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 ىل أديـــس أبابـــا واخلرطـــوم وأكـــرا املوفـــدة إتقريـــر بعثـــة جملـــس األمـــن    
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢١ إىل ١٤ يف الفترة من وأبيدجان وكينشاسا

 
 مقدمة -أوال  

فــدة إىل أفريقيــا يف الفتــرة مــن  يتــألف هــذا التقريــر، املقــدم مــن بعثــة جملــس األمــن املو   - ١
ة أجزاء قائمـة بـذاهتا تغطـي زيـارات جملـس األمـن           ، من ثالث  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢١إىل   ١٤

وينتــهي كــل جــزء . إىل أديــس أبابــا، واخلرطــوم، وأكــرا، وأبيــدجان، وكينــشاسا علــى التــوايل 
وقــد صــدر هــذا التقريــر يف أعقــاب اإلحاطــة الــيت  . بتوصــيات حمــددة مقدمــة إىل جملــس األمــن

ــا يف      ــن إىل أفريقيـ ــة جملـــس األمـ ــاء بعثـ ــدمها إىل اجمللـــس رؤسـ ــران ٢٦قـ ــه /حزيـ  ٢٠٠٧يونيـ
 ).S/PV.5706 انظر(
ــن  و - ٢ ــيس جملــــس األمــ ــغ رئــ ــة  ،أبلــ ــالته املؤرخــ ــران١١ يف رســ ــه / حزيــ  ٢٠٠٧يونيــ
)S/2007/347( ،           األمــني العــام بــأن أعــضاء جملــس األمــن قــرروا إيفــاد بعثــة إىل أديــس أبابــا

وتـرد  . ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢١ إىل   ١٤ يف الفترة من      وأبيدجان وكينشاسا  واخلرطوم وأكرا 
وكانــت البعثــة بقيــادة كــل مــن  .  التقريــراملرفــق األول هلــذاها يف ياختــصاصات البعثــة وتــشكل

يرلنـدا الـشمالية لـدى األمـم املتحـدة، الـسري       ألكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ماملمثل الدائم للم  
ــسا       ــسفري دومي ــدى األمــم املتحــدة، ال ــا ل ــوب أفريقي ــدائم جلن ــل ال ــاري، واملمث ين إمــري جــونز ب

ــالو ــورك يف   .كومـ ــة نيويـ ــادرت البعثـ ــران١٤وغـ ــه / حزيـ ــاد . ٢٠٠٧يونيـ ــر االحتـ وزارت مقـ
 .اخلرطوم وأكرامث األفريقي يف أديس أبابا، 

 
 أديس أبابا واخلرطوم وأكرا -ثانيا  

خالل زيارة البعثة ملقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابـا، اجتمعـت بـالرئيس، ألفـا عمـر                   - ٣
مبـن فـيهم مفـوض الـسالم واألمـن،          (ين مـن مفوضـية االحتـاد األفريقـي          كوناري، وأعضاء آخر  

 .م واألمن التابع لالحتاد األفريقي، ومن جملس السال)سعيد دجنيت
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مــساعدي  وكـبري  ؛عمـر حـسن البــشري  الــسودان، رئيس بـ  البعثــة لتقـت ويف اخلرطـوم، ا  - ٤
مثـل الـدائم للـسودان       وامل ؛ الم آكـول   ، ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة      ؛الرئيس، مـين أركـو منـاوي      

 ووالة واليـات دارفـور الـثالث،        ؛فري عبـد احملمـود عبـد احللـيم حممـد          لدى األمم املتحـدة، الـس     
 فـضال عـن قيـادة بعثـة األمـم املتحـدة يف              ؛بار مسؤويل حكومـة الوحـدة الوطنيـة       وغريهم من ك  

ابـة لألمـني العـام    ورافق بعثة اجمللس أثناء اجتماعاهتا يف اخلرطـوم، املمثـل اخلـاص بالني       . السودان
 . بروك َزريهون-يف السودان، تاييه 

ويف أكــرا، اجتمعــت البعثــة بــالرئيس جــون كوفــور، رئــيس مجهوريــة غانــا، والــرئيس   - ٥
 .آدو، وزير الشؤون اخلارجية - الدوري لالحتاد األفريقي، إضافة إىل نانا أكفو

 
 اخللفية والسياق - ألف 

 أديــس أبابـا وأكـرا إىل تبـادل وجهـات النظـر مــع      هتـدف زيـارة بعثـة جملـس األمـن إىل      - ٦
ــل وجــه          ــى أمث ــهوض عل ــي حــول ســبل الن ــي ومفوضــية االحتــاد األفريق ــادة االحتــاد األفريق قي
بالعالقات بني جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، فـضال عـن العالقـات مـع                     

 أيـضا إىل    البعثـة وسـعت   .  يف أفريقيـا   املنظمات اإلقليمية األخرى، يف جمال صون السلم واألمن       
مناقشة آليات إقامة روابط أوثق بني األمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقـي يف جمـاالت منـع                 

وسـائل دعـم وحتـسني قاعـدة     و وحفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم،     ، والوسـاطة  ،نشوب الصراعات 
 .األفريقياملوارد والقدرات املتوفرة هلياكل السالم واألمن داخل االحتاد 

ــة تأمــل أن تبحــث مــع مــسؤويل االحتــاد األفريقــي األوضــاع يف      - ٧ ــا وكانــت البعث إثيوبي
ــشاد  ــا وتـ ــة و  وإريتريـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــطى ومجهوريـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــسودان ومجهوريـ الـ

وقـدم االحتـاد   . )جـيش الـرب للمقاومـة   (البحريات الكـربى  منطقة   و والصومال وكوت ديفوار  
 .حاطة إىل البعثة عن احلالة يف جزر القمراألفريقي أيضا إ

علـى حنـو    وزارت بعثة جملس األمن اخلرطوم، بناء على دعـوة مـن حكومـة الـسودان،                 - ٨
 املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن            ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٦ عنه يف الرسالة املؤرخة      ما أُعرب 

رة هـو إعـادة تأكيـد التـزام         وكان الغـرض مـن الزيـا       .املمثل الدائم للسودان لدى األمم املتحدة     
تـصميم اجملتمـع الـدويل علـى        إعـادة تأكيـد     اجمللس بسيادة السودان ووحدته وسالمة أراضيه، و      

وكانت الرغبة حتدو اجمللس يف اسـتعراض تنفيـذ         . مساعدة السودان على حتقيق السالم والتنمية     
ان اجمللـس يأمـل   وكـ . اتفاق السالم الشامل الذي حيكـم عمليـة الـسالم بـني الـشمال واجلنـوب             

أيضا أن يشجع كافة األطراف على احترام اتفاق وقف إطـالق النـار بـدارفور بـشكل كامـل،                   
ثـان  بعوها املجريوعلى املشاركة على حنو بناء يف عملية السالم ويف احملادثات الوشيكة الـيت سـي         

 .اخلاصان لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف دارفور
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قيـام  لس األمـن إىل كـل مـن أديـس أبابـا واخلرطـوم وأكـرا مـع                   وتزامنت زيارة بعثة جم    - ٩
وضــع اللمــسات األخــرية علــى خطــط إلقامــة شــراكة غــري  باالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة 

ويترتــب علــى هــذه الــشراكة بــذل جهــود وســاطة مــشتركة للــدفع قــدما  . مــسبوقة يف دارفــور
 ،ألمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي     ابالعملية الـسياسية ونـشر عمليـة حفـظ سـالم مـشتركة بـني                

  دارفـــور املعقـــود يفبـــشأنوفقـــا التفاقـــات مت التوصـــل إليهـــا يف االجتمـــاع الرفيـــع املـــستوى 
م  بيان جملـس الـسال  يف، وجرى التصديق عليها ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاينتشرين   ١٦ أبابا يف  أديس

 وبيـان رئـيس جملـس    ،٢٠٠٦نـوفمرب  / تشرين الثاين٣٠ املؤرخ   ،واألمن التابع لالحتاد األفريقي   
 الزيــارة يف جــاءتو. )S/PRST/2006/55 (،٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩األمــن املــؤرخ 

، خلطط االحتاد األفريقي واألمـم      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢أعقاب قبول حكومة السودان، يف      
 املـؤرخ    العمليـة املختلطـة يف دارفـور، حـسبما ورد يف تقريـر األمـني العـام                 إنشاء  بشأن املتحدة

 ).S/2007/307.Rev.1 (٢٠٠٧يونيه /حزيران ٥
 

 التفاصيل - باء 
 م واألمنالتعاون بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف صون السال - ١ 

ــع مــسؤويل االحتــاد األفريقــي      - ١٠ ــا م ــاء اجتماعاهت ــة أثن  أن أحــد العناصــر  ،الحظــت البعث
ألفريقي يتمثل يف التعاون بني جملـس األمـن التـابع           اجلوهرية يف عالقات األمم املتحدة باالحتاد ا      

م واألمن التابع لالحتاد األفريقـي مـن أجـل حتقيـق اهلـدف املـشترك                لألمم املتحدة وجملس السال   
 مـؤمتر   ئجانتـ  يف هـذا الـصدد، إىل        ،وأشـارت . الـسالم واألمـن يف أفريقيـا      اسـتتباب   بينهما وهو   
ذين أقـرا باحلاجـة إىل      لـ ، ال )٢٠٠٥ (١٦٢٥مـن    وإىل قرار جملـس األ     ٢٠٠٥  لعام القمة العاملي 

ــصراعات       ــشراكة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي يف جمــال منــع نــشوب ال النــهوض بال
  يف استعراض حالة التعاون بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم            عن رغبتها ت البعثة   أعربو. وتسويتها

 مبـا يف    ،لك التعاون وأولويـات تعزيـزه     املتحدة يف جمايل حفظ السالم وبناء السالم، ومستقبل ذ        
 .علق بالقوة االحتياطية األفريقيةذلك ما يت

 جملـس األمـن علـى التزامـه         ،الـرئيس كونـاري   ،  رئيس مفوضية االحتاد األفريقي   وشكر   - ١١
ع، يف ظــل التطــور وتوقّــ. املــستمر إىل جانــب االحتــاد األفريقــي فيمــا يتعلــق باملــسائل األفريقيــة 

 يف إطارهــا جهــود حفــظ ى بــني املنظمــتني، قيــام شــراكة أكثــر اتــساقا تتحاشــ املــستمر للعالقــة
 ،وســيتطلب حتقيــق ذالــك االتــساق وضــع ترتيبــات مبتكــرة .زدواجيــة العمــلالــسالم واألمــن ا

وسيــستلزم أيــضا تــشكيل قــوة . وتبــادل التحليــل االســتراتيجي وتنــسيق إجــراءات اختــاذ القــرار
وحـث الـرئيس جملـس      . ية الفورية للصراعات األفريقية   تدخل سريع من أجل االستجابة اإلقليم     
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األمن على االعتراف باجلهود األفريقية املبذولة حنـو التكامـل اإلقليمـي، وعلـى القيـام، يف هـذا                   
 . األمم املتحدة يف أفريقياأجهزة متثيلالصدد، بتنسيق جهود 

ارة جملس األمـن    ووصف الرئيس كوفور، بصفته الرئيس الدوري لالحتاد األفريقي، زي         - ١٢
ومن أجل زيـادة تعزيـز      . إىل أفريقيا بأهنا رمز للتعاون القائم بني االحتاد األفريقي وجملس األمن          

م واألمـن التـابع   العالقات، حث الـرئيس كوفـور جملـس األمـن علـى أن ينظـر إىل جملـس الـسال               
ساعد علـى تعزيـز     وطلب إىل جملس األمـن أن يـ       . لالحتاد األفريقي باعتباره امتدادا جمللس األمن     

. االحتاد األفريقي كي يستجيب بكفاءة، نيابة عن جملس األمـن، للـصراعات الـدائرة يف القـارة                
 اهليئتني تكون أكثـر     ، أعاد الرئيس كوفور تأكيد احلاجة إىل إقامة عالقة بني         ايةالغذه  هلحتقيقا  و

 . طابع رمسي أكرب، وتتسم بالشراكة واالحترام املتبادلذاتتنظيما و

يف العشر لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي، أُبلغـت البعثـة          السنوات  وفيما يتعلق بربنامج     - ١٣
 اهليكــل األفريقــي للــسالم واألمــن طــور التــشغيل الفعلــي ميثــل أولويــة  دخــولبــأن أديــس أبابــا 

ومع ذلك، فـإن حتويلـه إىل حقيقـة عمليـة ماثلـة      . قصوى وأنه ميدان يشهد إحراز بعض التقدم    
سـيما يف تـشكيل      يمة تتطلـب مـن اجملتمـع الـدويل أن يـضطلع بـدور نـشط، ال                يعد مهمـة جـس    

قـوات حفـظ سـالم يف     االحتـاد األفريقـي مـن خـالل نـشره       وأظهـر . القوة االحتياطيـة األفريقيـة    
ــشر         ــل ون ــاألمم املتحــدة، رغــم أن متوي ــة ب ــسبية مقارن ــزة ن ــصومال مي ــور وال ــدي ودارف بورون

سد جتـــالـــسودان وبعثــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال   بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف واســتدامة 
 املــدى  يفسالمالــحفــظ يف جمــال الحتــاد األفريقــي ا قــدرة تنميــة ي عليهــاونطــالتحــديات الــيت ت

، مبا يف ذلك اخلطـوة احملمـودة بإنـشاء فريـق تـابع      بناء القدراتلبادرات اجلارية املورغم  . البعيد
 الـيت تعتـرض اتبـاع   أفريقيـة، فـإن أحـد العوائـق الرئيـسية       قوة احتياطية  بناءلألمم املتحدة لدعم    

ــه    ــؤ ب االعتمــاد علــى التمويــل عــن طريــق   ف. هنــج مــستدام يظــل االفتقــار إىل متويــل ميكــن التنب
 بالنـسبة للجهـات الـيت       ا مثبطـ  ادعـ ا التخطيط على املدى البعيد، ويشكل ر       حيول دون  التربعات

 .ميكن أن تساهم بقوات

م واألمـن باحلاجـة إىل تعزيـز التعـاون بـني         اجتماعها مبجلس السال   وأقرت البعثة خالل   - ١٤
اجمللــسني، وأعربــت عــن أملــها يف أن تفــضي أيــضا االجتماعــات الــسنوية املــشتركة إىل تعزيــز   

وأعــاد أعــضاء جملــس . التعــاون بــني األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ومفوضــية االحتــاد األفريقــي 
وىل امللقاة على عاتق جملس األمن عن صـون الـسلم واألمـن             م واألمن تأكيد املسؤولية األ    السال

م واألمـن   الدوليني، ودعوا جملس األمن إىل اإلقرار بأن األنـشطة الـيت اضـطلع هبـا جملـس الـسال                  
 نفـذت التابع لالحتاد األفريقي، مبوجب الفـصل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، هـي أنـشطة                     

م واألمـن أيـضا جملـس األمـن          املبدأ، حث جملس الـسال     وانطالقا من ذلك   .باسم اجملتمع الدويل  
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علــى النظــر يف إمكانيــة متويــل بعثــات دعــم الــسالم التابعــة لالحتــاد األفريقــي مــن االشــتراكات  
 قـــرار مـــؤمتر رؤســـاء دول وحكومـــات االحتـــاد األفريقـــي  للطلـــب الـــوارد يفاملقـــررة، وفقـــا 

Assembly/AU/Dec.145(VIII))( .م واألمن عـن حاجـة اجمللـسني إىل          جملس السال  ، عرب ختاماو
 .تنسيق عملية اختاذ القرار فيما يتعلق بالسالم واألمن يف أفريقيا

وأقــرت البعثــة باحلاجــة إىل وضــع آليــات متكّــن األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي مــن   - ١٥
أن التـشديد علـى احلاجـة إىل        وجـرى أيـضا     .  املمارسـات والتحليـل االسـتراتيجي       أفـضل  تبادل

دم االحتـاد األفريقـي معلومـات منتظمـة فيمـا يتعلـق بأنـشطة حفـظ الـسالم الـيت يـضطلع هبـا                         قي
 .واليت يؤيدها أو يأذن هبا جملس األمن

 جملــس عــرب، أ) الثــاينرفــقامل انظــر(يونيــه / حزيــران١٦مــد يف ويف بيــان مــشترك اعُت - ١٦
 بتطـوير عالقـة أقـوى وأكثـر         عن التزامهما م واألمن التابع لالحتاد األفريقي      األمن وجملس السال  

تنظيما بينهما، فضال عن تبادل املعلومات املتعلقة حباالت الـصراع املدرجـة يف جـدول أعمـال                 
وأعربــا أيــضا عــن تأييــدمها لتعزيــز قــدرة مفوضــية االحتــاد األفريقــي يف جمــاالت مثــل    . اهليئــتني

واتفقـا  . ن املـوارد  سيما إنشاء قدرة حفظ سالم هلـا مـا يكفـي مـ             التخطيط واللوجستيات، وال  
لـدعم قاعـدة مـوارد      ملالئمـة   ليـات ا  اآلألمـني العـام، يف      لتقريـر املقبـل     ال اسـتنادا إىل  على النظـر،    

