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  لق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة فيما يتع -  ٨
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٢٢ر القــــرا  

كـانون   ١٥املعقـودة يف   ٤٨٩٤األمن يف جلسـته  

 ٢٠٠٤الثاين/يناير 

 كـانون الثـاين/   ١٥، املعقودة يف )١(٤٨٩٤يف اجللسة   

ــاير  ــة    ٢٠٠٤ين ــيت دعــي ممــثال كــل مــن بلجيكــا ومجهوري ، ال
الكونغو الدميقراطية إىل املشاركة فيها، وجـه الـرئيس (شـيلي)    

، اعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة )٢( مشــروع قــراراالنتبــاه إىل
)، الــذي قــرر الــس مبوجبــه  ٢٠٠٤( ١٥٢٢بوصــفه القــرار 
 مجلة أمور منها:

قرر أن مطلبه املتعلق بتجريد كيسـانغاين واملنـاطق اـاورة هلـا       
ــالح، والـــوارد يف الف   ــن السـ ــرة مـ ــن القـــرار   ٣قـ )، ٢٠٠٠( ١٣٠٤مـ

ملهيكلة من جديـد جلمهوريـة الكونغـو    ينطبق على القوات املوحدة وا ال
الدميقراطية والقوات املسلحة املشمولة بالربنامج الشامل لتشـكيل جـيش   

 وطين موحد ومهيكل من جديد؛

التــدابري  اختــاذ حــث حكومــة الوحــدة الوطنيــة واالنتقــال علــى  
 املالئمة من أجل إعادة هيكلة القوات املسلحة وإدماجها؛

__________ 

خالل هذه الفترة، عقـد الـس، باإلضـافة إىل جلسـات جملـس        )١(  
ــيت يشــملها هــذ   ــة    ااألمــن ال الفــرع، عــدداً مــن اجللســات املغلق

البلــدان املســامهة بقـــوات يف بعثــة منظمــة األمــم املتحـــدة       مــع 
ة الكونغــو الدميقراطيــة عمــال بــاجلزأين ألــف وبــاء      مجهوريــ يف

 ). وعقـدت تلــك ٢٠٠١( ١٣٥٣املرفـق الثــاين مـن القــرار    مـن 
ــات يف  ــه متوز ٢٣اجللســــ ــة  ٢٠٠٤/يوليــــ )، ٥٠٠٩(اجللســــ

 آذار/ ٢٢)، و ٥٠٢٣(اجللســـة  ٢٠٠٤آب/أغســـطس  ٢٣ و
 ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ٢٩)، و ٥١٤٦(اجللسة  ٢٠٠٥مارس 

ــة  ــبتمرب أي ٢٧)، و ٥٢٧١(اجللســـ ــة  ٢٠٠٦لول/ســـ (اجللســـ
)، ٥٦٥٦(اجللســـــــــة  ٢٠٠٧/أبريل نيســــــــان  ٤)، و ٥٥٣٧

 .)٥٧٨٧(اجللسة  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٩ و

  )٢(  S/2004/25. 

أجــل  قــدمي املزيــد مــن املســاعدة مــن دعــا اتمــع الــدويل إىل ت  
إدماج القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة وإعـادة هيكلتـها     

 ).٢٠٠٣( ١٤٩٣وفقاً للقرار 
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٣٣القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٤٩٢٦األم  آذار/ ١٢املعق

 ٢٠٠٤مارس 

ــاين/نوفمرب   ١٧يف    ــرين الثـ ــني  ٢٠٠٣تشـ ــدم األمـ ، قـ
عــام التقريــر الرابــع عشــر بشــأن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة   ال
، الـذي ذكـر فيـه أنـه بينمـا      )٣(مجهورية الكونغو الدميقراطية يف

أُحرِز تقدم هـام يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى مـدى       
األشــهر اخلمســة املاضــية، ظــل هنــاك عمــل كــثري ينبغــي أداؤه  

لســـالم. فعلـــى بشـــأن عـــدد مـــن القضـــايا األساســـية لعمليـــة ا
اجلانــب اإلجيــايب، كــان املتحــاربون الســابقون يعملــون معــاً يف 
ــد،     ــاليم البلـ ــد أقـ ــة توحيـ ــدأت عمليـ ــة، وبـ ــة االنتقاليـ احلكومـ
وكانــت هنــاك مؤشــرات ســارة يف عمليــة صــنع الســالم علــى  
املســتوى احمللــي. وعــالوة علــى ذلــك، كانــت البعثــة واتمــع   

يف دعــم عمليــة  الــدويل بشــكل أعــم علــى اســتعداد للمســاعدة
الســالم عــن طريــق إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، وشــهدت  
العالقــات بــني مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا بعــض   
ــة، مشلــت        ــديات هام ــاك حت ــت هن ــك، بقي ــع ذل ــن. وم التحس
ــود املقـــاتلني املســـلحني األجانـــب املتواصـــل يف شـــرقي       وجـ

د جنـود  مجهورية الكونغو الـدميقراطي واسـتمرار مـزاعم وجـو    
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وإذ الحــظ أن      روانــديني يف

مشكلة نـزع سـالح املقـاتلني الكونغـوليني وتسـرحيهم وإعـادة       
__________ 

  )٣(  S/2003/1098ــالقرارين ، املقــــــد ) ٢٠٠٢( ١٤١٧م عمــــــال بــــ
 .)٢٠٠٣( ١٤٩٣ و



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

447/1582 11-02856 
 

ــية      ــديناميات السياســ ــاً بالــ ــاً وثيقــ ــرتبط ارتباطــ ــاجهم تــ إدمــ
واالقتصــادية احملليــة يف اجلــزء الشــرقي مــن الــبالد، شــدد علــى   

دولـة لتشـمل كامـل    ضرورة بسـط احلكومـة االنتقاليـة إدارة ال   
اجلزء الشرقي من البالد. وأعرب كذلك عـن امتنانـه حلكومـة    
فرنســا واالحتـــاد األورويب علـــى قيامهمـــا بســـرعة بنشـــر قـــوة  

بونيـا لفتـرة زمنيـة حمـدودة. وقـد سـاعد        متعددة اجلنسـيات يف 
وجود قوة جمهزة بإحكـام يف بونيـا، طبقـاً للفصـل السـابع مـن       

ب أزمـة إنسـانية كانـت تنــذر    ميثـاق األمـم املتحـدة، علـى جتنـ     
باالنفجار. وأفـاد أيضـاً بأنـه رغـم التحـديات الكـبرية، كانـت        
جهــود البعثــة والشــركاء الــدوليني اآلخــرين الراميــة إىل حتقيــق  
استقرار األوضاع يف إيتوري مثمرة. ومع ذلـك، ظلـت احلالـة    

. وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن االنتخابــات  “كارثيــة”اإلنســانية 
ــا   ــع إجراؤهـ ــام  املزمـ ــف عـ ــامال   ٢٠٠٥يف منتصـ ــتكون عـ سـ

إرساء أسس نظام جديد دميقراطي وسلمي يف ذلـك   حيوياً يف
البلد. وإذ لفت األمـني العـام االنتبـاه إىل اخلطـر الـذي يشـكله       

ــرغم مــن   “دون انقطــاع”تــدفق األســلحة  ــى ال إىل البلــد، عل
)، ٢٠٠٣( ١٤٩٣حظر توريد األسـلحة الـذي فرضـه القـرار     

ــك باالســت   ــاط ذل ــة،   وارتب ــوارد الطبيعي ــانوين للم ــري الق غالل غ
اقترح أن ينظـر الـس يف ـج ثالثـي املسـتويات ملعاجلـة هـذه        
املسألة. وستواصل البعثة يف املستوى األول منه تنفيـذ واليتـها   
املتعلقة بالرصد ومجع املعلومـات وتصـنيفها، حبسـب الوسـائل     
 املتاحــة هلــا. أمـــا عــن املســتوى الثـــاين، فســيجري يف إطـــاره     
تشكيل فريق صغري من ثالثة أو أربعة خرباء تقنـيني مـن أجـل    
ــة بشــأا، داخــل       ــات األولي ــات وإجــراء التحقيق مجــع املعلوم
ــب     ــرى حسـ ــدان أخـ ــة ويف بلـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ
االقتضــاء. وســريفع فريــق اخلــرباء تقــاريره إىل مســتوى ثالــث،  

توصـيات  هي جلنة جزاءات، ستقوم بدورها بتقدمي التقارير وال
ــى املســتوى السياســي      ــن، ومبعاجلــة املســألة عل ــس األم إىل جمل

الدول األعضاء. وحيث أن فريق اخلرباء املعين باالسـتغالل   مع
ــرى     ــروة األخـ ــكال الثـ ــة وأشـ ــوارد الطبيعيـ ــانوين للمـ ــري القـ غـ

جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد أكمــل أعمالــه، أعــرب       
يع احلكومـة االنتقاليـة   األمني العام عن اعتقاده بأنه ينبغي تشج

على اعتمـاد القـوانني الضـرورية لكفالـة إدارة املـوارد الطبيعيـة       
 على حنو يتوخى فيه الرتاهة واإلنصاف.

آذار/مــــارس  ١٢، املعقــــودة يف ٤٩٢٦ويف اجللســــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

ــة الكونغــو ا   ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــة بشــأن بعث لدميقراطي
. ووجـه الـرئيس (فرنسـا) االنتبـاه إىل رسـالة      )٣(املذكور أعـاله 

موجهة مـن األمـني    ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣مؤرخة 
العام إىل رئيس جملس األمـن، حييـل ـا التقريـر النـهائي لفريـق       

 بيانني ممثّال باكستان والواليات املتحدة.ب. وأدىل )٤(اخلرباء

، )٥(أيضــاً إىل مشــروع قــرار   ووجــه الــرئيس االنتبــاه    
)، الـذي قـرر   ٢٠٠٤( ١٥٣٣اعتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار   

مبوجبــه الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق    
 األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

طلـــب إىل البعثـــة أن تواصـــل اســـتخدام مجيـــع الوســـائل ألداء   
 )؛٢٠٠٣( ١٤٩٣املهام املنصوص عليها يف القرار 

أذن للبعثة بـأن تصـادر أو جتمـع، حسـب االقتضـاء، األسـلحة         
وأيــة أعتــدة ذات صــلة يشــكل وجودهــا يف إقلــيم مجهوريــة الكونغــو        

، والــــتخلص مــــن تلــــك األســــلحة    الدميقراطيــــة انتــــهاكا ألحكامــــه  
 مناسبة؛  بطريقة

قرر أن ينشئ جلنة تابعة لس األمن تتألف مـن مجيـع أعضـاء      
التالية: (أ) السعي لدى مجيع الدول كـي تقـدم   الس توكل إليها املهام 

أجل تنفيـذ التـدابري املفروضـة     معلومات عن اإلجراءات اليت تتخذها من
)؛ (ب) وفحـــص املعلومـــات املتعلقـــة ٢٠٠٣( ١٤٩٣مبوجـــب القـــرار 
__________ 

  )٤(  S/2003/1027  ١٤٥٧؛ قُــدم التقريــر عمــال بــالقرارين )٢٠٠٣ (
 .)٢٠٠٣( ١٤٩٩ و

  )٥(  S/2004/192. 
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باالنتهاكات املزعومـة للتـدابري؛ (ج) وتقـدمي تقـارير منتظمـة إىل الـس       
(ز) مـن   ١٠ الفقـرة  ئم املشـار إليهـا يف  عملها؛ (د) والنظـر يف القـوا   عن

القــرار بغيــة تقــدمي توصــيات إىل الــس بشــأن التــدابري احملتمــل اختاذهــا    
 ٢١الـدول مبوجـب الفقـرة     مستقبال؛ (هـ) وتلقي إخطارات مسبقة مـن 

 لزم األمر، يف أي إجراء يلزم اختاذه؛  والبت، إن ١٤٩٣من القرار 

غضــون ثالثــني يومــا    طلــب إىل األمــني العــام أن ينشــئ، يف       
، فريقــا للخــرباء ألداء املهـــام   ٢٠٠٤متوز/يوليـــه  ٢٨ولفتــرة تنتــهي يف   

التاليــة: (أ) فحــص وحتليــل املعلومــات الــيت جتمعهــا البعثــة؛ (ب) ومجــع   
وحتليــــل مجيــــع املعلومــــات ذات الصــــلة، داخــــل مجهوريــــة الكونغــــو   

تعلــق البلــدان األخــرى، وذلــك فيمــا ي  الدميقراطيــة، وبلــدان املنطقــة ويف 
ــيت      ــدة ذات الصــلة، فضــال عــن الشــبكات ال ــدفقات األســلحة واألعت بت

)؛ (ج) والنظــر يف ســبل ٢٠٠٣( ١٤٩٣متــارس أعمــاال تنتــهك القــرار  
 حتسني قدرات الدول وتقدمي التوصيات بشأا؛

الــس   طلــب إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام أن حييــل إىل       
يــق اخلــرباء، وذلــك فيمــا  املعلومــات الــيت جتمعهــا البعثــة ويستعرضــها فر 
اجلماعـات وامليليشـيات    يتعلق بتوريد األسلحة واألعتدة ذات الصلة إىل

املسلحة، وبشأن أي وجود حمتمـل لقـوات مسـلحة أجنبيـة يف مجهوريـة      
 الكونغو الدميقراطية.

وبعـــد التصـــويت، رحـــب ممثـــل الواليـــات املتحـــدة        
مــاعي باعتمـاد هــذا القــرار بوصــفه خطــوة حامســة يف اجلهــد اجل 

املبذول خلفض تدفق األسلحة غري القانوين إىل داخـل مجهوريـة   
الكونغو الدميقراطية. وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن جلنـة اجلـزاءات       
املنشأة حديثاً، واملكرسة لإلشراف على تنفيـذ احلظـر املفـروض    

ــرار    ــروض مبوجــــب القــ ــلحة املفــ ــد األســ  ١٤٩٣علــــى توريــ

مـن فـرض التـزام     )، ستشكل أداة مفيـدة متكِّـن الـس   ٢٠٠٣(
األطـــراف غـــري املمتثلـــة. وأكـــد أيضـــاً أن قيمـــة املعلومـــات       

انتبــاه الــس إليهــا لــن تفيــد والتوصــيات الــيت اســترعى اخلــرباء 
 .)٦(إذا عمل الس على االستجابة لتلك االستنتاجات  إال

__________ 

  )٦(  S/PV.4926 ٢، الصفحة. 

ووجــه ممثــل باكســتان االنتبــاه إىل أمهيــة تعقــب املــوارد     
سـباب اجلذريـة للـرتاع وأشـار إىل أنـه      املالية بغية القضاء علـى األ 

ــك      ــة إىل ذلـ ــارة مالئمـ ــاك إشـ ــون هنـ ــده أن تكـ ــود وفـ ــان بـ كـ
)٧(القرار. غري أن وفده، انطالقاً من روح املرونة، أيد القرار يف

. 
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٤املعقودة يف  ٤٩٦٩

ـــة    ـــودة يف ٤٩٦٩يف اجللســـ ـــو أ ١٤، املعقـــ يـار/مايـــ
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٤

املشاركة فيها، وجه الرئيس (باكستان) االنتباه إىل رسـالة   إىل
ــس   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٦مؤرخــة  ــيس جمل موجهــة إىل رئ

 .)٨(األمن من ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية

. ويف مجلــــة )٩(وأدىل الــــرئيس ببيــــان باســــم الــــس   
 أورده الس يف البيان أنه:  ما

أدان كل ما يعوق حرية حركة بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف      
مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأعاد تأكيد دعمه الكامـل جلهـود البعثـة    
ــة    ــزء الشـــرقي مـــن مجهوريـ ــتقرار الوضـــع يف اجلـ الراميـــة إىل حتقيـــق اسـ

ـــة ع  ــلة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وشـــجع البعثـ ــارير لـــى مواصـ تقـــدمي التقـ
مـــن مجهوريـــة   بشــــأن الوضــــع العســـكري يف اجلـــزء الشـــرقي     إليـــــه

 الدميقراطية؛  الكونغو

ــرام الســيادة الوطنيــة جلمهوريــة          ــق أمهيــة كــبرية علــى احت عل
 الكونغو الدميقراطية وسالمة أراضيها؛

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

  )٨(  S/2004/327 الــيت اســترعى مــن خاللــه ممثــل مجهوريــة الكونغــو ،
الدميقراطيـة انتبــاه الـس إىل الوضــع السـائد يف مقــاطعيت كيفــو    

وبيــــة وعنــــد احلــــدود مــــع روانــــدا،     الشــــمالية وكيفــــو اجلن 
دت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو       أك حيث

الدميقراطية اسـتمرار وجـود جنـود مـن قـوات الـدفاع الروانديـة        
 .داخل أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية

  )٩(  S/PRST/2004/15. 
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ــع وجــود أي       ــدابري ملن ــدا اختــاذ ت ــة روان ــب إىل حكوم ــن  طل م
 لكونغو الدميقراطية؛قواا يف إقليم مجهورية ا

ــد مــن جديــد تأييــــده لاللتزامــات الــيت أعلنتــها حكومتــا          أك
تشـــرين  ٢٧مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وروانـــدا يف بريتوريـــا، يف  

 ؛٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

ــاء       حــث مجيــع احلكومــات يف املنطقــة علــى تشــجيع إعــادة بن
 الثقة بني البلدان املتجاورة.

  
 جلســة جملــس األمــن  بيــان صــادر عــن الــرئيس يف   

 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧املعقودة يف  ٤٩٨٥

ــة    حزيران/يونيــــه  ٧، املعقــــودة يف ٤٩٨٥يف اجللســ
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٤

املشــــاركة فيهــــا، أدىل الــــرئيس (الفلــــبني) ببيــــان باســــم   إىل
 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٠(الس

 حزيــــــران/ ٢االســــــتيالء علــــــى بلــــــدة بوكــــــافو، يف   أدان  
 ؛٢٠٠٤  يونيه

أكـد مـن جديـد التزامـه واحترامـه للسـيادة الوطنيـة جلمهوريــة          
 ؛الكونغو الدميقراطية واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ووحدا

حـــث مجيـــع األطـــراف املمثَّلـــة يف حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة   
 تزاماً تاماً بعملية السالم؛واالنتقال على أن تظل ملتزمة ال

حــذَّر الــدول اــاورة مــن عواقــب تقــدمي الــدعم للجماعــات      
 املتمردة املسلحة؛

رحب مببادرة رئيس جلنة االحتـاد األفريقـي الراميـة إىل التغلـب       
 على األزمة القائمة؛

مجهوريــة  كــرر تأكيــد دعمــه الكامــل لبعثــة األمــم املتحــدة يف   
حـادث القتـل الـذي وقـع مـؤخرا لثالثـة مـن         الكونغو الدميقراطيـة وأدان 

 أفراد البعثة.
__________ 

  )١٠(  S/PRST/2004/19. 

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢املعقودة يف  ٤٩٨٤

ــة    ــودة يف ٤٩٩٤يف اجللسـ ــه  ٢٢، املعقـ حزيران/يونيـ
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٤

لفلــــبني) ببيــــان باســــم املشــــاركة فيهــــا، أدىل الــــرئيس (ا إىل
 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١١(الس

كــــــرر اإلعــــــراب عــــــن قلقــــــه الشــــــديد إزاء اســــــتمرار        
ــف ــة،    العن ــة االنتقالي ــة مبســرية الســالم والعملي ــدات احملدق وأدان  والتهدي

 تورط لقوات خارجية يف شؤون مجهورية الكونغو الدميقراطية؛  أي

مواصــلة التزامهــا الكامــل بعمليــة   حــث مجيــع األطــراف علــى   
 السالم، واحترام حكومة الوحدة الوطنية واالنتقال؛

أعمـال قتاليـة    حذر مجيع األطراف من أي حماولة للضـلوع يف   
 )؛٢٠٠٣( ١٤٩٣أو انتهاكات للحظر املفروض مبوجب القرار 

الكونغــــو الدميقراطيــــة وروانــــدا حــــث حكــــوميت مجهوريــــة   
حالتـهما   ة وضـع آليـة مشـتركة للتحقـق مـن     االستجابة لطلب البعث على

 األمنية املشتركة؛

عـدم تقـدمي    حث حكومات رواندا وأوغندا وبورونـدي علـى    
 أي دعم إىل اجلماعات املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

أدان مــا حــدث مــن وفيــات بــني املــدنيني األبريــاء وانتــهاكات   
ميقراطيــة، ودعـــا إىل  حقــوق اإلنســان يف شـــرق مجهوريــة الكونغـــو الد   

 إجراء حتقيق كامل يف هذه احلوادث.
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٢٢القــــرار   

ــودة يف  ٥٠١١األمــن يف جلســته    متــوز/ ٢٧املعق

 ٢٠٠٤يوليه 

ــة     ــودة يف ٥٠١١يف اجللســـ ــه  ٢٧، املعقـــ متوز/يوليـــ
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٤

__________ 

  )١١(  S/PRST/2004/21. 
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ج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة    املشــاركة فيهــا، أدر  إىل
ــة  ــه  ١٥مؤرخـ ــيس الـــس   ٢٠٠٤متوز/يوليـ ــة إىل رئـ موجهـ

ــالقرار     مــن  ١٥٣٣رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب

) بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية، حييل ا تقريـر  ٢٠٠٤(
. وأوصــى فريــق اخلــرباء يف تقريــره، يف مجلــة  )١٢(فريــق اخلــرباء

 متعلقــة مبراقبــة احلــدود واجلمــارك ترمــي  أمــور، باختــاذ تــدابري 
احليلولة دون تقدمي مجيع أشـكال املسـاعدة إىل اموعـات     إىل

املســـلحة؛ وتـــدابري ترمـــي إىل ضـــمان فعاليـــة رصـــد ومراقبـــة   
احلركــة اجلويــة؛ وتعزيــز قـــدرة بعثــة منظمــة األمــم املتحـــدة       

مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة؛ وجتديــــد احلظــــر علــــى   يف
 ترة تغطي الوالية املقبلة للبعثة.األسلحة لف

مشـروع   ووجه الرئيس (رومانيا) بعد ذلك االنتباه إىل  
ع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار ، اعتمــــد باإلمجــــا)١٣(قــــرار

)، الذي قرر مبوجبه الـس، متصـرفاً مبوجـب    ٢٠٠٤( ١٥٥٢
 :منها الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور

تثـال األطـراف ملطالبـه الـواردة يف القـرار      قرر، يف ضوء عدم ام  
، ٢٠٠٥يوليـــه  متـــوز/ ٣١)، أن جيـــدد العمـــل، حـــىت ٢٠٠٣( ١٤٩٣

ــرات   ــواردة يف الفقـــ ــام الـــ ــرار   ٢٢إىل  ٢٠باألحكـــ ــن القـــ  ١٤٩٣مـــ
 )؛٢٠٠٤( ١٥٣٣)، ومجيع األحكام الواردة يف القرار ٢٠٠٣(

تشـــرين  ١قـــرر كـــذلك أن يســـتعرض تلـــك التـــدابري حبلـــول    
 ، مث بصفة دورية بعد ذلك؛٢٠٠٤وبر األول/أكت

طلـــب إىل األمـــني العـــام، حتقيقـــاً هلـــذا اهلـــدف، أن يقـــوم،         
ــق       ــادة إنشــاء فري ــاً، بإع ــني يوم ــة، ويف غضــون ثالث ــع اللجن بالتشــاور م

)، لفتــرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣مــن القــرار  ١٠اخلــرباء املشــار إليــه يف الفقــرة  
 ؛٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٣١تنتهي يف 

__________ 

  )١٢(  S/2004/551   ــالفقرة ــر عمــال ب ــدم هــذا التقري ــرار   ١٠؛ قُ مــن الق
٢٠٠٤( ١٥٣٣(. 

