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 موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن رئـيس            ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤رسالة مؤرخة       
شأن مجهوريــة  بــ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار      

  الكونغو الدميقراطية
  

) ٢٠٠٤ (١٥٣٣أتــشرف بــأن أقــدم طيــه، باســم جلنــة جملــس األمــن املنــشأة بــالقرار     
، )٢٠٠٨ (١٨٥٧ من قـرار جملـس األمـن    ٨قا للفقرة  بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية ووف    

  ). انظر الضميمة(تقريرا مؤقتا لفريق اخلرباء املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية 
وأرجـــو ممتنـــا إطـــالع أعـــضاء اجمللـــس علـــى هـــذه الرســـالة، وضـــميمتها، وإصـــدارها   

  .باعتبارها وثيقة من وثائق اجمللس
  

  إلكنيباكي ) توقيع(
  الرئيس
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ــة ر     ــالة مؤرخــ ــار٤ســ ــايو / أيــ ــة  ٢٠٠٩مــ مــــن فريــــق اخلــــرباء املعــــين  موجهــ
ملنـشأة عمـال بـالقرار      الكونغو الدميقراطية إىل رئيس جلنة جملس األمن ا        جبمهورية
٢٠٠٤ (١٥٣٣(  

  
 طيــه حييلــواقراطيــة بــأن مهوريــة الكونغــو الدميجب املعــينأعــضاء فريــق اخلــرباء يتــشرف   

   .)٢٠٠٨ (١٨٥٧ من قرار جملس األمن ٨ال بالفقرة لفريق عما الذي أعده املؤقتتقرير ال
  

  مهتاين دينيش) توقيع(
  ديبيلرميون ) توقيع(

  ديالو موكتار موكوما) توقيع(
  ديتريش . بكريستيان) توقيع(

  غراميتزيكالوديو ) توقيع(
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  مقدمة  -ال وأ  
ألســلحة علــى توريـد ا ، فــرض جملـس األمــن حظـرا   )٢٠٠٣ (١٤٩٣ مبوجـب القـرار     - ١

مجيــع اجلماعــات األجنبيــة والكونغوليــة املــسلحة وامليليــشيات الــيت تعمــل يف إقلــيم كيفــو  علــى
فـا يف االتفـاق الـشامل    اطرأالشمالية وكيفـو اجلنوبيـة وإيتـوري، وعلـى اجلماعـات الـيت ليـست              

ــشأنواجلــامع ــة   ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــة االنتقالي ــراره  . املرحل ــس، بق ــشأ اجملل  وأن
 ال يزيد عـدد أعـضائه عـن أربعـة،            اخلرباء منوفريقا  ،  ، جلنة معنية باجلزاءات   )٢٠٠٤ (١٥٣٣

 ١٥٩٦لرصــد تنفيــذ احلظــر املفــروض علــى توريــد األســلحة، مث مــدد اجمللــس احلظــر بــالقرار     
ــة، مـــع    ) ٢٠٠٥( ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة يف أراضـــي مجهوريـ ــة متلقيـ ليـــسري علـــى أي جهـ

  . مجهورية الكونغو الدميقراطيةاستثناءات من بينها اجليش والشرطة يف
 علـى سـفر األفـراد       اقيـود   أيـضا  فرض جملس األمن   ،)٢٠٠٥( ١٥٩٦مبوجب القرار   و  - ٢

قـرر  ، وفقـا ملـا تقـرره اللجنـة، و         مصـوهل أل اوالكيانات الـذين ينتـهكون حظـر األسـلحة وجتميـد          
 أن فرغـت  بعـد   و.  باملـسائل املاليـة    ا معنيـ  ا خامـس  ا خـبري  مـضيفا إليـه   إعادة إنـشاء فريـق اخلـرباء،        

بأمسـاء أولئـك اجملمـدة      قائمـة املوحـدة     ال مـن إعـداد    ،٢٠٠٥نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ١  يف لجنةال
توسـيع نطـاق    ،  )٢٠٠٥( ١٦٤٩قـرر اجمللـس، مبوجـب قـراره         ،  املمنوعني من الـسفر   و مأصوهل

سلحة قيود السفر والقيود املالية لتشمل القادة السياسيني والعـسكريني للجماعـات األجنبيـة املـ              
النشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وامليليشيات الكونغولية اليت تتلقى دعمـا مـن اخلـارج،           

  .الذين يعرقلون مشاركة مقاتليهم يف عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
، احلظـر  )٢٠٠٦ (١٦٩٨ مبوجـب قـراره   ،دد جملس األمـن ج،  ٢٠٠٦ هيولي/يف متوز و  - ٣
املاليـة حـىت    وبـاألمور   الـسفر   املتعلقـة ب  لتـدابري   ومدد العمـل با    ،األسلحةد  ـــتوريروض على   ــاملف
ن ـــــالذين ـــني والعــسكرييــادة الــسياسيـــــ القلتــشمل  ووســع نطاقهــا،٢٠٠٧ هيوليــ/متــــوز ٣١
ولتـــشمل أيـــضا األفـــراد الـــذين  ،يف الرتاعـــات املـــسلحةأو يـــستخدموهنم  األطفـــال دونــــــجين

األطفال يف حـاالت الـرتاع   تنطوي على استهداف  خطرية للقانون الدويل،    يرتكبون انتهاكات 
وجرى متديد فتـرة احلظـر املفـروض علـى توريـد األسـلحة واجلـزاءات املفروضـة علـى                    . املسلح

ــددة حـــىت   ــارس / آذار٣١جهـــات حمـ ــراري اجمللـــس  ٢٠٠٨مـ ) ٢٠٠٧ (١٧٧١، مبوجـــب قـ
  ).٢٠٠٨( ١٧٩٩ و
ومـدد  جدد اجمللس احلظر املفروض على األسـلحة  ، )٢٠٠٨( ١٨٠٧ ومبوجب القرار    - ٤

قـرر   و ،٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول   ٣١املالية حـىت    وباألمور  السفر  املتعلقة ب لتدابري  العمل با 
غـري احلكـوميني الـذين      احلكوميـة واألفـراد     الكيانـات غـري     يقتصر سـريان احلظـر علـى مجيـع          أن  
وضــح اجمللــس أيــضا أن التــدابري املتعلقــة وأ.  يف أراضــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةونعملــي
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أهنـى  و. باألسلحة والتدريب التقين مل تعد تنطبـق علـى حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                
والــذي يقــضي ) ٢٠٠٥( ١٥٩٦العمــل بالــشرط الــذي وضــعه أصــال مبوجــب القــرار  اجمللــس 

ــاد إال إىل مو        ــن عت ــا م ــصل هب ــا يت ــصريح بإرســال شــحنات األســلحة وم ــدم الت ــها  بع ــع تعين اق
ــة      ــة الكونغــو الدميقراطي ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــشاور مــع بعث ويف . احلكومــة، بالت

 مـن ذلـك القـرار، تأكيـد االلتـزام الواقـع علـى الـدول           ٥كرر اجمللس، يف الفقـرة      الوقت نفسه،   
هـة إىل   املوردة بأن ختطر جلنة اجلزاءات عن مجيع شحنات األسلحة واألعتدة املتـصلة هبـا املتوج              

ــة، وعــن أي مــساعدة أو مــشورة أو تــدريب تقــدم فيمــا يتــصل      ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
  .ذلك البلدبأنشطة عسكرية يف 

أن ، قـرر جملـس األمـن        )٢٠٠٨ (١٨٠٧من القرار   ) هـ( ١٣مبوجب الفقرة الفرعية    و  - ٥
 يف العـاملني  األفـراد    مـن حتـدده اللجنـة مـن        علـى  أيـضا     جتميد األصول وحظر السفر    يطبق قرار 

ــة    انتــهاكات خطــرية للقــانون الــدويل تــشمل      الــذين يرتكبــون مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
 يف حــاالت الــرتاع املــسلح، مبــا يف ذلــك القتــل والتــشويه والعنــف اجلنــسي    النــساءاســتهداف 

  .واالختطاف والتشريد القسري
 اجلـزاءات ام  نظـ  سـريان  ، قـرر جملـس األمـن متديـد        )٢٠٠٨( ١٨٥٧مبوجب القـرار    و   - ٦
 لفتـرة أخـرى تنتـهي    ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ مـبني يف القـرار     على حنـو مـا هـو      والية فريق اخلرباء،    و
تقــارير ، وطلــب مــن فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل اجمللــس   ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠ يف

. ٢٠٠٩أكتـوبر  /تـشرين األول  ١٥ و ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١٥ عن طريق اللجنـة، حبلـول    خطية
جتميد األصـول وحظـر   أن يسري ، قرر اجمللس )٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القرار ٤قرة مبوجب الف و

الـذين حيولـون دون وصـول املـساعدة اإلنـسانية أو توزيعهـا يف اجلـزء           السفر أيضا على األفـراد      
األشــخاص الــذين يــدعمون   الكيانــات أووعلــى، الــشرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 

ة يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية عـن طريـق            اجلماعات املسلحة غري القانوني   
  .التجارة غري املشروعة باملوارد الطبيعية

فريـق اخلـرباء    مـن   ، طلب جملس األمن     )٢٠٠٨( ١٨٥٧ من القرار    ٨مبوجب الفقرة   و   - ٧
، )٢٠٠٨( ١٨٠٧ مــن القــرار ١٨ يف الفقــرة كمــا هــي مبينــةاليتــه أن يواصــل االضــطالع بو

  : التايلعلى النحو
بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة           وحتليل املعلومات اليت جتمعها     دراسة    )أ(  

 يف سياق مهمة الرصد املوكولة إليها، ومشاطرة البعثة، حـسب االقتـضاء،             الكونغو الدميقراطية 
  املعلومات اليت قد تكون ذات فائدة للبعثة يف أداء مهمة الرصد املنوطة هبا؛
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ل مجيــع املعلومــات ذات الــصلة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  مجــع وحتليــ  )ب(  
وبلدان املنطقة، وعند االقتضاء، يف بلدان أخرى، بالتعاون مع حكومات تلك البلدان، وذلـك               
فيما يتعلق بتدفقات األسلحة وما يتصل هبا من عتاد، فضال عن املعلومات املتـصلة بالـشبكات                

) ٢٠٠٨ (١٨٠٧مــن القــرار  ١ املفروضــة مبوجــب الفقــرة الــيت متــارس أعمــاال تنتــهك التــدابري
  ؛)حظر األسلحة(

سـيما دول املنطقـة، وتقـدمي      النظر يف سبل حتسني قـدرات الـدول املعنيـة، وال            )ج(  
توصــيات بــذلك، عنــد االقتــضاء، لكفالــة حتقيــق الفعاليــة يف تنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب   

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٠٧من القرار  ١ الفقرة
  إطالع اللجنة على أنشطته بصورة متواترة؛  )د(  
باألشـخاص  دة باألدلـة،     مؤيَّـ   بقائمـة  ،مـا يقدمـه مـن تقـارير        يف   ،تزويد اللجنة   )هـ(  

) ٢٠٠٨( ١٨٠٧مــن القــرار  ١الــذين يتــبني أهنــم انتــهكوا التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة   
لمجلــس أن يتخــذ  لحــىت يتــسىن ،تــبني أهنــم ســاندوهم يف هــذه األنــشطة يواألشــخاص الــذين 

  .قد يلزم من تدابري مستقبال ما
، أن )٢٠٠٨( ١٨٥٧ مـن القـرار   ٩ الفقـرة  مبوجـب  ،عالوة علـى ذلـك، قـرر اجمللـس         - ٨

للجنـة يف حتديـدها      أمهيـة ذات  تكـون   والية فريـق اخلـرباء تزويـد اللجنـة بـأي معلومـات               تشمل
يف مـساعدة اللجنـة     فـضال عـن       من القرار،  ٤ يف الفقرة    الوارد ذكرهم األفراد   و الكياناتأمساء  

اء كيانــات وأفــراد يف قـــوائم،   اســتكمال األســباب املعروفــة لــدى اجلميـــع بــشأن إدراج أمســ      
 ١٨  يف الفقـرة ا إليهـ املـوجزة املـشار   الـسرود  ويف تـصنيف ، حتديد املعلومات املتصلة هبؤالء ويف

  .من القرار
الـيت يقـوم   يـز أنـشطة الرصـد    تركأن يواصـل  فريق اخلرباء  أيضا إىل جملس األمن وأوعز    - ٩

 مـن   ١٢ الفقـرة    طلـب بوجـه خـاص، يف      يف إيتـوري، و   وكيفو الشمالية وكيفـو اجلنوبيـة       يف  هبا  
فيمــا يتعلــق تبــادل البعثــة املعلومــات مــع فريــق اخلــرباء، وخاصــة ت، أن )٢٠٠٨( ١٨٥٧القــرار 

ســتهداف ، واهمجتنيــد األطفــال واســتخدامبــشأن الــدعم الــذي تتلقــاه اجلماعــات املــسلحة، وب
حكومة مجهوريـة الكونغـو   من وطلب اجمللس أيضا . النساء واألطفال يف حاالت الرتاع املسلح    

ة باتبـاع وسـائل   مكثفـ أن تتعـاون بـصورة    األمم املتحدة وفريق اخلرباء  منظمة الدميقراطية وبعثة 
 ،تبـادل املعلومـات حـول شـحنات األسـلحة واالسـتغالل غـري املـشروع للمـوارد الطبيعيـة           منها  
  .)٢٠٠٨( ١٨٠٧ من القرار ١٣ عمال بالفقرة ، أنشطة األفراد والكياناتوحول
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ــن   و  - ١٠ ــس األمـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ ــالة موجهـ ــةيف رسـ ــباط ١٣  مؤرخـ ــر /شـ  ٢٠٠٩فربايـ
)S/2009/93(          أبلغ األمني العام جملس األمن أنه عـني أعـضاء فريـق اخلـرباء علـى النحـو التـايل ، :

لـشؤون  يف ا يرلندا الشمالية، خبري ومنـسق      أيطانيا العظمى و  ربلاململكة املتحدة    ( ماهتاين دينيش
غينيــا، خــبري يف (ديــالو وموكتــار كوكومــا ، )ا، خــبري إقليمــيبلجيكــ (ديبيــلرميــون و، )املاليــة

الواليــات املتحــدة األمريكيــة، خــبري يف جمــال (ديتــريش . بكريــستيان و، )الــشؤون اجلمركيــة
خـبريان  وسـاعد الفريـق يف واليتـه        ). األسـلحة يف  بري  إيطاليا، خ (وكالوديو غراميتزي   ) الطريان

ــشاريان إدارة الــشؤون يف ، موظــف الــشؤون الــسياسية   جــانويت بيكتــشي ، وفرانشيــسكا است
  .السياسية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة

لممثـل اخلـاص لألمـني العـام        ل،  بوجـه خـاص   يود فريق اخلرباء أن يعرب عن شـكره،         و  - ١١
ويود الفريـق أيـضا أن   . متواصلعم وتعاون ملا قدموه من د   األمم املتحدة   منظمة  وموظفي بعثة   

ملـا قدمتـه مـن    لـسلطات الوطنيـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا       ل يعرب عن امتنانـه   
  .تعاون أثناء قيام الفريق مبهامه يف هذين البلدين

  
  املنهجية  - ثانيا  

ــدأ    - ١٢ ــه يف  بـ ــرباء عملـ ــق اخلـ ــارس /آذار ٢فريـ ــرى  ٢٠٠٩مـ ــث أجـ ــورك، حيـ  يف نيويـ
 أوروبــا إىل يتوجــه أنمــشاورات مــع املــسؤولني يف األمــم املتحــدة والبعثــات الدبلوماســية قبــل 

الفريـق إىل كينـشاسا   وصـل  و. مثلي خمتلف احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة      مبلالجتماع  
وقــد اعتمــد .  املنطقــة مخــسة أســابيع مــن العمــل امليــداين يف  ليبــدأ ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٠يف 

هنجــا ، )٢٠٠٨( ١٨٥٧ مــن القــرار ١٠علــى غــرار واليتــه الــسابقة، وعمــال بــالفقرة الفريــق، 
  .إيتوري، مع التركيز على كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية قائما على دراسة حاالت إفرادية

 الكونغـو ة  مجهوري األمم املتحدة يف      منظمة فريق اخلرباء يف تعاون وثيق مع بعثة      وعمل    - ١٣
التحقيـق  عمليـات   ي  ــــ  ف ،ةــــ ة واملنظمـات احمللي   ــوكـاالت األمـم املتحـدة املختـص       و،  الدميقراطية
  اجلماعـات املـسلحة يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             ما ميكن أن تكـون    يف  اليت قام هبا    

قـوات   أنشطة ال  يف، البحث   بوجه خاص  ،فريقالواصل  و. انتهاكات للجزاءات قد ارتكبته من    
  قـوات أبكونغـوزي املقاتلـة، فـضال عـن أنـشطة القيـادة الـسياسية                - الدميقراطية لتحرير روانـدا   

يف ضــوء التطــورات الــسياسية والعــسكرية الــيت حــدثت منــذ  و.  يف الــشتاتوأفرادهــا للحركــة
املؤمتر الوطين للدفاع عـن     قوات   إدماج على عملية     أيضا ، ركز الفريق حتليله   ٢٠٠٩بداية عام   
علــى و، ي صــفوف القــوات املــسلحة الكونغوليــةــــمــاي ف - ر ميليــشيات مــايــــوسائ الــشعب

