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 تقبــل أن تكــون أن مصــر ال. وكــرر االمتثــال ملطالــب اجمللــس
ــوداين، أو أن ت   ــعب السـ ــاحل الشـ ــاس مبصـ ــزوراء املسـ ــن  ديـ مـ

تلحــق األذى بســالمة تــه اليوميــة أو حيامعاناتــه االقتصــادية يف 
احلكومــة الســودانية . وقــال إن بلــده يطالــب  ة أراضــيهحــدوو

منتصــف   حــىت بانتــهاز املهلــة اإلضــافية الــيت منحهــا اجمللــس     
ــاينالتشــرين  ــادم  /ث ــوفمرب الق ــول حبســن    لن ــز معســول الق تعزي

املقبلــة بتطــورات  حلــةأن تــأيت املر. وأعــرب عــن أملــه األفعــال
ــليم املتـــه علـــى إجيابيـــة  ــليم املعلومـــات مســـتوى تسـ مني وتسـ

 املتوفرة عنهم، أو قطع كافـة الصـالت بالتنظيمـات اإلرهابيـة،    
  .)٦١(مساس مبصاحله يسلم شعب السودان من أي حىت

__________ 

  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦١(  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى -  ١٠    
  األولية اإلجراءات    

  
 ١٩٩٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١املقـــرر املـــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٧٠٨(اجللسة 
 ٢٤ تشـرين األول/أكتـوبر و   ١٤برسالتني مـؤرختني    

مــوجهتني، علــى التــوايل، إىل    ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  
ــن   ــس األم ــيس جمل ــدالع    )١(رئ ــس بان ــام اجملل ــغ األمــني الع ، أبل

األعمال العدائية يف شرق زائري وتدهور األحـوال هنـاك. ففـي    
ة مقاطعــة كيفــو اجلنوبيــة، انــدلعت األعمــال العدائيــة يف منطقــ 

بنيــامولنغ الناطقــة بلغــة روانــدا، والــيت تضــم كــال مــن اهلوتــو    
والتوتســي، وإن كانــت غالبيــة الســكان مــن التوتســي. وكــان 
هؤالء يقيمـون بالفعـل يف هـذه املنطقـة عنـدما أصـبحت زائـري        

ــام   ــتقلة يف عـ ــام ١٩٦٠مسـ ــى  ١٩٧٢. ويف عـ ــلوا علـ ، حصـ
 اجلنسية الزائريية، شأهنم شـأن كـل مـن كـانوا يعيشـون داخـل      
حدود زائري. ولكـن بعـد ذلـك صـدر قـانون للجنسـية يف عـام        

سحب منهم هذا املركز، ولكن هـذا القـانون مل ينفـذ     ١٩٨١
. وقـد أدى الضـغط علـى    ١٩٩٦حىت الشهور األوىل من عام 

مجاعــة بنيــامولنغ لكــي يبــارحوا زائــري ويرحلــوا إىل روانــدا إىل 
ــلحة الزائري    ــوات املسـ ــة بـــني القـ ــال العدائيـ ــاعد األعمـ ــة تصـ يـ

ــي، وإىل وقـــوع هجمـــات علـــى خميمـــات    ومجاعـــات التوتسـ
__________ 

  )١(   S/1996/875  وS/1996/878.على التوايل ،  

الالجـــئني، وتزايـــد التـــوتر بـــني روانـــدا وزائـــري، ومشـــل ذلـــك 
تبــــادالت للــــنريان باألســــلحة الثقيلــــة عــــرب احلــــدود، وقيــــام 
ــاد      ــادل االهتامــات. وقــد أســفر ذلــك عــن ازدي احلكــومتني بتب

ـــ     ٣٠٠ ٠٠٠احلالــة اإلنســانية تفاقمــا. فكــان هنــا مــا يقــدر ب
ــ ــري،   شـ ــافو يف زائـ ــريا وبوكـ ــنطقيت أوفـ ــون يف مـ خص يتحركـ

الواقعتني على حدود رواندا وبوروندي، أمام تصاعد القتـال.  
مــــن  ١٤٣ ٠٠٠ -الجــــئ  ٢٢٠ ٠٠٠وقــــد ضــــم هــــؤالء 

فـروا مـن املخيمـات يف     -مـن روانـدا    ٧٥ ٠٠٠بوروندي و 
 ١٩٩٦تشرين األول/أكتـوبر   ٢٠و  ١٩هناية األسبوع يومي 
م إىل أن هذه احلالـة املتـدهورة تتطلـب منـه     وخلص األمني العا

أن يبذل مساعيه احلميدة من أجـل مسـاعدة حكومـة زائـري يف     
مواجهة النواحي السياسية واألمنية للمشاكل القائمة يف اجلـزء  
الشــرقي مــن البلــد ملــا تســببه هــذه املشــاكل مــن هتديــد للســلم  
 واألمن يف املنطقة، وكـذلك ألثرهـا السـليب علـى اجلهـود الـيت      
تبذهلا األمم املتحدة بالفعـل، بنـاء علـى طلـب هـذه احلكومـة،       
مــن أجــل تــوفري املســاعدة يف االنتخابــات املزمــع إجراؤهــا يف   

ــام  ــباب   ١٩٩٧عــ ــدي لألســ ــاق يف التصــ ــال إن اإلخفــ . وقــ
اجلذريــة للصــراع يف منطقــة الــبحريات الكــربى، مــن النــواحي 

أخـرى   السياسية واالقتصـادية واألمنيـة، قـد أطلـق العنـان مـرة      
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لتصاعد كبري يف العنف واملعاناة البشرية قـد يفلـت زمامـه مـن     
  اليد ما مل تتخذ إجراءات عاجلة على الفور الحتواء الوضع.  

ــة    ــودة يف ٣٧٠٨ويف اجللســــــ ــرين  ١، املعقــــــ تشــــــ
، وفقا للتفاهم الذي كان قـد مت التوصـل   ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

ــابقة، أدرج اجمللـــس ا  ــاورات اجمللـــس السـ ــه يف مشـ ــالة إليـ لرسـ
ــون     ــد املعن ــام والبن ــة  ”املوجهــة مــن األمــني الع ــة يف منطق احلال

يف جـــدول أعمالـــه. مث دعـــا الـــرئيس    “ الـــبحريات الكـــربى 
(إندونيســيا) ممثــل زائــري، بنــاء علــى طلبــه، إىل املشــاركة يف       

  املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.  
ويف اجللســـة نفســـها، وجـــه الـــرئيس اهتمـــام أعضـــاء   

 ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣س إىل رســالة مؤرخــة اجمللــ
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل روانــدا، حييــل هبــا    
ــري      ــامولنغ يف زائ ــاء بني ــاريخ أبن ــة وت مــوجزا خمتصــرا عــن خلفي
ــرق     ــة يف شـ ــوء األزمـ ــيت أدت إىل نشـ ــة الـ ــداث اجلاريـ واألحـ

 ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥، ورســالة مؤرخــة )٢(زائــري
ىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم أليرلنـدا حييـل   موجهة إ

هبــا إعالنــا أصــدره االحتــاد األورويب بشــأن احلالــة يف كيفــو       
. ووجه الرئيس االهتمـام أيضـا إىل رسـالته املؤرخـة     )٣(اجلنوبية

ــوبر   ٢٥ ــرين األول/أكتـــ ــني   ١٩٩٦تشـــ ــة إىل األمـــ املوجهـــ
د اطلعـوا  ، اليت يبلغـه فيهـا بـأن أعضـاء جملـس األمـن قـ       )٤(العام

على احلالة يف زائري وأهنم يؤيدون إيفاد بعثة مسـاع محيـدة إىل   
  زائري.

باسـم   نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل    ويف اجللسة  
  :)٥(اجمللس

__________ 

  )٢(  S/1996/869.  
  )٣(  S/1996/886. 

  )٤(  S/1996/876.  
  )٥(  S/PRST/1996/44.  

ــة يف        ــدهور احلال ــالغ إزاء ت ــه الب يعــرب جملــس األمــن عــن قلق
ــبحريات الكــربى، وخباصــة يف شــرق زائــري، وإزاء مــا يلحقــه     منطقــة ال

القتـال مـن أثـر بسـكان املنطقـة، ويـدين مجيـع أعمـال العنـف.           استمرار
ــن       ــى احلاجــة امللحــة إىل تصــرف شــامل ومنســق م ويشــدد اجمللــس عل

  جانب اجملتمع الدويل ملنع أي تصعيد جديد لألزمة هناك.
ويطالب اجمللس بوقف إطالق النار على الفور، وبوقف مجيـع    

س جبميـع الـدول أن حتتـرم    أعمال القتال يف املنطقـة متامـا. ويهيـب اجمللـ    
ــا اللتزاماهتــا مبوجــب      ــة، وفق ــدول اجملــاورة وســالمتها اإلقليمي ســيادة ال

يف هـذا الصـدد، مجيـع األطـراف      ،ميثاق األمم املتحـدة. وحيـث اجمللـس   
على االمتناع عن استخدام القوة وعن شن الغارات عرب احلـدود وعلـى   

  الدخول يف مفاوضات.
دتني مــن األمــني العــام إىل رئــيس وبــالنظر إىل الرســالتني الــوار  

اجمللس واملعلومات الواردة مـن مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون       
الالجئني، واألمني العـام املسـاعد حلقـوق اإلنسـان عـن احلالـة يف شـرق        
زائـري، يشــعر اجمللـس بقلــق خــاص إزاء احلالـة اإلنســانية ومـا يــنجم عــن     

 واملشردين. وهـو يؤيـد   ذلك من عمليات نزوح واسعة النطاق لالجئني
متاما اجلهود اليت تبذهلا املفوضة السامية والوكاالت اإلنسـانية مـن أجـل    
ــع األطــراف يف املنطقــة إىل      ــدعو اجمللــس مجي ــاة. وي التخفيــف مــن املعان
ــال      ــة بإيصـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــانية واملنظمـ ــاالت اإلنسـ ــماح للوكـ السـ

يــع الالجــئني، املســاعدات اإلنســانية إىل احملتــاجني، وضــمان ســالمة مج 
وكــذلك ضــمان أمــن مجيــع أفــراد املنظمــات اإلنســانية الدوليــة وحريــة  
تنقلهم. ويؤكد اجمللـس علـى احلاجـة امللحـة إىل حتقيـق عـودة الالجـئني        
الطوعية إىل أوطاهنم وإعادة توطينهم بصورة منظمة، وعودة املشردين، 

  هلذه العناصر من أمهية بالغة الستقرار املنطقة.  ملا
اجمللــس مــع األمــني العــام يف أن احلالــة يف شــرق زائــري    ويتفــق  

تشكل هتديدا خطريا لالستقرار يف منطقة البحريات الكربى. وهو على 
ــأن املشــاكل املعقــدة القائمــة ال ميكــن أن حتــل إال مــن خــالل      اقتنــاع ب
إجراء حوار مبكر وموضوعي. وحيث اجمللس حكومـات بلـدان املنطقـة    

وار دون مزيد من التأخري عمال على إزالة على السعي إىل بدء ذلك احل
التــوتر. ويطلــب اجمللــس إىل مجيــع دول املنطقــة هتيئــة الظــروف الالزمــة  
إلجناد حل سريع وسلمي للرتاع، والكف عن أية أعمال ميكن أن تزيد 
احلالة تفاقما. ويف هذا الصدد، يرحب اجمللـس جبميـع اجلهـود اإلقليميـة     

ــوتر يف  ــة الت ــة إىل إزال املنطقــة، وخصوصــا اإلعــالن عــن اجتمــاع    الرامي
ــده يف   ــرر عقــ ــة املقــ ــاء املنطقــ ــاين/نوفمرب  ٥زعمــ ــرين الثــ  ١٩٩٦تشــ

  نريويب.  يف
األمــني العــام بإيفــاد  ويؤيــد اجمللــس متامــا املبــادرة الــيت اختــذها   

ىل منطقة البحريات الكربى للتشاور مع مجيع األطراف مبعوث خاص إ
لة بـالرتاع احلـايل، والقيـام علـى وجـه      املعنية من أجل تبني الوقائع املتصـ 

السرعة بوضع خطة إلزالة التوتر وإقرار وقـف إلطـالق النـار وتشـجيع     
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ــا إىل       ــيت ســيعهد هب ــة ال ــة التفــاوض وإســداء املشــورة بشــأن الوالي عملي
ــات      ــع احلكومـ ــاور مـ ــيقام، بالتشـ ــدة سـ ــم املتحـ ــي لألمـ ــود سياسـ وجـ

رى اجمللس أيضـا أنـه   واألطراف املعنية، يف منطقة البحريات الكربى. وي
ينبغي تزويد املبعوث اخلـاص مبـا يكفـي مـن املـوظفني واملـوارد السـوقية        
لالضطالع مبهمته. ويعرب اجمللس أيضا عن األمل يف أن تكمل جهـود  
الوساطة اليت تبذهلا منظمة الوحـدة األفريقيـة واالحتـاد األورويب اجلهـود     

اجمللــس مــن مجيــع   الــيت يبــذهلا املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام. ويطلــب  
احلكومــات واألطــراف املعنيــة التعــاون الكامــل مــع املبعــوث اخلــاص يف 
مهمته، واإلسهام يف البحـث عـن حـل شـامل للمشـاكل الـيت يواجههـا        

ي تتسـم بـه   سكان منطقة البحريات الكربى، ونظرا للطابع العاجل الـذ 
ــة، يأمــل اجمللــس   ــوث اخلــاص إىل املنطقــة بأســرع      احلال أن يســافر املبع

  ميكن، وأن يقدم يف وقت مبكر معلومات عن احلالة هناك.  ما
ويكرر اجمللس التأكيـد علـى أن احلالـة الراهنـة يف شـرق زائـري         

ــة        ــة يف منطق ــن والتنمي ــؤمتر بشــأن الســلم واألم ــربز ضــرورة تنظــيم م ت
ــدة     ــة الوحـ ــدة ومنظمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــربى، حتـــت رعايـ ــبحريات الكـ الـ

يــة، يــدعو اجمللــس األمــني العــام إىل أن األفريقيــة. ووصــوال إىل هــذه الغا
يطلــب مــن مبعوثــه اخلــاص التــرويج لعقــد هــذا املــؤمتر والتشــجيع علــى  

  التحضري املناسب له على وجه السرعة.  
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.  

