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  احلالة يف منطقة البحريات الكربى -  ٩
  

  /فربايرشباطاملداوالت اليت أجريت يف الفترة من   
 ٤٢٧٣(اجللسات  ٢٠٠٢ /مايوأيارإىل  ٢٠٠١

  )٤٥٣٢و ٤٣٢٣و
ــة    ــودة يف  ٤٢٧٣يف اجللســــ ــباط ٧املعقــــ /فرباير شــــ
 العــام األمــنيإىل إحــاطتني مــن  األمــن جملــس، اســتمع ٢٠٠١

  .اجمللسورئيس رواندا، وأدىل بعدمها ببيانات مجيع أعضاء 
جيتمــع  اجمللــسيف إحاطتــه إىل أن  العــام األمــنيوأشــار   
التأكيــد علــى التزامــه بــإحالل الســالم واالســتقرار يف      ليعيــد 

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وســلط الضــوء علــى ضــرورة   
القضـايا املتعلقـة بـاحلكم واحلـوار الـوطين والدميقراطيــة      معاجلـة  

ــة ويف   ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــاءلة واملصـــاحلة يف مجهوريـ واملسـ
اسـتمرار  . وعالوة علـى ذلـك، أشـار إىل مسـألة     املنطقة ككل

أنـه جيـب أال   ، وشـدد علـى   وجود اجلماعات املسلحة الضارية
ــهاكات     ُيســمح للمســؤولني عــن ارتكــاب أســوأ الفظــائع النت

وخاصــة أولئــك املســؤولني عــن جــرائم      –حقــوق اإلنســان  
  .)١(باإلفالت من العقاب –اإلبادة اجلماعية 

وأكد رئيس رواندا أمهية عملية اتفاق لوساكا لوقـف    
يف الوفــاء بالتزاماتــه علــى  ، وكــذلك رغبــة بلــده  إطــالق النــار

النحو املطلـوب يف تلـك العمليـة. ورأى أن املسـائل األساسـية      
اليت جيب أن تعاجل حـىت يتسـىن إجنـاح عمليـة لوسـاكا للسـالم       
هــي، أوال، احلــوار بــني األطــراف الكونغوليــة؛ وثانيــا، كيفيــة   
ــابقة     ــة الســـ ــلحة الروانديـــ ــوات املســـ ــكلة القـــ ــة مشـــ معاجلـــ

ــن     واإل ــة مـ ــوات األجنبيـ ــحاب القـ ــا، انسـ ــاموي ؛ وثالثـ نتراهـ
قال إنه ال يسـاوره شـك يف أن   إىل ذلك،  باإلضافةو. والكونغ

__________ 

  )١(  S/PV.4273 ٢، الصفحة. 

اجمللــس سيواصــل القيــام بــدوره مــن أجــل التوصــل إىل حــل أو 
  .)٢(حلول للمشكالت يف املنطقة

ودعـــا معظـــم املـــتكلمني إىل املصـــاحلة وحـــل األزمـــة   
فـاق لوسـاكا لوقـف إطـالق     سلميا. وأعربـوا عـن تأييـدهم الت   

النــار، ودعــوا مجيــع األطــراف للتقيــد بــه. وأشــار العديــد مــن   
مــتكلمني إىل أمهيــة نــزع ســالح أفــراد اجلماعــات املســلحة يف  
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وإعــادهتم إىل بلــداهنم األصــلية. 

 حقـوق كما أعرب عدة مـتكلمني عـن قلقهـم إزاء انتـهاكات     
  يف املنطقة. اإلنسان
ــل     ــال ممث ــاتوق ــد   املتحــدة الوالي ــه ال يعتق ــن أن إن م

ــق   ــن حتقيـ ــة   املمكـ ــن مجهوريـ ــة مـ ــوات األجنبيـ ــحاب القـ انسـ
. وأشـار إىل أنـه لـيس    الكونغو الدميقراطية بالوسائل العسكرية

ــدا   ــة األجــل عــن    مبقــدور روان ــة الطويل ــأمني مصــاحلها األمني ت
ــة      ــة مجهوري ــهاج سياســة عســكرية معارضــة حلكوم ــق انت طري

عالقة تعاونيـة فيمـا بينـهما    ، ودعا إىل بناء و الدميقراطيةالكونغ
تقوم على أساس املصـاحل املشـتركة، عالقـة تـؤدي إىل هتمـيش      
ــوات املســلحة الروانديــة الســابقة واإلنتراهــاموي  وكافــة       الق

فقــد حــث رئــيس إىل ذلــك،  باإلضــافةو اجلماعــات املســلحة.
الكونغــو أن يضــمن احتــرام قواتــه وحلفائــه يف ’’روانــدا علــى 

  .)٣(‘‘حلقوق شعب الكونغو اإلنسانية واملدنية احتراما كامال
إعـادة إحيـاء   وأعرب ممثـل فرنسـا عـن رأي مفـاده أن       

عملية اتفاق لوساكا مث االنتقـال أخـريا إىل املرحلـة الثانيـة مـن      
ــو     ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــار بعثـ انتشـ

ت األجنبيـــة مـــن الدميقراطيـــة يتطلبـــان فصـــل وســـحب القـــوا
قـوات عدوانيـة   . وقال إن وجود مجهورية الكونغو الدميقراطية

