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 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية - ٧
 عرض عام 
جدسة  13خالل الفرتة نيد ا ست ةا ،  عد جمدس األمل  

يفا تمد أر  ة نةارات يف يانني لدةئيس  رال احلالة فيما يت دق جبمهورية 
الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة. يفمل ت عتتتتتد أيتتتتتة موانرتتتتتات  رتتتتتال ذتتتتت ا العوتتتتتد، 

 دتتتى اثدَتتتي مجهوريتتتة  37تصتتتةت التتتد وات املوجهتتتة مبوجتتتب املتتتادة يفان
الكونغو الدميعةاقية يفريفاندا. يفللفت اجلدسات أساسا مل اإلحاقات 
اليت ندمها املمثتل اخلتاص لامتني ال تام جلمهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة 
يفرئتتتتيس   ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة 

عةاقيتتتة، يفمحاقتتتة يفاحتتتدة نتتتدمها األمتتتني ال تتتام، يفمحاقتتتة الكونغتتتو الدمي
أخةى ندمتها املع وثة اخلاصة لامني ال تام ملو عتة العحت ات الكتربى. 
يف  تتتتتتتتتتد الوظتتتتتتتتتتة أيف  يف ا نتدتتتتتتتتتتاابت امل عتتتتتتتتتتودة يف ترتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتام/ 

، يفج  اجملدس اذتمام  لو ال وف يف اجللء الرةني مل 2011 نوفمرب
املع وثة اخلاصة ملو عة العح ات الكربى،  العدد، ال ي كال يفراء ت يني

يفلو منراء لواء لدتدخل يف مقار الع ثة. يفنونش مصالح ن اع األمتل 
يفنعتتتتتتتل املهتتتتتتتام مىل فةيتتتتتتتق األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة الع تتتتتتتةي، يف تتتتتتتتةا ط يفثيتتتتتتتق 

 ابألحدا  اجلارية يف اجللء الرةني مل العدد.
، نتتام اجملدتتس  تجديتتد يفت تتديل 2013يف  2012يفيف  تتامي  

 209٨يف  (2012) 2053يف يتتتتتة الع ثتتتتتة متتتتتةتني، مبوجتتتتتب العتتتتتةاريل 
جتديتتتتتد نظتتتتتام  (2012) 207٨. يفمت مبوجتتتتتب العتتتتتةار (122)(2013)

 (2004) 1533اجلتتلاءات يفيف يتتة فةيتتق اخلتترباء املورتتا  متتال ابلعتتةار 
                                   .(123)2014عا /فرباية حىت ش

 
 التطورات احلاصلة يف الفرتة بني العمليتني ا نتذابيتني 

، ندم املمثل اخلاص لامني ال ام 2012شعا /فرباية  7يف  
اجملدتس  رتتال جلمهوريتة الكونغتتو الدميعةاقيتة يفرئتتيس الع ثتة محاقتتة مىل 

__________ 

ومتتتتات  تتتتل   ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لالقتتتتالع  دتتتتى مليتتتتد متتتتل امل د (122) 
لتحعيق ا ستتعةار يف مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، انظتة اجلتلء ال اشتة، 

 “.  مديات حفظ السالم”العسم األيفل، 
لالقالع  دى مليد مل امل دومات  ل تدا   اجللاءات املت دعة جبمهورية  (123) 

تتتتتتدا   ”الثالتتتتتث، الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة، انظتتتتتة اجلتتتتتلء الستتتتتا ع، العستتتتتم 
“. متل امليثتاق 41تو وي  دى استددام العتوة املستدحة يففعتا لدمتادة   

يفلالقتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةار 
(  رتتتتتتال مجهوريتتتتتتة الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة يفيف يتتتتتتة فةيتتتتتتق 2004) 1533

 ابء.  -اخلرباء، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل 

ترتتتةيل  2٨ا نتدتتاابت الةائستتية يفالترتتتةي ية الوقويتتة التتتيت أجةيتتت يف 
. يفأفتتتتتتاد ال فتتتتترتة احلمدتتتتتتة ا نتدا يتتتتتة شتتتتتتهدت 2011الثتتتتتام/نوفمرب 

تتتتتوتةات سياستتتتية يفقائفيتتتتة متلايتتتتدة يف   تتتتض موتتتتاقق العدتتتتد، مبتتتتا فيهتتتتا  
ترةيل الثام/نوفمرب،  دغت تدك التوتةات ذريفهتتا  26كيوراسا. يفيف 

وع حتتواد   ويفتتة أستتفةت  تتل معتتتل  تتدة أشتتداص كونغتتوليني.  ونتت
يفأ دل املمثل اخلاص  ل مجةاء حتعيق شامل يف مجيع التعارية املت دعتة 
ابل وتتتتف ا نتدتتتتا ، فنتتتتال  تتتتل مصتتتتدار تعةيتتتتة مفصتتتتل يف املستتتتتععل 
العةيتتتتب. كمتتتتا  تتتتدَّد خمتدتتتتف املرتتتتاكل الدوجستتتتتية التتتتيت نرتتتتات أثوتتتتاء 

ة، يفأكتتتتد احلاجتتتتة مىل توتتتتايفل ال مديتتتتة ا نتدتتتتاابت يفيف أ عاهبتتتتا معاشتتتتة 
ا نتدا يتتتتة يف مقتتتتتار استتتتت ةا  شتتتتتامل يفمفتتتتتوح. يفأضتتتتتاف أل الع ثتتتتتة 

                                                                                                       .(124)يففةت كل د م اكل لد مدية ا نتدا ية مبا يتفق مع يف يتها
يفأ ة ت اثدة مجهورية الكونغو الدميعةاقية  ل أسفها لآلاثر  

ا نتدا يتتة  دتتى الستتدعية املرتتعتتة  دتتى أ متتال ال وتتف املتصتتدة ابل مديتتة 
أمتتتتل األفتتتتةاد يفاتدكتتتتاهتم، يفلكوهتتتتا نالتتتتت مل العدتتتتد مصتتتتمم حبتتتتلم  دتتتتى 
متا  تتتة  مديتتتة ال تتتودة مىل األيفضتتتاع ال عي يتتتة يفالستتتالم. يفانتعستتتت متتتل 
رئتتتيس الديفلتتتة، جوزيتتتف كتتتا يال كتتتاابنغي، العتتتول انتتت  لدمتتتةة األيفىل يف 

مهورية اترير مجهورية الكونغو الدميعةاقية، انتهت فرتة يف ية رئيس اجل
يف املائتة متتل التكتاليف ا نتدا يتتة  95ديفل أزمتة مؤسستية، متتع متويتل 
 .(125)مل املوارد ال اتية لدجمهورية

مىل يفأ تتةب املمثتتتل اخلتتاص لامتتتني ال تتام، يف محاقتتتت  املعدمتتتة  
،  تتل العدتتق مزاء التحتتدايت املععدتتة 2012حليةال/يونيتت   12اجملدتتس يف 

التتيت ستتت رت  ضتتمال  تتاح مجتتةاء انتدتتاابت املعاق تتات يفا نتدتتاابت 
احملديتتتتتة املععدتتتتتة. يفتونتتتتتع أل مجتتتتتةاء الدجوتتتتتة ا نتدا يتتتتتة الوقويتتتتتة املستتتتتتعدة 
است ةاضا يفتعدميها توصيات، مىل جانب توصيات اجلم ية الوقوية، أمة 
ستتتتتيكول ذا أ يتتتتتة حامستتتتتة يف تعيتتتتتيم اجلهتتتتتات املالتتتتتة يفاجملدتتتتتس يفغ  تتتتتا 

