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االسـتقرار يف  تقرير األمني العام عن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق        

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
  

  مقدمة  -  أوال 
. وهـو  )٢٠١٤( ٢١٤٧من قرار جملس األمـن   ٣٩ُيقدَّم هذا التقرير عمال بالفقرة   - ١

تقريــري يغطــي التطــورات الرئيســية الــيت اســتجدت يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة منــذ  
ــؤرخ  ــارس  ٥املــ ــذ    S/2014/157( ٢٠١٤آذار/مــ ــة بتنفيــ ــور املتعلقــ ــك األمــ ــا يف ذلــ )، مبــ

االلتزامات الوطنية مبوجب إطـار السـالم واألمـن والتعـاون جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        
واملنطقة، والتقدم الذي أحرزته بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة       

قراطية يف االضطالع بواليتها. كما يتضمن آخـر املسـتجدات املتعلقـة بإعـادة     الكونغو الدمي
  تشكيل البعثة ونقل املهام إىل فريق األمم املتحدة القطري.

    
  التطورات الرئيسية  -  ثانيا 

  التطورات السياسية   
األطـراف  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ساد البيئة السياسية بشـكل متزايـد نقـاش بـني       - ٢

سيما يف أعقاب نشر اللجنة االنتخابية الوطنية  الفاعلة الرئيسية بشأن سري العملية االنتخابية، وال
املستقلة جدوال زمنيا جزئيا لالنتخابات، حيدد اإلطار الزمين لتنظـيم االنتخابـات احملليـة (اجملـالس     

. واسـتمر  ٢٠١٥ن األول/أكتوبر البلدية واحلضرية واحمللية) يف الفترة من حزيران/يونيه إىل تشري
أيضا تنفيذ االلتزامـات األخـرى الناشـئة عـن إطـار السـالم واألمـن والتعـاون جلمهوريـة الكونغـو           

  حلوار الوطين، ولو بوترية بطيئة.الدميقراطية واملنطقة، وكذلك ا
 آذار/مارس، نوقشت يف اجتماع لألغلبية الرئاسية، ُعقد يف كينغاكـايت برئاسـة   ٢٠ويف   - ٣

يسـمح بـإجراء انتخابـات املقاطعـات      الرئيس كابيال، إمكانيـة تعـديل بعـض أحكـام الدسـتور مبـا      
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املباشر، وذلك من أجل انتخاب نواب املقاطعات واحلكام ونواهبم وأعضـاء جملـس    باالقتراع غري
  الشيوخ الوطين.

لننقـذ مجهوريـة الكونغـو    ’’نيسان/أبريل، اختتم ائتالف املعارضة املعروف باسـم   ٣ويف   - ٤
ــة ــام يف كينشاســا، وحــث فيهــا الســكان      ‘‘ الدميقراطي حلقــة عمــل عقــدها علــى مــدى أربعــة أي

ــالة يف       ــذه الرسـ ــدى هـ ــتور. وردد صـ ــديل الدسـ ــاوالت لتعـ ــة أي حمـ ــى مقاومـ ــوليني علـ الكونغـ
عديـــد مـــن اجلهـــات الفاعلـــة يف اجملتمـــع املـــدين، يعـــرف      نيســـان/أبريل ائـــتالف يضـــم ال   ١٠

  ‘‘.العمل من أجل انتخابات شفافة وسلمية’’باسم 
نيسان/أبريل، عقد حزب الشعب لإلعمـار والدميقراطيـة، يف مبانـداكا مبقاطعـة      ١١ويف   - ٥

إكواتــور، مــؤمترا ملــدة يــومني نوقشــت فيــه إعــادة هيكلــة األجهــزة الداخليــة للحــزب قبــل موعــد 
نيســان/أبريل، أكــد املكتــب السياســي لألغلبيــة الرئاســية، يف  ٢٥نتخابـات احملليــة املقبلــة. ويف  اال

اجتماع ترأسه أمينه العام أوبني ميناكو، عزم االئتالف احلاكم إجراء استفتاء بشأن تنقـيح بعـض   
  غري مباشرة على مستوى املقاطعات.مواد الدستور، هبدف االنتقال إىل انتخابات 

أيار/مايو، اجتمع الرئيس كابيال جبميع السفراء املعتمدين يف كينشاسا ومبمثلي  ٣١ويف   - ٦
اخلاص. وأكد هلم التزامـه بتنفيـذ مجيـع القـرارات املنبثقـة مـن احلـوار الـوطين، مبـا يف ذلـك تنفيـذ            

  قانون العفو العام.
ــة، يف      - ٧ ــة الوطني ــة مشــ  ٨وعلــى الصــعيد التشــريعي، رفضــت اجلمعي اريع أيار/مــايو، ثالث

قــوانني قدمتــها وزارة العــدل وحقــوق اإلنســان بســبب عــدم امتثاهلــا ألحكــام الدســتور. ومشلــت 
ــانون املــؤرخ     ــوانني املرفوضــة تعــديال مقترحــا للق ــق  ٢٠١٣نيســان/أبريل  ١١مشــاريع الق املتعل

بالسلطة القضائية، يهدف إىل إنشاء دوائر متخصصة (خمتلطـة) للبـت يف القضـايا املتصـلة جبـرائم      
بــادة اجلماعيــة واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية وجــرائم احلــرب الــيت يرتكبــها املــدنيون.           اإل
املشروعان اآلخران فيتمثالن يف مشروع قانون يقضي بتعديل القـانون املـنظم لقـانون العدالـة      أما

العسكرية ومشروع قانون بشأن إفصاح الرئيس واملسؤولني احلكـوميني عـن ممتلكـاهتم. وسـيعاد     
املشروعني األولني يف مرحلة الحقـة، يف حـني أن مشـروع القـانون املتعلـق باإلفصـاح عـن         تقدمي
  متلكات قد حيول إىل إجراء إداري.امل
نيسان/أبريل، نشـرت وزارة العـدل سلسـلة مـن املراسـيم منحـت العفـو         ١٨و  ١٤ويف   - ٨
بونـدو ديـا    آذار/مـارس، وأعضـاء مـن حـركيت     ٢٣فردا، منهم عناصر سابقة يف حركـة   ٢٧١ لـ

ــت، يف        ــة قامـ ــأن احلكومـ ــال بـ ــية. ويقـ ــة رئيسـ ــيات معارِضـ ــا وشخصـ ــا كاتانغـ ــو وبكاتـ كونغـ
مستفيدين من العفو، من بينهم عناصر سـابقة   ١٠٩حزيران/يونيه، بإصدار قائمة ثالثة تضم  ١٠
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آذار/مــارس، واحتــاد الــوطنيني الكونغــوليني، ورايــا موتومبــوكي، ومــاي مــاي         ٢٣يف حركــة 
  تا كاتانغا.مورغان، وبكا

  
مبوجــب االتفــاق اإلطــاري للســالم واألمــن   التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االلتزامــات الوطنيــة     

  والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة
نيســان/أبريل، اجتماعــا بشــأن تنفيــذ   ٣٠يف كينشاســا، استضــاف وزيــر التخطــيط، يف   - ٩

والربنــامج االســتراتيجي الــوطين. وأتــاح هــذا االجتمــاع فرصــة للتأكيــد علــى   االتفــاق اإلطــاري
احلاجــة إىل أن تقــوم اجلهــات املاحنــة ورؤســاء األفرقــة املواضــيعية وكبــار وزراء احلكومــة بــدعم    

  اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتنفيذ التزاماهتا الوطنية.
بدعم من بعثة األمم املتحدة وفريق األمم أيار/مايو، قامت آلية الرقابة الوطنية،  ١٠ويف   - ١٠

املتحدة القطري واجملتمع املدين وأعضاء فريق التنسيق بني املاحنني والشركاء، بتنظيم حلقـة عمـل   
مدهتا مخسة أيام لوضع مصفوفة معايري مرجعية ومؤشـرات لاللتزامـات الوطنيـة السـتة. وسـبقت      

توى املقاطعــات مــن أجــل تعزيــز امللكيــة  توعيــة ُعقــدت يف كينشاســا وعلــى مســ  احللقــةَ دوراُت
  الوطنية للعملية.

  
  إصالح قطاع األمن    

ــغ       - ١١ مــا زال التقــدم احملــرز يف إصــالح اجلــيش حمــدودا. ويف نيســان/أبريل وأيار/مــايو، أبل
الرئيس كابيال ممثلي اخلاص بأن احلكومة الكونغولية لن تطلب املساعدة الدولية إلصـالح قطـاع   

الكتائــب الــيت حــددهتا القــوات املســلحة الكونغوليــة لتشــكيل نــواة قــوة الــرد  اجلــيش والــدفاع. و
الســـريع مل ُتنقـــل مـــن منطقـــة عملياهتـــا يف كيفـــو الشـــمالية إىل مركـــز التـــدريب التكتيكـــي يف   

تشارك القـوات املسـلحة الكونغوليـة يف اجتماعـات التنسـيق الـيت ترأسـها البعثـة          كيسانغاين. ومل
سـريع إىل األمـام، سـواء مـن حيـث املفهـوم أو املمارسـة. وعـالوة علـى          هبدف الدفع بقوة الرد ال

ضـابط برتبـة فريـق أول يف     ٢٠٠زال من املنتظر أن يقوم الرئيس كابيال بتعـيني حـوايل    ذلك، ما
  مواقع قيادية رئيسية، مبا يشمل األكادمييات العسكرية ومراكز التدريب.

يتومبـا، رئـيس هيئـة األركـان العامـة للقـوات       نيسان/أبريل، قـام الفريـق األول إ   ١١ويف   - ١٢
املسلحة، بإنشاء جلنـة تقنيـة إلصـالح اجلـيش، مؤلفـة مـن خـرباء كونغـوليني، أنيطـت هبـا أساسـا            

زال مـن املنتظـر أن    مهمة الدفع قدما باإلصالحات وتعزيز التنسـيق مـع الشـركاء الـدوليني. ومـا     
  اللجنة التقنية وحتدد خطة عملها.جتتمع 
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املقابل، شهدت مشاريع إصـالح الشـرطة تقـدما جيـدا بقيـادة جلنـة متابعـة إصـالح         ويف   - ١٣
الشرطة اليت أُنشئت منذ زمن بعيد. غري أنه قد يكون من الضروري تأجيل تنفيذ اخلطة اخلمسية 

، ملـدة سـنة واحــدة   ٢٠١٣إلصـالح الشـرطة الوطنيـة الكونغوليـة، الـيت اعُتمـدت يف أواخـر عـام         
مببلـغ قـدره    ٢٠١٤رد املخصصة إلصالح الشرطة يف امليزانية الوطنيـة لعـام   بسبب النقص يف املوا

  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة. ١٧٣
  

  توطيد سلطة الدولة    
زاع ـأيار/مايو، ُمّدد برنامج إعادة االستقرار واإلعمار للمنـاطق اخلارجـة مـن النـ     ١٤يف   - ١٤

زاع ـالربنــامج مــن قبــل املنــاطق املتعافيــة مــن النــ  . ويف حــني مشــل هــذا٢٠١٧املســلح حــىت عــام 
املسلح، فقد ُحّول اآلن إىل برنامج وطين إلعـادة االسـتقرار واإلعمـار، خاضـع لسـلطة الـرئيس،       
قُّسم يف إطاره البلد إىل ست مناطق. وهتدف أنشطته إىل ما يلـي: إعـادة بسـط سـلطة الدولـة يف      

فيها؛ وتيسـري   اجلماعات املسلحة، وحتسني احلوكمةاملناطق اليت كانت ختضع يف السابق لسيطرة 
العودة الطوعية للمشردين داخليا والالجـئني وإعـادة إدمـاجهم، مبـا يتماشـى مـع القـانون الـدويل         
اإلنســاين والقــانون الــدويل لالجــئني؛ ومحايــة املــدنيني ومكافحــة العنــف اجلنســي؛ وربــط اخلطــة   

مــاج بإنعــاش اجملتمــع احمللــي؛ وتعزيــز اإلعمــار      زع الســالح والتســريح وإعــادة اإلد  ـالوطنيــة لنــ 
االقتصادي وتطوير اهلياكل األساسية؛ وتعزيز األنشطة الزراعيـة والكهربـة الريفيـة     - االجتماعي

ــدريب املهــين ومشــاريع       ــالغ الصــغر والت ــل الب هبــدف تشــجيع الصــناعات البالغــة الصــغر والتموي
على الصعيدين احمللي والوطين وعلى مسـتوى   التكامل اإلقليمي. وأُقيمت منشآت تابعة للربنامج

املقاطعات. ويف إطار اآللية الوطنية املؤلفة من ثالثـة مسـتويات، اخلاضـعة لسـلطة رئـيس الـوزراء       
  أيار/مايو. ١٦ووزير التخطيط، عّين منسق وطين وفريق خرباء يف 

رنـامج إصـالح   نيسان/أبريل، قام ممثلي اخلاص وحاكم كيفو اجلنوبية بإطالق ب ٢٥ويف   - ١٥
الطريق الرابطة بني شابوندا وبرهايل، وهو برنامج ينفذه مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع  

/برنامج ة الدوليـة لــدعم األمـن واالســتقرار  ومتولـه حكومـة اململكــة املتحـدة يف إطــار االسـتراتيجي    
زاع املســلح. وســتمكّن هــذه الطريــق مــن ـإعــادة االســتقرار واإلعمــار للمنــاطق اخلارجــة مــن النــ 

الوصول إىل مقاطعة كيفو اجلنوبية، مبا ييسر إعادة بسط سلطة الدولـة واسـتتباب األمـن وحتقيـق     
  التنمية يف شرق البلد.

