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تقرير األمني العام عن بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة                    

  الكونغو الدميقراطية
    

  مقدمة  -أوال   
 الـذي مـدد بـه اجمللـس     )٢٠١١ (١٩٩١ُيقَّدم هـذا التقريـر عمـال بقـرار جملـس األمـن             - ١

غــو الدميقراطيــة حــىت واليــة بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكون  
 يف  ،أن أقـدم   إيلّ   القـرار، طلـب اجمللـس     ذلـك    مـن    ٢٣الفقـرة   ففي  . ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٣٠

 عـن التقـدم احملـرز يف امليـدان مبـا يـشمل األحـداث اهلامـة                  ، تقريرا ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
كـذلك بـشأن     و لتلـك العمليـة،   بعثـة   الاليت وقعت خالل العملية االنتخابية والدعم الذي قدمته         

ي ــــ ورات الت ـــ ويتناول هذا التقريـر التط     .ق لألمم املتحدة  ــمنسهنج     إرساء التقدم احملرز صوب  
 (S/2011/298) وـــ ماي/ارـــ  أي ١٢ي  ــــ ري ف ـــ دور تقري ـخ صـ  ـــ ن تاري ــــ رة بي ـالفتـ  اللـــ ت خ ــحدث
  .٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٠ و
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
ــسبيا     ظــل الو  - ٢ ــستقرا ن ــة م ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا يف معظــم أحنــاء مجهوري . ضــع عموم

/  تـشرين الثـاين    ٢٨وتوالت االستعدادات لالنتخابات الرئاسـية والتـشريعية املقـرر إجراؤهـا يف             
ــسرعة مــع    ــدة ال ــوفمرب خبطــى متزاي ــاخبني واملرشــحني  ن ــا  .اكتمــال عمليــات تــسجيل الن ووفق

م تـسجيل مـا يزيـد عـن     ـــ ة، تـــالوطنيـة املـستقل  االنتخابيـة  ة ــــ لجنالا ي أعلنته ـــلألرقام املؤقتة الت  
 وســجل أحــد عــشر مرشــحا أمســاءهم يف االنتخابــات الرئاســية، يف حــني   . مليــون ناخــب٣٢

وباعتبار بـذل جهـود املـساعي       .  مرشح أمساءهم يف االنتخابات التشريعية     ١٩ ٠٠٠سجل حنو   
 الـالزم لالنتخابـات، جـزءا مـن املـسؤوليات املنوطـة       احلميدة وتوفري الـدعم الـتقين واللوجيـسيت     

بالبعثة فقد اخنرطـت يف حـوار متواصـل مـع الـسلطات الكونغوليـة االنتخابيـة واحلكوميـة ومـع                     
  .طائفة واسعة من األحزاب السياسية دعما ألعمال التحضري لالقتراع
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لعـسكري  ولقد تـدهورت احلالـة األمنيـة يف مقـاطعيت كيفـو بـسبب اخنفـاض الـضغط ا                    - ٣
علــى اجلماعــات املــسلحة نتيجــة عمليــة إعــادة تــشكيل القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو     

ــا   ــة املــضطلع هبــا حالي ــة الــيت اســتلزمت انــسحاب القــوات    . الدميقراطي ــذكر أن تلــك العملي وي
املسلحة من عدة مناطق، واكبتـها أيـضا حـاالت جديـدة مـن الفـرار مـن اخلدمـة يف صـفوفها،                        

ويف الوقــت . دماجهــا مــؤخرا وارتكــب بعــضها انتــهاكات حلقــوق اإلنــسانمشلــت عناصــر مت إ
نفسه، تعطلت اجلهود اليت تبذهلا البعثة من أجل محاية املدنيني بشكل خطري نظـرا لالفتقـار إىل                 

  .اهلليكوبترات  العسكرية
  

 التطورات السياسية على الصعيد الوطين    

 ،جوزيـف كـابيال    ،ونغـو الدميقراطيـة    مجهورية الك  يونيه، أصدر رئيس  / حزيران ٢٥يف    - ٤
ــات       ــات املقاطعــ ــشريعية وانتخابــ ــية والتــ ــات الرئاســ ــنظم االنتخابــ ــا يــ ــا انتخابيــ ويف  .قانونــ

ــد    /آب ١٧ ــع املقاعـ ــق بتوزيـ ــانون املتعلـ ــدار القـ ــسطس، مت إصـ ــشريعية  يف اأغـ ــات التـ النتخابـ
جلمعيـة الوطنيـة   وانتخابات املقاطعات، املرفق بقانون االنتخابات والـذي يـنظم توزيـع مقاعـد ا           

  . مقعد٥٠٠البالغ عددها 
يف كينـشاسا االجتمـاع األول ملنتـدى        االنتخابيـة   لجنـة   اليوليـه، عقـدت     / متوز ٢٥ويف    - ٥

ــا،        ــة يف أفريقي ــة، واملعهــد االنتخــايب الســتدامة الدميقراطي ــدعم مــن البعث ــسياسية ب األحــزاب ال
 األحـزاب الـسياسية املـسجلة        حزبا سياسيا من بـني     ٢٧٥واملعهد الدميقراطي الوطين، وحضره     

االنتخابيـة  لجنـة  الويهـدف املنتـدى إىل تعزيـز احلـوار بـني       . حـزب ٤٠٠اليت يزيد عـددها عـن      
  .واألحزاب السياسية

 مـن ضـمنها االحتـاد مـن أجـل           ،يوليـه، قـدم عـدد مـن أحـزاب املعارضـة           / متوز ٢٧ويف    - ٦
نغوليـة وحركـة حتريـر الكونغـو،        الدميقراطية والتقدم االجتمـاعي واالحتـاد مـن أجـل األمـة الكو            

سبقة للتقيـد مبدونـة قواعـد الـسلوك،         من الشروط امل   داعد االنتخابية تتضمن    لجنةالمذكرة إىل   
ودعــت أيــضا عــدة أحــزاب سياســية معارضــة إىل  .إجــراء مراجعــة لــسجل النــاخبنيمــن بينــها 

ــائط اإلعــــالم       ــساواة يف الوصــــول إىل وســ ــة وضــــمان املــ ــسني الــــضمانات األمنيــ يف و. حتــ
ــصرية      /آب ١٩ ــسمعية والب ــرئيس كــابيال أعــضاء اجمللــس األعلــى للمــواد ال أغــسطس، عــني ال

تنظــيم وســائط الــذي ســيتوىل مــسؤولية اجمللــس هــو   عــضوا،١٥واالتــصاالت البــالغ عــددهم 
  .اإلعالم وكفالة حريتها وضمان املساواة بني األحزاب السياسية يف فرص الوصول إليها

ــ/ آب٢٤ويف   - ٧ ــا سياســيا معارضــا إتــيني تشيــسيكيدي   ٧٠ار حنــو أغــسطس، اخت  حزب
ــة والتقــدم االجتمــاعي ليكــون مرشــحهم الرئاســي       زعــيم حــزب االحتــاد مــن أجــل الدميقراطي

ــر الكونغــو واالحتــاد مــن أجــل األمــة     / أيلــول١ويف . املــشترك ســبتمرب، اعتمــدت حركــة حتري
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ــه       ــة ولكن ــا للحكوم ــة، وأحــزاب سياســية معارضــة أخــرى برناجم ــر مرشــحا  الكونغولي ا مل ختت
مـع احلـزب   ومع أن األغلبية الرئاسية، وهي جمموعة مـن األحـزاب الـسياسية املتحالفـة           . رئاسيا

ن الـرئيس كـابيال يف      ــــ ي، أعل ـــ ا الرئاس ــــ س كابيال ليكون مرشحه   ــالرئياختارت  د  ــاحلاكم، ق 
ا قـام بـه     أغسطس اعتزامه خوض االنتخابات باعتباره مرشحا مستقال، علـى غـرار مـ            / آب ٢١

  .٢٠٠٦يف عام 
ــول          - ٨ وســجل أحــد عــشر مرشــحا أمســاءهم يف االنتخابــات الرئاســية، وهــم آدم بومب
؛ وليـون كينغـو     )حتالــف الكونغوليــني القوميــني املؤمنيـــن      (؛ وجــون أنديكا دجامبا     )مستقــل(

ــدو  ــيري  (وا دون ــوى التغ ــاد ق ــويه   )احت ــا جوس ــدي كامام ــستقل(؛ وموكين ــه )م ــال كامري  ؛ وفيت
ــاد( ــة    االحت ــسيفور كاسيــسي مــاليال   )مــن أجــل األمــة الكونغولي ــاد صــحوة وتنميــة   (؛ وني احت

ــا كاشــاال  )الكونغــو ــاء الكونغــو   (؛ وأوســكار لوكوموين ؛ ونزانغــا )االحتــاد مــن أجــل إعــادة بن
؛ ومبوســا نيامويــسي )الــدميقراطيني املوبوتيــسينياحتــاد (موبوتــو نغبانغــاوي فرانــسوا جوزيــف  

تشيـسيكيدي  وإتـيني   حركـة كيـسنغاين للتحريـر؛        -  مـن أجـل الدميقراطيـة      التجمع الكونغويل (
  .)االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي(
وإزاء استمرار بعض األحزاب السياسية املعارضة يف إبداء القلق فيما يتعلـق مبخالفـات        - ٩

سـبتمرب،  / أيلـول  ٢يف  النتخابية  الجنــة  اليدعــى ارتكاهبا فــي عمليـة تسجيل الناخبيــن، أعلنت        
اعتـزامها متكني اخلرباء الذين تعينهم األحزاب السياسية من االطـالع علـى خادومهـا املركـزي                

وكان هـذا اإلعـالن يف أعقـاب مـسريات        . ومنحهم فرصة التحقق من بيانات تسجيل الناخبني      
كابا، ال سـيما مـن      سبتمرب يف كينشاسا وغوما ولوبومباشي وتشي     / أيلول ١مجاهريية نظمت يف    

جانــب مؤيــدي حــزب االحتــاد مــن أجــل الدميقراطيــة والتقــدم االجتمــاعي، لالحتجــاج علــى     
واستخدمت الشرطة الوطنية يف بعـض األحيـان غـازات مـسيلة             . ارتكاهبا املخالفات اليت يدعى  

للدموع وأطلقـت أعـرية حيـة يف اهلـواء لتفريـق املتظـاهرين، الـذين مت احتجـاز العديـد منـهم مث                        
  .أفرج عنهم يف وقت الحق

/  أيلـول  ٥وعلى إثر تسجيل السيد تشيـسيكيدي للترشـح يف االنتخابـات الرئاسـية يف                 - ١٠
سبتمرب، أضرم أشـخاص يـدعى أهنـم مـن أنـصار حـزب االحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة والتقـدم                        

ويف وقـت   . االجتماعي النار يف مكتـب فرعـي حلـزب الـشعب مـن أجـل إعـادة البنـاء والتنميـة                    
الحــق، قــام أشــخاص يــدعى أهنــم مــن أنــصار حــزب الــشعب مــن أجــل إعــادة البنــاء والتنميــة   
بإحراق وتدمري مرافق حملطة تلفزيونية ميتلكها أحد أنصار حـزب االحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة                  

سـبتمرب، أشـعل أفـراد مـسلحون النـار          / أيلـول  ٦ويف وقت مبكر مـن يـوم         .والتقدم االجتماعي 
وتـشري األنبـاء إىل    . من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي يف كينـشاسا يف مقر حزب االحتاد 
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وتـــدخلت الــشرطة الوطنيـــة  . احلــوادث تلــك  مقتــل مــدين واحـــد وإصــابة العديــدين خـــالل     
  .الكونغولية من أجل استعادة النظام

املعهـد االنتخـايب    ، بـدعم مـن البعثـة و       االنتخابيـة لجنـة   السبتمرب، عقـدت    / أيلول ٨ويف    - ١١
ســتدامة الدميقراطيــة يف أفريقيــا واملعهــد الــدميقراطي الــوطين اجتماعــا ثانيــا ملنتــدى األحــزاب   ال

 حزب سياسي يف االجتمـاع حيـث وقَّعـت          ٢٠٠وشارك ما يربو على     .  كينشاسا السياسية يف 
مجيعا، باستثناء االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي واألحـزاب الـسياسية املعارضـة              

  .لفة معه، على مدونة قواعد السلوكاملتحا
الفتــرة الــسابقة للحمــالت االنتخابيــة يــشوهبا انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان مــن  وظلــت   - ١٢

