــف البلــدات 
__________ 

  )٦٣(  S/1998/1029.  
  )٦٤(  S/1998/1063.  

أســــلحتهم وتســــليم أنفســــهم لقــــوات القــــانون والنظــــام يف  
  .)٦٥(البلد

عميق إزاء جرميـة   عن أسىممثل طاجيكستان  وأعرب  
ــه    ــدة يف متوز/يوليـ ــة األمـــم املتحـ ــة مـــوظفني يف بعثـ قتـــل أربعـ

، وذكر أن حكومة بلده تتخذ مجيع التـدابري للحيلولـة   ١٩٩٨
ترتــب علــى ذلــك احلــادث املأســاوي مســتقبال أي      تدون أن 

ــب يف عالقاهتــا بــاألمم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات        عواق
الدوليـــة. وقـــال إن القيـــادة يف طاجيكســـتان اختـــذت بالفعـــل  
ــدوليني      ــة للمــوظفني ال ــدابري جــادة لتحســني الظــروف األمني ت

مع العاملني يف البلد، وهي تلتزم التزاما ثابتا بقيام تعاون وثيق 
زعماء املعارضـة الطاجيكيـة املوحـدة مـن أجـل إهنـاء التحقيـق        

ن أشــار إىل أيــع الظــروف احمليطــة باحلــادث. و   بنجــاح يف مج
ض تعــرَّ قــد عمليــة الســالمتفــاين كــال طــريف االتفــاق العــام يف 

الختبــار قــاس خــالل األعمــال العدائيــة األخــرية، الــيت نشــبت  
 مشــــال نتيجــــة حماولــــة جمموعــــة مســــلحة مــــن املتمــــردين يف

أبلغ اجمللـس بـأن   وطاجيكستان االستيالء على السلطة بالقوة، 
رئيس طاجيكستان بدأ بشكل حازم السري علـى طريـق محايـة    

ــد وســالمته اإلقل  ــائم.   وحــدة البل ــه الدســتوري الق ــة ونظام يمي
ــال إن ــرئيس  وق ــن ال ــة الســالم يف   أعل بشــكل صــارم أن عملي

أن توقفهــا. اجلمهوريــة تتحــرك قــدما وأنــه مــا مــن قــوة ميكــن  
وأعـــرب عـــن امتنانـــه جمللـــس األمـــن ولألمـــني العـــام والـــدول 
األعضاء يف رابطة الدول املستقلة، وال سيما االحتاد الروسـي،  
ــطة     ــب ألنشـ ــت املناسـ ــح يف الوقـ ــي الواضـ ــيمهم السياسـ لتقيـ
ــدهم املعنــوي     ــة واملزعزعــة لالســتقرار، ولتأيي املتمــردين املخرب

وشــعبا يف هــذه الفتــرة احلــازم واملطلــق لطاجيكســتان حكومــة 
العصيبة. وقـال إن طاجيكسـتان تعتمـد علـى التعـاون املسـتمر       
مع شركائها يف رابطـة الـدول املسـتقلة مـن أجـل ضـمان أمـن        

__________ 

  )٦٥(  S/1998/1034.  
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طاجيكستان وملنع أي حماولة جديدة تقوم هبا القـوات املخربـة   
  .)٦٦(لتوجيه ضربة إىل عملية املصاحلة الوطنية

يت ار للتصــوويف اجللســة ذاهتــا، طــرح مشــروع القــر    
ــرار  يف )، و١٩٩٨( ١٢٠٦ واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  نصه:يلي   ما
  ،  إن جملس األمن  
  إىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه ذات الصلة،   إذ يشري  
يف تقريــر األمــني العــام عــن احلالــة يف طاجيكســتان  وقــد نظــر  

  ،١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣املؤرخ 
ة مجهوريـــة طاجيكســـتان  التزامـــه بســـياد وإذ يعيـــد تأكيـــد    

  وسالمة أراضيها وحرمة حدودها،
بـــالتحرك صـــوب تنفيـــذ االتفـــاق العـــام إلقـــرار  وإذ يرحـــب  

، واإلبقـاء الفعلـي علـى وقـف     الم والوفـاق الـوطين يف طاجيكسـتان   الس
إطالق النار بني حكومة طاجيكسـتان واملعارضـة الطاجيكيـة املوحـدة،     

  ني حلها يف هذا الصدد،أنه ال تزال هناك صعوبات يتع يالحظ وإذ
باالتصـاالت املنتظمـة املكثفـة بـني قيـاديت       وإذ يرحب كذلك  

حكومة طاجيكستان واملعارضة الطاجيكية املوحدة اليت سـاعدت علـى   
احتواء األزمات خالل الفترة الـيت مشلـها تقريـر األمـني العـام، وأكـدت       

  العام، التزام كال الطرفني بعملية السالم، وأسهمت يف تنفيذ االتفاق
مبواصـلة االتصـال املباشـر بـني بعثـة مـراقيب األمـم         وإذ يرحب  

املتحدة يف طاجيكسـتان والطـرفني، وباتصـاهلا القـائم علـى التعـاون مـع        
قوات حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة، وقـوات         

  احلدود الروسية، وبعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
ــدول الضــامنة     اوإذ يرحــب أيضــ    ــة اتصــال ال بإســهام جمموع

  واملنظمات الدولية يف عملية السالم،
إزاء خطـــورة حالـــة األمـــن يف بعـــض  وإذ يعـــرب عـــن قلقـــه  

  مناطق طاجيكستان،
لعــدم إحــراز تقــدم كــاف يف حتديــد   وإذ يشــعر ببــالغ القلــق  

مجيع الوقائع ذات الصلة فيما يتعلق بقتل أربعة من أعضـاء بعثـة مـراقيب    
  ،١٩٩٨م املتحدة يف طاجيكستان يف متوز/يوليه األم

ــب  - ١   ــؤرخ    يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــرين  ٣بتقريـ تشـ
  ؛١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

__________ 

  )٦٦(  S/PV.3943 ٣، الصفحة.  

