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 القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣) 
 الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٧٩٧، املعقودة يف ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٣ 

إن جملس األمن، 
إذ يشري إىل قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية، 

وإذ يعيـد تـأكيد التزامـه بـاحترام سـيادة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومجيـع الــدول 
األخرى يف املنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي، 

وإذ يعيد أيضا تأكيد التزام مجيع الدول باالمتنـاع عـن اسـتخدام القـوة ضـد السـالمة 
اإلقليميـة واالسـتقالل السياسـي ألي دولـة، أو بـأي أسـلوب آخـر ال يتفـق مـع مقـاصد األمــم 

املتحدة ومبادئها، 
وإذ يقلقـه اسـتمرار االسـتغالل غـــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة جلمهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيـة، وإذ يؤكـد مـن جديـد يف هـذا الصـدد التزامـه بـاحترام سـيادة مجهوريـة الكونغـــو 

الدميقراطية على مواردها الطبيعية، 
وإذ يرحب بإبرام االتفاق العـاملي الشـامل بشـأن فـترة االنتقـال يف مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية، (املوقع يف بريتوريا يف ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢)، ومـا تـاله مـن إنشـاء 

حكومة وحدة وطنية وانتقال، 
وإذ يشـعر ببـالغ القلـق إزاء اسـتمرار عمليـات القتـــال يف شــرقي مجهوريــة الكونغــو 
الدميقراطية، وخباصة يف كيفيو الشمالية وكيفيو اجلنوبية ويف إيتـوري، وإزاء مـا يصاحبـها مـن 

انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل، 
وإذ يشري إىل أنه تقع على عـاتق مجيـع األطـراف مسـؤولية التعـاون يف النشـر الكـامل 

لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
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وإذ يعـرب جمـددا عـن تـأييده لقـوة الطـوارئ املؤقتـة املتعـددة اجلنســـيات املنتشــرة يف 
بونيا، وإذ يشدد على ضرورة كفالة استبدال القوة بشكل فعال ويف التوقيـت املناسـب، كمـا 
هـو مطلـوب يف القـــرار ١٤٨٤ (٢٠٠٣)، مــن أجــل اإلســهام علــى أفضــل حنــو يف إحــالل 

االستقرار يف إيتوري، 
وإذ حييط علما بالتقرير اخلاص الثاين لألمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة 
S) ومبا جاء فيه من توصيات،  الكونغو الدميقراطية املؤرخ ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٣ (2003/566/

ـــــر بعثــــــة جملـــس األمـــن يف وســـط أفريقيـــا املـــؤرخ  وإذ حييــط علمــا أيضــا بتقريــ
 ،(S/2003/653) ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

وإذ يالحظ أن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ما زالت تشكل ديدا للسـالم 
واألمن الدوليني يف املنطقة، 

وإذ يتصرف وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 
يعرب عن ارتياحه إلعالن الدستور االنتقايل جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة  - ١
يف ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، وملا ُأعلن عنه يف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ مـن تشـكيل حكومـة 
وحدة وطنية وانتقال، ويشجع األطراف الكونغولية على اختـاذ القـرارات الالزمـة حـىت يتسـىن 
للمؤسسات االنتقالية البدء يف ممارسة عملها بفعالية، ويشجعها أيضا يف هـذا الصـدد علـى أن 

تشرك يف أعماهلا ممثلني عن املؤسسات االنتقالية املنبثقة عن جلنة إيتوري إلحالل السالم؛ 
يقرر متديد والية بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة حـىت  - ٢

٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٤؛ 
يالحظ مع التقدير التوصيات الواردة يف التقرير اخلاص الثـاين لألمـني العـام،  - ٣

ويأذن بزيادة القوة العسكرية لبعثة األمم املتحدة ليبلغ قوامها ٨٠٠ ١٠ فرد؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يضمن، عن طريق ممثله اخلاص جلمهورية الكونغـو  - ٤
الدميقراطية، الذي يرأس اللجنة الدولية للدعم يف فـترة االنتقـال، تنسـيق مجيـع أنشـطة منظومـة 
األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وتسهيل التنســيق مـع اجلـهات الفاعلـة الوطنيـة 

