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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

، أدىل ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥  املعقــودة يف٧٠٦٦يف جلــسة جملــس األمــن   
منطقـة  ”رئيس جملس األمن باسم اجمللس بالبيان التايل فيما يتعلق بنظر اجمللس يف البنـد املعنـون                 

  :“وسط أفريقيا
رب للمقاومـة مــن  كـّرر جملـس األمـن إدانتـه الـشديدة ملــا يقـوم بـه جـيش الـ         ”    

وما يرتكبـه مـن انتـهاكات       مروعة ومن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية        هجمات  
ويــدين اجمللــس كــذلك . ق اإلنــسانللقــانون اإلنــساين الــدويل واعتــداءات علــى حقــو  

واســتخدام لألطفــال يف النـــزاعات    يقــوم بــه جــيش الــرب للمقاومــة مــن جتنيــد        مــا
قتـل والتـشويه واالغتـصاب واالسـترقاق اجلنـسي      املسلحة، وما يقـوم بـه مـن أعمـال ال          

ــات االختطــاف       وغــري  ــه مــن عملي ــا يقــوم ب ــسي، وم . ذلــك مــن أشــكال العنــف اجلن
الـيت يـشنها جـيش الـرب للمقاومـة،         ويطالب اجمللس بالوقف الفوري جلميع اهلجمات       

. وحيثــه علــى إطــالق ســراح مجيــع املخــتطفني، وعلــى نــزع ســالح حماربيــه وتــسرحيهم
 الـيت   جلـرائم احلـرب   جمللس بالتقدم الذي أحرز مؤخرا على صعيد وضع حد          ويرحب ا  

أفريقيـا،    يف وسـط   وللجرائم اليت يقترفها ضد اإلنـسانية     يرتكبها جيش الرب للمقاومة   
ويكــرر تأكيــد عزمــه علــى احلفــاظ علــى الــزخم احلــايل حــىت تــتم إزالــة التهديــد الــذي 

   .األبد يشكله جيش الرب للمقاومة إىل 
رحب جملس األمن باجلهود الدبلوماسية اليت يبـذهلا كـل مـن أبـو موسـى،         وي”    

فرانسيـسكو مـاديرا، املبعـوث اخلـاص لالحتـاد األفريقـي             املمثل اخلاص لألمـني العـام، و      
ــرب للمقاومــة،    ــسألة جــيش ال ــشأن م ــسهيل   مــن أجــل   ب ــاون اإلقليمــي وت ــز التع تعزي

وحيــث . حتــاد األفريقــي يف املنطقــةاســتئناف عمليــات فرقــة العمــل اإلقليميــة التابعــة لال 
يف إطـار دوره  علـى أن يعـزز،   وسط أفريقيا،   اجمللس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف       

املتحـدة اإلقليميـة ملواجهـة       تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم       ل ااجلهود املبذولـة دعمـ    ب التنسيقي،
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ــة      ــرب للمقاوم ــشطة جــيش ال ــأثري أن ــد وت ــم املتحــدة  (هتدي ــتراتيجية األم   وحيــث،)اس
وسـائر كيانـات األمـم      البعثات السياسية وبعثات حفظ الـسالم التابعـة لألمـم املتحـدة             

املتحدة املعنية املوجودة يف املنطقة على القيام بذلك، حسب االقتضاء، كل يف حـدود              
الـسعي إىل حتقيـق االسـتفادة املثلـى           ويشجع اجمللس األمني العـام علـى         .واليته وقدراته 

 بذهلا مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا يف هـذا الـصدد،          من اجلهود اليت ي   
 االســتعانة بــاملوظفني وتقــدمي الــدعم إىل اجلهــود املبذولــة ملكافحــة جــيش   بطــرق منــها

أيضا اجملتمـع الـدويل إىل دعـم تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم          ويدعو اجمللس   . الرب للمقاومة 
ذا الصدد إىل اجتماع الفريـق العامـل الـدويل         ويشري اجمللس يف ه     .املتحدة حيثما أمكن  

