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دىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم     ويف اجللسة نفسها، أ  
  :)١٩(اجمللس

) ١٩٩٨( ١١٧٧يؤكـــد جملـــس األمـــن مـــن جديـــد قراراتـــه   
) املـــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٦ و ١٩٩٨حزيران/يونيـــــــه  ٢٦املـــــــؤرخ 

) املـــــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٧و  ١٩٩٩كـــــــــانون الثاين/ينـــــــــاير  ٢٩
اليت تطلـب إىل إثيوبيـا وإريتريـا االمتنـاع عـن       ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٠

اإلطاري الذي وافق عليه مؤمتر قمة  قسلح وقبول تنفيذ االتفاالرتاع امل
وإدارهتـا   الرتاعـات اجلهاز املركزي آلليـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة ملنـع      

  .١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٧وحلها املؤرخ 
ــورا       ويطلــب   ــة ف ــال العدائي ــع األعم ــف مجي ــن وق ــس األم جمل

  القوة. ويناشد الطرفني االمتناع عن مواصلة استعمال
__________ 

  )١٩(  S/PRST/1999/9.  

جملــس األمــن بقبــول إريتريــا، علــى مســتوى رئــيس   ويرحــب  
الدولة، االتفاق اإلطاري ملنظمة الوحدة األفريقية ويذكر بقبول إثيوبيـا  
لالتفاق من قبل. ومـا زال هـذا االتفـاق يشـكل أساسـا عمليـا وسـليما        

  للتوصل إىل حل سلمي للرتاع.
ريـــا جملـــس األمـــن مـــن جديـــد ســـيادة إثيوبيـــا وإريت  ويؤكـــد  

  وسالمتهما اإلقليمية.
جملس األمن عن استعداده للنظـر يف تقـدمي كـل دعـم      ويعرب  

  مناسب من أجل تنفيذ اتفاق سالم بني الطرفني.
جملس األمن عن تأييده املتواصـل للجهـود الـيت تبـذهلا      ويعرب  

منظمــة الوحــدة األفريقيــة واألمــني العــام ومبعوثــه اخلــاص الســيد حممــد  
ضـاء املعنيـة، مـن أجـل إجيـاد حـل سـلمي للـرتاع         سحنون، والدول األع

  على احلدود.
  جملس األمن هذه املسألة قيد نظره الفعلي. وسيبقي  

 بيساو -احلالة يف غينيا  - ١٦
  اإلجراءات األولية

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦املقـ  ١٩٩٨ تشـ

  الرئيسمن ): بيان ٣٩٤٠(اجللسة 
ــة  ب   ــالة مؤرخــ ــاين/نوف  ٣رســ ــرين الثــ  ١٩٩٨مرب تشــ

أحــال ممثــل نيجرييــا نــص  ،)١(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
اجمللـس  بيساو ورئيس  - اتفاق السالم الذي وقعه رئيس غينيا

ب نفســه يف هنايــة مــؤمتر القمــة احلــادي  ي نصَّــذالعســكري الــ
 ةاالقتصـادي اجلماعـة  والعشرين هليئـة رؤسـاء دول وحكومـات    

ــا      ــد يف أبوج ــذي انعق ــا ال ــدول غــرب أفريقي تشــرين  ٣١يف ل
. وقــد وافــق ١٩٩٨تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١ األول/أكتــوبر و

ــاق وقــف       ــى اتف ــد جمــددا عل ــى التأكي ــذلك عل ــرتاع ب ــا ال طرف
ــع يف بري  إطــالق ــار املوق ــالن ، ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٦ا يف ي

ــوات     ــع الق ــى انســحاب مجي ــا عل ــةووافق ــن   األجنبي ــل م الكام
يني الفاصـلة  بيساو، ونشر قوة فريـق املـراقبني العسـكر    - غينيا

__________ 

  )١(  S/1998/1028.  

اليت مـن شـأهنا    للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالتابعة 
بيساو والسـنغال،   - ضمان األمن على طول احلدود بني غينيا

ــة الوصــول       ــة، وضــمان حري ــني األطــراف املتحارب والفصــل ب
اإلنســـانية. وســـيقيمان علـــى الفـــور  للمنظمـــات والوكـــاالت

ــي اجمل    ــة، ستشــمل، ممثل ــة وحــدة وطني ــس العســكري  حكوم ل
جـرى انتخابـات عامـة ورئاسـية     تُُ وحبيـث ب نفسـه،  الذي نصَّ

  .  ١٩٩٩يف موعد ال يتجاوز هناية آذار/مارس 
 كـانون الثاين/ينـاير   ٦يف  املعقودة ٣٩٤٠ ةلساجليف و  
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد مت وفقـ ــان قـ ــه يف ال كـ توصـــل إليـ

