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  جبمهورية الكونغو الدميقراطية املتعلقةبنود ال -  ١١    
  

جبمهوريــــة الكونغــــو  حلالــــة فيمــــا يتعلــــقا - ألــــف
   الدميقراطية

    وليةاألجراءات اإل  
ــؤرخ     ــرر املـ ــايو  ٢٩املقـ ــة  ١٩٩٧أيار/مـ (اجللسـ

  بيان من الرئيس ):٣٧٨٤

موجــه إىل  ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٨برســالة مؤرخــة  
ــن   ــس األم ــيس جمل ــل    )١(رئ ــة املمث ــام إىل بعث ، أشــار األمــني الع

املشترك بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة ملنطقـة        
البحريات الكربى، ملتمسا دعـم اجمللـس خلطـة السـالم املؤلفـة      

ن مخس نقـاط بوصـفها مبادرتـه السـتعادة السـالم يف شـرقي       م
وتــدعو خطــة الســالم املؤلفــة مــن مخــس نقــاط، والــيت    زائــري.

، )٢(١٩٩٧شـباط/فرباير   ٧تستند إىل البيـان الرئاسـي املـؤرخ    
عمــال العدائيــة فــورا؛ وانســحاب مجيــع القــوات   إىل وقــف األ

ميـة لــزائري  األجنبيـة؛ واحتـرام الســيادة الوطنيـة والســالمة اإلقلي   
والــدول األخــرى يف منطقــة الــبحريات الكــربى؛ ومحايــة أمــن  
ــى املســاعدة      ــع الالجــئني واملشــردين وتيســري احلصــول عل مجي
اإلنسانية؛ والتعجيل حبل األزمة بالوسائل السـلمية مـن خـالل    
احلـوار والعمليــة االنتخابيــة وعقـد مــؤمتر دويل معــين بالســالم،   

لعـام يف رسـالته أن مـن شـأن     واألمن والتنميـة. وذكـر األمـني ا   
ــالنظر    ــن ب ــس األم ــام جمل ــى أســاس عاجــل،    ،قي ــراريف عل  اإلق

ــل اخلــاص املشــترك بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة      ــادرة املمث مبب
الوحــدة األفريقيــة ودعمهــا بشــكل مالئــم أن يســاعد إىل حــد 
ــذهلا املمثــل اخلــاص املشــترك بــني األمــم      كــبري اجلهــود الــيت يب

 األفريقية. املتحدة ومنظمة الوحدة
__________ 

  )١(  S/1997/136.  
  )٢(  S/PRST/1997/5  

موجهـة إىل   ١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢وبرسالة مؤرخة   
ــام  ــني العــ ــادر يف    )٣(األمــ ــان الصــ ــدا البيــ ــل هولنــ ــال ممثــ أحــ

ــايو  ٢٢ ــة    ١٩٩٧أيار/مــ ــلطة يف مجهوريــ ــل الســ ــأن نقــ بشــ
 الكونغو الدميقراطية.

موجهــة  ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ١٢وبرســالة مؤرخــة   
كونغـو الدميقراطيـة   ، أحـال ممثـل مجهوريـة ال   )٤(إىل األمني العام

البيــان الصــادر عــن حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة       
عقــب التغــيريات السياســية الــيت حــدثت يف مجهوريــة الكونغــو 

  الدميقراطية (زائري سابقا).

ــةو   ــودة يف  ،٣٧٨٤ يف اجللســـ ــايو  ٢٩املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

ــس مشــاورات ــه    ا اجملل ــس يف جــدول أعمال ــابقة أدرج اجملل لس
احلالــة فيمــا يتعلــق جبمهوريــة    ”دون اعتــراض البنــد املعنــون   

 “.  الكونغو الدميقراطية

يف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس (مجهوريــة كوريــا) و  
 :)٥(بالبيان التايل باسم اجمللس

ــو        ــة الكونغ ــده لشــعب مجهوري يعــرب جملــس األمــن عــن تأيي
وحيتـرم اجمللـس مـا لـدى      فتـرة جديـدة مـن تارخيـه     الدميقراطية وهو يبـدأ 

 إىلشــعب مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن طمــوح وطــين مشــروع    
حتقيـــق الســـالم واملصـــاحلة الوطنيـــة والتقـــدم يف امليـــادين السياســـية،       
واالقتصادية واالجتماعية ملنفعة اجلميع، ويعارض أي تدخل يف شـؤونه  

 الداخلية.

ــر     ــن إىل قـ ــس األمـ ــري جملـ ــؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٧اره ويشـ ) املـ
ــباط/فرباير  ١٨ ــاط    ١٩٩٧شـ ــالم ذات النقـ ــة السـ ــد خطـ ــذي يؤيـ ، الـ

 اخلمس.
__________ 

  )٣(  S/1997/422  .  
  )٤(  S/1997/442.  
  )٥(  S/PRST/1997/31  .  
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ويرحب جملس األمن بانتهاء القتال ويعرب عـن ارتياحـه ألن     
 االستقرار بدأ يعود إىل البلد.

ويؤكد اجمللس من جديد السيادة الوطنيـة والسـالمة اإلقليميـة      
دأ عدم التدخل يف الشؤون الداخليـة  جلمهورية الكونغو الدميقراطية ومب

ألي دولـــة، ويـــدعو إىل انســـحاب مجيـــع القـــوات اخلارجيـــة مبـــا فيهـــا 
 املرتزقة.

ويدعو جملس األمن، وفقـا خلطـة األمـم املتحـدة للسـالم ذات        
النقاط اخلمس، إىل تسوية األزمة بسرعة وبالوسائل السلمية عن طريـق  

ويل للسالم واألمن والتنميـة يف  احلوار والعملية االنتخابية وعقد مؤمتر د
كمـا يؤكـد اجمللـس مـن جديـد بيـان رئيسـه         منطقـة الـبحريات الكـربى.   

الــذي دعــا إىل االتفــاق بســرعة علــى  ١٩٩٧نيســان/أبريل  ٣٠املــؤرخ 
ــة حــرة       ــات دميقراطي ــؤدي إىل إجــراء انتخاب ــة ســلمية ت ــات انتقالي ترتيب

 .مبشاركة مجيع األطراف

ــد مــ       ــن أن عق ــس األم ــد جمل ــن  ويعتق ؤمتر دويل للســالم واألم
والتنمية يف منطقة البحريات الكربى حتت رعاية األمم املتحدة سـيكون  

 أمرا أساسيا يف تعزيز السالم واألمن اإلقليميني.

ويدعو جملس األمن، وفقـا خلطـة األمـم املتحـدة للسـالم ذات        
من جلميع الالجـئني واألشـخاص   ألاالنقاط اخلمس، إىل كفالة احلماية و

وهـو يكـرر    ىل تسـهيل احلصـول علـى املسـاعدة اإلنسـانية.     إردين واملشـ 
نداءه من أجـل االحتـرام التـام حلقـوق الالجـئني واألشـخاص املشـردين        

مــن أجــل تــوفري كــل إمكانيــة الوصــول والســالمة ملــوظفي اإلغاثــة         و
بأقصى قوة نداءه من أجل التعـاون التـام مـع بعثـة      كما يكرر اإلنسانية.

حتقق يف التقارير اليت تفيد بوقوع مـذابح وغـري ذلـك     األمم املتحدة اليت
االنتهاكات للقانون اإلنساين الدويل يف البلد، مبا يف ذلـك  ومن الفظائع 

 تزويـدها بكـل إمكانيـات الوصـول الفـوري إىل غايتـها وكفالـة أمنـها.        

ن الالجـئني يف شـرق البلـد    أوهو يشعر ببالغ القلق إزاء التقارير القائلة ب
وهـو يـدعو إىل التوقـف فـورا عـن ممارسـة        بطريقة منتظمة. جيري قتلهم

 العنف ضد الالجئني يف البلد.

ويعرب جملس األمن عن بالغ تقـديره لألميـنني العـامني لألمـم       
املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية وملمثلهما اخلـاص، وحلكومـة جنـوب    

ري أفريقيا، وجلميع من عملوا من داخل املنظمة وخارجها من أجل تيسـ 
  إجياد حل سلمي لألزمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

 

ــة    - باء ــالة مؤرخـ ــه  ٢٩رسـ  ١٩٩٨حزيران/يونيـ
ــيس جملــس األمــن مــن األمــني     موجهــة إىل رئ

 املتحدة  العام لألمم

ــة     ــالة مؤرخـ ــه  ٢٥رسـ  ١٩٩٨حزيران/يونيـ
ــدائم      ــل ال ــن املمث ــام م ــني الع ــة إىل األم موجه

ــة لــ   ــة الكونغــو الدميقراطي دى األمــم جلمهوري
 املتحدة  

ــة     ــالة مؤرخـ ــه  ٢٥رسـ  ١٩٩٨حزيران/يونيـ
ــدائم      ــل ال ــن املمث ــام م ــني الع ــة إىل األم موجه

 لرواندا لدى األمم املتحدة

ــه  ١٣املقــرر املــؤرخ     ( اجللســة  ١٩٩٨متوز/يولي
  بيان من الرئيس ) :٣٩٠٣

موجهـــة  ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ٢٩ برســالة مؤرخـــة   
تقرير فريق التحقيـق   العام أحال األمنيإىل رئيس جملس األمن 

كــان األمــني و .)٦(يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة التــابع لــه
للمســاعدة علــى  ١٩٩٧أنشــأ الفريــق يف متوز/يوليــه  العــام قــد

فتح طريق مسدود بني حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   
وبعثــة التحقيــق املشــتركة الــيت كلفتــها جلنــة حقــوق اإلنســان    

دعاءات بوقوع مـذابح وغريهـا مـن انتـهاكات     بالتحقيق يف اإل
حقــوق اإلنســان الــيت جنمــت عــن احلالــة يف شــرق زائــري منــذ    

 واليــةتوســيع علــى  وحثــت احلكومــة .١٩٩٦أيلول/ســبتمرب 
ــق ــود إىل   التحقيـ ــث تعـ ــارس  ١حبيـ ــن مث ١٩٩٣آذار/مـ ، ومـ
ــذين كــانوا يعــدون     تشــمل: ــزائرييني ال العنــف العرقــي بــني ال
لزائرييني املنحدرين مـن أصـل اهلوتـو    ضد ا “أصليني”أنفسهم 

أو التوتســــي، باإلضــــافة إىل تطــــورات الحقــــة منــــها تــــدفق 
يف أعقاب حـوادث   ١٩٩٤الالجئني اهلوتو من رواندا يف عام 

اإلبادة اجلماعية اليت وقعت هناك؛ وانعـدام األمـن يف كـل مـن     
__________ 

  )٦(  S/1998/581  .  



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 586 
 

للقـــوات  التـــابعني املســـلحني األفـــرادزائـــري وروانـــدا بســـبب  
ــة الســابقة وميليشــيات اإلنتر  املســلحة الروا ــواماندي ــذين  يه ال

ظلــت بيــدهم مقاليــد الســيطرة الصــارمة علــى الالجــئني كمــا   
عـرض لـه   تشنوا هجمات داخل رواندا؛ والعنف املتزايد الذي 

ن حــــىت انتفاضــــة تشــــرين األول/أكتــــوبر والتوتســــي الزائريــــ
ــيع     . ١٩٩٦ ــام بتوس ــني الع ــام األم ــتجابة، ق ــرض االس ويف مع
 ١٩٩٣آذار/مـارس   ١ إىل التحقيـق لتعـود   يشـملها اليت الفترة 

كما عني رئيس القضاة آتسو كويف أميغا (توغو) ليقـود فريـق   
مكلفا بوالية ختولـه التحقيـق يف االنتـهاكات     التحقيق التابع له

املــدعى اجلســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل  
ــة حــىت    ــة الكونغــو الدميقراطي كــانون  ٣١ارتكاهبــا يف مجهوري

.والحـــظ األمـــني العـــام أن األحـــداث ١٩٩٧األول/ديســـمرب 
 دفقـد كانـت تسـتن    املوصوفة يف تقرير الفريق مل تقع يف فراغ.

الـيت وقعـت يف روانـدا يف     اجلماعيـة بادة اإلإىل خلفية حوادث 
إىل انـدالع العنـف يف الفتـرة     ، واليت أدت مباشـرة ١٩٩٤عام 

ــا أدان   ١٩٩٦-١٩٩٤ ــو مـ ــري، وهـ ــرقي زائـ ــة  يف شـ ــه عالنيـ تـ
 اجلماعيــةبــادة اإلاســتئنافا ملمارســات  هحكومــة روانــدا بوصــف

وهذا العنـف نفسـه    يف بلد جماور. ١٩٩٤اليت شهدها يف عام 
إىل نشـــــوء حتـــــالف القـــــوى  ١٩٩٦أيلول/ســـــبتمرب  أدى يف

الدميقراطية لتحريـر الكونغـو ومحلتـه العسـكرية الناجحـة ضـد       
يف كينشاسـا   نظام الرئيس موبوتـو سيسـي سـيكو الـيت انتـهت     

وانتـــهى التقريـــر إىل أن مجيـــع    .١٩٩٧أيار/مـــايو  ١٧يـــوم 
ــرة     ــيت شــاركت يف العنــف خــالل الفت ــةاألطــراف ال ــد  املعني ق

ــانون     ــان أو القـ ــوق اإلنسـ ــيمة حلقـ ــهاكات جسـ ارتكبـــت انتـ
وانتـهى أيضـا إىل أن حـوادث القتـل ورفـض       اإلنساين الدويل.

الف القـوى  تقدمي املساعدة اإلنسـانية الـيت وقعـت علـى يـد حتـ      
الدميقراطية لتحرير الكونغو وحلفائه، مبا يف ذلـك عناصـر مـن    

 قـد شـكلت جـرائم ضـد اإلنسـانية.      ،اجليش الوطين الروانـدي 
ويعتقـــد أعضـــاء الفريـــق أن بعـــض حـــوادث القتـــل ميكـــن أن  

ودعوا إىل إجراء املزيد من التحقيقـات يف   مجاعيةتشكل إبادة 

العـام أن أعضـاء اجمللـس    وأكـد األمـني    تلك اجلرائم ودوافعها.
فسوف يصـادفون واحـدا مـن األسـباب      ن التقريرأوعندما يقر

ــؤخرا يف منطقــ     ــيت وقعــت م ــة للرتاعــات ال ــبحريات  ةاجلذري ال
مفرغـة مـن انتـهاكات حقـوق      حلقـة  الكربى يف أفريقيا وهـو: 

 االنتقــام تعززهــا ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب.مــن و اإلنســان
ع حـد هلـا وصـوال إىل اسـتعادة     وهذه احللقة املفرغة ينبغي وض

وأكــد أن للمجتمــع  الســلم واالســتقرار الــدائمني إىل املنطقــة.
يف  ا جيب القيام بـه رئيسي االدويل، وخاصة البلدان املاحنة، دور

وذكر أنه عند النظـر يف التقريـر املرفـق، ال شـك أن      هذا كله.
ر سوف يرغبون يف االستجابة إزاءه بطريقـة تعبّـ   أعضاء اجمللس

مسؤوليتهم عن حفظ السلم واألمن الـدوليني ويف الوقـت    عن
نفسه ينبغي إعطاء الـوزن الكامـل لتوطيـد االسـتقرار اهلـش يف      

انتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت وصـلت مـن حيـث        و املنطقة.
حد أهنا تشكل جرائم مرتكبة ضد اإلنسانية ينبغـي   إىلاحلجم 
 دوليني.ليهــا علــى أهنــا تشــكل هتديــد للســلم واألمــن الــإالنظــر 

ويف الوقــت نفســه ينبغــي إعطــاء الــوزن الكامــل ألمهيــة تــدعيم 
وهــو مــا يتطلــب بوضــوح قــدرا   االســتقرار اهلــش يف املنطقــة،
من اخلطـأ  يف رأيه، سوف يكون و كبريا من املساعدة الدولية.

وحيتـاج   لبلـدان املعنيـة.  لاجملتمـع الـدويل ظهـره     أن يديرالفادح 
  ركة الدقيقة.األمر إىل سياسة متسقة من املشا

موجهـــة  ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ٢٥برســالة مؤرخـــة    
، ذكـر ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      )٧(إىل األمني العـام 

الـرأي   فيما يتعلق بتقرير فريق التحقيق أن قطاعات معينـة مـن  
ــاملي   ــام الع ــهم الع ــة بارتكــاب   تت ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري

ــة ضــد ال   ــذابح املزعوم ــد   اهلو جــئنيالامل ــى ي ــديني عل ــو الروان ت
عناصر من حتالف القوى الدميقراطية لتحريـر الكونغـو. وهـذه    

العديــدة إىل الفظــائع الــيت تعــزى خطــأ إىل حتــالف    شــاراتإلا
ــو مفوضــ    ــر الكونغ ــة لتحري ــوى الدميقراطي ــت ا ةالق ــمألجعل  م

__________ 
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طلــب مــن املقــرر اخلــاص  ت نســانإلحلقــوق ا ةاملتحــدة الســامي
ــه     ــذي عينتـ ــابقا، الـ ــزائري سـ ــيلـ ــوق ا ةمفوضـ ــانإلحقـ يف  نسـ

ــة  ١٩٩٤آذار/مــارس  ٩ ، أن يــذهب مــرة أخــرى إىل مجهوري
ــد    ــد أع ــة. وق ــو الدميقراطي ــثري اجلــدل.   الكونغ ــرا ي ــث تقري حي

التأكيـد  ومتامـا  جتاهل عمدا خاصة أنه  ،على حتيز كبريانطوى 
يف على أن العوامل الرئيسية الـيت أدت إىل املأسـاة الـيت وقعـت     

 ائمهـي جـر  كونغـو الدميقراطيـة   اجلزء الشـرقي مـن مجهوريـة ال   
وكانـت   ارتكبتها النظم السابقة يف منطقة الـبحريات الكـربى.  

ــة،    ــو الدميقراطي ـــة الكونغ ــة جـمهوري ــد طالبــت  حكوم ـــذ ق من
ـــرار جملــس ا    ــروح قـ ــا ل ـــة، وفق ) ١٩٩٨( ١١٦١ مــنألالبدايـ

ــؤرخ  ــان/أبريل  ٩املـ ــق ا  ١٩٩٨نيسـ ــاول حتقيـ ــأن يتنـ ــمألبـ  مـ
هـذه الفتـرة    نألقة حلـرب التحريـر.   املتحدة أيضا الفترة السـاب 

القـوات   تـها الـيت ارتكب  نسـان إلانتـهاك حقـوق ا   تالحافلة حبا
املســــلحة الزائرييــــة الســــابقة، والقــــوات املســــلحة الروانديــــة 

وعلــى الــرغم مــن تبــاين  نتراهــاموي.االالســابقة، وميليشــيات 
ــرفني، مت التوصـــل إىل حـــل وســـط   ءراآلا ووقعـــت  ،بـــني الطـ

حلكومــة الكونغوليــة، بعــد مناقشــات، يف اللجنــة التحضــريية وا
، علـــى بروتوكــــول اتفـــاق بشــــأن   ١٩٩٧حزيران/يونيـــه   ٤

املذابح وغري ذلك من انتـهاكات حقـوق    اتءالتحقيق يف ادعا
عملـت   تفـاق، ال. وعلى الرغم من توقيع بروتوكـول ا نسانإلا

املتفــق  حكــامألبعثــة التحقيــق بصــورة مســتمرة علــى انتــهاك ا  
كومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة حأشــار إىل أن عليهــا. و
عليــه مــن  تفــاقعــدم احتــرام البعثــة ملــا مت اال  مبــا يلــي:نــددت 

والتـدخل يف السياسـة الداخليـة     حيث مكان وزمان التحقيـق؛ 
ــيت جيــري      ــة ال ــة للمنطق ــيم الثقافي ــرام الق ــو؛ وعــدم احت للكونغ
التحقيق فيها؛ والرغبة املتعمدة يف خلـق مشـاكل مـع حكومـة     

  كونغو الدميقراطية.لمجهورية ا
وقال كذلك إن هذه الوثيقة خطرية وتتناىف مع مثـايل    
املتحـدة، مـن    ممألالدوليني اللذين تنادي هبما ا منألوا مالسال

بني اهلوتـو والتوتسـي عـن     ثينإلحيث أهنا تسبب تفاقم احلقد ا

يف حـني أن مشـاكل منطقـة الـبحريات      مـور، ألطريق تبسـيط ا 
ن للتقريــر دافعــا سياســيا فــإن  ومبــا أ الكــربى مشــاكل معقــدة؛

مسـؤوليات القـوى املتورطــة يف عمليـة إبـادة       ءهدفه هو إخفـا 
ــة    الالروانـــديني،  ــا الـــيت قامـــت بعمليـ ــيما مســـؤولية فرنسـ سـ

 سـتقرار ؛ ويشكل التقرير حماولـة للتشـكيك يف اال  “توركواز”
وعــالوة علــى ذلــك   الكــربى؛ السياســي يف منطقــة الــبحريات 

مت مجعها تستند إىل عينـات حمـدودة   اليت  شاعاتإلا نألونظرا 
موثوقـة مـن الناحيـة     حبيث ال ميكـن أن تكـون   زمالأكثر من ال

 تســــتند إىل أي حقيقــــة الفــــإن هــــذه الوثيقــــة  حصــــائية،إلا
واســتنادا إىل مــا ســبق، فــإن احلكومــة تــرفض بكــل   ملموســة.

ــن      ــة مـ ــان جمموعـ ــربه مؤلفـ ــر وتعتـ ــذا التقريـ ــائج هـ ــاطة نتـ بسـ
  هلا.االدعاءات اليت ال أساس 

 موجهــة ١٩٩٨ حزيران/يونيــه ٢٥رســالة مؤرخــة وب  
 مــمأللـدى ا  املمثــل الــدائم لروانـدا   ذكـر  )٨(العــام ميــن ألإلــى ا 

التقريــر مل يســتكمل ومــن مث مل يتوصــل إىل نتــائج  أن  املتحــدة
 التقريــرويتســم حمــددة، كمــا يعتــرف الفريــق يف الــنص عامــة. 

املسـائل غـري   متحيـز بدرجـة كـبرية ومييـل إىل     ؛ وهو نفعاليةالبا
نشـر هـذا    ؛ وال خيـدم يـة الأو الو ختصاصـات الاملوضوعية من ا

التقرير غـري املسـتكمل واملتحيـز واملضـلل متامـا، قضـية حقـوق        
 ويضـــر بإمكانيـــة التوصـــل إىل حقيقـــة مـــا حـــدث. نســـان،إلا

ــه ممــ  ــه كــان هنــاك مســعى   وأضــاف أن ــه، أن ــارةإلا يؤســف ل  ث
 ءعضــاألاحلساســية ودعايــة مكثفــة مــن جانــب بعــض الــدول ا 

 ق،الطــإليليــق علــى ا البشــأن التقريــر قبــل نشــره. وهــذا أمــر 
خيالف مـا   ءعضاألأي عمل يستهدف التأثري على الدول ا نأل

العامـة، وميثـل انتـهاكا تامـا      مانـة ألنص عليه امليثاق من حيـاد ا 
 ءدعـا لالحكومة رواندا تعـرب عـن رفضـها    وأكد أن  للسرية.

ارتكبـــوا أي  الـــوارد يف التقريـــر بـــأن جنـــود حكومـــة روانـــدا 
حبـــق قطـــاع مـــن شـــعبها أو أي  نســـانإلانتـــهاكات حلقـــوق ا

__________ 
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، وتعـــرب بـــزائري شـــخص آخـــر، فيمـــا كـــان يســـمى عندئـــذ 
ــاء. وأكـــد أن   عـــن ــتيائها مـــن ذل االدعـ ــة اسـ ســـجل حكومـ
الروانديون الذين كـانوا موجـودين    جئونالواضح. وال رواندا

فيما كان يسمى بزائري كـانوا رهـائن جلنـود وحكومـة روانـدا      
واجلنــود الــزائرييني الســابقني.  نتراهــامويالابقة وميليشــيا االســ
ــدا. و   مــمألوا ــم ذلــك جي ــه  املتحــدة كانــت تعل ــى أن شــدد عل

 هـو  امـن واجـب حكومـة روانـدا أن تنقـذ شـعبها، وهـذ        كان
  مت بنجاح.  ما

متوز/يوليـــــه  ١٣املعقـــــودة يف ، ٣٩٠٣يف اجللســـــة و  
ل وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه خـال       ، ١٩٩٨

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس الرسالتني املذكورتني 
آنفا ضمن جدول أعماله. وعقب إقرار جـدول األعمـال دعـا    
ــة       ــي مجهوري ــس ممثل ــة اجملل ــاد الروســي)، مبوافق ــرئيس (االحت ال
الكونغو الدميقراطية ورواندا، بناء على طلبـهما، إىل املشـاركة   

ــدون أن يكــون هلمــا ا  حلــق يف التصــويت. ويف  يف املناقشــةة، ب
 باسـم بالبيـان التـايل    مـن ألأدىل رئـيس جملـس ا  اجللسة نفسـها،  

  :)٩(اجمللس
ــازر وا مـــنأليـــدين جملـــس ا   ــالألاجملـ ــية ا عمـ  خـــرىألالوحشـ

مجهوريـــة  -الــدويل املرتكبــة يف زائــري     نســاين إلوانتــهاكات القــانون ا  
رائم سيما يف مقاطعاهتا الشرقية مبا يف ذلـك اجلـ   الالكونغو الدميقراطية، 

املذكورة يف تقريـر فريـق    خرىألا نتهاكاتالوا نسانية،إلاملرتكبة ضد ا
مني العام. وحييط اجمللس علما بالردين الـواردين علـى   ألالتحقيق التابع ل

التقرير من حكوميت مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  وروانـدا. ويعتـرف     
هـذه   اجمللس مبا يقوم به فريق التحقيق مـن عمـل يتمثـل يف توثيـق بعـض     

بالكامـل ودون   همتـه رغم عدم السـماح للفريـق بالقيـام مب    نتهاكات،الا
  إعاقة.

