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تقرير األمني العام عن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف           
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

    
  مقدمة  -  أوال  

ويغطـي   .)٢٠١٤( ٢١٤٧من قرار جملس األمـن   ٣٩هذا التقرير مقدم عمال بالفقرة   - ١
ــؤرخ       التطــورات ا ــري امل ــذ تقري ــة من ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــيت اســتجدت يف مجهوري لرئيســية ال

)، مبـــا يف ذلـــك األمـــور املتعلقـــة بتنفيـــذ االلتزامـــات S/2014/450( ٢٠١٤حزيران/يونيـــه  ٣٠
ــو       ــة الكونغ ــاون جلمهوري ــن والتع ــار الســالم واألم ــة مبوجــب إط ــة،   الوطني ــة واملنطق الدميقراطي

والتقــدم الــذي أحرزتــه بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو     
الدميقراطية يف االضـطالع بواليتـها. ويتضـمن أيضـا آخـر املسـتجدات املتعلقـة بإعـادة تشـكيل          

  البعثة ونقل املهام إىل فريق األمم املتحدة القطري.  
    

  الرئيسية التطورات  -  ثانيا  
  التطورات السياسية    

مل جير خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير تشـكيل حكومـة الـتالحم الـوطين اجلديـدة الـيت           - ٢
تعقـد أيضـا    . ومل٢٠١٣ أعلن الرئيس جوزيف كابيال عن تشـكيلها يف تشـرين األول/أكتـوبر   

ثالثـة قـوانني متعلقـة     الدورة االسـتثنائية للربملـان، الـيت كـان مـن املتوقـع أن تركـز علـى اعتمـاد         
بتنظــيم انتخابــات حمليــة وانتخابــات يف املقاطعــات وانتخابــات عامــة، وكــذلك اعتمــاد قــانون   

هــذا  ىمــن الدســتور لتغــيري نظــام التصــويت يف انتخابــات املقاطعــات. وأد   ٧٠لتعــديل املــادة 
ــدد          إىل ــد ع ــى حتدي ــل عل ــن التنقيحــات للدســتور هتــدف إىل التحاي ــد م ــإجراء مزي ــات ب توقع

  الرئاسية.    الواليات
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كـابيال أهـم حـدث يف احتفـاالت عيـد االسـتقالل        وكانت الكلمة اليت ألقاها الـرئيس   - ٣
حزيران/يونيه)، وأشـاد فيهـا بالوطنيـة والشـجاعة اللـتني حتلـت هبمـا القـوات املسـلحة           ٣٠ (يف

ــة يف حتقيــق انتصــارها علــى متمــردي حركــة      آذار/مــارس. ٢٣جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطي
لنت فيهـا  وسبقت عيد االستقالل بيانات صادرة عن عدد من أحزاب وائتالفات املعارضة، أع

نتخابات الذي نشر يف أيار/مايو، ومعارضتها إلجـراء أي تعـديالت   رفضها للجدول الزمين لال
دستورية، أو تغيريات لتحديد عدد الواليات الرئاسية. ودعا أيضا عـدد مـن أحـزاب املعارضـة     

شكيل اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املسـتقلة، وتقـدمي رئيسـها إىل احملاكمـة، وهـددت         إىل إعادة ت
  بسحب ممثليها من اللجنة.   هذه األحزاب يف الوقت نفسه

واستمر النقاش الدائر بشأن التغيريات الدستورية يف االتساع. فبعـد ثالثـة أسـابيع مـن       - ٤
ددا معارضــتهم إلجــراء أي تنقــيح   بيــان أكــدوا فيــه جمــ    الكاثوليــك إصــدار مــؤمتر األســاقفة  

املوضـوع التـايل    للدستور، نظمت األسقفية يف كينشاسا مـؤمترا يف منتصـف متوز/يوليـه لبحـث    
. وكـان مـن بـني املـتكلمني الرئيسـيني أحـد       “هل اآلن هو الوقت املناسب لتعديل الدسـتور؟ ”

بعـد   سـياق مـا  ال يـتالءم مـع    ٢٠٠٥مستشاري الرئيس كابيال، الذي حاجج بأن دستور عام 
  الفترة االنتقالية، وأنه يلزم وضع دستور جديد ألن البلد يتحول إىل قوة إقليمية صاعدة.  

ويف متوز/يوليــه وآب/أغســطس، ردد أوبــني مينــاكو األمــني العــام لألغلبيــة الرئاســية،      - ٥
وإيفارسيت بوشاب رئيس حزب الشعب لإلعمار والدميقراطيـة، ضـمن قـادة سياسـيني مـؤثرين      

ن، اآلراء اليت أبديت بشأن ضرورة إجراء تنقيح واسع النطاق للدسـتور لكـي يـتالءم مـع     آخري
الواقع املتغري. ودعا البعض إىل اعتماد هذه التعديالت عـن طريـق إجـراء اسـتفتاء، وشـرعوا يف      

  محالت لكسب تأييد اجلمهور.  
ت احلركـة  وطفت على السطح، مع ذلك، خالفات بني األغلبية الرئاسية، حيث أعرب  - ٦

 ٢٢٠ االجتماعيــة مــن أجــل التجديــد بشــكل علــين عــن قلقهــا مــن إجــراء أي تعــديل للمــادة   
الدستور الـيت حتظـر تنقـيح األحكـام املتصـلة بتحديـد عـدد الواليـات الرئاسـية وغريهـا مـن             من

  األساسية.    املبادئ
آب/أغســطس، نظمــت بعــض أحــزاب املعارضــة الربملانيــة الرئيســية، ومنــها         ٤ويف   - ٧
الحتاد من أجـل األمـة الكونغوليـة واالحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة والتقـدم االجتمـاعي، جتمعـا           ا

حاشدا يف كينشاسا ملعارضة إجـراء أي تغـيري دسـتوري يـؤدي إىل إهنـاء تقييـد عـدد الواليـات         
وينغـا النائـب الـوطين واألمـني العـام لالحتـاد مـن        أبرتراند  -الرئاسية. وألقي القبض على جون 

آب/أغسطس بتهمة السب والقذف يف رئـيس الدولـة والتحـريض     ٥ألمة الكونغولية يف أجل ا
على الكراهية العرقية يف التصرحيات اليت أدىل هبا يف التجمع، وهو أمر يثري القلق بشـأن احتـرام   
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أيلول/ســـبتمرب، حكمـــت  ١١احلريـــات األساســـية واحليـــز السياســـي املتـــاح للمعارضـــة. ويف 
وينغـــا بســـنة ســـجن بتهمـــة الســـب والقـــذف ضـــد الـــرئيس والربملـــان   ألـــى احملكمـــة العليـــا ع

    احلكومة.  وأعضاء
مــن منظمــات اجملتمــع املــدين بيانــا لكــي   ٣٠أيلول/ســبتمرب، أصــدرت حــوايل  ٣ويف   - ٨

أعلنت فيه معارضتها إلجراء أي تعـديل للدسـتور قـد يعـرض للخطـر التقـدم        ينظر فيه الربملان،
  وسيادة القانون.  احملرز يف توطيد الدميقراطية 

اســـتؤنِف الربملـــان يف كينشاســـا يف جلســـة عاديـــة، قاطعهـــا   أيلول/ســـبتمرب، ١٥ويف   - ٩
أعضاء الربملان املنـتمني إىل االحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة والتقـدم االجتمـاعي وإىل االحتـاد مـن          

ح أوبـني  أجل األمة الكونغولية، احتجاجا على سجن السيد أوينغا. ويف احلفل االفتتاحي، صر
ميناكو رئيس اجلمعية الوطنيـة بأنـه يـتعني علـى اجلمعيـة أن تبـت يف تغـيري نظـام التصـويت مـن           
نظــام االنتخــاب املباشــر إىل نظــام االنتخــاب غــري املباشــر يف انتخابــات املقاطعــات، وهــو أمــر   
ينطوي علـى إجـراء تعـديل دسـتوري. وأشـار إىل أن أي تعـديالت ملـواد أخـرى، مبـا يف ذلـك           

، ينبغي أن تتقرر عن طريق استفتاء. وأعلن كينغو وا دوندو رئيس جملـس الشـيوخ   ٢٢٠ ةاملاد
، الـيت حتـدد عـدد الفتـرات الرئاسـية، وأهـاب باجلهـات        ٢٢٠معارضته ألي حماولة لتغيري املادة 

الوطنيــة املعنيــة أال تؤيــد إجــراء أي تعــديل مــن هــذا القبيــل، ألن ذلــك ميكــن أن يعــرض الوئــام 
    نيني للخطر.والسالم الوط

  
التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االلتزامــات الوطنيــة مبوجــب إطــار الســالم واألمــن والتعــاون              

  آلية الرقابة الوطنية وعملية وضع املعايري : جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة
مؤشـرا تتعلـق    ٣٤٧ نقطـة مرجعيـة و   ٥٦متوز/يوليه، إقـرار مصـفوفة تضـم     ١٢مت يف   - ١٠

امــات الوطنيــة الســت مبوجــب إطــار الســالم واألمــن والتعــاون، وجــرى ذلــك يف حلقــة  بااللتز
دراسية رفيعة املستوى نظمتها اآللية الوطنية للرقابة ووزارة التخطـيط، بـدعم مـن بعثـة منظمـة      
األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وفريــق األمــم املتحــدة         

اء الـــدوليني. وأدى تأكيـــد احللقـــة الدراســـية علـــى امللكيـــة الوطنيـــة  القطـــري وســـائر الشـــرك
ــة ــة يف ختطـــيط ميزانيـــة        لعمليـ ــايري إىل متهيـــد الطريـــق إلدراج االلتزامـــات الوطنيـ وضـــع املعـ

أيلول/سبتمرب، اعتمدت اللجنة التوجيهية آلليـة الرقابـة الوطنيـة، برئاسـة      ١٧. ويف ٢٠١٥ عام
  الرئيس كابيال، املصفوفة.  
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  الح قطاع األمنإص    
مل حيــرز أي تقــدم يف اعتمــاد احلكومــة اســتراتيجية وطنيــة إلصــالح قطــاع األمــن.           - ١١
يتحقــق ســوى قــدر حمــدود جــدا مــن التقــدم يف إنشــاء قــوة للــرد الســريع يف إطــار القــوات   ومل

ــوات        ــة اتصــال خمصصــة إلصــالح الق ــت جه ــة؛ وُعين ــو الدميقراطي ــة الكونغ املســلحة جلمهوري
مـن البعثـة يف جمـال إصـالح اجلـيش       رية الكونغو الدميقراطية للقيام بدور احملـاور املسلحة جلمهو

 ٢٠١٥والدفاع. وأدرجـت أيضـا احلاجـة إىل إنشـاء قـوة للـرد السـريع قبـل هنايـة آذار/مـارس           
ضمن املعايري املرجعية إلطار السالم واألمن والتعاون، ولكـن اإلجـراءات ذات األولويـة لتنفيـذ     

اريـة ال تـزال قيـد املناقشـة. وأثـريت تسـاؤالت عـن اسـتخدام مركـز التـدريب           هذه النقطة املعي
التعبوي للكتائب يف تدريب قـوة الـرد السـريع يف كيسـانغاين وذلـك بعـد القـرار الـذي اختذتـه          
ــزع ســالح القــوات       ــة ن احلكومــة باســتخدام املرفــق يف األجلــني القصــري إىل املتوســط يف عملي

    الدميقراطية لتحرير رواندا.
وال تزال عملية إصالح الشرطة تتعرض لإلعاقة نتيجـة نقـص يف امليزانيـة الوطنيـة لعـام        - ١٢

مليون دوالر. وركزت جهـود الـدعوة علـى ضـمان إدراج خمصـص كـاٍف        ١٧٣يبلغ  ٢٠١٤
. وأثــرت قيــود امليزانيــة تــأثريا ســلبيا علــى خطــط اســتبعاد الضــباط غــري ٢٠١٥ يف ميزانيــة عــام

 صــفوف الشــرطة الوطنيــة الكونغوليــة، وعلــى القيــام بأنشــطة بنــاء   املالئمــني للخدمــة مــن بــني 
  القدرات، وبناء أكادميية للشرطة، ومراكز للشرطة.