ــه أدرج اجمللــس الســابقة،  اجمللــس مشــاورات يف جــدول أعمال
احلالـة  ”البنـد املعنـون   أعـاله و  املـذكورة  الرسالةاعتراض  دون

. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا الـرئيس  “بيساو - يف غينيا
بيسـاو، بنـاء    - (الواليات املتحدة)، مبوافقة اجمللس، ممثل غينيا

 يف قاحلـ دون أن يكون له بعلى طلبه، للمشاركة يف املناقشة، 
  .التصويت
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ىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم     ، أدانفسه اجللسةويف   
  :)٢(اجمللس

ــه يف       ــل إليـ ــاق الـــذي مت التوصـ ــن باالتفـ يرحـــب جملـــس األمـ
بيسـاو   -، يف أبوجا، بني حكومة غينيا ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١

واجمللــس السياســي العســكري الــذي نصُّــب نفســه، الــذي ُوقــع خــالل   
مـات اجلماعـة   مؤمتر القمة احلـادي والعشـرين هليئـة رؤسـاء دول وحكو    

االقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويشيد اجمللس، يف هذا الصـدد، جبهـود   
الوساطة الـيت بذلتـها اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة         
ــاء      ــدور الزعمـ ــرف بـ ــيهما، ويعتـ ــة، ورئيسـ ــة بالربتغاليـ ــدان الناطقـ البلـ

يـا يف  اآلخرين، وخباصة الدور البارز الذي قام بـه رئـيس مجهوريـة غامب   
  املفاوضات اليت أدت إىل التوصل إىل ذلك االتفاق.

ــى وحــدة        ــد باحلفــاظ عل ــه الوطي ويؤكــد جملــس األمــن التزام
  بيساو وسيادهتا ونظامها الدستوري وسالمتها اإلقليمية. -  غينيا

ويرى جملس األمن أن االتفاق ميثل خطـوة إجيابيـة حنـو حتقيـق       
بيسـاو. ويطلـب اجمللـس إىل     -يـا  املصاحلة الوطنية والسلم الـدائم يف غين 

احلكومة وإىل اجمللس السياسي العسكري الذي نصب نفسـه أن حيترمـا   
ــود يف        ــا املعق ــاق بريي ــا واتف ــاق أبوج ــا مبوجــب اتف ــا التزاماهتم  ٢٦متام

. ويرحــب اجمللــس بصــفة خاصــة بقــرار تشــكيل  ١٩٩٨آب/أغســطس 
بـات  حكومة وحدة وطنيـة علـى الفـور وإجـراء انتخابـات عامـة وانتخا      

  .١٩٩٩رئاسية يف موعد ال يتجاوز هناية شهر آذار/مارس 
وحيــيط جملــس األمــن علمــا باالتفــاق املتعلــق بانســحاب مجيــع   

بيساو وبالقيام يف وقت متـزامن بنشـر قـوة     -القوات األجنبية من غينيا 
فاصلة من فريق املراقبني العسـكريني التـابع للجماعـة االقتصـادية لـدول      

لقوة اليت سـتحل حمـل القـوات املنسـحبة. ويطلـب      غرب أفريقيا، وهي ا
اجمللس إىل مجيع الدول أن تقوم بصورة طوعية بتقدمي دعـم تقـين ومـايل    
وسـوقي ملسـاعدة فريـق املـراقبني العسـكريني املـذكور علـى االضـطالع         

  مبهمته.
ويناشـــد جملـــس األمـــن الـــدول واملنظمـــات املعنيـــة أن تقـــدم     

دين والالجـــئني. ويطلـــب إىل  مســـاعدات إنســـانية عاجلـــة إىل املشـــر   
احلكومة واجمللـس السياسـي العسـكري الـذي نصَّـب نفسـه أن يواصـال        
ــانون    ــا يف ذلـــك القـ ــلة، مبـ ــانون الـــدويل ذات الصـ ــام القـ ــرام أحكـ احتـ
اإلنســـاين، وأن يكفـــال إمكانيـــة وصـــول املنظمـــات اإلنســـانية الدوليـــة 

عدة بصـــورة مأمونـــة ودون إعاقـــة إىل األشـــخاص احملتـــاجني إىل املســـا 
بسبب الرتاع. ويف هذا الصدد، يرحب اجمللس بقرار فتح املطار الـدويل  

  وامليناء البحري يف بيساو.
  بقي جملس األمن املسألة قيد نظره الفعلي.يوس  

__________ 

  )٢(  S/PRST/1998/31.  

