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ــارس / آذار١٨رســالة مؤرخــة       ــن األ ٢٠٠٩م ــة م ــام مــني موجه ــيس  الع إىل رئ
  جملس األمن

  
مـن   تلقيتـه لـذي    ا ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٥املـؤرخ    املرفقالتقرير  إليكم  أحيل  يشرفين أن     

عـن زيارتـه إىل     نـغ،   يبـادة اجلماعيـة، الـسيد فرانـسيس د        مستشاري اخلاص املعين مبنع جرميـة اإل      
 وذلــك عمــالً ،مجهوريــــة الكونغــو الدميقراطيــةى خبــصوص احلالــة يف منطقــة الــبحريات الكــرب

ــرار جملــس األمــن   ــه   ) ٢٠٠١ (١٣٦٦بق ــا مــن خالل ــذي دع ــام إىل الرجــوع إىل  مــنياألال  الع
االت فيمـا يتعلـق حبـ   املعلومات والتحليالت املتاحة للمجلس من داخل منظومة األمم املتحـدة،       

قـوق  الـدويل حل  قـانون   الالقانون اإلنـساين الـدويل و     فيه  ا  للقانون الدويل، مب  اخلطرية   اتاالنتهاك
 العـام  مـني األأبلـغ هبـا   الـيت   )S/2004/567ٍ( ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ١٢الرسالة املؤرخة  ب و اإلنسان،

  .ين مبنع جرمية اإلبادة اجلماعيةالسابق رئيس اجمللس بقراره تعيني مستشار خاص مع
ــدول األ     ــإطالع الـ ــضلوا بـ ــاً أن تتفـ ــو ممتنـ ــذه   وأرجـ ــن علـــى هـ ــضاء يف جملـــس األمـ عـ
  .والتقرير الرسالة

  كي مون بان ) توقيع(
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 العـام املعـىن مبنـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة،           منيتقرير املستشار اخلاص لأل       
 تــشرين ٢٢عــن مهمتــه إىل منطقــة الــبحريات الكــربى يف الفتــرة مــن       

لـة يف   فيما يتعلـق باحلا    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥نوفمرب إىل   /الثاين
  مقاطعة كيفو الشمالية

  ٢٠٠٩مارس / آذار٥
    

  موجز  
تعـــود األســـباب اجلذريـــة للـــرتاع احلـــايل يف اجلـــزء الـــشرقي مـــن مجهوريـــة الكونغـــو    

غـري  . الدميقراطية يف املقام األول إىل أسباب سياسـية واقتـصادية ولـيس ألسـباب تتعلـق باهلويـة               
  .ا مرتبطني بذلك الرتاع قد صاراإلثين والكراهية املتطرفنيأن االستقطاب 

ويعتقد املستشار اخلـاص أن خطـر االسـتهداف اإلثـين يف مقاطعـة كيفـو الـشمالية قـد                 
وجيـري بقـوة اسـتخدام      . طغى إىل حد كبري على األسباب الكامنـة األخـرى لإلبـادة اجلماعيـة             

دث يف  اإلشارات إىل حاالت اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف املاضـي أو الـيت ُيـدعى بأهنـا حتـ                      
الوقت احلاضر، للتنبؤ بأن اإلبادة اجلماعية قد حتدث مرة أخـرى يف املـستقبل، وال سـيما ضـد             
التوتــسي، حيــث ينظــر إلــيهم علــى نطــاق واســع باعتبــارهم املــرتكبني الرئيــسيني للفظــائع           

ويــتعني النظــر إىل احتمــال إقــدام اجلماعــات املــسلحة علــى القتــل ألســباب عرقيــة     . اجلماعيــة
رييا اإلبـادة اجلماعيـة بـني الـسكان املـدنيني باعتبارمهـا عـاملني ينبغـي معاجلتـهما                   وتصاعد هـست  

  .كما جيب وضع األبعاد اإلقليمية هلذا االحتمال يف االعتبار. جبدية تامة
أنه من غري احملتمل أن تفضي املعلومات اليت جرى مجعها وحتليلـها ألغـراض   يف حني  و  

ــدة     ــار جدي ــر إىل إدخــال أفك ــذا التقري ــة يف     ه ــم املتحــدة للحال ــة األم ــم منظوم  جــذرياً يف فه
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة، فـإن املستـشار اخلــاص يأمـل أن ُتعطـي هــذه املعلومـات حــافزاً        

ويالحـظ املستـشار اخلـاص أن مهمـة واليتـه ال تكمـن يف التعـرف علـى حلـول                     . فورياً للعمـل  
للمـساعدة علـى توليـد الـزخم        ‘‘ نـذار إ’’جديدة، بقدر ما تكمن يف اسـتخدامها مبثابـة وظيفـة            

وينطلــق . الــالزم خللــق اســتجابات للمنــع لــدى الكيانــات التنفيذيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة 
املستشار اخلاص يف عمله من أن مسؤولية منع اإلبادة اجلماعية والفظـائع املرتبطـة هبـا إمنـا تقـع       

  .من واألمانة العامةعلى عاتق منظومة األمم املتحدة ككل، مبا يف ذلك جملس األ
، حدثت تطورات مـثرية يف مجهوريـة        ٢٠٠٨ومنذ الزيارة اليت أجريت يف أواخر عام          

، يف العمـل املنـسق      ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٥الكونغو الدميقراطية، متثلت يف األساس، اعتباراً مـن         
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القـوات  ’’الذي قامت به القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا لكبح مجاح            
يف جـيش مجهوريـة     ‘‘ املؤمتر الوطين للـدفاع عـن الـشعب       ’’ودمج  ‘‘ الدميقراطية لتحرير رواندا  

وقـد أُدرجـت بعـض اآلثـار احملتملـة      . الكونغو الدميقراطية، بعد اإلطاحة بقائـده لـوران نكونـدا       
لتلــك التطــورات يف هــذا التقريــر، ومــن احملتمــل أن تترتــب عليهــا تــداعيات تتجــاوز مقاطعــة    

  .الشمالية فوكي
ــى      ــر عل ــواردة يف التقري ــة    وتركــز التوصــيات ال ــز محاي ــى احلاجــة إىل تعزي ــد عل  التأكي

 وحتويل التركيز مـن العمـل العـسكري إىل املـشاركة الـسياسية والبحـث عـن        ؛السكان املدنيني 
ــى       ــة عل ــة الكونغــو الدميقراطي ــة مجهوري ــدرة حكوم ــاء ق ــول ســلمية؛ وبن ــة احلوكمــة حل الفعال

اإلثنيـات  ية وسيادة القـانون، وحتقيـق العدالـة جلميـع الفئـات؛ وتعزيـز املـصاحلة بـني                   والدميقراط
 واستمرار التعـاون بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة              ؛؛ وتشجيع التعاون اإلقليمي   املختلفة

  . املتعلقة هبايف دعم مجهورية الكونغو الدميقراطية واملبادرات اإلقليمية
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  مقدمـة  -أوال   
ــة املستــشار اخلــاص لأل تتمثــل   - ١ ــة يف   مــنيوالي ــادة اجلماعي مجــع ’’ العــام املعــين مبنــع اإلب
باالنتــهاكات فيمــا يتعلــق ، وخاصــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة،  يوجــد مــن املعلومــات مــا

اجلسيمة واخلطرية حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنـساين الـدويل لألصـول العرقيـة واإلثنيـة، والـيت                 
  ).، املرفقS/2004/567انظر  (‘‘، قد تؤدي إىل حدوث إبادة مجاعيةإيقافها منعها أو إذا مل يتم

ومــن املهــم أن ُتفهــم هــذه الواليــة باعتبارهــا واليــة حمــددة وتركــز علــى منــع اإلبــادة       - ٢
بـادة مجاعيـة متنوعـة وأوسـع نطاقـا مـن            متهـد لوقـوع إ    مع ذلك، ومبا أن البوادر الـيت        . اجلماعية

. ين جلرميــة اإلبــادة اجلماعيــة، فــإن منعهــا أيــضا ينطــوي علــى هنــج أوســع نطاقــاالتعريــف القــانو
يـثري   مبعـىن أوسـع، ممـا     ‘‘ اإلبـادة اجلماعيـة   ’’عالوة على ذلك، فإنه كثرياً ما يـستخدم مـصطلح           

ويسعى املستشار اخلاص إىل متييـز صـلة        . استجابات انفعالية وسياسية يتعني أخذها يف احلسبان      
عينــة بوضــوح، وذلــك مــن خــالل التــشاور علــى نطــاق واســع مــع أولئــك  واليتــه بــأي حالــة م

املــشتركني فعــال يف املــسألة، ومــن خــالل وضــع هنــج تعــاوين تكميلــي علــى أســاس إمكانيــة أن 
  .الوالية قيمة لعمل اجلهات الفاعلة األخرىتضيف 

ــو          - ٣ ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــشار اخلــاص احلال ــه املست ــذي رصــد في ــسياق ال وهــذا هــو ال
يقـدم هـذا    هـو    و .٢٠٠٨إىل املنطقـة يف هنايـة       ببعثتـه   ، وقـام    ٢٠٠٨عـام   أوائل  ميقراطية منذ   الد

  .وعددا من التوصيات احملددة استنتاجاتهويضمِّنه ،  يف السياق نفسهالتقرير
  

  البعثة  -ثانيا   
ــة الكونغــو إثــين وجــود عنــف علــى أســاس  تــدعي اســتجابة للتقــارير الــيت    - ٤ يف مجهوري

 ٢٠٠٨ينـاير   /رع مكتب املستشار اخلاص برصد احلالة اعتبارا من كانون الثـاين          الدميقراطية، ش 
املنظمـات غـري    مـن   عن طريق مجـع معلومـات مـستحدثة مـن داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، و                  

  .احلكومية وغريها من املصادر
يف مجهوريــة الكونغــو  وبينمــا يــدرك املستــشار اخلــاص أن هنــاك مقاطعــات عديــدة         - ٥

إىل مقاطعـة كيفـو الـشمالية    ببعثـة  ، فقـد قـرر القيـام    مادة الهتمامـه  ميكن أن تشكل  الدميقراطية
أكتـوبر  / يف ضوء التدهور الكبري للحالة هنـاك منـذ تـشرين األول            ى احلالة والتركيز يف حتليله عل   

 مــشاورات مــع إدارة عمليــات   معــهواملوظفــون العــاملون وأجــرى املستــشار اخلــاص . ٢٠٠٨
حلقـوق اإلنـسان ومكتـب      األمـم املتحـدة     لـشؤون الـسياسية، ومفوضـية       حفظ السالم، وإدارة ا   