  
 ١٩٩٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٩املقـــرر املـــؤرخ   

  )١٩٩٦( ١٠٧٨): القرار ٣٧١٠(اجللسة 
ــالة مؤر   ــة برســ ــاين/نوفمرب   ٧خــ ــرين الثــ  ١٩٩٦تشــ

أبلــغ األمــني العــام اجمللــس   )٦(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن 
باســتمرار التــردي امللحــوظ للحالــة يف شــرق زائــري. فقــد أدى 

مليــون الجــئ بورونــدي    ١,٢القتــال إىل تشــريد أكثــر مــن    
وروانــدي وعشــرات اآلالف مــن الــزائرييني. وقــال إن اجملتمــع 

ــدويل يواجــه اآلن   ــون إنســان     ال ــا تشــرد ملي ــة يشــهد فيه حال
أكثر يف شرق زائري ويتعذر معها على الوكـاالت اإلنسـانية    أو

ــالل     ــرت خـ ــيت جـ ــداث الـ ــر أن األحـ ــيهم. وذكـ ــول إلـ الوصـ
األسابيع األخرية قـد برهنـت أيضـا علـى أن منطقـة الـبحريات       
ــاكل     ــا مل حتـــل مشـ ــتعيد الســـالم واألمـــن مـ الكـــربى لـــن تسـ

ــيت نشــأت عــن ال   ــدي   الالجــئني ال ــة يف بورون رتاعــات الداخلي
__________ 

  )٦(   S/1996/916.  

ورواندا. ومن مث فإن املطلوب فورا هو إضفاء االستقرار على 
احلالة وخلق أوضاع مأمونة إليصال املساعدات اإلنسـانية إىل  
الالجئني واملشردين. غـري أنـه يـتعني أيضـا أن تكـون اسـتجابة       
اجملتمــع الــدويل إزاء هــذه األزمــة اإلنســانية مؤشــرا علــى بدايــة 

ج للعــودة إىل الــوطن. وذهــب إىل أنــه مــن الواضــح أنــه   برنــام
ميكــن حتقيــق هــذه األهــداف يف ظــل األوضــاع الســائدة يف   ال

ــها      ــة تقضــي واليت ــوة عســكرية دولي ــري دون نشــر ق شــرق زائ
بكفالـــة احلـــد األدىن مـــن األمـــن الـــالزم الســـتقرار األحـــوال   
ــدء يف     ــئني والبـ ــة الالجـ ــن إغاثـ ــة مـ ــاالت املدنيـ ومتكـــني الوكـ

 لعودهتم إىل أوطاهنم. وطرح عدة خيارات لنشر قـوة  التحضري
من هذا القبيل وأوصى بأن تقوم جمموعة من الـدول األعضـاء   
اليت تتوافر لديها القدرة الالزمة إلنشاء قوة متعددة اجلنسـيات  
بإنشاء تلـك القـوة بالتشـاور مـع األمـني العـام ملنظمـة الوحـدة         

  األفريقية وبلدان املنطقة املعنية.  
ــة  ويف   ــودة يف ٣٧١٠اجللســــــ ــرين  ٩، املعقــــــ تشــــــ

وفقا للتفاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل      ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
ــالة    ــابقة، أدرج اجمللـــس الرسـ ــاورات اجمللـــس السـ ــه يف مشـ إليـ
املوجهـــة مـــن األمـــني العـــام يف جـــدول أعمالـــه. ويف اجللســـة 
نفســها دعــا الــرئيس، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل برونــدي وروانــدا  

ء علـى طلبـهم، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن      وزائري، بنـا 
  يكون هلم احلق يف التصويت.  

ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس اهتمـام اجمللـس إىل        
ــاورات اجمللـــس     ــاء مشـ ــد يف أثنـ ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ مشـــروع قـ

. ووجــه الــرئيس اهتمــام اجمللــس كــذلك إىل رســالة )٧(الســابقة
هـة إىل رئـيس   موج ١٩٩٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٣مؤرخة 

تشـرين   ٣١، ورسـالة مؤرخـة   )٨(جملس األمن من ممثل روانـدا 
ــوبر  ــن      ١٩٩٦األول/أكت ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه

__________ 

  )٧(  S/1996/921.  
  )٨(  S/1996/869.  
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، حييل هبا مذكرة تستعرض تـاريخ العـدوان الـذي    )٩(ممثل زائري
ــة       ــة تارخيي ــري، وتقــدم خلفي ــه اجلــزء الشــرقي مــن زائ تعــرض ل

“ غنلبنيـامو ”نـاء  للوضع، مبـا يف ذلـك تفسـري للسـبب يف أن أب    
ليسوا مواطنني زائرييني وتقول بأن األمم املتحـدة تضـع ثقلـها    

تضــلل بالتــايل اجملتمــع الــدويل    “ أخطــاء تارخييــة ”يف خدمــة 
  وتؤدي إىل تفاقم الصراع بني السكان األصليني واملهاجرين.

ــالة      ــام اجمللـــس كـــذلك إىل رسـ ــرئيس اهتمـ ــه الـ ووجـ
وجهــة إىل رئــيس  م ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٤مؤرخــة 

، حييــل هبــا بيانــا تنفــي فيــه  )١٠(جملــس األمــن مــن ممثــل أوغنــدا 
أوغندا صحة االدعاءات اليت تقول بأهنـا متورطـة يف القتـال يف    

موجهـة   ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٤زائري؛ ورسالة مؤرخة 
، حييــل هبــا بيانــا صــحفيا )١١(إىل األمــني العــام مــن ممثــل إيطاليــا

ن احلالـــة يف شـــرق زائـــري؛ ورســـالة صـــادرا عـــن إيطاليـــا بشـــأ
ــاين/نوفمرب   ٦مؤرخــة  ــني   ١٩٩٦تشــرين الث ــة إىل األم موجه

، حييــل هبــا نــص الــبالغ الصــادر عــن )١٢(العــام مــن ممثــل كينيــا
  مؤمتر القمة اإلقليمي املعين باألزمة يف شرق زائري.  

ووجه اهتمام اجمللس أيضـا إىل الوثـائق التاليـة: رسـالة       
ــاين  ٨مؤرخــة  ــني   ١٩٩٦/نوفمرب تشــرين الث ــة إىل األم موجه

ــة يف   )١٣(العــام مــن ممثــل الكونغــو  ــا بشــأن احلال ، حييــل هبــا بيان
شرق زائري أدىل به رئيس مجهورية الكونغو، ورئـيس اجلماعـة   
االقتصــــادية لــــدول وســــط أفريقيــــا وجلنــــة األمــــم املتحــــدة   
ــا،     ــة مبســائل األمــن يف وســط أفريقي االستشــارية الدائمــة املعني

راف الــرتاع وقــف األعمــال العدائيــة؛ ورســالة  يناشــد فيــه أطــ 
موجهــة إىل رئــيس   ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٨مؤرخــة 

__________ 

  )٩(  S/1996/895.  
  )١٠(  S/1996/904.  
  )١١(  S/1996/905.  
  )١٢(  S/1996/914.  
  )١٣(  S/1996/918.  

، يبلــغ فيهــا اجمللــس بالنــداء  )١٤(جملــس األمــن مــن ممثــل روانــدا 
العــــام املوجــــه إىل مجيــــع الالجــــئني الروانــــديني بــــالعودة إىل 

ــة   ــالة مؤرخـ ــارهم؛ ورسـ  ١٩٩٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٨ديـ
، يعـرب فيهـا   )١٥(ئيس جملس األمن من ممثل زائريموجهة إىل ر

عن املوافقة على نشر قوة متعـددة اجلنسـيات يف إطـار الفصـل     
الســابع مــن امليثــاق، وحيــدد فيهــا شــروط هــذا النشــر ويــدعو    
األمم املتحدة إىل أن تأمر رواندا وبورونـدي بسـحب قواهتمـا    

اق الصـلة مـن ميثـ    من أراضي زائري احملتلة، وفقا لألحكام ذات
األمــم املتحــدة وميثــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة، وأن تــدين   
ــة يف      ــدة الزائرييـ ــود الوحـ ــال جنـ ــة اغتيـ ــرتكيب عمليـ ــدة مـ بشـ
املخيمات املشمولة بواليـة األمـم املتحـدة واملذحبـة الـيت ذهـب       

  ضحيتها سكان مدنيون أبرياء.  
ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

ـــ  ــرار واعتمــــد باإلمجــــاع بوصـ )، ويف ١٩٩٦( ١٠٧٨فه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
إزاء تدهور احلالة يف منطقـة الـبحريات    إذ يساوره بالغ القلق  

الكربى، وال سيما شرق زائري، وإزاء أثـر اسـتمرار القتـال علـى سـكان      
  املنطقة،

مــن بشــأن  البيــان الصــادر عــن رئــيس جملــس األإىل وإذ يشــري  
، ١٩٩٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١ريات الكـربى يف  احلالة يف منطقة البح

ــؤرختني   ــالتني املـ ــوبر   ٢٤و  ١٤وإىل الرسـ ــرين األول/أكتـ  ١٩٩٦تشـ
  واملوجهتني إىل رئيس اجمللس من األمني العام،

بوجــــه خــــاص إزاء احلالــــة اإلنســــانية  وإذ يســــاوره القلــــق  
  والتحركات الواسعة النطاق لالجئني واملشردين داخليا،

إزاء العراقيــل الــيت تواجــه جهــود   شــديد القلــقوإذ يســاوره   
مجيــع الوكــاالت اإلنســانية الدوليــة مــن أجــل تقــدمي اإلغاثــة واملســاعدة  

  حيتاجون إليها،  ملن
ضـــرورة معاجلـــة الوضـــع اإلنســـاين، علـــى وجـــه   وإذ يؤكـــد  

االستعجال، وإذ يشدد، يف هذا السياق، على ضرورة القيام، بالتشـاور  
__________ 

  )١٤(  S/1996/919.  
  )١٥(  S/1996/920.  
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ذ التــدابري الالزمــة لتــأمني عــودة الوكــاالت     مــع الــدول املعنيــة، باختــا   
اإلنســانية إىل املنطقــة، وضــمان وصــول املســاعدة اإلنســانية علــى حنــو    

  سريع ومأمون ملن حيتاجون إليها،
 ١٩٩٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٧يف الرسالة املؤرخة  وقد نظر  

  واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام،
يمية الراميـة إىل ختفيـف حـدة التـوتر     باجلهود اإلقل وإذ يرحب  

يف املنطقـــة، وال ســــيما املســــامهة املقدمـــة مــــن القــــادة اإلقليمــــيني يف   
  ،١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٥اجتماعهم املعقود يف نريويب يوم 

ــا وإذ    ــالة املؤرخــة   حيــيط علم ــاين  ٦بالرس /نوفمرب تشــرين الث
لكينيـا لـدى األمـم     واملوجهة إىل األمني العام من املمثـل الـدائم   ١٩٩٦

املتحدة واليت تتضمن البالغ الصادر عن مؤمتر القمـة املعقـود يف نـريويب    
  بشأن األزمة يف شرق زائري،

بالطلب الذي وجهـه إىل اجمللـس القـادة     وإذ حييط علما أيضا  
تشـــــرين   ٥اإلقليميـــــون خـــــالل اجتمـــــاعهم املعقـــــود يف نـــــريويب يف 

بري عاجلة لضمان إنشـاء ممـرات   من أجل اختاذ تدا ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
  مؤقتة عن طريق نشر قوة حمايدة، اتآمنة ومالذ
ــادة اإلقليمــيني دعــوا إىل تكثيــف اجلهــود    وإذ يالحــظ   أن الق

  الرامية إىل حتقيق عودة الالجئني الطوعية إىل رواندا،
االســتجابة لتلــك الطلبــات بشــكل   وإذ يعــرب عــن اعتزامــه   

  إجيايب على وجه االستعجال،
إعادة تأكيد مؤمتر قمة نـريويب اإلقليمـي    يضع يف اعتباره وإذ  