 ١٩٩٨كـانون األول/ديسـمرب    ٢١املقـرر املـؤرخ     
  ) ١٩٩٩( ١٢١٦: القرار )٣٩٥٨(اجللسة 

كــــــــانون  ٢١ يف ، املعقــــــــودة٣٩٥٨يف اجللســــــــة   
توصـل  كان قد مت الوفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٨ول/ديسمرب األ

الـــرئيس، مبوافقـــة  دعـــاالســـابقة،  اجمللـــس إليـــه يف مشـــاورات
إىل بيسـاو وتوغـو، بنـاء علـى طلبـهما،       - اجمللس، ممثلي غينيـا 

 يف قاحلــــدون أن يكــــون هلمــــا  بــــشــــاركة يف املناقشــــة،  امل
  التصويت.
ء اجمللـس  ويف اجللسة نفسها، لفت الرئيس انتباه أعضا  

  .)٣(إىل مشروع قرار أعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة
ووجه الـرئيس أيضـا انتبـاه اجمللـس إىل رسـالة مؤرخـة         

مــن ممثــل توغــو، الــذي     ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب   ١٥
أحــال هبــا نــص البيــان اخلتــامي والربوتوكــول اإلضــايف التفــاق 

تشـكيل  بشـأن   ١٩٩٨تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١أبوجا املـؤرخ  
  .)٤(بيساو -حكومة الوحدة الوطنية جلمهورية غينيا 

طـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعتمـد       بعد ذلـك و  
  :ما يلي نصه ويف ،)١٩٩٨( ١٢١٦باإلمجاع بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
ــد    ــد تأكيــ ــادرين يف    إذ يعيــ ــه الصــ ــاين رئيســ ــرين  ٦بيــ تشــ

  ،١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠و  ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
ــا  وإذ يســاوره شــديد القلــق     - إزار األزمــة الــيت تواجــه غيني

بيســاو واحلالــة اإلنســانية اخلطــرية الــيت تــؤثر علــى الســكان املــدنيني يف    
  بيساو، -  غينيا

 -عن التزامـه األكيـد باحلفـاظ علـى وحـدة غينيـا        وإذ يعرب  
  بيساو وسيادهتا واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية،

  االتفــــــاقني املــــــربمني بــــــني حكومــــــة    ب يرحــــــب  - ١  
بيساو والعصبة العسكرية اليت نصبت نفسها واملوقعني يف برايـا   -غينيا 

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١، ويف أبوجــا يف ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٦يف 
__________ 

  )٣(  S/1998/1202.  
  )٤(  S/1998/1178.  
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كــــانون  ١٥، والربوتوكــــول اإلضــــايف املوقــــع يف لــــومي يف    ١٩٩٨
  ؛١٩٩٨األول/ديسمرب 

ــب  - ٢   ــة والعصــبة العســك   يهي ــيت نصــبت  باحلكوم رية ال
نفسها التنفيذ التـام جلميـع أحكـام االتفاقـات، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق         
باحترام وقـف إطـالق النـار، وإقامـة حكومـة وحـدة وطنيـة علـى وجـه          
الســرعة، وإجــراء انتخابــات عامــة ورئاســية يف موعــد ال يتجــاوز هنايــة  

لقيام، ، وفتح املطار وامليناء يف بيساو على الفور، وا١٩٩٩آذار/مارس 
بالتعــاون مــع مجيــع األطــراف املعنيــة، بســحب مجيــع القــوات األجنبيــة   

بيساو، ومواكبة ذلك بنشـر القـوة الفاصـلة لفريـق      -املوجودة يف غينيا 
  الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛

ــة     يشــيد  - ٣   ــدان الناطق ــة البل ــدول األعضــاء يف مجاع بال
تصــادية لــدول غــرب أفريقيــا للــدور الرئيســي   بالربتغاليــة واجلماعــة االق

ــا        ــاء غيني ــع أحن ــن إىل مجي ــادة الســالم واألم ــه يف إع ــذي تضــطلع ب  -ال
ــة االنتخابــات     بيســاو، والعتزامهــا املشــاركة مــع دول أخــرى يف مراقب
العامة والرئاسية املرتقبة، ويرحب بالدور الذي يقوم به فريق الرصد يف 

ىل ضـمان األمـن علـى طـول احلـدود      تنفيذ اتفاق أبوجا، والذي يرمي إ
ــا  ــرتاع، وضــمان     -بــني غيني بيســاو والســنغال، والفصــل بــني طــريف ال

ــة إىل الســكان املــدنيني       ــانية حبري ــاالت اإلنس ــات والوك وصــول املنظم
  أدناه؛ ٦املتأثرين بالرتاع، الذي سيتم، يف مجلة أمور، وفقا للفقرة 

فريـق الرصـد   على قيام القوة الفاصلة التابعة ليوافق    - ٤  
أعــاله بأســلوب حمايــد ونزيــه  ٣بتنفيــذ واليتــها املشــار إليهــا يف الفقــرة  

