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 )٢٠٠٨ (١٨٠٤القرار   
 / آذار١٣، املعقـــــودة يف ٥٨٥٢الـــــذي اختـــــذه جملـــــس األمـــــن يف جلـــــسته    

 ٢٠٠٨ مارس
  

 إن جملس األمن، 

ــشري  ــرارات   إذ يــ ــة القــ ــسابقة، وخباصــ ــه الــ  ١٧٧١ و، )٢٠٠٥ (١٦٤٩ إىل قراراتــ
، وإىل بيانــات رئيــسه املتعلقــة جبمهوريــة )٢٠٠٨ (١٧٩٧ و، )٢٠٠٧ (١٧٩٤ و، )٢٠٠٧(

 غو الدميقراطية ومنطقة البحريات الكربى،الكون

ــد   ــدوإذ يعي ــدا،      تأكي ــة روان ــة ومجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي ــسيادة مجهوري التزامــه ب
 وكذلك مجيع الدول يف املنطقة، وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي،

 دا،قـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـ     اسـتمرار وجـود ال    إزاء ب عن قلقه البالغ   رعوإذ ي  
راهــاموي وغريهــا مــن اجلماعــات املــسلحة الروانديــة   إنت/ت املــسلحة الروانديــة الــسابقة والقــوا

 مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةاملوقّـــع بـــني  )S/2007/679(  املـــشتركبالغالـــاملـــشار إليهـــا يف 
الناشـطة يف  ، )“بالغ نـريويب ” (٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين ٩ومجهورية رواندا يف نريويب يف      

ــ الــيت الق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  شــر شكل هتديــدا خطــريا للــسالم واألمــن يف  تــزال ت
 منطقة البحريات الكربى،

اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين          إزاء   وإذ يعرب عـن اسـتيائه      
ــة      ــسلحة الروانديـ ــوات املـ ــدا، والقـ ــر روانـ ــة لتحريـ ــوات الدميقراطيـ ــها القـ الـــدويل الـــيت ترتكبـ

الناشــطة يف شــرق مجهوريــة  إنتراهــاموي، وغريهــا مــن اجلماعــات املــسلحة الروانديــة /لــسابقةا
 ،تلـك اجلماعـات   يدين على حنو خاص العنف اجلنسي الذي ترتكبـه          إذ  الكونغو الدميقراطية، و  

) ٢٠٠٥ (١٦١٢ة والسالم واألمن، وقـراره      أبشأن املر ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراره    وإذ يشري 
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طفـال   األ واالستنتاجات اليت أقرهـا جملـس األمـن بـشأن         صراعات املسلحة،    األطفال يف ال   أنبش
 ،)S/AC.51/2007/17(يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  ع املسلحاوالصر

ا مــن دول  وغريمهــ، بــالتزام مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومجهوريــة روانــداوإذ يقــر 
واصـلة إلجيـاد حـل لـشواغلهم األمنيـة         مـن جهـود مت     ه الدوليني، وما يبذلونـ    اماملنطقة وشركائه 

عـرب عنـه بـصورة      املشتركة، وحتقيق السالم واالستقرار اإلقليميني واحلفاظ عليهما، وفقا ملـا أُ          
وى الـــيت توصـــل إليهـــا االجتمـــاع الرفيـــع املـــست     واالســـتنتاجات   نـــريويببـــالغيف  خاصـــة
 / كــانون األول٥  و٤ املوســعة الــذي عقــد يف أديــس أبابــا يــومي       املــشتركةالثالثيــة للجنــة
 ،٢٠٠٧ ديسمرب

الـذي   إىل ميثـاق األمـن واالسـتقرار والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى،                  وإذ يشري  
ــع  ــريويب يف ُوقّ ــسمرب/ كــانون األول١٥يف ن ــدمي    وإذ يؤكــد، ٢٠٠٦ دي ــدم تق ــات بع االلتزام

املـسلحة  ة  اجلماعـات املتمـرد    والتعـاون بغيـة نـزع سـالح          ،املـسلحة للجماعات املتمـردة    الدعم  
 املوجودة وحلّها،

كيـسانغاين   بقرار حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة عقـد اجتمـاع يف             وإذ يرحب  
 /قـوات املـسلحة الروانديـة الـسابقة        وال ،ملعاجلة مسألة وجود القوات الدميقراطية لتحرير رواندا      