فــظ حل، وحبــث إمكانيــة متويــل عمليــة   وحتــسينهما بــصورة مــستدامةاالحتــاد األفريقــي وقدرتــه
جتماعــات واتفقــت اهليئتــان كــذلك علــى أن تعقــد اال . سالم يــضطلع هبــا االحتــاد األفريقــي الــ

ــسال     ــن وجملــس ال ــني جملــس األم ــسنوية ب ــابع لال ال ــن الت ــا   م واألم ــي يف أديــس أباب حتــاد األفريق
 بـشأن أسـاليب العمـل بـني         ربات اخلـ  لنيويورك، وأعربتا عن دعمهما لتوثيـق التعـاون وتبـاد          أو

اء إجـر وأخـريا، شـجعت اهليئتـان علـى         . األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي      
 بني االحتاد األفريقي وجملس األمن التابع لألمـم املتحـدة، عنـدما جيـرى إعـداد        ة وثيق مشاورات

 .قرارات تتعلق مبسائل تؤثر يف السالم واألمن يف أفريقيا

عــدم ويف أكــرا، رحــب الــرئيس كوفــور بالبيــان املــشترك وشــدد علــى احلاجــة إىل         - ١٧
وقال إن االحتاد األفريقي ملتـزم، مـن جانبـه،          . أفعالإىل   األقوال    ترمجة الوعود، وإىل االكتفاء ب 

 .باالضطالع بدوره يف حتقيق السالم والتنمية يف القارة
 

 دارفور والوضع اإلقليمي/السودان - ٢ 
 املشاورات يف أديس أبابا  

 مع مـسؤولني مـن االحتـاد األفريقـي قبـل            ثة الوضع يف السودان ويف املنطقة     ناقشت البع  - ١٨
ــسودان      .  اخلرطــوموصــوهلا إىل ــسيادة ال ــا ب ــد التزامه ــة مــن جدي ــشات، أكــدت البعث ويف املناق
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.  ومبواصـلتها حتقيـق تـسوية شـاملة لألزمـة يف دارفـور          ،وسالمة أراضيه وباتفاق السالم الشامل    
األزمة ستقتـضي االسـتمرار يف تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية وإجـراء عمليـة سياسـية                   أفادت بأن و

ــا مق  ــوفر هل ــا  ومــات االســتمرار، متواصــلة تت ــة وفق ــز األمــن يف املنطق ــيت  ل  وتعزي ــات ال  متالتفاق
 واستعرضـت البعثـة مـع       .٢٠٠٦نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    يف   التوصل إليها يف أديس أبابا وأبوجـا      

مسؤولني من االحتاد األفريقي االستعدادات اجلارية للمفاوضات السياسية اليت جـرى جتديـدها             
ــادة االحتــاد األ  ــور بقي ــوثني خاصــني لألمــم املتحــدة   يف دارف ــا مــن  . فريقــي ومبع ــول وانطالق قب

 للخطط املشتركة بني االحتاد األفريقـي واألمـم         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢حكومة السودان يف    
ــة للمجلــس         ــة التابع ــور، ناقــشت البعث ــسالم يف دارف ــة خمتلطــة حلفــظ ال ــة بعملي املتحــدة املتعلق

 مبـا يف ذلـك مـدى اسـتعداد          ،دة لتنفيذ هـذه اخلطـط     ومسؤولون من االحتاد األفريقي تدابري حمد     
 .البلدان املسامهة بقوات أفريقية لتزويد العملية املختلطة بقوات

ط الـضوء   وسلّ،وقال رئيس مفوضية االحتاد األفريقي أن الوضع يف دارفور غري مقبول           - ١٩
فريقـي يـويل   وأكـد أن االحتـاد األ  . نطقـة على مـا لـه مـن مـضاعفات علـى الـسالم واألمـن يف امل           

 وقــال إن تــدهور العالقــات بــني تــشاد   ،دميقراطي بــسيادتهالــأمهيــة كــبرية ألن يــنعم الــسودان  
 كـان الـسبب   ٢٠٠٦مـايو  / يف أيـار يف أبوجـا  والسودان يف أعقاب توقيع اتفـاق سـالم دارفـور       

 ويف حـني تظـل    . مـن الـضروري إجـراء مفاوضـات جديـدة         ف. الرئيسي لعدم تنفيذ اتفاق أبوجا    
، فـإن هنــاك   بـدون عـالج   أسـباب الــصراع تظلـ ا طاملـ ،  إىل وقـف إطـالق النــار  ملحـة  احلاجـة 
مثـة  إن  فـ  جمللس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي،           ووفقا.  من مغبة استئناف القتال    خطرا

حافزا هامـا النـضمام األطـراف غـري املوقعـة علـى اتفـاق سـالم دارفـور إىل عمليـة الـسالم هـو                          
 التـزام اجملتمـع الـدويل بتيـسري تـسوية سـلمية شـاملة ودعـم تنفيـذها يف                     دليل علـى جديـة     وجود

وأكــد مــسؤولون يف االحتــاد األفريقــي  . إطــار جــدول زمــين واضــح وخارطــة طريــق واضــحة  
ــة سياســية   علــى حــد ســواء احلاجــة إىل تــشجيع احلكومــة واملتمــردين    ــشروع يف عملي  علــى ال

ددة يف احملــزمنيــة الداول اجلــتحــدة يف إطــار يقودهــا االحتــاد األفريقــي باالشــتراك مــع األمــم امل  
 .اخلاصون رطة الطريق اليت يضعها املبعوثونخا
 علــى  مفوضــية االحتــاد األفريقــيرئــيسلــق حبفــظ الــسالم يف دارفــور، شــدد وفيمــا يتع - ٢٠

 ، بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان         الـيت متـر هبـا     ألزمة املالية اجلاريـة     ا معاجلةاحلاجة امللحة إىل    
وأكـد أن قبـول حكومـة       . اليت أدت إىل نـشوء حـاالت تـأخري مطولـة يف دفـع أجـور القـوات                 و

 اختـاذ وحـث جملـس األمـن علـى       .  غري مـشروط   ، على حد فهمه   ،السودان للعملية املختلطة هو   
ــة ويوصــي با  ــرئيسأرو. لتمويــل يف إطــار األمــم املتحــدة قــرار يــأذن بالعملي أن مــن شــأن  ى ال

 كافيــة مــن القــوات األفريقيــة للحفــاظ علــى الطــابع األفريقــي اداد أعــأن يتــيحضــمان التمويــل 
 أن متديـد    للـسالم واألمـن     مفـوض االحتـاد األفريقـي       ويف الوقت نفسه، كـان مـن رأي        .للعملية
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 ةلـ ا يقتـضي كف   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٣٠بعـد     يف السودان إىل مـا     االحتاد األفريقي والية بعثة   
القــوي يف إطــار اخلفيــف وذ الكامــل جملموعــة تــدابري الــدعم فالتنفيــ. املــوارد الســتمرار عملياهتــا

األمـم املتحــدة فيمــا يتعلــق بالبعثـة ونــشر كتيبــتني إضــافيتني تـابعتني للبعثــة مهــا األســاس الــالزم    
 .إلرساء العملية املختلطة

ــة أن جملــس األمــن ال ميكــن أن يوصــي بــ    - ٢١ هــذه متــول األمــم املتحــدة  أن وأكــدت البعث
ــةا ــة املختلطـ ــافة إىل   لعمليـ ــوارد إضـ  إال إذا تـــوافرت املـــساءلة والـــشفافية بالكامـــل يف إدارة املـ

 ن يف مفوضـية االحتـاد األفريقـي أن        وأكـد مـسؤولو   . مشاركة األمم املتحدة يف القيادة واملراقبـة      
تيح حدا أقصى من املرونـة      ي  سوف بإعداد ترتيبات القيادة   االحتاد األفريقي واألمم املتحدة      قيام
 . حفظ السالم جمالخربة األمم املتحدة يف سيعتمد علىو

ــة بــ يف حــني اعترفــت و - ٢٢ ــم     ضرورة  البعث ــي واألم ــني االحتــاد األفريق ــاون ب ــوم التع أن يق
 األمــم املتحــدة مركــزا  ت علــى ضــرورة أن تظــل كــدأفإهنــا املتحــدة علــى الــشراكة املتكافئــة،  

تحـدة الـذي يوجـه التعـاون بـني           حل الـصراعات وفقـا مليثـاق األمـم امل          اءملواءمة النهج املتبعة إز   
 .األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية

 
 االجتماعات يف اخلرطوم  

ريهـون، املمثـل اخلـاص بالنيابـة لألمـني العـام، للبعثـة حجـم                يف اخلرطوم، أكد السيد زَ     - ٢٣
سكان العمل الذي ال يزال ينبغي القيام به لتنفيذ العملية املختلطة حلفظ السالم وتوفري األمن لـ               

، ٢٠٠٦يونيـه   /وعلى الرغم من حتسن األمن منذ زيارة بعثة جملـس األمـن يف حزيـران              . دارفور
شـأنه شـأن التنفيـذ الكامـل     امسـة  فإن إحراز املزيد مـن التقـدم يف عمليـة الـسالم يظـل مـسألة ح           

 .التفاق السالم الشامل
البعثة كال من   وخالل اجتماعني منفصلني مع رئيس السودان ووزير خارجيته، ناقشت           - ٢٤

وأكـد وزيـر اخلارجيـة التـزام حكومتـه املطلـق            . الوضع يف دارفور وتنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل          
بإطــار أديــس أبابــا للتوصــل إىل حــل ســلمي للــصراع يف دارفــور، وأعــرب عــن أملــه يف مواصــلة  

ل مـن   وأكد كـ  . احلوار واملشاورات مع اجملتمع الدويل بروح االجتماع الذي عقد يف أديس أبابا           
 .الرئيس ووزير اخلارجية قبوهلما التام للعملية املختلطة لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي

وأكدت البعثة من جديد تصميم جملـس األمـن علـى الـسعي مـن أجـل وضـع حـد لقتـل                        - ٢٥
األبرياء يف دارفور وأداء دوره يف اجلهود الرامية إىل إهناء أعمال العنف املرتكبة من جانـب مجيـع        

وحتقيقا هلذه الغاية، دعت البعثة أيـضا       . ألطراف، وتقدمي املساعدة لضمان محاية كافية للمدنيني      ا
. مجيع األطراف إىل العمل من أجل السالم يف دارفور وتنفيذ نتائج أديس أبابا على وجه السرعة 
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بع وأشـارت إىل أن هـذه العمليـة سـيغلب عليهـا الطـا             . ورحبت بقبول احلكومة للعملية املختلطة    
وسـيتم احلفـاظ علـى وحـدة        . األفريقي وإن كانت ستستلزم أيضا أصوال وموظفني غري أفـريقيني         

وستحدد العملية على  . القيادة، وستكون ترتيبات القيادة واملراقبة مطابقة لعمليات األمم املتحدة        
املختلطـة يف  النحو املوجز يف اخلطط املشتركة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة املتعلقـة بالعمليـة          

، وسيصدر هبا تكليف من قبـل جملـس   )S/2007/307/Rev.1(دارفور الواردة يف تقرير األمني العام      
وعلـى ضـوء تلـك      . السالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي وجملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                  

ويــل مــن التفامهــات، أكــدت البعثــة أن جملــس األمــن ســيأذن بالعمليــة املختلطــة وسيوصــي بالتم  
 .امليزانية املقررة لألمم املتحدة

 ويــتعني احتــرام وقــف  ،يلــزم ضــبط الــنفس : وحــددت البعثــة النقــاط اإلضــافية التاليــة  - ٢٦
سـريكز االجتمـاع الـذي سـيعقد يف          وصـول املـساعدة اإلنـسانية؛ و       سبل وحتسني   ،إطالق النار 

ــران ٢٥ ــى  /حزي ــاريس عل ــه يف ب ــوفرييوني ــل  ت ــة  ل التموي ــة األفريقي ــسودان إضــافة إىل  لبعث يف ال
االنتقال من املساعدة اإلنسانية إىل التنمية؛ وجيب إنعاش العملية السياسية مع التزام كامـل مـن                

؛ ومن الضروري إحراز تقدم فيما يتعلق برتع سالح اجلنجويد؛ وينبغـي            كافة األطراف جانب  
 ببعثـة األمـم   تعلـق املأن يطبـق علـى دارفـور اتفـاق ملركـز القـوات مماثـل التفـاق مركـز القـوات           

املتحدة يف السودان حبيث يكون نشر موظفي األمم املتحدة يف السودان خاضـعا لنظـام قـانوين                 
ردا علـى   و. يف جمال اجلمارك  إىل أدىن حد، مثال،      ،موحد؛ وينبغي تقليص العوائق البريوقراطية    

مـن   ةقدمـ ومـات امل  البعثـة بـأن املعل     عدد من أعضاء     املقدمة من احلكومة، أفاد   خمتلف املذكرات   
املنظمات غري احلكومية يف امليدان توحي بوجود ظروف ختتلف عن تلك الـيت ورد وصـفها يف                 

 الــيت جتريهــا احملاكمــاتمــن البعثــة أيــضا عــن موقــف احلكومــة  واستفــسر أعــضاء . املــذكرات
 .احملكمة اجلنائية الدولية

ن البعثــة صــرح الــرئيس ويف جلــسات اإلحاطــة األوليــة، وردا علــى النقــاط املقدمــة مــ  - ٢٧
ظروف املعيـشة يف دارفـور أفـضل منـها يف           بأن  ووزير اخلارجية ومسؤولون سودانيون آخرون      

أنشطة األطراف غـري املوقعـة علـى اتفـاق سـالم دارفـور         ، وأن   أماكن كثرية أخرى يف السودان    
نيــة يف ال توجــد مــشاكل أمأنــه املــصدر الرئيــسي النعــدام األمــن واملعانــاة اإلنــسانية؛ و تــشكل 

وأن املناطق اليت تنتشر فيها قوات مسلحة سودانية أو قوات شرطة تابعة للحكومـة الـسودانية؛          
الطرق يف دارفور آمنة وال يعترض عـائق وصـول املـساعدة اإلنـسانية عـرب هـذه الطـرق؛                    معظم  

 عمليــة نــزع ســالح اجلنجويــد  وأنبالنجــاح؛ حظيــت آليــات تنــسيق األنــشطة اإلنــسانية  وأن 
وأفادت احلكومة أيضا بأن السودان ليس من األطراف املوقعة على نظـام رومـا           . رجيياتتقدم تد 

وأعــرب الــرئيس وســائر املــسؤولني . الــذي أنــشئت مبوجبــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــةاألساســي 
احلكوميني السودانيني عن استيائهم من أنشطة اجلماعـات املتمـردة الـيت أدت علـى حـد قـوهلم                   
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واالســتقرار يف دارفــور، وأكــدوا علــى حــق حكومــة الــسودان يف احلفــاظ  إىل تقــويض الــسالم 
علـى اجلماعـات املتمـردة وأن    على األمن يف السودان، ودعوا جملس األمن إىل ممارسـة الـضغط       

 .يوصي اجلمعية العامة بتمويل العملية املختلطة من ميزانية األمم املتحدة
 الـزخم الـذي ولدتـه       االسـتفادة مـن   أمهيـة   ووافقت البعثة وحماوروها الـسودانيون علـى         - ٢٨

زيارة بعثـة اجمللـس إىل اخلرطـوم لـدفع عجلـة التقـدم يف عمليـة الـسالم وحفـظ الـسالم واحلالـة                         
وأكــدت . الــسياسيوبينــت البعثــة بوضــوح رغبــة جملــس األمــن يف تــسريع املــسار    . اإلنــسانية

ــرابلس       ــق ط ــا لتواف ــسار حبــزم وفق ــة امل ــا مبتابع ــة التزامه ــذ،احلكوم ــع    ال ــسيق مجي ــا إىل تن ي دع
ويف الوقــت . املبــادرات اإلقليميــة لتــصب يف عمليــة يقودهــا االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة  

نفسه سيطلب اجمللس إعداد جداول زمنية مشتركة بني االحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة لنـشر                
 .العملية املختلطةب لالضطالع اإلذن بالوالية إعدادعلى  العملية املختلطة يف دارفور وسيعمل

ــاد اإل     - ٢٩ ــاول األبعـ ــة تنـ ــة أمهيـ ــاوري البعثـ ــع حمـ ــد مجيـ ــور وأكـ ــة يف دارفـ ــة لألزمـ . قليميـ
يتعلــق باحلــدود بــني الــسودان وتــشاد، أشــارت البعثــة إىل حالــة العالقــات الثنائيــة وإىل     وفيمــا

 أن والحظـت البعثـة  . ضرورة وقف إطـالق النـار إضـافة إىل احلاجـة إىل ضـمان أمـن املـشردين           
ويف أديـس أبابـا     . جملس األمن يعمل مع األمـني العـام لوضـع خطـط حلمايـة خميمـات الالجـئني                 

 جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي البعثة أن تقريرا سيقدم يف األيـام القادمـة عـن                  بلغأ
زيـر  وقـال و   .زيارته األخرية إىل تشاد فيما يتعلـق بتنفيـذ اتفـاق طـرابلس بـني تـشاد والـسودان                  

 تطبيع العالقات خـالل الزيـارة املتوقعـة         حنوإحراز تقدم   يف  اخلارجية إن حكومة السودان تأمل      
 .يونيه/حزيران ٢٥يـيب، إىل اخلرطوم يف إدريس د، لرئيس تشاد

املمثـل اخلـاص بالنيابـة لألمـني     بلغ عملية السالم بني الشمال واجلنوب، أ   ما يتعلق ب  ويف   - ٣٠
 هـذه  مـن و. الـشامل سالم الـ  تنفيـذ اتفـاق    جمـال تلـوح يف سـوف   هامـة   أحـداثا العام البعثـة بـأن      

وإعـادة  ) ٢٠٠٨فربايـر   /ت حـىت شـباط    ئـ جرالـيت أ  (النتخابـات   ل بدء عملية التسجيل     األحداث
املوعـد   (١٩٥٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ١نشر القوات املسلحة علـى جـانيب احلـدود املرسـومة يف            

اتفـاق بـشأن ترسـيم احلـدود        أي  د أنـه يف غيـاب       بيـ ). ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٩النهائي لذلك هو    
 . ستتعرض كال العمليتني للخطر

م احملــاورون مــن احلكومــة الــسودانية مبــن فــيهم تــيالر دنــغ، وزيــر الدولــة لــشؤون   قــاو - ٣١
البعثة بإحراز تقدم يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل مبا يف ذلـك تـشكيل حكومـة                بإبالغ  الرئاسة  

ــة . ة جنــوب الــسودان واجملــالس التــشريعية يف اخلرطــوم ويف اجلنــوب   وحكومــ،الوحــدة الوطني
وأفاد بأن عدم ترسيم احلدود بني الشمال واجلنوب يعرقل إحراز تقدم يف جمـاالت أخـرى مـن                  

 وإدمـاج  ، وإعـادة نـشر القـوات العـسكرية    ، ومركـز منطقـة آبيـي    ،قبيل تقاسـم إيـرادات الـنفط      
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ومـة البعثـة أن قـضية منطقـة آبيـي أوشـكت             وأبلغـت احلك   .تفكيك مجاعات مسلحة أخرى    أو
د ألهنـا أعاقـت   وقـال الـرئيس إن اجلـزاءات قوضـت احتمـاالت حتقيـق وحـدة الـبال                . على احلـل  

 بنـاء علـى     هقـال إنـ   و. قدرة احلكومة علـى حتقيـق التنميـة وتـوفري اخلـدمات األساسـية للجنـوب               
، مبـا يف ذلـك األعمـال    نبدء أعمـال التنميـة يف الـسودا     للرفع اجلزاءات و  الوقت   حان   ، قد ذلك

 .اليت تعود بالفائدة على أهايل جنوب السودان
وأكدت البعثة من جديد احترامها لسيادة الـسودان وسـالمة أراضـيه ودعمهـا التفـاق               - ٣٢

 .دالسالم الشامل وأملها يف أن يعزز تنفيذ االتفاق وحدة البال
 

 االجتماعات يف أكرا  
مــع ائج لقائهــا الــرئيس كوفــور بنتــبإحاطــة  الــسودان،  البعثــة، بعــد زيارهتــا إىلقامــت - ٣٣

 تيــسري تنفيــذ ،الــرئيس البــشري، وطلبــت إىل الــرئيس كوفــور، بــصفته رئيــسا لالحتــاد األفريقــي  
ــار و     ــم إلطــالق الن ــة املختلطــة للتوصــل إىل وقــف دائ ــيم  معاجلــة االعملي ــساين األل . لوضــع اإلن

سودان علـى تنفيـذ إطـار أديـس أبابـا دون            والحظ رئيس االحتاد األفريقي أن موافقة حكومة ال       
وأشــار أيــضا إىل أن العمليــة . فــتح فــصال جديــدا يف حــل الــصراع يف دارفــوريشــروط مــسبقة 

 بوضــوح جتــدد الــشراكة مــع األمــم املتحــدة واحلاجــة إليهــا ملــساعدة االحتــاد   أبــرزتاملختلطــة 
ــس      ــة بال ــة متعلق ــه لالضــطالع مبــسؤوليات معين ــى تطــوير قدرات ــى  األفريقــي عل الم واألمــن عل

 .املستوى اإلقليمي
 

 الصومال  - ٣ 
شـكل التـدخل الـدويل       و .البعثة احلالة يف الصومال مع مسؤويل االحتاد األفريقي       حبثت    - ٣٤ 

 أخرى، باإلضافة إىل التحديات اليت ينطوي عليهـا العمـل معـا بـشأن               اختبارحالة  يف الصومال   
وذكـر جملـس الـسالم واألمـن        . واالحتاد األفريقـي   دة   والتعاون بني األمم املتح    تعاضدللدارفور،  

يف الــصومال لــدعم اجلهــود الــيت  التــابع لالحتــاد األفريقــي أنــه أذن بنــشر بعثــة االحتــاد األفريقــي  
واملـصاحلة، ودعـم     تبذهلا احلكومة االحتادية االنتقالية لتحقيق االستقرار يف البلد، وتيسري احلوار           

يف غـضون سـتة     توىل زمام األمـور     ر على أساس أن األمم املتحدة ست      وقد أُذن هبذا النش   . التنمية
جملـس األمـن األوليـة عـن صـون الـسلم              بـالنظر إىل مـسؤولية       ،ما فعلت يف بورونـدي    ك ،أشهر

مــارس / آذار٥كتيبــتني منــذ  نــشر قــد وأُبلغــت البعثــة بــأن االحتــاد األفريقــي . واألمــن الــدوليني
   .ية يواجه حتديات لوجستية كبرية وأن القيام بعمليات نشر إضاف،٢٠٠٧

ــيس    - ٣٥ ــي   وأكــد رئ ــسياسي لالحتــاد    مفوضــية االحتــاد األفريق ــادة احلــضور ال ضــرورة زي
وأبلغ جملس السالم واألمن البعثة بأنـه جيـري نقـل مبعـوث             .  امليدان يفاألفريقي واألمم املتحدة    
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 القيـام بعمليـة سياسـية       مـن نـريويب إىل مقديـشو هبـدف تيـسري           لـصومال   دى ا االحتاد األفريقـي لـ    
 .أكثر مشوال للجميعأكثر نشاطا و

وحث جملس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي اجملتمـع الـدويل علـى دعـم مـؤمتر                      - ٣٦ 
ورئـيس اللجنـة الوطنيـة للحكـم واملـصاحلة، علـي مهـدي، وأيـضا علـى دعـم                     املصاحلة الوطنيـة    

وحث جملس الـسالم واألمـن أيـضا جملـس األمـن       . ديشومق زيادة املساعدة اإلنسانية املقدمة يف      
إال أن  . االضطالع بدور نشط لتيسري العمليـة الـسياسية يف الـصومال           التابع لألمم املتحدة على     

مــستقبال يف الــصومال ســيتطلب، يف هنايــة املطــاف، تعزيــز هياكــل    حتقيــق الــسالم واالســتقرار 
 .احلكم اهلشة يف البلد

ها يف عــدم تــضييع الفرصــة احلاليــة املتاحــة لتحقيــق املــصاحلة رغبتــعــن وأعربــت البعثــة   - ٣٧ 
. يوليـه /متـوز   ١٥مـؤمتر املـصاحلة الوطنيـة يف        بدء  البعثة يف هذا الصدد أمهية       والحظت  . الوطنية

وذكرت أن إحراز تقدم صوب نشر بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال وتعزيزهـا بـشكل تـام                    
مــن األ أن أُشــري إىلو. ملتطــرفني مــن تــأخري مــؤمتر املــصاحلة الوطنيــة   يف منــع ابــالغ األمهيــة أمــر 

وقالـت البعثـة إن األمـم     . ؤمتر املـصاحلة الوطنيـة    ملأحد التحديات الكبرية    ، بوجه خاص،    يشكل 
بعنايـة، متهيـدا إلمكانيـة حتويـل بعثـة االحتـاد األفريقـي يف            املتحدة تتـابع عمليـة املـصاحلة احلاليـة          

 .طوارئلل اخططبشأهنا ة لألمم املتحدة يعد األمني العام الصومال إىل عملي
وسعيا إىل حل الصراع الـدائر يف الـصومال، شـدد الـرئيس كوفـور علـى ضـرورة اتبـاع                       - ٣٨ 

وشـدد رئـيس    . يف نفـس الوقـت      الـسالم  وإحالل ،معاجلة األزمة السياسية    : مها هنج ذي مسارين  
واســتيعاب اجلميــع االحتاديــة االنتقاليــة بالــشفافية علــى ضــرورة حتلــي احلكومــة  االحتــاد األفريقــي 

. تـسوية سياسـية   إجياد  يضع األساس لوقف إطالق النار و      لضمان جناح مؤمتر املصاحلة الوطنية مبا       
املساعدة يف حشد ما يكفـي مـن املـوارد لـتمكني بعثـة             ودعا األمم املتحدة، يف الوقت نفسه، إىل        

  .الصومال ضطالع بفعالية بعملية حفظ السالم يفاال االحتاد األفريقي يف الصومال من 
 

 االعتبارات اإلقليمية  -جيم  
جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي  أحــد أعــضاء البعثــة بالنيابــة عنــها بلــغأ - ٣٩
وذكـرت البعثـة أن   . وإريتريـا   فيمـا يتعلـق مبـسألة احلـدود بـني إثيوبيـا              تضطلع به مـن أعمـال      مبا

ــد التزامــات الطــرفني   ) ٢٠٠٧ (١٧٤١القــرار  ــة احلــدود بــني    أكــد مــن جدي ــرار جلن ــذ ق بتنفي
 .من ترسيم احلدوداللجنة وبتمكني  إريتريا وإثيوبيا 

أن جـيش الـرب للمقاومـة القـادم مـن مشـال              أحـد أعـضاء البعثـة بالنيابـة عنـها            والحظ - ٤٠
 ذلـك األمـر ميثـل أحـد         أنالـسالم يف أفريقيـا و      أوغندا يشكل أحد أكرب التحـديات الـيت تواجـه           
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مـن  باختتـام حمادثـات الـسالم، الـيت بـدأت            وحثت البعثة علـى التعجيـل          . أولويات جملس األمن  
أوغنــدا وجــيش الــرب للمقاومــة    يف جوبــا، بــني حكومــة  ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١يف جديــد 

ــها يف أن تــؤدي   ل حــإىل القتــال و إىل وقــف فعلــي ألعمــال  هــذه احملادثــات وأعربــت عــن أمل
حكــوميت  وأثنــت البعثــة علــى . سياســي شــامل، مبــا يف ذلــك وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب

أوغندا وجنـوب الـسودان ملـا تبذالنـه مـن جهـود إلجيـاد تـسوية طويلـة األجـل للتحـدي الـذي                     
املبعــوث ثقتــها التامــة يف الوســاطة الــيت يــضطلع هبــا للمقاومــة وأعربــت عــن  جــيش الــرب  هثلـ مي

 ٤٠٠ ٠٠٠والحظـت البعثـة أن   . جوبـا  حمادثـات  يف   جـواكيم شيـسانو،   اخلاص لألمني العـام،     
هم إىل  آخــرين يف طــريق ٤٠٠   ٠٠٠ وأن ديــارهم عــادوا بالفعــل إىل  ينشردمــن املــ شــخص 
   .ديارهم العودة إىل

باحلالـة يف جـزر     بإحاطة البعثة علمـا      جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي        وقام - ٤١
ــيما  ــر، وال سـ ــطرابات القمـ ــصلة باالنتخابـــات الـــيت   االضـ ــراملتـ ــران١٠ت يف جـ ــه / حزيـ يونيـ

وأعـرب جملـس    . االنتخابات يف جزر القمـر     والتحديات اليت تواجه بعثة االحتاد األفريقي لدعم        
املقبــل املتعلــق باحلالــة الــذي ســتعقده جنــوب  الــسالم واألمــن عــن أملــه يف أن يــضع االجتمــاع 

 .حمددة وميهد الطريق إلجياد حل صيات يونيه تو/حزيران ١٩أفريقيا يف 
 

 توصيات إىل جملس األمن  -دال  
ــع اجمللـــس      - ٤٢ ــاورون مـ ــها املتحـ ــرب عنـ ــيت أعـ ــار اآلراء الـ ــذ يف االعتبـ ــة إذ تأخـ إن البعثـ

 :واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها خالل عمليات تبادل اآلراء فإهنا توصي مبا يلي
تنفيـذ نقـاط العمـل احملـددة يف الـبالغ           لسبل  الـ أن ينظر جملس األمن يف أفـضل         )أ( 

السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي هبـدف إقامـة عالقـة قويـة               مع جملس    ااملشترك املتفق عليه  
، وبــني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقــي بـصفة عامـة بـشأن قــضايا       وأكثـر تنظيمـا بـني اهليئـتني    
 السلم واألمن يف أفريقيا؛

جملـس األمـن، يف سـياق تعزيـز التعـاون مـع االحتـاد األفريقـي بـشأن                    لقىن يت أ )ب( 
 ؛ عن مؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف أكرا مستكمالتقريراأفريقيا،   السالم واألمن يف قضايا

أن ينظر جملس األمن، بناء علـى التقريـر املقبـل لألمـني العـام، يف طرائـق دعـم                     )ج( 
عمليـة   األفريقي بـشكل مطـرد، ودراسـة إمكانيـة متويـل             وقدرات االحتاد  وحتسني قاعدة موارد    

 ؛الم يضطلع هبا االحتاد األفريقيحلفظ الس
أن يــسعى جملــس األمــن إىل اإلذن يف أقــرب وقــت ممكــن بنــشر عمليــة حلفــظ   )د( 

 ؛دة واالحتاد األفريقي يف دارفوراملتح السالم مشتركة بني األمم 
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ام التمـاس موافقـة اجلمعيـة العامـة علـى           أن يطلب جملس األمـن إىل األمـني العـ          )هـ( 
 بتمويل عملية حفظ السالم املشتركة بـني األمـم املتحـدة           ،االقتضاء  حسب   ،األمم املتحدة قيام  

 ؛واالحتاد األفريقي يف دارفور
أن يواصل جملس األمن حث األطراف يف دارفور علـى احتـرام وقـف إطـالق                 )و( 

 املــساعدات اإلنــسانية بالكامــل إىل احملتــاجني إليهــا، وضــمان وصــول النــار والتزاماهتــا الدوليــة، 
دارفور، مبا يف ذلك النظر يف إمكانية أن ميارس جملـس            واملشاركة على حنو بناء يف عملية سالم        

 ؛للمشاركة يف عملية السالم األمن مزيدا من الضغوط على املتمردين يف دارفور 
ثة االحتاد األفريقي يف الـصومال  أن يواصل جملس األمن دعم النشر الكامل لبع    )ز( 

وأن يشجع األمني العام على االضطالع بـالتخطيط االحتيـاطي املناسـب الحتمـال إنـشاء بعثـة              
 .لألمم املتحدة، يتم نشرها يف الصومال إذا قرر جملس األمن اإلذن بإنشاء تلك البعثة

 
 كوت ديفوار -ثالثا  
 اخللفية والسياق -ألف  

يونيـه، احلالـة يف كـوت ديفـوار         / حزيـران  ١٩بيـدجان يف    هتا أل بل زيار ناقشت البعثة، ق   - ٤٣
عـن امتناهنـا    ، أعربت   يف تلك املناقشات  و. يف أديس أبابا  الرمسيني  مع مسؤويل االحتاد األفريقي     
 اإطـار ويتـضمن    توقيع اتفـاق واغـادوغو الـذي ميثـل إجنـازا كـبريا               هلرئيس بوركينا فاسو لتيسري   

 احملـددة إنـشاء   التفـاق   اأهـداف   وتـشمل   . لـسياسي يف كـوت ديفـوار      طموحا لعمليـة االنتقـال ا     
 األحزاب الـسياسية األخـرى فـضال عـن          ومد اجلسور مع  مؤسسات وإصالح اجليش والشرطة     

األمـم املتحـدة    تقـدم   وبناء على طلـب أطـراف االتفـاق،         . االنتخاباتإجراء  تسجيل الناخبني و  
 .هذا االتفاقزم لتنفيذ الدعم الالوعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار 

للعمــل وأثــىن رئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي علــى جنــوب أفريقيــا واألمــم املتحــدة    - ٤٤
 ،يف عمليـة الـسالم  الخنراطهـا حاليـا   وعلـى بوركينـا فاسـو     يف كوت ديفوار الذي تضطلعان به    