 ٣٣٥ويف نيسان/أبريل، بدأت احلكومـة تنفيـذ دورة تدريبيـة مـدهتا ثالثـة أشـهر لفائـدة          - ١٦
قية، مبن فيهم أفراد مـن شـرطة املنـاجم والشـرطة اخلاصـة      ضابط شرطة من مجيع املقاطعات الشر

ــوبريو        ــو الشــمالية (ماسيســي وواليكــايل ول ــة. ويف كيف ــارة اجملتمعي ــرأة واخلف ــة الطفــل وامل حلماي
من الكتبة القضائيني (كتبـة قلـم احملكمـة والنيابـة العامـة) يف حمـاكم الصـلح         ٢١وبوتيمبو)، ُعّين 
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العدالة. وافُتتحت حمكمة الصـلح اجلديـدة يف ماسيسـي وسـجن     واحملاكم العسكرية لتعزيز قطاع 
  مانونو يف كاتانغا الشمالية يف حزيران/يونيه.

  
  الالمركزية    

عقب اعتماد خريطـة الطريـق لنقـل سـلطات معينـة مـن الصـعيد الـوطين إىل احلكومـات            - ١٧
زال  النطـاق. ومـا  ، شـرعت احلكومـة يف تنفيـذ محلـة توعيـة عامـة واسـعة        ٢٠١٣احمللية، يف عـام  

القــانون األساســي املتعلــق بترســيم احلــدود بــني املقاطعــات، ومشــروع القــانون الربنــاجمي املتعلــق  
بإنشاء مقاطعات جديدة قيد نظر اجلمعية الوطنية. وباإلضافة إىل ذلك، اعُتمد مشـروع القـانون   

عـات والكيانـات   األساسي املتعلق باخلدمات العامة علـى الصـعيد املركـزي وعلـى مسـتوى املقاط     
حزيران/يونيـــه. ويصـــبح التقـــدم احملـــرز يف العمليـــة االنتخابيـــة، مـــن حيـــث  ١٢الالمركزيـــة يف 

رز يف عمليـة حتقيـق   التخطيط لالنتخابات احمللية والبلدية املقبلة، أكثـر فـأكثر ارتباطـا بالتقـدم احملـ     
  الالمركزية.

  
  صالحات املاليةاإلصالحات اهليكلية للمؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك اإل    

عقدت احلكومة الكونغوليـة مـؤمترا وطنيـا ثانيـا بشـأن التعـدين يف غومـا، يف الفتـرة مـن            - ١٨
آذار/مارس، برئاسة رئـيس الـوزراء ماتاتـا بونيـو. وقـام املشـاركون يف هـذا املـؤمتر،          ٢٥إىل  ٢٤

 منطقـة  الذي حضره مسؤولون حكوميون كونغوليون كبار وممثلي اخلاص ومبعـوثيت اخلاصـة إىل  
البحريات الكربى وممثلني عن البنك الدويل واالحتاد األورويب ومصرف التنمية األفريقي، مبناقشة 

  سبل تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع.
 أيار/مـايو تقريـر   ١٦وفيما يتعلق باإلصـالحات اإلداريـة، اعتمـدت اجلمعيـة الوطنيـة يف        - ١٩

اللجنة السياسية واإلدارية والقضـائية الـذي يتضـمن إشـارة إىل القـانون األساسـي املتعلـق بتنظـيم         
احملاكم وأسلوب عملها وصالحياهتا. وسيفضـي اعتمـاد وإصـدار هـذا القـانون إىل إنشـاء جملـس        

  صفه أعلى حمكمة إدارية يف البلد.الدولة بو
 اإلصـالحات املاليـة، أوفـد صـندوق النقـد      ويف إطار اجلهـود الراميـة إىل املضـي قـدما يف      - ٢٠

الدويل أربع بعثات للمساعدة التقنية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك يف الفترة مـن  
أيار/مايو، من أجل وضع إطار ميزانية متوسط األجل. ويهدف هـذا اإلطـار إىل أن    ٢٧إىل  ١٤

تـزال هنـاك حتـديات     واحلكومـة املركزيـة. وال  تدرج، للمرة األوىل، ميزانية موحـدة للمقاطعـات   
  بشأن عملية إعداد امليزانية على مستوى املقاطعات.
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  املصاحلة والتسامح وإرساء الدميقراطية    
ظلت وترية تنفيذ اإلصالحات الرئيسية بطيئة، ويرجع ذلك أساسا إىل التـأخر يف تعـيني     - ٢١

ينفذ إال القليل من التوصيات ذات األولوية،  حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة. ونتيجة لذلك، مل
توصـية. وتباطـأت وتـرية النظـر يف مشـاريع القـوانني املعروضـة علـى الربملـان           ١٠٠البالغ عـددها  

متشيا مع نتائج احلوار الوطين. وكان الغرض من بعض هذه املشاريع استكمال املنظومة القضائية 
رد الطبيعية بسـبل منـها علـى وجـه اخلصـوص تنظـيم       وعملية حتقيق الالمركزية، ودعم محاية املوا

  أنشطة استغالل النفط.
  

  التطورات االنتخابية    
عقدت اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املسـتقلة اجتماعـات استشـارية ودورات تدريبيـة مـع           - ٢٢

نيسـان/أبريل،   ٢١أصحاب املصلحة الوطنيني لتعزيز مصداقية العملية االنتخابية وشفافيتها. ويف 
قامت اللجنة، بالتشاور مع احلكومة بوضع الصـيغة النهائيـة مليـزانيتني مقتـرحتني بشـكل منفصـل       
أُعدتا على أساس خريطيت طريق حمتملتني للدورة االنتخابية تتمـثالن يف إمكانيـة عقـد انتخابـات     

ن مباشرة أو غري مباشرة على مسـتوى املقاطعـات. وينتظـر الشـركاء الـدوليون حاليـا قـرار الربملـا        
أيار/مــايو، نشــرت اللجنــة  ٢٦يشــمل امليزانيــة واجلــدول الــزمين. ويف  بشــأن خيــاره املفضــل، مبــا

. ٢٠١٥االنتخابية اجلـدول الـزمين لالنتخابـات احملليـة املقـرر عقـدها يف النصـف الثـاين مـن عـام           
 وحيدد اجلدول الزمين موعد انتخاب أعضاء اجملالس البلدية وأعضـاء جمـالس القطاعـات واجملـالس    

؛ وانتخاب أعضاء اجملـالس احلضـرية   ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٤احمللية، باالقتراع العام املباشر، يف 
آب/أغسـطس   ٢٩وخمتاري القرى (بورغمستر) ورؤساء القطاعات، بـاالقتراع غـري املباشـر، يف    

ــوبر  ١٥؛ وانتخــاب العمــد ونــواهبم، بــاالقتراع غــري املباشــر، يف   ٢٠١٥عــام  تشــرين األول/أكت
وأعربت املعارضة عن قلقها إزاء ترتيب هذه االنتخابات، وطلبت إىل اللجنة االنتخابية  .٢٠١٥

  أن تنشر جدوال زمنيا شامال يتضمن االنتخابات التشريعية والرئاسية.
حزيران/يونيه، دشنت اللجنة االنتخابية املرحلة التنفيذية بتحديد مراكز االقتراع  ٦ويف   - ٢٣

لتحديث سجالت الناخبني يف خمتلف أحناء البلد. وبعد تلقي طلب رمسـي  وإجراء عملية حمدودة 
  من اللجنة، قدمت البعثة دعما لوجستيا يف هذا اجملال، مستخدمة يف ذلك أصوهلا اجلوية والربية.

  
  احلالة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية    

سـيما يف   يف الشـرق، ال  ظلت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا تشـكل هتديـدا كـبريا     - ٢٤
مشال روتشورو وجنوب لوبريو وبعض أجزاء إقليم واليكايل يف كيفـو الشـمالية وإقلـيم موينغـا     

نيســان/أبريل، ســجلت عــدة اشــتباكات بــني القــوات الدميقراطيــة   ١٨يف كيفــو اجلنوبيــة. ويف 
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 منتـزه فريونغـا   لتحرير رواندا والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، مبـا يف ذلـك يف  
الوطين، قتل خالهلا ثالثة جنود. ويف أواخر نيسـان/أبريل، نفـذت القـوات املسـلحة جلمهوريـة      
الكونغـو الدميقراطيـة عمليــات هجوميـة ضــد القـوات الدميقراطيــة لتحريـر روانــدا، قتـل خالهلــا       

قرابـة  كاسـونغو،   “الكولونيـل ”زعيم فصيل تابع للقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، يـدعى      
زالـت مالبسـات مصـرعه غـري واضـحة. ويف إقلـيم لـوبريو         نيسـان/أبريل. ومـا   ٢٦-٢٥الفترة 

مــاي  -اجلنوبيــة، قامــت القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا بتعزيــز حتالفهــا مــع مجاعــة مــاي   
الفونتني نتيجة لتجدد العدوان من قبل مجاعة ندوما للدفاع عن الكونغو، املعروفة أيضـا باسـم   

  ماي شيكا.   -ماي 
نيسان/أبريل، نشرت القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا/قوات أباشـونغوزي     ١٨ويف   - ٢٥

ــو        ــوب األفريقــي يف كيف ــة للجن ــا االستســالم للجماعــة اإلمنائي ــه عزمه ــا أعلنــت في ــة بيان املقاتل
 أيار/مايو، مقابل الدخول يف مفاوضات وحـوار بـني الفصـائل    ٣٠الشمالية وكيفو اجلنوبية يف 

الرواندية. ونتيجة لذلك، وضـعت البعثـة خططـا السـتيعاب تـدفق حمتمـل مـن عناصـر القـوات          
  الدميقراطية لتحرير رواندا ومعاليها.  