 حادثــا متعلقــا باالنتخابــات ٤٥يونيــه، ســجلت البعثــة /ومنــذ حزيــران. منطلــق دوافــع سياســية
ق اإلنـسان،  تستهدف أعـضاء املعارضـة الـسياسية ومؤيـديها والـصحفيني واملـدافعني عـن حقـو          

 بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان تتعلـق بالعمليـة االنتخابيـة، وهـي يف              ا اهتام ٨٠وما يزيد عن    
املقــام األول انتــهاكات حلريــة التعــبري، وحريــة االجتمــاع وحريــة تكــوين اجلمعيــات واحلــق يف  

ومــن بــني هــذه االنتــهاكات، أبلــغ كــل مــن حــزب االحتــاد مــن أجــل األمــة     .الــسالمة البدنيــة
ــة والتقــدم االجتمــاعي عــن حــاالت تقييــد ملمارســة     ا لكونغوليــة واالحتــاد مــن أجــل الدميقراطي

 .األنشطة السياسية تشمل االعتقال والعنف ضد املؤيدين من جانب عناصر من األمـن الـوطين              
بعــض األحــزاب الـسياسية، ســواء مــن املعارضـة أو مــن األغلبيــة   تـسيطر  ويف الوقـت نفــسه، مل  

أتباعهــا وأســهمت يف أعمــال العنــف واإلخــالل بالنظــام العــام   الكــايف علــى بالقــدر الرئاســية، 
  .خالل املسريات واملظاهرات السياسية

يونيه يف تشيمبولو، مقاطعة كاساي الغربية، ألقي القـبض علـى عـضو          / حزيران ٢٩يف    - ١٣
 بعـد   حبزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي مـع اثـنني مـن أقاربـه وفقـد الـوعي                  

ــه/ متــوز٥وأطلــق ســراحهم يف  .ادعــاء تعرضــه للــضرب علــى أيــدي أفــراد الــشرطة    ويف  .يولي
يوليه يف كينشاسا، أصدر وزير االتصاالت واإلعالم مرسوما بإغالق إحـدى شـبكات             /متوز ٩

اإلذاعة والتلفزيون احمللية اليت تنتمـي إىل أحـد مؤيـدي تشيـسيكيدي، وذلـك بادعـاء أهنـا تبـث                     
 ١٥ويف  .يوليــــه/ متــــوز١٥وأعيــــد فــــتح الــــشبكة يف  .ى العنــــف العــــامبــــرامج حتــــرض علــــ

أغـــسطس، وجـــه كيزيتـــو موشـــيزي، املتحـــدث باســـم حـــزب االحتـــاد مـــن أجـــل األمـــة  /آب
الكونغوليـــة يف مقـــاطعيت كيفـــو، رســـالة إىل الـــرئيس كـــابيال، ناشـــده فيـــه محايتـــه يف أعقـــاب 

سـبتمرب، قامـت عناصـر مـن القـوات          / أيلـول  ١ويف   . ُيدعى أنه تلقاها   ادعاءات هتديدات بالقتل  
ــدم        ــة والتق ــق مظــاهرة ألعــضاء االحتــاد مــن أجــل الدميقراطي ــة بتفري ــشرطة الوطني املــسلحة وال

الــرغم مـن إخطــار الـسلطات هبــا يف   علـى  مــايي، كاسـاي الــشرقية،   - االجتمـاعي يف مبـوجي  
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زات ويــدعى أن قــوات األمــن أطلقــت أعــرية ناريــة يف اهلــواء واســتخدمت الغــا    .وقــت ســابق
 شخـصا وتعرضـهم     ٣٥وتشري األنبـاء إىل إلقـاء القـبض علـى            .املسيلة للدموع لتفريق التجمهر   

  .للضرب قبل اإلفراج عنهم يف نفس اليوم
  

 نغاامقاطعات كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ومانييما وكات    

 روانـدا   الدميقراطية لتحريـر  التابعة للقوى   يف مقاطعة كيفو الشمالية، استمرت القوات         - ١٤
اجلبهــة الدميقراطيــة األوغنديــة املتحــدة وعــززت  .واجلماعــات الكونغوليــة املــسلحة يف نــشاطها

وجــرى متديــد عمليــة إعــادة تــشكيل القــوات املــسلحة يف    .وجودهــا يف منــاطق بــيين ولــوبريو 
واســتمرت خــالل الفتــرة  .يونيــه/يف حزيــرانمــن املقــرر أن تنتــهي مقــاطعيت كيفــو، الــيت كــان 

الـوطين  املـؤمتر  عناصـر  مـن  بالتقرير حاالت الفرار من اخلدمة العسكرية ورفض بعض       املشمولة  
يف القـوات املـسلحة     الـسابقة الـيت أُدجمـت       للدفاع عن الشعب والوطنيني املقاومني الكونغوليني       

وكـان أحـد األعـضاء الـسابقني         .خارج مناطق العمليات اخلاصة هبا    االنتشار  والشرطة الوطنية   
ــوطن حركــةيف ــد رفــض أوامــر إعــادة    وهــو يني املقــاومني الكونغــوليني،   ال ــوين، ق ــد زابول العقي

هياكـل موازيـة للقيـادة والـتحكم يف         إدارة  أغسطس واسـتمر يف     / آب ١١االنتشار الصادرة يف    
إال أنـه يف     .إطار الشرطة الوطنية يف لوشبريي، يف منطقة ماسيسي، يف مقاطعة كيفـو الـشمالية             

رك العقيــد زابولــوين يف احتفــال لتنــصيب قائــد جديــد للــشرطة   أكتــوبر، شــا/ تــشرين األول٦
تجــون علــى ســجله يف جمــال حقــوق احملليــون احملسكان وحــال الــ .الوطنيــة يف منطقــة ماسيــسي

أكتوبر لتنصيب العقيد زابولوين قائـدا للـشرطة        / تشرين األول  ٨ يف    احتفال  دون إقامة  اإلنسان
  زالوطنية الكونغولية يف منطقة روتشورو

مـايي   - ترشـح قائـد منطقـة مـايي       االنتخابيـة   لجنـة   السبتمرب، سـجلت    / أيلول ١٥ويف    - ١٥
 .العقيد تشيكا لالنتخابات التـشريعية الوطنيـة يف منطقـة واليكـايل، يف مقاطعـة كيفـو الـشمالية                 

ضـلوعه يف أعمـال اغتـصاب مجـاعي         بـدعوى   والعقيد تشيكا مطلـوب القـبض عليـه وحماكمتـه           
وق اإلنـسان الـيت ارتكبـها ائـتالف مـن اجلماعـات املـسلحة علـى                 وغري ذلك من انتهاكات حق    

ــوا   ــداد حمــور كيب ــني    - امت ــة واليكــايل ب ــويف يف منطق ــوز٣٠مب ــه و / مت أغــسطس  / آب٢يولي
٢٠١٠.  

ــادة التــشكيل إىل حــدوث الكــثري مــن          - ١٦ ــة، أدت عمليــة إع ــة كيفــو اجلنوبي ويف مقاطع
 الــيت كانــت ســابقا تتبــع مجاعــات حــاالت الفــرار مــن اخلدمــة مــن جانــب بعــض مــن العناصــر 

الـــوطنيني املقـــاومني عناصـــر مـــسلحة وجـــرى إدماجهـــا يف القـــوات املـــسلحة، ال ســـيما مـــن  
وكانـت هـذه     . اجلمهوريـة االحتاديـة     والقـوى  الوطين للـدفاع عـن الـشعب      واملؤمتر  الكونغوليني  
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ن حـوادث   العناصر، إىل جانب عناصر أخرى من القوات املسلحة ضالعة يف أعـداد متزايـدة مـ               
  .أحناء املقاطعةمجيع العنف اليت لوحظت يف 

مـايي يوكوتومبـا تعمـل علـى تعزيـز تعاوهنـا مـع               - وأبلغ أيـضا بـأن عناصـر مـن مـايي            - ١٧
ــوات  ــوى  الق ــة للق ــة التابع ــة البوروندي ــو     الوطني ــة الكونغ ــت إىل مجهوري ــيت تراجع ــر، ال للتحري

، يف جنـوب مقاطعـة كيفـو         لتحريـر روانـدا    التابعة للقوى الدميقراطيـة   الدميقراطية، ومع القوات    
واضطلع حتالف يوكوتومبا بعدد من األنـشطة اإلجراميـة املزعزعـة لالسـتقرار، مبـا يف                 .اجلنوبية

أوفريا، مع اختطـاف اثـنني    - ذلك نصب أكمنة بشكل متكرر للمركبات على حمور ماسيسي      
، تنغانيقـا عمـال القرصـنة يف حبـرية        من املسؤولني الكونغوليني احملليني، وسرقة ماشية، والقيـام بأ        

وتفيـد   .واهلجوم على املواقع البحريـة والربيـة التابعـة للقـوات املـسلحة وعلـى املركبـات املدنيـة           
أيضا بأن التحالف ضالع يف أعمال استغالل وهتريب الذهب والنحاس والقـصدير الـيت      التقارير  

 كاتانغا مع ارتكاب انتـهاكات      يتم تعدينها حول شبه جزيرة أوبواري وقرب احلدود مع مشال         
  .حلقوق اإلنسان

سـبتمرب،  / أيلـول ٢٩ إىل ٥يونيـه، وبـني   / حزيـران ١٣مـايو و  / أيـار ٣١بني ويف الفترة     - ١٨
أجرت البعثـة مخـس عمليـات عـسكرية منفـصلة ملـلء الفـراغ األمـين وتعزيـز محايـة املـدنيني يف                        

 / آب٢٣وفيمـا بـني      .يفـو اجلنوبيـة   مناطق كاليهي، ووالونغو، وموينغـا، وأوفـريا يف مقاطعـة ك          
ـــ أيل١٣س و ــأغــسط  - ة عمليــة عــسكرية ضــد مــايي ـــوات املــسلحـــــســبتمرب، شــنت الق/ولـ

  .مايي يوكوتومبا هتدف إىل احلد من أنشطتها، ولكنها مل تسفر إال عن نتائج حمدودة
 / آذار٢٣قــــات الــــسالم املؤرخــــة تقــــدم حمــــدود فيمــــا يتعلــــق بتنفيــــذ اتفاوأُحــــرز   - ١٩

الـوطين  املـؤمتر   املربمة بني احلكومة واجلماعات الكونغولية املسلحة، مبا يف ذلـك       ٢٠٠٩ مارس
يونيه، عقدت احلكومة اجتماعا للجنة الوطنيـة للمتابعـة         / حزيران ٢١ويف   .للدفاع عن الشعب  

 نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر ،مــع أصــحاب املــصلحةأجراهــا يف كينــشاسا، أعقبــه مــشاورات 
وأنـشأت سـلطات املقاطعـات سـبع جلـان حمليـة جتريبيـة         .ألمن بصفته رئـيس اللجنـة     الداخلية وا 

  .دائمة للمصاحلة يف مناطق روتوشورو، ونيرياغونغو، وماسيسي
  

  مقاطعة أورينتال
أغسطس اخنفاضاً يف عدد اهلجمات اليت يشنها جيش الرب للمقاومـة           /شهد شهر آب    - ٢٠

وأشـارت تقـارير عديـدة إىل أن عناصـر جـيش      . لـسفلى على املدنيني يف منطقيت أويلي العليـا وا   
الرب للمقاومة، مبا فيها العناصر الناشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، رمبـا تكـون بـصدد                 

  . إعادة تنظيم صفوفها يف منطقة أوبو يف مجهورية أفريقيا الوسطى
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مقاومـة  وقد واصـلت القـوات املـسلحة تنفيـذ عمليـات عـسكرية ضـد جـيش الـرب لل                     - ٢١
ــدعم مــن   ــة والب ــدا   بالبعث ــشعبية ألوغن ــدفاع ال ــوات ال ــسيق مــع ق ــات  . تن وأُجريــت مثــاين عملي

دف محاية السكان مع التركيـز بوجـه خـاص علـى منـاطق              هبعسكرية منفصلة يف أويلي العليا،      
تيبــة مــن اجلــيش كإرســال يونيــه، يــسرت البعثــة / حزيــران٣ويف . دونغــو ودورومــا وبانغــادي

وقُدم املزيـد مـن الـدعم وفقـا         . ها الواليات املتحدة األمريكية، إىل أويلي العليا      الكونغويل، دربت 
لـسياسة بــذل العنايـة الواجبــة ملراعــاة حقـوق اإلنــسان عنـد تقــدمي دعــم مـن األمــم املتحــدة إىل      

