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تقرير بعثة جملس األمن إىل االحتاد األفريقي؛ ورواندا ومجهورية الكونغـو               
 الدميقراطية؛ وليربيا

      
 مقدمة  -أوالً   

 إىل  ١٤ا يف الفتـرة مـن       يـ  الـصادر عـن بعثـة جملـس األمـن إىل أفريق            ، هذا التقريـر   يتألف  - ١
ــار٢١ ــايو / أي ــا اجمل     ٢٠٠٩م ــام هب ــيت ق ــارات ال ــروع، تغطــي الزي ــة ف ــن ثالث لــس إىل االحتــاد   م

وينتهي كل فـرع بتوصـيات حمـددة         .األفريقي؛ ورواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وليربيا     
وقــد صــدر هــذا التقريــر يف   .األطــراف املعنيــة واجملتمــع الــدويل إىل مقدمــة إىل جملــس األمــن و 

  / أيــار٢٨أعقــاب اإلحاطــة الــيت قــدمها إىل اجمللــس رؤســاء بعثــة جملــس األمــن إىل أفريقيــا يف    
 .٢٠٠٩مايو 

ــن،   كــانو  - ٢ ــيس جملــس األم ــام،    رئ ــغ األمــني الع ــد أبل ــار١٢يف رســالته املؤرخــة  ق   / أي
عثــة إىل أفريقيــا يف الفتــرة مــن ، بــأن أعــضاء اجمللــس قــرروا إيفــاد ب)S/2009/243 (٢٠٠٩مــايو 
البعثـة  واشترك يف قيـادة اجلـزء املوفـد إىل االحتـاد األفريقـي مـن        .٢٠٠٩مايو / أيار٢١إىل  ١٤

 ســاورز، واملمثــل الــدائم الــسفري جــوناملمثــل الــدائم للمملكــة املتحــدة لــدى األمــم املتحــدة،   
وقـاد املمثـل الـدائم للمملكـة املتحـدة           . روهاكانا روغوندا  السفريألوغندا لدى األمم املتحدة،     

مـم املتحـدة،    لدى األمم املتحدة اجلزء املوفد إىل رواندا، فيما قاد املمثل الدائم لفرنسا لدى األ             
وقـادت املمثلـة     . موريس ريبري، اجلزء املوفـد إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            - جان   السفري

 .ن رايـس، اجلـزء املوفـد إىل ليربيـا         ا سـوز  السفريةالدائمة للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة،       
 .املرفق األول من هذا التقريرويرد تشكيل البعثة واختصاصاهتا يف 
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 فريقياالحتاد األ  - ثانيا  
  

 املعلومات األساسية والسياق  -ألف   
ــا ضــمن إطــار التعــاون بــني جملــس األمــن       جــاءت  - ٣ ــارة جملــس األمــن إىل أديــس أباب زي

عقـدت اجتماعـات مـع    قد  و .واالحتاد األفريقي مبوجب الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة        
رئيس مفوضية االحتـاد األفريقـي، جـان بينـغ،          جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي ومع        

 رئـيس   األمـن إىل أعـضاء جملـس   كما اجتمـع  .عمامرةلان ضم واألمن، السفري رم   ومفوض السل 
لــس فرصــة اللقــاء مــع  اجمل ألعــضاء أتيحــتإضــافة إىل ذلــك،  .وزراء إثيوبيــا، ميلــيس زينــاوي

ــرئي       ــبحريات الكــربى، ال ــني العــام إىل منطقــة ال ــوث اخلــاص لألم س الــسابق أولوســيغون  املبع
 ومنطقـة الـبحريات الكـربى،     أوباساجنو، بـشأن احلالـة يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               

 .رد بإجياز يف الفرع الثاين من هذا التقريرعلى حنو ما ي
  

 اللقاء مع رئيس مفوضية االحتاد األفريقي ومفوض السلم واألمن  -باء   
 بــني جملــس األمــن وجملــس  الــصالتي بزيــادة رحــب رئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــ   - ٤

س األمـن للقـضايا األفريقيـة،      السلم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي، وباألمهيـة الـيت يوليهـا جملـ               
 علــى إملــام مباشــر باملــسائل املدرجــة دأب عليــه مــن القيــام بزيــارات ميدانيــة ليكــون لديــه  ومبــا

   .جدول أعمال اجمللس

 تأييــدهم باإلمجــاع ألعمــال البعثــة  األمــنجملــس أعــضاء كــدأوفيمــا خيــص الــصومال،   - ٥
لقـوات البورونديـة واألوغنديـة    ل، و)االحتـاد األفريقـي يف الـصومال   بعثـة  (األفريقية يف الصومال    

وكــان اجمللــس ينظــر يف متديــد واليــة البعثــة ملــدة مثانيــة أشــهر     . حاليــا يف تــشكيلهاسدجتــالــيت 
 يف األيـام    ا تفاقمـ  ازداداء هـشاشة الوضـع احلـايل، الـذي          غري أن اجمللس ساوره القلق إز      .أخرى

ــسابقة  ــى الــ ــا  علــ ــضاء اجمللــــس إىل أديــــس أبابــ ــفر أعــ ــدرو .ســ ــيا أصــ ــا رئاســ   اجمللــــس بيانــ
)S/PRST/2009/15(،            يف الـصومال،   الدائر   أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء آخر جولة من القتال

   .بويتوهو ما اعتربه حماولة مباشرة لالعتراض على اتفاق جي

وأشــار املفــوض لعمــامرة إىل أن مفوضــية االحتــاد األفريقــي تــشاطر العديــد مــن تلــك      - ٦
ويف الوقت الذي ما فتئت فيه احلالـة الـسياسية يف الـصومال تتطـور بـصورة إجيابيـة،                    .الشواغل
وعلى الرغم من أن البعثـة مل تتعـرض          . سلسلة من التطورات السلبية على اجلبهة األمنية       طرأت
  بـأن القـوات    وأفيـد  قُتـل عـدد كـبري مـن املـدنيني،            الذي انـدلع مـؤخرا، فقـد      وم يف القتال    للهج

وبينما كانت للبعثة واليـة قويـة،        . كان قد جرى صدها    بعد أن املتمردة بصدد إعادة التجّمع و    
 أوغنــدا  كــل مــنوكانــت .تجابةالســا  الــيت متكنــها مــن قــوة كانــت تفتقــر إىل القــدراتفإهنــا 
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غري أن الكتيبـة اإلضـافية الـيت تعهـدت سـرياليون             . لنشر مزيد من الكتائب    ةمستعدوبوروندي  
وأثــار أعــضاء اجمللــس أيــضا شــواغل إزاء   .ثالثــة أشــهر علــى األقــلنــشرها تطلب يبإيفادهــا ســ

   . انطالقا من إريترياوبالذات للتمرد يف الصومال، لدعم اخلارجيا  بأهنا تقدمىاملدعاملصادر 

 قلقهـم بـشأن اسـتمرار التحـديات          علـى   أعـضاء اجمللـس    شـدد دان،  الـسو ب يتعلـق وفيما    - ٧
 طـرد  أدىلحالـة يف دارفـور، حيـث     بالنـسبة ل وأ إزاء تنفيذ اتفاق السالم الشامل     سواء اخلطرية

 كانـت  رغـم أهنـا   احلالـة اإلنـسانية حرجـة،     إىل جعـل  عدد من املنظمات غري احلكوميـة الدوليـة         
لس ضرورة أن استمرار املـساعدة اإلنـسانية املقدمـة إىل            أكد اجمل  ويف هذا الصدد   .صعبة بالفعل 

كما أعرب اجمللس عن شعور باالرتياح إزاء ما قـام بـه        . السكان املدنيني يف كل أحناء السودان     
 وقـد   .كبري الوسطاء املشترك لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف دارفور، يبيين جربيـل باسـويل             

 .بناء القدرة على حفظ الـسالم يف دارفـور        لوقت مضى    أي   ت احلاجة أكثر من ماسة يف     أضح
 متباينة بشأن الطريقة املثلـى ملكافحـة اإلفـالت مـن             أعضاء اجمللس بأن هناك آراءً     هأقرورغم ما   

   . بشأن أمهية تلك املكافحةراسخالعقاب يف هذا السياق، لكنهم كانوا مجيعا على اتفاق 

ينغ أن احلالـة يف الـسودان ظلـت أيـضا تـشكل              ب  مفوضية االحتاد األفريقي   وأكد رئيس   - ٨
ــصدر قلــق   ــاد األفريقــي مــستمرم ــة احلالــة    . لالحت ــاملة، مــع مراعــاة   بــصورةوجيــب معاجل  ش

 نـشر العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم             اليت تنطوي عليها أمـور شـىت منـها        التحديات  
ت بني مشـال وجنـوب الـسودان،        ضرورة إقامة العدل، والعالقا   إضافة إىل   املتحدة يف دارفور، و   

وأشــار إىل أنــه يف بــالغ ســابق، كــان االحتــاد األفريقــي قــد أعــرب عــن أســفه لوضــع احلكومــة 
 كمـا الحـظ أن اسـتمرار الـضغوط واحلـذر           .السودانية عراقيل يف طريق نـشر العمليـة املختلطـة         

ل، ضـغط   وفيما خيص العـد    . ساعد على تذليل بعض تلك العقبات       االحتاد األفريقي  من جانب 
ــضائية        ــر يف تنظــيم إجــراءات ق ــة للنظ ــي علــى احلكوم ــاد األفريق ــستوى احمللــي  االحت  .علــى امل

حوار يف هذا الـصدد، مبـا فيهـا         إجراء  ب الكفيلةوسيواصل االحتاد األفريقي دعم مجيع املبادرات       
طــرد  حــاالتفيمــا خيــص و وأخــريا .املبــادرة الــيت شــرعت قطــر يف تنفيــذها يف اآلونــة األخــرية 

نظمــات غــري احلكوميــة، اقتــرح االحتــاد األفريقــي إنــشاء هيكــل ثالثــي لبحــث هــذه املــسألة،   امل
 . االحتاد األفريقي واألمم املتحدة وحكومة السودانحبيث يضم

فوضية بـشأن   املقلق  عن   بينغ بإجياز     مفوضية االحتاد األفريقي   رئيس أعربويف اخلتام،     - ٩
 مـا يـتم     ألمن يف منطقة غـرب أفريقيـا، مبـا يف ذلـك           م وا تزايد خطر جتارة املخدرات على السال     

