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 إىل ١٣( هوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةتقريـــر بعثـــة جملـــس األمـــن إىل مج    
  )٢٠١٠مايو /أيار ١٦

    
  مقدمة  -أوال   

 أبلغ رئيس جملس األمـن      ،(S/2010/187/Add.1) ٢٠١٠مايو  / أيار ٤يف رسالة مؤرخة      - ١
 ١٦ إىل ١٣ األمني العام عزم اجمللس إيفاد بعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفتـرة مـن           

  .البعثة يف املرفق األول هلذا التقريراختصاصات رد تو. ٢٠١٠ مايو/أيار
وقــد اجتمعــت بعثــة جملــس األمــن إىل رئــيس مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، جوزيــف     - ٢

إىل رئـيس الـوزراء    اجتمعت البعثـة  كينشاساويف . كابنجي يف إنغا مبقاطعة الكونغو الدنيا كابيال  
 مبـن فـيهم نائـب رئـيس الـوزراء للـشؤون الداخليـة واألمـن            ةوإىل وزراء احلكومـ   موزيتـو   أدولفي  

معت البعثـة إىل رئـيس جملـس الـشيوخ،           كما اجت  .العدلوزير  و التعاون الدويل واإلقليمي     رزيوو
اجلمعيــة الوطنيــة  وإىل أعــضاء مكتــب جملــس الــشيوخ إضــافة إىل رئــيس  وا دونــدوليــون كينغــو 

ــي األ  ــة    إيفارســيت بوشــاب وممثل ــا املعارضــة الربملاني ــا فيه ــان مب ــة يف الربمل ــسياسية املمثل . حــزاب ال
 وإىل ممثلــي ،رئــيس اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة ،مــالو أبــوينري مــالو األبواجتمعــت كــذلك إىل 
مقاطعيت كيفو الشمالية وكيفو   واالستوائية واملقاطعة الشرقية     ةقاطعاملمن  منظمات اجملتمع املدين    

املنظمات غري احلكومية الدولية وإىل كبار موظفي بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف               ي  ممثل و اجلنوبية
 وكانـت هـذه هـي       .الدميقراطية وفريق األمـم املتحـدة القطـري والبنـك الـدويل           مجهورية الكونغو   

  .جمللس إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيةاليت يوفدها االبعثة احلادية عشرة 
  

  سية والسياقاملعلومات األسا  - ثانيا  
  التطورات اليت استجدت مؤخرا    

 هامـة  تطـورات    يف أعقـاب  جاءت بعثة جملس األمن إىل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة             - ٣
 ويـرد وصـفها بالتفـصيل يف تقريـر األمـني            ،٢٠١٠ وبدايـة عـام      ٢٠٠٩استجدت يف هناية عام     
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ــام إىل اجمللـــس ــارس / آذار٣٠ املـــؤرخ ،العـ ــذه بـــني ان مـــن كـــو. )S/2010/164 (٢٠١٠مـ هـ
 لعمليـات  مهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   جلمنظمـة األمـم املتحـدة      بعثـة دعـم   استمرار   التطورات

القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا مـع                    
 ليـو يف     أمـاين  ة وبـدء عمليـ    ؛٢٠٠٩ديـسمرب   /ميـا الثانيـة يف هنايـة كـانون األول         يانتهاء عملية ك  
 القــوات املــسلحة جلمهوريــة الــيت قامــت هبــا ومواصــلة العمليــات ،٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين

األمــم املتحــدة ضــد مــن تبقــى مــن امليليــشيات       منظمــة الكونغــو الدميقراطيــة مبــساندة بعثــة    
يت احلجر احلديـدي وروديـا      يناطق املقاطعة الشرقية يف عمل    مبالكونغولية وجيش الرب للمقاومة     

ــوايل الثا ــة علــى الت ــة     ،ني  ومواصــلة اإلجــراءات املتخــذة مــن جانــب القــوات املــسلحة جلمهوري
ردا علـى العنـف الـذي واجهتـه قـوات األمـن             منظمة األمـم املتحـدة      الكونغو الدميقراطية وبعثة    

بـني مجـاعيت   الرتاع اختذ  حيث ،ئيةقاطعة االستوااملالكونغولية من جانب املنشقني املسلحني يف   
 حيمـل اسـم     مـشعوذ  بقيـادة    ازايا شكل مترد مسلح قامت به عناصر متنوعة يقال إهنـ          آنيلي ومون 

كمـا أن اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ اتفاقـات           ). “أودجـاين ” أيـضا باسـم   املعـروف   (لبيسي منغباما   
 للـدفاع عـن    مبا فيها املؤمتر الـوطين       ، بني احلكومة واجلماعات املسلحة    ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٣

طــورات الــيت طــرأت علــى مؤســسات احلكومــة والربملــان والعالقــات     فــضال عــن الت،الــشعب
 تواصـلت العمليـات   ،تقريـر صدور الومنذ . تقرير األمني العاماإلقليمية متت تغطيتها كذلك يف    

العسكرية ضد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا يف مقـاطعيت كيفـو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة                 
ــوات    ــسالم عناصــر الق ــدا  لتفــضي إىل است ــر روان ــة لتحري ــكومشلــت . الدميقراطي ــات تل  العملي

 ،إجراءات متخذة من جانب واحد بواسـطة القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                 
 وشـارك يف التخطـيط هلـا كـل مـن            منظمة األمـم املتحـدة    فضال عن العمليات اليت ساندهتا بعثة       

يــات االنتقاميــة الــيت شــنتها القــوات   اســتمرت العملكمــا. القــوات املــسلحة املــذكورة والبعثــة 
اإلنـسان  قـوق   حلع انتـهاكات    واستمر اإلبالغ عن وقـ    واملدنيني  ضد  الدميقراطية لتحرير رواندا    

وقـد  . من جانب عناصر القوات األمنية الكونغولية وعناصر القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا           
دولية علـى يـد أعـضاء مـن منظمـة           رى اختطاف مثانية من العاملني يف جلنة الصليب األمحر ال         ج

أبريــــل ومت اإلفــــراج عنــــهم يــــوم / نيــــسان٩ فيــــزي يــــوم منطقــــة ياكومتبــــا يف مــــاي مــــاي
أبريل بينما استمرت عمليات القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة ضـد            /نيسان ١٥
 مــن التقــدم بــشأن تنفيــذ قــدر ضــئيل ومل يتحقــق ســوى .  اجملموعــة املــسلحة الكونغوليــة تلــك

 بسبب اخلالفات بني احلكومة واملؤمتر الوطين حلماية الـشعب          ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٣اتفاقات  
أبريل أعرب املـؤمتر    / ويف نيسان  .وكذلك بني املؤمتر الوطين املذكور وسائر اجلماعات املسلحة       

حلمايـة الـشعب عـن القلـق إزاء فـشل حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف تعـيني               الوطين  
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املؤمتر املذكور يف مناصب علـى املـستوى الـوطين أو إعـادة تعـيني املـديرين اإلقليمـيني                   مسؤويل  
  .السابقني املنتمني إىل املؤمتر

