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

    
  مقدمة  - أوال  

 لـس اجمل فيـه  مـدد  الـذي  ،)٢٠١٠( ١٩٢٥  جملس األمـن   بقرار عمال مقدم التقرير هذا  - ١
 /حزيـــران ٣٠ حـــىت الدميقراطيـــة الكونغـــو مجهوريـــة يف املتحـــدة األمـــم منظمـــة بعثـــة واليـــة
 وقرر أن يصبح اسم البعثة هو بعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف                  ،٢٠١٠ يونيه

، ومـدد واليـة هـذه البعثـة حـىت      ٢٠١٠يوليه / متوز١مجهورية الكونغو الدميقراطية، اعتبارا من      
 لـول حب ،قدمأ أن لساجمل إىل طلب القرار، ذلك من ٢٠ الفقرة ويف .٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠
 الـذي  التقيـيم عـن   و الواقـع  أرض يف احملـرز  التقـدم  عـن  تقريـرا  ،٢٠١١ ينـاير /الثاين كانون ٢١

 ويغطـي  .القـرار  من ٦ الفقرة يف الواردة األهداف تنفيذ بشأن الكونغولية لسلطاتا مع أجري
ــر هــذا ــذ صــدور تقريــري   الــيت التطــورات التقري ــشرين ٨ املــؤرخ حــدثت من ــوبر/األول ت  أكت

٢٠١٠ )S/2010/512( ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٣ إىل غاية.  
  

  الرئيسية التطورات  - ثانيا  
 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  أحنـاء  معظـم  يف نـسبيا  مـستقرة  العامة احلالة ظلت بينما  - ٢

 مـسلحة  مجاعـات  قيام مع للبلد الشرقية املنطقة يف الرتاع استمر بالتقرير املشمولة الفترة خالل
 .املـدنيني  الـسكان  علـى  الغالـب  يف ضـيق  نطـاق  علـى  عنيفـة  هجمـات  بـشن  غوليةوكون أجنبية

 وظـل  .اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات  مـن  عـددا  الوطين األمن قوات عناصر بعض أيضا وارتكب
 الكونغـــو جلمهوريـــة املـــسلحة القـــوات يف الـــسابقة الكونغوليـــة املـــسلحة اجلماعـــات إدمـــاج

 عناصـر  مـن  معظمهـا  يتـألف  املسلحة، للقوات بعةتا وحدات واصلتو ،صعبا أمرا الدميقراطية
 اســتخراج علــى احلكومــة فرضــته الــذي احلظــر رغــم التعــدين أنــشطة  ممارســةمــؤخرا، أدجمــوا
وتعزيــز  املــدنيني، محايــة أجــل مــن جهودهــا لتعزيــز أخــرى خطــوات البعثــة واختــذت .املعــادن
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 املعرضـة  املناطق يف املدنيني ايةمح ولتعزيز .املبكر اإلنذار وحتسني احملليني، السكان مع االتصال
  .املسلحة القوات مع وثيق بتنسيق عسكرية عمليات بعدة البعثة اضطلعت للخطر، بشدة
 اجلماعـات  عناصـر  جانـب  من التجنيد عمليات وجتدد فرار حاالت عن اإلبالغ وبعد  - ٣

ــة املــسلحة ــسابقة الكونغولي ــذين ال ــدوا كــان ال ــوات صــفوف يف ســابقا دجمــواأ ق ــ الق  سلحة،امل
 وأحـرز  .٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٣ فاقاتات تنفيذ الستئناف خطوات اختاذ يف احلكومة شرعت
 مجهوريـة  شـرق  يف اإلعمـار  وإعـادة  االستقرار لتحقيق احلكومة خطة تنفيذ يف التقدم من مزيد

ــة الكونغــو ــد .الدميقراطي  وخاصــة األمــن، قطــاع إصــالح جمــال يف حمــدودا كــان التقــدم أن بي
  .املسلحة القوات تدريبب يتعلق فيما
 عامـة  انتخابـات  بـإجراء  حكومتـه  التـزام  كبـيال   جوزيف الرئيس تأكيد إعادة واقترنت  - ٤
 يف الــسياسية األحــزاب وبــدأت .االنتخابــات إلجــراء االســتعدادات باســتمرار ٢٠١١ عــام يف

 وفيتـال  كيديسيـ شت إتيـان  مهـا  بـارزتني،  سياسـيتني  شخـصيتني  وجـود  مع لالنتخابات اإلعداد
 تـسجيل  عمليـة  يف التـأخر  أن غـري  .الرئاسـية  لالنتخابـات  الترشح عزمهما عن أعلنتا كامرهي،
 االقتــراع إلجــراء بالنــسبة مــشاكل طــرح األساســية التــشريعات بــإقرار يتعلــق وفيمــا النــاخبني

  .موعده يف
  

  اجلنوبية وكيفو الشمالية كيفو طعتامقا    
 ضـد  انفرادية عسكرية بعمليات لدميقراطيةا الكونغو جلمهورية املسلحة القوات قامت  - ٥

 لتحريـر  الـوطين  اجليش/األوغندية الدميقراطية القوى حتالفو رواندا لتحرير الدميقراطية القوات
 كيفــو ويف .البعثـة  تـدعمها  مل عمليـات  وهـي  الكونغوليــة، املـسلحة  اجلماعـات  وبقايـا  أوغنـدا، 
 التركيـز  كـان  حـني  يف ولـوبريو،  ليكـايل وا إقليمي يف الرئيسي العمليات مسرح كان الشمالية،

ــو يف ــة كيف ــى اجلنوبي ــاليم عل ــزي أق ــريا في ــا .وشــابوندا وأوف ــوات اضــطلعت كم ــسلحة الق  امل
 لـسياسة  ووفقـا  ليـو  أمـاين  عمليـة  إطـار  يف املنـاطق  هـذه  بعـض  يف البعثـة  مـع  مـشتركة  بعمليات
  .املشروط الدعم

 ديـسمرب /األول كـانون  ٢٢ إىل ١٨ نم الفترة يف البعثة اضطلعت الشمالية، كيفو ويف  - ٦
 جلمهوريـة  املـسلحة  القـوات  مـع  باالشـتراك  )Usalama Wa Umma( األمـة  سالمة تأمني بعملية
 ماسيـسي  إقليمـي  بـني  الفاصـلة  احلـدود  علـى  ،نغيولوفو كيموا يتمنطق يف الدميقراطية الكونغو
ت املسلحة بعمليـة الوصـول      اضطلعت البعثة باالشتراك مع القوا     واليكايل إقليم ويف .وواليكايل

 نغينغـي، أحـد معاقـل    -يف منطقـة كيمـوا   “ Hatua Yamana”  حلمايـة الـسكان املـدنيني   اهلائلـة 
 / كــــانون األول٢٩وكــــان ذلــــك يف الفتــــرة مــــن   ،القــــوات الدميقراطيــــة لتحريــــر روانــــدا 

 ناألمـ  لتعزيـز  جهودها البعثة واصلتكما  . ٢٠١١يناير   / كانون الثاين  ٧ إىل   ٢٠١٠ ديسمرب
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 - املـاي  ومجاعـة  روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات   أعمـال  مـن  املتـضررة  احمللية اجملتمعات يف
ــاي ــة مـ ــشيكا التابعـ ــث لـ ــت حيـ ــصابات ارتكبـ ــة اغتـ ــال مجاعيـ ــب وأعمـ ــرة يف هنـ ــن الفتـ  مـ
 ))(S/2010/512الـسابق  ي  تقريـر  مـن  ٨ الفقـرة  انظـر  (أغـسطس /آب ٢ إىل يونيـه /حزيران ٣٠

 وعـالوة علـى ذلـك،      .االنتقاميـة  اهلجمـات  منـع مـن أجـل     و اجلارية يةالقضائ التحقيقات خالل
 حملاسـبة  الكونغوليـة  القـضائية  اجلهـود  ودعـم  املـدنيني  محايـة  لتعزيـز  إضـافية  تـدابري  البعثة اختذت
 إىل ٣٩ مـن  الفقـرات  يف بيـان هـذه التـدابري      يـرد و. مبـويف  - كيبـوا  هبجمـات  يتعلق فيما اجلناة
  .التقرير هذا من ٦٣ الفقرة ويف ٤٢
 نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٣٠ إىل ١٨ مـن  الفتـرة  يف البعثـة  اضـطلعت  اجلنوبية، كيفو ويف  - ٧

 لقــواتل املتزايــد النــشاط ملواجهــة مينيمبــوي - فيــزي - بركــه منطقــة يف احلمايــة درع بعمليــة
 اديـة االحت اجلمهورية القوات فيها مبا ،املسلحة اجلماعات من وغريها رواندا لتحرير الدميقراطية
 وكـان  .املقاطعـة  يف تتزايـد  أنـشطتها  بـأن  أفيـد  اليت البوروندية، الوطنية التحرير قوات وعناصر
 دعمـت  كمـا  .املـدنيني  السكان محاية وتعزيز املسلحة اجلماعات نشاط قمع هو العملية هدف
 يـر لتحر الدميقراطية القوات ضد الدميقراطية الكونغو جلمهورية املسلحة القوات عمليات البعثة
  .وكاليهي ووالونغو موينغا أقاليم يف وكذلك  اجلنوبيةكيفوب ألفريا العليا النجود يف رواندا

 مجهوريـة  خـارج  روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  قيادة ضد إجراءات اختذت كما  - ٨
 بــاريس يف الفرنــسية الــسلطات ألقــت أكتــوبر،/األول تــشرين ١١ ففــي .الدميقراطيــة الكونغــو
 روانــدا، لتحريــر الدميقراطيــة للقــوات التنفيــذي األمــني مباروشــيمانا، كاليكــست علــى القــبض
 وذلـك  ،٢٠٠٩ عـام  يف الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية يف اإلنسانية ضد جرائم ارتكاب بتهمة

 ديـسمرب، /األول كـانون  ٢١ ويف .الدوليـة  اجلنائية احملكمة عن صدرت توقيف مذكرة مبوجب
 اإلنــسانية ضــد جــرائم بارتكــاب مباروشــيمانا الــسيد مــستقلة بــصورة فرنــسية حمكمــة اهتمــت
 كــانون ١٧ ويف .١٩٩٤ عــام يف روانــدا يف وقعــت الــيت اجلماعيــة اإلبــادة يف املزعــوم لــدوره
ــة القــوات رئــيس أن أملــان عــامون مــدعون أعلــن ديــسمرب،/األول ــر الدميقراطي ــدا، لتحري  روان

 /الثــــاين تــــشرين يف اعــــتقال اللــــذين موســــوين، ســــتراتون ونائبــــه، مورواناشــــياكا، إينيــــاس
 ،حـرب  جرائم وارتكاب اإلنسانية ضد جرائم ارتكاب وجهت هلما هتمتا   قد ،٢٠٠٩ نوفمرب
 الفتـرة  يف الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  من الشرقي اجلزء يف ارتكباها أهنما زعمي هتمتان ومها

  .٢٠٠٩ يوليه/ومتوز ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون بني املمتدة
ــة القــوات علــى والقــضائي العــسكري الــضغط ســاهمو  - ٩ ــر الدميقراطي ــدا لتحري  يف روان

 روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة القــوات عناصــر فــرار حبــاالت يتــصل فيمــا التقــدم إحــراز اســتمرار
 التــوطني وإعــادة الــوطن إىل واإلعــادة والتــسريح الــسالح نــزع عمليــة يف الطوعيــة واملــشاركة
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ــادة ــاج وإع ــيت اإلدم ــضطلع ال ــا ت ــةال هب ــر( بعث ــرة انظ ــاه٥٥ الفق ــادة هيكــل أن غــري ). أدن  القي
 هـذه  مـن  عناصـر  وأنـشأ  كـبري  حد إىل سليما ظل رواندا لتحرير الدميقراطية للقوات العسكرية
 وإضـافة  .كاتانغـا  ومشـال  مانييمـا  شرق مقاطعيت يف نائية مناطق يف كيانات تفريقهم مت القوات

 علــى احلفــاظ علــى الدميقراطيــة الكونغــو جلمهوريــة املــسلحة القــوات قــدرة ظلــت ذلــك، إىل
 النجاحـات  اسـتغالل  على قدرهتا شأن شأهنا حمدودة املسلحة اجلماعات من حتررها اليت املواقع
 عناصـر  مـن  الفارونو رواندا، لتحرير الدميقراطية لقواتا واستمرت .العمليات يف حترزها اليت

 املــسلحة اجلماعــات مــن وغريهــا املــاي - اياملــ ومجاعــة الــشعب، عــن للــدفاع الــوطين املــؤمتر
ري القانونيـة   غـ  التعـدين  أنـشطة  علـى  للـسيطرة  سـيما  ال فـضفاضة،  حتالفات إقامة يف الكونغولية

