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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
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الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه،  اجمللــس مشــاورات
احلالــة يف مجهوريــة ”لبنــد املعنــون دون اعتــراض، الرســالتني وا

  .“أفريقيا الوسطى
ــا رئـــيس اجمللـــس (اململكـــة     ويف اجللســـة نفســـها، دعـ

املتحدة)، مبوافقة اجمللس، ممثلة مجهورية أفريقيا الوسـطى، بنـاًء   
 قاحلـ دون أن يكون هلا بعلى طلبها، إىل املشاركة يف املناقشة 

  التصويت. يف
نتباه أعضاء اجمللـس  ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس ا  

، )٢(مــــن غــــابون ١٩٩٧متوز/يوليــــه  ٧إىل رســــالة مؤرخــــة 
بوصفها وسيطاً وممثالً لرؤسـاء الـدول الـيت كلفهـا مـؤمتر قمـة       

ــود يف كــانون األول/ديســمرب    ــادوغو املعق ــهي ١٩٩٦واغ ، تن
ــا فاســو وتشــاد وغــابون ومــايل      ــام بوركين ــم اجمللــس قي إىل عل

لرصد اتفاقات بانغي لغـرض  بتشكيل القوة األفريقية املشتركة 
تسـهيل اســتتباب الســلم واألمــن مــن جديــد مــن خــالل رصــد  
ــالح      ــزع سـ ــات نـ ــطالع بعمليـ ــانغي، واالضـ ــاق بـ ــذ اتفـ تنفيـ
املتمــردين الســـابقني وامليليشـــيات. وطلـــب إىل جملـــس األمـــن  
إقرار والية القوة واإلذن هلا بالتدخل، مبوجب الفصـل السـابع   

قــانوين لتدخلــها، يف ضــوء مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، كإطــار 
استمرار التوترات والتهديـدات الـيت يـرجح أن تشـكلها إطالـة      

  األزمة يف مواجهة صون السلم واألمن الدوليني.
ويف اجللسة نفسها، وجَّـه الـرئيس أيضـاً انتبـاه أعضـاء        

ــا الوســطى       ــة أفريقي ــه مجهوري ــرار قدمت ــس إىل مشــروع ق اجملل
  .  )٣(بيساو وكينيا ومصر - وغينيا

وتكلم ممثل كينيـا قبـل التصـويت، فقـال إن مجهوريـة        
أفريقيـــا الوســـطى متـــر حبالـــة صـــراع مســـلح منـــذ بدايـــة عـــام 

، وهذا الصراع يفعل فعله يف كل جانب مـن جوانـب   ١٩٩٦
__________ 

  )٢(  S/1997/543.  
  )٣(  S/1997/613.  

هــذه واحليــاة املدنيــة وميكنــه أن يزعــزع االســتقرار يف املنطقــة، 
احلالــة تشــكل هتديــداً للســلم واألمــن الــدوليني، وتقتضــي مــن  

لس األمـن العنايـة العاجلـة. وأضـاف أن التهديـد لالسـتقرار       جم
اإلقليمي قد لفت انتباه مؤمتر قمة واغادوغو الذي طلبـت فيـه   
مجهورية أفريقيـا الوسـطى التـدخل، واتُِّخـذَت مبـادرة إقليميـة       

ــا فا  ــابون    ســمبشــاركة بوركين ــو والســنغال وغ و وتشــاد وتوغ
مشـروع القـرار    ومايل، وهي موجودة فعالً يف البلد. وقال إن

لـس  اجملاإلقليميـة موافقـة    ةاحلايل من شأنه أن يوفر هلذه املبـادر 
بوصفه مسؤوالً عن صون السـلم واألمـن الـدوليني، وأكـد أن     

ــؤولية  ــة. و  لـــساجملمـــن مسـ ــادرات اإلقليميـ أن رأى دعـــم املبـ
أبـدت رغبـة يف   يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    أطراف الصراع 

على اتفاقـات بـانغي.    هامية بتوقيعتسوية الرتاع بالوسائل السل
حتـاول  تقـوم بعمـل جيـد وهـي     وقال إن بعثة البلدان األفريقيـة  

رصد تنفيذ هذه االلتزامات اليت دخلت فيها األطـراف حبريـة،   
وإنه يؤيـد لـذلك السـبب مشـروع القـرار الـراهن. وأشـار إىل        
اإلسهام الكبري الذي تقدمه البلـدان األفريقيـة وفرنسـا يف حـل     

ــ ــدعم    األزمـ ــدمي الـ ــل تقـ ــدويل أن يواصـ ــع الـ ــد اجملتمـ ة، وناشـ
  .)٤(للمبادرة
أن التمـرد العسـكري ومـا تبعـه مـن       ممثل مصـر  وذكر  
آثـار اقتصـادية واجتماعيـة وخيمـة.      مانتجت عنـه قد أحداث 

ونوه إىل أن إنشاء جلنة رصد دولية له أثر إجيايب ملموس علـى  
بـــدأ. الوضـــع السياســـي، وأن احلـــوار بـــني طـــريف الـــرتاع قـــد 

بقدر أكرب يف بعثـة   راجلهد تبلو ألن ذلكوأعرب عن ارتياحه 
البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي، وأهنــا حققــت 
جناحاً ملموساً يف حتقيق واليتـها، وأعـرب عـن تقـديره للـدور      
الــذي قامــت بــه غــابون وفرنســا. وقــال إن التــدخل اإلقليمــي  

قـر إىل آليـات الحتـواء    أن أفريقيـا ال تفت  على يربهن من جديد
ــثالً ناجحــاً للتحــرك        ــأ يف دوهلــا، ويعــد م ــات الــيت تنش األزم

__________ 

  )٤(  S/PV.3808 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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الوقائي، وهو حترك يستحق كـل الـدعم والتشـجيع الـدوليني.     
ويف هذا اإلطار مل تتردد مصر يف املشاركة يف طـرح مشـروع   

ــة    ورأىالقــرار وتأييــده.  أن حــدوث قــدر مناســب مــن التنمي
من الوحيـد لعـدم تكـرار األزمـة     االقتصادية والبشرية هـو الضـا  

للـدور الـذي يقـوم بـه      تأييدهيف أفريقيا الوسطى، وأعرب عن 
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي. وأعـرب عـن أملـه يف أن تقـوم       

 ،بالتعـــاون مـــع الربنـــامج اإلمنـــائي ،مؤسســـات بريتـــون وودز
ــاملة لإلصــالح االقتصــادي متكِّــ    ب ــة ش ــداد خط ــة إع ن مجهوري

  .)٥(بدء تنمية حقيقية لشعبها أفريقيا الوسطى من
تطـــور  مـــؤخراً ممثـــل كوســـتاريكا أنـــه شـــهد  وذكـــر  

يعتقد أنه هنج فكري هام وجديـد تبنـاه اجمللـس إزاء مفهـوم      ما
ما حيدق بالسلم واألمن الدوليني وبعمليات حفظ السالم مـن  
هتديــدات. وأشــار إىل قضــية القــوة املتعــددة اجلنســيات أللبانيــا 

ــارس كيلها الـــيت أذن اجمللـــس بتشـــ  ــار  يف آذار/مـ ــارج اإلطـ خـ
التقليــدي لعمليــات األمــم املتحــدة، ولكنــها تتفــق مــع مبــادئ  
امليثاق وأهدافه. وقال إن مشرع القـرار ميثـل جـزءاً مـن النـهج      

رمبـــا كـــان اجمللـــس يفســـر احلالـــة يف   ،فـــي املاضـــيف :اجلديـــد
ــة     ــا أمـــر متعلـــق بالواليـ ــا الوســـطى علـــى أهنـ ــة أفريقيـ مجهوريـ

علـى  أن مجهوريـة  رأى لتايل ما كان ليدرسـها. و وبا الداخلية،
أفريقيــا الوســطى تعطــي مثــاالً علــى مشــكلة داخليــة  التصــدي 

ذات آثار دولية، ومثاالً على عـزم البلـدان األفريقيـة لقضـاياها     
التـدخل الـدويل لـن تكـون      وقـال إن وحلها على حنو مجـاعي.  

دي له فائدة تذكر ما مل تصحبه أعمال لتعزيـز التقـدم االقتصـا   
ــانون وإعمــال      ــرام ســيادة الق ــة واملســاواة يف إطــار احت والعدال
حقوق اإلنسان. وختامـاً، أعـرب عـن تأييـده القـوي العتمـاد       

أن التصـديق علـى بعثـة    يف وع القـرار، وأعـرب عـن ثقتـه     مشر
البلدان األفريقية لرصد تنفيذ اتفاقات بانغي سـيكون متماشـياً   

__________ 

  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  

ــادئ ذات الصــلة املعتــرف هبــا دوليــ    ــا  مــع املب اً، ال ســيما يف م
  .)٦(خيص حقوق اإلنسان

ــد    شــروع القــرار،  مل بلــده وأشــار ممثــل فرنســا إىل تأيي
وإىل اجلهود اليت بذلتها عدة بلـدان أفريقيـة ملسـاعدة مجهوريـة     

 وقـال أفريقيا الوسطى على تسوية حالة متأزمة تسوية سلمية. 
ة، اإلقليمية بصفة عامـ  املساعين فرنسا تدعم سياسياً ومادياً إ

مبا فيها املبادرة اليت تقوم هبـا البلـدان األعضـاء يف بعثـة البلـدان      
إىل أن فرنســا  مشــريااألفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي،  

يف توافـق صـارم مـع امليثـاق،      ،تشجع أيضاً أيـة مبـادرة هتـدف   
إىل تأكيــد الــدور اهلــام جمللــس األمــن، خاصــة مبوجــب الفصــل 

ــذا الســ     ــابع مــن امليثــاق، وهل ــد منــذ البدايــة    الس بب فهــي تؤي
املساعي اليت قامت هبـا مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وغـابون يف      

لس على والية البعثة. وأعـرب  اجملحماولة احلصول على موافقة 
ــذه امل    ــأن ه ــاده ب ــن اعتق ــور بّنــ    ع ــع تط ــادرة تتماشــى م اء يف ب

يتصــل بــاألمم املتحــدة، كمــا تعــرب عنــه مبــادئ ثالثــة هــي    مــا
ميثـاق، وتأكيـد دور جملـس األمـن، وتأييـد      للاالحترام الصارم 

  .)٧(دعم جملس األمن للجهود اإلقليمية
إىل أن بعثــة  ، مشــرياممثــل الواليــات املتحــدة   وذكــر  

البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي تشــكل ســابقة  
يسـره   أنـه هامة وحالة اختبار للجهود األفريقية حلفظ السالم، 

للمشــاركني يف  تأييــدهرب عــن أن يؤيــد مشــروع القــرار وأعــ
ستمرار عدم االستقرار يف املنطقة، الالقوة. وأعرب عن القلق 

ن مجيع العناصر مل تشـجب العنـف أو مل تسـلم أسـلحتها.     ألو
باإلسـهامات  بوجـه خـاص   علمـاً   وأعـرب، مشـريا إىل إحاطتـه   

وكينيـا وغريمهـا مـن املـاحنني      املالية وغريها الـيت قدمتـها فرنسـا   
مكان إنشاء بعثة البلدان األفريقيـة، وبـنص القـرار    جعل باإل مما

 ه على أساس طوعي، عـن تفهـم  على أن دعم القوة سيتم حتمل
__________ 

  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
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البعثة لـن تتحـول إىل عمليـة مـن عمليـات األمـم        بلده أن تلك
هلــا أنصــبة مقــررة. ورحــب بــاحلكم الــذي  حتــدداملتحــدة الــيت 

وعني يطلب إىل بعثـة البلـدان األفريقيـة تقـدمي تقـارير كـل أسـب       
عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى، وأعـرب عـن اعتقـاده     

أنه ينبغي لألمني العام أن يتخذ خطوات لزيـادة معرفـة األمـم    ب
  .)٨(املتحدة بالتطورات يف مجهورية أفريقيا الوسطى

ــدة  ورحـــب   ــة املتحـ ــرياممثـــل اململكـ ــاطر  ، مشـ إىل خمـ
ســـهام انتشـــار زعزعـــة االســـتقرار يف كافـــة أحنـــاء املنطقـــة، بإ 

البلدان اليت قدمت قوات لبعثـة البلـدان األفريقيـة لرصـد تنفيـذ      
ــانغي وأثــىن علــى دور القــادة اإلقليمــيني يف جهــود     اتفاقــات ب
الوساطة احلالية. وقال إن دعم برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    
للعملية األوسع لبنـاء السـالم ميثـل عنصـراً عامـاً يف جنـاح هـذه        

ملبـادرات الـيت اختـذت بشـأن مجهوريـة      اجلهود. وأشار إىل أن ا
أفريقيا الوسطى توضح متاماً أمهية وفعاليـة القيـادة األفريقيـة يف    
التصــدي للصــراع وعــدم االســتقرار يف املنطقــة، وأكــد مــن       

ــد  ــده جدي ــد وفــد بل ــادرات.   تأيي النجــاح  وأشــار إىلهلــذه املب
ــلحة        ــة األس ــن كمي ــل م ــة يف التقلي ــود البعث ــه جه ــذي حققت ال

الثقيلـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، لكنـه أعـرب       واألسلحة 
عن استمرار القلق إزاء الكم الكبري من األسلحة الذي مل يزل 

أن يـتم   يقيد التداول. ويف هذا الصدد، رأى أنه من الضـرور 
بشـكل واضـح.    البلـدان األفريقيـة   حتديد نطـاق عمليـات بعثـة   

لبعثــة بشــأن أنشــطة ا املتلقــاةوأعــرب عــن امتنانــه للمعلومــات 
مـن الضـروري    يـرى أن  فها، حيـث إنـه  اهـد عـن أ حىت اليـوم و 

جمللس األمن أن يفهم فهماً واضحاً مهام البعثة حىت يتسـىن لـه   
ــذلك إىل     ــه يتطلــع تبعــاً ل ــة. وقــال إن ــذها بفعالي أن يرصــد تنفي
تلقي تقارير أخرى حسبما ينص مشـروع القـرار بشـأن تقـدم     

  .)٩(لسياسية يف البلدالبعثة واآلفاق الطويلة األمد للعملية ا
__________ 

  .٩صفحة الاملرجع نفسه،   )٨(  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

وتكلــم عــدة مــتكلمني آخــرين فأشــاروا إىل أن احلالــة   
يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى هتــدد الســلم واألمــن الــدوليني؛   
ــوا عـــن تأييـــدهم للموافقـــة علـــى واليـــة بعثـــة البلـــدان    وأعربـ
األفريقية لرصد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي مبوجـب الفصـل السـابع       

قدمـه األمـم املتحـدة مـن دعـم      من امليثاق؛ وأكـدوا أمهيـة مـا ت   
للمبــادرات اإلقليميــة؛ وأثنــوا علــى احلكومــات املشــتركة يف      

  .)١٠(فرنسا ملا تقدمه من جهود ودعمعلى العمل و
ويف اجللسة نفسها، طُـرِح مشـروع القـرار للتصـويت       

ــرار   )، ويف ١٩٩٧( ١١٢٥واعُتِمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،إن جملس األمن  
إزاء األزمة اخلطرية الـيت تواجههـا مجهوريـة     القلقإذ يساوره   

  أفريقيا الوسطى،
بتوقيع اتفاقـات بـانغي يف كـانون     وإذ حييط علما مع التقدير  

وبإنشـــاء بعثـــة البلـــدان األفريقيـــة لرصـــد تنفيـــذ       ١٩٩٧الثاين/ينـــاير 
  بانغي،  اتفاقات

ألن املتمـــــردين الســـــابقني وأعضـــــاء  إذ يســـــاوره القلـــــقو  
خاصــا آخــرين يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مــا زالــوا   امليليشــيات وأش

  حيملون األسلحة على حنو خمالف التفاقات بانغي،
 ١٩٩٧متوز/يوليـــه  ٤بالرســـالة املؤرخـــة   وإذ حيـــيط علمـــا   

  واملوجهة إىل األمني العام من رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى،
 ١٩٩٧متوز/يوليـه   ٧بالرسالة املؤرخـة   وإذ حييط علما أيضا  

ــة      وا ــابون، باســم أعضــاء اللجن ــيس غ ــام مــن رئ ــة إىل األمــني الع ملوجه
  الدولية ملتابعة اتفاقات بانغي،

أن احلالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ال تـــزال      وإذ يقــرر   
  تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،

بــــاجلهود الــــيت تبــــذهلا الــــدول األعضــــاء   يرحــــب  - ١  
األفريقية لرصد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي وجهـود      املشاركة يف بعثة البلدان

  الدول األعضاء اليت تؤيدها؛
__________ 

  )١٠(  S/PV.3808 غينيا ٤ و ٣، الصفحتان) -  ٤صـفحة  والبيساو)؛ 
الصـفحتان  و (مجهوريـة كوريـا)؛   ٥و ٤الصفحتان و(اليابان)؛ 

ــدا)؛  ٨الصــفحة و(شــيلي)؛  ٨ و ٧  ٩ و ٨الصــفحتان و(بولن
  (الربتغال).
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على أن تواصل الدول األعضـاء املشـاركة يف    يوافق  - ٢  
ــق        ــزة لتحقي ــدة وغــري متحي ــة حماي ــة العمــل بطريق ــدان األفريقي ــة البل بعث
ــذ        ــق رصــد تنفي ــن، عــن طري أهــدافها يف تيســري اســتتباب الســلم واألم

هورية أفريقيا الوسطى على النحـو املنصـوص عليـه    اتفاقات بانغي يف مج
يف والية بعثة البلدان األفريقية مبا يف ذلك ما يـتم مـن خـالل اإلشـراف     
ــابقني وامليليشـــيات واألشـــخاص    ــلحة املتمـــردين السـ ــليم أسـ علـــى تسـ

  اآلخرين الذين حيملون األسلحة بصورة غري مشروعة؛
مــم مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األ يتصــرف  - ٣  

ــة،      ــدان األفريقي ــة البل ــدول األعضــاء املشــاركة يف بعث ــأذن لل املتحــدة في
ــا     ــا، بـــأن تكفـــل أمـــن أفرادهـ ــوفر الـــدعم الســـوقي هلـ والـــدول الـــيت تـ

  حركتهم؛  وحرية
أعاله  ٣أن يقتصر اإلذن املشار إليه يف الفقرة  يقرر  - ٤  

أن على فترة مبدئية مدهتا ثالثة أشهر من تاريخ اختاذ هذا القـرار، علـى   
يقــوم اجمللــس بعــدها بتقيــيم احلالــة اســتنادا إىل التقــارير املشــار إليهــا يف   

  أدناه؛ ٦الفقرة 
أن النفقات ومتطلبات الـدعم السـوقي للقـوة     يؤكد  - ٥  

مـن واليـة بعثـة     ١١سوف يتم محلها على أسـاس طـوعي طبقـا للمـادة     
  البلدان األفريقية؛

ة البلـدان  إىل الدول األعضاء املشاركة يف بعث يطلب  - ٦  
األفريقية أن تقدم تقارير دورية، كل أسبوعني علـى األقـل، عـن طريـق     
األمــني العــام، علــى أن ُيقــدم التقريــر األول يف موعــد ال يتجــاوز أربعــة  

  عشر يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار؛
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٧  

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــرين الثـــاين/نوفمرب   ٦املقـ  ١٩٩٧تشـ

  )١٩٩٧( ١١٣٦): القرار ٣٨٢٩ (اجللسة
 ١٩٩٧تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٧برســـالة مؤرخـــة   

مـوجهتني إىل   ١٩٩٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٤ورسالة مؤرخة 
، طلب رئيسا غابون ومجهورية أفريقيـا  )١١(رئيس جملس األمن

الوسطى، نيابة عـن مجيـع رؤسـاء الـدول الـيت هلـا وحـدات يف        
كة لرصـد اتفاقـات بـانغي، متديـد واليـة      البعثة األفريقيـة املشـتر  

تشـرين   ٦البعثة األفريقية املشتركة ملدة ثالثة أشهر اعتبارا من 
  .  ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 

__________ 

  )١١(  S/1997/821  وS/1997/840.  

ــة    ــودة يف ٣٨٢٩ويف اجللســــــ ــرين  ٦، املعقــــــ تشــــــ
 كـان قـد مت التوصـل   وفقاً للتفاهم الـذي   ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 

س الســـابقة، دعـــا رئـــيس اجمللـــ    اجمللـــس إليـــه يف مشـــاورات 
(الصني)، مبوافقة اجمللس، ممثل مجهورية أفريقيا الوسـطى، بنـاًء   

 قاحلـ دون أن يكـون لـه   بـ يف املناقشة  املشاركةعلى طلبه، إىل 
  التصويت. يف

ويف اجللسة نفسها، وجَّه الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس    
ــاءإىل مشــروع قــرار كــان قــد أُِعــد يف     اجمللــس مشــاورات أثن

  .)١٢(سابقةال
انتبـاه أعضـاء   أيضـاً  ة نفسها، وجَّـه الـرئيس   ويف اجللس  

اجمللــس إىل رســالة موجهــة مــن األمــني العــام حييــل هبــا التقريــر  
الدوري السادس واألخري لبعثة البلـدان األفريقيـة لرصـد تنفيـذ     

تضمن التقريـر تفاصـيل التقـدم احملـرز     قد و .)١٣(اتفاقات بانغي
واسـتعادة   يف تنفيذ اتفاقات بانغي، مبا يف ذلك نـزع السـالح،  

األمــن، واملصــاحلة الوطنيــة. وأشــار إىل أنــه رغــم حتقيــق تقــدم  
مؤكــد يف تنفيــذ اتفاقــات بــانغي، فــإن الطريــق ال يــزال طــويالً 
أمــام تنفيــذ مجيــع األحكــام الرئيســية، مبــا يســتلزم تبعــاً لــذلك، 
جتديد والية البعثـة. بيـد أنـه نظـراً لعـدم كفايـة مـوارد البلـدان         

   الدعم السوقي من اجملتمع الدويل.  األفريقية، يلزم توفري
وأعــرب ممثــل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى عــن امتنانــه     

ة ون حكومــعهــد بتعــاتللمجلــس لنظــره يف مشــروع القــرار، و
مـع اجمللـس، واألمـني العـام، وبعثـة البلـدان        كـامال  بلده تعاونـا 

األفريقية لرصد تنفيذ اتفاقات بانغي، مـن أجـل تعزيـز وإعـالء     
لم والدميقراطيـة، وهتيئـة الشـروط الالزمـة مـن      شأن قضـية السـ  

  أجل حياة أفضل جلميع مواطين بلده.  
__________ 

  )١٢(  S/1997/849.  
  )١٣(  S/1997/828.  