 جملـس األمـن     ملـا طلبـه   وفقا  و. اجلاريةاليت ال تزال خارج عملية السالم       العناصر اليت مل تدمج و    
 ١٨٥٧ مــن القــرار ١ مــن جديــد الفقــرة ه، وأكدتــ)٢٠٠٨( ١٨٠٧ مــن القــرار ٥يف الفقــرة 
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 الــيت ميكــن أن تكــون قــد أرســلت إىل األســلحة يف شــحنات هقــ، واصــل الفريــق حتقي)٢٠٠٨(
  . اليت مل تقدم البلدان املصدرة أي إخطار بشأهنا إىل اللجنةو ،مجهورية الكونغو الدميقراطية

تـدابري الـسفر والتـدابري املاليـة احملـددة          الفريق أيـضا برصـد تنفيـذ الـدول األعـضاء            وقام    - ١٤
  .)١(يانات املدرجة أمساؤهم يف قائمة اللجنةاهلدف املفروضة على األفراد والك

ات ريـق اخلـرباء حتقيقـ     أجـرى ف  ،  )٢٠٠٨( ١٨٥٧ من القرار    ٩ و   ٤لفقرتني  وعمال با   - ١٥
 النــساء هماســتهدافب ، األفــراد املــشتبه يف ارتكــاهبم انتــهاكات للقــانون اإلنــساين الــدويل  بــشأن

ــال،  ــهم واألطفـ ــد  وبإعاقتـ ــسالح وجتنيـ ــزع الـ ــة نـ ــالهمعمليـ ــهم وعرقل األطفـ ــول ال تـ إىل وصـ
 هفريـق حبثـ   الواصـل   و.  يف شرق مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       ها اإلنسانية أو توزيع   اتاملساعد

ــسلحة        ــات املـ ــل اجلماعـ ــة ومتويـ ــوارد الطبيعيـ ــشروع للمـ ــري املـ ــتغالل غـ ــني االسـ ــصلة بـ يف الـ
  .املشروعة غري
ق العامـل غـري الرمسـي التـابع      اليت أوصى هبا الفرياإلثباتفريق اخلرباء معايري   واستخدم    - ١٦

معتمـدا علـى وثـائق      ،  )S/2006/997 ( يف تقريـره   جمللس األمـن املعـين باملـسائل العامـة للجـزاءات          
ويف احلـاالت الـيت     . علـى مـا شـاهده اخلـرباء بأنفـسهم يف املواقـع            ، وحيثما أمكن،    متحقق منها 

 مـا ال يقـل عـن ثالثـة مـصادر            ق معلوماتـه باسـتخدام    ــــ عـزز الفري  ،  ذا األمـر  ــــ ا ه ـــ يتيسر فيه  مل
   .مستقلة وموثوق هبا

 الـسلطات املدنيـة      ومشـل ذلـك     امليـداين،  هعملأثناء  عدد من احملاورين    باجتمع الفريق   و   - ١٧
ــسكرية   البعثــة، يمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وغريهــا مــن دول املنطقــة، ومــوظف      يف والع

النقـل  شـركات   ممثلـي الكيانـات التجاريـة، و      ، و  املعـادن  وسلطات الطريان املدين الوطنية، وجتار    
 . أفـراد امليليـشيات احلـاليني والــسابقني   فـضال عـن   واملنظمـات غـري احلكوميـة،    ،الـربي واجلـوي  

  .االجتماعات واملشاورات اليت أجراها الفريقبيرد يف مرفق هذا التقرير قائمة و
  

  السياسي والعسكريالسياق   -ثالثا   
ــة    - ١٨ ــسياسية وشــهدت احلال ــة تغــري   ال ــة الكونغــو الدميقراطي  االعــسكرية يف شــرق مجهوري

 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       احكومتـ شـرعت    عنـدما    ٢٠٠٩يناير  /جذريا منذ كانون الثاين   
) Umoja Wetu‘ أوموجـا ويتـو  ’ُعرفـت باسـم   (عمليـات عـسكرية مـشتركة    القيـام ب ورواندا يف 

القبض على اجلنـرال لـوران نكونـدا،    لقاء إ يف أعقاب، و القوات الدميقراطية لتحرير رواندا   ضد  
وقـد انطلقـت    . ، علـى التـراب الروانـدي      العسكري للمؤمتر الوطين للدفاع عـن الـشعب       زعيم  ال

__________ 
  .www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdfاالطالع عليها يف ميكن   )١(  
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ــات  ــشتركالعملي ــني  ةامل ــة    ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــدفاع  الق ــوات ال  وق
الروانديــة رمسيــا مــن  قــوات الــدفاع وانــسحبت ،٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٢٠يف الروانديــة 

.  أو حــوايل ذلــك التــاريخ ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٢٥شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف  
القـوات الدميقراطيـة    ضـد    عمليات القوات املسلحة     ٢٠٠٩مارس  /شهر آذار منذ  وتدعم البعثة   

شــل ، وذلــك هبــدف )Kimia IIاثــنني كيميــا باســم  ةاملعروفــوهــي العمليــات (لتحريــر روانــدا 
ــشنها تلــــك   اهل ــضادة الــــيت تــ ــواتجمــــات املــ ــة إىل  ،القــ ــوال يف النهايــ ــذه تفكيــــك وصــ هــ

  .املتمردة اجلماعة
عمليـات  قوات الدفاع الرواندية خالل    والقوات املسلحة   ومتكن التحالف املشكل من       - ١٩

 غـري أن من صد القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا عـن بعـض املواقـع الرئيـسية،             أوموجا ويتو   
مــا تناقلتــه  و،اللوجــستيةصعوبات الــكانــت مقيــدة بــضيق املهلــة الزمنيــة، و العــسكرية العمليــة 

تــدمري جهــاز القيــادة   فــشلت يف ف، املخصــصة للعمليــات ألمــوال ل اتاختالســالتقــارير مــن  
ــسيطرة يف  ــر روانــدا،    وال ــك اجلهــاز  زال يــ إذ الالقــوات الدميقراطيــة لتحري منــذ و. اســليمذل

مـضادة  شنت القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا هجمـات           ة،  انسحاب قوات الدفاع الرواندي   
يف خمتلف املواقع يف مجيع أحناء كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبيـة، ممـا أدى إىل زيـادة اخلـسائر يف                    

تفـاقم عـدم   إىل لقـوات املـسلحة    ألفـراد ا التأخر يف صرف الرواتبكما أدى  . صفوف املدنيني 
القــوات املــسلحة، ممــا أســفر عــن اســتمرار  يف مــؤخرا الــيت أُدجمــتوحــدات الاالنــضباط داخــل 

أعمـال النـهب    ممارسـة     ذلـك  انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت ترتكبـها القـوات املـسلحة، مبـا يف             
  .جمات على السكان املدنينيشن اهلو

، ٢٠٠٩ينـــاير /القـــبض علـــى اجلنـــرال نكونـــدا يف كـــانون الثـــاين لقـــاء قـــد كـــان إلو  - ٢٠
 القــوات املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب يف  دمــاج مــسلحيإلتــسارع ذلــك مــن  تــال ومــا

 عـدد  فقـد غـادر  . املرتبطـة بـاملؤمتر الـوطين    تعطيـل جـزء مـن شـبكات الـدعم           أن أتاح املسلحة،  
ــة   ــة التنفيذي ــرال    ،كــبري مــن أعــضاء اللجن ــداالــيت كانــت تابعــة للجن ــة الكو،نكون نغــو  مجهوري

الشبكات املاليـة اخلارجيـة الـيت       لوصول إىل    فرص ا  تضاءلتوبذهاهبم  ،  ٢٠٠٨ الدميقراطية عام 
ن بعـض أعـضاء هـذه اللجنـة         مفادهـا أ   تأكيـدات    ىتلقإال أن الفريق    ،  يستعني هبا املؤمتر الوطين   

 يف املـؤمتر    ووفقـا ملـصادر عديـدة، فـإن معظـم كبـار الـضباط             . ظهـر يف املنطقـة مـن جديـد        يبدأ  
وامـر  األاتبـاع   ب لـزمني  م وا كـان  وإن  م، حـىت  ه نكونـدا زعـيم    يعتـربون اجلنـرال    ونزالـ يال  الوطين  

  . للقوات املسلحةمن اهلياكل اجلديدة الصادرة 
ــوم    و  - ٢١  اتفــاق سياســي بــني ســلطات     علــى٢٠٠٩مــارس / آذار٢٣قــد ُوقــع رمسيــا ي

ــة و  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوطين مجهوري ــؤمتر ال ــسه  ،امل ــادة رئي ــد،  بقي ــري اجلدي ــانزيديزي . كام
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ــودا   إدمــاج اهلياكــل العــسكرية وهياكــل الــشرطة التابعــة للمــؤمتر    تتعلــق بويتــضمن االتفــاق بن
ــوطين ــ، وحتوال ــوطين  ل ي ــؤمتر ال ــسياسيني    امل ــسجناء ال  ،إىل حــزب سياســي، وإطــالق ســراح ال

ــة إصــدار بو ــة،     إمكاني ــة الكونغــو الدميقراطي ــانون عفــو، وعــودة الالجــئني إىل شــرق مجهوري  ق
 ممـن ينتمـون    األرامـل واجلرحـى واأليتـام     وهيكل اإلدارة العامة، وإصالح قطاع األمن، ورعاية        

الكـثري ممـا ينبغـي القيـام بـه مـن أعمـال         ه ما زال هناكأن يدرك الفريقإال أن . إىل املؤمتر الوطين  
وقـت   ، املـؤمتر الـوطين  وكـان . بنـود تنفيـذ هـذه ال   مـن أجـل     ٢٠٠٩أبريـل   /حبلول نيسان ملتابعة  ا

  . بشأن إصالح القوات املسلحةهترحاتيقدم مقينتظر منه أن  ال يزال ،تقدمي هذا التقرير
يف األوســاط  بــارزين فــراداجتماعــات بــني أعقــد ترعيــان كينــشاسا وكيغــايل وظلــت   - ٢٢

األعمال يف كيفو الشمالية، وتركزت املناقشات يف جانب منـها علـى إمكانيـة             جمال  السياسية و 
ــل      ــا ميكــن أن ميث ــد يف غوم ــرض حــاكم جدي ــشكل ف ــن   ب ــصاحل كــل م ــضل م .  العاصــمتنيأف

ىل مقـاطعتني  إيف هنايـة املطـاف   الـشمالية  مكانية تقـسيم كيفـو    إ علىبعض املناقشات   وتركزت  
مـانزي  ا ك ديزيـري ومشلت هذه املداوالت شبكات سياسية قريبة مـن         . اهلدف املذكور لتحقيق  

شخـصيات   يـدرك أن   أن الفريـق إال،  الـشمالية ويوجني سريوفويل، وهو حاكم سابق يف كيفو  
، الوقـت نفـسه  يف و. حاليـا يف بعـض املفاوضـات   تـشارك  نكوندا با من اجلنرال أكثر قر سياسية  

يف أعقـاب   وذلـك   ،  تـصاعد الرتاعات على األراضي آخذ يف ال     نشوب  أن احتمال    يدرك الفريق 
 من قبل أفـراد أثريـاء يف بعـض أجـزاء كيفـو           ةقطع األرضي الما تردد عن زيادة مفاجئة يف شراء        

القطعـان  ، مبـا يف ذلـك العديـد مـن      على نطاق واسـع ىل املقاطعةإ ملاشيةايف ظل عودة  الشمالية  
العـسكري  اإلدمـاج   أن جنـاح     ويـرى الفريـق   . ٢٠٠٨ قبل تـصاعد القتـال عـام         ا مت إجالؤه  يتال

  يف إجيـاد التـوازن بـني مـصاحلهما          كينـشاسا وكيغـايل    الثقة اليت تبقى لـدى    سيتوقف على مدى    
  .كونغو الدميقراطيةشرق مجهورية الالسياسية واالقتصادية يف 

حيـث يواصـل   ، تنيوازيت متني مدنيتنيحتت إدارالشمالية بعض أجزاء كيفو وقد ظلت     - ٢٣
العمل يف املكاتب اإلدارية يف بعض املناصب احلكومية احملليـة يف           موظفون عينهم املؤمتر الوطين     

يف  حملليـة الـضرائب ا  بعـض مـع  و املـؤمتر الـوطين جب     مـسؤول ويقـوم   . ماسيـسي وروتشورو  إقليمي  
 اأن لـيس لــديه املــؤمتر الـوطين بــ قيـادة  وتـتحجج  . قـرب معقــل التنظـيم يف كيتــشانغا  ماسيـسي،  

ــار ســوى أن   ــة   تخي  القــوات ىاإلنفــاق علــ  احلــرب وباملــصابني يففعــل ذلــك مــن أجــل العناي
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . دفع هـذه التكـاليف     تـ  كينـشاسا ال  دامـت   مـا   امليدان  رض  أ املوجودة يف 
غـري رمسيـة مـن جانـب        تنفيـذها مبوافقـة     ري  جيـ معلومات تؤكد أن تلك الترتيبـات        قتلقى الفري 

املـؤمتر الـوطين الـسابقني      السلطات يف كينشاسا، يف انتظار تـوافر األمـوال لـدفع رواتـب جنـود                
  .يف القوات املسلحةالذين أُدجموا 
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ــسان و  - ٢٤ ــة ني ــل أ/يف هناي ــا الثانيــ مل تكــن ، ٢٠٠٩بري ــة كيمي ــد ةعملي ــاطريقأخــذت  ق  ه
 يف بــار الــضباط الــسابقني اثنــان مــن ك٢٠٠٩مــارس /فبعــد أن أُرســل يف آذار.  بعــدالــصحيح

بوكــافو األول إىل ، موشــو كلــود الكولونيــلوماكينغــا ســلطاين املــؤمتر الــوطين، ومهــا اجلنــرال  
قـوات العقيـد موشـو     كانـت و. سباب لوجـستية ألالعمليات خطط أُرجئت  كيندو،  الثاين إىل   و

شــابوندا يف كيفــو اجلنوبيــة، رغــم أن بعــض ضــباط القــوات املــسلحة  يف اجتــاه  التحــركبــدأت 
يف هنايـة    الـسيطرة    و بـسط  وراء العمليـات املـشتركة هـ      مـن   بأن اهلدف احلقيقـي      لفريقل وااعترف

مـن  ويعلم الفريق مما يصله من معلومات من مـصادر     . على مناطق التعدين يف واليكايل    املطاف  
 تقــوم هبــا القــوات املــسلحة العمليــات الــيتمــن بــني مــا هتــدف إليــه ن أالقــوات املــسلحة داخــل 
الغنيـة  مـن املنـاطق    خـراج عناصـر مـن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا               إمن بوكافو   انطالقا  

  .باملعادن يف كاليهي
ــق    - ٢٥ ــى معلومــات  وحــصل الفري ــشأن عل ــخمتلــف ب ــة ال ــهريبشبكات احمللي  األســلحة لت

عمليــة اصــل رصــد التطــورات يف إطــار عمليــة الــسالم البورونديــة و ويبورونــدي، وساملرتبطــة ب
. قليمـي علـى الـصعيد اإل   يكون له امتداد    ، األمر الذي قد     قوات التحرير الوطنية  تسريح عناصر   

 أفـرج عـن   ، و اجلنوبيـة وفـريا يف كيفـو      أ، اندلع قتال عنيف يف بلـدة        ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٩ويف  
ن بـأ الفريق من تقارير موثوق هبـا تفيـد    ويتحقق  .  البلدة هلجوم  سجنتعرض   بعد   ني سج ٢٠٠

بعـض  أيـضا   تلقـى الفريـق     و. بورونـدي مـن    شاركوا يف القتال رمبـا كـانوا      بعض املقاتلني الذين    
  .القوات الدميقراطية لتحرير روانداهتريب بوروندية ترتبط باملعلومات عن وجود شبكات 

 املسلحة اليت مل تنضم بعـد إىل عمليـة          ال يزال يف كيفو اجلنوبية العديد من اجلماعات       و  - ٢٦
 ذلــك مجاعــة املــاي مــاي ياكوتومبــا، ومجاعــة املــاي مــاي زابولــوين، ومجاعــة   اإلدمــاج، مبــا يف

، وقعــت ٢٠٠٩بريــل أ/مــارس ومطلــع نيــسان/يف أواخــر آذارو. القــوات اجلمهوريــة االحتاديــة
املاي مـاي   لحة، ومجاعة    غري املدمج التابع للقوات املس     ١١٢شارك فيها اللواء     عدة مواجهات 

ويقـوم الفريـق    . زابولـوين املـاي مـاي     ومجاعة القوات اجلمهورية االحتادية، ومجاعـة       ،  ياكوتومبا
  .  اجلاريةالتطوراتحاليا برصد 

ويواصـل  أيضا إزاء استمرار أنشطة امليليشيات يف منطقة إيتـوري،       ويساور الفريق قلق      - ٢٧
  .ن كثبم الفريق مراقبة تلك األنشطة

، )S/2008/773 انظـر  ( الـسابق يف تقريـره     الفريـق أوردهـا   باإلضافة إىل املعلومات اليت     و  - ٢٨
صـفوف  الـضحايا يف    مئـات   سـقوط   ن  مؤكـدة عـ   خالل الوالية احلالية تقارير     فقد تلقى الفريق    

