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                  من رئيس جملس األمن     بيان     
  

              ، أدىل رئــيس      ٢٠١٣        يوليــه  /       متــوز  ٢٥              ، املعقــودة يف     ٧٠١١                        يف جلــسة جملــس األمــن     
        احلالــة  ”                        لــس يف البنــد املعنــون                                                                        جملــس األمــن باســم اجمللــس بالبيــان التــايل يف مــا يتعلــق بنظــر اجمل  

   : “                   منطقة البحريات الكربى  يف
                              ات الـواردة يف إطـار الـسالم                                                       يعيد جملس األمـن تأكيـد دعمـه لتنفيـذ االلتزامـ        ”    

                         إطــار الــسالم واألمــن    (                                              جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة                          واألمــن والتعــاون  
                                                        ســـالم وأمـــن دائمـــني يف شـــرق مجهوريـــة الكونغـــو                           ، األساســـي لتحقيـــق  )           والتعـــاون

   .                               الدميقراطية ومنطقة البحريات الكربى
             ذهتا حــىت اآلن                                                             ويرحــب جملــس األمــن يف هــذا الــصدد بــاإلجراءات الــيت اختــ  ”      

                                                                                     املوقعـة إلطـار الـسالم واألمـن والتعـاون واجلهـات الـضامنة لـه، مبـا يف ذلـك                         األطراف  
                                                                   األول آللية الرقابة اإلقليمية التابعـة إلطـار الـسالم واألمـن              “  ٤ +  ١١ ”    الـ               عقد اجتماع   
                                          واالجتمـاعني األولـني للجنـة الـدعم             ٢٠١٣        مـايو    /       أيار   ٢٦                أديس أبابا يف                   والتعاون يف   

                   ، وهــي اجتماعــات     ٢٠١٣        يوليــه  /       متــوز  ٢٢          يونيــه و  /        حزيــران   ٢٤                 يف نــريويب يف        الــتقين
ــذ إطــار الــسالم                                      كانــت هتــدف إىل إحــراز تقــدم   ــيم تنفي ــة لتقي                                                            يف وضــع نقــاط مرجعي

                                 ويف هـذا الـسياق، يتطلـع جملـس       .         املوقعـة                                                 واألمن والتعاون من جانـب مجيـع األطـراف          
                                       الكـربى، املقـرر عقـده يف لوانـدا                  بحريات                                                   األمن إىل مؤمتر القمة الدويل املعين مبنطقـة الـ         

                                  املنطقـة، مبـا يف ذلـك التقـدم                                                        يوليه، ملواصلة استعراض آخـر التطـورات يف          /      متوز   ٣١   يف  
               الــدويل األمــم                        ويــشجع جملــس األمــن   .                                                   احملــرز يف تنفيــذ إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون

          واجلماعـة                الكـربى                                                                              املتحدة واالحتـاد األفريقـي واملـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات              
ــة األخــرى علــى أن       ــة املعني ــة واإلقليمي ــة للجنــوب األفريقــي واملنظمــات الدولي                                                                                              اإلمنائي

                                                                                            تواصل العمل معا، يف ظل التزام ودعم متواصلني من اجملتمع الـدويل، مـن أجـل تنفيـذ                    
   .                    السالم واألمن والتعاون       إطار 
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                         ن املنطقـة إىل تنفيـذ                                                            ويدعو جملس األمن مجهورية الكونغو الدميقراطية وبلـدا          ”    
  .                                                                                    الواردة يف إطار السالم واألمن والتعاون علـى الفـور وبالكامـل وحبـسن نيـة                            التزاماهتا  

                                                                        األمن مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل مواصلة وتوسـيع نطـاق إصـالح                          ويدعو جملس   
                                                                         وتوطيــد ســلطة الدولــة، وإحــراز تقــدم يف جمــال الالمركزيــة، وتعزيــز                     القطــاع األمــين، 