  .السيطرة هذه اإلبقاء على أو
ــدنيني، اســتهداف املــسلحة اجلماعــات وواصــلت  - ١٠ ــشورو إقليمــي يف ســيما وال امل  روت

 ورود تواصـل إضافة إىل ذلـك،     و .اجلنوبية كيفو يف موينغا وإقليم الشمالية كيفو يف وماسيسي
ــهاكات عــن تقــارير ــسان حلقــوق انت ــوطين األمــن قــوات عناصــر أيــدي علــى اإلن  ســياق يف ال

، وجتدر اإلشارة بوجه خـاص إىل أن عناصـر مـن القـوات املـسلحة                اجلارية العسكرية العمليات
اع بني عنصر منها وأحـد املـدنيني، بارتكـاب     إثر نز،يناير/ كانون الثاين٢ إىل  ١قاموا، يف ليلة    

 ضــد الــسكان ،جتــاوزات متعــددة، منــها النــهب واالغتــصاب والتعــذيب واالعتقــال واالبتــزاز  
ينــاير، والتقــت / كــانون الثــاين٢وقــد أرســلت البعثــة فــورا دوريــة يف  . املــدنيني يف بلــدة فيــزي

وأنـشئت  . ة علـى الـصعيد احمللـي      مبسؤولني تابعني للشرطة الوطنية الكونغولية وللقوات املـسلح       
 يف   فريـق احلمايـة املـشترك      نـشر ينـاير، ومت    / كـانون الثـاين    ٧قاعدة عمليات متنقلة يف فيـزي يف        

   .يناير/كانون الثاين ٨
 يف الـسالم  حفظـة  تعـرض  أكتـوبر، /األول تـشرين  ٢٣ ففـي  .البعثـة  اسـتهداف  مت كما  - ١١

 عناصــر مــنعنــصرا مــسلحا  ٥٠ أيــدي علــى هلجــوم الــشمالية، كيفــوب روينــدي، يف قاعــدهتم
 املهــامجني؛ مــن مثانيـة  قتــل ذلــك، أعقـب  الــذي النـار  إطــالق تبــادل ويف .تقريبـا  املــاي - املـاي 

 يف إصـابات  أي تـسجل  ومل ؛أربعـة  على القبض املسلحة القوات وألقت جبروح ثالثة وأصيب
  .للبعثة التابعة القوات صفوف

 مـن  فـرار  وحـاالت  هبـا  مـأذون  غـري  بتـنقالت  أيـضا  املـشمولة بـالتقرير    الفترة واتسمت  - ١٢
 املـسلحة  القـوات  يف أدجمـوا  الـذين  الشعب عن للدفاع الوطين للمؤمتر السابقني العناصر جانب

 أكتـوبر، /األول تـشرين  ٢٩ يف االسـتياء،  عـن  واضح تعبري ويف .الدميقراطية الكونغو جلمهورية
 القـوات  يف املـدجمني  الـشعب  عـن  للدفاع الوطين للمؤمتر السابقني العناصر من ١٠٠ حنو جتمع

 مقاطعـة  يف بوكـافو  مـن  كيلـومترا  ٤٠ بعد على يقع الذي كافومو، مطار من بالقرب املسلحة
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 األمـن  لكفالـة  الـسريع  لـرد ل قـوة  البعثـة  نشرت املسلحة، القوات مع وبالتشاور .اجلنوبية كيفو
 عــن للــدفاع الــوطين للمــؤمتر الــسابقني العناصــر عــدد مــن قــام مــستقل، تطــور ويف .املطــار يف

 اهلويــة بطاقـات  لتوزيـع  املــسلحة القـوات  عمليـة  مبقاطعـة  املــسلحة القـوات  يف املـدجمني  الـشعب 
 عمليـة  يكتنـف  الـذي  الغمـوض  على احتجاجا الشمالية، كيفو من أحناء يف العسكرية والبزات
 للـدفاع  طينالـو  للمـؤمتر  سـابقون  عناصـر  شـارك  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .العسكرية رتبهم حتديد
ــد يف الــشعب عــن ــهم، جــدد أطــر جتني  اســتأنفت حيــث ماسيــسي إقلــيم يف ســيما وال وتدريب

  .املناطق بعض يف قانونية غري ضرائب فرض اجلماعة
 الرضـا  عـدم  عن املوقعة املسلحة اجلماعات تعبري استمرارأمام  و اخللفية هذه ضوء ويف  - ١٣
 قـام  ،٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٣ اتفاقـات  تنفيـذ  يف تقـدم  إحـراز  يف احلكومة فشل اعترب ما حيال
 احلكومـة  خطـة   بـه  مـدد  مرسـوم  علـى  بـالتوقيع  أكتـوبر، /األول تـشرين  ٣٠ يف كابيال، الرئيس
ــق ــة شــرق يف اإلعمــار وإعــادة االســتقرار لتحقي ــة الكونغــو مجهوري ــران حــىت الدميقراطي  /حزي
 ويف .االتفاقـات  تنفيـذ  علـى  تـشرف  الـيت  للمتابعـة  الوطنيـة  اللجنـة  تفعيـل  وأعاد ،٢٠١١ يونيه
ــشرين ٢٣ ــاين ت ــوفمرب،/الث ــى ن ــرر التق ــام املق ــة الع ــة للجن ــة للمتابع ــا، يف ، الوطني ــثلني غوم  مبم

 أعمـال  إطالق إلعادة للتحضري والبعثة، املدين اجملتمع مع وكذلك،  املوقعة املسلحة للجماعات
 عــن للــدفاع لــوطينا للمــؤمتر الــسياسية األجنحــة عــتوقّ ديــسمرب،/األول كــانون ويف .اللجنــة
 االئــتالف إىل لالنــضمام اتفاقــات علــى الكونغــوليني املقــاومني لــوطنينيل تــابع وفــصيل الــشعب
ن الطرفـان قـد أبرمـا سـابقا        وكـا  .الرئاسـية  األغلبيـة  أجـل  مـن  التحالف وهو احلاكم، السياسي
  .بينهما حتالفا
 القـوات  هبـا  تقـوم  اليت ةالعسكري العمليات تواصلت الشمالية، كيفو يف بين، إقليم ويف  - ١٤

 الدميقراطيـة  القـوى  حتالف األوغندية، املسلحة اجلماعة ضد رويرتوري عملية إطار يف املسلحة
ــة ــدا لتحريــر الــوطين اجلــيش/األوغندي  يف ختطــيط أو تنفيــذ العمليــات  البعثــة تــشترك وال .أوغن

 صال العـسكري سـيقوم     غري أن كيانا تابعا للبعثـة لالتـ        الدعم، املسلحة القوات منها تطلب ومل
 يف  األوغنديـة  الـشعبية  الـدفاع  قـوات و املـسلحة  القـوات  بـني  املنـشأ  املـشترك  التنـسيق  مركز يف
 أبلـغ  مـا  وكـذلك  شـخص،  ٦٠ ٠٠٠ حنـو  وتـشريد  رويرتوري عملية بني يربط يزال وال. بين
 الدميقراطيــة القــوى لتحــالف تــابعني عناصــر أيــدي علــى اإلنــسان حلقــوق انتــهاكات مــن عنــه
  .املسلحة القوات عناصر وبعض أوغندا لتحرير الوطين اجليش/وغنديةاأل
  

  مقاطعة أورينتال    
 هنب املـدنيني    ، مبا يف ذلك   للمقاومة“ الرب ”تواصلت هجمات يف مقاطعة أورينتال،      - ١٥

ــا، وكــذلك يف اجلــزء      ،واختطــافهم ــة أويلــي العلي ــارا مبنطق ــاطق بنغــادي ونغيليمــا ونيانغ  يف من
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ــشمايل مــن إقلــ  ــسفلى  ال ــي ال ــة أويل ــو، مبنطق ــوات   . يم أنغ ــات العــسكرية للق وتواصــلت العملي
“ الـرب ”املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وقوات الدفاع الشعبية األوغندية ضد جـيش    

وبدأت خلية مشتركة للعمليات االستخباراتية عملـها يف دونغـو، بـدعم مـن البعثـة،             . للمقاومة
  . سلحة وقوات الدفاع الشعبية األوغنديةلتعزيز التنسيق بني القوات امل

يف منـاطق دورو    “ مظلـة روديـا   ”نـوفمرب، بـدأت البعثـة عمليـة         / تشرين الثـاين   ٣٠ويف    - ١٦
“ الـرب ”وبنغادي ونغيليما ونيانغارا، يف منطقة أويلي العليـا، لـردع املزيـد مـن أعمـال جـيش                   

/ كــانون الثــاين و٢٠٠٨رب ديــسم/للمقاومــة مــن قبيــل اجملــازر الــيت ارتكبــت يف كــانون األول   
ويف إطار هذه العملية، أنشأت البعثة العديد من القواعد األماميـة املؤقتـة لتـسيري               . ٢٠٠٩ يناير

ويف منطقــة أويلــي الــسفلى، اضــطلعت  . دوريــات هناريــة وليليــة واســعة النطــاق انطالقــاً منــها  
، ٢٠١١ينـاير   /اين كـانون الثـ    ١٣ إىل   ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧البعثة، يف الفترة مـن      

يف أنغــو واملنطقــة احمليطــة هبــا هبــدف تيــسري   “ Kimiana Lombango”بعمليــة الــسالم الــسريع  
  .للمقاومة“ الرب”إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املنطقة وردع هجمات جيش 

وبــذلت اجلهــود كــذلك لتعزيــز التنــسيق وتبــادل املعلومــات بــني الــشركاء يف املنــاطق     - ١٧
أكتـوبر، عقـد    / تـشرين األول   ١٤ و   ١٣ويف  . للمقاومـة “ الـرب ”أعمـال جـيش     املتضررة من   

وحـضر  . للمقاومـة “ الـرب ”اجتماعـاً وزاريـا إقليميـاً بـشأن جـيش      يف بـانغي   االحتاد األفريقـي    
هذا االجتماع ممثلون عن حكومات مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              

 وأوغنـــدا، إىل جانــب كبـــار  )وب الـــسودان اإلقليميــة ك حكومـــة جنــ مبـــا يف ذلــ (والــسودان  
ــا        ــة أفريقي ــسياسية يف مجهوري ــسالم وبعثاهتــا ال ــات األمــم املتحــدة حلفــظ ال املــسؤولني مــن بعث

 األمم املتحـدة  الوسطى والسودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد، وكذلك من مفوضية     
 متابعــة لــذلك، يبحــث االحتــاد    ويف. شؤون الالجــئني ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية    لــ

ــة جبــيش     ــة معني ــاً يف إنــشاء فرقــة عمــل إقليمي ــادرة . للمقاومــة“ الــرب”األفريقــي حالي ويف مب
مـــستقلة، وضـــعت بعثـــات األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى والـــسودان وتـــشاد 

علومـات بـشأن     تعزيـز التنـسيق وتبـادل امل        إىل ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة اسـتراتيجية ترمـي       
نــوفمرب، / تــشرين الثـاين ٢٤ويف . للمقاومـة، وتنــسيق اجلهـود حلمايــة املـدنيني   “ الــرب”جـيش  

 ومتــشياً مــع التــشريعات الــيت أقــرت يف فتــرة ســابقة مــن العــام، قــدم رئــيس الواليــات املتحــدة   
ــة ــات املتحــدة كــونغرس إىل األمريكي ــزع ســالح جــيش    الوالي ــدعم ن ــرب” اســتراتيجية ل  “ال
  .تركز يف مجلة أمور على اجلهود اإلقليمية املتعددة األطرافللمقاومة 

مظلــة ” عمليــة ،ديــسمرب/ كــانون األول١١ يف ،ويف منطقــة إيتــوري، باشــرت البعثــة   - ١٨
باالشتراك مع القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف بوغـورو ومـارابو           “ إيتوري
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 اجلنويب، مـن أجـل زيـادة الـضغوط علـى مجـاعتني              وإيدوهو وأفيبا وبوكريينغي يف إقليم إيرومو     
مسلحتني متبقيتني يف إيتوري، مها جبهة املقاومة الوطنية يف إيتوري واجلبهة الـشعبية مـن أجـل                 

  . العدالة يف الكونغو، وتعزيز محاية املدنيني
  

  املقاطعات الغربية     
أن التقـارير مـا زالـت       إال  . يف مقاطعة إكواتور، ظل الوضـع هادئـاً يف معظـم األوقـات              - ١٩

ــاتوا يعرفــون باســم حركــة حتريــر       تــرد عــن أنــشطة حمــدودة يقــوم هبــا متمــردو إينيلــي الــذين ب
 جنــدياً يف املنطقــة املتــضررة قــاموا بتــسيري  ٣٥٠وأبقــت البعثــة علــى حنــو  . املــستقلني واحللفــاء

  . الكونغو مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف ذلك على طول النهر الفاصل بني دوريات، مبا
ويف مقاطعــة باندونــدو، أدى نــداء الســلكي وجهــه مــدير مجعيــة حمليــة معروفــة باســم     - ٢٠

