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

      
        مقدمة   -    أوال   

  
            َّ                 الـذي طلـب إيلَّ اجمللـس         )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٨   َّ                 ً                           يقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملـس األمـن            -   ١
                                                                                                     جبــه أن أقــدم تقريــر عــن تنفيــذ االلتزامــات املعلنــة مبوجــب إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون     مبو

                                                   ويغطي التقرير ما استجد من تطورات منذ صـدور           .  )١ (                                     جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة   
                             ويـصف املبـادرات املتخـذة        ) S/2013/387   (    ٢٠١٣         يونيـه    /           حزيـران    ٢٨                         تقريري السابق املـؤرخ     

               وعـالوة علـى      .      ً                                                                      مؤخراً يف جمال السالم واألمن فيما يتصل بشرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية          
                                                                                                      ذلك، يناقش التقرير التقدم احملرز بشأن تنفيذ اإلطار، مبا يف ذلك وضع نقـاط مرجعيـة إقليميـة                  

   .           من القرار ٥    و  ٤          الفقرتني                                              وتدابري مالئمة للمتابعة، على النحو املشار إليه يف
    

                التطورات األخرية  -      ثانيا   
                                                                                                علـــى الـــرغم مـــن مواصـــلة اجلهـــود واملبـــادرات الـــسياسية، تـــدهورت احلالـــة األمنيـــة   -   ٢
                                   َّ                                                               شــرقي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وجتــدَّد القتــال بــني القــوات املــسلحة جلمهوريــة            يف

   .                    اجلماعات املسلحة األخرى             مارس وعدد من  /      آذار  ٢٣                 الدميقراطية وحركة         الكونغو
__________ 

                                                             املوقعة على إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون، وهـي               ١١    لـ                                                       يف هذا السياق، تعرف املنطقة بأهنا تشمل البلدان ا           )١ (  
            ومجهوريــة  ،                             ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة ،                              ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،            وبورونــدي ،           وأوغنــدا ،     غــوال  أن  :      ً   حتديــداً

                    إضـافة إىل ذلـك،       .              والكونغـو   ،            وزامبيـا   ،            وروانـدا   ،                                        وجنوب أفريقيـا، وجنـوب الـسودان        ،                   الكونغو الدميقراطية 
                      اد األفريقـي، واألمـم        االحتـ   :                                                                                              تعمل املنظمـات احلكوميـة الدوليـة األربـع التاليـة بوصـفها ضـامنة لإلطـار، وهـي                  

          وللحـصول    .                                                                                                    املتحدة، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واملـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى                
  .       ، املرفقS/2013/131     وS/2013/119                            على املزيد من املعلومات، انظر 
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                                                                                          ويف أكثر التطورات مدعاة للقلق منذ التوقيـع علـى إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون يف              -   ٣
                                                                             فربايــر، انــدلعت أعمــال قتــال رئيــسية بــني القــوات املــسلحة جلمهوريــة    /                       أديــس أبابــا يف شــباط

              الثـة أيـام             وعقـب ث    .      أغسطس /          يوليه وآب  /            مارس يف متوز   /       آذار   ٢٣                            الكونغو الدميقراطية وحركة    
                  يوليــه، وأوقعــت  /                                                                           مــن االشــتباكات الــيت دارت يف موتــاهو، بكيفــو الــشمالية، يف منتــصف متــوز

                                                                                      إصابات عديدة يف صفوف املدنيني، باشرت بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف       
  يف                                                         يوليـه، إنـشاء منطقـة أمنيـة حلمايـة املـدنيني              /        متـوز    ٣٠                                        مجهورية الكونغو الدميقراطية، بتـاريخ      

                                                         ً             وبعد فترة هدوء دامت ثالثة أسابيع، اندلعت أعمال القتـال جمـدداً بـني         .        ساكي -            قطاع غوما   
ــة      ــة وحركـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــسلحة جلمهوريـ ــوات املـ ــن   /      آذار  ٢٣                                                                     القـ ــارس مـ      إىل   ٢٢               مـ

                               مـارس املنـاطق الـسكنية يف        /       آذار   ٢٣                                      وخالل تلك الفتـرة، قـصفت حركـة           .      أغسطس /  آب   ٢٩
                           وأثنـاء القتـال، لقـي        .                                                    األمم املتحدة يف تـالل مـونيجي، مشـال غومـا                                      غوما، ومواقع لبعثة منظمة   

                                 كما قتل أحد حفظة السالم مـن         .                          آخرون على األقل جبروح      ٤٠                      مدنيني مصرعهم وأصيب      ٨
                       زانيا املتحدة وجنـوب    ـ                                   من حفظة السالم من مجهورية تن        ١٤                       زانيا املتحدة، وأصيب    ـ           مجهورية تن 

                          َّ                                                 ة بالبعثة حبماية املدنيني، ردَّ لـواء التـدخل التـابع لقـوة بعثـة                    ً               ووفقاً للوالية املنوط    .              أفريقيا جبروح 
                                                     للقوة على اهلجوم من خالل تقـدمي الـدعم القـوي                  تابعة                                     منظمة األمم املتحدة ووحدات أخرى      

                                                                                                      إىل أفـــراد القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة الـــذين جنحـــوا يف طـــرد حركـــة 
                                          وخــالل الفتــرة نفــسها، أطلقــت قــذائف    .    يجي                                         مــارس مــن مواقعهــا علــى تــالل مــون   /    آذار   ٢٣

                                                                                                           مدفعية علـى روانـدا، فـأدت إىل مقتـل أحـد املـدنيني وتـسببت بإصـابة أحـد األطفـال إصـابات                      
                                                                       أغــسطس، أعــرب ممثلــي اخلــاص جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ورئــيس  /    آب  ٢٣   ويف   .        بليغــة

                              ميقراطيـة، مـارتني كـوبلر،                                                                          بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الد         
ــارات         ــهما بأشــد العب ــسيريي، عــن إدانت ــا بان ــسان، فالفي ــوق اإلن ــسامية حلق ــة املفوضــة ال                                                                                                          ونائب

           ويف غـضون     .                                                                                         الستهداف املناطق املدنيـة، وذلـك أثنـاء مـؤمتر صـحايف مـشترك عقـداه يف غومـا                  
  يت              ً                            أغـسطس احتجاجـاً علـى اهلجمـات الـ          /     آب   ٢٤                                              ذلك، تظاهر عـشرات املـدنيني يف غومـا يف           

ــها      ــدة ومحايتـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــدخل بعثـ ــالبوا بتـ ــسلحة وطـ ــات املـ ــنتها اجلماعـ    ويف   .                                                                                                     شـ
ُ                                                                 أغــسطس، أصــدرُت بيانــاً أديــُن فيــه اســتهداف املــدنيني وحفظــة الــسالم مــن جانــب    /  آب   ٣٠     ً       ُ            

ــدنيني وحماســبة         /      آذار  ٢٣       حركــة  ــة امل ــم املتحــدة حبماي ــزام األم ــد الت ــه تأكي ــارس، وأكــرر في                                                                                         م
                               ً   َّ                          وشهدت الفترة قيد االستعراض أيضاً شنَّ هجمات على املـدنيني مـن    .                      منتهكي القانون الدويل  

                                                                                                        جانــب القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، يف منطقــة بينــديرا الواقعــة مشــايل كاتانغــا، قــرب    
   .              كيفو اجلنوبية        مقاطعة        احلدود مع

                                                                                   ونتيجة االشتباكات اليت حصلت بني القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة              -   ٤
                                                                                               وخمتلــف اجلماعــات املــسلحة، ظلــت احلالــة اإلنــسانية يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تــدعو  
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    َّ                                    وتعــرَّض عــشرات آالف األشــخاص للتــشريد    .                                                    للقلــق، ممــا يــثري شــواغل جديــة بــشأن احلمايــة 
                                                                  وشـكلت االشـتباكات األخـرية الـيت انـدلعت بـني القـوات املـسلحة           .       ً                   داخلياً يف اآلونـة األخـرية   

ــة الكونغــ  ــة وحركــة                     جلمهوري ــداء مــن   /      آذار  ٢٣                        و الدميقراطي           أغــسطس يف  /    آب  ٢١                       مــارس، ابت
                    فقـد أفيـد عـن        .                      ً     ً                                                      كيبايت، مشال غوما، خطراً كبرياً على السكان الذين يعيـشون يف هـذه املنطقـة              

                          ً                                                                      مقتل أكثر من اثين عشر مدنياً، وإصابة الكثريين غريهم جبروح عنـدما سـقطت قـذائف هـاون                  
                    يف املائـة مـن        ٦٥                                           و الشمالية وكيفـو اجلنوبيـة جمتمعـتني            كيف         مقاطعتا        وتضم  .                 على غوما وحوهلا  

                                                     مليون شخص، ويوجد أكثـر مـن مليـون مـشرد               ٢,٦              ً                             املشردين داخلياً يف البلد والبالغ عددهم       
            ً           مـشرد داخليـاً يف         ٧١٢     ٠٠٠     بــ                    أغسطس، وما يقدر     /     آب   ٢٥      ً                          داخلياً يف كيفو الشمالية، حىت      

        شــخص   ٤٥     ٠٠٠       َّ              لــك، تعــرَّض قرابــة                وعــالوة علــى ذ  .        يوليــه /       متــوز  ٣١                       كيفــو اجلنوبيــة، حــىت 
                                                                بـإقليم بويتـو، يف مقاطعـة كاتانغـا، بـسبب أنـشطة                       وحـده         يوليـه  /             ً                  للتشريد مؤخراً يف شـهر متـوز      

ــشيا  ــا  ”          ميلي ــا كاتانغ ــة       “                   باكات ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــا يف ذلــك اشــتباكاهتا مــع الق ــة، مب                                                                           احمللي
             أغــسطس بــني  /    آب  ٢٢                                                         وباملثــل، أســفر القتــال الــذي انــدلع ابتــداء مــن     .                       الكونغــو الدميقراطيــة

       جنـوب     يف                                                                                        القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وقوات املقاومة الوطنيـة يف إيتـوري           
    .      شخص  ٣٠    ٠٠٠                                قاطعة أورينتال عن تشريد أكثر من  مب       إيرومو 