. قوات أمنية غري تابعـة هلـا وهـي الـسياسة الـيت كانـت تـسمى سـابقا بـسياسة الـدعم املـشروط                    
 دعم عملية التخطيط اليت ينفذها االحتاد األفريقـي والـيت ترمـي إىل وضـع                وعرضت البعثة أيضاً  

ة االحتــاد مفوضـي اسـتراتيجية إقليميـة للتـصدي جلـيش الـرب للمقاومـة، اسـتجابة لطلـب قدمتـه          
  .األفريقي

مايو، قامت بعثـة تقيـيم مـشتركة بـني اإلدارات تابعـة             / أيار ٢٧ إىل   ١٦من  يف الفترة   و  - ٢٢
ــة وجنــوب    لألمــم املتحــدة، ب ــة الكونغــو الدميقراطي ــا الوســطى ومجهوري ــة أفريقي ــارة مجهوري زي

. ة االحتــاد األفريقــي يف أديــس أبابــامفوضــيالــسودان وأوغنــدا، وأجــرت أيــضاً مــشاورات مــع  
قـوق  حل  األمـم املتحـدة    وضمت البعثة ممثلني عن مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، ومفوضـية             

منـائي، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ومفوضـية األمـم              اإلنسان، وبرنامج األمـم املتحـدة اإل      
املتحدة لشؤون الالجئني، وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو               
الدميقراطية، ومكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعـين بـالعنف اجلنـسي، وشـاركت يف قيادهتـا                 

وتشري النتائج اليت توصـلت إليهـا البعثـة         . ت حفظ السالم  إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليا    
إىل أن جيش الرب للمقاومة حتول إىل تشكيلة من اجملموعـات الـصغرية الـيت تلجـأ إىل مهامجـة                    

ولــئن كانــت اهلجمــات الــيت يــشنها جــيش الــرب للمقاومــة   . املــدنيني العــزل مــن أجــل البقــاء 
ــا ال    ال ــوطين، فإهن ــداً خطــرياً لألمــن ال ــشكل هتدي ــسانية باهظــة    ت ــسفر عــن تكــاليف إن ــزال ت  ت

ويف الوقـــت ذاتـــه، أشـــارت البعثـــة إىل انتـــشار  . وُتقتـــرف دون أن يطـــال مرتكبيهـــا العقـــاب 
.  مــن قبــل مجاعــات جمهولــة مــسلحة أو جمــرمني     “علــى ســبيل احملاكــاة  ”اهلجمــات املنفــذة  

رب للمقاومــة والحظــت البعثــة أيــضاً تفاوتــاً يف تقيــيم البلــدان املتــضررة مــن أنــشطة جــيش الــ  
 اجملموعـة املـسلحة، وهـو مـا يـشري إىل عـدم وجـود تنـسيق كـاف بـني                      تلكللتهديد الذي متثله    

  . البلدانتلك
ويف مقاطعة إيتوري، أجرت القوات املسلحة مخس عمليات عـسكرية منفـصلة بـدعم                - ٢٣

ة الوطنيـة    ألنشطة اجلبهة الشعبية من أجـل العدالـة يف الكونغـو وجبهـة املقاومـ               تصديامن البعثة   
  .ني اجلماعتني بشكل جزئيهلاتيف إيتوري، وهي عمليات أدت إىل إضعاف القدرة القتالية 
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  احلالة اإلنسانية
 مليــون شــخص ال يزالــون مــشردين يف مجهوريــة  ١,٥٧تــشري التقــديرات إىل أن حنــو   - ٢٤

ــون شــخص يف     ــهم ملي ــة، من ــو الدميقراطي ــاطعيت الكونغ ــة، وزهــ  مق ــشمالية واجلنوبي ــو ال اء كيف
ــال٤٤٤ ٠٠٠ ــال هــم يف    .  يف مقاطعــة أورينت ــر مــن نــصف املــشردين يف مقاطعــة أورينت وأكث

ومقاطعـة أورينتـال   الـشمالية  وازداد عدد املـشردين داخليـاً يف مشـال كيفـو          . منطقة أويلي العليا  
وارتفــع عـدد املـشردين داخليــاً يف منطقـة تنجانيقـا ومقاطعــة كاتانغـا ليتجــاوز      .  كاتنغـا ومشـايل 
وال تزال إمكانية إيصال املـساعدات      .  اجلنوبية مشرد، نتيجة النعدام األمن يف كيفو      ٧١ ٠٠٠

ــة األساســية للطــرق     وبــني . اإلنــسانية حمــدودة بــسبب اتــساع رقعــة انعــدام األمــن ورداءة البني
 حادثـة أمنيـة تعـرض هلـا العـاملون يف اجملـال              ١٣٣سـبتمرب، ُسـجلت     /يناير وأيلول /كانون الثاين 
أمـا يف مقاطعـة إكواتـور، فقـد بـدأت مفوضـية       . كيفو الشمالية واجلنوبيـة قاطعيت ماإلنساين يف   

  .أنفسهم األمم املتحدة لشؤون الالجئني تقدمي املساعدة إىل العائدين من الكونغو من تلقاء
يونيـه، بـني أنغـوال     / حزيـران  ٨ إىل   ٦مـن   يف الفتـرة    ويف اجتماع ثالثي األطراف ُعقـد         - ٢٥

دميقراطية ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، جـرى التوصـل إىل       ومجهورية الكونغو ال 
 الجئــاً أنغوليــاً يعيــشون يف مجهوريــة الكونغــو     ٤٣ ٠٨٥اتفــاق يتعلــق بــالعودة الطوعيــة لـــ     

يوليــه، بــني / متــوز٢٨ إىل ٢٦مــن يف الفتــرة ويف اجتمــاع ثالثــي األطــراف عقــد  . الدميقراطيــة
ــة وأوغ  ــة الكونغــو الدميقراطي ــشؤون الالجــئني، جــرى     مجهوري ــدا ومفوضــية األمــم املتحــدة ل ن

مــن رعايــا مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ٣٢ ٠٠٠االتفــاق علــى شــروط العــودة الطوعيــة لـــ 
  .يعيشون يف أوغنداالذين 
. وتفشى وباء الكولريا من مقاطعة أورينتال لينتشر يف باندوندو وإكواتـور وكينـشاسا              - ٢٦

 حالــة ٣٢٨حالــة إصــابة، منــها  ٦ ٣٢٥ ألربــع، مــا يربــو علــىوُســجل، يف هــذه املقاطعــات ا
 ماليـني  ٤يوليه، وافق الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ على ختـصيص     / متوز ٢٠ويف  . وفاة

 ١ ٤١٠انتـهت   حالـة إصـابة باحلـصبة،    ١١٥ ٣٦٨وكانت هناك . دوالر للتصدي هلذا الوباء   
بــشلل األطفـال يف باندونــدو والكونغــو  وُسـجلت تــسع ومثـانون حالــة إصـابة    . منـها إىل الوفــاة 

  .السفلى وكينشاسا
ذلـك  . وال تزال مستويات سوء التغذية يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة مـثرية للقلـق                - ٢٧

 مليون طفـل حتـت سـن اخلامـسة يعـانون مـن سـوء التغذيـة احلـاد، وتتركـز هـذه                ١,٤أن زهاء   
 أورينتـــال، وإكواتـــور، وباندونـــدو، احلـــاالت بـــشكل رئيـــسي يف املقاطعـــات الغربيـــة، أي يف

  .والكونغو السفلى، ومقاطعيت كاساي
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  التطورات اإلقليمية
ــع تواصــل          - ٢٨ ــوال م ــة وأنغ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــني مجهوري ــوترة ب ــة املت اســتمرت العالق

ــة، وهــي         ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوال إىل مجهوري ــن أنغ ــوليني م ــواطنني الكونغ ــات طــرد امل عملي
 التقارير بأن بعضها كان مـصحوباً بانتـهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان، منـها            عمليات أفادت 
مـن رعايـا الكونغـو     ٩٧ ٥٤٢أغـسطس، طُـرد   /ينـاير وآب /وبني كانون الثاين. العنف اجلنسي 

وأُجري عدد من الزيارات الرفيعة املستوى إىل عاصميت هذين البلدين، منها زيـارة             . من أنغوال 
أغـسطس، واجتمـع فيهـا بـالرئيس خوسـيه إدواردو           / آب ٤ يف   ا لواند  الرئيس كابيال إىل   قام هبا 

أغــسطس، اجتمــاع قمــة عقدتــه    / آب١٧وقــد حــضر الــرئيس كــابيال، يف    . دوس ســانتوس
  .األفريقي يف لواندا اجلماعة اإلمنائية للجنوب 

مــارس يف / آذار١٧يوليــه، ويف إطــار متابعــة االجتمــاع الــذي ُعقــد يف  / متــوز١٤ويف   - ٢٩
، بأوغندا، التقى وزيرا دفـاع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وأوغنـدا ملناقـشة التقـدم                  كاسيسي

ــة       ــة يف مجهوري ــة وحتــالف القــوى الدميقراطي ــرب للمقاوم احملــرز يف التــصدي لوجــود جــيش ال
ورحب الوزيران باختاذ االحتاد األفريقـي مبـادرة للتعـاون اإلقليمـي بـشأن        . الكونغو الدميقراطية 

ُعقـد يف مـاالبو، بغينيـا       األفريقي يف اجتمـاع القمـة الـذي         االحتاد  أيدها  قاومة،  جيش الرب للم  
ورحبـا أيـضاً بالتعـاون املتواصـل       . يوليـه / متـوز  ١يونيـه و    /حزيران ٢٣يف الفترة بني    االستوائية،  

يف تنفيذ العمليات العـسكرية الـيت       املسلحة األوغندية   قوات  الوالكونغولية  بني القوات املسلحة    
وأعقب االجتمـاع إجـراء مزيـد مـن املـشاورات بـني رئيـسي           .  جيش الرب للمقاومة   تستهدف

ــويل واألوغنـــدي يف   ــدفاع الكنغـ ــان الـ ــوز١٥أركـ ــه/ متـ ــاع، ويف  . يوليـ ــذا االجتمـ ــة هلـ ومتابعـ
وزراء دفـــاع أوغنـــدا ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ســـبتمرب، التقـــى يف كينـــشاسا /أيلـــول ٣٠

، تقريـر يقـيم     ضـمن مـا اعتمـدوه      الـسودان، واعتمـدوا      جنوبومجهورية الكونغو الدميقراطية و   
وقـد حـضر هـذه االجتماعـات ممثلـي اخلـاص            . العمليات اليت استهدفت جيش الرب للمقاومـة      

جلمهورية الكونغو الدميقراطية وقائـد قـوات بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف                    
  .مجهورية الكونغو الدميقراطية

اء خارجيــة اجلماعــة االقتــصادية لبلــدان منطقــة الــبحريات الكــربى  ويف اجتمــاع لــوزر  - ٣٠
توصيات تتعلق بالتعاون اإلقليمي يف جمـاالت       الوزراء   يوليه، اعتمد / متوز ٢٦ و   ٢٥يومي  ُعقد  

  .الطاقة والبىن األساسية والزراعة، ونوقشت مسألتا مراقبة احلدود واألمن
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  واليتهاتنفيذ الذي أحرزته البعثة يف التقدم 
  محاية املدنيني

مــا فتئــت البعثــة تعطــي األولويــة حلمايــة املــدنيني مــن خــالل تطبيــق اســتراتيجية محايــة    - ٣١
اهلليكــوبترات إال أن الــنقص احلــاد يف . املــدنيني الــيت ُتنفــذ علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة 

كـبري  بقـدر      اهلجومية، أدى إىل إضعاف جهود محاية املـدنيني        اهلليكوبتراتاملتعددة األغراض و  
، وتــأخري  ليــات املــشتركة مــع القــوات املــسلحة    ومت تأجيــل تنفيــذ العم ). ٦٦انظــر الفقــرة  (

التحقيقــات يف االدعــاءات بوقــوع انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان وكــذلك بعــض عمليــات نــشر   
وفيما يتعلق بقوات البعثة، واجهت العمليـات املنفـذة يف مجيـع أحنـاء              . القوات يف نقاط احلماية   

 مـن قواعــد عمليــات الــسرايا والعمليــات املؤقتــة يف  ١١ة الــشرقية قيــوداً شــديدة، مشلــت املنطقـ 
 قاعدة يف مقاطعة أورينتال تعمل يف مناطق يتراوح مستوى اخلطـر فيهـا              ١٥و  كيفو الشمالية،   
  . اهلجوميةاهلليكوبتراتبسبب نقص بشدة ، قُيدت عملياهتا مرتفعمن متوسط إىل 