__________ 

 .٤الصفحة  سه،نف املرجع  )٢(  

 .٦ و ٥الصفحتان  نفسه، املرجع  )٣(  
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وأشار عـالوة علـى    يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مرفوض.
ــك إىل أن  ــن      ذل ــات ع ــالقلق إزاء معلوم ــعور ب ــاك أيضــا ش هن

عمليــات هنــب واســعة النطــاق للمــوارد الطبيعيــة يف مجهوريــة   
  .)٤(الكونغو الدميقراطية

ثال أيرلندا والنرويج أن الشواغل الـيت ذكرهـا   ورأى مم  
حجــم الوجــود الروانــدي   رئــيس روانــدا ال ميكــن أن تــربر     

وأشـــار ممثـــل  .العســـكري يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة 
على عـدد ووضـع القـوات    أيرلندا إىل أن نفس التحفظ ينطبق 

ــدان أخــرى    ــة بل ــة الكونغــو الدميقراطي  الــيت نشــرهتا يف مجهوري
ــاورة، ــر       جمـ ــيقت لتربيـ ــيت سـ ــباب الـ ــن األسـ ــر عـ ــض النظـ بغـ
  .)٥(وجودها
وتســاءل ممثــل اململكــة املتحــدة عمــا إذا كــان رئــيس     

أعطـــي تعليمـــات إىل قواتـــه املســـلحة بـــاحترام     روانـــدا قـــد  
املمتلكـــات الكونغوليـــة واالمتنـــاع عـــن أي اســـتغالل للثـــروة 

سـيتخذ إجـراءات   ، وأثار مسـألة مـا إذا كـان    املعدنية للكونغو
ــ ــال يف أي نشــاط     عملي ــد األطف ة مــن أجــل ضــمان عــدم جتني

  .)٦(عسكري
ــة    ــودة يف  )٧(٤٣٢٣ويف اجللســ ــايوأيار ٣٠املعقــ  /مــ
ــس، أدرج ٢٠٠١ ــة    اجملل ــر بعث ــه تقري ــسيف جــدول أعمال  جمل
إىل  ١٥املوفدة إىل منطقـة الـبحريات الكـربى يف الفتـرة      األمن
هتا . وغطى التقرير اللقاءات اليت عقـد )٨(٢٠٠١ /مايوأيار ٢٦

من رؤسـاء الـدول يف أحنـاء أفريقيـا، فضـال عـن        ١٠البعثة مع 
امليســرين وممثلــي اجملتمــع املــدين وقــادة العديــد مــن اجلماعــات   

__________ 

 .٦الصفحة  نفسه، املرجع  )٤(  

 (النرويج). ١٤(أيرلندا)؛ والصفحة  ١٠الصفحة  نفسه، املرجع  )٥(  

 .١٢الصفحة  نفسه، املرجع  )٦(  

علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف  لإلطـالع   )٧(  
، فيمـا  ٨احلالة ، اخلامساجلزء ، األولهذه اجللسة، انظر الفصل 

مــن  ٣٦إىل  ٢٧احلــاالت اخلاصـة املتعلقــة بتطبيـق املــواد   ب يتصـل 
 .النظام الداخلي املؤقت

  )٨(  S/2001/521   وAdd.1. 

الكونغـــو  مجهوريـــةاملســـلحة. وغطـــى التقريـــر التطـــورات يف 
ــة ــيات   الدميقراطيـــ ــدم مقترحـــــات وتوصـــ ــدي، وقـــ وبورونـــ

  .)٩(يف تلك املناطق اجمللسبإجراءات يتخذها 
ــاء    ويف اجل   ــع أعضـ ــات مجيـ ــة، أدىل ببيانـ ــسلسـ ، اجمللـ

ــا  الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــةوممثلـــو بورونـــدي و وناميبيـ
. العــام األمــنيوروانــدا وجنــوب أفريقيــا وأوغنــدا، فضــال عــن 

ــرئيس (  ــاتووجــه ال ــاه املتحــدة الوالي إىل رســالة  اجمللــس) انتب
نـص بيـان   مـن زامبيـا، حتيـل     ٢٠٠١ /أبريلنيسان ٢٤مؤرخة 

اجتماع مشترك بني اللجنـة السياسـية لتنفيـذ اتفـاق      صادر عن
ــة    وقــف إطــالق ــار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وبعث الن

  .)١٠(جملس األمن لألمم املتحدة إىل البحريات الكربى
، شـدد فيهـا علـى    اجمللـس وقدم ممثل فرنسا إحاطة إىل   
يف يف منطقـة الـبحريات الكـربى يتمثـل      املتحـدة  األممأن دور 
دة األطــراف علــى الوفــاء بالتزاماهتــا عــن طريــق إرســال  مســاع

. وأكـد أن  مراقبني لرصد احترامها هلذه االلتزامـات يف امليـدان  
هنــا أاملســألة ليســت علــى اإلطــالق مســألة فــرض الســالم، بــل  

ونـاقش عـدة    مسألة مساعدة األطراف على الوفـاء بالتزاماهتـا.  
للســالم يف  أمــور، مــن بينــها التقــدم احملــرز يف عمليــة لوســاكا  

، وسـحب القـوات األجنبيـة مـن     الكونغو الدميقراطيـة  مجهورية
هناك، وكذلك احللقة املفرغة اليت تدور فيها بورونـدي. كمـا   

