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تقرير األمـني العـام عـن تنفيـذ إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون جلمهوريـة                       
  الكونغو الدميقراطية واملنطقة

    
  مقدمة  -أوال   

الــذي طلــب إيل اجمللــس ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن    - ١
ــر   ــدم تقري ــه أن أق ــار      امبوجب ــة مبوجــب إط ــات املعلن ــذ االلتزام ــن تنفي ــسالما ع ــاون  ل ــن والتع  واألم

اســتجد مــن تطــورات منــذ اختــاذ   ويغطــي التقريــر مــا. )١(جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة
املتخــذة مــؤخرا يف جمــال الــسالم واألمــن فيمــا يتــصل بــاجلزء  اإلقليميــة  ويــصف املبــادرات .القــرار

طـار، وبـشأن وضـع نقـاط        اإلالشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، والتقدم احملرز بشأن تنفيـذ           
  . من القرار٥ و ٤مرجعية إقليمية وتدابري مالئمة للمتابعة، على النحو املشار إليه يف الفقرتني 

    
  التطورات األخرية   -ثانيا   

فربايـر  / شـباط ٢٤أدى التوقيع على إطار السالم واألمـن والتعـاون يف أديـس أبابـا، يف                - ٢
لوماسـية وسياسـية، إىل نـشأة تطلعـات بإمكانيـة           ، وما أوحى به ذلـك مـن مبـادرات دب          ٢٠١٣
بيــد أن . األزمــة الــيت طــال أمــدها يف اجلــزء الــشرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةتــسوية 

ــشري إىل اســتمرار            ــا ي ــة مم ــصدامات املميت ــن ال ــشهد فتــرات م ــالتوتر وت ــشوبة ب ــل م ــة تظ احلال
  .االستقرار عدم

_________________ 
 املوقعة على إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون، وهـي             ١١يف هذا السياق، تعرف املنطقة بأهنا تشمل البلدان الـ            )١(  

أنغـــوال، وأوغنـــدا، وبورونـــدي، ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة،  : احتديـــد
إضـافة إىل ذلـك، تعمـل       . ومجهورية تنـزانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ورواندا، والكونغو        

ي، واألمم املتحدة، واجلماعة    االحتاد األفريق : املنظمات احلكومية الدولية التالية بوصفها ضامنة لإلطار، وهي       
وللحــصول علــى املزيــد مــن . اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، واملــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى 
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ــة يف     - ٣ ــساين لألزم ــر اإلن ــزال األث ــشكل   وال ي ــة ي ــة واملنطق ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
ففــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ارتفــع عــدد املــشردين داخليــا ليتجــاوز   .  للجــزعمــدعاة
. ٢٠١٢عــام أوائــل ، وذلــك عــن عــددهم يف ٢٠١٣مليــون شــخص حبلــول أوائــل عــام  ٢,٦

يفـو اجلنوبيـة، لتـصل      وامتد نطاق األزمة، اليت مل حتد حمـصورة يف مقـاطعيت كيفـو الـشمالية وك               
، وجتـدد أثرهـا اإلقليمـي مـع وصـول       ٢٠١٢إىل أجزاء مـن مقـاطعيت مانييمـا وكاتانغـا يف عـام              

موجات من الالجئني الكونغوليني على حنو منتظم، إىل كل مـن أوغنـدا وروانـدا وبورونـدي،                 
ــام    ــل عـ ــذ أوائـ ــو   . ٢٠١٢منـ ــد حنـ ــا يوجـ ــدا،  ١١٠ ٠٠٠وحاليـ ــويل يف أوغنـ ــئ كونغـ    الجـ

ــدا، و   ٥٨ ٠٠٠و  ــهم يف روانــ ــدي، و  ٤٠ ٠٠٠منــ ــهم يف بورونــ ــهم يف ٦٣ ٠٠٠ منــ  منــ
ويف الوقت نفسه، تستـضيف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بـدورها             .  املتحدة تنـزانيامجهورية  

ومـؤخرا، نتيجـة    .  الجئ، مبا يشمل الجئني من بوروندي، وروانـدا، وأنغـوال          ١٤٠ ٠٠٠حنو  
، اضـطر   ٢٠١٢ديـسمرب   /ريقيا الوسطى منـذ كـانون األول      لتدهور احلالة األمنية يف مجهورية أف     

 شخص من ذلك البلـد إىل التمـاس اللجـوء يف مقـاطعيت إكواتـور وأورينتـال يف                   ٣٧ ٠٠٠حنو  
وفيما ميثل تطورا إجيابيا، اجتمع ممثلـون عـن حكـوميت مجهوريـة          . مجهورية الكونغو الدميقراطية  

تحـدة لـشؤون الالجـئني يف كيغـايل يف يـومي            الكونغو الدميقراطيـة وروانـدا ومفوضـية األمـم امل         
ومثـل  . يونيه الستعراض حالـة الالجـئني يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            / حزيران ٢١ و   ٢٠

ذلك خطـوة إجيابيـة صـوب معاجلـة أحـد اجلوانـب الـيت طـال أمـدها لألزمـة، رغـم أن البلـدين                          
  .حتديد الالجئني وتوعيتهميعاجلا بعد بعض املسائل احلامسة األمهية، ال سيما يف جمال  مل
عــاد وفــدا حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وحركــة وعلــى الــصعيد اإلقليمــي،   - ٤

مارس إىل كمباال إلجـراء مـشاورات مـع ُميـسِّر حمادثـات الـسالم، عقـداها يف يـومي             /آذار ٢٣
ــران٩ و ١٢ ــوايل  / حزي ــى الت ــه عل ــك  . يوني ــى ذل ــة شــهور     وأت ــرة انقطــاع دامــت ثالث ــد فت بع
مـارس، وبـني    /آذار ٢٣اتسمت حبدوث اشتباك قـصري إال أنـه عنيـف داخـل صـفوف حركـة                 و