 . بيساو، وأشار إىل أن أفريقيـا سـتحتاج إىل مـساعدة دوليـة ملكافحـة تلـك التجـارة             - غينيا   يف
ولفت االنتباه أيضا إىل تزايد التهديد البحري ملنصات النفط يف خليج غينيا مع ما يقابـل ذلـك          

  .ل الصومايل القرصنة قبالة الساح الذي جتسدهتحديالمن 
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 االجتماع االستشاري الثالث مع جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي  -جيم   
 االجتماع االستشاري الثالث الـذي عقـد بـني أعـضاء جملـس األمـن وجملـس             استهدف  - ١٠

 مواصلة تطوير شراكة فعالة وتعزيـز التعـاون مـن خـالل تبـادل        ،السلم واألمن لالحتاد األفريقي   
لحالة يف الـسودان،    لومشل جدول األعمال مناقشة      . االهتمام املشترك  حملء بشأن املسائل    اآلرا

، ومتويـل عمليـات     دسـتورية بطـرق غـري     حلكومـات   حاالت تغيري ا  واحلالة يف الصومال، وعودة     
ويف بداية االجتماع، الذي اشترك يف ترؤسه املمثل الدائم لبورونـدي   .حفظ السالم يف أفريقيا

ــا  ــدى االحت ــثالن       ل ــي، واملم ــاد األفريق ــابع لالحت ــن الت ــسلم واألم ــس ال ــيس جمل ــي، ورئ د األفريق
الــدائمان للمملكــة املتحــدة وأوغنــدا لــدى األمــم املتحــدة بــصفتهما مــشتركني يف قيــادة بعثــة    

، على أن اجتماع اهليئـتني ينبغـي        اتاملناقشوجرى االتفاق، بعد     .اجمللس لدى االحتاد األفريقي   
 املماثلـة بــني جملــس الــسلم  التــشاوريةه الثالــث يف سلــسلة مـن االجتماعــات  النظـر إليــه علــى أنـ  

واُتفـق   .٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ اليت عقدت يف عـامي       ،واألمن التابع لالحتاد األفريقي وجملس األمن     
 .على أنه ينبغي إنعام التفكري يف طرائق تنظيم هذه املناقشات

ة بدايـــة إىل أن العمليــة املختلطـــة،  باالنتقــال إىل احلالــة يف الـــسودان، أشــارت البعثــ    و  - ١١
باعتبارها بعثة خمتلطة بني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، كانـت تعـبريا ملموسـا عـن التـزام                      

ضــرورة اســتمرار املــساعدة اإلنــسانية املقدمــة إىل   أعــضاء اجمللــس أكــدو .املنظمــتني بالــشراكة
ن اآلن يـدخل مرحلـة حامسـة، حيـث          الـسودا وقيل بأن    .السكان املدنيني يف كل أحناء السودان     
وعليـه، ينبغـي تـشجيع     .٢٠١١ واسـتفتاء يف عـام   ٢٠١٠من املقـرر إجـراء انتخابـات يف عـام     

 التفــاق الــسالم كامــل التنفيــذ الحتــول دوناألطــراف الــسودانية بقــوة علــى جتــاوز أي عوائــق  
 التابع لالحتـاد    وفيما خيص العالقات بني تشاد والسودان، اجتمع جملس السلم واألمن          .الشامل

رتاع بــني اجلماعــات املتمــردة واحلكومــة التــشادية،  الــ جتــددمــايو، عقــب / أيــار٨األفريقــي يف 
 ومكـررا  هجمات اجلماعات املسلحة يف شـرق تـشاد          إزاءوأصدر بالغا يعرب فيه عن استيائه       

ن وأدىل رئـيس جملـس األمـ       .ولة لتغـيري احلكومـة بـصورة غـري دسـتورية يف البلـد             اشجبه ألي حم  
 ).S/PRST/2009/11 (٢٠٠٩مايو / أيار٥أيضا ببيان بشأن املسألة ذاهتا يف 

أعــرب أعــضاء اجمللــس عــن قلقهــم البــالغ إزاء احلالــة اإلنــسانية يف الــسودان، مــع  كمــا   - ١٢
 حيـد بـشكل   ، ممـا طرد املنظمات غري احلكومية الدولية ، فضال عن  موسم األمطار املتوقع  حلول  

وكانـت مثـة حاجـة     .الـيت متـس احلاجـة إليهـا    ة االحتياجات املقدرة جذري من القدرة على تلبي    
  مث جــاء.إمجــاال إىل مــسار مــزدوج، جيمــع بــني املبــادرات الــسياسية ومبــادرات حفــظ الــسالم  

ــات       ــؤخرا عــن جــدول زمــين لالنتخاب ــسودانية م ــة ال ــشكل إعــالن احلكوم ستحق تطــورا يــ لي
 اتفـاق الـسالم     بعـاد أ مـن     حيـوي  ة بعـدٌ   فإجراء انتخابات واسـتفتاءات حـرة ونزيهـ        -الترحيب  
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مجاع داخل اجمللس بشأن احلاجة إىل مكافحة اإلفالت مـن العقـاب، وإن             اإل قد ساد و .الشامل
وأثـار عـضو آخـر يف    [ . بعض اخلالفات فيما يتعلق بكيفية التحـرك صـوب ذلـك اهلـدف             ظلت

عمــر البــشري، مــشريا إىل اجمللــس مــسألة قــرار اهتــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة للــرئيس الــسوداين  
فيمـا خيـص تـشاد،       و .] الـسالم والعـدل    مقتـضيات احلاجة إىل التوصل إىل حل وسط يوفق بني         

 .أكد أعضاء اجمللس أن أي حماولة لزعزعة استقرار حكومة ذات سيادة تعد غري مقبولة

ز  أحـر مـا وخبصوص الصومال، رأى جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي أنـه في          - ١٣
وقـد  . بعض التقدم على اجلبهة السياسية، فإن احلالة األمنية كانت مرة أخرى مبعث قلق كـبري              

 احلكومـة   باإلمكانات اليت تكفل األمن، فيمـا حتتـاج       اسة إىل تزويد الصوماليني     املاجة  احل جتلت
بفعاليـة  االحتادية االنتقالية إىل أن يرفع عنها احلظر القائم على األسلحة كي يتسىن هلا التصدي               

للتمرد احلايل؛ وينبغي نـشر عمليـة كاملـة حلفـظ الـسالم تابعـة لألمـم املتحـدة يف أقـرب وقـت                        
ــة مــن األمــم املتحــدة،       .ممكــن ــدعم املقــدم للبعث ــل بال ــك، ينبغــي التعجي بقــدر ويف غــضون ذل

ا  مـؤخر  مـؤمتر املـاحنني املعقـود     ينبغي التعجيل بالدعم املايل الذي جرى التعهـد بتقدميـه أثنـاء              ما
  .لبروكس يف
وعقــب البيــان الرئاســي  .حمفوفــة بــاخلطرورأى أعــضاء اجمللــس أن احلالــة يف الــصومال   - ١٤

أعــضاء اجمللــس عــن مزيــد مــن بعــض ، أعــرب )S/PRST/2009/15 (الــصادر يف اآلونــة األخــرية
ــد    ــيت تفي ــارير ال ــق إزاء التق ــهك حظــر      بالقل ــا ينت ــا، مب ــاتلني مــن إريتري ــدفقات لألســلحة واملق ت

كما ينظر اجمللس حاليا يف قرار جديد من شـأنه أن يـوفر جمموعـة للـدعم اللوجـسيت                    .حةاألسل
 .لدول األعضاء يف األمم املتحدةعلى اللبعثة من خالل أنصبة مقررة 

عمليــات حفــظ الــسالم إحــدى ويــشاطر أعــضاء اجمللــس الــرأي الــذي مفــاده أن نــشر    - ١٥
ولـوحظ أنـه وفقـا لقـرار         .فر الظـروف املناسـبة    التابعة لألمم املتحدة سيكتسي أمهية عنـدما تتـو        

، ميكــن للجنــة اجلــزاءات التابعــة جمللــس األمــن أن متــنح بعــض   )٢٠٠٨ (١٨٥٣جملــس األمــن 
مـع  لحكومة االحتاديـة االنتقاليـة وقـوات األمـن التابعـة هلـا              لتدريب  مبا يكفل سبل ال   اإلعفاءات  

 .باملعداتتزويدها 

 يف أفريقيـا، أشـار االحتـاد        اتت غـري الدسـتورية للحكومـ       التغيريا وباالنتقال إىل مسألة    - ١٦
تعرضــت هلــا األفريقــي إىل أنــه اختــذ موقفــا حازمــا للغايــة حيــال عــدد مــن هــذه التغــيريات الــيت 

 ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٥جملس األمن أيـضا بيانـا رئاسـيا يف       أصدر  و .احلكومات يف اآلونة األخرية   
)S/PRST/2009/11 (عنف احملتمل الذي قد يـصحب هـذه األحـداث          عرب فيه عن قلقه إزاء ال     أ

يف تــسوية الرتاعــات وتعزيــز النظــام الدســتوري ورحــب بــاجلهود الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي 
األفريقـــي للجمعيـــة العامـــة لالحتـــاد الـــدورة العاديـــة الثانيـــة عـــشرة أفريقيـــا مرحبـــاً بقـــرار  يف
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قلــق  أعربــت اجلمعيــة عــن  حيــث، ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٣ إىل ١عقــدت يف الفتــرة مــن   الــيت
 .االحتاد األفريقي وشجبه لعودة االنقالبات إىل الظهور

ــا،    حتــّول وأخــريا،   - ١٧ ــسالم يف أفريقي ــات حفــظ ال ــل عملي ــق  النقــاش إىل متوي ــر فري وتقري
 األمم املتحـدة بـشأن طرائـق دعـم عمليـات حفـظ الـسالم الـيت يـضطلع هبـا               -االحتاد األفريقي   
واقترح جملـس الـسلم واألمـن التـابع          .)، املرفق S/2008/613(“  برودي تقرير”االحتاد األفريقي   

لالحتاد األفريقي إنشاء جلنة مـشتركة بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة لبحـث التوصـيات                   
ويف ظل األزمة االقتـصادية      .الواردة يف تقرير برودي وللنظر يف متويل ما يترتب عليها من آثار           

تــضع قيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مل يكــن مــن الــواقعي توقــع أن   واألخطــار الــيت هتــدد حت 
ــة   ــدان األفريقي ــة كــبرية يف  البل ــات مالي ــسالم  إمكان ــة جهــود حفــظ ال ومــن مث، ســيلقى   .خدم