وطبقا ملعايري األمم املتحدة حلفظ السالم، بلوغا هلدف القوة املتمثـل يف  
  تيسري عودة السالم واألمن عن طريق رصد تنفيذ اتفاق أبوجا؛

ــة      يهيــب  - ٥   ــا احلكوم ــا فيه ــة، مب ــع األطــراف املعني جبمي
بة العسكرية اليت نّصبت نفسـها، التقيـد الـدقيق بأحكـام القـانون      والعص

الــدويل ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنســاين وقــانون حقــوق        
اإلنســان، وكفالــة وصــول املنظمــات اإلنســانية الدوليــة بصــورة مأمونــة 

  ودون قيود إىل األشخاص احملتاجني إىل املساعدة نتيجة للرتاع؛
زم أن تتخــذ القــوة الفاصــلة التابعــة أنــه قــد يلــ يؤكــد  - ٦  

ــم         ــهم وه ــة تنقل ــا وحري ــن أفراده ــراءات لضــمان أم ــق الرصــد إج لفري
  ينفذون واليتها؛

يطلب إىل فريق الرصـد أن يقـدم تقـارير دوريـة كـل        - ٧  
ــى أن يقــدم أول هــذه       ــام، عل ــق األمــني الع ــل عــن طري ــى األق شــهر عل

  التقارير بعد انقضاء شهر على نشر قواته؛
إىل األمني العام أن يقدم توصيات إىل اجمللـس   بيطل  - ٨  

بشأن احتمال قيام األمم املتحـدة بـدور يف عمليـة السـالم واملصـاحلة يف      
ــا  ــة       -غيني ــات يف وقــت مبكــر إلقام ــك إجــراء ترتيب ــا يف ذل بيســاو، مب

  اتصاالت بني األمم املتحدة وفريق الرصد؛

ــرر  - ٩   ــدمي    يكـ ــة تقـ ــات املعنيـ ــدول واملنظمـ ــدته الـ مناشـ
  املساعدة اإلنسانية العاجلة إىل املشردين والالجئني؛

طلبــه إىل الــدول أن تقــدم دعمــا ماليــا وتقنيــا   يكــرر  - ١٠  
وســوقيا طوعيــا ملســاعدة فريــق الرصــد يف االضــطالع بــدوره يف حفــظ 

  بيساو؛ -السالم يف غينيا 
إىل األمـني العـام أن يتخـذ اخلطـوات الالزمـة       يطلب  - ١١  

بيساو يساعد يف متويل القوة الفاصلة  -ين لغينيا إلنشاء صندوق استئما
التابعة لفريق الرصد وتوفري الدعم السوقي هلا، ويشجع الدول األعضاء 

  على التربع للصندوق؛
أيضـا إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى        يطلـب   - ١٢  

بيسـاو، وأن يقـدم إليـه تقريـرا      -علم بصـورة منتظمـة باحلالـة يف غينيـا     
ــذ اتفــاق أبوجــا مبــا يف ذلــك     ١٩٩٩آذار/مــارس  ١٧حبلــول  عــن تنفي

  تنفيذ القوة الفاصلة لواليتها؛
اســـتعراض احلالـــة، مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ هـــذا  يقـــرر   - ١٣  

، اسـتنادا إىل تقريــر األمـني العــام   ١٩٩٩القـرار، قبــل هنايـة آذار/مــارس   
  أعاله؛ ١٢املشار إليه يف الفقرة 

  ه.إبقاء املسألة قيد نظر يقرر  - ١٤  
  

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٦املق
  )١٩٩٩( ١٢٣٣: القرار )٣٩٩١

ــاجليف    ــ ،٣٩٩١ ةلســـ ــان/أبريل  ٦ دة يفواملعقـــ نيســـ
توصـــل إليـــه يف ال كـــان قـــد مت وفقـــا للتفـــاهم الـــذي ،١٩٩٩
يف جــدول أدرج جملــس األمــن  الســابقة،  ت اجمللــسمشــاورا

س املقدم عمـال  آذار/مار ١٧ أعماله تقرير األمني العام املؤرخ
) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١٢١٦مـن قـرار جملـس األمـن      ١٢بالفقرة 

وبعــد إقــرار جــدول    .)٥(١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب   ٢١
 - األعمال، دعا الرئيس (فرنسا)، مبوافقة اجمللس، ممثلـي غينيـا  

ملشــاركة يف املناقشــة، إىل ابيســاو وتوغــو، بنــاء علــى طلبــهما، 
  يت.  التصويف  قاحلدون أن يكون هلما ب

ن حالـة مـا بعـد الـرتاع     إاألمني العـام يف تقريـره    وقال  
ــا  االقتصــــاد ن وإبيســــاو ال تــــزال هشــــة للغايــــة،   -يف غينيــ