 / تـشرين الثـاين  ٥أخوية سكان كيكويت األصليني إىل قيـام بعـض الـشباب يف كيكويـت يـوم               
نــوفمرب بأعمــال شــغب احتجاجــاً علــى هجــوم ُشــن علــى قاعــدة لوجــستية للقــوات املــسلحة     

ميقراطية ومقتل اثنني من املدنيني على يد عناصر مسلحني جمهويل اهلويـة            جلمهورية الكونغو الد  
 الداخليــة واألمــن علــى لــشؤونوقــد ســافر نائــب رئــيس الــوزراء . نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢يف 

الفــور إىل عاصــمة املقاطعــة للتــشاور مــع الــسلطات احملليــة، وحلــق بــه رئــيس أركــان القــوات     
ــسلحة ــسرعة بفـــ  . املـ ــام بـ ــتتب النظـ ــلت    واسـ ــسريع أرسـ ــدخل الـ ــرطة التـ ــن شـ ــرية مـ ضل سـ

  . كيكويت إىل
  

  التطورات السياسية ومؤسستا احلكومة والربملان    
طغت على التطورات السياسية الوطنية التحضريات إلجراء االنتخابات املقرر أن تبـدأ              - ٢١
ة  باجلولـــة األوىل مـــن االنتخابـــات الرئاســـية والتـــشريعي٢٠١١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٧يف 

أكتــوبر، عقــد التحــالف مــن أجــل األغلبيــة  / تــشرين األول١٠ إىل ٨ويف الفتــرة مــن . الوطنيــة
 إىل  ١٠ويف الفتـرة مـن      . الرئاسية معتكفاً ملناقـشة االسـتراتيجية الـسياسية املتعلقـة باالنتخابـات           

 ديسمرب، نظم االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي مـؤمتره األول          / كانون األول  ١٤
ــان تشيـــسكيدي      ــسه، إتيـ ــيح رئيـ ــده لترشـ ــن تأييـ ــن عـ ــشاسا وأعلـ ــات يف كينـ ــل االنتخابـ  ،قبـ

وحضر حفل افتتاح املـؤمتر ممثلـون لعـدد مـن أحـزاب املعارضـة األخـرى                 . لالنتخابات الرئاسية 
.  غومبـو  بـيري بيمبـا    -مبا فيها حركـة حتريـر الكونغـو الـيت يقودهـا نائـب الـرئيس الـسابق جـان                     

 كــانون ١٤رهي، يف سابق للجمعيــة الوطنيــة، فيتــال كــام لــن الــرئيس الــوإضــافة إىل ذلــك، أع
ديسمرب، عن استقالته من الربملان وعزمـه الترشـح لالنتخابـات الرئاسـية يف إطـار حـزب                  /األول

 قـام هبـا    زيـارة الحقـة  خـالل و. سياسي معارض جديد، هو االحتاد من أجـل األمـة الكونغوليـة         
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، فرقـت الـشرطة     ديـسمرب / كـانون األول   ١٥ يـوم    ماليةغومـا يف كيفـو الـش       السيد كامرهي إىل  
منــع كــامرهي مــن عقــد لقــاء مجــاهريي يف بوكــافو  كمــا. الوطنيــة الكونغوليــة جتمعــاً ألنــصاره

  . التايل اليوم
ــاين ١٣ و ١١ويف   - ٢٢ ــة وجملــس     / كــانون الث ــة الوطني ــرت اجلمعي ــوايل، أق ــى الت ــاير، عل ين

ــتورية مق بالـــشيوخ ملتمـــسا  ــام التـــصويت يف  إدخـــال تعـــديالت دسـ ــة تـــشمل تغـــيري نظـ ترحـ
وسوف تتـيح تعـديالت مقترحـة    . االنتخابات الرئاسية من نظام جولتني إىل نظام جولة واحدة     

ل الربملانـات واحلكومـات علـى صـعيد املقاطعـات، وعـرض مقترحـات               حـ هامة أخرى للرئيس    
ديالت ومـع أن خطـوة عـرض تعـ        . تعديالت دسـتورية دون موافقـة مـسبقة مـن جملـس الربملـان             

تتفق مع الدستور فقد أثارت ردود فعل سلبية لدى عدد من اجلهات يف املعارضـة ويف اجملتمـع                  
  . املدين، وانسحب نواب املعارضة السياسية ومل يشاركوا يف التصويت الربملاين

احملكمـــة  بـــشأنوفيمـــا يتعلـــق بالنـــشاط التـــشريعي، أقـــر الربملـــان القـــانون األساســـي    - ٢٣
 مدونة تنظيم احملاكم العادية ووالياهتا القـضائية، وإجـراءات عـرض            بشأنني  قانونالدستورية، و 

ــتئناف    ــة االس ــى حمكم ــدعاوى عل ــذه     . ال ــة بإصــدار ه ــيس اجلمهوري ــوم رئ ــر اآلن أن يق وينتظ
  . التشريعات الثالثة

وأقرت اجلمعية الوطنية أيضاً ثالثة مشاريع قوانني أساسية ذات صلة بإصالح القـوات               - ٢٤
مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، هــي مــشروع قــانون متعلــق بــالتنظيم العــام للــدفاع؛ املــسلحة جل

ومشروع قانون متعلق بتنظيم القوات املـسلحة وسـري عملـها؛ ومـشروع قـانون متعلـق بتنظـيم                   
إضافة إىل مشروع القانون األساسـي املتعلـق جبهـاز           وسري عمله؛    ومتويلهاجمللس األعلى للدفاع    

ــ. الــشرطة ديــسمرب، أقــر / كــانون األول١٥ويف .  فيهــاخاً أن ينظــر جملــس الــشيو ويــتعني حالي
  . دوالر باليني ٧ اليت تبلغ حنو ٢٠١١الربملان مبجلسيه امليزانية الوطنية لعام 

  
  احلالة اإلنسانية    

 مليـون   ١,٧ال يزال هناك مشردون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يقدر عـددهم بــ                - ٢٥
وإضـافة إىل   .  مليـون شـخص يف كيفـو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة             ١,٣شخص، من بينهم حنـو      

ذلــك، حــصلت أعمــال تــشريد جديــدة يف كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة ومقاطعــة كاتانغــا  
 نتيجـة ومقاطعة أورينتال، يف حـني تباطـأت وتـرية العـودة إىل كيفـو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة                     

 جـيش   مجاعـة  حيـث واصـلت      لعليا وأويلـي الـسفلى    ويف منطقيت أويلي ا   . استمرار انعدام األمن  
  شـخص مـشردين جـراء أعمـال        ٣٠٠ ٠٠٠حنـو   ، بقـي    للمقاومة استهداف املـدنيني   “ الرب”

نــوفمرب، قامــت بعثــة مــشتركة مؤلفــة مــن بعثــة   / تــشرين الثــاين١٩ و ١٨ويف . هــذه اجلماعــة
ــة     ــة الكونغــو الدميقراطي ، وأعــضاء فريــق  منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوري



S/2011/20  
 

11-20379 9 
 

املتحدة القطري ومسؤولني يف منظمات غري حكومية دوليـة بزيـارة إىل أنغـو، يف منطقـة                  األمم
للمقاومـة يف املنطقـة وحتديـد فـرص إيـصال         “ الـرب ”أويلي السفلى، لتقييم تأثري وجود جيش       

ــسانية إىل   ــساعدات اإلن ــاكامل ــام   هن ــن ع ــداًء م ــة جــيش    . ٢٠١١ ابت ــسلطات احمللي واهتمــت ال
 طفـل يف  ٣٠٠ هجومـاً علـى املـدنيني واختطـاف أكثـر مـن          ٣٧للمقاومـة بـشن حنـو       “ لربا”

  . ٢٠٠٩مارس /إقليم أنغو منذ آذار
ع اتفـاق ثالثـي األطـراف يف كمبـاال بـني أوغنــدا،      أكتـوبر، وقّـ  / تـشرين األول ٢٩ويف   - ٢٦

ل تيـسري   ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، مـن أجـ                 
أكتـوبر، أجنـزت مفوضـية شـؤون        /ويف تـشرين األول   . عودة الالجئني الكونغـوليني مـن أوغنـدا       

 الجئـاً كونغوليـاً     ١ ٠٨٧وأعيـد حنـو     . الالجئني عملية إعادة الالجئني الكونغـوليني مـن زامبيـا         
ع يف  إىل الوطن مـن بورونـدي منـذ بـدء هـذه العمليـة مبوجـب االتفـاق الثالثـي األطـراف املوقّـ                       

 بني مجهورية الكونغو الدميقراطية وبورونـدي ومفوضـية شـؤون           ٢٠٠٩ديسمرب  /انون األول ك
 الجــئ بورونــدي يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ٣ ٥٠٠الالجــئني، فيمــا أعيــد أكثــر مــن  

 الجئــاً مــن  ١٠ ٦٢٥بتيــسري عــودة  أيــضا  ٢٠١٠وقامــت املفوضــية يف عــام   . ٢٠١٠ عــام
  . رواندا الكونغو إىل

قـت خطــة العمــل اإلنــسانية اجلديــدة مــن أجــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف  وأطل  - ٢٧
 مببلـــغ ٢٠١١ديـــسمرب، وحـــددت االحتياجـــات اإلنـــسانية التقديريـــة لعـــام  /كـــانون األول ٩

ديسمرب، تلقت خطـة العمـل اإلنـسانية تعهـدات          / كانون األول  ٣١وحىت  . مليون دوالر  ٧١٩
  .  مليون دوالر٨٢٨بلغ املطلوب وقدره  يف املائة من امل٦٠والتزامات بنسبة 

  
  التطورات اإلقليمية    

أكتــــوبر يف / تــــشرين األول١٨ و ١٧يف أعقــــاب املــــشاورات الــــيت جــــرت يــــومي   - ٢٨
كينــشاسا، أعلــن وزيــرا الــدفاع يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا ارتياحهمــا بــشأن    

 كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة العمليــات العــسكرية الــيت شــنت ضــد اجلماعــات املــسلحة يف
. وأكدا من جديد العزم على مواصلة العمـل معـاً مـن أجـل اسـتقرار الوضـع األمـين يف املنطقـة                      

ــارة إىل كيغــايل يف      ــدفاع الكونغــويل بزي ــر ال ــام وزي ــل، ق ــاين ٢ و ١وباملث ــشرين الث ــوفمرب/ ت . ن
 شـارل كايونغـا، عقـد       الفريـق وإضافة إىل ذلك، واصل رئيس أركان قوات الدفاع الروانديـة،           

اجتماعات منتظمة مع نظريه الكونغويل ملناقشة التهديـدات واالسـتراتيجيات األمنيـة املـشتركة              
 مــن يف أوغنــداواجتمــع وزيــر الــدفاع . بغــرض التــصدي للقــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا 

 ،ملـشتركة ديـسمرب، بـنظريه يف كينـشاسا ملناقـشة الـشواغل األمنيـة ا             / كـانون األول   ٢جهته، يف   
  . اجليش الوطين لتحرير أوغندا/حتالف القوى الدميقراطية األوغندية فيها العمليات ضد مبا
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ديــسمرب، شــارك الــرئيس كــابيال والعديــد مــن رؤســاء الــدول   / كــانون األول١٥ويف   - ٢٩
اآلخرين يف منطقـة الـبحريات الكـربى يف قمـة خاصـة للمـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات                       

ــشاسا الكــربى ــا     عقــدت يف كين ــشهادات هل ــة وإصــدار ال ــوارد املعدني ــشأن إدارة امل ــق .  ب وواف
 وممثلـي اخلـاص جلمهوريـة    نائـب األمـني العـام   شارك فيها أيـضاً  اليت املشاركون يف هذه القمة،     

الكونغو الدميقراطية على مجلة أمور منـها إنـشاء آليـة إقليميـة إلصـدار الـشهادات بغـرض احلـد                  
 املــشروع للمــوارد الطبيعيــة إضــافة إىل املبــادئ التوجيهيــة املدوَّنــة مــؤخراً   مــن االســتغالل غــري

ــة لكــي تكــون        ــة الواجب ــذل العناي ــة بب ــصادي واملتعلق ــدان االقت ــة يف املي ملنظمــة التعــاون والتنمي
شبكات توريد املعادن من املناطق املتضررة من الرتاع واملناطق اليت تنطوي علـى خمـاطر كـبرية                  

  . وليةعلى قدر املسؤ
ــسبب اســتمرار         - ٣٠ ــوال ب ــة وأنغ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــني مجهوري ــات ب ــدهورت العالق وت

 عمليـة   ١٢ ٠٠٠وإضـافة إىل ذلـك، سـجل أكثـر مـن            . اخلالف بينهما حـول احلـدود البحريـة       
نـوفمرب، أبلـغ    /ويف تـشرين الثـاين    . سـبتمرب /طرد ملواطنني كونغوليني من أنغوال منذ شهر أيلـول        

