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

    
       مقدمة  -   ً أوالً   

ــالقرار     -   ١ ــار  ٢٨        املــؤرخ   )     ٢٠١٠   (    ١٩٢٥                                         هــذا التقريــر مقــدم عمــال ب   ،     ٢٠١٠        مــايو /        أي
ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة           ــن مبوجبــه واليــة بعث ــذي مــدد جملــس األم           الكونغــو                                                                                             ال

       بعثـة          يوليه،   /      متوز  ١                ، اعتبارا من                                  ؛ وقرر أن يصبح اسم البعثة      ه    يوني /      حزيران   ٣٠                الدميقراطية حىت   
                          ومـدد واليـة بعثـة        ؛                                                                                 منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              

   /        حزيـران     ٣٠                                                                                       منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة حـىت                 
    ١١                           أن أقدم تقريرا، حبلـول         ،    ٢٠                        اجمللس أيضا، يف الفقرة       ُ          طُلب مين     ،         يف القرار  و  .     ٢٠١١       يونيه  

                                                                              التقدم احملرز يف أرض الواقع، وال سيما فيمـا يتعلـق بـالتقييم، الـذي                            أكتوبر، عن    /           تشرين األول 
       نـصوص              األهـداف امل                                التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                بـشأن                               مع السلطات الكونغوليـة،                    جرى باالشتراك   

                                                                     ويغطي التقرير التطورات احلاصـلة منـذ صـدور تقريـري املـؤرخ               .              من القرار   ٦   ة               عليها يف الفقر  
    ).S/2010/164   (    ٢٠١٠      مارس /      آذار  ٣٠
  

                   التطورات الرئيسية  -      ثانيا   
ــوم     -   ٢ ــة ي ــة الكونغــو الدميقراطي ــران  ٣٠                                                 احتفلــت مجهوري ــسنوية   /          حزي ــذكرى ال ــه بال                              يوني

                                                           ت احلكومية يف كينشاسا عدد مـن رؤسـاء الـدول، مبـن                          وحضر االحتفاال   .               اخلمسني الستقالهلا 
ــا، فــضال عــن ملــك بلجيكــا       ــوب أفريقي ــدا وجن ــدا وأوغن ــيهم رؤســاء روان ــد  و  .                                                                                     ف       ُ   حــضرُت     ق

             يف رسـالته   ،                        وأعلـن الـرئيس كـابيال     .                                                              االحتفاالت بناء على دعـوة مـن الـرئيس جوزيـف كـابيال            
            جلمهوريــة  “              طالقــة جديــدة  ان ”                                            أن الــذكرى الــسنوية اخلمــسني هــي مبثابــة          ألمــة،             املوجهــة إىل ا

         يف ذلـك                                                                         ويف الوقت الذي استشهد فيه الرئيس بالتقدم الكـبري احملـرز، مبـا              .                    الكونغو الدميقراطية 
                                                                                                                    ما يتعلق باسـتعادة الـسلم يف البلـد ومـع جريانـه، أقـر أيـضا بأوجـه القـصور يف جمـاالت التنميـة                          
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ــسان، وأشــار إىل أن     ــدم االجتمــاعي وحقــوق اإلن ــتعني عليــ                                                         والتق ــد ي ــد مــن                       البل                         ه جتــاوز العدي
   .                        العقبات اليت ال تزال قائمة

ــالتقرير   ا         مــستقر                         البلــد يف معظــم أحنائــه        وكــان   -   ٣         غــري أن   .                                                  نــسبيا أثنــاء الفتــرة املــشمولة ب
                                                                                                      أعمــال العنــف الــيت تــشنها اجلماعــات املــسلحة والعمليــات العــسكرية الــيت تقــوم هبــا القــوات    

ــة ضــد هــذه اجلم   ــة الكونغــو الدميقراطي                                     اعــات، ال ســيما يف مقــاطعيت كيفــو                                                            املــسلحة جلمهوري
                             وتواصــلت أيــضا االنتــهاكات   .                          الــشرقية، ظلــت مــستمرة        قاطعــة   امل                              الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة و

                                                                                          اخلطـرية حلقــوق اإلنــسان مــن جانــب اجلماعـات املــسلحة وعناصــر األمــن الــوطين، واســتمرت   
      طعــة                                        وهــاجم متمــردو إينييلــي عاصــمة مقا   .                                                 التحالفــات أو تــشكلت بــني اجلماعــات املــسلحة  

ــشرين األول       ــذ ت ــشردين من ــن امل ــدد كــبري م ــور، وظــل ع ــوبر  /                                                                    إكوات ــة     ٢٠٠٩         أكت              يف مجهوري
                                      يقيـــا الوســـطى اجملـــاورين حمجمـــني                             الكونغـــو ومجهوريـــة أفر ْ ْي                         َ          الكونغـــو الدميقراطيـــة ويف بلـــَد

    .       العودة   عن
                                                                                       وأدى إعــالن اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة عــن اجلــدول الــزمين لالنتخابــات إىل تكثيــف   -   ٤

                                                                                                    وزيادة التوقعات فيما يتعلق باالنتخابات، علـى الـرغم مـن أنـه ال تـزال هنـاك حتـديات                           اجلهود  
                نقطـة اإلجنـاز                                                       يوليه، بلغـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           /      متوز  ١    ويف    .                      لوجستية ومالية كبرية  

               بليـون دوالر      ١٢,٣                        حيث ألغت بفعالية حـوايل    ،                                 البلدان الفقرية املثقلة بالديون                    يف إطار مبادرة    
    .             ديون اخلارجية     من ال

  
                             كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية    

           الـشمالية                                                                                  واصلت القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف مقـاطعيت كيفـو                 -   ٥
ــة  ــدا                    وكيفــو اجلنوبي ــة لتحريــر روان                           وقــد تلقــت بعــض هــذه    .                                                         عملياهتــا ضــد القــوات الدميقراطي

ــق ا      ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم ــن بعث ــدعم م ــات ال ــو                                                                         العملي ــة الكونغ                                  الســتقرار يف مجهوري
            الـيت حتـدد         سياسة     الـ                                                                                 الدميقراطية وفقا للتوجيه املشترك للعمليـات فيمـا خيـص عمليـة أمـاين ليـو و          

             ويف اجتمـاع     .  )  ١٣      و     ١٢    ان        الفقرتـ    ،  S/2009/623      انظر   (                            الدعم اليت تتبعها البعثة                 شروط تقدمي   
        لقـوات   ا        أركـان         هيئـة          رئـيس          قـرر    ،   ه      يوليـ  /      حزيران    ٢٨       إىل     ٢٦                                 عقد يف كيسانغاين يف الفترة من       

ــق         ــم املتحــدة لتحقي ــة منظمــة األم ــوات بعث ــد ق ــة وقائ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري                                                                                                         امل
ــد        ــصت إىل حــد أبع ــسكرية قل ــات الع ــة أن العملي ــو الدميقراطي ــة الكونغ                                                                                                   االســتقرار يف مجهوري

                  ى أيـضا متديـد          وجـر   .       مـارس  /                                                                      القدرة التشغيلية للقوات الدميقراطية لتحرير رواندا منذ هناية آذار        
    .                                                           عملية أماين ليو هبدف زيادة التركيز على العمليات احملددة األهداف

                                                                                    وظــل الــضغط العــسكري يــسهم يف حــاالت الفــرار مــن صــفوف القــوات الدميقراطيــة    -   ٦
ــوطن       ــة نــزع الــسالح والتــسريح واإلعــادة إىل ال ــة يف عملي ــدا واملــشاركة الطوعي ــر روان                                                                                                     لتحري
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                                                                   اج اليت تضطلع هبا بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار                                   وإعادة التوطني وإعادة اإلدم   
ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــاير  /                                                       ومنــذ بــدأت العمليــات العــسكرية يف كــانون الثــاين    .                                   يف مجهوري         ين

                                                                              من عناصر القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا إىل روانـدا، مبـا يف ذلـك             ٥     ٢٣٨         ، أعيد       ٢٠٠٩
ــّسرت مفوضــية    .                مــن املعــالني ٢   ٢  ٩٧                              مــن املقــاتلني الــسابقني و   ٢     ٢٦٦ ّ                    إضــافة إىل ذلــك، ي                

   .                           املدنيني الروانديني إىل وطنهم    من  ٢٢     ٢٣٠                                 األمم املتحدة لشؤون الالجئني عودة حنو 
                                                                               ومع ذلك، ظلت القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة تواجـه صـعوبات يف          -   ٧

                               انــدا احــتالل عــدة منــاطق يف                                                                     احلفــاظ علــى مواقعهــا، وأعــادت القــوات الدميقراطيــة لتحريــر رو 
                                      ووردت أيـضا تقـارير عـن حـاالت           .                                                            أقاليم ماسيسي وروتشورو وواليكـايل وشـابوندا وموينغـا        

                                    وباإلضافة إىل ذلك، تدهورت احلالـة        .                                                         جتنيد جديدة من قبل القوات الدميقراطية لتحرير رواندا       
                  دت اهلجمـات الـيت                                                                        األمنية يف مناطق عدة من مقاطعيت كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية حيـث زا     

                                                                                                           تشنها القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا علـى املـدنيني، واسـتهدفت حتالفـات غـري وثيقـة بـني                     
ــدا وعناصــر مجاعــ     ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــاي  ة                                                          الق ــن اجلماعــات   -         امل ــا م ــاي وغريه                                  م

                    جلمهوريــة الكونغــو                                              وارتكبــت عناصــر أيــضا مــن قــوات األمــن    .                               املــسلحة الكونغوليــة املــدنيني
   .                      انتهاكات حلقوق اإلنسان          الدميقراطية

                                                               على النحو الذي أكدتـه النتـائج الـيت توصـلت إليهـا               ،                            ومن أخطر احلوادث اليت وقعت      -   ٨
                                                                                                      إحــدى أفرقــة التحقيــق يف جمــال حقــوق اإلنــسان التابعــة لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق   

   /         أيلــول  ٢٤               تقــارير يــوم                                                                      االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، الــيت صــدرت يف أحــد ال
               قريـة علـى     ١٣  يف        نـتظم                              أشـخاص لالغتـصاب بـشكل م      ٣٠٣                                 تعـرض مـا ال يقـل عـن            ،     سبتمرب

        أغـسطس   /  آب  ٢           يوليـه و   /        متـوز    ٣٠         بـني           مـا             يف الفتـرة                                     كيبـوا يف إقلـيم واليكـايل         -             حمور مبـويف    
ــدا وعناصــر     ــة لتحريــر روان ــ        مــاي -       املــاي        مجاعــة                                                                علــى يــد القــوات الدميقراطي   .     شيكا             التابعــة ل

       مــن    ١١٦              ُ           حمــال جتاريــا، واخُتطــف   ٤٢          مــرتال و    ٩٢٣                                     رض أيــضا للنــهب مــا ال يقــل عــن       وتعــ
                                    إىل البعثــة تقــارير جزئيــة عــن         ومل تــرد  .                                                        املــدنيني وأخــضعوا للعمــل القــسري مــن قبــل املهــامجني

                                                                  علــى بــدئها، ومل تفلــح الــدوريات وآليــات احلمايــة التابعــة             عــدة أيــام             بعــد مــرور    إال          اهلجمــات 
                                                                               يف الوقـوف علـى خطـورة الوضــع، ممـا أثـار انتقـادات واسـعة النطـاق ملــا                         يف هـذه احلالـة            للبعثـة  

ــدنيني     ــة امل ــة يف محاي ــشل البعث ــه ف ــصور أن ــسلحة       .                                                   يت ــوات امل ــت وحــدات الق ــد ُنقل ــت ق          ُ                                         وكان
   .                           املنطقة حنو شهرين قبل اهلجوم          املتمركزة يف                           جلمهورية الكونغو الدميقراطية 

ــني    -   ٩ ــرة ب ــول ٢          أغــسطس و  /    آب  ٢٨                  ويف الفت ــول           ســبتمرب /         أيل ــسيد أت ــاد ال                                    ، قمــت بإيف
ــة       ــة الكونغــو الدميقراطي ــسالم، إىل مجهوري ــات حفــظ ال ــام لعملي                                                                                                  كهــاري، مــساعد األمــني الع

                                                                                                        إىل جانب القيادة العليا للبعثة، بتقييم التحديات اليت تواجهها البعثة فيمـا يتعلـق حبمايـة                  ،      للقيام
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         للحـد      ٢٠٠٩         ينـاير    /            نون الثـاين                                                                       املدنيني على الرغم من التدابري املبتكرة اليت اسـتحدثت منـذ كـا            
            ها الـسيد                     ويف إحاطـة قـدم      .                                                                       من خطر وقوع مثل هذه احلوادث وحتـسني فعاليـة اسـتجابة البعثـة             

               تعزيــز محايــة       هبــدف                         عــدد مــن التوصــيات  ُ    قُــدم         ســبتمرب،  /       أيلــول  ٨               جملــس األمــن يف           كــاري إىل 
                   اق منظومـة األمـم                                                                                      املدنيني إىل جانب اجلهود اجلارية لتنفيذ اسـتراتيجية محايـة املـدنيني علـى نطـ              

ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــؤرخ    (                                             املتحــدة يف مجهوري ــري امل ــسمرب  /              كــانون األول ٤                          انظــر تقري         دي
٢٠٠٩    )   S/2009/623((   وأعلنــت حكومــة   .   ٣٥    و   ٣٤                                         ، وهــي التوصــيات الــواردة يف الفقــرتني                 

  ر                  توقـع أن تـزو     ي                                                                                              مجهورية الكونغو الدميقراطيـة أيـضا إنـشاء جلنـة مكلفـة بتقـدمي اجلنـاة للعدالـة،                   
                                                        وتقــوم البعثــة ومنظومــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  .        أكتــوبر /                               واليكــايل يف مطلــع تــشرين األول

   .                                              الكونغو الدميقراطية بتقدمي الدعم الالزم إىل اللجنة
ــة   /          أيلـــول ١   ويف   -    ١٠ ــة يف عمليـ ــبتمرب، شـــرعت البعثـ                    الـــيت هتـــدف إىل  ،      Shop      Window                                        سـ

                                    ن احمللــيني، وتعزيــز االتــصاالت مــع                                                          الــضغط علــى اجلماعــات املــسلحة، وحتــسني محايــة الــسكا 
                                                                                                الــسكان احمللــيني، ومنــع اجلماعــات املــسلحة مــن القيــام بعملياهتــا ودعــم احلكومــة يف جهودهــا 

                الفتـــرة مـــن   يف                                                يف املنـــاطق الـــيت وقعـــت فيهـــا هجمـــات                                        املبذولـــة لـــضبط مـــرتكيب اهلجمـــات 
                 ينغـا وكيبـوا                                    مـن قـوات البعثـة إىل ب           ٧٥٠                وأعيد نشر حنو      .      أغسطس /  آب  ٢           يوليه إىل    /   متوز   ٣٠

ــيت         ــشطة ال ــسكرية، إضــافة إىل األن ــات الع ــرض إدارة العملي ــشمالية بغ ــو ال                                                                                                     وواليكــايل يف كيف
  .            يف املنطقـــة                     التابعـــة للبعثـــة                                                                              تـــضطلع هبـــا قواعـــد العمليـــات املؤقتـــة وقواعـــد عمليـــات الـــسرايا 

   ة     مجاعــ               مــن عناصــر   ٢٧                                ســبتمرب، وأســفرت عــن استــسالم  /       أيلــول   ١٨                   أجنــزت العمليــة يف       وقــد
                    قــوات الدميقراطيــة                          مــاي وأحــد عناصــر ال-                                             مــاي، واعتقــال ثالثــة مــن عناصــر املــاي    -       املــاي

                     مـا يلـي يف منطقـة      “                   اللفيتنانت كولونيل ”               أكتوبر، اعتقل   /              تشرين األول   ٥       ويف    .              لتحرير رواندا 
                                                                                                        واليكايل، عقب عملية مـشتركة بـني القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والبعثـة                   

                       ويقـال إن مـا يلـي،      .                                                ع احملقـق العـسكري حملكمـة العمليـات العـسكرية                                 أجريت بتنـسيق وثيـق مـ      
                                                                  ماي التابعة لشيكا، قد نسق سلسلة اهلجمات الـيت وقعـت يف             -            مجاعة املاي     “            رئيس أركان  ”

ــرة مــن    ــيم واليكــايل يف الفت ــه إىل  /       متــوز  ٣٠                                    إقل                                   أغــسطس، إىل جانــب عناصــر مــن    /    آب ٢           يولي
   .      سرافيم  “          الكولونيل ”                                       القوات الدميقراطية لتحرير رواندا بقيادة 

