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تقرير بعثة جملس األمن املوفدة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وروانـدا      
  وأوغندا وإثيوبيا (مبا يف ذلك االحتاد األفريقي)

    
  مقدمة  - أوال   

 ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٧ؤرخـة  امل تهيف رسـال  ،أبلغ رئيس جملس األمـن األمـني العـام     - ١
)S/2013/579  ــن ــأن جملــس األم ــد  )، ب ــبحريات العظمــى      كــان ق ــة ال ــة إىل منطق ــاد بعث ــرر إيف ق

جـزء  رأس . وكان علـى  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٣يف الفترة من  يقيواالحتاد األفر
ــم         ــدى األم ــدائم للمغــرب ل ــل ال ــة كــل مــن املمث ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــق جبمهوري ــة املتعل البعث

ــة      املتحــدة، ــدائم لفرنســا، ألكســي الميــك. وكانــت املمثل حممــد لوليشــكي، ونائــب املمثــل ال
وانـدا،  رزء املتعلـق ب اجلـ الدائمة للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، سامانثا بـاور، علـى رأس   

زء املتعلـق  اجلـ يف حني أن املمثل الدائم للمملكة املتحدة، مارك اليـل غرانـت، كـان علـى رأس     
ثيوبيا (مبا يف ذلك االحتاد األفريقـي) كـل مـن املمثـل الـدائم      إجزء البعثة املتعلق ب بأوغندا. وقاد

يشـار  ر - ألذربيجان لدى األمـم املتحـدة، أغشـني مهـدييف، واملمثـل الـدائم لروانـدا، أوجـني        
البعثــــــة  همتألفــــــت منــــــ ذيناألشــــــخاص الــــــ ل أمســــــاءورفــــــق األاملوتــــــرد يف  .غاســــــانا
  .ااختصاصاهت  وكذلك

    
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ثانيا   

  يف بروكسل اليت عقدت جتماعاتالا    
ــق إىل كينشاســا، اجتمــع أعضــاء جملــس األمــن     اليف   - ٢ ــن أعضــاءبطري ــة الشــؤون   م جلن

التزامـه  جمـدداً  الحتـاد األورويب يف بروكسـل. وأكـد االحتـاد األورويب     ل التابعة السياسية واألمنية
 اللحـ إجهـود   ةواصـل ويف الوقت ذاته ملكونغو الدميقراطية، مبواصلة دعم التعمري يف مجهورية ا

تام حمادثـات كمبـاال بـني    تخا أن االحتاد األورويب واعترباالستقرار يف اجلزء الشرقي من البالد. 



S/2014/341

 

2/29 14-53444 
 

 يـز احل جيـاد إل اتولويـ األ ل إحـدى ميثِّ مارس ٢٣حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وحركة 
مجهوريــة الكونغــو   ي مــنشــرقاجلــزء اليف  الــدائر اعزـنــلل الــالزم ملعاجلــة األســباب اجلذريــة   

مسـبق إلحـالل السـالم     الدميقراطية. وكـان هنـاك اتفـاق علـى أن إصـالح قطـاع األمـن شـرطٌ        
بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة        ممـا سـيمكِّن   د، بالواالستقرار يف ال

 عدد أفرادها. وأكـد االحتـاد األورويب أن هـذا    ضيفخت من هناية املطاف يف الكونغو الدميقراطية
 نيالالمركزيـة واالنتخابـات عمليـت    تدَّعُـ للتنميـة االقتصـادية. و   بـاً مواك كـون ينبغـي أن ي  األمر
 اتنيصـداقية هـ  مب سـيكون رهينـاً  ح االحتاد األورويب أن دعمه يف هذا الصـدد  أوض كما، تنيهام

بالنسـبة   ةحامسـ  أمـٌر ذو أمهيـة  إدارة املوارد الطبيعيـة  اتفاق على أن  كان هناك أيضاًو. نيالعمليت
  إدرار إيرادات.كي يتسىن هلا للحكومة ل

 لـه  بعـة شـرطة التا الما يتعلق بإصالح قطاع األمن، أكد االحتـاد األورويب أن بعثـة    ويف  - ٣
ــ ــة        هوبعثت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــين يف مجهوري ــدمي املســاعدة يف جمــال إصــالح القطــاع األم لتق
ــه انتتمســتخ ــول ممهمت ــ ســيظلاالحتــاد األورويب  غــري أن. ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب ا حبل  اًملتزم

 املرتبــات صــالح قطــاع األمــن مــع التركيــز علــى زيــادة تبســيط سلســلة دفــع إل همبواصــلة دعمــ
بعثـة   تكثـف  أنة ضـرور يف نفس الوقت، شدد على ووالتدريب.  ةوتقدمي املشورة االستراتيجي
بدور أهم يف دعم إصـالح قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق         قومتاألمم املتحدة جهودها و

  بتنسيق الدعم الدويل.
  

  يف كينشاسا اليت عقدت اتءاللقا    
الرئيس جوزيــف كــابيال، بــيف كينشاســا تشــرين األول/أكتــوبر  ٥ت البعثــة يــوم قــتلا  - ٤
وزراء  نـهم يب ناحلكومـة، مـ   يف وزراء رئيسـيني و بونيـو مـابون   ن ماتاتـا ارئيس الوزراء أوغسـت و

شــارك رئــيس اللجنــة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات،  والــدفاع واخلارجيــة والداخليــة والعــدل. 
مـع  الـذي عقـد   وطنيـة جمللـس السـالم واألمـن يف اللقـاء      التابعـة  املورئيس آليـة   ،القس مالو مالو

اجلمعيـة   رئيس جملس الشيوخ ليون كينغـو وا دونغـو، ورئـيس   بت البعثة قتلاواخلارجية.  ةوزير
 حضــر أعضــاء جملــس األمــن أيضــاًو. لســنياجمل مــن أعضــاءكــذلك بو مينــاكو،ن االوطنيــة، أوبــ

رئــيس جملــس الشــيوخ ورئــيس  اشــترك يف رئاســتها الــيت وطنيــة،الاحلفــل اخلتــامي للمشــاورات 
ــة  ــة األمــم  عــتلأطباإلضــافة إىل ذلــك، والــرئيس كــابيال.  ها أيضــاًحضــرواجلمعيــة الوطني بعث
ــذ القــرار  عــمفصــلة  علــى معلومــات لــس األمــن  اجملء املتحــدة أعضــا ، )٢٠١٣( ٢٠٩٨ن تنفي

  فريق األمم املتحدة القطري. ىلإلمهام ل زمعنقل املالذلك   يف  مبا
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 اجلمهوريـة  مـع رئـيس   اليت عقـدت  اتءالقالقضايا الرئيسية اليت أثريت خالل ال    
  والربملان احلكومة س الوزراء ووزراءورئي

    
  جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة تنفيذ االتفاق اإلطاري للسالم واألمن والتعاون  
 لتـزام الدعمهـم لتنفيـذ ا   ،الرئيس كـابيال بـ هم ئالقـ يف  ،أعضـاء جملـس األمـن    جمدداً أكد  - ٥

، نطقـة املريـة الكونغـو الدميقراطيـة و   مهوجلاالتفاق اإلطاري للسالم واألمن والتعـاون   الوارد يف
املنطقـة. ودعـا   يف و الـبالد  ي مـن شرقاجلزء التحقيق سالم وأمن دائمني يف  بد منه لال وهو أمٌر
طـار، وتكثيـف   اإل الـيت يـنص عليهـا   تنفيذ االلتزامـات الوطنيـة    ىلإلس الرئيس كابيال اجملأعضاء 

ــة إىل إصــالح قطــاع األمــن،   ــد ســلطة  و اجلهــود الرامي ــة، وتوطي ــ املضــيالدول اً يف األخــذ دمقُ
  املصاحلة والتسامح والدميقراطية. خبطة ضوالنهالالمركزية، و بأسباب

التقدم الذي أحرزته حكومته يف تنفيـذ االلتزامـات الوطنيـة    على د الرئيس كابيال وشد  - ٦
لـرئيس  ا لاقـ يف أديس أبابا. و ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٤ع يوم قُِّوالذي طار، اإل اليت ينص عليها

تقيـيم التقـدم احملـرز.     يةمسـؤول  ىلوتتن آليـة الرقابـة الوطنيـة سـ    وإها، ذينفت ريإصالحات جي نإ
للشــعب الكونغــويل  احتــأ هامــاً ام املشــاورات الوطنيــة كــان معلمــاًتــتخوأشــار الــرئيس إىل أن ا

 رسـم سـبل  خارطة طريق تلوضع  توصيات تقدميالبالد و هاتواجهاليت شاكل املفرصة ملناقشة ال
ــام. ضــامل ــرئيس أعضــاء جملــس   وي إىل األم ــغ ال ــن بأبل ــه ســيقدم األم ــة،  ، أن ــتكخطــوة تالي  كل

  التوصيات إىل جملسي الربملان.
 ورئيس جملس الشيوخ ورئيس اجلمعيـة الوطنيـة   احلكومةوشدد رئيس الوزراء ووزراء   - ٧

يس الـوزراء  إطار السالم واألمن والتعاون. وأشار رئـ  ضمنالتقدم الذي أحرزته احلكومة  على
 ال يــزال قائمــاً، النمــو االقتصــادي وأن رهــاامث تــؤيتأت بــدأن اإلصــالحات االقتصــادية قــد  إىل
أن مـوظفي اخلدمـة املدنيـة    إىل . وأشـار  الـبالد  ي مـن شـرق اجلـزء ال يف الـدائر  اع زـنـ الرغم مـن ال ب

لـك املـدارس   مبـا يف ذ  ،البنيـة التحتيـة   تشييدجيري و ،بانتظام قاضوا أجورهمتأن يم اآلن بوسعه
حيث من شـأن العنـف وعـدم     البالد،جاء عديدة من البالد باستثناء شرق ريف أ ،واملستشفيات

اعتراف رئـيس الـوزراء أعضـاء بـأن املـوارد       من مبالرغ. ونميةتال أن يعرقال السائدين االستقرار
ود ن اجلهــإجملــس األمــن  ألعضــاء قــال ، فإنــهشــرقالاع يف زـنــالطبيعيــة ستســتمر يف تــأجيج ال 

   املوارد يف البالد.بريدتجارية لوضع إطار تشريعي لتحسني 
اخلطوات اليت اختذهتا مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة لتنفيـذ    بأعضاء جملس األمن  سلَّمو  - ٨

جمموعـــة  وضـــع إىل فضـــتأ لـــيتاملشـــاورات الوطنيـــة ا يهـــا لعقـــدعل واالتزاماهتـــا الوطنيـــة وأثنـــ
التوصــيات،  تلــكاجــة إىل ضــمان التنفيــذ الســريع ل مــن التوصــيات. وشــددوا علــى احل  شــاملة
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شـارك يف املشـاورات يف   ت مل يتأحزاب املعارضة السياسـية الـ   ركشذ تدابري ُتااخت ذاته نياحل يفو
مـن   الـدائر  اعزـنـ ضرورة معاجلة األسـباب اجلذريـة لل   دداًلس جماجملعملية التنفيذ. وأكد أعضاء 

  لطة الدولة يف مجيع أحناء البالد.إصالحات ذات مغزى واستعادة س إدخال خالل
  

  إصالح قطاع األمن  
اسـتعادة السـالم واالسـتقرار     اعتـرب  ،أمهية إصالح قطاع األمـن برئيس الوزراء م إذ سلّ  - ٩

لـدفع عمليـة اإلصـالح     انمسـبق  انيف مجيع أحناء البالد وكـذلك الوسـائل املاليـة الالزمـة شـرط     
  األمام.  إىل
ء الـدفاع والداخليـة والعـدل، دعـا أعضـاء جملـس األمـن        خالل جلسة عمل مـع وزرا و  - ١٠

مجهوريــة الكونغــو لــدى  تكــون إىل إحــراز تقــدم ملمــوس يف إصــالح قطــاع األمــن لضــمان أن
 الدميقراطية القدرات الالزمة ملمارسة سيادهتا وضمان أمن البالد ومحاية شعبها.