احتمال صـدور قـرار عـن جملـس األمـن يـأذن بتخـصيص األنـصبة املقـررة لـدعم البعثـة ترحيبـا                         
 حممل اجلد احلاجة إىل دعم تطوير حفـظ الـسالم           أكد أعضاء اجمللس أنه يأخذ على     قد  و .كبريا

وأشـاروا   . البعثـة  لصاحليف أفريقيا، على حنو ما تثبته جمموعة الدعم الفريدة اليت جيري تطويرها             
يف هــذا الــصدد ُيتوقــع صــدوره يف منتــصف عمليــة إىل أن تقريــرا لألمــني العــام يــضم توصــيات 

وهـو مـا كـان يـشكل         آليـات ماليـة أفـضل،        إجيـاد أن مـن الـالزم      وأمجعـوا علـى      .سبتمرب/أيلول
املـشترك مـن االحتــاد األفريقـي واألمــم املتحـدة برئاســة     “ فريـق بــرودي ”العناصـر األساسـية لـــ   

 .رومانو بربودي، رئيس وزراء إيطاليا السابق

ــام املناقــشة املوضــوعية، اعتمــد أعــضاء كــل مــن اجمللــس وجملــس الــسلم       - ١٨ وعقــب اختت
 .هذا التقريرالثاين من رفق امليف مستنسخاً األفريقي بالغا مشتركا، يرد واألمن التابع لالحتاد 

  
 اللقاء مع رئيس الوزراء اإلثيويب، ميليس زيناوي -دال   

ميلــيس اجتمعــوا أيــضاً إىل أثنــاء الزيــارة الــيت قــام هبــا أعــضاء اجمللــس إىل أديــس أبابــا،    - ١٩
الـيت نـشأت   واملـشاكل  صومال ويف السودان زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا، وناقشوا احلالة يف ال     

وأشــار رئــيس الــوزراء إىل أنــه ال يــرى أن احلالــة يف   .يف اآلونــة األخــرية بــني إريتريــا وجيبــويت 
وسـأل العديـد مـن أعـضاء      .غـري أنـه مثـة حاجـة ملحـة إىل تعزيـز البعثـة             ال أمل منـها،   الصومال  

 .من إريترياى بتدفقها املدعاجمللس عما ميكن فعله فضال عن ذلك لوقف األسلحة 

حتـول دون   وخبصوص السودان، أعـرب أعـضاء اجمللـس عـن قلقهـم إزاء العراقيـل الـيت                    - ٢٠
ــري           ــرد املنظمــات غ ــن ط ــضال ع ــور، ف ــسالم يف دارف ــة ال ــشامل وعملي ــسالم ال ــاق ال ــذ اتف تنفي

وزراء وأعـرب رئـيس الـ    .احلكومية الدولية وقرار احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة اهتـام الـرئيس البـشري         
االســتقرار يف جنــوب وتفــاقم عزميــة عــن قلقــه إزاء بــطء تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل وتنــامي 
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أعرب عن أسفه لتنقل حركات التمرد ذهابا وإيابـا بـني تـشاد والـسودان علـى                  كما   .السودان
 .مدى عدة سنوات

تـدابري  وخبصوص إريتريا وجيبويت، أعرب رئيس الوزراء عن أمله يف أن تتخـذ إريتريـا                 - ٢١
وشجع جملس األمن على أن ميارس الضغط على إريتريـا يف هـذا    .لتسوية اخلالفات بني البلدين

 .الصدد
  

  التوصيات -هاء   
إن أعــضاء اجمللــس إذ يأخــذون يف االعتبــار اآلراء الــيت أعــرب عنــها حمــاورو البعثــة           - ٢٢

 :صون مبا يليواالستنتاجات اليت مت التوصل إليها خالل عمليات تبادل اآلراء، يو

 الـسبل والطـرق   بـشأن  جملس األمن مشاوراته مع االحتـاد األفريقـي    أن يواصل   )أ(  
التشديد على األمهية اليت يوليها جملس األمـن لتعاونـه     من منطلق   ،  الكفيلة بتعزيز التعاون بينهما   

يف ني  ملعاجلـة مـسأليت الـسالم واألمـن العـاجلت         يف التـصدي علـى حنـو فّعـال          مع االحتاد األفريقي    
 ؛القارة األفريقية

ــاد           )ب(   ــابع لالحت ــن الت ــسلم واألم ــس ال ــع جمل ــب م ــن كث ــن ع ــس األم ــاون جمل يتع
مواصلة تعزيز وحتسني التعاون القـائم بينـهما، وال سـيما يف جمـال منـع الرتاعـات       على  األفريقي  

ــة      وتــسويتها، وحفــظ الــسالم وبنــاء الــسالم، مبــا يف ذلــك تعزيــز حقــوق اإلنــسان والدميقراطي
 ؛سيادة القانون والنظام الدستوري يف أفريقياو

الــسلم عــن كثــب مــع جملــس  بالتعــاون  ، بــشكل خــاص، جملــس األمــنيقــوم  )ج(  
التفـــاق بـــشأن طرائـــق تنظـــيم مـــشاوراهتما، مبـــا يف ذلـــك باواألمـــن التـــابع لالحتـــاد األفريقـــي 

  ؛ده يف نيويورك يف موعد يتفق عليهاجتماعهما االستشاري املقبل املزمع عق

تقرير الفريق املشترك بني االحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة بـشأن             فيما يتعلق ب    )د(  
طرائــق دعــم عمليــات االحتــاد األفريقــي حلفــظ الــسالم، مبــا فيهــا متويــل عمليــات دعــم الــسالم  

يف التوصـيات الـيت سـترد يف التقريـر      بإمعـان   جملس األمن النظر    يتوخى  بقيادة االحتاد األفريقي،    
ــذ ــل الــ ــصاه     املقبــ ــد أقــ ــه يف موعــ ــدة أن يقدمــ ــم املتحــ ــام لألمــ ــى األمــــني العــ ــتعني علــ ي يــ

 ٢٠٠٩ مـارس   /آذار ١٨املـؤرخ   رئـيس جملـس األمـن       ، وفقـا لبيـان      ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ١٨
)S/PRST/2009/3(؛، إىل جانب مدخالت االحتاد األفريقي يف ذلك التقرير  

ريات غـري الدسـتورية     بـشأن مـسألة التغـي     صـادر مـؤخراً     يف ضوء بيـان رئاسـي         )هـ(  
ضـرورة  بتدبري جملس األمن أمر احتمال أن تلـوح         ) S/PRST/2009/11(للحكومات يف أفريقيا،    
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دعمـا للجهـود الـيت يبـذهلا االحتـاد      مـا يـتم    يف الوقـت املناسـب، مبـا يف ذلـك      الحقةاختاذ تدابري   
  ؛األفريقي ملعاجلة مثل هذه احلاالت يف القارة األفريقية

احلالة املتدهورة يف الصومال قيـد نظـره الفعلـي،         على إبقاء    األمن   لسجميعمل    )و(  
منـها دعـم    شىت  ينظر يف اختاذ تدابري الحقة لتعزيز بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، بوسائل             و

اخلطوات الرامية إىل التعجيل بنشر كتائب إضافية مـن خـالل االعتمـاد احملتمـل آلليـات معـززة                
، وأن يـستعرض مـدى ضـرورة اختـاذ          متواصـلة دعم املـايل الـالزم بـصورة        لكفالة تلقي البعثـة الـ     

ــردة،           إجــراءات الحقــة اســتجابة للتقــارير الــيت تفيــد تقــدمي دعــم خــارجي للجماعــات املتم
 ينتهك حظر األسلحة القائم يف الصومال؛ مبا

 بتـــشجيعمـــع االحتـــاد األفريقـــي،  يف تعـــاون وثيـــق جملـــس األمـــن،أن يقـــوم   )ز(  
علــى جتــاوز أي عقبــات قــد تعرقــل التنفيــذ الكامــل التفــاق الــسالم  بقــوة دانية األطــراف الــسو

الـدعم الـسياسي وغـريه ألعمـال الوسـاطة املـشتركة بـني        مجيع أشكال  الشامل، ويواصل تقدمي    
األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف دارفـور، حتـت قيـادة كـبري الوسـطاء املـشترك بـني االحتــاد            

طـوات للتعجيـل بنـشر القـوام        املزيـد مـن اخل    ة، الـسيد باسـويل، ويتخـذ        األفريقي واألمم املتحـد   
الكامل للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ولدعم تنفيذ والية العمليـة          

 .املختلطة
  

 رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية  -ثالثا   
 املعلومات األساسية والسياق  -ألف   

ــاد  - ٢٣ ــة عقــب التطــورات       مت إيف ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدا ومجهوري ــس إىل روان ــة اجملل  بعث
األمـين  الوضـع  أدت إىل حـد كـبري إىل إعـادة تـشكيل            والكربى الـيت وقعـت يف اآلونـة األخـرية           

ويف هذا الـصدد،   .والسياسي يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ومنطقة البحريات الكربى
 الكونغو الدميقراطية وروانـدا وأوغنـدا علـى العمـل بـشكل            اتفقت حكومات كل من مجهورية    

سألة اجلماعات املسلحة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطيـة الـيت تـشكل             للتصدي مل مجاعي  
 أحـداث تـشرين     وعلـى إثـر    .هتديدا لالستقرار بالنسبة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وللمنطقة      

القتال املتجدد بـني القـوات املـسلحة        فيها   بلغ   اليت ٢٠٠٨نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  /األول
ــشعب يف مشــال كيفــو نقطــة        ــدفاع عــن ال ــوطين لل ــؤمتر ال ــة وامل ــو الدميقراطي ــة الكونغ جلمهوري

، عـن تغـيري     ٢٠٠٩ينـاير   /حرجة، أعلـن املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب، يف كـانون الثـاين                 
ة الكونغـو الدميقراطيـة؛ وعـن موافقتـه         أعمـال القتـال مـع حكومـة مجهوريـ         انتـهاء   قيادته؛ وعـن    

ــة، يف القــوات املــسلحة       ــدماج، إىل جانــب غــريه مــن اجلماعــات املــسلحة الكونغولي علــى االن
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مــارس / آذار٢٣وجــرى توطيــد هــذه املــشاريع يف اتفاقــات   .جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
ــة واملــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن     ــة الكونغــو الدميقراطي  الــشعب وغــريه مــن  املوقعــة بــني مجهوري

اجلماعات املسلحة اليت تعمل يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، وهـي االتفاقـات الـيت أبرمـت                 
يــا الــسابق، فخامــة اجلنــرال ألوســيغون أوباســاجنو، واملبعــوث اخلــاص ريحتــت رعايــة رئــيس نيج