                                                                                               ووردت تقارير أيـضا عـن عـدد مـن اهلجمـات األخـرى يف إقلـيم واليكـايل ويف كيفـو                        -    ١١
                                                                                                الشمالية، حيث أثارت الرواسب املعدنية الغنية واالجتار غري املشروع تنافسا شديدا يف املنطقـة              

            اطيـة غـري                                                                                           فيما بني اجلماعـات املـسلحة ووحـدات القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقر               
   ة      ومجاعـ                                                                          يوليه، هاجم عناصـر مـن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا                /      متوز   ٢٤    ويف    .        املنضبطة

                                                                                                        مـاي مهـبط كيالمبـو للطـائرات، فـاحتجزوا الرهـائن وقـاموا بقتـل أو جـرح كـل مـن                        -      املاي  
                    أغـــسطس يف أعقـــاب  /    آب ١                            وأفـــرج عـــن الرهـــائن يف   .                                        عناصـــر القـــوات املـــسلحة واملـــدنيني
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                                                                                حة اليت قامت هبا السلطات احمللية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بـدعم مـن                             املفاوضات الناج 
                                                                                       خلــصت النتــائج األوليــة لتحقيــق البعثــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان إىل أن جمموعــة مــن  و  .         البعثــة

  يف             شيكا هامجــت              التابعــة لــ        مــاي -         املــاي        ومجاعــة                                                عناصــر القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا 
                         امـرأة وفتـاة ضـحية      ٤٠                                  قرية مويب، حيث وقع ما ال يقـل عـن          أغسطس /    آب  ١٧      و     ١٦      يومي  

                             نقــل البــضائع املنهوبــة،                وأرغمــوا علــى                    مــدنيا لالختطــاف   ٥٠               وتعــرض أيــضا   .                للعنــف اجلنــسي
ــهم يف   ــتالف بــني عناصــر    /         أيلــول ١   ويف   .        أغــسطس /    آب  ٢٥                        ولكــن أفــرج عن ــام ائ                                       ســبتمرب، ق

                                   اهلجوم جمددا علـى مهـبط كيالمبـو               ماي ب  -         املاي         ومجاعات                                    القوات الدميقراطية لتحرير رواندا     
                           وبـدأت البعثـة حتقيقـا        .        سـبتمرب  /        أيلول   ٢٣                                                   للطائرات، وباختطاف طيارين اثنني أفرج عنهما يف        

                                                                                               فوريا يف تقارير أفادت بقيام وحدة كوماندو خاصة تابعة للقوات املسلحة جلمهورية الكونغـو              
           كيبـوا   -                لى حمور بينغا            سبتمرب ع  /        أيلول   ١٩                     بنهب عدة قرى يوم             رجال      ٤٥٠     تضم              الدميقراطية  

    .                  قتل عدد من املدنيني   و أ                              واغتصاب العديد من النساء وجرح 
                                      أغـسطس، قتـل ثالثـة مـن حفظـة           /     آب   ١٨                                                    ويف هجوم خطـري للغايـة علـى البعثـة، يـوم               -    ١٢

                                                                                                     السالم التابعني لألمم املتحدة علـى يـد مهـامجني جمهـولني يف غـارة ليليـة علـى قاعـدة لعمليـات                 
                                              واختذت البعثة تدابري إضافية حلماية القـوات         .                               ة يف كريومبا، بكيفو الشمالية        لبعث          التابعة ل        سرايا    ال

       ُ                            أغسطس، ُنقل مخسة من املشتبه هبـم        /     آب   ٢٧    ويف    .                                     وبدأت حتقيقا كامال يف مالبسات اهلجوم     
                                            سـلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف                             نتيجة للتحقيق الذي أجرته                        ممن ألقي القبض عليهم     
    .          دة البعثة                  اهلجوم إىل غوما مبساع

                                                                   بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة                                        ويف كيفو اجلنوبية، قامت       -    ١٣
                                      أو أفرقـة للتحقيـق يف جمـال حقـوق        /     رك و  ت                                   بإيفاد بعثات لفريق احلماية املـش                          الكونغو الدميقراطية   

       اعـات   مج           علـى يـد                                        ُ                                              اإلنسان للنظر يف العديد من اهلجمـات الـيت أُبلـغ عـن وقوعهـا ضـد مـدنيني                 
                   أغـسطس، استـشهد     /     آب   ٣١    ويف    .                                                            مسلحة وعناصر األمن الوطين يف إقليمي شـابوندا وموينغـا         

ــة                      باألمانــة العامــة                                     مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية   ــة اإلقليمي                                                   باملعلومــات الــيت اســتقتها اللجن
                    حالــة اغتــصاب يف    ٢١٤                                                                        ملناهــضة العنــف اجلنــسي مــن املراكــز الــصحية، فأفــاد بوقــوع حــوايل 

                       ويف كيفـو اجلنوبيـة      .      أغسطس /      وآب  ه    يولي /                                 يف إقليم موينغا يف شهري متوز        ٧٤     ا و              إقليم شابوند 
          باغتـصاب                                                                                             ، قام املدعي العام العسكري، بدعم من البعثـة، بفـتح حتقيـق يف تقـارير أفـادت                       أيضا
                                                                       أغــسطس علــى يــد عناصــر مــن القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو   /    آب  ١٧               نــساء يــوم   ١٠

   .        ليم فيزي                     طية يف كاتالوكولو، بإق       الدميقرا
       وظـــل   .     ٢٠٠٩        مـــارس  /      آذار  ٢٣                                                             وإزاء هـــذه اخللفيـــة، كـــاد يتعطـــل تنفيـــذ اتفاقـــات    -    ١٤

                                                                                                   املوقعون، وال سيما املؤمتر الوطين للدفاع عـن الـشعب، يعربـون عـن قلقهـم إزاء عـدم انـدماج               
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                                                     علـى خمتلـف املـستويات، علـى الـرغم مـن أن                         يف البلـد                                           ممثليهم املدنيني يف مؤسـسات احلوكمـة        
                                                                                           ملمثلني الـسياسيني للمـؤمتر الـوطين جـرى اسـتيعاهبم يف مناصـب بـاإلدارة احملليـة يف                                العديد من ا  

                                                                                  وأعرب املوقعون أيضا عن قلقهم بشأن التأخري يف تنفيذ قرارات اللجنة املعنيـة               .               كيفو الشمالية 
   .    ٢٠٠٩      يناير  /                                                بالرتب العسكرية، اليت اختتمت أعماهلا يف كانون الثاين

                                                           ة احلكومــة علــى مواصــلة توســيع نطــاق إدمــاج اجلماعــات                               وأكــد وزيــر الــدفاع موافقــ  -    ١٥
                         وقد مت جتهيـز اجملموعـة        .                                                                    املسلحة الكونغولية يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية       

                                         ، غـري أن نقـص األمـوال حـال دون            )        أدناه   ٥٣              انظر الفقرة    (                                  األوىل يف كيتوكو بكيفو الشمالية      
                   مهوريــة الكونغــو  جل                                 ، ظــل إجنــاز القــوات املــسلحة                  إضــافة إىل ذلــك  .                               إحــراز املزيــد مــن التقــدم 

                                                                                    لتــسجيل بيانــات االســتدالل البيولــوجي للعناصــر الــيت أدجمــت يف اآلونــة األخــرية                 الدميقراطيــة 
                                 تقـدمي املـساعدة يف جمـال إصـالح       ل                                                                   معلقا، وهو برنامج حيظـى بـدعم مـن بعثـة االحتـاد األورويب               

                                               هـو شـرط حلـصول اجلنـود علـى مـدفوعات                                                              القطاع األمين يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، و       
                   الفـونتني، زعــيم   “        اجلنــرال ”                          االلتزامــات الـيت قطعهـا                   فيمـا يتعلـق ب                    واسـتمر الغمــوض    .          رواتبـهم 

                                                                                               مـاي التابعـة الئـتالف املقاومـة الوطنيـة الكونغوليـة، السـتكمال دمـج مقاتليـه يف                   -            مجاعة املـاي  
ــرال ”           حــني ظــل   ــه  “        اجلن ــة      مــاي   -        املــاي                        يقــاوم إدمــاج مجاعــة                     بوينغــو كــاريري              جانفيي            التابع

            الوطنيـة                 قائـد القـوات    ،  و                غري أن غاد نغـاب   .                                              تحالف الشعب من أجل كونغو حرة وذات سيادة       ل
   .     يونيه /      حزيران   ٢٩                                            لتحرير الكونغو، ألقي القبض عليه يف أوغندا، يف 

                                                                          ســبتمرب، دعــا الــرئيس كــابيال إىل دمــج اجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة   /         أيلــول ٩   ويف   -    ١٦
                      كيفـو الـشمالية              مقاطعـات                                                      ن حظرا على استخراج املعادن وجتهيزها وتسويقها يف                       املتبقية، وأعل 

   .                                                                 وكيفو اجلنوبية ومانييما يف حماولة للحد من أنشطة التعدين غري القانونية
  

               عملية رويرتوري    
ــران  ٢٥  يف   -    ١٧ ــوى     /           حزيـ ــالف القـ ــشأن حتـ ــدا بـ ــاوف يف أوغنـ ــد املخـ ــه، عقـــب تزايـ                                                                             يونيـ

                                                                         حرير أوغندا، وهي مجاعـة أوغنديـة مـسلحة يوجـد مقرهـا أساسـا                              اجليش الوطين لت   /          الدميقراطية
         مهوريــة  جل                                     املــشاورات بـني الــسلطات العــسكرية            يف أعقــاب                                       يف إقلـيم بــيين، بكيفــو الـشمالية، و  

                                                                     ، شنت القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عمليـات                      وأوغندا                    الكونغو الدميقراطية 
                     وأسـفرت العمليـات      .                              ري ضـد اجلماعـة املـذكورة                رويـرتو         عمليـة                ، عرفت باسم               أحادية اجلانب 

                                                    مـدين يف إقلـيم بـيين، وقـد عـاد الـبعض                 ١٠٠     ٠٠٠                                            العسكرية عن التشرد املؤقت ملا يـصل إىل         
                                                                          وأشارت التقارير أيضا إىل زيادة يف انتهاكات حقوق اإلنسان مـن قبـل               .                    منهم منذ ذلك احلني   

          اسـتخدام                           يف املنطقة، مبـا يف ذلـك                                                       بعض عناصر القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية  
   .                           االبتزاز، واالعتقاالت التعسفية                              نقل مواد لصاحل القوات املسلحة، و  يف              العمل القسري 
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         املرحلـة                                  جمهورية الكونغو الدميقراطيـة       لـ                              سبتمرب، بدأت القوات املسلحة      /        أيلول  ٣    ويف    -    ١٨
                               بأهنا استعادت سـيطرهتا علـى                                     سبتمرب، أفادت القوات املسلحة      /     أيلول  ٩    ويف    .                     الثانية من العملية  

       بـيين   يف                        يف مقر الكتيبـة وسـرية                                    وينحصر وجود البعثة يف املنطقة        .                         منطقيت ماكيميب وتشوتشوبو  
   .                    وموقع عسكري يف ارينغيت

  
        الشرقية      قاطعة   امل

        عمليـة                                                                  ، واصلت القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                الشرقية       قاطعة    امل   يف    -    ١٩
           لقـوات              منفـصلة                                                    الرب للمقاومة، جنبا إىل جنب مع عمليات عسكرية                                روديا الثانية ضد جيش     

  .                                                                                                 الدفاع الشعبية األوغندية اليت امتدت إىل داخل مجهورية أفريقيـا الوسـطى وجنـوب الـسودان               
       تقـدمي                                                                             منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة                          وواصلت بعثة   

                             واملسامهة يف محاية املـدنيني مـن                              جلمهورية الكونغو الدميقراطية                            الدعم لعمليات القوات املسلحة 
                لألمـني العـام                                عقـد املمثلـون اخلاصـون                 يونيـه،    /           حزيـران   ٢    ويف     .                          هجمات جيش الرب للمقاومة   

                                                                                        ورؤساء مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسـطى، وبعثـة األمـم      
                                                                  سطى وتشاد، وبعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو                                           املتحدة يف مجهورية أفريقيا الو    

                                                                                             وبعثة األمم املتحدة يف الـسودان، فـضال عـن ممثـل كـبري للعمليـة املختلطـة لالحتـاد                                 الدميقراطية،
                                                   يف عنتييب ملناقشة التهديد اإلقليمـي الـذي يـشكله              ً  اجتماعاً                                      األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور،      

                                                        واتفـق املـشاركون علـى تعزيـز التعـاون وتبـادل              .                   سيق اجلهـود ضـده                             جيش الرب للمقاومة، وتن   
                                                                       إنــشاء مراكــز اتــصال خاصــة جبــيش الــرب للمقاومــة يف كــل بعثــة                    بطــرق مــن بينــها           املعلومــات 

         املتحـدة                                                                                          خلية تنسيق بـني البعثـات بـشأن جـيش الـرب للمقاومـة يف بعثـة منظمـة األمـم                       إنشاء   و
  .      قراطية                                     لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدمي

                          يف مجهوريـة الكونغـو                           رؤساء هيئة األركـان                          اجتمع يف كيسانغاين      ،     يوليه /      متوز   ٢٧    ويف    -    ٢٠
                                                        مع قائـد قـوة البعثـة، واتفـق اجلميـع علـى إقامـة                                  ومجهورية أفريقيا الوسطى                         الدميقراطية وأوغندا   

   ؛                                                                                            مركز عمليات واستخبارات مشترك لتنسيق العمليات ضد جـيش الـرب للمقاومـة يف دونغـو               
                سرايا وقواعـد      لـ  ا          عمليـات            قواعـد               االحتفـاظ ب                      وواصـلت البعثـة        .                           ي حاليا إنشاء هذا املركز       وجير

  .                                          يليمـا، وبنغـادي يف أويلـي العليـا          نغ                                                           مؤقتـة يف فـاراجي، ودونغـو، ودورو، ونينغـارا، و                 عمليات
                                                                                                 ويف أويلي السفلى، نقلت البعثة املسؤوليات األمنية إىل وحدة من القـوات املـسلحة جلمهوريـة                

  .   يال   غـ                                                                                   لدميقراطية يف اإلقليم تتلقى الدعم اللوجسيت من البعثة، وأغلقت قاعـدهتا يف دين                      الكونغو ا 
    ضون       ويف غــ  .  م                     أخــرى مــن اإلقلــي       أمــاكن                                                         غــري أنــه جيــري تنفيــذ خطــط إلقامــة وجــود للبعثــة يف 

                                                                                       ذلك، استمرت هجمات جيش الرب للمقاومة ضد املـدنيني، مـع تزايـد عـدد اهلجمـات املبلـغ         
   ها    تـ                                                 وأفيد أيضا عـن انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان ارتكب      .                    ية يف أويلي السفلى                        عنها يف املناطق النائ   
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                                                                                                عناصــر مــن القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وال ســيما يف مــنطقيت بانغــادي  
  .                    يليما يف أويلي العليا  نغ و

                                      الـيت تقـوم هبـا القـوات املـسلحة                  احلديـدي                     ت عملية احلجـر         أسفر                     ويف مقاطعة إيتوري،      -    ٢١
       تــوري  ي                                    طــرد جبهــة املقاومــة الوطنيــة يف إ     عــن                                                  وريــة الكونغــو الدميقراطيــة وتــدعمها البعثــة    جلمه

                       وأوكـو يف إقلـيم       ،                                                                                       واجلبهة الشعبية من أجـل العدالـة يف الكونغـو مـن قواعـدمها يف أبـا، وكـويل                  
                                               ســبتمرب شــريف مانــدا، أحــد زعمــاء اجلبهــة   /         أيلــول ١             أوغنــدا يف  يف          واعتقــل  .                 إيرومــو اجلنــويب
         غـري أن      .                                                                     ل العدالة يف الكونغو، ونقل إىل سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية                        الشعبية من أج  

                                                                                                      جوســتني وانــالوكي املعــروف أيــضا باســم كــوبرا ماتاتــا، الــذي كــان قــد تــرك جبهــة املقاومــة  
                                                                                وانـدمج يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، فـر يف مطلـع                إيتوري   يف           الوطنية
   .                                           وإعادة تنظيم جمموعة ميليشيا يف إيتوري اجلنوبية            نه بدأ جتنيد       تردد أ        يونيه، و /      حزيران