احلكومة من أجـل إنشـاء    هاعلي زمن األولويات اليت ستركِّ وأوضح وزير الدفاع عدداً  - ١١
ــرف  ــوارد البشــرية والت  أســاليب وتشــمل تبســيط  ،جــيش مجهــوري حمت ــجنإدارة امل ــة و د،ي هتيئ

إعـادة  و لـتحكم، وا القيـادة  إعـادة هيكلـة  و ،حتديث املعـدات و ،ظروف اجتماعية ومهنية أفضل
ارد. وأشـار  البنية التحتيـة وتعبئـة املـو    حصالإو ،إنشاء قوة للرد السريعو اجليش،تعريف عقيدة 

حنــو إحالــة إعــادة تنظــيم منــاطق القيــادة و ان بينــهإىل أن بعــض التــدابري قــد اختــذت بالفعــل، مــ
يف مجيـع أحنـاء    ماجلهود لتدريب الضباط اجلدد ونشـره  بذلتقاعد، بينما تاً على البطاض ٤٥٠

، ٢٠٢٠حبلـول عـام    ستباشـر عملـها  أن قوة الرد السـريع الكونغوليـة   إىل وزير الالبالد. وأشار 
يف وضــع  ٢٠٢٥القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة حبلــول عــام ســتكون  مــاينب

  نها من ضمان أمن البالد وشعبها بشكل مستقل.ميكِّ
واصـلت إلعـادة   تأن جهـود اإلصـالح    إىل الشرطة، أشار وزير الداخليةبما يتعلق  ويف  - ١٢

فـرد. وأشـار إىل    ٢٠٠ ٠٠٠تضـم حنـو    ة وشـفافة ترفـ ة حمشرطهيكلة الشرطة الوطنية وجعلها 
حتسـني   إىل ري يف سـلوك أفـراد الشـرطة   يالتغـ  أدىنتـائج و ال ت بعضأن جهود التدريب قد حقق

ــه ــدريب، مضــيفاً    ب معالقت ــة الت ــى أمهي ــيني. وشــدد عل ــة  لطــط اخلأن  الســكان احملل ــاء أكادميي بن
  ز تدريب خاص هبا.ات اآلن مركطعاقكل من امللن سيكو ث، حياًدمقُسري للشرطة الوطنية ت

الـيت  لعقبـة الرئيسـية   اد بباليف اجلزء الشرقي مـن الـ   الدائر عرتاالعدل ال ةوزير ووصفت  - ١٣
والسـبب يف انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، وال سـيما يف املنـاطق        ،سـيادة القـانون  تعرقل ممارسـة  

اب، كافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــت ضـــرورة تعزيـــز اإلطـــار املؤسســـي لتعزيـــز موبيَّنـــاحملتلـــة. 
 ذلك من خـالل إنشـاء احملكمـة الدسـتورية علـى النحـو املتـوخى يف الدسـتور فضـال عـن           يف مبا



S/2014/341 

 

14-53444 5/29 
 

اختـاذ خطـوات ملكافحـة     اعتزامهـا  رتذكـ مـا  ). ك١٥٧ بنياملتبقية (من  ٩٥ الـ لسالماكم احم
  الفساد، مبا يف ذلك من خالل إنشاء وكالة ملكافحة الفساد وتدابري بناء القدرات.

  
  ت من العقابمكافحة اإلفال  

ــرز أعضــاء جملــس األمــن خمــاوف      - ١٤ ــدنيني،   بشــأنلــس املســتمرة  اجملأب ــة امل ــة احلومحاي ال
ــائدة ــنشــرقاجلــزء اليف  الس ــاً  و، الــبالد ي م ــة املشــردين داخلي ــف اجلنســي  و، حال ، قضــية العن

 تعزيز محاية الطفل وتشجيع احلكومة على ضمان تقـدمي املسـؤولني عـن    مشدِّدين على ضرورة
  اكات خطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل إىل العدالة.انته أي
يف مكافحة اإلفـالت مـن العقـاب.     ٢٠٠٣وأبرز الرئيس كابيال التقدم احملرز منذ عام   - ١٥
 عمـل علـى ضـمان   يالقضاء العسـكري  أن على الرغم من  مستمرة ن بعض التحدياتأ أوضحو

إىل  يت ارتكبتــها قــوات األمــن الــوطين. وأشــار أيضــاًاالنتــهاكات الــب لــقعيت يف مــا العــدل إقامــة
مــع ذلــك أن إهنــاء آفــة  مضــيفاً ،مــرتكيب أعمــال العنــف اجلنســي اســبةحمل بــذهلا اجلهــود اجلــاري
  شرقية.ال قةنطيف امل الدائر زاعـلنلحل  إجياد تطلبتالعنف اجلنسي 

ال بـد   ن العقـاب أمـرٌ  أن مكافحة اإلفالت م على الربملان ووممثل احلكومة فق وزراءتوا  - ١٦
فــة العنــف اجلنســي وانتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل.   آل تصــديلل منــه
ــ ــر توقال ــرب اآلن ي ن العنــف اجلنســي إعضــاء جملــس األمــن  ألالعــدل  ةوزي ــة  يف إطــارعت الوالي

 ىلإ امهـ أشار رئيس جملس الشيوخ ورئيس اجلمعيـة الوطنيـة كال  والوطنية جرمية ضد اإلنسانية. 
إنشـاء حمكمـة خمتلطـة تضـم قضـاة       الـداعي إىل  قتـراح الا رضـا يف استعداد الربملان للنظـر بعـني ال  

لتقدمي مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين الـدويل    نيودولي نيوطني
  إىل العدالة.

  
  نتخاباتالا  

ىل ضــرورة إجــراء  إاألمــن الدميقراطيــة، أشــار أعضــاء جملــس     بتحقيــق مــا يتعلــق  يف  - ١٧
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة علـى الصـعيد الـوطين وصـعيد املقاطعـات ضـمن اإلطـار الـزمين         

 الذي حدده الدستور.

قـد مت الطعـن    ٢٠١١يف عـام   الـيت جـرت   أن نتـائج االنتخابـات  بـ  ذكريتـ يف معرض الو  - ١٨
هلـذه الغايـة، مـن    وممتـازة.  فيها، أكد الرئيس على ضرورة إجراء االنتخابات املقبلة يف ظـروف  

  ا تنظيم تعداد إداري وترسيم احلدود اإلدارية.ن بينهعدد من التدابري، م اختاذ املتوخى



S/2014/341

 

6/29 14-53444 
 

 ،الـدعائم األساسـية للدميقراطيـة    ىحـد إ هـي أن االنتخابات على اتفق رئيس الوزراء و  - ١٩
أن  ةالوطنيـ  جلمعيـة االتنميـة. وشـدد رئـيس     وترية بطئاالنتخابات ال ينبغي أن ُت أن ه يرىع أنم

أبلغ رئـيس اللجنـة االنتخابيـة    وإىل جنب مع تطبيق الالمركزية.  االنتخابات احمللية ستسري جنباً
إلجـراء انتخابـات حمليـة قبـل      أن اللجنة قد وضعت جـدوال زمنيـاً  بالوطنية أعضاء جملس األمن 

ات املعنيـة الوطنيـة   ن اجلهأ اًفيض، م٢٠١٦عقبها انتخابات وطنية يف عام ست ،٢٠١٤هناية عام 
  االقتراع. اتعملي بالتسلسل الزمين ملختلف ةتعلقاملتشار بشأن اخليارات سسُت
  

  يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية الة السائدةاحل  
األمنية اهلشـة واألزمـة    احلالة ن قلقهم العميق إزاءراب ععاإلكرر أعضاء جملس األمن   - ٢٠

اجلاريـة املزعزعـة    عمـال األ بسـبب ء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية اإلنسانية يف اجلز
مـن  ا القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وغريمهـ     و مـارس  ٢٣ ةحركـ لالستقرار اليت تقـوم هبـا   

بعثــة ل مهــدعمعــن لــس األمــن اجملاجلماعــات املســلحة الكونغوليــة واألجنبيــة. وأعــرب أعضــاء  
بـأن لـواء    نيعتـرف م ،ق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    منظمة األمم املتحدة لتحقيـ 

 ةراشـ عـرض اإل م ويف نتـائج ملموسـة.   قـق بالفعـل حت  بـدأت  فعالة بعثة أداةٌالالتدخل التابع لقوة 
يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو       الـدائر  اعزـنـ د حـل عسـكري حمـض لل   ووجـ  عدمإىل 

ضـرورة إجيـاد حـل سياسـي ومعاجلـة األسـباب اجلذريـة         لـس علـى  اجملالدميقراطية، شدد أعضاء 
لتحقيـق االسـتقرار    أمٌر أساسـي  املوارد الوطنية بريدتأن  لس أيضاًاجملاع. وأبرز أعضاء زـنلذا اهل

  .ةقة الشرقينطيف امل الدائر اعرتاالقتصادي ومعاجلة ال
 اعزـنـ أن ال علـى  انالربملـ  ووزراء احلكومة وممثلـ ورئيس الوزراء وفق الرئيس كابيال توا  - ٢١
 هـا أكـرب التحـديات الـيت تواجه    هـو  يف اجلزء الشرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     الدائر

 ذاوال سيما اختـ  ،للدعم الذي يقدمه اجملتمع الدويل مالبالد. وأعرب وزراء احلكومة عن امتناهن
ة القضــاء علــى مجيــع اجلماعــات  مبهمــ ف بعثــة األمــم املتحــدةيــكلتو )٢٠١٣( ٢٠٩٨القــرار 

 ذنفِّـ ي أن. وأكد رئيس الوزراء وبعض الوزراء علـى ضـرورة   البالداملسلحة اليت تعمل يف شرق 
يف الشــرق وهتيئــة  السـائد  هنــاء العنــفإ املتمثلـة يف  بعثـة واليتــه الالتـدخل التــابع لقــوة   لــواُء زمحبـ 

 اإلصالحات.تنفيذ لتنمية ولتحقيق ا ؤاتيةاملالظروف 

لـت  ظ ،على الرغم من املكاسـب العسـكرية   ،ن احلالة يف الشرقإالرئيس كابيال  لاوق  - ٢٢
. وأشـار الـرئيس إىل أن احملادثـات يف    الـدائر  نزوح مجاعي للسكان نتيجـة للقتـال   يف ظلمتقلبة 

ــه وحركــة    ــني حكومت ــاال ب ــارس  ٢٣كمب ــاق   شــكوتم ــى التوصــل إىل اتف ن أىل إ مشــرياً ،عل
 الوساطة. وأكد رئيس الـوزراء  جهود ح يتوقف على حسن نية الشركاء وفعاليةانجب هااختتام
مارس على اتفاق، على الـرغم مـن    ٢٣لتفاوض مع حركة ا على عزم الرئيس وحكومته جمدداً
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لتجـارب السـابقة.   ل أي مفاوضـات مـن هـذا القبيـل نظـراً      اً إلجـراء ضمناهالعام كان  الرأيأن 
مـارس،   ٢٣ملشـكلة حركـة    ضحمـ أنـه ال يوجـد حـل عسـكري     علـى  اخلارجية  ةوزير تفقتوا
ضغط عسـكري حلـل القضـية     ممارسة حني أكد أعضاء جملس الوزراء اآلخرين على ضرورة يف
  القضاء على مجيع اجلماعات املسلحة.باآلن  ةكلفامل بعثة األمم املتحدة، من بينها لئاوسب

لن يكـون هنـاك إفـالت     ، أيالعفو واضح منأن موقف احلكومة  جمدداًكد الرئيس وأ  - ٢٣
ــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين       ــوا انت ــذين ارتكب مــن العقــاب ألولئــك ال

ترغب يف تكرار أخطاء املاضي من خالل منح عفو شـامل   الدويل. وشدد على أن احلكومة ال
 الزمـة لا طروشـ أشار الـرئيس إىل أن ال قوات األمن. و صفوف يف كلاملعفو عنهم بعد ذ جمدو

 يف الوقــت ذاتــه ذكــروعلــى عمليــة تــدقيق،  يــةبنميف اجلــيش جيــب أن تكــون مقيــدة و ملــدجمه
مـا يتعلـق    يفأمـا  سـلوكهم.  بمـا يتعلـق    لـراغبني يف تقـدمي التـزام يف   ا عـن  إمكانية العفـو املؤقـت  

الـرئيس أن املناقشـات    وضـح أفقد يف اجليش الوطين،  ادجموُيمارس الذين لن  ٢٣حركة  دافربأ
  كون موضع ترحيب.تاقتراحات ملموسة س أية أن إلجياد حل هلم مضيفاً يةجار
نتيجـة   أيضـاً  هـو يف اجلـزء الشـرقي    السـائد  أن الوضعباعترف رئيس اجلمعية الوطنية و  - ٢٤

 مشـدداً  ،لغياب سلطة الدولة وضعف مؤسسات الدولة الكونغولية على مدى سـنوات عديـدة  
اع. وشـدد علـى   زـنللتوافقي بشأن كيفية معاجلة األسباب اجلذرية  اعتماد هنجاجة إىل على احل

ــاد احلاجــة إىل إجــراء إصــالحات، وأمه   ــا اعتم ــة ه ــة     ،الالمركزي ــز ســلطة الدول ــن أجــل تعزي م
ثالثـة عقـود مـن    بوالعدالة وحتسني حياة الشعب الكونغويل يف مجيع أحناء البالد بعد مـا وصـفه   

  .املركزية املفرطة
  

  العالقات اإلقليمية  
مجيـع دول املنطقـة إىل احتـرام     وةالتـزامهم مبواصـلة دعـ    جمدداً أكد أعضاء جملس األمن  - ٢٥

  وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية. هاسيادة مجهورية الكونغو الدميقراطية وسالمة أراضي
 الطــرف تح الــرئيس كــابيال أن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، يف رأيــه، كانــ وأوضــ  - ٢٦
ي اختــذ إجــراءات لتنفيــذ التزاماتــه. وحــث اجملتمــع  ذاالتفــاق اإلطــاري الــ الوحيــد علــىع املوقِّــ

علـى قـدم    اجلهـات الفاعلـة اإلقليميـة واجملتمـع الـدويل      مضـي كـل مـن   لتأكـد مـن   ى العالدويل 
ورئــيس جملــس الشــيوخ   احلكومــةكــرر رئــيس الــوزراء ووزراء  واملســاواة يف تنفيــذ التزاماتــه.  