املعـــين جبـــيش الـــرب للمقاومـــة الـــذي ُعقـــد برئاســـة مـــشتركة بـــني االحتـــاد األورويب 
  .  بروكسل يف٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤والواليات املتحدة يف 

ويكّرر جملس األمـن تأكيـد دعمـه القـوي ملبـادرة االحتـاد األفريقـي للتعـاون                  ”    
ويشيد بالتقدم الكبري الذي أحرزتـه فرقـة العمـل           ش الرب للمقاومة،    اإلقليمي ضد جي  

بالعمليـات   ويرحـب اجمللـس علـى وجـه اخلـصوص           . اإلقليمية التابعـة لالحتـاد األفريقـي      
املعّززة اليت قامت هبا فرقة العمل اإلقليمية ضـد معـسكرات جـيش الـرب للمقاومـة يف        

لى هيكل قيادة جيش الـرب للمقاومـة   الضغط املفروض ع األشهر األخرية، مما زاد من    
املنطقـة علـى الوفـاء       وحيث اجمللس مجيـع حكومـات       . وانتقص من قدرات ذلك اجليش    

جبميع التزاماهتا يف إطار مبـادرة االحتـاد األفريقـي للتعـاون اإلقليمـي ضـد جـيش الـرب             
لـس  ويـشجع اجمل  . اإلمـدادات األساسـية الالزمـة لقواهتـا األمنيـة          للمقاومة، وعلى توفري    

القـضاء علـى التهديـد     الدول اجملاورة على التعاون مع فرقـة العمـل اإلقليميـة مـن أجـل                
ويشجع اجمللـس كـذلك مجيـع دول املنطقـة علـى            . الذي يشكله جيش الرب للمقاومة    

الكفيلــة بإفقــاد جــيش الــرب للمقاومــة القــدرة علــى ممارســة أنــشطته يف   اختــاذ التــدابري 
الدعم الدويل املقـّدم إىل عمليـات    لس إىل أمهية استمرار    ويشري اجمل . أقاليمها بال عقاب  

ويشدد اجمللـس علـى ضـرورة أن يراعـى يف     . فرقة العمل اإلقليمية ولوجستياهتا ومقّرها    
العمليات العسكرية املنفذة ضد جيش الرب للمقاومة االمتثـال ألحكـام القـانون       مجيع  

ــة، مبــا يف ذلــك أحكــام     لقــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون  ا الــدويل املنطبقــة علــى احلال
حقــوق اإلنــسان وقــانون الالجــئني، وضــرورة تقليــل خطــر إحلــاق األذى باملــدنيني يف  

  . املناطق إىل أدىن حد ممكن تلك 
ويرحب جملس األمن باخلطوات املتخـذة لتنفيـذ هنـج معـزز وشـامل ومتـسم          ”    

ــة اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك تقــدمي  بطــابع إقليمــي أكــرب جتــاه    املــساعدة إىل ضــحايا احلال
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ــى     ــداءات، وحيــث عل ــن االعت ــسي وغــريه م ــن   العنــف اجلن ــد م ــدم يف   إحــراز املزي التق
   . الصدد هذا

ويــشدد جملــس األمــن علــى أن دول املنطقــة املتــضررة مــن جــيش الــرب         ”    
ويرحـب اجمللـس بـاجلهود      . املـدنيني  للمقاومة هي املـسؤولة يف املقـام األول عـن محايـة             

وأوغنـــدا  هوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ومجهوريـــة جنـــوب الـــسودان  الـــيت بذلتـــها مج
ــا الوســطى،   ــة أفريقي ــسيق مــع  ومجهوري ــذي    بالتن ــد ال االحتــاد األفريقــي، إلهنــاء التهدي

األخـرى يف املنطقـة علـى     والبلـدان     البلـدان  هـذه  يشكله جيش الرب للمقاومة، وحيث      
   .بذل املزيد من اجلهود

حالــة عــدم االســتقرار  اســتمرار  البــالغ ألنويعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه ”    
الوســطى مــا زاال يــؤثران ســلبا علــى  وتفــاقم حالــة الفــراغ األمــين يف مجهوريــة أفريقيــا 