لوطن من أنغوال البعثات املشتركة اليت أوفدت إىل مقـاطعيت باندونـدو وكاسـاي    العائدون إىل ا  
الغربية وضمت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              
وأعضاء فريق األمـم املتحـدة القطـري ومنظمـات غـري حكوميـة دوليـة بـأن عـددا مـن حـاالت                       

 جسيمة حلقوق اإلنسان تشمل االحتجاز والعمـل القـسري والعنـف            الطرد هلا صلة بانتهاكات   
  .اجلنسي والضرب

  
  عملية التقييم املشتركة  - ثالثا  

كما أوجزت يف تقريري الـسابق، أجـرت األمـم املتحـدة واحلكومـة تقييمـا للحالـة يف                     - ٣١
 ١٩٢٥قــرار لا مــن ٦امليــدان وللتقــدم احملــرز جتــاه تنفيــذ األهــداف الــيت ورد بياهنــا يف الفقــرة    

 منطقة وبلدة يف مقاطعـات إكواتـور        ٧١ومشلت املرحلة األوىل من التقييم املشترك       ). ٢٠١٠(
وكيفــو اجلنوبيــة ومانييمــا وكاتانغــا، واكتمــل تنفيــذها يف تــشرين   وأورينتــال وكيفــو الــشمالية

 واتسمت املمارسـة بدرجـة ممتـازة مـن التعـاون واالتـصال بـني فريقـي احلكومـة                . أكتوبر/األول
ــة     ــة الكونغــو الدميقراطي ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوري ووفــرت . وبعث

املواقع اليت اختارها اجلانبان بغرض فحصها عينة ممثلة للظـروف يف امليـدان، مـع التركيـز بوجـه          
 . خاص على املناطق اليت شهدت نزاعات مسلحة يف املاضي وال تزال فيها مجاعات مسلحة

 استعراض نتـائج الزيـارات إىل املواقـع حبـرص علـى مـستوى املقاطعـات وعلـى                   وجرى  - ٣٢
الصعيد الوطين، مما أسفر عن فهم مشترك للتهديـدات الـيت متثلـها اجلماعـات املـسلحة وخمـاطر                   
ــة       ــة، مبــا يف ذلــك مــدى حــضور وفعالي اســتمرار العمليــات العــسكرية؛ ومــستوى قــدرة الدول
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ت القضائية والقوات املسلحة الوطنيـة؛ والتحـديات الرئيـسية      اإلدارة املدنية والشرطة واملؤسسا   
 تنتشر بالفعـل    ومت التوصل إىل استنتاج مشترك هو أن البعثة       . اليت تواجه توفري احلماية للمدنيني    

 .  فيها احلاجة إىل إمكاناهتا العسكريةمتس اليت يف املناطق

التقييم استمرار األخطار الـيت ميثلـها   وفيما يتعلق بتوفري احلماية للمدنيني، أثبتت عملية      - ٣٣
وجود اجلماعات املـسلحة يف منـاطق العمليـات العـسكرية اجلاريـة، بـرغم اخنفـاض حـدة تلـك                 

وسلطت عملية التقييم الضوء أيضا على مصادر أخرى للمخـاطر الـيت هتـدد     . األخطار نوعا ما  
مل تكتمل عملية إعـادة إدمـاجهم؛   املدنيني، مبا فيها خطر معاودة جتنيد املقاتلني السابقني الذين        

وسـرقة املواشـي؛ والتنـازع علـى حيـازة       وأعمال العنف املرتبطة بالتنافس على املـوارد املعدنيـة؛  
والحظـت عمليـة التقيـيم املـشترك وقـوع انتـهاكات فعليـة              . األراضي واملواقع القيادية التقليدية   

ها نوهــت أيــضا مبحــاوالت حلقــوق اإلنــسان علــى يــد عناصــر مــن قــوات األمــن الوطنيــة، لكنــ 
 . سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية من أجل إحالة مرتكبيها إىل العدالة

وهـي ال تـزال مـستمرة       .  عملية التقييم فهما مشتركا لألحوال األمنية يف امليدان        وتوفر  - ٣٤
، مـن   مع مراعاة الدروس املستفادة حىت تارخيه واالستفادة من املعلومات اليت مجعت حـىت اآلن             

. أجل تأسيس قاعدة صلبة الختـاذ القـرارات املتعلقـة بانتـشار البعثـة والعمليـات املتـصلة بـاألمن                
وال يوجــد يف عمليــة التقيــيم حاليــا مــا يــشري إىل ضــرورة إعــادة صــياغة واليــة البعثــة أو إعــادة  

 .توزيع أماكن انتشارها بأي شكل
  
 االستعداد لالنتخابات  - رابعا  

ــة إىل أي اتفــاق بــشأن قائمــة املرشــحني املقترحــة لعــضوية     مل تتوصــل اجلمع  - ٣٥ ــة الوطني ي
ــة يف      ــانون تأســـيس اللجنـ ــدار قـ ــة املـــستقلة، منـــذ اإلعـــالن عـــن إصـ ــة االنتخابيـ جملـــس اللجنـ

. ومل جير بعد أيضا االستعراض املعلن عنـه للقـانون االنتخـايب مـن قبـل الربملـان                 . يوليه/متوز ٢٨
 .يم الدوائر االنتخابيةوعالوة على ذلك، مل يكتمل بعد ترس

نــوفمرب، بــدأت اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة عمليــة تــسجيل       / تــشرين الثــاين ٢٠ويف   - ٣٦
واكتملت عملية التسجيل حىت اآلن يف مقاطعة الكونغو الـسفلى،          . الناخبني يف مقاطعة مانييما   

ــشاسا    ــي يف كين ــشكل جزئ ــت ب ــا اكتمل ــات ال  . بينم ــأخرت يف املقاطع ــة ت ــسعغــري أن العملي  ت
ــة،      ــأخر صــرف االعتمــادات احلكومي ــها ت ــرات تــصل إىل شــهرين، ألســباب من األخريــات لفت

 .٢٠١١وينتظر أن تبدأ اآلن يف الربع األول من عام 
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 طـن مـن    ١ ٦٠٠ديسمرب، كانت البعثة قد وزعت أكثر من        / كانون األول  ٣١وحىت    - ٣٧
ــى    ــة عل ــواد االنتخابي ــع و ١٢امل ــز توزي ــي   ١٧٥  مرك ــع فرع ــد   مركــز توزي ــداد البل ــى امت . عل

 مركــز ٦ ٥٠٠  حنــووســتتوىل اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة توزيــع هــذه املــواد مــرة أخــرى علــى 
وعالوة على ذلـك، ختطـط شـرطة البعثـة لتنفيـذ عمليـات       . تسجيل ومركز توزيع فرعي إضايف  

 ووحـدات مكافحـة الـشغب التابعـة للـشرطة           األقـاليم تدريب على أمـن االنتخابـات لوحـدات         
 . ية الكونغوليةالوطن

وفيمــا يتعلــق بالتمويــل، أعلــن كــل مــن االحتــاد األورويب وبلجيكــا عــن التــربع مببلــغ      - ٣٨
ــون و ٤٧,٥ ــرك فجــوة يف       ١٢,٥ ملي ــا يت ــة، م ــات العام ــوايل لالنتخاب ــى الت ــورو عل ــون ي  ملي

وأعرب ماحنون آخرون عن استعدادهم للنظـر يف أمـر تـوفري    .  مليون دوالر  ٢٥التمويل قدرها   
 يف املائة تقريبـا مـن       ٦٠ مليون دوالر، أو     ١٥٤وينتظر أن تبلغ مسامهة احلكومة      . ل إضايف متوي

 .تقديرات اللجنة االنتخابية املستقلة مليزانية االنتخابات العامة
  
  التقدم احملرز يف إجناز والية البعثة  - خامسا 

 محاية املدنيني    

 وشـرعت يف اتبـاع هنـج جديـدة           تقريـري الـسابق،    صدورعززت البعثة جهودها، منذ       - ٣٩
واختــذت عــددا مــن التــدابري بغــرض حتــسني اتــصاهلا بالــسكان احمللــيني وزيــادة . حلمايــة املــدنيني

ثقتهم فيها؛ بطرائق منها توسيع دائرة وجود قواهتا يف إقليم واليكايل ليبلغ قوامها ست سـرايا،                
مبويف وكاشـيبريي وبونيـامبويل،     أو تأسيس قواعد مؤقتة للعمليات يف واليكايل وكيبوا وبينغا و         

وعالوة علـى ذلـك، وضـعت       .  املشاة وزيادة عدد الدوريات النهارية والليلية، مبا فيها دوريات       
 . فيما يتعلق حبماية املدنينيللبعثة إجراءات موحدة جديدة  منظمة األمم املتحدةبعثة

مفوضـية شـؤون الالجـئني      ، الـذي يـضم      باحلمايـة أقر فريق اإلدارة العليا للبعثة املعـين        و  - ٤٠
ــه      باعتبارهــا رائــد جمموعــة احلمايــة، ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، إنــشاء شــبكات تنبي

 املعزولـة واملعرضـة خلطـر       ، يف متكـني اجملتمعـات احملليـة       ذه الـشبكات  هـ  يتمثـل هـدف   و .جمتمعية
ات احملليــة حميــق يف األجــزاء الــشرقية مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مــن االتــصال بالــسلط

 ٣٠٠وبـدأ يف إطـار هـذه املبـادرة توزيـع قرابـة           . وقواعد البعثة العسكرية القريبة طلبـا للتـدخل       
وواصـلت البعثـة وشـركاؤها العمـل أيـضا مـع           . هاتف نقال على املنـسقني يف اجملتمعـات احملليـة         

لنقالـة  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية للتشجيع على توسيع نطاق تغطية شبكة اهلواتف ا           
 . ليشمل مجيع أحناء البلد
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وكثفــت البعثــة جهودهــا أيــضا، بالتعــاون مــع الــشركاء مــن املنظمــات غــري احلكوميــة    - ٤١
 تلـك وسـيجري ضـمن     . الدولية، هبدف إنشاء نظم لإلنذار املبكر يف املناطق املعرضة لألخطـار          

ة عالية التـردد، وتوزيـع      السلكي اجلهود إمداد السرايا أو قواعد العمليات املؤقتة بأجهزة اتصال        
ــة يف       ــارة يف املنــاطق الــيت ال تغطيهــا شــبكة اهلواتــف النقال هــذه األجهــزة أيــضا علــى قــرى خمت

عـالوة  و. مقاطعيت كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، جبانب توزيعها أيضا يف منطقة أويلـي العليـا          
باالتـصال باجملتمعـات   نـشرت البعثـة عـددا إضـافيا مـن املتـرمجني الـشفويني املعنـيني         على ذلك،   

 . يف مقاطعة كيفو الشماليةأخرىاحمللية من أجل تغطية مخس بلدات 

واستعرضــت اإلدارة العليــا للبعثــة اســتراتيجية البعثــة املتعلقــة بتــوفري احلمايــة ووجــدت    - ٤٢
فيها بعض الثغرات، فاختذت خطوات ترمي إىل كفالـة املتابعـة املنتظمـة لقـرارات فريـق اإلدارة       

ــا ــة العلي ــة املعــين باحلماي ــة علــى مــستوى     .  للبعث ــة باحلماي ــا معني ــة إدارة علي ــشاء أفرق وجــرى إن
ــور، باإلضــافة إىل      ــداكا مبقاطعــة إكوات ــال، ومبان ــا ودونغــو مبقاطعــة أورينت املقاطعــات، يف بوني

 . فريقني آخرين يف غوما مبقاطعة كيفو الشمالية وبوكافو مبقاطعة كيفو اجلنوبية
  

 املشروط  م للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وتنفيذ سياسة الدعمحالة توفري الدع    

واصلت البعثة تنفيذ سياسـتها االشـتراطية فيمـا يتعلـق بتـوفري الـدعم للقـوات املـسلحة                      - ٤٣
، وذلك على الـرغم مـن عـدد         وضعتهاجلمهورية الكونغو الدميقراطية متشيا مع اإلجراءات اليت        

ونفــذت ). S/2010/512( تقريــري الــسابق  مــن٥٠يف الفقــرة ورد بياهنــا مــن التحــديات الــيت  
البعثة عمليات فحص لقادة الكتائب وتسلسل قيادات الوحدات املتلقية للدعم يف إطار عمليـة               
الزحف باجتاه الغرب يف مقاطعة إكواتور، إضـافة إىل عمليـات القـوات املـسلحة املدعومـة مـن                   

تمرت البعثة أيضا يف توفري الدعم لكتائـب القـوات املـسلحة يف           واس. البعثة يف مقاطعة أورينتال   
 / تــشرين الثــاين١١ويف . ســياق عمليــة أمــاين ليــو يف مقاطعــة كيفــو اجلنوبيــة بــشكل رئيــسي   