واخلــدمات االجتماعيــة األساســية ومؤسســات الدولــة مجيعهــا  
__________ 

  )٥(  S/1999/294.  
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  شـــعب ن إيف حاجـــة إىل إعـــادة بنائهـــا مـــن البدايـــة تقريبـــا، و
الهتمـام  بيسـاو يف حاجـة إىل سـالم دائـم لكـي يـويل ا       -غينيا 

 الشـديد سبل معيشته احملطمة. وأعرب األمني العـام عـن أملـه    ل
أن تقوم األطراف بترمجة االلتزامات اليت تعهـدت هبـا مبوجـب    

ن اإلجــراءات إكــذلك  وقــالاتفــاق أبوجــا إىل تــدابري حمــددة. 
اهلامة اليت قامت باختاذها حىت اآلن صوب تنفيذ هـذا االتفـاق   

ــة خطــوات يف االجتــاه ا هــي  ــود لصــحيح، مبثاب يف هــذا  وهــو ي
علــى اجلهــود الــيت بــذهلا كــل مــن الزعمــاء يف   أن يــثينالصــدد 

قدموه من دعـم   بيساو ملا - املنطقة واجملتمع املدين داخل غينيا
يريد أن يثين بصـفة خاصـة علـى رئـيس     وال يكل أثناء األزمة. 

اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا ملـــا قـــام بـــه مـــن   
. ملا حتلـى بـه مـن روح القيـادة    املناسب، وإجراءات يف الوقت 

 -نه يشعر بالتشجيع ملا تعهد بـه كـل مـن رئـيس غينيـا      إوقال 
ــ ةالعســكريالعصــبة بيســاو ورئــيس  بعــدم  انفســه ت نصــبيتال

إن األمــم املتحــدة علــى   للجــوء إىل الســالح مــرة أخــرى، و   ا
فريـــق ”اســـتعداد لـــدعم جهودمهـــا. وأعـــرب عـــن ثقتـــه بـــأن 

ــا  أصــدقاء ــورك   “وبيســا -غيني ــذاك يف نيوي ــذي أنشــئ آن ، ال
برئاسة غامبيا، سوف يفعل نفس الشيء. وأعرب عن تقـديره  
للدول األعضاء اليت أتاحت نشر فريق املراقبني العسـكريني يف  

بيساو، وشـجع الـدول األعضـاء األخـرى علـى تقـدمي        - غينيا
املســـامهات يف الوقـــت املناســـب إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة 

  الفريق.   ذلكأنشئ الشهر السابق لدعم  االستئماين الذي
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

ــة  ــالة مؤرخـ ــباط/فرباير  ١٨رسـ ــل واردة ، ١٩٩٩شـ ــن ممثـ مـ
حييل هبا نص البيـان اخلتـامي الصـادر عـن االجتمـاع      ، )٦(توغو

بشـــأن تنفيـــذ  ١٩٩٩شـــباط/فرباير  ١٧املعقـــود يف لـــومي يف 
بيسـاو، ونـص اتفـاق وقـف إطـالق       -يـا  عملية السـالم يف غين 
مــن قبــل أطــراف  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٣النــار الــذي وقــع يف 

__________ 

  )٦(  S/1999/173.  

من موجهة  ١٩٩٩آذار/مارس  ٢الرتاع؛ وإىل رسالة مؤرخة 
بيســاو أصــدرته  - يــل هبــا بيانــا بشــأن غينيــاحي )٧(ملانيــا، ممثــل أ

باسـتالم حكومـة الوحـدة    فيـه  رحـب  ترئاسة االحتاد األورويب 
  م احلكم.  الوطنية زما

الـرئيس أيضـا انتبـاه اجمللـس      وجـه ويف اجللسة نفسها،   
ــرار ــاءأعــد يف  كــان قــد إىل مشــروع ق  اجمللــس مشــاورات أثن

طـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت  بعـــد ذلـــك . و)٨(الســـابقة
ــرار    ). ويف١٩٩٩( ١٢٣٣واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  إن جملس األمن،  
) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٦قــــراره  مــــن جديــــد إذ يؤكــــد   

تشـرين   ٦املؤرخـة   هوبيانـات رئيسـ   ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٢١
 ٢٩و  ١٩٩٨تشـــــرين الثــــــاين/نوفمرب   ٣٠و  ١٩٩٨الثـــــاين/نوفمرب  

  ،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب 
إزاء احلالــة األمنيــة واإلنســانية يف  وإذ يســاوره شــديد القلــق    

  ،بيساو –غينيا 
ـــ وإذ يعــــرب      اظ علــــى وحــــدة عــــن التزامــــه األكيــــد باحلفـ

  ية،بيساو وسيادهتا واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليم -غينيا 
ــا ١٧بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  وإذ يرحـــب    رس آذار/مـ
  وباملالحظات الواردة فيه، ١٩٩٩

 ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٧مع التقدير ما صدر يف وإذ يالحظ   
بت ية الـيت نصّـ  بيساو وقائد العصبة العسكر -عن رئيس مجهورية غينيا 

  مسي بعدم اللجوء إىل السالح أبدا،نفسها من تعهد ر
بإنشاء حكومة الوحدة الوطنية اجلديـدة وبأدائهـا   وإذ يرحب   

. وهـو مـا يشـكل    ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٠بيساو يف  -اليمني يف غينيا 
  خطوة هامة إىل األمم يف عملية السالم؛

قـل فعاليـة   أن عواقـب جسـيمة ال تـزال تعر    بقلـق وإذ يالحظ   
أداء احلكومة اجلديـدة، وخيـص بالـذكر منـها عـدم عـودة أفـراد اخلدمـة         

  اليت تلتمس اللجوء يف بلدان أخرى،املدنية وغريهم من الكوادر املهنية 
بنشر دول املنطقة للجنـود الـذي يشـكلون القـوة     وإذ يرحب   

الفاصلة لفريق الرصد التـابع للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا       
__________ 

  )٧(  S/1999/227.  
  )٨(  S/1999/369.  
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ينفذوا والية حفظ السالم اليت كلفوا هبا وانسحاب مجيع القوات  لكي
ــا   ــة مــن غيني تشــرين  ١ؤرخ بيســاو عمــال باتفــاق أبوجــا املــ    -األجنبي

  ،١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
ــرر    ــة وإذ يكـ ــد احلاجـ ــات العامـــة    تأكيـ ــراء االنتخابـ إىل إجـ

والرئاسية يف أقرب وقت ممكن عمال باتفاق أبوجـا ووفقـا للمقتضـيات    
ورية الوطنية، وإذ يالحظ إعراب األطراف عن اهتمامها الشـديد  الدست

  يف أقرب وقت ممكن، بإجراء االنتخابات
ــأن املســؤولية الرئيســ  القــول يكــرر  - ١   ــق عــن حت يةب قي

و تقـع علـى عـاتق األطـراف ويهيـب هبـا       اسـ بي -السالم الدائم يف غينيا 
ت تنفيـذا  بشدة أن تنفذ مجيع أحكام اتفاق أبوجا ومـا تـاله مـن تعهـدا    

  تاما؛
األطــراف نظــرا للخطــوات الــيت خطتــها  يــثين علــى   - ٢  

ــذ اتفــاق أبوجــا، وال ســيما إنشــاء حكومــة الوحــدة      حــىت اآلن يف تنفي
الوطنيـــة اجلديـــدة، وحيثهـــا بقـــوة علـــى اعتمـــاد وتنفيـــذ مجيـــع التـــدابري  
الضــرورية لضــمان سالســة أداء احلكومــة اجلديــدة وســائر املؤسســات،  

ــها    ــذكر من ــة إىل تشــجيع     وخيــص بال ــدابري الرامي ــة والت ــاء الثق ــدابري بن ت
  الالجئني واملشردين داخليا على العودة مبكرا؛

مجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة  يــثين أيضــا علــى   - ٣  
والــدول األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وعلــى  

بصــفته  القــادة يف املنطقــة وخارجهــا، وال ســيما رئــيس مجهوريــة توغــو 
رئيسا للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، نظـرا للـدور الرئيسـي       
الذي يؤدونه لتحقيق املصاحلة الوطنية وتوطيـد السـالم واألمـن يف شـىت     

  بيساو؛ -أحناء غينيا 
ــن    - ٤   ــرب عـ ــديرهيعـ ــال     تقـ ــدمت فعـ ــيت قـ ــدول الـ للـ

بيسـاو فريـق الرصـد التـابع للجماعـة       -مساعدات لكي ينشر يف غينيـا  
  القتصادية لدول غرب أفريقيا؛ا

ــرر   - ٥   ــل  يكــ ــداءه العاجــ ــع  نــ ــدول وإىل اإىل مجيــ لــ
املنظمات اإلقليمية كي تقدم مسامهات مالية إىل فريق الرصد، بوسـائل  
من بينها صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين الـذي أنشـئ لـدعم حفـظ        

اعدة ين والسوقي ملسقبيساو، وذلك لتقدمي الدعم الت -السالم يف غينيا 
فريق الرصد على تنفيذ واليتـه املتعلقـة حبفـظ السـالم وللمسـاعدة علـى       

فهـو يـدعو    ضتيسري التنفيذ التام جلميع أحكام اتفاق أبوجا، وهلذا الغر
األمـــني العـــام إىل النظـــر يف عقـــد اجتمـــاع يف نيويـــورك، تشـــترك فيـــه  
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ألجـل تقيـيم احتياجـات فريـق     

