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والتعـاون جلمهوريـة   تقرير األمني العـام عـن تنفيـذ إطـار السـالم واألمـن           
  الكونغو الدميقراطية واملنطقة

    
  مقدمة  -  أوال  

)، الذي طلـب فيـه اجمللـس    ٢٠١٥( ٢٢١١يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن   - ١
ــرا عــن تنفيــذ االلتزامــات املعلنــة مبوجــب إطــار الســالم والتعــاون جلمهوريــة      إيل أن أقــدم تقري

يتناول التقرير التطورات اليت استجدت منذ صـدور تقريـري   . و)١(الكونغو الدميقراطية واملنطقة
عـن التطـورات الـيت حصـلت      يقدم معلومـات ) وS/2015/173( ٢٠١٥آذار/مارس  ١٣املؤرخ 

 يف جمال السالم واألمن يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ومنطقة البحريات الكـربى حـىت  
  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب   ١٥
  

  التطورات األخرية  -  ثانيا  
  التطورات السياسية واألمنية  - ألف  

استمر تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون يف مواجهة حتديات خالل الفتـرة املشـمولة     - ٢
بالتقرير رغم ما أُحـرز مـن تقـدم نسـيب علـى النحـو املـبني يف الفـرع الثالـث مـن هـذا التقريـر.             

هـــذه التحـــديات اســـتمرار وجـــود اجلماعـــات املســـلحة يف شـــرق مجهوريـــة الكونغـــو    ومـــن
وقـوات  وحتـالف القـوى الدميقراطيـة     القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا   الدميقراطية، وال سيما 

__________ 

املوقِّعـة علـى إطـار السـالم واألمـن والتعـاون،        ١٣ُتَعرَّف املنطقة يف هذا السياق على أهنـا تشـمل البلـدان الــ       )١(  
وهــي: أنغــوال، وأوغنــدا، وبورونــدي، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، ومجهوريــة    

زامبيا، والسودان، والكونغـو، وكينيـا.   الكونغو الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ورواندا، و
وباإلضافة إىل ذلك، فإن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة األربـع التاليـة تعمـل بصـفتها جهـات ضـامنة لإلطـار:           
ــة         ــدويل املعــين مبنطق ــؤمتر ال ــوب األفريقــي، وامل ــة للجن االحتــاد األفريقــي، واألمــم املتحــدة، واجلماعــة اإلمنائي
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، وغريهــا مــن اجلماعــات املســلحة؛ وبــطء التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  املقاومــة الوطنيــة يف إيتــوري
ن اخُتـتم هبمـا حـوار كمبـاال بـني حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          إعالين نـريويب، اللـذي  

آذار/مارس املتمردة سابقا. وتأثرت أيضا احلالة السياسـية واألمنيـة يف املنطقـة إىل     ٢٣وحركة 
  حد بعيد باألزمة يف بوروندي.

وظلت اجلماعات املسلحة غري املشروعة نشطة يف أجزاء من شرق مجهوريـة الكونغـو     - ٣
لدميقراطيـة علــى حنـو مــا أُبـرز يف تقريــري عـن بعثــة منظمـة األمــم املتحـدة لتحقيــق االســتقرار       ا
ــة   يف ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــذه    )S/2015/486( مجهوري ــد ه ــة إىل حتيي ــود الرامي ــار اجله . ويف إط

بعمليـات عسـكرية ضـد     ة الكونغو الدميقراطيـة القوات املسلحة جلمهوريالقوى السلبية، قامت 
حتالف القوى الدميقراطية وقوات املقاومة الوطنيـة يف إيتـوري، بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة،        

  وهو ما أدى إىل إضعاف قدرة اجلماعات املستهدفة على القيام بعمليات فعالة.
ــة       - ٤ ــة وبعث ــال، شــرعت القــوات املســلحة الكونغولي األمــم املتحــدة يف  وعلــى ســبيل املث

املقاطعة الشرقية، بعد فشل احملاوالت اليت بذلتها حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة لتيسـري   
العملية الطوعية لرتع سالح مقاتلي قوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري يف أيار/مـايو، يف تنفيـذ      

طس، قُتــل آب/أغســ ١٨ حــىتحزيران/يونيــه. و ٣عمليــات عســكرية ضــد هــذه اجلماعــة يف  
، واستســلم ٥٦ة يف إيتـوري، وأُصـيب   ــــ ة الوطنيـــــ وات املقاومـــــ ر قــــ ن عناصـــ عنصـرا م  ٤٤
قائــدا عســكريا. وأُحــرز أيضــا تقــدم نســيب  ١٦عنصـرا أو ألقــي القــبض علــيهم، ومنــهم   ١٢٩
العمليات املشتركة للقوات املسـلحة وبعثـة األمـم املتحـدة ضـد حتـالف القـوى الدميقراطيـة،          يف

مع أن هذه اجلماعة املتمردة ما زالت تشكل هتديدا كبريا للسكان املـدنيني يف منطقـة بـيين، يف    
يف املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة  كيفو الشمالية، على الرغم من اعتقـال زعيمهـا مجيـل موكولـو يف     

  يسان/أبريل.ن ٢٠
وقامت القوات املسلحة الكونغولية أيضا بعمليات عسـكرية ضـد القـوات الدميقراطيـة       - ٥

لتحريــر روانــدا. ويف اجتمــاع جلنــة الــدعم الــتقين إلطــار الســالم واألمــن والتعــاون، املعقــود يف 
مــن أصـل حنــو   ٣٣٨متوز/يوليـه، أفــاد وفـد مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيـة بـأن       ٢٢نـريويب يف  

 البلـد من مقاتلي القوات الدميقراطية لتحرير رواندا املعـروف بـأهنم نشـطون يف شـرق      ١ ٢٠٠
قــد استســلموا، وبــأهنم موجــودون يف معســكر باهومــا للمــرور العــابر يف كيســانغاين. كمــا أن 

مقـاتال آخـرين، مبـن فـيهم أحـد كبـار املقـاتلني يف صـفوف القـوات الدميقراطيـة لتحريــر            ٤٣٠
ــزع ســال   ــدا، ُن ــاتلي القــوات       روان ــوع مق ــذلك جمم ــروا، ليصــل ب ــوا أو أُس ــالقوة أو قُتل حهم ب

مـن   ٤٣٢أن  يكـوم احلوفـد  ال. وقـّدر  ٧٦٨الدميقراطية لتحريـر روانـدا الـذين مت حتييـدهم إىل     
مقاتلي هذه القوات ما زالوا نشطني يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. بيـد أنـه مـا زال        
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تشارك يف عمليات القـوات   تتحقق من هذه األرقام، ألن البعثة مليتعني على األمم املتحدة أن 
اسـتئناف التعـاون العسـكري     املسلحة الكونغولية ضد القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا. أمـا    

بني القوات املسلحة الكونغوليـة ولـواء التـدخل التـابع للبعثـة ضـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر          
وار االسـتراتيجي بـني احلكومـة والبعثـة، وهـو حـوار كـان جاريـا         رواندا فال يـزال مرتبطـا بـاحل   

  خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير.
وفيمــا يتعلــق بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ إعــالين نــريويب، مبــا يف ذلــك إعــادة مقــاتلي             - ٦

آذار/مارس السابقني من أوغنـدا وروانـدا إىل وطنـهم، فعلـى إثـر زيـارة ملـدة أربعـة          ٢٣ حركة
ــام ــن        أيــ ــرة مــ ــدا يف الفتــ ــة إىل روانــ ــة الكونغوليــ ــؤولون يف احلكومــ ــا مســ ــام هبــ إىل  ٢٠قــ
آذار/مـارس   ٢٣مقـاتال مـن مقـاتلي حركـة      ١٤٤مـن أصـل حنـو     ١٣نيسان/أبريل، أعيد  ٢٤

 حنـو  السابقني الذين عفت عنهم حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل وطنـهم. وال يـزال     
يف رواندا. واتفق أيضا الوفـد، بقيـادة نائـب وزيـر الـدفاع،      من مقاتلي احلركة السابقني  ٣٠٩

مع املسؤولني الروانديني علـى سلسـلة مـن اخلطـوات لنقـل األسـلحة واملعـدات العسـكرية الـيت          
سلمها املقاتلون السابقون يف صفوف احلركة. ويف هـذا الصـدد، اتفـق اجلانبـان علـى أن يقـوم       

ــو الدميق    ــة الكونغ ــن مجهوري ــلحة    خــرباء عســكريون م ــرباء األس ــدعومني خب ــدا، م ــة وروان راطي
التقليديــة التــابعني لألمــم املتحــدة، بتنفيــذ عمليــة مشــتركة لتحديــد األســلحة والتحقــق منــها،    

  وذلك يف مواعيد حيددها الطرفان.
ــة     ١٢ويف   - ٧ ــة الكونغــو الدميقراطي ــة جلمهوري ــة الوطني ــة الرقاب ــه، قامــت آلي حزيران/يوني

عين مبنطقة البحريات الكربى بتنظيم اجتماع يف كينشاسا، امتثـاال لقـرار   وأمانة املؤمتر الدويل امل
ــة االســتثنائية التاســعة ل  ــات ا القم ــبحريات    رؤســاء دول وحكوم ــة ال ــدويل املعــين مبنطق ــؤمتر ال مل

نريويب. ويف وقت الحق، قام مكتب مبعـوثي اخلـاص، يف إطـار     إعالينالكربى للتعجيل بتنفيذ 
ــائج اجتمــاع كين  ــة نت ــة املســتوى     متابع ــن االجتماعــات الرفيع شاســا، باملشــاركة يف سلســلة م

واالجتماعــات التقنيــة املعقــودة، بقيــادة املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى، بــني    
آب/أغسـطس. وقـاد    ٥إىل  ٣املسؤولني الكونغـوليني واألوغنـديني يف كمبـاال، يف الفتـرة مـن      

لربوفيسور إميي نغوي موكينا، وزير الـدفاع، الـذي اجتمـع    وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية ا
آذار/مــارس الســابقني يف معســكر بيهانغــا بأوغنــدا. وخــالل   ٢٣أيضــا بقيــادة مقــاتلي حركــة 

اجتمــاع كمبــاال، اتفــق مســؤولو البلــدين علــى إنشــاء فرقــة عمــل تضــم خــرباء مــن مجهوريــة    
مبنطقـة الـبحريات الكـربى واألمـم املتحـدة      الكونغو الدميقراطية وأوغنـدا واملـؤمتر الـدويل املعـين     

واالحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي لوضع خطة شاملة لإلعـادة إىل الـوطن.   
وطُلب إىل البعثة أن تقـدم الـدعم للمقـاتلني السـابقني. واتُّفـق كـذلك علـى أن تتخـذ حكومـة          
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مة املقـاتلني السـابقني لـدى عـودهتم     خطوات ملموسة تكفل سـال الدميقراطية الكونغو مجهورية 
  .البلدإىل 
وعلــى الــرغم مــن اجلهــود املــذكورة أعــاله الــيت بذلتــها مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   - ٨

وأوغندا، بدعم من املؤمتر الدويل املعين مبنطقـة الـبحريات الكـربى واألمـم املتحـدة، فـإن البعثـة        
ل إن مقـاتلي حركـة   ــــ ن. بــــ إلعـادة إىل الوط دة لــــ ن أي حـاالت جدي ـــ ورة مل تسفر عــاملذك
آذار/مارس السابقني يف معسكر بيهانغا أشاروا عـوض ذلـك إىل املسـائل املعلقـة يف تنفيـذ       ٢٣

إعـالين نــريويب. وادعــوا أيضــا أهنــم مل يتلقــوا التوجيــه املناســب مــن قــادهتم للمشــاركة يف هــذه  
اتلي احلركـة السـابقني الـذين عفـت     من مقـ  ٥٥٢من أصل  ١٩٨العملية. وقد أعيد حىت اآلن 

ــهم  ــة إىل احلعن ــهمكوم ــديرات إىل أن حــوايل  وطن ــاتلي احلركــة   ١ ٥٠٠. وتشــري التق مــن مق
ــة       ــادة الســابقون حلركــة التمــرد يعارضــون عملي ــا زال الق ــدا. وم ــون يف أوغن الســابقني ال يزال

كوك الـيت حتـوم حـول    اإلعادة إىل الوطن بسبب الشواغل املعلنة املتعلقة بـأمن العائـدين، وبالشـ   
مستقبلهم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، فضال عن املسائل املعلقة يف تنفيـذ إعـالين نـريويب.    