زمـام  تالك  يف امـ  األطـراف   حـق   متابعة تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو،        يف عملية   ،  ُيحتَرم بأن   ىوأوص
 وقـال إن املهـم، يف اعتقـاده، أن يثـق       .بـدال مـن فـرض حلـول عليهـا ال تلتـزم هبـا              تنفيذه  عملية  

اجملتمع الدويل يف قدرة الشعب اإليفواري على أن يضع، مبساعدة القـائمني بالوسـاطة، اإلطـار                
 .التشريعي الذي سيستند إليه البلد يف املستقبل

ابع لالحتاد األفريقـي إن تعـاون األمـم املتحـدة واجلهـات       واألمن الت  الموقال جملس الس   - ٤٥
عترب االحتاد األفريقـي حـل      او. يف املستقبل به  اإلقليمية يف كوت ديفورا يشكل منوذجا ُيحتذى        

 اتفــاق واغــادوغوتنفيــذ  وتعــيني القــضاة وإجــراء االنتخابــات أولويــات أساســية يف   ليــشياتامل
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 واألمن اجملتمـع الـدويل إىل   المودعا جملس الس. تحدةمن األمم املذا شأن   مجيعها دعما   تقتضي  
 .رئيس بوركينا فاسوالذي ييسره املباشر بني الطرفني، التحاور مواصلة دعم 

مـن جملـس األمـن التـابع لألمـم      رئـيس غانـا   كوفــور   . جـون أ  ويف أكرا، طلب الرئيس      - ٤٦
تحـدة إىل أداء دور هـام يف   املتحدة حتديدا دعم عملية السالم يف كـوت ديفـوار ودعـا األمـم امل      

. االنتخابـات  التـصديق علـى صـحة    مـن ضـمنها   طـرق   البلـد، بعـدة     ذلـك   العملية االنتخابيـة يف     
أن اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا قـد رحبـت               بـ اجمللـس   وقام وزير اخلارجيـة بـإبالغ       

ــّسر  مب ــرح املي ــداعي إىل قت ــق العامــل     ال ــة حتــل حمــل الفري ــة دولي ــة متابع ــة آلي ــدويل املعــين  إقام  ال
إىل املقترح يف الوقـت املالئـم عـرب القنـوات املناسـبة             ذلك  حيال  وسوف  . وأيدتهديفوار   بكوت

 . للنظر فيه واملصادقة عليه واألمن التابع لالحتاد األفريقي وجملس األمنالمجملس الس
. روو ورئـيس الـوزراء غيـوم سـو    ببعثة مع الرئيس لـوران غبـاغ  الويف أبيدجان، اجتمعت    - ٤٧

 منهم وزير الدفاع أماين نغيسان ووزير الداخليـة  ،احلكومةيف االجتماع أعضاء  ذلك  وشارك يف   
 .تاغرو ديزيري واملمثل الدائم لكوت ديفوار لدى األمم املتحدة السفري ألسيد دجيدجي

 باسـويل  جربيـل واجتمعت بعثة جملـس األمـن أيـضا مـع وزيـر خارجيـة بوركينـا فاسـو              - ٤٨
 رؤسـاء  الـذي يتـوىل حاليـا رئاسـة      ،   رئـيس بوركينـا فاسـو      بليز كومبـاوري   رئيسللبصفته ممثال   

احلـوار  يقـوم بتيـسري   الدول واحلكومات األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا و         
عمليـة  كبـار قيـادات     وتلقت البعثة أيضا إحاطـة مـن        . السياسي املباشر بني األطراف اإليفوارية    

 .ومن قائد القوات الفرنسية اليت تساندها ديفوار األمم املتحدة يف كوت
 

 التفاصيل -باء  
و واألمـني   ب من توقيع الـرئيس غبـاغ      قصريكوت ديفوار بعد وقت     لبعثة  ال جاءت زيارة  - ٤٩

ــام  ــادوغو   للقــوى الع ــسالم يف واغ ــاق ال ــوم ســورو اتف ــدة غي ــارس / آذار٤يف ، اجلدي بفــضل م
حلـوار  مـن ا  اتفـاق واغـادوغو     وانبثـق   .  هـذا األمـر     من جهود لتيسري   الرئيس كومباوري بذله   ما

 .و والقوات اجلديدةباملباشر بني حكومة الرئيس غباغ
األسـباب  تعاجل  حلول عملية    إجياد    السابقون أراد املتحاربون إبرام اتفاق واغادوغو،    وب - ٥٠

سريح اجلذرية للصراع اإليفواري، مبا يف ذلك مسألة حتديد هوية السكان؛ ونزع الـسالح؛ وتـ           
سلطة الدولـة،  وإقرار إدماجهم؛ وحل املليشيات املسلحة؛ وإزالة منطقة الثقة؛        إعادة  احملاربني و 

ــد مــن أجــل تنظــيم ا      ــع أحنــاء البل ــةالنتخابــات المبــا فيهــا بــسط إدارة احلكومــة علــى مجي  وطني
تعــيني غيــوم ســورو أتاحــت  أيــضا علــى صــيغة لتقاســم الــسلطة ت األطــرافواتفقــ. ئهــاوإجرا
 .أبريل/ نيسان١٧لوزراء وتشكيل حكومة جديدة يف رئيسا ل
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 مــن ال مقبــوامتوازنــحــال توفيقيــا  البعثــة أن اتفــاق واغــادوغو يــشكل  ذكــر حمــاوروو - ٥١
الـيت   وأكـرا وبريتوريـا       ماركوسي -ليناس  من اتفاقات   استعني فيه بالدروس املستفادة     الطرفني  

إرادة طـريف الـصراع     هـو أنـه نتـاج       تفـاق   هـذا اال  واجلديد الذي أتى بـه      . سابقامت التوصل إليها    
يف الـسابق    كانت تعيـق أن يتيح حل املسائل اليتمن املفروض  اإطاركما أنه يرسي    . الرئيسيني

 .إحراز تقدم يف عملية السالم
إرادة  علـى   اعُتـرب دلـيال   تفـاق واغـادوغو الـذي       الجملس األمن   تأييد  وشددت البعثة على     - ٥٢

وأكدت أمهية التوصل إىل تسوية هنائية ودائمـة        . زمام عملية السالم  ك  المتالاألطراف اإليفوارية   
، وبـشكل خـاص اسـتيفاء    حبذافريهتطبيق االتفاق كفالة اإليفواريني على حماوريها لألزمة وحثت   

وأكـدت البعثـة مـن جديـد        . ونزيهـة وشـفافة   املعايري املؤدية إىل تنظـيم انتخابـات حـرة ومفتوحـة            
لألطـراف  يف هذا الـصدد، ال بـد        و. العملية االنتخابية اإليفوارية  مصداقية    بكفالة  الراسخ التزامها

أكــدت البعثــة مــن جديــد أيــضا التــزام و. مــن أن تــؤدي دورا إجيابيــا يف هــذه العمليــة وتلتــزم هبــا 
 وفـضال عـن     .عمليـة الـسالم   تنفيـذ   املتحدة مبواصلة تقدمي املـساعدة للـشعب اإليفـواري يف            األمم

 االقتــصادية يف -قــا بالغــا إزاء اســتمرار األزمــات اإلنــسانية واالجتماعيــة   ذلــك أبــدت البعثــة قل 
ديفــوار، ومنــها حالــة حقــوق اإلنــسان وهــي حالــة خطــرية وخيمــة العواقــب مــن الناحيــة  كــوت

ولقـد  . اإلنسانية حيث جتلـب علـى املـدنيني معانـاة مجـة وتتـسبب يف تـشريد أعـداد كـبرية منـهم                      
 االقتــصادي ويف ميــدان -اجملــالني اإلنــساين واالجتمــاعي أكــدت البعثــة ضــرورة بــذل جهــود يف 

 .حقوق اإلنسان ملعاجلة تلك احلالة وخباصة لوضع حد لإلفالت من العقاب
 

 السياسي واألميناملناخ  -جيم  
أن األجواء الـسياسية شـهدت   إىل  ورئيس الوزراء سورو    غباغبوأشار كل من الرئيس      - ٥٣

رئـيس الـوزراء    وذكـر   . ‘‘احلرب انتهت ’’واعترب الرئيس أنّ    . حتسنا ملموسا يف األشهر املاضية    
إحـراز تقـدم   لكفالـة  وأضـاف أنّ البنيـة املؤسـسية احلاليـة مؤاتيـة          . ‘‘جيدة’’أن عالقته بالرئيس    

الـرئيس ورئـيس    وأرسـى   . ةويـ اهل  ومـن بينـها حتديـد      عمليـة الـسالم،   يف  بشأن املسائل األساسية    
كمـا  . بـشأن املـسائل احلـساسة   ر والتحاور بـشكل منـتظم   للتشاوالوزراء إطار عمل غري رمسي  

املؤديـة   األحـزاب الـسياسية الـيت مل تـشارك مباشـرة يف املفاوضـات          السـتمالة اُتخذت خطوات   
لقـد ضـمن    و. يف احلكومة اليت يرأسها السيد سورو     ة  ممثلولكنها مع ذلك    اتفاق واغادوغو   إىل  

لتطبيــق ‘‘ حتظــى بتوافــق اآلراء’’يــق خريطــة طر وضــع رئــيس الــوزراء موافقــة احلكومــة علــى  
 .واغادوغو اتفاق
وممثلـي  ‘‘ الـشباب الـوطنيني  ’’إضافة إىل ذلك، شكل االجتماع الرمزي بني وفد من        و - ٥٤

لكـن جـرى اإلقـرار بـأن إعـادة الثقـة            . التـوتر لتهدئـة   اجلديـدة يف بـواكي مبـادرة إجيابيـة          القوى  
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رهونة بتحضري وإجراء العمليـة االنتخابيـة الـيت         ديفوار م يف كوت   الرئيسيني   الطرفنيكاملة بني   
 .ينبغي أن تتحلى بالصدقية والشفافية

وعلى الصعيد األمين، أشارت قيادة القوى احملايدة إىل عدم وقوع أي قتال منذ توقيـع                - ٥٥
ويسود االعتقاد عمومـا بـأن اسـتئناف أعمـال القتـال يف املرحلـة الراهنـة مـن            . اتفاق واغادوغو 

غري أن احلالة األمنية يف أحناء البلد ال تزال هـشة           . ‘‘احتمال بعيد إىل حد كبري    ’’م  عملية السال 
ومت أيـضا إبـالغ البعثـة بـأن احلـواجز غـري املـشروعة ال تـزال                  . بسبب تواتر احلوادث اإلجراميـة    

ويف هذا السياق، أشارت البعثة إىل أن القـصد مـن طلـب رفـع     . قائمة، مبا يف ذلك يف أبيدجان   
زئيــا عــن توريــد األســلحة هــو متكــني احلكومــة مــن شــراء معــدات للــشرطة والــدرك    احلظــر ج

وأبدى عدد مـن أعـضاء البعثـة تـشككا يف جـدوى رفـع احلظـر جزئيـا                   . ألغراض إنفاذ القانون  
وُعرضــت جمموعــات مــن . بينمــا عملــييت نــزع الــسالح وإصــالح قطــاع األمــن مل تنجــزا بعــد  

وأشــارت البعثــة أيــضا إىل أن . الــشواغل املتناقــضةاإلجــراءات اهلــدف منــها التوفيــق بــني هــذه  
احلكومة تقوم حاليا بتشكيل عدد من ألوية الدرك املختلطة اليت ستنـشر لتـسيري دوريـات علـى                  

والواقع أن تشكيل هذه الوحدات املختلطة اليت تعد ضرورة ال غىن عنـها لبنـاء    . اخلط األخضر 
م األول إىل نقـص التمويـل والقـدرات الفنيـة،           الثقة بني األطراف، قـد تـأخر ممـا يرجـع يف املقـا             

 .سيما يف جمال تشغيل مركز القيادة املتكامل ال
ويف الوقت نفسه، نظمت احلكومة مراسم رمزية لسحب األسلحة إيذانا بالبدء رمسيـا              - ٥٦

وأبلغ الرئيس غباغبو البعثـة     . ليشياتيف عملية التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج وحل امل        
وطلــب كــل مــن  . يوليــه يف بــواكي/ متــوز٥امــه أن يــرأس احتفــال لــسحب األســلحة يف  باعتز

الرئيس غباغبو ورئيس الوزراء سـورو مـن اجملتمـع الـدويل تقـدمي الـدعم، وخـصوصا املـساعدة                    
وسـيوفر  . للشباب املـسرَّحني  ‘‘ خدمة مدنية ’’املالية، ملساندة مبادرة احلكومة الرامية إىل إنشاء        

 الـسابقني تـدريبا علـى العمـل ومـساعدات ماليـة لتأسـيس               ليـشيات ني وأفـراد امل   الربنامج للمقاتل 
وذكر الرئيس غباغبو أن األزمة اإليفوارية يف رأيه ناجتة أساسا عن أزمـة             . أعمال جتارية صغرية  

 .اقتصادية من أهم مظاهرها ارتفاع نسبة البطالة بني الشباب
 

 ومتابعتهواغادوغو حالة تنفيذ اتفاق  -دال  
غـادوغو، عقـب   ا وت تقـدماً سـريعاً يف تنفيـذ اتفـاق        بعثة أن األطراف أحرز   الالحظت   - ٥٧

 / آذار٢٩ومشلــت اخلطــوات املتخــذة تعــيني غيــوم ســورو رئيــساً للــوزراء يف   .  مباشــرةتوقيعــه
منطقـة الثقـة يف     إزالـة   بريـل، والبـدء يف      أ/ نيـسان  ٧حكومة شاملة للجميـع يف      تشكيل  مارس؛ و 

 / نيـسان ١٦يام احلكومة بإنشاء مركز قيـادة متكامـل يف ياموسـوكرو يف    بريل، وق أ/ نيسان ١٦
 . بريل، مبساعدة من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوارأ
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احلكومة بعض التقدم يف إجراءات سـتمكنها مـن بـسط سـلطة الدولـة               أيضا  أحرزت  و - ٥٨
مراســيم لتعــيني قــضاة يونيــه / حزيــران٥ع الــرئيس غبــاغبو يف ووقّــ. دلــأحنــاء البمجيــع يف فعليــا 

، املقـر الـسابق     يف بـواكي   ،مـؤخرا الرئيس إىل أن وزير الداخلية اجتمع       أيضا  أشار  و. وحمافظني
 .افظني املعينني حديثاً مع احمل،للقوى اجلديدة

بعثة األطراف على التوصل إىل اتفاق، يف أقـرب وقـت ممكـن، علـى املـسائل                 الوحثت   - ٥٩
وحــصص كــل مــن القــوات الــيت الــسابقني اجلديــدة القــوى مقــاتلي املعلقــة املهمــة وهــي رتــب 

ــد   ــامج فعــال    . ســُتدمج يف جــيش وطــين جدي ــذ برن ــة يف تنفي وتلــك خطــوة أوىل حامســة األمهي
أقر كل من الرئيس ورئيس الـوزراء بأمهيـة توصـلهما إىل اتفـاق              لقد  و. إلصالح القطاع األمين  

وعقـد الـرئيس    . اجليشيف  دماج  بشأن مسألة الرتب العسكرية للمقاتلني السابقني وحصص اإل       
وشجعت البعثة األطراف علـى     . يونيه ملعاجلة تلك املسألة   / حزيران ٢٠ اجتماعاً يف    كومباوري

حاليـاً قـد   املتبـع  حتبيذ احلل السياسي يف معاجلة هذه القـضية احلـساسة، حيـث أن النـهج الـتقين               
القـضية يف   إمكانيـة حـل   إزاءذر مشوب باحلـ وأعرب ممثلو اجمللس عن تفاؤل      .يؤدي إىل مأزق  

 . الوقت املناسب، بتوجيه من امليسِّر
وأشــار إىل أن احلكومــة . وأوضــح الــرئيس غبــاغبو اخلطــوات التاليــة يف تنفيــذ االتفــاق  - ٦٠

يف  آخــرين ليــشرعوا بعــد ذلــك مــسؤولني قــضائينيو قــضاة دء البلــأحنــامجيــع ستنــشر قريبــاً يف 
وستـسمح عمليـة    . يوليـه /د بدأت حبلول بداية متـوز     ن ق عملية حتديد اهلوية، اليت قدر أهنا ستكو      

ــيالد، حــسب     ــة بإصــدار شــهادات م ــد اهلوي ــضاءحتدي ــودين يف كــوت  االقت ، لألشــخاص املول
ديفوار، ومن بينهم األجانب، الذين سـُيطلب منـهم احلـصول عقـب ذلـك علـى وثـائق اهلجـرة            

لك علــى بطاقــات  وسيحــصل املواطنــون اإليفواريــون علــى بطاقــات هويــة، وكــذ      . املالئمــة
. ٢٠٠٠كمــا ستــسمح تلــك العمليــة بتحــديث قائمــة النــاخبني الــيت أعــدت يف عــام . انتخــاب

ستـساعد املعهـد   اليت اصة اخلشركة على الاألطراف يستقر رأي وسيبدأ حتديد اهلوية مبجرد أن  
وهـو  (الـدائم   التـشاور   وذكـر ممثـل امليـسر أن إطـار          . اإلحصائي الوطين يف إجـراء تلـك العمليـة        