مـن املقـاتلني النشـطني يف صـفوف القـوات الدميقراطيـة        ١٠٢أيار/مايو، قـام   ٣٠ويف   - ٢٦
وعـا يف كـاتيكو بكيفـو    لتحرير رواندا، حبضور البعثة وممثلني عن احلكومة، بوضع أسـلحتهم ط 

مــن عناصــر القــوات  ٨٣حزيران/يونيــه،  قــام  ٩مــن األســلحة. ويف  ١٠٢الشــمالية، وتســليم 
سـالحا.   ٨٣الدميقراطية لتحرير رواندا بوضع أسلحتهم يف كيغوغو بكيفـو اجلنوبيـة، وتسـليم    

يـة  مـن املعـالني. وأعربـت احلكومـة عـن رغبتـها يف االنتـهاء مـن عمل         ٢٢٣وكان برفقة هـؤالء  
يومـا، إال أهنـا أشـارت إىل مرونتـها إذا مـا كانـت هنـاك أسـباب          ٣٠نزع السـالح يف غضـون   

  تقنية وجيهة لتمديد هذه املهلة.  
وخبالف ذلك، هيمنت علـى احلالـة يف كيفـو الشـمالية العمليـات العسـكرية املتواصـلة          - ٢٧

يادة. ويف إقلـيم  ضد حتالف القوى الدميقراطية وحتالف الوطنيني من أجـل كونغـو حـر وذي سـ    
بيين، أحرزت القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة تقـدما كـبريا يف عملياهتـا ضـد          
حتالف القوى الدميقراطية ومتكنت من االستيالء علـى عـدة معسـكرات مهمـة. إال أن اجلماعـة      

لقـوى  تزال نشطة ومتفرقة مع انتشار بعض التداعيات يف منطقـة إيتـوري. واسـتمر حتـالف ا     ال
الدميقراطية أيضاً يف نصـب أكمنـة للقـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. وكانـت         

جنـديا يف كمـني نصـبه التحـالف      ٢٦أيار/مايو عنـدما قتـل    ١اخلسائر األفدح هي املتكبدة يف 
أيار/مايو، اجتمع رئيس قوات الـدفاع الشـعبية األوغنديـة، اجلنـرال      ٨يف مشال شرق بين. ويف 
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ومبا واماال، مع نظريه الكونغويل، اجلنرال إيتومبا، يف بيين ملناقشة سـبل تعزيـز التعـاون بـني     كات
  اجليشني من أجل حتييد حتالف القوى الدميقراطية.  

ويف إقليم ماسيسـي، حتسـنت احلالـة األمنيـة كـثريا خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير يف            - ٢٨
لحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية مع البعثـة ضـد   أعقاب عمليات مشتركة نفذهتا القوات املس

  حتالف الوطنيني من أجل كونغو حر وذي سيادة.  
وال يزال من املتعذر التنبؤ باحلالـة األمنيـة يف كيفـو اجلنوبيـة، ال سـيما يف أقـاليم فيـزي          - ٢٩

مـاي،   - وموينغا وشابوندا ووالونغو وأوفريا. ويف حني استسلمت عناصـر مـن مجاعـات مـاي    
ــا         ــإن زعماءه ــزع الســالح، ف ــة ن ــوكي، لالنضــمام إىل عملي ــا موتومب ــدي وراي ــا وبي ياكوتومب

يستسلموا وال تزال اجلماعات املسلحة متثل هتديدا للسـكان علـى الـرغم مـن حتسـن الوضـع        مل
  العسكري للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية.  

ة هشـة، مـع وقـوع هجمـات متفرقـة      ويف جنوب ووسط كاتانغـا، ظلـت احلالـة األمنيـ      - ٣٠
من مجاعة باكاتا كاتانغا يف إقليمي ميتوابا وساكانيا. وأفـادت تقـارير بوجـود أنشـطة مسـلحة      

ماي ياكوتومبـا وقطـاع طـرق مسـلحون      - احلدود من كيفو اجلنوبية تقوم هبا مجاعة ماي عرب
ليم كـــاليمي وموبـــا وعناصـــر يشـــتبه يف انتمائهـــا للقـــوات الدميقراطيـــة لتحريـــر روانـــدا يف أقـــا

ونيونزو. وأكـد رئـيس وكالـة األمـن الـوطين يف كابـالو ومنسـق اجملتمـع املـدين لكابـالو وجـود            
عناصر تابعـة للقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا يف عـدة أجـزاء مـن إقلـيم كابـالو (علـى بعـد             

 كيلومتر غرب إقليم كـاليمي). وشـهدت الفتـرة قيـد االسـتعراض تصـعيدا للصـراع بـني         ٣٠٠
البيغمــي والبــانتو، مــع تزايــد العنــف بــني القبائــل يف أقــاليم كــاليمي ومــانونو وموبــا ونيــونزو،    

  وتشديد الزعماء احملليني على ضرورة التوصل إىل حل سياسي.  
ويف مقاطعة أوريونتـال، ظلـت احلالـة األمنيـة متقلبـة نتيجـة لتجـدد أنشـطة اجلماعـات            - ٣١

إيرومــو وتكــرر التــوترات بــني رعــاة مبــورورو واملــدنيني املســلحة يف إقليمــي نيانغــارا وجنــوب 
احملليني يف إقليمي أنغو وبونـدو. وأسـفرت العمليـات املسـتمرة الـيت تقـوم هبـا القـوات املسـلحة          
جلمهورية الكونغو الدميقراطية بدعم من البعثة ضد قوات املقاومة الوطنيـة يف إيتـوري يف إقلـيم    

الة األمنية وعودة تدرجيية للسكان املشردين. وأفـادت  جنوب إيرومو عن حتسن تدرجيي يف احل
تقارير بأن جنودا تابعني للقوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة اسـتهدفوا أفـرادا مـن      

  قبيلة مبورورو، بعد اهتامهم بأهنم مسلحون ويدعمون جيش الرب للمقاومة.
وتشري تقارير وردت مؤخرا إىل أن مجاعات صغرية مـن العناصـر التابعـة جلـيش الـرب        - ٣٢

للمقاومة تعرب احلدود قادمة من مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،       
يف ظل ضغوط عسكرية كبرية مفترضة من القوات العسكرية األوغندية الـيت تعمـل حتـت لـواء     
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يــة التابعــة لالحتــاد األفريقــي. وزادت حــوادث اختطــاف املــدنيني والنــهب   فرقــة العمــل اإلقليم
نغيليمـا ويف   - بانغـادي  - واالبتزاز اليت تعزى إىل جيش الرب للمقاومة داخل مثلـث نيانغـارا  

  منطقة دونغو األوسع نطاقا.  
ــول ســاداال    -نيســان/أبريل، مت إحضــار زعــيم مجاعــة مــاي    ١٤ويف   - ٣٣ مــاي ســيمبا، ب

باسم مورغن، يف حالة حرجة إىل قاعدة عمليـات البعثـة يف كومانـدا، حيـث أعلنـت       املعروف
وفاتـه. وأفــادت التقـارير أنــه أصـيب إصــابة قاتلــة أثنـاء استســالمه للقـوات املســلحة جلمهوريــة      
الكونغـــو الدميقراطيـــة. وقـــام املـــدعي العســـكري يف بونيـــا، بـــدعم مـــن البعثـــة، بفـــتح حتقيـــق  

  املسألة.    يف
انييمــا، ســامهت تــداعيات الــرتاع الــدائر يف مقــاطعيت كيفــو الشــمالية واجلنوبيــة   ويف م  - ٣٤
ــوكي        يف ــوغالت لعناصــر مــن مجاعــة راي موتومب ــة اهلشــة. ولوحظــت ت ــة األمني ــدهور احلال ت
مــاي شــيكا  -إقليمــي كابامبــاري وبونيــا، كمــا لوحظــت تــوغالت لعناصــر مجــاعيت مــاي   يف

  وسيمبا يف إقليم لوبوتو.  
  

  إلنسانيةاحلالة ا    
ــة بنحــو         - ٣٥ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا يف مجهوري ــدد املشــردين داخلي ــدر ع مليــون  ٢,٦يق

مليـون شـخص يف الفتـرة السـابقة. ومـع زيـادة عـدد         ٢,٩شخص، فيما ميثل نقصانا عن عدد 
شخص، تكون مقاطعة كاتانغا هـي   ٥٠٠ ٠٠٠شخص إىل  ٤٠٠ ٠٠٠املشردين داخليا من 

اليت زاد فيها عدد املشردين داخليا. وقـد شـهدت كيفـو الشـمالية      الوحيدة على مستوى العامل
تدفقات جديدة كبرية من املشردين داخليا يف إقليم ماسيسـي نتيجـة للقتـال الـدائر بـني حتـالف       
الوطنيني مـن أجـل كونغـو حـر وذي سـيادة يف جانـب والقـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو           

صـلت أعـداد جديـدة مـن املشـردين داخليـا إىل إقلـيم        الدميقراطية يف اجلانب اآلخـر، يف حـني و  
  لوبريو فرارا من أنشطة اجلماعات املسلحة يف إقليم واليكايل.  

نيسان/أبريل، أطلقت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني خطـة إقليميـة     ١٦ويف   - ٣٦
الوسـطى،  مليون دوالر لغوث الالجـئني مـن مجهوريـة أفريقيـا      ٢٧٤لالستجابة لالجئني بقيمة 

مليون دوالر جلمهورية الكونغو الدميقراطية. ويف منتصف أيار/مـايو، زاد مـرة    ٧٢ُجّنب منها 
أخرى عدد الالجئني القادمني من مجهورية أفريقيا الوسطى يف مقاطعيت إكواتـور وأوريونتـال،   

ــن   ــانه مـ ــد نقصـ ــخص إىل  ٦٢ ٠٠٠بعـ ــباط/فرباير    ٥٦ ٠٠٠شـ ــني شـ ــرة بـ ــخص يف الفتـ شـ
    ونيسان/أبريل.
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ــا قـــدره      - ٣٧ ــندوق اجملمـــع مبلغـ ــاملة، خصـــص الصـ ــتناداً إىل خطـــط االســـتجابة الشـ واسـ
مليون دوالر يف حزيران/يونيه لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية اجلديدة يف إقلـيم جنـوب    ١٣

إيرومو يف منطقة إيتوري بإقليم ماسيسي يف كيفو الشمالية ويف مجيع أحناء كاتانغـا. ويف حـني   
ــب   ــد املكتـ ــغ    تعهـ ــدمي مبلـ ــة بتقـ ــة األوروبيـ ــاين للجماعـ ــا يف    ٥اإلنسـ ــورو لكاتانغـ ــني يـ ماليـ

جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة، الـذي حــدد     ٢٠١٤نيسـان/أبريل، فـإن النــداء اإلنسـاين لعــام    
  املائة.    يف  ١٥ميول إال بنسبة   مليون دوالر، مل ٨٣٢مستوى التمويل فيه مببلغ 

  
  التطورات االقتصادية     

صـــندوق النقـــد الـــدويل أن ينمـــو النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل جلمهوريـــة الكونغـــو توقـــع   - ٣٨
. وال يـزال النمـو االقتصـادي مـدفوعا بشـكل      ٢٠١٤يف املائـة يف عـام    ٨,٧الدميقراطية بنسـبة  

رئيسي بقطاعي الزراعة والتعـدين، ال سـيما الطلـب علـى النحـاس والكوبالـت والـذهب. ويف        
ــززت أساســيات االقتصــاد، ي   ــن أدىن     حــني تع ــة البشــرية واحــدا م ــدليل القياســي للتنمي ظــل ال

يف املائـة مـن السـكان. ويف الوقـت احلـايل،       ٧٠املؤشرات يف العامل، ويقدر معدل الفقر بنسـبة  
ــن        ــي اإلمجــايل ع ــاتج احملل ــرد مــن الن ــل نصــيب الف ــة بـــ  ٢٠٠يق دوالر يف  ٣٧٤ دوالر مقارن

  يف املائة.   ٥٠. ويتجاوز معدل البطالة ١٩٧٠  عام
مليـون دوالر يف صـورة    ٧٣,١آذار/مارس، وافق البنـك الـدويل علـى تقـدمي      ٢٠ويف   - ٣٩

مساعدة تقنية لتمويل دراسات تقييم األثر التراكمـي ملشـروع سـد إينغـا الثالـث لتوليـد الطاقـة        
أيار/مــايو، طلــب جملــس الشــيوخ وقتــا إضــافيا للنظــر يف مشــروع قــانون   ١٦الكهرمائيــة. ويف 
ارجية بشأن التصديق علـى معاهـدة سـد إينغـا الثالـث، املوقعـة مـع جنـوب         مقدم من وزارة اخل

  .  ٢٠١١أفريقيا يف تشرين الثاين/نوفمرب 
  

  التطورات اإلقليمية    
ظــل خيــيم علــى العالقــة بــني مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا اســتمرار وجــود     - ٤٠
العمليـــات العســـكرية  آذار/مـــارس يف روانـــدا وتـــأخري ٢٣مقـــاتال ســـابقا مـــن حركـــة  ٦٢١

الكونغولية ضد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا. وقـد ُمنعـت البعثـة التقنيـة الكونغوليـة إىل          
ــة      ــن حركــ ــابقني مــ ــاتلني الســ ــريويب لتســــجيل املقــ ــات نــ ــار إعالنــ ــدة يف إطــ ــدا، املوفــ روانــ