                                           ويدعو جملس األمن مجيـع بلـدان املنطقـة           .                   وإرساء الدميقراطية                    ملصاحلة والتسامح         خطة ا 
ــدان اجملــاورة    ــرام ســيادة البل ــدخل يف شــؤوهنا                                               إىل احت ــة، وعــدم الت                                                    وســالمتها اإلقليمي

ــهمني    ــواء األشــخاص املت ــة، وعــدم إي ــساين                                                    الداخلي ــانون اإلن ــهاكات للق                                           بارتكــاب انت
                            املدرجــة أمســاؤهم يف قــوائم                      نــسان أو األشــخاص                                      الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإل 

                     األمـن مجيـع بلـدان                    ويـدعو جملـس     .                                                  أنظمة جزاءات األمم املتحدة، وإىل تعزيز املـساءلة     
        أشــكال                                                                                  املنطقــة إىل عــدم التــسامح مــع اجلماعــات املــسلحة أو تقــدمي أي شــكل مــن    

   .                 املساعدة والدعم هلا
                                  ة مـن جانـب رئـيس مجهوريـة                                                      ويرحب جملس األمن بإنشاء آلية وطنية للرقاب         ”    

                                                                                    الدميقراطيـة جوزيـف كـابيال، علـى النحـو املطلـوب يف إطـار الـسالم واألمـن                           الكونغو  
                                                        ، ويدعو رئـيس مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل            )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٨         والقرار              والتعاون  

                                                ويــدعو جملــس األمــن حكومــة مجهوريــة الكونغــو   .                     ومشــول هــذه اآلليــة                  ضــمان شــفافية 
                                                                بتنفيذ التزامها يف جمال إصـالح القطـاع األمـين، بوسـائل منـها                      التعجيل                 الدميقراطية إىل 

                                                    خطـة شـاملة إلصـالح اجلـيش والـشرطة وتـشكيل                                                       مواصلة العمـل علـى وضـع وتنفيـذ          
ــسريع  ” ــرد ال ــوة لل ــدا    “                       ق ــدريبا جي ــة ت ــى النحــو املناســب وخاضــعة                               مدرب                                            وجمهــزة عل

                                   التـابع لبعثـة منظمـة األمـم                  التـدخل                                                        للمساءلة، قادرة على االضطالع مبـسؤوليات لـواء         
                      ويؤكــد جملــس األمــن      .           دميقراطيــة                                                     املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو ال 

                لألمـني العـام                                                                              جديد يف هذا السياق الدور القيادي الذي يضطلع به املمثـل اخلـاص                 من
ــدوليني والثنــ     ــشركاء ال ــدم مــن ال ــدعم املق ــسيق ال ــم املتحــدة                                                                يف تن ــة األم                                 ائيني ومنظوم

ــن   ــو           م ــة الكونغ ــة مجهوري ــساعدة حكوم ــين، ودوره يف م                                                                                أجــل إصــالح القطــاع األم
ــة  ــا مبوجــب إطــار ا                  الدميقراطي ــذ التزاماهت ــى تنفي ــاون                                             عل ــسالم واألمــن والتع         ويؤكــد   .                           ل

ــن ــن        م ــس األم ــد جمل ــل                             جدي ــة تتحم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــضا أن حكوم                                                               أي
                            حقــوق اإلنــسان ومحايتــها     ز                  املــدنيني وتعزيــ                                                 املــسؤولية الرئيــسية عــن األمــن ومحايــة     

   .                           بناء السالم والتنمية يف البلد                املصاحلة الوطنية و    وعن
                                                                               ويعيد جملس األمن تأكيد التزامه القوي بسيادة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة            ”    
                                                                                         واســتقالهلا ووحــدهتا وســالمتها اإلقليميــة ويــشدد علــى ضــرورة أن حيتــرم مجيــع بلــدان     