، اجتماع مماثل وزيـارة ميدانيـة إىل روانـدا كـان     اوقد أُّجل، بناء على طلب من حكومة رواند
ــومي    ــا ي ــرر إجراؤه ــن املق ــدويل ا   ٧ و ٦م ــؤمتر ال ــة  آب/أغســطس. وطُلــب إىل امل ملعــين مبنطق

  البحريات الكربى أن يقترح مواعيد جديدة.
وتطلبت احلالة السياسية واألمنية يف بوروندي خالل الفترة املشمولة بـالتقرير اهتمامـا     - ٩

فوريا وعاجال. فكما ورد يف تقريري عن بعثة األمم املتحدة ملراقبة االنتخابـات يف بورونـدي،   
ــادر يف  ــه ٧الصــ ــيري   S/2015/510( متوز/يوليــ ــه بــ ــة واليتــ ــرئيس املنتهيــ ــيح الــ )، تســــبب ترشــ
نيســان/أبريل، عــن احلــزب احلــاكم يف االنتخابــات الرئاســية يف انــدالع     ٢٥، يف نكــورونزيزا

بورونــدي وإىل عمليــات قتــل    ١٨٥ ٠٠٠أزمــة أدت يف مجلــة أمــور إىل تشــريد أكثــر مــن      
واعتقال واحتجاز. ولألسف، فإن احلوار السياسي بـني األطـراف البورونديـة الرئيسـية املعنيـة،      

البحريات الكربى، دعما للمنطقة، ومن ممثلي اخلـاص لوسـط    بتيسري من مبعوثي اخلاص ملنطقة
أفريقيا، دعمـا لالحتـاد األفريقـي، مل يـنجح متامـا يف ختفيـف حـدة التـوترات وهتيئـة بيئـة مواتيـة            
النتخابات سلمية وشفافة. وبالنظر إىل املأزق املستمر، عّين املشاركون يف قمة طارئة جلماعـة  

متوز/يوليـه لتيسـري احملادثـات بـني األطـراف       ٦موسـيفيين يف   شرق أفريقيا رئيس أوغندا يويري
  البوروندية.

متوز/يوليه، قـام الـرئيس موسـيفيين بزيـارة إىل بورونـدي دامـت يـومني، أقنـع          ١٤ويف   - ١٠
فيهـا األطــراف الرئيسـية املعنيــة باسـتئناف احلــوار بتيسـري مــن وزيـر دفــاع أوغنـدا، كريســبوس       

متوز/يوليــه، عقــب مشــاورات  ١٩دثــات الــيت تقودهــا أوغنــدا يف كيونغــا. وُعلّقــت مؤقتــا احملا
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أجراها الوزير كيونغا يف بوجومبـورا واسـتغرقت ثالثـة أيـام. وعلـى الـرغم مـن جهـود املنطقـة          
ومنادايت بتأجيـل االنتخابـات، فقـد قامـت حكومـة بورونـدي بـإجراء االنتخابـات الربملانيـة يف          

متوز/يوليـــه. ورغـــم أن املعارضـــة قاطعـــت  ٢١يف حزيران/يونيـــه واالنتخابـــات الرئاســـية  ٢٩
االنتخابات، فقد ظلت أمساء مرشحيها على بطاقـات االقتـراع وصـّوت هلـم النـاخبون. ووفقـا       

متوز/يوليــه، أعيــد انتخــاب الــرئيس نكــورونزيزا  ٢٥للنتــائج الــيت أعلنتــها اللجنــة االنتخابيــة يف 
ارضة أغـاثون رواسـا، الـذي حصـل علـى      يف املائة من األصوات، يليه زعيم املع ٦٩,٤١بنسبة 

  يف املائة من األصوات. ١٨,٩٩
أيار/مــايو، أصــدرت وزارة خارجيــة روانــدا بيانــا أعربــت فيــه عــن القلــق إزاء    ٤ويف   - ١١

األنبــاء الــيت تفيــد بــأن عناصــر مــن القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا قــد عــربت احلــدود إىل  
نفـت هـذه األنبـاء. ويف وقـت الحـق، قـام املـؤمتر        بوروندي، رغم أن السـلطات يف بورونـدي   

الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، بناء على طلب من مجاعة شرق أفريقيـا، بإيفـاد بعثـتني    
من اآلليـة املشـتركة املوسـعة للتحقـق ومركـز دمـج املعلومـات االسـتخباراتية إىل بورونـدي يف          

ذه االدعــاءات. ومل تكــن النتــائج متاحــة يف متوز/يوليــه للتحقيــق يف هــ ١٥إىل  ١٠الفتــرة مــن 
متوز/يوليه، أفادت األنباء حبـدوث قتـال بـني جنـود منشـقني       ١٢وقت كتابة هذا التقرير. ويف 

عن قوة الدفاع الوطين البوروندية واجليش البورونـدي قـرب احلـدود مـع روانـدا. وُيـزَعم بـأن        
نداكومانا، وهو حليف للجنـرال غـودفروا   اجلنود املنشقني كانوا حتت قيادة اجلنرال ليونارد نغي

نيومباري، الذي قاد احملاولة االنقالبية ضد الرئيس نكورونزيزا يف أيار/مايو. وتفيد األنباء بـأن  
  حنو اثين عشر من املقاتلني املتمردين قد لقوا حتفهم أثناء القتال.

  
 احلالة اإلنسانية  - باء  

املنطقـة خـالل األشـهر السـتة املاضـية لسـبب يرجـع        ازدادت احلالة اإلنسانية سـوءا يف    - ١٢
 ُشردت أعـداد كـبرية مـن املـدنيني.     أساسا إىل األزمات يف بوروندي وجنوب السودان، حيث

انية أضــرت ومتخضـت األزمــة السياســية يف بورونـدي علــى وجــه اخلصــوص عـن عواقــب إنســ   
ــة  ــدان يف املنطق ــدة بل ــديني إ    ،بع ــدفق الالجــئني البورون ــن ت ــا يتضــح م ــدا  كم ــدا وأوغن ىل روان

ومجهورية الكونغو الدميقراطية بأعداد كـبرية، ومـن تصـاعد الشـواغل     املتحدة ترتانيا مجهورية و
التـابع   أيار/مـايو، عقـد مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية       ١١األمنية والشواغل األخرى. ويف 

ؤون الالجـئني،  ، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـ        لألمانة العامـة 
وبرنامج األغذية العـاملي، اجتماعـا مـع جهـات شـريكة أخـرى، منـها مكتـب مبعـوثي اخلـاص           
ملنطقة البحريات الكـربى، ملناقشـة تـدابري التأهـب اإلقليمـي املشـتركة بـني الوكـاالت، ووضـع          

ــدا و    ــة الالجــئني اســتجابة لتــدفق الالجــئني البورونــديني إىل روان ــة إلغاث مجهوريــة خطــة إقليمي
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ــة، الـــيت ُنقحـــت يف آب/    ــتلزم اخلطـ ــة. وتسـ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــدا ومجهوريـ ــا وأوغنـ  ترتانيـ
ــطس  ــغ  ٢٠١٥أغسـ ــيص مبلـ ــدده    ٣٠٧، ختصـ ــا عـ ــل ملـ ــدفق احملتمـ ــني دوالر إلدارة التـ  ماليـ

  الجئ بوروندي إىل املنطقة. ٣٢٠ ٠٠٠
ــريويب يف   - ١٣ ــايو، انضــم مكتــب مبعــوثي اخلــاص إىل املنســقني امل    ٢٢ويف ن ــيمني أيار/م ق

ومنسقي الشؤون اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة يف تسعة بلدان يف منطقـة الـبحريات الكـربى    
ــة إنســانية و      ــون خلمــس عشــرة منظم ــديرون اإلقليمي ــهم امل ــي، من ــرن األفريق ــو والق البنــك ممثل

ار الدويل، ملناقشة املخـاطر اإلنسـانية احلاليـة واملتوقعـة الـيت ميكـن أن تتسـبب يف زعزعـة اسـتقر         
ــانية. وحــث املشــاركون         ــات اإلنس ــات واملنظم ــى احلكوم ــبريا عل ــة وتشــكل ضــغطا ك املنطق
احلكومــات واملنظمــات اإلقليميــة علــى تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل إهنــاء الــرتاع وحالــة عــدم  
االستقرار يف البلدان املتضررة، وختصيص التمويـل الكـايف لـربامج اإلغاثـة اإلنسـانية. وشـجعوا       

ملنطقـة علـى االسـتثمار يف تعزيـز القـدرة علـى التكيـف وبنـاء القـدرات علـى           أيضا حكومـات ا 
  الصعيدين الوطين واإلقليمي.

در البنــك الــدويل ومفوضــية األمــم    ــــــ، أص٢٠١٥ويف وقــت ســابق يف نيســان/أبريل     - ١٤
ـــالتشــريد القســري يف منطق”املتحــدة لشــؤون الالجــئني تقريــرا بعنــوان   “ ة الــبحريات الكــربىــ

ــاق التشــريد القســري وأسباب   يتضــمن  ــيال لنط ـــحتل ــن     ـــــ ــى األخــص التشــريد م ــه، وعل ه وطبيعت
بورونــــــدي ومجهوريــــــة الكونغــــــو الدميقراطيــــــة وداخلــــــهما (ميكــــــن االطــــــالع عليــــــه يف  

ــع -http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/01/24356083/forced  املوقــــــــــــــــــــــــ

displacement great-lakes-region( التقرير توصيات خبصوص اإلجـراءات املطلـوب   . ويتضمن
ــة       ــة واإلقليمي ــة السياســية الوطني ــة واجلهــات الفاعل ــة واملؤسســات اإلقليمي أن تتخــذها احلكوم
والشركاء يف التنمية، وخبصوص كيفية تنفيذ أنشطة سياسية وإنسانية وإمنائية ملعاجلـة األسـباب   

ق عامـل يشـمل مكتـب مبعـوثي اخلـاص،      والعوامل املسببة للرتاع والتشـرد. وجيـري إنشـاء فريـ    
واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون    
الالجئني، والبنك الـدويل، إىل جانـب شـركاء إقليمـيني مثـل االحتـاد األفريقـي واملـؤمتر الـدويل          

عنيـة مـن أجـل متابعـة التوصـيات.      املعين مبنطقة البحريات الكربى، للجمع بني مجيع اجلهات امل
لفاعلــة الرئيســية يف نــريويب يف   مــع اجلهــات ا  ألويلوُعقــد هبــذا الصــدد اجتمــاع للتخطــيط ا    