ــدنيني ــد   عــن  و،امل ــات خطــف علــى ي ــة  عملي ــرب للمقاوم ــة يف مشــال شــرق  جــيش ال مجهوري
  .  الوضعالفريق مراقبةواصل ي، و٢٠٠٨ديسمرب /انون األولالكونغو الدميقراطية منذ ك
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القـوات املـسلحة جلمهوريـة      يف  غري احلكوميـة    ج اجلماعات املسلحة    امإد  - رابعا  
  الكونغو الدميقراطية

مـن تغـريات باعتبـار أن تلـك         سياق الـسياسي    ظل مـا شـهده الـ      واليته يف   يفسر الفريق     - ٢٩
القـوات  لجماعـات املـسلحة غـري احلكوميـة يف      اجلاريـة ل  اج  دمـ عمليـة اإل  تتطلـب مراقبـة     الوالية  

. وازيـة تهياكل قيـادة م    أن تكون هناك   إمكانية، وتقييم   املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية   
الكامـل،  ب هادمـاج عمليـة مـستمرة تتطلـب وقتـا مـن أجـل تنفيـذ               يف حني يدرك الفريق أن اإل     و

املـؤمتر الـوطين   لتحديـد مـا إذا كـان         ،اإلدمـاج ة   أن من الضروري إجـراء تقيـيم لعمليـ         فهو يرى 
للتحقيقـات  ان ضعمـن ثّـم خيـ   اجلماعـات املـسلحة غـري احلكوميـة، و    ال يـزاالن مـن     ملاي مـاي    وا

  .يف إطار والية الفريقاملتواصلة 
جلمهوريـة الكونغـو   يف القـوات املـسلحة   ة لميليشيات السابقوقد بدأ اإلدماج السريع ل      - ٣٠

 قـصرية   ختطـيط فتـرة   ، بعـد    ٢٠٠٩ينـاير   /و الشمالية يف أواخر كـانون الثـاين       يف كيف الدميقراطية  
وحتديـد  املقـاتلني  تـسجيل   لشـفافة   عملية  شمل  ت إال أن اخلطط اليت ُوضعت مل تكن دائما       ،  جدا
يــة الــيت لووُوزعــت األ. هم حمــددة قبــل إعــادة نــشرإدمــاج يف مواقــع هم وجتمــيعتــهم مجيعــاهوي

ــات املــسلحة    ــة للجماع ــت تابع ــريكان ــتالف الــوطنيني        غ ــوطين وائ ــل املــؤمتر ال ــة، مث احلكومي
ــدة ســرايا، مث أُدجمــت يف         ــى ع ــاي، عل ــاي م ــن مجاعــات امل ــوليني وغريمهــا م ــاومني الكونغ املق

عـسكرية خمتلطـة مـن ضـباط القيـادة          تراتبيـة   حتت  وُنشرت   ،لقوات املسلحة القائمة ل وحدات  ال
املدجمـة  عناصـر    بوضـع ال   خـالل هـذه العمليـة      احلكومـة    مل تقـم  و.  الـشمالية  يف مجيع أحنـاء كيفـو     

تـأخر  وساهم ما أعقـب ذلـك مـن        .  بشكل فوري  على قوائم الرواتب  حديثا يف قواهتا املسلحة     
موجــة مــن إثــارة  الــشمالية يفيف صــرف الرواتــب جلميــع وحــدات القــوات املــسلحة يف كيفــو 

  . الشماليةأحناء كيفوعناصر القوات املسلحة يف مجيع اليت ارتكبتها أعمال النهب والسرقة 
 أسفر عـن إعـادة نـشر القـوات قبـل            األمر الذي ،  وبسبب تنفيذ عملية اإلدماج السريع      - ٣١

مـن املـستحيل حتديـد العـدد الـدقيق للمجنـدين اجلـدد يف               كان  االنتهاء من عملية حتديد اهلوية،      
ج، فقـد ُحـددت هويـة       املعنية باإلدما ة  ياحلكوماللجنة التقنية   ووفقا ملا ذكرته    . القوات املسلحة 

 حمــاريب املــؤمتر مــن عناصــر ٦ ٠٠٦مــن بينــهم  ،العناصــر اجلديــدةعنــصر مــن  ١٢ ٠٠٠حنــو 
البقيـة منـهم    ، و  ائتالف الوطنيني املقاومني الكونغـوليني     مقاتال من  ٢ ٨٧٢ الوطين السابقني، و  

  .ماي األخرىخمتلف جمموعات املاي من 
مــستوى نــزع فــإن ين قابلــهم فريــق اخلــرباء، مــن املــسؤولني الــذووفقــا ألقــوال العديــد   - ٣٢

احلكوميـة املعنيـة    تقنيـة   الجنـة   وأعلنـت الل  .  ضـعيفا  ظلسالح اجلماعات املسلحة غري احلكومية      
سـلموا مـا يزيـد      اجملنـدين اجلـدد      مـن فـرد    ١٢ ٠٠٠ أن   ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٢يف  باإلدماج  
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 األســلحة الــصغريةمــن قطعــة  ٣ ٥٠٠منــها ،  قطعــة ســالح حــىت ذلــك التــاريخ ٣ ٥٥٠علــى 
ومل يــسلم مقــاتلو املــؤمتر الــوطين الــسابقون الــذين حــددت هويتــهم يف إطــار عمليــة    . الفرديــة

مل يــسلم عناصــر و.  قطعــة ســالح٢ ٥٤٢  عناصــر، ســوى٦ ٠٠٦اإلدمــاج، والبــالغ عــددهم 
ــذين حــــ     ــوليني الــ ــاومني الكونغــ ــوطنيني املقــ ــتالف الــ ــددهم   ائــ ــالغ عــ ــهم، والبــ ددت هويتــ

  .قطعة سالح ٦٨٧ عنصرا، سوى ٢ ٨٧٢
ــث األســلحة األكــرب   و  - ٣٣ ــن حي ــام ــوطين ســوى    ،  حجم ــؤمتر ال ــسلم امل ــادقســبعمل ي   بن

، ٧ -ر يب جـي     آ  قـذائف  ، وسـبع  MAGمـن طـراز     واحـد   ، ورشـاش    PMKهجومية من طراز    
سـتة مـدافع     مـم، و   ٨٢  مـن عيـار     هـاون واحـدة    ةفي، وقذ  مم ٦٠من عيار   وأربعة مدافع هاون    

، وأربـع قاذفـات    SGP-9ومدفعني عدميي االرتـداد مـن طـراز         ،   مم ٧٥من عيار   الرتداد  عدمية ا 
ووفقـا ألقـوال املـسؤولني      . مـاج داإلاملعنيـة ب  تقنيـة   اللجنـة   ملـا أوردتـه ال    صواريخ، وفقـا    متعددة ال 

القـوات املـسلحة،    خمـزون   من  ضـ القوات املسلحة، فإن بعض هذه األسلحة كانت يف األصـل           ب
وال متثـل األسـلحة الـيت سـلمها املـؤمتر الـوطين       . أخـرى  مـن مـصادر   اآلخر ها بعضجاءيف حني  

، وفقـا لعـدة     ٢٠٠٨تفظ هبـا يف عـام       كان حي صغرية من خمزون األسلحة اليت      مئوية  سوى نسبة   
  . مصادر عسكرية

ــقويقــوم   - ٣٤ ــا يف ختلــف اعلومــات عــن وجــود خمــابئ مل  املمــع  جبالفري   ذلــكألســلحة، مب
القاعــدة العــسكرية التابعــة  مــن املــؤمتر الــوطين يهــا  علألســلحة الثقيلــة الــيت اســتوىل اخمزونــات 

مـن  املؤمتر الـوطين  ها سلماألسلحة اليت تفضال عن ، ٢٠٠٨ عام   يف رومانغابو لقوات املسلحة   ل
معلومـات عـن مكـان وجـود بعـض هـذه            علـى   صل الفريـق    حـ و. املـسلحة القـوات   مصادر غري   
زال حتـت  يـ  مـن املخزونـات ال   ا كـبري عـددا  تفيـد بـأن     هبـا   معلومات موثوق  ىتلقو ،املخزونات

  . املؤمتر الوطين السابقنيسيطرة ضباط
حاليـا يف    املوجـودين الـسابقني   املـؤمتر الـوطين     أن عـددا مـن ضـباط        بأدلة  ولدى الفريق     - ٣٥

شـهادات مـن    ى الفريـق    وقـد تلقـ   .  هياكل قيادة موازيـة    لىعيشرفون  القوات املسلحة   صفوف  
 بوسـكو قريبـة مـن املـؤمتر الـوطين تفيـد بـأن اجلنـرال        مصادر من كبار ضباط القوات املسلحة و    

 اللجنـة منـذ   علـى قائمـة   مدرج  هو  و(املؤمتر الوطين   يئة أركان جيش    السابق هل رئيس  ال،  نتاغاندا
 ،حبكــم الواقــع ،نائــب قائــد القــوات املــسلحة يقــوم مبهــام ، )٢٠٠٥نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١

 للكولونيــلالظــاهري  عــينيتال، رغــم نوبيــة الــشمالية وكيفــو اجلللعمليــات العــسكرية يف كيفــو
قيام اجلنـرال   على وثيقة تؤكد صحة     وحصل الفريق   .  يف هذا املنصب   نيانكويلكومبو  يزيدور  إ

  .الواقع حبكم دور نائب قائد القوات املسلحةنتاغاندا ب
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 أنمن خالل الوثائق والعديد من املقابالت والزيـارات امليدانيـة،           وثبت لفريق اخلرباء،      - ٣٦
 يف حمـيط كيتـشانغا، إقلـيم       الـسابق    هالضرائب غري القانونيـة يف معقلـ      جييب  زال  يال  املؤمتر الوطين   

 ،نو ضـباط عـسكري    م يـدعمه  ويتـوىل موظفـو ضـرائب مـدنيون،       . يةشمال ال  يف كيفو  ،ماسيسي
علـى الطرقـات    النقـل  تعهـدي مل وصوالت ضـرائب حتمـل خـامت املـؤمتر الـوطين       صدارإ مسؤولية

واعتمادا على أرقام موثقة، قدر الفريـق أن املـؤمتر الـوطين رمبـا حيـصل                . املنطقةخمتلف أسواق   و
 علــموي. املفروضــة علــى النقــل الــربيالــضرائب هــذه دوالر شــهريا مــن  ٢٥٠ ٠٠٠مــا قــدره 

  .من هذه األموالقسط لى نتاغاندا حيصل عن اجلنرال أمصادر عدة من  الفريق
ن ون مـسرح و مبن فيهم جنـود سـابق   شهود العيان، من قبل العديد من    بلغ الفريق أُوقد    - ٣٧

الـسابقني بـالقرب   املـؤمتر الـوطين   ن وجـود عـدد كـبري مـن جنـود      ع، من صفوف املؤمتر الوطين   
ة كــثريهــم يف أحيــان  و، يف القــوات املــسلحةم يــتم إدمــاجهملماسيــسي إقلــيم نغونغــو يف مــن 

الــيت العديــدة املقــابالت الفريــق أيــضا، مــن خــالل  يعلــمو. ن ويرتــدون مالبــس مدنيــةومــسلح
العـاملني حتـت   القـوات املـسلحة   عناصر  أن عددا من     املؤمتر الوطين السابقني،      مع جنود  اهاأجر

ــان زميورينـــدا    ــرة املقـــدم إينوسـ ــواء ال يف إمـ ــسلحة  ل٢٣١لـ ــم نغونغـــو يف  لقـــوات املـ مـــن هـ
  .األجانب الرعايا
ــادت ، فإهنــاالبعثــةوحــسب إحــصاءات    - ٣٨ ــا ال يقــل عــن  أع قــاتال أجنبيــا يف   م٢٤٤  م

منتـصف  إىل  ينـاير   /كـانون الثـاين   بـني   ،   طفـال  ٧٥، مبن فيهم    صفوف املؤمتر الوطين إىل أوطاهنم    
هـذه األرقـام    وتؤكـد   . إىل روانـدا  منـهم   الغالبيـة العظمـى     وكانت عـودة    ،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

  عـــرب احلـــدود مـــن جانـــبجنيـــد بـــشأن الت)S/2008/773 انظـــر(الفريـــق الـــواردة اســـتنتاجات 
  .الوطين ملؤمترا

وهو أغىن منـاجم أحجـار      ،  منجم بيزي القرب من موقع    باليكايل،   اخلرباء و  وزار فريق   - ٣٩
لـسيطرة  املـنجم   خضوع  ، حيث مجع معلومات عن       الشمالية وكيفو اجلنوبية   القصدير يف كيفو  

عـدة شـركات لتـصدير       مـع    ونتعـاون يومتنافسة  ة  يياكل قياد شىت يتبعون هل  مسؤولني عسكريني   
جـزء  يقـع   اليت حـصل عليهـا،      احلكومية  والوثائق  اليت أجراها الفريق    لمقابالت  لووفقا  . عادنملا

كينــشاسا قبــل الــذين عينتــهم حتــت ســيطرة بعــض كبــار ضــباط القــوات املــسلحة  نجم مــن املــ
قائـد  وامر مـن  تلقى األتعناصر  كذلك لسيطرة   جزئيا  ه خيضع   ، ولكن ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

وهـو نفـسه    القـوات املـسلحة،     اللواء األول املدمج يف     من  لوطين، وهو اآلن ض   سابق يف املؤمتر ا   
 ةســيطراملــنجم حتــت كــان و. وقــعامل مــنالتعــدين يف جمــال  احلكومــة أعــوانالــذي طــرد اللــواء 

 ت، عنـدما أقنعـ  ٢٠٠٩القوات املـسلحة حـىت وقـت مبكـر مـن عـام              من   ٨٥اللواء  عناصر من   
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وسيواصل الفريق تقييم ما إذا كان التنافس مـن أجـل           . وقعإخالء امل بلواء  ذلك ال احلكومة قائد   
  . واحلظر املفروض على األسلحةاإلدماجالسيطرة على املنجم سيؤثر على عملية 

حـاالت الفـرار مـن    عـدد كـبري مـن    عـن حـدوث   الفريـق معلومـات موثـوق هبـا      ولدى    - ٤٠
ات الـيت كانـت     صـفوف الوحـد   مـن   وذلـك   ،  ٢٠٠٩ينـاير   /القوات املسلحة منذ كـانون الثـاين      

للمؤمتر الوطين للدفاع عـن الـشعب وائـتالف الـوطنيني املقـاومني الكونغـوليني               سابق  تابعة يف ال  
 تقارير تفيد بـأن بعـض العناصـر         بشأن رياتحتوجيري الفريق   . ماياملاي  وغريمها من وحدات    

 القـوات   مـن الـذين فـروا  يف كيفـو الـشمالية   يف ائتالف الوطنيني املقاومني الكونغـوليني  السابقة  
  .القوات الدميقراطية لتحرير روانداوحدات إىل  انضموا حاليااملسلحة 

 
 الشرطة قوات إدماج  - خامسا 

 عاملوقّـ  الـسياسي  االتفـاق  فبموجـب  .الـشرطة  قـوات  إدمـاج  عملية أيضا الفريق يرصد  - ٤١
 ،“حمليـة  جمتمعـات  خفـارات ” إنـشاء  مسؤولية احلكومة على تقع ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٣ يف

 إىل نـشر لت حمليـة،  شـرطة  عناصـر  نـد جت احمللـي  اجملتمـع  مـستوى  على شرطة قوات بوصفها تعمل
ــب ــشرطة وحــدات جان ــة ال ــة املتكامل ــار يف النظامي ــشرطة إط ــة ال ــتم أن وإىل .الوطني ــشاء ي  إن
 يف املدجمـة  الـشعب  عن للدفاع الوطين املؤمتر عناصر من توقعُي تلك، احمللية اجملتمعات خفارات
  .احلالية انتشارها مناطق يف هاعملارس مت تبقى أن الوطنية الشرطة

 للمــؤمتر تابعــة كانــت الــيت العناصــر عــدد فــإن متاحــة، وبيانــات مــصادر لعــدة ووفقــا  - ٤٢
 يف املتكاملـة  الـشرطة  هياكـل  إطـار  يف احلـايل  الوقـت  يف املتمركزة ،الشعب عن للدفاع الوطين
 العناصـر  تلـك  معظـم  فـإن  ذلـك،  علـى  وعالوة .األخرى العناصر أعداد يفوق ،الشمالية كيفو
 مـن  أساسـية  نظاميـة  تـدريبات  إال يتلـق  مل الـشعب  عن للدفاع الوطين للمؤمتر تابعة كانت اليت

 .القــانون إلنفــاذ معــدات بــأي وازودأن ُيــ دون الوطنيــة الــشرطة صــفوف يف دجمــواأُو الــشرطة،
 قـدمت  مـؤخرا  املـدمج  الوطنيـة  الـشرطة  هيكل بتشكيلة املتعلقة املرتبات قوائم أن الفريق وعلم
 تقـــدمي وقـــت املوافقـــة علـــى بعـــد حـــصلت قـــد تكـــن مل لكنـــها كينـــشاسا، يف الـــسلطات إىل
  .التقرير هذا
 يف حـــاد نقــص  مــن  حاليــا  الــشمالية  كيفــو  يف الكونغوليــة  الوطنيــة  الــشرطة  وتعــاين   - ٤٣

 أكتـوبر /األول تـشرين  مـن  الفتـرة  يف املعـدات  خمـزون  سـرقة  رجع ذلك إىل ي ما غالباو املعدات،
 يف الفريـق  هبـا  قـام  للمعـدات  حساب عملية على وبناء. ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون إىل ٢٠٠٨