ابق لألمــني العــام إىل منطقــة الــبحريات الكــربى، إىل جانــب امليــسر املــشارك والــرئيس الــس         
وباملوازاة مع ذلك، ويف سياق حتـسن العالقـات بـني            .، بنجمان مكابا  جلمهورية ترتانيا املتحدة  

عــسكرية شــن عمليــات دان يف لَــحكــوميت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا، شــرع البَ  
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٠مشتركة ضد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا يف 

اليوم الذي تال اختتام العمليـات العـسكرية املـشتركة بـني            وهو  فرباير،  /باط ش ٢٥ويف    - ٢٤
ــو         ــة الكونغـ ــة مجهوريـ ــوات الروانديـ ــادرة القـ ــدا ومغـ ــة وروانـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ
الدميقراطيــة، توصــلت بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والقــوات  

دميقراطيـــة إىل اتفـــاق بـــشأن خطـــة مـــشتركة للمـــضي قـــدما  املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو ال
ــوات      ــد القـ ــة ضـ ــو الدميقراطيـ ــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـ ــا القـ بالعمليـــات الـــيت تقودهـ

وكــان الغــرض مــن العمليــة،  .الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا يف كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة 
راطيـة لتحريـر روانـدا مبنعهـا مـن إعـادة            ، مواصـلة حتييـد القـوات الدميق       “كيميا الثانية ”املسماة  

بـدأت  يف أعقـاب ذلـك،   و .احتالل املواقـع الـسابقة وبقطـع خطـوط اإلمـداد االقتـصادي عنـها       
عملية كيميا الثانية يف مشال كيفو، بدعم من بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو                    

املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن  ينــاير / كــانون الثــاين٢٦ يف بــدأويف غــضون ذلــك،  .الدميقراطيــة
دماج سريعة يف القوات املـسلحة      انالشعب وغريه من اجلماعات املسلحة يف مشال كيفو عملية          

ونــشرت الوحــدات احلديثــة العهــد باإلدمــاج يف مجيــع أحنــاء   .جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
   .كيفو الشمالية لالضطالع بعمليات كيميا الثانية

هـود العـسكرية املبذولـة، ووفقـا        النامجـة عـن اجل    مـن اآلثـار اإلنـسانية       ويف حماولة للحد      - ٢٥
أيـضا علـى    ركـزت البعثـة      ، بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            لوالية

ومن الناحية العـسكرية، انطـوى ذلـك علـى نـشر مـا يـصل إىل         .اجلهود املبذولة حلماية املدنيني
أخطـار معروفـة   حتـدق هبـا    وقاعـدة تـشغيلية مؤقتـة يف املنـاطق الـيت       قاعدة تـشغيلية للـسرايا     ٤٠
بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف قــادت ويف نفــس الوقــت،  .رة يف أحنــاء كيفــو الــشماليةمقــّد أو

وضع مفهوم جديد ألفرقـة احلمايـة املـشتركة الـيت نـشرت             عملية  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
ــد مــن القواعــد التــش   ــز    إىل جانــب العدي ــة بغــرض تعزي ــشغيلية املؤقت ــسرايا والقواعــد الت غيلية لل

ملقدمـة املـساعدة اإلنـسانية واجلهـات العـسكرية بـشأن مـسائل احلمايـة،                االتنسيق بـني اجلهـات      
  .بني صفوفهم السكان احملليني وإذكاء الوعي معوحتسني تبادل املعلومات 
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ــد و  - ٢٦ ــة الكو   ق ــدا ومجهوري ــني روان ــشتركة ب ــة امل ــادة   أدت العملي ــة إىل زي ــو الدميقراطي نغ
عــاليهم، مقــاتلي القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا وُممــن العائــدين إىل الــوطن مــن ملحوظــة 

واسـتفاد  .  من الروانديني  ٨ ٠٠٠ومنذ بداية العام، عاد حوايل      . فضال عن املدنيني، إىل رواندا    
اليهم، يف الفتــرة بــني عــ مــن املقــاتلني الــسابقني يف تلــك القــوات ومُ ١ ١٩٨مــن بينــهم حــوايل 

بعثـة  فرص اإلعادة إىل الوطن اليت أتاحتها       تيسري  ، من   ٢٠٠٩فرباير  /يناير وشباط /كانون الثاين 
، ومـن بـرامج التـسريح وإعـادة اإلدمـاج      الدميقراطيـة  منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو

 الـسابقني كـذلك إىل       مـن املقـاتلني    ٤٨١ومنذ ذلك احلـني، أعيـد       . اليت قدمتها حكومة رواندا   
 .نتيجة لعملية كيميا الثانية مايو/ أيار١وطنهم حىت 

اســم ويف املقاطعــة الــشرقية، ارتكبــت اجلماعــة املتمــردة األوغنديــة الــيت يطلــق عليهــا      - ٢٧
ضــد الــسكان يف أويلــي العليــا وأويلــي الــسفلى فظيعــة جــيش الــرب للمقاومــة أعمــاال انتقاميــة 

كة بني أوغنـدا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب الـسودان              عقب بداية العمليات املشتر   
ومنـــذ مغـــادرة قـــوات أوغنـــدا جلمهوريـــة الكونغـــو   . ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٤يف 

ــا       ــة دعمه ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــة، واصــلت بعث الدميقراطي
ــة ا   ــة ضــد جــيش الــرب   للعمليــات الــيت تقودهــا القــوات املــسلحة جلمهوري لكونغــو الدميقراطي

للمقاومة، وأعادت توزيع األصول مبا فيها طائرتا هليكـوبتر هجوميتـان وكتيبـة واحـدة لتعزيـز               
أيـضا زيـادة نـشاط امليليـشيات يف         اقتـضت   ويف نفـس الوقـت،      . اجلهود املبذولة حلماية املـدنيني    

بعثـة منظمـة   دعم مـن جانـب   الـ  تقـدمي  ،زيـارة أعـضاء اجمللـس    علـى   إيتوري يف األشهر الـسابقة      
األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة للعمليــات الــيت تقودهــا القــوات املــسلحة          

 .جلمهورية الكونغو الدميقراطية هناك

مــارس، وهــو الــرئيس / آذار٢٥ومــن هــذا املنطلــق، أدت اســتقالة فيتــال كــامريهي يف    - ٢٨
يس كـابيال الـسماح للقـوات الروانديـة بالـدخول           السابق للمجلس الوطين الذي انتقد قرار الرئ      

إىل كيفو الشمالية، إىل مزيد مـن إعـادة ترتيـب األوراق لـصاحل األغلبيـة الرئاسـية داخـل اهليئـة                      
الغمـوض  سـاد  النتخابـات احملليـة املقـررة،     إلجـراء ا  وملـا كانـت التحـضريات جاريـة         . التشريعية

لقدرة على إجراء تلـك االنتخابـات والرغبـة يف          سبة ل بالنأثناء الزيارة اليت قام هبا أعضاء اجمللس        
 .٢٠١١االنتخابات الوطنية املقررة يف عام موعد يف الوقت املناسب قبل إجرائها 

ويف هـــذا الـــسياق، كـــان هـــدف البعثـــة العاشـــرة ألعـــضاء جملـــس األمـــن إىل منطقـــة    - ٢٩
ت بــني مجهوريــة لتحــسني العالقــاالقــوي اإلعــراب عــن تأييــد اجمللــس  هــو الــبحريات الكــربى 

الكونغو الدميقراطية ورواندا، وتشجيعهما على مواصلة تعزيـز تعاوهنمـا الـسياسي والعـسكري              
مبـا يـضمن    واالقتصادي، مبا يف ذلك ما يتعلـق بوقـف االجتـار غـري املـشروع بـاملوارد الطبيعيـة،                    
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أيـضا  وأعـرب أعـضاء اجمللـس       . نطقـة الـبحريات الكـربى     مبإحالل االستقرار يف األجـل الطويـل        
 إىل  ،عن رغبتـهم يف التـشديد علـى أمهيـة إحيـاء روح عملـييت غومـا ونـريويب، اللـتني تـشكالن                      

 إطارا عمليا لتـسوية مـسألة الوجـود احلـايل للقـوات املـسلحة               ،مارس/ آذار ٢٣جانب اتفاقات   
 .الكونغولية واألجنبية يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية

اطية، سعت البعثة إىل تأكيد األمهية القصوى اليت توليهـا          ويف مجهورية الكونغو الدميقر     - ٣٠
ــسي و       ــالعنف اجلن ــق ب ــا يتعل ــك م ــا يف ذل ــدنيني، مب ــة امل ــات   بحلماي ــرتبطني باجلماع ــال امل األطف

وكـان هـدف    . املسلحة، فـضال عـن مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب واحتـرام حقـوق اإلنـسان                  
لــى عــاتق حكومــة مجهوريــة الكونغــو  التأكيــد علــى املــسؤولية الــيت تقــع ع هــو أعــضاء اجمللــس 

الكامـل لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة          مع التأكيد جمددا علـى الـدعم        الدميقراطية يف هذا الصدد،     
التــشديد علــى ضــرورة كمــا ســعت بعثــة جملــس األمــن إىل . يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

سؤولني عـن االنتـهاكات   تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقـاب وكفالـة مثـول املـ      
مـستويات  عنـد  ، مبن فيهم من يوجدون   العدالةاخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين أمام       

وأعربت البعثة عـن رغبتـها      . القيادة يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية      عليا من   
الـيت ال تـزال تعــود   يف التـشديد، يف هـذا الـصدد، علـى ضـرورة التـصدي آلفـة العنـف اجلنـسي          

 .بأضرار فادحة على النساء والفتيات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

مـا يتعلـق بـضرورة       ،العناصر اهلامة األخرى اليت سعى أعضاء اجمللـس إىل إبرازهـا          ومن    - ٣١
، مبا يف ذلك التدابري الفورية اليت ميكن اختاذهـا          ناجلهود الرامية إىل إصالح قطاع األم     مضاعفة  

صالح اجليش يف ضوء إدمـاج أعـداد كـبرية مـن عناصـر املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب                   إل
ي القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وكـذلك          ــات املسلحة ف  ــوغريه من اجلماع  

أقرت البعثة بالتحدي الكبري الذي سينطوي عليـه        وفيما  . ما يتعلق بإصالح الشرطة الكونغولية    
ــك،  ــد ذل ــود        ســفق ــن دعــم للجه ــه م ــا يقدم ــادة م ــدويل لزي ــراز اســتعداد اجملتمــع ال عت إىل إب