التزامــه بســالمة زائــري اإلقليميــة وإذ يشــدد علــى ضــرورة احتــرام مجيــع   
الدول لسيادة دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية وفقـا اللتزاماهتـا مبوجـب    

  ميثاق األمم املتحدة،
 علــى احلاجــة امللحــة إىل عــودة الالجــئني وإعــادة   وإذ يشــدد  

توطينهم بصورة منظمة وطوعية وعودة املشردين داخليا، باعتبار ذلـك  
  من العناصر احلامسة لالستقرار يف املنطقة،

ــد    ــد تأكيـ ــام     وإذ يعيـ ــني العـ ــاص لألمـ ــوث اخلـ ــه للمبعـ دعمـ
يشدد علـى ضـرورة أن تبـدي مجيـع احلكومـات يف املنطقـة ومجيـع         وإذ

  يف مهمته، األطراف املعنية تعاوهنا التام مع املبعوث اخلاص
جبهـود وسـطاء وممثلـي منظمـة الوحـدة األفريقيــة       وإذ يرحـب   

واالحتاد األورويب والدول املعنية، وإذ يشـجعهم علـى تنسـيق جهـودهم     
  عن كثب مع جهود املبعوث اخلاص،

علــى احلاجــة امللحــة إىل عقــد مــؤمتر دويل بشــأن    وإذ يشــدد  
عايــة األمــم   الســلم واألمــن والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى بر      

املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة لتنــاول مشــاكل املنطقــة بطريقــة        
  شاملة،

ــا    ــالة املؤرخــة   وإذ حيــيط علم ــاين/نوفمرب   ٨بالرس تشــرين الث
واملوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن القــائم باألعمــال للبعثــة   ١٩٩٦

  الدائمة لزائري لدى األمم املتحدة،
سـانية الراهنـة يف شـرق زائـري     أن جسامة األزمة اإلن وإذ يقرر  

  م واألمن يف املنطقة،تشكل هتديدا للسال
  ألف

مجيع أعمال العنف، ويدعو إىل وقـف إطـالق    يدين  - ١  
  النار فورا وإىل وقف كامل جلميع أعمال القتال يف املنطقة؛

ــئ الظــروف     يطلــب  - ٢   ــة أن هتي ــع دول املنطق ــن مجي م
ة لألزمـة وأن متتنـع عـن أي    الالزمة من أجل التسـوية السـريعة والسـلمي   

فعل قـد يزيـد مـن تفـاقم احلالـة، وحيـث مجيـع األطـراف علـى الـدخول           
  دون تأخري يف عملية حوار وتفاوض سياسيني؛

التزامه بتهيئة الظروف املؤدية إىل عـودة   يعيد تأكيد  - ٣  
ــا        ــك عنصــرا حامس ــدهم األصــلي بوصــف ذل ــة إىل بل الالجــئني الطوعي

  ملنطقة؛االستقرار يف ا بالستتبا
إىل مجيع الدول أن حتترم سيادة دول املنطقة  يطلب  - ٤  

  وسالمتها اإلقليمية وفقا اللتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم املتحدة؛
إىل مجيــع مــن يعنــيهم األمــر يف املنطقــة هتيئــة  يطلــب  - ٥  
اتية وآمنـة لتيسـري تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية الدوليـة إىل مـن        وظروف م

مان ســالمة مجيــع الالجــئني وكفالــة األمــن وحريــة حيتــاجون إليهــا وضــ
  التنقل جلميع موظفي املنظمات اإلنسانية الدولية؛

  بـاء
تشـــرين  ٧برســـالة األمـــني العـــام املؤرخـــة يرحـــب   - ٦  

اليت تتضمن علـى وجـه اخلصـوص اقتراحـه إنشـاء       ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
  قوة متعددة اجلنسيات لألغراض اإلنسانية يف شرق زائري؛

الــدول األعضــاء علــى أن تعــد، علــى      حيــث بقــوة   - ٧  
أساس عاجل ومؤقت وبالتعاون مـع األمـني العـام ومـع منظمـة الوحـدة       
األفريقية، وبالتشاور مـع الـدول املعنيـة، الترتيبـات الالزمـة الـيت تسـمح        
بعودة املنظمات اإلنسانية على الفور وبتسليم املعونـة اإلنسـانية بصـورة    

الجــئني واملــدنيني املعرضــني للخطــر يف شــرق   مأمونــة إىل املشــردين وال
زائري، وتسـاعد علـى هتيئـة الظـروف الالزمـة مـن أجـل عـودة الالجـئني          

  بصورة طوعية ومنظمة وآمنة؛
ــب  - ٨   ــدم إىل    يطلـ ــة أن تقـ ــاء املعنيـ ــدول األعضـ إىل الـ

اجمللس، عـن طريـق األمـني العـام، تقريـرا عـن تلـك الترتيبـات يف أقـرب          
س مـن اإلذن بنشـر القـوة املتعـددة اجلنسـيات      وقت ممكـن لـتمكني اجمللـ   

أعاله فور استالم التقرير، الـذي سـيعكس، يف    ٦املشار إليها يف الفقرة 
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مجلة أمور، نتائج املشـاورات مـع الـدول املعنيـة يف املنطقـة، مـع مراعـاة        
  احلاجة إىل ضمان األمن وحرية التنقل ألفراد القوة املتعددة اجلنسيات؛

ل الدول األعضـاء املشـتركة تكـاليف    أن تتحميقرر   - ٩  
هــذه التكــاليف كــذلك مــن التربعــات    ىتنفيــذ هــذه العمليــة وأن تغطــ 

األخرى، ويشجع مجيع الدول األعضاء علـى اإلسـهام يف هـذه العمليـة     
  جبميع الطرق املمكنة؛

  جيم
إىل األمني العـام أن يقـوم، بعـد التشـاور مـع       يطلب  - ١٠  
ــه ســانية، ومفوضــة األمــم املتحــدة   اخلــاص ومنســق الشــؤون اإلن  مبعوث

السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة الوحدة األفريقيـة واملبعـوث اخلـاص    
  لالحتاد األورويب والدول املعنية، مبا يلي:

(أ) وضع مفهـوم للعمليـات وإطـار لفرقـة عمـل إنسـانية، مـع          
ــة      ــورة أوليـ ــتعينا بصـ ــر، مسـ ــزم األمـ ــكرية إذا لـ ــاعدة العسـ ــدمي املسـ تقـ

  ليت تتيحها على الفور الدول األعضاء، وذلك من أجل:باملسامهات ا
ــل     -   ــرية األجـ ــانية القصـ ــاعدة اإلنسـ ــول املسـ ــأمني وصـ تـ

  وتوفري املأوى لالجئني واملشردين يف شرق زائري؛
لشـــؤون  الســـاميةمســـاعدة مفوضـــة األمـــم املتحـــدة      -  

الالجــئني علــى محايــة الالجــئني واملشــردين وعــودهتم      
  الطوعية إىل وطنهم؛

شــاء ممــرات لألغــراض اإلنســانية مــن أجــل إيصــال       إن  -  
ــئني     ــودة الالجـ ــاعدة يف عـ ــانية، واملسـ ــاعدة اإلنسـ املسـ

  الطوعية بعد التحقق بدقة من رغبتهم يف العودة؛
التماس تعاون حكومـة روانـدا يف التـدابري اإلضـافية       (ب)  

ــيني        ــراقبني دول ــدابري نشــر م ــا، ومــن هــذه الت ــدويل هل ــدعم ال ــأمني ال وت
  ب االقتضاء، لبناء الثقة وضمان عودة الالجئني بأمان؛إضافيني حس

تقــدمي تقريــر إىل اجمللــس يشــمل توصــياته يف موعــد     (ج)  
  ؛١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠أقصاه 

مـن منظمـة الوحـدة األفريقيـة ودول املنطقـة       يطلب  - ١١  
ــة الطــرق الــيت ميكــن هبــا أن      ــدرس بعناي ــة أن ت وســائر املنظمــات الدولي

جلهود الـيت تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة لـرتع فتيـل التـوتر يف         تساهم يف ا
  املنطقة وال سيما يف شرق زائري، وأن تكمل هذه اجلهود؛

ــتعداده ألن يــــدرس دون تــــأخري   يعــــرب  - ١٢   عــــن اســ
  التوصيات اليت قد يقدمها األمني العام يف هذا الصدد؛

  
  دال

ال األمني العام إىل القيام، على وجه االسـتعج  يدعو  - ١٣  
وبالتشــاور الوثيــق مــع األمــني العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة والــدول   

املعنية، يف ضوء توصـيات مبعوثـه اخلـاص، بتحديـد طرائـق عقـد مـؤمتر        
دويل بشأن السلم واألمـن والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى، وإىل      

  اختاذ مجيع الترتيبات الالزمة لعقد مثل ذلك املؤمتر؛
  بقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.أن ي يقرر  - ١٤  

  
(اجللســة  ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥املقــرر املــؤرخ 

  )١٩٩٦( ١٠٨٠): القرار ٣٧١٣
ــة  ب   ــالة مؤرخـ ــاين/نوفمرب   ١٤رسـ ــرين الثـ  ١٩٩٦تشـ

رسـالة   األمـني العـام  ، أحال )١٦(موجهة إىل رئيس جملس األمن
 كـون ندا يعرب فيها عن عزم حكومته أن تموجهة من ممثل ك

هلــا الريــادة يف تنظــيم وقيــادة عمليــة مؤقتــة متعــددة اجلنســيات  
؛ ويتـوخى قـرارا   ١٠٧٨متسقة مع األهداف احملددة يف القرار 

يصدر مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة يـنص      
على والية للتصرف؛ ويشجع اجمللس أن يأذن بعملية للمتابعـة  

ث ختلـف هـذه   على أساس توصـيات يقـدمها األمـني العـام حبيـ     
  العملية القوة املتعددة اجلنسيات املؤقتة.  

تشـــــــرين  ١٥ يف املعقـــــــودة، ٣٧١٣ويف اجللســـــــة   
مت التوصـل   كان قـد  وفقا للتفاهم الذي، ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

لــس الرســالة يف أدرج اجمللــس الســابقة، اجملإليــه يف مشــاورات 
الـرئيس،   دعـا جدول أعماله. وعقب إقـرار جـدول األعمـال،    

فقــة اجمللــس، ممثلــي األرجنــتني وإســبانيا وإســرائيل وأيرلنــدا مبوا
والربتغـــال وبلجيكـــا وبورونـــدي والـــدامنرك وروانـــدا وزائـــري 

ــدا و   ــابون وفنلنـ ــويد وغـ ــو   والسـ ــدا والكونغـ ــامريون وكنـ الكـ
ــاء علــى       غولكســمرب ــدا، بن ــرويج والنمســا وهولن ــايل والن وم
ق إىل املشــاركة يف املناقشــة دون أن يكــون هلــم احلــ    طلبــهم، 

  التصويت.  يف
اجمللـس إىل   اهتمـام ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس      

مشروع قرار مقدم من األرجنتني وإسبانيا وأملانيـا وإندونيسـيا   
وأيرلنــدا وإيطاليــا والربتغـــال وبلجيكــا وبوتســوانيا وبولنـــدا،     

__________ 

  )١٦(  S/1996/941.  
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 -ومجهورية كوريا والـدامنرك وزائـري وشـيلي وغـابون وغينيـا      
ومصر واململكة املتحـدة لربيطانيـا   بيساو وفرنسا وكندا ومايل 

العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية والنـــرويج وهنـــدوراس وهولنـــدا  
والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة واشـــترك يف تقـــدمي مشـــروع  
القـــرار إســـرائيل والربازيـــل والســـويد وفنلنـــدا والكـــامريون      

  .  )١٧(والنمسا غوالكونغو ولكسمبور
لـس أيضـا   اجمل اهتمامويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس   

موجهــة  ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١إىل رســالة مؤرخــة 
إىل األمني من منظمة الوحـدة األفريقيـة حتيـل هبـا نـص الـبالغ       

للجهـاز املركـزي آلليـة     االسـتثنائية الرابعـة  الصادر عن الـدورة  
منظمــــــة الوحــــــدة األفريقيــــــة ملنــــــع املنازعــــــات وإدارهتــــــا 

ــويتها ــة  )١٨(وتسـ ــالة مؤرخـ ــرين  ١٥؛ ورسـ ــاين/نوفمرب تشـ الثـ
موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن ممثـل زائـري، حييـل        ١٩٩٦

هبا نص موقف حكومة زائري بشـأن نشـر قـوة دوليـة يف شـرق      
 ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥؛ ورســالة مؤرخــة )١٩(زائــري

موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثـل إريتريـا حييـل هبـا بيانـا      
  .)٢٠(صحفيا بشأن احلالة يف شرق زائري

اجمللـس أيضـا    اهتمامويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس   
موجهــة  ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥إىل رســالة مؤرخــة 

إىل رئيس جملس األمن من ممثل رواندا، يبلغ فيهـا اجمللـس بـأن    
آالف الالجـــــئني الروانـــــديني يف طـــــريقهم إىل العـــــودة إىل    

  .)٢١(رواندا
ــلأعــرب  هاويف اجللســة نفســ    ــري عــن   ممث خــالص زائ

شــكره لألمــني العــام لألمــم املتحــدة علــى مبادرتــه املتمثلــة يف   
__________ 

  )١٧(  S/1996/943.  
  )١٨(  S/1996/922.  
  )١٩(  S/1996/942.  
  )٢٠(  S/1996/944.  
  )٢١(  S/1996/945.  

