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ــاق مبكــر بشــأن      يشــجع   ــى التوصــل إىل اتف ــة عل دول املنطق
  ؛املشاركة يف املؤمتر

ــل     ــن األم ــرب ع ــا   يف أن يســاعد  يع ــل لعالقاهت ــع الكام التطبي
أيضــا يف حتقيــق االســتقرار  السياســية ووضــع تــدابري وآليــات لبنــاء الثقــة

  جلميع بلدان املنطقة؛

قــة واجملتمــع الــدويل تقديــــم الــدعم بلــدان املنط يناشــد  
فضــال عــن املســاعدة التقنيــة  السياســي والدبلوماســي املســتمر،

  واملالية الكافية.

  
  الكونغو الدميقراطية مهوريةاحلالة فيما يتعلق جب - ١٠

ــؤرخ   ــرر املــ ــاير  ٢٦املقــ ــانون الثاين/ينــ  ٢٠٠٠ كــ
  بيان من الرئيس): ٤٠٩٢(اجللسة 

ــة    ــودةامل )٢)(١(٤٠٩٢يف اجللســ ــة   عقــ ــة رفيعــ كجلســ
اسـتمع  ، ٢٠٠٠الثاين/ينـاير   كـانون  ٢٦و ٢٤املستوى يومي 

. وأدىل ببيانات معظـم  العام األمنيإىل إحاطة من  األمن جملس
وممثلو اجلزائر وأنغـوال وبلجيكـا وبورونـدي     ،)٣(اجمللسأعضاء 

والربتغـال (بالنيابـة عـن االحتـاد      الكونغو الدميقراطية مجهوريةو
وموزامبيــق وروانـــدا وجنــوب أفريقيـــا وأوغنـــدا    )٤(األورويب)

__________ 

خــالل هــذه الفتــرة، وباإلضــافة إىل اجللســات الــيت يغطيهــا هــذا     )١(  
عــددا مــن اجللســات اخلاصــة مــع البلــدان    اجمللــسالقســم، عقــد 

 مجهوريـــة يف املتحـــدة األمـــماملســـامهة بقـــوات يف بعثـــة منظمـــة 
ــة  ــو الدميقراطي ــرار  عمــال  الكونغ ــام الق )، ٢٠٠١( ١٣٥٣بأحك

ــاء   ــاين، اجلــزءان ألــف وب ــق الث  ١٨. وُعقــدت اجللســات يف  املرف
 ٤)، و٤٣٩١(اجللســـــة  ٢٠٠١ األول/أكتـــــوبر تشـــــرين ٢٢و

 /يونيــــهحزيران ١١)، و٤٤٨٣(اجللســــة  ٢٠٠٢ /مــــارسآذار
سـة  (اجلل ٢٠٠٢ /سـبتمرب أيلول ١٩)، و٤٥٥٠(اجللسة  ٢٠٠٢
  ).٤٧٦٧(اجللسة  ٢٠٠٣ /يونيهحزيران ٤)، و٤٦١٢

لإلطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف    )٢(  
، ١٤هــذه اجللســة، انظــر الفصــل األول، اجلــزء اخلــامس، احلالــة  

 ٣٦إىل  ٢٧فيما يتصل باحلـاالت اخلاصـة املتعلقـة بتطبيـق املـواد      
ادي عشر، اجلزء الرابع، ؛ والفصل احلمن النظام الداخلي املؤقت

مـن امليثـاق؛ والفصـل التاسـع،      ٤٢القسم باء، فيما يتعلق باملادة 
؛ والفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء     ٥١القسم باء، فيما يتعلق باملـادة  

  ).٤( ٢األول، القسم باء، فيما يتعلق باملادة 
  ).S/2000/54بتعميم بياهنا (انظر  املتحدة الوالياتقامت   )٣(  
ــن   انضــم إ  )٤(   ــان كــل م ــدا  و وأيســلنداإســتونيا ىل البي ــا وبولن بلغاري

ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا     ــة التشــيكية وروماني ــا واجلمهوري وتركي
  وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.

، )٥(ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة    العام األمنيوزامبيا وزمبابوي، و
  .)٦(وميسر احلوار بني األطراف الكونغولية

إنه منذ توقيع اتفاق لوساكا لوقـف   العام األمنيوقال   
، وقعــت انتــهاكات )٧(١٩٩٩ /يوليــهمتوز ١٠إطــالق النــار يف 
طــالق النــار، وأعيــق نشــر ضــباط االتصــال      عديــدة لوقــف إ 

العسكريني التابعني لألمم املتحدة، ممـا يقـوض الثقـة يف عمليـة     
ــة منظمــة     ــوفر لبعث ــو ت ــه ل ــذ. وأكــد أن ــمالتنفي يف  املتحــدة األم

التعــاون الضــروري وُســمح هلــا  الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــة
بـني   بأداء وظيفتها، فإهنا ميكن أن تسـاعد يف تعزيـز الثقـة فيمـا    

ــارها. وبعـــد أن    ــة الســـالم يف مسـ األطـــراف وأن تبقـــي عمليـ
أعـــرب عـــن اعتقـــاده أن اتفـــاق لوســـاكا يظـــل احلـــل األجنـــع  

__________ 

، مل تعد منظمة الوحدة األفريقية قائمـة،  ٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٨يف   )٥(  
  وحل حملها االحتاد األفريقي.

وموزامبيق وروانـدا   الكونغو الدميقراطية مجهوريةوكانت أنغوال   )٦(  
ــها؛ وكانــت     ــة برؤســاء كــل من ــابوي ممثل ــا وزمب ــدا وزامبي وأوغن
بلجيكا ممثلة بنائـب رئـيس وزرائهـا ووزيـر خارجيتـها؛ وكانـت       
بورونــدي وكنــدا وناميبيــا ممثلــة بــوزراء خارجيــة كــل منــها؛        

فونيــة؛ املفـوض للتعـاون والفرانكو   وكانـت فرنسـا ممثلـة بوزيرهـا    
 الواليـات وكانت مايل ممثلة بوزيرها للقـوات املسـلحة؛ وكانـت    

 وإسـرائيل إريتريـا  ممثلـة بـوزيرة خارجيتـها. وُدعـي ممثلـو       املتحدة
والربازيــل واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة   

وكولومبيــا وليســوتو ومصــر والنــرويج واهلنــد   األخضــروالــرأس 
اركة، ولكنــهم مل يــدلوا ببيانــات؛ وقــام بعــض  إىل املشــ واليابــان

  ).S/2000/54املمثلني بتعميم بياناهتم (انظر 
ــر   )٧(   ــة    S/1999/815انظـ ــالة مؤرخـ ــهمتوز ٢٣(رسـ  ١٩٩٩ /يوليـ

مـن ممثـل زامبيـا، حييـل هبـا نـص        األمـن  جملـس موجهة إىل رئـيس  
  ومرفقات اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار).
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للتوصل إىل حل شامل عن طريق التفاوض، أكد أنـه ال ميكـن   
التوصـــل إىل حـــل مســـتدام لالزمـــة إال بالتصـــدي ألســـباهبا      
ــوار بـــني      ــة احلـ ــى أمهيـ ــدد علـ ــذا الصـ ــدد يف هـ ــة. وشـ اجلذريـ

اف الكونغوليــــة، ورحــــب بتعــــيني الســــري كيتــــوميلي األطــــر
أن األطـــراف  العـــام األمـــنيماســـريي ميســـرا للحـــوار. ورأى 

نفســها تتحمــل املســؤولية األوىل عــن التقيــد بالتزاماهتــا وهتيئــة  
ــا يتصــل بنشــر       ــدم، ســواء فيم ــيت تفضــي إىل التق األوضــاع ال
الوحــدات العســكرية أو حبمايــة العــاملني يف جمــال املســاعدات  

  .)٨(املتحدة األممنسانية أو غريهم من أفراد اإل
ووافق غالبية املـتكلمني علـى أن اتفـاق لوسـاكا يظـل        

ــم يف    ــالم دائـ ــق سـ ــع لتحقيـ ــار األجنـ ــةاإلطـ ــو  مجهوريـ الكونغـ
، وشــددوا علــى أن املســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ  الدميقراطيــة

 مجهوريـة االتفاق تقع على عاتق املوقعني عليـه. وأعـرب ممثـل    
عـن أسـفه ألن اتفـاق لوسـاكا قـد وصـل        نغو الدميقراطيـة الكو

إىل طريــق مســدود واخفــق يف حتقيــق هدفــه. ورأى أنــه لــن       
يكــون مبقــدور االتفــاق أن يســتعيد الســالم إىل املنطقــة مــا مل    
يطالــب بوقــف حقيقــي وفــوري إلطــالق النــار؛ ونشــر قــوات  

حتــل بصــورة منظمــة حمــل قــوات البلــدان  املتحــدة ألمــمتابعــة ل
دية؛ واالنسحاب الفوري وغري املشروط للقـوات املعتديـة   املعت

علــى  املتحـدة  ألمـم بـدون دعـوة؛ وأخــريا، نشـر قـوات تابعــة ل    
والبلــدان  الكونغــو الدميقراطيــة  مجهوريــةطــول احلــدود بــني   

  .)٩(املعتدية
وشــجب عــدد مــن املــتكلمني مــا وقــع مــن انتــهاكات   

رد للجنـة  لوقف إطـالق النـار، وأكـدوا علـى أمهيـة تـوفري املـوا       
العسكرية املشتركة لتمكينـها مـن املسـاعدة يف فـض االشـتباك      

__________ 

  )٨(  S/PV.4092 ٦ و ٥، الصفحتان.  
  .١٥إىل  ١٢الصفحات  نفسه، املرجع  )٩(  

بني القوات والتحقيق يف أي انتهاكات ثلوقـف إطـالق النـار،    
  .)١٠(على النحو املنصوص عليه يف اتفاق لوساكا

وأعرب معظم املتكلمني عن اتفاقهم مع التوصية الـيت    
 ثاين/ينـاير ال كـانون  ١٧يف تقريـره املـؤرخ    العـام  األمـني قدمها 
ــة  )١١(٢٠٠٠ ــة منظمـ ــة بعثـ ــم، بتمديـــد واليـ ــدة األمـ يف  املتحـ

ونشــر املرحلــة الثانيــة منــها،     الكونغــو الدميقراطيــة  مجهوريــة
بـإجراءات عاجلـة. وأعـرب ممثـل      األمـن  جملسودعوا إىل قيام 

 األمـن  جملـس زمبابوي عن أسفه للتراخـي الـذي يسـتجيب بـه     
 .)١٢(علـى الفـور   لالزمة، ودعاه إىل إيفاد قـوات حفـظ سـالم   

وأعرب ممثل زامبيا عن قلقه من إمكانية وضع شـروط مسـبقة   
مثـل اشـتراط التنفيـذ املثـايل التفــاق لوسـاكا قبـل إيفـاد قــوات        

، وأشـار إىل أن  الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريةحفظ سالم إىل 
مــا مــن اتفــاق آخــر لوقــف إطــالق النــار قــد خضــع ملثــل هــذا  

ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة أن     امالعـ  األمني. وأعلن )١٣(االختبار
كــان متــرددا يف التــرخيص بنشــر قــوة  األمــن جملــستصــور أن 

وباملثـل،   .)١٤(أدى إىل تقويض التنفيذ السـريع التفـاق لوسـاكا   
على اإلذن بنشر عمليـة تابعـة لألمـم     اجمللسحث بضعة ممثلني 

__________ 

ــا)؛ والصــفحتان  ٩إىل  ٧الصــفحات  نفســه، املرجــع  )١٠(    ١٩(زامبي
(روانـــــــدا)؛  ٢٥إىل  ٢٣(زمبـــــــابوي)؛ والصـــــــفحات   ٢٠و

ــة الوحـــــدة  العـــــام األمـــــني( ٢٨إىل  ٢٥والصـــــفحات  ملنظمـــ
 S/PV.4092(ناميبيــا)؛ و ٣٣إىل  ٣٠األفريقيــة)؛ والصــفحات  

(Resumption 1)  (جنـــــوب أفريقيـــــا)؛     ٣و ٢، الصـــــفحتان
ــفحات  ــفحات   ٦إىل  ٤والصـــــ ــا)؛ والصـــــ  ٩إىل  ٧(بلجيكـــــ

 ١٣(كنــدا)؛ والصــفحات  ١٣إىل  ١٠(اجلزائــر)؛ والصــفحات 
(فرنســا)؛  ١٨إىل  ١٦(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحات  ١٦إىل 

 S/PV.4092 (Resumption(تـونس)؛ و  ٢١إىل  ١٩والصـفحات  

 ٦إىل  ٤نـــــــدا)؛ والصـــــــفحات  (هول ٣و ٢، الصـــــــفحتان (2
  (ماليزيا). ٩و ٨(جامايكا)؛ والصفحتان 

  )١١(  S/2000/30 ١٢٧٩، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.(  
  )١٢(  S/PV.4092 ٢٠ و ١٩، الصفحتان.  
  .٩إىل  ٧الصفحات  نفسه، املرجع  )١٣(  
  .٢٨إىل  ٢٥الصفحات  نفسه، املرجع  )١٤(  



 مرجع ممارسات جملس األمن
 
 

412 11--21843 
 
 

ــظاملتحــدة حل ــاء الســالم ف ــك الســياق،   .)١٥(دون إبط ويف ذل
مـن امليثـاق، وحـذر     ٢٤ب أفريقيـا باملـادة   استشهد ممثـل جنـو  

يف االضطالع بواجبـه األساسـي ميكـن أن     اجمللسمن أن تأخر 
ــع    ــى أرض الواق ــة عل ــؤثر ســلبا علــى احلال ــه،  )١٦(ي . ومــن جانب

 املتحدة األممأوضح ممثل االحتاد الروسي أن توقيت نشر بعثة 
جيب أن يستجيب لسرعة التقدم يف عملية السالم، وأن البعثـة  

. ويتم نشـر  السالم فظب أن تكون عملية واسعة النطاق حلجي
البعثة عندما تتوفر الشروط الالزمة، مثل احترام وقف إطـالق  
ــار وضــمان امــن املــوظفني الــدوليني. ورأى أن فشــل هــذه     الن
العملية ستكون له عواقب سلبية على مستقبل تطور احلالـة يف  

. )١٧(األمـن  جملـس و املتحـدة  األمـم املنطقة، وكذلك على هيبـة  
 السـالم  فظحل املتحدة ألمموأعلن ممثل الصني أن نشر عملية ل

يف الوقت املناسب هو ضمان أساسـي حلسـم الصـراع. ورأى    
، السـالم  حفـظ ينبغـي أن يعجـل بدراسـة نشـر بعثـة       اجمللسأن 

  .)١٨(اليت جيب إسناد والية مناسبة هلا
 حفـظ ودعا عدد من املتكلمني إىل إسناد واليـة لبعثـة     

. ووفقـا ملمثـل أوغنـدا، فإنـه     )١٩(يف إطار الفصل السابع المالس
يلــزم أن تســتند الواليــة إىل الفصــل الســابع لــتمكني البعثــة مــن 

__________ 

  )١٥(  S/PV.4092 (Resumption 1) ــفحتان ــوب  ٣و ٢، الصــ (جنــ
ــا)؛ و  ــفحتان S/PV.4092 (Resumption 2)أفريقيـ  ٩و ٨، الصـ

  (ماليزيا).
  )١٦(  S/PV.4092 (Resumption 1) ٢، الصفحة.  
  )١٧(  S/PV.4092 (Resumption 2) ١٠ و ٩، الصفحتان.  
  .٤ و ٣الصفحتان  نفسه، املرجع  )١٨(  
  )١٩(   S/PV.4092 ــفحات ــق)؛  ١٢إىل  ٩، الصـــــــــ (موزامبيـــــــــ

ــفحتان  ــفحات   ٢٠و ١٩والصـ ــابوي)؛ والصـ  ٢٣إىل  ٢٠(زمبـ
ــا)؛ و ٣٣إىل  ٣٠(أوغنـــدا)؛ والصـــفحات   S/PV.4092(ناميبيـ

(Resumption 1) (كنـدا)؛ والصـفحات    ١٣إىل  ١٠، الصفحات
ــفحتان    ١٦إىل  ١٣ ــدة)؛ والصـــــ ــة املتحـــــ  ١٩و ١٨(اململكـــــ

إىل  ٤، الصــفحات S/PV.4092 (Resumption 2)(بــنغالديش)؛ و
  (جامايكا). ٦

التصـــدي بفعاليـــة ملســـائل نـــزع الســـالح والتســـريح ومحايـــة   
ــدا أيضــا إىل    )٢٠(املــدنيني ــوال، دعــا ممثــل كن . وعلــى نفــس املن

ــة ’’إدراج أحكــام  ــة املــدنيني  ‘‘واضــحة وقاطع  مبوجــب حلماي
. وأكـد عـدة مـتكلمني علـى ضـرورة تـوفري       )٢١(الفصل السـابع 

. ويف ذلـــك الصـــدد، شـــدد ممثـــل  )٢٢(احلمايـــة الكافيـــة للقـــوة
اململكة املتحدة على أنه جيب تقليل املخاطر املرتبطة بعمليـات  

إىل أدىن درجة، ليس فقط من أجل محايـة أفـراد    السالم حفظ
ى الــزخم الــدويل وراء ، وإمنــا أيضــا لإلبقــاء علــ املتحــدة األمــم

  .)٢٣(تنفيذ اتفاق لوساكا
إن وجــود  الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةوقــال ممثــل   

التابعــة لروانــدا وأوغنــدا وبورونــدي يف  ‘‘جيــوش االحــتالل’’
بلده يتناىف مع مبادئ امليثاق. وأعلـن أن حكومتـه تسـعى، إىل    
جانــب حلفائهــا يف اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، إىل   

فالــة احتــرام مبــدأ الســالمة اإلقليميــة لبلــده. وبعــد أن شــدد  ك
، تسـاءل عمـا   ‘‘االحـتالل غـري الشـرعي   ’’على ضرورة وقـف  

أن يعتمد حصرا على اتفـاق لوسـاكا يف    األمن لسإذا كان جمل
. وردا علـى ذلـك، أشـار ممثـل     )٢٤(حماولة إعادة إحالل السـالم 

الكونغـو   مجهوريةأنغوال إىل أن حكومته اضطرت للتدخل يف 
مــــن أجــــل احتــــواء تصــــاعد احلــــرب قــــرب       الدميقراطيــــة
. وباملثــل، أشــار ممثــل أوغنــدا إىل أن بلــده وغــريه )٢٥(حــدودها

هلـا شـواغل    الكونغو الدميقراطيـة  مهوريةمن البلدان اجملاورة جل
__________ 

  )٢٠(  S/PV.4092 ٢٢، الصفحة.  
  )٢١(  S/PV.4092 (Resumption 1) ١٢، الصفحة.  
  )٢٢(  S/PV.4092  (زامبيـا)؛ و   ٩، الصـفحةS/PV.4092 (Resumption 

(اململكــة املتحــدة)؛   ١٥(بلجيكــا)؛ والصــفحة   ٥، الصــفحة (1
، S/PV.4092 (Resumption 2)(األرجنــتني)؛ و  ٢٢والصــفحة 
  (الربتغال). ١١(هولندا)؛ والصفحة  ٣و ٢الصفحتان 

  )٢٣(  S/PV.4092 (Resumption 1) ١٥، الصفحة.  
  )٢٤(  S/PV.4092 ١٥إىل  ١٢، الصفحات.  
  .١٧إىل  ١٥الصفحات  نفسه، املرجع  )٢٥(  
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أمنية مشروعة، وهو ما أقر به اتفاق لوسـاكا. وبعـد أن تعهـد    
، الكونغـو الدميقراطيـة   مهوريـة بدعم بلده للسالمة اإلقليمية جل

أيد كـذلك سـحب مجيـع القـوات األجنبيـة مـن أراضـي ذلـك         
ومنظمة الوحـدة   املتحدة األممالبلد، وفقا جلدول زمين تضعه 
. وأقـر عـدد مـن املـتكلمني     )٢٦(األفريقية وفقـا التفـاق لوسـاكا   

، يف حـني أكــد آخــرون  )٢٧(بالشـواغل األمنيــة للبلـدان اجملــاورة  
الكونغـــــو  مهوريـــــةليميـــــة جلجمـــــددا علـــــى الســـــالمة اإلق  

  .)٢٨(الدميقراطية
وأكد غالبية املتكلمني أمهيـة احلـوار الـوطين، وأعربـوا       

يف هذا السياق عن تأييدهم للسري كيتـوميلي ماسـريي، منسـق    
احلــوار بــني األطــراف الكونغوليــة. وأعــرب ممثــل الصــني عــن   
اعتقاده أن احلـوار السياسـي الـوطين الشـامل هـو وسـيلة فعالـة        

املصاحلة الوطنية، وقال إنه لـن يتيسـر احلـوار الـداخلي      لتحقيق
دون هتيئـــة بيئـــة خارجيـــة   الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــةيف 

  .)٢٩(مستقرة
عـن أسـفه    الكونغو الدميقراطيـة  مجهوريةوأعرب ممثل   

للفشــل يف تنظــيم مــؤمتر لألمــن والتنميــة يف منطقــة الــبحريات   
ه مـن املـتكلمني   ، وانضـم إىل غـري  ١٩٩٨ /مايوأيارالكربى يف 

__________ 

  .٢٣إىل  ٢٠الصفحات  نفسه، املرجع  )٢٦(  
 S/PV.4092 (روانـدا)؛ و  ٢٥إىل  ٢٣الصـفحات   نفسه، املرجع  )٢٧(  

(Resumption 1) ــفحتان ــنغالديش)؛  ١٩ و ١٨، الصـــــ (بـــــ
 S/PV.4092 (Resumption  (األرجنتني)؛ و ٢٢و ٢١والصفحتان 

  (ماليزيا). ٩و ٨(هولندا)؛ والصفحتان  ٣ و ٢، الصفحتان (2
  )٢٨(  S/PV.4092 ٢٠(زمبابوي)؛ والصـفحات   ٢٩و ١٩، الصفحتان 

ــفحات   ٢٣إىل  ــدا)؛ والصــ ــا)؛ و ٣٣إىل  ٣٠(أوغنــ  (ناميبيــ

S/PV.4092 (Resumption 1)ــف ــايل)؛  ١٠ و ٩حتان ، الصـ (مـ
ــفحات  ــفحتان   ٢١إىل  ١٩والصــ ــونس)؛ والصــ  ٢٢ و ٢١(تــ
 ٣ و ٢، الصـفحتان  S/PV.4092 (Resumption 2) (األرجنتني)؛ و

 ٦إىل  ٤(الصــني)؛ والصــفحات  ٤ و ٣(هولنــدا)؛ والصــفحتان 
  (ماليزيا). ٩ و ٨(جامايكا)؛ والصفحتان 

  )٢٩(  S/PV.4092 (Resumption 2) ٤ و ٣، الصفحتان.  

 األمـم الذين أيدوا عقد مثل هذا االجتماع الدويل حتت رعاية 
  .)٣٠(ومنظمة الوحدة األفريقية املتحدة

ــة عــن      ــان بالنياب ــرئيس ببي ويف اجللســة نفســها، أدىل ال
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣١(اجمللس

لرؤســـاء الـــدول واملمـــثلني احلكـــوميني  يعـــرب عـــن تقـــديره  
 كـــانون ٢٤رين الـــذين شـــاركوا يف جلســـته الـــيت ُعقـــدت يف     اآلخـــ

  ؛الكونغو الدميقراطية مجهوريةبشأن احلالة يف  ٢٠٠٠ الثاين/يناير
 ١٦للتقــدم احملــرز يف مــؤمتر قمــة مــابوتو املعقــود يف       يتوقــع  
واجتماع اللجنة السياسية املعقود يف هراري  ٢٠٠٠ الثاين/يناير كانون

ــاير كــانون ١٨يف  ــة    ٢٠٠٠ الثاين/ين أن يســتمر خــالل اجتمــاع اللجن
  السياسية املقبل ومؤمتر قمة األطراف املوقعة على االتفاق؛

مجيـع أطـراف اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـالق النـار علـى          حيث  
االســتفادة مــن قــوة الــدفع الــيت أوجــدهتا تلــك االجتماعــات بغيــة هتيئــة   

  املناخ الضروري لتنفيذ االتفاق تنفيذا كامال؛
ــة جل يـــديؤكـــد مـــن جد   الكونغـــو  مهوريـــةالســـالمة اإلقليميـ
وسـيادهتا الوطنيـة، ويكـرر نـداءه مـن أجـل الوقـف الفـوري          الدميقراطية

  لألعمال القتالية وسحب مجيع القوات األجنبية؛
ويعـرب عـن تصـميمه علـى دعـم       العـام  األمـني بتقرير  يرحب  

 مجهوريــةيف  املتحــدة األمــمتوصــيته بتوســيع نطــاق واليــة بعثــة منظمــة  
  ؛لكونغو الدميقراطيةا

ــل اخلــاص ل   يرحــب   ــنيبوصــول املمث ــام ألم ــةإىل  الع  مجهوري
، ويعــرب عــن تأييــده للجهــود الــيت يبــذهلا، وحيــث الكونغــو الدميقراطيــة

  مجيع األطراف على أن تقدم له ما حيتاجه من املساعدة والتعاون؛
__________ 

  )٣٠(  S/PV.4092 ــفحات ــة( ١٥إىل  ١٢، الصــــ ــو  مجهوريــــ الكونغــــ
 ١٠و ٩، الصفحتان S/PV.4092 (Resumption 1) )؛ والدميقراطية

 ١٨(فرنســـا)؛ والصـــفحتان  ١٨إىل  ١٦(مـــايل)؛ والصـــفحات 
ــفحات   ١٩و ــنغالديش)؛ والصـــــ ــونس)؛  ٢١إىل  ١٩(بـــــ (تـــــ

 S/PV.4092 (Resumption (األرجنتني)؛ و ٢٢و ٢١والصفحتان 

 ٦إىل  ٤(الصـــــــني)؛ والصـــــــفحات  ٤و ٣، والصـــــــفحتان (2
 ٩و ٨(أوكرانيـا)؛ والصـفحتان    ٨و ٧(جامايكا)؛ والصـفحتان  

(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحتان     ١٠و ٩(ماليزيا)؛ والصـفحتان  
  (الربتغال). ١١و ١٠

  )٣١(  S/PRST/2000/2.  
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ــدعو   ــف       ي ــاق لوســاكا لوق ــى اتف ــة عل ــع األطــراف املوقع مجي
تقــدمي ضــمانات لســالمة وأمــن وحريــة تنقــل مــوظفي   إطــالق النــار إىل

  واألفراد املرتبطني هبا؛ املتحدة األمم
تعـيني السـري كيتـوميلي ماسـريي، رئـيس بوتسـوانا        يؤيد بقوة  

السابق، ميسرا للحوار الوطين، ويدعو الدول األعضاء إىل تقدمي الدعم 
  املايل الكامل وغريه من أشكال الدعم للجهود اليت يبذهلا؛

ــه     ــالغ قلقـ ــن بـ ــرب عـ ــائدة يف   يعـ ــانية السـ ــة اإلنسـ إزاء احلالـ
، وحيث الدول األعضاء واملنظمات املاحنـة  الكونغو الدميقراطية مجهورية

  على توفري األموال الالزمة لالضطالع بالعمليات اإلنسانية.
(اجللســة  ٢٠٠٠ /فربايرشــباط ٢٤املقــرر املــؤرخ  

  )٢٠٠٠( ١٢٩١): القرار ٤١٠٤
ــة    /فرباير شــباط ٢٤املعقــودة يف  )٣٢(٤١٠٤يف اجللس
العــام  األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٠

الكونغــــو  مجهوريــــةيف  املتحــــدة األمــــمعــــن بعثــــة منظمــــة  
ــة ــؤرخ  الدميقراطي ــاير كــانون ١٧امل . ويف )٣٣(٢٠٠٠ الثاين/ين

ــر، لفـــت  ــنيالتقريـ ــام األمـ ــاق   العـ ــهاكات اتفـ ــاه إىل انتـ االنتبـ
ــف إطــالق   ــاكا لوق ــف     لوس ــال عن ــدالع أعم ــر ان ــار وخط الن

واسعة النطاق بني اجلماعات العرقية وتـدهور احلالـة اإلنسـانية    
ــةيف  ــة  مجهوري ــة  الكونغــو الدميقراطي . وأكــد جمــددا أن أي بعث

الكونغـــو  مجهوريـــةيف  الســـالم فـــظتابعـــة لألمـــم املتحـــدة حل
، أياً كانـت الواليـة املسـندة إليهـا، جيـب أن تكـون       الدميقراطية

ومكلفــة كــي تكــون فعالــة، وحــذر مــن أن نشــر بعثــة   كــبرية 
ــة مجهوريــةيف  املتحــدة األمــممنظمــة  مــن  الكونغــو الدميقراطي

شأنه أن خيلق توقعات متضـخمة، بـل وغـري واقعيـة. وبعـد أن      
أشــار إىل أن التنفيــذ الســليم التفــاق لوســاكا يتطلــب تنســيقا    

نـة  واألطـراف واللج  املتحـدة  األمـم وتعاونا وثـيقني للغايـة بـني    
ــى       ــىن عل ــة، أث ــدة األفريقي ــة الوح العســكرية املشــتركة ومنظم
املبادرات اإلقليميـة الـيت اختـذت لـدعم عمليـة السـالم. ورهنـا        

__________ 

لإلطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف    )٣٢(  
القسـم بـاء،    ،األول، اجلزء الثاين عشراجللسة، انظر الفصل هذه 

  .) من امليثاق٤( ٢باملادة ، فيما يتصل ٤احلالة 
  )٣٣(  S/2000/30 ١٢٧٩، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.(  

باتفــاق األطــراف علــى اختــاذ خطــوات لاللتــزام جمــددا باتفــاق  
لوســاكا، فقـــد أوصــى بتوســـيع البعثــة. ومـــع تشــديده علـــى     

دائـم،   ضرورة إنشاء اللجنـة العسـكرية املشـتركة علـى أسـاس     
فقد أعرب عن تأييده الستمرار اجلهـود املبذولـة للتكامـل بـني     

ــة. وأخــريا، اقتــرح    ــة وأنشــطة البعث  العــام األمــنيأنشــطة اللجن
ــة امليســر     ــة حتــت رعاي إجــراء احلــوار بــني األطــراف الكونغولي

  احملايدة مبساعدة من منظمة الوحدة األفريقية.
ه أعضـاء  ويف اجللسة، وجه الـرئيس (األرجنـتني) انتبـا     
  .)٣٤(اجمللسإىل عدد من الرسائل املوجهة إىل رئيس  اجمللس

، وممثلــــو )٣٥(اجمللــــسوأدىل ببيانــــات غالبيــــة أعضــــاء   
والربتغــال (بالنيابــة عــن االحتــاد  الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــة
  .)٣٦(األورويب)

__________ 

 ٢٨مؤرختــان  الكونغـو الدميقراطيــة  مجهوريــةرسـالتان مــن ممثـل     )٣٤(  
الـيت  ’’ املـذابح ‘‘بــ   اجمللـس يبلغ فيهما  ٢٠٠٠ الثاين/يناير كانون

الـذي حتتلـه    الكونغو الدميقراطية مجهوريةُترتكب يف مشال شرق 
 ٢٠٠٠  /فربايرشــباط ١١)، وS/2000/67القــوات االوغنديــة ( 

عـن   الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة حييل هبا مذكرة مـن حكومـة   
)؛ ورســالتان مــن S/2000/122احلالــة اإلنســانية يف تلــك املنــاطق (

حييـل هبمـا    ٢٠٠٠ الثاين/ينـاير  كانون ٢٦ان ممثل أوغندا مؤرخت
وثيقـــة مرســـلة مـــن رئـــيس أوغنـــدا عـــن الصـــراعات يف منطقـــة  

ــربى (  ــبحريات الكـ ــباط ٣)، وS/2000/73الـ  ٢٠٠٠  /فربايرشـ
ــه    ــا رددتـ ــدا مـ ــة أوغنـ ــا حكومـ ــرفض فيهـ ــةتـ ــو  مجهوريـ الكونغـ

ــة ــة يف      الدميقراطي ــادة مجاعي ــزاعم عــن ارتكــاب أعمــال إب ــن م م
ــة ــو ا مجهوري ــةالكونغ ــفوية  S/2000/89( لدميقراطي ــذكرة ش )؛ وم
من البعثة الدائمة جلنـوب   ٢٠٠٠ الثاين/يناير كانون ٣١مؤرخة 

ــا لــدى  ــها    املتحــدة األمــمأفريقي حتيــل رســالة مــن وزيــر خارجيت
أن يعتمد على وجـه االسـتعجال مشـروع     اجمللسيطلب فيها إىل 

 كـــانون  ٢٦القـــرار املشـــار إليـــه يف البيـــان الرئاســـي املـــؤرخ      
  ).S/2000/81( ٢٠٠٠ لثاين/ينايرا

  مل يدل ممثل ماليزيا ببيان.  )٣٥(  
بلغاريــا وبولنــدا وتركيــا واجلمهوريــة  انضــم إىل البيــان كــل مــن    )٣٦(  

التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 
  وليختنشتاين ومالطة والنرويج وهنغاريا.
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وأعـــرب معظـــم املـــتكلمني عـــن ارتيـــاحهم ملشـــروع    
ربوه خطوة بالغة األمهيـة  ، واعت)٣٧(اجمللسالقرار املعروض على 

ومنطقــة  الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةحنــو حــل الصــراع يف  
 األمـم البحريات الكربى ببدء املرحلة الثانية لنشر بعثـة منظمـة   

. كمـا أشـاروا إىل أن   الكونغو الدميقراطية مجهوريةيف  املتحدة
اعتماده يـأيت يف الوقـت املناسـب، بعـد يـوم واحـد مـن انتـهاء         

لوســاكا، الــذي أكــد فيــه أطــراف اتفــاق لوســاكا   مــؤمتر قمــة
ــزامهم باالتفــاق ووافقــوا علــى      ــار جمــددا الت لوقــف إطــالق الن
اجلدول الزمين املنقح لتنفيـذه. كمـا أكـد املتكلمـون جمـددا أن      
ــاتق       ــى عـ ــع علـ ــاق تقـ ــذ االتفـ ــن تنفيـ ــية عـ ــؤولية الرئيسـ املسـ
األطراف. وأكدوا يف ذلـك الصـدد ضـرورة تعـاون األطـراف      

ــع البع ــل     م ــة التنق ــة وحري ــوفري احلماي ــاهتم بت ــرام التزام ــة واحت ث
للبعثـــة، وضـــرورة التعـــاون والتنســـيق بـــني البعثـــة واللجنـــة       

  العسكرية املشتركة  
 ‘‘تـوفيقي ’’ووصف ممثل ناميبيا مشـروع القـرار بأنـه      

ألنه ال يأذن بنشر ما يكفي من األفـراد العسـكريني لإلشـراف    
وأيــده يف ذلــك ممــثال علــى تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــالق النــار،  

. وكان الشـاغل األساسـي الـذي أعـرب عنـه      )٣٨(فرنسا وكندا
ممثــل كنــدا يتمثــل يف أن مشــروع القــرار ال يــنص علــى تــوفري  
املوارد الالزمة لكفالـة جنـاح البعثـة يف واليتـها. ورأى كـذلك      

ــوافر لبعثــات   ــه لضــمان أن تت  الســالم فــظحل املتحــدة األمــمأن
، جيـب بـذل جهـود ملقاومـة فـرض      فرصة معقولة للقيام بعملها

تشـــكيلة عليهـــا قـــد تكـــون مالئمـــة سياســـيا ولكنـــها خاطئـــة 
ــا ــة. وبعـــد اإلشـــارة إىل تعقيـــد الصـــراع يف  )٣٩(عمليـ  مجهوريـ

، حذر ممثـل االحتـاد الروسـي مـن اإلفـراط      الكونغو الدميقراطية
ــن      ــون مـ ــة، حيـــث ال يكـ ــر البعثـ ــن وراء نشـ ــات مـ يف التوقعـ

ويتها على القوى اخلارجيـة،  السذاجة فحسب االعتماد يف تس
__________ 

  )٣٧(  S/2000/143.  
  )٣٨(  S/PV.4104 ، (فرنسـا)؛   ٤(ناميبيا)؛ والصـفحة   ٤و ٣الصفحتان

  (كندا). ٨و ٧والصفحتان 
  .٨ و ٧الصفحتان  نفسه، املرجع  )٣٩(  

ولكــن مــن اخلطــري أيضــا، حــىت ولــو كانــت تلــك القــوى هــي  
 الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة . وأعلـن ممثـل   )٤٠(املتحدة األمم

أنه يف حـني يرحـب بلـده بالبعثـة ترحيبـا حـارا، فـإن حكومتـه         
تأمل أن تتم استشارهتا يف كل وقت بشأن طريقـة إدارة إقامـة   

ها يف أن تـرفض عروضـا مقدمـة مـن بعـض      البعثة، وحتتفظ حبق
  .)٤١(الدول اليت ال تعتربها حمايدة

أن تأييـــد حكومتـــه   املتحـــدة الواليـــاتورأى ممثـــل   
للمرحلة الثانية ال يشكل موافقـة مسـبقة علـى أي نشـر للبعثـة      

بإنشـاء بعثـة    املتحـدة  األمـم مستقبال. وأوضح أنـه إذا أوصـت   
فـإن بلـده سـينظر يف     ،السـالم  فـظ اكرب تابعة لألمم املتحـدة حل 

ــة املوضــوعية واســتنادا إىل     هــذه التوصــيات طبقــا لوقــائع احلال
االجنازات واحلالـة يف املرحلـة الثانيـة. ورأى أن املرحلـة الثالثـة      
ينبغـــي أال تبـــدأ إال بعـــد أن تكـــون األطـــراف قـــد أجنـــزت       

. وأشار ممثل هولنـدا  )٤٢(األهداف السياسية والعسكرية احملددة
مداوالتـه، يف وقـت الحـق، بشـأن      اجمللـس بـدأ  إىل أنه عنـدما ي 

املرحلــة الثالثــة، فــإن التقــدم الــذي حتــرزه األطــراف هــو الــذي 
. وأعــرب ممثــل  )٤٣(ســيقرر االجتــاه الــذي ســتأخذه املناقشــات  

تونس عن أمله يف أن جيري نشر املرحلـة الثانيـة للبعثـة يف ظـل     
 ظروف إجيابية، وأقر بضرورة بذل املزيد مـن اجلهـود الدؤوبـة   
بغيـــة الـــتمكن مـــن الشـــروع يف املرحلـــة الثالثـــة علـــى أســـاس 

. وأعــرب ممثــل كنــدا، مــن جانبــه، عــن األمــل يف أن  )٤٤(مــتني
بقـدر واسـع   ’’ميهد نشر املرحلة الثانية السبيل إىل مرحلة ثالثة 

  .)٤٥(الكونغو الدميقراطية مجهوريةملصلحة شعب  ‘‘النطاق
__________ 

  .٩الصفحة  نفسه، املرجع  )٤٠(  
  .١٧الصفحة  نفسه، املرجع  )٤١(  
  .١٣الصفحة  نفسه، املرجع  )٤٢(  
  .٩الصفحة  نفسه، املرجع  )٤٣(  
  .١١ و ١٠الصفحتان  نفسه، املرجع  )٤٤(  
  .٨الصفحة  نفسه، املرجع  )٤٥(  
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ــوفري ضــما      ــة ت ــتني جمــددا أمهي ــل األرجن نات وأكــد ممث
 األمـم حازمة وذات مصداقية ألمن وحرية تنقل مـوظفي بعثـة   

، وأشـاد بـإدراج فقـرة يف القـرار ختـول للبعثـة، يف ظـل        املتحدة
ظروف معينة، التصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاق مـن  
ــر العنــــف      ــم خطــ ــدق هبــ ــذين حيــ ــدنيني الــ ــة املــ ــل محايــ أجــ

  .)٤٦(اجلسدي
ــم       ــتكلمني أيضــا عــن قلقه ــن امل إزاء  وأعــرب عــدد م

الكونغـو   مجهوريـة االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية يف 
. ولفت بضعة ممثلني االنتباه إىل احلالة يف اجلـزء  )٤٧(الدميقراطية

إمكانية حـدوث كارثـة إنسـانية     يف ذلك مباالشرقي من البلد، 
. كمـا شـدد عـدد مـن     )٤٨(يف منطقيت كيفو الشمالية واجلنوبيـة 

ــامج   املــتكلمني علــى ضــرورة إ  يــالء اهتمــام عاجــل بتنفيــذ برن
  .)٤٩(فعال لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

 اجمللـس ويف اجللسة، وجـه الـرئيس (األرجنـتني) انتبـاه       
وطُـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت،  ؛)٥٠(إىل مشـــروع قـــرار

قـرر  )، الذي ٢٠٠٠( ١٢٩١بوصفه القرار  باإلمجاعواعتمد 
ال تـزال   الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريةأن احلالة يف  اجمللسفيه 

جـاء  تشكل خطرا على السالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة، و   
 فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

__________ 

  .١٤الصفحة  نفسه، املرجع  )٤٦(  
(فرنســـا)؛  ٤(ناميبيـــا)؛ والصـــفحة  ٣الصـــفحة  نفســـه، املرجـــع  )٤٧(  

(جامايكـــا)؛  ٧(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة    ٥والصـــفحة 
  (األرجنتني). ١٥(هولندا)؛ والصفحة  ٩والصفحة 

ا)؛ (فرنســـ ٤(ناميبيـــا)؛ والصـــفحة  ٣الصـــفحة  نفســـه، املرجـــع  )٤٨(  
ــتني)؛  ١٤(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٥والصــفحة  (األرجن
  (الربتغال بالنيابة عن االحتاد األورويب). ١٨والصفحة 

 ١٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٥الصــفحة  نفســه، املرجــع  )٤٩(  
  (الربتغال). ١٧)؛ والصفحة املتحدة الواليات(

  )٥٠(  S/2000/143.  

ــرر   ــة منظمــة    يق ــة بعث ــد والي ــممتدي ــةيف  املتحــدة األم  مجهوري
  ؛٢٠٠٠ /أغسطسآب ٣١حىت  الكونغو الدميقراطية

ــأذن   ــة لتشــمل عــددا يصــل إىل     ي ــر ٥ ٥٣٧بتوســيع البعث دا ف
 األمـني مراقـب، ويطلـب إىل    ٥٠٠عسكريا، مبن فـيهم عـدد يصـل إىل    

أن يوصي فورا بأي احتياجات مقبلة من القـوات قـد نلـزم لتعزيـز      العام
  محاية القوة؛

 ٤أن يتم النشر التـدرجيي لألفـراد املشـار إليـه يف الفقـرة       يقرر  
ــرى   ــىت ي ــنيم ــام األم ــار يف     الع ــن االنتش ــيتمكنون م ــة س ــراد البعث  أن أف

مواقعهم احملددة واالضـطالع مبهـامهم، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف       
، يف ظــل ظــروف مناســبة وبتعــاون مــن األطــراف، وبعــد أن    ٧الفقــرة 

يتلقى تأكيدات قويـة وموثوقـة يف هـذا الصـدد مـن األطـراف يف اتفـاق        
على علـم هبـذا    اجمللسإبقاء  العام األمنيوقف إطالق النار، ويطلب إىل 

  الشأن؛
أن تنشــئ البعثــة هــيكال مشــتركا مــع اللجنــة العســكرية  يقــرر  

يكفــل التعــاون  العــام ألمــنياملشــتركة خاضــعا لســلطة املمثــل اخلــاص ل 
الوثيــق خــالل فتــرة نشــر البعثــة، وان يكــون هلمــا مقــر مشــترك، ودعــم  

  وهياكل إدارية مشتركة؛
 األمــم، إذ يتصــرف مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق يقــرر  
للبعثــة أن تتخــذ اإلجــراءات الضــرورية، يف منــاطق   جيــوز أنــه، املتحــدة

انتشــار كتائــب املشــاة التابعــة هلــا، وحســبما تــرى يف حــدود قــدراهتا،    
وأفراد اللجنة العسكرية املشتركة واملرافق  املتحدة األممحلماية موظفي 

ــة تنقــل     ــة أمــن وحري واملنشــآت واملعــدات يف املواقــع املشــتركة، وكفال
  يني الذين حيدق هبم هتديد بالعنف اجلسدي.أفرادها، ومحاية املدن

ــؤرخ   ــرر املـــ ــايوأيار ٥املقـــ (اجللســـــة  ٢٠٠٠ /مـــ
  بيان من الرئيس): ٤١٣٥

 /مــــــايوأيار ٥يف  املعقــــــودة )٥١(٤١٣٥يف اجللســــــة   
، )٥٢(اجمللـس ، أدىل الرئيس (الصـني) ببيـان بالنيابـة عـن     ٢٠٠٠

  :اجمللسجاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن 
__________ 

 /أبريلنيسـان  ٢٥جلسة خاصـة يف  املعقودة ك ٤١٣٢يف اجللسة   )٥١(  
ــتمع ٢٠٠٠ ــس، اسـ ــني     اجمللـ ــوار بـ ــر احلـ ــن ميسـ ــة مـ إىل إحاطـ

بتعليقــات وطرحــوا  اجمللــساألطــراف الكونغوليــة. وأدىل أعضــاء 
الكونغـــو  مجهوريـــةأســـئلة فيمـــا يتصـــل باإلحاطـــة. وأدىل ممثـــل 

  ببيان. الدميقراطية
  )٥٢(  S/PRST/2000/15.  
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اء جتدد املعارك بني القـوات األوغنديـة   عن بالغ قلقه إز يعرب  
  ؛نغاين، مجهورية الكونغو الدميقراطيةاوالرواندية يف كيس

ــأن      يطالــب   ــورا، وب ــة األخــرية ف بوقــف هــذه األعمــال القتالي
نغاين، من جديد، التـزامهم بعمليـة   ايؤكد املشاركون يف القتال يف كيس

  ؛الصلةلوساكا، وبأن ميتثلوا جلميع قرارات جملس األمن ذات 
أن أعمال العنف هـذه تنتـهك بصـورة مباشـرة اتفاقـات       يعترب  

نيســـان/أبريل  ٨لوســـاكا؛ وخطـــة كمبـــاال لفـــض االشـــتباك املؤرخـــة  
  .٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٤؛ واتفاق وقف إطالق النار املؤرخ ٢٠٠٠

(اجللســـة  ٢٠٠٠/يونيـــه حزيران ٢املقـــرر املـــؤرخ 
  ): بيان من الرئيس٤١٥١

ــة    ــودة يف امل ٤١٥١يف اجللســـــ ــايو  ١٧عقـــــ أيار/مـــــ
الزيــارة تقريــرا عــن  أعمالــهاجمللــس يف جــدول  أدرج، ٢٠٠٠

ــو     ــة الكونغـ ــة جملـــس األمـــن إىل مجهوريـ ــا بعثـ الـــيت قامـــت هبـ
ــرة   ــة يف الفتــ ــايو  ٨ إىل ٤الدميقراطيــ ويف  .)٥٣(٢٠٠٠أيار/مــ

، قالــت بعثــة اجمللــس إن ٢٠٠٠أيار/مــايو  ١١التقريــر املــؤرخ 
ــذي مت ت  إطــالقوقــف  ــار، ال ــع يف  الن ــاق املوق  ٨دشــينه باالتف

ــدأ ســريانه يف   ــل، رغــم   ١٤نيســان/أبريل وب ــهنيســان/ أبري  أن
يظل اتفاقـا هشـا، يشـكل منطلقـا أساسـيا هامـا لصـنع السـالم         

ــتقبل.  جتـــدد القتـــال بـــني   إىل اجمللـــس بعثـــة وأشـــارتيف املسـ
أيار/مــايو،  ٥نغاين يف اوغنديــة والروانديــة يف كيســألالقــوات ا
اإلقلـيم  النـار يف   إطـالق نتهاكات لوقـف  حدوث ا أن وأفادت

بــني أطــراف الصــراع.  االســتوائي ال ميثــل انقطاعــا لالتصــال 
ــارةويف  ــود حفـــظ الســـال  إىل إشـ ــاز جنـ ــزامبيني يف احتجـ م الـ

ينبغـي أال يسـمح لسـرياليون     أنه اجمللس بعثة أكدتسرياليون، 
الـدويل فيمـا يتصـل مبسـؤوليته      بأن تلبـد بـالغيوم صـفو اجملتمـع    

كمـا   .ورية الكونغو الشعبية وقدرته علـى التـأثري هنـاك   يف مجه
بأن يتحدث األمني العام، قبل اختاذ قـراره   اجمللسبعثة  أوصت

النـــهائي، مـــع كـــل طـــرف مـــن أطـــراف لوســـاكا، ويطلـــب   
 التزامهم الذي ال لبس فيه مبساعدة نشر املرحلة الثانية املزمـع 

__________ 

  )٥٣(  S/2000/416.  

ــة ــة  مــــن بعثــ ــممنظمــ ــدة األمــ ــو  مجهوريــــةيف  املتحــ الكونغــ
، وخيترب التزامهم باحملافظة على وقف إطالق النـار،  الدميقراطية

منـهم بـدعم املرحلـة الثانيـة مـن البعثـة        ويلتمس التزاما راسـخا 
 اجمللـــس بعثـــة وأشـــارت .يف امليـــدان بشـــىت الوســـائل املمكنـــة

ــذلك  ــاطق    أن إىلكـ ــانغاين واملنـ ــكري يف كيسـ ــاط العسـ النشـ
إطــالق النــار، انتــهاك واضــح التفــاق وقــف   احمليطــة هبــا هــو 

علـــى الـــدور اهلـــام الـــذي اضـــطلعت بـــه يف تـــرويج  وأكـــدت
اإلعالن املشترك بشأن جتريد كيسانغاين من السالح، الصـادر  

ومـع التأكيـد    .أيار/مـايو  ٨حكـوميت أوغنـدا وروانـدا يف     عـن 
 لوسـاكا  أن يتحقق تفاعــــل بـني عمليـــــيت   جمددا على ضرورة 

ينبغـي   أنـه عـن اعتقادهـا    اجمللـس  بعثـة  أعربـت واألمم املتحدة، 
أن يتألف اهليكل األساسي ملراقبة وقف إطالق النار من البعثـة  

املشتركة على أن تعمال معـا يف مقـر واحـد     واللجنة العسكرية
ينبغـي معاجلـة الشـرط الـذي      أنـه  اجمللسبعثة  وأفادتمشترك. 