الكونغوليـــة القائمـــة علـــى اســـتراتيجية مـــستدامة وواقعيـــة يف هـــذا الـــصدد ولتحـــسني تنـــسيق 
 .الدعم ذلك

ــة، أعــرب        - ٣٢ ــة الكونغــو الدميقراطي ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري وفيمــا خيــص بعث
ي تأكيد تأييدهم من جديد لألعمال اليت تضطلع هبـا البعثـة يف           ـــهم ف ن رغبت ـــاء اجمللس ع  ــأعض

إىل تعقيـدا وصـعوبة   ما ال يزال يشكل إحدى أكثر البيئات اليت واجهتها بعثات حفـظ الـسالم           
ويف نفس الوقت، سعى أعضاء اجمللس إىل التمـاس آراء احلكومـة وحمـاوري بعثـة منظمـة                  . اآلن

والية البعثة وأدائها ومـستقبلها،    معايري  ة الكونغو الدميقراطية إزاء     ـــي مجهوري ـــدة ف ــاألمم املتح 
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مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بتقليــصها يف هنايــة املطــاف وتــسليم مهامهــا تــدرجييا يف غــرب مجهوريــة 
  ).٢٠٠٨ (١٨٥٦طلبه اجمللس يف القرار على حنو ما الكونغو الدميقراطية 

  
املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام        ،  ون أوباساجنو  اللقاء مع الرئيس السابق أولوسيغ      - باء  

  إىل منطقة البحريات الكربى
أشار املبعوث اخلاص لألمني العام إىل أن تقدما كبريا قد أحـرز منـذ اإلحاطـة األخـرية           - ٣٣

يــرى أن وذكــر أنــه . ٢٠٠٩ينــاير /الــيت قــدمها إىل جملــس األمــن يف نيويــورك يف كــانون الثــاين
يف شـرق   أمـا   . ية الكونغو الدميقراطيـة وروانـدا يـتم بـصورة مطـردة           تطبيع العالقات بني مجهور   

بينما ظلت احلالـة اإلنـسانية صـعبة، طـرأ هنـاك بعـض التحـسن                فمجهورية الكونغو الدميقراطية،    
منذ قرار املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب ومجاعـات مـسلحة أخـرى االنـدماج يف القـوات                       

وعلـى  . هـشة ما برحـت    غري أن احلالة    .  لوران نكوندا  املسلحة الكونغولية، وإلقاء القبض على    
الدعم واللوجستيات املقدمـة للمقـاتلني الـسابقني        صنوف  ، ال تزال الرواتب و    التنفيذيالصعيد  

ــد احلــديثي  ــدة  العه ــري مؤك ــاج غ ــت التحــديات     . باإلدم ــسياسي، ظل ــصعيد ال ــى ال ــة وعل ماثل
لـدفاع عـن الـشعب ومجاعـات مـسلحة          ، مبا يف ذلك ما يتعلق بتحويـل املـؤمتر الـوطين ل            بدورها

 .أخرى إىل أحزاب سياسية

أمهيـة  امليـسر املـشارك، علـى     معـه   املبعوث اخلاص لألمني العـام و     ركز  يف هذا السياق    و  - ٣٤
التــشجيع الــسياسي والــضغط علــى األحــزاب مــن خــالل إجــراء مــشاورات منتظمــة مــع   هتيئــة 

 ةالرئيــسيومــع األطــراف وكيغــايل، املــسؤولني احلكــوميني يف كينــشاسا  مــع رئيــسي البلــدين و
وقـد أفـضت هـذه املتابعـة بالفعـل إىل نتـائج             . يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبيـة     املعنية األخرى   
ة جلنـة املتابعـة الدوليـة املنـشأة مبوجـب اتفاقـات             ـــ ت رعاي ــي ذلك ما مت منها حت     ــملموسة، مبا ف  

ــشتمل ذلــك علــى .  املوقعــة يف غومــا ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٣ ــة   وي ــة املتابعــة الوطني ــشاء جلن  إن
االجتماعــات الــيت كــذلك مــايو؛ و/ أيــار١٢قــانون العفــو يف وإصــدار املتــوخى يف االتفاقــات؛ 

أبريـل بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا ومفوضـية األمـم املتحـدة                  /عقدت يف نيسان  
مــايو بــني / أيــارلــشؤون الالجــئني ملناقــشة طرائــق عــودة الالجــئني؛ واالجتمــاع الــذي عقــد يف 

املقاطعـــات اجملـــاورة يف روانـــدا حكـــام كيفـــو الـــشمالية وكيفـــو اجلنوبيـــة وكـــذلك حـــاكمي 
اخلطـوات املتبعـة صـوب إزالـة مـا تبقـى مـن              فـضال عـن     ؛   املتحـدة  زانياـتنمجهورية  وبوروندي و 

ــة” ــدفاع عــن      “اإلدارات املوازي ــوطين لل ــؤمتر ال ــشمالية مــن جانــب امل  يف أجــزاء مــن كيفــو ال
ــشعب؛ ــؤمتر        ال ــابعني للم ــسياسيني الت ــسجناء ال ــراح ال ــق إطــالق س ــة بطرائ ــشات املتعلق  واملناق
 .الوطين
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فعلــى . التقــدم احملــرز علــى الــصعيدين الثنــائي واإلقليمــي  باملبعــوث اخلــاص كمــا نــوه   - ٣٥
 اجتماعاهتا علـى حنـو متـواتر، وتـضم وزيـري الـشؤون              “٤+٤”الصعيد الثنائي، واصلت جلنة     

وســـاعدت . ركـــان اجلـــيش يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وروانـــدااخلارجيـــة ورئيـــسي أ
العمليـــات العـــسكرية املـــشتركة بـــني روانـــدا ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ضـــد القـــوات  

ــر ر ــة لتحري ــدين للمبعــوث اخلــاص     والدميقراطي ــسا البل ــاء الثقــة، وأعــرب رئي ــدا علــى بن عــن ان
وعلى اجلبهـة الدبلوماسـية،   .  عنها تلك العملياتلنتائج السياسية اليت متخضت  ارتياحهما إزاء ا  

 مـن أجـل     “٤+٤”إلجراء مزيد من املناقـشات يف جلنـة         زخم يفضي   العمليات أيضا   تولّد عن   
 / أيـار  ٧ويف  . سواءالـ ادي وجتديد العالقات الدبلوماسية الـسابقة علـى         ــتكثيف التعاون االقتص  

وريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـع روانـدا          مايو، عينـت روانـدا سـفريا يف كينـشاسا، وتبادلـت مجه            
وأعلنت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أيـضا       . قائمة بالسفراء الذين حيتمل إيفادهم إىل كيغايل      

منــصب نائــب رئــيس اجلماعــة االقتــصادية لبلــدان ملــن يــشغل يف اآلونــة األخــرية عــن اختيارهــا 
ويـرى  .  اسـتعادة الثقـة الكاملـة      التركيز علـى  اآلن  وأضحى من املهم    . منطقة البحريات الكربى  

املبعوث اخلاص أن العالقـة بـني رئيـسي البلـدين حباجـة إىل تـشجيع متواصـل، وقـد يكـون مـن                        
من جديد، رمبا على هامش املؤمتر الدويل املقبل املعـين مبنطقـة      أن يلتقي الزعيمان    املناسب اآلن   

وعلـى الـصعيد    . يونيه/حزيرانعلى مستوى القمة يف زامبيا يف       عقده  البحريات الكربى، املقرر    
اإلقليمــي، ظــل املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام علــى اتــصال منــتظم بــالرئيس كيبــاكي، بــصفته   
رئيسا للمؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى، وقـدم إحاطـات إىل طائفـة واسـعة مـن                      

ئيس القـذايف، بـصفته     قدم يف اآلونة األخرية إحاطة للـر      كما  رؤساء الدول يف املنطقة اإلقليمية،      
وأشـار املبعـوث اخلـاص أوباسـاجنو إىل اعتزامـه مـساعدة قـادة املنطقـة                 . رئيسا لالحتاد األفريقي  

 . من أفريقيا يف منطقة البحريات الكربى والتنميةعلى إحياء ميثاق حتقيق االستقرار

د املبعوث اخلاص أوباسـاجنو سـت أولويـات، وهـي توحيـ        طرح  ا للمستقبل،   واستشراق  - ٣٦
ــة العهــد    ــدماج يف إطــار  القــوات املــسلحة احلديث ــها دفــع   باالن اجلــيش الكونغــويل، بوســائل من
على األصعدة العسكرية والـسياسية والقانونيـة ضـد       متناسقة  الرواتب بانتظام؛ واختاذ إجراءات     
إىل باالسـتناد   ،  مـارس /آذار ٢٣؛ والتنفيذ الـشامل التفاقـات       االقوات الدميقراطية لتحرير رواند   

ــ ــدويل احملــدد اهلــدف؛  ال ــة    واختــاذ دعم ال ــدا ومجهوري ــز الثقــة بــني روان خطــوات إضــافية لتعزي
الكونغو الدميقراطيـة؛ وتقـدمي مزيـد مـن الـدعم الـدويل لبنـاء املؤسـسات يف مجهوريـة الكونغـو                      
الدميقراطية، والتركيز على إصالح قطاع األمن بشكل خاص؛ وكفالة استمرار مـشاركة قـادة              

. “ميثـاق حتقيـق االســتقرار  ”الكـربى واالحتـاد األفريقـي، مبـا يف ذلـك تنفيـذ       منطقـة الـبحريات   
املقبلة جلمع مـوارد    األشهر  مؤمتر للجهات املاحنة يف     عقد  واقترح املبعوث اخلاص أيضا إمكانية      

 .الدولة وإصالح قطاع األمنسلطة إضافية دعما لالنتعاش ولبسط 
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ــوه   - ٣٧ املبعــوث اخلــاص وامليــسر  ه حــىت اآلن بالنجــاح الــذي حققــ أعــضاء اجمللــس وقــد ن
ــة وجرياهنــا       ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــد بالتقــارب بــني مجهوري ــوا مــن جدي ــه، ورحب  ،املــشارك مع

شجعوا املبعوث اخلاص علـى مواصـلة عملـه ملـساعدة قـادة املنطقـة اإلقليميـة علـى تعميـق            كما
ــده   ــارب وتوطي ــك التق ــة جلم  ضــرورة وأشــاروا إىل . ذل ــوارد الطبيعي ــو  وضــع امل ــة الكونغ هوري