                                                ً                               زاع القــائم يف شــرقي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أيــضاً خيلــف تــداعيات   ـ    َّ        وظــلَّ النــ  -   ٥
ــع وصــول   ــة حــادة، م ــرة                                    إقليمي ــدان اجملــاورة خــالل الفت ــوليني إىل البل                                                                      آالف الالجــئني الكونغ

                 الجئ كونغـويل       ٤٤٠     ٠٠٠                                          وبوصول هؤالء القادمني اجلدد، أصبح حوايل         .                  املشمولة بالتقرير 
ــدان اجملــاورة   ــاً يف البل ــشون حالي ــوز       .             ً                           يعي ــن الالجــئني يف مت ــدفقاً كــبرياً م ــدا ت    /                  ً     ً                                   وشــهدت أوغن

                               مــواطن كونغــويل احلــدود إىل    ٦٦     ٠٠٠            أكثــر مــن                                 ، والــدليل علــى ذلــك عبــور      ٢٠١٣        يوليــه
                                                                                                   داخل هذا البلد، ال سيما بعد أعمال القتال املستعرة بني القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو               

                             اجلـيش الـوطين لتحريـر       -                                                                        الدميقراطية واجلماعة املتمردة األوغندية، حتـالف القـوى الدميقراطيـة           
ــيين   ــيم ب ــدا، يف إقل ــست   ).                  كيفــو الــشمالية (                           أوغن ــاً أكــرب عــدد مــن الالجــئني         وت ــدا حالي                 ً                                 قبل أوغن

             ً                  ولقــد وصــل أيــضاً الجئــون      .        شــخص   ١٥٠     ٠٠٠                                         الكونغــوليني، وتستــضيف منــهم حــوايل    
                       يوليـه، بلـغ عـدد       /        متـوز    ٣١       وحـىت     .                                                             كونغوليون جدد إىل بوروندي، وبدرجـة أقـل، إىل روانـدا          

           الجـــــئ   ٤٥     ٠٠٠                      ً                                                                    الالجـــــئني واملـــــشردين داخليـــــاً الـــــذين تـــــستقبلهم بورونـــــدي حنـــــو       
ــاً   ٧٩    ٠٠٠        وحــوايل ــوليني يف      .             ً       مــشرد داخلي ــدان املــضيفة األخــرى لالجــئني الكونغ                                                            ومــن البل

  ،  )        الجـئ    ٤٤     ٣٠٠ (                         ، ومجهوريـة الكونغـو       )        الجـئ    ٦٣     ٠٠٠ (               زانيا املتحدة   ـ  ن                 املنطقة مجهورية ت  
ــسودان   ــوب الـ ــئ  ١٨     ٥٠٠ (                     وجنـ ــا  )        الجـ ــئ  ١٥     ٠٠٠ (             ، وزامبيـ ــا   )        الجـ ــة أفريقيـ                          ، ومجهوريـ

                                        ويف ذلـك الـصدد، تـستقبل مجهوريـة            ).         الجـئ   ٧     ٠٠٠ (             ، وأنغـوال     )        الجـئ   ٣    ٠٠٠ (        الوسطى  
        ويـشمل    .                                                 الجئ وفدوا إليها من بلدان أخرى يف املنطقة           ١٨٠     ٠٠٠                            الكونغو الدميقراطية قرابة    
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ــا الوســطى، وصــلوا إىل املقاطعــة     ٤٠     ٠٠٠                           هــذا الــرقم أكثــر مــن                                                                    الجــئ مــن مجهوريــة أفريقي
ــة    ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــال يف مجهوريــ ــة أورينتــ ــتوائية ومقاطعــ ــانون األول                                                                                  االســ ــذ كــ    /                         منــ

    .     ٢٠١٢      ديسمرب
           طويلـة                رغـم كوهنـا                                                                       ظلت االستجابة الواسعة النطاق للحـاالت اإلنـسانية يف املنطقـة،             و  -   ٦

                                                           ولقد عرقل اسـتئناف القتـال حـول غومـا ويف منـاطق              .                                   األمد وراسخة، تواجه حتديات جسيمة    
             وعلـى إثـر     .          ة إليهـا                                                                                أخرى اجلهود املبذولة يف إطـار تقـدمي املـساعدة إلنقـاذ حيـاة مـن هـم حباجـ            

ــة عــشر املاضــية، أصــبحت املــوارد والقــدرات       ــة اإلنــسانية خــالل األشــهر الثماني                                                                                                      تــدهور احلال
                                                          ً                                              لالضـــطالع بأنـــشطة إنقـــاذ احليـــاة وختفيـــف معانـــاة النـــاس مـــستنفدة حاليـــاً بـــشدة يف مجيـــع  

   .                                                     القطاعات، مما حيرم مئات آالف األشخاص من احلصول على املساعدة
                                                                      ت الـــيت تـــشري إىل انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان والقـــانون الـــدويل                     زاد عـــدد البالغـــا و  -   ٧

ــها حركــة    ــيت ارتكبت ــساين ال ــد االســتعراض    /      آذار  ٢٣                                   اإلن ــرة قي ــاء الفت ــارس أثن ــة    .                                            م                ومــن ناحي
                                                                                              أخرى، أبلغ عن ادعاءات بشأن قيام القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية والـشرطة             

                    مارس وتشويه جثـث     /       آذار   ٢٣                        يمة للسجناء من حركة                                              الوطنية الكونغولية بإساءة املعاملة اجلس    
          ٌ                ً                   ووردت أنبـاٌء كـثرية أخـرى أيـضاً عـن             .        يوليـه  /        متـوز    ١٦      و     ١٤                                       مقاتليها يف الفتـرة املمتـدة بـني         

                               مــارس، مبــا يف ذلــك جتنيــد     /      آذار  ٢٣                                                            أعمــال قتــل وجــرح وجتنيــد قــسري ارتكبتــها حركــة       
      أن   )           اليونيـسيف  (               دة للطفولـة                   األمـم املتحـ                                                   ويف كيفو الـشمالية وحـدها، تقـدر منظمـة           .       األطفال

                                     ويف مقاطعـة كاتانغـا، جـرى تـسريح       .                   ً                 طفل مرتبطون حالياً باجلماعات املسلحة ٢     ٠٠٠      هناك  
   .                   احمللية يف اآلونة األخرية  “              اكاتا كاتانغا ب ”                 طفل من ميليشيا    ٤٠٠   حنو 
ــة     و  -   ٨ ــها حركـ ــادة يف عـــدد حـــوادث العنـــف اجلنـــسي الـــيت ارتكبتـ ــادة حـ ُ                                                                                           ُســـجلت زيـ

ــد ا /  ار  آذ   ٢٣ ــارس ضـ ــدنيني               مـ ــدر يف      .         ملـ ــتس ووتـــش صـ ــان رايـ ــة هيومـ ــر ملنظمـ                                                                   وادعـــى تقريـ
     ً     شخـصاً     ٤٤                      ً               مارس جندوا األطفال قسراً، وأعدموا       /   ذار آ    ٢٣                         يوليه أن مقاتلي حركة      /   متوز   ٢٢

              وعــالوة علــى   .     ٢٠١٣       مــارس  /                                          امــرأة وفتــاة علــى األقــل منــذ آذار   ٦١                         علــى األقــل، واغتــصبوا 
                                        األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني حـىت                                                             ذلك، فقد سجلت أفرقة رصد احلمايـة التابعـة ملفوضـية       

                            حالـة مـن االغتـصاب،          ٦١٩                                                    حـاالت مـن العنـف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك                  ٧٠٥         يوليـه    /      متوز   ٣٠
                                                                                  وميثل هـذا الـرقم زيـادة ملحوظـة مقارنـة بعـدد احلـاالت الـيت سـجلت                     .      يناير /            كانون الثاين     منذ

   .      حاالت   ١٠٨                                            خالل الفترة نفسها من العام املاضي، وكان عددها 
                                                                                       استئناف األعمال العدائية بني القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                  وأدى  -   ٩

         يوليــه،  /       متــوز ٨      ففــي   .                                                       مــارس إىل تــصاعد التــوترات الدبلوماســية يف املنطقــة  /      آذار  ٢٣        وحركــة 
                                                          روانــدا، لــويز موشــيكيوابو، رســالة إىل جملــس األمــن،                والتعــاون يف         ارجيــة   اخل               وجهــت وزيــرة 
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                                                                            سكريني لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة                                              ادعت فيها أن القـادة العـ      
                                                                                                       الكونغــو الدميقراطيــة يقيمــون اتــصاالت مــع عناصــر مــن القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا     

ــات   ــم املعلوم ــادلون معه ــو الدميقراطيــة         .                                ويتب ــة الكونغ ــة مجهوري ــن حكوم ــى كــل م ــد نف                                                                      ولق
         أغـسطس،   /    آب  ٢٠    ويف    .  ت ا                   سواء تلك االدعـاء                                          بعثة منظمة األمم املتحدة على حد              ومسؤويل

                               َّ                                                                      وجهت السيدة موشيكيوابو رسالة إيلَّ لتقدمي املزيـد مـن املعلومـات بـشأن االدعـاءات الـواردة                  
          التعـاون   ”           ً                          وأعربت أيضاً عـن قلقهـا بـشأن           .                       ً                          يف رسالتها املذكورة آنفاً املوجهة إىل جملس األمن       

                                       ريــة الكونغـو الدميقراطيـة والقــوات                                              ، حـسب قوهلــا، بـني القـوات املـسلحة جلمهو     “             غـري الـسليم  
         يوليـه،   /       متـوز   ١٥                                                     ويف تطـور ذي صـلة، أدانـت حكومـة روانـدا، يف             .                           الدميقراطية لتحرير رواندا  

                                                                                                       ما وصفته بالقصف املتعمد لألراضـي الروانديـة الـذي قيـل إن مـصدره منطقـة ختـضع لـسيطرة                     
                          تحدة يف شـرقي مجهوريـة                                                                          القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وبعثة منظمة األمم امل        

                                                                              ولقـد نفـت حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـسؤوليتها عـن هـذا              .                    الكونغو الدميقراطية 
                                ً                                                                 ونفت بعثة منظمـة األمـم املتحـدة أيـضاً هـذه االدعـاءات وأشـارت إىل أهنـا مل تطلـق                        .      القصف

