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رسالة مؤرخة ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١ موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل 
  الدائم لزامبيا لدى األمم املتحدة 

أرفق طيه نص إعالن املبادئ األساسية للمفاوضات السياسـية بـني الكونغوليـني. وقـد 
وقَّعت عليه يف لوساكا يف ٤ أيـار/مـايو ٢٠٠١ األطـراف الكونغوليـة يف اتفـاق وقـف إطـالق 

النار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (انظر املرفق). 
وأرجو أن تتفضلوا بتعميمه بوصفه وثيقة من وثائق جملس األمن. 

(توقيع) مويلما ك. موسامباشيم 
السفري 
املمثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٠ أيـار/مـايو ٢٠٠١ املوجهـة إىل رئيـس جملـس األمــن 
من املمثل الدائم لزامبيا لدى األمم املتحدة 

 
[األصل: باالنكليزية والفرنسية] 

 
ــذي  إعـالن املبـادئ األساسـية للمفاوضـات السياسـية بـني الكونغوليـني ال
وقَّعتـه األطـراف الكونغوليــة يف اتفــاق وقــف إطــالق النــار يف مجهوريــة 

الكونغو الدميقراطية، لوساكا يف ٤ أيار/مايو ٢٠٠١ 
  

إعالن املبادئ األساسية الذي قبلته األطراف الكونغولية اليت وقَّعت على اتفـاق 
لوساكا 

 
الديباجة  أوال -

 
ـــا املتعلــق ببــذل قصــارى  إذ تشـري إىل اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـالق النـار وإىل اتفاقن
جهدنا لتسهيل املفاوضـات بـني الكونغوليـني إذ ينبغـي أن تـؤدي هـذه املفاوضـات إىل السـالم 
واملصاحلة الوطنية، وإىل نظام سياسي جديد يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، حنـن، األطـراف 
الكونغوليــة، أي حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، والتجمــع الكونغــــويل مـــن أجـــل 

الدميقراطية، وحركة حترير الكونغو، نكرر التزامنا الرمسي باملبادئ التالية:   
املبادئ  ثانيا -

 
إعادة تأكيد احترامنا جلميع أحكام اتفاق لوساكا.  - ١

سيادة مجهورية الكونغو الدميقراطية وسالمتها اإلقليمية.  - ٢
املصاحلة الوطنية وإنشاء نظام سياسـي جديـد يرسـي األسـاس إلعـادة تعمـري مجهوريـة  - ٣
الكونغو الدميقراطية يكون فيها الشعب متحدا، يف ظل املصاحلــة، وبعيـدا عـن الرتعـات القبليـة 

واإلقليمية واإلثنية والكراهية جبميع أشكاهلا. 
التشجيع على يئة بيئة مواتية لدوام السالم واألمن واالسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو  - ٤

الدميقراطية ويف املنطقة الفرعية. 
إشراك املعارضة السياسية وممثلي القوى الفاعلة يف البلــد يف املفاوضـات السياسـية بـني  - ٥

األطراف الكونغولية، اليت يشارك فيها اجلميع على قدم املساواة. 
حريـة املعارضـة السياسـية والقـوى الفاعلـة، يف مجيـع املقاطعـات، يف تعيــني ممثليــها يف  - ٦
احلـوار بـني األطـراف الكونغوليـة، بنـاء علـى دعـــوة مــن امليســر بعــد التشــاور مــع األطــراف 

الكونغولية. 
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اعتماد توافق اآلراء كوسيلة الختاذ مجيع القرارات املتعلقة باملسائل اخلاضعة للمناقشـة  - ٧
أثناء املفاوضات السياسية بني األطراف الكونغولية. 

اعتراف مجيع األطـراف بالطبيعـة امللزمـة جلميـع القـرارات املتخـذة بتوافـق اآلراء أثنـاء  - ٨
املفاوضات السياسية بني األطراف الكونغولية. 

تنظيم انتخابات حرة دميقراطية تتوفر فيها الشـفافية يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة  - ٩
بعد الفترة االنتقالية. 

تكوين جيش وطين منظم مندمج.  - ١٠
استغالل املوارد الطبيعيــة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لصـاحل البلـد بأسـره، ومـن  - ١١

أجل حتسني مستويات معيشة الشعب الكونغويل. 
وضع حد ائي ال رجعة فيـه جلميـع أعمـال العنـف ضـد املدنيـني، مـن خـالل احـترام  - ١٢

حقوق اإلنسان ومراعاا. 
توفري الدعم للمساعدة اإلنسانية يف كامل أحناء البلد.  - ١٣

وضعـت املبـادئ الـواردة يف هـذا اإلعـالن وفقـا لنـــص وروح اتفــاق لوســاكا، الــذي  - ١٤
تكون ألحكامه األسبقية يف كافة األوقات. 

ويصدر هذا اإلعـالن يف نسـختني، إحدامهـا بالفرنسـية واألخـرى باالنكليزيـة؛ وتظـل 
النسخة الفرنسية هي النسخة األصلية. 

 
(توقيع) 
عن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 
(توقيع) 
عن حركة حترير الكونغو 
 
(توقيع) 
عن التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية 
 
(توقيع) 
عن التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية - حركة التحرير 

 
لوساكا، ٤ أيار/مايو ٢٠٠١ 

 