  
  توطيد سلطة الدولة    

ــق واليكــايل        - ١٣ ــر الســريع، تصــليح طري ــن خــالل املشــاريع ذات األث ــا، م  - جيــري حالي
ــوروإ ــتراتيجية الدو    تيب ــار االس ــا يف إط ــورا. وجيــري حالي ــتقرار    وأوتوب ــن واالس ــدعم األم ــة ل لي

 - هومبـو  - هومبو، وحمور بونيـاكريي  - واليكايل - إصالح طرق منها ما يلي: حمور ساكي
ــه، وحمــور باراكــا  ــزي - موزينغي ــوي، وحمــور بورهــايل  - في شــابوندا. ومتكــن هــذه   - مينيمب

ئـات إداريـة   املشاريع الدولة من ترسيخ وجودها يف املنـاطق الريفيـة النائيـة، مـن خـالل نشـر هي      
حمليــة وزيــادة تنقــل قــوات األمــن الــوطين وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار           

ــة الكونغــو الدميقراطيــة لالســتجابة بقــدر أســرع لإلخطــارات الــيت تطلــب تــوفري          يف مجهوري
  جمتمعية.    محاية
اسيسـي  وتدعمت استعادة الدولة لسلطتها بفضل جـزر االسـتقرار القائمـة يف أقـاليم م      - ١٤

وروتشورو وواليكايل يف كيفو الشمالية، ويف إقليم شابوندا يف كيفو اجلنوبية. ومشل هـذا بنـاء   
مـن أعضـاء السـلطات احملليـة واجملتمـع املـدين. وركـزت األنشـطة علـى           ٧٠٠قدرات أكثر من 
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ــدميقراطي، ممــا     ــة وإدارة الرتاعــات واحلكــم ال ــإلدارة اإلقليمي ــة ل ــة الوطني ــادئ التوجيهي ى أد املب
حتســني فهــم عمليــة حتقيــق الالمركزيــة وإنشــاء جلــان حمليــة للمصــاحلة لتعزيــز احلــوار بــني      إىل

  احمللية.    اجملتمعات
  

  حتقيق الالمركزية    
ــذ اإلصــالحات احملــددة مبقتضــى         - ١٥ ــدم يف تنفي ــن التق ــدر متواضــع م مل يتحقــق ســوى ق

ــة، واعتمــا      ــة املالي ــق الالمركزي ــا يتصــل بتحقي ــة لتقســيم  الدســتور، وخاصــة يف م د أطــر قانوني
املقاطعات، وإنشاء هياكل المركزية للحكم. ومل يتم بعد إصـدار عـدد مـن القـوانني والتـدابري      
اهلامة، من قبيل تلك املتعلقة بتحديد حدود املقاطعات يف املستقبل، وإنشاء آلية إلعـادة توزيـع   

  اإليرادات بني املقاطعات، وإعادة تنظيم اإلدارة العامة.
  

  حات اهليكلية للمؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك اإلصالحات املاليةاإلصال    
متوز/يوليــه، أعلــن اجمللــس  ٢كــان التقــدم احملــرز يف اإلصــالحات اهليكليــة متباينــا. ويف   - ١٦

الــدويل ملبــادرة شــفافية الصــناعات االســتخراجية أن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تــدخل يف   
ــة   ــدان املمتثل ــ”عــداد البل ــد ُعلِّــ   “سللمجل ــد ق ــة يف نيســان/ . وكــان وضــع البل  ق بصــفة مؤقت

  .  ٢٠١٣  أبريل
ويف متوز/يوليه، بدأ املصرف املركزي للكونغو عملية استشـارية بشـأن إمكانيـة إنشـاء       - ١٧

إصـالحات ترمـي إىل وضـع حـد السـتخدام دوالر       سوق لألوراق املالية. ونفذ أيضا املصـرف 
ــدة كعملــة رمسيــة يف اال    ــات املتح ــك، فــإن      الوالي ــيض مــن ذل ــى النق قتصــاد الكونغــويل. وعل

اإلصالحات اهليكليـة لتعزيـز اسـتقالل املصـرف املركـزي للكونغـو، بسـبل منـها إعـادة رمسلتـه           
  وحتسني الشفافية وإدارة املؤسسات اململوكة للدولة يف قطاع املعادن، ال تزال متعثرة.  

  
  املصاحلة والتسامح وإرساء الدميقراطية    

وز/يوليه، جرى تعيني تسـعة مـن أعضـاء احملكمـة الدسـتورية اجلديـدة مبوجـب        مت ٧يف   - ١٨
مرسوم رئاسي. واحملكمة هلا والية قضـائية علـى مجلـة أمـور منـها تفسـري الدسـتور، وحتـل حمـل          
احملكمة العليا باعتبارها صـاحبة االختصـاص النـهائي يف البـت يف املنازعـات االنتخابيـة املتعلقـة        

  عية والرئاسية.باالنتخابات التشري
مســتفيدا آخــر إىل املســتفيدين مــن   ٢٤٦متوز/يوليــه، أعلنــت احلكومــة إضــافة   ٩ويف   - ١٩

مــايي  -منــهم مــن مجاعــة املــايي   ١٥٣شــباط/فرباير. وبينمــا كــان   ١١املــؤرخ  قــانون العفــو
آذار/مــارس  ٢٣كاتانغــا، فلــم يــدرج بــني هــؤالء املســتفيدين أي مــن عناصــر حركــة   - كاتــا
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وقــد انقضــت مهلــة األشــهر الســتة احملــددة للتقــدم بطلــب للحصــول علــى عفــو يف    الســابقني. 
ــهم       ١٥ ــؤهلني، ومن ــو للمتقــدمني امل ــة مبــنح عف ــك، تعهــدت احلكوم ــع ذل آب/أغســطس. وم

 آذار/مارس، بغض النظر عـن انقضـاء املهلـة. وأعلنـت احلكومـة بالتـايل، يف       ٢٣ عناصر حركة
مسـتفيدا، بينـهم    ٢٧٢ ن من قـانون العفـو عـددهم   أيلول/سبتمرب، إضافة مزيد من املستفيدي ٣

يف أوغنـدا يف   ١٦٢آذار/مـارس، يوجـد منـهم     ٢٣من املقاتلني السابقني املنتمني حلركة  ١٩١
  انتظار اإلعادة إىل الوطن.  

  
  التطورات االنتخابية    

أحــرزت األعمــال التحضــريية لالنتخابــات احملليــة تقــدما ولكــن خبطــى بطيئــة. وعقــب   - ٢٠
جتريبيــة يف باندونــدو، أُطلقــت عمليــة لتحــديث ســجل النــاخبني وحتديــد مواقــع مراكــز  عمليــة 

  االقتراع يف املقاطعات العشر املتبقية، ومن املتوقع أن تنتهي يف هناية تشرين الثاين/نوفمرب.  
آب/أغسـطس اللـذين نظمتـهما     ٢٧متوز/يوليه ويف  ١٨ويف االجتماعني املعقودين يف   - ٢١

اللجنـة التقنيـة لالنتخابـات علـى التـوايل، واصـلت اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة          جلنة الشراكات و
ــة         ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــتقرار يف مجهوري ــق االس ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم املســتقلة وبعث
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واجلهات املاحنة مناقشة مشروع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    

بــات. وربــط الشــركاء بوضــوح التزامــاهتم املاليــة بنشــر جــدول زمــين شــامل         لــدعم االنتخا
. وأدت التـأخريات يف االنتـهاء مـن وضـع ميزانيـة متعـددة       ٢٠١٦-٢٠١٤لالنتخابات للفتـرة  

السنوات لالنتخابات وعدم وجود خطة واضحة لسداد األمـوال الـيت مت ختصيصـها بالفعـل إىل     
أخري متوقع ملدة شهرين يف اجلـدول الـزمين التشـغيلي    تأخريات يف عملية الشراء، أسفرت عن ت

اجلزئــي، الــذي يتــوخى حاليــا إجــراء االنتخابــات احملليــة يف الفتــرة بــني حزيران/يونيــه وتشــرين  
ومـن املتوقـع اآلن أن جتـرى اجملموعـة األوىل مـن االنتخابـات احملليـة يف         .٢٠١٥ األول/أكتوبر

  .٢٠١٥ منتصف آب/أغسطس
ــات       متوز/ي ٢٤ويف   - ٢٢ ــتقلة بنجــاح انتخاب ــة املس ــة الوطني ــة االنتخابي ــه، نظمــت اللجن ولي

مقاطعة خط االستواء، لشغل مقعد شاغر منذ إلغـاء احملكمـة العليـا     يف تشريعية فرعية يف بيفايل
متوز/يوليـه، ومـن املتوقـع     ٢٥. وُنشـرت النتـائج املبدئيـة يف    ٢٠١١االنتخابات الفرعية يف عام 

  ئية يف تشرين األول/أكتوبر.أن ُتنشر النتائج النها
موظفـا   ٩٦آب/أغسطس، قامت اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املسـتقلة بفصـل       ٢١ويف   - ٢٣

ــة، ويف         ــواد اللجن ــع غــري املشــروع مل ــوا يف أعمــال ســرقة، ويف البي ــأهنم تورط ــاء ب ــادت األنب أف
  اختالس أموال، وتزوير بطاقات تسجيل الناخبني، وتركهم ألماكنهم.
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  يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة     
ظلــت احلالــة األمنيــة يف كيفــو الشــمالية تســيطر عليهــا العمليــة الطوعيــة لــرتع ســالح     - ٢٤

القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وشـن عمليـات عسـكرية ضـد حتـالف القـوى الدميقراطيـة،           
  ومجاعة نادوما للدفاع عن الكونغو/فصيل شيكا ومجاعات مسلحة أخرى.

وعلى الرغم من أن العمليات العسكرية الدائرة قد أضعفت حتالف القـوى الدميقراطيـة     - ٢٥
كثريا، فإن هذه اجلماعة املتمردة احتفظـت بالقـدرة علـى نصـب كمـائن متفرقـة ضـد القـوات         
املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وكــان اهلــدف الرئيســي للعمليــات العســكرية ضــد    

متوز/يوليـه، هـو اعتـراض طـرق      ١٥طية يف إقليم بيين، اليت اسـتؤنفت يف  حتالف القوى الدميقرا
إمداد اجلماعة. ونتيجة لضغط القوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة انقسـم حتـالف       
القوى الدميقراطية إىل جمموعات صغرية، وأفادت التقارير أن بعضها يتحرك حنو مـترته فريونغـا   

ا آمنا لتحالف القوى الدميقراطيـة. ووفقـا ملـا ذكـره مـدير إقلـيم بـيين،        الوطين، الذي يعترب مالذ
رهينـة يعتقـد    ٦٠٠رهينـة مـن أصـل     ٢٨٠اإلفراج حبلول أوائل آب/أغسطس، عـن حـوايل    مت

  أن حتالف القوى الدميقراطية كان حيتجزهم، وعادوا إىل قراهم.  
ت املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو    ويف إقليم واليكايل، أسفرت العمليات اليت قادهتا القوا  - ٢٦

ــدأت يف      ــيكا، والـــيت بـ ــيل شـ ــدفاع عـــن الكونغو/فصـ ــا للـ ــة نادومـ ــد مجاعـ ــة لتحييـ الدميقراطيـ
متوز/يوليــه بــدعم مــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   ٢

مبـا يف ذلـك    واليكايل الوسطى الرئيسـي،  - مبويف - الدميقراطية، عن استعادة حمور كاشيبريي
بينغا. واستمرت العمليـات علـى الضـفة     -املعاقل السابقة للجماعة يف بونيامبويل وحمور كيبوا 

عنصـرا مـن العناصـر التابعـة جلماعـة       ٢٣الشرقية لنهر أوسو. ونتيجة لتلك العمليـات استسـلم   
  يف شهر آب/أغسطس.   نادوما للدفاع عن الكونغو/فصيل شيكا للبعثة

مدرسـة علـى إغـالق أبواهبـا      ١٣اليكايل اجلنويب، أُرغمت مـا ال يقـل عـن    ويف إقليم و  - ٢٧
مـايي رايـا موتومبـوكي املتنافسـة. ويف      - يف متوز/يوليه بسبب االشـتباكات بـني فصـائل املـايي    

منتصف آب/أغسطس، شنت القوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عمليـات ضـد       
هومبـو،   - مايي كيفوافوا عند حمـور إيتيبـورو   - واملايي مايي رايا موتومبوكي - عناصر املايي

آب/أغســطس. ويف أواخــر آب/أغســطس، يف إقلــيم  ٢٢واســتعادت الســيطرة علــى احملــور يف 
روتشورو، بدأت القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية عمليات مشتركة مع حـراس  

لدميقراطيــة لتحريــر روانــدا/قوات املعهــد الكونغــويل حلفــظ الطبيعــة مــن أجــل إزاحــة القــوات ا  
أباكونغوزي املقاتلة والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا/التجمع من أجل الوحـدة والدميقراطيـة   

  مايي شيتاين، من املنطقة الواقعة يف غرب ومشال غرب نياليما.   - ومجاعة املايي
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مـايي رايـا    - آب/أغسطس، يف رمييكا، جنوب ماسيسـي، قـام فصـيل املـايي     ١٣ويف   - ٢٨
ــايي    ــة املـ ــانو ومجاعـ ــد ماتشـ ــادة العقيـ ــوكي بقيـ ــال    - موتومبـ ــقة باعتقـ ــوا املنشـ ــايي كيفوافـ مـ

آذار/مـارس ويقـودهم النقيـب غاباسـي الضـابط       ٢٣عنصرا يزعم أهنم ينتمون إىل حركـة   ١٧
السابق يف قوات الدفاع الرواندية. وعرضت القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      