أوصى باالمتثال لنتائج عملية املناقـصة الـيت جـرت         ) غادوغوااتفاق و لتنفيذ  أحد هيئات املتابعة    
 . وذكر الرئيس أن قراراً سيتخذ قريبا بشأن اجلهة اخلاصة اليت ستقوم بذلك العمل. بالفعل
يف واغـادوغو   بعثـة عـن قلقهـا مـن التـأخريات الـيت حـدثت يف تنفيـذ اتفـاق                    الوأعربت   - ٦١

، ولكنــهم تباطـأت وأقـر حمـاورو البعثـة بـأن وتـرية تنفيـذ االتفـاق قـد         . األسـابيع القليلـة املاضـية   
ذكــر كــل مــن الــرئيس و. أضــافوا أن تلــك التــأخريات كانــت راجعــة أساســاً إىل أســباب تقنيــة

غــادوغو كــانوا متفــائلني عنــد  ااتفــاق وبــشأن فاوضــني تغبــاغبو ورئــيس الــوزراء ســورو أن امل 
وذكر رئيس الوزراء سورو أنه قد أبلغ امليـسر أن تنفيـذ االتفـاق       . لتنفيذهول الزمين   حتديد اجلد 
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ويف حـني اعتـرف حمـاورو البعثـة باحلاجـة      .  تأخرياً ملدة شهرين يف هذه املرحلة    ، يف رأيه،  يواجه
إىل تقــدم ســريع يف تنفيــذ االتفــاق، وخــصوصاً تنظــيم االنتخابــات وإجرائهــا، فقــد ذكــروا أن   

ويف هذا اخلصوص، شـدد رئـيس       . بعض املرونة فيما خيص اجلدول الزمين للتنفيذ       األمر يقتضي 
املــسائل  حــل مــن خــالل احلــوار توقــت كــاف لألطــراف ل إتاحــة الــوزراء علــى أن مــن املهــم  

وذكـر أن   . احلساسة املعلقة، مبا يف ذلك االتفاق بالتراضي علـى كـل خطـوة مـن تلـك العمليـة                  
ألطـراف ومحايـة عمليـة الـسالم احلاليـة واحليلولـة دون تكـرر             ذلك أمر أساسي لبناء الثقة بـني ا       

 . حدوث الصراع
ــة احلاجــة إىل متابعــة اتفــاق و  الوأكــدت  - ٦٢ ــر  .  علــى حنــو فعــال غــادوغوابعث وأشــار وزي

مهـا اإلطـار الـدائم للتـشاور        : إىل أن االتفـاق قـد أنـشأ هيئـتني للمتابعـة           بوركينا فاسـو    خارجية  
ورحـب  .  لألطـراف حلـل املـسائل احلـساسة        للذان يوفران إطاراً سياسياً   وجلنة التقييم واملتابعة، ا   

جلنة التقيـيم   إنشاء  لتشاور الدائم و  اإطار  بإرساء  كل من الرئيس غباغبو ورئيس الوزراء سورو        
 ،وأوصــى امليــسر أيــضاً. يفيــد يف ضــمان التقــدم يف تنفيــذ االتفــاق مــن شــأنه أن واملتابعــة، ممــا 

ساعد علـى وجـه     تـ ل البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل،            عـة، تـضم   إنشاء آلية دوليـة للمتاب    ب
 . وسيعني امليسر ممثالً يف أبيدجان ملتابعة عملية السالم . على حشد الدعم الدويل،اخلصوص

باجلـدول  املـستطاع  قـدر  إىل التقيـد  دعوهتا لألطـراف اإليفواريـة   تأكيد  البعثة  كررت  و - ٦٣
زخـم  لمحافظـة علـى     لذلك أمـر أساسـي      فـ . على سالمة العملية  الزمين املتفق عليه، مع احملافظة      

 هدعم اجمللـس املـستمر لعمليـة الـسالم، وأشـارت إىل أنـ             جمددا  وأكدت البعثة   . غادوغوااتفاق و 
 كـل مـن الـرئيس       عـاد وأ. من املتوقع أن جتدد والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار قريباً           

الكامـل  بغـادوغو   ازامهما وعزمهما على تنفيذ اتفـاق و      التتأكيد  غباغبو ورئيس الوزراء سورو     
 . تتوافر فيها املصداقيةو إمتام عملية السالم بنجاح، عن طريق إجراء انتخابات حرة وشفافة 

 
 اباتالعملية االنتخابية ودور األمم املتحدة يف التصديق على االنتخ -هاء  

وشـفافة مـع   منـصفة  مفتوحـة و ة  حـر أكدت بعثة اجمللـس أمهيـة ضـمان إجـراء انتخابـات              - ٦٤
التـصديق  والعمليـة التحـضريية باملـصداقية،       أشارت إىل وجوب اتـسام      و. االلتزام باملواعيد املقررة  

وأكــد احلاجــة إىل .  يف آرائهــابعثــةالوأعــرب الــرئيس غبــاغبو عــن اتفاقــه مــع . علــى كــل مرحلــة
يـشمل  ا مماقية االنتخابات، التصديق، ودعا األمم املتحدة إىل أن تقوم بدور مهم يف ضمان مصد           

كما دعا إىل قيام أكرب عدد ممكـن مـن املـراقبني      . التصديق على كل مرحلة من العملية االنتخابية      
وشـدد الـرئيس علـى أن االنتخابـات الرئاسـية سـتكون مفتوحـة               . االنتخابيني برصـد االنتخابـات    

ك العمليــة ولتــأمني وســيكون ذلــك ضــرورياً لــضمان مــصداقية تلــ  . جلميــع املرشــحني احملــتملني 
. وأشار رئيس الوزراء سـورو إىل أنـه ال يعتـزم الترشـح للرئاسـة         . الطويليف األجل   استقرار البلد   
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ودعا كل من الرئيس ورئيس الوزراء األمم املتحدة إىل اإلبقـاء علـى وجودهـا يف كـوت ديفـوار                    
ــة      ــة الــسالم، وشــدد علــى أن مــساعدة األمــم املتحــدة ســتكون مطلوب ــة عملي  علــى وجــه  ملواكب

 .لالنتخاباتالفين اخلصوص يف تقدمي الدعم اللوجسيت واألمين و
حمــاورو اجمللــس، ومــن بينــهم وزيــر خارجيــة      أعــاد وفيمــا خيــص عمليــة التــصديق،     - ٦٥

وجـوب  من حيث املبـدأ علـى       متفقون  غادوغو  ااملوقعني على اتفاق و   تأكيد أن   ،  فاسو بوركينا
لتـــصديق علـــى مـــصداقية خابـــات مبهامـــه املتـــصلة بااملعـــين باالنتاملمثـــل الـــسامي يـــضطلع أن 

أن عمليــة التــصديق وشــدد وزيــر اخلارجيــة علــى   .االنتخابــات يف ســياق االنتخابــات القادمــة 
إىل أن العمليـــة االنتخابيـــة  الفاعلـــة مجيـــع اجلهـــات الـــسياسية اإليفواريـــة    لطمأنـــة أساســـية 
 اعتراضــات بــشأن الــدمج  وذكــر أن امليــسر ليــست لديــه . حمايــدة ومتــسمة باملــصداقية  ســتظل

شــجع رئــيس الــوزراء و. املقتــرح بــني دور املمثــل الــسامي ودور املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  
التــصديق فيمــا يتعلــق بمــشورة امليــسر خبــصوص اإلطــار املؤســسي املالئــم  التمــاس  علــى البعثــة
 . االنتخابات على
حاليـاً  املقرر  االنتخابات،  ل  إىل أن األمر قد يستلزم تأجي     عدد من حماوري اجمللس     نبه  و - ٦٦

وشـدد مجيـع    . تـأخريات يف عمليـة الـسالم      ال، بـسبب    ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول  إجراؤها  
 ةأساســيالــيت تعــد ضــرورة  حمــاوري اجمللــس علــى أمهيــة ضــمان مــصداقية العمليــة االنتخابيــة،    

 ديفــوار وأضــاف الــرئيس غبــاغبو أن كــوت. يف األمــد البعيــدانتعــاش البلــد ولــضمان اســتقرار 
إىل وجـود  فيهـا   مع إكمال العملية االنتخابية، مرحلـة جديـدة مـن احلكـم لـن حتتـاج             ،ستدخل

 .قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
 

 احلالة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية -واو  
 -أعربـــت البعثـــة أيـــضا عـــن قلقهـــا إزاء اســـتمرار األزمـــات اإلنـــسانية واالجتماعيـــة  - ٦٧
وشـدد  . قتصادية يف كوت ديفوار، ومـن بينـها حالـة حقـوق اإلنـسان الـيت تتـسم بـاخلطورة                   اال

. اجمللس على ضرورة بذل اجلهود ملعاجلة تلك احلالة وخباصة لوضع حد لإلفـالت مـن العقـاب                
وما زالت توجد أعداد كبرية من السكان املشردين داخليا يف مجيع أحناء البلد، كمـا أن احلالـة           

.  االقتصادية ما زالت تبعث على الرثاء خصوصا يف املنطقـتني الغربيـة والـشمالية              -االجتماعية  
واتفق الرئيس غباغبو ورئيس الـوزراء سـورو علـى أن احلالـة االجتماعيـة واالقتـصادية تتطلـب                   

 .اهتماما عاجال
وقال الرئيس إن الصراع قد حال دون أن حتكم كوت ديفوار علـى حنـو فعـال طـوال                    - ٦٨

وقد حاولت احلكومة أن تضمن دفع الرواتب بانتظام ملوظفي اخلدمـة املدنيـة وأن              . ةفترة األزم 
تقدم اخلدمات األساسية للـسكان يف املنطقـة اخلاضـعة لـسيطرهتا وأن تعـاجل انتـهاكات حقـوق                   



S/2007/421
 

20 07-42239 
 

والواقــع أن إجــراء االنتخابــات تتــسم باملــصداقية يف وقــت مبكــر أمــر مــن شــأنه أن    . اإلنــسان
 االقتــصادية -ة بــأن تركــز علــى جهــود اإلنعــاش للتنميــة االجتماعيــة يــسمح للحكومــة املنتخبــ

ويف الوقت نفسه، تتخذ احلكومـة تـدابري إلنعـاش االقتـصاد والـسماح              . الطويلة األجل يف البلد   
باستئناف املساعدة االقتصادية الدولية، مـن خـالل عـدة طـرق مـن بينـها بـرامج البنـك الـدويل                      

 .وصندوق النقد الدويل
 

 وصيات جملس األمنت -زاي  
يف ضوء املناقشات اليت جرت بني أعضاء بعثة جملس األمـن وحماوريهـا واالسـتنتاجات               - ٦٩

 :اليت مت اخلروج هبا من خمتلف عمليات تبادل اآلراء، توصي بعثة اجمللس مبا يلي
 امليسر؛ أن يواصل جملس األمن دعمه للتنفيذ الكامل التفاق واغادوغو ولدور )أ( 
قوم جملس األمن، آخذا يف اعتباره متاما مشورة امليسر، مبتابعة التوصـيات            أن ي  )ب( 

اليت قدمها مؤخرا األمني العام بشأن والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار ودعـم األمـم                
 املتحدة لعملية اتفاق واغادوغو؛

 يف أن يعــني األمــني العــام ممــثال خاصــا جديــدا ورئيــسا لعمليــة األمــم املتحــدة   )ج( 
وتود البعثة أيضا، أن تعرب عن تقـديرها ألبـو موسـى هلمتـه              . كوت ديفوار على وجه السرعة    

 وتفانيه يف العمل كممثل خاص بالنيابة؛
أن يبحث جملس األمـن بعنايـة طلـب رفـع احلظـر جزئيـا عـن توريـد األسـلحة                      )د( 

اسـتثناء مـن نظـام      إن قُدم إليهـا طلـب       ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢وأن تقوم اللجنة املنشأة عمال بالقرار       
احلظر، بدراسة ذلك الطلب بصورة متأنية إسهاما منها يف عملية السالم، وحرصـا علـى تنفيـذ                 

 .اتفاق واغادوغو على حنو سلمي
 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية -رابعا  
 اخللفية والسياق -ألف  

الـة يف مجهوريـة     يونيـه، مبناقـشة احل    / حزيـران  ٢٠قامت البعثة قبل زيارهتا لكينشاسا يف        - ٧٠
املناقــشات، تلـك  وخـالل  . الكونغـو الدميقراطيـة مـع مـسؤويل االحتـاد األفريقـي يف أديـس أبابـا        

ــة        ــدويل ملــساعدة مجهوري ــذهلا مــن جانــب اجملتمــع ال ــة اجلــاري ب ــة اجلهــود اهلائل الحظــت البعث
نغــو وأثنــت علــى شــعب الكو. الكونغــو الدميقراطيــة علــى حتقيــق الــسالم واملــصاحلة املــستدامني

احلكومة واملعارضـة أن    وأهابت ب . إلجرائه انتخابات ناجحة وإنشاء مؤسسات جديدة للحكم      
والحظـت البعثـة أن الـدعم املقـدم     .  وبطريقة مسؤولة وفقا ملـا نـص عليـه الدسـتور      يعمال سويا 
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وأشـارت إىل أن بعثـة   من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي الزم لتوطيد دعائم املصاحلة الوطنيـة          
ستواصل مساندة اجلهود الوطنيـة الراميـة   ظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   من

 .إىل تثبيت االستقرار يف شرق البالد
 وإنـشاء   ،وأفادت البعثة بأنه من األمهية البالغة مبكان إصـالح قطـاع األمـن الكونغـويل               - ٧١

يــة، وتــسرحيها وإعــادة إدماجهــا   الكونغولليــشيات واســتكمال نــزع ســالح امل ،ألويــة متكاملــة
انتراهــاموي وتــسرحيها وإعادهتــا إىل  /وكــذلك نــزع ســالح القــوات املــسلحة الروانديــة ســابقا  

ويف ما يتعلق بإصالح قطاع األمـن، فـإن األولويـات           . وإعادة إدماجها توطينها  الوطن، وإعادة   
ملـسؤولية علـى الـصعيد       والنـهوض بالقـدرة وا     ،امللحة تشمل تعزيز القيـادة واملراقبـة، والتـدريب        

 . اجلنود بصورة فّعالة ويف حينهاالوطين لالضطالع باإلدارة ودفع أجور
ن أن التقدم الذي أحرزتـه مجهوريـة الكونغـو    ممفوضية االحتاد األفريقي    وحذر رئيس    - ٧٢

 وأعرب عـن اسـتعداد االحتـاد    ، ويستلزم مواصلة الرصد على الصعيد السياسي      الدميقراطية هش 
والحــظ جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد  . للقيــام بــدور متزايــد يف هــذا الــصدد األفريقــي 

ــه إىل ضــرورة مواصــلة الــدعم  ٢٠٠٧مــارس /األفريقــي أن األحــداث الــيت وقعــت يف آذار   تنب
الدويل املقدم من أجل توطيد دعائم السالم والدميقراطية، وسيادة القـانون، واإلعمـار والتنميـة               

ــصراع  ــهاء ال ــى إظهــار اليقظــة      . بعــد انت ــشركاء عل ــذلك، حــثّ اجمللــس األمــم املتحــدة وال ول
وسلّط اجمللس، يف هذا الصدد، الـضوء علـى احلاجـة إىل            . والتماسك دعما لعملية إقرار السالم    

 .نغو الدميقراطيةوجود مستمر لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكو
أجنبيـة مـسلحة مثـل    مجاعـات  ء وجـود  كما أعرب جملس السالم واألمن عن القلق إزا   - ٧٣

جيش الرب للمقاومة يف شرق البالد ودعا إىل تعزيـز          قوات القوى الدميقراطية لتحرير رواندا و     
وأكـدت بعثـة جملـس األمـن علـى التكليـف            . قدرة البعثة على التصدي هلذا التهديـد يف املنطقـة         

الدميقراطيــة لــدعم اجلــيش  القــوي الــصادر لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو    
الكونغويل يف مواجهة التهديدات املاثلة يف شرق البالد، األمر الذي يضفي على عملية تكامـل               

لـن يتـسىن معاجلـة احلالـة األمنيـة إال بوضـع أبعادهـا          هإال أنـ  . اجليش أمهية حامسة يف هذا الصدد     
 .يف احلسباناإلقليمية والسياسية 

ــرئيس ك أويف  - ٧٤ ــىن ال ــق      كــرا، أث ــسالم وحتقي ــة ال ــى جملــس األمــن لدعمــه عملي ــور عل وف
 وأكــد علــى ضــرورة أن تواصــل احلكومــة بــذل  ،االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 

يف فترة ما بعد املرحلـة      البالد  اجلهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة واستعادة سلطة الدولة يف أحناء           
 بـذل جهـود لكفالـة املـشاركة الفعالـة لالحتـاد األفريقـي               نه ينبغي جمللس األمن   إوقال  . االنتقالية