والدولية األخرى فيما يضطلع به من أنشطة داعمة لفترة االنتقال؛ 
يشجع بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى أن تقـوم،  - ٥
بالتنسـيق مـع وكـاالت األمـم املتحـــدة واجلــهات املاحنــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، بتقــدمي 
املساعدة خالل فترة االنتقال مـن أجـل إصـالح قـوات األمـن وإعـادة إرسـاء دولـة تقـوم علـى 
سيادة القانون، والتحضري لالنتخابات وإجرائها يف مجيع أحناء مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، 
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ويرحـب يف هـذا الصـدد باجلـهود الـيت تبذهلـا الـدول األعضـاء لدعـم فـترة االنتقـال واملصاحلــة 
الوطنية؛ 

يوافق على أن جيري بصفة مؤقتة النشر املعتزم ألفـراد بعثـة األمـم املتحـدة يف  - ٦
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، خــالل األشــهر األوىل مــــن إنشـــاء املؤسســـات االنتقاليـــة، 
للمشـاركة يف نظـام لألمـن متعـدد الطبقـات، يف كينشاســـا، وفقــا للفقــرات ٣٥ إىل ٣٨ مــن 
التقرير اخلاص الثـاين لألمـني العـام، ويوافـق أيضـا علـى إعـادة تشـكيل وحـدة الشـرطة املدنيـة 
التابعة للبعثة على النحو املبني يف الفقرة ٤٢ من ذلك التقرير، ويشجع بعثة األمـم املتحـدة يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية على أن تواصل دعم تطوير الشرطة يف املناطق اليت هـي يف أمـس 

احلاجة إىل ذلك؛ 
يشـجع اجلـهات املاحنـة علـى دعـم إنشـاء وحــدة شــرطة كونغوليــة متكاملــة  - ٧
ويوافق على أن تقدم بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة املسـاعدة اإلضافيـة 

اليت قد تلزم لتدريبها؛ 
يدين بشدة أعمال العنف الـيت ترتكـب بصـورة منظمـة ضـد املدنيـني، مبـا يف  - ٨
ذلــك املذابــح واألعمــال الوحشــية ومجيــع االنتــهاكات األخــرى للقــانون اإلنســاين الـــدويل 
وحلقوق اإلنسان، وال سيما اللجوء إىل العنف اجلنسي ضد النساء والفتيـات، ويؤكـد احلاجـة 
إىل تقدمي املسؤولني عـن ذلـك إىل العدالـة، مبـن فيـهم أولئـك الذيـن يشـغلون منـاصب قياديـة، 
وحيـث مجيـع األطـراف، مبـا فيـها حكومـة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، علــى اختــاذ مجيــع 
اخلطـوات الالزمـة للحيلولـــة دون حــدوث مزيــد مــن انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون 

اإلنساين الدويل، وخاصة ضد املدنيني؛ 
يؤكـد مـن جديـد أمهيـة املنظـور اجلنسـاين يف عمليـــات حفــظ الســالم وفقــا  - ٩
ملا ينص عليـه القـرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، ويشـري إىل ضـرورة التصـدي ملسـألة ارتكـاب العنـف 
ضد النساء والفتيات كأداة من أدوات احلرب، ويشـجع يف هـذا الصـدد، بعثـة األمـم املتحـدة 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على أن تواصل معاجلة هذه املسـألة بقـوة، ويطلـب أيضـا إىل 
بعثة األمم املتحدة أن تزيد من تعيني النساء كمراقبات يف البعثة، وعملهن فيها أيضـا بصفـات 

أخرى؛ 
يؤكد من جديد أن على مجيع األطراف الكونغوليـة احـترام حقـوق اإلنسـان  - ١٠

والقانون اإلنساين الدويل وأمن وسالمة السكان املدنيني؛ 
حيث بشدة حكومة الوحدة الوطنيـة واالنتقـال علـى أن تكفـل إدراج مسـألة  - ١١
محاية حقوق اإلنسـان وإرسـاء دولـة تقـوم علـى سـيادة القـانون وإنشـاء هيئـة قضائيـة مسـتقلة 
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ضمن أعلى أولوياا، مبـا يف ذلـك إنشـاء املؤسسـات الالزمـة حسـبما ورد يف االتفـاق العـاملي 
الشامل ويشجع األمني العام، عن طريق ممثله اخلاص، ومفوض األمم املتحـدة السـامي حلقـوق 
اإلنسـان، علـى تنسـيق جـهودهم وذلـك علـى وجـه اخلصـوص مـن أجـل مســـاعدة الســلطات 
االنتقاليـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لكـي تضـع ايـة لإلفـالت مـن العقـاب، ويشـــجع 