القتــال الــذي نشــب مــؤخرا يف منطقــة   بقــوة يــدين  - ٢  
ــالم يف        ــة السـ ــة عمليـ ــاول عرقلـ ــوات حتـ ــه قـ ــذي بدأتـ ــاد والـ ــنني أبـ ليـ

اع عـن اسـتخدام   طاجيكستان، ويطلب إىل كل من يعنيهم األمر االمتن
  القوة؛

إىل الطرفني بذل جهود حثيثة لتنفيذ االتفاق  يطلب  - ٣  
 ،العام تنفيذا تاما، مبـا يف ذلـك الربوتوكـول املتعلـق باملسـائل العسـكرية      

نتخابــــات يف أقــــرب وقــــت ممكــــن يف    وهتيئــــة الظــــروف إلجــــراء ا  
  ؛ ١٩٩٩  عام

ــدير    - ٤   ــع التق ــل اخلــاص      يالحــظ م ــه املمث ــوم ب ــا يق م
جبهـود مجيـع أفـراد بعثـة مـراقيب األمـم        ويشـيد لعام من أعمـال،  لألمني ا

ــتان،  ــدة يف طاجيكسـ ــجعهماملتحـ ــاعدة   ويشـ ــتمرار يف مسـ ــى االسـ علـ
  الطرفني يف تنفيذ االتفاق العام؛

باإلسهام املتواصل الذي تقدمه قوات حفظ  يرحب  - ٥  
ــذ       ــى تنفي ــدول املســتقلة ملســاعدة الطــرفني عل ــة لرابطــة ال الســالم التابع

  تفاق العام بالتنسيق مع مجيع من يهمهم األمر؛اال
قتـل أربعـة مـن أفـراد بعثـة مـراقيب األمـم         يدين بقوة  - ٦  

بأن االنتهاء من التحقيق يف هذه القضـية   ويقراملتحدة يف طاجيكستان، 
 وحيــثأمــر لــه أمهيتــه فيمــا يتعلــق باســتئناف األنشــطة امليدانيــة للبعثــة،   

ن التحقيــق علــى وجــه الســرعة  حكومــة طاجيكســتان علــى االنتــهاء مــ 
وتقدمي مجيع األشـخاص الـذين تثبـت مسـؤوليتهم عـن هـذه اجلرميـة إىل        

قـادة املعارضـة الطاجيكيـة املوحـدة علـى مواصـلة        وحيـث أيضـا  العدالة، 
  التعاون التام يف هذه اجلهود؛

بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــة طاجيكســتان   يعتــرف  - ٧  
ني، ويطلـب إىل الطــرفني مواصــلة  مـن أجــل تعزيـز محايــة األفـراد الــدولي   

التعاون يف كفالـة سـالمة وحريـة حركـة أفـراد األمـم املتحـدة، وقـوات         
ــم مــن األفــراد         ــة الــدول املســتقلة، وغريه ــظ الســالم التابعــة لرابط حف

  الدوليني؛
ــاح    - ٨   ــع االرتيــ ــا مــ ــيط علمــ ــق   حيــ ــاع الفريــ باجتمــ
ــا ــده البنـــك الـــدويل يف  االستشـ ــايو  ٢٠ري الـــذي عقـ  ،١٩٩٨أيار/مـ
الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املعنيــة إىل االســتجابة الفوريــة  ويــدعو

ــام    ــداء ع املوحــد بشــأن طاجيكســتان الصــادر يف     ١٩٩٨والســخية لن
  ؛١٩٩٨جنيف يف آذار/مارس 

بـأن الـدعم الـدويل الشـامل ال يـزال ضـروريا        يسلم  - ٩  
من أجل تكثيف عملية السالم يف طاجيكسـتان، ويـذكّر كـال الطـرفني     

ــأن قــ  ــى حشــد ومواصــلة تقــدمي املســاعدة إىل     ب ــدويل عل درة اجملتمــع ال
ــم املتحـــدة يف        ــة مـــراقيب األمـ ــراد بعثـ ــة بـــأمن أفـ ــتان مرتبطـ طاجيكسـ
ــة، والعــاملني يف جمــال املســاعدة     ــراد املنظمــات الدولي طاجيكســتان وأف

  اإلنسانية؛



ة يف إطار مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرج - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 783 
 

متديـــــد بعثـــــة مـــــراقيب األمـــــم املتحـــــدة يف  يقـــــرر  - ١٠  
  ؛١٩٩٩أيار/مايو   ١٥أشهر حىت تان لفترة مدهتا ستة طاجيكس
إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ١١  

يتعلـق باحلالـة األمنيـة والتـدابري      التطورات اهلامة، وال سـيما فيمـا   جبميع
إليه أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ      ويطلب أيضااملتخذة لتعزيز أمن البعثة، 

  هذا القرار يف غضون ثالثة أشهر من اعتماده؛
 أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.   يقرر  - ١٢  

  
(اجللســة  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٣املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٩٨١
 ١٢٠٦، وعمـــال بـــالقرار ١٩٩٩شـــباط/فرباير  ٨يف   

)، قدم األمني العام إىل اجمللـس تقريـرا عـن التطـورات     ١٩٩٨(
دة يف يف طاجيكســتان وعــن أنشــطة بعثــة مــراقيب األمــم املتحــ  

. وأشار األمني العام يف تقريـره إىل أن التقـدم   )٦٧(طاجيكستان
احملرز يف عملية السالم بطيء، وأنه ال يزال يلـزم فعـل الكـثري.    
ــتوري فضــــال عــــن    ــتفتاء الدســ ــراء االســ وقــــال إن أمــــر إجــ
االنتخابات الرئاسية والربملانية، اليت كـان مـن املقـرر إجراؤهـا     

اخلطــر الكــامن يف وكــد. ، يظــل غــري مؤ١٩٩٩مجيعــا يف عــام 
تباطؤ الوترية يتمثل يف ازدياد التملمـل يف صـفوف اجلماعـات    
الـــيت ليســـت أطرافـــا مباشـــرة يف اتفـــاق الســـالم ويف ترتيباتـــه  
املتعلقة بتقاسم السلطة، وكذلك يف صفوف مقاتلي املعارضـة  
الطاجيكية املوحدة الذين ينتظرون إعـادة إدمـاجهم يف اجلـيش    

م. وأعرب عـن قلقـه إزاء عـدم اسـتقرار     الطاجيكي أو تسرحيه
احلالة األمنية يف طاجيكستان، والحظ أن البعثة واصلت احلـد  

يب، والتقيـــــــد باالحتياطـــــــات مـــــــن أنشـــــــطتها يف دوشـــــــان
  الدقيقة.  األمنية

ــةيف و   ــودة يف ٣٩٨١ اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٣، املعقـ شـ
كـــان قـــد مت التوصـــل إليـــه يف  ، وفقـــا للتفـــاهم الـــذي١٩٩٩

تقرير األمني العـام يف   اجمللس جلس السابقة، أدرمشاورات اجمل
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        

__________ 

  )٦٧(  S/1999/124.  