 عرض مسألة احلالة السائدة يف شرق زائري على جملـس األمـن.  
ن السبب الرئيسي هلـذه  وقال إن بلده ضحية عدوان واضح وإ

“. مشكلة الالجئني يف روانـدا أو بورونـدي  ”احلالة يكمن يف 
ــدخل وميــ    ــدويل أن يت ــى  وطلــب إىل اجملتمــع ال ارس ضــغطا عل

كيغايل. وأعرب عن إميانه بـأن حـل مشـكلة الالجـئني سـوف      
يعيــد للمنطقــة هــدوءها مــن جديــد. وأشــار إىل أن الســبب يف 
مشكلة الالجئني هو حكومـة روانـدا الـيت طـردت قطاعـا مـن       

. ١٩٩٤سكاهنا خارج البلد بعـد املأسـاة الـيت وقعـت يف عـام      
الذي رّحـب مببـادرة   أن بلده كان هو البلد الوحيد  وأشار إىل

األمــني العــام الداعيــة إىل عقــد مــؤمتر إقليمــي يف املنطقــة بينمــا  
رفضــت رونــدا هــذه املبــادرة، ودعــت إىل رحيــل بعثــة األمــم   
املتحدة لتقدمي املسـاعدة إىل روانـدا، وخفضـت عـدد مـوظفي      

العمـــل بفاعليـــة،   معـــهاألمـــم املتحـــدة إىل حـــد ال ميكنـــهم    
وميـة املسـموح هلـا بالعمـل     وخفضت عدد املنظمات غري احلك

ر اجمللس بأن زائري قـدمت اقتراحـا   يف روندا إىل أقل حد. وذكّ
إىل جملــس األمــن للمســاعدة يف فصــل العناصــر املســلحة عــن    
ــه.     ــبب تكلفتـ ــراح بسـ ــد ُرفـــض االقتـ ــدنيني، وقـ ــئني املـ الالجـ

أن إحجـــام  إىل وتســـاءل عـــن تكلفـــة العمليـــة احلاليـــة وأشـــار
لوقـــت هـــو الـــذي تســـبب يف اجمللـــس عـــن العمـــل يف ذلـــك ا

ــار إىل       ــا. وأش ــدوا أنفســهم فيه ــيت وج ــة ال وجــودهم يف احلال
ــراق ضــد        ــدوان الع ــري يف مكافحــة ع ــها زائ ــيت بذلت ــود ال اجله

التهيب الـذي يتنـاول   ”، وتساءل عن ١٩٩٠الكويت يف عام 
تـام أعـرب عـن    ويف اخلزائـري.   علـى “ به جملس األمن العـدوان 

 ةن مـن نشـر القـو   ي سيمكِّه خبصوص مشروع القرار الذامتنان
واليـة  متديـد  تعددة اجلنسيات يف شرق زائـري ويتـيح إمكانيـة    امل

  .)٢٢(القوة حتت إشراف األمم املتحدة
أخـذت تســجل   وذكـر ممثـل روانـدا أن حكومـة بلـده       

عبور مائـة الجـئ مـن زائـري إىل روانـدا كـل دقيقـة. وقـال إنـه          
__________ 

  )٢٢(  S/PV.3713  وCorr.1 ٥إىل  ٣، الصفحات.  



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 574 
 

مـع بدايـة   يتوقع أن اجلزء األكرب من الجئي روانـدا سـيكونون   
ــد أن      ــه يعتق ــهم األم، وأن ــادوا إىل وطن ــد ع ــل ق األســبوع املقب

للعــودة املنظمــة لعــدد أكــرب مــن  مهيــأةالظــروف قــد أصــبحت 
أن األجهـزة احملليـة واحلكوميـة يف أحنـاء البلـد       وأكدالالجئني. 

قد ُعبئت من أجل إعـداد مراكـز اسـتقبال الالجـئني. وواصـل      
رات، ترى حكومة روانـدا  كالمه قائال إنه يف ضوء هذه التطو

تعددة اجلنسيات املقترحة مل تعـد ذات أمهيـة، علـى    امل ةأن القو
األقل فيمـا يتعلـق بإنقـاذ الالجـئني الروانـديني يف شـرق زائـري،        

وأن تعيـد النظـر يف    ،ينبغي أن تكـون أصـغر حجمـا    ةوأن القو
ــة جديــدة ملــدة     ــه، وأن تســعى إىل والي املوقــع الــذي تــرابط في

رتع ســالح جنــود احلكومــة الروانديــة الســابقة  ثالثــة شــهور لــ
أنــه يــرى أنــه ينبغــي للمجتمــع   أيضــا وأفــراد امليليشــيا. وذكــر 

ــة      ــوارد الكافي ــوفري امل ــدويل أن يقــدم املســاعدة مــن خــالل ت ال
لتســـهيل تأهيـــل الالجـــئني العائـــدين وانـــدماجهم يف اجملتمـــع. 

قــرار قبــل أن حيصــل  اختــاذوحــث اجمللــس علــى أال يتعجــل يف 
الظـــروف املـــتغرية يف امليـــدان.  بشـــأناحلقـــائق الكاملـــة علـــى 

االدعـاءات الـيت سـاقها وفـد زائـري. ووجـه        نفى صـحة كذلك 
 وقـال إن ُتقدم اخللفيـة التارخييـة للوضـع،     )٢٣(االنتباه إىل وثيقة

بــرتع ”األســباب اجلذريــة لألزمــة يف زائــري هــي قيــام زائــري       
  .)٢٤(عن مواطنيها “اجلنسية

أن السـبب  مـن  رغم علـى الـ  نـه  إوقال ممثل بورونـدي    
الرئيسي للحالة الراهنـة هـو العـدد الكـبري مـن الالجـئني الـذين        
فروا عقب وقوع اإلبادة اجلماعية الرواندية، فإن اللوم األكـرب  
ــابق     ــدي الســ ــيش الروانــ ــاتق اجلــ ــى عــ ــى علــ ــي أن ُيلقــ ينبغــ

الـيت تـدرك    ،بوروندي ورواندا وزائري ومل تكفوامليليشيات. 
ــامن  ــر الكـ ــبري مـــن الالجـــئني علـــى   اخلطـ ــود عـــدد كـ يف وجـ

حــدودها املشــتركة، والــيت تــدعمها مفوضــة األمــم املتحــدة       
__________ 

  )٢٣(  S/1996/869.  
  )٢٤(  S/PV.3713  وCorr.1 ٦و  ٥، الصفحتان.  

لشؤون الالجئني، عن التماس مساعدة اجملتمع الـدويل  السامية 
الضطالع بعملية ثالثية تتمثل فيما يلـي: إعـادة الالجـئني إىل    ل

مــن جنــدي  ٤٠ ٠٠٠بلــداهنم؛ ونــزع أســلحة مــا يقــرب مــن 
يليشيات؛ وإيواء الالجـئني الـذين   املوني الفارين ديرواناجلنود ال

ــدة عــن احلــدود.        ــارون البقــاء يف اخلــارج يف خميمــات بعي خيت
وذهب إىل أن عدم قيام جملس األمن بتحييد القوات الرواندية 

ــة    ــذي أدى إىل الكارث ــة،الســابقة هــو ال ــة  احلالي وإىل أن املهم
ون نـزع سـالح   تعددة اجلنسيات ينبغي أن تكامل ةالرئيسية للقو

هــذه القــوات وجتميعهــا يف منــاطق بعيــدة عــن حــدود البلــدان  
ــة       ــؤمتر دويل إلجيــاد الســبل الكفيل ــد م ــرح عق ــذكورة. واقت امل
بتــأمني عــودة الالجــئني كــل إىل وطنــه علــى أن ُيعهــد برعايــة   
املــؤمتر إىل األمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة بالتعــاون 

ــة اجملتمـــع الـــدويل  ــار  الوثيـــق مـــع بقيـ ــا إن احلصـ . وقـــال أيضـ
أشـهر   االقتصادي الكامل املفروض على بوروندي منـذ أربعـة  

ع د النظـــام اجلديـــد جبميـــّيـــظــل مســـتمرا علـــى الـــرغم مــن تق  
ن هذا احلصار يتعارض مـع  الشروط املفروضة ملدة شهرين، وإ

معـايري القـانون الـدويل وميثــاق األمـم املتحـدة وميثـاق منظمــة       
احلصار جعـل مـن الصـعب للغايـة      أنوأكد الوحدة األفريقية. 

نديني العائدين من زائـري، وتسـاءل   والتعامل مع الالجئني البور
ــتم كالمــه      عــن املــدة الــيت سيســتمر فيهــا هــذا احلصــار. واخت
بالتحـــذير مـــن أن الفشـــل يف جتريـــد اجلنـــود الروانـــديني مـــن   

 ١٩٩٤السالح قد يعـين تكـرار اخلطـأ الـذي ارُتكـب يف عـام       
األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل روانـدا       عندما وقفت بعثـة 

  .)٢٥(اإلبادة اجلماعية ةموقف املتفرج مث فّرت يف ذرو
وأشــار ممثــل كنــدا إىل أن اجمللــس قــد ذكــر يف قــراره     
) أنه على الرغم من أن بلدان املنطقة تتحمـل  ١٩٩٦( ١٠٧٨

ــة الظــروف الالزمــة لتســوية األزمــة، فــإن علــى      مســؤولية هتيئ
 أيضــا أن يتصــرف. وهلــذا قــررت كنــدا القيــام  اجملتمــع الــدويل

__________ 

  .٩إىل  ٧املرجع نفسه الصفحات   )٢٥(  
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للتدخل متعددة اجلنسيات لألغـراض   ةبدور كبري يف حشد قو
ــودة       ــة اإلنســانية وتيســر ع ــن إيصــال املعون اإلنســانية متكــن م
الالجئني إىل أوطاهنم بصورة طوعية. وأبلـغ اجمللـس بـأن أكثـر     

جنـدي،   ١٠ ٠٠٠ ما يزيد علـى  لتزم بتقدميابلدا قد  ٢٠من 
ــة املتحـــدة       وأن ــا واململكـ ــن فرنسـ ــأيت مـ ــي يـ ــم الرئيسـ القسـ

ــدة مــن      ــديهم عروضــا أكي ــدا، وأن ل ــات املتحــدة وكن والوالي
بلدان ومنـاطق أخـرى كـثرية. وأضـاف قـائال إنـه علـى الـرغم         
من اجلهود اجلاريـة إلجيـاد مـاحنني لإلسـهام يف صـندوق األمـم       

ن املتحدة االستئماين الذي جيري إنشاؤه لدعم مشاركة البلـدا 
وقـال  األفريقية، يلزم بصفة عاجلة تقدمي املزيد مـن املسـاعدة.   

املشــاركة األفريقيــة يف القــوة املتعــددة اجلنســيات هلــا أمهيــة   إن
تنانـــه عـــن ام ية تلـــك القـــوة وفعاليتـــها، وأعـــرببالغـــة لشـــرع

إثيوبيـــا تقـــدمي كتائـــب مـــن للعـــروض األكيـــدة الـــيت وردت ل
يــة مــن جانــب  ورحــب باملشــاركة احليو ،الســنغال ومــالويو

ــة   ــادة املنطقــة ومنظمــة الوحــدة األفريقي . وحــث أكــرب عــدد  ق
ممكن من البلدان على تقدمي املساعدة إىل البلـدان األفريقيـة يف   
ــل االســتراتيجي      ــوفري النق ــى ت حتمــل تكــاليف املشــاركة، وعل

حسـب مـا يشـار إليـه يف      والدعم الطيب. وذكر أن هذه القوة،
ــرة  ــرار  ٣الفق ــودة  ســتعم ،مــن مشــروع الق ــى تيســري الع ل عل

وقيـام منظمـات اإلغاثـة املدنيـة      ،الفورية للمنظمـات اإلنسـانية  
اإلنســـانية بفعاليـــة إىل املشـــردين والالجـــئني  املعونـــةبتوصـــيل 

واملدنيني املعرضني للخطر، وعلى قيام مفوضية األمـم املتحـدة   
ــة املنظمــة لالجــئني.     لشــؤون الالجــئني بتيســري العــودة الطوعي

ال تتوخى لذلك أن يكـون نـزع السـالح أو     وأوضح أن كندا
واليـة القـوة. وقـال    عناصـر  التوسط ما بني األطراف مـن بـني   

إن القوة سيتم وزعهـا ملـدة أربعـة أشـهر، جنبـا إىل جنـب مـع        
عنصر مدين يشمل مشاركة مباشـرة مـن قبـل األمـم املتحـدة.      