بـــل  ، تكـــن جملـــرد مالحظـــة األحـــداثملأشـــار إىل أن البعثـــة 
أتاحــت إجــراء ، ويف التوفيــق بــني االختالفــات  ســامهت أيضــا

ــة     ــة حــول قضــايا حساس ــمفاوضــات حقيقي ــع رت ، وذكَّ مجي
األطراف بالتزاماهتا وواجباهتا باحترام القانون الدويل وحقـوق  

ــه    اإلنســان والقــانون اإلنســاين.  وقــال، عــالوة علــى ذلــك، إن

__________ 

لإلطالع على مزيد من املعلومـات، انظـر الدراسـات الـواردة يف       )٩(  
ــدي (القســم      ــن بورون ــذا الفصــل ع ــة)، و٦ه ــو  مجهوري الكونغ

 ).١٠(القسم  الدميقراطية

  )١٠(  S/2001/525. 
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ــة     ينبغــي ــدول املعني ــؤمتر لكــل ال ــد م ــن أجــل   يف املعق ــة م نطق
التعامــــل مــــع مســــألة األمــــن بــــني دول املنطقــــة، وتنميتــــها   

ــوق    ــايا حقـ ــة، وقضـ ــادية املتكاملـ ــيما  االقتصـ ــان، ال سـ اإلنسـ
  .)١١(حقوق األقليات

، قـال إن الزيـارة   العام األمنيويف اإلحاطة اليت قدمها   
اليت قامت هبا البعثة إىل املنطقة قد أظهرت األمهية الـيت تعلقهـا   

ــم ــدة األمـ ــالم يف   املتحـ ــة السـ ــةعلـــى عمليـ ــو  مجهوريـ الكونغـ
. وسلط الضوء على التحـديات امللحـة الـيت تواجـه     الدميقراطية

. أوال، وفيمـا  الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة ملية السـالم يف  ع
البد من توفري مـوارد إضـافية ملواجهـة    يتعلق باحلالة اإلنسانية، 

ــا، و  االحتياجــات الناشــئة  فيمــا يتعلــق حبقــوق  للســكان. وثاني
ــدنيني  ــن     ، اإلنســان للم ــالت م ــن معاجلــة مســألة اإلف ــد م ال ب

زعومـة واالنتـهاكات   العقاب من خالل التحقيـق يف املـذابح امل  
ال ميكـن إقـرار   ’’رأى أنـه  الكربى األخرى حلقوق اإلنسـان. و 

وثالثـا،   .‘‘سالم دائم دون احملاسبة على اجلـرائم األشـد قسـوة   
أثار مسـأليت اسـتخدام األطفـال اجلنـود وعـدم اسـتتباب احلالـة        

خـــارج  األمنيـــة، وخاصـــة يف شـــرق البلـــد. وخلـــص إىل أنـــه 
ــى كــل عضــ    ــتعني عل ــة، ي ــم املتحــدة أن  املنطق و يف أســرة األم

يســــــاعد يف ضــــــمان الســــــالم وحتســــــني حيــــــاة الشــــــعب 
  .)١٢(الكونغويل
ورحــب معظــم املــتكلمني بالبعثــة، وأكــدوا أهنــا تتــيح    

ــةفرصــة لتحقيــق االســتقرار يف   ــة مجهوري . الكونغــو الدميقراطي
ــه البــد وأن يتقيــد مجيــع املــوقعني علــى اتفــاق     كمــا أكــدوا أن

. وأكـد عـدة   جب خطيت فض االشـتباك بالتزاماهتم مبولوساكا 
متكلمني على أمهيـة احلـوار بـني األطـراف الكونغوليـة، وعلـى       
أمهية قـرار احلكومـة بالسـماح لألحـزاب السياسـية باملشـاركة       

ــة      ــى أمهي ــتكلمني عل ــه. وأكــد عــدد مــن امل النشــاط إنعــاش في
__________ 

  )١١(  S/PV.4323 ١٠إىل  ٣، الصفحات. 

 .١٢إىل  ١٠الصفحات  نفسه، املرجع  )١٢(  

ــا بضــعة      ــة. ودع ــو الدميقراطي ــة الكونغ االقتصــادي يف مجهوري
وضع حد لالستغالل غري القـانوين للمـوارد    متكلمني أيضا إىل

. كمــا رحــب عــدة الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــةالطبيعيــة يف 
إلعطـاء دفعـة لعمليـة     اجمللسمتكلمني باجلهود اليت بذلتها بعثة 

السـالم يف بورونــدي، وكـذلك جبهــود رئـيس جنــوب أفريقيــا    
  السابق، نلسون مانديال، ميسر عملية السالم يف بوروندي.