  )١٣(  S/2004/594. 

ــب إىل فر   ــن  طلـ ــس، عـ ــدم إىل الـ ــرباء أن يقـ ــق اخلـ ــق  يـ طريـ
، تقريرا خطيا عـن تنفيـذ   ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٥اللجنة، قبل 

)، ٢٠٠٣( ١٤٩٣مــن القــرار   ٢٠التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة    
ــها بصــفة خاصــة        ــأمور من ــق ب ــذا الصــدد تتعل مشــفوعاً بتوصــيات يف ه

ن القـــــرار (ز) مـــــ ١٠جـــــب الفقـــــرة القـــــوائم املنصـــــوص عليهـــــا مبو
٢٠٠٤(  ١٥٣٣.( 

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٥٥القــــرار   

ــودة يف  ٥٠١٤األمــن يف جلســته    متــوز/ ٢٩املعق

 ٢٠٠٤يوليه 

ــة    ــودة يف ٥٠١٤يف اجللســــ ــه  ٢٩، املعقــــ متوز/يوليــــ
ــل  ٢٠٠٤ ــي ممثــ ــيت دعــ ــة  ، الــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ مجهوريــ

مشـروع  ومانيا) االنتبـاه إىل  املشاركة فيها، وجه الرئيس (ر إىل
، اعتمــــد باإلمجــــاع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار )١٤(قــــرار

 س فيـــــه إىل)، الـــــذي بعـــــد أن أشـــــار الـــــ٢٠٠٤( ١٥٥٥

مجهورية الكونغو الدميقراطية ظلـت تشـكل ديـداً     احلالة يف أن
 للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة، قرر مجلة أمور منها:

مجهوريـــة  قــرر متديـــد واليــة بعثـــة منظمــة األمـــم املتحــدة يف      
 )٢٠٠٣( ١٤٩٣القـرارين   الكونغو الدميقراطية، علـى النحـو الـوارد يف   

) اللــذين اعتمــدا مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق ٢٠٠٤( ١٥٣٣و 
 ؛٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١  األمم املتحدة، حىت

طلــــــب إىل األمــــــني العــــــام أن يقــــــدم إىل الــــــس، قبــــــل    
 البعثة لواليتها؛، تقريراً عن تنفيذ ٢٠٠٤آب/أغسطس   ١٦

 قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

__________ 

  )١٤(  S/2004/605. 
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٦٥القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٥٠٤٨األم تشــرين  ١املعق

 ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

 تشــــرين األول/ ١، املعقــــودة يف ٥٠٤٨يف اجللســــة   

، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه التقريــــر    ٢٠٠٤أكتـــوبر  
مــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة  اخلــاص الثالــث لأل

آب/أغســطس  ١٦مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، املــؤرخ  يف
موجهـة   ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٣ورسالة مؤرخـة   )١٥(٢٠٠٤

ــن    ــيس جملــس األم ــام إىل رئ . وأدىل األمــني )١٦(مــن األمــني الع
 .)١٧(العام وممثل الواليات املتحدة ببيانني

ــام يف تقريــ     ــني الع ره اخلــاص أن األحــداث  وذكــر األم
األشــهر القليلــة املاضــية أظهــرت أنــه إذا مل تتقــدم العمليــة        يف

ــار.       ــر االي ــرض خلط ــارها وتتع ــن مس ــية، فســتخرج ع السياس
ولـذلك دعـا إىل جتديـد االلتـزام مـن جانـب احلكومـة االنتقاليــة        
ــة      ــراكة كاملـ ــل يف شـ ــدويل بالعمـ ــع الـ ــن واتمـ ــس األمـ وجملـ

ــة االنتقال  ــا    ملســاعدة العملي ــرر إجراؤه ــات املق ــة حــىت االنتخاب ي
. وحـــث كـــذلك احلكومـــة االنتقاليـــة علـــى     ٢٠٠٥عـــام  يف
تعاجل مسألة حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان وشـدد علـى    أن

ــو    ــة الكونغــ ــدا ومجهوريــ ــتعني علــــى حكومــــات أوغنــ أنــــه يــ
الدميقراطية ورواندا أن حتقق تقدماً ملموسـاً لكفالـة وضـع حـد     

. وإذ الحـــظ أن التوقعــــات  لتـــدفق األســـلحة عـــرب حـــدودها    
ــعب ال  يف ــاط الشـ ــن    أوسـ ــذي ميكـ ــدور الـ ــأن الـ ــويل بشـ كونغـ
تضطلع به بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو       أن

الدميقراطيـة مبوجــب واليـة يف إطــار الفصــل السـابع مــن امليثــاق    
__________ 

  )١٥(  S/2005/186 م عمال بالقرار١٥٥٥، املقد )٢٠٠٤(. 

  )١٦(  S/2004/715. 

ــة الكو    )١٧(   ــل مجهوريــ ــي ممثــ ــاركة   دعــ ــة إىل املشــ ــو الدميقراطيــ نغــ
 .االجتماع ولكنه مل يدل ببيان  يف

ــت أي شــريك       ــه يف أي وق ــوم ب ــا ميكــن أن يق ــوق بكــثري م تف
السـالم ألن البعثـة ال ميكنـها    خارجي ملسـاعدة عمليـة إلحـالل    

أن تنفذ العملية االنتقالية بالنيابة عن احلكومة االنتقالية أو تبـث  
االستقرار، أوصى بأن ينظر الـس يف زيـادة القـوام العسـكري     

ــر   ٢٣ ٩٠٠إىل  ١٠ ٨٠٠للبعثــــة مــــن  ــرد، وزيــــادة عنصــ فــ
)١٥(أفراد ٥٠٧فرداً إىل  ١٤٠الشرطة املدنية التابع للبعثة من 

. 

وأعرب األمـني العـام يف رسـالته عـن القلـق مـن البيئـة          
األمنية غري املستقرة السائدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    
ــايو      ــافو يف أيار/مـ ــرت يف بوكـ ــيت تفجـ ــة الـ ــاب األزمـ يف أعقـ
ــة    ــن طائفـ ــوليني مـ ــئني الكونغـ ــزرة الالجـ ــه وجمـ وحزيران/يونيـ

 آب/ ١٣يف  البنيامولنغـه الــيت ارتكبـت يف غاتومبــا ببورونــدي  

أغسطس. وأخذاً يف االعتبار إمكانية وقوع مزيد من التـدهور  
بتناولــه    يف احلالــة، فقــد اقتــرح أن ينظــر الــس، دون املــس     

ملسألة توسيع نطـاق البعثـة يف املسـتقبل، يف اختـاذ قـرار عاجـل       
بشأن نشر تعزيزات طارئة للبعثة، حبيث تتمكن مـن احلصـول   

 .)١٦(ألي شواغل أمنية مباشرةعلى القدرة الالزمة للتصدي 

ووجه الرئيس (اململكة املتحـدة) االنتبـاه إىل مشـروع      
)، ٢٠٠٤( ١٥٦٥، اعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار )١٨(قــرار

ــه الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع     الــذي قــرر مبوجب
 ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:  من

مجهوريــة الكونغــو   قــرر متديــد نشــر بعثــة األمــم املتحــدة يف       
 ؛٢٠٠٥آذار/مارس  ٣١الدميقراطية حىت 

يصـل إىل   فـرد مبـن فـيهم مـا     ٥ ٩٠٠أذن بزيادة قوام البعثة بــ    
 مدنياً؛ ٣٤١

قــرر أن تكــون للبعثــة واليــة جديــدة، دعمــا حلكومــة الوحــدة    
 الوطنية واالنتقال؛
__________ 

  )١٨(  S/2004/774. 
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أذن للبعثة باستخدام مجيع الوسائل الضـرورية لتنفيـذ مهامهـا؛      
ــب إ ــرا إىل الــس يف غضــون شــهر     وطل ــدم تقري ــام أن يق ــني الع ىل األم

 واحد بشأن اإلصالحات الضرورية لتحسني هياكل البعثة؛

ــه اخلــاص،         ــن خــالل ممثل ــوم، م ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم طل
بتنسيق مجيع أنشطة منظومة األمم املتحـدة يف البلـد وأن يقـدم إليـه قبـل      

 يذ والية البعثة؛تقريراً عن تنف ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٨

 قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  

ــام       ــني العـ ــىن األمـ ــرار، أثـ ــروع القـ ــاد مشـ ــد اعتمـ وبعـ
القــرار الــذي اختــذه الــس بزيــادة قــوام البعثـــة، ورأى        علــى 

املـوارد   سيسهم يف حتسني القدرات امليدانية للبعثة، اليت تقـل  أنه
الحـظ أن احلـد   املخصصة هلا كثرياً عمـا يفـي باحلاجـة. ولكنـه     

 ١٦ ٧٠٠األقصى اجلديد الذي متت املوافقة عليه، مبا جمموعـه  
ــبري    ــدر كـ ــل بقـ ــرد، ظـ ــى   فـ ــذي أوصـ ــوة الـ ــتوى القـ دون مسـ

ــه ــايل، ســيت  يف ب ــره. وبالت ــد النظــر   تقري ــة أن تعي ــى البعث حتم عل
نطاق الدعم الـذي ميكنـها أن تـوفره لعمليـة السـالم. وكـرر        يف

ــأن القــوة اإلمج   ــة للعنصــر العســكري  اإلعــراب عــن موقفــه ب الي
احلـد األدىن   هـو  ولعنصر الشـرطة علـى النحـو الـذي أوصـى بـه      

ــو      ــة الكونغـ ــديات يف مجهوريـ ــة للتحـ ــدي بفعاليـ ــالزم للتصـ الـ
ــه يف أن يعــود الــس إىل دراســة      ــة وأعــرب عــن أمل الدميقراطي

 .)١٩(مسألة متطلبات البعثة يف املستقبل بروح إجيابية

ــدة أ    ــات املتحــ ــل الواليــ ــح ممثــ ــد وأوضــ ــده أيــ ن وفــ
على أساس أنه ال يطلب إىل البعثة التعـاون مـع احملكمـة     القرار

 .)٢٠(اجلنائية الدولية
  

__________ 

  )١٩(  S/PV.5048٣و  ٢ ، الصفحتان. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

در عــــن الــــرئيس يف جلســــة جملــــس    بيــــان صــــا   

ــن ــودة يف  ٥٠٩٠  األمـــ ــانون األول/ ٧املعقـــ  كـــ

 ٢٠٠٤ديسمرب 

ـــة    ـــودة يف ٥٠٩٥يف اجللسـ ــانون األول/ ٧، املعقـ  كـ

ة الكونغو الدميقراطيـة  ، اليت دعي ممثل مجهوري٢٠٠٤ديسمرب 
إىل املشــــاركة فيهــــا، وجــــه الــــرئيس (اجلزائــــر) االنتبــــاه إىل  

ــدد ــن عـ ــو    مـ ــة الكونغـ ــن ممثلـــي مجهوريـ ــة مـ ــائل املقدمـ الرسـ
 .)٢١(الدميقراطية ورواندا

ــم الـــس      ــرئيس ببيـــان باسـ . ويف مجلـــة )٢٢(وأدىل الـ
 أورده الس يف البيان أنه:  ما

التقــــارير املتعــــددة  أعــــرب عــــن قلقــــه البــــالغ للغايــــة إزاء       
اجلـــزء  العمليـــات العســـكرية الــيت يقـــوم ـــا اجلــيش الروانـــدي يف   عــن 

 ؛الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية

عســـكرية مـــن هـــذا القبيـــل تتعـــارض   أدان بقـــوة أي أعمـــال  
 قراراته؛  مع

__________ 

الدميقراطيــة، يف رســالة مؤرخــة    أبلــغ ممثــل مجهوريــة الكونغــو     )٢١(  
ــاين/نوفمرب   ٣٠ ــس   ٢٠٠٤تشــرين الث ــيس ال ــة إىل رئ ، موجه

بــأن القــوات النظاميــة الروانديــة قــد عــربت احلــدود الكونغوليــة  
لتشــن هجومــا علــى بلــدة موتونغــو مبقاطعــة كيفــو الشــمالية        

إىل الس عقد جلسة طارئـة ليـدين بقـوة ذلـك اهلجـوم       وطلب
)S/2004/935ــدم ــة    ). وقـــ ــالة مؤرخـــ ــدا، يف رســـ ــل روانـــ ممثـــ

ــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠ ــة إىل رئـــيس جملـــس   ٢٠٠٤تشـ موجهـ
ــو     ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ ــن احلالـ ــة عـ ــاً للحكومـ ــن، عرضـ األمـ

). وأحـــال  ممثـــل روانـــدا، يف رســـالة S/2004/933الدميقراطيـــة (
موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠٤ديســمرب كــانون األول/ ٦مؤرخــة 

الــس، بالغــا صــادراً عــن حكومــة بلــده رداً علــى اإلعــالن       
الصادر عن رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطيـة الـذي دعـا فيـه     
ــزو       ــدي لغـ ــها التصـ ــور منـ ــة ألمـ ــوليني إىل التعبئـ ــع الكونغـ مجيـ

 .)S/2004/951رواندي ألراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية (

  )٢٢(  S/PRST/2004/45. 
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ــأن تســـــحب رو    ــة  طالـــــب بـــ ــوات يف مجهوريـــ انـــــدا أي قـــ
 الدميقراطية؛  الكونغو

ات االلتـزام باآلليـات املتعـددة األطـراف     أهاب بكافـة احلكومـ    
 اليت اتفقت على إنشائها؛

حث مجيـع الـدول األعضـاء علـى االمتثـال الكامـل اللتزاماـا          
 )؛٢٠٠٣( ١٤٩٣مبوجب القرار 

رحـــب بـــاخلطوات املتخـــذة للبـــدء يف اخلطـــة الـــيت ترمـــي إىل    
 التعجيل بنـزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية؛

ــاب حبكــوميت رو    ــة إىل   أه ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدا ومجهوري ان
استكشاف سبل لتيسري عودة هؤالء املقاتلني إىل الوطن طواعيـة اسـتنادا   

 إىل اآلليات القائمة؛

طلـــب إىل الســـلطات الكونغوليـــة التعجيـــل بإدمـــاج القـــوات    
ــر املــاحنني علــى     ــة، وشــجع دوائ ــة الكونغــو الدميقراطي املســلحة جلمهوري

 ية والتقنية املنسقة هلذا العمل؛توفري املساعدة املال

أدان الــس أي حماولــة ترمــي إىل تقــويض وحــدة مجهوريــة        
 الكونغو الدميقراطية وسالمتها اإلقليمية.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢املعقودة يف  ٥١٣٣

ــة    ــارس  ٢، املعقــــــودة يف ٥١٣٣يف اجللســــ آذار/مــــ
ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة  ، الــــيت دعــــي٢٠٠٥

املشـــاركة فيهـــا، أدىل الـــرئيس (الربازيـــل) ببيـــان باســـم       إىل
 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢٣(الس

أدان أشد اإلدانة اهلجوم الـذي اسـتهدف دوريـة تابعـة للبعثـة،        
ــة القـــــومي  ــإيتوري يف  والـــــذي نفذتـــــه جبهـــ ــاة االنـــــدماج بـــ ني ودعـــ

أفـراد حفـظ    ، مما أسـفر عـن اغتيـال تسـعة مـن     ٢٠٠٥رباير شباط/ف ٢٥
 السالم البنغالديشيني؛
__________ 

  )٢٣(  S/PRST/2005/10. 

دعا حكومة الوحدة الوطنية واالنتقال إىل املبادرة فـورا باختـاذ     
كافة التدابري الالزمة من أجـل حماكمـة مـرتكيب هـذا اهلجـوم والضـالعني       

الح يف اإلشراف عليه وتدبريه وإىل زيادة دعمها لتنفيذ برنـامج نـزع سـ   
 أفراد ميليشيات إيتوري وإعادة إدماجهم يف اتمع احمللي؛

ــ   ــرام  كفالــة ر كافــة الــدول يف املنطقــة مبســؤوليتها عــن ذكّ احت
 )؛٢٠٠٣( ١٤٩٣حظر توريد األسلحة الذي فرضه القرار رقم 

حث كذلك تلك الدول على كفالـة عـدم اسـتخدام أراضـيها       
ــة     ــة مــن اجلماعــات الكونغولي ــب أي مجاع املســلحة، ال ســيما  مــن جان

إدامــة أجــواء مــن انعــدام   ميليشــيات إيتــوري، الــيت تــؤدي أنشــطتها إىل  
 األمن تؤثر يف املنطقة برمتها؛

أكــد جمــدداً دعمــه الكامــل للبعثــة وحثهــا علــى مواصــلة تنفيــذ   
 واليتها بعزم.

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٥٩٢القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٥١٥٥األم  آذار/ ٣٠املعق

 ٢٠٠٥رس ما

آذار/مـــــارس  ٣٠، املعقـــــودة يف ٥١٥٥يف اجللســـــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه التقريـر السـابع عشـر     ٢٠٠٥

لألمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة        
. ويف ذلـك التقريـر، دعـا األمـني العـام      )٢٤(الكونغو الدميقراطية

لـــى عـــدة احلكومـــة االنتقاليـــة إىل اختـــاذ إجـــراءات حازمـــة ع 
جبهات، وال سـيما فيمـا يتعلـق باالنتخابـات وإصـالح قطـاع       
ــة     ــق باحلالــ ــا يتعلــ ــانون. وفيمــ ــيادة القــ ــيخ ســ ــن وترســ األمــ

ــات    يف ــمن حكومـ ــة إىل أن تضـ ــى احلاجـ ــدد علـ ــوري، شـ إيتـ
أوغندا ورواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة عـدم اسـتغالل    

تمـع  أراضيها لدعم تدفق األسـلحة إىل اإلقلـيم. وطلـب إىل ا   
الدويل أن يضاعف جهـوده الراميـة إىل إصـالح قطـاع األمـن،      
وال ســيما تقــدمي املســاعدة يف جمــال تــدريب القــوات املســلحة  

__________ 

  )٢٤(  S/2005/167 م عمال بالقرار١٥٦٥، املقد )٢٠٠٤(. 
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ــة وتزويــدها باملعــدات، وشــدد    ــة الكونغــو الدميقراطي جلمهوري
        على أن إنشـاء قـوات جـيش وشـرطة متكاملـة ومهنيـة عنصـر

ــد     ــة. وق ــن عناصــر اســتراتيجية خــروج البعث زادت  أساســي م
قدرة البعثة علـى دعـم حفـظ األمـن ومحايـة املـدنيني يف كيفـو        
بشــكل ملحــوظ مــع النشــر الكامــل أللويــة البعثــة يف مقــاطعيت 
ــدول     ــض الـ ــي وبعـ ــاد األفريقـ ــاً أن االحتـ ــن أيضـ ــو. وأعلـ كيفـ
األعضــاء كانــت تقــوم، بالتشــاور مــع األمــم املتحــدة، ببحــث  

ــة الكونغــو الدميقرا   ــة نشــر قــوات يف مجهوري ــرتع  إمكاني ــة ل طي
سالح القـوات املسـلحة الروانديـة السـابقة/إنتراهاموي قسـراً.      
وإذ أكد األمني العام على الـدور الرئيسـي الـذي تؤديـه البعثـة      
يف دعـــم احلكومـــة االنتقاليـــة يف جهودهـــا املبذولـــة للتحضـــري 
لالنتخابات اجلديدة وضمان حكم مسـتقر، أوصـى بـأن ميـدد     

 احدة.الس والية البعثة لفترة سنة و

ــة        ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــل مجهوريـ ــس ممثـ ــا الـ ودعـ
 الرئيس (الربازيل) االنتبـاه إىل  املشاركة يف املناقشة. مث وجه إىل

، اعتمد باإلمجاع ودون مناقشة بوصفه القـرار  )٢٥(مشروع قرار
)، الذي قرر مبوجبه الـس، متصـرفاً مبوجـب    ٢٠٠٥( ١٥٩٢

 :حدة، مجلة أمور منهاالفصل السابع من ميثاق األمم املت

 تشــــــرين األول/ ١قــــــرر متديــــــد واليــــــة البعثــــــة حــــــىت       
 ؛٢٠٠٥  أكتوبر

أعاد تأكيد مطالبته بأن تتعـاون مجيـع األطـراف تعاونـا كـامال        
 مع البعثة يف عملياا وأن تكفل سالمة موظفي األمم املتحدة كلهم؛

شــدد علــى أن البعثــة مــأذون هلــا باســتخدام مجيــع الوســائل         
لتنفيذ مهامهـا وردع أي حماولـة السـتخدام القـوة، وأكـد أنـه        الضرورية

 ميكن للبعثة أن تستخدم تكتيكات احملاصرة والتفتيش ملنع اهلجمات؛

طالب حكوميت أوغندا ورواندا، فضال عن مجهوريـة الكونغـو     
منـــها لـــدعم  الدميقراطيـــة بالعمـــل علـــى وقـــف اســـتخدام أراضـــي كـــل

__________ 

  )٢٥(  S/2005/207. 