(كندا)، مبوافقة اجمللـس، ممثـل طاجيكسـتان، بنـاء علـى طلبـه،       
ــاركةإىل  ــة  املشــ ــيف املناقشــ ــه  بــ ــون لــ ــدون أن يكــ  يف قاحلــ

  التصويت.
ــايل با     ــان الت ــرئيس بالبي ســم ويف اجللســة ذاهتــا، أدىل ال
  :)٦٨(اجمللس

ــة يف       ــن احلالـ ــام عـ ــر األمـــني العـ ــن يف تقريـ ــر جملـــس األمـ نظـ
 ١١واملقدم عمـال بـالفقرة    ١٩٩٩شباط/فرباير  ٨طاجيكستان املؤرخ 
ــس   ــرار اجمللــ ــن قــ ــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٦مــ ــاين/   ١٢) املــ ــرين الثــ تشــ

  .١٩٩٨  نوفمرب
ــيس       ــة بـــني رئـ ــاالت املنتظمـ ــن باالتصـ ويرحـــب جملـــس األمـ

وبعمل جلنـة   املوحدة عيم املعارضة الطاجيكيةمجهورية طاجيكستان وز
املصاحلة الوطنية الرامي إىل إحراز املزيـد مـن التقـدم يف عمليـة السـالم.      
ويعــرب عــن أســفه ألن ذلــك التقــدم ظــل يتســم بــالبطء خــالل الثالثــة  
أشهر املاضـية ويؤكـد ضـرورة أن يعجـل الطرفـان عمليـة التنفيـذ التـام،         

تعلـق بـإقرار السـالم والوفـاق الـوطين يف      على مراحـل، لالتفـاق العـام امل   
ــكرية    ــائل العسـ ــق باملسـ ــول املتعلـ ــيما الربوتوكـ ــتان، وال سـ  .طاجيكسـ

ويطلب اجمللس إىل الطرفني تكثيف جهودمهـا مـن أجـل هتيئـة الظـروف      
 ١٩٩٩املناســبة لتنظــيم اســتفتاء دســتوري وانتخابــات رئاســية يف عــام   

  نها.االنتخابات الربملانية يف حيفضال عن تنظيم 
التقدير عمل املمثـل اخلـاص لألمـني     معويالحظ جملس األمن   

ــتان    ــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف طاجيكسـ العـــام ومجيـــع مـــوظفي بعثـ
ــذ االتفــاق      ويشــجعهم علــى مواصــلة تقــدمي املســاعدة للطــرفني يف تنفي
العــام. ويؤكــد أمهيــة قيــام بعثــة املــراقبني بــدور كامــل وفعــال يف تنفيــذ   

لــب إىل األمــني العــام أن يواصــل النظــر يف الســبل      االتفــاق العــام ويط 
  الكفيلة بتحقيق ذلك آخذا احلالة األمنية يف االعتبار.

ويرحب جملس األمن باستمرار مسـامهة قـوات حفـظ السـالم       
املشتركة التابعة لرابطة الدول املستقلة يف مسـاعدة الطـرفني علـى تنفيـذ     

  .  االتفاق العام بتنسيق مع مجيع اجلهات املعنية
ــابع        ــق االتصــال الت ويرحــب جملــس األمــن أيضــا مبســامهة فري

للدول الضامنة واملنظمات الدولية يف عملية السالم، وهو يـرى يف هـذا   
ــة      ــى مســتوى وزراء اخلارجي ــق عل الصــدد أن عقــد اجتمــاع هلــذا الفري
لدعم عملية السالم ميكن بالفعل أن يكون مفيدا إذا جـرى اإلعـداد لـه    

  على حنو مناسب.  
يرحـــب جملـــس األمـــن كـــذلك بأنشـــطة خمتلـــف املنظمـــات و  

الدولية وموظفي العمل اإلنساين املتصلة بتنفيذ االتفـاق العـام واملوجهـة    
__________ 

  )٦٨(  S/PRST/1999/8.  
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ــة      ــالح والتنميـ ــات اإلصـ ــانية واحتياجـ ــات اإلنسـ ــة االحتياجـ ــو تلبيـ حنـ
لطاجيكستان، ويطلب إىل الدول األعضاء وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة     

ــه الســـرعة و  بســـخاء للنـــداء املوحـــد مـــن أجـــل  االســـتجابة علـــى وجـ
الصادر يف جنيـف يف كـانون األول/ديسـمرب     ١٩٩٩طاجيكستان لعام 

١٩٩٨.  
ويكرر جملس األمن اإلعـراب عـن قلقـه ألن احلالـة األمنيـة يف        

مستقرة. ويؤكد من جديد أمهية  بعض أحناء طاجيكستان ما زالت غري
 األمم املتحـدة  إجراء حتقيق كامل يف مقتل أربعة من أعضاء بعثة مراقيب

وحيــيط علمــا مــع التقــدير  ١٩٩٨يف طاجيكســتان يف شــهر متوز/يوليــه 
ذهلا حكومة طاجيكستان يف هذا اجملال. ويطلب اجمللـس  بباجلهود اليت ت

إىل املعارضــة الطاجيكيــة املوحــدة أن تســاهم بفعاليــة أكــرب يف التحقيــق  
ويقر بـاجلهود  بغية تقدمي املسؤولني عن ارتكاب هذا الفعل إىل العدالة. 

اليت تبذهلا حكومة طاجيكستان لتعزيز محاية املوظفني الدوليني ويطلـب  
إىل الطرفني زيادة التعاون يف كفالة أمن موظفي األمم املتحدة، وقوات 

 ،وسـائر املـوظفني الـدوليني    ،حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة
ــة تنقلــهم. ويــذكِّ  أن قــدرة اجملتمــع ر اجمللــس كــال مــن الطــرفني بــ  وحري

الــدويل علــى حشــد املســاعدة املقدمــة لطاجيكســتان وعلــى مواصــلتها    
ــل      ــوظفي العمـ ــة ومـ ــات الدوليـ ــة واملنظمـ ــوظفي البعثـ ــأمن مـ ــرتبط بـ تـ

  .اإلنساين
  

(اجللســــة  ١٩٩٩أيار/مــــايو  ١٥قــــرر املــــؤرخ امل  
  )١٩٩٩( ١٢٤٠): القرار ٤٠٠٤

 ١٢٠٦ ، وعمـــــال بـــــالقرار١٩٩٩أيار/مـــــايو  ٦يف   
جمللـس تقريـرا عـن التطـورات     دم األمني العـام إىل  )، ق١٩٩٨(

ــم       ــراقيب األم ــة م املســتجدة يف طاجيكســتان وعــن أنشــطة بعث
. والحـظ األمـني العـام يف تقريـره     )٦٩(املتحدة يف طاجيكسـتان 

أن عملية السالم يف طاجيكستان حققت بعـض التقـدم، علـى    
ــدام       ــرأ بســبب انع ــذي ط ــر ال ــتمرار التعث ــن اس ــرغم م ــة  ال الثق

البعثـة دأبـت، بالتعـاون الوثيـق      بني الطـرفني. وقـال إن   الراسخ
مع منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا واألعضـاء اآلخـرين يف       
فريــق االتصــال، علــى مســاعدة الطــرفني علــى جتــاوز العقبــات 

التوصـل إىل حلـول متفـق    واملسـامهة يف إجيـاد منـاخ يـؤدي إىل     
ــا. و ــا زا   عليه ــة الســالم يف طاجيكســتان م ــت ذكــر أن عملي ل

__________ 

  )٦٩(  S/1999/514.  