تضمنه اتفـاق لوسـاكا بشـأن عمليـة نــزع السـالح والتسـريح        
عنـدما جتتمـع   وإعادة اإلدماج وإعادة التـوطني  وإعادة التوطني 

ــه. واعترفـــت  ا ــية يف نيويـــورك يف حزيران/يونيـ للجنـــة السياسـ
كــذلك بــأن هنــاك حاجــة إىل الوقــت وإىل نشــر    اجمللــس بعثــة

قــوات حفــظ الســالم خــارج نطــاق املرحلــة   أكــرب عــدد مــن
االنكبــاب علــى التفاصــيل حــىت   ينبغــي أنــه وأكــدتالثانيــة، 

 ثقــة مــن إيــالء االهتمــام هليكــل لوســاكا تكــون األطــراف وا
احلـوار بـني    أمهية إىل أيضااالنتباه  اجمللسبأكمله. ولفتت بعثة 

بإنشاء فريق خـرباء علـى وجـه     وأوصتالكونغولية،  األطراف
ــتغالل    ــألة االسـ ــر يف مسـ ــواالة النظـ ــرعة ملـ ــانوين السـ غـــري القـ

  الطبيعية. للموارد
، وممثلـو  لـس اجملويف اجللسة، أدىل ببيانات كل أعضاء   

ــوانا و  ــر وبوتس ــةاجلزائ ــة  مجهوري ــو الدميقراطي ــان  الكونغ والياب
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 )٥٤(وباكســــتان والربتغــــال (بالنيابــــة عــــن االحتــــاد األورويب) 
ورواندا وجنوب أفريقيا وسوازيلند ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة    

  .)٥٥(وزامبيا وزمبابوي
ــة     ــدة إىل  اجمللـــسوعـــرض رئـــيس بعثـ ــةاملوفـ  مجهوريـ

) تقرير البعثة، وقـال إن  املتحدة الواليات( قراطيةالكونغو الدمي
أن مـا يتخـذه اجمللـس    كانـت تعتقـد بإمجـاع اآلراء     اجمللسبعثة 

مــن قــرارات وإجــراءات يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال   
ــيت جتــري يف     ينبغــي ــاحلوادث اخلطــرية واملفزعــة ال ــأثر ب أن يت

ــرياليون. ورأى  ــد    أنسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــر بعثـ ة يف نشـ
 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف ظـروف مناسـبة مـن األمـن       

ال ميكـن   أنـه  إىل أشـار  أنوالتعاون ميثل أولوية رئيسـية. وبعـد   
إىل  تصـل قـوات البعثـة    أننزع السالح يف كيسانغاين إال بعـد  

نشـــر القـــوات قبـــل اجلـــدول الـــزمين للنشـــر  إىلاملدينـــة، دعـــا 
ع املشــتركة بــني اللجنــة حــل مســالة املواقــ أمهيــة وأكــد. األويل

العسكرية املشتركة والبعثة، وضـرورة احلـوار الـوطين، وجنـاح     
 أخـريا  وأشـار . اإلدمـاج  وإعـادة نـزع السـالح والتسـريح     محلة
ضـــرورة مواصـــلة حبـــث االرتبـــاط بـــني اســـتغالل املـــوارد   إىل

  .)٥٦(الطبيعية واستمرار الصراع
مـا  وشدد معظم املتكلمني على أمهية احلوار الـوطين في   

بني أطراف الصراع، وأعربـوا عـن تأييـدهم مليسـر احلـوار بـني       
األطراف الكونغولية، وعـن أملـهم يف تسـوية اخلالفـات حـول      

  مكان إجراء احلوار.
__________ 

بلغاريــا وبولنــدا وتركيــا واجلمهوريــة  لبيــان كــل مــن  ا إىلانضــم   )٥٤(  
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

  ومالطة والنرويج وهنغاريا.
ُدعي ممثل اجلماهريية العربية الليبية إىل املشـاركة، ولكنـه مل يـدل      )٥٥(  

  ببيان.
  )٥٦(  S/PV.4143 ٧إىل  ٢، الصفحات.  

اتفــاق فــك ورحــب املتكلمــون بالتقــدم الــذي حققــه    
، وتوقيـــع اتفـــاق مركـــز   نيســـان/أبريل ٨االشـــتباك املـــؤرخ  

ــزمين  ــدول الــ ــوات، واجلــ ــرح النســــح القــ ــوات املقتــ اب القــ
ــة،    ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة مـــن مجهوريـ ــة واالوغنديـ الروانديـ

عـن   وأعربـوا التوصيات الواردة يف تقرير بعثـة اجمللـس.    وأيدوا
احلالـة   إىلينبغـي النظـر    أنـه اتفاقهم مـع رئـيس بعثـة اجمللـس يف     
على ضوء الوقائع املوضـوعية   يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

سـرعة نشـر املرحلـة الثانيـة مـن البعثـة،        إىل، ودعـوا  اخلاصة هبا
 وإعـادة التوطني  وإعادةوتنفيذ برنامج نزع السالح والتسريح 

، وحل مسألة املواقع املشـتركة بـني اللجنـة العسـكرية     اإلدماج
وجـوب التحقيـق يف مجيـع    املشتركة والبعثة. كمـا حثـوا علـى    

 حـاالت انتـهاك القـانون اإلنسـاين واالنتـهاك اجلسـيم حلقـوق       
نسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وحماكمة املسـؤولني  اإل

متكلمون عن ارتياحهم العتـزام اللجنـة    وأعربعن ارتكاهبا. 
العســكرية املشــتركة االجتمــاع يف نيويــورك يف حزيران/يونيــه  

ــس،     ــيس اجملل ــن رئ ــدعوة م ــدواب ــددا  وأك ــةجم انســحاب  أمهي
  ية.من مجهورية الكونغو الدميقراط األجنبيةالقوات 
بإنشـاء فريـق    اجمللـس وأيد عدة متكلمني توصـية بعثـة     

خــرباء بشــأن االســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة يف       
  .)٥٧(الكونغو الدميقراطية مجهورية
وفيما يتصل بنشر البعثـة مسـتقبال، حـذر ممثـل ناميبيـا        

أي تــأخري إضــايف يف وصــول املــراقبني العســكريني إىل   أنمــن 
ساء تفسريه ويسـتغله أعـداء   الدميقراطية قد ُي الكونغو مجهورية

ممــثال ماليزيــا واالحتــاد الروســي  أيــدو .)٥٨(الســالم يف الكونغــو
__________ 

ــه،ن املرجـــــع  )٥٧(   ــدة)؛  ٩إىل  ٧الصـــــفحات  فســـ ــة املتحـــ (اململكـــ
 ١٥ و ١٤(فرنســـــا)؛ والصـــــفحتان   ١٢إىل  ٩والصـــــفحات 

(بنغالديش)؛ والصـفحات   ١٩إىل  ١٧(أوكرانيا)؛ والصفحات 
، الصــفحتان S/PV.4143 (Resumption 1)(ناميبيــا)؛ و ٢٣و ٢٢
  (زمبابوي). ١٣إىل  ١١(الربتغال)؛ والصفحات  ٩و ٨

  )٥٨(  S/PV.4143٢٢صفحة ، ال.  
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التوصية اليت تفيد بأنه ينبغي لألمني العام، قبل أن يتخـذ قـراره   
بشـأن  مـن أطـراف لوسـاكا     النهائي، أن يتكلم مع كل طـرف 

ــى  احل ــوات  يف  هتممســاعدصــول عل ــظنشــر ق يف  الســالم حف
. وقــال ممثــل اجلزائــر إن   )٥٩(الدميقراطيــة مجهوريــة الكونغــو 

بعثـة علـى جنـاح السـرعة وبصـورة      الانتشار املرحلة الثانية مـن  
ــا زال يعـــد أولويـــة مطلقـــة أكثـــر مـــن أي   وقـــت  متكاملـــة مـ

ويف ضــوء جتربــة ســرياليون، أعــرب ممثــل بــنغالديش  )٦٠(مضــى
ومـــن الواضـــح أننـــا نواجـــه اعتبـــارين عـــن اعتقـــاده أن هنـــاك 

، سرعة نشر البعثـة مـن أجـل صـون عمليـة      أوالمتضادين مها، 
ــا، ضــرورة تــأمني أفــراد حفــظ الســالم وجتنــب     الســالم، وثاني

إحدى أكثر املهـام إحلاحـا   وأكد ممثل أوكرانيا أن  .)٦١(إذالهلم
هـــي احليلولـــة دون أن تـــؤثر التطـــورات يف ســـرياليون مـــن أن 

يف مجهوريـة   يكون هلا تأثريا سـلبيا علـى وجـود األمـم املتحـدة     
الكونغــــو  مجهوريــــة. ودعــــا ممثــــل )٦٢(الكونغــــو الدميقراطيــــة

ــة إىل االنتشــار الســريع  إىل االنتقــال  املتحــدة األمــم الدميقراطي
 للمرحلة الثانيـة مـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة إىل مجهوريـة       

، وأشــار إىل أن الــرئيس كــابيال قــد أكــد  الكونغــو الدميقراطيــة
ومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   ألعضاء بعثة اجمللس أن حك
  .)٦٣(هذا االنتشار لن ختلق أية عقبات أمام

مــا اعتــربه وفــده عــدم   إىلولفــت ممثــل كنــدا االنتبــاه    
البعثـة واملـوارد املتاحـة     إىلاملواءمة الكافية بني الواليـة املسـندة   

تـوخى احلكمـة يف اإلنفـاق    ’’هلا، ووصف ذلك بأنه مـن قبيـل   
يف  ‘‘وتنفق بتهور علـى األشـياء الثمينـة    على األشياء الرخيصة

البعثــة تفتقــر  أنيف ســرياليون. ورأى  األخــريةضــوء األحــداث 
__________ 

(االحتــاد  ١٩(ماليزيــا)؛ والصــفحة  ١٦الصــفحة  نفســه، املرجــع  )٥٩(  
  الروسي).

  .٣٠الصفحة  نفسه، املرجع  )٦٠(  
  .١٧الصفحة  نفسه، املرجع  )٦١(  
  .١٤الصفحة  نفسه، املرجع  )٦٢(  
  .٣٣الصفحة  نفسه، املرجع  )٦٣(  

القدرة حىت على حتقيـق العناصـر الرئيسـية لواليتـها. وقـال       إىل
إن املواءمة الكافية بني الواليـة واملـوارد ليسـت خيـارا ولكنـها      

 جملـــس أن إىلممثـــل باكســـتان  وأشـــار .)٦٤(ضـــرورة تشـــغيلية
)، وبالتصرف مبوجب الفصـل  ٢٠٠٠( ١٢٩١األمن، بالقرار 

السـابع مــن امليثــاق، قـد أعطــى بعثــة منظمـة األمــم املتحــدة يف    
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واليــة شــاقة ختــول البعثــة مبهــام 

ــة ســرياليون،     ــا هــو احلــال يف بعث ــة  أن وأكــدصــعبة مثلم البعث
وباملثـل،   .)٦٥(ملهـام ينبغي أن جتهـز جتهيـزا مناسـبا للوفـاء هبـذه ا     

إن األمر جيب أال يقتصـر علـى تزويـد     أفريقياقال ممثل جنوب 
قوات األمم املتحدة بوالية مناسـبة تضـع يف االعتبـار األحـوال     

تزويــدها بــاملوارد  أيضــاالفعليــة يف منطقــة االنتشــار، بــل جيــب 
وتأييـدا لسـرعة نشـر البعثـة،      .)٦٦(املناسبة لالضـطالع بواليتـها  

ضرورة جتهيز البعثة مبا يلـزم  مايكا واجلزائر على شدد ممثال جا
  .)٦٧(للتصدي ملا قد حيدث

ــة    ــودة يف  ٤١٥١ويف اجللســ ــهحزيران ٢املعقــ  /يونيــ
 ،)٦٨(الــرئيس (فرنســا) ببيــان بالنيابــة عــن اجمللــس، أدىل ٢٠٠٠

  اجمللس: أن، أمورجاء فيه، ضمن مجلة 
هوريـة  بالتوصية اليت قدمتها بعثة اجمللس املوفـدة إىل مج  يرحب  

إنشــاء فريــق خــرباء معــين باالســتغالل غــري بالكونغــو الدميقراطيــة للقيــام 
ــو        ــة الكونغ ــروات جبمهوري ــن الث ــا م ــة وغريه ــوارد الطبيعي ــانوين للم الق

  الدميقراطية؛
  إىل األمني العام إنشاء هذا الفريق لفترة ستة أشهر؛ يطلب  
أن فـإن بإمكانـه    ،لكي يضطلع فريق اخلرباء بواليتـه  أنه يؤكد  

ــدعم    ــى ال ــة     اللوجســيتحيصــل عل ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــن بعث م
__________ 

  .٢١الصفحة  نفسه، املرجع  )٦٤(  
  )٦٥(  S/PV.4143 (Resumption 1)٣فحة ، الص.  
  .٥الصفحة  نفسه، املرجع  )٦٦(  
  )٦٧(  S/PV.4143  ــفحة ــفحة   ٢٦، الصـــــ ــا)؛ والصـــــ  ٣١(جامايكـــــ

  (اجلزائر).
  )٦٨(  S/PRST/2000/20.  
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الكونغو الدميقراطية، وأن يقوم بزيارات إىل خمتلف بلـدان املنطقـة، وأن   
  يقوم، إذا لزم األمر، بزيارات للبلدان املعنية األخرى؛

إىل األمــني العـام أن يعــني أعضــاء الفريـق علــى أســاس    يطلـب   
  ، وحيادهم، ومعرفتهم باملنطقة دون اإلقليمية.اخلربة املهنية للمرشحني

(اجللســة  ٢٠٠٠ /يونيــهحزيران ١٦املقــرر املــؤرخ 
  )٢٠٠٠( ١٣٠٤القرار ): ٤١٥٩

ــة  ــودة  ٤١٥٦يف اجللســ ــهحزيران ١٥يف املعقــ  /يونيــ
 الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــة، أدىل ببيانـــات ممثلـــو ٢٠٠٠

ــاتو ــدة الواليـ ــيس ال املتحـ ــفته رئـ ــدا بصـ ــل أوغنـ ــة ، وممثـ لجنـ
  .)٦٩(النار إطالقالسياسية لتنفيذ اتفاق لوساكا لوقف 

 إىل فأشـار وتكلم الرئيس (فرنسا) بالنيابة عن اجمللس، 
النــار،  إطــالقبعــد عــام مــن توقيــع اتفــاق لوســاكا لوقــف  أنــه

القتال يف كيسانغاين، وال يزال القتال مسـتمرا   أعمالاندلعت 
بصـفة خاصـة، جـاء    يف املقاطعة االستوائية ويف منطقة كيفو. و

كصــدمة  وأوغنــدااســتئناف القتــال يف كيســانغاين بــني روانــدا 
يف اختاذ القـرارات الالزمـة    أملهعن  وأعربللمجتمع الدويل. 

شــعب مجهوريــة    إىلالســالم   وإعــادةلتنفيــذ اتفــاق لوســاكا   
كلفـة   أن إىل وأشـار . أفريقيـا الكونغو الدميقراطيـة وإىل وسـط   
، لبشــرية ترتفــع علــى الــدوام هــذا الصــراع مــن حيــث احليــاة ا 

__________ 

ُدعي إىل املشاركة كل مـن ممثلـي أنغـوال واجلزائـر وروانـدا وزامبيـا         )٦٩(  
ــيس   ــابوي، ورئ ــو،    وزمب ــر الكونغ ــة حبركــة حتري ــات اخلارجي العالق

حركــة  –لكونغــويل مــن أجــل الدميقراطيــة  رئــيس وفــد التجمــع ا و
الكونغــــو  مهوريــــةواملمثــــل اخلــــاص لالمــــني العــــام جل  التحريــــر،
ــة ــة   الدميقراطيـ ــر ممثلـ ــدلوا ببيانـــات. وكانـــت اجلزائـ ، ولكنـــهم مل يـ

ــرئيس احلــايل ملنظمــة الوحــدة    بــ ــر، ال ــرئيس اجلزائ املبعوث اخلــاص ل
كانــت تــها؛ ونائــب وزيــر خارجي؛ وكانــت أنغــوال ممثلــة باألفريقيــة
وزير الدولـة للشـؤون اخلارجيـة    ب ممثلة الكونغو الدميقراطية مجهورية

ورئيس  تهاوزير خارجيفيها؛ وكانت ناميبيا ممثلة ب والتعاون الدويل
ــة  ــة العام ــوزير   اجلمعي ــة ب ــدا ممثل ــاون  ؛ وكانــت روان ــة والتع اخلارجي

وزير الدولة للشؤون اخلارجيـة  فيها؛ وكانت أوغندا ممثلة ب اإلقليمي
وزير شـؤون رئاسـة   ها؛ وكانـت زامبيـا ممثلـة بـ    تعاون اإلقليمي فيوال

  .العام األمنيها. كما حضر اجللسة اجلمهورية في

الغـذاء.   إىلعـدد املشـردين وحاجتـهم     إزاءعن القلـق   وأعرب
ــوطين،   إىلوانتقــل  ــأعربمســألة احلــوار ال لعــدم  أســفهعــن  ف

ــر    ــة مـــع ميسـ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــة مجهوريـ ــاون حكومـ تعـ
يف ذلـــك البلـــد  األمـــنانعـــدام  أن إىل أخـــريا وأشـــاراحلـــوار. 
نيــة يعــرقالن نشــر بعثــة منظمــة حســن ال إىل األطــرافوافتقــار 

األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهو ما يتنـاىف  
املظاهر األخـرية للعـداء   مع االلتزامات املعلنة. ووصف كذلك 

  .)٧٠(غري مقبولة بأهناللبعثة يف كينشاسا 
بعثـــة اجمللـــس  أن إىلممثـــل الواليـــات املتحــدة   وأشــار   
أيار/مـايو كانـت حتمـل معهـا ثقـل       يف شـهر  أفريقيا إىلاملوفدة 

ــم املتحــدة   ــبحريات الكــربى.    إىلاألم ــة ال ــربمنطق ــن  وأع ع
ــفه ــتئناف  أسـ ــالالسـ ــدا    أعمـ ــني روانـ ــال بـ ــداالقتـ يف  وأوغنـ

حيـث تفـاوض    ،كيسانغاين، الذي وصفه بأنه أمـر ال مـربر لـه   
ــأن وقـــف   ــن بشـ ــالقجملـــس األمـ ــار يف  إطـ ــايو.  ٨النـ أيار/مـ

القـوات   النسـحاب األولوية  ءإعطايف حني ينبغي  أنه وأضاف
ــا      ــانغاين، كم ــة كيس ــن منطق ــة م ــة واألوغندي  أوصــىالرواندي

ووقـف   األجنبيـة األمني العام، فإنه جيب سحب كافة القـوات  
اجلماعات اليت مل توقع اتفاق لوسـاكا،   إىلاملساعدات املقدمة 

ــيات      ــابقة وميليشـ ــة السـ ــلحة الروانديـ ــوات املسـ ــة القـ وخباصـ
السـتمرار حكومـة    أسـفه كـذلك عـن    بوأعر. اإلنتراهاموي 

ــة يف رفــض االشــتراك يف حــوار     ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
الكونغولية والتعاون مع ميسر احلوار، وهو ما ميكـن   األطراف

ــة لوســاكا للســالم.   ــاره هجومــا علــى عملي ــهو اعتب إذا  قــال إن
كانت هناك خالفـات بـني أي أطـراف واملُيسِّـر، فلتحـل تلـك       

  .)٧١(اخلالفات
__________ 

  )٧٠(  S/PV.4156 ٥إىل  ٣، الصفحات.  
  .١٢إىل  ٧الصفحات  نفسه، املرجع  )٧١(  
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وتكلــم ممثــل أوغنــدا بصــفته رئــيس اللجنــة السياســية     
ــاق      ــاق لوســاكا، فأشــار إىل اســتمرار ســريان االتف ــذ اتف لتنفي
بغض النظـر عـن االنتـهاكات املختلفـة لـه. فتلـك االنتـهاكات        
قد حدثت إىل حد كبري ألن اآللية اليت أنشأها االتفـاق إلدارة  

أشـار إىل أنـه   اليوم تشـغيال تامـا. و   عملية التنفيذ مل ُتشغل حىت
بعــد النــهج شــديد احلــذر الــذي اتبعتــه األمــم املتحــدة يف أول   

، جـاءت البعثـة الـيت أوفـدها     التنفيـذ  األمر ملشاركتها يف عمليـة 
لتـؤذن ببـدء شـراكة     الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة إىل  اجمللس

جادة مع اللجنة السياسية. وتوقع أن يبدأ اإلفـراج عـن أسـرى    
هنايـة األسـبوع. وسـيعقب ذلـك فـض       احلرب وتبـادهلم حبلـول  

أن تتحقـق البعثـة مـن املعلومـات     االشتباك بني القوات، مبجرد 
. وأشار إىل أنه يف حني توجد حتـديات  اليت يقدمها كل طرف

ــه      ــذ اتفــاق لوســاكا، فــإن التحــدي الــذي ميثل ــة أمــام تنفي هائل
القتال بني القـوات الروانديـة واالوغنديـة يف كيسـانغاين قـد مت      

خالل قيام اللجنة السياسـية بـدعوة الطـرفني إىل إهنـاء      حله من
مــــن القتــــال وتنفيــــذ االتفــــاق املتعلــــق بتجريــــد كيســــانغاين 

  .)٧٢(السالح
إىل  اجمللـس  الكونغو الدميقراطية مجهوريةوطمأن ممثل   

أنــه أن حكومتــه ملتزمــة باتفــاق لوســاكا. غــري أنــه حــذر مــن   
ــت ا      ــا بقي ــيس بوســع أحــد أن يضــمن النتيجــة إذا م ــوات ل لق

 الكونغو الدميقراطية مجهوريةاألجنبية يف البلد. وأكد على أن 
ــة ذات     ــه مــن الضــروري هلــا، كدول ــة، غــري أن حباجــة إىل البعث
سيادة، أن ُتخطر حكومتها بتحركـات كـل الطـائرات التابعـة     
لألمم املتحدة. وفيما يتعلق بـاحلوار بـني األطـراف الكونغوليـة     

ــه    ــن أن حكومت ــا   وميســر احلــوار، أعل ــن األســباب م ــديها م ل
يدعوها لالعتقاد بأن الكيفية اليت يتجسد هبـا ذلـك التيسـري مل    

العملية. ولذلك، فقـد طلبـت    تعد تتالءم مع إحراز النجاح يف
حكومته من منظمة الوحدة األفريقية تعيني ميسر آخـر يكـون   

__________ 

  .٧و ٦الصفحتان  نفسه، املرجع  )٧٢(  

مبقدوره تيسري احلوار بني كافة األطراف الكونغولية. وأخـريا،  
ىل التعجيل بعملية السالم، علـى سـبيل املثـال مـن     إ اجمللسدعا 

  .)٧٣(خالل ربط املرحلتني الثانية والثالثة لنشر البعثة
 /حزيــــران ١٦املعقــــودة يف  )٧٤(٤١٥٩ويف اجللســــة   

، أدىل ببيانات ممثال تونس وأوغندا، الـذي تكلـم   ٢٠٠٠ يونيه
  .)٧٥(بصفته رئيس اللجنة السياسية

يف  اجتمعـت اللجنـة   وأفاد رئيس اللجنـة السياسـية أن    
ــورك يــومي      ــس األمــن يف نيوي ــتركة مبجل  ١٦و ١٥دورة مش

تنفيذ اتفاق وقف إطـالق   تواستعرض ،٢٠٠٠حزيران/يونيه 
األمـم املتحـدة يف مجهوريـة    منظمـة  النار؛ وشروط انتشار بعثة 

الكونغو الدميقراطيـة؛ ونـزع سـالح أفـراد اجلماعـات املسـلحة       
إدمــــاجهم؛ واحلالــــة وتســــرحيهم وإعــــادة توطينــــهم وإعــــادة 

وبعــد التأكيــد  .ةالكونغوليــاألطــراف بــني  ؛ واحلــواراإلنســانية
بوصــفه الوســيلة جمــددا علــى التــزام األطــراف باتفــاق لوســاكا 

، أحاطـت اللجنـة   حـل سـلمي ودائـم    الصـاحلة إلجيـاد  الوحيدة 
علما بالتدابري الـيت اختـذت للتصـدي النتـهاكات وقـف       اجمللس

 اختذهتا رواندا وأوغندا السـتعادة  إطالق النار، واخلطوات اليت
ــة كيســانغاين،    ــة إىل منطق ــة الطبيعي ــااحلال ــك  مب ســحب يف ذل

 ١٦قواهتمـــــا مـــــن كيســـــانغاين الـــــذي كـــــان قـــــد بـــــدأ يف 
علــى التعجيــل  اجمللــس. وحثــت اللجنــة كــذلك /يونيــهحزيران

__________ 

  .١٤إىل  ١٢الصفحات  نفسه، املرجع  )٧٣(  
، املعقــودتني كجلســتني خاصــتني  ٤١٥٨و ٤١٥٧ يف اجللســتني  )٧٤(  

، أجريــت مناقشــات صــرحية ٢٠٠٠ /يونيــهحزيران ١٦و ١٥يف 
 اتفـاق ، وأعضاء اللجنة السياسية لتنفيذ اجمللسوبناءة بني أعضاء 

، وكـذلك مـع زامبيـا، وممثـل رئـيس      النـار  إطـالق لوساكا لوقف 
 مهوريـة منظمة الوحدة األفريقية، واملمثل اخلاص لالمني العـام جل 

  .الكونغو الدميقراطية
كانت أوغندا ممثلـة بـوزير الدولـة للشـؤون اخلارجيـة والتعـاون         )٧٥(  

  اإلقليمي.
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بنشر البعثة وتوفري املوارد الكافيـة مليسـر املفاوضـات السياسـية     
  .)٧٦(غوليةبني األطراف الكون

ــونس إىل     ــل ت ــة الإن نشــر وأشــار ممث ــة ب يتســمبعث أمهي
، وقــال إن كــربى لتنفيــذ اتفــاق لوســاكا لوقــف إطــالق النــار  

  .)٧٧(تونسية جاهزة لالنتشاروحدة دعم هناك 
وجـــه الـــرئيس (فرنســـا) انتبـــاه ويف اجللســـة نفســـها،   
ــس ــرار  اجمللــ ــروع قــ ــرح ؛ )٧٨(إىل مشــ ــرار  وطُــ ــروع القــ مشــ

ــد   ــويت، واعتمـــ ــاعباللتصـــ ــرار   إلمجـــ ــفه القـــ  ١٣٠٤بوصـــ
، إذ )، الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور، أن اجمللـس     ٢٠٠٠(

  :يتصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاق
بــأن تنســحب القــوات األوغنديــة والروانديــة وقــوات  يطالــب  

ــورا       ــا مــن اجلماعــات املســلحة ف ــة املســلحة وغريه املعارضــة الكونغولي
من مجيع أطـراف اتفـاق وقـف     وبصورة كاملة من كيسانغاين، ويطلب

ــة مرتوعــة       ــة وضــواحيها منطق ــة جعــل املدين ــرام عملي ــار احت إطــالق الن
  السالح؛

أن تسـحب أوغنـدا وروانـدا، اللتـان انتـهكتا      ب يطالب كذلك  
سيادة مجهورية الكونغو الدميقراطية وسـالمتها اإلقليميـة، مجيـع قواهتمـا     

ابــلَ كــل مرحلــة مــن أن ُتقو ؛مــن إقلــيم مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
مراحل االنسحاب تنجزها القوات األوغنديـة والروانديـة بـإجراء مماثـل     

أن ُينـهى  و من جانب األطـراف األخـرى وفقـا للجـدول الـزمين نفسـه؛      
يف إقلـيم مجهوريـة الكونغـو     كل وجود أو نشاط عسكري أجـنيب آخـر  

يطالب، يف هذا الصـدد، بـأن حتجـم مجيـع األطـراف عـن       و الدميقراطية؛
ــة فــض االشــتباك وانســحاب      ا ــأي عمــل هجــومي خــالل عملي ــام ب لقي

  القوات األجنبية؛
إىل األمني العام أن يبقي قيد االستعراض ترتيبات نشر  يطلب  

  موظفي بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
أطراف اتفاق وقف إطالق النار بأن تتعاون يف تيسري  يطالب  

منـاطق العمليـات الـيت يراهـا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام          نشر البعثة يف
  ضرورية؛

__________ 

  )٧٦(  S/PV.4159٣و ٢تان ، الصفح.  
  .٤الصفحة  نفسه، املرجع  )٧٧(  
  )٧٨(  S/2000/587.  

ينبغي حلكوميت أوغندا ورواندا دفـع تعويضـات عمـا     أنه يرى  
أحلقتاه بالسكان املدنيني يف كيسانغاين من خسائر يف األرواح وأضـرار  
باملمتلكات، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم تقييما لألضرار ُيسـتخدم  

 يد تلك التعويضات؛كأساس لتحد
للنظــر يف إمكــان اختــاذ تــدابري تفــرض   يعــرب عــن اســتعداده  

ــال        ــدم امتث ــم املتحــدة يف حــال ع ــاق األم ــا ملســؤوليته مبوجــب ميث وفق
  األطراف امتثاال تاما هلذا القرار.

(اجللســة  ٢٠٠٠ /أغســطسآب ٢٣املقــرر املــؤرخ 
  )٢٠٠٠( ١٣١٦القرار ): ٤١٨٩

 آب/ ٢٣يف املعقـــــــــــودة  )٧٩(٤١٨٩يف اجللســـــــــــة   
ــالة  أعمالـــهاجمللـــس يف جـــدول  أدرج، ٢٠٠٠أغســـطس  رسـ

إىل رئــيس جملــس  موجهــة ٢٠٠٠آب/أغســطس  ١٤مؤرخــة 
ويف تلــك الرســالة، ابلــغ األمــني  .)٨٠(األمــن مــن األمــني العــام

العام اجمللس باملنـاخ غـري املـوايت الـذي حـال دون نشـر البعثـة،        
أجـزاء   والذي اتسم بتواصل القتال على نطـاق واسـع يف عـدة   

مــن البلــد، والقيــود الصــارمة الــيت تضــعها احلكومــة وأطــراف   
للبعثــة، ورفــض احلكومــة الســماح  أخــرى علــى حريــة التنقــل

اجمللــس  بنشــر القــوات التابعــة لألمــم املتحــدة وفقــا لقــرارات  
ــة     ــورة البعثـ ــويه صـ ــلة لتشـ ــة املتواصـ ــاص، واحلملـ ــي اخلـ وممثلـ

ــة لوســاكا للســالم ُتمــر   أن وأوضــحوأفرادهــا.  يف هــذه  عملي
 الظروف مبرحلة تطرح حتديات بالغة الصعوبة، تقتضـي قـدرا  

ــيم لــيس مــن جانــب األطــراف املوقِّعــة      كــبريا مــن إعــادة التقي
عـن   وأعـرب . املتحـدة أيضـا   فحسـب، بـل مـن جانـب األمـم     

الدور الذي ميكـن أن تقـوم بـه البعثـة يف ظـل تلـك        أناعتقاده 
ــب      ــري واضــح، وطل ــزال غ ــر اجمل أنالظــروف ال ي ــس يف ينظ ل

__________ 

 /أغسـطس آب ٣املعقودة كجلسـة خاصـة يف    ٤١٨٣يف اجللسة   )٧٩(  
ــس، اســتمع ٢٠٠٠ ــ اجملل ــن إىل إحاط ــنية م ــام األم املســاعد  الع

 اجمللـس . وجرت مناقشة بناءة بني أعضـاء  السالم حفظلعمليات 
 مجهوريـــةواملبعـــوث اخلـــاص لـــرئيس  اإلنســـان حقـــوقووزيـــر 

  .الكونغو الدميقراطية
  )٨٠(  S/2000/799.  
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 ٣٠التمديــد املؤقــت لواليــة البعثــة ملــدة شــهر واحــد لغايــة        
من أجل مـنح وقـت كـاف لتقيـيم أثـر      ، ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب 

  .توصيات بناء على ذلك هذه التطورات اهلامة وصياغة
 ؛)٨١(مشروع قـرار  إىلووجه الرئيس (ماليزيا) االنتباه   

بوصـفه   باإلمجـاع وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد     
أمـور،  )، الذي جـاء فيـه، ضـمن مجلـة     ٢٠٠٠( ١٣١٦القرار 

  :أن اجمللس
ــرر   ــة حـــىت    يق ــة البعث ــد والي ــوبر   ١٥متدي تشــرين األول/ أكت
  ؛٢٠٠٠

أن هــذا التمديــد الفــين لواليــة البعثــة ُيقصــد بــه إتاحــة   يؤكــد   
الوقت الكايف لالضطالع مبزيد مـن األنشـطة الدبلوماسـية لـدعم اتفـاق      

ــار، ول  ــالق النـ ــتقبال ويف   وقـــف إطـ ــة مسـ ــة البعثـ ــر اجمللـــس يف واليـ نظـ
  التعديالت اليت ميكن إدخاهلا عليها؛

ــب   ــول     يطلـ ــس حبلـ ــدم إىل اجمللـ ــام أن يقـ ــني العـ  ٢١إىل األمـ
تقريــرا عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق وقــف   ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب 

إطالق النار وقرارات اجمللس ذات الصلة، وأن يقدم توصيات بشأن مـا  
  يتخذه اجمللس من إجراءات أخرى.ميكن أن 

(اجللســـة  ٢٠٠٠/ســـبتمرب أيلول ٧املقـــرر املـــؤرخ 
  بيان من الرئيس): ٤١٩٤

ــة    ــودة يف  ٤١٩٤يف اجللســـ ــبتمربأيلول ٧املعقـــ  /ســـ
على مستوى رؤساء الدول واحلكومات، فيمـا يتصـل    ٢٠٠٠
كفالـة اضـطالع جملـس األمـن بـدور فعـال يف       ’’املعنـون  بالبند 

، أدىل ‘‘اأفريقيـ  ن الـدوليني، وال سـيما يف  صــون السـلم واألمـ   
فيمـا يتصـل باحلالـة يف     اجمللـس الرئيس (مايل) ببيان بالنيابة عن 

جاء فيه، ضمن مجلة أمـور،   ،)٨٢(الكونغو الدميقراطية مجهورية
  :اجمللسأن 

مجيـــع أطـــراف الصـــراع إىل وقـــف األعمـــال القتاليـــة   يـــدعو  
وقـف إطـالق النـار وقـرارات     والوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاق لوساكا ل

  جملس األمن ذات الصلة؛
__________ 

  )٨١(  S/2000/823.  
  )٨٢(   S/PRST/2000/28  لإلطــالع علــى مــوجز للجلســة، انظــر .

  ، هاء.٣٧الفصل الثامن، القسم 

إىل التعجيــل بانســحاب القــوات األوغنديــة والروانديــة  يــدعو  
  وسائر القوات األجنبية من أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

ــدعو   ــة إىل أن تشــارك مشــاركة     ي ــراف الكونغولي ــع األط مجي
  كاملة يف عملية احلوار الوطين؛

ن استمرار األعمـال القتاليـة وعـدم تعـاون     أل يعرب عن أسفه  
  األطراف حيوالن دون حتقيق االنتشار الكامل للبعثة؛

األطــراف، وخباصــة حكومــة مجهوريــة الكونغــو  مجيــع  يــدعو  
  الدميقراطية، إىل التعاون بشكل فعال مع البعثة بغية إتاحة نشرها.

 ٢٠٠٠األول/أكتــوبر  تشــرين ١٣املقــرر املــؤرخ  
  )٢٠٠٠( ١٣٢٣لقرار ): ا٤٢٠٧(اجللسة 

تشــــــــرين  ١٣املعقــــــــودة يف  ٤٢٠٧يف اجللســــــــة   
التقريـر   أعمالهاجمللس يف جدول  أدرج، ٢٠٠٠األول/أكتوبر 

الرابع لألمني العام عن بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة   
 .)٨٣(٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢١الكونغو الدميقراطية املؤرخ يف 

جمللـس بأنـه رغـم اجلهـود الـيت      وابلغ األمني العـام، يف تقريـره، ا  
مســـارها، مل  إىلعمليـــة الســـالم  إلعـــادةبـــذهلا قـــادة املنطقـــة 

ــاق لوســاكا.       ــذ اتف ــدم يف تنفي ــن التق ــل م ــق ســوى القلي يتحق
وتوقف التقدم يف وضـع   النار ُينتهك باستمرار، إطالقفوقف 

 ٨خطـــــة فـــــض االشـــــتباك الـــــيت اعُتمـــــدت يف كمبـــــاال يف 
ــذ أواخــر    ــك من ــررت    نيســان/أبريل، وذل ــدما ق ــه عن متوز/يولي

حكومــــة مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة االنســــحاب مــــن 
. مــداوالت اللجنــة العســكرية املشــتركة بشــأن هــذا املوضــوع 

وعـالوة علـى ذلـك، كثفـت احلركـات املتمـردة مـن حماوالهتـا         
الرامية إىل تشـكيل جبهـة موحـدة معارضـة حلكومـة مجهوريـة       

هوريــة الكونغــو الكونغــو الدميقراطيــة. وشــككت حكومــة مج 
الدميقراطية مؤخرا يف صحة اتفاق لوساكا لوقف إطالق النـار  

األمني العام كذلك تراجـع اآلمـال    وأفادودعت إىل مراجعته. 
يف التنفيــذ املبكــر ألحكــام اتفــاق لوســاكا فيمــا يتعلــق بــاحلوار 
بـــني األطـــراف الكونغوليـــة، بســـبب رفـــض أحـــد األطـــراف   

__________ 

  )٨٣(  S/2000/888 ١٣١٦، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.(  
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القـــوات الروانديـــة  أن كـــذلك وأعلـــنالتعـــاون مـــع امليســـر. 
ــن كيســـ    ــحبت مـ ــة انسـ ــن مـــن  اواألوغنديـ نغاين، وإن مل يكـ

ــد انتشــارها يف       ــد أُعي ــوات ق ــذه الق ــت ه ــا إذا كان الواضــح م
ــاطق أخــرى. ولفــت االنتبــاه     تــدهور احلالــة اإلنســانية    إىلمن

ــة حقــوق اإلنســان،   ــة ملــدة    وأوصــىوحال ــة البعث ــد والي بتمدي
أن هذين الشـهرين  شهرين، وهو ما سيوضح جلميع األطراف 

ينبغي استغالهلما لكي تثبت األطراف بشكل جلـي إرادهتـا يف   
حتريـــك عمليـــة الســـالم إىل األمـــام وهتيئـــة الظـــروف الالزمـــة 

  للمرحلة الثانية من انتشار البعثة.
ويف اجللســـة، أدىل ببيانـــات ممثلـــو األرجنـــتني وكنـــدا   

  .)٨٤(املتحدة الوالياتووفرنسا وهولندا واململكة املتحدة 
انتــهاكات ’’كانــت هنــاك  أنــه إىلممثــل كنــدا  وأشــار  

النــار، ومل تكــن البعثــة قــادرة  إطــالقلوقــف  ‘‘واســعة النطــاق
يف منــاطق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  أفرادهــاعلــى نشــر 

املسـؤولية   أن وأكـد حيث تدعو احلاجة لوجود تلك القوات. 
ــو     ــة الكونغـ ــة مجهوريـ ــى حكومـ ــام األول علـ ــع يف املقـ  تقـ

دميقراطية عن حتريك عملية السالم مـرة أخـرى، وذلـك بـأن     ال
التزاماهتا املتكررة بالسماح للبعثة حبرية التنقل علـى   تنفذ أخريا

يـتعني علـى املـوقعني علـى      أنـه الوجه األكمل. كما شدد على 
األمـن لـن يوافـق علـى      اتفـاق لوسـاكا أن يـدركوا بـأن جملـس     

ع اللجنـة العسـكرية   عملية يكون فيها التعـاون مـع البعثـة أو مـ    
يســتخدم إلضــفاء الشــرعية  املشــتركة مســألة اختياريــة، أو أن

وباملثـل،   .)٨٥(على مكاسب حتققت عن طريق العدوان املسلح
يف حيـن ميكـن للبلـدان املسـامهة      أنـه أعلن ممثل اململكة املتحـدة  

 فـإن  عملياهتـا، بعثـة ومفهـوم   المركز نشر  أن تستعرضبقوات 
بعثــة غــري قــادرة علــى أداء    اليف أن  املشــكلة احلقيقيــة تكمــن  

__________ 

  )٨٤(  S/PV.4207الصفحة ،  
  )٨٥(  S/PV.4207،  ٤إىل  ٢الصفحات. 

ــها  ــراوظيفتـ ــاع   ل نظـ ــة األوضـ ــة إىل هتيئـ ــود الراميـ ــل اجلهـ فشـ
فــي ذلــك الصــدد، أعــرب    . وف)٨٦(هــاالصــحيحة لنشــر أفراد 

آخرون عن أسفهم لعـدم تـوفر ضـمانات ألمـن البعثـة وحريـة       
  .)٨٧(حتركاهتا، ولالنتهاكات اخلطرية لوقف إطالق النار

البعثـة ملـدة شـهرين، شـدد      وفيما يتعلق بتمديـد واليـة    
كثري من املتكلمني على ضرورة استفادة األطـراف مـن هـذين    
ــاكا    ــا باتفــــاق لوســ ــددا التزامهــ الشــــهرين لكــــي تؤكــــد جمــ

ــذه ــدا    .)٨٨(وبتنفي ــل كن ــه ويف الوقــت نفســه، أكــد ممث إذا مل أن
ن اجمللـس سـيتعني   فـإ ، ‘‘النهج اهلـدام ’’متتنع األطراف عن هذا 
، هـي  بشكلها القائمبعثة، الإذا كانت  عليه أن يعيد النظر فيما

علــى  أجنــع األدوات للمســاعدة يف حتقيــق االســتقرار يف احلالــة 
إذا  أنـه مـن   املتحدة الوالياتكما حذر ممثل  .)٨٩(أرض الواقع

أخفقــت األطــراف يف إثبــات التزامهــا بعمليــة الســالم، فلــن       
ــاكيكــون  ــار إال أن   هن عــن كثــب   ســتعرض اجمللــس يمــن خي

تمرار وجــود األمــم املتحــدة علــى النحــو  جــدوى وهــدف اســ
  .)٩٠(بعثةالاحملدد يف املفهوم احلايل لعمليات 

ويف اجللســـة نفســـها، وجـــه الـــرئيس (ناميبيـــا) انتبـــاه    
واعتمد املشروع باعتبـاره القـرار    ؛)٩١(إىل مشروع قرار اجمللس
، ضـمن مجلـة أمـور،    اجمللـس )، الذي قرر فيه ٢٠٠٠( ١٣٢٣

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

ــتني)؛ والصــفحة   ٥الصــفحة  نفســه، املرجــع  )٨٧(   (فرنســا  ٦(األرجن
 ).املتحدة الوالياتو

 ٥املتحـــدة)؛ والصـــفحة (اململكـــة  ٤الصـــفحة  نفســـه، املرجـــع  )٨٨(  
 الواليــــات( ٧(فرنســــا)؛ والصــــفحة  ٦(هولنــــدا)؛ والصــــفحة 

 ).املتحدة

 .٤الصفحة  نفسه، املرجع  )٨٩(  

 .٧الصفحة  نفسه، املرجع  )٩٠(  

  )٩١(  S/2000/979.  
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الكونغـو   مجهوريـة يف  املتحـدة  ألمـم امتديد واليـة بعثـة منظمـة    
  .٢٠٠٠ األول/ديسمرب كانون ١٥حىت  الدميقراطية

ــؤرخ   ــرر امل  ٢٠٠٠األول/ديســمرب  كــانون ١٤املق
  )٢٠٠٠( ١٣٣٢): القرار ٤٢٤٧(اجللسة 

تشــــــــرين  ٢٨املعقــــــــودة يف  ٤٢٣٧يف اجللســــــــة   
 أعضــاءببيانــات فيهــا غالبيــة   أدىل، الــيت ٢٠٠٠الثــاين/نوفمرب 

منســـقة اإلغاثـــة مـــن  إحاطـــة إىلاســـتمع اجمللـــس  ،)٩٢(اجمللـــس
  الطارئة املؤقتة، التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

، إحاطتـها منسقة اإلغاثـة الطارئـة املؤقتـة، يف     وأفادت    
ــة مــا زالــت     أن ــة الكونغــو الدميقراطي ــة العامــة يف مجهوري احلال

يف املائة من عـدد السـكان قـد تضـرروا مـن       ٣٣تتدهور، وأن 
ــغ  علصــراا ــا يبل ــون شــخص مــن املــرجح أن    ١,٧، وأن م ملي

يكونوا قد لقوا حـتفهم نتيجـة للحـرب يف اجلـزء الشـرقي مـن       
البلــد وحــده. وتســود انتــهاكات صــارخة حلقــوق اإلنســان يف 
مجيــع أرجــاء البلــد، وحتــدث يف منــاخ مــن اإلفــالت التــام مــن  

ممـا يشـكل مصـدرا خاصـا للقلـق وجـود        نـه إالعقاب. وقالـت  
 أن وأوضـحت برية مـن املشـردين داخليـا والالجـئني.     أعداد ك
يعرقلـــها االفتقـــار إىل األمـــن، وإمكانيـــة      اإلنســـانية اجلهـــود  

الوصول احملدودة إىل السكان املتضررين، وقلـة املـوارد املتاحـة    
للتدخل من أجل إنقاذ احلياة. وشددت يف ذلـك الصـدد علـى    

طــراف البــد مــن تــوفر االلتــزام الصــادق مــن قبــل مجيــع األ أنــه
 أنـه  وأفـادت بتحسني إمكانيـة الوصـول للوكـاالت اإلنسـانية.     

قـد  على الرغم مـن املشـكالت، فـإن وكـاالت األمـم املتحـدة       
تتعـاون  قامت بعدد من العمليـات الـيت متثـل اختراقـا، وكانـت      

ــة واملمثــل اخلــاص لالمــني العــام. واختتمــت     بنجــاح مــع البعث
يف مجهوريـة الكونغـو   املشكالت القائمة  أن إىل باإلشارةبياهنا 

 وأعربـت الدميقراطية ترتبط ارتباطا عميقا مبشـكالت جرياهنـا،   
__________ 

الكونغــو   مجهوريــةمل يــدل ممثــل أوكرانيــا بيــان. وُدعــي ممثــل        )٩٢(  
 إىل املشاركة، ولكنه مل يدل ببيان. الدميقراطية

للجهــود الــيت يبــذهلا اجمللــس إلجيــاد حلــول دائمــة   تأييــدهاعــن 
  .)٩٣(واإلنسانيةللتحديات العسكرية والسياسية 

عن قلقهم إزاء عدة أمور، من  اجمللسوأعرب أعضاء   
ــانية يف     ــها ضــــخامة األزمــــة اإلنســ الكونغــــو  ريــــةمجهوبينــ

واآلثار املترتبـة علـى ازديـاد تـدهور احلالـة بالنسـبة        الدميقراطية
للمنطقة وللقارة. وأعربوا عن أسفهم لعدم تقيد احلكومـة وال  
مجاعات املتمردين بالتزامـاهتم مبوجـب اتفـاق لوسـاكا، وعـدم      

أو ضــمان امــن العــاملني يف جمــال   املتحــدة األمــمتعــاوهنم مــع 
ــانية أو حريـــة تنقلـــهم. وأشـــار عـــدد مـــن   املســـاعدات اإلنسـ

ــهاكات   ــوقاملمــثلني إىل انت ــانون اإلنســاين،   اإلنســان حق والق
وأصروا على ضرورة إهناء ثقافة اإلفـالت مـن العقـاب وتقـدمي     

. ووافق عدد من املـتكلمني  )٩٤(مرتكيب االنتهاكات إىل العدالة
ــكرية يف      ــية والعسـ ــة السياسـ ــل احلالـ ــن حتليـ ــه ال ميكـ ــى أنـ علـ

يف معـزل عـن غريهـا، بـل جيـب       كونغو الدميقراطيـة ال مجهورية
  .)٩٥(النظر إليها يف إطار منطقة البحريات الكربى

احلل الدائم لألجـل الطويـل    أنعدة ممثلني على  وأكد  
 .)٩٦(لألزمــة اإلنســانية يكمــن يف التوصــل إىل تســوية سياســية  

إن األمـم املتحـدة، أو أي    إىلممثلة الواليات املتحدة  وأشارت
تسـتطيع أن تفـرض حـال لألزمـة؛      دوهلـا األعضـاء ال   دولة مـن 

فاحلــل جيــب أن يــأيت مــن القيــادة السياســية وأن حيترمــه مجيــع   
__________ 

  )٩٣(  S/PV.4237 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
 ١١و ١٠(كنـــدا)؛ والصـــفحتان  ١٠املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٩٤(  

ــفحة   ــتني)؛ والصــــ ــفحة   ١٣(األرجنــــ ــا)؛ والصــــ  ٢٠(ناميبيــــ
 (جامايكا).

ــع  )٩٥(   ــه،  املرجــ ــفحة  نفســ ــفحة   ٧الصــ ــنغالديش)؛ والصــ  ١١(بــ
 ٢٠ و ١٩(تــونس)؛ والصــفحتان  ١٩(األرجنــتني)؛ والصــفحة 

 (جامايكا).

ــع  )٩٦(   ــه،  املرجــ ــفحة  نفســ ــفحة   ٧الصــ ــنغالديش)؛ والصــ  ١١(بــ
 الواليـات ( ١٦(فرنسا)؛ والصفحة  ١٢(األرجنتني)؛ والصفحة 

(الصـني واالحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة      ١٧)؛ والصفحة املتحدة
 (جامايكا). ٢٠
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ورأى ممثــــل االحتــــاد  .)٩٧(املقــــاتلني األجانــــب والكونغــــوليني
مــن املهــم العمــل علــى مواصــلة النظــر يف أفضــل    أنــهالروســي 

ــم املتحــدة يف عمليــ      ــا األم ــيت تســاعد هب ة األشــكال املناســبة ال
ــة     ــة الكونغــو الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك هتيئ الســالم يف مجهوري

  .)٩٨(الظروف املالئمة لنشر املرحلة الثانية للبعثة
أن نشـر البعثـة يف   عن اعتقاده  األرجنتنيممثل  وأعرب  

سيكون عامال مـن عوامـل االسـتقرار     ظل ظروف أمن معقولة
 أنيل ممثـل مـا   وأعلـن  .)٩٩(عمل املنظمـات اإلنسـانية  تيسر اليت 

تنسيق األمم املتحدة، مدعوما بالنشر الكامل للبعثـة مـن شـأنه    
وقـال ممثـل    .)١٠٠(تمكني من حتسني فعالية املساعدة اإلنسـانية ال

ال خياجله الشك يف أن حضور هذه البعثة يف امليـدان   نهإناميبيا 
سيشكل رادعا، ألنه سيحسـن احلالـة اإلنسـانية ومـن مث حيـول      

ــائر يف   األرواح، واملزيـــد مـــن حـــاالت  دون مزيـــد مـــن اخلسـ
ممثــل  أشــاروعلــى النقــيض مــن ذلــك،   .)١٠١(الــرتوح والبــؤس

ــدا  ــن       أن إىلكن ــد أن م ــة تعتق ــري احلكومي ــات غ بعــض املنظم
ــة        ــن اإلعاق ــد م ــة إىل مزي ــبري للبعث ــؤدي انتشــار ك اجلــائز أن ي
لوصول املسـاعدة اإلنسـانية مـن خـالل إثـارة معارضـة القـوى        

 إدمـاج واقتـرح ممثـل فرنسـا     .)١٠٢(املتخاصمة ألي وجود دويل
ــراقبني      ــن املــ ــزة عــ ــورة متميــ ــة، بصــ ــدين يف البعثــ ــر مــ عنصــ

ــا   ــيم   العســكريني، وهــو م ــدا يف تقي ــؤدي دورا مفي ميكــن أن ي
ــع املــدين      ــة وكفالــة االتصــال مــع اجملتم وردا علــى  .)١٠٣(احلال

الطارئـة عـن رأي    اإلغاثةمنسقة  أعربتاجمللس،  أعضاء أسئلة
__________ 

 .١٦الصفحة  نفسه،  املرجع  )٩٧(  

 . ١٨و ١٧الصفحتان  نفسه،  املرجع  )٩٨(  

 .١١الصفحة  ، نفسه املرجع  )٩٩(  

 .٢٣الصفحة نفسه،  املرجع  )١٠٠(

 .١٤الصفحة نفسه،  املرجع  )١٠١(

 .١٠الصفحة  نفسه،  املرجع  )١٠٢(

 .١٢الصفحة نفسه،  املرجع  )١٠٣(

توفره من أمن إضـايف، سـوف ييسـر     أن وجود البعثة مبامفاده 
ــر إىل وجــود    . املســاعدة اإلنســانية  ــه ُينظ ــرت بأن ويف حــني أق
مثري للجدل، فقـد قالـت إهنـا، يف ضـوء      أنهاألمم املتحدة على 

ــائدة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، ترحـــب    احلالـــة السـ
ــول     ــال الوصـ ــن حيـــث احتمـ ــة مـ ــوفره البعثـ ــاألمن الـــذي تـ بـ

  .)١٠٤(واحلراسة
كــــــــانون  ١٤املعقــــــــودة يف  ٤٢٤٧جللســـــــة  ويف ا  

ــمرب  ــدول   أدرج، ٢٠٠٠األول/ديســ ــس يف جــ ــهاجمللــ  أعمالــ
التقرير اخلامس لألمني العام عن بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف   

كــــــانون  ٦مجهوريــــــة الكونغــــــو الدميقراطيــــــة املــــــؤرخ يف 
األمـني العـام، يف تقريـره،     وأشـار  .)١٠٥(٢٠٠٠األول/ديسمرب 

إىل حد كبري التفـاق وقـف إطـالق النـار      رغم االمتثال أنه إىل
الدميقراطيــة، فقــد نشــب  يف معظــم أجــزاء مجهوريــة الكونغــو
 أن إىلكــذلك  وأشـار نغــا. اقتـال يف مقــاطعيت االسـتوائية وكات  

الصدامات اليت وقعت يف املناطق احلدودية هتـدد باالمتـداد إىل   
ــا. ونظــرا لتلــك      ــا الوســطى وزامبي ــة أفريقي ــو ومجهوري الكونغ

ــد  احلا ــة، فق ــرة ســتة أشــهر      أوصــىل ــة لفت ــة البعث ــد والي بتمدي
ــه التوصــية بنشــر وحــدات     اإلعــرابمــع  أخــرى، عــن اعتزام

يــتعني  أنــه أوضــح، وأخــريامشــاة لــدعم املــراقبني العســكريني. 
التوصل إىل اتفاق بشأن املسائل الرئيسية الـيت مل يـتم حسـمها    

بـات  حىت ذلك الوقـت، واقتـرح إنشـاء آليـة دائمـة الختـاذ ترتي      
الـــيت تشـــكل لـــب  األساســـيةحلـــل املســـائل  حقيقيـــة وعمليـــة

  .الصراع
__________ 

 .٢٦الصفحة  نفسه،  املرجع  )١٠٤(

)١٠٥(  S/2000/1156   ١٢٩١، املقــــــدم عمــــــال بــــــالقرارين )٢٠٠٠ (
 ).٢٠٠٠( ١٣١٦ و
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رســالة  إىلووجــه الــرئيس (االحتــاد الروســي) االنتبــاه    
موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ١٣مؤرخة 

  .)١٠٦(جملس األمن من ممثل رواندا
وكــان ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة املــتكلم        

يف التوصـل إىل حـل    أملـه أعرب عـن  ف ،)١٠٧(الوحيد يف اجللسة
 ، مبـا يف ذلـك  سريع ومالئم يراعي مصاحل األطراف املتنـاحرة 

ــة ووحــدة       ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــيادة مجهوري ــر س ــادة تقري إع
والصــارخة حلقــوق  أراضــيها؛ ووقــف االنتــهاكات اجلماعيــة 
اســـتغالل املـــوارد  اإلنســـان وغريهـــا مـــن الفظـــائع؛ ووقـــف

غل األمنيــــة لروانــــدا وأوغنــــدا الطبيعيــــة؛ والتصــــدي للشــــوا
حكومته تتوقع االنسحاب الفوري  أن إىل وأشاروبوروندي. 