شـــطة اجلماعـــات املســـلحة يف انتـــهاكات حظـــر توريـــد األســـلحة أو أن
 املنطقة؛

 قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٢املعقودة يف  ٥١٦٢
  

نيســــان/أبريل  ١٢، املعقــــودة يف ٥١٦٢يف اجللســــة   
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٥

هـا، وجـه الـرئيس (الصـني) االنتبـاه إىل رسـالة       املشاركة في إىل
موجهـــة إىل رئـــيس الـــس  ٢٠٠٥نيســـان/أبريل  ٤مؤرخـــة 

ممثــل روانــدا، حييــل ــا بالغــا صــادراً عــن حكومــة بلــده    مــن
بشــــأن القــــرار الــــذي اختذتــــه القــــوات املســــلحة الروانديــــة  
ــرط      ــد أو شـ ــدون قيـ ــالحها بـ ــرتع سـ ــابقة/إنتراهاموي بـ السـ

 .)٢٦(والعودة إىل رواندا

. )٢٧(وأدىل الـــرئيس بعـــد ذلـــك ببيـــان باســـم الـــس   
 مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  ويف

ــاريخ      ــا بتـ ــادر يف رومـ ــان الصـ ــارس  آذار/ ٣١رحـــب بالبيـ مـ
عن القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، الذي أدانت فيـه أعمـال    ٢٠٠٥

 ــة الــــيت ارت ــادة اجلماعيــ ــام اإلبــ ــالتخلي  ١٩٩٤كبــــت عــ وتعهــــدت بــ
ــة   اللجـــوء إىل اســـتخدام القـــوة  عـــن ووقـــف مجيـــع العمليـــات اهلجوميـ
 رواندا؛  ضد

دعــا القـــوات الدميقراطيــة لتحريـــر روانــدا إىل حتويـــل أقواهلـــا      
وذلــك بـأن تقــوم علــى   ،اإلجيابيـة إىل فعــل وإىل إثبــات التزامهـا بالســالم  

تشــارك يف الربنــامج الــذي  الفــور بتســليم مجيــع أســلحتها إىل البعثــة وأن
ن أجل عـودة أفرادهـا الطوعيـة والسـلمية يف أقـرب وقـت ممكـن        وضع م

 إىل رواندا؛
__________ 

  )٢٦(  S/2005/223. 

  )٢٧(  S/PRST/2005/15. 
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شـــجع اجلماعـــات املســـلحة األخـــرى يف مجهوريـــة الكونغـــو    
أن تفعــل ذلــك  الدميقراطيــة الــيت مل تتخــل بعــد عــن اســتخدام القــوة إىل  

الســـالح والتســـريح   أيضـــا وأن تشـــارك دون إبطـــاء يف بـــرامج نـــزع    
 ؛اإلدماج  وإعادة

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا علــى  حــث حكــوميت   
العمل معا، بالتعاون الوثيق مع البعثـة، الغتنـام الفرصـة املتاحـة هلمـا مـن       
ــة      ــق االســتقرار يف كامــل منطق أجــل اإلســهام يف إحــالل الســالم وحتقي

 البحريات الكربى يف أفريقيا؛

ــوات        ــراد القـ ــودة أفـ ــة عـ ــى كفالـ ــدا علـ ــة روانـ ــث حكومـ حـ
 رير رواندا وإعادة إدماجهم يف اتمع.الدميقراطية لتح

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٥٩٦القــــرار   

 أبريـل/  ١٨املعقـودة يف   ٥١٦٣األمن يف جلسـته  

 ٢٠٠٥نيسان 

ــة    ــودة يف ٥١٦٣يف اجللســـ ــان/أبريل ١٨، املعقـــ نيســـ
ــة   ٢٠٠٥ ــالة مؤرخــ ــه رســ ــدول أعمالــ ، أدرج الــــس يف جــ

ــاير   ٢٥ ــانون الثاين/ينـ ــي  ٢٠٠٥كـ ــة إىل رئـ ــس موجهـ س الـ
)، حييـل  ٢٠٠٤( ١٥٣٣رئيس اللجنة املنشأة عمال بالقرار  من

. ويف ذلـــك التقريـــر، وبــــالنظر   )٢٨(ـــا تقريـــر فريـــق اخلــــرباء   
يشوب املشهد السياسي يف الكونغو من تعقيـدات، وإىل   ما إىل

ــق     ــة، أوصــى فري ــة االنتقالي االخــتالف يف والء أعضــاء احلكوم
حتديـده   متّ احلظر على حنـو مـا   اخلرباء بإعادة النظر يف الغاية من

ــرار جملـــس األمـــن   ــيح  ٢٠٠٣( ١٤٩٣يف قـ ) مـــن أجـــل توضـ
شــروط احلظــر واإلعفــاءات منــه. وأوصــى الفريــق أيضــاً بتعــيني 
مقر القيادة العليـا للجـيش يف كنشاسـا الوكيـل الوحيـد العامـل       
باســم احلكومــة االنتقاليــة واجلــيش املتكامــل يف شــراء املعــدات   

من أشكال املعدات العسكرية والترخيص  احلاسوبية وغري ذلك
__________ 

  )٢٨(  S/2005/30   ــالفقرة ــال بـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــدم هـ ــرار  ٦؛ قُـ ــن القـ مـ
٢٠٠٤( ١٥٥٢(. 

ا. كما ينبغي لس األمن، من أجل تعزيز فعالية آليـة الرصـد   
يوســــع نطــــاق حظــــر توريــــد األســــلحة  وإنفــــاذ احلظــــر، أن 

يشمل كامل إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية، باستثناء  لكي
يب مقر القيادة والبعثة، واإلمدادات بـاملواد غـري املهلكـة والتـدر    

ـــ  ــانية أو محائي ــراض إنسـ ــدداً   ألغـ ــاً عـ ــر أيضـ ــمن التقريـ ة. وتضـ
التوصيات املتعلقة بآليات الرصد، والطـريان املـدين، ونقـاط     من

املراقبـــة علـــى احلـــدود واجلوانـــب املاليـــة، واالجتـــار باألســـلحة  
 .واالنتهاكات، واجلهود الثنائية واإلقليمية والدولية

املشـاركة   طية إىلودعي ممثل مجهورية الكونغو الدميقرا  
مشـــروع  يف املناقشـــة. مث وجـــه الـــرئيس (الصـــني) االنتبـــاه إىل 

ع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار ، اعتمــــد باإلمجــــا)٢٩(قــــرار
)، الذي قرر مبوجبه الـس، متصـرفاً مبوجـب    ٢٠٠٥( ١٥٩٦

 :الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها

 ١٤٩٣مـن القـرار    ٢٠الفقـرة   أعاد تأكيـد التـدابري احملـددة يف     
مبوجــب  ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٣١) والــيت مــدد العمــل ــا حــىت  ٢٠٠٣(

 )؛٢٠٠٤( ١٥٥٢القرار 

ــى      ــدابري منــذ ذاك احلــني فصــاعدا عل أي  قــرر ســريان تلــك الت
جهة متلقية يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وأكـد مـن جديـد     

ــاعدة املا   ــل واملسـ ــمل التمويـ ــاعدة تشـ ــطة  أن املسـ ــتعلقني باألنشـ ــة املـ ليـ
 العسكرية؛

ــدات        ــع شــحنات األســلحة واملع ــل مســتقبال مجي رســرر أال ت ق
املتصـلة ـا الـيت مت التـرخيص هلــا وتطـابق االسـتثناءات املنصـوص عليهــا        

(أ) مــن القــرار إال إىل املواقــع املتلقيــة الــيت تعينــها حكومــة    ٢يف الفقــرة 
ـــ  ــال، بالتنسـ ــة واالنتقــ ــعار   يق مــــعالوحــــدة الوطنيــ ــة، وبعــــد إشــ البعثــ

 مسبقاً؛  اللجنة

ــيما  قـــرر أيضـــاً أن حتـــتفظ كـــل حكومـــة يف املنطقـــة، وال    سـ
حكومات الدول املتامخة إليتـوري ومقـاطعيت كيفـو، وكـذلك حكومـة      

__________ 

  )٢٩(  S/2005/245. 
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مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، بســجل يســتعرض مــن خاللــه كــل مــن  
دمــة مــن اللجنــة وفريــق اخلــرباء مجيــع املعلومــات املتعلقــة بــالرحالت القا 

ــودة يف مجهوريــــة الكونغــــو       ــيها واملتوجهــــة إىل جهــــات مقصــ أراضــ
الدميقراطيــــة، وكــــذلك الــــرحالت القادمــــة مــــن مجهوريــــة الكونغــــو  

 الدميقراطية واملتوجهة إىل جهات مقصودة يف أراضي تلك الدول؛

قرر مطالبة مجيع الدول بأن تتخـذ، خـالل فتـرة إنفـاذ التـدابري        
ري الالزمة ملنع مجيـع األشـخاص الـذين تعتـربهم     املشار إليها أعاله، التداب

اللجنة خمالفني للتدابري اليت اختذا الدول األعضاء، مـن دخـول أراضـيها    
 أو عبورها؛

قــرر أن جتمــد مجيــع الــدول فــورا، خــالل فتــرة إنفــاذ التــدابري،   
األمـــوال واألصـــول املاليـــة واملـــوارد االقتصـــادية األخـــرى املوجـــودة يف 

ا مـن تــاريخ اختــاذ هـذا القــرار، والـيت ميلكهــا أو يــتحكم    أراضـيها اعتبــار 
 ة.فيها بصورة مباشرة أو غري مباشرة األفراد الذين حتددهم اللجن

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٩املعقودة يف  ٥٢١٨

ــة    ــودة يف ٥٢١٨يف اجللسـ ــه  ٢٩، املعقـ حزيران/يونيـ
جـــدول أعمالـــه التقريـــر اخلــــاص     ، أدرج الـــس يف ٢٠٠٥

ــؤرخ    ــام، املـــ ــني العـــ ــايو  ٢٦لألمـــ ــأن ٢٠٠٥أيار/مـــ ، بشـــ
. وقال األمـني  )٣٠(االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

العام، يف التقرير اخلاص، إنه على الرغم من التحديات األمنيـة  
والتنفيذية والسياسية، فإن يف اإلمكان، بتركيز ودعـم كـافيني   

ــة  ــن احلكوم ــدوليني،     م ــن الشــركاء ال ــة، ومبســاعدة م االنتقالي
إجراء االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف غضـون  
  يئــة الظــروف فتــرة زمنيــة معقولــة. وأكــد علــى أن مســؤولية

وكـذا   ،الضرورية لالستقرار يف فترة ما بعـد العمليـة االنتقاليـة   
ــة  جنــاحِ العمليــة االنتخابيــة تقــع علــى عــاتق احلكومــة   االنتقالي

__________ 

  )٣٠(  S/2005/320 ،ــد مـــــــن القـــــــرار   ٦م عمـــــــال بـــــــالفقرة  املقـــــ
٢٠٠٤(  ١٥٥٢(. 

املقــام األول. ورحــب بــإقرار دســتور يرســي نظامــاً يكفــل    يف
الضـــوابط واملـــوازين مـــا بـــني الفـــروع التنفيـــذي والتشـــريعي  
والقضائي ويقيم توازناً للقوى يف الفـرع التنفيـذي للحكومـة.    
ــة إصــالح القطــاع األمــين.      وأعــرب أيضــاً عــن قلقــه إزاء حال

عثة يف نـزع سـالح أكثـر    أكد على الدور الذي تقوم به الب وإذ
مقاتل يف إيتوري وتعزيز البيئة األمنية يف كيفـو   ١٢ ٠٠٠من 

ــوام      ــادة القـ ــس بزيـ ــى الـ ــة، أوصـ ــو اجلنوبيـ ــمالية وكيفـ الشـ
ــة ليصــل جمموعــه إىل    ــرداً. ورأى  ١٩ ٢٩٠العســكري للبعث ف

األفراد العسكريني اإلضافيني، الـذين لـن ينشـروا إال مؤقتـاً      أن
ت وبعدها مباشـرة، قـد يضـطلعون بـدور     خالل فترة االنتخابا

هام يف كفالة االستقرار يف املنـاطق الـيت سـرعان مـا يضـطرب      
األمن فيها ويف متكني مجهـور النـاخبني مـن احلـق يف املشـاركة      
ــة       ــراد البعث ــن أف ــة أم ــة، وكــذلك يف كفال ــة االنتخابي يف العملي
ــثرية املخـــاطر.      ــاطق الكـ ــرين يف املنـ ــدوليني اآلخـ ــراد الـ واألفـ

وة على ذلك، أوصى بتعزيز عنصر الشرطة املدنيـة التـابع   وعال
ــة بإضــافة  فــرداً مــن أفــراد الشــرطة املدنيــة ومخــس    ٢٦١للبعث

وحدات نظامية للنـهوض بأنشـطة التـدريب وبنـاء املؤسسـات      
 على الصعيدين املركزي وامليداين.

ودعــــــي ممثــــــل مجهوريــــــة الكونغــــــو الدميقراطيــــــة    
 الـرئيس (فرنسـا) ببيـان باسـم     املشاركة يف املناقشـة. وأدىل  إىل

 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣١(الس

أحـاط علمــاً بــالقرار املشـترك الــذي توصــل إليـه جملســا برملــان      
ــة الكونغــو الدميقراطيــة يف   ــه  ١٧مجهوري ، القاضــي ٢٠٠٥حزيران/يوني

يت كـــــان مـــــن املقـــــرر انقضـــــاؤها يف بتمديـــــد الفتـــــرة االنتقاليـــــة الـــــ
 ملدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة؛ ٢٠٠٥يران/يونيه حز  ٣٠

__________ 

  )٣١(  S/PRST/2005/27. 
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القـرار، وحـث    دعا مجيع األطراف الكونغولية إىل احترام هـذا   
املرشحني واألحزاب السياسية على وجـه اخلصـوص علـى االمتنـاع عـن      

 أي عمل من شأنه أن يعكر صفو هذه العملية؛

كــل حــث مجيــع األطــراف واملؤسســات االنتقاليــة علــى بــذل    
ــراع الــذي     ــزمين لعمليــات االقت ــة التقيــد بدقــة باجلــدول ال اجلهــود لكفال
وضــعته اللجنــة االنتخابيــة املســتقلة، وعلــى الشــروع، بوجــه خــاص، يف  

 التحضري لالستفتاء على مشروع الدستور يف أقرب وقت ممكن؛

دعـــا الســـلطات االنتقاليـــة إىل التعجيـــل بتنفيـــذ اإلصـــالحات    
 مشروع قانون االنتخابات ودمج قوات األمن؛املتبقية، وخباصة إعداد 

ناشـــد الســـلطات الكونغوليـــة ممارســـة مراقبـــة فعالـــة وشـــفافة   
وشاملة على مالية الدولة، وشـجعها علـى أن تواصـل إجـراء مشـاورات      
مـــع شـــركائها الـــدوليني، يف ظـــل االحتـــرام الكامـــل لســـيادة مجهوريـــة 

زيـز الـدعم يف جمـال    الكونغو الدميقراطية، وأن تضـع ترتيبـات موثوقـة لتع   
 احلكم الرشيد واإلدارة االقتصادية الشفافة.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٣املعقودة يف  ٥٢٢٦

متوز/يوليــــــه  ١٣، املعقــــــودة يف ٥٢٢٦يف اجللســــــة   
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٥

ئيس (اليونــــان) ببيــــان باســــم املشــــاركة فيهــــا، أدىل الــــر إىل
 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣٢(الس

ــن         ــرب م ــا يق ــيت راح ضــحيتها م ــة املذحبــة ال أدان أشــد اإلدان
 متـوز/  ٩لنساء واألطفـال، والـيت وقعـت يف    مخسني شخصاً، جلهم من ا

 يف قرية نتولومامبا، جبمهورية الكونغو الدميقراطية؛ ٢٠٠٥يوليه 

ــب مــ    ــو     طل ــة الكونغ ــام جلمهوري ــني الع ــل اخلــاص لألم ن املمث
 أقرب وقت ممكن؛  يف الدميقراطية حتديد احلقائق وإبالغ الس ا

طلب إىل السلطات الكونغولية التعجيل مبقاضاة مـرتكيب هـذه     
 اجلرائم واملسؤولني عنها وتقدميهم إىل العدالة؛

__________ 

  )٣٢(  S/PRST/2005/31. 

ــيت تشـــنها          ــد للـــهجمات الـ ــع حـ ــى ضـــرورة وضـ ــدد علـ شـ
 ت املسلحة على السكان احملليني؛اجلماعا

طالب القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا بـأن تتقيـد بـااللتزام         
الذي تعهدت به يف روما بوضع حد للـرتاع املسـلح والقيـام دون تـأخري     

 بتسوية مسألة عودة مقاتليها إىل رواندا.
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦١٦القــــرار   

ــودة ٥٢٤٣األمــن يف جلســته    متــوز/ ٢٩يف  املعق

 ٢٠٠٥يوليه 

ــة     ــالة مؤرخـ ــه  ٢٦يف رسـ ــة  ٢٠٠٥متوز/يوليـ موجهـ
رئيس الـس، أحـال رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار         إىل

. ويف هــذا التقريــر، )٣٣() تقريــر فريــق اخلــرباء ٢٠٠٤( ١٥٣٣
شـدد فريــق اخلــرباء علــى أمهيــة التعــاون فيمــا بــني دول منطقــة  

اكات أحكـــام حظـــر  الـــبحريات الكـــربى يف مكافحـــة انتـــه   
األســلحة. ولــئن أثــىن الفريــق علــى قيــام اللجنــة الثالثيــة وآليــة  
ــة املشــتركة بتحســني ســبل التواصــل فيمــا بــني     التحقــق الثنائي
احلكومات، أعرب عـن االعتقـاد بـأن حظـر األسـلحة يتطلـب       
آليــة مرنــة ودائمــة مــن أجــل تقاســم للمعلومــات ال لــبس فيــه   

ــدول علـــى ال     ــاون بـــني الـ ــراءات تعـ ــعيدين التعبـــوي  وإجـ صـ
والسياسي. وأوصى فريق اخلـرباء مبـا يلـي: اإلبقـاء علـى نظـام       
ــة؛ واعتمــاد     ــرة االنتخابي اجلــزاءات القــائم حــىت فيمــا بعــد الفت
الســـبل الكافيـــة لكـــي تقـــوم البعثـــة باالنتشـــار علـــى احلـــدود  

مطــارات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لــدعم هياكــل       ويف
عل ورصد اـال اجلـوي وأنشـطة    اجلمارك الوطنية القائمة بالف

املطـــارات؛ وضـــع نظـــم تتبـــع معـــززة خاصـــة جبميـــع املـــوارد  
الطبيعيــــة املهمــــة جلمهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة بتوجيــــه  

احلكومــة الــيت ينبغــي أن يطلــب إليهــا أن تقــدم تقــارير         مــن
__________ 

  )٣٣(  S/2005/436   ــالفقرة ــر عمــال ب ــدم هــذا التقري ــرار   ٢٢؛ قُ مــن الق
٢٠٠٥( ١٥٩٦(. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 458/1582 
 

اللجنة بشأن وضـع وتنفيـذ هـذه الـنظم؛ وتوجيـه حكومـة        إىل
ية لطلب إىل منظمة الطـريان املـدين   مجهورية الكونغو الدميقراط

الــدويل ملســاعدا يف إتاحــة اخلــربات التقنيــة الالزمــة لتحســني  
معــايري أمــن الطــريان الــوطين؛ وتقــدمي كــل مــن البنــك الــدويل   
ومنظمة الطريان املدين الدويل وغريمها من املنظمـات األخـرى   
املتعددة األطراف للمسـاعدة إىل احلكومـة االنتقاليـة مـن أجـل      

 طوير قدرة هيئة الطريان املدين التابعة هلا.ت

ــة    متوز/يوليـــــه  ٢٩املعقـــــودة يف  ٥٢٤٣ويف اجللســـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه الرســالة املــذكورة     ٢٠٠٥

أعاله، ودعا ممثل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل املشـاركة    
 يف املناقشة.