  متوز/يوليه. ٢٤
وفيما يتعلـق بإجيـاد حلـول دائمـة حلالـة الالجـئني الـيت طـال أمـدها يف املنطقـة، بـدأت              - ١٥

ــية األ    ــة ومفوضـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة مجهوريـ ــم املحكومـ ــئني يف   مـ ــؤون الالجـ ــدة لشـ تحـ
نيسان/أبريل عملية مشتركة للتسجيل البيومتري مـن أجـل تعـداد الالجـئني الروانـديني يف       ١٣
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شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وحتديــد مــدى اســتعدادهم للعــودة الطوعيــة إىل الــوطن.   
جيلهم يف الجئـا روانـديا مت تسـ    ٢ ٧٤٤وبدأت عملية التسجيل يف مقاطعة كاتانغا. ومن بـني  

الجئــا عــن الرغبــة يف العــودة الطوعيــة إىل الــوطن. وحــىت اآلن أعــرب    ١٢٤كاتانغــا، أعــرب 
 ١٢ ٧٥٨مــن الالجــئني الروانــديني املســجلني يف مشــال كيفــو البــالغ عــددهم  ١ ٩٦٠حــوايل 

املسـجلني يف كـاليهي    ١ ٠٠٩الجئـا مـن الــ     ٦٣الجئا عن رغبتهم يف العودة الطوعية. وأبان 
وبية رغبتهم يف العودة. وال تزال عمليـة التسـجيل جاريـة، غـري أهنـا تواجـه حتـديات        بكيفو اجلن

ــات العســكرية       ــة، بســبب العملي ــاطق، ال ســيما يف كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبي يف عــدة من
للقــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، والصــعوبات الــيت حتــول دون الوصــول إىل   

مة بني بعض الالجئني الروانديني والقوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا.   الالجئني، والصلة املزعو
يف كيفــو الشــمالية وكيفــو   الجــئ روانــدي موجــودون    ١٨٥ ٠٠٠وُيقــدر بــأن أكثــر مــن    

  حاليا.  اجلنوبية
  

  واجلنساين    حالة حقوق اإلنسان ومحاية الطفل والعنف اجلنسي  -جيم   
ريات الكـربى تبعـث علـى القلـق. وأفـادت      ظلت حالة حقوق اإلنسان يف منطقة الـبح   - ١٦

مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان ومنظمــات أخــرى حلقــوق اإلنســان بــأن اجلماعــات   
املسلحة وبعض عناصر قوات أمن الدولة يف بورونـدي ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة      

ان، مبــا يف الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الســودان ارتكبــت انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســ
ذلك أعمال االغتصاب والقتـل خـارج نطـاق القضـاء وجتنيـد األطفـال واالعتقـاالت التعسـفية         
والتعــذيب واالختطــاف. بيــد أنــه اتُّخــذت تــدابري يف بعــض البلــدان للتصــدي للعنــف اجلنســي   
املرتبط بالرتاعـات. ففـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـثال وقَّـع القـادة العسـكريون للقـوات           

آذار/مــارس، كجــزء مــن خطــة العمــل الوطنيــة للبلــد ملكافحــة   ٣١ســلحة إعالنــا تارخييــا يف امل
  العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع.

وعالوة علـى ذلـك باشـر مرفـق التـدريب اإلقليمـي بشـأن العنـف اجلنسـي واجلنسـاين             - ١٧
م مــن مبعــوثي كمبــاال، بــدعيف التــابع للمــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى الواقــع 

اخلاص، أنشـطة تـدريب ترمـي إىل اجلمـع بـني املسـؤولني احلكـوميني ومـوظفي اخلدمـة املدنيـة           
املعنيني، مثل الضباط العسكريني والشرطة والقضاة واملـوظفني القضـائيني، مـن أجـل تزويـدهم      

  باألدوات الضرورية ملعاجلة العنف اجلنسي والتصدي له بفعالية.
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  دي اإلقليميالتكامل االقتصا  -دال   
استمرت خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير اجلهود اليت يبذهلا مبعوثي اخلـاص والقـادة     - ١٨

اإلقليميون من أجل تنشيط اجلماعة االقتصادية لبلدان منطقـة الـبحريات الكـربى، وإن أعاقـت     
ذا األزمــة يف بورونــدي التقــدم هبــذا الصــدد. غــري أن مبعــوثي اخلــاص ظــل ملتزمــا بتحقيــق هــ   

اهلدف، وقد أجرى يف هذا الصدد سلسلة من املشاورات لتيسـري عقـد مـؤمتر قمـة اجلماعـة يف      
املستقبل القريب. ويف غضون ذلك عادت رواندا إىل صف اجلماعـة االقتصـادية لـدول وسـط     

ــوم       ــا يـ ــود يف جنامينـ ــات املعقـ ــدول واحلكومـ ــاء الـ ــاع رؤسـ ــالل اجتمـ ــا خـ ــار/ ٢٥أفريقيـ  أيـ
  .٢٠١٥مايو 

    
  تنفيذ االلتزامات املعلنة مبوجب إطار السالم واألمن والتعاون  -  ثالثا  
  التزامات مجهورية الكونغو الدميقراطية  -ألف   

ُســجل بعــض التقــدم خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض يف تنفيــذ االلتزامــات الوطنيــة           - ١٩
نظمــت أيار/مــايو،  ٢نيســان/أبريل إىل  ٢٧جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. ففــي الفتــرة مــن  

توصية إلصالح النظام القضـائي وإعـادة تنظيمـه     ٢٠٠وزارة العدل استعراضا وطنيا أسفر عن 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وبناء على ذلـك تعتـزم وزارة العـدل تقـدمي برنـامج إلصـالح       

أيار/مــايو أعلــن وزيــر  ١٦. ويف ٢٠١٥قطــاع العدالــة مدتــه مخــس ســنوات حبلــول هنايــة عــام 
ــامج الــوطين الثالــث للتســريح ونــزع الســالح وإعــادة اإلدمــاج يف مجهوريــة    الــدفاع بــد ء الربن

  الكونغو الدميقراطية.
كــابيال مشــاورات وطنيــة تشــمل أفــرادا مــن جوزيــف أيار/مــايو بــدأ الــرئيس  ٣٠ويف   - ٢٠

األغلبيــة احلاكمــة واملعارضــة واجملتمــع الــدويل ووســائط اإلعــالم والزعمــاء الــدينيني بشــأن          
حزيران/يونيــه،   ٣٠. وأشــار يف خطابــه الــذي ألقــاه يف    ٢٠١٦و  ٢٠١٥عــامي   انتخابــات

مبناســبة يــوم االســتقالل، إىل ضــرورة إتاحــة الفرصــة لنــاخبني جــدد للمشــاركة يف االنتخابــات 
ــة. وكــرر أيضــا تأكيــد احلاجــة امللحــة إىل احلــوار بــني    أصــحاب املصــلحة الكونغــوليني،   املقبل

  يكن بدون وساطة خارجية. وإن
حزيران/يونيه تعاون مكتب مبعوثي اخلـاص وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة       ٤و  ٣ويف   - ٢١

ــو ووزارة       ــيس وزراء الكونغـ ــع رئـ ــة مـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــق االسـ لتحقيـ
التخطيط واآللية الوطنيـة للرقابـة علـى تنظـيم حلقـة دراسـية رفيعـة املسـتوى السـتعراض تنفيـذ           

لبلــد مبوجـب إطــار الســالم واألمــن والتعـاون. ومتثلــت أهــداف احللقــة يف   االلتزامـات الوطنيــة ل 
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تعزيز سيطرة الوكاالت احلكومية املعنية على عملية تنفيذ اإلطـار، وحتسـني تبـادل املعلومـات،     
وكفالة ختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذ االلتزامـات الوطنيـة. وخـالل احللقـة الدراسـية قـام       

مـن اإلجـراءات ذات األولويـة     ٨٣بالتعـاون مـع الشـركاء، بتحديـد      ، خرباء تابعون للحكومة
أُدجمــت والــيت وضــعتها وزارة التخطــيط.  ٢٠١٦إدراجهــا يف خطــة احلكومــة لعــام الــيت يــتعني 

يزانيـة،  املاملعنيـة ب  ٢٠١٦لعـام  اإلجراءات ذات األولوية يف توصيات احللقة الدراسية التوجيهية 
ــن    ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــه  ١٦إىل  ١٤املعقـ ــذه    ٢٠١٥متوز/يوليـ ــنعكس هـ ــع أن تـ ــن املتوقـ . ومـ

  .٢٠١٦التوصيات يف امليزانية الوطنية لعام 
  

  التزامات البلدان األخرى يف املنطقة  -باء   
شهدت الفترة املشمولة هبذا التقريـر اسـتمرار جهـود الـدول املوقعـة مـن أجـل التغلـب           - ٢٢

، ٢٠١٥أيار/مــايو  ١٨املنطقـة. ويف  علـى اجلماعـات املسـلحة الـيت تغـذي عـدم االسـتقرار يف        
ُعقدت يف لواندا القمة االستثنائية التاسعة لرؤساء دول وحكومات املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة   
البحريات الكربى. وحضـر القمـة رؤسـاء دول مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو         

أيضـا نائـب رئـيس مجهوريـة     الدميقراطية وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وزامبيا. وحضـرها  
املســتوى مــن كينيــا  ون رفيعــوممثلــوالســودان، ووزيــر خارجيــة روانــدا، ووزيــر دفــاع أوغنــدا، 

ــة. ومل تشــارك    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة ومجهوري ــمجهوري ــدي. وحــث  املتحــدة زانيا ـتن وبورون
ة للخطـر  املشاركون يف القمة الزعماء علـى تعزيـز التعـاون اإلقليمـي مـن أجـل التصـدي بفعاليـ        

الذي تشكله اجلماعات املسلحة، مبا فيهـا القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وحتـالف القـوى        
أمانة املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى إىل إنشـاء آليـة        وا أيضاالدميقراطية. ووجه

ألمـم املتحـدة   تتألف من مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا وأوغنـدا واالحتـاد األفريقـي وا       
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي واملؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى، للتعجيـل      

 واآذار/مـارس إىل الــوطن يف غضـون ثالثــة أشـهر. ودعــ    ٢٣بإعـادة املقــاتلني السـابقني حلركــة   
شــترك حكومــات املنطقــة إىل تعزيــز آليــات التصــدي خلطــر اإلرهــاب املتزايــد، وأوصــت بــأن ي

رؤساء الدفاع ورؤساء أجهزة االستخبارات يف الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة   
  البحريات الكربى يف وضع استراتيجية إقليمية ملكافحة اإلرهاب.