ــدا وبورونــدي مــن    للقــوات املســلحة التابعــة لروانــدا وأوغن
أراضــيها، وتنفيــذ اجلــدول الــزمين الثالثــي املراحــل للخطــط       

كـانون   ٦لفض االشـتباك الـذي اعتمـد يف هـراري يف      الفرعية
ــذلك، ف  ــمرب. ولـ ــى    األول/ديسـ ــن علـ ــس األمـ ــث جملـ ــد حـ قـ

املعتمــدة يف  االســتفادة مــن اخلطــط الفرعيــة لفــض االشــتباك،
ــول        ــى ط ــدة عل ــوات حماي ــق اإلذن بنشــر ق ــن طري ــراري، ع ه

بــأن  تأكيــدات، وقــدم وأوغنــدااحلــدود املشــتركة مــع روانــدا  
ــة      ــة البعثـ ــة حركـ ــمان حريـ ــل ضـ ــن أجـ ــتعمل مـ ــه سـ حكومتـ

ة. وحـذر  وستتعاون من أجل سرعة نشـر قـوات األمـم املتحـد    
 األطراف قد تتعمـد خلـق حالـة مـن عـدم األمـن علـى        أنمن 

احلــدود عــن طريــق اســتئناف القتــال مــن جديــد حبيــث يتــأخر  
وقوات األمم املتحـدة. وقـال املمثـل إن     نشر املراقبني احملايدين

مـــن املســـتحيل عســـكريا نـــزع ســـالح      أنحكومتـــه تعتـــرب  
ــد     ــدا وأوغن ــوات روان ا. اجلماعــات املســلحة يف ظــل وجــود ق

__________ 

)١٠٦(  S/2000/1186  طلـب   اجمللـس أن يؤيـد  ممثـل روانـدا    ؛ وطلب فيهـا
ــا نــزع أســلحة وترحيــل  أفــراد القــوات الروانديــة   حكومــة زامبي

الزامبيـة   السابقة وقوات اإلنترهاموي املوجودة حاليا يف األراضي
ــن         ــرت م ــيت ف ــلحة ال ــات املس ــن اجلماع ــزءا م ــث تشــكل ج حي

 ة.الدميقراطي مجهورية الكونغو

ممثلـــة بـــوزير اخلارجيـــة  يـــةالكونغـــو الدميقراط مجهوريـــةكانـــت   )١٠٧(
 والتعاون الدويل فيها.

ــد ــه  وأكــ ــزام حكومتــ ــذلك التــ ــاحلوار بــــني  كــ ــرافبــ  األطــ
عــن مجيــع مــن يســمون بســجناء   اإلفــراج وأعلــنالكونغوليــة، 

الضمري، لكي يسمح جلميع األطراف السياسية حبضـور اللقـاء   
  .)١٠٨(ليربفيل يف وقت الحق من ذلك الشهر املقرر عقده يف

وطُـرح   ؛)١٠٩(ووجه الرئيس االنتباه إىل مشـروع قـرار    
بوصــفه القــرار  باإلمجــاعلقــرار للتصــويت، واعتمــد مشــروع ا
أمــور، أن )، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة     ٢٠٠٠( ١٣٣٢
  :  اجمللس

متديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو         يقــرر
  ؛٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٥الدميقراطية حىت 
جبميع األطراف يف اتفاق لوسـاكا لوقـف إطـالق النـار      يهيب
ال القتـال وأن تواصـل تكثيـف احلـوار فيمـا بينـها هبـدف        أن توقف أعم

ــابوتو وهــراري، وأن تتخــذ      ــاال وم ــذ هــذا االتفــاق واتفاقــات كمب تنفي
  خطوات إضافية ضمن إطار هذه االتفاقات للتعجيل بعملية السالم؛

اقتراح األمني العام الذي يدعو إىل القيام، حاملا يرى أن  يؤيد
 ١٢٩١ام ذات الصلة مـن القـرار   األوضاع تسمح بذلك وطبقا لألحك

)، بنشر عدد إضـايف مـن املـراقبني العسـكريني مـن أجـل رصـد        ٢٠٠٠(
قيـــام األطـــراف بتنفيـــذ وقـــف إطـــالق النـــار وخطـــيت فـــض االشـــتباك  

  املعتمدتني يف لوساكا ومابوتو والتحقق من ذلك.
(اجللســة  ٢٠٠١/فرباير شــباط ٢٢املقــرر املــؤرخ  

  )٢٠٠١( ١٣٤١): القرار ٤٢٨٢
ــة  يف   ــودة يف  )١١٠(٤٢٧١اجللسـ ــباط/فرباير ٢املعقـ  شـ
يقـــدمها  إحاطـــة أعمالـــهاجمللـــس يف جـــدول   أدرج، ٢٠٠١

ــابيال، رئـــــيس مجهوريـــــة الكونغـــــو   اجلنـــــرال جوزيـــــف كـــ
قــدمهما األمــني العــام ورئــيس   إحــاطتني. وعقــب الدميقراطيــة

 أعضـــاءببيانـــات مجيـــع  أدىلمجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، 
  اجمللس.

__________ 

)١٠٨(  S/PV.4247 ٧إىل  ٣، الصفحات. 

)١٠٩(  S/2000/1182. 

لإلطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف    )١١٠(
القسـم بـاء،    ،األول، اجلزء الثاين عشرهذه اجللسة، انظر الفصل 

 .يثاق) من امل٤( ٢باملادة ، فيما يتصل ٤احلالة 
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منــذ اجللســة الــيت عقــدها  نــهإ(تــونس)  وقــال الــرئيس  
مــر اتفـاق لوسـاكا     ،٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ٢٤اجمللس يف 

مبراحل حرجة وتعـرض إىل العديـد مـن الصـعوبات. فـالقوات      
ــة ــة،    األجنبيـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــن مجهوريـ ــحب مـ مل تنسـ

ــة منظمــة      ــأخر النشــر الكامــل لبعث ــوطين، وت وتعطــل احلــوار ال
  .)١١١( مجهورية الكونغو الدميقراطيةاألمم املتحدة يف

وســلط األمــني العــام الضــوء علــى فرصــة الســالم الــيت   
النـــار يف مجهوريـــة  إطـــالقيتيحهـــا توقـــف انتـــهاكات وقـــف 

 األطـراف السابقني. وحث  األسبوعنيالكونغو الدميقراطية يف 
 ٦علــى أن تتقيــد خبطــة فــض االشــتباك الــيت وافقــت عليهــا يف 

ســـيقترح يف تقريـــره يف  أنـــه أعلـــنوكـــانون األول/ديســـمرب. 
ــة      ــات لنشــر البعث ــادم عناصــر مفهــوم معــدل للعملي ــره الق تقري

احلـــوار بـــني  ألمهيـــة وتأكيـــدادعمـــا خلطـــة فـــض االشـــتباك.  
الكونغولية، رحـب األمـني العـام باسـتعداد احلكومـة       األطراف

تعيينه مبوجب اتفـاق   اجلديدة للعمل مع امليسِّـر احملايد الذي مت
انســحاب  إىلســاعدة امليسِّـــر املشــترك. كمــا دعــا  لوســاكا، مب

علـى احلكومـة    أثىنمجيع القوات األجنبية يف وقت مبكر، كم 
  .)١١٢(اجلديدة اللتزامها بالسالم

 أنــهوأصــر ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى     
ــة       ــزه بآلي ــد مــن تعزي ــاال، ال ب ــاق لوســاكا فع لكــي يكــون اتف

نتــهك وقـف إطــالق النــار وال  ملعاقبـة األطــراف الـيت ت   إلزاميـة 
التدابري املتخذة لالنتشار وفض االشتباك. ومع مالحظـة   حتترم
احلالــة يف بلــده مل تــتغري تغــريا ُيعتــد بــه منــذ اجللســة الرفيعــة  أن

كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٤املســـتوى الـــيت عقـــدها اجمللـــس يف    
وضع جدول زمين جديد ودقيـق   إىل، فقد دعا اجمللس ٢٠٠٠

االشـتباك الـذي يـنص عليـه اتفـاق هـراري؛        ) فض١يشمل: (
) االنسحاب غري املشـروط  ٣قوات األمم املتحدة؛ ( ) نشر٢(

ــدعوة؛ (  ــدعوة.   ٤للقــوات غــري امل ــدان امل ــوات البل ) ســحب ق
__________ 

)١١١(  S/PV.4271 ٢، الصفحة. 

 .٤و ٣الصفحتان املرجع نفسه،   )١١٢(

غري القانوين للموارد الطبيعيـة  االستغالل  أن إىل أشار أنوبعد 
التقريـر املقبـل    إىليتطلـع   قـال إنـه  مستمر يف تـأجيج الصـراع،   

لفريــق اخلــرباء املعــين هبــذه املســألة. وانتظــارا ملــا يقــرره اجمللــس 
التـزام   تأكيـد بشأن نشر املرحلـة الثانيـة مـن البعثـة، فقـد كـرر       

مـا أن   أنـه  وأضـاف حكومته بالتعاون بشكل وثيق مع البعثـة.  
ــة،     ــرة أخــرى وتســتعاد الســالمة اإلقليمي  يســتتب الســالم م

  .)١١٣(سيجري التحضري النتخابات حرة وشفافة
األطــراف إىل الوفــاء بالتزامــاهتم  اجمللــسودعــا أعضــاء   

مبوجب االتفاقات اليت وقعوا عليها، وشددوا على أمهية تنفيـذ  
اتفاق لوسـاكا لوقـف إطـالق النـار وخطـيت كمبـاال وهـراري        

، فأكـدوا  العام األمنيلفض االشتباك. وردد املتكلمون ما قاله 
ة، وشـجعوا الـرئيس   على أمهية احلوار بني األطراف الكونغوليـ 

كابيال وحكومتـه علـى اختـاذ خطـوات ملموسـة بالتعـاون مـع        
أن مثــة ارتبــاط جــوهري  اجمللــسامليســر احملايــد. ورأى أعضــاء 

ــرئيس كــابيال يف     ــدوا ال ــة، وأي بــني الســالم وإرســاء الدميقراطي
اعتزامه العمل من أجل إقامة بلد دميقراطي والتحضـري إلجـراء   

  انتخابات حرة ونزيهة.
نشر البعثة بالكامـل يتوقـف علـى     أناملتكلمون  كدوأ  

املتحاربة، وأنه جيـب تـوفري    األطراففض االشتباك بني قوات 
الوكـاالت   وأفـراد حرية التنقـل واألمـن جلميـع مـوظفي البعثـة      

ــانية. كمــا رحــب    ــس مبالحظــات الــرئيس    أعضــاءاإلنس اجملل
كــابيال دعمــا للبعثــة ولعمليــة الســالم، ودعــوا لســحب مجيــع    

 وأشــارمــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة.   األجنبيــةوات القــ
يف حـني انقضـى مـا يقـرب مـن       أنـه  إىلممثل الواليات املتحـدة  

عــام منــذ أِذن اجمللــس باملرحلــة الثانيــة مــن البعثــة، فــإن األمــني  
ــدان مل      ــراد إضــافيني ألن الظــروف يف املي ـــر نشــر أف ــام أخَّـ الع

وهـو القـرار الـذي مل    لضـمان جنـاح البعثـة،     تكـن مؤاتيـة بعــد   
 وأعـرب  .)١١٤(حيـظَ باإلعجاب، ولكنـه كـان القـرار الصـحيح    

__________ 

 .٧إىل  ٤الصفحات نفسه،  املرجع  )١١٣(

 .٨الصفحة  نفسه،  املرجع  )١١٤(
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أن انســحاب القــوات األجنبيــة مــن  ممثــل فرنســا عــن اعتقــاده  
ــة جيــب   ــة الكونغــو الدميقراطي يصــحبه نشــر ســريع   أنمجهوري

ورأى ممــثال مــايل وموريشــيوس أن   .)١١٥(لبعثــة األمــم املتحــدة 
 .)١١٦(ضروري لعملية السـالم  نشر املرحلة الثانية من البعثة أمر

مـربر لـه يف نشــر    التـأخري الـذي ال   أنورأى ممثـل موريشـيوس   
عمليــة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم قــد ســاهم دون شــك يف  

علـى   األطـراف وحث ممثل الصـني   .)١١٧(ركود عملية لوساكا
، يف أملــهعــن  وأعــربتقــدم يف تنفيــذ اتفــاق لوســاكا،  إحــراز

خذ جملس األمن خطوات حمـددة  ضوء األوضاع املتغرية، أن يت
 نـه إوقال ممثل االحتـاد الروسـي    .)١١٨(لنشر املرحلة الثانية للبعثة

عند النظر يف نشر املرحلة الثانية من البعثـة، سيضـع اجمللـس يف    
ــا   ــاره م ــت  إذااعتب ــرافكان ــد  األط ــرتق ــية  أظه إرادة سياس

لكـي   أنـه ممثـل بـنغالديش    وأعلـن  .)١١٩(حقيقية لتنفيذ التزاماهتا
ذ اجمللس قرارا بشأن النشر الكامل للبعثـة بقوامهـا املـأذون    يتخ

به، سوف يلـزم إحـراز شـيء مـن التقـدم احلقيقـي علـى أرض        
ممثـل اململكـة املتحـدة أن البعثـة ال تسـتطيع       وأكـد  .)١٢٠(الواقع

أن تنتشـر وأن تضـطلع بـدورها إال يف مـوازاة تنفيـذ األطـراف       
  .)١٢١(لعملية السالم

ــ ٤٢٧٩ويف اجللســــة     شــــباط/فرباير ٢١ودة يف املعقــ
ــدول  أدرج، ٢٠٠١ ــهاجمللـــس يف جـ ــادس  أعمالـ ــر السـ التقريـ

لألمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة        
 .)١٢٢(٢٠٠١ شـباط/فرباير  ١٢الكونغو الدميقراطية املؤرخ يف 

__________ 

 .١٠الصفحة  نفسه،  املرجع  )١١٥(

 (موريشيوس). ١٩(مايل)؛ والصفحة  ١١الصفحة نفسه،  املرجع  )١١٦(

 .٢٠ و ١٩الصفحتان  نفسه،  املرجع  )١١٧(

 .١٨و ١٧الصفحتان  نفسه،  املرجع  )١١٨(

 .٢٥الصفحة  نفسه،  املرجع  )١١٩(

 .١٢الصفحة  نفسه،  املرجع  )١٢٠(

 .١٤الصفحة نفسه،  املرجع  )١٢١(

)١٢٢(  S/2001/128 ١٣٣٢، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.(  

األمني العـام، يف تقريـره، عـن ارتياحـه لعـدم حـدوث        وأعرب
ــذكر لوقــف   ــهاكات ُت ــذ منتصــف كــانون   ال إطــالقانت ــار من ن

وأوضــح أنــه كانــت هنــاك عالمــات تبعــث علــى   الثاين/ينــاير.
قـد تكـون    الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة التفاؤل بأن حكومة 

علــى اســتعداد لقبــول دور الســري كيتــوميلي ماســريي كميســر 
ــل تلـــك     ــة. ويف ظـ ــراف الكونغوليـ ــوار بـــني األطـ ــد للحـ حمايـ

مفهـوم مـنقح لعمليـات    باعتماد  العام األمنيالظروف، أوصى 
البعثة يكون من شأنه متكـني البعثـة مـن مسـاعدة األطـراف يف      
اجناز فض اشـتباك قواهتـا علـى طـول خـط املواجهـة. وأوصـى        

عنصـر  يف ذلـك   مبـا كذلك بتعزيز قوام البعثة مبوظفني مدنيني، 
. كمــا أعــرب عــن أســفه للصــدامات   اإلنســان قــوقمعــزز حل

جنوب كيفو، ودعا السـلطات  الطائفية اليت اندلعت يف بونيا و
احملليــة إىل إجيــاد وســائل ســلمية حلــل تلــك القضــايا. وأوصــى   
أيضـــا بإشـــراك رؤســـاء دول املنطقـــة يف البحـــث عـــن حلـــول 

  للصراع.
 إىلويف اجللســــة، وجــــه الــــرئيس (تــــونس) االنتبــــاه    

ــوجهتني   ــالتني مـ ــدا      إىلرسـ ــي روانـ ــن ممثلـ ــس مـ ــيس اجمللـ رئـ
مـن   إحـاطتني  إىلاجمللـس  واسـتمع   .)١٢٣(، على التـوايل وأوغندا

__________ 

، ابلـغ ممثـل روانـدا    ٢٠٠١  /فربايرشـباط  ١٨يف رسـالة مؤرخـة     )١٢٣(
القمـة الثالـث    علمـا بنتـائج مـؤمتر    أن حكومتـه أحاطـت  بـ  اجمللـس 

للموقعني على اتفاق لوساكا لوقف إطـالق النـار الـذي ُعقـد يف     
عرضـها  ، وأكـدت جمـددا   ٢٠٠١شـباط/فرباير   ١٥يف  لوسـاكا  

 الكونغو الدميقراطيـة  مجهوريةاملوجودة يف  السابق بسحب قواهتا
)S/2001/147 ٢٠٠١  /فربايرشــباط ٢٠). ويف رســالة مؤرخــة ،

ثــل أوغنــدا  بيانــا حلكومتــه تؤكــد فيــه جمــددا أن اتفــاق   أحــال مم
ــاكا  ــر صــالحية حلــل الصــراع يف      لوس ــر األط ــل أكث ــزال ميث ال ي

بالنشر املقرر ملـراقيب بعثـة    وترحب مجهورية الكونغو الدميقراطية،
 ٢٦منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف  

تيبــتني إضــافيتني ، وتعلــن قرارهــا ســحب ك٢٠٠١شــباط/فرباير 
ــةمــــن  ــة مجهوريــ ــو الدميقراطيــ ــة  الكونغــ ــراف البعثــ  حتــــت إشــ

)S/2001/150.( 
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ــة    ــفته رئـــيس اللجنـ ــابوي بصـ ــام، ومـــن ممثـــل زمبـ األمـــني العـ
  .)١٢٤(السياسية
وبعـد اإلقــرار مببــادرات العديـد مــن الرؤســاء األفارقــة     

ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، رحــب الــرئيس (تــونس) بالتقــدم  
ــرام وقــف إطــالق       ــة الســابقة يف احت احملــرز يف األســابيع القليل

الســـلطات الكونغوليـــة لـــدفع احلـــوار بـــني  النـــار، وباســـتعداد
األطــراف الكونغوليــة والتعــاون مــع ميســر احلــوار. وأعلــن أن  

يف  املتحـدة  األمـم تستعد لتنفيذ نشر بعثة منظمة  املتحدة األمم
ــة مجهوريـــة ــو الدميقراطيـ ــراف إىل  الكونغـ ــع األطـ ــا مجيـ ، ودعـ

التعــاون مــع نشــر البعثــة. كمــا أعــرب عــن قلقــه إزاء تــدهور    
  .)١٢٥(اإلنسانية احلالة

حـــدوث حتســـن يف احلالـــة يف    العـــام األمـــنيوأفـــاد   
ــة ــة  مجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــث الكونغـ ــراف  ، حيـ ــذت األطـ أخـ

مت متهيــد الســبيل لكــي يشــترك وبعض، الــتحــدث مــع بعضــها ت
أصبح هنـاك وقـف فعلـي    و ،الشعب الكونغويل يف حكم بالده

ها ومبوجب اخلطة الـيت وضـعت   للقتال يسود معظم أحناء البالد.
ــة السياســية، ميكــن     ــة العســكرية املشــتركة وأقرهتــا اللجن اللجن
للقـــوات األجنبيـــة املتواجهـــة أن تبـــدأ قريبـــا االنســـحاب مـــن 
ــد       ــة. وق ــدا عــن خــط املواجه ــة والتراجــع بعي ــا املتقدم مواقعه

__________ 

 مجهوريـة ُدعي املشاركة يف اجللسة كل من ممثلي توغو وأنغوال و  )١٢٤(
وناميبيا ورواندا وأوغندا وزامبيا وزمبابوي،  الكونغو الدميقراطية

ــذلك  ــكرية    وكـ ــة العسـ ــو يف اللجنـ ــر الكونغـ ــة حتريـ ــل حركـ ممثـ
ــة     و، شــتركةامل ــن أجــل الدميقراطي ــويل م ــع الكونغ ــل التجم  -ممث

األمــــني العــــام للتجمــــع الكونغــــويل مــــن أجــــل وكيســــانغاين، 
ــة، ــام جل   الدميقراطي ــل اخلــاص لالمــني الع ــةواملمث الكونغــو  مهوري
، ولكنــهم مل يــدلوا ببيانــات. وكانــت توغــو ممثلــة      الدميقراطيــة

ــوزير خارج     ــوال بـ ــو؛ وأنغـ ــرئيس توغـ ــاص لـ ــل اخلـ ــها؛ باملمثـ يتـ
بوزير اخلارجيـة والتعـاون الـدويل     الكونغو الدميقراطية مجهوريةو

فيها؛ ورواندا برئيس اجلمهورية؛ وأوغندا بوزير الدولة للشـؤون  
ــا   ــا؛ وزامبي ــة فيه ــاخلارجي ــا  وزير شــؤون الرئاســة في ب ــا؛ وناميبي ه

 وزمبابوي بوزير الدولة للشؤون اخلارجية يف كل منهما.

)١٢٥(  S/PV.4279٤ و ٣ن ، الصفحتا. 

ــدم إىل     ــات املقـ ــوم العمليـ ــرح مفهـ ــساقتـ ــراد   اجمللـ ــر األفـ نشـ
ــم املتحــدة    ــابعني لألم ــام بعمالعســكريني الت ــات الرصــد  للقي لي

والتحقق من اإلجـراءات الـيت تتخـذها األطـراف لتنفيـذ خطـة       
باســـتعداد  العـــام األمـــنياالشـــتباك. ورحـــب  هــراري لفـــض 

الســـــلطات الكونغوليـــــة لالشـــــتراك يف حـــــوار األطـــــراف     
ــرار     ــع األطــراف علــى التعــاون يف إق ــة، وشــجع مجي الكونغولي

لـذي  السالم. ويف إشارة إىل الشـكاوى املتعلقـة بـبطء العمـل ا    
ــزم       ــيت تعت ــه األمــم املتحــدة أو صــغر حجــم القــوات ال تقــوم ب

أن كــثريا مــن البلــدان املســامهة   العــام األمــنينشــرها، أوضــح 
ــاة جنودهــا     بقــوات ليســت مقتنعــة بأهنــا ميكــن أن تعــرض حي

 للخطـر يف ظـروف تفتقـر إىل االلتـزام بعمليـة السـالم بشـكل       

ــة إىل    ــه مــن جانــب أطــراف الصــراع. ووجــه التحي  يعــول علي
الــرئيس كاغــامي لقــراره بســحب قواتــه مــن بويتــو، وســحب  

االشــتباك وإعــادة   مجيــع قواتــه، طبقــا خلطــة هــراري لفــض     
  .)١٢٦(االنتشار
وتكلم ممثل زمبابوي بصفته رئـيس اللجنـة السياسـية،      

 يف مجهورية فأشار إىل أن الوضع قد تغري اآلن بصورة جذرية

ل بشــأن عمليــة الكونغــو الدميقراطيــة، مبــا جيــدد األمــل والتفــاؤ
ــه    ــظ أنـ ــني الحـ ــالم. ويف حـ ــا  ’’السـ ــح متامـ ــن الواضـ أن  ‘‘مـ

وأهنـا راغبـة يف اغتنـام     األطـراف تواصـل أخـذ التزاماهتـا جبديـة     
 التحــول املــوايت يف مســار األحــداث لــدفع العمليــة إىل األمــام

، باعتمادهـا  املتحـدة  األمـم وبطرق ملموسة، فقد أشار إىل أن 
، ‘‘واالكتفـاء باحلـد األدىن   خطـوة التـدرجيي   أسلوب اخلطوة’’

تنقل انطباعا مؤسفا بالتردد والشـك يف عمليـة السـالم. ورأى    
فـــردا  ٥ ٥٣٧ مـــنأن خفـــض عـــدد القـــوات املقـــرر نشـــرها 

 ٠٠٠) إىل ٢٠٠٠( ١٢٩١قــرار الاملــأذون بنشــرهم مبوجــب  
إىل االلتــزام وســيعطي انطباعــا باالفتقــار إىل اجلديــة،     فــرد ٣

 ١٢٩١ام بتعــــديل القــــرار يســــاوي القيــــ، وبقضــــية الســــالم
 ) من الباب اخللفـي، مـن خـالل فـرض األمـر الواقـع.      ٢٠٠٠(

__________ 

 .٦إىل  ٤الصفحات نفسه،  املرجع  )١٢٦(
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أن يعيـد النظـر يف الـرقم املقتـرح      اجمللسوبناء عليه، فقد ناشد 
 ن يتصـــرف علـــى وجـــه االســـتعجالأل اجمللـــسنشـــره، ودعـــا 

وحبســم للنــهوض بالســالم يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  
ــام   ــتعداد للقيـ ــدي االسـ ــت  وأن يبـ ــوبة، إذا دعـ ــة حمسـ مبجازفـ

  .)١٢٧(الضرورة
ــة    ــودة يف  )١٢٨(٤٢٨٢ويف اجللســ ــباط ٢٢املعقــ  /شــ
ــر  ــهاجمللــس يف جــدول   أدرج، ٢٠٠١فرباي مــرة أخــرى   أعمال

التقرير السادس لألمني العام عن بعثة منظمة األمم املتحـدة يف  
 شـــباط/فرباير ١٢مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة املـــؤرخ يف 

انات ممثال اململكـة املتحـدة وزمبـابوي،    وأدىل ببي .)١٢٩(٢٠٠١
  وتكلم األخري بصفته رئيس اللجنة السياسية.

ــة       ــن رئـــيس اللجنـ ــدة مـ ــة املتحـ ــل اململكـ وطلـــب ممثـ
اخلطــوة األوىل املتمثلــة يف االنســحاب   السياســية أن يؤكــد أن

 ٨املـــربم يف كمبـــاال علـــى اتفـــاق  ةيف مقاطعـــة كاتانغـــا قائمـــ
ى ذلــك، أوضــح رئــيس   . وردا علــ)١٣٠(٢٠٠٠نيســان/أبريل 

عليهـــا  األطـــراف تاملواقـــف الـــيت اتفقـــاللجنـــة السياســـية أن 
، وأكـد  خطـط هـراري الفرعيـة    ، وإىلكمباال تستند إىل اتفاق

  .)١٣١(ليس هناك التباس حيال املواقف املقصودة أنه
__________ 

 .٩إىل  ٦الصفحات  نفسه،  املرجع  )١٢٧(

  /فربايرشـباط  ٢١املعقودة كجلسة خاصة يف  ٤٢٨٠يف اجللسة   )١٢٨(
، اجمللـــس، جـــرت مناقشـــة بنـــاءة وتفاعليـــة بـــني أعضـــاء ٢٠٠١

وأعضاء اللجنة السياسـية، وممثـل زامبيـا املبعـوث اخلـاص لـرئيس       
للشؤون السياسـية   العام األمنيدة األفريقية، ووكيل منظمة الوح

ــام    ــة، واملمثـــل اخلـــاص لالمـــني العـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ يف منظمـ
املعقــودة  ٤٢٨١. ويف اجللســة الكونغــو الدميقراطيــة  مهوريــةجل

إىل  اجمللـس ، استمع ٢٠٠١  /فربايرشباط ٢٢كجلسة خاصة يف 
 إحاطة من ميسر احلوار بني األطراف الكونغولية.

)١٢٩(  S/2001/128. 

)١٣٠(  S/PV.4282 ٢، الصفحة. 

 .٣ و ٢الصفحتان  نفسه،  املرجع  )١٣١(

إىل مشــروع  اجمللــسووجــه الــرئيس (تــونس) انتبــاه      
وطُــــرح مشــــروع القــــرار للتصــــويت، واعتمــــد   )١٣٢(قــــرار؛

)، الــذي جــاء فيــه، ٢٠٠١( ١٣٤١بوصــفه القــرار  باإلمجــاع
ــة أمــور، أن اجمللــس   ، إذ يتصــرف مبوجــب الفصــل  ضــمن مجل

  :السابع من امليثاق
بانسـحاب القـوات األوغنديـة والروانديـة      يطالب مرة أخرى

  وسائر القوات األجنبية من أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
طـة كمبـاال وخطـط هـراري     األطراف بالتنفيذ التام خل يطالب

الفرعية لفض االشتباك وإعـادة نشـر القـوات دون حتفظـات يف غضـون      
يومـا، ابتـداء مـن     ١٤املهلة املنصوص عليهـا يف اتفـاق هـراري وقـدرها     

  ؛٢٠٠١آذار/مارس  ١٥
ــد      حيــث ــوم، يف موع ــى أن تق ـــا عل ـــاق لوساكــ أطــراف اتفـــ

ــايو  ١٥أقصــاه  ــاد خطــة وجــ  ٢٠٠١أيار/م دول زمــين ، بوضــع واعتم
دقيقني يؤديان إىل إمتام االنسحاب املـنظم جلميـع القـوات األجنبيـة مـن      

  أراضي مجهوريـــــة الكونغــــو الدميقراطية؛
مـرة أخـرى مجيـع     ويطالـب ، املـذابح والفظـائع املرتكبـة    يدين

ــور حــدا النتــهاكات حقــوق اإلنســان         ــراف بــأن تضــع علــى الف األط
  والقانون اإلنساين الدويل؛

املسـلحة املعنيـة أن تضـع حـدا لتجنيـد       األطرافمجيع  يطالب
    األطفال يف قواهتا املسلحة وتدريبهم واستخدامهم يف هذه القوات؛

مجيع األطراف كفالة وصول العاملني يف جمـال اإلغاثـة   يناشد 
  إىل كل من حيتاج إىل تلك اإلغاثة على حنو آمن ودون إعاقة؛

اونـا تامـا يف نشـر    مجيـع أطـراف الصـراع أن تتعـاون تع    يناشد 
  البعثة؛

إىل األطراف أن تنقـل اللجنـة العسـكرية املشـتركة إىل      يطلب
  حبيث تشارك البعثة مكاتبها على مجيع املستويات؛ اكينشاس

 املفهــوم اجلديــد للتشــغيل الــذي عرضــه األمــني العــام؛       يقــر
عن استعداده، يف حالـة عـدم امتثـال األطـراف ألحكـام القـرار        يعربو

، للنظـر فيمـا ميكـن فرضـه مـن تـدابري طبقـا للمسـؤوليات         امتثاال كـامال 
  املسندة إليه وااللتزامات املنوطة به مبوجب ميثاق األمم املتحدة.

  
  

__________ 

)١٣٢(  S/2001/157. 
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ــؤرخ   ــرر املـــ ــايو أيار ٣املقـــ (اجللســـــة  ٢٠٠١/مـــ
  بيان من الرئيس): ٤٣١٨

ــة    ــودة يف  )١٣٣(٤٣١٧يف اجللســـ ــايوأيار ٣املعقـــ  /مـــ
 ١٢لة مؤرخــة ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه رســا٢٠٠١
مـــن  األمـــن جملـــسموجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠١ /أبريلنيســـان
باالســتغالل  املعـين فريــق اخلـرباء   ، حييــل هبـا تقريـر  العـام  األمـني 

ة يف الثـرو  وغريهـا مـن أشـكال   غري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة    
 .)١٣٤(ةمجهورية الكونغو الدميقراطي

عـــــدة  إىلوخلـــــص فريـــــق اخلـــــرباء، يف تقريـــــره،      
الصراع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  أنمنها استنتاجات، 

املعدنيـة والسـيطرة    أصبح يتعلق أساسا باحلصـول علـى املـوارد   
؛ وأن استغالل املوارد الطبيعية يف ذلك البلد عليها واالجتار هبا

ــد  ــن      ق ــددا م ــه؛ وأن ع ــام بكامل ــاً ويشــمل النظ أصــبح منتظم
ــة   ــركات اخلاصـ ــبالشـ ــرة يف   تحأصـ ــورة مباشـ ــة بصـ متورطـ

مـن أجـل االسـتيالء     باألسـلحة احلرب وتأجيجها، ويف االجتار 
ــة واملتعــددة     علــى املــوارد الطبيعيــة؛ وأن اجلهــات املاحنــة الثنائي
األطـراف أرسـلت إشـارات خمتلفـة إىل احلكومـات الـيت لــديها       
جيـــوش يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة؛ وأن هنـــاك قـــادة 

ــديهم أســب     ــة ول ــدان خمتلف ــار مــن بل ــة عســكريون كب اب خمتلف
كانوا حيتـاجون إىل ذلـك الصـراع نظـرا لطبيعتـه املرحبـة وحلـل        
بعـــض املشـــاكل الداخليـــة يف تلـــك البلـــدان بصـــورة مؤقتـــة.  

 أن) ١، منـها: ( أمـور الفريق بـأن يقـوم اجمللـس جبملـة      وأوصى
) ٢ميدد والية الفريق إلجراء حتقيـق للمتابعـة واإلبـالغ عنـه؛ (    

ــا علــى اســتريا   أن ــة  يعلــن حظــراً مؤقت د وتصــدير مــوارد طبيعي
__________ 

لإلطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف    )١٣٣(
القسـم   ،التاسـع ، اجلـزء  احلـادي عشـر  هذه اجللسة، انظر الفصـل  

 .من امليثاق ٥١باملادة فيما يتصل باء، 

)١٣٤(  S/2001/357     ــؤرخ ــرئيس املـ ــان الـ ــال ببيـ ــر عمـ ــدم التقريـ  ٢؛ وقُـ
 ).S/PRST/2000/20( ٢٠٠٠ /يونيهحزيران

ــدا وإليهــا إىل أن يتضــح     ــدا وبورونــدي وروان ــة مــن أوغن معين
ــتغالل املــوارد        ــذه البلــدان يف اس ــبة الشــتراك ه ــف بالنس املوق
الطبيعية يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ويعلـن جملـس األمـن     

يقــرر أن جتمــد مجيــع الــدول األعضــاء، بــدون   أن) ٣ذلــك؛ (
حيـث   أن) ٤حلركات التمرد ولقادهتا؛ ( تأخري، األصول املالية

ــة      ــدول األعضــاء علــى أن جتمــد األصــول املالي ــع ال بشــدة مجي
للشركات أو األفراد الذين يواصـلون املشـاركة يف االسـتغالل    

يعلن حظراً فورياً علـى   أن) ٥الطبيعية؛ ( غري القانوين للموارد
توريد األسلحة ومجيع أنواع العتـاد العسـكري إىل اجلماعـات    
املتمردة النشـطة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وأن ينظـر      
يف جعل هذا احلظر شامال للدول الـيت تـدعم هـذه اجملموعـات     

يقـــرر التعليـــق الفـــوري جلميـــع أنـــواع  أن) ٦أو تســـاعدها؛ (
ــدول الــيت تكــون قواهتــا العســكرية      التعــاون العســكري مــع ال

اً لسـيادهتا إىل  موجودة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية انتهاك
توصـيات بشـأن    أيضاأن تنسحب تلك اجليوش. وقدم الفريق 

املســائل املاليــة واالقتصــادية، وجتــارة املــاس، وعمليــات شــحن  
  وإصدار شهاداهتا. األخشاب
 الواليــاتويف اجللســة، الــيت وجــه خالهلــا الــرئيس (      
ــدة ــيس     املتحــ ــة إىل رئــ ــائل موجهــ ــة رســ ــاه إىل ثالثــ ) االنتبــ
ــتم)١٣٥(اجمللـــس ــق   اجمللـــسع ، اسـ ــة فريـ ــن رئيسـ ــة مـ إىل إحاطـ

، وممثلـو أنغـوال   اجمللساخلرباء. وأدىل ببيانات ممثلو كل أعضاء 
ــدا و  ــدي وكن ــةوبورون ــة  مجهوري ــو الدميقراطي ــان  الكونغ والياب

وناميبيــا وروانــدا والســودان والســويد (بالنيابــة عــن االحتــاد       
__________ 

ــالة مؤرخـــة    )١٣٥( ــان ١٦رسـ ــل أوغنـــدا    ٢٠٠١ /أبريلنيسـ مـــن ممثـ
)S/2001/378  مــن  ٢٠٠١ /أبريلنيســان ٢٤)، ورســالة مؤرخــة

 ٢٠٠١ /مـايو أيار ١)، ورسالة مؤرخة S/2001/402ممثل رواندا (
نــدي، حتيــل كــل منــها رد حكومتــها علــى تقريــر  مــن ممثــل بورو
 ).S/2001/433فريق اخلرباء (



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
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وأوغنــــــــدا ومجهوريــــــــة ترتانيــــــــا املتحــــــــدة  )١٣٦(األورويب)
  .)١٣٧(وزمبابوي
ــق اخلــرباء، يف   وأشــارت   ــهارئيســة فري  أن إىل، إحاطت

غري القـانوين  النظر يف االستغالل والية الفريق كانت تتمثل يف 
ــة   ــوارد الطبيعي ــة؛ وحبــث    للم ــو الدميقراطي ــة الكونغ يف مجهوري

ــة       ــوارد الطبيعيـ ــتغالل املـ ــني اسـ ــة بـ ــالت القائمـ ــل الصـ وحتليـ
لــــس. ويف واســــتمرار الصــــراع؛ والتقــــدم بتوصــــيات إىل اجمل 

التقريـر، قالـت إن اجليشـان     إليهاتوضيحها للنتائج اليت خلص 
الرواندي واألوغندي، وإىل حـد أقـل اجلـيش البورونـدي، قـد      
اخنرطــوا يف هنــب واســع النطــاق للثــروات الطبيعيــة جبمهوريــة   

الصــالت بــني  أن وأفــادت. ١٩٩٨الكونغــو الدميقراطيــة منــذ 
علـى نطـاق كـبري     استغالل املـوارد، الـذي اختـذ شـكل النـهب     

واالســـتغالل املنـــهجي الواســـع للمـــوارد، واســـتمرار احلـــرب  
ــتويات: (    ــة مسـ ــى ثالثـ ــوم علـ ــت تقـ ــتوى  ١كانـ ــى مسـ ) علـ

املكاســب الشخصــية ملســؤولني عســكريني ومــدنيني رفيعــي      
ــتوى؛ ( ــاطق   ٢املسـ ــال يف منـ ــدور القتـ ــدان، حيـــث يـ ) يف امليـ

) علـى  ٣(التعدين بأكثر من القتال الدائر على اجلبهة الرمسيـة؛  
مستوى متويل الصـراع، بسـبب الفجـوة القائمـة بـني النفقـات       
العسكرية ملختلف اجليـوش ومسـتوى ميزانيـة الـدفاع ملختلـف      

  .)١٣٨(البلدان
وقــال ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إن التقريــر    
يؤكد أن القالقل على احلدود ليست هـي السـبب يف     

بلـده، وأن الـدافع   يف  وأوغنداوجود قوات بوروندي ورواندا 
__________ 

بلغاريـــا وبولنـــدا وتركيـــا وإســـتونيا انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن   )١٣٦(
واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص   

  والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.
ــها؛ و    )١٣٧( ــوزير ماليتـ ــة بـ ــدي ممثلـ ــةمجكانـــت بورونـ ــو  هوريـ الكونغـ

بــوزير اخلارجيــة والتعــاون الــدويل فيهــا؛ وروانــدا       الدميقراطيــة
باملبعوث اخلاص لرئيس رواندا؛ وأوغنـدا بـوزير الدولـة للشـؤون     

 اخلارجية والتعاون اإلقليمي فيها.

)١٣٨(  S/PV.4317 ٤، الصفحة. 

غـري القـانوين   احلقيقي للعدوان هو النهب املنـتظم واالسـتغالل   
االسـتغالل   أنشـدد علـى    أنيف بلـده. وبعـد   للموارد الطبيعية 

ينتـهك حـق الشـعب الكونغـويل     غري القانوين للموارد الطبيعية 
يف تقريــر املصــري، فضــال عــن انتهاكــه ملبــدأ الســالمة اإلقليميــة  

تنفيـذ   إىلو الدميقراطية وسيادهتا، دعا اجمللس جلمهورية الكونغ
  .)١٣٩(توصيات الفريق

بـــأن التقريـــــــر مييـــز بـــني دور  أنغـــوالورحـــب ممثـــل   
ـــوة” ـــوى املدعـــ ــة”و  “القــــ ــودة يف  “القــــوى الغازيــ املوجــ

ــة.   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوال   أنإىل  وأشــارمجهوري ــوات أنغ ق
، وال يتصـرفان علـى   وناميبيا ُتمول من ميزانيتيهما االعتياديتني

التقريـر   أنممثل زمبابوي عن اعتقاده  وأعرب .)١٤٠(حنو مريب
حيمل اجمللس على بذل كل جهـد لضـمان انسـحاب     أنينبغي 

مـــــن مجهوريـــــة الكونغـــــو القـــــوات غـــــري املرغـــــوب فيهـــــا 
  .)١٤١(الدميقراطية

الفريـق   أنعن اعتقادمها  وأوغنداممثال رواندا  وأعرب  
حســبانه عنــد تعريفــه ملفهــوم عــدم مل يأخـذ اتفــاق لوســاكا يف  

ُيخول كل طـرف  مبوجب االتفاق،  أنه إىل وأشارااملشروعية. 
 –من األطراف الكونغولية الثالثة املوقعـة علـى ذلـك االتفـاق     
ـــل الدميقراطيــة،    احلكومــة، والتجمــع الكونغــويل مــن أجـــــــ

 املسـؤولية عـن إدارة املنطقـة الـيت     –وحركـة حتريـر الكونغـو    
يها إىل أن تبسط الدولـة إدارهتـا عليهـا. ومـع ذلـك،      يسيطر عل

عدم املشـروعة يتمثـل يف االضـطالع بـأي      أنفقد رأى الفريق 
ــيت أقرهتــا      ــهاكا جملموعــة األنظمــة القائمــة ال نشــاط يشــكل انت

ينبغـي   أنـه ممثـل روانـدا كـذلك     وأكـد  .)١٤٢(حكومة كينشاسا
ــل     ــيح التعـــبريات مـــن قبيـ غـــري ”، و “غـــري القـــانوين ”توضـ

__________ 

 .١٠إىل  ٥الصفحات نفسه،  املرجع  )١٣٩(

)١٤٠(  S/PV.4317 (Resumption 1)٢٢لصفحة ، ا. 

 .٢٤الصفحة  نفسه،  املرجع  )١٤١(

)١٤٢(   S/PV.4317  ــدا)؛  ١٣إىل  ١٠، الصـــــــــــفحات (روانـــــــــ
 (أوغندا). ١٨إىل  ١٤والصفحات 
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ــة   “الســيطرة”، و “القــوة”، و “وعاملشــر فيمــا يتعلــق باحلال
ــو     ــة الكونغـ ــائدة يف مجهوريـ ــدة السـ ــزة والفريـ ــية املميـ السياسـ

وطعن ممثل مجهورية ترتانيا املتحدة يف صـحة   .)١٤٣(الدميقراطية
االدعاءات اليت ساقها الفريق بشأن تـورط بلـده يف االسـتغالل    

لــو روانــدا   ممث وأعــرب  .)١٤٤(الطبيعيــة  غــري القــانوين للمــوارد  
ــدا ــودة املعلومـــات   يوبورونـــد وأوغنـ عـــن شـــكوكهم يف جـ

ــا رأوا    ــو مـ ــر، وهـ ــياغة التقريـ ــتخدمة يف صـ ــهاملسـ ــوض  أنـ يقـ
وبناء عليه، اقتـرح ممثـل    .)١٤٥(إليهاالنتائج اليت خلص  ةمصداقي

طلـب الفريـق متديـد     أنرواندا إسقاط التقرير بالكامل. ورأى 
ن جانـــب إجهـــاض رد الفعـــل مـــ   إىلواليتـــه ال يهـــدف إال  

الشــعوب والبلــدان، مثــل روانــدا، الــيت يوجــه إليهــا الفريــق        
  .)١٤٦(اهتامات باطلة

 أنممثــل فرنســا علــى  أصــروعلــى النقــيض مــن ذلــك،   
ــد   ــق ق ــيت    الفري ــة ال ــد بصــورة صــارمة بالوالي ــه تقي  أســندها إلي

قــدم تقريــرا  وباملثــل، قــال ممثــل ناميبيــا إن الفريــق .)١٤٧(اجمللــس
ــدعوما با   ــه   موضــوعيا وشــامال وم ــت طــرق عمل ــة، وكان ألدل

الفريق قدم معلومـات   أن إىلممثل تونس  وأشار .)١٤٨(صحيحة
غري القانوين للموارد الطبيعيـة  حول نطاق االستغالل  ‘‘قامتة’’

ــة،   ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــاده  وأعـــربجلمهوريـ  أنعـــن اعتقـ
تسـتحق النظـر فيهـا بعنايـة، وتسـتحق حـوارا       توصيات الفريق 

  .)١٤٩(ف املعنيةصرحيا وبناء مع األطرا
__________ 

 .١٣الصفحة نفسه،  املرجع  )١٤٣(

)١٤٤(  S/PV.4317 (Resumption 1) ٢٣، الصفحة. 

)١٤٥(  S/PV.4317 ــدا)؛ والصــفحة  ١٣، الصــفحة ــدا)؛  ١٦(روان (أوغن
 وروندي).(ب ١٩والصفحة 

 .١٣الصفحة نفسه،  املرجع  )١٤٦(

 .٢٤الصفحة  نفسه،  املرجع  )١٤٧(

)١٤٨(  S/PV.4317 (Resumption 1) ١٨، الصفحة. 

)١٤٩(  S/PV.4317 ٢١، الصفحة. 

مؤيـدين لتمديــد واليـة الفريــق    وتكلـم غالبيـة املمــثلني    
ممثل الصني متديد الواليـة، فإنـه    أيدملدة ثالثة أشهر. ويف حني 

ال يوجد متييز واضح يف بعض املعلومـات الـواردة    أنه إىل أشار
يف التقرير بني احلاالت املعززة باألدلـة الدامغـة واحلـاالت الـيت     

كافيــة أو ال تتجــاوز كوهنــا جمــرد أقاويـــل.      ال تــدعمها أدلــة  
ــهكــذلك عــن   وأعــرب ــر    أمل ــايري أكث ــق مع ــق الفري يف أن يطب

  .)١٥٠(صرامة يف املرحلة التالية من أعماله
وبالنســبة لتوصــيات الفريــق املتعلقــة بفــرض جــزاءات    

ــية،   عـــدد مـــن املمـــثلني عـــن   أعـــربواعتمـــاد تـــدابري تعويضـ
اختــاذ قــرارات، بــل  اجمللــس جيــب أال يتســرع يف أناعتقــادهم 

 وأوصـى  .)١٥١(إضـافية ينتظر حىت يـتم مجـع معلومـات     أنعليه 
ــل بــنغالديش  بــأن يــدعو اجمللــس، يف األجــل القصــري، إىل      ممث

املعدنيــة   غــري القــانوين للمــوارد  الوقــف الفــوري لالســتغالل   
 .)١٥٢(وغريهــا مــن املــوارد يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة     

ــا عــن   وأعــرب ــدهممثــل ناميبي ــيت   تأيي الكامــل لالســتنتاجات ال
  .)١٥٣(انتهى إليها الفريق، ولتنفيذ توصياته

، ٢٠٠١أيار/مـايو   ٣املعقودة يف  ٤٣١٨ويف اجللسة   
الرســالة املؤرخــة  أعمالــهيف جــدول  أخــرىاجمللــس مــرة  أدرج
ــان/أبريل  ١٢ ــيس اجمللـــس مـــن    إىلاملوجهـــة  ٢٠٠١نيسـ رئـ

ــر فريــق اخلــرباء    وبعــد  .)١٥٤(األمــني العــام، الــيت حييــل هبــا تقري
ــاه     ــرئيس (الواليــات املتحــدة) االنتب رســالة  إىلذلــك، وجــه ال

__________ 

)١٥٠(  S/PV.4317 (Resumption 1) ٢، الصفحة. 

)١٥١(  S/PV.4317 (االحتـــاد الروســـي)؛ و  ٢٧، الصـــفحةS/PV.4317 

(Resumption 1)٦(كولومبيـــــا)؛ والصـــــفحة  ٤ ، الصـــــفحة 
(الســويد بالنيابـة عـن االحتــاد    ١٧و ١٦(النـرويج)؛ والصـفحتان   

 األورويب).

)١٥٢(  S/PV.4317 (Resumption 1) ٧، الصفحة. 

 .١٩الصفحة  نفسه،  املرجع  )١٥٣(

)١٥٤(  S/2001/357     ــؤرخ ــرئيس املـ ــان الـ ــال ببيـ ــر عمـ ــدم التقريـ  ٢؛ وقُـ
 ).S/PRST/2000/20( ٢٠٠٠ /يونيهحزيران
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رئـيس اجمللـس،    إىلموجهـة   ٢٠٠١نيسـان/أبريل   ٢٤مؤرخة 
وحييل فيها األمني العام خطـة عمـل متديـد واليـة فريـق اخلـرباء       

  .)١٥٥(اليت أعدهتا رئيسة الفريق
ــة عــن      ــان بالنياب ــرئيس ببي ويف اجللســة نفســها، أدىل ال
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )١٥٦(اجمللس

غـري القـانوين   ثرية للقلق بشأن االستغالل املعلومات امل يالحظ
  الكونغولية؛ للموارد

، غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة    جملس األمن االستغالل  يدين
  ويعرب عن بالغ قلقه إزاء تلك األنشطة؛

 تلـك  احلكومات على أن جتري حتقيقاهتـا اخلاصـة بشـأن    حيث
القلــق مــا يتســبب فيــه الصــراع مــن خســائر   ويالحــظ مــع ؛املعلومــات

  مهولة بالنسبة لشعب مجهورية الكونغو الدميقراطية واقتصادها وبيئتها؛
أن احلل العملـي الوحيـد لألزمـة يتمثـل يف التنفيـذ التـام        يعتقد

  التفاق لوساكا لوقف إطالق النار وقرارات جملس األمن ذات الصلة؛
ألمني العام متـديد والية فريـق اخلـرباء لفتـرة هنائيـة     إىل ا يطلب

 اتقريرمدهتا ثالثة أشهر، ويطلب أيضا أن يقدم فريق اخلرباء إىل اجمللس 
  .اهنائي

(اجللســة  ٢٠٠١ /يونيــهحزيران ١٥املقــرر املــؤرخ 
  )٢٠٠١( ١٣٥٥): القرار ٤٣٢٩

ــة    ــودة يف  ٤٣٢٧يف اجللســ ــه ١٣املعقــ  حزيران/يونيــ
التقرير الثـامن لألمـني    أعمالهلس يف جدول اجمل أدرج، ٢٠٠١

ــة   ــام عــن بعث ــة الكونغــو   الع منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري
ــة املــؤرخ يف   ــه  ٨الدميقراطي  وأشــار .)١٥٧(٢٠٠١حزيران/يوني

األطـراف  يف حـني اسـتمرت    أنـه  إىلاألمني العـام، يف تقريـره،   
يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف التقيـــد بوقـــف إطـــالق  

تفاؤال حذرا بشأن املستقبل القريب لعمليـة   أثارر، وهو ما النا
حتركـات تـدعو للقلـق     إىللوساكا للسالم، فإن التقارير تشـري  

لعناصر اجلماعات املسلحة جتاه الشـرق وإغارهتـا مـؤخرا علـى     
__________ 

)١٥٥(  S/2001/416.  
)١٥٦(  S/PRST/2001/13. 