العمليات املنفذة ضد جيش الرب للمقاومة ويسهمان يف تعزيز مركز ذلك اجلـيش يف              
ة جــيش الــرب للمقاومــة يف مجهوريــ هجمــات أن  ويالحــظ اجمللــس مــع القلــق . البلــد 

 يف منـاطق تقـع خـارج املنطقـة الرئيـسية لعمليـات فرقـة العمـل               ُشنت، الوسطى أفريقيا  
يكـون هنـاك تنـسيق وتبـادل         ويشدد اجمللس يف هذا الصدد على وجـوب أن          . اإلقليمية

للمعلومات بشكل قوي بني مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة                
قليمية وبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقيـة يف مجهوريـة          الوسطى وفرقة العمل اإل    أفريقيا  

اجلهــات مــن أنــشطة يف جمــال محايــة   أفريقيــا الوســطى يف ســياق مــا تــضطلع بــه هــذه   
   . املدنيني وما تقوم به من عمليات مضادة جليش الرب للمقاومة

ويرحب جملس األمن باجلهود اليت بذلتها بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق            ”    
. الدميقراطيـــة يف مواجهـــة جـــيش الـــرب للمقاومـــة  الســـتقرار يف مجهوريـــة الكونغـــو ا

ذلــك  ويــشجع اجمللــس البعثــة يف هــذا الــصدد علــى مواصــلة وتعزيــز جهودهــا ملواجهــة 
 تتهـدد  ألي أخطار وشـيكة    سرعة التصدي  زيادة القدرة على      بطرق من بينها   اجليش،

ــاء قــدراهتا،  املــسلحة جلمهوريــة ا املــدنيني، وتــدريب القــوات   ــة وبن لكونغــو الدميقراطي
لنــزع الـسالح    وتقدمي الدعم ملركز املعلومات املشترك للعمليات، وتنفيذ برنامج قوي    

والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة التــوطني واإلعــادة إىل الــوطن مــن أجــل تــشجيع    
   .عناصر جيش الرب للمقاومة وتيسري انشقاق مزيد من 

يـــة كــل مـــن بعثــة منظمــة األمـــم املتحــدة لتحقيـــق     ويــشري اجمللــس إىل وال  ”    
األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب      االستقرار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وبعثـة          

الــسودان فيمــا يتعلــق باملــساعدة علــى محايــة املــدنيني يف املنــاطق املتــضررة مــن أنــشطة  
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ــرب للمقا       جــيش  ــزع ســالح حمــاريب جــيش ال ــشطة ن ــم أن ــة ودع ــرب للمقاوم ــة ال وم
وحيـث اجمللـس البعثـتني      . يتمركـز فيـه    وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، كل يف البلد الـذي         

ــدوريات       ــات والـ ــسيق العمليـ ــة لتنـ ــل اإلقليميـ ــة العمـ ــع فرقـ ــا مـ ــز تعاوهنمـ ــى تعزيـ علـ
ويــشجع اجمللــس بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق   . واســتراتيجيات محايــة املــدنيني 

وبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب        ميقراطيـة   االستقرار يف مجهورية الكونغـو الد     
الــسودان علــى تقــدمي الــدعم اللوجــسيت املناســب إىل فرقــة العمــل اإلقليميــة، كــل يف     

حــدود واليتــه ومــوارده، ويــشجعهما علــى التعــاون الوثيــق مــع فرقــة العمــل اإلقليميــة   
لـس أيـضا إىل واليـة       ويـشري اجمل  . محاية املدنيني  استجابة للتهديدات املتوقعة على صعيد      

األمـم   كل من العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور ومكتـب                  
ــاون         ــق بالتع ــا يتعل ــا الوســطى فيم ــة أفريقي ــسالم يف مجهوري ــاء ال ــل لبن املتحــدة املتكام