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

 

621 09-25531 
 

ويف اجللسة نفسها، طُـرِح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار واعُتِمــــد باإلمجــــاع ب )، ويف ١٩٩٧( ١١٣٦وصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  ،إن جملس األمن  
آب/  ٦) املـؤرخ  ١٩٩٧( ١١٢٥قـراره   إذ يؤكد من جديد  
  ،١٩٩٧أغسطس 
بالتقرير السادس املقدم إىل اجمللس من اللجنـة   وإذ حييط علما  

  الدولية ملتابعة اتفاقات بانغي،
ــا     ــا أيضــ ــيط علمــ ــة   وإذ حيــ ــالة املؤرخــ ــرين  ١٧بالرســ تشــ

واملوجهــة إىل األمــني العــام مــن رئــيس مجهوريــة  ١٩٩٧األول/أكتــوبر 
  أفريقيا الوسطى،

رين تشــــ ٢٣املؤرخــــة بالرســـالة   وإذ حيـــيط علمــــا كــــذلك   
ــوبر  ــن    ١٩٩٧األول/أكت ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ ــيس  واملوجه رئ

  غابون، باسم أعضاء اللجنة الدولية ملتابعة اتفاقات بانغي،
ــديره     ــن تقـ ــرب عـ ــيت     وإذ يعـ ــة الـ ــدة والرتيهـ ــة احملايـ للطريقـ

اضطلعت هبا بعثة البلدان األفريقية لرصد تنفيذ اتفاقات بـانغي بواليتـها   
ات مجهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يالحـظ مـع   بالتعاون الوثيق مع سلط

االرتياح أن بعثة البلدان األفريقية قد سـامهت يف حتقيـق اسـتقرار احلالـة     
  يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وال سيما بإشرافها على تسليم األسلحة،

ــة      وإذ يالحــظ   ــدان األفريقي ــة البل ــدول املشــاركة يف بعث أن ال
رت متديـد واليـة البعثـة لكـي يتسـىن      ومجهورية أفريقيـا الوسـطى قـد قـر    

  إجناز مهمتها،
ــدا    وإذ يشــدد   ــة االســتقرار اإلقليمــي وإذ يؤيــد تأيي علــى أمهي

كامال، يف هذا الصدد، اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضـاء املشـاركة يف   
جلنــة الوســاطة الدوليــة الــيت أنشــأها املــؤمتر التاســع عشــر لرؤســاء دول    

يا، ويبذهلا أعضاء اللجنة الدولية ملتابعة وحكومات ووفود فرنسا وأفريق
  اتفاقات بانغي،

علـى ضـرورة اسـتمرار مجيـع املـوقعني علـى        وإذ يشدد أيضـا   
اتفاقـــــــات بـــــــانغي يف إبـــــــداء التعـــــــاون الكامـــــــل علـــــــى التقيـــــــد 

  وتنفيذها،  باالتفاقات
ــا الوســطى مــا زالــت    وإذ يقــرر   أن احلالــة يف مجهوريــة أفريقي

  الدوليني يف املنطقة،تشكل هتديدا للسلم واألمن 
باجلهود املبذولة من جانب الـدول األعضـاء    يرحب  - ١  

املشاركة يف بعثة البلدان األفريقية لرصد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي والـدول     
  األعضاء اليت تدعم تلك الدول، وباستعدادها ملواصلة هذه اجلهود؛

بالــدعم الــذي يقدمــه برنــامج األمــم    يرحــب أيضــا  - ٢  
ائي إىل اللجنــة الدوليــة ملتابعــة اتفاقــات بــانغي ويشــجع      املتحــدة اإلمنــ 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مواصلة تقدمي دعمه؛
مواصـــلة الـــدول األعضـــاء املشـــاركة يف بعثـــة  يقـــر  - ٣  

البلدان األفريقية لتسـيري العمليـة بطريقـة حمايـدة ونزيهـة لتحقيـق هـدفها        
  )؛١٩٩٧( ١١٢٥ر من القرا ٢على النحو املبني يف الفقرة 

مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم  يتصــرف  - ٤  
ــة     ــة البلــدان األفريقي ــأذن للــدول األعضــاء املشــاركة يف بعث املتحــدة، وي
ــا      ــن أفرادهــ ــل أمــ ــأن تكفــ ــوقي بــ ــدعم الســ ــوفر الــ ــيت تــ ــدول الــ وللــ

  حركتهم؛  وحرية
أعاله يقتصر  ٤أن اإلذن املشار إليه يف الفقرة  يقرر  - ٥  

  د ثالثة أشهر من تاريخ اختاذ هذا القرار؛على فترة متت
إىل أن نفقات بعثة البلـدان األفريقيـة ودعمهـا     يشري  - ٦  

مـن واليـة    ١١السوقي سيجري حتملها على أساس طوعي وفقا للمادة 
ــة البلــدان األفريقيــة، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ اخلطــوات     بعث

يقيــا الوســطى يســاعد الالزمــة إلنشــاء صــندوق اســتئماين جلمهوريــة أفر
على دعم قوات الدول املشاركة يف بعثة البلدان األفريقيـة وعلـى تـوفري    
الــدعم الســوقي لتلــك الــدول، ويشــجع الــدول األعضــاء علــى التــربع     

  للصندوق االستئماين؛
من الدول األعضاء املشاركة يف بعثة البلدان  يطلب  - ٧  

ر على األقل عن طريـق  األفريقية تقدمي تقارير دورية إىل اجمللس كل شه
األمني العـام، علـى أن يقـدم التقريـر التـايل يف غضـون شـهر واحـد مـن          

  تاريخ اختاذ هذا القرار؛
إىل األمــني العــام أن يقــدم، قبــل انتــهاء فتــرة  يطلــب  - ٨  

أعــاله، تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا   ٥الثالثــة أشــهر املشــار إليهــا يف الفقــرة  
ــدمي امل    ــامال توصــيات بشــأن تق ــرار، ش ــدويل إىل    الق ــدعم ال ــن ال ــد م زي

  مجهورية أفريقيا الوسطى؛
مجيـع الـدول واملنظمـات الدوليـة واملؤسسـات       حيث  - ٩  

املاليــة علــى املســاعدة يف التنميــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى يف فتــرة   
  بعد الرتاع؛ ما

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٠  
  

 ١٩٩٨شــــــــــباط/فرباير  ٥ؤرخ املقــــــــــرر املــــــــــ  
  )١٩٩٨( ١١٥٢): القرار ٣٨٥٣ اجللسة(
ــة    ــودة يف ٣٨٥٣يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٥، املعقـــ شـــ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــاً للتفـ ــد مت ال وفقـ ــان قـ ــهكـ  يف توصـــل إليـ
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ــه   اجمللــس مشــاورات الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
 ١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير   ٢٣تقريــر األمــني العــام املــؤرخ    

ــالقرار   ــالً بــ ــدم عمــ ــة يف  ١٩٩٧( ١١٣٦املقــ ــأن احلالــ ) بشــ
  .)١٤(مجهورية أفريقيا الوسطى

والحظ األمني العام يف تقريره أنه منذ توقيع اتفاقـات    
قـائال   بانغي، استعيد السالم واألمن يف بانغي بصورة تدرجيية،

يعـزى علـى النحـو الواجـب إىل كـل مـن مجهوريـة         الفضل إن
ــدان    ــه البلـ ــاطة الـــذي قامـــت بـ ــا الوســـطى ودور الوسـ أفريقيـ
األفريقية وبعثة البلدان األفريقية لرصـد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي،     

ــدعم الــذي تقدمــه فرنســا يف جمــال الســوقيات     ويف وذلــك بال
والــدعم الــذي يقدمــه برنــامج األمــم املتحــدة  جمــاالت أخــرى 

تســىن اســتعادة ت، لكــي رغــم ذلــك مــن الضــروريو اإلمنــائي.
ألحكـام املعلَّقـة   سالم واستقرار دائمني يف البلد، القيام بتنفيذ ا

ــا يف    ــوء انســـــحاب فرنســـ ــانغي. ويف ضـــ مـــــن اتفاقـــــات بـــ
، ولعدم توافر قـدرات لـدى بعثـة البلـدان     ١٩٩٨نيسان/أبريل 

األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي حــىت يتســىن هلــا العمــل 
، أعــرب رئــيس مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  هــذا الــدعمبــدون 

ادهم بأنــه مــن وجلنــة الرصــد الدوليــة ودول املنطقــة عــن اعتقــ  
الضروري أن ُيكفَل وجود قوة حلفظ السالم تتسم باملصداقية 
لصــون الســالم واألمــن الــدوليني. وأوصــى األمــني العــام بنــاًء   
عليــه بــأن يعــرب اجمللــس عــن اســتعداده إلنشــاء عمليــة لألمــم  
املتحدة حلفـظ السـالم، وذلـك علـى أسـاس مفهـوم للعمليـات        

لــس يف ضــوء التقــدم الــذي أكثــر تفصــيالً يعتــزم تقدميــه إىل اجمل
ــا.    ــاء بالتزاماهتــ ــطى يف الوفــ ــا الوســ ــة أفريقيــ ــرزه مجهوريــ حتــ
وسيكون هيكل البعثة ودورها العسكري ممـاثالً لبعثـة البلـدان    
األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي، وستســعى للمحافظــة  

وهتيئة بيئة مواتية إلجراء انتخابات تشـريعية حـرة    ،على األمن
د يف بنـاء قـدرات أفـراد الشـرطة والـدرك يف      ونزيهة، وستساع
__________ 

  )١٤(  S/1998/61.  

ــدودة      ــتكون حمـ ــة سـ ــدة البعثـ ــال إن مـ ــطى. وقـ ــا الوسـ أفريقيـ
وستتعاون مع الشركاء الدوليني اآلخـرين هبـدف دعـم إرسـاء     
قاعدة للسالم الدائم. وأضـاف أنـه يتـوخى تعـيني ممثـل خـاص       
لــريأس البعثــة، وأن يعمــل املنســق املقــيم لألمــم املتحــدة/املمثل  

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بصـفة مـدير ملكتـب ممثلـه     املقيم 
  اخلاص.  
يف اجللســـة نفســـها، وجَّـــه الـــرئيس (غـــابون) انتبـــاه و  

ــرار كـــان قـــد أُِعـــد يف    ــاء اجمللـــس إىل مشـــروع قـ ــاءأعضـ  أثنـ
  .)١٥(سابقةال اجمللس مشاورات
ويف اجللسة نفسها، وجـه الـرئيس انتبـاه اجمللـس أيضـا        

كـــانون الثاين/ينـــاير  ٣٠ســـالة مؤرخـــة إىل الوثـــائق التاليـــة: ر
موجهة من األمني العام إىل رئـيس جملـس األمـن حييـل      ١٩٩٨

هبــا التقريــر الــدوري الثالــث لبعثــة البلــدان األفريقيــة لرصــد        
ــذ ــن     تنفيـ ــرار جملـــس األمـ ــال بقـ ــانغي عمـ ــات بـ  ١١٣٦اتفاقـ

كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ٢٨؛ ورســـــالة مؤرخـــــة )١٦()١٩٩٧(
، يعـرب  )١٧(رية أفريقيا الوسطىمجهوممثل موجهة من  ١٩٩٨

فيها عـن تأييـده التـام لعـزم األمـني العـام االستعاضـة عـن بعثـة          
البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي بعمليــة حلفــظ   
السالم ويطلب فيها متديـد واليـة بعثـة البلـدان األفريقيـة لفتـرة       

ــري   ــابيع لتيسـ ــة أسـ ــة     مخسـ ــالة مؤرخـ ــال؛ ورسـ ــة االنتقـ عمليـ
موجهــة مــن رئــيس مجهوريــة غــابون   ١٩٩٨اير شــباط/فرب ٤

بصفته رئيس جلنة الوساطة الدولية املعنية باألزمـة يف مجهوريـة   
أفريقيا الوسطى ونيابـة عـن البلـدان املشـاركة يف بعثـة البلـدان       

طلـب فيهـا إىل اجمللـس    ياألفريقية لرصـد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي     
د بأنـه قـد   يـ فيو ١٩٩٨آذار/مـارس   ١٦متديد والية البعثة إىل 

يكون من الضـروري نشـر عمليـة لصـون السـالم تابعـة لألمـم        
__________ 

  )١٥(  S/1998/102.  
  )١٦(  S/1998/86. 

  )١٧(  S/1998/88. 
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املتحـــدة تفاديـــا ألن يعـــود الوضـــع مـــن جديـــد إىل هشاشـــته  
  .  )١٨(السابقة

ــر   ــا   وذكـ ــل فرنسـ ــارزا   ممثـ ــاال بـ ــة كانـــت مثـ أن البعثـ
للدبلوماســـية الوقائيـــة، الـــيت هـــي هـــدف الكـــثري مـــن جهـــود 

ضـاع الـيت هتـدد    املتحدة ملنع الصراع ووقف تدهور األو األمم
أن احلالــة اإلقليمــيني أو الــدوليني. وأوضــح  األمــن واالســتقرار

يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ال تـــزال، مـــع ذلـــك، حمفوفـــة 
ــه      ــة وأن ــزال هتــدد األمــن واالســتقرار يف املنطق باملخــاطر وال ت
كــان مــن الضــروري اإلعــداد لالنتخابــات التشــريعية وإعــادة    

ــداب    ــذ تـ ــن وتنفيـ ــوات األمـ ــة قـ ــاالت  هيكلـ ــددة يف اجملـ ري مشـ
حلة الوطنيـــة. االقتصـــادية واالجتماعيـــة وذلـــك دعمـــا للمصـــا

تؤيد توصيات األمـني العـام بشـأن     ة بلدهوأشار إىل أن حكوم
إنشــاء عمليــة حلفــظ الســالم وأن مشــروع القــرار سيســمح       

فيهـا جملـس   لألمانة العامة بأن تعـد مقترحـات تشـغيلية سـيبت     
ار اجمللــــس ســــيكون أن قــــريف األمــــن. وأعــــرب عــــن ثقتــــه 

  .  )١٩(إمجاعيا
وأشاد ممثل اململكة املتحدة باجلهود الـيت بـذهلا رئـيس      

غــابون وبعثــة البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي    
للجهــود الــيت وذلــك لــدول الــيت ســامهت بقــوات  لفرنســا وبو

ــن أجــل   ــها م ــة     بذلت ــى الســالم يف مجهوري ــاظ عل ــا احلف أفريقي
تؤيــد فكــرة وزع عمليــة   ة بلــدهومــالوســطى. وأفــاد بــأن حك

شرط أن تعاجل مجهورية أفريقيـا الوسـطى   بتابعة لألمم املتحدة 
ــة    احلاجــة إىل إجــراء تغــيريات أساســية يف سياســاهتا االجتماعي
واالقتصــادية واملاليــة واألمنيــة، ورحــب بفكــرة إنشــاء مكتــب  
سياســي لألمــم املتحــدة لرصــد التقــدم الــذي حتــرزه يف تنفيــذ    

  .)٢٠(حاتتلك اإلصال
__________ 

  )١٨(  S/1998/97. 

  )١٩(  S/PV.3853 ٣ و ٢، الصفحتان.  
  .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠(  

وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن تأييـد بلـده ملشـروع      
البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اإلذن لبعثــة  الــذي ميــددالقــرار 

ــانغي  ــات بـ ــم   اتفاقـ ــة يف دعـ ــاعدة الدوليـ ــريا إىل أن املسـ ، مشـ
اتفاقات بانغي هلا أمهية كبرية من أجل استقرار الوضع. وأفـاد  

إجيابيـا مـن إنشـاء عمليـة     مـن حيـث املبـدأ، موقفـا      يتخـذ،  بأنه
ــا الوســطى      ــة أفريقي ــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف مجهوري لألم

علـى اسـتعداد    بلـده  حمـدودة املـدة واملـوارد، وبـأن وفـد     تكون 
الختــاذ قــرار جديــد أكثــر حتديــدا، بعــد احلصــول علــى تقريــر    

  .)٢١(إضايف من األمني العام
يل أشارت ممثلة الواليات املتحدة إىل أن اجملتمع الدوو  

أعاد، عن طريـق البعثـة، االسـتتباب لألمـن يف بـانغي، وسـاعد       
تفاقـات بـانغي، وأفـادت    على هتيئة الظروف الضرورية لتنفيذ ا

تؤيد تأييدا تاما التمديد بصفة أوليـة لـإلذن    ة بلدهابأن حكوم
املمنوح للبعثة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة  

تصـوت مؤيـدة ملشـروع    وأهنـا س  ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦حىت 
ــأن حكومــ   ا ــس ب ــرار. وأبلغــت اجملل ــدهالق ــى   ة بل ســتكون عل

فظ السـالم  حلاستعداد الختاذ قرار بإنشاء عملية لألمم املتحدة 
 آذار/ ١٦يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى يف موعـــد أقصـــاه     

ــاعدة     ــن مســ ــن املمكــ ــان مــ ــا إذا كــ ــتنظر فيمــ ــارس، وســ مــ
واالقتصـادية يف  اإلصالحات املؤسسية والسياسـية والعسـكرية   

مجهورية أفريقيا الوسطى عـن طريـق املظلـة األمنيـة الـيت ميكـن       
ها بلــد أن توفرهــا عمليــة حفــظ الســالم. وأوضــحت أن وفــد  

سيدرس عن كثـب توصـيات األمـني العـام فيمـا يتصـل حبجـم        
عملية حفظ السـالم املزمعـة وواليتـها وتكاليفهـا واسـتراتيجية      

ــل، إال ــا   الرحي ــا مم ــه ســيويل اهتمام ــزام األطــراف يف  أن ثال اللت
مجهورية أفريقيا الوسطى بتنفيذ اتفاقات بـانغي. وأشـارت إىل   
أنه بوسع اجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة ولكن ليس بوسـعه  
أن يكــون بــديال عــن جهــود احلكومــة لتحقيــق االســتقرار يف    

__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  
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أريـــَد لعمليـــة حفـــظ الســـالم أن تكـــون  األمـــد الطويـــل. وإذا
بتنفيــــذ اإلصــــالحات السياســــية  فعالــــة، فيجــــب أن تــــرتبط

واالقتصادية واألمنية األساسـية، وحثـت احلكومـة علـى القيـام      
ــدها       ــد بل ــت عــن تأيي ــا إبطــاء. وأعرب ــذه اإلصــالحات دومن هب

أن تعـيني  مـن  اص لألمني العـام وأهنـا علـى يقـني     لتعيني ممثل خ
هذا املمثل اخلاص، بصفة عاجلة، من شأنه مساعدة مجهوريـة  

ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع الدويل علـى  أفريقيا الوسطى 
ــبين        ــة وي ــايل منســق ميكــن أن حيســم األزم ــامج انتق وضــع برن

  .  )٢٢(دواما  سالما أكثر
وأشاد عدة متكلمني آخرين بالعمـل الـذي قامـت بـه       

بـذهلا  تالبعثة واللجنة الدولية للمتابعة، وأثنوا على اجلهـود الـيت   
ــدان املشــاركة وفرنســا، وشــجعوا مج    يــع األطــراف علــى   البل

التعــاون مــن أجــل حتقيــق تســوية ســلمية وشــددوا علــى أمهيــة   
ــة     ــيت ســتجريها حكوم اإلصــالحات السياســية واالقتصــادية ال

بعثـة  مجهورية أفريقيا الوسطى وأكدوا تأييـدهم لتمديـد واليـة    
إىل أن حتـل حملـها    البلدان األفريقية لرصد تنفيذ اتفاقات بانغي

  .)٢٣(إىل تقرير األمني العام التايلقوة حلفظ السالم، استنادا 
 ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،    

ــرار    )، ويف١٩٩٨( ١١٥٢واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:    ما

  ،إن جملس األمن  
ــه إذ يشــــــري    ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٥إىل قراريــــ آب/  ٦) املــــ

تشـــــرين الثـــــاين/  ٦) املـــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٦و  ١٩٩٧أغســـــطس 
  ،١٩٩٧نوفمرب 

__________ 

  .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢(  
ــفحتان    )٢٣(   ــه، الصــ ــفحة و(الصــــني)؛  ٤ و ٣املرجــــع نفســ  ٤الصــ

 ٥الصـــــفحة و(الربازيـــــل)؛  ٥ و ٤الصـــــفحتان و(اليابـــــان)؛ 
 ٦الصــــــفحة و(كينيــــــا)؛  ٦ و ٥الصــــــفحتان و(البحــــــرين)؛ 
 ٧ و ٦الصــــفحتان و(ســــلوفينيا)؛  ٨الصــــفحة و(الربتغــــال)؛ 
 ٨الصــــــفحة و(الســــــويد)؛  ٨ و ٧الصــــــفحتان و(غامبيــــــا)؛ 
  (كوستاريكا).  ١٠ و ٩الصفحتان و(سلوفينيا)؛ 

بـالتقرير الثالـث املقـدم إىل جملـس األمـن مـن       وإذ حييط علمـا    
  اللجنة الدولية ملتابعة اتفاقات بانغي،

كــانون الثــاين/  ٢٨بالرســالة املؤرخــة  أيضــا وإذ حيــيط علمــا  
ــاير  ــة     ١٩٩٨ين واملوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس مجهوري

واملوجهــة  ١٩٩٨ شــباط/فرباير ٤أفريقيــا الوســطى وبالرســالة املؤرخــة 
إىل رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس غــابون، نيابــة عــن أعضــاء اللجنــة    

  الدولية ملتابعة اتفاقات بانغي،
كــانون الثــاين/  ٢٣يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  وقــد نظــر  

  )،١٩٩٧( ١١٣٦واملقدم إىل اجمللس وفقا للقرار  ١٩٩٨يناير 
هـة الـيت نفـذت    للطريقـة احملايـدة والرتي  وإذ يعرب عن تقديره   

هبا بعثة البلدان األفريقية لرصد تنفيذ اتفاقات بانغي واليتـها، يف تعـاون   
وثيق مع سلطات مجهورية أفريقيا الوسـطى، وإذ يالحـظ مـع االرتيـاح     
أن بعثــة البلــدان األفريقيــة قــد أســهمت يف حتقيــق اســتقرار احلالــة يف        

سـليم  مجهورية أفريقيا الوسطى، خصوصـا مـن خـالل اإلشـراف علـى ت     
  األسلحة،
ــة     وإذ يالحــظ    ــدان األفريقي ــة البل ــدول املشــاركة يف بعث أن ال

ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى قــررت متديــد واليــة البعثــة لكــي تســتكمل  
  مهمتها، وانتظارا إلنشاء عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة،

علــى أمهيــة االســتقرار اإلقليمــي، وإذ يؤيــد تأييــدا وإذ يشــدد   
ــا، يف  ــدول األعضــاء     تام ــة مــن جانــب ال هــذا الســياق، اجلهــود املبذول

املشاركة يف جلنة الوساطة الدولية اليت أنشأها مؤمتر القمة التاسـع عشـر   
لرؤساء دول وحكومات ووفـود فرنسـا وأفريقيـا املعقـود يف واغـادوغو      

ومـــن جانـــب  ١٩٩٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٦إىل  ٤يف الفتـــرة مـــن 
  ابعة اتفاقات بانغي،أعضاء اللجنة الدولية ملت

على ضرورة أن يواصل مجيـع املـوقعني علـى    وإذ يشدد أيضا   
ــذها      ــرام هــذه االتفاقــات وتنفي ــام علــى احت ــانغي التعــاون الت اتفاقــات ب
للمساعدة على هتيئة الظروف الالزمة إلحالل استقرار طويـل األمـد يف   

  مجهورية أفريقيا الوسطى،
تـــزال  قيــا الوســطى ال  أن احلالــة يف مجهوريــة أفري  وإذ يقــرر    

  تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،
باجلهود املبذولة من جانب الـدول األعضـاء   يرحب   - ١  

املشــاركة يف بعثــة البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي ومــن  
  جانب الدول الداعمة هلا، ومبا أبدته من استعداد ملواصلة هذه اجلهود؛

بالـــدعم املقـــدم مـــن برنـــامج األمـــم ضـــا يرحـــب أي  - ٢  
ــانغي، ويشــجع      ــات ب ــة اتفاق ــة ملتابع ــة الدولي ــائي إىل اللجن املتحــدة اإلمن

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مواصلة تقدمي هذا الدعم؛
ــطى   يهيـــب   - ٣   ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــاألطراف يف مجهوريـ بـ

ا الوفـاء  تستكمل بال إبطاء تنفيذ أحكام اتفاقات بانغي ويطلب أيض أن
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 ١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير  ٨بااللتزامــات املقدمــة يف الرســالة املؤرخــة 
  واملوجهة إىل األمني العام من رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى؛

على أن تواصل الدول األعضـاء املشـاركة يف   يوافق   - ٤  
بعثة البلدان األفريقية العمل بطريقة حمايدة ونزيهة لتحقيـق هـدفها علـى    