يت دق ابملراركة يف انتداابت املعاق ات يفا نتداابت احملدية املععدة  فيما
يفد مهتتتا. يفأكتتتد أل متتتل النتتتةيفري أل تعتتت ل احلكومتتتة كتتتل متتتا  وستتت ها 

. يفنال اثل مجهوريتة الكونغتو (126)لنمال احلةية الالزمة ملراركة اجلميع
الدميعةاقيتتة مل الدجوتتة ا نتدا يتتة الوقويتتة املستتتعدة نتتد ا تمتتدت سدستتدة 

حليةال/يونيتت  اجلتتديفل  6متتل التتتدا    ستتت ادة مصتتدانيتها، يفنرتتةت يف 
__________ 

 (124) S/PV.6712 4-2، الصفحات . 

 . 9-7املةجع نفس ، الصفحات  (125) 

 (126) S/PV.6785 6، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.6712
https://undocs.org/ar/S/PV.6785
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التتلم   نتدتتتاابت جمتتتالس األنتتتاليم يفجمدتتتس الرتتتيو  يفحكتتتام املعاق تتتات 
مو تتتدا  2013شتتتعا /فرباية  25 دتتتى الوحتتتو التتتتايل: مت حتديتتتد اتريتتتر 

 نتدتتتتتاابت  2013حليةال/يونيتتتتت   5 ت جمتتتتتالس األنتتتتتاليم، يف نتدتتتتتااب
 نتدتتتتتتتتاابت حكتتتتتتتتام  2013حليةال/يونيتتتتتتتت   22 جمدتتتتتتتتس الرتتتتتتتتيو ، يف
                                                                     .(127)املعاق ات يفنواهبم

، أ دتتت  املمثتتتل اخلتتتاص 2012الثتتتام/نوفمرب ترتتتةيل  21يفيف  
لامني ال ام اجملدس  ل منراء جلوة خاصة هبدف الس ي مىل التوصل 
مىل حدتتتول توافعيتتتة مالئمتتتة  تتتني نتتتواب األغدعيتتتة يفامل ارضتتتة، مُتكتتتل متتتل 
املني ندما يف يفضع الترةي ات الالزمتة إلصتالح الدجوتة ا نتدا يتة، 

شتتتتتتعا /فرباية  22. يفيف (12٨) تتتتتتتوف  التتتتتتد م هلتتتتتتا  دتتتتتتى ن تتتتتتاق يفاستتتتتتع
، نتتدم املمثتتل اخلتتاص مفتتادة  تتل العتتةارات التتيت اختتت هتا اجلم يتتة 2013

. (129)الوقويتتتتتة لتيستتتتت  مصتتتتتالح الدجوتتتتتة ا نتدا يتتتتتة الوقويتتتتتة املستتتتتتعدة
، نال من   دى متا يعتديف 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  21يفأخ ا، يفيف 

الرةكاء يفأصحاب ند مت محياء ال مدية ا نتدا ية، يفأل املرايفرات مع 
املصتتتتدحة التتتتوقويني نتتتتد أدت اىل تعتتتتدم يف توافتتتتق االراء  دتتتتى خةي تتتتة 

. يفيف اجلدستتتتة (130)ال ةيتتتتق يفالتسدستتتتل الالحتتتتق لالنتدتتتتاابت املدتدفتتتتة
نفسها، أخربت املع وثة اخلاصة لامني ال ام ملو عة العح ات الكربى 

ريتتة يف أفةيعيتتا اجملدتتس اهنتتا ستتصتتدى يف اتصتتا هتا متتع حكومتتة مجهو 
الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة ملستتتتتالة اإلصتتتتتتالح ا نتدتتتتتا  يفاجلتتتتتتديفل التتتتتتلم  

                                                 .(131)لالنتداابت احملدية
 

                     مارس 23تردي احلالة األمنية يف الشرق وظهور حركة  
، أ تتتتةب املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني 2012شتتتتعا /فرباية  7يف  

ال تتتام  تتتل ندعتتت  مزاء جتتتتدد نرتتتا  حةكتتتة العتتتوات الدميعةاقيتتتة لتحةيتتتة 
متتتدنيا يف  54يف ذلتتتك يفنتتتوع جمتتتلرة راح ضتتتحيتها حتتتوايل ريفانتتتدا، مبتتتا 

معاق تتتة كيفتتتو اجلوو يتتتة. يفميثتتتل الورتتتا  املتلايتتتد لدجما تتتات املستتتدحة 
العائمتتة يفظهتتور أختتةى جديتتدة يف شتتتةق العدتتد هتديتتدا كعتت ا لدمتتتدنيني 

. يفنالتت اثدتة مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة مل  وتاء (132)يفاألمتل ال تام
__________ 

 . 12يف  11املةجع نفس ، الصفحتال  (127) 

 (12٨) S/PV.6868 7، الصفحة . 

 (129) S/PV.6925 7، الصفحة . 

 (130) S/PV.7046 6، الصفحة . 

 . 13املةجع نفس ، الصفحة  (131) 

 (132) S/PV.6712 5يف  4، الصفحتال . 

ات املستتتتتتتتتتتتتتدحة متتتتتتتتتتتتتتل األيفلتتتتتتتتتتتتتتتوايت الستتتتتتتتتتتتتتالم يفمكافحتتتتتتتتتتتتتتة اجلما تتتتتتتتتتتتتتت
                                                                     .(133)لعددذا العصوى
يف محاقتتت  التتيت يفأ دتت  املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام اجملدتتس،  
،  تتل التعتتدم الكعتت  احملتتةز  رتتال 2012حليةال/يونيتت   12نتتدمها يف 

مستتتالة التحتتتدايت األمويتتتة التتتيت ترتتتكدها العتتتوات الدميعةاقيتتتة لتحةيتتتة 
ريفانتتتدا، يفلكوتتتت  أ دتتت  يف نفتتتتس الونتتتت  تتتتل حتتتديف  متتتتتةد يف صتتتتفوف 
العتتتتوات املستتتتدحة الوظاميتتتتة جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة، يفكتتتت لك 

متتارس، التتيت أقدعهتتا أحتتد اجلوتتود املتتتورقني يف ذتت ا  23كتتة ظهتتور حة 
التمتتةد. يفأستتفة العتتتال التتدائة متتل أجتتل مواجهتتة ذتت ا التهديتتد اجلديتتد 
 تتتتتل ترتتتتتةيد  تتتتتدد كعتتتتت  لدمتتتتتدنيني. يفيف ستتتتتياق تصتتتتتا د حالتتتتتة  تتتتتدم 
ا ستعةار  وج   ام، نامت العوات الدميعةاقية لتحةية ريفاندا يفال ديد 

. يفأ دتتت  أينتتتا اثتتتل (134)صتتت يد نرتتتاقهامتتتل اجلما تتتات الكونغوليتتتة  ت
مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة  تتتتل يفنتتتتوع التمتتتتةد، يفأضتتتتاف أل ذوتتتتاك 
 واصة جودت يفدر تت يفنرتةت ان النتا متل ريفانتدا نتاتدوا يف صتفوف 