 آذار/مــارس، مــن دخــول روانــدا مــرتني. وقــد أعربــت حكومــة روانــدا للجماعــة اإلمنائيــة  ٢٣
للجنوب األفريقي عن شكوكها إزاء املبـادرة الـيت أعلنتـها القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا        
بشأن مبادرة الرتع الطوعي لسالحها. أما السلطات الكونغولية، ففـي حـني أكـدت أن اخليـار     
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العسكري ضد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا ال يـزال مطروحـا، فإهنـا تعتـزم أن تقـيِّم أوال      
  تيجة عمليات نزع سالح القوات الدميقراطية لتحرير رواندا.  ن

وشهدت العالقات مع أوغندا تطورا كبريا خالل الفترة املشمولة بالتقرير، فيمـا دلـت     - ٤١
عليه زيارة وفد رفيع املسـتوى مـن اجلـيش األوغنـدي إىل بـيين، بقيـادة رئـيس أركـان الـدفاع،          
والتعاون الذي قدمته السلطات األوغنديـة يف تيسـري إيفـاد بعثـة تقنيـة كونغوليـة إىل أوغنـدا يف        

  آذار/مارس.   ٢٣لتسجيل مقاتلني سابقني من حركة أيار/مايو 
ــربى       ٣ و ٢ويف   - ٤٢ ــبحريات الكـ ــة الـ ــة ملنطقـ ــوثيت اخلاصـ ــافرت مبعـ ــه، سـ حزيران/يونيـ

ونظراؤها من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب واالحتـاد األفريقـي وممثلـي اخلـاص     
ثــات مــع احلكومــة والشــركاء مــن   ) إىل كينشاســا وعقــدوا حماد “فريــق املبعــوثني اخلاصــني ”(

اجملتمع املدين والشركاء الـدوليني بشـأن سـبل املضـي قـدما يف تنفيـذ األهـداف الرئيسـية إلطـار          
  السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة.  

أيار/مايو، عقـد يف غومـا االجتمـاع السـابع للجنـة الـدعم        ٢٣إىل  ٢٠ويف الفترة من   - ٤٣
لتقين التابعة آللية اإلشراف اإلقليمية. وكانت هذه هي املرة األوىل الـيت يعقـد فيهـا االجتمـاع     ا

يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وقــد ركــزت املناقشــات علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة 
يـع  العمل اإلقليمية، مبا يف ذلك أعمال آلية التحقيق املشـتركة املوسـعة، واملركـز املشـترك لتجم    

  املعلومات االستخباراتية، واألنشطة املتعلقة برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.  
حزيران/يونيه، ُعقد يف نريويب املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى،        ٢ويف   - ٤٤

الـبحريات  ووقَّعت البعثة مذكرة تفاهم وفقا ملا انتهى إليه مؤمتر قمة املؤمتر الدويل املعين مبنطقة 
، مت فيهـا توجيـه جلنـة رؤسـاء قـوات الـدفاع التابعـة        ٢٠١٣متوز/يوليـه   ٣١الكربى املعقـود يف  

للمؤمتر إىل إنشاء صلة بني اآلليات األمنية واخلليـة املشـتركة لتجميـع املعلومـات االسـتخباراتية      
  ع.  واآللية املشتركة املوسعة للتحقق وجلنة رؤساء أركان الدفاع وجلنة وزراء الدفا

نيسان/أبريل عمليات طرد مجاعي ملواطين مجهورية الكونغو الدميقراطيـة   ٤وبدأت يف   - ٤٥
مــن الكونغــو، فيمــا يعــزى حســبما أفــادت التقــارير إىل ارتفــاع معــدالت اجلرميــة يف برازافيــل،  
وتكثفت عمليات الطرد هذه طوال الفترة املشمولة بالتقرير. ومنـذ نيسـان/أبريل، وصـل أكثـر     

شخص إىل كينشاسـا وباندونـدو وإكواتـور؛ وقـد تأكـد طـرد مـا يقـرب مـن           ١٣٣ ٠٠٠من 
شخص، يف حـني تبـدو عـودة اآلخـرين مدفوعـة بتـدهور األوضـاع يف برازافيـل. ويف          ٢ ٠٠٠

حزيران/يونيـه، أنشــئت جلنـة مشــتركة بــني مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيـة والكونغــو إلجيــاد      ٢
يـات الطـرد. ووقـع البلـدان أيضـا اتفاقـا بشـأن حركـة         حل للشواغل اإلنسانية النامجـة عـن عمل  
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ووضــع األشــخاص والبضــائع واتفقــا علــى تشــكيل فريــق مشــترك للتحقيــق يف املــزاعم املتعلقــة  
  بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل عمليات الطرد.

    
تنفيــذ واليــة بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة    -  ثالثا  

 غو الدميقراطيةالكون

 املساعي احلميدة ملمثلي اخلاص    

واصــل ممثلــي اخلــاص تشــجيع هتيئــة بيئــة سياســية مواتيــة لتنفيــذ اإلصــالحات الوطنيــة     - ٤٦
احلامسة، مبا يف ذلك إصـالح قطـاع األمـن، وإحـراز تقـدم يف حتقيـق االسـتقرار، وتنفيـذ اخلطـة          

اج يف الوقـت املناسـب، وإجـراء انتخابـات     الوطنية الثالثة لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـ 
حرة ونزيهة وفقا للدستور. وقد واصـل ممثلـي اخلـاص جهـوده، مـن خـالل رئاسـة اجتماعـات         
شهرية للسفراء، من أجل تعزيز تنسيق الدعم الدويل، واملبادرات الرامية إىل إشـراك السـلطات   

االنتخابـات، وإصـالح قطـاع    الكونغولية يف جماالت نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، و
نيسـان/أبريل   ١٧األمن، وحتقيـق االسـتقرار. ويف إطـار هـذا اإلشـراك، اجتمـع مـع الـرئيس يف         

سـفريا يشـكلون آليـة نـزع السـالح والتسـريح        ١٤وأطلعه علـى رسـالة مشـتركة مـن البعثـة و      
ــادة اإلدمــاج، واالنتخابــات، وإصــالح قطــاع األمــن، وحتقيــق االســتقرار، ُيطلــب في        هــا وإع

 اجتماع رفيع املستوى بشأن إصالح قطاع األمن.  عقد

ــائر       ٣ويف   - ٤٧ ــرئيس وسـ ــع الـ ــدت مـ ــيت عقـ ــات الـ ــار االجتماعـ ــه، ويف إطـ حزيران/يونيـ
األطراف الكونغولية، طلب فريق املبعوثني اخلاصني نشر اجلـدول الـزمين الكامـل لالنتخابـات،     

 .٢٠١٦مبا يف ذلك االنتخابات الرئاسية يف عام 

رع ممثلــي اخلــاص يف سلســلة مــن اجتماعــات املائــدة املســتديرة بشــأن االنتخابــات وشـ   - ٤٨
القادة السياسيني من املعارضة السياسية واألغلبية على حد سواء. وُعقـد االجتمـاع األول،    مع

ــذي حضــره أيضــا دبلوماســيون معتمــدون يف كينشاســا، يف     ــع مخســة   ،نيســان/أبريل ٣٠ال م
حتــاد مــن أجــل الدميقراطيــة والتقــدم االجتمــاعي، واالحتــاد       قــادة أحــزاب املعارضــة (اال   مــن
ــن ــل مـ ــاد       أجـ ــيري، واحتـ ــة للتغـ ــوى املتبنيـ ــو، والقـ ــر الكونغـ ــة حتريـ ــة، وحركـ ــة الكونغوليـ األمـ
ــوى ــان يف     ق ــدة مســتديرة ث ــد اجتمــاع مائ ــة    ١٤التغــيري). وعق ــايو مــع أحــزاب األغلبي أيار/م

ــة، واحلركــ    ــة مــن أجــل النهضــة،   السياســية (حــزب الشــعب لإلعمــار والدميقراطي ة االجتماعي
واحلزب اللومميب املوحد، والتحالف من أجل النهضة يف الكونغـو، وحتـالف القـوى الدميقراطيـة     
للكونغــو)، واللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املســتقلة، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي. ويف اجتمــاع  

ــد يف     ــث ُعق ــدة مســتديرة ثال ــني     ٢٧مائ ــي اخلــاص ب ــايو، مجــع ممثل ــاديني  أيار/م األعضــاء القي
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األغلبيــة واملعارضــة. وكــان االجتمــاع فرصــة لكــال اجلــانبني لعــرض موقفهمــا. وقــد اتفقــا     يف
 مواصلة مناقشاهتما بتيسري من ممثلي اخلاص.  على

ــي       ٣١ويف   - ٤٩ ــيهم ممثل ــرئيس ألعضــاء الســلك الدبلوماســي، مبــن ف ــايو، حتــدث ال أيار/م
اجتماعات مائدة مستديرة بشـأن املسـائل االنتخابيـة    اخلاص، وأعرب عن اعتراضاته على عقد 

بقيادة أطراف أخرى، ال سيما تلك اليت تشمل أحزاب املعارضة اليت مل تشـارك يف مشـاورات   
 .٢٠١٣احلوار الوطين يف عام 

  
 محاية املدنيني    

أســفر النمــوذج اجلديــد لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة      - ٥٠
نغو الدميقراطية، الذي يركز علـى التنقـل واملرونـة، عـن نتـائج إجيابيـة يف التصـدي بفعاليـة         الكو

لألخطار اليت هتدد املدنيني. وجرى تعزيز آليات التنسيق مع الوكاالت اإلنسـانية، مـع التركيـز    
 على الوقاية واإلنذار املبكر.

 والعسـكري علـى صـعيد    وركزت البعثة على الوقاية مـن خـالل تعزيـز التنسـيق املـدين       - ٥١
العمليات وعلى الصعيد التكتيكي. ويف آذار/مـارس، أنشـأت البعثـة فريقـا لتخطـيط العمليـات       

العسـكري، وتعزيـز تنسـيق اإلجـراءات الـيت تتخـذها البعثـة         - من أجل حتسني التخطيط املدين
جيهـات املتعلقـة   لتوفري احلماية وحتقيق االسـتقرار. ويف أيار/مـايو، أعـاد قائـد القـوة إصـدار التو      

حبماية املدنيني، وشرع يف مناقشات بشأن مواصلة تعزيز تدابري احلماية وحتسني تنسـيق أنشـطة   
 احلماية مع النظراء املدنيني.

ــة مبســاعدي         - ٥٢ ــة، مدعوم ــة اجملتمعي ــى املســتوى التكتيكــي، اضــطلعت جلــان احلماي وعل
يف تـوفري اإلنـذار املبكـر وكفالـة     شؤون االتصال اجملتمعـي يف منـاطق وجـود البعثـة، بـدور هـام       

ــالتقرير، أحالــت      ــة. وخــالل الفتــرة املشــمولة ب االســتجابة الســريعة واملناســبة مــن جانــب البعث
برقيـة إنـذار مبكـر مـن خـالل شـبكة حتـذير السـكان          ٥٠٠جهات التنسيق اجملتمعية أكثـر مـن   

ات، يف حـني اسـتجابت   يف املائة من اإلنـذار  ٧٩احملليني. واستجابت السلطات الكونغولية إىل 
بعثة مـن بعثـات احلمايـة املشـتركة      ١٧يف املائة منها. وشاركت شرطة البعثة يف  ١٧البعثة إىل 

 يف خمتلف املناطق.
  

 نشر البعثة وحتييد خطر اجلماعات املسلحة    

ــة تقــدمي الــدعم لعمليــات القــوات املســلحة الــيت بــدأت يف       - ٥٣ كــانون  ١٦واصــلت البعث
حتالف القوى الدميقراطية يف مناطق حول كامانغو. وما زالـت تلـك العمليـات    الثاين/يناير ضد 
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جارية حـىت اآلن، وتتسـم بقتـال شـديد، مـع وقـوع خسـائر بشـرية كـبرية يف صـفوف حتـالف            
 القوى الدميقراطية والقوات املسلحة الكونغولية.