بالتهديد اإلقليمي الذي يشكله جـيش الـرب     والتبادل الفوري للمعلومات ذات الصلة      
ــز     . للمقاومــة ومتاشــيا مــع اســتراتيجية األمــم املتحــدة، يؤكــد اجمللــس احلاجــة إىل تعزي

ــشغيل املوحــدة          ــاد إجــراءات الت ــق اعتم ــك عــن طري ــا يف ذل ــسيق عــرب احلــدود، مب التن
البعثات، وكذلك بـني سـائر اجلهـات املعنيـة يف            والتبادل الفوري للمعلومات بني هذه      

ــدرة ع     ــيح اجملــال لتحــسني الق ــا يت ــة، مب ــى املنطق ــرب  تحركــات جــيش  ل التحــسبل ال
  . للمقاومة ولتهديدات اهلجمات الوشيكة

وحييط جملس األمن علما بالتقارير اليت تشري إىل وجود قاعـدة جلـيش الـرب               ”    
عليــه الواقــع علــى حــدود مجهوريــة أفريقيــا  للمقاومــة يف جيــب كافيــا كينغــي املتنــازع 

 علمـا كـذلك بالتقـارير الـيت     وحيـيط اجمللـس  . الوسطى بني السودان وجنـوب الـسودان    
تفيــد االشــتباه بقيــام جــيش الــرب للمقاومــة هبجمــات وعمليــات اختطــاف يف واليــة     

غــرب االســتوائية جبنــوب الــسودان، والتقــارير الــيت تــشري إىل اســتئناف جــيش الــرب    
ــو        ــة الكونغ ــسفلى يف مجهوري ــي ال ــا وأويل ــي العلي ــنطقيت أويل ــشطته يف م ــة ألن للمقاوم

   .الدميقراطية
ويشجع جملس األمن األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية            ”    

معا، مبا يف ذلك من خالل التقييمات امليدانيـة        لدول وسط أفريقيا على مواصلة العمل       
جلـيش   املشتركة، لوضـع تـصور عمليـايت مـشترك للقـدرات ومنـاطق العمليـات احلاليـة          

 باســـتمرار، والتحـــّري عـــن الـــشبكات الـــرب للمقاومـــة وحتـــديث التـــصور املـــشترك 
واملصادر احملتملة ملا يتلقاه من دعم عسكري ومتويـل          اللوجستية جليش الرب للمقاومة     

املــشروع  غــري مــشروع، مبــا يف ذلــك مــا ُيــدَّعى مــن ضــلوعه يف صــيد الفيلــة غــري           
ويشري اجمللس مع القلق إىل االستنتاجات الـيت        . يتصل بذلك من عمليات التهريب     وما
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وّصــل إليهــا األمــني العــام يف تقريــره األخــري عــن مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف   ت
أنـشطة  ازديـاد   والـيت مفادهـا أن      ) S/2013/671(وسط أفريقيا وجيش الـرب للمقاومـة        

قائمــة يف مجهوريــة الــصيد غــري املــشروع مــن العوامــل املتــسببة يف الــشواغل األمنيــة ال  
ويف املنطقــة بــشكل أعــم، وأن هــذه األنــشطة ُتــستخدم يف متويــل        أفريقيــا الوســطى  

الشبكات اإلجرامية عرب الوطنية ومجاعـات املتمـردين املـسلحة، مبـا فيهـا جـيش الـرب                  
   . للمقاومة

وحيـــث جملـــس األمـــن بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف ”    
املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف     لدميقراطيــة، ومكتــب األمــم   مجهوريــة الكونغــو ا 

مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، وبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة جنـــوب الـــسودان،  
األمم املتحدة األخرى العاملة يف املنطقـة املتـضررة مـن أنـشطة جـيش الـرب                  وكيانات  

ت الدوليــة الفاعلـــة،  واجلهــا  للمقاومــة، علــى مواصــلة العمـــل مــع القــوى اإلقليميـــة      
 يــشجعنــهج مــشترك ب علــى النــهوضواملنظمــات غــري احلكوميــة، حــسب االقتــضاء،  

