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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    
__________ 
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القاسية يف برازافيل. ويـرى اجمللـس أن احلالـة يف مجهوريـة الكونغـو مـن       
  واالستقرار واألمن يف املنطقة. املرجح أن هتدد السلم

ويعرب جملس األمـن عـن تأييـده الكامـل للجهـود الـيت تبـذهلا          
ــة برئاســة رئــيس غــابون وجلنــة الوســاطة     ــة جلنــة الوســاطة الدولي الوطني

ــيني بالوصــول إىل اتفــاق      ــاع الطــرفني املعن برئاســة عمــدة برازافيــل إلقن
يـة. ويؤكـد أيضـا    بشأن وقف إلطالق النار وتسوية سلمية لألزمـة احلال 

تأييــده للــدور اهلــام والبنــاء الــذي يقــوم بــه يف هــذه املفاوضــات املمثــل   
اخلــاص املشــترك بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة ملنطقــة  

  البحريات الكربى.
ويعرب جملس األمن عـن بـالغ قلقـه إزاء جتـدد القتـال مـؤخرا         

أعمـال العنـف فـورا     يف برازافيل ويطلب إىل طـريف النــزاع وقـف مجيـع    
 ١٤ويؤكــد علــى ضــرورة احتــرام اتفــاق وقــف إطــالق النــار املوقــع يف 

. ويطلب أيضا إىل الطرفني حـل األزمـة علـى أسـاس     ١٩٩٧متوز/يوليه 
املقترحــات املقدمــة مــن رئــيس غــابون، الــيت جتــري مناقشــتها حاليــا يف   
 ليربفيل، مبا يف ذلك االتفاق على حكومة وحدة وطنية مؤقتـة وجـدول  

  زمين إلجراء انتخابات الرئاسة.
يونيــه حزيران/ ٢٠إىل الرســالة املؤرخــة  ويشــري جملــس األمــن  
يوجــه هبــا  الــيت األمــني العــام إىل رئــيس اجمللــس    املوجهــة مــن ، ١٩٩٧

االهتمــام إىل طلــب رئــيس غــابون نشــر قــوة مناســبة يف برازافيــل. كمــا 
العــام مــن رئــيس يشــري إىل الرســالتني ذايت الصــلة املــوجهتني إىل األمــني 

مجهورية الكونغو واألمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية. ويؤيد اجمللـس  
الشروط الثالثة اليت حددها األمني العـام إلنشـاء مثـل هـذه القـوة وهـي       

ــزام الكامــل بوقــف إلطــالق   ــه وقابــل لالســتمرار،  االلت ــار متفــق علي  الن
والتــزام واضــح  ،واملوافقــة علــى الســيطرة الدوليــة علــى مطــار برازافيــل  

بالتوصـــل عـــن طريـــق املفاوضـــات إىل تســـوية تشـــمل مجيـــع النـــواحي 
  السياسية والعسكرية لألزمة.  

ويــرى جملــس األمــن أن هــذه الشــروط مل تتحقــق بعــد رغــم      
حـــدوث بعـــض التطـــورات السياســـية اإلجيابيـــة ويطلـــب إىل الطـــرفني   

ة حاملـا  حتقيقها دون تأخري. وينوي اجمللس اختاذ قرار بشـأن هـذه املسـأل   
يقدم األمني العام إليه تقريـرا عـن مسـألة حتقيـق هـذه الشـروط يتضـمن        

  توصيات بشأن زيادة أنشطة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو.
ويطلب جملس األمـن أيضـا مـن كـال الطـرفني احتـرام أحكـام          

ــدويل   ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــات    القـ ــول املنظمـ ــمان وصـ ــلة وضـ ذات الصـ
آمن ودومنا عـائق إىل األشـخاص احملتـاجني إىل    اإلنسانية الدولية بشكل 

والقيام بأي شكل آخر بتسـهيل تنفيـذ الـربامج     نتيجة للنـزاع، املساعدة
  فعال.  اإلنسانية على حنو

  لة قيد نظره.وسيبقي جملس األمـن هذه املسأ  
  

 ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦املقــرر املــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٨٢٣(اجللسة 

تشــــــــرين  ١٦املعقــــــــودة يف ، ٣٨٢٣ لســــــــةاجليف   
كان قـد مت التوصـل    وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٧ األول/أكتوبر

الــرئيس (شــيلي)،  دعــا  الســابقة، إليــه يف مشــاورات اجمللــس  
بنـاء علـى طلبـه، إىل    مبوافقة اجمللـس، ممثـل مجهوريـة الكونغـو،     

  ت.التصوي يف قاحليكون له  دون أنب املناقشةاملشاركة يف 
ــة ن   ــها، ويف اجللســ ــرئيس بالبيــــان التــــايل  فســ أدىل الــ
  :)٢(اجمللس  باسم

بـــالقلق العميــق إزاء احلالـــة اخلطـــرية يف   جملـــس األمــن  يشــعر   
مجهورية الكونغو ويدعو إىل إهناء مجيع األعمـال القتاليـة فـورا. ويشـعر     

ــة اإلنســانية  باألســى لوقــوع خســائر يف األرواح  اجمللــس  ــدهور احلال وت
ــة  ويناشــد مجيــع األطــراف أن تكفــ  ل ســالمة الســكان املــدنيني وإمكاني

  تقدمي املساعدات اإلنسانية بطريقة مأمونة ودون عوائق.
ويناشد جملس األمن مجيع الدول يف املنطقة دعـم التوصـل إىل     

حل سلمي للنـزاع وجتنب أي إجـراءات مـن شـأهنا أن تزيـد مـن تفـاقم       
و مبـا يف  احلالة. ويدين مجيع أوجه التدخل اخلارجي يف مجهورية الكونغـ 

ذلك تدخل القوات األجنبية انتهاكا مليثـاق األمـم املتحـدة، ويـدعو إىل     
  االنسحاب الفوري جلميع القوات األجنبية مبا يف ذلك املرتزقة.

ويؤكد جملـس األمـن مـن جديـد أمهيـة حتقيـق تسـوية سياسـية           
ووفــاق وطــين، ويــدعو مجيــع األطــراف إىل التعــاون مــع جلنــة الوســاطة  

يرأسها رئيس غابون، ومع املبعوث اخلـاص املشـترك لألمـم    الدولية اليت 
املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة يف الســعي إىل حتقيــق اتفــاق ســريع  
ــراء انتخابـــات     ــا يفضـــي إىل إجـ ــلمي مبـ ــال السـ ــأن ترتيبـــات االنتقـ بشـ

  دميقراطية وحرة ونـزيهة مبشاركة مجيع األطراف.
ــتعداد للنظــر يف كيف        ــى اس ــس األمــن عل ــة زيــادة  ويظــل جمل ي

مسـامهة األمـم املتحـدة يف حتقيـق تسـوية سياسـية، مبـا يف ذلـك إمكانيــة         
وجـــود لألمـــم املتحـــدة يف املنطقـــة، اســـتنادا إىل التوصـــيات املقـــرر أن  

  يقدمها األمني العام يف أقرب وقت ممكن.
__________ 
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