ارس، أُخـرج  آذار/مـ  ١٤ويف عملية مشتركة للقـوات املسـلحة الكونغوليـة والبعثـة يف       - ٥٤
حتــالف الــوطنيني مــن أجــل كونغــو حــر وذي ســيادة مــن معقلــه ومقــره بــالقرب مــن لوكــوييت  

كيفو الشمالية. وقدمت البعثة طائرات هليكوبتر هجوميـة، وقـدمت دعمـا للقـوات الربيـة.       يف
مــن عناصــر التحــالف أنفســهم،   ١٠٠وبســبب الضــغط النــاجم عــن العمليــة، ســلّم أكثــر مــن  

ــا ــب   يف مبـ ــدة ضـ ــك عـ ــاهبا     ذلـ ــطة، وإن أصـ ــة نشـ ــت اجلماعـ ــد ظلـ ــة. وقـ ــب عاليـ اط ذوي رتـ
الضعف، كما يتضح من اهلجمات اليت شنتها على القـوات املسـلحة الكونغوليـة والبعثـة      بعض

أيار/مايو. وقد ُصـّدت مجيـع    ٩إىل  ٧نيسان/أبريل، ويف الفترة من  ٣٠نيسان/أبريل، و  ٥يف 
ة للبعثــة. ومــا زالــت العمليــات ضــد حتــالف اهلجمــات بــدعم مــن طــائرات اهلليكــوبتر اهلجوميــ

 الوطنيني متواصلة.

وبدء العمليات املشتركة ضد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا رهني بإعطـاء الـرئيس     - ٥٥
الضــوء األخضــر، وبنتــائج العمليــة الطوعيــة لــرتع ســالح القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا    

مرت الـــدوريات النهاريـــة والليليـــة، بـــرا وجـــوا، كيفـــو الشـــمالية وكيفـــو اجلنوبيـــة. واســـت يف
ممارسة ضغط عسكري على القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا. وسـاندت البعثـة القـوات         يف

املســلحة الكونغوليــة يف الــرد علــى اهلجمــات الــيت شــنتها القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا    
أيار/مـايو. وباإلضـافة إىل ذلـك،     ٢١أيار/مايو، وبالقرب مـن روينـدي يف    ٢٠نياميليما يف  يف

اســـُتخدمت التوعيـــة اإلذاعيـــة واملرئيـــة وعمليـــات إلقـــاء النشـــرات لتشـــجيع عناصـــر القـــوات 
الدميقراطيــة علــى االنضــمام إىل عمليــة نــزع الســالح. وقــدمت البعثــة الــدعم اللوجســيت لنقــل   

را مـن كيغوغـو   عنصـ  ٨٣من العناصر اليت ُنزع سالحها إىل معسـكر يف كانيابايونغـا، و    ١٠٢
 يف إقليم موينغا إىل معسكر للمرور العابر يف إقليم والونغو.

  
 الدعم املقدم إلصالح قطاعي األمن والشرطة    

واصــلت البعثــة اتبــاع هنــج ثالثــي إزاء إصــالح قطــاع األمــن، مشــل الصــعيد السياســي     - ٥٦
تبـادل املعلومـات   والتقين والتشغيلي، وعقدت اجتماعات منتظمة مع اجملتمع الـدويل مـن أجـل    

 وضمان اتباع هنج منسق.

أيار/مـــايو، اضـــطلعت البعثـــة بـــدور قيـــادي يف عقـــد ورئاســـة أول اجتمـــاع  ١٤ويف   - ٥٧
الشركاء املعنيني مبساعدة احلكومة يف تـدريب قـوة الـرد السـريع. وشـاركت يف االجتمـاع        مع

بلجيكا وفرنسا وجنوب أفريقيا وبعثة االحتاد األورويب إلصالح قطـاع األمـن، بينمـا اختـارت     
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احلكومة عدم احلضور. ونـاقش املشـاركون تنسـيق بـرامج تـدريب قـوة الـرد السـريع، واتفقـوا          
يقة اليت ميكن هبا تصميم الربامج الثنائية لكـي تكـون مناسـبة لتـوفري مبـادئ      على استعراض الطر

 تدريبية موحدة تالئم بالشكل األفضل احتياجات القوة.

وواصلت البعثة العمل مع طائفة من الشركاء الدوليني يف جمال إصـالح قطـاع األمـن،      - ٥٨
مـن وبعثـة الشـرطة التابعـة لالحتـاد      مبا يف ذلـك بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بإصـالح قطـاع األ      

األورويب. واشــتركت البعثــة يف رئاســة فريــق عامــل شــهري مــع بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة    
بإصــالح قطــاع األمــن، وذلــك فيمــا يتعلــق بإصــالح اجلــيش والــدفاع. وباالشــتراك مــع بعثــة     

رصـد إصـالح الشـرطة    الشرطة التابعة لالحتاد األورويب، عملت البعثة بنشاط على تعزيـز جلنـة   
. ٢٠١٤املكلفة باإلشراف على اخلطة اخلمسية إلصالح الشرطة الوطنيـة، الـيت بـدأت يف عـام     

وُينظر حاليا إىل اللجنة على أهنا ستصبح اهليئة الرئيسية إلصالح الشرطة الوطنيـة عنـدما تنتـهي    
 .٢٠١٤والية بعثة الشرطة التابعة لالحتاد األورويب يف أيلول/سبتمرب 

مــن أفــراد الشــرطة الوطنيــة الكونغوليــة  ٦٩٥وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، كــان   - ٥٩
فــردا   ٩٤مقاطعــات الكونغــو الســفلى وكاســاي الغربيــة وكيفــو اجلنوبيــة، مبــا يف ذلــك          يف
مــن الشــرطيات، قــد اســتفادوا مــن مشــروع    ٥٨مــدربا و  ٥٥ذوي الرتــب املتوســطة و  مــن

اجملتمعات احمللية يسرته بعثة األمم املتحـدة ومولتـه اململكـة    جترييب للتدريب على تقنيات خفارة 
ــدريب     ــا، جــرى ت ــرطية واحــدة،        ١٣٩املتحــدة. ويف بوني ــن فــيهم ش ــراد الشــرطة، مب مــن أف

شــرطيات،  ٩فــردا يف كــاليمي، مبــا يف ذلــك  ٧٢أمــن االنتخابــات، يف حــني مت تــدريب  علــى
 على مراقبة وتنظيم حركة املرور.

  
 ية واإلصالحيةاملؤسسات القضائ    

واصلت البعثة مساعدة سـلطات القضـاء العسـكري، عـن طريـق خاليـا دعـم االدعـاء           - ٦٠
التابعة هلا، على التحقيق يف اجلـرائم اخلطـرية وحماكمـة مرتكبيهـا. ويف أيار/مـايو، قامـت البعثـة        

اكم وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــدعم احملكمــة العســكرية يف كيفــو الشــمالية يف إقامــة حمــ
متنقلــة يف بــيين هبــدف ضــمان العدالــة العســكرية واملســاءلة عــن اجلــرائم اخلطــرية الــيت ارتكبتــها 
القـــوات املســــلحة الكونغوليـــة يف بــــيين أثنــــاء العمليـــات العســــكرية. وقـــد ُرفعــــت قضــــايا     

 جنديا من القوات املسلحة، وهي قيد النظر.  ٢٠  ضد

الســــــجون الكونغوليــــــة. وواصــــــلت البعثــــــة تقــــــدمي الــــــدعم الــــــتقين لســــــلطات   - ٦١
نيسان/أبريل، قامت البعثة بتفعيل خمترب يف سجن ندولو العسكري يف كينشاسـا لتيسـري    ٢ ففي

الكشف والعالج املبكرين للسـجناء املصـابني مبـرض السـل. ويف السـجن نفسـه، قامـت البعثـة         
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ــلّ    ــة، وســ ــاعيت حمكمــ ــز قــ ــييد وجتهيــ ــائي بتشــ ــامج اإلمنــ ــجن  والربنــ ــلطات الســ متهما إىل ســ
نيســان/أبريل. وقامــت البعثــة أيضــا بتشــييد مــبىن منفصــل للنســاء الــاليت لــديهن أطفــال  ١٦ يف

حزيران/يونيــه.  ١٣يف كينشاســا، وســلمته إىل الشــركاء الــوطنيني يف  الرضــع يف ســجن ماكــا
مشـروع سـريع األثـر،     لوقد اكتمل جتديد سجن بافواسـيندي يف املقاطعـة الشـرقية، مـن خـال     

 أيار/مايو. ١٣  يف
  

 االستقرار وتوطيد السالم حتقيق    

ــها       - ٦٢ ــة تفعيلـ ــتقرار مرحلـ ــن واالسـ ــدعم األمـ ــة لـ ــة املنقحـ ــتراتيجية الدوليـ دخلـــت االسـ
. ومن خالل تقيـيم لالحتياجـات أجرتـه البعثـة، ُحـّددت أقـاليم       ٢٠١٤مبكر من عام  وقت يف

ــة، وروتشــورو يف كيفــو      الشــمالية، مامباســا يف املقاطعــة الشــرقية، وكــاليهي يف كيفــو اجلنوبي
ذات أولويــة، ســيجرَّب فيهــا النــهج اجلديــد لالســتراتيجية الدوليــة.   يــةأهنــا منــاطق جغراف علــى

 وسيدعم صندوق بناء السالم اثنتني من املبادرات التجريبية.

وأنشأت البعثة أربع جزر لالستقرار كخطوة صـوب حتقيـق االسـتقرار يف املنـاطق الـيت        - ٦٣
املسلحة من أجل متهيد الطريق أمام إعادة بسـط سـلطة الدولـة    أُخرجت منها مؤخرا اجلماعات 

ــة. ويف كيواجنــا  ــها     - وحتقيــق التنمي ــة، دعمت روتشــورو، ُنشــرت وحــدات مــن الشــرطة الوطني
شرطة البعثة باخليام وحصص اإلعاشة والوقود. وقد عاد مـدير اإلقلـيم وموظفـو اخلدمـة املدنيـة      

الســلطات بعــد إعــادة تنصــيبها، علــى إعــداد جمموعــة إىل املنطقــة. وتعمــل البعثــة، بالتنســيق مــع 
األنشــطة تــربط بــني مســائل احلمايــة وحتقيــق االســتقرار، وتركــز علــى فــتح طــرق إيصــال     مــن

دميقراطـــي، والتخطـــيط الحتياجـــات حتقيـــق االســـتقرار  اراملســـاعدات اإلنســـانية، وإقامـــة حـــو
 .قع أن تتحسن فيها احلالة األمنيةاألولوية، واستعادة العقد االجتماعي يف املناطق اليت يتو  ذات

ووضــعت البعثــة خيــارات للــدعم مــن أجــل إصــالح مبــاين الشــرطة والقضــاء واملبــاين     - ٦٤
اإلدارية يف جزر االستقرار. وأعيـد فـتح سـجن روتشـورو، وقـدمت البعثـة التـدريب ملوظفيـه.         