 فبعـد  ،٢٠٠٩ يف أواخـر عـام   االسـتوائية نطقـة  املوفيما يتعلـق بـالعنف الـذي انـدلع يف         - ٤
نـصر مـسلح منطقـة      يقـدَّر مبائـة ع      مـا  مـارس هـاجم   / آذار ٣٠ تقرير األمني العام املـؤرخ       صدور

 ويف ســياق ذلــك .أبريــل مبــا يف ذلــك ســكن احلــاكم واملطــار  / نيــسان٥ و ٤ يمابنــداكا يــوم
 وهم عنصر غاين مـن حفظـة        ،منظمة األمم املتحدة   بعثة   من منتسيب  أشخاص   ةاهلجوم قُتل ثالث  

 مــن ٢١وباإلضــافة إىل ذلــك أفــادت احلكومــة مبقتــل  . مــن املتعاقــدين املــدنيني واثنــانالــسالم 
 القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           جنـود سـبعة مـن      قتـل    فيمـا تمردي اإلينيلي   م

وقــد جنحــت العمليــات .  مــن املــدنينيواثنــانوأربعــة ضــباط مــن الــشرطة الوطنيــة الكونغوليــة  
بعثة يف استعادة املطـار وإعـادة اسـتتباب األمـن     الاملنسقة من جانب القوات املسلحة املذكورة و  

مـا واصـلت القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو عملياهتـا ضـد                كأبريـل   / نيـسان  ٦ حبلول يوم 
 اهلجوم املذكور، قامـت عناصـر غـري منـضبطة مـن القـوات               ةوغدا. العناصر املسلحة يف املنطقة   

منظمــة األمــم عــدات بعثــة ملهنــب املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بعمليــات إتــالف و 
كنـة العـسكرية يف مبنـداكا       ث حكمت حمكمـة ال    ،مايو/ أيار ١٨ويف  . رومرافقها يف املطا  املتحدة  

سـنوات   ٥ بأحكـام تتـراوح بـني    ١٨بـالتمرد فيمـا حكـم علـى      فرادا أدينـوا     ١٣باإلعدام على   
  .فرادأا وبرئت ساحة أربعة نسجسنة  ٢٠ و
ــد أجــرت و  - ٥ ــة منظمــة األمــم املتحــدة   ق ــة و بعث ــزات خفيف ــا يف  تعــادأ تعزي ــشر قواهت  ن

 مـن جنـود البعثـة مـن غيمينـا إىل مبنـداكا حيـث                ١١٠ حنـو    أعيد نـشر  كما  ة االستوائية   املقاطع
. يةقاطعــة الــشرقاملحلــت القــوات املــصرية اخلاصــة حمــل القــوات الغواتيماليــة الــيت عــادت إىل    

ــذلك  ــدك ــانيني إىل      أعي ــة الــسالم الغ ــني مــن حفظ ــة   توزيــع ثالث قاطعــة املغبــادولييت يف منطق
مـني الـسكان يف ضـوء الـشائعات الـيت راجـت بـشأن احتمـال                 طمن أجـل ت    الشمالية   ئيةاالستوا

ويف مبنـداكا، تقـوم قـوات بعثـة جملـس األمـن             . هجوم مسلح يشنه املتمردون على تلـك البلـدة        
 ر أمــا كتيبــة املغــاوي،بتنــسيق الــدوريات مــع القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  

د كانت مـشاركة يف العمليـات الـيت نفـذت قبـل ذلـك        وق، التابعة للقوات املذكورة ٣٢١ رقم
. ونغو فهي اآلن موزَّعة يف مبنـداكا      دضد العناصر املسلحة عقب اهلجمات اليت شهدهتا منطقة         

مت القـبض عليـه     “ أودجـاين ” أعلنـت احلكومـة أن القائـد اإلنيلـي املزعـوم             ،مايو/ويف أوائل أيار  
قـشان  ا ويقـال إن البلـدين ين      ،عـني مـن مؤيديـه     بواسطة السلطات يف الكونغو إضافة إىل حنـو أرب        

  .تسليمه إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية
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ــويف   - ٦ ــشرقية،ةاملقاطع ــرة   ال ــق مت يف الفت ــد حتقي ــن وبع ــسان٢٩ إىل ٢٧  م ــل يف / ني أبري
العليا، أكد مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو            لواوليه  منطقة  

 مـدنيا  ١٢٠  و٨٠بـني    مـا راح ضـحيتها أن جيش الرب للمقاومة ارتكـب مذحبـة      الدميقراطية  
قامــت هبــا اجلماعــة أوســع نطاقــا إىل مذحبــة  مــضيفا بــذلك ،نغــابأبريــل يف كا/ نيــسان٢٢يــوم 

ديـسمرب  / مـدنيا يف كـانون األول  ٢٩٠حنـو  فيهـا   قتلـت  من اهلجماتموجة  غمار  يف  املذكورة  
٢٠٠٩.  

تقريـر   منـذ صـدور      العمليـة االنتخابيـة   بهمة فيمـا يتعلـق      كذلك فقد طرأت تطورات م      - ٧
 التـشريعات   مايو/ أيار ٧ يف   اعتمدت اجلمعية الوطنية  فقد   .مارس/ آذار ٣٠األمني العام املؤرخ    

ملموسـة عـن    جنـة الوطنيـة االنتخابيـة املـستقلة، وإن كـان نـصها خيتلـف بـصورة                  اليت تنـشئ الل   
ــة   /سان نيــ١٤يف و. الــنص الــذي اقترحــه جملــس الــشيوخ   ــة االنتخابي أبريــل أعلــن رئــيس اللجن

سـبتمرب  / أيلـول  ٤جلدول الزمين لالنتخابات حيث تقرر عقد االنتخابات الوطنية يـوم           ااملستقلة  
  إذا ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٤لالنتخابـات الرئيـسية يـوم       جولة ثانية   إجراء   مبا يف ذلك     ،٢٠١١

وف تؤجـل االنتخابـات احملليـة       وسـ .  فـضال عـن انتخابـات نـواب املقاطعـات          ،اقتـضى األمـر    ما
ــام  ــرة حـــىت عـ ــام  ٢٠١٢ املباشـ ــها يف عـ ــسبة  ٢٠١٣ علـــى أن يعقبـ ــرأي بالنـ ــتطالعات للـ  اسـ

للجنـة التوجيهيـة    مايو  / أيار ١١عقد يوم    يف اجتماع    .للمسؤولني املنتخبني بصورة غري مباشرة    
 اللتمـاس دعـم مـن       االنتخابية املستقلة أهنـا يف سـبيل الـسعي        اللجنة  املعنية باالنتخابات، أعلنت    

 فـضال   ٢٠١٠ مليون دوالر الستكمال حتديث قائمة النـاخبني لعـام           ٢٨٣مببلغ  جانب املاحنني   
  .عن تلبية احتياجات االنتخابات العامة واحمللية

  
  القضايا الرئيسية  - ثالثا  

   حجم البعثةصاألمن وتقلي    
 جـاء  الـبالد حيـث    جملـس األمـن نظـرة عامـة علـى احلالـة يف      علـى  الرئيس كابيال   طرح  - ٨
 مؤكدا على أن حالة األمن طرأ عليها حتسن ملموس على مـدار             ، هادئة على أهنا لحالة  لمه  يتقي