ــيني مباشــرين،     ــا ودعمــا دول ــد  وتتطلــب اهتمام أوصــى بتمدي
ــىت      ــرى، حـ ــهر أخـ ــتة أشـ ــدة سـ ــة ملـ ــة البعثـ ــرين  ١٥واليـ تشـ

  .١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
ــةيف و   ــودة يف ٤٠٠٤ اجللســـ ــايو  ١٥، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

 العـام يف  تقرير األمنياجمللس درج أالسابقة،  اجمللس مشاورات
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        
(غابون)، مبوافقة اجمللس، ممثل طاجيكستان، بنـاء علـى طلبـه،    

ــاركةإىل  ــة  املشــ ــيف املناقشــ ــه  بــ ــون لــ ــدون أن يكــ يف ق احلــ
كـان   التصويت. ووجه الرئيس انتباه اجمللس إىل مشروع قـرار 

  .)٧٠(ةمشاورات اجمللس السابق أثناءأعد يف  قد
ــة مبكــان أن        ــن األمهي ــل طاجيكســتان أن م وذكــر ممث

ينادي جملس األمن حبماية الدور اهلـام والنشـط الـذي تضـطلع     
ــراقيب األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان يف املســاعدة      ــة م ــه بعث ب
على تنفيذ االتفاق العام، وحتقيقـا لـذلك الغـرض ينبغـي لـه أن      

ة. وذكر أن عمليـة  يعزز األسس التنظيمية واملالية ألنشطة البعث
الســالم يف طاجيكســتان، الــيت ُدعمــت باملســامهة القيمــة الــيت    
قدمتها األمم املتحدة واجملتمـع الـدويل بكاملـه، تـدخل مرحلـة      
جديدة وبالغة اخلطورة من تطورها. وستمثل عملية اإلصالح 
الدســــتوري واالنتخابــــات اختبــــارا جــــديا للطــــابع املوحــــد  

  .)٧١(واملستدام لتلك العملية
ويف اجللســة ذاهتــا، طــرح مشــروع القــرار للتصــويت     

ــرار واعتمــــد باإلمجــــاع ب )، ويف ١٩٩٩( ١٢٤٠وصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،  إن جملس األمن  
  الصلة، إىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه ذات إذ يشري  

__________ 

  )٧٠(  S/1999/557.  
  )٧١(  S/PV.4004 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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 ١٩٩٩أيار/مـايو   ٦يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      وقد نظر  
  بشأن احلالة يف طاجيكستان،

التزامـه بسـيادة مجهوريـة طاجيكسـتان      ؤكد مـن جديـد  وإذ ي  
  وسالمة أراضيها وحرمة حدودها،

بالتقدم احملرز يف عمليـة السـالم يف طاجيكسـتان،     وإذ يرحب  
وباحملافظــة الفعالــة علــى وقــف إطــالق النــار بــني حكومــة طاجيكســتان  

ضـرورة االضـطالع مبزيـد     واملعارضة الطاجيكيـة املتحـدة، بينمـا يؤكـد    
ــة،  مـــن اجلهـــ ــراءات ملموسـ ــرارات إىل إجـ د لتحويـــل االتفاقـــات والقـ

  وملعاجلة املسائل الكثرية املعلقة،
بتجديد اجلهـود املبذولـة مـن جانـب رئـيس       وإذ يرحب أيضا  

مجهوريــة طاجيكســتان وقيــادة جلنــة املصــاحلة الوطنيــة للنــهوض بتنفيــذ   
ــوطين يف     ــام الــ ــق الوئــ ــلم وحتقيــ ــة الســ ــق بإقامــ ــام املتعلــ ــاق العــ االتفــ

جيكستان، الذي سـاعد علـى تنشـيط املسـائل العسـكرية والسياسـية       طا
  على حد سواء، ولإلسراع خبطى تنفيذ هذا االتفاق،

ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف    وإذ يرحــب كــذلك    مبداومــة بعث
طاجيكســتان علــى االتصــال الوثيــق بــالطرفني، وكــذلك بصــلة التعــاون 

م التابعـة لرابطـة الـدول    القائمة بينها وبني القوات املشتركة حلفظ السال
املســـتقلة، وقـــوات احلـــدود الروســـية، وبعثـــة منظمـــة األمـــن والتعـــاون 

  أوروبا،  يف
اإلسـهام املسـتمر الـذي يقدمـه فريـق       وإذ يالحظ مع التقدير  

االتصال التـابع للـدول الضـامنة واملنظمـات الدوليـة إىل عمليـة السـالم،        
اليت تعقـد دوريـا مـع     وال سيما من خالل االجتماعات العامة املشتركة

جلنة املصاحلة الوطنية من أجل استعراض التقدم احملرز يف تنفيـذ االتفـاق   
  العام،

باســــتمرار اهلــــدوء النســــيب للحالــــة العامــــة يف  وإذ يرحــــب  
طاجيكســـتان وحتّســـن احلالـــة األمنيـــة عمـــا كانـــت عليـــه يف الفتـــرات  

بعـض أجـزاء    السابقة، بينما يالحظ أن احلالة ما زالت تتسم بـالتوتر يف 
  البلد،

بأن الدعم الدويل الشامل ما زالـت لـه أمهيـة بالغـة      وإذ يسلّم  
  يف التوصل إىل حمصلة إجيابية لعملية السالم يف طاجيكستان،

أيار/مــايو  ٦بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ     يرحــب  - ١  
  ؛١٩٩٩

إىل الطرفني أن يعّجال خبطى التنفيـذ الكامـل    يطلب  - ٢  
العام، وخباصة الربوتوكول املتعلق باملسائل العسكرية،  واملتوايل لالتفاق

، ١٩٩٩وأن يهيئــا الظــروف الالزمــة لعقــد اســتفتاء دســتوري يف عــام   
جلنـة  يشـجع  وكذلك لعقد االنتخابات الرئاسـية والربملانيـة يف حينـها، و   

املصاحلة الوطنيـة علـى تكثيـف جهودهـا الراميـة إىل إقامـة حـوار واسـع         

لــف القــوى السياســية يف البلــد مــن أجــل اســتعادة  النطــاق فيمــا بــني خمت
  الوئام املدين وتعزيزه يف طاجيكستان؛

العمل الـذي يضـطلع بـه املمثـل      يالحظ مع التقدير  - ٣  
ــدة يف     ــة مـــراقيب األمـــم املتحـ ــراد بعثـ ــام ومجيـــع أفـ اخلـــاص لألمـــني العـ

على مواصـلة تقـدمي املسـاعدة إىل الطـرفني يف      طاجيكستان، ويشجعهم
أن من شأن إعـادة فـتح املكاتـب امليدانيـة     ويالحظ تفاق العام، تنفيذ اال

ــذا الصــدد. و    ــة يف ه ــزز البعث ــى ضــرورة   أن تع ــة  يشــدد عل ــداد البعث إم
إىل األمـني العـام مواصـلة     يلزم من موظفني ومن دعم مايل، ويطلـب  مبا

النظــــر يف ســــبل كفالــــة اضــــطالع بعثــــة مــــراقيب األمــــم املتحــــدة يف  
  ط يف تنفيذ االتفاق العام؛طاجيكستان بدور كامل ونش

منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا علـــى  يشـــّجع  - ٤  
األمـــم املتحـــدة بشـــأن املســـائل املتصـــلة  مواصـــلة التعـــاون الوثيـــق مـــع

باإلصالح الدستوري، واألخذ بالدميقراطية، وإجراء االنتخابات، علـى  
  النحو املطلوب مبوجب االتفاق العام؛