 .(135)مارس 23حةكة 
 

متديد و ية بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيزق ا سزتقرار  
                                                                     يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

املتدتتتت  يف  (2012) 2053متتتتدد اجملدتتتتس، مبوجتتتتب العتتتتةار  
، يف يتتة   ثتتة موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق 2012حليةال/يونيتت   27

حليةال/يونيتتتت   30ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة حتتتتىت 
التاكيتتتد  دتتتى أل محايتتتة املتتتدنيني تظتتتل أيفلويتتتة الع ثتتتة،  ، يفأ تتتاد2013

يفشدد  دتى أ يتة مصتالح ن تاع األمتل. يفرحتب أينتا ابخل توات التيت 
اختتتتت هتا حكومتتتتة مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة لدتحعيتتتتق يف أ متتتتتال 

ترتةيل الثتام/نوفمرب  2٨ال وف يف سياق ا نتدتاابت التيت جتةت يف 
توظتتتتتيم انتدتتتتتاابت املعاق تتتتتات  ، يفنتتتتتةر أل تعتتتتتوم الع ثتتتتتة  تتتتتد م2011

يفا نتدتتتاابت احملديتتتتة يفمجةائهتتتا. يفيف العتتتتةار ذاتتتت ، أدال اجملدتتتتس التمتتتتةد 
يفمجيتتتع أشتتتكال التتتد م اخلتتتارجي جلميتتتع اجلما تتتات املستتتدحة، يفحتتتتث 
حكومتتتتة مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة  دتتتتى أل تواصتتتتل،  تتتتد م متتتتل 

الوظتتام  الع ثتتة، مجةاءاهتتتا ضتتد اجلما تتات املستتدحة يف دتتى م تتادة مرستتاء
                                   يفتعدمي اجلواة مىل ال دالة.

 
__________ 

 . 11املةجع نفس ، الصفحة  (133) 

 (134) S/PV.6785 3يف  2، الصفحتال . 

 . ٨املةجع نفس ، الصفحة  (135) 

https://undocs.org/ar/S/PV.6868
https://undocs.org/ar/S/PV.6925
https://undocs.org/ar/S/PV.7046
https://undocs.org/ar/S/PV.6712
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6785
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 استمرار زعزعة ا ستقرار وتعيني مبعوث خاص 

ترتتتةيل األيفل/  19أ تتةب اجملدتتتس، يف  يانتتت  الةائستتتي املتتتؤر   
،  تتتتتتل ندعتتتتتت  العتتتتتتال  مزاء األزمتتتتتتة األمويتتتتتتة يفاإلنستتتتتتانية 2012أكتتتتتتتو ة 

الكونغتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتة، يفأدال حةكتتتتتتتتتة املتفانمتتتتتتتتة يف شتتتتتتتتةق مجهوريتتتتتتتتة 
مارس يفمجيع اهلجمات اليت نفت هتا  دتى املتدنيني يفحفظتة الستالم  23

التتا  ني لامتتم املتحتتدة يفال تتامدني يف جمتال املستتا دة اإلنستتانية، فنتتال 
 تتل انتهاكتتتات حعتتوق اإلنستتتال التتيت تةتكعهتتتا، مبتتا يف ذلتتتك  مديتتتات 

ستي يفاجلوستام، يفجتويتد اإل دام رجةاءات موجلة، يفأ مال ال وف اجلو
األقفال يفاستددامهم  دى ن اق يفاسع. يفأدال اجملدتس أينتا مستا ي 

متتارس الةاميتتة مىل منرتتاء مدارة موازيتتة يفتعتتدمي  دتتدال جمتتايفرة  23حةكتتة 
لدتتد م مىل احلةكتتة. يفد تتا اجملدتتس األمتتني ال تتام مىل استكرتتاف آليتتات 

األقتتةاف  أختةى د دوماستية رفي تة املستتتوى متل أجتل ت ليتتل احلتوار  تني
أيدتتول/  14امل ويتتة. يفرحتتب رنرتتاء آليتتة التحعتتق املوستت ة املرتترتكة يف 

ستتتتعتمرب  وصتتتتف ذلتتتتك نع تتتتة ان تتتتالق ذامتتتتة إل تتتتادة  وتتتتاء الثعتتتتة  تتتتني 
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يفريفانتتدا، يفأحتتا   دمتتا مبستتا ي التوستتيق 

حتتاد اجلارية فيما  ني املؤمتة الديفيل امل   مبو عة العحت ات الكتربى يفا 
األفةيعتتتي يفاألمتتتم املتحتتتدة متتتل أجتتتل مينتتتاح أذتتتداف يفقةائتتتق يفيفستتتائل 

يف شتتةق مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة متتل “ نتتوة ديفليتتة حمايتتدة”نرتتة 
 .(136)حيث  النتها ابلع ثة

، اختتتت  اجملدتتتس العتتتةار 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  20يفيف  
ال ي أ ةب في   ل ندع  ال ميق مزاء دخول حةكة  (2012) 2076

دتتس أينتتا متتارس مىل مديوتتة غومتتا يف نفتتس ذلتتك اليتتوم. يفكتتةر اجمل 23
م العتتتتتتت   ونتتتتتتف تعتتتتتتدمي أي د تتتتتتم ختتتتتتارجي مىل احلةكتتتتتتة  دتتتتتتى الفتتتتتتور. 

يت دتتتق  تتتديفر الع ثتتتة يف التصتتتدي لدتهديتتتد التتت ي ترتتتكد  حةكتتتة  يففيمتتتا
متتتتتارس، قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل األمتتتتتني ال تتتتتام أل يعتتتتتدم تعةيتتتتتةا  تتتتتل  23

اخليارات اليت ميكل مل خالهلا م ادة نرة يفحدات الع ثة يفمنا فات 
يت ميكتتل أل حتستتل نتتدرة الع ثتتة  دتتى محايتتة املتتدنيني العتوة اإلضتتافية، التت

يفاإل الغ  ل تدفعات األسدحة  رب احلديفد يف شةق مجهورية الكونغو 
الدميعةاقية، يفك لك خيارات مجةاء حوار رفيع املستتوى  تني األقتةاف 

 امل وية، مبا يف ذلك خيار ت يني حمتمل ملع و  خاص. 
يفحتتتد  اثتتل مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة   تتد التصتتويت،  

متارس ضتد  23موجها اهتاما لةيفاندا  د م ال مديات ال سكةية حلةكتة 
غوما، مبا يركل ابلتايل انتهاكا خ ت ا يفمستتمةا لدمعتادمل املكةستة يف 

__________ 

 (136) S/PRST/2012/22 . 