  
               مقاطعة إكواتور

                                                           عنـصر مـسلح مـن مجاعـة متمـردة مـن إينييلـي                  ١٠٠                 أبريل، قام حنو     /        نيسان  ٥      و  ٤   يف    -    ٢٢
            النظـام              أعيد إقرار                      وقد استعيد املطار و      .                   مسكن احلاكم واملطار              ومشل اهلجوم                     مبهامجة مبانداكا،   

                                                                                بريــل بعــد عمليــات منــسقة قامــت هبــا القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو  أ /         نيــسان ٦       حبلــول 
                            وقتـل فـرد مـن قـوات           .                                                   منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية                         الدميقراطية وبعثة   

ــة خــالل                                                                                                                 حفــظ الــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة واثنــان مــن املتعاقــدين املــدنيني املــرتبطني بالبعث
      نقـل   ب          وجودهـا                                                                   نظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               م             وعززت بعثة     .      اهلجوم

                                                                                      جنود إىل مقاطعة إكواتور بشكل مؤقـت، مـع تـوفري دعـم حمـدود للقـوات املـسلحة                ١١٠    حنو  
   .                     ية الكونغو الدميقراطية     جلمهور

                ُ                           أبريل، أفيد أن أُدجاين مانغباما، قائـد        /        نيسان  ٥      و  ٤                                ويف أعقاب اهلجوم الذي وقع يف         -    ٢٣
                    وحيتجـز مانغبامـا     .                                   يف مومبينـدزيلي، مجهوريـة الكونغـو            مـايو،  /        أيـار  ٥                       ماعة، قد استـسلم يف       اجل

                يوليــه، ألقــت  /       متــوز ٢   ويف   .         أيــضا                  مجهوريــة الكونغــو  يف                                     رهــن اإلقامــة اجلربيــة يف أويــو،         حاليــا
                                                                                                 القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية القبض يف بومونغو على إبراهيم مانغباما، والـد             

                         يوليـه، قامـت بعثـة       /        متـوز   ٣    ويف    .                                                              اين، الذي تشري التقارير إىل أنه الزعيم الروحي لإلينييلـي          ُ  أُدج
               إىل كينـشاسا،                                                                                         منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بنقلـه             

         علـــى  ،                       يف أعقـــاب التحقيقـــات   ،                ألقـــي القـــبض          مـــايو، /         أيـــار  ١٨   ويف   .                          حيـــث ينتظـــر احملاكمـــة
                      يف مبانــداكا يف إطــار     ً   شخــصاً     ١١                                           شتبه فــيهم مــن اإلينييلــي، وحكــم علــى        ن املــ   مــ        عنــصرا    ٣٦

                                                        وكذلك وجد حتقيق يف جمال حقوق اإلنسان أجرتـه بعثـة منظمـة      .      أبريل /        نيسان  ٥   و  ٤      هجوم  
                                                                                                 األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أن بعــض عناصــر قــوات    
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                                                          عــن انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان وقعــت أثنــاء اهلجــوم ويف                                      األمــن الكونغوليــة كــانوا مــسؤولني 
                                                                                          وعلى الرغم من أن الوضع قـد اسـتقر إىل حـد كـبري، أفيـد عـن اسـتمرار نـشاط بعـض                .       أعقابه

  .                                                                                  متمردي اإلينييلي يف املناطق الريفية القريبة من إينيلي، وإميس، ودونغو يف مقاطعة إكواتور

                                               ني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والكونغـو                             وقع اتفاق ثالثي ب     ،     يونيه /         حزيران   ١٠  ويف  -    ٢٤
     ١٢٠     ٠٠٠        لنحـو              إىل الـوطن             الطوعية          اإلعادة                                              ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن       

   .    ٢٠٠٩        أكتوبر /                                  الجئ كانوا يف الكونغو منذ تشرين األول
  

                 احلكومة والربملان ا     مؤسست

ــة     -    ٢٥ ــة العاديــ ــدورة الربملانيــ ــالل الــ ــرة                                               خــ ــودة يف الفتــ ــن                          املعقــ ــارس إىل  /      آذار  ١٥         مــ             مــ
       مبــا يف                                                   مــشروع قــانون واعتمــد مخــسة عــشر قانونــا،  ٣٤                         يونيــه، جــرى النظــر يف  /        حزيــران   ١٥

                                                                                                ذلك تشريع بشأن املشتريات العامة، والقانون الزراعي، والنظام األساسي للقضاة، فـضال عـن               
       األمـن                                                                  واقتصر التقدم التشريعي احملرز فيما يتعلـق بإصـالح قطـاع              .                            القانون الذي جيرم التعذيب   

                                                                                                       على إقرار النظام األساسي املتعلـق بـاألفراد العـسكريني والقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو                  
                                                                              إىل الربملــان خــالل الــدورة قــوانني هامــة أخــرى، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة        تقــدم    ومل  .             الدميقراطيــة

                  اديـة التاليـة                  الدورة الع   ت      وافتتح  .                                                            بالعملية االنتخابية والتعديالت الدستورية وحتقيق الالمركزية     
  .     سبتمرب /       أيلول  ١٥         للربملان يف 

                                                                         مايو، أصدر بعض أعضاء ائتالف حتالف األغلبية الرئاسية احلاكم ميثاقـا            /       أيار   ١٤    ويف    -    ٢٦
                بعـد ذلـك يف              امليثـاق                                 داخـل اجملموعـة، وقـد سـحب          ‘‘  ي     حتـرر   ’’                                    سياسيا يهـدف إىل إجيـاد تيـار         

                    املمثلــة للمعارضــة             ر الكونغــو                    طرحــت حركــة حتريــ   ،     ً    أيــضاً      مــايو /        أيــار  ١٤   ويف   .       مــايو /      أيــار   ٢٩
                                                                                            حبجـــب الثقـــة عـــن رئـــيس الـــوزراء أدولـــف موزيتـــو، وجـــرى ســـحب االقتـــراح يف         ً    اقتراحـــاً

  .    مايو /    أيار   ١٩

                                                                                      يوليه، أصدر الرئيس كـابيال القـانون املتعلـق باللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة                /      متوز   ٢٨    ويف    -    ٢٧
     يــة                       القــانون، ســتعني اجلمع      هــذا         ومبوجــب   .                                                          املــستقلة الــذي كانــت اجلمعيــة الوطنيــة قــد اعتمدتــه

  .                                         من حتالف األغلبية الرئاسية وثالثة من املعارضة     منهم         ، أربعة                            الوطنية سبعة أعضاء يف اللجنة

                       احملليـة التـشريعي             احلكومـة                                                             وعلى مستوى املقاطعـات، تواصـلت اخلالفـات بـني فرعـي               -    ٢٨
           وباإلضـافة     .    يـة                                            ، وإكواتـور، وكاتانغـا، وكاسـاي الغرب        ية    شمال       الـ                                 والتنفيذي يف مقاطعـات كيفـو     

               أبريـل علـى     /          نيـسان    ١٩      و   ١٦                                                                         إىل ذلك، اسـتقال حمافظـا مقـاطعيت مانييمـا وكيفـو اجلنوبيـة يف                
         يونيــه،  /          حزيــران  ١٢   ويف    .         مقاطعتــه  يف        معيــة   اجل                                                  التــوايل إثــر خالفــات دبــت بــني كــل منــهما و  
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                                                                                            مرشــحا حتــالف األغلبيــة الرئاســية مارســيلني سيــشامبو وباســكال توتــو بانتخابــات حكــام       فــاز
   .                                               اطعات اخلاصة يف كيفو اجلنوبية ومانييما، على التوايل   املق
  

                احلالة االقتصادية

                 يف املائـة يف      ٦      و    ١                                                                        كان من املتوقع أن يرتفع النمو احلقيقي للناتج احمللـي اإلمجـايل إىل              -    ٢٩
                                                                       ، أي أكثـــر مـــن ضـــعف مـــا حتقـــق خـــالل نفـــس الفتـــرة مـــن       ٢٠١٠                           الربـــع األول مـــن عـــام 

                                                                    ي يعتمـد إىل حـد كـبري علـى قطـاع التعـدين، حيـث غذتـه                                       وظل النمـو االقتـصاد      .     ٢٠٠٩    عام
       وذلــك                                             لبلــد، مبــا يف ذلــك النحــاس والكوبالــت،   ل                                                 زيــادة اإلنتــاج يف معــادن التــصدير الرئيــسية  

   ٤                           وكما لـوحظ يف الفقـرة         .     ٢٠٠٩                                                             باستعادة أسعار السلع األساسية للقيمة اليت فقدهتا يف عام          
          يف إطـار                                               اطيـة أيـضا يف بلـوغ نقطـة اإلجنـاز                                                                   من هذا التقريـر، جنحـت مجهوريـة الكونغـو الدميقر          

                         منــاخ اســتثمار ضــعيف،                          البلــد مــا زال يواجــه         غــري أن   .                                       البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون        مبــادرة
                               يف تقريـر البنـك الـدويل                                   مـن االقتـصادات الـواردة          ١٨٣                مـن أصـل       ١٨٢                يف املرتبـة               حيث جـاء  

                                     فة إىل ذلـك، مـا زال دفـع مرتبـات             وباإلضـا   .     ٢٠١٠     لعام    ‘‘                      ممارسة األعمال التجارية  ’’        املعنون  
   .                             املوظفني املدنيني يواجه حاالت تأخري

  
               احلالة اإلنسانية

ـــ           ظــل مــا   -    ٣٠ ــة آب      ١,٩٧            يقــدر ب ــا يف هناي     يف        أغــسطس /                                               مليــون شــخص مــشردين داخلي
                                 ، وكاتانغــا، وإكواتــور، منــهم                    املقاطعــة الــشرقية                                                 مقاطعــات كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة، و 

               شـخص ليبلـغ       ٩     ٠٠٠   و       بنحـ                   عـدد املـشردين             وازداد    .            طعيت كيفـو                           مليون شـخص يف مقـا         ١,٥
        أويلـي                 مـع بقـاء   ،                                     نتيجة لنـشاط جـيش الـرب للمقاومـة                             شخص يف مقاطعيت أويلي      ٢٦٣     ٠٠٠

                    وقـد أفيـد عـن         .                                                                                   السفلى ضعيفة بوجه خاص نظرا النعدام األمـن واالفتقـار إىل البنيـة األساسـية              
                                        اإلنسانية خالل النصف األول مـن عـام                        أضرت باملنظمات                    حادثا أمنيا     ١٢٠           ما جمموعه         وقوع  
       وحــال   .     ٢٠٠٩                                 خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام                                          وهــو ضــعف عــدد احلــوادث املــسجلة  ،    ٢٠١٠

                                                                                               انعـدام األمـن كـذلك دون إجـراء الوكــاالت اإلنـسانية لتقييمـات شـاملة لالحتياجـات وتقــدمي         
   .                                            املساعدة للسكان املتضررين يف بعض املناطق النائية

  
                  التطورات اإلقليمية

                                                                عقـــدت اجلماعـــة االقتـــصادية لبلـــدان الـــبحريات الكـــربى   ،        أبريـــل /          نيـــسان ٢     و ١  يف   -    ٣١
ــة      ــة الكونغــو الدميقراطي ــدا ومجهوري ــشاسا لرؤســاء برملانــات بورونــدي وروان                                                                                                   اجتماعــا يف كين

                                 وأشـار إعـالن رمسـي صـدر عقـب        .                                                        ملناقشة السالم واألمن والتعاون وقضايا التنميـة االقتـصادية  
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                                                                          ماعة يف تعزيز العالقات بني البلدان األعضاء وأعلن عن إعـادة إنـشاء               اجل                    االجتماع إىل مسامهة  
   .                        عدة هيئات رئيسية للجماعة

ــران  ١٥     و  ١٤   ويف   -    ٣٢ ــه /          حزي ــدي   ،       يوني ــيس بورون ــيري نكــورونزيزا، رئ ــشاسا  ،                                            زار ب             كين
  .                                                                                                  ملناقشة توثيق العالقات االقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            

  يف                                                                                                 فــق علــى إنــشاء قنــصلية بورونديــة يف بوكــافو وقنــصلية جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة     وات
                                      شــاركت حكومــة مجهوريــة الكونغــو   ،       أغــسطس /    آب  ٢١   إىل     ١٩              الفتــرة مــن    ويف   .          بومجبــورا

   ،       سـبتمرب  /          أيلـول   ٦    ويف    .                                                                         الدميقراطية بصفة مراقب يف اجتماع جلماعـة شـرق أفريقيـا يف نـريويب             
              االنتخابـات                                بعـد إعـادة انتخابـه يف       ،                               ب بول كاغامي، رئيس روانـدا                             حضر الرئيس كابيال تنصي   

                                                             وظلـــت العالقـــات بـــني مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة     .        أغـــسطس /    آب ٩                  الـــيت أجريـــت يف 
                                                                                                    متـــوترة علـــى حنــو متقطـــع نتيجـــة لتواصــل نزاعهمـــا فيمـــا يتعلــق باحلـــدود البحريـــة              وأنغــوال 
        بـرئيس                                 التقـى الـرئيس كـابيال         ،       سـبتمرب  /       أيلـول     ٢١    ويف    .                                 الدوري ملـواطين كـال البلـدين             والطرد

                                                                يف لوانــدا ملناقــشة املــسائل الثنائيــة والقــضايا املتعلقــة   ،                            خوســيه إدواردو دوس ســانتوس         أنغــوال، 
   .                   مبنطقة البحريات الكربى

  
                                                                                     التقـــدم احملـــرز حنـــو حتقيـــق واليـــة بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق   -       ثالثا  

   ة                                   االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطي
            محاية املدنيني    

                                                                األولوية األوىل لبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار               متثل                     ظلت محاية املدنيني      -    ٣٣
                      بعثة منظمـة األمـم                وقد عينت      .            الذي تواجهه                                                يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والتحدي األول     

   ،                مايــة املــشتركة                                                                      موظفــا إضــافيا مــن العناصــر ذات الــصلة للمــشاركة يف أفرقــة احل   ٤٧         املتحــدة 
                                            هلـذه األفرقـة يف امليـدان منـذ صـدور                   بعثـة       ٤٧               مـن تنفيـذ                                منظمـة األمـم املتحـدة                      مكـن بعثـة        مما

                متويـل مـن                   احلـصول علـى                                                           وجرى أيـضا عـن طريـق مفوضـية حقـوق اإلنـسان                .       السابق        تقريري  
                                               مـوظفني دولـيني يف جمـال حقـوق اإلنـسان مـن         ١٠       لتعيني            األمريكية                          حكومة الواليات املتحدة    

   ،                   وباإلضافة إىل ذلـك      .                                   يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية                                    دعم أفرقة احلماية املشتركة       أجل
ــو          ــات يف كيف ــستوى املقاطع ــى م ــة عل ــة باحلماي ــا معني ــة إدارة علي ــة أفرق ــة يف إقام ــدأت البعث                                                                                                            ب

                                                    اإلنــذار املبكــر ورصــد تنفيــذ توصــيات أفرقــة           قــدرات ز            هبــدف تعزيــ                يفــو اجلنوبيــة  ك            الــشمالية و
                                                     مترمجا شفويا لالتصال مـع اجملتمعـات احملليـة يف             ٤٦                   هذه التدابري نشر       ت  ومت  .     تركة           احلماية املش 

                  املؤقتــة يف شــرق                االســتراتيجية                                                                     قاعــدة مــن قواعــد عمليــات الــسرايا وقواعــد العمليــات         ٣٥
   ،                                                                    ودعمت البعثة أيضا إنشاء مراكز إنذار مبكر يف املناطق النائيـة            .                            مجهورية الكونغو الدميقراطية  
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                             جملتمعــات احملليــة الــضعيفة يف                                                    ملنظمــات اإلنــسانية غــري احلكوميــة الــيت تــساعد ا                 يف شــراكة مــع ا
  .      املناطق    تلك

                                                                                             وعلى الرغم من استمرار التقدم يف تنفيذ هذه التدابري وغريها من التدابري املبتكرة الـيت                 -    ٣٤
  ة                                                                                           وضعت حتت عنوان استراتيجية األمم املتحدة على نطاق املنظومة حلماية املـدنيني يف مجهوريـ              

ــة  ــو الدميقراطيـ ــة      ،                         الكونغـ ــة املنوطـ ــة احلمايـ ــذ واليـ ــرية يف تنفيـ ــديات خطـ ــة حتـ                                                                                  واجهـــت البعثـ
ــا ــالتقرير       خــالل     هب ــشمولة ب ــرة امل ــذي شــنته عناصــر مــن القــوات       .                               الفت                                                            ويف أعقــاب اهلجــوم ال