آذار/مـارس، وهـي مجاعـة     ٢٧العتقال هـذه علـى أهنـا متثـل خطـوة يف تفكيـك حركـة        عملية ا
آذار/مارس، بأجندة مماثلـٍة إلحـداث فتنـة.     ٢٣كانت ستتشكل من العناصر املتبقية من حركة 

وجاءت بعـض العناصـر الـيت تنتمـي إىل هـذه اجلماعـة، علـى مـا يبـدو، مـن معسـكر نغومـا يف             
آذار/مـارس، وكـان مـن     ٢٣بوسـكو نتاغانـدا التـابع حلركـة     رواندا. وكانوا جـزءا مـن فصـيل    

  املمكن أن يعودوا سرا إىل ماسيسي لتأمني مصاحل اقتصادية.  
وظلت احلالة األمنية يف سهول روزيـزي يف كيفـو اجلنوبيـة متقلبـة. ويف أعقـاب مقتـل         - ٢٩

ة كــبرية يف حزيران/يونيــه، أبلــغ عــن زيــاد ٦ مــدنيا يف قريــة موتــارويل يف ٣٤مــا ال يقــل عــن 
احلوادث العرقيـة، مبـا يف ذلـك سـرقة املاشـية وعمليـات االختطـاف والقتـل. وإىل جانـب فـتح           

حزيران/يونيـه، زادت بعثـة منظمـة األمـم      ٦حتقيقات داخلية يف عمليات القتل الـيت وقعـت يف   
ة املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مـن دورياهتـا، ودعمـت نشـر أفرقـ     

مشتركة للتحقيقـات تضـم مسـؤولني مـن القضـاء العسـكري الكونغـويل. وألقـي القـبض علـى           
للقـوات املسـلحة جلمهوريـة     ١٠٥٢شخصني فيما يتعلق بعمليات القتـل، منـهما قائـد الكتيبـة     

ــرين يف    ــدنيني آخـ ــتة مـ ــال سـ ــة. ويف أعقـــاب اغتيـ آب/أغســـطس يف  ١٣الكونغـــو الدميقراطيـ
راء حتقيقـــات داخليـــة، ودعمـــت نشـــر فـــريقني مشـــتركني موتـــارويل، شـــرعت البعثـــة يف إجـــ

ــة.       ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــلحة جلمهوريـ ــوات املسـ ــكري للقـ ــدعي العسـ ــع املـ ــتجواب مـ لالسـ
آب/أغسطس قتل ثالثة أفراد آخرين يف عملية بـدت وكأهنـا عمليـة قتـل ذات دوافـع       ٢٣ ويف

املتصــاعدة، حــددت البعثــة عرقيــة يف إيتومبــوي يف إقلــيم موينغــا. ويف حماولــة لوقــف التــوترات 
  منطقة سانغي كمنطقة جيري فيها إنشاء جزيرة لالستقرار.  

ــة يف     - ٣٠ ــة األمني ــت احلال ــإوظل ــن جتــدد األنشــطة       ْيقليَم ــاين م ــزي تع ــويب وفي ــريا اجلن أوف
مــايي ياكوتومبــا، مــع أنبــاء عــن وقــوع اشــتباكات    -العســكرية الــيت تقــوم هبــا قــوات املــايي   

هوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف قـرى شـبه جزيـرة أوبـواري، وباراكـا،         القوات املسلحة جلم مع
وميسيســـي، وميزميـــو، ويونغـــو، وتاالمـــا، وحـــدوث زيـــادة ملموســـة يف أعمـــال القرصـــنة يف 

  تنجانيقا.    حبرية
وال تزال احلالة األمنية هشة يف مقاطعة كاتانغا. وأدت اهلجمات وعمليـات اغتصـاب     - ٣١

 مايي كاتا كاتانغا يف إقليم ميتوابا إىل تشريد ما يقدر بنحـو  - ايياألموال من جانب قوات امل
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متوز/يوليه، أوفدت بعثة منظمـة األمـم املتحـدة     ١٨إىل  ١٥شخصا. ويف الفترة من  ٥٠ ٩٧٨
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بعثـة إىل ميتوابـا للتأكـد مـن صـحة مـا أبلـغ        

قائــد اجلماعــة علــى االستســالم. وبــدأت البعثــة نشــر قاعــدة   عنــه مــن عــزم جيــديون كيونغــو  
جزيـرة اسـتقرار يف املنطقـة. وعلـى      عمليات مؤقتة يف ميتوابا لتيسري استسالمه وكـذلك لتهيئـة  

عكـس مــا تــردد عــن اعتزامـه االستســالم، أنشــأ جيــديون كيونغـو مقــرا يف كهــوف كيبــاوا يف    
آب/أغسـطس، اجتاحـت    ١٧حملـيني. ويف   إقليم موبا الغربية، بدأ منـه جتنيـد وتـدريب شـباب    

  القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية هذا املقر.  
ويف تطـــورات أخـــرى يف مقاطعـــة كاتانغـــا، امتـــد الـــرتاع فيمـــا بـــني الطوائـــف بـــني     - ٣٢

البالوباكــات وبــني األقــزام يف إقلــيم مــانونو إىل أقــاليم كــاليمي وكابــالو ونيــونزو، ممــا أدى إىل  
شخص فرارا من الفظائع اليت ارتكبها كال اجلانبني. وردت البعثة بنشـر   ٨٠ ٠٠٠حنو تشريد 

عدد من بعثات تقصي احلقائق يف إقليم كابالو، قامت جبمع معلومات عـن االدعـاءات املتعلقـة    
بوقوع انتـهاكات جسـيمة حلقـوق اإلنسـان، ارتكبتـها يف املقـام األول ميليشـيات البالوباكـات         

مــت البعثــة بعــد ذلــك بنشــر فريــق حتقيــق خــاص للتأكــد مــن هــذه التقــارير،  ضــد األقــزام. وقا
  وبدأت مشروعا إلقامة جزيرة لالستقرار يف إقليم مانونو للتعامل مع احلالة.  

ــيم مامباســا، شــنت مجاعــة املــايي     - ٣٣ مــايي ســيمبا عــدة   - ويف املقاطعــة الشــرقية، يف إقل
نتقــام مــن وفــاة زعيمهــا، هنــا لالإيقــال هجمــات علــى مواقــع تعــدين الــذهب وعلــى املــدنيني،  

مورغــان، الــذي قتــل أثنــاء استســالمه إىل القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف 
ــوم يف        ١٤ ــن هجـ ــك شـ ــمن ذلـ ــايل. وتضـ ــب املـ ــل الكسـ ــن أجـ ــذلك مـ ــان/أبريل، وكـ نيسـ
فصـيل آخـر    مدنيا. وباملثل، قـام  ١٦امرأة وقتل  ١٧متوز/يوليه يف باكايكو اُغتصبت خالله  ٥

ــة مــن   ــل     ٧إىل  ٦ مــن هــذه اجلماعــة يف الليل ــا ممــا أدى إىل مقت ــة ألوت ــه، مبهامجــة قري متوز/يولي
مـدنيني واختطـاف عـدد غـري حمـدد مـن األشـخاص. وُحـِدَدت مامباسـا كمكـان إلقامـة             أربعة

  جزيرة لالستقرار يف أيلول/سبتمرب.  
جنـوب إيرومـو متقلبـة وال ميكـن     وظلت احلالة األمنية يف مقاطعة إيتوري، وخاصة يف   - ٣٤

التنبؤ هبا على الرغم من العمليـات اجلاريـة الـيت تقـوم هبـا القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو          
متوز/يوليـه،   ٢٦و  ٢٠الدميقراطية ضد قوات املقاومة الوطنيـة يف إيتـوري. ويف الفتـرة مـا بـني      

ــات هنــب ضــ       ــوري هجمــات وعملي ــة يف إيت ــة الوطني ــوات املقاوم ــرى ســورودو،  شــنت ق د ق
ــا. ويف ســورودو، زُ    ــوا، وبونغ عــم أن ميليشــيا  وكــاغورو، وســونغوزو، وكاماتســي، وموكوب

مــرأة حامــل، اقــوات املقاومــة الوطنيــة يف إيتــوري هامجــت وجرحــت مثانيــة أشــخاص، منــهم    
ــة الكونغـــو     وهنبـــت لـــوازم مرتليـــة. واســـتمرت املفاوضـــات بـــني القـــوات املســـلحة جلمهوريـ
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ماتاتا، قائد قـوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري، بشـأن استسـالم اجلماعـة،         الدميقراطية وكوبرا
  ولكنها مل حتقق النتائج املرجوة.  

وظلت احلالة األمنية يف منطقة أويلي العليا والسفلى هادئة نسبيا مع أنباء عن حـاالت    - ٣٥
طرق أو عناصـر  إخالل بالنظام العام والنشاط اإلجرامي ترتكبها جمموعات صغرية من قطاع ال

دورمـا   - مشتبه يف انتمائها جليش الرب للمقاومة. وتركزت معظـم احلـوادث يف مثلـث دورو   
دونغــو يف إقلــيم نيانغــارا وعلــى طــول احلــدود مــع مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وجنــوب            -

ــن       ــراج ع ــالتقرير، مت اإلف ــرة املشــمولة ب ــرب     ٨١الســودان. وخــالل الفت ــاع جــيش ال ــن أتب م
 أيلــول/  ٤آب/أغســطس و  ٢٦طقــة أويلــي العليــا والســفلى يف الفتــرة بــني      للمقاومــة يف من

. وملواجهــة أنشــطة جــيش الــرب للمقاومــة واألنشــطة األخــرى الــيت تقــوم هبــا   ٢٠١٤ســبتمرب 
ــن         ــوا م ــة يف كيلي ــات متنقل ــدة عملي ــة قاع ــة، أنشــأت البعث ــة اهلوي عناصــر مســلحة غــري معروف

ــ ١٠ إىل ٨ ليــــة وهناريــــة وقامــــت كــــذلك بعمليــــات  رت دوريــــات لييِّأيلول/ســــبتمرب، وُســ
  اجلوي.    لالستطالع

  
  احلالة اإلنسانية    

مليـون شـخص. ومـع     ٢,٦ظل عدد النازحني الذين تشـردوا داخليـاً يقـدر مبـا عـدده        - ٣٦
ذلك، حدثت حاالت تشرد جديـدة كـبرية يف إيرومـو اجلنوبيـة نتيجـة هجمـات شـنتها قـوات         

تنغانيقا يف كاتانغا بسـبب القتـال بـني مجاعـات األقـزام       املقاومة الوطنية يف إيتوري، ويف منطقة
  والبولباكات.  

آب/أغسطس، بـدأت مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني مـن جديـد          ١٩ويف   - ٣٧
عمليات لإلعادة الطوعية لالجئني األنغوليني السابقني بالقطار من كينشاسا ومقاطعـة الكونغـو   

ــا عــن رغبتــهم يف العــودة إىل   ٢٩ ٦٥٩ب الجئــا، أعــر ٤٧ ٨٥١الســفلى. ومــن أصــل   الجئ
  آخرين إعادة إدماجهم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.   ١٨ ١٩٢أنغوال بينما اختار 

آب/أغســـطس، أكـــدت وزارة الصـــحة تفشـــي فـــريوس اإليبـــوال يف منطقـــة   ٢٤ويف   - ٣٨
حالـة، منـها    ٦٤أيلول/سـبتمرب، مت اإلبـالغ عـن     ٩بويندي يف مقاطعة خط االستواء. وحبلـول  

حالة وفاة نامجة عن ساللة مماثلة لساللة كيكويت يف زائـري، وال عالقـة هلـا بوبـاء اإليبـوال       ٣٥
شــخص علــى  ٤٠ ٠٠٠املتفشــي يف غــرب أفريقيــا. وأقيمــت منطقــة حجــر صــحي تــأثر هبــا    

حميطة بدجريا، مركز جائحة اإليبـوال. وتتعـاون حكومـة مجهوريـة      كيلومتر ١٠٠مساحة تبلغ 
الدميقراطية والفريق القطري للعمل اإلنساين التـابع لألمـم املتحـدة يف برنـامج ملواجهـة      الكونغو 

  ماليني دوالر.   ٨,٦حاالت الطوارئ قيمته 
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للنـداء اإلنسـاين مـن أجـل مجهوريـة       مل تتجاوز نسبة التمويل املقدم ويف الوقت نفسه،  - ٣٩
  ائة فقط.  يف امل ٣٦ مليون دوالر، ٨٣٢الكونغو الدميقراطية، وقيمته 

  
  التطورات االقتصادية     

يف املائة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل     ٨,٥يتوقع صندوق النقد الدويل حدوث منو بنسبة   - ٤٠
ــام     ــة يف عـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــن     ٢٠١٥يف مجهوريـ ــا عـ ــا طفيفـ ــل اخنفاضـ ــا ميثـ ــو مـ ؛ وهـ