. ة نطــاق اســتخدام بعــض األدوات املبتكــرة حلمايــة املــدنينيمــع ذلــك، وســعت البعثــو  - ٣٢
ففي أعقاب تقييمها لألثر اإلجيايب الذي أحدثـه نـشر مـساعدين لـشؤون االتـصال اجملتمعـي يف                   

 مــساعداً إضــافياً ٤٠قواعــدها العــسكرية لتعزيــز احلــوار مــع اجملتمعــات احملليــة، جــرى توظيــف 
ــافية مـــن قواعـــد عمليـــات الـــسرايا    ق٢٤لـــشؤون االتـــصال اجملتمعـــي لتعيينـــهم يف   اعـــدة إضـ

 مـن شـبكات إنـذار اجملتمعـات احملليـة      ٤٣وباإلضافة إىل ذلـك، بـدأ تـشغيل       . والعمليات املؤقتة 
ــة    ــيت متكــن اجملتمعــات احمللي ــة ال ــاً مبــساعدي شــؤون     النائي ــصال هاتفي املعرضــة للخطــر مــن االت

ات إنذار اجملتمعات احملليـة ليـشمل       وبدأت البعثة أيضاً يف توسيع نطاق شبك      . االتصال اجملتمعي 
  . منطقة إضافية٢٠
  

  األعمال التحضريية إلجراء االنتخابات
ــوز١٧يف   - ٣٣ ــة ســجالت       / مت ــن مراجع ــهاء م ــة عــن االنت ــة االنتخابي ــت اللجن ــه، أعلن يولي

وعلى هذا األسـاس، ووفقـاً لقـانون توزيـع     .  ناخبا٣٢ً ٠٢٤ ٦٤٠الناخبني مبجموع أويل بلغ     
ــسب ا  ــد حــ ــشريعية و  املقاعــ ــات التــ ــة يف االنتخابــ ــدوائر االنتخابيــ ــات  لــ ــات املقاطعــ انتخابــ

ــة بــني املقاطعــات   )٤ الفقــرة انظــر( ــة الوطني ــع مقاعــد اجلمعي ــد توزي واســتناداً إىل عــدد  . ، أُعي
ــالغ       ــة الب ــة الوطني ــى عــدد املقاعــد يف اجلمعي ــاخبني املــسجلني، أُبقــي عل ــد٥٠٠الن ــد .  مقع وق

د؛ وخــسرت كــل مــن مقــاطعيت باندونــدو وأورينتــال  خــسرت مقاطعــة كينــشاسا ســبعة مقاعــ
ــداً واحــداً         ــشمالية مقع ــو ال ــسفلى وكيف ــو ال ــاطعيت الكونغ ــن مق ــدين؛ وخــسرت كــل م . مقع

وكسبت مقاطعة إكواتور أربعة مقاعد؛ وكسبت مقاطعة كاتانغا ثالثة مقاعد؛ بينمـا كـسبت              



S/2011/656  
 

11-54612 11 
 

د املخصـصة جملـالس    وارتفـع عـدد املقاعـ     . مانييمـا مقعـدين   ومقاطعيت  كل من مقاطعيت كاساي     
  . مقعدا٧٨٠ً مقعداً إىل ٦٩٠املقاطعات من 

ويف إطــار االلتــزام باجلــدول الــزمين لالنتخابــات، افُتــتح عــدد مــن مراكــز تــسجيل            - ٣٤
أغـــسطس، فيمـــا قامـــت اللجنـــة االنتخابيـــة باســـتهالل العمليـــة الرمسيـــة  / آب٤املرشـــحني يف 

. نون توزيــع املقاعــد االنتخابيــةأغــسطس، يف أعقــاب ســن قــا/ آب١٨لتــسجيل املرشــحني يف 
ومـن  . سـبتمرب  /أيلـول  ٢٧وُنشرت القائمة النهائيـة بأمسـاء املرشـحني لالنتخابـات الرئاسـية يف              

 ١١مســاء املرشــحني النتخابــات اجلمعيــة الوطنيــة يف أ تنــشر اللجنــة القائمــة النهائيــة باملتوقــع أن
  .أكتوبر، فور االنتهاء من النظر يف الطعون/تشرين األول

فيه ما يتعلـق بنـشر    وما فتئت البعثة متد اللجنة االنتخابية بالدعم التقين واللوجسيت، مبا    - ٣٥
غري أن شراء هذه املواد وتـسليمها تـأخر تـأخراً شـديداً، فقـد بـدأ وصـوهلا يف         . املواد االنتخابية 

 ١٥ىل  يف املائــة مــن املــواد االنتخابيــة جــواً إ ٤٠وأكملــت البعثــة توزيــع  . ســبتمرب/ أيلــول١٥
 ٢١٠وبدأت البعثة أيضاً توزيـع املـواد علـى بعـض مـن املراكـز الفرعيـة البـالغ عـددها                       . مركزاً
ويتوقــع أن تقــوم اللجنــة االنتخابيــة بإيــصال املــواد االنتخابيــة إىل املراكــز الفرعيــة بــراً، . مركــزاً

ار تـأخر   واقتـضى اسـتمر   .  مركز اقتراع، وفقاً خلطتها اللوجستية     ٦٢ ٠٠٠ومنها إىل أكثر من     
  .اللوجستية هذه العملية إدخال تعديالت بصفة منتظمة على اخلطة

فقـد التـزم االحتـاد األورويب بنـشر         . والتزم عدد من الشركاء بنشر مراقبني لالنتخابات        - ٣٦
وبــدأ كــل مــن .  مراقبــاً دوليــا٦٠ً مراقبــاً دوليــاً، بينمــا التــزم مركــز كــارتر بإرســال  ١٢٠حنــو 

وتعتـــزم الكنيـــسة الرســـولية نـــشر . ز كـــارتر نـــشر أفرقتـــهما املتقدمــة االحتــاد األورويب ومركـــ 
 منـــهم ونـــشرهم ٦ ٠٠٠ مراقبـــاً وطنيـــاً يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد، ســـيجري تـــدريب  ٣٠ ٠٠٠

ــا، فقــد تعهــد     . مبــساعدة مركــز كــارتر  ــستدامة يف أفريقي ــة امل ــا املعهــد االنتخــايب للدميقراطي أم
ات خمتلفــة للمجتمــع املــدين تــضم     مراقــب وطــين مــن خــالل أربــع شــبك     ٨ ٠٠٠بتــدريب 

  .ويتوقع أن تتقدم جهات أخرى مبزيد من االلتزامات. جمموعات شبابية ونسائية
 مــن وحــدات شــرطة التــدخل الــسريع تلقــت أو تتلقــى حاليــاً  ١٠وهنــاك مــا جمموعــه   - ٣٧

ــدريباً يف جمــال أمــن االنتخابــات   ــد    . ت ــة لتجدي ــة دورات تدريبي ويف هــذا الــصدد، أجنــزت البعث
لومات مخس من هذه الوحـدات يف كينـشاسا، ويتوقـع أن تنجـز تـدريب وحـدة أخـرى يف                     مع

حكومـة فرنـسا تـدريب وحـدتني مـن وحـدات شـرطة              وأمتـت   . أكتـوبر /منتصف تشرين األول  
حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة تـدريب وحـدة مـن وحـدات                وأمتـت   . التدخل الـسريع  

دوالر مــن  ٥٠٠ ٠٠٠ يــات املتحــدة بتقــدميوالتزمــت حكومــة الوال. شــرطة التــدخل الــسريع
ومل تـرد تربعـات     .  ماليـني دوالر   ٣املبلغ الالزم لتجهيز الوحـدة الـيت دربتـها البعثـة واملقـدر بــ                
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وواصــلت البعثــة تــوفري التــدريب . إضــافية لتزويــد الوحــدات باملعــدات األساســية غــري الفتاكــة 
اطعات حتـضرياً لالنتخابـات العامـة،       األمين املتخصص لضباط الشرطة الوطنية على مستوى املق       

 مـن   ١١ ٠٩٩وجـرى تـدريب حنـو       . مع التركيز على مجع املعلومات ومحايـة مراكـز االقتـراع          
  . نساء، وال يزال التدريب متواصال٧٠٧ًأفراد الشرطة، منهم 

  
  هنج منسق يف األمم املتحدة إزاء بناء السالمتنفيذ حتقيق االستقرار والتقدم احملرز يف     

 حبمايـة   فيمـا يتعلـق   نطاق منظومة األمم املتحـدة      املتبعة على   باإلضافة إىل االستراتيجية      - ٣٨
ــو      ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــدة لتحقيـــق االسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــدنيني، وضـــعت بعثـ املـ

تعزيـز  اهلدف منها   الدميقراطية وفريق األمم املتحدة القطري بالتعاون مع احلكومة أطرا برناجمية           
  صــوب بلــوغعلــى حنــو متزايــد إحــراز تقــدم حتقيــق االســتقرار، ويف عمليــة تقــدم ال والتنــسيق

االسـتراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن وحتقيـق االسـتقرار؛            : أهداف بناء السالم، وهذه األطر هـي      
ــامج األمــم       ــسي؛ وبرن ــشاملة ملكافحــة العنــف اجلن ــسالم؛ واالســتراتيجية ال ــد ال ــامج توطي وبرن

ولكفالة االتساق وحتديد اإلجراءات املـشتركة      . دد السنوات لدعم العدالة   املتحدة املشترك املتع  
ألمـم  اإطـار   يف  اليت تسهم يف حتقيق أهـداف بنـاء الـسالم، جيـري إدمـاج تلـك األطـر الربناجميـة                     

حيدد األهداف املشتركة املـستمدة مـن الواليـة املنوطـة           االنتقايل، وهو إطار استراتيجي      املتحدة
 مـن   ابتغاء االنتقـال بالتـدريج يف هنايـة املطـاف          فريق األمم املتحدة القطري      ومن أهداف بالبعثة  

  .حفظ السالم إىل بناء السالم
تقدم يف تنفيذ االستراتيجية الدولية لدعم األمن وحتقيق االستقرار، من أجـل            الواستمر    - ٣٩

مـايو،  / أيـار  ٢٤ويف  . ملنـاطق اخلارجـة مـن النــزاع       يف ا دعم برنامج احلكومة لتحقيق االستقرار      
خطــة فيـه  اجتماعــا يف كينـشاسا أجــازت  آنفــة الـذكر  عقـدت اللجنـة التوجيهيــة لالسـتراتيجية    

ــستقبل     ــة يف امل ــات الربناجمي ــد األولوي ــة وحتدي ــشطة اجلاري ــز األن وشــيدت جهــات  . عمــل لتعزي
ــسلطات     ١٨الســتراتيجية يف إطــار اشــريكة  ــة وســلمتها إىل ال ــا مــن مرافــق اإلدارة العام مرفق
ــةالوطن ــا  . ي ــن  وُصــرف م ــغ   ٧٠يقــرب م ــن مبل ــة م ــدره  يف املائ ــون ٢٤٣ق ــن  ملي دوالرات م

بيد أن اضطراب احلالة األمنية يف املقاطعـات        . الواليات املتحدة ُجمع لدعم تنفيذ االستراتيجية     
  . الشرقية عرقل جهود حتقيق االستقرار يف عدد من املناطق

ــامج     - ٤٠ ــة وضــع برن ــد شــارفت عملي ــسالم لوق ــد ال ــة  يف ا توطي ــة ومقاطع حملافظــات الغربي
وتتمثـل  .  علـى االكتمـال    كاتانغا اليت يقـوم هبـا كـل مـن البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري                   

أهداف الربنامج يف دعـم تنفيـذ اإلصـالحات اهليكليـة الالزمـة لـتمكني الدولـة الكونغوليـة مـن                     
يـــة يف جمـــال التـــصدي بـــسط ســـلطتها يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد، وتعزيـــز قـــدرات اجملتمعـــات احملل

للــصدمات الــيت تــنجم عنــها أضــرار، وإتاحــة الفــرص االقتــصادية للــشباب العــاطلني والفئــات    
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، جيـري إنـشاء ثالثـة مكاتـب مـشتركة           ربنامجالولدعم تنفيذ   . األخرى املعرضة للخطر الشديد   
الكونغــو الــسفلى وكاســاي الــشرقية  مقاطعــات بــني البعثــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري يف  

مــن البعثــة إىل فريــق األمــم املتحــدة بالتــدريج أثنــاء عمليــة نقــل القيــادة يف و. وكاســاي الغربيــة
القطري يف تلك املقاطعات، سيتوىل منسقو األمـم املتحـدة للمنـاطق رئاسـة املكاتـب املـشتركة              

