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  بيان من رئيس جملس األمن    
    

، بـشأن نظـر اجمللـس       ٢٠١٣ مـايو /أيار ٢٩ املعقودة يف    ٦٩٧١يف جلسة جملس األمن       
  :، أدلـى رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس“منطقة وسط أفريقيا”يف البند املعنون 

للمقاومـة   جـيش الـرب    اليت يـشنها   للهجمات القوية إدانته تأكيد األمن جملس يكرر”  
ــه مــن انتــهاكات   الــيت والفظــائع  وحقــوق الــدويل اإلنــساين للقــانون يرتكبــها، ومــا يــصدر عن
 يف األطفـال واسـتخدامهم    للمقاومـة بتجنيـد    قيـام جـيش الـرب      كذلك اجمللس ويدين. اإلنسان

اجلنـسي   واالسـترقاق  واالغتـصاب  والتـشويه  املسلحة، وما يرتكبه من أعمال القتـل       الصراعات
 جلميــع الفــوري بــالوقف اجمللــس ويطالــب. اجلنــسي واخلطــف مــن أشــكال العنــفوغــري ذلــك 
املخـتطفني ونــزع     مجيـع  سـراح  على إطالق  وحيثه الرب للمقاومة،  جيش يشنها اليت اهلجمات

  .سالح حماربيه وتسرحيهم
ويرحب جملس األمـن باسـتنتاجات الفريـق العامـل املعـين باألطفـال والنــزاع املـسلح                  ”  

 أنـــشطة مـــن املتـــضررين األطفـــال حالـــة بـــشأن) ٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان١٩املعتمـــدة يف (
ويـدعو اجمللـس إىل تنفيـذ هـذه االسـتنتاجات           . املـسلح  النــزاع  سـياق  يف للمقاومـة  الرب جيش
 .كامال تنفيذا

ــذ الســتراتيجية  بوضــع األمــن جملــس ويرحــب”   ــة املتحــدة األمــم خطــة التنفي  اإلقليمي
 وحيـث . الرب للمقاومة، وغريهـا مـن الوثـائق االسـتراتيجية         جيش   أنشطة وتأثري هتديد ملواجهة
وكــذلك  التنــسيقي، معــرض أداء دوره أفريقيــا، يف وســط يف اإلقليمــي املتحــدة األمــم مكتــب

ــسياسية  ــات الـ ــات البعثـ ــظ وبعثـ ــسالم حفـ ــدة يف  الـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة، التابعـ ــات املنطقـ  وكيانـ
االســتراتيجية، حــسب  تنفيــذ دعملــ جهودهــا تعزيــز علــى الــصلة ذات األخــرى املتحــدة األمــم

ــدراهتا   ــا وق ــضاء ويف حــدود والياهت ــضا األمــن جملــس ويهيــب. االقت ــاجملتمع أي ــدويل ب  تقــدمي ال
 .أمكن حيثما املساعدة
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 ضــد اإلقليمــي للتعــاون األفريقــي االحتــاد ملبــادرة دعمــه تأكيــد األمــن جملــس ويكــرر”  
وغـريه مـن الوثـائق الـضرورية         تالعمليـا  ويرحب بوضـع الـصيغة النهائيـة ملفهـوم         الرب، جيش

 وحيـث  .اإلقليميـة، ويـشجع علـى نـشر مستـشاري محايـة األطفـال              األفريقـي  االحتـاد  لعمل قوة 
 االحتــاد إطــار مبــادرة يف بالتزاماهتــا الوفــاء علــى يف املنطقــة اإلقليميــة احلكومــات مجيــع اجمللــس
 علـى  القـضاء  أجـل  مـن  عهـا م التعـاون  على اجملاورة الدول ويشجع اإلقليمي، للتعاون األفريقي
 الكفيلـة  التـدابري  اختـاذ  علـى  املنطقـة  يف الدول مجيع كذلك اجمللس ويشجع. جيش الرب  هتديد

 علـى احلاجـة   اجمللـس  ويـشدد . من ممارسته نشاطه داخل أراضيها دون عقـاب  مبنع جيش الرب  
 ويلالــد علــى حنــو ميتثــل للقــانون جــيش الــرب ضــد العــسكرية االضــطالع جبميــع األعمــال إىل