        وانـدا                                                          كمـا شـجعت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة حكومـة ر            .                                    النار من أي سالح يف ذلك اليـوم       
                                                                                                على العمل من خالل اآللية املشتركة املوسعة للتحقق الـيت يوجـد مقرهـا يف غومـا للتحقيـق يف               

                                                                                وخــالل االشــتباكات الــيت دارت بــني القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو          .                هــذه احلادثــة 
ــة   ــة وحركـ ــن   /      آذار  ٢٣                        الدميقراطيـ ــارس مـ ــة   /    آب  ٢٩     إىل   ٢٢               مـ ــت مجهوريـ ــسطس، تبادلـ                                أغـ
                   واختـذ كـل مـن        .                                                        رواندا االهتامات بالقصف املتعمد ألراضـي كـل منـهما                               الكونغو الدميقراطية و  

                                                                                                      األمم املتحدة واجملتمع الـدويل خمتلـف املبـادرات الدبلوماسـية للمـساعدة علـى ختفيـف تـصاعد                    
                                                           وقبيل الزيارة املشتركة ملبعوثيت اخلاصة واملبعوثني اآلخـرين          .       جاورتني ت                         التوترات بني الدولتني امل   

                                                                                    ثلـــي اخلـــاص جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة كيغـــايل لتبـــادل اآلراء مـــع                      إىل املنطقـــة، زار مم
   .                 السلطات الرواندية

ــوز  يف  و  -    ١٠ ــ /     مت ــة    ه      يولي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــذكرة                                                    ، أصــدرت حكوم ــال          م            اعتق
             جـاء ذلـك           وقـد     .        بـادجيي        ريـك    إ         املقـدم           وهـو   ،    مارس /    آذار   ٢٣      حركة                     حبق أحد زعماء         وتسليم

ــار                       قــال، يف وقــت ســابق                                يف أعقــاب صــدور مــذكرات اعت  ــرئيس الــسابق   /           مــن أي                                 مــايو، حبــق ال
         بـودوان            العقيـد         مهـا                                    ، واثنني من القادة العسكريني،            رونيغا                  مارس، جان ماري     /       آذار   ٢٣     حلركة

              يف صـفوف                      االنقسام الداخلي     عقب                    فرا إىل رواندا                                                نغاروي والعقيد إينوسان زميوريندا، اللذين    
   ،                   جــــرائم حــــرب           بارتكــــاب      ً      هتمــــاً        ربعــــة  األ             وجهــــت إىل و  .     ٢٠١٣          مــــارس /      يف آذار        ركــــة   احل

            ً     املنــشأة عمــالً             جملــس األمــن         جلنــة         وأدرجــت  .                 حركــة مترديــة        وإنــشاء                 ضــد اإلنــسانية،          وجــرائم
ــ ــضاً   )    ٢٠٠٤   (    ١٥٣٣     قرار  ال    بـ ــها أيـ ــاءهم يف قائمتـ ــافة إىل  .                       ً             أمسـ ــخاص              وباإلضـ ــة            األشـ             األربعـ

ــذكورين ــد يكــو   ،           امل ــارزون آخــرون يف             ق ــضاء ب ــة    احل                              ن أع ــسؤول       رك ــضاً ني       م ــن     ً    أي             ارتكــاب      ع
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ــهاكات  ــسان، و حل              انتـــ ــة                              قـــــد خيـــــضع بعـــــضهم                        قـــــوق اإلنـــ ــة           ملالحقـــ                             قـــــضائية يف مجهوريـــ
   .          الدميقراطية        الكونغو

ــه /       متــوز  ١٩  يف  و  -    ١١ ــق اخلــرباء         يولي ــدم فري ــة  جل      ساعدة            املعــين مبــ                         ، ق ــشأة              جملــس األمــن      ن            املن
        وأفـاد    .                             تقريره املؤقت إىل اللجنة                                     بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية      )    ٢٠٠٤   (    ١٥٣٣        بالقرار
      وقـد    .                                   مـن داخـل أراضـي روانـدا              ً     حمـدوداً           ً      تلقـى دعمـاً            ظلت ت      مارس /       آذار   ٢٣            أن حركة        الفريق

          تعـاون   د                  بالوثـائق وجـو       ً    أيـضاً         الفريـق        وأثبت  .    ركة  احل                أي تعاون مع       بشدة                    نفت حكومة رواندا    
                      القـوات الدميقراطيـة    و                                                                       على املستوى احمللي بني القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         

   .             لتحرير رواندا
                                    بـــني حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو          اجلـــاري                      يف حـــوار كمبـــاال                         وأحـــرز تقـــدم حمـــدود  -    ١٢

       قـدم    ،       ليـه   يو /   متوز    ١٢     ففي    .                               خالل الفترة املشمولة بالتقرير         مارس /       آذار   ٢٣                   الدميقراطية وحركة   
                                    النسخة الثانيـة مـن مـشروع         ،      كيونغا   س   و              الدكتور كريسب              ر احملادثات،                      ِّ    وزير دفاع أوغندا وميسِّ   

                 شروع عكــس بعــض     املــ     أن       ورغــم  .                     مــن كــال الطــرفني                 إســهامات مقدمــة     إىل          ً   ، اســتناداً ق       االتفــا
          ال ســيما   ، و       بلــورة                     مــن املفاوضــات وال               ً     زال يتطلــب مزيــداً     مــا                     يف احملادثــات، فإنــه       حملــرز  ا         التقــدم 
ــش ــاط     أن      بـ ــالث نقـ ــة                 ثـ ــة األمهيـ ــع                     بالغـ ــل موضـ ــالف، هـــ                تظـ ــضاء    ي               خـ ــاج أعـ ــة                   إدمـ           حركـ
         تنـاهض                                           وجتـدر اإلشـارة إىل أن األمـم املتحـدة           .                                 ونزع سالحهم والعفـو عنـهم          مارس /    آذار   ٢٣

          أعمـال   و أ                         جـرائم ضـد اإلنـسانية،       و أ   ،               جـرائم حـرب                 أهنـم ارتكبـوا      زعم    يـ                   منح العفو ألشخاص   
                                             ملعـايري القـانون الـدويل، كمـا هـو               ً   وفقـاً               اإلنـسان،                                          اعية، أو انتـهاكات جـسيمة حلقـوق        مج       إبادة  

                                                        بـشأن جوانـب معينـة مـن املفاوضـات لتـسوية                                    ملمثلي األمـم املتحـدة                       املبادئ التوجيهية         يف     بني م
                                                     ، نقلت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق                ٢٠١٣           مارس عام    /    آذار   يف   و    ).    ٢٠٠٦ (    ات     زاعـ    الن

                                           لرســـالة إىل حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو                                                          االســـتقرار يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة هـــذه ا
                                           عفـو عــن مـرتكيب اجلــرائم اخلطـرية مبوجــب     ل                                                     الدميقراطيـة الــيت أعربـت بــدورها عـن معارضــتها ل   

   .                                          القانون الدويل واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان
                                                                                  القمة االستثنائي الـسادس لرؤسـاء دول وحكومـات املـؤمتر الـدويل املعـين                       مؤمتر  َ َد ِ ِق ُ ُع و  -    ١٣

ــريويب، يف               مبنطقــة الــ  ــه / ز      متــو  ٣١                           بحريات الكــربى يف ن         ملنطقــة    ة        اخلاصــ يت         مبعــوث ت     أكــد و  .        يولي
                       إلطـار الـسالم واألمـن                          دور املـؤمتر كـضامن         أمهيـة                       مالحظاهتا االسـتهاللية     يف                  البحريات الكربى   

              ختــام مــؤمتر     يف         الــصادر      عــالن   اإل  يف  و  .       لقمــة ا                 انعقــاد مــؤمتر                 حــسن توقيــت          وأبــرزت           والتعــاون،
                                       علــى ضــرورة العمــل بــشكل تعــاوين   وا               اإلطــار، وشــدد ب              ول التــزامهم                             القمــة، جــدد رؤســاء الــد

              وأكــدوا مــن   .       نطقــة  امل                                   مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة و      شــرقي      زاع يف ـ                           جيــاد حلــول دائمــة للنــ إل
ــاال وطلبــ     ــوار كمب ــم حل ــد دعمه ــوث     وا إىل                                        جدي ــ يت         مبع ــة       وإىل   ،  ة        اخلاص ــي اخلــاص جلمهوري                           ممثل
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                         نطقة البحريات الكـربى،          املعين مب               حتاد األفريقي        ة اال     فوضي              املمثل اخلاص مل   و                      الكونغو الدميقراطية،   
   ،                        نطقــة الــبحريات الكــربى مب        املعــين                                    واملبعــوث اخلــاص للواليــات املتحــدة                          بــوبكر غاوســو ديــارا، 

                 دعوة مماثلـة               يف أعقاب               هذا الطلب      وجاء  .      عملية          يف هذه ال          ملساعدة   ا            أن يقدموا                  راسل فاينغولد، 
   .       يوليـه  / ز      متـو   ٢٥   يف                           ري رمسـي عقـد يف نيويـورك                                          وزراء املنطقـة خـالل اجتمـاع غـ               بعـض           أطلقها
   يت       الـ            الـتقين                   عمل جلنة الـدعم    ب                                               قمة الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى كذلك          ال         مؤمتر        وأشاد

   ة        اخلاصـ  يت       مبعـوث        رعاية ب                                         لتنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون،                    لنقاط املرجعية          وضع ا           دأبت على 
                 ، دعـا مـؤمتر          ً   ختامـاً  و  .                         نطقة الـبحريات الكـربى     مب     ملعين ا              حتاد األفريقي            فوضية اال                واملمثل اخلاص مل  

                                                                                          زيادة التعاون بني بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو                   إىل         القمة  
   .                                 ، مثل اآللية املشتركة املوسعة للتحقق ة          والسياسي  ية                  ليات اإلقليمية األمن  اآل            الدميقراطية و