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إن    ال ممثل مجهورية وق  
البعثة قد وجهت رسالة قوية نقلت عزم جملس األمن احلقيقـي  
ــة الســالم، ووضــع حــد      ــدما يف عملي اجلمــاعي علــى املضــي ق

بلــــده، والنظــــر يف مســــألة االنتــــهاكات  ‘‘لنـــهب ثــــروات ’’
اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان والقـــانون اإلنســـاين الـــدويل الـــيت  

بدايــة   أراضــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة منــذ ترتكــب يف
العــدوان. وأكــد أنــه قــد حــان الوقــت لــيعلن جملــس األمــن أن  

حدود ما هو حمتمل، وأنـه يـتعني علـى    احلرب العدوانية فاقت 
القوات احملتلة أن تعود إىل أوطاهنا. وأكد أنه ال بـد مـن تقـدمي    

ــدا املســؤولة عــن    ــدا وروان ــدي وأوغن ب هــرو ســلطات بورون
ــن الكونغــوليني  إىل العدالــة.   وأخــريا، أعــرب عــن    اآلالف م

تأييده التام لفكـرة عقـد مـؤمتر دويل بشـأن السـالم واألمـن يف       
  .)١٣(منطقة البحريات الكربى

أهـم هيئـة تابعـة    ’’وصـول  أن وأشـار ممثـل روانـدا إىل      
عــزز مــن جديــد اتفــاق  قــد إىل أرض امليــدان ‘‘لألمــم املتحــدة

 علـى حتقيقـه بنجـاح.    اه عزمـ يـ موقع ىطـ لوساكا للسـالم، وأع 
القـــوات ’’ومـــع ذلـــك، فـــإن نــــزع الســـالح وفـــض اشـــتباك  

، اليت تشـمل الـذين خططـوا ونفـذوا اإلبـادة اجلماعيـة       ‘السلبية
نتراهــاموي والقــوات املســلحة   اإلميليشــيا ’’أي  –يف روانــدا 

ــراب     ــى التـ ــاوة علـ ــا حبفـ ــابقة، الـــيت ُرحِّـــب هبـ ــة السـ الروانديـ
، مـــا زاال ضـــروريني. ‘‘ن نظــام موبوتـــو الكونغــويل منـــذ زمـــ 

وأكـد  وتلك القوات سـتظل عقبـة مـا مل يـتم السـيطرة عليهـا.       
__________ 

 .١٧إىل  ١٢الصفحات  نفسه، املرجع  )١٣(  
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ــه جيــب أن يتوقــف   ــدعم الــيت تقــدم إىل تلــك   أن كــل أنــواع ال
  .)١٤(القوات

ســـروره ملالحظـــة أن وأعـــرب ممثـــل بورونـــدي عـــن    
اجمللس متكن يف هناية املطـاف مـن االسـتماع إىل البيانـات الـيت      

وسـيط وقـادة آخـرون يف منطقـة الـبحريات الكـربى       أدىل هبا ال
بشـــأن خطـــر احلـــرب الكاملـــة يف بورونـــدي بســـبب امتـــداد  

اجمللــس وقــال إن  احلــرب مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. 
مـن إدراك أن   املتمـردين متكن يف سياق حمادثاتـه مـع جممـوعيت    

ال توليــان وقــف إطــالق النــار أي أولويــة يف  اجلمــاعتنيهــاتني 
يتبني فقـد قـال إنـه سـ    أما فيما يتعلق بدور املنطقـة،   ا.خططهم

ــدمي     ــة بتقــ ــزم يف احلقيقــ ــراف تلتــ للمجلــــس أن بعــــض األطــ
املساعدة، يف حني ال يزال البعض اآلخر مترددا ويكرر القـول  

نه ال توجد خروقات أو عمليـات عبـور علـى طـول احلـدود      إب
ــدي.  ــع بورون ــاد أن  م ــدي   وأف ــدان اجملــاورة لبورون بعــض البل

ــالرغم مــن أهنــا    تن تــهج ســلوكا ينــاقض روح اتفــاق الســالم، ب
  ، فقدشاركت يف تقدميه. ولذلك

 للحصـول علـى  ن يتصـرف دون إبطـاء   ألاجمللـس   دعا  
ال  ااجملموعـات املسـلحة تفيـد بأهنـ    والبلـدان   تلـك إجابات مـن  

أن تتعاون مع احلكومـة لتسـوية قضـايا األمـن علـى طـول       وبد 
فـرض جـزاءات فوريـة    يـده ل وأعرب عـن تأي  احلدود املشتركة.

علـى   ،املسلحة وعلـى مـن يقـدمون الـدعم هلـا      اجلماعاتعلى 
  .)١٥(يف عملييت أروشا ولوساكا النحو املتوخى

عــن خيبـــة أملـــه ألن بعـــض   وأعــرب ممثـــل جامايكـــا   
ــة      ــة مــن عملي الوفــود قــد اســتغلت هــذه املرحلــة البالغــة األمهي
ق الســـالم إلبـــداء نزوعهـــا للحـــرب بـــدال مـــن التمـــاس الطـــر

__________ 

 .١٨و ١٧الصفحتان  نفسه، املرجع  )١٤(  

 .٢٤إىل  ٢٢الصفحات  نفسه، املرجع  )١٥(  

ــة املتحـــدة    ــة؛ وأيـــده يف ذلـــك ممـــثال اململكـ للنـــهوض بالعمليـ
  .)١٦(وأيرلندا

قــررت إىل أنــه يف حــني  وأشــار ممثــل اململكــة املتحــدة  
 اجمللــسفــإن بعثــة  ا،اتفــاق لوســاكســتنفذ كــل األطــراف أهنــا 

تلميحات من كـل هـذه األطـراف حـول      إىل استمعت أيضا’’
وأكـد   .‘‘ملصـلحتها  الكيفية اليت تريد هبـا التـأثري علـى االتفـاق    

األطـراف مغريـات يف أن تنتـزع مزايـا مـن      أنه يف حني سـتجد  
اجملتمـع   ، فـإن مراحل التنفيذ القادمة حلساب مصاحلها الفرديـة 

ســــتثمر، سياســــيا ي نأل لــــن يكــــون علـــى اســــتعداد الـــدويل  
ــة   ــاواقتصــاديا، يف تلــك املنطق ــها مل  م ــع كل  .االســتقرارب تتمت

طــرف إىل حتقيــق مصــاحله ال فائــدة مــن أن يســعى فــ ،ولــذلك
وفيما علــى حســاب جريانــه أو علــى حســاب املنطقــة برمتــها.  