مـن جديـد علـى أنـه يلتـزم بوحـدة دول        مـن ألويؤكد جملس ا  
  .قليميةإلا متهاالمنطقة البحريات الكربى وسيادهتا وس

بضـرورة متابعـة التحقيـق يف تلـك اجملـازر       منألجملس ا مويسل  
ــ عمــالألوغريهــا مــن ا الــدويل  نســاينإلهاكات القــانون االوحشــية وانت

وحماكمــة املســؤولني عنــها. ويشــجب التبــاطؤ يف إقامــة العــدل. ويــدعو 
__________ 
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اجمللـــس حكـــوميت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وروانـــدا إىل القيـــام  
الــواردة يف تقريــر  اتءدعــااليف بلــدها، يف ا كــل ،ءبــالتحقيق دون إبطــا

خص يثبــت تورطــه يف م إىل العدالــة أي شــفريــق التحقيــق علــى أن يقــدَّ
الـدويل أو   نسـاين إلالوحشية وانتهاكات القانون ا عمالألهذه اجملازر وا

غريهـــا. وحيـــيط اجمللـــس علمـــا مبـــا أبدتـــه حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو 
مواطنيها ممـن تثبـت إدانتـهم يف     نالدميقراطية من استعداد حملاكمة أي م

ذا  ءجراإلهذا اارتكاب اجملازر املدعى وقوعها أو تورطهم فيها. ويعترب 
وتشـجيع   من العقوبـة  تالفإلحالة ا ءأمهية كربى يف املساعدة على إهنا

ــدول    ســتقرارالوا مالإقامــة الســ ــدائمني يف املنطقــة. وحيــث اجمللــس ال ال
ــة       ءعضــاألا ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــع حكــوميت مجهوري ــاون م ــى التع عل

  .ءوإحالتهم للقضا شخاصألا ءالوروانـدا يف التحقيق مع مثل هؤ
ــة   و   ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــوميت مجهوريـ يشـــجع اجمللـــس حكـ

ورواندا على التماس احلصول على مساعدة دولية، كاملسـاعدة التقنيـة،   
يـدعو احلكـومتني املعنيـتني إىل     يف هذه العمليـة. كمـا   ،ءقتضاالحسب ا

ويطلـب إىل   .ءقتضـا الالنظر يف إمكانية إشراك مراقبني دوليني، حسب ا
العـام حبلــول    مـني ألتقدمي تقرير مرحلــي أولــي إىل ا   احلكومتني املعنيتني

عــن اخلطــوات الــيت جيــري اختاذهــا    ١٩٩٨/أكتــوبر ولألتشــرين ا ١٥
  للتحقيق مع املسؤولني عن تلك اجلرائم وحماكمتهم.

 ،ءقتضـا الينظر، عنـد ا  نألعن استعداده  منألويعرب جملس ا  
الـــيت تتخـــذها حكومتـــا مجهوريـــة الكونغـــو  اتءجـــراإلا ءوعلـــى ضـــو

لدميقراطيــة وروانــدا، يف إمكانيــة اختــاذ خطــوات إضــافية لكفالــة تقــدمي ا
وانتـهاكات القـانون    خـرى ألالوحشـية ا  عمـال ألمرتكيب تلك اجملـازر وا 

  .عدالةإىل ال خرىألالدويل ا نساينإلا
 مـم ألا تالوهيئات ووكا ءعضاألالدول ا منألوحيث جملس ا  

املسـاعدة   علـى تقـدمي   خـرى ألالدوليـة ا  تالاملتحدة ذات الصلة والوكا
ــة ال ــة    زمــةالالتقني وغريهــا مــن أشــكال املســاعدة إىل حكــوميت مجهوري

الكونغو الدميقراطية ورواندا مـن أجـل إقامـة نظـامني قضـائيني يتسـمان       
  والرتاهة. لالستقالبا

 مـم ألالـيت تقـوم هبـا ا    نشـطة ألعن دعمه ل منألويعرب جملس ا  
العرقيـة وتعزيـز    املتحدة وغريها من اهليئات الدولية للحـد مـن التـوترات   

املصـاحلة الوطنيـة يف املنطقــة، وحيـث احلكـومتني املعنيــتني علـى مواصــلة      
  احلالة.  من أجل حتقيق حتسن حقيقي يف نشطةألالتعاون يف هذه ا

أمهيــة كــبرية علـى الــدور الـذي تقــوم بــه    مـن ألجملــس ا قويعلـ   
ــة،ألمنظمــة الوحــدة ا ويرحــب بقرارهــا تشــكيل فريــق دويل مــن    فريقي
ــال ا  الشخصــيات ا ــق يف أعم ــارزة للتحقي ــادةإللب ــدا   ب ــة يف روان اجلماعي

أن تسـهم يف الصـندوق    ءعضـا ألاحمليطة هبا. ويناشد الدول ا حداثألوا
  املنشأ لدعم أعمال هذا الفريق. خلاصا ستئماينالا

  هذه املسألة قيد نظره الفعلي. منألوسيبقي جملس ا  
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احلالــــة فيمــــا يتعلــــق جبمهوريــــة الكونغــــو   -جــــيم 
  )تابع( الدميقراطية

(اجللسـة   ١٩٩٨آب/أغسطس  ٣١املقرر املؤرخ   
  ): بيان الرئيس٣٩٢٢

ــة اجليف    ــودة يف ٣٩٢٢لسـ آب/أغســـطس  ٣١، املعقـ
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه خــالل   ١٩٩٨

مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (ســلوفينيا)، مبوافقــة 
نـاء علـى طلبـه،    اجمللس، ممثل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ب   

ــق يف     ــا احلـ ــون هلمـ ــدون أن يكـ ــة، بـ ــاركة يف املناقشـ إىل املشـ
  التصويت.  

اسـم  رئيس بالبيـان التـايل ب  الـ أدىل ويف اجللسة نفسها،   
  .)١٠(اجمللس

الصــراع الــدائر  ءعــــن بالــــغ قلقــه إزا مــــنأليعــــرب جملــــس ا  
 حاليــا يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، الــذي يشــكل هتديــدا خطــريا  

عن انزعاجه بسبب حمنة  منأل. ويعرب جملس اقليمينيإلا منألللسلم وا
  البلد. ءالسكان املدنيني يف شىت أحنا

 مةالبـاحترام السـ   لتـزام التأكيـد ضـرورة ا   مـن ألويعيد جملـس ا   
والسيادة الوطنيـة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وغريهـا مـن        قليميةإلا

ــاع    ــبحريات الكــربى، وضــرورة امتن ــة ال ــن    دول منطق ــدول ع ــع ال مجي
ــة لغريهــا. ويف هــذا الســياق،     ــة صــورة يف الشــؤون الداخلي التــدخل بأي

ســـلمي للصـــراع يف مجهوريـــة الكونغـــو  حـــليـــدعو اجمللـــس إىل إجيـــاد 
النـار فـورا، وانسـحاب مجيـع      قالالدميقراطية، ويشمل ذلـك وقـف إطـ   

عمليـة سـلمية قوامهـا احلـوار السياسـي هبـدف        ءوبـد  جنبيـة، ألالقـوات ا 
عـــن تأييـــده جلميـــع  مـــنألملصـــاحلة الوطنيـــة. ويعـــرب جملـــس احتقيـــق ا

سلمية للصـراع.   تسويةالرامية إىل إجياد  قليميةإلاملبادرات الدبلوماسية ا
مــن  قــاالبــد مــن حــل مشــاكل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة انط   الفــ

عمليــة مصــاحلة وطنيــة شــاملة للجميــع حيتــرم فيهــا متامــا مبــدأ املســاواة   
ــني اجلما  ــام بـ ــات اوالوئـ ــةإلعـ ــو   ثنيـ ــى قبـ ــة، وتلقـ ــع   الكافـ ــدى مجيـ لـ

انتخابــات دميقراطيــة حــرة ونزيهــة يف  ءالكونغــوليني، وتفضــي إىل إجــرا
  وقت ممكن. قربأ

ــس ا    ــنألوحيــث جمل ــع ا م ــرافألمجي ــوق    ط ــرام حق ــى احت عل
سـيما اتفاقيـات    الو نسـاين، إلومحايتها، وعلى احترام القانون ا نسانإلا

__________ 

  )١٠(  S/PRST/1998/26.  

بقــدر ، ١٩٩٧لســنة  فينيضــاإلوالربوتوكــولني ا ١٩٤٩جنيــف لســنة  
ض . وهـو يـدين مـا أفـادت بـه التقـارير مـن تعـرُّ        طرافألانطباقها على ا
ــا  ــدنيني، بنـ ــوهلم ا  ءاملـ ــى أصـ ــة،إلعلـ ــدامإلل ثنيـ ــإجرا عـ ــوجزة  اتءبـ مـ
 طفـــالألوكـــذلك مـــن جتنيـــد ل   حتجـــاز،الوا زعـــاجإلوللتعـــذيب وا

وقتــل أو إصــابة للمقــاتلني الــذين يلقــون   طفــال،ألواســتخدام للجنــود ا
م، ودعايـات تبـث الكراهيـة، وعنـف جنسـي، وغـري ذلـك مـن         أسلحته
املعاملة من قبل أي جانـب. ويـدعو اجمللـس، بوجـه خـاص،       ءصور سو

ــة الســك  ــذكِّ  انإىل محاي ــدنيني. وي ــدمري أو إتــ    رامل ــة ت ــدم مقبولي  فالبع
إىل  ءسـيما اللجـو   الالسـكان املـدنيني، و   ءغىن عنها لبقـا  الاليت  ءشياألا

يستخدم ضد السـكان. ويؤكـد    حالواملياه كس ءقطع إمدادات الكهربا
اجمللس جمـددا أن كـل مـن يرتكـب انتـهاكات خطـرية ماسـة بالصـكوك         

مسؤول مسؤولية فرديـة فيمـا خيـتص     ا،السالفة الذكر، أو يأمر بارتكاهب
  .نتهاكاتالمبثل هذه ا
ــدعو جملــس ا    ــة وصــول الوكــا   مــنألوي  تالإىل إتاحــة إمكاني

ائق إىل مجيــع احملتــاجني يف مجهوريــة بشــكل مــأمون ودومنــا عــ نسـانية إلا
الكونغـــو الدميقراطيـــة. كمـــا يـــدعو إىل إتاحـــة إمكانيـــة وصـــول جلنـــة  

الدوليــة، دومنــا قيــد، إىل مجيــع احملتجــزين يف مجهوريــة   محــرألالصــليب ا
وأمـن   مةالعلـى كفالـة سـ    طـراف ألمجيـع ا  ثالكونغو الدميقراطية. وحيـ 

  .نسانيةإلا تالاملتحدة والوكا ممألموظفي ا
العــام علــى أن يواصــل، علــى    مــنيألا مــنألشــجع جملــس ا وي  
 فريقيـة، ألالعـام ملنظمـة الوحـدة ا    منيألوبالتنسيق مع ا ستعجالالسبيل ا

للتوصل إىل حل سلمي دائم للصـراع،   قليمينيإلا ءمشاوراته مع الزعما
وأن يطلع اجمللس على التطـورات وعلـى مـا يبذلـه مـن جهـود. ويؤكـد        

والتنميـة   مـن ألوا مالر دويل بشـأن السـ  اجمللس من جديد أمهية عقد مؤمت
املتحدة ومنظمـة الوحـدة    ممأليف منطقة البحريات الكربى حتت رعاية ا

  .فريقيةألا
عـن كثـب احلالـة يف مجهوريـة الكونغـو       منألوسيتابع جملس ا  

  الفعال.  الدميقراطية. وسيبقي املسألة قيد نظره
  

 ١٩٩٨كـانون األول/ديسـمرب    ١١املقـرر املـؤرخ     
  ): بيان من الرئيس٣٩٥٣(اجللسة 

كــــــــانون  ١١، املعقــــــــودة يف ٣٩٥٣يف اجللســــــــة   
للتفاهم الذي كان قد مت التوصـل   وفقا ١٩٩٨األول/ديسمرب 

إليه يف مشاورات اجمللـس السـابقة، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل      
  :)١١(اجمللس  باسم

__________ 

  )١١(  S/PRST/1998/36.  
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إىل البيــان الــذي أدلــى بــه رئيســـه فــي        مــن أليشري جملـــس ا   
بشـــــأن احلالـــــة يف مجهوريـــــة الكونغـــــو  ١٩٩٨ـــــــس آب/أغسط ٣١

اسـتمرار الـرتاع يف    ءالدميقراطية. وما زال بالغ القلق يسـاور اجمللـس إزا  
 سـتقرار الوا مـن ألمجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، الـذي يهـدد السـلم وا     

  اخلطرية. نسانيةإلعواقبه ا ءاملنطقة، وإزا يف
 قليميـة إلا مةالبـاحترام السـ   لتـزام الويؤكد اجمللس مـن جديـد ا    

السياسي والسيادة الوطنيـة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      لالستقالوا
عـن التهديـد    متنـاع البا لتـزام الوسواها مـن دول املنطقـة، مبـا يف ذلـك ا    

 لالســتقالوا قليميــةإلا مةالباســتعمال القــوة، أو اســتخدامها، ضــد الســ
 مــمألتتفـق مـع مقاصـد ا    البـأي طريقـة أخـرى     ودولـة أ  يألالسياسـي  

املتحدة. وهو يؤكد أيضا من جديد ضرورة أن متتنع مجيـع الـدول عـن    
 مـــمألوفقـــا مليثـــاق ا خـــرى،ألالتـــدخل يف الشـــؤون الداخليـــة للـــدول ا

  املتحدة.
إىل تسوية سلمية للـرتاع   منألويف هذا السياق، يدعو جملس ا  

 قالطـ إليف ذلـك الوقـف الفـوري     يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا
والترتيبـات املتعلقـة    جنبيـة، ألجلميـع القـوات ا   ماملنظ نسحابالالنار، وا

ــا ــة،     مــنألب ــة الكونغــو الدميقراطي ــة جلمهوري علــى طــول احلــدود الدولي
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن جديــد علــى  كومــةوإقامــة ســلطة ح

 طـراف ألعملية مصـاحلة وطنيـة تشـمل مجيـع ا     ءمجيع أراضي البلد، وبد
راطيـــة وحتتـــرم املســـاواة وحقـــوق اجلميـــع يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميق

ـــة   صــلألاحترامــا تامــا، بغــض النظــر عــن ا   العرقــي، كمــا تشــمل عملي
وحـرة ونزيهـة يف وقـت     اطيـة انتخابـات دميقر  ءسياسية تـؤدي إىل إجـرا  

  مبكر.
اليت بـدأهتا   قليميةإلويعرب اجمللس عن تأييده لعملية الوساطة ا  

والــيت  فريقــي،ألللجنــوب ا منائيــةإلواجلماعــة ا فريقيــةألمنظمــة الوحــدة ا
املتخـذة، مبـا    اتءجـرا إليقودها حاليا رئيس زامبيا، وهو حيـيط علمـا بـا   

جلنة اتصال خمصصة، يف سبيل حتقيق تسـوية سـلمية للـرتاع،     ءفيها إنشا
  جهوده.  ويشجع رئيس زامبيا على مواصلة

بصورة خاصـة، باملبـادرة الـيت اضـطلع      من،ألويرحب جملس ا  
دول أفريقيـا وفرنسـا، الـذي     ءملؤمتر العشرين لرؤسـا العام يف ا منيألهبا ا

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٨إىل  ٢٦ُعقــــد يف بــــاريس يف الفتــــرة مــــن 
الرتاع والتوصل إىل وقـف فـوري غـري مشـروط      ء، من أجل إهنا١٩٩٨

الــيت أعلـن التعهـد هبــا، يف    لتزامـات البا لـس النـار. ويرحــب اجمل  قالطـ إل
الكونغــو الدميقراطيــة ورئيســا  بــاريس يف هــذا الشــأن، رئــيس مجهوريــة 

 الناميبيـا وزمبـابوي وأنغـو    ءمجهورية أوغنـدا وروانـدا وكـل مـن رؤسـا     
. لتزامـات الوفودها. وهو حيثهم بقوة على تنفيـذ هـذه ا   ءوتشاد ورؤسا

املعنيـة إىل املشـاركة،    طرافألا عوحتقيقا هلذا الغرض، يدعو اجمللس مجي
ــة القــ      ــؤمتر القم ــع مســتوى ممكــن، يف م ــى أرف ــذي ســيعقد يف  عل ادم ال

ــانون ا ١٥و  ١٤ لوســاكا يف ــى  ١٩٩٨/ديســمرب ولألك ، وحيــثهم عل

النـار علـى    قالومرنـة بغيـة توقيـع اتفـاق لوقـف إطـ       ةءالعمـل بـروح بنـا   
 عأيضـا املشـاركني يف اجتمـا    مـن أل. ويشجع جملـس ا ستعجالالأساس ا

الـذي سـيعقد يف أواغـادوغو     فريقيـة، ألملنظمة الوحدة ا اجلهاز املركزي
ــانون ا ١٨و  ١٧يف  ــمربولألكـ ــتغ ١٩٩٨ /ديسـ ــى اسـ ــذه  لال، علـ هـ

  عاجلة يف سبيل حتقيق تسوية سلمية للرتاع. اتءإجرا ختاذالالفرصة 
اجلهـود املبذولـة    ءعلى استعداد للقيـام، يف ضــو   منألوجملس ا  

املتحــدة  مــمأليف ســبيل حتقيــق تســوية ســلمية للــرتاع، بــالنظر يف قيــام ا  
مبــا يف  فريقيــة،ألمــع منظمــة الوحــدة ا بتقــدمي مســامهة فاعلــة، بالتنســيق

ذلك اختاذ تدابري ملموسة ومستدامة وفعالـة للمسـاعدة يف تنفيـذ اتفـاق     
  النار ويف عملية تسوية سياسية للرتاع متفق عليها. قالإط ففعال لوق

ــوق ا     ــهاكات حلقـ ــس أي انتـ ــدين اجمللـ ــانإلويـ ــانون  نسـ والقـ
ــرقيني     نســاين،إلا ــف الع ــد والعن ــال احلق ــك أعم ــا يف ذل ، والتحــريض مب

علـى احتـرام    طـراف أل. وهو حيث مجيع اطرافألعليها، من قبل مجيع ا
سـيما اتفاقـات جنيـف     الو نسـاين، إلوالقـانون ا  نسانإلومحاية حقوق ا

ــام  ــوال ١٩٤٩لعـ ــافيةإلا توالربوتوكـ ــام  ضـ ــق  ١٩٧٧لعـ ــا يتعلـ ، فيمـ
ــك ا   ــى تل ــا عل ــال،ألبانطباقه ــادة ا    عم ــة إب ــع جرمي ــة من ــاسألواتفاقي  جن

  .١٩٤٨، لعام واملعاقبة عليها
 اءاجمللــس بقلــق خــاص أن ازديــاد حالـــة التــوتر ســو  حــظالوي  

زيادة يف تدفقات إىل للسكان املدنيني و غذيةأليـؤدي إىل تدهور حالة ا
املشردين. ويف هذا السياق، يكرر اجمللـس دعوتـه    شخاصألوا جئنيالال

ــل للوكــا    ــأمون وغــري معرق ــق وصــول م ــع  نســانيةإلا تاللتحقي إىل مجي
مـرة   طـراف ألالدميقراطية، وحيـث مجيـع ا   غويف مجهورية الكون احملتاجني

املتحدة وموظفي املعونـة   ممألوأمن موظفي ا مةالأخرى على ضمان س
  .نسانيةإلا

ويؤكـــد اجمللـــس أيضـــا مـــن جديـــد أمهيـــة القيـــام، يف الوقـــت   
والتنميــة يف منطقــة  مــنألوا مالاملناســب، بعقــد مــؤمتر دويل بشــأن الســ 

  .فريقيةألاملتحدة ومنظمة الوحدة ا ممألاية االبحريات الكربى حتت رع
العــام علــى أن يواصــل العمــل    مــنيألويشــجع اجمللــس بقــوة ا   

 طـراف ألومـع مجيـع ا   فريقيـة ألالعـام ملنظمـة الوحـدة ا    منيألبنشاط مع ا
املعنية بغية املساعدة على التوصـل إىل حـل سـلمي ودائـم للـرتاع. وهـو       

بذولـة لتحقيـق تسـوية    اجلهـود امل علـى   عاليطلب إليه أن يبقيـه علـى اطـ   
املتحـدة لتحقيـق    مـم ألالدور املمكـن ل  بشأنسلمية وأن يقدم توصيات 

  هذا الغرض.
  هذه املسألة قيد نظره. منألسيبقي جملس او  
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آذار/مـــــارس  ١٩املـــــداوالت الـــــيت أجريـــــت يف   
  )٣٩٨٧(اجللسة  ١٩٩٩

موجهـــة إىل  ١٩٩٩آذار/مـــارس  ٤برســـالة مؤرخـــة   
ــن  ــيس جملـــس األمـ ــة   ، طلـــب)١٢(رئـ ــدائم جلمهوريـ ــل الـ املمثـ

ــام، يف أســرع وقــت ممكــن، بوضــع      ــة القي الكونغــو الدميقراطي
الترتيبـــات إلجـــراء مناقشـــة مفتوحـــة بشـــأن املســـألة املعنونـــة   

ــة بالوســائل     ” ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــرتاع يف مجهوري تســوية ال
  .“السلمية

آذار/مــــارس  ١٩، املعقــــودة يف ٣٩٨٧ويف اجللســــة   
ــذ  ١٩٩٩ ــاهم الـ ــا للتفـ ــد مت التوصـــل ي وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ إليـ

ــاورات ــس مشـــ ــابقة اجمللـــ ــة    الســـ ــالة املؤرخـــ ــأن الرســـ بشـــ
ــة الكونغــو    ١٩٩٩آذار/مــارس  ٤ ــل مجهوري املوّجهــة مــن ممث

. )١٣(الدميقراطية، أدرج اجمللس تلك الرسالة يف جدول أعمالـه 
ويف اجللسة ذاهتا ومبوافقة اجمللس، دعا الـرئيس (الصـني) ممثلـي    

كينا فاسو وبوروندي واجلماهرييـة العربيـة   أملانيا وأوغندا وبور
الليبية ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة  
ــا ومصــر     ــابوي وكيني ــا وزمب ــدا وزامبي ــا وروان وجنــوب أفريقي

دون أن بـ ناقشـة  املبناء على طلبهم، إىل املشـاركة يف  واليابان، 
  .يكون هلم احلق يف التصويت

نســان يف مجهوريــة الكونغــو   وقــال وزيــر حقــوق اإل    
مـن امليثـاق حتـض جملـس األمـن علـى        ٥٢الدميقراطية إنّ املادة 

أن يشجع على االستكثار من احلل السلمي للمنازعات احملليـة  
باالتفاقات اإلقليمية. وقال إنّ وفـد بلـده يعـرب عـن االمتنـان      
للجهــود الــيت يبــذهلا اجمللــس مــن أجــل ضــمان التنفيــذ الســليم   

ــذلك احلكــم،  ــه      ل ــانني الصــادرين عن ــا جــاء يف البي وخباصــة م
بشأن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وذكـر أيضـا أنّ   
اجمللــس ال جيــب أن يغيــب عنــه أنّ الفقــرة األخــرية مــن نفــس    

__________ 

  )١٢(  S/1999/278.  
  )١٣(  S/PV.3987 ٢، الصفحة.  