  )؛١٩٩٧( ١١٢٥من القرار  ٢حملدد يف الفقرة الوجه ا
مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق  يتصــــرف   - ٥  

املتحدة، فيأذن للدول األعضاء املشاركة يف بعثة البلدان األفريقية  األمم
ــا     ــأن تكفـــل أمـــن أفرادهـ ــا بـ ــدم الـــدعم الســـوقي هلـ والبلـــدان الـــيت تقـ

  حركتهم؛  وحرية
املشـــار إليـــه يف أن ميـــدد بصـــفة أوليـــة اإلذن يقـــرر   - ٦  

  ؛١٩٩٨آذار/مارس  ١٦أعاله حىت  ٥الفقرة 
إىل أنــه ســيجري حتمــل نفقــات بعثــة البلــدان  يشــري   - ٧  

مـن   ١١األفريقية والدعم السوقي هلا علـى أسـاس طـوعي وفقـا للمـادة      
ــى املســامهة يف الصــندوق        ــة، ويشــجع الــدول األعضــاء عل ــة البعث والي

  االستئماين جلمهورية أفريقيا الوسطى؛
بـاعتزام األمـني العـام أن يعـني، علـى الوجـه       يرحب   - ٨  

، ممــثال خاصــا ١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير  ٢٣املــبني يف تقريــره املــؤرخ 
جلمهورية أفريقيا الوسطى، ويعرب عن اعتقـاده بـأن تعـيني هـذا املمثـل      
بصفة عاجلة سيكون من شأنه مساعدة األطـراف علـى تنفيـذ اتفاقـات     

شـطة األخـرى الـيت تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة        بانغي وتقدمي الدعم لألن
  البلد؛  يف

إىل مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة يكــرر دعوتــه   - ٩  
ــا الوســطى يف     ــة أفريقي ــة مجهوري ــة للمســاعدة يف تنمي واملؤسســات املالي

  مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع؛
إىل الدول األعضاء املشاركة يف بعثة البلـدان  يطلب   - ١٠  

تقدم تقريرا إىل جملس األمن، عن طريق األمني العـام، قبـل   األفريقية أن 
  أعاله؛ ٦هناية الفترة املشار إليها يف الفقرة 

إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم، يف موعــــد    يطلــــب   - ١١  
ــة   ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٣يتجــاوز  ال ــة يف مجهوري ــرا عــن احلال ، تقري

توصـيات  أفريقيا الوسطى لينظر فيـه اجمللـس، علـى أن يكـون مشـفوعا ب     
يتعلق بإنشاء عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلـك   فيما

هيكل هذه العمليـة واألهـداف احملـددة هلـا ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار          
ــانغي وااللتزامــات املقدمــة يف     ماليــة، ومبعلومــات عــن تنفيــذ اتفاقــات ب

مـني العـام   املوجهـة إىل األ  ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٨الرسالة املؤرخة 
  من رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى؛

ــه    - ١٢   ــرار قبـــل  يعـــرب عـــن اعتزامـ ــاذ قـ آذار/  ١٦اختـ
بشـأن إنشـاء عمليـة حلفـظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة          ١٩٩٨ مارس

مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، علـــى أســـاس التقريـــر املشـــار إليـــه يف    يف
  أعاله؛ ١١  الفقرة

  ظره الفعلي.أن يبقى املسألة قيد نيقرر   - ١٣  
  

ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ١٦املق (اجللســة  ١٩٩٨آذار/م
  )١٩٩٨( ١١٥٥): القرار ٣٨٦٠

 آذار/مـــــارس ١٦املعقـــــودة يف  ،٣٨٦٠يف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

ــه  اجملمشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج   لــس يف جــدول أعمال
ــؤرخ    ــام امل ــر األمــني الع ــدَّم  ١٩٩٨رباير شــباط/ف ٢٣تقري املق

ــالقرار   ــال بـ ــدول   )٢٤()١٩٩٨( ١١٥٢عمـ ــرار جـ ــد إقـ . وبعـ
الرئيس (غامبيا)، مبوافقة اجمللس، ممثل مجهوريـة   دعااألعمال، 

ــه،    ــاء علــى طلب ــا الوســطى، بن ملشــاركة يف املناقشــة إىل اأفريقي
  دون أن يكون له احلق يف التصويت.ب

تقدم هـام  الحظ األمني العام يف تقريره أنه مت حتقيق و  
يف تنفيـــذ اتفاقـــات بـــانغي والشـــروع يف إصـــالحات سياســـية 

ــا الوســطى.    ــة أفريقي ــهواقتصــادية أساســية يف مجهوري  وقــال إن
ــا الوســطى   يعــود يف ذلــك الفضــل أساســا إىل مجهوريــة أفريقي

هـود الـيت   اجلنفسها، بيد أن هذا التقدم ما كـان ليتحقـق لـوال    
أن احلالــة كانــت ال  بــذهلا زعمــاء املنطقــة والبعثــة. وأشــار إىل 

لترسيخ هـذا التقـدم جيـب القيـام بإصـالحات      أنه تزال هشة، و
اقتصـــادية واجتماعيـــة جوهريـــة، وتقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة      
لالنتخابـــات التشـــريعية، وجيـــب اختـــاذ خطـــوات إلصـــالح      
وتدريب اجليش وقوات الشـرطة والـدرك الوطنيـة. ونظـرا إىل     

يف بــانغي بــدون  أن البعثــة لــن تــتمكن مــن مواصــلة وجودهــا  
دعم مايل وسوقي خـارجي، مـن الضـروري إجيـاد قـوة خلـف       
موثوقة تفاديـا الحتمـال تـدهور احلالـة بسـرعة مـع مـا يترتـب         
على ذلك من نتائج خطرية بالنسبة للحالـة اإلنسـانية والسـالم    

سـالم  الواألمن يف املنطقة. ولذلك، أكد أن إنشاء قـوة حلفـظ   
__________ 
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عثــة البلــدان األفريقيــة يظــل تابعــة لألمــم املتحــدة حتــل مكــان ب
اخليار السليم الوحيد. وأوصى بـأن ينظـر جملـس األمـن بعنايـة      
يف احلقــائق الــيت يتضــمنها هــذا التقريــر بغيــة النظــر يف إمكانيــة  
إنشاء هذه القوة. وأوضح أن البعثة ستعول بنسبة كـبرية علـى   
استعداد مجيع البلدان املهتمة مبواصلة اشتراكها على حنو وثيق 

عملية السالم ولتقدمي املساعدة بكل طريقـة ممكنـة، وأعلـَم    يف 
اجمللس بأن فرنسا وافقت على تقدمي دعم سوقي وطـيب وعلـى   

حالـــة  نشـــأتأفـــراد األمـــم املتحـــدة إذا  املســـاعدة يف إجـــالء
يومـا   ٩٠طوارئ. وأوصى بـأن تنتـهي مـدة البعثـة بعـد مـرور       

ــات التشــريعية، وأن تكــون      ــائج االنتخاب ــى إعــالن نت ــدة عل م
الوالية األولية ثالثة أشهر، بغية السماح للمجلـس باسـتعراض   
ــا    ــة أفريقيـ ــة مجهوريـ ــها حكومـ تنفيـــذ االلتزامـــات الـــيت حتملتـ
ــأن يوافــق اجمللــس علــى الترتيبــات     الوســطى. وأوصــى أيضــا ب
اخلاصة الـيت ستسـمح باالنتقـال السـلس إىل العمليـة اجلديـدة،       

ـــ    ــدان األفريقي ــة البلـ ــلة بعثـ ــأذن مبواصـ ــأن يـ ــاريخ  وبـ ــىت تـ ة حـ
، وأكــد أن اســتمرار احلصــول علــى ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٥

دعـــم البلـــدان املســـامهة بقـــوات يف البعثـــة ذو أمهيـــة أساســـية  
بالنسبة لنجاح مساعي األمم املتحدة. وأبلغ اجمللـس أنـه يعتـزم    
تعيني ممثل خاص جلمهورية أفريقيا الوسـطى سـيتوىل مسـاعدة    

  األطراف يف تنفيذ اتفاقات بانغي.  
ــس        ــاه اجمللـ ــرئيس انتبـ ــه الـ ــها، وجـ ــة نفسـ ويف اجللسـ

ــد يف     إىل ــد أعــ ــان قــ ــرار كــ ــروع قــ ــاءمشــ ــاورات  أثنــ مشــ
  .)٢٥(السابقة  اجمللس

ويف اجللسة نفسها، وجـه الـرئيس انتبـاه اجمللـس أيضـا        
 ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١إىل الوثــائق التاليــة: رســالة مؤرخــة    

ــة  ــا    موجه ــة أفريقي ــل مجهوري ــيس جملــس األمــن مــن ممث  إىل رئ
اجمللس بقرار جلنة الوساطة الدوليـة أن   يبلغ عنها ،)٢٦(الوسطى

__________ 

  )٢٥( S/1998/231. 

  )٢٦( S/1998/219. 

إىل اجمللـس بـأن    اطلبـ  ويوجـه متدد والية بعثة البلدان األفريقيـة  
إلنشـاء بعثـة حلفـظ     ويعلن أيضا تأييده، ميدد أيضا والية البعثة

آذار/مـارس   ١١السالم تابعة لألمم املتحدة؛ ورسـالة مؤرخـة   
عام إىل رئـيس جملـس األمـن حييـل     موّجهة من األمني ال ١٩٩٨

رســالة مــن اللجنــة الدوليــة للمتابعــة املنشــأة عمــال بواليــة    هبــا
عمــال  املقـدم  تقريـر الـدول األعضــاء  حتيـل بــدورها   ،)٢٧(البعثـة 

  آذار/ ١٣)؛ ورســــــالة مؤرخــــــة  ١٩٩٨( ١١٥٢بــــــالقرار 
إىل رئيس جملس األمـن  موجهة من ممثل غابون  ١٩٩٨مارس 

  .  )٢٨(ع ميثاق املصاحلة الوطنيةيبلغ فيها اجمللس بتوقي
 ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت،      

يلـي   ما )، ويف١٩٩٨( ١١٥٥واعُتمد باإلمجاع بوصفه القرار 
  نصه:

  ،إن جملس األمن  
ــه إذ يؤكــــد مــــن جديــــد     ) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٥قراراتــ

ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٦، و ١٩٩٧آب/أغســـــطس  ٦ ــرين  ٦) املـــ تشـــ
شـــــــباط/  ٥) املـــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٢، و ١٩٩٧الثـــــــاين/نوفمرب 

  ،١٩٩٨  فرباير
 ١٩٩٨آذار/مـــارس  ١٠بـــالتقرير املـــؤرخ وإذ حيـــيط علمـــا   

واملقدم إىل جملس األمن من اللجنة الدولية ملتابعة اتفاقـات بـانغي عمـال    
  )،١٩٩٨( ١١٥٢بالقرار 

آذار/  ١١بالرســـــالة املؤرخـــــة   وإذ حيـــــيط علمـــــا أيضـــــا     
ــي ١٩٩٨ مــارس ــة   املوجهــة إىل رئ س جملــس األمــن مــن رئــيس مجهوري

املوجهــة  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١٣أفريقيــا الوســطى، والرســالة املؤرخــة  
إىل رئيس جملـس األمـن مـن رئـيس غـابون، بالنيابـة عـن أعضـاء اللجنـة          

  الدولية ملتابعة اتفاقات بانغي،
شــــباط/  ٢٣يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ  وقــــد نظــــر   

  )،١٩٩٨( ١١٥٢وفقا للقرار  واملقدم إىل اجمللس ١٩٩٨  فرباير
ــديره      ــن تقـ ــرب عـ ــيت    وإذ يعـ ــة الـ ــدة والرتيهـ ــة احملايـ للطريقـ

اضـــطلعت هبـــا بعثـــة البلـــدان األفريقيـــة لرصـــد تنفيـــذ اتفاقـــات بـــانغي  
بواليتــها، بالتعــاون الوثيــق مــع ســلطات مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،       

ــة ســامهت مســامهة     وإذ ــة البلــدان األفريقي يالحــظ مــع االرتيــاح أن بعث
__________ 
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كبرية يف حتقيق استقرار احلالة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وال سـيما    
  من خالل إشرافها على تسليم األسلحة،

ــة     وإذ يالحــظ    ــدان األفريقي ــة البل ــدول املشــاركة يف بعث أن ال
ــة       ــة لغايــ ــة البعثــ ــد واليــ ــررت متديــ ــطى قــ ــا الوســ ــة أفريقيــ ومجهوريــ

ــال الســلس إ   ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٥ ــة هبــدف ضــمان االنتق ىل عملي
  األمم املتحدة حلفظ السالم املتوقع نشرها،

على أمهية االستقرار اإلقليمي ويؤيـد كـل التأييـد،    وإذ يشدد   
يف هذا السياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا جلنـة الوسـاطة الدوليـة الـيت أنشـأها         
مــؤمتر القمــة التاســع عشــر لرؤســاء دول وحكومــات ووفــود فرنســا        

ــا املعقــود يف واغــادوغو  ــرة مــن   وأفريقي كــانون األول/  ٦إىل  ٤يف الفت
  وأعضاء اللجنة الدولية ملتابعة اتفاقات بانغي، ١٩٩٦ديسمرب 

على ضرورة أن يواصل مجيـع املـوقعني علـى    وإذ يشدد أيضا   
اتفاقات بانغي التعاون على النحو الكامل على احتـرام هـذه االتفاقـات    

  وتنفيذها،
تـــزال  الوســطى ال  أفريقيــا  أن احلالــة يف مجهوريــة  وإذ يقــرر    

  تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،
بــــاجلهود الــــيت تبــــذهلا الــــدول األعضــــاء  يرحــــب   - ١  

املشاركة يف بعثة البلدان األفريقية لرصد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي والـدول     
  الداعمة هلا، وباستعدادها ملواصلة هذه اجلهود؛

ــطى   حيـــث   - ٢   ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــة مجهوريـ ــى حكومـ علـ
كـانون   ٨مواصلة الوفاء بااللتزامات املعـرب عنـها يف الرسـالة املؤرخـة     

واملوجهــة إىل األمــني العــام مــن رئــيس مجهوريــة        ١٩٩٨الثاين/ينــاير 
أفريقيـــا الوســـطى، ويهيـــب بـــاألطراف يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
استكمال تنفيذ أحكام اتفاقات بانغي وتنفيذ االستنتاجات الـيت توصـل   

  ؤمتر املصاحلة الوطنية؛إليها م
علــى مواصــلة الــدول األعضــاء املشــاركة يف  يوافــق   - ٣  

ــدة ونزيهــة لتحقيــق      ــة بطريقــة حماي ــة تســيري العملي ــة البلــدان األفريقي بعث
  )؛١٩٩٧( ١١٢٥من القرار  ٢هدفها على النحو املبني يف الفقرة 

مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق  يتصــــرف   - ٤  
ــدة، فيـــأذن للـــ  األمـــم ــدان  املتحـ ــة البلـ ــاركة يف بعثـ ــاء املشـ دول األعضـ

وللـدول الـيت تقـدم الـدعم السـوقي بـأن تكفـل األمـن وحريـة           األفريقية
  االنتقال ألفرادها؛

أعــــاله  ٤أن اإلذن املشــــار إليــــه يف الفقــــرة يقــــرر   - ٥  
  ؛١٩٩٨آذار/مارس  ٢٧سيمدد أجله حىت 

إىل أن نفقات بعثة البلـدان األفريقيـة ودعمهـا    يشري   - ٦  
مـن واليـة    ١١وقي سيجري حتملها على أساس طوعي وفقا للمادة الس

ــربع للصــندوق االســتئماين       ــى الت ــدول األعضــاء عل ــة، ويشــجع ال البعث
  جلمهورية أفريقيا الوسطى؛

ــد   - ٧   ــل   يؤكــــ ــرارا قبــــ ــيتخذ قــــ ــه ســــ آذار/  ٢٧أنــــ
بشأن إنشاء عملية حلفظ السالم تابعة لألمـم املتحـدة يف    ١٩٩٨ مارس

لوســطى علــى أســاس تقريــر األمــني العــام املــؤرخ       مجهوريــة أفريقيــا ا 
  ؛١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٣

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر   - ٨  
  

ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ٢٧املق (اجللســة  ١٩٩٨آذار/م
  )١٩٩٨( ١١٥٩): القرار ٣٨٦٧

آذار/مـــــارس  ٢٧املعقـــــودة يف  ،٣٨٦٧يف اجللســـــة   
إليـــه يف مت التوصـــل  كـــان قـــد ووفقـــا للتفـــاهم الـــذي ١٩٩٨

ــه  اجملمشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج   لــس يف جــدول أعمال
ــؤرخ    ــام املـــ ــر األمـــــني العـــ ــددا تقريـــ ــباط/فرباير  ٢٣جمـــ شـــ

ــد. )٢٩(١٩٩٨ ــال،    وبعـ ــدول األعمـ ــرار جـ ــاإقـ ــرئيس  دعـ الـ
ــا الو     ــة أفريقي ــي مجهوري ــس، ممثل ــة اجملل ــا)، مبوافق ســطى (غامبي

دون بـ ة ملشـاركة يف املناقشـ  إىل اوالسودان، بناء على طلبهما، 
  أن يكون هلما احلق يف التصويت.

ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال
ــد يف    ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ ــاءمشـــروع قـ ــاورات اجمللـــس  أثنـ مشـ

  .)٣٠(السابقة
وأعــرب ممثــل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى عــن امتنانــه     

للمجتمع الدويل واألمني العام وفرنسا وجملس األمن لـدعمهم  
علـى التعـاون    ة بلـده كـد مـن جديـد عـزم حكومـ     ملتواصل، وأا

الكامل مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        
(مينوركــا) بكــل طريقــة ممكنــة وعلــى الوفــاء جبميــع التزاماهتــا   

العزم علـى أن يكـون السـالم حمـل      وقال إهنا عاقدةوواجباهتا. 
ــات احلــرة      ــة االنتخاب ــأمني عملي ــه، وعلــى ت رصــد، بعــد حتقيق

  .)٣١(الرتيهةو
__________ 

  )٢٩(  S/1998/148 و Add.1 ٣٨٦٠انظر أيضا اجللسة و؛ .  
  )٣٠(  S/1998/268.  
  )٣١(  S/PV.3867 ٢، الصفحة.  
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ــاد       ــن االحتـ ــة عـ ــدة، نيابـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــم ممثـ وتكلـ
 االحتـاد  ل إن، فقـا )٣٢(املنتسبة واملنحازة إليهاألورويب والبلدان 

باخلطوات اهلامة اليت اختـذت حنـو حتقيـق    وتلك البلدان ترحب 
يف ذلــك اتفاقــات  االســتقرار يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مبــا

يت قدمتـها البعثـة والقـادة اإلقليميـون     واملسامهة احليوية ال يبانغ
وفرنسا. وأشار إىل اجلهود الـيت بـذهلا رئـيس مجهوريـة أفريقيـا      
الوســـــطى ملواصـــــلة اإلصـــــالح يف اجملـــــاالت االجتماعيـــــة     
واالقتصادية واالنتخابية واألمنيـة ومواصـلة العمليـة املؤديـة إىل     
عقــد انتخابــات حــرة ونزيهــة. وأفــاد بــأن االحتــاد األورويب       

بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة ترحيبــا حــارا بإنشــاء  رحــبي
وتعيني ممثل خـاص للقيـام بـدوري     )مينوركاأفريقيا الوسطى (

ســؤولية عــن املذلــك  يف التنســيق والتعــاون املســندين إليــه، مبــا 
ــة       ــدويل إىل مجهوري ــع ال ــن اجملتم ــة م ــاعدة املقدَّم تشــجيع املس

سيواصــل تــوفري أفريقيــا الوســطى. وأكــد أن االحتــاد األورويب 
املساعدة اإلمنائية، خاصـة يف إطـار صـندوق التنميـة األورويب،     
الــيت ستشــمل دعمــا كــبريا إلنعــاش قطــاعي النقــل والصــحة.    
وأعرب عن اعتقـاده بـأن األمـم املتحـدة تسـتطيع، مـن خـالل        

واملمثــل اخلــاص، أن تســاهم بشــكل ملحــوظ يف   “ينوركــام”
ميـة يف مجهوريـة أفريقيـا    إقامة السالم الدائم والدميقراطيـة والتن 

  .)٣٣(الوسطى
كـان هلـا    ة بلـده لغ ممثل السودان اجمللس أن حكوموأب  

شرف املشـاركة يف التوقيـع علـى ميثـاق املصـاحلة التارخييـة يف       
مجهورية أفريقيا الوسطى. وأعرب عن إعجابه وتقـديره لـدور   
رئــيس غــابون وجلنــة الوســاطة وبعثــة البلــدان األفريقيــة لرصــد 

تؤيـد مشـروع    ة بلـده . وأفـاد بـأن حكومـ   يقات بانغتنفيذ اتفا
شـدد  والقرار وأكد جمددا أمهية التعاون والتكامـل اإلقليمـيني.   

__________ 

(إستونيا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة    ٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
ــا؛      ــا وهنغاريـ ــا وليتوانيـ ــلوفاكيا والتفيـ ــا وسـ ــيكية ورومانيـ التشـ

  قربص والنرويج). كذلك و
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

أمهية دعم اجملتمـع الـدويل   ب املتعلقةمشروع القرار  أحكامعلى 
يف مساعدة مجهورية أفريقيا الوسطى يف االنطالق حنو التنميـة  

  .)٣٤(االقتصادية املرجّوة
أنه مت حتقيق الكثري من األهداف الـيت   ممثل كينيا وقال  

وضــعتها جلنــة الوســاطة الدوليــة وجلنــة الرصــد الدوليــة وبعثــة   
وردت يف  كمـا  البلدان األفريقية لرصـد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي    

. إال أن احلالـــة مـــا زالـــت هشـــة )٣٥(التقريـــر املرحلـــي الثالـــث
حيتـــاج إليـــه شـــعب  مـــا إنشـــاء بعثـــة األمـــم املتحـــدةســـيوفر و

ــة ــا الوســـطى  مجهوريـ اجملتمـــع الـــدويل  مـــن ضـــمان أنأفريقيـ
تعيني املمثل اخلاص سـيقوي   وقال إنسيوطّد تلك املكاسب. 