طعــات اإلحــدى اثــالث مقاطعــات مــن بــني املقاالســتثناء هــو كــان الــسنوات العــشر املاضــية و
 . واملقاطعــة الــشرقيةكيفــو الــشمالية واجلنوبيــة وهــي ،عــشرة الــيت كانــت متثــل منــاطق ســاخنة 

وذكــر الــرئيس أن القــوات املــسلحة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ســوف تظــل حباجــة إىل  
والحظ الـرئيس أنـه قـد نـشأت         .  يف تلك املقاطعات   منظمة األمم املتحدة  بعثة  جانب  دعم من   

 ولكـن املـشاكل مت حلـها وأبلـغ الـرئيس أعـضاء        االستوائية،قاطعة  املمشاكل جديدة مؤخرا يف     
لتمــرد كــان يعــين أنــه مل يعــد يــشكل هتديــدا وأن أولويــة   لقــال القائــد املزعــوم لــس بــأن اعتاجمل

كونغـويل   ١٦٠ ٠٠٠نحـو   لحكومته باتت تتمثل اآلن يف خلق الظروف املواتية للعودة اآلمنة           
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 وأن القـوات املـسلحة الدميقراطيـة حتـتفظ بوجـود هلـا يف املنـاطق                 ، إىل الكونغـو   جلـأوا كانوا قد   
  .منظمة األمم املتحدة هناكمع بعثة املتأثرة وأهنا تنسق 

 القــوات املــسلحة بــدعم مــن بعثــة  شــنتهالــذي أشــار الــرئيس إىل اهلجــوم العــسكري  و  - ٩
من أجل التعامل مع وجود القوات الدميقراطية لتحريـر         يف مقاطعيت كيفو     منظمة األمم املتحدة  

مــل مــع القــوات   يف التعااســتحدثت هنجــا مبتكــرا أن حكومتــه قــد  إىل كــذلك نــوه و،روانــدا
 .املنــاطق األخــرى مــن الــبالد   ، وهــو حماولــة إعــادة توطينــها يف    الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا  

 وأبلـغ أعـضاء     .غـادرة الـشرق إىل منـاطق أخـرى        مبصلت العمليات العسكرية إلقناعهـا      اتو كما
العمليــات العــسكرية املــشتركة بــني مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    لك بــأنجملــس األمــن كــذ

للمقاومـة   جنحت يف الضغط علـى جـيش الـرب           يةقاطعة الشرق املغندا وجنوب السودان يف     وأو
ــة  ــادرة املنطق ــة كــان يف      .ملغ ــرب للمقاوم ــد جــيش ال ــه الحــظ أن جوزيــف كــوين قائ ــى أن  عل

 فــسادا بــني ثيــيعكــان مجهوريــة أفريقيــا الوســطى أو بــالقرب منــها منــذ ذلــك احلــني حيــث    
ن قـائال إ   وأضـاف    .رية الكونغو الدميقراطيـة والـسودان     املدنيني يف مناطق حدود مجهو    صفوف  
االغتــصاب واملــذابح املرتكبــة يف الــسلب والنــهب وزالــت مــسؤولة عــن عمليــات   مــااجلماعــة

يف  قامـت بنـشر وحـدات    منظمة األمـم املتحـدة   وأن احلكومة وكذلك بعثة دونغومنطقة مشال  
ون بعيـدا عـن   زالـوا يفـرّ    مـا ن السكان والحظ أن مثة احتياجات إنسانية كبرية وأ   . املنطقة تلك

 مـن الالجـئني مـن    ١٠٠ ٠٠٠أن أكثـر مـن   ، مـشريا إىل  القتـال برحـت تـشهد      مـا  املناطق الـيت  
 االحتياجـات اإلنـسانية      أيـضا   وأوضح ،الكونغو اجملاورة مجهورية الكونغو الدميقراطية كانوا يف      

  وأضـاف أن األمـر     ،يةرققاطعـة الـش   امللألشخاص والسكان املشردين يف مشال وجنوب كيفـو و        
  .بوضوح حباجة إىل مساعدات إنسانيةيزال  ال
ــرئيس كــابيال إىل     - ١٠ ــشاتوأشــار ال ــام     املناق ــل األمــني الع ــع وكي ــا م ــيت ســبق وأجراه  ال

مارس، خالل زيارة بعثـة التقيـيم الـتقين، بقيـادة إدارة عمليـات        /يف آذار لعمليات حفظ السالم    
مال الفريـق العامـل املـشترك، املؤلـف مـن ممـثلني املعنـيني               وأحاط علما بنتائج أع   . حفظ السالم 

 حيـث مت  من الـرئيس واإلدارة وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،            
وإعـادة  منظمـة األمـم املتحـدة    ع االتفاق بشأن بعض جوانـب إعـادة تـشكيل بعثـة           اضحتديد مو 

مـن اجلـزء   بعثـة  ال مـن جنـود   ٢ ٠٠٠ إىل يـصل   مـا كـذلك فـإن توقـع سـحب      . انتشار وحداهتا 
ــران     ــول حزي ــبالد حبل ــن ال ــريب م ــه /الغ ــو ٢٠١٠يوني ــق وه ــسنوية اخلمــسني   ل املواف ــذكرى ال ل

آليـة   إنـشاء  طُـرح مـن أجـل    اكـذلك أن مثـة اقتراحـ   الستقالل البالد أمر متت مناقـشته والحـظ    
  . البعثةقواملتقييم أحوال األمن على األرض لالسترشاد به لدى تقليص 
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زالـت تواجـه حالـة مـن انعـدام األمـن              ما وسلَّم الرئيس كابيال بأن بعض مناطق البالد        - ١١
 علــى بنــاء قــدراهتا ،ولكنــه أكــد علــى أن احلكومــة تعمــل بالتــدريج، ومبــساعدة األمــم املتحــدة 

منظمـة األمـم   يدعو إىل انسحاب متعجل لبعثـة      ال على أنه كما أكد   . ذه التهديدات ملواجهة ه 
وضـح أن   أ فقـد  ، ومـن أجـل ُحـسن االسـتعداد لتقلـيص حجـم البعثـة              ،دال من ذلـك    وب املتحدة

 البعثــة استعراضــات مــشتركة حلالــة األمــن يف املنــاطق الــيت ســوف  ســوف جتــري مــعحكومتــه 
  .ينسحب منها العنصر العسكري للبعثة يف هناية املطاف

عــادة صــياغة  أعــضاء جملــس األمـن بــأن حكومتــه تؤيــد إ موزيتــووأبلـغ رئــيس الــوزراء    - ١٢
 ويف رأيه فقـد سـاد االتفـاق علـى أن تتحـوَّل مـن بعثـة حلفـظ                    .منظمة األمم املتحدة  بعثة  والية  

 ،السالم إىل بعثة متكاملة يتم فيها التأكيد على عنصر تثبيت االستقرار وتوطيـد دعـائم الـسالم             
ــد  ا هلــُيحــددعلــى أن  ــا يف ذلــك أن   مــع  نطــاق جغــرايف جدي ــد للعمــل مب ــسلِّتتقــسيم جدي م ت