ــد  - ٥   ــق   العمــل السياســي ال  يؤي ــه فري ــذي يؤدي نشــط ال
أن عقد اجتمـاع   االتصال فيما يتصل بتعزيز تنفيذ االتفاق العام، ويرى

هلــذا الفريــق علــى مســتوى وزراء اخلارجيــة ميكــن أن يــوفر مزيــدا مــن    
  الزخم لعملية السالم؛

باإلســهام املســتمر املقــدم مــن قــوات حفــظ  يرحــب  - ٦  
الطرفني يف تنفيـذ االتفـاق   السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة ملساعدة 

  العام بالتنسيق مع مجيع اجلهات املعنية؛
الطــرفني إىل إبــداء مزيــد مــن التعــاون بشــأن    يــدعو  - ٧  

كفالة أمن وحرية حركة األفراد التابعني لألمم املتحدة، وقـوات حفـظ   
السالم التابعة لرابطة الدول املسـتقلة، وغريهـم مـن املـوظفني الـدوليني،      

بأن قدرة اجملتمع الدويل على حشد ومواصلة املسـاعدة   الطرفني ويذكر
  املقدمة لطاجيكستان ترتبط بأمن هؤالء األفراد؛

الــدول األعضــاء وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة  يــدعو  - ٨  
ــوفري      ــدء مشــاريع لتســريح القــوات وت إىل تقــدمي التربعــات مــن أجــل ب

للنـداء   الدعم لالنتخابات، وإىل االستجابة على وجه السـرعة وبسـخاء  
املوحــد املشـــترك فيمـــا بــني الوكـــاالت مـــن أجــل طاجيكســـتان لعـــام    

  ؛١٩٩٩
ــرر  - ٩   ــم املتحــدة يف      يق ــراقيب األم ــة م ــة بعث ــد والي متدي

  ؛١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥طاجيكستان ملدة ستة أشهر حىت 
إىل األمني العـام أن يطلـع اجمللـس أوال بـأول      يطلب  - ١٠  

أن يقــدم تقريــرا عــن  ويطلــب إليــه أيضــاعلــى مجيــع التطــورات اهلامــة، 
  اعتماده؛  تنفيذ هذا القرار يف غضون ثالثة أشهر من

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١١  
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(اجللسـة   ١٩٩٩آب/أغسطس  ١٩املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤٠٣٤

ــالقرار ١٩٩٩آب/أغســــــطس  ١٢يف    ، وعمــــــال بــــ
ىل اجمللـس تقريـرا مؤقتـا    )، قدم األمـني العـام إ  ١٩٩٩( ١٢٤٠

عــن التطــورات املســتجدة يف طاجيكســتان وعــن أنشــطة بعثــة  
. وذكـر األمـني العـام    )٧٢(مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان

يف تقريـــره أن حكومـــة طاجيكســـتان واملعارضـــة الطاجيكيـــة  
ــد      ــذ االتفــاق العــام. وق ــا تقــدما كــبريا يف تنفي املوحــدة أحرزت

يسية كانت قد عطلـت العمليـة.   أمكن التغلب على عقبات رئ
وأبلغ اجمللس بأن طاجيكستان تواجهها ثالثة اقتراعات هامـة:  

أيلول/ســبتمرب،  ٢٦االســتفتاء علــى التعــديالت الدســتورية يف 
ــية   ــات الرئاســ ــاين/نوفمرب  واالنتخابــ ــرين الثــ ، ١٩٩٩يف تشــ

. وقال إن األمـم  ٢٠٠٠االنتخابات الربملانية يف شباط/فرباير و
ــا علــى   املتحــدة ومن ــا قــد اتفقت ظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

االنتخابــات الربملانيــة، وأهنمــا علــى  بشــأناتبــاع هنــج مشــترك 
  اتصال وثيق فيما يتعلق بطرائق تعاوهنما.

آب/أغســطس  ١٩، املعقــودة يف ٤٠٣٤ اجللســةيف و  
ــاهم ١٩٩٩ ــا للتفـ ــه يف    وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ الـــذي كـ

ــاورات اجمللـــس ــابقة،  مشـ ــر املؤقـــت اجمللـــس ج أدرالسـ التقريـ
لألمـــني العـــام يف جـــدول أعمالـــه. وعقـــب إقـــرار جـــدول       
األعمـــال، دعـــا الـــرئيس (ناميبيـــا)، مبوافقـــة اجمللـــس، ممثـــل       

دون بـ يف املناقشـة   املشـاركة طاجيكستان، بناء على طلبه، إىل 
  التصويت. يف قاحلأن يكون له 

ــايل باســم       ــان الت ــرئيس بالبي ويف اجللســة ذاهتــا، أدىل ال
  :)٧٣(لساجمل

__________ 

  )٧٢(  S/1999/872.  
  )٧٣(  S/PRST/1999/25.  

ــة يف       ــن احلالـ ــام عـ ــر األمـــني العـ ــن يف تقريـ ــر جملـــس األمـ نظـ
، املقـدم عمـال بـالفقرة    ١٩٩٩آب/أغسـطس   ١٢طاجيكستان املـؤرخ  

  .١٩٩٩أيار/مايو  ١٥) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٠من قرار اجمللس  ١٠
ويرحب جملس األمن مبا أحرز من تقدم هام يف تنفيذ االتفاق   

الـذي حتقـق إىل حـد كـبري بفضـل       لـوطين ام إلقرار السـالم والوفـاق ا  الع
اجلهــود اجلديــدة الــيت بــذهلا رئــيس مجهوريــة طاجيكســتان وقيــادة جلنــة  
املصاحلة الوطنية. ويرحب بشكل خاص باإلعالن الرمسـي الصـادر عـن    
املعارضة الطاجيكية املتحدة بشأن حل وحداهتا املسلحة والقـرار الـذي   

حلظـر والقيـود املفروضـة علـى     اختذته احملكمة العليا لطاجيكستان برفـع ا 
ــة     أنشــطة األحــزاب واحلركــات السياســية التابعــة للمعارضــة الطاجيكي
املتحدة بوصفه ميثل خطوة مهمة تسهم يف التنمية الدميقراطية للمجتمـع  
الطــاجيكي. ويكــرر اجمللــس تشـــجيعه للجنــة املصــاحلة الوطنيــة علـــى       

ــة إىل إقامــة حــوار واســع بــني خمت    لــف القــوى مضــاعفة جهودهــا الرامي
السياســـية يف البلـــد خدمـــة الســـتعادة الوفـــاق املـــدين يف طاجيكســـتان  

  وتعزيزه.
ويشــجع جملــس األمــن األطــراف علــى اختــاذ تــدابري ملموســة     

ــوازن، لالتفــاق      ــابع، علــى حنــو مت ــة التنفيــذ الكامــل واملتت أخــرى لكفال
ل املتعلــق باملســائل العســكرية  العــام، وخباصــة مجيــع أحكــام الربوتوكــو 