ــي ــةورئ ــة الوطني الســبب الرئيســي  هــو تــدخل الــدول اجملــاورة  ، يف معــرض قــوهلم إنس اجلمعي
عمــل اجملتمــع ي أن يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ضــرورة   الــدائر اعزـنــالســتمرار ال
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بالتزاماهتـا مبوجـب إطـار السـالم      ائهـا فولضـمان   ،الدويل مع الدول اجملاورة، وال سـيما روانـدا  
  الستقرار.لزعزعة املعمال لأل وضع حدو واألمن والتعاون

  
  بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية نقل مهام  

بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق      ممثلني عن أعضاء جملس األمن غداء عمل مع  أقام  - ٢٧
نقـل  ال خاللـه  وقشنـ ملتحدة القطـري،  االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وفريق األمم ا

ن مشـاورات  إ البعثـة  ممثـل عـن   لوقـا . من بعثة األمم املتحدة إىل الفريق القطـري  لمهامل عمزامل
 لقــدرات الفريــق القطــري. تقيــيم ُيجــرىالعمليــة يف حــني  لــىاحلكومــة ع عالطــت إلجــرقــد 

 مشـدداً  ،كـبرياً  دياًرد نقـل املهـام حتـ   جـ مبالفريق القطري تـأمني مـوارد كافيـة    ممثل عن  ووصف
نـه مـن   إ ل ممثـل البعثـة  اقإزالة األلغام،  وخبصوصعلى ضرورة وجود استراتيجية لتعبئة املوارد. 

الـذخائر غـري املنفجـرة بعـد العمليـات       الـتخلص مـن  على بعـض القـدرات لضـمان     ءابقإلااملهم 
أعضـاء جملـس األمـن     بعثـة. وأكـد  اللـواء التـدخل التـابع لقـوة      اهبوم قي اليتالعسكرية اهلجومية 

 أكـرب  نقـل  الوقـت ذاتـه  يف وعلـى املهـام ذات األولويـة الرئيسـية،      البعثـة  زتركِّـ أن على ضـرورة  
  عدد ممكن من املهام إىل الفريق القطري أو إىل احلكومة.

  
  يف غوما اليت عقدت اتءاللقا    

دة أعضــاء جملــس األمــن كــل علــى حــ  قــىتليف غومــا، اتشــرين األول/أكتــوبر  ٦ وميــ  - ٢٨
حافظ مشال كيفو، جوليان بـالوكو، وأعضـاء مـن اجملتمـع املـدين. كمـا زاروا أبـراج كيبـايت،         مب

بعثـة  إحاطـات مـن    واأغسـطس، وتلقُّـ  آب/غومـا يف شـهر    مـارس  ٢٣منها حركة  اليت قصفت
مـارس   ٢٣مع القـوات املسـلحة ضـد حركـة      اليت ُنفذت العمليات املشتركة نع األمم املتحدة

القضـاء علـى    تمثلـة يف ملاتـها  مهمبعثـة تنفيـذ   ال اليت تعتـزم هبـا   كيفيةال نوع عات األخرىامجلوا
 سـافر أعضـاء جملـس األمـن أيضـاً     و. )٢٠١٣( ٢٠٩٨القرار  اً معيمتشكل اجلماعات املسلحة 

  .ةاإلنساني اإلغاثة  يف جمالوعاملني شردين داخلياًمب، حيث التقوا مونينغي إىل خميم
فرصـة ملعرفـة املوقـع الـذي     العضـاء جملـس األمـن    ألأتاحـت زيـارة أبـراج كيبـايت     ولقد   - ٢٩
ة همـ ومناقشـة التطبيـق العملـي مل    عـن كثـب،   مـارس املـدنيني يف غومـا    ٢٣حركـة   ت منـه قصف
 طــرلعمـل واخل ا ظــروفتفاصـيل   علــىطلــع أعضـاء اجمللـس   أُمحايــة املـدنيني. و  تمثلـة يف ملابعثـة  ال

مـــارس، الـــيت تســـتمر يف ارتكـــاب  ٢٣الـــذي متثلـــه اجلماعـــات املســـلحة، وال ســـيما حركـــة 
ى يف تلقــوتد املقــاتلني انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل وجتنِّــ       

ــذخرية.   احلـــني ذات ــلحة والـ ــاألسـ ــومشلـ ــاً اتت اإلحاطـ ــابع   أيضـ ــوة التـ ــطة القـ ــة، للأنشـ بعثـ
للقضــاء علـى اجلماعــات   ذهايـ نفم تزعتــالعمليـات امل و هلــار لـواء التــدخل التـابع   ذلـك نشــ  يف مبـا 
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ــيت هتــدف إىل   ،املســلحة ــى ســاعدةاملواألنشــطة ال ــيت     عل ــاطق ال ــة يف املن اســتعادة ســلطة الدول
ن لـواء التـدخل التـابع    أن بـالرغم مـ  أنـه   ت البعثـة ها اجلماعـات املسـلحة. وأوضـح   أُخرجت منـ 

بعثــة واحــدة وقــوة واحــدة وأن املهمــة الرئيســية   ســوى هنــاك ليســتفبعثــة أداة هامــة، اللقــوة 
  محاية املدنيني.هي تظل س إليهما ةسندامل

احملافظ أنه على الرغم من إطار السالم واألمن والتعاون وعدد من االتفاقـات   وضحوأ  - ٣٠
التـابع  ، مبـا يف ذلـك نشـر لـواء التـدخل      لبعثـة األمـم املتحـدة   ديـدة  اجلواليـة  الالسابقة، وكذلك 

عــات اف اجلمووصـ عـودة الســالم.   قبــونتري واا زالـ مــيف مشــال كيفـو   النـاس  فــإنبعثـة،  اللقـوة  
حركـة  وذلـك القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا       هـا املسلحة اليت تعمل يف مشال كيفو، مبـا في 

الرئيســي  خلطربــا ،اجلــيش الـوطين لتحريــر أوغنــدا  - مـارس والقــوى الدميقراطيــة املتحالفــة  ٢٣
ــ ــدِّي يذالـ ــدنيني اد هـ ــكان املـ ــون عُ  .لسـ ــكان ال يزالـ ــد أن السـ ــة لوأكـ ــداترضـ ــة  تهديـ حركـ
واصـلت هجماهتـا علـى    وو غـ ونغمارس، اليت احتلت أجزاء من املقاطعة يف روتشورو ونريا ٢٣

  األطفال.جتنيد املدنيني و
د حل عسكري للقضاء علـى مجيـع اجلماعـات املسـلحة مـن      اإجيوأكد احملافظ ضرورة   - ٣١

اع، أعـرب  زـنـ أسـباب ال  صمـا خيـ   يفوالل السالم واالستقرار الـدائم يف مشـال كيفـو.    أجل إح
وليس االنقسـامات بـني    الدول اجملاورة، وال سيما رواندا وأوغندا، تدخلأن ب هافظ عن رأياحمل

يف  الـدائر  عرتاالسـبب الرئيسـي للـ    هواجلماعات العرقية أو غياب أجهزة احلكم،  اجملتمعات أو
  ي من مجهورية الكونغو الدميقراطية.اجلزء الشرق

مـن أن السـكان يف مشـال كيفـو ال يزالـون يعيشـون        همد ممثلو اجملتمع املدين خمـاوف رّدو  - ٣٢
ــة  ــ شــبيهةيف حال ــحاحلرب ب اجلماعــات املســلحة باســتمرار. وأشــاروا إىل أن    همتســتهدف ثي
ــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنســان والقــانون    تواصــلمــارس  ٢٣حركــة  اإلنســاين  ارتكــاب انت
ــدويل  ــرّ      دوال ــهب، بينمــا تع ــل التعســفي والن ــك العنــف اجلنســي والقت ــا يف ذل ــاب، مب ض ن عق

اجلــيش  - القــوى الدميقراطيــة املتحالفــة ى أيــديلــعالســكان يف بــين لعمليــات اخلطــف والقتــل 
دعــم   نواصــالتمــن أن روانــدا وأوغنــدا    همخمــاوف الــوطين لتحريــر أوغنــدا. وأكــدوا جمــدداً    

القـوى الدميقراطيـة   ومـارس   ٢٣لحة من خالل توفري األسلحة والذخرية حلركة اجلماعات املس
ا من اجلماعات املسـلحة. كمـا اهتمـوا روانـدا     اجليش الوطين لتحرير أوغندا وغريمه - املتحالفة

ي قـادة حركـة   ؤوتـ  امـ ينبمـارس،   ٢٣تجنيد األطفال للقتـال إىل جانـب حركـة    لدعم تقدمي الب
  من تسليمهم إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.بدال  امارس يف بالده ٢٣
اســتمرار  واشــجب بــأهنمح ممثلــو املنظمــات اإلنســانية غــري احلكوميــة الكونغوليــة  صــّرو  - ٣٣

وضـع إنسـاين    ذلك مـن  اجلماعات املسلحة، مع ما يترتب على ى أيديلعالعنف ضد املدنيني 
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ن الثِّميــ ةمايــاحلم اعــدانلــة وغيــاب ســلطة الدو أن واواعتــربمجــاعي للســكان.  نــزوحمأســاوي و
 تـدخل الــدول اجملـاورة املســتمر، داعــني   مــنقلقهــم اإلعــراب عـن  روا كـرّ و. ةالرئيســي صـعوبة ال

ات علــى هــذه األفعــال، وضــرورة القضــاء علــى كــل اجلماعــات جــزاءجملــس األمــن إىل فــرض 
ــة يف املنطقــة الشــرقية، ووضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب.      ــ وفقــاًواملســلحة العامل ــه ا مل ذكرت

يف املائـة مـن أراضـي     ٢٥ نسبة كن حتت سيطرة احلكومة سوىتجلهات الفاعلة اإلنسانية، مل ا
  مشال كيفو، مما جعل من الصعب وصول املساعدات اإلنسانية.

 هماسـتهداف وحالـة انعـدام األمـن السـائدة،      أن يغيف خميم موني ن داخلياًومشرد واعترب  - ٣٤
دة، والعنف اجلنسي، وفقـدان منـازهلم وعـدم وجـود فـرص      ال هوابمن قبل اجلماعات املسلحة 

  نهم.طاونعهم من العودة إىل ممت اليت العوامل الرئيسية ، هيالتعليم ألطفاهلم
    

  رواندا  - ثالثا   
  يةمعلومات أساس    

مناقشـة خمـاوف احلكومـة     هـو إىل روانـدا   املوفـدة  لبعثـة ا مـن  جملـس األمـن   غرضكان   - ٣٥
ها مـع احتـرام السـالمة اإلقليميـة والسـيادة جلميـع       تبديـد  هبـا  ميكـن  لـيت يـة ا كيفالاملنطقة و بشأن

مجيـع   ةر دعم اجمللس لالتفاق اإلطاري للسالم واألمن والتعاون ودعواكروتالدول يف املنطقة؛ 
ــواردة يف هــذاىل تنفيــذ التزاماهتــا إاألطــراف  حبــث حمنــة الالجــئني مــن  وســن نيــة؛ طــار ُحباإل ال

تشـجيع السـلطات الروانديـة    وراطيـة الـيت تسـببها اجلماعـات املسـلحة؛      مجهورية الكونغو الدميق
لضـمان القضـاء املـربم علـى خطـر اجلماعـات املسـلحة يف املنطقـة          والكونغولية على العمل معـاً 

 سـبل  استكشـاف وونزع سالحها وتسريح عناصرها ووقف مصادر الدعم اليت تسـتفيد منـها؛   
لتباحــث مــع حكومــة ايــق فوائــد الســالم والتنميــة؛ وتعزيــز التعــاون اإلقليمــي، بطــرق منــها حتق

 عمـل معـاً  أن تللحكومة واألمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة      هبا ميكن اليتطرائق  بشأن رواندا
  مارس على وجه السرعة. ٢٣حركة  يف صفوف ملعاجلة وضع املقاتلني السابقني

  
  زيارة رواندا    

الرئيس بـول كاغـامي،   بـ ، ورابـ  ةيـادة السـفري  أعضاء جملس األمـن، بق  قىتليف رواندا، ا  - ٣٦
زي ـوكارينـ  ،، وزيـر الـدفاع  هجـيمس كاباريبِـ  و ،اخلارجيـة  ةوكذلك لـويز موشـيكيوابو، وزيـر   

إىل مركــز  ســافر أعضــاء اجمللــس أيضــاًور االســتخبارات واألمــن الوطنيــة. ئــادو، مــدير هكاراِكــ
لدميقراطيــة لتحريــر روانــدا  حــادث مــع مقــاتلي القــوات ا لتل املقــاتلني، وذلــك لتســريحموتوبــو 
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عمليــة التســريح وإعــادة اإلدمــاج، وبعــد ذلــك قــاموا  طوعــاً واقــد دخلــ واكــان نالــذي نيالســابق
  بزيارة النصب التذكاري لإلبادة اجلماعية يف كيغايل.

 القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا الســابقني  العديــد مــن مقــاتلي  أدىل، موتوبــويف و  - ٣٧
قــرار مغــادرة القــوات الدميقراطيــة    الختــاذ  هــممبــا يف ذلــك مــا دفع   شــهادات عــن جتــارهبم،  ب

 تهمعاسـتط باأنـه  ب ونشعريال  مغادرة لكنهاملالذين يرغبون يف  دافراألاليت يواجهها  عباصوامل
ربنـامج التسـريح   بعـائالهتم. ورحـب أعضـاء اجمللـس     ل الـيت توجَّـه  تهديـدات  العل ذلـك بسـبب   ف

وحكومـة روانـدا يف تسـريح     بعثة األمـم املتحـدة  بني  القائم ونوإعادة اإلدماج الرواندي والتعا
 هم.اد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وإعادة إدماجفرأ

  
  الرئيسبلقاء ال  

ن مـ  ئلاعـدة مسـ  ، تشـرين األول/أكتـوبر   ٧يف  الـذي مت  الرئيس كاغـامي، باللقاء مشل   - ٣٨
ضـرورة  ووريـة الكونغـو الدميقراطيـة    وجود اجلماعات املسلحة يف اجلزء الشـرقي مـن مجه   بينها

اإلقليميـة سـالمة أراضـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الكونغـو         ت الفاعلـة اهاحترام مجيع اجل
ــو ــة وســياد  األدول ال ــاال هتاخــرى يف املنطق ــة كمب ــاون  اوإطــار  ،، وعملي ــن والتع  ،لســالم واألم

  وحتسني العالقات بني دول املنطقة.
  

  طقةاجلماعات املسلحة يف املن  
الدميقراطية لتحريـر روانـدا    ين أن القواترئزاالأوضح الرئيس كاغامي ألعضاء اجمللس   - ٣٩

  .هايعة تبّنااجلمهذه واصل ت ا اليترواندا بسبب األيديولوجي ىلع اًخطرال تزال تشكل 
تـدابري ملموسـة ملعاجلـة     تتخذ بعثة األمم املتحـدة  كيس دعم اجمللس يف الضغط لالتمو  - ٤٠

حـد األسـباب اجلذريـة    أن أالـرئيس كاغـامي    ىرويـ الدميقراطية لتحرير روانـدا.  لقوات امسألة 
 أعمـال  سـاهم يف اسـتمرار  يا ممـ ضعف املؤسسات يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،  ذلك هو ل

  العنف يف املنطقة.
ــدا أن مشــكلة اجلماعــات املســلحة ال ميكــن حلــها إالّ   رئــيس ويــرى  - ٤١ مــن خــالل  روان

 حقـاً  ملتزمـة عضاء اجمللس أن روانـدا  ألقية بني دول املنطقة واجملتمع الدويل. وأكد شراكة حقي
اغبـة  ، ورمأعـ  بشـكل السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة  إحالل بالعمل من أجل

  واتية للتنمية.املظروف ال هتيئة يف
لقـوة  لتـابع  ء التدخل الوا يطارد نأ على ضرورة اتفق أعضاء جملس األمن مع الرئيسو  - ٤٢

كــرروا دعــوهتم إىل مجيــع واملنطقــة.  ىلــع اًخطــرمجيــع اجلماعــات املســلحة الــيت تشــكل  البعثــة
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الـرئيس علـى    وا، وحثاعات املسلحة أو تقدمي املساعدة هلااجلم هل معتساال بعدماملنطقة  اندبل
حمادثـات   تـام اختملسـاعدة يف  اخدمـة السـالم و   هفيـ ملـا  مـارس   ٢٣حركـة   لدىاستخدام نفوذه 

سالم واألمن والتعـاون، جيـب القضـاء    الإطار  يتحقق الغرض من ه لكيكمباال. وأشاروا إىل أن
 حرماهنا مـن من خالل حلول سياسية و ذلك ل أن يكونعلى مجيع اجلماعات املسلحة، ويفضَّ

  األسلحة والتمويل، وهو ما يتطلب التزام مجيع الدول يف املنطقة.
  

  عملية كمباال
يــة الكونغــو الدميقراطيــة وحركــة    د مناقشــة عمليــة كمبــاال بــني حكومــة مجهور    عنــ  - ٤٣
 عـن  والعفـو، أعـرب الـرئيس كاغـامي     موضـوعي دمـج املقـاتلني    مارس، وال سيما مناقشة ٢٣

أن مـرتكيب  بـ تفـق مـع أعضـاء اجمللـس     ينـه  إتوازن بني العفو والسالم. وقـال   ةإقامبوجوب رأيه 
د افــراأل هــا مــنن املســاءلة جيــب أن تركــز علــى مرتكبيأىل إ ، مشــرياًواالفظــائع جيــب أن حياســب

م أن يـت  بغـي السـعي لتحقيـق العدالـة يف املنطقـة ال ين     أن جمموعات كاملة. وحـث علـى  على  ال
ــة ي نبغــبشــكل انتقــائي وي مجيــع مــرتكيب الفظــائع وحماكمتــهم. وأشــار إىل    التعــرف علــى هوي

ــة وشــجع اجملتمــع  النظــام القضــائي يف مجهوريــ  هــاواجهيالتحــديات الــيت  ة الكونغــو الدميقراطي
 تكـون  أنبضـرورة  رأيـه   أبـدى البلـد. و  ذلـك  النظام داخـل  هذا ملساعدة يف تعزيزى العالدويل 

  .اخلاصة اجلنائية اإلقليمية تهاكمحمفريقيا أل
  

  إطار السالم واألمن والتعاون
الــرئيس كاغــامي إطــار األمــن والتعــاون الســالم، أكــد  بمــا يتعلــق بــالتزام روانــدا   يفو  - ٤٤

نتقـل مـن   ي أن اجمللس يف وقت سـابق أن اإلطـار ينبغـي   هبم ن الذين التقى ون احلكوميوواملسؤول
  األقوال إىل األفعال.

ــوإذ أ  - ٤٥ ــؤولون امل ربعـ ــدالسـ ــهم يف يونروانـ ــن أملـ ــار، أ عـ ــذ اإلطـ ــحوتنفيـ ــأا وضـ  مهنـ
علـى   بشـدة ع التركيـز  ، مـ ةاالقتصادي ةاالجتماعي يزةالرك تدعيم يف على املضي قدماً ونحريص

  إقامــةىلإاخلارجيــة  ةوزيــر تدعــوالتحتيــة وإنتــاج الطاقــة علــى جــانيب احلــدود.    الــبىن ديشــيت
التعـاون مـع   باملشاريع التقنية لتسهيل صرف األموال اليت تعهـد هبـا البنـك الـدويل، مـع اإلقـرار       

األمـني العـام ورئـيس البنـك      اليت اختـذها ستباقية البادرة ااملالقيادة اجلديدة لبعثة األمم املتحدة و
    على تعزيز مكاسب السالم على أرض الواقع. ةساعداملالدويل يف 

 اندبلــال تلســالم واألمــن والتعــاون ودعــاإلطــار  اوكــررت بعثــة جملــس األمــن دعمهــ  - ٤٦
ع أعضــاء اجمللــس شــّجولتعزيــز الســالم واالســتقرار.  ميف املنطقــة إىل اســتخدام نفــوذه هتــاوقاد
التعــاون علــى املســتوى احمللــي.     ســبل علــى مواصــلة التعــاون وتعزيــز    ى اإلطــارعلــ عنياملــوقِّ
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شــراكات إقليميــة مــن خــالل اجلماعــة االقتصــادية ملنطقــة الــبحريات   علــى إقامــةشــجعوا  كمــا
علــى دور مكتــب املبعــوث أيضــاً  واعلــى أرض الواقــع. وشــدد أكــربالم ســر امثــ ينالعظمــى جلــ

ــبحريات   ــة الـ ــام ملنطقـ ــع    اخلـــاص لألمـــني العـ ــاون مـ ــدويل بالتعـ ــدعم الـ ــيق الـ الكـــربى يف تنسـ
  إلقليمية.ا  املنظمات

  
  مهورية الكونغو الدميقراطيةجبعالقة رواندا 

 إىل مهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، أشـار الـرئيس كاغـامي      جبعند مناقشة عالقة رواندا   - ٤٧
عضـاء اجمللـس   منـتظم. وأبلـغ أ   بشـكل ، علـى اتصـال مباشـر و   هتمـا ن، مبـا يف ذلـك قياد  يأن البلد

  مجهورية الكونغو الدميقراطية يف مجاعة شرق أفريقيا.  إدماجىلية إمرالاطط باخل
إىل جنــب مــع  اخلارجيــة عــن اســتعداد حكومــة روانــدا للعمــل جنبــاً   ةوزيــر توأعربــ  - ٤٨

 ،مجهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة لتهدئة اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  
 بـذل  يف البحـث عـن االسـتقرار. ودعـت إىل     حقيقيـاً  ل شـريكاً بـأن تظـ   االتزام بالدهـ وكررت 

  مزيد من اجلهود املنسقة بني األمم املتحدة واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات العظمى.
إرث هائـل يف   تـرك امي قـد مهـد الطريـق ل   غـ وأكد أعضاء جملس األمـن أن الـرئيس كا    - ٤٩

مستوى كـبري مـن    غوبلالفقر و وهدة ج رواندا مناخرإل ما يقوم بهرؤيته و ىلإ استناداً املنطقة
. وشــددوا علــى أن إرثــه ســيتعزز مــن خــالل املســاعدة علــى حتقيــق نفــس الدرجــة مــن   نميــةالت

تمتـع  كـي ي ل املؤاتيـة  السالم يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية وهتيئـة الظـروف  
  وى من السالم واالزدهار.نفس املستبالشعب الكونغويل 

    
  أوغندا  -  رابعا  

وصلت بعثة جملس األمن، بقيادة املمثل الدائم للمملكة املتحـدة لـدى األمـم املتحـدة،       - ٥٠
كان الغرض من الزيارة هـو التأكيـد   و. تشرين األول/أكتوبر ٧أوغندا يوم  إىلالسفري غرانت، 

علـى تعزيـز التعـاون     اتشـجيعه واملنطقـة،   انلـد بعلى دعم اجمللس لتحسني العالقات بـني  جمدداً 
مناقشة اجلهـود اإلقليميـة وشـواغل أوغنـدا يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك القـوى         ويف مجيع اجملاالت، 

معاجلتــها مــع احتــرام ســيادة مجيــع الــدول يف منطقــة الــبحريات   يــةالدميقراطيــة املتحالفــة، وكيف
للعمــل ضــد اجلماعــات املســلحة يف  الكــربى وســالمتها اإلقليميــة والتأكيــد علــى دعــم اجمللــس 

  املنطقة، مبا يف ذلك جيش الرب للمقاومة.
 آخـر املسـتجدات يف   عـن  قريراًمطار عنتييب، تإىل عند وصوهلم  ،تلقى أعضاء اجمللسو  - ٥١

ــاملقــّدم لعمليــة كمبــاال والــدعم   ــة.    لميسِّ ر عــن طريــق املبعــوثني اخلاصــني لتســريع هــذه العملي
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مـارس وحكومـة مجهوريـة     ٢٣حركـة   الـذي توصـلت فيـه   الوقـت   وتزامنت زيارة أوغنـدا مـع  
الــواردة يف مشــروع   ١١الـــ مــن النقــاط   ٨الكونغــو الدميقراطيــة إىل توافــق يف اآلراء بشــأن    

  زال قيد املناقشة.تال  ج املقاتلنيمدل العفو ون قبيم ئلامسكانت واالتفاق. 
  