ــساري ــول، ال ــا املفع ــك يف مب ــانون ذل ــساين  الق ــدويل اإلن ــانون ال ــوق وق ــسان حق ــانون اإلن  وق
 ويرحـب  .املنـاطق  تلـك  يف باملـدنيني  إحلـاق الـضرر    خطـر  مـن  حـد  أدىن إىل والتقليل الالجئني،
 احلالـة  بـشأن  أكـرب  إقليمـي  بطـابع  ويتـسم  وشـامل  معـزز  هنـج  لتنفيـذ  املتخذة باخلطوات اجمللس

 االعتــداءات، مــن وغــريه اجلنــسي العنــف ضــحايا إىل املــساعدة تقــدمي ذلــك يف مبــا اإلنــسانية،
 .الصدد هذا يف التقدم من املزيد إحراز على وحيث

 جـيش الـرب   من املتضررة املنطقة لدول الرئيسية على املسؤولية  األمن ويشدد جملس ”  
 أفريقيــا ا ومجهوريــةالــيت بذلتــها أوغنــد بــاجلهود الــصدد هــذا ويرحــب يف. املــدنيني عــن محايــة
 يـشكله  الـذي  اخلطـر  لدرء الدميقراطية الكونغو السودان ومجهورية  جنوب ومجهورية الوسطى

. هـذه الـدول والـدول األخـرى يف املنطقـة علـى بـذل املزيـد مـن اجلهــود          وحيـث  جـيش الـرب،  
 ويشجع جملس األمن هبذا الصدد تلك البلدان املتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومـة، الـيت         
مل تــضع بعــُد إجــراءات تــشغيل موحــدة الســتقبال األطفــال مــن ذلــك اجلــيش وتــسليمهم إىل    

 .اجلهات املدنية املعنية حبماية الطفل، على القيام بذلك

ــة      ”   ــرب للمقاوم ــات مكافحــة جــيش ال ــق إزاء توقــف عملي ويعــرب اجمللــس عــن القل
 ميـر هبـا البلـد بـسبب اسـتيالء         مؤخرا يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف سياق األزمـة احلاليـة الـيت              

ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن           ،٢٠١٣ مـارس /آذار ٢٤ يف بـالقوة  الـسلطة  علـى  سـيليكا  ائتالف
يف  املؤســسات وإضــعاف واألمنيــة اإلنــسانية احلالــة وهنــب، ممــا أدى إىل تــدهور أعمــال عنــف

ت االنتقاليـة    وإذ يسلم اجمللس باحلاجة إىل تعزيز التنسيق بني الـسلطا          .الوسطى أفريقيا مجهورية
ــا الوســطى واجلماعــة   ــة أفريقي ــصادية يف مجهوري ــدول االقت ــا وســط ل واالحتــاد األفريقــي   أفريقي

واألمم املتحدة يف األجل القصري مـن أجـل حـل األزمـة الراهنـة يف ذلـك البلـد يف أقـرب وقـت             
ممكن، وإذ يؤكد ضـرورة حماسـبة املـسؤولني عـن أيـة جتـاوزات أو انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان                 

للـسماح باسـتئناف     علـى مواصـلة التنـسيق      انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، فإنه يـشجع       أو
. ممكـن  وقـت  أقـرب  يف الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  للمقاومـة يف   الرب جيش مكافحة عمليات
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الصدد السلطات االنتقالية يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى إىل الوفـاء             هذا األمن يف  جملس ويدعو
 اإلقليميـة والـسماح باسـتئناف العمليـات اإلقليميـة ملكافحـة            األفريقي االحتاد  قوة جتاه بالتزامها

ملـا أظهرتـه أوغنـدا مـن التـزام           تقـديره  األمـن  جملـس  ويؤكـد . عـائق  جيش الرب للمقاومة دون   
   .جيش الرب للمقاومة وقيادة ثابتني يف إطار مكافحة

 االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  منظمـة  ويرحب اجمللس بـاجلهود الـيت بذلتـها بعثـة         ”  
ويشجع اجمللس البعثـة هبـذا      . الدميقراطية يف مواجهة جيش الرب للمقاومة      الكونغو مجهورية يف

وتعزيـز جهودهـا ملواجهـة ذلـك اجلـيش، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تـدريب                      الصدد على مواصلة  
 املعلومـات  م ملركـز  القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وبناء قدراهتا، وتقـدمي الـدع          

