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 بیان االجتماع التاسع عشر بعد المائة
 لمجلس السلم واألمن   

  
المقرر  2008أبریل  11عقد في اعتمد مجلس السلم واألمن خالل اجتماعھ التاسع عشر بعد المائة المن

التالي بشأن تقریر بعثة المعلومات حول ھجرات الرعاة الرحَّل من قبیلة مبورورو، الموفدة إلى جمھوریة 
الكونغو الدیموقراطیة والسودان وجمھوریة إفریقیا الوسطى والكامیرون عمًال بالمقرر 

PSC/PR/Comm(XCVII  لمجلس السلم واألمن، المنعقد في الصادر عن االجتماع السابع والتسعین
 : 2007أكتوبر  25

 
 إن المجلس،

 
بتقریر بعثة المعلومات حول ھجرات الرعاة الرحَّل من قبیلة  یحیط علما .1

وباإلحاطات التي قدمھا ممثلو جمھوریة الكونغو  [PSC/PR/2(CXIX]مبورورو
 . الدیموقراطیة وجمھوریة السودان وجمھوریة الكامیرون

 
للسلطات السیاسیة واإلداریة وغیرھا في  یزجي الشكرسیر بعثة المعلومات وبحسن رحب ی .2

البلدان التي شملتھا الزیارة فضال عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر اإلنسانیة وغیرھا 
 .من الھیاكل التي قابلتھا البعثة، على ما قدمتھ لھا من مساعدة وتعاون

 
تعلقة بظاھرة الھجرات عبر الحدود للسكان الرحل من قبیلة بالطابع المعقَّد للمشاكل المیقر  .3

على ضرورة تبنى نھج إقلیمي وتفاوضي یأخذ في االعتبار جمیع أبعاد المسألة  یؤكدمبورورو و
 .وذلك بھدف إیجاد حل مناسب

 
وفي ھذا الصدد، یقدم . بتوصیات بعثة المعلومات، على نحو ما ورد في تقریرھایحیط علما  .4

یده الكامل لعقد اجتماع للدول المعنیة بأسرع ما یمكن وتحت رعایة االتحاد اإلفریقي المجلس تأی
 .على أن تشارك فیھ مختلف األطراف المعنیة، بھدف تحدید استراتیجیة تفاوضیة وإقلیمیة

 
من رئیس المفوضیة أن یواصل متابعة تطور المسألة، بما في ذلك إیفاد فضال عن ذلك، یطلب  .5

 .دوریة إلى البلدان المعنیة ویرفع إلیھ تقاریر منتظمة عن األمربعثات معلومات 
 

 . أن ُیبقي المسألة قید االستعراض یقرر .6
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