  لرصد ودراسة الطرق اليت ميكن هبا حشد املسامهات وتوجيهها؛ا
باألطراف املعنية أن تتفق بسرعة على موعـد   يهيب  - ٦  

إلجراء انتخابات حـرة ونزيهـة وشـاملة للكافـة يف أقـرب وقـت ممكـن،        

ويدعو األمم املتحدة وغريها من اجلهات إىل النظر، حسـب االقتضـاء،   
  زمة؛يف تقدمي أي مساعدة انتخابية ال

يؤيد قرار األمني العام القاضي بإنشاء مكتب لـدعم    - ٧  
بيساو بعد انتهاء الرتاع يقوده ممثل لألمـني العـام    -بناء السالم يف غينيا 

الذي سوف يوفر إطار العمل السياسـي والريـادة للمواءمـة بـني أنشـطة      
بيســاو يف غضــون  -غينيــا ة األمــم املتحــدة وحتقيــق تكاملــها يف منظومــ
ة االنتقالية املؤدية إىل االنتخابـات العامـة والرئاسـية ويسـهل تنفيـذ      الفتر

اتفاق أبوجا بالتعاون الوثيق مـع األطـراف املعنيـة واجلماعـة االقتصـادية      
لدول غـرب أفريقيـا وفريـق الرصـد ومـع الشـركاء الـوطنيني والـدوليني         

  اآلخرين؛
ــجع  - ٨   ــع  يشــ ــب  مجيــ ــربامج واملكاتــ ــاالت والــ الوكــ

ابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا مؤسســات بريتــون والصــناديق الت
ز، فضــال عــن الشــركاء الــدوليني اآلخــرين، علــى تقــدمي الــدعم إىل دوو

بيسـاو بعـد انتـهاء     -مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء السـالم يف غينيـا     
 -الــرتاع وإىل ممثــل األمــني العــام مــن أجــل القيــام، مــع حكومــة غينيــا   

 -ل ومتضــافر ومنســق لبنــاء الســالم يف غينيــا بيســاو، بوضــع هنــج شــام
  بيساو؛

احلاجــة إىل نــزع ســالح القــوات الــيت    تأكيــد يعيــد  - ٩  
ىل تسكينها يف الثكنات يف الوقـت نفسـه،   إكانت متحاربة يف السابق و

ويرحب التقدم الذي أحرزه يف هـذا الصـدد فريـق الرصـد وحيـث بقـوة       
اللجنـة اخلاصـة املنشـأة    األطراف على االستمرار يف التعاون مـن خـالل   

لـــذلك الغـــرض، وعلـــى اإلســـراع باختتـــام هـــذه املهـــام، وعلـــى هتيئـــة  
  الظروف الالزمة إلعادة توحيد القوات الوطنية املسلحة واألمنية؛

احلاجـة إىل اإلسـراع بإزالـة األلغـام مـن       يشدد على  - ١٠  
 املناطق املتضررة ألجل متهيد السبيل لعودة الالجئني واملشردين وألجـل 
استئناف األنشطة الزراعية، ويشجع فريق الرصد على مواصـلة أنشـطته   

الدول أن تقدم املسـاعدة الالزمـة إلزالـة    ب ويهيبيف جمال إزالة األلغام، 
  األلغام؛

ــرام    يهيــب  - ١١   ــة أن تبــدي االحت ــع األطــراف املعني جبمي
مبـا فيـه القـانون    التام ملا يتصـل باملوضـوع مـن أحكـام القـانون الـدويل،       

وأن تضمن وصول املنظمـات  نساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، اإل
ــة    اإلنســانية بأمــان ودون أي عراقيــل إىل احملتــاجني، وأن تضــمن احلماي
  وحرية التنقل ملوظفي األمم املتحدة وموظفي املعونة اإلنسانية الدولية؛

ــة     يكــرر  - ١٢   ــدول واملنظمــات املعني ــداءه املوجــه إىل ال ن
  دة اإلنسانية العاجلة للمشردين داخليا ولالجئني؛لكي توفر املساع

  مبــــؤمتر مائــــدة املــــاحنني املســــتديرة املعــــين  يرحـــب   - ١٣  
يف جنيـف،   ١٩٩٩أيار/مايو  ٥و  ٤بيساو املقرر عقده يومي  -بغينيا 

ة املسـاعدات جلملـة أغـراض    ئبرعاية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لتعب
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ــات اإل    ــة االحتياجـ ــها تلبيـ ــن بينـ ــاش    مـ ــالم وإنعـ ــد السـ ــانية وتوطيـ   نسـ
  بيساو اجتماعيا واقتصاديا؛ -غينيا 

من األمني العام أن يطلع جملس األمن بانتظام يرجو   - ١٤  
 ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٣٠علــى احلقــائق وأن يقــدم إليــه تقريــرا حبلــول  