  .مارس/آذار ٢٣القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وحركة 
ــر        - ٥ ــا، وزي ــسباس كيونغ ــسرها كري ــيت يي ــاال، ال ــات كمب وحــدث تقــدم بطــيء يف حمادث

بـصفته رئيـسا للمـؤمتر الـدويل املعـين          الدفاع يف أوغندا، حتت رعاية الـرئيس يـويري موسـفيين،            
عنـد  و. ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ٩مبنطقة البحريات الكربى، منذ بدء تلك احملادثات يف         

: ، اختتم الوفدان مناقشات بشأن أحـد بنـود جـدول األعمـال األربعـة، وهـو      إعداد هذا التقرير  
ــسالم املــربم يف    ــة  ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٣اســتعراض اتفــاق ال ــة الكونغــو   بــني حكوم مجهوري

بـشأن ثالثـة   إجراء نقـاش واٍف   وال يزال يتعني    . الدميقراطية واملؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب     
ــا    ــال، مبـ ــدول األعمـ ــة يف جـ ــود متبقيـ ــن؛ بنـ ــشمل األمـ ــشؤون  و يـ ــسياسية  الـ ــة والـ االجتماعيـ

ون ويف غــض.  الــيت يــتم التوصــل إليهــا خــالل احملادثــاتقــراراتللتنفيــذ الخطــة ؛ وواالقتــصادية
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يونيـه، ظـل املُيـسِّر يتـشاور معهمـا، علـى حنـو        /ذلك، منذ عودة الوفدين إىل كمباال يف حزيران      
منفرد، بشأن مشروع اتفاق اقترحه بشأن بنود جدول األعمـال املتبقيـة، مبـا يف ذلـك الطرائـق                   

مـارس يف اجملـالني     / آذار ٢٣املؤدية إىل إعالن عفـو، ونـزع الـسالح، وإدمـاج متمـردي حركـة                
  . والعسكرياملدين
مـارس يف   / آذار ٢٣خطـرية داخـل حركـة        وعلى خلفية حمادثات كمباال، تفجرت أزمـة        - ٦

فربايـر، ممـا أسـفر عـن انـشقاق تطـور إىل قتـال بـني فـصيلني يقـود أحـدمها اجلنـرال                       /أواخر شـباط  
 هـذه يف الكـشف       وتـسببت أزمـة القيـادة      .اآلخر العقيـد سـلطاين ماكينغـا      يقود  بوسكو نتاغاندا و  

سائل متجذرة غري حملولة بني املناطق الرئيسية للجماعة املسلحة، مبـا يف ذلـك صـراع قـوى                  عن م 
 الضوء أيـضا علـى       األزمة سلطتو .ة لألعضاء يف كيفو الشمالي     اإلثنية وتوتر بني اجملتمعات احمللية   

  .الدور الذي يضطلع به بوسكو نتاغاندا الذي ظلت احلركة دائما تنكر عضويته هبا
ــادة العــسكرية والــسياسية لفــصائل     ويف حــني  - ٧  ظــل ُميــسِّر حمادثــات كمبــاال حيــث القي

ــال إال يف       ــورا، مل يتوقــف القت ــة ف ــى وقــف األعمــال العدائي ــع  / آذار١٦احلركــة عل ــارس، م م
ــدا    ــوايل لنتاغان ــا، مقــر الفــصيل امل ــال حنــو   . ســقوط كيبومب ــل مــن  ٦٠٠وهــرب مــن القت  مقات

 واألســقف ، روانــدا، مبــن فــيهم بوســكو نتانغانــدامناصــري نتاغانــدا، حيــث عــربوا احلــدود إىل
، وبـودوان نغـارويي،   مـارس /آذار ٢٣ مـاري رونيغـا، القائـد الـسياسي الـسابق حلركـة           -جان  

وعلـى حنـو غـري متوقـع، سـلم بوسـكو نتاغانـدا              . وهو قائد عسكري ذو رتبة رفيعة يف احلركـة        
ــات املتحــدة   ــسفارة الوالي ــةنفــسه ل ــه إىل  /ذار آ١٨ يف كيغــايل يف  األمريكي مــارس وطلــب نقل

 ونتيجــة لتعـاون بـني حكومـات روانــدا، وهولنـدا، واململكـة املتحــدة     . احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة   
، والواليـات املتحـدة األمريكيـة، ُنقـل بوسـكو نتانغانـدا إىل               الشمالية وأيرلندالربيطانيا العظمى   

  .مارس/ آذار٢٢الهاي يوم 
تواء احلالة عموما يف اجلزء الشرقي مـن مجهوريـة       وسامهت جهود إقليمية أخرى يف اح       - ٨

مــارس، فــإن الــرئيس خوســيه إدواردو دوس ســانتوس،     / آذار١٢ويف . الكونغــو الدميقراطيــة 
رئــيس مجهوريــة أنغــوال، عقــد مــؤمتر قمــة مــصغرا مــع الــرئيس جــاكوب زومــا رئــيس جنــوب  

يـه عـن التأييـد إلطــار     كـابيال أعربـوا ف   مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة جوزيـف    أفريقيـا ورئـيس  
ــن والـــسالم والتعـــاون وعـــن نيتـــهم النظـــر يف ســـبل تنـــسيق ُنُهجهـــم يف تنفيـــذه         ويف . األمـ

الكونغو مؤمتر قمـة مـصغرا   مجهورية مارس، عقد الرئيس دوين ساسو نغويسو رئيس  /آذار ٢٤
 بـول كاغـامي   يف أويو، مسقط رأسه، حضره رئـيس مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والـرئيس             