ــاء   و  -    ١٤           ، أعربــت      ً    أيــضاً                                          الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى    ة              مــؤمتر القمــ         انعقــاد          أثن
                        يف اإلعــالن الــذي أعقــب  و  .                         ا يف االنــضمام إىل اإلطــار م         رغبتــه    عــن        كينيــا    و           الــسودان    تــا    حكوم
       وعقــب   ،     ً          وبنــاًء عليــه  .  ا م              نظــر يف طلبــه                       إىل األمــم املتحــدة أن ت                              القمــة، طلــب قــادة املــؤمتر        مــؤمتر 
                املــؤمتر الــدويل    و                              اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي                                          مــشاورات مــع االحتــاد األفريقــي واجلماعــة        إجــراء 

          آلليـة          التـايل                     ملشاركة يف االجتماع         إىل ا        كينيا   و         السودان           ، دعيت                            املعين مبنطقة البحريات الكربى   
   .     سبتمرب /     أيلول    ٢٣    يف  ،         يف نيويورك          الذي عقد   ة               الرقابة اإلقليمي

       ثالـث       ال           القمـة   ر                   فقـد كـرر مـؤمت       .                تنفيذ اإلطار      يف     ً أيضاً                        جهود إقليمية أخرى         وأسهمت  -    ١٥
                يف ليلونغـوي،          املعقـود                                                            لرؤساء دول وحكومات اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي،                 والثالثني  

                                اعتمـاد قـرار جملـس األمـن         ب       وأشاد      إلطار   ل             دعم املنطقة          تأكيد          أغسطس،   /     آب   ١٨      و     ١٧      يومي  
                                          اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي                         مـؤمتر قمـة           أثـىن  و  .  )    ٢٠١٣   ( ٨   ٢٠٩                      التابع لألمم املتحدة    

   /      آذار  ٢٣                                                       بــني حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وحركــة           اجلــاري                  حــوار كمبــاال      علــى
                     يف حتديـد موعـد                  ينبغي النظر      أنه                                   أن احملادثات قد طال أمدها و                          والحظ يف الوقت نفسه          مارس،  
                   مجيـع األطـراف          ً   أيضاً                            اإلمنائية للجنوب األفريقي     عة               وحث قادة اجلما    .            الختتامها         معقول     أقصى

  .                                                         املشاركة يف احلوار الوطين املقبل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   على                  الكونغولية املعنية 

        وحركـة                                                                                جتدد القتال بـني القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                  ً     ورداً على   -    ١٦
                                       مــؤمتر القمــة االســتثنائي الــسابع          اجتمــاع    إىل          موســيفيين            أوغنــدا         رئــيس       دعــا       مــارس، /      آذار  ٢٣

              يف كمبـاال،          ذي عقد   ال                                                                  لرؤساء دول وحكومات املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى،          
             ، ال سـيما         ً      ً                         حـضوراً حاشـداً ملـشاركني بـارزين                 القمة            شهد مؤمتر  و  .      سبتمرب /        أيلول  ٦      و    ٥      يومي  

ــامي و          كــابيال          الرؤســاء ــى هــامش مــ   و  .                كيكــوييت وكــري    و        كاغ ــة،                   عل ــرئيس        اجتمــع             ؤمتر القم            ال
      الــيت                                                                     مــشاورات مغلقــة ملناقــشة القــضايا الــيت تعــوق حــوار كمبــاال و        إطــار          أقرانــه يف ب          موســيفيين 
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ــسببت يف ــدال         ت ــال         ان ــة القت ــال       .          األخــرية                  ع جول ــشت وقــف األعم ــيت نوق ــت املواضــيع ال                                                   ومشل
    دة           كبــار قــا         ، ومــصري  ا               ونــزع ســالحه ا           وإدماجهــ      مــارس /      آذار  ٢٣       حركــة               والعفــو عــن             العدائيــة، 

       قـائم         هنـج         اتبـاع         علـى                  شـجعت الزعمـاء                        هـذه املـشاورات و     ة         اخلاصـ   يت        مبعوث  ت   حضر و  .    ركة  احل
              جـرائم ضـد             مـرتكيب         عـن          عفـو     ال                الـيت تنـاهض                                 إىل سياسة األمم املتحـدة             وأشارت   ،             على املبادئ 

                                                                      غريها مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي                                    اإلنسانية وجرائم حرب و   
ــاجهم يف اجملتمـــع                      اجلنـــساين، وتنـــاهض إ و َ     ُعِقـــَدت و  .                     دمـ  ِ ــة،       ً     أيـــضاًُ                                      بعـــض االجتماعـــات الثنائيـ
                                              وخـالل ذلـك االجتمـاع، نـاقش الزعيمـان            .                                            سيما بني الرئيس كاغامي والرئيس كيكـوييت         وال

                       مجهوريـة الكونغـو                        القـائم يف شـرقي                الوضـع          بـسبب          بلديهما                 التوترات بني            تصاعد          سبل ختفيف 
   .          الدميقراطية

                              عمليـات القـصف الـيت حـدثت                 أدان بـشدة    ‘  ١ ’   :            مبـا يلـي       ثنائي                  مؤمتر القمة االسـت        وقام    -    ١٧
                 لتحقيق يف هـذه        بـا                                              وكلف اآللية املشتركة املوسـعة للتحقـق          ،      رواندا   يف                      يف منطقة غوما و         ً مؤخراً

          اسـتئناف   ب                    حـوار كمبـاال                     املـشاركة يف       طراف  األ          أوعز إىل   ‘  ٢ ’   ؛                               االعتداءات وتقدمي تقرير عنها   
                    حـــــث حركـــــة  ‘ ٣ ’  ؛      ً       يومـــــاً  ١٤            يف غـــــضون                اختتامهـــــا              أيـــــام، و ٣                         احملادثـــــات يف غـــــضون 

                 كومـة مجهوريـة     حب        طاحـة    إل  با   ا                               نـشطتها العـسكرية وهتديـداهت      أل                     على وضـع حـد         مارس /    آذار   ٢٣
       ومجيــع         مــارس /      آذار  ٢٣                                              قــرر مواصــلة ممارســة الــضغط علــى حركــة  ‘ ٤ ’                        الكونغــو الدميقراطيــة؛ 

              ن مــع لــواء                                                    مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وذلــك بالتعــاو      شــرقي     يف                   الــسلبية األخــرى  ات      القــو
                                                                                             قبـل طلـب بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو                   ‘ ٥ ’         التدخل؛  

   إىل           طلـب     ‘ ٦ ’   ؛                                           اآلليـة املـشتركة املوسـعة للتحقـق                    دائـم يف                         تكـون ممثلـة بـشكل         أن   ب            الدميقراطية  
        الـدعم             أن تقـدم                                                                                    بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              

       حـل               أن تتوصـل إىل                   األمـم املتحـدة     إىل          طلـب     ‘ ٧ ’   ؛                                     لآللية املشتركة املوسعة للتحقـق            اللوجسيت
ــاتلي         عاجـــل  ــة                   بـــشأن مقـ ــارس /    آذار   ٢٣        حركـ ــذ   ني         الـــسابق         مـ ــدا منـ ــتقلني يف شـــرق روانـ                                         املعـ

ــارس  /    آذار ــصادر عــن      ‘ ٨ ’  ؛     ٢٠١٣       م ــرح ال ــل املقت ــؤمتر                                  قب ــوب           م ــة للجن ــة اإلمنائي ــة اجلماع                                      قم
ــ            املعقــود         األفريقــي                  ماعــة اإلمنائيــة          بــني اجل ة             قمــة مــشترك      عقــد  ب        أغــسطس  /  آب    ١٨    و   ١٧    ومي    ي

   .    نطقة  امل                                          املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى بشأن    و              للجنوب األفريقي
    

   ة      اخلاص ة         طة املبعوث   أنش  -      ثالثا   
ــالتقرير،     -    ١٨ ــشمولة ب ــرة امل ــوث      أجــرت                                       خــالل الفت ــع   ة        اخلاصــ يت         مبع ــشاورات م ــاء                  م            الزعم
ــات   اجل   و ،        قليمــيني  اإل ــة  ال      ه ــة،       دولي ــدين،              املعني ــة                                ومنظمــات اجملتمــع امل ــع عجل ــذ                     هبــدف دف           تنفي

   .                              االلتزامات املنصوص عليها يف اإلطار
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                           اجتمـاع وزاري، علـى                  إىل عقـد               روبنـسون   ة       اخلاص  ة         املبعوث    دعت        يوليه،   /      متوز   ٢٥    ويف  -    ١٩
        وزراء       وحـضر   .      كـربى                                        لـس األمـن بـشأن منطقـة الـبحريات ال      جمل                                هامش املناقشة الرفيعة املستوى     

          باإلضـافة              وروانـدا،      ،                  وجنوب أفريقيـا     ،                                 ومجهورية الكونغو الدميقراطية    ،      وروندي           أوغندا، وب     من  
                ممثلـــي اخلـــاص  و  ،       كـــربى                     نطقـــة الـــبحريات ال مب         املعـــين                                         املبعـــوث اخلـــاص للواليـــات املتحـــدة   إىل

  .                                                                                                    جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وممثلـي اخلـاص ورئـيس مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي                   
             ، ومفوضــية                                        واجلماعــة اإلمنائيـة للجنــوب األفريقـي   ،              االحتـاد األورويب        ن عــن       ممثلـو    ً   يــضاً         وحـضر أ 

                         ا إىل وضــع حــد لألعمــال  و                     دعمهــم لإلطــار ودعــ        تأكيــد              املــشاركون       وكــرر  .                  االحتــاد األفريقــي
                  ينبغـي اختتـام       ه        بأنـ       ً     أيـضاً                    وسـلم املـشاركون     .                                     مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            شـرقي              العدائية يف   

        هلـذه        ً   وحتقيقـاً   .                                             التوتر وختفيف معاناة املتـضررين مـن القتـال            نزع فتيل      تسىن    حىت ي             حوار كمباال   
                     واملبعـــوث اخلـــاص  ،                         املمثـــل اخلـــاص كـــوبلر و              روبنـــسون،  ة         اخلاصـــ ة           املبعوثـــ ُِ        طُِلـــب إىل           الغايـــة، 

                    أيـد هـذا الطلـب     و  .           حوار كمباال                       ، أن يقدموا املساعدة يف     ولد غ   اين                           لواليات املتحدة األمريكية ف    ل
                                                                  ل وحكومات املؤمتر الدويل املعين مبنطقة الـبحريات الكـربى، خـالل                                  يف وقت الحق رؤساء دو    