للعمليات، وتنفيذ برنـامج نــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني                   املشترك
واإلعادة إىل الوطن من أجـل تـشجيع وتيـسري هـروب مزيـد مـن احملـاربني مـن صـفوف جـيش                        

 .الرب للمقاومة

 يف سـتقرار اال لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  منظمـة  كـل مـن بعثـة      إىل واليـة   ويشري اجمللـس  ”  
 فيمـا يتعلـق باملـساعدة      الـسودان  جنـوب  يف املتحـدة  األمـم  وبعثـة  الدميقراطية الكونغو مجهورية
ــة علــى ــاطق يف املــدنيني محاي البلــد الــذي  يف للمقاومــة الــرب أنــشطة جــيش مــن املتــضررة املن

شري كمـا يـ    الواليـة،  هـذه  البعثتني علـى مواصـلة جهودمهـا لتنفيـذ         وحتث تتمركز فيه كل بعثة،   
 األمـم  ومكتـب  دارفـور  يف املتحـدة  واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة إىل والية كل من العملية    

ــاء املتكامــل املتحــدة ــسالم لبن ــة يف ال ــا مجهوري ــق بالتعــاون   أفريقي ــادل الوســطى فيمــا يتعل  والتب
. للمقاومــة علــى الــصعيد اإلقليمــي  الــرب جــيش بتهديــدات الــصلة ذات الفــوري للمعلومــات

 إجـراءات  اعتمـاد  طريـق  عـن  ذلـك  يف مبا احلدود، عرب التنسيق تعزيز إىل احلاجة اجمللس ويؤكد
 اجلهـات  البعثـات وكـذلك بـني مجيـع        هـذه  بـني  الفوري للمعلومـات   والتبادل املوحدة التشغيل
ــة ــيح اســتباق حتركــات جــيش    يف األخــرى الفاعل ــا يت ــة، مب ــرب املنطق ــة ال والتحــسب  للمقاوم

شــن  عــن تقــارير ورود اســتمرار إزاء القلــق عــن اجمللــس ويعــرب. كاهلجــوم الوشــي لتهديــدات
 ،٢٠١٣ عـام  مـن  األول الفـصل  خـالل  الدميقراطية الكونغو مجهورية هجمات يف  الرب جيش
الدميقراطيـة   الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  منظمـة  بعثة قوات ويدعو
ــة ــاطق يف العامل ــضررة املن ــشطة جــيش  مــن املت ــرب أن ــة إىل ال ــز للمقاوم ــة جهودهــا تعزي  الرامي

 وتـشجيع اهلـروب منـه، عـن طريـق تنظـيم دوريـات نـشطة وتعزيـز                  استهداف ذلك اجلـيش    إىل
 .املعلومات تبادل
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 للمقاومـة  الرب علما بالتقارير اليت تشري إىل وجود قاعدة جليش        األمن وحييط جملس ”  
الـسودان   الوسـطى بـني   أفريقيا د مجهوريةيف جيب كافيا كينغي املتنازع عليه الواقع على حدو      

 .وجنوب السودان

 وسـط  لـدول  االقتـصادية  واجلماعـة  األفريقـي  واالحتـاد  املتحدة اجمللس األمم  ويشجع”  
املــشتركة، للتوصــل إىل  امليدانيــة التقييمــات خــالل مــن ذلــك يف مبــا معــا، العمــل علــى أفريقيــا

والتحقيـق   للمقاومـة،  الـرب  جلـيش  اليـة احل تصور عمليايت مشترك للقدرات ومنـاطق العمليـات   
 مــشروع، غــري ومتويــل عــسكري ملــا يتلقــاه مــن دعــم احملتملــة واملــصادر يف شــبكاته اللوجــستية

ومـا يتـصل بـذلك مـن عمليـات           املـشروع  الفيلة غـري   صيد ما ُيدَّعى من ضلوعه يف     ذلك يف مبا
ليـه مـن نتـائج هبـذا اخلـصوص          إىل إبالغه مبـا قـد يتوصـل إ         العام األمني اجمللس ويدعو. التهريب

 .للمقاومة الرب جيش ملكافحة املتحدة تنفيذ استراتيجية األمم عن تقاريره يف

 الكونغــو مجهوريــة يف االســتقرار لتحقيــق املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة اجمللــس وحيــث”  
 عثـة الوسـطى، وب    أفريقيـا  مجهوريـة  يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم ومكتب الدميقراطية،