ــشورو ــسان يف ،روت ــبني ،٢٠٠٩ أبريــل/ني ــشرطة أن ت ــة ال ــا متلــك الوطني  مــستوى علــى خمزون
 .الـذخرية  مـن  ةحمـدود كميـة   و ،AK-47 طـراز  مـن  هجوميـة  بندقيـة  ٣٠٠ من أقل يضم اإلقليم
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 ،٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تـشرين  يف الشعب عن للدفاع الوطين املؤمتر به قام الذي اهلجوم لوقب
 ٥٦ ٦٥٠ و بندقيـة  ١ ٠٠٠  مـن  أكثـر  موجوداهتا قائمة يف سجلت قد الوطنية الشرطة كانت
ــإن ذلــك، ومــع .ذخــرية طلقــة ــشرطة عناصــر ف ــوطين للمــؤمتر تابعــة كانــت الــيت ال ــدفاع ال  لل
 الكونغوليــة الوطنيــة الــشرطة دمــج عمليــة خــالل يف الواقــعلحة أســ أي متــسلّ مل الــشعب عــن
 .روتشورو يف
  

 اجلمارك  - سادسا 
 كـان  إذا ما حتديد هبدف احلدودية واملراكز اجلمارك وإدارة رقابة رصد الفريق واصل  - ٤٤

 التمويـل  شـبكات  كانـت  إذا ومـا  مجركيـة  أتـاوات  يفرضـون  يزالـون  ال العسكريون املسؤولون
  .اإلدماج عملية ىعل تؤثر تلك
 مركــز مــن احلكومــة مــوظفيبطــرد  الــشعب عــن للــدفاع الــوطين املــؤمتر قــام أن وبعــد  - ٤٥

ــا   هــي اجلهــة املــسلحة احلركــة هــذه باتــت ،٢٠٠٨ عــام أغــسطس/آب يف احلــدودي بوناغان
 مــع احلركــة توصــلت عنــدما ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون حــىت املركــز علــى الوحيــدة املــسيطرة
  .سياسي اتفاق إىل نشاسايك سلطات

 قيمـة  املقاطعـة  سـلطات  رتقّد ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون حىت  املمتدة الفترة وخالل  - ٤٦
 عــدم بــسبب ، مــن دوالرات الواليــات املتحــدةدوالر ٢٠٠ ٠٠٠ مــن بــأكثر شــهريا قــدفُ مــا

مركـز   يـستخدم  الـشعب  عـن  للـدفاع  الـوطين  املؤمتر كان فقد .رمسية مجركية إيصاالت وجود
 علـى  الـضرائب  وجلبايـة  العـسكرية،  عملياته دعم أجل من إمدادات إلدخال احلدوديانا  بوتاغ

 . لديهحظوة ذوي أعمال لرجال مجركية إعفاءات ومنح الواردات

 اجلمركيـة  والوثـائق  الـسجالت  مجيـع   صـودرت  فقد اجلمارك، ووظفا ذكره م  مل ووفقا  - ٤٧
 مــوظفي عــودة قبيــل يــتخفأُو لــشعبا عــن للــدفاع الــوطين املــؤمتر عناصــر حبــوزة كانــت الــيت

 تـزال  ال والوثـائق  السجالت تلك بأن أنباء وأفادت .بوناغانا إىل احلكومة من املعينني اجلمارك
  .نكوندا للجنرال التابعني املاليني املفوضني أحد حوزة يف
 معلومـات  الفريـق  تلقـى  فقـد  بوناغانـا،  يف الدولـة  سـلطة  بـسط  إعادة من الرغم وعلى  - ٤٨
 بـارزون  ضـباط  ومنـهم  الدميقراطية، الكونغو جلمهورية املسلحة القوات ضباط بعض أنب تفيد

 بوناغانـا  مركـز  اسـتخدام  حيـاولون  يزالـون  ال الـشعب،  عـن  للـدفاع  الـوطين  املـؤمتر  يف سـابقون 
  .مشروعة غري أنشطة ملمارسة احلدودي

 يف اولــتح نتاغانــدا بوســكو اجلنــرال زوجــة بــأن تظهــر وثــائق علــى الفريــق وحــصل  - ٤٩
 اصـندوق  ٢٥٠ و األرز مـن  اطنـ  ٢٦  ختفيض القيمة احلقيقة لعملية استرياد     ٢٠٠٩ مارس/آذار
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ــن ــاطم متــت  م ــدادإل الطم ــوات م ــسلحة الق ــة امل ــو جلمهوري ــة الكونغ ــد. الدميقراطي ــف وق  أوق
 كبـار  عسكريني ضباط  رسوم مجركية على   فرض يف حقهم وأكدوا الشحنة اجلمارك مسؤولو

  .نشاسايك يف
 جنـود  حبمايـة  كـان  نتاغانـدا  اجلنـرال  زوجـة  ممثل بأن بوناغانا يف مصادر عدة وأفادت  - ٥٠

 فرضـتها  الـيت  الغرامـة  نم بدال دوالر ١ ١٠٠ قدرها غرامة دفع املطاف هناية يف وأنه مسلحني
 الفريـق  أجـرى  ،صادرا ذكرتـه مـ    مل ووفقا .دوالر ٢ ٧٠٠ وقدرها احلكومية اجلمارك سلطات
 غذائيـة  مـواد  باسـترياد  تـصريح  علـى  حصل قد كان نتاغاندا اجلنرال فإن ا،غوم يف مقابلة معها

ــصاحل ــوات ل ــسلحة الق ــة امل ــو جلمهوري ــة الكونغ ــر،  . الدميقراطي ــذا األم ــإ وإن صــح ه ــذه نف  ه
 ، حـسب مـا جـرت عليـه العـادة،          تعتـرب  ،اجلمارك مسؤويل من العديدأفاد به     وفقا ملا  البضائع،
 .ةاجلمركي الرسوم من معفية

ــق، وشــاهد  - ٥١ ــه خــالل الفري ــا، إىل زيارت ــه املعــروف ســيكو، كــابنتال بوناغان  شــقيق بأن
 الكونغــو جلمهوريــة املــسلحة القــوات صــفوف إىل  اآلنانــضم الــذيو نكونــدا لــوران اجلنــرال

 الفريـق  بوناغانـا  يف مـصادر  وأعلمـت  .والرسـوم  اجلمـارك  هيئة مكاتب إىل يدخل الدميقراطية،
 بـأن  الفريـق  وعلـم  .هنـاك  اجلمـارك  مـوظفي  مـن  أمـوال  ابتزازبـ  ادة يقـوم عـ    سيكو كابنتال بأن
 .قانوين غري أسلحة خمبأ حليازته ٢٠٠٩ عام من أبريل/نيسان أواخر يف قلعُتا سيكو كابنتال
  

 رواندا لتحرير الدميقراطية القوات  - سابعا  
 القوات ذه هلةاالنتقامي عمالاألو رواندا لتحرير الدميقراطية القوات ضد املشتركة العمليات

 منتـصف  يف روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  ضـد  “ويتو يوموجا” عملية انطلقت  - ٥٢
ــاير/الثــاين كــانون  يف الــشمالية كيفــو يف القــوات هلــذه الرئيــسية القواعــد فــضربت ،٢٠٠٩ ين

 هلــذه تابعــة أخــرى اســتراتيجية مواقــع ويف ،ماسيــسي ملنطقــة التابعــة ورمييكــا وكيبــوا كــالونغي
 الكونغــو جلمهوريــة املــسلحة القــوات بــه قامــت الــذي اهلجــوم وأســفر .روتــشورو يف قــواتال

 الـذي  (موداكومـورا  سيلفـستر  يجور جنـرال  امل إخراج عن الرواندية الدفاع وقوات الدميقراطية
ــه ــة أدرجت ــة يف اللجن ــشرين ١ يف القائم ــاين ت ــوفمرب/الث ــادة وبعــض) ٢٠٠٥ ن ــسكريني الق  الع
 مـن  روانـدا،  لتحريـر  الدميقراطيـة  للقـوات  االحتيـاطي  اللـواء  مـن  عناصـر  مفـيه  مبـن  له، التابعني
 هنـاك  دينوموجـ  يزالـون  ال وكـانوا  الـشمالية،  كيفـو  يف واليكـايل  منطقة حنو ودفعهم ماسيسي

  .٢٠٠٩ أبريل/نيسان هناية يف
 سـابقا  مقـاتال  ٣٩٠ البعثـة  أعـادت  ،٢٠٠٩ فربايـر /وشباط يناير/الثاين كانون وخالل  - ٥٣
 الـسالح  نـزع  عمليـة   يف إطـار   روانـدا  وطنهم إىل رواندا لتحرير الدميقراطية القوات قاتليم من
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 حــواىل يقــل العــدد وهــذا الــوطن، إىل واإلعــادة التــوطني وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح
 إىل أعيــدوا الــذين روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة القــوات مقــاتلي أعــداد جممــوع عــن مقــاتال ٥٠

 يف  هنماأوطـ  إىل البعثـة  أعـادهتم  الـذين  عـدد  وبلغ. ذاهتا العملية  يف إطار  ٢٠٠٨ معا يف أوطاهنم
 خـالل  روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  مقـاتلي  مـن  سـابقا  مقـاتال  ١٥٩ العمليـة  هذه إطار
 هــذه ضـد  الثانيــة كيميـا  عمليــة  اسـتمرت بينمـا  ،٢٠٠٩ أبريــل/نيـسان  مــن وجـزء  مـارس /آذار

 املقـاتلني  تعـداد  البعثـة  وتقـدر  .وروتـشورو  ولـوبريو  ماسيـسي  اطقمن يف متقطع بشكل القوات
 كيفــو بــني مــوزعني مقاتــل ٤ ٥٠٠ حبــواىل روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة القــوات لــدى احلــاليني
 .اجلنوبية وكيفو الشمالية

 جهـات و بالبعثـة  خاصـة  ومـصادر  القـوات  تلـك  نمـ  فـارة  عناصـر مـا ذكرتـه      وحسب  - ٥٤
 مواقـع  يف سـيما  وال تقريبـا،  هـو  كمـا  اجلنوبيـة  كيفـو  يف القـوات  تلـك قد ظل وجود  ف أخرى،
 وقـد  .(S/2008/773) النـهائي  تقريـره  يف حـددها  قـد  الـسابق  الفريـق  كـان  اليت الرئيسية التعدين
 القـوات  مقـاتلي  دووجـ  كثافـة  ازديـاد  عـن  موثوقـة  تقـارير  احلالية، واليته مبوجب الفريق، تلقى

 كيفــو يف وشــابوندا مونغــا مــنطقيت وداخــل هومبــو منطقــة حــول روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة
 حـول  دنينياملـ   اليت ُشـنت علـى     اهلجمات عدد وتزايد ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون منذ اجلنوبية
 القـوات  مقـاتلي  مـن  كـبريا  عـددا  بـأن  تفيـد  معلومـات  علـى  الفريق وحصل .بونياكريي منطقة

ظلـت   لـذين ال ،نيالـوطني  ومـايكو  بيغـا  اهوزيك يمنتزه باجتاه حترك رواندا لتحرير الدميقراطية
 اســتغالل مواصــلة اممنــه انطالقــا أيــضا تــستطيع تنيخلفيــ تنيا قاعــدمتــستخدمه القــوات تلــك
  .الدميقراطية الكونغو جلمهورية املسلحة القوات عن مبنأى التعدين مواقع
 مليـات ع،  ٢٠٠٩ فربايـر /شـباط  منـذ  ،روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القوات قد نفذت و  - ٥٥

 يوموجـا ” عمليـة  خـالل  خـسرهتا  قـد  كانـت  الـيت  املواقـع  اسـتعادة   هبـدف   أكثر تواترا  عسكرية
 يف عـصابات  حـرب  شـكل  أخـذت  مـضادة  هجمـات  املـسلحة  اجملموعـة  هـذه  ونفذت .“ويتو
 يف للـذهب  منـاجم  احتالل وأعادت ماسيسي، ملنطقة التابعة وكاشيبريي ورمييكا بينغا من كل

 القـوات  تنفيـذ  الفريـق  والحـظ  .“ويتو يوموجا” عملية خالل منها أخرجت قد كانت لوبريو
 اجلنوبيـة  وكيفـو  الـشمالية  كيفـو  يف املـدنيني  ضد اهلجمات من اعدد رواندا لتحرير الدميقراطية

  .الثانية وكيميا “ويتو يوموجا” لعملييت انتقام بأهنا توحي بطريقة
 منطقـة  يف مرييكـي  بلـدة  يف دنينيامل على زعُو دعائي منشور من نسخة الفريق وتلقى  - ٥٦

 املــسلحة القــوات إىل الــدعم تقــدمي مــن حيــذرهم ،تقريبــا ٢٠٠٩ أبريــل/نيــسان ١٤ يف لــوبريو
 أبريـل /نيـسان  ١٧ يف تعرضـت  املنطقـة  تلـك  بـأن  الفريـق  وعلم .الدميقراطية الكونغو جلمهورية
 أجـل  مـن  التجمـع  قـوات  أو روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  إمـا  بـه  قامـت  هلجوم ٢٠٠٩
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 مـن  الفريـق  وعلـم  .مـدنيا  عـشر  اثـين  حواىل وقتل مرتال ٢٥٠ فيه أحرق ،والدميقراطية الوحدة
  يف إطـار   اهلجمـات   شـن  قبـل  املدنيني على  ُتوزع املنشورات هذه  هو أن  املعتاد أن عدة مصادر
  .املسلحة للمجموعات الدعم  بالتخويف على تقدمياملدنيني إرغام إىل هتدف سياسة
 الدميقراطيـة  القـوات  رئـيس  مورواناشـياكا،  إينيـاس  بـأن  تفيـد  معلومـات  الفريق وتلقى  - ٥٧

 القائمـة  إىل اللجنـة  أضـافته  الـذي  ،أملانيـا  يف املقيم ،املقاتلة أبكونغوزي قوات - رواندا لتحرير
 الدميقراطيـة  القوات نفذهتا مضادة هجمات تنسيق يف متورط ،٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين يف

 فـر  كـبري  ضابطما ذكره    فبحسب. ٢٠٠٩ فرباير/شباط بعد الشمالية كيفو يف رواندا لتحرير
 روانـدا،  لتحريـر  الدميقراطيـة  للقـوات  التابعـة  موداكومـورا  بـاجلنرال  اخلاصـة  احلمايـة  وحدة من

 ويتــو يوموجــا عملــييت خــالل موداكومــورا اجلنرالبــ منــتظم اتــصال علــى مورواناشــياكا كــان
 اسـتراتيجية  باتبـاع  أوامـر  أعطـاه  الذي األخري هذا ميلكه ساتلي هاتف يقطر عن الثانية وكيميا

 مــع الثانيــة كيميــا عمليــة خــالل مــضاد هجــوم وتنفيــذ ويتــو يوموجــا عمليــة خــالل انــسحاب
 مـن  الفريـق  حتقـق  وقـد  .ويتـو  يوموجـا  عمليـة  أثناء قدتفُ اليت املواقع باستعادة حمددة تعليمات
 عــدة حــدوث تأكيــد ويــستطيع الفتــرة لتلـك  موداكومــورا للجنــرال الــساتلي اهلــاتف سـجالت 
 وأفـادت  .٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كـانون  مـن  اعتبـارا  مورواناشياكا والسيد اجلنرال بني اتصاالت
 يف املقـيم  والدميقراطيـة  الوحـدة  أجـل  من التجمع قوات رئيس هيجريو، ماري جان بأن تقارير

 كـانون  منـذ  اهلاتف عرب موداكومورا جلنرالاب منتظم اتصال علىأيضا   كان املتحدة، الواليات
  .٢٠٠٩ يناير/الثاين
 اللـواء  يف خـدمت  روانـدا  لتحريـر  الدميقراطية القوات من فارة عناصرا ذكرته   مل ووفقا  - ٥٨

، نزابانيتـا  لوسـيان   باللفتاننـت كولونيـل    اتـصال  على كان موداكومورا اجلنرال فإن االحتياطي،
 ،وسـاتلي  السـلكي  هـاتف  طريـق  عـن  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  نكـانو  منـذ  االحتياطي اللواء قائد
 .ويتــو يوموجـا  عمليــة خـالل  فقــدها الـيت  املواقــع باسـتعادة  املطــاف هنايـة  يف أمــره اجلنـرال  وأن

 كتيبـة  مـن  عناصـر  فـإن  رواندا، لتحرير الدميقراطية القوات من فارينا ورد على لسان     مل ووفقا
 رمييكــا عــدة هامجــت روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة اتللقــو التابعــة الــسريعة اهلجوميــة الــزوارق
 مــن بــأوامرو“ فــانكور” الرائــد وبقيــادة القــوت هلــذه تابعــة مغــاوير جمموعــة ةكراشمبــ ،مــرات

 مـن  اعتبـارا  عديـدة  هجمـات  يف مـدنيني  توقتلـ  اأكواخ تفأحرق نزابانيتا، اللفتاننت كولونيل 
  .٢٠٠٩ فرباير/شباط هناية
 العمليـات،  تلـك  يف شـارك  روانـدا،  لتحرير الدميقراطية القوات نم الفارين أحد وأبلغ  - ٥٩