ويف الوقت نفسه ُعقد يف املنطقـة عـدد مـن االجتماعـات اإلقليميـة اهلامـة ذات الصـلة          - ٢٣
ــرة مــن  ســيما م بتحســني األمــن، وال ــه،  ٢٨إىل  ٢٥كافحــة اإلرهــاب. ويف الفت حزيران/يوني

ــريويب    ــا يف ن ــا مــؤمترا إقليمي ــااستضــافت حكومــة كيني ــز التعــاون ملكافحــة التطــرف  ب معني تعزي
ــة بالتنفيــذ يف جمــال     ٣٠٠مجــع بــني حــوايل   ،العنيــف مشــارك، مبــا يف ذلــك فرقــة العمــل املعني

ة وأكــادمييون دوليــون وخــرباء. وُعقــد املــؤمتر مكافحــة اإلرهــاب الــدويل التابعــة لألمــم املتحــد 
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بشـأن مكافحـة   األمريكيـة  اإلقليمي يف إطار متابعة مؤمتر القمة الذي نظمتـه الواليـات املتحـدة    
عقــد كــذلك . و٢٠١٥التطــرف العنيــف، واملعقــود يف واشــنطن العاصــمة يف شــباط/فرباير      

لرؤسـاء أجهـزة االسـتخبارات يف دول    متوز/يوليه اجتماعـا يف كمبـاال    ١٤يف  االحتاد األفريقي
مجاعة شرق أفريقيا واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة. ونـاقش االجتمـاع التـدابري الراميـة      

حــــة اإلرهــــاب وبعــــض اجلــــرائم  إىل تعزيــــز التعــــاون األمــــين وبنــــاء القــــدرات علــــى مكاف 
  للحدود.  العابرة
إطـار السـالم واألمـن والتعـاون وأحكـام      يف الـواردة  يتعلق بااللتزامـات  ويف تطور هام   - ٢٤

) اليت أهاب فيها اجمللس جبميع الدول أن متنـع تقـدمي الـدعم    ٢٠١٤( ٢١٣٦قرار جملس األمن 
 ،٢٠١٥يف نيســان/أبريل  املتحــدة ترتانيــامجهوريــة يف  ،إىل اجلماعــات املســلحة، أُلقــي القــبض

ــة    ــو، زعــيم حتــالف القــوى الدميقراطي ــدرجا يف قائمــة امســه ان الــذي كــ ،علــى مجيــل موكول ُم
لقيامـه بتجنيـد أطفـال وارتكـاب أعمـال قتـل        ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢زاءات منذ اجل

وتشويه وعنف جنسي واعتداءات على حفظة السالم. وقد أذنت احملاكم الترتانيـة بتسـليمه يف   
 والقضــائي األمـين  التعــاون يف أوغنـدا. ويسـهم  قيـد االحتجــاز  وهـو حاليــا   ،حزيران/يونيـه  ٢٥
ه وتسـليمهم، إسـهاما كـبريا يف مكافحـة     ومعاونيـ  اعتقـال مجيـل موكولـو   الذي جّسـده  ، القائم

  اإلفالت من العقاب الناجم عن أنشطة اجلماعات املسلحة يف املنطقة.
للقـــوات املســـلحة  الســـابقبوســـكو نتاغانـــدا، القائـــد  رفـــضأيلول/ســـبتمرب،  ٢ويف   - ٢٥

، اإلقــرار زعــيم مجاعــة متمــردي احتــاد الــوطنيني الكونغــولينيجلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة و
 التهم املوجهة إليه أمـام احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، بعـد أن استسـلم طوعـا لُينقـل إىل        بالذنب يف 
ــه بارتكــاب جــرائم ضــد اإلنســانية وجــرائم حــرب يف     ٢٠١٣يف آذار/مــارس  احملكمــة الهتام

نتاغانـدا القضـية اخلامسـة الـيت      حماكمـة  . وتعـد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢إيتوري يف الفتـرة بـني عـامي    
شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.     الـدائر يف  ُترفع أمام احملكمة من القضايا املتصـلة بـالرتاع   

علـى   أن تعمـل معـاً  علـى  وأشجع مجيع األطراف املوقعـة علـى إطـار السـالم واألمـن والتعـاون       
  اإلنسان إىل العدالة.سيمة حلقوق اجلنتهاكات مرتكيب االكفالة تقدمي 

الصدد، اجتمع وزراء العدل للدول األعضاء يف املؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة     ذلكويف   - ٢٦
آب/أغسـطس يف ليفينغسـتون، زامبيـا، العتمـاد خريطـة       ٢٦ و ٢٥يـومي   ،البحريات الكـربى 

لـيت وضـعها املنسـقون    ا ٢٠١٨-٢٠١٥لفتـرة  بالتكييف مع التشريعات احملليـة ل الطريق املتعلقة 
الوطنيون ومنسقو الشؤون القانونية التابعون للمـؤمتر. وقـد تعهـد الـوزراء، يف بيـاهنم اخلتـامي،       

املتصـلة  الـدويل   التكييف مع التشريعات احملليـة لربوتوكـوالت املـؤمتر   بتسريع واستكمال عملية 
التعـــاون  (ب)ى؛ عـــدم االعتـــداء والـــدفاع املتبـــادل يف منطقـــة الـــبحريات الكـــرب  ســـائل (أ)مب
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مكافحـــة  (د)ضـــد النســـاء واألطفـــال؛ املوجـــه العنـــف اجلنســـي وقمـــع منـــع  (ج)القضـــائي؛ 
االستغالل غري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة. والتزمـوا أيضـا بتشـجيع مجلـة أمـور منـها املسـاعدة           

  الكربى. اإلرهاب يف منطقة البحرياتوخباصة كافحة اجلرائم عرب الوطنية، ملالقانونية املتبادلة 
  

  االلتزامات الدولية  - جيم  
جهـود  واصل مبعوثي اخلاص ومكتبـه إشـراك اجملتمـع الـدويل والشـركاء يف التنميـة يف         - ٢٧

ــا ي ــة    صــدر مــن رســائل تنســيق م ــة الكونغــو الدميقراطي ــة يف مجهوري ــادرات اجلاري ومواءمــة املب
وثني وفريق االتصـال الـدويل   واملنطقة. وواصل مبعوثي اخلاص أيضا تعاونه الوثيق مع فريق املبع

دعــم تنفيــذ إطــار الســالم واألمــن والتعــاون،    علــىدي األطــراف، الشــركاء الثنــائيني واملتعــدّ و
عــرب احلدوديــة املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة لتنفيــذ األنشــطة واملشــاريع مــا يلــزم مــن  ضــمانو

يكــا واململكــة املتحــدة الصــدد، قــدمت بلج ذلــكالراميــة إىل بنــاء الثقــة بــني قــادة املنطقــة. ويف 
مليـون   ١,٢حـىت اآلن   يـه ا بلـغ إمجال والنـرويج وهولنـدا مـ   لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية   

  مبعوثي اخلاص.التابع ملكتب  دوالر إىل الصندوق االستئماين
املعـين مبنطقـة    مع املـؤمتر الـدويل   عن كثب وواصل مكتب مبعوثي اخلاص أيضا تعاونه  - ٢٨

أيار/مايو، أبرم الكيانان مذكرة تفاهم لتيسري التخطـيط لألنشـطة    ١٤في ف. البحريات الكربى
واملناســبات واملشــاريع املشــتركة وتنظيمهــا دعمــا لتنفيــذ ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف 

  وإطار السالم واألمن والتعاون. ٢٠٠٦عام لمنطقة البحريات الكربى 
أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى         عملتويف نفس السياق،   - ٢٩

. السـالم واألمـن والتعـاون    أهـداف إطـار  مـن أجـل النـهوض ب   مع مبعوثي اخلـاص   بشكل وثيق
حزيران/يونيه، عقـد منسـقو األمـم املتحـدة املقيمـون مـن منطقـة الـبحريات الكـربى،           ٢٣في ف

 الـذي يعقـده  لى هامش اجتماع جمموعـة املكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا     ع ،اجتماعا يف أنتاناناريفو
ألفرقـة  ، وذلك هبدف اعتماد اخلطة االستراتيجية اإلقليميـة  سنويا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

مـع   منسـجمة طـار. وجيـري وضـع خطـة عمـل مفصـلة       اإللتنفيـذ   دعمـاً  ةاألمم املتحدة القطريـ 
  .خطوطَها العريضة مبعوثي اخلاص ومكتبهوضع يت األهداف العامة وخريطة الطريق ال

 االجتمـاع متوز/يوليه، شارك مكتب مبعوثي اخلاص والبنك الدويل يف تنظيم  ١٢ويف   - ٣٠
منطقة البحريات الكـربى، يف أديـس أبابـا. وقـد     يف تنمية لتحقيق الهج اإلقليمية الثاين املعين بالنُّ

ات مؤثرة مـن القطـاع اخلـاص مـن الـدول      حكوميون وجه نوزراء ومسؤولو االجتماَعحضر 
 املوقعــة. وكــان اهلــدف منــه تقيــيم التقــدم احملــرز منــذ االجتمــاع األخــري الــذي عقــد قبــل ذلــك

ودراسـة الفـرص املتاحـة لتعزيـز التعـاون يف املنطقـة. وتـدارس املشـاركون، يف          ،بعـامني  التاريخ
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السـالم   وارد امليزانيـة لتنفيـذ إطـار   ن مـ ــــ ة ختصـيص مـا يكفـي م   ــــ رى، أمهيــــ ور أخـــــ ة أمـــمجل
  .واألمن والتعاون

  
  الرقابة املتعلقة بإطار السالم واألمن والتعاون اتآلي  - دال  

عـن تنفيـذ إطـار السـالم      السـابق مـن تقريـري    ٦١إحلاقا بالتوصيات الواردة يف الفقرة   - ٣١
شـد  االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة جهودمهـا املبذولـة حل       كثّـف كـل مـن   واألمن والتعـاون،  

السـياق، عقـد كـل مـن مبعـوثي       ذلـك طار وتعزيز هياكل إدارتـه. ويف  اإلالدعم الكفيل بتنفيذ 
اخلاص ومفوض السلم واألمن باالحتاد األفريقـي، إمساعيـل شـرقي، االجتمـاع الثـاين للجهـات       

حزيران/يونيـــه يف جوهانســـربغ، جنـــوب  ١٣ الضـــامنة إلطـــار الســـالم واألمـــن والتعـــاون يف
  الحتاد األفريقي.مؤمتر القمة اخلامس والعشرين لأفريقيا، على هامش 

السـالم واألمـن    وخالل االجتماع، أقر املشاركون بـبطء التقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار       - ٣٢
 فهــدااألوشــددوا علــى احلاجــة امللحــة إىل بــذل جهــود متجــددة للتعجيــل ببلــوغ     والتعــاون
إدارة . وعلى وجه اخلصوص، شجعوا الدول املوقعة على زيـادة تـويل زمـام هياكـل     الواردة فيه

وزراء خارجيـة دول املنطقـة عقـد اجتمـاع خيصـص      أيضا باملشاركون  أهاب. واإلطار وتنفيذه
  .على حنو مشترك الصدد ذلكلوضع مقترحات يف 

كــل مــن مبعــوثي اخلــاص  عقــد ويف إطــار متابعــة االجتمــاع الثــاين للجهــات الضــامنة،  - ٣٣
، يف ي معتكفــا وزاريــا للــدول املوقعــة يف نــريويبـــــاد األفريقـــــن باالحتــــوض الســلم واألمــــومف
متوز/يوليــه. وقــد أتــاح االجتمــاع للــوزراء وغريهــم مــن املمــثلني الرفيعــي املســتوى فرصــة   ١٠

واستكشـاف التـدابري    ونالسـالم واألمـن والتعـا    فريدة إلجراء تقيـيم مشـترك حلالـة تنفيـذ إطـار     
الكفيلة بتعزيز دور الدول املوقعة. وحضر االجتماع وزراء خارجية أنغوال وبورونـدي وكينيـا   

 ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة ومجهوريــة أوغنــداووزيــر الــدفاع يف جنــوب أفريقيــا، بينمــا كانــت 
  عي املستوى.يمبسؤولني رف ممثلةً وزامبيا ورواندا الدميقراطية الكونغو

السـالم واألمـن والتعـاون مـا زال ميثـل      إطـار  أن االعتكاف علـى  أكد املشاركون يف و  - ٣٤
الصـدد، أّيـد املشـاركون     ذلكيف وأداة هامة للحفاظ على السالم واألمن والتعاون يف املنطقة. 