        أغـسطس   /    آب  ٣٠      بـني                يف الفتـرة          شيكا                التابعـة لـ                  املـاي مـاي           مجاعة   و                            الدميقراطية لتحرير رواندا  
                                  باإلضـافة إىل زيـادة أنـشطتها          ،           البعثـة       فـإن    ، ) ٨                  انظـر الفقـرة      (                   يف إقليم واليكايل           يوليه /   متوز   ٢  و

                                             الــدوريات العــشوائية ودوريــات الفحـــص     و   ،                                  الــدوريات املــسائية والليليــة    (                        الروتينيــة املعتــادة   
 Shop              مثـل عمليـة                                        ، بـدأت يف اختـاذ تـدابري اسـتباقية      )                                 والتفاعل املنـتظم مـع الـسكان    ؛        العشوائي

Windowأعاله  ١٠            انظر الفقرة  (                       سباب عدم األمن يف املنطقة          ملعاجلة أ      ( .   
                                                                  عدد إضايف من أجهزة اإلرسال عالية التردد يف منطقة لـوفينغي،                  تركيب              وعالوة على     -    ٣٥

   ،       أغــسطس /    آب ٢           يوليــه إىل  /       متــوز  ٣٠     مــن            يف الفتــرة                      لــهجوم الــذي وقــع  ل   ً اً                   الــيت كانــت مركــز
ــة                         يــة اســتخدام اهلواتــف                                                    البعثــة ســبل حتــسني االتــصاالت الالســلكية وإمكان           تــستطلع      يف         احملمول

   .         قلقا خاصا                                 املناطق اليت تثري محاية املدنيني فيها
             العنف اجلنسي

                                   مـن أعمـال العنـف اجلنـسي               ذلك                      حاالت االغتصاب وغري       وقوع                      ال تزال مسألة كثرة       -    ٣٦
         اسـتمرت                           فعلـى وجـه اخلـصوص،         .                                                                يف أحناء مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة متثـل شـاغال خطـريا            

           يف ارتكــاب                                  مهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة  جل                                         املــسلحة وعناصــر مـن القــوات األمنيــة            اجلماعـات  
ــه     ــد منـ ــان بالعديـ ــرد بيـ ــسي، الـــيت يـ ــال العنـــف اجلنـ ــرات                                                                        أعمـ ــن   ١٣    و   ١١    و  ٨               ا يف الفقـ         مـ

   .       التقرير    هذا
                                                                            أغسطس، طلبت مـن ممـثليت اخلاصـة املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت                  /     آب   ٢٤    ويف    -    ٣٧

                                                             تعمل مع القيادة العليا لبعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق          أن           لستروم،                           الرتاع، السيدة مارغو فا   
                                                                                                  االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومــع الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة يف تنــسيق   

     إىل        يوليــه /       متــوز  ٣٠     مــن                                                                            تــصدي األمــم املتحــدة ومتابعتــها للــهجوم الــذي وقــع خــالل الفتــرة    
                                                  إىل فحــص الــصلة بــني وجــود اجلماعــات املــسلحة         اصــة            املمثلــة اخل       ودعــت   .        أغــسطس /  آب  ٢

                                                                                                وارتفاع معدالت العنف ضد املدنيني، ال سـيما مـن النـساء؛ وإىل اسـتخدام مؤشـرات جديـدة                 
                                                                                            الكتــشاف املخــاطر واإلبــالغ عــن العنــف اجلنــسي، مــن قبيــل حتركــات اجلماعــات املــسلحة     

                             الـشاملة ملكافحـة العنـف             ملتحدة         األمم ا                                                           وأعمال النهب؛ وزيادة الدعم املقدم لتنفيذ استراتيجية        
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ــيت    ــة، ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسي يف مجهوري ــة ملكافحــة          أدرجــت                                                    اجلن                                     يف االســتراتيجية الوطني
        تعزيـز     يف                                                                    واقترحت أيضا االشتراك مع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة            .              العنف اجلنساين 

                              على اإلفالت مـن العقـاب                                                                            اجلهود من أجل توطيد سيادة القانون، ال سيما فيما يتعلق بالقضاء          
                                    للمبـادرات احلكوميـة، وإمكانيـة                                       تقـدمي الـدعم مـن البعثـة                                              على العنف اجلنسي، بسبل من بينها       

              وباإلضــافة إىل    ).     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨          يف قــراره                                                          نــشر فريــق اخلــرباء الــذي دعــا إليــه جملــس األمــن    
        سـبتمرب   /      يلـول  أ   ٢٨                                                                     ذلك، زارت املمثلة اخلاصة مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل الفتـرة مـن     

                   مكتبـها ملـصاحبة                    أحـد مـوظفي                                                      أكتوبر يف أعقاب زيـارة حتـضريية قـام هبـا             /              تشرين األول   ٦    إىل  
                                                                         وكانت بعثتـها ترمـي، ضـمن مجلـة أمـور، لـدعم اجلهـود املبذولـة                .                          األمني العام املساعد كاري   

   دة      زيـا                                                                                     لكفالة تلبية احتياجات الضحايا، والتركيز على حماسبة املرتكبني، والوقوف علـى فـرص        
                   وكانــت املمثلــة  .                                                                       اإلجــراءات الــيت تــضطلع هبــا األمــم املتحــدة للتــصدي للعنــف اجلنــسي         تعزيــز 

      إىل    ١٢                      يف الفتـرة مـن                                    مجهورية الكونغو الدميقراطيـة                                               اخلاصة قد قامت بزيارة أولية للتعرف إىل        
                                                                                       أبريل، اجتمعت أثناءها بالسلطات احلكومية الرئيسية والقـوات الوطنيـة العـسكرية             /        نيسان   ١٩
                                                                                           ات الــشرطة، والناشــطني يف اجملتمــع املــدين، واخلــرباء البــارزين يف اجملــالني الطــيب والقــانوين       وقــو

   .                                       العاملني من أجل إهناء العنف اجلنسي يف البلد
           املـشتبه يف        اخلمسة                                             القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية           بضباط                وفيما يتعلق     -    ٣٨
                                                       لـذين رفعـت قـضاياهم إىل الـرئيس كـابيال أثنـاء                                               هبم انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وا      ا    ارتك

         وأرســل  .                                     هنــاك ثالثــة منــهم رهــن االحتجــاز ف  ،     ٢٠٠٩       مــايو  /                                    زيــارة بعثــة جملــس األمــن يف أيــار
                                                                                                             النائب العـام العـسكري جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـات رمسيـة للمـساعدة فيمـا يتعلـق                     

           بالـضابطني                    وفيمـا يتعلـق       .       قـدما                                     ذات الـصلة، ومتـضي التحقيقـات                 النيابة             إىل مكاتب             بقضاياهم  
   ،         أكواتـور                                                                                                املتبقيني من القـوات املـسلحة املطلقـي الـسراح، مت حتديـد موقـع أحـدمها يف مقاطعـة                     

        رسـالة                                                  أن رئـيس أركـان القـوات املـسلحة بعـث                                                            ال يزال يعمل قائدا لكتيبـة بـالرغم مـن                حيث  
         هـذا                  طلب فيها تقدمي   ي         أكواتور                                      قائد القوات املسلحة يف مقاطعة         إىل       يونيه   /         حزيران   ١٤       مؤرخة  

   .     معروف         اخلامس غري                مكان وجود الفرد     زال  ي   وال   .                     للمدعي العام العسكري      الشخص 
ــو       -    ٣٩ ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ                                                                                               وواصـــلت بعثـ

                                                                                                    الدميقراطية والفريق القطري لألمـم املتحـدة العمـل بـشكل وثيـق مـع وزارة الـشؤون اجلنـسانية              
          والقـائم                                                                                رة والطفـل يف تنـسيق تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة بـشأن العنـف اجلنـسي                    وشؤون األس 

                       رفـق متويـل أنـشطة                 التـابع مل                                       يونيـه، اعتمـد جملـس التمويـل          /           حزيـران    ١٥    ويف    .                   على نـوع اجلـنس    
                      دوالر لـــدعم تنفيـــذ         ماليـــني    ٥   ا         قـــدره     يـــة   أول        دفعـــة                                          حتقيـــق االســـتقرار واالنتعـــاش، ختـــصيص 

              بــدأ تنفيــذ          أغــسطس،  /     ويف آب  .                               املة ملكافحــة العنــف اجلنــسي                                    اســتراتيجية األمــم املتحــدة الــش 
   ٤     ٠٠٠                                                                                                    برامج يف مقـاطعيت إيتـوري وكيفـو اجلنوبيـة تقـدم مـساعدة طبيـة ونفـسية ألكثـر مـن                       
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                                                  بــرامج توعيــة للــشرطة الوطنيــة الكونغوليــة،             فــضال عــن                                       ضــحية مــن ضــحايا العنــف اجلنــسي،  
                                         إىل ذلـك، جـرى تـأمني التمويـل الـالزم               وباإلضافة   .                                      والسلطات احمللية، ومجاعات اجملتمع املدين    

                                          اللجـوء إىل القـضاء التـابع لبعثـة               مـن                            ضحايا العنـف اجلنـسي           متكني                 تنفيذ برنامج                 لتوسيع نطاق   
                                دو، وكاساي الغربية، وكاسـاي      ن                                                           منظمة األمم املتحدة ليشمل منطقة الكونغو السفلى، وباندو       

                            دة أيــضا بتقــدمي مبلــغ                                         وتعهــدت حكومــة الواليــات املتحــ      .                                     الــشرقية، وكاتانغــا، وكينــشاسا   
           القــضاء يف              والعــاملني يف                                                               دوالر للبعثــة مــن أجــل أنــشطة محايــة الــضحايا والــشهود    ١٠٠    ٠٠٠

   .                         مجهورية الكونغو الدميقراطية
                                بشأن أعمـال العنـف اجلنـسي                املعامالت                                                  وبدأت البعثة يف إنشاء قاعدة بيانات لتجميع          -    ٤٠

                                                 مهـا للجهـود الـيت يبـذهلا صـندوق األمـم                                                         وباإلضـافة إىل ذلـك، واصـلت البعثـة دع           .              املبلغ عنـها  
                                                               مؤشــــرات فعاليــــة الــــربامج ومجــــع البيانــــات بــــشأن         حتــــسني                                      املتحــــدة للــــسكان مــــن أجــــل 

   .     اجلنسي      العنف
  

         املسلح      والرتاع       األطفال 
ــسلحة والقــوات           -    ٤١ ــب اجلماعــات امل ــن جان ــد األطفــال م ــال إعــادة جتني ــتمرت أعم                                                                                           اس

                 معظـم األطفـال            وقـام     .                                الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                                                          املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أثنـاء          
ــارين  ـــ                           املنفـــصلني أو الفـ ــو                                                          مـــن اجلماعـــات املـــسلحة أو القـــوات املـــسلحة لـ                    جمهورية الكونغـ

        مـارس،   /              ومنـذ آذار   .                 جتنيدهم عدة مرات                                              بإبالغ البعثة بأن العناصر املسلحة أعادت                   الدميقراطية  
                                  طين واجلماعـات املـسلحة، وذلـك                                    طفال من قوات األمن الـو         ٨٦٨                          يسرت البعثة إطالق سراح     

                                                                                                         يف شرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أساسـا، وسـلمتهم إىل منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                     
   ٧   ويف   .                                                                                  ، وإىل اجلهـــات الفاعلـــة املعنيـــة حبمايـــة األطفـــال وإعـــادة إدمـــاجهم       )            اليونيـــسيف (

                بـشكل غـري                                  قاصـرا كـانوا حمتجـزين        ٢٤                                                    يوليه، يسرت البعثة واليونيـسيف إطـالق سـراح           /   متوز
ــة      ــسلحة يف مقاطع ــوات امل ــب الق ــن جان ــانوين م ــور                                                      ق ــسان           إكوات ــذ ني ــاء    /              من ــرا الدع ــل نظ                          أبري

   .            نيلي املتمردة ي                 ارتباطهم بعناصر إ
  

             حقوق اإلنسان
                                            التقرير، استمرت االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق           من هذا                             كما هو مبني يف الفرع الثاين      -    ٤٢

        أعمـال                                قوات األمن الوطين، مبـا يف ذلـك      من    صر                                        اإلنسان اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة وعنا 
                                                            القبض واالحتجاز التعسفيني، والتعـذيب، وضـروب املعاملـة          و                             اإلعدام التعسفي، واالغتصاب،    

                                   أكثـر انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                اسـتمرت             وبينمـا     .                                                   القاسية أو الالانـسانية أو املهينـة، والنـهب        
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                                         املوقف أيضا باعثا على القلق يف بعـض                                   يف املقاطعات الشرقية، ظل                يف الوقوع                   جسامة وتكرارا   
   .                                      املناطق يف غرب مجهورية الكونغو الدميقراطية

                                            املـدير التنفيـذي للـشبكة الوطنيـة                     يهيزيـر،                                 يونيه، قتل فلـوريربت شـيبيا      /         حزيران  ٢    ويف    -    ٤٣
                                                          قــوق اإلنــسان يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ورئــيس           املعنيــة حب                          للمنظمــات غــري احلكوميــة 

                    يف اليـوم التـايل        “                                                        صوت مـن ال صـوت هلـم مـن أجـل حقـوق اإلنـسان                ”         احلكومية              املنظمة غري   
                                                وال يـزال قائـد سـيارته، فيـديل بازانـا            .                                                        بعد طلب مثوله أمام املفتش العام للشرطة، جون نوميب        

                                                                         وأثارت احلادثة إدانة واسعة من جانب الشركاء الـدوليني جلمهوريـة الكونغـو       .               إدادي، مفقودا 
                                                                           عوات للحكومة بإجراء حتقيق يتسم بالشفافية يف هـذه الواقعـة وتقـدمي                                   الدميقراطية مصحوبة بد  

  .                                                                يونيـــه، أعلنـــت احلكومـــة إيقـــاف املفـــتش العـــام نـــوميب /           حزيـــران ٦   ويف   .                       مرتكبيهـــا للعدالـــة
                                                                                               وباإلضافة إىل ذلك، جرى القبض على ستة عناصر من الشرطة الوطنيـة الكونغوليـة يف سـجن                 

                                       يوليـه، أفـاد فريـق للطـب الـشرعي       /       متـوز  ٨   ويف   .     قضية                                        ماكاال يف كينشاسا، فيما يتصل بتلك ال      
                                                  الـسيد شـيبيا غـري قاطعـة وأنـه مل يـتمكن أن             جثة                                             هولندي وكونغويل مشترك بأن نتائج تشريح       

    .                جيزم بسبب الوفاة
                                                                                    وجرى اإلبالغ أيضا عن عدد من انتهاكات حقوق اإلنـسان الـيت اسـتهدفت ناشـطي                  -    ٤٤

ــة                                          اجملتمــع املــدين يف شــرق مجهوريــة الكونغــ   ــه، قتــل أحــد   /          حزيــران  ٣٠     فــي  ف  .               و الدميقراطي                       يوني
ــسان،    ــة                  مــن العــاملني                                    املــدافعني عــن حقــوق اإلن ــسامري الطيــب   ”                           يف املنظمــة غــري احلكومي                    ال

Le Bon Samaritai“        ،يف                                                                     على أيدي عناصر مسلحة ترتـدي الـزي العـسكري قـرب بلـدة بـيين  
                   دين يف غومـا رجـال                          رئيس جمتمع ماسيـسي املـ        اختطف       أغسطس  /    آب  ٢٤    ويف    .               كيفو الشمالية 

                               أغــسطس يف حالــة صــحية ســيئة  /    آب  ٣٠                وعثــر عليــه يف   .                           مل يــستدل علــى هويتــهم        مــسلحون
                               املعاملـة هـذه جـاءت يف         ة                           ومثة ادعاءات بـأن إسـاء       .                                       وبدت عليه بوضوح عالمات سوء املعاملة     

                لمــؤمتر الــوطين                     القــوات الــسابقة ل                                                                 أعقــاب اشــتراكه يف التوقيــع علــى رســالة تــدعو إلعــادة نــشر 
                                                                                       عن الشعب يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية املسؤولة عن انتـهاكات                   للدفاع

                أغـسطس رجـال     /  آب   ٢٧   يف                   اجملتمـع املـدين                           ناشط آخر من نشطاء             واختطف    .             حقوق اإلنسان 
  .                                سـبتمرب بـالقرب مـن غومـا        /       أيلـول   ١                                                     مل يستدل على هويتهم وأفـرج عنـه الحقـا يف               ون    مسلح