احلاجــة إىل متابعــة اجلهــود إىل ســكاهنا، وولــصاحل الدميقراطيــة حتــت الــسيطرة الكاملــة للدولــة، 
جـيش حمتـرف، وعلـى      أن يكون هلا    ملساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية على      الرامية  املبذولة  

ن بانتــهاكهم ــــاملعروفياألفــراد دون شــغل مبــا حيــول الــضرورة احليويــة العتمــاد آليــات للتحقــق 
 .مناصب يف اجليشواجلنساين ف اجلنسي ــعمال العنأان وارتكاهبم ـــوق اإلنســحلق
  

  االجتماعات يف كيغايل  - جيم  
ــدا،   - ٣٨ ــدائم للمملكــة    اجتمعــت يف كيغــايل  يف روان ــادة املمثــل ال ــة جملــس األمــن، بقي بعث

ووزيـرة اخلارجيـة الـسيدة    الرئيس بول كاغامي   إىل  املتحدة لدى األمم املتحدة، جون ساورز،       
النــصب التــذكاري يف ســنحت ألعــضاء الفريــق فرصــة زيــارة  كمــا و. روزمــاري موســيمينايل

ضحايا اإلبادة اجلماعية، وهو مبثابـة تـذكري صـارخ باألحـداث الرهيبـة الـيت وقعـت             لجيسوزي  
 بزيـارة إىل  وقامت البعثة أيـضا . أثر يف املنطقة دون اإلقليمية لعواقبها  ، اليت ال يزال     ١٩٩٤عام  

مركــز للتــسريح يف موتوبــو، حيــث التقــت باملقــاتلني الــسابقني يف القــوات الدميقراطيــة لتحريــر 
مؤخرا، الذين أطلعوا أعضاء اجمللـس علـى قـصص حيـاهتم يف شـرق مجهوريـة           املسّرحني  ندا  ارو

طبيعيـة  لايـاة  احلالكونغو الدميقراطية، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة اليت أتيحت هلـم للعـودة إىل     
  .يف رواندا

مجهوريـة  احلالـة الـيت شـهدها شـرق          يف   امللمـوس االختالف  أنّ   الرئيس كاغامي    ورأى  - ٣٩
 نتيجـة   جـاء  سنة املاضية،     عشرة باخلمسالكونغو الدميقراطية يف األشهر الستة األخرية، مقارنة        

يت يطرحهـا   لمـشكلة الـ   مبقاليـد التـصدي ل     حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة     لزيادة إمساك   
. اســتمرار وجــود القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

 ىأّدممـا  حتسن العالقات بني مجهورية الكونغو الدميقراطية وروانـدا،    يبعث األمل يف نفسه      ومما
نغــو مجهوريــة الكوبــني  جــدا بالغــة الفعاليــةمــشتركة عمليــات عــسكرية مــا يعتــربه تنفيــذ إىل 

ينـــاير /الدميقراطيـــة وروانـــدا ضـــد القـــوات الدميقراطيـــة لتحريـــر روانـــدا يف كـــانون الثـــاين        
  . ٢٠٠٩فرباير /وشباط
شرق مجهوريـة   بيف حتسن الوضع    العمليات املشتركة    أسهمتفقد   ،رئيسالويف تقييم     - ٤٠

 مـا زال    األمـر  أنّفقـد ارتـأى     ومـع ذلـك،     . ال سـيما يف كيفـو الـشمالية       والكونغو الدميقراطية،   
النتـائج  لتحقيـق  مزيـدا مـن الوقـت    كانـت تـستلزم     شتركة  املـ عملية  الوأن  حباجة إىل بذل الكثري     
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الكونغـو  مجهوريـة   روانـدا و   تـتمكن حكومتـا      وأعـرب الـرئيس عـن أملـه يف أن         .  كاملةً املرجوة
ات واصلة العمل معـا للتـصدي ملـشكلة القـو    القواسم املشتركة مل   من إجياد املزيد من   الدميقراطية  

ضـرورة العمـل مـع اجملتمـع الـدويل          إىل   الـرئيس كاغـامي      أشاركما  . الدميقراطية لتحرير رواندا  
 وعـدم   شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       الـيت يواجههـا     ملعاجلة األسباب اجلذرية للمـشاكل      

اليت تشمل جتنيد األطفال والعنف اجلنسي واالسـتغالل غـري املـشروع    االكتفاء مبعاجلة العواقب  
  .لموارد الطبيعيةل

مــا يتمثــل يف غيــاب األســباب اجلذريــة هلــذه املــشكلة  مــنأنّ الــرئيس كاغــامي  ورأى  - ٤١
ــ ــة ال ــة سلطة الفعلي ــة، و  للدول ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــشكل عــام إىل  يف شــرق مجهوري ــار ب االفتق

يـة  ساهم يف االستغالل غـري املـشروع للمـوارد الطبيع   يالقدرات املؤسسية، مما مقومات احلكم و  
املوجهــة إىل ورفــض بــشدة يف هــذا الــصدد مجيــع االهتامــات  . مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةجب

وكانـت  .  مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      منلموارد الطبيعية   ليف أي استغالل     ضلوعبالرواندا  
جملـس  باإلضافة إىل ذلك بقـرار       ترحب اليت    اخلارجية ة وزير هتاأكدهذه واحدة من مجلة نقاط      

الــصالت بــني االســتغالل غــري املــشروع للمــوارد  يؤكــد علــى الــذي ) ٢٠٠٨ (١٨٥٧األمــن 
  . اجلزاءاتبني  والطبيعية

الــرئيس أعــرب احلالــة الراهنــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وفيمــا يتعلــق ب  - ٤٢
يـة  املشتركة بني روانـدا ومجهور    العملية العسكرية   دته  الزخم الذي ولّ  من أنّ    قلقهكاغامي عن   

القـوات املـسلحة جلمهوريـة     تـصدرهتا وأن عمليات املتابعة الـيت     مل يستمر،    الدميقراطيةالكونغو  
القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا       فـ  ،بالقـدر املرجـو مـن الفعاليـة       مل تكن   الكونغو الدميقراطية   

يـد مـن    ؤدي إىل مز  مبا ي  املدنيني   علىتعود إىل مواقع كانت قد أُخرجت منها وتشّن اعتداءات          
وقوامهـا مـن     واليـة البعثـة      اسـتعراض جملـس األمـن علـى النظـر يف          قد حـث    و. التشريدحاالت  

أكـد الـرئيس    كمـا   و. على معاجلة األسباب اجلذريـة للمـشكلة      وتركيزها   اتبسيط أنشطته أجل  
ــدا للمــشاركة يف  اســتعداد كاغــامي  ــتم مــستقبالً  الــيت شتركة املــعمليــات الروان ــة ت يف مجهوري

  . قراطية ضد القوات الدميقراطية لتحرير روانداالكونغو الدمي
تنفيــذ القــرار  علــى لــس، حثــت اجملالــيت  اخلارجيــة، ةوزيــرقــد رددت هــذه اآلراء  و  - ٤٣

ــة لتحريــر   جــزاءاتالــذي يــنص علــى فــرض  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٤  علــى قــادة القــوات الدميقراطي
 الكراهيـة    بإذكـاء  اليةيف أوروبـا أو أمريكـا الـشم       قواعـدهم   مـن   كثريا ما يقومـون      رواندا الذين 

مـن  ماجهم  انـد والعـودة إىل روانـدا      حيول بني عامة املنتمني إىل هذه القـوات وبـني            مماواخلوف  
ــا   ــة فيه ــاة الطبيعي ــد يف احلي ــة   و. جدي ــرة اخلارجي ــيت   إذ رحبــت وزي ــدابري ال ــصدد بالت ــذا ال يف ه

حريـر روانـدا،     ضد أربعة من كبار قـادة القـوات الدميقراطيـة لت           ٢٠٠٩مارس  /خذت يف آذار  اُت
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الـيت قدمتـها   مـن املـشتبه هبـم،      التسعة عشر   يف قائمة   دقيق  حثت اجمللس على الشروع يف حتقيق       
  . لس األمنجلنة اجلزاءات التابعة جملرواندا إىل 

روانـدا    مـؤخراً  بذلتـها ارجيـة أعـضاء اجمللـس علـى اجلهـود الـيت             اخل ةوزيركما أطلعت     - ٤٤
علـى   وشـددت . بينـهما الـيت حتـسنت     طيـد العالقـات الثنائيـة       ومجهورية الكونغو الدميقراطية لتو   

 العالقــات قُطعــتمنــذ   كينــشاسايفســفري هلــا أمانــدين روجــريا كــأول  مــؤخرا روانــدا تعــيني 
إىل أنّ ارجيـة  اخل ة وزيـر توباإلضافة إىل ذلك، أشـار . ١٩٩٨الدبلوماسية بني البلدين يف عام      

، ‘‘أربعـة زائـد أربعـة     ’’يف سياق جلنة    إىل اتفاق،    توصلتارواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية     
لتعامل مع القـوات الدميقراطيـة لتحريـر         بشأن ا   التعاون مواصلة إىللوضع خطة مشتركة هتدف     

مثل هذا التعـاون ميكـن أن يـشمل تـوفري التـدريب العـسكري               إىل أنّ    ةوزيرال تشارأو. رواندا
التــدابري ا بأعــضاء اجمللــس علمــكمــا أُحــيط . لقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةل

ــيت اُتخــذت  امللموســة  ــات  ال ــا لتوســيع العالق ــك    وتعميقه ــا يف ذل ــستوى اإلقليمــي، مب ــى امل عل
 هواالجتمـاع الـذي عقـد      ،الـبحريات الكـربى   ملنطقة  اجلماعة االقتصادية    يتعلق بإعادة تفعيل   ما

 مـرتني  علـى عقـده  البلـدان املعنيـة   يـا  حالاتفقت ي  ذمايو حكام املنطقة دون اإلقليمية ال     /يف أيار 
  . يف السنة

 أمــامالقــضايا املرفوعــة تحويــل روانــدا لاســتعداد أيــضا إىل ارجيــة اخل ةوزيــروأشــارت   - ٤٥
وشــددت أيــضا علــى طلــب  . الروانــديئي القــضاإىل النظــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا  

  .  رواندا إىلاملذكورة احملكمة نقل حمفوظاتاحلكومة الرواندية 
ــد و  - ٤٦ ــة       رحــب ق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــني مجهوري ــات ب ــس بتحــسن العالق ــضاء اجملل أع

يف شـرق مجهوريـة   النـاجم عـن ذلـك بالنـسبة للحالـة      علـى األثـر اهلـام       اتفـق اجلميـع     و ،ورواندا
  بالتـدابري امللموسـة الـيت      وا، ورحبـ  هـا وتعميق وشجعوا على توسيع العالقـة    . الكونغو الدميقراطية 