ي لدمجدتتس التحعتتق متتل مجيتتع ميثتتاق األمتتم املتحتتدة، يفأشتتار أنتت  يوعغتت
الوتائ  املرتتعة  دى سدوك ريفاندا يفاختاذ ما يدلم مل خ وات  ست ادة 

. يفدحتتتض اثتتتل ريفانتتتدا ا هتتتتام، يفنتتتال مل ريفانتتتدا (137)الستتتالم يفاألمتتتل
 انتتتت، ل تتتدة متتتةات موتتت  استتتتئواف العتتتتال، متتتل ذجمتتتات الصتتتوارير 

 .(13٨)ةاقيةيفن ائف اهلايفل اليت ان دعت مل مجهورية الكونغو الدميع
، أ دتتت  املمثتتتل اخلتتتاص 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  21يفيف  

لامني ال ام، يف محاقت  املعدمة مىل اجملدس،  ل تدذور احلالة األموية 
 رتتتكل خ تتت ، فنتتتال  تتتل األزمتتتة اإلنستتتانية الواستتت ة الو تتتاق. يفأ دتتت  

، استتتتتتتهدفت متتتتتتارس لغومتتتتتتا 23اجملدتتتتتتس انتتتتتت  موتتتتتت  احتتتتتتتالل حةكتتتتتتة 
مظتتاذةات  ويفتتة يف فويتتة كتتال متتل رمتتوز الستتد ة الكونغوليتتة يفمتتوظفي 

مارس  23األمم املتحدة يفمور هتا. يف اليفة  دى ذلك، احتدت حةكة 
 رتتتكل ف دتتتي جتتتلءا كعتتت ا متتتل معاق تتتة كيفتتتو الرتتتمالية، يفشتتتة ت يف 
منرتتتاء  ويتتتة رمسيتتتة لتتتادارة أيف احلكتتتتم. يفيفرد ال ديتتتد متتتل التعتتتارية التتتتيت 

صتتتول انتهاكتتتات حلعتتتوق اإلنستتتال. يفمزاء ذتتت ه احلالتتتة، أفتتتادت  تتتل ح
د مت الع ثة اجلهود اإلنديمية لدمتؤمتة التديفيل امل ت  مبو عتة العحت ات 

متتتارس  23الكتتتربى الةاميتتتة إلنرتتتاء نتتتوة ديفليتتتة حمايتتتدة ملواجهتتتة حةكتتتة 
يفغ ذتتتتتتا متتتتتتل اجلما تتتتتتات املستتتتتتدحة، مىل جانتتتتتتب منرتتتتتتاء آليتتتتتتة حتعتتتتتتق 

                                                                     .(139)موس ة مررتكة
ترتتتتتةيل  2٨، التتتتت ي اختتتتتت  يف (2012) 207٨يفيف العتتتتتةار  

متتتارس يفغ ذتتتا متتتل  23، قالتتتب اجملدتتتس حةكتتتة 2012الثتتتام/نوفمرب 
اجلما تتتتتات املستتتتتدحة ال تونتتتتتف فتتتتتورا مجيتتتتتع أشتتتتتكال ال وتتتتتف، يفكتتتتتةر 

مىل تعدمي الد م اخلتارجي مىل اإل ةاب  ل ندع  مزاء األنعاء اليت تر  
. يفنتتتال اثتتتل مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، متحتتتداث   تتتد (140)احلةكتتتة

أثعتتتتت مواصتتتتدة  (141)اختتتتتاذ العتتتتةار، مل التعةيتتتتة الوهتتتتائي لفةيتتتتق اخلتتتترباء
حكومتتتتة ريفانتتتتدا انتهتتتتاك احلظتتتتة املفتتتتةيف   دتتتتى األستتتتدحة متتتتل ختتتتالل 

__________ 

 (137) S/PV.6866 4-2، الصفحات . 

   .5يف  4املةجع نفس ، الصفحتال  (13٨) 

 (139) S/PV.68683يف  2حتال ، الصف . 

،  تجديتتتتد تتتتتدا   (2012) 207٨نتتتتام اجملدتتتتس أينتتتتا، مبوجتتتتب العتتتتةار  (140) 
اجللاءات، يفذي التتدا   املت دعتة حبظتة توريتد األستدحة، يفالتتدا   املت دعتة 

 دتتتتى مليتتتتد متتتتل ابلوعتتتتل، يفالتتتتتدا   املاليتتتتة يفاملت دعتتتتة ابلستتتتفة. يفلالقتتتتالع 
امل دومتتتتتتتتات  تتتتتتتتل تتتتتتتتتدا   اجلتتتتتتتتلاءات فيمتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتق جبمهوريتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتو 

تتدا     تو توي  دتى ”الدميعةاقية، انظة اجللء السا ع، العسم الثالث، 
 “.مل امليثاق 41استددام العوة املسدحة يففعا لدمادة 

 (141) S/2012/843. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6866
https://undocs.org/ar/S/PV.6868
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/843
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. يفذكتتتة (142)متتتارس 23تعتتتدمي مستتتا دة  ستتتكةية معاشتتتةة مىل حةكتتتة 
اثتل ريفانتتدا أل ذتت ه ا هتامتتات كاذ تة، يفأل  دتتده تثتتق يف آليتتة التحعتتق 
املرتترتكة التتيت أنرتتاذا املتتؤمتة التتديفيل امل تت  مبو عتتة العحتت ات الكتتربى، 
يفالتتيت خدصتتت مىل أنتت  يف تدتتك املةحدتتة   توجتتد أدلتتة  دتتى أل ريفانتتدا 

 .(143)مارس 23ندمت أي د م  سكةي أيف لوجسيت مىل حةكة 
، نتتتدم املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني 2013شتتتعا /فرباية  22يفيف  

ال ام محاقة مىل اجملدتس  رتال استتمةار تتدذور احلالتة األمويتة يف اجلتلء 
متتارس  23ت فيتت  حةكتتة الرتتةني متتل العدتتد. يفيف الونتتت التت ي انستتحع

مل  اصمة معاق ة غوما، حافظت احلةكة  دى موانع  سكةية مهمة 
 دى أ واب مديوة غوما، يفيفاصدت توقيد اهلياكل اإلداريتة اخلاصتة هبتا 
يف اجلتتتلء التتت ي حتتدتتت  متتتل كيفتتتو الرتتتمالية. يفيفردت تعتتتارية  تتتل يفنتتتوع 

دد، أ مال ال وف  دى ن اق يفاسع يفا ستتمةار يف جتويتد املعتاتدني اجلت
مبتتتا يف ذلتتتك ابستتتتددام العتتتوة، يفجتويتتتد العاصتتتةيل  دتتتى ن تتتاق يفاستتتع.  

أ دتتتتتت  املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص  تتتتتتل زايدة  امتتتتتتة يف نرتتتتتتا  امليديرتتتتتتيات  كمتتتتتا
الكونغوليتتة يف شتتىت ألتتاء املعاق تتة. يفأضتتاف أل الع ثتتة نتتد ستت ت مىل 
التصتتتدي لتدتتتك التهديتتتدات ابستتتتددام مجيتتتع املتتتوارد املتاحتتتة. يفلتتتلايدة 

ثة، سيتم نرتة قتائةات  تديفل قيتار يف أنتةب يفنتت حتسني ندرات الع 
اكل. يففيما يت دق ابنرتاح مضافة نوة  سكةية أيف لواء يف مقار الع ثتة 
تستتود لتت  ستتد ة منفتتاذ الستتالم تتجتتايفز يف يتتة األمتتم املتحتتدة التعديديتتة 
حلفتتظ الستتالم، أ تتةب  تتل انتوا تت  ال العتتدرة  دتتى منفتتاذ الستتالم يف 