 ٣٤املادة تسمح له بأن يطّبق يف الوقـت ذاتـه أحكـام املـادتني     
مليـة الـيت   من امليثاق. وهلذا الّسبب استهلّ وفد بلده الع ٣٥و 

أفضت إىل هذه املناقشة بغيـة حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف توجيـه      
انتبــاه اجمللــس إىل اخلطــر الــذي يشــكله اســتمرار الــرتاع الــدائر  
حاليا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقال إّنه يوّد أن جيعـل  
ــة        ــين أنّ العمليـ ــيت تعـ ــعوبات الـ ــن الصـ ــة مـ ــى بّينـ ــس علـ اجمللـ

كـلّ تنـازالت حكومـة بلـده، مل تفـض      التفاوضية، بالرغم مـن  
بعد إىل التوقيع على وقف إلطالق النار. واجلهـود الـيت تبـذهلا    
بعض البلـدان األعضـاء يف املنظمـة، علـى الصـعيدين اإلقليمـي       
ــل      ــا كانــت تكلّ ــدويل، إلجيــاد تســوية ســلمية للصــراع رمب وال
بالنجاح لو أنّ كلّ األطراف املعنية تصرفت حبسن نيـة. وقـال   

ــاء يف      ت”إنّ  ــى البقـ ــميمها علـ ــّددها وتصـ ــدا وتشـ ــت روانـ عّنـ
ــبيل      ــدة يف سـ ــات الوحيـ ــكّلت العقبـ ــة شـ ــي الكنغوليـ األراضـ

وعلــى الــرغم مــن أنّ املفاوضــات “. التوّصــل إىل حــلّ ســلمي
مســتمرة علــى الصــعيد اإلقليمــي ضــمن إطــار منظمــة الوحــدة  
األفريقية فإنّ املشـاركة الفعالـة مـن جانـب اجملتمـع الـدويل لـن        

بأي حال من األحوال تلك اجلهود اإلقليمية. ولـذلك،  تعرقل 
فــإنّ مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تناشــد اجملتمــع الــدويل أن   
يزيد من مشـاركته. وأعـرب املـتكلّم عـن اعتقـاده بـأنّ حسـم        
األزمـــة احلاليـــة يتطلـــب عقـــد مـــؤمتر إقليمـــي لبلـــدان منطقـــة  

ال حـرص  البحريات الكربى. وأشار إىل أنّ الرئيس لوران كابي
عندما توىل احلكـم علـى إرسـاء السـالم واالسـتقرار يف منطقـة       
البحريات الكـربى، وعقـد بالتعـاون الوثيـق مـع برنـامج األمـم        
املتحدة اإلمنائي مؤمترا إقليميا بشأن السالم والتنمية يف املنطقـة  
ــها    ــدا وحليفتـ ــة أوغنـ ــة. ولكـــن لألســـف يف حالـ دون اإلقلميـ

لــى االنقالبــني اللــذين   روانــدا وبعــد مــرور بضــع ســنوات ع    
ــذَل أي      ــدين، مل ُيب ــذين البل ــان يف ه ــا الســلطتان احلاليت دبرهتم
جهــد لالّتصــال باملعارضــني املنفــيني إلدمــاجهم ضــمن هياكــل 
جمتمعيهمــا. وأفــاد بــأنّ احلــرب يف شــرق الكونغــو كانــت هلــا   
ــاه اجمللـــس إىل     ــكان، مث لفـــت انتبـ ــة علـــى السـ خملّفـــات مرعبـ
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ــأن اال  ” ــيض: بشـ ــاب األبـ ــوق   الكتـ ــة حلقـ ــهاكات اجلماعيـ نتـ
اإلنسان والقواعد األساسية للقانون اإلنساين مـن قبـل البلـدان    
املعتدلـــة (أوغنـــدا وبورونـــدي وروانـــدا) يف شـــرق مجهوريـــة  

ــة  ــو الدميقراطي ــرا     )١٤(“الكونغ ــد، نظ ــه يعتق ــتكلّم إّن ــال امل . وق
الـيت تقترفهـا القـوات املسـلحة النظاميـة       “الفظـائع ”الستمرار 
دان اجملاورة، أنّ إصدار إدانـة قويـة النتـهاك املبـادئ     التابعة للبل

األساسية مليثاقي منظمة الوحدة األفريقيـة واألمـم املتحـدة مـن     
شأنه أن مينـع تعثّـر املفاوضـات وارتكـاب فظاعـات أخـرى يف       

مــن ميثــاق األمــم    ٢٤مــن املــادة   ٢امليــدان. وتــنص الفقــرة   
وف وفقـا  املتحدة على أن يتصـّرف اجمللـس يف ظـلّ هـذه الظـر     

ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها، وهـذا مـا جيعـل حكومـة بلـده      
ــن يشــارك مشــاركة أكــرب يف       ــس األم ــرى جمل ترغــب يف أن ت
السعي إىل التوّصل إىل حلّ سلمي ودائم للصراع احلايل. وقد 
وافقت مجهورية الكونغو الدميقراطية على التوقيـع علـى اتفـاق    

لفصل على طـول احلـدود   لوقف إطالق النار، يعقبه نشر قّوة ل
وحتديـــد جـــدول زمـــين دقيـــق النســـحاب القـــوات املعتديـــة.   
وسُتناط هبذه القوة مهمة مراقبة احلدود وتأمينها بني مجهوريـة  
الكونغو الدميقراطية وبورونـدي وروانـدا وأوغنـدا. واحلكومـة     
ــات       ــانون واحلري ــة الق ــادة إرســاء دول ــى إع مصــممة أيضــا عل

ن فـتح السـاحة السياسـية بسـّن     األساسية وقد أعلنت رمسيـا عـ  
ــة،      ــيح لألحــزاب السياســية أن متــارس أنشــطتها حبري ــانون يب ق
واقترحت عقد مؤمتر يضـّم كـل اجلماعـات يف البلـد مبـن فيهـا       
املتمّردون. وقال إّنه مقتنع بـأنّ مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     
ســـتنجح يف اســـتعادة الســـلم والوئـــام احمللـــي، ولكـــّن اجملتمـــع  

ـــ  ــدويل علي ــدي   الـ ــدا بورونـ ــاعدة أوغنـ ــزام مبسـ ه واجـــب والتـ
ورواندا على حسـم مشـاكلها الداخليـة، الـيت تشـكّل مصـدرا       
لزعزعة االستقرار اإلقليمي. ونظرا للصالحيات اليت يتمتع هبـا  
جملس األمن يف جمال صون األمن الدويل، فـإنّ أقـلّ مـا تتوقّعـه     
ــليم بــأنّ        ــو، أوال، التس ــاع ه ــن هــذا االجتم ــده م ــة بل حكوم

__________ 

  )١٤(  S/1999/205.  

ــة ضــحية عــدوان مســلح، علــى    مج ــة الكونغــو الدميقراطي هوري
) الـذي اختذتـه اجلمعيـة    ٢٩-(د ٣٣١٤النحو احملّدد يف القرار 

العامة هبدف تعريف العدوان. ثانيا، من املتوقع من اجمللـس أن  
ــا، أن يســـعى، إىل أن حيتـــرم املعتـــدون    يـــدين العـــدوان، وثالثـ

أحكــام املــواد  القــانون اإلنســاين الــدويل، ورابعــا أن يســتخدم 
ــهيل انســـحاب    ٤٢إىل  ٣٩ ــدة لتسـ ــم املتحـ ــاق األمـ مـــن ميثـ

القوات املعتدية من أراضي بلده، وخامسا أن ينشر قوة فصـل  
ــر      ــدين لتربيـ ــة املعتـ ــتركة ألنّ ذريعـ ــدود املشـ ــول احلـ ــى طـ علـ
ــى طــول احلــدود.       ــدام األمــن عل ــد انع ــدائهم هــي بالتحدي اعت

بشـــأن اســـتعادة وأخـــريا، دعـــا املـــتكلّم إىل عقـــد مـــؤمتر دويل 
  .)١٥(السالم الدائم يف منطقة البحريات الكربى

وأعــرب ممثــل كنــدا عــن األمــل يف أن تكــون املناقشــة   
مفيــدة يف إجيــاد تســوية للــرتاع، وأعــاد التأكيــد علــى أنّ احلــلّ  
العسكري ال ميكن أن حيلّ نزاعا هو باألسـاس نـزاع سياسـي،    

 التوصـل  وأنّ املفاوضات وحدها هي اليت ميكـن أن تـؤدي إىل  
ــدا، شــأهنا شــأن منظمــة الوحــدة     إىل حــل دائــم. وقــال إنّ كن
األفريقية وجملس األمن، تعلّق أمهية قصوى على احترام سـيادة  
الــدول وســالمة أراضــيها، ســواء بالنســبة جلمهوريــة الكونغــو   

حتفّظ اجلهود الـيت يبـذهلا    الدميقراطية أو جلرياهنا. فهي تؤيد بال
التوّصـل إىل حـلّ متفـاوض عليـه،      القادة اإلقليميـون مـن أجـل   

ــلة      ــي إىل مواصـ ــوب األفريقـ ــة للجنـ ــة اإلمنائيـ ــدعو اجلماعـ وتـ
جهودها الدؤوبة. وقال إنّ الشرط األساسي الستعادة السالم 
واألمن هو مشاركة مجيـع القـوات يف وقـف إطـالق النـار مـع       
احترام سيادة مجهورية الكونغو الدميقراطية وسـالمة أراضـيها.   

لنار جيب أن يصاحبه جدول زمـين النسـحاب   ووقف إطالق ا
ــة      ــذا الصــراع، ومراقب ــة املشــتركة يف ه ــوات األجنبي ــع الق مجي
الترتيبـــات وفقـــا التفاقـــات لوســـاكا. وكنـــدا علـــى اســـتعداد  
لبحــث اشــتراك األمــم املتحــدة بفعاليــة وبالتنســيق مــع منظمــة  

__________ 

  )١٥(  S/PV.3987 ٦إىل  ٢، الصفحات.  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن 
جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

 

593 09-25531 
 

الوحدة األفريقية يف تنفيـذ اتفـاق لوقـف إطـالق النـار وإجـراء       
تفق عليها من أجل التسوية السياسـية للصـراع، وهـي    عملية م

ستدعم التـدابري امللموسـة والفعالـة الـيت يتخـذها جملـس األمـن        
لتحقيــق هــذه الغايــة. وأعــرب عــن مســاندة كنــدا لعقــد مــؤمتر 

ــة    ــة االجتماعيــ ــتقرار والتنميــ ــالم واالســ ــأن الســ  -دويل بشــ
األمـم  االقتصادية يف منطقة البحريات الكربى األفريقية برعايـة  

املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، وعــن اعتقادهــا أنّ علــى   
بلدان املنطقة بل واجملتمع املـدين األفريقـي ككـل أن يشـاركوا     

  .)١٦(يف هذا املؤمتر
وقــال ممثــل األرجنــتني أن بلــده يــرى الّنــزاع معقــد         

قانونيا وهو ليس حصرا نزاعا داخليـا وال دوليـا، ولكنـه نـزاع     
ــة ال   ــن الناحي ــية يف    حســاس م ــدان رئيس ــين بل ــه يع ــية ألّن سياس

ــة ومــن احملتمــل أن ينتشــر. وأعــرب عــن     املنطقــة دون اإلقليمي
تأييد بلده للجهود اإلقليمية املبذولـة ولعمليـة لوسـاكا، ولكّنـه     
شــّدد علــى أنّ ذلــك ال يســتثين جملــس األمــن مــن االضــطالع   
بــدور عـــرب تقــدمي الـــدعم للمبـــادرة اإلقليميــة. ولـــئن كانـــت    

ــا ــية    املفاوضـ ــات سياسـ ــي مفاوضـ ــراعات هـ ــذه الصـ ت يف هـ
بالدرجــة األوىل، فــإنّ ذلــك ال يســتبعد تنفيــذ مبــادئ القــانون  
الدويل ومعـايريه. وأعـرب عـن اعتقـاد األرجنـتني بـأنّ املبـادئ        
القانونيــة التاليــة ضــرورية: أوال، مثــة التــزام حبــل الــرتاع ســلميا  
 ولــذلك ينبغــي تــوفري آليـــات احلــوار اجلــامع بــدون املســـاس      
باملركز القانوين لألطراف يف هذا الرتاع. ثانيا، ليس من شـأن  
استخدام القوة أن ُيعِمل احلقوق اإلقليميـة أو أن يضـفي طـابع    
الشرعية على تغيريات احلدود املرسومة: فقاعدة ثبات احلـدود  
ــدويل. وأكــد        ــانون ال ــادئ الق ــن مب ــدأ م ــي مب ــتعمارية ه االس

ل يف الشــؤون الداخليــة املــتكلّم جمــّددا علــى مبــدأ عــدم التــدخ 
للدول األخرى الذي يتعارض مـع وجـود قـوات أجنبيـة. ويف     
هـــذا الســـياق القـــانوين، أكّـــد املـــتكلم مـــّرة أخـــرى علـــى أنّ  

__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  

االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل الــيت  
وقعت وال تزال تقع يف أراضي مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   

تسـتحق اإلدانـة، وحـثّ علـى      هي أيضا جوهر املشـكلة وهـي  
التحقيق فيها على النحو الواجب ومعاقبة مرتكبيهـا. وأخـريا،   
قـــال املـــتكلّم إّنـــه يـــرى أن عقـــد مـــؤمتر دويل بشـــأن منطقـــة   
الـــبحريات الكـــربى، إذا حـــدث يف إطـــار الظـــروف املالئمـــة  
والوقــت املناســب، مــن شــأنه أن يــوفّر حمفــال مناســبا إلجــراء    

  .)١٧(وانب املتعلقة بالوضع اإلقليميحتليل شامل لكل تلك اجل
وذكــــر ممثــــل ناميبيــــا أنّ غــــزو مجهوريــــة الكونغــــو    

زّج بذلك البلد يف أتـون  ”الدميقراطية من قبل أوغندا ورواندا 
تتنــاىف مربراهتــا مــع مقاصــد وأهــداف ميثــاق    “حــرب مــدمرة

منظمــة الوحــدة األفريقيــة. وقــال إن املنظمــة قبلــت يف عــام       
ــدول االســتعمارية وأبلغــت    باحلــدود املوروثــ  ١٩٦٤ ة عــن ال

جملس األمن بـأنّ اجتمـاع اهليئـة املشـتركة بـني الـدول للـدفاع        
ــة للجنــوب األفريقــي، الــذي     واألمــن التابعــة للجماعــة اإلمنائي

ــة  ١٩٩٥ُعقـــد يف عـــام  ــام بعمـــل مجـــاعي يف حالـ ــّرر القيـ ، قـ
حدوث حماوالت لتغيري احلكومات املشروعة للـدول األعضـاء   

رية. ولــذلك، فــإنّ علــى اجلماعــة اإلمنائيــة     بالوســائل العســك 
ُيطـاح عـن طريـق     للجنوب األفريقي التزامـا معلنـا بضـمان أال   

الغزو بأي حكومة شرعية يف دولة عضـو يف اجلماعـة. وتلتـزم    
ناميبيا بذلك املبدأ وتؤمن بعـدم جـواز انتـهاك سـالمة أراضـي      

بــادئ الــدول وســيادهتا. وقــال املــتكلّم إنّ تقّيــد ناميبيــا هبــذه امل 
ــدخل يف      ــى التـ ــابوي، علـ ــوال وزمبـ ــب أنغـ ــا، إىل جانـ أجربهـ
ــى دعــوة صــرحية مــن       ــاء عل ــة بن ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري
الرئيس كابيال وحكومته الشرعية. وكان اهلـدف الوحيـد مـن    
طلب التـدخل هـو منـع اهنيـار دواليـب الدولـة وانتـهاك سـيادة         

بلـغ اجمللـس   وسالمة أراضي دولة عضو يف اجلماعة اإلمنائية. وأ
ــود يف موريشــيوس يف      ــة املعق ــة اإلمنائي ــؤمتر قمــة اجلماع ــأنّ م ب

__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 594 
 

دعــا مــن جديــد إىل الوقــف  ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ١٤و  ١٣
الفـــوري لألعمـــال القتاليـــة وأشـــاد حبكومـــة أنغـــوال وناميبيـــا  
ــاعدة    ــوات يف الوقـــت املناســـب ومسـ ــا قـ ــابوي لتوفريهـ وزمبـ

اولة غـري املشـروعة   مجهورية الكونغو الدميقراطية على دحر احمل
مــن جانــب املتمــردين وحلفــائهم لالســتيالء علــى العاصــمة       
واملنــاطق االســتراتيجية األخــرى. ودعــا املــتكلّم مجيــع الــدول   
األعضاء يف األمم املتحـدة إىل اإلعـراب عـن التزامهـا باملبـادئ      
ــة الكونغــو     ــاحترام ســيادة مجهوري ــاق وذلــك ب ــواردة يف امليث ال

ضيها. وقال إنه ولـئن كانـت الشـواغل    الدميقراطية وسالمة أرا
األمنية ألية دولة شـواغل مشـروعة، جيـب علـى املـرء أن ميتنـع       
عن حتديد احتياجاته األمنية فيما وراء حـدوده دون أن يكـون   
ذلــك ضــمن إطــار األمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة. 
وشــّدد علــى أنّ غــزو مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة دون أي  

يشكل تدخال يف الشؤون الداخلية هلـذا البلـد. وأكّـد    استفزاز 
ــوب     ــة للجنـ ــة اإلمنائيـ ــة واجلماعـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ أن منظمـ

كـانون   ١٨األفريقي يواصالن بذل اجلهود إلهناء الرتاع. ويف 
ــاير  ــدا،   ١٩٩٩الثاين/ين ــا، بطلــب مــن أوغن ، استضــافت ناميبي

مـاء هـذه   مؤمتر قمة للبلدان الضالعة يف القتـال، حيـث قـّرر زع   
البلــدان التوقيــع دون إبطــاء علــى اتفــاق لوقــت إطــالق النــار.   

أنّ اهلجمات تواصلت على احلكومة والقوات احلليفـة هلـا.    إال
وقال املتكلم إّنه يرى لذلك، أنّ الوقت قد حان لكي يتـدخل  

يتعلــق بصــون الســلم    مــا اجمللــس بفعاليــة وفقــا اللتزاماتــه يف   
  .  )١٨(واألمن الدوليني

ثـل الربازيـل إىل أنّ جملـس األمـن أكـد جمـددا       وأشار مم  
ضـرورة احتـرام سـالمة أراضـي      ١٩٩٨آب/أغسطس  ٣١يف 

ــة، ودعــا إىل       ــيادهتا الوطني ــة وس ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري
وقف إطالق النـار وانسـحاب القـوات األجنبيـة والـدخول يف      

. وقال إّنه على الرغم مـن تأييـده ملبـدأ عـدم     )١٩(حوار سياسي
__________ 

  .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  
  )١٩(  S/PRST/1998/26.  

فإّنــه يقــّر حبــق أيــة دولــة يتهــددها غــزو أجــنيب يف أن التــدخل، 
ــق بــني القــوات      ــة، وبضــرورة التفري تطلــب املســاعدة اخلارجي
األجنبية املوجودة داخل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بـدعوة    
مــن احلكومــة وبــني القــوات األجنبيــة املوجــودة يف هــذا البلــد   

ــتكلّم أيضــا إىل أنّ القــ     ــار امل ــة. وأش ــات خمتلف  ١١٩٧رار لغاي
) يشدد علـى مسـؤولية املنظمـات اإلقليميـة. فمنظمـة      ١٩٩٨(

الوحدة األفريقية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي تقومـان   
بــدور قيــادي يف املســاعي الراميــة إىل إجيــاد خمــرج مــن الطريــق 
املسدود يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. إال أنّ هناك حاجـة  

ـــ   ــن األطــ ــثري مـــ ــى الكـــ ــن اإلرادة  ألن يتحلـــ ــد مـــ راف مبزيـــ
  .)٢٠(السياسية
ــدّخل يف      ــدم التـ ــدأ عـ ــا إىل أن مبـ ــل فرنسـ ــار ممثـ وأشـ

الشؤون الداخلية للدول، كمـا ورد يف ميثـاق األمـم املتحـدة،     
ــال إنّ     ــة. وق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــرم يف حال مل ُيحت
ــورا.       ــا ف ــدعو إىل وقفه ــهاكات وت ــذه االنت فرنســا تشــجب ه

ــرام اتفــا  ــار هــو مســألة ذات   وذكــر أن إب ق لوقــف إطــالق الن
ــتعداده لوضــع       ــن اس ــرب ع ــس أع ــة، مشــريا إىل أن اجملل أولوي

بالتنسـيق   )٢١(تصّور ملشاركة فاعلة مـن جانـب األمـم املتحـدة    
مــع منظمــة الوحــدة األفريقيــة. وقــال إن ذلــك ســيتطلب بــذل 
جهــد كــبري مــن جانــب املنظمــة، وهــو يأمــل أن تقــوم األمــم    

وأوضــح املــتكلّم أنّ إجيــاد تســوية     املتحــدة بــدورها كــامال.  
سيتطلب أيضا تنفيذ عملية حقيقية للمصاحلة الوطنيـة، وأشـار   
بارتيــاح إىل املقتــرح الــذي تقــدم بــه مــؤخرا رئــيس مجهوريــة    
الكونغــو الدميقراطيــة لتنظــيم حــوار وطــين. وأخــريا، ســتتطلب 
ــن       ــمان أمـ ــة لضـ ــات الالزمـ ــى الترتيبـ ــاوض علـ ــوية التفـ التسـ

وتنميتــها يف املســتقبل، مبــا يف ذلــك احتــرام   واســتقرار املنطقــة
سالمة أراضي مجيع الدول وسـيادهتا الوطنيـة، والقيـام يف هـذا     

__________ 

  )٢٠(  P/PV.3987 ١٣و  ١٢، الصفحتان.  
  )٢١(  S/PRST/1998/36.  
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الســـياق بســـحب مجيـــع القـــوات األجنبيـــة انســـحابا منظمـــا. 
وسـتتطلب أيضـا وضـع الترتيبـات لألمـن علـى طـول احلــدود؛        
وإعادة بسط حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لسـلطتها     

أراضـي البلـد. وقـال إّنـه ينبغـي لألمـم املتحـدة أن        على كامـل  
تقــّدم املســاعدة الالزمــة لبلــدان املنطقــة لكــي تتحقّــق تلــك        
البلدان تلك األهداف. ويف هذا الصدد، ذكّر املتكلّم بالفائـدة  
املمكنة من عقد مؤمتر دويل، يف الوقت املالئم، بشـأن السـالم   

حتــت إشــراف واألمــن والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى  
  .)٢٢(األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة إنّ الصــراع اجلــاري يف   
ــر     ــن أخطـ ــدا مـ ــكل هتديـ ــة يشـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ
التهديــدات للســالم واالســتقرار والتنميــة يف أفريقيــا جنــوب      
الصـــحراء منـــذ عقـــود، وهـــو قـــد أدى إىل تعميـــق األزمـــة       

ة. وأبلغ اجمللـس بـأنّ الواليـات املتحـدة اختتمـت للتـّو       اإلنساني
بلـدا أفريقيـا. واتفـق     ٤٠اجتماعا وزاريـا مـع ممثلـي أكثـر مـن      

املشاركون يف ذلك االجتماع على خطـة للشـراكة، ومسـودة    
ــة     ــدول األفريقي ــات املتحــدة وال ملســتقبل العالقــات بــني الوالي

والتقـــدم وملســتقبل القـــارة. بيـــد أنّ األهــداف الـــيت ُنوقشـــت   
الكبري الذي أُحرز قد يتعرضان للخطر نتيجـة للـرتاع املتفـاقم.    
وتسترشــد الواليــات املتحــدة يف هنجهــا باحلفــاظ علــى ســالمة 
أراضــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وســيادهتا، وباالعتقــاد   
بأّنه ال ميكن أن يكـون هنـاك حـل عسـكري، وباالعتقـاد بـأنّ       

لكــل الشــعوب جيــب أن  حقــوق اإلنســان واحلقــوق اإلنســانية
ُتحَترم. وأعرب املتكلم عـن تأييـده جلهـود الوسـاطة اإلقليميـة      
اجلاريـــة، وال ســـيما اجلهـــود الـــيت تقودهـــا اجلماعـــة اإلمنائيـــة   
للجنــــوب األفريقــــي، املعروفــــة بعمليــــة لوســــاكا، وكــــذلك 
ــة واألمــم      ــيت تضــطلع هبــا منظمــة الوحــدة األفريقي األعمــال ال

ملـــا أفـــادت بـــه التقـــارير مـــن  املتحـــدة. وأعـــرب عـــن إدانتـــه  
__________ 

  )٢٢(  P/PV.3987 ١٤و  ١٣، الصفحتان.  