  . القطري األمم املتحدةحيث ستوفر هلم اجلهات املاحنة التمويل من خالل فريق 
  

  نحقوق اإلنسا    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل مكتب األمم املتحدة املـشترك حلقـوق اإلنـسان                - ٤١
ــسخرة وأعمــال      ب ــل واالختطــاف وال ــسان كعمليــات القت ــهاكات حقــوق اإلن ــق انت ــة توثي البعث

النــهب والعنــف اجلنــسي الــيت ارتكبتــها عناصــر مــن القــوات املــسلحة باإلضــافة إىل اجلماعــات  
الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا،      التابعـة للقـوى     سـيما القـوات      ة واألجنبيـة، وال   املسلحة الكونغوليـ  

وجـيش الــرب للمقاومــة، وفـصائل املــاي مــاي، يف املقاطعــات الـشرقية مــن مجهوريــة الكونغــو    
انتـهاك   ٣٠٠يوليـه، وثّـق املكتـب       /يونيـه إىل متـوز    /ويف الفترة املمتـدة مـن حزيـران       . الدميقراطية

 انتــهاكا حلقــوق اإلنــسان ارتكبتــها ٣٢٠ حلقـوق اإلنــسان منــسوبة إىل اجلماعــات املــسلحة، و 
سـيما املرتبطـة     تواتر انتهاكات حقـوق اإلنـسان، وال      معدل  وظل  . عناصر من القوات املسلحة   

القانوين وأعمال النـهب     منها بالعمليات العسكرية اجلارية كاالعتقال التعسفي واالحتجاز غري       
حـزاب  األكتب رصـده الوثيـق حلالـة حقـوق اإلنـسان ألعـضاء              املوواصل  .  مرتفعا الغتصابوا
  ). ١٣  و١٢انظر الفقرتني (صحفيني الدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضة واملسياسية ال

األمـم املتحـدة املـشترك حلقـوق        أغـسطس، أجـرى مكتـب       /يوليه وآب /ويف شهري متوز    - ٤٢
مـن   وكيبوا وبينغا بناء على تقارير عن انتهاكات حلقـوق اإلنـسان             حتقيقات يف موتونغو  اإلنسان  

مــاي شــيكا  عمليــات اغتــصاب مجــاعي وقعــت يف أعقــاب اشــتباكات نــشبت بــني املــاي   بينــها 
ــران      ــو حــر ذي ســيادة يف حزي ــابعني للتحــالف مــن أجــل كونغ ــاتلني ت ــه، يف موتونغــو  /ومق يوني

 ٨٠وأظهــرت التحقيقــات أن .  كيفــو الــشماليةوالقــرى احمليطــة هبــا يف إقلــيم واليكــايل الواقــع يف
العنــف أعمــال قاصــرا ورجــل واحــد، وقعــوا ضــحايا اغتــصاب وغــريه مــن   ١٢شخــصا، بينــهم 

 شخــصا ضــحايا ٤٠ووقــع مــا يزيــد علــى  . عناصــر مــن اجلماعــات املــسلحة علــى يــد اجلنــسي 
 وانتـهاكات أخـرى   وُوثقت أعمال هنب واسعة النطاق   . الالإنسانية أو املهينة   للمعاملة القاسية أو  

  . اإلنسان حلقوق
سـبتمرب، قـام نقيـب يف       /أبريـل وأيلـول   /وتفيد التقارير بأنه يف الفترة املمتدة بـني نيـسان           - ٤٣

القوات املسلحة ومعه جمموعة من الرجال تضم جنود مـسرحني ومـدنيني باغتـصاب وتعـذيب                
 قريـة مبنطقـة     ٢٣ شخـصا، وذلـك يف       ٢٢ امرأة من بينهن تسع قاصرات، وبإساءة معاملـة          ٨٢
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وتقـــدم البعثـــة الـــدعم للـــسلطات الكونغوليـــة . يف مقاطعـــة باندونـــدوكاســـونغولوندا الواقعـــة 
  . للتحقيق يف تلك احلوادث

يوليه، قدمت البعثة الدعم لنشر فريـق مـشترك للتحقيـق يف قريـة              / متوز ١١ إىل   ٦ومن    - ٤٤
و اجلنوبيــة، مــن أجــل التحقيــق يف ناكييليــه واملنــاطق احمليطــة هبــا يف إقلــيم فيــزي الواقــع يف كيفــ 

تقارير عن مزاعم بشأن عمليات اغتصاب وهنب مجاعيني ارتكبتها عناصر سـابقة مـن القـوات                
وُنشر فريق ثـان يف املنطقـة يف        . يونيه/ حزيران ١٢  و ٩املسلحة بقيادة العقيد كيفارو فيما بني       

ان أن انتـهاكات حلقـوق   وأثبت هذان الفريقـ . أغسطس/ آب١٥  و١٠الفترة الواقعة فيما بني     
اإلنسان ومنها العنـف اجلنـسي واملعاملـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة والـسخرة، ارتكبـت                    

. يف ناكييليــه والقــرى احمليطــة هبــا، ولكنــهما مل يتمكنــا مــن التحقــق مــن حجــم تلــك احلــوادث 
ــق       ــة التحقي ــد عملي ــشحون إىل تعقي ــسياسي امل ــاخ ال ــضاريس واملن ــورة الت  ٢٤ ويف .وأدت وع

يونيه، أطلق املدعي العام العسكري بكيفو اجلنوبية حتقيقا قـضائيا يف تلـك األحـداث،               /حزيران
رهنـا مبـا تـسفر عنـه التحقيقـات مـن       أمـا العقيـد كيفـارو فلـم يعتقـل      . وال يزال التحقيق جاريـا   

  .نتائج
تقريــر يوليــه، نــشرت البعثــة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ال  / متــوز٦ويف   - ٤٥

النهائي املتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االغتصاب اجلمـاعي، الـيت ارتكبـها حتـالف                
 مبـوفيكس يف إقلـيم واليكـايل        -من مقاتلني تابعني جملموعات مسلحة على امتداد حمـور كيبـوا            

. ٢٠١٠أغــسطس / آب٢ يوليــه و/ متــوز٣٠الواقــع يف كيفــو الــشمالية، يف الفتــرة مــا بــني      
 مدنيا قـد وقعـوا ضـحية لالغتـصاب أثنـاء احلادثـة،              ٣٨٧لتقرير إىل أن ما ال يقل عن        وخلص ا 

وفيمـا يتعلـق باملقـدم مـاييلي،        .  فتيـان  ٩  فتـاة و   ٥٥  رجال و  ٣  امرأة و  ٣٠٠وكان من بينهم    
 ضلوعه يف احلادثة، فهو رهن االعتقال لكنه مل حياكَم بعُد، ومل جترِ أي اعتقـاالت                ىعدالذي يُ 

  . حلادثأخرى بشأن ا
يوليـــه، نـــشرت البعثـــة ومفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان تقريرمهـــا املتعلـــق   / متـــوز٢٢ويف   - ٤٦

ــها يف        ــيت ارتكب ــاعي، ال ــصاب اجلم ــات االغت ــك عملي ــا يف ذل ــسان، مب ــوق اإلن ــهاكات حق بانت
ــاين ١  و٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٣١ ــاير / كــانون الث ــدون  ٢٠١١ين ــزي، رجــال يرت  ال

ــابعون للقــوات املــسلحة يف قريَتــي بوشــاين    العــسكري حــددهتم مــصادر خمتل  فــة بــأهنم جنــود ت
 تتخـذ الـسلطات الكونغوليـة       ومل.  الـشمالية  وكاالمباهريو الواقعتني يف منطقة ماسيـسي بكيفـو       

  .يتصل هبذه القضية أي إجراء فيما
ــق       / آب٢٢ويف   - ٤٧ ــانون املتعل ــشروع الق ــشيوخ باإلمجــاع م ــس ال ــض جمل ــسطس، رف أغ

 أعمال احملكمـة املتخصـصة يف جمـال حقـوق اإلنـسان واملكلفـة مبكافحـة                 بإنشاء وتنظيم وتسيري  
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وكـان إنـشاء احملكمـة إحـدى        . جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضـد اإلنـسانية         
وقـد وثّـق    . ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١التوصيات الواردة يف تقرير عملية التوثيق املـؤرخ         

ــان    ــهاكات لق ــر انت ــر ألخط ــة يف      التقري ــدويل املرتكب ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــوق اإلن ون حق
. ٢٠٠٣يونيـه   / إىل حزيـران   ١٩٩٣مارس  /مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل الفترة من آذار      

وأشار جملس الشيوخ إىل التناقضات اليت ينطوي عليها املشروع مع اختصاص احملـاكم الوطنيـة           
  . زيز النظام القضائي الكونغويلاملختلفة ومع الدستور، وذهب إىل تفضيل تع

يونيـه،  / حزيـران ٢٣ففـي  . وأُحرز بعض التقدم يف جمال مكافحة اإلفالت من العقـاب       - ٤٨
ــوق         و ــدافع عــن حق ــوريبري شــيبيا، امل ــل فل ــهمني بقت ــة اســتمرت ســبعة أشــهر للمت ــد حماكم بع

ــا،     ــديل بازان ــاء ســائقه في ــسان، واختف ــشاسا   أصــدرت اإلن ــسكرية يف كين ــة الع ــا حاحملكم كم
وُحكم كـذلك علـى ضـابط واحـد         . باإلعدام على أربعة من رجال الشرطة، ثالثة منهم غيابيا        

أغــسطس، بــدأت أمــام حمكمــة    / آب٥ويف . بالــسجن املؤبــد وُبرئــت ســاحة ثالثــة آخــرين     
كينــشاسا العــسكرية حماكمــة العقيــد ســافاري، وهــو واحــد مــن مخــسة ضــباط تــابعني للقــوات 

أعمــال عنــف جنــسي وردت أمســاؤهم يف قائمــة قــدمها للــرئيس  املــسلحة ُيــزعم أهنــم ارتكبــوا 
وال تــزال حماكمــة اجلنــرال جــريوم . ٢٠٠٩مــايو /كــابيال وفــد زائــر مــن جملــس األمــن يف أيــار 

ــافو  / آب١٦ويف . كـــاكوافو بوكانديـــه جاريـــة حـــىت حينـــه  أغـــسطس، أدانـــت حمكمـــة بوكـ
الدميقراطيــة لتحريــر للقــوى التابعــة العــسكرية يف كــاليهي مقــاتلني اثــنني مــن مقــاتلي القــوات   

 عامـا   ٣٠رواندا فأصدرت حكما بالسجن مـدى احليـاة علـى أحـدمها وحكمـا بالـسجن مـدة                   
علــى اآلخــر لــضلوعهما يف جــرائم حبــق اإلنــسانية، مــن بينــها االغتــصاب والقتــل، ارتكبــت يف  

  . ٢٠٠٧يناير / وكانون الثاين٢٠٠٦يونيه /كيفو اجلنوبية يف الفترة الواقعة فيما بني حزيران
  

  العنف اجلنسي    
ســّيما املنــاطق  ال يــزال انتــشار العنــف اجلنــسي يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وال  - ٤٩

وتـواىل ورود  . ، يشكل مسألة تثري القلـق اليت مل تبسط فيها الدولة سلطتها   املتضررة من النـزاع    
ــاء عــن أعــداد كــبرية مــن ضــحايا العنــف اجلنــسي يف     ــال،  كيفــو ومقمقــاطعيتأنب اطعــة أورينت

تركزت غالبا يف املناطق الشديدة اخلطـورة مثـل إقلـيم فيـزي الواقـع يف كيفـو اجلنوبيـة، وإقلـيم                   
. واليكايل الواقع يف كيفو الشمالية، وإقليم إيرومو مبنطقة إيتـوري الواقعـة يف املقاطعـة الـشرقية                

ل عـدد متزايـد     وُنسبت معظم حاالت العنف اجلنسي إىل رجال يرتدون الزي العسكري، ومشـ           
  . منها أعمال اغتصاب لقُّصر

عـن   مـا يزيـد      ،االستراتيجية الدولية لدعم األمن وحتقيق االسـتقرار      يف إطار    ،وُخصص  - ٥٠
دعم تنفيذ االستراتيجية الشاملة ملكافحة العنف اجلنسي، ُصرف منـها مبلـغ            ل ماليني دوالر،    ٥
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ــصناديق األمــم املتحــدة ووكاالهتــا وب  ٢,٩ ــون دوالر ل ــا ملي ــى ذلــك  و. راجمه تلقــى عــالوة عل
 ٩٦٩  علـى عـون نفـسي واجتمـاعي، واسـتفاد          ٥٦٤ ضحية مساعدة طبيـة، وحـصل        ١ ٨٣٥