 االتاحلــنــوفمرب، وعقــب التــدابري اإلجيابيــة الــيت اختــذهتا القــوات املــسلحة للتــصدي لعــدد مــن   
ــيت ــى  ال ــسان يف   تنطــوي عل ــوق اإلن ــهاك حق ــام  انت ــدعم    ٢٠٠٩ع ــوفري ال ــة ت ــتأنفت البعث ، اس

يف منطقة أويلـي العليـا، وكـان هـذا الـدعم قـد علـق يف                 ‘‘ الدب’’املعروفة باسم    ٩١١ للكتيبة
 .يونيه/حزيران

ــياق متابعـــة توصـــيات البعثـــة املـــشتركة بـــني   / تـــشرين الثـــاين١١ويف   - ٤٤ نـــوفمرب، يف سـ
بعثـة منظمـة    /يذ بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية        الوكاالت لتقييم تنف  

األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة للــسياسة االشــتراطية،         
أصـــدرت البعثـــة إجـــراء عمـــل موحـــد لتـــوفري الـــدعم للقـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو 

ــة الك  ــشرطة الوطني ــة وال ــسياسة      الدميقراطي ــشوء فهــم موحــد هلــذه ال ــة ن ــة، هبــدف كفال ونغولي
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وجرى أيضا اختاذ خطوات ترمي إىل حتـسني االتـصال فيمـا يتعلـق بالـسياسة داخـل                  . وتنفيذها
 . احملاورين الكونغوليني املعنينيمعالبعثة 

  
 حقوق اإلنسان    

وعلـى  . ا بالًغـا  ال تزال حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة تـثري قلقًـ               - ٤٥
 الراميـة إىل التزامهـا يف هـذا الـشأن، ال تـزال اجلهـود            غم مـن اإلعـراب عـن جتديـد احلكومـة            الر

حتقيق اإلصالحات اهليكليـة الـضرورية لتحـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف البلـد دون املـستوى           
نــسان  اســتمر توثيــق مكتــب األمــم املتحــدة املــشترك حلقــوق اإل ،ويف املنطقــة الــشرقية. املالئــم

النتهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل مـن قبـل عناصـر قـوات األمـن الـوطين                       
ــدا وجــيش       ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــها الق ــسلحة، ويف مقدمت ــرب”واجلماعــات امل  “ال

 . قتل وعنف جنسي وسلب واختطافأعمال مبا يف ذلك للمقاومة،

 العنف ضـد املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان            وجتدد توجيه التهديدات وارتكاب أعمال      - ٤٦
ــسياسيني  ــصحفيني واخلــصوم ال ــول٢٩ويف . وال ــان مــن أعــضاء رابطــة    / أيل ســبتمرب، أودع اثن

 احلــبس ملــشاهدهتما اعتقــال رجــل اهتــم بقــذف احلجــارة علــى Toges Noiresحقــوق اإلنــسان 
وبر، بينمـا   أكتـ / تـشرين األول   ٦ و   ٤وأفرج عنـهما يف     . موكب رئيس اجلمهورية يف كينشاسا    

. زهقـــت روح الـــشخص املعتقـــل أثنـــاء وجـــوده يف احلـــبس يف خمـــيم عـــسكري يف كينـــشاسا 
 تـشرين   ١٢ويف  .  يـذكر  يءتسفر حتقيقات السلطات الكونغولية يف مالبسات موته عن ش         ومل

) Radio France Internationale(أكتوبر، أهنت احلكومة تعليق بث إذاعة فرنـسا الدوليـة   /األول
ــ ــته يف   يف مجيـــع أرجـ ــة، الـــذي كانـــت قـــد فرضـ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــوز ٢٦اء مجهوريـ  /متـ

 .٢٠٠٩ يوليه

نــوفمرب، بــدأت أمــام حمكمــة عــسكرية يف كينــشاسا إجــراءات / تــشرين الثــاين١٢ويف   - ٤٧
، أحــد نــشطاء حقــوق اإلنــسان وعــضو  بــاهيزيرياحملاكمــة يف قــضية مقتــل فلــوريبريت تــشيبيا

يف ، )Voix des Sans Voix(ية املسماة صوت من ال صـوت هلـم   املنظمة غري احلكومية الكونغول
ومثل أمـام احملكمـة يف جلـسة االسـتماع          .  إدادي واختفاء سائقه، فيديل بازانا   يونيه  / حزيران ٢

ــضية          ــهمني يف الق ــة مت ــة الكونغولي ــشرطة الوطني ــن ال ــراد م ــة أف ــن أصــل مثاني . األوىل مخــسة م
ــة اآلخــرين وينتظــر أ    وال ــا يعــرف مكــان الثالث ــهم غيابي ــزال حتقيقــات  . ن جتــري حماكمت وال ت

وال يــزال مفــتش عــام الــشرطة الوطنيــة الكونغوليــة . الــسلطات الكونغوليــة يف القــضية مــستمرة
 .السابق، جون نوميب، الذي كان تشيبيا على موعد معه عشية يوم مقتلـه، موقوفـا عـن العمـل                

 .ام احملكمة بصفته شاهًداومل يوجه اهتام للسيد نوميب يف هذه القضية ولكنه مثل أم
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أكتــوبر، وعقــب التوصــل إىل اســتنتاجات  / تــشرين األول٢١ إىل ١٦ويف الفتــرة مــن   - ٤٨
سبتمرب، شـرع مكتـب األمـم املتحـدة املـشترك حلقـوق اإلنـسان يف                / أيلول ٢٤أولية نشرت يف    

 شـنت    اليت  مبويف -مجهورية الكونغو الدميقراطية يف إجراء حتقيقات أخرى يف هجمات كيبوا           
 شخصا، بينـهم    ٣٨٧ التحقيق أن    تبني من و. أغسطس/ آب ٢يوليه إىل   / متوز ٣٠يف الفترة من    

ــرأة و ٣٠٠ ــا و ٥٥ رجـــال و ٢٣ امـ ــوات   ٩ بنتـ ــر القـ ــد اغتـــصبوا مـــن قبـــل عناصـ  أوالد، قـ
 ماي التابعة لـشيكا، وعناصـر تابعـة جلماعـة شـكلها             -الدميقراطية لتحرير رواندا ومجاعة ماي      

 ضابط سابق يف املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب وأحد الفارين من صـفوف              يف السنة السابقة  
إميانويل نسينغيومفا، وباإلضـافة إىل     “ العقيد”القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية،      

 شخـصا لالختطـاف     ١١٦متجـرا للنـهب، و       ٤٢  مـرتال و   ٩٢٣ذلك، تعرض ما ال يقـل عـن         
 . والعمل القسري

 التقريــر املتعلــق بعمليــة رســم اخلــرائط الــيت توثــق االنتــهاكات اخلطــرية وعقــب صــدور  - ٤٩
 إىل ١٩٩٣حلقـــوق اإلنـــسان املرتكبـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة خـــالل الفتـــرة مـــن 

ــان صــحفي صــدر يف     ٢٠٠٣ ــسان يف بي ــر العــدل وحقــوق اإلن ــن وزي ــشرين األول٢، أعل  / ت
ية حتبذ إنشاء دوائر خاصـة ذات طبيعـة خمتلطـة           أكتوبر، أن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراط     

نـوفمرب، نظمـت وزارة العـدل    / تشرين الثاين٣٠ و   ٢٩ويف  . داخل اجلهاز القضائي الكونغويل   
وحقــوق اإلنــسان، يف كينــشاسا، حلقــة عمــل بــشأن الــدوائر اخلاصــة واآلليــات غــري القــضائية  

 .للعدالة االنتقالية

أكتـوبر، زار فريـق رفيـع       / تـشرين األول   ١٠ إىل   سـبتمرب / أيلـول  ٣٠وخالل الفترة من      - ٥٠
 حلقــوق اإلنـسان، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ية األمــم املتحــدةاملـستوى بــدعوة مــن مفوضـ  

ديــسمرب، قــدم /و يف منتــصف كــانون األول. ملعاجلــة مــسألة تعــويض ضــحايا العنــف اجلنــسي  
مية إىل تعزيز العدالـة مـن خـالل    الفريق إىل احلكومة تقريره الذي يهدف إىل تكملة اجلهود الرا     

توفري املساعدة والدعم للضحايا، وإىل تطوير استراتيجية وطنية تتعلق بالتعويضات عـن أعمـال              
 . العنف اجلنسي

  
 العنف اجلنسي    

واصلت منظومة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة جهودهـا الراميـة إىل          - ٥١
االغتــصاب وأعمــال العنــف اجلنــسي األخــرى يف مجهوريــة معاجلــة ارتفــاع معــدالت عمليــات 

الكونغو الدميقراطية، بالتنسيق مـع الـسيدة مـارغوت والـستروم، ممـثليت اخلاصـة املعنيـة بـالعنف                    
 ،نـــوفمرب لوحـــدمها/أكتـــوبر وتـــشرين الثـــاين/ويف تـــشرين األول. اجلنـــسي يف حـــاالت الـــرتاع

 . يغ عنها يف خمتلف أحناء البلد حادث عنف جنسي جرى التبل٢ ٠٠٠سجلت البعثة زهاء 
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شؤون وعملـــت البعثـــة وفريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري بتعـــاون وثيـــق مـــع وزارة الـــ  - ٥٢
 علــى تنــسيق االســتراتيجية الوطنيــة املتعلقــة بــالعنف اجلنــسي       اجلنــسانية واألســرة واألطفــال  

دة والـشركاء    اجتماعا تنسيقيا مـع وكـاالت األمـم املتحـ          ١٦ويسرت البعثة انعقاد    . واجلنساين
ــسيط         ــا، هبــدف تب ــافو وبوني ــا وبوك ــشاسا وغوم ــاحنني، يف كين ــة وامل ــي احلكوم ــذين وممثل املنف
ــشطة          ــشملها األن ــيت ت ــرات واجملــاالت ال ــد الثغ ــدم احملــرز وحتدي ــيم التق ــدخل وتقي ــات الت عملي

وباإلضــافة إىل ذلــك، أطلقــت البعثــة النمــوذج . الربناجميــة، عــالوة علــى االحتياجــات التمويليــة
ــها يف         ا ــغ عن ــسي املبل ــف اجلن ــال العن ــة بأعم ــات املتعلق ــع املعلوم ــات جتم ــدة بيان لتجــرييب لقاع

كينشاسا وكيفو الشمالية، بغرض تعزيز قدرهتا على إعداد التقارير وحتليل االجتاهات يف جمـال              
 .العنف اجلنسي

  
 األطفال والرتاع املسلح    

طفــال مــن قبــل قــوات األمــن  أ٢ ٠٠٦، إخــالء ســبيل ٢٠١٠يــسرت البعثــة، يف عــام   - ٥٣
 طفـال أخلـي سـبيلهم مـن قبـل القـوات املـسلحة        ٣٩٣الوطنية واجلماعات املسلحة، من بينـهم    

بيد أن الدالئل الـيت تـشري إىل ارتفـاع معـدالت جتنيـد األطفـال       . جلمهورية الكونغو الدميقراطية  
طنيـة، مبـن فـيهم      وإعادة جتنيدهم من قبل اجلماعات املسلحة وعلى يد عناصر قـوات األمـن الو             

عناصر مدجمون تابعون للتنظيم احمللول، املؤمتر الوطين للدفاع عن الـشعب، ال تـزال تـثري القلـق                  
  .يف إقليم ماسيسي على وجه اخلصوص

  
  االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية    

عثـة  يف إطار التعاون مع وزارة التعـدين يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، واصـلت الب                  - ٥٤
إنشاء مكاتب لتجارة املعادن من أجل التصدي لالسـتغالل غـري املـشروع للمـوارد الطبيعيـة يف        

 مـشروع   ٢٠١١فربايـر   /ومن املتوقـع أن يكتمـل حبلـول شـباط         . كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية   
تـــشييد مكاتـــب يف إســـانغا، إقلـــيم واليكـــايل؛ وروبايـــا، إقلـــيم ماسيـــسي؛ وموغوغـــو، إقلـــيم  

. لزم توفري مـوارد إضـافية إلكمـال تـشييد مكاتـب يف إيتيـبريو، إقلـيم واليكـايل                  وسي. روتشرور
وباإلضــافة إىل ذلـــك، نظّمـــت البعثـــة دورة تدريبيـــة مــدهتا ثالثـــة أســـابيع يف بوكـــافو لـــصاحل   

ــور        ٤٠ ــب فـ ــن يف املكاتـ ــام األمـ ــضطلعون مبهـ ــة سيـ ــة الكونغوليـ ــشرطة الوطنيـ ــصرا يف الـ عنـ
  .عملها بدء
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نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن           /يح وإعادة اإلدمـاج   نزع السالح والتسر      
  وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج

 مــن الروانــديني ٢٩٠ فــردا مــن بينــهم ٩٤٠ حنــو شــاركأكتــوبر، /منــذ تــشرين األول  - ٥٥
 من الكونغـوليني املقـاتلني يف صـفوف القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، مبـن فـيهم                     ٣١٥ و

، يف برنــامج ن مقاطعــات كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة وكاتانغــا أساســا، مــ“ضــابطا” ١٧
 وكـان حنـو ثلـث       نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدمـاج،          

 القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا الـذين قامـت البعثـة بـرتع سـالحهم، مـن األطفـال،           مقاتلي
ــوليني  ــام، مت تـــسريح  . غالبيتـــهم مـــن الكونغـ ــذ أوائـــل العـ ــوات  ١ ٨٨١ومنـ ــاتال مـــن القـ  مقـ

 مشلتـهم عمليـة التـسريح الـيت أجريـت           عمـن الدميقراطية لتحريـر روانـدا، وهـو عـدد يقـل قلـيال              
ــام  يف ــددهم  ٢٠٠٩ع ــالغ ع ــردا١ ٩٩٧ والب ــدد  .  ف ــَد أن ع ــضباط”بي ــع  “ال ــسرَّحني ارتف  امل
وأُعيـد  . “عقيـد ”ادة عسكريني برتبة   ضابطا ومشل قادة أعلى رتبا من بينهم ق        ٦٥ إىل   ٤٥ من

فردا، من بينـهم ُمعـالني، إىل أوطـاهنم يف البلـدان اجملـاورة،        ٢ ٣٢٣ عدد إمجايل من األفراد بلغ    
 للمقاومـة إىل    “الـرب ” مقـاتال مـن جـيش        ١٩وأعيـد أيـضا     . حيث أُعيد معظمهـم إىل روانـدا      

اجلـيش الـوطين لتحريـر أوغنـدا     /أوطاهنم، لكن مل يستسلم من مقاتلي حتالف القوى الدميقراطية    
  .٢٠١٠إال فرَدين يف عام 

ــذ         - ٥٦ ــها العمليــات العــسكرية الــيت تنفّ وُيعــزى هــذا االجتــاه اإلجيــايب إىل عــدة عوامــل من
مقـاطعيت كيفـو الـشمالية وكيفــو اجلنوبيـة، وتعزيـز جهـود نــزع الـسالح والتـسريح وإعــادة          يف

ــوطن وإعــادة  /اإلدمــاج ــيتالتــوطنياإلعــادة إىل ال  تــستهدف القــادة العــسكريني مــن الرتــب    ال
ــدا        ــر روان ــة لتحري ــادة القــوات الدميقراطي ــى قي ــارس عل ــيت متُ ــضغوط القــضائية ال املتوســطة، وال

والحظـــت البعثـــة أيـــضا زيـــادة يف عـــدد املستـــسلمني مـــن املقـــاتلني البورونـــديني  . أوروبـــا يف
  . مجهورية الكونغو الدميقراطية يف
رب، أوصى جملس التمويل التابع ملرفـق متويـل أنـشطة حتقيـق             ديسم/ كانون األول  ٩ويف    - ٥٧

االستقرار واالنتعاش مبشروع ميول مـن صـندوق بنـاء الـسالم، لـدعم برنـامج نـزع سـالح َمـن                      
تبقــوا مــن عناصــر اجلماعــات املــسلحة الــسابقة يف كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة وتــسرحيهم 

  .  جندي٤ ٠٠٠وعددهم 
  

  إصالح قطاع األمن     
 يف عملية إصالح قطاع األمن خالل الفترة املـشمولة          الذي أحرز لموس  املتقدم  ال كان  - ٥٨

فقد واصلت البعثة بذل جهودها الراميـة إىل تنـسيق دعـم إصـالح قطـاع      .  حمدودا جدا بالتقرير
عقـد ممثلـي اخلـاص مـشاورات مـع          و. مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     األمن املقـدم إىل حكومـة       
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 كبار وشـركاء دولـيني ابتغـاء تعزيـز احلـوار االسـتراتيجي املتعلـق بإصـالح                  مسؤولني حكوميني 
وواصلت البعثة أيضا عقد اجتماعات مع الفريق العامل املعين بإصالح قطـاع األمـن،              . القطاع
ــة        وهــي ــوزارات املعني ــن ال ــسؤولون م ــشارك اآلن يف رئاســتها بانتظــام م اجتماعــات أصــبح ي
  . البلد يف
ذلك، بدأت البعثة مجع املعلومـات الالزمـة لتحديـد املؤسـسات األمنيـة              وباإلضافة إىل     - ٥٩

املوجودة حاليا يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك مواقـع وقـدرات اجلـيش الـوطين                    
وشــرعت البعثــة أيــضا يف وضــع مــصفوفة . والــشرطة والقــضاء والــسجون يف مجيــع أحنــاء البلــد

ع بــه لطنيــة والثنائيــة واملتعــددة األطــراف دعمــا ملــا تــضط مالمــح املــشاريع والــربامج الو تعــرض
احلكومة من خطـط إلصـالح نظـم القـوات املـسلحة والـشرطة والقـضاء والـسجون جبمهوريـة                    

  . الكونغو الدميقراطية
ومثّل إقرار اجلمعية الوطنية للقوانني األساسـية الثالثـة املتعلقـة بإصـالح اجلـيش خطـوة                - ٦٠

، رغــم أن تلــك القــوانني ال يــزال يــتعني أن يقّرهــا جملــس  ) أعــاله٢٤ انظــر الفقــرة(إىل األمــام 
ــرئيس  ــشيوخ ويــصدرها ال ــدريبيني    وليــست. ال ــاجمني ت ــم ســوى بربن ــة علــى عل ــزاالن البعث  ال ي

  . ينظمان لصاحل القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية
 دورة أساسـية لتجديـد      أكتوبر، بدأت البعثـة االسـتعدادات لعقـد       / تشرين األول  ٥ويف    - ٦١

 فـرد مـن الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة يف مركـز مـونيغي        ٥٠٠ يومـا لـصاحل   ٤٥املعارف مدهتا   
نحـو  لوتواصـل يف مركـز كاباالتـا التـدرييب تـوفري تـدريب مكثـف                . التدرييب يف كيفو الشمالية   

الـالزم لتـدريب    إال أنه مل يـتم بعـُد تلقـي الـدعم املـايل              .  من أفراد الشرطة املدجمني حديثا     ٥٠٠
مـشروع   ثالٍث من وحدات الـشرطة وجتهيزهـا وتـوفري مرافـق إيوائهـا علـى النحـو املتـوخى يف                   

جترييب أعّدته البعثة، أو لتجهيز ثالث كتائب من الشرطة العسكرية، استجابة لطلـب احلكومـة               
 ومل يـأذن جملـس األمـن للبعثـة        )). S/2010/164 (٢٠١٠مارس  / آذار ٣٠انظر تقريري املؤرخ    (

  .بتوفري هذا الدعم
نـوفمرب، بـدأت سـلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عمليـة              / تشرين الثـاين   ٣٠ويف    - ٦٢

تعداد أفراد الشرطة لتقييم قوام الشرطة الوطنية الكونغولية وقدراهتا بـدعم مـن عنـصر الـشرطة                 
لـت البعثـة أيـضا      وبالتنسيق مع املفتش العام املؤقت للشرطة الوطنيـة الكونغوليـة، عم          . يف البعثة 

 والــشركاء اآلخــرين علــى إنــشاء هيئــة  يف كينــشاسامــع بعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد األورويب
.  اللجنـــة التوجيهيـــة إلصـــالح الـــشرطةمـــن إعـــدادتنفيذيـــة بـــشأن إصـــالح الـــشرطة الوطنيـــة 

ــا     ــة منــسقني علــى صــعيد املقاطع ــك، عّينــت شــرطة البعث ت لتقــدمي املــشورة  وباإلضــافة إىل ذل
،  أعـاله ٢٤وعلـى حنـو مـا ذُكـر يف الفقـرة      . الشرطة الوطنية الكونغوليةإصالح م لعملية   والدع
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 يعـد عنـصرا حاسـم األمهيـة يف           الـشرطة  بـشأن قـانون أساسـي     أقّرت اجلمعيـة الوطنيـة مـشروع        
  .عملية اإلصالح

  
  سيادة القانون والسجون    

ــة الكونغــو الدميقراط     - ٦٣ ــة مجهوري ــه حكوم ــة للطلــب الــذي قدمت ــدعم  تلبي ــة ل ــة إىل البعث ي
احملاكم العسكرية يف البلد بتزويـدها مبعـدات النقـل واالتـصاالت، وتعزيـز القـدرة علـى إدارهتـا                    

، طلب املدعي العام العـسكري      ))S/2010/164( ٢٠١٠مارس  / آذار ٣٠تقريري املؤرخ   انظر  (
 وقعـت  أكتوبر، مساعدته علـى إجـراء التحقيقـات املتـصلة باهلجمـات الـيت       / تشرين األول  ٧يف  

 تـشرين   ١٧  و ١٤واستتباعا لذلك، أجرت البعثة يف الفتـرة مـا بـني            . مبويف - يف منطقة كيبوا  
أكتوبر، وبالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وشـركاء آخـرين، دورة تدريبيـة                    /األول

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٨وُنـشر يف الفتـرة مـن        .  قاضيا وضابط شـرطة كونغـوليني      ٢٤لصاحل  
نوفمرب، حمققون تابعون للقوات املسحلة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           / تشرين الثاين  ٢٩إىل  

يف منطقة واليكايل بـدعم مـن البعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وشـركاء آخـرين لغـرض                 
 -  مــايلي، وهــو قائــد يف مجاعــة املــاي“املقـدم ”وال يــزال . مجـع شــهادات الــشهود والــضحايا 

ــة لــ  ــسيني عــن ذلــك اهلجــوم، حمتجــزا      مــاي التابع ــه أحــد املــسؤولني الرئي ــشتبه يف كون شيكا ي
ومبعـزل عـن ذلـك، طلـب املـدعي العـام            . سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية يف غومـا       لدى

ديـــسمرب، يف كيفـــو اجلنوبيـــة، مـــساعدته علـــى التحقيـــق يف / كـــانون األول١٦العـــسكري يف 
بعـــة للقـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو  اهلجمـــات املـــدعى وقوعهـــا علـــى يـــد عناصـــر تا 

  . الدميقراطية يف منطقَتي شابوندا وأوفريا
وأُحــرز تقــدم أيــضا حنــو إنــشاء هيئــة خاليــا دعــم االدعــاء العــام، حيــث جيــري إنــشاء     - ٦٤

ديـسمرب، وافـق جملـس التمويـل     / كانون األول٩ويف . أوالها يف كيفو الشمالية بدعم من كندا   
ــل أ  ــق متوي ــابع ملرف ــتني      الت ــشاء خلي ــدعم إن ــق االســتقرار واإلنعــاش علــى مــشروع ل ــشطة حتقي ن

 ذلـك،   وعـالوة علـى   . إضافيتني من خاليا دعم االدعاء العام يتوىل صندوق بناء الـسالم متويلـه            
وفّـــرت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة خـــبريا قـــضائيا عـــسكريا ملـــساعدة البعثـــة علـــى إنـــشاء  

  . اخلاليا تلك
، أقــّر الربملــان ثالثــة قــوانني أساســية تتعلــق بتنظــيم املؤســسات   وعلــى الــصعيد الــوطين  - ٦٥

ويتمثــل أحــد األهــداف  ).  أعــاله٢٣انظــر الفقــرة (القانونيــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
الرئيسية لتلك القوانني يف إنشاء حمكمة دسـتورية وحمكمـة اسـتئناف لتحـل حمـل احملكمـة العليـا                  

. لقواعد الراهنة املتعلقة بتنظيم احملاكم العاديـة واختـصاصاهتا        وفقا ألحكام الدستور، ومراجعة ا    
ــة     ــة واملتعلقـ ــة الدســـتورية الفـــصل يف املنازعـــات االنتخابيـ وســـيكون مـــن مـــسؤوليات احملكمـ
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 مـــن القـــضاة ١ ٠٠٠ قـــاض مـــن أصـــل حنـــو ٢٠٠ومبعـــزل عـــن ذلـــك، بـــدأ . باالســـتفتاءات
وباإلضـافة إىل ذلـك، مت إطـالع وزارة         . الكونغوليني املعّينني حديثا مزاولة عملهم يف كينشاسا      

العدل وحقوق اإلنسان علـى مـشروع برنـامج مـشترك لألمـم املتحـدة متعـدد الـسنوات لـدعم             
العدالــة ُوضــع باالشــتراك مــع البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة    

  . باملخدرات واجلرمية املعين
سجون التابعـة للبعثـة بقيـام الـدول األعـضاء بانتـداب          وتعززت على حنو كبري وحدة ال       - ٦٦