انتهاكات حلقـوق اإلنسـان وعـن قلقـه البـالغ إزاء خطـر جتـّدد        
ــع األطــراف     ــة يف املنطقــة، وحــثّ مجي ــادة اجلماعي أعمــال اإلب
ــال إنّ      ــانون اإلنســاين. وق ــرام حقــوق اإلنســان والق ــى احت عل
حكومة بلـده تشـعر بقلـق خـاص إزاء إضـفاء الطـابع الطـائفي        

ــي أ   ــرتاع. وهـ ــذا الـ ــى هـ ــغاهلا إزاء   علـ ــن انشـ ــرب عـ ــا تعـ يضـ
ــه بعــض دول املنطقــة للتعــاون     االســتعداد الواضــح الــذي تبدي
ــابقني      ــة السـ ــلحة الروانديـ ــوات املسـ ــراد القـ ــع أفـ ــكريا مـ عسـ
وميليشيا االنتراهاموي، املعروفني بارتكاهبم لإلبـادة اجلماعيـة.   
وقال املتكلم إن حكومة بلده تشـعر باالنشـغال أيضـا مـن أيـة      

ركـات التمـرد، ومنـها يونيتـا، علـى هتديـد       تطورات تشـجع ح 
ــن األراضــي        ــا م ــا انطالق ــل فيه ــارة القالق ــاورة وإث ــدول اجمل ال
ــة       ــة مجهوريـ ــه حكومـ ــاق تربمـ ــد أنّ أي اتفـ ــة. وأكـ الكنغوليـ
الكونغــو الدميقراطيــة مــع املتمــردين واألطــراف اخلارجيــة مــن   
الدول لن يدوم إن مل يتسّن إجياد وسـيلة فعالـة للسـيطرة علـى     

موعات. وقال إنّ تقارير التحقيق الصـادرة عـن األمـم    هذه اجمل
ــانون     ــهاكات للقـ ــائع وانتـ ــدوث فظـ ــارت إىل حـ ــدة أشـ املتحـ

، بيــــد أنّ ١٩٩٦اإلنســــاين الــــدويل يف الكونغــــو منــــذ عــــام 
احلكومــة وغريهــا مــن األطــراف مل تتعــاون مــع جهــود األمــم   
املتحدة للتحقيق يف هذه اإلساءات. ويف هـذا الصـدد، رحـب    

ــتكلّم ــة     املـ ــة مجهوريـ ــؤخرا حكومـ ــها مـ ــدعوة الـــيت وجهتـ بالـ
الكونغو الدميقراطية إىل حمقّق األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان.    
وأهاب بأعضـاء اجملتمـع الـدويل أن يضـاعفوا جهـودهم للحـّد       
من تدفق األسلحة إىل منطقة الرتاع، ودعـا إىل إتاحـة وصـول    
 الوكــــاالت اإلنســــانية دون عــــائق إىل كــــل احملتــــاجني، وإىل
ضرورة أن تكفل كـلّ األطـراف سـالمة وأمـن مـوظفي األمـم       
ــد موقــف     املتحــدة العــاملني يف اجملــال اإلنســاين. مث أعــاد تأكي
الواليات املتحدة وهـو أنّ بلـده سـينظر يف دعـم عمليـة حلفـظ       
السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إذا كـان هنـاك اتفـاق    

راعـاة وقـف إطـالق    شامل بني املتحاربني على إهنـاء الـرتاع وم  
النار. وقال إنّ حجم أي قّوة للرصد ينبغي أن يكون حمـدودا،  
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وواليتها مقتصـرة علـى املراقبـة والرصـد ولـيس فـرض السـالم        
  .)٢٣(وال حفظ أمن حدود الكونغو

وقال ممثل االحتاد الروسي إن وفـد بلـده يشـاطر غـريه       
اع من الوفود القلق البالغ الذي أعربت عنـه إزاء اسـتمرار الـرت   

يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة الـذي يشـكل هتديـدا خطـريا      
ــدعو إىل       ــا ت ــت دائم ــيا ظل ــيني. فروس ــن اإلقليم للســالم واألم
التوّصــل إىل تســوية سياســية ســلمية لألزمــة مــع احملافظــة علــى  
سيادة مجهورية الكونغو الدميقراطية ووحـدة أراضـيها، وتؤيـد    

اإلمنائيـة للجنـوب    جهود منظمـة الوحـدة األفريقيـة واجلماعيـة    
ــى       ــتكلّم عل ــد امل ــاء اإلقليمــيني. وأكّ ــرادى الزعم ــي وف األفريق
ضرورة أن تلتزم مجيع الدول مببادئ عدم التدّخل يف الشـؤون  
الداخلية للبلدان األخرى وعـدم اسـتخدام القـّوة، وفقـا مليثـاق      
األمــم املتحــدة ومقاصــدها. وينبغــي أن يكــون أســاس تســوية   

هو النهج الذي اقترحتـه بلـدان املنطقـة    الرتاع الذي طال أمده 
دون اإلقليميــة والــذي يقــوم علــى إبــرام اتفــاق لوقــف إطــالق  
النـــار، وانســـحاب القـــوات األجنبيـــة مـــن األراضـــي، وتـــوفري 
ضــمانات للســالم واألمــن علــى طــول احلــدود مــع البلــدان        
اجملــاورة. وينبغــي أن يكــون مــن بــني األحكــام الرئيســية هلــذه   

أراضـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.      التسوية ضمان وحدة
ومن الواضح متاما أنّ السالم واألمن الدائمني يف هذا البلد لن 
ــون أنفســهم إىل تنظــيم حــوار      ــا مل يعمــد الكونغولي ــا م يتحقق
تشارك فيها مجيع أطيـاف اجملتمـع الكونغـويل. وقـال إنّ الوفـد      

مـم  الروسي يدعم بفعالية سياسة تعزيز تنسيق األنشطة بـني األ 
املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب    
ــرتاع يف       ــي للـ ــلّ سياسـ ــل إىل حـ ــل التوصـ ــن أجـ ــي مـ األفريقـ
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة. وأعـــرب عـــن اعتقـــاده بـــأنّ  
مبادرة األمـني العـام إىل أيفـاد مبعـوث خـاص إىل املنطقـة هـي        

لقيـام يف املسـتقبل   مبادرة جاءت يف أواهنـا. وقـال إنّ إمكانيـة ا   
__________ 

  .١٦إىل  ١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  

املتحــدة حلفــظ الســالم يف مجهوريــة  بنشــر عمليــة تابعــة لألمــم
الكونغو الدميقراطية، فضـال عـن استصـواهبا وطرائـق تنفيـذها،      
هــي أمــور ال ميكــن حتديــدها إال بعــد التوصــل إىل وقــف دائــم 
إلطــالق النــار. وقــرار جملــس األمــن يف هــذا الشــأن ينبغــي أن   

للحالة يف البلد ويف املنطقة على حـد  يسبقه حتليل متأنّ ودقيق 
وأخــريا، أعــرب املــتكلّم عــن تأييــده لعقــد مــؤمتر دويل   ســواء.

  .)٢٤(بشأن السالم واألمن يف منطقة البحريات الكربى
وقال ممثل اململكة املتحـدة إنّ منظومـة األمـم املتحـدة      

ككل جيب أن تنجح يف التصدي للمحن اليت متـر هبـا أفريقيـا،    
جدارهتا بتلبية املتطلبات املتزايدة الـيت تقـع علـى     وإال ما أثبتت

ــذل       ــأنّ اململكــة املتحــدة مســتعدة لب ــس ب ــغ اجملل ــا. وأبل عاتقه
جهود خاصة من أجل حتديد أفضل السبل اليت ميكـن هبـا لغـري    
ــة أن يســـاعدوا األفارقـــة، وخباصـــة منظمـــة الوحـــدة       األفارقـ

وزيــر  إهنــاء الــرتاع. وأبلــغ اجمللــس أيضــا بــأنّ   األفريقيــة، علــى
الدولــة الربيطــاين قــد ذهــب إىل املنطقــة بصــفته مبعوثــا خاصــا  
لينظر يف كيفية وضـع حـد هلـذه احلـرب. وقـد وجـد املبعـوث        
اخلاص أرضية مشتركة بني األطراف بشأن ما ينبغي القيـام بـه   

األطــراف تفتقــر  أنّ”لوقــف القتــال، إال أّنــه قــد الحــظ أيضــا 
ق للبـــدء يف بنـــاء  متامـــا لـــإلرادة السياســـية وللـــتفكري اخلـــال    

ذلــك بســبب غيــاب الضــغوط اخلارجيــة أو   . ولــيس“الســالم
ــوب       ــة للجن ــة اإلمنائي ــد كلفــت اجلماع ــروض املســاعدة. فق ع
ــاء       ــن الرؤسـ ــة مـ ــة ثالثـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــي ومنظمـ األفريقـ

مـــؤمترا. وحبســـب تقـــدير املبعـــوث   ١٥بالتوســـط، ومت عقـــد 
ــالرتاع     ــيني ب ــاء الرئيســيني املعن ــإنّ الزعم يســتطيعون  اخلــاص ف

وقــف احلــرب إذا هــم أرادوا ذلــك حقــا. وقــال ممثــل اململكــة   
املتحدة إنّ مسؤولية األمم املتحدة واألطـراف الفاعلـة الدوليـة    
هي محل هؤالء الزعماء على ذلك. وأوضـح أّنـه مـن املشـجع     
أن هناك توافقا واضحا يف آراء مـن أخـذ الكلمـة مـن املمـثلني      

__________ 

  .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  
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ــرام اتفــاق لوقــف  علــى اخلطــوات الواجــب اختاذهــا وهــي   : إب
إطالق النـار، وانسـحاب القـوات األجنبيـة، وحتقيـق مشـاركة       
دوليــــة متســــقة للتحفيــــز علــــى تلــــك العمليــــات ورصــــدها  
ومواصــلتها. وكجــزء مــن تلــك العمليــة، أعــرب جملــس األمــن 
بالفعل عن استعداده للنظر يف كيفية املساعدة يف تنفيـذ وقـف   

اململكـة املتحـدة مـع    إلطالق النار وإجياد تسـوية. وقـد قامـت    
عدة شركاء بدراسة االحتماالت املمكنة لوجود قوات حلفـظ  
الســالم. وتتمثــل اخلطوتــان الرابعــة واخلامســة يف وضــع إطــار   
ملعاجلة املشـاكل األوسـع نطاقـا يف منطقـة الـبحريات الكـربى،       
ومعاجلــة اجلانــب االقتصــادي وضــرورة التخطــيط لعقــد مــؤمتر 

  .)٢٥(دية ملنطقة البحريات الكربىبشأن حتقيق التنمية االقتصا
ــة        ــدول األفريقي ــا فاســو باســم ال ــل بوركين ــم ممث وتكلّ

ــة    ــة الكونغــو الدميقراطي ــرتاع يف مجهوري بســبب  -فقــال إنّ ال
طابعه املتعدد األشكال، وتورط بلدان املنطقة العلـين والسـري   

ــاتلني   ــبة للمتقـ ــاطره بالنسـ ــه، وخمـ ــاطر   -فيـ ــوي علـــى خمـ ينطـ
ق آثارها األذى بالصرح األفريقـي كلـه.   جسيمة ميكن أن تلح

ومبا أنّ الوضع ال يتيح سبيال للخـالص منـه، فإّنـه مـن السـهل      
فهم عدم قدرة اجتماعـات منظمـة الوحـدة األفريقيـة وجهـود      
املنطقة دون اإلقليمية على حتقيق تسـوية هنائيـة. فعلـى الصـعيد     
األفريقـي، اختـذت منظمـة الوحـدة األفريقيـة خطـوات جــديرة       

باألخص اجتماع القمة األخـري للجهـاز املركـزي     ناء، منهابالث
ــد يف     ــها الــــذي ُعقــ ــا وحلــ ــات وإدارهتــ ــع الرتاعــ ــها ملنــ آلليتــ

والــذي أكّــد جمــددا علــى   ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ١٧
املبـــادئ التوجيهيـــة الـــواردة يف ميثـــاق املنظمـــة، الـــيت ميكنـــها  
ــة. وهنــاك     وحــدها أن تكفــل تســوية دائمــة لألزمــة الكونغولي
حقيقة أخرى هلا أمهية قصوى تتمثـل يف إعـادة رؤسـاء الـدول     
األفريقية تأكيد دعمهم حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة  
بصفتها السلطة الشرعية اليت متثـل الشـعب الكونغـويل بأسـره.     

__________ 

  .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥(  

غري أنّ منظمة الوحدة األفريقية تأخذ يف اعتبارها حكما آخـر  
ــه جيــب تســ      ــو أّن ــا، وه ــن أحكــام ميثاقه وية كــل الرتاعــات  م

األفريقيــة بالســبل الســلمية. ولــذلك فقــد ناشــد املــتكلم مجيــع  
األطــراف الفاعلــة التحلــي باحلكمــة والــروح الوطنيــة واإلرادة  
ــاق      ــز التوصــل إىل اتف ــا وتعزي السياســية ووضــع الســالح جانب
وطين حقيقي. وأوضح أنّ املسألة أصبحت تنصّب أكثر علـى  

وعلـى عقـد مـؤمتر     -الم قـوة حلفـظ السـ    -إنشاء قـوة تـدخل   
دويل يعىن مبنطقة البحريات الكربى. ومن هـذا املنطلـق، جتـدر    
اإلشارة إىل أنه ال وجود خلـالف بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة      
الوحــدة األفريقيــة حــول املســألة الكونغوليــة. فقــد أظهــرت       
منظمة الوحدة األفريقية خربة يف جمال تسوية الرتاعـات. لكـن   

يت تثبط جهودها على حـّد قولـه هـي الـّنقص     العقبة الوحيدة ال
الوسائل اللوجستية، وقال إّنه يتوقع أن تقـّدم األمـم    اخلطري يف

ــذه      ــم هـ ــل دعـ ــن أجـ ــاعدة مـ ــدويل املسـ ــع الـ ــدة واجملتمـ املتحـ
  .)٢٦(القدرات
ــاد األورويب        ــن االحتـ ــة عـ ــا بالنيابـ ــل أملانيـ ــم ممثـ وتكلّـ

دأي ســالمة فأعــاد تأكيــد تأييــده ملبــ )٢٧(والبلــدان املنتســبة إليــه
أراضي مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وسـيادهتا، وضـرورة أن     
متتنع مجيع الدول عن أي تدخل يف الشؤون الداخليـة لبعضـها   
البعض وفقا مليثـاق األمـم املتحـدة. وقـال إنّ االحتـاد األورويب      
ــرتاع احلــايل إال مــن      ــه ال ميكــن حســم ال ــد أّن يؤكــد مــن جدي

اوضـي بـني مجيـع األطـراف     خالل تسوية قائمة على أسـاس تف 
املعنيــة بغيــة التوصــل إىل حــل سياســي عاجــل للــرتاع. وأعــاد    
ــؤمتر دويل بشــأن       ــد م ــد لالحتــاد لعق ــد تأيي ــتكلم أيضــا تأكي امل
حتقيق السالم واألمن والتنمية، وللمبادرات السـلمية اإلقليميـة   
ــة      ــها اجلماعــة اإلمنائي ــة مــن األطــراف من الــيت تضــطلع هبــا مجل

__________ 

  .٢٨إىل  ٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  
(إستونيا وبلغاريا وبولنـدا   ٣٠إىل  ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧(  

واجلمهوريـــة التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا وقـــربص والتفيـــا  
  وليتوانيا وهنغاريا).
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ومنظمة الوحدة األفريقية. ورحـب املـتكلم    للجنوب األفريقي
مبزيــد مــن املشــاركة النشــطة مــن قبــل األمــم املتحــدة ومنظمــة 
الوحــدة األفريقيــة يف تنســيق وتوحيــد خمتلــف جهــود الســالم.  
وأبلـــغ اجمللـــس بـــأنّ االحتـــاد األورويب يـــدعم جهـــود الســـالم   
اإلقليميـــة بواســـطة املســـاعدة الـــيت يقـــدمها املبعـــوث اخلـــاص  

األورويب إىل منطقة البحريات الكربى. ويؤكد االحتـاد  لالحتاد 
األورويب مــن جديــد أّنــه قــد جيــد صــعوبة متزايــدة يف مواصــلة  
االحتفـــاظ باملســـتوى احلـــايل للمســـاعدة املاليـــة الـــيت يقـــدمها 

هـذا الـرتاع إذا اسـتمرت هـذه األخـرية يف       للبلدان املتوّرطة يف
ــتكلّم عــن تر     ــار العســكري. وأعــرب امل ــبين اخلي ــان  ت ــه ببي حيب

ــس األمــن الصــادر يف     ــيس جمل ــانون األول/ديســمرب   ١١رئ ك
الــذي أعــرب عــن اســتعداد اجمللــس للنظــر، علــى     )٢٨(١٩٩٨

ضوء اجلهود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق تسـوية سـلمية للـرتاع،        
مشاركة فاعلة لألمم املتحدة من أجل املساعدة على تنفيـذ   يف

  .)٢٩(اعوقف إلطالق النار وإجياد تسوية سياسية للرت
وشدد العديد من املتكلّمني اآلخرين على احلاجـة إىل    

ــرام     ــة احت ــار، وأمهي تســوية ســلمية ووقــف فــوري إلطــالق الن
مجيـــع الـــدول املعنيـــة وســـالمة أراضـــيها، وأثنـــوا علـــى عمـــل 
املنظمـــات اإلقليميـــة، وال ســـيما اجلماعـــة اإلمنائيـــة للجنـــوب  

ديـد علـى   األفريقي ومنظمة الوحدة األفريقية، وأكـدوا مـن ج  
ضرورة عقد مؤمتر دويل حـول السـالم واألمـن، وأعربـوا عـن      
تأييدهم لفكرة قيام جملس األمن بعمـل مناسـب بعـد احلصـول     

  .)٣٠(على وقف إلطالق النار
__________ 

  )٢٨(  S/PRST/1998/36.  
  )٢٩(  S/PV.3987 ٣٠إىل  ٢٨، الصفحات.  
 ١٦(غامبيــا)؛ والصــفحتان   ٨و  ٧املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٣٠(  

ــفحات   ١٧ و ــابون)؛ والصـــــ ــلوفينيا)؛  ١٩إىل  ١٧(غـــــ (ســـــ
ــفحتان  ٢٠و  ١٩والصـــــفحتان  ــدا)؛ والصـــ  ٢١و  ٢٠(هولنـــ

 ٢٦(ماليزيــا)؛ والصــفحة  ٢٢إىل  ٢٠(البحــرين)؛ والصــفحات 
  (الصني).

ويف اجللســة نفســها، ومبوافقــة أعضــاء اجمللــس، أعلــن     
  الرئيس رفع اجللسة.

آذار/مـارس   ١٩يف  ٣٩٨٧واستأنف اجمللـس جلسـته    
ممثـل جامايكـا، بنـاء علـى طلبـه، إىل املشـاركة       ، ودعا ١٩٩٩

  .)٣١(تالتصوييف ق احليكون له  دون أنب يف املناقشة
وأشار ممثل السودان إىل أنّ الفصـل األول مـن ميثـاق      

األمم املتحدة يـنص علـى أنّ أبـرز مقاصـد األمـم املتحـدة هـي        
حفظ السالم واألمن الدوليني، قـائال إن عليهـا، لتحقيـق هـذه     

أن تتخذ تدابري مشتركة فعالة ملنع وإزالة األسباب الـيت  الغاية، 
هتــدد الســالم وأن تقمــع أعمــال العــدوان وغريهــا مــن وجــوه   
اإلخــالل بالســالم. ويف إطــار هــذه املبــادئ أشــار املــتكلّم إىل   
اإلجــراءات الــيت اختــذهتا مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عنــدما 

ــت املناســب بالعــ     ــس يف الوق ــار اجملل ــذي قامــت بإخط دوان ال
ــت مجهوريــة         ــد طلب ــاورة. فق ــل دولــة جم ــن قب ــه م تعرضــت ل
الكونغــو الدميقراطيــة مــن اجمللــس أن يضــطلع مبســؤولياته جتــاه   
حفظ السالم واألمن ويدين العدوان ويطالـب القـوى املعتديـة    
باالنســــحاب ويــــدعو القــــوات املعتديــــة إىل احتــــرام ســــيادة 

 حيـرك سـاكنا   اجمللـس مل  مجهورية الكونغو الدميقراطيـة. ولكـن  
ــة    ــات احلكوم ــع طلب ــت مجي ــى ورق ”وظل ــال “حــربا عل . وق

املتكلّم إّنه يعترب موقف اجمللس من هذا الرتاع مبثابة دليل آخـر  
ــايري املزدوجــة ”علــى سياســة   ــيت “املع ــز عمــل   ال أصــبحت متّي

اجمللس. فأحيانا يشجب اجمللـس ويـدين وينظـر حـىت يف تطبيـق      
يغمـض عينيـه   ”جنـده   أحكام الفصـل السـابع، وأحيانـا أخـرى    

عندما يتعلق األمر حبـاالت مماثلـة. وقـال إّنـه يتوقـع مـن        “متاما
جملس األمن أن ينهض بواجباتـه ومسـؤولياته مـن أجـل حفـظ      
السالم واألمن وذلك بوضع حـد للعـدوان وضـمان انسـحاب     
القوات الغازية اليت خرقت سـالمة أراضـي مجهوريـة الكونغـو     

ت مجهورية الكونغو الدميقراطية الدميقراطية وسيادته. وقد بذل
__________ 

  )٣١(  S/PV.3987   ٢(االستئناف)، الصفحة.  
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ــة      جهــودا كــبرية مــن أجــل اســتعادة الســالم واألمــن يف منطق
الــبحريات الكــربى، وهــذه اجلهــود جــديرة بالتنويــه. ولــذلك،  
دعــا املــتكلم جملــس األمــن إىل بــذل جهــود صــادقة مــن أجــل    
ــق االســتقرار      ــرتاع تضــمن حتقي التوصــل إىل تســوية ســلمية لل

. وقال إن وفد السودان يؤيد مجيـع  واستعادة سيادة ذلك البلد
املبادرات اإلقليمية اهلادفة إىل إجيـاد تسـوية سـلمية للـرتاع، مبـا      
يف ذلـــك اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا اجلماعـــة اإلمنائيـــة للجنـــوب       

  .)٣٢(األفريقي
ــالغ قلقــه إزاء الوضــع يف       ــان عــن ب وأعــرب ممثــل الياب

ملسـاعدة  مجهورية الكونغو الدميقراطية وعن احلاجة املاسة إىل ا
اإلنســانية يف هــذا البلــد. وأكــد أنّ الــرتاع جيــب أن يســوى       
بـاحلوار والتفــاوض، وأعـرب عــن تقــديره للجهـود الــيت تبــذهلا    
البلدان اجملـاورة، مبـا فيهـا زامبيـا، واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب        
األفريقي ومنظمة الوحدة األفريقية. ودعا مجيـع األطـراف إىل   

التوصـل إىل تسـوية سـلمية     مواصلة تكثيف جهودها من أجـل 
لــذلك الــرتاع. وأشــار إىل أنّ اجملتمــع الــدويل ينبغــي أن يركــز   
أيضــا علــى ضــمان جنــاح إعــادة التأهيــل بعــد انتــهاء الــرتاع يف  
ســـياق كـــل مـــن عمليـــة إعـــادة الـــتعمري االقتصـــادي وحتقيـــق 
ــتكلم إىل أنّ      ــات الشــعب. وأخــريا، أشــار امل ــني فئ املصــاحلة ب

ــراف الضــالعة يف ا  ــا     األط ــيت ليســت هل ــة، ال ــات األفريقي ملنازع
القدرة على إنتاج األسلحة، متتلك مع ذلـك كميـات ضـخمة    
منها. وقال إنّ اليابان، بصفته بلدا حيظر تصـدير أي نـوع مـن    
الســالح، يرجــو مــن مجيــع الــدول أن تســأل نفســها عمــا إذا    

  .)٣٣(كانت أعماهلا تؤدي إىل تفاقم الرتاعات يف أفريقيا
ــة املفاوضــات   وقــال ممثــل روانــ    ــه يعتقــد أن عملي دا إّن

اإلقليميـــة قـــد قطعـــت أشـــواطا كـــبرية وينبغـــي للمجلـــس أن  
يواصل تأييدها مثلما فعل يف السابق يف قراراته وبياناتـه. وهـو   

__________ 

  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  
  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  

ــات     ــه للعمليـ ــددا دعمـ ــد جمـ ــي أن يؤكـ ــرى أنّ اجمللـــس ينبغـ يـ
اإلقليميـــة، وال ســـيما عمليـــة لوســـاكا، الـــيت تواصـــل منظمـــة 

واألمــم املتحــدة القيــام فيهــا بــدور رئيســي.  الوحــدة األفريقيــة
وأفــاد بأّنــه قــد مت إحــراز تقــدم ملمــوس بشــأن مجيــع تلــك         
املسائل. وأوضح أنّ ما جيعل رواندا تشـعر بانعـدام األمـن هـو     

أعداد كبرية من العناصر املسلحة الروانديـة اجلنسـية يف    وجود
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك قــوات حكوميــة   

بقة وميليشيات مسـؤولة عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة الـيت       سا
. ومـن العوامـل األخـرى الـيت تتسـبب      ١٩٩٤حدثت يف عـام  

ــالك     ــادرة أمـ ــة مصـ ــاوالت احلكومـ ــتقرار حمـ ــة االسـ يف زعزعـ
مواطنيهــا مــن ذوي الثقافــة الروانديــة. وقــال املــتكلم إنّ إجيــاد  

ــة ينبغــ     ــة الكونغــو الدميقراطي ــة يف مجهوري ي حــل شــامل لألزم
التوصل إليه أوال عرب حلّ أزمة احلكم والقيـادة يف هـذا البلـد؛    
وثانيا عرب حتييد وتسريح واحتـواء اجليـوش غـري التابعـة للـدول      
واليت تعمل على أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة؛ وثالثـا   
ــة وأعمــال      ــذين يتمســكون بإيديولوجي ــع ال ــة وعــزل مجي بإدان

كّـد جمـددا التـزام بلـده بـاحترام      اإلبادة اجلماعية يف املنطقـة. وأ 
سالمة أراضي مجيع البلـدان وسـيادهتا، علـى النحـو اجملسـد يف      
ــا     ــة، ودعـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــدة ومنظمـ ــم املتحـ ــاقي األمـ ميثـ
مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل اسـتخدام حقوقهـا السـيادية      

مــن أجــل تفكيــك اجليــوش العديــدة غــري   “حشــد طاقاهتــا”و 
يت ُتسـتخدم يف االعتـداء علـى سـالمة أراضـي      التابعة لدول وال

ــرام        ــى احت ــّرة أخــرى عل ــتكلم م ــد امل ــام أكّ ــا. ويف اخلت جرياهن
رواندا حلقوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين وعزمهـا االنضـمام      
إىل حتالف ضـد تكـرار اإلبـادة اجلماعيـة واإلرهـاب يف منطقـة       

  .)٣٤(البحريات الكربى ويف غريها من األماكن
مبيا إنّ بلـده يتشـرف بـأن طُلـب إليـه أن      وقال ممثل زا  

يقـــود جهـــود وســـاطة تنفيـــذا للواليـــة الـــيت حـــددها الزعمـــاء 
__________ 

  .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٤(  
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اإلقليميون. وهذا دليل على إميان أفريقيـا القـوي بـأنّ التسـوية     
التفاوضية ميكن أن تكفل السـالم الـدائم. وتوّجـه بالشـكر إىل     
 منظمة الوحـدة األفريقيـة واألمـم املتحـدة علـى مسـامهاهتما يف      
البحــث الشــامل عــن حــل ســلمي. وقــال إنّ جهــود الوســاطة  
كشفت عن أنّ األمـر حسـاس بقـدر مـا هـو معقّـد. ومـن مث،        
هنــاك حاجــة إىل العمــل حبــذر وصــرب لضــمان أن حيظــى احلــلّ  
بتأييد مجيع األطراف املعنية. وأوضح أنّ جهد الوساطة بـاهظ  
الثمن أيضا من حيث الوقت والطاقة واملـوارد. ولـذلك طلـب    
املتكلم مساعدة اجملتمع الدويل إلثراء اجلهود اإلقليمية. وأشـار  
إىل أنّ جملــــس األمــــن ذكــــر يف بيانــــه الرئاســــي الصــــادر يف  

ــه مســتعد للنظــر يف   )٣٥(١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ١١ أّن
قيام األمم املتحـدة بتقـدمي مسـاعدة فاعلـة مـن أجـل املسـاعدة        

ة اجمللــس هــي علــى إجيــاد تســوية ســلمية. والواقــع أنّ مشــارك 
طبق األصول ألنّ امليثاق ينص على أنّ اجمللس هو الذي يتـوىل  
ــدوليني اللــذين     املســؤولية األوىل عــن صــيانة الســلم واألمــن ال
ــة    ــدائر يف مجهوريـ ــرتاع الـ ــبب الـ ــد بسـ ــان اآلن للتهديـ يتعرضـ
ــود      ــن الضــروري اآلن، بســبب القي ــة. وم ــو الدميقراطي الكونغ

ــتمكّ  ــة، أن يــ ــود اإلقليميــ ــادة  علــــى اجلهــ ن اجمللــــس مــــن زيــ
اجلهود على حنو ملموس. وحثّ املـتكلم يف هـذا الصـدد     تلك

اجمللس على أن ينشئ يف الوقت املناسب اآلليـة الالزمـة ملراقبـة    
  .)٣٦(اتفاق وقف إطالق النار بعد سريانه

وقال ممثل مصر إن بلده مل يـدخر أي جهـد يف تعزيـز      
ــد شــارك يف مبــ     ــار، وق ادرات التوصــل إىل وقــف إلطــالق الن

ــى املســتويات األخــرى      ــى املســتوى اإلقليمــي وعل الســالم عل
ضمن إطار منظمـة الوحـدة األفريقيـة واجلهـاز املركـزي آلليـة       
منع الرتاعات وإدارهتا وحلّها التابعـة للمنظمـة. ومصـر مهتّمـة     
جدا أيضا بعقد مؤمتر قمة لعمـوم أفريقيـا غرضـه تعزيـز األمـن      

__________ 

  )٣٥(  S/PRST/1998/36.  
  )٣٦(  S/PV.3987   ٨و  ٧(االستئناف)، الصفحتان.  