جهود نـزع السالح والتـسريح وإعـادة        دعم  يانشقاق عناصر جيش الرب للمقاومة، و     
اإلدمــاج وإعــادة التــوطني واإلعــادة إىل الــوطن يف خمتلــف أحنــاء املنطقــة املتــضررة مــن   

ز اجمللـس أمهيـة الـربامج الداعمـة لتـسريح األطفـال الـذين          ويـرب . جيش الـرب للمقاومـة     
وإعادة إدمـاجهم بنجـاح، وال سـيما الـربامج      خيتطفهم جيش الرب للمقاومة وعودهتم  

   . املعنية بتشجيع قبول اجملتمعات احمللية هلؤالء األطفال
ويشجع جملس األمن فرقة العمل اإلقليمية على مواصلة عملياهتـا ضـد مجيـع         ”    

الرب للمقاومـة، مـع العمـل يف الوقـت نفـسه مـع        اعات املنضوية حتت لواء جيش    اجلم
املنــشقني  األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى إقامــة مواقــع آمنــة الســتقبال  

وتوفري املعلومات ملساعدة عناصر جيش الـرب للمقاومـة الـيت تظهـر التزامهـا الـصادق                 
 إىل التقـارير الـيت تفيـد بـأن جمموعـات صـغرية              اجمللس ويشري  . بالتسريح ونزع السالح  

رغبتـها يف نـزع      من مقاتلي جيش الرب للمقاومة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى أبـدت             
ويف هذا الصدد، حيث اجمللس مكتب األمم املتحدة املتكامـل          . سالحها وتسليم نفسها  

ــاء الــسالم يف   ــسلطات االن    لبن ــا الوســطى علــى العمــل مــع ال ــة أفريقي ــة يف مجهوري تقالي
ــود       ــع اجله ــضمان أن يراعــى يف مجي ــا الوســطى ل ــة أفريقي ــشجيع   مجهوري ــة إىل ت الرامي

ــشغيل املوحــدة اخلاصــة        ــإجراءات الت ــد ب ــة التقّي ــرب للمقاوم ــشقاق عــن جــيش ال االن
نـــزع ســـالح عناصـــر جــيش الـــرب للمقاومـــة وتـــسرحيهم    املتحـــدة يف جمـــال  بــاألمم 
  .إدماجهم وإعادة
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لى اجلهود اليت تبذهلا اجلهـات املاحنـة الدوليـة مـن أجـل              ويثين جملس األمن ع   ”    
املتـــضررين مـــن جـــيش الـــرب للمقاومـــة يف  تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية إىل الـــسكان 

. مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهوريـة جنـوب الـسودان     
نظمـات اإلنـسانية    ويعيد اجمللس تأكيد دعوتـه مجيـع األطـراف إىل الـسماح بوصـول امل               

وذلـــك وفقـــا ألحكـــام القـــانون الـــدويل  إىل الـــسكان املـــدنيني بأمـــان ودون عوائـــق، 
ــم املتحــدة       ــادئ األم ــا ملب ــة، ووفق ــى احلال ــة عل ــساين املنطبق ــساعدة   اإلن ــة للم التوجيهي

ويــشجع اجمللــس اجلهــات املاحنــة علــى زيــادة التمويــل املقــّدم إىل املــشاريع    . اإلنــسانية
ــسانية ومــش  ــواردة يف اســتراتيجية األمــم املتحــدة    اريع اإلن ويعــرب . اإلنعــاش املبكــر ال

اجمللس أيضا عن القلق إزاء رحيل العديد مـن اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين عـن                    
املناطق املتضررة من أنشطة جيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                

سانية بانتظــام إىل العديــد مــن اجملتمعــات  اإلنــ وإزاء عــدم إمكانيــة وصــول املــساعدات  
احملليــة املتــضررة مــن أنــشطة جــيش الــرب للمقاومــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى         

ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ألســباب منــها ضــعف الــبىن التحتيــة، ويــشجع األمــم   
دوليـة  اجملال، كما يشجع اجلهـات املاحنـة ال   املتحدة على بذل املزيد من اجلهود يف هذا  

