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 بيان من رئيس جملس األمن  
 ، يف إطـار   ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٣٠ املعقودة يف    ، جمللس األمن  ٥٨٢٨يف اجللسة    

، أدىل رئـيس    ‘‘احلالة فيمـا يتعلـق جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          ’’نظر اجمللس يف البند املعنون      
 :جملس األمن باسم اجمللس بالبيان التايل

يس كابيال وحكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،          يهنئ جملس األمن الرئ   ”  
 منظمي مؤمتر السالم واألمـن والتنميـة يف كيفـو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة                 عالوة على 

ــن       ــرة مـ ــا يف الفتـ ــد يف غومـ ــذي عقـ ــؤمتر الـ ــاح املـ ــى جنـ ــه، علـ ــشاركني فيـ  إىل ٦واملـ
 .٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ٢٣

 اجلماعـات املـسلحة يف كيفـو        علـى اخلـصوص بتعهـد      جملس األمـن     ويرحب”  
 وثـائق االلتـزام الـيت وقعتـها مـع حكومـة مجهوريـة               مبوجـب  ،الشمالية وكيفـو اجلنوبيـة    
بتنفيـذ وقـف كامـل وفـوري        ،  ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٣الكونغو الدميقراطية يف    

 وإعــادة ا وتــسرحيهاو نــزع ســالحهأ ا قــصد دجمهــقواهتــاإلطــالق النــار، وبــدء ســحب 
طــار الربنــامج الــوطين املخــصص هلــذه العمليــة، والتقيــد الــصارم بقواعــد  يف إا إدماجهــ

 . القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
ويثين اجمللس على احلكومة إلصدارها األمر بوقف إطالق النار وفقا لوثـائق            ”  

 احلكومـة   يف نطاق مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب تعهـد            إذ يالحظ اجمللس،  و. االلتزام
يرحــب قــانون للعفــو يــشمل أعمــال احلــرب والتمــرد،    ل الربملــان اعتمــادبالــسعي إىل 

وجــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنــسانية مــن نطــاق ذلــك    اســتثناء اإلبــادة اجلماعيــةب
 .العفو

وحيث جملس األمن مجيع األطراف يف االتفاقات على احتـرام وقـف إطـالق              ”  
. لــيت أخــذهتا علــى عاتقهــا تنفيــذا فعليــا وحبــسن نيــة النــار وتنفيــذ التعهــدات األخــرى ا

ــتعني      ــة العمــل الــذي ي ــسياق علــى أمهي ــشدد يف هــذا ال ــاموي ــه القي اللجــان يف إطــار  ب
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املشتركة املنصوص عليها يف وثائق االلتزام، ويشجع اجملتمع الدويل، مبـا يف ذلـك بعثـة                
ــى دعــ     ــة، عل ــة الكونغــو الدميقراطي ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري . م هــذه العملي

، يف حـدود قـدراهتا       موضـع التنفيـذ     وثائق االلتـزام   وضعويشجع أيضا البعثة على دعم      
 .املدنيني ووفقا لواليتها، فيما يتعلق جبملة أمور منها محاية

ويرحب جملس األمن أيضا بالقرارات اليت اختذها املؤمتر، ويـدعو الـسلطات            ”  
ويؤكــد ضــرورة مواصــلة الــسلطات .  إليهــااملوجهــةاملختــصة إىل البــت يف التوصــيات 

 يف كيفـو الـشمالية وكيفـو        ة الفاعلـة   واالجتماعيـ  ةالسياسيكافة األطراف   الكونغولية و 
 بـشكل دائـم  معاجلة األسباب اجلذريـة حلالـة عـدم االسـتقرار      من أجل حوارللاجلنوبية  
 .وشامل

ــة االلتزامــات الــيت تعهــدت هبــا حكو    ”   ــد أمهي ــامويكــرر جملــس األمــن تأكي  ت
 يف نـريويب    املوقـع  املـشترك    همـا مجهورية رواندا يف بالغ   ومجهورية الكونغو الدميقراطية    

بــشأن هنــج موحــد إلهنــاء التهديــد  )S/2007/679 (٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٩يف 
ــات املــسلحة     ــذي تــشكله اجلماع ــري املــشروعة  ال ــن مجهوريــة    غ يف اجلــزء الــشرقي م

. األمن يف كـال البلـدين ومنطقـة الـبحريات الكـربى           الكونغو الدميقراطية على السالم و    
ويــدعو احلكــومتني إىل مواصــلة تنفيــذ الــبالغ املــشترك تنفيــذا كــامال، وال ســيما عــن   

قنــاع القــوات الدميقراطيــة لتحريــر  إلالتــدابري دون إبطــاء مــا يناســب مــن طريــق اختــاذ 
، وط مــسبقةشـر  أسـلحتها دون  بإلقـاء روانـدا واجلماعـات املـسلحة األجنبيـة األخـرى      

 . إىل بلداهنا األصليةومن أجل حثها على العودة
ويشجع جملس األمن اجملتمـع الـدويل، وخاصـة اجلـريان الـشرقيني جلمهوريـة            ”  

الكونغــو الدميقراطيــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى، علــى تقــدمي الــدعم الكامــل هلــذه   
ن يـشكالن معـا    يللـذ الدينامية اجلديـدة الـيت انبثقـت عـن مـؤمتر غومـا وبـالغ نـريويب، ا                 

 الـدائمني يف منطقـة الـبحريات        واالسـتقرار  يف اجتـاه إعـادة إرسـاء الـسالم           هامـة خطوة  
 .“الكربى

 