 ستقرار.وحددت سلطات كيفو الشمالية سبع مناطق إضافية جاهزة لتحويلها إىل جزر لال
  

 املوارد الطبيعية واالجتار هبا استخراج    

قامت البعثة، إىل جانب املنظمة الدولية للهجرة، برصد وتقيـيم إمكانيـة تتبـع سالسـل       - ٦٥
ــو         ــات كيف ــدة إىل مقاطع ــات املوف ــن خــالل البعث ــادن غــري املشــوبة بالرتاعــات م ــدادات املع إم

مالية، قامت اهليئة التعاونية للمنقـبني احلـرفيني   الشمالية وكيفو اجلنوبية ومانييما. ويف كيفو الش
ــيميف  ــوايل     إقلـ ــع حـ ــان/أبريل، ببيـ ــارس ونيسـ ــي، يف آذار/مـ ــادن   ١٠٠ماسيسـ ــن املعـ ــن مـ طـ
مـن خـالل عمليـة وضـع العالمـات وفقـا ملبـادرة         “اخلضراء”املشوبة بالرتاعات أو املعادن  غري
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املتوقـع أن يبـدأ تطبيـق نظـام     سلسلة توريد القصـدير للمعهـد الـدويل لبحـوث القصـدير. ومـن       
/يونيه يف عشرة مواقع تعدين أخرى غري مشـوبة بالرتاعـات   زيرانح ٣٠وضع العالمات حبلول 

موقــع تعــدين آخــر يف نيســان/أبريل يف كيفــو   ٢١يف إقلــيم ماسيســي. وقــد جــرى تقيــيم حنــو  
لتعـــدين الشــمالية للتحقــق منـــها يف املســتقبل. ومت تنفيـــذ مرحلــة ثانيـــة للتحقــق مـــن مواقــع ا      

 أيضا مبشروع االجتار املسؤول باملعادن. شمولةحزيران/يونيه يف مشال مقاطعة كاتانغا، امل  يف
  

الدعم املقدم جلهود نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ ونزع السالح والتسـريح      
  واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج 

الثـة لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف كـانون        بعد اعتماد اخلطة الوطنية الث  - ٦٦
، مت إعداد خطة تنفيذية. وحتدد تلك اخلطة املبـادئ العامـة واإلجـراءات    ٢٠١٣األول/ديسمرب 

التنفيذية للخطـة الوطنيـة. وبنـاء علـى ذلـك، أعـّد فريـق مؤلـف مـن خـرباء مـن البنـك الـدويل،              
رضــــت علــــى اجملتمــــع الــــدويل يف    باالشــــتراك مــــع البعثــــة، وثيقــــة مشــــروع للخطــــة، عُ     

. وســتهدف أنشــطة إعــادة االســتيعاب الــيت ســتتوىل البعثــة قيادهتــا،   ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٢١
ــني التســريح           ــة ب ــنة، إىل ســد الفجــوة القائم ــرة تصــل إىل س ــرر أن تســتغرق فت ــن املق ــيت م وال

  اإلدماج.    وإعادة
ــني    - ٦٧ ــدة بـ ــرة املمتـ ــان/أبريل و  ١ويف الفتـ ــارك  حزيران/يو ٢٤نيسـ ــه، شـ ــن  ٣٠٥نيـ مـ

زع ـاحملاربني املنـتمني إىل مجاعـات مسـلحة كونغوليـة وأجنبيـة، ومعـاليهم، يف برنـامج البعثـة لنـ         
ــادة اإلدمـــاج. ومشـــل ذلـــك     ــادة التـــوطني وإعـ الســـالح والتســـريح واإلعـــادة إىل الـــوطن وإعـ

ــة، و     ١٦١جمموعــه  مــا ــردا ممــن ينتمــون إىل مجاعــات مســلحة كونغولي مــن األطفــال   ١٠١ف
عنصــرا ينتمــون إىل مجاعــات مســلحة أجنبيــة   ١٥٠رتبطني جبماعــات مســلحة. وســلّم حنــو  املــ

منــهم مــن القـــوات    ٥٩حماربـــا ( ٧٥نيســـان/أبريل، ومــن بينــهم    ١أنفســهم إىل البعثــة منــذ    
فــردا مــن املعــالني  ٤١الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا)، وطفــالن مرتبطــان جبماعــات مســلحة، و  

عنصـرا مـن عناصـر القـوات      ٩٠نيني). وإىل جانب ذلـك، أُعيـد   الجئا من املد ٢٨(إضافة إىل 
  فردا من املعالني.   ٣٤الدميقراطية لتحرير رواندا إىل وطنهم برفقة 

  
  الدعم االنتخايب    

نيســان/أبريل، طلبــت اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املســتقلة الــدعم اللوجســيت مــن   ٤يف   - ٦٨
مراكـز االقتـراع، وعمليـة حمـدودة لتحـديث سـجل       البعثـة يف املرحلـة الثانيـة مـن رسـم خـرائط       

الناخبني. وبعد إجراء تقييم الحتياجات اللجنة وقدرات البعثة، قبلـت البعثـة الطلـب. ولكفالـة     
القيام بالتخطيط وحتديد االحتياجـات مـن الـدعم والتنسـيق بشـكل سـليم، أعـاد ممثلـي اخلـاص          
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مـن البعثـة، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري،       تفعيل فرقة العمل االنتخابية املتكاملـة الـيت تتـألف    
وهياكل وطنية منخرطة يف عمليات اللوجستيات االنتخابية. وقُـدمت وثيقـة املشـروع اخلاصـة     
بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملتعلقة بتقدمي الـدعم إىل العمليـة االنتخابيـة إىل اجلهـات املاحنـة      

  وى التمويل.  يف أيار/مايو. ومل يتخذ قرار بعد بشأن مست
  

  حقوق اإلنسان    
تواصل اجلماعات املسـلحة وقـوات األمـن الكونغوليـة ارتكـاب انتـهاكات وجتـاوزات          - ٦٩

نيسـان/أبريل، وردت   ١٢جسيمة حلقوق اإلنسان، منـها حـاالت اغتصـاب واختطـاف. ففـي      
أنبــاء عــن اختطــاف حمــاربني يف صــفوف القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا مــا ال يقــل عــن    

مدنيا، من بينهم نساء، يف قريـة بيلوسـا بـإقليم واليكـايل. ووردت إفـادات عـن اسـتهداف         ٦٠
هؤالء لرفضهم املشـاركة يف أعمـال سـخرة يفرضـها قـادة القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا          
ــاالت         ــت حـ ــة، مشلـ ــال انتقاميـ ــاب أعمـ ــا بارتكـ ــة أيضـ ــت البعثـ ــة. وأُبلغـ ــايل املنطقـ ــى أهـ علـ

مـاي سـيمبا    -هنب، أُفيد بأن مرتكبيها هم عناصر من مجاعيت مـاي  مجاعي وأعمال  اغتصاب
ــاي ــدة         - ومـ ــرة املمتـ ــا يف الفتـ ــيم مامباسـ ــيني يف إقلـ ــكان احمللـ ــتهدفت السـ ــانو واسـ ــاي مـ مـ

ماي، بول سـداال املعـروف    -نيسان/أبريل، وذلك بعد وفاة زعيم مجاعة ماي  ٢١ و ١٤ بني
ائج األوليــة الــيت توصــلت إليهــا بعثــة حتقيــق  نيســان/أبريل. ووفقــا للنتــ ١٤باســم مورغــان، يف 

ماي قامت، على مدى الفتـرة مـن    -جمال حقوق اإلنسان، أُفيد أن عناصر من مجاعة ماي  يف
أيار/مــايو، خــالل هجمــات ُشــّنت علــى قــرى يف إقلــيم مامباســا         ١٨شــباط/فرباير إىل  ٢٠

ن قاصـــرات، منـــه ٣٣مـــن النســـاء،  ١٠٦مبقاطعـــة أوريونتـــال، باغتصـــاب مـــا ال يقـــل عـــن  
  شخص، وإعدام ثالثة مدنيني بإجراءات موجزة. ١٠٠واختطاف ما ال يقل عن 

وبعـد إجــراء حتقيقــات، تأكـدت البعثــة مــن قيــام جنـود ينتمــون إىل املنطقــة العســكرية      - ٧٠
امــرأة علــى األقــل يف  ١١الثامنــة للقــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة باغتصــاب  

ــيم      نيســان/أبريل ١٣و  ١٢ ــان، يف إقل ــوق اإلنس ــيمة أخــرى حلق ــهاكات جس ، وارتكــاب انت
ماسيسي بكيفو الشـمالية. وُبـذلت جهـود علـى مسـتوى رفيـع لـدعوة قيـادة القـوات املسـلحة           
إلخضاع اجلنـاة للمسـاءلة، متشـيا مـع سياسـة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان            

غري تابعـة هلـا، ومت احلـث علـى اختـاذ اإلجـراءات       عند تقدمي دعم األمم املتحدة إىل قوات أمنية 
الالزمـة واإلنـذاُر بوقـف البعثـة لتقـدمي الـدعم للكتيبـة املتورطـة يف حالـة عـدم اختـاذ إجـراءات.             
ــة الكونغــو       ــة القلــق أيضــا إزاء االدعــاءات بارتكــاب القــوات املســلحة جلمهوري ويســاور البعث

نتــهاكات حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل الدميقراطيــة وحمــاريب حتــالف القــوى الدميقراطيــة ال
  اإلنساين يف إقليم بيين.
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  العنف اجلنسي    

استمرت اجلماعـات املسـلحة وقـوات الـدفاع واألمـن الكونغوليـة يف ارتكـاب جـرائم           - ٧١
عنف جنسـي. ففـي نيسـان/أبريل وأيار/مـايو، ُزعـم ارتكـاب عناصـر مـن اجلماعـات املسـلحة           

فتـاة. وأفيـد    ١٢٨امـرأة و   ١٣٩ف جنسي حبق ما ال يقل عـن  وموظفني حكوميني جلرائم عن
عن مسؤولية أفراد من القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة عـن حـاالت اغتصـاب      

فتــاة. وكانــت  ٢٢امــرأة، مــن بينــهن  ٥٦وأشــكال أخــرى مــن العنــف اجلنســي ارُتكبــت حبــق 
مـاي مسـؤولة عـن     -ابع جلماعـة مـاي   عناصر من ائتالف الـوطنيني املقـاومني الكونغـوليني التـ    

فتــاة، يف حــني كانــت مجاعــات   ١٢امــرأة، منــهن  ٢١ارتكــاب جــرائم مــن هــذا القبيــل حبــق  
  فتاة.   ٨٧امرأة، منهن  ١٧٩مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم من هذا القبيل حبق 

أيار/مايو، أصدرت حمكمة عسكرية يف غوما أحكامها يف قضايا مرفوعـة ضـد    ٥ويف   - ٧٢
نديا من القوات املسلحة ُوّجهـت إلـيهم هتـم باالغتصـاب وارتكـاب انتـهاكات جسـيمة        ج ٣٩

. وأدانــت ٢٠١٢أخـرى حلقـوق اإلنســان يف مينوفـا بكيفــو اجلنوبيـة، يف تشــرين الثـاين/نوفمرب      
جنديا، اثنـان منـهم باالغتصـاب، وواحـد بالقتـل، والبقيـة بارتكـاب أعمـال هنـب           ٢٦احملكمة 

ــات عســكرية. وحكمــت   ــرباءة   وخمالف ــة ب ــة املســؤولية     ١٣احملكم ــيهم هتم ضــابطا ُوّجهــت إل
القيادية. وقدمت البعثة الدعم التقين واللوجسيت إلجراء التحقيقات، واملساعدة يف جمـال تـوفري   
األمن أثناء احملاكمة، واحلماية للضحايا والشهود، وذلك بالتنسيق مـع شـركاء دولـيني. ورغـم     

ناف حسب ما يقتضـيه قـانون القضـاء العسـكري، قـرر حمـامو       أن قرار احملكمة ال حيتمل االستئ
الضحايا رفع القضية إىل احملكمة العسكرية العليـا للـدفاع عـن حقهـم الدسـتوري يف الطعـن يف       

  حكم قضائي.  
  

  زاع املسلحـمحاية األطفال والن    
فتيـــات  ٤طفـــال ( ٢١خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض، ُجّنـــد يف مجاعـــات مســـلحة    - ٧٣
سـنة. واملسـؤولون عـن ذلـك هـم قـوات املقاومـة         ١٥فىت)، تقل أعمار مثانية منهم عـن   ١٧ و

)، والقــــوات الدميقراطيــــة لتحريــــر ٥)، وجــــيش الــــرب للمقاومـــة ( ٦الوطنيـــة يف إيتــــوري ( 
)؛ وحتـالف الـوطنيني مـن    ٣)؛ ومجاعة رايا موتومبـوكي ( ٣رواندا/قوات أباكونغوزي املقاتلة (
ــو حــر وذي ســيادة (   ــن أجــل الســالم (    ٢أجــل كونغ ــوليني م ــوطنيني الكونغ )؛ ١)؛ واحتــاد ال

). واسـُتخدم األطفـال كحمـالني وطهـاة ومـرافقني ومقـاتلني.       ١ومجاعة ماي ماي ياكوتومبا (
فتـاة   ١٢طفـال (  ٢٣٣وحّددت البعثة ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة وشـركاء آخـرون هويـة     

فوف القــوات واجلماعــات املســلحة فــىت) فــروا أو ســلّموا أنفســهم أو فُصــلوا عــن صــ  ٢٢١و 
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سـنة كـانوا    ١٧و  ١٣طفـال تتـراوح أعمـارهم بـني      ١٣١خالل هذه الفترة. ومن بني هـؤالء  
مرتبطني سابقا جبماعات مسلحة، فُصلوا عن مراكز الفرز التابعـة للقـوات املسـلحة جلمهوريـة     

وكوتـاكويل (إكواتـور)   الكونغو الدميقراطية يف كيتونا (الكونغو السفلى)، وكامينا (كاتانغـا)،  
  نيسان/أبريل.   ١٠و  ١يف الفترة بني 

وأحرز تقدم يف تنفيـذ خطـة العمـل املتعلقـة مبنـع جتنيـد األطفـال وارتكـاب انتـهاكات            - ٧٤
ــر          ــة ألم ــاب إصــدار وزارة الداخلي ــال. ويف أعق ــوق اإلنســان حبــق األطف جســيمة أخــرى حلق

نشئ فريقان عامالن تقنيـان مشـتركان   آذار/مارس، أُ ١٧توجيهي إىل حكام املقاطعات مؤرخ 
يعمالن على مستوى املقاطعة يف كيفـو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة. ويف سـياق اجلهـود املبذولـة        
ملكافحة اإلفالت من العقاب على ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق األطفال، أدانت حمكمـة  

الشــرطة الوطنيــة  بوكــافو العســكرية مخســة عناصــر مــن القــوات املســلحة وعنصــرا مــن عناصــر
  باغتصاب أطفال.  