ورحــب الرؤســاء بإطــار الــسالم واألمــن والتعــاون  . رئــيس مجهوريــة أوغنــدا روانــدا، ورئــيس
هيئة الرئاسـة   إضافة إىل ذلك، خالل مؤمتر قمة       . ودعوا إىل استئناف حمادثات كمباال وإكماهلا     
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 مـايو يف دار الـسالم،     / أيـار  ١٠ماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، الـذي عقـد يف             الثالثية يف اجل  
، رحب رؤساء دول اجلماعة، يف مجلـة قـرارات، باختـاذ جملـس األمـن                 املتحدة نـزانيا ت جبمهورية
وشـــــجعوا حكومـــــة مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة وحركـــــة ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨القـــــرار 

 .مارس على استئناف حمادثات كمباال وإكماهلا بصورة عاجلة/آذار ٢٣

مـايو، انـدلع    / أيـار  ٢٠ففـي   . ورغم هذه املبادرات السياسية، ظل الوضع متـوترا حمليـا           - ٩
مــارس / آذار٢٣قتــال عنيــف بــني القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وحركــة    

ونتيجة جلهـود دبلوماسـية   .  شهور من هدوء القتال بينهما  ةبالقرب من غوما، مما أهنى فترة ست      
إىل مجهوريـة   ُبذلت عرب خمتلف القنوات، مبا يـشمل جهـودا بـذهلا روجـر مـيس، ممثلـي اخلـاص                    

الكونغو الدميقراطية ورئيس بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو              
ورغـم عـدم حـدوث أعمـال عدائيـة رئيـسية منـذ              . مـايو / أيار ٢٢الدميقراطية، توقف القتال يف     

 .ذلك احلني، تظل احلالة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية غري مستقرة
    

 نشطة املبعوثة اخلاصةأ  - ثالثا  
أجرت ماري روبنسون، مبعـوثيت اخلاصـة إىل منطقـة الـبحريات الكـربى، منـذ تعيينـها                   - ١٠
وإزاء . مارس، سلـسلة مـن املـشاورات مـع قـادة املنطقـة ومجاعـات اجملتمـع املـدين                  / آذار ١٨يف  

قـوة  لـى نـشر   مـارس الـيت أصـدرهتا ردا ع   / آذار٢٣حركة  خلفية التوترات اليت أحدثتها بيانات  
تــدخل يف إطــار بعثــة األمــم املتحــدة، فقــد قامــت بزيــارة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  اللــواء 

، وروانـــدا، وأوغنـــدا، وبورونـــدي، وجنـــوب أفريقيـــا، يف الفتـــرة مـــن       )كنـــشاسا وغومـــا (
ــسان ٢٨ ــل إىل /ني ــار٥أبري ــايو/ أي ــيس . م ــع رئ ــة واجتمعــت م ــو الدميقراطي ــة الكونغ ،  مجهوري
، والرئيس بيري نكـورونزيزا رئـيس بورونـدي، وأجـرت مكاملـة هاتفيـة               ة أوغندا رئيس مجهوري و

  املمثلـة اخلاصـة  واجتمعـت . رواندا الذي كـان خـارج البلـد يف وقـت زيارهتـا      رئيس  مطولة مع 
أيــضا مــع مــسؤولني آخــرين، مبــن فــيهم كريــسباس كايونغــا، وزيــر الــدفاع األوغنــدي وُمَيــِسر 

ــاال، ونكوســازانا دال   ــات كمب ــسفري     حمادث ــي، وال ــيس مفوضــية االحتــاد األفريق ــا، رئ ــيين زوم م
 األفريقــي ملنطقــة الــبحريات الكــربى،  ملفوضــية االحتــادبوباكــار غاوســو ديــارا، املمثــل اخلــاص 

. واألستاذ ألفونس نتومبا لوابا، األمني التنفيذي للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى            
اوراهتا الوثيقة مع قادة املنطقة، مبا يشمل القيـام بزيـارات إىل            وتعتزم مبعوثيت اخلاصة متابعة مش    

  .مجيع البلدان املوقعة على إطار السالم واألمن والتعاون
وعقدت مبعوثيت اخلاصة اجتماعات مطولة مع أفرقة األمم املتحدة القطريـة، والـسلك        - ١١

لك مــع البعثــة يف مجهوريــة الدبلوماســي، وجمتمــع املــاحنني، يف مجيــع البلــدان الــيت زارهتــا، وكــذ
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ت مبعـوثيت   صويف كل عاصمة، حر   . الكونغو الدميقراطية، ومكتب األمم املتحدة يف بوروندي      
اجملتمع املدين، وال سيما اجلماعـات النـسائية، سـعيا إىل    ممثلي اخلاصة على أن تشمل مشاوراهتا  

  .بناء مناطق تأييد قوية إلطار السالم واألمن والتعاون
 التماس آراء القادة وغريهم بـشأن       )أ (:زيارات إىل حتقيق ثالثة أغراض، هي     وسعت ال   - ١٢

إلشـراف ووضـع نقـاط    ل آليـات تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون، خاصة فيما يتعلق بإنـشاء         
 التـشجيع علـى املـشاركة يف االجتمـاع األول آلليـة اإلشـراف اإلقليميـة          )ب (مرجعية إقليميـة؛  

ــة  ( ــا،  / أيــار٢٦يف الــذي عقــد )  لإلشــراف٤ زائــد ١١املعروفــة باســم آلي مــايو يف أديــس أباب
  . طرح رؤيتها إزاء إطار السالم واألمن والتعاون وهنجها إزاء تنفيذه) ج(بإثيوبيا؛ 