األمم املتحدة ومنظمة  يف منطقة البحريات الكربى حتت مظلة
الوحدة األفريقية. ويف ما يتعلق بـدور اجمللـس، أعـرب املـتكلّم     

ظهــور توّجــه داخــل جملــس األمــن حنــو عــدم   ”عــن قلقــه إزاء 
. والحظ أيضا أّنـه يف  “اختاذ خطوات ملنع األزمات يف أفريقيا

بعض األحيان كان هناك قرار بأنّ اجمللـس ال حاجـة لـه للقيـام     
ون هناك جهود إقليميـة لـرتع فتيـل أزمـة مـن      بدوره عندما تك

األزمــات. بيــد أنّ اجلهــود اإلقليميـــة ينبغــي أن تكــون جمـــرد      
تكملة لدور اجمللس املتمثل يف حفظ السالم واألمن الـدوليني.  
وقــال إنّ دور اجمللــس ال جيــب أن يــتقلص ليصــبح جمــرد تأييــد  
للقــــرارات الــــيت تتخــــذها اهليئــــات اإلقليميــــة. وقــــد أثبتــــت 

ــيت اختــذها اجمللــس بشــأن الرتاعــات املتشــعبة يف    اإلجــ راءات ال
أفريقيا أهنا غري كافيـة وأن اجمللـس ينبغـي أن يتنـاول كـل أزمـة       

  .)٣٧(على حدة وأن يسعى إىل حلّ مشاكل أفريقيا ككل
وأكّــد ممثــل أوغنــدا التــزام بلــده حبــل الــرتاع بــالطرق     

بارهـا  السلمية واملتفاوض عليها. وأشار إىل جهود أوغنـدا باعت 
ــادرات البحــث عــن حــل        ــادت معظــم مب ــيت ق ــدان ال ــن البل م
دبلوماســي للمشــاكل، مبــا يف ذلــك املبــادرة بعقــد اجتمــاع يف 

 ١٩٩٨آب/ أغســــطس  ٨و  ٧شــــالالت فيكتوريــــا يــــومي 
. وذكــر ١٩٩٩ومــؤمتر قمــة وينــدهوك يف كــانون الثاين/ينــاير 

: أنّ األزمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ذات بعـدين اثـنني  
بدأ البعـد اإلقليمـي    بعد داخلي وبعد خارجي أو إقليمي. وقد

ــادة     ــال اإلبـ ــدا وأدت إىل أعمـ ــيت وقعـــت يف روانـ ــاحلرب الـ بـ
. وقــال إنّ حكومــة زائــري الســابقة    ١٩٩٤عــام  اجلماعيــة يف

زودت مقتريف هذه األعمال الذين فـّروا مـن روانـدا بعـد عـام      
علــى  بالــدعم لتنظــيم صــفوفهم ومسحــت هلــم باإلقامــة ١٩٩٤

أراضيها مـن أجـل اسـتعادة السـلطة يف روانـدا. وأقامـت هـذه        
احلكومــة أيضــا حتالفــا مــع نظــام اجلبهــة اإلســالمية الوطنيــة يف  
ــى       ــن أجــل املســاعدة والتحــريض عل ــيس فقــط م الســودان، ل

__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  
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روانـدا ولكـن أيضـا بالتحديـد مـن       جرمية اإلبـادة اجلماعيـة يف  
ع أجـــل زعزعـــة اســـتقرار أوغنـــدا لكـــي ال تكـــون يف وضـــ      

ــدا. وانطلقـــت اهلجمـــات مـــن    ال ــدة روانـ ــا مبعاضـ يســـمح هلـ
األراضــي الزائرييــة كمــا كانــت ُتعــرف حينــذاك، بينمــا بلغــت 
عمليات إعادة تنظيم وتسليح مقتريف أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة    
مرحلة متقدمة. فقـررت احلكومـة األوغنديـة عندئـذ التصـرف      

ي الـيت  للدفاع عن نفسـها أوال بإعـادة االسـتيالء علـى األراضـ     
ســـبق أن اســـتوىل عليهـــا أولئـــك اجملرمـــون، مث مبالحقتـــهم يف  
ــنفس      ــة. وكــان هــذا التصــرف دفاعــا عــن ال األراضــي الزائريي

ــدويل   ” ــدعم علــى الصــعيدين اإلقليمــي وال ــتفهم وال ــال ال . “ن
وقــد أفضــى ذلــك إىل ســقوط الــرئيس موبوتــو سيســي ســيكو  

ــرئي     ــر ال ــام الســلطة. وبعــد أن أق ــرئيس كــابيال زم ــويل ال س وت
كــابيال بــالعجز عــن معاجلــة احلالــة، دعــا أوغنــدا إىل أن تنشــر  
ــرد قـــوات    ــة لطـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا داخـــل مجهوريـ قواهتـ
ــد     ــردة كانـــت قـ ــة متمـ ــدميقراطي، وهـــي جمموعـ ــالف الـ التحـ
تسللت إىل زائـري مـن السـودان، ومت التوقيـع علـى بروتوكـول       

ــومتني يف   ــان/أبريل  ٢٤بـــني احلكـ ــون ١٩٩٨نيسـ . ويف غضـ
، اندلعت بسبب التناقضـات السياسـية الداخليـة ثـورة يف     ذلك

دفعــت جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ١٩٩٨آب/أغســطس 
إىل طلب املساعدة العسـكرية، فقدمتـها هلـا زمبـابوي وأنغـوال      
وناميبيا اليت قررت من جانب واحد أن تتدخل عسكريا بـدال  
مــن االنتظــار وتــوخي هنــج إقليمــي متضــافر. وحــدث التــدخل 

جــة أنّ مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تعرضــت للغــزو مــن   حب
قبل أوغندا ورواندا. ومل يكن ألوغندا يف ذلك الوقـت سـوى   
كتيبتني يف هذا البلد. ورغم أن قلق أوغندا كان باألساس هـو  
ــو     ــة الكونغ ــة املتمــردة يف مجهوري أنشــطة اجلماعــات األوغندي

ــابوي وأنغــوال ونام   ــا مثالدميقراطيــة، فــإنّ تــدخل زمب تشــاد  يبي
والسودان الحقا أعطى ُبعدا جديـدا للـرتاع. وملواجهـة اخلطـر     
املتوقع حبدوث زعزعة أخرى السـتقرار أوغنـدا، وخاصـة مـن     
قبل السودان واسـتخدامها لألراضـي الكونغوليـة مثلمـا فعلـت      

من قبل، قامت أوغندا بنشر قـوات إضـافية. وقـال املـتكلّم إنّ     
تصرفتا وفقا ملبدأ الدفاع عـن  أوغندا ورواندا تكون بذلك قد 

النفس. وأبلغ اجمللس بأّنه قد مت إحراز الكثري من التقـدم. فقـد   
اتفقـــت مـــثال مجيـــع األطـــراف علـــى أن يكـــون هنـــاك وقـــف 
ــى        ــا عل ــيت مت اعتماده ــادئ ال ــق مســودة املب ــار وف إلطــالق الن
الصـــعيد اإلقليمـــي. ومت االتفـــاق أيضـــا علـــى املواقـــف التاليـــة 

ى اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار: وقـــف  لتكـــريس التوقيـــع علـــ
األعمــال العدائيــة؛ ومعاجلــة الشــواغل األمنيــة للبلــدان اجملــاورة 
وجلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة؛ وضــرورة إشــراك الثــوار يف  
عملية السالم ونشر قـوة دوليـة حمايـدة حلفـظ السـالم بصـفتها       
قوة فصل يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ووجـوب أن تـدير    

ملتحدة هذه العملية؛ وانسحاب مجيـع القـوات األجنبيـة    األمم ا
ــدة        ــة الوح ــم املتحــدة ومنظم ــين تضــعه األم ــا جلــدول زم وفق

مؤمتر وطـين   األفريقية حتت إشراف قوة الفصل احملايدة؛ وعقد
يشمل مجيـع األطـراف السياسـية الكونغوليـة وذلـك يف أقـرب       
ــة مــن أجــل       ــة الوحــدة األفريقي وقــت ممكــن ومبســاعدة منظم

املســـتقبل السياســـي جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة.   رســـم
مــا يتعلــق مبســألة اإلبــادة اجلماعيــة، ناشــد املــتكلم اجمللــس  ويف

واجملتمع الدويل بأسره الوقوف حبزم ضد إدامة ثقافـة اإلفـالت   
من العقاب يف املنطقـة. وقـال إن التـدابري املتعلقـة بـذلك جيـب       

ذات اآلمنـة ملـرتكيب   أن تتضمن التشجيع علـى منـع تـوفري املـال    
اإلبادة اجلماعية. وكـل مـن ارتكـب جـرائم يف حـق اإلنسـانية       
ــتكلم إىل جملــس      ــام، طلــب امل ــة. ويف اخلت ــه للعدال ينبغــي تقدمي
األمــن واألمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل تقــدمي الــدعم التــام        
ــلّ      ــل حـ ــن أجـ ــة مـ ــذهلا املنطقـ ــيت تبـ ــية الـ ــود الدبلوماسـ للجهـ

  .)٣٨(األزمة
بــابوي إنّ أوغنــدا وروانــدا قّررتــا غــزو  قــال ممثــل زمو 

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بإدعــاء البحــث عــن األمــن.       
__________ 

  .١٣إىل  ٩فسه، الصفحات املرجع ن  )٣٨(  



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 602 
 

قطع أوصال مجهورية الكونغـو  ”ولكن ما ينشدانه حقيقة هو 
. وادعى املتكلم أّنهمـا  “‘روانزوري’الدميقراطية سعيا إلنشاء 

بصدد تعيني مسؤولني وإنشاء حدود، منتهكْين بـذلك انتـهاك   
سالمة أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وسـيادهتا   صارخا 

ــو.      ــة، وأيضــا بصــدد هتريــب الســلع إىل خــارج الكونغ الوطني
وقال إنّ مبدأ سالمة األراضي جمّسـد يف ميثـاق األمـم املتحـدة     
بصـفته مبـدأ غـري قابـل لالنتــهاك، وهـو جمسَّـد أيضـا يف ميثــاق        

دود منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة إىل جانـــب مبـــدأ حرمـــة احلـــ  
أوغنـدا وروانـدا،   قد قررت املوروثة عن احلقبة االستعمارية. و

العضـــوان يف األمـــم املتحـــدة ويف منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة، 
علـى األمـم    “واجب ملزم”انتهاك القانون الدويل، وهلذا فإّنه 

ــتكلّم أن     ــدين هــذا الســلوك الضــال. وأوضــح امل املتحــدة أن ت
تشـاد، إىل نـداء اسـتغاثة    بلده اسـتجاب، مـع أنغـوال وناميبيـا و    

 ية جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،   صادر عن احلكومة الشـرع 
اآلن علـى   وهذه البلدان تساعد مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  

ل القـوى  الوطنيـة. وتـدخُ   اوسـيادهت  االتمسك بسـالمة أراضـيه  
املتحالفــة للجماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي يؤكــده احلــق   

اع عـن الـنفس بصـورة فرديـة ومجاعيـة، وفقـا       املتأصل يف الـدف 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. وقــال املــتكلّم إنّ هــذه  ٥١للمــادة 

هلا دوافـع خفيـة علـى اإلطـالق وهـي مسـتعدة        تالقوات ليس
لالنسحاب حاملا يكون هناك وقـف إلطـالق النـار وتنسـحب     
الــدولتان الغازيتــان ويــتم نشــر قــوة حفــظ ســالم تابعــة لألمــم   

ى طــول احلــدود املشــتركة بــني مجهوريــة الكونغــو املتحــدة علــ
ــتكلّم إىل عقــد مــؤمتر     ــدولتني. ودعــا امل ــة وهــاتني ال الدميقراطي
دويل يف الوقـــت املناســـب وبرعايـــة األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة   

السـالم واألمـن واالسـتقرار يف منطقـة      بشأنالوحدة األفريقية 
  .)٣٩(البحريات الكربى
__________ 

  .٢٠إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٩(  

ــور     ــدي إىل وقـــف فـ ــل بورونـ ــا ممثـ ــال ودعـ ي لألعمـ
القتالية املسلحة وفتح باب احلوار بني األطراف املعنية بصـورة  
مباشــرة أو غــري مباشــرة، وإىل الشــروع يف نشــر ثقافــة ســالم    
حقيقية يف أحناء املنطقة لكي تعمل على استعادة القـيم العامليـة   

انتبـاه اجمللـس إىل التقريـرين الصـادرين      ووجهحلقوق اإلنسان. 
ــة   ــة الدولي ــة بتقصــي حتركــات   عــن اللجن لألمــم املتحــدة املعني

األســلحة واجلماعــات املســلحة أو امليليشــيات الــيت ترتكــب      
 قــائال إهنمــا، )٤٠(أعمــال اإلبــادة يف منطقــة الــبحريات الكــربى 

يستحقان أن يهـتم هبمـا جملـس األمـن عـن كثـب لكـي يتسـىن         
اســتعادة الســالم واألمــن يف ذلــك اجلــزء مــن العــامل. مث أعــاد     

يد دعم حكومته للمبادرات اإلقليمية، مبـا يف ذلـك   املتكلّم تأك
مبــادرات منظمــة الوحــدة األفريقيــة، ودعــا األمــم املتحــدة إىل  
اختاذ خطوات إضافية وتكميلية، وخاصة فيما يتعلـق باملسـائل   

  .)٤١(املادية والتنظيمية
أسـفهم أيضـا ملـا     وأعرب عّدة متكلمني آخـرين علـى    

ية؛ وأثنوا على اجلهود الـيت  يترتب عن احلرب يف احلالة اإلنسان
يبذهلا الزعماء اإلقليميون واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي  
ــرتاع؛     ــة للتوســـط يف الـ ــة يف حماولـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ومنظمـ
وأشـــاروا إىل أمهيـــة حتقيـــق تســـوية ســـلمية تـــدين انتـــهاكات   
حقـــوق اإلنســـان؛ وأعـــادوا تأكيـــد ضـــرورة احتـــرام ســـالمة  

يادهتا؛ وأكـدوا علـى احلاجـة إىل عقـد     أراضي مجيع الدول وس
مؤمتر سالم. ودعا العديـد مـن املـتكلمني إىل نشـر قـوة حلفـظ       

حتــت رعايــة األمــم  ُتنشــأالســالم أو آليــة رصــد دوليــة مناســبة 
ــة أو كقــوة أفريقيــة تلقــى        املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقي

  .)٤٢(الدعم املادي من األمم املتحدة
__________ 

  )٤٠(  S/1998/777  وS/1998/1096.  
  )٤١(  S/PV.3987  االستئناف)٢٣إىل  ٢١)، الصفحات ١.  
ــفحات     )٤٢(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــة   ١٥إىل  ١٣املرجـ ــة العربيـ (اجلماهرييـ

ــة)؛ والصــفحتان   ــا)؛ والصــفحات   ١٦و ١٥الليبي إىل  ١٦(كيني
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الدميقراطيـة يف مداخلتـه    وأعاد ممثل مجهورية الكونغو  
ضـحية   ١٩٩٨الثانية تأكيد أنّ بلده كـان منـذ آب/أغسـطس    
ا لألمـن الـدويل.   لعدوان يشكل انتهاكا للسالم وهتديدا خطـري 

دعـوة جملـس األمـن.     ،لـذلك وقال إنه كان من واجـب بلـده،   
وذكر أنّ العدوان سبق تدّخل قـوات احللفـاء الـذي مت بطلـب     

ياق احلـق املشـروع يف الـدفاع    رمسي من حكومة شرعية يف سـ 
عن الـنفس املنصـوص عليـه يف ميثـاقي األمـم املتحـدة ومنظمـة        
ــى أن     ــن علـ ــتكلم جملـــس األمـ ــثّ املـ ــة. وحـ ــدة األفريقيـ الوحـ

 ٤٢و  ٣٩يتصّرف على حنو مناسب يف إطار أحكـام املـادتني   
ــة الســتعادة ســالمة      ــاق، وأن يتخــذ اخلطــوات الالزم مــن امليث

ــة الكو  ــي مجهوريــ ــو اأراضــ ــن  نغــ ــالل األمــ ــة وإحــ لدميقراطيــ
  .)٤٣(املنطقة  يف
  

(اجللســـة  ١٩٩٩نيســـان/أبريل  ٩املقـــرر املـــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٣٤): القرار ٣٩٩٣

ــ   ــودة يف ، ٣٩٩٣ ةيف اجللســـ ــان/أبريل  ٩املعقـــ نيســـ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٩ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــس  ــا  الســابقة، مشــاورات اجملل ــة   دع ــرئيس (فرنســا)، مبوافق ال
بنـاء علـى طلبـه،    س، ممثل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،    اجملل

ــاركة يف  ــةإىل املشـــ ــ املناقشـــ ــه   دون أنبـــ ــون لـــ ــيكـــ  قاحلـــ
  ت.التصوي  يف

ــاه اجمللــس إىل   وّجــهويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال
ــرار ــروع قـ ــد مشـ ــان قـ ــّد يف  كـ ــاءاُعـ ــاورات اجمللـــس  أثنـ مشـ

  .)٤٤(السابقة
__________ 

(مجهوريـة ترتانيـا    ٢١و  ٢٠أفريقيا)؛ والصفحتان  (جنوب ١٨
  (جامايكا). ٢٤و  ٢٣املتحدة)؛ والصفحتان 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  
  )٤٤(  S/1999/400.  

ــاه  وّجــهويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب اجمللــس إىل  ال
موجهة من كينيـا حتيـل    ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٧رسالة مؤرخة 

مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    صادر عنهبا نص بيان مشترك 
  .)٤٥(وكينيا

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار  بوصــــفهواعُتمــــد باإلمجــــاع   )، ويف١٩٩٩( ١٢٣٤القــ

  يلي نصه:  ما
  ،  إن جملس األمن  
 ١٩٩٨آب/أغسطس  ٣١إىل بياين رئيسه املؤرخني  إذ يشري  

  ، ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١١و 
عــن قلقــه إزاء ازديــاد تــدهور احلالــة يف مجهوريــة   وإذ يعــرب  

  الكونغو الدميقراطية واستمرار األعمال العدائية فيها،
عن التزامه الراسخ باحلفاظ على السيادة الوطنيـة،   وإذ يعرب  

ــة  ــالمة اإلقليميــ ــو   والســ ــة الكونغــ ــي جلمهوريــ ــتقالل السياســ ، واالســ
  الدميقراطية وسائر دول املنطقة.  

ــة   وإذ يشـــري   ــات منظمـ ــاء دول وحكومـ ــة رؤسـ إىل أن مجعيـ
الوحدة األفريقيـة اختـذت يف دورهتـا العاديـة األوىل املعقـودة يف القـاهرة       

ــن   ــرة مـ ــه  ٢١إىل  ١٧يف الفتـ ــا ١٩٦٤متوز/يوليـ  AHG 16 (1)، قرارهـ
مبـدأ حرمـة احلـدود الوطنيـة للـدول األفريقيـة، حسـبما         الذي تبنت فيه

 ١٩٩٨آب/أغسـطس   ١٧من البالغ الصادر يف  ٢أشري إليه يف الفقرة 
ــع       ــة املخصصــة ملن ــة منظمــة الوحــدة األفريقي عــن اجلهــاز املركــزي آللي

  ، املرفق)،  S/1998/774الصراعات وإدارهتا وحلها، (
ــق    ــيت تفيــ   وإذ يســاوره القل ــارير ال ــوات  إزاء التق ــاذ الق د باخت

املناوئة للحكومـة يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        
  تدابري تتناىف مع سيادة البلد الوطنية وسالمته اإلقليمية،  

إزاء مجيــع االنتــهاكات املاســة حبقــوق   وإذ يعــرب عــن قلقــه   
اإلنســـان وبالقـــانون اإلنســـاين الـــدويل يف إقلـــيم مجهوريـــة الكونغـــو       

طية، مبا فيها أعمال الكراهية اإلثنية والعنف والتحريض عليهمـا  الدميقرا
  من قبل مجيع أطراف الصراع،  

إزاء التـدفق غـري املشـروع لألسـلحة      وإذ يساوره قلـق عميـق    
  واألعتدة العسكرية يف منطقة البحريات الكربى، 

ــذكِّر   ــا أو      وإذ ي ــنفس فردي ــدفاع عــن ال ــي يف ال ــاحلق الطبيع ب
  من ميثاق األمم املتحدة،   ٥١  ةمجاعيا وفقا للماد

__________ 

  )٤٥(  S/1999/396.  
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بقيـام األمـني العـام بتعـيني مبعوثـه اخلـاص لعمليـة         وإذ يرحب  
  السالم ألجل مجهورية الكونغو الدميقراطية،  

علـــى أن الصـــراع احلـــايل يف مجهوريـــة الكونغـــو   وإذ يؤكـــد  
  الدميقراطية يشكل هتديدا للسلم واألمن واالستقرار يف املنطقة،  

ــد   - ١   ــد مـــن جديـ ــاحترام   يؤكـ ــدول بـ ــع الـ ــزام مجيـ التـ
الســالمة اإلقليميــة واالســتقالل السياســي والســيادة الوطنيــة جلمهوريــة   
الكونغو الدميقراطية والـدول األخـرى يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك التزامهـا       

اســتعماهلا ضــد الســالمة    باالمتنــاع عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو    
أو بأي شكل آخـر ال يتفـق   اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة 

مع مقاصد األمـم املتحـدة، ويؤكـد مـن جديـد كـذلك ضـرورة امتنـاع         
مجيــع الــدول، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، عــن أي تــدخل يف الشــؤون  

  الداخلية لكل من الدول األخرى؛  
استمرار القتال ووجود قـوات دول أجنبيـة    يشجب  - ٢  

 تتمشـى مـع مبـادئ ميثـاق     يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بطريقـة ال   
األمم املتحدة، ويـدعو تلـك الـدول إىل إهنـاء وجـود تلـك القـوات الـيت         

  جاءت بغري دعوة، وإىل اختاذ إجراءات فورية لتحقيق هذا الغرض؛
  بوقف فوري لألعمال القتالية؛ يطالب  - ٣  
إىل التوقيع الفوري على اتفاق لوقـف إطـالق    يدعو  - ٤  

القــوات األجنبيــة انســحابا منظمــا، وإعــادة النــار يتــيح انســحاب مجيــع 
إقرار سلطة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على كامـل إقليمهـا،   
ونزع سـالح اجلماعـات املسـلحة غـري احلكوميـة يف مجهوريـة الكونغـو        
الدميقراطية، ويؤكد، يف سياق تسوية سلمية دائمة، احلاجـة إىل إشـراك   