  
  رصد تنفيذ حظر توريد األسلحة     

واصلت البعثة مجع املعلومات بشأن حركة اجلماعات املسلحة غـري املشـروعة والـدعم      - ٧٥
الذي تتلقاه. وأجرى املراقبون العسكريون يف البعثة دوريات يف املناطق احلدوديـة، فيمـا رصـد    

ــة حركـــة  ــافة إىل ذلـــك، ســـاعدت    رادار املراقبـــة النهريـ ــة علـــى حبـــرية كيفـــو. وباإلضـ املالحـ
املنظومــات اجلويــة ذاتيــة التشــغيل للبعثــة يف حتديــد طــرق التــهريب عــرب احلــدود. وبلــغ برنــامج  

نيسان/أبريل، مبـا جمموعـه مخـس     ٨املنظومات اجلوية ذاتية التشغيل قدرته التشغيلية الكاملة يف 
  ، وجمموعة كبرية من تطبيقات االستشعار.  طائرات، ومركز معزز للمراقبة األرضية

  
  الدعم املقدم للبعثة يف التخلص من الذخائر املتفجرة     

ــرة األمــم املتحــدة            - ٧٦ ــام إىل فريــق األمــم املتحــدة القطــري، واصــلت دائ ــد نقــل امله بع
ل لإلجراءات املتعلقة باأللغام تقدمي الدعم لفريق التخلص من الذخائر املتفجرة املـدمج يف هيكـ  

البعثة يف غوما، وواصلت االضطالع باألنشطة اإلنسـانية يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام      
يف إطار فريق األمم املتحـدة القطـري ودعمـا للسـلطات الوطنيـة املختصـة بـاإلجراءات املتعلقـة         

يف قطعة مـن الـذخائر غـري املنفجـرة      ٤ ٢١٧باأللغام. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُدمرت 
كيفو الشمالية، ومت بذلك كفالة التنقل اآلمن ملوظفي األمم املتحدة والسكان احملليني، وتيسـري  

  وصول الوكاالت اإلنسانية إىل مجيع أحناء املقاطعة يف الوقت نفسه.  
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  سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة    - رابعا   
ــها وعملياهتــا        - ٧٧ ــة ملــوظفي األمــم املتحــدة وأمــاكن عمل ــدات األمني ظــل مســتوى التهدي

مرتفعا يف اجلزء الشمايل من مقاطعة كيفو الشـمالية بسـبب حتـالف القـوى الدميقراطيـة، الـذي       
يستهدف مباشرة مـوظفي األمـم املتحـدة ومنشـآهتا. ويف بـيين، نفـذت شـرطة البعثـة والشـرطة          

المة واألمـــن باألمانـــة العامـــة اســـتراتيجية عملياتيـــة متكاملـــة يف  الوطنيـــة وإدارة شـــؤون الســـ
أيار/مايو للحد من املخاطر األمنية يف املنطقة. وأصابت عناصر من حتـالف الـوطنيني مـن أجـل     

نيسـان/أبريل،   ٣٠كونغو حر وذي سيادة ثالثة مـن حفظـة السـالم التـابعني للبعثـة جبـروح يف       
ــات عســكرية يف   ــذ عملي ــاء تنفي ــوات    وذلــك أثن ــدو بكيفــو الشــمالية يف إطــار دعــم الق  نيابيون

حادثـة هلـا عالقـة بـاإلجرام      ٢٨املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية. وسجلت البعثـة أيضـا   
حادثة مرتبطـة مبصـادر خطـر. ومشلـت هـذه احلـوادث أعمـال سـطو علـى أمـاكن إقامـة             ٢٨ و

    املوظفني، وسرقة ممتلكات لألمم املتحدة، وحوادث طرقية.
    

  إعادة تشكيل البعثة وخريطة الطريق لنقل املهام   - خامسا   
  إعادة تشكيل البعثة    

تواصل البعثـة تنفيـذ إعـادة تشـكيلها يف اجتـاه الشـرق، لـدعم االنتقـال إىل إرسـاء بعثـة             - ٧٨
، سـيكون حنـو ثالثـة    ٢٠١٤ميدانية تركز علـى تنفيـذ العمليـات. وحبلـول هنايـة آب/أغسـطس       

أرباع مجيع املوظفني املدنيني قد ُنقلوا إىل شرق مجهورية الكونغو الدميقراطيـة. ومـن املقـرر أن    
  دمج أماكن العمل يف كينشاسا مع تقدم عملية إعادة تشكيل البعثة.  جيري الحقا 

مـن مـوظفي    ٢٠٤وخالل املرحلة األوىل من عملية إعادة التشكيل، كان مـا جمموعـه     - ٧٩
، مــن كينشاســا إىل غومــا وأنشــأوا مركــز البعثــة ٢٠١٤املقــر قــد انتقلــوا، بنهايــة شــباط/فرباير 
تركـز وظيفتـه علـى إجنـاز مـا كُلّفـت بـه البعثـة مـن مهـام           للعمليات يف املنطقـة الشـرقية الـذي ت   

تتعلق حبماية املدنيني وحتقيق االستقرار يف املنطقة. ومن املقـرر أن يعـزز أفـراد إضـافيون، يصـل      
فردا من أفـراد الشـرطة    ٤٤موظفا من موظفي الدعم و  ١٨٦موظفا فنيا و  ١٣٩عددهم إىل 

ود البعثــة يف غومــا وتنســيق عملياهتــا يف املنطقــة فــردا مــن أفــراد مقــر قيــادة القــوة، وجــ ١١٢و 
ــايو وآب/         ــني أيار/مـ ــرة بـ ــل يف الفتـ ــى مراحـ ــوظفني علـ ــدب املـ ــادة نـ ــك بإعـ ــرقية، وذلـ  الشـ

  .  ٢٠١٤  أغسطس
مـن   ١٣٠وجيري تعزيز املكاتب امليدانية يف املنطقة الشرقية عن طريق إعادة نشـر حنـو     - ٨٠

قدرة البعثة على االضطالع باملهـام املوكلـة إليهـا     املوظفني املدنيني. وستعزز القدرات اإلضافية
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يف املنطقة الشرقية، وحتسني مسـتوى الـدعم املقـدم يف املنـاطق احملـررة مـن اجلماعـات املسـلحة         
  اليت ستنشأ الحقا.   “جزر االستقرار”ويف 
وللحفاظ على احلد األدىن من مهام الرصد واإلبالغ يف املنطقـة الغربيـة، جيـري إنشـاء       - ٨١
كاتب فرعية مؤلفة مـن عشـرة مـوظفني يف باندونـدو وكانانغـا وكينـدو وماتـادي ومبانـداكا         م

مايي، ويضم كل مكتب من هذه املكاتـب مـوظفني فنـيني ومـوظفي دعـم وأفـراد        - ومبوجي
شرطة. وجيري التخطيط ألن يتقاسم ما تبقى من وجود للبعثة يف كـل موقـع املواقـَع مـع فريـق      

  ويتقاسم مهام الدعم معه.  األمم املتحدة القطري، 
وال تــزال اآلثــار التشــغيلية إلعــادة تشــكيل البعثــة املنعكســة علــى فريــق األمــم املتحــدة    - ٨٢

القطري آثارا بالغة. وستواصل خدمات األمم املتحدة للنقل اجلوي للمساعدة اإلنسـانية تقـدمي   
تقـدمي خـدماهتا للمالحـة    خدمات النقل اجلوي، بناء على القدرة املتاحة، بعد توقف البعثة عن 

. غــري أن البعثــة ســتظل مســؤولة عــن ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٣٠اجلويــة إىل املواقــع الفرعيــة يف 
تقدمي اخلدمات األرضية املرتبطـة باملالحـة اجلويـة يف مجيـع املواقـع الفرعيـة خـالل فتـرة انتقاليـة          

احلكومـة. وعلـى غـرار     مدهتا سنة، وسيجري خالل هذه الفترة نقل هذه املسؤولية تدرجييا إىل
ذلك، ستواصل البعثة تقدمي الـدعم لنظـام األمـن يف املواقـع الفرعيـة عـن طريـق إحلـاق موظـف          
لشؤون األمن بكل موقع ملدة سنة. وستخضع عناصر أخرى من عناصر نظـام األمـن لترتيبـات    

  تقاسم التكاليف اليت تديرها إدارة شؤون السالمة واألمن.
  

  نقل املسؤوليات    
ــاك        - ٨٣ ــذها. غــري أن هن تشــهد خريطــة الطريــق املتعلقــة بنقــل املســؤوليات تقــدماً يف تنفي

حتديات جسيمة تعترض طريق نقل مهام املساعدة االنتخابيـة وتعزيـز السـالم والدميقراطيـة، يف     
ظل نقص التمويل الذي تقدمه احلكومة الكونغوليـة واجلهـات املاحنـة. وقـد اتضـح جبـالء أثنـاء        

ريق أن فريـق األمـم املتحـدة القطـري حيتـاج بشـكل عاجـل إىل تعزيـز قدراتـه          تنفيذ خريطة الط
مـوظفني متمركـزين    ٢٠٩لكي يتسىن له تويل مسؤوليات البعثة بأكملها. ويضم الفريق حاليا 

  موظفا وطنيا.   ١٩٤موظفا دوليا و  ١٥يف مناطق غري متأثرة بالرتاع، منهم 
ــيم االحتياجــات مــن القــدرات، وُ    - ٨٤ ــة املــوارد. وأعــّد   وبعــد تقي ضــعت اســتراتيجية لتعبئ

الفريق القطري نشرات موجزة لعرضها على اجلهات املاحنة، يوضح فيها ختطيطـه للـربامج الـيت    
سيضطلع من خالهلا باملسؤوليات، مبا يف ذلك التقديرات واملربرات املتعلقـة باالحتياجـات مـن    

  املوارد املالية.  
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املســؤوليات الربناجميــة الــيت ســيتم نقلــها إىل احلكومــة  وجيــري حاليــا حتديــد املزيــد مــن  - ٨٥
وفريــق األمــم املتحــدة القطــري واجلهــات املاحنــة. واتفــق ممثلــي اخلــاص مــع رئــيس الــوزراء يف   

  بريل على تشكيل فرقة عمل مشتركة معنية بنقل املسؤوليات وإعادة التشكيل.  أنيسان/  ٢١
    

  مالحظات  -  سادسا  
الـذي مـدد واليـة     )٢٠١٤( ٢١٤٧منذ تقريري السـابق واعتمـاد قـرار جملـس األمـن        - ٨٦

البعثة، حتقق بعض التقدم يف التنفيذ العام الستراتيجية األمـم املتحـدة الراميـة إىل جماهبـة دورات     
ميقراطيـة وتعزيـز االسـتقرار يف منطقـة الـبحريات      العنف املتكررة يف شرق مجهورية الكونغو الد