 وقـال إن  ،‘‘باكتئـاب ’’شـعر  يتعلق ببوروندي، أشار إىل أنـه ي 
يسـهم كمـا ينبغـي يف     أو احلكومـة  مـن األطـراف   ما مـن أحـد  
  .)١٧(عملية السالم

 /مــــايوأيار ١٤املعقــــودة يف  )١٨(٤٥٣٢ويف اجللســــة   
ــسأدرج ، ٢٠٠٢ ــة   يف اجملل ــر بعث ــه تقري  جملــس جــدول أعمال
 ٢٧املوفـــدة إىل منطقـــة الـــبحريات الكـــربى يف الفتـــرة  األمـــن
ــايوأيار ٧إىل  /أبريلنيســان ــة،   .)١٩(٢٠٠٢ /م وأشــارت البعث

__________ 

  )١٦(  S/PV.4323 (Resumption 1) جاماي ٢، الصفحة)   كـا)؛ والصـفحة
 (أيرلندا). ١٤(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ٣

 .٤و ٣الصفحتان  نفسه، املرجع  )١٧(  

علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف  لإلطـالع   )١٨(  
، ١٠احلالــة ، اخلــامس، اجلــزء األولهــذه اجللســة، انظــر الفصــل 

 ٣٦إىل  ٢٧احلـاالت اخلاصـة املتعلقـة بتطبيـق املـواد      ب يتصلفيما 
 .النظام الداخلي املؤقتمن 

  )١٩(  S/2002/537  وS/2002/537/Add.1  ــمن ــيت تتضـ ــل  ، الـ ــة غُفـ ورقـ
املؤمتر الدويل املعين بالسلم واألمن والدميقراطية والتنمية “معنونة 

 حماوريــهقــدمها جملــس األمــن إىل ” يف منطقــة الــبحريات الكــربى
صــدر يف  ابالغــ، وخــالل بعثتــه إىل منطقــة الــبحريات الكــربى    

ــذ     ــة بتنفي ــة السياســية املعني ــام االجتمــاع املشــترك بــني اللجن اختت
اتفـــاق لوســـاكا لوقـــف إطـــالق النـــار يف مجهوريـــة الكونغـــو       
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ــا، إىل  ــاكا يف تقريرهـ ــاق لوسـ ــراف اتفـ ــلت  أن أطـ ــد واصـ ، قـ
مبساعدة من بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو      

وتقــدمت  تقــدم يف تطبيــق عمليــة الســالم، الدميقراطيــة، حتقيــق
 يف ذلــك مبــابعــدة توصــيات هتــدف إىل تيســري عمليــة الســالم، 

انسـحاب مجيـع القـوات األجنبيـة     إنشاء منطقة عازلة لتشجيع 
. وفيمـا يتعلـق ببورونـدي، أشـارت البعثـة إىل      بصـورة منتظمـة  

استمرار القتال رغـم حـدوث أشـكال مـن التحسـن. وقـدمت       
  ات لتعزيز عملية السالم.  البعثة عدة توصي

ويف اجللســـة نفســـها، أدىل ببيانـــات ممثلـــو بورونـــدي   
وفرنســـا وروانـــدا وجنـــوب  الكونغـــو الدميقراطيـــة مجهوريـــةو

  واململكة املتحدة. )٢٠(أفريقيا وأسبانيا
ورحب معظم املـتكلمني بالنتـائج الـيت خلصـت إليهـا        

وأعربـوا  البعثة وبالتقدم احملرز يف حوار األطـراف الكونغوليـة،   
 مجهوريــة عــن تأييــدهم لتوصــيات البعثــة بالنســبة لكــل مــن       

  وبوروندي على حد سواء. الكونغو الدميقراطية
وعــرض ممثــل فرنســا تقريــر البعثــة الثالثــة الــيت يوفــدها   
إىل املنطقة، وأشار إىل أمهيـة عـدة تطـورات، مـن بينـها       اجمللس

ــة، وأكــد أن إنشــاء    حكومــة انســحاب مجيــع القــوات األجنبي
ــة يف كينشاســا  و ــة انتقالي مســاعدة ال يقتصــر علــى حــدة وطني

، ولكنـه سيسـاعد بعثـة    رواندا على التصدي ملشـكلتها األمنيـة  
أيضـا   الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة يف  املتحـدة  األمـم منظمة 

على االضطالع مبهامها على حنـو أفضـل. ورأى أنـه مت إحـراز     
ــق    ــا يتعلــ ــة. وفيمــ ــالم هشــ ــة الســ ــدم، وإن ظلــــت عمليــ  تقــ
ببوروندي، أكـد أنـه جيـب أوال وقـف أعمـال القتـال. وثانيـا،        
أن تنفيذ اإلصالحات خالل الفترة االنتقالية هـذه أمـر ال غـىن    

__________ 

الدميقراطيــة، وبعثــة جملــس األمــن إىل منطقــة الــبحريات الكــربى، 
 .٢٠٠٢أيار/مايو  ٢املعقود يف لواندا يف 

يسـلندا وبلغاريـا وتركيـا    وأ إستونياو األورويببالنيابة عن االحتاد   )٢٠(  
واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص والتفيــا      

  وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا.