بتـأن يف االنتقـال مـن القـوة إىل عمليـة       الـتفكري وذكر أنه يلزم 
كــز بالدرجــة األوىل أجــال تقــوم هبــا األمــم املتحــدة وتر  أطــول

م املدين واملصـاحلة السياسـية وتعزيـز مؤسسـات     على بناء السل

اجملتمــع املــدين. واختــتم كالمــه بــأن حــث جملــس األمــن علــى   
  .)٢٦(اإلذن بالقيام هبذه العملية دون تأخري

وتكلــم ممثــل فرنســا، قبــل التصــويت، فقــال إن وفــده    
روع القرار، غري أنه أكد أن أغراض هـذه  سيصوت لصاحل مش

القوة إنسانية حبتة. وشدد على أمهيـة عقـد مـؤمتر دويل وأشـار     
إىل أن هــذا االقتــراح قــد حظــي مبوافقــة رمسيــة مــن منظمــة        
الوحدة األفريقية. وأثىن على كنـدا ملوافقتـها علـى تـويل قيـادة      
القــوة. وقــال إنــه ينبغــي أن ختلــف هــذه القــوة عمليــة أخــرى    

  .)٢٧(تابعة لألمم املتحدة ملواصلة عملها تكون
لقـرار،  ، معربا عن دعمـه ل شدد ممثل اململكة املتحدةو  

الواجـب   على النحومتوازنة  ةعلى ضرورة أن تكون هناك قو
ــا للمهمــة املنوطــة هبــا، وأن تكــون      ــا كافي وأن يكــون حجمه
تلــك املهمــة واضــحة وميكــن حتقيقهــا. وأكــد، نظــرا للطبيعــة    

لعملية، على أمهية أن تبدأ األمـم املتحـدة فـورا يف    املؤقتة هلذه ا
التحضري لعملية املتابعة. وحذر قائال إن البعثـة جيـب أال جتمـد    

مــن شــأن هــذا أن يــؤدي إىل أن احلالــة علــى مــا هــي عليــه، إذ 
إعادة إنشاء خميمات يسمح فيها للعناصر املسلحة بـأن تعمـل.   

بـدور هـام يف   وأعرب عن أمله يف أن تضطلع الدول األفريقيـة  
القوة املتعددة اجلنسيات، ويف قـوة املتابعـة، وشـدد علـى أمهيـة      

لتخطـيط للقـوتني. وشـجع    يف اأن تشارك تلك الدول بنشـاط  
ــندوق    ــدم قـــوات علـــى أن تســـهم يف الصـ الـــدول الـــيت ال تقـ

  .)٢٨(االستئماين الطوعي
وأعـــرب ممثـــل الصـــني عـــن قلقـــه إزاء جتـــدد القتـــال     

مــن واجــب اجملتمــع الــدويل،     وتشــريد الالجــئني. وذكــر أن  
، أن يســوي األزمــة ٢٤فيــه جملــس األمــن، مبوجــب املــادة   مبــا

الراهنــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى. وأعلــن لــذلك أن وفــد   
__________ 

  .١١إىل  ٩رجع نفسه،الصفحات امل  )٢٦(  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(  
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انطالقا من اعتقـاده بـأن التـدخل    أكد، الصني سيؤيد القرار. و
العســكري الــدويل يف شــرق زائــري ينطــوي علــى قضــايا كــثرية 

القيام هبذا التدخل ال بد مـن التقيـد    معقدة وحساسة، أنه عند
ــة     ــدان املعنيـ ــيادة البلـ ــرام سـ ــة. أوال جيـــب احتـ ــادئ التاليـ باملبـ
وســـالمتها اإلقليميـــة، وخاصـــة زائـــري، وال جيـــوز التـــدخل يف 

قبــل الشــروع يف هــذا  ،الشــؤون الداخليــة هلــذه البلــدان. ثانيــا 
ــة     ــدول املعنيـ ــع الـ ــة مـ ــاورات كاملـ ــراء مشـ العمـــل جيـــب إجـ

ى موافقتها. ثالثـا، ينبغـي أن يقتصـر العمـل علـى      واحلصول عل
ن هـذا التـدخل قـد     إاألغراض اإلنسانية وحدها. رابعا، حيث 

أذن به جملس األمن، فال بـد مـن قبـول التوجيـه السياسـي مـن       
ــين        ــار زم ــدخل إط ــذا الت ــزم أن يكــون هل ــا، يل ــس. خامس اجملل
واضح واختصاصـات واضـحة. وقـال إن لديـه حتفظـات علـى       

ىل الفصـل السـابع مـن امليثـاق، نظـرا إىل أن اإلجــراء      اإلشـارة إ 
الــذي فــوض بــه مشــروع القــرار يقتصــر متامــا علــى األغــراض  

  .  )٢٩(اإلنسانية
وأعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن قلقــه العميــق إزاء    

املأساة اإلنسانية اليت تتكشـف أحـداثها يف شـرق زائـري، والـيت      
ــي. ودعـــ   ــكري إقليمـ ــراع عسـ ــاقم إىل صـ ــدد بالتفـ ــع هتـ ا مجيـ

األطراف املتقاتلة إىل وقـف األعمـال العدائيـة فـورا والـدخول      
يف حوار سياسي واالمتناع عن أية أعمال قد تؤدي إىل تفـاقم  
األزمــــة. وأعــــرب عــــن أملــــه يف أن تعمــــل القــــوة املتعــــددة  
ــز، وبالتعــاون مــع األمــني العــام ومنســق     اجلنســيات بــدون حتي

ظمـات اإلنسـانية ذات   األمم املتحدة للمسـاعدة اإلنسـانية واملن  
الصلة، وأن تبلغ جملس األمن بانتظام عن سري العملية. وشـدد  
علــى أمهيــة تأكيــد مشــروع القــرار علــى احلاجــة لعقــد مــؤمتر    
ــة     ــة األمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقي دويل حتــت رعاي

 ،لضمان احلـل السياسـي الشـامل ملشـاكل املنطقـة. ويف اخلتـام      
ســي ســوف يؤيــد مشــروع القــرار، ذكــر أن وفــد االحتــاد الرو

__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

علــى أســاس أن جملــس األمــن ســيأذن بإنشــاء عمليــة للمتابعــة، 
  .)٣٠(من مشروع القرار ١٢حسب الوارد يف الفقرة 

وأشـــارت ممثلـــة الواليـــات املتحـــدة إىل أن تعقيـــدات   
الـــيت تنتشـــر فيهـــا مجاعـــات مســـلحة  احلالـــة يف شـــرق زائـــري،

ــة، تتطلــب حتضــري    ــة سياســية مقلقل ــددة وبيئ  ،ات حصــيفةمتع
القوي ملبادرة حكومة كندا بأن تقود قوة  التأييدوأعربت عن 

أمــم مــن ورحبـت بــالعروض الــيت قدمتـها   اجلنســيات.  ةمتعـدد 
شىت أرجاء العامل للمشاركة يف القـوة املتعـددة اجلنسـيات الـيت     

يأذن جملـــس األمـــن بتشـــكيلها مبوجـــب مشـــروع القـــرار.  ســـ
ة الطوعيـة لالجـئني   وذكرت أن احلـل الطويـل يتمثـل يف العـود    

ــا      ــد اختــذت خطــوات هل ــدا ق ــة روان إىل أوطــاهنم، وأن حكوم
ــات املتحــدة      ــذا الصــدد. وأضــافت أن الوالي مصــداقيتها يف ه
تعمل بصورة وثيقة مع غريهـا مـن احلكومـات ومـع وكـاالت      
ــات       ــر متطلب ــة اإلنســانية لتقري ــم املتحــدة وأوســاط اإلغاث األم

الـيت يتسـىن هبـا للواليـات     والكيفيـة   اإلغاثة اإلنسانية بالضـبط، 
املتحــدة أن تشــترك بــأنفع صــورة ممكنــة يف اجلهــود اإلنســانية   

تيسر العـودة املنظمـة والناجحـة لالجـئني. وأشـادت      أن هذه و
بـــاملبعوث اخلـــاص لألمـــني العـــام ومنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة 
وزعمــاء دول املنطقــة واالحتــاد األورويب والوســطاء اآلخــرين   

لوهنا ملعاجلــة املشــاكل الكامنــة. وحثــت علــى اجلهــود الــيت يبــذ
األعمال العدائيـة   ناألطراف كافة يف املنطقة على أن يكفوا ع

الــيت يوجههــا بعضــهم ضــد الــبعض اآلخــر، وأن يتعــاونوا مــع   
ــانية،    ــاعدات اإلنسـ ــدفق املسـ ــمحوا بتـ ــاطة ويسـ ــود الوسـ جهـ
ويســـاندوا العـــودة اآلمنـــة لالجـــئني، ويتعـــاونوا مـــع احملكمـــة  

وليـة لروانـدا، املفوضـة بالقضـاء يف أمـر األشـخاص       اجلنائية الد
  .  )٣١(١٩٩٤املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية يف عام 

__________ 

  .٢٨و  ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  
  .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  
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ــن         ــتكلمني اآلخــرين ع ــن امل ــد م وأعــرب أيضــا العدي
تأييدهم للقرار. ورغم أن البعض قـد شـدد علـى أمهيـة املهمـة      
ــادة        ــى ضــرورة اإلع ــبعض اآلخــر عل ــا شــدد ال اإلنســانية بينم

ىل أوطـاهنم، فقـد اعتـرف اجلميـع بـأن كـال       الطوعية لالجئني إ
األمرين يشكالن جانبني على درجة بالغة مـن األمهيـة بالنسـبة    
لتلك املهمة. وأكد أعضاء عديدون علـى أمهيـة املشـاركة مـن     
جانــب منظمــة الوحــدة األفريقيــة واألمــم األفريقيــة، وعلــى       
ضرورة أن تتربع البلدان للصندوق االستئماين من أجـل دعـم   

شــاركة. وأعــرب عــدد مـن البلــدان عــن امتنانــه لكنــدا  تلـك امل 
لتوليها زمام القيادة بالنسـبة للقـوة املتعـددة اجلنسـيات. وكـان      
هنــاك تأكيــد أيضــا علــى أمهيــة املــؤمتر اإلقليمــي، وبعثــة األمــم  
املتحـــدة للمتابعـــة، والطـــابع الطـــوعي لعـــودة الالجـــئني إىل      

  .)٣٢(أوطاهنم
قــــــرار ويف اجللســــــة نفســــــها، طــــــرح مشــــــروع ال  

ــويت، ــد للتصـــ ــاع  واعتمـــ ــفهباإلمجـــ ــرار  بوصـــ  ١٠٨٠القـــ
  يلي نصه:  ما )، ويف١٩٩٦(

  ،  إن جملس األمن  
تشــرين  ٩) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٨قــراره  إذ يعيــد تأكيــد   

  ،١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
إزاء استمرار تدهور احلالة يف منطقـة   وإذ يساوره بالغ القلق  

  البحريات الكربى، وال سيما شرق زائري، 
بالبالغ الصادر عن الدورة االستثنائية الرابعـة   ذ حييط علماوإ  

للجهاز املركزي آللية منظمة الوحدة األفريقية ملنـع املنازعـات وإدارهتـا    
تشـرين   ١١وتسويتها، املعقودة على مستوى الوزراء يف أديس أبابـا يف  

ــاين/نوفمرب  ــة    ،١٩٩٦الثـــ ــالة املؤرخـــ ــذلك الرســـ ــرين  ١٣وكـــ تشـــ
واملوجهة من البعثة املراقبة الدائمة ملنظمة الوحـدة   ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

  األفريقية لدى األمم املتحدة،
__________ 

ــا)؛ والصــفحة  ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٢(    (مصــر)؛ ١٩(أملاني
 ٢٢بيســــاو)؛ والصــــفحة  -(غينيــــا  ٢٢إىل  ٢٠والصــــفحات 

 ٢٤(هندوراس)؛ والصـفحتان   ٢٤و  ٢٣(بولندا)؛ والصفحتان 
(شيلي)؛ والصفحتان  ٢٧إىل  ٢٥(إيطاليا)؛ والصفحات  ٢٥و 
  (إندونيسيا). ٣٠و  ٢٩

ضـرورة احتـرام مجيـع الـدول لسـيادة دول املنطقـة        وإذ يؤكد  
  وسالمتها اإلقليمية وفقا اللتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم املتحدة،  

على التزام مجيـع املعنـيني بـاحترام أحكـام القـانون       وإذ يشدد  
  إلنساين الدويل ذات الصلة احتراما تاما، ا

ــر    ــد نظـ ــة   وقـ ــالة املؤرخـ ــاين/نوفمرب   ١٤يف الرسـ ــرين الثـ تشـ
  واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام، ١٩٩٦

للمبعـــوث اخلـــاص لألمـــني العـــام،   تأييـــده وإذ يعيـــد تأكيـــد  
يشدد على ضرورة تعـاون مجيـع احلكومـات يف املنطقـة واألطـراف       وإذ
  نية تعاونا تاما مع مهمة املبعوث اخلاص،  املع

باجلهود اليت يبذهلا الوسطاء واملمثلون من منظمـة   وإذ يرحب  
علـى   الوحدة األفريقية واالحتاد األورويب والدول املعنيـة، وإذ يشـجعهم  

  اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص،  تنسيق جهودهم بصورة وثيقة مع
نـــة يف شـــرق زائـــري تتطلـــب بـــأن احلالـــة الراه واعترافـــا منـــه  

  استجابة عاجلة من اجملتمع الدويل،  
احلاجــة امللحــة إىل عقــد مــؤمتر دويل بشــأن    وإذ يعيــد تأكيــد  