عـدين الرئيسـية للبلـد.    ، يرجع أساسا إىل التقلبات يف األسعار الدولية لصادرات الت٢٠١٤ عام
وعلى الرغم من النمو االقتصـادي القـوي يف اآلونـة األخـرية، فـال يـزال الفقـر واسـع االنتشـار          
ــة. وباســتعراض املؤشــرات االقتصــادية      ــة لأللفي ويفــرض خطــرا يهــدد حتقيــق األهــداف اإلمنائي

: املضـي  ٢٠١٤ام تقرير التنمية البشرية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لعـ    واالجتماعية، وضع 
متوز/يوليـــه، مجهوريـــة الكونغـــو  ٢٤، الـــذي نشـــر يف يف التقـــدم: بنـــاء املنعـــة لـــدرء املخـــاطر

  بلدا جرى تقييمها.   ١٨٧من بني  ١٨٦الدميقراطية يف املرتبة 
  

  التطورات اإلقليمية    
ر متوز/يوليه، يف لواندا، وافق املشـتركون يف االجتمـاع الـوزاري املشـترك للمـؤمت      ٢يف   - ٤١

 الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي علـى متديـد خطـة       
ــدهتا    ــة ومـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة مجهوريـ ــوات    ٢٢حكومـ ــة بـــرتع ســـالح القـ ــا املتعلقـ يومـ

الدميقراطية لتحرير رواندا ملـدة سـتة أشـهر أخـرى، مـع إجـراء اسـتعراض يف منتصـف املـدة يف          
ل/أكتــوبر. وحتــت قيــادة وزيــر الشــؤون اخلارجيــة، أنشــأت حكومــة مجهوريــة   تشــرين األو ٢

متوز/يوليه آلية تنسيق ذات شـقني مـع املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة        ١٦الكونغو الدميقراطية يف 
الــبحريات الكــربى واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي وبعثــة األمــم املتحــدة لالتفــاق علــى   

يجية لتنفيــذ العمليــة التقنيــة. ويف اجتمــاعني عــامني مــن االجتماعــات قــرارات سياســية واســترات
أيلول/ســبتمرب، ويف االجتماعــات املعقــودة   ٢آب/أغســطس و  ٢الشــهرية للســفراء عقــدا يف  

ــد       ــيم التقــدم احملــرز، وحتدي علــى مســتوى العمــل، ركــزت املناقشــات علــى وضــع معــايري لتقي
  خطوات املضي قدما بالعملية.

حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      أغسطس، سافر وفد مشـترك بـني  آب/ ٦ويف   - ٤٢
واملــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى وبعثــة األمــم املتحــدة يف الكونغــو واجلماعــة    
اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي إىل لوزومــامبو لتســليم رســالة قويــة إىل قيــادة القــوات الدميقراطيــة  

ع عناصر هذه القوات، بضرورة مغادرة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   لتحرير رواندا، وإىل مجي
يف غضون اإلطار الزمين احملدد بستة أشهر، عن طريـق العـودة الطوعيـة إىل روانـدا أو االنتقـال      
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مقاتـل   ١ ٤٠٠ يقـدر عـددهم بــ    نيف املائة من املقـاتلني الـذي   ٧٠ إىل بلدان أخرى؛ وأن يرتع
أســلحتها، مــع قياداهتــا؛ وأن  الوحــدات ول/أكتــوبر؛ وأن تــرتعتشــرين األ ٢أســلحتهم حبلــول 

تتوقــف علــى الفــور مجيــع انتــهاكات حقــوق اإلنســان، واألنشــطة االقتصــادية غــري املشــروعة.  
وطلب الوفد أيضا من قيادة القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا أن تصـدر أمـرا بالنقـل الفـوري      

ــن امل    ــا م ــة الســالح وأتباعه ــة إىل    للعناصــر املرتوع ــو الشــمالية واجلنوبي ــة يف كيف خيمــات املؤقت
آب/أغسـطس، وكجـزء مـن البيـان الـذي أدىل بـه أمـام         ٧كيسنغاين يف املقاطعة الشرقية. ويف 

جملــس األمــن، حــذر رميــون تشــيباندا، وزيــر الشــؤون اخلارجيــة، القــوات الدميقراطيــة لتحريــر    
إما أن ترتع أسـلحتها طوعـا أو تواجـه    ” رواندا مشريا إىل إهنا جيب أن تستسلم بأعداد أكرب و

. ويف رسـائل  “القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ولواء التدخل التابع لقـوة البعثـة  
مفتوحة موجهة من فيكتور بريينجريو الرئيس املؤقـت للجماعـة املسـلحة، إىل جملـس األمـن يف      

الـبحريات الكـربى ومجهوريـة     آب/أغسطس، وإىل مبعوث الواليات املتحدة اخلـاص ملنطقـة   ٤
ــة للجنــوب األفريقــي،    ٨الكونغــو الدميقراطيــة يف  آب/أغســطس، وإىل رئــيس اجلماعــة اإلمنائي

وإىل الــرئيس موغــايب رئــيس زمبــابوي الــرئيس املقبــل للجماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي يف 
تنتقـل، بـأي    آب/أغسطس، أوضح موقف القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وهو أهنا لـن  ٢٧

ــايل يف كيســانغاين،          ــيم انتق ــة إىل خم ــو اجلنوبي ــو الشــمالية وكيف ــن كيف ــوال، م ــن األح حــال م
تشـارك يف عمليـة لـرتع السـالح والتسـريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة التـوطني وإعـادة            ولن

  رواندا.   حكومة مل تكن هذه العملية مثرة حوار مع  اإلدماج، ما
أنغــوال مــؤمتر قمــة مصــغرا   ضــاف دوس ســانتوس رئــيس آب/أغســطس، است ١٤ويف   - ٤٣

لرؤســاء دول املنطقــة ملناقشــة مســائل أمنيــة مشــتركة، ومنــها عمليــة نــزع ســالح القــوات           
ــاتلني الســابقني حلركــة     ــدا، وإعــادة املق ــر روان ــة لتحري ــوطن.   ٢٣الدميقراطي ــارس إىل ال آذار/م

ر مــع مشــاركة وزاريــة مــن وجنــوب أفريقيــا املــؤمت وحضــر رؤســاء أوغنــدا ومجهوريــة الكونغــو
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة وروانــدا. وعــزز البيــان الصــادر عــن   

متوز/يوليــه بــرتع الســالح يف غضــون ســتة   ٢مــؤمتر القمــة املصــغر اإلنــذار النــهائي الصــادر يف  
النقـاط   أشهر، الذي أشـار إىل أنـه سـيجري ختطـيط عمـل عسـكري إذا مل ُيحـرز تقـدم بشـأن         

  تشرين األول/أكتوبر.   ٢يف  املرجعية الواضحة احملددة يف تقييم منتصف املدة
ــد يف زمبــابوي يف           - ٤٤ ــذي عق ــي ال ــوب األفريق ــة اإلمنائيــة للجن ــؤمتر قمــة اجلماع ــد م وأي
متوز/يوليه االجتمـاع الـوزاري املشـترك بـني      ٢آب/أغسطس القرار الذي اختذه يف  ١٨ و ١٧

بـأن تكتمـل    ين مبنطقة البحريات الكربى واجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي  املؤمتر الدويل املع
ــتة أشــهر،         ــدا يف غضــون س ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــرتع ســالح الق ــة ل ــة الطوعي العملي
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األمم املتحدة إىل أن تقوم، بالتعـاون مـع االحتـاد األفريقـي، بـدورها يف إعـادة عناصـر         دعا” و
ريــر روانــدا الــيت استســلمت وختلــت عــن ســالحها طوعــا إىل وطنــها،  القــوات الدميقراطيــة لتح

  .“وتوفر هلا مكانا مؤقتا يف بلدان أخرى خارج منطقة البحريات الكربى
ويف اجللسة العامة اليت عقدهتا آلية التنسيق املعنيـة بـالقوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا        - ٤٥
ــيباندا    ٢يف  ــوزير تش ــبتمرب، أكــد ال ــوات    إصــرار  أيلول/س ــع الق ــادر مجي ــى أن تغ ــه عل حكومت

الدميقراطية لتحرير رواندا البلد يف غضون اإلطار الـزمين احملـدد بسـتة أشـهر. وأشـار إىل نشـوء       
توافق يف اآلراء فيما بني أصحاب الشأن على أن القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا مل تشـارك   

    تلك العملية قد تعثرت. نبإخالص وبدون قيد أو شرط يف عملية نزع السالح، وإىل أ
واختذت أيضا مبادرات أخرى لتعزيز التعاون اإلقليمي وبناء الثقة، وللمرة األوىل منـذ    - ٤٦

سبع سـنوات، َعقـَدت جلنـة التعـاون املشـترك بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وأوغنـدا، يف           
اسـتعراض التقـدم   آب/أغسطس يف كينشاسـا لقـاءات ثنائيـة هتـدف إىل      ٢٧إىل  ٢٤الفترة من 

احملرز بشأن تدابري بنـاء الثقـة والتعـاون يف جمـاالت الـدفاع واألمـن والقضـاء والتعلـيم والثقافـة.          
ونوقش أيضا عدد من املسائل ذات االهتمـام املشـترك، منـها إعـادة املقـاتلني السـابقني املنـتمني        

  آذار/مارس إىل الوطن، ونوقشت أيضا حالة الالجئني.   ٢٣حلركة 
وفقــا للتوصــية الصــادرة عــن اآلليــة املشــتركة املوســعة للتحقــق، بعــد التحقيــق الــذي   و  - ٤٧

أجرتـــه يف االشـــتباكات الـــيت وقعـــت علـــى احلـــدود بـــني قـــوات األمـــن جلمهوريـــة الكونغـــو   
الدميقراطية ورواندا بالقرب من كيبومبا يف كيفو الشمالية يف حزيران/يونيـه، اجتمعـت اللجنـة    

ــرة مــن    املشــتركة للحــدود جلمهوريــة  ــة مــن جديــد يف غومــا يف الفت إىل  ٤الكونغــو الدميقراطي
آب/أغسطس. ووافق اجملتمعون، الذين اجتمعوا بعد توقف طويل بسبب الرتاع مـع حركـة    ٧

آذار/مارس، على االضـطالع مبهمـة إيضـاح املنـاطق احلدوديـة املتنـازع عليهـا، ُنفـذت يف          ٢٣
  عالمة حدودية.   ٢٢قع آب/أغسطس، وُحِدَدت موا ٣٠إىل  ٢٥الفترة من 

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

  الكونغو الدميقراطية
  املساعي احلميدة ملمثلي اخلاص    

يف أعقــاب االعتراضــات الــيت أعــرب عنــها الــرئيس كــابيال يف أيار/مــايو يف مــا يتعلــق     - ٤٨
شــأن املســائل االنتخابيــة الــيت تقودهــا أطــراف أخــرى، تشــاور  باجتماعــات املائــدة املســتديرة ب

ممثلي اخلاص وبعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        
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مـــع مجيـــع األطـــراف املعنيـــة، ومنـــها اللجنـــة االنتخابيـــة الوطنيـــة املســـتقلة وأحـــزاب األغلبيـــة 
باملمثـل اخلـاص.    للوفاء بدور املساعي احلميدة املنوط واملعارضة الرئيسية، لوضع صيغة جديدة

عن دعمها ملواصلة احلوار بشأن املسائل االنتخابية بدعم من املسـاعي   وأعربت مجيع األطراف
  احلميدة للبعثة.  

