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  بيان من رئيس جملس األمن    

  
، ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٩ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف  ٦٠٠٦يف اجللــسة   

، أدىل رئـيس    “احلالة فيما يتعلـق جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         ”بصدد نظره يف البند املعنون      
  :اجمللس بالبيان التايل باسم اجمللس

مجاعــة املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن يــدين جملــس األمــن اهلجــوم الــذي شــنته  ”    
الشعب مؤخرا يف املنطقة الشرقية مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ويطالبـها بوضـع             

ويرحب اجمللس بإعالن لوران نكونـدا عـن وقـف فـوري إلطـالق النـار                . حد لعملياهتا 
ر هـذا   ِِِِِِِويأمل من لوران نكوندا ضمان التنفيذ الفعلي والوطيد لقرار وقف إطـالق النـا             

ويعـرب  . غومـا  وعودة مجاعة املؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب لالخنـراط يف عمليـة               
األمن عن قلقه البالغ إزاء العواقب اإلنسانية الوخيمة املترتبـة علـى القتـال الـذي       جملس

وحيث اجمللس مجيع األطراف على االحترام الكامـل اللتزاماهتـا مبوجـب            . نشب مؤخرا 
 املدنيني، وضمان الوصول إىل السكان احملتاجني وكفالـة سـالمة    القانون الدويل حبماية  

ويؤكــد اجمللــس رفــضه املطلــق ألي اعتــداء علــى   . مــوظفي اإلغاثــة اإلنــسانية وأمنــهم 
  .السكان املدنيني، مبا يف ذلك املراكز السكانية الكربى

وحيث جملس األمـن مجيـع األطـراف املوقِّعـة يف عملـييت غومـا ونـريويب علـى                 ”    
ويف هــذا الــصدد، يهيــب جملــس األمــن  . اء بالتزاماهتــا بــشكل فعــال ونيــة خالــصة الوفــ

بسلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا أن تتخذ خطوات ملموسة لرتع فتيـل            
ويؤيــد اجمللــس بـشدة مــا يبذلــه األمــني  . احلالـة املتــوترة واســتعادة االسـتقرار يف املنطقــة  

عمـاء البلـدين ويـشجعه علـى أن يوفـد، يف أقـرب              العام من جهود لتيسري احلوار بـني ز       
  .املهمة وقت ممكن، مبعوثا خاصا تسند إليه هذه
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ــاذ        ”     ــى اخت ــة عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــن حكوم ــس األم وحيــث جمل
خطوات فعَّالة لـضمان عـدم قيـام أي تعـاون بـني عناصـر القـوات املـسلحة جلمهوريـة                     

ــوات الدميقر  ــة والق ــو الدميقراطي ــدا الكونغ ــر روان ــة لتحري ــضا،  . اطي ــس، أي ــدعو اجملل وي
ــة        ــسلحة يف املنطق ــدعم للجماعــات امل ــع أشــكال ال ــة إىل وقــف مجي حكومــات املنطق

ويعرب جملـس األمـن عـن قلقـه إزاء األنبـاء          . الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية    
كونغـو  اليت حتدثت عن تبادل إطالق النار بأسـلحة ثقيلـة عـرب احلـدود بـني مجهوريـة ال                  

ويؤكـد جملـس األمـن مـن جديـد تـصميمه علـى مواصـلة الرصـد                  . الدميقراطية ورواندا 
 ١٨٠٧الوثيق لتنفيذ حظر توريـد األسـلحة والتـدابري األخـرى الـيت نـص عليهـا قـراره            

)٢٠٠٨.(   
ــم املتحــدة يف        ”     ــة األم ــة منظم ــه لبعث ــل دعم ــن عــن كام ــس األم ــرب جمل ويع

ل مـا تعرضـت لـه البعثـة يف األيـام املاضـية مـن                مجهورية الكونغو الدميقراطية ويدين كـ     
ويطلـب اجمللـس إىل البعثـة أن تواصـل       . هجمات، بصرف النظر عن اجلهـة الـيت شـنَّتها         

تنفيذ واليتها بالكامل وجبميع جوانبها، وخباصة ما تتخذه مـن إجـراءات قويـة حلمايـة                
سعى إىل املدنيني املعرضني للخطـر وردع أي حماولـة مـن جانـب أي مجاعـة مـسلحة تـ             

  .النيل من العملية السياسية
وحيـيط جملــس األمــن علمــا، حــسب األصـول، بطلــب األمانــة العامــة لألمــم   ”    

وسوف يدرس جملس األمن علـى وجـه الـسرعة ذلـك الطلـب يف          . البعثة املتحدة تعزيز 
  .“ضوء تطورات احلالة امليدانية

  