وناقــشت مبعــوثيت اخلاصــة بالتفــصيل، خــالل اجتماعاهتــا مــع املــسؤولني احلكــوميني،     - ١٣
تعاون، والتشديد على ضرورة كفالة تنفيـذ اإلطـار   التزاماهتم كما بينها إطار السالم واألمن وال 

 ودعت مبعوثيت اخلاصـة مجاعـات اجملتمـع املـدين إىل تـشجيع حكوماهتـا علـى احتـرام                  . بالكامل
ــك    ــن ذل ــساءلتها ع ــا وم ــشكل      و. التزاماهت ــار ي ــذ اإلط ــى أن تنفي ــوثيت اخلاصــة عل شــددت مبع

م األطـراف جمتمعـة وعلـى حنـو     ، وأن جنـاح ذلـك يـستند إىل قيـا     ال تقل أمهية   مسؤولية مشتركة 
 الــيت ينطــوي عليهــا  الــيت ال يــستهان هبــافــردي بتنفيــذ التزاماهتــا، وذلــك بــالنظر إىل التحــديات

وخلصت، بصفتها املبعوثة اخلاصة، رؤيتها اخلاصة وهنجها إزاء اإلطـار يف وثيقـة عنواهنـا               . ذلك
  .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٨ صدرت يف “إطار لألمل”
مـشتركة  مايو، قمت بزيارة إىل موزامبيق تلتها جولـة         / أيار ٢٥ إىل   ٢٢ن  ويف الفترة م    - ١٤

غري مسبوقة إىل كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، وأوغنـدا، بـصحبة جـيم يونـغ              
 منطقــة الــبحريات الكــربى  دولويف حــني أن قــادة. لإلطــاركــيم رئــيس البنــك الــدويل، دعمــا 

 للسالم واالسـتقرار والنمـو يف املنطقـة، فقـد هـدفت زيـاريت مـع               ميثلون القوى احملركة الرئيسية     
كيم إىل إظهار التزامنا بكفالة السعي إىل تنفيـذ اجلوانـب الـسياسية واألمنيـة مـن اإلطـار                   السيد  

  . يف تزامن مع جوانبه االقتصادية
 كـيم عـن تعهـد        الـسيد  مـايو يف كينـشاسا، أعلـن      / أيـار  ٢٣وسعيا إىل تلـك الغايـة، يف          - ١٥
ــوي        ال ــدعم أول ــد، ل ــدون فوائ ــل ب ــون دوالر، يف شــكل متوي ــغ بلي ــدويل مببل ــك ال ــائيتني  تنيبن إمن

ــسيتني، مهــا   ــتني رئي ــة       : إقليمي ــن ضــعف ســكان منطق ــيش للحــد م اســتعادة ســبل كــسب الع
البحريات الكربى الذين عانـت جمتمعـاهتم احملليـة معانـاة هائلـة خـالل الـرتاع؛ وبـث احليـاة مـن               

دي عرب احلدود وتوسـيع نطاقـه لزيـادة الفـرص والتكامـل يف جمـاالت                جديد يف النشاط االقتصا   
  .الزراعة، والطاقة، والنقل، والتجارة اإلقليمية
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 مليـون دوالر تقريبـا      ١٠٠ويشمل التمويـل اإلضـايف املقتـرح مـن البنـك الـدويل مبلـغ                  - ١٦
لالجـئني يف   لدعم الزراعة وسبل كسب العيش يف املناطق الريفية من أجـل املـشردين داخليـا وا               

 مليون دوالر لدعم مشروع شالالت روسومو للطاقـة الكهرمائيـة حبجـم             ٣٤٠املنطقة؛ ومبلغ   
 مليــون ١٥٠؛ ومبلـغ   املتحـدة تنـــزانيامجهوريـة   ميغـاواط لكـل مـن بورونــدي، وروانـدا، و    ٨٠

دوالر مــن أجــل إعــادة تعمــري مــشروعي روزيــزي األول وروزيــزي الثــاين للطاقــة الكهرمائيــة، 
وفرا الطاقة الكهربائية لكل من روانـدا، وبورونـدي، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛               اللذين ي 
 مليــون دوالر صــوب بنــاء الطــرق يف مقاطعــات كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة ١٦٥ومبلــغ 

ــغ      ــة؛ ومبل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــال يف مجهوري ــن أجــل حتــسني    ١٨٠وأورينت ــون دوالر م  ملي
ــية وإدارة ــدود علـــى  اهلياكـــل األساسـ ــداداحلـ ــو   امتـ ــة الكونغـ ــدا ومجهوريـ ــدود بـــني روانـ  احلـ

 لربامج معامـل الـصحة العامـة،     يف شكل متويل إضايف  من الدوالرات  مالينيعدة  الدميقراطية؛ و 
  . أخرى ومصايد األمساك، وتيسري التجارة، ضمن برامج

لــوزراء، ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، دعــا كــل مــن الــرئيس كــابيال، ورئــيس ا   - ١٧
ورئــيس جملــس الــشيوخ، ورئــيس اجلمعيــة الوطنيــة، وحــاكم مقاطعــة كيفــو الــشمالية، وممثلــي  
اجملتمع املدين، إىل النشر السريع لقوة لواء التدخل التابعة للبعثة، قـائلني بـأن القتـال الـذي وقـع                  

تـذكرة  مارس ميثل   / آذار ٢٣أخريا بني القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وحركة         
وقــد شــددت علــى أن لــواء التــدخل هــو أداة لــدعم النــهج  . قاســية بــضرورة نــشر تلــك القــوة 