يونيـه، افتـتح مكتـب األمـم املتحـدة          / حزيـران  ١٠ويف  . من بـرامج إعـادة اإلدمـاج االقتـصادي        
يـة يف  املشترك حلقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مركـزا ثانيـا للمـشورة القانون         

. تــشيكابا بكاســاي الغربيــة، بتمويــل مــن الوكالــة الــسويدية للتعــاون يف جمــال التنميــة الدوليــة   
ــدريب     ــضا بت ــة أي ــة      ٢ ٠٠٠وقامــت البعث ــو اجلنوبي ــسلحة يف كيف ــوات امل ــراد الق ــن أف ــرد م  ف

  .واملقاطعة الشرقية يف جمال العنف اجلنسي والعنف اجلنساين
  

  األطفال والرتاع املسلح    
ت بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               قام  - ٥١

 طفـالً مـن القـوات املـسلحة         ٢٧١أثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير بتوثيـق عمليـة إطـالق سـراح                
الدميقراطيـة  التابعـة للقـوى    طفـالً ينتمـون إىل صـفوف القـوات           ٩٦ومجاعات مسلحة، ومنـهم     

حيرز أي تقـدم بـشأن اعتمـاد الـسلطات الكونغوليـة خطـة عمـل ترمـي إىل                  ومل  . لتحرير رواندا 
) ٢٠٠٤ (١٥٣٩وقف جتنيد األطفال واستخدامهم كجنـود، متـشياً مـع قـراري جملـس األمـن                 

يونيـــه، أصـــدر أحـــد القـــادة العـــسكريني يف القـــوات  / حزيـــران١٥ويف ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ و
  .فال واستخدامهماملسلحة يف مقاطعة أورينتال أوامر حتظر جتنيد األط

  
  الدعم املقدم إىل اجليش والشرطة     

ــدعم        - ٥٢ ــا بانتظــام لتكفــل تقــدمي ال ــة اســتعراض خطــط توزيعه  اللوجــسيتواصــلت البعث
لوحــدات القــوات املــسلحة والــشرطة املدنيــة الوطنيــة يف امتثــال لــسياسة بــذل العنايــة الواجبــة    

 / آب٣٠ويف . امــن غــري تابعــة هلــ   حلقــوق اإلنــسان املتعلقــة بــدعم األمــم املتحــدة لقــوات أ      
لــي العليــا، مبقاطعــة ييف منطقــة أواجلــيش أغــسطس، اســتأنفت البعثــة دعمهــا إلحــدى كتائــب  

عـني فيمـا   عنـدما  و. أنه تـورط يف انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان      ُيدعى  أورينتال، إثر سحب قائد     
م مـن البعثـة إىل      كتيبـة تابعـة لوحـدة أخـرى، ُعلـق أيـضاً الـدعم املقـد               ل ابعد الضابط نفسه قائـد    

ــشأن     ــة إجــراءات هبــذا ال ــسلطات الكونغولي ــة ريثمــا تتخــذ ال وإضــافة إىل ذلــك،  . تلــك الكتيب
يف منطقـة أويلـي العليـا       اجلـيش   شرعت البعثة يف اختاذ إجراءات ضد كتيبة أخـرى مـن كتائـب              

  .اإلنسان حلقوقانتهاكات الوحدة بارتكاب متكررة ادعاءات مبقاطعة أورينتال إثر 
  

  تغالل غري املشروع للموارد الطبيعيةاالس    
واصلت البعثة تقدمي الدعم إىل وزارة التعدين لتحسني عمليـة التنقيـب عـن املعـادن يف                   - ٥٣

شرق جهورية الكونغـو الدميقراطيـة وتنـسيق اجلهـود الوطنيـة املتواكبـة مـع املبـادرات اإلقليميـة                  
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وأُنـشئت وكـاالت جتاريـة    . رد الطبيعيـة والدولية الرامية إىل كبح االستغالل غري املشروع للموا 
يف إيــسانغا وروبايــا يف كيفــو الــشمالية ويف موغوغــو يف كيفــو اجلنوبيــة، وأخــذت تنتظــر نــشر 

كمــا اُتخــذت . املعــدات األساســية والــشرطة اإلداريــة ومــوظفي التعــدين الــذين دربتــهم البعثــة 
 الوكــاالت التجاريــة ومــن اخلطــوات الالزمــة للــشروع يف إصــالح الطــرق الرئيــسية املؤديــة إىل

ولقــد أدى احلكــم املتعلــق باملعــادن املؤججــة . لتيــسري إمكانيــة الوصــول وحتــسني احلالــة األمنيــة
املـستهلك، الـذي   للرتاع الوارد يف قانون النـائبني دود وفرانـك إلصـالح وول سـتريت ومحايـة        

ختفـيض التجـارة يف     ، إىل   ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢١اعتمد وأصبح قانوناً يف الواليات املتحـدة يف         
  .بعض مناطق التعدين

  
ونزع السالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن         /نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج        

  وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج 
تباطــأت وتــرية التقــدم يف نــزع ســالح الفئــات املــسلحة األجنبيــة، وال ســيما القــوات     - ٥٤

ــوى   ــة للق ــر  التابع ــة لتحري ــدا والدميقراطي ــدميقراطي  روان ــة التحــالف ال ــوات جبه ــسرحيها ق ، وت
وإعادهتا إىل الوطن، ويعود ذلك ألسباب منها اخنفاض الضغط العسكري نتيجـة عمليـة إعـادة                

 التابعــة  عنــصراً مــن عناصــر القــوات٤٣٩  مــا جمموعــهفقــد شــارك. تــشكيل القــوات املــسلحة
ع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج          يف برنـامج البعثـة لـرت       للقوى الدميقراطية لتحريـر روانـدا     

يستــسلم ومل . ا كونغوليــ١٩٨  واروانـدي  ٢٤١وإعـادة التــوطني واإلعـادة إىل الــوطن، ومنــهم   
صران مـن عناصـر جـيش    وعنـ للبعثة سوى سبعة عناصر من قوات جبهـة التحـالف الـدميقراطي        

التحريـر الوطنيـة   التابعـة لقـوى   قـوات  ال، مع أن البعثة سجلت زيادة يف عناصـر     الرب للمقاومة 
البورونديــة الراغبــة يف املــشاركة يف برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة   

ومــع ذلــك، مل تــسو قــضية ترحيــل مقــاتلني ســابقني بورونــديني . التــوطني واإلعــادة إىل الــوطن
ج نـزع   بسبب استمرار رفض احلكومة البوروندية القبول بعـودهتم عنـد االنتـهاء الرمسـي لربنـام               

كمـا بـدأت البعثـة تنفيـذ مبـادرة جديـدة للتوعيـة هـدفها                . السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج      
  .الدميقراطية لتحرير روانداالتابعة للقوى القوات عناصر تشجيع املستسلمني من 

 ٤ ٠٠٠وعلى الرغم من أن احلكومة واصلت تعليقها للربنـامج الـشامل لـرتع سـالح                  - ٥٥
يونيـه بعمليـة    / حزيـران  ١٠ وتسرحيهم وإعادة إدمـاجهم، فقـد أذنـت يف           مقاتل كونغويل متبقي  

وشــارك يف . يف اجملتمــع املــدين مقــاتالً ســابقاً ســرحتهم القــوات املــسلحة   ٧٥٠إعــادة إدمــاج 
  .م مت تسرحيها سابق مقاتال٤٣٠احلني أكثر من  منذ ذلك ماجاإلد برنامج إعادة
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  الدعم املقدم إلصالح القطاع األمين    
واصلت البعثة العمل مع السلطات الكونغوليـة وضـع بيانـات مفـصلة بـشأن القـدرات                   - ٥٦

احلالية للجهاز القضائي الكونغويل واملؤسسات اإلصالحية الكونغولية وإجيـاد خيـارات لوضـع             
  .الوطنيةبيانات مفصلة مماثلة فيما يتعلق بالشرطة 

  
  القوات املسلحة    

عـدم كفايـة املـوارد والتـدريب وعـدم      بـسبب   مـصدر قلـق   الـوطين ظلت حالـة اجلـيش        - ٥٧
ومــا فتئــت خطــة إصــالح اجلــيش الــيت قــدمت إىل . اكتمــال عمليــة إدمــاج اجلماعــات املــسلحة

، والـيت تعـد خطـة ال تـرتبط بالعمليـة اجلاريـة              ٢٠٠٩ينـاير   /الشركاء الدوليني يف كـانون الثـاين      
يه، اعتمد الربملان القـانون     يون/ حزيران ١٣ ويف. ، دون تنفيذ يف معظمها     اجليش ة تشكيل إلعاد

 ١١وقــد أصــدر الــرئيس هــذا القــانون يف   . األساســي بــشأن تنظــيم القــوات املــسلحة وأدائهــا  
  .أغسطس/آب
  

  الشرطة    
يونيــه، اعتمــدت اجلمعيــة الوطنيــة مــشروع القــانون املتعلــق بالنظــام        / حزيــران٨يف   - ٥٨

 القـانون األساسـي بـشأن       ،ونيـه ي/ حزيـران  ١٣يف  ،  واعتمـد الربملـان   . األساسي للشرطة الوطنيـة   
واسـتمرت البعثـة يف تقـدمي الـدعم         . أغـسطس / آب ١١الشرطة الوطنيـة الكونغوليـة وصـدر يف         

إىل األمانة التنفيذيـة للجنـة التوجيهيـة املعنيـة بإصـالح الـشرطة ودعمـت إنـشاء اهليئـة التنفيذيـة                      
اإلحــصاء ظــل  و.إلصــالح الــشرطة الوطنيــة الــيت جيــري إنــشاؤها علــى مــستوى املفــوض العــام 

  .الشرطة الوطنيةتقديرات تفوق األفراد الشرطة يسجل أعداداً من جتريه الذي 
 ضـابطاً مـن ضـباط      ١٦٠يوليـه، أوفـد     / متـوز  ٢٤يونيه إىل   / حزيران ٢٠ويف الفترة من      - ٥٩

ــة  ــشرطة الوطني ــودة      ال ــة لع ــة املرتقب ــور، يف دعــم للبداي ــة إكوات ــة إىل مقاطع ، مبــساندة مــن البعث
 ١٧ يوليـــه و/ متـــوز٢٧ويف الفتـــرة بـــني  . لكونغـــوليني مـــن مجهوريـــة الكونغـــو   الالجـــئني ا

أعمـال   أغسطس، نفذت البعثة عمليـة تـدريب أساسـي علـى مـسامهة اجملتمعـات احملليـة يف           /آب
ــة  ٧٨٥الــشرطة شــارك فيهــا   ــراد الــشرطة الوطني  ضــابطة، وذلــك يف ٧٥بينــهم ،  فــرداً مــن أف

  .اجلنوبية  وأورينتال وكيفومقاطعات الكونغو السفلى وكاساي الغربية
  

  والسجون سيادة القانون     
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تــشكل  حالــة نظــامي القــضاء والــسجون  مــا زالــت   - ٦٠

 اجلهـاز القـضائي وارتفـاع عـدد احملتجـزين قبـل          ، وال سيما فيما يتعلـق باسـتقالل       مصدراً للقلق 
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. حـدوث وفيـات وحـاالت هـروب متكـررة     احملاكمة ورداءة ظروف االحتجاز اليت تـؤدي إىل     
سبتمرب، هاجم أشخاص يشتبه بـأهنم مقـاتلون مـن املـاي مـاي سـجن كاسـابا يف                   / أيلول ٧ويف  

ويف .  نزيالً، مبن فيهم زعيم املاي ماي السابق جيديون كيونغـو موتانغـا     ٧٤٧كاتانغا وحرروا   
  .ي الغربية نزيالً من سجن تسيكابا املركزي يف كاسا١٢٣سبتمرب، هرب / أيلول٢٤
وأُنــشئت خاليــا لــدعم احملاكمــات يف بونيــا وبوكــافو وغومــا، وســتبدأ العمــل مبجــرد     - ٦١

كمــا أُنــشئت حمــاكم مدنيــة يف فيــزي . التوقيــع علــى مــذكرة تفــاهم بــني البعثــة ووزارة الــدفاع
زال إقـرار وزيـر العـدل        ومـا . ووالونغو وشابوندا وأخذت تنتظر إيفاد القضاة وموظفي الـدعم        