زمـام  لجمموعة من املقترحات ترمي إىل تعزيز هياكل إدارة اإلطار وزيادة تويل الدول األعضـاء  
 القيــام، عنـد االقتضــاء، بعقــد دورات اســتثنائية  (أ): مــا يلــي ملقترحـات تشــمل تلــك اوأمـوره.  

 اتعقــد علــى هــامش املناقشــإىل االجتماعــات املنتظمــة الــيت ُت إضــافةً آلليــة اإلشــراف اإلقليميــة
رؤســاء دول وحكومــات  تأييــد (ب)قمــة االحتــاد األفريقــي؛  اتالعامــة لألمــم املتحــدة ومــؤمتر

مشـاركة رؤسـاء    (ج)ت ذات األولويـة املسـتمدة مـن خطـة العمـل اإلقليميـة؛       إلجراءالاملنطقة 
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 يعيِّنـوهنم ، ومشـاركة َمـن   آليـة اإلشـراف اإلقليميـة    الدول واحلكومات شخصـيا يف اجتماعـات  
  .جلنة الدعم التقين يف اجتماعات من ممثلني

 ن والتعـاون السالم واألمـ  املعتكف أيضا اجلهات الضامنة إلطاراملشاركون يف وشجع   - ٣٥
ضطالع بـدور حمفـز وعقـد اجتماعـات منتظمـة. وأوصـى املشـاركون كـذلك         االعلى مواصلة 

، عنــد االقتضــاء. وسيواصــل آليــة اإلشــراف اإلقليميــة عقــد أجــزاء وزاريــة خــالل اجتماعــات ب
نظـر  مبعوثي اخلـاص التشـاور مـع الـدول املوقعـة بشـأن أفضـل السـبل لتنفيـذ التوصـيات، بعـد            

  .ادهاواعتمفيها ات املنطقة رؤساء دول وحكوم
قــد اجتمــاعني مــن عوخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، يّســر مكتــب مبعــوثي اخلــاص   - ٣٦

تطــورات يف مــا اســتجد مــن  ، اســتعرض املشــاركون خالهلمــا  جلنــة الــدعم الــتقين اجتماعــات 
اجتمـاعهم  ، يف اللجنـة  نظـر أعضـاء  قد تنفيذ اإلطار. و اليت تعترضاملنطقة وتباحثوا التحديات 

ــريويب يف    ــد يف ن ــذي ُعق ــن املعتكــف      ٢٢العاشــر ال ــة م ــة املنبثق ــة اخلتامي ــه، يف الوثيق متوز/يولي
الوزاري السالف الذكر ووضعوها يف صيغتها النهائية. وسُتعرض الوثيقة اخلتاميـة علـى رؤسـاء    

 الـذي سـُيعقد يف   ليـة اإلشـراف اإلقليمـي   دول وحكومات املنطقة خالل االجتماع السـادس آل 
  أيلول/سبتمرب، يف نيويورك، لكي يؤيدوهنا. ٢٩
  

  أنشطة مبعوثي اخلاص  -  رابعا  
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـل مبعـوثي اخلـاص ومكتبـه العمـل بـوترية سـريعة           - ٣٧

علــى املســاعدة يف معاجلــة اجملــاالت التاليــة ذات األولويــة مــن إطــار الســالم واألمــن والتعــاون:  
لتشــجيع علــى اســتئناف التعــاون العســكري بــني مجهوريــة  مــن خــالل ا مــةات اهلداالقــو حتييــد

ــة و  ــو الدميقراطي ــةالكونغ ــم منظمــة بعث ــق املتحــدة األم ــة يف االســتقرار لتحقي ــو مجهوري  الكونغ
ن سـابقا يف صـفوف حركـة    ـــ ادة املقاتليــــ ي، وال سـيما إع ــــ ي نريوبـَــ ؛ تنفيذ إعالنةــالدميقراطي

رواندا وأوغندا؛ تعزيز التنسيق وإقامـة الشـراكات االسـتراتيجية     يفإىل وطنهم آذار/مارس  ٢٣
طـار  اإلطـار؛ تعزيـز عمليـة    اإلتنفيذ ل امع أفرقة األمم املتحدة القطرية واملنظمات اإلقليمية دعم

ــه؛  ــا؛   التشــجيع علــى وآليــات إدارت مكافحــة وإجيــاد حلــول دائمــة لالجــئني واملشــردين داخلي
ــة الكونغـــو   االســـتغالل غـــري القـــانوين للمـــو  ارد الطبيعيـــة؛ دعـــم اجلهـــود املبذولـــة يف مجهوريـ

طـار؛ التعجيـل باألعمـال    الـواردة يف اإل الدميقراطية لتحقيق التقدم املتصـل بااللتزامـات الوطنيـة    
التحضريية لعقد املؤمتر املتعلق باستثمارات القطاع اخلاص يف منطقة البحريات الكـربى، املقـرر   

ــومي   ــده ي ــة   تكثيــفيف كينشاســا؛  ٢٠١٦اير شــباط/فرب ٢٥ و ٢٤عق ــة لتعبئ ــود املبذول اجله
  يف املنطقة، وال سيما النساء والشباب واجملتمع املدين. القوى احلية

  



S/2015/735

 

14/23 15-16013 
 

  اهلدامة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية اتالقو حتييد
مبعـوثي اخلـاص بزيـارة إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة للتحـاور مـع السـلطات           قام  - ٣٨
آذار/مـارس، اجتمـع مبعــوثي اخلـاص مـع الــرئيس      ١٣فــي ف. أصـحاب املصـلحة ذوي الصـلة   و

بالتعـاون بـني حكومـة    تتعلـق   مسـائل  أخـرى،  مجلة أموريف  ،كابيال يف كينشاسا وتباحث معه
ــة       ــق االســتقرار يف مجهوري ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقي ــة وبعث ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري

العســكرية املوجهــة ضــد القــوات  عمــالال ســيما ضــرورة اســتئناف األالكونغــو الدميقراطيــة، و
الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا. وخــالل االجتمــاع، شــجع مبعــوثي اخلــاص الــرئيس كــابيال علــى  

حوار منظم مع البعثة مـن أجـل تسـوية املسـائل املـثرية      بإجراء مواصلة وتعزيز إقامة الشراكات 
ه، علـى ضـرورة إجـراء حـوار اسـتراتيجي يـتم التطـرق        الرئيس كابيال، يف رد اتفقللقلق. وقد 

تحسـني العالقـات   اسـتعداده ل  فيه إىل مجيع املسائل بني األمم املتحـدة واحلكومـة، وأكـد جمـددا    
  مع البعثة.

ــوز ٨ ويف  - ٣٩ ــا خمـــيم أيضـــا اخلـــاص مبعـــوثي زار يوليـــه،/متـ  يف العـــابر للمـــرور باهومـ
 املقـاتلني  مـن  مقـاتال  ٧٦٨ حـوايل  يستضيف الذي الدميقراطية، الكونغو جبمهورية كيسانغاين،
 القـوات  يف السـابقني  املقـاتلني  وحثَّ. ومعاليهم رواندا لتحرير الدميقراطية القوات يف السابقني

 اجملتمــع التــزام هلــم وأكــد األصــلي، بلــدهم إىل العــودة قبــول علــى روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة
  وكرامة. نبأما الوطن إىل إعادهتم عملية بدعم الدويل
األمــني التنفيــذي للمــؤمتر   إىل جانــب متوز/يوليــه، اجتمــع مبعــوثي اخلــاص     ١٥ويف   - ٤٠

لوابا، بالرئيس جوزيف كـابيال بنـاًء علـى طلبـه.      الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، نتومبا
وخالله أحاطهما الرئيس باحلالة املتعلقة بالقوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وحبالـة مشـاوراته      

أصحاب املصلحة الكونغـوليني يف إطـار التحضـري حلـوار وطـين. وقـد أثـىن مبعـوثي         مع اجلارية 
املســلحة بعمليــات عســكرية ضــد القــوات      اخلــاص علــى احلكومــة الكونغوليــة لقيــام قواهتــا     

العمـل  الدميقراطية لتحرير رواندا، وطلب إىل احلكومة أن تنظر يف التـبكري باسـتئناف التعـاون و   
لقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا. وأثـىن علـى       ا حتييـد مع البعثـة مـن أجـل     املشترك العسكري

يشـارك  ، ودعـا إىل عمليـة   إجـراؤه  ررـــ املقحلـوار  ااورات وـــمشملا أجــراه مــن س كابيال ــالرئي
ـــمجي فيهــا تــؤدي إىل إجــراء  توافقيــةع أصــحاب املصــلحة الكونغــوليني لوضــع خريطــة طريــق   ـ

  االنتخابات املقبلة.
ــع الســلطات        ٢٠ويف   - ٤١ ــايل، وحبــث م ــوثي اخلــاص إىل كيغ ــافر مبع آب/أغســطس، س

ئني البورونـديني إىل روانـدا وأثـره    استمرار وجود اجلماعات املسلحة يف املنطقة، وتـدفق الالجـ  
آب/أغسطس، زار مبعوثي اخلـاص، مـع مسـؤولني     ٢١احملتمل على االستقرار يف املنطقة. ويف 
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روانديني، مركز موتوبـو للتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، حيـث جيـري تسـريح املقـاتلني السـابقني،          
طـالع بنفسـه   دا، من أجل االقراطية لتحرير روانومن بينهم املقاتلون السابقون يف القوات الدمي

على األوضاع ميدانيا. واغتنم هذه الفرصة أيضا لزيـارة خمـيم ماهامـا مـن أجـل تقيـيم أوضـاع        
  الالجئني البورونديني.

ــاتلني        - ٤٢ ــريويب، وإعــادة املق ــذ إعــالين ن ــز مبعــوثي اخلــاص أيضــا أنشــطته علــى تنفي وركَّ
جمعني يف أوغندا وروانـدا، إىل الـوطن.   آذار/مارس الذين ال يزالون مت ٢٣السابقني يف حركة 

ويف نيســان/أبريل وآب/أغســطس، شــارك مكتــب مبعــوثي اخلــاص يف الزيــارات امليدانيــة الــيت   
قادها املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى إىل أوغنـدا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     

ىل تنفيـذ إعـالين نـريويب، مبـا يف ذلـك      . ودعا مبعوثي اخلاص إأعالهورواندا، على النحو املبني 
عمليــة العــودة الطوعيــة إىل الــوطن يف لقاءاتــه مــع املســؤولني الرئيســيني يف أوغنــدا ومجهوريــة    

  الكونغو الدميقراطية ورواندا خالل الفترة قيد االستعراض.
  