. يفاتفتتتتق اثتتتتل (144)عيتتتق ستتتتالم دائتتتتمامليتتتدال ذتتتتي  وصتتتتة ضتتتتةيفري لتح
مجهورية الكونغو الدميعةاقية نائال مل نرة نوة تدخخل يهدف مىل تدعية 
حاجتتتة أمويتتتة حعيعيتتتة يف اجدتتتة يف اجلتتتلء الرتتتةني متتتل  دتتتده. يفلتتت لك، 
حتتتتتث اجملدتتتتتس  دتتتتتى الوظتتتتتة استتتتتةع متتتتتا ميكتتتتتل يف اختتتتتتاذ نتتتتتةار  تغيتتتتت  

                                                                     .(145)الع ثة يف ية
، نتتتتتدم األمتتتتتني ال تتتتتام تعةيتتتتتةا مىل 2013آذار/متتتتتارس  5يفيف  

 دتتتدا متتتل  دتتتدال املو عتتتة يفأر  تتتة مرتتتاركني يف  11اجملدتتتس  تتتل تونيتتتع 
شتتتتعا /فرباية، مقتتتتار  24ضتتتتمال محتتتتالل الستتتتالم، يف أديتتتتس أاباب يف 

السالم يفاألمل يفالت ايفل جلمهورية الكونغو الدميعةاقية يفاملو عة، الت ي 
يهتتتدف مىل م اجلتتتة األستتتعاب اجل ريتتتة لد وتتتف يف املو عتتتة. يفأ دتتتل أنتتت  

__________ 

 (142) S/PV.6873 3، الصفحة. 

 . ٨-6املةجع نفس ، الصفحات  (143) 

 (144) S/PV.6925 5-2، الصفحات . 

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (145) 

ستتيعوم  ت يتتني مع تتو  ختتاص لتتد م توفيتت  اإلقتتار. يفمتتل أجتتتل زايدة 
د تتتم األذتتتداف السياستتتية اإلقتتتار، انتتترتح منرتتتاء لتتتواء لدتتتتدخل داختتتل 

درا  دتتتتتتى أل يوفتتتتتت   مديتتتتتتات ذجوميتتتتتتة ضتتتتتتد كتتتتتتل الع ثتتتتتتة، يكتتتتتتول نتتتتتتا
اجلما تتتتتات املستتتتتتدحة التتتتتيت هتتتتتتتدد الستتتتتتالم، يفحتييتتتتتد ذتتتتتت ه اجلما تتتتتتات 

 .(146)سالحها يفنلع
 

الو يززززة اجلديززززدة لبعثززززة منظمززززة األمززززم املتحززززدة لتحقيززززق  
ا سززتقرار يف مجهوريززة الكونغززو الدميقراطيززة،  ززا يف ذلزز  

 إنشاء لواء للتدخل
 تتتل  ، متتتع اإل تتتةاب(2013) 209٨نتتتةر اجملدتتتس يف نتتتةاره  

مارس يف املو عة اجملايفرة لغوما معاشةة  23مدانت  استمةار يفجود حةكة 
يفحمايف هتتتتا الةاميتتتة مىل منرتتتاء مدارة موازيتتتة غتتت  شتتتة ية، أل ميتتتدد يف يتتتة 

، 2014آذار/متارس  31الع ثة يف مجهورية الكونغو الدميعةاقيتة حتىت 
ء يفأل تنم الع ثتة،  صتفة استتثوائية يفديفل أل يرتكل ذلتك ستا عة، لتوا

تتتتتتتدخل يكتتتتتتول معتتتتتتةه يف غومتتتتتتا يفيتتتتتتتوىل املستتتتتتؤيفلية  تتتتتتل حتييتتتتتتد خ تتتتتتة 
اجلما تتتتتتات املستتتتتتدحة يفيكتتتتتتول ذدفتتتتتت  اإلستتتتتتهام يف احلتتتتتتد متتتتتتل هتديتتتتتتد 
اجلما تتتات املستتتدحة لستتتد ة الديفلتتتة يفأمتتتل املتتتدنيني يف شتتتةق مجهوريتتتة 
الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة. يفتتمثتتتل يف يتتتة لتتتواء التتتتدخل املعيوتتتة يف العتتتةار يف 

خ تة اجلما تات املستدحة، يفرصتد توفيت  حظتة  محاية املتدنيني، يفحتييتد
توريتتتتتتد األستتتتتتدحة، يفتعتتتتتتدمي التتتتتتد م مىل ال مديتتتتتتات العنتتتتتتائية الوقويتتتتتتة 
يفالديفلية. يفد ا اجملدس أينا املع وثتة اخلاصتة ملو عتة العحت ات الكتربى 
امل يوتتة متتتؤخةا مىل نيتتتادة توفيتتت  ا لتلامتتتات الوقويتتتة يفاإلنديميتتتة امل عتتتودة 

                                   يفالت ايفل يفتوسيع  يفتعييم .مبوجب مقار السالم يفاألمل 
يففتود الكدمتتة   تد اختتتاذ العتةار فرتتددت  دتتى  يفتوايفلتت  تتدة 

. يفأكتتدت (147)ضتتةيفرة أل تظتتل محايتتة املتتدنيني يف صتتميم يف يتتة الع ثتتة
أينتتتتتتتا ال عي تتتتتتتة ا ستتتتتتتتثوائية التتتتتتتيت   ترتتتتتتتكل ستتتتتتتا عة إلنرتتتتتتتاء لتتتتتتتواء 

. يفحتتتت ر   تتتتض املتكدمتتتتني متتتتل أل حيتتتتاد يفنلاذتتتتة األمتتتتم (14٨)التتتتتدخل
 .(149)املتحدة جيب أ  تتاثة   ا ع الدواء

 
__________ 

 (146) S/PV.6928 3يف  2، الصفحتال . 

 (147) S/PV.6943 األرجوتتتتتني،  7)املمدكتتتة املتحتتتدة(؛ يفالصتتتفحة  5، الصتتتفحة(
 )فةنسا(.  11)الو ايت املتحدة(؛ يفالصفحة  10لكسمربغ(؛ يفالصفحة 

)ابكستتتتتتتتتال(؛  ٨)األرجوتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  6 املةجتتتتتتتتع نفستتتتتتتت ، الصتتتتتتتتفحة  (14٨) 
 )مجهورية الكونغو الدميعةاقية(.  13)الصني(؛ يفالصفحة  9يفالصفحة 

 6)غواتيمتتا (؛ يفالصتتفحة  4)ريفانتتدا(؛ يفالصتتفحة  3املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (149) 
 )الصني(.  9)ابكستال(؛ يفالصفحة  ٨)األرجوتني(؛ يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/PV.6873
https://undocs.org/ar/S/PV.6925
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6928
https://undocs.org/ar/S/PV.6943


النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

35 16-06865 

 

تنفيززن إطززار السززالم واألمززن والتعززاون، وإكززاء متززرد حركززة  
 مارس 23

، نتتتتتدمت املع وثتتتتتة اخلاصتتتتتة لامتتتتتني 2013أاير/متتتتتايو  6يف  
ال تتام ملو عتتة العحتت ات الكتتربى امل يوتتة متتؤخةا محاقتتة مىل اجملدتتس  تتل 
زايرهتا األخ ة مىل  دة  ددال يف املو عتة، حيتث  نرتت متع الل متاء 