  الرئيسبلقاء ال    
علـى عمليـة كمبـاال     موسـيفيين، أساسـاً   كاغوتـا  ريويرئيس أوغنـدا، يـو  بـ  ءالقركز الت  - ٥٢

  والقوى السلبية يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية ودور األمم املتحدة هناك.
ــة لقــائهم   و  - ٥٣ ــأعــرب أعضــاء اجمللــس يف بداي الرئيس موســيفيين عــن تقــديرهم ملســامهة   ب

قـارة، مبـا يف ذلـك يف الصـومال ومجهوريـة      لسـالم واالسـتقرار يف ال  ا يف إحالل جيابيةاإلالرئيس 
 ي يفقيـــادال إىل اســـتمرار دوره اوالكونغـــو الدميقراطيـــة والســـودان وجنـــوب الســـودان، ودعـــ

  العمليات.  تلكل
  

  عملية كمباال    
إطــالع  ىلإر عمليــة كمبــاال، ميسِّــ يممثلــكــبري ا، بصــفته غــس كيوندعــا الــرئيس ســايُر  - ٥٤

علـى الـرغم مـن     حمادثـات السـالم، الـيت اكتسـبت زمخـاً      هما آلـت إليـ  أعضاء جملس األمن على 
 ،سياسـي  يـان ك إىلمـارس   ٢٣مثـل حتويـل حركـة     عضـي مواأن بـ ة. وأفـاد  لحـ بعض القضـايا امل 

إعـادة بنـاء نظـام    و، ات املفقـودة لكمتوامل ،والالجئني واملشردين داخلياً ،والعفو ج املقاتلنيمدو
 جلنـة  نشـأ سُتوقد مت تناوهلـا.   ،مارس ٢٣عناصر حركة قتل ب لقةعاملتزاعم املو ،املصاحلة الوطنية

  .تلك للتحقيق يف عمليات القتل سبةانم قيقحت
ــة و  - ٥٥ ــا   هــي كانــت املســألة املتبقي ــزع الســالح، وحامل ــن تم احلصــول علــى التوقيعــات،  ي

من السـكان املـدنيني    ةقربم على ادهوجنكون ين لحبيث  ءاجلال يفمارس  ٢٣حركة  ستشرع
نـزع السـالح إىل التنسـيق مـع عمليـات أخـرى موازيـة مـن جانـب           عمليـة  تـاج حتواملتضررين. 

احلكومـة مشـروع قـانون العفـو      سـتعرض ا، دهـ وجنمـارس   ٢٣حركـة  جتلـي  احلكومة. وحاملـا  
ء علـى  ابنـ زع سـالح املقـاتلني   ـنـ وسُي علـى نفـس املنـوال   تجميـع  ال وستسري عمليـة لى الربملان. ع

  العفو. مسألة م هذه العملية، ينبغي االتفاق علىاقبل اختتولذلك. 
منصب الوسـيط بصـفته    الرئيس موسيفيين فيها  شغليتما يتعلق بعملية كمباال، ال ويف  - ٥٦

منهجيـة   علـى  لع الرئيس أعضاء جملـس أطاملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات العظمى،  رئيس
ت عمليـة كمبـاال فرصـة للنظـر     أوجـد قـد  وة. املشاكل بطريقة شـامل  فيها التيسري، اليت عوجلت

ــةاليف احلــد األدىن مــن املطالــب ملســاعدة    مســأليت يفال ســيما  ،التحــرك إىل األمــام علــى عملي
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لضــمان ســالمة الــبالد، ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص للمنطقــة و لكــناملصــاحلة واألمــن الــوطين. 
  الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية.

 الــذي حاولــت عمليــة قاالتفــاجملــس األمــن معرفــة مــا الــذي تغــري بــني   بعثــة تأرادو  - ٥٧
وباســاجنو. أون غولوســيأحتــت قيــادة الــرئيس  ٢٠٠٩عــام  يــه واتفــاقالتوصــل إل كمبــاال حاليــاً

رئيسـي هـو أن اجلهـات اإلقليميـة الفاعلـة يف منطقـة الـبحريات        الفـارق  ال أن أوغندا تحوأوض
أكـد الــرئيس  وقـود العمليـة احلاليـة.    ت ايف حـني أهنـ  ، ٢٠٠٩ عـام  شـارك يف عمليـة  تالعظمـى مل  
لكـان مـن    ،األخـرى  وتلـ خطـوة   تصـرفت معـاً   لو ورةااجمل البلدان عضاء اجمللس أنألموسيفيين 

. وأشــار إىل املبــادرة اإلقليميــة لبورونــدي والــدور احلاســم  ليــراقعالالكــثري مــن  املمكــن جتنــب
 أنلـرئيس موسـيفيين   ا يـرى  الوة علـى ذلـك،  عـ وللجهات اإلقليمية الفاعلـة يف عمليـة السـالم.    

إطـار السـالم    ضمن، يف حني أن آلية الرقابة احلالية كانت ضعيفة جداً ٢٠٠٩ لعام آلية الرقابة
 عمليـــةوكانـــت . يف عملـــها حفلـــمـــن املـــرجح أن تو ربكـــأمصـــداقية ذات واألمـــن والتعـــاون 

ــام ــد  ٢٠٠٩ ع ــت حــوايل  ق ــام اإلطــار.     ٦٥حقق ــن أحك ــة م ــهايف املائ ــل لكن بقيــة  ت يففش
 دافــرمحايــة بعــض أعــن بســبب عجــز مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   ، وذلــك جزئيــاًاألحكــام

  الثقة. تبدَّدت. وبالتايل، جمداآلخر، الذين لقوا مصرعهم خالل عملية ال طرفال
العفــو، الــذي جتــري مناقشــته يف   هــي تــثري قلــق جملــس األمــن الــيت خــرى األســألة املو  - ٥٨

جميـع مـا عـدا أولئـك     ه للأوغنـدا رأيهـا بـأن العفـو ينبغـي اقتراحـ       وقد أبـدت . حمادثات كمباال
 غرض يفلبـا  قـد أوىف إىل أن هـذا النـهج كـان     تالذين ارتكبـوا جـرائم ضـد اإلنسـانية. وأشـار     

حل دائم يف صـراعات أفريقيـة أخـرى. وينبغـي أن يكـون اهلـدف هـو حتقيـق          أنه أوغندا وثبت
ملصـاحلة.  احمـور   هـو  ن العفـو فـإ للرئيس موسيفيين،  وفقاًو .عدالةالسالم أوال مث معاجلة قضايا ال

ــنح، ٢٠٠٩يف عــام و  العفــو ســيكون مشــروطاً فــإن اآلن  أمــا للقــانون الــدويل. العفــو وفقــاً ُم
  السلوك.  حبسن
. ةيديولوجيـ من الناحيـة األ ة مؤهلا غري همجيع تويرى الرئيس أن اجلهات الفاعلة كان  - ٥٩

تخدمة يف بوروندي لبناء الثقة أوال مث متكـني األطـراف مـن الـدخول     كمثال الصيغة املس وذكر
أوال وقبـل كـل شـيء     ج يتعلـق مدالـ  فـإن للـرئيس موسـيفيين،    وفقـاً و .يف مناقشات غري خالفيـة 

يف خطــر؛  ون بــأهنمشــعري ملقــوات املســلحة، فــإهنلن نتمــوي ال صاشــخإذا كــان األفــبــاألمن. 
يف رأيـه  وبنـاء السـالم.   عمليـة  مـن   جـزءاً  هـم يصـبحون  فلقوات املسلحة ل إذا كانوا ينتمون اأم

هياكــل الســلطة  ألناجلــيش،  كهــالتمية احلقيقيــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ســلطال فــإن
ج مدالـ وت موجـودة.  يسـ مارسـة السـلطة القضـائية واإلداريـة، ل    مب ةيعناألخرى، مبا فيها تلك امل

  مسألة تأمني فرص العمل. أيضاً هو
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ذهـب أبعـد مـن    وة العفو. ى مسأللع واحداً  الرئيس موسيفيين العفو املؤقت رداًويعترب  - ٦٠
كـد  أ. وعاجلن األسباب اجلذرية لالضطرابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مل ُتإقال فذلك 

  متكررة. أعمالذا مل يتم التعامل مع األسباب اجلذرية، ينبغي توقع إنه أ
 إذ أنال تـزال دون حـل،    اأوغنـدا أهنـ   رى، وتـ يش أيضـاً وأثريت مسـألة الـدمج يف اجلـ     - ٦١

ــذين  ــ قائمــة أولئــك ال ــواملســؤول يسل ــول ونن مســتعدون الكونغولي ــوات  صــفوف يف مهلقب الق
يف  املدرجـة أمسـاؤهم   بعض األفـراد  اآلن هو منح املسلحة طويلة. والنهج الذي جيري النظر فيه

ر عن البلدان اليت ستكون علـى اسـتعداد   اج، والبحث قلهم إىل مكان آخرتلك القائمة خيار ن
تعمـل مجهوريـة الكونغـو    أن  رغبته يف عارض الرئيس هذا النهج، وأعرب عنوقد الستقباهلم. 

  .جمدالدميقراطية بدال من ذلك على أساس املصاحلة وال
الوضـع السياسـي والعسـكري     بشـأن  هوجهـات نظـر   الـرئيس موسـيفيين أيضـاً   وعرض   - ٦٢

ــام يف مجهوريــة ا  ــو الدميقراطيــة، مشــ  الع ــس األمــن   اً علــىريلكونغ ــي أالجمل ز علــى حركــة  ركِّ
أكـرب مـن ذلـك بكـثري.     وعتـرف بـأن املشـكلة تارخييـة     ياملشكلة الوحيدة و عتبارهاابمارس  ٢٣
قـد دخلـوا غومـا    فهـم كـانوا   مـارس.   ٢٣علـى مقـاتلي حركـة     ةسـيطر الن امكـ فباإل ه،رأي ويف
  لقيام بذلك.ى العن يف املنطقة ولم املسؤوهعندما حث منها اخلروج والبوق
  

الكونغـــو الدميقراطيـــة ودور  القـــوى الســـلبية يف اجلـــزء الشـــرقي مـــن مجهوريـــة     
  املتحدة  األمم
قـوى سـلبية أخـرى يف مجهوريـة      وجود إىل ، أشار الرئيس موسيفييناملنوالعلى نفس   - ٦٣

الرئيس فـ . تصدي هلـا ال نبغيي ،ة من األراضيشاسع ساحاتسيطر على متالكونغو الدميقراطية 
الـبالد   شـؤون  بريدتـ  يف املاضـي يف  فشل الرئيس موبوتـو  هومصدر املشكلة  يعترب أن موسيفيين

يف رأيه بسبب مستوى العنـف املسـتمر واسـتخدام     الوضع هذا قد تفاقمووالتعاون مع جريانه. 
ــل اجلماعــات املســلحة، الــ      ــة مــن قب ــة الكونغــو الدميقراطي عــة زعز ت واصــليتأراضــي مجهوري

  اجملاورة. اندبلاستقرار ال
مساعدة الرئيس كابيال علـى إنشـاء   ى لعحث الرئيس موسيفيين أعضاء جملس األمن و  - ٦٤

خصـبة لإلرهـابيني الـذين     ستظل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أرضـاً     الإقوة أمنية منضبطة، و
ــم املتحــدة  ــرهم  كانــت األم ــو  املاضــي يف مجهيف اجمللــس  لمــعه شــبَّو. ترقُــب أم ــة الكونغ وري

قـوى سـلبية    وجـود ىل إشار أ. و“لحفاظ على اإلرهابلمشروع ”الدميقراطية والصومال بأنه 
 تركـ ة مـن األراضـي وتُ  شاسـع  سـاحات سيطر على متأخرى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
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مــن  كـن أسـوأ  تهـذه الدرجـة مــن السـوء إن مل     ت علـى . وكانــوتكـراراً  ب املـدنيني مـراراً  رهِـ ُت
  .هلا تصديلا ينبغيمارس، و ٢٣حركة 
علــى للمقاومــة، كــان   بــالقوى الدميقراطيــة املتحالفــة وجــيش الــرب    مــا يتعلــق   ويف  - ٦٥

لزعزعـة اسـتقرار    تستخدم أراضيها القوى السلبيةُ أالّ السهر على مجهورية الكونغو الدميقراطية
التعامـل   مهنامكـ بإكـن  ي مل ن القـادة الكونغـوليني إذا  إالـرئيس موسـيفيين    القـ واجملاورة.  اندبلال

  .هتماملنطقة مساعد ا منويطلبأن  عليهم، فإن مهضيراأمع القوى السلبية على 
حتت واليـة   “لحفاظ على اإلرهابل اًمشروع”ه يعتربأشار الرئيس موسيفيين إىل ما و  - ٦٦

 شكك يف مفهوم السيادة وشدد على التحديات اليت تواجههـا الـدول اجملـاورة   فاألمم املتحدة. 
علـى حتويـل بعـض مواردهـا مـن مشـاريع التنميـة         تجـرب  أُيتجلمهورية الكونغو الدميقراطية، الـ 

ــال    ــأمني حــدودها. وق ــه كــان مــ  إلت ــدويل مل يرســل الرســالة       عن ــأن اجملتمــع ال ــل ب ــرأي القائ ال
الصحيحة إىل احلكومة الكونغولية. وسلط الضوء علـى مسـألة االنضـباط والسـلوك يف اجلـيش      