 ذلك األحكام املتصلة بإعادة إدمـاج مقـاتلي املعارضـة السـابقني.     يف مبا
ــه مــن أعمــال نشــطة خللــق       ويشــجعها أيضــا علــى مواصــلة مــا تقــوم ب
األوضاع املمهدة إلجراء استفتاء دستوري وانتخابات رئاسية وبرملانيـة  
يف أواهنا، ويؤكد أمهية مشاركة األمم املتحدة يف هذه العملية بالتعـاون  

 بـاعتزام ملستمر مع منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، ويرحـب    الوثيق ا
األعضــاء مبقترحــات ملموســة بشــأن تقــدمي  عــام مفاحتــة الــدولاألمــني ال

  تربعات لدعم هذه املشاركة.
وحيــيط جملــس األمــن علمــا مــع التقــدير بالعمــل الــذي قــام بــه   

 ، الذي أوشـك علـى تـرك   يشان كوبملمثل اخلاص لألمني العام السيد يا
منصبه، وبالعمل الذي قام به مجيع أفراد بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف     
طاجيكستان ويشـجع البعثـة علـى مواصـلة مـا تقدمـه مـن مسـاعدة إىل         
األطراف لتنفيذ االتفاق العام. ويؤكد ضرورة أن تعمل البعثـة يف مجيـع   

رجــاء طاجيكســتان وأن يكــون لــديها مــا يلزمهــا مــن مــوظفني ودعــم  أ
إىل األمني العـام أن يواصـل النظـر يف الوسـائل الـيت تكفـل        مايل ويطلب

للبعثــة دورا كــامال ونشــطا يف تنفيــذ االتفــاق العــام. حبيــث يصــل عــدد  
ــه اجمللــس    ــذي أذن ب ــراره أفرادهــا إىل القــوام ال )، ١٩٩٧( ١١٣٨يف ق

ــؤرخ  ــاين/نوفمرب   ٢٤امل ــاة   ١٩٩٧تشــرين الث ــع االســتمرار يف مراع ، م
 العـام علـى تعـيني ممثـل     مة. وحيـث اجمللـس األمـني   التدابري األمنيـة الصـار  

  وقت ممكن. أقربيف  يشان كوبيللسيد  خاص خلفا
ويؤيد جملس األمن املشاركة النشطة املستمرة لفريق االتصـال    

  التابع للدول الضامنة واملنظمات الدولية يف عملية السالم.
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ويرحــب جملــس األمــن باإلســهام املتواصــل للقــوات املشــتركة   
السالم التابعة لرابطة الدول املسـتقلة يف مسـاعدة األطـراف علـى      حلفظ

  تنفيذ االتفاق العام بالتنسيق مع مجيع األطراف املعنية.
ويعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه إزاء احلالــة اإلنســانية غــري          

ــا خمتلــف       ــوم هب ــيت تق املســتقرة يف طاجيكســتان. ويرحــب باألنشــطة ال
ال اإلنسـاين واملتصـلة بتنفيـذ االتفـاق     املنظمات الدولية والعاملني يف اجملـ 

العام وتلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية والتأهيليـة واإلمنائيـة لطاجيكسـتان.       
ويدعو اجمللس الدول األعضاء وغريها من اجلهات املعنية إىل االستجابة 
فورا وبسخاء إىل استعراض منتصـف العـام للنـداء املوحـد املشـترك بـني       

  .١٩٩٩ام الوكاالت لطاجيكستان لع
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ١٢املق  ١٩٩٩تشــرين الث
  )١٩٩٩( ١٢٧٤): القرار ٤٠٦٤(اجللسة 

ــالقرار ١٩٩٩آب/أغســــــطس  ١٢يف    ، وعمــــــال بــــ
)، قدم األمـني العـام إىل اجمللـس تقريـرا مؤقتـا      ١٩٩٩( ١٢٤٠

عــن التطــورات املســتجدة يف طاجيكســتان وعــن أنشــطة بعثــة  
ــم املتحــدة يف طاجيكســ   ــراقيب األم والحــظ األمــني  . )٧٤(تانم

، عملية السالم يف طاجيكستان أحـرزت يف  العام يف تقريره أن
مزيدا من التقـدم، إذ أجـري االسـتفتاء    السابقة الشهور الثالثة 

الدستوري ورفـع احلظـر الـذي كـان مفروضـا علـى األحـزاب        
السياسية املرتبطة باملعارضة الطاجيكية املوحدة، وكالمهـا مـن   

ــارزة اهلامــة. وقــال إن آخــر األحــداث الرئيســية    العالمــات الب
املتوخـــــاة للفتـــــرة االنتقاليـــــة يف االتفـــــاق العـــــام تتمثـــــل يف  
االنتخابات الربملانية اليت كان مـن املزمـع إجراؤهـا قبـل انتـهاء      

 هأنـ  . وذكـر ٢٠٠٠يف هنايـة شـباط/فرباير   والية الربملان آنذاك 
اقيب األمـم  مع اقتراب فترة االنتقال من هنايتها، تشرف بعثة مر

املتحـدة يف طاجيكسـتان أيضـا علـى هنايـة مهمتـها. واسـتدرك        
ــرا ضـــروريا    قـــائال إن املشـــاركة الدوليـــة الوثيقـــة ال تـــزال أمـ
ملساعدة طاجيكستان يف أي تـوترات سياسـية حمتملـة، لكفالـة     

ظـل أمـرا   يحلها بالوسائل السلمية بـدال مـن العنـف، وهـو مـا      
مـني العـام بـأن ميـدد     واردا. ويف ظل تلك الظروف، أوصى األ

__________ 

٧٤  S/1999/1127.  

أيار/مـايو   ١٥اجمللس والية البعثة ملدة ستة أشهر أخرى، حىت 
. وقال إنه يتصور أن يكون ذلـك هـو التمديـد األخـري     ٢٠٠٠

ــاق       ــا يف االتف ــال املنصــوص عليه ــة االنتق ــة، إذ إن عملي للوالي
العام سـتبلغ هنايتـها يف أثنـاء تلـك الفتـرة. وأكـد أن هنـاك مـع         

ا علـى نطـاق واسـع بـأن اسـتمرار الوجـود       ذلك اعتقـادا سـائد  
السياســـي لألمـــم املتحـــدة سيســـاعد كـــثريا علـــى ضـــمان أن   
تـــتمكن طاجيكســـتان مـــن تـــدعيم مســـار الســـالم واملصـــاحلة 

يف تقريــر  يعتــزم أن يقــدم خمططــالــذلك، قــال إنــه، الوطنيــة. و
دور سياســـي لـــ ،مؤقـــت عقـــب إجـــراء االنتخابـــات الربملانيـــة

  ذا الصدد لينظر فيه اجمللس.حمتمل لألمم املتحدة يف ه
 تشــرين الثــاين/ ١٢، املعقــودة يف ٤٠٦٤ اجللســةيف و  
الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه  وفقــا للتفــاهم ١٩٩٩نــوفمرب 