  املساعي احلميدة بشأن األزمة يف بوروندي    
لـيت حيتمـل أن تقـوِّض السـالم واألمـن واالسـتقرار       تفاديا لألزمة اليت تلوح يف األفـق وا   - ٤٣

ــدي يف       ــوثي اخلــاص إىل بورون ــدُت مبع ــبحريات الكــربى، أوف ــة ال نيســان/أبريل  ٢٤يف منطق
للمساعدة على نزع فتيل التوترات، والتخفيـف مـن حـدة األزمـة اإلنسـانية املتفاقمـة، وتيسـري        

ية وتشمل اجلميـع، وذلـك متشـيا مـع     احلوار من أجل إجراء انتخابات تتسم باملصداقية والشفاف
). واستطاع مبعوثي اخلاص تعزيز احلوار بـني األطـراف إىل   ٢٠١٥( ٢٢١١قرار جملس األمن 

كـان مـن املقـرر أن يتـداول     وأيار/مـايو   ١٣ الـذي بـدأ يف  حني مؤمتر قمة مجاعة شرق أفريقيـا  
ــة يف طمـــ    ــية املتمثلـ ــألة األساسـ ــأن املسـ ــه بشـ ــاء الـــدول واحلكومـــات خاللـ وح الـــرئيس رؤسـ

نكورونزيزا للترشح لوالية ثالثة. ويف أعقـاب مـؤمتر القمـة الـذي مل يعـاجل متامـا مسـألة الواليـة         
ــوم، اتفقــت األطــراف علــى       ــدي يف نفــس الي ــة االنقــالب الــيت وقعــت يف بورون ــة وحماول الثالث

اليـة  مواصلة احلوار بشأن املسائل املعلقة على أساس أن مجاعة شرق أفريقيـا سـتبقي مسـألة الو   
الثالثــة قيــد نظرهــا. وتــرد التفاصــيل الكاملــة لالتصــاالت الــيت أجراهــا مبعــوثي اخلــاص يف           
بورونـــدي يف تقريـــري عـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة االنتخابـــات يف بورونـــدي املـــؤرخ   

خلــاص رصــد احلالــة يف بورونــدي    ). ويواصــل مبعــوثي ا S/2015/510( ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٧
وينسِّـق علـى حنـو وثيـق اإلجــراءات مـع فريـق املبعـوثني اخلاصــني وكـذلك مـع فريـق االتصــال           

  الدويل املعين ببوروندي.
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  التنسيق والتعاون مع املنظمات اإلقليمية يف املنطقة
آب/أغسطس، عقـد مبعـوثي اخلـاص اجتماعـا استشـاريا يف نـريويب مـع كبـار          ٢٥يف   - ٤٤

املسؤولني من املنظمات اإلقليمية مـن أجـل مناقشـة التنسـيق والتعـاون وتعزيـز التـآزر يف تنفيـذ         
إطــار الــربامج لــدعم الســالم واألمــن والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى متشــيا مــع أهــداف 

. وحضــر االجتمــاع األمــني العــام جلماعــة شــرق أفريقيــا، واألمينــان  نالســالم واألمــن والتعــاو
التنفيذيان للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي واجلماعة االقتصادية لبلـدان الـبحريات الكـربى،    
ونائب األمني التنفيذي للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى، واألمـني العـام املسـاعد     

رق أفريقيا واجلنوب األفريقي، ونائـب األمـني العـام ورئـيس إدارة السـالم      للسوق املشتركة لش
جلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، وممثلو منظمـات أخـرى، مبـا يف ذلـك جلنـة      يف اواألمن 

األمــم املتحــدة االقتصــادية ألفريقيــا، والبنــك الــدويل، ومكتــب برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
اتفق املشـاركون، مـن بـني قـرارات أخـرى اختـذوها، علـى تعزيـز التنسـيق          اإلقليمي ألفريقيا. و

والتعاون بشأن السالم واألمن واالستثمارات والتكامل اإلقليمـي واملسـائل اجلنسـانية واملسـائل     
عقـد  املتعلقة باحلوكمـة، مبـا يف ذلـك االنتخابـات وإدارة املـوارد الطبيعيـة. واتفقـوا أيضـا علـى          

ــة      حتــت  اجتماعــات منتظمــة  ــل اخلــاص لالحتــاد األفريقــي ملنطق ــوثي اخلــاص واملمث ــة مبع رعاي
  البحريات الكربى.

  
  اإلعداد للمؤمتر املتعلق باستثمارات القطاع اخلاص يف منطقة البحريات الكربى

أحــرز مكتــب مبعــوثي اخلــاص تقــدما كــبريا يف اإلعــداد للمــؤمتر املتعلــق باســتثمارات     - ٤٥
الكربى. وأنشئت جلنة توجيهية تتألف من مكتب مبعـوثي   القطاع اخلاص يف منطقة البحريات

اخلاص، وممثلي حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، واألمانـة العامـة للمـؤمتر الـدويل املعـين          
مبنطقة البحريات الكربى، واالتفاق العاملي لألمـم املتحـدة، وكيانـات األمـم املتحـدة املتعاونـة،       

يف التنمية، وسائر اجلهات صاحبة املصلحة، لإلشراف علـى  وممثلي القطاع اخلاص، والشركاء 
أكثـر  أمـام  ىل ذلك، عرض مبعـوثي اخلـاص أهـداف املـؤمتر     باإلضافة إتنظيم املؤمتر وتوجيهه. و

شخصا ميثلون قطاع األعمـال واجملتمـع املـدين وقـادة احلكومـة واملسـتثمرين، خـالل         ٢٥٠من 
الــذي ينظمــه االتفــاق العــاملي لألمــم   “ قطــاع األعمــال يف خدمــة الســالم ”احلــدث الســنوي 

  حزيران/يونيه. ٢٣املتحدة والذي عقد يف نيويورك يوم 
ملـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات      اوواصل كل من مكتب مبعوثي اخلاص وأمانـة    - ٤٦

الكربى العمل على حنو وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية وممثلـي حكومـات املنطقـة مـن أجـل      
اد األســواق لفــرص االســتثمار اإلقليميــة الــيت أيــدهتا يف وقــت ســابق حكومــات   حتديــد اســتعد

ــة يــومي   ــانون األول/ديســمرب   ١٨و  ١٧املنطق ــؤمتر    ٢٠١٤ك ــدا، الســتخدامها يف امل يف لوان
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املتعلـق باسـتثمارات القطـاع اخلـاص يف منطقـة الـبحريات الكـربى. ويف نفـس الوقـت، واصـل           
مــع االتفــاق العــاملي لألمــم املتحــدة واللجنــة التنظيميــة  مبعــوثي اخلــاص تعزيــز التعــاون القــوي  

الوطنية الكونغولية اليت يرأسها وزير اخلارجية وتضـمُّ يف عضـويتها وزراء التخطـيط واالقتصـاد     
ام للوكالـة الكونغوليـة لتشـجيع االسـتثمار، وذلـك مـن أجـل ضـمان         ــــ ر العـــة واملديـــوالصناع

  جناح املؤمتر.
اخلـاص، باالشـتراك مـع غرفـة التجـارة       يمبعوث ول/سبتمرب، قام مكتبأيل ٢و  ١ويف   - ٤٧

والصناعة للبلدان األفريقيـة، بتنظـيم حلقـة عمـل يف أديـس أبابـا بشـأن البيئـة التنظيميـة واملنـاخ           
االســتثماري يف منطقــة الــبحريات الكــربى. وشــارك ممثلــو القطــاعني العــام واخلــاص يف حلقــة    

يات بالنســبة لالســتثمارات يف منطقــة الــبحريات الكــربى يف العمــل الــيت حبثــت اآلفــاق والتحــد
  إطار التحضري للمؤمتر املتعلق باستثمارات القطاع اخلاص يف منطقة البحريات الكربى.

  
  النهوض بالنساء والشباب ومنظمات اجملتمع املدين

اخلـاص  فيما يتعلق بدور املرأة يف تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون، واصـل مبعـوثي     - ٤٨
الدعوة إىل متكني املرأة وتشجيعه يف املنطقة. ويف هذا الصدد، عقـد منتـدى املـرأة املعـين بإطـار      
ــة       ــا، مجهوري ــة للمــنح يف غوم الســالم واألمــن والتعــاون اجتماعــه االســتهاليل للجهــات املتلقي

مـاع  م هـذا االجت ظِّـ . وقـد نُ ٢٠١٥أيار/مـايو   ١٥إىل  ١٣الكونغو الدميقراطية، يف الفتـرة مـن   
حتت رعايـة مكتـب املبعـوث اخلـاص ملنطقـة الـبحريات الكـربى، بـدعم مـن الصـندوق العـاملي            
للمــرأة؛ وصــندوق النســاء الكونغوليــات؛ ومنظمــة تضــامن النســاء األفريقيــات؛ وبعثــة منظمــة  
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وضـمَّ هـذا االجتمـاع سـتني     

أوغنـدا وبورونـدي ومجهوريـة     مـن منظمـة شـعبية    ٣٤ميثلن  القيادات النسائية اللوايتمن امرأة 
الكونغـو الدميقراطيــة وروانــدا تتلقــى املــنح مــن الصــندوق االســتئماين ملكتــب مبعــوثي اخلــاص.  
وناقشت النساء كيفية تعميق معارفهن ومشـاركتهن يف عمليـات السـالم يف منطقـة الـبحريات      

املتاحـة لتعزيـز التعـاون بشـأن املسـائل ذات االهتمـام املشـترك، مبـا يف         الكربى، وحبـثن الفـرص   
ذلــك فــرص كســب العــيش يف املنطقــة. وأتيحــت للجهــات املســتفيدة علــى مســتوى القواعــد   
الشعبية أيضا الفرصة لتبـادل اخلـربات بشـأن أنشـطتها وحتـدياهتا واسـتراتيجياهتا املتصـلة بعمليـة         

  لى الصعيدين القطري واإلقليمي.التنفيذ. كما حبثن فرص التعاون ع
ــة قــدمت جلمــة لكــل بلــد مــا يلــي:   وحــىت اآلن، بلــغ جممــوع مبلــغ املــنح املقدَّ    - ٤٩ مهوري

رواندا سـت مـنح   ل ؛ وقدمتدوالرا  ٣٥١ ٤٣٠منحة يبلغ جمموعها  ٢٥الكونغو الدميقراطية 
ــغ جمموعهــا   ــدمتدوالر ٨٧ ٤٠٠يبل ــا   لب ؛ وق ــغ جمموعه ــدي مخــس مــنح يبل  ٦٠ ٠٠٠ورون

يتعلـق باجملـاالت    دوالر. وفيمـا  ٥٠ ٠٠٠وغندا ثـالث مـنح يبلـغ جمموعهـا     أل ؛ وقدمتدوالر
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قـرار جملـس   ب ذات الصـلة العمـل اإلقليميـة    طاملواضيعية املشمولة، قُدِّمت املنح لدعم تنفيذ خط
والتـرويج   رصد إطار السـالم واألمـن والتعـاون   ودوالر)؛  ٢٣ ٠٠٠) (٢٠٠٠( ١٣٢٥األمن 

 )٢٠٠٠( ١٣٢٥قـرار جملـس األمـن    ب ذات الصـلة العمل اإلقليمية والوطنيـة   ، وتنفيذ خططله
 ١٤٤ ٨٧٤املبــادرات الراميــة إىل مكافحــة العنــف ضــد املــرأة (  ودعــم دوالر)؛  ١٦٦ ٩٠٠(

دوالرا مــن دوالرات الواليــات  ٢١٠ ٠٥٦النــهوض بســبل عــيش املــرأة وتنميتــها (ودوالرا)؛ 
الطاقـة النظيفـة علـى    مـوارد  توفر فرص احلصـول علـى    شاريع اليت ميكن أنلدعم املاملتحدة)؛ و

  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة). ٥٠ ٠٠٠الصعيد احمللي (
، أجــرى املــؤمتر اهلــاتفي الثالــث للمجلــس االستشــاري ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ١٨ويف   - ٥٠

للجهــات  ملنتــدى املــرأة تقييمــا لالســتنتاجات الرئيســية الــيت توصــل إليهــا االجتمــاع االفتتــاحي
املستفيدة من املنح، وألنشطة مجع التربعات اليت يقـوم هبـا املنتـدى واإلجـراءات ذات األولويـة      
لألشهر الثالثة املقبلة، مبا يف ذلـك رصـد املـنح املصـروفة. وقـدم مكتـب مبعـوثي اخلـاص أيضـا          

أة اإلقليمـي  الدعم إىل املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى إلنشـاء أمانـة منتـدى املـر        
  التابع هلذا املؤمتر يف كيغايل خالل الفترة قيد االستعراض.