السياسي الشامل الوارد يف اإلطار وحذرت من اعتباره بديال عـن القـوات املـسلحة جلمهوريـة            
الكونغــــو الدميقراطيــــة الــــيت تتحمــــل املــــسؤولية األساســــية عــــن صــــون الــــسالمة اإلقليميــــة 

  . املدنيني ومحاية
 كيم بـإجراء مناقـشة مـع الـرئيس كاغـامي وبعـض وزراء               السيدويف رواندا، قمنا أنا و      - ١٨

احلكومــة بــشأن مــشاريع ملموســة ميكنــها أن تعــزز التكامــل االقتــصادي ملنطقــة الــبحريات          
  . الكربى، خاصة يف قطاعي الطاقة والزراعة

 االقتـــصادي ويف أوغنـــدا، ركـــزت مناقـــشاتنا مـــع الـــرئيس موســـفيين علـــى التكامـــل   - ١٩
وقـد دعـا    . وإمكانات منطقة البحريات الكربى ألن تصبح حمورا يـربط شـرق أفريقيـا وجنوهبـا              

 ، من املقرر عقـده     الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى     للمؤمتر قمة   رئيس أوغندا إىل اجتماع   
طـورات   ملواصـلة اسـتعراض الت     يف لواندا، بالتشاور مع رئيس أنغـوال، وذلـك        يوليه  /متوز ٣١يف  

  . األخرية يف املنطقة، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون
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تنفيذ االلتزامات املعلنة مبوجب إطار السالم واألمن والتعاون جلمهوريـة            -رابعا   

  الكونغو الدميقراطية واملنطقة
  التزامات مجهورية الكونغو الدميقراطية  -ألف   

مايو، اعتمد جملس الوزراء األمر الرئاسي املنشئ آللية اإلشـراف الوطنيـة،        / أيار ١٣يف    - ٢٠
وستجري آليـة اإلشـراف الوطنيـة    . على النحو املنصوص عليه يف إطار السالم واألمن والتعاون    

مــايو، / أيــار٢١ويف . حــوارا منتظمــا مــع مجيــع الــشركاء هبــدف كفالــة دعمهــم لتنفيــذ اإلطــار
ذية لآللية، إىل جانـب ُمنـسقَني       يئاسي آخر بتعيني فرانسوا موامبا منسقا للجنة التنف       قضى أمر ر  
ووزيــرا وقــد شــارك الــسيد موامبــا أيــضا، الــذي عمــل وزيــرا للــصناعة واالقتــصاد  . ُمــساِعَدين

مـارس،  / آذار٢٣ والعضو يف اجلمعية الوطنية، يف حمادثـات كمبـاال مـع حركـة             لشؤون امليزانية 
  . وفد احلكومة إىل احملادثاتبصفته عضوا يف 

ــذ         - ٢١ ــشأن تنفي ــة، ب ــة بعــض اخلطــوات األولي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــد اختــذت مجهوري وق
. التزاماهتا مبوجب إطار السالم واألمن والتعـاون، للمـضي قـدما باإلصـالحات احلامسـة األمهيـة                

وطنية املـستقلة بعـد   أبريل، مت سن قانون منقح إلعادة تنظيم جلنة االنتخابات ال       / نيسان ١٩ويف  
مفاوضات مضنية بـني أعـضاء الربملـان، وإىل جانـب املـشاورات اجلاريـة لألعـضاء البـارزين يف                    

وفيما يتعلـق بالالمركزيـة،     . ، حتضريا لتنظيم حوار وطين    “األغلبية الرئاسية ”التحالف الرئاسي   
كـذلك  . اليـة العامـة   جرى اعتماد جمموعة من القوانني اإلضافية، مبا يف ذلك قـوانني متـصلة بامل             

ُعقد املؤمتر الثالث للمحافظني برئاسة هيئة الرئاسـة، علـى النحـو املنـصوص عليـه دسـتوريا، يف                
  .مارس/ آذار١٩ و ١٨يومي 
ويف قطاعي األمن والعدالة، اعُتمدت خطة عمل من أجل الشرطة الوطنية الكونغوليـة               - ٢٢

ب، مبـا يف ذلـك حماكمـة وإدانـة مقتـريف      واُتخذت خطوات إجيابية يف حماربة اإلفالت مـن العقـا      
ومل يـتم بعـد وضـع خطـة شـاملة لإلصـالح             .  العـسكرية   يف إطـار نظـام احملـاكم       اجلرائم اخلطرية 

العــسكري، رغــم اختــاذ عــدد مــن اخلطــوات األوليــة مــن أجــل إنــشاء قــوة الــرد الــسريع داخــل  
دم رميون تاشيباندا وزيـر     مايو، ق / أيار ٢١ويف  . القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية    

اخلارجيــة إحاطــة للمجتمــع الدبلوماســي يف كنــشاسا بــشأن خطــط احلكومــة إلصــالح قطــاع   
  .األمن، خاصة اجليش والشرطة

ومت التركيـز يف وضـع      . اإلصـالحات اهليكليـة    فيمـا يتعلـق ب     وقد أحرز قـدر مـن التقـدم         - ٢٣
ــة، و      ــرادات العام ــة اإلي ــادة تعبئ ــى زي ــذها عل ــسياسات وتنفي ــة،   ال ــرادات الدول حتــسني إدارة إي
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، وهـو  وتوسيع نطاق السداد عن طريق اإليداع املصريف التلقـائي ملرتبـات املـوظفني احلكـوميني      
  . من االختالسات، بغية احلدرتبات أفراد اجليش والشرطةمب  فيما يتصلبالفعلاملعمول به 

لـة علـى الـصعيدين      تزايد التجزؤ والـصراعات فيمـا بـني اجلهـات الفاع          لألسف، فإن    و  - ٢٤
السياسي واالجتماعي، مبا يف ذلك الصراعات داخـل حتـالف األغلبيـة، مهـا أمـران يـسهمان يف                   