واألمم املتحدة علـى حـد سـواء، واملـساعدة علـى اسـتمرار تقـدمي الـدعم الـدويل يف جمـال بنـاء                         
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 حيـث جيـري توطيـد عمليـات إحـالل الـسالم وحـاالت               السالم واإلعمـار بعـد انتـهاء الـصراع        
 .بعد انتهاء الصراع ما
اسة املمثل الدائم لفرنـسا لـدى األمـم املتحـدة، الـسفري      ئبعثة برلاويف كينشاسا، التقت     - ٧٥
 مث بعـد ذلـك، بـرئيس الـوزراء بالنيابـة       ،سابليري، بالرئيس جوزيف كابيال    مارك دي ال   -ن  اج

ووزيــر الدولــة للزراعــة، نزانغــاموبوتو وعــدد مــن الــوزراء، مبــن فــيهم وزيــر اخلارجيــة مبوســا     
لومي، ووزيـر الـدفاع، شـيكيز دييمـو، ووزيـر التخطـيط             نيامويزي، ووزير الداخلية دنـيس كـا      

ــاتو  ــه كاميتـ ــا التقـــت  . أوليفييـ ــدو     الكمـ ــو وادونـ ــون كينغـ ــشيوخ، ليـ ــرئيس جملـــس الـ ــة بـ بعثـ
تـال كـامريهي، وأعـضاء      فيالوطنية،   وباجملموعات السياسية يف جملس الشيوخ، وبرئيس اجلمعية      
 .ة يف الربملاناحتاد رؤساء اجلمعية الوطنية مبا يف ذلك أعضاء املعارض

بعثــة يف اجتماعــات مواضــيعية متفرقــة بــشأن الوضــع الــسائد يف الكمــا شــارك أعــضاء  - ٧٦
واشــترك يف االجتمــاع عــدد مــن  . مقــاطعيت كيفــو الــشمالية واجلنوبيــة وإصــالح قطــاع األمــن 

املقاطعـات ورؤسـاء اجملـالس احملليـة، وممثلـو اجملتمـع            حكـام   املسؤولني يف املقـاطعتني، مبـن فـيهم         
وشـارك كـل مـن وزيـر الـدفاع ووزيـر الداخليـة واملفـتش العـام للـشرطة الوطنيـة                      . املدين احمللي 

 يف االجتمــاع املتعلــق بإصــالح القطــاع األمــين باإلضــافة إىل الكونغوليــة، اجلنــرال جــون نــوميب
 .تمع الدويل العاملني يف كينشاساأعضاء اجمل

 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واملمثـل         وقام كبار قادة بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف            - ٧٧
 بتقـدمي   ينغ،اخلاص لألمني العـام املعـين مبـسألة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وليـام السـي سـو                   

 .إحاطة إىل بعثة اجمللس
 

 التفاصيل -بـاء  
مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   إىل متت الزيارة الثامنة لبعثة موفدة من قبل جملس األمن          - ٧٨

، وهـي أول انتخابـات      ٢٠٠٦إجراء انتخابـات وطنيـة ناجحـة يف عـام           متيـز بـ   اق سياسي   يف سي 
ــذ    ــة جتــري من ــة وطني ــرئيس جوزيــف كــابيال يف    ، عامــا٤٠دميقراطي ــد توجــت بتنــصيب ال  وق

وُعــّين انطـوان جيزنغـا، وهـو مرشـح سـابق يف االنتخابـات          . ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ٦
 وُشـكِّلت حكومـة ائتالفيـة يف        ٢٠٠٦ديـسمرب   /ون األول  كـان  ٣٠الرئاسية، رئيسا للـوزراء يف      

ــر/ شــباط٥ ــة     . فرباي ــى اجلمعي ــه عل ــامج حكومت ــوزراء بعــرض برن ــيس ال ــام رئ ــة يف  مث ق الوطني
 .فرباير/شباط ٢٢
واتسمت الفترة اليت تلت مباشرة إنشاء املؤسسات املنتخبة اجلديدة، مبـا فيهـا اجلمعيـة                - ٧٩

فربايـر بـني قـوات األمـن احلكوميـة          /تباكات عنيفة يف شباط   الوطنية وجملس الشيوخ، بوقوع اش    
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وجمموعــات املعارضــة الــسياسية يف مقاطعــة الكونغــو الــسفلى، مث بــني القــوات األمنيــة وأفــراد    
 .كينشاساطاقم حراسة السيناتور جان يبيريبيميا يف مسلحني من 

نوبيـة الـواقعتني يف     ويف الوقت نفسه، تدهورت احلالة يف مقاطعيت كيفـو الـشمالية واجل            - ٨٠
 احلكومة لتسوية خـالف     ة للحل التفاوضي الذي توصلت إليه     شرق البالد تدهورا شديدا نتيج    

ــوران         ــد، ل ــد املرت ــة للقائ ــوات التابع ــد الق ــها الفاشــلة لتحيي ــستحكم عقــب حماولت عــسكري م
 مـع خلطهـا    الـذي أتـاح اإلدمـاج اإلمسـي للقـوات املتمـردة أو               ،وأسفر احلل احلكومي  . نكوندا

ــة     ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــسكري    ،وحــدات الق ــوذ الع ــاد النف ــن ازدي  ع
ــدا يف املنطقــة ــشأة حــديثا بــشن عمليــات   بعــد ذلــك إذ قامــت . لنكون الوحــدات املختلطــة املن

الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا جنمـت عنـها عواقـب إنـسانية كارثيـة،         القـوى  هجومية ضد قـوات     
كمـا أدت هـذه العمليـة إىل حـدوث زيـادة            .  شـخص  ١٠٠ ٠٠٠ مشلت تشريد ما يزيـد علـى      

 .حادة يف التوترات العرقية وانتهاكات حقوق اإلنسان يف املنطقة
وقد أبرزت أعمال العنف اليت وقعت يف كينـشاسا والتطـورات الالحقـة الـيت حـدثت                   - ٨١

ا يف ذلـك    مبـ  األمـين،    حـة إلحـراز تقـدم بـشأن إصـالح القطـاع           يف مقاطعيت كيفـو الـضرورة املل      
ــامج شــامل لــ       ــذ برن ــوات وتنفي ــع الق ــة اإلدمــاج العــسكري جلمي ــسالح اســتكمال عملي رتع ال

 وكـذلك إصـالح الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة      ،والتسريح وإعادة اإلحلاق على الصعيد الـوطين      
 .القومي تدرجييا من اجليش إىل الشرطةوهبدف كفالة تسليم مهام األمن الداخلي 

، ما زالت مجهورية الكونغو الدميقراطية تواجه كـثريا مـن التحـديات             ويف الوقت نفسه   - ٨٢
أزمــة إنــسانية خطــرية وتــستوجب قيــام احلكومــة تنطــوي علــى  االقتــصادية الــيت -االجتماعيــة 

وسيتوقف أيضا حتقيق تقدم يف معاجلـة       . بتلبية توقعات الشعب املتعلقة بتوزيع مكاسب السالم      
 مبـا يف ذلـك عقـد احلكـم وإجـراء            ،شؤون احلكم املتعلقة ب  صالحاتاإلهذه املسائل على تنفيذ     

 .انتخابات حملية
 

  الدميقراطيةتتعزيز اإلصالحا -جيم  
أعربت البعثة عن هتانيها للشعب الكونغويل والسلطات الكونغولية الستكمال العمليـة            - ٨٣

ومـع  . راعاالنتخابية بنجاح والحظت أن البلد قد استعاد سيادته بعد سـنوات طـوال مـن الـص             
ذلك، لوحظ أنه ال تزال هناك حتديات كثرية تـشمل تعزيـز اإلصـالحات الدميقراطيـة وإفـساح            

وشـجعت البعثـة الـرئيس كـابيال علـى          . اجملال السياسي لقيام معارضـة مـشروعة سـلمية وبنَّـاءة          
التواصل شخصيا مع أعضاء املعارضة مـن أجـل بنـاء الثقـة يف العمليـة الـسياسية وتـاليف وقـوع                       

وأضاف أنـه يقبـل برحابـة       “ جيدة”وقد وصف الرئيس عالقته باملعارضة بأهنا       . دث عنيفة حوا
ــة      ــة هتيئـ ــالنظر إىل أمهيـ ــة بـ ــع املعارضـ ــوار مـ ــلة احلـ ــدر مواصـ ــؤدي إىل  ”صـ ــي يـ ــاخ سياسـ منـ
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ــ بنــاء بيــد أنــه أكــد أن أحــزاب املعارضــة، خــالف ذلــك، جيــب أن تتعهــد بــااللتزام     . “ةالدول
 .القانون بسيادة
 البعثة إىل الدور احليوي الذي تقـوم بـه اجلمعيـة الوطنيـة وجملـس الـشيوخ يف                   وأشارت - ٨٤

نـزع فتيــل التــوترات الــسياسية وبنــاء الثقــة بـني أعــضاء املعارضــة وائــتالف التحــالف مــن أجــل   
ــة الرئاســية احلــاكم  ــاخ     . األغلبي ــأن املن ــة ب ــرف أعــضاء املعارضــة الربملاني ــصدد، اعت ويف هــذا ال

رياحـــا جديـــدة مـــن ”ومت اإلقـــرار بـــأن . ن يف األســـابيع األخـــريةالـــسياسي طـــرأ عليـــه حتـــسُّ 
إال أنـه ال تـزال هنـاك بعـض الـشواغل الـيت              . قد انتـشرت يف املؤسـسات الربملانيـة       “ الدميقراطية

وأُبلغـت بعثـة اجمللـس بـأن جملـس          . تشمل ضرورة إجيـاد حـل سياسـي ملـستقبل الـسيناتور بيمبـا             
تور بيمبا للبقـاء خـارج الـبالد ألسـباب طبيـة حـىت هنايـة        الشيوخ قد مدد اإلذن املمنوح  للسينا  

وأكـد رئـيس جملـس الـشيوخ احلاجـة إىل إجيـاد حـل سياسـي ال حـل قـضائي               . يوليـه /متوزشهر  
 .ملستقبل بيمبا

حوار مباشر بني املعارضة والرئيس، األمـر الـذي   إىل إقامة   أيضا أعضاء املعارضة    ودعا   - ٨٥
. ني أحــزاب املعارضــة والتحــالف مــن أجــل األغلبيــة الرئاســية اعتــربوه الزمــا الســتعادة الثقــة بــ

 .يتعني على احلكومة أن حتترم متاما حقوق اإلنسان ألعضاء املعارضة ومؤيديهم كما
. وشددت البعثة على أمهية مواصلة دعم وبناء قدرة اجلمعيـة الوطنيـة وجملـس الـشيوخ                - ٨٦

ذ اإلصالحات الدميقراطيـة وإصـالحات شـؤون    وأكد رئيس اجلمعية الوطنية التزام الربملان بتنفي     
وأشار إىل أن أحزاب املعارضة قـد ترأسـت جلنـتني هـامتني مـن جلـان اجلمعيـة الوطنيـة                     . احلكم
، اعتمــدت اجلمعيــة الوطنيــة يونيــه/حزيــران ١٤ويف . يف ذلــك اللجنــة الــسياسية والقانونيــة مبــا

عيــة الوطنيــة مبمارســة مهامهــا اجلمالتزمــت قانونــا بــشأن مركــز املعارضــة، عــالوة علــى ذلــك، 
بدقــة فحــصوا ولــوحظ يف هــذا الــشأن أن أعــضاء الربملــان قــد . الرقابيــة يف مــا يتعلــق باحلكومــة

برنــامج احلكومــة وميزانيتــها وســوف يعــاجلون مــسألة الالمركزيــة، مبــا يف ذلــك اعتمــاد قــانون 
يف إجـراء حتقيقـات بـشأن     كمـا شـرع الربملـان       . بشأن الالمركزية أثناء الـدورة الربملانيـة احلاليـة        

أعمال العنف اليت وقعت يف مقاطعة الكونغـو الـسفلى ويف كينـشاسا وأعـد اقتراحـات ملباشـرة                  
 .عملية حتسني األوضاع يف مقاطعيت كيفو

ويف ما يتعلق بإجراء انتخابـات حمليـة، الحظـت البعثـة أن احلكومـة قـد اختـذت بعـض                      - ٨٧
ع احلكومـة أن جتـري   قـ وتتو. انية إرشادية إلجرائهـا اخلطوات األولية إلعداد خريطة طريق وميز     

 .٢٠٠٨سبتمرب /أيلولواجلهات املاحنة حبلول األمم املتحدة االنتخابات احمللية مبساعدة 
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 احلالة يف حمافظيت كيفو -دال  
 الـذي حـدث   زاء التدهورإ بعثة اجمللس عن قلقهم العميق       مع مجيع املتحاورين وأعرب   - ٨٨

هـي   زمـة ن األ أ الـرئيس كـابيال       وأوضـح  . كيفـو  حمافظيت  يف مين واأل يسياس الوضع ال   يف مؤخرا
عقـاب االنتخابـات   أنـه يف    أ احلكومـة تأمـل       فقـد كانـت    .يضاأ ةيئ سياسية وعسكرية وجنا   أزمة
 حيـث  ،يتـوري إ مقاطعـة  ر يفا جـ  هـو   احملليـة، كمـا    ة نزع سـالح كـل اجلماعـات املـسلح         متيس

 ،كيفـو  حمـافظيت يف    احملليـة  ةاجلماعـات املـسلح    أن   غـري . منية بـشكل كـبري    وضاع األ األ حتسنت
 مثـل   ،جنبيـة  األ ةمـاي، وكـذلك اجلماعـات املـسلح        - املـاي  مقـاتلو نـصار نكونـدا و    أ ن فيهـا  مب

ــوات  ــدا القــوى ق ــر روان ــة لتحري ــة وارتكــاب   اســتمرت يف، الدميقراطي  زعزعــة اســتقرار املنطق
 .فظائع ضد السكان احمللينيال

ــرئيس كــابيال  وأكــد - ٨٩ ــو ال ــزامهال  حمــافظيتجيــاد حــل للوضــع يف  إبجيــل عالت بموزراء الت
، يف أقـرب وقـت    ةة مستدير ئدااجتماع م عقد   على تيسري    هاعزمعن  احلكومة  أعربت  و. كيفو

تـيح للمجتمعـات    ين  أي يؤمـل    ذ كيفـو، والـ    حمـافظيت ختلـف الطوائـف يف      ملضم ممـثلني    يممكن،  
  بعض حمـاوري البعثـة مـن        وأعرب . املنطقة  يف ئر الدا اعرتىل حل دائم لل   إلتوصل  ا  إمكانية احمللية
 في رأيهم ال ميكـن    ف. املقترحة  املائدة املستدير اجتماع   بشأن   م كيفو عن حتفظاهت   حمافظيت ممثلي
ويف غـضون ذلـك،     .  تعـاون البلـدان اجملـاورة      ال عـن طريـق    إ كيفو   حمافظيتلوضع يف   ل حل   إجياد

م احلكومـة والقيـادة العـسكرية       يـض ات،  بني املؤسـس  فيما  ن عقد اجتماع    أرأى جملس الشيوخ    
وحـد  م و سـق انتم  هنج  اتباع  يف ضمان  اكون مفيد ي س ،عضاء اجلمعية الوطنية  أالشيوخ و جملس  و

 . كيفوحمافظيتيف   الوضعبشأنحلكومة من جانب ا
 أنـه  - وتردد هـذا الـرأي علـى مـستويات أخـرى يف احلكومـة        - الرئيس كابيال    روذك - ٩٠

 عناصــر  مــن٦ ٠٠٠حــوايل وجــود ودبلوماســية ملعاجلــة مــسألة  جهــود سياســية ســيلزم بــذل 
قـام كـثري منـهم      حيـث أ  ،  ة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـ       القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا      

ــة يف املنطقــة  وشــيجةعالقــات  ــرئيس كــابيال أضــاف لكــن .  مــع اجملتمعــات احمللي ــائالال ــبأ  ق  هن
 كيفـو، مبـا فيهـا       حمـافظيت  يف   ةعـات املـسلح   اجلمحل عسكري ملعاجلة مـسألة ا     ينبغي استبعاد    ال

نـسان  قـوق اإل  حل تلك اجلماعـات ارتكـاب انتـهاكات          حيث تواصل  ،ة احمللية اجلماعات املسلح 
ويف الوقـت نفــسه، ينبغــي تــشجيع  .  العنــف اجلنــسيأعمــالا ن بينـه مــوضـد الــسكان احمللــيني،  

القـوات  ى عـودة عناصـر   لـ ع ساعد تـ اتيـة  موضـافية لتهيئـة ظـروف    إرواندا على اختـاذ خطـوات       
 رئيس جملس الشيوخ عن الرأي نفـسه خـالل اجتمـاع            أعربلقد   و .الدميقراطية لتحرير رواندا  
ة جلمهوريـة   ن عناصـر مـن القـوات املـسلح        أيـضا بـ   أاعترف الـرئيس    و. البعثة مع جملس الشيوخ   