)١٥٧(  S/2001/572  ١٣٣٢، املقدم عمال بـالقرارين )١٣٤١) و٢٠٠٠ 
)٢٠٠١.( 

بورونــــدي ومجهوريــــة تنـــــزانيا املتحــــدة، لتجنــــب  روانــــداو
دة اإلدمـاج  االشتراك يف برنامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـا    

أو إعـادة التـوطني. ومـع ترحيبـه بتعـاون       واإلعـادة إىل الـوطن  
حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــع البعثــة، فقــد دعــا   
احلركــات املتمــردة ألن تقــدم نفــس املســتوى مــن التعــاون.       

ــة العســكرية املشــتركة    أن وأعلــن اخلطــط الــيت وضــعتها اللجن
ة، مـن أجـل االنسـحاب    واللجنة السياسية، بالتشاور مـع البعثـ  

الكامـل جلميــع القـوات األجنبيــة مـن إقلــيم مجهوريـة الكونغــو     
املسلحة وتسرحيها وإعـادة   الدميقراطية ونزع سالح اجلماعات

ــها، ال تشــكل     ــا إىل أوطاهنــا أو إعــادة توطين ــا وإعادهت إدماجه
كافيا ملزيد من اإلجـراءات مـن جانـب األمـم املتحـدة.       أساسا

تقـدم يف أقـرب    أنعلـى   األطرافحث وبناء على ذلك، فقد 
العامــة كــي  لألمانــةوقــت ممكــن املعلومــات املفصــلة املطلوبــة  

تــتمكن مــن التوصــيات بإدخــال تعــديالت حمــددة علــى واليــة  
أن التقـدم اهلـام، وإن    إىل أشـار  أنـه البعثة وهيكل قوامها. غـري  

كان غري كامل، الذي أحـرز يف فـض اشـتباك القـوات، الـذي      
لثانيـة مـن نشـر البعثـة، يتطلـب متابعـة مالئمـة.        ا شكل املرحلة

املرحلـة الثالثـة مـن     إىلاجمللـس باالنتقـال    أوصـى ولـذلك، فقـد   
خــالل تلــك املرحلــة االنتقاليــة بتوســيع   وأوصــىنشــر البعثــة. 

ــك     ــا يف ذل ــة بدرجــة كــبرية، مب ــدين يف البعث  إضــافة العنصــر امل
ة. عنصر جديد من الشرطة املدنية، وكذلك قدراتـه اللوجسـتي  

ــب،  ــرياورحـ ــوار   أخـ ــدي حلـ ــاع التمهيـ ــراف، باالجتمـ  األطـ
ــه  ١٦يبــدأ يف  أنالكونغوليــة، الــذي تقــرر   ، ٢٠٠١متوز/يولي

فــتح هنــر الكونغــو للمالحــة ممــا يعيــد تنشــيط  بإعــادةوكــذلك 
  االقتصادية.   األنشطة
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ــاه       ــنغالديش) االنتب ــرئيس (ب  إىلويف اجللســة، وجــه ال
منطقـة الـبحريات الكـربى     إىلتقرير بعثة جملس األمـن املوفـدة   

  .)١٥٨(٢٠٠١أيار/مايو  ٢٦ إىل ١٥يف الفترة 
مـن وكيـل األمـني العـام      إحـاطتني  إىلواستمع اجمللس   

املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لشـؤون      لعمليات حفظ السـالم و 
 أعضــاءببيانــات مجيــع  وأدىل. األطفــال والصــراعات املســلحة 

ــة الكون   ــدي ومجهوريــ ــو بورونــ ــذلك ممثلــ ــس، وكــ ــو اجمللــ غــ
ــدا والســويد    )١٥٩(الدميقراطيــة ــا وروان ومصــر واليابــان وناميبي

  .وأوغندا )١٦٠()األورويب(بالنيابة عن االحتاد 
وكرر وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم، يف     
ــه ــد، إحاطت ــام،     تأكي ــر األمــني الع ــواردة يف تقري التوصــيات ال
ال يســعى األمــني العــام إىل زيــادة مــالك يف حــني  أنــه وأوضــح

فـردا، والـذي وافــق    ٥ ٥٣٧قـوة املـأذون بـه الـذي ُيقـدر بــ       ال
ــراره    ــس يف ق ــه اجملل ــن املتصــور   ٢٠٠٠( ١٢٩١علي ــإن م )، ف

مواصلة تعزيز الفرقة العسـكرية للبعثـة يف حـدود ذلـك الـرقم.      
منذ اسـتكمال التقريـر، اسـتجدت تطـورات      أنه إىل أشاركما 

ــها    ــن بين ــدة، م ــن أجــل     جدي ــويل م ــع الكونغ ــاءات التجم ادع
احتلت مواقـع   الدميقراطية بأن القوات الكونغولية املسلحة قـد

__________ 

)١٥٨(  S/2001/521   وAdd.1 يف تقريرها، ضمن  اجمللس. ووجدت بعثة
وقف إطالق النار ظل ساريا على مـدى   مجلة أمور، أنه رغم أن

هنــاك عقبـات كــأداء،  كانـت ال تـزال    األشـهر األربعـة الســابقة،  
سحب  عدم وجود رغبة لدى قائد حركة حترير الكونغو يف مثل

ــه عمــال خبطــة فــك االشــتباك   ــطء قوات ــهاء مــن اخلطــط  ، وب االنت
ــزع ســالح اجلماعــات      ــة ون ــوات األجنبي ــة بانســحاب الق املتعلق

إىل أوطـاهنم   املسلحة وتسرحيها وإعادة إدماجهـا وإعـادة أفرادهـا   
 .وتوطينهم

ممثلـــة بـــوزير اخلارجيـــة  الكونغـــو الدميقراطيـــة هوريـــةمجكانـــت   )١٥٩(
 والتعاون الدويل فيها.

ــن     )١٦٠( ــان كــل م ــدا   انضــم إىل البي ــا وبولن إســتونيا وأيســلندا وبلغاري
ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا     ــة التشــيكية وروماني ــا واجلمهوري وتركي

 وقربص والتفيا وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا.

أخالهــا التجمــع، وهــي ادعــاءات تعتــزم البعثــة التحقيــق فيهــا. 
والزمبابويــة القــوات األوغنديــة  أن أفــادوباإلضــافة إىل ذلــك، 

  .)١٦١(الكونغو الدميقراطية تواصل االنسحاب من مجهورية
األطفــال  املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لشــؤون وابلــغ   

والصـــراعات املســـلحة اجمللـــس بـــاألثر املباشـــر وغـــري املباشـــر   
للحروب على األطفال، الذين يعانون مـن سـوء التغذيـة احلـاد     

ألعمـال السـخرة   أمراض ميكن الوقايـة منـها، وخيضـعون     منو
وامتــهان البغــاء، كمــا جيــري جتنيــدهم واســتخدامهم كجنــود   

عاجلـة حالـة   أطفال. ويف تشديده علـى مـدى إحلـاح ضـرورة م    
ــو     ــة الكونغــ ــرب يف مجهوريــ ــن احلــ ــررين مــ ــال املتضــ األطفــ
الدميقراطيــة، فقــد ابلــغ اجمللــس بربنــامج مــن مخــس نقــاط قبلتــه 

منع جتنيد األطفـال دون سـن الثامنـة    ) ١األطراف، ويشمل: (
) إنشـاء آليـة للرصـد واإلبـالغ عـن تطبيـق       ٢عشرة كجنود؛ (
يـة كـربى لتوعيـة    ) تنظيم محلة توعيـة مجاهري ٣ذلك االلتزام؛ (

) تنظـيم زيـارات   ٤اجليش واجملتمع املدين واجملتمعـات احملليـة؛ (  
مشــتركة تقـــوم هبـــا البعثـــة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة  

الـيت   والسلطات العسكرية للمعسـكرات والثكنـات العسـكرية   
) إنشــاء القــدرة واهلياكــل  ٥ُيرتــاب يف وجــود أطفــال فيهــا؛ ( 

تسـريح األطفـال احملـاربني وإعـادة      الالزمة يف امليدان مـن أجـل  
تأهيلهم ودجمهم يف اجملتمع. وأشار، عالوة على ذلـك، إىل أن  

علـى أرض الواقـع جيلـب الثقـة واالطمئنـان       وجود البعثـة جمرد 
وأوصى بقوة بتوسيع وتعزيز الدور اإلنسـاين   احملليني، للسكان

  .)١٦٢(الذي تضطلع به البعثة
ني عـن اتفـاقهم مـع    ويف اجللسة، أعرب غالبية املتكلم  

الشــك ال األمــني العــام علــى وجــود تفــاؤل حــذر، وإن كــان   
 أعربـوا كما  يزال قائما إزاء إمكانية تعذر إلغاء عملية السالم.

__________ 

)١٦١(  S/PV.4327  ، ٦إىل  ٣الصفحات. 

 .٩إىل  ٦الصفحات نفسه،  املرجع  )١٦٢(
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ــن  ــفهمعــ ــو    إزاء أســ ــة الكونغــ ــائدة يف مجهوريــ ــة الســ احلالــ
عـن   وأعربـوا ، اإلنسـانية الدميقراطية فيمـا يتعلـق باالحتياجـات    

يف ذلــك البلــد. ويف  األطفــال حالــة إزاءقلقهــم بصــفة خاصــة 
 تأييـــدهمالعديـــد مـــن املـــتكلمني عـــن  أعـــربذلـــك الصـــدد، 

لربنــامج النقــاط اخلمــس الــذي طرحــه املمثــل اخلــاص لألمــني   
 التأكيـد ومع  .)١٦٣(العام لشؤون األطفال والصراعات املسلحة

االنتعـــــاش االقتصـــــادي جلمهوريـــــة الكونغـــــو  أمهيـــــةعلـــــى 
ــة،  ــتكلمني   أشــادالدميقراطي ــتح هنــر الكونغــو   إعــادةبعــدة م ف

  .)١٦٤(جلنة حوض هنر الكونغو وبإنشاءللمالحة التجارية 
حتــرك  أنبــاء إزاءبضــعة مــتكلمني عــن قلقهــم  وأعــرب  

ــدان      ــى البل ــارة عل ــزامهم اإلغ اجلماعــات املســلحة شــرقا واعت
علـى عمليـة السـالم يف     آثـار اجملاورة، نظرا ملا يتركه ذلك مـن  

ــة ويف   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــةمجهوري ــا   .)١٦٥( املنطق وعقــب م
ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن اعتزام حكومتـه   أعلنه

ــرة    ــتح اتصــاالت مباش ــى مســتوى  ’’ف ــى أعل ــاء  ‘‘عل ــع زعم م
ــاورة  ــدان اجملـ ــذه    ،)١٦٦(البلـ ــتكلمني هـ ــن املـ ــدد مـ ــجع عـ شـ

  .)١٦٧(واإلقليميةاالتصاالت الثنائية 
__________ 

ــع  )١٦٣( ــه،  املرجـ ــفحة نفسـ ــيوس( ٢٦الصـ ــفحة موريشـ  ٢٨)؛ والصـ
ــنغافورة)؛  ٣الصــــفحة ، S/PV.4327 (Resumption 1)و (ســ

 ١٨)؛ والصـــــــفحة كولومبيـــــــا( ٥)؛ والصـــــــفحة النـــــــرويج(
 .)بنغالديش(

 )؛أوكرانيا( ١٨)؛ والصفحة فرنسا( ١٤الصفحة نفسه،  املرجع  )١٦٤(
ــات املتحــدة ( ٣٠)؛ والصــفحة الصــني( ٢١والصــفحة   )؛الوالي

 ٥)؛ والصـفحة  مايل( ٤الصفحة ، S/PV.4327 (Resumption 1)و
 .)اليابان( ١٢)؛ والصفحة ناميبيا(

)١٦٥(  S/PV.4327 ، ٢٠و ٢٩الصـــــــفحتان )ــدة الواليـــــــات )؛ املتحـــــ
(النـــــرويج)؛  ٢الصـــــفحة ، S/PV.4327 (Resumption 1) و

  (كولومبيا). ٥ والصفحة
)١٦٦(  S/PV.4327،  ١١الصفحة. 

(أوكرانيا)؛  ١٨(فرنسا)؛ والصفحة  ١٥الصفحة نفسه،  املرجع  )١٦٧(
 (االحتـاد الروسـي)؛ و   ٢٤ الصـفحة (الصـني)؛ و  ٢١ة الصـفح و

ال ميكـن   أنهالعديد من املمثلني عن اعتقادهم  وأعرب  
إحـــالل ســـالم دائـــم يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة دون  

وحسـب   .)١٦٨(تسوية شاملة للحالـة يف بورونـدي   إىلالتوصل 
السـالم سـيكون إقليميـا وإال لـن     ما قاله ممثـل بورونـدي، فـإن    

العمـل علـى أال يـدع    . وطلـب مـن اجمللـس    يكون هنـاك سـالم  
ــدمران إحــدامها األخــرى، وإجيــاد     عملــييت لوســاكا وأروشــا ت
صيغة ميكـن أن تضـمن وجـودا رادعـا علـى حـدود بورونـدي        
مع مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومجهوريـة تنــزانيا املتحـدة،      

ــا للحــل   وتــوفري تــدابري لإلنفــاذ إذا مــا  أدار التمــرد ظهــره هنائي
ــدالتفاوضــي.  ــه ملواصــلة     وأك ــتعداد حكومت ــل جمــددا اس املمث

كونغــــو املشــــاورات الثنائيــــة، وال ســــيما مــــع مجهوريــــة ال    
  .)١٦٩(الدميقراطية ومجهورية تنـزانيا املتحدة

رفــض  إزاءعــدد مــن املــتكلمني عــن قلقهــم    وأعــرب  
ــة    ــن أجــل الدميقراطي ــاون يف  التجمــع الكونغــويل م ــد التع جتري

كيسانغاين من السالح، ورفض جبهة حترير الكونغـو وحركـة   
ــو  ــر الكونغ ــودة    حتري ــتباكهما والع ــض اش ــق   إىلف ــع املتف املواق

ــة   .)١٧٠(عليهــا ــة الكونغــو الدميقراطي مــن  وطلــب ممثــل مجهوري
تارخيــا حمــددا لتجريــد مدينــة كيســانغاين مــن  حيــدد  أناجمللــس 

  .)١٧١(األسلحة بشكل كامل وفعال
__________ 

S/PV.4327 (Resumption 1)، الصـفحة (كولومبيا)؛ و ٥ الصفحة 
 (مصر). ١٠

)١٦٨(  S/PV.4327،  اململكـــة امل ٢٣الصـــفحة)٢٨ الصـــفحةتحـــدة)؛ و 
ــنغافورة)؛ و  ٢ الصــــفحة ،S/PV.4327 (Resumption 1)(ســ

 (اليابان). ١١ الصفحة(مايل)؛ و ٣ الصفحة(النرويج)؛ و

)١٦٩(  S/PV.4327 (Resumption 1) ١٤إىل  ١٢، الصفحات.  
)١٧٠(  S/PV.4327،  (أوكرانيـا)؛   ١٧(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٥الصفحة

(اململكــة املتحــدة)؛   ٢٢(جامايكــا)؛ والصــفحة   ٢٠والصــفحة 
ــدا)؛ و  ٣١والصــــفحة  ، S/PV.4327 (Resumption 1)(أيرلنــ
 (مايل). ٤و ٣الصفحتان 

)١٧١(  S/PV.4327،  ١١الصفحة. 
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ــة عــن االحتــاد األورويب،        ــل الســويد بالنياب ــم ممث وتكل
فــدعا حكــوميت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وزمبــابوي إىل  

ــدعم املقــد   ــواع ال م إىل اجلماعــات املســلحة،  أن توقفــا كــل أن
ودعا رواندا ألن حتتـرم تعهـدها فيمـا يتعلـق بعـودة اجلماعـات       

ممثـل   أعربويف ذلك الصدد،  .)١٧٢(املسلحة وإعادة اندماجها
أن يسـاعد   ‘‘مـن واجبـه  ’’رواندا عن اعتقاده أن جملس األمـن  

ــزع ســالح اجلماعــات       ــة ككــل حــىت ميكــن ن ــدا واملنطق روان
  .)١٧٣(وفقا التفاق لوساكااملتمردة، وفض االشتباك 

ال  أنـه على أن من السـابق ألوانـه اعتبـار     التأكيدومع   
 تأييـدهم غالبيـة املـتكلمني عـن     أعربرجعة يف عملية السالم، 
عدد مـن املمـثلني    وأعربشهرا.  ١٢لتمديد والية البعثة ملدة 

لكـي يتسـىن    أنـه عن اتفاقهم مع تقييم األمني العام الذي يفيـد  
التحضـري للمرحلـة الثالثـة مـن نشـر البعثـة، فإنـه         لألمانة العامـة 

مفصـلة بشـأن موقـع وتشـكيل      البـد وأن تتـوفر هلـا معلومـات    
ــة ومســارات انســحاهبا   وبعــد الترحيــب   .)١٧٤(القــوات األجنبي

أن االنتشـار الكامـل   باملرحلة االنتقالية، رأى ممثل موريشيوس 
فـق  ، وهـو مـا ات  ‘‘بـدون داع ’’للمرحلة الثالثة ال جيب تأخريه 

متطلبـات  وباملثل،أقر ممثل مصر بأن هنـاك   .)١٧٥(معه ممثل مايل
أساسية جيب توفرها قبيل نشر املرحلة الثالثـة مـن البعثـة، مثـل     

يف  أملـه عـن   وأعـرب ، توفري املعلومات ذات الصلة عـن قواهتـا  
ال تطول الفترة االنتقالية، وشدد على أن األمم املتحـدة جيـب   أ

ــة   ــى اســتعداد ملواجه ــيت    أن تكــون عل التحــديات واملخــاطر ال
__________ 

)١٧٢(  S/PV.4327 (Resumption 1)،  ٧الصفحة. 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(

)١٧٤(  S/PV.4327،  (أوكرانيـا)؛   ١٧(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٦الصفحة
ــفحة  ــفحة   ٢٥والصـــ ــيوس)؛ والصـــ ــدا)؛  ٣١(موريشـــ (أيرلنـــ
 ،S/PV.4327 (Resumption 1) (تـــونس)؛ و ٣٣والصـــفحة 

 (كولومبيا). ٤(النرويج)؛ والصفحة  ٢الصفحة 

)١٧٥(  S/PV.4327،  ــفحة ــيوس)؛ و ٢٥الصــ  S/PV.4327 (موريشــ

(Resumption 1)،  (مايل). ٤الصفحة 

ودعــا  .)١٧٦(ميكــن أن تواجههــا يف مثــل هــذه العمليــة املوســعة  
املوافقــة علــى  إىلممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة اجمللــس  

حتديـد واليـة    إعـادة االنتقال إىل املرحلة الثالثـة للبعثـة، وطلـب    
عـالوة علـى    وأوضـح البعثة ملنحها قدرة واضحة على اإلنفاذ. 

شطة انسحاب القوات األجنبيـة تسـتدعي زيـادة يف    أن أنذلك 
قوام البعثة من املوظفني املـدنيني والعسـكريني وامللحقـني هبـم،     

، دعـا  وأخـريا حىت يتسـىن هلـا النجـاح يف االضـطالع مبهامهـا.      
ــة     ــة إىل تكثيــف انتشــارها يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوري البعث

  .)١٧٧(الكونغو الدميقراطية
االقتـــراح الـــذي يقضـــي عـــدد مـــن املـــتكلمني  وأيـــد  

 وأشــار .)١٧٨(بتوســيع العناصــر املدنيــة يف البعثــة بدرجــة كــبرية 
ال متلـــك الواليـــة أو البعثـــة  أنرغـــم  أنـــه إىلممثـــل ســـنغافورة 

ــا،     ــإن بإمكاهن ــدنيني، ف ــة امل ــوارد حلماي ــل ’’امل ــى األق ، أن ‘‘عل
ــدات خطــرية      ــة هتدي ــدور للرصــد، بإخطــار اجمللــس بأي تقــوم ب

ــاالقتراح القاضــي  أيرلنــداحــب ممثــل ور .)١٧٩(ألمــن املــدنيني ب
بنشــر مكــون مــدين لتقــدمي النصــح واملســاعدة إىل الســلطات     

 .)١٨٠(احملليــة يف االضــطالع بواجباهتــا لضــمان األمــن للســكان  
قــوة الشــرطة  أنممثــل االحتــاد الروســي عــن اعتقــاده    وأعــرب
تلعـب دورا مفيـدا يف ختطـيط املهمـات      أنجيـب  بالبعثة املدنية 

  .)١٨١(بعثةاملستقبلية لل
__________ 

)١٧٦(  S/PV.4327 (Resumption 1)،  ١٠الصفحة. 

)١٧٧(  S/PV.4327،  ١٤إىل  ١٢الصفحات. 

(اململكـة   ٢٣(أوكرانيـا)؛ الصـفحة    ١٧الصـفحة  نفسـه،   املرجع  )١٧٨(
 (تـونس)؛ و  ٣٣(أيرلنـدا)؛ والصـفحة    ٣١املتحدة)؛ والصفحة 

S/PV.4327 (Resumption 1)،   (النـرويج)؛ والصـفحة    ٢الصـفحة
 (بنغالديش). ١٨ الصفحة(اليابان)؛ و ١٢

)١٧٩(  S/PV.4327،  ٢٨الصفحة. 

 .٣١ الصفحةنفسه،  املرجع  )١٨٠(

 .٢٥ نفسه، الصفحة املرجع  )١٨١(
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بالقيـد القـائم املوضـوع علـى عـدد أفـراد       وفيما يتعلق   
يف أن يـزداد ذلـك العـدد،     أملـه ممثل ناميبيـا عـن    أعربالبعثة، 

ــا     ــوم هبـ ــدة الـــيت ُيفتـــرض أن تقـ ــائف العديـ ــاة الوظـ ــع مراعـ مـ
عــن اعتقـاده أن قــوة   أوغنـدا ممثــل  أعـرب وباملثــل،  .)١٨٢(البعثـة 

اسعة جدا اليت من املتوقع البعثة صغرية جدا مقارنة باملنطقة الو
ممثـــل االحتـــاد  أعـــرب، أخـــرىومـــن ناحيـــة  .)١٨٣(أن تغطيهـــا

ــدهالروســي عــن   ــة، مــع    تأيي ــة البعث ــد والي علــى  اإلبقــاءلتمدي
املســتوى القــائم للحــد األقصــى املتفــق عليــه يف إطــار العنصــر   
العســكري للبعثــة، مبــا يســمح باإلعــداد املالئــم لبـــدء املرحلــة   

باإلضافة إىل ذلك، رأى ممثـل موريشـيوس   و .)١٨٤(الثالثة للبعثة
أثناء االنتقال إىل املرحلة الثالثة جيب أن يصـل انتشـار بعثـة     أنه

املخصصة يف املرحلـة   ٥ ٥٣٧األمم املتحدة إىل حده األقصى 
  .)١٨٥(الثانية

ــة    ــودة يف  ٤٣٢٩ويف اجللسـ ــه  ١٥املعقـ حزيران/يونيـ
ــهاجمللــس مــن جديــد يف جــدول   أدرج، ٢٠٠١ ــ أعمال ر التقري

الثامن لألمني العام عن بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة   
 .)١٨٦(٢٠٠١حزيران/يونيـه   ٨الكونغو الدميقراطية املـؤرخ يف  

تقريـر بعثـة    إىل، وجه الرئيس (بنغالديش) االنتباه أخرىومرة 
منطقــة الــبحريات الكــربى يف الفتــرة  إىلجملــس األمــن املوفــدة 

  .)١٨٧(٢٠٠١أيار/مايو  ٢٦ إىل ١٥
مشــروع  إىلووجــه الــرئيس بعــد ذلــك انتبــاه اجمللــس    
وطُــــرح مشــــروع القــــرار للتصــــويت، واعتمــــد   ؛)١٨٨(قــــرار

__________ 

)١٨٢(  S/PV.4327 (Resumption 1)، ٨ الصفحة.  
 .١٧ الصفحة نفسه،  املرجع  )١٨٣(

)١٨٤(  S/PV.4327، ٢٤ الصفحة. 

 .٢٥ الصفحة نفسه،  املرجع  )١٨٥(

)١٨٦(  S/2001/572. 

)١٨٧(  S/2001/521   وAdd.1. 

)١٨٨(  S/2001/587.  

)، ٢٠٠١( ١٣٥٥باإلمجــــاع دون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار 
، إذ يتصــرف الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن اجمللــس  

  مبوجب الفصل السابع من امليثاق:
يف االتفــاق أن دعوتــه امللحــة إىل مجيــع األطــراف   يعيــد تأكيــد

االتفـاق وكـذلك االتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف كمبـاال         ذلـك تنفذ 
متديـد واليـة    يقـرر و وهراري ومجيع قرارات جملس األمـن ذات الصـلة؛  

 ١٥بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة حــــىت  
ــه  أن يســتعرض التقــدم احملــرز كــل   ويقــرر أيضــا، ٢٠٠٢حزيران/يوني

  هور على األقل، بناء على تقارير األمني العام؛أربعة ش
ــدم    يطلـــب ــا تقـ ــدم إىل اجمللـــس، حاملـ ــام أن يقـ إىل األمـــني العـ

األطـــراف يف اتفـــاق لوســـاكا لوقـــف إطـــالق النـــار مجيـــع املعلومـــات   
الالزمة، ورهنـا باسـتمرار تعـاون األطـراف، مقترحـات بشـأن الطريقـة        

طـراف للخطـط املشـار إليهـا     اليت ميكن أن تساعد هبا البعثة يف تنفيـذ األ 
  ورصدها والتحقق منها؛ أعاله

علـى املفهـوم املسـتكمل للعمليـات الـذي عرضـه األمـني         يوافق
ــره املــؤرخ   ١٠٤إىل  ٨٤العــام يف الفقــرات  ــه  ٨مــن تقري حزيران/يوني

، مبـــا يف ذلـــك، ألغـــراض التخطـــيط األخـــرى، إنشـــاء عنصـــر  ٢٠٠١
نســيق عمليــات نــزع للشــرطة املدنيــة وقســم مدين/عســكري متكامــل لت

ــادة       ــوطن وإعـ ــادة إىل الـ ــاج واإلعـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ السـ
ــدعم       ــدرة ال ــة ق ــة يف كيســانغاين، وتقوي ــز تواجــد البعث ــوطني، وتعزي الت
اإلمـدادي للبعثــة لـدعم االنتشــار احلـايل واملتوقــع مسـتقبال، بغيــة إعــداد     

طــراف االنتقــال حنــو املرحلــة الثالثــة مــن نشــر البعثــة، بعــد تقــدمي األ       
  للمعلومات الالزمة؛
، كــي م توســيع العنصــر املــدين يف البعثــةإىل األمــني العــا يطلــب

يعــني يف املنــاطق الــيت ستنتشــر فيهــا البعثــة مــوظفني لشــؤون حقــوق         
ــوظفي       ــدرة لرصــد حقــوق اإلنســان، فضــال عــن م ــة ق اإلنســان، إلقام

  الشؤون السياسية للمدنيني، والشؤون اإلنسانية.
(اجللســــة  ٢٠٠١وز/يوليــــه مت ٢٤املقــــرر املــــؤرخ 

  بيان من الرئيس): ٤٣٤٩
يوليـه   متـوز/  ٢٤املعقـودة يف   )١٨٩(٤٣٤٨اجللسة يف 

ــه إحاطــة مــن الســيد    ٢٠٠١ ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن  إلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات   ل  )١٨٩(
املعلومات عن املناقشة اليت دارت يف هذه اجللسـة، انظـر الفصـل    

ــاين ــاء، األولعشــر، اجلــزء  الث ــة ، القســم ب فيمــا يتصــل ، ٤احلال
 من امليثاق. )٤( ٢باملادة 
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 مجهوريـــةيف  العـــام ألمـــنيكمـــال مرجـــان، املمثـــل اخلـــاص ل 
ــة  ــة منظمــة   الكونغــو الدميقراطي ــيس بعث يف  املتحــدة األمــمورئ

  .و الدميقراطيةالكونغ مجهورية
ــه  العــام األمــنيإىل إحاطــة مــن  اجمللــسواســتمع    وممثل

ــع أعضــاء  إىل  باإلضــافةاخلــاص. و ــسمجي ــات اجملل ، أدىل ببيان
 مجهوريــةو )١٩٠(ممثلــو بلجيكــا (بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب) 

  وناميبيا ورواندا وزمبابوي. الكونغو الدميقراطية
يف  وعــــرض األمــــني العــــام عــــدة تطــــورات اجيابيــــة   

مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وإن حـــذر مـــن أن انتكـــاس 
ــا.     ــزال ممكنـ ــالم ال يـ ــة السـ ــحعمليـ ــف   وأوضـ ــيل خمتلـ تفاصـ

التحديات املتبقية، اليت مشلت النتائج الـيت متخـض عنـها حـوار     
ــى ضــرورة     األطــراف ــة. وشــدد كــذلك عل  إحــرازالكونغولي

 نــــزع الســـالح والتســـريح وإعـــادة التـــوطنيتقـــدم يف عمليـــة 
 ‘‘املروعــــة’’احلالــــة  إىلعــــادة اإلدمــــاج، ووجــــه االنتبــــاه وإ

جبهــود ميســر  وأشــادللظــروف اإلنســانية وحقــوق اإلنســان.  
االســتمرار يف  إىلالكونغوليــة. ودعــا اجمللــس   األطــرافحــوار 

  .)١٩١(عزمه على دعم عملية السالم
، عــن اتفاقــه مــع إحاطتــهاملمثــل اخلــاص، يف  وأعــرب  

ــيس مؤكــدا     ــأن الســالم ل ــول ب ــم   الق ــت، رغ ــك الوق حــىت ذل
االحتمـــاالت والفـــرص احلقيقيـــة لالختتـــام النـــاجح للجهـــود   
اجلماعيــة مــن أجــل اســتعادة الســالم واالســتقرار يف مجهوريــة   

 إىل أشـار الكونغو الدميقراطية. ومـن بـني املؤشـرات االجيابيـة،     
النــار، وفــض االشــتباك بــني القــوات      إطــالقاحتــرام وقــف  

ــالرغم مــن    ــهوإعــادة نشــرها، ب ــتم حتقيقهمــا بالكامــل،   أن مل ي
والتغيريات السياسية يف كينشاسا، واالستعدادات للحوار بـني  

__________ 

إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا وتركيـــا انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن   )١٩٠(
يــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص   واجلمهور

 والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.

)١٩١(  S/PV.4348 ٣، الصفحة. 

ــة     ــكرية التابعـ ــدات العسـ ــر الوحـ ــة، ونشـ ــائل الكونغوليـ الفصـ
تعنت أطراف معينة وامليـل إىل احلفـاظ    إىل إشارتهللبعثة. ومع 

مـن عالمـات الصـعوبات الـيت      علـى الوضـع الـراهن باعتبارمهـا    
بناء الثقـة واسـتمرار احلـوار     أمهيةد شدد على ، فقهتدد السالم

يــتعني علــى بلــدان املنطقــة  أنــهكــذلك  وأعلــن. األطــرافبــني 
واحتياجها الستقرار املنطقة وبـني   األمنيةالتوفيق بني شواغلها 

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.     أراضيضرورة احترام سالمة 
حتضــري خطـــة نــزع الســـالح والتســريح وإعـــادة     أن وأوضــح 

خطـة سـحب    حتضـري  لتـوطني وإعـادة اإلدمـاج، باإلضـافة إىل    ا
ــات املســلحة،       ــرتع ســالح اجلماع ــة ل ــة، خط ــوات األجنبي الق

اللجنـة   يتطلبان التعاون الكامـل مـن األطـراف مـع البعثـة ومـع      
 أوغنـدا مببـادريت حكـوميت    أخـريا العسكرية املشتركة, ورحب 

ــو     ــة الكونغــــ ــن مجهوريــــ ــا مــــ ــحب قواهتمــــ ــا لســــ وناميبيــــ
  .)١٩٢(طيةالدميقرا

ــتكلمني عــن   وأعــرب    إحــرازلعــدم  أســفهممعظــم امل
تقدم يف جتريـد مدينـة كيسـانغاين مـن السـالح، وألن التجمـع       

ــتعني       ــان يـ ــذي كـ ــة، الـ ــل الدميقراطيـ ــن أجـ ــويل مـ  أنالكونغـ
)، مل ٢٠٠٠( ١٣٠٤ينسحب من كيسانغاين مبوجـب القـرار   

يفعــل ذلــك. ويف ذلــك الصــدد، رأى ممثــل االحتــاد الروســي،    
ــاركه  ــون  وشــ ــك ممثلــ ــرونيف ذلــ ــع رفــــض  أن، آخــ التجمــ

نقطـة   الكونغويل من أجل الدميقراطية التقيد بالتزاماتـه قـد بلـغ   
جيب فيها علـى جملـس األمـن أن ينظـر يف اختـاذ تـدابري إضـافية        
لضمان جتريد مدينة كيسانغاين من السالح، مثل فـرض حظـر   

وفنـد ممـثال    .)١٩٣(على إصدار تأشريات دخـول لقيـادة التجمـع   
ــاقها   الوال ــة الـــيت سـ ــابوي احلجـ ــدة وزمبـ ــع يـــات املتحـ التجمـ

__________ 

 .٦إىل  ٤الصفحات نفسه،  املرجع  )١٩٢(

 S/PV.4348(االحتــاد الروســي)؛ و  ٢٢الصــفحة نفســه،  املرجــع  )١٩٣(

(Resumption 1) ــفحة ــفحة   ٢، الصــــ ــا)؛ والصــــ  ٤(ناميبيــــ
 .(زمبابوي)



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

11--21843 441 
 
 

ــة بـــأن وجـــوده العســـكري    الكونغـــويل مـــن أجـــل الدميقراطيـ
عـدد مـن املمـثلني عـن      وأعـرب  .)١٩٤(ضروري حلماية املـدنيني 

جتريد كيسـانغاين مـن السـالح يتطلـب تعزيـز       أناتفاقهم على 
ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  وأعــرب .)١٩٥(قــوة البعثــة
ــن اع ــاده عـ ــهتقـ ــالم    أنـ ــة السـ ــداقية عمليـ ــى مصـ ــاظ علـ للحفـ

واحليلولة دون وضـعها موضـع الشـك، يـتعني علـى اجمللـس أن       
األطـراف املتـرددة    ثَحينفذ التـدابري الـيت اقترحهـا، لكـي ُتسـتَ     

الــيت مل تلتــزم بعــد باألحكــام ذات الصــلة يف قــرارات اجمللــس،  
ذن هبــا القيــام بــذلك، مبــا يف ذلــك اختــاذ التــدابري الــيت يــأ  علــى

  .)١٩٦(٤٢إىل  ٣٩امليثاق يف املواد من 
تقـدم يف   إحـراز معظم املـتكلمني علـى ضـرورة     وأكد  

عملية نـزع السالح، والتسريح، وإعادة االنـدماج والعـودة أو   
إعــادة التــوطني، مــع التركيــز علــى دور البعثــة يف تيســري تلــك   

تعزيــز دور البعثــة يف ذلــك   إىلالعمليــة، ودعــا بعــض املمــثلني  
 األوىلاخلطـوة   أنممثـل الواليـات املتحـدة     وأعلـن  .)١٩٧(دالصد

ــف       ــليح خمتلـ ــف تسـ ــل يف وقـ ــالح تتمثـ ــزع السـ ــة نـ يف عمليـ
اجلماعات، ودعـا حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ألن      

. وأصـر  ‘‘القـوى السـلبية  ’’ إىلتوقف فورا ما تقدمه من دعـم  
تقـدم لـيس أن تتـوىل األمـم      إحرازعالج عدم  أنكذلك على 

تحدة دورا أكرب، وإمنـا أن تتعـرف األطـراف علـى مصـاحلها      امل
  .)١٩٨(املشتركة وجتعل من التقدم حقيقة واقعة

ينبغــي  أنــهعــدد مــن املمــثلني عــن اعتقــادهم   وأعــرب  
توسيع البعثـة، حبيـث يتسـىن هلـا االضـطالع مبهامهـا علـى حنـو         

__________ 

)١٩٤(  S/PV.4348 ٢٣، الصــفحة )ــات  S/PV.4348 )؛ واملتحــدة الوالي

(Resumption 1) (زمبابوي). ٤، الصفحة 

)١٩٥(  S/PV.4348 ، (مـايل)؛   ١٣(بـنغالديش)؛ والصـفحة    ١٢الصفحة
 (الصني). ٣٢)؛ والصفحة املتحدة الواليات( ٢٣والصفحة 

 .٣٨الصفحة نفسه،  املرجع  )١٩٦(

 (جامايكا). ٢٧(تونس)؛ والصفحة  ٩ة الصفحنفسه،  املرجع  )١٩٧(

 .٢٤الصفحة نفسه،  املرجع  )١٩٨(

املرحلـة الثالثـة    أنممثل الصني عن اعتقـاده   وأعرب .)١٩٩(سليم
ــل  مــن نشــر ا  ــة متث خطــوة حامســة تتخــذها األمــم املتحــدة   لبعث

لتعزيــــــز وتوطيــــــد ســــــالم دائــــــم يف مجهوريــــــة الكونغــــــو  
  .)٢٠٠(الدميقراطية

أحـد سـبل اإلسـراع يف     أن إىلممثـل سـنغافورة    وأشار  
األطراف املعنية التزامـا   تبدياالنتقال إىل املرحلة الثالثة هو أن 

ال تسـمح هلـا    ثـة ذكَّـر بـأن واليـة البع    أنأكرب بالعمليـة. وبعـد   
ينبغــي  أنــه أكــدبتحمــل املســؤولية عــن ســالمة املــدنيني، فقــد  

تدرك أهنا مسؤولة عن صـون القـانون    لألطراف الكونغولية أن
والنظــام مــن أجــل ســالمة وأمــن املــدنيني اخلاضــعني لســيطرهتا  

عمـا إذا مـا كـان مبقـدور     وتساءل ممثل بنغالديش  .)٢٠١(الفعلية
لبعثة لن تكون قـادرة علـى تـوفري    اجمللس أن يواصل القول إن ا

ــالقرارين    ) و ١٩٩٩( ١٢٦٥األمــن للمــدنيني، فيمــا يتصــل ب
ال ميكن تأخري بدء نفـاذ املرحلـة    أنه وأكد)، ٢٠٠٠( ١٢٩٦
ممثــل مجهوريــة الكونغــو  وأعــرب .)٢٠٢(مــن نشــر البعثــة الثالثــة

 األفــــرادعــــدد  يزيــــد اجمللــــس أنيف  أملــــهالدميقراطيــــة عــــن 
ــة   ــكريني يف البعثـ ــوات   العسـ ــحاب القـ ــد انسـ املكرســـني لرصـ

  .)٢٠٣(األجنبية
، أمـور املتكلمـون، ضـمن مجلـة     أشـار املناقشـة،   وأثناء  

التقدم احملرز حىت ذلك يف الوقـت يف عمليـة    إزاءارتياحهم  إىل
ــع    ــوا مجي ــرافالســالم؛ ودع ــاكا    إىل األط ــاق لوس ــرام اتف احت

باالنســحاب الكامــل  النــار؛ وكـرروا مطالبتــهم  إطــالقلوقـف  
الكونغوليـة؛ وشـددوا    األراضـي م للقـوات األجنبيـة مـن    واملنظ

__________ 

(مايل)؛  ١٤(بنغالديش)؛ والصفحة  ١٢الصفحة نفسه،  املرجع  )١٩٩(
، S/PV.4348 (Resumption 1) (موريشــيوس)؛ و ١٨والصـفحة  
 (زمبابوي). ٤(ناميبيا)؛ والصفحة  ٣و ٢الصفحتان 

)٢٠٠(  S/PV.4348،  ٣٢الصفحة. 

 .٢١الصفحة نفسه،  عاملرج  )٢٠١(

 .١٢الصفحة  نفسه،  املرجع  )٢٠٢(

 .٣٦الصفحة  نفسه،  املرجع  )٢٠٣(
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 وأشـــادواالكونغوليـــة؛  األطـــرافاحلـــوار بـــني   أمهيـــةعلـــى 
بـني رئيسـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       األخـري باالجتماع 
اجلماعـات   أنشـطة اسـتئناف   إزاءعن قلقهم  وأعربواورواندا؛ 

اطيـة؛  املسلحة يف اجلزء الشرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقر   
ــوا ــالغ   وأعربـ ــم البـ ــن قلقهـ ــة  إزاءعـ ــانيةاحلالـ ــوا اإلنسـ ، وحثـ
أن تسمح بوصول كامل وبدون إعاقة ملـوظفي  على  األطراف

ــاالت  ــانيةالوكـ ــة؛    اإلنسـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــواواملنظمـ  وأدانـ
مـن   لإلفالتوضع حد  إىلانتهاكات حقوق اإلنسان، ودعوا 

عـن السـالم   لتنظـيم مـؤمتر دويل    تأييدهمعن  وأعربواالعقاب؛ 
  والتنمية يف منطقة البحريات الكربى. واألمن

ــة    ــودة يف  ٤٣٤٩ويف اجللســـ ــه  ٢٤املعقـــ متوز/يوليـــ
 ،)٢٠٤(، أدىل الرئيس (الصني) ببيان بالنيابـة عـن اجمللـس   ٢٠٠١

  جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:
 ١٣٠٤، بعــد مــرور أكثــر مـن عـام علـى اختـاذ القـرار       جيد

املطالبــة بــأن تكــون كيســنغاين منطقــة جمــردة  )، الــذي يتضــمن٢٠٠٠(
ــرار      ــه يف الق ــا تكــرر اإلعــراب عن ـــن الســالح متامــا، وهــو م  ١٣٥٥مـ

)، مــن غــري املقبــول أال ميتثــل التجمــع الكونغــويل مــن أجــل        ٢٠٠١(
  الدميقراطية هلذا الطلب؛

التجمع الكونغويل مـن أجـل الدميقراطيـة إىل أن ينفـذ      يدعو
)، ويشري إىل ٢٠٠٠( ١٣٠٤ته مبوجب القرار متاما وعلى الفور التزاما

ــه تبعــات      ــذلك ميكــن أن تترتــب علي ــال ل أن االســتمرار يف عــدم االمتث
  مستقبال؛

األطراف املعنية علـى اإلسـراع باالنتـهاء مـن حتقيقاهتـا       حيث
يف مقتــل ســتة مــن مــوظفي جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة يف شــرق         

نـة الصـليب األمحـر الدوليـة     مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وأن تبلـغ جل   
  ، وأن تقدم مرتكيب هذه اجلرمية إىل العدالة؛إليهابالنتائج اليت تتوصل 
أمهيـة العمـل الـذي يضـطلع بـه منسـق األمـم املتحـدة          يؤكد
  للشؤون اإلنسانية؛
ــالغ قلقــه إزاء أنشــطة اجلماعــات املســلحة يف     يعــرب عــن ب

ا البنــك الــدويل مــن جمموعــة املــاحنني، وال ســيم  ويطلــبشــرقي البلــد؛ 
__________ 

)٢٠٤(  S/PRST/2001/19. 

واالحتـــاد األورويب، تقـــدمي التربعـــات املاليـــة والعينيـــة يف أســـرع وقـــت 
  مستطاع إىل بعثة األمم املتحدة تنفيذا هلذه املهمة.

(اجللســـة  ٢٠٠١/ســـبتمرب أيلول ٥املقـــرر املـــؤرخ 
  ): بيان من الرئيس٤٣٦٥

/أغســــطس آب ٣٠املعقــــودة يف  ٤٣٦١يف اجللســــة   
مــن األمــني العــام املســاعد  إحاطــة إىل اجمللــس اســتمع، ٢٠٠١

اجمللـس،   أعضـاء ببيانـات مجيـع    وأدىللعمليات حفظ السـالم.  
ــذلك ممثلــو بلجيكــا (بالنيابــة عــن االحتــاد        )٢٠٥()األورويبوك

ــه     ــدا. ووجـ ــا وروانـ ــة وناميبيـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ومجهوريـ
  .)٢٠٦(عدد من الرسائل إىلالرئيس (كولومبيا) االنتباه 

احلالـة   أن، إحاطتـه م املسـاعد، يف  األمني العـا  وأوضح  
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بشــكل عــام ال تــزال إجيابيــة 
من وجوه عّدة، وإن كان ما يـزال هنـاك عـدد مـن املؤشـرات      

اسـتمرار   إىلاملثرية للقلق. ويف اجلانـب االجيـايب، وجـه االنتبـاه     
النار على طول خط املواجهة منـذ شـهر كـانون     إطالقوقف 
ــوات     الثاين ــتمرار انســحاب الق ــتباك؛ واس ــاير؛ وفــض االش /ين

__________ 

إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا وتركيـــا انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن   )٢٠٥(
واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص   

 والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.

موجهة إىل رئيس جملس  ٢٠٠١ /أغسطسآب ١الة مؤرخة رس  )٢٠٦(
األمــن مــن ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة حييــل هبــا بالغــا    
ــا قررتـــه اللجنـــة التنفيذيـــة للتجمـــع    صـــحفيا حلكومتـــه ينـــدد مبـ

إقامــة مــا يســمى  غومــا مــن -الكونغــويل مــن أجــل الدميقراطيــة 
  ل الروانديباألراضي الكونغولية اخلاضعة لالحتال” الفيدرالية“

آب/أغسـطس   ٨)؛ ورسـالة مؤرخـة   S/2001/759(  األوغنـدي  -
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل رواندا ردا علـى   ٢٠٠١

 ١رســـــالة ممثـــــل مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة املؤرخـــــة  
 ١٧ )؛ ورســالة مؤرخــة S/2001/774(  ٢٠٠١آب/أغســطس 
بلجيكـا  موجهة إىل األمني العام مـن ممثـل    ٢٠٠١آب/أغسطس 

عـن رئاسـة    ٢٠٠١آب/أغسـطس   ١٧بيانـا صـادرا يف    احييل هبـ 
االحتــاد األورويب بشــأن الشــروع يف احلــوار فيمــا بــني األطــراف   

 ).S/2001/815( الكونغولية
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يف  إليـه الذي مت التوصل  الناميبية واالوغندية؛ واالتفاق اجلديد
االجتمــــاع التحضــــريي يف غــــابوروين علــــى إجــــراء حــــوار  

يف تشـرين األول/أكتـوبر    أبابـا  أديـس الكونغوليـة يف   األطراف
 إىل. ويف اجلانــب الســليب، عــرض عــدة مســائل تــدعو  ٢٠٠١

قلق: اسـتمرار القتـال يف اجلـزء الشـرقي مـن البلـد؛ واحلاجـة        ال
لتجريد كيسانغاين من السالح؛ واالنتهاكات اخلطرية حلقـوق  

بـرتع  . وفيما يتعلق بعملية اإلنسانية األوضاعاإلنسان؛ وسوء 
للــوطن وإعــادة التــوطني وإعــادة  واإلعــادةالســالح والتســريح 

األطــراف يف  جناحهــا يتوقــف علــى رغبــة  أن أكــداالنــدماج، 
ــار سياســـي واضـــح وعملـــي.    ــأن إطـ التوصـــل إىل اتفـــاق بشـ

األمــني العــام ســيتقدم مبقترحــات بالتــدابري  أن أوضــح، وأخــريا
الالزمة لنشر املرحلة الثالثة مـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف      

  .)٢٠٧(مجهورية الكونغو الدميقراطية يف وقت الحق
ــتكلمني علمــا باجتمــاع غــابورو   وأحــاط ين، معظــم امل
الكونغوليــة.  األطــرافحــوار  إجــراء األطــرافورحبــوا بقــرار 

ينبغــي  أنــهويف الوقــت ذاتــه، شــدد كــثري مــن املــتكلمني علــى   
للـوطن   واإلعـادة نزع السالح والتسـريح  عملية ل األولويةإيالء 

وإعادة التوطني وإعادة االندماج. وحث ممثل اململكة املتحـدة  
مكــان، وأن تســتغل  تكــون اســتباقية قــدر اإل   أنالبعثــة علــى  

  .)٢٠٨(الفرص اليت قد تنشأ للمساعدة يف العملية
التعجيـــل  إىلوكـــرر عـــدد مـــن املـــتكلمني دعـــواهتم     

، ورحبوا يف هـذا الصـدد   األجنبيةباالنسحاب الكامل للقوات 
ممثـل ناميبيـا    وأعلـن  .)٢٠٩(بسحب القوات الناميبية واالوغنديـة 

لـــزمين انســـحاب القـــوات الناميبيـــة جيـــري وفـــق اجلـــدول ا أن
__________ 

)٢٠٧(  S/PV.4361 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

 .٢٣الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٠٨(

اد (االحتـ  ١٤(جامايكا)؛ والصفحة  ١٣الصفحة  نفسه،  املرجع  )٢٠٩(
ــدا)؛ والصــفحة   ١٦الروســي)؛ والصــفحة   ــونس)؛  ٢١(أيرلن (ت

(كولومبيــــــا)؛  ٢٦(أوكرانيــــــا)؛ والصــــــفحة  ٢٤والصــــــفحة 
 ).الكونغو الدميقراطية مجهورية( ٢٩والصفحة 

ممثلــة ســنغافورة  وأشــادت .)٢١٠(املوضــوع ويســري ســريا حســنا
 إىلوغنديـــة باعتبـــاره خطـــوة  ألبســـحب القـــوات الناميبيـــة وا 

تقــارير تشــري إىل أن تلــك القــوات  إىل، ولفتــت االنتبــاه األمــام
ــن     ــالء مــ ــردين ووكــ ــن طريــــق متمــ ــل عــ ــتمرة يف العمــ مســ

  .)٢١١(امليليشيات
علــى  أخــرىوحــث عــدد مــن املمــثلني مــرة اجمللــس      

ورأى ممثــل  .)٢١٢(الشــروع يف نشــر املرحلــة الثالثــة مــن البعثــة
مبجــرد أن تتوصــل األطــراف إىل اتفــاق تــام بشــأن   أنــهفرنســا 

اإلطار السياسي، ينبغي للمجتمع الدويل أن يوفر الدعم املـايل  
نــزع الســالح واملــادي واملســاعدة النوعيــة لــدعم تنفيــذ بــرامج 

، تـوطني وإعـادة االنـدماج   للوطن وإعادة ال واإلعادةوالتسريح 
وعندئذ سـيكون مبقـدور اجمللـس التفكـر بشـأن املرحلـة الثالثـة        

كمـــا كـــرر العديـــد مـــن املـــتكلمني   .)٢١٣(مـــن انتشـــار البعثـــة
البعثـة، حبيـث    أفـراد ينظـر يف زيـادة عـدد     أنمناشدهتم اجمللـس  

ورأت ممثلـة   .)٢١٤(إليهـا تتمكن من االضـطالع باملهـام املوكلـة    
ــةســنغافورة  ــذ  يف حاجــة إىل أن ُت أن البعث عطــى الوســائل لتنفي

. )٢١٥()٢٠٠٠( ١٢٩١واجباهتا على النحو املخول يف القـرار  
البعثة تتطلب كـل املـوارد الضـرورية     أنكما رأت ممثلة تونس 

 ‘‘باملهام البالغة التعقد واخلطرية يف كـثري مـن األحيـان   ’’للقيام 
ــا  ــيت أوكلــت إليه ــتكلمني   .)٢١٦(ال ــهورأى عــدد مــن امل مــن  أن

__________ 

 .٣٤الصفحة نفسه،  املرجع  )٢١٠(

 .٢٠الصفحة نفسه،  املرجع  )٢١١(

 مجهوريــة( ٢٨(مــايل)؛ والصــفحة  ١٠الصــفحة نفســه،  املرجــع  )٢١٢(
 (ناميبيا). ٣٤)؛ والصفحة الكونغو الدميقراطية

 .٨الصفحة  نفسه،  املرجع  )٢١٣(

ــع  )٢١٤( ــه،  املرجــــ ــفحة نفســــ ــفحة   ٨الصــــ ــا)؛ والصــــ  ١٢(فرنســــ
 ٢٤(بــــنغالديش)؛ والصــــفحة  ١٩(موريشــــيوس)؛ والصــــفحة 

 (أوكرانيا).

