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 تشرين األول/  ١١  و ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٣الرسائل املؤرخة  -  ٢٥    
املوجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم جلمهورية  ١٩٩٦أكتوبر 

  كوريا لدى األمم املتحدة 
أيلول/سبتمرب  ٢٧و  ١٩٩٦أيلول/سبتمرب   ٢٣الرسالتان املؤرختان     

  مني العام، على التوايل،املوجهتان إىل رئيس جملس األمن وإىل األ ١٩٩٦
  من املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  املداوالت األولية    
  

 ١٩٩٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس ٣٧٠٤(اجللسة 

موجهـــة  ١٩٩٦أيلول/ســـبتمرب  ٢٣برســـالة مؤرخـــة   
ريـــا  أشـــار ممثـــل مجهوريـــة كو   )١(إىل رئـــيس جملـــس األمـــن  

املشـــــاورات الـــــيت أجراهـــــا أعضـــــاء جملـــــس األمـــــن يف   إىل
بشــأن قيــام عناصــر مســلحة تابعــة   ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٠

جلمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة بالتســـلل مـــؤخرا إىل 
ــوم     ــه يف يـ ــال إنـ ــكرية. وقـ ــة عسـ ــا يف غواصـ ــة كوريـ مجهوريـ

ُعثر على غواصة عسكرية مرتطمـة   ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ١٨
يف مياه ضحلة بالقرب مـن مدينـة كانغنـانغ السـاحلية،     بالقاع 

وهــي أحــد املــوانئ الكــبرية الواقعــة علــى الســاحل الشــرقي        
جلمهورية كوريا. واستنادا إىل األدلـة امللموسـة اجملّمعـة، ومـن     
بينــها أســلحة وذخــائر مــن صــنع كوريــا الشــمالية، قــرر فريــق  

لشـمالية  التحقيق أن الغواصة ِملك للقوات املسـلحة الكوريـة ا  
ــم ضــباط يف اجلــيش النظــامي       ــا ه وأن ركــاب الغواصــة مجيع
لكوريـــا الشـــمالية. وتـــبني أيضـــا أن أفـــراد الطـــاقم والعناصـــر 
املرافقــة توجهــوا مجيعــا إىل الشــاطئ وتســللوا منــه إىل أراضــي  
مجهوريـــة كوريـــا. وذكـــر أن حكومـــة بلـــده تعتقـــد أن هـــذه 

اجلزيــرة  احلادثـة تشــكل هتديــدا خطــريا للســلم واألمــن يف شــبه 
__________ 

  )١(  S/1996/774.  

الكوريــة ومــا حوهلــا. فقيــام كوريــا الشــمالية بإرســال عناصــر  
مســلحة علــى مــنت غواصــة عســكرية يشــكل بوضــوح عمــال    
جســيما مــن أعمــال االســتفزاز العســكري جلمهوريــة كوريــا،  
فضــال عــن أنــه ميثــل انتــهاكا خطــريا التفــاق اهلدنــة الكوريــة.   

ة وأكد مـن جديـد أن حكومـة بلـده حتـتفظ لنفسـها حبـق إثـار        
  هذه املسألة يف جملس األمن يف الوقت الذي تراه ضروريا.

ــة     ــالة مؤرخـ ــوبر   ٣وبرسـ ــرين األول/أكتـ  ١٩٩٦تشـ
، أبلـــغ املمثـــل الـــدائم   )٢(موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن   

جلمهورية كوريـا اجمللـس بقتـل اثنـان آخـرين مـن املغـاوير مـن         
كوريا الشمالية، يف تبادل إلطالق النريان مع جـيش مجهوريـة   

ريا، مع وجود ثالثـة مغـاوير آخـرين طلقـاء. وأعـرب عـن       كو
اعتقاد حكومة بلده بأنه من الواجـب أن يتخـذ اجمللـس إجـراء     
ــة تعكــس منطــا        ــذه املســألة. ورأى أن احلادث ــبا بشــأن ه مناس
واضحا لالستفزازات العسكرية اليت تقوم هبا مجهوريـة كوريـا   

مـن  الشعبية الدميقراطيـة ضـد مجهوريـة كوريـا وتشـكل جـزءا       
ــب،      ــة فحسـ ــة الكوريـ ــاق اهلدنـ ــويض اتفـ ــرب ال لتقـ ــة أكـ خطـ

أيضا لزعزعـة اسـتقرار مجهوريـة كوريـا. ولـذا مـن املهـم         وإمنا
ــة إىل     ــة وقوي بالنســبة للمجتمــع الــدويل أن يبعــث بإشــارة جلي

__________ 

  )٢(  S/1996/824. 
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ــاك       ــن يكــون هن ــه ل ــة بأن ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري مجهوري
  تسامح إزاء أي استفزازات أخرى من جانبها.