 الــدعم تقــدمي علــى حتــثهم رمييكــا يف املــدنيني علــى منــشورات بتوزيــع أوامــر تلقــى أنــه الفريــق
 إىل عمــل قــد كــان بأنــه الفــار وأبلــغ .اهلجمــات بــدء قبــل روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة للقــوات



S/2009/253  
 

09-34159 19 
 

 الــذي ،“فــانكور” لقــبب املعــروف روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة القــوات مغــاوير أحــد جانــب
 الـيت  االنتقاميـة  اهلجمـات  منـسقي  أحد أنهب رمييكا حول مناطق من شردوا مدنيون عليه فتعّر

 .رواندا لتحرير الدميقراطية القوات هبا قامت
  

 رواندا لتحرير الدميقراطية القوات ومتويل دعم شبكات    

 لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  مـن  فارون ذلك يف مبا در،املصا من لعديدا ذكره ا  مل وفقا  - ٦٠
 القـوات  لـدى  مفوضـني  مـن  مؤلفـة  واسـعة  دوليـة  دعم شبكة أنشأت القوات هذه فإن رواندا،

 بنــواب منــتظم اتــصال علــى بقــوا ممــن الــشتات منــاطق خمتلــف مــن روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة
 يعملــون بــدورهمأصــبحوا و طيــةالدميقرا الكونغــو مجهوريــة شــرق يف تعيينــهم جــرى مفوضــني
ــصفة  ــشارينيب ــدى است ــرال ل ــورا اجلن ــو .موداكوم ــراداأل هــؤالء بعــض أن زعمُي ــوات يف ف  الق

 أنـشطة  يف أيـضا  هـم  متورطـون  الـشتات  يف املقـيمني  اهلـ  والـداعمني  روانـدا  لتحرير الدميقراطية
  .أموال لتحويل دولية عمليات وتنظيم أموال مجع
 لقـادة  تابعـة  أرقـام  علـى  للتعـرف  اهلاتف سجالت من مستقاة معلومات الفريق وحلل  - ٦١

 القـادة  أولئـك  أجراها متكررة مكاملات وحدد رواندا لتحرير الدميقراطية القوات يف عسكريني
 رسـائل  الفريـق  ووجه .الشمالية وأمريكا وأفريقيا أوروبا يف بلدا ٢٠ من أكثر يف أشخاص مع

 الوطنيـة  الـسلطات  من فيها طلب ٢٠٠٩ مارس/آذار أواخر يف األعضاء الدول تلك إىل رمسية
 أبلغـت  اليـوم،  وحـىت . ٢٠٠٩ أبريـل /نيسان ٢٠ حبلول تلك اهلواتف أرقام مالكي هوية حتديد

 تلـك  اسـتخالص  علـى  تعمـل  بأهنـا  الفريـق  أوروبيـة  حكومـات  وثـالث  واحـدة  أفريقية حكومة
 الفريـق  ويعتـزم  .املطلوبـة  املعلومـات  للفريـق  أخـرى  أوروبيـة  حكومـة  قـدمت  بينمـا  .املعلومات

  .املعنية بصدد هذه املسألة األعضاء الدول من عليه حصل الذي التعاون مبستوى اللجنة إبالغ
 القـوات  بـأن  الدميقراطيـة  الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  القوات يف كبار ضباط ويدعي  - ٦٢

ــة ــر الدميقراطي ــدا لتحري ــستفيد تعــد مل روان  املــسلحة القــوات مــن النطــاق واســع تعــاون مــن ت
 يواصـل  الفريـق  فـإن  ذلـك،  ومـع  .لعملياهتـا  العـام  للـسياق  نظـرا  الدميقراطيـة  الكونغو جلمهورية
 جلمهوريـة  املـسلحة  القـوات  بـني  مـستمر  تعـاون   تتمثل يف وجـود    حمددة حاالت بشأن حتقيقاته
ــة الكونغــو ــة والقــوات الدميقراطي ــر الدميقراطي ــدا لتحري ــزم ؛روان ــر إعــداد ويعت ــائج عــن تقري  نت
  .االقتضاء حسب حتقيقاته،

 لتحريـر  الدميقراطيـة  للقـوات  تابعـة  ودعـم  جتنيـد  شـبكة  بـشأن  معلومات الفريق وتلقى  - ٦٣
  .بشأهنا التحقيقات من املزيد إجراء على يعكف وهو ،بوروندي يف تعمل رواندا
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 اروانــد لتحريــر الدميقراطيــة القــوات ســيطرة مــدى يف التحقيــقالفريــق أيــضا  واصــلوي  - ٦٤
 القــوات أن الفريــق ويــرى .األمــوال جلمــع رئيــسيا مــصدرا بوصــفها الطبيعيــة املــوارد علــى

 مـن  العديـد  علـى  تـسيطر  ،٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  هنايـة  حىت ،تزال ال رواندا لتحرير الدميقراطية
 عـام  يف حـددها  قـد  الـسابق  اخلرباء فريق كان اليت اجلنوبية كيفو يف الكاسيترييت تعدين مواقع
 قـد  كانـت  أن بعـد  لـوبريو  غـرب  يف هامـة  ذهـب  منـاجم  علـى  هتاسـيطر  تأعاد هناأو ،٢٠٠٨
 مرارتاسـ ب تفيـد  معلومـات  علـى  أيضا الفريق وحصل .الثانية كيميا عملية خالل منها أخرجت
 وبوجومبـورا،  بوتيمبـو  يف روانـدا  لتحرير الدميقراطية القوات هبا تقوم اليت الذهب جتارة نشاط
ــو ــا وه ــرزه م ــق أب ــره يف ابقالــس الفري ــهائي تقري ــق وسيواصــل ).S/2008/773 (الن  إعــداد الفري

ــة حــاالت دراســات ــراد عــن إفرادي ــات أف ــ وكيان ــادن ريتشت ــن مع ــصادر م ــة م ــوات تابع  للق
  .رواندا لتحرير الدميقراطية

 القـوات  عليها تسيطرالنبايت   للفحم مكثف إنتاج عمليات عن معلومات الفريق ومجع  - ٦٥
 عمليــات مـن  أخـرى  أشــكال إىل إضـافة  الـوطين،  فريونغـا  منتــزه يف انـدا رو لتحريـر  الدميقراطيـة 
 يف القـوات  هلـذه  تابعة عناصر دووج استمرار إزاء بالقلق الفريق ويشعر .املنتزه ملوارد استغالل
 علـى  متكـررة  هجمـات  تنفيـذها ب ،الطبيعـة  على للحفاظ الكونغويل املعهد أنشطة تعرقل املنتزه
 إلنتــاج القانونيــة غــري األنــشطة إيقــاف هبــدف هبــا يقومــون الــيت رياتالــدو أثنــاء املنتــزه حــراس
 جتمـع  القـوات  هـذه  مـن  عناصـر  بـأن  تفيـد  موثوقة معلومات أيضا الفريق وتلقى . النبايت الفحم
  .املدنيني على تفرضها الفحم على ضرائب

 قوالــب إنتــاج علــى التــشجيعالراميــة إىل  املعهــد مبــادرة إزاء بالتفــاؤل الفريــق ويــشعر  - ٦٦
 املبـادرة  هـذه  إىل الفريـق  وينظـر  . النبـايت  الفحـم  عـن  كبـديل  لالحتـراق  القابلـة  احلجري الفحم

 طريـق  عـن  القـوات  هـذه  تتلقـاه  الـذي  املـايل  الـدعم  مـن  كـبرية  درجة إىل للحد بوصفها وسيلة 
 خيـارا  ذاته، الوقت يف توفر، ، أي املبادرة،  أهنا حني يف الوطين، للمنتزه القانوين غري االستغالل

 الكونغـو  مجهوريـة  حكومـة  الفريـق  ويـشجع  .املنتـزه   الـذين يعيـشون يف     لـسكان ل بالنسبة إمنائيا
 .املبادرة هلذه التام الدعمتقدمي  كفالة على الدولية املاحنة واجلهات الدميقراطية

  
  )٢٠٠٨ (١٨٠٧االنتهاكات التقنية للقرار   - ثامنا  

ــه يف االنتــ     - ٦٧ ــق اخلــرباء حتقيقات ــة حلواصــل فري ــالً   هاكات التقني ــد األســلحة عم ظــر توري
وأخــربت اللجنــة الفريــق بأهنــا تلقــت إخطــارين مــن  ). ٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار ٥ بــالفقرة

  عملــييتدولــتني عــضوين تــصدران معــدات عــسكرية إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مــع   
  .٢٠٠٩مايو /أبريل وأيار/ني يف نيسانتتسليم مقترح



S/2009/253  
 

09-34159 21 
 

بتزويده بكل املعلومات ذات الصلة، مبـا فيهـا مـسار الـشحنتني املعلـن                الفريق   ويرحب  - ٦٨
 مـن  ٥، حـسبما تـنص عليـه الفقـرة         ة الـدول املـصدر    مـن  هذا النوع مـن اإلخطـارات     عنهما يف   

وينبغي أن يشمل ذلك اسم السفينة واسـم شـركة النقـل الـيت تـسلم                ). ٢٠٠٨ (١٨٠٧القرار  
 الـيت قـد تكـون       تلكالية الشحنات املعلن عنها من      املعدات، حبيث يستطيع الفريق أن حيدد بفع      

وعالوة على ذلك، فإن تقدمي املعلومات التالية املتعلقـة بتـسليم األسـلحة والـذخرية               . نةغري معل 
يــة الكونغــو الدميقراطيــة مبزيــد  ســيمكن الفريــق مــن تتبــع عمليــات تــسليم األســلحة إىل مجهور 

  :الكفاءة من
  وغريها من رموز تعليم األسلحة؛قائمة كاملة بأرقام اهلوية   )أ(  
ــة      )ب(   ــوز املبينــ ــام الــــذخرية أو الرمــ ــة علــــى أختــ ــالرموز املبينــ ــة بــ ــة كاملــ قائمــ

  القذائف؛ على
ــصناديق وغريهــا مــن       )ج(   ــالرموز الــيت تعلــم هبــا ال معلومــات إضــافية ذات صــلة ب

  .احلاويات املستخدمة للنقل
حة والـذخرية ُنقلـت إىل القـوات     بـأن األسـل   تفيـد  وحصل فريق اخلرباء على معلومـات       - ٦٩

 ٢٠٠٨ديـــسمرب /املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة مـــن الـــسودان يف كـــانون األول  
ومت حتميــل املعــدات العــسكرية يف مطــار اخلرطــوم الــدويل علــى مــنت   . ٢٠٠٩فربايــر /وشــباط

الـدفاع   مسجلة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كانـت قـد صـادرهتا وزارة            ٧٠٧طائرة بوينغ   
وحدثت الـرحالت اجلويـة للطـائرة       . ٢٠٠٨سبتمرب  /يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أيلول     

وقـدم الفريـق   . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٤ و   ١٢، ويف   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥ و   ٤يف  
ويساور الفريـق القلـق مـن أن        . لسودان من أجل املزيد من اإليضاحات     لطلباً إىل البعثة الدائمة     

 إعاقــةزيــد مــن ت أن امــن شــأهن) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار ٥لفقــرة ل ات املــستمرةتــهاكناال
 القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو   املخــزون مــن قبــلإدارة فعاليــة اآلليــات الالزمــة لتعزيــز

 يف املزيـد مـن االنتـهاكات وسـيقدم تقريـراً             حاليـاً  نظـر الفريـق   يو. الدميقراطية للمخزون بفعالية  
  . الوقت املناسبإىل اللجنة يف

ويــساور الفريــق القلــق كــذلك إزاء مواصــلة اســتخدام الطــائرات املدنيــة الــيت تــصادرها     - ٧٠
. القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية لنقل األسلحة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة           

ــة ال      ــة الكونغــو الدميقراطي ــأن القــوات املــسلحة جلمهوري ــق شــكاوى ب ــدفع ســعر   وتلقــى الفري ت
  سـالمة الطـاقم اجلـوي املـدين        تعـرض أن الرحالت اجلوية ميكن أن      بالرحالت اجلوية املصادرة؛ و   

ويـسلم  . عدم االمتثال إلجراءات الطريان املدين من قبيل اإلعالن عن البـضائع اخلطـرة            ب؛ و للخطر
طيـة، ولكنـه    الفريق بقدرات النقل اجلوي احملـدودة للقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقرا              
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مشاكل لسالمة الطريان يف مجهوريـة     يف   تتسبب أن    ميكن أيضاً على وعي بأن مصادرة الطائرات     
فعلى سبيل املثال،  ). ٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القرار    ٦يف انتهاك للفقرة    وذلك  الكونغو الدميقراطية،   

ور إىل  للقيـام برحلـة عبـ   ٢٠٠٩فربايـر  / شباط٤ ترخيصاً يف Let 410تلقت طائرة نقل من طراز 
 صادرت الطـائرة القـوات   وبعد ذلك،. غوما وأُعطيت رقم تسجيل كونغويل مؤقت هلذا الغرض     

 دون وثـائق هيئـة      ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٢٣ إىل ١٠ مـن املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة      
 تعرضــتو. الطــريان الكونغوليــة املطلوبــة، مبــا فيهــا شــهادة صــالحية الطــريان وشــهادة التــسجيل 

، وأُرغمـت علـى العـودة    ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ١١ غومـا يف  هتاشكلة تقنية عقب مغادر  ملة  الطائر
 رحلــة نقــل إىل مــدرج مطــار كيالمبــو، إقلــيم ١٢غــري أن الطــائرة املــصادرة أجنــزت . إىل املطــار

واليكــايل، خــالل الفتــرة الــيت صــادرهتا فيهــا القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،    
  .ترييت يف رحالت العودة إىل غوماونقلت الكاسي

  
  إدارة املخزون  - تاسعا  

ــلة رصـــد إدارة خمـــزون القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو      - ٧١ يعتـــزم الفريـــق مواصـ
ولـإلدارة الـصحيحة    ). S/2008/773انظـر    (مـن قبـل   الدميقراطية خالل مـدة واليتـه، كمـا فعـل           

ة بالغـة لتجنـب حتويـل       يـ الدميقراطيـة أمه  ملخزونات أسلحة القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو         
أخطار كبرية تتعلـق    األسلحة والذخرية إىل اجلماعات املسلحة غري احلكومية، فضالً عن جتنب           

 الـــسيئة للمخزونـــات وآليـــات املراقبـــة داخـــل القـــوات املـــسلحة   احلالـــةوتـــشكل . بالـــسالمة
ــة الكونغــو الدميقراط ــة جلمهوري ــة والــشرطة الوطني ــة بقــوات تي فتقــر لالنــضباط وتتلقــى  ، مقترن

  .استمرار حتويل املعدات العسكرية إىل اجلماعات املسلحةب خطراً جدياً ينذرمرتبات زهيدة، 
وميكــن أن يكــون إلدارة خمزونــات القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة      - ٧٢

ــة        ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــى ســالمة الطــريان يف مجهوري ــة عل ــائج وخيم ــضاً نت ــي ف. أي ــشرين ف ت
، قــدمت وحــدة ســالمة الطــريان التابعــة لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف   ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

 املخــاطر احملدقــة يــبني بالتفــصيلمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تقريــراً عــن األخطــار املالحظــة 
 القـوات املـسلحة جلمهوريـة       الناشـئة عـن نقـل     بسالمة مـوظفي البعثـة وأصـوهلا يف مطـار غومـا             

ــها معــدات عــسكرية يف املطــار   الك ــة وختزين ــروأشــار. ونغــو الدميقراطي  أن األســلحة  إىل التقري
 مـن   جـداً ةقريبـ   يف منطقـة   قوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة     ال أنزلت إىل والذخرية  

وبعد ذلك، مت ختـزين األسـلحة       . عمليات البعثة يف ساحة خدمات الطائرات الرئيسية يف املطار        
ــذخري ــة جــداً مــن       وال ــة أهنــا قريب ــة للبعث ة يف مرافــق جمــاورة رأت وحــدة ســالمة الطــريان التابع

ــع   ــم املتحــدة، م ــات األم ــك مــن   عملي ــه ذل ــا ينطــوي علي ــا م ــدان أرواح ب ةكــبري الت احتم فق
وأُخــرب الفريــق باســتمرار تفريــغ املعــدات العــسكرية يف ســاحة خــدمات الطــائرات  . وممتلكــات
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، وبـأن القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو      ٢٠٠٩أبريـل  /انالرئيسية يف مطـار غومـا يف نيـس     
  . الدميقراطية ما زالت تستخدم مرافق التخزين اجملاورة املوصوفة يف تقرير البعثة

ويعتزم فريق اخلرباء أيضاً مواصلة رصد مـسألة التـدريب العـسكري للقـوات املـسلحة                   - ٧٣
 مـن القـرار     ٥ بـالفقرة    بشأن مـا يتـصل     جلمهورية الكونغو الدميقراطية بواسطة موظفني أجانب     

ــراد    ). ٢٠٠٨ (١٨٠٧ ــشركات أو األفـ ــدول أو الـ ــه الـ ــدريب تقدمـ ــق أن أي تـ ويعتـــرب الفريـ
ويـشري  ). ٢٠٠٨ (١٨٠٧العاديني دون إخطار مسبق للجنة يشكل انتهاكاً تقنياً وفقـاً للقـرار             

 )١٤٤الفقـرة    ،S/2008/773انظـر   (الفريق إىل أن الفريق السابق ذكـر أمسـاء عـدد مـن البلـدان                
اليت قدمت التـدريب العـسكري إىل القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة دون أن                   