.  فــردا مــن ضــباط الــسجون للعمــل يف البعثــة، حيــث ُنــشر أكثــر مــن نــصف عــددهم ٥٠حنــو 
وستدعم تلك املبادرة اجلهود الرامية إىل توفري التوجيه االستراتيجي إلدارة السجون جبمهوريـة             

ــاء القــدرات واملمارســات الــسل الكونغــو الدميقراطيــة هبــدف دعــم اإلصــالح اهليكلــي، وب   مة ين
  .جمال إدارة السجون وفقا للمعايري الدولية يف
  

بعثة وفريق األمم املتحدة القطري يف سبيل حتقيق االستقرار         جانب ال اجلهود املبذولة من        
  وبناء السالم

أكتـــوبر نطـــاق خطـــة / تـــشرين األول٣٠مـــّدد مرســـوم الـــرئيس كـــابيال الـــصادر يف    - ٦٧
انظــر (يــق االســتقرار وإعــادة اإلعمــار، ليــشمل منطقــتني مــن مقاطعــة إكواتــور   لتحق احلكومــة
ففــي إطــار االســتراتيجية الدوليــة لــدعم األمــن وحتقيــق االســتقرار شــرقي   ). أعــاله ١٣ الفقــرة

نـوفمرب، أول   / تـشرين الثـاين    ١١مجهورية الكونغو الدميقراطية، الداعمة لتلك اخلطـة، افُتـتح يف           
ساكي، بكيفو الشمالية وُسلم إىل عناصر الشرطة الوطنية الكونغوليـة          مركز للشرطة يف منطقة     
 مرفقـا آخـر، حيـث مـن املتوقـع أن ُتجّهـز مبـا يلـزم          ٢٥واكتمل بناء   . املدربني واملُدجمني حديثا  

أُحــرز تقــدم كــبري يف إصــالح باإلضــافة إىل ذلــك، و. مــن املــوظفني يف غــضون األشــهر املقبلــة 
طــرق واجلــسور علــى ثالثــة حمــاور ذات أولويــة، وهــي ِمحــوَرا  كيلــومترا مــن ال٤٥٤قــدره  مــا

ماسيــسي يف  - هومبــو يف كيفــو اجلنوبيــة، وحمــور ســاكي     - شــابوندا وبوكــافو  - بوكــافو
  . الشمالية كيفو
 الـدعم املقـدم ألنـشطة       زيـادة واستجابة لطلب حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            - ٦٨

ــة، صــاغت البعثــة    بالتعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري والبنــك    توطيــد الــسالم والتنمي
انظـر  (الدويل، وبالتشاور مع اجلهـات املاحنـة، مـذكرة مفـاهيم خاصـة بربنـامج توطيـد الـسالم                    

ــسابق ٧٥الفقــرة  ــادرات يف   ). )S/2010/512 ( مــن تقريــري ال وتقتــرح تلــك املــذكرة اختــاذ مب
 دعـامتني تــستهدف األوىل  لــى أسـاس عجمـاالت بنـاء الدولـة وبنــاء الـسالم وحتقيـق الالمركزيـة       

تعزيــز ســيادة القــانون والنظــام القــضائي، فيمــا تــسعى الثانيــة إىل حتقيــق انتعــاش اجملتمــع احمللــي   
نـوفمرب، حظيـت تلـك      / تـشرين الثـاين    ١٦ويف  . وحصوله على اخلدمات االجتماعيـة األساسـية      
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نــامج توطيــد الــسالم، ويف إطــار بر. العمليــة ومــضمون مــذكرة املفــاهيم بتأييــد رئــيس الــوزراء 
جيــري إنــشاء مكاتــب مــشتركة بــني فريــق األمــم املتحــدة القطــري والبعثــة يف منــاطق الكونغــو  

ومبعزل عن ذلك، اتفقت البعثـة والفريـق القطـري          . السفلى وكاساي الشرقية وكاساي الغربية    
  .على تنقيح مشروع اإلطار االستراتيجي املتكامل وذلك متشيا مع أولويات احلكومة

  
 مالحظات  - سادسا 

 مــن العديــد تأكيــد يف الــسابق تقريــريصــدور  منــذ حــدثت الــيت التطــورات اســتمرت  - ٦٩
 ومــن .الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة وشــعب حكومــة تواجههــا الــيت املترابطــة التحــديات
رسـاء  وإ ،اوتعزيزهـ  القـانون  سـيادة  نطـاق  توسيع البلد من عديدة بقاع يف املستمرة األولويات

ــةال ســلطة  حكومــة تــزال وال .للــسكان األساســية اخلــدمات وتــوفري ،تــدعيمهاو الــشرعية دول
 والقـضاء  للـسكان  األمـن  تـوفري  ضـرورة  مع واحدآن   يف تصارع الدميقراطية الكونغو مجهورية
ــةضــرورة و ؛العقــاب مــن اإلفــالت مكافحــةضــرورة و ؛املــسلحة اجلماعــات خطــر علــى  هتيئ

 املتحـدة  األمـم  وفريق بعثةال تزال وال .املستدامة لتنميةحقيق ا لت الالزمة التحتية والبنية الظروف
 .املهام هذه إجناز يف الدميقراطية الكونغو مجهورية وشعب حكومة مبساعدة ملتزمني القطري

 ةضروريأحـد العناصـر الـ     الكونغوليـة    الوطنيـة  والـشرطة  املـسلحة  القوات إصالح ويعد  - ٧٠
 مجهوريــة يف األمــن قــوات وتطــوير تــشكيلاملتعلقــة ب تالقــراراو .واالســتقرار الــسالم توطيــدل

 تـدريب  يف تقـدم  بشأن عـدم إحـراز     القلق ينتابين ذلك، ومع .سيادي حق الدميقراطية الكونغو
املتعلقـة   املتبقيـة  الرئيـسية  التـشريعات إقـرار    يف التـأخري  إزاءكما أشعر بـالقلق      املسلحة، القوات

 ممثلـي  مـع  للـدخول  احلكومـة  باستعداد وأرحب .والقضاء والشرطة اجليش مؤسسات إصالحب
 إىل بعثــةال تقدمــه الــذي الــدعم ذلــك يف مبــا الرئيــسية، األمنيــة القــضايا حــول حــوار يف اخلــاص
 أجـل  من احلكومة أنشطة دعم يف البعثة ودورالدعم املشروط    سياسة وتطبيق املسلحة القوات
 املمكنـة  الفـرص  لتحديـد  ع البعثـة   م العمل على الدوليني الشركاء وأحث .األمن قطاع إصالح
 .احليوي اجملال هذا يف تقدم إلحراز

 املــشروع غــري االســتغالل مــسألة بــشأن اإلجيابيــة املؤشــرات بعــض صــدري يــثلج وممــا  - ٧١
 خـالل  مـن سويا   لعمليف ا  متزايدة رغبة الدويل واجملتمع املنطقة أظهرت فقد .الطبيعية للموارد
 الــبحريات مبنطقــة املعــين الــدويل املــؤمتر عقــدهالــذي  اكالوســ قمــةمــؤمتر  قبيــل مــن مبــادرات
 والتـشريعات  الواجبـة  العنايـة  ببذل املتعلقة الدولية التوجيهية املبادئ صياغة عن فضال الكربى،
 مجهوريـة  تبـذهلا  الـيت  للجهـود  داعمـة  بيئـة  إجياد على تساعد أن اخلطوات هلذه وميكن .الوطنية
مقــاطعيت  يف التعــدين أنــشطة علــى املفــروض احلظــر ذلــك يف مبــا ،نفــسها الدميقراطيــة الكونغــو
 يــؤجج الــذي املــشروع غــري االســتغالل ملنــع ،مكاتــب جتاريــة وإنــشاء مــايمانيمقاطعــة و كيفــو
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ــرتاع ــة وحيــرم ال ــو مجهوري ــة الكونغ ــرادات مــن الدميقراطي ــالنفع تعــود أن شــأهنا مــن إي ــى ب  عل
ــسكان ــك، إىل وباإلضــافة .ال ــ ذل ــام وفري ــصاال انتظ ــات وحتــسني تاالت ــني العالق ــة ب  مجهوري
 .الفعال التعاون زيادةل إمكانيات الشرقيني وجرياهنا الدميقراطية الكونغو

ــع و  - ٧٢ ــزم مــام ــن والتــزام إرادة مــن يل ــة قــادة جانــب م  الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوري
 الزمــةال البيئــة هتيئــة علــى تــساعد أن التطــورات هلــذه ميكــن البنــاءة، املــدين اجملتمــع ومــشاركة
 مجيـع مـن جانـب      اجلهـود  جتـدد  يـؤدي  أنال بـد    عالوة علـى ذلـك،      و .البلد  يف احلالة لتحسني
 سياسـية  هنـج  تبـاع ا إىل ٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٣ اتفاقـات  يف الـواردة  املـسائل  ملعاجلـة  األطراف
 .للرتاع األمد الطويلة األسباب ملعاجلة جديدة

 الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف طيــةالدميقرا العمليــة يــدعم الــدويل اجملتمــع وظــل  - ٧٣
 البلـــد يـــستعدبينمـــا  مـــستمرا الـــدعم هـــذا زال ومـــا .املاضـــية العـــشر الـــسنوات مـــدى علـــى
ــاتا جــراءإل ــة النتخاب ــة العام ــد احلامســة الثاني ــة بع ــة املرحل ــرر ،االنتقالي ــدها املق ــرة يف عق  الفت

 الكونغـــو  ريـــة مجهو يف الفاعلـــة اجلهـــات  اختـــذت األخـــرية،  األشـــهر ويف .٢٠١٢-٢٠١١
 احلملــة وبــدء املرشــحني ظهــور ضــوء ويف .النتخابــاتل للتحــضري مهمــة خطــوات الدميقراطيــة
 الدميقراطيـة،  املعـايري  مراعـاة  مع والبناء احلر احلوار تعزيز على األطراف مجيع أحث االنتخابية،
ــة إجــراء وضــمان ــة عملي ــاخبني تطلعــات تلــيب وشــفافية مــصداقيةذات  انتخابي ــث وممــا .الن لج ي
 هــذه يف الــشركاء مجيــع وأحــث االنتخــايب، الــزمين باجلــدول املــستمر احلكومــة التــزام صــدري
 .مقـرر  هـو  كمااالقتراع   إجراء إمكانية ضمان أجل من بقوة االستعدادات متابعة على العملية
ــشاء  اإلســراع علــى الربملــان أشــجع كمــا ــةبإن ــة اللجن ــدة املــستقلة االنتخابي  ســن وعلــى اجلدي

 .الدستور ونص لروح كامل امتثال يفاالقتراع  إلجراء الالزمة التشريعات

 وأشـجع  .العامـة  االنتخابـات  تكلفـة  مـن  أكـرب  عـبء  بتحمل احلكومة بالتزام وأرحب  - ٧٤
 النـاخبني  تـسجيل  عمليـة  يفتـأخر آخـر      أي لتفـادي  خصـصتها  اليت املوارد توفري على احلكومة

ــات التحــضري ويف ــة لالنتخاب ــضا وأرحــب .العام ــيت الكــبرية بالتعهــدات أي ــداها ال ــشركاء أب  ال
 الوقـت  يف بالتزاماهتـا  الوفـاء  علـى  املعنيـة اجلهـات    مجيع وأحث ،عملية االقتراع  لدعم الدوليون
مـن   القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  البعثـة  تواصـل  وسـوف  .العمليـة  مراحـل  مجيـع  يف املناسب

إن و .العامـة  واجلمعيـة  األمـن  لـس جم بـه  أذن الـذي  األقـصى  احلـد  إىل اجلهـد  هذا دعمجانبهما  
 العامـة  األمانـة  حتقـق  أن الـضروري  مـن جتعـل    األعـضاء  الـدول  مجيـع  تواجهها اليت املالية القيود
 الــدعم جمــال يف ذلــك يف مبــا املــوارد، اســتخدام يف والكفــاءة الفعاليــة مــن درجــة أعلــى والبعثــة

ــزم .االنتخــايب ــععلــى و لوجــستية خطــة علــى االتفــاق ويل ــقتوزي ــسلطات بــني لمهــامل  دقي  ال
ــة ــة االنتخابي ــة يتــسىن حــىت والبعث ــة لألمان ــة للمــوارد  هبــاموثــوق تقــديرات تقــدمي العام  الالزم
 .العامة اجلمعية موافقة على للحصول والسعي



S/2011/20  
 

11-20379 23 
 

ــا زالــت  و  - ٧٥ ــة  م ــدنيني ضــرورة حتمي ــة امل ــالغ إزاء ارتفــاع    . محاي ــا زلــت أشــعر بقلــق ب وم
كات حقــوق اإلنــسان الــيت يواجههــا ســكان مجهوريــة  مــستويات انعــدام األمــن والعنــف وانتــها 