     .                                     دم التدخل وحسن اجلوار والتعاون اإلقليمي                    احتراما تاما مبادئ ع         املنطقة 
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ــام هبــا األمــني العــام لألمــم         ”     ــارة املــشتركة الــيت ق ــشيد جملــس األمــن بالزي                                                                                       وي
                                                                         مون ورئيس جمموعـة البنـك الـدويل جـيم يونـغ كـيم، مـع املبعوثـة           -         بان كي             املتحدة  

             الكونغـو                                                              العام ملنطقة البحريات الكربى مريي روبنـسون، إىل مجهوريـة                        اخلاصة لألمني   
                  دعمـا إلطـار         ٢٠١٣      مايو   /       أيار   ٢٤       إىل     ٢٢                        وأوغندا يف الفترة من                            الدميقراطية ورواندا   

                                                                      ويرحـب بـإعالن البنـك الـدويل عـن اعتزامـه متويـل مـشاريع                                           السالم واألمن والتعاون،    
ــغ   ــة مببل ــة   ١                 إمنائي ــون دوالر يف منطق ــي إىل اســتعادة ســبل                                بلي ــبحريات الكــربى ترم                                                ال

                                      وإحياء النشاط االقتصادي عرب احلـدود                           ضعف سكان املنطقة                          كسب الرزق واحلد من     
                               املؤسـسات املتعـددة األطـراف                                                  ويف هذا الـصدد، يـشجع جملـس األمـن             .              وتوسيع نطاقه 

                            والتعـاون، ويـشدد علـى                                                                               والشركاء الثنـائيني علـى دعـم أهـداف إطـار الـسالم واألمـن                
     .                                        أمهية اإلسراع بتحقيق فوائد ملموسة من السالم

                                                                     لس األمن باملشاركة الدبلوماسية الشخـصية لألمـني العـام ويؤكـد                    ويشيد جم    ”      
                                  ويـشجع جملـس األمـن املبعوثـة          .                                                 دعمه القوي ملبعوثته اخلاصـة، مـريي روبنـسون                جمددا  

                                       مـع املمثـل اخلـاص لألمـني العـام                                                            مريي روبنـسون، علـى أن تواصـل، بالتنـسيق                    اخلاصة  
                                         منه، قيادة تنفيذ االلتزامات الوطنيـة                                            الكونغو الدميقراطية وبالدعم املناسب               مجهورية    يف

                                                                             بإطـار الـسالم واألمـن والتعـاون وتنـسيقها وتقييمهـا، بوسـائل منـها                                  واإلقليمية املتعلقة   
ــد     ــة وحتديـ ــاط مرجعيـ ــع نقـ ــة                                        وضـ ــدابري متابعـ ــا                       تـ ــراض اعتمادهـ ــدم ألغـ ــبة تقـ                                             مناسـ

ــة     يف ــة اإلقليمي ــة الرقاب ــة العا   “  ٤ +  ١١ ”                                                    االجتمــاع املقبــل آللي      مــة                            علــى هــامش اجلمعي
                                        كـذلك اجمللـس جبهودهـا الراميـة إىل                    ويـشيد     .     ٢٠١٣         سـبتمرب    /                        لألمم املتحدة يف أيلـول    

                                والتعـاون وتعزيـز املـشاركة                                                                        إشراك املرأة واجملتمع املدين يف تنفيذ إطـار الـسالم واألمـن             
                  تطبيق خطة عمـل                                                                               الكاملة والفعالة للمرأة يف تسوية الرتاع وبناء السالم، بوسائل منها           

                 باملؤمتر اإلقليمـي                          ويرحب يف هذا الصدد        ).     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥              نفيذ القرار                   دون إقليمية لت  
      إىل   ٩      مـن                                                                                            املعين باملرأة والسالم واألمـن والتنميـة الـذي عقـد يف بوجومبـورا يف الفتـرة                  