  الدميقراطية،إنتراهاموي، وغريها من اجلماعات الرواندية املسلحة يف مجهورية الكونغو
مجهوريـة الكونغـو   يف  املتحـدة  األمـم  اجلهود احلالية اليت تبـذهلا بعثـة منظمـة       وإذ يدعم  

 لتعزيز نـزع سـالح هـذه اجلماعـات بـشكل طـوعي وتـسرحيها وإعادهتـا إىل الـوطن                 الدميقراطية
 وإعادة توطينها وإعادة إدماجها،

عــات ومليــشيات مــسلحة  وجــود مجا عــن قلقــه البــالغ إزاء اســتمرارأيــضا وإذ يعــرب 
أخرى يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، ممـا يكـرس منـاخ انعـدام األمـن يف                     

ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٣يف  على أن بيانات االلتزام املوقعة يف غوما يشددإذ واملنطقة بأسرها،   
واالسـتقرار  خطـوة هامـة حنـو إعـادة إحـالل الـسالم             يـشكالن   ، وكذلك بالغ نريويب،     ٢٠٠٨

 اختــاذ عي بيانــات االلتــزام يف غومــا إىل مــوقّيــدعوإذ والــدائمني يف منطقــة الــبحريات الكــربى، 
  عن عزمه مواصلة رصد تنفيذها عن كثب،وإذ يعرب ،إجراء فوري لدعمها

ــدا والقــوات املــسلحة      يطالــب - ١  ــر روان ــة لتحري ــراد القــوات الدميقراطي مجيــع أف
ة يف شــطانال  مــن اجلماعــات الروانديــة املــسلحة ا وغريهــراهــامويإنتقــوات /الروانديــة الــسابقة

 ،وتـسليم أنفـسهم   فـورا   بإلقـاء أسـلحتهم     إىل أن يقومـوا      مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،        شرق
 األمــمإىل الــسلطات الكونغوليــة وبعثــة منظمــة دون مزيــد مــن اإلبطــاء ودون شــروط مــسبقة، 
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نــزع ســالحهم وتــسرحيهم وإعــادهتم إىل  ن أجــل مــاملتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
 الوطن وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم؛

 بــأن تتوقــف علــى الفــور القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا،  يطالــب أيــضا - ٢ 
ــسابقة   ــة ال ــوات /والقــوات املــسلحة الرواندي ــة   إنتراهــامويق ، وغريهــا مــن اجلماعــات الرواندي

 وأن ، الكونغو الدميقراطية عن جتنيد األطفـال واسـتخدامهم  يف شرق مجهورية الناشطة  املسلحة
، وأن تتوقــف عــن ممارســة العنــف اجلنــساين، وخاصــة      تــسرح مجيــع األطفــال املــرتبطني هبــا    

 علـى   ويؤكـد االغتصاب وغريه من أشكال االنتهاك اجلنسي، ومجيع أشكال العنف األخـرى،            
 احلاجة إىل حماكمة املسؤولني عن ذلك؛

  منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              إىل والية بعثـة    يشري - ٣ 
بتيسري التـسريح الطـوعي للمقـاتلني األجانـب املـرتوع سـالحهم وإعـادهتم الطوعيـة إىل                 املتعلقة  

، واسـتخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة، يف حـدود قـدرهتا ويف منـاطق                 ومن يعولـوهنم  أوطاهنم هم   
 التابعة للقوات املـسلحة     ،دعم العمليات اليت تقودها الكتائب املدجمة     انتشار وحداهتا، من أجل     

ــة  ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة  الرافـــضة هبـــدف نـــزع ســـالح اجلماعـــات املـــسلحة  ،جلمهوريـ  بغيـ
ــة ــادة      كفال ــسريح واإلع ــسالح والت ــزع ال ــة ن ــشاركتها يف عملي ــوطني   م ــادة الت ــوطن وإع إىل ال
 اإلدماج؛ وإعادة

ــف     كــوميت مجهور حبيهيــب - ٤  ــدا تكثي ــة روان ــة ومجهوري ــو الدميقراطي ــة الكونغ ي
تعاوهنمــا مــن أجــل تنفيــذ التزاماهتمــا مبوجــب بــالغ نــريويب، وال ســيما هبــدف هتيئــة الظــروف   