مــارس، اســتمرت العمليــات العســكرية ضــد حتــالف القــوى  ٢٣الكــربى. وبعــد هزميــة حركــة 
ــدا.       ــر روان ــة لتحري ــزع ســالح القــوات الدميقراطي ــة وبــدأت اخلطــوات األوىل حنــو ن الدميقراطي

اجلماعـات املسـلحة، مبـا يف    ويتزايد تـدرجييا حضـور احلكومـة يف املنـاطق الـيت مت تطهريهـا مـن        
ذلك جزر االستقرار اليت تدعمها البعثة. وبينما أرحب هبـذا التقـدم، فإنـه مـا زال يسـري خبطـى       
شديدة البطء وما زال معرضا بشدة لالنتكـاس. وقـد أُهنـك حتـالف القـوى الدميقراطيـة بشـدة،        

ائر فادحـة خـالل   لكنه مل ينهزم بعد. ويتعني على القوات املسـلحة، رغـم مـا تكبدتـه مـن خسـ      
عملياهتا ضد حتالف القوى الدميقراطية، أن تواصل، بدعم من البعثة، جهودها لتفكيـك هيكـل   

  القيادة والتحكم اخلاص هبذا التحالف.  
والبد من إمتام عملية نزع سـالح القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، الـيت بـدأت يف          - ٨٧
من شأهنا حتقيق هذه النتيجـة دون اللجـوء إىل    أيار/مايو، دون تأخري. وأرحب بأي عملية ٣٠

عمــل عســكري، لكــن هــذه العمليــة جيــب أن تتصــف باملصــداقية وتــتم يف إطــار زمــين حمــدد.    
بد أن يشارك فيها مجيـع الشـركاء، ابتـداًء مـن احلكومـة والبعثـة وانتـهاًء باجلماعـة اإلمنائيـة           وال

حريات الكـربى، وأن تشـارك معهـم الـدول     للجنوب األفريقي واملؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـب   
القـوات بـدون أي    هاألعضاء الرئيسية يف املنطقة، من أجل ضمان تنفيذ عملية نزع سالح هـذ 

جنـز حـىت اآلن يف   أُغموض وبدون أي شروط مسبقة. ويتعني اإلسراع بإجراء تقييم حقيقي ملا 
ما استســلم يف بدايتــها زهــاء هــذه العمليــة الــيت مل حتقــق النتــائج الــيت كانــت منتظــرة منــها بعــد  

مقاتل من هذه القوات. وال تزال العمليات العسـكرية ضـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر       ٢٠٠
رواندا خيارا قائمـا، وينبغـي النظـر جمـدداً جبدّيـٍة يف اللجـوء إىل هـذا اخليـار إذا مل تسـفر عمليـة           

  التفاوض عن نتائج مرضية .  
نفــذ عملياهتــا يف املقاطعــات الشــرقية األربــع وهتــدد  ومــا برحــت اجلماعــات املســلحة ت  - ٨٨

عنصـر مـن    ٦ ٠٠٠مـارس، سـلّم مـا يقـرب مـن       ٢٣املدنيني بشدة. ويف أعقاب هزمية حركة 
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عناصر هذه اجلماعات نفسه للسلطات الكونغولية والبعثـة. وبعـد أن صـدرت وثيقـة املشـروع      
أصــبح لزامــا علــى احلكومــة  اخلــاص بتنفيــذ برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج،

والبعثة واجملتمع الدويل أن يكفلوا تفعيل هذا الربنامج وتزويده بالتمويل الكـايف مـن اآلن. فلـن    
يســـاعد هـــذا الربنـــامج علـــى منـــع ارتـــداد هـــذه العناصـــر إىل اجلماعـــات املســـلحة فحســـب،  

تخلـي عـن   سيشكل أيضا حـافزا هامـا ُيشـّجع أعضـاء آخـرين يف تلـك اجلماعـات علـى ال         وإمنا
أسلوب حياهتم الذي جيلب الدمار. وبالتزامن مع تنفيذ هذا الربنامج، يتعني أيضا إحـراز تقـدم   
حنو استعادة الدولة لسلطتها يف الشرق ودعم تدابري حتقيق االستقرار، من أجل جتنـب حـدوث   
فــراغ أمــين وضــمان حصــول الســكان علــى اخلــدمات األساســية وهتيئــة تربــة مواتيــة لالنتعــاش   

قتصادي. وأحث احلكومة على ختصـيص مـا يكفـي مـن املـوارد لتحقيـق هـذا اهلـدف اهلـام،          اال
وخباصٍة املوارد البشرية. وأحث أيضا اجلهـات املاحنـة علـى مضـاعفة اجلهـود الـيت تبـذهلا لـدعم         

  هذه املبادرات يف الشرق.  
م مـن  ويف الوقت الذي تتصدى فيه احلكومة خلطر اجلماعات املسلحة يف الشرق بـدع   - ٨٩

اجملتمــع الــدويل، فــال بــد هلــا أن تعــاجل األســباب اجلذريــة للــرتاع مــن خــالل تنفيــذ إصــالحات    
رئيسية، كما تعهدت بذلك يف إطار السالم واألمـن والتعـاون جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      
واملنطقة. وال يزال القلق يساورين إزاء بطء خطوات تنفيذ االلتزامـات الوطنيـة، وخاصـةً تلـك     

تعلقة بإصالح اجليش وإنشاء قوة للرد السريع، وهو ما يشكل عنصرا أساسيا يف اسـتراتيجية  امل
ــرار      ــبني يف الق ــى النحــو امل ــة، عل ــة   )٢٠١٤( ٢١٤٧خــروج البعث ــات الوطني ــد أن االلتزام . بي
علــى مجيــع اجلبــهات لتغــيري ديناميــات الــرتاع.    مترابطــة فيمــا بينــها، ممــا يتطلــب إحــراز تقــدم  

وسيستلزم ذلـك، أوال وقبـل كـل شـيء، وجـود قيـادة قويـة. ويقـف اجملتمـع الـدويل، وخاصـةً            
األمم املتحدة، على أهبة االستعداد للعمل يف شراكة وثيقـة مـع احلكومـة لضـمان املضـي قُـدماً       

ة العمليـة االنتخابيـة القادمـة يف    على طريق تنفيذ هذه اإلصالحات األساسية. ورغم شـدة أمهيـ  
ــذه       ــدا عـــن هـ ــة بعيـ ــا أن تصـــرف أعـــني احلكومـ ــة، فـــال ينبغـــي هلـ ــائم الدميقراطيـ ــيخ دعـ ترسـ

  الرئيسية.    األهداف
 ٢٠١٥وفيمـــا يتعلـــق باألعمـــال التحضـــريية لالنتخابـــات املقـــرر إجراؤهـــا يف عـــامي   - ٩٠
تشجيع مجيع األطـراف املعنيـة   ، أرحب باملساعي احلميدة اليت يقوم هبا ممثلي اخلاص ل٢٠١٦ و

الكونغولية على االخنراط يف حوار سياسي شامل وشفاف، وال سـيما يف ظـل أجـواء التـوجس     
احمليطــة بالتعــديالت الدســتورية احملتملــة. وأشــجع الســلطات الكونغوليــة علــى أن تعــزز درجــة   

وعلـى وجـه   مشول هذه العملية لكي تكفل لالنتخابات القادمة أوسع نطاق ممكن مـن الـدعم.   
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اخلصوص، فإن نشر اجلدول الـزمين الكامـل لالنتخابـات يف وقـت مناسـب سيسـهم يف حتقيـق        
  هذا اهلدف وسيساعد على كفالة أن يقدم اجملتمع الدويل دعمه التام هلذه العملية.  

، نقلــت البعثــة   )٢٠١٤( ٢١٤٧ و )٢٠١٣( ٢٠٩٨ووفقــا لقــراري جملــس األمــن       - ٩١
مهام الدعم التقين لالنتخابات اليت كانت منوطة هبا إىل فريق األمم املتحدة القطـري، وحتديـدا   

مشـروع   إىل الربنامج اإلمنائي. إال أنه، إىل حٍد بعيٍد، مل يتوفر حىت اآلن التمويـل الـالزم لتنفيـذ   
الدعم االنتخـايب الـذي وضـعه الربنـامج اإلمنـائي ليقـدم مـن خاللـه املسـاعدة التقنيـة إىل اللجنـة            
االنتخابية الوطنية املستقلة، وهو مشروع من شأنه تعضيد مهام املساعي احلميـدة الـيت يضـطلع    

تمـع الـدويل   هبا ممثلي اخلاص واملساعدة اللوجستية اليت تقدمها البعثـة. ولـذلك، فـإنين أدعـو اجمل    
إىل النظر يف تقـدمي متويـل فـوري لبـدء تنفيـذ مشـروع الـدعم االنتخـايب، بشـرط أن خيضـع أي           

  دعم لوجسيت أو تقين للتقييم واالستعراض بشكل مستمر.  
وال يزال إطار السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقـة يـؤدي     - ٩٢

لســالم واالسـتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة.  دورا حموريـا يف عمليــة توطيــد ا 
وأنــا أرحــب بالعمــل الــتقين الــذي جيــري علــى الصــعيد اإلقليمــي يف ســبيل تنفيــذ أحكــام هــذا   
االتفــاق. وجــاءت استضــافة حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لالجتمــاع الســابع للجنــة  

ميـة، الـذي عقـد يف غومـا يف شـهر أيار/مـايو، مبثابـة        الدعم التقين التابعـة آلليـة اإلشـراف اإلقلي   
حدث هام لبناء الثقة والتعاون بني بلدان منطقة البحريات الكربى. ويف الوقـت نفسـه، أود أن   
أُذكّر مجيع األطراف املوقّعة على اإلطار بضرورة االحترام الكامـل اللتزاماهتـا اإلقليميـة، مبـا يف     

رة ووحدة أراضيها. وأرحب حبرارة باسـتمرار مشـاركة فريـق    ذلك احترام سيادة البلدان اجملاو
ــوثيت       ــادة مبع ــات املتحــدة، بقي املبعــوثني اخلاصــني لالحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب والوالي
اخلاصة إىل منطقة البحريات الكـربى، وبالتعـاون الوثيـق مـع ممثلـي اخلـاص جلمهوريـة الكونغـو         

ا أن أشـيد بالـدور اهلـام الـذي يضـطلع بـه رئـيس أنغـوال،         الدميقراطية ورئيس البعثة. وأود أيضـ 
بوصــفه رئيســا للمــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى، يف ســبيل إمتــام مســرية ســلفه  

  رئيس أوغندا وتعزيز التعاون بني األطراف املعنية الرئيسية يف املنطقة.  
ب وتعزيــز مســاءلة مــرتكيب  ومــا زالــت اجلهــود املبذولــة ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــا    - ٩٣

ــة. ورغــم تســليمي بســيادة        ــة البعث ــهاكات حقــوق اإلنســان عــن جــرائمهم يف صــميم والي انت
املؤسســات الوطنيــة الكونغوليــة، فــإين أشــعر بإحبــاط إزاء األحكــام الصــادرة يف حماكمــات         
مينوفا، واليت خّيبت آمـال الضـحايا. وتـربز هـذه األحكـام كـذلك ضـرورة إحـراز تقـدم علـى           

ــ ــة اإلفـــالت      طريـ ــود مكافحـ ــز جهـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــتقالليته مـ ــيخ اسـ ــاء وترسـ ق إصـــالح القضـ
  العقاب.    من
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وإنين ممنت ملمثلي اخلاص ورئـيس البعثـة، مـارتن كـوبلر، ومبعـوثيت اخلاصـة إىل منطقـة          - ٩٤
البحريات الكربى، مـاري روبنسـون، واملبعـوثني اخلاصـني لالحتـاد األفريقـي واالحتـاد األورويب        

ملتحــدة علــى جهــودهم الدؤوبــة. وإنــين أقــّدر حــق التقــدير العمــل الــذي يقــوم بــه  والواليــات ا
موظفو البعثة وفريق األمم املتحدة القطري يف بيئٍة ال تزال حمفوفة باملخاطر وحافلة باألحـداث  
غري املتوقعة، وال سيما يف الشرق. وأود أن أوجه شـكرا خاصـا للمـوظفني الـوطنيني العديـدين      

يساعدون على إحالل السالم واالستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن     الذين ما فتئوا 
  خالل عملهم الدؤوب لسنوات عديدة.

  
  
  