مــن املــرجح أن  مــر الــذيانتهازيــة، األ ُخــدعي أل جــوءلال مــنقــادة الــبالد  رالكونغــويل وحــذّ
  تعارض مع روح إطار السالم واألمن والتعاون.يعرقل اجلهود اإلقليمية وي

يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أبسـط      الـدائر  اعرتن حل الإقال الرئيس موسيفيين و  - ٦٧
ة لتحقيـق املصـاحلة   ضـرور ه، هنـاك  فـي رأيـ  . فمن التعامل مع الوضـع يف السـودان أو الصـومال   

ــة و ــودالوطني ــزة  وج ــة ومنضــبطة  أجه ــة. للفعال ــن   ودول ــس األم ــا جمل ــر يف أفضــل   اىلإدع لنظ
  من دون اللجوء إىل قوات األمم املتحدة. فيها عاوضإصالح األ عندممارسات أوغندا 

يف أفريقيـا،   ئرةالـدا  اعـات رتيف الاز ألي جانـب  يـ ر أعضاء جملـس األمـن مـن االحن   وحذّ  - ٦٨
دعـاهم  ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.     يف شـكلة املمـن   ا جـزءاً صـبحو ، أازهميـ احنب  إهنمالئاق

ــرد    ىلإ أيضــاً ــل ال الزعمــاء  اترف وخــرباواالعتمــاد علــى معــ  ،دراســة الوضــع عــن كثــب قب
عالقــات يف البلــدان ه لــ توكانــ هنــاكش علــى مقربــة مــن الوضــع يعــياإلقليمــيني مثلــه، الــذي 

 – “الثــالوث املقــدس” هنــجمــد إذا اعُت إالّإليــه يــتم التوصــل لــن عنيــة. وأشــار إىل أن احلــل  امل
على هذا النحو، كـان االتفـاق   وضم جهات فاعلة وطنية وإقليمية ودولية. يحتالف ثالثي  وهو

  على الطريق الصحيح.يسري اإلطاري 
ضـغط علـى الـرئيس    لاالـرئيس موسـيفيين    إىل ، طلب رئـيس وفـد جملـس األمـن    اًتاموخ  - ٦٩

أبلــغ الــرئيس  و يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة.   ربأكــ اًإجيابيــ دوراً كــي يــؤدي كاغــامي ل
نـه سـيكون أول مـن يعـرف     فإ ،روانـدا يف األزمـة الكونغوليـة    تأنه إذا تـدخل بموسيفيين الوفد 

 وقفه.يذلك و
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 إثيوبيا  - خامسا   

الــدائم ألذربيجــان لــدى األمــم   تــرأس وفــد جملــس األمــن إىل إثيوبيــا كــل مــن املمثــل     - ٧٠
)، واملمثـل  ٢٠١٣املتحدة، السفري مهدييف (رئـيس جملـس األمـن لشـهر تشـرين األول/أكتـوبر      

ــدا لــدى األمــم املتحــدة، الســفري غاســانا. وباإلضــافة إىل املشــاركة يف االجتمــاع      الــدائم لروان
اد األفريقـي، اجتمـع   االستشاري املشترك السنوي السابع مع جملس السالم واألمن التـابع لالحتـ  

  أعضاء جملس األمن مع رئيسة مفوضية االحتاد األفريقي ورئيس وزراء إثيوبيا.
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 األول املرفق 

تشــكيلة واختصاصــات بعثــة جملــس األمــن املوفــدة إىل مجهوريــة الكونغــو     
  الدميقراطية ورواندا وأوغندا وإثيوبيا (مبا يف ذلك االحتاد األفريقي)

  
  لةالتشكي    

  تر إليِتشيف (االحتاد الروسي)الوزير بي
  السفري أغشني مهدييف (أذربيجان) رئيس مشارك للبعثة

  السفرية ماريا كريستينا بريِسبال (األرجنتني)
  السفري فرانسيس غاري كوينالن (أستراليا)

  الوزير عاصم افتخار أمحد (باكستان)
  السفري كودجو مينان (توغو)

  يا)هون سول (مجهورية كور -السفري كيونغ 
  ريشار غاسانا (رواندا) رئيس مشارك للبعثة -السفري أوجني 

  املستشار جاو يونغ (الصني)
  السفري غريت روزنتال (غواتيماال)

  املستشار ألكسي الميك (فرنسا) رئيس مشارك للبعثة
  السفرية سيلفي لوكاس (لكسمربغ)

  السفري حممد لوليشكي (املغرب) رئيس مشارك للبعثة
ــارك اليــ  ــيس      الســفري م ــدا الشــمالية) رئ ــا العظمــى وآيرلن ل غرانــت (اململكــة املتحــدة لربيطاني

  مشارك للبعثة
  السفرية سامانثا باور (الواليات املتحدة األمريكية) رئيسة مشاركة للبعثة  
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  االختصاصات    
  عناصر تتعلق مبنطقة البحريات الكربى  -ألف   

طقـة وسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا     التذكري بالتزام جملس األمن بسيادة مجيـع دول املن   •  
ل وحســن اجلــوار  السياســي، وتأكيــد ضــرورة االحتــرام الكامــل ملبــدأ عــدم التــدخ       

  والتعاون اإلقليمي
ــة،       •   ــدان اجملــاورة وســالمتها اإلقليمي ــرم ســيادة البل ــدان املنطقــة أن حتت ــع بل مناشــدة مجي

ي األشــخاص املتــهمني تتــدخل يف الشــؤون الداخليــة للبلــدان اجملــاورة، وأال تــؤو  وأال
بارتكــاب انتــهاكات للقــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان         

األشخاص املدرجني يف قوائم نظم اجلزاءات اليت وضعتها األمم املتحدة وأن تعمـل   أو
علــى تعزيــز املســاءلة، ودعــوة مجيــع بلــدان املنطقــة إىل عــدم التســامح مــع اجلماعــات    

  ع عن مدها بأي ضرب من ضروب املساعدة أو الدعماملسلحة واالمتنا
اإلعراب عـن دعـم جملـس األمـن الشـديد لتحسـن العالقـات يف مـا بـني بلـدان املنطقـة              •  

ــيما يف القضــايا         ــادين، وال س ــع املي ــاون يف مجي ــدعيم التع ــى مواصــلة ت وتشــجيعها عل
ت الكــربى يف ة الــبحرياقــالسياسـية واالقتصــادية واألمنيــة، ســعياً لتحقيـق اســتقرار منط  

  املدى الطويل
تكرار تأكيد دعمه لتنفيذ االلتزامات املقطوعة مبوجب إطار السـالم واألمـن والتعـاون      •  

جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقـة، األمـر الـذي يكتسـي أمهيـة جوهريـة لتحقيـق        
ــة ويف       ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدائمني يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوري ــن ال الســالم واألم
املنطقــة، ودعــوة مجيــع األطــراف املوقِّعــة إىل أن ينفِّــذ كــل منــها التزاماتــه علــى وجــه     

  السرعة وبالكامل وبنية صادقة
تكرار التأكيد على ضرورة مسامهة مجيـع األطـراف يف حتقيـق اسـتقرار اجلـزء الشـرقي         •  

 من جهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وتشـجيع مجيـع بلـدان املنطقـة علـى العمـل سـوياً،          
بأمهية التنفيـذ الكامـل لقـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة باملوضـوع، مبـا يف          والتذكري

  ، كوسيلة لتحقيق استقرار الوضع)٢٠١٣(  ٢٠٩٨ذلك القرار 
العمـل، حسـب    تكرار تأكيد الدعم املقدم لتعزيز الدينامية اإلقليمية، بوسائل من بينها  •  

االقتضاء، على إقامة مشاريع اقتصادية تكون موضع اهتمام مشترك وتنفيـذ اخلطـوات   
املناسبة لتيسري التجارة املشروعة يف املوارد الطبيعية ووضع حـد لالجتـار غـري املشـروع     

  هبا كوسيلة لتوطيد السلم واألمن
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ومعاجلــة أوضــاع  تأكيــد اســتمرار انشــغال جملــس األمــن مبوضــوع محايــة املــدنيني،          •  
ــدويل اإلنســاين،       ــانون ال ــرام حقــوق اإلنســان والق ــدعوة إىل احت ــاً وال املشــردين داخلي
والتصـــدي ملعضـــلة العنـــف اجلنســـي، وتعزيـــز محايـــة األطفـــال، وتشـــجيع األطـــراف  
واحلكومــات املعنيــة علــى كفالــة تقــدمي املســؤولني عــن االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق   

  العدالة  اإلنسان وللقانون اإلنساين إىل
التأكيــد علــى أن العنــف اجلنســي، عنــدما ُيســتعمل أو يــؤذن بــأن ُيســتعمل وســيلةً            •  

خدعة يف احلرب أو عندما يكون جزءاً من هجوم كاسـح أو ممنـهج علـى السـكان      أو
املــدنيني، ميكــن أن يســهم يف اســتفحال حــاالت الــرتاع املســلح وإطالــة أمــدها بشــكل 

واألمـن الـدوليني، والتأكيـد يف هـذا الصـدد علـى        كبري وقد يعرقل إعادة إرساء السلم
أن اختاذ إجراءات فعالـة ملنـع تلـك األعمـال والتصـدي هلـا يسـهم إسـهاماً ملموسـاً يف          
صــون الســلم واألمــن الــدوليني، والتشــديد علــى أن مشــاركة املــرأة يف تــدابري الوقايــة   

  واحلماية أمر جوهري
  

  ميقراطيةعناصر إضافية تتعلق جبمهورية الكونغو الد    
  بقيادة املغرب وفرنسا:    

اإلقرار باملسؤولية الرئيسية الواقعـة علـى عـاتق حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          •  
مـن حيــث توطيــد الســالم واالســتقرار، وتشـجيع االنتعــاش والتنميــة يف البلــد، ومحايــة   

  راملدنيني، واإلعراب عن استمرار الدعم الذي يقدمه اجمللس يف هذا املضما
تكرار تأكيد قلقه العميق مـن هشاشـة الوضـع األمـين يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة           •  

الكونغو الدميقراطية ومن األزمة اإلنسانية الـيت يتخـبط فيهـا بسـبب اسـتمرار األعمـال       
مــارس، والقــوات الدميقراطيــة لتحريــر  ٢٣املزعزعــة لالســتقرار الــيت تقــوم هبــا حركــة  

املسـلحة الكونغوليـة واألجنبيـة، ومطالبتـها بـأن توقـف        رواندا وغريمها من اجلماعـات 
فوراً كل أنواع العنف واألعمال املزعزعة لالستقرار وأن تقـوم فـوراً بتسـريح أفرادهـا     

  ومطالبتهم بإلقاء أسلحتهم بشكل دائم  
مناشدة مجيع السلطات الكونغولية أن تنفذ تنفيـذاً تامـاً وحبسـن نيـة التزاماهتـا مبوجـب         •  

الم واألمــن والتعــاون، وأن تعمــل خاصــة علــى تكثيــف جهودهــا يف ســبيل   إطــار الســ
إصالح قطاع األمن وإحكام سلطة الدولة وإحراز تقدم يف تنفيذ الالمركزيـة وتـدعيم   

  خطة املصاحلة والتسامح وإحالل الدميقراطية
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ــة        •   ــة علــى إنشــاء آلي ــة الكونغــو الدميقراطي اإلعــراب عــن دعمــه إلقــدام رئــيس مجهوري
وطنية، على النحو املنصوص عليه يف إطار السالم واألمـن والتعـاون ويف القـرار     رقابية
، ومناشـــدة مجيـــع الســـلطات الكونغوليـــة أن تكفـــل شـــفافية هـــذه  )٢٠١٣( ٢٠٩٨
  وفعاليتها  اآللية

ــة منظمــة األمــم     •   املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف   إعــادة تأكيــد دعــم جملــس األمــن لبعث
ــرار       ــذ الق ــي إحاطــة عــن تنفي ــة وتلق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ، )٢٠١٣( ٢٠٩٨مجهوري

ســيما عــن إعــادة تشــكيل البعثــة ونشــر لــواء التــدخل، وعــن تنفيــذ خريطــة طريــق   وال
املهام إىل فريق األمم املتحـدة القطـري، وتلقـي    جتمل تفاصيل نقل أكرب قدر ممكن من 

إحاطة عما يتهدد استقرار املنطقة من خطر منشؤه اجلماعات املسـلحة، ومـن ضـمنها    
ــة  ــة    ٢٣حركـ ــدا، والقـــوات الدميقراطيـ ــة لتحريـــر روانـ مـــارس، والقـــوات الدميقراطيـ

  املتحالفة واجليش الوطين لتحرير أوغندا
ــن       •   ــى آخــر املســتجدات ع ــوات     االطــالع عل ــني الق ــات العســكرية املشــتركة ب العملي