، التقــى ٢٠٠٨نــوفمرب /وخــالل تــشرين الثــاين. تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية علــى مــستوى املقــر
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      ألوغنـدا، وبورونـدي، و    املستشار اخلاص مع املمثلني الـدائمني       
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وأعــرب كافــة املتحــاورين للمستــشار اخلــاص عــن  . رحــةملناقــشة احلالــة ومهمتــه املقتوروانــدا 
  .وتعهدوا بتسهيلهاالبعثة تأييدهم هلذه 

ــة وُنظمـــت   - ٦ ــاص لأل  البعثـ ــل اخلـ ــن املمثـ ــدعم مـ ــنيبـ ــو  مـ ــة الكونغـ ــام إىل مجهوريـ  العـ
الدميقراطية، السيد أالن دوس، ونائبتـه الـسيدة ليلـى زروقـي يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف                      

ــة الكونغــو  ــيم مجهوري ــسق املق ــة، واملن ــان نيكييمــا،      الدميقراطي ــدا، تيوف لألمــم املتحــدة يف أوغن
 العــام مــنيواملنـسق املقــيم لألمـم املتحــدة يف روانــدا، أوريليـان أغبينونــسي، واملمثــل اخلـاص لأل    

ويـود املستـشار    . لألمم املتحدة يف مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، يوسف حممـود           
  .  امتنانه العميق هلم مجيعااخلاص أن يعرب عن

 تــشرين ٢٤، إىل كمبــاال يف رفقــة اثــنني مــن املــوظفني   بووصــل املستــشار اخلــاص،     - ٧
إسـحاق  وزيـر الدولـة للـشؤون اخلارجيـة والتعـاون اإلقليمـي،             إىل  نوفمرب، حيث اجتمـع     /الثاين

بويغيريي، إسانغا موسومبا، ووزير اإلغاثة والتأهب للكـوارث والالجـئني، تارسـيس بازانـا كـا              
واملنسق املقيم لألمم املتحدة، وغريه من مسؤويل األمـم املتحـدة، ورئـيس مكتـب اتـصال بعثـة                   

  .منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف كمباال
وفيما خيص بوروندي، قرر املستشار اخلاص عدم الـذهاب إىل بوجومبـورا، حيـث أن       - ٨

ومـع ذلـك، قـرر إرسـال موظفيـه إىل         . احة للقائه يف هنايـة األمـر      السلطات احلكومية مل تكن مت    
  .هناك، حيث التقيا مع ممثلني من اجملتمع املدين ومسؤويل األمم املتحدة

نوفمرب، وصل املستشار اخلـاص إىل كيغـايل، حيـث اجتمـع مـع      / تشرين الثاين  ٢٦ويف    - ٩
رئـيس الـوزراء، برنـارد    إىل  ، اجتمـع    نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٧ويف  . املنسق املقيم لألمم املتحدة   

مبعـوث روانـدا اخلـاص إىل منطقـة       مث إىل   نايل،  ويماكوزا، ووزيرة اخلارجية، روزماري موسـيم     
ــا، واأل   ــذاك، جوزيــف موتابوب ــبحريات الكــربى آن ــال ــيال   مين ــة حملكمــة غاكاكــا دوميت ة التنفيذي

ــاد   مــنيا، واألونزغــاموكانتا ــة ملكافحــة اإلب ــة الوطني ــذي للجن ــو   التنفي ــة، جــان دو دي ة اجلماعي
  .موكيو، وممثلني عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

وزيـر  إىل  واجتمـع    نوفمرب، سافر املستشار اخلاص إىل كينشاسا     / تشرين الثاين  ٢٨ويف    - ١٠
 العـام إىل منطقـة الـبحريات الكـربى          مـني سس تامبوي، ومع املبعوث اخلاص لأل     اخلارجية، أليك 

 العـام لبعثـة     مـني بق لنيجرييا أولوسيغون أوباساجنو، ونائـب املمثـل اخلـاص لأل          الرئيس السا هو  و
منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومـوظفي شـعبة حقـوق اإلنـسان التابعـة                 

ديـسمرب، زار املستـشار     / كـانون األول   ٢نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٩ويف الفتـرة مـن      . للبعثة
 حيث عقد اجتماعات مـع حـاكم مقاطعـة كيفـو الـشمالية ونائبـه، وقائـد                  اخلاص مدينة غوما،  

املنطقة العسكرية الثامنة للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، و قائد املؤمتر الـوطين             
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للدفاع عن الشعب آنذاك لـوران نكونـدا، والنـاطق باسـم القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا                    
، وضـحايا   اإلثنيـة ية، وممثلـي اجملتمـع املـدين، وممثلـي خمتلـف الطوائـف              يف مقاطعة كيفـو الـشمال     

وعــاد . الفظــائع اجلماعيــة، وممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة ومــسؤويل األمــم املتحــدة 
وزيــر حقــوق اإلنــسان، أوبيــو كــاكورا وابــول،  إىل املستــشار اخلــاص إىل كينــشاسا، واجتمــع 

ويشكر املستـشار   . ن اجملتمع املدين والكنيسة الكاثوليكية    وعضوين يف جملس الشيوخ وممثلني ع     
ــادل شــواغلهم ووجهــات       ــه عــن االنفتــاح الــذي أبــدوه واســتعدادهم لتب اخلــاص مجيــع حماوري

  .نظرهم معه بشأن احلالة يف مقاطعة كيفو الشمالية
 يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، متثلـت        مـثرية   ومنذ إجراء الزيارة، حدثت تطورات        - ١١

، يف العمـل املنـسق بـني القـوات املـسلحة جلمهوريـة              ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٥، اعتباراً من    أساسا
الكونغو الدميقراطية وروانـدا لكـبح مجـاح القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وإدمـاج املـؤمتر                    

درجـت بعـض اآلثـار    أُقد و. الوطين للدفاع عن الشعب يف جيش مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  .التطورات يف هذا التقريرلتلك ة احملتمل

  
  معلومات أساسية  - ثالثا  

 )١(ألزمـة الراهنـة يف مقاطعـة كيفـو الـشمالية          لإجراء حتليل لألسباب اجلذرية     ال يدخل     - ١٢
ومع ذلك، هناك ثالث قضايا جتدر اإلشارة إليها ألهنـا تقـدم إيـضاحات           .يف نطاق هذا التقرير   

 أوال، ضـعف الدولـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،           .هامة عن فهـم املمثـل اخلـاص للحالـة         
ممـا أدى إىل  الـسابق  بسبب اتساع رقعة أراضيها وامتداد ثالثني عاما من حكم الرئيس موبوتو          

ثانيــاً، مــصاحل . ارتفــاع مــستويات الفــساد، وإمهــال اهلياكــل األساســية للــبالد ومهــام احلكومــة 
 هـؤالء يف    وتـورط املنطقـة   عـن   أبعـد   وقـوى أخـرى     معظم جريان مجهورية الكونغو الدميقراطية      

، ومـا أجرتــه مـن تغــيريات   ١٩٩٤ثالثـاً، اإلبــادة اجلماعيـة الــيت حـدثت يف روانـدا عــام     . الـبالد 
 يف  اهالديناميات السياسية واألمنية االقتصادية يف منطقة الـبحريات الكـربى، وإسـهام           كربى يف   

  .قراطية نفسهاوقوع سلسلة من احلروب يف مجهورية الكونغو الدمي
  

  املنهجية  - رابعا  
ــار          - ١٣ ــه يأخــذ يف االعتب ــشار اخلــاص، فإن ــة املست ــن منظــور والي ــة م ــل أي حال ــد حتلي عن

  :التالية العوامل
  ؛وجود مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية يف خطر  )أ(  

__________ 
  .قائمة املراجعيف نظر مويسيغا باريغو ا  )١(  
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  ؛وجود تاريخ أو منط من العنف أو التمييز أو التحيز ضد مجاعة ما  )ب(  
  ؛ظروف اليت تؤثر سلبا على القدرات احمللية ملنع اإلبادة اجلماعيةال  )ج(  
  ؛مجاعة حمددةعلى عضويتها تقوم جود عناصر مسلحة و  )د(  
ــصادي جلهــات     )هـ(   ــع سياســي أو اقت ــسية وجــود داف ــة أو يف املنطقــة  رئي يف الدول

  ؛لتشجيع االنقسامات بني اجلماعات الوطنية أو العرقية أو اإلثنية أو الدينية
تــشكل عناصــر حمتملــة يف مبــا ميكــن أن  انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان حــدوث  )و(  

  ؛اجلماعية جرمية اإلبادة
قــصد القــضاء الكلــي ’’ مــا إذا كــان مثــة ســبب يــدعو إىل االعتقــاد بــأن هنــاك  )ز(  

  ؛أو دينيةأو قومية ثنية أو عرقية إعلى مجاعة ‘‘ اجلزئي أو
شـعال فتيـل    إة األوضاع أو تـسهم يف       حلظات الضعف اليت قد تزيد من مفاقم        )ح(  

  .التدهور يف احلالة
وتــشكل هــذه الفئــات الثمــاين إطــار التحليــل الــذي أُســتمد مــن املــشاورات الواســعة      - ١٤

النطــاق داخــل منظومــة األمــم املتحــدة وبالتعــاون مــع املتخصــصني والبــاحثني وأعــضاء اجملتمــع  
  .مقاطعة كيفو الشماليةهذا اإلطار لتحليل احلالة يف وقد اسُتخدم . املدين

  
  الشمالية كيفو يف احلالة حتليل  - خامسا 

 دةمهدَّ إثنية أو قومية مجاعات وجود   - ألف  
 .إثنيـة  جمموعـة  ٧٠ حنـو  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  شـرقي  كيفـو  منطقـة  يف يعيش  - ١٥

 اإلثـين  منشأوهم الروانديني الالجئني من عدداً تؤوي املنطقة هذه تزال ال ذلك، إىل وباإلضافة
  .١٩٩٤ عام اجلماعية اإلبادة أعقاب يف رواند غادروا الذين اهلوتو من

ــرة مــن طقــةنامل هــذه تعــاينو  - ١٦  ضــعيفون بأكملــهم املــدنيون ســكاهنا وُيعتــرب تقلباهتــا كث
 )التقريـر  هـذا  يف الحقـاً  إليهـا  املـشار ( املـسلحة  اجلماعات خمتلف بني لرتاعاتبا التأثر شديدي
  .هلا الدوام على ضونمعر وهم