. وشــدد أخــريا علــى مــع وقــف إلطــالق النــار أو بدونــه ، عنــه
  .)٢١(ضرورة توفر مساعدات من اجملتمع الدويل

مبشـاركة   الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة ورحب ممثل   
الوثيقة، وإن أكد على أن اجملتمع الدويل جيب أن يـويل   اجمللس

ــام ــو   نفــــس االهتمــ ــة الكونغــ ــادية جلمهوريــ ــة االقتصــ للتنميــ
ــبحريات الكــربى    ــة ال ــدان منطق ــة وبل ــع  الدميقراطي ، عقــب أرب

ضد بلده. وقال إنه ال ميكـن   ‘‘احلرب العدوانية’’سنوات من 
توطيــد عمليــة الســالم دون تــوفر دعــم اقتصــادي، فضــال عــن  

  .)٢٢(لنشاط الثنائي واملتعدد األطرافا
قد ركز اهتمامه على  اجمللسورحب ممثل رواندا بأن   
األساسية اليت دفعت رواندا إىل التـدخل عسـكريا يف    األسباب

مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب حقها الطبيعي يف الـدفاع  
غـري أنـه    من ميثاق األمم املتحـدة.  ٥١املشروع مبوجب املادة 

اتفـــاق لوســـاكا للســـالم لـــو نفـــذ جبميـــع ذلـــك أن  أكـــد مـــع
 يخمططـ ’’ لـو أن عناصره، لكـان مـن شـأنه أن يطمـئن روانـدا      

حيظـــون  مـــا عـــادوا ‘‘اإلبـــادة اجلماعيـــة يف روانـــدا ومـــرتكيب
بالدعم السياسي والعسكري واملادي واملايل الـذي حيظـون بـه    

مت تسـرحيهم وإعـادة    الكونغو الدميقراطية، وإذا مـا  مجهوريةيف 
جيـــب اعتبـــار مجيـــع الشـــركاء    كمـــا أكـــد أنـــه    إدمـــاجهم.

  .)٢٣(الكونغوليني يف احلوار بني األطراف الكونغولية متساوين
إزاء خــروج وأعــرب ممثــل جنــوب أفريقيــا عــن قلقــه     

وعـن  ) ٢٠٠٠( ١٢٩١جملس األمن على ما يبدو عـن القـرار   
ميكـن   )٢٤(مـن التقريـر   ٢٣ألن الفقـرة   اتفاق لوسـاكا،  مقاصد

__________ 

  )٢١(  S/PV.4532 ٧إىل  ٢، الصفحات. 

  .١٣إىل  ٩الصفحات  نفسه، املرجع  )٢٢(  
  .١٥ و ١٤الصفحتان  نفسه، املرجع  )٢٣(  
ــها، )، يفS/2002/537مــن التقريــر ( ٢٣تــنص الفقــرة   )٢٤(    جانــب من

وتثق البعثة بأنـه، وفقـا لـآلراء الـيت أعربـت عنـها       ‘‘على ما يلي: 
ــر     ــة وحركــة حتري ــإن حكومــة اجلمهوري ــها، ف اجلهــات الــيت قابلت
الكونغـــو والتجمـــع الكونغـــويل مـــن أجـــل الدميقراطيـــة (غومـــا) 
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ــم  ــها أنأن ُيفهــ ــوار   منــ ــة يف احلــ ــلحة الثالثــ ــراف املســ األطــ
الكونغويل ميكن أن تتوصل وحدها إىل اتفـاق مث تفرضـه علـى    

ــو   ــلحة يف الكونغـ ــري املسـ ــات غـ ــد أن الاجملموعـ ــر . وأكـ عناصـ
ــة اخلمســـة ل ــا بـــني األطـــراف الكونغوليـ ــوار فيمـ وهـــي  - لحـ

والتجمــع الكونغــويل مــن  ،كومــة، وحركــة حتريــر الكونغــواحل
واجملتمـع   ،غـري املسـلحة   واجلماعـات طية (غوما)، أجل الدميقرا

  .)٢٥(عامل على قدم املساواةينبغي أن ُت - املدين
ــة        ــة االنتقالي ــدي إن ســجل احلكوم ــل بورون ــال ممث وق

اليت أنشئت يف بلـده قبـل سـتة أشـهر كـان إجيابيـا بوجـه عـام.         
ــت هشــة، نتيجــة         ــا زال ــة الســالم م ــه أضــاف أن عملي ــري أن غ

ف والفقــــر املــــدقع الــــذي أصــــاب  الســــتمرار أعمــــال العنــــ
  .)٢٦(السكان
مـن   ٢٣تعلق بـالفقرة  وأشار ممثل فرنسا إىل أنه فيما ي  

ــر، ال ــإنتقري ــاق      ف ــنص اتف ــاً ب ــاً دقيق ــزم التزام جملــس األمــن يلت
غـري أنـه أكـد أيضـا أن احلالـة متـر        لوساكا لوقف إطالق النار.