                                         منــاخ اخلــوف فيمــا بــني املنظمــات غــري         تفــاقم                  عاملــة هــذه إىل                                 وأدت حــاالت الوفــاة وإســاءة امل
                                للتهديـدات واملـضايقات وغـري                       منـتظم ضـحية             بـشكل        تقع                                      احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان اليت      

   .     البلد          سائر أحناء     يف  ا    قوقه حل                ذلك من انتهاكات 
ــرا     /              تــشرين األول ١   ويف   -    ٤٥ ــوبر، أصــدر املفــوض الــسامي حلقــوق اإلنــسان تقري      عــن                                                               أكت

                                                                                   لتوثيــق االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان املرتكبــة يف مجهوريــة الكونغــو                       عمليــة مــسح  
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ــة فيمــا بــني عــامي   ــر مــا يزيــد عــن     .     ٢٠٠٣    و     ١٩٩٣                                 الدميقراطي ــة    ٦٠٠                                    ويــصف التقري           حادث
            رتكبت علـى   ا                                                                     على مدى فترة السنوات العشر، مبا يف ذلك تلك اليت يدعى أهنا                            وقعت يف البلد  

                 وحيـدد التقريــر    .                                                 كونغوليـة وغــري ذلـك مـن اجلماعـات املـسلحة                              قـوات خارجيـة وقـوات    ي    يـد  أ
                                                                                                       أيضا خيارات للتـصدي لإلفـالت مـن العقـاب يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك                      

                                         ، وآليــات اإلصــالح والفحــص املؤســسي،                                      وعمليــات البحــث عــن احلقيقــة                      آليــات قــضائية،  
   .              وتعويض الضحايا

  
           قدمي الدعم             احملددة لشروط ت      لبعثة  ا            تنفيذ سياسة 

                                                                                        بناء على طلب من القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، قامت البعثة بفـرز               -    ٤٦
                          منـاطق كانـت القـوات                                   ومكلفـة بالـسيطرة علـى                                                  عدد من الكتائـب يف كيفـو الـشمالية                  وإجازة  

       سـياق                   سرحت منـها يف                                                                          املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية واجلماعات املسلحة املتبقية قد         
        وحـدات           ليـشمل                                                                 وباستخدام املوارد القائمة، ستمدد البعثة دعمها اللوجـسيت           .                 عملية أماين ليو  

   .                            لفترة أولية تبلغ ثالثة أشهر “       السيطرة ”
                   التابعـة للقـوات     )             أو كتيبتنـا    (   ٩١١                                    يونيه، أوقفت البعثة دعمها للكتيبة    /         حزيران  ٨    ويف    -    ٤٧

                                               الشرقية نظرا النتـهاكات حقـوق اإلنـسان                                                          املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، يف املقاطعة     
       ألقـي                                                  ويف وقـت الحـق، مت إبـالغ البعثـة بأنـه               .                                             اجلسيمة واملستمرة اليت ارتكبها بعض عناصرها     

   .                             إىل السلطات القضائية ذات الصلة       ونقلوا      ٩١١        الكتيبة      ضباط                  القبض على ستة من 
             قامت بعثـة      ،   )    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٦                     من قرار جملس األمن     )  ب   (  ٤١      و     ٢٣                ووفقا للفقرتني     -    ٤٨

ــني      ــرة ب ــني الوكــاالت خــالل الفت ــشتركة ب ــار  ١٢    و  ٢                                                م ــايو  /        أي ــو          م ــة الكونغ ــارة مجهوري                               بزي
  .     هـا    دعم                              الـيت حتـدد شـروط تقـدمي                سياسة                                     بعثة منظمة األمـم املتحـدة للـ                                  الدميقراطية لتقييم تنفيذ    

         البعثـة         هـذه              ، وضـمت                           املشتركة بني الوكاالت                                                  وتولت إدارة عمليات حفظ السالم قيادة البعثة      
                                                                                          ممثلني عن إدارة الدعم امليداين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية، ومكتـب الـشؤون القانونيـة،       
                                                                                              ومفوضية حقوق اإلنسان، ومكتب الشؤون العـسكرية التـابع إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم،                

   .                                                            وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
                                               إىل أن بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة                          كة بني الوكاالت         املشتر               وخلصت البعثة     -    ٤٩

       تقـدمي                               الـسياسة الـيت حتـدد شـروط                                                         الكونغو الدميقراطية قد بذلت جهودا كبرية من أجل إدماج  
                 وأنـشأت بعثـة      .                                                                     العامة للحماية، ولكن ال تزال مثـة حتـديات جـسيمة متبقيـة               ها              الدعم يف جهود  

ــة ال   ــرز، تقــوم أساســا علــى                                           منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــة إجــراءات ف                                                               كونغــو الدميقراطي
                 القوات املـسلحة          وحدات                                                                 سجالت حقوق اإلنسان للقادة املعروفني، من أجل تقييم استحقاق          

       أيـضا                     وبـذلت البعثـة       .                                               لتلقي الدعم التشغيلي مـن األمـم املتحـدة                                      جلمهورية الكونغو الدميقراطية    
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                 قـوات املـسلحة      ال      مـن        دات           تلك الوح    ك                            آليات وإجراءات لرصد سلو         لوضع                     جهودا حبسن النية    
                                                                   يف امليدان اليت كانت تتلقى دعما من بعثة منظمة األمم املتحـدة                                          جلمهورية الكونغو الدميقراطية    

                                                                                            يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وللتوسط لدى قيادة القوات املسلحة يف احلاالت اليت يكـون              
   .      املسلحة         القوات                                               فيها دليل على إساءة معاملة املدنيني من جانب أفراد

       فيهـا                                                                                 أن البعثة املشتركة بني الوكاالت الحظت عـددا مـن اجملـاالت الـيت واجهـت                      بيد    -    ٥٠
        وخاصـة                                                                                        بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حتديات يف تنفيذ السياسة،             

                                                                                                 يف الفــرز والرصــد بــشكل كــاف لــسلوك وحــدات القــوات املــسلحة الــيت تتلقــى دعمــا؛ ويف     
ــسياس   ــة بال ــصاالت املتعلق ــصلحة يف       ة                               االت ــع أصــحاب امل ــداخلي أو م ــصعيد ال ــى ال ــواء عل                                                                   ، س

              ورأت البعثـة    .                                                                        مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ ويف تطبيق السياسة على حنو متسق يف أحناء البلـد  
                                                                     ِّ                                        أيضا أنه ليس من املمكن يف هذه املرحلـة إظهـار مـا إذا كانـت سياسـة البعثـة احملـدِّدة لـشروط                        

         وبينمـا    .        رئيـسي                                                             يف سـلوك القـوات املـسلحة، حيـث إن هـذا هـدف                 ا      تـأثري        حتـدث          الدعم        تقدمي  
                 ِّ           بـسياسة البعثـة احملـدِّدة         ،              مـن جانبـها                                                        القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                 اعترفت  

                                                                          ورحبــت بالــدعم الــذي تقدمــه بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة                         لــشروط تقــدمي الــدعم
                                                                                 أعــرب عــدد مــن كبــار القــادة عــن الــرأي الــذي مفــاده أن اإلجــراءات                           الكونغــو الدميقراطيــة،

   .                        تقدم يف العمليات العسكرية  ال                        الصلة معقدة وتعيق إحراز     ذات
                             غري القانوين للموارد الطبيعية        االستغالل     

                              يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  ار                                    بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقر      واصلت   -    ٥١

                                                                                   ين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إلنـشاء عـدادات جتاريـة معدنيـة يف شـرق                                 دعم وزارة التعد  
                                          ُ                          وقــد أقــيم أول عــداد يف مــويب، إقلــيم واليكــايل، وُينتظــر نــشر    .                                مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

                     واســتنادا إىل أمنــاط   .                          الــذين جيــري تدريبــهم                           الــشرطة املدنيــة الوطنيــة                            املــوظفني اإلداريــني وأفــراد 
                   وروبايـا يف كيفـو             إيتيـبريو                                                         شروعة، جيري حاليا إنشاء عدادات جتارية إضـافية يف                         التجارة غري امل  

           إيتيـبريو،                                  وسيتركز عمل العـدادات يف مـويب و    .                                           الشمالية ويف موغوغو ونوميب يف كيفو اجلنوبية   
                                              وباإلضافة إىل حظر التعدين الذي أعلن عنـه          .                                                 ونوميب على املواد املعدنية والفلزات يف واليكايل      

                                                               ، هتدف العـدادات التجاريـة إىل زيـادة الـشفافية والـشرعية يف       )  ١٦              انظر الفقرة    (     بيال            الرئيس كا 
   .           جتارة املعادن

  
                                                    نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن           /                                      نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج         

               وإعادة اإلدماج               وإعادة التوطني
                   مقـاتال أجنبيـا      ٨٢٩             إىل الـوطن               سبتمرب، أعيـد  /            يناير وأيلول /                بني كانون الثاين             يف الفترة     -    ٥٢
                                                                              معاال، وهذا العدد أقل من نصف عدد األشخاص الـذين أعيـدوا إىل الـوطن يف الفتـرة          ٨١١   و  



S/2010/512
 

18 10-56163 
 

                                          القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا                    مقاتال من       ٧٣٣                     ، الذين كان منهم         ٢٠٠٩                نفسها من عام    
                 ات الدميقراطيـة        لقـو                                             أن عدد العناصـر الكونغـوليني مـن ا             غري    .                           من جيش الرب للمقاومة      ١٨   و  

         وإعــادة                      واإلعــادة إىل الــوطن                          نــزع الــسالح والتــسريح                              الــذين التحقــوا بربنــامج                  لتحريــر روانــدا
                        يف األشـهر الـسبعة         ٢١٦                                       خـالل نفـس الفتـرة ارتفـع مـن                               التـابع للبعثـة                   وإعادة اإلدماج           التوطني  

   .     طفال   ٢٨٥     منهم  و   ؛    ٢٠١٠                        يف الفترة نفسها من عام    ٣٩٠     إىل     ٢٠٠٩            األوىل من عام 
ــران  ٢٤   ويف   -    ٥٣ ــرتع      /          حزي ــد ل ــامج جدي ــشاء برن ــدفاع الكونغــويل بإن ــر ال ــه، أذن وزي                                                                            يوني

                                                                      ملعاجلـة مـسألة املقـاتلني الكونغـوليني املتـبقني، الـذين تقـدر                                                   السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج     
           ومـن بـني     .                                               مقاتل منهم ما زالوا نشطني يف منطقة كيفو ومانييما   ٤     ٠٠٠                    البعثة وشركاؤها أن  

                         والقــوات الدميقراطيــة                                        القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا              كونغــويل مــن    ١    ٠٠ ٠               هــؤالء قرابــة 
                                                                                       وساعدت البعثة يف عملية فك االرتباط بني املقـاتلني املـسلحني الكونغـوليني املتـبقني                 .         املتحالفة

   .                      يف املائة منهم التسريح  ٨٢                                   يف مركز كيتوكو إلعادة التجميع، اختار 
  

                إصالح قطاع األمن    
        وعقـدت    .                                      لـدعم تنـسيق إصـالح قطـاع األمـن                                اجلهـود املنوطـة هبـا                  بعثة بذل            واصلت ال   -    ٥٤

                                                                                                    البعثــة منتــدى للــسفراء واجتماعــات الفريــق العامــل املعــين بإصــالح قطــاع األمــن، الــيت مشلــت  
                                             الـذين ميثلـون وزاريت الـدفاع والداخليـة                                      يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                      مـشاركة املـسؤولني   

                              كما واصلت البعثـة تـشجيع        .                              لوطين التابع لرئيس اجلمهورية                                 فضال عن مكتب مستشار األمن ا     
                                                                                                        احلكومة على وضـع اسـتراتيجية وطنيـة إلصـالح قطـاع األمـن تكـون قابلـة للتطبيـق، ووفـرت                      
                                                                                                   الــدعم للــسلطات الوطنيــة عــن طريــق تطــوير األدوات الالزمــة لتــسهيل تبــادل املعلومــات بــني   

   .                              املعنيني يف برنامج إصالح قطاع األمن
  

    يش       إصالح اجل
ــسلحة      -    ٥٥ ــوات امل ــدم احملــرز يف إصــالح الق ــة                                                      توقــف التق ــو الدميقراطي ـــجمهورية الكونغ                                      ل

          ُ                                        وتوقـف أو أُكمـل العديـد مـن بـرامج التـدريب         .                                                خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير إىل حـد كـبري      
                                                                                                               الثنائية الـيت تـدعم تنفيـذ خطـة إصـالح اجلـيش، بينمـا كـان اسـتمرار الـربامج األخـرى موضـع                         

                                                                            فة إىل ذلك، مل يعتمد الربملان حىت اآلن مشاريع القوانني الثالثـة بـشأن إصـالح              باإلضا  .      تساؤل
ــدم وجــود       .       اجلــيش ــتمر ع ــانوين، اس ــار ق ــاب إط ــادئ                                                    ويف غي ــوات           مب ــدريب متماســكة للق                              ت
                                                                                      إال أنــه مت إحــراز بعــض التقــدم يف بنــاء ثكنــات للقــوات املــسلحة يف شــرق مجهوريــة   .         املــسلحة

   .                                          ك يف كيندو، ومت جتديد بعض الثكنات يف جنوب كيفو                           الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذل
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                                                                تــوفري الــدعم لتجهيــز ثــالث كتائــب مــن الــشرطة العــسكرية                          وطلبــت احلكومــة أيــضا   -    ٥٦
  .       بـذلك                                              خيـول جملـس األمـن أيـضا البعثـة بالقيـام         مل  و                                            لتدريبهم على أيـدي مـدربني كونغـوليني،        

                                       املنظمــة الدوليــة للــهجرة اجلهــود                                                                      وبتمويــل مــن الــشركاء الثنــائيني وبتــسهيل مــن البعثــة، تقــود 
                                                                                                الراميــة إىل جتديــد معــسكر لوكوســا يف كيــسانغاين، الــذي أشــارت الــسلطات الوطنيــة إىل أنــه  
                                                                                                سيــستخدم لتــدريب كتيبــة الــشرطة العــسكرية الــيت ســيتم نــشرها يف شــرق مجهوريــة الكونغــو  

   .          الدميقراطية
  

             إصالح الشرطة    
                                                قراطيــة بــأن تقــوم البعثــة بتــدريب كتائــب                                            بعــد طلــب حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدمي  -   ٧ ٥

ــدات األساســية    ــدها باملع ــشرطة وتزوي ــرة   ، S/2010/164       انظــر  (                                          ال ــأذن جملــس   )   ١٠٨         الفق                   ، مل ي
                                                                للبعثة بتزويد املعدات اليت طلبتها حكومة مجهوريـة الكونغـو            )     ٢٠١٠   (    ١٩٢٥                األمن يف قراره    

                      وير قــدرات تدريبيــة                      علــى مــشروع لتطــ       البلــد                                     لــذلك، عملــت البعثــة مــع ســلطات   .             الدميقراطيــة
        مـن           فـرد   ١     ٥٠٠                                                                                         وطنية من شأنه أن يوفر تدريبا مكثفا ملدة ستة أشهر علـى مهـام الـشرطة لــ                   

   . ب      تـدري            منـهاج ال            يف وضـع                                         كومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      احل                 وشاركت البعثة و    .       الشرطة
ــة الياب                       الربنــامج التــدرييب       يــضم  و ــة                                                                      ثالثــة مكونــات، جيــري متويــل إحــداها بــدعم مــن الوكال        اني

                                 فــرد يف املرحلــة األوىل يف مركــز    ٥٠٠                       ســبتمرب، بــدأ تــدريب  /       أيلــول   ٢١    ويف  .                  للتعــاون الــدويل
                                                      ومن املتوقع أن تبدأ دورتان مشاهبتان قبـل هنايـة            .                                             تدريب كاباالتا، الذي قامت البعثة بتجديده     

   .                                               السنة يف مواقع تدريب إضافية قامت البعثة بتجديدها
                                                                اصــلت البعثــة دعــم األمانــة التنفيذيــة للجنــة التوجيهيــة                  هــذه اجلهــود، و             باإلضــافة إىل  و  -    ٥٨