تقرير األمني العـام   اجمللس جيف مشاورات اجمللس السابقة، أدر
املـــذكور أعـــاله يف جـــدول أعمالـــه. وعقـــب إقـــرار جـــدول   

نيا)، مبوافقـــة اجمللـــس، ممثـــل األعمـــال، دعـــا الـــرئيس (ســـلوفي 
دون بـ يف املناقشـة   إىل ملشـاركة طاجيكستان، بناء على طلبـه،  

التصويت. مث وجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس     يف قاحلأن يكون له 
ــرار ــاءأعــد يف  كــان قــد إىل مشــروع ق مشــاورات اجمللــس  أثن

. ووجــه الــرئيس كــذلك انتبــاه اجمللــس إىل رســالة  )٧٥(الســابقة
ــة  ــرين  ١١مؤرخــ ــاين/نوفمرب تشــ ــن   ١٩٩٩الثــ ــة مــ موجهــ

نـص الربوتوكـول املتعلـق بالضـمانات      هبـا طاجيكستان، حتيـل  
ــات       ــاء التحضــري النتخاب ــا يف أثن ــيت جيــري توفريه السياســية ال

  .)٧٦(اجمللس العايل (الربملان) يف طاجيكستان
وأبلغ ممثل طاجيكستان اجمللـس بـأن اجللسـة انعقـدت       

ــات الرئاســية يف    ــاين/نوفمرب   ٦بعــد إجــراء االنتخاب تشــرين الث
ــيريات      ١٩٩٩ ــى تغــ ــوطين علــ ــتفتاء الــ ــراء االســ ــد إجــ وبعــ

وتعــــديالت يف دســــتور مجهوريــــة طاجيكســــتان. وقــــال إن  
__________ 

  )٧٥(  S/1999/1158.  
  )٧٦(  S/1999/1159.  
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ــام صــوب      ــة إىل األم ــات الرئاســية مثلــت خطــوة هام االنتخاب
إحالل سالم واستقرار دائمـني وهتيئـة ظـروف مؤاتيـة لتحقيـق      

ومضى قـائال إن   مزيد من التنمية الدميقراطية يف طاجيكستان.
جناح تنفيذ التدابري السياسية والتقـدم اإلضـايف احملـرز يف تنفيـذ     
االتفاق العام قد ساعد على إحرازمهـا إىل حـد كـبري اسـتمرار     
ــم املتحــدة       ــدول الضــامنة واألم ــن ال ــدم م ــدعم الســخي املق ال
ومنظمــــة األمــــن والتعــــاون يف أوروبــــا واملنظمــــات الدوليــــة 

الــدعم الكامــل والفعــال مــن     األخــرى املشــاركة. وأكــد أن  
ــدما يواجــه اجملتمــع     جانــب األمــم املتحــدة ســيكون حامســا عن
الطــاجيكي إجــراء أول انتخابــات برملانيــة يف ظــل الظــروف      

جيــري العمــل اهلــام املتمثــل يف صــياغة قــانون يعــىن  واجلديــدة. 
بانتخابات الربملان مبساعدة بعثـة التقيـيم املشـتركة بـني منظمـة      

 أوروبــا واألمــم املتحــدة. واختــتم بالتأكيــد األمــن والتعــاون يف
على أن الدعم الدويل الشامل عامل هام لضـمان كـون عمليـة    

  .)٧٧(السالم يف البلد ال رجعة عنها
ويف اجللســة ذاهتــا، طــرح مشــروع القــرار للتصــويت     

)، ويف مــا ١٩٩٩( ١٢٧٤واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   
  يلي نصه:

  

  إن جملس األمن،    
ــيس     إ إذ يشــري   ــات رئ ــه ذات الصــلة وإىل بيان ــع قرارات ىل مجي
  اجمللس،

يف تقريــر األمــني العــام عــن احلالــة يف طاجيكســتان  وقــد نظــر  
  ،١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٤املؤرخ 

التزامـــه بســـيادة مجهوريـــة طاجيكســـتان     وإذ يعيـــد تأكيـــد   
  وسالمتها اإلقليمية وحبرمة حدودها،

ــب   ــرز يف   وإذ يرحــ ــام احملــ ــدم اهلــ ــالم يف   بالتقــ ــة الســ عمليــ
طاجيكســتان، وال ســيما إجــراء االســتفتاء الدســتوري الــذي أعقــب       
ــا تســريح وحــداهتا املســلحة     ــة املتحــدة رمسي إعــالن املعارضــة الطاجيكي
ــدات      ــواع احلظــر والتقيي ــا يف طاجيكســتان رفــع أن ــرار احملكمــة العلي وق

__________ 

  )٧٧(  S/PV.4064 ٣و  ٢، الصفحتان.  

املفروضـــة علــــى أنشــــطة األحــــزاب السياســــية وحتركــــات املعارضــــة  
أن هــذه التطــورات قــد  املتحــدة، وإذ يالحــظ مــع االرتيــاح الطاجيكيــة

وضــعت أقــدام طاجيكســتان علــى طريــق املصــاحلة الوطنيــة وإحــالل        
  الدميقراطية،
بـاجلهود املبذولـة جمـددا مـن جانـب رئـيس        وإذ يرحب أيضـا   

مجهوريــة طاجيكســتان وقيــادة جلنــة املصــاحلة الوطنيــة للمضــي قــدما يف 
قرار السالم والوفاق الوطين يف طاجيكسـتان  تنفيذ االتفاق العام بشأن إ

ــواء اخلالفــات      والتعجيــل بتنفيــذ هــذا االتفــاق، الــذي ســاعد علــى احت
  الناشئة، ولبلوغ املراحل اهلامة املتوخاة يف االتفاق العام،

ــرف   ــة يف    وإذ يعتـ ــات الرئاسـ ــراء انتخابـ ــأن إجـ ــرين  ٦بـ تشـ
الســالم هــو خطــوة هامــة وضــرورية حنــو حتقيــق    ١٩٩٩الثــاين/نوفمرب 

  الدائم يف طاجيكستان،
باالتصال الوثيق الذي تقيمـه بعثـة مـراقيب     وإذ يرحب كذلك  

األمم املتحدة يف طاجيكستان مع األطراف، فضال عن اتصاهلا التعـاوين  
مع قوات حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة، وقـوات  

  أوروبا،   احلدود الروسية، وبعثة منظمة األمن والتعاون يف
ــدير     ــع التق ــق االتصــال     وإذ يالحــظ م ــتمرار مســامهة فري اس

التابع للدول الضامنة واملنظمات الدولية يف عملية السالم، ال سيما مـن  
خالل عقد اجتماعات عامـة مشـتركة بصـفة دوريـة مـع جلنـة املصـاحلة        
الوطنية الستعراض التقدم احملرز واملساعدة على تـذليل الصـعوبات الـيت    

  تنفيذ االتفاق العام،تعترض 
بــأن احلالــة العامــة يف طاجيكســتان ظلــت هادئــة   وإذ يرحــب  

نســبيا مــع حتســن األمــن عمــا كــان عليــه يف الفتــرات الســابقة، ولكنــه    
  أن احلالة ال تزال متوترة يف بعض أحناء البلد، يالحظ

