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 بيان من رئيس جملس األمن  
 
، أدىل ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢١ املعقــودة يف ٥٩٩٨يف جلــسة جملــس األمــن   

احلالـة  ”رئيس جملس األمن باسم اجمللس بالبيان التايل فيما يتعلق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون           
 :“فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية

 املنطقـة  إزاء جتـدد أعمـال العنـف يف          الـشديد قلقـه   عرب جملـس األمـن عـن        ي”    
.  الــيت قــد تترتــب عليهــااآلثــار اإلقليميــةوالــشرقية مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 

ث حيــلقتــال الــذي وقــع مــؤخرا، وا  النامجــة عــنلعواقــب اإلنــسانيةلشعر باالنزعــاج يــو
 . احترام وقف إطالق النار فوراعلىمجيع األطراف 

ــ”     املتعلقــة تهديــدات الس األمــن عــن قلقــه العميــق إزاء اســتمرار   ويعــرب جمل
لــس بــشدة اســتمرار اجملويــدين . ســري العمليــات اإلنــسانيةوسالمة الــسكان املــدنيني بــ

جتنيد األطفال واستخدامهم مـن قبـل اجلماعـات املـسلحة فـضال عـن اسـتمرار انتـشار                   
رقية مــن مجهوريــة العنــف اجلنــسي والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس يف املنطقــة الــش   

وحيث مجيع األطـراف علـى االمتثـال الكامـل اللتزاماهتـا مبوجـب        . الكونغو الدميقراطية 
ــا    ــدويل، مب ــانون ال ــكالق ــدويل  يف ذل ــساين ال ــانون اإلن ــسان  ، الق ــوق اإلن ــانون حق  ، وق

 .وقانون الالجئني
ويكـــرر جملـــس األمـــن تأكيـــد ضـــرورة احتـــرام ســـيادة مجهوريـــة الكونغـــو ”    

إىل اجلماعـات املـسلحة     أفراد  يدعو مرة أخرى مجيع     و.  وسالمتها اإلقليمية  ةالدميقراطي
ــاء ــسليم أنفـــسهم دون  ســـالحهم إلقـ ــور وتـ ــاء علـــى الفـ ــسبقة إىل إبطـ ــروط مـ  أو شـ

 الــسلطات الكونغوليــة وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
، همعــــــادة إدمــــــاجأو إ/ وهمتوطينــــــو همإىل وطنــــــوإعــــــادهتم  همرتع ســــــالحلــــــ

 .االقتضاء حسب
 اإلطـار الـذي   نغوما ونـريويب تـشكال  عملييت ويؤكد جملس األمن جمددا أن   ”    

املــدى الطويــل يف شــرق مجهوريــة علــى االســتقرار ينبغــي الــسعي مــن خاللــه لتحقيــق 
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 علـى  غوما ونريويب    يف اتفاقي وحيث جملس األمن مجيع األطراف      . الكونغو الدميقراطية 
لـس بـشدة التـصرحيات    يـدين اجمل ويف هـذا الـصدد،   . ة وحسن نيـة  يفعالبماهتا  تنفيذ التزا 
 .للوران نكوندا اليت دعا فيها إىل التمرد الوطيناألخرية 

القــوي لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف  ويكــرر جملــس األمــن تأكيــد دعمــه  ”    
الــشمالية مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف املــساعدة علــى اســتعادة الــسالم يف كيفــو  

ــة  ــ و،وكيفــو اجلنوبي ــة األمــم املتحــدة  ي ــى شجع بعث ــتعزعل ــةز إجراءاهتــا ي ــة لكفال  محاي
 البعثـة   ا وضـعته  الـيت ويعـرب اجمللـس عـن دعمـه الكامـل خلطـة فـك االرتبـاط                 . املدنيني

ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــها حكوم ــيت قبلت ــ و،وال ــى  حي ــع األطــراف عل ث مجي
 .اااللتزام هب

ويعــرب جملــس األمــن عــن ترحيبــه بعــزم البعثــة علــى إعــادة تــشكيل هيكــل  ”    
قواهتا ونشرها على الوجه األمثل تعزيزا للكفاءة اليت تعمل هبا يف إطار واليتـها احلاليـة                

ضــافية الــيت يطلبــها اإلقــدرات بالوحيــيط جملــس األمــن علمــا  . واحلــد األقــصى لقواهتــا
أن ويطلـب اجمللـس مـن األمـني العـام      . املتحـدة بعثـة األمـم      ل املمثل اخلاص لألمني العـام    

 .مشفوعا بتوصياتهحلالة عن ا  كامال يف تقريره املقبل إىل اجمللس حتلياليقدم
وحيث جملس األمن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على اختاذ خطوات          ”    

ــة  ــةفعال ــو      ال عــدم لكفال ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــني بعــض عناصــر الق ــاون ب تع
 احلكومـات   أيـضا جملـس األمـن      ويـدعو . والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا    الدميقراطية
 وقف مجيع أشكال الدعم إىل اجلماعات املـسلحة يف املنطقـة الـشرقية مـن                إىليف املنطقة   

 .مجهورية الكونغو الدميقراطية
وحيـــث جملـــس األمـــن حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وحكومـــة  ”    

ا، مـ اجلهـود لتـسوية خالفاهت    بـذل    يف علـى وجـه الـسرعة         إىل الـشروع   رواندامجهورية  
ا إىل تنفيـذ بـالغ نـريويب         تفعيل آلية التحقق املشتركة، ويـدعومه      من خالل يف ذلك    مبا

شجع اجمللس األمـني العـام علـى تكثيـف جهـوده لتـسهيل احلـوار بـني                  يو. على حنو تام  
 .رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية

ــدين ”     ــات األخــرية الــيت      وي ــن بــشدة اهلجم ــس األم ــنهاجمل  جــيش الــرب  ش
 من تالميذ املـدارس يف القـرى الواقعـة يف           ١٥٩يف ذلك قيامه باختطاف     ، مبا   ةللمقاوم

احملكمة اجلنائيـة الدوليـة     اليت أصدرهتا   هتام  االويشري اجمللس إىل لوائح     . املقاطعة الشرقية 
 جتنيـد األطفـال عـن طريـق          من بينـها،   ،بتهممة  ضد أفراد من قيادة جيش الرب للمقاو      

 .“االختطاف، بوصفه جرمية حرب
 