 كيمـا  و .منظمـة األمـم املتحـدة     وكاالت األمم املتحـدة بعـض املهـام الـيت تقـوم هبـا حاليـا بعثـة                   
تعـارض أي     ال تعكس تركيزا أفضل على عنصر االستقرار أوضح رئـيس الـوزراء أن حكومتـه             

 وباإلضــافة إىل ذلــك أشــار إىل رغبــة حكومتــه يف أن تــرى البعثــة املعــاد   .تغــيري يف اســم البعثــة 
ة الوطنيـة والقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             ط تـبين قـدرة الـشر      هـي وصياغتها  

مواصـلة زيـادة مكاسـب الـسالم مـن خـالل            مـع   فيما يتعلق بتعزيز قدراهتا علـى محايـة املـدنيني           
  . سلطة الدولةسطتقدمي املساعدة على ب

وض ســواء  أمــر مفــرمنظمــة األمــم املتحــدة وذكــر رئــيس الــوزراء أن انــسحاب بعثــة    - ١٣
لواجــب يف رأيــه لكــي يــصدق علــى ســحب   وهــو األمــر ا،بالنــسبة حلكومتــه أو جمللــس األمــن 

 مـن املنـاطق الـيت أعلنتـها حكومتـه           ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٣٠من حفظة السالم حبلـول       ٢٠٠
  .بوصفها مناطق آمنة

ي  إىل حد كبري نفس النهج الـذ       كرررسيت بوشاب رئيس اجلمعية الوطنية فقد       أما إيفا   - ١٤
منظمـة   بشأن حتجيم وسحب العنصر العسكري مـن بعثـة     موزيتوسبق إىل رمسه رئيس الوزراء      

ــة  األمــم املتحــدة ــة البعث ــأن األمــر    . فــضال عــن إعــادة تعريــف والي ــة جملــس األمــن ب  وأبلــغ بعث
 / تبــدأ يف حزيــران شــهرا١٨للبعثــة علــى مــدار تــدرجيي  حتجــيم معــاودة الــتفكري يفيــستوجب 

ــه ــ. ٢٠١٠ يوني ــا فرنــسواه أفــادك فقــد ومــع ذل ــت موامب لم باســم املعارضــة يف ك الــذي كــان ي
لبعثـة  ل اإلبقاء على الوالية الراهنة      بذبه، حركة حترير الكونغو حي    زاجلمعية الوطنية اجمللس بأن ح    

  .٢٠١٢ مهامها حىت هناية الدورة االنتخابية املقبلة يف عاماستمرار وعلى تصور 
 إىل حـد كـبري      ون كنغو وا دونـدو فقـد جـاء خمتلفـا          ليأما منظور رئيس جملس الشيوخ        - ١٥

 طـرح علـى أعـضاء جملـس األمـن نظـرة عامـة               إذ ؛عن منظور احلكومة بـشأن عـدد مـن النقـاط          
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 زالـت تفتقـر إىل      مـا  على احلالة مؤكدا على أن القـوات املـسلحة والـشرطة والـسلطة القـضائية              
ــها  الحيتاجــه أمــر ا مــا ــة إىل كــل من ــه فــإن املناقــشات املتعلقــة  و. ضــطالع باملهــام املوكل يف رأي

بأن يـرتبط    وقد أوصى    .ألوانه أمر سابق    منظمة األمم املتحدة  بسحب العنصر العسكري لبعثة     
 خماطر األمنية ليس فقط يف مناطق الشرق ولكـن يف كـل أحنـاء       باخنفاض يف حجم  بعثة  الحتجيم  
اجـه الـسكان املـدنيني يف        علـى التهديـدات الـيت تو       هوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مؤكـدا       إقليم مج 

  .املقاطعة الشرقية فضال عن املذابح اليت يرتكبها جيش الرب للمقاومة
وقد اجتمع اجمللس إىل ممثلي العديد من املنظمات غري احلكومية اإلنسانية الدوليـة الـيت                 - ١٦

أعربت عن أسـفها السـتمرار العنـف وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ارتكبتـها ضـد املـدنيني                  
 ،ة من القوات الدميقراطية لتحرير رواندا والقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـ              كل
تـــشريد وللـــهجمات االنتقاميـــة الـــيت تـــتم بـــسبب العمليـــات الـــسكان للضـــت باســـتمرار وعّر

 وذكــرت أن لــيس مثــة حــل عــسكري ملــشكلة القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا .العــسكرية
 منظمـة األمـم املتحـدة    قبـل أن تعمـل بعثـة    قابلـة للقيـاس  واضـحة و ودعت إىل تثبيت منطلقات    

 كمــا أوصــت .علــى ختفــيض حجمهــا ومــن مث تــسحب عنــصرها العــسكري يف هنايــة املطــاف 
بعثـة مبـا حيـدث مـن اخنفـاض مؤكـد النتـهاكات حقـوق اإلنـسان          ال حجم   تقليصيسترشد   بأن

يواكب ذلـك مـن زيـادة يف      ماة معاليت ترتكبها القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطي      
 فـضال عـن     ،التحقيقات واحملاكمات وصدور األحكام حبق مرتكيب انتهاكات حقـوق اإلنـسان          

 املــسلحة الــيت يــتم إدماجهــا ضــمن القــوات املــسلحة  اجلماعــاتتــوافر نــسبة مئويــة أعلــى مــن  
األصلية مع زيـادة    بالدها  جلمهورية الكونغو الدميقراطية سواء بعد نزع سالحها أو إعادهتا إىل           

  .حاالت عودة الالجئني واملشردين داخليا إىل ديارهم األصليةعدد يف 
 منفــصل، ذكــر ممثلــو منظمــات اجملتمــع املــدين الكونغوليــة مــن مقاطعــات اجتمــاعويف   - ١٧

 منظمــة األمــم املتحــدةشــىت مبــا فيهــا مقاطعتــا كيفــو واملقاطعــات الــشرقية واالســتوائية أن بعثــة 
ز علـى توطيـد دعـائم الـسالم مـن خـالل دعـم بـرامج تثبيـت االسـتقرار ومنــها           بـد وأن تركـ   ال

إضــافة إىل تقــدمي دعــم ، االســتقرار والــتعمري للمنــاطق اخلارجــة مــن الرتاعــات املــسلحةبرنــامج 
ــة وكــذلك جنــاح إجــراء        ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــدريب القــوات امل لوجــسيت وت

 وأكــدوا .لوجــسيت وتــدريب الــشرطة واســتتباب األمــناالنتخابــات مــن خــالل تــوفري الــدعم ال
علــى الــصلة بــني حقــوق اإلنــسان واألمــن وعلــى احلاجــة لتقــدمي املــساعدة مــن جانــب اجملتمــع  

 ويف  .الدويل إلصالح القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وتوسـيع سـلطة الدولـة                
 مـن   ٢٠١٢األقل حىت عام    على   حدةمنظمة األمم املت  زال يتطلب وجود بعثة       ما رأيهم فاألمر 