ــرتاع يف      ــن ال ــضررة م ــاطق املت ــة، ال ســيما يف املن ــو الدميقراطي ــن شرقي اجلــزء الــ الكونغ ــدم . البل
ــة       وال ــة يف هــذه املنطق ــصفة يومي ــسرقة تقــع ب ــسخرة وال ــصاب وال ــهب واالغت ــزال أعمــال الن . ت
كـثريا عـن    بلـغ   ُيو. يدي اجلماعات املـسلحة   يثري القلق أيضا جتنيد األطفال واختطافهم على أ        ومما

اهليكليــة القــصور وتعرقــل جوانـب  . قـوق اإلنــسان حلعناصــر األمـن القــومي انتــهاكات  ارتكـاب  
املعروفة جيدا يف القوات املسلحة، مبا يف ذلك االفتقار إىل التـدريب واللـوازم واملعـدات والـدعم                  

إحالـة   لفـرض االنـضباط و  و الدميقراطيـة  مجهوريـة الكونغـ   اللوجسيت، اجلهود اليت تبـذهلا سـلطات      
املـؤمتر الـوطين    عناصـر   إدمـاج   اكتمـال ونقـص     عـدم   املـشاكل   يفـاقم هـذه     مما  و. لعدالةإىل ا اجلناة  

القــوات املــسلحة  صــفوفللــدفاع عــن الــشعب وغــريه مــن اجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة يف   
 .وارد الطبيعية بعض أفراد القوات املسلحة يف االستغالل غري املشروع للمتورطو

 اجلـرائم  مـرتكيب  حملاكمة القضائية والسلطات احلكومة اختذهتا اليت باخلطوات وأرحب  - ٧٦
 هيوليـ /متـوز شـهري    يف مبـويف  - كيبـوا  حمـور  طـول  علـى  واليكايل إقليم يف املدنيني ضد البشعة

 مـن  البعثـة،  من بدعم ،نيالرئيسي املزعومني اجلناة أحد اعتقال وكان .٢٠١٠ أغسطس/آب و
 لنظـام  ممكـن  دعـم  أقـصى  تقدمي على الدوليني هاءوشركا احلكومة وأحث .اإلجيابية التطورات
 الــيت املماثلــة واجلــرائم اجلنــسي للعنــف الــسرعة وجــه علــى التــصدي وعلــى البلــد، يف العدالــة
 .املدنيني ضد ترتكب

 ألفــراد ئيةالقــضا تــهامالحق أثنــاءيف  الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة  لــسلطاتوينبغــي  - ٧٧
ــهمني املــسلحة القــوات ــضا، تستكــشف أن املــدنيني، ضــد جــرائم بارتكــاب املت ــة مــع أي  البعث
ضـمان   أجـل  مـن  املـسلحة  القـوات  وأفـراد  لقـادة   تقدميها املمكن احلوافز الشركاء، من وغريها
 .لالجئني الدويل والقانون الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانون احترام

 البعثـة  اعتمـدت  ذلـك،  غـضون  ويف .للحكومـة  سـيادية  مـسؤولية  املدنيني محاية وتظل  - ٧٨
 التـدابري  وركـزت  .وتنفيـذها  املـدنيني  حلمايـة  جديـدة  هنـج  وضـع  يف واستمرت قوة أكثر موقفا
 البعثـة  قـوات  بـني  االتـصاالت  وتعزيـز  فعاليتـها،  وحتـسني  الـدوريات  نطاق توسيع على املتخذة

 هجمـات  وقـوع  مـن  والبعثـة  الـسلطات  حتـذير  مـن  احملليـة  اجملتمعـات  ومتكني ،احملليني والسكان
 اسـتباقيا  جهـدا  التقريـر  هـذا  يف الضوء عليها ُسلط اليت البعثة عمليات ومتثل .وشيكة أو حمتملة
 املــدنيني مهامجــة عــن وردعهــم املــسلحة اجلماعــات أنــشطة الحتــواء البعثــةجانــب  مــن كــبريا
 .أورينتالو اجلنوبية وكيفو الشمالية كيفو مقاطعات من احلساسة املناطق يف السكان وطمأنة
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 مـع  الوثيـق  بالتنـسيق  ولكـن  (لوحـدها  العـسكرية  العمليـات ذه  هبـ  البعثةاضطلعت   وقد  - ٧٩
 إجراءاتفيمــا يتعلــق بــ  سنتحتــ وقــد .املــسلحة القــوات مــع باالشــتراك أو )املــسلحة القــوات
 الوقـت  ويف .املسلحة القوات لعمليات الدعم دمتق أينمااالشتراطية   لسياسةل االمتثال ضمان
 املـسلحة  اجلماعـات  ضـد  واحـد  جانـب  مـن  عـسكرية  عمليات املسلحة القوات أجرت نفسه،
 .البعثة دعم دون من

 مــن  أوســع  جمموعــة  مــن  جــزءا  العــسكرية العمليــات  تكــون  أن جيــب  ذلــك،  ومــع  - ٨٠
 املـصلحة  أصـحاب  مجيـع  وأحـث  .املـدنيني  حلمايـة  متضافرة جهود بذل تشمل اليت اإلجراءات

 مجهوريـة  يف املـسلحة  اجلماعـات  خطر على للقضاءسويا   بالعمل والتزامهم التنسيق زيادة على
 ميكـن  ال باألولويـة،  للمـدنيني  البدنيـة  احلمايـة  حتظـى  أن ينبغـي  حـني  ويف .الدميقراطيـة  الكونغو
 الدميقراطيـة  الكونغو هوريةمج يف نواملدني السكان هاواجهي اليت العديدة للتهديدات هناية وضع
ــزال ال الــذي االســتقرار وعــدم ــشرق يف هــوادة بــال مــستمرا ي ــا ال ــتم مل م ــة التــصدي ي  بفعالي

 وسـيادة  أمـن  مؤسـسات  وبنـاء الفعليـة    الدولـة  سـلطة  بـسط  هـذا  ويشمل .للمشكالت الكامنة 
 والـشرطة  املسلحة القوات سيما وال ،واإلمدادات باملعدات كاف بشكل وجمهزة حمترفة قانون

 الــضعيف والوجـود  ،الطبيعيـة  للمـوارد  املـشروع  غـري  االسـتغالل  مـن  واحلـد  والقـضاء،  الوطنيـة 
 .املشروعة غري واحمللية األجنبية املسلحة اجلماعات وحتييد ،غياهبا أو للدولة

 العـسكري  العمـل  بني اجلمع أن يبدو رواندا، لتحرير الدميقراطية بالقوات يتعلق وفيما  - ٨١
 مــنو القــوات، تلــك ملقــاتلي املــستمرالتوافــد  يف ســاهم الــشتات قــادة علــى لــضغوطا وممارســة
ــهم ــامجللمــشاركة يف  تقــدمالو ضــباط، بين ــوطن  والتــسريح الــسالح نــزع برن  واإلعــادة إىل ال
 فرنــسا اختــذهتا الــيت بــاخلطوات أرحــب الــصدد، هــذا ويف .وإعــادة اإلدمــاج التــوطني وإعــادة
 مــذكرة أســاس علــى مباروشــيمانا كاليكــست الدميقراطيــة تللقــوا التنفيــذي األمــني العتقــال

 يتــصل فيمــا أملانيــا يفالــصادرة  اجلديــدة االهتــام ولــوائح الدوليــة، اجلنائيــة احملكمــةصــادرة عــن 
 وأشــجع .٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف هنــاك ونائبــه الدميقراطيــة القــوات رئــيس باعتقــال

ــادة فيهــا يوجــد الــيت البلــدان يف األخــرى احلكومــات ــة القــوات ق  الــيت والــشبكات الدميقراطي
  .ضدهم املناسبة القانونية اإلجراءات اختاذ على تدعمها

 هــذا يف األفريقــي االحتــاد مببــادرات أرحــبف للمقاومــة، “الــرب” جلــيش بالنــسبة أمــا  - ٨٢
 لتحديـد  األفريقـي  االحتـاد  مـع  العمل علىاألوسع   الدويل واجملتمع املنطقة دول وأحث الصدد،

 محايـة  إىل هتـدف  منـسقة  اسـتراتيجية  إىل التوصـل  أجـل  مـن  أفـضل  حنـو  علـى  املمكنة طواتاخل
ــة يف والقــضاء للمقاومــة، “الــرب” جــيش خطــر مــن املــدنيني  علــى تــهقدر علــى املطــاف هناي
 .املدنيني ترويع
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 واليتـها  مـن  األخرى األساسية العناصر وتنفيذ املدنيني محاية على البعثة قدرة وتتوقف  - ٨٣
 ومـن  .للبعثـة  املتاحـة  العـسكرية  اهلليكـوبتر  طـائرات  عـدد  سيما وال الالزمة، املوارد توافر على

 توريـد  طلبـات  جتديـد  عندما ال يتم   ٢٠١١ عام أوائل يف ذلك العدد ينخفض بشدة    أن املتوقع
 . حــسب مــا تلقتــه األمانــة العامــة مــن معلومــاتللبعثــة متبقيــة عــسكريةعموديــة  طــائرات ١٠

 هليكـوبتر  طـائرات  ١٠ سـوى  للبعثـة  يتبقـى   لـن  ،أكثـر  أو مـساهم  من ضافيةإ تعهدات وبدون
ــراض   عــسكرية ــددة األغ ــات ٤و متع ــسكرية مروحي ــة ع ــن للمراقب ــوفرت ول ــديها ت ــائرات ل  ط
 فقـدان  عن الناجم الفراغ ملء وحدها املدنية ملروحياتكون بوسع ا  ي ولن .هجومية هليكوبتر

 اخلاصــة، وقواهتــا املــدنيني محايــة علــى البعثــة ةقــدر مــن ســيحد ممــا العــسكرية، الطــائرات تلــك
 يف للـسرايا العمـل    قواعـد  أو املؤقتـة العمـل    قواعـد  مـن  عـدد  ودعـم  ،املسلحة اجلماعات وردع
علــى جنــاح  ملــسامهةا األعــضاء الــدول وأناشــد .العاليــة املخــاطر ذات واملنــاطق النائيــة املنــاطق
 .القدرات يف احلرجة لفجوةا هذه سد أجل من عسكرية هليكوبتر بطائرات السرعة

 وبنـاءة  مـستمرة  باتـصاالت  اتـسمت  املاضـية  العديـدة  األشـهر  أن إىل أشـري  أن ويسرين  - ٨٤
 احلكوميـة  الفاعلـة  اجلهـات  مـن  وجمموعـة  واحلكومـة  القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  البعثـة  بني
 للوصـول  تمرةمـس  جهود بذل يلزم حني ويف .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلكومية وغري
 مناقـشات مالحظة ما جيري حاليا مـن      املشجع من واجلمهور، الرئيسيني املصلحة أصحاب إىل

 االسـتقرار  وحتقيـق  وإصـالحها  الـشرطة  وتـدريب  العدالـة  إصالح برنامج قبيل من قضايا بشأن
 مـن  لـث ثاال فـرع ال يف املبينـة  اجلاريـة  املـشتركة  التقيـيم  لعملية الناجحللتنظيم  و .السالم وتوطيد

 مـن  قـع ااملو زيـارات  ذلـك  يف مبـا  التقيـيم،  عمليـة  وكانت .الصدد هذا يف هام دور التقرير هذا
 هامـة  انطـالق  نقطـة  مبثابـة  والـوطين،  اإلقليمـي  املـستويني  على واالستعراضات خمتلطة فرق قبل
 علـى  للحالـة  مـشترك  فهـم  بوضـع  والبعثة للحكومة ذلك مسح وقد .والبعثة احلكومة بني وارحل
 الراميـة  للجهـود  مـستمر  دويل دعـم  إىل احلاجة على أيضا التقييم عملية وشددت .الواقع رضأ

 املنـاطق  يفبـصفة خاصـة     و البلـد،  أحنـاء  مجيع يف الدولة وسلطة القانون سيادةإرساء دعائم    إىل
سـأظل  و .أخـرى  مناطق عدة يف احلالة وستبحث مستمرة، التقييم وعملية .الرتاع من اخلارجة
 .املقبلة تقاريري يف االقتضاء، حسب بالعملية، علمااألمن  سجمل أحيط

 وأفـراد  العـسكريني و املـدنيني  البعثـة  أفـراد  جلميـع  تقـديري  عـن  أعـرب  أن أود وأخريا،  - ٨٣
 قيـادة  حتـت  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  حتقيق عملية يدعمون الذين الشرطة،
 بقــوات املــسامهة للبلــدان املــستمر تقــديري عــن وأعــرب .، الــسيد روجــر مــيساخلــاص ممثلــي
 الـذي  للعمـل  تقـديري  عـن  أعـرب  أن أيضا وأود .النظاميني وألفرادها ،لبعثةا يف شرطة وأفراد
 املاحنــة البلــدان وكــذلك اإلنــسانية، املــساعدات ودوائــر القطــري املتحــدة األمــم فريــق بــه يقـوم 

  .يةاحلكوم غري واملنظمات األطراف املتعددة واملنظمات
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