     .    ٢٠١٣      يوليه  /   متوز   ١١
     إىل   ٢٠                                                                       ويــدين جملــس األمــن اهلجمــات اجلديــدة الــيت شــنتها يف الفتــرة مــن      ”      

ــار   ٢٢ ــايو  /      أي ــرة أخــرى يف     ، مث    ٢٠١٣           م ــوز  ١٤                  م ــه  /       مت ــة متمــردي      ٢٠١٣        يولي                    مجاع
                                                                يف منطقة موتاهو، بالقرب من غومـا، يف انتـهاك للقـرارين                “     مارس /    آذار   ٢٣      حركة   ”

                                                ، واليت تسببت يف خـسائر يف صـفوف املـدنيني            )    ٢٠١٣ (          ٢٠٩٨  و  )     ٢٠١٢   (    ٢٠٧٦
ــشريد، وقوضــت اجلهــود    ــس                                         ويف حــاالت ت ــة إىل إجيــاد ت ــة الرامي ــة والدولي     وية                                                 اإلقليمي

                    وجيــدد جملــس األمــن   .             الدميقراطيــة                                                      ســلمية ودائمــة لألزمــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو 
                           املنطقــة اجملــاورة مباشــرة            مــارس يف  /    آذار   ٢٣                                           إدانتــه الــشديدة الســتمرار وجــود حركــة 
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                         كيفو الـشمالية ويطالـب                                                                 لغوما وحماوالهتا الرامية إىل إنشاء إدارة موازية غري شرعية يف      
     .                       مارس ونزع سالحها بالكامل /      آذار  ٢٣            بتفكيك حركة 

ــات      ”       ــأن مئـ ــا بـ ــن علمـ ــيط جملـــس األمـ ــة                                                   وحيـ ــابعني حلركـ ــاتلني التـ ــن املقـ                                         مـ
                                                                         مبن فيهم أشخاص مدرجـة أمسـاؤهم يف قـوائم نظـام جـزاءات األمـم                         مارس،   /    آذار   ٢٣

        مـــارس  /      آذار  ١٨                                        الكونغـــو الدميقراطيـــة إىل روانـــدا يف                                      املتحـــدة، فـــروا مـــن مجهوريـــة 
ــة العاجلــة الــيت اختــذهتا                          مــن مــع التقــدير                  ويالحــظ جملــس األ  .     ٢٠١٣                                             اخلطــوات األولي

                                       روانـدا علـى أن تواصـل تعاوهنـا                                                                       حكومة روانـدا ملعاجلـة هـذه احلالـة ويـشجع حكومـة              
                           هؤالء املقاتلني بـشكل دائـم                                                           األمم املتحدة واملنظمات الدولية املعنية لكفالة تسريح         مع

                خاصــة لألطفــال                 يــالء عنايــة                                                                والتعامــل معهــم وفقــا للقــانون الــدويل ذي الــصلة، مــع إ  
   .                والنساء من بينهم

                                                                               ويعرب جملس األمن عن قلقه إزاء تزايد أنشطة القوات الدميقراطيـة لتحريـر                ”    
                                                                                 شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك األنبــاء الــيت تفيــد بــشن               روانــدا يف 

                                                                    رواندا من جانب القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا، ويطالـب                                هجمات على أراضي    
     .             سالحها بالكامل                         بتفكيك هذه القوات ونزع 

ــيت شــنها حتــالف القــوى          ”     ــدة ال ــضا اهلجمــات اجلدي ــدين جملــس األمــن أي                                                                                 وي
ــة  ــة    (                   الدميقراطيــ ــوى الدميقراطيــ ــالف القــ ــ-                                    حتــ ــدا          اجلــ ــر أوغنــ ــوطين لتحريــ   )                                     يش الــ

                                    جلمهوريـــة الكونغــو الدميقراطيـــة                      القــوات املــسلحة             ضـــد     ٢٠١٣         يوليــه   /      متــوز    ١١  يف
                                            قوات بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق                 ضد       ٢٠١٣       يوليه   /      متوز   ١٤             كامانغو ويف     يف