 .٢٠الصفحة  نفسه،  املرجع  )٢١٥(

 .٢١الصفحة نفسه،  املرجع  )٢١٦(
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تعاوهنـا مـع البعثـة يف مواجهـة      األطـراف تواصل  أنالضروري 
ــرادالتهديــدات واهلجمــات الــيت يتعــرض هلــا    ــة، مبــا يف  أف البعث

النار على مروحية تابعـة للبعثـة يف اجلـزء الشـرقي      إطالق ذلك
  .)٢١٧(من مجهورية الكونغو الدميقراطية

تقـدم   إحـراز لعـدم   أسـفهم غالبية املمـثلني عـن    وأعرب
الـذي طالـب بـه     األمـر يسانغاين من السالح، وهو يف جتريد ك

ــرار  ــا   ٠٢٠٠٠ ١٣٠٤القـ ــل فرنسـ ــا ممثـ  إىل). ويف حـــني دعـ
ذلـك االلتـزام ال يـؤثر     أنرأى جتريد املدينة من السالح، فإنـه  

 - للتجمع الكونغويل من أجل الدميقراطيـة على الوجود املدين 
ــل       ــة إىل أن حتـ ــتمر إلدارة املدينـ ــن أن يسـ ــذي ميكـ ــا، الـ غومـ

ــكرية مـــن      ا ــه العسـ ــع بســـحب قواتـ ــب التجمـ ــة، وطالـ ألزمـ
ممثـل الواليـات املتحـدة ذلـك الـرأي، مشـريا        وأيد .)٢١٨(املدينة
خطة كمباال لفض االشتباك تعطي التجمـع الكونغـويل    أن إىل

مــن أجــل الدميقراطيــة حــق إدارة املدينــة حــىت تــتمكن اهلياكــل 
 العـام  األمـني  إىلالوطنية اجلديدة من تويل تلك املهمة، وطلب 

)، بالتعـاون  ٢٠٠٠( ١٣٠٤يشرع يف عملية تنفيـذ القـرار    أن
  .)٢١٩(الوثيق مع قيادة التجمع

ينبغــي للمجلــس  أنــهممثــل فرنســا عــن اعتقــاده  وأعــرب
ــى االســتغالل     ــدابري مالئمــة للقضــاء عل ــذ ت ــانوين  تنفي غــري الق

ــة للمــوارد ــا  .)٢٢٠(الطبيعي عــن  آخــرونمتكلمــون  أعــربكم
  .)٢٢١(الطبيعية  القانوين للمواردغرياالستغالل  قلقهم ازاء

__________ 

(النـرويج)؛   ١٠(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٨لصـفحة  انفسـه،   املرجع  )٢١٧(
(بــــنغالديش)؛  ١٩(موريشــــيوس)؛ والصــــفحة  ١٢والصــــفحة 
 (بلجيكا). ٣٣(سنغافورة)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 

 .٨الصفحة نفسه،  املرجع  )٢١٨(

 .٢٦الصفحة  نفسه،  املرجع  )٢١٩(

 .٩ و ٨الصفحتان نفسه،  املرجع  )٢٢٠(

ــع  )٢٢١( ــه،  املرجـ ــفحة نفسـ ــي ١٢الصـ ــفحة (موريشـ  ١٧وس)؛ والصـ
 (تونس). ٢١(الصني)؛ والصفحة 

ــة  ــودة )٢٢٢(٤٣٦٥ويف اجللســ ــبتمرب  ٥ املعقــ أيلول/ســ
 ،)٢٢٣(الرئيس (فرنسا) ببيـان بالنيابـة عـن اجمللـس     أدىل، ٢٠٠١

  اجمللس: أن، أمورجاء فيه، ضمن مجلة 
بنجـــاح انعقـــاد االجتمـــاع التحضـــريي للحـــوار بـــني   يرحـــب

 ٢٤إىل  ٢٠الفتـرة مـن   ، يف غـابوروين األطراف الكونغولية، املعقود يف 
  ؛٢٠٠١آب/أغسطس 

تأييـــده القـــوي لقيـــام احلـــوار بـــني األطـــراف       يعيـــد تأكيـــد 
  الكونغولية، وللجهود اليت يبذهلا امليسِّر وفريقه يف امليدان؛

جبميـــع األطـــراف الكونغوليـــة أن تواصـــل تعاوهنـــا مـــع  يهيـــب
جنـاح   ، للتأكـد مـن  غـابوروين امليسِّر، ملتزمة بالروح البنـاءة السـائدة يف   

ــيبدأ يف     ــذي ســ ــة الــ ــراف الكونغوليــ ــني األطــ ــوار بــ ــرين  ١٥احلــ تشــ
  ، يف أديس أبابا؛٢٠٠١األول/أكتوبر 
أمهيـة أن يـتم احلـوار بـدون تـدخل خـارجي وأن يكــون        يؤكـد 

صرحيا وشامال وتكون فيه مجيع األطراف ممثلة، ويؤكد ضرورة ضمان 
  متثيل املرأة الكونغولية متثيال كافيا يف العملية.

 ٢٠٠١األول/أكتــوبر  تشــرين ٢٤رر املــؤرخ املقــ
  ): بيان من الرئيس٤٣٩٦(اجللسة 

ــة  ــودة يف  ٤٣٩٥يف اجللســـــــ ــرين  ٢٤املعقـــــــ تشـــــــ
التقريـر   أعمالهاجمللس يف جدول  أدرج، ٢٠٠١األول/أكتوبر 

التاسع لألمني العام عن بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة  
ــؤرخ   ــة املــ ــو الدميقراطيــ ــرين األ ١٦الكونغــ ــوبر تشــ ول/أكتــ

ــح .)٢٢٤(٢٠٠١ ــره،   وأوضـ ــام، يف تقريـ ــة  أناألمـــني العـ احلالـ
العامـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة تـــزال يف معظمهـــا  
ــد بوقــف      ــة رغــم الصــعوبات القائمــة. فقــد اســتمر التقي إجيابي
إطالق النار بطول خطـوط املواجهـة منـذ كـانون الثاين/ينـاير،      

وإعـادة نشـرها إىل    االشـتباك بـني القـوات    واكتمل تقريبا فض
__________ 

 /سـبتمرب أيلول ٥املعقودة كجلسـة خاصـة يف    ٤٣٦٤يف اجللسة   )٢٢٢(
إىل إحاطــة مــن ميســر حــوار األطــراف   اجمللــس، اســتمع ٢٠٠١

 الكونغولية.

)٢٢٣(  S/PRST/2001/22. 

)٢٢٤(  S/2001/970 ١٣٥٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 
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مواقع دفاعية جديدة. ومـع ترحيبـه بسـحب القـوات الناميبيـة      
علـى إكمـال    أوغنـدا وكثري من القوات االوغندية، فقد شجع 

قواهتــا املتبقيـة مــن مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيـة. ومــع     إعـادة 
اســتمرار حــاالت انــدالع القتــال يف شــرق البلــد،    إىل إشــارته

دعـم عسـكري ولوجسـيت     أيفقد شـدد علـى ضـرورة وقـف     
حكومــة  بــإعالن وأشــاداجلماعــات املســلحة دون تــأخري.  إىل

روانــدا أهنــا علــى اســتعداد إلعــادة إدمــاج احملــاربني الروانــديني 
على امليسر احملايد حلـوار   وأثىنالسابقني يف اجملتمع يف وطنهم. 

 أنــه وأكــدالكونغوليــة لنجــاح اجتمــاع غــابوروين،   األطــراف
 كونغوليــة أن تــدلل علــى التزامهــا املســتمر علــى األطــراف ال

كـذلك   وأوصـى باحلوار والتعاون الكامل مـع امليسـر وفريقـه.    
بـــأن يـــأذن اجمللـــس للبعثـــة بالشـــروع يف املرحلـــة الثالثـــة مـــن   

النشـــر األويل لقـــوات البعثـــة  أن إىل إشـــارتهانتشـــارها. ومـــع 
ــرار     ــس يف القـ ــا اجمللـ ــيت أذن هبـ ــدود الـ ــيظل يف احلـ  ١٢٩١سـ

األعمـــال التحضـــريية جتـــري لتعـــيني  أن أفـــادفقــد  )، ٢٠٠٠(
األمـم املتحـدة املـدنيني ملرافقـة      ونشر أعداد كافية من مـوظفي 

ــزء    ــدة يف اجلـ ــة املعقـ ــاة احلالـ ــع مراعـ القـــوات العســـكرية. ومـ
الشــرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة حيــث ال تــزال       

عـن اعتقـاده    أعـرب اجلماعات املسلحة البورونديـة موجـودة،   
الوقت قـد حـان لكـي تستكشـف أطـراف عمليـة لوسـاكا        أن 

أوثـق بعمليـة السـالم     السـبل الكفيلـة بـربط بورونـدي بصـورة     
  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

رسـالة   إىل) االنتبـاه  أيرلنـدا ويف اجللسة، وجه الـرئيس ( 
مـن ممثـل مجهوريـة     ٢٠٠١تشرين األول/أكتـوبر   ٢٣مؤرخة 

مـــن  إحاطـــة إىلمع اجمللـــس واســـت .)٢٢٥(الكونغـــو الدميقراطيـــة
 أعضـــاءببيانـــات مجيـــع  وأدىلاملمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام. 

__________ 

)٢٢٥(  S/2001/998 ،مجهوريـة املوقف الـذي أعربـت عنـه حكومـة      حتيل 
ــة ــا بشــأن احلــوار   الكونغــو الدميقراطي ــام لقــاء أديــس أباب  يف خت

 .الوطين

ــة عــن االحتــاد      ــو بلجيكــا (بالنياب ــس، وممثل  )٢٢٦()األورويباجملل
وموزامبيــــق وناميبيــــا  )٢٢٧(ومجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة

  وزامبيا وزمبابوي.
، تفاصــيل خطــة  إحاطتــهوعــرض املمثــل اخلــاص، يف   

البعثـــة يف شـــرق  أفـــرادمرحلـــة الثالثـــة لنشـــر األمـــني العـــام لل
ــوخى أن يظــل النشــر      ــة. ومــع ت ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
األويل للقــوة يف حــدود القــوام الــذي أذن بــه اجمللــس يف قــراره 

ــة يســتطيع    ٢٠٠٠( ١٢٩١ ــة ستنشــئ قاعــدة آمن ــإن البعث )، ف
املوظفــون املــدنيون املســؤولون عــن عمليــات نــزع الســالح       

لني وإعادة إدماجهم وإعادهتم إىل الـوطن، وعـن   املقات وتسريح
وتقــدمي املســاعدة اإلنســانية،  معاجلــة قضــايا حقــوق اإلنســان

بأعمــاهلم. كمــا ستواصــل البعثــة  االنطــالق منــها لالضــطالع
العمل يف رسم اخلطط املتعلقة بسحب القـوات األجنبيـة، ويف   

ــو      ــر الكونغ ــتح هن ــة لف ــود املبذول ــاممســاعدة اجله املالحــة.  أم
إعادة األمـور إىل   إىليؤدي  أنكان من املتوقع لوجود البعثة و

ــق   ــة وحتقي ــها الطبيعي ــن     حالت االســتقرار يف اجلــزء الشــرقي م
 األطــرافمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وفيمــا يتعلــق حبــوار 

 أديـس تشـرين األول/أكتـوبر يف    ١٥الكونغولية الـذي بـدا يف   
ــا ــيت   أباب ــغ اجمللــس باالعتراضــات ال ــة  أثارهتــا ، فقــد ابل مجهوري

الكونغو الدميقراطية بشأن تدين عدد املشاركني، وهو ما أدى 
  .)٢٢٨(موعد الحق إىلتأجيل املناقشة  إىل

ــة، ضــمن      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــل مجهوري ــا ممث ودع
التجمــع اختــاذ تــدابري حلمــل روانــدا و  إىل، اجمللــس أمــورمجلــة 

ا مبوجـب  الكونغويل من أجل الدميقراطية على احترام التزامهم
__________ 

إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا وتركيـــا انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن   )٢٢٦(
واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص   

 والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.

ممثلـــة بـــوزير اخلارجيـــة  الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــةانـــت ك  )٢٢٧(
 والتعاون الدويل فيها.

)٢٢٨(  S/PV.4395،  ٤إىل  ٢الصفحات. 
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) بتجريـد كيسـانغاين   ٢٠٠٠( ١٣٥٥اتفاق لوسـاكا والقـرار   
بعـد أن يـتم    حكومتـه لـن حتتـل املدينـة     أن وأكـد من السالح، 

احلـوار الـوطين قـد     أن إىل إشـارته . ومـع  جتريدها مـن السـالح  
، أبابــا أديــسفقــد طابعــه الشــامل بالشــكل الــذي اســتخدم يف  

دثـات السـالم يف   جمددا التزام حكومتـه باسـتئناف حما   أكدفقد 
وتنفيــذ الفصــلني السياســي  أفريقيــااملقبلــة يف جنــوب  األســابيع

عـن   وأعـرب والعسكري من اتفاق لوساكا علـى حـد سـواء.    
لتوصية األمني العـام بـأن يـأذن اجمللـس للبعثـة بالشـروع        تأييده

يف املرحلــة الثالثــة مــن انتشــارها، وأصــر علــى ضــرورة زيــادة    
حد الـذي وضـعه قـرار جملـس األمـن      جتاوزاً لل البعثة أفرادعدد 

ومــن حكومتــه، مــن جانبــها،    أن وأعلــن. )٢٠٠٠( ١٢٩١
طرف واحد إجياد حل لربنامج نزع السـالح وإعـادة التسـريح    
واإلعادة إىل األوطان وإعادة التوطني وإعادة اإلدمـاج اخلـاص   

بـرتع  قد بدأت، يف ذلـك الصـدد،    وأهنا؛ باملواطنني الروانديني
ــراد اجلماعــات املســلحة ذوي    ٣ ٠٠٠ســالح وعــزل   ــن أف م

حكومتـــه  أن أعلـــن، وأخـــريا. األصـــول الروانديـــة يف كامينـــا
  .)٢٢٩(التزامها بعملية أروشا من أجل بورونديستواصل 
وأعــرب غالبيــة املــتكلمني عــن تأييــدهم لنشــر املرحلــة   

الثالثــة للبعثــة وتنقــيح مفهــوم عملياهتــا. ورأى ممثــل الصــني أن  
رمزيـــة بالنســـبة ال تـــهقيم قتصـــر علـــىال ياالنتشـــار التـــدرجيي 

للسالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف منطقـة الـبحريات   
وعلـى   .)٢٣٠(قيمة عملية أنه ينطوي أيضاالكربى فحسب، بل 

أن هنــج النقــيض مــن ذلــك، أعــرب ممثــل ناميبيــا عــن اعتقــاده   
خطـوة املقتـرح مفـرط يف احلـذر وحمـدود أكثـر مـن         -اخلطوة 

طاقه بالنظر إىل كرب حجـم البلـد ومتطلبـات    الالزم من حيث ن
ودعـا، ومعـه ممثـل موزامبيـق، إىل      عملية حفظ السالم نفسها.

نشر املرحلة الثالثة للبعثة بصورة كاملـة مـع تزويـدها مبسـتوى     
  .)٢٣١(كاف من القوات واملوارد

__________ 

 .١١إىل  ٤الصفحات نفسه،  املرجع  )٢٢٩(

 .٢١الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٣٠(

 ٣٨(ناميبيـــــا)؛ والصـــــفحة   ٣٤الصـــــفحة نفســـــه،  املرجـــــع  )٢٣١(
 (موزامبيق).

اسـتمرار   إزاءالعديد من املمـثلني عـن قلقهـم     وأعرب  
لدميقراطيـة، ورحبـوا بنشـر    القتال يف شرق مجهورية الكونغـو ا 

ممثـل فرنسـا عـن     أعـرب ويف حـني   .)٢٣٢(البعثة يف تلك املنطقـة 
ينبغــي زيــادة وجــود البعثــة يف اجلــزء الشــرقي مــن   أنــهاعتقــاده 

لكي تعد نفسها بشكل أفضل لـدعم عمليـة نـزع سـالح     البلد 
القوات املسلحة األجنبية وتسرحيها وإعـادة إدماجهـا وإعادهتـا    

جيـب   أنـه  ممثلـة سـنغافورة   أكـدت ، توطينـها لألوطان أو إعادة 
ــة الظــروف        ــة وهتيئ ــائل الالزم ــة بالوس ــد البعث ــك تزوي ــل ذل قب

ــدافها   ــز أه ــة لتعزي ــثال الصــني واالحتــاد    وأعــرب .)٢٣٣(املواتي مم
جيــاد بيئــة متكينيــة للبعثــة إمســؤولية  أنالروســي عــن اعتقادمهــا 

ويف  .)٢٣٤(الصـراع  أطـراف والتعاون مع البعثة تقع علـى عـاتق   
تزود البعثـة   أنعلى  األطرافك الصدد، حث ممثل بلجيكا ذل
ــها،   ب املعلومــات املتعلقــة بأعــداد اجملموعــات املســلحة، وتكوين

وباملثـل، الحـظ ممثـل فرنسـا      .)٢٣٥(ومواقعها الدقيقة يف امليـدان 
عالقة منتظمة وموثوقـة   وإنشاءاتصاالت،  إقامةعلى البعثة  أن

فتقــر إىل املعلومــات بعــد ذلــك مــع اجملموعــات املســلحة الــيت ت
ينبغـي أن تـتفهم األطـراف     نـه إوقال ممثل كولومبيا  .)٢٣٦(عنها
نشر املرحلة الثالثة للبعثـة هـو إشـارة إىل عـزم اجمللـس علـى        أن

  .)٢٣٧(املضي قدما بالرغم من الصعوبات
وكــــرر معظــــم املــــتكلمني التأكيــــد علــــى ضــــرورة    

مجهوريــة الكونغــو   أراضــيمــن  األجنبيــةانســحاب القــوات  
__________ 

 ١٨و ١٧(تـــونس)؛ الصـــفحتان  ١٤فحة الصـــنفســـه،  املرجـــع  )٢٣٢(
 ٢٧(جامايكــــــا)؛ الصــــــفحة  ٢٢(موريشــــــيوس)؛ الصــــــفحة 

 (موزامبيق). ٣٨و ٣٧(سنغافورة)؛ الصفحتان 

 ٢٧ الصـــــفحة(فرنســـــا)؛ و ١٢الصـــــفحة نفســـــه،  املرجـــــع  )٢٣٣(
 .)سنغافورة(

 ٢٨ الصــفحةو )؛الصــني( ٢١و ٢٠تان نفســه، الصــفح  املرجــع  )٢٣٤(
 .)االحتاد الروسي(

 .٣٢نفسه، الصفحة  عاملرج  )٢٣٥(

 .١٢الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٣٦(

 .٢٤الصفحة  نفسه،  املرجع  )٢٣٧(
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انســـحاب القـــوات  أن إىلعـــدة ممـــثلني  وأشـــارميقراطيـــة. الد
، وناشـدوا  األخـرى حتتذيـه الـدول    أنالناميبية هو مثال ينبغـي  

وقـال   .)٢٣٨(ورواندا التعجيل بسحب قواهتمـا  أوغنداحكوميت 
تـتم   أنمـع نشـر املرحلـة الثالثـة للبعثـة، يتوقـع        نـه إممثل تـونس  

  .)٢٣٩(عملية االنسحاب خبطى متسارعة
نــزع الســالح وإعــادة عمليــة  أنة املمــثلني ورأى غالبيــ

التســـريح واإلعـــادة إىل األوطـــان وإعـــادة التـــوطني وإعـــادة      
، وشــجعوا اســتمرار األطــرافاإلدمــاج تتطلــب تعــاون مجيــع  

احلوار بني قيادة مجهورية الكونغو الدميقراطية وقيـادة روانـدا.   
لكـي تـنجح تلـك العمليـة، البـد مـن        أنـه عـدة ممـثلني    وأضاف

  .)٢٤٠(الدعم للجماعات املسلحة أشكالوقف كل 
التــوتر املتزايــد يف بورونــدي   وأشــار ممثــل فرنســا إىل   

 األمــني، وأعــرب عــن اتفاقــه مــع  وأيضــا بــني روانــدا وأوغنــدا 
ــهالعــام يف  ــر     رأي ــأن بورونــدي ينبغــي أن تشــرك بشــكل أكث ب

شجع ممثل تونس علـى   )٢٤١(السالم الكونغوليةوثوقا يف عملية 
بــني مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   ‘‘مكثــف’’حــوار  إجــراء

  .)٢٤٢(وبوروندي
ــة    ــودة ٤٣٩٦ويف اجللســـ ــرين ٢٤ املعقـــ  األول/ تشـــ
ــوبر  ــهاجمللــس يف جــدول   أدرج، ٢٠٠١أكت مــرة أخــرى   أعمال

التقرير التاسع لألمـني العـام عـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف        
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٦مجهورية الكونغو الدميقراطية املؤرخ 

٢٤٣(٢٠٠١(.  
__________ 

 ٣٢ الصـفحة و )؛بنغالديش( ٣٠و ٢٩تان نفسه، الصفح املرجع  )٢٣٨(
 .)زامبيا( ٣٦الصفحة و )؛بلجيكا(

 .١٤الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٣٩(

 ٢٠الصــفحة و )؛اململكــة املتحــدة( ١٥نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٢٤٠(
 .)النرويج( ٢٥الصفحة و واليات املتحدة)؛(ال

 .١٣الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٤١(

 .١٤الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٤٢(

)٢٤٣(  S/2001/970. 

 ،)٢٤٤() ببيـان بالنيابـة عـن اجمللـس    أيرلنداالرئيس ( وأدىل
  :اجمللس أن، أمورجاء فيه، ضمن مجلة 

ــن       يرحــب ــة م ــة القادم ــام بشــأن املرحل بتوصــيات األمــني الع
  ؛مجهورية الكونغو الدميقراطيةاألمم املتحدة يف منظمة انتشار بعثة 

عثـة ضـمن   عن تأييده لبدء املرحلة الثالثـة مـن انتشـار الب    يعرب
  احلد األقصى لقوامها احلايل؛

أن األمــر متــروك هلــم لتهيئــة    بــاألطــراف يف الصــراع   يــذكِّر
الظروف اليت تؤدي إىل بدء املرحلـة الثالثـة مـن انتشـار البعثـة واحملافظـة       

سيتخذ قراراته بشأن مستقبل املرحلة الثالثة النتشـار   اجمللسوأن عليها، 
من أجل دفـع العمليـة السـلمية    تعمل طراف أن األالبعثة بعد التأكد من 

  إىل األمام؛
ــف       يشــري ــاكا لوق ــاق لوس ــذ اتف ــا لتنفي ــيت يوليه ــة ال إىل األمهي

  إطالق النار وقرارات اجمللس ذات الصلة.
ــؤرخ  ــرر املــ ــرين ٩املقــ ــاين/نوفمرب  تشــ  ٢٠٠١الثــ

  )٢٠٠١( ١٣٧٦القرار ): ٤٤١٢(اجللسة 
فمرب الثـاين/نو  تشرين ٩املعقودة يف  ٤٤١٠يف اجللسة 

ــام األمــنيإىل إحاطــة مــن   ، اســتمع اجمللــس ٢٠٠١ . وأدىل الع
ــذ       ــة السياســية لتنفي ــيس اللجن ــوال، بصــفته رئ ــل أنغ ــانني ممث ببي

ــيس      ــار، ورئ ــف إطــالق الن ــاكا لوق ــاق لوس ــساتف ــن جمل  األم
  .)٢٤٥((جامايكا)

إىل اقتراحــه الشــروع يف املرحلــة   العــام األمــنيوأشــار 
هناك عددا من املسـائل الـيت    الثالثة من انتشار البعثة، وأكد أن

جيب معاجلتها لضـمان جنـاح االنتشـار: إهنـاء القتـال الـدائر يف       
؛ ومتكــني مجيــع املقــاتلني الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةشــرق 

__________ 

)٢٤٤(  S/PRST/2001/29.  
وبورونـــدي ومجهوريـــة الكونغـــو  وأوغنـــدا أنغـــوالُدعـــي ممثلـــو   )٢٤٥(

ــا    ــابوي وناميبي ــا وزمب ــدا وزامبي ــة وروان املشــاركة،  إىلالدميقراطي
وزامبيا وزمبابوي ممثلة  أنغوالهم مل يدلوا ببيانات. وكانت ولكن

بوزير خارجية كل منها؛ وبورونـدي بـوزير اخلارجيـة والتعـاون     
فيها؛ ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بـوزير اخلارجيـة والتعـاون       

 واإلذاعـة الدويل فيهـا؛ وناميبيـا بنائـب وزيـر اخلارجيـة واإلعـالم       
ــاملبعوث اخلــ   ــدا ب ــا؛ وروان ــة؛  فيه ــرئيس اجلمهوري ــدااص ل  وأوغن

 بنائب رئيس وزرائها ووزير خارجيتها.
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السابقني من العودة الطوعية إىل ديارهم؛ والتوصل إىل تفـاهم  
نـــزع الســـالح وإعـــادة التســـريح واإلعـــادة إىل بشـــأن عمليـــة 

؛ وجتريـد كيسـانغاين   عادة التوطني وإعادة اإلدمـاج األوطان وإ
ــة يف كينــدو يهــدف إىل     مــن الســالح. وأوضــح أن نشــر البعث

تشـجيع اجلماعـات املسـلحة علـى نـزع      لهتيئة مناخ مـن األمـن   
مجهورية الكونغو الدميقراطيـة  ، والحظ مع القلق قرار السالح

وحركة حترير الكونغـو إنشـاء قـوة خاصـة مشـتركة مقرهـا يف       
. وقال كذلك إن سـحب القـوات الناميبيـة واالوغنديـة     ندويك

هــو أمــر مشــجع،  الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةمــن أراضــي 
علـــــى اإلســـــراع  وحـــــث حكـــــوميت أنغـــــوال وزمبـــــابوي    

وأشـاد بإعـادة فـتح     باالستعدادات لالنسحاب السريع لقواهتا.
هنر الكونغو أمام املالحة، وحث أعضاء اللجنة السياسية علـى  

الــدعم إىل حــوار األطــراف الكونغوليــة. وأخــريا، حــث تقــدمي 
ــذل جهودهــا لتحســني     ــة علــى مواصــلة ب األطــراف الكونغولي

  .)٢٤٦(يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا اإلنسان حقوقحالة 
وتكلــم ممثــل أنغــوال بصــفته رئــيس اللجنــة السياســية،   
ــم بعـــض      ــار، رغـ ــالق النـ ــف إطـ ــتمرار وقـ ــار إىل أن اسـ فأشـ

الصــراع يف  إهنــاءيف  األطــراف ةإراديــدل علــى االنتكاســات، 
غـري أنـه أشـار إىل أن اسـتمرار      الكونغـو الدميقراطيـة.   مجهورية

، وقـف إطـالق النـار    البلـد يهـدد  األنشطة العسـكرية يف شـرق   
 .القتـال موجة جديـدة مـن أعمـال     وينطوي على خطر إطالق

ــاده   ــى وقــف  أن احلــل جيــب أال يقتصــر  وأعــرب عــن اعتق عل
، بــل جيــب أن يتضــمن لجماعــات املســلحةاملعونــة العســكرية ل

ــة   ــرتع الســالح والتســريح    أيضــا هتيئ الظــروف والضــمانات ل
واإلعادة إىل الوطن وإعـادة التـوطني وإعـادة اإلدمـاج الكاملـة      
جلميــع اجلماعــات املســلحة الــيت تعــيش يف مجهوريــة الكونغــو   

وأعرب عن اعتقاده أنه مع التقدم يف تنفيذ اتفـاق   الدميقراطية.
__________ 

)٢٤٦(  S/PV.4410 ٤إىل  ٢، الصفحات. 

ــادة تطلب يســ، لوســاكا ــر زي ــم املتحــدة يف   مشــاركة األم األم
  .)٢٤٧(لتعجيل بعودة السالمل مجهورية الكونغو الدميقراطية

، فأشـار  اجمللـس وتكلم الرئيس (جامايكا) بالنيابـة عـن   
بعثة يف كـل أحنـاء ذلـك البلـد أحـدث أثـرا هامـا        النشر  إىل أن

مفهـوم عمليـات نشـر املرحلـة      أن ، وأعلـن على عملية السـالم 
وبعـد أن   قيـد الدراسـة اجلـادة يف اجمللـس.     هـو ثالثة من البعثة ال

ــار إىل  ــدي    أشـ ــراعني يف بورونـ ــني الصـ ــتركة بـ ــروابط املشـ الـ
ال بـد مـن إجيـاد حـل      أنه ، رأىومجهورية الكونغو الدميقراطية

ــتوى     ــى مسـ ــة علـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــراع يف مجهوريـ للصـ
اســية قضــايا أس. وأعــرب عــن اعتقــاده أن هنــاك عــدة  إقليمــي
وضـع خطـة   : بغيـة حتقيـق السـالم املسـتدام     هلـا  حل إجيادجيب 

ــادة       ــاتلني الســابقني وتســرحيهم وإع ــرتع ســالح املق ــة ل موثوق
ــهم  ــاجهم أو توطينـ ــحاب   و؛ إدمـ ــاملة لالنسـ ــة شـ ــع خطـ وضـ

ــة   ــوات األجنبيـ ــل القـ ــل لكـ ــن   الكامـ ــانغاين مـ ــد كيسـ ؛ وجتريـ
 ة؛الكونغوليـ األطـراف  حلـوار بـني   اإحـراز تقـدم يف   السالح؛ و

  .)٢٤٨(التصدي لالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعيةو
ــة  ــودة يف  )٢٤٩(٤٤١٢ويف اجللســــ ــرين ٩املعقــــ  تشــــ

، أدىل ممثـل بلجيكـا (بالنيابـة عـن االحتـاد      ٢٠٠١ الثاين/نوفمرب
ببيــان، شــدد فيــه علــى أمهيــة اجللســة التنســيقية   )٢٥٠(األورويب)

 واللجنـــة السياســـية نظـــرا للتطـــورات احملبطـــة يف اجمللـــسبـــني 
الذي تسـتعد فيـه األمـم املتحـدة للـدخول      امليدان. ففي الوقت 

يف املرحلة الثالثة لنشر البعثة وتعبئة املوارد اإلضافية، من املهـم  
__________ 

 .٥و ٤الصفحتان نفسه،  املرجع  )٢٤٧(

 .٧و ٦الصفحتان نفسه،  املرجع  )٢٤٨(

ــة   )٢٤٩( ــة يف   ٤٤١١يف اجللســ ــة خاصــ ــودة كجلســ ــرين ٩املعقــ  تشــ
ــاين/نوفمرب ــس، أجــرى أعضــاء  ٢٠٠١ الث ــ اجملل ــة وأعض اء اللجن

 السياسية مناقشة صرحية وبناءة.

إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا وتركيـــا انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن   )٢٥٠(
واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص   

 والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.
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أن تــبني أطــراف الصــراع التزامهــا الصــارم بعمليــة الســالم.       
أن عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج  وشدد على 

 أساس طـوعي وسـلمي.   علىبطريقة منظمة، وجيب أن جتري 
ومـــع اإلشـــارة إىل أن فـــض االشـــتباك هـــو اخلطـــوة األوىل يف 
عمليــة ســحب القــوات األجنبيــة، شــدد علــى ضــرورة جتريــد    
ــن ارتياحـــه       ــذلك عـ ــرب كـ ــالح. وأعـ ــن السـ ــانغاين مـ كيسـ
النسحاب القوات الناميبية، وشجع احلكومات األخرى علـى  

ــا  ــتعدادات لالنســـحاب الســـريع لقواهتـ ــا و اإلســـراع باالسـ فقـ
). وفيمــــا يتعلــــق حبــــوار األطــــراف ٢٠٠٠( ١٣٠٤للقــــرار 

اليت أسفر عنها اجتمـاع أديـس    ‘‘الرديئة’’النتائج الكونغولية و
فقــد حــث األطــراف علــى عقــد اجتماعــات جديــدة        أبابــا،

إلحياء عملية السـالم. وأخـريا، أعـرب عـن أسـفه النتـهاكات       
 ، وحث األطراف املوقعة علـى اتفـاق لوسـاكا   اإلنسان حقوق

  .)٢٥١(على مواصلة عملية السالم
ووجهـــت الرئيســـة (جامايكـــا) االنتبـــاه إىل مشـــروع  

مشــــروع القــــرار للتصــــويت، واعتمــــد  ؛ وطُــــرح )٢٥٢(قــــرار
الــذي جــاء فيــه، )، ٢٠٠١( ١٣٧٦باإلمجــاع بوصــفه القــرار 

إذ يقـرر أن احلالـة يف مجهوريـة     ،اجمللـس  ضمن مجلة أمـور، أن 
ــة ال تــزال تشــكل هتد  ــدا للســالم واألمــن  الكونغــو الدميقراطي ي

  :الدوليني يف املنطقة
بتجريــد كيســانغاين مــن الســالح بســرعة مــرة أخــرى  يطالــب

  )؛٢٠٠٠( ١٣٠٤وبال شرط، وفقا لقرار اجمللس 
ــد ــة      يؤكـ ــالم وعمليـ ــة السـ ــدم يف عمليـ ــراز التقـ ــى أن إحـ علـ

ــذا       ــان، ويف ه ــد مترابط ــة االقتصــادية للبل ــاش االقتصــادي والتنمي االنتع
امللحة إىل زيادة املساعدة االقتصادية الدولية دعما  الصدد يؤكد احلاجة

  لعملية السالم؛
عن إدانته ألي استغالل غري مشروع للمـوارد  يكرر اإلعراب 

بوقــــف هــــذا  ويطالــــبالطبيعيــــة جلمهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، 
__________ 

)٢٥١(  S/PV.4412 ٤إىل  ٢، الصفحات. 

)٢٥٢(  S/2001/1058. 

علـــى ضـــرورة عـــدم اســـتغالل املـــوارد الطبيعيـــة   ويشـــدداالســـتغالل، 
  ية يف متويل الصراع يف ذلك البلد؛جلمهورية الكونغو الدميقراط

استهالل املرحلـة الثالثـة مـن نشـر بعثـة األمـم املتحـدة يف         يؤيد
يف هذا الصدد على ما يوليه مـن   ويشدد ؛مجهورية الكونغو الدميقراطية

أمهيــة لنشــر تلــك البعثــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، طبقــا 
على العام، مبا يف ذلـك نشـرها   ملفهوم العملية اجلديد ويف نطاق احلد األ

  يف مدينيت كيندو وكيسانغاين؛
على ضـرورة هتيئـة الظـروف املناسـبة لكـي ُيتـاح للبعثـة         يشدد

الوفاء بدورها يف كيندو ولكي ُيكفل للمناقشات املتعلقـة بـرتع سـالح    
اجلماعات املسلحة املعنيـة وبتسـرحيها بشـكل طـوعي أن جتـري يف بيئـة       

  حمايدة؛
ــذ يؤكــد ــة يقتضــي مــن     أن تنفي ــة مــن نشــر البعث ــة الثالث املرحل

ويطلـب مـن األمـني العـام أن يفيـد مبـدى        ،األطراف أن ختطو خطـوات 
  التقدم احملرز بشأهنا.

ــؤرخ   ــرر امل  ٢٠٠١األول/ديســمرب  كــانون ١٩املق
  ): بيان من الرئيس٤٤٤١(اجللسة 

ــانون ١٤املعقـــــــــودة يف  ٤٤٣٧يف اجللســـــــــة   كـــــــ
يف جدول أعماله رسـالة   لساجمل أدرج، ٢٠٠١األول/ديسمرب 

موجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠١ الثــاين/نوفمرب تشــرين ١٠مؤرخــة 
لتقريــر فريــق ، حييــل هبــا إضــافة العــام األمــنيمــن  األمــن جملــس

اخلرباء املعين باالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية وغريهـا  
  .)٢٥٣(من أشكال الثروة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

إىل أن الســــبب  ريــــر، أشــــار الفريــــقويف إضــــافة التق
األساسي واجلوهري وراء االستغالل املستمر واملنظم للمـوارد  

وهياكلـها   الطبيعية يرجع إىل االهنيار الفعلي ملؤسسـات الدولـة  
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. فمع استمرار الصـراع، ظـل   
وقــف إطــالق النــار ســاريا بصــفة عامــة يف اخلطــوط األماميــة،  

اســتغالل املــوارد النشــاط األساســي للقــوات األجنبيــة   ليجعــل
ــلحة   ــات املسـ ــف اجلماعـ ــق إىل  وخمتلـ ــص الفريـ حتـــول . وخلـ

العمليات العسكرية والوجـود العسـكري جلميـع األطـراف يف     
__________ 

)٢٥٣(  S/2001/1072     ؛ إضافة للتقرير النهائي املقـدم عمـال ببيـان الـرئيس
 ).S/PRST/2001/13( ٢٠٠١ /مايوأيار ٣املؤرخ 
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ــول نفســها بنفســها دون أن تستشــعر      ــو إىل أنشــطة مت الكونغ
احلافز األساسـي  ، وأن األطراف املعنية نفسها أي عبء مادي

لبلـــدان أو اجليـــوش األجنبيـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو  لتـــدخل ا
سياســيا وأمنيــا قــد حتــول إىل احلصــول علــى أكــرب  الدميقراطيــة

. ويف ذلـك السـياق،   قدر ممكـن مـن الفوائـد التجاريـة واملاديـة     
ــها     ضــرورة تقــدم الفريــق بعــدد مــن التوصــيات املؤسســية، من
والعقـود  إعادة النظر يف مجيع االمتيازات واالتفاقيات التجارية 

 يف املنــاطق الــيت يســيطر عليهــا ١٩٩٧الــيت أبرمــت منــذ عــام 

، وإسـراع  اجمللـس حتت إشراف هيئة خاصـة ينشـئها    املتمردون
البعثة بعملية نـزع السـالح وتسـريح القـوات وإعـادة اإلدمـاج       

ــيت أعــرب    ــة ال ــد املخــاوف األمني ــن دول    لتبدي ــدد م ــها ع عن
مـايل وتقـين،    املنطقة. كما تقدم الفريـق بتوصـيات ذات طـابع   

حيــث اقتــرح أن يقــوم البنــك الــدويل وصــندوق النقــد الــدويل 
ــالنظر يف    ــة ب ــدم إىل  وغريمهــا مــن اجلهــات املاحنــة الدولي أن تق

اإلعانــة علــى  تقييمهــا لــدور املســاعدة الــيت تقــدمها يف اجمللــس
ــة يف       ــة الراهن ــى احلال ــاء عل ــتمرار الصــراعات واإلبق ــل اس متوي

ض وقــف اختيــاري حيظــر   الكــربى؛ وفــر  منطقــة الــبحريات 
أن متـر اإليـرادات   ومبوجبه شراء واسترياد موارد طبيعية معينة؛ 

 املتأتية من موارد مجهورية الكونغو الدميقراطيـة عـرب ميزانيـات   

مراقبــة حتصــيل الضــرائب واســتخداماهتا بصــرامة   مــعالــدول، 
للمســاءلة. واقتــرح الفريــق أن   وكفالــة شــفافيتها وإخضــاعها 

رض جزاءات لـردع االسـتغالل غـري القـانوين     يف ف اجمللسينظر 
ــة. ويف انتظــار أي إجــراء قــد يقــرره    ، اجمللــسللمــوارد الطبيعي

اقترح الفريق إنشاء آلية للرصد واملتابعة، تقـوم بانتظـام بتقـدمي    
األمــن عــن مــدى التقــدم احملــرز يف أنشــطة    تقــارير إىل جملــس

  االستغالل.

 اجمللـس بـاه  ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس (مـايل) انت 
  .)٢٥٤(اجمللسإىل عدد من الرسائل املوجهة إىل رئيس 

إىل إحاطــة مــن رئــيس فريــق اخلــرباء.  اجمللــسواســتمع 
ــع أعضــاء    ــات مجي ــسوأدىل ببيان ــو اجملل ــوال  ، وكــذلك ممثل أنغ

__________ 

ــة   )٢٥٤( ــالة مؤرخـ ــاين/نوفمرب   ١٤ رسـ ــرين الثـ ــل   ٢٠٠١تشـ ــن ممثـ مـ
، حييــل هبــا التقريــر املؤقــت للجنــة التقصــي القضــائية الــيت  أوغنــدا

ــرباء،     ــق اخلــ ــابق لفريــ ــر ســ ــكلت عقــــب تقريــ  S/2001/357ٌشــ
)S/2001/1080 تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١)؛ ورســالتان مؤرختــان
، حييـل هبمـا   من ممثل أوغنـدا  ٢٠٠١ األول/ديسمرب كانون ١٠و

ــرباء    ــق اخلــ ــر فريــ ــافة تقريــ ــى إضــ ــدا علــ ــة أوغنــ   رد حكومــ
)S/2001/1107  وS/2001/1163  ــالة مؤرخــة  تشــرين ٢٠)؛ ورس

مـــن ممثـــل الســـودان، حييـــل هبـــا تعليقـــات  ٢٠٠١ الثـــاين/نوفمرب
مته علـى البيـان الـذي أدىل بـه وزيـر خارجيـة أوغنـدا أمـام         حكو

)؛ S/2001/1113( ٢٠٠١ الثــــاين/نوفمرب  تشــــرين ٩يف  اجمللــــس
 كــــانون ٧و الثــــاين/نوفمرب تشــــرين ٢٣ورســــالتان مؤرختــــان 

من ممثل روانـدا، حييـل هبمـا رد حكومتـه      ٢٠٠١ األول/ديسمرب
)؛ S/2001/1161 و S/2001/1102على إضافة تقرير فريـق اخلـرباء (  

ــة   ــالة مؤرخ ــانون ١٠ورس ــل   ٢٠٠١ األول/ديســمرب ك ــن ممث م
البيـان الصـادر عـن حكومـة      رواندا، حييـل هبـا رد حكومتـه علـى    

كـــانون األول/ديســـمرب    ٣مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف   
٢٠٠١ )S/2001/1168 ــالة مؤرخـــــــة ــانون ٣)؛ ورســـــ  كـــــ

، ةالكونغـو الدميقراطيـ   مجهوريـة مـن ممثـل    ٢٠٠١ األول/ديسمرب
بــآخر التطــورات الــيت قــد تــؤدي إىل تقــويض   اجمللــسيبلــغ فيهــا 

 كـــانون ٥)؛ ورســـالة مؤرخـــة S/2001/1143(  عمليـــة الســـالم
، الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة مـن ممثـل    ٢٠٠١ األول/ديسمرب

بشـأن تقريـر فريـق اخلـرباء وإضـافة      حييل هبا مذكرة من حكومته 
ــر ــة S/2001/1156( التقريــــ ــالة مؤرخــــ ــانون ٦)؛ ورســــ  كــــ

، الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة مـن ممثـل    ٢٠٠١ األول/ديسمرب
جلنة اخلرباء الوطنيني عن النـهب واالسـتغالل غـري     حييل هبا تقرير

واملـوارد األخـرى جلمهوريـة الكونغـو      القـانوين للمـوارد الطبيعيـة   
 كـــــانون ١٣)؛ ورســـــالة مؤرخـــــة S/2001/1175( الدميقراطيـــــة

ــل   ٢٠٠١ األول/ديســمرب ــن ممث ــف    م ــا موق ــل هب ــدي، حيي بورون
 ).S/2001/1197حكومته من تقرير فريق اخلرباء (
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ــاد األورويب)    ــن االحتـ ــة عـ ــا (بالنيابـ ــدي  )٢٥٥(وبلجيكـ وبورونـ
ــدا و ــة  مجهوريـــةوكنـ بيـــا واليابـــان ونامي الكونغـــو الدميقراطيـ

ونيجرييا وروانـدا وجنـوب أفريقيـا وأوغنـدا ومجهوريـة ترتانيـا       
  .)٢٥٦(املتحدة وزامبيا وزمبابوي

اتفـاق  وأشار رئيس فريـق اخلـرباء، يف إحاطتـه، إىل أن    
ــة مــن      ــاح االقتصــادية املتحقق ــاول مســألة األرب لوســاكا مل يتن

. غــري أنــه يف الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةاســتغالل أراضــي 
بــني اســتغالل املــوارد الطبيعيــة وبــني اســتمرار   الصــالتضــوء 

وضـــع األســاس لقيــام ســالم دائـــم     ، شــدد علــى أن  الصــراع 
إحــراز تقــدم يف احلــد بشــكل جــذري مــن االســتغالل  يتطلــب

املتزايــد للمــوارد، وإعــادة توجيــه هــذه املــوارد حبيــث تســتعمل 
وقـال إنـه    ألغراض التنمية السلمية لصاحل الشعب الكونغـويل. 

من خالل إنشـاء هيئـة للرصـد أن تواصـل      املتحدة مألمميكن ل
تدقيق اجملتمع الدويل يف أنشطة االستغالل. وأشار كـذلك إىل  
 أن فرض احلظر املقترح، بإيقافـه سـيل األربـاح الـيت جتـىن مـن      

استغالل املوارد، من شأنه أن حيد مـن حالـة أصـبحت تشـكل     
ــا ملواصــلة إذكــاء جــذوة   الصــراع ومــن مث إضــفاء   حــافزا قوي

املشــروعية علــى وجــود اآلالف مــن اجلنــود األجانــب وتعزيــز  
وأضــاف أن فــرض الوقــف الطــوعي علــى  . املتمــردين جيــوش

منتجات منتقاة ويسهل اكتشافها لن يكـون لـه تـأثري ملحـوظ     
علـى الســكان الكونغــوليني، وميكـن تنفيــذه بشــكل طــوعي أو   
إلزامي. وأوضح أنه ملا كانت اإلصـالحات املؤسسـية ضـرورة    

ــة ــدرة والســلطة    حيوي ــة ذات الق ــة للدول لضــمان اإلدارة القوي
__________ 

إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا وتركيـــا انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن   )٢٥٥(
واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص   

 والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.

ثلـــة بـــوزير اخلارجيـــة مم الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــةكانـــت   )٢٥٦(
ــيس اجلمهوريــة؛       ــار رئ ــا؛ وروانــدا مبستش ــدويل فيه ــاون ال والتع
ومجهورية ترتانيا املتحدة بنائب وزير اخلارجيـة والتعـاون الـدويل    
فيها؛ وأوغنـدا بالنائـب الثالـث لـرئيس الـوزراء ووزيـر اخلارجيـة        

 فيها؛ وزمبابوي بوزير خارجيتها.

بـأن   إقليمهـا وثرواهتـا، فـإن الفريـق يوصـي      على محاية وتنظـيم 
يساعد اجملتمع الدويل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مسـاعدة     
ــيت ُيشــكلها       ــاد املخــاطر ال ــع ازدي ــك اجملــال. وم ــة يف ذل مكثف

د، فقـد أكـد   الصراع املنخفض احلدة يف اجلزء الشرقي من البل
نزع السالح وإعـادة التسـريح   رئيس الفريق على أمهية برنامج 

واإلعـــادة إىل األوطـــان وإعـــادة التـــوطني وإعـــادة اإلدمـــاج      
  .)٢٥٧(باعتباره عنصرا رئيسيا من عناصر اتفاق لوساكا

 واتفق غالبية املتكلمني على أن هنـب املـوارد الطبيعيـة    
وأن االسـتغالل  أصبح من القـوى الدافعـة السـتمرار الصـراع،     

  غري القانوين للموارد ال يتمشى مع عملية السالم.
ــل   ــار ممثـ ــةوأشـ ــة  مجهوريـ ــو الدميقراطيـ إىل أن  الكونغـ

ــهب الواســع واالســتغالل غــري       ــد أكــدت الن ــر ق إضــافة التقري
املشروع ملوارد البلد املعدنية. والحظ أن األنشطة االقتصـادية  

شــكل أي تعتمــد علــى نفســها وال ت  غــري املشــروعة أصــبحت 
عــبء مــايل تقريبــا علــى البلــدان املعنيــة، وأعــرب عــن تأييــده    

  .)٢٥٨(لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير
 اجمللـس  من الضـروري أن يتخـذ   وقال ممثل الصني إن 

. وأعـرب  )٢٥٩(التدابري املناسبة لوقف االسـتغالل غـري املشـروع   
جيـب علـى اجملتمـع الـدويل اختـاذ      ممثل بلجيكا عن اعتقـاده أنـه   

ــراء  ــاف      وإجـ ــة إليقـ ــدابري مالئمـ ــة وتـ ــات للمراقبـ ــع آليـ وضـ
  .)٢٦٠(، وأيده يف ذلك ممثل نيجريياالتهريب

وأعرب عـدد مـن املـتكلمني عـن اسـتيائهم ممـا تضـمنه        
التقريــر مــن ادعــاءات بتــورط مــواطنيهم يف االســتغالل غــري       
القانوين للمـوارد الطبيعيـة، وطـالبوا الفريـق بتقـدمي األدلـة الـيت        

__________ 

)٢٥٧(  S/PV.4437 ٦إىل  ٣، الصفحات. 

 .١٢إىل  ٦الصفحات نفسه،  املرجع  )٢٥٨(

 .٤٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٥٩(

)٢٦٠(  S/PV.4437 (Resumption 1) ، الصـفحة (بلجيكـا)؛ و  ٦ الصـفحة 
 (نيجرييا). ١٢
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ــت ادعاءاتــــ  ــثال  )٢٦١(هتثبــ ــرب ممــ ــة. وأعــ ــو  مجهوريــ الكونغــ
ــة ــا أن اإلضــافة ال تصــور      الدميقراطي ــن اعتقادمه ــابوي ع وزمب

ــة ــع بدق ــوب     دواف ــة للجن ــدان األعضــاء يف اجلماعــة اإلمنائي البل
 الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريةاألفريقي اليت أرسلت قواهتا إىل 

 .)٢٦٢(وتورطهــا يف االســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة  
ورد ممثــل زامبيــا علــى مــا خلــص إليــه التقريــر مــن أنــه جيــري    
ــدريب عســكري يف خميمــات الالجــئني املوجــودة يف      تنظــيم ت
ــرتع ســالح        ــه قــد اختــذت تــدابري ل ــده، وأعلــن أن حكومت بل

وأعرب العديد مـن املمـثلني عـن خيبـة      .)٢٦٣(املقاتلني السابقني
 أملــهم إزاء مــا تضــمنه التقريــر مــن مــزاعم بــأن حكومــاهتم مل  

. ومــع اإلشــارة إىل أن  )٢٦٤(تتعــاون تعانــا كــامال مــع الفريــق    
تربئ بوروندي متامـا مـن أي شـبهة فيمـا يتعلـق      إضافة التقرير 

ــري   ــتغالل غــ ــروعباالســ ــو    املشــ ــة الكونغــ ــروات مجهوريــ لثــ
ــة ، أعــرب ممثــل بورونــدي عــن قلقــه إزاء االدعــاء      الدميقراطي

بهـة  جو اجلماعـات املسـلحة البورونديـة   الوارد يف التقريـر بـأن   
ــة     ــر الوطنيـ ــوات التحريـ ــة وقـ ــن الدميقراطيـ ــدفاع عـ ــى  الـ تتلقـ

مســـاعدات أجنبيـــة. وكـــرر كـــذلك التأكيـــد علـــى اســـتعداد  
جبهة الـدفاع  حكومته للتفاوض بشأن وقف إلطالق النار مع 

، والـدخول يف حـوار   عن الدميقراطية وقـوات التحريـر الوطنيـة   
  .)٢٦٥(مع مجيع البلدان اجملاورة

__________ 

)٢٦١(  S/PV.4437 ،ــدا)؛ و ١٥ الصــفحة ــة  ١٩ الصــفحة(أوغن (مجهوري
ــدة)؛ و  ــا املتحـ ــفحةترتانيـ ــدا)؛ و ٢١ الصـ  S/PV.4437 (روانـ

(Resumption 1) ،(جنوب أفريقيا). ٣ الصفحة 

)٢٦٢(  S/PV.4437 ،ــفحة ــو الدميقراطيــــة  مجهوريــــة( ٨ الصــ )؛ الكونغــ
 (زمبابوي). ٤٧و ٤٦تان الصفحو

)٢٦٣(  S/PV.4437 (Resumption 1) ،١٢ الصفحة. 