السلم واألمن والتنمية يف منطقـة الـبحريات الكـربى حتـت رعايـة األمـم       
ــدة األفر  ــة الوحـــ ــة  املتحـــــدة ومنظمـــ ــاكل املنطقـــ ــاول مشـــ ــة لتنـــ يقيـــ

  شاملة،    بصورة
الــة الراهنــة يف شــرق زائــري تشــكل هتديــدا      أن احل وإذ يقــرر  

  للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،  
ــاره   ــددة   وإذ يضـــع يف اعتبـ ــوة املتعـ ــانية للقـ األغـــراض اإلنسـ

  اجلنسيات على النحو احملدد أدناه،  
وجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق مب وإذ يتصــــــرف  

  املتحدة،   األمم
دعوتــه جلميــع أعمــال العنــف و تأكيــد إدانتــه يكــرر  - ١  

وقــف كامــل جلميــع أعمــال القتــال   إىل وقــف إطــالق النــار فــورا وإىل 
  املنطقة؛  يف

بالرسالة املوجهة من األمني العـام واملؤرخـة    يرحب  - ٢  
  ؛١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤

بــالعروض الــيت قدمتــها الــدول األعضــاء،      يرحــب  - ٣  
ام، ألغــراض بالتشــاور مــع الــدول املعنيــة يف املنطقــة، فيمــا يتعلــق بالقيــ  

إنســانية، بإنشــاء قــوة مؤقتــة متعــددة اجلنســيات لتيســري العــودة الفوريــة  
للمنظمــات اإلنســانية وقيــام منظمــات اإلغاثــة املدنيــة باإليصــال الفعــال 
ــردين       ــة للمشـ ــاة احلاليـ ــن املعانـ ــف مـ ــة التخفيـ ــانية بغيـ ــة اإلنسـ للمعونـ

ــري، ولتيســري     ــدنيني املعرضــني للخطــر يف شــرق زائ ــام والالجــئني وامل قي
ــة       ــادة الطوعي ــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجــئني باإلع مفوضــة األم
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واملنظمة لالجئني، فضال عن العودة الطوعية للمشردين، ويدعو الـدول  
  يف هذه اجلهود؛ لالشتراكاملعنية األخرى إىل أن تقدم عروضا 

بــالعرض الــذي قدمتــه إحــدى الــدول  يرحـب أيضــا   - ٤  
يف تنظيم وقيادة هذه القـوة املؤقتـة املتعـددة    األعضاء بأخذ زمام املبادرة 

  اجلنسيات؛
األمـني العـام يف    مـع للـدول األعضـاء املتعاونـة     يأذن  - ٥  

ــرة      ــا يف الفق ــار إليه ــة املش ــيم العملي ــق     ٣تنظ ــن طري ــل، ع ــاله بالعم أع
استخدام كل الوسائل الضرورية، على بلوغ األهداف اإلنسـانية املبينـة   

  يف هذه الفترة؛
مــن مجيــع األطــراف يف املنطقــة التعــاون مــع  يطلــب  - ٦  

القوة املتعددة اجلنسيات والوكاالت اإلنسانية تعاونا تاما، وضمان أمن 
  وحرية حركة أفرادها؛

من الدول األعضاء املشاركة يف القوة املؤقتة  يطلب  - ٧  
املتعددة اجلنسيات أن تتعاون مع األمني العام وأن تنسـق بصـورة وثيقـة    

ــم   ــع منســق األم ــع      م ــري وم املتحــدة للمســاعدة اإلنســانية يف شــرق زائ
  عمليات اإلغاثة اإلنسانية ذات الصلة؛

 ١٩٩٧آذار/مــــارس  ٣١مليــــة يف إهنــــاء الع يقــــرر  - ٨  
يقرر اجمللـس، اسـتنادا إىل تقريـر يقدمـه األمـني العـام، أن أهـداف         مل ما

  العملية قد حتققت يف وقت أبكر؛  
املشـاركة تكـاليف   أن تتحمل الدول األعضاء  يقرر  - ٩  

تنفيـــذ هـــذه العمليـــة املؤقتـــة وأن تغطـــى هـــذه التكـــاليف كـــذلك مـــن 
ــام األمـــني العـــام بإنشـــاء صـــندوق    التربعـــات األخـــرى، ويرحـــب بقيـ
ــددة       ــوة املتع ــة يف الق ــم املشــاركة األفريقي ــرض دع اســتئماين طــوعي لغ

  اجلنسيات؛
ــجع  - ١٠   ــذا    يشـ ــامهة يف هـ ــى املسـ ــاء علـ ــدول األعضـ الـ

ه االســتعجال، أو تقــدمي الــدعم لــتمكني الــدول     الصــندوق علــى وجــ  
األفريقية من املشاركة يف هذه القوة، ويطلب إىل األمني العـام أن يقـدم   
تقريــرا يف غضــون واحــد وعشــرين يومــا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار    

  لتمكني اجمللس من النظر يف كفاية هذه الترتيبات؛
وة مـــن الـــدول األعضـــاء املشـــاركة يف القـــ  يطلـــب  - ١١  

املتعــددة اجلنســيات تقــدمي تقــارير دوريــة مــرتني شــهريا علــى األقــل إىل  
اجمللس، عن طريق األمني العام، حبيث ال يتجاوز موعد تقدمي أول هذه 

  التقارير فترة واحد وعشرين يوما بعد اختاذ هذا القرار؛
ف لعن اعتزامه اإلذن بإنشاء عملية متابعة خت يعرب  - ١٢  

ــددة اجلنســ  ــوة املتع ــدم، لنظــر    الق ــام أن يق يات، ويطلــب إىل األمــني الع
، يتضـمن  ١٩٩٧كـانون الثاين/ينـاير    ١اجمللس، تقريرا يف موعـد غايتـه   

توصياته بشأن املفهوم احملتمل هلذه العملية ووالياهتا وهيكلها وحجمهـا  
  ومدهتا، فضال عن تكاليفها املقدرة؛

إىل األمـــني العـــام الشـــروع يف التخطـــيط     يطلـــب  - ١٣  
يلي لعملية املتابعة املرتقبة وتقريـر مـدى اسـتعداد الـدول األعضـاء      التفص

  قوات فيها؛بللمسامهة 
  .أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي يقرر  - ١٤  

  

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٧شــباط/فرباير  ٧املق
  ): بيان من الرئيس٣٧٣٨

ــة    ــودة يف ٣٧٣٨يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٧، املعقـــ شـــ
م الـــذي كـــان قـــد مت التوصـــل إليـــه يف ، وفقـــا للتفـــاه١٩٧٧

مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (كينيــا)، مبوافقـــة       
اجمللس، ممثل زائري، بنـاء علـى طلبـه، إىل املشـاركة يف املناقشـة      

  بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس اهتمـام اجمللـس إىل        

ــاير و كــانون الثاين/ ٦رســالتني مــؤرختني  شــباط/فرباير،  ١ين
مـــوجهتني علـــى التـــوايل إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن ممثـــل  

، حييـل هبمـا موقـف حكومـة زائـري بشـأن عـدم تنفيـذ         )٣٣(زائري
ــن    ــس األم ــرار جمل ــس   ١٩٩٦( ١٠٨٠ق ــا جمل ــع فيهم )، ويطل

األمن على العدوان املسلح الذي تتعرض لـه زائـري مـن جانـب     
اجمللـــس أن يســـلم أوغنـــدا وبورونـــدي وروانـــدا ويطلـــب إىل  

بذلك العدوان ويدينه، وأن يتخذ التدابري الالزمة لوضـع هنايـة   
ــرئيس اهتمــام اجمللــس أيضــا إىل رســالة مؤرخــة      ــه. ووجــه ال ل

ــاير   ٢٩ ــانون الثاين/ينـ ــس    ١٩٩٧كـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ
، حييــل هبــا نــص الــبالغ الصــادر يف  )٣٤(األمــن مــن ممثــل كينيــا 

ا املتحـدة وجنـوب أفريقيـا    ختام اجتماع عقدته مجهورية ترتاني
وزمبابوي والكامريون والكونغـو وكينيـا بشـأن احلالـة الراهنـة      
يف منطقــــة الــــبحريات الكــــربى، وإىل رســــالتني مــــؤرختني     

شـــباط/فرباير مـــوجهتني، علـــى  ٤كـــانون الثاين/ينـــاير و  ٣٠
__________ 

  )٣٣(  S/1997/13  وS/1997/98.  
  )٣٤(  S/1997/94.  
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، )٣٥(التوايل، إىل رئيس جملس األمن من ممثلي أوغنـدا وروانـدا  
ــا صــحة االد   ــان فيهم ــري بشــأن     ينفي ــن زائ ــاءات الصــادرة ع ع

  االعتداءات.  
باسـم   ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل     
  :)٣٦(اجمللس

يعرب جملس األمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور احلالة يف منطقـة    
الــبحريات الكــربى، وخاصــة يف شــرق زائــري، وإزاء العواقــب اإلنســانية 

كان املنطقـة، ويـدعو إىل وضـع    املترتبة على ذلك بالنسـبة لالجـئني وسـ   
  حد ألعمال القتال وانسحاب مجيع القوات اخلارجية مبا فيها املرتزقة.  

ويعرب اجمللس أيضـا عـن بـالغ قلقـه إزاء األزمـة اإلنسـانية يف         
املنطقة، وهو حيث مجيع األطراف على أن تتـيح للوكـاالت واملنظمـات    

ســانية ملــن حيتاجوهنــا. اإلنســانية إمكانيــة الوصــول لتقــدمي املســاعدة اإلن 
كمــا يطلــب أن تكفــل األطــراف ســالمة كافــة الالجــئني واألشــخاص    
املشردين، إىل جانب أمن وحرية التنقـل جلميـع مـوظفي األمـم املتحـدة      
واملوظفني العاملني يف اجملال اإلنساين. وهو يؤكد واجب مجيـع املعنـيني   

  الدويل.  احترام األحكام ذات الصلة يف القانون اإلنساين
ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد أنــه ملتــزم بســيادة زائــري والــدول      

ــة، وكــذلك     ــبحريات الكــربى وســالمتها اإلقليمي األخــرى يف منطقــة ال
يهيـب اجمللـس جبميـع الـدول يف     مبدأ حرمـة احلـدود. ويف هـذا الصـدد،     

وفقا اللتزاماهتا مبوجب ميثاقي األمم املتحـدة ومنظمـة   املنطقة االمتناع، 
، عن إتيان أي عمل، مبا يف ذلك اختراق احلدود، مـن  الوحدة األفريقية

دولـة أو سـالمتها اإلقليميـة وأن يفـاقم احلالـة       يشأنه أن يهدد سـيادة أ 
يف املنطقة، مبا يف ذلك تعريض الالجئني واألشخاص املشردين للخطـر.  
كمــا يــدعو هــذه الــدول إىل هتيئــة الظــروف الالزمــة حلــل األزمــة حــال   

  عاجال سلميا.
جمللــس عــن تأييــده الكامــل للممثــل اخلــاص املشــترك ويعــرب ا  

لألمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة ملنطقــة الــبحريات الكــربى،    
السيد حممد سحنون، يف االضطالع بواليته على النحو احملدد يف رسالة 

واملوجهـــة إىل  ١٩٩٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٢األمـــني العـــام املؤرخـــة 
مجيع األطراف يف املنطقـة علـى التعـاون    رئيس جملس األمن. وهو حيث 

تعاونـا كــامال مــع بعثــة املمثــل اخلـاص يف الســعي إلجيــاد تســوية ســلمية   
لألزمــة، ويهيــب بالــدول األعضــاء تزويــد املمثــل اخلــاص بكــل الــدعم    
الالزم، مبا يف ذلك الـدعم السـوقي. ويشـجع سـائر القـائمني بالوسـاطة       

__________ 

  )٣٥(  S/1997/97  (أوغندا) وS/1997/109 ).(رواندا  
  )٣٦(  S/PRST/1997/5  .  

حتــاد األورويب والــدول املعنيــة، وممثلــي املنظمــات اإلقليميــة، مبــا فيهــا اال
  على تنسيق جهودهم مع جهود املمثل اخلاص تنسيقا وثيقا. 

ويؤكد اجمللس من جديد أمهية عقد مـؤمتر دويل بشـأن السـلم      
واألمن والتنمية يف منطقة البحريات الكربى حتت رعايـة األمـم املتحـدة    

  ومنظمة الوحدة األفريقية.  
الرامية إىل حل األزمة، مبا فيهـا  ويرحب اجمللس جبميع اجلهود   

اجلهــود الــيت تبــذهلا منظمــات ودول املنطقــة، ال ســيما مبــادرة الــرئيس   
دانييل آراب موي، رئسي كينيا، وغريه من رؤساء الدول، ويشـجعهم  

  على مواصلة جهودهم.  
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.    