  إىل الوطن؛الذين مت تسرحيهماملواتية إلعادة املقاتلني 
وجتميـــد الـــسفر   تـــشمل حظـــر، الـــيت أن التـــدابري احملـــددة اهلـــدفإىليـــشري  - ٥ 
ــرتني  ةفروضــاملو ،األصــول ــرار  ١٥  و١٣ مبوجــب الفق ــن الق ــدد  )٢٠٠٥ (١٥٩٦ م ــد م ، ق

بـشكل خـاص    كـي ُتطبـق     ) ٢٠٠٦ (١٦٩٨ و) ٢٠٠٥ (١٦٤٩العمل هبا مبوجـب القـرارين       
يف مجهوريـــة الكونغـــو الناشـــطة علـــى القـــادة الـــسياسيني والعـــسكريني للجماعـــات املـــسلحة  

عيـة   الطو هتمتمني إىل تلـك اجلماعـات وإعـاد       ملقاتلني املن ايعرقلون نزع سالح    الذين  الدميقراطية  
 علــى قــادة القــوات   التــدابري تنطبــق تلــك  علــى أن يــشددو، إىل الــوطن أو إعــادة توطينــهم  

 مـن   اموي وغريهـ  اقـوات إنتراهـ   /القوات املسلحة الرواندية الـسابقة     و الدميقراطية لتحرير رواندا  
 ؛اراتددة وفقا ألحكام تلك القراحمل اجلماعات الرواندية املسلحة

، يف إطـــار استعراضـــه املقبـــل للتـــدابري الـــوارد وصـــفها يف   بـــأن ينظـــريتعهـــد - ٦ 
 ومــع مراعــاة املــشاركة يف حــسب االقتــضاء،يف توســيع نطــاق تلــك التــدابري،   أعــاله٥ الفقــرة

عملية نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدمـاج أو املـسامهة               
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لقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، والقـوات املـسلحة            امل أعـضاء آخـرين يف       شحبيث تـ   فيها،
يف  الناشـطة   مـن اجلماعـات الروانديـة املـسلحة    اغريهـ  وأموي، اقـوات إنتراهـ  /الرواندية السابقة 

  أشــكاال أخــرى مــن أو األشــخاص الــذين يقــدمون هلــم ،مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةإقلــيم 
 ؛املساعدة
 ١٤٩٣ن حظـــر توريـــد األســـلحة املفـــروض مبوجـــب القـــرار  علـــى أيـــشدد - ٧ 

 ،، مينـع تـوفري األسـلحة      )٢٠٠٥ (١٥٩٦مبوجـب القـرار     بـه   الذي ُمدد   على النحو   ،  )٢٠٠٣(
 التـدريب واملـساعدة التقنـيني إىل مجيـع اجلماعـات األجنبيـة               تـوفري  وأي معدات ذات صـلة، أو     

ــشيات   ــسلحة وامليلي ــةامل ــة الكونغولي ــا     يف مجه غــري القانوني ــا فيه ــة، مب ــو الدميقراطي ــة الكونغ وري
موي، اقـوات إنتراهـ   /القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا، والقـوات املـسلحة الروانديـة الـسابقة             

 ؛وغريها من اجلماعات الرواندية املسلحة
بري الالزمـة مـن أجـل منـع تـوفري            التـدا  لنظـر يف اختـاذ    األعـضاء ا   بالـدول  يهيب - ٨ 

مواطنيهــا أو انطالقــا مــن   مــن جانــب  ، شــكال الــدعم األخــرى  أدعــم مــايل أو تقــين أو    أي
ــسابقة    لأراضــيها،  ــة ال ــدا، والقــوات املــسلحة الرواندي ــر روان ــة لتحري قــوات /لقــوات الدميقراطي

ة يف إقلــيم مجهوريــة الكونغــو شــطانال موي، وغريهــا مــن اجلماعــات الروانديــة املــسلحة اإنتراهــ
  أو لصاحلها؛،الدميقراطية

 التعـاون مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة           تكثـف  أنىل مجيع الدول ب    نداءه إ  يكرر - ٩ 
 ؛ تقدم هلا كل املساعدة الالزمة وأنلرواندا

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٠ 
 