                      كامـانغو، والـيت     -               حمـور موبـا                                                                 االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة علـى طـول           
                   خـــسائر يف صـــفوف                                  الجـــئ كونغـــويل وتـــسببت يف   ٦٦     ٠٠٠                       أســـفرت عـــن نـــزوح 

         لتحقيـق                                                                                         لقوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة                 ا
     .                                    االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

                  مـارس والقـوات     /       آذار   ٢٣                                                       ويطالب جملـس األمـن بـأن تتوقـف فـورا حركـة                 ”    
           أوغنـدا                       اجليش الوطين لتحريـر -                                       لتحرير رواندا وحتالف القوى الدميقراطية                 الدميقراطية  

                                                           كاتانغــا وكافــة اجلماعــات املــسلحة األخــرى عــن مجيــع  -       كاتــا                         ومجاعــة مــايي مــايي 
                                                           العنـف اجلنـسي واجلنـساين، وعـن مواصـلة جتنيـد األطفـال                                      أشكال العنف، مبا يف ذلك      

                                                         االسـتقرار، وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان، وانتـهاكات                                          واستخدامهم، وأنشطة زعزعـة     
                                     مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                        اإلطاحـة حبكومـة        ت                                    القانون اإلنساين الـدويل، وحمـاوال     

ــها    أو ــى      .              احلــل حمل ــن عل ــس األم ــشدد جمل ــذه                                     وي ــرتكيب ه ــع م                                         ضــرورة إخــضاع مجي
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                   كـــذلك بتفكيـــك                             طالـــب جملـــس األمـــن     وي  .                                         االعتـــداءات واالنتـــهاكات للمـــساءلة  
ــدعو إىل             كــل ــا، وي ــاء ســالح أفراده ــم وبإلق ــشكل دائ ــورا وب ــسلحة ف ــات امل                                                                                       اجلماع

        ويـدين    .                                                                           الدولـة حلكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف شـرق البلـد                            استعادة سلطة   
  .                                                                         جتنيد األطفال واستخدامهم على نطاق واسـع مـن جانـب اجلماعـات املـسلحة                بشدة  

ــصدد   ــذا ال ــدم                           ويف ه ــة بع ــدان املنطق ــع بل ــزام املتجــدد جلمي ــن االلت                                                                             يؤكــد جملــس األم
     .                        نواع املساعدة أو الدعم هلا                   أو تقدمي أي نوع من أ                            التسامح مع اجلماعات املسلحة 

                                                                          ويدين جملس األمن انتشار حوادث العنـف اجلنـسي واجلنـساين يف مجهوريـة                 ”    
                                                                                    الدميقراطيــة، ويؤكــد أمهيــة اختــاذ خطــوات فعالــة ملنــع هــذه األعمــال والــرد                الكونغــو 

                                                               أن االغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنـسي يف الرتاعـات                               ويشري أيضا إىل      .      عليها
                                                             ويـدعو إىل التحقيـق فيهـا وحماكمـة املـسؤولني عنـها،                                     شكل جـرائم حـرب،                 املسلحة تـ  

     .                     على ارتكاب هذه اجلرائم                             هبدف وضع حد لإلفالت من العقاب 
                                ســـتمرار األزمـــة اإلنـــسانية،                                                       ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن بـــالغ قلقـــه مـــن ا  ”      

                           ماليـني مـن األشـخاص         ٦,٤                                               مليون مـن املـشردين الـداخليني والــ              ٢,٦    الـ       ذلك    يف   مبا
                                    الطارئــة، ويهيــب جبميــع األطــراف                                  الغذائيــة واملعونــة الزراعيــة                         احملتــاجني إىل املــساعدة 