ــاه الــس إىل مشــروع       ــان) انتب ــرئيس (اليون ووجــه ال
ــر ــرار     )٣٤(ارقـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ ، اعتمـ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٦١٦
 الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

ــرر أن جيــدد العمــل، حــىت      ــه  ٣١ق بأحكــام  ٢٠٠٦متوز/يولي
)، وأعـــاد تأكيـــد  ٢٠٠٣( ١٤٩٣مـــن القـــرار   ٢٢إىل  ٢٠الفقـــرات 

 )؛٢٠٠٥( ١٥٩٦من القرار  ١٦إىل  ١٣و  ١٠و  ٦و  ٢لفقرات ا

طلــب إىل األمــني العــام أن يقــوم، يف غضــون ثالثــني يومــا،         
 كــــانون الثــــاين/ ٣١تنتــــهي يف  بإعــــادة إنشــــاء فريــــق اخلــــرباء لفتــــرة

أعضــاء فريــق  ، مســتعينا يف ذلــك بالدرايــة الــيت يتمتــع ــا  ٢٠٠٦ ينــاير
 )؛٢٠٠٥( ١٥٩٦اخلرباء املنشأ عمال بالقرار 

طلب إىل فريـق اخلـرباء أن يواصـل االضـطالع بواليتـه احملـددة         
علــى آخــر  ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٠يف إطــالع اللجنــة حبلــول  

التطــورات املتصــلة بأعمالــه، وأن يقــدم إىل الــس، عــن طريــق اللجنــة،  
، تقريـرا خطيـا عـن أمـور مـن بينـها       ٢٠٠٦كانون الثاين/ يناير  ١٠قبل 

__________ 

  )٣٤(  S/2005/493. 

مصـــادر التمويــل الـــيت تــوفر األمـــوال الالزمــة لالجتـــار     عــن  معلومــات 
 املشروع باألسلحة.  غري
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٢١القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٥٢٥٥األم ــول/ ٦املعق  أيل

 ٢٠٠٥سبتمرب 

أيلول/ســــبتمرب  ٦، املعقــــودة يف ٥٢٥٥يف اجللســــة   
ر ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه التقريــ ٢٠٠٥

اخلاص لألمـني العـام بشـأن االنتخابـات يف مجهوريـة الكونغـو       
ــة ــو    )٣٥(الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــل مجهوريــ ــس ممثــ ــا الــ . ودعــ

 الدميقراطية إىل املشاركة يف املناقشة.

ــروع       ــاه إىل مشــ ــبني) االنتبــ ــرئيس (الفلــ ــه الــ مث وجــ
ــرار ــرار     )٣٦(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ ، اعتمـ

رر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  )، الذي ق٢٠٠٥( ١٦٢١
 الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

ــم املتحـــدة يف     ــة األمـ ــة منظمـ ــوام بعثـ ــادة قـ ــة  أذن بزيـ مجهوريـ
ــه     ــا جمموع ــة مب ــو الدميقراطي ــا يصــل إىل     ٨٤١الكونغ ــردا، يشــملون م ف

فـردا،   ١٢٥مخس وحدات من الشرطة املشكلة تضم كل واحـدة منـها   
 جانب أفراد الشرطة اإلضافيني؛ إىل

طلب إىل األمني العام أن يتخـذ اإلجـراءات الضـرورية خلفـض       
ــراد أو   ــارا مــن    هــذه األعــداد اإلضــافية مــن األف ــوطن اعتب إعادــا إىل ال

 على أقصى تقدير؛ ٢٠٠٦متوز/يوليه   ١

أذن للبعثـــة بـــأن تقـــوم، وفقـــاً للتوصـــية ولواليتـــها احملـــددة يف   
)، وبتنسـيق وثيـق   ٢٠٠٤( ١٥٦٥(ج) من القرار  ٧(و) و  ٥الفقرتني 

إضــايف إىل اللجنــة    مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بتقــدمي دعــم      
 املستقلة لالنتخابات من أجل نقل املواد االنتخابية.

  
__________ 

  )٣٥(  S/2005/320  وAdd.1. 

  )٣٦(  S/2005/555. 
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٢٨القــــرار   

 أيلـول/  ٣٠املعقـودة يف   ٥٢٧٢األمن يف جلسته 

 ٢٠٠٥سبتمرب 

، قــــدم األمــــني العــــام ٢٠٠٥ل/ســــبتمرب أيلو ٢٦يف   
تقريــــره التاســــع عشــــر عــــن بعثــــة منظمــــة األمــــم املتحــــدة  

، الـذي قـال فيـه إنـه علـى      )٣٧(مجهورية الكونغو الدميقراطية يف
الرغم من حاالت التأخري النامجـة إىل حـد كـبري عـن املشـاكل      
اللوجسـتية، حتقــق تقــدم مشــجع حــىت ذلــك الوقــت يف عمليــة  

ــاخبني، وهــو  مــا شــكل خطــوة هامــة حنــو إجــراء    تســجيل الن
انتخابات دميقراطيـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. ورأى     
أنه من الضروري مبكان أن تقـوم احلكومـة االنتقاليـة والربملـان     
باعتماد التشريعات الالزمة، مبا فيها قـانون االنتخابـات، بأقـل    
قدر ممكن من التأخري حىت يتسىن تنظيم االنتخابـات يف موعـد   

. ويف ذلـك السـياق، عملـت    ٢٠٠٦ال يتجاوز حزيران/يونيـه  
البعثة على توسيع دورها الشـامل لنطـاق البلـد يف جمـال إمـداد      
ــن    ــريه مـ ــدعم اللوجســـيت وغـ ــتقلة بالـ ــة املسـ ــة االنتخابيـ اللجنـ
أشــكال الــدعم. والحــظ األمــني العــام أيضــاً أنــه كــان جيــري   

لوطنيـة  كبري من التقـدم يف جمـال تـدريب الشـرطة ا     إحراز قدر
الكونغولية اليت كانت ستتوىل تـوفري األمـن أثنـاء االنتخابـات.     
وإذ الحظ األمـني العـام أنـه يلـزم تعزيـز قـدرة البعثـة عسـكرياً         
للتصــــدي للتهديــــدات الــــيت تطرحهــــا اجلماعــــات املســــلحة 

كاتنغــــا واملســـــامهة يف إشـــــاعة أجـــــواء األمـــــن الالزمـــــة   يف
مــل يف أن ينظــر لالنتخابــات يف هــذه املقاطعــة، أعــرب عــن األ

جملس األمن على النحو الواجب يف توصيته الداعيـة إىل زيـادة   
ـــما قــدره    ــة ب ــدياً. وشــدد كــذلك   ٢ ٥٨٠قــوام قــوة البعث جن

أمهية احلكم الرشيد ورأى أنه ينبغـي للحكومـة االنتقاليـة     على
__________ 

  )٣٧(  S/2005/603ــالق، قُــــــــد ــال بــــــ ) ٢٠٠٤( ١٥٦٥رارين م عمــــــ
 .)٢٠٠٥( ١٥٩٢ و

أن تقـوم، يف األشــهر الــيت تبقــت مــن عمــر املرحلــة االنتقاليــة،  
الدولة يف مجيع أحناء البلـد وحتسـني   بالتركيز على بسط سلطة 

تقــدمي اخلــدمات األساســية إىل الســكان. وأشــار األمــني العــام   
ــة اإلنســانية املتواصــلة ”كــذلك إىل  ــد، وأكــد   “الكارث يف البل

ــة      مــن ــات املســلحة األجنبي ــزع ســالح اجلماع ــة ن ــد أمهي جدي
إقليم مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وتسـرحيها. وأفـاد بأنـه       يف

عــض التقــدم يف جمــال إصــالح القــوات املســلحة ودعــا  أحــرِز ب
الشركاء الدوليني إىل تقدمي املزيد من الدعم إلصـالح القطـاع   
ــتفتاء        ــراء االسـ ــرر إجـ ــن املقـ ــه مـ ــس بأنـ ــغ الـ ــين. وأبلـ األمـ

الدســـتور قبـــل انقضـــاء فتـــرة التمديـــد األوىل للمرحلـــة   علـــى
ن كانون األول/ديسمرب وأنـه يـرجح أن يكـو    ٣١االنتقالية يف 

الربملــان قــد صــوت حينئــذ علــى التمديــد الثــاين واألخــري هلــذه  
املرحلة لفترة ستة أشهر، ملنح اللجنة االنتخابية املستقلة فرصة 
تنظــيم االنتخابــات. ويف هــذا الســياق، أوصــى بتمديــد واليــة   

، ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١البعثــة لعــام آخــر، أي حــىت 
بعد املرحلـة االنتقاليـة    يشمل فترة ما قبل االنتخابات وفترة ما

 مباشرة اليت تعقب تنصيب احلكومة اجلديدة.

ــة    ــودة يف  ٥٢٧٢ويف اجللسـ ــبتمرب  ٣٠املعقـ أيلول/سـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

املـــذكور أعـــاله ودعـــا ممثـــل مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  
 املشاركة يف املناقشة.  إىل

 ،)٣٨(لبني) االنتباه إىل مشروع قـرار ووجه الرئيس (الف  
 ١٦٢٨اعتمــــد باإلمجــــاع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار     

)، الـــذي أورد فيـــه الـــس أن احلالـــة يف مجهوريـــة     ٢٠٠٥(
الكونغــو الدميقراطيــة ظلــت تشــكل ديــداً للســالم واألمــن       
الدوليني يف املنطقة، فقـرر، يف مجلـة أمـور ، متديـد واليـة بعثـة       

حــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة حــىت منظمــة األمــم املت
__________ 

  )٣٨(  S/2005/614. 
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ــوبر  ٣١ ــرين األول/أكتـ ــوارد يف ٢٠٠٥تشـ ــو الـ  ، علـــى النحـ

ــرارات   ١٥٩٦) و ٢٠٠٥( ١٥٩٢) و ٢٠٠٤( ١٥٦٥القــــ

)، املتخـــــذة مبوجـــــب الفصـــــل  ٢٠٠٥( ١٦٢١) و ٢٠٠٥(
 السابع من ميثاق األمم املتحدة؛ وإبقاء املسألة قيد نظره.

  
جملـــس األمـــن  بيـــان صـــادر عـــن الـــرئيس يف جلســـة   

تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ٤املعقـــــــودة يف  ٥٢٧٥

٢٠٠٥ 

ـــة    ـــودة يف ٥٢٧٥يف اجللسـ ــرين األ ٤، املعقـ  /ولتشـ

، الــيت دعــي ممــثال أوغنــدا ومجهوريــة الكونغــو  ٢٠٠٥أكتــوبر 
ــرئيس     ــه الــ ــا، وجــ ــاركة فيهــ ــدا إىل املشــ ــة وروانــ الدميقراطيــ

ـــ    ــني الع ــر لألمـ ــع عشـ ــر التاسـ ــاه إىل التقريـ ــا) االنتبـ ام (رومانيـ
بعثــــة منظمــــة األمــــم املتحــــدة يف مجهوريــــة الكونغــــو   عــــن

ــة ــاين/أكتوبر   ٣وإىل رســالة مؤرخــة   )٣٩(الدميقراطي تشــرين الث
ــة     ٢٠٠٥ ــل مجهوري ــيس جملــس األمــن مــن ممث موجهــة إىل رئ

 .)٤٠(الكونغو الدميقراطية

. ويف مجلــة مــا )٤١(وأدىل الــرئيس ببيــان باســم الــس   
 أورده الس يف البيان أنه:

عـــن قلقـــه إزاء وجـــود مجاعـــات مســـلحة أجنبيـــة يف   أعـــرب  
 ؛مجهورية الكونغو الدميقراطية

__________ 

  )٣٩(  S/2005/603. 

  )٤٠(  S/2005/620     لت هذه الرسـالة احتجاجـاً علـى املالحظـات؛ أُرس
اليت أدىل ا رئـيس أوغنـدا والـيت مفادهـا أن اجلـيش األوغنـدي       

طيـــــة  ســـــيجتاز احلـــــدود مـــــع مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقرا    
كونغـو الدميقراطيـة وبعثـة منظمـة     حكومة مجهوريـة ال  تقم مل إذا

األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، يف غضــون      
 .شهرين، برتع سالح متمردي جيش الرب للمقاومة

  )٤١(  S/PRST/2005/46. 

 ٢٠٠٥أيلول/ســـبتمرب  ١٦رحـــب بـــالقرار الـــذي اختذتـــه يف   
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وأوغنــدا وروانــدا وبورونــدي، متصــرفة   

ـــ  ــة الثالثيـــ ــار اللجنــــ ــد   يف إطــــ ــد، بتحديــــ ــد واحــــ ــتركة زائــــ ة املشــــ
ــبتمرب  ٣٠ ــ ٢٠٠٥أيلول/سـ ــة   موعـ ــوات الدميقراطيـ ــام القـ ــاً لقيـ داً ائيـ

واجهت تدابري ترمـي إىل محلـها علـى     لتحرير رواندا برتع سالحها وإال
 ؛القيام بذلك

طالب القوات الدميقراطية لتحرير رواندا بالقيام طواعيـة بـرتع     
 تأخري أو شروط مسبقة؛  سالح أفرادها وإعادم إىل رواندا دون أي

ميقراطيـة لتحريـر روانـدا الكامـل مـع      طالب بتعاون القوات الد  
فيمـا يتعلـق بإلقــاء    سـيما  احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا يف أروشـا، ال     

 يزالون طلقاء وترحيلهم؛ القبض على املتهمني الذين ال

الحـــظ مــــع القلـــق توغــــل أفــــراد جـــيش الــــرب للمقاومــــة      
ــاعتزام القــوات املســلحة      يف ــة، ورحــب ب ــة الكونغــو الدميقراطي  مجهوري

بعثـة منظمـة األمـم     الكونغولية نـزع أسـلحة هـذه اجلماعـة بالتعـاون مـع      
 املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وطبقا لواليتها؛

أهاب بكافة اجلماعات املسـلحة يف منطقـة الـبحريات الكـربى       
يف أفريقيــا أن تعمــل دون تــأخري علــى إلقــاء أســلحتها واالنضــمام إىل       

 اجلارية يف املنطقة. عمليات االنتقال السياسي
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٣٥القــــرار   

تشـرين   ٢٨املعقـودة يف   ٥٢٩٦األمن يف جلسته 

 ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

 تشـــرين األول/ ٢٨، املعقــودة يف  ٥٢٩٦يف اجللســة    

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه مــرة أخــرى ٢٠٠٥أكتــوبر 
ــة       ــة منظم ــن بعث ــام ع ــني الع ــر التاســع عشــر لألم ــم  التقري األم

 .)٤٢(املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
__________ 

  )٤٢(  S/2005/603. 
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ووجــــه الــــرئيس (رومانيــــا) االنتبــــاه إىل مشــــروع       
ــرار ــرار     )٤٣(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ ، اعتمـ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٥٣٥
 الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

واليــة بعثـــة منظمــة األمـــم املتحــدة يف مجهوريـــة     قــرر متديـــد   
 ؛٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٣٠الكونغو الدميقراطية حىت 

 فرد؛ ٣٠٠أذن بزيادة يف القوام العسكري للبعثة قدرها   

طلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ اخلطـوات الضـرورية خلفــض         
ــراد أو   ــارا مــن   هــذه األعــداد اإلضــافية مــن األف ــوطن اعتب  إعادــا إىل ال

ــه  ١ ــدم إىل الــس     ٢٠٠٦متوز/يولي قبــل  علــى أقصــى تقــدير، وأن يق
 تقريراً عن التقييم الذي سيجرى هلذا الغرض؛ ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ١

أهــاب باملؤسســات االنتقاليــة ومجيــع األطــراف الكونغوليــة أن   
تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية، وأن تضمن التقيـد الصـارم   

 قتراع الذي وضعته اللجنة االنتخابية املستقلة؛باجلدول الزمين لال

طنيــــة واالنتقـــــال إىل إصـــــالح  دعــــا حكومـــــة الوحـــــدة الو   
 األمين؛  القطاع

ــوة يف       ــدمي  أهــاب باجلهــات املاحنــة أن تواصــل االخنــراط بق تق
املساعدة الضرورية إلدماج وتدريب وجتهيز القـوات املسـلحة والشـرطة    

 ية؛الوطنية جلمهورية الكونغو الدميقراط

ــدمي املســاعدة،        ــة مواصــلة إســداء املشــورة وتق ــب إىل البعث طل
وكــذلك تقــدمي الــدعم الضــروري، لضــمان فعاليــة متابعــة االجتمــاع        

بني هيئـة الرئاسـة واللجنـة الدوليـة      ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١املعقود يف 
لـدعم العمليــة االنتقاليـة، مــن أجـل تعزيــز دعـم أســاليب احلكـم الرشــيد      

 ادية الشفافة؛واإلدارة االقتص

 قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

__________ 

  )٤٣(  S/2005/665. 

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٤٩القــــرار   

األمــــن والبيــــان الــــذي أدىل بــــه رئــــيس الــــس  

 كانون األول/ ٢١املعقودة يف  ٥٣٤٠اجللسة   يف

 ٢٠٠٥ديسمرب 

 كــانون األول/ ٢١، املعقـــودة يف ٥٣٤٠يف اجللســـة   

مجهورية الكونغو الدميقراطيـة  ، اليت دعي ممثل ٢٠٠٥ديسمرب 
ــاه     ــرئيس (اململكــة املتحــدة) االنتب إىل املشــاركة فيهــا، وجــه ال

، اعتمـد باإلمجـاع ودون مناقشـة بوصـفه     )٤٤(مشروع قرار إىل
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً      ٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار 

ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مجلـــة   مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن 
 :منها  أمور

ألحكـــــام الـــــواردة يف الفقـــــرات يشـــــمل تطبيـــــق ا قـــــرر أن  
)، يف فتــــرة تنتــــهي يف ٢٠٠٥( ١٥٩٦مــــن القــــرار  ١٦إىل  ١٣ مــــن
تقـرره اللجنـة    ، األفراد التايل وصفهم، حسب ما٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١

ــرار   ــب القــ ــأة مبوجــ ــيون   ): (أ)٢٠٠٤( ١٥٣٣املنشــ ــادة السياســ القــ
مجهوريــــة والعســــكريون للجماعــــات املســــلحة األجنبيــــة النشــــطة يف  

القـادة السياسـيون والعسـكريون للمليشـيات      الكونغو الدميقراطية؛ (ب)
 الكونغولية اليت تتلقى دعما من خارج مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

قرر أال تنطبـق التـدابري املفروضـة الـواردة أعـاله، باإلضـافة إىل         
 )، إذا٢٠٠٥( ١٥٩٦مـن القـرار    ١٣التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة   

أذنت اللجنة مسبقاً، وعلى أساس كل حالـة علـى حـدة، بعبـور األفـراد      
ــون جنســيتها، أو املشــاركني يف      ــيت حيمل ــة ال ــدين إىل أراضــي الدول العائ
اجلهود املبذولة لتقدمي املسؤولني عن انتهاكات جسـيمة لقـانون حقـوق    

 اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل إىل العدالة؛

مـن   ١٨ لجنة املنصوص عليها يف الفقـرة قرر أن تشمل مهام ال  
 ) األحكام الواردة أعاله؛٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 

__________ 

  )٤٤(  S/2005/810. 
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طلب إىل األمني العام وإىل فريق اخلرباء املنشـأ مبوجـب القـرار      
) أن يقومـــا مبســـاعدة اللجنـــة يف حتديـــد أمســـاء القـــادة  ٢٠٠٤( ١٥٣٣

 املشار إليهم أعاله؛

مــن القــرار يف  ٥إىل  ٢قــرر أن يبــدأ ســريان أحكــام الفقــرات   
ــاير   ١٥ ــانون الثاين/ين ــس بــأن      ٢٠٠٦ك ــام ال ــني الع ــا مل يبلــغ األم م

عملية نـزع سالح اجلماعات األجنبية املسـلحة وامليليشـيات الكونغوليـة    
 النشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد شارفت على االنتهاء؛

ــه  ٣١قــرر أن يقــوم، يف موعــد ال يتجــاوز     ، ٢٠٠٦متوز/يولي
حـرز مـن تقـدم    مـا ي  ضـوء  تعراض التدابري املنصوص عليها أعاله، يفباس

مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وال سـيما     يف عملية السالم واالنتقال يف
 فيما يتعلق بنـزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية.

، ويف مجلـة  )٤٥(وأدىل الرئيس أيضا ببيان باسـم الـس    
 ما أورده الس يف البيان أنه:

ــاح         ــة لنجـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــعب مجهوريـ ــى شـ ــىن علـ أثـ
 ؛االستفتاء بشأن مشروع الدستور

جماـة   أشاد بعمل اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة الـيت متكنـت مـن        
ــه     ــدعم لوجيســيت مشــهود ال ســابق ل ــة   هــذا التحــدي، ب ــه بعث ــدا ب أم

ــة ــة الكون  منظمـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــاعدة  األمـ ــة ومبسـ ــو الدميقراطيـ غـ
 الدويل؛  تمعا

أشار إىل تأييده إلجـراء االنتخابـات يف الشـهور املقبلـة، وهـي        
ـــ  ــرة االنتقاليــــــة يف  انتخابــــــات ينبغــــــي أن جتــــــرى قبـــ ــة الفتــــ ل ايــــ

 ؛٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٣٠

حث حكومـة الوحـدة الوطنيـة واالنتقـال علـى تلبيـة تطلعـات          
ــن    ــذل قصــارى جهودهــا م ــويل وب ــة إجــراء   أجــل الشــعب الكونغ كفال

قتراعات املقبلة وفقا للجدول الـزمين الـذي حددتـه اللجنـة االنتخابيـة      اال
 املستقلة.

  
__________ 

  )٤٥(  S/PRST/2005/66. 

ــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن          بي

 ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٥املعقودة يف  ٥٣٥٦

كــــــــانون  ٢٥، املعقــــــــودة يف ٥٣٥٦يف اجللســــــــة   
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو  ٢٠٠٦الثاين/ينــــاير 

طية إىل املشـاركة فيهـا، أدىل الـرئيس (مجهوريـة ترتانيـا      الدميقرا
. ويف مجلــة مــا أورده الــس )٤٦(املتحــدة) ببيــان باســم الــس

 يف البيان أنه:

أدان أشـد اإلدانـة اهلجـوم الـذي وقــع علـى مفـرزة تابعـة لبعثــة          
كـانون   ٢٣منظمـة األمــم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف    

يف منتزه غارامبـا الـوطين، وأسـفر عـن مصـرع مثانيـة        ٢٠٠٦ر الثاين/يناي
 من حفظة السالم الغواتيماليني وإصابة مخسة آخرين جبروح بليغة؛

 اعترب هذا االعتداء آمثا وغري مقبول؛  

أهاب حبكومة الوحدة الوطنية واالنتقال أن تتخـذ فـورا كافـة      
  العدالة؛التدابري الالزمة لتقدمي املسؤولني عن هذا اهلجوم إىل

أدان أيضــــاً أشــــد اإلدانــــة مــــا قامــــت بــــه مــــؤخراً عناصــــر     
ــرى يف منطقـــة روتشــورو مبحافظــة      مــن ــى ق املتمــردين مــن اســتيالء عل

 كيفو الشمالية؛

  أكد على أمهية عدم التشويش على العملية االنتخابية.  
  

ــرار  ــن يف   ٢٠٠٦( ١٦٥٤القـ ــس األمـ ــذه جملـ ــذي اختـ ) الـ

 نون الثـــــــاين/ كـــــــا  ٣١املعقـــــــودة يف   ٥٣٦٠جلســـــــته  

  ٢٠٠٦ يناير

 كــانون الثــاين/  ٣١، املعقــودة يف ٥٣٦٠يف اجللســة   

، الــيت دعــي ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ٢٠٠٦ينــاير 
إىل املشــاركة فيهــا، وجــه الــرئيس (مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة)   

، اعتمـد باإلمجـاع ودون مناقشـة    )٤٧(االنتباه إىل مشـروع قـرار  
__________ 

  )٤٦(  S/PRST/2006/4. 

  )٤٧(  S/2006/56.  
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ــرار    ــرار القـ ــى غـ ــه   ٢٠٠٦( ١٦٥٤علـ ــرر مبوجبـ ــذي قـ )، الـ
ــة   الــس، متصــرفاً مبوجــب الف  ــاق، مجل صــل الســابع مــن امليث

  منها:  أمور

طلب إىل األمني العام أن يعيد إنشاء فريـق اخلـرباء املشـار إليـه       
مـــن القـــرار  ٢١) والفقــرة  ٢٠٠٤( ١٥٣٣مـــن القـــرار  ١٠يف الفقــرة  

ــ ٣١ولفتـــرة تنتـــهي يف  )، خـــالل ثالثـــني يومـــا٢٠٠٥ً( ١٥٩٦  وز/متـ
  ؛٢٠٠٦  يوليه

   طلـع اللجنـة علـى آخـر التطـورات      طلب إىل فريق اخلـرباء أن ي
، وأن يقـــدم تقريـــراً ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ١٠املتصـــلة بأعمالـــه حبلـــول 

  ؛٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠خطياً إىل الس عن طريق اللجنة، قبل 

  املسألة قيد نظره. يبققرر أن ي  
  

األمـن   الذي اختذه جملس )٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   

ــته ــودة يف ٥٤٠٨ يف جلســــ ــان/ ١٠ املعقــــ  نيســــ

  ٢٠٠٦  أبريل

نيســــان/أبريل  ١٠، املعقــــودة يف ٥٤٠٨يف اجللســــة   
ــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل      ٢٠٠٦ ــيت دعــي ممثــل مجهوري ، ال

املشاركة فيها، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة    
موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس  ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٣٠
ويف تلك الرسالة، قال األمني العام إنـه يعتـزم نقـل    )٤٨(لسا .

أفراد عسكريني وموارد من عملية األمم املتحدة يف بورونـدي  
إىل بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

ــا أذن بـــذلك   ــاً، كمـ ــرار  مؤقتـ الـــس مـــن قبـــل مبوجـــب القـ
 كــانون األول/ ٣١)، لفتــرة أوليــة تنتــهي يف ٢٠٠٥( ١٦٥٠

ــن    ٢٠٠٦ديســمرب  ــة الوســطى م ــة يف املنطق . وســتعمل الكتيب
ــة، وستضــطلع      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا يف مجهوري ــيم كاتنغ إقل
بالوالية اليت أناطهـا الـس إىل بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف      

__________ 

  )٤٨(  S/2006/206.  

ــراره     ـــي ق ــة ف ــو الدميقراطي ــة الكونغ ) ٢٠٠٠( ١٢٩١مجهوري
ــؤرخ  ــة   ومج ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ٢٤امل ــرارات الالحق ــع الق ي

ذات الصلة باملوضوع. وسيتــم إرسـال املراقبيــن العسكريـيــن     
يف أفرقة إىل منـاطق خمتلفـة مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       
ــة خــالل      ــراقبني العســكريني املطلوب ــدرة امل ـــادة ق يف ســياق زي

  العملية االنتخابية.

 ،)٤٩(ووجه الرئيس (الصني) االنتباه إىل مشروع قـرار   
 ١٦٦٩اعتمــــد باإلمجــــاع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار     

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب الفصـل   ٢٠٠٦(
  السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

قرر أن يأذن لألمني العام بأن ينقل مؤقتاً، على أقصـى تقـدير،     
مراقبـاً عسـكرياً مـن     ٥٠كتيبة مشاة ومستشفى عسكريا وعدداً أقصـاه  

ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف     عم ــدي إىل بعث ــة األمــم املتحــدة يف بورون لي
، وذلـك وفقـاً   ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١مجهورية الكونغو الدميقراطية، حـىت  

ــد هــذا اإلذن وفقــاً   ٢٠٠٥( ١٦٥٠للقــرار  ــة لتجدي )، ومــع وجــود الني
يتعلــق   مــا  للمقــررات الــيت قــد يتخــذها جملــس األمــن يف املســتقبل يف      

مليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي وبعثـة منظمـة األمـم        بتجديد والييت ع
  املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

  املسألة قيد نظره الفعلي. يبققرر أن ي  
  

الذي اختذه جملس األمـن   )٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   

ــته ــودة يفامل ٥٤٢١ يف جلســــ ــان/ ٢٥ عقــــ  نيســــ

  ٢٠٠٦  أبريل

ــة    ــودة يف  ،٥٤٢١يف اجللســـــ ــان/ ٢٥املعقـــــ  نيســـــ

لس يف جدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة    ا، أدرج ٢٠٠٦ أبريل
موجهة مـن األمـني العـام إىل رئـيس      ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢

. وأبلـغ األمـني العــام الـس بواسـطة تلـك الرســالة      )٥٠(الـس 
__________ 

  )٤٩(  S/2006/224.  

  )٥٠(  S/2006/219.  
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بأنـه يف حــني أجــري اســتفتاء علــى مشــروع دســتور مجهوريــة  
 كـــــانون األول/  ١٩و  ١٨يـــــومي الكونغـــــو الدميقراطيـــــة  

سجلت خالله مشاكل أمنية تكـاد ال تـذكر،    ٢٠٠٥ مربديس
ــات      ــل االنتخاب ــن أن تقــع قب ــة م ــم املتحــدة متخوف ظلــت األم
املقبلـــة أو أثناءهـــا أو بعـــدها أعمـــال عنـــف لـــن تقـــوى علـــى 
احتوائهـــا ال القــــوات التابعـــة للبعثــــة وال القـــوات املســــلحة    
جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة. واسـتجابة لطلـب مـن وكيـل       

مــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم، وافــق االحتــاد األورويب األ
بصـدور   على تقدمي الدعم للبعثة خالل فترة االنتخابات، رهناً

تفويض مـن جملـس األمـن مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق         
. ورأى أن نشر قوة من هـذا القبيـل سـيكون    )٥١(األمم املتحدة

لــدويل ملســاعدة إســهاماً هامــاً يف اجلهــود الــيت يبــذهلا اتمــع ا  
حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى إجـراء انتخابـات      

  ناجحة يف ظروف آمنة بالبلد.

ــاه إىل رســالة مؤرخــة       ــرئيس (الصــني) االنتب ووجــه ال
موجهــة إىل رئــيس الــس مــن ممثــل   ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٣٠

مجهورية الكونغو الدميقراطية، حييل فيها بياناً يفيد بأن الـس  
لدفاع يف بـالده قـد أوصـى بتأييـد املبـادرة الراميـة إىل       ل األعلى

إنشــاء قــوة تابعــة لالحتــاد األورويب لتعزيــز آليــة تــأمني العمليــة  
  .)٥٢(االنتخابية

ــا     ــل فرنسـ ــاه   وأدىل ممثـ ــرئيس االنتبـ ــه الـ ــان. ووجـ ببيـ
ــرار إىل ــرار  ، اع)٥٣(مشــــروع قــ ــفه القــ ــاع بوصــ ــد باإلمجــ تمــ

، متصرفاً مبوجـب  )، الذي قرر مبوجبه الس٢٠٠٦( ١٦٧١
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

__________ 

  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٥١(  

  )٥٢(  S/2006/203.  

  )٥٣(  S/2006/253.  

ــو      ــة الكونغــ ــاد األورويب يف مجهوريــ ــوة االحتــ ـــر قــ أذن بـنـشــ
الدميقراطيــة ملــدة تنتــهي بعــد أربعــة أشــهر مــن تــاريخ إجــراء أول جولــة   

  لالنتخابات الرئاسية والتشريعية؛

اله، أعـ  ٢قرر أال يتجـاوز إذن نشـر القـوة املـذكور يف الفقـرة        
مدة والية بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        

ــيكون بعــد    ــه س ــبتمرب  ٣٠وأن ــد واليــة    ٢٠٠٦أيلول/س مرهونــاً بتمدي
  البعثة؛

أكد أن قوة االحتاد األورويب يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة    
نشـر عناصـر   لديها اإلذن بأن تتخذ فوراً مجيع التدابري املناسـبة، مبـا فيهـا    

ــة طاقتـــها    ــة، مـــن أجـــل تعبئـ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ متقدمـــة يف مجهوريـ
  التشغيلية الكاملة.

ورحب ممثل فرنسا باعتماد القـرار معتـرباً ذلـك مبثابـة       
دليـــل علـــى التـــزام اتمـــع الـــدويل، ال ســـيما األمـــم املتحـــدة 
واالحتــــاد األورويب، بعمليــــة الســــالم يف مجهوريــــة الكونغــــو 

. وســتكون قــوة االحتــاد األورويب عنصــراً هامــاً يف  الدميقراطيــة
ضـــمان إجـــراء االنتخابــــات الـــيت مــــن املقـــرر إجراؤهــــا يف     
حزيران/يونيه بسالسة. وأشـار كـذلك إىل أنـه لـن يكـون مـن       
الضـروري اختـاذ قـرار آخـر لتجديــد واليـة القـوة عنـدما يقــرر        

أيلول/سبتمرب، متديد والية بعثـة منظمـة األمـم     ٣٠الس، يف 
ملتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وهـو تفسـري وفـده        ا

للحكـــم الـــوارد يف القـــرار، يشـــاطره معـــه أعضـــاء الـــس       
  .)٥٤(اآلخرون

  
__________ 

  )٥٤(  S/PV.5421 ٢، الصفحة.  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٩٣القرار   

ــته ــودة يفامل ٥٤٨٠ يف جلســـ ــران/ ٣٠ عقـــ  حزيـــ

  ٢٠٠٦  يونيه

، قــــدم األمــــني العــــام ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه  ١٣يف   
احلـادي والعشـرين عــن بعثـة منظمـة األمـم املتحــدة يف      تقريـره  

، أعــرب فيــه عــن امتنانــه     )٥٥(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   
للمجتمع الدويل ملا قدمـه مـن دعـم سياسـي ومـايل ولوجسـيت       
كــبري للعمليــة االنتخابيــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف  

الشــهور إطــار التحضــري لالنتخابــات التارخييــة الــيت ســتعقد يف  
أن تــوفر االنتخابــات ونتائجهــا   ضــرورة املقبلــة. وشــدد علــى 

فرصة ملواصلة عملية احلوار الوطين، وتوطيـد السـالم، والسـري    
حنــو حتقيــق وحــدة البلــد واســتقراره يف األجــل الطويــل.   قــدماً

ــن أو ــة وشــركا أعل ــيت   ؤن البعث ــود ال ــم اجله ها سيواصــلون دع
ت ورحــب بشــدة تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل تــأمني االنتخابــا  

قرار االحتاد األورويب مساعدة األمم املتحدة يف هذا املسـعى.  ب
وذكر أنه على الرغم من إحراز قـدر مـن التقـدم، فـإن الوضـع      

يف إيتوري ويف مقاطعيت كيفـو   السياسي واألمين ال يزال دقيقاً
ــا. وكات ــهاكات حقــوق اإلنســان   وجــه وإذنغ ــاه إىل انت ، االنتب
لى التعجيـل بإقامـة اجلـيش وقـوة     عة السلطات الكونغولي حث

الشــرطة علــى عمــاد مــن اإلصــالح، وكفالــة اإلســراع بتقــدمي  
املســـؤولني عـــن ارتكـــاب انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان إىل      
ــع باالســتقالل واملصــداقية.    ــدى نظــام قضــائي يتمت  احملاكمــة ل

الحظ أنـه يف  و. السائد وضع اإلنساينلأعرب عن أسفه ل كما
املشـــاركة املســـتمرة   ســـتكون  ،فتـــرة مـــا بعـــد االنتخابـــات   

ــة      ــة ذات أمهي ــد املتابع ــات توحي ــدويل وإنشــاء آلي ــع ال للمجتم
ضـع خطـة   واحلكومة اجلديدة  على نسيكويف رأيه، وحامسة. 

__________ 

  )٥٥(  S/2006/390   ــالقرارين ــال بـــــ ــدم عمـــــ ) ٢٠٠٤( ١٥٦٥، املقـــــ
  ).٢٠٠٥( ١٦٣٥ و

عمل وطنية، تتضمن مؤشرات للقياس وبـرامج منسـقة للـدعم    
ــداف      ــق األهـ ــه إىل حتقيـ ــة واملوجـ ــات املاحنـ ــن اجلهـ ــدم مـ املقـ

احلد من الفقـر، وخطـة عمـل األمـم     الرئيسية، مثل استراتيجية 
ــه   رب، أعــاًتامــخواملتحــدة، وإصــالح قطــاع األمــن.    عــن نيت

الـس بشـأن الـدور الـذي ستضـطلع بـه        إىل تقدمي مقترحـات 
  النتخابات الرئاسية.ا من البعثة فيما بعد اجلولة الثانية احملتملة

ــاجليف و   حزيـــــران/  ٣٠املعقـــــودة يف  ،٥٤٨٠ ةلســـ
لــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ا، أدرج ٢٠٠٦ يونيــه

ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      االعام املذكور أعاله ودع
  ملشاركة يف املناقشة. اىلإ

ــد و   ــرئيس (الــ ــه الــ ــروع  اوجــ ــاه إىل مشــ منرك) االنتبــ
ــرار ــرار     اعت ،)٥٦(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ مـ

وجـب  )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مب٢٠٠٦( ١٦٩٣
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

ــىت     ــدد حـ ــرر أن ميـ ــبتمرب  ٣٠قـ ــادة  ٢٠٠٦أيلول/سـ ــرة زيـ فتـ
القـوام العسـكري وقــوام الشـرطة املدنيـة لبعثــة منظمـة األمـم املتحــدة يف       

) ٢٠٠٥( ١٦٢١مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، الـيت أذن ـا القـراران      
  )؛٢٠٠٥( ١٦٣٥و 

ــني العــ     ــب إىل األم ــض   طل ــدابري الضــرورية خلف ام أن يتخــذ الت
ــراد أ   ــول   هــذه األعــداد اإلضــافية مــن األف ــل حل ــوطن قب و إعادــا إىل ال

  ؛٢٠٠٦أيلول/سبتمرب   ٣٠

ــع عــن التحــريض    اهــأ   ــة أن متتن ــع األطــراف الكونغولي ب جبمي
  على الكراهية والعنف.
__________ 

  )٥٦(  S/2006/457.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 466/1582 
 

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار   

متــــــــوز/  ٣١ عقــــــــودة يفامل ٥٥٠٢ يف جلســــــــته

  ٢٠٠٦  يوليه

 ٢٠٠٦متوز/يوليــــه  ١٨رســــالة مؤرخــــة   بواســــطة  

إىل رئيس الـس، أحـال رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال       موجهة 
ــالقرار  ــق ٢٠٠٤( ١٥٣٣بـــ ــر فريـــ ــرباء) تقريـــ يف و .)٥٧(اخلـــ
إىل أن االجتــار باألسـلحة والــذخائر   الفريـق  راشــأ وإذ التقريـر، 

لعمليـة السـالم،    اًحقيقيـ  على الصـعيد الـداخلي يشـكل ديـداً    
ــع األســلحة املوجــودة حبــوزة      ــأن ختضــع مجي واصــل توصــيته ب
ــات      ــا لعمليـ ــوردة إليهـ ــة أو املـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ

أنــه  الفريـق أيضـاً   وأوضـح تسـجيل ووضـع عالمـات مسـتقلة.     
على الرغم من إدراج بعض أفراد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر    

ــزاءات امل  ــع للجـ ــة ختضـ ــفر،  روانـــدا يف قائمـ ــر السـ ــة وحظـ اليـ
ــيكون مــن املفيــد لــو أُدرجــت املنظمــات التابعــة للقــوات        س
الدميقراطية لتحرير رواندا يف القائمة بوصفها كيانـات تسـري   
عليها اجلزاءات، ولو كـان االنتمـاء إىل هـذه املنظمـات يـؤدي      

قـدم  وإىل فرض جـزاءات ماليـة وحظـر سـفر بصـورة تلقائيـة.       
ات اليت دف إىل منع اسـتخدام  عددا من التوصي الفريق أيضاً

ــذخرية.      ــل غــري املشــروع لألســلحة وال ــدين يف النق الطــريان امل
بـــني االســـتغالل غـــري  الرابطـــة بعـــني االعتبـــار الصـــلة اًأخـــذو

املشروع للموارد الطبيعية ومتويـل انتـهاكات حظـر األسـلحة،     
ملـدة سـنة واحـدة، أن مجيـع      ،أوصى الفريـق بـأن يعلـن الـس    

اف واالســتغالل والتجــارة غــري القانونيــة يف  أنشــطة االستكشــ
املــــوارد الطبيعيــــة جلمهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، عمــــل  

ــه   ــرض جــزاءات علي ــك و ،يســتوجب ف ــة  ذل ملســاعدة احلكوم
ــتقرار وتشــجيع اســتغالل       ــدة يف ســعيها إىل فــرض االس اجلدي

__________ 

  )٥٧(  S/2006/525م التقرــد ــالفقرة  ؛ وقــ ــال بــ ــر عمــ ــرار   ٢يــ ــن القــ مــ
٢٠٠٥(  ١٦٣٥.(  

ــة.    ــورة قانونيـ ــا بصـ ــة وجتارـ ــوارد الطبيعيـ ــق   يفواملـ ــا يتعلـ مـ
اهلجــرة، كــرر الفريــق توصــياته الســابقة  ات حركــباجلمــارك و

بشأن تعزيز الرقابة على احلدود وتشجيع اجلهات املاحنـة علـى   
  تعزيز قدرات اجلمارك وخدمات اهلجرة.

متــــــــوز/  ٣١املعقــــــــودة يف  ،٥٥٠٢ ةلســــــــاجليف و  
ــه ــق    ا، أدرج ٢٠٠٦ يولي ــر فري ــه تقري ــس يف جــدول أعمال ل

  اخلرباء املذكور أعاله.

 ا) االنتباه إىل تقرير فريق اخلـرباء وجه الرئيس (فرنسو  
ــذي ــل الـ ــطة أُحيـ ــالة بواسـ ــمؤ رسـ ــاين/   ٢٦ ةرخـ ــانون الثـ كـ
ــاير ــن رئــيس اللجنــة     موجهــة  ٢٠٠٦ ين ــيس الــس م إىل رئ

ــالقرار   ــر األمــني  و؛ )٥٨( )٢٠٠٤( ١٥٣٣املنشــأة عمــال ب تقري
اع املســـلح يف مجهوريـــة الكونغـــو رتالعـــام عـــن األطفـــال والـــ 

العمليـة االنتخابيـة يف    نلـس عـ  ابعثة ؛ وتقرير )٥٩(الدميقراطية
  .)٦٠(مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــاه و   ــرئيس االنتب ــرار  أيضــاً وجــه ال  ،)٦١(إىل مشــروع ق
ع ودون مناقشــــــــة بوصــــــــفه القــــــــرار مــــــــد باإلمجــــــــااعت

__________ 

  )٥٨(  S/2006/53    ــن ــدد مـ ــذا بعـ ــره هـ ــرباء يف تقريـ ــق اخلـ ــدم فريـ . وتقـ
التوصيات ذات صلة بتهريب األسلحة واملسائل املتعلقـة باالجتـار   
ا؛ واجلمارك وحركـات اهلجـرة؛ والتصـدي لتمويـل انتـهاكات      

  حظر توريد األسلحة؛ والطريان املدين.

  )٥٩(  S/2006/389      ــذي تقـــدم فيـــه األمـــني العـــام مبجموعـــة مـــن ، الـ
ــة األطفــال        ــراءات معــززة حلماي التوصــيات مــن أجــل اختــاذ إج

  املتضررين من احلرب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

  )٦٠(  S/2006/434     ــيات تتعلــــق ــه البعثــــة توصــ ــذي تقــــدمت فيــ ، الــ
ــف     ــة، والعنـ ــن، واحلوكمـ ــاع األمـ ــالح قطـ ــات، وإصـ باالنتخابـ

ووالية بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو    اجلنسي، 
  الدميقراطية.