الـرئيس كاغـامي    جملـس األمـن بتأكيـد       كمـا رحبـت بعثـة       . روانـدا يف هـذا الـصدد       هلا   عرضت
للمـشاركة  و مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،       ي احلل يف شرق   للمسامهة يف رواندا  جمددا استعداد   

للمـشاكل  عند االقتضاء يف اجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة للتـصدي               
  . كورةيف املنطقة املذ

وضـع عمليـة الـسالم يف بورونـدي           اخلارجيـة  ةمع رئيس اجلمهورية ووزيـر    وأُثري أيضا     - ٤٧
الـيت   للوحـدة التابعـة جلنـوب أفريقيـا          يونيـه /يف حزيـران   االنـسحاب املتوقـع      ضوءوخصوصا يف   

  . فرقة العمل اخلاصة التابعة لالحتاد األفريقيتضم 
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  غومااليت متت يف جتماعات اال  -دال   

جـان مـوريس ريـبري املمثـل الـدائم لفرنـسا لـدى        يقودهـا  الـيت  بعثة جملس األمـن     قامت    - ٤٨
يف غومـا، اجتمـع   و. مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    يف كينـشاسا وغومـا  زيـارة  باألمم املتحدة،  
القـوات املـسلحة    كبـار املـسؤولني يف      جوليـان بـالوكو، و     الشمالية،   اكم كيفو حبأعضاء اجمللس   

. حمققني عـسكريني  ة، مبن فيهم عدة     الشرطة الوطنية الكونغولي  و غو الدميقراطية جلمهورية الكون 
 العمليات العـسكرية    عنبعثة جملس األمن أيضا إىل إحاطات من بعثة األمم املتحدة           واستمعت  

جــيش وقــوات املقاومــة الوطنيــة يف إيتــوري و اجلاريــة ضــد القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا
شـرق  استراتيجية األمم املتحدة لدعم األمن وحتقيـق االسـتقرار يف           تنفيذ  عن  و،  الرب للمقاومة 

املـساعدة   هبيئـات وباإلضـافة إىل ذلـك، اجتمـع أعـضاء اجمللـس            . مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    
ــساني ــة   ةاإلن ــة احمللي ــا املنظمــات غــري احلكومي ــا فيه ــة جملــس األمــن إىل خمــيم   و. ، مب ســافرت بعث

ببعثــة املــشردين داخليــا وبالــسلطات احملليــة وت باجتمعــاجــا حيــث  يف كيوانملــشردين داخليــاا
اجتمــع أعــضاء جملــس كمــا . هنــاك املتمركــزاألمــم املتحــدة مبــا فيهــا الفريــق املــشترك للحمايــة 

  . )HEAL Africa( أفريقيا -الشفاء ضحايا العنف اجلنسي يف مستشفى إىل األمن 
ــ  - ٤٩ ــة   عــام، اتفــق أعــضاء اجمللــس علــى أن التطــ  شكلوب ورات األخــرية يف شــرق مجهوري

ــة   ــة دون اإلقليمي ــة واملنطق ــو الدميقراطي ــشجعة  الكونغ ــة   م ــى إمكاني أحــد معاجلــة وتنطــوي عل
ــة،     ــشمالية وكيفــو اجلنوبي ــة للــصراع يف كيفــو ال  مــسألة اســتمرار وجــود  أياألســباب اجلذري

ــة يف شــرق   ــسلحة األجنبي ــة  ياجلماعــات امل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا .  مجهوري ــذه تأتاحــكم  ه
زعزعـة  فرصا جديدة إلحراز تقدم بشأن عـدد مـن القـضايا امللحـة الـيت سـامهت يف                   التطورات  

  إصــالح اجلــيش الكونغــويل  وال ســيمااالســتقرار يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،     
  .ما احلاجة إليه متّسانذلال واستعادة سلطة الدولة

 مجهوريــة الكونغــو  ي شــرقأن الوضــع يفجملــس األمــن  ومــع ذلــك، الحظــت بعثــة      - ٥٠
ضـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر      الـيت ُتـشن     عمليـات   فال. هشا وغري مستقر  زال  يالدميقراطية ال   

زيادة يف التهديدات واهلجمات ضد املـدنيني مـن قبـل اجلماعـات املـسلحة يف                تصاحبها  رواندا  
 ضاء اجمللـس بزيـارهتم    عند قيام أع   أُجنز  كان التخطيط قد   كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، حيث    

يف شـرق   متأزمـة   احلالة اإلنسانية   كما ظلت   . ة مل تكن قد بدأت بعد      العسكري العملياتولكن  
جديـدة للـسكان يف كيفـو الـشمالية     تـشريد  حاالت ، الذي شهد   مجهورية الكونغو الدميقراطية  

  . السفلىأويلي وكيفو اجلنوبية، وكذلك يف إيتوري وأويلي العليا و
واجلماعــات املــسلحة قــوات املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب  إدمــاج ن كــذلك فــإ  - ٥١

مــن  و. مــشاكل خيــل مــن    مل القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    األخــرى يف 
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الـيت   ، العديد من العناصـر    يف عدم استالم  ما متثّل   أعضاء اجمللس   اليت الحظها   الشواغل الرئيسية   
 مرتباهتم ولوازمهم ومعـداهتم     ، جلمهورية الكونغو الدميقراطية   القوات املسلحة أُدجمت حديثا يف    

علـى نطـاق   و. القـوات هـذه  مـن صـفوف   أُبلـغ عـن فـرار بعـض العناصـر       ونتيجـة لـذلك،     . بعد
قطـاع األمـن بـدءا      بإصـالح شـامل ل    حـة للقيـام     احلاجـة امللّ   مـدى أعـضاء اجمللـس     الحظ  أوسع،  

يف األمـم املتحـدة      سـحب بعثـة      تقريـر ا يف   عامال رئيـسي   هذا اإلصالح     باعتبار خاصةواجليش،  ب
  . هناية املطاف

ــت   -٥٢ ــس إىل     وكان ــضاء اجملل ــا أع ــام هب ــيت ق ــارة ال ــشفى مالزي ــذك HEAL Africaست ريا ت
 وتفشي ظـاهرة اإلفـالت مـن        الرتاعالنتائج املترتبة على استمرار     بآفة العنف اجلنسي و   صارخا ب 

ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــ. العقــاب يف شــرق مجهوري ــوايت وقعــن ضــحايا للعنــف   وق د روت الل
بلـغ أعـضاء اجمللـس يف هـذا         وأُ. علـى الـدوام، قصـصا مروعـة       املتكرر أحيانا والوحـشي     اجلنسي  
القــوات املــسلحة جلمهوريــة قيــادة داخــل ضباط الــأن قائمــة بأمســاء مخــسة مــن كبــار بــالــصدد 

ــة ــ،جــرائم خطــريةارتكــاب عــن ون  مــسؤولميعتقــد أهنــوممــن  الكونغــو الدميقراطي دمت إىل  قُ
يف تعمـل بـشكل سـليم       سـجون   عـدم تـوافر     يـؤثر   و. متابعـة أن تلقى   السلطات احلكومية، دون    

الــذين تثبــت إذ إن  مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب  علــىبالغــا  تــأثريا ســلبيامجيــع أحنــاء البلــد  
 الـسجن مـن    من الفرار    ونتمكنيرائم، مبا يف ذلك العنف اجلنسي،       اجلمسؤوليتهم عن ارتكاب    

  . ري من األحيانيف كث
 بعثــة األمــم هــاأعــضاء اجمللــس عــن كثــب بعــض التحــديات الــيت تواجه  كمــا الحــظ   - ٥٣

الـيت أدخلـها    وضـوح   الزيـادة   ولئن كانت   . املتحدة يف واحد من أصعب سياقات حفظ السالم       
،  قـد القـت ترحيبـا   ما يتعلق باسـتخدام القـوة   هذه البعثة في  والية  على  ) ٢٠٠٨ (١٨٥٦القرار  

 الــضرورات  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة كــشف يالوضــع يف شــرقاجمللــس أن فقــد الحــظ 
القوات املـسلحة   اليت تقودها   لعمليات العسكرية   امحاية املدنيني ودعم    ما بني   أحيانا،  املتعارضة  

بعـض  فـي  ف.  ال مفـر منـها  إنـسانية وخيمـة   ف عواقـب    ختلّـ  الـيت    ،جلمهورية الكونغو الدميقراطية  
ويف . انتـهاكات حقـوق اإلنـسان      هي نفـسها مـصدر    هذه القوات    من   عناصركانت  ،  االتاحل

ــصدد   ــذا ال ــإه ــسريع  ف ــشر ال ــدرات ن الن ــيتضــافية اإلللق ــال ــرار ا أذن هب ) ٢٠٠٨ (١٨٤٣ الق
وقـد أُبلـغ األعـضاء    . حلماية املـدنيني من جهود بعثة األمم املتحدة رغم ذلك، ما تبذله   سيعزز،

  . ٢٠٠٩ هييول/بدأ يف متوزسي املواردأن نشر هذه ب
القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    شار املسؤولون يف أويف هذا السياق،      - ٥٤
القــوات املــسلحة كبــار املــسؤولني يف مــع االجتمــاع الــذي عقدتــه بعثــة جملــس األمــن بدايــة يف 

 مجهوريــةيف الــسالم إىل أنّ ، ةالــشرطة الوطنيــة الكونغوليــ  و جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
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 اسـتيعاب   ضـرورة كونغـويل بـسبب     جـيش احتـرايف      على حـساب     جاءالكونغو الدميقراطية قد    
تفــشي عــدم وقــد ســاهم ذلــك أيــضا يف  . يف صــفوفهالعناصــر املــسلحة غــري الــشرعية بانتظــام  

 القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةرحبــت قــد و. جنــوده أوســاطاالنــضباط يف 
 األمـم املتحـدة وبالـدعم الـذي تتلقيانـه            الوثيـق مـع بعثـة      مـا  بتعاوهن ةالشرطة الوطنية الكونغولي  و

القــوات املــسلحة املــسؤولون يف وشــدد . مــن الــدعم يف هــذا الــصددمــع طلــب املزيــد ، ومنــها
أيــضا علــى أمهيــة إصــالح قطــاع األمــن، وخاصــة فيمــا يتعلــق  جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 

إحـراز تقـدم بـشأن هـذه املـسألة      الـيت تعتـرض     مليـة    الع الصعوبات إىل   وا أشار ماجليش، ولكنه ب
نظرا الستمرار العمليات العسكرية يف كيفو الشمالية وكيفـو اجلنوبيـة وإيتـوري وأويلـي العليـا               