   .     يوليه /     متوز  ٣١   يف         يف نريويب       املعقود       الثامن                      مؤمتر القمة االستثنائي 
                                                       عـدة زيـارات إىل بلـدان يف منطقـة الـبحريات الكـربى         ب       ً     أيـضاً   ة         اخلاصـ   ي  تـ        مبعوث      وقامت  -    ٢٠

           الـرئيس              ناقـشت مـع               يف بورونـدي،   و  .         وكينيا              وجنوب أفريقيا             بوروندي      إىل                 وحوهلا، وال سيما  
                     القـضايا املتـصلة                وطائفـة مـن     ،                قطـاع األمـين     ال         إصالح         يف جمال                                 بيري نكورونزيزا جتربة بوروندي     

           جـاكوب                          رئيس جنـوب أفريقيـا       بـ    ت             يوليه واجتمع  /      متوز   ٢٧                بريتوريا يف         ً   أيضاً     زارت و  .       باإلطار
  .          ماشـاباين   -         كوانـا              ، مـاييت     ا                    يف جنوب أفريقيـ                      والتعاون الدويل            الدولية       لعالقات ا   ة   زير  بو       زوما و 

       طلـب   ال               مينـة حممـد      أ              اخلارجيـة     ة                           وهـورو كينياتـا ووزيـر      أ                                        يف كينيا، مشلت مباحثاهتا مع الـرئيس         و
   .                        كينيا لالنضمام إىل اإلطار          الذي قدمته

                                                                                      وأثناء القتال الذي دار يف موتاهو بني القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة           -    ٢١
                                                                      عده، أجرت مبعوثيت اخلاصـة مكاملـات هاتفيـة مـع الرؤسـاء كـابيال                   مارس وب  /       آذار   ٢٣       وحركة  

                                                                        وشــجعت هــؤالء القـادة علــى بــذل كــل مـا يف وســعهم إلعــادة اهلــدوء     .                    وكاغـامي وكيكــوييت 
                                                                          وعلـى حنـو مماثـل، خـالل اجلولـة الثانيـة مـن القتـال قـرب غومـا                .                                 ومنع مزيد من تـدهور احلالـة      

                                           اصـة مجيـع اجلهـات الفاعلـة علـى تـوخي                                 أغـسطس، حثـت مبعـوثيت اخل    /                     وبعدها، يف أواخر آب   
                                                                                     أقصى قدر من ضبط النفس، ومحاية املدنيني، واالمتناع عن أي عمل قـد يـؤدي إىل مزيـد مـن       

                                                                        ومن خالل هذه املشاورات، التمست املبعوثـة اخلاصـة روبنـسن الـدعم               .                    تصاعد أعمال العنف  
                      واملـضي قـدما يف                                                     واخلـروج مـن اجلمـود يف حـوار كمبـاال،            ،                                     لتخفيف حـدة التـوترات املتزايـدة      

    .                                                      وضع النقاط املرجعية ومؤشرات إحراز التقدم يف تنفيذ اإلطار
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                  يوليـه واجتمعـت    /       متـوز   ١١                                 ً                         وسافرت املبعوثة اخلاصة روبنسون أيـضاً إىل بروكـسل يف             -    ٢٢
           عتهم علــى      وشــج  .                                                                            بكبــار املــسؤولني يف االحتــاد األورويب، ومــن بينــهم مفــوض شــؤون التنميــة  

  .                                                                                         حتديد أولويات عملهم يف منطقة البحريات الكربى، ال سيما يف جمال إصالح القطـاع األمـين               
                                                                                           وشددت كذلك على ضرورة حتسني االتساق بني اجلهات املاحنة لزيادة كفـاءة الـدعم الـدويل                 

        وأجــرت   .                                                                                         املقــدم إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وجــين املزيــد مــن مثــار الــسالم امللموســة  
                ًَ                                                                                    بعوثيت اخلاصة أيضاًَ مشاورات مع وزير خارجية بلجيكا ديدييه راينـدرز، ومـع وزيـر التنميـة                  م

                                                                     باسكال البيي، لتشجيع تقدمي املساعدة الثنائية واملتعـددة األطـراف        -        ، جان          لبلجيكا          والتعاون  
   .                            إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

ـــ    -    ٢٣                           ة الــــبحريات الكــــربى يف                                                                             وعلــــى إثــــر انعقــــاد مــــؤمتر القمــــة الــــدويل املعــــين مبنطقـ
                                                                                      يوليه، كثفت مبعوثيت اخلاصة مع زمالئها املشاورات مع قادة املنطقة لتحديـد أفـضل               /   متوز   ٣١

                        وســافر فريــق مبعــوثيت   .                                                                            الــسبل الكفيلــة بــدعم املبــادرات الــسياسية، مبــا يف ذلــك حــوار كمبــاال
          ص بكبــار                                                                                    اخلاصــة إىل برازافيــل وكينــشاسا وكمبــاال وكيغــايل، حيــث اجتمــع مستــشارها اخلــا 

                                                قيـادة بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق        و   ،                 واملسؤولني السياسيني   ،                       ضباط اجليش واملخابرات  
                                                         وتناول الفريق معهم مسألة اجلمـود الـذي آل إليـه             .                                         االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

   ار                                                 ومـن هـذه املـسائل األعمـال التحـضريية للحـو         .                                            حوار كمباال ومسائل سياسية وأمنية أخـرى      
                                                                                                        الـوطين يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وأنــشطة لـواء التــدخل التــابع لقــوة البعثــة والتــوترات   

   .                    زانيا املتحدة وروانداـ                                  الدبلوماسية املتزايدة بني مجهورية تن
                         ممثــل الواليــات املتحــدة  و                                                            وإىل جانــب ممثلــي اخلــاص جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،    -    ٢٤

       نطقـة          املعـين مب                        حتـاد األفريقـي اخلـاص               مفوضـية اال                  ت الكربى، وممثـل                            اخلاص املعين مبنطقة البحريا   
                                                                                         الــبحريات الكــربى، وكــبري املنــسقني لــشؤون منطقــة الــبحريات الكــربى يف االحتــاد األورويب،   

ــدا     ــارة مــشتركة إىل أوغن ــايكي، قامــت مبعــوثيت اخلاصــة بزي ــة الكونغــو    ،                                                                            كــوين فريف                      ومجهوري
                               سـبتمرب؛ بيـد أن املبعـوثني        /        ً                    قررة أوالً يف منتصف أيلـول                      وكانت الزيارة م    .           ورواندا  ،          الدميقراطية

                                                                                                     قــرروا القيــام بالرحلــة قبــل ذلــك املوعــد يف ضــوء تــدهور احلالــة يف شــرقي مجهوريــة الكونغــو   
                                                                                  وكان اهلدف من الزيارة املـساعدة يف ختفيـف حـدة التـوترات يف شـرقي مجهوريـة                .           الدميقراطية

                                                            ختتام حـوار كمبـاال، وتعزيـز تنفيـذ إطـار الـسالم                                                         الكونغو الدميقراطية واملنطقة، واإلسراع يف ا     
   .              واألمن والتعاون

ــشاسا يف     -    ٢٥ ــارة املــشتركة بكين ــدأت الزي ــول ٤                                           وب ــون    /         أيل                                     ســبتمرب، حيــث اجتمــع املبعوث
                                       اخلارجيــة، ورئيــسي الربملــان وجملــس        وزيــر                                                         بــالرئيس كــابيال، ورئــيس الــوزراء ماتاتــا، ونائــب   

                   وشـجع املبعوثـون      .                                    س األمن، وممثلـي اجلهـات املاحنـة                                             الشيوخ، وممثلي األعضاء الدائمني يف جمل     
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ــة مبوجــب        ــا الوطني ــاًء بالتزاماهت ــوترية اإلصــالحات وف ــى اإلســراع ب ــة عل ــسلطات الكونغولي                                                ً                                                    ال
                    علــى العــودة إىل                       ً          وشــجع الوفــد احلكومــة أيــضاً   .                                            اإلطــار، ال ســيما يف جمــايل األمــن واحلوكمــة 

                                                 لطات الكونغوليـة علـى اتبـاع هنـج قـائم                                    واتفق املبعوثـون والـس      .                             حوار كمباال واختتامه بسرعة   
            ً      وناقـشوا أيـضاً      .                   مـارس وإدماجهـا    /       آذار   ٢٣                                                           على املبادئ فيما يتعلق بقـضايا العفـو عـن حركـة             

                                                                                                احلاجة إىل عملية سياسية أوسـع نطاقـا ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة لعـدم االسـتقرار يف مجهوريـة             
ــة ــاحلو    .                       الكونغــو الدميقراطي                               ار الــوطين وشــددوا علــى أن                                             ويف هــذا الــصدد، رحــب املبعوثــون ب

   ويف   .                                                                                                املـــشاورات ينبغـــي أن تــــشمل مجيـــع األطـــراف وأن تــــتمخض عـــن نتـــائج ملموســــة      
           املتحــدة                               بقائــد قــوة بعثــة األمــم   وا                            الوفــد إىل غومــا، واجتمعــ         أعــضاء                 ســبتمرب، ســافر  /       أيلــول  ٦

     غـري                                           ، وممثلـي املنظمـات الدوليـة واملنظمـات                                                   لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   
                                                                                                       وتناول أعـضاء الوفـد معهـم احلالـة األمنيـة واإلنـسانية وأثنـوا علـى البعثـة ملـساعدهتا                       .        احلكومية

                           وقـام املبعوثـون كـذلك        .                                                                              القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى محايـة املـدنيني              
   .                                         برحلة ميدانية إىل خميم موغونغا الثالث لالجئني

                                                     عوثيت اخلاصـة مـع زمالئهـا إىل كمبـاال حيـث أجـروا                         سبتمرب، سافرت مب   /        أيلول  ٥    ويف    -    ٢٦
                                                                                                         مشاورات منفصلة مع قادة املنطقـة علـى هـامش مـؤمتر القمـة االسـتثنائي الـسابع لرؤسـاء دول                    