ــوبر   ١١ة مؤرخــة وبرســال    ١٩٩٦تشــرين األول/أكت
، أحـــال ممثـــل مجهوريـــة )٣(موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن

كوريا نص قرار اختذتـه اجلمعيـة الوطنيـة جلمهوريـة كوريـا يف      
بشأن تسـلل مغـاوير مسـلحني مـن      ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٣

مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة مــؤخرا بواســطة غواصــة 
  كوريا. إىل أراضي مجهورية

موجهــة  ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٣وبرســالة مؤرخــة   
ــس  ــيس اجملل ــعبية     )٤(إىل رئ ــا الش ــة كوري ــل مجهوري ــال ممث ، أح

 ١٩٩٦أيلول/سـبتمرب   ٢٣الدميقراطية نص بيان صادر بتاريخ 
عــن النــاطق باســم وزارة القــوات املســلحة الشــعبية جلمهوريــة 

صة تـدريب  كوريا الشعبية الدميقراطية. وجاء يف البيان أن غوا
صــغرية، كانــت جتــري تــدريبات روتينيــة يف امليــاه اإلقليميــة       
جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بالبحر الشرقي، جنحـت  
يف مياه حبر كـانغنونغ عنـدما جرفهـا التيـار، وذلـك مـن جـراء        
خلل مفاجئ طرأ على حمركها ويبدو أنه مل يكـن أمـام اجلنـود    

الوصـول إىل اليابسـة،   من خيار، عند جنوح الغواصـة، سـوى   
وهناك حدثت مناوشات مسـلحة ألن املنطقـة ختضـع لسـيطرة     
العدو. وذكر النـاطق أنـه ينبغـي علـى اجلانـب اجلنـويب أن يـرد        
الغواصــة الصــغرية، مــع البــاقني علــى قيــد احليــاة والقتلــى مــن    

  اجلنود، بدون شرط وعلى الفور.
موجهــة  ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٧وبرســالة مؤرخــة   
أكـــد ممثـــل مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية      )٥(مـــني العـــام إىل األ

__________ 

  )٣(  S/1996/847. 

  )٤(  S/1996/768. 

  )٥(  S/1996/800. 

بإعـــادة “ ءاألعـــدا”الدميقراطيـــة مـــن جديـــد أنـــه إذا مل يقـــم  
الغواصـــة الصـــغرية واألحيـــاء واملـــوتى بـــدون شـــروط، بينمـــا  

، “إساءة اسـتغالل احلـادث لغـرض سياسـي شـرير     ”يواصلون 
ستضــطر إىل اختــاذ  فــإن مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة 

  ضادة قوية.تدابري م
تشـــــــرين  ١٥، املعقـــــــودة يف ٣٧٠٤ويف اجللســـــــة   

وفقا للتفاهم الذي كان قـد مت التوصـل    ١٩٩٦األول/أكتوبر 
إليــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس الرســائل يف 

  جدول أعماله.
ــان      ــرئيس (هنــدوراس) بالبي ويف اجللســة ذاهتــا، أدىل ال

  :)٦(التايل نيابة عن اجمللس
األمـن يف رسـائل املمثـل الـدائم جلمهوريـة كوريـا        نظر جملـس   

لــدى األمــم املتحــدة ورســاليت املمثــل الــدائم جلمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الدميقراطيـــة بشـــأن حادثـــة غواصـــة تابعـــة جلمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية  

  .١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ١٨الدميقراطية وقعت يف 
وحيـث   ويعرب جملس األمن عن بالغ قلقـه إزاء هـذه احلادثـة،     

اجمللس على االمتثال التام التفاق اهلدنة الكـوري وعلـى عـدم اختـاذ أي     
إجــراء مــن شــأنه زيــادة التــوتر أو زعزعــة الســالم واالســتقرار يف شــبه    

  اجلزيرة الكورية.
ويؤكد جملـس األمـن اسـتمرار نفـاذ اتفـاق اهلدنـة إىل أن حتـل          

  حمله آلية سالم جديدة.
يف شـبه اجلزيـرة الكوريـة    ويشجع جملس األمـن كـال الطـرفني      

على تسوية املسائل املعلقة بينهما بالوسـائل السـلمية عـن طريـق احلـوار      
  بغية تعزيز السالم واالستقرار يف شبه اجلزيرة.

  
  

__________ 

  )٦(  S/PRST/1996/42. 

  