ــة شــرطة االحتــاد األورويب يف     ــة          كينــشاسا                                                                    إلصــالح الــشرطة، وبالتعــاون مــع بعث                 ، إصــالح هيئ
   .                    لشرطة املدنية الوطنية                                  التنسيق والتنفيذ للمفتشية العامة ل

  
               سيادة القانون    

  ،  )    ٢٠١٠   (    ١٩٢٥   ه         ن قـرار     مـ   )  س   (  ١٢           الفقرة                           الذي طلبه جملس األمن يف                على النحو     -    ٥٩
ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        ــائي، ومكتــب األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة، وبرن ــدأت البعث                                                                                                      ب
                                                                                                      واجلرمية، بالتشاور الوثيق مع سـلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بوضـع برنـامج مـشترك                  

   سل      تسلــ                                      لــدعم العدالــة يركــز علــى تطــوير   )     ٢٠١٢-    ٢٠١٠ (                                  لألمــم املتحــدة متعــدد الــسنوات 
                                                                                                    العدالة اجلنائية، والشرطة، واهليئة القـضائية، والـسجون يف املنـاطق املتـضررة مـن الـرتاع،                      عمل  

        أغـسطس   /     يف آب             واسـتكملت     .                                                             ودعم برنامج استراتيجي على املستوى املركـزي يف كينـشاسا         
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  ،                          إمكانية اللجوء إىل القـضاء                   الشرطة القضائية، و  :                                   مسودة مبدئية تنطوي على مخسة حماور هي
   .                               ، وإدارة السجون، ومكافحة الفساد                               ة، والشفافية، واملمارسة القضائية      والرتاه
          التحقيـق          عمليـة                                                                                واصلت البعثـة تقـدمي الـدعم إىل النيابـة العامـة املدنيـة والعـسكرية يف            و  -    ٦٠

   ويف   .                                                                                 واحلصول على تعويضات عن انتهاكات حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب            
                                                               القـدرات األوليـة خلاليـا دعـم االدعـاء ودعمـت اجلهـود الـيت                                                  هذا الـصدد، تقـوم البعثـة بإنـشاء        

ــذهلا ســلطات   ــد                 تب ــة             البل ــضاء العــسكري يف شــرق مجهوري ــسية للق ــة الرئي ــة التحتي ــز البني                                                                                   لتعزي
                                                                                    وعملـت البعثـة أيـضا علـى دعـم سـلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                    .                    الكونغو الدميقراطية 

                                      إال أنـه ال تـزال هنـاك عوائـق            .                        اجلنائيـة الدوليـة                                                            لزيادة القدرة علـى تطـوير التعـاون مـع احملكمـة           
ّ                             جّديــة أمــام إقامــة العــدل                  املــؤمتر الــوطين                                        أغــسطس، قامــت عناصــر ســابقة مــن    /    آب  ١٢   ويف   .  

                                                                                املندجمة يف القوات املسلحة بتحرير قائد سابق باستخدام القوة مـن مكتـب                               للدفاع عن الشعب  
                                        عليـه لرفـضه االنتقـال مـن إقلـيم                                                                          املدعي العام العسكري يف غوما الـذي كـان قـد ألقـي القـبض              

                                                                                              واليكايل بعد اهتامه بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان على يـد عناصـر مـن القـوات املـسلحة             
   .         حتت قيادته

  
          اإلصالحيات    

                                                                                        بــدعم مــن البعثــة، انتــهى تــرميم ســجن نــدولو العــسكري يف كينــشاسا، واســتكملت     -    ٦١
       مـصمم                                    ي يف غوما، شارف بنـاء قـسم                         ويف السجن املركز    .                               اخلطط جلعل السجن جاهزا للعمل    

                                                 إال أنه رغم هذه اجلهود، ال تزال أوضـاع الـسجون يف      .                             ألحداث والنساء على االنتهاء          لفصل ا 
ــيما يف امل   ــة، وال سـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــاء مجهوريـ ــع أحنـ ــرتاع،                                                                      مجيـ ــاطق املتـــضررة مـــن الـ                                     نـ

   .      للغاية      بائسة
  

           االنتخابات    
                                                     نتخابية املـستقلة تقوميـا انتخابيـا جديـدا سـيتم                                أغسطس، أصدرت اللجنة اال    /     آب  ٩   يف    -    ٦٢

           تــشرين    ٢٧                                                                                         مبوجبــه إجــراء اجلولــة األوىل مــن االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية الوطنيــة يف        
                                                                            وإذا دعــت احلاجــة إىل إجــراء جولــة رئاســية ثانيــة، فإهنــا ســتجري مــع    .     ٢٠١١        نــوفمرب  /       الثــاين

ــة يف    ــشريعية اإلقليمي ــات الت ــر  /        شــباط  ٢٦                                       االنتخاب ــس     .    ٠١٢ ٢        فرباي ــات جمل                             وســتجري انتخاب
                  وانتقـد العديـد     .     ٢٠١٣                           ، واالنتخابات احمللية يف عـام      ٢٠١٢                              الشيوخ وحكام الواليات يف عام    

                                                                            اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية من املقـرر أن جتـري قبـل تـسعة                    كون                     من ممثلي املعارضة    
           كـــانون  ٦    ، يف                                                                                          أيـــام فقـــط مـــن هنايـــة واليـــة الـــرئيس كـــابيال حـــسب واليـــة الدســـتور احلـــايل
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                                                                                 وينص الدستور علـى ضـرورة إجـراء االنتخابـات الرئاسـية قبـل انتـهاء                  .     ٢٠١١       ديسمرب   /    األول
   .                                                 ومن املفترض إجراء جولة ثانية بعد انتهاء فترة واليته  .       يوما  ٩٠               والية الرئيس بـ 

                       األمــم املتحــدة تقــدمي    إىل                                                  يونيــه، طلــب رئــيس الــوزراء موزيتــو رمسيــا   /          حزيــران ٥   ويف   -    ٦٣
           ويف أعقـاب    .                                                                                 تقنية ولوجـستية لعمليـة تـسجيل النـاخبني، واالنتخابـات العامـة واحملليـة                    مساعدة  

  ن    مـ                                                                                               ذلـك، زارت بعثـة تقيـيم االحتياجـات االنتخابيـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف الفتـرة          
                            تألفـت مـن ممـثلني مـن         و                                      بقيادة إدارة الشؤون الـسياسية        ،     أغسطس /     آب   ١٠    إىل       يوليه   /      متوز   ٢٦

ــدعم امل ــداين                إدارة ال ــيت           ي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ال                                                                               ، وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم، وبرن
ــة                                                          لالنتخابــات مــع منظومــة األمــم املتحــدة، والــسلطات                       األعمــال التحــضريية                  استعرضــت حال

                                                            وأوصــت بــأن تقــدم البعثــة واجملتمــع الــدويل املزيــد مــن   .                                      الوطنيــة وأصــحاب املــصلحة الــدوليني
                                                  للعمليـــة االنتخابيـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو   ،             واللوجـــسيت                                          الـــدعم، مبـــا يف ذلـــك الـــدعم املـــايل 

ــايري    ــة، وحــددت املع ــة املناســبة لنجــاح إجــراء               األساســية                                  الدميقراطي ــك األطــر الزمني ــا يف ذل                                                             مب
                                                                                       كما أوصت بعثة تقييم االحتياجات باالنتقال التـدرجيي للمـسؤولية الرئيـسية مـن                 .          االنتخابات

                                                            ي بشأن تقدمي املساعدة االنتخابية عند انتهاء االنتخابـات                                                البعثة إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائ     
  مث   .                                                                                                    العامة، وقدمت توصيات بشأن الدعم اللوجـسيت لعمليـة تـسجيل النـاخبني مـن قبـل البعثـة                  

                                                 مليــون دوالر للحــصول علــى الــدعم اللوجــسيت      ٤٠,٦                                            قــدمت البعثــة ميزانيــة تكميليــة قــدرها 
   .                       والتقين من أجل االنتخابات

                 حاليـا زهـاء       ٢٠١٣-    ٢٠١١         للفتـرة                        للعمليـة االنتخابيـة            احلاليـة                 انية التقديرية            وتبلغ امليز   -    ٦٤
                      لتكـــاليف املتوقعـــة          حيـــال ا                                                     وتعهـــدت احلكومـــة بزيـــادة التزاماهتـــا املاليـــة   .              مليـــون دوالر    ٧١٥

   .            مليون دوالر   ٣٩٠                   لالنتخابات إىل قرابة 
              التــشريعات                                                                      أن القــانون الــذي ينــشئ اللجنــة االنتخابيــة قــد صــدر، ال تــزال         ويف حــني   -    ٦٥

                                                                                                         اهلامــة املتــصلة بالعمليــة االنتخابيــة معلقــة يف الربملــان كمــا هــو احلــال بالنــسبة لقــرارات اجمللــس  
        مـن                                                                 اسـتمر التـأخري بـشأن عمليـة تـسجيل النـاخبني، الـيت              و  .                                       التنفيذي بشأن الـدوائر االنتخابيـة     

      وقـد    .        ديـسمرب  / ل                                                                                ، وفقـا للتقـومي اجلديـد، أن تبـدأ يف معظـم األقـاليم يف كـانون األو                            املقرر اآلن 
                              وتقوم البعثة بنقـل مـواد        .               مليون ناخب     ١,٤                                               انتهت يف الكونغو السفلى، حيث مت تسجيل حنو         

ــاخبني إىل   ــسجيل النـ ــو    ١٣                        تـ ــزا وإىل حنـ ــي يف     ٢٠٠                      مركـ ــز فرعـ ــات                      مركـ ــرى،             املقاطعـ           األخـ
   .                                                                        واستمرت يف تقدمي الدعم التقين للسلطات االنتخابية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

                                                                                     يزال عدم صرف األموال احلكومية العادية والعقبـات اللوجـستية الرئيـسية تـشكل             وال  -    ٦٦
         وسـيؤثر    .                      ويف الوقـت املناسـب                          علـى حنـو موثـوق                                  العمليـة االنتخابيـة          جراء          أمام إ      كبرية       حتديات  

   .                                                                         التأخر يف نقل جمموعات تسجيل الناخبني إىل األقاليم أيضا على اجلدول الزمين االنتخايب
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   ة                 إعادة تشكيل البعث
       بعثــة                                      ، وبالتــشاور مــع احلكومــة، أجنــزت   )    ٢٠١٠   (    ١٩٢٥                             وفقــا لقــرار جملــس األمــن    -    ٦٧

       مـن   ١     ٤٩٤        سـحب                                                                         منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة        
                                                                                             وقد مشـل هـذا سـحب الكتيبـة التونـسية يف كينـشاسا، والكتيبـة الـسنغالية املتمركـزة يف              .      قواهتا

                                                             من كاتانغا، ووحدة هنرية أوروغوايية مـن إيتـوري، ووحـديت       ن                من كتيبة بن                  كيسانغاين، وجزء 
                                  فـردا مـن هـذه الوحـدات            ١٨٠        وسيبقى    .                                                    حراسة ماالوية وبوليفية من مانييما ومقاطعيت كيفو      

ّ           وقـد تـُوّخي يف       .                                               ملراقبة سحب املعـدات اململوكـة للوحـدات            ٢٠١٠       نوفمرب   /                حىت تشرين الثاين    ُ      
           لتـشغيلية                                              أثـر حمـدود علـى قـدرة البعثـة ا                    لرحيلـها              ا أن يكون                                   اختيار الوحدات اليت جرى سحبه    

   .                    وعلى تنفيذها لواليتها
         عـدم                                                                           يوليه، أبلغت حكومة اهلنـد إدارة عمليـات حفـظ الـسالم بقرارهـا              /      متوز   ١٦    ويف    -    ٦٨

  .                                     الـيت تـساهم هبـا يف البعثـة           ٢٣                                                        تسع مـن طائراهتـا العموديـة العـسكرية الــ                               جتديد طلبات توريد  
   إىل                     حكومـة اهلنـد          شارت      كما أ   .                                          طائرات العمودية منذ ذلك احلني إىل اهلند                         وقد أعيدت هذه ال   

         متعـددة                         طـائرات عموديـة          سـت  و          هجوميـة                       طـائرات عموديـة             أربـع               توريـد        جتديد               اعتزامها عدم   
          وبإعـادة    .            احلاليـة                                      حني ينقضي موعد طلبات التوريـد          ٢٠١١      مارس   /             حبلول آذار            االستخدامات

   إىل                                                 والطـائرات العموديـة اهلجوميـة األربـع                     السـتخدامات                               العمودية اخلمـس املتعـددة ا               الطائرات  
         املتعــدد                                      ، يكــون أســطول البعثــة العــسكري                 فــرد عــسكري   ٢٠٠         حــوايل             باإلضــافة إىل         الــوطن، 

                                                                 يف املائـة واخنفـض عـدد طـائرات البعثـة العموديـة اهلجوميـة          ٢٥     ُ ّ               قد قُلّص بنـسبة                االستخدامات
         علـى         يظهـر                 إىل الـوطن                         هـذه الطـائرات                                                     وقـد بـدأ بالفعـل األثـر الـشديد إلعـادة             .             مبقدار النصف 

         املؤقتـة             العمليـات                                                                   وعلى قـدرهتا التـشغيلية، مبـا يف ذلـك اإلبقـاء علـى قواعـد                              إمكانية تنقل البعثة  
ــة          قواعــد  و ــة للبعث ــسرايا التابع ــات ال ــدعم       .                                        عملي ــة علــى تقــدمي ال ــدرة البعث                                                              كمــا ســيعيق هــذا ق

                                   ة الكونغـو الدميقراطيـة يف شـرق                                                                             للعمليات العـسكرية الـيت تقـوم هبـا القـوات املـسلحة جلمهوريـ              
                                          احلــصول علــى تعهــدات لتعــويض األعتــدة           يف ســبيل       تبــذل                اجلهــود الــيت        ضــوعفت      وقــد   .        البلــد

  يف        هبـا            الـيت أذن                       اجلويـة األخـرى               واألعتـدة     ١٤                                  الطـائرات العموديـة الــ                   باإلضافة إىل    ،       املسحوبة
   .     بعد                           واليت مل ترد بشأهنا أية تعهدات  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٤٣      قراره          جملس األمن 

  ُّ                                                                                  اتُّفق عليه مع حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بـدأت منظومـة األمـم                    ملا         ووفقا    -    ٦٩
             عليهـا يف                                                                    عملية تقييم للتقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ األهـداف املنـصوص                   كومة  احل    و      البلد           املتحدة يف   

                  يونيه، أنـشئ يف     /          ويف حزيران    ).     ٢٠١٠   (    ١٩٢٥                 قرار جملس األمن           من   ٢٠      و    ٧      و    ٦         الفقرات  
                                                           كومـة علـى مـستوى العمـل، واتفـق الفريـق علـى                احل                                  ريق وطين مشترك بـني البعثـة و                 كينشاسا ف 

                                                      ويتـشارك يف قيـادة الفريـق كـل مـن مستـشار               .                                             اختصاصات عملية التقييم املشتركة ومنهجيتها    
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      ّ                                           ويتألّف مـن ممـثلني عـن وزارات الـدفاع،            ،                                                  األمن الوطين جلمهورية الكونغو الدميقراطية والبعثة     
ــة، والعــدل وح  ــة؛ و                            والداخلي ــة الكونغــو الدميقراطي ــة يف مجهوري ــسان، واخلارجي      عــن                                                                   قــوق اإلن

   .                                البعثة؛ وفريق األمم املتحدة القطري
ــة يف        -    ٧٠ ــة الكونغــو الدميقراطي ــد أقيمــت حلقــات عمــل مــع ممثلــي مقاطعــات مجهوري                                                                                          وق
          لعـرض    ،           وإكواتور  ،           وكاتانغا  ،           ومانييما  ،           واجلنوبية  ،                 كيفو الشمالية                      ة الشرقية ومقاطعات      قاطع  امل
        يوليــه  /        ويف متــوز  .                                 ُ                                                  ملنهجيـة املتبعــة وحتديــد املنــاطق الــيت سُتقـصد يف الزيــارات امليدانيــة املــشتركة   ا

                                                              موقعا يف خمتلف أحناء شرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            ٥٥                      أغسطس، زارت األفرقة     /   وآب
   .               ومقاطعة إكواتور

                 الـة األمنيـة،                                                      االستبيانات وعـدد مـن املؤشـرات، بتقيـيم احل          ب                         وقامت األفرقة، مسترشدة    -    ٧١
                     يف مجهوريــة الكونغــو                                                                         ووجــود اجلماعــات املــسلحة وقــدراهتا، وقــدرة خمتلــف األجهــزة األمنيــة  