ياسي شامل هبدف حتقيـق املصـاحلة   مجيع الكونغوليني يف عملية حوار س
الوطنية، وإجراء انتخابات دميقراطية حرة نزيهـة يف موعـد مبكـر، وإىل    
وضــع ترتيبــات لألمــن علــى طــول احلــدود الدوليــة الســارية جلمهوريــة   

  الكونغو الدميقراطية؛
بـــــاعتزام حكومـــــة مجهوريـــــة الكونغـــــو  يرحـــــب  - ٥  

ثابـة فاحتـة لالنتخابـات،    الدميقراطية إجراء مناقشة وطنية شاملة تكون مب
  ويشجع على إحراز املزيد من التقدم يف هذا االجتاه؛

مجيـع أطـراف الصـراع يف مجهوريـة الكونغـو       يدعو  - ٦  
ــرام القــانون اإلنســاين     ــة حقــوق اإلنســان وإىل احت ــة إىل محاي الدميقراطي

ــام    ــف لعـ ــات جنيـ ــيما اتفاقيـ ــدويل، وال سـ ــوالن  ١٩٤٩ الـ والربوتوكـ
واتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة  ١٩٧٧اإلضــافيان لعــام 

  ، وذلك حسب انطباقها على تلك األطراف؛١٩٤٨  عليها لعام
ــدين  - ٧   ــة    يـ ــيم مجهوريـ ــة يف إقلـ ــذابح املرتكبـ ــع املـ مجيـ

الكونغو الدميقراطية، ويدعو إىل إجراء حتقيـق دويل يف مجيـع األحـداث    
وقعـت يف مقاطعـة جنـوب    اليت من هذا القبيل، مبا فيهـا األحـداث الـيت    

كيفو والفظائع األخرى املشار إليها يف تقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة   

ــا      ــه وفق ــذي قدم ــة ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ حقــوق اإلنســان يف مجهوري
الصــادر عــن الــدورة اخلامســة واخلمســني للجنــة       ١٩٩٩/٦١للقــرار 

  الة؛حقوق اإلنسان، وذلك هبدف تقدمي املسؤولني عنها إىل العد
استمرار أنشطة كـل اجلماعـات املسـلحة، مبـا      يدين  - ٨  

فيها القوات املسـلحة الروانديـة السـابقة ومجاعـة االنتراهـاموي وغريهـا       
من اجلماعات املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة والـدعم الـذي    

  تلقاه تلك اجلماعات؛
إىل توفري فـرص الوصـول املـأمون دون عرقلـة      يدعو  - ٩  
ــة الكونغــو    إليصــا ــاجني إليهــا يف مجهوري ل املســاعدة اإلنســانية إىل احملت

الدميقراطيــة، وحيــث مجيــع أطــراف الصــراع علــى ضــمان ســالمة وأمــن  
  موظفي األمم املتحدة وأفراد املساعدة اإلنسانية؛

ــة    يرحــــب  - ١٠   ــراع يف مجهوريــ ــراف الصــ ــالتزام أطــ بــ
ام حبملـة تطعـيم،   الكونغو الدميقراطية بوقف القتال إلتاحة الفرصـة للقيـ  

وحيث مجيع أطراف الصراع علـى القيـام بعمـل حمـدد يـوفر محايـة أكثـر        
  لألطفال املعرضني للصراع املسلح يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

ــة الــيت     يعــرب  - ١١   ــة الوســاطة اإلقليمي ــده لعملي عــن تأيي
 تقوم هبا منظمة الوحدة األفريقية واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي    
ــة،        ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــلمية للصــراع يف مجهوري ــن تســوية س ــا ع حبث

  اجلهود؛  ويدعو اجملتمع الدويل إىل مواصلة تأييد هذه
مجيــع أطــراف الصــراع علــى مواصــلة العمــل    حيــث  - ١٢  

البنَّــاء مــن خــالل عمليــة الوســاطة اإلقليميــة ألجــل توقيــع اتفــاق لوقــف 
لكونغـو الدميقراطيـة، ويـدعو    إطالق النار وتسوية الصراع يف مجهورية ا

مجيع دول املنطقة إىل هتيئة الظروف الالزمة حلل األزمـة بشـكل سـلمي    
  وسريع، وإىل االمتناع عن أي عمل قد يؤدي إىل زيادة تفاقم احلالة؛

عــن تأييــده للمبعــوث اخلــاص لألمــني العــام   يعــرب  - ١٣  
أطـراف   لعملية السالم يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، ويـدعو مجيـع    

الصــراع إىل التعــاون الكامــل معــه يف مهمتــه دعمــا جلهــود الوســاطة        
ــدول      ــه، وحيــث ال ــة، حســبما جــاء يف واليت ــة واملصــاحلة الوطني اإلقليمي
األعضــاء واملنظمــات علــى االســتجابة الســريعة لطلبــات املســاعدة الــيت   

  اخلاص؛  يقدمها املبعوث
أمهيـــة عقـــد مـــؤمتر دويل معـــين  يؤكـــد مـــن جديـــد  - ١٤  

ــبحريات الكــربى، يف الوقــت    با ــة ال لســلم واألمــن واالســتقرار يف منطق
ــة      ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــدة ومنظمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــب، حتـــت رعايـ املناسـ

  باألمر؛  ومبشاركة مجيع حكومات املنطقة، وسائر املعنيني
استعداده للنظر يف مشاركة األمـم   يؤكد من جديد  - ١٥  

ريقيـة، مشـاركة فعليـة تشـمل     املتحدة، بالتنسيق مع منظمة الوحـدة األف 
اختاذ تدابري ملموسـة مسـتدامة وفعالـة للمسـاعدة يف تنفيـذ اتفـاق فعـال        
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لوقف إطالق النار ويف عملية يتفق عليها مـن أجـل التوصـل إىل تسـوية     
  سياسية للصراع؛

ــب  - ١٦   ــل      يطل ــم املتحــدة أن يعم ــام لألم ــني الع إىل األم
لوحــدة األفريقيــة مــن أجــل  بالتعــاون الوثيــق مــع األمــني العــام ملنظمــة ا  

تشجيع فض الصراع بالوسائل السلمية، ويقدم توصـيات بشـأن الـدور    
ــة، ويطلــع      ــه األمــم املتحــدة لتحقيــق هــذه الغاي الــذي ميكــن أن تقــوم ب

  اجمللس تباعا على ما جيد من تطورات؛
    أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٧  

  
(اجللسـة   ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ٢٤املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٤٠١٥
ــة اجليف    ــودة يف ، ٤٠١٥لسـ ــه  ٢٤املعقـ حزيران/يونيـ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٩ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

الــرئيس (غامبيــا)، انتبــاه    وّجــه  الســابقة، مشــاورات اجمللــس 
ــائ  ــة: رسـ ــائق التاليـ ــة اجمللـــس إىل الوثـ ــايو  ٢١ل مؤرخـ أيار/مـ

علــى التــوايل   ١٩٩٩ان/يونيــه حزير ٤حزيران/يونيــه و  ٢ و
مـن املمثـل الـدائم ألوغنـدا      )٤٦(موجهة إىل رئيس جملس األمن

حييــل هبــا علــى التــوايل اتفــاق ســالم بشــأن مجهوريــة الكونغــو   
الدميقراطيــة؛ وبالغــا مشــتركا صــادرا عــن أوغنــدا ومجهوريــة   
الكونغــو الدميقراطيــة؛ وبالغــا مشــتركا صــادرا عــن أوغنــدا       

الـرئيس   ووّجـه مصّغر يف دار السـالم.   عقب اختتام مؤمتر قمة
 ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ٩أيضا انتباه اجمللس إىل رسالة مؤرخـة  

  .)٤٧(موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم ألملانيا
ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٤٨(اجمللس

ــذين أدىل هبمــا رئيســ    يشــري   ــانني الل ه يف جملــس األمــن إىل البي
 .١٩٩٨كــــانون األول/ديســــمرب    ١١و  ١٩٩٨ آب/أغســــطس ٣١

 ١٩٩٩ نيســان/ أبريــل ٩املــؤرخ  ١٢٣٤ويعيــد اجمللــس تأكيــد قــراره  
__________ 

  )٤٦(  S/1999/623  وS/1999/635  وS/1999/654 .على التوايل  
ــاد األورويب بشـــأن مج    )٤٧(   ــة االحتـ ــا لرئاسـ ــالة حتيـــل بيانـ ــة رسـ هوريـ

  ).S/1999/683الكونغو الدميقراطية (
  )٤٨(  S/PRST/1999/17.  

بشأن احلالة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ويـدعو مجيـع األطـراف       
إىل االمتثال هلذا القرار. ويعرب اجمللس عن قلقـه املسـتمر إزاء اسـتمرار    

  ة الكونغو الدميقراطية.  الصراع يف مجهوري
ــدو   ــى الوحــدة       يعي ــاظ عل ــه باحلف ــد التزام ــن تأكي ــس األم جمل

الوطنيــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ولســائر دول املنطقــة وســيادهتا 
ووحــدة أراضــيها واســتقالهلا السياســي. ويعيــد اجمللــس كــذلك تأكيــد    

ــة الــيت ينــهض بتيســريها رئــيس زا     ــة الوســاطة اإلقليمي ــده لعملي ــا تأيي مبي
بالنيابـة عـن اجلماعــة اإلمنائيـة للجنــوب األفريقـي، بالتعــاون مـع منظمــة      
الوحــدة األفريقيــة وبــدعم مــن األمــم املتحــدة إلجيــاد تســوية ســلمية         

  للصراع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.  
جملــس األمــن علمــا بــاجلهود البنــاءة املبذولــة لتشــجيع   حيــيطو  

عملية الوسـاطة اإلقليميـة املـذكورة    ة للصراع، يف سياق مالتسوية السلي
أعاله، مبا يف ذلك االجتماع الذي عقد واالتفاق الذي وقـع يف سـرت   

. ويدعو اجمللس مجيع األطـراف إىل إظهـار   ١٩٩٩نيسان/أبريل  ١٨يف 
ــاءة    يف مــؤمتر القمــة مرنــة التزامهــا بعمليــة الســالم واملشــاركة بــروح بن

. ويف هـذا  ١٩٩٩ران/يونيـه  حزي ٢٦القادم املزمع عقده يف لوساكا يف 
السياق، يدعو اجمللس األطراف إىل أن توقع فـورا اتفاقـا لوقـف إطـالق     

  شمل الطرائق واآلليات الالزمة لتنفيذه.  يالنار 
ــد   ــتعداده للنظــر يف أن تشــارك      ويعي ــد اس ــن تأكي ــس األم جمل

األمم املتحـدة يف املسـألة بصـورة نشـطة، بالتنسـيق مـع منظمـة الوحـدة         
بوســائل تشــمل اختــاذ تــدابري فعالــة ومســتمرة وملموســة،        األفريقيــة،

للمســاعدة يف تنفيــذ اتفــاق فعــال لوقــف إطــالق النــار ويف عمليــة يتفــق 
  عليها للتسوية السياسية للصراع.  

ــية     يؤكــد و   ــن ضــرورة التوصــل إىل تســوية سياس ــس األم جمل
للصــراع يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مبــا يســمح بإعــادة البنــاء        

ــزز      االقت ــذي يع ــى النحــو ال ــة عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ صــادي جلمهوري
  التنمية ويشجع على املصاحلة الوطنية.  

جملـس األمـن علـى ضـرورة اسـتمرار عمليـة املصـاحلة         ويشدد  
الوطنيـة احلقيقيــة والتحــول الــدميقراطي يف كافــة دول منطقــة الــبحريات  

ملناسـب، بعقـد   الكربى، ويعيـد اجمللـس تأكيـد أمهيـة القيـام، يف الوقـت ا      
مـــؤمتر دويل بشـــأن األمـــن واالســـتقرار والتنميـــة يف منطقـــة الـــبحريات  
الكــربى، ويشــجع اجملتمــع الــدويل علــى املســاعدة يف تيســري عقــد هــذا    

  املؤمتر.  
جملـــس األمـــن عـــن تقــديره وتأييـــده التـــام للجهـــود   ويعــرب   

ــة الســالم يف      ــه اخلــاص لعملي ــذهلا األمــني العــام ومبعوث املســتمرة الــيت يب
  مجهورية الكونغو الدميقراطية.  

  جملس األمن هذه املسألة قيد نظره.  وسيبقي   
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(اجللســة  ١٩٩٩آب/أغســطس  ٦املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٥٨): القرار ٤٠٣٢

ــ   ــودة يف ، ٤٠٣٢ ةيف اجللســ ــطس  ٦املعقــ آب/أغســ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــه  جملاأدرج  الســابقة، مشــاورات اجمللــس لــس يف جــدول أعمال
عن االنتشار  ١٩٩٩متوز/يوليه  ١٥تقرير األمني العام املؤرخ 

ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري  .)٤٩(األويل لألم
وعقب اعتماد جدول األعمال، دعا الرئيس (غامبيا)، مبوافقـة  

بنـاء علـى طلبـه،    اجمللس، ممثل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،    
ــار ــةكة يف إىل املشـــ ــ املناقشـــ ــه   دون أنبـــ ــون لـــ ــيكـــ  قاحلـــ

  ت.التصوي  يف
ع توقيـ  ني العام يف تقريره عما سيترتب علىوأفاد األم  

من آثار على األمـم   ١٩٩٩ متوز/ يوليه ١٠اتفاق لوساكا يف 
املتحـــدة، وقـــّدم توصـــيات تتعلـــق بـــاإلجراءات األوليـــة الـــيت   

ا اتفــاق لوســاك وقــال إنتســتطيع األمــم املتحــدة أن تتخــذها. 
األمــم املتحــدة بتشــكيل    تــدعو إىل قيــام مقترحــات يتضــمن 

بالتعـاون مـع منظمـة الوحـدة األفريقيـة.       “مالئمة قوة”ونشر 
الرتاع يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة يف معانـاة    وقد تسبب 

احلرب إىل خارج املنطقـة دون اإلقليميـة    وامتدت آثارمريعة، 
غـي للمجتمـع الـدويل    ينب ،لتصيب القارة األفريقية كلها. ولـذا 

واألمــم املتحــدة بــذل كــل مــا يف وســعهما ملســاعدة احلكومــة  
واألطراف والشعب يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، فضـال     
عن احلكومات األخرى املعنية، على التوصل إىل حلّ سـلمي.  
ــظ الســالم        ــة حلف ــة بعث ــة يف أي ــق الفعالي ــه لكــي تتحق ــال إّن وق

ــد    ــم املتحــدة، ال ب ــدها األم ــة كــبرية   توف ــذه البعث أن تكــون ه
احلجــم ومكلفــة، وتقتضــي نشــر اآلالف مــن القــوات الدوليــة  
واألفراد املـدنيني الـدوليني، وتواجـه خمـاطر وصـعوبات هائلـة.       

بـأن يـأذن    بشـدة ونظرا هلذه الصعوبات، أوصـى األمـني العـام    
__________ 

  )٤٩(  S/1999/790.  

مــن األفــراد  ٩٠جملــس األمــن علــى الفــور بنشــر عــدد أقصــاه  
مــم املتحــدة، إىل جانــب مــا يلــزم مــن  العســكريني التــابعني لأل

املوظفني املدنيني، يف املنطقـة دون اإلقليميـة. وسـتكون املهمـة     
ــدان      ــؤالء العمــل كمــوظفي اتصــال بعواصــم البل األساســية هل
واملقار العسكرية اخللفيـة لألطـراف املتحاربـة الرئيسـية. وقـال      

 تقريـــر فريـــق  إّنـــه ســـيكون، يف مرحلـــة ثانيـــة واســـتنادا إىل    
وتقرير فريق االتصال، مستعدا للتوصية بنشر عـدد   صاءاالستق

ــاه  ــو    ٥٠٠أقصـ ــة الكونغـ ــل مجهوريـ ــكري داخـ مراقـــب عسـ
الدميقراطيــة، وداخــل دول أخــرى حســب االقتضــاء. وأبلــغ      
األمني العام اجمللس بأّنه قد قّرر تعيني ممثـل خـاص لقيـادة بعثـة     
ــم املتحــدة يف       ــراقيب األم ــة م ــا بعث ــيت ســيكون امسه ــة، ال  املراقب

). وقـــال إّنـــه قـــد MONUCمجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة (
ــا   ــدر أيضـ ــاد أصـ ــرا بإيفـ ــة    أمـ ــغري إىل املنطقـ ــدم صـ ــق متقـ فريـ

. وأشـار إىل أنّ  “لتحديد الدور الذي ُسيناط باألمم املتحدة”
وحلـها يف غايـة    ،مشكلة اجملموعات املسـلحة هـي لـب الـرتاع    

العسـكري يبـدو   األمهية بالنسبة إلحالل السالم. ومبا أنّ احلـلّ  
إّنــه ســيتوجه إىل جملــس األمــن مبقترحــات     فأمــرا مســتحيال،  

ح والتسـريح  تفصيلية لنشر بعثـة حلفـظ السـالم، ولـرتع السـال     
ّنه من الضروري أن إاألمني العام أيضا  وإعادة اإلدماج. وقال
نغولية حوراها الوطين مـن أجـل التوصـل    وتباشر األطراف الك

ون يف وسـع اجملتمـع الـدويل    إىل مصاحلة وطنية. وعندئـذ سـيك  
ــبحريات الكــربى   بشــأنأن يقــوم بعقــد مــؤمتر دويل   منطقــة ال

  للحصول على التزامات من املاحنني بإنعاش املنطقة ككل.
ــاه اجمللــس إىل   وّجــه نفســها، ويف اجللســة   ــرئيس انتب ال

ــرار ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــّد يف  كـ ــاءأُعـ ــاورات  أثنـ لـــس اجملمشـ
  .)٥٠(السابقة

ــاه اجمللــ  وّجــهويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب س إىل ال
ــة   ــالة مؤرخ ــه  ٢٣رس ــوز/ يولي ــيس   ١٩٩٩ مت ــة إىل رئ موجه
__________ 

  )٥٠(  S/1999/852.  
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جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لزامبيــا حييــل هبــا نــّص اتفــاق   
  .)٥١(لوقف إطالق النار

ســها طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت نف ويف اجللســة  
ــرار   )، ويف ١٩٩٩( ١٢٥٨واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  إن جملس األمن،  
) املــــؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٣٤مــــن جديــــد قــــراره     إذ يؤكــــد   

، وإذ يشري إىل البيانات الـيت أدىل هبـا رئيسـه يف    ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٩
ــطس  ٣١ ــمرب   ١١و  ١٩٩٨آب/أغســـ ــانون األول/ديســـ  ١٩٩٨كـــ
  ،١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢٤  و

املقاصـــد واملبـــادئ الـــواردة يف ميثـــاق  وإذ يضـــع يف اعتبـــاره  
تحدة ومسؤولية جملس األمن الرئيسية عن صون السلم واألمـن  األمم امل
  الدوليني،
ســيادة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  وإذ يؤكــد مــن جديــد  

  ومجيع دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي،
ــه    ــة      وتصــميما من ــع األطــراف املعني ــى إجيــاد حــل مــع مجي عل

ية الكونغو الدميقراطية بصـفة خاصـة   للحالة اإلنسانية اخلطرية يف مجهور
ويف املنطقة ككل، وعلى توفري إمكانية عودة مجيع الالجئني واملشردين 

  ديارهم،  يف أمان وحبرية إىل
أن احلالة الراهنة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     وإذ يدرك  

تتطلــب اســتجابة عاجلــة مــن جانــب مجيــع أطــراف الــرتاع بــدعم مــن    
  اجملتمع الدويل،

إىل املبادئ ذات الصلة الواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة    إذ يشريو  
بســـالمة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة واألفـــراد املـــرتبطني هبـــا املعتمـــدة يف  

  ،١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٩
ــب    ــؤرخ    وإذ يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــه  ١٥بتقريـ متوز/يوليـ
ــو     ١٩٩٩ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــار األويل لألمـ ــن االنتشـ  عـ

  الدميقراطية،
بتوقيــع الــدول املعنيـــة علــى اتفــاق وقـــف      يرحــب   - ١  

إطالق النار بشأن الـرتاع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف لوسـاكا      
ــه  ١٠يف  ــا ١٩٩٩متوز/يولي ــو م ــا إلجيــاد حــل     ، وه ــل أساســا عملي ميث

  للرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
__________ 

  )٥١(  S/1999/815.  

ونغــو علــى بتوقيــع حركــة حتريــر الك  أيضــا يرحــب  - ٢  
ــار يف   ، ويعــرب عــن ١٩٩٩آب/أغســطس  ١اتفــاق وقــف إطــالق الن

القلـق البــالغ إزاء عـدم توقيــع التجمـع الكونغــويل مـن أجــل الدميقراطيــة     
بعد على هذا االتفاق، ويهيب هبذا التجمـع التوقيـع علـى االتفـاق دون     
تأخري بغية حتقيق املصاحلة الوطنية والسالم الدائم يف مجهوريـة الكونغـو   

  لدميقراطية؛ا
باجلهود الـيت تبـذهلا منظمـة الوحـدة األفريقيـة       يشيد  - ٣  

ــة للجنــوب األفريقــي مــن أجــل إجيــاد تســوية ســلمية      واجلماعــة اإلمنائي
للرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويثين بصفة خاصة على رئيس 
مجهوريــة زامبيــا، وأيضــا علــى األمــني العــام، واملبعــوث اخلــاص لألمــني  

مــن أجــل عمليــة الســالم يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وممثــل  العـام 
األمني العام يف منطقة البحريات الكـربى ومجيـع مـن أسـهموا يف عمليـة      

  السالم؛
جبميــع أطــراف الــرتاع، وال ســيما حركــات   يهيــب  - ٤  

ــأخري،    ــام، ودون تـ ــة، والتنفيـــذ التـ ــال العدائيـ ــردين، وقـــف األعمـ املتمـ
ق النار، والتعـاون بصـورة كاملـة مـع منظمـة      ألحكام اتفاق وقف إطال

الوحــدة األفريقيــة واألمــم املتحــدة يف تنفيــذ االتفــاق، والكــف عــن أي  
  أعمال من شأهنا زيادة تفاقم احلالة؛

ــة     يؤكــد  - ٥   ــة مصــاحلة وطني ــى ضــرورة إجيــاد عملي عل
حقيقية متواصلة، ويشجع مجيع الكونغـوليني علـى املشـاركة يف احلـوار     

  يجري تنظيمه وفقا ألحكام وقف إطالق النار؛الوطين الذي س
أيضا على ضرورة هتيئة بيئة مفضية إىل عـودة   يؤكد  - ٦  

  مجيع الالجئني واملشردين يف أمن وكرامة؛
مع االرتياح قيام الدول املوقعـة علـى اتفـاق     يالحظ  - ٧  

وقف إطالق النار بإنشاء اللجنة السياسية واللجنـة العسـكرية املشـتركة    
  ل يف إطار جهودها اجلماعية لتنفيذ االتفاق؛بشكل عاج
بنشــر عــدد يصــل إىل تســعني فــردا مــن أفــراد   يــأذن  - ٨  

االتصال العسكريني التابعني لألمم املتحـدة، مـع مـا يلـزم مـن املـوظفني       
املدنيني وموظفي الشـؤون السياسـية واإلنسـانية واإلداريـة، إىل عواصـم      

ر وإىل املقـر املؤقـت للجنـة    الدول املوقعة علـى اتفـاق وقـف إطـالق النـا     
مسحت الظـروف األمنيـة، إىل مقـار     العسكرية املشتركة، وأيضا، إذا ما

القيــادات العســكرية اخللفيــة لألطــراف املتحاربــة الرئيســية يف مجهوريــة  
الكونغو الدميقراطية، وحسب االقتضاء، إىل أي مناطق أخرى قد يراها 

  تسند إليهم الوالية التالية:األمني العام ضرورية، لفترة ثالثة أشهر، و
إقامـــة اتصـــاالت والعمـــل كحلقـــة وصـــل مـــع اللجنـــة         -  

  العسكرية املشتركة ومع مجيع أطراف االتفاق؛
مساعدة اللجنـة العسـكرية املشـتركة واألطـراف يف وضـع        -  

  طرائق تنفيذ االتفاق؛



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 608 
 

توفري املساعدة التقنية للجنة العسكرية املشتركة بنـاء علـى     -  
  طلبها؛

قدمي معلومات إىل األمـني العـام بشـأن احلالـة علـى أرض      ت  -  
الواقــع، واملســاعدة علــى تطــوير مفهــوم العمليــات توطئــة   
الحتمال إسناد دور آخر لألمم املتحـدة يف تنفيـذ االتفـاق    

  مبجرد توقيع مجيع األطراف عليه؛
احلصول من األطراف على ضمانات بالتعاون وتأكيـدات    -  

يــة نشــر املــراقبني العســكريني  بتــوفري األمــن مــن أجــل عمل 
  داخل البلد، احملتمل االضطالع هبا؛

باعتزام األمني العام تعـيني ممثـل خـاص كـي      يرحب  - ٩  
يتوىل رئاسة وجود األمم املتحـدة يف املنطقـة دون اإلقليميـة فيمـا يتعلـق      
بعملية السـالم يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ولتقـدمي املسـاعدة يف       

قــف إطــالق النــار، ويــدعوه إىل القيــام بــذلك يف أقــرب   تنفيــذ اتفــاق و
  وقت ممكن؛

ــل     يهيــب  - ١٠   ــة أن تكف ــدول واألطــراف املعني ــع ال جبمي
  حرية حركة وأمن وسالمة األفراد التابعني لألمم املتحدة يف أراضيها؛