  )٦١(  S/2006/585.  
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)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٦٩٨
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

بأحكــام   ٢٠٠٧متوز/يوليــه   ٣١جيــدد العمــل حــىت     قــرر أن   
، بصــــيغتها )٢٠٠٣( ١٤٩٣مــــن القــــرار  ٢٢إىل  ٢٠الفقــــرات مــــن 

والفقـرة  ) ٢٠٠٥( ١٥٩٦من القـرار   ١املعدلة واملوسعة مبوجب الفقرة 
  )؛٢٠٠٥( ١٦٤٩من القرار  ٢

طلـــب إىل األمـــني العـــام أن يتخـــذ التـــدابري اإلداريـــة الالزمـــة    
ــة   ــا ميكـــن بغيـ ــرة تنتـــهي يف   متديـــد واليـــةبأســـرع مـ فريـــق اخلـــرباء لفتـ

  ؛٢٠٠٧متوز/يوليه   ٣١

طلــب الفريــق مــن اخلــرباء أن يواصــل االضــطالع بواليتــه وأن   
كــانون  ٢٠حبلــول  خطيــاً يقــدم إىل الــس، عــن طريــق اللجنــة، تقريــراً

  ؛٢٠٠٧متوز/يوليه   ١٠آخر قبل  ، وتقريرا٢٠٠٦ًاألول/ديسمرب 

درج يف تقريـره توصـيات أخــرى   يــفريـق اخلـرباء أن    إىل طلـب   
والفعالــة الـــيت ميكـــن أن يفرضــها الـــس ملنـــع    بشــأن التـــدابري املمكنـــة 

الـــيت تســـتخدم يف متويـــل  االســـتغالل غـــري املشـــروع للمـــوارد الطبيعيـــة
اجلماعات املسلحة واملليشيات يف اجلزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو     

  الدميقراطية؛

فريــق اخلــرباء مــن أداء املهــام طلــب إىل األمــني العــام أن ميكــن   
املبينــة يف الفقــرة الســابقة دون اإلخــالل بتنفيــذ املهــام األخــرى املوكلــة    

  إليه، عن طريق تزويده باملوارد اإلضافية الالزمة؛

ــهي يف       ــرة تنتـ ــري، لفتـ ــرر أن تسـ ، ٢٠٠٧متوز/يوليـــه  ٣١قـ
علـى األفـراد التـايل     ١٥٩٦مـن القـرار    ١٦إىل  ١٣أحكام الفقرات من 

هم، الناشــطني يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــذين حــددم   ذكــر
ــال يف      ــذين يســتغلون األطف ــادة السياســيون والعســكريون ال ــة: الق اللجن

للقـــانون الـــدويل الســـاري املفعـــول واألفـــراد  الصـــراع املســـلح انتـــهاكاً
املســؤولون عــن ارتكــاب انتــهاكات خطــرية للقــانون الــدويل تشــمل        

  االت الصراع املسلح؛استهداف األطفال يف ح

طلب إىل الفريق العامل التابع لس األمن املعـين باألطفـال يف     
وإىل األمني العام وإىل ممثله اخلاص املعـين باألطفـال    الصراعات املسلحة،

ــه، ودون     ــق اخلــرباء، يف حــدود قدرات يف الصــراعات املســلحة، وإىل فري
اعدة اللجنـة علـى حتديـد    اإلخالل بتنفيذ املهام األخرى املسندة إليه، مس

أعـاله مبوافـاة اللجنـة دون إبطـاء بأيـة       ١٣األفراد املشار إليهم يف الفقرة 
  معلومات مفيدة؛

د مطالبته بـأن تبـدي مجيـع األطـراف ومجيـع الـدول       يأكأعاد ت  
التعــاون التــام مــع فريــق اخلــرباء يف مــا يقــوم بــه مــن أعمــال، وأن تكفــل 

وبــدون عوائــق، وال ســيما إىل  اًســالمة أعضــائه وإمكانيــة الوصــول فــور
من وما يرى فريق اخلرباء أن له أمهية يف االضطالع بواليتـه سـواء تعلـق    

  األمر بأشخاص أو وثائق أو مواقع؛

طالب كذلك مجيع األطراف ومجيـع الـدول أن تكفـل تعـاون       
كل من خيضع لواليتـها أو يقـع حتـت سـيطرا مـن أفـراد وكيانـات مـع         

  لتزاماا.ال لتنفيذ الكاملإىل ايع دول املنطقة مج افريق اخلرباء، ودع
  

ــن    ب   ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال  ي

  ٢٠٠٦  أغسطسآب/  ٣ ودة يفقاملع ٥٥٠٤

ــة    ــودة يف ٥٥٠٤يف اجللســ ــطس آب/ ٣، املعقــ أغســ
ــ٢٠٠٦ ــة الكونغــو الدميقراطيــة     يت، ال  ىلإ دعــي ممثــل مجهوري

 .)٦٢(اســم الــسبيــان ببرئيس (غانــا) الــ، أدىل فيهــا ملشــاركةا

  :يف البيان أنهالس ما أورده يف مجلة و

ــى اجلهــود         ــة املســتقلة عل ــة االنتخابي ــديره للجن ــن تق أعــرب ع
الدؤوبــة الــيت بذلتــها لضــمان إجــراء االقتــراع يف أفضــل ظــروف ممكنــة، 

  عن النتائج؛ ويتطلع إىل إعالن اللجنة رمسياً

وجي وقعت يف كنشاسـا ومبـ   كانت قد شجب األحداث اليت  
  مايي ومويكا؛

أيد رأي اللجنة الدولية لدعم العملية االنتقالية الـيت رحبـت يف     
  هذا السياق بعمل قوات الشرطة الوطنية؛

ــة الكونغــو      حــث مجيــع العناصــر السياســية الفاعلــة يف مجهوري
الدميقراطيــة علــى مواصــلة العمــل لكفالــة اســتمرار العمليــة االنتخابيــة يف 

  فية والسالم، وفقا للجدول الزمين املتفق عليه.أجواء من احلرية والشفا
  

__________ 

  )٦٢(  S/PRST/2006/36.  
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ــن    ب   ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال  ي

  ٢٠٠٦  أيلول/ سبتمرب ٢٢ ودة يفقاملع ٥٥٣٣

أيلــــــــول/  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٥٣٣يف اجللســــــــة   
 دعي ممثل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    يت، ال٢٠٠٦ سبتمرب

بيــــان باســــم بان) رئيس (اليونــــالــــ، أدىل فيهــــا ملشــــاركة اىلإ
  :يف البيان أنهالس ما أورده يف مجلة و .)٦٣(الس

أشاد مبواطين مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى االلتـزام غـري        
ــن      ــة األوىل مـ ــلمية يف املرحلـ ــاركتهم السـ ــروه مبشـ ــذي أظهـ ــادي الـ العـ

  لوطنهم؛  االنتخابات الدميقراطية ذات األمهية التارخيية بالنسبة

دارت يف  ائه بســبب املواجهــات العنيفــة الــيتيب عــن اســتأعــر  
، بــني قــوات   ٢٠٠٦ أغســطس آب/ ٢٢إىل  ٢٠كنشاســا، مــن يــوم   

ــوة      ــى ق ــثين عل ــا، وي ــرئيس بيمب ــرئيس كــابيال ونائــب ال ــة لل األمــن املوالي
ــه مــن        ــا قامــت ب ــو الدميقراطيــة مل ــاد األورويب يف مجهوريــة الكونغ االحت

ــة منظمــة األمــم املتحــ    ــدعم بعث ــة ل ــة الكونغــو  أعمــال فعال دة يف مجهوري
  الدميقراطية؛

ــع األطــراف السياســية   شــدان   ــرئيس كــابيال    ،مجي وال ســيما ال
جتــدد تأكيــد التزامهــا بعمليــة الســالم والعمــل  ونائــب الــرئيس بيمبــا، أن

ــى وضــعه مبســاعدة     ــا عل ــذي وافق ــم   ضــمن اإلطــار ال ــة منظمــة األم بعث
ــيلة للحـــ    ــة كوسـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــلمي املتحـ ل السـ

  للخالفات السياسية؛

قلة واهليئــــة العليــــا   أكــــد دعمــــه للجنــــة االنتخابيــــة املســــت      
  اإلعالم؛  لوسائط

ــع األحــزاب السياســية أن تتصــرف    أكــ   ــى مجي ــتعني عل ــه ي د أن
  مبسؤولية يف إطار املؤسسات الدميقراطية، يف أعقاب االنتخابات.

  
__________ 

  )٦٣(  S/PRST/2006/40.  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧١١القرار   

 أيلـــــــول/ ٢٩ عقـــــــودة يفامل ٥٥٤١ يف جلســـــــته

  ٢٠٠٦  سبتمرب

أيلــــــــول/  ٢٩ املعقــــــــودة يف، ٥٥٤١ ةلســــــــاجليف   
لس يف جدول أعماله التقريـر الثـاين   ا، أدرج ٢٠٠٦ سبتمرب

ــم املتحــدة يف     يوالعشــر ــة منظمــة األم ــام عــن بعث ن لألمــني الع
أشـــار األمـــني العـــام يف . و)٦٤(مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة

 حـــدوث علـــى الـــرغم مـــن املخـــاوف بشـــأنتقريـــره إىل أنـــه 
فإن النجاح يف إجراء عمليـة   ،خمالفات وحوادث عنف متفرقة

يف العملية السلمية يف مجهوريـة   أساسياً التصويت شكّل معلماً
شـجع الـرئيس كـابيال ونائـب الــرئيس     والكونغـو الدميقراطيـة.   

بيمبا على أن يؤكدا من جديد التزامهما باجلـدول االنتخـايب،   
ــذي  ــوم  ال ــداً   ٢٩حــدد ي ــوبر موع إلجــراء  تشــرين األول/أكت

األمـم   التـزام  دأكـ  وإذ اجلولة الثانية من االنتخابـات الرئاسـية.  
دعم لكفالـة إجـراء هـذه االنتخابـات بنجـاح      تقدمي الـ املتحدة ب

مــن املهــم للغايــة أن يتخــذ  أنــه ، شــدد علــىددويف الوقــت احملــ
لـة أن يـتم   املرشحون واألحزاب مجيـع اخلطـوات املمكنـة لكفا   

التنــافس حبريــة يف احلملــة االنتخابيــة يف مجيــع أحنــاء البلــد وأن  
جترى االنتخابات يف ظـل ظـروف آمنـة وأن تتسـم باملصـداقية      

 حـوادث العنـف الـيت    بسببأعرب عن أسفه كما والشفافية. 
أغسـطس  آب/ ٢٢و  ٢٠بـني   مـا  وقعـت يف الفتـرة   كانت قد

للتحـريض علـى    عترب اسـتعمال وسـائط اإلعـالم   ايف كنشاسا و
ــة     ــة االنتخابي ــف خــالل العملي ــة والعن ــالكراهي ــدعو إىل  راًأم ي

كرر أمهية وجود خطة شاملة إلصالح قطـاع األمـن،   والقلق. 
ــة     ــيت تواجــه مجهوري ــدة ال ــاه إىل التحــديات العدي ولفــت االنتب

 فتـــرة مـــا بعـــد االنتخابـــات وهـــو     الكونغـــو الدميقراطيـــة يف 
__________ 

  )٦٤(  S/2006/759ــد ــالقرارين  ، املقـــــ ــال بـــــ ) ٢٠٠٥( ١٦٣٥م عمـــــ
  ).٢٠٠٤( ١٥٦٥ و
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جانــب عمليــة لألمــم   يتطلــب اســتمرار الــدعم املقــدم مــن  مــا
املتحــدة حلفــظ الســالم. وأوضــح أن مــن املتــوخى أن تتضــمن  
مهام البعثة يف فترة مـا بعـد االنتخابـات، بالتعـاون مـع الفريـق       
القطري التابع لألمم املتحدة واتمـع الـدويل: تقـدمي دعـم إىل     
احلكومة اجلديـدة واتمـع املـدين مـن أجـل تعزيـز املؤسسـات        

ــة؛ وتعز ــان   الدميقراطيــ ــوق اإلنســ ــانون وحقــ ــيادة القــ ــز ســ يــ
ــز اإلدارة       ــاف؛ وتعزي ــين ك ــة وهيكــل أم ــاء بيئ األساســية؛ وبن
االقتصادية؛ وإنشاء وتدعيم السلطة الوطنيـة علـى نطـاق البلـد     

أوصى األمـني العـام بتمديـد واليـة البعثـة ملـدة أربعـة        وبأسره. 
، إلتاحة وقـت  ٢٠٠٧شباط/ فرباير  ١٥أشهر ونصف، حىت 

ــدة بشــأن دور   كــاف إلجــراء م  ــة اجلدي شــاورات مــع احلكوم
ــذلك   ــى كــ ــتقبل. وأوصــ ــة يف املســ ــأن البعثــ ــ بــ ــىت  ،ددميــ حــ

اإلذن بنقل قوات من عمليـة األمـم    ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٥
بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف     ىلإاملتحـــدة يف بورونـــدي  

  ).٢٠٠٦( ١٦٦٩للقرار  مجهورية الكونغو الدميقراطية وفقاً

ونــــان) االنتبـــــاه إىل مشـــــروع  وجــــه الـــــرئيس (الي و  
ــرار ــرار     اعت ،)٦٥(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ مـ

ه الس، متصرفاً مبوجـب  مبوجب)، الذي قرر ٢٠٠٦( ١٧١١
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

ــة       ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــة بعث قــرر أن ميــدد والي
 )٢٠٠٤( ١٥٦٥قـرارات  الرد يف الكونغو الدميقراطيـة علـى النحـو الـوا    

) ٢٠٠٥( ١٦٢١ و )٢٠٠٥( ١٥٩٦ و )٢٠٠٥( ١٥٩٢ و
  ؛٢٠٠٧فرباير  شباط/ ١٥)، حىت ٢٠٠٥( ١٦٣٥ و

  ــرر أن ي ــدق ــباط/فرباير  ١٥د، حــىت م ــادة  ٢٠٠٧ش ــرة زي ، فت
القوام العسكري وقوام الشرطة لبعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة    

ــيت أُ  ــة، الــ ــرارين ذالكونغــــو الدميقراطيــ ــا يف القــ ) ٢٠٠٥( ١٦٢١ن ــ
  )؛٢٠٠٥( ١٦٣٥ و

__________ 

  )٦٥(  S/2006/774.  

   مـداإلذن ٢٠٠٦  ديسـمرب  كـانون األول/  ٣١حـىت   د،قرر أن ي ،
 ،)٢٠٠٦( ١٦٩٢) و ٢٠٠٦( ١٦٦٩املمنوح لألمني العـام، يف القـرارين   

، ، علــى أقصــى تقــدير، كتيبــة مشــاة، ومستشــفى عســكرياًبــأن ينقــل مؤقتــاً
من عملية األمم املتحدة يف بورونـدي إىل   عسكرياً مراقباً ٥٠أقصاه  وعدداً

بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛ وأعـرب عـن        
  .٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١اعتزامه معاودة حبث هذه املسألة قبل 

  
ــن    ب   ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال  ي

تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين/  ٧ ودة يفقـــــــــــاملع ٥٥٦٢

  ٢٠٠٦  نوفمرب

ــرين  ٧، املعقـــــــــودة يف ٥٥٦٢ اجللســـــــــة يف   تشـــــــ
ــاين/نوفمرب  ــ٢٠٠٦الثـ ــو   يت، الـ ــة الكونغـ ــل مجهوريـ ــي ممثـ  دعـ

بيان باسـم  برئيس (بريو) ال، أدىل فيها ملشاركة اىلإالدميقراطية 
  :يف البيان أنهالس ما أورده يف مجلة . و)٦٦(الس

ــاًأحــاط    ــه       علم ــى وج ــد جــرت عل ــراع ق ــات االقت ــأن عملي ب
  واألمن؛  ساده النظام العموم يف جو

  أعرب عن أسفه للحوادث املتفرقة اليت وقعت؛  

دعا مجيع األطراف السياسية الفاعلـة والشـعب الكونغـويل إىل      
ترقب هذه النتائج وتلقيهـا ـدوء وبـروح مـن املسـؤولية واالمتنـاع عـن        
ــرام    ــار احتـ ــة وأي جلـــوء إىل العنـــف، يف إطـ أي حتـــريض علـــى الكراهيـ

طيــة وســيادة القــانون؛ وأكــد أن الســلطات اجلديــدة  املؤسســات الدميقرا
ومجيع األطراف السياسية الكونغولية تقع على عاتقها مسـؤولية ترسـيخ   
ــل، ومواصــلة      ــى املــدى الطوي ــد عل اســتتباب الســالم واالســتقرار يف البل
تعزيــز املصــاحلة الوطنيــة وإقامــة مؤسســات دميقراطيــة وإرســاء ســيادة       

  القانون يف البلد.
  

__________ 

  )٦٦(  S/PRST/2006/44.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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ــان صــاد ب   ــن   ي ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل  ر عــن ال

  ٢٠٠٦كانون األول/ ديسمرب  ٦ ودة يفقاملع ٥٥٨٠

كــــــــــانون  ٦املعقــــــــــودة يف  ٥٥٨٠يف اجللســــــــــة   
 دعــي ممثــل مجهوريــة الكونغــو    يت، الــ٢٠٠٦األول/ديســمرب 

رئيس (قطـر) بيـان باسـم    الالدميقراطية إىل املشاركة فيها، أدىل 
  : البيان أنهيفالس ما أورده يف مجلة و .)٦٧(الس

مـرة أخـرى    شـاد وأ ،هنأ الرئيس جوزيف كابيال على انتخابـه   
  املدنية؛ ةملسؤوليعلى حتليه بالشعب الكونغويل با

تطلع إىل إجنـاز العمليـة االنتخابيـة، ويكـرر تأكيـد احلاجـة إىل         
أن تتصــرف مجيــع األحــزاب السياســية عقــب االنتخابــات علــى حنــو        

  راطية وسيادة القانون؛مسؤول يف إطار املؤسسات الدميق

أعرب عن إعجابه اخلـالص بالـدور املركـزي الـذي اضـطلعت        
األمـم   بعثـة وبه اللجنة االنتخابية املسـتقلة والشـرطة الكونغوليـة الوطنيـة     

  وقوة االحتاد األورويب ومجيع الشركاء اإلقليميني والدوليني؛ املتحدة

تمـع  املاحنني ملا قـدموه مـن مسـاعدة وشـجع ا     بأوساط شادأ  
ــى   ــدويل بأســره عل ــة     ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ مواصــلة مســاعدة مجهوري

  واالنتعاش؛  خالل عملية توطيد السالم واإلعمار

األعمال القتاليـة الـيت شـنتها مـؤخرا      منأعرب عن قلقه البالغ   
وحدات غري مدجمـة مـن اجلـيش يف سـاكي، يف مقاطعـة كيفـو الشـمالية        

علـى السـكان املـدنيني مبـن فـيهم       وما ترتب على هذه األعمـال مـن أثـر   
  النساء واألطفال والشيوخ؛

ىل أن توقف أعماهلا القتاليـة، وأن تعـود،   إدعا تلك الوحدات   
ــلية، وأن ت  ــا األصــ ــاء، إىل مواقعهــ ــلدون إبطــ ــة  ســ ــها إىل عمليــ م نفســ

  االندماج يف اجليش أو التسريح؛

ــو        ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــجع بعثـ شـ
طية، وفقا لواليتها، على مواجهـة هـذه التحـديات األمنيـة حبـزم،      الدميقرا

__________ 

  )٦٧(  S/PRST/2006/50.  