  . ختطر اللجنة مسبقاً
  

  )٢٠٠٨( ١٨٥٧من القرار ) و(و ) هـ(و ) د (٤انتهاكات الفقرات الفرعية   -عاشراً   
 حتقيقاتـه، علـى     ضفريـق، لغـر   متشياً مع املنهجيـة املطبقـة يف الواليـة الـسابقة، اعتمـد ال               - ٧٤

ــة          ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــن بعث ــأخوذة م ــة م ــارير موثوق تق
واليونيسيف ومكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            

ــن املنظمــ        ــة م ــات املقدم ــى املعلوم ــسانية، وكــذلك عل ــشؤون اإلن ــسيق ال ــب تن ــري ومكت ات غ
احلكوميــة احملليــة والدوليــة العاملــة يف جمــال محايــة الطفــل وحقــوق اإلنــسان وتقــدمي املــساعدة    

. وتقـوم نتـائج الفريـق أيـضاً علـى مالحظـات اخلـرباء املباشـرة خـالل حبـثهم امليـداين                     . اإلنسانية
باشـرة  ووفرت اللقاءات املعمقة اليت أُجريت مع البالغني واألطفال ومقدمي الرعاية شـهادات م        

  . لتكملة النتائج
  

  جتنيد األطفال    
يف  بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مت   ملــا ذكرتــهوفقــاً  - ٧٥

 طفـالً  ٩١١ فـصل مـا جمموعـه    ،رمسياً، ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩ إىلفرباير /شباط ١ الفترة من 
 طفـالً مـن     ٣٨١هذا العـدد، كـان      عن اجلماعات املسلحة خالل عملية اإلدماج املعجل؛ ومن         

مــن املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن  طفــال  ١٤٥ميليــشيا ائــتالف املقاومــة الوطنيــة الكونغوليــة، و  
ــاي طفـــال  ٣٥٧الـــشعب، و  ــاي، و  - مـــن خمتلـــف مجاعـــات مـ ــوات طفـــال  ١٢مـ مـــن القـ

  . طيةمن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطفال  ١٦الدميقراطية لتحرير رواندا، و 
 حالـة جتنيـد موثقـة ألطفـال مت فـصلهم عـن اجلماعـات          ٢٨٨وحلل الفريق ما جمموعه       - ٧٦

 يف مشـال    ٢٠٠٩مـارس   /منتـصف آذار  إىل   ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   يف الفترة من  املسلحة  
أجـرت   حالـة جتنيـد، و     ٨٦وأجرت قوات املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب ما جمموعه          . كيفو
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 حالـة، والقـوات     ٦٢ حالـة، وائـتالف املقاومـة الوطنيـة الكونغوليـة            ٦٩ مـاي  - مجاعات ماي 
 حالـــة، والقــوات املـــسلحة جلمهوريــة الكونغـــو الدميقراطيـــة   ١٦الدميقراطيــة لتحريـــر روانــدا   

  .  حالة٥٢حاالت، بينما مل يتم حتديد  ٣
ن  تـشري  مـن  حالة أطفـاالً مت جتنيـدهم        ٣٠ حالة حللها الفريق، مشلت      ٢٨٨ومن أصل     - ٧٧
 مـاي  - ومن هـذا العـدد، أجـرت قـوات مـاي          . ٢٠٠٩فرباير  /شباطإىل   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
 حـاالت، وائـتالف املقاومـة       ٧املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب           وأجـرى   حاالت جتنيـد،     ٩

 حاالت، والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا حـالتني، والقـوات املـسلحة          ٧الوطنية الكونغولية   
ــة الكون ــد    جلمهوري ــتم حتدي ــالتني، ومل ي ــة ح ــو الدميقراطي ــك،  .  حــاالت٣غ وباإلضــافة إىل ذل

 طفــالً ٢٤ طفـالً لتجنيـد متكــرر؛ ومـن بــني هـؤالء     ٣٦ حالــة جتنيـد، خــضع  ٢٨٨أصـل   فمـن 
وتـربز هـذه األرقـام أن     .  طفـالً ثـالث مـرات علـى األقـل          ١٢مرتني، بينما مت جتنيـد      جتنيدهم   مت

 انظـــر(مـــثرياً للقلـــق، كمـــا ســـبق التـــشديد علـــى ذلـــك  بقـــى اجتاهـــاً تإعـــادة جتنيـــد األطفـــال 
(S/2008/773.  

ويفهم الفريق أنـه، نظـراً للطبيعـة املعجلـة لعمليـة اإلدمـاج، فـإن نظـام التحقـق وفـصل                        - ٧٨
 مواقــع كــل يف منــهجياألطفــال مل ُينفــذ يف معظــم احلــاالت، ومل ُتنــشر أفرقــة التحقــق بــشكل 

 محاية األطفال على القيـام بـشكل منـتظم بتحديـد          وأدى ذلك إىل عدم قدرة شركاء       . اإلدماج
 كــل األطفــال والتحقــق منــهم وفــصلهم خــالل العمليــة، وإىل نقــل األطفــال إىل خطــوط هويــة

 بـأن    تفيـد  وتلقـى الفريـق أيـضاً معلومـات       .  حتديـد هويتـهم وفـصلهم       الـتمكن مـن     قبل املواجهة
، يف بدايــة عمليــة  دوابعــض القــادة العــسكريني يف املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب هــد        

ــاج، ــادة العــسكريني      اإلدم ــال، وأن بعــض الق ــسليم األطف ــى ت ــة إذا أُرغمــوا عل ــادرة العملي  مبغ
  .شاركوا يف إخفاء األطفال خالل عملية حتديد اهلوية

ــالً أعــادهتم  ٩١ومــن أصــل    - ٧٩ ــوطن  طف ــة    إىل ال ــم املتحــدة يف مجهوري ــة منظمــة األم بعث
دة التــوطني واإلعــادة إىل  والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وإعــانــزع الــسالح/الكونغــو الدميقراطيــة

مــن صــفوف طفــال  ٧٥، مت ســحب ٢٠٠٩أبريــل /نيــسانإىل ينــاير /ن كــانون الثــاينمــالــوطن 
ــدفاع عــن الــشعب، و    ــدا،   طفــال  ١٣املــؤمتر الــوطين لل ــر روان ــة لتحري مــن القــوات الدميقراطي

 من القـوات املـسلحة جلمهوريـة        واحدوطفل   من ائتالف املقاومة الوطنية الكونغولية،       طفالنو
وكان معظم األطفال من املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب روانـديني،                . الكونغو الدميقراطية 

رغــم أن الفريــق وثــق أيــضاً حــاالت أطفــال بورونــديني وأوغنــديني مــن املقــاتلني الــسابقني يف   
 الفريـق بـشأن     يت توصـل إليهـا     ال نتائجالويؤكد هذا التحليل    . املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب    

  .)S/2008/773(حسبما أفاد من قبل جتنيد األطفال عرب احلدود، 
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 علـى حمـور موشـاكي     الوحـدات العـسكرية   عدة أطفال مدجمني يف     هوية  وحدد الفريق     - ٨٠
وهنــا، الحــظ الفريــق أعــداداً كــبرية مــن األطفــال املوجــودين يف اللــواء املتكامــل    . وكيتــشانغا

ــسلحة  ــوات املـ ــشانغا،     للقـ ــولريوي وكيتـ ــيما يف كيلـ ــة، ال سـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ  جلمهوريـ
الكومانـدر   ٢٢سيطرة قائد القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف القطـاع             حتت

 عــدة أطفــال بــني الــشرطة الوطنيــة يف    أيــضاًوالحــظ الفريــق.  إينوســانت كابونــديكولونيــل
ــشانغا ــضاً    . كيت ــق أي ــاك، حــصل الفري ــق باختطــاف    وهن ــدة شــهادات تتعل ــى ع ــالً  ١٦عل طف

 يف وضح النهار، وإرغامهم مـن الـشوارع أو املنـازل علـى نقـل املعـدات                  بالغاً ١٤يقدر بـ    وما
وأجـرى  . العسكرية للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية حنو خط املواجهة يف بينغـا       

وات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو  الفريــق مقــابالت منفــصلة مــع ثالثــة أطفــال اختطفتــهم القــ  
  .الدميقراطية يف كيتشانغا واستخدمتهم محالني يف العمليات العسكرية

 زميورينـدا، وهـو حاليـاً قائـد لـواء           اللفتنانت كولونيل  بأن   أدلة تفيد ومجع الفريق أيضاً      - ٨١
فــال  يف نغونغــو، يــرفض فــصل األطيقــيميف القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  

، مجـع الفريـق عـدة تقـارير تفيـد           ٢٠٠٨أكتـوبر   /ومنـذ تـشرين األول    . املوجودين حتـت قيادتـه    
 شهود أجرى الفريـق      ملا ذكره  ؛ ووفقاً  قسرا طفالاأل بتجنيد زميوريندا   بقيام اللفتنانت كولونيل  

. يستـسلموا مقابلة معهم، إذا قـاوم األطفـال التجنيـد فـإهنم يتعرضـون للـسجن والـضرب حـىت                    
أطفـال يف نـوميب   عـدة   للشهادات اليت مجعها الفريق، قام زميوريندا بشكل نشيط بإخفاء    ووفقاً

، حـاول املقـدم     ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١٧ويف  . بينما كانت قواتـه ختـضع لعمليـة حتديـد اهلويـة           
زميوريندا أن ينتزع قسراً أطفاالً كـانوا قـد فـروا إىل قاعـدة حفـظ الـسالم التابعـة لبعثـة منظمـة                       

ومــن املعــروف أيــضاً أن املقــدم  . تحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف نغونغــو  األمــم امل
  .  حالياً أيضاً يف نغونغو، جيند األطفال ويستخدمهمالذي يقيمبوتوين، نائب زميوريندا 

  وتلقـــى الفريـــق تقـــارير غـــري مؤكـــدة عـــن عمليـــة جتنيـــد جاريـــة تقـــوم هبـــا مجاعـــات   - ٨٢
فقـاً للمـصادر احملليـة، غالبـاً        وو. مـن روتـشورو حنـو فيتـشوميب       مـاي يف اجلـزء الـشمايل         - ماي
. مـــاي حلمايـــة جمتمعـــاهتم احملليـــة مـــن اهلجمـــات - ينـــضم األطفـــال إىل ميليـــشيات مـــاي مـــا

وسيواصل الفريق أيضاً حتقيقه بشأن اجلماعات، مبـا فيهـا القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا،                  
  . املعروفة باالحتفاظ بأطفال يف صفوفها املنشقةيةقوات ائتالف املقاومة الوطنية الكونغولو

 مـرافقني مـسلحني      يعمـالن  وخالل بعثة ميدانية منفصلة، الحظ الفريق وجـود طفلـني           - ٨٣
 فيليمـون يـاف، املـسؤول عـن عمليـات           الكولونيـل  إيريـك روهـورميبري، نائـب قائـد          للكولونيل

  .ة يف روتشورو للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطي١املنطقة 
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ــريب           - ٨٤ ــة غ ــة، ال ســيما يف منطق ــد جاري ــات جتني ــارير عــن عملي ــدة تق ــق ع ــى الفري وتلق
 للكولونيــلماسيــسي، مــن جانــب ائــتالف الــوطنيني مــن أجــل كونغــو حــر وذي ســيادة التــابع 

  جتنيــد األطفــال، مــع هــذا األخــريووفقــاً ملــصادر متعــددة، اســتأنف. جــانفيي بوينغــو كــارايري
ــود ــا ال يوج ــن   م ــل ع ــن حــاالت التجن   ١١ق ــدة م ــة مؤك ــ حال ــه خــالل    ي ــا قوات ــيت أجرهت د ال
  .  وحده٢٠٠٩فرباير /شباط
ــضاً أن    - ٨٥ ــق أي ــل ويالحــظ الفري ــسابق    -  جــاناللفتنانــت كولوني ــزعيم ال ــو، ال ــيري بيوي ب

 الرتكابـه   ٢٠٠٦مارس  /، الذي حكمت عليه احملكمة العسكرية يف آذار       ٤٠مليليشيا مودوندو   
 لقائــد القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو  ايــد األطفــال، يعمــل حاليــاً نائبــ جــرائم مشلــت جتن

ــو     ــشور يف كيف ــثالثني املن ــاين وال ــة يف القطــاع الث ــةالدميقراطي ــادة   اجلنوبي ــل، حتــت قي  الكولوني
  .روغايي دافيد

  
  النساء واألطفال تستهدف اليت طرية اخللقانون الدويل اانتهاكات     

مع البعثة وهيئات األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة،          ق  بشكل وثي ق  ييعمل الفر   - ٨٦
 لقـانون الـدويل   انتـهاكات   الومع ضحايا االعتداءات، للتعرف على االجتاهات السائدة بالنسبة         

قــد و . االنتــهاكاته النــساء واألطفــال، ولتحديــد املــسؤولني عــن هــذ تــستهدفالــيت طــرية اخل
انون الــدويل حلقــوق اإلنــسان الــيت وقعــت يف  أغلــب انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــارتكــب

ــاطعيت ك ــة  مق ــشمالية واجلنوبي ــدي  يفــو ال ــى أي ــابعني جل عل ــراد ت ــتني  أف مــاعتني مــسلحتني أجنبي
جيش الرب للمقاومة والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا، إىل جانـب عناصـر مـن القـوات        مها

ميا األوىل والثانيـة ضـد القـوات        يف عملييت كي  شاركت  املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية     
ومشلـت هـذه االنتـهاكات عمليـات إعـدام تعـسفي وقتـل انتقــامي         . لتحريـر روانـدا  الدميقراطيـة 

 للممتلكــات ارتكــب معظمهــا عناصــر مــن جــيش الــرب والقــوات  متعمــدواختطــاف وتــدمري 
ود  جنـ  ارتكبـها معاملـة املـدنيني     يف  الدميقراطية، وحاالت عنف جنسي وسخرة وهنـب وإسـاءة          

  .القوات املسلحة
عنف جنسي يـشكل صـعوبة   بوقوع من صحتها  تتحقق  وما زال مجع وحتليل بالغات        - ٨٧

بالغــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ألســباب عــدة منــها مــن خــوف الــضحايا مــن     
، وافتقار ضحايا االغتصاب إىل سبل االنتـصاف القـضائية، وكـون       املرتكبة اإلبالغ عن اجلرائم  

ــة يف    إقامــة  ــة والرقابي ــد مــسؤولية اجلهــات القيادي ــة لتحدي ــرا صــعبا   األدل ــضايا االغتــصاب أم ق
علـى النحـو    عن حـوادث العنـف اجلنـسي،        بطبيعته، وعدم وجود عملية ممنهجة جلمع البيانات        

وجيــد الفريــق تــشجيعا يف االســتراتيجية الــشاملة ملكافحــة . )S/2008/773( املــشار إليــه مــن قبــل
هورية الكونغو الدميقراطيـة الـيت أعـدها مكتـب املستـشار األقـدم واملنـّسق                العنف اجلنسي يف مج   
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املعـين مبــسألة العنــف اجلنــسي يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة، والــيت توصــي بتبــسيط آليــات   
ويف الوقت نفسه، يالحظ الفريـق أن نـدرة اإلبـالغ      .يف مرحلة مجع البيانات   وخاصة  التنسيق،  

 القدرة على حتميل األفراد املـسؤولية عـن أفعـاهلم باسـتخدام اجلـزاءات      عن هوية اجلاين حتّد من  
   .احملّددة اهلدف

ــق مجــع البالغــات املتــصلة بأعمــال العنــف اجلنــسي الــيت     ومــع ذلــك،   - ٨٨  سيواصــل الفري
ــها  ــرادارتكب ــزم مو أف ــداء  اجلماعــات املــسلحة، كمــا يعت الــيت  اصــلة التحقيــق يف حــاالت االعت

، مبـا فيهـا     ترتكبها القوات العسكرية بصورة منتظمة وعلى نطاق واسـع        تستهدف النساء واليت    
   .متورطة فيهاجلمهورية الكونغو الدميقراطية احلاالت اليت تكون عناصر من القوات املسلحة 

ووفقـــا للبالغـــات الـــيت مجعهـــا الفريـــق، فـــإن القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو    - ٨٩
ــسلحة غــري     ــة واجلماعــات امل ــسؤول  الدميقراطي ــة مجيعهــا م  عــن ارتكــاب اعتــداءات   ةاحلكومي

ويف عينة صغرية مأخوذة من إقليمي كاليهي وماسيـسي وحـدمها،            .تستهدف النساء واألطفال  
 حالــة اغتــصاب ارتكبتــها عناصــر عــسكرية ومت التحقــق مــن صــحتها ١٤٢أُبلــغ عّمــا جمموعــه 

وميثـل اجلنـاة    . ٢٠٠٩ل  أبريـ / نيـسان  ١٠ إىل   ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١خالل الفترة من    
 بالغـا عـن حـوادث اغتـصاب يـزعم أهنـا             ٤٣ فمن هذه البالغـات      ،املزعومون مجيع اجلماعات  

 بالغـا تتـهم عناصـر    ٤٥ عناصر من ائتالف املقاومة الوطنية الكونغولية، و   أيديارتكبت على   
روانــدا، طيــة لتحريــر تتــهم القــوات الدميقرابالغــاً  ٣٠املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب، و  