 التوتـسي،  مجاعـة  هـي  )املراجـع  قائمـة  نظـر ا( واحـدة،  عرقيـة  مجاعـة  هنـاك  ذلك، ومع   - ١٧
 اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف واخلـرباء  الباحثون هقوثَّ الذي األمر ،خمتلفة معاملة غريها دون تعامل
 الــشعب عــن عللــدفا الــوطين املــؤمتر بــأن الــشائع فالتــصور .املاضــية العديــدة الــسنوات خــالل

 بــتارتك قـد  اجلماعـة  هــذه وأن روانـدا،  مـن  بــدعم التوتـسي،  مجاعـة  مــن أساسـاً  قوتـه  سـتمد ا
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 تــشرين يف كيواجنــا يف حــصل كمــا( الــشمالية كيفــو يف املــدنيني الــسكان ضــد بــشعة فظــائع
 يف يـصل  ممـا  (أخـرى  عرقيـة  مجاعـات  إىل ينتمـون  أفـراد  ضد ومبعظمها ،)٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
 املناهـضة  املـشاعر  أجـج  ،)“اجلماعيـة  اإلبـادة ” درجة إىل اجلماعات تلك أفراد من العديد نظر

 ألعمـال  تعرضـهم  مـن  التوتـسي  جبماعـات  اآلن حيـدق  الـذي  اخلطـر  تعاظم إىل دىوأ للتوتسي
  .إثين أساس على االنتقامية العنف

 اصاخلـ  للمستـشار  جداً واضحاً غريهم دون واستهدافهم توتسيلل التعرض بات ولقد  - ١٨
 إثنيـات  عـن  ممثلـون  أعـرب  حيـث  غومـا،  يف احمللـي  املـدين  اجملتمع عن ممثلني مع اجتماع خالل

 ضـد  حتالفـاً  بـأن  وحىيـ  ممـا  مماثلـة،  مـشاعر  عن مجيعاً والتوا واهلوتو والنيانغا والناندي اهلوندي
 وارداً احتمـاالً  االنتقاميـة  الطبيعـة  ذات اإلباديـة  العنـف  أعمال وتعترب .النشوء طور يف التوتسي
 بعـض  يف بوضـوح  يشوب التضخيم أن ومع سواء، حد على الرمسيني ملوظفنيوا الضحايا لدى

 جليــاً يبقــى التوتــسي ضــد فاالحنيــاز وراءهــا، كامنــةال واالنفعــاالت التهديــدات هــذه احلــاالت
 قـد  ولكنـها  احلالـة،  هـذه  بالـضرورة  األخـرية  التطورات تبدل وال .الشك إليها يرقى ال بصورة
 األمــر املنطقــة، يف العــسكري موقعهمــا انيعــزز وروانــدا، التوتــسي، بــأن التــصور حقــاً تــشجع
  .التوتر من للمزيد حمتمالً مصدراً يكون قد الذي

 عرضــة أكثــر اآلن يكونــون قــد اهلوتــو املــدنيني بــأن خمــاوف هنــاك نفــسه، الوقــت ويف   - ١٩
 تتحــول قــدو .اهلوتــو تامليليــشيا ســالح لــرتع العــسكرية اجلهــود نطــاق توســع مــع للخطــر،
 إىل اهلوتـو،  الالجئـون  فـيهم  مبـن  عمومـاً،  “الروانـديني ” ضـد  القائمة العدائية ألعمالا بسهولة
 لعمليــاتا بــسهولة تفــشل قــدو .للتحالفــات احلــايل التبــدل يف تــستغلو للــهوتو معاديــة مــشاعر

 واملـؤمتر  ميقراطيةالد الكونغو جلمهورية املسلحة القوات من كل يشنها اليت املشتركة العسكرية
 املـدنيني  بـني  املالئـم  بالـشكل  التمييـز  يف الروانـدي  الـدفاع  وجـيش  الـشعب  عن للدفاع الوطين
  .رواندا لتحرير الدميقراطية والقوات اهلوتو

  
  اإلنسان حقوق نتهاكاتا من وغريه إثين أساس على القائم التمييز  - باء  

ــ االنتـــهاكات مـــن يـــلطو تـــاريخ الدميقراطيـــة الكونغـــو جلمهوريـــة   - ٢٠  حلقـــوق ةسيماجلـ
ــسان، ــشمالية كيفــو يف ســواء اإلن ــا وأ ال ــاطق، مــن غريه ــها املن ــسؤولون ارتكب ــون امل  احلكومي
 ه،أنـ  إال .الـوطين  واجلـيش  األجنبيـة  املـسلحة  اجلماعـات  فيهـا  امب ،املختلفة املسلحة واجلماعات

 ارتكـاب  يف تارخييـاً  ثنيـة اإل بـه  تـضطلع  الـذي  الـدور  فـإن  اخلـاص،  املستـشار  واليـة  منظـور  من
 املتاحـة  املعلومـات  إىل اخلـاص  املستـشار  استند وقد .خاصة أمهية له اإلنسان حقوق انتهاكات

 اإلثــين العامــل ثــر أمــن تأكــدال أجــل مــن )املراجــع قائمــة نظــرا( مبهمتــه القيــام قبــل الــصلة ذات
  .الرتاعات يف
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 الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  ١٩٩٤ عـام  رواندا يف اجلماعية اإلبادة زعزعت قدو   - ٢١
 الــشرقي اجلــزء إىل اهلوتــو مــن روانــدي الجــئ مليــون تــدفق فقــد .مذهلــة بــصورة الدميقراطيــة

 مباشــرة بــصورة اجلماعيــة اإلبــادة يف املــشاركني األفــراد مــن العديــد ضــمنهم ومــن البلــد، مــن
 مـن  تبقـى  ومـا  )اإلنتراهـاموي  (اهلوتـو  ميليـشيات  وكـذلك  ،)“اإلبـاديني ” باسـم  يعرفـون  نم(

ــدا التابعــة املــسلحة القــوات  معــسكرات اســتعملت الــيت اجلماعــات، هــذهوقــد قامــت   .لروان
 حينــها حكومتــها تــرأس كانــت الــيت روانــدا علــى هجــوم بــشن عــسكرية، كقواعــد الالجــئني
 ودعــم .التوتــسي امــعليه يهــيمن اللــذين الروانــدي الــوطين واجلــيش الروانديــة الوطنيــة اجلبهــة
 روانـدا  واستخدمت .)٢(اهلجمات هذه العرقية اجلماعات من وغريه احمللي اهلوتو جمتمع أعضاء

 الــسكان ضــد اهلجمــات وكــذلك اهلوتــو تمليــشيا بــسبب روانــدا لــه تتعــرض الــذي هديــدتال
ــسي ــيني التوت ــر احملل ــاح لتربي ــة اجتي ــو مجهوري ــة الكونغ ــام الدميقراطي ــذا وخــالل .١٩٩٦ ع  ه
  .الكونغوليني املدنيني وكذلك اهلوتو الالجئني جمازر بتارتك االجتياح،

 فيهـا  شـاركت  حلروب ساحة الدميقراطية الكونغو مجهورية تستمر ،١٩٩٦ عام منذو   - ٢٢
 الـصعيد  علـى  الكـوارث  أفظـع  إىل احلـروب  هـذه  دتوأ .األحيان بعض يف أفريقية بلدان تسعة

 واجملاعـة  اجملـازر  ببـسب  القتلـى  من املاليني سقط حيث اإلنسان، حقوق صعيد وعلى اإلنساين
  .داخلياً املشردين من املاليني إىل باإلضافة واألمراض

 املاضـي  يف أشـار  حتديـداً،  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  شرقي يف ةباحلال يتعلق وفيما   - ٢٣
ــرباء ــوق خ ــسان، حق ــرر ثــلم اإلن ــين اخلــاص املق ــسان حبقــوق املع ــة يف اإلن  الكونغــو مجهوري

ــة، ــاحثني الدميقراطي ــة، غــري واملنظمــات ،والب ــهميش إىل احلكومي ــد والوصــم الت  ماعــةجل املتزاي
 خــالل تفاقمــت ولكنــها موبوتــو، حكــم خــالل بالفعــل جليــة كانــت ظــاهرة وهــي ،التوتــسي
ــ احلــروب ــة الحظــت وكمــا .)٣(١٩٩٦ عــام منــذ دائرةال  العنــصري التمييــز علــى القــضاء جلن

 يف اسـتقروا  الـذين  روانـدي  أصـل  مـن  األشـخاص  واجـه  فقـد  اإلنـسان،  قـوق حب املعنيـة  لجنةالو
ــة ــو مجهوري ــة الكونغ ــ الدميقراطي ــى صولاحلــ يف صعوباتال ــسية عل ــة، اجلن ــع الكونغولي  أهنــم م
 الــيت الفظــائع أن علــى جمــدداً التأكيــد جيــدرو .٢٠٠٤ لعــام التجــنس قــانون شــروط يــستوفون
ــها ــسلحة اجلماعــات ارتكبت ــادة امل ــسي بقي ــذ التوت ــت، ذلــك من ــشائعات الوق ــيتا وال  راجــت ل
 .احلالة هذه يف أسهمت حوهلم،

  

__________ 
  .)املراجع قائمة نظرا( Weiss and Carayannis من رئيسي بشكل مستمدة الباب هذا يف املعلومات  )٢(  
 الكونغـو  مجهوريـة  يف الغابـات  علـى  دةاملعتمـ  الـشعوب  مـن  وغريهـم  التوا األخرى الضعيفة اجملتمعات تشمل  )٣(  

  .يشملها ال التقرير هذا ولكن الدميقراطية،
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 اجلماعية اإلبادة ارتكاب منع على احمللية القدرة يف سلباً تؤثر اليت الظروف  - جيم  
 املعــين اخلـاص  املقـرر  أجـراه  الــذي التقيـيم  فيهـا  مبـا  املختلفــة، التقييمـات  يف أشـري  كمـا   - ٢٤

 الكونغـــو مهوريـــةجل يارتـــهز عقـــب دســـبوي، ليانـــدرو الـــسيد واحملـــامني، القـــضاة باســـتقالل
 األمـر  اجلـزع،  تـثري  مقلقـة  حالـة  يف القـضائي  النظـام  فـإن  ،٢٠٠٧ أبريـل /نيـسان  يف الدميقراطية