والتقى أيضا كبار قادة البعثة، ومنهم نائبا املمثل اخلـاص، لقـاءات واسـعة النطـاق مـع        - ٤٩
ار املســؤولني يف احلكومــة، ويســروا عقــد اجتماعــات مــع اجملتمــع الــدويل الــوزراء املعنــيني وكبــ

بشــأن املســائل الرئيســية، مبــا يف ذلــك التخطــيط لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج،      
آذار/مــارس الســابقني إىل الــوطن، ونــزع  ٢٣وإصــالح قطــاع األمــن، وإعــادة عناصــر حركــة 

رواندا. ودعم نائب ممثلـي اخلـاص لشـؤون سـيادة      السالح الطوعي للقوات الدميقراطية لتحرير
القانون والعمليات وزير الدفاع يف وضع اخلطة الوطنية الثالثة لرتع السـالح والتسـريح وإعـادة    

متوز/يوليـه، وعمـل بشـكل وثيـق مـع النظـراء        ١١اإلدماج يف صيغتها النهائية، الـيت أُعلنـت يف   
آذار/مـارس إىل   ٢٣إعادة العناصـر السـابقة حلركـة    احلكوميني يف تعزيز التقدم احملرز يف عملية 

الــوطن، وبالتحديــد جتهيــز البعثــة التقنيــة املشــتركة، الــذي تتــواله احلكومــة الكونغوليــة واملــؤمتر 
ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف       ــبحريات الكــربى وبعث ــدويل املعــين مبنطقــة ال ال

ث اخلـاص ملنطقـة الـبحريات الكـربى، إىل روانـدا      مجهورية الكونغو الدميقراطية ومكتـب املبعـو  
ــن   ــرة م ــة    ٢١إىل  ١٧يف الفت ــه. وحــددت البعث ــن أصــل   ٤٥٣متوز/يولي ــن   ٧٦٧م عنصــرا م

ــا    ٢٣عناصـــر حركـــة  آذار/مـــارس الســـابقني املـــتجمعني يف مواقـــع إعـــادة التجميـــع يف نغومـ
شـباط/فرباير.   ١١ وغيسوفو باعتبارهم عناصر من املمكن أن تستفيد من قـانون العفـو املـؤرخ   

ــة مــن عناصــر حركــة     ءُيعــرف شــي  ومل ــالغ   ٢٣عــن العناصــر املتبقي آذار/مــارس الســابقني الب
  عنصرا نظرا ألهنم مل يكونوا يف هذه املواقع أثناء وجود البعثة.   ٣١٤عددهم 

  
  محاية املدنيني    

ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجه     - ٥٠ ــه، حســنت بعث ــة يف متوز/يولي وري
الكونغــو الدميقراطيــة آلياهتــا لإلنــذار املبكــر ولالســتجابة علــى مجيــع مســتويات البعثــة. وجتلــت  

املقاطعـة الشـرقية. وأدت اإلنـذارات     متوز/يوليه يف إقلـيم مامباسـا، يف   ٩فعالية هذه اآلليات يف 
جنــديا يف املنطقــة حلمايــة املــدنيني مــن   ٧٠إىل رد عســكري فــوري مــن البعثــة، الــيت نشــرت   

  على هتديد متزايد من جانب قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري.   ياألنشطة اليت تنطو
نيني يف بـيين، قامـت   ويف إطار استراتيجيتها ملكافحة انعدام األمن ومحايـة السـكان املـد     - ٥١

شــرطة األمــم املتحــدة بفــتح خطــني ســاخنني جمــانيني ميكــن للســكان مــن خالهلمــا االتصــال       
اتصـاال هاتفيـا، أفضـت إىل     ٢٤٠أيلول/سـبتمرب، ورد   ٢بالشرطة الوطنيـة الكونغوليـة. وحـىت    
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إجــراًء للمتابعــة مــن جانــب الشــرطة الوطنيــة الكونغوليــة، وأدت إىل إلقــاء القــبض علــى   ١٢٥
  شخصا.    ٩٣
جلنــة مــن جلــان احلمايــة اجملتمعيــة يف مخــس مقاطعــات تنفيــذ   ٩٠وواصــلت أكثــر مــن   - ٥٢

خطط احلمايـة احملليـة الراميـة إىل االسـتجابات الوقائيـة مـن جانـب بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة            
لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والســلطات الكونغوليــة. ويف متوز/يوليــه، 

مـن قواعـد عمليـات السـرايا      ٣٦أت البعثة تقـدمي دعـم لوضـع خطـط للحمايـة اجملتمعيـة يف       بد
  القائمة/قواعد العمليات املؤقتة.

 وخلـــص اســـتعراض ألفضـــل ممارســـات شـــبكات اإلنـــذار اجملتمعيـــة، أُجنـــز يف متـــوز/    - ٥٣
ــا تعتـــرب أدوات فعالـــة للحمايـــة. وأوصـــ  ٢٠١٤ يوليـــه ى ، يف تقييمـــه هلـــذه الشـــبكات إىل أهنـ

  االستعراض باستخدام شبكات اإلنذار اجملتمعية يف عمليات حفظ السالم األخرى.  
إنــذارا حتــذيريا  ٤٦٩ويف إطــار تنفيــذ خطــط احلمايــة اجملتمعيــة، أرســل مــا يزيــد علــى   - ٥٤

أيلول/سـبتمرب. واسـتجابت قـوة البعثـة بشـكل       ١متوز/يوليـه و   ١مبكرا خـالل الفتـرة مـا بـني     
يف املائــة مــن هــذه اإلنــذارات إىل قــوات   ٤٣مــن احلــاالت؛ وحوِّلــت  يف املائــة ١٣مباشــر يف 

يف املائــة مــن  ٤٦يف املائــة إىل الســلطات املدنيــة احملليــة. ويف حــوايل  ٣٦ األمــن الكونغوليــة، و
مجيع اإلنـذارات الـواردة، مت وقـف االنتـهاكات املرتكبـة ضـد املـدنيني أو القـبض علـى اجلنـاة،           

  تملة.  جرى ردع التهديدات احمل  أو
  

  نشر البعثة وحتييد خطر اجلماعات املسلحة    
واصلت قوة بعثة األمم املتحدة يف الكونغو تقدمي الدعم لعملية نزع السـالح الطـوعي     - ٥٥

ــذين استســلموا          ــاتلني الســابقني ال ــأمني املق ــق ت ــن طري ــدا ع ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي للق
لقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجيـري      تباعهم. ويف الوقت نفسه، استمر رصـد أنشـطة ا  أو

ــة الختــاذ إجــراء        ــة الكونغــو الدميقراطي إعــداد خطــط مشــتركة مــع القــوات املســلحة جلمهوري
  عسكري إذا ما فشلت هذه العملية.  

وقدمت البعثة الـدعم لعمليـات القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد           - ٥٦
ــة، ومجاعــ   ــدفاع عــن الكونغو/فصــيل شــيكا، والتحــالف    حتــالف القــوى الدميقراطي ــا لل ة نادوم

الــوطين مــن أجــل كونغــو حــر وذي ســيادة يف كيفــو الشــمالية، مــن خــالل التخطــيط املشــترك 
  واإلحاطة باألحوال السائدة واللوجستيات والدعم بالنريان.  

وبناء على طلب من السـلطات الكونغوليـة، يسـرت البعثـة اإلخـالء اآلمـن مـن مواقـع           - ٥٧
تبـاع  أمـن   ٥٠ تلفة داخل منطقـة العمليـات، إىل بـيين، وبعـد ذلـك إىل غومـا لعـدد يقـدر بـــ         خم
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حتالف القوى الدميقراطية. وقدمت البعثة أيضا دعما لوجسـتيا لتشـجيع عناصـر حتـالف القـوى      
الدميقراطيــة، ومجاعــة نادومــا للــدفاع عــن الكونغو/فصــيل شــيكا علــى االستســالم وذلــك مــن   

  ء نشرات من اجلو وعن طريق البث اإلذاعي.خالل عمليات إللقا
  

  الدعم املقدم إلصالح قطاعي الدفاع والشرطة    
حزيران/يونيه، اعتمدت اللجنة الوطنية إلصالح الشرطة بكامـل هيئتـها وثيقـة     ٢٧يف   - ٥٨

آب/أغســطس مشــروع مرســوم  ١٥للسياســيات بشــأن إدارة املــوارد البشــرية، واعتمــدت يف  
شاركة يف وحدات التدخل املتنقلة التابعة للشرطة الوطنيـة الكونغوليـة.   ينظم شروط وطرائق امل

وأسهمت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف          
  وضع الوثيقتني.  

ــو       - ٥٩ ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ وواصـــلت بعثـ
يف مجهوريــة  االحتــاد األورويب لتقــدمي املســاعدة يف إصــالح قطــاع األمــن     الدميقراطيــة وبعثــة  

الكونغو الدميقراطية ترؤس اجتماعات دوريـة للشـركاء الرئيسـيني للقـوات املسـلحة جلمهوريـة       
الكونغو الدميقراطية يف جمال اإلصـالح، هبـدف تنسـيق مسـامهات الشـركاء الـدوليني مـن أجـل         

  ساعدة يف تعزيز مفهوم قوة الرد السريع.إصالح اجليش والدفاع، وكذلك للم
وقامت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      - ٦٠

مـن اإلنـاث،    ٦٤ضابطا من الشرطة الوطنية الكونغولية، مـن بينـهم    ٩١٥بتدريب ما جمموعه 
ــه. ومت      يف ــرور والتوجيـ ــرطة املـ ــغب وشـ ــة الشـ ــل مكافحـ ــيع مثـ ــه  مواضـ ــا جمموعـ ــدريب مـ تـ

ــة      ١٨٧ ــدعم مــن إدارة التنمي ــة، ب ــة يف بوكــافو يف كيفــو اجلنوبي ضــابطا علــى اخلفــارة اجملتمعي
ــة   ــة حلكوم ــة التابع ــدا الشــمالية، يف حــني أمت      الدولي ــا العظمــى وأيرلن  اململكــة املتحــدة لربيطاني

برنـامج   ضابطا تدريبهم على املوضوع نفسه يف كيسانغاين وبونيا بـدعم مـن   ٢٤٥جمموعه  ما
مـن الضـباط تدريبـهم يف جمـال حفـظ األمـن يف        ٣٠٢األمم املتحدة اإلمنـائي. وأمت مـا جمموعـه    

مواقع التعدين وخفارة اجملتمعات احملليـة والتصـدي للعنـف اجلنسـي واجلنسـاين يف أحـد املرافـق        
كومـة  يف موغونغا، ُشيد يف إطار االستراتيجية الدولية لدعم األمـن واالسـتقرار دعمـا خلطـة احل    

  لتحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار يف املناطق اخلارجة من نزاعات مسلحة.  
  

  املؤسسات القضائية واإلصالحية    
ــتقين        - ٦١ ــدعم ال ــة تقــدمي ال ــة، واصــلت البعث ــا دعــم االدعــاء التابعــة للبعث عــن طريــق خالي

تكبـة ضـد   واللوجسيت إىل سلطات القضاء العسـكري للتحقيـق يف جـرائم احلـرب واجلـرائم املر     
  اإلنسانية وسائر اجلرائم اخلطرية، ومقاضاة مرتكبيها.  
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ويف متوز/يوليــه وآب/أغســطس، قــدمت البعثــة دعمــا للمحــاكم العســكرية يف مقاطعــة     - ٦٢
كاتانغا واملقاطعـة الشـرقية لتنفيـذ إجـراءات احملـاكم املتنقلـة يف بويتـو وكومانـدا ودونغـو املتصـلة           

مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واجلماعــات املســلحة املتــهمني مبحاكمــة أفــراد القــوات املســلحة جل
باالغتصاب وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية. ودعمـت أيضـا بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق        
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تنظيم إجراءات احملاكم املتنقلـة يف كيفـو اجلنوبيـة مـن     

، واملتهم بارتكاب جـرائم ضـد   “١٠٦العقيد ”الذي يعرف باسم  أجل حماكمة املقدم إنغاجيال،
  .٢٠٠٦  و ٢٠٠٠اإلنسانية، منها االغتصاب والقتل، ُيقال أهنا ارتكبت يف الفترة بني عامي 

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، ويف إطـار الربنـامج املشـترك لـدعم العدالـة، وضـعت          - ٦٣
ي الصيغة النهائية للعنصر الربناجمي املتعلـق بتقـدمي الـدعم إىل    البعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ

احملكمة الدستورية ولسائر اهليئات القضائية العليا، وشرعا يف وضـع اسـتراتيجية لتعبئـة املـوارد.     
وقــدمت البعثــة دعمــا أيضــا إىل وزارة العــدل يف تقيــيم االســتراتيجية الوطنيــة إلصــالح العدالــة  

  جديدة.   لت املشاركة مع احلكومة يف إعداد استراتيجية، وواص٢٠١٢-٢٠٠٧ للفترة
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، انُتدب إثنان من موظفي السـجون إىل برنـامج األمـم      - ٦٤

املتحدة اإلمنائي لدعم مشاريع إصالح السجون يف إطـار الربنـامج املشـترك لـدعم العدالـة. ويف      
بشأن األمن وإدارة السـجون يف بوكـافو وبومتبـو     متوز/يوليه، نظمت البعثة مخس حلقات عمل

وغومــا. ويف آب/أغســطس، بــدأت يف تنفيــذ مشــروع مــن املشــاريع ســريعة األثــر لبنــاء مرافــق 
منفصلة للسجينات يف سجن أوفريا جبنوب كيفو. وُسـلمت أيضـا أربعـة بـرامج إلعـادة تأهيـل       

رئيســـية تقـــدم الـــدعم الســـجون إىل الســـلطات احملليـــة يف غومـــا. ويف غيـــاب جهـــات معنيـــة  
يتصل بالسجون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واصلت البعثة تقـدمي املشـورة والـدعم     ما يف

ــاء القــدرات عــن طريــق التواجــد يف نفــس مكــان العمــل مــع       الــتقين احليــويني، مبــا يف ذلــك بن
اجلهـات  احلكومة يف جماالت إدارة السجون، والرعاية الصـحية، واألمـن. بيـد أن عـدم امـتالك      

أسـفر   يزال مستمرا، ممـا  الوطنية لزمام األمور وعدم املساءلة بشأن املسائل املتعلقة بالسجون ال
  عن ظروف بالغة السوء يف السجون وانعدام األمن.