علــى تعزيــز دعمهــا لتهيئــة الظــروف املؤاتيــة لتحــسني إمكانيــة مــرور شــحنات مــواد     
ومعّدات اإلغاثة واألفراد العاملني يف جمال اإلغاثة وكفالة وصـول الـشحنات واألفـراد            

   .يف التوقيتات السليمة
ويكّرر جملس األمن دعوته إىل التنفيذ السريع والكامل السـتنتاجات الفريـق         ”    

بــشأن حالــة األطفــال املتــضررين مــن أنــشطة   املعــين باألطفــال والنـــزاع املــسلح العامــل
األمـن   ويف هذا الصدد، يـشجع جملـس    . جيش الرب للمقاومة يف سياق النـزاع املسلح      

البلدان املتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة اليت مل تـضع بعـُد إجـراءات تـشغيل                 
ــة  مــن ذلــك اجلــيش  موحــدة الســتقبال األطفــال   ــة املعني  وتــسليمهم إىل اجلهــات املدني

   .حبماية الطفل على القيام بذلك
ويشري جملس األمن إىل أنه مل يتم بعـد تنفيـذ أوامـر احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة                   ”    

وأوكـوت أوديـامبو، ودومينيـك أونغـوين، بتـهم        بإلقاء القـبض علـى جوزيـف كـوين،          
العمـــد  القتـــل مـــن بينـــها   ضـــد اإلنـــسانية،حـــرب وجـــرائمتـــشمل ارتكـــاب جـــرائم 

واالغتـــصاب والتجنيـــد القـــسري لألطفـــال، ويهيـــب جبميـــع الـــدول أن تتعـــاون مـــع  
الدولية، وفقا اللتزامات كل منها، من أجـل         السلطات الوطنية املعنية واحملكمة اجلنائية      

   .تنفيذ تلك األوامر وتقدمي املسؤولني عن تلك اجلرائم إىل احملاكمة
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 إىل األمني العـام أن يطلعـه علـى أنـشطة مكتـب األمـم                ويطلب جملس األمن  ”    
احملــرز يف تنفيــذ االســتراتيجية اإلقليميــة،  املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا، والتقــدم 