زالت تعمل على صـعيدها اجلماعـات املـسلحة مـع             ما أجل املساعدة على استقرار املناطق اليت     
ــرة      ــات الفت ــأيتوأوضــحوا . ٢٠١٢-٢٠١١دعــم إصــالح قطــاع األمــن وتنظــيم انتخاب دهم ي
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 حجـم البعثـة     ص لتوجيه عملية تقلي   منظمة األمم املتحدة  بعثة  /لفكرة آلية مشتركة بني احلكومة    
. ن يكـون للمجتمـع املـدين دور يـضطلع بـه يف هـذا املـضمار                أل رأي يدعو ولكنهم أعربوا عن    

 اهلائلة الـيت تـراود الـسكان مـن أجـل      لماآلوأكد ممثلو اجملتمع املدين على اهلوة اليت تفصل بني ا  
ــة    ــريعة وفعال ــة تتخــذهاإجــراءات س ــم املتحــدة   بعث ــة األم ــدنيني    منظم ــة امل ــصل حبماي ــا يت  فيم

متلكــه البعثــة مــن وســائل   مــابعثــة بــرغمال تقــاعس عــن العمــل مــن جانــبيتــصورونه بأنــه  مــاو
  .واسعة النطاق

  
  إصالح قطاع األمن    

، فـإن اجلهـود الراميـة إىل        احلـوار الحظ الرئيس كـابيال أنـه بـرغم سـنوات عديـدة مـن                 - ١٨
أن بلـده وضـع ثقتـه يف اجملتمـع الـدويل      بـ  هنّوو. بتغاةإصالح قطاع األمن مل تسفر عن النتائج امل  

الذي عمل هو وحكومة البالد على التهوين من تكاليف مثـل هـذه العمليـة ومـن اجلهـود الـيت                     
انتظـار  بزالـت     وقد وضعت حكومتـه خطـة وافـق عليهـا جملـس الـدفاع األعلـى ومـا                  .ضيهاتتق

أمـام   “فتوحـا زال م   مـا  البـاب ”ذكـر أن     و .من شأهنا التعجيل بالعمليـة    اليت  اعتماد التشريعات   
  . احلكومةددهتاح ثنائيني للمساعدة على تلبية االحتياجات اليت شركاء
 إىلمـارس   / آذار ٣صيل اجتماعه يـوم     ا الرئيس كابيال تف   استعاد ،وفيما يتعلق بالشرطة    - ١٩

  املتحـدة منظمـة األمـم  أن تقوم بعثة بوكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم وخباصة الطلب        
 املتــوخَّىعنــصر عــسكري  ٢٠ ٠٠٠  الـــمــنبــدال  كتيبــة شــرطة ٢٠بتــدريب وجتهيــز ونــشر  
 فضال عن هتيئة املعدات الالزمة لثالث كتائـب شـرطة           املذكورةبعثة  النشرهم بداية من جانب     
زالــت   مــا وأوضــح الــرئيس أن حكومتــه.بواســطة مــدربني كونغــولينيعــسكرية يــتم تدريبــها 

  .من جانب األمم املتحدةبانتظار رد واضح 
تنـسيقه  ب تنفـرد  أن إصالح قطـاع األمـن سـوف    موزيتوومن جانبه أكد رئيس الوزراء    - ٢٠

أن تـدريب وجتهيـز القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو       إىل  وأشـار يف هـذا الـصدد      .احلكومة
ن تفاصــيل املهــام الــيت ميكــن أ  وحــدد. الدميقراطيــة ســوف يــستمر مــن خــالل ترتيبــات ثنائيــة  

 كتيبـة شـرطة     ٢٠تـدريب   ) أ: ( يف سـياق واليـة جديـدة       منظمة األمـم املتحـدة    تضطلع هبا بعثة    
تزويد ثالثة كتائب شـرطة عـسكرية باملعـدات علـى أن            ) ب(الالزمة لنشرها؛   وتقدمي املعدات   

دعـم احملـاكم العـسكرية العاملـة مـن خـالل تزويـدها              ) ج(يقوم بتدريبها مدربون كونغوليون؛     
  . واالتصاالت وتعزيز قدرة إدارهتامبعدات النقل

ودعا وزيـر العـدل إىل توسـيع الـدور الـذي يقـوم بـه اجملتمـع الـدويل يف إصـالح نظـام                           - ٢١
اعتبــار التعــاون مــع احملكمــة بواالنتقاليــة يف الفتــرة  للعدالــةالعدالــة مؤكــدا علــى دعــم حكومتــه 

ذي تقدمـه حكومتـه إىل   وأوضـح كـذلك الـدعم الـ    .  يف هـذا اخلـصوص  ااجلنائية الدولية منوذجـ   
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قــضاة الــصلح اجلُــدد علــى مــدار الــسنتني مــن  ٢ ٠٠٠ األعلــى يف توظيــف حنــو ءجملــس القــضا
  .ُيبذل أخريا من حماوالت لتنفيذ إصالح القضاء  ماالقادمتني كمثال على

زال يتعـيَّن حتقيقهـا       مـا  وركز رئـيس جملـس الـشيوخ علـى اإلصـالحات الرئيـسية الـيت                - ٢٢
الزمة الـيت تكفـل قـدرة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى ممارسـة سـيادهتا                   وعلى القدرات ال  

كـذلك فقـد وصـف      .  سلطة الدولة فيها وحفظ األمن واالستقرار يف كـل أحنـاء إقليمهـا             نشرو
والحـظ  “ جيش التشكيل غري املتجانس   ”أهنا  بالقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية      

 إصــالح القــوات املــسلحة والــشرطة والقــضاء ودعــا إىل  عــدم رســم منطلقــات أساســية بــشأن 
 وبـصرف النظـر عـن وضـع         .تطوير القوات املسلحة الوطنيـة حبيـث توضـع حتـت قيـادة واحـدة              

إطــار قــانوين يتــصل بإصــالح قطــاع األمــن فقــد أكــد علــى أن تطــوير قــوات مــسلحة حمترفــة     
تمـع الـدويل علـى أن     ويف إطارهـا فهـو حيـث اجمل   ،وقوات شرطة مهنية هو عملية طويلـة األجـل   

تكــون منظمــة األمــم املتحــدة  واســعة مبــا يكفــل أنــه حاملــا تنــسحب بعثــة  يوظــف اســتثمارات
  .مجهورية الكونغو الدميقراطية قادرة على مواجهة حتديات األمن بنفسها

  
  يد اجلماعات املسلحةيمحاية املدنيني وحت    

 يف تقـدمي الـدعم إىل       األمم املتحـدة  منظمة  بعثة  دعا رئيس الوزراء موزيتو إىل استمرار         - ٢٣
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية من أجل التعامل مع وجود اجلماعات املـسلحة            

وقـال إن الــدعم  . غـري الـشرعية الـيت أكـد أهنـا تـشكل التهديـد الرئيـسي ضـد الـسكان املـدنيني           
ل يف رأيــه وســيلة حة يــشكّالثابــت وغــري املــشروط الــذي ميكــن أن تقدمــه البعثــة للقــوات املــسل

بعثـة علـى أن تناشـد احلكومـة         ال ومع ذلك فقد حث ممثلـو اجملتمـع املـدين            .فعالة حلماية املدنيني  
أن تتــصدى لقــضية محايــة املــدنيني فيمــا يتــصل بــسيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان ويف ســياق    