  
  حتقيق االستقرار وتوطيد السالم    

ــن    - ٦٥ ــرة مـ ــق     ١٧إىل  ١٥يف الفتـ ــة لتحقيـ ــة احلكوميـ ــع اخلطـ ــاون مـ ــه، وبالتعـ متوز/يوليـ
رار وإعادة اإلعمار يف املناطق اخلارجة من نزاعات مسلحة، نظمـت بعثـة منظمـة األمـم     االستق

ــاطق         ــد املن ــل لتحدي ــة عم ــة حلق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــتقرار يف مجهوري ــق االس املتحــدة لتحقي
األولوية لوضع برامج فيها يف إطار االستراتيجية الدولية لـدعم األمـن واالسـتقرار. وُيَنفَـذ      ذات
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إلجـراء تقييمـات لالسترشـاد هبـا يف      اخلطة، يف تعاون مع الشركاء، ضطلع به يف إطارالعمل امل
  إعداد خطط حتقيق االستقرار يف املقاطعات وخطط العمل على مستوى املقاطعات.  

ــيم      ١ويف   - ٦٦ ــق االســتقرار يف إقل ــان لتحقي ــان أولي ــدم مشــروعان جتريبي أيلول/ســبتمرب، قُ
 مامبسا يف املقاطعة الشرقية، إىل صـندوق بنـاء السـالم للموافقـة     كاليهيه يف كيفو اجلنوبية، ويف

عليهما. وتتسق هذه املشاريع مع جزر االستقرار واملناطق ذات األولويـة لالسـتراتيجية الدوليـة    
  لدعم األمن واالستقرار.  

  
  استخراج املوارد الطبيعية واالجتار هبا    

البعثـة املتصـلة بتنفيـذ مشـروع مراكـز       ، أحيلـت مجيـع أنشـطة   ٢٠١٤ متوز/يوليه ١يف   - ٦٧
جتارة املعادن إىل املنظمة الدوليـة للـهجرة. ومـع ذلـك، واصـلت البعثـة رصـد احلالـة األمنيـة يف          
مواقع التعدين وتبادل اخلربات مع املنظمة الدوليـة للـهجرة مـن أجـل إنشـاء سلسـلة إلمـدادات        

  زاع.  ـاملعادن غري ُمسَتَغلة يف متويل الن
  

ونـزع السـالح والتسـريح     قدم جلهود نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج الدعم امل    
  واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج 

ــارك    - ٦٨ ــالتقرير، شـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــلحة   ١٢١خـــالل الفتـ ــاء اجلماعـــات املسـ مـــن أعضـ
ــة ( ــرتبطني باجلماعــ  ٧٣مــن املقــاتلني إىل جانــب   ٤٨الكونغولي ات املســلحة) مــن األطفــال امل

زع السـالح والتسـريح   ـمن العناصر األجنبية يف اجلماعات املسـلحة يف برنـامج البعثـة لنـ     ٦١ و
مــن  ٣٥مقــاتلني، منــهم  ٦١مــن بــني العناصــر األجنبيــة الـــ   ٣٦ واإلعــادة إىل الــوطن. وكــان

حة، منـهم أطفـاال مـرتبطني باجلماعـات املسـل      ٧كـان   القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، بينما
عنصـرا مـن القـوات الدميقراطيـة      ٦٥من األتباع. وعالوة علـى ذلـك، أعيـد إىل الـوطن      ١٨و 

  من األتباع.   ٢٤  لتحرير رواندا، منهم أربعة أطفال من املرتبطني باجلماعات املسلحة و
متوز/يوليه، قام نائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر الـدفاع بـإطالع اجلهـات املاحنـة          ١١ويف   - ٦٩

لصـيغة النهائيـة لوثيقـة مشــروع الربنـامج الـوطين الثالـث لـرتع السـالح والتســريح         رمسيـا علـى ا  
وإعادة اإلدماج، مبا يف ذلك اخلطة التشغيلية، من أجل تعبئة املـوارد، وأعلـن مسـامهة احلكومـة     

ـــمبلغ  ــني دوالر ١٠ب ــها      مالي ــغ قيمت ــيت تبل ــع ال ــون دوالر.  ٨٥مــن خطــة الســنوات األرب ملي
  ماليني دوالر.   ٨لغ وستساهم البعثة بـمب

وال يزال تقـدمي الـدعم اللوجسـيت والسياسـي لعمليـة نـزع سـالح القـوات الدميقراطيـة            - ٧٠
ــة. وحــىت     ــات البعث ــى رأس أولوي ــدا عل ــر روان ــة منظمــة    ٢٥لتحري آب/أغســطس، وفــرت بعث
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رحلــة جويــة خاصــة  ٥٣املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   األمــم
ــبحريات الكــربى       للشــرك ــة ال ــين مبنطق ــدويل املع ــؤمتر ال ــهم امل ــن بين ــدوليني، م اء اإلقليمــيني وال

طنــا مــن  ١٦,٢ واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي والــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، و
حشية، فضال عـن سـلع    ١ ٣٠٠ خيمة و ١٣٠لتر من املياه، و  ٢١٣ ٠٠٠ املواد الغذائية، و

تبـــاع) يقيمـــون مـــن األ ٤٣٥مقـــاتال و  ١٨٦شخصـــا ( ٦٢١ جـــلوخـــدمات أخـــرى مـــن أ
مواقع إعادة التجميع يف كانيابايونغو يف كيفو الشمالية ووالونغو يف كيفـو اجلنوبيـة. وكـان     يف

رفض قيادة القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا إصـدار أمـر باالنتقـال مـن هـذه املواقـع املؤقتـة            
تها، إىل كيسانغاين أحد األسباب اليت حالـت دون مزيـد   إلعادة التجمع، اليت بلغت كامل طاق

  من عمليات االستسالم.  
  

  الدعم االنتخايب    
بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املســتقلة، قــدمت بعثــة منظمــة األمــم     - ٧١

املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــدعم اللوجســيت لنقــل األفــراد    
طنا من املعدات االنتخابية خالل التحديث املستمر لسجل الناخبني وحتديـد   ٧٠يزيد عن  اوم

مواقــع مراكــز االقتــراع. ومت توســيع نطــاق هــذا اجلهــد ليشــمل تقــدمي املســاعدة يف تنظــيم          
  االنتخابات التشريعية الفرعية يف إقليم بيفايل يف مقاطعة خط االستواء.  

  
  حقوق اإلنسان    

ــد اجلماعــات املســلحة       اســتمر ار  - ٧٢ ــى ي ــوق اإلنســان عل ــهاكات خطــرية حلق تكــاب انت
والعناصر احلكومية. وأشارت التحقيقات الـيت أجراهـا مكتـب األمـم املتحـدة املشـترك حلقـوق        

شخصا قد قتلـوا يف بوفـولريو،    ٣٤اإلنسان يف حزيران/يونيه ومتوز/يوليه إىل أن ما ال يقل عن 
ــهم  ــرأة و  ١٦من ــرح   ٨ام ــال، وُج ــن   أطف ــل ع ــا ال يق ــك،    ٢٤م شخصــا، وباإلضــافة إىل ذل

ــنته يف   ١٠أُحرقـــت  ــة يف هجـــوم شـ ــازل وكنيسـ ــامولنغي   ٦منـ ــه ميليشـــيات بنيـ حزيران/يونيـ
وبوروندي على قريـة موتـارويل يف إقلـيم أوفـريا يف كيفـو اجلنوبيـة. وُيقـال أن بعـض الضـحايا          

    أُحرقوا أحياء، وأُطلقت النار على آخرين أو ُمزقوا باملناجل.
ــهاكات حقــوق اإلنســان        - ٧٣ ــق انت ــة توثي ــات، واصــلت البعث ــل االنتخاب ــا قب ويف ســياق م

املرتكبة ضد أعضـاء املعارضـة السياسـية أو غريهـم ممـن ينتقـدون السياسـات واإلجـراءات الـيت          
تتبعها السلطات الكونغولية، والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، ويف بعـض احلـاالت،   

  أفراد أسرهم.  
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مـايي،   - ويف مقاطعة كاساي الشـرقية، أيـدت حمكمـة الدرجـة العليـا ملنطقـة مبـوجي         - ٧٤
متوز/يوليـه، حكـم اإلدانـة     ٢١خالل جلسة االسـتئناف املعقـودة ضـمن احملاكمـات املتنقلـة يف      

الصــادر ضــد أحــد أعضــاء حــزب االحتــاد مــن أجــل الدميقراطيــة والتقــدم االجتمــاعي املعــارض 
ماليـني فرنـك    ٥شهرا وبغرامة مالية قـدرها   ١٢م عليه بالسجن بتهمة السب والقذف. وحك

مــــدنيا يف  ١١آب/أغســــطس، وردت تقــــارير تفيــــد باحتجــــاز  ٣إىل  ٢كونغــــويل. وليلــــة 
صـــوت مـــن ”كينشاســـا، منـــهم ناشـــط مـــن منظمـــة غـــري حكوميـــة حلقـــوق اإلنســـان هـــي   

و الدميقراطيـة  ، على يد جمموعة من عناصـر القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـ     “هلم صوت ال
والشرطة الوطنية الكونغولية خالل عمليـات حبـث عـن شـخص يقـال إنـه مشـتبه بـه يف عمليـة          

ــار علــى خمــيم تاشاتســي العســكري يف    ــه. وأشــارت التقــارير   ٢٢إلطــالق الن ــهمتوز/يولي مت  أن
ــراح الناشــط يف    ــن    ١٥آب/أغســطس. ويف  ١٢إطــالق س آب/أغســطس، وردت تقــارير ع

حلزب ثورة الشعب للضـرب واالختطـاف علـى يـد جمموعـة مـن الرجـال        تعرض األمينة العامة 
املسلحني غري معلومي اهلوية، الذين يفترض أهنـم مـن مـوظفي الوكالـة الوطنيـة لالسـتخبارات.       

ــا يف املستشــفى الــيت تــديرها االســتخبارات. وال    يــزال  وأكــدت البعثــة أهنــا تلقــت عالجــا طبي
ــك ــاي، احملــرر يف صــحيفة كونغــو ن   ماي ــذ  موكيب ــوز، حمتجــزا من ــدعوى   ٢١ي آب/أغســطس ب

الســب والقــذف ضــد الكاردينــال مونســينغو، رئــيس أســاقفة كينشاســا، يف مقــال نشــر يف         
  الصحيفة.    هذه

  
  العنف اجلنسي    

تواصــل اجلماعــات املســلحة وقــوات األمــن الــوطين ارتكــاب جــرائم العنــف اجلنســي.    - ٧٥
حالـة منـها،    ١٥كبـت القـوات املسـلحة    حالـة مسـجلة يف مجيـع أحنـاء البلـد، ارت      ٣٧ومن بني 

حالــة يف  ١٨حــاالت، بينمــا وقعــت  ١٠وارتكــب مقــاتلو املــايي مــايي مــن جمموعــات خمتلفــة 
  كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية واملقاطعة الشرقية.  

متوز/يوليــه، ومتشــيا مــع االلتزامــات الــيت أعلنــها الــرئيس كــابيال يف أعقــاب          ٩ويف   - ٧٦
واجتمــاع املنتــدى الربملــاين   ٢٠١٣لــيت جــرت يف تشــرين األول/أكتــوبر  املشــاورات الوطنيــة ا

، قـام الـرئيس كـابيال    ٢٠١٤ للمؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى يف نيسـان/أبريل      
بتعـــيني جـــانني مابونـــدا ليوكـــو موديـــاي مستشـــارة خاصـــة لـــه معنيـــة بـــالعنف اجلنســـي           

  األطفال.    وجتنيد
ــة ا    - ٧٧ ــة منظمـ ــل بعثـ ــو     وتواصـ ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ألمـ

الدميقراطية مع األمـم املتحـدة والشـركاء اإلمنـائيني اآلخـرين، تقـدمي الـدعم إىل اجلهـات املعنيـة          
متصـلة بـالعنف اجلنسـي.     بشـأن قضـايا   الوطنية، ومنها وزارة شؤون اجلنسـني واجملتمـع املـدين،   
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نية ملكافحـة العنـف اجلنسـاين، الـيت اعتمـدهتا احلكومـة       ومشل ذلك استعراضا لالستراتيجية الوط
  .٢٠٠٩ يف عام
ــرتاع، زينــب حــواء         - ٧٨ ــالعنف اجلنســي يف حــاالت ال ــة ب ــثليت اخلاصــة املعني واختتمــت مم

أيلول/ســبتمرب. وبــدعم مــن مكتبــها  ١بــانغورا، زيــارة اســتغرقت مخســة أيــام إىل كينشاســا يف 
ى الصـحافة مشـروع خطـة عمـل القـوات املسـلحة       ومن األمم املتحدة، عرض وزير الدفاع عل

آب/أغسـطس وذلـك بعـد حلقـة      ٣٠جلمهورية الكونغو الدميقراطية بشـأن العنـف اجلنسـي يف    
  عمل ملدة يومني نظمتها احلكومة.  