الثقـة يف عمليــة املصـاحلة الوطنيــة وسيسـاعد يف تنســيق جهــود    
األمم املتحدة يف فترة ما بعد الصراع وبناء السالم. وأكـد أنـه   

بـأن   حظة أن مشروع القـرار يعتـرف بوضـوح   من اجلدير باملال
ــادية      ــة االقتصـ ــدعم التنميـ ــتدام بـ ــدويل املسـ ــع الـ ــزام اجملتمـ التـ
واالجتماعية واملؤسسية ال غـىن عنـه إلحـالل سـالم واسـتقرار      
طويلي األجل يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويف هـذا الصـدد،   
رّحب بالتقدم احملرز الذي حتقق يف املباحثـات مـع املؤسسـات    

إلســــهام يف الصــــندوق املاليــــة الدوليــــة، ودعــــا اجلميــــع إىل ا
ــه أشــار إىل أن       ــام. إال أن ــذي أسســه األمــني الع االســتئماين ال
االعتمــاد اجلديــد علــى عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم 

يطمحـون إليـه   ”لإلبقاء على وحدة البلدان ليس باحلـل الـذي   
ــون يف تشــجيعه  ــة    “أو يرغب ــد أن إنشــاء بعث ــه يعتق ــاد بأن ، وأف
أفريقيا الوسطى لفترة حمـدودة كمـا    األمم املتحدة يف مجهورية

لوضـع أسـاس مـتني     يـا أوصى بذلك األمني العـام سـيكون كاف  
وســطى مــن جديــد. ويف اخلتــام،    لنهضــة مجهوريــة أفريقيــا ال  

  .  )٣٦(أنه سيصوت لصاحل مشروع القرارأوضح 
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
  )٣٥(  S/1998/86.  
  .٦إىل  ٤فحات املرجع نفسه، الص  )٣٦(  
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ــال   ــة   وق ــل فرنســا أن بعث ــة لرصــد  ممث ــدان األفريقي البل
علـى صـعيد إعـادة     “بعمل هائل”قامت  تنفيذ اتفاقات بانغي

ــانغاهلــدوء  ــذ اتفاقــات    يإىل ب ونــزع أســلحة اجلماعــات وتنفي
ــانغ ــة لالنتكــاس. وهلــذا    يب ــة مــا زالــت قابل ، إال أن هــذه احلال

بعثـة األمـم    مثن ومـ  تدخل األمم املتحدة ضروري فإنالسبب 
البلـدان  قـدرات بعثـة    تتجاوز والية البعثةفاملتحدة ردا مناسبا. 
، ويتطلـب ذلـك اسـتمرار    اتفاقات بانغي األفريقية لرصد تنفيذ

ــها      ــيت قطعت ــذ اإلصــالحات وااللتزامــات ال ــز تنفي رصــد وتعزي
ــطى.    ــا الوسـ ــلطات أفريقيـ ــربرسـ ــداف    ويـ ــذه األهـ ــوغ هـ بلـ

االستفادة من صالحيات وسلطة عملية لألمم املتحدة يرأسـها  
باإلمكــان متديــد الواليــة  وقــال إنممثــل خــاص لألمــني العــام.  

ُوجـد أن اجلهـود الـيت تبـذهلا      الثـة أشـهر، إذا  األولية، ومـدهتا ث 
األمــم املتحــدة تقابــل جبهــود ســلطات أفريقيــا الوســطى لتنفيــذ 

ــل.    ــرورية بالكامـ ــالحات الضـ ــراءات واإلصـ ــراإلجـ أن  وذكـ
ــة ستواصــل      ــدان األفريقي ــة البل ــدان الســتة املشــاركة يف بعث البل

ليهـــا إوستنضـــم  “مينوركـــا”تقـــدمي فصـــائلها يف إطـــار بعثـــة 
أفريقيتان أخريان مها غانا وكـوت ديفـوار. وأفـاد بـأن     دولتان 

هذا يوضح عمليا انتفاء احلاجة إىل التمييـز بـني التعزيـز الـالزم     
ــم املتحــدة، فكــل       ــة ودور األم ــظ الســالم األفريقي ــدرة حف لق

، ستواصـل  ة بلـده قال إن حكومـ منهما يكّمل اآلخر ويعززه. 
ــة    هبــذه الــروح، مينوركــا. تقــدمي الــدعم الســوقي والطــيب لبعث

مثـــال جيـــد علـــى الدبلوماســـية  “مينوركـــا”وأكـــد أن بعثـــة 
البلدان األفريقية لرصد تنفيـذ  الوقائية، وستجيء بعد أداء بعثة 

لدورها، كي تقّدم جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى     اتفاقات بانغي
واملنطقة دون اإلقليمية فرصة إقـرار السـالم واألمـن الوطيـدين     

  .  )٣٧(الدائمني
ي قامت به بعثـة  ذلربازيل بالعمل القيم الوأشاد ممثل ا  

، ورئـيس غـابون   البلدان األفريقية لرصد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي   
__________ 

  . ٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  

 ورغــموجلنـة الوسـاطة الدوليـة يف مجهوريــة أفريقيـا الوسـطى.      
أن البعثة ستسـاعد علـى ضـمان عـدم تـدهور األحـوال خـالل        

مشـروع   وذكـر بـأن  الفترة اليت تسـبق االنتخابـات التشـريعية.    
 “مينوركــا”مرضــية وأن بعثــة   نتيجــةميثــل  املطــروحار القــر

ستعمل مبوجب املوافقة الصرحية لألطراف، وهو مـا سيضـعها   
 وقال، مشـريا إىل يف اإلطار القانوين املالئم هلا مبوجب امليثاق. 

قد يلـزم  ’’أنه  تؤكد من منطوق مشروع القرار ١٣أن الفقرة 
ــة أفر    ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــا الوســطى  أن تتخــذ بعث يقي

إجـــراءات لكفالـــة أمـــن وحريـــة حركـــة أفرادهـــا لالضـــطالع 
أن  ينبغــي القاعــدة وأن وفــد بلــده يفهــم أن هــذه ، ‘‘بواليتــها

تنطبــق عمومــا علــى عمليــات حفــظ الســالم املنشــأة مبوجــب   
الفصل السادس. وحث الرئيس واألطراف املعنيـة علـى اغتنـام    

يقيـا الوسـطى،   هذه الفرصة لكفالة سالم دائم يف مجهوريـة أفر 
  .  )٣٨(مما يسهم يف زيادة الوئام يف املنطقة بأكملها

وأعرب ممثل اليابان عن تقـديره الصـادق لكـل الـذين       
ــا     ــة أفريقيـ ــتقرار يف مجهوريـ ــق االسـ ــود حتقيـ ــاركوا يف جهـ شـ

علــى الــرغم مــن التقــدم امللحــوظ الــذي    وقــال إنــهالوســطى. 
 عقـــد حتقـــق، ال تـــزال عـــدة مهـــام يف االنتظـــار مـــن بينـــها      

ستصـــوت مؤيـــدة  ة بلـــدهانتخابـــات. ولـــذلك، فـــإن حكومـــ 
ــده شــاركت      ــأن حكومــة بل ــغ اجمللــس ب ملشــروع القــرار. وأبل

ــتنباط اســتراتيجية شــاملة      وال ــة إىل اس ــود الرامي ــزال يف اجله ت
وفعالة ملنع الصراعات وتسـويتها يف وقـت مبكـر، مـع تشـديد      
خاص على أفريقيا. وأفـاد بـأن بلـده استضـاف مـؤمتر طوكيـو       

ويل بشأن االستراتيجية الوقائيـة، حيـث اجتمـع ممثلـون مـن      الد
بلدا ومنظمة وناقشوا املوضـوع بعمـق. ومشلـت     ٢٠أكثر من 

العناصــر الرئيســية يف هــذه االســتراتيجية قــدرة األمــم املتحــدة   
ــاون بــني      ــادة التنســيق والتع ــن، وزي ــذار املبكــر احملّس ــى اإلن عل

ظمـــة الوحـــدة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة، مثـــل من
__________ 

  .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  
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األفريقية. ويف اخلتام، كرر أن بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة  
ينبغي بأي حال أن ُتعترب عالجا للمشـاكل   أفريقيا الوسطى ال

ــها هــي      ــا الوســطى، وأن مهمت ــة أفريقي ــا مجهوري ــيت تواجهه ال
مؤكـدا   جمرد دعم جهود احلكومة للتغلب على هذه املشاكل،

مسـؤولية   تقع على عاتقها نفسهامجهورية أفريقيا الوسطى  أن
يـق الرخـاء. وأفـاد    إعادة بناء البلد وبذل قصارى جهدها لتحق

ستواصــل مســاعدة مجهوريــة أفريقيــا  ة بلــدهأيضــا بــأن حكومــ
الوسطى يف جهودها من أجل احلفاظ علـى االسـتقرار وتعزيـز    

  .)٣٩(رفاه شعبها
البلدان األفريقيـة لرصـد   وأشاد ممثل الصني بعمل بعثة   

ــ ــانغيتنفي الــيت أثبتــت أنــه بفضــل جهــود البلــدان    ذ اتفاقــات ب
األفريقيــة ذاهتــا ودعــم جملــس األمــن الكامــل ويف حينــه ميكــن    

ــها. وأكــ     ــة وتنميت ــدان املعني ــدرجييا ضــمان اســتقرار البل د أن ت
أيـدت دائمـا الـرأي القائـل إن اجمللـس ينبغـي أن        ة بلـده حكوم

األفريقيــة وأن  حيتــرم املطالــب املعقولــة الــيت تتقــدم هبــا البلــدان 
ــد مشــروع       ــا. وأوضــح أن الصــني تؤي ــالزم هل ــدعم ال ــدم ال يق
القـــرار وإنشـــاء بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا       

سـتتبع املمارسـات    “مينوركـا ”الوسطى، وأنه يعتقـد أن بعثـة   
، البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي  اجليــدة لبعثــة 

يقيــا الوســطى احترامــا   وأهنــا ســتحترم حكومــة مجهوريــة أفر   
للحالـــة املعينـــة القائمـــة يف البلـــد،  ستســـتجيبكـــامال، وأهنـــا 

وستواصل تعزيز االتصاالت واحلوار فيما بـني مجيـع اجلهـات،    
وأهنــا ستضــطلع باملهــام املنصــوص عليهــا يف مشــروع القــرار.   
وأعرب عن أمله يف أن اعتماد مشروع القـرار سـيعزز بنشـاط    

اإلعمــار االقتصــادي ويســاعد البلــد  املصــاحلة الوطنيــة وإعــادة 
على التحرك تدرجييا حنـو إحـالل السـالم واالسـتقرار والتنميـة      

  .  )٤٠(واالزدهار
__________ 

  .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩(  
  .  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

مسـرورة   ة بلدهد ممثل االحتاد الروسي بأن حكوموأفا  
ن مثـــة تقـــدما أحـــرز يف تطبيـــع احلالـــة يف مجهوريـــة أفريقيـــا أل

الوســطى، وأن هــذا مــرده إىل العمــل النشــيط الــذي تقــوم بــه   
جلنــة الرصــد الدوليــة وبعثــة البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ        

. إال أن املســاعدة الدوليــة ضــرورية مــن أجــل  ياتفاقــات بــانغ
تعزيز عملية املصاحلة الوطنية واإلبقاء علـى وجـود منـاخ آمـن     
يفضي إىل إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة. وأوضـح أن فعاليـة       

ــدويل تعتمــد    ــدمها اجملتمــع ال ــيت يق ــى اســتعداد   املســاعدة ال عل
ــطى      ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــراف يف مجهوريـ ــع األطـ ــة ومجيـ احلكومـ

 يإلظهار املزيد من اإلرادة السياسـية عـرب تنفيـذ اتفاقـات بـانغ     
على حنو صارم، واالمتثال مليثـاق املصـاحلة الوطنيـة. وأكـد أن     
الواليــة املبدئيــة لبعثــة مينوركــا، كمــا حــددها مشــروع القــرار 

لك مــالك العنصــر العســكري  احلــايل، أمثــل مــا يكــون، وكــذ  
ــم املتحــدة مســتقبالً يف      ــا. وأشــار إىل أن مســألة دور األم فيه
توطيد املصاحلة الوطنية واإلعداد إلجـراء انتخابـات، ميكـن أن    
تقـــرََّر الحقـــا يف ضـــوء التطـــورات املســـتجدة وعلـــى أســـاس  

  .  )٤١(التوصيات الواردة يف التقرير التايل لألمني العام
ــا     ــل الوالي ــاد ممث ــأن بلــده    وأف ــة ب ت املتحــدة األمريكي

إنشــاء بعثــة حمــدودة ولكنــها ضــرورية حلفــظ  يســعده أن يؤيــد
أن اإلجــراءات  ذكــريف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى. و الســالم 

اجمللس ستساعد يف توطيد عمـل القـوة املتعـددة     سيتخذهااليت 
ولبـدئها يف   ياليت أشاد هبا إلعادهتا النظـام إىل بـانغ   ،اجلنسيات
عــال لــرتع الســالح. وأكــد أن دور البعثــة يتمثــل يف   برنــامج ف

تــوفري األمــن لفتــرة كافيــة متكِّــن حكومــة مجهوريــة أفريقيــا        
الوســـطى مـــن االضـــطالع باإلصـــالحات الـــيت وعـــدت هبـــا،  

ــوا  وتــــوفري أمنــــها بنفســــها. وأشــــار إىل أن اجلميــــع  يف اتفقــ
تتـوىل املســؤولية   مناقشـات اجمللـس علـى أن األمـم املتحـدة لـن      

ن يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى إىل األبـد، وأنـه جيـب      عن األم
__________ 

  .١٤ و ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١(  
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علــى احلكومــة أن تســتفيد مــن هــذه الفرصــة حبكمــة وفعاليــة. 
مــن جانــب حكومــة    تقــدماأهنــم شــهدوا   وأكــد مشــريا إىل 

مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى خـــالل األســـابيع القليلـــة املاضـــية 
أكثـر   ‘‘البلـدان األفريقيـة  عندما بدأ يلوح خطر مغادرة بعثة ’’

مما شهدوه يف العام السابق، أن التقدم حنو اإلصالح ينبغـي أن  
يســـتمر. وأفـــاد بـــأن بلـــده يؤيـــد بقـــوة مبـــادرات مؤسســـات 

وودز ملساعدة تقدم مجهورية أفريقيـا الوسـطى صـوب     بريتون
ــذه املؤسســـات       ــارير هـ ــتعرض تقـ ــه سيسـ ــايل، وأنـ ــن املـ األمـ
باعتبارهـــا مقياســـا اللتـــزام احلكومـــة باإلصـــالح االقتصـــادي  
اجلدي. ورحب بتحديد الفترة األولية لوالية البعثة مبـدة ثالثـة   

ــأنه أن يســــمح للمجلــــس   قــــائال إن ذلــــك مــــن أشــــهر،  شــ
باستعراض التقدم احملرز وتعـديل واليـة البعثـة حسـبما تقتضـي      
ــا       ــة أفريقي ــة مجهوري ــه إن مل حتــرز حكوم الضــرورة. وأكــد أن
ــادية    ــو اإلصــــالحات االقتصــ ــا حنــ ــدما ملموســ الوســــطى تقــ

صعوبة يف جتديـد   سيجد بلده ياسية واألمنية الالزمة، فإنالسو
إىل أن دور  أكـــد مشـــرياواليـــة هـــذه البعثـــة لفتـــرة أخـــرى. و

أن املمثل اخلاص لألمني العام حاسم يف تلك الفترة االنتقاليـة،  
إىل تعــيني ممثــل خــاص قــوي بســرعة. وســيكون    بلــده يتطلــع

اف علـى  املمثل اخلاص مسؤوال عـن هـذه البعثـة وعلـى اإلشـر     
مجيـــع أنشـــطة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
وتنسيق بـرامج مسـاعدات األمـم املتحـدة مـع اجلهـود الدوليـة        
األخـــرى، مبـــا يف ذلـــك جمهـــودات مؤسســـات بريتـــون وودز  
وغريهــا مــن اجلهــات املاحنــة، وهــذا أمــر أساســي إلجنــاح هــذه 

ثــل جــزءا أن االنتخابــات متذكــر ملســاعدة يف هنايــة املطــاف. وا
آخر هاما يف عملية اإلصـالح الـدميقراطي يف مجهوريـة أفريقيـا     

أن يقدم خرباء االنتخابـات، مـن    يفالوسطى وأعرب عن أمله 
ــائي أو     ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــل برن املنظمــات  وكــاالت مث

الدولية غـري احلكوميـة ذات اخلـربة يف التخطـيط لالنتخابـات،      
 وقـــال إنـــه يرحـــبى. مســـاعدهتم جلمهوريـــة أفريقيـــا الوســـط

مبشاركة ممثل األمني العام يف تنسيق املسـاعدة الدوليـة احملتملـة    

يعتقد أنه حيسن وضع املسـاعدة   الإلجراء االنتخابات، إال أنه 
ــادة العســـكرية لعمليـــة حفـــظ    يف االنتخابـــات حتـــت يـــد القيـ

مـن ذلـك، أن تشـكل جـزءا منفصـال       بـدال  بـل ينبغـي  السالم؛ 
مســاعدة الــذي سينســقه األمــني العــام  مــن الربنــامج الواســع لل

 أيضـــا أعـــرب عـــن تأييـــدهوبـــدعم مـــن املنظمـــات األخـــرى. 
‘‘ جمموعــة مــن أصــدقاء مجهوريــة أفريقيــا الوســطى’’لتشــكيل 

لتقدمي العون يف تنسيق املساعدة االقتصادية الدوليـة هلـذا البلـد    
ــه    ــدمي املشــورة إلي ــام، كــذلكوتق ــم   أكــد. ويف اخلت ــى دع عل

تنظر إليه على أنه مبادرة إقليمية ملسـاعدة   ملا الواليات املتحدة
عـن أملـه يف أن تعـزز هـذه البعثـة جهـود        معربـا أحد اجلـريان،  

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى للــتمكّن مــن إعــادة إنشــاء حكومــة 
  .)٤٢(مستقرة وآمنة

وأعرب بعض املتكلمني اآلخرين عـن تأييـدهم إلنشـاء      
وســطى وملشــروع  بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا ال    

القرار، وأشادوا بالعمل الـذي قامـت بـه بعثـة البلـدان األفريقيـة       
والقادة اإلقليميون وجلنة الرصد الدولية وجلنة الوساطة الدولية، 
ــة تعــيني ممثــل خــاص وأشــاروا إىل ضــرورة     وشــددوا علــى أمهي

  . )٤٣(تقدمي دعم دويل لإلصالحات االقتصادية والسياسية
رح مشروع القـرار للتصـويت،   ويف اجللسة نفسها، طُ  

ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١١٥٩واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
ــه  إذ يؤكــــد مــــن جديــــد    ) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٥قراراتــ

ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٦، و ١٩٩٧آب/أغســـــطس  ٦ ــرين  ٦) املـــ تشـــ
ــاين/نوفمرب  ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٢، و ١٩٩٧الثــ ــباط/فرباير  ٥) املــ شــ

  ،١٩٩٨آذار/مارس  ١٦) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٥، و ١٩٩٨
__________ 

  .١٥ و ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢(  
 ٩الصـفحتان  ووسـتاريكا)؛  (ك ٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣(  

ــال)؛  ١٠ و ــفحتان و(الربتغــــــ ــويد)؛  ١١ و ١٠الصــــــ (الســــــ
  (سلوفينيا). ١٣(البحرين)؛ والصفحة  ١٣ و ١٢الصفحتان و
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واملقـدم   ١٩٩٨آذار/مارس  ١٠إىل التقرير املؤرخ  وإذ يشري  
إىل جملس األمن من اللجنة الدولية ملتابعة اتفاقـات بـانغي عمـال بـالقرار     

١٩٩٨( ١١٥٢،(  
 ١٩٩٨آذار/مـارس   ١١إىل الرسالة املؤرخـة   وإذ يشري أيضا  

رئـيس مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     واملوجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن   
واملوجهـة إىل رئـيس جملـس     ١٩٩٨آذار/مـارس   ١٢والرسالة املؤرخـة  

األمــن مــن رئــيس مجهوريــة غــابون، نيابــة عــن أعضــاء اللجنــة الدوليــة    
  ملتابعة اتفاقات بانغي،

ــذلك    ــر كـــ ــد نظـــ ــؤرخ    وقـــ ــام املـــ ــر األمـــــني العـــ يف تقريـــ
 ١١٥٢لقـــرار واملقـــدم إىل اجمللـــس وفقـــا ل   ١٩٩٨شـــباط/فرباير  ٢٣

)١٩٩٨،(  
عن تقديره للطريقة احملايدة والرتيهـة الـيت    وإذ يكرر اإلعراب  

نفذت هبا بعثة البلـدان األفريقيـة لرصـد تنفيـذ اتفاقـات بـانغي واليتـها،        
يف تعاون وثيق مع سلطات مجهورية أفريقيا الوسـطى، وإذ يالحـظ مـع    

حنـو هـام يف   االرتياح أن بعثة البلـدان األفريقيـة مـا برحـت تسـهم علـى       
حتقيق استقرار احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، خصوصا من خـالل  

  اإلشراف على تسليم األسلحة،  
أن الـــدول املشـــاركة يف بعثـــة البلـــدان األفريقيـــة   وإذ يـــدرك  

ــة إىل      ــة البعثـــ ــد واليـــ ــررت متديـــ ــطى قـــ ــا الوســـ ــة أفريقيـــ ومجهوريـــ
 نشــر مــن أجــل ضــمان االنتقــال الســلس إىل  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٥

  عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة،
ــى ضــرورة      وإذ يشــدد   ــة االســتقرار اإلقليمــي وعل ــى أمهي عل

تعزيــز التقــدم الــذي أحرزتــه بعثــة البلــدان األفريقيــة، وخباصــة مســاعدة  
شعب مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى تـدعيم عمليـة املصـاحلة الوطنيـة         

مسـتقرة تفضـي إىل إجـراء    واملساعدة علـى اسـتمرار وجـود بيئـة آمنـة و     
  انتخابات حرة ونزيهة،

على ضرورة أن يواصل مجيـع املـوقعني علـى     وإذ يشدد أيضا  
ــة       ــات وأن تتخــذ ســلطات مجهوري ــذه االتفاق ــذ ه ــانغي تنفي ــات ب اتفاق
أفريقيــــا الوســــطى خطــــوات حمــــددة لتنفيــــذ اإلصــــالحات السياســــية 

ــى النحــو املشــار إ    ــة عل ــة واألمني ــر  واالقتصــادية واالجتماعي ــه يف تقري لي
، مبا يف ذلك وضـع قـانون   ١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٣األمني العام املؤرخ 

انتخـــــايب والتحضـــــري لالنتخابـــــات التشـــــريعية املقـــــرر إجراؤهـــــا يف  
  ،١٩٩٨أيلول/سبتمرب  -آب/أغسطس 

بالصلة بـني السـلم والتنميـة وبـأن االلتـزام املسـتمر        وإذ يّسلم  
التنميــــة االقتصــــادية مــــن جانــــب اجملتمــــع الــــدويل مبســــاعدة ودعــــم 

واالجتماعية واملؤسسـية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أمـر ال غـىن عنـه        
بالنسبة للسلم واالستقرار يف البلد علـى األمـد الطويـل، وإذ يرحـب يف     

هذا الصدد بالتعاون بني حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى واملؤسسات 
  املالية الدولية يف وضع برنامج لإلصالح االقتصادي،

أن احلالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ال تـــزال      وإذ يقــرر   
  تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،

  ألف
بالتقدم الذي أحرزته السـلطات واألحـزاب    يرحب  - ١  

يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى حنــو حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة واالســتقرار 
  املستدام يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

حكومة أفريقيا الوسـطى علـى مواصـلة الوفـاء      حيث  - ٢  
ــها يف الرســالة املؤرخــة     ــرب عن ــات املع ــاير   ٨بااللتزام ــانون الثاين/ين ك

واملوجهة إىل األمني العام من رئيس مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     ١٩٩٨
ــذ أحكــام       ــام تنفي ــا الوســطى إمت ــة أفريقي ــاألطراف يف مجهوري ويهيــب ب

  املصاحلة الوطنية؛اتفاقات بانغي وتنفيذ ميثاق 
دعوتــه إىل مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة   يكــرر  - ٣  

ــا الوســطى يف     ــة أفريقي ــة مجهوري ــة للمســاعدة يف تنمي واملؤسســات املالي
  مرحلة ما بعد الرتاع؛

  باء
باجلهود املبذولة من جانب الـدول األعضـاء    يرحب  - ٤  

بــانغي ومــن  املشــاركة يف بعثــة البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات 
  جانب الدول الداعمة هلا، ومبا أبدته من استعداد ملواصلة هذه اجلهود؛

على أن تواصل الدول األعضـاء املشـاركة يف    يوافق  - ٥  
ــدة ونزيهــة لتحقيــق      ــة بطريقــة حماي ــة تســيري العملي ــة البلــدان األفريقي بعث