ّ         ّ                                                                               علـى التـصّدي ملـا تـشكّله هـذه اجلماعـات مـن هتديـد، ووجـود اخلـدمات اإلداريـة                                 الدميقراطية          
                  وأجـرت األفرقـة    .                           احلالـة علـى أرض الواقـع    ب           الـسكان        ووعـي                                       للدولة مبا فيها الـدعم االنتخـايب،       

ــيني والزعمــاء     ــسؤولني احلكــوميني احمللّ ــابالت مــع امل ــديني                             ّ                           مق ــسلحة             التقلي ــوات امل ــي الق                              ، وممثل
                    األجهــزة األمنيــة              م مــن ممثلــي                الوطنيــة وغريهــ         املدنيــة                                            جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــشرطة 

ــدين  و ــات وزراء      .                اجملتمــع امل ــة املقاطع ــادة أفرق ــولّى قي ــد ت ــة  ال       ّ                                          وق                        املقاطعــات ورؤســاء     يف        داخلي
ــب   مك ــة             ات ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــق االســتقرار يف مجهوري ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم   .                                                                                            بعث

    ّ                                                                                                    وتألّفت أفرقة املقاطعات من السلطات الكونغولية، وممثلني عـن أقـسام البعثـة الفنيـة، ومـراقبني                 
                فريــق األمــم     عــني                     وباإلضــافة إىل ذلــك،   .                                                         عــسكريني، والــشرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة  

     شؤون                      األمـم املتحـدة لـ                                                                     القطري ممثلني من مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية ومفوضـية                    املتحدة  
   .                        الالجئني للمشاركة يف األفرقة

ّ                                                                       وقد قُّدمت النتائج اليت خلصت إليها األفرقة الوطنية إىل الفريـق الـوطين              -    ٧٢ ّ         الـذي سـيعّد      ،     ُ          
        مـن  ٧           يف الفقـرة                        طلـب جملـس األمـن              حـسبما                                                   تقريرا موحدا لتنظر فيه احلكومة واألمم املتحدة        

ّ          وسُتعكَس النتائج املتوّصل إليها يف   ).     ٢٠١٠   (    ١٩٢٥      قراره     .                          تقريري املقبل إىل جملس األمن  ُ   َ              
  

                                                                    منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو                               اجلهــود املبذولــة مــن بعثــة
                                                             وفريق األمم املتحدة القطري يف سبيل حتقيق االستقرار وبناء السالم          الدميقراطية

                       مجهوريـة الكونغـو      ي                                                                 يف إطار االستراتيجية الدولية لدعم األمن وحتقيق االستقرار شـرق           -    ٧٣
ــة ــا  دع و   ،            الدميقراطي ــامج  ل      م ــار يف شــرق       احل     طــة  خل        ربن ــادة اإلعم ــق االســتقرار وإع ــة لتحقي                                                          كوم

           وسـجن   ،                      وحمكمـتني قـضائيتني     ،                 مركـز شـرطة      ٢٢            جرى تشييد      ،                             مجهورية الكونغو الدميقراطية  
  .                                                                       لــإلدارة احملليــة علــى طــول احملــاور ذات األولويــة يف مقــاطعيت كيفــو                   ومخــسة مكاتــب       واحــد
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      وهــي    أال           كيفــو،         مقــاطعيت                                                           إصــالح الطــرق واجلــسور علــى احملــاور ذات األولويــة يف        ُ    أُجنــز و
    .       بوغا-         وبونيا  ،      فيزي-        وبركة  ،        ايشاشا-        روتشورو 

ــابع ملرفــق         أوصــى         يوليــه،  /       متــوز  ١٤   ويف   -    ٧٤              يــل أنــشطة   متو                                               يف اجتمــاع جمللــس التمويــل الت
                         باملوافقـة علـى أن       ،                               رئـيس الـوزراء، موزيتـو                            الذي يشارك يف رئاسته                            حتقيق االستقرار واإلنعاش    

ّ                                       ميّول صندوق بناء السالم أربعة مـشاريع       ّ                                                               ينـصّب تركيزهـا علـى تعزيـز قـدرات اللجنـة التقنيـة                ،      
       خفيـف                                                     وجلان املصاحلة الوطنية الـيت تعمـل علـى الت           ،                                      للتهدئة واملصاحلة على مستوى املقاطعات    

ّ                             من حّدة النـزاعات املّتصلة بعودة الالجئني واملشّردين داخليا يف كيفـو                                 ّ               ّ                  ، ودعـم بـسط                  الـشمالية      
ّ       وقــد خــّصص   .                                                                             ســلطة الدولــة، وإصــالح الطــرق يف حــاالت الطــوارئ، ونــشر قــوات الــشرطة       

ّ          املبلـــغ املخـــّصص        جممـــوع                      مليـــون دوالر مـــن     ١٣,٩                                              صـــندوق بنـــاء الـــسالم هلـــذه املبـــادرات             
ّ       وقد قُـّدم      .               مليون دوالر    ٢٠                  دميقراطية البالغ                       جلمهورية الكونغو ال                               مليـون دوالر يف إطـار          ١٨٣     ُ
ــة  ــدعم األمــن وحتقيــق االســتقرار                          االســتراتيجية الدولي ــة         شــرقي                                       ل ــة الكونغــو الدميقراطي                                  مجهوري

                          املـضطلع هبـا يف إطـار               نـشطة     األ             ، وتواجـه     )                           صـندوق بنـاء الـسالم                         املبلغ املعتمد مـن           يف ذلك      مبا (
                                                           للمنــاطق اخلارجــة مــن النـــزاع املــسلح ويف إطــار                      عــادة اإلعمــار                      حتقيــق االســتقرار وإ       خطــة 

ّ      ويلية تقّدر بـ                           االستراتيجية الدولية فجوة مت    .            مليون دوالر   ٦٥٥        
                                                   لــدعم األمــن وحتقيــق االســتقرار شــرقي مجهوريــة                                      وباإلضــافة إىل االســتراتيجية الدوليــة  -    ٧٥

                             بـدأت البعثـة وفريـق        ، )S/2010/164   (        الـسابق                                  ، وكما هو مـبني يف تقريـري                            الكونغو الدميقراطية 
     ّ                              وتتمثّــل أهــداف الربنــامج يف دعــم   .                                                              األمــم املتحــدة القطــري يف إعــداد برنــامج لتوطيــد الــسالم 

                                                                                                         تنفيذ اإلصـالحات اهليكليـة الالزمـة إلكـساب الدولـة الكونغوليـة القـدرة علـى بـسط سـلطتها                     
                  لـسلبية األثـر،                                                                                                     على كامـل البلـد، وتعزيـز قـدرة اجملتمعـات احملليـة علـى التعامـل مـع الـصدمات ا                     

ّ                        وتوفري الفرص االقتصادية للشباب العاطلني عن العمل وغريهـم مـن الفئـات الـشديدة التعـّرض                                                                                            
               وجيـري فريـق      .                                                                     توليـد عائـدات ملموسـة مـن الـسالم يف املقاطعـات الغربيـة                           فـضال عـن             للخطر،  

  ة                                                                                                  األمم املتحدة القطري استعراض منتصف املدة إلطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـ                 
         ومـشروع                      املـساعدة اإلمنائيـة                   ّ                          ّ                    هبدف وضع إطار منقّح للنتائج ومواصلة تعزيز االّتساق بني إطار        

    .                         اإلطار االستراتيجي املتكامل
ــامج  ّ    نفّــذ  ي     أن                            ويف املقاطعــات الــيت تقــرر   -    ٧٦                                          توطيــد الــسالم، يــضع فريــق األمــم                  فيهــا برن

ــشاء م     ــشغيلي إلن ــى اإلطــار الت                         كاتــب األمــم املتحــدة                                                                            املتحــدة القطــري اللمــسات األخــرية عل
                                                        وستتشارك البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري             .                  ّ                          املشتركة اليت سيتولّى قيادهتا منسقو املناطق     

ــارة، وســيتقامسا تكــاليف     ــدعم و      دمات    اخلــ                                                                          يف املكاتــب املــشتركة يف بعــض املقاطعــات املخت          ال
ّ                       وستواصل البعثة توفري موظفي الدعم ليقومـوا برصـد مـا يـستجّد يف ا                .        املشتركة                 ملقاطعـات مـن                                                        
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ّ      تطّورات   ّ                       قـوق اإلنـسان واإلبـالغ عـن هـذه التطـّورات،             حب                                          سياسـية وأمنيـة وعـسكرية ومتعلقـة                                       
                                  ربنـامج يف اجملـاالت الـيت تقـع           ال                                                                كما ستواصل توفري املوظفني املدنيني الفنيني ليسهموا يف تنفيـذ           

   .                              سيادة القانون والشؤون املدنية                    ضمن نطاق واليتها، مثل
  

           مالحظـــات  -      رابعا   
ّ                                                                               يقّدم هذا التقرير صورة خمتلطـة للحالـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                -   ٧ ٧ ْ            فقـْد أحـرز      .      

   ،                   ويف الوقـت نفـسه      .                                   عـدد مـن التطـورات اإلجيابيـة                                      ، وميكن له االسـتفادة مـن                          البلد تقدما كبريا  
                                                                           ّ                          فإن مل تعاجل التحديات املستمرة وبعض االجتاهات السلبية قد يـؤدي هـذا إىل فقـدان مـا حتقّـق                    

ّ                                                              ويـشكّل حتـّسن معـّدل النمـو االقتـصادي وبلـوغ نقطـة اإلجنـاز يف                    .     كاسب     من م       ّ             مبـادرة         إطـار     ّ   
ّ                      البلدان الفقرية املثقلة بالديون وزيادة إيرادات احلكومة منذ بداية العام تطورات مشّجعة ميكـن                                                                                            

       ورغــم   .                       الــيت طــال انتظارهــا                                                                 أن جتلــب لــشعب مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عائــدات الــسالم 
ّ                                        برية، واصل الربملان وغريه من املؤّسسات الدميقراطية بـذل اجلهـود يف سـبيل                  التحديات الك        أداء                            

                                                                                          وال تزال معظـم أحنـاء البلـد خاليـة مـن النــزاع املـسلح، كمـا أن مجهوريـة                      .                   أدوارها الدستورية 
           العاديـة                                   توطيـد العالقـات الدبلوماسـية           ويـسهم   .                سالم مع جرياهنا  يف                           الكونغو الدميقراطية تعيش    

                                                                                   ة الكونغـو الدميقراطيـة وجرياهنـا يف منطقـة الـبحريات الكـربى يف حتقيـق االسـتقرار                     بني مجهوريـ  
             االحتكـاك          مـصادر                    ّ               ملعاجلـة القـضايا املعلّقـة و                                     ويواصل تـوفري سـبل بنـاءة                اإلقليمي،               على الصعيد   

             وكـل هـذه      .                                                                مـشاركا نـشطا بـشكل متزايـد يف املؤسـسات اإلقليميـة                    البلـد                     احملتملة، وقد أصبح    
                                  ّ                                         مـشاركة األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل، هتّيـئ الظـروف املواتيـة                         استمرار     ب                   العوامل، إىل جان  

                                                                                                           لتحقيق االنطالقـة اجلديـدة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الـيت أعلنـها الـرئيس كـابيال خـالل                     
   .     يونيه /        حزيران  ٣٠                  الستقالل اجلمهورية يف               السنوية اخلمسني                احتفاالت الذكرى 

                                                                 ار جملس األمن تغيري اسـم بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف                               ُ           ويف هذا السياق، أُرحب بقر      -    ٧٨
                                                                                                 مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة 
                                                                                                        الكونغو الدميقراطية، وهو مـا يعكـس قيـام شـراكة جديـدة بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                  

ــا  .                   واألمـــم املتحـــدة                                                           لـــس، وبالتـــشاور مـــع حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو                 أذن بـــه اجمل       ملـــا        ووفقـ
ُ                            الدميقراطيــة، ُســحب مــن البعثــة حنــو     ّ     فــإّني                      وباإلضــافة إىل ذلــك،   .                        مــن أفــراد القــوات ١     ٤٩٤            

        البلـد                                                              مـشترك بـني احلكومـة ومنظومـة األمـم املتحـدة يف                     ُ                             مبا اضـطُلع بـه مـن عمـل أويل               أرحب  
                       مـن قـرار جملـس        ٧      و    ٦    تني      لفقـر  ا                                                                   لتقييم التقدم احملرز حنو تنفيـذ األهـداف املنـصوص عليهـا يف              

  ّ       ّ                                                                 وإّني أتطلّع إىل إطالعكم على نتائج تلك العمليـة يف تقريـري املقبـل                 ).     ٢٠١٠   (    ١٩٢٥      األمن  
    .            إىل جملس األمن
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ّ            ّ                   ّ                                          ومــع ذلــك، فإنــه مــن اجللــّي أن هنــاك حتــّديات كــبرية مــا زال يتعــّين علــى مجهوريــة       -    ٧٩                     
                                      رية الـيت متـارس ضـد املـدنيني يف شـرق                          فأعمال العنـف اخلطـ    .                         ّ          الكونغو الدميقراطية التغلّب عليها   

                                                                                          واستمرار وجود القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومـة واجلماعـات              ،     البلد
                                                                         انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت يرتكبـها بعـض عناصـر القـوات املـسلحة            و                     املسلحة الكونغولية،   

ُ                                        جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة، والـيت ُوصـفت يف هـذا التقريـر،                                                يرجـع الـسبب يف اسـتمرارها                                        
ّ           املتـضّررة، و             املقاطعـات                                         بدرجة كبرية إىل غياب سلطة الدولة يف         ّ                      عـدم إحـراز تقـّدم يف بنـاء             إىل                    

       غــري                             إىل التنــافس علــى االســتغالل               ّ                                                مؤســسات مهنيــة وفّعالــة لألمــن القــومي وســيادة القــانون، و
 ْ                        نْ مل تعـاجل سـتظل تعيـق                                 القـضايا األساسـية الـيت إ       بـني              وهذه األمـور    .                         املشروع للموارد الطبيعية 

                                         ولذا فمن الـضروري معاجلـة أسـباب عـدم       .                                                اجلهود الرامية إىل إحالل االستقرار الدائم يف البلد  
                                                                        ّ                            االستقرار وأعراضه على السواء إذا ما أريد جلمهورية الكونغو الدميقراطية التغلّـب علـى خطـر                

   .                      النسيب يف مجيع أحناء البلد    رار       ّ          والتمّتع باالستق ،         ّ            ومحاية سكّاهنا بفعالية ،              اجلماعات املسلحة
                                                                                      احلــوار البنــاء والتعــاون الوثيــق بــني حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة           ويكتــسي  -    ٨٠

                  أمهيـة حيويـة                                                                                    وبعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        
  .                        كاملـة يف هـذا الـصدد     ّ                                         وإّني أحث احلكومة علـى النـهوض مبـسؤوليتها      .                    لضمان محاية املدنيني  

        أغـسطس   /     آب  ٢            يوليـه و     /        متـوز    ٣١                                                              ويف الوقت نفسه، فإن الفظائع اليت ارتكبت يف الفترة بـني            
                                                                               مبويف يف إقليم واليكايل أوضحت أنه جيب على البعثة أن تـضطلع جبهودهـا               -                 يف منطقة كيبوا    

           سي وغـريه       ُ                                                        فما ُيرتكب من أعمال بغيـضة مـن قبيـل العنـف اجلنـ               .                           حلماية املدنيني بصورة أفضل   
ّ                                                                       مـــن انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان يف جـــّو مـــن اإلفـــالت مـــن العقـــاب يف مجهوريـــة الكونغـــو                             
                                                                                      الدميقراطية جيرب مجيع من تقع على عواتقهم مسؤولية محاية املدنيني على بذل كل جهـد ممكـن         

   .                                   ، وتقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة                                          ملنع وقوع مثل هذه الفظائع الرهيبة يف املستقبل
                      تـدابري احلمايـة       ادة ي             فال بد من ز                              لعدة آالف من املدنيني،           كفولة                      بالرغم من احلماية امل    و  -    ٨١

     يف                                                                                         بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                            اليت توفرها   
                                    مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة     يف                         إىل أقــصى حــد ممكــن         نفذ   ُ    وســتُ   .        مبــويف   -                  نطقــة كيبــوا   م

     نـب   ا        إىل ج   ،                        الـيت تبـذهلا البعثـة        ني      ملـدني     ا                                              الواردة يف هذا التقرير لتحسني جهود محايـة                 التوصيات  
           احلاجـة     دت ت    اشـ                    ويف هذا الـصدد،       .                                                          استراتيجية محاية املدنيني على نطاق منظومة األمم املتحدة       