وما بعد ذلك فيما خيتص بالتطورات املسـتجدة يف  يوتقريرا كل تسعني 

شــطة مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف   بيســاو وأن -غينيــا 
بيساو بعد انتهاء الرتاع وتنفيذ اتفاق أبوجا، مبا فيه تنفيذ فريـق   - غينيا

  الرصد لواليته؛
  أن يبقي املسألة قيد النظر. يقرر  - ١٥  

 األمريكتان
  املبذولة من أجل السالمهود اجل أمريكا الوسطى: - ١٧

  
 ١٩٩٧الثاين/ينــــاير كــــانون  ١٠املقــــرر املــــؤرخ   

 قرار رفض مشروع ):٣٧٣٠(اجللسة 

، وعمال بطلـب  ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٧يف   
حكومـة غواتيمـاال واالحتـاد الثـوري الـوطين الغواتيمـايل، قــدم       

 أمريكـا الوسـطى:  ”األمني العام إىل جملس األمـن تقريـرا عـن    

حصرا باتفاق وقف إطـالق النـار    يتعلق “جهود حتقيق السالم
ــان يف   ال ــه الطرفـ ــذي وقعـ ــاال، الـ ــهائي يف غواتيمـ ــانون  ٤نـ كـ

ــمرب  ــلو ١٩٩٦األول/ديســ ــالنرويج ،يف أوســ . والحــــظ )١(بــ
ــاق الثالــث لوقــف       ــذا هــو االتف ــره أن ه ــام يف تقري األمــني الع

 وقــال إن إطــالق النــار النــهائي الــذي وقــع يف ذلــك العــام.      
ــوطين الغواتيمــايل   ــوري ال ــان احلكومــة واالحتــاد الث يف أن  يرغب

ــرب       ــلم يف أق ــوية الس ــب العســكرية لتس ــذ اجلوان ــق تنفي يتحق
وقت ممكن، مما يتطلب أن تقوم األمـم املتحـدة بنشـر الوحـدة     

ــة بســرعة كــبرية.   ــدة التابعــة للبعث وســيتطلب  العســكرية اجلدي
ــراقبني      التحقــق ــة م ــهائي نشــر بعث ــار الن مــن وقــف إطــالق الن

لك ولـذ  إذنـا مـن جملـس األمـن.     سيقتضيعسكريني أيضا، مما 
ــة إلحلــاق        ــس ســلطة طارئ ــام أن مينحــه اجملل ــني الع ــب األم طل

وأبلــغ األمــني العــام اجمللــس أيضــا   بالبعثــة. عســكريال كــونامل
لــــق بإرســــاء ســــالم وطيــــد ودائــــم يف  بتوقيــــع االتفــــاق املتع

__________ 
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ــمرب   ٢٩ ــانون األول/ديسـ ــس  )٢(١٩٩٦كـ ــب إذن جملـ ، وطلـ
 األمن لنشر مراقبني عسكريني ملدة ثالثة أشهر.

 كــانون الثــاين/ ١٠، املعقــودة يف ٣٧٣٠ســة يف اجللو  
 يف إليـه  التوصـل  متكـان قـد    الذي للتفاهم ، وفقا١٩٩٧يناير 

 البنــد يف النظــر اجمللــس اســتأنف الســابقةاجمللــس  مشــاورات
ودعــا  .“جهــود حتقيــق الســالم  أمريكــا الوســطى:” املعنــون:

ة اجمللــس، ممثلــي كــل مــن األرجنــتني الــرئيس (اليابــان)، مبوافقــ
البوليفاريـة) وكنـدا    - وفرتويـال (مجهوريـة   غواتيمـاال  نياوإسبا

بنـاء علـى طلبـهم،     ،واملكسـيك والنـرويج وهولنـدا    وكولومبيا
يف ق احلــــدون أن يكــــون هلــــم بــــإىل املشــــاركة يف املناقشــــة 

 التصويت.

الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس   وجهويف اجللسة نفسها،   
ســـبانيا، نـــص مشـــروع القـــرار مقـــدم مـــن األرجنـــتني، وإ إىل

وفرتويــــال، وكوســــتاريكا،  ،والربتغــــال، والســــويد، وشــــيلي
ملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وكولومبيــا، واملكســيك، وامل

 ووجــه. )٣(والواليــات املتحــدة ،يرلنــدا الشــمالية، والنــرويجأو
ــاه األعضــاء أيضــا إىل  ــاين/  ١٠رســالة مؤرخــة   انتب  كــانون الث

ن من املمثـل الـدائم   موجهة إىل رئيس جملس األم ١٩٩٧يناير 
نفــس حتمــل األمــم املتحــدة، حييــل هبــا رســالة  لغواتيمــاال لــدى
__________ 

  )٢(  S/1996/1045و ، Add.2.  
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