  

(اجللسـة   ١٩٩٧شـباط/فرباير   ١٨املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٧( ١٠٩٧): القرار ٣٧٤١

موجهـة إىل   ١٩٩٧شـباط/فرباير   ١٨برسالة مؤرخة   
، أطلـع األمـني العـام اجمللـس علـى بعثـة       )٣٧(رئيس جملس األمـن 

املمثــل اخلــاص املشــترك بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة   
األفريقيـــة ملنطقـــة الـــبحريات الكـــربى، الـــذي كـــان موجـــودا  

ــذاك يف كينشاســا ليعمــل علــى وضــ   ع خطــة للســالم مــن  حين
مخس نقاط تستند إىل البيان الصادر عن رئـيس جملـس األمـن،    

، وأعرب األمـني العـام عـن    )٣٨(١٩٩٧شباط/فرباير  ٧املؤرخ 
أملــه يف أن تقبــل مجيــع األطــراف هبــذه اخلطــة. وذكــر األمــني  
ــالنظر، علــى أســاس عاجــل، يف     ــام جملــس األمــن ب العــام أن قي

عمهـا بشـكل مالئـم سـيكون     اإلقرار مببادرة املمثل اخلـاص ود 
من شأنه أن يساعد اجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلـاص مسـاعدة   
كبرية. وأبلغ اجمللس أيضـا بوجـود مبـادرات أخـرى السـتعادة      
السالم يف شـرقي زائـري وبـأن وزراء خارجيـة مجهوريـة ترتانيـا       
ــامريون      ــابوي والكـ ــا وزمبـ ــا وكينيـ ــوب أفريقيـ ــدة وجنـ املتحـ

العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة     والكونغــو وكــذلك األمــني  
  موجودون يف كينشاسا.

__________ 

  )٣٧(  S/1997/136.  
  )٣٨(  S/PRST/1997/5.  
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/فربايــر  شــباط ١٨، املعقــودة يف ٣٧٤١ويف اجللســة   
إليـــه يف  ، وفقـــا للتفـــاهم الـــذي كـــان قـــد مت التوصـــل١٩٩٧

ــد    ــابقة، أدرج اجمللــــــس البنــــ ــاورات اجمللــــــس الســــ يف  مشــــ
  أعماله.  جدول

ويف أعقاب إقرار جدول األعمال، دعـا الـرئيس ممثـل      
ــري ــدون أن      زائ ــة ب ــاركة يف املناقش ــه، إىل املش ــى طلب ــاء عل ، بن

  يكون له احلق يف التصويت.
ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس اهتمام اجمللـس أيضـا     

ــاء مشــاورات اجمللــس     إىل مشــروع قــرار كــان قــد أُعــد يف أثن
  .  )٣٩(السابقة

ــالة      ــام اجمللـــس كـــذلك إىل رسـ ــرئيس اهتمـ ــه الـ ووجـ
موجهــة إىل رئــيس جملــس  ،١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٦مؤرخــة 

، حييل هبا نص بالغ أصـدرته حكومـة   )٤٠(األمن من ممثل زائري
زائــري تطلــب فيــه إىل جملــس األمــن االجتمــاع بصــورة عاجلــة   
للنظر يف شكواها ضـد أوغنـدا وروانـدا وإدانـة ذلـك العـدوان       
ــة،       ــوات األجنبي ــإجالء الق ــر ب ــى حنــو شــديد اللهجــة واألم عل

قبة ذلك، واختاذ التـدابري الالزمـة   ووضع ما يلزم من آليات ملرا
لوضـع حــد لتقتيــل الالجــئني اهلوتـو، وإخــراج مجيــع الالجــئني   

  الروانديني املوجودين يف إقليم زائري.
ويف اجللسة نفسها، طرح مشروع القـرار للتصـويت،     

ــرار  )، ويف ١٩٩٧( ١٠٩٧ واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،  إن جملس األمن  
إزاء احلالـة املتـدهورة يف منطقـة     لقـه الشـديد  إذ يعرب عـن ق   

الــــبحريات الكــــربى، وال ســــيما يف شــــرق زائــــري، وإذ يعــــرب عــــن   
ــه ــرض      قلقــ ــذين تتعــ ــردين الــ ــئني واملشــ ــالمة الالجــ ــديد إزاء ســ الشــ

  للخطر،    أرواحهم
__________ 

  )٣٩(  S/1997/137.  
  )٤٠(  S/1997/138.  

ــة  وإذ يرحــــب   ــالة املؤرخــ ــباط/فرباير  ١٨بالرســ  ١٩٩٧شــ
بشأن التقدم احملـرز يف  واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام 

  اجلهود الرامية إىل حل األزمة يف منطقة البحريات الكربى، 
البيان الذي أدىل بـه رئـيس جملـس األمـن يف      وإذ يؤكد جمددا  

  ، ١٩٩٧شباط/فرباير  ٧
االلتـــزام بـــاحترام الســـيادة الوطنيـــة  أيضـــا وإذ يؤكـــد جمـــددا  

رورة امتناع كل والسالمة اإلقليمية لدول منطقة البحريات الكربى وض
دولــة مــن دول املنطقــة عــن أي تــدخل يف الشــؤون الداخليــة للــدول        

  األخرى، 
على التزام مجيع من يعنيهم األمـر بـاحترام أحكـام     وإذ يشدد  

  القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة احتراما دقيقا،  
دعمـه للممثـل اخلـاص املشـترك لألمـم       وإذ يؤكد مـن جديـد    

ة األفريقيــة ملنطقــة الــبحريات الكــربى يف أدائــه املتحــدة ومنظمــة الوحــد
لواليتــه، وإذ يشــدد علــى ضــرورة تعــاون مجيــع احلكومــات واألطــراف 

  املعنية يف املنطقة تعاونا كامال مع بعثة املمثل اخلاص، 
خطــة الســالم التاليــة املكونــة مــن مخــس نقــاط   يقــر  - ١  

العـام املؤرخـة   واملتعلقة بشرق زائري، املنصوص عليهـا يف رسـالة األمـني    
  :١٩٩٧شباط/فرباير  ١٨

  وقف األعمال العدائية فورا؛  (أ)  
ــا يف ذلـــك     (ب)   ــة، مبـ ــوات األجنبيـ ــع القـ انســـحاب مجيـ
  املرتزقة؛

ــة والســالمة       (ج)   ــزام بالســيادة الوطني ــد االلت ــادة تأكي إع
  اإلقليمية لزائري والدول األخرى يف منطقة البحريات الكربى؛

ــة وســالمة مجيــع ال   (د)   الجــئني واملشــردين وتيســري  محاي
  احلصول على املساعدة اإلنسانية؛

التعجيـل حبـل األزمـة بالوســائل السـلمية مـن خــالل        (هـ)  
ــن        ــؤمتر دويل بشــأن الســلم واألم ــد م ــة وعق ــة االنتخابي احلــوار والعملي

  والتنمية يف منطقة البحريات الكربى؛
ــب  - ٢   ــة أن     يهيـ ــراف املعنيـ ــات واألطـ ــع احلكومـ جبميـ

ــع   ــاون م ــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة     تتع ــل اخلــاص املشــترك لألم املمث
  األفريقية ملنطقة البحريات الكربى للتوصل إىل سلم دائم يف املنطقة؛

  إبقاء املسألة قيد نظره النشيط.   يقرر  - ٣  
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(اجللســـة  ١٩٩٧آذار/مـــارس  ٧املقـــرر املـــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٧٤٨

ــ ٧، املعقــــــودة يف ٣٧٤٨يف اجللســــــة    ارس آذار/مــــ
، وفقـــا للتفـــاهم الـــذي كـــان قـــد مت التوصـــل إليـــه يف ١٩٩٧

ــة       ــدا)، مبوافق ــرئيس (بولن ــا ال ــس الســابقة، دع مشــاورات اجملل
اجمللس، ممثل زائري، بنـاء علـى طلبـه، إىل املشـاركة يف املناقشـة      
بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الـرئيس اهتمـام   

موجهـة مـن    ١٩٩٧آذار/مـارس   ٥اجمللس إىل رسالة مؤرخـة  
نسـخة مـن بيـان     األمني العام إىل رئيس جملس األمن، حييل هبـا 

ــا     ــا قبوهل ــه رمسي ــن في ــري تعل ــة أصــدرته زائ ــم املتحــدة   خلط األم
  .)٤١()١٩٩٧( ١٠٩٧للسالم الواردة يف القرار 

باسـم   ويف اجللسة نفسها، أدىل الرئيس، بالبيان التـايل   
  :)٤٢(اجمللس

إزاء تدهور احلالة يف منطقـة   يعرب جملس األمن عن بالغ قلقه  
البحريات الكربى، وخاصة يف شـرق زائـري، ويؤكـد احلاجـة املاسـة إىل      
رد شــامل ومنســق مــن جانــب اجملتمــع الــدويل مســاندة جلهــود املمثــل     
اخلـــاص املشـــترك لألمـــم املتحـــدة ومنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة ملنطقـــة   

  البحريات الكربى ملنع أي تصاعد جديد يف األزمة هناك.  
ــد دعمــه الكامــل خلطــة        ويكــرر اجمللــس يف هــذا الصــدد تأكي

السالم املكونة من مخس نقاط واملتعلقة بشرق زائري والواردة يف القـرار  
ــباط/فرباير  ١٨) املـــؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٧ ويرحـــب بتأييـــد  ١٩٩٧شـ

منظمة الوحدة األفريقية لتلك اخلطة يف دورهتا العادية اخلامسة والستني 
إىل  ٢٤قــــــودة يف طــــــرابلس يف الفتــــــرة مــــــن جمللــــــس الــــــوزراء املع

  . ١٩٩٧شباط/فرباير  ٢٨
آذار/مــارس  ٥ويرحــب اجمللــس ببيــان حكومــة زائــري املــؤرخ    
واملتعلق بقبوهلا خلطة األمم املتحدة للسالم، واليت أيـدها جملـس    ١٩٩٧

  ). ١٩٩٧( ١٠٩٧األمن يف قراره 
ويهيــب اجمللــس بتحــالف القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل حتريــر    

) جبميـع  ١٩٩٧( ١٠٩٧لكونغو/زائري أن يعلن على املأل قبوله بالقرار ا
أحكامه، وال سـيما الوقـف الفـوري لألعمـال العدائيـة، ويهيـب جبميـع        

  إبطاء.  األطراف تنفيذ أحكام القرار دون
__________ 

  )٤١(  S/1997/197.  
  )٤٢(  S/PRST/1997/11.  

ويســاور اجمللــس القلــق إزاء مــا خيلفــه القتــال املســتمر مــن أثــر   
ع األطــراف الســماح  علــى الالجــئني وســكان املنطقــة، ويهيــب جبميــ     

ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني وللوكـاالت اإلنسـانية    
بالوصول إىل الالجئني واملشردين وضمان سـالمة الالجـئني واملشـردين    
ــة         ــدمي املعون ــاملني يف جمــال تق ــم املتحــدة والع ــوظفي األم ــن م فضــال ع

ت بوقــوع اإلنســانية. كمــا حيــيط اجمللــس علمــا، مــع القلــق، باالدعــاءا   
انتهاكات للقـانون اإلنسـاين الـدويل يف منطقـة الـرتاع، ويرحـب بإيفـاد        

  بعثة لتقصي احلقائق تابعة لألمم املتحدة إىل املنطقة.  
ويكــرر اجمللــس تأكيــد دعمــه الكامــل للممثــل اخلــاص لألمــم    

املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية ملنطقة البحريات الكربى وحيث مجيـع  
كافة األطراف املعنية على التعاون معه تعاونـا تامـا.   حكومات املنطقة و

كما حيث اجمللس أطراف الرتاع على أن تبدأ حوارا، حتت إشرافه، مـن  
  أجل إجياد تسوية سياسية دائمة.

ويرحب اجمللس جبميع اجلهـود، مبـا يف ذلـك جهـود منظمـات        
ــرئيس       ــادرة ال ــك مب ــا يف ذل ــة، مب ــة إىل حــل األزم ــة، الرامي ودول املنطق

انييل آراب موي، رئيس مجهورية كينيـا، لعقـد اجتمـاع إقليمـي آخـر      د
ــريويب يف  ــارس  ١٩يف نــ ــدة  ١٩٩٧آذار/مــ ــة الوحــ ــادرة منظمــ ، ومبــ

األفريقيــة لتنظــيم اجتمــاع قمــة ألعضــاء اجلهــاز املركــزي آلليــة منظمــة  
الوحـــدة األفريقيـــة ملنـــع املنازعـــات وإدارهتـــا وتســـويتها بشـــأن منطقـــة 

ــبحريات الكـــربى يف لـــو  ــارس  الـ ــهر آذار/مـ ــة شـ . ١٩٩٧مي قبـــل هنايـ
ــات      ــابعني للمنظمـ ــرين التـ ــثلني اآلخـ ــطاء واملمـ ــجع اجمللـــس الوسـ ويشـ

ــا يف ذلــ   ــة مب ــى تنســيق     كاإلقليمي ــة، عل ــدول املعني االحتــاد األورويب وال
  جهودهم تنسيقا وثيقا مع جهود املمثل اخلاص.

ويؤكد اجمللس من جديد أمهية عقد مـؤمتر دويل بشـأن السـلم      
والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى حتــت إشــراف األمــم        واألمــن

  املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية.  
ويعـرب اجمللـس عـن امتنانـه لألمـني العـام إلبقـاء اجمللـس علـى            

علم بالتطورات املستجدة يف منطقة البحريات الكربى، ويطلب إليه أن 
  يواصل ذلك بصورة منتظمة.  