ها كل  دد مبوجب مقار السالم يفاألمتل يفالت تايفل ا لتلامات اليت ن  ت
جلمهورية الكونغو الدميعةاقية يفاملو عة. يفذكتةت أل التةئيس كتا يال نتد 
أ دغهتتتا ال حكومتتتت  ت متتتل  دتتتى يفضتتتع خ تتتة  متتتل لتوفيتتت  التلامتتتات 
مجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة مبوجتتتتتب اإلقتتتتتار، يفأضتتتتتافت أهنتتتتتا نتتتتتد 

وقويتتة، التتيت يوعغتتي أل ترتتمل شتددت  دتتى أ يتتة  وليتتة ذتت ه االليتتة ال
اثدتتتي اجملتمتتتع املتتتدم يفتكتتتول لتتتديها اخلتتتربة الالزمتتتة لدعيتتتام  تتتديفر رنتتتا  
ف تتال. يفأضتتافت أنتت   يومتتا كانتتت األغدعيتتة الستتاحعة متتل الكونغتتوليني 
ال يل حتدثت مليهم متحمسني لورة الدواء، أكدت أل لواء التتدخل، 

وصتف  أحتد  واصتة يفمل كال يركل أداة ذامة، يوعغتي أل يوظتة مليت   
 مدية سياسية أكرب  كث  تةمي مىل مجياد حل شتامل لازمتة يف اجلتلء 

 .(150)الرةني مل مجهورية الكونغو الدميعةاقية
يفنتتتتتتتدم املمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام جلمهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو  

قتتتتتتتتتت  اإل الميتتتتتتتتتة التتتتتتتتتيت نتتتتتتتتتدمها مىل اجملدتتتتتتتتتس يف الدميعةاقيتتتتتتتتتة، يف محا
 ترب التتدايفل  تل   تد ابلفيتديو متل  2013ترةيل األيفل/أكتو ة  21

كمعا ، مفادة  ل حماداثت السالم اجلارية ذواك، اليت  عدت هبدف 
متارس  23م ةام اتفاق شامل  ني مجهورية الكونغو الدميعةاقية يفحةكتة 

ح  تحوهلتتتا مىل حةكتتتة سياستتتية إلهنتتتاء التمتتتةد، يفتفكيتتتك احلةكتتتة يفالستتتما 
ضمل حديفد دستور مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة يفنوانيوهتا. يفأضتاف 
نائال أن   صةف الوظة  ل التعتدم يف كامعتا ، تععتى احلالتة يف امليتدال 
مصتتتتدرا لدعدتتتتق، حيتتتتث لوحظتتتتت يف األايم األختتتت ة حرتتتتود  ستتتتكةية  

ةكتتتة كعتتت ة  دتتتى جتتتانيَب ختتتط اجلعهتتتة. يفيف الونتتتت نفستتت ، أقدعتتتت ح
مارس الوار مةنتني  دى قائةات  مودية  ديفل سالح ات  ة لامم  23

املتحتتتدة، يف تتتلَّزت موان هتتتا اهلجوميتتتة مهتتتددة حفظتتتة الستتتالم التتتتا  ني 
مارس ليست الراغل الوحيتد،  23لامم املتحدة. يفأضاف أل حةكة 

يفأل العتتتوات الدميعةاقيتتتة لتحةيتتتة ريفانتتتدا، يفحتتتتالف العتتتوى الدميعةاقيتتتة، 
ل مجا ات املاي املاي تةذب السكال يف  تلال متثتل هتديتدا يفال ديد م

. يفيف اجلدستتة نفستتها، حتتتدثت املع وثتتة (151)لدمتتدنيني يفلستتد ة الديفلتتة
__________ 

 (150) S/PV.6960 4يف  3، الصفحتال . 

 (151) S/PV.7046 5-3، الصفحات . 

اخلاصتتتة لامتتتني ال تتتام ملو عتتتة العحتتت ات الكتتتربى  تتتل الصتتت وابت التتتيت 
تواجتتت  احملتتتاداثت متتتل أجتتتل التوصتتتل مىل اتفتتتاق  دتتتى   تتتض العنتتتااي 

متارس يفنتلع  23ي، ال فو  ل معاتدي حةكة اخلالفية يفالص عة، أ  يفذ
ستتالحهم يفمدمتتاجهم. كمتتا نتتدمت حملتتة  امتتة  تتل توفيتت  اإلقتتار  دتتى 

                                                                     .(152)الص يديل الوق  يفاإلنديمي
، ا تمتتتد اجملدتتتس  يتتتا  2013ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  14يفيف  

مارس يفضع حد لتمةدذا، يف ععول  23رائسيا رحب في  ر الل حةكة 
الدميعةاقيتتتة هلتتت ا اإل تتتالل يفيفنتتتف األ متتتال حكومتتة مجهوريتتتة الكونغتتتو 

متتتارس. يفد تتتا  23العتاليتتتة  تتتني مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفحةكتتتة 
اجملدتتس مىل الت جيتتتل ر تتتةام يفتوفيتت  اتفتتتاق هنتتتائي يفشتتامل يفمتفتتتق  ديتتت  
يتماشتتى متتع حمتتاداثت كمعتتا  يفيتتو   دتتى نتتلع ستتالح معتتاتدي حةكتتة 

حعتتتوق اإلنستتتال.  متتتارس يفتستتتةاهم يفمستتتاءلة متتتةتكيب انتهاكتتتات 23
يفشدد اجملدس أينا  دى أ ية حتييد العوات الدميعةاقية لتحةية ريفانتدا 
يفمجيع اجلما ات املسدحة، مبتا فيهتا حتتالف العتوى الدميعةاقيتة يفجتيش 

 .(153)الةب لدمعايفمة، يفخمتدف مجا ات املاي ماي
 

 إصالح قطال األمن 

نال املمثل اخلاص لامتني ال تام، يف محاقتت  اإل الميتة أمتام  
، مل مصتتتتتالح الع تتتتتاع ال ستتتتتكةي 2012شتتتتتعا /فرباية  7اجملدتتتتس يف 

ل التتدائم يف شتتةق يفت ليتتله يرتتكالل  وصتتةيل أساستتيني يف مرستتاء األمتت
. يفذكتتتةت اثدتتتة مجهوريتتتة الكونغتتتو (154)مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة

الدميعةاقيتة أل اإلصتالحات التيت  تدأت ال تام املاضتي يف ن تاع األمتل 
ستستمة، لتدريب نوة شةقة يفجيش نتادَريل متامتا  دتى ضتمال األمتل 

 تودة مىل يف مجيع ألاء اإلنديم الوق  يف دتى هتيئتة الظتةيفف املواستعة لد
                                                                     .(155)التومية ا نتصادية يفا جتما ية

املتدتتتتتتتتت  يف  (2012) 2053يفشتتتتتتتتتدد اجملدتتتتتتتتتس، يف نتتتتتتتتتةاره  
،  دى أ ية مصتالح ن تاع األمتل يف حتعيتق 2012حليةال/يوني   27

أذتداف الع ثتة، يفحتث، لت لك، حكومتة مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتتة 
 دتتتى أل تعتتتوم،  تتتد م متتتل الع ثتتتة،  وضتتتع رؤيتتتة يفاستتترتاتيجية يفقويتتتتني 

املتد   (2012) 2076شامدتني لع ا ي األمل يفال دل. يفيف العةار 
__________ 

 . 12-9املةجع نفس ، الصفحات  (152) 

 (153) S/PRST/2013/17 . 