 أن األخـرى  املشاكل بني ومن .بالقتل والترخيص العقاب من اإلفالت انتشار إىل يؤدي الذي
 الفــساد استــشراء إىل يــؤدي ممــا مناســباً، أجــراً يتقاضــون وال قليلــون العــامني واملــدعني القــضاة
 غـري  عملـهم  ألداء إليهـا  حيتـاجون  اليت األساسية اهلياكل وأن أوساطهم، يف االستقاللية وغياب
 يعـد و ؛جـداً  شـائعة  مـسألة  القـضاء  إدارة يف واجلـيش  التنفيذيـة  الـسلطات  تدخل ويبقى كافية؛
 الفـساد  استـشراء  بـسبب  الـسكان  أغلـب  إىل بالنـسبة  الـصعوبة  غايـة  يف أمراً العدالة إىل اللجوء
 يف تبـت  مـا  كـثرياً  العـسكرية  احملـاكم  أن كمـا  .للمحـاكم  اجلغـرايف  والبعد املالية املوارد ونقص
 إىل نظـراً  اجلـدل  من للكثري مثرية املسألة هذه وتعترب املدنيني؛ ضد املرتكبة االنتهاكات حاالت
ــة ــاب هيمن ــصفة العــسكري القــضائي النظــام يف ســتقالليةاال غي ــادات ارســةومم ،خاصــة ب  القي

  .الفساد واستشراء والتدخالت، للضغوطات العسكرية

 حقــوق انتــهاكات عــن احلكــوميني املــسؤولني أو األفــراد مــساءلة يف الفــشل ويــؤجج   - ٢٥
 ويكـشف  العقـاب،  مـن  اإلفـالت  منـاخ  ويعـزز  احلـايل  العنـف  سعري اإلنساين والقانون اإلنسان
 لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية أيــضا حيــث مــا وهــو .الفــاعلني مقاضــاة عــن احلكومــة عجــز

 يف املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة مــن بــدعم( العدالــة نظــام ملــسح مــشروع إنــشاء علــى الالجــئني
ــة ــة الكونغــو مجهوري ــامج الدميقراطي  أخطــر تــسجيل أجــل مــن ،)اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرن

ــة االنتــهاكات ــة يف املرتكب ــة الكونغــو مجهوري ــ/آذار بــني الدميقراطي ــران و ١٩٩٣ ارسم  /حزي
  .)٤(ومرتكبيها ضحاياها وحتديد ،٢٠٠٣ يونيه

 بعثــة خــالل مــن احلكومــة إىل املتحــدة األمــم تقدمــه الــذي العــسكري الــدعم أن ومــع   - ٢٦
 فإنـه  للمدنيني، احلماية توفري يف تهأمهي له الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة

 اجلماعــات علــى حــرب يف املــشاركة اخيوهلــ موقــع يف ليــست ثــةوالبع ،احلكومــة حمــل حيــل ال
 الكونغـــو مجهوريـــة يف املتحـــدة األمـــم منظمـــة بعثـــة قائـــد أوضـــح وكمـــا .املتمـــردة املـــسلحة
 أكـرب  قـوة  يتطلـب  ممـا  ،“محلـة ” قـوة  إىل حتتاج املهمة هذه فإن اخلاص، للمستشار الدميقراطية

  .حالياً األمن جملس هبا أذن اليت تلك من بكثري

__________ 
 التوصـيات  وإصـدار  االنتـهاكات  هـذه  مـع  تعامـل ال علـى  الـوطين  العدالـة  نظـام  قـدرة  أيـضاً  املـشروع  موسيقّي  )٤(  

  .االنتقالية العدالة خبيارات املتعلقة
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 احلمايـة  تقدمي يف لالستمرار املالية األعباء من الدويل اجملتمع يتحمل ذلك، عن وفضالً   - ٢٧
 يفـوق  ما داخلياً، واملشردون الالجئون فيهم مبن املنطقة، يف االنتهاكات ضحايا إىل واملساعدة
  .رضاأل على األمنية احلالة اضطراب بسبب تقييدلل متزايد حنو على موارده وختضع قدراته،

 ضـعيفة  وهـي  أراضـيها،  كامـل  على ةليفع سيطرة الدولة متارس ال ذلك، على وعالوة   - ٢٨
 الـسكان  وحيـرم  والنظـام  القـانون  مـستوى  علـى  فراغـاً  خيلـف  مما البلد، شرقي يف خاص بشكل
 اإلبـادة  مـن  أنفـسهم  حلمايـة  إليها اللجوء بوسعهم اليت ريةالضرو اهلياكل من ومجاعات فرادى

  .اإلنسان حلقوق انتهاكات من هبا يرتبط وما احملتملة اجلماعية
  

  وجود عناصر مسلحة تقوم عضويتها على أساس االنتماء اإلثين  -دال   
، عـدة  مجاعـات مـسلحة      بـروز شهد اجلزء الشرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              - ٢٩

 ،ات أخـرى  حكومـ  مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أو        مـن حكومـة     كثرياً مـا حتظـى بـدعم        
 الـسنوات العـشر املاضـية، القـوات         علـى مـدى    بعض هذه اجلماعات، يف مراحل متنوعة        قاومو

 ضـد القـوات   هااحلكومية جلمهورية الكونغو الدميقراطية، لكن البعض اآلخـر حـارب إىل جانبـ           
 ، اجلماعـات نفـسها غيَّـرت أمساءهـا وتـشكيلها           هـذه  تبـدَّلت التحالفـات، حـىت أن       مث   ،األخرى

 تطـوِّع   هـذه اجلماعـات   معينـة ألن إثنيـة  مجاعـات  حمـسوبة متامـاً علـى   عناصـر املـسلحة   بعض ال و
علـى  ف ،اإلثـين  هـذا اجملتمـع   حتمي أهنا   زاعمة،  اإلثينعلى أساس االنتماء    ها بشكل رئيسي    وجمند

سبيل املثال، من املعترف به أن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا جتنِّـد عناصـرها مـن جمتمـع                      
 أن املـؤمتر    ُيعتقـد ن يف معظمـه مـن مجاعـات اهلوتـو، يف حـني               الروانديني، الـذي يتكـوَّ     الالجئني

 ، التوتـسي  ت مجاعـا   أفـراد   واسـع مـن    علـى نطـاق   الوطين للدفاع عن الشعب قد جنَّد عناصـره         
 خفـي ُييستند علـى وجـه احلـصر إىل اإلثنيـة          املسلحة وأنشطتها    لجهاتومع ذلك، فإن حتليالً ل    

 حكومــات  الــذي متارســهتــدخلال كمــا أن ، عــضويتها وأهــدافهالكامنــة يف االفــوارق الدقيقــة
البلدان اجملاورة، كما تظهره الوثائق الواردة مثالً يف التقرير األخري لفريـق اخلـرباء املعـين مبراقبـة                  

  هـذا  ، يزيـد  )٥(حظر األسلحة الذي تفرضه األمـم املتحـدة علـى مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               
  .التحليل تعقيداً

ففيمـا يتعلـق بـالقوات املـسلحة جلمهوريــة الكونغـو الدميقراطيـة، كـان االنطبـاع العــام           - ٣٠
يكـون ممكنـاً عـدم       املستشار اخلاص بأن هذه القوات ضـعيفة جـداً، ويكـاد             وقت زيارة السائد  

 مل تكــن قــادرة علــى نــزع ســالح القــوات   فهــي مــن الناحيــة العــسكرية،  أخــذها يف احلــسبان
القـوات    عناصر  عدد من   ويف الوقت ذاته، كان    ،ر رواندا وكفالة أمن اإلقليم    الدميقراطية لتحري 

__________ 
  ).S/2008/773(ورية الكونغو الدميقراطية التقرير اخلتامي لفريق اخلرباء املعين جبمه  )٥(  
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 تورطـوا   بعـدما املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية يرتكبون أفعاهلم ويفلتـون مـن العقـاب،             
اإلثنيـة،   مجيـع اجلماعـات   اسـتهدفت يف انتهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين         

عمال القتل، واالبتزاز، واستخدام املـشردين داخليـاً كـدروع بـشرية،            يشمل االغتصاب، وأ   مبا
 .واستغالل املوارد بشكل غري مشروع

فهـي املـؤمتر     تواجـد البعثـة      يف فتـرة    الـشمالية   املسلحة الناشـطة يف كيفـو      ماعات اجل أما  - ٣١
 ذ. ماي-الوطين للدفاع عن الشعب والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا، واملاي 

  
 ملؤمتر الوطين للدفاع عن الشعبا    

رئاسـة القائـد املنـشق اجلنـرال لـوران       حينئـٍذ ب كان املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب          - ٣٢
 أقــوى اجلماعــات املــسلحة شــرقي مجهوريــة الكونغــو ، حــىت فتــرة قريبــة،لكَّشــ ، وقــدنكونــدا

 ،عرقيـة أخـرى    كان يتألف مـن أفـراد مـن مجاعـة التوتـسي وأعـضاء مـن مجاعـات                    ،الدميقراطية
 احلركــة  هــذه ذلــك، ُيعتقــد أن مجاعــة التوتــسي كانــت تــشغل أعلــى الرتــب القياديــة يف   مــعو

 وُيعتقـد   ، رجـل  ٧ ٠٠٠ إىل   ٤ ٠٠٠تقارير أن احلركة كانت تتكـوَّن مـن         ال وأفادت   ،املسلحة
كانت حتصل على دعم سياسي ومايل من الشتات الكونغويل والرواندي يف بلـدان أفريقيـة       اأهن

ــري  ــد إمتــام  ،)٥(أفريقيــة متنوعــة وغ   حــدوث عــندت تقــاريرور، بعثــة املستــشار اخلــاص   وبع
نكونـدا    بـني  ،انشقاقات على مستوى قيادة املؤمتر الوطين للدفاع عن الـشعب، وبوجـه خـاص             

، أصـبح نكونـدا     ٢٠٠٩ينـاير   / وبدءاً من أواخر كانون الثاين     ،ورئيس أركانه، بوسكو نتاغاندا   
 شــرعوا يفني أن بعــض عناصــر املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب  حمتجــزاً يف روانــدا، يف حــ

 أن نتاغانـدا نفـسه كـان        يقـال االخنراط يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، و            
ــة يف العمليــات العــسكرية     ــة الكونغــو الدميقراطي قــد  و،يتعــاون مــع القــوات املــسلحة جلمهوري

 .عدا بتجنيد األطفال بشكل غري مشرو إىل نتاغانوجهت احملكمة اجلنائية الدولية اهتاماً

 ويف ٢٠٠٢وجهـــت اهتامـــات إىل نكونـــدا بارتكـــاب فظـــائع يف كيـــسانغاين يف عـــام   - ٣٣
ــام  كــذلكبوكــافو ــا  ٢٠٠٤ يف ع ــه هل ــم نكران ــة    ،، رغ ــة جلمهوري ــة االنتقالي ــت احلكوم  وكان

