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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

، ٢٠١٦كــــانون األول/ديســــمرب  ٥املعقــــودة يف  ٧٨٢٦األمــــن يف جلســــة جملــــس   
، أدىل “احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطيـة ”سياق يف نظر الس يف البند املعنون  يف

  رئيس جملس األمن بالبيان التايل نيابةً عن الس:

ــاب الزيــارة الــيت قــام ــا جملــس األمــن إىل مجهوريــة الكونغــو ال       ”   دميقراطيــة يف أعق
تشـرين الثـاين/نوفمرب، أدىل رئـيس جملـس األمـن، نيابـة عـن الـس،          ١٣إىل  ١١الفترة من  يف

  بالبيان التايل بشأن احلالة يف البلد:

ــة الكونغــو         ”   ــور السياســي األخــري يف مجهوري ــب التط ــن كث ــن ع ــس األم ــب جمل يراق
ــتق      ــة االس ــال زعزع ــق إزاء احتم ــزال يســاوره القل ــة، وال ي ــة  الدميقراطي ــد ويف املنطق رار يف البل

، ٢٠١٦أيلـول/ سـبتمرب    ٢٠و  ١٩برمتها، كما يتجلى من أعمال العنـف الـيت وقعـت يـومي     
  يف غياب تسوية سريعة وتوافقية لألزمة السياسية احلالية.

ــة      ”   ــة ولبعث ــة الكونغــو الدميقراطي ويعــرب جملــس األمــن عــن شــكره حلكومــة مجهوري
ســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومجيــع حماوريهــا   منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق اال 

  املناقشات املثمرة اليت جرت خالل هذه الزيارة.  على

 تشـرين األول/  ١٨ويقر جملس األمـن باالتفـاق السياسـي الـذي مت التوصـل إليـه يف       ”  
زاء ، وحييط علما بتعيني رئيس الوزراء اجلديد. ويشعر جملـس األمـن بالتفـاؤل إ   ٢٠١٦أكتوبر 

ــة االســتقرار، ومواصــلة         ــة دون زعزع ــة باإلمجــاع باحليلول ــة الكونغولي ــراف الفاعل ــزام األط الت
املناقشات الشاملة، بغية التوصـل إىل توافـق عـام يف اآلراء، سـعيا إىل إجـراء انتخابـات رئاسـية        
وتشريعية يف أواا تكون حرة ونزيهة وذات مصداقية وشـاملة وشـفافة وسـلمية، وتفضـي إىل     

قال سلمي للسلطة، وفقاً للدستور الكونغويل، يف سـبيل حتقيـق االسـتقرار والتنميـة وتوطيـد      انت
الدميقراطية الدستورية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويهيب جملـس األمـن كـذلك باألفرقـة     
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السياســية الــيت مل توقــع علــى االتفــاق السياســي أن تظــل مشــاركة يف احلــوار. ويرحــب جملــس  
تنفيـذ مزيـد مـن     اللتزامـات بـاحترام الدسـتور واحلفـاظ عليـه نصـا وروحـا ويتطلـع إىل        األمن با

  تدابري بناء الثقة من أجل ختفيف حدة التوتر وبلورة توافق يف اآلراء.

ويرحب جملس األمن جبهـود الوسـاطة اجلاريـة الـيت يقودهـا املـؤمتر األسـقفي الـوطين         ”  
الفاعلة إىل مواصلة العمل حبسن نية وبروح توفيقيـة  للكونغو، ويدعو مجيع األطراف السياسية 

، إىل حــل سياســي ســريع ميهــد الســبيل ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ١٩حنــو التوصــل، قبــل 
ــا ميكــن          ــت املناســب وبأســرع م ــاملة يف الوق ــلمية وذات مصــداقية وش ــات س ــراء انتخاب إلج

نطقـة علـى مواصـلة جهودهـا     مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويشجع جملس األمن كذلك امل يف
  من أجل دعم الوساطة.

وحيث جملس األمن احلكومة، وكذلك مجيع األطراف ذات الصلة علـى كفالـة يئـة    ”  
 ورد بيئــة تفضــي إىل إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وذات مصــداقية وشــاملة وشــفافة، كمــا    

، ويشمل ذلك إجراء حوار سياسي حر وبنـاء، وحريـة   )٢٠١٦( ٢٢٧٧قرار جملس األمن  يف
الـرأي والتعــبري، وحريــة التجمـع، وإمكانيــة الوصــول علــى قـدم املســاواة إىل وســائط اإلعــالم،    

يف ذلك وسائط اإلعـالم التابعـة للدولـة، وسـالمة وحريـة التنقـل جلميـع املرشـحني ومـراقيب           مبا
يني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واجلهات الفاعلـة مـن اتمـع    االنتخابات والشهود والصحف

  املدين مبا يف ذلك النساء.