وعلى دعم اخلطوات اليت اختـذا مـؤخرا يف هـذا الصـدد، وال سـيما يف      
  حمافظة إيتوري ومقاطعة كيفو الشمالية.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٣٦القرار   

ــته ــانون  ٢٢ عقـــــــودة يفامل ٥٦١٠ يف جلســـــ كـــــ

  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

كــــــــانون  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٦١٠اجللســــــــة  يف  
 دعــي ممثــل مجهوريــة الكونغــو    يت، الــ٢٠٠٦األول/ديســمرب 

الدميقراطية إىل املشاركة فيها، وجه الرئيس (قطر) االنتبـاه إىل  
موجهـة مـن    ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥رسالة مؤرخـة  

ويف تلـك الرسـالة، أعـرب     .)٦٨(الـس  األمني العام إىل رئـيس 
عـن   ،)٢٠٠٦( ١٧١١إىل القـرار   ةراشاإل يف معرض ،الس

كتيبــة مشــاة ومستشــفى  نقــلاعتزامــه إعــادة النظــر يف مســألة 
يف  مـن عمليـة األمـم املتحـدة     عسـكرياً  مراقباً ٥٠عسكري و 

بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو     ىلإبوروندي 
لـة  بغية كفا ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١الدميقراطية قبل 

تزويد البعثة مبا يكفي من القدرات لكي تؤدي واليتها كاملـة  
 ،أنـه مـن  حـذر األمـني العـام    و، ٢٠٠٧شـباط/فرباير   ١٥حىت 

ــرى يف  ــمرب   ٣١إذا جــ ــانون األول/ديســ ــحب  ٢٠٠٦كــ ســ
ــالغ عــددها   ــرداً ٩١٦القــوات الب واملنتشــرة يف إطــار القــوام   ف

ملـرجح أن  املأذون به لعملية األمم املتحدة يف بوروندي، فمن ا
يـزداد تــدهور احلالــة األمنيــة يف مشــال ووســط كاتانغــا، حيــث  

ســـلبية علـــى االســـتقرار  ، ممـــا ســـيخلف آثـــاراًونشـــرتنمم هـــ
. ة مـن املشـردين داخليـاً   عـ طقايف أعداد العائدين إىل امل وهبوطاً

يف إجـــراء زيـــادة مؤقتـــة يف القـــوام   الـــس وطلـــب أن ينظـــر
مـم املتحـدة يف مجهوريـة    األ منظمـة  العسكري املأذون به لبعثة

الكونغو الدميقراطية من أجل اسـتيعاب القـوات البـالغ عـددها     
يف إطار والية عملية األمـم   ذاكنآواملأذون بنشرها  فرداً ٩١٦

__________ 

  )٦٨(  S/2006/892.  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

471/1582 11-02856 
 

كـانون الثاين/ينـاير    ١املتحدة يف بوروندي، وذلك للفترة مـن  
  .٢٠٠٧شباط/فرباير   ١٥إىل 

ار قدمتـه  إىل مشـروع قـر   أيضـاً  لفت الرئيس االنتبـاه و  
ــرار    اعتو ،)٦٩(فرنســا ــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق م
)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٧٣٦

  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

 ١٥وحـــىت  ٢٠٠٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ١مـــن  أذن، اعتبـــاراً  
احلاليـة للبعثـة،   ، وهو اليوم الذي تنتهي فيـه الواليـة   ٢٠٠٧شباط/فرباير 

ــة     ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــوام العســـكري لبعثـ ــادة القـ بزيـ
مـن العسـكريني حبيـث يتسـىن      فـرداً  ٩١٦الكونغو الدميقراطية يف حدود 

اإلبقاء على كتيبة املشاة واملستشـفى العسـكري املـأذون مـا يف الوقـت      
عـرب عــن  الـراهن يف إطـار واليــة عمليـة األمــم املتحـدة يف بورونــدي وي    

فربايــر، يف ســياق  شــباط/ ١٥اعتزامــه مواصــلة حبــث هــذه املســألة قبــل  
املقترحــات الــيت ســيقدمها األمــني العــام، لكفالــة أن تتــوافر لــدى البعثــة   

  القدرات الكافية ألداء واليتها؛

  هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يبقيقرر أن   
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٤٢القرار   

شـــــــباط/  ١٥ عقـــــــودة يفامل ٥٦٣٠ هيف جلســـــــت

  ٢٠٠٧  فرباير

ــاجليف    ــودة يف  ،٥٦١٦ ةلسـ ــانون الثـــاين/   ٩املعقـ كـ
، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن املمثــل الســامي  ٢٠٠٧ ينــاير

ــس       ــام ل ــني الع ــة املشــتركة واألم ــة واألمني للسياســة اخلارجي
وكيـــل األمـــني العـــام لعمليـــات حفـــظ     واالحتـــاد األورويب، 
ــل ا  ــالم، ووكيـ ــية.   السـ ــؤون السياسـ ــام للشـ ــني العـ أدىل وألمـ
__________ 

  )٦٩(  S/2006/1014.  

مجهوريـة الكونغـو    وممـثال  )٧٠(الـس  ببيانات عدد من أعضـاء 
  .)٧١(الدميقراطية وأملانيا (بالنيابة عن االحتاد األورويب)

إىل تـــــدخالت االحتـــــاد األورويب   ةراشـــــبعـــــد اإلو  
، ٢٠٠٣عسكرية يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة منـذ عـام    ال

 ٢٠٠٣ عــام  رمتــيس يف بونيــا يف صــيف  مــن خــالل عمليــة أ  
ــ وقـــــوة مبوجـــــب القـــــرار  هلـــــا ذن أُيتاالحتـــــاد األورويب، الـــ
تشـرين  بعد أربعة أشهر يف  واليتها ) وانتهت٢٠٠٦( ١٦٧١

 أشــار ممثــل أملانيــا أن اجلهــود املشــتركة  ،٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 
الحتاد األورويب واألمم املتحدة ساعدت على تـوفري  ا اليت بذهلا
ر ونزع فتيل التـوتر وردع املفسـدين احملـتملني خـالل     االستقرا

ــة.    ــة االنتخابي نجــاح برحــب وإذ املراحــل احلرجــة مــن العملي
 منـذ أول انتخابات دميقراطية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

ــن   ــر مـ ــاً ٤٠أكثـ ــرب، عامـ ــ أعـ ــاد األورويب   نعـ ــزام االحتـ التـ
مجهوريـة  واصلة دعمه لتوطيد االستقرار وإعـادة اإلعمـار يف   مب

دور تنسـيقي   ويلالكونغو الدميقراطية، وال سيما مـن خـالل تـ   
بالتعــاون  وذلــك قطــاع األمــين،اليف  املبذولــة للجهــود الدوليــة

  .)٧٢(املتحدة األممالوثيق مع 

وأبــرز املمثــل الســامي للسياســة اخلارجيــة واألمــن يف     
ــوة ا  ــاد األورويب دور قـ ــل رادع،  االحتـ ــاد األورويب كعامـ الحتـ

لعنـف  عمـال ا تمـل أل احملنتشـار  المن خالل احتـواء ا  سيما وال
 اعتـرب أن عمـل  وثيق مع البعثـة، و التعاون بالخالل االنتخابات 

ــةال ــل  بعث ــد تكل ــاً ق النجــاح. ورأى أن بعــض العناصــر  ب عموم
لنجاح تتضمن التحديد الواضح لواليتها، سـواء  ذا االرئيسية هل

ة للغايــة مــن الــزمين؛ والدرجــة العاليــ  يف نطاقهــا أو يف إطارهــا
__________ 

 ،وجنــوب أفريقيــا  ،وبــريو ،أدىل ببيــان ممثــل كــل مــن بلجيكــا      )٧٠(  
  واململكة املتحدة. ،والكونغو ،وقطر ،وفرنسا ،وغانا ،والصني

  أيدت كرواتيا وتركيا البيان.  )٧١(  

  )٧٢(  S/PV.5616 ٤و  ٣، الصفحتان.  
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الحظ أنه يف حني أن الفترة االنتقاليـة قـد   ومع البعثة.  التفاعل
عمليـة السـالم ال تـزال تواجــه    فـإن  دخلـت مرحلتـها النهائيـة،    

حتــديات كــبرية، وأعــرب عــن عــزم االحتــاد األورويب مواصــلة  
  .)٧٣(املتحدة األممالعمل مع 

وأشار وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم أنـه      
ــات،   خـــالل ــة لالنتخابـ ــرة احلرجـ ــاد  أالفتـ ــوة االحتـ كملـــت قـ

 األورويب اجلهد اجلبار الذي بذلتـه بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة     

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بإضـافة مـا لـديها مـن قـدرة     

ــة،   ــديات األمنيـ ــة التحـ ــهام يف معاجلـ ــة، وباإلسـ ــدة ومرونـ  زائـ

 أن يـنجم والتصدي ألي احتماالت لتصعيد التوتر الذي ميكن 

عـــن التطـــورات  متحـــدثاً ،أشـــاروعـــن التطـــورات يف البلـــد. 
اإلجيابيـة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـة، إىل تعــيني املرشــح   

نصـب رئـيس الـوزراء،    مليزنغا غالرئاسي السابق السيد أنطوان 
القتـال بـني القـوات    حـدة  وتشكيل اجلمعيـة الوطنيـة، وتراجـع    
ــو الدميقر   ــة الكونغ ــوات   املســلحة جلمهوري ــو والق ــة الكونغ اطي

 ، مـن بـني  يةشـمال ال املتمـردة التابعـة للورنـت نكونـدا يف كيفـو     
أعلـن أن البعثـة علـى اسـتعداد لـدعم احلكومـة       و. ىخـر أ أمور

معاجلـة العديـد مـن التحـديات     يف ا بـدأت  مـ نبي املنتخبة حـديثاً 
وتنفيـذ   ةاالنتقالي املرحلة املتبقية، مبا يف ذلك استكمال برنامج

تمـع الـدويل   اب انسـح ستور اجلديد. وحـذر مـن ا  أحكام الد
يف أعقــــاب االنتخابـــات يف مجهوريــــة الكونغــــو   قبـــل األوان 
ن اســتئناف عـ أسـفر يف أمـاكن أخـرى     ذلـك  ، ألنالدميقراطيـة 

  .)٧٤(كلفةتأكثر  جديداً اع، مما تطلب تدخال دولياًرتال

يف  وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية،     شــادأو  
األمم املتحـدة يف العمليـة االنتخابيـة     اطرخنا نع همتكل معرض

الطريقـة  ب، ٢٠٠٣يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة منـذ عـام     
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣(  

  .٨إىل  ٥سه، الصفحات من املرجع نف  )٧٤(  

االنتخابـات ورحـب بإنشـاء     يـة ة االنتخابلجنـ الا ت نظماليت 
 منـذ مـا يزيـد علـى     املؤسسات الوطنية املنتخبـة دميقراطيـاً   أوىل

يات أن العديـد مـن التحـد   علـى  أربعة عقود. ومع ذلك، شدد 
 يف رأيـه، وتزال قائمة، مبا يف ذلـك إجـراء انتخابـات حمليـة.      ال

كــان إنشــاء اهلياكــل واملؤسســات احملليــة الــيت خيتارهــا        فقــد
لبسـط السـلطة القانونيـة للدولـة،      اًأساسـي  اًية أمـر الناخبون حبر

واإلدارة احملســنة وبنــاء الســالم الــدائم يف مجهوريــة الكونغــو      
  .)٧٥(آثاره على املنطقة الدميقراطية، مما سيكون له

ــادوأ   ــاً  شـ ــاء الـــس عمومـ ــب أعضـ ــراء يف ح االنجـ إجـ
الـدور الـذي   وبالنتخابات يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،   ا

قــوة االحتـــاد األورويب يف مســاعدة بعثـــة منظمــة األمـــم     أدتــه 
الدميقراطيــة يف هــذه العمليــة،    املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  

  اع األمن.سيما يف تعزيز إصالح قط  ال

نشـر  ب مـثلني امليف هذا السياق، أشاد عـدد قليـل مـن    و  
لتعــاون بــني ى الــع قــوة االحتــاد األورويب باعتبــاره مثــاال مفيــداً

على السـؤال الـذي    ورداً .)٧٦(املتحدة مماالحتاد األورويب واأل
ــاطرحــه ممثــل اململكــة املتحــدة بشــأن الــدور    ــهقســيي ذل  وم ب

 تصـــــديال علـــــى ســـــاعدةامليف  االحتـــــاد األورويب مســـــتقبال

ــا ل ــرى يف أفريقيـ ــعبة األخـ ــاكل الصـ ــح ، )٧٧(لمشـ ــل أوضـ املمثـ
الحتـاد األورويب  لالسامي للسياسة اخلارجية واألمنية املشـتركة  

تكون جمدية يف منـاطق  سخلصت فعال وجيدة قد است بأن عرباً
ــا حيــث ستشــتد احلاجــة إليهــا يف املســتقبل     أخــرى مــن أفريقي

  .)٧٨(راملنظور، ال سيما يف دارفو
__________ 

  .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات من   )٧٥(  

 ١٦(فرنســا وبلجيكــا): والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٦(  
  (اململكة املتحدة).

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  
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رض إبـداء تأييـده   معـ يف  ،ر ممثـل جنـوب أفريقيـا   حذَّو  
وكيل األمني العام لعمليات حفظ السـالم،   جاء على لسان ملا

لــه  كــونتأوانــه مــن املــرجح أن  بــلق ســحب القــواتأن مــن 
أن واليـة   إىل ، مشـرياً ممثـل قطـر   أوضـح و .)٧٩(عواقب وخيمـة 

 ، أن جنـــاح تشـــكيل شـــباط/ فربايـــر  ١٥تنتهي يف ســـالبعثـــة 
احلكومة سيساعد األمني العـام علـى إجـراء مشـاورات مثمـرة      

  .)٨٠(بعثةالمستقبل  بشأنمع السلطات الكونغولية 

شـــــــباط/  ١٥يف املعقـــــــودة ، ٥٦٣٠ويف اجللســـــــة   
 دعـي ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      يت، الـ ٢٠٠٧ فرباير

ــا، ــه إىل املشـــاركة فيهـ ــاه إىل   وجـ ــلوفاكيا) االنتبـ ــرئيس (سـ الـ
إىل موجهـــة  ٢٠٠٧كـــانون الثاين/ينــاير   ١٥ة رســالة مؤرخــ  

 رئيس الس مـن ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، طلـب      
ــا ــرة     فيهـ ــتقين، لفتـ ــد الـ ــة التمديـ ــر يف إمكانيـ ــس النظـ إىل الـ

حمــدودة، لواليــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو   
ة عطـاء احلكومـة اجلديـدة املرونـة الالزمـ     إل ، وذلـك الدميقراطية

  .)٨١(للبعثة ادمةوالية القالاملتحدة  األممحتدد مع  لكي

ــاه و   ــرئيس االنتب ــرار  أيضــاً وجــه ال  ،)٨٢(إىل مشــروع ق
ع ودون مناقشــــــــة بوصــــــــفه القــــــــرار اعتمــــــــد باإلمجــــــــا

مبوجـب   )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا٢٠٠٧ً( ١٧٤٢
  :منها الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  قــرر متديــد واليــة بعثــة    
ــه    ــو املنصـــوص عليـــه يف قراراتـ ــا علـــى النحـ ــوام أفرادهـ  ١٥٦٥الدميقراطيـــة وقـ

، )٢٠٠٥( ١٦٢١ ، و)٢٠٠٥( ١٥٩٦  ، و)٢٠٠٥( ١٥٩٢ ، و)٢٠٠٤(
  ؛٢٠٠٧أبريل  نيسان/ ١٥)، حىت ٢٠٠٦( ١٧٣٦ و ،)٢٠٠٥( ١٦٣٥  و

__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  

  )٨١(  S/2007/17.  

  )٨٢(  S/2007/87.  

قـرب وقـت ممكـن    ، يف أطلب إىل األمني العام أن يقـدم تقريـراً    
ــاوز  ــاوراته مـــع  ٢٠٠٧آذار/مـــارس  ١٥ويف موعـــد ال يتجـ ، عـــن مشـ

السلطات الكونغولية، وأن يقدم توصـيات بشـأن التعـديالت الـيت ميكـن      
  للمجلس أن ينظر يف إدخاهلا على والية البعثة وقدراا؛

  هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يبقيقرر أن   
  

ــرئيس يف جلســة جملــ    ب   ــان صــادر عــن ال ــني  س األم

  ٢٠٠٧  نيسان/ أبريل ٣ ودة يفقاملع ٥٦٥٣

ــة    ــودة يف ٥٦٥٣يف اجللســـ ــان/أبريل  ٣، املعقـــ نيســـ
ــ٢٠٠٧ ــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل     يت، ال  دعــي ممثــل مجهوري

ــاملشــاركة فيهــا، أدىل  ــان باســم برئيس (اململكــة املتحــدة) ال بي
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه: .)٨٣(الس

إىل  ٢٢ل العنــف الــيت وقعــت يف كينشاســا مــن  شــجب أعمــا  
ــارس بــني قــوات األمــن الكونغوليــة وحــرس عضــو جملــس        ٢٥ آذار/م

  بيري مببا؛ - نوالشيوخ ج

أعــرب عــن قلقــه البــالغ إزاء اخلســائر يف األرواح، وخاصــة يف   
ــاة      ــرام قدســية احلي ــى احت ــة األطــراف عل ــدنيني، وحــث كاف صــفوف امل

  إلنسان؛البشرية والتقيد مببادئ حقوق ا

أعرب عـن أسـفه ملـا وقـع أثنـاء املواجهـات مـن أعمـال تـدمري            
  وب مشلت بعض البعثات الدبلوماسية؛

 د علـــى شـــرعية املؤسســـات اجلديـــدة املنتخبـــة دميقراطيـــاًشـــد  
  وعلى ضرورة قيام هذه املؤسسات بكفالة محاية السكان؛

حث كافة األطراف الكونغولية املعنية على السـعي إىل تسـوية     
  اوضية خلالفاا يف ظل احترام اإلطار الدستوري والقانون؛تف

التأكيد على أمهيـة دعـم اتمـع الـدويل املتواصـل لعمليـة        ررك  
ســيما مــن أجــل  هوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، والتوطيــد الســالم يف مج
__________ 

  )٨٣(  S/PRST/2007/9.  
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التعجيــل بتنفيــذ إصــالح قطــاع األمــن، وضــرورة كفالــة تضــافر جهــود   
  اية.الشركاء الدوليني هلذه الغ

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٥١القرار   

ــته ــودة يفامل ٥٦٦٠ يف جلســــ ــان/  ١٣ عقــــ نيســــ

  ٢٠٠٧  أبريل

نيســــان/أبريل  ١٣املعقــــودة يف  ،٥٦٦٠ ةلســــاجليف   
ــر الثالــــث   ٢٠٠٧ ــه التقريــ ــدول أعمالــ ، أدرج جملــــس يف جــ
ــم املتحــدة يف     يوالعشــر ــة منظمــة األم ــام عــن بعث ن لألمــني الع

ــة الكونغــو ال  ــةمجهوري ــر،  ذلــك يفو .)٨٤(دميقراطي  أشــارالتقري
ــام   ــني الع ــام     إىل األم ــات ع ــد النجــاح يف إجــراء انتخاب ــه بع أن

ــو     ٢٠٠٦ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــة اجلديـ ــت احلكومـ واجهـ
الدميقراطية املهمـة الشـاقة املتمثلـة يف حتقيـق برناجمهـا الطمـوح       

 مـــن عـــرب عـــن قلقـــه   أ بعـــد أن. و٢٠١١-٢٠٠٧للفتـــرة 
 ضـمن األخرية يف هذا البلد، والـيت مشلـت   التطورات السياسية 

بالفسـاد علـى نطـاق واسـع،      تتعلـق ادعـاءات   انتشـار  تـه لا مشم
حث القادة السياسيني يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى     
احتــرام مبــادئ الشــفافية والشــمولية والتســامح مــع املعارضــة.  

ــة   أن أعلـــن و ــاء علـــى طلـــب مـــن احلكومـ ــة ســـتقدم، بنـ البعثـ
إىل  ةراشـ وباإلملسـاعدة إلجـراء االنتخابـات احملليـة.     اجلديدة، ا

 التحديات األمنيـة الـيت تشـكلها اجلماعـات املسـلحة يف شـرق      
، شدد األمـني العـام علـى أمهيـة إحـراز تقـدم يف إصـالح        البالد

وضـــع قطـــاع األمـــن مـــن أجـــل اســـتعادة وتوطيـــد الســـالم و 
ــأن املشــاورات بشــأن   نســحاب ااســتراتيجية ال ــاد ب ــة. وأف لبعث

تقبل البعثـــة جاريـــة مـــع الســـلطات الكونغوليـــة واتمـــع  مســـ
ا ملـ للبعثـة  واليـة   إسنادبأن يوافق الس على  ىالدويل، وأوص

 بـه  القوام املأذونبالعمل  ابعد املرحلة االنتقالية، تواصل خالهل
بوصـفها بعثـة    ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٣١احلايل حـىت  

__________ 

  )٨٤(  S/2007/156 م عمال بالقرار١٧١١، املقد )٢٠٠٦.(  

املتحـدة   ع فريـق األمـم  يتداعم عملها ويتكامل مـ  متكاملة متاماً
القطـــري. وأكـــد أن وضـــع خطـــة تشـــغيلية لتخفـــيض البعثـــة  

استراتيجية انسـحاب   ووضع املطاف ايةتدرجييا وسحبها يف 
أن تكون هناك روابـط واضـحة بـني حتقيـق      زمتلسيسمسؤولة 

الرئيســية وتســليم املســؤولية إىل األطــراف  ــاالتا املعــايري يف
احلكومـة وأسـرة األمـم املتحـدة      مبـا يف ذلـك   األخرى، الفاعلة

  واجلهات الفاعلة الدولية األخرى.

