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  بيان من رئيس جملس األمن    
    

يف ســياق  ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ٤لــس األمــن املعقــودة يف  ٧٨٥٦يف اجللســة   

، أدىل رئـيس  “احلالة فيمـا يتعلـق جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     ”نظر الس يف البند املعنون 

  الس بالبيان التايل باسم الس:
  

يف  “االتفــاق السياســي الشــامل واجلــامع   ”يرحــب جملــس األمــن بتوقيــع    ”    

ــا يف  ــمرب   ٣١كينشاسـ ــانون األول/ديسـ ــاق    ٢٠١٦كـ ــاب االتفـ ــأيت يف أعقـ ــذي يـ الـ

برعايـة مسـاعي    ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٨السياسي الذي مت التوصـل إليـه يف   

، ويشيد بـاجلهود الدؤوبـة الـيت بـذهلا وسـطاء املـؤمتر       التيسري اليت بذهلا االحتاد األفريقي

  تفاق.األسقفي الوطين للكونغو لتيسري اال

التوافق اليت أبداها الزعماء السياسـيون  املرونة و ويرى جملس األمن أن روح”    

ــق االســتقرار    ــة  والســالم الكونغوليــون بتوصــلهم هلــذا االتفــاق، يف ســبيل حتقي والتنمي

وتوطيد الدميقراطية الدستورية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أمـر مشـجع، ويـدعو    

مجيع األطراف الفاعلـة الكونغوليـة إىل احلفـاظ علـى هـذه الـروح يف املباحثـات املقبلـة         

ــع املســائل العالقــة، وال    ــإلدارة    مــن أجــل اإلســراع حبــل مجي ــة ل ــق العملي ســيما الطرائ

ويشـجع   تنفيذية خالل فترة ما قبـل االنتخابـات والفتـرة االنتخابيـة.    الشاملة للسلطة ال

  جملس األمن األحزاب السياسية اليت مل توقع االتفاق على أن تفعل ذلك.

حبسـن نيـة وبطريقـة تشـمل     و بسـرعة  االتفـاق  أن ينفـذ جملـس األمـن   يأمل و”    

جـل تنظـيم   ، مـن أ ٢٢٧٧مجيع عناصره، وفقا للدستور الكونغويل وقرار جملس األمن 

موعـد أقصـاه كـانون    يف  وطنيـة وعلـى صـعيد املقاطعـات     انتخابات رئاسية وتشـريعية 

، تكــون ســلمية وذات مصــداقية وشــاملة للجميــع وجتــرى يف  ٢٠١٧ األول/ ديســمرب

ــام        ــة قي ــس األمــن أمهي ــل الســلمي للســلطة. ويؤكــد جمل ــا يفضــي إىل النق موعــدها، مب
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ــة الكونغــو الدميقراطيــة وشــركا   ئها الــوطنيني باختــاذ مجيــع اخلطــوات  حكومــة مجهوري

الالزمة للتعجيل بأعمال التحضري لالنتخابـات دون مزيـد مـن التـأخري، ضـمن اإلطـار       

  ويؤكد جملس األمن أمهية إشراك املرأة يف متابعة االتفاق وتنفيذه. الزمين املتفق عليه.

ويكـــرر جملـــس األمـــن تأكيـــد التزامـــه القـــوي بســـيادة مجهوريـــة الكونغـــو  ”    

  ميقراطية واستقالهلا ووحدا وسالمتها اإلقليمية.الد

ــدعوو”     ــن   يـ ــس األمـ ــة    جملـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدقاء مجهوريـ ــذلك أصـ كـ

وشـركاءها اإلمنــائيني إىل تقــدمي املسـاعدة مــن أجــل دعـم البلــد يف جهــوده الراميــة إىل    

  كفالة إرساء السالم واألمن املستدامني يف البلد.

يكــرر جملــس األمــن اإلعــراب عــن التزامــه بــدعم تنفيــذ االتفــاق بالتعــاون   و’’    

تصـميمه علـى مواصـلة متابعـة احلالـة عـن كثـب يف        الوثيق مع االحتاد األفريقي، وعـن  

مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وال سـيما احتـرام حقـوق اإلنسـان والظـروف األمنيـة         

ـــ    ــراء العمليـ ــة إلجــ ــود املبذولــ ــى األرض واجلهــ ــل   ة االعلــ ــاح، والعمــ ــة بنجــ نتخابيــ
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