ُوجهـت إليـه اهتامـات      ا  كمـ  ،الكونغو الدميقراطية قـد أصـدرت أمـراً دوليـاً بإلقـاء القـبض عليـه               
، هبــدف  الــشمالية ماسيــسي وروتــشورو الــواقعتني يف كيفــومــنطقيتبتجنيــد األطفــال قــسراً يف 

 موافقــة بعــض وحداتــه علــى االنــضمام إىل  يف أعقــاب يبــدو، علــى مــاجتديــد قوتــه العــسكرية 
 ورطتـ  وقـد    ،٢٠٠٣ يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة عـام           ندماجبرنامج اال 

املؤمتر الوطين للـدفاع عـن الـشعب، حبـسب مـصادر يف األمـم املتحـدة، يف انتـهاكات جـسيمة                      
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين يف اجلــزء الــشرقي مــن       

 .)، يف كيواجنا٢٠٠٨نوفمرب /جمازر كالونغي وبوكمبو مثالً، ويف تشرين الثاين يف(
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ح القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وسـحبها مـن إقليمـي كيفـو                  أن نـزع سـال     ومع  - ٣٤
ومحايــة مجاعــة التوتــسي كانــت تــشكل يف األصــل األولويــة القــصوى املعلنــة للمــؤمتر الــوطين     

بعد اإلعـالن عـن   لقد زعم نكوندا،     ف ،شهد تطورات عدة  قد   ن برناجمه فإللدفاع عن الشعب،    
، بأنه حـامي مجيـع األقليـات يف مجهوريـة الكونغـو              الشمالية أنه حامي مجاعة التوتسي يف كيفو     

أطلـق محلـة ضـد عقـود     مث، بعـد ذلـك،   احلكـم يف كينـشاسا،   سوء  حماربة  ادعى مث   ،الدميقراطية
 املكلفـة أصـال   التعدين اليت وقع عليها الرئيس كابيال مع الصني دون موافقة األجهزة احلكوميـة   

كومـة ومجيـع املـشاكل األخـرى، مبـا يـشمل             فعاليـة احل   انعـدام  نكونـدا صـلة بـني        ورأى ،بذلك
عملـت  احلكومـة  الـيت ُيـزعم أن   فشل نزع سالح القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا واحلمايـة       

علــى توســيعها لتــشمل القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا وجهــات أخــرى مــن غــري الــدول،  
 .وقمع األقليات، وعقود التعدين مع الصني

  
 رير روانداالقوات الدميقراطية لتح

 حـسب   شملتـ املستـشار اخلـاص      بعثـة  أثنـاء كانت القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا         - ٣٥
  احلركة على منـاجم متنوعـة يف كيفـو       هذه  وتسيطر ، رجل ٧ ٠٠٠  و ٦ ٠٠٠رير ما بني    االتق

ــشمالية ــشكل غــري مــشروع،   و، ال ــستغلها ب ــدريب العــسكري    وت ــشتري أســلحتها ومتــول الت ت
 .هاة عناإليرادات النامجب

املتحـدث باسـم القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا          مـع   وقد اجتمع املستشار اخلـاص        - ٣٦
 وخـالل االجتمــاع، ذكـر املتحـدث بـأن احلركـة تــشكلت يف      ،الـشمالية  كيفـو بونغـو،  اغيف نري
 اهلجمات الرواندية ضـد     منشأ عن  تصدياً للتهديد بإبادة مجاعة اهلوتو، وهو هتديد         ٢٠٠٠عام  

يتمثـل يف    بأن اهلدف الرئيسي للجماعة مـا زال          أيضاً ذكرو ،١٩٩٦الالجئني يف عام    خميمات  
وصـف بعثـة منظمـة      كمـا    ،محاية اهلوتـو مـن حكـوميت روانـدا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              

بأهنا تشكل هتديداً على بقـاء حركتـه، وبالتـايل،     األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 ،قــاء شــعبه، نظــراً إىل املهمــة املوكلــة إليهــا بــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج    علــى ب

وخالل االجتماع، نفى املتحدث باسم القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـود أي تعـاون                  
 حملاربـة قوات الدميقراطية لتحرير رواندا والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة           البني  

لـن تكـون     يف رواندا    اإلثنية وشدد كذلك على أن املصاحلة       ،الوطين للدفاع عن الشعب   املؤمتر  
 . يف حال االعتراف بالفظائع املزعومة اليت ارتكبتها رواندا ضد املدنيني اهلوتوإالممكنة 

، أدانـت القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا أعمـال       ٢٠٠٥ رومـا عـام   ا يفويف إعالهن   - ٣٧
 وأعلنت التزامها بـرتع سـالحها طوعيـاً والعـودة إىل            ١٩٩٤ة اليت ارتِكبت عام     اإلبادة اجلماعي 

 يف بلـدها، وأن يـتم إنـشاء جلنـة           الـسياسية بشرط أن تتمكن مجاعة اهلوتو مـن املـشاركة           رواندا
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 ،عودة الالجئني اهلوتـو املتـبقني  ل رواندا أدت ممانعة و،متابعة دولية ملراقبة نزع سالحها وعودهتا    
لـدى  حبـاط   اإل إىل إثـارة مـشاعر     ،١٩٩٤ عـام    اإلبـادة اجلماعيـة    متورطون مجيعاً يف     حبجة أهنم 

 إذ ميكـن بالفعـل اعتبـار أن         ،السكان اهلوتو الروانديني املتبقني يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة        
ة الرئيـسية الـيت ارتكبـت أعمـال اإلبـادة           ماعـ عدداً صغرياً نسبياً فقط من هـؤالء ينتمـون إىل اجل          

 هم من الشباب واألطفال اليافعني جداً الـذين ال ميكـن   أفراد اهلوتواعية، يف حني أن سائر      اجلم
رمبا ختـشى   ل لكن رواندا    ،١٩٩٤ يف عام     اليت ارتِكبت  أن ُيحاسبوا عن أعمال اإلبادة اجلماعية     

 . اهلوتومجاعة مشاعر الكراهية إزاء مجاعة التوتسي يف أوساط تنامي

جيــايب للعائــدين اهلوتــو، أشــار اإلســتقبال اال كومــة روانــدا بــشأنوخالفــاً لتقــديرات ح  - ٣٨
ــدا إىل أن     ــر روان ــة لتحري ــدا   املتحــدث باســم القــوات الدميقراطي ــذين عــادوا مــن روان ــو ال اهلوت

 واالجتماعي والسياسي، وهم يـسعون لالنتقـال مـن    هدوا أي آفاق لالندماج االقتصادي  يش مل
لدميقراطيـة ويف ضـوء مـا ورد أعـاله، ال ُيـرجح إطالقـاً               جديد إىل املنفى يف مجهورية الكونغـو ا       

بـشأن  خمـاوفهم  نزع السالح طوعاً يف صفوف القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا مـا مل تبـدد                
 ومـن جهـة   ،ندااأمنهم وإعادة اندماجهم وكفالة حريتهم للمشاركة يف العملية السياسية يف رو 

ــؤمت    ــربر مواجهــاهتم املتواصــلة مــع امل ــى    أخــرى، ت ــسيطرة عل ــشعب لل ــدفاع عــن ال ــوطين لل ر ال
األراضــي أو للوصــول إىل املــوارد املــزاعم القائلــة إن القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا متثــل   

 .رواندالهتديداً ألمن املدنيني يف املنطقة الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية و

روانديـة  القـوات  ال، كانـت  ٢٠٠٩فربايـر  /ينـاير وشـباط  /وخالل شهري كـانون الثـاين     - ٣٩
شـرقي مجهوريـة الكونغـو      يف العمل    القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية       تشترك مع 

حكــام الــسيطرة علــى املنطقــة ونــزع ســالح القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا  إلالدميقراطيــة 
  وقــوع عــنير أفــادتتقــارال  العنــف يف املنطقــة، علمــاً أناشــتداد وهــذا يــثري احتمــال ،بــالقوة
الروانديـة  الـدفاع   ثار انسحاب قـوات     قد أ  و ،تشريد أعداد أخرى من املدنيني     القتلى و  عشرات

فرباير خمـاوف مـن أن تـشن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا هجمـات                  /يف هناية شهر شباط   
 . أن هذه القوات حافظت على قوهتا يف املنطقةتقاريراليف وقت أفادت فيه انتقامية، 

  
 املاي ماي

املــاي مــاي كنايــة عــن قــوات دفــاع مــدين تنــشط يف إقليمــي كيفــو ومنطقــة كاتانغــا       - ٤٠
اهلوتـو   ت غـري ثابتـة مـن ميليـشيا        حتالفات وتتألف من    ،الواقعة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

هـا  ء القـوات الروانديـة وحلفا     يـشمل ، وهي حتارب أي قوة حمتلة، مبا         احمللية الناندي واهلوندي و
 واضـح جلـي     هبـدف   تتسم هذه القـوات    ، ال “هيمنة التوتسي ”وفيما عدا حماربة    ، نيالكونغولي

ائــتالف املقاومــة الوطنيــة     وُيقــال إن املــاي مــاي  ،آخــر، وكــثرياً مــا تقــوم بتبــديل حتالفاهتــا     
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ســلحة مــن القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لقــاء دعــم األ يتلقيــانالكونغوليــة 
ــ وتــشري أدلــة ،ت ضــد املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب  العمليــا  أيــضاً إىل تورطهــا يف ةقوي

 إىل ٢٠٠٧ســبتمرب /مبــو مــن أيلــول ويف بوك(انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين   
فقــد ، هلــا يتنظيمــعــدم وجــود هيكــل  ونظــراً إىل غيــاب التجــانس و،) مــثال٢٠٠٨ًمــايو /أيــار

ينــاير / ويف كــانون الثــاين،يم اجتماعــات مــع أي مــن قادهتــا تعــذر علــى املستــشار اخلــاص تنظــ 
يـة ودعـم القـوات      قتال، تردد أن عدداً من قادة املاي ماي مـستعدون لوقـف األعمـال ال              ٢٠٠٩

املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف العمليــات العــسكرية الراميــة إىل طــرد القــوات         
 .الدميقراطية لتحرير رواندا

  
فــع سياســية أو اقتــصادية لــدى األطــراف الفاعلــة الرئيــسية يف كيفــو  دواوجــود   -هاء   