ومــع أن هــذه  . مــاي-تتــهم عناصــر مــن القــوات املــسلحة، وثالثــة تتــهم املــاي   بالغــاً  ٢١ و
 اســتمرار ارتفــاع معــّدل حــاالت العنــف  تــدل علــى، فإهنــا شــاملةأبعــد مــن أن تكــون األرقــام 

   . من قبل العناصر العسكريةةاجلنسي املرتكب
ــق مــن صــحت       - ٩٠ ــضا جبمــع بالغــات مت التحق ــق أي ــام الفري ــصاب   وق ها عــن حــوادث اغت

ــها بانتظــام   ــاين    ارتكب ــشرين الث ــا يف ت ــسلحة يف كانيابايونغ ــوات امل ــود الق ــوفمرب وكــانون  /جن ن
ــسمرب /األول ــه     . ٢٠٠٨دي ــا جمموع ــد أن م ــات، تأكّ ــذه البالغ ــا هل ــة  ٤٩ووفق ــذه  حال ــن ه م

ت وبسبب االرتباك الذي جنم عن تقّدم قـوا        . عناصر من القوات املسلحة    تهااحلاالت قد ارتكب  
، ال ميكــن جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةعناصــر القــوات املــسلحة هــروب املــؤمتر الــوطين مث 
فــراد اجلنــاة؛ إال أنــه مــن املعــروف أن جنــودا تــابعني أللويــة القــوات املــسلحة   أحتديــد هويــات 

ــة الكونغــو الدميقراطيــة   ــسابع والتاســع والثالــث عــشر       جلمهوري ــاين والرابــع والــسادس وال  الث
   .شر والسادس عشر كانوا موجودين يف كانيابايونغا يف ذلك الوقتواخلامس ع
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  املسؤولية عن إصدار األوامر    
لقد متكن الفريق من حتديد املسؤولني عن إعطاء األوامر يف عـدد مـن حـاالت انتـهاك                    - ٩١

القانون الدويل اليت اسُتهدف هبا النساء واألطفـال مـن قبـل عناصـر مـن مجاعـات مـسلحة غـري                      
الوقـت  شري يف هـذا الـصدد إىل حمدوديـة       يـ  الفريـق غري أن    .ة شىت ومن القوات املسلحة    حكومي

  . له على أرض امليدانواملوارد املتاحة 
  

  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا    
ــة الــيت ارتكبــت   ولقــد تعــّرض الــسكان املــدني    - ٩٢  خــالل ،ن مــن جــّراء األعمــال االنتقامي

 العتـداءات علـى أيـدي عناصـر مـن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر                 ،عملييت كيميا األوىل والثانية   
وتلقـى الفريـق بالغـات موثوقـة         .رواندا، وهذا يشمل العشرات من حوادث القتل املبلـغ عنـها          

عن هجمات شنتها عناصر من القوات الدميقراطية على عدة قـرى واقعـة يف نـواح متفرقـة مـن                 
  .  يقتفي عددا من خيوط األدلة يف هذا الصدداجلنوبية، وهوكيفو مقاطعيت كيفو الشمالية و

  جيش الرب للمقاومة    
تلقى الفريق معلومات مت التحقق من صـحتها عـن وقـوع انتـهاكات جـسيمة للقـانون                    - ٩٣

 إىل ٢٥الدويل حلقوق اإلنسان على أيدي عناصر من جيش الرب للمقاومة خـالل الفتـرة مـن          
ينـاير  /سبوعني األولـني مـن كـانون الثـاين         وكذلك خالل األ   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨

يف هجمــات قتلــوا  مــن املــدنيني ١ ٠٢٠ مــا جمموعــه وتفيــد تقــديرات موثــوق هبــا أن. ٢٠٠٩
 يف  ٢٠٠٩مـارس   /آذارإىل   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   مـن شنها جيش الرب خالل الفترة      

 هنــب نــتظمموباإلضــافة إىل ذلــك، جــرى بــشكل  .مشــال شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
يـع املواقـع   ، وذلـك يف مج إحراقهااحلقول الزراعية واملباين العامة والرمسية، ال سيما املدارس، مث          

  . نسمةائة ألف ونتيجة للهجمات، ُشّرد داخليا ما يقدر مب. اليت تعرضت للهجوم
  

  القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية    
جلمهوريـة   موثّقة ارتكبها جنـود القـوات املـسلحة    قتلأعمال مجع الفريق بالغات عن       - ٩٤

، ويف جنــوب إقلــيم ٢٠٠٨يف غومــا ومنطقــة كانيابايونغــا يف هنايــة عــام  الكونغــو الدميقراطيــة 
   .٢٠٠٩يناير /لوبريو منذ هناية كانون الثاين

ــشورو،    - ٩٥ ــيم روت ــى طــول حمــور     كانــت ويف إقل ــشورة عل ــسلحة املن ــوات امل عناصــر الق
 مــن حــاالت االغتــصاب وحمــاوالت االغتــصاب والنــهب   عــدديف ضــالعة شا  إيــشا-كيواجنــا 
 كـانون  ٢٣ إىل املنطقـة يف      اكان احملليني بوجه عام منـذ وصـوهل       واالبتزاز والتحّرش بالس  املنتظم  
 ،القـوات املــسلّحة اللـواء اخلـامس عـشر املـدمج يف     وتبـّين أن عناصـر مـن    . ٢٠٠٩ينـاير  /الثـاين 
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ولـدى الفريـق كـذلك معلومـات         .نو هم اجلناة الرئيسي   ،يابايونغاكانوا منشورين سابقا يف كان    
 حىت تارخيـه علـى أيـدي عناصـر          ٢٠٠٩يف عام   بصورة منتظمة   عن حاالت اغتصاب ارتكبت     

  .من لواء القوات املسلحة اخلامس والثمانني
القـوات املـسلحة      ارتكبتـها عناصـر مـن      أقـرب عهـداً   لمـدنيني   لوأُبلغ عن عمليات قتل       - ٩٦
، عــدة ٢٠٠٩ينــاير /منــذ هنايــة كــانون الثــاينقــد قتــل و . مــن إقلــيم لــوبريواجلنوبيــةنطقــة يف امل

مـدنيني علـى أيـدي عناصـر مـن القـوات املـسلحة تتـهم الـسكان احمللـيني بـالتواطؤ مـع القــوات             
تتحمـل  وباإلضافة إىل أعمال القتل والنهب املبلـغ عنـها،        .الدميقراطية لتحرير رواندا يف املنطقة    

ة عـن إحـراق بعـض القـرى منـذ بـدء القيـام بعمليـات ضـد القـوات                     يسؤولاملـ احلكومية  القوات  
 عناصــر القــوات أضــرمتحيــث ) إقلــيم لــوبريو(الدميقراطيــة، ومــن هــذه القــرى قريــة مرييكــي 

مـصدر حكـومي يف كانيابايونغـا، مت يف أوائـل      ملا ذكره   ووفقا   .زالـ من ١٥٠املسلحة النريان يف    
ــسانن ــل /ي ــصا٢٠٠٩أبري ــزي      ١٠٣ب  اغت ــدون ال ــدي أشــخاص مــسلحني يرت ــى أي ــساء عل ن

   .العسكري، ومنهم جنود تابعون للقوات املسلحة
) القطــاع الثــاين عــشر(ويــشري الفريــق إىل أنــه يف إقلــيم لــوبريو، خيــضع احملــور الــشرقي   - ٩٧

 القطــاع احلــادي(لقيــادة العقيــد مسيــث املتمركــز يف كانيابايونغــا، بينمــا خيــضع احملــور الــشمايل 
وقد تلقى الفريق بالغـات عـن اعتـداء جنـود            .لقيادة العقيد تشوما املتمركز يف كريومبا     ) عشر

  . ٢٠٠٩أبريل /القوات املسلحة على املدنيني لدى انتشارهم يف كيفو اجلنوبية يف نيسان
  

  متابعة :٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥حوادث القتل اليت وقعت يف كيواجنا يف     
أن قـوات املـؤمتر     ) S/2008/773( مـن تقريـره النـهائي        ١٩١رباء يف الفقرة    أفاد فريق اخل    - ٩٨

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٥الوطين ارتكبت أعمال قتـل اسـتهدفت أفـرادا معيـنني مـن املـدنيني يف                 
ــتالف        ٢٠٠٨ ــوطين وائ ــؤمتر ال ــني امل ــسابق ب ــوم ال ــيت وقعــت يف الي ــاب االشــتباكات ال  يف أعق

تـل مـن    ووفقا للمعلومـات الـيت مت مجعهـا خـالل الواليـة احلاليـة، قُ               .املقاومة الوطنية الكونغولية  
وقـد قـام مكتـب األمـم         . رجـال  ٨٤و   نـساء    ٣هم طفـالن و     منـ مدنياً   ٨٩جّراء هذه األعمال    

 ضـحية   ٦٧املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بتوثيـق حـاالت               
وحسب شهادات العيـان     .عظمهم من الذكور الشباب    وم ،مجيعهم من عرق الناندي أو اهلوتو     

اليت مجعها الفريق، واليت أّيد بعضها املكتـب املـشترك، نفّـذ عمليـات اإلعـدام جنـود مـن عـرق                  
 إىل أنـه    اإلشـارة وجتـدر    .التوتسي يرتدون الزي العسكري املمّوه وينطقـون بلغـة الكينياروانـدا          

مـاي مـن كيواجنـا قبـل بـدء           -ناصـر املـاي     ، تراجعت ع  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥يف يوم   
ــدة وقــت         ــسلحة يف البل ــوات امل ــاك وجــود لعناصــر الق ــدام، ومل يكــن هن ــات اإلع ــذ عملي تنفي

  .القتلعمليات حدوث 
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وقد متكن الفريـق مـن التـيقّن مـن أن اجلنـرال بوسـكو نتاغانـدا، رئـيس أركـان قـوات                         - ٩٩
لفريق أيـضا مـن التثّبـت عـن طريـق شـهادات          ومتكّن ا  .امتر الوطين، كان موجودا يف كيواجن     املؤ

، باالشـتراك مـع      يف ذلـك   مولومبا باهايت كـان لـه دور تنفيـذي رئيـسي          الكولونيل  عيان من أن    
مولومبــا حاليــا منــصب قائــد لــواء الكولونيــل ويــشغل . ســيكو، شــقيق لــوران نكونــداالكــابنت 

ــشمالية ١٣٢القــوات املــسلحة   ــ واملعــروف ســابقا  ، املوجــود يف كيفــو ال ــامن عــشر  واء اللب الث
ســيكو إىل حمــور روتــشورو حتــت قيــادة الكــابنت ، يف حــني أُرســل القــوات املــسلحةاملــدمج يف 
وباإلضافة إىل ذلك، تلقى الفريـق معلومـات مت التحقـق مـن صـحتها        .فيليمون ياف الكولونيل  

ــا أن  ــت كولونيــل  مفاده ــناللفتنان ــدا واملتإينوس ــيجــور زميورين نغــا كيبايجــور زي واملـ مورين
   .زي التابعني للمؤمتر الوطين قد شاركوا يف العمليات العسكرية يف كيواجناـموبينيجور وامل
  

  شّن اهلجمات على العاملني يف اجملال اإلنساين وإعاقة إيصال املساعدات اإلنسانية     
وفقا للمعلومات الـيت قـدمها مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، أسـفر بـدء القـوات                      - ١٠٠

إىل كيفـو   النـازحني   القوات الدميقراطية عن موجة جديدة مـن املـشّردين          عمليات ضد    املسلحة
هات العاملة يف اجملال اإلنساين، هناك ثالثة أسـباب رئيـسية هلـذه             ملا ذكرته اجل  ووفقا   .الشمالية

، أال وهي العمليـات العـسكرية املـشتركة الـيت تـشّن ضـد                النازحني املوجة اجلديدة من السكان   
، واألعمــال االنتقاميــة الــيت ارتكبتــها القــوات الدميقراطيــة    لتحريــر روانــدالدميقراطيــةالقــوات ا

ضد السكان املـدنيني، وأعمـال الـسلب والنـهب الـيت ارتكبتـها عناصـر القـوات                  لتحرير رواندا   
ــة املــسلحة ــة الكونغــو الدميقراطي ــة علــى قلــق    . جلمهوري ــة اإلنــسانية الراهن شــديد وتبعــث احلال

 ، وحــول بينغــا، منــاطق منــها تلــك الواقعــة إىل الغــرب مــن حمــور كانيابايونغــا يفأبعــد حــد  إىل
وتفيـد اجلهـات العاملـة يف اجملـال          . واليكـايل  - ومنطقة حمـور نايابيونـدو       ،وجنوب إقليم لوبريو  

 أو تعطيلـــه يف عـــدة منـــاطق يف اإلنـــساين أن إيـــصال اإلمـــدادات اإلنـــسانية إمـــا جيـــري إيقافـــه
بـسبب العمليـات   جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة  فراد القوات املسلحة  الشمالية بواسطة أ   كيفو

املعلنـة  العسكرية، بينما يـتم اسـتهداف املـدنيني مـن قبـل القـوات العـسكرية املقابلـة يف املنـاطق              
  .عسكريةمناطق 
ووفقــا للوكــاالت اإلنــسانية، تــدهورت احلالــة األمنيــة بالنــسبة للوكــاالت اإلنــسانية    - ١٠١

ــا الثانيــة يف كيفــو اجلنوبيــة  واملــدنيني ويتعــرض الــسكان يف إقليمــي   . مــع بدايــة عمليــات كيمي
 هومبـو الـيت بـدأ    -كاليهي وبونياكريي للخطـر بـصفة خاصـة، وخاصـة يف منطقـة بونيـاكريي          

املدنيون ينـزحون منها خوفا مـن التعـّرض جمـددا للـهجمات واالعتـداءات علـى أيـدي القـوات                   
ومــا زالــت البالغــات تــرد عــن ارتكــاب عناصــر مــن القــوات    .ةالدميقراطيــة والقــوات املــسلح

  . املسلحة اعتداءات تشمل االغتصاب واالبتزاز والسخرة يف خمتلف أرجاء كيفو اجلنوبية
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وأُبلــغ عــن تعــّرض مــوظفي الوكــاالت اإلنــسانية خلمــسة حــوادث أمنيــة يف كــانون      - ١٠٢
 يف ١٦ و ،٢٠٠٩فربايـــر /شـــباط يف ا حادثـــ١٣ يف كيفـــو الـــشمالية، و ٢٠٠٩ينـــاير /الثـــاين
، ٢٠٠٩أبريــل /ومنــذ بدايــة نيــسان . وفقــا للبالغــات الــيت تلقاهــا الفريــق ٢٠٠٩مــارس /آذار

شّنت عناصر مسلحة جمهولة مثاين هجمات منفصلة يف كيفو الـشمالية علـى أشـخاص عـاملني                 
ال اإلنـساين   علـى اجلهـات العاملـة يف اجملـ    هاوقد أسفرت اهلجمات اليت تشن    .يف اجملال اإلنساين  

وقـد   .عناصر عسكرية عن قيام بعض الوكاالت اإلنـسانية بتعليـق أنـشطتها يف كيفـو الـشمالية                
را بــشكل بــني كيتــشانغا ومويــسو خطـِـ املمتــد أصــبح إيــصال املعونــات اإلنــسانية عــرب الطريــق  

لجهــات العاملــة يف اجملــال اإلنــساين تابعــة لّنت مثــاين هجمــات علــى مركبــات خــاص، فقــد ُشــ
، مشلــت حمــاوالت ٢٠٠٩مــارس / وآذار٢٠٠٨ديــسمرب /لفتــرة مــا بــني كــانون األول خــالل ا

هجمـات ضـد    أيـضا عـدة     ُشـّنت   و .لإلصابة باألعرية الناريـة والـسطو مـن قبـل جنـود جمهـولني             
بــني غومــا املمتــد املنظمــات غــري احلكوميــة علــى أيــدي عناصــر مــسلحة جمهولــة علــى الطريــق   

  . ٢٠٠٩أبريل /يناير ونيسان/الثاينوروتشورو خالل الفترة ما بني كانون 
  

  عملية الفرز    
الـيت  استمرار وجـود أطفـال يف صـفوف األلويـة     فيما يتعلق ب إن النتائج الواردة أعاله       - ١٠٣

النتـــهاكات اجلـــسيمة حلقـــوق اإلنـــسان الـــيت ارتكبـــها القـــادة الـــسابقون وبا، أدجمـــت مـــؤخراً
ات املـسلحة، تـشكّل مـّربرا قويـا إلنـشاء      للجماعات املسلحة اليت أصبحت اآلن مدجمة يف القـو  

فحص سجالت القادة العـسكريني بـالقوات املـسلحة فيمـا يتـصل حبقـوق               متكن من   آلية للفرز   
ويرى الفريق أن هذه املبادرة أمر ال غىن عنه السـتدامة عمليـة اإلدمـاج، ومـن شـأهنا                   . اإلنسان

طة الدولــة فعليــا يف شــرق تعزيــز قــدرة حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى بــسط ســل
ويود الفريق أن يشري إىل أنه يف غياب هذه اآللية، سـتقع مـسؤولية              . جلمهورية ومحاية رعاياها  ا

إصدار األوامر باالعتداء على حقوق اإلنسان للـسكان املـدنيني، يف هنايـة املطـاف، علـى عـاتق                   
  .راطية جلمهورية الكونغو الدميقالقيادة العسكرية العليا للقوات املسلحة