  )؛١٩٩٧( ١١٢٥من القرار  ٢هدفها على الوجه احملدد يف الفقرة 
مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم  تصــرفي  - ٦  

ــة      ــدان األفريقي ــة البل ــدول األعضــاء املشــاركة يف بعث ــأذن لل املتحــدة، في
والدول الـيت تقـدم الـدعم السـوقي هلـا بـأن تكفـل أمـن أفرادهـا وحريـة           

  حركتهم؛
أعـاله   ٦أن ينتهي اإلذن املشار إليه يف الفقـرة   يقرر  - ٧  

  ؛١٩٩٨نيسان/أبريل  ١٥يف 
إىل أنــه ســيجري حتمــل نفقــات بعثــة البلــدان   يشــري  - ٨  

مـن   ١١األفريقية والدعم السوقي هلا علـى أسـاس طـوعي وفقـا للمـادة      
واليـــة البعثـــة ويشـــجع الـــدول األعضـــاء علـــى املســـامهة يف الصـــندوق 

  االستئماين جلمهورية أفريقيا الوسطى؛
  جيم

أن ينشـــئ بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة  يقـــرر  - ٩  
ــا  ــارا مــن  أفريقي . ويقــرر أيضــا  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٥الوســطى اعتب

  فردا؛ ١ ٣٥٠يتجاوز العنصر العسكري هلذه البعثة   أال
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ــرر  - ١٠   ــع      يق ــة، م ــة التالي ــة املبدئي ــة الوالي أن تســند للبعث
مراعــــــاة توصــــــيات األمــــــني العــــــام الــــــواردة يف تقريــــــره املــــــؤرخ 

  :١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٣
األمــــن واالســــتقرار املســــاعدة يف صــــون وتعزيــــز   (أ)  

  ذلك حرية احلركة، يف بانغي واملناطق املتامخة للمدينة مباشرة؛  يف مبا
ــة علـــى     (ب)   ــاعدة قـــوات األمـــن الـــوطين يف احملافظـ مسـ

  القانون والنظام ويف محاية املنشآت الرئيسية يف بانغي؛
اليت تسترد أثناء عملية  اإلشراف على مجع األسلحة  (ج)  

  زينها ورصد التصرف النهائي فيها؛نزع السالح ومراقبة خت
ــة حتــركهم       (د)   ــراد األمــم املتحــدة وحري ــة أمــن أف كفال

  ؛وسالمة وأمن ممتلكات األمم املتحدة
املساعدة يف التنسيق مع اجلهود الدولية األخـرى يف    (هـ)  

برنامج قصري األجل ملدريب الشرطة ويف اجلهـود األخـرى املبذولـة لبنـاء     
ــة،   ــدرات الشــرطة الوطني ــادة تنظــيم الشــرطة    ق وإســداء املشــورة يف إع

  الوطنية وقوات الشرطة اخلاصة؛
ــهيئات       (و)   ــتقين للـ ــدعم الـ ــدمي الـ ــورة وتقـ ــداء املشـ إسـ

االنتخابيـــة الوطنيـــة فيمـــا يتعلـــق بقـــانون االنتخابـــات وخطـــط إجـــراء  
ــريعية املقــــررة يف آب/أغســــطس   ــبتمرب  -االنتخابــــات التشــ أيلول/ســ

  ؛١٩٩٨
م أن يتخـذ التـدابري الالزمـة لكفالـة     ألمني العال يأذن  - ١١  

مـن   ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ١٥النشر الكامل لبعثة األمم املتحدة حبلـول  
أجل االضطالع بواليتها، ولضـمان االنتقـال السـلس بـني بعثـة البلـدان       

  األفريقية وبعثة األمم املتحدة؛
أن يكون إنشاء بعثة األمم املتحدة لفترة أوليـة   يقرر  - ١٢  
، ويعـرب عـن اعتزامـه    ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ١٥أشهر حىت  مدهتا ثالثة

أن يبت يف متديد البعثة على أساس التقرير الـذي سـيقدمه األمـني العـام     
  أدناه؛ ١٥عمال بالفقرة 

أنه قد يلزم أن تتخذ البعثـة إجـراءات لكفالـة     يؤكد  - ١٣  
  أمن وحرية حركة أفرادها لالضطالع بواليتها؛

العـــام ملمثلـــه اخلـــاص يف    يرحـــب بتعـــيني األمـــني      - ١٤  
  مجهورية أفريقيا الوسطى ضمن البعثة:

ــى إجــراء اإلصــالحات      (أ)   للمســاعدة يف التشــجيع عل
  الالزمة لتحقيق املصاحلة الوطنية واألمن واالستقرار يف البلد؛

  لرئاسة البعثة؛  (ب)  
لتــويل الســلطة الكاملــة علــى مجيــع أنشــطة األمــم         (ج)  

  الوسطى، دعما لوالية البعثة؛املتحدة يف مجهورية أفريقيا 

ــة       (د)   ــني احلكوم ــدة والوســاطة ب ــوفري املســاعي احلمي لت
  واألحزاب السياسية؛

إلســداء املشــورة وتيســري تقــدمي املســاعدة الفنيــة يف     (هـ)  
  جمايل احلكم اجليد وسيادة القانون؛

يف ذلـك   للتعاون مع الشركاء الدوليني اآلخرين، مبا  (و)  
وليــة، هبــدف دعــم األنشــطة الراميــة إىل إرســاء      املؤسســات املاليــة الد 

  األسس للسلم الدائم والتعمري والتنمية على الصعيد الوطين؛
لتشــجيع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا علـــى    (ز)  

ــا الوســطى، وخباصــة يف اجملــاالت      ــة أفريقي ــدمي املســاعدة إىل مجهوري تق
  املشار إليها يف تقرير األمني العام؛

األمني العـام أن يبقـي جملـس األمـن علـى      إىل  يطلب  - ١٥  
علــــــم بصــــــفة منتظمــــــة وأن يقــــــدم تقريــــــرا إىل اجمللــــــس حبلــــــول   

بشــأن تنفيــذ واليــة البعثــة والتطــورات يف      ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٠
مجهورية أفريقيا الوسطى والتقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ االلتزامـات املعـرب       

ــاير  ٨عنــها يف الرســالة املؤرخــة   واملوجهــة إىل  ١٩٩٨كــانون الثاين/ين
األمني العام من رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى وتنفيذ اتفاقـات بـانغي   
وميثــاق املصــاحلة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك االلتزامــات املتصــلة بضــمان        

  االنتعاش االقتصادي للبلد؛
ــره    يطلــب  - ١٦   ــام أن يقــدم يف تقري أيضــا إىل األمــني الع

ت بشــأن التقــدم الــذي حتــرزه أعــاله معلومــا ١٥املشــار إليــه يف الفقــرة 
حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى يف اعتمــاد قــانون انتخــايب وحتديــد   
ــراء        ــريعية ووضــع خطــط حمــددة إلج ــات التش ــراء االنتخاب ــد إلج موع
ــدور املقبــل لألمــم      االنتخابــات التشــريعية، وأن يقــدم توصــيات عــن ال

  املتحدة يف عملية االنتخابات التشريعية؛
ألعضاء على االستجابة للطلب املقـدم  الدول ا حيث  - ١٧  

إليها من األمني العام للمسامهة بـاألفراد واملعـدات واملـوارد األخـرى يف     
  البعثة من أجل تيسري نشرها يف وقت مبكر؛

ــق  - ١٨   ــاء صــندوق       يواف ــني العــام إنش ــى اعتــزام األم عل
اســتئماين لــتمكني الــدول األعضــاء مــن تقــدمي التربعــات لــدعم أنشــطة   

املساعدة يف متويل البعثة، وحيـث الـدول األعضـاء علـى املسـامهة      البعثة و
  يف الصندوق؛

ــا الوســطى أن    يطلــب  - ١٩   ــة أفريقي ــة مجهوري إىل حكوم
نيسـان/أبريل   ٢٥تربم اتفاقا بشأن مركز القوات مـع األمـني العـام قبـل     

، ويشري إىل أنه ريثما يربم هذا االتفاق، ينبغي أن يطبق بصـورة  ١٩٩٨
تشـــرين  ٩اق النمـــوذجي بشـــأن مركـــز القـــوات املـــؤرخ مؤقتـــة االتفـــ

  ؛١٩٩٠األول/أكتوبر 
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢٠  
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ــود         ــد التصــويت، فأشــاد جبه ــابون بع ــل غ ــم ممث وتكل
ــات       ــذ اتفاق ــة لرصــد تنفي ــدان األفريقي ــة البل ــام وبعث األمــني الع

مــــن بــــانغي وفرنســــا وجلنــــة الوســــاطة الدوليــــة يف التقليــــل  
االضطرابات يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وأفاد بأن حكومـة  

املتمثلـة   “مينوركـا ”بلده تؤيد متاما األهداف املسندة إىل بعثة 
ــدقيق       ــار الـ ــمن اإلطـ ــة ضـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ ــز عمليـ يف تعزيـ
التفاقــات بــانغي، وهتيئــة الظــروف الالزمــة إلجــراء انتخابــات  

وبالتعـاون الوثيـق بـني     تشريعية مستقبال يف مناخ من الشـفافية 
واملبادرات اإلقليمية، وخاصة مبـادرات جلنـة    “مينوركا”بعثة 

ــانغي     ــات بـ ــة اتفاقـ ــة ملتابعـ ــة الدوليـ ــة واللجنـ ــاطة الدوليـ الوسـ
  .)٤٤(ومنظمة الوحدة األفريقية

ــدان        ــة البل ــالرغم مــن أن بعث ــه ب ــا أن وذكــر ممثــل غامبي
ــة يف مج     ــة األمني ــة فعلــت الكــثري لتحســني احلال ــة األفريقي هوري

ــا الوســـطى، ال ــال إن    أفريقيـ ــة خطـــرية. وقـ ــزال تلـــك احلالـ تـ
األحكام الرئيسية الواردة يف هذا القرار، ومن بينها إنشاء قـوة  
ــندوق     ــامهة يف الصـ ــدول إىل املسـ ــوة الـ ــالم، ودعـ ــظ السـ حلفـ
االســتئماين، ودعــوة املنظمــات الدوليــة إىل املســاعدة يف تنميــة 

الصراع، والطلـب املوّجـه    مجهورية أفريقيا الوسطى بعد انتهاء
إىل الدول األعضـاء لتسـاهم يف مـوارد بعثـة األمـم املتحـدة يف       
مجهورية أفريقيا الوسطى وإىل األمـني العـام لتقـدم تقريـرا عـن      
التقدم الذي حترزه مجهورية أفريقيا الوسـطى يف وضـع خطـط    
لالنتخابات التشريعية، تشـكل خطـوات يف االجتـاه الصـحيح،     

  .)٤٥(القراروهلذا أيد وفده 
  

(اجللســـة  ١٩٩٨متوز/يوليــه   ١٤املقــرر املــؤرخ     
  )١٩٩٨( ١١٨٢): القرار ٣٩٠٥

ــة    ــودة يف  ٣٩٠٥يف اجللســــ ــه  ١٤املعقــــ متوز/يوليــــ
، ووفقــا للتفــاهم الــذي مت التوصــل إليــه يف مشــاورات  ١٩٩٨

__________ 

  .١٦ و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٤(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

اجمللــس الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر 
املقــدم عمــال  ١٩٩٨يونيــه حزيران/ ١٩األمــني العــام املــؤرخ 

. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، )٤٦()١٩٩٨( ١١٥٩بــالقرار 
ــرئيس (االحتــاد الروســي)، مبوافقــة اجمللــس، دعــوة إىل     وجــه ال
ممثل مجهورية أفريقيا الوسطى، بناء على طلبـه، للمشـاركة يف   

  املناقشة دون أن يكون له احلق يف التصويت.
منذ نقـل السـلطة مـن    وقال األمني العام يف تقريره إنه   

بعثــة البلــدان األفريقيــة لرصــد تنفيــذ اتفاقــات بــانغي إىل بعثــة    
األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى (مينوركــا) يف      

ــان/أبريل  ١٥ ــدة يف   ١٩٩٨نيسـ ــم املتحـ ــة األمـ ، جنحـــت بعثـ
مجهورية أفريقيـا الوسـطى يف احملافظـة علـى األمـن واالسـتقرار       

اخلــاص يعمــل بنشــاط علــى تعزيــز   يف بــانغي، ومــا فتــئ ممثلــه  
اإلصــــالحات الالزمــــة لتحقيــــق املصــــاحلة الوطنيــــة الدائمــــة 
ــة      ــع األطــراف يف مجهوري ــأن مجي ــاد ب ــة. وأف والســالمة والتنمي
ــة األمــم        ــت بنشــر بعث ــدان املنطقــة رحب ــا الوســطى وبل أفريقي
املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وبأنه من املسلَّم به علـى  

شــاءها قــد ســاهم يف صــون الســلم واألمــن  نطــاق واســع أن إن
ــه مت حتقيــق بعــض التقــدم يف     ــدوليني يف املنطقــة. وأوضــح أن ال

. بيـد  )٤٧(تنفيذ اإلصالحات الرئيسـية املبنيـة يف تقريـره السـابق    
يــزال يــتعني القيــام بــإجراءات عاجلــة يف اجملــاالت ذات   أنــه ال

 األولوية التالية: إعـادة تشـكيل قـوات الـدفاع وقـوات األمـن؛      
وإجــراء انتخابــات تشــريعية حــرة ونزيهــة؛ وحتقيــق االنتعــاش    
االقتصادي واالجتماعي. ودعا األمني العام املاحنني التقليـديني  
والــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة إىل تقــدمي املســاعدة      
الضرورية. وأفاد بأنـه لـن يكـون بوسـعه وضـع توصـيات عـن        

ــم املتحــدة يف     ــه األم ــذي ميكــن أن تؤدي ــدور ال  املســتقبل يف ال
عملية االنتخابـات إال بعـد تلبيـة حـد أدىن مـن املتطلبـات الـيت        

__________ 

  )٤٦(  S/1998/540.  
  )٤٧(  S/1998/148 و Add.1.  
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تشمل إبرام اتفاق مع مؤسسات بريتون وودز، ووضـع خطـة   
ــة،     ــة الراهنـ ــالنظر إىل احلالـ ــات. وبـ ــلة لالنتخابـ ــة مفصـ تنفيذيـ
ــم املتحــدة يف        ــة األم ــة بعث ــن بتمديــد والي ــس األم أوصــى جمل

ــا الوســطى حــىت    ــة أفريقي ، ١٩٩٨يلول/ســبتمرب أ ١٥مجهوري
وأشــار إىل أنــه إذا انتــهت االســتعدادات الالزمــة لالنتخابــات   
ــه ســيكون علــى اســتعداد لتقــدمي توصــيات مفصــلة بشــأن     فإن

  إمكانية اشتراك األمم املتحدة قبل انتهاء فترة الوالية.
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

ــاء مشـــ   ــد يف أثنـ ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ اورات اجمللـــس مشـــروع قـ
ــرار للتصــويت    )٤٨(الســابقة ــك، طــرح مشــروح الق ــد ذل . وبع

ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١١٨٢واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،إن جملس األمن  
ــه  إذ يؤكــــد مــــن جديــــد    ) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٥قراراتــ

ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٦ و ،١٩٩٧آب/أغســـــطس  ٦ ــرين  ٦) املـــ تشـــ
ــاين/نوفمرب  ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٢ ، و١٩٩٧الثــ ــباط/فرباير  ٥) املــ شــ

 ،١٩٩٨آذار/مـــــــــارس  ١٦) املـــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٥ و ،١٩٩٨
  ،١٩٩٨آذار/مارس  ٢٧) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٩  و

ــؤرخ     وإذ يرحــب   ــام امل ــن الع ــر األم ــه  ١٩بتقري حزيران/يوني
  ، وإذ يالحظ التوصيات الواردة فيه،  ١٩٩٨

ة مع االرتياح نشر بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـ  وإذ يالحظ  
  أفريقيا الوسطى بصورة سريعة وفعالة،

تـدعيم   إىل على أمهية االستقرار اإلقليمي واحلاجـة  وإذ يشدد  
التقــدم احملــرز حــىت اآلن، وخباصــة مســاعدة شــعب مجهوريــة أفريقيــا       
الوسـطى علـى تـدعيم عمليـة املصـاحلة الوطنيـة واملسـاعدة علـى اإلبقــاء         

  بات حرة ونزيهة،على بيئة آمنة ومستقرة تفضي إىل إجراء انتخا
بافتتــاح أعمــال جلنــة االنتخابــات برئاســة رئــيس   وإذ يرحــب  

حمايد ومسـتقل وإذ يشـدد علـى احلاجـة إىل تعـاون مجيـع املـوقعني علـى         
  اتفاقيات بانغي لكفالة التشغيل الفعال للجنة،

من جديد ضـرورة قيـام سـلطات مجهوريـة أفريقيـا       وإذ يكرر  
ة لتنفيـذ اإلصـالحات السياسـية    الوسطى مبواصلة اختاذ خطوات ملموس

ــى   ــة عل ــة واألمني ــر    واالقتصــادية واالجتماعي ــه يف تقري النحــو املشــار إلي
__________ 

  )٤٨(  S/1998/637.  

والوفـــاء بااللتزامـــات  ١٩٩٨شـــباط/فرباير  ٢٣األمـــني العـــام املـــؤرخ 
واملوجهة  ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٨املعرب عنها يف الرسالة املؤرخة 

ــة أفريق     ــني العــام مــن رئــيس مجهوري يــا الوســطى مبــا يف ذلــك    إىل األم
  استمرار التعاون مع املؤسسات املالية الدولية.

متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة       يقرر   - ١  
  ؛١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٥أفريقيا الوسطى لغاية 

حبكومة مجهورية أفريقيا الوسطى أن تعتمـد،  يهيب   - ٢  
وات املسـلحة جلمهوريـة   يف أقرب وقت ممكن، خطة إلعادة تشكيل الق

أفريقيا الوسطى بصورة فعالة استنادا إىل املقترحات اليت قدمتـها اللجنـة   
  املعنية بإعادة تشكيل قوات الدفاع واألمن؛

اجملتمـــع الـــدويل علـــى تقـــدمي دعمـــه إلعـــادة   حيـــث  - ٣  
ــوة       ــك ق ــا يف ذل ــا الوســطى، مب ــة أفريقي ــن جلمهوري ــوات األم تشــكيل ق

ساعدة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، ويسـلِّم     الدرك، من خالل برامج امل
ــة يف      ــة يف تقــدمي املشــورة واملســاعدة التقني ــه البعث بالــدور الــذي تقــوم ب
اخلطوات األولية إلعادة تشـكيل قـوات األمـن هـذه، ويف هـذا الصـدد،       

  يف تنسيق وتوجيه الدعم الدويل لتحقيق هذه الغاية؛
يتها، ببعثات أن البعثة قد تضطلع، تنفيذا لوال يدرك  - ٤  

اسـتطالعية لفتـرات حمــدودة خـارج بــانغي، ومبهـام أخــرى تتعلـق بــأمن      
  )؛١٩٩٨( ١١٥٩من القرار  ١٠موظفي األمم املتحدة وفقا للفقرة 

بسلطات مجهورية أفريقيا الوسطى أن تعتمد  يهيب  - ٥  
على وجه السرعة خطـة عمليـة لتنظـيم االنتخابـات التشـريعية، ومـن مث       

ــة أن جتــري الترتيبــات لتقــدمي   يتســىن لألمــم امل تحــدة واملنظمــات الدولي
  املساعدة الالزمة؛

البعثة علـى أن تواصـل التشـاور مـع برنـامج       يشجع  - ٦  
األمم املتحدة اإلمنائي بشأن تقدمي املشـورة واملسـاعدة التقنيـة إىل مجيـع     
اهليئات االنتخابية ذات الصـلة، وحيـث األمـني العـام علـى أن يقـدم، يف       

ممكن، توصيات بشأن املساعدة اليت تقدمها األمـم املتحـدة   أقرب وقت 
  يف عملية االنتخابات التشريعية؛

ــدم املســاعدات     حيــث  - ٧   ــى أن تق ــدول األعضــاء عل ال
  التقنية واملالية والسوقية املطلوبة من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة؛

ــا الـــدول األعضـــاء علـــى دعـــم جهـــود    حيـــث  - ٨   أيضـ
يقيـا الوسـطى يف التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة      سلطات مجهوريـة أفر 

للبلد ويشجع، بصفة خاصة، املؤسسات املالية الدولية على التعاون مـع  
  مجهورية أفريقيا الوسطى يف هذا الصدد؛

إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جملــس األمــن   يطلــب  - ٩  
ــول  ــبتمرب  ٢٥حبلـ ــر ١٩٩٨أيلول/سـ ــة     اتقريـ ــة البعثـ ــذ واليـ ــن تنفيـ عـ

يستجد من تطورات يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وعـن التقـدم      اوعم
كـانون   ٨احملرز يف تنفيذ االلتزامـات املعـرب عنـها يف الرسـالة املؤرخـة      
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واملوجهــة إىل األمــني العــام مــن رئــيس مجهوريــة        ١٩٩٨الثاين/ينــاير 
أفريقيــا الوســطى وعــن تنفيــذ اتفاقــات بــانغي وميثــاق املصــاحلة الوطنيــة 

االلتزامـات املتصـلة بكفالـة حتقيـق االنتعـاش االقتصـادي يف       يف ذلـك   مبا
    البلد؛

  تقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٠  
تكلم ممثل مجهورية أفريقيا الوسـطى بعـد التصـويت،    و  

فأشار إىل أن الفضل الكبري يف احلفـاظ علـى السـالم واألمـن يف     
املتحـدة يف  إىل وزع بعثـة األمـم    دمجهورية أفريقيا الوسطى يعو

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، الــيت ســجلت رقمــا قياســيا بالنســبة 
ألي عملية حلفظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة، وشـكر األمـني       

ة البعثـة لكـي تشـمل    أن توسـيع واليـ  العام على جهوده. وذكـر  
ن من الشعور باألثر املفيد لوجودها يف مجيـع  مكِّالبلد بأسره سي

ل باسـتعادة السـالم واألمـن والتنميـة     أرجاء البلد، ومـن مث يعجـ  
بــذلت  الــوطين. وأبلــغ اجمللــس بــأن حكومــة بلــده علــى الصــعيد

يف وسعها لتكفل الوفـاء بالتزامهـا بإنشـاء نظـام للحكـم       ما كل
يتســـم بالشـــفافية وخاضـــع للمســـاءلة وأهنـــا اختـــذت خطـــوات 

ــوزارات، ال  ســيما تلــك املســؤولة عــن   لتحســني أداء خمتلــف ال
يــة االقتصــادية. وأعــرب عــن أملــه يف أن تشــجع      املاليــة والتنم
وودز تلك اجلهود. وأوضح أن حكومة بلده ريتون بمؤسسات 
العزم على التعاون التـام مـع اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة       عاقدت

واملختلطة ومع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
فحســب يهــم مجهوريــة أفريقيــا الوســطى   وأن عمــل اجمللــس ال

وإمنا منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية بأسـرها الـيت حتتـاج إىل    
فترة استقرار وسالم حىت يتسىن لنا اإلسهام على حنـو كامـل يف   

  .)٤٩(تنمية القارة األفريقية
  

 ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٨( ١٢٠١): القرار ٣٩٣٥ (اجللسة

شـرين األول/أكتـوبر   ، املعقودة يف ت٣٩٣٥يف اجللسة   
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

__________ 

  )٤٩(  S/PV.3905 ٣و  ٢، الصفحتان.  