ويهيب جملـس األمـن بالسـلطات إىل احتـرام حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية،         ”  
وخاصــة احلــق يف التجمــع الســلمي، وإىل ممارســة أقصــى درجــات ضــبط الــنفس يف مواجهتــها  

املعارضـــة، مـــن جانبـــها، إىل التحلـــي بـــروح املســـؤولية لالحتجاجـــات، ويـــدعو أيضـــا قـــوى 
  طابع السلمي.الخالل كفالة اتسام مظاهراا ب  من

ويكرر جملس األمن دعوته جلميع األحزاب السياسية ومؤيـديها واجلهـات السياسـية    ”  
الفاعلة األخرى إىل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فيما تقـوم بـه مـن أعمـال ومـا يصـدر       

انــات، واالمتنــاع عــن العنــف واخلطــب العنيفــة أو غــري ذلــك مــن االســتفزازات،    عنــها مــن بي
ومعاجلة خالفاا بطرق سـلمية. ويـدعو جملـس األمـن حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         

 ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ٢٠ و ١٩حماسبة املسـؤولني عـن أعمـال القتـل الـيت حـدثت يـومي         إىل
اإلنسان. وحيـيط جملـس األمـن علمـا بالزيـارة األخـرية       وعن مجيع انتهاكات وجتاوزات حقوق 

  اليت قام ا مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.
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ويؤكـد جملـس األمـن أمهيـة قيـام حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وشـركائها           ”  
تحضري لالنتخابات دون مزيـد مـن اإلبطـاء،    الوطنيني باختاذ مجيع اخلطوات للتعجيل بأعمال ال

  مبا يف ذلك التعجيل بعملية حتديث سجل الناخبني.

ويشعر جملس األمـن أيضـا بقلـق بـالغ إزاء احلالـة اإلنسـانية الـيت ال تـزال تـؤثر تـأثرياً           ”  
ــة الكونغــو الدميقراطيــة، واســتمرار العنــف          شــديدا علــى الســكان املــدنيني يف شــرق مجهوري

شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ال ســيما يف مقاطعــة كيفــو الشــمالية، حيــث تعــرض   يف
وقُتــل مــا يزيــد  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٣٠شــخص حــىت  ٨٤٠ ٠٠٠للتشــريد الــداخلي زهــاء 

ــى  ــوبر     ٧٠٠علـ ــرين األول/أكتـ ــذ تشـ ــدين منـ ــلطات    ٢٠١٤مـ ــن السـ ــس األمـ ــث جملـ . وحيـ
  مال العنف.حماسبة اجلهات اليت تعترب مسؤولة عن أع  على

ــد      ”   ــاذ مزيـ ــة إىل اختـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة مجهوريـ ــن حكومـ ــس األمـ ــدعو جملـ ويـ
اإلجراءات، وفقا للقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل           من

حلقوق اإلنسان، حسب االقتضاء، وبدعم مـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار        
الكونغــو الدميقراطيــة، وفقــا لواليتــها، مــن أجــل وضــع حــد للتهديــد الــذي ميثلــه    يف مجهوريــة 

ــد وســائر اجلماعــات املســلحة        ــر روان ــة لتحري ــة والقــوات الدميقراطي حتــالف القــوى الدميقراطي
العاملة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويشجع جملس األمن على زيادة التعاون بـني القـوات   

نغــو الدميقراطيـــة وبعثــة منظمــة األمـــم املتحــدة لتحقيــق االســـتقرار      املســلحة جلمهوريــة الكو  
ــادة جهودهــا           يف ــى زي ــف، وعل ــذا العن ــن أجــل التصــدي هل ــة م ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري
  أجل حتييد اجلماعات املسلحة العاملة يف شرق الكونغو.  من

لتحقيـق   وجيدد جملس األمن التأكيد على دعمه الكامـل لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة     ”  
االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وتقـديره لقيـادة املمثـل اخلـاص يف سـياق املسـاعي          
الرامية إىل التخفيف من حدة التوتر. وحيث جملـس األمـن البعثـة علـى التنفيـذ الكامـل لواليتـها        

رة، ويــذكِّر املتعلقــة حبمايــة املــدنيني، مبــا يف ذلــك التصــدي للتهديــدات األمنيــة احلاليــة واملســتم 
البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة بضرورة اتباع ج شـامل، واختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة      

  .٢٢٧٧للوفاء بوالية البعثة على النحو املنصوص عليه يف القرار 

ويرحب جملس األمن باملبادرات اإلقليمية واجلهود اليت تبذهلا دول املنطقة مـن أجـل   ”  
ــائم الســال   ــز     ترســيخ دع ــة، وتعزي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف مجهوري م واالســتقرار والدميقراطي

التعاون من أجل حتييد اجلماعات املسلحة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبـا يف ذلـك   
ــة متابعــة مشــتركة،       ــدا بإنشــاء آلي ـــزانيا وأوغن ــا وتن ــة وكيني ــة الكونغــو الدميقراطي ــام مجهوري قي

الـيت تتـوىل رئاسـة     ،العمـل. ويعـرب جملـس األمـن عـن شـكره ألنغـو       ويشجع على مزيد مـن ال 
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املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى، علـى املناقشـات املثمـرة الـيت جـرت يف لوانـدا             
. ويرحـب جملـس األمـن أيضـا، يف هـذا الصـدد، بإصـالح        ٢٠١٦/نوفمرب تشرين الثـاين  ١٤ يف

ــع    آليــات إدارة إطــار الســالم واألمــن والتعــاو   ن، مبــا يف ذلــك قــرار عقــد اجتمــاع ســنوي رفي
املســتوى واحــد آلليــة اإلشــراف اإلقليميــة يف دولــة موقعــة، بغيــة تعزيــز اإلمســاك بزمــام تنفيــذ   

  اإلطار على الصعيد اإلقليمي.

ــو        ”   ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــة احلال ــى مواصــلة متابع ــن تصــميمه عل ــس ع ــرب ال ويع
ألمنيــة علــى أرض الواقــع واجلهــود املبذولــة إلمتــام الدميقراطيــة عــن كثــب، ال ســيما الظــروف ا

  “.العملية االنتخابية بنجاح

 