احلكوميـة  ومـن جانبـهم فـإن ممثلـي املنظمـات غـري             . احلرب ضـد ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب          
 أعضاء جملس األمن بـأن ُسـبل الوصـول اإلنـساين إىل املـدنيني احملتـاجني           ااإلنسانية الدولية أبلغو  

ــى           ــدة عل ــات املتزاي ــسبب اهلجم ــسكرية وب ــات الع ــراء العملي ــن ج ــرية م ــصورة خط أُعيقــت ب
  يف املائــة مــن الــسكان احملتــاجني يف٣٠ وأدى ذلــك إىل أن حنــو ،الناشــطني يف اجملــال اإلنــساين

  .٢٠٠٩كانوا حمرومني من املساعدة اإلنسانية يف عام الشمالية واجلنوبية  كيفو مقاطعيت
  

  العنف اجلنسي    
أنه يتركـز يف  على  أعرب رئيس الوزراء عن أسفه إزاء استمرار العنف اجلنسي مؤكدا             - ٢٤

حــت بر  مــا وأوضــح وزيــر العــدل التــدابري املختلفــة الــيت  .املنــاطق املتــضررة مــن جــراء الــرتاع  
 ،هـا ء للتصدي هلذه املسألة مبا يف ذلك تطبيق سياسة عدم التـسامح إطالقـا إزا             تتخذها احلكومة
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وقال إنه قد ُعقدت عدة حماكمات علنا وأن احملـاكم العـسكرية العاملـة تـصدر أحكامـا قاسـية                    
 العنــف اجلنــسي مبــن فــيهم ضــباط القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو   مــرتكيب جــرائمعلــى 

  .ةالدميقراطي
وتطرق وزير العـدل إىل مـسألة الـضباط الكبـار اخلمـسة مـن ضـباط القـوات املـسلحة                       - ٢٥

 .جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــذي اهتمــوا بارتكــاب جــرائم خطــرية منــها العنــف اجلنــسي 
 ٢٠٠٩ياهم خـالل زيارتـه يف عـام         ااهتمـام احلكومـة إىل قـض      قـد اسـترعى      جملس األمـن     كانو

لـس األمـن أنـه قـد بـدأت إجـراءات سـري الـدعوة القـضائية ضـد ثالثـة مـن                   بعثة جم الوزير  وأبلغ  
الضباط اخلمسة مبن فيهم اجلنرال جـريوم ككوافـو الـذي قُـبض عليـه وهـو اآلن رهـن الـسجن                      

  للــضابطني اآلخــرين الــذينةبيــ وأنــه يــتم النظــر يف إجــراء حماكمــات غياكينــشاسااملركــزي يف 
  .زالوا فارين ما

  
  تنقيح الدستور    

 مـستبعدة عرض رئيس اجلمعية الوطنية لقضية تنقيح الدستور مؤكدا علـى أهنـا ليـست        - ٢٦
 رســمإعــادة األحكــام املتعلقــة ب ويف هــذا الــصدد أوضــح أن .وال هــي ممنوعــة حبكــم الدســتور 

مـايو  / أيـار  ١٥حبلـول   كـان الدسـتور يتوخـاه         مـا   وهو ، مقاطعة ٢٦ لتشكيلحدود املقاطعات   
الكيانـات  لواليـات هـذه   را لالفتقار إىل إطار ميثـل احلـد األدىن    ستحتاج إىل تعديل نظ    ،٢٠١٠
 علـى أن أي     ، شأنه شأن رئيس جملـس الـشيوخ ورئـيس الـوزراء           ،ومع ذلك فقد أكد    .اجلديدة

 كمـا أشـار رئـيس جملـس الـشيوخ يف      .مراجعة دستورية سوف تتم طبقا لروح ونص الدسـتور  
األحكــام حكــام الدســتور مبــا يف ذلــك أنــه مــن غــري الدســتوري تنقــيح بعــض أإىل هــذا الــصدد 

  .طبيعة النظام السياسياملتعلقة ب
  

  االنتخابات    
 . دور تــضطلع بــهأمامهــا أوضــح الــرئيس كــابيال أن البعثــة ،فيمــا يتــصل باالنتخابــات  - ٢٧

. ٢٠١٢ويتم ذلك أساسا يف جمال تقدمي الـدعم اللوجـسيت لالنتخابـات احملليـة املقـررة يف عـام                 
  ويف رأيــه أن،بــه البعثــة مــن أعمــال متواصــلة مــع اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة  وســلَّم مبــا تقــوم 

  ألنــه٢٠١١ مـع هنايــة عـام   منظمـة األمـم املتحــدة   قـوام بعثــة  ص إىل تقلــيةيف الـدعو تنـاقض   ال
ــضي وجــود      ال ــات يقت ــدعم اللوجــسيت لالنتخاب ــصور أن ال ــن حفظــ ٢٠ ٠٠٠يت ــسالم ة م  ال

  .املسلحني
 فقـد أكـد     منظمة األمم املتحدة   العنصر العسكري من بعثة      وبصرف النظر عن سحب     - ٢٨

بعثة جملس األمن أن االنتخابات العامـة سـوف تكـون حـرة ونزيهـة ودميقراطيـة          لرئيس الوزراء   
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ومنظمة ضـمن اجلـدول الـزمين الدسـتوري مؤكـدا علـى أن األمـر سـوف يقتـضي فقـط دعمـا                        
  .منظمة األمم املتحدةلوجستيا تقدمه بعثة 

ئيس اللجنة االنتخابية املستقلة، فقد أبلغ بعثة جملس األمن بـأن الـدعم اللوجـسيت        أما ر   - ٢٩
ــة    ــه بعث ــتقين الــذي تقدم ــا لتنظــي  منظمــة األمــم املتحــدة وال ــدورة  ســوف يكــون أمــرا الزم م ال

 وأشار يف هذا الشأن إىل أن الـشراكة الـيت طوَّرهتـا مؤسـسته               ٢٠١٢-٢٠١١االنتخابية للفترة   
 ٢٠٠٦ التنظيم الناجح النتخابـات      من أجل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      املذكورةبعثة  المع  

 فـــإن اللجنـــة االنتخابيـــة تلـــتمس مبلـــغ ، البعثـــةاتإمكانـــ وباإلضـــافة إىل .كانـــت أمـــرا طيبـــا
مليــون دوالر مــن اجملتمــع الــدويل مــن أجــل امليزانيــة االنتخابيــة اإلمجاليــة فيمــا ستــسهم     ٢٨٣

ويف ضـوء التنظـيم املتـوايل لالنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة             . الر مليـون دو   ٤١٨احلكومة مببلغ   
اللجنة االنتخابية بأن خماطر األمن سوف تزيد وأن األمر سـيحتاج إىل            واإلقليمية واحمللية تعتقد    

  .دعم البعثة لتأمني املناطق اليت لن يكون فيها وجود الشرطة كافيا
ــة املــستقلة وذكــر   - ٣٠ ــة االنتخابي ــة ضــمن  رئــيس اللجن عمليــة  أن إدراج االنتخابــات احمللي