  
  الطبيعية املوارد  - عشر حادي

ــا  - ١٠٤ ــرة وفق ــة  للفق ــن )ز (٤الفرعي ــرار م ــق يواصــل ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ الق ــه الفري  عمل
   .املشروعة غري املسلحة واجلماعات الطبيعية املوارد استغالل بني الصالت بشأن
 لتحريـر  قراطيـة الدمي القـوات  من الفارين مع أجراها اليت املقابالت من الفريق ويدرك  - ١٠٥
 واملنظمـات  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  منظمة بعثة يف واملسؤولني رواندا
 كيفـو  يف تعـدين  مواقـع  يف تعمـل  تـزال  ال روانـدا  لتحريـر  الدميقراطية القوات أن احلكومية غري
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 مواقــع لليــشم عملــها طــاقن بتوســيع ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون منــذ قامــتو بــل اجلنوبيــة،
 الـذين  التجار من العديد أن الفريق ويدرك .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون منذ املقاطعة يف جديدة
ــشراء صــفقات يف ٢٠٠٨يف عــام  شــاركوا ــذهب القــصدير حجــر ل  مــن أخــرى ومعــادن وال
 يزالــون ال اجلنوبيــة كيفــو يف روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة القــوات لــسيطرة خاضــعة منــاطق

ــام  ــالقوات املرتبطــة الــذهب جتــارة شــبكات أن أيــضاً الفريــق ويــدرك .بــذلكيواصــلون القي  ب
 النـهائي  التقريـر  أبـرز  كمـا  وذلـك  نـشطة،  تزال ال الشمالية كيفو يف رواندا لتحرير الدميقراطية
 املــؤمتر كــان الــيت التعــدين أنــشطة برصــد أيــضا الفريــق ويقــوم ).S/2008/773( الــسابق للفريــق
   .٢٠٠٨ عام يف عليها سيطري الشعب عن للدفاع الوطين
 كيفــو مــن الكونغــو يف احلــرة األعمــال احتــاد أعــضاء أحــد مــع الفريــق اجتمــع وقــد  - ١٠٦

 ،اجلنوبيــة كيفــو يف للمعــادن املــصّدرة الــشركات متثّــل الــيت األعمــال جمموعــة وهــي اجلنوبيــة،
 يف متابعـة  اجتمـاع  يعقـد  وسـوف  للفريـق،  الـسابق  التقريـر  يف ذكرها الوارد الشركات فيها مبا

 العنايــة بــذل إجــراءات مــن أي تنفيــذ يف بــدأت قــد الــشركات كانــت إذا مــا ليعــرف بوكــافو
 الـسيد  بوكـافو،  يف حتـاد اال رئـيس  شـكّك  ،٢٠٠٨ عام ويف .املعادن راءش صفقات يف الواجبة

 وسـيقوم  .أصـالً  روانـدا  لتحرير الدميقراطية القواتيف وجود  الفريق أمام،  ناميغابيه موديكرييزا
  .الشمالية كيفو يف التجار مع الواجبة العناية بذل مسألة مبتابعة أيضاً الفريق
 الكونغـويل  القـانون  فـإن  ،)S/2008/773( الـسابق  للفريـق  النـهائي  التقريـر  أبرز وكما  - ١٠٧
 مــن املعــادن بــشراء إال هلــا ُيــسمح ال الــيت )comptoirs( للمعــادن املــصدرة الــشركات بــني ميّيــز

 ويف ،)négociants( وبيعهــا املعــادن بــشراء هلــم املــرّخص التجــار بــنيو ،هلــم املــرخص التجــار
 املعـادن  مـصادر  معرفـة  مـسؤولية  مـن  التنـّصل  إىل للمعـادن  املـصّدرة  الـشركات  سعت السابق،
 يعمـل  الـشركات  هـذه  مـن  العديـد  أن رغـم  هلـم،  املـرّخص  التجـار  إىل املـسؤولية  هـذه  وحتويل
 .هبـا  يـضطلعون  الـيت  الـشراء  أنـشطة  مـسبقاً  متـّول  هناإ بل م،هل مرخص حمددين جتار مع مباشرة
 اجلنوبيـة كيفـو   و الـشمالية  كيفـو  مـن  للمعـادن  املصدرة الشركات يف املديرين كبار بعض وقام

 متويـل  بتـوفري  منـتظم  حنـو  علـى  تقـوم  املـصدرة  الـشركات  مـن  العديـد  أن مؤخراً الفريق بإبالغ
 يــصل احلــاالت، بعــض ويف .موظفيهــا مــن هموتعتــرب بــل هلــم، مــرخص حمــددين لتجــار مــسبق
 علــى ملوظفيهــا حتــصل لكــي التــرخيص رســوم دفــع حــّد إىل املــصدرة الــشركات بــبعض األمــر

 املتعلــق األخــري الــسنوي التقريــر يففقــد جــرى،  الواقــع، ويف .وبيعهــا املعــادن شراءلــ تــراخيص
 استعرضـه  والـذي  قراطيـة الدمي الكونغـو  مجهوريـة  يف التعدين وزارة عن الصادر الشمالية كيفوب

 ةرمـصدِّ  لـشركات حتديـدا    يعملـون  أهنـم  علـى  هلـم  املـرخص  التجـار  مـن  العديد إدراج   الفريق،
ــق ويــرى .حمــددة ــل هــذا أن الفري ــشركات أن علــى آخــر دلي  شــراء عــن مــسؤولة املــصدرة ال

 الـسبل  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  سـلطات  مـع  ينـاقش  أن ويعتـزم  ،معـادن  مـن  تـصدِّره  ما
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ــيتا ــا اللجــوء ميكــن ل ــصبح إليه ــام لي ــشركات احلــايل النظ ــصدرة لل ــرخص والتجــار امل ــم امل  هل
  .شفافية أكثر

 ،)Trademet( وتريـدميت  )Traxys( تراكسيس بشركيت اتصال على الفريق  وقد ظل     - ١٠٨
ــر يف امسامهــا ورد شــركتان ومهــا ــق األخــري التقري ــستهلكني بوصــفهما )S/2008/773( للفري  م

ــ للمعــادن ــة القــوات إىل تعــود مــصادر مــن املــصدرة الــشركات بعــض اشــترهتا يتال  الدميقراطي
 شــركات مــع باملتابعــة الفريــق وســيقوم .الــشعب عــن للــدفاع الــوطين واملــؤمتر روانــدا لتحريــر
 تابعـة  منـاطق  إىل مـصدرها  يعود مبعادن تتاجر كانت السابق، تقريره يف أمساؤها وردت أخرى
  .رواندا لتحرير الدميقراطية للقوات

 تنفيـذيون  موظفـون  أبلغ بروكسل، يف ٢٠٠٩ رسما/آذار ١٦ يف قدُع اجتماع ويف  - ١٠٩
 نفـسها  رةاملـصدِّ  الـشركات  مـن  املعـادن  شـراء  يف مـستمرون  أهنـم  الفريق تراكسيس شركة من
 روانـدا،  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  مـن  املعـادن  اشـترت  أهنـا  للفريـق  األخـري  التقريـر  بـّين  اليت
 مـصادر  أن يـّدعون  الـذين  املـوردون  هـؤالء  وقّعهـا  إعفـاءات  أسـاس  علـى  بـذلك  تقوم توكان

  .املسلحة اجلماعات لسيطرة خاضعة تكن مل معادهنم

 العنايـة  بـذل  أمهيـة  علـى  تؤكـد  الـيت  ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ القـرار  من ١٥ للفقرة ووفقا  - ١١٠
 طلــب ٢٠٠٩ مــارس/رآذا ٢٦ يف تراكــسيس شــركة إىل رمسيــة رســالة الفريــق وجــه الواجبــة،

 يف الـشركة تتخـذها    أخـرى  تـدابري  أي عـن  واملعلومـات  الوثـائق  مـن  مزيـد  علـى  احلـصول  فيها
 إىل مـشرية  ٢٠٠٩ أبريـل /نيسان ٢٤ يف الفريق على الشركة وردت .الواجبة العناية بذل جمال
 اهاأسـد  الـيت  املـشورة  ضـوء  يف الدميقراطية الكونغو مجهورية يف الشراء أنشطة مجيع ستعلق أهنا
 شـراء  عمليـات  أي وقـف  إال القـضية  هلـذه  مقبول حل أي يوجد ال” أنه ومفادها الفريق إليها

 طلبـات  بـأي  يتقـدم  مل ،٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٦ املؤرخـة  رسـالته  يف الفريق، أن غري .“للمواد
 التفاصـيل  مـن  املزيـد  وعلـى  وثـائق  علـى  احلـصول  طلبـه  باسـتثناء  تراكـسيس  شـركة  إىل صرحية
 طلـيب  علـى  الـشركة  تـرد  ومل .الواجبـة  العنايـة  إطـار  يف الـشركة  تبـذهلا  أخرى ودجه أي بشأن
 .الواجبة العناية بشأن ومعلومات وثائق على احلصول الفريق

 ولكنــها الفريــق، قــدمها الــيت األســئلة مــن عــدد علــى أيــضاً تريــدميت شــركة وردت  - ١١١
 الــواردة الــشركات الفريــق عويــشّج .الواجبــة العنايــة مــسألة بــشأن فريــقال استفــسار أغفلــت
 نـشر  علـى  الكونغوليـة  للمعـادن  اآلخرين املستهلكني وكذلك للفريق األخري التقرير يف أمساؤها
  .الواجبة العناية بذل جمال يف خططها

 للتجـار  مـسبق  متويـل  توفري على للمعادن املصدرة الشركات قدرة أن الفريق ويعتقد  - ١١٢
 تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  لـدعم  فعلية فرصة املستهلكة الشركات يتعط مراقبتهم وعلى هلم املرّخص
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 .أساس مـن اإلحـساس باملـسؤولية       على بالشراء هلم املرخص التجار إلقناع املصّدرة الشركات
 وثيقــة عالقــات بالفعــل لــديها الــيت تراكــسيس شــركة مثــل العمــالء علــى أكثــر هــذا وينطبــق
 .حمددة مصدرة شركات مع وراسخة

 ٢٠٠٨ عـام  يف بورونـدي  حكومـة  مـن  طلبـها  الـيت  املعلومـات  بعـد  الفريـق  قيتل ومل  - ١١٣
 لتحريـر  الدميقراطيـة  للقـوات  التابعـة  التجاريـة  بالشبكات املرتبطة الذهب بصادرات يتعلق فيما

 جتــارة بــشبكات تعلقــةامل قــضاياال يف للبــت حيويــة املعلومــات هــذه أن الفريــق ويعتــرب .روانــدا
  .املنطقة يف رواندا لتحرير ميقراطيةالد للقوات التابعة الذهب

  
 التوصيات  - عشر ثاين

 يف للتـدقيق  فحـص  آليـة  بتنفيـذ  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية حكومة الفريق يوصي  - ١١٤
 اإلنــسان حقــوق جمــال يف الدميقراطيــة الكونغــو جلمهوريــة املــسلحة القــوات عناصــر ســجالت
 .األمين طاعالق إلصالح نطاقاً األوسع السياق ضمن وذلك

 إىل والـذخرية  األسـلحة  حتويـل  وملنـع  ،املخزونـات  إدارة يف لشفافيةا تعزيز سبيل ويف  - ١١٥
 إىل عـسكرية  ملعـدات  املـصدرة  الـدول  مجيـع  الفريـق  يوصـي  احلكومية، غري املسلحة اجلماعات
 تاإلخطـارا  هـذه  ضـمن  ُتـدرج  وأن بـصادراهتا،  اللجنـة  ختطر أن الدميقراطية الكونغو مجهورية

  .أعاله ٦٨ الفقرة يف الواردة االقتراحات سيما وال الصلة، ذات املعلومات مجيع

ــة الفريـــق ويوصـــي  - ١١٦ ــة الكونغـــو مجهوريـــة حكومـ ــاً جتـــري بـــأن الدميقراطيـ  استعراضـ
 هبــدف وذلــك هلــم، املــرخص والتجــار املــصدرة الــشركات بــدور املتــصلة التعــدين لتــشريعات

 .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املستخرجة ناملعاد جتارة يف الشفافية حتسني

 أن الدوليـة  املاحنـة  واجلهـات  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  حكومـة  الفريـق  ويوصي  - ١١٧
 تعزيـز  إىل الراميـة  ،الطبيعـة  علـى  للحفـاظ  الكونغـويل  املعهـد  ملبـادرة  الكامل الدعم توفري تكفل

 الـدعم  إلضـعاف  وذلـك  الفحم، عن بديلك لالحتراق القابل احلجري الفحم قوالب استخدام
ــه حتــصل الــذي املــايل ــة القــوات علي ــر الدميقراطي ــدا لتحري ــاج طريــق عــن روان  غــري الفحــم إنت

 .الوطين فريونغا زهنتم يف املشروع
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 املرفق
  )أ(واملشاورات االجتماعات    

  
 بلجيكا    
 احلكومة    

 اخلارجية وزارة
  

 املنظمات    

  الدويل السالم جمال يف اإلعالم دائرة

 للماس العاملي اجمللس
  

 اخلاص القطاع

Traxys 

Tony Goetz & Zonen 
    

 بوروندي    
 احلكومة    

 والتعاون اخلارجية العالقات وزارة
  

 املنظمات    

 الكربى البحريات مبنطقة املعين الدويل املؤمتر

 بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب

 باألزمات املعين الدويل الفريق
  

 القطاع اخلاص    

 والصناعة التجارة غرفة

 
  

 .ء أمنية، ال ميكن ذكر أمساء بعض األفراد والكيانات اليت قدمت معلومات أو بيانات لفريق اخلربالدواعٍ  )أ(  
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 جهات التمثيل الدبلوماسي    

 بلجيكا سفارة

 فرنسا سفارة

 املتحدة اململكة يف الدولية التنمية وزارة
  

 راطيةالدميق الكونغو مجهورية    
 احلكومة    

 الشمالية كيفو مقاطعة إدارة

 اجلنوبية كيفو مقاطعة إدارة

 الوطنية االستخبارات وكالة

 الشمالية كيفو مقاطعة جملس

 الوطين اجمللس

 للكونغو املركزي املصرف

  والترخيص واخلربة التقييم مركز

 العمليات لتنسيق املقاطعات بني املشتركة اللجنة

 رةللهج العامة املديرية

  الطبيعة على للحفاظ الكونغويل املعهد

 اخلارجية وزارة

 الداخلية وزارة

 التعدين وزارة

 النقل وزارة

 اخلفيفة واألسلحة الصغرية باألسلحة املعين الوطين االتصال مركز

 والرسوم اجلمارك مكتب

  للمراقبة الكونغويل املكتب
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 الكونغولية الوطنية الشرطة

 اجلوية املالحة مديرية

 عليهم واإلشراف املناجم عمال دعم رةدائ
  

 املنظمات    

Bego-Congo, Exploitation-Forestière 

 بوكافو يف األلغام ملكافحة التنسيق مركز

ENOUGH 

 األورويب االحتاد شرطة بعثة

  األمين القطاع إصالح جمال يف املساعدة وتقدمي املشورة إلسداء األورويب االحتاد بعثة

 نساناإل حقوق رصد منظمة

 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

 الطفولة إنقاذ منظمة

 )اليونيسيف (للطفولة املتحدة األمم منظمة

  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 اإلنسان حلقوق املشترك املتحدة األمم مكتب

 اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب

 يالعامل األغذية برنامج

 الدويل البنك
  

 جهات التمثيل الدبلوماسي    

 أنغوال سفارة

 بلجيكا سفارة

 فرنسا سفارة

 الروسي االحتاد سفارة
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 األمريكية املتحدة الواليات سفارة

 األورويب االحتاد
  

 القطاع اخلاص    

 الشمالية بكيفو غوما يف املعتمدة للمعادن املصدرة الشركات هيئة

 )وبوكاف( الكونغو مؤسسات احتاد

SDV Agetraf 

Supercell 
  

 اجلماعات املسلحة غري احلكومية    

  الشعب عن للدفاع الوطين املؤمتر

  الكونوغولية الوطنية املقاومة ائتالف

 رواندا لتحرير الدميقراطية القوات
  

 فرنسا    
 احلكومة    

 اخلارجية وزارة
  

 إيطاليا    
Procura della Republica di Perugia 

  
 رواندا    
 ومةاحلك    

 اخلارجية وزارة

 رواندا يف اإلدماج وإعادة التسريح جلنة
  

 املنظمات    

 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
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 جهات التمثيل الدبلوماسي    

  الربيطانية السامية املفوضية
  

 سويسرا    
 اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية

  
 األمريكية املتحدة الواليات    
 جهات التمثيل الدبلوماسي لدى األمم املتحدة    

 لبلجيكا الدائمة البعثة

  الشعبية الصني جلمهورية الدائمة البعثة

  الدميقراطية الكونغو جلمهورية الدائمة البعثة

 لفرنسا الدائمة البعثة

 ألملانيا الدائمة البعثة

  لرواندا الدائمة البعثة

  الشمالية يرلنداأو العظمى انيالربيط املتحدة لمملكةل الدائمة البعثة

  ألوغندا الدائمة البعثة

 لدى األمم املتحدة املتحدة لوالياتا بعثة
  

 مقر األمم املتحدة    

 السالم حفظ عمليات إدارة

 امليداين الدعم إدارة

  السياسية الشؤون إدارة

 الداخلية الرقابة خدمات مكتب

 القانونية الشؤون مكتب

  املسلّح والرتاع باألطفال املعين العام نيلألم اخلاص املمثل مكتب
  