                            األمـم املتحـدة أيـضا         دم      وسـتق   .          القائمـة           اجلوية       عتدة     األ    فقد       يف ظل            إضافية      حية و  مر            إىل طائرات   
                                                                               دة ممكنة للجهود اليت تبذهلا املؤسسات القضائية واحلكومة لتقـدمي اجلنـاة، وال سـيما              كل مساع 

                        اخلـــدمات والتعويـــضات         تقـــدمي                          إىل العدالـــة وضـــمان  ،                        ن عـــن هـــذه اجلـــرائم و                   القـــادة املـــسؤول
ــراره                 جملــس األمــن                 الــذي أنــشأه                   ن فريــق اخلــرباء   ا    مكــ  بإ و  .          للــضحايا       أن )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨          يف ق

  .             يف هذا املسعى          يد العون     زم ملد                       ساعد على توفري الدعم الال ي
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              مبعـث قلـق         زال   ت                                           يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ال         ة        األمني    الة          ، فإن احل        ً وعموماً  -   ٢ ٨
ــدنيني      ف  .       شــديد ــو، زادت اهلجمــات املتكــررة ضــد امل ــاطعيت كيف ــدي                                                                 فــي مق ــى أي             القــوات             عل

            يف مشـال                     إقليم واليكايل      يف   صة ا خب                                   واجلماعات املسلحة الكونغولية، و                              الدميقراطية لتحرير رواندا  
            يف هـذه                 ولكـن لـيس      ،                                     ويلي السفلى يف املقاطعة الـشرقية      أ    ، و           اجلنوبية        يف كيفو  و   ،             الشمالية     كيفو
                      الدميقراطيـة لتحريـر               القـوات     بـني                         ظهور حتالفـات فـضفاضة     ُ                وُيخشى أن يؤدي      .      وحدها        املناطق
   ،                  يت تـستغل املـدنيني                                                  ماي وغريها من اجلماعات املسلحة الكونغوليـة الـ   -    اي  امل       ومجاعة   ،        رواندا
                 ن العالقات بـني       ّ   حتسّ    تها     مجل   من                نتيجة ألمور        ٢٠٠٩                           املكاسب اليت حتققت يف عام         ض   قوي    ت   إىل

           الـضعف                 فتئت مواطن   ا م و  .                                                              مجهورية الكونغو الدميقراطية وجرياهنا يف منطقة البحريات الكربى       
           إدمــاج م د   عــ  ل      بفعــ                 ، الــيت تفاقمــت                                 جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة                           اهليكلــي للقــوات املــسلحة 

         هـذه     ام يف     ل تـ  ك      بـش                                        ، مبا فيها املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب،                           جلماعات املسلحة الكونغولية   ا
                                       الدميقراطية لتحريـر روانـدا وغريهـا             ها القوات              فراغات تستغل            تتسبب يف إجياد                القوات املسلحة،  

ــاد     امل     هــود       ضررت اجل                       ويف الوقــت نفــسه، تــ   .                         مــن اجلماعــات املــسلحة  ــذ                  تعــددة األبع ــيت ُب     لت     ُ        ال
           بـشكل                     سـلطة الدولـة         بـسط                                                                          للقضاء على التهديد الـذي تـشكله اجلماعـات املـسلحة مـن عـدم                

                                                           مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، للحفـاظ علـى االسـتقرار يف        يف                         ، مبا يف ذلك أفراد الشرطة   ي   فعل
                                     أحــث مــرة أخــرى الــدول األعــضاء،  و  .                        العمليــات العــسكرية        بواســطة                          املنــاطق الــيت مت تطهريهــا 

                 ات ذات الـصلة       زاء                                                              هورية الكونغو الدميقراطية، على مضاعفة جهودها لتنفيذ اجلـ                 يف ذلك مج     مبا
ــى        ــانوين علـ ــضغط القـ ــادة الـ ــن، وزيـ ــس األمـ ــها جملـ ــيت فرضـ ــادة  ال                                                                           الـ ــاجرين       قـ ــوات                املهـ           للقـ

ــدا، وتفكيـــك الـــشبكات اإلجراميـــة يف شـــرق مجهوريـــة الكونغـــو                 الدميقراطيـــة                                                                                       لتحريـــر روانـ
           الـسياسية              يف اجملـاالت                          اجلهـود اجلاريـة              فـإن              ت احلاليـة،         الجتاهـا  ل             يوضع حد   مل      وإذا    .           الدميقراطية

                                                         غـري كافيـة لوقـف العنـف وتفكيـك مـا تبقـى                           قد تكـون      عاش ت ن  اال     جمال                         والعسكرية واإلنسانية و  
  .                                     من اجلماعات املسلحة األجنبية والكونغولية

                    رتكـب جـيش الـرب     ي                               يف املقاطعـة الـشرقية، حيـث         ئمـة  ا ق                حتـديات مماثلـة         هناك            وال تزال     -   ٣ ٨
               بـدو فيهـا            لدولة وت  ل             أي وجود            ً  ها عملياً   في                                               اومة هجمات وحشية ضد املدنيني يف منطقة ليس             للمق

     مـن                                  بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة          و                                   جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                                     املوارد املتاحة للقوات املسلحة   
                                              هذه الفظائع أعلى درجة من االلتـزام مـن                 وتقتضي    .        مساحتها                 غري متناسبة مع            املنطقة           أجل تأمني   

  .                                      ، حلمايــة اجملتمعــات احملليــة الــضعيفة                              بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة       مــن  ة   مــ و  دع م  ،       كومــة  احل      انــب  ج
   ا                                      األمم املتحدة حلفـظ الـسالم وبعثاهتـ                                                        كمل اجلهود املبذولة لتعزيز التنسيق بني بعثات                 ُ   وينبغي أن تُ  

  ب                       املـشاركة مـن جانـ         مـن      زيـد  مب                                                                السياسية اخلاصة يف املناطق املتضررة من جيش الـرب للمقاومـة          
            يف إيتـوري،   و  .                      عمـل إقليمـي فعـال    ب         لقيـام        ساعدة ل    املـ                     القـدرة علـى       ا         لـديه   يت          لـك الـ    ت              دول املنطقة و  

       مرة                             اجلماعات املسلحة الناشئة       ظهور              مثة خطرا من          فإن                                       على الرغم من التقدم احملرز حىت اآلن،       و
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    ون ر     نتظـ  ي     زال     يـ       ال          ممـن                                             تفاقم بسبب وجود آالف من املقاتلني املسرحني       ت                مما ميثل مشكلة       ،    أخرى
               يف مبانـداكا           أبريـل    /       نيـسان    ٤                 و إينييلـي يف          متمـرد  ّ      شـّنه       ذي   لـ  ا            اهلجـوم            ومـا   .  هم                 فرص إعادة إدماج  

                      مجهوريــة الكونغــو         ى مــن     خــر أ   كن  ا   مــ أ                االســتقرار يف         يت هتــدد   لــ ا          املخــاطر   ب                تــذكرة أخــرى     إال
  .   ضعف   بال                     مؤسسات سلطة الدولة       تتسم              الدميقراطية حيث

                                        عم الثنــائي إلصــالح القــوات املــسلحة                تراجــع الــد               بــسبب احتمــال                أشــعر بــالقلق        وأنــا   -   ٤ ٨
                                               حث بقوة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة        أ               ، ومرة أخرى                                جلمهورية الكونغو الدميقراطية  

                            مع واليتها، مـن أجـل            ً   متشياً                   بعثة األمم املتحدة               ، بدعم من              ً    العمل معاً        على            ها الدوليني  ء     وشركا
      ضباط    الـ        الـة    ق               العمليـة إ           هـذه                         اخلطـوات الـضرورية يف           ومـن     .                                    إحراز تقدم حقيقي يف هذا الـصدد      

        تقـدمي     و                                                                 ً              تاريخ من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من مسؤولية القيادة تـدرجيياً                    الذين هلم 
       وأحـث    .                     احملـاكم املختـصة             أمـام   ل    ثـو  م  لل                        ن يف أفظـع اجلـرائم              ضـالعو                                 أولئك الـذين يفتـرض أهنـم        

                         ملتبادلـة بـشأن هـذه                           روح مـن الثقـة ا        بـ                      اء مـع شـركائها                      ّ        ل بـشكل مـستمر وبنّـ        عم               احلكومة على ال  
                              لـى تقـدمي الـدعم الـذي         ع                                   مهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           جل          الـدوليني        شركاء      الـ      شجع   أ           القضايا، و 

ــك، أشــجع ســلطات     .        املهمــة      هــذه         نطــاق               يتناســب مــع   ــة الكونغــو                                        وباإلضــافة إىل ذل                     مجهوري
       جهـود               لتنـسيق                            بعثـة األمـم املتحـدة        ا  ره    ِّ     تيـسِّ          الـيت                   شاركتها يف احملافل   م             على مواصلة               الدميقراطية

  .              إصالح قطاع األمن

              لـى تكثيـف     ع                        علـى حـد سـواء                                               شجع بقـوة احلكومـة والـدول األعـضاء         أ                وأود أيضا أن      -   ٥ ٨
         حيـث                       وتـدبري احتياجاهتـا         هـا      وجتهيز                                                                جهودها لـدعم نـشر املؤسـسات األساسـية لـسلطة الدولـة            

       كامـل                                          يف هذا الصدد، ينبغي توفري الـدعم ال        و  .                                                تشتد احلاجة إليها، ال سيما على املستوى احمللي       
                                             لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو                           األمـم املتحـدة          منظمة        بعثة            تبذهلا                    للجهود األولية اليت  

ــة  ــ  امل و             الدميقراطي ــر ل  ّ    بّين ــ                      ة يف هــذا التقري ــه      ء ا    بن ــذي طلبت ــى النحــو ال ــة، عل ــشرطة الوطني ــر ال                                                                دوائ
        بعثــة ل  ح    سما         إىل الــ     رضــا                                                            ويف الوقــت نفــسه، أحــث جملــس األمــن علــى النظــر بعــني ال  .         احلكومــة

                                                     يــة للمـساعدة يف تــدريب أفـراد الــشرطة الوطنيــة    د ا ع                            تـوفري املعــدات األساسـية ال   ب                 األمـم املتحــدة 
  .                          وحدات من الشرطة العسكرية     ذلك      ، مبا يف           ونشرهم األويل

                  ويكتـسي إجـراء      .        جديـدة                                                                      لقد دخلت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ديناميـة انتخابيـة             -   ٦ ٨
                                         ولـضمان أن تـستطيع الدولـة ممارسـة                   مؤسـساهتا      ة           ية لشرعي     أساس         أمهية                       انتخابات ذات مصداقية  

                                            اإلعالن عن اجلـدول الـزمين لالنتخابـات            كان و  .     كبرية     ال     لبالد ا                              اإلشراف الفعال على إمكانات     
                                         على إحراز مزيد مـن التقـدم يف عمليـة          ً  مؤشراً                                               وإصدار قانون اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة  

                        تحمل نصيب أكـرب مـن       ب                التزام احلكومة    و  .        كافة  ن و            الكونغولي        فيها     شارك ي                    السالم اليت جيب أن     
ٌ                                       تطـوٌر موضـع ترحيـب يف هـذا الـشأن                                         تكلفة العمليـة االنتخابيـة          ،             مـن جانبـه      ،        للربملـان          ينبغـي    و  .    

                            اجلمعيـة الوطنيـة فرصـة               وأمـام     .                             اليت مل يبـت فيهـا بعـد                                           عطي األولوية للتشريعات االنتخابية    ي   أن
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ــاخبني الكونغــولي  ل  ر            كــي تظهــ         هامــة ل ــسياسي             واجملتمــع  ني                     لن ــزام القــادة ال ــدويل الت ــبالد   ني                                      ال           يف ال
ــ يف                       ملبـــادئ الدميقراطيـــة   با           ال تـــزال  و  .                                              اللجنـــة االنتخابيـــة الوطنيـــة املـــستقلة      نني يف            ّ        اختيـــار املعّيـ

        كـبرية،              حتـديات    دد                يف الوقـت احملـ                                انتخابـات ذات مـصداقية             إجـراء                                 التحديات العمليـة لـضمان      
                                         للعمليـة منظومـة األمـم املتحـدة يف               تـه     فر و           الـذي       تقين    الـ           لوجـسيت و    ال     دعم      الـ        قلـة                   على الرغم مـن     

ــة      ــه احلكوم ــذي طلبت ــى النحــو ال ــة عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوة    .                                                                           مجهوري ــة   احل                وأشــجع بق        كوم
  .     دد هلا          يف الوقت احمل                       عملية تسجيل الناخبني  اء ر    إج    ضمان  ى  ل ع                   والسلطات االنتخابية 

              وأعتقــد أن  .                                                            مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــرة أخــرى إىل نقطــة حتــول              لقــد وصــلت  -   ٧ ٨
                     ألدوار الـيت تقـوم        لـ                          إىل مراجعة جوهريـة                  أن مثة حاجة          شري إىل    ت                    يف هذا التقرير       نة ي ب            التحديات امل 

                 ، وفريق األمـم                                                    لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية                   األمم املتحدة        منظمة        بعثة      هبا  
       الـيت       شتركة     املـ       مـات      تقيي    ال   شكل    وتـ   .      البلد       ن لدعم  و      ن اآلخر و                                املتحدة القطري، والشركاء الدولي  

             ل بـالتفكري     ّ كمّـ            ُ     وينبغـي أن تُ     .                           نقطـة انطـالق هامـة                      األمـم املتحـدة            منظمـة         بعثة              احلكومة و       جتريها
                                         واألمـم املتحـدة وشـركاء مجهوريـة                                          مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                                اجلاد والتشاور بني حكومة     

     هــو        مــا      بــشأن      غــويل                     اجملتمــع املــدين الكون و    ين    خــر    اآل ني           والــدولي ني         اإلقليمــي                        الكونغــو الدميقراطيــة
ّ           العوامــل األساســية احملّركــة                   مطلــوب ملعاجلــة                                  زال شــرق مجهوريــة الكونغــو      يــ                   للــرتاع الــيت ال                    

                                        إعادة تشكيل وجـود األمـم املتحـدة        ب                                   ، وحتقيق االستقرار الالزم للسماح          منها     عاين   ي            الدميقراطية  
           م املتحـدة      ألمـ  ا          وفريـق                 األمـم املتحـدة        منظمة      بعثة                     يف غضون ذلك، ستواصل   و  .               يف هناية املطاف  

                                                                                 ا مــع احلكومــة لوضــع الــصيغة النهائيــة لإلطــار االســتراتيجي املتكامــل         م                   القطــري مــشاركته 
  .                                      وبرنامج توطيد السالم يف املقاطعات الغربية

                                    جلميـع مـوظفي البعثـة املـدنيني                                                     ، أود أن أعرب عن خالص امتناين وتقديري          م ا ت     يف اخل  و  -   ٨ ٨
       مثلـي             اجلديـدة مل           قيـادة     ال                      الذين واصلوا، حتـت        ،   ا                                              وألفرادها العسكريني وأفراد الشرطة التابعني هل     

   ً اً     دعمـ                                                               إبداء تصميمهم وإخالصهم املتفاين يف ظل ظروف بالغة الصعوبة             ،        ميس        روجر      اخلاص،
     شرطة     الـ                                                                        وأعرب مرة أخرى عن تقـديري للبلـدان املـسامهة بقـوات وأفـراد                .                للشعب الكونغويل 

           وألفرادهـا                                 يـة الكونغـو الدميقراطيـة                                                                   بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهور               يف
                                                         لألسف يف األشـهر األخـرية، والـذين عـاد العديـد                    منهم    بعض            أرواح ال             الذين فقدت            النظاميني،  

                              لعمــل يف مجهوريــة الكونغــو     با          ر بــثمن    َّ   قــدَّ ي    ال          الــذي  م  اهن                                           منــهم إىل ديــارهم بعــد التــزام بلــد    
           املـساعدة                     والعاملني يف جمـال        ي                                عمل فريق األمم املتحدة القطر     ب                      وأود أيضا أن أنوه       .           الدميقراطية
                                   يف ظل ظـروف صـعبة، وكـذلك                 الناس                                                ، الذين يواصلون العمل من أجل إنقاذ أرواح        ة       اإلنساني

                                                                                                       البلدان املاحنة واملنظمات املتعددة األطراف واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تقـدم الـدعم الـذي                   
   .                                         متس احلاجة إليه يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  