)٢٦٤(  S/PV.4437 ،(مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة)؛ و ١٨ الصــــفحة 

S/PV.4437 (Resumption 1) ،يــا)؛  (جنــوب أفريق ٣ الصــفحة
  (زامبيا). ١٢ الصفحةو

)٢٦٥(  S/PV.4437 (Resumption 1) ،١٠إىل  ٧ات الصفح. 

رورة احلفــاظ علــى قــوة دفــع  ومــع التشــديد علــى ضــ  
عملية السـالم، أعـرب عـدد مـن املـتكلمني عـن اعتقـادهم أنـه         

أن يدرس أوال اآلثار اإلنسـانية واالقتصـادية    اجمللسيتعني على 
. )٢٦٦(املترتبة على فرض الوقف الطوعي الـذي يقترحـه الفريـق   

يتعني علـى اجمللـس أن يتحـرك حبـذر إزاء     إنه وقال ممثل أوغندا 
مبثابـــة فـــرض مـــن شـــأنه أن يكـــون حيـــث أن  ،ســـألةهـــذه امل

. )٢٦٧(جـــزاءات ضـــد صـــغار املـــزارعني وأصـــحاب املنـــاجم     
عن تشككه يف ذلـك اإلجـراء،    املتحدة الوالياتوأعرب ممثل 

ــاري املســتهدف فيمــا    أن مشــريا إىل  ــل هــذا الوقــف االختي مث
يتعلــق بــاملوارد املســتخرجة مــن منــاطق معينــة مــن املــرجح أن   

اذ بسبب صعوبة تتبُّع أثر هذا النـوع مـن   يكون غري قابل لإلنف
  .)٢٦٨(السلع

الوقـف الطـوعي للـواردات مـن     وأعلن ممثل أيرلندا أن 
يكــون لــه تــأثري علــى املســتهلكني ويقــنعهم   قــد  بضــائع معينــة

مبمارسة الضغط على الشركات اليت تشتري مثـل هـذه السـلع    
أن . وأشـارت ممثلـة جامايكـا إىل    )٢٦٩(حىت جتـد مصـادر بديلـة   

ف النشـاط جيـب أال يسـتهدف البلـدان واجملموعـات      فرض وق
ــهائيني كــذلك   . )٢٧٠(يف املنطقــة فحســب، بــل املســتخدمني الن

إعــالن التوقــف طوعــاً لفتــرة حمــددة مــن  وفضَّــل ممثــل نيجرييــا 
الزمن، باإلضافة إىل توحيـد شـهادات املنشـأ بالنسـبة للمـوارد      

  .)٢٧١(املعدنية
__________ 

)٢٦٦(  S/PV.4437  ،٣٤ الصــــــفحة (بــــــنغالديش)؛ و ٣٢ الصــــــفحة 
 S/PV.4437 (مـــــايل)؛ و ٤٥ الصـــــفحة(موريشـــــيوس)؛ و

(Resumption 1) ،(اليابان). ١٧ الصفحة 

)٢٦٧(  S/PV.4437  ،١٧ الصفحة. 

 .٣٨ ةنفسه، الصفح املرجع  )٢٦٨(

 .٢٨ الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٦٩(

 .٣١ الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٧٠(

)٢٧١(  S/PV.4437 (Resumption 1) ،١١ الصفحة. 
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ق بإعـادة  واتفق العديد من املتكلمني مـع توصـية الفريـ   
مجيـع االمتيـازات واالتفاقيـات التجاريـة الـيت أبرمـت       النظر يف 
. ويف حـني أيـد   )٢٧٢(وتنقيحها مبساعدة دولية ١٩٩٧منذ عام 

التوصية، فقد رأى أنـه لـيس مثـة حاجـة      املتحدة الوالياتممثل 
إلنشاء آلية جديدة لالضطالع بعملية إعادة النظـر، مشـريا إىل   

، دويل وصـندوق النقـد الـدويل   البنـك الـ  وجود منظمات، مثل 
. ووافــق ممثــل أوغنــدا )٢٧٣(متتلــك اخلــربة الفنيــة الالزمــة لــذلك 

ــة      جملــسعلــى وجــوب التفــاوض علــى التعاقــدات حتــت رعاي
ــى  األمــن ــيت سُتنشــأ   ، وإن شــدد عل ــة، ال ــة االنتقالي أن احلكوم

نتيجة للحـوار فيمـا بـني الكونغـوليني، ينبغـي أن تكـون لـديها        
ن معاجلة مجيع األمور املتصـلة باسـتعراض   املسؤولية السيادية ع
. وباملثـل، رأى ممثـل االحتـاد الروسـي     )٢٧٤(االلتزامات التعاقدية

ــة       ــا يف نطــاق صــالحية الســلطات الوطني ــع متام ــة تق أن العملي
إذا لـزم األمـر، ميكـن أن    ، وأنـه  جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة 

تكون هناك مناقشة لطلب مساعدة خرباء مـن صـندوق النقـد    
  .)٢٧٥(الدويل والبنك الدويل

ــأن     ــاوض بشـــ ــادة التفـــ ــوال أن إعـــ ــل أنغـــ ورأى ممثـــ
االمتيــــازات يشــــكل تــــدخال يف الشــــؤون الداخليــــة لــــذلك  

. وباملثــل، أعلــن ممثــل ناميبيــا أن حكومتــه لــن تؤيــد   )٢٧٦(البلــد
حتـاول التشـكيك   رأى أهنا اليت توصية التقرير يف ذلك الشأن، 

لـــيت اختـــذهتا احلكومـــة أو بــث الريبـــة يف القـــرارات الســيادية ا  
، ووصـــفها بأهنـــا الشـــرعية يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة

__________ 

)٢٧٢(  S/PV.4437  ،(جامايكا)؛  ٣٠ الصفحة(أيرلندا)؛ و ٢٩ الصفحة
ــنغالديش)؛ و ٣٢ الصــفحةو ، S/PV.4437 (Resumption 1) (ب

 ).األورويب االحتاد(بلجيكا بالنيابة عن  ٦ الصفحة

)٢٧٣(  S/PV.4437  ،٣٩ و ٣٨تان الصفح. 

 .١٨و ١٧تان الصفح نفسه،  املرجع  )٢٧٤(

 .٤٠ الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٧٥(

)٢٧٦(  S/PV.4437 (Resumption 1) ،٦ الصفحة. 

ــة ’’ أن بعــض . وأشــار ممثــل موريشــيوس إىل  )٢٧٧(‘‘غــري مقبول
هــذه العقــود قــد أبرمتــها احلكومــة الشــرعية وذات الســيادة يف 

ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي أن أي  ، وأعــرب عــن اعتقــاده مجهوري
ذه االمتيـازات ال ميكـن اختـاذه    قرار يقضي بإعـادة النظـر يف هـ   

إال بعد التنفيذ الكامل التفاق لوساكا، وبـالتوافق الكامـل مـع    
ورأى ممثــــل  .)٢٧٨(حكومــــة مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة

يســتحدث زمبــابوي أن اقتــراح إعــادة النظــر يف االمتيــازات     
وأشــار إىل أن املشــاريع  ،‘‘املعاهــدات غــري املتكافئــة’’مفهــوم 

  .)٢٧٩(ه كانت مبادرة كونغوليةاملشتركة لبلد
وفيمــا يتعلــق بتوصــية الفريــق فــرض جــزاءات، أعــرب  

 اجمللــسممثــل بــنغالديش عــن أملــه يف أن تتعــاون األطــراف مــع 
ــوء إىل   ــي اللجــ ــكلتحاشــ ــدبري ذلــ ــل  )٢٨٠(التــ ــرب ممثــ . وأعــ

موريشيوس عن اعتقاده أن توصية الفريق للمجلـس بـالنظر يف   
وعلـــى  .)٢٨١(فـــرض جـــزاءات تســـتلزم إجـــراء دراســـة دقيقـــة 

علــى النظــر يف  اجمللـس النقـيض مــن ذلـك، حــث ممثـل نيجرييــا    
فرض جـزاءات علـى أي بلـد ينتـهك القـرار املتعلـق باسـتغالل        

  .)٢٨٢(املوارد املعدنية جلمهورية الكونغو الدميقراطية
وأوصى العديد مـن املـتكلمني بتجديـد واليـة الفريـق.      

ني الفريـق  ورأى ممثل بنغالديش أن من شأن متديد الواليـة متكـ  
التحقيــق يف ردود أفعــال وشــكاوى مــن وردت   مــن مواصــلة  

دراسـة اجلـدوى واألثـر احملتمـل     ، فضال عن أمساؤهم يف التقرير
أنـه ينبغـي    املتحـدة  الوالياتورأى ممثل  .)٢٨٣(للتدابري املقترحة
__________ 

 .١٥ الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٧٧(

)٢٧٨(  S/PV.4437  ،٣٤ الصفحة. 

 .٥٢و ٥١تان الصفح نفسه،  املرجع  )٢٧٩(

 .٣٢ الصفحة نفسه،  جعاملر  )٢٨٠(

 .٣٤ الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٨١(

)٢٨٢(  S/PV.4437 (Resumption 1) ،١١ الصفحة. 

)٢٨٣(  S/PV.4437  ،٣٢ الصفحة. 
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أن يضـع توصـيات بشـأن    للفريق، خالل واليته عند متديـدها،  
 إضـــــافةذكورة يف عاجلـــــة القضــــايا املــــ  مل إجــــراءات حمــــددة  

ــر ــةورأى ممثــل  .)٢٨٤(التقري ــة  مجهوري أنــه  الكونغــو الدميقراطي
لتمكينـه مـن أن    الفريق الفنيـة  يعزز خرباتينبغي للمجلس أن 

حيــدد، وأساســا علــى صــعيد تقــين حبــت، املســؤوليات املتصــلة  
  .)٢٨٥(يف بلدهغري القانوين للموارد الطبيعية باالستغالل 

ــة  ــودة يف ٤٤٤١ويف اجللســــــ ــانون ١٩ املعقــــــ  كــــــ
يف جــدول أعمالــه مــرة  اجمللــس أدرج، ٢٠٠١ األول/ديســمرب

ــة   ــالة املؤرخـ  ٢٠٠١ الثـــاين/نوفمرب تشـــرين ١٠أخـــرى الرسـ
  .)٢٨٦(العام األمنيمن  األمن جملساملوجهة إىل رئيس 

ــة عــن     ــان بالنياب ــرئيس (مــايل) ببي ويف اجللســة، أدىل ال
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٢٨٧(اجمللس

تفضــي إىل إدامــة أمــد الصــراع الــدائر يف   الــيتاألنشــطة  يــدين
البلــد وإىل إعاقــة التنميــة االقتصــادية جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة       
ومفاقمــة معانــاة شــعبها، ويؤكــد مــن جديــد ســيادة مجهوريــة الكونغــو  
الدميقراطية وسالمة أراضيها واستقالهلا السياسـي، مبـا يف ذلـك سـيادهتا     

  ؛عيةعلى مواردها الطبي
فريــق اخلــرباء علــى توصــياته بشــأن اجلوانــب املؤسســية  يشــكر
لمســألة، وعلــى املشــورة الــيت أســداها بشــأن التــدابري   لواملاليــة والتقنيــة 

  ؛املمكنة اليت يفرضها جملس األمن
إىل األمــني العــام متديــد واليــة فريــق اخلــرباء ملــدة ســتة    يطلــب

  ؛اجمللسأشهر يقوم الفريق يف هنايتها بتقدمي تقرير إىل 
احلكومــات املــذكورة يف التقــارير الســابقة علــى إجــراء    حيــث

ــق اخلــرباء وعلــى اختــاذ       ــام مــع فري حترياهتــا اخلاصــة، وعلــى التعــاون الت
غــري القــانوين اخلطــوات الالزمــة لوضــع حــد لكافــة أشــكال االســتغالل 

جلمهورية الكونغو الدميقراطية من ِقَبـل رعاياهـا أو أي   للموارد الطبيعية 
  .أخرى خاضعة لسيطرهتمجهات 

__________ 

 .٣٨ الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٨٤(

 .١١ الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٨٥(

)٢٨٦(  S/2001/1072. 

)٢٨٧(  S/PRST/2001/39. 

(اجللســة  ٢٠٠٢/فرباير شــباط ٢٥املقــرر املــؤرخ  
  ): بيان من الرئيس٤٤٧٦

 فربايـر  /شـباط  ٢٥املعقودة يف  )٢٨٨(٤٤٧٦يف اجللسة 
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس أدرج، ٢٠٠٢

الكونغــو  مجهوريــةيف  املتحــدة األمــمالعاشــر عــن بعثــة منظمــة 
. وابلــــغ )٢٨٩(٢٠٠٢/فرباير شــــباط ١٥ املــــؤرخ الدميقراطيــــة

بأن البعثة تواجـه صـعوبات يف    اجمللس، يف تقريره، العام األمني
عوائـــق  يف ذلـــك مبـــاتنفيـــذ املرحلـــة الثالثـــة مـــن انتشـــارها،  

وتـــأخريات يف نشــــر أفرادهـــا داخــــل كيســـنغاين وكينـــــدو،    
وكذلك فيما بذلته من جهود إلعادة جمموعة من املقاتلني مـن  

وطـــاهنم. ومل ُيلحــــظ حـــدوث تغيــــر رئيســـي يف كامينـــا إىل أ
مواقــف البلــدان الــيت لــديها قــوات أجنبيــة تــرابط يف مجهوريــة  

ومل ُيحــرز تقــدم كــبري يف عمليــة جتريــد   الكونغــو الدميقراطيــة،
إىل أن  العــام األمــنيكيســانغاين مــن الســالح. وبعــد أن أشــار  

ع أن البعثــة لــن تــتمكن مــن االضــطال تــبني التقييمــات املتأنيــة 
 اجمللـس ، أوصـى بـأن ينظـر    يف ظل القوام احلايل لقواهتـا  هامبهام

 ٨٥٠يف زيادة القوام العسكري املأذون بـه للبعثـة مبـا مقـداره    
ــة مبــا مقــداره   و ،فــردا ــادة قــوام الشــرطة املدني  ،ضــابطا ٨٥زي
يف  البعثـة علــى النحـو املقتــرح  تأييـد املفهــوم املـنقح لعمليــات   و

  .التقرير
ــة   ويف اجللســة، أدىل  ــان بالنياب ــرئيس (املكســيك) ببي ال

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٢٩٠(اجمللسعن 
بالتقرير العاشر املقدم إىل األمني العـام عـن بعثـة األمـم      يرحب

  ؛املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
__________ 

ــة   )٢٨٨( ــة خ  ٤٤٥٩يف اجللسـ ــودة كجلسـ ــة يف املعقـ ــانون ٢٩اصـ  كـ
ــاير ــة والتعــاون   اجمللــس، أجــرى ٢٠٠٢ الثاين/ين ــر اخلارجي ووزي
 مناقشة بناءة. الكونغو الدميقراطية مجهوريةالدويل يف 

)٢٨٩(  S/2002/169 ١٣٥٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.(  
)٢٩٠(  S/PRST/2002/5. 
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على أمهية احلوار بـني األطـراف الكونغوليـة الـذي ميثـل       يشدد
ويؤكـد مـن جديـد    ؛ التوصـل إىل سـالم دائـم   ركنا أساسـيا مـن أركـان    

دعوتـــه إىل انســـحاب مجيـــع القـــوات األجنبيـــة مـــن أراضـــي مجهوريـــة 
  ؛الكونغو الدميقراطية

ــا  ــد أيضـ ــلحة     يؤكـ ــات املسـ ــالح اجلماعـ ــزع سـ ــة نـ أن عمليـ
وتسرحيها وإعادهتا إىل الوطن وإعـادة توطينـها وإعـادة إدماجهـا املشـار      

ن اتفاق لوسـاكا لوقـف إطـالق    م ١-٩إليها يف املرفق ألف من الفصل 
النار متثل هـي األخـرى عنصـرا أساسـيا مـن عناصـر تسـوية الصـراع يف         

ويعــــرب عــــن قلقــــه إزاء اســــتمرار ؛ مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة
ــع        ــدعو مجي ــد، وي ــان، وخباصــة يف شــرق البل ــوق اإلنس ــهاكات حق انت

  .األطراف إىل وضع حد هلذه االنتهاكات
ــرر املـــؤرخ  ــاآذار ١٩املقـ ــة  ٢٠٠٢رس /مـ (اجللسـ

  )٢٠٠٢( ١٣٩٩القرار ): ٤٤٩٥
موجهـة إىل   ٢٠٠٢ /مارسآذار ١٨رسالة مؤرخة يف 

أنـه   الكونغو الدميقراطيـة  مجهورية، أفاد ممثل )٢٩١(اجمللسرئيس 
ــارس  ١٦يف  ــوطين   ٢٠٠٢آذار/مـ ــيش الـ ــوات اجلـ ، قامـــت قـ

تساعدها عناصر من التجمـع الكونغـويل مـن أجـل      ،الرواندي
 ،مقاطعـة كاتانغـا  يف مبحاصرة مدينة مولريو  ،الدميقراطية/غوما

. ويف ذلـــك وذلـــك يف انتـــهاك صـــارخ لوقـــف إطـــالق النـــار 
 اجمللـس  الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة السياق، دعت حكومة 

طالبــة املجبملــة أمــور، منــها  ن جيتمــع بصــورة عاجلــة ليقــوم  أل
ــال  ــذ اتفــاق لوســاكا  بوقــف أعمــال القت ــذا كــامال  ، وتنفي تنفي

  .فورا ودون أي شرطسحب القوات الرواندية ، وودقيقا
 /مـــارسآذار ١٩يف  ٤٤٥٩اجللســـة  اجمللـــسوعقـــد 

ــب، وأدرج الرســالة يف جــدول     ٢٠٠٢ ــذلك الطل اســتجابة ل
  أعماله.

ويف اجللسة، اليت مل ُيدل فيها بأي بيانات، واليت ُدعي 
إىل املشــاركة فيهــا، وجــه  الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةممثــل 

__________ 

)٢٩١(  S/2002/286. 

 /مـارس آذار ١٨يج) االنتبـاه إىل رسـالة مؤرخـة    الرئيس (النرو
  .)٢٩٢(من ممثل رواندا اجمللسموجهة إىل رئيس  ٢٠٠٢

ــاه أيضــا إىل مشــروع قــرار    ؛)٢٩٣(ووجــه الــرئيس االنتب
الـــذي )، ٢٠٠٢( ١٣٩٩واعتمـــد باإلمجـــاع بوصـــفه القـــرار 

أن احلالـة يف   إذ يقـرر ، جاء فيه، ضمن مجلـة أمـور، أن اجمللـس   
ــو الدمي  ــة الكونغ ــى     مجهوري ــرا عل ــزال تشــكل خط ــة ال ت قراطي

  السالم واألمن الدوليني يف املنطقة:
ــدين ــال يف جيــب مــولريو، واحــتالل التجمــع     ي اســتئناف القت

أن هـذا العمـل    ويؤكدغوما ملولريو،  –الكونغويل من أجل الدميقراطية 
  يشكل انتهاكا جسيما لوقف إطالق النار؛

ــب ــن أ    يطالـ ــويل مـ ــع الكونغـ ــوات التجمـ ــحاب قـ ــل بانسـ جـ
 ويطالــب أيضــاغومــا فــورا ودون شــروط مــن مــولريو،   –الدميقراطيــة 

بانسحاب مجيع األطـراف إىل املواقـع الدفاعيـة الـوارد ذكرهـا يف خطـة       
  هراري الفرعية لفض االشتباك؛

بانسحاب قــوات التجمــع الكونغـويل مـن أجـل     يطالب أيضا
خـرى أيضـا   ، وأن تقوم مجيع األطراف األغوما من بويتو –الدميقراطية 

باالنسحاب من األماكن اليت حتتلها يف خمالفـة خلطـيت كمبـاال وهـراري     
  لفض االشتباك؛
إىل رواندا أن متـارس نفوذهـا علـى التجمـع الكونغـويل       يطلب

  غوما حىت ينفذ املطالب الواردة يف هذا القرار. –من أجل الدميقراطية 
ــؤرخ   ــرر املــ ــايو أيار ٢٤املقــ ــة  ٢٠٠٢/مــ (اجللســ

  من الرئيس ): بيان٤٥٤٤
، ٢٠٠٢/مـايو  أيار ٢٤املعقودة يف  ٤٥٤٤يف اجللسة 

، جـاء  )٢٩٤(اجمللـس أدىل الرئيس (سـنغافورة) ببيـان بالنيابـة عـن     
  :اجمللسفيه، ضمن مجلة أمور، أن 

__________ 

)٢٩٢(  S/2002/287 ، ــل ــة   حتي ــف حكوم ــى موق ــدا عل ــة  رد روان مجهوري
الكونغو الدميقراطية من حوار صن سـييت اجلـاري بـني األطـراف     
الكونغولية، وكذلك اإلعالن الصادر من حكومـة روانـدا بشـأن    

ــها فرنســا   الا جملــس األمــن بشــأن هجــوم    يفهتامــات الــيت وجهت
 مولريو.

)٢٩٣(  S/2002/290. 

)٢٩٤(  S/PRST/2002/17. 
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عمليات القتل، وخاصة قتل املدنيني، الـيت وقعـت    يدين بشدة
  ؛مؤخرا يف كيسانغاين

حقــوق اإلنســان إىل الوقــف الفــوري جلميــع انتــهاكات  يــدعو
  ؛والقانون اإلنساين الدويل
بتجريد املدينة من السـالح عمـال بـالقرارات ذات     يكرر طلبه

األطراف إىل التعاون من أجل فتح هنر الكونغو بالكامل  يدعوو ،الصلة
  ؛من جديد أمام املالحة، مبا يف ذلك املالحة التجارية

ــة احلا   يؤكـــد ــة، يف نطـــاق الواليـ ــام البعثـ ــة قيـ ــة، علـــى أمهيـ ليـ
ــالح     ــن السـ ــل مـ ــانغاين بالكامـ ــد كيسـ ــاعدة يف جتريـ ــبو؛ باملسـ  يرحـ

باالقتراح الذي تقدم به األمني العام بتعزيز وحدة الشرطة التابعة للبعثـة  
  ضابطا للمساعدة يف تدريب الشرطة احمللية. ٨٥مبا عدده 

(اجللســـة  ٢٠٠٢حزيران/يونيـــه  ٥املقـــرر املـــؤرخ 
  ): بيان من الرئيس٤٥٤٨

ــ   ــودة يف  ٤٥٤٨ة يف اجللســـ ــه حزيران ٥املعقـــ /يونيـــ
ــل   ، ٢٠٠٢ ــي ممث ــيت ُدع ــةال ــو الدميقراطيــة  مجهوري إىل  الكونغ

ــة عــن     ــان بالنياب ــرئيس (ســنغافورة) ببي املشــاركة فيهــا، أدىل ال
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٢٩٥(اجمللس

ــدين ــيت      ي ــة ال ــة أعمــال الترهيــب والتصــرحيات العام أشــد إدان
ــن    ال ــا م ـــي      أســاس هل ــم املتحـــدة فـ ـــة األم ـــة منظمـ ـــد بعثـ الصــحة ضـ

وال سـيما حمـاوالت التجمـع الكونغـويل      ،مجهورية الكونغو الدميقراطيـة 
ــة   علــى املمثــل اخلــاص   “حظــر”غومــا لفــرض  –مــن أجــل الدميقراطي

عدد من موظفي بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف    “إبعاد”لألمني العام و 
أفـراد آخـرين تـابعني لألمـم املتحـدة مـن       مجهورية الكونغو الدميقراطية و

  مناطق واقعة حتت سيطرة التجمع؛
ــد  ــوظفي     يؤكــد مــن جدي ــل اخلــاص ومل دعمــه الكامــل للممث

  البعثة املتفانيني؛
ملـــا تعـــرض إليــه املـــدنيون واجلنـــود مـــن تقتيـــل   يكــرر إدانتـــه 

ــرت يف    ــيت جـ ــداث الـ ــر األحـ ــات إثـ ــده يف   ١٤وهجمـ ــايو وبعـ أيار/مـ
دا إىل اســــتخدام نفوذهــــا جلعــــل التجمــــع كيســــنغاين؛ ويــــدعو روانــــ

غوما يفي دون إبطاء جبميع التزاماتـه   –الكونغويل من أجل الدميقراطية 
  ؛مبوجب قرارات جملس األمن ومبوجب هذا البيان الرئاسي

حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وحركـة حتريـر       يشجع
ى عقـد  غومـا علـ   –الكونغو والتجمع الكونغويل مـن أجـل الدميقراطيـة    

__________ 

)٢٩٥(  S/PRST/2002/19.  

مناقشات جديدة يف أقرب وقت ممكـن وحبسـن نيـة مـن أجـل الوصـول       
  إىل اتفاق شامل للجميع بشأن التحول السياسي.

(اجللســة  ٢٠٠٢/يونيــه حزيران ١٤املقــرر املــؤرخ 
  )٢٠٠٢( ١٤١٧القرار ): ٤٥٥٤

ــة    ــودة يف  ٤٥٥٤يف اجللســ ــه  ١٤املعقــ حزيران/يونيــ
األمــني العــام  تقريــر أعمالــهاجمللــس يف جــدول  أدرج، ٢٠٠٢

ــة       ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم احلــادي عشــر عــن بعث
 .)٢٩٦(٢٠٠٢حزيران/يونيـــه  ٥الكونغـــو الدميقراطيـــة املـــؤرخ 

رغــم العديــد مــن    أنــه إىلاألمــني العــام، يف تقريــره،    وأشــار
التطورات االجيابيـة، فـإن عمليـة السـالم يف مجهوريـة الكونغـو       

منــها اشــتداد القتــال يف  الدميقراطيــة تواجــه صــعوبات كــبرية،  
ــني       ــدام احلــوار ب ــوق اإلنســان، وانع ــهاكات حق الشــرق، وانت

 األمنيـة مجهورية الكونغو الدميقراطية وروانـدا بشـأن الشـواغل    
 أصـابت العنـف الـيت    ألعمـال  أسـفه عـن   وأعـرب لكل منهما. 

ختفـيض عـدد القـوات    وإن كـان   أنـه  وأكـد مدينة كيسانغاين، 
لكونغــــو الدميقراطيــــة أمــــرا األجنبيــــة يف أراضــــي مجهوريــــة ا

ميكـن أن ُيحـل مـن دون االنسـحاب      مشجعا، فإن الصراع ال
البعثـة ال متلـك    أن إىل وأشـار الكامل جلميع القوات األجنبية. 

لعمـوم املـدنيني.    أوسـع الوسائل الكافية لتوفري احلماية بصـورة  
ينظر يف تكييف قوام البعثة هبدف إعـادة   أنوطلب من اجمللس 

هــا وإعــادة تزويــدهم باملعــدات بشــكل أوســع      تشــكيل أفراد
للسماح هلم بالتدخل بصورة نشـطة أكـرب. وقـال إن اسـتمرار     
االضــطرابات يف الشــرق، وصــعوبة إجيــاد بلــد يســاهم بقــوات  
مقتدرة من الناحية العسكرية حىت تتمكن البعثة من أن يكـون  
هلا وجود فعال هناك، أصبحت احتماالت حتقيق تقـدم سـريع   

ع السالح والتسريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة    يف عملية نز
التوطني وإعادة اإلدماج حمدودة. وبنـاء علـى ذلـك، فقـد دعـا      
حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل أن تــدعم دعمــا      

__________ 

)٢٩٦(  S/2002/621١٣٥٥قدم عمال بالقرار ، امل )٢٠٠١.( 
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منــها التأكــد مــن  أمـور كـامال تلــك العمليــة، مـن خــالل عــدة   
ــلحة     ــات املسـ ــكرية إىل اجملموعـ ــدادات عسـ ــول إمـ ــدم وصـ عـ

الشــرق، والتحقيــق يف التقــارير الــيت تفيــد باحتمــال  العاملــة يف
وجود األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ضد اإلنسـانية يف  
أراضيها، والتعاون تعاونـا كـامال مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة       
لرواندا، واختـاذ اخلطـوات الالزمـة للتأكـد مـن أن أراضـيها ال       

  .)٢٩٧(اورةُتستخدم كقاعدة للهجمات على البلدان اجمل
ويف اجللســــة، الــــيت ُدعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو 

املشـــاركة فيهـــا، وجـــه الـــرئيس (اجلمهوريـــة   إىلالدميقراطيـــة 
ــاه   ــة الســـورية) االنتبـ ــرار إىلالعربيـ واعتمـــد  ؛)٢٩٨(مشـــروع قـ

ــرار    ــفه القـ ــويت بوصـ ــاع دون تصـ )، ٢٠٠٢( ١٤١٧باإلمجـ
ــة أمــور، أن اجمللــس    ــه، ضــمن مجل ، إذ يقــرر أن الــذي جــاء في

الــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تشــكل خطــرا يهــدد  احل
  السالم واألمن الدوليني يف املنطقة:

متديـــد واليـــة بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف الكونغـــو  يقـــرر
  ؛٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٣٠الدميقراطية إىل 
الدول األعضـاء إىل أن تسـهم بـأفراد لـتمكني البعثـة مـن        يدعو

فـردا، مـن بينـهم املراقبـون، يف      ٥ ٥٣٧بـالغ  بلوغ قوامهـا املـأذون بـه ال   
 غضون اإلطار الزمين احملدد يف مفهوم العملية؛

النــداءات العرقيــة والقوميــة الداعيــة إىل ارتكــاب أعمــال   يــدين
العنــف وأعمــال القتــل واهلجــوم علــى املــدنيني واجلنــود الــيت جــرت يف    

  أيار/مايو وما بعده يف كيسنغاين؛ ١٤أعقاب أحداث 
الل اخلالفــات العرقيــة للتحــريض علــى ارتكــاب     اســتغ يــدين

  العنف أو انتهاك حقوق اإلنسان؛
دعمه الكامل للممثل اخلاص لألمني العام وجلميـع أفـراد    يؤكد

إىل  ويطلـب البعثة املخلصني لعملهم الذين يعملـون يف ظـروف صـعبة،    
ــة     ــن أجــل الدميقراطي ــويل م ــع الكونغ ــة    – التجم ــيح إمكاني ــا أن يت غوم

كامـل ألفـراد البعثـة وأن يرفـع مجيـع القيـود املفروضـة         الوصول بشـكل 
 وحيــثعلــيهم وأن يتعــاون تعاونــا كــامال مــع البعثــة يف تنفيــذ واليتــها،  

__________ 

)٢٩٧(  S/2002/621. 

)٢٩٨(  S/2002/665. 

روانــدا علــى ممارســة نفوذهــا لكــي يفــي التجمــع الكونغــويل مــن أجــل   
  غوما جبميع التزاماته دون تأخري؛ –الدميقراطية 

مـدربا   ٨٥شـر  إىل البعثة أن متضـي بصـورة عاجلـة يف ن    يطلب
  إضافيا من مدريب الشرطة يف كيسنغاين؛

دور البعثة يف نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الـوطن   يؤيد
  وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج؛

باالنســحاب الكامــل العاجــل جلميــع القــوات األجنبيــة  يطالــب
  من إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

ذات الصـــلة أن تتعـــاون إىل مجيـــع األطـــراف والـــدول  يطلـــب
تعاونا كامال مع فريق اخلـرباء املعـين باالسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد       
ــة؛    ــة الكونغــو الدميقراطي ــة وغريهــا مــن أشــكال الثــروة جبمهوري  الطبيعي

إىل األمني العام أن يقدم تقريرا كل أربعة أشهر على األقل إىل  يطلبو
  رار.اجمللس عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا الق

(اجللســــة  ٢٠٠٢/يوليــــه متوز ٢٣املقــــرر املــــؤرخ 
  ): بيان من الرئيس٤٥٨٣

/يوليـــــــه متوز ٢٣املعقـــــــودة يف  ٤٥٨٣يف اجللســـــــة 
 مجهوريـــةالـــيت مل ُيـــدل فيهـــا ببيانـــات وُدعـــي ممثـــل  ، ٢٠٠٢

إىل املشاركة فيهـا، أدىل الـرئيس (اململكـة     الكونغو الدميقراطية
جـاء فيـه، ضـمن مجلـة      ،)٢٩٩(اجمللـس املتحدة) ببيان بالنيابة عن 

  :اجمللسأمور، أن 
 ١٤إىل خطورة األحداث اليت وقعـت يف كيسـانغاين يف    يشري
علــى أن التجمــع الكونغــويل مــن أجــل      ويؤكــد ؛٢٠٠٢أيــار/ مــايو  

ــات إعــدام     ــا سيخضــع للمســاءلة عــن أي عملي الدميقراطية/فصــيل غوم
ملـدين أو  جتري خارج النظام القضـائي، مبـا يف ذلـك بـني أفـراد اجملتمـع ا      

  املعتقلني يف مراكز االعتقال التابعة له يف كيسانغاين؛
أن من واجب رواندا أن تستخدم نفوذهـا القـوي    أيضايؤكد 

  لكفالة عدم اختاذ التجمع الكونغويل إجراءات من هذا القبيل؛
أن التجمع الكونغويل جيب أن ينـهي الطـابع العسـكري     يكرر

جيــب أيضــا أن و ،أو الشــروطلكيســانغاين دون أي مزيــد مــن التــأخري  
يتعــاون التجمــع مــع بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو   
الدميقراطية ومع مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف حتقيقاهتمـا      
ــة مجيــع الضــحايا، وكــذلك مــرتكيب املــذابح يف     ــة إىل حتديــد هوي الرامي

  كيسانغاين من أجل تقدميهم للعدالة؛
__________ 

)٢٩٩(  S/PRST/2002/22. 
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لتعزيـــز القـــوات يف شـــرق مجهوريـــة  غ قلقـــهيعـــرب عـــن بـــال
  الكونغو الدميقراطية؛

  إىل وقف القتال؛ يدعو
 بذهلا مجهورية جنـوب تباجلهود واملساعي احلميدة اليت يرحب 

ملساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا على التوصـل إىل   أفريقيا
ا اتفــاق بشــأن معاجلــة مشــكلة اجلماعــات املســلحة وإحــراز تقــدم فيمــ   

  يتعلق بانسحاب القوات الرواندية؛
جبميــع األطــراف أن جتــدد التزامهــا باملضــي قــدما هبــذه   يهيــب

العمليات السياسية وباالمتناع عن القيام بأي عمل عسكري مـن شـأنه   
  أن يقوض التقدم احملرز يف سبيل حتقيق السالم.

(اجللســة  ٢٠٠٢/أغســطس آب ١٥املقــرر املــؤرخ 
  ): بيان من الرئيس٤٦٠٢

أغســطس  /آب ٨املعقــودة يف  )٣٠٠(٤٥٩٦اجللســة  يف
ــام األمــنيإىل إحاطــة مــن   اجمللــساســتمع  ،٢٠٠٢ ، وأدىل الع

وروانـدا وجنـوب    الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريةببيانات ممثلو 
  .)٣٠١(أفريقيا

ــب  ــنيورحـ ــام األمـ ــني    العـ ــالم بـ ــاق السـ ــع اتفـ بتوقيـ
يف  ورواندا يف بريتوريـا  الكونغو الدميقراطية مجهوريةحكوميت 

ــهمتوز ٣٠ ــة    )٣٠٢(٢٠٠٢ /يولي ــية هام ــة سياس ــاره مرحل ، باعتب
ميكــن أن متهــد الطريــق أمــام التوصــل إىل حــل دائــم للصــراع.  
وأشــاد بــالرئيس مبيكــي، رئــيس جنــوب أفريقيــا، إلســهامه يف 

 العــام األمــنياالتفـاق بصــفته رئــيس االحتــاد األفريقــي. وحــث  
ــل االت     ــة لتفعي ــوات الالزم ــاذ اخلط ــى اخت ــراف عل ــاق يف األط ف

__________ 

لإلطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف    )٣٠٠(
القسـم بـاء،    ،األول، اجلزء الثاين عشرهذه اجللسة، انظر الفصل 

 .) من امليثاق٤( ٢باملادة ، فيما يتصل ٤احلالة 

ممثلـــة بـــوزير اخلارجيـــة  الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــةكانـــت   )٣٠١(
ــاملبعوث اخلـــاص لـــرئيس       ــا؛ وروانـــدا بـ ــاون الـــدويل فيهـ والتعـ
ــوزير     ــا ب ــوب أفريقي ــبحريات الكــربى؛ وجن ــة ملنطقــة ال اجلمهوري

 خارجيتها.

)٣٠٢(  S/2002/914.  

ــدعم       ــدمي ال ــدويل إىل تق ــا اجملتمــع ال ــرب وقــت ممكــن، ودع اق
لألطراف من أجل تنفيذه. وأفـاد أنـه أصـدر تعليماتـه إىل بعثـة      

بتحديـد   الكونغو الدميقراطية مجهوريةيف  املتحدة األمممنظمة 
اإلجراءات اليت ميكنها اختاذها، يف حـدود واليتـها ومواردهـا،    

ــه يــ    ــوفري   ملســاعدة األطــراف، وأكــد أن ــى األطــراف ت تعني عل
املعلومات الالزمة لتمكني البعثة من حتديد دورها. وأعلـن أنـه   

يف الوقـت املناسـب بتوصـيات حمـددة للبعثـة       اجمللسسيعود إىل 
بعد أن تنتـهي األمانـة العامـة مـن إجـراء مشـاورات مستفيضـة        

  .)٣٠٣(مع األطراف املعنية
اع وقالت ممثلة جنوب أفريقيا إنه لن ميكـن حـل الصـر   

إال بعد معاجلة مسـألة اجلماعـات املسـلحة. ورحبـت يف ذلـك      
مـن رغبــة يف   الكونغـو الدميقراطيــة  مجهوريــةالصـدد مبــا أعلنتـه   

عــدم الســماح للجماعــات املســلحة باســتخدام أراضــيها لشــن 
هجمات ضد جرياهنا، وكذلك بـالتزام روانـدا بسـحب قواهتـا     
مبجــرد أن تكــف تلــك اجلماعــات املســلحة عــن أن تشــكل       
هتديدا لشعب رواندا. ورأت أن اتفـاق بريتوريـا يقـع يف قلـب     
عمليـــة الســـالم، ويكمـــل اتفـــاق لوســـاكا وال حيـــل حملـــه.       
ــن       ــأت مـ ــد نشـ ــا قـ ــاق بريتوريـ ــة التفـ ــحت أن احلاجـ وأوضـ
االعتــراف بأنــه ال ميكــن إحــراز تقــدم يف إقــرار ســالم دائــم يف 

 إال حبـل الـرتاع بـني ذلـك البلـد      الكونغـو الدميقراطيـة   مجهورية
  .)٣٠٤(ورواندا

أن مـن شـأن    الكونغو الدميقراطية مجهوريةورأى ممثل 
اتفـــاق بريتوريـــا تيســـري واإلســـراع بإكمـــال املراحـــل املتبقيـــة  
ــاكا.       ــاق لوس ــذ اتف ــزمين لتنفي ــا يف اجلــدول ال املنصــوص عليه
وأشـــار إىل أن االتفـــاق اجلديـــد يســـتجيب للشـــواغل األمنيـــة  

ة الســيادة الوطنيــة لروانــدا، ويهيــئ األوضــاع الالزمــة الســتعاد
ــةجل ــة  مهوري وســالمة أراضــيها. وبالنســبة   الكونغــو الدميقراطي

__________ 

)٣٠٣(  S/PV.4596 [من النص اإلنكليزي]. ٣و ٢، الصفحتان 

 .٨إىل  ٤لصفحات انفسه،  املرجع  )٣٠٤(
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لربنــامج نـــزع الســـالح والتســريح واإلعـــادة للـــوطن وإعـــادة   
ــد       ــه قـ ــل أن حكومتـ ــدماج، رأى املمثـ ــادة االنـ ــوطني وإعـ التـ
تعهدت بأن تنفذ حبسن نية التزاماهتا مبوجـب اتفـاق بريتوريـا،    

ــا ــك مبـ ــاتلني   يف ذلـ ــالح املقـ ــزع سـ ــديني يف كامينـــا  نـ  الروانـ
وتســرحيهم. وفيمــا يتعلــق بانســحاب القــوات األجنبيــة، أشــار 
إىل أن أنغوال وزمبابوي قـد سـحبتا عـددا كـبريا مـن قواهتمـا،       
بينما انسحبت ناميبيا بالكامل. ويف الوقت ذاته، وفيمـا يتعلـق   

، مل ُتلحـظ حتركـات لالنسـحاب إال    ‘‘بالقوات غري املـدعوة ’’
، بينمـا زادت روانـدا مـن قواهتـا     يوبوروند من جانب أوغندا

بدرجــة كــبرية، وال تــزال تنخــرط يف أنشــطة عســكرية واســعة 
النطاق يف بلده. ودعـا كـذلك إىل البـدء يف جتريـد كيسـانغاين      
مـن الســالح، فضــال عـن وضــع حــد لالسـتغالل غــري القــانوين    
للموارد الطبيعية. وقال إنه ميكن لألمم املتحـدة، مـن جانبـها،    

ــة لتفعيــل    أن تســ ــد لعمليــات البعث اعد يف صــياغة مفهــوم جدي
املرحلة الثالثة مـن انتشـارها بصـورة فعليـة، وميكنـها مـن دعـم        
ــذي سينشــئه الطــرف      ــق، واملشــاركة يف اهليكــل ال ــة التحق آلي

. وشـدد علـى احلاجـة ألن توقـع     االثالث وفقـا التفـاق بريتوريـ   
ــدا      ــوميت أوغنــــ ــع حكــــ ــاهبة مــــ ــات مشــــ ــه اتفاقــــ حكومتــــ

  .)٣٠٥(وبوروندي
وأشار ممثل روانـدا إىل أن اتفـاق بريتوريـا ميثـل التزامـا      

 الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــةرمسيـــا مـــن جانـــب حكومـــة 
بتعقــــب القــــوات املســــلحة الروانديــــة الســــابقة وميليشــــيات 
اإلنتراهــاموي وجتميعهــا ونــزع ســالحها، بالتعــاون مــع البعثــة  

روانـدا  واللجنة العسكرية املشتركة والطرف الثالث. وقال إن 
ــة      ــدأ العملي ــها، بســحب قواهتــا مبجــرد أن تب تتعهــد، مــن جانب
ويثبــت أنــه ال ميكــن الرجــوع عنــها. وأضــاف أنــه مــن خــالل  
ــدا      ــة العســكرية املشــتركة، ســتعرف روان ــة واللجن عمــل البعث

تتكون لـديها فكـرة عـن مكـان القـوات املسـلحة الروانديـة         أو
يمهـا. وقـال   السابقة وميليشيات اإلنتراهاموي وعن كيفية تنظ

__________ 

 .٧إىل  ٥الصفحات نفسه،  املرجع  )٣٠٥(

إن حكومتــه حباجــة إىل مســاعدة البعثــة لتفعيــل منــاطق جتميــع  
  .)٣٠٦(تلك اجلماعات وتأمينها
 /آب ١٥املعقـــــــــودة يف  )٣٠٧(٤٦٠٢ويف اجللســـــــــة 

ــطس ــثال  ٢٠٠٢ أغســ ــي ممــ ــيت ُدعــ ــة، الــ ــو  مجهوريــ الكونغــ
ــة ــا،   الدميقراطيـــ ــاركة فيهـــ ــدا إىل املشـــ ــرئيس  أدىلوروانـــ الـــ

جـاء فيـه،    ،)٣٠٨(عـن اجمللـس   (الواليات املتحـدة) ببيـان بالنيابـة   
 اجمللس: أن، أمورضمن مجلة 

عن تقديره لوزيري خارجية جنوب أفريقيـا ومجهوريـة    يعرب
الكونغو الدميقراطية، وللمبعوث اخلاص لرئيس رواندا، الـذين شـاركوا   

ــودة يف  ــته املعقــ ــة   ٢٠٠٢آب/أغســــطس  ٨يف جلســ ــأن مجهوريــ بشــ
  الكونغو الدميقراطية؛
  تنفيذ اتفاق السالم؛عن كامل تأييده ل يعرب
ــا لقيامهــا بتيســري    يــثين علــى حكومــة مجهوريــة جنــوب أفريقي
  اتفاق السالم؛
بشكل خاص على مسؤوليات الطرفني املنصوص عليها  يؤكد

يف اتفاق السالم وخطة التنفيذ ويدعو اجملتمع الـدويل ليسـاعد يف القيـام    
  هبذه املسؤوليات والتعجيل بذلك؛  

نظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  دعمــه لواليــة بعثــة م  يكــرر
  ).٢٠٠٢( ١٤١٧الكونغو الدميقراطية احملددة مبوجب القرار 

 ٢٠٠٢األول/أكتــوبر  تشــرين ١٨املقــرر املــؤرخ  
  ): بيان من الرئيس٤٦٢٦(اجللسة 

تشــــــرين  ١٨املعقــــــودة يف  )٣٠٩(٤٦٢٦يف اجللســــــة 
، الـــيت ُدعـــي ممثـــل مجهوريـــة الكونغـــو  ٢٠٠٢األول/أكتـــوبر 

__________ 

 .٩و ٨الصفحتان نفسه،  املرجع  )٣٠٦(

كجلسـة   ٢٠٠٢ /أغسطسآب ٨املعقودة يف  ٤٥٩٧يف اجللسة   )٣٠٧(
الكونغـو   مجهوريـة ووزير خارجيـة   اجمللسخاصة، أجرى أعضاء 

ووزير خارجية جنوب أفريقيا واملمثل اخلاص لرئيس  الدميقراطية
 ملنطقة البحريات الكربى مناقشة بناءة.رواندا 

)٣٠٨(  S/PRST/2002/24. 

 ٢٠٠٢ /ســــــبتمربأيلول ١٣املعقــــــودة يف  ٤٦٠٨يف اجللســــــة   )٣٠٩(
ورئــيس  اجمللــسوأعضــاء  العــام األمــنيكجلســة خاصــة، أجــرى 

ــدا ووزيــر خارجيــة   الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــة ورئــيس روان
 جنوب أفريقيا مناقشة بناءة.
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الرئيس (الكامريون) ببيـان   أدىلاملشاركة فيها،  إىل الدميقراطية
 أن، أمــورجــاء فيــه، ضــمن مجلــة     ،)٣١٠(بالنيابــة عــن اجمللــس  

 اجمللس:
مبا أحرز من تقدم يف جمال انسحاب القـوات األجنبيـة    يرحب

ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن أراضــي مجهوري ــدعو ؛م ــع   وي ــذ مجي إىل تنفي
يع قرارات جملس األمـن ذات  االتفاقات اليت وقعها أطراف الصراع ومج

  الصلة؛
استمرار العنف يف شرق مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،    يدين

أن هذه األعمال تزيد من حالـة عـدم االسـتقرار يف     بالغويالحظ بقلق 
وهتـــدد االســتقرار اإلقليمـــي، وتترتــب عليهـــا عواقــب إنســـانية     البلــد، 
ل القتالية علـى  جبميع أطراف الصراع أن توقف األعما ويهيب وخيمة؛

  الفور وبدون شروط مسبقة؛
وحيث جملس األمن مجيـع األطـراف الكونغوليـة علـى التعجيـل      

جهود للتوصل إىل اتفاق إلنشاء حكومة انتقالية متثل فيهـا   منمبا تبذله 
جبميع األطراف واجلماعات املسـلحة املشـاركة    يهيبو مجيع الفصائل؛

لدميقراطيــة أن تلتــزم بتحقيــق يف الصــراع الــدائر يف مجهوريــة الكونغــو ا 
عن إدانته ألي حماولة للجـوء   ويعربتسوية سلمية للصراع يف املنطقة، 

    إىل العمل العسكري للتأثري على العملية السلمية.
 تشــــــــرين ٢٤املــــــــداوالت الــــــــيت أجريــــــــت يف 

 ٢٠٠٢الثــــاين/نوفمرب  تشــــرين ٥و األول/أكتــــوبر
 )٤٦٤٢و ٤٦٣٤ تان(اجللس

تشـــــــــرين  ٢٤دة يف املعقـــــــــو ٤٦٣٤يف اجللســـــــــة 
يف جدول أعمالـه رسـالة    اجمللسأدرج  ،٢٠٠٢األول/أكتوبر 

 األمـني موجهـة مـن    ٢٠٠٢ األول/أكتوبر تشرين ١٥مؤرخة 
فريـق  ل، حييـل هبـا التقريـر النـهائي     األمـن  جملسإىل رئيس  العام

ــة     ــوارد الطبيعيـ ــانوين للمـ ــتغالل غـــري القـ ــرباء املعـــين باالسـ اخلـ
  .)٣١١(رية الكونغو الدميقراطيةاألخرى جلمهو وأشكال الثروة

ــر أو    ــره، إىل أن فـــرض حظـ ــق، يف تقريـ ــار الفريـ وأشـ
وقــف مؤقــت حيظــر اســترياد املــواد اخلــام الــيت يكــون منبعهــا     

__________ 

)٣١٠(  S/PRST/2002/27. 