وآمـل أن تواصـل حكومـة مجهوريـة الكونغـو           . إنشاء بيئة أكثـر صـعوبة لبنـاء التوافـق يف اآلراء           
واحلـساسة  الدميقراطية تعبئـة اإلرادة الالزمـة للمـضي قـدما باإلصـالحات ذات األمهيـة احليويـة                  

  . يف الوقت نفسه
  

  التزامات املنطقة  -باء   
 حمارب من الفصيل املوايل لنتاغانـدا يف حركـة          ٦٠٠مايو، عقب قيام حنو     / أيار ١٧يف    - ٢٥
مـــارس بعبـــور احلـــدود إىل روانـــدا، أصـــدرت روانـــدا نـــشرة صـــحفية تـــشري إىل أن / آذار٢٣
ــة ا   ” ــدا مــن مجهوري ــوا إىل روان ــذين دخل ــضباط ال ــود وال ــزع   اجلن ــة قــد مت ن لكونغــو الدميقراطي

ــصليب      . ســالحهم واحتجــازهم  ــساعدة مــن ال ــهم العــالج وامل ويتلقــى عــدد مــن اجلرحــى بين
ــدا كــذلك بإجرائهــا مــشاورات مــع   اوأفــادت رو. “األمحــر ــة  ”ن عــدد مــن املنظمــات اإلقليمي

  .“والدولية لتيسري التعامل مع هذه اجملموعة اجلديدة من الالجئني على النحو املالئم
مارس موجهة إىل رئيس جلنة جملس األمـن املنـشأة عمـالً            / آذار ٢٤ويف رسالة مؤرخة      - ٢٦

بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية، أفادت مجهورية رواندا بوجـود         ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣بالقرار  
ــادة حركــة        -جــان  ــني سياســيي وق ــدا ب ــارويي وإنوســان زميورين ــودوان نغ ــا وب ــاري رونيغ  م
. وا احلدود من مجهورية الكونغو الدميقراطية طلبـا للجـوء يف روانـدا            مارس الذين عرب  /آذار ٢٣

وأُبلغـت األمـم املتحـدة أيـضا بوجـود          . وتذكر الرسالة اعتزام رونيغا التماس اللجوء يف أوغنـدا        
  . إريك باديج يف رواندا، رغم أن مكانه غري معروف بالضبط

ــار٢٦ويف   - ٢٧ ـــ   / أيـ ــل ال ــة اليوبيـ ــؤمتر قمـ ــامش مـ ــى هـ ــايو، وعلـ ــدة  مـ ــة الوحـ ذهيب ملنظمـ
ــة ــة        - األفريقي ــي، يف رئاس ــاد األفريق ــيس مفوضــية االحت ــع رئ ــتركت م ــي، اش ــاد األفريق  االحت

وكانــت تلــك املــرة  . ، يف أديــس أبابــا، بإثيوبيــا  لإلشــراف٤ زائــد ١١االجتمــاع األول آلليــة 
تعـاون يف   األوىل اليت جيتمع فيهـا كـل قـادة املنطقـة منـذ التوقيـع علـى إطـار الـسالم واألمـن وال                       

  .فرباير/شباط
ــدم  - ٢٨ ــة  وق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــيس مجهوري ــيت اختــذهتا     رئ ــدابري ال ــضا للت  عرضــا مستفي

واســتنادا إىل نتــائج زيــاريت املــشتركة مــع رئــيس البنــك   . حكومتــه لتنفيــذ االلتزامــات الوطنيــة 
اإلقليمـي  اجتماع آليـة اإلشـراف علـى أمهيـة التكامـل االقتـصادي          املشاركون يف   الدويل، شدد   
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رحـب املـشاركون باالجتمـاع الـذي عقـد مـؤخرا لـوزراء              و. وصفه دافعا رئيسيا على السالم    ب
ــومي         ــبحريات الكــربى، يف ي ــة ال ــدان منطق ــصادية لبل ــة االقت ــدان اجلماع ــة بل  ١٠ و ٩خارجي

 بعقـد مـؤمتر قمـة لرؤسـاء        لتوصـيته  مايو، يف بوجومبورا، ببورونـدي، وأعربـوا عـن الـدعم          /أيار
  . ة يف أقرب وقت ممكندول اجلماع

ويف الوقت نفـسه، مت تـسليط الـضوء علـى األبعـاد الـسياسية األساسـية إلطـار الـسالم                       - ٢٩
. واألمن والتعاون بوصفها حامسة األمهية، وأن استخدام القوة هو تدبري ُيلجأ إليه كخيار أخـري              

 يف مجهوريــة وأشـار املــشاركون يف االجتمــاع إىل أن اجلهـات الــيت تعمــل علـى إفــشال الــسالم   
الكونغو الدميقراطية ال تزال موجودة وأعربوا عن ترحيبهم بتصميم اجملتمـع الـدويل علـى اختـاذ                 
التدابري املالئمة ملواجهـة اخلطـر الـذي متثلـه اجلماعـات املـسلحة النـشطة يف اجلـزء الـشرقي مـن                       

  أكـدوا مـن جديـد      بيد أن قـادة املنطقـة     . البلد، بسبل منها نشر قوة لواء التدخل يف إطار البعثة         
أصــحاب املــصلحة، ولتنفيــذ مــن يقبــل بــاحلوار مــن  ضــرورة إعطــاء الفرصــة للحــوار مــع أيــضا

  . اإلصالحات السياسية املالئمة واملبادرة
ومع أن االجتماع أتاح للقادة فرصة التأكيد جمددا على التزاماهتم بتنفيذ إطـار الـسالم                 - ٣٠