أيضا االحتاد األفريقي على القيام بدور يف هذا الصدد؛ 
يعلن أنه يشعر ببالغ القلق إزاء احلالة اإلنسانية يف مجيـع أحنـاء البلـد وخباصـة  - ١٢
ــن  يف املنـاطق الشـرقية، ويطـالب بـأن تضمـن األطـراف مجيعـها أمـن السـكان املدنيـني وأن متكِّ
بذلك بعثة األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية من الوصول الكامل الفـوري ودون عقبـات إىل 

فئات السكان احملتاجة؛ 
يدين بشدة استمرار جتنيد واستخدام األطفال يف أعمـال القتـال يف مجهوريـة  - ١٣
الكونغو الدميقراطية، ال سيما يف كيفيو الشمالية وكيفيو اجلنوبية ويف إيتوري، ويكرر الطلـب 
املوجه إىل مجيع األطراف يف قرار جملس األمـن ١٤٦٠ (٢٠٠٣) بتقـدمي معلومـات إىل املمثـل 
اخلاص لألمني العام عن التدابري اليت اختذا لوضع اية لتجنيد واستخدام األطفال يف وحداـا 
العسـكرية، وكذلـك الطلبـات املتعلقـــة حبمايــة األطفــال الــواردة يف القــرار ١٢٦١ (١٩٩٩) 

والقرارات الالحقة له؛ 
ـــــة الكونغــــو  يديـــن بشـــدة اســـتمرار الصـــراع املســـلح يف شـــرقي مجهوري - ١٤
ـــو  الدميقراطيـة، وخاصـة االنتـهاكات اخلطـرية لوقـف إطـالق النـار الـيت جـرت مؤخـرا يف كيفي
الشمالية وكيفيو اجلنوبية، مبـا يف ذلـك علـى األخـص اهلجمـات الـيت ارتكبـها مؤخـرا التجمـع 
الكونغـويل مـن أجـل الدميقراطيـة - غومـا، ويطـالب بـأن تقـوم األطـــراف كافــة، دون تأخــري 
ـــه ٢٠٠٣، بفــرض وقــف  ودون شـرط، امتثـاال التفـاق بوجومبـورا املـؤرخ ١٩ حزيـران/يوني
كامل ألعمال القتال، وأن تنسحب إىل املواقع املتفـق عليـها يف إطـار خطـيت كمبـاال وهـراري 

لفض االشتباك، وأن متتنع عن اإلتيان بأي أعمال استفزازية؛ 
ـــل  يطـالب بـأن تكـف مجيـع األطـراف عـن التدخـل بـأي شـكل يف حريـة تنق - ١٥
أفراد األمم املتحدة، ويذكِّــر بأن على مجيع األطراف التزامـا بإفسـاح اـال كـامال أمـام بعثـة 
األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية دون قيود من أجل تنفيذ واليتـها، ويطلـب إىل 

املمثل اخلاص لألمني العام اإلبالغ عن أي تقصري يف االمتثال هلذا االلتزام؛ 
ـــال يف شــرقي مجهوريــة الكونغــو  يعـرب عـن قلقـه ألن اسـتمرار أعمـال القت - ١٦
الدميقراطية يعرقل بشدة ما تضطلع به بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف 
ـــة وتســرحيها وإعادــا للوطــن وإعــادة  سـياق عمليـة نـزع سـالح اجلماعـات املسـلحة األجنبي
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إدماجها أو إعادة توطينها، املشار إليها يف الفقرة ٩-١ من اتفاق لوساكا لوقف إطـالق النـار 
(S/1999/815)، وحيث مجيع األطراف املعنية على التعاون مع البعثة، ويشدد على أمهيــة حتقيـق 

تقدم سريع وكبري يف هذه العملية؛ 
يـأذن لبعثـــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــأن تســاعد  - ١٧
حكومة الوحدة الوطنية واالنتقال يف نزع سالح وتسريح املقاتلني الكونغوليني الذين يقـررون 
طوعا املشاركة يف عملية نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف إطـار مشـروع التسـريح 
ـــال بالتنســيق مــع  وإعـادة اإلدمـاج املتعـدد البلـدان، إىل حـني إنشـاء برنـامج وطـين يف هـذا ا

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكاالت األخرى املعنية؛ 
يطـالب بـأن تكفـل الـدول كافــة، وخباصــة دول املنطقــة، مبــا فيــها حكومــة  - ١٨
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، عـدم تقـــدمي أي مســاعدة مباشــرة أو غــري مباشــرة، ال ســيما 
املســاعدة العســكرية أو املاليــة، إىل احلركــات واجلماعــات املســلحة املوجــــودة يف مجهوريـــة 