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
التقرير الثاين لألمني العام عن بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة    

ــؤرخ   ــا الوســطى امل واملقــدم  ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢١أفريقي
ــالقرار   ــال بـ ــدول   . وب)٥٠()١٩٩٨( ١١٨٢عمـ ــرار جـ ــد إقـ عـ

األعمال، دعا الرئيس (اململكة املتحدة)، مبوافقة اجمللـس، ممثـل   
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، بنــاء علــى طلبــه، إىل املشــاركة يف 

  املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
وقـــال األمـــني العـــام يف تقريـــره أن ســـلطات أفريقيـــا    

حضــــريية الوســــطى أحــــرزت تقــــدما كــــبريا يف األعمــــال الت 
. بيــد أن ١٩٩٨لالنتخابـات التشــريعية الــيت سـتجري يف عــام   

األنشطة التنفيذية االنتخابية للجنة كانـت متخلفـة بقـدر كـبري     
ــأخري       ــه ســيتعني ت ــة أن ــد أعلنــت اللجن ــزمين وق عــن جــدوهلا ال
االنتخابات. وستحدد اللجنـة تارخيـا جديـدا لالنتخابـات بعـد      

ــتم  إمتــام بعــض اخلطــوات التحضــريية الرئيســي   ة، ومبجــرد أن ي
ــه يف        ــم املتحــدة أن تؤدي ــن األم ــر م ــذي ينتظ ــدور ال ــد ال حتدي
العملية االنتخابية. وأفاد بأنه ال ميكن ألي مساعدة ُيقتـرح أن  
ــة،       ــة لعمــل اللجن ــم املتحــدة إال أن تكــون مكمل ــدمها األم تق
ــدابري       ــة الت ــة االنتخابي ــن الضــروري أن تتخــذ اللجن ــذلك م ول

واد االنتخابيـــة إىل مجيـــع مراكـــز الالزمـــة لكفالـــة إيصـــال املـــ 
االقتراح واسترجاعها منـها يف التوقيـت السـليم. وشـدد أيضـا      
على أن سلطات أفريقيا الوسطى ستكون مسؤولة عـن حفـظ   
القانون والنظام يف مجيع أحناء البلد خالل عمليـة االنتخابـات.   
وفيما يتعلق باملراقبة الدولية املقترحة لالنتخابات، أبلغ األمـني  

لعام اجمللـس بـأن مراقبـة العمليـة االنتخابيـة يف بـانغي واملواقـع        ا
يف املائـة مـن مجيـع     ٢٥الستة املختارة ستشمل ما ال يقل عـن  

مراكز االقتراع مما سيمكِّن ممثله اخلاص مـن أن يصـدر تقييمـا    
ــا مت مـــؤخرا مـــن إبـــرام اتفـــاق مـــع     عامـــا للنتـــائج. ورغـــم مـ

ــون  ــة ال تــ   مؤسســات بريت ــإن احلال زال هشــة وجنــاح  وودز، ف
__________ 

  )٥٠(  S/1998/783  وAdd.1.  
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ــة الســالم.      ــز عملي ــى تعزي ــات ضــرورة للمســاعدة عل االنتخاب
ومــن مث، أوصــى األمــني العــام بــأن يوافــق جملــس األمــن علــى   

بتقدمي األمم املتحـدة للمسـاعدة يف العمليـة     املقترحات املتعلقة
يف ذلك إعادة نشر القـوات التابعـة لبعثـة األمـم      االنتخابية، مبا

  ريقيا الوسطى يف املقاطعات.املتحدة يف مجهورية أف
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

ــاورات اجمللـــس     ــاء مشـ ــد يف أثنـ ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ مشـــروع قـ
. وبعــد ذلــك طــرح مشــروع القــرار للتصــويت      )٥١(الســابقة

) ويف مــا ١٩٩٨( ١٢٠١واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار    
  يلي نصه:
  ،إن جملس األمن  
ـــ    ــه  دإذ يؤكــــد مــــن جديـ ) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٥قراراتــ

ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٦ و ،١٩٩٧آب/أغســـــطس  ٦ ــرين  ٦) املـــ تشـــ
ــاين/نوفمرب  ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٢ ، و١٩٩٧الثــ ــباط/فرباير  ٥) املــ شــ

 ،١٩٩٨آذار/مـــــــــارس  ١٦) املـــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٥ و ،١٩٩٨
 ١١٨٢و  ١٩٩٨آذار/مـــــــــارس  ٢٧) املـــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٩ و
  ،١٩٩٨متوز/يوليه  ١٤) املؤرخ ١٩٩٨(

ــؤرخ    وإذ يرحــب   ــام امل ــن الع ــر األم  أغســطس/آب ٢١بتقري
  ، وإذ يالحظ التوصيات الواردة فيه،١٩٩٨

ــانغي وميثــاق      وإذ يشــدد    ــات ب ــذ التــام التفاق ــى أن التنفي عل
ــة      ــة يف مجهوري ــة أمــر أساســي للســلم واملصــاحلة الوطني املصــاحلة الوطني
ــة    ــه حكومـ ــام الـــذي أحرزتـ ــدم اهلـ ــدرك التقـ ــطى، وإذ يـ ــا الوسـ  أفريقيـ
مجهورية أفريقيا الوسطى يف تنفيذ اتفاقات بانغي والبـدء يف إصـالحات   

  سياسية واقتصادية رئيسية،
إىل أمهيــة االســتقرار اإلقليمــي واحلاجــة إىل تــدعيم  وإذ يشــري  

التقــدم احملــرز حــىت اآلن، وخباصــة مســاعدة شــعب مجهوريــة أفريقيــا       
لـى احلفـاظ   الوسطى على تـدعيم عمليـة املصـاحلة الوطنيـة واملسـاعدة ع     

  على بيئة آمنة ومستقرة مفضية إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهة،
ــد   ــطى     وإذ يؤكـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــلطات مجهوريـ ــى أن سـ علـ

ــة االنتخابيــة املختلطــة واملســتقلة مســؤولة عــن تنظــيم وإجــراء        واللجن
  االنتخابات التشريعية،

مـــع االرتيـــاح اعتمـــاد خطـــة عمليـــة لتنظـــيم       وإذ يالحـــظ  
التشــريعية مــن قبـــل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واللجنـــة      االنتخابــات  

__________ 

  )٥١(  S/1998/948 

االنتخابية املختلطة واملستقلة، وإذا يرحب بالتربعات املعلنة من املـاحنني  
  لدعم العملية االنتخابية،

ــدرك   ــامج األمــم      وإذ ي ــه بالفعــل برن ــذي قدم ــدعم ال ــة ال أمهي
طى إىل املتحدة اإلمنـائي وبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـ       

  اللجنة االنتخابية املختلطة واملستقلة للتحضري لالنتخابات،
مبا أعلنته سلطات مجهورية أفريقيا الوسـطى   يرحب  - ١  

واللجنة االنتخابية املختلطة واملستقلة عن إجـراء انتخابـات تشـريعية يف    
  ؛١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٣تشرين الثاين/نوفمرب و  ٢٢

ة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف   أن تشـــمل واليـــ  يقـــرر  - ٢  
مجهورية أفريقيا الوسطى دعم إجراء انتخابات تشريعية كمـا هـو مـبني    

آب/أغســـطس  ٢١يف الفـــرع ثالثـــا مـــن تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  
  ، وخباصة ما يلي:١٩٩٨

ــارة      (أ)   ــع خمت ــة إىل مواق ــدات االنتخابي ــواد واملع نقــل امل
يب االنتخابــات التــابعني وإىل احملافظــات الفرعيــة، فضــال عــن نقــل مــراق  

  لألمم املتحدة من املواقع االنتخابية وإليها؛
إجـــراء مراقبـــة دوليـــة حمـــدودة، ولكـــن موثوقـــة،        (ب)  

  للجولتني األوىل والثانية من االنتخابات التشريعية؛
كفالة أمن املواد واملعدات االنتخابية أثناء نقلـها إىل    (ج)  

  مراقيب االنتخابات الدوليني؛املواقع املختارة وفيها، فضال عن أمن 
مـــن  ٢٥علـــى التوصـــية الـــواردة يف الفقـــرة يوافـــق   - ٣  

تقريـــر األمـــني العـــام بشـــأن تـــوفري األمـــن خـــالل عمليـــة االنتخابـــات   
التشــريعية، آخــذا يف االعتبـــار ضــرورة ضـــمان االســتقرار واألمـــن يف     
 بانغي، وحسب تقدير التكلفة املرتبط هبذه التوصية والـواردة يف إضـافة  

  ذلك التقرير؛
بإنشاء جلنة مشتركة بـني حكومـة مجهوريـة     يرحب  - ٤  

أفريقيا الوسطى والبعثة لتناول مسألة إعادة تشكيل القوات املسـلحة يف  
أفريقيـا الوســطى، ويكـرر طلبــه إىل حكومـة مجهوريــة أفريقيـا الوســطى     
اعتماد خطـة يف أقـرب وقـت ممكـن، إلعـادة تشـكيل القـوات املسـلحة         

  ؛على حنو فعال
ــدد يصـــل إىل   يرحـــب  - ٥   ــر عـ ــديا مـــن  ١٥٠بنشـ جنـ

ــون     ــارة يعملـ ــع املختـ ــا الوســـطى إىل املواقـ ــلحة يف أفريقيـ ــوات املسـ القـ
  مبوجب قواعد االشتباك اخلاصة باألمم املتحدة والسارية على البعثة؛

ــا الوســطى تقــدمي    يهيــب  - ٦   ــة أفريقي بســلطات مجهوري
ــة،    ــدابري األمني ــا الت ــا فيه ــة مب ــن    املســاعدة الالزم ــيت مــن شــأهنا أن متكِّ ال

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واللجنــة االنتخابيــة املختلطــة واملســتقلة مــن   
  التحضري لالنتخابات التشريعية بشكل مناسب وحر؛
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مجيـع األطـراف يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       حيث  - ٧  
علـــى حتمـــل مســــؤولياهتا بشـــكل كامــــل يف االنتخابـــات التشــــريعية     

ة تعــزز العمليــة الدميقراطيــة وتســهم يف املصــاحلة واملشــاركة فيهــا بطريقــ
  الوطنية؛

الــدول األعضــاء علــى تقــدمي املســاعدة التقنيــة  حيــث  - ٨  
  واملالية والسوقية املطلوبة لتنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة.

ــرر  - ٩   ــة     يقــ ــة لغايــ ــة البعثــ ــد واليــ ــباط/ ٢٨متديــ   شــ
  ؛١٩٩٩فرباير 

ــام أن ي يطلـــب  - ١٠   ــن  إىل األمـــني العـ ــع جملـــس األمـ طلـ
 ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ٢٠بانتظام على احلالة وأن يقدم حبلول 

) عــن تنفيــذ واليــة البعثــة، ١٩٩٨( ١١٨٢التقريــر املطلــوب يف القــرار 
وعــن التطــورات يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وعــن التقــدم احملــرز يف  

ثاين/ينـاير  كـانون ال  ٨تنفيذ االلتزامات املعرب عنها يف الرسالة املؤرخة 
واملوجهة إىل األمني العام من رئيس مجهورية أفريقيا الوسـطى،   ١٩٩٨

وعـــن تنفيـــذ اتفاقـــات بـــانغي وميثـــاق املصـــاحلة الوطنيـــة مبـــا يف ذلـــك  
االلتزامات املتصلة بكفالة حتقيـق االنتعـاش االقتصـادي يف البلـد وإعـادة      

  تشكيل قوات األمن؛
موعـد ال يتجـاوز   عن اعتزامه إهنـاء البعثـة يف    يعرب  - ١١  

، مــع البــدء يف ختفيضــها يف موعــد ال يتجــاوز ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٨
، ويطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم ١٩٩٩كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٥

  أعاله؛ ١٠توصيات على هذا األساس يف تقريره املشار إليه يف الفقرة 
عن تقديره لألمني العام وممثله اخلاص وأفراد  يعرب  - ١٢  

ة جلهودهم مـن أجـل تعزيـز السـلم واملصـاحلة الوطنيـة يف مجهوريـة        البعث
  أفريقيا الوسطى؛

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  
  

 ١٩٩٩شــــــــباط/فرباير  ١٨املقــــــــرر املــــــــؤرخ   
   الرئيس): بيان من ٣٩٧٩  (اجللسة

ــة إىل  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٩برســالة مؤرخــة     موجه
ــن   ــس األمـ ــيس جملـ ــيس  )٥٢(رئـ ــال رئـ ــا  ، أحـ ــة أفريقيـ مجهوريـ

الوسطى، مشريا إىل أن تنفيذ ما بقي من اتفاقات بـانغي جيـب   
أن تواكبه العودة الرمسية إىل الشرعية الدستورية، وثـائق تشـري   
إىل أن الســـلطات احلكوميـــة الـــثالث تعمـــل بشـــكل طبيعـــي، 

__________ 

  )٥٢(  S/1999/132  .  

وتنطــوي علــى تفاصــيل عــن إنشــاء املكتــب املؤقــت والتقــدم    
  يكلي وغريها من اإلصالحات.  احملرز فيما يتعلق بالتكيف اهل

شــــباط/فرباير  ١٨املعقــــودة يف  ٣٩٧٩ويف اجللســــة   
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة، دعـــا الـــرئيس (كنـــدا)، مبوافقـــة 
اجمللس، ممثـل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، بنـاء علـى طلبـه، إىل        

  كون له احلق يف التصويت.  املشاركة يف املناقشة بدون أن ي
ــايل     ــان الت ــرئيس بالبي ــة  ويف اجللســة نفســها أدىل ال نياب

  :  )٥٣(عن اجمللس
ــوه بالرســالة املؤرخــة   إن جملــس األمــن،    شــباط/فرباير  ٩إذ ين
، املوجهة من رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى إىل رئـيس جملـس   ١٩٩٩

ــذي أعــرب عنــ      ــااللتزام ال ــاح ب ــيس األمــن، حيــيط علمــا مــع االرتي ه رئ
مجهورية أفريقيا الوسـطى بصـون السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       
من خالل احلوار والتشاور. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللـس مـن جديـد    
بقوة على أن التنفيذ الكامل التفاقـات بـانغي وميثـاق املصـاحلة الوطنيـة      
يعـــد عنصـــرا أساســـيا إلحـــالل الســـالم وحتقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة يف   

  ورية أفريقيا الوسطى.  مجه
ويطلب جملـس األمـن إىل حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         

ــذ اإلصــالحات السياســية      أن تســتمر يف اختــاذ خطــوات ملموســة لتنفي
ــر      ــه يف تقري ــى النحــو املشــار إلي ــة عل ــة واألمني واالقتصــادية واالجتماعي

، وأن تفــي بااللتزامــات ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٣األمــني العــام املــؤرخ 
 ١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير    ٨ملعــرب عنــها يف الرســالتني املــؤرختني     ا
واملـــوجهتني إىل األمـــني العـــام مـــن  ١٩٩٩كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٣ و

رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى. ويشري اجمللس إىل أن النجـاح والواليـة   
املقبلة واستمرار وجود بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى   

ســيما  مــور مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالوفــاء هبــذه االلتزامــات، وال  هــي أ
  االستئناف الفوري للحوار السياسي البناء. 

ــار الــيت قــد ختلفهــا        ويعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه إزاء اآلث
التــوترات السياســية الراهنــة علــى اســتقرار مؤسســات مجهوريــة أفريقيــا  

أن حكومـــة الوســطى وســـري العمــل فيهـــا. ويؤكــد مـــن جديــد علـــى     
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وزعماءهــا السياســيني وشــعبها يتحملــون       
ــة      ــة، واحلفــاظ علــى بيئ املســؤولية الرئيســية عــن حتقيــق املصــاحلة الوطني
مستقرة وآمنة، وإعادة بناء بلدهم. ويؤكد على أمهية اسـتمرار اجلهـود   
يف مجهورية أفريقيا الوسطى مـن أجـل إجيـاد تسـوية سـلمية ودميقراطيـة       

__________ 

  )٥٣(  S/PRST/1999/7  .  
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لمســائل املعلقــة املــثرية للــرتاع، وفقــا التفاقــات بــانغي. ويشــدد علــى    ل
وأحــزاب املعارضــة إىل التعــاون “ احلركــة الرئاســية”ضــرورة أن تبــادر 

الوثيق والعمل هبمة من أجل حتقيق التوافق السياسي الـذي ال غـىن عنـه    
  لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  

ضــري الســلس إلجــراء انتخابــات  ويــرى جملــس األمــن أن التح  
ــة والرتاهــة، والــيت جيــب اختــاذ اخلطــوات الالزمــة      رئاســية تتســم باحلري
بشــأهنا يف أقــرب وقــت ممكــن، يتطلــب درجــة معينــة مــن توافــق اآلراء   
السياسي وإقامة حوار حقيقي بني مجيـع األحـزاب التأسيسـية للجمعيـة     

املبين على توافـق   الوطنية، ويرى أيضا أن التحضري لالنتخابات الرئاسية
اآلراء ال ميكن إال أن يعزز شرعية رئيس اجلمهورية املقبـل، وأن يكفـل   
حتقيق سالم مدين دائم. ويؤيد كل التأييـد املمثـل اخلـاص لألمـني العـام      
يف ندائــه املوجــه إىل الزعمــاء السياســيني يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى   

مكن البلـد مـن املضـي    وسلطاهتا أن جيدوا حال لألزمة السياسية لكي يت
  قدما، ويرحب باجلهود املبذولة حاليا لبلوغ هذه الغاية. 

    وسيبقي جملس األمن املسألة قيد نظره.  
  

(اجللسـة   ١٩٩٩شـباط/فرباير   ٢٦املقرر املؤرخ   
  ) ١٩٩٩( ١٢٣٠): القرار ٣٩٨٤

ــة    ــودة يف ٣٩٨٤يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٦، املعقــ شــ
ــه يف مشــاورات  وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت ال   توصــل إلي

اجمللس السابقة، أدرج اجمللس التقريرين الثالث والرابـع لألمـني   
ــؤرخني   ــام املـ ــانون األول/ديســـمرب   ١٨العـ  ٢٩ و ١٩٩٨كـ

، علـــى التـــوايل، املقـــدمني عمـــال  ١٩٩٩كـــانون الثاين/ينـــاير 
. وبعــد )٥٤() ضــمن جــدول أعمالــه  ١٩٩٨( ١٢٠١بــالقرار 

(كنـدا)، مبوافقـة اجمللـس،    إقرار جدول األعمال، دعـا الـرئيس   
ممثلــي كــل مــن توغــو ومجهــوري أفريقيــا الوســطى والســنغال   
وكوت ديفوار وكينيا ومصر واليابـان، بنـاء علـى طلبـهم، إىل     
  املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت.  

وقــال األمــني العــام يف تقريــره الثالــث إن إنشــاء بعثــة     
ــم املتحــدة يف مجهوريــ   ة أفريقيــا الوســطى إجــراء حاســم    األم

لصون االسـتقرار ويسـمح بـإجراء انتخابـات تشـريعية ناجحـة       
حتت رقابة دولية فعالة. غري أن نتائج االنتخابات تشـري إىل أن  

__________ 

  )٥٤(  S/1998/1203 و Add.1 و  S/1999/98  .  

االنقسامات الشديدة ال تزال قائمة يف البلد وفقـا للتقسـيمات   
اإلثنيــة واإلقليميــة. وتتطلــب الفتــرة التاليــة لالنتخابــات رصــدا 

قرب. وإضافة إىل ذلك، جرى توجيه نداء قوي جـدا إىل  عن 
ــد خــالل الفتــرة        ــاء علــى مســاعدته للبل ــع الــدويل لإلبق اجملتم
املؤدية إىل االنتخابات الرئاسية وبـالنظر إىل املسـائل األساسـية    
ــه    ــر أنـ ــن، ذكـ ــة يف اإلصـــالحات، واالنتخابـــات واألمـ املتمثلـ

وثـوق هبـا   تزال هناك حاجة لوجـود قـوة عسـكرية حمايـدة م     ال
ومن مث دعا جملس األمن إىل النظر يف متديـد واليـة بعثـة األمـم     
املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى هبيكلـها القـائم وقوامهـا       
الكلي، مع إدخال التعديالت التالية على واليتـها: تتـوىل بعثـة    
ــاون مــع       ــة أفريقيــا الوســطى، بالتع ــم املتحــدة يف مجهوري األم

األخــرى املعنيــة، رصــد التطــورات يف كيانــات األمــم املتحــدة 
اجلمعية الوطنية عن قـرب وتقـدمي املشـورة والتـدريب احملـدود      
إلعــــادة تشــــكيل قــــوات األمــــن وتقــــدمي املســــاعدة التقنيــــة  
لالنتخابـــات الرئاســـية ومراقبتـــها. وســـيجري إهنـــاء البعثـــة يف 

يومــا بعــد إعــالن نتــائج االنتخابــات      ٦٠موعــد ال يتجــاوز  
نه يعتـزم أيضـا أن ينـاقش إمكانيـة اخلفـض      الرئاسية. وأضاف أ

التدرجيي للعنصر العسكري للبعثة، مبـا يتماشـى مـع التقـدم يف     
  وإعادة هيكلتها.   تدريب القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى

وقـــدم األمـــني العـــام يف تقريـــره الرابـــع إيضـــاحات        
والتزامات إضافية من قبل حكومة مجهورية جنوب أفريقيـا يف  

ــه الشخصــي.    ضــوء التطــورا  ت األخــرية حســبما أشــار مبعوث
ــا الوســطى      ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم وأكــد أن بعث
ــة دون      ــوب بشــدة، يف املنطق كانــت مصــدرا لالســتقرار املطل
الفرعيـــة، وأن انســـحاب البعثـــة ســـيؤدي إىل تعـــريض التقـــدم 
الــذي أحــرز حــىت اآلن للخطــر بشــدة. ومــن مث أكــد علــى        

على العنصر العسـكري للبعثـة بقوامـه    توصيته بوجوب اإلبقاء 
احلايل، ملسـاعدة احلكومـة يف التحضـري لالنتخابـات الرئاسـية.      
وأوصى، بغية تسهيل استمرار االستعراض الوثيـق للحالـة بـأن    
جملــس األمــن قــد يرغــب يف أن يقــرر التمديــد املبــدئي لواليــة   
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، ١٩٩٩آب/أغســطس  ٣١البعثــة لفتــرة ســتة أشــهر، حــىت     
لس مرة أخرى بعد ثالثة أشهر أن احلكومـة  وذلك إذا قرر اجمل

قــد أحــرزت تقــدما مقبــوال يف تنفيــذ اإلصــالحات الــواردة يف  
ــاير املوجهــة إىل األمــني   ٢٣الرســالة املؤرخــة  كــانون الثاين/ين

  .  )٥٥(العام من رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

ــدم مــ   ــرار مق ــابون وفرنســا   مشــروع ق ــو والســنغال وغ ن توغ
وكنــدا وكــوت ديفــوار وكينيــا ومصــر والواليــات املتحــدة       

  .  )٥٦(األمريكية واليابان
ويف اجللسة نفسها، وجـه الـرئيس أيضـا انتبـاه اجمللـس        

ــؤرختني   ــالتني مـ ــمرب   ٢٢إىل رسـ ــانون األول/ديسـ  ١٩٩٨كـ
، على التوايل، موجهتني مـن األمـني   ١٩٩٩شباط/فرباير  ٤ و

، حييل هبما رسـالة موجهـة إليـه مـن     )٥٧(إىل رئيس اجمللس العام
رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى يطلع فيها اجمللس علـى التقـدم   
احملرز فيما يتعلق باإلصالحات ويطلب متديد والية بعثة األمـم  
ــراء     ــطى إىل حــــني إجــ ــا الوســ ــة أفريقيــ ــدة يف مجهوريــ املتحــ

جملـس األمـن   االنتخابات الرئاسية، ورسالة موجهة إىل رئـيس  
من رئيس البنك الدويل يطلـع فيهـا اجمللـس علـى التقـدم احملـرز       
فيما يتعلق باالتفاقات بني مؤسسات بريتون وودز ومجهوريـة  
أفريقيا الوسطى ويعرب عن اعتقاده بأن انسحاب البعثة كمـا  
ــادي     ــيجعل إمكانـــات التحســـن االقتصـ ــا سـ ــرر حاليـ ــو مقـ هـ

انتباه اجمللـس إىل   واألمين تضعف كثريا. ووجه الرئيس كذلك
ــؤرختني   ــالتني مــــــــــــ ــباط/فرباير  ٩رســــــــــــ  ١٩٩٩شــــــــــــ

مـوجهتني إليـه مـن ممثـل مجهوريـة       ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٤ و
، رسالة مـن رئـيس   )٥٨(أفريقيا الوسطى حييل هبما، على التوايل

__________ 

  )٥٥(  S/1999/98  .املرفق ،  
  )٥٦(  S/1999/122  .  
  )٥٧(  S/1999/116 و  S/1999/121  .  
  )٥٨(  S/1999/132 و S/1999/200  .  