  اإلثنيةشجيع االنقسامات بني اجلماعات  وراء تالشمالية
تعَرف مجهورية الكونغو الدميقراطية مبواردها الطبيعية الغنية، مبا يـشمل اجلـزء الـشرقي       - ٤١

ــد   ــل الكولتــ    ،مــن هــذا البل ــادن، مث ــة باملع ــشمالية غني ــو ال ــذهب والقــصدير اخلــام   ان  وكيف وال
ــد مــن مؤســسات  ،)القــصدير حجــر( ــيني،   األعمــال  وللعدي ــة، واملــسؤولني احملل ــة والدولي احمللي

، مـصاحل راسـخة يف      )٦()مبـا يف ذلـك روانـدا وأوغنـدا        (واجلماعات املـسلحة، والبلـدان اجملـاورة        
ل غـري املـشروع      يف سـلطة الدولـة هنـاك ومـن االسـتغال            القائم املنطقة، وفائدة ُتجىن من الفراغ    

أن هــذا االســتغالل غــري املــشروع   املستــشار اخلــاصحمــاورياعتــرب مجيــع  قــد و،لتلــك املــوارد
  . الشماليةيشكل أحد األسباب الرئيسية لألزمة الراهنة يف كيفو

إلثنيـة   ااهيـة من اجللي أن االستغالل غري املشروع للمـوارد يلعـب دوراً يف إثـارة الكر      و  - ٤٢
، علـى   حمـددة تـشارك  إثنيـة سوبة علـى مجاعـات      احملـ عناصـر   الاعتبار أن   على  ،  يف كيفو الشمالية  

، علــى ســبيل املثــال، أن املــؤمتر ادت تقــاريرفقــد أفــ.  يف هــذه التجــارة غــري املــشروعةيظــن، مــا
، )رغـم نفـي روانـدا لـذلك        ()٥(الوطين للدفاع عن الشعب شارك مع رواندا يف جتارة الكولتان         

ــوات ا   ــة     يف حــني أن عناصــر الق ــوات الدميقراطي ــة والق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري مل
 ويــستفيد ،واملــاي مــاي تــستغل بــشكل غــري مــشروع املنــاجم يف أراضــيها        لتحريــر روانــدا 

 شخصياً مـن الفـساد املتـصل هبـذه األنـشطة، أو يـستخدمون               ، وغريهم ،املسؤولون احلكوميون 
 يف بقـاء امليليـشيات ودعـم جتـارة          جم تـسهم   املنـا  يـرادات إ علمـاً أن  ميليشيات حلراسة املنـاجم؛     

بعض أطـراف الـرتاع يف      فـ  ،األسلحة يف املنطقة، يف ظل استمرار الـرتاع علـى األرض والـسلطة            

__________ 
وغريها من الثروات يف مجهورية الكونغـو  الطبيعية تقرير فريق اخلرباء املعين باالستغالل غري املشروع للموارد           )٦(  

  ).S/2003/1027(الدميقراطية 
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ــشمالية   ــستفيدون كيفــو ال ــوارد  ي ــرتاع وحــال عــدم االســتقرار   ا بفعــلمــن هــذه امل  ســتمرار ال
 .إال ليس

 أخرى يف املنطقة، مثـل احلقـوق      ياقضاومثة صلة واضحة بني هذه املصاحل االقتصادية و         - ٤٣
يف األراضــي، والعــودة الطوعيــة لالجــئني، وعــودة املــشردين داخليــاً إىل ديــارهم، والتمثيــل         

 . وتقاسم السلطة،السياسي جلميع الفئات

واالنطبــاع : اإلثــين االنتمــاء  أســاس ببــساطة علــىاالنتمــاءاتويف سـياق كهــذا، تقــوم    - ٤٤
 جتين الفوائد بشكل غري مـشروع علـى حـساب الـشعب             ثنيةاإل هو أن بعض اجلماعات      الشائع

 وحتوم الشبهات حول مجاعة التوتـسي، بوجـه خـاص، لـيس فقـط بـشأن اسـتغالل                   ،الكونغويل
يــستغلون مــوارد مجهوريــة  “أجانــب” أيــضاً العتبــارهماملــوارد الطبيعيــة بــصورة جــائرة، وإمنــا 
 .الكونغو الدميقراطية بشكل غري مشروع

  
جرميـة  يف   حمتملـة    ناصـر  ع شكلمبا ميكن أن يـ    نتهاكات حلقوق اإلنسان    احدوث    -واو   

 اإلبادة اجلماعية
مـن  األمـم املتحـدة و    يف   مـن التقـارير الـواردة مـن مـصادر            كثريا املستشار اخلاص    تلقى  - ٤٥

املنظمات غري احلكومية عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان حبق مدنيني يف كيفـو الـشمالية،               
وســعى ، لعــام املاضــي، مبــا فيهــا أعمــال قتــل واغتــصاب وتــشريد للــسكانوقعــت علــى مــدى ا

علـى  إثنيتـهم   املستشار اخلاص إىل التحقق مما إذا كانت هذه األعمال تـستهدف أفـراداً بـسبب                
 .وجه التحديد

ــر    - ٤٦ ــدو أن األم ــالً كــذلك كــانويف بعــض احلــاالت، يب ــغ   ،  فع ــال، أبِل ــى ســبيل املث فعل
، ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١٧ و١٦يف يــومي  ،وقــوع هجــومبادعــي املستــشار اخلــاص أنــه 

على أيدي قوات املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب ضد املدنيني اهلوتو يف كالونغي، يف منطقـة                
 . شخصا٣٠ًماسيسي، مما أسفر عن مقتل 

كــن يبــدو أن العديــد مــن اهلجمــات واالنتــهاكات، مبــا يــشمل عمليــات االغتــصاب    ل  - ٤٧
علـى سـبيل    ف ، وعلـى حنـو عـشوائي      اإلثـين نتشار، ترتكَب بدافع عوامـل غـري العامـل          الواسعة اال 

املثـال، أفـادت تقــارير أن ميليـشيات ائــتالف املقاومـة الوطنيــة الكونغوليـة شــنت هجومـاً علــى       
 مـدنياً، واغتـصاب ثـالث نـساء،         ٥١مبو يف منطقة روتشورو، مما أسفر عـن مقتـل           وجتمع بوك 

 وخــالل الفتــرة نفــسها ويف ،٢٠٠٨مــايو / وأيــار٢٠٠٧ســبتمرب /مبــن فــيهن طفلــة، بــني أيلــول
ويف اآلونــة ،  مــدنيا١٢٧ًأن املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب قتــل   اُدعــي املنطقــة نفــسها، 

 أن عناصـر مـن املـؤمتر الـوطين للـدفاع      ادعي، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين  ٥ و   ٤األخرية، يف   
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 وأفـادت   ، شخصاً يف كيواجنا، مبنطقة روتشورو     ٦٤عن الشعب بقيادة بوسكو نتاغاندا، قتلوا       
ــل        ال ــات قت ــت عملي ــة ارتكب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــضاً أن الق ــارير أي تق

 كانيابايونغـا   وهـذا مـا حـصل يف       أحناء كيفو الـشمالية،      يف خمتلف واغتصاب استهدفت مدنيني    
 من املعترف به علـى نطـاق واسـع    باتقد  و.٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١  و١٠ يفمثالً،  

أن االغتصاب يـدمر النـسيج االجتمـاعي للمجتمعـات احملليـة ويفتـت األسـاس الـذي ميكـن أن                     
  .اإلثنيةتقوم عليه املصاحلة 

  
ــود قـــصد القـــضاء الكلـــي أو اجلزئـــي      -زاي    ــاد بوجـ وجـــود ســـبب يـــدعو إىل االعتقـ

  اإلثنية على
 اإلنــساين والقــانون اإلنــسان قــوقحل لــدويلا قــانونال انتــهاكات مــن الكــثري أن يبــدو  - ٤٨

 مـسلحة  عـات اجبم مرتبطـون  بـأهنم  يعتقـد  مـدنيني  مـن  انتقامـا  األسـاس  يف ارتكبـت  قـد  الدويل
 النظـر،  بـصرف  معركـة،  خـط  مـن  أو حمتلـة  أرض مـن  مـسلحة  عـة امج انـسحاب  ولدى معادية
 إثنيـة   صـلة  إثبـات  إمكانيـة  عـدم  فـإن  ذاتـه،  الوقـت  ويف .ثنيـة اإل االنتمـاءات  عـن  يبدو، ما على

 موجـودة،  غري الصلة هذه أن يعين ال ، الذي جرت فيه بعثة املستشار اخلاص      وقتال يف مباشرة
 منــع وبالتــايل ، إثنيــةجمموعــة مــن أجــزاء قتــل إن .القريــب املــستقبل يف إقامتــها ميكــن ال أنــه أو

 لــذلكو .عيــةمجا إبــادة ارتكــاب يف بقــصد يــرتبط مــا كــثريا املــستقبل، يف للعــدو الــدعم تقــدمي
ثنيـة  اإل الكراهيـة  انتـشار  إىل واسـتنادا  ،لألزمـة  األخـري  التـصعيد  سـياق  يف اخلـاص  املستشار فإن

 الوقــت يفماثــل  الــشمالية كيفــو يف معينــة إثنيــات اســتهداف خطــر أنبــ يقــر واســعا، انتــشارا
 وتـصاعد  إثنيـة    بـدوافع  قتـل  أعمـال ب مـسلحة  عـات امج ميـا ق احتمـال  فـإن  وبـاألخص،  .احلاضر
 أمـر  هـو  التوتـسي،  طائفة ضدال سيما   و املدنيني، السكان صفوف يف اجلماعية اإلبادة تريياهس
  .استبعاده عدمال بد من  بل استبعاده، ميكن ال

املوجهـة ضـد    ال سـيما    و الكراهيـة  بـأن  اخلـاص  املستـشار  أُبلغ فقد ذلك، على وعالوة  - ٤٩
 وقـــادة األخـــرىثنيـــة اإل موعـــاتاجمل ممثلـــو علنيـــا، األحيـــان بعـــض يف عنـــها، يعـــرب لتوتـــسي،ا

 احملليـة  اإلذاعات بعض تبثها اليت اإلذاعية الربامج يف عنها التعبري عن فضال املسلحة، اجلماعات
 علـى  يـصوَّرون  التوتـسي  إن احلـاالت،  هذه يف يقال ،حتديدا أكثر حنو وعلى .الشبكية واملواقع