الكونغو الدميقراطية؛ 
يطالب بأن تتيح األطراف كافة للمراقبني العسكريني لبعثة األمـم املتحـدة يف  - ١٩
ــــع أحنـــاء إقليـــم مجهوريـــة الكونغـــو  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة حريــة الوصــول إىل مجي
الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك مجيـع املوانـئ، واملطـارات، ومـهابط الطـائرات، والقواعـد العســكرية 
ومراكز احلدود، ويطلب إىل األمني العام أن يقوم بنشر املراقبني العسكريني التـابعني للبعثـة يف 
كيفيـو الشـمالية وكيفيـو اجلنوبيـة ويف إيتـوري، وأن يبلـغ جملـــس األمــن بانتظــام، عــن وضــع 
وحتركــات اجلماعــات املســلحة، وعــن املعلومــات املتعلقــة بتوريــد األســلحة وعــن الوجـــود 

العسكري األجنيب، ال سيما عن طريق مراقبة استخدام مهابط الطائرات يف تلك املنطقة؛ 
يقـرر أن تتخـذ الـدول كافـة، مبـا فيـها مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، لفـــترة  - ٢٠
مبدئية مدا اثنا عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار، ما يلزم مـن تدابـري ملنـع توريـد 
أو بيـع أو نقـل أي أسـلحة أو أدوات ذات صلـة باألسـلحة، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـــرة، 
أو تقدمي أي مساعدة أو مشورة أو تدريب متصل باألنشطة العسـكرية، انطالقـا مـن أراضيـها 
أو بواســطة مواطنيــها أو باســتخدام ســفن أو طــائرات حتمــل علمــها، إىل مجيــع اجلماعـــات 
األجنبية والكونغولية املسلحة واملليشيات اليت تعمل يف إقليم كيفيو الشـمالية وكيفيـو اجلنوبيـة 

ومقاطعة إيتوري، وإىل اجلماعات اليت ليست أطرافا يف االتفاق العاملي الشامل؛ 
يقـــرر أن التدابـــري املفروضـة مبوجـب الفقــــــرة ٢٠ أعــــــاله ال تنطبـق علـى  - ٢١

ما يلي: 
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اإلمـدادات لكـل مـن بعثـــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وقــوة  -
الطوارئ املؤقتة املتعـددة اجلنسـيات الـيت مت نشـرها ملواجهـة حالـة الطـوارئ يف بونيـا، 

وقوات اجليش والشرطة الوطنيني الكونغوليني املتكاملة؛ 
املعدات العسكرية غري الفتاكة املعـدة لالسـتخدام يف األغـراض اإلنسـانية أو ألغـراض  -
احلماية فقط، وما يتصل ا من مساعدة وتدريب تقنيني واليت خيطر ا مسبقا األمـني 

العام عن طريق ممثله اخلاص؛ 
يقـرر أن يسـتعرض جملـس األمـن، يف ايـة مـدة االثـين عشـر شـــهرا املبدئيــة،  - ٢٢
احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وخباصة يف شرقي البلـد، بغيـة جتديـد التدابـري املنصـوص 
عليها يف الفقرة ٢٠ أعاله يف حالة عدم إحراز تقدم كبري يف عمليـة السـالم، وخباصـة يف إـاء 
الدعـم للجماعـات املسـلحة، ووقـف فعـال إلطـالق النـار والتقـدم يف نـزع سـالح اجلماعـــات 

املسلحة األجنبية والكونغولية وتسرحيها أو إعادا إىل الوطن أو إعادة إدماجها أو توطينها؛ 
يعرب عن عزمه على الرصد الوثيق لالمتثـال للتدابـري الـواردة يف الفقـرة ٢٠  - ٢٣
والنظـر يف اخلطـوات الالزمـة لكفالـة رصـد وتنفيـذ هـذه التدابـري علـى حنـو فعـال، مبـا يف ذلــك 

إمكانية إنشاء آلية رصد؛ 
حيــث الــدول اــاورة جلمهوريــة الكونغــــو الدميقراطيـــة، ال ســـيما روانـــدا  - ٢٤
وأوغندا، اللتان حتظيان بنفــوذ لـدى هـذه احلركـات واجلماعـات املسـلحة الـيت تعمـل يف إقليـم 
مجهوريــــة الكونغـــو الدميقراطيــــة، علـى أن متـارس التأثـري عليـها بصـورة إجيابيـة لكـي تســوي 
هـذه احلركـات واجلماعـات املسـلحة خالفاـا بالوسـائل السـلمية وتنضـم إىل عمليـة املصاحلـــة 