ــات      ــع فيهــا اجمللــس علــى جمري ــا الوســطى يطل ــة أفريقي مجهوري
ــن اجمل     ــا صــحفيا صــادرا ع ــية وبالغ ــس اإلصــالحات السياس ل

السياسي الوطين التابع حلركة حترير شعب أفريقيا الوسـطى يف  
مجهورية أفريقيا الوسطى، يطلب إىل جملس األمن متديد واليـة  

  البعثة إىل حني إجراء االنتخابات الرئاسية.  
وذكــــر ممثــــل فرنســــا، متحــــدثا قبــــل التصــــويت، أن البعثــــة 
ــراء      ــا وأن إج ــدما هام ــا تق ــا الوســطى حققت ــة أفريقي  ومجهوري
ــة     االنتخابــات التشــريعية بصــورة ناجحــة يشــكل أيضــا مرحل
هامــة يف إعــادة إنشــاء املؤسســات الوطنيــة، وأن تشــكيل أول   
وحدة معادة التشكيل من القوات املسـلحة واسـتمرار برنـامج    
التسريح املدعوم من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مهـا أيضـا      

ــا الوســ    ــة ســلطات أفريقي ــان مشــجعتان علــى رغب طى يف داللت
إعــادة تكــوين قواهتــا املســلحة. لكنــه أكــد أنــه ســيكون خطــأ   
فادحا االعتقاد أن جمـرد وجـود بعثـة األمـم املتحـدة مـن شـأنه        
بأن حيل مجيع املشاكل اليت جيب على البلد أن يعاجلهـا. أوال،  
ــن       ــؤولية ع ــا ألن املس ــزمن؛ وثاني ــدودة ال ــة حم ــة البعث ألن والي

ــل أ    ــود إىل أه ــة تع ــا الوســطى أنفســهم.   املصــاحلة الوطني فريقي
وأعرب عن اعتقاده بأنه من اجلوهري الوفاء بااللتزامـات الـيت   
تعهد هبا رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى. ونظرا ألن مسـتقبل  
والية البعثة ووجودها يف أفريقيا الوسطى يرتبط ارتباطا وثيقـا  
ــوظ يف      ــدم امللحـ ــتعرض التقـ ــات، سيسـ ــذه االلتزامـ ــذ هـ بتنفيـ

يوما كما حيدد مشروع القرار. وأعرب عـن   ٤٥تنفيذها كل 
اعتقاده أيضا بأن اختـاذ ذلـك القـرار ومتديـد واليـة بعثـة األمـم        
املتحــدة ســيتيح فرصــة ممتــازة للســلطات واألحــزاب السياســية 

  .  )٥٩(لكي حترز تقدما يف حوارها ويف املصاحلة الوطنية
وأشــار ممثــل غامبيـــا إىل أن مجيــع األطــراف املعنيـــة،       

ــة    وكــذلك البنــ  ــاء بعث ــى إبق ــدويل، وافقــت باإلمجــاع عل ك ال
األمم املتحدة. وذكـر أنـه لـوال وجـود البعثـة ملـا أمكـن حتقيـق         

__________ 

  )٥٩(  S/PV.3984  ٣و  ٢الصفحتان .  
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التقدم الذي أحرز حىت اآلن. وحيث أن احلالة العامة ال تـزال  
مضــطربة، ويزيــد مــن تفاقمهــا الصــراع الناشــب يف مجهوريــة   

قتناعـا  الكونغو الدميقراطية اجملاورة، فإن حكومة بلـده مقتنعـة ا  
راسخا بأنه من السابق ألوانه أن ُتنهى والية البعثـة. وبالتـايل،   
تتفــق مــع األمــني العــام يف توصــيته بتمديــد واليــة البعثــة حــىت   

  .  )٦٠(١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب   ١٥
ــاحل        ــوت لصـ ــدا ستصـ ــدا أن هولنـ ــل هولنـ ــر ممثـ وذكـ

ــهام       ــدها الراســخ لإلس ــن تأيي ــرب أوال ع ــرار لتع مشــروع الق
لبعثـــة يف العمليـــة السياســـية يف مجهوريـــة أفريقيـــا      اإلجيـــايب ل

الوســطى. وثانيــا لترحــب بــأن مشــروع القــرار يوحــد بطريقــة 
شاملة اجلوانـب األساسـية يف بنـاء السـالم والـتعمري. ويف هـذا       
النـــهج يكـــون مـــن األساســـي أن تواصـــل حكومـــة مجهوريـــة 
أفريقيــــا الوســــطى العمــــل الوثيــــق مــــع اجمللــــس االقتصــــادي 

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومؤسســات  واالجتمــاعي، 
بريتــون وودز. وقــال إن هولنــدا تتوقــع إمكانيــة اســتخالص      
دروس هامة من تنفيذ هذا النهج الشـامل يف مجهوريـة أفريقيـا    
الوســطى، مث تطبيــق تلــك الــدروس يف مكــان آخــر. ويف هــذا  
الصدد تتطلع حكومة بلـده إىل التقـارير املرحليـة لألمـني العـام      

  .  )٦١(م املتحدةلألم
ــل الصــني إن نشــوب الصــراعات تكــرر يف        ــال ممث وق

كثري من املناطق يف أفريقيـا، إال أن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     
ــات تشــريعية     حافظــت علــى اســتقرار نســيب، وأجــرت انتخاب
بشكل سلس. وهذا نتيجـة جلهـود وتعـاون حكومـة مجهوريـة      

د أن أفريقيـــا الوســـطى وشـــعبها وبعثـــة األمـــم املتحـــدة. وأكـــ
اتفاقــات بــانغي وميثــاق املصــاحلة الوطنيــة أســاس التوصــل إىل   
إحـــالل الســـالم واالســـتقرار يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى.  
وأعــرب عــن تأييــده التــام حلكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  

__________ 

  . ٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  
  . ٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  

وشـــــعبها يف إجـــــراء اإلصـــــالحات يف اجملـــــاالت السياســـــية  
دويل علـى  واالقتصادية واالجتماعية واألمنية. وحث اجملتمع لـ 

تقــدمي املســاعدات الالزمــة لــذلك. ويف نفــس الوقــت، أعــرب  
ــادة        ــذه اإلصــالحات، وخباصــة إع ــأن ه ــاده ب ــن اعتق أيضــا ع
هيكلة القوات املسلحة، من الشـؤون الداخليـة للبلـد، وينبغـي     
أال يتــدخل جملــس األمــن أكثــر ممــا جيــب يف ذلــك. وقــال إنــه   

ــل اخلــاص لألمــني      ــا مــن املمث ــل أن يتعــرف متام ــام، يف يأم الع
املشاورات املقبلة، على آراء احلكومة املضيفة وأن حيتـرم علـى   

 ١٦الوجه األكمل تلك اآلراء. وأخريا أكد على أمهية الفقـرة  
من مشروع القرار. وناشد اجملتمع الدويل أن يساعد مجهوريـة  
أفريقيــا الوســطى علــى حتقيــق التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة 

ــتدامة لكــــي تتوصــــل إ  ــتقرار  املســ ــالم واالســ ــاء الســ ىل إرســ
  .  )٦٢(احلقيقيني والدائمني

وذكر ممثل الواليات املتحدة األمريكيـة أن وفـد بلـده      
سيصوت لصاحل متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة      
ــق      ــة فيمــا يتعل ــالرغم مــن شــكوكه العميق ــا الوســطى، ب أفريقي

لنـهوض  بوترية اإلصالح واحلاجة إىل برامج تنسقها احلكومـة ل 
باحلالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف مجهوريـة أفريقيـا   
الوسطى، وفيما يتعلق بقدرهتا علـى الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب     
مشروع القرار هذا. ومع ذلك يدرك وفد بلـده ضـرورة عـدم    
التخلي عن عمليـات حفـظ السـالم يف أفريقيـا يف هـذا الوقـت       

رة، وكـذلك ضـرورة تعزيـز    الذي تزداد فيه الصراعات يف القا
الدميقراطية يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى. لكنـه ذكـر أن وفـد      
بلــده يوافــق علــى هــذا التمديــد يــراوده شــاغالن. األول، أنــه    
ينبغي حلكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أن تغتـنم هبمـة هـذه       
الفرصة اجلديدة إلجراء اإلصالحات اليت تؤدي إىل االسـتقرار  

يا، ينص مشروع القرار هذا بوضـوح علـى   طويل األجل. وثان
إهناء تواجد بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       

__________ 

  . ٤املرجع نفسه الصفحة   )٦٢(  
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تشــرين الثــاين/نوفمرب. وينبغــي جمللــس األمــن ولألمانــة    ١٥يف 
العامــة لألمــم املتحــدة أن يشــرعا اآلن يف العمــل علــى ضــمان  
ــاء الســالم     ــة لبن االنتقــال الســلس مــن حفــظ الســالم إىل عملي

ر تقييمها. وينبغي عدم التـأخر يف بـدء وضـع آليـة تكفـل      جي مل
استمرار إعادة اهليكلـة االقتصـادية، وإجـراء إصـالحات تتعلـق      
باحلكم الصاحل، والتسريح، وإعادة تشـكيل القـوات املسـلحة،    

  .  )٦٣(بعد مغادرة قوات حفظ السالم
وذكــر ممثــل كنــدا أن البعثــة قــدمت بنجــاح مســاعدة    

ــة يف ضـــ   ــة حيويـ ــن    ذات أمهيـ ــذي ميكّـ ــالزم الـ ــن الـ مان األمـ
ترســـيخ أســـس الســـالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى.   مـــن

ــات تشــريعية، إال أن       ــراء انتخاب ــدور حاســم يف إج ــت ب وقام
العديــد مــن املشــاكل األمنيــة واالقتصــادية والسياســية مــا زال   
ينتظر احلسم. وال يزال يتعني اختـاذ خطـوة أخـرى ذات أمهيـة     

النتخابـات الرئاسـية. وتـرى حكومـة     حيوية: أال وهي إجراء ا
بلـــده أن بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
ــات      ــى األرجــح ضــرورية إىل حــني إجــراء االنتخاب ســتظل عل
الرئاسية القادمة. وتتوقـع كنـدا أن تظـل يف هـذه البعثـة إىل أن      
تتحقــق أهــدافها األساســية. وأكــد أن املســؤولية الرئيســية عــن 

لسـلم واالنتعـاش االقتصـادي وإجـراء انتخابـات      احلفاظ على ا
حــرة ونزيهــة تقــع علــى عــاتق احلكومــة، والزعمــاء السياســيني 
وشعب مجهورية أفريقيا الوسطى، قائال إنـه يتوقـع مـن رئـيس     
مجهورية أفريقيا الوسـطى أن يفـي بالتزاماتـه وأن ميتثـل امتثـاال      

م قـائال  كامال التفاقات بانغي واتفاق املصاحلة الوطنية. واختـت 
إنه يعتقـد أن اسـتمرار وجـود هـذه البعثـة ميثـل دلـيال ملموسـا         
على التـزام األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل بالسـلم واألمـن يف        
أفريقيا. وكندا، بوصفها عضـوا يف جملـس األمـن ويف جمموعـة     
أصدقاء مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، باإلضـافة إىل كوهنـا دولـة       

__________ 

  . ٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٣(  

ــم    ــة األم ــوات يف بعث ــا   مســامهة بق ــة أفريقي املتحــدة يف مجهوري
  .  )٦٤(الوسطى، تعتز بأن تكون جزءا من هذا اجلهد

ويف اجللسة نفسها، طـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
) ويف ١٩٩٩( ١٢٣٠واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــــرار    

  يلي نصه:    ما
  ،  إن جملس األمن  
ــه  إذ يؤكــــد مــــن جديــــد    ) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٥قراراتــ

ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٦ و ،١٩٩٧آب/أغســـــطس  ٦ ــرين  ٦) املـــ تشـــ
ــاين/نوفمرب  ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٢ و ،١٩٩٧الثــ ــباط/فرباير  ٥) املــ شــ

 ،١٩٩٨آذار/مـــــــــارس  ١٦) املـــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٥ و ،١٩٩٨
 ١١٨٢ و ،١٩٩٨آذار/مـــــــارس   ٢٧) املـــــــؤرخ  ١٩٩٨( ١١٥٩ و
ــه  ١٤) املــــــــؤرخ ١٩٩٨( )، ١٩٩٨( ١٢٠١ و ،١٩٩٨متوز/يوليــــــ

   ،١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر   ١٥املؤرخ
ــب   ــيت     وإذ يرحـ ــة الـ ــرة والرتيهـ ــريعية احلـ ــات التشـ باالنتخابـ

ــاين/نوفمرب ويف   ٢٢أجريــت يف  كــانون األول/ديســمرب   ١٣تشــرين الث
١٩٩٨  ،  

ــؤرخ    وإذ يرحــب أيضــا    ــام امل ــر األمــني الع كــانون  ١٨بتقري
ــمرب  ــة   ١٩٩٨األول/ديسـ ــميمته املؤرخـ ــاير   ١٤وضـ ــانون الثاين/ينـ كـ

 ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير  ٢٩ؤرخ ، وبتقريــر األمــني العــام املــ١٩٩٩
  وإذ حييط علما بالتوصيات الواردة فيه،  

ــا    ــؤرخ   وإذ حيــيط علم كــانون األول/ديســمرب   ٨بالطلــب امل
واملوجه إىل األمني العام من رئـيس مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،      ١٩٩٨

واملوجهـة إىل األمـني    ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٣وبالرسالة املؤرخة 
  رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى،  العام من 
أمهيـــة العمـــل الـــذي تضـــطلع بـــه اللجنـــة   وإذ يكـــرر تأكيـــد  

املشتركة بني مجهورية أفريقيا الوسطى وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية 
أفريقيــا الوســطى يف معاجلــة مســألة إعــادة تشــكيل القــوات املســلحة        

قـانون   ألفريقيا الوسطى وإذ يؤكـد ضـرورة اإلسـراع باعتمـاد مشـروع     
  ومراسيم بشأن الدفاع الوطين وهيكل قوات الدفاع،  

الصــــلة بــــني التقــــدم االجتمــــاعي   وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد  
واالقتصادي وتـدعيم السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وإذ حيـيط       

كــانون األول/ديســمرب   ٢٣علمــا يف هــذا الســياق بالرســالة املؤرخــة     
  البنك الدويل،   واملوجهة إىل األمني العام من رئيس ١٩٩٨

__________ 

  . ٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  
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إىل أمهيـة االسـتقرار اإلقليمـي وإىل ضـرورة تـدعيم       وإذ يشري  
التقدم احملرز حىت اآلن، وبوجه خاص مساعدة شعب مجهوريـة أفريقيـا   
الوســطى علــى تــدعيم عمليــة املصــاحلة الوطنيــة مــع مراعــاة احلاجــة إىل   
احلفاظ على بيئـة آمنـة ومسـتقرة تفضـي إىل االنتعـاش االقتصـادي وإىل       

  إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة،  
ــا الوســطى      وإذ يؤكــد   ــة أفريقي ــة مجهوري ــداء حكوم ــة إب أمهي

لتعـاون  خبني حديثا واجملموعـات السياسـية ا  وأعضاء اهليئة التشريعية املنت
  والتفهم من أجل كفالة أداء اجلمعية الوطنية ملهامها على حنو فعال،  

ريقيــا الوســطى ضــرورة قيــام حكومــة مجهوريــة أف  وإذ يؤكــد  
بتحديــد مواعيــد االنتخابــات الرئاســية يف أقــرب وقــت ممكــن، وفقــا       

  ،من دستور مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٣  للمادة
متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  يقــرر  - ١  

  ؛١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥أفريقيا الوسطى حىت 
 عــن اعتزامــه البــدء يف خفــض عــدد أفــراد      يعــرب  - ٢  

البعثة بعد مخسة عشـر يومـا مـن انتـهاء انتخابـات الرئاسـة يف مجهوريـة        
ــاوز        ــد ال يتجـ ــا يف موعـ ــدها متامـ ــاء تواجـ ــة إهنـ ــطى بغيـ ــا الوسـ أفريقيـ

  ؛١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥
أن يسـتعرض كـل مخسـة وأربعـني يومـا، بنـاء        يقرر  - ٣  

صــوب  علــى تقــارير األمــني العــام، واليــة البعثــة يف ضــوء التقــدم احملــرز 
تنفيذ االلتزامات اليت قطعها رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى على نفسه 

واملوجهــــة إىل  ١٩٩٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٣يف رســــالته املؤرخــــة 
  العام؛  األمني

بــاعتزام األمــني العــام أن ينــاقش مــع رئــيس   يرحــب  - ٤  
تشـرين   ١٥مجهورية أفريقيا الوسطى خططا تتناول إمكانية القيـام قبـل   

، وهو املوعـد املقـرر إلهنـاء تواجـد البعثـة، بـإجراء       ١٩٩٩اين/نوفمرب الث
خفض تدرجيي يف العنصر العسكري هبـا مبـا يتناسـب والتقـدم احملـرز يف      
إعادة تشكيل القوات املسلحة ألفريقيا الوسـطى، وتراعـي فيـه ضـرورة     

  كفالة استقرار بانغي وأمنها؛
مليـة إعـادة   اجملتمع الدويل على توفري الـدعم لع  حيث  - ٥  

ــوات      ــا الوســطى، ممــا يشــمل ق ــة أفريقي ــوات األمــن جبمهوري تشــكيل ق
الــدرك، وذلــك مــن خــالل بــرامج مســاعدة ثنائيــة ومتعــددة األطــراف، 
ويؤكد من جديد دور البعثة يف إسداء املشورة يف عملية إعادة تشـكيل  
قـــوات األمـــن، ويف القيـــام، يف هـــذا الصـــدد، بتنســـيق الـــدعم الـــدويل  

  حيقق هذه الغاية؛ وتوجيهه مبا
ــوة    - ٦   ــد بق ــانغي   يؤكــد مــن جدي ــات ب ــذ اتفاق أن تنفي

ــة        ــو شــرط جــوهري لكفال ــذا كــامال ه ــة تنفي ــاق املصــاحلة الوطني وميث
السالم واملصاحلة الوطنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وحيـث حكومـة   
مجهورية أفريقيا الوسطى على املضي يف اختاذ خطوات ملموسـة لتنفيـذ   

السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة واألمنيــة علــى النحــو اإلصــالحات 
ــر األمــني العــام املــؤرخ     ــه يف تقري ، ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٣املشــار إلي

كــانون  ٨وعلــى الوفــاء بااللتزامــات املعــرب عنــها يف الرســالة املؤرخــة 
واملوجهــة إىل األمــني العــام مــن رئــيس مجهوريــة        ١٩٩٨الثاين/ينــاير 

 ١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير    ٢٣الرسـالة املؤرخـة    أفريقيا الوسطى، ويف
  واملوجهة إىل األمني العام من رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى؛

جبميع األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسـطى   يهيب  - ٧  
ــة    أن تتخـــذ، مبســـاعدة املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام، التـــدابري الالزمـ

ــز      ــة تعزي ــراهن، بغي ــأزق السياســي ال ــن امل ــة املصــاحلة   للخــروج م عملي
  الوطنية؛

حبكومة مجهورية أفريقـي الوسـطى أن تنشـئ     يهيب  - ٨  
جلنة انتخابية جديدة يف أقرب وقت ممكن من أجـل تنظـيم االنتخابـات    

  الرئاسية وأن تضع جدوال زمنيا إلجراء تلك االنتخابات وتلتزم به؛
ــأذن  - ٩   ــات      ي ــدى إجــراء االنتخاب ــؤدي ل ــأن ت ــة ب للبعث

داعما مطابقا للمهام اليت أدهتـا البعثـة خـالل االنتخابـات     الرئاسية دورا 
ــرت يف    ــيت جـ ــريعية الـ ــاين/نوفمرب و   ٢٢التشـ ــرين الثـ ــانون  ١٣تشـ كـ

مع إدراك املسؤولية الرئيسـية الـيت سيضـطلع هبـا      ١٩٩٨األول/ديسمرب 
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تنسيق املساعدة االنتخابية؛

اإلشـراف علـى تـدمري األسـلحة     للبعثـة ب  يأذن أيضـا   - ١٠  
والذخائر املصادرة اخلاضعة لرقابتـها علـى النحـو املوصـى بـه يف الفقـرة       

  ؛١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٨من تقرير األمني العام املؤرخ  ٢٩
ــجع  - ١١   ــات    يشـ ــة االنتخابـ ــا لعمليـ ــام، دعمـ ــى القيـ علـ

ــوات املســلحة       ــراد الق ــن أف ــدد أكــرب م ــناد دور أكــرب لع ــية، بإس  الرئاس
ــا        ــوات املســلحة ألفريقي ــراد الق ــا يشــمل نشــر أف ــا الوســطى، مم ألفريقي
الوســطى يف املواقــع االنتخابيــة ملســاعدة أفــراد البعثــة علــى تــوفري األمــن  
والدعم السوقي، ويالحـظ يف هـذه احلالـة االسـتثنائية أن أفـراد القـوات       
املسلحة ألفريقيـا الوسـطى الـذين سيسـاعدون البعثـة سـيعملون يف هـذا        

ــي ــا يف   السـ ــتباك املـــأخوذ هبـ اق يف ذلـــك الوقـــت مبوجـــب قواعـــد االشـ
  املتحدة؛ األمم

بااللتزامـات الـيت تعهـد هبـا رئـيس مجهوريـة        يرحب  - ١٢  
ــالته املؤرخــة     ــا الوســطى يف رس ــاير   ٢٣أفريقي ــانون الثاين/ين  ١٩٩٩ك

واملوجهــة إىل األمــني العــام وحيــث حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى   
  يلي: لتزامات وعلى القيام بوجه خاص مباعلى الوفاء هبذه اال

التعجيل بالعملية التشريعية املتعلقـة بالـدفاع الـوطين      (أ)  
وهبيكل قوات الدفاع بغية اعتماد مشـاريع القـوانني واملراسـيم بصـيغتها     
ــا الوســطى     الــيت أعــدهتا اللجنــة املشــتركة بــني حكومــة مجهوريــة أفريقي

  ؛١٩٩٩نيسان/أبريل  ١٥والبعثة حبلول 
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اختاذ خطوات لقصر مهمة القـوات اخلاصـة للـدفاع      (ب)  
عن املؤسسات اجلمهورية على محاية املؤسسات اجلمهورية والسلطات 
العليــا، لتســتبعد منــها بــذلك مجيــع مهــام الشــرطة ومهــام احلفــاظ علــى  

  األمن والنظام؛
املضــي، يف ظــل الــدعم املقــدم مــن البعثــة، يف تنفيــذ    (ج)  