خطـر تبلـور كتلــتني   ’’وتنطـوي علـى    مبرحلـة دقيقـة نوعـاً مـا،    
ؤدي يـ ميكـن أن   هارضتني غـري متسـاويتني يف احلجـم ولكنـ    متع

وقد دفـع ذلـك اخلطـر البعثـة إىل التأكيـد       .‘‘إىل خطر التقسيم
إجـراء االتصـاالت علـى حنـو      تشـجيع من املستصـوب   على أن

التوفيـق بـني اآلراء والتوصـل    مـن أجـل    مباشر ويتسـم بـالتكتم  
 اجملتمــــع املــــدينبطبيعــــة احلــــال يشــــمل  ،إىل اتفــــاق شــــامل
  .)٢٧(واألحزاب السياسية

__________ 

ستواصــل حمادثاهتــا هبــدف التوصــل إىل اتفــاق شــامل جــامع مبــا    
ف إطالق النار. وميكـن بعـد ذلـك    يتمشى مع اتفاق لوساكا لوق

أن يقــــوم املشــــاركون يف احلــــوار بــــني األطــــراف الكونغوليــــة  
بالتصــديق علــى هــذا االتفــاق يف وجــود امليسِّــر احملايــد الســري        

  ’’.كوتوميلي ماسريي
  )٢٥(   S/PV.4532 ١٥إىل  ١٣، الصفحات.  
  .١٧الصفحة  نفسه، املرجع  )٢٦(  
  .١٩الصفحة  نفسه، املرجع  )٢٧(  

وجــود وقـال ممثـل اململكـة املتحـدة إنــه علـى ثقـة مـن          
ــراع يف      ــوية الصـ ــوب تسـ ــدم صـ ــراز تقـ ــة إلحـ ــة حقيقيـ فرصـ
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ويف منطقــة الــبحريات الكــربى  
إذا أمكن للحوار فيما بني األطـراف الكونغوليـة أن ينتـهي إىل    

 ١٢٩١هــداف القــرار  هنايــة تتناســب مــع اتفــاق لوســاكا وأ    
وشـدد علـى ضـرورة حشـد      ) وما تاله مـن قـرارات.  ٢٠٠٠(

، وعــدم االكتفــاء التــأثري وراء التوصــل إىل إجنــاح احلــوار كــل 
  .)٢٨(‘‘بتأييد العبارات البليغة املكتوبة يف القرارات’’

ــؤرخ  ــرر املـ ــرين ٢٠املقـ ــاين/نوفمرب تشـ  ٢٠٠٣ الثـ
  بيان من الرئيس): ٤٨٦٥(اجللسة 

ــة   ــودة يف  )٢٩(٤٨٦٥ يف اجللســــ ــرين  ٢٠املعقــــ تشــــ
يف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٣الثــاين/نوفمرب 

ــني ــام األم ــؤرخ  الع ــاين/نوفمرب تشــرين ١٧امل ــن  ٢٠٠٣ الث ع
األعمال التحضريية لعقد مـؤمتر دويل بشـأن منطقـة الـبحريات     

أن الــدعوة الــيت ، يف تقريــره، العــام األمــني. وأكــد )٣٠(الكــربى
من لعقد مؤمتر دويل بشـأن منطقـة الـبحريات    وجهها جملس األ
بــأن املشــكالت الداخليــة يف  علــى االعتــراف الكــربى تنطــوي

تــرابط الشــديد بــني ســكان  املنطقــة ميكــن أن تنتشــر بســبب ال 
، وهــو مــا املنطقــة مــن النــواحي االجتماعيــة والثقافيــة واللغويــة
الغــرض مــن جيعــل مــن الضــروري تــبين هنــج إقليمــي. ويتمثــل  

الـــذي ُيعقـــد بشـــراكة بـــني األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد  املـــؤمتر، 
ــؤدي إىل اجلمــع بــني زعمــاء     األفريقــي، يف ــة ت ــدء يف عملي الب

اتفــاق علــى   بلــدان منطقــة الــبحريات الكــربى للتوصــل إىل    
جمموعــة مــن املبــادئ، ووضــع بــرامج عمــل خمتــارة والبــدء يف    

__________ 

  .٢٠و ١٩الصفحتان  نفسه، رجعامل  )٢٨(  
لإلطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف    )٢٩(  

، فيمــا يتصــل الرابــع، اجلــزء العاشــرهــذه اجللســة، انظــر الفصــل  
  .بتفسري أو تطبيق أحكام الفصل السادس من امليثاق

  )٣٠(  S/2003/1099.  
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ــة املســاعدة يف إهنــاء    ــربامج، بغي ــذ تلــك ال دورة الصــراع  تنفي
ن اســتدامة الســالم واالســتقرار واألمــن والدميقراطيـــة     وضــما 

ــة يف ــها. ومــن شــأنه أيضــا   والتنمي وضــع إطــار  املنطقــة بكامل
إقليمــي يســهل اعتمــاد وتنفيــذ ميثــاق بشــأن حتقيــق االســتقرار  

لــيس حــدثا يقــع ملــرة  . وأشــار إىل أن املــؤمتر واألمــن والتنميــة
ان البلـد  واحدة ولكنه عملية تتـألف مـن عـدة مراحـل، وحـث     

أجـل وضـع    األساسية على أن تركِّز على أولويـات املـؤمتر مـن   
  سياسات وبرامج ومشاريع وأنشطة حمددة وممكنة.