الوطنية؛ 
يـأذن لبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة باختــاذ التدابــري  - ٢٥

الضرورية يف مناطق نشر وحداا املسلحة، وبقدر ما تسمح به قدراا، وذلك من أجل: 
محاية أفراد األمم املتحدة واملرافق واملنشآت واملعدات التابعة هلا؛  -

كفالة أمن أفرادها وحرية تنقلهم، مبن فيهم علـى وجـه اخلصـوص األفـراد املشـتركون  -
يف بعثات املراقبة أو التحقق أو عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ 

محاية املدنيني والعاملني يف اال اإلنساين املهددين مباشرة بأعمال العنف البدين؛  -
اإلسهام يف حتسني األحوال األمنية اليت تقدم يف إطارها املساعدة اإلنسانية؛  -

يـأذن لبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة باسـتخدام مجيــع  - ٢٦
الوسائل الضرورية للوفاء بواليتها يف مقاطعة إيتوري، وبقدر مـا تسـمح بـه قدراـا يف كيفيـو 

الشمالية وكيفيو اجلنوبية؛ 



03-443137

S/RES/1493 (2003)

يطلب إىل األمني العام أن يقوم، يف أقرب وقـت ممكـن، بنشـر القـوة التعبويـة  - ٢٧
اليت يبلغ حجمها حجم لواء يف مقاطعة إيتـوري، والـيت يـرد مفـهوم عملياـا يف الفقـرات ٤٨ 
إىل ٥٤ من تقريره اخلـاص الثـاين، مبـا يف ذلـك تعزيـز حضـور البعثـة يف بونيـا حبلـول منتصـف 
آب/أغســطس ٢٠٠٣، علــى النحــو املطلــوب يف القــرار ١٤٨٤ (٢٠٠٣)، علــى األخــــص 
ــة  ـدف املسـامهة يف حتقيـق اسـتقرار األوضـاع األمنيـة وحتسـني احلالـة اإلنسـانية، وكفالـة محاي
ـــة  املطـارات واملشـردين املقيمـني يف خميمـات، واملسـامهة، إذا اقتضـت الظـروف ذلـك، يف كفال
أمن السكان املدنيني وأفراد األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنسـانية يف بونيـا ويف ضواحيـها مث يف 

بقية مناطق إيتوري بقدر ما تسمح احلالة بذلك؛ 
يدين إدانة قاطعة االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية واملصـادر األخـرى  - ٢٨
ـــو الدميقراطيــة ويعــرب عــن اعتزامــه حبــث الوســائل الــيت ميكــن  للـثروة يف مجهوريـة الكونغ
استخدامها مــن أجــــل إنــــهاء هـذا االسـتغالل وينتظـر باهتمـام التقريـر الـذي سـيقدمه قريبـا 
فريق اخلرباء بشأن هذا االستغالل غري القـانوين والعالقـة الـيت تربطـه باسـتمرار أعمـال القتـال، 

ويطالب بأن تقدم األطراف والدول املعنية مجيعها تعاوا الكامل لفريق اخلرباء؛ 
يشجع حكومات مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وأوغندا وبورونـدي  - ٢٩
على اختاذ ما يلزم من خطوات من أجل تطبيع العالقات فيما بينـها والتعـاون مـن أجـل كفالـة 
األمن املتبادل على امتداد حدودها املشتركة، ويدعو هـذه احلكومـات إىل أن تـربم فيمـا بينـها 

اتفاقات حسن جوار؛ 
يعيـد تـأكيد وجـوب عقـد مؤمتـر دويل بشـــأن الســالم واألمــن والدميقراطيــة  - ٣٠
ـــات املنطقــة ومجيــع  والتنميـة يف منطقـة البحـريات الكـربى بأفريقيـا، تشـارك فيـه مجيـع حكوم
األطـراف األخـرى املعنيـة، وذلـك يف الوقـت املناسـب وحتـت إشـراف األمـم املتحـدة واالحتــاد 
األفريقي، بغية تعزيز االستقرار يف املنطقة ويئة الظروف اليت متكّـن اجلميـع مـن التمتـع بـاحلق 

يف العيش يف سالم داخل احلدود الوطنية؛ 
يعيد تأكيد تأييده بال حتفظ للممثل اخلاص لألمـني العـام وجلميـع أفـراد بعثـة  - ٣١
األمم املتحدة، وللجهود اليت يواصلون بذهلا من أجل مساعدة األطراف يف مجهوريـة الكونغـو 

الدميقراطية ويف املنطقة على املضي قدما بعملية السالم؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  - ٣٢

 