                                        وناقـشوا مـسألة العفـو واإلدمـاج،          .                                                           وحكومات املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى          
                                        القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا                                                            وســبل اســتكمال حــوار كمبــاال، والتهديــد الــذي تــشكله 

       والحـظ    .                                                           اجليش الوطين لتحرير أوغندا، وتفاقم األزمة اإلنـسانية        -                          وحتالف القوى الدميقراطية    
                                                                                                     املبعوثون أيضا فعالية لواء التدخل التابع لقوة البعثة أثناء االشتباكات األخرية اليت جرت قـرب               

                                                 وضرورة تعزيز اآللية املـشتركة املوسـعة للتحقـق                                                غوما، واحلاجة إىل بناء الثقة بني قادة املنطقة،  
   .                      بعثة منظمة األمم املتحدة               وتوطيد عالقتها ب

                                                                                 وواصلت مبعوثيت اخلاصة مع زمالئها زيارهتم املـشتركة، فـسافروا إىل كيغـايل، حيـث            -    ٢٧
                       اخلارجيـة، ووزيـر      ة                                                                            اجتمعوا بالرئيس كاغامي والوزراء الرئيسيني يف احلكومة، مبن فـيهم وزيـر           

  .                                                                                                اع، ووزير املاليـة واالقتـصاد والتخطـيط، واملـدير العـام جلهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين                الدف
                                                                                                    والحظ املبعوثون، أثناء وجودهم يف كيغـايل، أن هنـاك اعتقـادا راسـخا بـأن بعـض حكومـات                    

                                       مـارس والقـوات الدميقراطيـة لتحريـر      /      آذار  ٢٣                                                     املنطقة تدعم القـوات الـسلبية، ال سـيما حركـة          
                                              وبنـربة متفائلـة، رحبـوا بتوافـق اآلراء           .                             ً                وا أن هذا الدعم يشكل انتـهاكاً لإلطـار            والحظ  .       رواندا

ــة      ــة وحركــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــة مجهوريــ ــتئناف حكومــ ــة علــــى وجــــوب اســ                                                                                                         يف املنطقــ
                                                           ونــاقش الوفــد أيــضا أمهيــة متابعــة املبــادرات الــسالم    .                             مــارس مفاوضــاهتما يف كمبــاال /    آذار   ٢٣

ــة يف آن واحــد، مبــا أن هــذين  ــآزران                                       والتنمي ــسلطات    .                    اهلــدفني مت                                        وأخــريا، اتفــق املبعوثــون وال
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                                                                                                        الرواندية على أن بلدان منطقة البحريات الكربى ينبغي أن تتعامـل مبهـارة مـع التنـوع وتـشجع                   
   .                                                                    املشاركة لدى مجيع الفئات من أجل التغلب على التحديات اجلسيمة اليت تواجهها

                                    الــة مــع جمموعــات اجملتمــع املــدين،                                                    وواصــلت املبعوثــة اخلاصــة روبنــسن مــشاركتها الفع  -    ٢٨
         قــرار    ، و )    ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥                                                                      وبــصفة خاصــة اجلماعــات النــسائية، متاشــيا مــع قــرار جملــس األمــن 

                                              ى ذات الـصلة باملوضـوع، وذلـك تـشديدا                                ، والقـرارات األخـر     )    ٢٠١٣   (    ٢١٠٦            جملس األمـن  
         يوليـه،   /       متـوز   ١١    و  ٩                            ويف الفتـرة املمتـدة بـني        .                                                            على التزامهـا بتعزيـز دور املـرأة يف بنـاء الـسالم            

   “                                        والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى           واألمـن                                     مشاورة إقليمية بشأن املرأة والسالم       ”    عقدت
  )                             تـضامن النـساء األفريقيـات      (Femmes Africa Solidarité                                   يف بوجومبورا، بالتعاون مـع منظمـة   

  .                                            ٍ                                                واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، بدعمٍ من مكتب األمـم املتحـدة يف بورونـدي               
                                                                 من القيادات النسائية من منطقة البحريات الكربى والبلـدان             ١٠٠                            وحضر هذا املؤمتر أكثر من      

                              سانية يف أوغنــدا، وبورونــدي،                                         وحــضرت املــؤمتر وزيــرات الــشؤون اجلنــ   .                       املوقعــة علــى اإلطــار
                                                       وكانت املنظمات دون اإلقليمية واإلقليميـة والدوليـة          .                                       ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا   

ــدان املاحنــة    ــضا، باإلضــافة إىل البل ــة أي ــوا عــن      .                                                 ممثل ــشاورة وأعرب ــشاركون هبــذه امل                                                     ورحــب امل
                        هم إىل املــوارد الالزمــة                                        إال أهنــم شــددوا كــذلك علــى افتقــار   .                                   اســتعدادهم لــدعم تنفيــذ اإلطــار

  .                                                                                                     لزيادة مشاركتهم، ال سيما يف جمايل الرصـد والـدعوة، ويف جمـال مكافحـة العنـف ضـد املـرأة                    
                                                                                           وأتيحت للمشاركني فرصـة تقـدمي إسـهامات يف وضـع نقـاط مرجعيـة لإلطـار، أطلعـت عليهـا            

                  اقتـراح مبعـوثيت           تأييـد                                                  النتائج الرئيـسية املنبثقـة مـن االجتمـاع             من   و  .                             جلنة الدعم التقين فيما بعد    
                                                                             للتواصــل، هبــدف مواصــلة إطــالع اجلهــات املاحنــة علــى تعبئــة النــساء         تــدى                   اخلاصــة بإنــشاء من

                                                                املزمع إنـشاؤه أيـضا يف حـشد اخلـربة التقنيـة لـدعم                  تدى            وسيساهم املن   .                     ومشاركتهن يف املنطقة  
   .                                            مبادرات املرأة من أجل إحالل السالم يف نطاق اإلطار

    
                                                         املعلنة مبوجب إطار السالم واألمن والتعاون جلمهوريـة                         تنفيذ االلتزامات   -      رابعا   

                            الكونغو الدميقراطية واملنطقة
                                    التزامات مجهورية الكونغو الدميقراطية  -    ألف   

ــوطين يف          -    ٢٩ ــوار الــ ــدأ احلــ ــة، بــ ــة الوطنيــ ــشيوخ واجلمعيــ ــس الــ ــسي جملــ ــة رئيــ                                                                                                       برئاســ
                     املــشاورات لبنــاء                                        ودعــا الــرئيس كــابيال إىل عقــد هــذه   .                           ســبتمرب واســتغرق أســبوعني /       أيلــول  ٧

ــة      ــتيالء حركـ ــب اسـ ــوطين، عقـ ــام الـ ــاين     /      آذار  ٢٣                                                 الوئـ ــشرين الثـ ــا يف تـ ــى غومـ ــارس علـ    /                                              مـ
                                                                      ودعت بعض الشخصيات السياسية وشخصيات اجملتمع املدين اجملتمـع الـدويل             .     ٢٠١٢      نوفمرب
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                                                  ويف هــذا الــصدد، أعــرب رئــيس الكونغــو ساســو    .          احلــوار       هــذا                          إىل االضــطالع بــدور أكــرب يف
   .                      ر، إذا ما طلب إليه ذلك                     ِّ داده للقيام بدور امليسِّ             نغيسو عن استع إ

                                                                                        ورغــم حــضور طائفــة واســعة مــن األحــزاب الــسياسية وممثلــي اجملتمــع املــدين، رفــض      -    ٣٠
ــدم         ــة والتق ــن أجــل الدميقراطي ــاد م ــيما االحت ــسياسية، ال س ــسية يف املعارضــة ال                                                                                                       األحــزاب الرئي

                                           يف أعمـال احلـوار، وانتقـدت صـيغة                                                                     االجتماعي واالحتاد من أجل األمـة الكونغوليـة، املـشاركة         
    .                                                      وحضر ممثلي اخلاص جلمهورية الكونغو الدميقراطية حفل االفتتاح  .         املشاورات

ــار    -    ٣١ ــة يف أي ــة للرقاب ــة الوطني ــشاء اآللي                                               مــايو، أحــرز بعــض التقــدم علــى اجلبهــة    /                                                     ومنــذ إن
        ، عقـد           ل املثـال              علـى سـبي                                                           إنـشاء اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة اجلديـدة            قـب     فع  .          االنتخابية

        وعـالوة    .                                                        يوليـه، وذلـك للمـرة األوىل منـذ أكثـر مـن سـنة           /                                    اجتماع للشراكة االنتخابية يف متـوز     
                                                                                                    على ذلك، طلبت احلكومة رمسيا إىل األمم املتحدة تقـدمي مـساعدة انتخابيـة تقنيـة ولوجـستية،                  

         ل تقــدم      وســج  .                                                                                    مبــا يف ذلــك املــساعدة فيمــا يتعلــق بانتخابــات املقاطعــات واالنتخابــات احملليــة  
   .                                                                       متواضع أيضا يف جماالت إصالح القطاع األمين وحتسني اإلدارة املالية وبسط سلطة الدولة

  
                 التزامات املنطقة  -    باء   

                                                                         يونيه، عقدت ندوة تقنية بشأن نزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل              /         حزيران   ٢٨   يف    -    ٣٢
ــؤمتر     ــة امل ــشاسا، برعاي ــوطني وإعــادة اإلدمــاج يف كين ــوطن وإعــادة الت ــة                                                                               ال ــدويل املعــين مبنطق                           ال

                                                                         استعراض ثغرات التمويل والثغرات التقنية والقانونية والربناجمية الـيت              هبدف                   البحريات الكربى،   
                   واتفـق املـشاركون     .                     واجلهـات املاحنـة              املـؤمتر                        وحضر النـدوة ممثلـو      .                         ميكن معاجلتها ضمن اإلطار   

                       دة إىل الــوطن وإعــادة        واإلعــا                                                                         علــى إنــشاء آليــة تعــاون إقليميــة بــشأن نــزع الــسالح والتــسريح   
   .               تعمل مبوجب اإلطار    سوف                                  وإعادة اإلدماج، على الصعيد التقين،        التوطني 

ــدويل،         -    ٣٣ ــيس البنــك ال ــام هبــا مــع رئ ــيت شــرعُت يف القي ــة ال ــة اإلقليمي ُ                                                               ويف أعقــاب اجلول                                
                                                                                                يونغ كيم، نظم االحتاد األفريقي، باالشتراك مع األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل، اجتماعـا                     جيم