                                                يف اجملــال اإلنــساين بــشكل آمــن ودون عراقيــل إىل                                   تكفــل وصــول اجلهــات الفاعلــة    أن
ــذين هــم يف حاجــة     ــدنيني ال ــسكان امل ــع ال ــدمي                                                       مجي ــساعدة، مــن أجــل تق                                           ماســة إىل امل

                              ألحكــام القــانون الــدويل ذات                        قــت املناســب وفقــا                                      مــساعدة إنــسانية كاملــة هلــم يف الو
ــم املتحــدة        ــادئ األم ــساين ومب ــدويل اإلن ــانون ال ــا الق ــا فيه ــصلة مب ــشأن                                                                                  ال ــة ب                     التوجيهي

ــسانية  ــه إزاء الجئــي      .                      املــساعدة اإلن ــة                                                          ويعــرب جملــس األمــن كــذلك عــن قلق          مجهوري
     اورة                             الجـئ يف البلـدان اجملـ          ٥٠٠     ٠٠٠                                                      الكونغو الدميقراطية الـذين يزيـد عـددهم علـى           

                                                                                                 ويهيب جبمهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومجيـع الـدول يف املنطقـة أن تعمـل علـى هتيئـة                      
ــة  ــة إىل                  البيئ ــصورة طوعي ــيت ســتكفل عــودة الالجــئني يف آخــر املطــاف وب ــسلمية ال                                                                                   ال

                                                                          الدميقراطيـة، بـدعم مـن مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،                                   مجهورية الكونغـو    
                                                           األمــن، يف هــذا الــصدد، بالــدعم املقــدم مــن البلــدان      جملــس          ويــشيد   .                حــسب االقتــضاء

   .          الدميقراطية                              اجملاورة لالجئي مجهورية الكونغو
                                                                                  ويدين جملس األمـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الدوليـة والقـانون اإلنـساين                   ”    

                                                                            يرتكبها أفراد القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلـك                         الدويل اليت   
        نــوفمرب  /                 تــشرين الثــاين  ٢٤                                              غتــصاب اجلمــاعي الــيت ارتكبــت يف مينوفــا يف    اال           عمليــات 
                                                                       حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل اإلســراع بإلقــاء القــبض               ، ويــدعو     ٢٠١٢
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                                                          االنتــهاكات وتقــدميهم إىل العدالــة وإخــضاعهم للمــساءلة،                              علــى املــسؤولني عــن تلــك 
                    لك حكومــة مجهوريــة                          ويــدعو جملــس األمــن كــذ    .                                      بغــض النظــر عــن الرتــب العــسكرية

                                                 حمـسنة وإنـشاء آليـات قـضائية أكثـر فعاليـة                                                    الكونغو الدميقراطية إىل تنفيذ آليـات حتقـق    
   .                 داخل قواهتا األمنية

ــة         ”       ــسوء املعامل ــاء املتعلقــة ب ــالغ إزاء األنب                                                                                         ويعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه الب
        علــى  ا                                              مــارس وتــدنيس جثــث املقــاتلني التــابعني هلــ  /      آذار  ٢٣              ألســرى حركــة             املزعومــة 

ــد ــراد القــوات       ي ــة                      أف ــة الكونغــو الدميقراطي                       ويرحــب جملــس األمــن    .                                            املــسلحة جلمهوري
                                                         املسلحة الكونغولية وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق                                       باخلطوات اليت اختذهتا القوات     

ــو   ــة الكونغ ــساءلة                                       االســتقرار يف مجهوري ــق يف هــذه االدعــاءات وم ــة للتحقي                                                        الدميقراطي
  .                                              حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل                             ليت تشكل انتهاكا                         مرتكيب هذه األعمال ا   

                                          البعثة السـتعراض مـا تقدمـه مـن دعـم                                                     وحييط جملس األمن علما باخلطوات اليت اختذهتا        
                                   لدميقراطيــة املــشتبه يف تورطهــا     ا                                                        إىل وحــدات القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو      