  قيد النظر الفعلي.وسيبقي اجمللس هذه املسألة   
  

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٧نيســان/أبريل  ٤املق
 بيان من الرئيس ):٣٧٦٢

ــة    ــودة يف  ،٣٧٦٢يف اجللســـ ــان/أبريل  ٤املعقـــ نيســـ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

ــس مشــاورات ــاه    وجــهالســابقة،  اجملل ــال) انتب ــرئيس (الربتغ ال
مــن ممثــل توغــو إىل األمــني أعضــاء اجمللــس إىل رســالة موجهــة 
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ــام الــدورة  عُتحييــل هبــا نــص البيــان الــذي أ   العــام، مــد يف اختت
االســـتثنائية األوىل ملـــؤمتر رؤســـاء دول وحكومـــات اجلهـــاز     
املركزي آللية منظمة الوحدة األفريقية ملنع الرتاعات، وإدارهتـا  

 .)٤٣(للحالة يف شرقي زائري اليت كرستوحلها، 

الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم      ويف اجللسة نفسها، أدىل  
 :)٤٤(اجمللس

يكــرر اجمللــس اإلعــراب عــن قلقــه البــالغ إزاء حالــة الالجــئني     
 واملشردين يف شرقي زائري اليت تبعث على االنزعاج.

ــة          ــراف املعني ــع األط ــى واجــب مجي ــن عل ــس األم ويشــدد جمل
 احترام أحكام القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة.

حــظ أن وكــاالت اإلغاثــة اإلنســانية قــد وجملــس األمــن إذ يال  
لقيت مؤخرا بعض التعـاون مـن جانـب حتـالف القـوى الدميقراطيـة مـن        
أجل حترير الكونغـو/زائري، فإنـه حيـث األطـراف بقـوة، وخباصـة حتـالف        
القوى الدميقراطية، على ضمان إتاحة سبل الوصول اآلمنة وغري املقيـدة  

انية األخــرى لكفالــة تــوفري لوكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنســ 
املساعدة اإلنسانية إىل مجيع الالجئني واملشـردين وغريهـم مـن السـكان     

 املدنيني املتضررين وسالمتهم.

وحيث جملس األمن أيضا حتالف القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل       
زائـري علـى التعـاون التـام مـع األمـم املتحـدة يف تنفيـذ          - حترير الكونغو

 شرقي زائري الـيت وضـعتها مفوضـية األمـم املتحـدة     خطة إعادة التوطني ل
ويدعو يف هذا السياق حكومة رواندا إىل تيسري تنفيذ  لشؤون الالجئني

   هذه اخلطة.

  وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره الفعلي. 
  

(اجللسـة   ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ٢٤املقرر املؤرخ   
 بيان من الرئيس ):٣٧٧١

نيســــان/أبريل  ٢٤ودة يف ، املعقــــ٣٧٧١يف اجللســــة   
ــاهم الـــذي  ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد مت ال وفقـ ــان قـ ــه كـ يف توصـــل إليـ

ــرئيس  اجمللــس مشــاورات ــان   الســابقة، أدىل ال ــال) بالبي (الربتغ
 :)٤٥(التايل باسم اجمللس

__________ 

  )٤٣(  S/1997/269.  
  )٤٤(  S/PRST/1997/19  .  
  )٤٥(  S/PRST/1997/22.  

ــة يف         ــدهور احلال ــد إزاء ت ــاج متزاي ــن بانزع ــس األم يشــعر جمل
ىل الالجـئني  ذلك من الناحية اإلنسـانية بالنسـبة إ   ىزائري، وما يترتب عل

ويعرب اجمللـس عـن    واملشردين وغريهم من السكان املدنيني املتضررين.
لتوصـل إىل  إىل ار إىل التقـدم يف اجلهـود الراميـة    قلقه العميق إزاء االفتقـا 

 تسوية سلمية ومتفاوض عليها للرتاع يف زائري.

ويؤكد جملس األمن من جديـد واجـب مجيـع املعنـيني احتـرام        
ة مـن القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك أحكـام القـانون        القواعد ذات الصـل 

 اإلنساين الدويل.

كمــا يشــعر اجمللــس بــاجلزع بســبب اســتمرار حتــالف القــوى      
الدميقراطية من أجل حترير الكونغو/زائري يف عـدم متكـني األمـم املتحـدة     
ووكاالت اإلغاثة اإلنسانية األخـرى مـن الوصـول إىل املواقـع املنشـودة      

عنف اليت جـدت مـؤخرا فأعاقـت إيصـال املسـاعدات      وبسبب أعمال ال
، ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ٢٤ويكرر تأييد بيـان رئيسـه املـؤرخ     اإلنسانية.

كما يدعو بصـفة خاصـة وبـأقوى العبـارات حتـالف القـوى الدميقراطيـة        
ــة      ــاالت اإلغاثـ ــع وكـ ــول مجيـ ــة وصـ ــو/زائري إىل كفالـ ــر الكونغـ لتحريـ

بتقــدمي املعونـة اإلنســانية   اإلنسـانية دون قيــود ويف ظـروف آمنــة تسـمح   
فورا إىل املتضررين وضمان سالمة العاملني يف جمـال اإلغاثـة اإلنسـانية،    
وسالمة الالجئني، واملشردين، وغريهم من السكان املـدنيني املتضـررين   

 يف املناطق اليت يسيطر عليها التحالف املذكور.

ويعرب جملس األمن أيضا عن قلقه لعرقلـة تنفيـذ خطـة إعـادة       
اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مـن أجـل    التوطني

ويـــدعو حتـــالف القـــوى الدميقراطيـــة مـــن أجـــل حتريـــر   . شـــرقي زائـــري
الكونغو/زائري وكذلك حكومة روانـدا إىل التعـاون الكامـل دون إبطـاء     

 مع املفوضية ليتسىن التعجيل بتنفيذ اخلطة.

اصـة إزاء أخبـار   مـن عـن انزعاجـه بصـفة خ    ويعرب جملـس األ   
املــذابح وغريهــا مــن االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان يف شــرقي   

ويدعو يف هـذا السـياق التحـالف وغـريه مـن األطـراف املعنيـة يف         زائري.
املنطقة إىل التعاون الكامل مع بعثة التحقيق الـيت أنشـأهتا األمـم املتحـدة     

املنــاطق  مــؤخرا، مــن خــالل كفالــة وصــوهلا دون أي عوائــق إىل مجيــع  
 واملواقع اخلاضعة للتحقيق مع كفالة أمن أعضاء البعثة.

ويكــرر جملــس األمــن تأكيــد تأييــده الكامــل خلطــة الســالم          
املؤلفة من مخـس نقـاط الـيت وضـعتها األمـم املتحـدة وأيـدها اجمللـس يف         

. ويـدعو إىل  ١٩٩٧شـباط/فرباير   ١٨) املـؤرخ  ١٩٩٧( ١٠٩٧قراره 
ا يطلــب إىل حكومــة زائــري وحتــالف وقــف فــوري ألعمــال القتــال، كمــ

ــل يف حــل سياســي        ــة وبشــكل كام ــة الشــروع جبدي ــوى الدميقراطي الق
وسريع للمشاكل يف زائـري، مبـا يف ذلـك وضـع ترتيبـات انتقاليـة تـؤدي        

ويـدعو   إىل إجراء انتخابات دميقراطية وحرة مبشـاركة مجيـع األطـراف.   
طيـة  الدميقرا رئيس زائـري وزعـيم حتـالف القـوى     يف هذا السياق كال من

  االجتماع معا يف أقرب وقت ممكن.إىلمن أجل حترير الكونغو/زائري 
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ويثين جملس األمن حبرارة على جهود املمثـل اخلـاص املشـترك      
 بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية ملنطقـة الـبحريات الكـربى.   
ويــدعو مجيــع الــدول، وخباصــة دول املنطقــة، إىل دعــم هــذه اجلهــود       

متنـــاع عـــن أي إجـــراءات مـــن شـــأهنا أن تزيـــد مـــن تفـــاقم احلالـــة  واال
 زائري.  يف

ويؤكد جملس األمن من جديد أمهية عقد مـؤمتر دويل للسـالم     
واألمــن والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى حتــت إشــراف األمــم        

 املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية.

اره يف ويعرب جملـس األمـن عـن امتنانـه لألمـني العـام السـتمر         
اطالع اجمللس على التطورات اليت تستجد يف منطقة الـبحريات الكـربى   

 ويطلب إليه أن يواصل القيام بذلك على أساس منتظم.

  وسيبقي جملس األمن املسألة قيد نظره.  
  

(اجللسـة   ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ٣٠املقرر املؤرخ   
 بيان من الرئيس ):٣٧٧٣

ــا ٣٠، املعقــــودة يف ٣٧٧٣يف اجللســــة    ن/أبريل نيســ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد مت وفقـ ــان قـ ــه يف ال كـ توصـــل إليـ

ــان    اجمللــس شــاوراتم ــال) بالبي ــرئيس (الربتغ الســابقة، أدىل ال
 :)٤٦(التايل باسم اجمللس

يؤكــــد جملــــس األمــــن مــــن جديــــد بيــــان رئيســــه املــــؤرخ     
ويرحـب باالتفـاق الـذي توصـل إليـه مـؤخرا        ١٩٩٧ نيسان/أبريل ٢٤

القـــوى الدميقراطيـــة مـــن أجـــل حتريـــر     رئـــيس زائـــري وقائـــد حتـــالف    
الكونغو/زائري بشأن موعد ومكان عقد اجتماع ملناقشـة تسـوية سـلمية    

ويكـرر تأييـده الكامـل خلطـة األمـم املتحـدة        تفاوضـية للـرتاع يف زائـري.   
) ١٩٩٧( ١٠٩٧للســالم املكونــة مــن مخــس نقــاط، املؤيــدة بقــراره       

__________ 

  )٤٦(  S/PRST/1997/24.  

عمــال العدائيــة ، ويــدعو إىل وقــف األ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٨املــؤرخ 
التوصـل علـى وجـه السـرعة إىل      إىلفورا، ويدعو الطرفني بوجه خاص 

اتفاق بشأن اختاذ ترتيبـات انتقاليـة سـلمية تفضـي إىل إجـراء انتخابـات       
 دميقراطية وحرة مبشاركة مجيع األطراف.

ويالحظ جملـس األمـن التـزام قائـد حتـالف القـوى الدميقراطيـة          
ــة اإلنســانية  جــل حتريــر الكونغــو/زائري  أمــن  بالســماح لوكــاالت اإلغاث

التابعة لألمـم املتحـدة وسـائر وكـاالت اإلغاثـة اإلنسـانية بالوصـول إىل        
الالجئني يف شرقي الكونغو ملدهم باملساعدات اإلنسـانية ولتنفيـذ خطـة    
مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني إلعـادهتم إىل وطنـهم، مبـا يف        

ويالحـظ أيضـا التـزام قائـد      سانغاين.ذلك استخدام كال املطارين يف كي
التحالف بأن يتوخى املرونة فيما يتعلـق مبـدة عمليـة اإلعـادة إىل الـوطن      

ويعـرب عـن قلقـه إزاء     وقت ممكـن.  أقرباليت ينبغي أن متضي قدما يف 
ما ورد من تقارير عن عرقلة جهود املسـاعدة اإلنسـانية ولكنـه يالحـظ     

ويـدعو حتـالف    حتسنت مؤخرا.أن فرص وصول املساعدة اإلنسانية قد 
القـــوى الدميقراطيـــة مـــن أجـــل حتريـــر الكونغـــو/زائري إىل التقيـــد هبـــذه  
االلتزامات وإىل هتيئة اجملال لتنفيذ خطة مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون   

 الالجئني لإلعادة إىل الوطن دومنا شرط أو تأخري.

ويعرب جملس األمن أيضـا عـن عميـق قلقـه إزاء التقـارير الـيت         
فيد باستمرار املذابح وغريها من الفظائع وانتهاكات القانون اإلنسـاين  ت

ويف هذا السياق، يكرر دعوتـه لتحـالف القـوى     الدويل يف شرقي زائري.
الدميقراطية مـن أجـل حتريـر الكونغـو/زائري وغـريه ممـن يعنـيهم األمـر يف         

 حـديثا  املنطقة إىل التعاون التام مع بعثة األمـم املتحـدة للتحقيـق املنشـأة    
ــق       إىل ــعة للتحقيـ ــع اخلاضـ ــاطق واملواقـ ــع املنـ ــول إىل مجيـ ــة الوصـ كفالـ
ــة.    دون ــراد البعث ــة أمــن أف ــق، وكــذلك كفال ويــويل جملــس األمــن   عوائ

اهتمامـا كــبريا اللتـزام قائــد حتـالف القــوى الدميقراطيـة مــن أجـل حتريــر      
ــالف     ــراد التحــ ــد أفــ ــة ضــ ــراءات املالئمــ ــاذ اإلجــ ــو/زائري باختــ الكونغــ

ــذين ــهك الـ ــة   ينتـ ــة مبعاملـ ــدويل املتعلقـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــام القـ ون أحكـ
 واملدنيني.  الالجئني

  وسيبقي جملس األمن املسألة قيد نظره.  