  . اإلنسان ملشروع برنامج األمم املتحدة املتعدد السنوات لدعم العدالة رهن االنتظاروحقوق
علـى تقنيـات التحقيـق      من أفراد الشرطة القضائية املدنية       ٥٤٣ودعمت البعثة تدريب      - ٦٢

كمـا دعمـت جهـود معهـد الـدفاع للدراسـات القانونيـة الدوليـة                . يف بوكافو وغومـا وماتـادي     
. قواعـد الـسلوك   ب فـرد مـن أفـراد القـوات املـسلحة            ٤٠٠يزيد عـن    وعي ما   إرهاف  الرامية إىل   

وإضافة إىل ذلـك، واصـلت البعثـة توجيـه سـلطات الـسجون وإسـداء املـشورة هلـا بـشأن إدارة                       
ويف هذا الصدد، نظمت أربع دورات تدريبيـة خمصـصة للـسجون شـارك              . السجون وممارساهتا 

 ســتة نــساء، يف كــل مــن غومــا وكينــدو   موظفــاً مــن مــوظفي الــسجون، كــان منــهم ٩٢فيهــا 
  .وكيسانغاين ولوبومباشي

  
  عملية التقييم املشتركة    

واصلت األمم املتحدة واحلكومة تقيـيم احلالـة علـى األرض والتقـدم الـذي أحـرز حنـو                     - ٦٣
ــرة     ــددة يف الفقـ ــداف احملـ ــذ األهـ ــن    ٤تنفيـ ــس األمـ ــرار جملـ ــن قـ ــي )٢٠٠١ (١٩٩١ مـ ، وهـ

ية الـيت تـشن ضـد مجاعـات مـسلحة يف إقليمـي كيفـو ومقاطعـة                  اكتمال العمليات العـسكر    )أ(
ــال؛  ــة        ) ب(أورينت ــوفري احلماي ــى ت ــة عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــدرة حكوم وحتــسن ق

وتعزيــز ســلطة الدولــة عــن طريــق نــشر  ) ج(؛ مهنيــةللــسكان مــن خــالل تــشكيل قــوات أمــن  
ويف الفتــرة مــن . جلماعــات املــسلحةأجهــزة اإلدارة املدنيــة الكونغوليــة يف املنــاطق احملــررة مــن ا

ــشار      / متــوز٢٣إىل  ١٩ ــه ممثلــي اخلــاص واملست ــد مــشترك، اشــترك يف قيادت ــه، اضــطلع وف يولي
الكونغـــويل اخلـــاص لـــرئيس الدولـــة يف القـــضايا األمنيـــة، بزيـــارة إقليمـــي كيفـــو الـــشمايل         

لفتــرة مــن  ويف ا. اجلنــويب، باإلضــافة إىل دونغــو ودورو وبونيــا يف مقاطعــة أورينتــال      وكيفــو
ســبتمرب، عقــدت دورة عمــل يف غومــا مبــشاركة أفرقــة تقيــيم  / أيلــول٢أغــسطس إىل /آب ٢٨

وأمثـرت جلـسة العمـل      . إقليمية مشتركة ورئاسـة فريـق التقيـيم املـشترك علـى املـستوى الـوطين               
معلومات ذات صلة بتلك األمـاكن الـيت مل يقـم الوفـد املـشترك بزيارهتـا، ومـوجزاً عـن النتـائج                



S/2011/656
 

20 11-54612 
 

وواصـلت عمليـة التقيـيم املـشتركة املـسامهة يف تعزيـز       . ات يف املناطق اليت متت زيارهتـا   واالجتاه
  .احلوار والتعاون بني األمم املتحدة واحلكومة

وأبـــرزت النتـــائج املـــشتركة أن اخنفـــاض العمليـــات العـــسكرية الـــيت تنفـــذها القـــوات   - ٦٤
ــتئن   ــلة إعـــادة تـــشكيلها الـــذي أدى إىل اسـ اف أنـــشطة اجلماعـــات املـــسلحة يعـــزى إىل مواصـ

املسلحة، وال سيما القوات التابعة للقوى الدميقراطية لتحرير رواندا ومجاعات مـن املـاي مـاي                
ــوات      . أكــرب عــددا  ــسحاب الق ــيت خلــت بان ــع ال ــسلحة احــتالل املواق وعــاودت اجلماعــات امل

يف وقـد أسـفر ذلـك عـن ازديـاد التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الـسكان املـدنيون             . املسلحة منـها  
ومتثلــت التجــاوزات ضــد املــدنيني يف الــسلب واللــصوصية وفــرض إتــاوات        . بعــض املنــاطق 

يف بعـض احلـاالت     وواالغتصاب واخلطف لطلب فديـة واسـتمرار حـاالت تـشرد الـسكان بـل                
  . ازديادها يف مقاطعيت كيفو

ودلت النتائج املشتركة أيضاً علـى أن أنـشطة اجلماعـات املـسلحة الكونغوليـة أخـذت                   - ٦٥
تحول إىل أعمال لصوصية وأنـشطة إجراميـة تـشمل أنـشطة تتعلـق باالسـتغالل غـري املـشروع                    ت

وقد شكل ما تقوم به اجلماعات املسلحة عنـوةً مـن مجـع للمـال مـن أنـشطة                   . للموارد الطبيعية 
  .ممارسة أخرى شائعةالتعدين احلريف، وال سيما يف املناطق املعزولة، 

  
  نشر البعثة    

سـبتمرب واملوجهـة إىل رئـيس جملـس         / أيلـول  ٢٠ت إليه يف رساليت املؤرخة      وفقاً ملا أشر    - ٦٦
العـسكرية مـسألة    اهلليكـوبترات   ، أصبح النقص الذي تعاين منـه البعثـة يف           )S/2011/589(األمن  
متعـددة   ١٠عـسكرية، تتكـون مـن       هليكـوبتر    ١٤فلـم يعـد لـدى البعثـة حاليـاً سـوى             . حرجة

متعـــددة عـــسكرية هليكـــوبترات  ٦مقـــداره ثـــة نقـــصاً للمراقبـــة، وتواجـــه البع ٤و األغـــراض 
وإنين ألدين باالمتنـان للبلـد املـساهم بقـوات الـذي أمـد         .  للمراقبة ٣ هجومية و    ٦و  األغراض  

البعثة بدعم كبري بتزويدها هبليكوبتر ملدة سـتة أشـهر، ولكـن جتـدر اإلشـارة إىل أن آخـر أربـع                      
يوليـه وأعيـدت إىل مـصدرها يف        / متـوز  ٤ هليكوبترات هجومية توقفت عن تنفيذ العمليـات يف       

ونتيجـة لـذلك، مل يعـد       . أغسطس تاركةً القوة بدون أي هليكوبترات هجومية      /هناية شهر آب  
بوسع البعثة تنفيذ جوانب حامسة األمهية من املهام ذات األولوية املـسندة إليهـا، مبـا فيهـا املهـام          

ت ووضـع حـد لوجـود مجاعـات مـسلحة،           وتقـدمي الـدعم إىل االنتخابـا      املتصلة حبماية املـدنيني     
ومـا برحـت األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة تـسعى جبديـة إىل إقامـة                   . سيما يف إقليمي كيفـو     وال

وقــد تعهــدت جنــوب . عــسكريةلتــوفري هليكــوبترات اتــصاالت مــع البلــدان املــسامهة بقــوات  
 املتوقـع أن يبـدأ   ، وكـان مـن    متعـددة األغـراض   عـسكرية أخـرى     هبليكوبتر  أفريقيا بتزويد البعثة    
  .أكتوبر/األول استخدامها يف تشرين
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رئيـسية  السؤولية  املـ الـسلطات الكونغوليـة     ففي حـني تنـاط ب     وفيما يتعلق باالنتخابات،      - ٦٧
عمليـة  بالبعثـة   اضـطلعت   ظـروف آمنـة قبـل عمليـات االقتـراع وخالهلـا، فقـد               عن ضـمان هتيئـة      

ل باالنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية       ختطيط للطوارئ ووضعت خطة أمنيـة متكاملـة فيمـا يتـص           
خمتـارة مـن شـرق      موجـودات   وكجزء من هذه املساعي، شرعت البعثة يف إعادة نقـل           . الوطنية

ــشاسا       ــا العاصــمة كين ــا فيه ــة، مب ــات الغربي ــة إىل املقاطع ــو الدميقراطي ــة الكونغ  ١ويف . مجهوري
خراً إىل بوكـافو  أغسطس، ُنقلت بصورة منفصلة وحدة الشرطة املشكلة الـيت وصـلت مـؤ          /آب

  . لتحل حمل وحدة نقلت إىل بونيا يف مقاطعة إيتوريةكيفو اجلنوبيمبقاطعة 
  

 مالحظات    

 التطورات األخرية التحديات املـستمرة والفـرص اجلديـدة يف مجهوريـة الكونغـو               تؤكد  - ٦٨
النتخابـات  فقد اختذ الربملان الكونغـويل والـسلطات املعنيـة با         . الدميقراطية يف هذا املنعطف اهلام    

 لالنتخابـات الرئاسـية واالنتخابـات       حتـضريا واألحزاب الـسياسية خطـوات يف الوقـت املناسـب           
نــوفمرب، وإن كانــت هنــاك حتــديات  / تــشرين الثــاين٢٨التــشريعية الوطنيــة املقــرر إجراؤهــا يف  

قـد  غري أن احلالة األمنية يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية          . لوجستية هامة ما زالت قائمة    
وسـاهم انـسحاب القـوات      .  أعمـال عنـف خطـرية ترتكـب ضـد املـدنيني            تتدهورت ومـا زالـ    

، يف ختفيـف  تلك القـوات عملية اجلارية إلعادة تشكيل ال يف إطار  ،املسلحة من عدد من املناطق    
ومـا زال   .  بعضها من جديد املناطق اليت مت إخالؤهـا        ط عن اجلماعات املسلحة اليت احتل     الضغ

 ينطــوي علــى الكونغوليــة املــسلحة بــشكل غــري كامــل يف القــوات املــسلحة   إدراج اجلماعــات
بــد مــن جتديــد االلتــزام بالتــصدي للتحــديات الــيت مــا زالــت تعيــق اجلهــود  وال. حتــديات هامــة

 مـن قـرار     ٤الرامية إىل حتقيق استقرار دائم وإحراز تقدم حنو حتقيق األهـداف املبينـة يف الفقـرة                 
  .عد انتهاء االنتخابات الرئاسية والتشريعية الوطنية، ب)٢٠١١ (١٩٩١جملس األمن 

ــين و  - ٦٩ والبعثــة ملتزمــة  . أرحــب بالتقــدم احملــرز يف األعمــال التحــضريية لالنتخابــات     إن
مبواصلة تقدمي الدعم للسلطات الكونغولية املعنيـة باالنتخابـات يف جهودهـا الراميـة إىل ضـمان                 

ــة   ــة آمن ــة انتخابي ــشفافية واملــصدتتــسمعملي وتعــد االنتخابــات الرئاســية واالنتخابــات   . اقية بال
ــة خطــوة أوىل   ــشريعية الوطني ــة األالت ــدورة االنتخاب بالغ ــة يف ال ــةمهي ــى  ي ــات عل ــا االنتخاب ، تليه

  .٢٠١٣عام واجملتمعات احمللية يف ، ٢٠١٢يف عام مستوى املقاطعات 
 مـع   هادفـة مشاورات   ءلبد اجلهود اليت تبذهلا اللجنة االنتخابية       ومما يبعث على التفاؤل     - ٧٠

املعنيـة باالنتخابـات، مبـا يف ذلـك األحـزاب الـسياسية مـن االئـتالف احلـاكم                   الرئيـسية   اجلهات  
وأحث اللجنة واألحزاب الـسياسية علـى مواصـلة هـذا احلـوار يف              . اجملتمع املدين إىل  املعارضة  و

 جتـاوز سن نيـة علـى       والعمـل معـا حبـ      ، األحزاب السياسية  منتدى، مبا يف ذلك     ة املناسب املنتديات
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مساعيها احلميدة لتيـسري تعزيـز احلـوار املنـتظم دعمـا            استغالل  وستواصل البعثة   . اخلالفنقاط  
  .للجنة
 أعـــضاء املعارضـــة وأنـــصارها والـــصحفيني الـــيت تفيـــد بتعـــرضومـــا زالـــت التقـــارير   - ٧١

ات أحـث الـسلط   إنـين   و. قلقلل امصدرللتحرش والعنف تشكل    واملدافعني عن حقوق اإلنسان     
الكونغوليــة وســائر األطــراف املعنيــة علــى اختــاذ إجــراءات إضــافية لوضــع حــد هلــذه األعمــال     