 (154) S/PV.6172 6يف  5، الصفحتال. 

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (155) 

https://undocs.org/ar/S/PV.6960
https://undocs.org/ar/S/PV.7046
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/17
https://undocs.org/ar/S/PV.6172
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 (2012) 207٨، يفالعتتتتتتتتتةار 2012ترتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتام/نوفمرب  20يف 
، حتتتث اجملدتتتس حكومتتتة 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  2٨املتدتتت  يف 

مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة  دتتتى زايدة اجلهتتتود الةاميتتتة مىل مصتتتالح 
 .الع ا ات األموية

، أ ةب املمثل اخلتاص 2012ترةيل الثام/نوفمرب  21يفيف  
لامتتني ال تتام، أثوتتتاء محاقتتت  املعدمتتة مىل اجملدتتتس،  تتل ثعتتت  يف يفجتتتود 

ابحلاجتتتتة مىل ا تتتترتاف  دتتتتى ن تتتتاق يفاستتتتع  تتتتني الستتتتد ات الكونغوليتتتتة 
 تتة م  كامتتل يفشتتامل يفنتتوي لاصتتالح ال ستتكةي،  دتتى أل يتصتتدى 

                                                                     .(156)لدمجا ت يفا حتياجات املت ددة
يفنتتتال املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام، يف محاقتتتت  املعدمتتتة مىل  
، منتتتت  متتتتل األ يتتتتة مبكتتتتال يفضتتتتع 2013شتتتتعا /فرباية  22 اجملدتتتتس يف

ن تاع األمتل تتوفة املتوارد يفاملرتاركات  اسرتاتيجية شامدة  رال مصالح
يفاخلتتتتربة الالزمتتتتة متتتتل مجيتتتتع األقتتتتةاف حتتتتتت اإلشتتتتةاف ال تتتتام حلكومتتتتة 

. يفيف اجلدستتتتة نفستتتتها، نتتتتال اثتتتتل (157)مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة
مجهورية الكونغو الدميعةاقية منت  مت ابلف تل ا تمتاد الترتةي ات الالزمتة 

وظيم يفترغيل الرةقة الوقوية،  رال م ادة توظيم العوات املسدحة، يفت
يفالعتتتتتتتتتتتتتانول ال ستتتتتتتتتتتتتكةي لدعتتتتتتتتتتتتتوات املستتتتتتتتتتتتتدحة جلمهوريتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتو 

، نتتتتتتتال مل  دتتتتتتتده نتتتتتتتد 2013آذار/متتتتتتتارس  5. يفيف (15٨)الدميعةاقيتتتتتتتة
جتتددت التلامهتتا، يف مقتتار الستتالم يفاألمتتل يفالت تتايفل، مبواصتتدة يفت ميتتق 

 .(159)مصالح ن اع األمل، يف  سيما فيما يت دق ابجليش يفالرةقة
، أل متدة يفجتتود لتتواء (2013) 209٨اجملدتتس، يف العتتةار  ةريفنت 

التتتتدخل ستتتتتونف  دتتتى توفيتتت  خةي تتتة قةيتتتق إلصتتتالح ن تتتاع األمتتتل متتتل 
كونغوليتتتة نتتتادرة  دتتتى تستتتدخم املستتتؤيفلية  تتتل “ نتتتوة رد ستتتةيع”أجتتتل منرتتتاء 

حتعيتتق ذتتدف لتتواء التتتدخل. يفيف العتتةار نفستت ، قدتتب اجملدتتس مىل األمتتني 
ت مجهوريتتتة ال تتتام أل يعتتتدم مليتتت  تعةيتتتةا كتتتل ثالثتتتة أشتتتهة  تتتل توفيتتت  التلامتتتا

الكونغو الدميعةاقية مبوجب اإلقار، التيت ترتمل مواصتدة يفت ميتق مصتالح 
__________ 

 (156) S/PV.6868 6، الصفحة . 

 (157) S/PV.6925 7، الصفحة.   

 (15٨) S/PV.6928 5، الصفحة . 

 . 10املةجع نفس ، الصفحة  (159) 

ن تتاع األمتتل، يفخاصتتة فيمتتا يت دتتق ابجلتتيش يفالرتتةقة. يفشتتدد املتكدمتتول، 
 .(160)لدى حتدثهم   د التصويت،  دى أ ية مصالح ن اع األمل

، أفتتاد املمثتتل اخلتتاص 2013ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة  21يفيف  
ترةيل األيفل/أكتو ة، اتفق في   11 ل اجتماع ُ عد يف لامني ال ام 

الرةكاء الديفليول  دى توستيق معتادراهتم  رتال مصتالح الع تاع األمت  
متتل ختتالل فةيتتق  امتتل موستتع م تت   توستتيق مصتتالح الع تتاع األمتت ، 

                                                                     .(161)سيرتأس  يفزية الدفاع الكونغويل يفتعدم الع ثة الد م ل 
 

 إىل فريق األمم املتحدة القطرينقل املهام  

املتدتتتتتتتتتت  يف  (2012) 2053قدتتتتتتتتتتب اجملدتتتتتتتتتتس، يف نتتتتتتتتتتةاره  
، مىل الع ثتتة أل تواصتتل نعتتل املهتتام مىل فةيتتق 2012حليةال/يونيتت   27

األمم املتحتدة الع تةي يف املعاق تات غت  املتنتةرة متل الوتلاع. يفقدتب 
، م تتتتتداد تعةيتتتتتة  تتتتتل (2013) 209٨مىل األمتتتتتني ال تتتتتام، يف العتتتتتةار 

حلتتايل لد متتل  تتني الع ثتتة يففةيتتق األمتتم املتحتتدة الع تتةي فيمتتا التعستتيم ا
خي  املهام املررتكة  ني الع ثة يففةيق األمم املتحدة الع تةي يفحكومتة 
مجهورية الكونغو الدميعةاقيتة، متع يفضتع خةي تة قةيتق لوعتل املهتام مىل 
فةيتتتتتتتق األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة الع تتتتتتتةي أيف مىل حكومتتتتتتتة مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 

عاق ات غ  املتنةرة مل الولاع. يفرحب اثل املمدكة الدميعةاقية يف امل
املتحتتدة  تت لك العتتةار يفأ تتةب  تتل ا تعتتاده انتت  ستتيؤدي ديفرا ذامتتا يف 
متهيد السعيل ملني موظومة األمم املتحدة ندما  غية الت ايفل  دى  واء 

                                                                     . (162)السالم يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية
يفنال املمثل اخلاص لامني ال ام، يف محاقت  اليت ندمها مىل  

، مل الع ثتتتتتتة ستتتتتتتعد  2013ترتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتو ة  21اجملدتتتتتتس يف 
يفزل أكترب يفجودذا يف املواقق غ  املتاثةة ابلولاع املستدح يفانترتح م  تاء 

                                                                     .(163)لدفةيق الع ةي
__________ 

 (160) S/PV.6943 التتتتتتتتتو ايت  10)لكستتتتتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  7، الصتتتتتتتتتفحة(
 )ا حتاد الةيفسي(.  11 املتحدة(؛ يفالصفحة

 (161) S/PV.7046 6، الصفحة . 