ويف هـذا الـصدد، أيـد       . د مـن اخلطـوات امللموسـة      واألمن والتعاون، مـن الـضروري اختـاذ املزيـ         
القادة إنشاء جلنة للدعم التقين لوضع خطة مفصلة من أجل تنفيذ االلتزامـات اإلقليميـة حتتـوي                 

كذلك سوف تسعى اللجنة، اليت سـتتألف مـن ممـثلني علـى             . على نقاط مرجعية وتدابري متابعة    
ـــ      ــة ال ــدان املوقع ــع للبل ــستوى رفي ــسائ ١١م ــد املمارســات    ، إىل حــل امل ــدف حتدي ــة هب ل التقني

  . املشتركة يف تنفيذ اإلطار
  

  وضع النقاط املرجعية   -جيم   
وبرئاسـة  . يونيـه / حزيران ٢٤يف  نريويب،  األول للجنة الدعم التقين يف      عقد االجتماع      - ٣١

 النقــاط جمموعــة مــن مــشاريعاللجنــة ناقــشت مــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي، مــشتركة مــن األ
واتفقـت اللجنـة علـى تطـوير النقـاط املرجعيـة            .  مـشفوعة مبؤشـرات لإلجنـاز      ية اإلقليمية، املرجع

 االجتمــــاع املقبــــل آلليــــة اإلشــــراف علــــىاإلقليميـــة يف اجتماعــــات مقبلــــة، قبــــل عرضــــها  
  . سبتمرب/يف شهر أيلولالعتمادها، على هامش اجلمعية العامة  ٤ زائد ١١
  

  االلتزامات الدولية   -دال   
. طار مـسؤولية مـشتركة  اإلشارت مبعوثيت اخلاصة يف عدة مناسبات، ميثل تنفيذ  كما أ   - ٣٢

، حضرت مبعوثيت اخلاصة اجتماعـا لفريـق   ٤ زائد  ١١وعقب االجتماع األول آللية اإلشراف      
وقـد قامـت    . مايو/ أيار ٢٨االتصال الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى عقد يف باريس، يف           
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يونيه حلضور اجتماع بشأن املرأة وبناء الـسالم يف         / حزيران ٤ و   ٣مي  أيضا بزيارة نيويورك يو   
. يرلنــدا لــدى األمــم املتحــدة   أمنطقــة الــبحريات الكــربى، نظمتــه البعثــة الدائمــة جلمهوريــة       

ــى       ــع اجتماعاهتــا معهــم، عل ــدوليني، يف مجي ــشركاء ال ــسون ال ــة اخلاصــة روبن وشــجعت املبعوث
ــبح   ــة مــع   ريات الكــربى، مبــامواصــلة تنــسيق جهــودهم دعمــا ملنطقــة ال يــشمل اجلهــود املبذول

  . من قبيل مصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل مؤسسات
    

  مالحظات وتوصيات   -خامسا  
 توقيع اإلطار يف احتواء األزمة اليت طال أمدها يف اجلـزء الـشرقي مـن مجهوريـة          أسهم  - ٣٣

ــة  ــو الدميقراطي ــك، . الكونغ ــع ذل ــوترة  وم ــة مت ــزال احلال ــدالع   وعرضــة ال ت ــف  الن أعمــال العن
  مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةويــشكل انــدالع العنــف دوريــا يف اجلــزء الــشرقي. املتفرقــة
 التنميــة يف  احلــد مــن آفــاق يف بقــدر كــبريأمــام توطيــد دعــائم الــسالم ويتــسبب رئيــسية عقبــة 

بـني مجهوريـة    ويف غـضون ذلـك، فـإن عـدم الثقـة الـذي نـشأن                . مجهورية الكونغو الدميقراطيـة   
 أسهم يف زيـادة   الكونغو الدميقراطية والبلدان اجملاورة هلا من الناحية الشرقية منذ بدء األزمة قد           

 . على العالقـات اإلقليميـة      سلبيا خالل السنة املاضية ويظل يؤثر    يف عدد من املرات     حدة التوتر   
احملادثـات فيمـا   ومع ذلك، فإنين قـد تـشجعت لرؤيـة أن حكومـات وقـادة املنطقـة قـد واصـلوا              

بينــهم، مبــا يــشمل احملادثــات بــشأن مــسائل شــديدة احلــساسية، ســواء كــان ذلــك ثنائيــا أو مــن 
  .خالل املنظمات اإلقليمية

التفـاؤل نتيجـة للمـشاركة الـسياسية     روح وقد شـهدت الـشهور القليلـة املاضـية جتـدد              - ٣٤
يقــي، واملــؤمتر الــدويل املعــين   القــادة اإلقليمــيني، واالحتــاد األفردعمــا جلهــودللمجتمــع الــدويل 

الـة يف منطقـة   هبدف حتسني احلاعة اإلمنائية للجنوب األفريقي،   مبنطقة البحريات الكربى، واجلم   
وجيب اآلن على اجلهود الدولية، بعد أن جنحـت بقـدر مـا يف احتـواء آخـر                  . البحريات الكربى 

اجلزء الشرقي مـن مجهوريـة   على معاجلة األسباب املتجذرة لألزمة يف      اندالع للعنف، أن تركز     
  . الكونغو الدميقراطية

ومبـا  . الفرصة ملتابعة أهـداف الـسالم واألمـن والتنميـة علـى حنـو متـزامن               طار  اإلويوفر    - ٣٥
تــوفر مــن زخــم نتيجــة لإلطــار، تتــاح لقــادة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة الفرصــة     