إىل كفالــة وصــول املســاعدة اإلنســانية علــى   يــدعو  - ١١  
جوهنــا يف مجهوريــة الكونغــو حنــو مــأمون دومنــا عــائق إىل مجيــع مــن حيتا

الدميقراطية، وحيث مجيع أطراف الرتاع على كفالة سـالمة وأمـن مجيـع    
األفراد العاملني يف جمال اخلدمات اإلنسانية، وإىل التقيد التام باألحكـام  

  ذات الصلة من القانون اإلنساين الدويل؛
إىل األمــني العــام أن يواصــل إطالعــه بصــفة   يطلــب  - ١٢  

التطـورات اجلاريـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وأن      منتظمة علـى  
يقــدم يف الوقــت املالئــم تقريــرا عــن وجــود األمــم املتحــدة مســتقبال يف   

  مجهورية الكونغو الدميقراطية دعما لعملية السالم؛
  أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  

  
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب (اجللســـة  ٥املقـــرر املـــؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٧٣): القرار ٤٠٦٠
ــة    ــرين  ٥، املعقـــــــــودة يف ٤٠٦٠يف اجللســـــــ تشـــــــ

توصـل  ال كـان قـد مت   وفقاً للتفاهم الـذي  ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
ــه يف مشــاورات الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول   اجمللــس إلي

أعماله التقرير الثـاين لألمـني العـام عـن االنتشـار األويل لألمـم       
تشــرين  ١دميقراطيــة، املــؤرخ املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو ال

. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا      )٥٢(١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
الــرئيس (ســلوفينيا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل مجهوريــة الكونغــو  

دون بــقشــة يف املنا املشــاركةالدميقراطيــة، بنــاًء علــى طلبــه، إىل 
  التصويت. يف قاحلأن يكون له 

م عمـــــالً األمـــــني العـــــام يف تقريـــــره، املقـــــد وقـــــال  
الــذي يطلــب فيــه اجمللــس إىل  ١٢٥٨مــن القــرار  ١٢ بــالفقرة

األمني العام أن يواصل إطالعه بصفة منتظمـة علـى التطـورات    
ــهإاجلاريــة،  ــالرغم مــن العوائــق     ن ــتعني علــى األمــم املتحــدة ب ي

ــة    ــة لألمـــم املتحـــدة يف مجهوريـ ــه أي عمليـ ــة الـــيت تواجـ اهلائلـ
الـدعم لعمليـة السـالم     الكونغو الدميقراطيـة، أن تواصـل تقـدمي   

ألقصى مدى تسمح بـه قـدراهتا. وأوصـى تبعـاً لـذلك بتمديـد       
واليـــة أفـــراد األمـــم املتحـــدة املوجـــودين حاليـــاً يف مجهوريـــة  

. ٢٠٠٠ ينــاير كــانون الثــاين/ ١٥الكونغــو الدميقراطيــة حــىت  
لـس  اجملرهنـاً بـإحراز مزيـد مـن التقـدم، أن حييـل إىل        ،توخىو

ات وواليـــة ومفهومــاً مقتـــرحني  تقريــراً آخــر يتضـــمن توصــي   
ــدة     ــم املتحـ ــة لألمـ ــوات حفـــظ ســـالم تابعـ ــر قـ لعمليـــات نشـ
مصــحوبة مبــراقبني عســكريني. ويف الوقــت نفســه، قــال إنــه       
ســيبقي اجمللــس علــى علــم تــام بــالتطورات، وطلــب إىل مجيــع   
ــة األمـــم    ــاً مـــع بعثـ ــاً تامـ األطـــراف بإحلـــاح أن تتعـــاون تعاونـ

، املنشــأة عمــال املشــتركة ةللبعثــة العســكري وقــال إناملتحــدة. 
 ا جيــب أنأساســي اباتفــاق لوســاكا لوقــف إطــالق النــار، دور 

هنا حتتاج إىل الـدعم لكـي متـارس    إتقوم به يف عملية السالم، و
ــال       ــباط اتصـ ــة ضـ ــر أربعـ ــد نشـ ــا يعـ ــة. وبينمـ ــا بفعاليـ مهامهـ
عسكريني تـابعني لألمـم املتحـدة خطـوة أوىل، فقـد اقتـرح أن       

ــدة الل  ــم املتحـ ــزود األمـ ــدعم   تـ ــتركة بالـ ــكرية املشـ ــة العسـ جنـ
الَســْوِقي الــالزم وغــريه مــن أنــواع الــدعم التشــغيلي، ودعــا        
املاحنني إىل الوفاء بتعهـداهتم بأسـرع مـا ميكـن. وأشـار إىل أنـه       

وأعـرب  يتطلع إىل تعاون وثيق مـع منظمـة الوحـدة األفريقيـة،     
__________ 

  )٥٢(  S/1999/1116 و Corr.1.  
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اعتزامه متابعة إيفاد ضابطي اتصال عسـكريني إىل منظمـة    عن
األفريقــي، مبــا يف ذلــك نشــر أفــراد عســكريني تــابعني    االحتــاد

 لألمم املتحدة يف مقر منظمة الوحدة األفريقية بصورة دائمة.  

ويف اجللسة نفسها، وجَّه الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس    
ــرار  ــد  إىل مشــروع ق ــان ق ــس     ك ــد خــالل مشــاورات اجملل أُِع

 .)٥٣(السابقة

نتبـاه أعضـاء   ، وجَّـه الـرئيس ا  أيضـاً  ويف اجللسة نفسها  
 ١٩٩٩ تشــرين األول/أكتــوبر ١٨اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة 

موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثـل الـدائم لفنلنـدا لـدى     
ــة الكونغــو    )٥٤(األمــم املتحــدة  ــاً بشــأن مجهوري ــل هبــا بيان ، حيي

  ميقراطية باسم االحتاد األورويب.الد
ويف اجللســة نفســها طُــرِح مشــروع القــرار للتصــويت   

ــرار  واعُت )، ويف ١٩٩٩( ١٢٧٣ِمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
نيســان/أبريل  ٩ ) املـؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٤إىل قراريــه  إذ يشـري   
، وإىل ١٩٩٩آب/أغســــــطس  ٦) املــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٥٨و  ١٩٩٩

كـانون   ١١و  ١٩٩٨آب/أغسطس  ٣١البيانات اليت أدىل هبا رئيسه يف 
  ،١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢٤و  ١٩٩٨األول/ديسمرب 

ــة    وإذ يؤكــد مــن جديــد    ــة الكونغــو الدميقراطي ســيادة مجهوري
  ومجيع دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي،

ــد     ــد مــن جدي ــاق وقــف إطــالق النــار     أيضــا وإذ يؤك أن اتف
ميثــل أساسـا عمليــا إلجيــاد   ١٩٩٩متوز/يوليـه   ١٠الُموقـع يف لوســاكا يف  

  ورية الكونغو الدميقراطية،حل للرتاع يف مجه
 تشـــرين الثـــاين/ ١بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  وإذ يرحـــب  

  ،١٩٩٩ نوفمرب
مــع االرتيــاح نشــر أفــراد االتصــال العســكريني       وإذ يالحــظ  

التابعني لألمم املتحدة يف عواصم الدول املوقعة التفاق وقف إطالق النار 
ا تلـك الـدول، وإذ يؤكـد    ويف مقر اللجنة العسكرية املشتركة اليت أنشـأهت 

__________ 

  )٥٣(  S/1999/852.  
  )٥٤(  S/1999/1076.  

ــراره        ــه يف قـ ــوص عليـ ــو منصـ ــا هـ ــل كمـ ــرهم الكامـ ــة نشـ  ١٢٥٨أمهيـ
)١٩٩٩،(  

ــظ   ــكرية     وإذ يالحـ ــة العسـ ــدهتا اللجنـ ــيت عقـ ــات الـ االجتماعـ
املشتركة واللجنة السياسية وفقا للتكليف الصـادر إليهمـا مبوجـب اتفـاق     

  وقف إطالق النار،
نــار علــى مجيــع األطــراف يف اتفــاق وقــف إطــالق ال  وإذ حيــث  

التعاون تعاونا تاما مع فريـق التقيـيم الـتقين الـذي أوفـده األمـني العـام إىل        
مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة، حســـــبما ورد يف تقريـــــره املـــــؤرخ  

، مــن أجــل متكينــه مــن تقيــيم األوضــاع واإلعــداد ١٩٩٩متوز/يوليــه  ١٥
  لعمليات نشر أفراد تابعني لألمم املتحدة يف البلد يف وقت الحق،

متديد والية أفراد االتصـال العسـكريني التـابعني     يقرر  - ١  
 ١٢٥٨مـن القـرار    ٨لألمم املتحدة، الذين جرى نشرهم مبوجب الفقرة 

  ؛٢٠٠٠ كانون الثاين/ يناير ١٥)، حىت ١٩٩٩(
إىل األمني العام أن يواصـل تقـدمي تقـارير إليـه      يطلب  - ٢  

راطيـة مبـا يف ذلـك عـن     بانتظام عن التطورات يف مجهورية الكونغـو الدميق 
  وجود األمم املتحدة مستقبال يف البلد دعما لعملية السالم؛

بكــل األطــراف يف اتفــاق وقــف إطــالق النــار  يهيــب  - ٣  
  املوقع يف لوساكا مواصلة االمتثال ألحكامه؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٤  
  

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب (اجللســـة  ٣٠املقـــرر املـــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٧٩): القرار ٤٠٧٦

ــة    ــودة يف ٤٠٧٦يف اجللســــــ ــرين  ٣٠، املعقــــــ تشــــــ
توصــل ال كــان قــد مت وفقــاً للتفــاهم الــذي ١٩٩٩الثــاين/نوفمرب 

ــه يف مشــاورات  ــالســابقة، دعــا   اجمللــس إلي رئيس (ســلوفينيا)، ال
مبوافقة اجمللـس، ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بنـاًء علـى        

ــه، إىل  ــقشــة ملنايف ا املشــاركةطلب ــه  ب يف ق احلــدون أن يكــون ل
 التصويت.

ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس جمـدداً انتبـاه اجمللـس         
إىل التقرير الثاين لألمني العام عن االنتشار األويل لألمم املتحدة 

ــة   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــاه   )٥٥(يف مجهوري ــرئيس انتب . مث وجــه ال
ات اجمللـس  أعد خالل مشـاور كان قد اجمللس إىل مشروع قرار 

__________ 

  )٥٥(  S/1999/1116  وCorr.1 ٤٠٦٠انظر أيضاً اجللسة و؛.  
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طُــرِح بعــد ذلــك للتصــويت واعُتِمــد باإلمجــاع      ، )٥٦(الســابقة
  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٩( ١٢٧٩بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
ــري   ــه  إذ يشـــــــــ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٤إىل قراراتـــــــــ ) املـــــــــ

آب/أغسـطس   ٦) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٥٨، و ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٩
، ١٩٩٩فمرب تشـرين الثـاين/نو   ٥) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٣ ، و١٩٩٩

، ١٩٩٨آب/أغسـطس   ٣١وإىل البيانات اليت أدىل هبا رئيسه واملؤرخة 
  ،١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢٤  ، و١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١١  و

يف اعتبــاره مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة   وإذ يضــع  
  ومسؤولية جملس األمن الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني،

ســيادة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  مــن جديــد  وإذ يؤكــد  
  السياسي،  ومجيع دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا

ــد أيضــا   وإذ يؤكــد   ــن جدي ــار    م ــاق وقــف إطــالق الن أن اتف
ميثــل أفضــل أســاس نــاجع  ١٩٩٩متوز/يوليــه  ١٠املوقـع يف لوســاكا يف  

الـدور   إلجياد حل للرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإذ يالحـظ 
املطلوب يف ذلك االتفـاق مـن األمـم املتحـدة أن تؤديـه يف تنفيـذ اتفـاق        

  وقف إطالق النار،
النتــهاكات اتفــاق وقــف إطــالق النــار  عــن قلقــه وإذ يعــرب  

املزعومــة، وإذ حيــث مجيــع األطــراف علــى االمتنــاع عــن إصــدار أي        
  رض عملية السالم للخطر،إعالنات أو اختاذ أي إجراء ميكن أن يعِّ

مسؤولية األطراف املوقعة عـن تنفيـذ اتفـاق وقـف      وإذ يؤكد  
إطالق النـار وإذ يهيـب هبـا أن تتـيح وتسـهل االنتشـار الكامـل لضـباط         
االتصـــال العســـكريني التـــابعني لألمـــم املتحـــدة وغريهـــم مـــن األفـــراد   
الالزمني لالضطالع بواليتـهم يف كـل أحنـاء أراضـي مجهوريـة الكونغـو       

  الدميقراطية،
ــة العســكرية     وإذ يرحــب   ــدول واملنظمــات للجن بتعهــدات ال

ــامهوا مـــع     ــاآلخرين أن يسـ ــا وإذ يهيـــب بـ ــتركة بتقـــدمي الـــدعم هلـ املشـ
  األطراف املوقعة على اتفاق وقف إطالق النار يف متويل اللجنة،

مـع القلـق احلالـة اإلنسـانية يف مجهوريـة الكونغـو        وإذ يالحظ  
ــداءات الدميقراطيــة، وإذ يهيــب جبميــع الــدول األعضــاء امل   ســامهة يف الن

  اإلنسانية املوحدة احلالية واملقبلة،
ــرتاع علــى أمــن     وإذ يعــرب   ــار اخلطــرية لل عــن قلقــه إزاء اآلث

ــو      ــة الكونغـ ــي مجهوريـ ــاء أراضـ ــل أحنـ ــدنيني يف كـ ــكان املـ ــاه السـ ورفـ
  الدميقراطية،

__________ 

  )٥٦(  S/1999/1207.  

عن قلقه إزاء آثار الرتاع الضـارة علـى حالـة     وإذ يعرب أيضا  
الكونغـو الدميقراطيـة، ال سـيما يف األجـزاء      حقوق اإلنسان يف مجهورية

الشرقية من البلد، وإزاء االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان والقانون 
  اإلنساين الدويل يف كل أحناء أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية،

يف توصيات األمني العـام الـواردة يف تقريـره املـؤرخ      وقد نظر  
  ،١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١

تأكيــد أمهيــة إمتــام فريــق التقيــيم الــتقين املوفــد إىل    وإذ يكــرر  
مجهورية الكونغو الدميقراطية لتقييم األحوال هنـاك ولإلعـداد إلمكانيـة    
إجراء انتشـار لألمـم املتحـدة يف وقـت الحـق يف ذلـك البلـد، وكـذلك         
للحصول على ضمانات ثابتة من أطراف الرتاع بشـأن سـالمة مـوظفي    

 ،األفـــراد املـــرتبطني هبـــا وأمنـــهم وحريتـــهم يف التنقـــلاألمـــم املتحـــدة و
  بنجاح،  ملهمته

إىل املبادئ ذات الصلة الواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة    وإذ يشري  
بســالمة مـــوظفي األمــم املتحـــدة واألفـــراد املــرتبطني هبـــم املعتمـــدة يف    

  ،١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ٩
العســكريني  علــى أمهيــة إمتــام نشــر أفــراد االتصــال وإذ يؤكــد  

  )،١٩٩٩( ١٢٥٨التابعني لألمم املتحدة وفقا ملا ينص عليه القرار 
جبميع أطراف الرتاع وقف األعمال القتاليـة،   يهيب  - ١  

وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطالق النار املوقع يف لوساكا تنفيذا كامال، 
واسـتخدام اللجنـة العسـكرية املشـتركة لفـض اخلالفـات بشـأن املسـائل         

  ة؛العسكري
ــة    يشــدد  - ٢   ــة مصــاحلة وطني علــى ضــرورة إجيــاد عملي

حقيقية متواصلة، ويشجع مجيع الكونغـوليني علـى املشـاركة يف احلـوار     
الــوطين الــذي ســينظم بالتنســيق مــع منظمــة الوحــدة األفريقيــة، ويهيــب 
ــة التوصــل إىل       ــة الوحــدة األفريقي ــراف الكونغوليــة ومنظم ــع األط جبمي

  ن ميّسر احلوار الوطين؛الصيغة النهائية التفاق بشأ
بتعـــيني األمـــني العـــام ملمثلـــه اخلـــاص يف      يرحـــب  - ٣  

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لــريأس وجــود األمــم املتحــدة يف املنطقــة  
دون اإلقليميــــة فيمــــا يتعلــــق بعمليــــة الســــالم يف مجهوريــــة الكونغــــو  

  النار؛  الدميقراطية ولتقدمي املساعدة يف تنفيذ وقف إطالق
أن تتشـــكل بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف  يقـــرر  - ٤  

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن األفـراد املـأذون هبـم مبوجـب قراريــه         
ــددة   ١٩٩٩( ١٢٧٣) و ١٩٩٩( ١٢٥٨ ــة متع ــك جمموع ــا يف ذل )، مب

ــؤون      ــان والشـ ــوق اإلنسـ ــادين حقـ ــوظفني يف ميـ ــن املـ ــات مـ التخصصـ
ؤون السياسـية  اإلنسانية واإلعالم والـدعم الطـيب ومحايـة األطفـال والشـ     

ــىت     ــك حـ ــاص، وذلـ ــل اخلـ ــاعدوا املمثـ ــدعم اإلداري، ليسـ  آذار/ ١والـ
  ؛٢٠٠٠  مارس
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أيضا أن تضطلع البعثـة، بقيـادة املمثـل اخلـاص      يقرر  - ٥  
)، ١٩٩٩( ١٢٧٣ ) و١٩٩٩( ١٢٥٨لألمــني العــام طبقــا للقــرارين    

  باملهام املستمرة التالية:
ســاكا إقامــة اتصــاالت مــع املــوقّعني علــى اتفــاق لو    (أ)  

لوقف إطـالق النـار علـى مسـتوى مقـار قيـاداهتم، وكـذلك يف عواصـم         
  الدول املوقعة على االتفاق؛

ــتركة     (ب)   ــكرية املشـ ــة العسـ ــع اللجنـ ــال مـ ــة االتصـ إقامـ
وتقدمي املساعدة التقنية يف تنفيذ مهامها مبوجـب اتفـاق لوسـاكا لوقـف     
ــهاكات وقـــف      ــق يف انتـ ــال التحقيـ ــا يف ذلـــك يف جمـ ــار، مبـ إطـــالق النـ

  النار؛  إطالق
ــة يف مجيـــع     (ج)   تـــوفري املعلومـــات عـــن األحـــوال األمنيـ

مناطق عملها، مع التركيز على األحوال احمللية اليت تؤثر على القـرارات  
  اليت تتخذ يف املستقبل بشأن إيفاد أفراد تابعني لألمم املتحدة؛

ــض       (د)   ــار وفــ ــالق النــ ــف إطــ ــة وقــ ــيط ملراقبــ التخطــ
  القوات؛  اشتباك

االتصاالت مع مجيع األطراف يف اتفاق وقف  إقامة  (هـ)  
إطالق النار من أجـل تسـهيل إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية إىل املشـردين       
والالجــئني واألطفــال وغريهــم مـــن املتضــررين، واملســاعدة يف محايـــة      

  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل؛
ــدد  - ٦   ــراقبني    يشـــ ــدرجيي للمـــ ــر التـــ ــى أن النشـــ علـــ

عني لألمم املتحـدة مـع عناصـر الـدعم واحلمايـة الالزمـة       العسكريني التاب
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ســيتوقف علــى قــرار آخــر يتخــذه        
اجمللس، ويعرب عن نيتـه اختـاذ هـذا القـرار فـورا علـى أسـاس توصـيات         

  األمني العام الالحقة، مع مراعاة استنتاجات فريق التقييم التقين؛
أن ُيعّجــل بإعــداد مفهــوم   إىل األمــني العــام  يطلــب  - ٧  

للعمليــات بنــاء علــى تقيــيم الظــروف األمنيــة وإمكانيــات الوصــول إىل   
ــة التنقــل وتعــاون املــوقّعني علــى اتفــاق      ــة وحري وقــف األمــاكن املطلوب

  النار؛  إطالق
إىل األمــني العــام أن يبقيــه علــى علــم    أيضــا يطلــب  - ٨  

ة وأن يقـدم إليـه   بصفة منتظمـة باحلالـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـ     
تقريرا عنها يف أقرب وقت ممكن، وأن يقدم توصياته بشـأن نشـر مزيـد    

  من أفراد األمم املتحدة يف البلد وبشأن محايتهم؛
إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم فـــورا باختـــاذ       يطلـــب  - ٩  

مـن مـراقيب األمـم     ٥٠٠اخلطوات اإلدارية الالزمة لتجهيز عـدد أقصـاه   
يــأذن بــه اجمللــس يف املســتقبل مــن   تيســري مــا املتحــدة العســكريني، بغيــة
  املتحدة؛ انتشار سريع لبعثات األمم

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٠  

ــانون  ١٦ملـــــــداوالت الـــــــيت أجريـــــــت يف  ا   كـــــ
  ) ٤٠٨٣(اجللسة  ١٩٩٩األول/ديسمرب 

كــــــــانون  ١٦، املعقــــــــودة يف ٤٠٨٣يف اجللســــــــة   
 كان قد مت التوصـل لذي وفقاً للتفاهم ا ١٩٩٩األول/ديسمرب 

السابقة، دعا رئيس اجمللـس (اململكـة    اجمللس إليه يف مشاورات
املتحدة)، مبوافقة اجمللس، وكيل األمني العام لشـؤون عمليـات   
حفظ السالم إىل تقدمي إحاطة إعالميـة عـن احلالـة فيمـا يتعلـق      

مـن   ٣٩املـادة   مبوجـب جبمهورية الكونغو الدميقراطية، وذلك 
  خلي املؤقت للمجلس.النظام الدا
ويف اجللســـة نفســـها، أحـــاط وكيـــل األمـــني العـــام        

ــة العســكرية      ــأن احلال ــات حفــظ الســالم اجمللــس علمــاً ب لعملي
واألمنيــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تــدهورت تــدهوراً  
خطــرياً. ويف مــا يتعلــق بنشــر مــوظفي األمــم املتحــدة، قــال إن 

ــام جل    ــني العـ ــد لألمـ ــاص اجلديـ ــل اخلـ ــو  املمثـ ــة الكونغـ مهوريـ
ــبه.      ــام منصــ ــد مهــ ــا ليتقلــ ــل إىل كينشاســ ــة وصــ الدميقراطيــ
ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف     وباإلضــافة إىل ذلــك، نشــرت بعث

ــة   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــرداً مــن   ٩٠مــن أصــل   ٦٢مجهوري ف
أفــراد االتصــال العســكريني املــأذون هلــم مبوجــب قــرار جملــس   

ــن  ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٥٨األمـ ــطس  ٦) املـ . ١٩٩٩آب/أغسـ
ــن       ــا حتتاجــه م ــة م ــان للبعث ــك، وإىل أن يضــمن اجلانب ــع ذل وم
ــام        ــن إمت ــتمكن م ــن ت ــة احلركــة، فهــي ل ــل وحري ــن الكام األم

أفــراد اتصــال عســكريني يف  وضــعاستقصــائها الــتقين للبلــد أو 
املقار العسكرية اخللفية لألطراف علـى النحـو املنصـوص عليـه     

 الالزمـة مـات  علـى املعلو  يتم احلصول يف قرار اجمللس. وإىل أن
تقـدمي   يتسـىن من االستقصاء ومن املقار العسـكرية املعنيـة، لـن    

مفهــوم تفصــيلي شــامل للعمليــات إىل اجمللــس، علــى النحــو       
ــرار   ــزم  ١٩٩٩( ١٢٧٩املطلــوب يف الق ــه يعت ). وأشــار إىل أن

تقدمي تقريـر آخـر عـن احلالـة يف منتصـف كـانون الثاين/ينـاير،        
  .)٥٧(ت وتوصياتوتوقع أن يتضمن ذلك التقرير خيارا

__________ 

  )٥٧(  S/PV.4083 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
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وأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل أنــه يف حــني ُيعــّد     
اتفــاق لوســاكا وثيقــة ممتــازة ووضــعته األطــراف نفســها، فــإن  

وينتــهك علــى حنــو واســع. ورحــب      ُيتجاهــلهــذا االتفــاق  
بترشيح السري كيتـوميلي ماسـريي، الـرئيس السـابق جلمهوريـة      

اوضـات السياسـية بـني    بوتسوانا، لتويل دور امليسِّر احملايد للمف
ــوليني.  ــت ســتجد     وأوضــحالكونغ ــات املتحــدة كان أن الوالي

صــعوبة يف أن تتحــرك إىل األمــام لــدعم صــون الســلم دون أن 
يكون هناك ميسِّر للعمـل يف مـا يتعلـق بـاملكون السياسـي ذي      
األمهية احلامسة. وأكد أن اللجنة العسـكرية املشـتركة ومنظمـة    

تحـدة وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة      الوحدة األفريقية واألمم امل
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة جيــب أن تعمــل معــاً بشــكل 
أوثـــق. وقـــال إن الواليـــات املتحـــدة حتتـــاج فعـــالً إىل معرفـــة  
تكوين قوة صون السلم وهيكلها، وتعتقد أنـه مـن الضـروري    
أن يكـــون هنـــاك جهـــد ختطيطـــي مكثـــف تشـــارك فيـــه إدارة 