 (162) S/PV.6943 6، الصفحة . 

 (163) S/PV.7046 الصفحة ، 7.   

           

https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6868
https://undocs.org/ar/S/PV.6925
https://undocs.org/ar/S/PV.6928
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6943
https://undocs.org/ar/S/PV.7046
https://undocs.org/ar/S/PV.6943
https://undocs.org/ar/S/PV.7046
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 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاجللسات: احلالة فيما 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6712  

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  7
2012 

تعةية األمني ال ام  ل   ثتة 
موظمتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 (S/2012/65الدميعةاقية )

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو  
 الدميعةاقية

املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام جلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتة 
يفرئتتتتتتيس   ثتتتتتتة موظمتتتتتتة 
األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق 
ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة 

 الكونغو الدميعةاقية

  مجيع املد ونيل

S/PV.6785 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   12

2012 

تعةية األمني ال ام  ل   ثتة 
موظمتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 (S/2012/355الدميعةاقية )

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو  
 الدميعةاقية

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام 

  مجيع املد ونيل

S/PV.6792 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   27

2012 

تعةية األمني ال ام  ل   ثتة 
موظمتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 

ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو مجهو 
 (S/2012/355الدميعةاقية )

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2012/485) 

 (2012) 2053العةار    
15-0-0 

S/PV.6850 
ترتتتتتتتةيل األيفل/  19

 2012أكتو ة 

     S/PRST/2012/22 

S/PV.6866 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  20

 2013نوفمرب 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
متتتل أملانيتتتا، الربتغتتتال، 
توغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتا، فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا،  

ومعيتتتتتتتتا، املغتتتتتتتتةب، كول
املمدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة، 
التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/858) 

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 

 يفريفاندا

 (2012) 2076العةار  مجيع املد ونيل 
15-0-0 

S/PV.6868 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  21

 2012نوفمرب 

تعةية األمني ال ام  ل   ثتة 
موظمتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 (S/2012/838الدميعةاقية )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص   
 لامني ال ام 

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام 

 

S/PV.6873 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  2٨

 2012نوفمرب 

ترتتتتةيل  12رستتتتالة مؤرختتتتة 
 2012الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب 

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتتتتل متتتتتتتتل رئتتتتتتتتيس جلوتتتتتتتتة 
جمدتتس األمتتل املورتتاة  متتال 

 (2004) 1533ابلعتتتتتتتتةار 
 رتتتتتتتال مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 

 (S/2012/843دميعةاقية )ال

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2012/884) 

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 

 يفريفاندا

 (2012) 207٨العةار  مجيع املد ونيل 
15-0-0 

S/PV.6925 
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  22

2013 

ال ام  ل   ثتة  تعةية األمني
موظمتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 (S/2013/96الدميعةاقية )

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو  
 الدميعةاقية

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام 

  مجيع املد ونيل
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6928 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  5
2013 

لامتتتني ال تتتام  التعةيتتتة اخلتتتاص
 تتتتتتتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقية يفمو عة العحت ات 

 (S/2013/199الكربى )

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو  
 الدميعةاقية

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام،  
يفمجهورية الكونغو 

 الدميعةاقية

 

S/PV.6943 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  2٨

2013 

التعةية اخلاص لامني ال ام 
 تتتتتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
العحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ات الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتربى 

(S/2013/199) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتتل توغتتتتتتتو، فةنستتتتتتتا، 
التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/195) 

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتة )يفزيتتتتتتتة 
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفيل 

 يفالفةانكوفونية(

متتتتتل أ نتتتتتاء  11 
 )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجهورية الكونغو 
 الدميعةاقية

 (2013) 209٨العةار 
15-0-0 

S/PV.6960 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  6

2013 

املع وثتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتة    
لامتتتني ال تتتام ملو عتتتة 

 العح ات الكربى

املع وثتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتة 
لامني ال ام ملو عتة 
 العح ات الكربى

 

S/PV.7046 
ترتتتتتتتةيل األيفل/  21

 2013أكتو ة 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
توفيتت  مقتتار الستتالم يفاألمتتل 
يفالت ايفل جلمهوريتة الكونغتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2013/569 يفتعةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ،)
األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  تتتتتتتتل   ثتتتتتتتتة 
موظمتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 (S/2013/581الدميعةاقية )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص   
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام يف 

الكونغتتتتتتتتتتو  مجهوريتتتتتتتتتتة
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفاملع وثتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتني ال تتتام ملو عتتتة 

 العح ات الكربى 

مجهوريتتتة الكونغتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفمجيتتتتتتع املتتتتتتد ويل 
مبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

 39 املادة

 

S/PV.7058 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  14

 2013نوفمرب 

     S/PRST/2013/17 

 
 املتحدة، الو ايت املتحدة.ا حتاد الةيفسي، األرجوتني، ابكستال، ريفاندا، الصني، غواتيما ، فةنسا، لكسمربغ، املغةب، املمدكة  ( )أ 

      
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى - ٨

 عرض عام 
خالل الفرتة املرمولة اب ست ةا ،  عد جمدتس األمتل  تام  

جدستتات يفاختتتت  ثالثتتتة نتتتةارات فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 
املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني الوستتت ى. يفاستتتتمع مىل  تتتدة محاقتتتات نتتتدمها 

ال ام جلمهورية أفةيعيا الوس ى يفرئيس مكتب األمم املتحتدة املتكامتل 
لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، فنتتتتتال  تتتتتل املستتتتتؤيفلني 
االختتتةيل متتتتل األمتتتتم املتحتتتتدة يفاملوظمتتتتات اإلنديميتتتتة، مبتتتتا فيهتتتتا ا حتتتتتاد 

 األفةيعي يفاجلما ة ا نتصادية لديفل يفسط أفةيعيا.
يفيفاصتتتتتتتتتتل اجملدتتتتتتتتتتس الوظتتتتتتتتتتة يف ذتتتتتتتتتت ا العوتتتتتتتتتتد، يف  ستتتتتتتتتتيما يف  

  د استئواف الولاع املسدح يف مجهورية أفةيعيتا الوست ى.  2013  ام

كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/   11يفتنتتتتتتموت اتفانتتتتتتتات ليربفيتتتتتتل، التتتتتتتيت يفن تتتتتتت يف 
ق الوتتتار يفحتتتددت قةائتتتق ا نتعتتتال ، اتفانتتتا لونتتتف مقتتتال2013 يوتتتاية

السياستتي. يفمتتدد اجملدتتس يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء 
شتتتتتهةا،  12الستتتتتالم يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى متتتتتةة يفاحتتتتتدة ملتتتتتدة 

 لزذا لتمكني الع ثة مل د م توفي  ال مدية ا نتعالية. يفأذل اجملدس  مث
 مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى،  ورتة   ثتتة التتد م الديفليتتة  عيتادة أفةيعيتتة يف

يففة  حظةا  دى األسدحة، يفأ ةب  ل ا تلام  الوظة يف اختاذ تدا   
مضتتتتتافية حمتتتتتددة اهلتتتتتدف ضتتتتتد األفتتتتتةاد التتتتت يل ي مدتتتتتول  دتتتتتى تعتتتتتويض 

                                   يفالسالم. األمل
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