حزيران/يونيــه، شــارك املبعــوث اخلــاص   ١٥إىل  ٧ويف الوقــت نفســه، يف الفتــرة مــن    - ٥١
وفريقه يف سلسلة من االجتماعات واملناسبات الرفيعـة املسـتوى علـى هـامش الـدورة اخلامسـة       

فريقي يف جوهانسربغ، جنـوب أفريقيـا، الـيت تناولـت موضـوع      والعشرين ملؤمتر قمة االحتاد األ
رفيـع   ا. ومشـل ذلـك اجتماعـ   ٢٠٦٣متكني املرأة والتنميـة مـن أجـل حتقيـق خطـة أفريقيـا لعـام        

املستوى شدَّد على احلاجة امللحة إىل معاجلة االنتشار، على الصعيد العاملي، للعنـف ضـد املـرأة    
رة مـن  لى النساء والفتيات، ال سـيما يف املنـاطق املــتضرِّ   وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت تؤثر ع

الرتاع، وشدَّد االجتماع أيضا على أمهية تعزيز املبـادرات مـن قبيـل منتـدى املـرأة املعـين بإطـار        
 السالم واألمن والتعاون.

وواصل مبعوثي اخلـاص العمـل مـع اجملتمـع املـدين يف املنطقـة يف إطـار اجلهـود اجلاريـة            - ٥٢
   ٢٩لزيــادة وتعزيــز مشــاركة اجملتمــع املــدين يف تنفيــذ إطــار الســالم واألمــن والتعــاون. ويف         

ــة منظمــة األمــم املتحــدة        ٣٠ و ــدعم مــن بعث ــادر مكتــب مبعــوثي اخلــاص، ب نيســان/أبريل، ب
هوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، واملــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات لتحقيــق االســتقرار يف مج

الكربى، وحكومة هولندا، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ووكاالت األمـم املتحـدة األخـرى    
جهــة مــن جهــات اجملتمــع املــدين  ٤٥فضــال عــن حكومــة أوغنــدا، إىل تنظــيم مشــاورة مشلــت  

يف عنتــييب، أوغنــدا. ومت اختيــار املنــدوبني مــن حلقــات   الفاعلــة مــن منطقــة الــبحريات الكــربى
مجهوريــة العمــل الوطنيــة ومــن بينــهم جهــات اجملتمــع املــدين الفاعلــة مــن أوغنــدا وبورونــدي و 
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ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وروانـدا وزامبيـا وكينيـا، ومنتـدى اجملتمـع املـدين         املتحدة ترتانيا
البحريات الكربى، ومنتدى املرأة، واملنظمات غـري احلكوميـة    التابع للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة

الدوليــة. وبعــد مــداوالت مستفيضــة، وضــع املشــاركون خطــة عمــل لــدعم اجملتمــع املــدين          
السـالم واألمـن والتعـاون متشـيا مـع األهـداف العامـة وخريطـة          وإشراكه يف عملية تنفيـذ إطـار  
  .اخلاص  الطريق اليت حدَّدها مبعوثي

 املتعـدد األغـراض التـابع   شـباب  المبعوثي اخلاص، مـع منتـدى   عملَ إىل ذلك،  إضافةو  - ٥٣
برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية      و ملعين مبنطقة الـبحريات الكـربى  المؤمتر الدويل ل
عمليـة إنشـاء مراكـز الشـباب يف اجملتمعـات احملليـة       إطـالق عجلـة   لـى  )، عموئل األمم املتحدة(

احلدودية يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن أجـل تعزيـز التعـاون عـرب احلـدود وبنـاء            
مركـز الشـباب   أعمـال   مبعوثي اخلاص مع عدد من الشركاءوُيتوقع أن يطلق الثقة يف املنطقة. 

انية وجنسـ  يةشـباب مشـاريع  عـوثي اخلـاص   مكتـب مب وقد أطلق األول يف تشرين األول/أكتوبر. 
لبحريات الكربى هبدف حتسني التجارة عرب احلـدود بـني   اماعة االقتصادية لبلدان منطقة اجل مع

وبغيـة  النساء، وتعزيز بناء الثقـة والعالقـات الوديـة بـني اجملتمعـات احملليـة احلدوديـة يف املنطقـة.         
، الـذي أنشـئ يف   التـابع للمـؤمتر الـدويل    غـراض املتعدد األ شبابالمنتدى دور ز ـــتعزية ــمواصل
ضــم آب/أغســطس  ٢٥يف  عقــد اجتمــاع يف نــريويب إىل اخلــاص  يمبعــوثدعــا ، ٢٠١٤عــام 

احلكومـة  عـن  وممـثلني   املتعـدد األغـراض  شـباب  المنتـدى  عـن  واملـؤمتر الـدويل    أمانـة ممثلني عـن  
املتعــدد  شــباب اإلقليمــيالالكينيــة هبــدف إجيــاد الســبل والوســائل الكفيلــة بــدعم أمانــة منتــدى  

 .مستدامحنو على  األغراض
  

  شردين داخليادائمة لالجئني واملالتعزيز احللول 
 ثر املنازعات املتعلقـة باألراضـي واملمتلكـات   ا منه ألكار، إدمكتب مبعوثي اخلاصقام   - ٥٤

ــات    ــدعم إىل  العــودة، علــى الرتاعــات والتشــريد وعملي ــدويل  بتقــدمي ال مبنطقــة ملعــين ااملــؤمتر ال
لخـرباء،  لتنظـيم حلقـات عمـل    يف واحلكومـة الكينيـة    البحريات الكربى وموئـل األمـم املتحـدة   

 ٢٤إىل  ٢١واجتمـــاع وزاري بشـــأن الالجـــئني واألرض وحقـــوق امللكيـــة، يف نـــريويب، مـــن 
الالجــئني و الــوزراء املســؤولون عــن مســائل األرضالتــزم ، جتمــاعنيســان/أبريل. ويف هنايــة اال

املتعلقــة سياســات الربط وبــكــول املــؤمتر الــدويل بشــأن حقــوق ملكيــة العائــدين،  بروتوفعيــل بت
 السياسات اإلمنائية يف املنطقة.بومحاية الالجئني  األرضب

ــها    ١يف و  - ٥٥ مفوضــية أيلول/ســبتمرب، شــارك مكتــب مبعــوثي اخلــاص يف مشــاورة نظمت
خيمـات  ملع املدين واإلنساين احلفاظ على الطاببشأن األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف نريويب 

ــديات الـــيت ي  الالجـــئني و ــز االجتمـــاع علـــى التحـ ــا. وركـ ــردين داخليـ ــاتلون املشـ ــها مقـ فرضـ
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إثــارة الريبــة خطــر علــى و، صــفوف املشــردين الســابقون املوجــودون يفاجلماعــات املســلحة ب
وعمليـات   احلـدود إغالق ذي ميكن أن يؤدي إىل ـــر الـــة، األمـــات املضيفـــالشك مع السلطو

 إعادة قسرية لألفراد.
  

  ملوارد الطبيعيةقانونيني باغري الواالجتار مكافحة االستغالل بشأن مشاورات 
كافحـة  املعنيـة مب  ةفرقـة العمـل الدوليـ   اجتمـاَع  بعـوثي اخلـاص   ملاملستشار اخلاص حضر   - ٥٦

إىل  ٢٤مـن  د يف بروكسـل  وعقـ امل ،ةـــــ وارد الطبيعيـــــ املني بـــ الل واالجتـار غـري القانوني  ـــاالستغ
، أفيَد عـن  على أنه إضافة إىل اجلماعات املسلحةخالله د يشدجرى التالذي ، آذار/مارس ٢٦

ملوارد الطبيعيـة  ني بـا غـري القـانوني  واالجتـار  االستغالل متورطة إىل حد بعيد يف شبكات إجرامية 
ــذا الصــدد،    يف  ــبحريات الكــربى. ويف ه ــة ال ــوثي اخلــاص  يعكــف منطق ــى امبع ــتحداث عل س

ــع شــركاء    ــوارد إىل    آخــرين يف مشــاريع مشــتركة م ــدفق امل ــم املتحــدة هتــدف إىل قطــع ت األم
من االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعيـة يف شـرق مجهوريـة    بغية منعها اجلماعات املسلحة 

عثــة منظمــة بمكتــب مبعــوثي اخلــاص، مــع نشــر نيســان/أبريل،  ١٤الكونغــو الدميقراطيــة. ويف 
ــامج األمــم املتحــدة    األمــم امل ــة الكونغــو الدميقراطيــة وبرن تحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوري

ــر  ــة، تقري ــن االســتغالل واال  اللبيئ ــار ع ــري الجت ــة قــانونيني بــ غ ــة املوارد الطبيعي اجلماعــات ملنفع
لجماعـات  قطع الشريان احليـوي االقتصـادي ل  توصيات بشأن كيفية يتضمن  اإلجرامية املنظمة

 .ملوارد الطبيعيةبا نيغري القانوني ستغالل واالجتاراالمن ملنعها املسلحة 
  

 مالحظات  – امساخ  

عض بـب مجهورية الكونغو الدميقراطية وبلدان أخـرى يف املنطقـة   قيام العام املاضي شهد   - ٥٧
ــتنفأجــل شــجعة مــن املاخلطــوات  فقــد ذ التزاماهتــا مبوجــب إطــار الســالم واألمــن والتعــاون.   ي

ــية أكــدت  ــة الدراس ــو      ال احللق ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــات الوطني ــة املســتوى بشــأن االلتزام رفيع
طـار السـالم   إلاجلهـات الضـامنة    اجتمـاعُ ، وحزيران/يونيـه  ٤و  ٣، املعقودة يـومي  الدميقراطية

ــن والتعـــــاون  ــود يف واألمـــ ــه ١٣، املعقـــ ــوةُ و، حزيران/يونيـــ ــاخللـــ يف  ةاملعقـــــود ة،الوزاريـــ
حتقيـق  بالنسـبة إىل   عـة طـراف املوقِّ األالتـزام  أمهيـة  طـار و اإلعلى اسـتمرار أمهيـة   ، متوز/يوليه ١٠

شـجع  أأرحب هبـذه املبـادرات و  إنين عملية التنفيذ. إمساك تلك األطراف بزمام أهدافه وزيادة 
طـوات فوريـة مـن أجـل التنفيـذ التـام لتوصـيات هـذه االجتماعـات          علـى القيـام خب  قادة املنطقـة  

هياكـل  رسـيخ  تو تنشـيط اإلطـار  يف هذه التوصـيات   تنفيذُيساعد اهلامة. وحيدوين األمل يف أن 
هتا على املساعدة يف التصـدي لتحـديات السـالم واألمـن اهلائلـة الـيت تواجـه        اوتعزيز قدر احلكم

