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 بيان من رئيس جملس األمن  

 
ــسة   ــن يف   ٥٧٨٣يف اجلل ــدها جملــس األم ــيت عق ــاين ٢١ ال ــشرين الث ــوفمرب / ت  ٢٠٠٧ن

، أدىل رئـيس  “احلالـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى     ”يتصل بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون            فيما
 :جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس

انـدا  الكونغو الدميقراطية ومجهورية رو   يشيد جملس األمن حبكوميت مجهورية      ”  
نظــرا إىل الــبالغ املــشترك الــذي أصــدرتاه بــشأن اتبــاع هنــج مــشترك يرمــي إىل إهنــاء     
التهديــد الــذي يتعــرض لــه الــسالم واالســتقرار يف كــال البلــدين ويف منطقــة الــبحريات  

، )ق، املرفــS/2007/679(نــوفمرب / تــشرين الثــاين٩الكــربى، الــذي وقَّــع يف نــريويب يــوم 
والــذي ميثــل معلمــا ُمهمَّــا علــى طريــق التوصــل إىل تــسوية هنائيــة ملــشكلة اجلماعــات    

 .املسلحة غري الشرعية يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية
ويعرب جملس األمن عن تقديره إزاء اجلهود اليت يبذهلا األمني العـام يف هـذا               ”  

نكريوس األمني العـام املـساعد،      م هبا هايلي م   اخلصوص من خالل البعثة اخلاصة اليت قا      
ويتطلــع إىل اســتمرار هــذه املــشاركة، مبــا يف ذلــك إجــراء مزيــد مــن املــشاورات مــع     

 .احلكومات املعنية والشركاء اإلقليميني والدوليني
ر جملس األمن بـأن وجـود اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة بـشكل                 ويذكِّ”  

اطيــة لتحريــر روانــدا، والقــوات املــسلحة الروانديــة   ســيما القــوات الدميقر مــستمر، ال
إنتراهــاموي وامليليــشيات املنــشقة الــيت تتبــع لــوران نكونــدا، هــو مــن أســباب  /الــسابقة

النـــزاع اجلذريــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويــشكل هتديــدا لالســتقرار  
وأن تنخــرط، ويكــرر اجمللــس مطلبــه بــأن تلقــي تلــك اجلماعــات أســلحتها، . اإلقليمــي

طواعية ودون شروط مسبقة، يف عملية تسرحيها وإعادهتـا إىل الـوطن وإعـادة توطينـها              
 .وإعادة إدماجها، حسب االقتضاء



S/PRST/2007/44

 

2 07-60873 
 

ــة    ”   ويــشجع جملــس األمــن ســلطات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومجهوري
 التعـاون   يب تنفيـذا تامـا، ومواصـلة      رواندا على تنفيـذ التزاماهتمـا الـواردة يف بـالغ نـريو            

 .األمنية املشتركة على حل شواغلهما
لتزامات، ال سـيما  ويؤكد جملس األمن استعداده لتيسري ودعم تنفيذ هذه اال       ”  

من خالل التدابري املتخذة ضد اجلهات اإلضافية مـن األفـراد والكيانـات، مبـا يف ذلـك                  
إنتراهـاموي،  /ةالقوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا والقـوات املـسلحة الروانديـة الـسابق          

 ).٢٠٠٥ (١٦٤٩و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦عمال بالقرارين 
ــم املتحــدة يف        ”   ــة األم ــة منظم ــام لبعث ــه الت ــد دعم ــن تأكي ويكــرر جملــس األم

مجهورية الكونغو الدميقراطية ملا تقوم به مـن إجـراءات علـى أرض الواقـع، ويـشجعها                 
ــدراهتا، ا    ــها وق ــدعم، يف إطــار واليت ــى أن ت ــيت اتفقــت  عل ــدابري ال ــان  لت ــا احلكومت عليه

 .“الكونغولية والرواندية
 
 