أن الدعم الـدويل الشـامل يظـل حيويـا لكـي حتقـق        وإذ يدرك  
  تان نتيجة إجيابية،عملية السالم يف طاجيكس

ــب  - ١   ــؤرخ    يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــرين  ٤بتقريـ تشـ
  ؛١٩٩٩الثاين/نوفمرب 

إىل األطــــراف اختــــاذ مزيــــد مــــن التــــدابري  يطلــــب  - ٢  
املتضــافرة لتنفيــذ االتفــاق العــام تنفيــذا تامــا، وخاصــة مجيــع أحكــام         
ــراء     ــروف إلجـ ــة الظـ ــكرية، وهتيئـ ــائل العسـ ــق باملسـ ــول املتعلـ الربوتوكـ

علـى ضـرورة اسـتئناف أعمـال      بات الربملانية يف حينـها، ويشـدد  االنتخا
ــة علــى     جلنــة املصــاحلة الوطنيــة بالكامــل، ويكــرر تشــجيعه لتلــك اللجن
تكثيف جهودها لتوسيع نطاق احلوار فيما بني خمتلف القـوى السياسـية   

  يف البلد لصاحل استعادة الوفاق املدين يف طاجيكستان وتعزيزه؛
طاجيكســـتان ورئـــيس جلنـــة  بقيـــام رئـــيس يرحـــب  - ٣  

بتوقيـع بروتوكـول    ١٩٩٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٥املصاحلة الوطنية يف 
الضــمانات السياســية الالزمــة أثنــاء التحضــري النتخابــات اجمللــس العــايل  
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ــاره    ــع يف اعتبـ ــا، وإذ يضـ ــتان وإجرائهـ ــة طاجيكسـ ــان) جلمهوريـ (الربملـ
التنفيـذ الـدقيق    عتـرب الشواغل اليت أعرب عنها األمني العـام يف تقريـره، ي  

هلذا الربوتوكول أساسيا من أجل إجراء انتخابات برملانية حـرة ونزيهـة   
  ودميقراطية حتت الرصد الدويل وفقا ملا هو متوخى يف االتفاق العام؛

ــدير    - ٤   ــع التق ــل     يالحــظ م ــه املمث ــام ب ــذي ق العمــل ال
حـدة يف  اخلاص اجلديد لألمني العام ومجيع موظفي بعثة مراقيب األمم املت

علـى االســتمرار يف مسـاعدة األطــراف علــى    طاجيكسـتان، ويشــجعهم 
احلاجـة إىل أن تقـوم البعثـة بعملياهتـا      تنفيذ االتفاق العام، ويكرر تأكيـد 

يف مجيع أحناء طاجيكستان وأن حتصل على ما يلزم من موظفني ودعـم  
مــن األمــني العــام أن يواصــل النظــر يف ســبل تــأمني قيــام  مــايل، ويطلــب

  العام؛ ثة بدور كامل وفّعال يف تنفيذ االتفاقالبع
تأكيد أمهية اشتراك األمم املتحـدة، يف تعـاون    يكرر  - ٥  

وثيـــق مســـتمر مـــع منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا، يف األعمـــال  
التحضــريية لالنتخابــات الربملانيــة يف طاجيكســتان ويف رصــدها، حيــث  

نتقاليــة املتوخــاة يف ســتكون االنتخابــات آخــر حــدث هــام يف الفتــرة اال
  العام؛ االتفاق

اســتمرار االشــتراك النشــط مــن جانــب فريــق   يؤيــد  - ٦  
  االتصال يف عملية السالم؛

باستمرار املسامهة اليت تقدمها قـوات حفـظ    يرحب  - ٧  
السالم التابعة لرابطة الدول املسـتقلة يف مسـاعدة األطـراف علـى تنفيـذ      

  املعنية؛  تاالتفاق العام بالتنسيق مع مجيع اجلها
ــة    يطلــب  - ٨   ــد مــن تعاوهنــا لكفال إىل األطــراف أن تزي

أمن وحريـة حركـة أفـراد األمـم املتحـدة وقـوات حفـظ السـالم التابعـة          
األطراف بأن ويذكر لرابطة الدول املستقلة واألفراد الدوليني اآلخرين، 

ــدميها إىل       ــلة تقـ ــاعدة ومواصـ ــة املسـ ــى تعبئـ ــدويل علـ ــع الـ ــدرة اجملتمـ قـ
  رتبط بأمن أولئك األفراد؛طاجيكستان ت

عـــن بـــالغ قلقــه للحالـــة اإلنســـانية احملفوفـــة   يعــرب   - ٩  
باملســـاعدة املقدمـــة مـــن الـــدول يرحـــب باملخـــاطر يف طاجيكســـتان، و

األعضاء واملنظمات الدولية والعـاملني يف اجملـال اإلنسـاين صـوب تنفيـذ      
والتنميـة  االتفاق العام وتلبية االحتياجـات اإلنسـانية واملتعلقـة باإلنعـاش     

  يف طاجيكستان؛
ــات     يطلــب  - ١٠   ــن اجله ــا م ــدول األعضــاء وغريه إىل ال

املعنية تقـدمي تربعـات لبـدء مشـاريع تسـريح القـوات وإعـادة إدماجهـا،         
وتقدمي الدعم مـن أجـل إجـراء االنتخابـات، ومواصـلة االسـتجابة علـى        
الفور وبسخاء للنداء املوحد املشـترك بـني الوكـاالت االسـتراتيجية مـن      

ــام  أ ــام   ويرحــب ، ١٩٩٩جــل طاجيكســتان لع ــد لع ــداء جدي بإعــداد ن
بوصفه وثيقة اسـتراتيجية سيسترشـد هبـا االنتقـال التـدرجيي إىل       ٢٠٠٠

  توجيه اهتمام أكرب إىل التنمية؛
ــرر  - ١١   ــم املتحــدة يف      يق ــراقيب األم ــة م ــة بعث ــد والي متدي

  ؛٢٠٠٠أيار/مايو  ١٥طاجيكستان لفترة ستة أشهر حىت 
إىل األمــني العــام إبقــاء اجمللــس علــى علــم       يطلــب  - ١٢  

إليـه أن يقـدم بعـد االنتخابـات      جبميع التطـورات اهلامـة، ويطلـب أيضـا    
الربملانية ويف غضون أربعة أشهر من اختاذ هذا القرار تقريرا مرحليا عن 

اعتزامــه تقــدمي خمطــط يف التقريــر املشــار إليــه للــدور       ويؤيــد تنفيــذه، 
م املتحـــدة مســـتقبال يف مســـاعدة   السياســـي الـــذي ســـتقوم بـــه األمـــ    

طاجيكستان على املضي يف طريق السالم واملصاحلة الوطنية، واملسـامهة  
ــة       ــة بعث ــهاء والي ــد انت ــع الطــاجيكي بع ــدميقراطي للمجتم يف التطــوير ال

  مراقيب األمم املتحدة؛
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  
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