 واعتـرف بأنـه يف ضـوء عـدد املرشـحني      .التخطيط وامليزانية مـن شـأنه زيـادة احتمـال تنظيمهـا           
والــدوائر االنتخابيــة ذات الــصلة فــإن تنظــيم االنتخابــات احملليــة ســوف يــشكل حتــديا أكــرب ممــا 

ــهده عــام   ــد أن االنتخابــات احملليــة     .٢٠٠٦ش ــع ذلــك فقــد أك ــي أمــر الزم لعمليــة   ، وم  وه
  . سوف جتعل الدميقراطية أقرب مناال بالنسبة للسكان،المركزية يف البالدال

 سـوف  ٢٠١١ر رئيس جملس الشيوخ من أن الـدورة االنتخابيـة لعـام     ذكذلك فقد ح    - ٣١
 ودعـا إىل زيـادة االهتمـام باملخـاطر األمنيـة يف             ،٢٠٠٦تكون أكثر تعقيدا من نظريهتـا يف عـام          

ــة ســياق اال ــات احمللي ــتم      ،نتخاب ــة ســوف ي ــات احمللي ــشريعي لالنتخاب ــار الت ــار إىل أن اإلط  وأش
  .اعتماده خالل الدورة الربملانية احلالية وبذلك يتيح تعريف الدوائر بالنسبة لالنتخابات احمللية

  
  العالقات اإلقليمية    

سودان يف ضـوء    أعرب رئيس الوزراء عن القلق العميق فيما يتعلق باحلالة يف جنوب ال             - ٣٢
 رئيس اجلمعية الوطنية نفـس الـرأي        طرح و .٢٠١١يناير  /استفتاء تقرير املصري يف كانون الثاين     

 ١٩٩٤ األزمـة اإلنـسانية الـيت أعقبـت وصـول الالجـئني الروانـديني يف عـام                   أعاد إىل الذاكرة  و
هـود   تـدفق لالجـئني مـن الـسودان ج         يهـدد   ال أن يكفـل أن   إىل  ومن مث فقد دعيا جملـس األمـن         

  .  احلالية املبذولة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاالستقرار
الحظ رئيس جملس الشيوخ أن العالقات بني مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وجرياهنـا     و  - ٣٣

ســيما يف ســياق االجتماعــات املنتظمــة بالربملــانيني  إىل الــشرق قــد طــرأ عليهــا حتــسن كــبري وال
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ومن أجل االنطـالق مـن تـدابري بنـاء          .  الكربى البحرياتدية لبلدان   اجلماعة االقتصا املنتمني إىل   
 فقد أهاب باجملتمع الدويل أن يـساعد املنطقـة          ،ات الكربى ريالثقة اليت مت اختاذها يف منطقة البح      

نديـة وروانديـة وكونغوليـة ويعهـد        واملذكورة يف تطـوير قـوة تتـألف مـن وحـدات مـسلحة بور              
  .ى احلدود املشتركة لتلك البلدانإليها مبهمة القيام بدوريات عل

وفيما يتعلق بـأنغوال، الحـظ رئـيس جملـس الـشيوخ أن الـرتاع بـشأن احلـدود البحريـة                       - ٣٤
 وأهاب باجملتمع الدويل أن يـساعد مجهوريـة         .ميكن أن يؤدي إىل توتر يف العالقات بني البلدين        

 معربـا  ،ونيـة الدوليـة ذات الـصلة    حل املسألة مبا يتفق مع اآلليات القان    علىالكونغو الدميقراطية   
 االسـتقرار يف املنطقـة نتيجـة االسـتفتاء املقبـل            زعزعـة يف الوقت نفـسه عـن القلـق إزاء احتمـال            

  .السودان يف
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  املرفق األول
ــن       ــة جملـــس األمـ ــة  بعثـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة إىل مجهوريـ  ١٦ إىل ١٣(املوفـ

  * االختصاصات- )٢٠١٠مايو /أيار
  )فرنسا( أرو ربقيادة السفري جريا    

  
  املسائل اإلقليمية  - ألف  

  
 يتمثـل يف    ٢٠١٠أبريـل   /اهلدف احملوري لبعثة جملـس األمـن إىل أفريقيـا يف نيـسان              

ــة     ــشكيل بعث ــة وت ــشة والي ــم املتحــدة  مناق ــة األم ــة   منظم ــو الدميقراطي ــة الكونغ  إىل مجهوري
وهلـذه الغايــة فلــسوف  . د األمـم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة  ومـستقبل وجــو 

  :من أجلالفرصة تغتنم هذه 
الــسلم واألمــن التــذكري باملــسؤولية األوَّليــة الــيت يــضطلع هبــا جملــس األمــن عــن حفــظ     - ١

وحــدهتا اإلقليميــة  بات الكــربى وري وااللتــزام بــسيادة مجيــع الــدول يف منطقــة الــبح     الــدوليني
  .قالهلا السياسيواست
اإلعراب عن الدعم القوي من جانب جملس األمن لتحسني العالقات فيمـا بـني بلـدان             - ٢

املـسائل  ب  فيمـا يتعلـق    خاصـة املنطقة وتشجيعها على مواصـلة تعزيـز تعاوهنـا يف مجيـع امليـادين و              
 ل األجــل يف منطقــة الــبحرياتيــالــسياسية واالقتــصادية واألمنيــة مــن أجــل ضــمان اســتقرار طو

  .الكربى
 الدعم من أجل تعزيـز الـديناميات اإلقليميـة مبـا يف ذلـك             مي  دتقالتأكيد من جديد على       - ٣
تنفيـذ  مـع    املـصلحة املـشتركة      الـيت حتقـق   يتم حسب املالئم من تطـوير املـشاريع االقتـصادية            ما

ــة لال     ــشروعة ووضــع هناي ــسري التجــارة امل ــورد   جتــاراخلطــوات املالئمــة لتي ــشروع يف امل  غــري امل
  . كوسيلة لتعزيز السالم واألمن.الطبيعية

فاء االسـتقرار علـى     ضـ مة يف إ  التأكيد من جديد على أن تواصل مجيع األطراف املساهَ          - ٤
اجلــزء الــشرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وتــشجيع الــسلطات الروانديــة والكونغوليــة  

ية بشأن القوات الدميقراطيـة     على العمل معا واالتفاق على جمموعة واضحة من األهداف النهائ         
قـرارات جملـس    للتحرير رواندا يف إطار هنج متعدد األبعاد والتأكيد على أمهيـة التنفيـذ الكامـل                

  .كوسيلة الستقرار الوضع) ٢٠٠٩ (١٨٩٦األمن ذات الصلة مبا فيها القرار 

 
  

  .S/2010/187االختصاصات يف الوثيقة سبق تعميم   *  
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 ،التأكيــد علــى دعــم جملــس األمــن لإلجــراءات املتخــذة ضــد جــيش الــرب للمقاومــة      - ٥
ة حكومات املنطقة إىل وضع استراتيجية إقليميـة للتـصدي لالنتـهاكات واإلسـاءات الـيت                ودعو