ــة يف املتحــدة األمــم ــة يف     جنــوب مجهوري ــات األمــم املتحــدة األخــرى العامل ــسودان، وكيان ال
 اإلقليميـة  مـع القـوى    العمـل  مواصـلة  علـى  للمقاومـة،  الـرب  أنشطة جيش  من املنطقة املتضررة 

 هلـروب احملـاربني مـن صـفوف ذلـك اجلـيش،            مشترك هنج تعزيز على احلكومية غري واملنظمات
الـوطن   إىل واإلعـادة  التـوطني  وإعـادة  اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نــزع  جهـود  ودعم

تـسريح   دعـم  بـرامج  أمهيـة  ويـربز اجمللـس   . للمقاومـة  الرب جيش من املتضررة الشاملة للمنطقة 
سـيما   وال الناجحـة،  إدمـاجهم  وإعادة للمقاومة وعودهتم  الرب جيش األطفال الذين خيتطفهم  

 . األطفال هلؤالء احمللية جملتمعاتا من ذلك اجلهود من أجل قبول

 مـن أجـل تقـدمي      الدوليـة  املاحنـة  اجلهـات  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  علـى  األمن جملس ويثين”  
ــسانية املــساعدة ــسكان إىل اإلن ــة يف للمقاومــة الــرب جــيش مــن املتــضررين ال ــا مجهوري  أفريقي
 تأكيــد ضــرورة ويعيــد. الــسودان جنــوب ومجهوريــة الدميقراطيــة الكونغــو ومجهوريــة الوســطى
 عوائـق،  املـدنيني بأمـان ودون     الـسكان  إىل اإلنـسانية  املنظمـات  مجيـع األطـراف بوصـول      مساح
األمــم  املفعــول ومبــادئ الــساري اإلنــساين الــدويل القــانون ذلــك يف مبــا الــدويل، للقــانون وفقــا

 صـول و إمكانيـة  عـدم  إزاء القلـق  عـن  اجمللـس  ويعـرب . اإلنـسانية  للمـساعدة  املتحدة التوجيهية 
 الـرب  أنـشطة جـيش    مـن  املتضررة احمللية اجملتمعات من العديد بانتظام إىل  اإلنسانية املساعدات
 ألسـباب منـها ضـعف      الدميقراطيـة،  الكونغـو  ومجهوريـة  الوسـطى  أفريقيا مجهورية يف للمقاومة
علـــى بـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــود يف هـــذا اجملـــال  املتحـــدة األمـــم ويـــشجع األساســـية، اهلياكـــل

 .اإلنسانية على تعزيز دعمها لتيسري وصول املساعدات الدولية املاحنة ع اجلهاتيشج كما
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 جوزيـف  على القبض بإلقاء الدولية اجلنائية أوامر احملكمة  أن إىل األمن جملس ويشري”  
 واجلـرائم  احلـرب  بتهم تشمل ارتكاب جـرائم     أونغوين، ودومينيك أوديامبو، وأوكوت كوين،
زالـت   مـا  لألطفـال،  القـسري  والتجنيـد  واالغتـصاب  القتـل العمـد    كذلـ  يف مبـا  اإلنسانية، ضد
ــذ، مل ــع ويهيــب ُتنف ــدول جبمي ــاون أن ال ــع تتع ــسلطات م ــة ال ــة الوطني ــة واحملكمــة املعني  اجلنائي

عـن تلـك    وَسـوق املـسؤولني   األوامـر  تلـك  تنفيـذ  أجـل  الدولية، وفقا اللتزامات كل منها، مـن  
 .العدالة اجلرائم أمام

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  أنـشطة  علـى  يطلعـه  أن العـام  األمني إىل األمن جملس ويطلب”  
الـيت يبـذهلا     واجلهـود  اإلقليميـة،  االستراتيجية تنفيذ يف احملرز والتقدم أفريقيا، وسط يف اإلقليمي

ــات   ــن البعث ــة يف كــل م ــم ووكــاالت املنطق ــصلة ذات األخــرى املتحــدة األم ــذلك   ال ــا ل حتقيق
اإلقليمــي  املتحــدة األمــم أنــشطة مكتــب عــن موحــد تقريــرعــن طريــق  ذلــك يف مبــا الغــرض،
 .“٢٠١٣ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ قبل يقدم للمقاومة، الرب وجيش

  