ــة    دو   ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــل مجهوريــ ــي ممثــ  ىلإعــ
وجه الرئيس (اململكة املتحدة) االنتبـاه  وملشاركة يف املناقشة. ا

مـد باإلمجـاع ودون مناقشـة بوصـفه     اعت ،)٨٥(إىل مشروع قرار
 لـس، متصـرفاً  ا مبوجبـه  )، الـذي قـرر  ٢٠٠٧( ١٧٥١القرار 

متديــد  منــها مجلــة أمــور ،مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق 
ــو       ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ واليـ

ــوام أفراد الدميقراطيـــــــة هـــــــا، علـــــــى النحـــــــو املـــــــبني  وقـــــ
ــه يف  )٢٠٠٥( ١٥٩٢ و )٢٠٠٤( ١٥٦٥ قراراتــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠٠٥( ١٦٣٥ و )٢٠٠٥( ١٦٢١ و )٢٠٠٥(  ١٥٩٦  و
 يبقـ ي ؛ وأن٢٠٠٧ مايوأيار/  ١٥ىت )، ح٢٠٠٦( ١٧٣٦ و

  هذه املسألة قيد نظره الفعلي.
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   

ــته ــودة يفامل ٥٦٧٤ يف جلســــــ ــار/  ١٥ عقــــــ أيــــــ

  ٢٠٠٧ مايو

ــاجليف    ــودة يف، ٥٦٧٤ ةلســـــــ ــار ١٥ املعقـــــــ  /أيـــــــ

جــدول أعمالــه   الــس مــرة أخــرى يف  أدرج ، ٢٠٠٧ مــايو
بعثـة منظمـة األمـم     ن لألمني العـام عـن  يالتقرير الثالث والعشر
__________ 

  )٨٥(  S/2007/198.  
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ــدة يف ــة   املتحـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــ )٨٦(مجهوريـ ــل  اودعـ ممثـ
  املناقشة.  ملشاركة يف اىلإمجهورية الكونغو الدميقراطية 

ــاه إىل   و   ــدة) االنتبــ ــات املتحــ ــرئيس (الواليــ ــه الــ وجــ
 بوصـــفهمـــد باإلمجــاع ودون مناقشــة   اعت ،)٨٧(مشــروع قــرار  

 الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً     )، ٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار 
  :منها مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

ــة          ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــد انتشــار بعث ــرر متدي ق
ــة  ــو الدميقراطي ، وأذن ٢٠٠٧كــانون األول /ديســمرب   ٣١حــىت  الكونغ

مــن األفــراد  ١٧ ٠٣٠ باســتمرارها حــىت ذلــك التــاريخ بقــوام يصــل إىل 
يب الشـــرطة مـــن مـــدر  ٣٩١و  عســـكرياً مراقبـــاً ٧٦٠يني و العســـكر

  من أفراد وحدات الشرطة املشكَّلة؛ ٧٥٠ و

ــة، يف حــدود قــدرا     ــيط بالبعث ــاطق انتشــارها،  اقــرر أن ين ومن
والية مساعدة حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى إرسـاء بيئـة        

  أمنية مستقرة يف البلد؛

لدميقراطيـــة علـــى تعزيـــز حـــث حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو ا   
مجيـع أحنـاء أراضـيها،     جهودها من أجل بسط سلطة الدولة الفعالة على

 علــى اســتغالل املــوارد الطبيعيــة وتصــديرها، وحتســني   اوفــرض ســيطر
  إدارة العائدات املتأتية من استغالل تلك املوارد الطبيعية؛ شفافية

ة الـيت  طالب بأن تقوم املليشيات واجلماعـات املسـلحة األجنبيـ     
متواجـدة يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         ما زالت

الطوعيـة، دون مزيـد مـن التـأخري وبغـري قيـد        أسلحتها واملشـاركة  بنـزع
إعـادة توطينـها،    أو إىل الوطن اتهأو شرط، يف عمليات تسرحيها، وإعاد

  وإعادة إدماجها؛

ا مجهوريــة حـث مجيــع الــدول، وخباصــة دول املنطقــة، مبــا فيهــ   
الدميقراطيـة نفسـها، علـى اختـاذ اخلطـوات املالئمـة لوضـع حـد          الكونغـو 

يف ذلـك عنـد الضـرورة مـن      الطبيعيـة، مبـا   لالجتار غري املشـروع بـاملوارد  
بتقــدمي تقريــر إىل  خــالل الســبل القضــائية، وعلــى القيــام عنــد االقتضــاء  

__________ 

  )٨٦(  S/2007/156.  

  )٨٧(  S/2007/271.  

 هوريـة ب باملؤسسات املالية الدولية أن تسـاعد حكومـة مج  اهأو الس،
ــى اســتغالل       الكونغــو ــة وشــفافة عل ــة فعال ــرض رقاب ــى ف ــة عل الدميقراطي

  املوارد الطبيعية.
  

ــن    ب   ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال  ي

  ٢٠٠٧  متوز/ يوليه ٢٣ ودة يفقاملع ٥٧٢١

متـــــــــوز/  ٢٣، املعقـــــــــودة يف ٥٧٢١يف اجللســـــــــة   
 دعــي ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يت، الــ٢٠٠٧ يوليـه 

ــان با  إىل ــرئيس (الصــــني) ببيــ ــا، أدىل الــ ــاركة فيهــ ــم املشــ  ســ
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه: .)٨٨(الس

 أعــرب عــن بــالغ قلقــه إزاء تــدهور احلالــة األمنيــة يف شــرق         
ــو الشــمالية وكيفــو       ــيما يف كيف ــة، وال س ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري

  اجلنوبية؛

 لى أن متتنـع عـن أي عمـل   حث مجيع العناصر الفاعلة املعنية ع  
ــوتر       ــادة الت ــيت ميكــن أن تســفر عــن زي ــؤدي إىل املواجهــة العســكرية ال ي

إىل  ىاإلنســانية املســتمرة يف مقــاطعيت كيفــو، وأن تســع   وتفــاقم األزمــة
  بالوسائل السياسية والدبلوماسية؛ إجياد حل لألزمة احلالية

ــو       ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــجع بعثـ  شـ
لواليتـها، مبسـاعدة احلكومـة، بطـرق منـها       قراطية على القيام، وفقـاً الدمي

احلميـدة، يف جهودهـا الراميـة إىل إجيـاد حـل دائـم لألزمـة         بذل املساعي
  تشجيع املصاحلة واحلوار السياسي. يف مقاطعيت كيفو من خالل

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٨القرار   

ــ ٣١ عقــــــــودة يفامل ٥٧٢٦ يف جلســــــــته وز/ متــــــ

  ٢٠٠٧  يوليه

 ٢٠٠٧متوز/يوليــــه  ١٦رســــالة مؤرخــــة   بواســــطة  

إىل رئيس الـس، أحـال رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال       موجهة 
__________ 

  )٨٨(  S/PRST/2007/28.  
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 لــكويف ذ .)٨٩(اخلــرباء) تقريــر فريــق ٢٠٠٤( ١٥٣٣بــالقرار 
ــر،  ــوارد يف    اســتناداًوالتقري ــل امل ــدة يف حتوي ــات جدي إىل حتقيق

 فريـق ، أكـد  علـى نطـاق واسـع    مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  
ضرورة تعزيز الضوابط املتعلقـة بـاملوارد الطبيعيـة     جمدداًاخلرباء 

 حداثتاسـ ملشـروع   ونعـ الاتمع الدويل يـد   ضرورة أن ميدو
واألحجــار الثمينــة  باملعــادن ةنظــام إلصــدار الشــهادات اخلاصــ

ــا      ــيت ينتجه ــة األخــرى ال ــواد املعدني ــة وكــذلك امل وشــبه الثمين
توصـيات   قدم الفريق أيضاًوالتعدين.  يف ميدان صغار العاملني

أجهـزة   تنظـيم  اقتـرح إعـادة  ودف إىل تعزيـز أمـن الطـائرات    
ــدين.     ــن الطــريان امل ــة املســؤولة ع ــد اإلالدول ــوبع إىل أن  ةراش

عرضـة للشـبهات علـى نطـاق واسـع وعـدم       سالسل التوريـد امل 
جملـس   ـا قوضا التدابري الـيت أذن   كفاية نظم احلرص الواجب

 غـري  ع تقـدمي املسـاعدة املاليـة إىل اجلماعـات املسـلحة     األمن ملنـ 
 الشرعية، أوصى الفريق بفرض جـزاءات علـى الشـركات الـيت    

اتبـاع املمارسـات الكافيـة للحـرص      لىال تستطيع أن تربهن ع
ــى     والواجــب.  ــه عل ــن أجــل ضــمان احلظــر ولتحســني قدرت م

التحقيق يف االنتهاكات احملتملة، أوصى الفريـق بإنشـاء قاعـدة    
ــلحة  ب ــر األسـ ــة حبظـ ــات خاصـ ــة   يانـ ــى مجهوريـ ــروض علـ املفـ

 يف هــذا الصــدد، أوصــى الفريــق أيضــاً والكونغــو الدميقراطيــة. 
املتحـــدة يف  بتوســـيع نطـــاق ســـلطة آليـــة بعثـــة منظمـــة األمـــم 

مجهورية الكونغو الدميقراطية جلمـع املعلومـات اخلاصـة بـاملواد     
يـة  عنـها ليشـمل احلصـول علـى تفاصـيل تقن      احملظورة واإلبالغ

ات كــان نتيجــة النعــدام زاءاجلـ  إنفــاذعــدم  وإذا كــانإضـافية.  
القــدرة لــدى الــدول األعضــاء، أوصــى الفريــق بــأن تشــمل        

مـن القـدرات، وحيثمـا أمكـن،      ـا تقيـيم احتياجا  واليته مهمة
__________ 

  )٨٩(  S/2007/423مـــن القـــرار  ٤التقريـــر عمـــال بـــالفقرة  هـــذا ؛ قـــدم
٢٠٠٦( ١٦٩٨.(  

حمـددة، وذلـك    جـزاءات  على إنفاذ ااقتراح سبل حتسني قدر
  بالتعاون مع تلك البلدان.

متــــــــوز/  ٣١عقــــــــودة يف امل ،٥٧٢٦ ةلســــــــاجليف و  
ــه ــالة   ا، أدرج ٢٠٠٧ يوليــ ــه الرســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ لــ

 اودعـ  )٨٩(اخلـرباء حتتوي على تقريـر فريـق    اليت املذكورة أعاله
  ملشاركة يف املناقشة. اىلإممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ،)٩٠(وجه الرئيس (الصني) االنتباه إىل مشروع قـرار و  
قشــــــــة بوصــــــــفه القــــــــرار ع ودون منامــــــــد باإلمجــــــــااعت

مبوجـب   )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا٢٠٠٧ً( ١٧٦٨
  :منها الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

ــد العمــل حــىت      ــرر متدي ــدابري  ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١٠ق بالت
ــرة     ــة باألســلحة، املفروضــة مبوجــب الفق ــرار   ٢٠املتعلق ــن الق  ١٤٩٣م

ــا مب ٢٠٠٣( ــرار )، الـــيت مت تعديلـــها وتوســـيع نطاقهـ  ١٥٩٦وجـــب القـ
  )؛٢٠٠٥(

بالتـدابري املتعلقـة بالنقـل     ـا، اذخالل الفتـرة   ،قرر متديد العمل  
  ؛١٥٩٦  املفروضة مبوجب القرار

، بالتـدابري املاليـة واملتعلقـة    ـا اذخالل الفترة  ،قرر متديد العمل  
ــرار ٢٠٠٦( ١٥٩٦بالســـفر املفروضـــة مبوجـــب القـــرار    ١٦٤٩) والقـ

  ؛)٢٠٠٦( ١٦٩٨) والقرار ٢٠٠٥(

، واليـة فريـق اخلـرباء املشـار     ـا اذخالل الفتـرة   ،قرر أن تمدد  
  )؛٢٠٠٦( ١٦٩٨من القرار  ٣إليه يف الفقرة 

 .هذه املسألة قيد نظره الفعلي يبقيقرر أن   
  

__________ 

  )٩٠(  S/2007/465.  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٧١القرار   

آب/  ١٠ عقــــــــــــودة يفامل ٥٧٣٠ يف جلســـــــــــته 

  ٢٠٠٧  أغسطس

ــاجليف    ــودة يف ا ،٥٧٣٠ ةلسـ ــطس /آب ١٠ملعقـ أغسـ
لـس مـرة أخـرى يف جـدول أعمالـه الرسـالة       ا، أدرج ٢٠٠٧

إىل رئيس الـس مـن   املوجهة  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٦املؤرخة 
، )٩١()٢٠٠٤( ١٥٣٣رئـــيس اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

ــو الدميقراطيـــة للمشـــاركة يف       ــا ممثـــل مجهوريـــة الكونغـ ودعـ
  املناقشة.

و) االنتبــاه إىل مشــروع قــرار وجــه الــرئيس (الكونغــو  
ــا  ــه فرنس ــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه    و ،)٩٢(قدمت اعتم

 )، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً     ٢٠٠٧( ١٧٧١القرار 
  :منها مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

العمــل بالتــدابري  ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١٥قــرر أن ميــدد حــىت    
 ١٤٩٣مــن القـــرار   ٢٠مبوجــب الفقــرة   املتعلقــة باألســلحة املفروضــة    

مـن   ١واليت جرى تعديلـها وتوسـيع نطاقهـا مبوجـب الفقـرة       ،)٢٠٠٣(
  )؛٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 

عــدم ســريان التــدابري املشــار إليهــا يف الفقــرة أعــاله   قــرر أيضــاً  
علــى عمليــة التــدريب واملســاعدة يف اــال الــتقين الــيت توافــق عليهــا         

علـى دعـم وحـدات اجلـيش والشـرطة يف      احلكومة ويقتصر الغرض منها 
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــيت بســبيل إمتــام عمليــة انــدماجها يف        

  مقاطعيت مشال وجنوب كيفو ومنطقة إيتوري؛

ــلل ،قـــــرر متديـــــد العمـــــل    ددة أعـــــاله، بالتـــــدابري فتـــــرة احملـــ
مــن القــرار  ١٠و  ٧و  ٦فقــرات بالنقــل، املفروضــة مبوجــب ال  املتعلقــة
  )؛٢٠٠٥(  ١٥٩٦

__________ 

  )٩١(  S/2007/423.  

  )٩٢(  S/2007/485.  

ــاوز قـــــــرر أن يقـــــــوم، يف   ــباط/ ١٥ موعـــــــد ال يتجـــــ  شـــــ
 ٤و  ١، باستعراض التدابري املنصـوص عليهـا يف الفقـرات    ٢٠٠٨ فرباير

أعـاله، ـدف تعديلـها، حســب االقتضـاء، يف ضـوء توطيـد احلالــة        ٥و 
ــدم احملــرز يف       ــة، وال ســيما التق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف مجهوري األمني

ك إدمــاج القــوات املســلحة وإصــالح  إصــالح قطــاع األمــن، مبــا يف ذلــ 
ــات     ــالح اجلماعـ ــزع سـ ــة ويف نـ ــرطة الوطنيـ ــة  الشـ ــلحة الكونغوليـ املسـ

تسرحيها أو إعادة توطينـها أو إعادـا إىل أوطاـا، حسـب      واألجنبية أو
  االقتضاء، وإعادة اندماجها.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   

 األول/ كـانون  ٢١ عقـودة يف امل ٥٨١٤ يف جلسته

  ٢٠٠٧ديسمرب 

، قدم األمـني  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤يوم يف   
تقرير الرابع والعشـرين عـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة       الالعام 

إىل أن  فيــه ، الــذي أشــار)٩٣(يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد أظهــرت تصــميما  

ــى االضــطالع  ــا عل ــع أرجــاء   ايامبســؤول قوي الســيادية يف مجي
لـت ختـيم علـى آفـاق     ظالبلد. ورغم هذه التطورات اإلجيابيـة،  

ــة  ــة قائمـ ــتقبل حتـــديات أمنيـ ــرق   املسـ ــذ أمـــد طويـــل يف شـ منـ
تلـــك التحـــديات  ى أنيـــرومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة. 

البعثة اإلبقـاء علـى قـدرات كـبرية يف شـرق البلـد،        تستلزم من
القـانون وحقـوق    ت الشـرطة وسـيادة  ووجود مستمر يف جماال

اإلنســان والشــؤون السياســية واملدنيــة يف مجيــع أرجــاء الــبالد. 
أوصــى بتجديــد واليــة البعثــة ملــدة ســنة واحــدة، وبــأن   لكلــذ

وأفـراد الشـرطة    حتتفظ مبالكها احلـايل مـن األفـراد العسـكريني    
 االنتخابــات احملليـــة علـــى األقـــل.  ايـــةواألفــراد املـــدنيني إىل  

مبا حيرز من تقـدم   التدرجيي، رهناً يبدأ اخلفض ميكن أن حينئذ
ــة العامــة احملــددة،    ــهمــويف بلــوغ النقــاط املرجعي ا إجــراء ن بين

ــال     ــة أمــن الســكان. وق ــة بنجــاح وكفال ــه إاالنتخابــات احمللي ن
__________ 

  )٩٣(  S/2007/671، ١٧٥٦عمال بالقرار  قدمامل )٢٠٠٧.(  
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هــا كـــل اجلماعــات املســـلحة   طرحيعتقــد أن املشــاكل الـــيت ت  
يما القـوات  سـ  وال األجنبية املوجودة على التراب الكونغـويل، 
مــن خــالل حــل   هاالدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، ال ميكــن حلــ  

موحــد والتعــاون  ــجاتبـاع  تســتلزم  اهعسـكري حبــت، ولكنــ 
يف هــذا الســياق، وبــني احلكومــات يف املنطقــة.   وثيــق بشــكل

ــادة احلــوار يفبرحــب األمــني العــام   ــدان  زي منطقــة  مــا بــني بل
خـالل آليـات   البحريات الكربى، علـى املسـتوى الثنـائي ومـن     

الكـربى واللجنـة الثالثيـة املشـتركة زائـد       مثل ميثاق البحريات
 اًمحايـة املـدنيني ظلـت عنصـر     أن اومبـ واحد، على حـد سـواء.   

 ل األزمـة يف شــرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة،   حلـ  اًأساسـي 
ــد ــة  فق ــى إجنــاز   ستواصــل أعلــن أن البعث واليتــها  التركيــز عل

وضـع برنـامج   ضـرورة   علىأصر ا كماملتعلقة حبماية املدنيني. 
مـــن مـــن أجـــل متكـــني الســـلطات األحمكـــم إلصـــالح قطـــاع 

حتمــل مســؤولياا كاملــة مــع بــدء التخفــيض    مــنالكونغوليــة 
ها الــدوليني علــى ءالتــدرجيي للبعثــة، وحــث احلكومــة وشــركا 

اغتنــام الفرصــة الــيت يتيحهــا اجتمــاع املائــدة املســتديرة املعــين    
ــل بوضــع خمطــط   بإصــالح قطــاع األمــن املقــرر    عقــده للتعجي

، أوصـى بـأن يـأذن الـس     ماتـ ويف اخلومتسق لذلك.  تفصيلي
لعــام  ةللبعثــة بتقــدمي الــدعم الكامــل لالنتخابــات احملليــة املقــرر 

واملؤسسـات الوطنيـة املعنيـة     مبا حتـرزه احلكومـة   ، رهنا٢٠٠٨ً
مـــن تقــــدم يف وضــــع األطـــر القانونيــــة واملؤسســــية واملاليــــة   

  عمليات اقتراع ذات مصداقية.إلجراء  الضرورية

كـــــــانون  ٢١يف  املعقـــــــودة ،٥٨١٤ ةلســـــــاجليف و  
ــمرب  ــه  ا، أدرج ٢٠٠٧األول/ديســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ  لــ

املـــذكور أعـــاله، ودعـــا ممثـــل مجهوريـــة الكونغـــو  )٩٣(التقريـــر
  ملشاركة يف املناقشة. اىلإالدميقراطية 

ــهمث    ــروع    وجــ ــاه إىل مشــ ــا) االنتبــ ــرئيس (إيطاليــ الــ
ــرار ــرار      ،)٩٤(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ اعتمـ

__________ 

  )٩٤(  S/2007/752.  

مبوجـب   )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا٢٠٠٧ً( ١٧٩٤
  :منها الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

قــرر متديـــد واليــة بعثـــة منظمــة األمـــم املتحــدة يف مجهوريـــة       
الكونغـــو الدميقراطيـــة وتوســـيع قـــدراا علـــى النحـــو الـــوارد يف القـــرار  

ــىت ٢٠٠٧( ١٧٥٦ ــمرب   ٣١)، حــ ــانون األول/ديســ ، وأذن ٢٠٠٨كــ
مــن األفــراد  ١٧ ٠٣٠باســتمرارها حــىت ذلــك التــاريخ بقــوام يصــل إىل  

ــاً ٧٦٠العســكريني و  ــراد الشــرطة و    ٣٩١و  عســكرياً مراقب ــن أف  ٦م
  ؛فرداً ١٢٥وحدات شرطة مشكلة تتألف كل منها من 

يف طلبت إىل البعثـة إيـالء األولويـة القصـوى للتصـدي لألزمـة         
كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية من مجيع جوانبها، وال سـيما مـن خـالل    

طالــب امليليشــيات ومحايــة املــدنيني ودعــم تنفيــذ بيــان نــريويب املشــترك؛  
واجلماعـــات املســـلحة الـــيت ال تـــزال موجـــودة يف اجلـــزء الشـــرقي مـــن   
ــر    ــة لتحري ــة، وال ســيما القــوات الدميقراطي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

ا، والقــــوات املســــلحة الروانديــــة الســــابقة/قوات إنتراهــــاموي، روانــــد
وامليليشيا املنشقة بقيادة لوران نكوندا، وجـيش الـرب للمقاومـة، بإلقـاء     

ودون مزيد من التأخري وبغـري قيـد أو شـرط     أسلحتها وباملشاركة طوعاً
يف عمليـــة تســـرحيها، وإعادـــا إىل الـــوطن، وإعـــادة توطينـــها، وإعـــادة  

  ب االقتضاء؛إدماجها، حس

)، بـأن تتوقـف   ٢٠٠٦( ١٦٩٨بقـراره   ، مذكِّراًطالب أيضاًو  
علــى الفــور مجيــع اجلماعــات املســلحة، ال ســيما قــوات لــوران نكونــدا   

األطفـال واسـتخدامهم،    قراطية لتحرير رواندا، عـن جتنيـد  والقوات الدمي
  وأن تسرح مجيع األطفال املرتبطني ا؛

راء اسـتعراض دقيـق ملـا تبذلـه     طلب إىل البعثة أن تشرع يف إجـ   
ــع اســتراتيجية       ــه، وأن تتب ــف اجلنســي والتصــدي ل ــع العن ــود ملن ــن جه م
ــم املتحــدة         ــق األم ــع فري ــق م ــاون الوثي ــة، بالتع ــى نطــاق البعث شــاملة عل
ــة مــن       ــة واحلماي ــز الوقاي القطــري وغــريه مــن الشــركاء، مــن أجــل تعزي

األمـن   العنف اجلنسي والتصدي لـه، جبملـة وسـائل منـها تـدريب قـوات      
ــاً  ــة وفق ــارير عــ   الكونغولي ــها، وأن تقــدم بانتظــام تق ن اإلجــراءات لواليت
الصــدد، مبــا يف ذلــك حتليــل البيانــات الوقائعيــة وحتليــل    املتخــذة يف هــذا
  .اجتاهات املشكلة

  
  