التجمـع  وحريـة تكـوين اجلمعيـات       ووضمان احترام احلريات األساسية، ال سيما حريـة التعـبري           
ــسلمي ــسياسي     . ال ــز ال ــة أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة حلفــظ احلي وينبغــي للــسلطات الكونغولي

 مرشحني وأحزاب سياسية باملشاركة حبريـة وبطريقـة سـلمية يف        سجلني من  امل والسماح جلميع 
  . منافسة دميقراطية

ــسلوك     وإنــين  - ٧٢ ــة ال ــى مدون ــسياسية عل ــع معظــم األحــزاب ال املوجهــة إىل  أرحــب بتوقي
ــة علــى إقرارهــا    وأشــجع األحــزاب غــري املو ،ألحــزاب الــسياسية واملرشــحني ا قعــة علــى املدون

  .تأخري دون
قدم العملية االنتخابية حنو فترة احلمالت االنتخابيـة، أشـجع مجيـع األحـزاب علـى                 ت ومع  - ٧٣

تسم باالحترام املتبادل، على النحو املبني يف مدونة        ي بناء    بشكل املشاركة يف تبادل وجهات النظر    
وأرحب بتعيني أعضاء اجمللس األعلى لوسـائط اإلعـالم الـسمعية البـصرية واالتـصاالت،               . السلوك
  .احلملة  جبهود لضمان إنشاء اجمللس وتشغيله على حنو فعال قبل بدايةيقترنأن وينبغي 

حيـث أن    ،قلقا متزايدا التأخر يف شـراء وتوزيـع املـواد االنتخابيـة           من األمور اليت تثري     و  - ٧٤
أحـث اللجنـة    إنـين   و.  يف الوقت احملدد هلـا      أمام إجراء عمليات االقتراع    ا حتديا هام  يشكل ذلك
هودها لكي تصل املـواد االنتخابيـة املـشتراة مـن اخلـارج إىل مجهوريـة الكونغـو                   تكثيف ج  ىعل

 أيـضا أن تتخـذ اللجنـة التـدابري الالزمـة لـضمان نـشر              تعنيوسـي . الدميقراطية يف الوقت املناسب   
ــن          ــددها ع ــد ع ــيت يزي ــراع ال ــز االقت ــك يف مراك ــد ذل ــة بع ــواد االنتخابي ــزا٦٢ ٠٠٠امل .  مرك

كل وثيـق مـع اللجنـة ملـساعدهتا علـى توزيـع املـواد االنتخابيـة وفقـا                   وستواصل البعثة عملها بش   
  .للترتيبات اللوجستية املتفق عليها مع اللجنة

 حضور مراقيب االنتخابات الـدوليني والـوطنيني عنـصرا هامـا لـشفافية العمليـة        شكلوسي  - ٧٥
الـوطنيني والـدوليني يف   ومن األمهية مبكان أن تكفل اللجنة اعتماد مراقيب االنتخابات         . االنتخابية

يف  الوقت احملدد، وأن يقدم الشركاء دعمـا هلـذه العمليـة بوسـائل منـها نـشر مـراقبني تـابعني هلـم                 
. الوقــت املناســب ودعــم اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل ضــمان رصــد مراكــز االقتــراع والتجميــع    

  .م إىل مراكز االقتراعن أيضا على إرسال ممثليهون املستقلوع األحزاب السياسية واملرشحشجَّوُي
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السلطات الكونغولية املسؤولية عن ضمان سالمة مجيع املرشحني لالنتخابـات          وتناط ب   - ٧٦
اختـذت البعثـة الترتيبـات      لقـد   و.  وتوفري ظـروف آمنـة إلجـراء عمليـات االقتـراع           هموحرية تنقل 

 وداهتا وللقيـام،  وموج حلماية موظفي األمم املتحدة      اخلاصة حباالت الطوارئ  األمنية والترتيبات   
وتوشـك  .  أعمال عنف هتدد املدنيني خالل فتـرة االنتخابـات          أي نع أو احتواء  مب ،وفقا لواليتها 

 اتالنتخابـ تـأمني ا  لـشرطة الوطنيـة علـى       ا وحـدات     مـن  البعثة علـى االنتـهاء مـن تـدريب سـت          
كر وإنـين ألتوجـه بالـش     .  اجلمـاهري  الـسيطرة علـى   مهارات حمـسنة يف جمـال       بالفعل  أثبت بعضها   

 سـائر  وأحـث موا تـدريب وجتهيـز وحـدات الـشرطة الوطنيـة لالنتخابـات              ع املاحنني الذين د   إىل
  .املاحنني على توفري ما تبقى من املعدات الالزمة على جناح السرعة

قلق إزاء استمرار أعمال العنف ضد املدنيني، مبا فيهـا أعمـال العنـف              البالغ  يساورين  و  - ٧٧
والواقـع أن الـنقص     .  هلـا  والتـصدي ثة علـى منـع هـذه االعتـداءات          لبعاقدرة  حمدودية  اجلنسي، و 

ليكـوبتر العـسكرية بعـد    اهلطـائرات  ال عددكبري يف الالخنفاض ل القدرة التشغيلية للبعثة نتيجة      يف
 واالخنفـاض الكـبري يف      البلـدان الـيت وفرهتـا     هجوميـة إىل    ات   هليكـوبتر  ما تبقى لـديها مـن     إعادة  
بالغـة  عـد بإمكـان البعثـة تنفيـذ أجـزاء           يومل  . احـاد  ، أصبح األغراضاملتعددة   اتليكوبتراهلعدد  

 حبمايــة املــدنيني والتــصدي لوجــود فيمــا يتــصلمــن املهــام ذات األولويــة املــسندة إليهــا األمهيــة 
 أبــدت للــدول األعــضاء الــيت مناشــديت بــشدة كــرروأ. اجلماعــات املــسلحة ودعــم االنتخابــات

 ، أن تؤكــدجوميــةات اهلليكــوبترواهل ات املتعــددة األغــراضليكوبترلتزويــد البعثــة بــاهل ااســتعداد
ــدول األعــضاء األخــرى علــى املــسامهة بطــائرات هليكــوبتر    أيــضا بــشدة وأحــث . تعهــداهتا ال

  .عسكرية لتمكني البعثة من تنفيذ واليتها يف هذا املنعطف احلرج
د اجلماعـات   تضاءل زخم العمليات العسكرية اليت تقوم هبا القوات املـسلحة ضـ           لقد  و  - ٧٨

 إدمـاج اجلماعـات املـسلحة يف القـوات املــسلحة     يف حـني أن عمليــة املـسلحة يف منطقـة كيفـو،    
مـن مث   و. عالمـات االهنيـار    غـري مـستقرة حـىت أهنـا تلـوح فيهـا              ما زالـت   مؤخرا   اضطلع هبا   يتال

 إعـادة تـشكيل     وميكـن أن تكـون    . أحث مجيع األطـراف علـى جتديـد التزامهـا بعمليـة اإلدمـاج             
وينبغــي ربطهــا جبهــود أوســع نطاقــا تقودهــا   يف هــذا الــصدد ات املــسلحة خطــوة إجيابيــة  القــو

ويف الوقــت نفــسه، جيــب التــصدي بــسرعة لعواقــب   . الــسلطات الكونغوليــة إلصــالح اجلــيش 
ومـن املهـم    .  ثغرات أمنية يف مجيـع أحنـاء مقاطعـة كيفـو           نشأت عنها عملية إعادة التشكيل اليت     

صفوف أفراد اجليش الذين أعيد نـشرهم يف مقاطعـة كيفـو ودفـع          يف تماسكالكفالة مزيد من    
  .الئمةبالشكل املناسب وتزويدهم باملعدات املوتدريبهم أجور أفضل وأكثر انتظاما هلم، 

 االحتــاد األفريقــي مبــادرة تعــاون باختــاذوفيمــا يتعلــق جبــيش الــرب للمقاومــة، أرحــب    - ٧٩
إىل يف هنايـة املطـاف   وصـوال   ،ش الرب للمقاومـة إقليمي هتدف إىل محاية املدنيني من هتديد جي     

وغنـدا ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       يف أ تعطيل قدرة اجلماعـات املـسلحة علـى إرهـاب املـدنيني             
. واألمم املتحدة مستعدة لـدعم هـذا اجملهـود        . مجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان    و
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ن موضـوع املنـاطق املتـضررة مـن جـيش       الشامل املنفصل إىل جملـس األمـ   يويتناول أيضا تقرير  
  . الرب للمقاومة

وأحــرز مزيــد مــن التقــدم فيمــا يتعلــق مبحاكمــة عناصــر اجلماعــات املــسلحة والقــوات   - ٨٠
وأشــجع الــسلطات الكونغوليــة . املــسلحة بتهمــة ارتكــاب انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان 

ــسي       ــف اجلن ــال العن ــرتكيب أعم ــبة م ــى ضــمان حماس ــائرعل ــهاكال اوس ــوق  اخلات نت ــرية حلق ط
 للتـصدي    أمر يتسم بأمهيـة بالغـة بالنـسبة         هذه اجلرائم  احملاسبة على  ضمان   والواقع أن . اإلنسان

اليـا  ومن شأن اخل  . وق اإلنسان ق انتهاكات جديدة حل    أي لإلفالت من العقاب وردع ارتكاب    
  .ددعما إضافيا هلذه اجلهواحملاكمات أن توفر لدعم اليت أنشأهتا البعثة ديدة اجل
وعلى الصعيد اإلقليمـي، أرحـب بتعميـق التقـارب بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                 - ٨١

ــد  وبورونـــدي بـــشأن املـــسائل األمنيـــة واالقتـــصادية يف إطـــار اجلماعـــة االقتـــصادية        اوروانـ
لبحريات الكربى، واستمرار احلوار بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وأوغنـدا       امنطقة   لبلدان

ــق   ــة إىل  فيمــا يتعل ــاجلهود الرامي ــصديب ــة    ل الت ــة وجبه ــرب للمقاوم التحــالف وجــود جــيش ال
ــدميقراطي ــة  ال ــة الكونغــو الدميقراطي ــضا، وأشــجع .  املتحالفــة يف مجهوري ــة  أي حكــوميت مجهوري

القائلـة  الكونغو الدميقراطية وأنغوال أيضا علـى إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف التحقيـق يف املـزاعم                
 مـن املـواطنني   املـستمرة ألعـداد كـبرية   طـرد  ال عمليـات  خـضم  عنـف جنـسي يف  بوقوع أعمـال   

 اجلــرائم، بــدعم مــن ممــثليت تلــكالكونغــوليني مــن أنغــوال، واختــاذ إجــراءات عمليــة ملنــع وقــوع 
  .اخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع

 يف وعلى الـرغم مـن التحـديات القائمـة يف املقاطعـات الـشرقية، يتواصـل إحـراز تقـدم            - ٨٢
 لتحقيــق ة برنــامج احلكومــ مبــا يــدعم تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة لــدعم األمــن واالســتقرار      

شتركة بـني البعثـة وفريـق األمـم         املـ كاتـب   تـشكل امل  و. االستقرار يف املناطق اخلارجة من الرتاع     
لـدعم تنفيـذ برنـامج توطيـد الـسالم            علـى صـعيد املقاطعـات      ، املقـرر إنـشاؤها    املتحدة القطـري  

 حنــو تعزيــز برجمــة بنــاء الــسالم دعمــا      طيبــة خطــوة ،طعــات الغربيــة ومقاطعــة كاتانغــا   للمقا
وتقـوم البعثـة وفريـق      . وأشجع املاحنني على توفري التمويل هلذه املبادرات      . للمبادرات احلكومية 

األمم املتحدة القطري أيضا بوضع الصيغة النهائية إلطار خاص جبمهورية الكونغو الدميقراطيـة             
  . يف تقريري املقبلصرهعناسأورد 

دنيني وعـسكريني   مـ  يف البعثـة مـن       املوظفنيوأخريا، أود أن أعرب عن تقديري جلميع          - ٨٣
ون اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو      عميــدالــذين وأفــراد شــرطة  

سامهة  املـستمر للبلـدان املـ   تقـديري وأعـرب عـن   . الدميقراطية بقيادة ممثلي اخلـاص روجـر مـيس      
وأود أيضا أن أعرب عن تقـديري للتـآزر بـني           . بالقوات العسكرية ووحدات الشرطة يف البعثة     

ــة    ــري والبعثـ ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــه  فريـ ــذي تقدمـ ــدعم الـ ــات  والـ ــة واملنظمـ ــدان املاحنـ البلـ
  .احلكومية املتعددة األطراف غري