 أخـذا بعـني االعتبـار اآلليـات اإلقليميـة           ،ترتكب ضد املدنيني من جانب جيش الرب للمقاومة       
 ومناقــشة دور بعثــات املتــضررين فــضال عــن احلاجــة إىل محايــة فعالــة للــسكان ،القائمـة بالفعــل 
  .فظ السالم يف املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومةاألمم املتحدة حل

  
  )عناصر حمدَّدة(مجهورية الكونغو الدميقراطية   - باء  

 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       اليت تضطلع هبا حكومـة    التعرف على املسؤولية األوَّلية       - ٦
محايـة املـدنيني وتطـوير     والتنميـة يف البلـد و     االنتعـاش يف توطيد دعائم السلم واالستقرار وتعزيز       

ــن جانــب اجمللــس يف         ــدعم املتواصــل م ــستدامة لقطــاع األمــن واإلعــراب عــن ال مؤســسات م
  .الشأن هذا
 مجهوريـة   يفالتأكيد من جديد على التزام جملس األمن إزاء بعثة منظمة األمم املتحـدة                - ٧

م الدقيقـة الـيت حيتـاج       وخاصة املها  مستقبالالكونغو الدميقراطية ومناقشة تصور البعثة املذكورة       
 حجـم البعثـة ودون أن يـؤدي ذلـك إىل عـودة حلالـة       ص تقلـي الـتفكري يف األمر إىل إجنازهـا قبـل       

ــة يف    ســتقرار أخــذاااللا  بعــني االعتبــار مناقــشات بعثــة التقيــيم الــتقين مــع الــسلطات الكونغولي
  .٢٠١٠مارس /آذار
 ،لـس بـشأن محايـة املـدنني       برحـت تـساور اجمل      مـا  اليتالتأكيد من جديد على الشواغل        - ٨

 حالــة املــدنيني املــشردين داخليــا معاجلــةو) ٢٠٠٩ (١٩٠٦ومناقــشة تنفيــذ قــرار جملــس األمــن 
 التـصدي للعنـف اجلنـسي       ضرورةوالدعوة الحترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل و       

ق العامل التـابع جمللـس      الفرياليت توصل إليها    نتائج  البعني االعتبار   ا  ولقضايا محاية األطفال آخذ   
 ظـاهرة اإلفـالت مـن       حماربـة اإلشـارة إىل أمهيـة      مـع    ،املعين باألطفال والرتاعـات املـسلحة     األمن  

 والتأكيـد مـن جديـد علـى         ،العقاب بُسبل شىت من بينها دعـم قـدرة الـُنظم القـضائية والتأديبيـة              
اجلماعـات  مـن جانـب     تهديد  الالتسليم بالطابع املترابط للحماية الفعالة للمدنيني وتقليل وإهناء         

  . شامل ومستدام لقطاع األمنإجراء إصالحاملسلحة و
 مـن   مناقـشة خططهـا   نغوليـة علـى     واستعراض التقدم احملـرز والعمـل مـع الـسلطات الك            - ٩

إصــالح شــامل ومــستدام لقطــاع األمــن وخاصــة تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة إلصــالح   إجــراء أجــل 
رطة وخطة العمل الوطنية إلصـالح نظـام العدالـة           فضال عن خطط العمل إلصالح الش      ،اجليش

  . ودور األمم املتحدة واجملتمع الدويل األوسع نطاقا يف دعم تنفيذها
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بـني القـوات املـسلحة      أماين ليـو والتعـاون      احلصول على تقارير مستكملة بشأن عملية         - ١٠
 ،ماعـات املـسلحة   يف مواجهـة اجل   منظمـة األمـم املتحـدة       جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة وبعثـة        

العمليــات العــسكرية طبقــا للقــانون اإلنــساين  مجيــع ضــرورة تنفيــذ  علــى دجديــوالتأكيــد مــن 
منظمــة األمــم الــدويل وحقــوق اإلنــسان وقــانون الالجــئني علــى النحــو الــوارد يف واليــة بعثــة    

  .املتحدة
انون تعزيـز املؤسـسات الدميقراطيـة وسـيادة القـ         لالتأكيد مـن جديـد علـى دعـم اجمللـس              - ١١
ــة الك  و ــيد يف مجهوري ــك   واحلكــم الرش ــة مبــا يف ذل ــو الدميقراطي ــانغ ــن خــالل     م ــتم م  إجــراءي

  .االنتخابات
 مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة      يفاستخالص رؤى من واقع بعثة منظمة األمم املتحدة           - ١٢

  .مبا يفيد تنوير أعضاء اجمللس بشأن عمليات حفظ السالم يف احلاضر واملستقبل
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  لثايناملرفق ا
 االجتمـاع مـع ممثلـي اجملتمـع         :بعثة جملس األمن إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية          

  ٢٠١٠مايو / أيار١٥، كينشاسا ، املدين
  

  جلنة املتابعة للندوة الوطنية املعنية باجملتمع املدين    
  فرديناند مافولو، نائب رئيس املكتب

  )املعين حبماية حقوق اإلنسانالفريق املواضيعي  ( ماويال، عضو املكتبهمي أندري
  )الفريق املواضيعي املعين بإصالح قطاع األمن(مي سندوكو جو، عضو املكتب 

  
  منظمات حقوق اإلنسان    

  صوت له  الفلوريبري شيبيا، رئيس، صوت من
  جورج كابيانغا، نائب الرئيس، الرابطة اإلفريقية للدفاع عن حقوق اإلنسان

  غوليةونكال املرأة ملنظمةالدائم الكادر رئيس الربتني ليكوكي، 
  اجلماعات الدينية    

  شدي، إمام اجلماعة اإلسالميةامام موسى راإل
  ، كنيسة املسيح يف الكونغو للرئيسنائب األولالنيور ناتاليس سونغو فانغو، ساملن
   البيه دونسيان، نائب األمني العام، املؤمتر األسقفي الوطين بالكونغوبألا

  يةقاطعة الشرقامل    
   للعاملني بالصناعات االستخراجيةسامبيا أرونا، رئيس رابطة دونغو

   تنسيق مكتب اجملتمع املدين،، األمني التنفيذيديوجراسياسفاليه 
  الكونغوصورة مؤسسة  ،نيه سليكي، نائب الرئيسير

  
  االستوائيةاملقاطعة     

   للتكنولوجيا)سوسيتيك (مؤسسةو جوزيف، رئيس نفيإ
   للتكنولوجيا)سوسيتيك(لرئيس، ونزا، نائب اغمون
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  غوما    
  الشماليةنينو، منسق اجملتمع املدين يف كيفو وجاسون ل

   اجملتمع املدين يف كيفو الشمالية،رئيسالواسي، نائب غوكو نبما مس
   من أجل التنميةئيةرابطات النساال جممع ،نسقاملإدوس نزيافاكي، 

  
  بوكافو    

  كافوو، اجملتمع املدين يف ببانديكي بيسموا أدولفي، مركز التنسيق
  سة املسيح بالكونغويلحوكمة، كنلناندجيابا كاراكوبوا بينفينو، مركز تنسيق 

   للرباجمياتألفاجمموعة ياندا بيلولو ستيال، مركز التنسيق، مبادرات 
  