ــة  ــو الدميقراطي ــوق اإل  الكونغ ــهاك حق ــسان تواصــل انت ــدابري ترمــ   ،ن ــد مبواصــلة اختــاذ ت ي  وتعه
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ــصدد،     وضــع حــد لإل  ىلإ ــذا ال ــن العقــاب يف ه ــن مــستويات    علــىفــالت م  كــل مــستوى م
 .اهلرمي التسلسل

اعتماد استراتيجية واضحة تركـز علـى الوسـائل         ب جيلعالتوحثت البعثة حماوريها على      - ٩١
طويلـة  ال ة اجلذريـ  هسـباب أ كيفـو ومعاجلـة      حمـافظيت يف  الـدائر   هناء الرتاع   السياسية والدبلوماسية إل  

األحـوال  و ،تظلمـات املتعلقـة باألراضـي     ال و ة العرقي  فيما بني اجلماعات    التوترات هامد، مبا في  ألا
 إيـالء األولويـة التبـاع هنـج          البعثـة علـى ضـرورة      شددتو .يقليم واالقتصادية والبعد اإل   يةمناأل

وأقــرت بــأن  . سياســي حيــال الــصراع واجتنــاب أي حمــاوالت لفــضه بالوســائل العــسكرية       
 وأكـدت علـى ضـرورة قيـام        . روانـدا تـشكل عـامال حامسـا يف حـل هـذه املـسألة               العالقات مـع  

 حمـافظيت   بـشأن   نواياهـا  نعبشكل مناسب     الشعب الكونغويل واجملتمع الدويل    إبالغاحلكومة ب 
 وأعلنـت البعثـة اسـتعداد جملـس األمـن وبعثـة منظمـة               .ةيسائل الـسياس  املـ  مـن     ذلـك  كيفو وغـري  

نغو الدميقراطية ملساعدة الـسلطات يف وضـع اسـتراتيجية شـاملة        يف مجهورية الكو   املتحدة   األمم
 .من هذا القبيل

 
 العالقات اإلقليمية -هاء  

اورة اجملـ تـسعة   البلـدان   بال ةمجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـ       الـرئيس كـابيال عالقـة      وصف - ٩٢
ىل إ ةجـ احب ها ولكنـ  ،رواندا قد حتـسنت   مع    بلده ن عالقة  إ قائالضاف  أو. “جيدة” عالقةبأهنا  

  الثنائيـة  ات تطبيـع العالقـ    توقعات تعزيز   على مبادرات عديدة    تقد ساعد و. حسُّنمزيد من الت  
 اجلماعـة االقتـصادية لبلـدان الـبحريات الكـربى والتوقيـع             قالنطـ عادة ا إرواندا، مبا يف ذلك      مع

يهـا،  وشجعت البعثـة حماور   .  يف منطقة البحريات الكربى     والتنمية من واالستقرار ألاعلى ميثاق   
 ، مـع روانـدا     الثنائيـة  تاعالقـ ال تطبيـع    هبـدف ضـافية   إبذل جهـود    ى  لعوخاصة الرئيس كابيال،    

  بالفعـل مكتبـا   ةمجهورية الكونغـو الدميقراطيـ    وقد فتحت   .  ذلك عن طريق تبادل السفراء     يف مبا
 .وغنداأ يف هلا
هوريــة وافــق الــرئيس مــن حيــث املبــدأ علــى ضــرورة تطبيــع العالقــات الثنائيــة بــني مجو - ٩٣

 ن يـتمك نأ قبـل  ةعـدد مـن القـضايا احلامسـ     البـت يف  تعنيلكن سي.  ورواندا ةالكونغو الدميقراطي 
الدميقراطيـة  القـوى   قـوات    و  نكونـدا  شكليتجيـاد حـل ملـ     إا  ن بينـه  مون تبادل السفراء،    ان م البلد

  القمـة املقبـل   مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـؤمتر       ، سـتنظم  غـضون ذلـك   ويف  . لتحرير روانـدا  
 بالقاســـتىل إعــن تطلعــه    الــرئيس كــابيال   وأعــرب .  الــبحريات الكــربى يف كينــشاسا   نطقــة مل

 .ة هبذه املناسبه كاغامي وموسيفيين يف بالدنيالرئيس
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 إصالح قطاع األمن -واو  
وكانـت  .  بنفـسها  مـن صالح قطـاع األ   إ عملية    تويل البالد  مهيةأشددت احلكومة على     - ٩٤

 ضـوء  يف   ،قررت احلكومـة  و.  مستقبل اجليش الكونغويل   بشأنوضعت استراتيجية   قد  احلكومة  
ىل تـدريب عـدد كـبري مـن     إ، مبـا يف ذلـك االفتقـار         الـيت تواجههـا حاليـا      ةالتشغيليواملالية  القيود  

 ةهـز اجمل تـدريبا جيـدا و     بـة دراملة   النخبـ   ألوية من  و ثالثة أين  ءالوولوية لتدريب   عطاء األ إاجلنود،  
 ةشكل مــا تبقــى مــن القــوات املــسلحوسُيــ.  للــبالدمنيــةاغل األلــشوا ةاجلــمعتركز علــى الــيت ســ
 األساسـية الرئيـسية   بىن ال  ذلك إصالح  عمار البالد، مبا يف   إشارك يف   ي س “لتنميةلجيش  ” ضمن

 على خطة احلكومـة، مبـا يف        سبتمرب/أيلول  يف ة اجلهات املاحن  عإطالسيتم  و. واملشاريع الزراعية 
ن أىل  إيـضا   أوزيـر الـدفاع     وأشـار   .  دعمهـا   احلصول على   بغية اصةالحتياجات اخل لذلك تقييم   

 .ساسيةأ ةولويأ العسكرية يشكل ةحتسن العالقات املدني
ــه اجتمــاع / متــوز احلكومــة يفنظمتســ، غــضون ذلــك ويف  - ٩٥ ــدة مــستدير يولي ــة مائ  ضم ي

نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة         يتمتـام عملـي   إل يـوي  مـسار ح    حتديد  الدوليني هبدف  هاشركاء
رتع الـسالح والتـسريح وإعـادة        لـ  ةالوطنيـ  دمج اجلـيش، مبـا يف ذلـك إصـالح اللجنـة           واج  اإلدم

والحظـت  . ولوية ملسألة دمج اجلـيش    عطاء األ إ ضرورةبعثة بوضوح على    ال  وشددت .اإلدماج
. هاديــطون ت اآلبغــيني الــيت ،صــالح الــشرطةإيف عمليــة قــد حتقــق  مــن التقــدم ان مزيــدأالبعثــة 

ــهت  ــة وشــركا وانت ــدوليؤاحلكوم ــن وضــع ن وها ال ــامج م ــل األ برن صــالح جــل إل شــامل طوي
ــانوينإصــالح ومــشروع إلل خطــة لميــشالــشرطة،   تعتمــد احلكومــة نأومــن املتوقــع . طــار ق

بعــد ذلــك أن تعتمــدها صــالح الــشرطة، وإصــالح ومــشاريع القــوانني املتعلقــة بخطــة اإل اقريبــ
 .اجلمعية الوطنية

سـلحة  األتوريـد    على    املفروض ظراحلحكام  أ بشأنأيضا   احلكومة توضيحا    والتمست - ٩٦
ن نظـام احلظـر ال ينطبـق علـى     أوضحت البعثة أو). ٢٠٠٤ (١٥٣٣من  جملس األ مبوجب قرار   

 ةكونغوليـــ الوحـــدات الـــشرطةعلـــى وال ة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة القـــوات املـــسلح
 .القضائيىل تعزيز النظام إ ة احلكومة الرامي جبهود علماتحاطأكما . تكاملةامل
 

 االجتماعية -احلالة االقتصادية  -زاي  
ــا   أ - ٩٧ ــة عــن قلقه ــإعربــت البعث ــة ةزاء احلال ــصاديةو االجتماعي ــسائدةاالقت ــة  يف ال  مجهوري

.  االنتخابـات قب إجـراء السالم عفوائد  بلسكانا عفاانت بطء  ذلك، مبا يف  ةالكونغو الدميقراطي 
، لحكومـة ل  األمـر الـذي سـيتيح      ،ةضـعت ميزانيـ    و  قد ن احلكومة أىل   إ الرئيس واحلكومة وأشار  

 خدمـة   شـروط نقص املـوارد و   فـ . ا فقـط  ولوية احملددة يف برناجمه    املهام ذات األ   يف رأيهم، تناول  
ن  غــري أ.أكثــر طموحــا اقتــصاديو احلكومــة مــن تنفيــذ برنــامج اجتمــاعي عنــمتالــديون الثقيلــة 
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ــة ــصاد الكلــي      بــدأتاحلكوم ــة منــاخ مــ   تتخــذ خطــوات لتحــسني مؤشــرات االقت ات و وهتيئ
دن اعـ نقيـب عـن امل    عقـود الت  يف    النظـر  ةداإعـ  و ،لفـساد ل تصديلالستثمار اخلاص، مبا يف ذلك ال     

 .ة الستغالل املوارد الطبيعي الالزمةطر القانونيةووضع األ
 

 الدعم املقدم من اجملتمع الدويل -حاء  
 للمجتمـع    هبـا   ميكـن  لـيت  ا طـرق الفـضل   أ بـشأن    ةست البعثة آراء القيـادة الكونغوليـ      التم - ٩٨

  اجلديــدة الالحقــةرحلــةامليف  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ىلإ هالــدويل مواصــلة تقــدمي دعمــ 
 تعزيـز احلـوار     ل علـى  م تع جراء مشاورات منتظمة  النتخابات، مبا يف ذلك من خالل ترتيب إل       ل

مـع الـدويل     احتـرام اجملت   همـ ا، قو امطلوبـ ة بـات    ولوحظ أن شكال جديدا من الـشراك      . السياسي
ر وتـويل الـبالد زمـام األمـ       جملتمـع الـدويل     اذهن   يغيب عن    الأوينبغي  . “ةردستملا ”البلد ةلسياد
  ذلــكتــرمأن حيرســم طريــق الــبالد حنــو االنتعــاش واالســتقرار الــسياسي و  يتعلــق األمــر بحــني 

 تميـ ن  أي ينبغـي    ذ احلوار مع اجملتمع الدويل ال     مواصلةنه مستعد لتقبل    إوقال الرئيس   . عهيشجو
 وسـواء أُجـري ذلـك احلـوار بـشكل مـنظم           .ة املعنيـة   مباشـرة مـع املؤسـسات الكونغوليـ        بصورة

رمسي، فتلك مسألة فنية ميكن تسويتها بـسهولة، ولكـن املهـم هـو عـدم االرتـداد إىل صـيغة                      أو
بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة        أن تكّيـف    يضا  أ ومن املهم    .اللجنة الدولية لدعم العملية االنتخابية    

أعـرب الـرئيس عـن    و. ديـد اجلواقـع  ال  حـسب  هـا هنجها وموقف مجهورية الكونغو الدميقراطية      يف
 مـن خـرى  أمـاكن   أفريقيـا و  أخـرى يف    زمـات األ   على األ   تركيز اجملتمع الدويل   ؤديي أال مله يف أ

مجهوريــة ن أضــاف أو. ة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــ الــذي يقدمــهالــدعمتقليــل ن مــالعــامل 
حلفــظ  ذلــك اســتمرار وجــود ، مبــا يف“ىل دعــم اجملتمــع الــدويلإحباجــة ”راطيــة الكونغــو الدميق
 .يةافضشهرا إ وعشرين ةربعأ  ملدةمم املتحدة على األقلالسالم تابع لأل

 
 توصيات -ياء  

 :ليي مبا، توصي اذ تؤكد من جديد أمهية العناصر الواردة يف اختصاصاهت، إالبعثةإن  - ٩٩
ــة الكونغــو الدميقراطيــ  حكومــة مجهور تــسعىنأ )أ(   يف زمــةجيــاد حــل لألإىل إ ةي
ــسياسية والدبلوماســية  مــن  كيفــو حمــافظيت ــة  . خــالل الوســائل ال ــضا أوتؤكــد البعث ــةنأي   جترب

، مبـا يتفـق     حقيقية “مجد” بعملية عنها   ةهناؤها واالستعاض إ ينبغي    الشمالية  يف كيفو  “لطاخل”
 ؛ية الكونغو الدميقراطيةيف صفوف القوات املسلحة جلمهورمع مبادئ التكامل 

 مـن أجـل    وروانـدا الـسعي      ة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـ      ان تواصل حكومت  أ )ب( 
 ؛حتسني عالقاهتما الدبلوماسية
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ــذنأ )ج(  ــسلطات الكونغوليــ  تنف ــسألة ذات  صــالح قطــاع األ إ ة ال ــاره م مــن باعتب
 ع وحـدات اجلـيش،    ج مجي ادمانصالح الشرطة واستكمال    إ  عملية جنازاتإ توطيد   ، بغية ةولويأ

 ؛دماجعادة اإلإ عملية نزع السالح والتسريح ومامتإ ويف الوقت ذاته
تنظــيم وتنــسيق ب ةمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــجلن وشركاء الــدوليالــ  يقــومنأ )د( 

  إىل أقصى حد؛كفاءته  كي تزيدمنصالح قطاع األ إلدعميقدمونه من  ما
 وشــركاؤها الــدوليني الرئيــسيني  أن تــنظم الــسلطات الكونغوليــة نفــسها هــي  )هـ( 

 .حبيث يتسىن مواصلة احلوار السياسي
 

 خامتة -خامسا  
املوفدة إىل أفريقيا اإلعراب عن اعتزازهم بالفرصة الـيت          املتحدة   األمم يود أعضاء بعثة     - ١٠٠

أُتيحت هلم وتبادلوا بفـضلها اآلراء مـع الـشركاء األفـريقيني بـشأن طائفـة متنوعـة مـن املـسائل                      
وأخــريا، فباســم . وكانــت املناقــشات، يف رأيهــم، مفيــدة وبّنــاءة. روحــة علــى جملــس األمــناملط

جملس األمن، يود السفراء كومالو وجونز باري وفوتو بريناليس ودي ال سـابليري أن يـسجلوا،                
وقد قاد كل منهم قـسما مـن البعثـة، امتنـاهنم للحكومـات الـيت استـضافتهم ولـسائر حمـاوريهم                      

ويــودون، أيــضا، . م الــضيافة ومــا قــدموه مــن دعــم ومــا كرســوه مــن وقــت أبــدوه مــن كــر ملــا
. اإلشــادة بــزمالئهم يف اجمللــس لــروحهم الــسباقة إىل املــشاركة وإلســهامهم يف جنــاح البعثــة        

 .وختاما، يودون اإلعراب عن تقديرهم لألمانة العامة ملا أمدهتم به من دعم



S/2007/421
 

30 07-42239 
 

 املرفق األول
 تشكيل البعثة واختصاصاهتا  

 )بلجيكا(ري أوليفيه بيلي السف 
 )الصني(السفري وانغ غوانغيا  
 )الكونغو( سافوس -السيد الزار ماكويات  
 )فرنسا(السفري جان مارك دي ال سابليري  
 )غانا(السفري ليسلي كريستيان  
 )إندونيسيا(السيد رامشات بودميان  
 )إيطاليا(السفري ألدو مانتوفاين  
 )ابنم(السفري ألفريدو سوسكام  
 )بريو(فوتو بريناليس السفري جورج  
 )قطر(نصاري األ. السيد طارق علي فرج هـ 
 )االحتاد الروسي(السفري قسطنطني دولغوف  
 )سلوفاكيا(السفري بيتر بوريان  
 )جنوب أفريقيا(السفري دوميساين كومالو  
 )أ()اململكة املتحدة(السفري إميري جونز باري  
 )ب()يات املتحدةالوال(السفري زملاي خليل زاد  

 

 

ثيل الواليـات املتحـدة يف رحلـة البعثـة          وسيقوم السيد ويليام برينسيك بتم    . أديس أبابا واخلرطوم وأكرا فقط     )أ( 
 .نشاسايإىل أبيدجان وك

وسيقوم السيد ويليام برينسيك بتمثيل الواليـات املتحـدة يف رحلـة البعثـة              . أديس أبابا واخلرطوم وأكرا فقط     )ب( 
 .نشاسايإىل أبيدجان وك
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 االختصاصات  
  إىل أديس أبابا وأكرااملوفدةبعثة ال  
ــون     ــري جـ ــسفري إمـ ــادة الـ ــاري زبقيـ ــدة ( بـ ــة املتحـ ــالو  ) اململكـ ــساين كومـ ــسفري دوميـ والـ

 )أفريقيا جنوب(
تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بأفضل الطرق املتاحة لتوطيـد العالقـة إىل أقـصى حـد                  - ١

ابع لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، وبوجه خاص االحتاد األفريقـي، مبـا            بني جملس األمن الت   
 .يف ذلك فيما يتعلق بالفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة

ــشوب        - ٢ ــع ن ــق يف جمــاالت من ــط أوث ــة رواب ــات إقام ــشة آلي ــصراعاتمناق  والوســاطة ال
ا يف ذلــك بنــاء الــسالم،  ، مبــالــصراعواملــساعي احلميــدة وحفــظ الــسالم والــتعمري بعــد انتــهاء   

 .وحتديد اجملاالت اليت تتطلب تركيزا خاصا من أجل إحراز املزيد من التقدم

مناقشة سبل ووسائل دعم وحتسني قاعدة موارد هيكل الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد                 - ٣
 .األفريقي وقدراته بصورة مستمرة

قـا الـيت هتـم كـال مـن جملـس       تبادل وجهات النظر عن األوضـاع األفريقيـة األوسـع نطا           - ٤
األمن التابع لألمم املتحـدة وجملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي والترحيـب بتعزيـز                      
التعــاون بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي فيمــا يتعلــق مبــسائل تــشمل علــى ســبيل املثــال     

 :احلصر اآليت ال

 الــسالم، مبــا يف ذلــك نــشر العمليــة تيــسري تنفيــذ النــهج املرحلــي إزاء حفــظ: الــسودان • 
 املختلطة املشتركة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة؛

عمليـــة املـــصاحلة الوطنيـــة؛ والتقـــدم احملـــرز يف بعثـــة املـــراقبني العـــسكريني  : الـــصومال • 
دور األمــم املتحــدة : لالحتــاد األفريقــي يف الــصومال والتحــديات الــيت تواجههــا التابعـة 

 املستقبل؛ يف
 إمكانات نشر بعثة لألمم املتحدة؛: مجهورية أفريقيا الوسطى/تشاد • 
 املرحلة االنتقالية السياسية، مبا يف ذلك االنتخابات؛: كوت ديفوار • 
التقــــدم احملــــرز يف مرحلــــة مــــا بعــــد االنتخابــــات : مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة • 

 القائمة؛ والتحديات
 نة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا؛تنفيذ قرار جل: إريتريا/إثيوبيا • 
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التهديد الذي يـشكله جـيش الـرب     ): جيش الرب للمقاومة  (منطقة البحريات الكربى     • 
 .للمقاومة واجلهود املستمرة حلل هذه املشكلة

الثناء على اجلهود اليت يبذهلا االحتـاد األفريقـي لتحقيـق سـالم دائـم يف أفريقيـا، والنظـر            - ٥
ة عالقـات أوثـق بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، مبـا يتماشـى مـع                     يف أفضل السبل إلقام   

 .خطة السنوات العشر املعدة لبناء القدرات مع االحتاد األفريقي
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 البعثة املوفدة إىل السودان  
ــاري      ــونز بـ ــري جـ ــسفري إميـ ــادة الـ ــدة (بقيـ ــة املتحـ ــالو  ) اململكـ ــساين كومـ ــسفري دوميـ والـ

 )أفريقيا جنوب(
 
التـزام جملـس األمـن بـسيادة الـسودان، ووحدتـه، وسـالمة أراضـيه                علـى    لتأكيدإعادة ا  - ١

وعزم اجملتمع الدويل على مساعدة السودان على حتقيـق تنميـة يف جـو مـن الـسالم واالزدهـار،                    
 .واستعراض تنفيذ اتفاق السالم الشامل

ليـة سـالم    حكومة السودان واألطراف غري املوقعة على املشاركة البناءة يف عم          تشجيع - ٢
دارفــور بغيــة إجيــاد ســالم دائــم يف الــسودان، وخباصــة دعــم احملادثــات املقبلــة املقــرر أن جيريهــا  

 .املبعوث اخلاص لألمم املتحدة واملبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي بشأن دارفور
ــسودان       تــشجيع - ٣ ــة ال ــشاور مــع حكوم جهــود االحتــاد األفريقــي، واألمــم املتحــدة بالت

ري إىل اتفاق كامل بشأن الوثيقة اخلتامية ألديس أبابـا وتنفيـذها كاملـة، وقـد                للتوصل دون تأخ  
نصت تلك الوثيقة على إعـادة تنـشيط العمليـة الـسياسية، وتعزيـز وقـف إطـالق النـار، واتبـاع                      

، وجمموعـة   )املرحلـة األوىل  (جمموعة تدابيــر للــدعم اخلفيـف        : هنج ثالثي املراحل حلفظ السالم    
 .)املرحلة الثالثة(، وعملية خمتلطة )املرحلة الثانية(ي تدابري للدعم القو

 .مجيع األطراف على التنفيذ التام التفاق وقف إطالق النار تشجيع - ٤
ــد - ٥ ــذ    التأكي ــع األطــراف تنفي ــى احلاجــة إىل أن تنفــذ مجي ــادين  اعل ــا التزاماهتــا يف املي  تام

 .السياسية، واألمنية، واإلنسانية
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 كوت ديفوار إىل املوفدةبعثة ال  
 )بريو( بريناليس -بقيادة السفري جورج فوتو   

 
 .الترحيب بتبّني األطراف اإليفوارية عملية السالم يف إطار اتفاق واغادوغو - ١
ــها      - ٢ ــذ مجيــع أحكــام االتفــاق واالتفاقــات الالحقــة بأكمل تــشجيع األطــراف علــى تنفي

 .هذا الصددوحبسن نية، واإلعراب عن استعداد اجمللس ملساعدهتا يف 
تقـدمي   مواصـلة األمـم املتحـدة        أنالترحيب بتشديد األطراف اإليفواريـة وامليـسِّر علـى           - ٣
والقيـام، مبـشاركة األطـراف اإليفواريـة وبالتنـسيق مـع            .  لعمليـة الـسالم    ضـروري  أمر   ةساعدامل

ــة التيــسري ــة الــسالم  عملي ــة الت. ، بتحديــد دور األمــم املتحــدة يف متابعــة عملي قيــد وتأكيــد أمهي
 .باحلدود الزمنية املتفق عليها

التشديد على أمهية التوصل إىل تـسوية دائمـة وهنائيـة لألزمـة، وبالتـايل أمهيـة مـصداقية                    - ٤
وإعادة التأكيد، بصورة خاصة، على التزام جملس األمـن مبـصداقية االنتخابـات             . العملية برّمتها 

واإلشـارة إىل ضـرورة     . عملية االنتخابية للاليت ينبغي كفالتها بالتصديق على اخلطوات الرئيسية        
 وحتديــد هويــة الــسكان وتــسجيل ليــشياتواملالــسابقني تنفيــذ عمليــات نــزع أســلحة املقــاتلني 

 .يف اتفاق واغادوغوما هو منصوص عليه ، على حنو تتسم باملصداقيةالناخبني بطريقة 
حرة ومفتوحة ونزيهـة     بيئة مواتية إلجراء انتخابات      هتيئة األطراف العمل على     مناشدة - ٥

 .لحيادل وسائط اإلعالم التزامضمان بوسائل منها على وجه اخلصوص وشفافة، 
 اجمللس سينظر يف نظام اجلـزاءات بغيـة املـسامهة يف عمليـة الـسالم، مـع                  أناإلشارة إىل    - ٦

 .تفاق واغادوغوالسلمي التنفيذ مراعاة ال
فيذها اتفـاق واغـادوغو، علـى كفالـة         ، لدى تن   على العمل  تشجيع األطراف اإليفوارية   - ٧

محاية املدنيني املستضعفني، ال سيما األطفـال والنـساء واملـشردين داخليـا وغريهـم مـن الفئـات                   
 . من األزمةاملتضررة
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 إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيةاملوفدة بعثة ال  
 )فرنسا(بقيادة السفري جان مارك دي ال سابليري   

 جملــس األمــن مبــساعدة الــسلطات الكونغوليــة علــى تعزيــز الــسالم إعــادة تأكيــد التــزام - ١
واحلكم الدميقراطي وسـيادة القـانون يف مرحلـة مـا بعـد الفتـرة االنتقاليـة يف مجهوريـة الكونغـو                      

ــة ــم املتحــدة يف       . الدميقراطي ــة األم ــة منظم ــسندة إىل بعث ــدة امل ــة اجلدي ــى أن الوالي ــد عل والتأكي
متثـل إسـهاما هامـا مـن قبـل          ) ٢٠٠٧( ١٧٥٦حملـددة يف القـرار      مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ا    
 .األمم املتحدة يف هذا املسعى

الترحيب باعتماد برنامج احلكومة، وال سيما عقد احلكم الوارد فيـه، والتـشديد علـى                - ٢
 .ضرورة قيام احلكومة على وجه السرعة بتنفيذ العقد وموافاة سكان البلد بفوائد السالم

ألحزاب الـسياسية علـى أن تواصـل التزامهـا بالعمليـة الـسياسية واملـصاحلة                حث كافة ا   - ٣
ودعــوة الــسلطات املنتخبــة دميقراطيــا إىل احتــرام  . الوطنيــة وفقــا لإلطــار الدســتوري وللقــانون 

اجملــال والــدور املــسندين إىل أحــزاب املعارضــة مبوجــب الدســتور مــن أجــل ضــمان مــشاركتها  
 .ينالفعلية يف احلوار السياسي الوط

التشديد على أمهية وضع استراتيجية لألمن الـوطين والتخطـيط إلصـالح قطـاع األمـن                 - ٤
وتنفيذه على سبيل االسـتعجال مـن أجـل إنـشاء مؤسـسات أمنيـة احترافيـة يف جمـاالت الـدفاع                      
والشرطة وإقامة العدل حتظى بإدارة جيدة وتعمل على محاية املدنيني وتتصرف وفقـا للدسـتور               

والتأكيـد أيـضا    . ام سيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل             ويف إطار احتر  
ــادة توطينـــهم     ــاتلني الكونغـــوليني واألجانـــب وتـــسرحيهم، وإعـ ــة نـــزع ســـالح املقـ علـــى أمهيـ

واستكـشاف اخلطـوات التاليـة الـيت        . إعادهتم إىل الوطن حسب االقتضاء، وإعـادة إدمـاجهم         أو
 .وشركائها الدوليني اختاذها يف هذا الصدديتعني على السلطات الكونغولية 

إجــراء مناقــشة مــع الــسلطات الكونغوليــة بــشأن ســبل ووســائل نــزع فتيــل التــوترات     - ٥
احلاليــة ومباشــرة خطــة لتحقيــق االســتقرار علــى املــدى الطويــل يف اجلــزء الــشرقي مــن البلــد،     

لسلطات الكونغوليـة إىل    ودعوة ا . سيما يف مناطق كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية وإيتوري        وال
تكثيف جهودها من أجل وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب وضـمان محايـة فعليـة للـسكان يف                       

 .شىت أحناء البلد
اإلعراب عن قلق اجمللس إزاء اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين                  - ٦

ــشيات الكونغ       ــل امللي ــن قب ــة م ــهاكات املرتكب ــها االنت ــيما من ــدويل، وال س ــات  ال ــة واجلماع ولي
 .املسلحة األجنبية، بل وأيضا من قبل عناصر من قوات األمن الكونغولية
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تشجيع حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى عقـد ترتيـب فعلـي مـع شـركائها                    - ٧
 .الدوليني الرئيسيني إلجراء مشاورات منتظمة تشجع على إقامة حوار سياسي

 يف الســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى ميثــاق األمــن واالترحيــب بتوقيــع  - ٨
، وتشجيع حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥نريويب يف   

على مواصلة العمل مع البلدان اجملاورة هلا من أجـل تـسوية مـشاكل األمـن واحلـدود املـشتركة                    
رية الكونغـو الدميقراطيـة علـى التـصديق         وتشجيع حكومة مجهو  . بني بلدان املنطقة تسوية بناءة    

مـــع كافـــة علـــى ميثـــاق االســـتقرار وعلـــى اســـتئناف العالقـــات الدبلوماســـية بـــشكل كامـــل   
 .اجملاورة البلدان
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 املرفق الثاين
بيـــان مـــشترك أقـــره جملـــس األمـــن وجملـــس الـــسالم واألمـــن التـــابع           

 األفريقي لالحتاد
ولية األوليــة عــن صــون الــسالم واألمــن  إذ نــشري إىل أن جملــس األمــن يــضطلع باملــسؤ  - ١

 الدوليني؛
وإذ نــشري إىل أحكــام الفــصل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة بــشأن التنظيمــات           - ٢

 اإلقليمية؛
وإذ نشري إىل والية جملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي فيمـا يتعلـق بـصون                  - ٣

ألحكــام ذات الــصلة مــن الربوتوكــول  الــسالم واألمــن يف أفريقيــا، كمــا نــص علــى ذلــك يف ا  
 املتعلق بإنشاء جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي؛

وإذ نشري إىل البيانات الرئاسـية وقـرارات جملـس األمـن وجملـس الـسالم واألمـن بـشأن                  - ٤
 العالقة بني اهليئتني؛

يـة، واألمـم املتحـدة      وإذ نقر بإسهام االحتـاد األفريقـي، واجلماعـات االقتـصادية اإلقليم            - ٥
 يف تعزيز السالم يف أفريقيا؛

وإذ نؤكد أمهية دعم هيكل السالم واألمن األفريقـي، ويف هـذا الـسياق نـشجع تنفيـذ                   - ٦
برنــامج الــسنوات العــشر لبنــاء القــدرات بــني األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ومفوضــية االحتــاد   

 األفريقي؛
وم بتطوير عالقـة أقـوى وأكثـر اتـساما باهليكليـة بـني              نلتزم يف اجتماعنا املشترك هنا الي      - ٧

جملــس األمــن وجملــس الــسالم واألمــن يف جمــاالت مــن بينــها منــع املنازعــات وإدارهتــا وحلــها،    
وحفــظ الــسالم وبنــاء الــسالم، مبــا يف ذلــك إعــادة البنــاء والتنميــة يف مرحلــة مــا بعــد الــصراع، 

 .جة يف جدول أعمال كال اهليئتنيوكذلك تبادل املعلومات بشأن حاالت الرتاع املدر
نعرب عن تأييدنا لتعزيز قدرات االحتاد األفريقي يف إطـار املفوضـية يف مجيـع احلـاالت                - ٨

ذات الصلة، مثل التخطـيط واللوجـستيات، وال سـيما إنـشاء قـدرات حلفـظ الـسالم تتـوفر هلـا                     
 .موارد كافية، وكذلك يف ميادين منع الرتاعات وإدارهتا وحلها

 .نعلق أمهية خاصة على إنشاء قوة أفريقية احتياطيةو - ٩
واتفقنا على النظر يف أساليب دعم وحتـسني قاعـدة املـوارد وقـدرات االحتـاد األفريقـي                  - ١٠

وسنـضع يف االعتبـار،     . بطريقة مستمرة مبا يف ذلك االعتمـاد علـى التقريـر املقبـل لألمـني العـام                
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تعزيز السالم واألمن يف أفريقيـا وفقـا للفـصل الثـامن     عند القيام بذلك، أنه عند اختاذ مبادرات ل     
من ميثاق األمم املتحـدة، فـإن االحتـاد األفريقـي يعمـل أيـضا باسـم اجملتمـع الـدويل، وسـنبحث                       
إمكانيــة متويــل عمليــة حفــظ الــسالم الــيت يــضطلع هبــا االحتــاد األفريقــي أو اخلاضــعة لــسلطته،    

ومـــــات االحتـــــاد األفريقـــــي حـــــسبما هـــــو مطلـــــوب يف قـــــرار مجعيـــــة رؤســـــاء دول وحك 
(Assembly/AU/Dec.145 (VIII)). 

ونوافق على تعزيز العالقات بني مجيع اهلياكل املختصة مبجلس األمـن وجملـس الـسالم                - ١١
 .واألمن التابع لالحتاد األفريقي، مبا يف ذلك هيئاهتا الفرعية

م واألمـن مـرة   واتفقنا على عقد اجتماعات مـشتركة بـني جملـس األمـن وجملـس الـسال               - ١٢
 .كل سنة على األقل، سواء يف أديس أبابا أو يف نيويورك

ونعـرب عــن تأييــدنا إلقامــة تعـاون أوثــق بــني األمانــة العامـة لألمــم املتحــدة ومفوضــية     - ١٣
 .االحتاد األفريقي، ال سيما بشأن منع الرتاعات، وحفظ السالم، وبناء السالم

 .لعمل بني اهليئتنيونشجع تبادل اخلربات بشأن أساليب ا - ١٤
ــداد         - ١٥ ــد إع ــن عن ــي وجملــس األم ــني االحتــاد األفريق ــق ب ــشاورات أوث ــشجع إجــراء م ون

 .القرارات بشأن املسائل اليت تؤثر على السالم واألمن يف أفريقيا
وتــدعيما لعالقاتنــا، ســننظر يف كيفيــة حتــسني فعاليــة جهــود الــسالم لالحتــاد األفريقــي    - ١٦

يقيا بأفضل طريقة، وكيفيـة تعزيـز التنـسيق بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم                 واألمم املتحدة يف أفر   
 .ونتطلع إىل املزيد من إمعان النظر بصورة مشتركة يف االجتماع املقبل. املتحدة

 