                                                النــهج اإلقليميــة لتنميــة بلــدان منطقــة      ”               عــن موضــوع         يوليــه  /       متــوز  ١٩     إىل   ١٨       ا مــن        وزاريــ
                       وحــضر االجتمــاع وزراء   .  “                                                                     الــبحريات الكــربى دعمــا لتنفيــذ إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون  

                                                                                                  املاليــة والتخطــيط االقتــصادي ووزراء اخلارجيــة والتعــاون الــدويل يف بلــدان منطقــة الــبحريات    
                                                                    ن عـــن اجلماعـــات االقتـــصادية اإلقليميـــة والبلـــدان الـــشريكة                          وحـــضره أيـــضا ممثلـــو  .         الكـــربى

                                                      والحـظ االجتمـاع أن تعزيـز التعـاون والتكامـل             .                                              واملنظمات الدولية ومنظمـات اجملتمـع املـدين       
                                                                                            االقتصاديني اإلقليميني وحتسني اهلياكل األساسية والتجارة أمران من شـأهنما تـشجيع اإلدمـاج              

                                                               فئات الـضعيفة، وتعزيـز االتفاقـات الـسياسية يف الوقـت                                                 االقتصادي وهتيئة الفرص، وال سيما لل     
                                                                                                وحدد االجتماع أيضا عـددا مـن األنـشطة ذات األولويـة يف املنطقـة، وال سـيما يف جمـال                       .     ذاته
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                                                                                                           اهلياكل األساسية يف قطـاعي الطاقـة والنقـل، ويف قطاعـات الزراعـة والتجـارة العـابرة للحـدود                    
                                                             ويف إطار متابعة نتـائج االجتمـاع، بـدأ العمـل علـى               .                  والقطاع االجتماعي    ،                   والتنمية االقتصادية 

                                              وسيفــضي ذلــك إىل وضــع خطــة عمــل لتعزيــز    .                                              حتديــد األولويــات اإلقليميــة وجمــاالت الــدعم 
   .                                                  التعاون وتسريع وترية تنفيذ املشاريع اإلمنائية اإلقليمية

    امج                  يوليـه، بالربنـ    /        متـوز    ٢٥                                                            ومن املبادرات األخرى اجلديرة بالترحيب بـدء العمـل، يف             -    ٣٤
                                                                                             املشترك إلصدار الشهادات اخلاصة بسالمة أساليب استخراج املعادن بني املـؤمتر الـدويل املعـين               

                                          ويـشكل هـذا الربنـامج خطـوة هامـة            .                                                      مبنطقة البحريات الكربى ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة      
ــع اجلماعــات         ــى الغــش، ومن ــضاء عل ــادن، والق ــشروع للمع                                                                                                صــوب وقــف االســتغالل غــري امل

   .                                         الستفادة من املوارد املستغلة بصورة غري مشروعة           املسلحة من ا
  

                    وضع النقاط املرجعية  -    جيم   
ــذ        -    ٣٥ ــة ومؤشــرات إحــراز التقــدم يف تنفي  ُ                                                                                          أُحــرز تقــدم ملحــوظ يف وضــع النقــاط املرجعي

                                                                                                     وعقدت جلنـة الـدعم الـتقين املنبثقـة مـن آليـة اإلشـراف اإلقليميـة ثالثـة اجتماعـات يف                        .      اإلطار
                               تلـك االجتماعـات، بـدأت        يف و  .                                           املتحدة باالشتراك مـع االحتـاد األفريقـي                            نريويب ترأستها األمم    

                                                                                                    اللجنة بتقييم الثغرات والصعوبات اليت حتـول دون تنفيـذ ميثـاق األمـن واالسـتقرار والتنميـة يف             
                                                   وسلمت كذلك بأمهية اجلهود اجلارية إلحـالل الـسالم           .     ٢٠٠٦                             منطقة البحريات الكربى لعام     

                                                                          عمل الثالثـي بـني أنغـوال ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب                                           مثل حوار كمباال؛ وإطار ال    
   .                  الكونغو الدميقراطية                                                          أفريقيا؛ وعملية أويو الرباعية األطراف اليت بادرت هبا مجهورية

                                                                                           وركزت اللجنة، وفقا الختـصاصاهتا، علـى وضـع النقـاط املرجعيـة اإلقليميـة وقـدمت                   -    ٣٦
                                           واسـتنادا إىل املـشاورات الـيت أجريـت           .                  ليـة والدوليـة                                               أيضا إسهامات لفائدة النقاط املرجعيـة احمل      

ــة        ــة جمموعــة مــن النقــاط املرجعي ــدين، صــاغت اللجن ــادة اجملتمــع امل ــدوليني وق ــشركاء ال                                                                                                        مــع ال
                                                                                                               واملؤشرات املعينـة والقابلـة للقيـاس والقابلـة لإلجنـاز واحملـددة زمنيـا، مـع اإلشـارة بوضـوح إىل                      

                وتـشمل أيـضا      .                                       على تعزيز السالم واألمـن والعدالـة            بشدة                        وتركز النقاط املرجعية      .          املسؤوليات
                                                                                                       تدابري ملكافحة اإلفالت من العقاب، وهتيئـة الظـروف املواتيـة لعـودة الالجـئني، ودعـم التعـاون                   

                     ولقد اعتمدت آليـة      .                                                                        يف جمال استغالل املوارد الطبيعية، وتشجيع التعاون االقتصادي يف املنطقة         
ــاط املرجعيـــ    ــك النقـ ــة تلـ ــة اإلقليميـ ــة ة                                                    املراقبـ ــه يف         يف ا             اإلقليميـ ــذي عقدتـ ــاين الـ ــا الثـ                                           جتماعهـ

ــة العامــة لألمــم املتحــدة    /       أيلــول   ٢٣ ــة مبعــوثيت      ً         متــشياً مــع   و  .                                                          ســبتمرب علــى هــامش اجلمعي                  والي
                                                                                                     اخلاصة، سيجري قريبا إنشاء آلية للرصد والتقييم لكفالة تنفيذ االلتزامات املتعهـد هبـا مبوجـب                

   .  ام                                         إطار السالم واألمن والتعاون ومتابعتها بانتظ



S/2013/569  
 

13-48140 15/17 
 

                   االلتزامات الدولية  -    دال   
                                                                                           يف إطار عملية وضع نقاط مرجعية دولية ومؤشـرات دوليـة إلحـراز التقـدم، التمـست                   -    ٣٧

                                                                                                       مبعوثيت اخلاصة إسهامات من الـشركاء الـدوليني الرئيـسيني، مبـن فـيهم فريـق االتـصال الـدويل                    
                         نظومـة األمـم املتحـدة،                                                                                 املعين مبنطقـة الـبحريات الكـربى والبنـك الـدويل والكيانـات املعنيـة يف م            

        وشـجعت    .                                                                                 سيما بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           وال
                                                                                               مبعــوثيت اخلاصــة الــشركاء واملــاحنني الــدوليني، يف مجيــع االتــصاالت الــيت أجرهتــا معهــم، علــى   

      يــاء                                        وشــددت أيــضا علــى أمهيــة إعــادة إح   .                                                   تنــسيق جهــودهم لتحقيــق عائــدات ســالم ملموســة 
                                                                                                         اجلماعة االقتصادية ملـؤمتر منطقـة الـبحريات الكـربى، وخباصـة جـدول أعماهلـا املتعلـق بالتنميـة                    

              ُ                                                  ويف هذا الصدد، ُيزمع عقد مؤمتر قمة لرؤسـاء دول بورونـدي              .                             االقتصادية والتكامل اإلقليمي  
   .                                                                ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا ملناقشة مسألة التجارة اإلقليمية

    
               الحظات وتوصيات م  -      خامسا  

                                                                                             يسود االعتقاد على نطاق واسع بأن إطار السالم واألمن والتعاون آليـة مفيـدة بـالنظر                  -    ٣٨
                                                                                                      إىل ما يتيحه جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة مـن فـرص تكفـل التـصدي بفعاليـة لعقـود                 

  .                  خاة منـه بعـد                                هذا مل حيقق األهداف املتو      “          إطار األمل  ”        إال أن     .                      زاع والعنف املتكررين  ـ        من الن 
                                                                                                    فهنــاك الكــثريون ممــن تزهــق أرواحهــم وتتعطــل حيــاهتم ريثمــا يــستنهض قــادة املنطقــة اإلرادة    

                                                                      وإنين أدعو مجيع الـدول املوقعـة إىل تـسريع وتـرية اجلهـود الـيت                .                                السياسية الالزمة لتنفيذ اإلطار   
ــة منــذ توقيــع اإلطــار، علــى الــصُ                 عد الــوطين               ً        ُ                                            ُ                              تبــذهلا، اســتناداً إىل مــا اُتخــذ مــن خطــوات إجيابي

   .               واإلقليمي والدويل
ــو        -    ٣٩ ــة الكونغـ ــسلحة جلمهوريـ ــوات املـ ــني القـ ــة بـ ــال العدائيـ ــتئناف األعمـ ــشكل اسـ                                                                                                ويـ

                                          فلقـد أدى جتـدد القتـال إىل تعـاظم            .                               مارس مدعاة للقلـق الـشديد      /       آذار   ٢٣                   الدميقراطية وحركة   
              قـة، سـواء                                           وانـدلعت شـرارة التـوترات يف املنط         .                                                       خطر اهنيـار العمليـة الـسياسية وتـصاعد العنـف          

                                                                                                         على اجلبهة العسكرية أو الدبلوماسية، ومثة حاجة ماسـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـود املتـضافرة                    
    .                                 للتغلب على التحديات اجلسام املاثلة

                                                                             ويتبني من جتدد القتال يف كيفو الشمالية أن هناك مسائل ملحة جيب التصدي هلـا مـن       -    ٤٠
                                                وإنـين أشـعر بالتفـاؤل، يف هـذا الـصدد،             .      ياسية                                                       أجل هتيئة الظروف املواتيـة لنجـاح العمليـة الـس          