)٣١١(  S/2002/1146     ؛ وقُدم التقرير النهائي عمـال ببيـان الـرئيس املـؤرخ
 ).S/PRST/2001/39( ٢٠٠١ األول/ديسمرب كانون ١٩

لـيس بالوسـيلة الناجعـة لتحسـني      الكونغو الدميقراطية مجهورية
حالة احلكومة أو املواطنني أو البيئة الطبيعية يف البلـد. غـري أنـه    

ابري تقييدية يف مواجهة دور الشـركات واألفـراد   ينبغي اختاذ تد
املتورطني يف امدادت األسلحة وهنب املوارد. وخلـص الفريـق   
إىل أن إقامة حكومـة انتقاليـة يف كينشاسـا جيـب أن يقتـرن مبـا       
ــردة؛ واالنســحاب       ــات املتم ــع اجلماع ــزع ســالح مجي ــي: ن يل
التــدرجيي للقــوات األجنبيــة؛ واختــاذ تــدابري صــارمة للحــد مــن  
االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعيـة؛ وممارسـة تـأثري جـاد     
من خـالل ضـغوط وحـوافز متعـددة األطـراف؛ وإقامـة عمليـة        
ــري     ــتغالل غـ ــة لالسـ ــة القائمـ ــديل العمليـ ــة. ولتعـ ــد ديناميـ رصـ
ــق فــرض     ــة، اقتــرح الفري املشــروع وتشــجيع األنشــطة القانوني

ية. ويف حوافز ومثبطات قوية تقوم برصدها آليـة رصـد اسـتباق   
ضوء الدينامية اجلديدة والتقدم الـذي حققـه توقيـع االتفاقـات     
السياسية والعسكرية يف صن سييت وبريتوريـا ولوانـدا، أعـرب    
ــأن مثــة حاجــة جملموعــة مــن االتفاقــات      الفريــق عــن اعتقــاده ب
واملبادرات للتعمري والتنمية املستدامة ملعاجلة البعـد االقتصـادي   

ــوا  ــَدَد  لعمليـــة لوســـاكا وتـــوفري حـ فز الســـتمرار العمليـــة، وعـ
ــن     ــددا مـ ــق عـ ــرح الفريـ ــا اقتـ ــادرات. كمـ ــيل تلـــك املبـ تفاصـ
ــادة تشــــكيل وإصــــالح    ــها إعــ ــية، منــ اإلصــــالحات املؤسســ
مؤسســات الدولــة؛ وإضــفاء الطــابع االحتــرايف علــى األجهــزة  
األمنيــة الوطنيــة؛ وتعزيــز اإلدارات املدنيــة الشــرعية واخلاضــعة  

؛ واسـتعراض  نغـو الدميقراطيـة  الكو مجهوريةللمساءلة يف شرق 
مجيع االمتيازات والعقود املوقعة أثناء احلرب. ويف حالـة عـدم   
ــد باالتفاقــات املوقعــة مــؤخرا واســتمرار االســتغالل غــري     التقي
القانوين للموارد الطبيعية، أوصى الفريـق بسلسـلة مـن التـدابري     
 املالية والتقنية، مثل حتميل املسـؤولية حلكومـات بلـدان األفـراد    
ــيص     ــات املتورطــة يف األنشــطة غــري املشــروعة؛ وتقل أو الكيان
املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة هبــدف جعــل املعونــات املقدمــة إىل   
بورونـــدي وروانـــدا وأوغنـــدا وزمبـــابوي مشـــروطة بتقيـــدها   
باالتفاقــات؛ وفــرض قيــود علــى املشــاريع التجاريــة واألفــراد؛   
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ـــ   ــادئ التوجيهي ــة باملبـ ــاريع التجاريـ ــال املشـ ــاريع وامتثـ ة للمشـ
ــة يف     املتعــددة األطــراف الــيت وضــعتها منظمــة التعــاون والتنمي
امليـدان االقتصــادي. كمـا أوصــى الفريــق بإنشـاء هيئــة للرصــد    

عــن أي  اجمللــستضــطلع بعــدة أمــور، منــها تقــدمي تقــارير إىل   
دولة أو شركة قد تتورط يف االستغالل غـري القـانوين للمـوارد    

  الطبيعية.
إىل إحاطة من رئيس فريـق   جمللساويف اجللسة، استمع 

  .)٣١٢(ببيان الكونغو الدميقراطية مجهوريةاخلرباء، وأدىل ممثل 
  ويف عرضـــه للتقريـــر، أكـــد رئـــيس الفريـــق جمـــددا أن 
االســتغالل االقتصــادي يظــل أكثــر الــدوافع والســبل تســببا يف  

ــة    ــة الكونغــو الدميقراطي , اســتمرار الصــراع املســلح يف مجهوري
ــق حــد  أن وأوضــح ــا   الفري ــزة، امساه ــالث جمموعــات متمي د ث

ــة ’’ ــبكات النخبـ ــاالت منفصـــلة     ،‘‘شـ ــها جمـ ــدت لنفسـ أوجـ
للسيطرة االقتصادية يف مناطق خمتلفة من البلد ختضـع لسـيطرة   
ــدي، وحكومــة كينشاســا     ــدي، واجلــيش األوغن اجلــيش الروان
الــيت اعتمــدت علــى اجلــيش الزمبــابوي يف الــدفاع عنــها، علــى 

ب الذي تديره تلك الشبكات الـيت  التوايل. وكان اقتصاد احلر
تتعاون مع مجاعات اجلرمية املنظمة، يعمل حتت ستار الصـراع  

ــن     ــة م ــة العام ــراداتاملســلح، ويســترتف اخلزان ، ويقــوض اإلي
املزيــد مــن   إىلاســتقرار الدولــة واســتعادة ســلطتها، ويــؤدي     

ــدام االســتقرار   األعضــاء  أنالعنــف. وحــذر مــن   وأعمــالانع
ــذه ا  ــن    الرئيســيني يف ه ــأمن م ــون يف م ــذين يعمل لشــبكات، ال

العقــاب، ميتلكــون القــدرة علــى تقــويض عمليــة الســالم محايــة 
ملصاحلها االقتصادية وضمانا الستمرار سيطرهتا على األنشـطة  

تشـكيل   إعادةعن اقتناع الفريق بأن  وأعرباليت تدر الدخل. 
وتوجيه اقتصـادات املنطقـة أمـر ضـروري لصـنع السـالم وبنـاء        

احلاجة إلجراء حاسم يتخذه اجمللس لالسـتفادة   أكدوالسالم، 
__________ 

ممثلـــة بـــوزير اخلارجيـــة  الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــةكانـــت   )٣١٢(
 والتعاون الدويل فيها.

من زخم املكاسب العسكرية والسياسـية، مـن أجـل تعزيـز مـا      
ــبحريات الكــربى،      ــة ال ــا يف منطق ميكــن أن يصــبح ســلما دائم

  .)٣١٣(ومن أجل البدء بإعادة بناء اقتصادات املنطقة
تقرير  أن إىلممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية  وأشار
 يف وقت تلـوح فيـه دالئـل حقيقيـة للسـالم. وأثـىن       الفريق يأيت

 إىلوجـود القـوات الروانديـة يسـتند      أن إلظهـاره على الفريـق  
 ولتأكيـــدهيف بلـــده،  اإلجراميـــة األنشـــطةالرغبـــة يف مواصـــلة 

التــدريب اجلمــاعي الــذي تقــوم بــه قــوات أوغنــدا املســلحة يف  
تلك املنطقة، لشباب هبـدف اإلبقـاء علـى حالـة الفوضـى بعـد       

أن االسـتغالل   أيضـا التقريـر يؤكـد    أن وأضاف. مغادرة قواهتا
غري املشروع والواسـع النطـاق، يف ُبــعديه املنـهجي والبنيـوي،      

 أنـه بلـده. ورأى   يغذي ويدمي االعتداء املسـلح واحـتالل أرض  
يأخــذ يف حســبانه البعــد االقتصــادي     أنيــتعني علــى اجمللــس   
أن املـوارد   أكيـده تبالفاعلية. ومع  إجراءاتهللحرب كي تتسم 

ــد، جيــب أن تعــود     ـــروة األخــرى يف البل ــة وأشــكال الث الطبيعي
ـــه أوال وأخــريا، فقــد دعــا اجمللــس     ــالنفع علــى شعب تنفيــذ  إىلب

بصــفة خاصــة عــن  وأعــربالتوصــيات الــيت تقــدم هبــا الفريــق. 
ــدرة األمــم املتحــدة علــى     أناعتقــاده  ــز ق مــن الضــروري تعزي

ــهالرصــد، مؤكــدا   ــد اخت  أن ــة الرصــد  جيــب حتدي صاصــات هيئ
ــيادهتا    ــا المتيـــازات سـ مبوافقـــة احلكومـــة الكونغوليـــة واحترامـ

حمكمـة   إنشاءالنظر يف  إىلالوطنية. كذلك، دعا املمثل اجمللس 
جنائية دولية خمصصة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة حملاكمـة     

حكومتـه   أن أعلـن وإدانة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية. كمـا  
ن إقامـــة جلنـــة خمصصـــة للنظـــر يف صـــحة  اختـــذت قـــراراً بشـــأ

االتفاقات ميكن أن تكـون مبثابـة إطـار إلعـادة النظـر يف بعـض       
 إىل إشـارة العقود املربمة واالمتيازات املوقعة أثناء احلرب. ويف 

 أشـار ، حكومتـه يف  أعضـاء  إىلاالهتامات اليت وجههـا التقريـر   
__________ 

)٣١٣(  S/PV.4634 ٥إىل  ٢، الصفحات. 
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 أولئــكبلــده ميتلــك املقــدرة القانونيــة الالزمــة حملاكمــة    أن إىل
  .)٣١٤(األفراد

ــة  ــودة يف  )٣١٥(٤٦٤٢ويف اجللســــ ــرين ٥املعقــــ  تشــــ
ــاين/نوفمرب ــرة أخــرى يف جــدول    اجمللــس، أدرج ٢٠٠٢ الث م

ــة   ــالة مؤرخـ ــه رسـ ــرين ١٥أعمالـ ــوبر تشـ  ٢٠٠٢ األول/أكتـ
، حييـل فيهـا   األمـن  جملـس إىل رئـيس   العـام  األمـني موجهـة مـن   

  .)٣١٦(تقرير فريق اخلرباء
إىل عـدد مـن الرسـائل     ووجه الرئيس (الصني) االنتبـاه 

ــيس   ــة إىل رئ ــساملوجه ــات كــل أعضــاء   )٣١٧(اجملل . وأدىل ببيان
، وممثلو أنغوال وبلجيكا وكنـدا والـدامنرك (بالنيابـة عـن     اجمللس
وعمــــان وروانــــدا وجنــــوب أفريقيــــا  )٣١٨()األورويب االحتــــاد

__________ 

 .١٢إىل  ٦ اتنفسه، الصفح املرجع  )٣١٤(

لإلطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف    )٣١٥(
، القسـم  الثالـث عشـر، اجلـزء    احلـادي هذه اجللسة، انظر الفصـل  

 من امليثاق. ٤١باء، فيما يتصل باملادة 

)٣١٦(  S/2002/1146. 

من ممثل رواندا  ٢٠٠٢ األول/أكتوبر تشرين ٢٣رسالة مؤرخة   )٣١٧(
ــا رد حكو ــرباء   حييــــل هبــ ــر فريــــق اخلــ ــدا علــــى تقريــ ــة روانــ مــ

)S/2002/1187  ــة ــالة مؤرخـ ــرين ٢٥)؛ ورسـ ــوبر تشـ  األول/أكتـ
من ممثل جنوب أفريقيـا حييـل هبـا موقـف حكومتـه فيمـا        ٢٠٠٢

 تشـــرين ٢٥)؛ ورســـالة مؤرخـــة S/2002/1199يتعلـــق بـــالتقرير (
 ٢٣من ممثل أوغندا حييل هبا بيانـا مؤرخـا    ٢٠٠٢ األول/أكتوبر

أصــدرته حكومــة  أوغنــدا بشــأن   ٢٠٠٢ أكتــوبراألول/ تشــرين
 تشـــــــرين ٢٨)؛ ورســـــــالة مؤرخـــــــة S/2002/1202التقريـــــــر (

مــن ممثــل روانــدا موجهــة احتجاجــا علــى  ٢٠٠٢ األول/أكتــوبر
ــة    ــر خارجي ــه وزي ــان أدىل ب ــةبي ــة  مجهوري يف  الكونغــو الدميقراطي

)؛ S/2002/1207( ٢٠٠٢ األول/أكتـــوبر تشـــرين ٢٤يف  اجمللـــس
من ممثـل أوغنـدا    ٢٠٠٢ الثاين/نوفمرب تشرين ٤ورسالة مؤرخة 

من حكومـة   ٢٠٠٢ الثاين/نوفمرب تشرين ١حييل هبا ردا مؤرخا 
 ).S/2002/1221أوغندا على التقرير النهائي (

ــن     )٣١٨( ــان كــل م ــدا   انضــم إىل البي ــا وبولن إســتونيا وأيســلندا وبلغاري
ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا     ــة التشــيكية وروماني ــا واجلمهوري وتركي

 قربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.و

. وأجاب رئيس فريـق اخلـرباء علـى مـا     )٣١٩(وأوغندا وزمبابوي
  طُرح من أسئلة وتعليقات.

ــق، ورأوا أن   و ــتكلمني بعمـــل الفريـ ــم املـ رحـــب معظـ
تســتحق متحيصــا دقيقــا بغيــة وضــع حــد اســتنتاجاته وتوصــياته 

الكونغـو   مجهوريةلالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية يف 
، الـــذي ميثـــل عقبـــة خطـــرية أمـــام احلـــل الســـلمي الدميقراطيـــة

  للصراع.
ويف حني أعرب عدد من املـتكلمني (وبعضـهم ميثلـون    

وال وردت أمساء حكوماهتا أو رعاياهـا وشـركاهتا يف التقريـر    د
ــواء      ــروع، سـ ــري املشـ ــتغالل غـ ــورطني يف االسـ ــارهم متـ باعتبـ

ــرة أو مـــن خـــالل   ــورة مباشـ ــة’’بصـ ــبكات النخبـ ــن ‘‘شـ ) عـ
اتفاقهم مع الفرضيات األساسية للتسـوية السـلمية للصـراع يف    

وجهـة  ، فقد أنكروا االهتامـات امل الكونغو الدميقراطية مجهورية
إليهم، وتشككوا يف املنهجية الـيت اتبعهـا الفريـق، وكـذلك يف     

. وحـث  )٣٢٠(ما انتهى إليه التقريـر مـن اسـتنتاجات وتوصـيات    
مواصـلة  على أن يطلب من الفريـق   اجمللسممثل جنوب أفريقيا 

، التحقيــق وإثبــات االدعــاءات والتوصــيات الــواردة يف التقريــر 
ــر   ــيفا أن التقريـ ــس    مضـ ــد جملـ ــداف ومقاصـ ــع أهـ ــاقض مـ يتنـ

ــن ــة الســورية إىل أن     .)٣٢١(األم ــة العربي ــل اجلمهوري وأشــار ممث
الفريق اقترح فرض جزاءات على الشركات واألفـراد الـواردة   
أمساؤهم يف القائمة امللحقة بـالتقرير، وأعـرب عـن اعتقـاده أن     

__________ 

إىل املشـاركة، ولكنـه مل    الكونغو الدميقراطيـة  مجهوريةُدعي ممثل   )٣١٩(
يدل ببيان. وكانت أوغندا ممثلة بالنائب الثالـث لـرئيس وزرائهـا    

 ووزير خارجيتها.

)٣٢٠(  S/PV.4642 ،١١ات الصــفح(أوغنــدا)؛ و ١١إىل  ٣ات الصــفح 
(روانــدا)؛  ٢٣إىل  ١٩ات الصــفح)؛ و(جنــوب أفريقيــا ١٥إىل 
ــان)؛ و ٢٥إىل  ٢٣ات الصـــــفحو  ٢٩إىل  ٢٥ الصـــــفحة(عمـــ

 ٧ و ٦تان الصـفح ،  S/PV.4642 (Resumption 1) (زمبابوي)؛ و
 (اجلمهورية العربية السورية).

)٣٢١(  S/PV.4642، ١٢ و ١١تان الصفح. 
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. )٣٢٢(مثــة حاجــة ماســة إلعــادة تقيــيم جممــل حمتويــات التقريــر   
أوغندا ورواندا الفريـق بتجاهـل شـواغلهما األمنيـة     واهتم ممثال 

املشروعة، يف حـني اسـتنكر ممثـل روانـدا التقريـر ووصـفه بأنـه        
ــز’’ ــية ’’و  ‘‘متحيـــ ــدوافع سياســـ ــدفوع بـــ ــدون ’’و  ‘‘مـــ بـــ

. وأعرب ممثـل زمبـابوي عـن اعتقـاده أن التقريـر      )٣٢٣(‘‘أسانيد
الكونغـــو  مجهوريـــةتعمـــد إســـاءة تفســـري طبيعـــة الصـــراع يف  

الرغبـة الشـرهة   ’’صـراع تدفعـه   ، وصوره علـى أنـه   اطيةالدميقر
 ‘‘للقادة العسكريني واألمنيني األفارقة يف هنب وسلب ثـروات 

  .)٣٢٤(ذلك البلد
وأعرب العديد من املتكلمني عـن تأييـدهم بوجـه عـام     
لعمل الفريق، وإن أكدوا حـق مـن ادعـى التقريـر تـورطهم يف      

 الـــدفاع عـــن االســـتغالل غـــري القـــانوين للمـــوارد الطبيعيـــة يف 
. ويف حــني أكــد ممثــل كنــدا أن توصــيات الفريــق )٣٢٥(أنفســهم

، فقــد اجمللــسمــن جانــب   تســتحق التمحــيص بشــكل جــدي  
ــة أملــ أعــرب عــن   ــادئ   هخيب ــهكني للمب ــق أدرج منت ألن الفري

التوجيهية ملنظمة األمن والتعاون االقتصـادي، بينـهم شـركات    
ــة،   ــتثناءات قليلـ ــة، باسـ ــهاكاهتا املزعومـ ــذكر انتـ يف نـــص  مل تـ

جـدال  مما أثار  ،تدعم باألدلة التقرير أو أن االهتامات ضدها مل
حول الشـركات املعنيـة وحـوَّل األنظـار بعيـدا عـن املعلومـات        

وشــجع  .)٣٢٦(القيمــة األخــرى والنتــائج املستخلصــة يف التقريــر
شــاطر املعلومــات مــع يممثــل اململكــة املتحــدة الفريــق علــى أن  
أمساؤهــا يف التقريــر إىل  احلكومــات والشــركات الــيت وردت   

أقصى حـد ممكـن، مـن دون التفـريط حبمايـة املصـادر، ليتسـىن        
__________ 

)٣٢٢(  S/PV.4642 (Resumption 1) ، ٧ الصفحة. 

)٣٢٣(  S/PV.4642، (رواندا). الصفحة(أوغندا)؛ و ٥ فحةالص 

 .٢٥ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٢٤(

ــع  )٣٢٥( ــه،  املرجــ ــفحة نفســ ــدامنرك)؛ و ١٥ الصــ ــفحة(الــ  ١٨ الصــ
 S/PV.4642 (Resumption(فرنسا)؛ و  ٣٢ الصفحة(بلجيكا)؛ و

  (سنغافورة). ٤ الصفحة ، (1
)٣٢٦(  S/PV.4642، ٣٠ الصفحة. 

 .)٣٢٧(إجــراء حتقيقــات وافيــة واختــاذ أي إجــراء ضــروري اهلــ
وملعاجلـــة الشـــواغل الـــيت أعربـــت عنـــها األطـــراف املـــذكورة   
أمساؤهــــا يف التقريــــر، اقتــــرح ممثــــل فرنســــا نشــــر إضــــافة       

  .)٣٢٨(للتقرير
لتقريــر آســر لالنتبــاه يف حتليلــه  اورأى ممثــل أيرلنــدا أن 

مدروســة  ، ووصــف التوصــيات بأهنــا   ويف اســتنتاجاته العامــة 
مواصـلة اسـتخدام   ودعا ممثل النـرويج إىل   .)٣٢٩(وحمددة املعايري

، وأعرب عـن أملـه   أفرقة اخلرباء ملساعدة جملس األمن يف عمله
مزيد من اإلشارات املرجعية بني التقرير احلايل لفريـق   يف رؤية
  .)٣٣٠(اء وتقارير البعثةاخلرب

وباالنتقال إىل التوصـيات احملـددة الـيت قـدمها الفريـق،      
أعرب عـدد مـن املـتكلمني عـن تأييـدهم إلنشـاء هيئـة للرصـد         
لإلبالغ عن التطورات على أرض الواقع وتقدمي توصـيات إىل  

ينبغـي هلـذه   . وأعرب ممثل بلجيكا عن اعتقـاده أنـه   )٣٣١(اجمللس
أن تواصل بذل جهـود التحقيـق الـيت    اهليئة، ضمن مجلة أمور، 

يضطلع هبا الفريـق وأن تسـتكمل القـوائم ذات الصـلة لألفـراد      
والشــركات بعــد أن تســتمع إىل مجيــع الــراغبني يف أن ُيســتمع  

ــيهم ــدا  وعلــى النقــيض مــن ذلــك،    .)٣٣٢(إل اعتــرض ممثــل روان
شـأهنا شـأن    - بشدة علـى إنشـاء مثـل هـذه اهليئـة، حيـث أهنـا       

زيـادة حـدة التـوترات    ’’تفعـل شـيئا سـوى    لـن   –فريق اخلـرباء  
ــا    ــن ختفيفه ــدال م ــة ب ــا ســتكون  ‘‘والصــراعات يف املنطق ، وأهن

__________ 

)٣٢٧(  S/PV.4642 (Resumption 1) ، ١٤ لصفحةا. 

)٣٢٨(  S/PV.4642، ٣٢ الصفحة. 

)٣٢٩(  S/PV.4642 (Resumption 1) ، ١١و ١٠تان الصفح. 

)٣٣٠(  S/PV.4642، ٣٤ الصفحة. 

(كنـدا)؛   ٣٠ الصـفحة (بلجيكـا)؛ و  ١٩ نفسه، الصـفحة  املرجع  )٣٣١(
(موريشـــيوس)؛  ٣ الصـــفحة،  S/PV.4642 (Resumption 1)و 
 ١١ الصـفحة يـا)؛ و (غين ٨ الصـفحة (سـنغافورة)؛ و  ٥ الصفحةو

 (بلغاريا). ١٩ الصفحة(الكامريون)؛ و ١٣ الصفحة(أيرلندا)؛ و

)٣٣٢(  S/PV.4642، ١٩ الصفحة. 
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ــا مــن جهــات التالعــب       ــوذ وغريه ــر النف ــافس دوائ عرضــة لتن
، ولـــن تفعـــل ســـوى أن تشـــل اقتصـــادات بلـــدان      األجنبيـــة
ــة ــاده    )٣٣٣(املنطق ــل االحتــاد الروســي عــن اعتق أن . وأعــرب ممث

ــدة للرصــد ي  ــة جدي ــداً مــن الدراســة مــن   إنشــاء آلي تطلــب مزي
وأكــد ممثــل فرنســا ضــرورة تلقــي    .)٣٣٤(جانــب جملــس األمــن 

ــألة، ورأى يف ذلـــك    اجمللـــس ــارير منتظمـــة عـــن هـــذه املسـ تقـ
ــارات     ــن اخليـ ــار مـ ــو خيـ ــد هـ ــة للرصـ ــاء هيئـ ــياق أن إنشـ السـ

  .)٣٣٥(املطروحة
وفيما يتعلق بفرض جـزاءات علـى األفـراد واملنظمـات     

روع، رأى ممثل بلجيكـا يف ذلـك   املتهمني باالستغالل غري املش
وشـددت ممثـل سـنغافورة علـى أمهيـة       .)٣٣٦(إمكانيـة مطروحـة  

التقيد باإلجراءات الواجبـة اإلتبـاع يف هـذه املسـألة، وأعربـت      
عــن اتفاقهــا مــع توصــية الفريــق مبــنح مهلــة قبــل تنفيــذ القيــود   

تنفيـذ  ال ميكـن  . وأعلـن ممثـل موريشـيوس أنـه     )٣٣٧(املوصى هبـا 
إعطـاء احلكومــات الوقـت الكـايف للـرد علــى      إال بعـد  التوصـية 

. وعلـى النقـيض مـن ذلـك،     )٣٣٨(االدعاءات الواردة يف التقريـر 
أن حماربــة تشــكك ممثــل االحتــاد الروســي يف التوصــية، حيــث   

ــدول       ــة ال ــدخل أوال وأخــريا ضــمن والي ــة االقتصــادية ت اجلرمي
كــذلك، أعــرب عــن اعتقــاده أنــه  ولــيس واليــة جملــس األمــن.

ــن   ــون مـ ــاد يكـ ــال يكـ ــا  احملـ ــوع مـ ــطة نـ ــات أن أنشـ ــن  إثبـ مـ
املؤسسـات التجاريـة أو األفـراد تشـكل هتديـدا للسـلم واألمــن       
الدوليني عمال بالفصـل السـابع مـن امليثـاق، ففـرض اجلـزاءات       

__________ 

)٣٣٣(  S/PV.4642، ٢٣ الصفحة. 

 .٣٦ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٣٤(

 .٣٢ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٣٥(

 .١٨ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٣٦(

)٣٣٧(  S/PV.4642 (Resumption 1) ، ٥و ٤ن تاالصفح. 

 .٣ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٣٨(

وأكــد ممثــل زمبــابوي أن اقتصــار   .)٣٣٩(يتطلــب هــذا التحديــد 
يف فــرض جــزاءات علــى شــركات وأفــراد بلــدان غــري أعضــاء   

يف امليــدان االقتصـادي يرقــى إىل حــد   ميـة منظمـة التعــاون والتن 
  .)٣٤٠(املعاملة التمييزية

ــة       ــق، ضــمن مجل ــيس الفري ــك، أصــر رئ ــى ذل وردا عل
اســـتخالص نتائجـــه إىل   يفاســـتند  أمـــور، علـــى أن الفريـــق   

معلومات مستقاة من مصادر حملية عليمة ببواطن األمـور وإىل  
علـى أعضـاء اجمللـس إذا     هاميكـن عـرض منـاذج منـ     ،أدلة موثقة

  .)٣٤١(رغب اجمللس يف ذلك
ــؤرخ   ــرر املـ ــانون ٤املقـ ــمرب  كـ  ٢٠٠٢األول/ديسـ

  )٢٠٠٢( ١٤٤٥القرار ): ٤٦٥٣(اجللسة 
ــة  ــودة يف  ٤٦٥٣يف اجللســــــــ ــانون ٤املعقــــــــ  كــــــــ

ــمرب  ــسأدرج  ،٢٠٠٢األول/ديســ ــه  اجمللــ ــدول أعمالــ  يف جــ
التقرير اخلاص لألمني العام عن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف     

ــو  ــة الكونغ ــةالدمي مجهوري ــر . )٣٤٢(قراطي ــنيوأق ــام األم ، يف الع
تقريـــره، بأمهيـــة االتفـــاقني الثنـــائيني املعقـــودين بـــني حكومـــة   

وحكوميت رواندا وأوغندا، على  الكونغو الدميقراطية مجهورية
التوايل. وشار إىل تصاعد األنشطة العسـكرية يف شـرق البلـد،    

حتقيق وقف إطالق النار فورا ووضـع حـد   ودعا األطراف إىل 
ويف  م املقــدم للجماعــات املســلحة، إثباتــا حلُســن النوايــا.للــدع

الكونغـــو   مجهوريـــة، حـــث حكـــوميت  لوانـــداإطـــار اتفـــاق  
وأوغندا على مواصلة مشاوراهتما ملعاجلة احلالـة يف   الدميقراطية
والعمــل علــى كفالــة أال يكــون هنــاك فــراغ أمــين يف   إيتــوري 
ــة. ــع ب     املنطق ــاون م ــابوي إىل التع ــة زمب ــا حكوم ــا دع ــة كم عث

__________ 

)٣٣٩(  S/PV.4642، ٣٥ الصفحة. 

 .٢٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٤٠(

)٣٤١(  S/PV.4642 (Resumption 1) ، ٢٧ الصفحة. 

)٣٤٢(  S/2002/1005   ــؤرخ ــرئيس املـ ــان الـ ــال ببيـ ــدم عمـ  /آب ١٥، املقـ
  ).S/PRST/2002/24( ٢٠٠٢ أغسطس
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لكفالـة   الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريةيف  املتحدة األمممنظمة 
، وشـدد  ا يف ظـل الشـفافية والنظـام   قواهتـ  إمتام عملية انسحاب

ينبغـــي لروانـــدا أن تـــربهن أيضـــا علـــى اســـتعدادها  علـــى أنـــه 
مبـد  . وأوصـى  لسحب قواهتا من مجهورية الكونغو الدميقراطية

حتويــل ؛ وريعة األثــرالبعثــة بالتمويــل املخصــص للمشــاريع الســ
تركيز نشـاط البعثـة يف اجتـاه الشـرق، وتعزيـز قـدرهتا يف جمـال        
نزع السـالح والتسـريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة التـوطني       

زيـادة القـوام العسـكري    و؛ وإعادة اإلدماج، وتدعيم وجودهـا 
  .  فرد ٨ ٧٠٠املأذون به للبعثة، ليصل إىل 

 اجمللــسانتبــاه ويف اجللســة، وجــه الــرئيس (كولومبيــا)  
دون واعتمد مشروع القـرار باإلمجـاع    ؛)٣٤٣(إىل مشروع قرار

ــه،  )، ٢٠٠٢( ١٤٤٥بوصــفه القــرار تصــويت  الــذي جــاء في
أن احلالـة يف مجهوريـة   ، إذ يقـرر  ضمن مجلة أمـور، أن اجمللـس  

الكونغو الدميقراطيـة مـا زالـت تشـكل هتديـدا للسـالم واألمـن        
  الدوليني يف املنطقة:

ابع الطــوعي لعمليــة نــزع ســالح اجلماعــات  أمهيــة الطــ يؤكــد
املســـلحة وتســـرحيها وإعادهتـــا إىل الـــوطن وإعـــادة توطينـــها وإعـــادة       
إدماجهــا، ويطلــب مــن قــادة وأفــراد اجلماعــات املســلحة أن تــدخل يف   

  ؛عمليةتلك ال
أمهيــة مواصــلة إحــراز تقــدم مبكــر وملمــوس يف عمليــة   يؤكــد

عــادة التــوطني وإعــادة نــزع الســالح والتســريح واإلعــادة إىل الــوطن وإ 
اإلدماج طوعـا يف مجيـع أحنـاء البلـد مـن أجـل مواكبـة التقـدم احملـرز يف          

مجيـع األطـراف املعنيـة علـى التعـاون       وحيثانسحاب القوات األجنبية، 
  التام يف هذا الصدد مع البعثة؛

أن املســـؤولية األساســـية عـــن حـــل الـــرتاع تقـــع علـــى  يؤكـــد
  ؛األطراف أنفسها
الغــــة ملنــــع احلالــــة يف مجهوريــــة الكونغــــو األمهيــــة الب يؤكــــد

الدميقراطية أن تكون سببا يف أي عامـل آخـر مزعـزع السـتقرار الـدول      
اجملاورة، ويدعو مجيع األطراف املعنية إىل التعـاون حبسـن نيـة مـن أجـل      
حتقيــق هــذه الغايــة وللقيــام بتيســري مواصــلة مــا تبذلــه البعثــة مــن جهــود  

  .للمراقبة يف مناطق انتشارها
__________ 

)٣٤٣(  S/2002/1309. 

ــؤرخ  امل ــرر املــ ــاير   ٢٤قــ ــانون الثاين/ينــ  ٢٠٠٣كــ
  )٢٠٠٣( ١٤٥٧القرار ): ٤٦٩١(اجللسة 

الثاين/ينـاير   كـانون  ٢٤املعقودة يف  ٤٦٩١يف اجللسة 
يف جـدول أعمالـه مـرة أخـرى الرسـالة       اجمللسأدرج  ،٢٠٠٣

 األمـني املوجهة من  ٢٠٠٢ األول/أكتوبر تشرين ١٥املؤرخة 
، )٣٤٤(فريق اخلرباءحتيل تقرير اليت  األمن جملسإىل رئيس  العام

لالشـتراك   الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريةووجه دعوة إىل ممثل 
  يف املناقشة.

 ؛)٣٤٥(ووجه الرئيس (فرنسا) االنتباه إىل مشروع قـرار 
بوصـفه القـرار   دون تصويت واعتمد مشروع القرار باإلمجاع 

الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن      )، ٢٠٠٣( ١٤٥٧
أن احلالة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ال   ر ، إذ يقراجمللس

تــزال تشــكل خطــرا حمــدقا بالســلم واالســتقرار الــدوليني يف       
  منطقة البحريات الكربى:

ــدة  ـــن بشـ ــة      يديــ ــوارد الطبيعيـ ــانوين للمـ ــري القـ ــتغالل غـ االسـ
 جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛

ــرر ــو    يكــ ــة الكونغــ ــة جلمهوريــ ــوارد الطبيعيــ ــتغالل املــ أن اســ
قراطية ينبغي أن يتم بشفافية وبصورة قانونية وعلـى أسـاس جتـاري    الدمي

  عادل، ليعود بالنفع على البلد وشعبه؛
على أن إمتـام سـحب مجيـع القـوات األجنبيـة مـن إقلـيم         يشـدد

ــة لكــل      ــة جامع ــة انتقالي ــة وإنشــاَء حكوم ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري
طريق إهناء هنب  األطراف يف البلد يف وقت مبكر خطوتان هامتان على

  املوارد الطبيعية جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛
علـى أمهيـة متابعـة االسـتنتاجات املسـتقلة للفريـق بشـأن        يشدد 

الصلة بني االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعيـة جلمهوريـة الكونغـو    
الدميقراطية وبني استمرار الصراع، ويشـدد علـى أمهيـة ممارسـة الضـغط      

  ؛ضع حد لذلك االستغاللالالزم لو
علـــى ضـــرورة أن تتضـــمن الواليــــة اجلديـــدة للفريـــق   يشــــدد

مواصــلة اســتعراض البيانــات ذات الصــلة وحتليــل املعلومــات الــيت ســبق   
__________ 

)٣٤٤(  S/2002/1146     ــؤرخ ــرئيس امل ــان ال ــال ببي ــر عم ــدم التقري  ١٩؛ وقُ
 ).S/PRST/2001/39( ٢٠٠١ األول/ديسمرب كانون

)٣٤٥(  S/2003/83. 
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معلومـــات عـــن و للفريـــق أن مجعهـــا، وحتليـــل أي معلومـــات جديـــدة؛
 اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات اسـتجابة لتوصـيات الفريـق السـابقة؛    

 ؛كـل مـن ذكـرت أمسـاؤهم يف التقـارير      لإلجراءات الـيت اختـذها  تقييم و
تخـذ لضـمان اسـتغالل مـوارد     توصيات بشأن التـدابري الـيت ميكـن أن تُ   و

ــا وعلــى أســاس جتــاري     ــة اســتغالال قانوني ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
 عادل مبا يعود بالنفع على الشعب الكونغويل؛

ــق واألفــ     يشــدد ــني الفري ــة احلــوار ب ــى أمهي راد والشــركات عل
  والدول؛

ــتثمار   يطلــــب ــة االسـ ــدم معلومـــات إىل جلنـ إىل الفريـــق أن يقـ
الدويل واملؤسسات املتعـددة اجلنسـيات التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة       

  يف امليدان االقتصادي وإىل نقاط االتصال الوطنية؛
ـــث ــدول  حيـ ــع ال ــة     مجي ــا يف املوضــوع بغي ــى إجــراء حتقيقاهت عل

  حتريا موثوقا بــه؛ نتاجات الفريقالتحري بشأن است
ويؤكد مـن جديـد أن علـى     ،عن دعمـه الكامل للفريق يعــرب

مجيع األطراف والدول ذات الصلة أن تتعاون مع الفريق تعاونا كامال، 
  مع كفالة السالمة الالزمة للخرباء.

ــرر املـــؤرخ  ــة  ٢٠٠٣/مـــارس آذار ٢٠املقـ (اجللسـ
  )٢٠٠٣( ١٤٦٨القرار ): ٤٧٢٣
ــة يف اجل ــودة يف  ٤٧٠٥لســـ ــباط ١٣املعقـــ /فرباير شـــ

 العـام  األمـني إىل إحـاطتني مـن وكيـل     اجمللـس استمع  ،٢٠٠٣
ومفوض األمم املتحدة السامي حلقـوق   السالم حفظلعمليات 
، وممــثال )٣٤٦(اجمللــسوأدىل ببيانــات غالبيــة أعضــاء    اإلنســان.
  ورواندا. الكونغو الدميقراطية مجهورية

، السـالم  حفـظ عمليـات  ل العـام  األمـني وأوضح وكيـل  
يف إحاطتـــه، التقـــدم احملـــرز يف حـــوار األطـــراف الكونغوليـــة،  

لعقد جلنـتني  يتأهب  العام ألمنيمشريا إىل أن املبعوث اخلاص ل
ــن     ــرة م ــتجتمعان يف الفت ــتني س ــباط/فرباير،  ٢٥إىل  ٢٠فني ش

ملناقشة القضـايا الـيت مـا زالـت معلَّقـة، والـيت تتمثـل أساسـا يف         
هائيــة علــى الدســتور االنتقــايل واملســائل     وضــع اللمســات الن 

وبعـــد أن أشـــار إىل أن احلالـــة يف مشـــال  العســـكرية واألمنيـــة.
__________ 

 مل يدل ممثل غينيا ببيان.  )٣٤٦(

شرق البلد تبعث على القلق بصورة متزايدة وأكد جمددا علـى  
األمهية الرئيسية للتوصل إىل حل سياسي، أفاد أن بعثة منظمـة  

مـن  تعمـل جبـد    الكونغو الدميقراطية مجهوريةيف  املتحدة األمم
ــوترات  ــة يف   أجــل ختفيــف الت ــأطراف سياســية فاعل ، وتلتقــي ب

ــا ــا       بوني ــي مب ــى املســتوى احملل ــار عل لتنظــيم وقــف إلطــالق الن
وهـو االجتمـاع    يفضي إىل عقد اجتماع للجنة سالم إيتوري،

. وتنـــاول وكيـــل /فربايرشـــباط ٢٠إىل  ١٧احملـــدد لـــه الفتـــرة 
 توضـع  مـا مل  ، فالحـظ أنـه  اإلنسـان  حقـوق حالـة   العام األمني

قــد يصــبح التقــدم  القائمــة،هنايــة لثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب 
واقتــرح أن  علــى اجلبهــة السياســية أمــرا بعيــد املنــال.   املنشــود

قـوق  حلالء املزيد من االهتمـام  يضمان إكيفية يف  اجمللسينظر 
  .)٣٤٧(اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 إلنسـان مفـوض األمـم املتحـدة السـامي حلقـوق ا     وقال 
ــراف الصــراع األخــرى    ــة وأط ــا إن احلكوم ــت ترتكــب   م زال

خطـرية حلقـوق اإلنسـان، يف حصـانة مـن العقــاب،       تانتـهاكا 
أبشــع انتــهاكات وهــو مــا يهــدد عمليــة الســالم. وأوضــح أن   

ــيت  ــق املتعــدد التخصصــات،    حقــوق اإلنســان ال رصــدها الفري
الـــذي أوفدتـــه البعثـــة إىل منطقـــة بـــيين للتحقيـــق يف ادعـــاءات 

عمليـة   ٢٢٠ ، قد مشلـت اإلنسان قوقنتهاكات اجلسيمة حلاال
ــل تعســفي، و   ــة اغتصــاب، و  ٩٥قت ــذيب  ٣٢ حال ــة تع  ،حال

. أعمـال أكـل حلـوم البشـر    وبتـر األعضـاء   لحـاالت  فضال عـن  
اعتقـال للمسـؤولني عــن   ورأى املفـوض السـامي أنـه البـد مـن      

تلـك اجلـرائم، مبـن فـيهم الـذين يسـتمرون يف ممارسـة وظــائف        
وحـث املفـوض    وتقـدميهم إىل العدالـة.  فـورا  عسـكرية،  قيادية 

مطالبـة املتحـاربني   علـى عـدة أمـور، مـن بينـها       اجمللسالسامي 
واجلهــات األجنبيــة الداعمــة هلــم باإلهنــاء الفــوري النتــهاكات  

بالتنفيـذ   ةطالب؛ واملحقوق اإلنسان وثقافة اإلفالت من العقاب
شـاء مرصـد وطـين    الفعال لفصول اتفاق بريتوريا الداعية إىل إن

__________ 

)٣٤٧(  S/PV.4705 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 
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؛ والنظــر يف بشــأن حقــوق اإلنســان وجلنــة للحقيقــة واملصــاحلة
إنشاء جلنـة حتقيـق دوليـة للنظـر يف مجيـع االنتـهاكات اخلطـرية        

إصـدار واليـة   ؛ وحلقوق اإلنسان اليت ارتكبتها مجيع األطـراف 
بعثــة علــى الز قــدرة مــوظفي حقــوق اإلنســان و يــعزلتواضــحة 

اعدة يف إجيـاد حـل سـلمي    املسـ االضطالع بدورهم كـامال يف  
  .)٣٤٨(مجهورية الكونغو الدميقراطيةيف 

 حقــوقكــل انتــهاكات  اجمللــسوأدانــت غالبيــة أعضــاء 
، وأكــدوا الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةاملرتكبــة يف  اإلنســان

ضــرورة إهنــاء ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب وتقــدمي مــرتكيب        
  اجلرائم إىل العدالة.

ييـدهم إلنشـاء جلنـة    وأعرب عدد مـن املـتكلمني عـن تأ   
مــن  اإلنســان حقــوقدوليــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتــهاكات  

. وأعرب بضعة ممثلني عن تأييـدهم  )٣٤٩(جانب مجيع األطراف
ــذ أحكــام اتفــاق      ــدعوة الــيت وجههــا املفــوض الســامي لتنفي لل

. )٣٥٠(اإلنســان قــوقبريتوريــا املتعلقــة بإنشــاء مرصــد وطــين حل 
يـتعني  عن اعتقاده أنـه  ويف ذلك الصدد، أعرب ممثل املكسيك 

علــى اجمللــس أن يطالــب بــأن حتتــرم أطــراف الصــراع حقــوق    
ــده  اإلنســان،  ــائق   وأعــرب عــن تأيي ــة لتقصــي احلق إرســال بعث

  .)٣٥١(للمساعدة يف حتديد اجلهات اليت تتحمل املسؤولية
علــى  إنــه الكونغــو الدميقراطيــة  مجهوريــةوقــال ممثــل  

جنائيــة  حمكمــةأن ينــهض مبســؤولياته متامــا وأن ينشــئ  اجمللـس 
دولية قادرة على تعقـب ومعاقبـة املسـؤولني عـن اجلـرائم؛ ويف      

جنائيـة   غياب مثل هذه احملكمة، قد خيتار اجمللس إنشاء حمكمـة 
__________ 

 .٨إىل  ٥ات الصفح نفسه،  املرجع  )٣٤٨(

 ١٩ الصــفحة(شــيلي وبلغاريــا)؛ و ١٥ الصــفحة نفســه،  املرجــع  )٣٤٩(
 (الكامريون).

 ١٧ الصــفحة(شــيلي وبلغاريــا)؛ و ١٥ الصــفحةنفســه،  املرجــع  )٣٥٠(
 (املكسيك).

 .١٧ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٥١(

خاصة على غرار منوذج سـرياليون أو كمبوديـا. وقـال عـالوة     
إن املطالبــة بالعدالــة جــزء ال يتجــزأ مــن أي ســالم  علــى ذلــك 

تفتقـر   اجمللـس وث هبا اجملتمع الدويل بعيالرسالة اليت ، وأن دائم
  .)٣٥٢(إىل الوضوح

وأنكر ممثل رواندا كل االدعاءات املوجهـة ضـد بلـده،    
الكونغــــو  مجهوريــــةوأكــــد جمــــددا أن روانــــدا قــــد دخلــــت 

ــة ــهاكات     الدميقراطي ــد أن أدان بشــدة انت ــة. وبع ألســباب أمني
، طالب ذلـك  الكونغو الدميقراطية مجهوريةيف  اإلنسان حقوق
بتنفيذ كافة اتفاقات السالم املوقعة يف لوساكا وبريتوريـا  البلد 

وأنغــوال، وكــذلك بتشــكيل حكومــة جامعــة لكــل األطــراف    
تتـــوىل التصـــدي للحالـــة اإلنســـانية. وأكـــد جمـــددا أن قـــوات  

الكونغـو   مجهوريـة الدفاع الرواندية قد انسحبت بالكامل مـن  
ــة ــرين ٥يف  الدميقراطيـ ــوبر تشـ ــا  ٢٠٠٢ األول/أكتـ ــو مـ ، وهـ

  .)٣٥٣(دته البعثة وآلية التحقق من طرف ثالثأك
ــة  ــودة يف  ٤٧٢٣ويف اجللســـ ــارسآذار ٢٠املعقـــ  /مـــ

، وجه الرئيس (غينيا) االنتباه إىل التقرير الثالـث عشـر   ٢٠٠٣
 مجهوريـــةيف  املتحـــدة األمـــمعـــن بعثـــة منظمـــة  العـــام األمـــني

، )٣٥٤(٢٠٠٣/فرباير شــباط ٢١املــؤرخ  الكونغــو الدميقراطيــة 
مفـوض األمـم   حييـل هبـا تقريـر     اجمللـس ئـيس  وإىل مذكرة من ر

  .)٣٥٥(املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
ــره أن  العــام األمــنيوالحــظ  البــدء الفــوري يف يف تقري

تقلد احلكومة االنتقالية ملهامها سوف يكون عـامال حامسـا إذا   
أريد عدم إضاعة الزخم السياسي الذي نشأ على إثر اتفـاق   ما

نـه رغـم إعـالن انسـحاب معظـم      . وأشار كذلك إىل أبريتوريا
عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة      القوات األجنبية وبدء 

__________ 

 .٢٤و ٢٣تان الصفح نفسه،  املرجع  )٣٥٢(

 .٢٦ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٥٣(

)٣٥٤(  S/2003/211 ١٤١٧، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 

)٣٥٥(  S/2003/216. 
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ــوطن   ــوطني واإلعــادة إىل ال ــإن اإلدمــاج وإعــادة الت الوضــع ، ف
العسكري ما زال متقلبا علـى أرض الواقـع، خاصـة يف منطقـة     

السـالم   إقـرار جلنة  . وشدد على أمهية إنشاءإيتوري ويف كيفو
ــوري بالنســ  ــة إىل إيت ــع  الســالم بة إىل جنــاح عملي ، وحــث مجي

والدول املعنية على البدء يف العمل بشكل بنـاء علـى    األطراف
أن البعثـة مؤهلـة للمسـامهة    وأوضـح   .إبطـاء  دونلجنة الإنشاء 
ــة ــات   يف هتيئ ــة إلجــراء انتخاب ـــزيهة  الظــروف املواتي ، حــرة ون

مواصـلة االلتـزام مبواجهــة املشـاكل      وحث اجملتمع الدويل على
  .الدميقراطية األساسية اليت تؤثـر على مجهورية الكونغو

، الـذي  فوض السامي حلقوق اإلنسانوتضمن تقرير امل
يف اجللســـة  اجمللـــسجـــرى تعميمـــه اســـتجابة لطلـــب أعضـــاء  

الــيت مت رصــدها  اإلنســان حقــوق، تفاصــيل انتــهاكات ٤٧٠٥
، وشــدد علــى ضــرورة قيــام الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةيف 

ــها إىل    بت اجمللــس ــة بتقــدمي املســؤولني عن ــل الوســائل الكفيل فعي
حتقيــق دوليــة  العدالــة. وأوصــى املفــوض الســامي بإنشــاء جلنــة 

للتحقيق يف انتهاكات حقـوق اإلنسـان اخلطـرية الـيت ارتكبتـها      
 اإلنسـان  قوقكافة األطراف، ودعا إىل إنشاء مرصد وطين حل

عليـه   وجلنة لتقصي احلقيقة واملصـاحلة، علـى النحـو املنصـوص    
  يف اتفاق بريتوريا.

واعتمـد  ؛ )٣٥٦(ووجه الرئيس االنتباه إىل مشـروع قـرار  
 ١٤٦٨بوصـفه القـرار   دون تصويت مشروع القرار باإلمجاع 

، إذ الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور، أن اجمللـس     )، ٢٠٠٣(
ــرر  ــزال   يقـ ــة ال تـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ أن احلالـ

  وليني يف املنطقة:تشكل هتديدا للسالم واألمن الد
باالتفاق الـذي توصـلت إليـه األطـراف الكونغوليـة يف       يرحب

  ؛يف بريتوريا بشأن الترتيبات االنتقالية ٢٠٠٣آذار/مارس  ٦
األطــــراف الكونغوليــــة املشــــكلة للحكومــــة  يشــــجع بشــــدة

االنتقالية على أن تنشئ يف أقرب وقـت ممكـن جلنـة للحقيقـة واملصـاحلة      
__________ 

)٣٥٦(  S/2003/334. 

عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين      تكلف بتحديـد املسـؤولية   
ــه يف     ــو املنصـــوص عليـ ــان، علـــى النحـ ــوق اإلنسـ ــانون حقـ ــدويل وقـ الـ
القرارات اليت اختذت يف إطار حوار األطراف الكونغولية يف صن سـييت  

  ؛٢٠٠٢يف نيسان/أبريل 
ــة    يطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يزيـــد تواجـــد البعثـــة يف منطقـ
وف األمنية، وباألخص تواجد املـراقبني  تسمح به الظر إيتوري، وفق ما

العســكريني واألفــراد العــاملني يف جمــال حقــوق اإلنســان وذلــك لرصــد  
  ؛التطورات احلاصلة على األرض

مجيـــع احلكومـــات يف منطقـــة الـــبحريات الكـــربى أن  يطالـــب
تكف على الفور عن تقدمي الدعم العسكري واملايل إىل مجيع األطـراف  

  ؛لح يف منطقة إيتورياملشاركة يف الصراع املس
إزاء تزايـد التـوتر بـني روانـدا وأوغنـدا       يعرب عن قلقه البـالغ 

ووكالئهم يف أرض مجهورية الكونغو الدميقراطية ويشدد على ضـرورة  
أن تتخذ حكومتا هذين البلدين خطوات لبناء الثقـة املتبادلـة، وضـرورة    
تســـوية مشـــاكلهما بالوســـائل الســـلمية، دون أي تـــدخل يف الشـــؤون  
الكونغولية، وضرورة امتناعهما عن القيـام بـأي عمـل ميكـن أن يقـوض      

  عملية السالم؛
ــا  ــب أيضـ ــة     يطلـ ـــراع يف مجهوريـ ـــراف الصـــ ـــع أطــ إىل مجيــ

الكونغو الدميقراطية ال سيما يف منطقة إيتوري أن تضمن أمـن السـكان   
املــدنيني وأن متــنح بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو        

اطيــة واملنظمــات اإلنســانية فرصــة الوصــول الكامــل إىل الســكان الدميقر
  .احملتاجني دون عوائق

ــؤرخ   ــرر املــ ــايو أيار ١٦املقــ ــة  ٢٠٠٣/مــ (اجللســ
  بيان من الرئيس): ٤٧٥٦

، ٢٠٠٣/مـايو  أيار ١٦املعقودة يف  ٤٧٥٦يف اجللسة 
ــةالــيت ُدعــي ممثــل   ــة  مجهوري إىل املشــاركة  الكونغــو الدميقراطي

، )٣٥٧(اجمللـس يس (باكسـتان) ببيـان بالنيابـة عـن     الرئ فيها، أدىل
  :اجمللسجاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن 

ما جد يف اآلونة األخرية من أعمال قتل وعنف وانتـهاك   يدين
ــيت        ــات ال ــا وكــذلك اهلجم ــية يف بوني ــال وحش ــوق اإلنســان وأعم حلق
استهدفت بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      

  ؛ردين داخلياواملش
__________ 

)٣٥٧(  S/PRST/2003/6. 



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

11--21843 469 
 
 

أن هذه األعمال لـن تفلـت مـن العقـاب وأن      يؤكد من جديد
ــع أعمــال    ،مقترفيهــا ســيتحملون عواقــب أفعــاهلم   ويطالــب بوقــف مجي

  ؛القتال يف إيتوري فورا
عــن مســاندته الكاملــة للعمــل الــذي شــرعت فيــه جلنــة  يعــرب

مجيـع األطـراف يف املنطقـة إىل وضـع      يـدعو و؛ إقرار السالم يف إيتـوري 
  ؛جلميع أشكال الدعم الذي تقدمه للجماعات املسلحةحد 

ــه  ــن قلقـ ــرب عـ ــا   يعـ ــانية يف بونيـ ــة اإلنسـ ــدهور احلالـ  ،إزاء تـ
ويطالب مجيع األطراف بأن تسمح بإيصال املعونـة اإلنسـانية علـى حنـو     
كامل ودون إعاقة وأن تكفل سالمة املوظفني املعنـيني بتقـدمي املسـاعدة    

  ؛اإلنسانية وأمنهم
طراف الكونغولية ودول املنطقـة أن متتنـع عـن    مجيع األ يطالب

ــدعم       ــة وأن ت ــوة دولي ــق احتمــال نشــر ق اختــاذ أي إجــراء ميكــن أن يعي
  نشرها.

ــؤرخ   ــرر املــ ــايو أيار ٣٠املقــ ــة  ٢٠٠٣/مــ (اجللســ
  )٢٠٠٣( ١٤٨٤): القرار ٤٧٦٤

، ٢٠٠٣/مـايو  أيار ٣٠املعقودة يف  ٤٧٦٤يف اجللسة 
ــةالــيت ُدعــي ممثــل   ــةالكونغــو الدمي مجهوري إىل املشــاركة  قراطي

 ،)٣٥٨(الرئيس (باكستان) االنتبـاه إىل مشـروع قـرار    فيها، وجه
واعتمد مشروع القرار باإلمجاع دون تصويت بوصـفه القـرار   

الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن      )، ٢٠٠٣( ١٤٨٤
يف إطـار الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم       إذ يتصرف اجمللس، 
 املتحدة:

قتـة متعـددة اجلنسـيات يف بونيـا إىل     بنشر قوة طوارئ مؤ يأذن
بالتنســيق الوثيــق مــع بعثــة منظمــة األمــم  ٢٠٠٣أيلول/ســبتمرب  ١غايــة 

  ؛املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
علـى أن نشـر قـوة الطـوارئ املؤقتـة املتعـددة اجلنسـيات         يؤكد

ويــأذن لألمــني العــام بنشــر وحــدة معــززة لألمــم   ســيتم بصــورة مؤقتــة،
 بونيــا، يف نطــاق احلــد األقصــى العــام املــأذون بــه للبعثــة،        املتحــدة يف

ــه أن يقــوم بــذلك يف موعــد أقصــاه أواســط آب/أغســطس     ويطلــب إلي
 ؛٢٠٠٣

الدول األعضاء إىل املسـامهة بـاألفراد واملعـدات وغريهـا      يدعو
  ؛من املوارد املالية واإلمدادات الالزمة للقوة املتعددة اجلنسيات

__________ 

)٣٥٨(  S/2003/578.  