 الدميقراطيـة؛  الكونغـو  جلمهوريـة  يـة الوطن للمـوارد  شـرعيني  غري ومستغلون أجانب حمتلون أهنم
 يــستبعد وال .البلــد مــن التوتــسي طــرد علــى التحــريض احلــاالت هــذه تــشمل أن ميكــن كمــا

 الكراهيــة ،بــسهولة ،الــرتاع يف املختلفــةالفاعلــة  اجلهــات تــستغل أن إمكانيــة اخلــاص املستــشار
 جتعـالَ  مل مـا  أخـرى،  ةجمموعـ  أم التوتـسي  أكانت سواء حمددة إثنية   جمموعة إبادة بقصدثنية  اإل

  .القريب املستقبل يف مالئمة معاجلة لألزمة اجلذرية األسباب
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 الضعف  -حاء   
 احملليـــة االنتخابـــات إىل املختلفـــون اخلـــاص املستـــشار حمـــاورو أشـــار ،البعثـــة خـــالل  - ٥٠

 وميكـن  .جمـددا  الرتاع فجريلت حمتَمل سبب أهنا على ،٢٠٠٩ عام منتصف يف املقررة الوشيكة،
 الوضـع   اسـتقرار  إىل بنجـاح،  أجريـت  لـو  فيمـا  الـشمالية،  كيفو يف االنتخابات نتائج تؤدي أن

 ،اتالتـوتر  حدة تصعيد إىل تأجيلها استمرار يؤدي أن ميكن كما املنطقة؛ يف واألمين السياسي
 .العاملني حاليا املسؤولني نتعّي اليت هي املركزية احلكومة ألن

  
 االستنتاجات  - اًسادس 

 علـى  آثـار  مـن  اهلـ  ملـا  الـشمالية،  كيفـو  يف احلالة إزاء بالغ قلق اخلاص املستشار وريسا  - ٥١
ــة ــة دون املنطق ــها اإلقليمي ــرى .برمت ــه وي ــا أن ــاجل مل م ــشواغل تع ــة ال ــة احلقيقي ــسائل املتعلق  بامل
 .الةاحل تحسنت أن احملتمل غري منإن ف املنطقة، موارد وتقاسم واألمنية، السياسية

ــساور  - ٥٢ ــشاراملس وي ــق اخلــاص ت ــالغ قل ــوق اخلطــري الوضــع إزاء ب ــسان حلق ــةواحل اإلن  ال
يوجـه االنتبـاه     أن ويـود  .الدميقراطية الكونغو مجهورية يشرق يف مستمرة زالت ال يتال ةاإلنساني

 العديــدة الــسنوات خــالل املتحــدة األمــم منظومــة أصــدرهتا الــيت التوصــيات إىل بـصورة خاصــة 
 واخلـــرباء اإلنـــسان، حلقـــوق الـــسامي واملفـــوض العـــام، مـــنياأل توصـــيات فيهـــا مبـــا املاضـــية،

 يف مبـا  احلالية، األزمة حدوث دون ،ُنفذت لو فيما ،ستحول تكانفهي توصيات    والوسطاء،
  .اجلماعية اإلبادة عنفاملتمثلة يف  عمالاأل اندالع خطر ذلك

 الـسالم  صـنع  ةعمليـ  يف املبذولـة  الـسابقة  اجلهـود  نأل القلـق  اخلـاص  املستشار ويساور  - ٥٣
 يف إليهـا  املشار املشاكل من حتديدا األنواع نفس حدوث ملنع الرامية اجلهود فيها مبا اإلقليمية،

 وانتــشار الطبيعيــة، للمــوارد املــشروع غــري واالســتغالل اجلماعيــة، اإلبــادة خطــر( التقريــر هــذا
 تكـن  مل الكـربى،  اتالـبحري  مبنطقـة  املعـين  الـدويل  املـؤمتر ال سـيما    و ،)إخل املـسلحة،  اجلماعات

  .اإلقليميو الدويل الصعيدين على شاملة، معاجلة األزمة ملعاجلة كافية جهودا يبدو، ما على

 حلقـوق  صـارخة  وانتـهاكات  جرائم بارتكاب مقنعة ادعاءات صدور من الرغم وعلى  - ٥٤
 إىل شريتـ  هبـا  موثـوق  معلومـات  أية يتلق مل اخلاص املستشار فإن اإلنسانية، ألعرافاو اإلنسان

سواء كانت اجلماعة هذه حمددة إثنيـا أو بأيـة هويـة             “جزئيا أو كليا مجاعة بادةإل قصد حمدد ”
 قانونيـة  عمليـة  هـو ف ،واليتـه  نطـاق  يف يـدخل  ال الـدقيق  التحقيـق  من النوع هذا أن إال. أخرى

 ةبـاد اإل واقعـة  حدوث بعد إاليف كثري من احلاالت      حاسم بشكلال يبت فيها     معقدة وقضائية
نتيجـة   إىل اخلـاص  املستـشار  صخلُـ  وقـد  .املختـصة  القـضائية  اهليئات إال هبا قومت وال ماعيةاجل

 .الشمالية كيفومنتشران على نطاق واسع يف  والوصم الكراهية أنمفادها 
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ــد  - ٥٥ ــتقطاب أصــبح لق ــين االس ــة اإلث ــرفني والكراهي ــرتبطَ املتط ــالرتاع نيم ــة يف ب  مجهوري
 وليـست  واقتـصادية  سياسـية  أسـباب  األول املقـام  يف هي اجلذرية هسبابوأ الدميقراطية، الكونغو
  إثـين  أسـاس  علـى  االسـتهداف  خطـر  بأن يقر اخلاص املستشار أن إال .باهلوية متصلة بالضرورة

 وقـوع  إىل اإلشـارات  وإن .األخـرى  األساسـية  األسـباب يطغـي كـثريا علـى        الـشمالية  كيفو يف
كذريعـة   بقـوة،  ُتـستخدم  ،الـراهن  الوقـت  يفتمرار وقوعهـا     اسـ  أو املاضـي،  يف اجلماعية اإلبادة
 الـيت  التوتـسي،  طائفـة  ضـد ال سـيما    و املـستقبل،  يف حتدث قد اجلماعية اإلبادة أن على للتدليل
 .األخــرىثنيــة اإل اجملموعــات ضــد مجاعيــة إبــادة فظــائع ارتكبــت أهنــا علــى مــةًعا إليهــا ُينظــر

 اإلبـادة  هـسترييا  وتـصعيدَ   إثـين  أسـاس  علـى  قتـل  البأعمـ  املسلحة اجملموعات قيام احتمال إنو
 ومعاجلتـها  اجلـد  حممـل  علـى  أخذها من بد ال عوامل هي املدنيني السكان صفوف يف اجلماعية
ــة معاجلــة ــادة حــدوث خطــر وإن .جدي ــة اإلب ــة يف اجلماعي ــد فــال وهلــذا ،كــبري خطــر املنطق  ب

  .وريةف إجراءات الدويل واجملتمع املنطقة يف الدول تتخذ أن من

 لتأييـد  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  سـلطات  لدى توجها اخلاص املستشار ملس وقد  - ٥٦
 يف املتحــدة األمــم بعثــة بوجــود “مدعومــة” بأهنــا لــشعورها جزئيــا، ،وذلــك عــسكري، حــلّ

 هـذا  أن إال .املـدنيني  الـسكان  حلمايـة   وجودهـا  مـن  بـد  ال الـيت  الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهورية
  .الطويل األجل على واألمن السالم يف املتمثل األساسي دفاهل خيدم ال
  

 التوصيات  -سابعا   
ــة اإلجــراءات تركــز  - ٥٧ ــ علــى الــشمالية كيفــو يف للوضــع للتــصدي الالزمــة الوقائي  ةأربع

ــة جمــاالت ــصف باأل مترابط ــةتت ــة )أ( :ولوي ــسكان محاي ــن للخطــر املعرضــني ال ــهاكات م  االنت
 ؛االنتـهاكات  عـن  املـساءلة  )ب( ؛الـدويل  اإلنـساين  لقانونل أو ناإلنسا قوقحل النطاق الواسعة

 الـشروع  )د( والثقافيـة؛  واالجتماعيـة  االقتصادية احلقوق على واحلصول اإلنسانية اإلغاثة )ج(
 سـالم  اتفاقـات  خـالل  مـن  لـرتاع  الكامنـة خلـف ا     األسـباب  ملعاجلـة  ودعمها طواتاخل اختاذ يف

 إىل حباجـة واملؤسسات التابعة هلـا     التشغيلية وإداراهتا املتحدة األمم ومنظومة .انتقالية وعمليات
 األعمـال و اجلماعية اإلبادة حدوث خطر ملواجهة استراتيجياهتا صياغة يف أعاله ورد مراعاة ما 
 .هبا املتصلة الوحشية

  :التالية التوصيات واليته، اختصاص صميم منانطالقا  اخلاص، املستشار ويقدم  - ٥٨
  

 سالموال األمن    

 إىل الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  شـرقي  يف املتحـاربني  دعـوة  مواصـلة  ينبغي  )أ(  
 املدنيني؛ سالمة ومراعاة الدويل نسايناإل القانون احترام
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 الـرتاع  حاالت يف املدنيني محاية على املتحدة األمم قدرة تعزيز مواصلة ينبغي  )ب(  
 ميقراطية؛الد الكونغو مجهورية شرقي ذلك يف مبا املسلّح،

 املـدنيني  حلمايـة  للطـوارئ  التخطـيط  تيسري على املعنية احلكومات حث ينبغي  )ج(  
 حال وقوع أعمال قتالية مكثفة؛ يف واملشردين

 املـساعدات  أنـواع  جلميـع  الفـوري  الوقـف  إىل احلكومـات  مجيـع  دعـوة  ينبغي  )د(  
  ؛ي واملايل العسكرالدعم ذلك يف مبا الشرعية، غري املسلّحة للجماعات املقدمة

 بـشكل وتـسرحيها    املـسلحة  اجلماعـات  مجيع سالح نزع عملية تشجيع ينبغي  )هـ(  
  ؛ الدميقراطيةالكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة والية عليه تنص ما وفق طوعي،

  
 حقوق اإلنسان وسيادة القانون    

علـى إهنـاء   لية الـشما ينبغي حث مجيـع األطـراف املتورطـة يف الـرتاع يف كيفـو            )و(  
واالغتــصاب والتجنيــد القــسري لألطفــال، والتــشريد القــسري وغريهــا مــن القتــل كــل أعمــال 

  أم ال؛إثنية انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين سواء كانت بدوافع 
ينبغي حث مجيع احلكومات املعنيـة علـى التعـاون علـى تقـدمي املـسؤولني عـن                    )ز(  