مـارس   ٢٣املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة وبعثـة األمـم املتحـدة ضـد حركـة        
وغريها من اجلماعـات املسـلحة، وطلـب معلومـات مسـتوفاة إضـافية عـن السـبل الـيت          

جلماعـات  تعتزم البعثة انتهاجها يف تنفيذ واليتها املتمثلـة يف القضـاء املـربم علـى مجيـع ا     
ــاً للقــرار   ــام جبهودهــا     )٢٠١٣( ٢٠٩٨املســلحة وفق ــة القي ــزام البعث ــة اعت بشــأن كيفي

ــادين نــزع ســالح املقــاتلني وتســرحيهم وإعــادهتم إىل أوطــاهنم وإعــادة      مســتقبال يف مي
رورة أن جتــري مجيــع العمليــات إدمــاجهم وإعــادة توطينــهم، والتأكيــد جمــدداً علــى ضــ

العسكرية وفقاً للقـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون         
الدويل لالجئني، واختاذ التدابري املناسبة حلماية املـدنيني، واسـتخالص العـرب الـيت ميكـن      

م أن يســتلهمها أعضــاء اجمللــس مــن جتربــة البعثــة يف مــا يتصــل بعمليــات حفــظ الســال   
  احلالية واملقبلة  

تكرار تأكيـد اسـتمرار انشـغال اجمللـس مبوضـوع محايـة املـدنيني، ومناقشـة تنفيـذ قـرار             •  
ــة   )٢٠١٣( ٢٠٩٨جملــس األمــن  ــاً، وتعزيــز ومحاي ، وتنــاول أوضــاع املشــردين داخلي

نســاين، ومعاجلــة قضــايا العنــف اجلنســي ومحايــة  حقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإل
األطفال، بعدة وسائل منها تنفيذ خطة العمل املتعلقة باألطفال يف الرتاع املسلح، الـيت  

    ٢٠١٢وقعتها مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام 
كفالــة املشــاركة الكاملــة للمــرأة يف عمليــات فــض الــرتاع وإحــالل الســالم، وتكــرار     •  

رافه بالتداخل بـني فعاليـة محايـة املـدنيني وخفـض خطـر اجلماعـات املسـلحة         تأكيد اعت
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والقضاء عليه واإلصالح الشـامل لقطـاع األمـن، وال سـيما يف مـا يتعلـق بفـرز اجلنـود         
  الذين جرى دجمهم يف القوات املسلحة الكونغولية والتحري عنهم

سـيما يف اجلـزء الشـرقي     التذكري باألمهية القصوى ملكافحة اإلفالت مـن العقـاب، وال    •  
  من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبحاكمة مرتكيب اجلرائم والفظائع

  
  عناصر إضافية تتعلق برواندا    
  بقيادة الواليات املتحدة األمريكية    

مناقشة الشواغل الرواندية يف املنطقة، مبا يف ذلـك مسـألة القـوات الدميقراطيـة لتحريـر        •  
ا يف ظل احترام سيادة مجيـع دول منطقـة الـبحريات الكـربى     رواندا، وسبل التصدي هل

  وسالمتها اإلقليمية
تكرار تأكيد دعم تنفيذ االلتزامات املقطوعـة مبوجـب إطـار السـالم واألمـن والتعـاون         •  

جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة، ودعــوة مجيــع األطــراف املوقعِّــة إىل الوفــاء    
  بالتزاماهتا بنية صادقة

حبث حمنة الجئـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الـذين اضـطرهتم اجلماعـات املسـلحة           •  
  إىل الفرار

تكرار التأكيد على ضرورة مسامهة مجيـع األطـراف يف حتقيـق اسـتقرار اجلـزء الشـرقي         •  
مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وتشــجيع الســلطات الروانديــة والكونغوليــة علــى  

ــاون  ــبحريات      العمــل ســوياً، بالتع ــة ال ــام إىل منطق مــع املبعــوث الشخصــي لألمــني الع
الكربى ومع البعثة، من أجل القضاء املـربم علـى خطـر اجلماعـات املسـلحة يف املنطقـة       
ونزع سالحها وتسريح عناصرها ووقف مصـادر الـدعم الـيت تسـتفيد منـها وذلـك يف       

والتـذكري بأمهيـة    إطار هنج متعدد األبعاد ينسـجم مـع إطـار السـالم واألمـن والتعـاون،      
التنفيـــذ الكامـــل لقـــرارات جملـــس األمـــن ذات الصـــلة هبـــذا األمـــر كوســـيلة لتحقيـــق  

  الوضع  استقرار
حبث سبل تعزيز الدينامية اإلقليميـة بطـرق منـها حتقيـق فوائـد السـالم والعمـل، حيثمـا           •  

  لزم األمر، على إقامة مشاريع اقتصادية تكون موضع اهتمام مشترك
ومـة روانـدا بشـأن طرائـق العمـل املشـترك بينـها وبـني األمـم املتحـدة           التباحث مع حك  •  

 ٢٣وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة مــن أجــل التعجيــل مبعاجلــة وضــع مقــاتلي حركــة   
، ومــن ضــمنهم ٢٠١٣مــارس الســابقني احملتجــزين يف شــرق روانــدا منــذ آذار/مــارس 

ــى حنــ       ــة تســرحيهم عل ــذين حــدد جملــس األمــن أمســاءهم، وكفال ــم األشــخاص ال و دائ
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والتعامــل معهــم وفــق أحكــام القــانون الــدويل ذات الصــلة باملوضــوع، مــع االهتمــام     
  خاصة باألطفال والنساء املوجودين بني ظهرانيهم

  
  عناصر إضافية تتعلق بأوغندا    
  يرلندا الشماليةأبقيادة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

 يف ما بني بلـدان املنطقـة وتشـجيعها     تكرار تأكيد دعم جملس األمن لتحسني العالقات
ــة ا    ــادين، ومناقشـ ــع امليـ ــاون يف مجيـ ــدعيم التعـ ــى تـ ــة يف  علـ ــة املبذولـ ــود اإلقليميـ جلهـ

  الصدد  هذا
     مناقشة الشواغل األوغندية يف املنطقة، مبا يف ذلك ما يتعلق منـها بـالقوات الدميقراطيـة

الـبحريات الكـربى    املتحالفة وسبل معاجلتها يف ظـل احتـرام سـيادة مجيـع دول منطقـة     
  وسالمتها اإلقليمية

    تأكيد دعم جملس األمن لإلجراءات املتخذة ضد اجلماعات املسلحة يف املنقطـة، ومـن
  بينها جيش الرب للمقاومة

  
  االحتاد األفريقي  -باء   

  بقيادة أذربيجان ورواندا    
طريـق تبـادل    تعزيز الشراكة وحتسني التعاون بني االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة عـن    •  

اآلراء بشأن القضايا اليت تكون موضع اهتمام مشـترك بـني جملـس األمـن التـابع لألمـم       
  )٢٠١٢( ٢٠٣٣املتحدة وجملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، وفقاً للقرار 

اد األفريقـــــي ملنـــــع نشـــــوب يـــــات االحتـــــتبـــــادل اآلراء وحبـــــث طرائـــــق تعزيـــــز آل  •  
  وتدعيمها  الرتاعات

تبادل اآلراء بشأن األوضاع اليت تكون موضع اهتمام مشترك بني جملـس األمـن التـابع      •  
  لألمم املتحدة وجملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، وهي:

  الوضع يف منطقة البحريات الكربى  -  
  دانالوضع يف السودان وجنوب السو  -  
  الوضع يف الصومال  -  
  الوضع يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -  
  الوضع يف منطقة الساحل  -  
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 املرفق الثاين

التقرير بشأن االجتماع االستشاري املشترك السنوي السابع بـني جملـس       
ــابع       ــن التــ ــس األمــ ــي وجملــ ــاد األفريقــ ــابع لالحتــ ــن التــ ــالم واألمــ الســ

  املتحدة    لألمم
  ٢٠١٣األول/أكتوبر  تشرين ٨أديس أبابا،     

  
  مقدمة  -ألف   

يعقد جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي وأعضـاء جملـس األمـن التـابع لألمـم        - ١
. ويف السـنوات الوتريـة،   ٢٠٠٧املتحدة اجتماعاً استشارياً مشتركاً سنوياً كـل سـنة منـذ عـام     

يف أديـس أبابـا، إثيوبيـا؛ ويف    انعقدت اجتماعات استشـارية مشـتركة يف مقـر االحتـاد األفريقـي      
الســـنوات الزوجيـــة، انعقـــدت هـــذه االجتماعـــات يف مقـــر األمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك. ويف 

تشرين األول/أكتوبر، عقد االجتماع االستشـاري املشـترك السـابع يف أديـس أبابـا. وتـرأس        ٨
ورئــيس االجتمــاع كــل مــن أغشــني مهــدييف، املمثــل الــدائم ألذربيجــان لــدى األمــم املتحــدة 

، وممثل غينيـا االسـتوائية، رئـيس جملـس السـالم      ٢٠١٣جملس األمن لشهر تشرين األول/أكتوبر
  واألمن التابع لالحتاد األفريقي لشهر تشرين األول/أكتوبر بالنيابة.

  
  أهداف االجتماع  - باء  

يتمثل اهلدف العام لالجتماع التشاوري السـنوي املشـترك بـني جملـس السـالم واألمـن         - ٢
ابع لالحتاد األفريقي وجملس األمن التابع لألمـم املتحـدة يف تعزيـز الشـراكة وحتسـني التعـاون       الت

بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة مــن خــالل تبــادل اآلراء بشــأن املســائل ذات االهتمــام     
  للمجلسني يف ما يتصل بصون السالم واألمن الدوليني، وال سيما يف أفريقيا.

ــام  وكــان اهلــدف احملــ    - ٣ ــادل اجمللســان اخلــربات،    ٢٠١٣دد لالجتمــاع يف ع هــو أن يتب
ويتوصال إىل السبل الكفيلة بتحقيق االنسجام يف تدخالهتما يف حـاالت نـزاع حمـددة، مبـا فيهـا      
ــة يف          ــوب الســودان، واحلال ــني الســودان وجن ــة ب ــبحريات الكــربى، واحلال ــة ال ــة يف منطق احلال

  الوسطى، واحلالة يف منطقة الساحل. الصومال، واحلالة يف مجهورية أفريقيا
  

  شكل االجتماع واملناقشات اليت جترى بشأن بنود جدول األعمال  -جيم   
اختــارت كــل منظمــة دولــة رئيســية مــن الــدول األعضــاء، حيــث عــرض ممثلــها كــل       - ٤

ــى         ــة األخــرى، وذلــك عل ــة عضــو يف اهليئ ــل دول ــى العــرض املقــدم مــن ممث موضــوع أو رّد عل
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نيــت فرنســا وغامبيــا باحلالــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى؛ وُعنيــت الواليــات  التــايل: ُع النحــو
املتحدة األمريكية وليسوتو باحلالة بني السودان وجنـوب السـودان؛ وُعنيـت نيجرييـا واململكـة      

يرلنــدا الشــمالية باحلالــة يف الصــومال؛ وُعنيــت موزامبيــق وفرنســا وأ املتحــدة لربيطانيــا العظمــى
ية أفريقيا الوسطى؛ وُعين املغرب وأوغندا باحلالة يف منطقة السـاحل؛ وُعنيـت   باحلالة يف مجهور

  اجلزائر ورواندا مبوضوع تعزيز الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة.
لســـني متوافقــة مـــن حيــث املبـــدأ   وعمومــاً، كانــت العـــروض املقدَّمــة مـــن ممثلــي اجمل      - ٥
  ه.يتعلق باملواضيع املذكورة أعال  ما  يف
ففي مـا يتعلـق مبنطقـة الـبحريات الكـربى، اتفقـت فرنسـا وغامبيـا علـى أن إجيـاد حـل              - ٦

دائــم للقضــايا يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال ميكــن أن يتحقــق إال مــن خــالل حــوار          
سياسي. ودعتا أطراف إطار السالم واألمن والتعاون جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واملنطقـة     

  عمل من أجل تنفيذ اإلطار على حنو فعال.إىل مواصلة ال
ويف ما يتصل بالعالقات بني السودان وجنوب السـودان، محـل البيـان الـذي أدلـت بـه         - ٧

الواليات املتحدة وليسوتو رسائل مماثلة. وساد شعور بالتفاؤل بـالنظر إىل الزيـارة الـيت قـام هبـا      
فـاق املـربم بـني الـرئيس سـلفاكري      مؤخراً رئـيس جنـوب السـودان سـلفاكري إىل اخلرطـوم، واالت     

ورئيس السودان عمر البشري، وال سيما بشأن تنفيـذ اتفـاق الترتيبـات اإلداريـة واألمنيـة املؤقتـة       
ملنطقة أبيي. ويف هذا الصدد، ساندت مجيع الوفود مقترح فريق التنفيـذ الرفيـع املسـتوى التـابع     