االسـتقرار والنمـو    حتقيق   و  على حنو دائم   مناألتوطيد  من أجل   الالزمة  الفريدة لتهيئة الظروف    
يـضطلع  قدم مـن جمموعـة البنـك الـدويل أن        وعلى وجه اخلصوص، ميكن للدعم امل     . االقتصادي

ــسي   ــدور رئي ــة      ب ــة بــني مجهوري ــصادي اإلقليمــي، شــريطة اســتعادة الثق ــع التكامــل االقت يف دف
  .هلا الكونغو الدميقراطية والدول اجملاورة
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 ميثـل وضـع النقـاط املرجعيـة علـى املـستويني الـوطين واإلقليمـي أمـرا          ويف هذا الـصدد،    - ٣٦
 التقـدم احملـرز يف   أساسيا للمضي قـدما بتنفيـذ إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون وكفالـة مـضاهاة              

وأعرب عن ترحييب بقيـام حكومـة مجهوريـة الكونغـو           . عليهيتفق  ساس  أ االلتزامات خبط    تنفيذ
. اف الوطنية وأشجع على وضـع النقـاط املرجعيـة بـصورة عاجلـة             الدميقراطية بإنشاء آلية اإلشر   

 علـى وضـع النقـاط املرجعيـة اإلقليميـة بـروح مـن التعـاون، ومـن                   طـار اإل أيـضا مـوقعي      أحثو
املنتظمـة يف عمـل   وإنـين أعـول علـى مـشاركتهم         . ساعد يف بناء الثقة فيما بينـهم      خالل عملية ت  

  .  واخنراطهم فيهملرجعية اإلقليميةجلنة الدعم التقين املنشأة لتحديد النقاط ا
معاجلـة التهديـد    يف اجلهود الراميـة إىل      ومع أن قوة لواء التدخل تشكل عنصرا أساسيا           - ٣٧
 ميثله وجود اجلماعات املسلحة يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، فهـي     الذي

ــا   ــة يف حــد ذاهت ــشكل غاي ــو    . ال ت ــة الكونغ ــة مجهوري ــان،  وأشــجع حكوم ــة، والربمل الدميقراطي
 بنــاء توافــق واألحــزاب الــسياسية، وممثلــي اجملتمــع املــدين، علــى أن يقــوم كــل منــهم بــدوره يف 

اآلراء الالزم إلحداث اإلصـالحات اهليكليـة املبينـة يف اإلطـار ووضـع أسـس الـسالم الـدائم يف                
 الدميقراطيـة  ويف هـذا الـصدد، أعـرب عـن تـرحييب بـاعتزام حكومـة مجهوريـة الكونغـو                  . بلدهم

حكومـة   وأرحـب باسـتئناف حمادثـات كمبـاال بـني          .البدء يف حوار وطين لتنمية الوئـام الـوطين        
خيـارا سـليما إلجيـاد      اليت تظـل تـشكل       ،مارس/ آذار ٢٣مجهورية الكونغو الدميقراطية وحركة     

  .حل سلمي لألزمة
و الدميقراطيــة وتقــف األمــم املتحــدة علــى أهبــة االســتعداد ملــساعدة مجهوريــة الكونغــ    - ٣٨

وأشــجع قــادة املنطقــة علــى تكثيــف  . طــاراإلوالبلــدان يف املنطقــة يف تنفيــذ التزامــاهتم مبوجــب  
ويف هـذا الـشأن،     . مشاركتهم يف احلوار السياسي مع من يقبلون احلوار من أصحاب املـصلحة           

ذ  بوضــع اســتراتيجية سياســية شــاملة بــشأن تنفيــ ، يف الــشهور املقبلــة،ســتقوم مبعــوثيت اخلاصــة
ــة، حــسب      اإل ــة القائم ــة واإلقليمي ــادرات الوطني ــتنادا إىل املب ــار، اس ــضاءط  وكــذلك إىل ،االقت

  .زياريت املشتركة مع رئيس البنك الدويل إىل منطقة البحريات الكربى
. مـــشاركة ودعمـــا كـــبريين ومطـــردين مـــن اجملتمـــع الـــدويل  طـــارجنـــاح اإلويتطلـــب   - ٣٩

 األفريقـي، واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي،           وسيحتاج كل من األمـم املتحـدة، واالحتـاد        
 وكفالـة التنـسيق   العمـل بـروح مـن التعـاون     واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، إىل        

ومـن مث   . طـار اإل السياسية ويف الدعم املقـدم إىل النـهج الـشامل الـوارد يف               مبادراهتم الوثيق بني 
ا أن ميد يد التعاون إىل تلك املؤسسات إلتاحـة أقـصى قـدر    أهيب مبجتمع املاحنني األوسع نطاق  

وسيــستلزم ذلــك بــدوره . طــاراإلممكــن مــن الفــرص االقتــصادية واإلمنائيــة للمنطقــة، يف ســياق 
  . مية والدوليةيقا وثيقا على املستويات القطرية واإلقليتنس
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ا موديبـو إبـراهيم     وأود أن أتقدم بالشكر ملاري روبنسون مبعوثيت اخلاصة، اليت يدعمه           - ٤٠
.  اخلاص، على هنجها الشامل وعلى اخلطوات اإلجيابية اليت اختـذهتا حـىت اآلن             هاتوريه مستشار 

العمل عن كثب مع ممثلي اخلاص يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بـشأن تنفيـذ           ستواصلهي  و
أعـول علـى    و. التزامات مجهورية الكونغو الدميقراطيـة مبوجـب إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون              

ــام أعــضاء جملــس األمــن بتقــدمي دعمهــم الكامــل ملبعــوثيت اخلاصــة،     ــة حــصوهلا علــى   قي وكفال
  .هباواجباهتا املكلفة   لتصريفومواردمن دعم سياسي  حتتاجه ما
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