  اعية وغريها من اجلرائم والفظاعات اجلماعية إىل العدالة؛ارتكاب جرائم اإلبادة اجلم
ــا مبكافحــة اإلفــالت مــن        )ح(   ــة والتزامه ــة الدولي ينبغــي دعــم دور احملكمــة اجلنائي

  بارتكاب جرائم دولية وحتميل اجلُناة مسؤولية ارتكاهبا؛االدعاءات العقاب، والتحقيق يف 
الكونغـو الدميقراطيـة علـى      ينبغي النهوض جبهـود مـساعدة سـلطات مجهوريـة             )ط(  

وذلك متـشيا، مـن مجلـة أمـور، مـع توصـيات جلنـة القـضاء علـى التمييـز                     اإلثين  مكافحة التمييز   
 يف كيفـو  اإلثنيـة   ؛ كما ينبغي االستمرار يف تـشجيع التـسوية          ٢٠٠٧العنصري الصادرة يف عام     

ــشمالية ــسوية ميكــن ، وال ــة إدراج الت ــم املتحــدة املتعلــ   اإلثني ــامج األم ــالتثقيف ق يف برن ــدين ب امل
  بالنظر إىل االنتخابات احمللية املُزمع تنظيمها؛ واالنتخايب

ينبغي تشجيع التسامح وإذكاء الوعي خبطر اإلبادة اجلماعية، والتثقيف بـشأن            )ي(  
 ؛اإلثنيةحقوق اإلنسان فيما بني مجيع اجلماعات 

علـى حنـو كـاف      الـسياسية   يف العمليـات    ينبغي احلض على التمثيل واملشاركة        )ك(  
ــا والالجــئني (، ويــشمل ذلــك املــشردين  اإلثنيــةجلميــع أفــراد اجلماعــات   ، يف )املــشردين داخلي

، وإمنــا يف املنطقــة دون فحــسب العمليــات الــسياسية، لــيس يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
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اإلقليمية برمتها؛ وهذا من شأنه أن ُيسهم يف إجهاض حمـاوالت اجلماعـات املـسلحة التالعـب                 
 ألغراض سياسية؛ باالنقسامات اإلثنية 

خــرى يف األطــراف األينبغــي حــث ســلطات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة و   )ل(  
، بطرائـق منـها اختـاذ تـدابري لتعليـق الـربامج             اإلثنـيني والتعـصب   نشر الكراهية   الرتاع على وقف    

عنــف اإلبــادة اإلذاعيــة الــيت تبــث خطابــات الكراهيــة، وتقــدمي املــسؤولني عــن التحــريض علــى 
 اجلماعية، إىل العدالة؛

ــة ال     )م(   ــشاء اللجنـ ــى إنـ ــث علـ ــي احلـ ــد    ينبغـ ــسان دون مزيـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ وطنيـ
 التأخري؛ من

ينبغي حث احلكومة على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيـز سـيادة القـانون                )ن(  
املقـرر اخلـاص   ومكافحة اإلفالت من العقـاب متـشيا مـع التوصـيات الوثيقـة الـصلة الـيت قـدمها             

  املعين باستقالل القضاة واحملامني؛

 .ينبغي حث احلكومة على وضع آليات مالئمة للعدالة االنتقالية  )س(  
  

 اجملاالن السياسي واالقتصادي    

نظام فعـال   ينبغي حث حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على تنفيذ إطار            )ع(  
يـق املـشاركة الفعالـة يف آليـات املـساءلة ذات الـصلة              فيما يتعلق باستغالل املوارد الطبيعيـة وحتق      

 اإليرادات املتأتية من الصناعات االستخراجية؛تدفق املُنشأة لرصد 

خـــرى يف املنطقـــة األبلـــدان الينبغـــي دعـــم مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة و   )ف(  
قـق املنفعـة   ، للعمل سويا على إعادة هيكلة العالقـات االقتـصادية بـشكل حي         اإلمنائينيشركاء  الو

 لإلدارات واجملتمعات احمللية؛

ــا        )ص(   ــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجرياهنـ ــي دعـــم مجهوريـ ســـيما روانـــدا   ال(ينبغـ
مراعــاة علـى الــصعيد اإلقليمـي، مــع   اإلثنيــة للعمــل معـا يف ســبيل حتقيـق املــصاحلة   ) وبورونـدي 

مل يتحقـق التعـايف     لـيت    ا ١٩٩٤اجلراح واملآسي النامجة عن اإلبـادة اجلماعيـة يف روانـدا يف عـام               
 ؛منها بعد

إجيــاد حلــول ملــسائل حقــوق األرض والتمثيــل     العمــل حنــو  ينبغــي مواصــلة    )ق(  
 اإلعادة الطوعية لالجئني إىل الوطن على صعيد املنطقة؛والسياسي؛ 
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إبـراز  ينبغي مواصلة إيالء األولوية للحلول السياسية، عن طريق االستمرار يف             )ر(  
بعوثـــان اخلاصـــان أوباســـاجنو الـــيت يـــضطلع هبـــا يف الفتـــرة الراهنـــة املالـــدعم جلهـــود الوســـاطة 

 وآخرون؛ ومكابا

ــة  يــشمل ينبغــي دعــم التكامــل اإلقليمــي الــذي     )ش(   ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
الطريــق أمــام حريــة  ميهــد وروانــدا وأوغنــدا وبلــدان أخــرى يف املنطقــة، والــذي مــن شــأنه أن   

الترتيبـات القائمـة للجماعـة      ميكن أن يستفيد ذلـك مـن        واحلركة التجارية وحركة األشخاص؛     
وهـي  وغريهـا،   ،اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي    

األعمــال تــضمن، يف حــال تطويرهــا تطــويرا كــامال، اســتمرار وصــول مــن شــأهنا أن ترتيبـات،  
نيـة ومـوارد قطـع األشـجار يف مجهوريـة الكونغـو       األجنبية، لكن بصفة قانونية، إىل املوارد املعد    

ا حيقـق النفـع حلكومـة مجهوريـة         ملـ الدميقراطية مع تسخري العالوات والضرائب الناجتة عن ذلك         
 الكونغو الدميقراطية وشعبها؛

ــبحريات الكــربى      )ت(   ، مــع ينبغــي النــهوض بعمــل املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة ال
ا الدول األعضاء على عاتقها، وخباصـة فيمـا يتعلـق بربوتوكـول             االلتزامات اليت أخذهت  التذكري ب 

 وجــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنــسانية ومجيــع أشــكال التمييــز منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة
 ؛، واملعاقبة عليها) من ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى٨املادة (
  

 عامةتوصيات     

لة توحيد الـُنهج واألهـداف واالسـتراتيجيات الـيت يتبعهـا املبعوثـون              ينبغي كفا   )ث(  
الــسياسة، لكــي  عمليــة الواملمثلــون اخلاصــون وغريهــم مــن الوســطاء املــضطلعني بــأدوار يف       

 ُيقوض أي منهم، عن غري قصد، عمل اآلخر؛ ال

أهــب للتحــرك الفــوري مــن أجــل وقــف  باليقظــة والتالتحلــي ينبغــي مواصــلة   )خ(  
 أعمال اإلبادة اجلماعية؛عمل من  أي
  

  *راجعقائمة امل    
  مصادر األمم املتحدة

مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، احلالــة اإلنــسانية يف مشــال   : مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦، ٧يفو واالستكمال رقم ك

 
  

إضــافة هلــذه املراجــع، تلقــى املستــشار اخلــاص معلومــات ســرية مــن مــصادر خمتلفــة ال يــرد ذكرهــا يف قائمــة   *  
 .املراجع هذه
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ــسيق         ــب تن ــة، مكت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة إىل شــرق مجهوي ــسانية الطارئ ــساعدة اإلن ــدمي امل تق
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين-أكتوبر /الشؤون اإلنسانية، تشرين األول

  .(S/2003/773)اطية التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين جبمهورية الكونغو الدميقر
التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين باالستغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة وأشـكال الثـروة                  

  .(S/2003/1027)األخرى جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان تقـرع نـاقوس اخلطـر وتـدعو إىل اإلصـالح مـع                     

 حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، نشرة صحفية صادرة عـن            تصاعد انتهاكات 
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 

حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو      ” املعنـون  ٨/١-جملس حقوق اإلنـسان، القـرار د      
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١، “الدميقراطية

نة القضاء علـى التمييـز العنـصري، مبـا فيـه مالحظاهتـا بـشأن تقريـر مجهوريـة الكونغـو                      تقرير جل 
  ).٣٤٢-٣١٥، الفقرات A/62/18(الدميقراطية 

  .Corr.1)، اجمللد األول و A/61/40(تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، 
ــة الكونغــو الد    ــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوري ميقراطيــة، تيتنغــا تقريــر اخلــبري املــستقل املعــين حبال

  .(A/HRC/4/7)فريديرك باثريي 
ــالتر كــالني         ــا، ف ــسان للمــشردين داخلي ــام املعــين حبقــوق اإلن ــل اخلــاص لألمــني الع ــر املمث تقري

(A/63/286).  
بعثـة إىل مجهوريـة     : تقرير املقـرر اخلـاص املعـين باسـتقالل القـضاة واحملـامني، ليانـدرو ديـسبوي                

  .(A/HRC/8/4/Add.2)الكونغو الدميقراطية 
تقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، قدمـه املقـرر اخلـاص روبرتـو                 

  .(E/CN.4/2000/42) ١٩٩٩/٥٦غاريتون مبوجق رار جلنة حقوق اإلنسان 
مؤمتر األمني العام الصحفي املشترك مع مبعوثه اخلاص إىل شرق مجهورية الكونغو الدميقراطيـة              

اجنو وممثله اخلاص جلمهورية الكونغو الدميقراطية، أالن دوس، عقـب انعقـاد     أولوساجنون أوباس 
ــة الكونغــو،      ــشأن مجهوري ــاين ٧مــؤمتر القمــة اإلقليمــي لالحتــاد األفريقــي ب ــوفمرب / تــشرين الث ن

٢٠٠٨.  
بيــان منــسوب إىل املتحدثــة الرمسيــة باســم األمــني العــام بــشأن املنــاطق احلدوديــة بــني مجهوريــة  

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠، الكونغو ورواندا
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ــو          ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــشأن احلال ــام ب ــة باســم األمــني الع ــة الرمسي ــسوب إىل املتحدث ــان من بي
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١الدميقراطية، 

  .(S/PRST/2008/38)بيان من رئيس جملس األمن 
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