ــات     ــاء اجللســة، أدىل ببيان ــام األمــنيوأثن ، ومعظــم الع
، وممثلـــو إيطاليـــا (بالنيابـــة عـــن االحتـــاد     )٣١(اجمللـــسأعضـــاء 
ريقـي)  وموزامبيق (بالنيابة عن رئاسة االحتاد األف )٣٢(األورويب)

ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، وكــذلك املبعــوث اخلــاص لــرئيس  
ــل اخلــاص      ــبحريات الكــربى واملمث ــة ال االحتــاد األفريقــي ملنطق

  ملنطقة البحريات الكربى. العام ألمنيل
وأعرب معظم املتكلمني عن تأييدهم القوي للمـؤمتر،    

ووافقــوا علــى ضــرورة إتبــاع هنــج إقليمــي ملعاجلــة األزمــة الــيت  
على منطقة البحريات الكربى. وأعربوا عن أملـهم يف أن   تؤثر

ــد املكاســـب الـــيت حتققـــت يف     ــؤمتر يف توطيـ ــد املـ ــاعد عقـ يسـ
 الكونغــو الدميقراطيــة  مجهوريــةعمليــات الســالم األخــرية يف   

ــؤمتر      ــاح املـ ــتكلمني أن جنـ ــن املـ ــدد مـ ــد عـ ــدي. وأكـ وبورونـ
أعمـال   سيتوقف على اختاذ تـدابري ملموسـة تضـمن منـع عـودة     

ــتقبل.  العنـــ ف وعـــدم االســـتقرار واجلرميـــة يف املنطقـــة يف املسـ
بعملـه   اجمللـس ورحب عدة متكلمني بالدور الذي يضـطلع بـه   
 السـالم  حفظيف املنطقة، وأعربوا عن تأييدهم ملختلف بعثات 

وغريها من البعثات املوجودة يف امليدان. كمـا أشـار عـدد مـن     

__________ 

  ببيان. املتحدة الوالياتمل يدل ممثل   )٣١(  
ــن   ان  )٣٢(   ــان كــل م ــدا  و وأيســلنداإســتونيا ضــم إىل البي ــا وبولن بلغاري

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

للمــؤمتر،  املــتكلمني إىل ضــرورة تقــدمي الــدعم املــايل الكــايف     
  ودعوا املاحنني إىل تقدميه يف الوقت املناسب.

وأكـد بضـعة مـتكلمني أن املشـاركة يف اجلولــة األوىل       
 للمؤمتر ينبغي أن تكون مفتوحـة جلميـع الـدول اجملـاورة، وأنـه     
جيــب عــدم اســتبعاد احلكومــات الــيت لــديها رغبــة مشــروعة يف 

  .)٣٣(املشاركة يف املؤمتر
ئيس االحتاد األفريقي ملنطقـة  وأشار املبعوث اخلاص لر  

البلـدان السـتة الرئيسـية    رغـم اتفـاق    البحريات الكربى إىل أنـه 
، مل  وطنيـة على تعيني منسـقني وطنـيني وتشـكيل جلـان حتضـري     

. تفاصـيل كاملـة  تقـدمي  سوى بلد واحد أو بلـدين مـن   يتمكن 
اإلقليميـة  ولذلك، فقد ال يتسىن عقد االجتماعات التحضـريية  

ظــم البلــدان األساســية الســتة عــن تقــدمي      بســبب إحجــام مع 
  .)٣٤(مسامهاهتا
وأشــار املمثــل اخلــاص لالمــني العــام ملنطقــة الــبحريات   

ــربى إىل أن دور  ــسالكـ ــن جملـ ــم  األمـ ــة يف  يتسـ ــة حيويـ بأمهيـ
التحضـــري للمـــؤمتر وعقـــده، ويف تـــوفري التوجيـــه السياســـي يف 
عمليــة املــؤمتر، ويف مــنح الــدعم الدبلوماســي الضــروري، ويف   

  .)٣٥(اجملتمع الدويل لدعم املؤمتر حشد
ــة عــن      ــان بالنياب ــرئيس ببي ويف اجللســة نفســها، أدىل ال
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣٦(اجمللس

 تشــرين ١٧املــؤرخ  العــام األمــنيتقريــر  يرحــب ويؤيــد بقــوة  
  ؛٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب

 رعلى أمهية مشاركة مجيع الـدول املعنيـة يف املـؤمت    أيضاُيشدد   
  بشأن منطقة البحريات الكربى؛

__________ 

  )٣٣(  S/PV.4865 ــفحتان ــفحتان  ١٩و ١٨، الصـ ــا)؛ والصـ  ٢٩(فرنسـ
  يا).(أملان ٣٢إىل  ٣٠(الكامريون)؛ والصفحات  ٣٠و

  .١٣إىل  ١١الصفحات  نفسه، املرجع  )٣٤(  
  .١٨إىل  ١٥الصفحات  نفسه، املرجع  )٣٥(  
  )٣٦(  S/PRST/2003/23.  
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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).