ــم املتحــد        يف ــة األم ــع سياس ــشيا م ــك مت ــذه احلــوادث، وذل ــذل   ة                                                                ه ــة           لب ــة الواجب                      العناي
     .                  مراعاة حقوق اإلنسان  يف

ــة إىل         ”     ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــن كــذلك حكوم ــدعو جملــس األم                                                                             وي
                      فـضال عـن منـع        ،                                                       خطة عملها ملنع ووقـف جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم                           مواصلة تنفيذ   

ــال    ــع أعم ــف مجي ــسلحة                                ووق ــوات امل ــب الق ــن جان ــال م ــسي ضــد األطف ــف اجلن                                                                   العن
     .                    ة الكونغو الدميقراطية      جلمهوري

                                                                           ويــشجع جملــس األمــن املبعوثــة اخلاصــة مــريي روبنــسون علــى أن تواصــل،    ”      
                                                                                  على إطار السالم واألمن والتعاون، قيادة عملية سياسـية شـاملة تـضم مجيـع                           باالعتماد  

                                                                   أجل معاجلة األسباب اجلذريـة للـرتاع وضـمان إخـضاع املـسؤولني                                  اجلهات املعنية من    
                                                                  اإلنـسان وانتـهاكات القـانون اإلنـساين الـدويل للمـساءلة وعـدم            ق                  عن انتهاكات حقو  

   .              التابعة للدولة                             أهليتهم لإلدماج يف قوات األمن 
                                                                           ويرحب جملس األمن مبسامهة بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار                ”    

ــة          يف  ــة يف مجهوري ــة األمني ــة يف هنــج شــامل ملعاجلــة احلال ــو الدميقراطي ــة الكونغ                                                                                        مجهوري
  .                                                                                       الدميقراطية ويشجع على التعجيل بإمتام نشر لواء التـدخل التـابع هلـذه البعثـة                        لكونغو   ا

                                                                               األمــن بــالتزام مجيــع البلـدان املــسامهة بقــوات يف البعثــة بتنفيــذ النطــاق                   ويعتـرف جملــس  
                               ني الــيت كلفــت هبــا البعثــة،                                           الــواردة يف إطــار واليــة محايــة املــدني                         الكامــل للمــسؤوليات 

    ).    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٨                            لواء التدخل، متشيا مع القرار                 يات املسندة إىل           ذلك املسؤول  يف   مبا
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ــدان           ”     ــة والبل ــها البعث ــيت بذلت ــبرية ال ــضحيات الك ــن بالت ــس األم ــرف جمل                                                                                      ويعت
                                                                            ويعــرب عــن تقــديره ملــا تبذلــه مــن جهــود مــن أجــل تعزيــز الــسالم                       املــسامهة بقــوات، 

   .                  الكونغو الدميقراطية           مجهورية            واالستقرار يف
              ُ                         مــن هتديــدات أو ُيــشن مــن هجمــات                ُ   َّ          س األمــن مجيــع مــا ُيوجَّــه             ويــدين جملــ   ”      

                                       ع املـــسؤولني عـــن تلـــك التهديـــدات                                   الـــسالم، ويؤكـــد وجـــوب إخـــضا          حفظـــة       ضـــد
                                                                   ويشري جملس األمن يف هذا الـصدد إىل اعتزامـه النظـر يف فـرض                   .                 اهلجمات للمساءلة    أو

                مــن القــرار  ٤    و  ٣                                      وفقــا للمعــايري املبينــة يف الفقــرتني                                    جــزاءات إضــافية حمــددة اهلــدف، 
                                         اجلزاءات املفروضة على األفـراد والكيانـات                               ، وإىل قراره متديد تدابري     )    ٢٠١٢   (    ٢٠٧٨

   . “                         حفظة السالم التابعني للبعثة                                    الذين يرعون أو يشاركون يف هجمات ضد 
  