                                                                                                         إزاء اجلهود اجلماعية اليت يبذهلا قادة املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى واجلماعـة                    
                                                                    وإنين أرحب بالتوصيات الرئيسية الصادرة عن مؤمتر قمـة اجلماعـة             .                         اإلمنائية للجنوب األفريقي  

                                     أغسطس، والتوصـيات الـصادرة عـن        /     آب   ١٨      و     ١٧                                          اإلمنائية للجنوب األفريقي الذي عقد يف     
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                     سبتمرب، وأؤيد تلـك     /        أيلول  ٥                                                               مؤمتر القمة الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى الذي عقد يف           
                                                                             وإنين أؤيد بوجه خاص الدعوة إىل التحلي بأقصى قدر مـن ضـبط الـنفس، والقيـام        .         التوصيات

ــة املــشتركة                                                                 علــى وجــه االســتعجال باســتئناف حــوار كمبــاال واختتامــه،                                         وتوســيع نطــاق اآللي
   .                      املوسعة للتحقق وتعزيزها

                                                                                             وميكن للقمة املقبلة املشتركة بني اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي واملـؤمتر الـدويل                  -    ٤١
                           املنظمــتني علــى تــسوية          كلتــا                                                                املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى أن تــساعد الــدول األعــضاء يف  

                                                             بشأن السبل الكفيلة بإجياد حلول دائمة للتحديات املاثلـة                                            خالفاهتا والتوصل إىل تفاهم مشترك      
                                                            وستواصـل مبعـوثيت اخلاصـة العمـل بـشكل وثيـق مـع                .                                       يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة     

                                    وعالوة على ذلك، سيواصـل كـل مـن        .         ر احلوار                                         ِّ       قادة اجلماعة اإلمنائية واملؤمتر الدويل ومع ميسِّ      
                                                            الكونغو الدميقراطية العمل بـشكل وثيـق للتوصـل إىل                                              مبعوثيت اخلاصة وممثلي اخلاص جلمهورية    

ــع          ــسياسية م ــزامن املفاوضــات ال ــوة الناجتــة عــن ت ــواطن الق ــضافر م ــستند إىل ت ــوازن ي                                                                                                           هنــج مت
   .       العسكري      الضغط
ــة        -    ٤٢ ــدالع أعمــال العنــف مــؤخرا يف شــرقي مجهوري ــه ان ــا أوقع ــق إزاء م ــساورين القل                                                                                            وي

               وإنـين أديـن      .                                   املـدنيني بـشكل غـري مقبـول          وف       يف صـف                                           الكونغو الدميقراطية من خسائر جـسيمة       
ــة منظمــة األمــم       ــراد حفــظ الــسالم يف بعث                                                                                                    مــرة أخــرى اهلجمــات الــيت اســتهدفت املــدنيني وأف

                                          وأود أن أعـرب عـن خـالص التعـازي            .                                                                   املتحدة، مبن فيهم أفراد لواء التدخل التـابع لقـوة البعثـة           
                        ويف ضـوء مـا ترتكبـه       .       ً     مـؤخراً               الـذي جـرى                                                                 ألسر املـدنيني واجلنـود الـذين سـقطوا أثنـاء القتـال              

ــدويل       /      آذار  ٢٣       حركــة  ــانون ال ــدويل والق ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات جــسيمة للق                                                                                   مــارس مــن انت
                       ّ                                                                          حلقوق اإلنسان، أود أن أذكّر مجيع األطراف املعنية بااللتزام الذي يقع علـى عاتقهـا، مبوجـب                 

                  اب جــرائم حــرب،                                                                                 إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون، بعــدم تــوفري مــالذ لألفــراد املتــهمني بارتكــ
                                                                                                     جـــرائم ضـــد اإلنـــسانية، أو أعمـــال إبـــادة مجاعيـــة، أو جـــرائم عـــدوان، وكـــذلك األفـــراد     أو

                                وعالوة على ذلك، وبـالنظر إىل        .                                                            املشمولني بنظام جزاءات األمم املتحدة، أو توفري احلماية هلم        
                                               ُ                                                     مــا ورد مــن تقــارير عديــدة عــن انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان ُيــزعم أن قــوات الــدفاع واألمــن    

                                                                                                لكونغولية ارتكبتها، ينبغي حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية تكثيف جهودهـا الراميـة إىل              ا
   .                                                                      التصدي لإلفالت من العقاب وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

                                                                         زاع الذي انـدلع مـؤخرا وختفيـف حـدة التـوترات، فإنـه يـتعني                ـ                        ولئن توجب احتواء الن     -    ٤٣
                              زاع احملــددة يف إطــار الــسالم  ـ                                                       اجلهــود الراميــة إىل معاجلــة األســباب اجلذريــة للنــ                   علينــا مواصــلة 

                                                                             أما على الصعيد الوطين، فإن مما يثلج صدري املبادرات اليت اختذهتا حكومـة               .                واألمن والتعاون 
                                                                   غري أنه من الضروري وضع آلية املراقبة الوطنية موضع التـشغيل             .                            مجهورية الكونغو الدميقراطية  

                                                                 وعــالوة علــى ذلــك، ومــع أنــين أرحــب ببــدء احلــوار الــوطين يف   .                  ســرع وقــت ممكــن           الكامــل بأ
                                                                                                           مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، فـإنين أعـرب عـن أسـفي لـرفض العديـد مـن أحـزاب املعارضـة                       
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                                   عمليـة شـاملة جلميـع األطـراف                   النـهوض ب                                       وإنين أحث السلطات الكونغولية على        .             املشاركة فيه 
                                                                  دد، أرحب مبا أبداه رئـيس الكونغـو، دينـيس ساسـو نغيـسو،                        ويف هذا الص    .                    تعزز الوئام الوطين  

                                 وتقـــف األمـــم املتحـــدة علـــى   .                                   ُ                                   اســـتعداد لتيـــسري هـــذه العمليـــة إذا مـــا طُلـــب إليـــه ذلـــك      مـــن
                                                                                          لدعم احلـوار الـوطين، وفقـا للواليـات املنوطـة مببعـوثيت اخلاصـة وممثلـي اخلـاص                             االستعداد     أهبة

    .                           جلمهورية الكونغو الدميقراطية
                                                                             حــب بــاخلطوات اإلجيابيــة املتخــذة علــى الــصعيد اإلقليمــي، وال ســيما وضــع           وإنــين أر  -    ٤٤

                                      فهـذه النقـاط املرجعيـة تـشكل خـط        .                                                                النقاط املرجعيـة ومؤشـرات إحـراز التقـدم لتنفيـذ اإلطـار         
                                                                                                            األساس، غري أنه ال بد مـن اإلسـراع بتحديـد التـدابري الـيت جيـب تنفيـذها علـى سـبيل األولويـة                       

                                                                    تــوترات، وبنــاء الثقــة فيمــا بــني أصــحاب املــصلحة، وزيــادة                                        والــيت مــن شــأهنا ختفيــف حــدة ال  
ــاقتراح      .                            عائــدات الــسالم امللموســة  ــة يف هــذا الــصدد ب                                                                        وســتقود ممــثليت اخلاصــة اجلهــود املبذول

                                       وتـشكل تلـك اخلطـوات جـزءا مـن            .                                                        خطوات أساسية ميكن لبلدان املنطقة اختاذها بـدعم دويل        
                                                    واألمـن والتعـاون الـيت تعكـف ممـثليت اخلاصـة                                                                 خريطة الطريق االستراتيجية لتنفيذ إطـار الـسالم         
   .    ٢٠١٣                  الربع األخري من عام                                      على وضعها واليت ستقدمها إىل جملس األمن يف 

           وأرحـب يف     .                                                                        ويقتضي جناح اإلطار التزاما موحدا ومستمرا من جانب اجملتمـع الـدويل             -    ٤٥
                          يـة للجنـوب األفريقـي                                                                                هذا الصدد باجلهود اليت يبذهلا كل من االحتاد األفريقـي واجلماعـة اإلمنائ            

                                                                                                           واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة الـبحريات الكـربى يف سـبيل معاجلـة األزمـة الراهنـة، مـع القيـام يف                      
                                            وستواصـل مبعـوثيت اخلاصـة العمـل عـن            .                                                            الوقت ذاته بتكثيف اجلهود الراميـة إىل تنفيـذ اإلطـار          

    .                    يثما كان ذلك مناسبا                                                           كثب مع ضامين اإلطار، باالستفادة من املبادرات اإلقليمية القائمة ح
                                                                                              ويكتسي الدعم املقدم من الـشركاء الثنـائيني واملتعـددي األطـراف أمهيـة حامسـة أيـضا                    -    ٤٦

        ِّ                                      وإنــين أعــوِّل علــى املــساندة الــيت يقــدمها    .                                                       يف تــوفري أقــصى قــدر مــن الفــرص املبينــة يف اإلطــار 
                    ري بنـاء الثقـة،                                                                                     أصحاب املصلحة الدوليون إلبقاء هذه العملية يف مسارها الصحيح، ودعـم تـداب            

                                                   وألتمس أيضا من اجلهات املاحنـة زيـادة دعمهـا            .                                             والوفاء بااللتزامات املتعهد هبا مبوجب اإلطار     
                                                                                                        للتكامــل االقتــصادي والتنميــة االقتــصادية يف املنطقــة إىل أقــصى حــد، بالتعــاون الوثيــق مــع         

   .     اخلاصة       مبعوثيت
ــشار      -    ٤٧ ــسون، ومست ــاري روبن ــوثيت اخلاصــة، م ــو                                                                  وأود أن أشــكر مبع                      ها اخلــاص، موديب

                                                      وسيواصل كل مـن مبعـوثيت اخلاصـة وممثلـي اخلـاص              .                                        توري، على ما يبذالنه من جهود دؤوبة      
                                                          بــشكل وثيــق ملــساعدة الــسلطات الكونغوليــة يف تنفيــذ      عمــل                                   جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال

   ني،                                 ثقـة مـن أن الـشركاء الـدولي                 وإنـين علـى     .                                                        التزاماهتا مبوجـب إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون          
                                                                                               ســيما أعــضاء جملــس األمــن، وأفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة يف املنطقــة سيواصــلون تقــدمي      وال

   .                                               الدعم ملبعوثيت اخلاصة أثناء تنفيذ الوالية املنوطة هبا
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