  
  محاية األطفال والنـزاع املسلح    

ــتقرار يف    ١٢يف   - ٧٩ ــبتمرب، وثقـــت بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق االسـ أيلول/سـ
صـبيا) فـروا أو انفصـلوا     ١٢٤ فتيـات و  ٤حالـة ألطفـال (   ١٢٨هورية الكونغو الدميقراطية مج

عن اجلماعات املسلحة. ومن هؤالء األطفـال، كـان مخسـة منـهم أوغنـديني وواحـد روانـدي.        
فتــاة كونغوليــة أفــادت التقــارير بفــرارهن مــن جــيش  ٢٥وتعكــف البعثــة علــى توثيــق حــاالت 

ة إىل ذلك، ال تزال البعثة تتلقى معلومات مـن مصـادر موثوقـة تشـري     الرب للمقاومة. وباإلضاف
مـايي نيـاتورا،    - إىل جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل مجاعات مسـلحة منـها مجاعـة املـايي    

قوات أباكونغوزي املقاتلة يف إقليم روتشـورو، وحتـالف    - والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا
فصـيل شـيكا يف إقلـيم     -بيين، ومجاعة نادوما للدفاع عن الكونغـو   القوى الدميقراطية يف إقليم

مـايي ناكيشـايل يف إقلـيم أوفـريا،      - مايي مولومبـا يف إقلـيم فيـزي، ومـايي     - واليكايل، ومايي
  ورايا موتومبوكي يف إقليم ماسيسي.  

ــن      - ٨٠ ــرج ع ــك، أُف ــى ذل ــالوة عل ــات     ٣٠وع ــابق جبماع ــرتبطني يف الس ــانوا م ــال، ك طف
القـــوات املســـلحة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة والوكالـــة الوطنيـــة        وكانـــت مســـلحة،

آب/أغسـطس، اشـتركت القـوات املسـلحة جلمهوريـة       ١٥لالستخبارات قـد احتجـزهتم. ويف   
ــو        ــة الكونغ ــق االســتقرار يف مجهوري ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم ــة وبعث ــو الدميقراطي الكونغ

يف إقلــيم بــيين إلنقــاذ األطفــال، الــذين كــانوا مــرتبطني    “عمليــة اإلنقــاذ” الدميقراطيــة يف بــدء
ــترته        يف ــئني يف م ــاتلني، واملختب ــائن أو مق ــاع أو ره ــة كأتب ــوى الدميقراطي الســابق بتحــالف الق

طفـــال يتلقـــون حاليـــا الرعايـــة     ٤١أيلول/ســـبتمرب، مت إنقـــاذ   ١٢فريونغـــا الـــوطين. وحـــىت   
  املناسبني.    واملساعدة

وقف ومنع جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم والعنـف اجلنسـي الـذي       وعمال خبطة العمل ل  - ٨١
، أنشـأت  ٢٠١٢ارتكبته ضدهم القوات املسلحة احلكوميـة، املوقعـة يف تشـرين األول/أكتـوبر     
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األمم املتحدة وحكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة فريقـا عـامال تقنيـا مشـتركا يف مقاطعـة          
مــل الــتقين املشــترك تنفيــذ خطــة العمــل يف   آب/أغســطس. وسييســر الفريــق العا  ٢٩غومــا يف 

  الشمالية.    كيفو
  

  رصد تنفيذ حظر توريد األسلحة     
مل تسجَّل حوادث كربى تتعلق باحلظر املفروض على األسلحة خالل الفترة املشـمولة    - ٨٢

بالتقرير. ومع ذلك، استمر تبادل املعلومات ذات الصلة بشكل منتظم مـع فريـق اخلـرباء املعـين     
  ية الكونغو الدميقراطية، واستثمرت البعثة هذه املعلومات داخليا.  جبمهور

  
  يف التخلص من الذخائر املتفجرة  الدعم املقدم    

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامـت دائـرة األمـم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام          - ٨٣
يف مجهوريــة الكونغــو  فــردا مــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار    ٩٠بتــدريب 

الدميقراطية ووكاالت األمم املتحدة وقوات األمـن الوطنيـة بشـأن التوعيـة بـاألجهزة التفجرييـة       
طنـا مـن الـذخائر     ٢٤ املرجتلة. وعلـى الـرغم مـن االخنفـاض الكـبري يف املـوارد، دمـرت الـدائرة        

لعمـل إىل حتسـن   قطعـة مـن الـذخائر غـري املنفجـرة. وأدى هـذا ا       ٦ ٩٤٨ املنتهية الصالحية، و
كبري يف سالمة الوحدات العسكرية، وزيادة حرية تنقـل السـكان احمللـيني ووكـاالت املسـاعدة      

القيـام بأنشـطة إلزالـة     اإلنسانية يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبيـة وكاتانغـا. وواصـلت الـدائرة    
  لغام.األلغام ألغراض إنسانية، وأنشطة الدعوة لدعم السلطات الوطنية يف مكافحة األ

    
ــواء التــدخل       -  رابعا   ســالمة وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة يف ســياق عمليــات ل

  البعثة  التابع لقوة
حىت اآلن، مل يسفر الدعم الذي تقدمه البعثة للعمليـات الـيت تقودهـا القـوات املسـلحة        - ٨٤

ات جلمهورية الكونغو الدميقراطية ضد اجلماعات املسـلحة عـن أي زيـادة ملموسـة يف التهديـد     
اليت يتعرض هلا أفراد األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ومع ذلـك، يسـتمر اتبـاع    

    تدابري إلدارة املخاطر األمنية.
    

  خريطة الطريق لنقل املهام وإعادة تشكيل البعثة  - خامسا   
ليــه. متوز/يو ١اكتمــل تســليم املســؤوليات الفنيــة إىل فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف   - ٨٥

زاع، علـى  ـونتيجة لـذلك، مل تعـد البعثـة تقـوم باملسـؤوليات التاليـة يف املنـاطق غـري املتـأثرة بالنـ          
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ــدريب يف S/2013/757( ٢٠١٣النحــو املــبني يف تقريــري املــؤرخ كــانون األول/ديســمرب    ): الت
ررون من الرتاع املسلح، والعنـف اجلنسـي، واإلجـراءات    جمال حقوق اإلنسان، واألطفال املتض

املتعلقــة باأللغــام، والعدالــة واملؤسســات اإلصــالحية، واســتخراج املــوارد الطبيعيــة واالجتــار هبــا  
زاع)، وتوطيـد السـلم والدميقراطيـة. وبالنسـبة لغالبيـة هـذه       ـبالنـ  يف ذلك يف املنـاطق املتـأثرة   (مبا

نشــطة بالكامــل علــى إدرار مــوارد إضــافية، وكــذلك عكــس املســؤوليات، يتوقــف اســتمرار األ
مسار اخنفاض الوجود امليـداين لفريـق األمـم املتحـدة القطـري. وال تـزال املسـاعدة االنتخابيـة،         
مع ذلك، تشكل حتديا كبريا، نظرا ألن اجلهات املاحنة أوقفت متويل املشروع املقتـرح لربنـامج   

  تخابية.  األمم املتحدة اإلمنائي للمساعدة االن
ويف آب/أغسطس، انتهت البعثة مـن تنفيـذ عمليـة إعـادة التشـكيل مـع نقـل املـوظفني           - ٨٦

املدنيني وأفراد الشرطة واألفراد العسـكريني مـن الغـرب إىل الشـرق لـدعم عمليـات أكثـر قـوة         
مالية وفعالية يف املناطق املتأثرة بالرتاع املسلح. وتعززت املكاتب امليدانية القائمـة يف كيفـو الشـ   

ــة وكاتانغــا واملقاطعــة الشــرقية عــن طريــق نقــل     موظفــا، ومتكنــت مــن أن   ٧١وكيفــو اجلنوبي
تضطلع مبسؤوليات جديدة مـن خـالل اتبـاع هنـج قـائم علـى املنـاطق لعمليـات البعثـة. ويتمتـع           
رؤســاء املكاتــب اآلن مبزيــد مــن االســتقالل الــذايت للــدعوة ألنشــطة لتحقيــق االســتقرار املبكــر  

دا مبنطقة عملياهتم، وتنسيق وإعادة تنظيم املوارد، مبا يف ذلـك زيـادة التمويـل املـوفر     تتعلق حتدي
للمشاريع سريعة األثر داخل البعثة، علـى حنـو ميكنـهم مـن حتسـني تـوفري مـوارد هلـذه األنشـطة          

  اليت تركز أساسا على أماكن أنشئت فيها جزر لالستقرار.  
كينشاســا يف دعــم التقــدم احملــرز جتــاه الوفــاء واســتمرت عمليــة تبســيط مقــر البعثــة يف   - ٨٧

بااللتزامات الوطنية الواردة يف إطار السالم واألمن والتعاون، واملهـام املنوطـة هبـا، مبـا يف ذلـك      
اضــطالع ممثلــي اخلــاص بــدوره يف املســاعي احلميــدة، وتعبئــة شــراكات واســعة النطــاق حــول  

اج واالنتخابـات وإصـالح قطـاع األمـن     مبادرته لتنسيق نزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـ    
ــة يف        ــع الغربي ــها يف املواق ــل طاقت ــات تعمــل بكام ــب اهلوائي ــت مكات ــق االســتقرار. وكان وحتقي

مـايي، ونفـذت مهـام الرصـد      - باندوندو، وكانانغا، وكيندو، وماتادي، ومبانداكا، ومبوجي
مـع مكتـب األمـم املتحـدة     واإلبالغ باالشتراك مع فريق األمم املتحدة القطري. وتشترك البعثة 

القطري يف موقعني، وخاصة مع اليونيسيف يف مبانـداكا مبقاطعـة خـط االسـتواء، ويف كانانغـا      
  يف كاساي الغربية.  

ــن    - ٨٨ ــرة م ــوظفني     ٢٨إىل  ٢١ويف الفت ــالك امل ــه، أجــرى اســتعراض مشــترك مل  متوز/يولي
ــتقرار يف مجه      ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــدنيني لبعثـ ــو املـ ــة الكونغـ ــر  - وريـ مقـ

املتحــدة وذلــك لتقيــيم هيكــل مــالك املــوظفني املــدنيني القــائم، وتقــدمي توصــيات بشــأن   األمــم
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الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا ترشـيده وحتديـد حجمــه الصـحيح مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للواليــات.            
  .٢٠١٥/٢٠١٦ وستفيد النتائج الرئيسية هلذا االستعراض يف إعداد ميزانية البعثة للفترة

    
  مالحظات  - سادسا   

كانت العمليات العسكرية اليت نفذهتا بنجاح القـوات املسـلحة الكونغوليـة بـدعم مـن        - ٨٩
بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مبعـث ارتيـاح         

وبدرجـة أقـل   يل. وأدت هذه العمليـات إىل إحلـاق ضـعف كـبري بتحـالف القـوى الدميقراطيـة،        
ــة يف شــرق      بــبعض اجلماعــات املســلحة األخــرى. ولكــن ال يــزال يســاورين قلــق مــن أن احلال
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، يف جمملــها، مل تتطــور بالســرعة املتوقعــة منــذ هزميــة حركــة         

يــزال نــزع الســالح وحتييــد القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا متعثــرا.   آذار/مــارس. وال ٢٣
آذار/مـارس   ٢٣ز سوى قدر ضئيل مـن التقـدم يف إعـادة املقـاتلني السـابقني يف حركـة       حير ومل

إىل الوطن، ومل يتم حىت اآلن متويـل اخلطـة الوطنيـة لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج         
يزال عدم اليقني السياسي الذي يكتنف االنتخابات يؤجج عـددا مـن    تنفيذها بالكامل. وال أو

  ة.  الصراعات احمللي
وعلــى الــرغم مــن حتســن األمــن يف بعــض املنــاطق، وبعــض عمليــات عــودة املشــردين     - ٩٠

تزال هشة، وكان التقدم احملـرز يف جتهيـز وتعبئـة الـدعم      وإعادة نشر الشرطة، فإن املكاسب ال
من أجل العودة الطوعية واآلمنة لالجئني بطيئا. وعاد بعـض احملـاربني الـذين نزعـت أسـلحتهم      

ــال. ــو       إىل األدغ ــة الكونغ ــة يف شــرق مجهوري ــدات الســابقة لســلطة الدول ويف حــني أن التهدي
الدميقراطية قد خفت حدهتا، فإن اجلماعات املسـلحة املتبقيـة تواصـل القتـال مـن أجـل األرض       
ومواقــع التعــدين وتعتــدي علــى املــدنيني وتضــايقهم. ونظــرا ألن مبــادرة جــزر االســتقرار، هــي 

عبئةً وتنسيقا مع احلكومـة واالسـتراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن      مبادرة جديدة ومعقدة تستلزم ت
    واالستقرار، فقد كان نشوء هذه اجلزر بطيئا ولكنه يكتسب زمخا تدرجييا.