ــامج التســريح وإعــادة ا  ــامج األمــم املتحــدة   برن إلدمــاج املمــول مــن برن
  اإلمنائي؛

 ١٩٩٩نيسـان/أبريل   ١القيام يف موعـد ال يتجـاوز     (د)  
بوضع برنامج تنفيذ وفقا للجدول الزمين الذي أعدتـه اللجنـة املشـتركة    
بني حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى والبعثـة والـذي مـن املفـروض أن     

ــامج    ــه العناصــر الرئيســية لربن إعــادة تشــكيل القــوات املســلحة  حتــدد في
ألفريقيــا الوســطى املقــرر تنفيــذه، ومــن بــني تلــك العناصــر احلاجــة إىل    
كفالــة التــوازن اجلغــرايف والتعــدد العرقــي يف التجنيــد، وحتســني ظــروف 
العمل، مما يشمل دفع املرتبـات واملتـأخر مـن املرتبـات، وتـوفري اهلياكـل       

وإعادة نشر بعض الوحـدات   األساسية واملعدات ومواد الدعم املالئمة،
  املعادة تشكيلها خارج بانغي؛

حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى علـى الوفـاء    حيث  - ١٣  
مبتطلبات برناجمي تثبيت األوضـاع املاليـة واإلصـالح االقتصـادي املتفـق      

  عليهما مع املؤسسات املالية الدولية؛
إىل حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى عـدم      يطلب  - ١٤  

ط يف أي نزاعات خارجية، طبقـا لاللتـزام املعـرب عنـه يف الرسـالة      التور
واملوجهـة إىل األمـني العـام مـن      ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٣املؤرخة 

  رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى؛
الــدول األعضــاء علــى أن تــدعم ماليــا وماديــا   حيــث  - ١٥  

ا لتنفيـذه  برنامج إعادة تشكيل القوات املسلحة ألفريقيا الوسـطى تيسـري  
  على وجه السرعة ويعرب عن تقديره للدول اليت قامت بذلك فعال؛

أن اإلنعــاش االقتصــادي والــتعمري مــن املهــام   يؤكــد  - ١٦  
اهلامة اليت تواجهها مجهورية أفريقيا الوسطى حكومة وشعبا وأن تقـدمي  
مساعدة دولية ذات شأن أمر ال غـىن عنـه لتحقيـق التنميـة املسـتدامة يف      

أفريقيا الوسـطى، ويشـدد علـى ضـرورة التـزام اجملتمـع الـدويل        مجهورية 
بربنامج طويل األجل لدعم مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وحيـث كـذلك      
اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،       
وصــندوق النقــد الــدويل، والبنــك الــدويل واملؤسســات املاليــة اإلقليميــة   

  م يف وضع برنامج من هذا القبيل؛املناسبة، على اإلسها
ــان    يطلــب  - ١٧   إىل األمــني العــام أن ينظــر، متشــيا مــع بي

ــؤرخ    ــيس اجمللــس امل ــدور ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب   ٢٩رئ ، يف ال
ــن حفــظ        ــال م ــة االنتق ــم املتحــدة يف مرحل ــه األم ــذي ميكــن أن تؤدي ال

ــة أفري      ــرتاع يف مجهوري ــد ال ــا بع ــرة م ــاء الســالم يف فت ــا الســالم إىل بن قي

ــه كــذلك أن يقــدم، بعــد التشــاور مــع حكومــة      الوســطى، ويطلــب من
ــول       ــدد حبلـ ــذا الصـ ــيات يف هـ ــطى، توصـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ  ٣١مجهوريـ

بشأن الوجود الذي ميكن أن يكون لألمم املتحدة يف  ١٩٩٩أيار/مايو 
تشـرين   ١٥مجهورية أفريقيا الوسطى بعد إهناء تواجد البعثـة هنـاك، يف   

  ؛١٩٩٩  الثاين/ نوفمرب
ــا   - ١٨   ــب أيضـ ــول    يطلـ ــدم حبلـ ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ

وكل مخسة وأربعني يومـا بعـد ذلـك التـاريخ      ١٩٩٩نيسان/أبريل  ١٥
ــا      ــة أفريقي ــة، وعــن التطــورات يف مجهوري ــة البعث ــرا عــن تنفيــذ والي تقري
الوســطى، وبوجــه خــاص، عــن العمليــة االنتخابيــة، وعــن التقــدم احملــرز 

كـانون   ٨عنها يف الرسالتني املـؤرختني  صوب تنفيذ االلتزامات املعرب 
ــاير  ــاير   ٢٣و  ١٩٩٨الثاين/ين ــوجهتني إىل  ١٩٩٩كــانون الثاين/ين وامل

األمني العام من رئيس مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وعـن تنفيـذ اتفاقـات      
بانغي وميثاق املصـاحلة الوطنيـة، ممـا يشـمل االلتزامـات املتصـلة بكفالـة        

ادة تشـكيل قـوات األمـن وأداء القـوات     االنتعاش االقتصادي بالبلد وإع
  اخلاصة للدفاع عن املؤسسات اجلمهورية ملهامها؛

على املمثل اخلـاص لألمـني العـام وأفـراد البعثـة       يثين  - ١٩  
ــة     ــة يف مجهوري جلهــودهم يف ســبيل النــهوض بالســالم واملصــاحلة الوطني

  أفريقيا الوسطى؛
عضــاء إىل احلاجــة امللحــة إىل تــربع الــدول األ يشــري  - ٢٠  

  للصندوق االستئماين الذي أنشأه األمني العام لدعم أنشطة البعثة؛
  يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  - ٢١  

ــد        ــا الوســطى متحــدثا بع ــة أفريقي ــل مجهوري ــال ممث وق
التصويت، إنه من الواضح أنه يف ظل الدميقراطية، مـن األمهيـة   

ونـا مـن أجـل    مبكان أن تعمل احلكومة واملعارضة معا وأن تتعا
تعزيــز مصــاحل الدولــة. وأضــاف أن التــدخل يف تفاصــيل إدارة  
احلكومــة وحماولــة توزيــع املناصــب الوزاريــة و/أو الربملانيــة لــن 
يكون مفيدا. وأبلـغ اجمللـس بـأن احملكمـة الدسـتورية أصـدرت       
قرارها بأن أعضاء املعارضة الذين انشقوا والتحقـوا باحلكومـة   

ذلك، ولذا، أصبحت أغلبية أعضـاء  هلم كامل احلق يف القيام ب
  حزب الرئيس يف احلكومة أغلبية رمسية.

ــام      وذكــر أن فريــق مؤسســات بريتــون وودز الــذي ق
بزيــارة بلــده قــد أهنــى أعمالــه بصــورة ُمرضــية وأبلــغ احلكومــة  
مبوافقته على إقامة تعاون اقتصادي مع بلده من جديـد. وأبلـغ   

معية الوطنية قـد  اجمللس أيضا بأن أول منصب لنائب رئيس اجل
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أنيط باملعارضة. ويف اخلتام أعـرب عـن امتنانـه للمجلـس علـى      
كــل املســاعدة الــيت قــدمها لبلــده وأكــد للمجلــس مــن جديــد  
على تصميم حكومة بلده على الوفاء جبميع التزاماهتا مبوجـب  
اتفاقات بانغي، وكذلك االلتزامات اليت قطعها رئيس بلده يف 

  .)٦٥(رسالته املوجهة إىل اجمللس
  

 ١٩٩٩تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢املؤرخ  املقرر  
  )١٩٩٩( ١٢٧١): القرار ٤٠٥٦  (اجللسة

تشــــــــرين  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٤٠٥٦يف اجللســــــــة   
وفقا للتفاهم الذي كان قـد مت التوصـل    ١٩٩٩األول/أكتوبر 

إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    
ــامن املــؤرخ   ــوبر تشــري ٧العــام الث بشــأن  ١٩٩٩ن األول/أكت

بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى، املقـدم عمـال    
ــالقرار  ــه ١٩٩٩( ١٢٣٠ب . وبعــد )٦٦()، ضــمن جــدول أعمال

إقرار جدول األعمال، دعا الرئيس (االحتاد الروسي)، مبوافقـة  
اجمللس، ممثـل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، بنـاء علـى طلبـه، إىل        

  ناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.املشاركة يف امل
وقـــال األمـــني العـــام يف تقريـــره إنـــه، بـــالرغم مـــن         

ــة، توجهــت       ــة االنتخابي ــاء احلمل ــوتر أثن ــة للت املســتويات العالي
ــا الوســطى إىل    أعــداد كــبرية مــن النــاخبني يف مجهوريــة أفريقي
مراكز االقتراع يف سالم وهدوء. وهبذا الفعل أظهروا رغبتـهم  

ــاء كــذلك   يف الســ ــة. وممــا يســتحق الثن الم واالســتقرار والتنمي
جهود اجملتمع الدويل الضخمة واملساعدة اليت قدمتها حكومـة  
كــل مــن الصــني وغــابون وفرنســا وكنــدا ومصــر ونيجرييــا        
ــاد     ــذلك االحتـ ــان، وكـ ــة واليابـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ والواليـ
ــائي. وأوصــي األمــني       ــامج األمــم املتحــدة اإلمن األورويب وبرن

لعام بأن تنتقـل تلـك املسـاعدة مـن مرحلـة حفـظ السـالم إىل        ا
بناء السالم يف فترة ما بعـد الصـراع وأشـار إىل أنـه علـى علـم       

__________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
  )٦٦(  S/1999/1038.  

باألخطار اليت تنطوي عليها فترة االنتقـال، الـيت قـد ال تسـمح     
لشعب مجهورية أفريقيا الوسطى بالوقت الكايف إلعداد نفسـه  

ات الـيت يواجههـا،   بصورة كاملـة للمرحلـة التاليـة مـن التحـدي     
ــة،       ــدرجيي للبعث ــأذن جملــس األمــن بتخفــيض ت ــأن ي وأوصــي ب
ــهي يف     ــهر تنتـــ ــة أشـــ ــا ثالثـــ ــة قوامهـــ ــرة انتقاليـــ خـــــالل فتـــ

. وقـال إنـه علـى ثقـة مـن أن اجملتمـع       ٢٠٠٠شباط/فرباير  ١٥
ــتمر يف تشـــجيع ودعـــم كـــل التطـــورات    الـــدويل ســـوف يسـ

 أن اإلجيابيـــة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى. وناشـــد املـــاحنني
يــوفروا املســاعدة املاليــة الــيت تشــتد احلاجــة إليهــا وأن يــدعموا  
إعـادة تشــكيل القـوات املســلحة، فضـال عــن عمليـة اإلصــالح     

  والتنمية االقتصاديني واالجتماعيني.
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

ــابقة    ــاء مشــــاورات ســ مشــــروع قــــرار كــــان قــــد أُعــــد أثنــ
  .)٦٧(للمجلس
ممثل الواليات املتحدة، متحدثا قبل التصويت، وذكر   

زال هناك الكـثري   أنه رغم اكتمال مهمة البعثة يف معظمها، ما
مــن العمــل الــذي يــتعني إجنــازه مــن جانــب حكومــة وشــعب   
ــادة        ــن إع ــد م ــى املزي ــا الوســطى، وشــجع عل ــة أفريقي مجهوري
اهليكلة يف اجملال العسكري، وإعادة التسريح، وااللتزام الـدقيق  

ــع رواتــب     ب ــذي يتضــمن دف ــدويل ال ــد ال ــامج صــندوق النق ربن
اجلنود وغريهم من موظفي احلكومـة بانتظـام. وأكـد علـى أن     
احلاجـة إىل االنتقــال الســلس إىل عمليــة لبنــاء املؤسســات فيمــا  

تسدد مـن امليزانيـة العاديـة، هـي حاجـة       بعد الصراع نفقاهتا ال
ة أفريقيــا فائقــة، وأن قــوات بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــ     

ينبغـي   الوسطى جيب أن تبـدأ يف االنسـحاب علـى الفـور. وال    
ــن       ــك. ومـ ــد تلـ ــرة التمديـ ــة فتـ ــىت هنايـ ــل حـ ــأخر الرحيـ أن يتـ
ــم املتحــدة خطــوات بأســرع       الضــروري أيضــا أن تتخــذ األم

ــا ــام األمــم املتحــدة وغريهــا مــن      م ــامج لقي ميكــن لصــياغة برن
__________ 

  )٦٧(  S/1998/1078.  
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بعثـة. وممـا   املاحنني الدوليني بدعم اإلصالح يف أعقاب رحيل ال
لـه أمهيــة مماثلــة أن تســتغل حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  
الشهور الثالثة القادمة وتسـتكمل تنفيـذ اإلصـالحات املتعلقـة     
ــتقرار. وذكــــر مشــــريا إىل أن حكومــــة بلــــده   بإشــــاعة االســ
ــا      ــة أفريقيـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــد بعثـ عارضـــت متديـ

اليـوم إىل توافـق   الوسطى يف املاضي، وأن حكومة بلده تنضـم  
اآلراء ألهنــا ملتزمــة بالنــهوض بالســلم واألمــن يف مجيــع أحنــاء    

  .)٦٨(أفريقيا كوسيلة لتعزيز التنمية والنمو االقتصادي
والحظ ممثل الصني أنه منذ أذن جملـس األمـن بإنشـاء      

بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ظلـت احلالـة       
ــطى تتســـ   ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــتقرار.  يف مجهوريـ ــلم واالسـ م بالسـ

ــة وأخــذ العمــل علــى     ــائج إجيابي ــة نت وحققــت املصــاحلة الوطني
خمتلف اجلبـهات يف التقـدم بطريقـة سلسـة ومنتظمـة. والحـظ       

زالـت   أيضا أن خمتلف العناصر املؤديـة إىل عـدم االسـتقرار مـا    
قائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأن إعادة هيكلـة االقتصـاد   

القـوات املسـلحة يف أفريقيـا الوسـطى مل      الوطين وإعادة هيكلة
ــم املتحــدة يف        ــة األم ــتمرار بعث ــى أن اس ــد عل ــد. وأك ــدأ بع تب
مجهورية أفريقيا الوسطى لفترة مـن الوقـت لـه ضـرورة فائقـة.      
وقال يف هذا الصدد، إن الوفد الصيين يؤيد تأييدا تامـا توصـية   
ــد      ــة. وأعــرب عــن اعتقــاده أن متدي ــد البعث األمــني العــام بتمدي

ــانغي يف املســتقبل      ا ــم املتحــدة يف ب ــب األم ــة وإنشــاء مكت لبعث
سيسهمان يف عملية املصاحلة الوطنية وإعـادة هيكلـة االقتصـاد    

  .)٦٩(يف مجهورية أفريقيا الوسطى
ويف اجللسة نفسها، طـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

) ويف ١٩٩٩( ١٢٧١واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــــرار    
  نصه:  يلي  ما

__________ 

  )٦٨(  S/PV.4056  ٣و  ٢الصفحتان.  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

  ،إن جملس األمن  
سـيما القـرارات    الصـلة وال  مجيع قراراتـه ذات  إذ يعيد تأكيد  
ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٩ ــارس  ٢٧) املـــــــــ  ١٢٠١ و ١٩٩٨آذار/مـــــــــ

 ١٢٣٠ و ١٩٩٨تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ١٥) املـــــــؤرخ ١٩٩٨(
  ،١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٦) املؤرخ ١٩٩٩(

إمتــام االنتخابــات الرئاســية الــيت     وإذ يالحــظ مــع االرتيــاح    
  بنجاح، ١٩٩٩بتمرب أيلول/س ١٩أجريت يف 
على بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وإذ يثين   

  واملمثل اخلاص لألمني العام للدعم املقدم للعملية االنتخابية،
متسك مجيع الدول باحترام سيادة مجهورية أفريقيا وإذ يؤكد   

  الوسطى واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية،
ــر وإذ يرحـــــب    ــؤرخ  بتقريـــ ــام املـــ ــرين  ٧األمـــــني العـــ تشـــ

  ويالحظ مع املوافقة التوصيات الواردة فيه، ١٩٩٩األول/أكتوبر 
إىل أمهيــة عمليــة املصــاحلة الوطنيــة وحيــث كافــة      وإذ يشــري   

القوى السياسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة جهودها من 
  أجل حتقيق التعاون والوفاق،

ادة تشـكيل القـوات املسـلحة    ضرورة اإلسراع بإعـ  وإذ يؤكد  
  جلمهورية أفريقيا الوسطى،

أمهيــة االســتقرار اإلقليمــي وتوطيــد منــاخ      وإذ يعيــد تأكيــد   
السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى باعتبار أن هذين األمـرين عنصـران   

  أساسيان من عناصر إعادة إقرار السالم يف املنطقة،
قتصــــادي بــــني التقــــدم اال وإذ يعيـــد أيضــــا تأكيــــد الصـــلة    

  واالجتماعي وترسيخ االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
الصــلة الــواردة يف اتفاقيــة ســالمة  إىل املبــادئ ذات وإذ يشــري  

ــراد املتصــلني هبــا، املعتمــدة يف     كــانون  ٩مــوظفي األمــم املتحــدة واألف
  ،١٩٩٤األول/ديسمرب 

 الرغبــة الــيت أبــدهتا مجهوريــة أفريقيــا الوســطى يفوإذ يالحــظ   
  ،١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥متديد وجود البعثة إىل ما بعد 

متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  يقــرر  - ١  
هبــدف كفالـــة انتقـــال   ٢٠٠٠شـــباط/فرباير  ١٥أفريقيــا الوســـطى إىل  

سريع وتدرجيي لعملية األمم املتحدة حلفظ السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا    
الســالم مبســاعدة هيئــات وبــرامج األمــم  الوســطى صــوب عمليــة لبنــاء  

ــدويل لإلنشــاء      ــدويل والبنــك ال املتحــدة املتخصصــة وصــندوق النقــد ال
  والتعمري؛
 ٥٨بتوصية األمـني العـام الـواردة يف الفقـرة     يرحب   - ٢  

خبفـــض القـــوام  ١٩٩٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٧مـــن تقريـــره املـــؤرخ 
  العسكري واملدين للبعثة على ثالث مراحل؛
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ــ  - ٣   ــا  ب بقــوة مــن جديــد  يهي حبكومــة مجهوريــة أفريقي
الوســطى مواصــلة اختــاذ تــدابري ملموســة لتنفيــذ اإلصــالحات السياســية  
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية الواردة يف تقرير األمني العـام املـؤرخ   

والوفاء بااللتزامات الواردة خاصة يف الرسالة  ١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٣
واملوجهـة إىل األمـني العـام مـن      ١٩٩٩يناير كانون الثاين/ ٢٣املؤرخة 

رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى، ويؤكد من جديد دور املمثـل اخلـاص   
ــز     ــة تعزيـ ــم عمليـ ــا الوســـطى يف دعـ ــة أفريقيـ ــام يف مجهوريـ لألمـــني العـ

  اإلصالحات واملصاحلة الوطنية؛
بقوة حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى على  يشجع  - ٤  

ل وثيـق النقـل التـدرجيي ملهـام البعثـة يف جمـال       أن تنسـق مـع البعثـة بشـك    
  األمن إىل قوات األمن والشرطة احمللية؛ 

ــا الوســطى علــى أن    حيــث  - ٥   ــة أفريقي حكومــة مجهوري
تكمل، متلقية املشورة والـدعم الـتقين مـن البعثـة، اخلطـوات األوىل مـن       
ــا الوســطى،     ــة أفريقي برنــامج إعــادة تشــكيل القــوات املســلحة جلمهوري

ج تسـريح األفـراد العسـكريني الـذين أحيلـوا إىل التقاعـد وإعـادة        وبرنام
إدمـــاجهم، ويناشـــد اجملتمـــع الـــدويل تقـــدمي الـــدعم إىل هـــذه الـــربامج، 
ويرحــب بــاقتراح األمــني العــام الــدعوة إىل عقــد اجتمــاع يف نيويــورك   

  خالل األشهر املقبلة اللتماس أموال من أجل متويل هذه الربامج؛
األمــني العــام إيفــاد بعثــة صــغرية     بــاقتراح  يرحــب  - ٦  
وفقــا للرغبــات الــيت  متعــددة التخصصــات إىل بــانغي لتــدرس،احلجــم و

أبدهتا حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى، شروط استمرار وجـود األمـم   
مبــا يتفــق مــع توصــيات   ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ١٥املتحــدة إىل مــا بعــد  

 ١٩٩٩مـــايو أيار/ ٢٨األمـــني العـــام الـــواردة يف تقريريـــه املـــؤرخني     
، ويطلــب إىل األمــني العــام إطــالع  ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٧ و

  ؛اجمللس يف أقرب وقت ممكن على مقترحاته املفصلة هبذا الشأن
دور البعثــة يف اإلشــراف علــى   يعيــد تأكيــد أمهيــة     - ٧  

  عملية تدمري األسلحة والذخائر املصادرة حتت مراقبتها؛
قــدم يف موعــد أقصــاه  إىل األمــني العــام أن ي يطلــب  - ٨  

تقريــرا عــن تنفيــذ واليــة البعثــة وبصــفة  ٢٠٠٠كــانون الثاين/ينــاير  ١٥
خاصة عن النقل التدرجيي ملهام البعثـة يف جمـال األمـن إىل قـوات األمـن      
والشرطة احمللية، وعن تطور احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى والتقـدم  

كــانون  ٨تني املــؤرختني احملــرز يف تنفيــذ االلتزامــات الــواردة يف الرســال 
ــاير   ٢٣ و ١٩٩٨األول/ديســمرب  واملــوجهتني  ١٩٩٩كــانون الثاين/ين

ــذ        ــا الوســطى بشــأن تنفي ــة أفريقي ــيس مجهوري ــن رئ ــام م إىل األمــني الع
اتفاقات بانغي وميثاق املصاحلة الوطنية، مبا يف ذلك االلتزامات املتصـلة  

عمـل القـوات    باالنتعاش االقتصادي وإعادة تشكيل قوات األمن وسـري 
  اخلاصة للدفاع عن املؤسسات اجلمهورية؛

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٩  

  احلالة يف مجهورية الكونغو -  ١٣    
  اإلجراءات األولية    

  
(اجللسـة   ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٣املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٨١٠
ــ   ــودة يف ، ٣٨١٠ ةيف اجللسـ آب/أغســـطس  ١٣املعقـ
ــاهم الـــذي  و ١٩٩٧ ــا للتفـ ــه يف  فقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــه  اجملأدرج  الســابقة،اجمللــس  مشــاورات لــس يف جــدول أعمال
دون أي بـــ  “احلالـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو  ”عنـــون البنـــد امل

 اعتراض على ذلك.

، دعـا  ، ومبوافقـة اجمللـس  وعقب إقرار جدول األعمال  
ء علـى  بنـا الرئيس (اململكـة املتحـدة) ممثـل مجهوريـة الكونغـو،      

 يف قاحلــيكــون لــه  دون أنبــ املناقشــةطلبــه، إىل املشــاركة يف 
  ت.التصوي

ــم     ــايل باســ ــان التــ ــرئيس بالبيــ ــها، أدىل الــ ــة نفســ  ويف اجللســ
  :)١(اجمللس

إن جملـس األمــن يسـاوره قلــق بــالغ بشـأن احلالــة يف مجهوريــة      
الكونغـــو يف أعقـــاب انـــدالع القتـــال بـــني الفصـــائل يف برازافيـــل يف       

. واجمللس يساوره القلق بصفة خاصة إزاء حمنة ١٩٩٧يه حزيران/يون ٥
أدى إىل وقـوع خسـائر كـبرية يف     املدنيني الـذين أحـدق هبـم القتـال ممـا     

األرواح وتشــرد واســع النطــاق للســكان وانتشــار الظــروف اإلنســانية    
__________ 

  )١(  S/PRST/1997/43.  