وكـاالت األمـم املتحـدة     غريهـا مـن     واجلهود اليت تبذهلا البعثات املوجـودة يف املنطقـة و         
ــة ــرض، املعنيـ ــذلك الغـ ــا لـ ــها  حتقيقـ ــرق منـ ــه ب  بطـ ــشطة   تموافاتـ ــن أنـ ــد عـ ــر موحـ قريـ
  / أيـار ١٥أفريقيا وجيش الرب للمقاومة قبـل   األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط   مكتب
   .“٢٠١٤مايو 
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	”ويرحب مجلس الأمن بالخطوات المتخذة لتنفيذ نهج معزز وشامل ومتسم بطابع إقليمي أكبر تجاه الحالة الإنسانية، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنسي وغيره من الاعتداءات، ويحث على إحراز المزيد من التقدم في هذا الصدد. 
	”ويشدد مجلس الأمن على أن دول المنطقة المتضررة من جيش الرب للمقاومة هي المسؤولة في المقام الأول عن حماية المدنيين. ويرحب المجلس بالجهود التي بذلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، لإنهاء التهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة، ويحث هذه البلدان والبلدان الأخرى في المنطقة على بذل المزيد من الجهود.
	”ويعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ لأن استمرار حالة عدم الاستقرار وتفاقم حالة الفراغ الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى ما زالا يؤثران سلبا على العمليات المنفذة ضد جيش الرب للمقاومة ويسهمان في تعزيز مركز ذلك الجيش في البلد. ويلاحظ المجلس مع القلق أن هجمات جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى شُنت، في مناطق تقع خارج المنطقة الرئيسية لعمليات فرقة العمل الإقليمية. ويشدد المجلس في هذا الصدد على وجوب أن يكون هناك تنسيق وتبادل للمعلومات بشكل قوي بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وفرقة العمل الإقليمية وبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى في سياق ما تضطلع به هذه الجهات من أنشطة في مجال حماية المدنيين وما تقوم به من عمليات مضادة لجيش الرب للمقاومة. 
	”ويرحب مجلس الأمن بالجهود التي بذلتها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة جيش الرب للمقاومة. ويشجع المجلس البعثة في هذا الصدد على مواصلة وتعزيز جهودها لمواجهة ذلك الجيش، بطرق من بينها زيادة القدرة على سرعة التصدي لأي أخطار وشيكة تتهدد المدنيين، وتدريب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وبناء قدراتها، وتقديم الدعم لمركز المعلومات المشترك للعمليات، وتنفيذ برنامج قوي لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن من أجل تشجيع وتيسير انشقاق مزيد من عناصر جيش الرب للمقاومة.
	”ويشير المجلس إلى ولاية كل من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان فيما يتعلق بالمساعدة على حماية المدنيين في المناطق المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة ودعم أنشطة نزع سلاح محاربي جيش الرب للمقاومة وتسريحهم وإعادة إدماجهم، كل في البلد الذي يتمركز فيه. ويحث المجلس البعثتين على تعزيز تعاونهما مع فرقة العمل الإقليمية لتنسيق العمليات والدوريات واستراتيجيات حماية المدنيين. ويشجع المجلس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان على تقديم الدعم اللوجستي المناسب إلى فرقة العمل الإقليمية، كل في حدود ولايته وموارده، ويشجعهما على التعاون الوثيق مع فرقة العمل الإقليمية استجابة للتهديدات المتوقعة على صعيد حماية المدنيين. ويشير المجلس أيضا إلى ولاية كل من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى فيما يتعلق بالتعاون والتبادل الفوري للمعلومات ذات الصلة بالتهديد الإقليمي الذي يشكله جيش الرب للمقاومة. وتماشيا مع استراتيجية الأمم المتحدة، يؤكد المجلس الحاجة إلى تعزيز التنسيق عبر الحدود، بما في ذلك عن طريق اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة والتبادل الفوري للمعلومات بين هذه البعثات، وكذلك بين سائر الجهات المعنية في المنطقة، بما يتيح المجال لتحسين القدرة على التحسب لتحركات جيش الرب للمقاومة ولتهديدات الهجمات الوشيكة. 
	”ويحيط مجلس الأمن علما بالتقارير التي تشير إلى وجود قاعدة لجيش الرب للمقاومة في جيب كافيا كينغي المتنازع عليه الواقع على حدود جمهورية أفريقيا الوسطى بين السودان وجنوب السودان. ويحيط المجلس علما كذلك بالتقارير التي تفيد الاشتباه بقيام جيش الرب للمقاومة بهجمات وعمليات اختطاف في ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان، والتقارير التي تشير إلى استئناف جيش الرب للمقاومة لأنشطته في منطقتي أويلي العليا وأويلي السفلى في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	”ويشجع مجلس الأمن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا على مواصلة العمل معا، بما في ذلك من خلال التقييمات الميدانية المشتركة، لوضع تصور عملياتي مشترك للقدرات ومناطق العمليات الحالية لجيش الرب للمقاومة وتحديث التصور المشترك باستمرار، والتحرّي عن الشبكات اللوجستية لجيش الرب للمقاومة والمصادر المحتملة لما يتلقاه من دعم عسكري وتمويل غير مشروع، بما في ذلك ما يُدَّعى من ضلوعه في صيد الفيلة غير المشروع وما يتصل بذلك من عمليات التهريب. ويشير المجلس مع القلق إلى الاستنتاجات التي توصّل إليها الأمين العام في تقريره الأخير عن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا وجيش الرب للمقاومة (S/2013/671) والتي مفادها أن ازدياد أنشطة الصيد غير المشروع من العوامل المتسببة في الشواغل الأمنية القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي المنطقة بشكل أعم، وأن هذه الأنشطة تُستخدم في تمويل الشبكات الإجرامية عبر الوطنية وجماعات المتمردين المسلحة، بما فيها جيش الرب للمقاومة. 