ع يف إيتـوري وخباصـة يف بونيـا أن    إىل كل أطراف الرتايطلب 
القتــل املتعمــد ألفــراد البعثــة   يــدين بقــوة؛ وتوقــف أعمــال القتــال فــورا 

وموظفي املنظمات اإلنسـانية العـزل يف إيتـوري ويطالـب بتقـدمي اجلنـاة       
  إىل العدالة؛

إىل مجيع األطراف الكونغولية ومجيع الـدول يف منطقـة    يطلب
حلقـوق اإلنسـان وأن تتعـاون مـع      البحريات الكربى أن تبـدي االحتـرام  

قــوة الطــوارئ املؤقتــة املتعــددة اجلنســيات ومــع البعثــة مــن أجــل تثبيــت   
  ؛الوضع يف بونيا
إىل قيــادة قــوة الطــوارئ املؤقتــة املتعــددة اجلنســيات يف  يطلــب

بونيا أن تقدم بانتظام، عن طريق األمني العام، تقارير إىل اجمللـس بشـأن   
  .تنفيذ واليتها

(اجللســة  ٢٠٠٣حزيران/يونيــه  ٢٦ؤرخ املقــرر املــ
  )٢٠٠٣( ١٤٨٩): القرار ٤٧٨٠

ــة  ــودة يف  ٤٧٨٠يف اجللســ ــه حزيران ٢٦املعقــ /يونيــ
يف جدول أعماله التقريـر اخلـاص الثـاين     اجمللس أدرج، ٢٠٠٣

 مجهوريــةيف  املتحــدة األمــمعــن بعثــة منظمــة    العــام ألمــنيل
. وأفـاد  )٣٥٩(٢٠٠٣ /مـايو أيار ٢٧املؤرخ  الكونغو الدميقراطية

ــام األمــني ــره، أن الع ــد   ، يف تقري ــالكونغو ق ــة الســلمية ب العملي
أكثـر   جتاوزت إطار لوساكا، وبدأت فصـال جديـدا، يتطلـب،   

من أي وقت مضـى، املشـاركة الشـاملة واملسـاعدة مـن األمـم       
ــدويل  ــة  املتحــدة واجملتمــع ال ــا. ورأى أن البعث يف وضــع  عموم

زي رئيســـي يف جيـــد، إن مل يكـــن فريـــدا، للقيـــام بـــدور حتفيـــ
بإعــادة  ، وأوصــىالفتــرة االنتقاليــة مســاعدة األطــراف خــالل

األولويــة . وأشــار إىل أن تشــكيل البعثــة وتعزيزهــا تبعــا لــذلك 
انتقالية، وأعلـن   العاجلة تتمثل يف املساعدة على إنشاء حكومة

إنشاء خلّية صغرية ملسـاعدة االنتخابـات لكـي تبـدأ يف      اعتزامه
املتحــدة القيــام بــه لــدعم  ن لألمــمالتخطــيط للــدور الــذي ميكــ

االنتخابــــات. ووجــــه االنتبــــاه إىل الصــــراعات الوحشــــية يف  
ال ميكن أن يوجد أي مـربر إلمـداد    إيتوري وكيفو، وأكد أنه

أي مجاعــة باألســلحة. وأوصــى يف ذلــك الصــدد بــأن ينظــر       
إمكانيـة فـرض حظــــــر علـى توريــــــد األسـلحة يف        يف اجمللس

وجـود البعثـة احملـدود     وأعـرب عـن قلقـه إزاء   هاتني املنطقـتني.  
__________ 

)٣٥٩(  S/2003/566   وCorr.1 ١٤١٧، املقدم عمال بالقرارين )٢٠٠٢ (
 ).٢٠٠٣( ١٤٦٨و
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أن يوافـق علـى وجـه السـرعة علـى       اجمللسيف إيتوري، وناشد 
 نشر جمموعة عمل يف بونيا، وعلى مفهوم العمليات اليت ميكن

. ومـع تشـديده علـى أمهيـة     أن تقوم هبا قوة اللواء التابعة للبعثة
ــادة     ــاج وإعـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ــزع السـ ــة نـ عمليـ

، فقــد اقتــرح متديــد واليــة البعثــة تــوطني واإلعــادة إىل الــوطنال
ملساعدة احلكومة االنتقالية ولتخطيط تلك العملية للمحـاربني  
الكونغوليني بناء على طلـب احلكومـة االنتقاليـة. كمـا أوصـى      

عامـــا آخـــر، وزيـــادة القـــوة العســـكرية  بتمديـــد واليـــة البعثـــة
يـادة عـدد األفـراد    ، وكـذلك ز ١٠ ٨٠٠إىل  املأذون هبا للبعثـة 

  املدنيني.
ووجه الرئيس (االحتـاد الروسـي) االنتبـاه إىل مشـروع     

ــرار ــرار باإلمجــاع دون تصــويت     ؛)٣٦٠(ق واعتمــد مشــروع الق
الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة    )، ٢٠٠٣( ١٤٨٩بوصفه القرار 

 /يوليـه متوز ٣٠متديد واليـة البعثـة حـىت    أمور، أن اجمللس يقرر 
  .ة قيد نظره الفعلييقرر أن يبقي املسأل؛ و٢٠٠٣

(اجللســــة  ٢٠٠٣/يوليــــه متوز ٢٨املقــــرر املــــؤرخ 
  )٢٠٠٣( ١٤٩٣): القرار ٤٧٩٧

، ٢٠٠٣/يوليــه متوز ٧املعقــودة يف  ٤٧٨٤يف اجللســة 
 ٢٥يف جـــــدول أعمالـــــه رســـــالة مؤرخـــــة     اجمللـــــس أدرج

ــهحزيران ــن      ٢٠٠٣ /يوني ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
احـدمها مـن بعثـة منظمـة      ، حييل هبـا تقريـرين،  )٣٦١(األمني العام

واألخــر مــن  الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةيف  املتحــدة األمــم
ــوض  ــممفـ ــدة األمـ ــامي حل املتحـ ــوقالسـ ــان قـ ــأن اإلنسـ ، بشـ

يف  - الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة األحداث الـيت وقعـت يف   
يف  ٢٠٠٣ الثاين/ينـاير  كانونو ٢٠٠٢ األول/ديسمرب كانون

يف درودرو، علـــــى  ٢٠٠٣ /أبريلنيســـــان ٣مامبســـــا، ويف 
  التوايل.

__________ 

)٣٦٠(  S/2003/667. 

)٣٦١(  S/2003/674. 

 اجمللـس ويف اجللسة، اليت أدىل ببيانات فيها كل أعضاء 
ــل  ــةوممثـ ــة  مجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــتمع الكونغـ ــس، اسـ إىل  اجمللـ

 الســالم حفــظلعمليــات  العــام األمــنيإحــاطتني مــن وكيــل   
  .اإلنسان قوقالسامي حل املتحدة األممونائب مفوض 

يـار القـانون والنظـام    إىل اهن العـام  األمـني وأشار وكيـل  
ــوري، وأكــد أن   ــةيف منطقــة إيت ــة  مجهوري  الكونغــو الدميقراطي

حتتاج حاجة ماسة إىل إطار مؤسسـي خيضـع مبقتضـاه مرتكبـو     
اجلـرائم للمســاءلة. ودعـا اجملتمــع الــدويل إىل دعـم إنشــاء جلنــة    

، اإلنسـان  قـوق للحقيقة واملصـاحلة، وكـذلك مرصـد وطـين حل    
كـانون   ١٧تفـاق الشـامل املوقّـع يف    اال على النحو املتوخى يف

. والحـــظ أن احلالـــة األمنيـــة العامـــة    ٢٠٠٢األول/ديســـمرب 
ــأن  ــر ب ــا، وذكَّ األســاس املنطقــي وراء وجــود   مســتقرة يف بوني

لـإلدارة   أمين معزز يف بونيا ما زال يتمثل يف هتيئة حيز سياسـي 
املؤقتة يف إيتوري لكي تؤسس نفسها على قاعدة متينـة. ومـع   

ت يف بونيـا  قوة الطـوارئ املتعـددة اجلنسـيا    ىل أن نشرإشارته إ
من املهـم للغايـة    قد أفاد آالف املدنيني، أعرب عن اعتقاده أن

أن القوة اليت أوصى هبا األمني العام وقوامهـا لـواء مـن األفـراد     
ستحل حمـل قـوة الطـوارئ املؤقتـة املتعـددة اجلنسـيات، أن        اليت

تـبين علـى النتـائج     نتتألف مـن عـدد كـاف حبيـث يتسـىن هلـا أ      
للقــوة املتعــددة  الــيت حققهــا الوجــود الباعــث علــى االســتقرار 

اجلنســيات. وأعلـــن كـــذلك أنـــه أمكــن يف هنايـــة األمـــر حـــل   
وأن  املشكلة املتعلقة بتوزيع املناصـب العليـا للقـوة العسـكرية،    

ــرئيس كـــابيال أصـــدر مرســـوما يعلـــن تشـــكيل احلكومـــة        الـ
  .)٣٦٢(االنتقالية

علـى   اإلنسـان  قـوق السـامي حل  وعرض نائب املفـوض 
 مجهوريـــةيف  اإلنســـان حقـــوقآخـــر تطـــورات حالـــة  اجمللـــس

ــة  ــو الدميقراطي ــن     الكونغ ــن حــاالت حمــددة م ــادة ع ــدم إف ، وق
__________ 

)٣٦٢(  S/PV.4784 ،٦إىل  ٣ات الصفح. 
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أعمال القتل والتعـذيب والنـهب وتـدمري املمتلكـات، وخباصـة      
يف إيتــوري. وأعلــن أن كــل األطــراف يف اجلــزء الشــرقي مــن   

كوســيلة خللــق  اإلنســان حقــوقالبلــد يلجــأون إىل انتــهاكات 
من أجـل احملافظـة علـى سـيطرهتا      مناخ من اإلرهاب والعدوان

انعدام األمـن واإلرهـاب،    على السكان واملوارد الطبيعية، وأن
وكــذلك عــدم التعــاون مــن األطــراف، جعلــت مــن املســتحيل  
إجـــراء حتقيقـــات شـــاملة كاملـــة يف احلـــاالت الكـــثرية مـــن       

يـة الكونغـو الدميقراطيـة.    انتهاكات حقوق اإلنسـان يف مجهور 
عــدم اختــاذ اإلجــراءات الضــرورية حنــو إهنــاء    وشــدد علــى أن

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     سيطرة اإلفالت من العقـاب يف 
ــايريه     ــدويل ومعـــ ــع الـــ ــلبية اجملتمـــ ــاع بســـ ــجع االنطبـــ سيشـــ

  .)٣٦٣(ةاملزدوج
ورحب غالبية املتكلمني بتشـكيل احلكومـة االنتقاليـة،    

ــهم يف   ــن أمل ــوا ع ــق    وأعرب ــرتاع وحتقي  أن تســهم يف تســوية ال
الكونغـو   مجهوريـة املصاحلة والسالم واإلصالح االقتصادي يف 

. ويف الوقت ذاته، أعرب متكلمـون عـن صـدمتهم    الدميقراطية
وامشئزازهم ألنباء استمرار املذابح وأعمال االغتصاب وغريهـا  
من الفظائع. ووافقوا علـى أن وضـع حـد لثقافـة اإلفـالت مـن       

مهـــا مـــن  اإلنســـان قـــوقوكفالـــة االحتـــرام التـــام حلالعقـــاب 
ــالم يف   ــة الســ ــة لعمليــ ــروط الالزمــ ــةالشــ ــو  مجهوريــ الكونغــ

  .الدميقراطية
وأعرب العديد من املتكلمني عن اعتقـادهم أنـه ينبغـي    
ــرتكيب      ــة تقــدمي م ــات لكفال ــة أن تنشــئ آلي ــة االنتقالي للحكوم

ــهاكات اجلســيمة حل  ــوقاالنت ــة اإلنســان ق  . ويف)٣٦٤(إىل العدال
واليـة  ذلك السياق، أعرب ممثل الكامريون عن تفضيله إنشـاء  

قضائية وطنية كجزء من املؤسسات االنتقالية يـدعمها اجملتمـع   
__________ 

 .١١إىل  ٦ات الصفح نفسه،  املرجع  )٣٦٣(

 ١٧ الصـــفحةمريون)؛ و(الكـــا ١٣ الصـــفحة نفســـه،  املرجـــع  )٣٦٤(
 (بلغاريا). ٢٣ الصفحة(أملانيا)؛ و ١٨ الصفحة(فرنسا)؛ و

ــا إىل الـــدور االجيـــايب الـــذي   )٣٦٥(الـــدويل . وأشـــار ممثـــل أملانيـ
تضطلع بـه احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف احليلولـة دون اإلفـالت       

، وشجع حكومـة  ميقراطيةالكونغو الد مجهوريةمن العقاب يف 
ذلــــك البلــــد، باعتبارهــــا دولــــة طرفــــا يف النظــــام األساســــي 

يف معاجلــة عيــوب نظامهــا  للمحكمــة، علــى التمــاس املســاعدة
  .)٣٦٦(احملكمةمع والتعاون الوثيق  ،القضائي

وأشــار عــدد مــن املــتكلمني أيضــا إىل أنــه يــتعني علــى   
اء جلنـة  اجملتمع الدويل أن يساعد السلطات الكونغوليـة يف إنشـ  

  .)٣٦٧(اإلنسان قوقللحقيقة واملصاحلة ومرصد وطين حل
 /يوليـــهمتوز ١٨املعقـــودة يف  )٣٦٨(٤٧٩٠ويف اجللســـة 

ــاه إىل رســالة مؤرخــة     ٢٠٠٣ ــرئيس (أســبانيا) االنتب ، وجــه ال
ــهمتوز ١٤ ــيس   ٢٠٠٣ /يولي ــة إىل رئ ــسموجه ــل   اجملل ــن ممث م

  .)٣٦٩(إيطاليا
ل إىل إحــاطتني مــن وكيــ  اجمللــسويف اجللســة، اســتمع 

واملمثــل اخلــاص الســابق  الســالم حفــظلعمليــات  العــام األمــني
. وأدىل ببيانــات الكونغــو الدميقراطيــة مهوريــةجل العــام ألمــنيل

ــنغالديش والربازيــل و اجمللــسكــل أعضــاء  ــو ب ــة، وممثل  مجهوري
__________ 

 .١٣ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٦٥(

 .١٨ الصفحة نفسه،  املرجع  )٣٦٦(

 ١٥ الصـــفحة(الكـــامريون)؛ و ١٤ الصـــفحة نفســـه،  املرجـــع  )٣٦٧(
(فرنســـــا)؛  ١٧ الصـــــفحة(اجلمهوريــــة العربيـــــة الســــورية)؛ و  

(بلغاريــــا)؛  ٢٣ الصــــفحةيــــا)؛ و(الصــــني وغين ٢٠ الصــــفحةو
  (املكسيك). ٢٦ الصفحةو

لإلطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف    )٣٦٨(
، القسـم  الثالـث عشـر، اجلـزء    احلـادي هذه اجللسة، انظر الفصـل  

، واجلـزء الرابـع، القسـم    مـن امليثـاق   ٤١باء، فيمـا يتصـل باملـادة    
 يثاق.من امل ٤٢باء، فيما يتعلق باملادة 

)٣٦٩(  S/2003/709 واملمثـل   العـام  ألمـني السـماح ل  . وطلب ممثل إيطاليـا
الســامي للسياســة اخلارجيــة واألمنيــة املشــتركة لالحتــاد األورويب  

 .األورويب االحتادبالنيابة عن  اجمللسباملشاركة يف مناقشات 
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واليابـان   )٣٧٠(ومصـر واندونيسـيا وإيطاليـا    الكونغو الدميقراطيـة 
واألمـــني العـــام  ،يـــاأفريق جنـــوبونيبـــال والفلـــبني وروانـــدا و

واملمثل السامي للسياسـة اخلارجيـة واألمنيـة املشـتركة لالحتـاد      
  األورويب.

، يف السـالم  حفـظ لعمليـات   العام األمنيوركز وكيل 
ــيت كانــت      ــا، ال ــى احلالــة يف بوني ــه، عل ــزال هادئــة   إحاطت ال ت

ولكنها تتسـم بـالتوتر، عقـب عمليـة عسـكرية قامـت هبـا قـوة         
عـــددة اجلنســـيات ضـــد احتـــاد الـــوطنيني املت الطـــوارئ املؤقتـــة
ــه ١١الكونغــوليني يف  العــدد املتزايــد مــن   . وأفــاد أنمتوز/يولي

ــدابري     ــز الت ــا تطلــب تعزي ــدين إىل بوني ــا العائ  املشــردين داخلي

ال تـزال تبعـث علـى القلـق، علـى       األمنية، وأن احلالة اإلنسانية
 الرغم مـن أهنـا قـد حتسـنت كـثريا. وفيمـا يتعلـق جبهـود البعثـة         

البعثــــة  ، أعلــــن أنلتنفيــــذ أعمــــال اإلدارة املؤقتــــة إليتــــوري 
مشلـت التـدريب    ة،اُتخذت، مع شركائها، عدة تدابري ملموسـ 

ــرطة      ــراد شـ ــيني األويل ألفـ ــان؛ والتعـ ــوق اإلنسـ ــال حقـ يف جمـ
إيتوري؛ وإعـداد خطـة عمليـات مؤقتـة لـرتع سـالح األطفـال        

 اتوإعادة إدماجهم.وعلى الرغم من اخلطـو  اجلنود وتسرحيهم
األولية املشـجعة جتـاه إعـادة احليـاة إىل طبيعتـها يف بونيـا، فقـد        

ــل   ــد مــن   العــام األمــنيالحــظ وكي ــاك العدي ــزال هن ــه ال ي  أن

مهمـة إهنـاء ثقافـة احلـرب واإلفـالت مـن        التحديات، وخاصـة 
. ووصـوال لتلـك الغايـة، أفـاد أنـه جيـري بـذل        العقاب املتفشية

لحة يف إيتــوري العديــد مــن اجلهــود لتشــجيع اجلماعــات املســ  
علـــى االخنـــراط يف العمليـــة السياســـية. ولـــردع أي أعمـــال      
عسكرية جديدة، أعلن أنه من األمهية البالغة االحتفاظ بطـابع  
ــات     ــن أن إدارة عملي ــاك، كمــا أعل قــوي للقــوات املرابطــة هن

ــة االنتقــال     الســالم حفــظ ــذالن جهــدا كــبريا لكفال ــة يب والبعث
  .)٣٧١(البعثة بصورة حمكمة من القوة املؤقتة إىل

__________ 

 .األورويب االحتادبالنيابة عن رئاسة جملس   )٣٧٠(

)٣٧١(  S/PV.4790 ،٤ و ٣ تانالصفح. 

 مهوريــةجل العـام  ألمـني املمثـل اخلـاص السـابق ل   وركـز  
 بـأن  اجمللـس على العملية االنتقاليـة، فـابلغ    الكونغو الدميقراطية

عددا من قادة املعارضة السابقني أدوا الـيمني القانونيـة بشـكل    
ــة     ١٧رمســي يف  ــيس للحكوم ــواب رئ ــه، بصــفاهتم ن متوز/يولي

. يف عمليـة السـالم   ‘‘حـدث هـام  ’’االنتقالية، فيما وصفه بأنه 
احلـــوار بـــني   ممثلـــي كـــل عناصـــر وكيانـــات   وأشـــار إىل أن 

ــة يف احلكومــة    الكونغــوليني أصــبحوا يشــغلون مناصــب وزاري
ــة . ومـــع مالحظتـــه أنـــه ال يـــزال هنـــاك العديـــد مـــن   االنتقاليـ

ممــا  التحــديات الــيت تواجــه احلكومــة االنتقاليــة، فقــد قــال إنــه  
ــروع   ــجيع أن مشـ ــى التشـ ــى   يبعـــث علـ ــروض علـ ــرار املعـ القـ

ــس ــة      )٣٧٢(اجملل ــة ذات والي ــوة قوي ــى صــيغة بنشــر ق ــوي عل حيت
مالئمــة إىل إيتــوري. وأكــد أنــه مــن الضــروري القيــام بــإجراء  
إضايف للقضاء على سيطرة اإلفـالت مـن العقـاب، لـيس فقـط      

  .)٣٧٣(طيةايف إيتوري ولكن يف أحناء مجهورية الكونغو الدميقر
لسامي للسياسـة اخلارجيـة   األمني العام واملمثل اوأشار 

أن النشر السريع للقـوة  واألمنية املشتركة لالحتاد األورويب إىل 
ــة  ــاد      –املؤقتـ ــا االحتـ ــوم هبـ ــيت يقـ ــا الـ ــن نوعهـ ــي األوىل مـ وهـ

األورويب الذي مل يرسل قبل ذلـك وحـدات عسـكرية خـارج     
وحتســني األوضــاع  املــذابح يف بونيــاأدى إىل وقــف  –أوروبــا 

 إطالق عملية السالم مرة أخرى. وشـدد  األمنية واملساعدة يف
 احملافظــة علــى اإلجنــازات الــيت مت حتقيقهــا حــىت   علــى ضــرورة

 بنشـر  العـام  األمـني ذلك الوقـت، وأعـرب عـن تأييـده لتوصـية      
 غضـون اجلـدول الـزمين املخطـط     جود معزز للبعثة يف بونيـا يف 

بواليــة يف إطــار الفصــل الســابع. ورأى أنــه ال ميكــن حتقيــق       
 أحناء املنطقة إال بنشر املزيـد مـن القـوات. وأكـد أنـه     األمن يف 

ينبغي يف الوقت ذاتـه ممارسـة ضـغط قـوي علـى أمـراء احلـرب        
يقــودون امليليشــيات. ويف ذلــك الصــدد، أشــار إىل أن    الــذين

__________ 

 .اجمللسمل يصدر كوثيقة من وثائق   )٣٧٢(

)٣٧٣(  S/PV.4790  ،٦ و ٥تان الصفح. 
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يســاند بإصــرار اقتــراح فــرض حظــر علـــى       األورويب االحتــاد 
 االحتــاداملرســلة إىل كيفــو وإيتوري.كمــا أوضــح أن  األســلحة

يزمع الترويج ملبادرات ترمي إىل منع املسـؤولني عـن    ألورويبا
ــادة  جـــرائم احلـــرب واجلـــرائم ضـــد  اإلنســـانية وأعمـــال اإلبـ

 اجلماعيـــة املرتكبـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة مـــن 

  .)٣٧٤(اإلفالت من العقاب
ورحب غالبيـة املـتكلمني بتشـكيل احلكومـة االنتقاليـة      

، وخباصـة فرنسـا،   األورويب اداالحتـ للوحدة الوطنية، وأشادوا ب
لنشر القوة املؤقتة. وأشـاروا إىل أن احلكومـة االنتقاليـة تواجـه     

ــن التحــديات،    ــاالكــثري م ــك  مب ــات حــرة   يف ذل ــيم انتخاب تنظ
  ونزيهة.

ــه ال ميكــن أن تكــون      ــتكلمني أن ــد مــن امل وأكــد العدي
ــدائم يف     ــد ألركــان الســالم ال ــة أو توطي ــاك مصــاحلة حقيقي هن

يف األجــل الطويــل مــا مل تكــن   غــو الدميقراطيــةالكون مجهوريــة
ووضـع حـد    اإلنسـان  حقـوق هناك هياكل وطنية قوية حلمايـة  

. كـذلك، أشـار بعـض    )٣٧٥(لتفشي ثقافة اإلفالت مـن العقـاب  
املـدعي  املتكلمني بشئ من االهتمام إىل التصريح الصـادر عـن   

اعتـرب احلالـة يف إيتـوري     الذي ،العام للمحكمة اجلنائية الدولية
ــن و ــدة مـ ــة إىل     احـ ــا وحاجـ ــوارئ إحلاحـ ــاالت الطـ ــر حـ أكثـ
. ورحب ممثل أملانيا ببيان املـدعي العـام اسـتنادا إىل    )٣٧٦(ةتابعامل

  .)٣٧٧(مبدأ التكامل بني عمل احملكمة والعمل الوطين
أن مســألة  الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةوأعلــن ممثــل 

ــة        ــات احلكوم ــني أولوي ــن ب ــاب ســتكون م ــن العق ــالت م اإلف
__________ 

 .١٠إىل  ٧ات نفسه، الصفح املرجع  )٣٧٤(

ــع  )٣٧٥( ــفحة  املرجــ ــه، الصــ ــتان)؛ و ٣٠ نفســ ــفحة(باكســ  ٣١ الصــ
 (الربازيل). ٤١ الصفحة(بلغاريا)؛ و

 (فرنســا)؛ ١٤ الصــفحة(أملانيــا)؛ و ١١ نفســه، الصــفحة املرجــع  )٣٧٦(
 (بلغاريا). ٣٢ الصفحةو

 .١١ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٧٧(

إطــــار مؤسســــي ’’مثــــة حاجــــة إىل  يــــة. وأضــــاف أناالنتقال
، ودعــا اجملتمــع الــدويل إىل دعــم إنشــاء جلنــة للحقيقــة ‘‘مالئــم

  .)٣٧٨(اإلنسان قوقواملصاحلة ومرصد وطين حل
ــأن مثــة حتــديات       ــل ب ــرأي القائ وتشــاطر املتكلمــون ال

هائلــة تواجــه احلكومــة االنتقاليــة، مــن بينــها ضــرورة مــا يلــي: 
ء إقليمها؛ وإصالح وإدماج القـوات  بسط سلطتها يف كل أحنا

ــزع الســالح  املســلحة والشــرطة؛ ومواصــلة تشــجيع    ــة ن عملي
ــاج   ــادة اإلدم ــك اجلماعــات املســلحة.   والتســريح وإع ؛ وتفكي

ورئــي أن تــداول األســلحة يشــكل عقبــة رئيســية أمــام الســالم 
الدائم. ولذلك، فقد رحب عدد مـن املـتكلمني بفـرض حظـر     

جلماعـات املتمـردة الـيت تنشـط     على توريد األسـلحة إىل كـل ا  
يف شــرق الكونغــو، وأكــدوا أمهيــة إنشــاء آليــة رصــد فعالــة        

  .)٣٧٩(للحظر املقترح
وقال غالبية املتكلمني إن من األمهية البالغة زيادة قـوام  
ــن       ــوى يف إطــار الفصــل الســابع م ــة أق ــدها بوالي ــة وتزوي البعث
امليثاق، وذلك لتجنب حدوث فراغ امـين عقـب انتـهاء واليـة     

. ولــذلك، فقــد أعربــوا عــن  /ســبتمربأيلول ١قــوة املؤقتــة يف ال
ــى    ــرار املعــروض عل ــدهم ملشــروع الق ــستأيي ــوا (372)اجملل ، وحث

على اعتماده يف اقرب وقت ممكن. وأشار ممثل اليابـان   اجمللس
إىل الطابع اخلاص للواليات الصادرة يف إطار الفصـل السـابع،   

وف واملنــاطق الظــر حيــددينبغــي أن ورأى أن مشــروع القــرار 
ينبغــي . وأكــد أنــه ال اجلغرافيــة الــيت متــارس فيهــا هــذه الواليــة 

ــة حلفظــة الســالم إال يف حــاالت اســتثنائية     إعطــاء تلــك الوالي
حتتمهـــا خطـــورة احلالـــة وتكـــون فيهـــا بلـــدان علـــى اســـتعداد 
للمســامهة بقــوات، فضــال عــن التوقــع الواضــح بــأن تســهم        

__________ 

 .٣٥ الصفحةنفسه،  املرجع  )٣٧٨(

ــا)؛ و ١١ نفســه، الصــفحة املرجــع  )٣٧٩( (اململكــة  ٢١ الصــفحة(أملاني
(باكســتان)؛  ٣٠ الصــفحة(شــيلي)؛ و ٢٣ الصــفحةاملتحــدة)؛ و

 الصــفحة(الربازيــل)؛ و ٤١ الصــفحة(بلغاريــا)؛ و ٣١ الصــفحةو
 (نيبال). ٤٨ الصفحة؛ و(اليابان) ٤٣
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. وعـالوة علـى   احلالـة القوات املوفدة بتلـك الواليـة يف حتسـني    
ذلك، ومع إقراره باحلاجة لتعزيز البعثة لتمكينها مـن التصـدي   
للحالة يف إيتوري، فقد رأى أن من غري الواقعي إرسال املزيـد  

 مجهوريــة. ودعــا ممثــل )٣٨٠(مــن القــوات إىل كــل منــاطق البلــد
ــة  ــو الدميقراطي ــس الكونغ ــث    اجملل ــة حبي ــة البعث ــة والي إىل مواءم

 علــى إجنــازات القــوة املتعــددة اجلنســيات   تتــيح، لــيس البنــاء 

فحســب، وإمنــا أيضــا بتحويــل البعثــة نفســها إىل عمليــة كــبرية 
تعمــل يف مجيــع أحنــاء    متعــددة التخصصــات حلفــظ الســالم   

  .)٣٨١(البلد
ــع       ــم اجملتم ــب دع ــه إىل جان ــى أن ــون عل ــق متكلم واتف

 الكونغـو الدميقراطيــة  مجهوريـة الـدويل، فـإن السـالم الــدائم يف    
حد بعيد على التعاون مع الدول اجملاورة يف عمليـة   يتوقف إىل

الســالم، وكــرروا تأكيــد تأييــدهم لعقــد مــؤمتر إقليمــي بشــأن   
  .)٣٨٢(منطقة البحريات الكربى
 /يوليــــــهمتوز ٢٨املعقــــــودة يف  ٤٧٩٧ويف اجللســــــة 

التقريــر مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٣
يف  املتحـدة  األمـم ة عـن بعثـة منظمـ    العـام  ألمـني اخلاص الثاين ل
ــة ــة  مجهوريـــ ــو الدميقراطيـــ ــؤرخ  الكونغـــ ــايوأيار ٢٧املـــ  /مـــ
. ووجـه الــرئيس (أســبانيا) االنتبــاه إىل تقريــر بعثــة  )٣٨٣(٢٠٠٣
ــرة    األمــن جملــس ــا يف الفت ــدة إىل وســط أفريقي  ١٦إىل  ٧املوف
  .)٣٨٤(٢٠٠٣ /يونيهحزيران

__________ 

 .٤٢ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٨٠(

 .٣٣ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٨١(

 االحتــاد( ٢٠ الصــفحة(فرنســا)؛ و ١٤ الصــفحة نفســه،  املرجــع  )٣٨٢(
 ٢٣ الصـــفحة(اململكـــة املتحـــدة)؛ و ٢٢ الصـــفحة)؛ والروســـي

ــيلي)؛ و ــفحة(شــــ ــامريون)؛ و ٢٥ الصــــ ــفحة(الكــــ  ٣٠ الصــــ
ــتان)؛ و ــفحة(باكسـ ــ ٤٠ الصـ ــفحر)؛ و(مصـ  ٤٦و ٤٥تان الصـ

 (الفلبني).

)٣٨٣(  S/2003/566   وCorr.1. 

)٣٨٤(  S/2003/653. 

، )٣٨٥(ببيــان العــام األمــنيويف اجللســة، الــيت أدىل فيهــا  
ــرئ  ــرار  وجــه ال ــاه إىل مشــروع ق واعتمــد  ؛)٣٨٦(يس أيضــا االنتب

 ١٤٩٣مشروع القرار باإلمجاع دون تصويت بوصـفه القـرار   
الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور، أن اجمللـس، إذ      )، ٢٠٠٣(

  املتحدة: األمميتصرف وفقا للفصل السابع من ميثاق 
متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو    يقــرر

 ؛٢٠٠٤متوز/يوليه  ٣٠ية حىت الدميقراط

علـى أن جيــري بصـفة مؤقتـة النشــر املعتـزم ألفـراد بعثــة       يوافـق 
علــى  ويوافــق أيضــا ؛األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
بعثـة األمـم   لل يـأذن ؛ وإعادة تشكيل وحدة الشرطة املدنية التابعـة للبعثـة  
اعد حكومـة الوحـدة   املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بـأن تسـ    

  ؛الوطنية واالنتقال يف نزع سالح وتسريح املقاتلني الكونغوليني
بأن تكفل الدول كافة، وخباصة دول املنطقة، مبا فيهـا   يطالب

حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، عدم تقدمي أي مسـاعدة مباشـرة   
كــات أو غـري مباشـرة، ال سـيما املسـاعدة العسـكرية أو املاليـة، إىل احلر      
  واجلماعات املسلحة املوجودة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

أن تتخـــذ الـــدول كافـــة، مبـــا فيهـــا مجهوريـــة الكونغـــو   يقـــرر
الدميقراطية، لفترة مبدئية مدهتا اثنا عشر شهرا اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ     
القــرار، مــا يلــزم مــن تــدابري ملنــع توريــد أو بيــع أو نقــل أي أســلحة أو    

تقـدمي   لة باألسلحة، بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة، أو  أدوات ذات ص
أي مساعدة أو مشورة أو تدريب متصل باألنشطة العسـكرية، انطالقـا   
من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سـفن أو طـائرات حتمـل    

ملليشـيات  علمها، إىل مجيع اجلماعات األجنبيـة والكونغوليـة املسـلحة وا   
  ؛و اجلنوبية ومقاطعة إيتورييفو الشمالية وكيفاليت تعمل يف إقليم ك

أن يســتعرض جملــس األمــن، يف هنايــة مــدة االثــين عشــر    يقــرر
شهرا املبدئية، احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وخباصة يف شرقي 

يف حالـة   أعـاله  ٢٠البلد، بغية جتديد التدابري املنصوص عليها يف الفقرة 
ــدم كــبري يف عم    ــدم إحــراز تق ــدعم    ع ــاء ال ــة الســالم، وخباصــة يف إهن لي

للجماعات املسلحة، ووقف فعال إلطالق النار والتقدم يف نزع سـالح  
اجلماعـــات املســـلحة األجنبيـــة والكونغوليـــة وتســـرحيها أو إعادهتـــا إىل  

  الوطن أو إعادة إدماجها أو توطينها؛
__________ 

إىل املشاركة يف اجللسة،  الكونغو الدميقراطية مجهوريةُدعي ممثل   )٣٨٥(
 ولكنه مل يدل ببيان.

)٣٨٦(  S/2003/757. 
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ــأذن ــة     ي ــة الكونغــو الدميقراطي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري لبعث
مجيع الوسائل الضرورية للوفاء بواليتها يف مقاطعـة إيتـوري،    باستخدام

  .وبقدر ما تسمح به قدراهتا يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية
 اجمللـــس، يف بيانـــه، بالتهنئـــة إىل العـــام األمـــنيوتوجـــه 

الـيت تلزمهـا مـن    العتماده القرار وإعطـاء البعثـة الواليـة القويـة     
 حـني أشـار إىل تنصـيب    أجل االضطالع مبهمتها الشـاقة. ويف 

احلكومة االنتقالية، فقد أكد أن طريق التقدم على مـدى فتـرة   
ــرة    ــراء انتخابـــات حـ ــدا إلجـ ــة متهيـ ــثالث التاليـ ــنتني أو الـ السـ
ونزيهة، سيكون وعرا. وأعرب عن اعتقاده أن البعثة سـتلعب  
دوراً رئيســياً يرمــي إىل مســاعدة أبنــاء الكونغــو علــى التوصــل  

. دي إىل قيـام حكومـة منتخبـة دميقراطيـا    إىل سالم مسـتدام يـؤ  
ال بـديل يف هنايـة املطـاف عـن تصـميم      وأخريا، شدد علـى أنـه   

  .)٣٨٧(الزعماء الكونغوليني على تنفيذ التزامهم بالسالم
(اجللســة  ٢٠٠٣/أغســطس آب ١٣املقــرر املــؤرخ 

  )٢٠٠٣( ١٤٩٩): القرار ٤٨٠٧
ــة  ــودة يف  ٤٨٠٧يف اجللســ ــطس  ١٣املعقــ آب/أغســ

مـرة أخـرى يف جـدول أعمالـه الرسـالة       اجمللس أدرج، ٢٠٠٣
املوجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٢ األول/أكتوبر تشرين ١٥املؤرخة 
ــس ــن جمل ــن  األم ــنيم ــام األم ــا  )٣٨٨(الع ــل هب ــيت حيي ــر  ، ال التقري

للمـوارد الطبيعيـة    لفريق اخلرباء املعين باالستغالل غـري القـانوين  
كمـا   .قراطيـة وأشكال الثروة األخرى جلمهورية الكونغو الدمي

ــال  ــنيأحـ ــام األمـ ــدول    العـ ــراد والـ ــن األفـ ــواردة مـ ــردود الـ الـ
املذكورة أمسـاؤهم يف التقريـر، وفقـا ملـا هـو مطلـوب مبوجـب        

  .)٣٨٩()٢٠٠٣( ١٤٥٧القرار 
ويف اجللســــة، الــــيت ُدعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو 

اجلمهوريـــة الـــرئيس ( وجـــهاملشـــاركة فيهـــا،  إىلالدميقراطيـــة 
__________ 

)٣٨٧(  S/PV.4797 ٣-٢، الصفحتان.  
)٣٨٨(  S/2002/1146. 

)٣٨٩(  S/2002/1146/Add.1   وCorr.1. 

ــة الســـورية ــرار اال) العربيـ ــاه إىل مشـــروع قـ واعتمـــد  ؛)٣٩٠(نتبـ
 ١٤٩٩مشروع القرار باإلمجاع دون تصويت بوصـفه القـرار   

  الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:)، ٢٠٠٣(
ــق إىل   يطلــــب  ــة الفريــ ــرة واليــ ــد فتــ ــام متديــ إىل األمــــني العــ

كــي يــتمكن مــن إكمــال تنفيــذ مــا   ٢٠٠٣تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١
الــيت ســيقدم الفريــق يف هنايتــها، إىل اجمللــس،  تبقــى مــن عناصــر واليتــه، 

  تقريرا ختاميا؛
ــة     يكــرر ــة خطــوات فوري ــدول املعني ــأن تتخــذ مجيــع ال ــه ب طلب

لوضع حـد لالسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة وأشـكال الثـروة         
  األخرى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

و مــا إىل الفريــق أن يــوايف احلكومــات املعنيــة، علــى حنــيطلــب 
ــان   ــه الفقرتـــ ــي بـــ ــرار   ١٣و  ١٢تقضـــ ــن القـــ )، ٢٠٠٣( ١٤٥٧مـــ

باملعلومــات الضــرورية، مــع إيــالء العنايــة الالزمــة ملســألة احلفــاظ علــى   
ســالمة املصــادر، بغيــة متكينــها مــن اختــاذ اإلجــراءات املناســبة، عنــد         

  االقتضاء، وفقا ألحكام قوانينها الوطنية والتزاماهتا الدولية؛
ىل احتـرام قـرارات جملـس األمـن الصـادرة      مجيع الـدول إ يدعو 

  .الصدد ذلكيف 
(اجللســة  ٢٠٠٣/أغســطس آب ٢٦املقــرر املــؤرخ 

  )٢٠٠٣( ١٥٠١): القرار ٤٨١٣
 آب/أغســــطس ٢٦املعقــــودة يف  ٤٨١٣يف اجللســــة 

 ١٤رســالة مؤرخــة  أعمالــهاجمللــس يف جــدول  أدرج، ٢٠٠٣
رئــيس اجمللــس مــن األمــني   إىلموجهــة  ٢٠٠٣آب/أغســطس 

جيــري تنفيــذ األعمــال  أنــه ، يعلــن فيهــا األمــني العــام)٣٩١(العــام
التحضريية لكي تقوم بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة      

 وأوضـح الدميقراطية بنشـر قـوة حبجـم لـواء يف بونيـا.       الكونغو
 رغم تأهب البعثة الستالم املهام من قـوة الطـوارئ املؤقتـة    أنه

فـإن مـن املتوقـع أن     أيلول/سـبتمرب،  ١املتعـــددة اجلنسـيات يف  
تتسـم بالتقلـب أثنـاء الفتـرة      أنميكـن   احلالـة السـائدة يف بونيـا   

بأنــه وإن كانــت القــوة املؤقتــة  إبالغــهمت  أنــه وأفــاداالنتقاليــة. 
 ١الســـــلطة يف  ســـــتبدأ يف االنســـــحاب عقـــــب تســـــليم 

__________ 

)٣٩٠(  S/2003/803. 

)٣٩١(  S/2003/821. 
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أيلول/ســبتمرب، فإهنــا ســتكون مســتعدة لتقــدمي الــدعم الطــارئ 
، من أجل مسـاعدهتا يف االضـطالع   طلبها إىل البعثة، بناء على

إذا اقتضــت  باملسـؤوليات املوكلــة إليهـا يف بونيــا وضــواحيها،  
أن هــذا الــدعم سيســاهم . وأخــذا يف احلســبان الظــروف ذلــك

 يف احملافظــة علــى الســالم واألمــن يف املنطقــة أثنــاء الفتــرة      
ينظــر اجمللــس يف اإلذن  أناالنتقاليــة، فقــد طلــب األمــني العــام  

ــوة املتعــ  ــة    للق ــوات البعث ددة اجلنســيات بتقــدمي املســاعدة إىل ق
  وضواحيها. املنتشرة يف بونيا

ووجــه الــرئيس (اجلمهوريــة العربيــة الســورية) االنتبــاه  
واعتمد مشروع القـرار باإلمجـاع دون    ؛)٣٩٢(إىل مشروع قرار

ــه،  )، ٢٠٠٣( ١٥٠١تصــويت بوصــفه القــرار   الــذي جــاء في
ــة أمــور، أن اجمللــس، إذ    وجــب الفصــل  مبيتصــرف ضــمن مجل

  السابع من ميثاق األمم املتحدة:
 ١٤على التوصية الواردة يف رسالة األمني العام املؤرخـة   يوافق

 ؛٢٠٠٣آب/ أغسطس 

ــتركة يف قـــوة الطـــوارئ املؤقتـــة    يـــأذن ــاء املشـ للـــدول األعضـ
ــة       ــة لبعث ــوة التابع ــدمي املســاعدة إىل الق ــوم بتق ــددة اجلنســيات أن تق املتع

مجهورية الكونغو الدميقراطية املنتشرة يف البلـدة   منظمة األمم املتحدة يف
طلبــت منــها البعثــة املســاعدة وإذا اقتضــت  واملنــاطق احمليطــة هبــا، إذا مــا

ظروف استثنائية ذلك خالل فترة إهناء مهمة القـوة، الـيت مـن املفـروض     
  على أقصى تقدير؛ ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٥أن تستمر حىت 
  .لفعليإبقاء املسألة قيد نظره ا يقرر

ــؤرخ  ــرر املـ ــرين ١٩املقـ ــاين/نوفمرب  تشـ  ٢٠٠٣الثـ
  بيان من الرئيس): ٤٨٦٣(اجللسة 

ــة  ــودة يف  ٤٨٦٣يف اجللسـ ــرين ١٩املعقـ ــاين/ تشـ  الثـ
يف جــــدول أعمالــــه رســــالة  اجمللــــس أدرج، ٢٠٠٣نــــوفمرب 

__________ 

)٣٩٢(  S/2003/832. 

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٣ األول/أكتـوبر  تشـرين  ٢٣مؤرخة 
  .)٣٩٣(ر فريق اخلرباء، حييل فيها تقريالعام األمنيمن  اجمللس

بســبب عــدم ويف التقريــر، أشــار فريــق اخلــرباء إىل أنــه  
ــة       ــة بصــورة دميقراطي ــة ومنتخب ــة ومركزي ــة قوي وجــود حكوم
تســيطر علــى أراضــيها، سيســتمر االســتغالل غــري املشــروع       
وسُيستخدم كدافع وكوقود ملواصلة الصـراع يف املنطقـة. ويف   

امـة يف االجتـاه   حني كان تشـكيل احلكومـة االنتقاليـة خطـوة ه    
الصحيح، فإن الفريق أعرب عن اعتقاده أن عمليـة السـالم مـا    
زالـت عرضـة لالنتكـاس. وأشــار إىل أن أحـد أهـم التحــديات      
ــاء       ــل أحنـ ــرعة يف كـ ــة بسـ ــلطة االنتقاليـ ــط السـ ــل يف بسـ يتمثـ
األراضـــي الوطنيـــة، ال ســـيما يف املنـــاطق الـــيت تنطـــوي علـــى   

ــالتوازي مــع     ــوري وكيفــو. وب بســط ســلطة  مشــاكل مثــل إيت
احلكومة، أوصـى الفريـق بالشـروع يف عـدد مـن اإلصـالحات       
املؤسســــية للســــماح للحكومــــة املركزيــــة املنتخبــــة بصــــورة  
ــروع    ــتغالل املشـ ــمان االسـ ــيبها، بضـ ــرد تنصـ ــة، مبجـ دميقراطيـ
للمـــوارد الطبيعيـــة. ومشلـــت تلـــك اإلصـــالحات املؤسســـية      

ســبة الســيطرة الفعالــة علــى احلــدود الوطنيــة، وتعزيــز نظــام احملا
وتصــفية املؤسســات احلكوميــة الكــبرية   ،ومراجعــة احلســابات

العاملــة يف جمــال املــوارد. كمــا أعــرب الفريــق عــن اعتقــاده أن 
اإلدماج الفعال للقوات املسـلحة اجلديـدة هـو أهـم عامـل مـن       
عوامل ضمان إعادة توحيد األراضي الوطنية. وأوصى الفريـق  

حـد لالسـتغالل غـري    بالنظر يف اختاذ تدابري مؤقتة فورية لوضع 
وقـف تـدفق األسـلحة    يف ذلـك   مبـا القانوين للمـوارد الطبيعيـة،   

. وتأكيدا علـى  الكونغو الدميقراطية مجهوريةغري املشروعة إىل 
ضرورة إقنـاع الشـعب الكونغـويل بسـرعة بـأن السـالم أفضـل        

بإجنــاز مشــاريع نوعيــة ذات أثــر  ، أوصــى الفريــقمــن الصــراع
ألساسـية االجتماعيـة واالقتصـادية،    سريع، تعيد تأسيس البنية ا

__________ 

)٣٩٣(  S/2003/1027 ١٤٥٧؛ وقُــدم التقريــر عمــال بــالقرارين )٢٠٠٣ (
 ).٢٠٠٣( ١٤٩٩ و
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. وأخــريا، أعــرب الفريــق إلقنــاع النــاس بفائــدة اجلنــوح للســلم
لــن يتســىن تنفيــذ أيــاً مــن توصــياته مــا مل يــتم  عــن اعتقــاده أنــه 

  .التوصل إىل حل على مستوى املنطقة
الكونغــــو  مجهوريــــةويف اجللســــة، الــــيت ُدعــــي ممثــــل 

ــة ــا، أدىل الــ  الدميقراطي ــان  إىل املشــاركة فيه رئيس (أنغــوال) ببي
، جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن     )٣٩٤(اجمللــسبالنيابــة عــن  

  :اجمللس
__________ 

)٣٩٤(  S/PRST/2003/21. 

اســـتمرار االســـتغالل غـــري القـــانوين للمـــوارد الطبيعيـــة   يـــدين
  ؛جبمهورية الكونغو الدميقراطية

ــد  ــد تأكي ــرض      ويعي ــق ف ــة وقــف هــذه األنشــطة عــن طري أمهي
حة وعلــى الضــغوط الضــرورية، عنــد االقتضــاء، علــى اجلماعــات املســل  

املهــربني الضــالعني يف هــذا االســتغالل وعلــى ســائر اجلهــات الفاعلــة       
  الضالعة فيه؛
مجيــع الــدول املعنيــة، وخاصــة دول املنطقــة، علــى اختــاذ   حيــث

التدابري الالزمة إلهناء هذه األنشـطة غـري القانونيـة بالشـروع يف حترياهتـا      
قضــائية، الســبل ال اخلاصــة، مبــا يف ذلــك اللجــوء، حســب اإلمكــان، إىل

استنادا إىل املعلومات والوثائق اليت مجعها الفريق أثناء عمله وأحاهلا إىل 
  .وإبالغ اجمللس عند االقتضاء ،احلكومات

    
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى - ١١

(اجللســة  ٢٠٠٠ /فربايرشــباط ١٠املقــرر املــؤرخ 
  بيان من الرئيس): ٤١٠١

ــة  ــودة يف  ٤١٠١يف اجللســـ ــب ١٠املعقـــ  /فربايراطشـــ
 ألمـني التقرير التاسع ل أعمالهاجمللس يف جدول  أدرج، ٢٠٠٠
. )١(يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    املتحـدة  األممعن بعثة  العام

أفريقيـا   مجهوريـة ، يف تقريره، أن سلطات العام األمنيوالحظ 
 ١٥قبلــت فيمــا يبــدو باحتمــال انســحاب البعثــة يف   الوســطى
ــباط ــا  ٢٠٠٠/فرباير شــ ــم أهنــ ــل  ، رغــ ــل تأجيــ كانــــت تفضــ

. وأشـــار ٢٠٠٠ األول/ديســـمرب كـــانوناالنســـحاب حـــىت  
إىل أنــه تلقــى رســالة مــن رئــيس اجلزائــر، الــذي    العــام األمــني

، حيثه فيها علـى إتاحـة   )٢(يتوىل رئاسة منظمة الوحدة األفريقية
ــه رد    ــاد أنـ ــان الســـالم، وأفـ ــة لتوطيـــد أركـ ــة للحكومـ الفرصـ

لـــى توطيـــد مـــا مت بالتأكيـــد علـــى أمهيـــة تصـــميم األطـــراف ع
ــدم. ورأى   ــنيإحــرازه مــن تق ــام األم ــة   الع أن شــعب وحكوم

ــة ــا الوســـطى  مجهوريـ ــا الراســـخ     أفريقيـ ــد اظهـــرا التزامهمـ قـ
__________ 

  )١(  S/2000/24 ١٢٧١ األمن جملس، املقدم عمال بقرار )١٩٩٩.(  
األفريقية قائمـة،   ، مل تعد منظمة الوحدة٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٨يف   )٢(  

  وحل حملها االحتاد األفريقي.

بالدميقراطية والتنمية السلمية، وإن حـذر مـن أن البلـد مـا زال     
معرضا لألخطار من جراء اضطراب األحـوال يف املنطقـة دون   

ت، وخاصــة فيمــا يتعلــق اإلقليميـة، وأنــه مــا تــزال هنـاك حتــديا  
 األمـني بإعادة هيكلة قوات األمـن والقـوات املسـلحة. وأشـار     

ــام ــارا مــن   الع ــه اعتب ، ســيحل ٢٠٠٠ /فربايرشــباط ١٥إىل أن
أفريقيـا   مجهوريـة لـدعم بنـاء السـالم يف     املتحـدة  األمـم مكتب 
ــذهلا      الوســطى ــيت تب ــود ال ــة. وســيدعم املكتــب اجله حمــل البعث

أفريقيـــا  مجهوريـــةلدميقراطيـــة يف احلكومـــة لتوطيـــد الســـالم وا
، وأضــاف أن التحضــريات قــد بــدأت لــربامج إعــادة  الوســطى

  اهليكلة وتسريح املقاتلني.
ــة    ويف اجللســة، أدىل الــرئيس (األرجنــتني) ببيــان بالنياب

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣(اجمللسعن 
 طىأفريقيــا الوســ مجهوريــةيف  املتحــدة األمــمعلــى بعثــة  يــثين 

نظرا ملا أسهما به يف جمـال اسـتعادة السـالم     العام ألمنيواملمثل اخلاص ل
  ؛أفريقيا الوسطى مجهوريةواألمن يف 

أفريقيــا  مجهوريــةبالتقــدم اهلــام الــذي أحرزتــه حكومــة   يســلم
  يف تنفيذ اتفاقات بانغي؛ الوسطى

__________ 

  )٣(  S/PRST/2000/5.  


