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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

، ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٢ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف ٦٠٥٨يف اجللــسة   
، أدىل رئـيس اجمللـس بالبيـان        “يف منطقة البحريات الكربى   احلالة  ”بصدد نظره يف البند املعنون      

  :التايل باسم اجمللس
دة الـسيد جـواكيم      جملس األمن عـن امتنانـه للجهـود الـيت يبـذهلا سـعا              بيعر”    

تشيسانو، الرئيس السابق ملوزامبيق، بـصفته املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام إىل املنـاطق                 
ويعرب اجمللـس عـن تقـديره لإلحاطـة الـيت قـدمها            . رة من جيش الرب للمقاومة    راملتض
ــانون األول١٧يف  ــسمرب / كـ ــرئيس    ٢٠٠٨ديـ ــتعداد الـ ــه باسـ ــى ترحيبـ ــق علـ ، ويوافـ

  .ترة إضافيةتشيسانو ملواصلة دوره لف
ويؤكد جملس األمن جمـددا ترحيبـه باتفـاق الـسالم النـهائي الـذي تفاوضـت             ”    

بــشأنه حكومــة أوغنــدا وجــيش الــرب للمقاومــة، ومت التوصــل إليــه مــن خــالل عمليــة  
ويشيد اجمللس حبكومة أوغندا اللتزامها املستمر باتفاق السالم النـهائي،          . جوبا للسالم 

  .واستثمارها يف عملية السالم
ويــدين جملــس األمــن امتنــاع جوزيــف كــوين املتكــرر عــن التوقيــع علــى         ”    

االتفاق، ويدعو جيش الرب إىل التوقيـع علـى االتفـاق وااللتـزام بـه علـى الفـور، وإىل            
الشروع يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مـن أجـل ضـمان التوصـل                

  .إىل حل سياسي سلمي
جمــات الــيت شــنها جــيش الــرب مــؤخرا يف   ويــدين جملــس األمــن بــشدة اهل ”    

ــدا مــستمرا      ــة ويف جنــوب الــسودان، والــيت تــشكل هتدي ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
ويطالـــب اجمللـــس بـــأن يكـــف جـــيش الـــرب عـــن جتنيـــد األطفـــال  . لألمـــن اإلقليمـــي

واســتخدامهم وأن يفــرج فــورا عــن مجيــع النــساء واألطفــال وغريهــم مــن األفــراد غــري 
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ويعرب جملـس األمـن جمـددا عـن         ). ٢٠٠٥ (١٦١٢لقرار جملس األمن    املقاتلني، وفقا   
 والوحـشي مـن جانـب جـيش الـرب للمقاومـة، الـذي                األمـد  بالغ قلقه للتمرد الطويـل    

تسبب يف وفاة واختطاف وتشريد اآلالف مـن املـدنيني األبريـاء يف أوغنـدا والـسودان                 
  .ومجهورية الكونغو الدميقراطية

 القبض الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية يف حـق           اجمللس إىل أوامر   ويشري”    
بعض قادة جيش الرب للمقاومة بشأن هتم من بينها، جرائم احلرب واجلـرائم املرتكبـة    
ضــد اإلنــسانية، مبـــا فيهــا القتــل العمـــد واالغتــصاب، وجتنيــد األطفـــال عــن طريـــق        

ــافهم ــران  . اختطــــ ــه الــــــصادر يف حزيــــ ــه /ويــــــشري اجمللــــــس إىل بيانــــ  ٢٠٠٦يونيــــ
(PRST/2006/28)                ويؤكد من جديد أنه يعلق أمهية بالغة علـى تعزيـز العدالـة وسـيادة ،

القانون، مبا يف ذلك احترام حقوق اإلنسان، باعتبار ذلك عنصرا ال غىن عنـه إلحـالل      
ويؤكد اجمللس جمددا أن وضع حـد لإلفـالت مـن العقـاب أمـر أساسـي                 . السالم الدائم 

 آثـار الـرتاع تتجـاوز اإلسـاءات الـيت ارتكبـت يف              للمجتمعات اليت ال تـزال تتعـاىف مـن        
  .املاضي ضد املدنيني ومتنع تكرارها يف املستقبل

شيد جملـــس األمـــن بـــدول املنطقـــة لزيـــادة تعاوهنـــا، ويرحـــب بـــاجلهود  ويـــ”    
ويــدعو . املــشتركة الــيت تبــذهلا للتــصدي للتهديــد األمــين الــذي يــشكله جــيش الــرب    

مجيـع اإلجـراءات الـيت جيـري االضـطالع هبـا مـع        اجمللس هذه الدول إىل كفالـة متاشـي         
وقـانون الالجـئني وإىل اختـاذ التـدابري        القانون اإلنساين الدويل وقانون حقـوق اإلنـسان         

ويشجع اجمللس هذه الـدول علـى إبقـاء بعثـات األمـم املتحـدة              . املالئمة حلماية املدنيني  
  .على علم مبا تتخذه من إجراءات

.  إرســاء الــسالم واألمــن يف مشــال أوغنــدا    ويرحــب جملــس األمــن بإعــادة   ”    
 حكومـة أوغنـدا علـى الوفـاء بالتزامهـا باإلسـراع بعمليـة املـصاحلة واالنتعـاش                   ويشجع

والتنمية يف تلك املنطقة، بدعم من الـشركاء الـدوليني، وذلـك مـن خـالل القيـام علـى             
ل األعمـال  وجه السرعة بتنفيذ خطتها املتعلقة بالسالم واالنتعاش والتنمية وبنود جـدو     

  .ذات الصلة يف اتفاق السالم النهائي، وتوفري التمويل املنتظر للخطة دون تأخري
  .“وسيستمر جملس األمن يف رصد احلالة عن كثب”    

  