	”ويحث مجلس الأمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في المنطقة المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة، على مواصلة العمل مع القوى الإقليمية والجهات الدولية الفاعلة، والمنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء، على النهوض بنهج مشترك يشجع انشقاق عناصر جيش الرب للمقاومة، ويدعم جهود نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن في مختلف أنحاء المنطقة المتضررة من جيش الرب للمقاومة. ويبرز المجلس أهمية البرامج الداعمة لتسريح الأطفال الذين يختطفهم جيش الرب للمقاومة وعودتهم وإعادة إدماجهم بنجاح، ولا سيما البرامج المعنية بتشجيع قبول المجتمعات المحلية لهؤلاء الأطفال. 
	”ويشجع مجلس الأمن فرقة العمل الإقليمية على مواصلة عملياتها ضد جميع الجماعات المنضوية تحت لواء جيش الرب للمقاومة، مع العمل في الوقت نفسه مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على إقامة مواقع آمنة لاستقبال المنشقين وتوفير المعلومات لمساعدة عناصر جيش الرب للمقاومة التي تظهر التزامها الصادق بالتسريح ونزع السلاح. ويشير المجلس إلى التقارير التي تفيد بأن مجموعات صغيرة من مقاتلي جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى أبدت رغبتها في نزع سلاحها وتسليم نفسها. وفي هذا الصدد، يحث المجلس مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى على العمل مع السلطات الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى لضمان أن يراعى في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع الانشقاق عن جيش الرب للمقاومة التقيّد بإجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال نـزع سلاح عناصر جيش الرب للمقاومة وتسريحهم وإعادة إدماجهم.
	”ويثني مجلس الأمن على الجهود التي تبذلها الجهات المانحة الدولية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان. ويعيد المجلس تأكيد دعوته جميع الأطراف إلى السماح بوصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المدنيين بأمان ودون عوائق، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني المنطبقة على الحالة، ووفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية. ويشجع المجلس الجهات المانحة على زيادة التمويل المقدّم إلى المشاريع الإنسانية ومشاريع الإنعاش المبكر الواردة في استراتيجية الأمم المتحدة. ويعرب المجلس أيضا عن القلق إزاء رحيل العديد من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني عن المناطق المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإزاء عدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بانتظام إلى العديد من المجتمعات المحلية المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية لأسباب منها ضعف البنى التحتية، ويشجع الأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، كما يشجع الجهات المانحة الدولية على تعزيز دعمها لتهيئة الظروف المؤاتية لتحسين إمكانية مرور شحنات مواد ومعدّات الإغاثة والأفراد العاملين في مجال الإغاثة وكفالة وصول الشحنات والأفراد في التوقيتات السليمة.
	”ويكرّر مجلس الأمن دعوته إلى التنفيذ السريع والكامل لاستنتاجات الفريق العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح بشأن حالة الأطفال المتضررين من أنشطة جيش الرب للمقاومة في سياق النـزاع المسلح. وفي هذا الصدد، يشجع مجلس الأمن البلدان المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة التي لم تضع بعدُ إجراءات تشغيل موحدة لاستقبال الأطفال من ذلك الجيش وتسليمهم إلى الجهات المدنية المعنية بحماية الطفل على القيام بذلك.
	”ويشير مجلس الأمن إلى أنه لم يتم بعد تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على جوزيف كوني، وأوكوت أوديامبو، ودومينيك أونغوين، بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل العمد والاغتصاب والتجنيد القسري للأطفال، ويهيب بجميع الدول أن تتعاون مع السلطات الوطنية المعنية والمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لالتزامات كل منها، من أجل تنفيذ تلك الأوامر وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المحاكمة.
	”ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يطلعه على أنشطة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية، والجهود التي تبذلها البعثات الموجودة في المنطقة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية تحقيقا لذلك الغرض، بطرق منها موافاته بتقرير موحد عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا وجيش الرب للمقاومة قبل 15 أيار/مايو 2014“.