وإذا ما اسـُتكِمل نـزع السـالح الطـوعي للقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا بنجـاح،            - ٩١
ف الـيت سـادت اجلـزء الشـرقي مـن      فإن ذلـك سـيكون إجنـازا كـبريا يف وضـع هنايـة لـدورة العنـ        

مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومنطقـة الـبحريات الكـربى علـى مـدى عقـود مـن الـزمن. ومـع            
أيار/مــايو، بــددت العمليــة الكــثري مــن  ٣٠زع الســالح يف ـذلــك، فمنــذ بــدء اخلطــة احلاليــة لنــ 

ء دول املنطقـة  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، اليت ردد رأيهـا رؤسـا   اآلمال. وأوضحت
يف اجتمـــاع القمـــة املصـــغرة للمـــؤمتر الـــدويل املعـــين مبنطقـــة الـــبحريات الكـــربى املعقـــودة يف   

آب/أغسطس يف لواندا، أنه يـتعني علـى القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا إمـا أن تلقـي          ١٤
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، أو تواجـه عمـال عسـكريا. ويف اسـتعراض     ٢٠١٤عـام   أسلحتها بالوسائل السلمية قبـل هنايـة  
منتصف املـدة لـرتع سـالح القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا الـذي جيـرى يف أوائـل تشـرين            
األول/أكتــوبر، مــن املتوقــع أن يقــيِّم املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى والــدول     
األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، بدعم من األمم املتحـدة، العمليـة علـى أسـاس     

يري مرجعيــة واضــحة، وأن يتخــذ قــرارات هامــة بشــأن كيفيــة املضــي بالعمليــة إىل األمــام.   معــا
وأدعــو القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا إىل نــزع ســالحها بــدون قيــد أو شــرط، وبالنســبة  

مــن عناصــر  ١١ ٠٠٠ ملعظمهــا، بــدء العــودة إىل روانــدا، الــيت شــهدت بالفعــل عــودة حــوايل 
ير رواندا السابقني إىل ديارهم بأمان على مدى العقد املاضـي. وجيـوز   القوات الدميقراطية لتحر

نقل عدد صغري من عناصر القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا بصـفة مؤقتـة إىل بلـدان أخـرى.      
ــبة للعناصــر   ــانون       ولكــن بالنس ــوق اإلنســان والق ــيمة حلق ــهاكات جس ــا انت ــتبه يف ارتكاهب املش

  ا للمحاكمة.  اإلنساين الدويل، فسيتعني تقدميه
وأشجع أيضـا حكومـات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا وأوغنـدا، متشـيا مـع            - ٩٢

البيان الصادر عن مؤمتر القمة املصغرة للمؤمتر الدويل املعين مبنطقـة الـبحريات الكـربى، املـؤرخ     
آب/أغســطس، علــى العمــل علــى وجــه الســرعة لتنفيــذ إعالنــات نــريويب الصــادرة يف           ١٤
ــا ١٢ ــادة      ٢٠١٣نون األول/ديســمرب ك ــين حمــدد إلع ــار زم ــق ذات إط ــة طري ، ووضــع خريط

آذار/مـــارس مـــن روانـــدا وأوغنـــدا. ويـــتعني، علـــى وجـــه   ٢٣املقـــاتلني الســـابقني يف حركـــة 
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية أن تعجل بتجهيـز طلبـات العفـو املوقعـة      اخلصوص، على

سابقني، الذين تتوقـف عـودهتم كـأفراد إىل الـوطن     آذار/مارس ال ٢٣من جانب مقاتلي حركة 
علــى اســتكمال هــذه العمليــة. وأثــين علــى الســلطات الكونغوليــة لتأكيــدها علــى أن مجيــع مــن 
تقدموا بأنفسهم لـديهم فرصـة توقيـع صـكوك االلتـزام لكـي حيصـلوا علـى العفـو. وأثـين أيضـا            

عثــات التقنيــة ذات الصــلة الــيت علــى التعــاون اجليــد مــن حكــوميت روانــدا وأوغنــدا يف تيســري الب
آذار/مـارس   ٢٣حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة للتهيئـة لعـودة مقـاتلي حركـة          تقودها

ــاتلني الســابقني يف حركــة       ــع املق ــي تســريح مجي ــوطن. وينبغ ــارس،  ٢٣الســابقني إىل ال آذار/م
  لة.  وينبغي تقدمي أعضاء هذه اجلماعة املتهمني بارتكاب جرائم خطرية إىل العدا

والتقدم الذي حترزه عملية اإلعـادة إىل الـوطن لـن تـؤدي إال إىل زيـادة احلاجـة امللحـة          - ٩٣
ــة للتســريح ونــزع الســالح وإعــادة اإلدمــاج موضــع التنفيــذ. وميكــن أن      لوضــع اخلطــة الوطني

مقاتـل سـابق    ٢ ٠٠٠ آذار/مـارس مـا يزيـد علـى     ٢٣تضيف إعادة العناصر السابقة يف حركة 
حالـة مـن مجاعـات مسـلحة أخـرى. وأحـث        ٤ ٠٠٠ ت القائمة البالغ عددهاإىل حجم احلاال

ــادة          ــرتع الســالح والتســريح وإع ــة ل ــوال اإلضــافية الالزم ــوفري األم ــزام بت ــى االلت الشــركاء عل
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اإلدماج. ولـن تـؤدي التـأخريات املسـتمرة إال إىل زيـادة خمـاطر الفشـل، األمـر الـذي ميكـن أن           
  دة.  يؤدي إىل ظهور مجاعات مسلحة جدي

وميثل إنشاء احملكمة الدستورية وقيام احلكومـة بإحالـة مشـاريع القـوانني الثالثـة بشـأن         - ٩٤
تنظــيم االنتخابــات احملليــة واإلقليميــة والعامــة إىل اجلمعيــة الوطنيــة خطــوات إجيابيــة حنــو حتقيــق  

. ومــع ذلــك، فهــذه ٢٠١٦-٢٠١٤ نتخابيــة كاملـة يف الفتــرة ااهلـدف املتمثــل يف تنظــيم دورة  
ليست سوى خطوات جزئية ومتأخرة، مل تنجح بعـد يف بعـث الثقـة الكاملـة جلميـع أصـحاب       

يزال يساورين القلق إزاء بـطء التقـدم احملـرز يف حتديـد اإلطـار       الشأن يف العملية االنتخابية. وال
القانوين الكامـل واجلـدول الـزمين وخمصصـات امليزانيـة الالزمـة السـتكمال الـدورة االنتخابيـة.          

، فإنين أشجع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى أن تتصـرف بسـرعة وتضـع اللبنـات         ولذلك
  األساسية لضمان إجراء انتخابات سلمية وشفافة يف مواعيدها، وفقا للدستور.  

ويعــد احلــوار عنصــرا أساســيا لضــمان مشــول العمليــة االنتخابيــة للجميــع ومشــاركتهم    - ٩٥
يـزال احلـوار بـني     يف املسـتقبل. ويف الوقـت احلاضـر، ال    فيها وقبـوهلم الواسـع النطـاق لنتائجهـا    

سيما اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة واحلكومة واألحزاب السياسـية   األطراف الرئيسية، وال
تزال اخلالفات العميقـة حـول العمليـة االنتخابيـة مسـتمرة. وأكـرر        واجملتمع املدين، حمدودا وال

يامه بالدور احلاسم املنوط بـه للقيـام مبسـاعٍ محيـدة مـن أجـل       دعمي الكامل ملمثلي اخلاص يف ق
    املساعدة يف صياغة توافق أساسي يف اآلراء حول طرائق تنظيم االنتخابات.

وستواصــل البعثــة دعــم الســلطة القضــائية يف مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب علــى            - ٩٦
ــها تقــدمي دعــم للمحاكمــات. وأحــث      ــهاكات حقــوق اإلنســان، بســبل من أيضــا حكومــة  انت

مجهورية الكونغو الدميقراطية على أن تكفـل اعتمـاد مشـاريع القـوانني املتعلقـة بتنفيـذ التزاماهتـا        
يف الوقت املناسب، بوصـفها دولـة طرفـا يف نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،          

  عقاب.  وإنشاء دائرة خمتلطة متخصصة، وكالمها أداتان مهمتان يف مكافحة اإلفالت من ال
وحتسن الوضع األمين ليس هنائيـا بعـد. وينبغـي أن تظـل البعثـة والسـلطات الكونغوليـة          - ٩٧

متيقظــة لكــي تــتمكن مــن ردع أعمــال العنــف ضــد املــدنيني، والتــدخل بفعاليــة لــدى شــن أي 
هجمات. ومن الضروري تأمني احلمايـة للمـدنيني عـن طريـق املنـع والتنقـل والتـدخل النشـط،         

اجــد. ويف هــذا الصــدد، مت تعزيــز آليــات اإلنــذار املبكــر، وزيــادة اإلجــراءات   ولــيس جمــرد التو
نغوليــة مبزيــد مــن العمــل والوقائيــة املشــتركة. ومــع ذلــك، ينبغــي أيضــا أن تقــوم الســلطات الك 

لتحديــد وحماكمــة اجلنــاة يف هــذه الرتاعــات املعقــدة، ألن جــوالت االنتقــام ميكــن أن تــدوم إىل 
أن تــدين اهلجمــات مــن هــذا  كونغوليــة، علــى أعلــى املســتويات،األبــد. وأهيــب بالســلطات ال

القبيــل الــيت تســتهدف مجاعــات عرقيــة بعينــها، والعمــل بقــدر أكــرب مــن الفعاليــة مــع مجاعــات  
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اجملتمــع املــدين وقــادة اجملتمعــات احملليــة مــن أجــل تعزيــز املصــاحلة ومنــع نشــوب نزاعــات بــني     
  ك اجلهود على حنو كامل.  اجملتمعات احمللية. وستدعم األمم املتحدة تل

م االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو   اومن األمهية مبكان التصدي لألسباب اجلذرية النعد  - ٩٨
الدميقراطية بطريقة حازمة وبدون تأخري. وأحث احلكومة علـى العمـل مـع بعثـة منظمـة األمـم       

ويل لتنفيذ إطـار السـالم   املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واجملتمع الد
إصــالح القطــاع األمــين، وخباصــة إصــالح قطــاع الــدفاع، وتعزيــز    واألمــن والتعــاون، وتعزيــز

ضمانات استقالل السلطة القضائية والتعجيل بإنشاء احملكمة الدسـتورية، والسـلطات القضـائية    
ات للتأكـد مـن   العليا األخرى املنصوص عليها يف الدستور. وأهيب باحلكومة أيضا اختاذ إجراء

أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تباشر عملها بشكل كامـل. وباإلضـافة إىل احلمايـة وآليـات     
زال هنـاك الكـثري ممـا ينبغـي عملـه       اإلنذار املبكر الـيت جيـري إنشـاؤها علـى الصـعيد احمللـي، مـا       

ــع نشــوب           ــدعم من ــي ل ــى الصــعيد احملل ــة ذات مصــداقية عل ــة هياكــل وظيفي ــن إقام للتأكــد م
    زاعات واملصاحلة وتيسري عودة الالجئني واملشردين وإعادة إدماجهم.ـالن
وأود أن أعرب عن تقديري ملـارتن كـوبلر ممثلـي اخلـاص، وملـاري روبنسـون مبعـوثيت          - ٩٩

اخلاصة السابقة ملنطقـة الـبحريات الكـربى، علـى جهودمهـا الدؤوبـة مـن أجـل حشـد االهتمـام           
ــة الكونغــو    الــوطين واإلقليمــي والــدويل الــالزم   ــة يف شــرق مجهوري إلجيــاد حلــول دائمــة للحال

الدميقراطية. وأود أن أرحب بسـعيد جينيـت ممثلـي اخلـاص اجلديـد ملنطقـة الـبحريات الكـربى،         
أن يقـدموا لـه دعمهـم     أيلول/سـبتمرب، وأهيـب جبميـع الشـركاء     ١الذي تـوىل مهـام منصـبه يف    

إلسهام اجلـدير بالثنـاء للمبعـوثني اخلاصـني     الثابت يف االضطالع بواليته. وأود أن أشيد أيضا با
لالحتاد األفريقي واالحتـاد األورويب والواليـات املتحـدة وكـذلك للمـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة         
البحريات الكربى واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، يف سعيهم لتحقيـق السـالم واالسـتقرار    

. وأود أن أعرب عن امتناين جلميـع مـوظفي البعثـة    يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف املنطقة
وفريق األمم املتحدة القطري ملا أبدوه من شجاعة وتصميم يف االضـطالع بواجبـاهتم يف إطـار    
بيئــة تنطــوي علــى حتــديات وال ميكــن التنبــؤ هبــا. وأعــرب عــن الشــكر أيضــا للبلــدان املســامهة   

تحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو     بقوات وبأفراد شـرطة يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة ل     
الدميقراطية والبلدان املاحنة واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى دعمهـا الـذي         

  يقدر بثمن جلمهورية الكونغو الدميقراطية.    ال
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  اخلريطة    
  