 حتوالت سياسية حساسة.ية وانتخابمتر يف فترات املنطقة، ال سيما وأن العديد من البلدان 
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املوقعة علـى تعزيـز التزامهـا بإطـار السـالم       أشجع رؤساء دول وحكومات الدول ينإن  - ٥٨
سـاعد يف التغلـب علـى حتـديات السـالم واألمـن الـيت        تمبادرات حمددة تأييد واألمن والتعاون و

اجلماعـات املسـلحة يف   ينبغي العمل سريعا على حتييـد كـل   تواجهها املنطقة. ويف هذا الصدد، 
السـابقني  آذار/مـارس   ٢٣تلي حركـة  إعـادة مقـا  لتسريع شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، و

ــوُم ــأإىل  ليهماع ــذ م، هناوط ــائر وتنفي ــة     س ــؤمتر قم ــد م ــريويب، وعق ــام إعــالين ن ــة للأحك جماع
 .  أولويات املنطقةمن أوىل أن تظل ، االقتصادية لبلدان البحريات الكربى

يف مكافحـة اإلفـالت   مـا سيسـهم   مجيل موكولـو،  إلقاء القبض مؤخرا على  يشجعينو  - ٥٩
ميــع جلالعقــاب علــى االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان. وأدعــو الســلطات القضــائية  مــن 

لــى ها عوأشــجع، املســائل القضــائية األساســية يف التعــاون هــا بالــدول املوقعــة إىل الوفــاء بالتزام 
 الكونغــومجهوريــة أشــجع حكومــة . كمــا مبعــوثي اخلــاصمــن  طلــب املســاعدة عنــد االقتضــاء

للقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا     الرامية إىل التحييـد التـام   جهودها  ية على مواصلةدميقراطلا
عثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة        بواستئناف العمليات املشـتركة مـع   

شيد بالتعـاون اجلـاري بـني القـوات املسـلحة الكونغوليـة       أالكونغو الدميقراطية يف هذا الصدد. و
ــة مــن أجــل القضــا   الو ء علــى اجلماعــات املســلحة األخــرى يف شــرق مجهوريــة الكونغــو      بعث

ضرورة التخفيف مـن حـدة املخـاطر علـى السـكان املـدنيني        عتبارااليف مع األخذ الدميقراطية، 
ســتمر بــالتوازي مــع اجلهــود السياســية تذه العمليــات أن هلــأثنــاء العمليــات العســكرية. وينبغــي 

شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن الوجـود       حني حتريـر  والدبلوماسية عند االقتضاء، إىل 
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وأوغنــدا هيــب بلجماعــات املســلحة غــري القانونيــة. وأاملــؤذي ل
إعـادة  لتسـريع  من مبعوثي اخلـاص وشـركاء آخـرين،    مٍ بدع، حــــوار صريـــحإجراء دا ـــوروان
، روانـدا ويف أوغنـدا  وا موجـودين  ــــ زالن مـا  ــــالذي مارس السابقنيآذار/ ٢٣ة ـــي حركـــمقاتل
 م.  هناوطأإىل 

ــالنظر إىل   - ٦٠ ــد  وب ــة يف ع ــات املقبل ــن االنتخاب ــدول    د م ــاء ال ــة، أحــث رؤس ــدان املنطق بل
ــة علــى    ــداء يــادة والتحلــي بالقواحلكومــات ومجيــع اجلهــات املعني ــرام إب  بورادة الشــعإلاالحت

ــداهن  ول ــواردة يف دســاتري بل ــادئ ال ــد الصــارم باألحكــام ذات الصــلة مــن    أ. والمب دعــو إىل التقي
. ٢٠٠٧م الذي اعتمده االحتـاد األفريقـي عـا    لدميقراطية واالنتخابات واحلكمليثاق األفريقي امل

العنـــف ســـياق وكمـــا ذكـــرت يف بيانـــات عـــدة خـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، أشـــجب 
 بورونـدي. وأحـث السـلطات    يف ٢٠١٥انتخابـات عـام   يف ظلـه  جريـت  واالستقطاب الـذي أُ 

حريـة  ريـة التجمـع و  حبقوق اإلنسان جلميع البورونديني، وال سـيما  على النهوض حبالبوروندية 
طـوات فوريـة ملنـع    القيـام خب مـن احلكومـة البورونديـة    طلب تكوين اجلمعيات وحرية التعبري. وأ
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حقـوق اإلنسـان   املسـؤولني عـن انتـهاك    والعمل سـريعا علـى سـوق    انتهاكات حقوق اإلنسان 
   إىل العدالة.

ــة لألزمــة يف بورونــدي تبعــات الال ينبغــي التقليــل مــن شــأن    - ٦١ مؤشــرات . ومثــة اإلقليمي
وانعـدام الثقـة   أهنـا تغـذي االنقسـامات    إنسانية بعيـدة املـدى و  آثار ألزمة هلذه اواضحة على أن 

نطقـة. وأدعـو مجيـع الـدول     جـاورة وهتـدد اسـتقرار امل   تاليت هتدد العالقات الودية بـني البلـدان امل  
اجلـيش، إىل التأكـد مـن    سـابقون يف  ضباط ينهم ، بنيسابق نيبوروندي مسؤولنيتستضيف اليت 

يف أنشطة ميكـن أن تزيـد مـن زعزعـة االسـتقرار يف بورونـدي.       ون شاركيأن هؤالء األفراد ال 
ــا و      ــة شــرق أفريقي ــها مجاع ــيت بذلت ــاجلهود األخــرية ال ــدويل  اوأرحــب ب ــؤمتر ال ــامل ــة ملع ين مبنطق

ــبحريات الكــربى واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة    حــث مجيــع أإهنــاء األزمــة ومــن أجــل ال
. ويف احقيقيـ جامعـا و  اوجـه السـرعة حـوار   علـى  نف أسـت أن تعلـى  ة املعنيـة  البورونديـ اجلهات 

أدعـو  رئيس أوغنـدا موسـيفيين. و  نوط بـ املالتيسري الكامل لدور تأييدي هذا الصدد، أعرب عن 
تلبيـــة الراميـــة إىل  نـــاجهوداالنضـــمام إىل املـــاحنني والشـــركاء الـــدوليني إىل  وقـــت نفســـهيف ال

 االحتياجات اإلنسانية.

رحـب بالنتـائج   أطـار السـالم واألمـن والتعـاون و    التـابع إل أشيد مببـادرة منتـدى املـرأة    و  - ٦٢
ملـرأة يف  ال يـزال املنتـدى يشـكل وسـيلة ال مثيـل هلـا إليصـال صـوت ا        اليت حتققت حىت اآلن. و

يف حتقيـق  يف صـنع القـرارات، وكـذلك    تها بفعاليـة  مشـارك وضـمان  بحريات الكـربى  منطقة الـ 
 أيرلنـــدا والنـــرويج تاالتنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية يف املنطقـــة. وأود أن أشـــكر حكومـــ 

املـرأة. وأحـث    ملنتـدى السـخي   ادعمهلـ فرادى اجلهـات املاحنـة،   و Oak أوك ومؤسسة هولنداو
حتسـني حيـاة سـكان الفئـات     يف تسـاعد  الـيت  اجلهات املاحنة األخـرى علـى دعـم هـذه املبـادرة      

 توسع آفاقهم.  و الضعيفة يف املنطقة

يـة، ومبعـوثي   دميقراطلا الكونغومجهورية أرحب باجلهود املستمرة اليت تبذهلا حكومة و  - ٦٣
لمــؤمتر املتعلــق مــن أجــل اإلعــداد ل  الكــربى ملعــين مبنطقــة الــبحريات املــؤمتر الــدويل ااخلــاص، و

مطلــع يف كينشاســا عقــده باســتثمارات القطــاع اخلــاص يف منطقــة الــبحريات الكــربى، املقــرر  
لبلــورة نطقـة الـبحريات الكــربى فرصـة فريـدة     ســتتاح مل ،مـن خــالل هـذا املـؤمتر   فالعـام املقبـل.   

ــرص االســتثمار   ــاً ل  جمموعــة واســعة مــن ف ــارة تبع ــى املخت ــدرهتا عل ــز التكامــل اإلقليمــي   ق تعزي
ــتقرار     ــاون االقتصــادي واملســامهة يف االس ــل.   والتع ــدى الطوي ــى امل ــدويل  عل ــع ال ــو اجملتم  وأدع

ملعـين مبنطقـة   املـؤمتر الـدويل   او دعم مبعـوثي اخلـاص  إىل األعمال أوساط و رؤساء دول املنطقةو
درجـة عاليـة   حيقـق  يـة يف تنظـيم مـؤمتر    دميقراطلا الكونغـو مجهوريـة  وحكومة  البحريات الكربى

 من النجاح.
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ــل  وينبغــي ل  - ٦٤ ــادرات االقتصــادية مث ــلمب ــق ؤمتر امل باســتثمارات القطــاع اخلــاص يف  املتعل
وصــولية التصــال واملإمكانيــةً أســهل لأن تعــزز إجيــاد فــرص العمــل و ىمنطقــة الــبحريات الكــرب

عـرب   ةزدهـر حتقيَق جتارة مجديدة و سالسل قيمة إقليميةوقدرةً على حتقيق إنتاجية أكرب وإجياَد 
وأن تعمـل  الرخـاء املشـترك،   داخل املنطقـة. ومـن املهـم أن تزيـد هـذه املبـادرات مـن        احلدود و

الـدول علـى    اتتعـزز قـدر  أن التغاضـي عنـها، و   أوالسلبية ى القوة لدعم طمثبِوصفها عوامل ب
   تلبية احتياجاهتا اإلمنائية.من أجل زيادة تعبئة املوارد احمللية 

ليت قدمتـها حكومـات بلجيكـا واململكـة املتحـدة والنـرويج       املسامهات اوأود أن أنوه ب  - ٦٥
تعزيـز تنفيـذ   مـن أجـل   يـديره مكتـب مبعـوثي اخلـاص     الـذي  ستئماين االصندوق إىل ال وهولندا

 ويسـرين أن أنـوه بالتعـاون الفعـال بـني مكتـب مبعـوثي اخلـاص        . إطار السالم واألمن والتعاون
تنفيـذ  مـا يتعلـق ب  ال سـيما يف  ، عـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى وبلـدان املنطقـة      ملاملؤمتر الدويل او

ؤمتر املتعلـق باسـتثمارات القطـاع    واملـ لسـالم،  لاملـرأة، ومركـز الشـباب    مبنتدى صلة تاملشاريع امل
ــبحريات الكــرب   اخلــاص ــة ال ــ. وىيف منطق ــاريع هل ــى ذه املش ــدرة عل املســاعدة يف التصــدي   الق

والظلـم  ة معاجلة مسألة عـدم املسـاواة االقتصـادي   واالستقرار يف املنطقة، لألسباب اجلذرية لعدم 
ميــع وكــاالت األمــم  جلاالجتمــاعي، ومتكــني النســاء والشــباب. وأعــرب أيضــا عــن تقــديري   

   بعوثي اخلاص.م هااملتحدة وصناديقها وبراجمها يف منطقة البحريات الكربى لدعم

ــه  يأود أن أشــكر مبعــوثختامــا،   - ٦٦ رصــد يف ســبيل ا املتواصــلة هودمهــجلاخلــاص ومكتب
جملـس  دعـو  أوتسـم بالتحـدي.   مإقليمـي  سـياق  وتنسيق تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون يف 

إىل تعزيـز السـالم واألمـن    يف سـعيها  عـة  األمن واجملتمع الدويل إىل مواصلة مساعدة الـدول املوقِّ 
  .ىوالتعاون والتنمية يف منطقة البحريات الكرب

  
 

 