  طقة أبيي.لالحتاد األفريقي الداعي إىل تسوية الوضع النهائي ملن
ويف ما يتصل بالصومال، أقر مقدِّما العرض (نيجرييا واململكة املتحدة) بالتقـدم احلـذر     - ٨

احملرز يف الصومال، وأشادا بدور بعثة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال، ورحبـا باالتفـاق اجلديـد       
 ذلـــك بشــأن الصــومال. وأعربــا عــن تقــديرمها جلهــود التعــاون الــيت تبــذهلا اهليئتــان، مبــا يف           

االستعراض املشترك الذي أجنزتـه البعثـة مـؤخراً، وأعربـا عـن تطلعهمـا إىل نتـائج االسـتعراض.         
وشكرت اململكة املتحدة قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال علـى مـا أبدتـه مـن شـجاعة      
وتضــحية، وأشــارت إىل أنــه بفضــل جهودهــا هنــاك اآلن أمــل يف مســتقبل الصــومال. ونوهــت 

تحدة بالتقدم الذي أحرز يف الصومال، لكنها قالت إن هناك ثـالث أولويـات حمـددة    اململكة امل
من أجل تعزيز املكاسب اليت حتققت، وهي كما يلي: (أ) حتسني احلالة األمنية وقـدرة القـوات   
الصومالية على كفالة األمن؛ (ب) ودعم حكومة الصومال االحتادية، مبا يف ذلـك يف مـا تبذلـه    

املصاحلة الوطنية ويف تنسيق الدعم؛ (ج) وتعزيز العالقة القائمـة بـني األمـم     من جهود من أجل
  املتحدة واالحتاد األفريقي من أجل جتنب تضارب األولويات.
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ويف ما يتصل جبمهورية أفريقيا الوسطى، أشار مقدِّما العرض (فرنسـا وموزامبيـق) إىل     - ٩
ا للدور الذي تؤديه املنظمات اإلقليمية، مبـا يف  احلالة غري املستقرة يف البلد، وأعربا عن تقديرمه

ذلك االحتاد األفريقي، يف استعادة السالم، مبا يف ذلك إنشاء بعثة الدعم الدولية بقيـادة أفريقيـة   
ــا ســتعرض عمــا قريــب        ــؤخراً. وأبلغــت فرنســا األعضــاء بأهن ــا الوســطى م ــة أفريقي يف مجهوري

جملــس األمــن، ممــا ســيوفر الــدعم املقــدم  مشــروع قــرار بشــأن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى
  البعثة.  إىل
ويف مــا يتصــل باحلالــة يف منطقــة الســاحل، رحــب مقــدِّما العــرض (املغــرب وأوغنــدا)    - ١٠

باستعادة احليـاة الطبيعيـة يف مـايل. وطلبـت أوغنـدا االهتمـام والـدعم مـن جملـس األمـن لعمليـة            
يـذها والراميـة إىل تعزيـز التعـاون يف جمـال      نواكشوط، وهي مبادرة االحتاد األفريقي اجلاري تنف

األمن وتفعيل منظومة السلم واألمن األفريقية يف منطقة الساحل والصحراء. ورحبت كـل مـن   
  أوغندا واملغرب باستراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل.

وافقـت روانـدا    ويف ما يتعلـق بتعزيـز الشـراكة بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة،          - ١١
واجلزائر من حيث املبدأ علـى أن كـال مـن جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة وجملـس السـالم           
واألمن التابع لالحتاد األفريقي هلما مصلحة مباشرة يف إقامة شراكة متينـة وفعالـة. وأكـد مجيـع     

سـالم واألمـن يف   املتكلمني على أمهية العالقـة الـيت تـربط بـني اجمللسـني يف معاجلـة احتياجـات ال       
أفريقيا. وسلط املتكلمون الضوء على أوجه التقـدم احملـرز يف هـذه العالقـة، مبـا يف ذلـك فوائـد        
ــت اقتراحــات         ــا. ومشل ــي تعزيزه ــة ينبغ ــك أن العالق ــع ذل ــة، والحظــوا م االجتماعــات املنتظم

شـتركة؛  حتسينها ما يلي: زيـادة عـدد االجتماعـات املشـتركة، مبـا يف ذلـك البعثـات امليدانيـة امل        
ــو املنظمــة األخــرى؛        ــو وممثل ــيت يقــدمها لكــل جملــس مبعوث ــة املنتظمــة ال واإلحاطــات اإلعالمي
وحتسني توقيِت قرارات جملـس السـالم واألمـن لكـي يتسـىن جمللـس األمـن أخـذها يف االعتبـار؛          
 وحتسني الطرائق اليت تستطيع هبا األمم املتحدة دعم االحتـاد األفريقـي وعملياتـه لـدعم السـالم.     
واعُتربت منطقة البحريات الكربى والسودان وجنـوب السـودان والصـومال ومجهوريـة أفريقيـا      
الوسطى ومنطقـة السـاحل أمثلـة قويـة علـى اجملـاالت الـيت عمـل فيهـا اجمللسـان معـاً. وذُكـر أن             
ضــرورة صــوغ رؤيــة مشــتركة وتنســيق األولويــات املتضــاربة تكتســي أمهيتــهما، كمــا ذُكــرت 

مزيــد مــن التكامــل التــام بــني جهــود التنميــة االقتصــادية ملعاجلــة قضــايا          احلاجــة إىل حتقيــق  
  واألمن.  السالم
ــادئ الــيت ينبغــي أن تســتند إليهــا الشــراكة بــني األمــم املتحــدة        - ١٢ ــر املب واقترحــت اجلزائ

واالحتاد األفريقي، وهي احترام تويل أفريقيا زمام أمورهـا وحتديـد أولوياهتـا؛ والتحلـي باملرونـة      
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كار عند تطبيق مبدأ التبعية؛ واالحترام املتبادل ملبادئ امليزة النسبية والتقيـد هبـا؛ وتقسـيم    واالبت
  العمل استناداً إىل مبدأ التكامل.

وبعد انتهاء العروض، فُتح الباب كي يديل األعضاء اآلخرون بتعليقاهتم. وطلـب ممثـل     - ١٣
لـس السـالم واألمـن التـابع لالحتـاد      أوغندا من جملس األمـن االسـتماع إىل أفريقيـا؛ وقـال إن جم    

األفريقي موجود على أرض الواقع، وإن جملس األمن التابع لألمم املتحـدة مل حيـل أي مشـاكل    
، “خـرباء يف بعثـات سـريعة   ”يف أفريقيا مبفرده. واقترح بدال من أن يقوم جملس األمن بإرسـال  
حـت نيجرييـا ضـرورة إجـراء     أن يشجع على إجراء عمليات حتقق مشـتركة بـني اهليئـتني. واقتر   

زيـارات ميدانيــة تعاونيــة بــني اجمللســني، وأكــدت أنـه لــو أصــغت اهليئتــان باهتمــام إىل بعضــهما   
  البعض، الختفت األصوات النشاز.

وأعــرب ممثــل أســتراليا عــن اتفاقــه مــع احلاجــة إىل إقامــة شــراكات قويــة بــني اهليئــتني.    - ١٤
سيسـاعد علـى الشـراكة االسـتراتيجية مـن أجـل       ووجود احتاد أفريقي قوي وأمم متحـدة قويـة   

الســالم. ودعــا أيضــاً إىل حتســني تنســيق التوصــيات. ورداً علــى النــداء املوجــه مــن أوغنــدا إىل   
جملس األمن لالستماع إىل أفريقيا، قال ممثل اململكـة املتحـدة إن هنـاك حاجـة حقـاً لالسـتماع       

قت مبكر. وأشـار إىل حـاالت تـأخر فيهـا     إىل أفريقيا، ولكن االستماع يستلزم صوتاً يأيت يف و
االحتـــاد األفريقـــي يف اختـــاذ قـــرار، مثلمـــا حـــدث يف حـــاليت ليبيـــا وكـــوت ديفـــوار. وقـــال إن 
األصوات عندما تتباين يف املنطقة واملنطقة دون اإلقليمية، كمـا هـو يف هـذين املثـالني، سـيتعني      

  على جملس األمن اختيار اجلهة اليت سيستمع إليها.
ــو الواليــات املتحــدة       ويف  - ١٥ ــبحريات الكــربى، كــرر ممثل معــرض التعليــق علــى منطقــة ال

تفـاق اإلطـاري يف معاجلـة األسـباب     الومجهوريـة كوريـا مـن جديـد أمهيـة ا     وتوغو واألرجنـتني  
اجلذريـــة للـــرتاع، وشـــددوا علـــى أمهيـــة التنميـــة االقتصـــادية. وصـــرح ممثـــل أوغنـــدا بضـــرورة 

مـارس والقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا،       ٢٣حركـة   يقتصر تركيز لـواء التـدخل علـى    أال
ولكــن أيضــاً علــى القــوى الدميقراطيــة املتحالفــة. وذكــر ممثــل أوغنــدا أنــه يلــزم إعــادة النظــر يف  
آليات التحقق حبيث تعتمـد بدرجـة أقـل علـى إرسـال أفرقـة اخلـرباء. وكـررت ممثلـة الواليـات           

ــرزت    ــة املســاءلة، وأب ــد علــى أمهي ــة تســوية    املتحــدة التأكي ضــرورة أن يســهم اإلطــار يف عملي
  املنازعات يف ما بني بلدان املنطقة.

  
  نتائج االجتماع  -دال   

  .S/2013/611اعتمد االجتماع البيان الذي جرى تعميمه بوصفه مرفقاً للوثيقة   - ١٦
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  يقي اللقاء برئيسة مفوضية االحتاد األفر    
عقـدت الــدكتورة نكوسـازانا دالمــيين زومـا، رئيســة مفوضـية االحتــاد األفريقـي، لقــاء        - ١٧

لبحث العالقة بني احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة والقـارة األفريقيـة، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى           
ة قضايا القادة الكينيني املعروضة على احملكمـة. وأقـر مجيـع املـتكلمني باجلـدل الـدائر يف احملكمـ       

  بشأن القارة األفريقية. وأفاد معظمهم بأن احلوار قد تأخر كثرياً.
  

  اللقاء برئيس وزراء إثيوبيا    
ــا ورئــيس االحتــاد األفريقــي،       - ١٨ ــام ديســالني، رئــيس وزراء إثيوبي كــان اللقــاء هبيلــي ماري

مشـاركاً   الربنامج األخري لبعثة جملس األمن إىل أفريقيا. وقد أوضح ممثل رواندا، بوصفه رئيسـاً 
للجزء املتعلق بأديس أبابا، أن اجمللس قد طلب اللقاء به ألن اجمللـس يسـلم دائمـاً بقيـادة إثيوبيـا      
يف عمليـــة التكامـــل يف أفريقيـــا، ويف إحـــالل الســـالم واألمـــن يف القـــارة، ويف تنميـــة البلـــدان   

يقيـا، واصـفاً كـل    األفريقية. وأضاف قائال إن اجمللس قد أوفد بعثة مكثفة ومثمرة للغاية إىل أفر
  مرحلة من مراحل الرحلة.

وحتدث رئيس الوزراء قائال إن الرتاع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لـيس مشـكلة        - ١٩
أمنية ولكنها مشكلة سياسية. ومضـى يقـول إن هـذا الـرتاع مسـألة داخليـة ولكـن يـتعني علـى          

الشـكر إىل جملـس األمـن لـدعم      بلدان املنطقة أداء دور لإلسهام يف التوصل إىل حل هلا. ووجه
حمادثات كمباال، وأضاف قائال إنه من املهـم تقـدمي الـدعم إىل إطـار السـالم واألمـن والتعـاون        

  بغية إحالل سالم دائم يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية.
بع وعلــق رئــيس الــوزراء أيضــاً علــى مواضــيع التعــاون بــني جملــس الســالم واألمــن التــا   - ٢٠

لالحتاد األفريقي وجملس األمن التابع لألمم املتحدة، والسودان وجنوب السودان، والصـومال،  
ــا الوســطى، ومــايل   ــة أفريقي ــزام    . ومجهوري ــوزراء إىل االلت ــي، دعــا رئــيس ال ــة يف أبي وعــن احلال

السياسي من جانب حكـوميت السـودان وجنـوب السـودان بغيـة إجـراء اسـتفتاء بشـأن الوضـع          
وعلى الرغم من أنـه ال يشـجع علـى اختـاذ مجهوريـة جنـوب السـودان        . تلك املنطقةالنهائي يف 

أي قرار من جانب واحد بـإجراء االسـتفتاء، مفضِّـال اختـاذ قـرار بتوافـق اآلراء، فقـد ذكـر أنـه          
  .ينبغي حتديد مهلة زمنية إلجراء االستفتاء

  
  