ــد   ــالم والـ ــظ السـ ــات حفـ ــن  عمليـ ــس األمـ ــة يف جملـ ول املمثلـ
واملسامهون الرئيسيون احملتملون بقوات وبأموال. وأضاف أنـه  
جيب أن ُتعَرف العالقة بني منظمة الوحدة األفريقيـة واجلماعـة   
ــادة      ــة القي ــم املتحــدة، وحال ــوب األفريقــي واألم ــة للجن اإلمنائي
ــوات      ــة واحلجــم والتكــاليف والق ــدان، والوالي ــة يف املي واملراقب

ياطية، وأن الواليات املتحدة لن تصـوِّت علـى قـرار قبـل     االحت
  .)٥٨(أن تعرف ما تصوِّت عليه

وذكَّر ممثل هولندا اجمللس بأنه منـذ اليـوم األول الـذي      
قد وقعـوا   كان أعضاء اجمللسناقش فيه اجمللس اتفاق لوساكا، 

بالفعل حتت ضغط إلرسال قوات حلفظ السـالم فـوراً بـالرغم    
من املتمردين قد أبدى استعداده للتوقيـع.   يكن أحد من أنه مل

، فإنه كـذلك  “حمك اختبار”وقال إنه إذا كان اتفاق لوساكا 
أوالً وقبل كـل شـيء ملـن وقَّعـوه، وإذا كانـت األطـراف ذاهتـا        

وقـال  تفي بالتزاماهتـا، فـال ميكـن للمجلـس أن يفعـل شـيئاً.        ال
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨(  

ظهور األسـطورة الـيت تقـول إن تبـاطؤ جملـس األمـن هـو        ” إن
إن كــان هنــاك  فتســائال عمــا إذا، “الــذي قتــل اتفــاق لوســاكا

من يعتقد جـدياً بـأن اتفـاق لوسـاكا قـد راعتـه كـل األطـراف         
يف األشهر الثالثة األوىل من وجـوده، وأنـه مل يبـدأ يف التحلـل     

ــا   أكــد أنو .إال نتيجــة لتقــاعس اجمللــس  ــدا بأفريقي ــزام هولن الت
هنـاك أي تبـاطؤ يف   ميكن أن ترقى إليه الشكوك، وأنه ليس  ال

ــة    الــيت حتظــى باهتمــام خــاص مــن  التزامهــا باملشــاريع األفريقي
  .)٥٩(جملس األمن

وذكر ممثل غامبيا أن وفده ينتظر بشـغف تقريـر فريـق      
املسح الفـين وتقريـر األمـني العـام بشـأن عمليـات االنتشـار يف        

ه أن بلــد مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وأن ممــا يســعد وفــد  
جنة العسكرية املشتركة واللجنة السياسية اللـتني  يالحظ أن الل

أنشأهتما األطراف يف االتفاق تعمـالن بشـكل فعـال. وأعـرب     
عـــن االمتنـــان للواليـــات املتحـــدة ملســـامهتها الســـخية للجنـــة   
العســكرية املشــتركة، وشــجع الــدول األخــرى الــيت ميكنــها أن 
تقدم املساعدة علـى أن تفعـل ذلـك. وأعـرب عـن أملـه يف أن       

ل جملس األمن بسرعة على نشر بعثة حلفظ السـالم كاملـة   يعم
ــة عنـــدما تنضـــج    ــة الكونغـــو الدميقراطيـ املقومـــات يف مجهوريـ

  .)٦٠(األمور
والحــظ ممثــل كنــدا اســتمرار القلــق نتيجــة انتــهاكات   

وقف النار اخلطرية اليت تقـوم هبـا مجيـع األطـراف يف مجهوريـة      
ت تـــبني أن الكونغـــو الدميقراطيـــة. وقـــال إن تلـــك االنتـــهاكا 

الظــــروف األمنيــــة املطلوبــــة لــــوزع مــــراقيب األمــــم املتحــــدة 
ــة أن       ــة العام ــب إىل األمان ــد.  وطل ــة بع ــري قائم العســكريني غ
تبــدي وجهــات نظرهــا بشــأن كيفيــة مواصــلة تقــدمي مســاعدة 
األمم املتحدة يف تنفيذ اتفاق لوساكا يف وجـه القتـال املسـتمر    

يـــــة الكونغـــــو إذا مل يـــــتم نشـــــر أفـــــراد إضـــــافيني يف مجهور
__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  
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ــابق      ــرئيس السـ ــريي، الـ ــيح ماسـ ــب بترشـ ــة. ورحـ الدميقراطيـ
لبوتسوانا، ميسراً للحوار املشـترك بـني األطـراف الكونغوليـة،     

ميكــن  وحــث مجيــع األطــراف علــى االلتــزام هبــذا احلــوار حــىت 
  .)٦١(تبدأ عملية املصاحلة بداية جادة  أن

وأشار ممثل فرنسا إىل أن احلالة مأسـاوية وتتطلـب أن     
ذل اجمللس جهداً حقيقياً ملموساً. واقتـرح أن يسـأل اجمللـس    يب

نفســه عمــا ميكــن عملــه علــى الفــور لكــي حيــاول مواجهــة         
األخطار الدامهـة يف املنطقـة، وهـي أخطـار تـؤدي إىل خسـائر       
يف أرواح البشر. واقترح أن حيـث اجمللـس األمانـة العامـة علـى      

رب مواصلة بذل جهودهـا للتوصـل إىل خطـة للعمليـات. وأعـ     
عــن ترحيبــه بترشــيح ماســريي، الــرئيس الســابق لبوتســوانا،       

منصب امليسِّر، وبوصـول املمثـل اخلـاص لألمـني العـام.       لشغل
وسأل وكيل األمني العام عما إذا كان من املمكـن بالفعـل أن   
ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــدم بعث تق

ية املشـــتركة بعـــض املســـاعدة العســـكرية إىل اللجنـــة العســـكر
ــني ملســـاعدة اللجنـــة يف       ــدها بضـــباط األركـــان الالزمـ بتزويـ
عملها. وتساءل أيضاً عن إمكانية أن تقـدم اللجنـة تقـارير إىل    

مـن شـأن    ، قـائال إن جملس األمن عن اإلجراءات الـيت تتخـذها  
ــه مــن رغبــات يف مزيــد  هــذا أن يســتجيب  مــن  ملــا أعــرب عن

ــة، وحتديــ     ــات اإلقليمي ــني املنظم ــدة  التنســيق ب ــة الوح داً منظم
  .)٦٢(األفريقية، واألمم املتحدة

وقــال ممثــل الصــني إن عمليــة الســالم ال تــزال تغــوص   
ــم املتحــدة وجملــس     يف مســتنقع املصــاعب، وإن اســتجابة األم
األمن للحالة بطيئة للغاية. وبينما أعرب عن الترحيب باألنبـاء  
الــيت وردت عــن ترشــيح ماســريي، رئــيس بوتســوانا الســابق،   

ه ميسراً، وعن تأييده لعقـد احلـوارات السياسـية الوطنيـة     بوصف
بــني أطــراف الصــراع يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، فقــد  

__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  

أكد أن مـن األولويـات العاجلـة للمجلـس واألمـم املتحـدة أن       
يقومــا بإرســال مــراقبني عســكريني وقــوات حلفــظ الســالم يف   

اإلبقـاء  أقرب وقت ممكن، ألنه ال ميكن توفري الرصد الفعـال و 
ــذه القــوة.         ــدما يــتم نشــر ه ــار إال عن ــف إطــالق الن ــى وق عل
وأعرب عن اتفاقه مع وجهة النظر اليت أُعـرِب عنـها يف وقـت    
سابق وهي أن قدرة اجمللس على املضي قدماً بتسـوية الصـراع   
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عن طريق إجـراءات ملموسـة   

اجمللـــس   يوليهـــا لألمهيـــة الـــيت    “االختبـــار ”ســـتكون مبثابـــة   
ــه يف الوقــت    ل ــال إن ــة. ويف هــذا الصــدد، ق لصــراعات األفريقي

)، ويرحـب  ١٩٩٩( ١٢٧٩الذي يتطلع فيه إىل تنفيـذ القـرار   
باألعمـــال التحضـــريية الـــيت تضـــطلع هبـــا األمانـــة العامـــة هلـــذا 
ــاذ        ــى اخت ــس عل ــع أعضــاء اجملل ــع أيضــاً أن ُيجِم ــرض، يتوق الغ

وزع املـــراقبني إجـــراءات ملموســـة يف أقـــرب وقـــت ممكـــن لـــ 
  .  )٦٣(العسكريني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــيني       ــا عـــن الترحيـــب بتعـ ــا أعـــرب ممثـــل ناميبيـ وبينمـ
ــيط يف احلـــوار       ــوانا كوسـ ــرئيس الســـابق لبوتسـ ــريي، الـ ماسـ

ــوطين، فقــد   ــد ذكــرال ــد أن وف ــارير وســائط  بل ه الحــظ أن تق
اإلعــالم تشــري إىل أن مســتثمرين مــن بلــدان عديــدة ميارســون   

ســيما يف اجلــزء  عمــال التجاريــة مــع حركــة املتمــردين، وال األ
الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأن هـذه األعمـال   
ــال إن       ــد. وق ــة للبل ــهك بصــورة واضــحة الســالمة اإلقليمي تنت

أحد يقول بأن احلالـة سـهلة، لكـن للوقـت أمهيـة جوهريـة،        ال
كونغـو  وينبغي للمجلـس أن يضـطلع مبسـؤوليته يف مجهوريـة ال    

الدميقراطيــة. ودعــا مجيــع األطــراف إىل الوفــاء بالتزاماهتــا جتــاه  
اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار، وكرر تأكيـد التـزام ناميبيـا    

بينمـا ستتمسـك ناميبيـا     أكد أنـه بتنفيذه تنفيذاً كامالً. غري أنه 
كأهــداف ”مبوقفهـا علــى حنــو سـلمي، فإهنــا لــن تقـدم نفســها    

. “دون ومـن يـدعموهنم النـار عليهـا    ضعيفة عندما يطلق املتمر
__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  
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وبينما أعـرب عـن الترحيـب بتوزيـع جلـان عسـكرية مشـتركة        
إقليميـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ومـــراقبني ملنظمـــة 

يســرع جملــس  يف أنالوحــدة األفريقيــة، فقــد أعــرب عــن أملــه 
األمــن باختــاذ قــرار بــاإلذن بنشــر مــراقبني عســكريني. وشــدد    

شــر بســرعة يف ضــوء أحكــام القــرار علــى ضــرورة حــدوث الن
ــه ١٢٧٩ ــة  ”، وقــال إن ــا حتقيــق الكمــال يف مجهوري إذا انتظرن

الكونغو الدميقراطية، فإننا سنفقد كـل شـيء حتقـق مـن عمليـة      
  .)٦٤(“السالم يف لوساكا

بـني مـوقفني    عن كيفية التوفيـق ل ممثل الربازيل اءستو  
ه، ءمتعارضـــني، كـــل منـــهما علـــى صـــواب؟ وقـــال إن زمـــال 

ه األفارقة، قـد عرضـوا بوضـوح فـائق احلاجـة      ؤسيما زمال وال
ــن    ــة  ”إىل أن يعمــل جملــس األم ــد “بســرعة شــديدة للغاي ، وق

وجَّه ممثل فرنسا انتباههم إىل ضرورة بلورة مفهـوم للعمليـات   
بطريقة حمددة وقاطعة. وأضاف أن كل هـذه العناصـر عناصـر    

ــار لــ      ــي أن توضــع يف االعتب ــه ينبغ ــن املؤكــد أن ــة وم دى إجيابي
البحث عن حـل للمشـكلة. وأشـار إىل أنـه سـيتعني أن تكـون       

، وأعـرب عـن اعتقـاده    “نشـيطة ”قوة عمليات حفـظ السـالم   
لــو قــاموا بتحليــل مجيــع نتــائج تلــك الصــفة  أن أعضــاء اجمللــس

، لكـان بوسـعهم   “إرسـاهلا علـى حنـو عاجـل    ”وأضافوا عبـارة  
  .)٦٥(بدأوا يف حل املشكلةـأن ي

ــة املت     ــل اململك ــال ممث ــة    وق ــم وصــلوا إىل نقط حــدة إهن
حرجة، فهناك اتفاق للسالم، ولكن احلالة آخذة يف التـدهور،  
وال متتثــل األطــراف مجيعهــا اللتزاماهتــا. واقتــرح أن ينصـــب      
 تركيز اجمللس علـى سـتة جمـاالت بعينـها. أوالً، جيـب أن يصـر      

على أن تعود األطـراف مجيعهـا إىل االمتثـال اللتزاماهتـا      اجمللس
لوساكا، مع التشديد على أنـه ال بـديل للسـالم     مبوجب اتفاق

لــدعم  همــا يف وســع اجمللــس التفاوضــي. وثانيــاً، يلــزم أن يبــذل
__________ 

  .١٦إىل  ١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٦٤(  
  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٥(  

نشـر قـوة    اجمللـس  إطار عمل لوساكا. وثالثـاً، ينبغـي أن يـدعم   
فعالة تابعة لألمم املتحدة للمساعدة يف تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا.    

صـد وقـف   وينبغي أن تتوافر لقوة حفظ السالم القدرة علـى ر 
إطالق النار، والتحقق مـن انسـحاب مجيـع القـوات األجنبيـة،      
والتحقيــق يف التقــارير عــن األنشــطة العســكرية الــيت تقــوم هبــا  

ــد   ــد أن   أن جمموعــات مســلحة أخــرى. بي ــة ال ب ــدان املنطق بل
مـن الـالزم   تتحمل املسؤولية األساسية عن مستقبلها. ورابعـاً،  

لســالح وتســريح خطــة تكفــل بنجــاح نــزع ا أن يضــع اجمللــس
وإعــادة إدمــاج جمموعــات امليليشــيات املســلحة. وحــث مجيــع  
األطراف على العمل مـن خـالل اللجنـة العسـكرية املشـتركة،      
بالتعاون الوثيق مع منظمة الوحـدة األفريقيـة واألمـم املتحـدة،     
علــى مواصــلة وضــع خطــة موثوقــة جتتــذب مســتويات الــدعم  

ــدويل  ــالزمالـ ـــ    الـ ــة ن ــذ عمليـ ــبح تنفيـ ــا يصـ ــالح كيمـ زع السـ
أن  مـن الـالزم  والتسريح وإعادة اإلدماج مستطاعاً. وخامساً، 

مسألة حتقيق أرباح فاحشـة مـن اسـتغالل املـوارد      يعاجل اجمللس
اهلائلــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــيت تســتخدمها مجيــع  
ــي أن يواصــل      ــتمرار احلــرب. وسادســاً، ينبغ األطــراف يف اس

 معـين بـالبحريات الكـربى حلـل     لعقد مؤمتر دويل اجمللس تأييده
املشــاكل اهلامــة يف املنطقــة، بعــد أن تنفــذ األطــراف العناصــر    
األساسية من اتفاق لوساكا. ورحب بترشـيح الـرئيس السـابق    

ــه     ــرب عــن أمل ــة السياســية   يف ماســريي. وأع أن تنعقــد اللجن
املنشأة مبوجب اتفـاق لوسـاكا يف وقـت مبكـر ملناقشـة مسـألة       

  .)٦٦(التنفيذ
ممثــــل غــــابون بترشــــيح ماســــريي، رئــــيس ورحــــب   

بوتســوانا الســابق، ميســراً، وبالتقــدم احملــرز يف أنشــطة اللجنــة   
العسكرية املشتركة، يف ضوء املوارد املتاحة هلـا. وأعـرب عـن    

أن يركــز إرادتــه يف تســوية   ”اعتقــاده بأنــه ينبغــي للمجلــس    
، وأنـه لـيس مـن    “الصراع، بدالً من التركيـز علـى الصـعوبات   

__________ 

  .١٩إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦٦(  
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احلصول على ضمانات أمنيـة مطلقـة. وقـال     لرغبة يفااملنطقي 
إن أفريقيا تتوقع عمالً حقيقياً وفوريـاً، فقـد سـبق أن انتظـرت     
فترة أطول ممـا جيـب منـذ التوقيـع علـى االتفـاق. وأضـاف أنـه         
ينبغـي جمللــس األمــن أن يتحمــل مســؤولياته، وأن ميــارس أيضــاً  

ا مبوجـب  الضغط على األطراف لكي يضمن امتثاهلا اللتزاماهتـ 
  .)٦٧(اتفاق لوساكا

وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل أنـه يتفـق مـع مـا قُـدِّم        
من حجج ممن تكلموا عـن احلاجـة إىل اختـاذ مقـررات عاجلـة      
ومن يرون أن هناك حاجة إىل توفري الظروف الالزمـة إلجـراء   

لـيس   -ذلك. وأعرب عن القلق الشديد من أن الفريق الـتقين  
يــتمكن مــن إمتــام عملــه يف الوقــت  مل -عــن طريــق خطــأ منــه 

احملدد، وأكد ثقته من أنه حاملا تتوافر املعلومـات ذات الصـلة،   
سيتخذ جملس األمـن القـرار املناسـب بشـأن نشـر عـدد أقصـاه        

ــالقرار       ٥٠٠ ــالً ب ــم املتحــدة العســكريني عم ــراقيب األم ــن م م
). وأعـــرب عـــن اعتقـــاده بوجـــود عـــاملني     ١٩٩٩( ١٢٧٩

الـــرتاع يف التقيـــد، حبســـن نيـــة،  حـــامسني مهـــا رغبـــة أطـــراف
بالتزاماهتــا، وتعاوهنــا مــع األمــم املتحــدة، أساســاً يف مــا يتعلــق   
باملســائل العمليــة املتصــلة بأعمــال فريــق االستقصــاء الــتقين.       
ووجـــه الشـــكر إىل الـــذين لفتـــوا االنتبـــاه إىل األمهيـــة اخلاصـــة 
للتنظيم السريع حلوار وطين يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،   
على النحو املنصوص عليـه يف اتفـاق لوسـاكا. وختامـاً، كـرر      
تأكيــد دعــم االحتــاد الروســي لعقــد مــؤمتر دويل، حتــت رعايــة  
األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة، بشـــأن الســـالم   
واألمــن يف منطقــة الــبحريات الكــربى، األمــر الــذي سيســتلزم  
ــوافر عنصــر سياســي قــوي جــداً حبيــث ميكِّــن مــن النظــر يف      ت
املســائل الرئيســية املتمثلــة يف تعزيــز الســلم واألمــن يف املنطقــة   

  .  )٦٨(ككل
__________ 

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  
  .٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٨(  

وأشار عدة متحدثني آخرين إىل احلاجة إىل نشر بعثـة    
حلفظ السالم بالسرعة الواجبة بعد إجناز التقييم الذي يضـطلع  
ــوافر املســتوى األمــين الكــايف؛     ــتقين وت ــه فريــق االستقصــاء ال ب

ــد   مــن التعــاون بــني منظمــة الوحــدة   وأكــدوا احلاجــة إىل املزي
األفريقية واألمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي؛  

، ميسـرا ورحبوا بترشيح ماسريي، الـرئيس السـابق لبوتسـوانا،    
وبالســيد كامــل مرجــان بوصــفه املمثــل اخلــاص لألمــني العــام؛ 
وأعربوا عن القلق إزاء انتهاكات وقـف إطـالق النـار؛ ودعـوا     

طراف إىل االمتثال ألحكـام اتفـاق لوسـاكا. وتسـاءل     مجيع األ
بعض الوفود عن التـأخري يف سـري عمليـة السـالم، وعـن سـبب       
التردد من قبل األمـم املتحـدة يف التـدخل املطلـوب للمسـاعدة      

ــدال     ــم ب ــت ودائ ــق ســالم ثاب ــنيف حتقي ــأرجح ”الســالم   م املت
  .)٦٩(“احلايل

عضـاء  ويف اجللسة نفسـها، أعطـى الـرئيس الكلمـة لأل      
  الذين رغبوا يف مداخلة ثانية.  

والحظ ممثل الواليـات املتحـدة بـروز توافـق يف اآلراء       
يف معظــم جوانــب املشــكلة. ويف مــا يتعلــق بنشــر قــوة حفــظ   

مـا إذا، وإمنـا موعـد وكيفيـة     ”السالم، قال إن القضـية ليسـت   
يف التصويت لصاحل القرار حاملـا   رغبة بلده. وأشار إىل “ذلك

فة الوالية واحلجم والتكاليف. وأعرب عـن أملـه   يتسىن له معر
نتيجـــة لالجتمـــاع مـــن التعجيـــل مبعرفـــة  يف أن يـــتمكن بلـــده

يطلب منـه املوافقـة عليـه وتكثيفـه وتوضـيحه، األمـر الـذي         ما
الواليــات و، داخليــايتطلــب قــدراً كــبرياً مــن أعمــال املــوظفني 

  .)٧٠(للقيام به مستعدة املتحدة
__________ 

 ٩الصـفحتان  و(ماليزيـا)؛   ١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٩(  
الصـــفحتان و(ســـلوفينيا)؛  ٢٠صـــفحة وال) األرجنـــتني؛ ١٠ و

  رين).(البح ١٤  و ١٣
  .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٠(  
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اقــه مــع ممثــل الواليــات  وأعــرب ممثــل هولنــدا عــن اتف   
املتحدة. وتساءل أيضـاً عمـا إذا كـان مـن املناسـب أن يطلـب       

تزيد اجتماعاهتا علـى حنـو   ”إىل اللجنة العسكرية املشتركة أن 
    .)٧١(“أكثر تواتراً

وأعــرب ممثــل فرنســا عــن اتفاقــه مــع ممثــل الواليــات      
التحرك إىل األمـام  يف الحظ الرغبة امللحة للمجلس واملتحدة. 
ة، والتأييـــد الشـــديد لعقـــد مـــؤمتر دويل بشـــأن الســـالم بســـرع

واألمن يف منطقة البحريات الكربى حتت رعاية األمم املتحـدة  
ومنظمة الوحدة األفريقيـة. وطلـب إىل ممثـل األمانـة العامـة أن      
يــدعو الــرئيس املقبــل للمجلــس إىل طلــب النظــر يف موضــوع   

قيـا  عقد مـؤمتر دويل. وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن موضـوع أفري      
  .)٧٢(جيب النظر فيه من جانب اجمللس على أساس دائم

__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  
  .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢(  

وخلص الـرئيس إىل بعـض االسـتنتاجات غـري الرمسيـة        
مــن املناقشــة، فكــرر تأكيــد أن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
متثــل التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه أفريقيــا. وقــال إن اتفــاق 

أن لوســاكا يرتكــز علــى دعــم دويل وإنــه يلــزم تبعــاً لــذلك        
تنفيذ ذلك االتفاق عن طريق مزيد  علىاألمم املتحدة  ساعدت

مــن الــوزع. وشــدد علــى ضــرورة أن تظهــر األطــراف عزمهــا 
على الوفاء بالتزاماهتا قبل أن يكون مـن السـليم أو املعقـول أن    
تقوم األمم املتحدة بالوزع على نطـاق أوسـع. وقـال إن علـى     
ــاكا أن     ــاق لوسـ ــؤوليات مبوجـــب اتفـ ــن يتحمـــل مسـ كـــل مـ
يضطلع هبا على الفور، وإن جملـس األمـن سـيعمل بـأكرب قـدر      
ــذا     ــيعود اجمللـــس إىل هـ ــة. وسـ ــرعة املمكنـ ــة والسـ ــن الفعاليـ مـ
ــذ    ــة ويتخــ ــذه املناقشــ ــاً، وحيلــــل فحــــوى هــ املوضــــوع قريبــ

  .)٧٣(اإلجراءات بناًء عليها
__________ 

  .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣(  

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى -  ١٢    
  اإلجراءات األولية    

  
): ٣٨٠٨(اجللسة  ١٩٩٧ب/أغسطس آ ٦املقرر املؤرخ 

  )١٩٩٧( ١١٢٥القرار 
 ١٩٩٧متوز/يوليـه   ١٨برسالتني متطابقتني مـؤرختني    

، أحـاط  )١(موجهتني إىل األمني العام وإىل رئيس جملـس األمـن  
رئــيس مجهوريــة أفريقيــا الوســطى اجمللــس علمــاً بوقــوع أزمــة   

ن متـردات  م نبعتخطرية، يف سياق عدم االستقرار اإلقليمي، 
وأدت إىل احتفــــاظ  ١٩٩٦جلــــيش الــــيت انــــدلعت يف عــــام  ا

ــات هامــة مــن إمــدادات   يمتمــردين ســابقني وميليشــ  ات بكمي
األسلحة. والتمس من جملس األمـن أن يـأذن للـدول األعضـاء     

__________ 

  )١(  S/1997/561.  

يف بعثــة البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي، الــيت    
أنشــئت بنــاء علــى طلبــه لتســهيل اســتتباب الســلم واألمــن مــن 

د، بالقيـــام بالعمليـــات الالزمـــة، بصـــورة حمايـــدة وغـــري  جديـــ
متحيزة، بغية حتقيـق األهـداف احملـددة يف واليـة بعثـة الرصـد،       
وأن يأذن، مبوجب الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،       
هلذه الدول، وكذا للدول اليت تدعمها، بأن تكفـل أمـن أفـراد    

ــهم.    ــة تنقل ــة الرصــد وحري ــة أيضــا نــص  أحــالوبعث ــوة  والي ق
البلدان األفريقيـة املكلفـة برصـد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي، ونـص        

  االتفاق بشأن مركز هذه القوة.
ــة    ــودة يف ٣٨٠٨ويف اجللسـ ــطس  ٦، املعقـ آب/أغسـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت التوصـــل وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ إليـ