 التـدريب والعمليـات     بعثة األمـم املتحـدة إمكانيـة إجـراء        كان من رأي    ولكن  . وأويلي السفلى 
ات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     القـو طلبـها إىل  مع تكـرار   يف وقت واحد،     الفعلية

   .هلاالبعثة اللذين أقامتهما  التدريب مركزياالستفادة من 
رحب أعضاء اجمللس بالتعـاون بـني بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو                    و  - ٥٥

الدميقراطيــة وكـــل مــن القـــوات املـــسلحة جلمهوريــة الكونغـــو الدميقراطيــة والـــشرطة الوطنيـــة     
لكونغولية، وحثوا على مواصلة التركيز علـى نـشر قـوات شـرطة مدربـة وجمهـزة جيـدا كجـزء                     ا

ــة       ــها الطبيعيــة يف شــرق مجهوري ــة إىل حالت ــة وإعــادة املهــام األمني مــن إعــادة إقــرار ســلطة الدول
 إصـالح القطـاع      يف  تقدم ملموس   إحراز  على أمهية  اوشددت البعثة عموم   .الكونغو الدميقراطية 

كما ركـزت البعثـة علـى احلاجـة العاجلـة إىل زيـادة عـدد          .يف ذلك ما يتعلق بالعدالة    األمين، مبا   
 .سجن عسكريل رافق فعالةالقضاة ونشرهم يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية وإقامة م

 بني أعضاء اجمللس وحاكم مشال كيفو فرصـة للحـاكم لكـي             الذي مت  وأتاح االجتماع   - ٥٦
 بـني مجهوريـة      الـيت حتـسنت     العالقـة  زيـز اجمللـس فيهـا، مـن بينـها تع         عدة أولويات لينظـر      ضرعي

تنفيـذ خطـة    بتعجيل  الو الكونغو الدميقراطية ورواندا يف املسائل السياسية واالقتصادية واألمنية؛       
ــق االســتقرار   ــوزراء لتحقي ــيس ال ــشمل ذلــك   يشــرق يف رئ ــة، وي ــة الكونغــو الدميقراطي  مجهوري
تدابري فورية ميكـن    اختاذ    مبا يف ذلك   وإصالح القطاع األمين،  ضمان إعادة إقرار سلطة الدولة؛      

أن تعزز أداء القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف عمليات كيميا الثانية؛ وتوعيـة              
رتع الــسالح والتــسريح وإعــادة  القيــام بــالقــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا لتــشجيعها علــى   

نــع كفيلــة مبلالموســة امللتــدابري لدة إىل الــوطن؛ وتقــدمي الــدعم اإلدمــاج وإعــادة التــوطني واإلعــا
  .االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية

ــة اإلنـــسانية يف مجهوريـــة الكونغـــو      - ٥٧ وتلقـــى أعـــضاء اجمللـــس أيـــضا إحاطـــة عـــن احلالـ
و زالـت احلالـة مترديـة يف شـرقي مجهوريـة الكونغـ        البعثة بأنـه يف حـني مـا        وأُفيدت .الدميقراطية
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الدميقراطيــة، فــإن مؤشــرات التنميــة البــشرية األساســية يف أحنــاء الــبالد هــي مــن بــني األدىن يف   
 يف اآلونــة  الناشـب شـخص نتيجـة للقتـال    ٢٥٠ ٠٠٠مــؤخرا ويف مشـال كيفـو، تـشرد     .العـامل 

 .ردوا يف تلـك املقاطعـة     مـن املـدنيني الـذين شُـ        ٩٠٠ ٠٠٠ألخرية، وهم مـن بـني مـا جمموعـه           ا
 إىل منـاطق كـان حيتلـها يف    مـؤخرا شـخص    ٣٠٠ ٠٠٠ إجيايب يتمثل يف عـودة        تطور مثةولكن  

 .السابق املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب

 : األنـشطة اإلنـسانية، وهـي    دوائردمت ألعضاء اجمللس مخس توصيات جممعة باسم    وقُ  - ٥٨
عمهـا إىل   تشجيع بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى أن جتعـل د                 

 مـن يعـرف بـأهنم       القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـشروطا بتنفيـذ آليـة لفـرز                
 يــلمحتو انتــهاكات حقــوق اإلنــسان بــني صــفوفها، مبــا يف ذلــك املــستويات القياديــة؛  ارتكبــوا

تعزيـز  ؛ و  مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب         املـسؤولية عـن    حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة     
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإعـادة التـوطني واإلعـادة إىل الـوطن للتـشجيع                جهود  

 تعـيني مقـرر خـاص   ؛ وعلى عودة القوات الدميقراطية لتحرير رواندا إىل موطنها بصورة طوعية        
نــشر القــدرات اإلضــافية بتعجيــل الو العنف اجلنــسي يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة؛بــ معــين

راطيـــة حـــسب مـــا أذن بـــه القـــرار مـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقلبعثـــة منظمـــة األ
٢٠٠٨( ١٨٤٣.(  

وأتاحت زيارة أعضاء اجمللس إىل كيوانيـا فرصـة ليطلعـوا علـى التطبيـق العملـي لواليـة              - ٥٩
غـت بعثـة    لوأُبِ .بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف محايـة املـدنيني                  

 مبـا يف ذلـك      بقـت منـذ بدايـة العـام،        طُ قـد مايـة الـيت تقـوم هبـا البعثـة، و          ن بأنشطة احل  جملس األم 
أحنــاء منطقــة كــل لــرد الــسريع، وشــبكة حمليــة واســعة النطــاق لإلنــذار املبكــر يف  ل أفرقــة إنــشاء

مــسؤوليتها، ممــا خفــض زمــن اســتجابة البعثــة يف املنطقــة الــيت كــان جيــرى فيهــا اختبــار ذلــك     
ل أفرقـة احلمايـة املـشتركة،       اعمـ عـن أ  ت البعثـة أيـضا      ديـ فوأُ. ن عـشر دقـائق    مـ قل  أاالبتكار إىل   

خميمـا للمـشردين داخليـا      زارت بعثـة جملـس األمـن         كمـا    .ومسامهتها يف حتـسني محايـة املـدنيني       
 . ممثلني للمجتمع املدين يف املنطقةإىلت معتاجا ملوقع البعثة يف كيوانيا، ومخاتم
  

  كينشاسا مع الرئيس واحلكومة واملؤسسات الربملانية يف املعقودةجتماعاتالا  -هاء   
 الـرئيس جوزيـف كـابيال كابـانغي، ورئـيس الـوزراء             إىلاجتمعت البعثـة يف كينـشاسا         - ٦٠

ــة  ــار وزراء احلكوم ــو وكب ــة والتخطــيط    ،موزيت ــة والداخلي ــدفاع واخلارجي ــهم وزراء ال  مــن بين
اجتمعت اللجنـة    كما   .لية واالقتصاد وحقوق اإلنسان وشؤون األسرة والشؤون اجلنسانية واملا      

، مـؤخرا يس اجلمعيـة الوطنيـة املنتخـب         رئيس جملس الشيوخ، ليـون كينغـو وا دونغـو، ورئـ            إىل
 ه غـداء عمـل مـع أبيـ       وشـهد أعـضاؤها    .أعضاء من كـل مـن اجمللـسني       إىل  إيفارست بوشاب، و  
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ريـق األمـم املتحـدة      الـسلك الدبلوماسـي، وف    مـع   مالو مالو، رئيس اللجنة االنتخابية املستقلة، و      
عـن  القطري، وممثلي القطاع اخلـاص، تلقـوا خاللـه إحاطـات عـن االنتخابـات احملليـة املقـررة و                   

، تلقى اجمللس إحاطة من البعثـة       )٢٠٠٨ (١٨٥٦تنفيذ القرار   يف إطار   و .االقتصاد الكلي حالة  
 .عن وضع خطتها االستراتيجية

تطـورت بـصورة إجيابيـة منـذ آخـر زيـارة            وذكر الرئيس كابيال أنه يـرى أن احلالـة قـد              - ٦١
ــدها ا ــران   أوف ــة يف حزي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــه /جمللــس إىل مجهوري ــد حتــسنت  ف .٢٠٠٨يوني ق

العالقات مع البلدان اجملـاورة، ال سـيما روانـدا وأوغنـدا، ووصـلت إىل مـستوى حبيـث أهنـا يف                      
 العمليــات املــشتركة الــيت وأشــار الــرئيس إىل أن . علــى حنــو إجيــايبر إالوتطــ ميكــن أن ت الرأيــه

جرت حديثا مع رواندا ضد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، ومع أوغندا ضد جيش الـرب               
  إىل أن يـتم    للمقاومة كانت ناجحـة، موضـحا أن اجلـيش الكونغـويل سيواصـل هـذه العمليـات                

ون مــع  عــن عزمــه مواصــلة التعــا، معربــاالقــضاء علــى هــاتني اجلمــاعتني املــسلحتني األجنبيــتني 
  العمليـة  بـالفرص ارحبـ مالبلدان اجملاورة يف هذا الصدد عن طريـق تبـادل منـتظم للمعلومـات، و            

وكـرر رئـيس جملـس الـوزراء وكـل           . فيما بينـها    السياسي واالقتصادي  نتعاوالالناشئة لتحسني   
ترحيـب بالعمليـات املـشتركة ضـد اجلماعـات املـسلحة            من   الرئيس    أبداه من جملسي الربملان ما   

 التـام للتقـارب بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا               تأييـد ال عـن     مع اإلعـراب   األجنبية،
  .وغريها من البلدان اجملاورة

وأشار كل من الرئيس ورئـيس الـوزراء يف اجتماعاهتمـا مـع بعثـة جملـس األمـن إىل أن                       - ٦٢
 فيهــا اجلماعــات املــسلحة يف شــرق   وترعرعــتة األوضــاع الــيت نــشأت اجلهــود جاريــة ملعاجلــ 

وقــف االجتــار غــري املــشروع بــاملوارد  ب تعلــقو الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك مــا ي مجهوريــة الكونغــ
 احلالـة  وشدد رئيس الـوزراء موزيتـو علـى أن التـدهور يف       .الطبيعية، وإعادة إقرار سلطة الدولة    

الكونغو الدميقراطية جعل هذا اجلهـد أكثـر صـعوبة، وأعـرب عـن              مهورية  جباالقتصادية واملالية   
أمله يف أن يسهم اجملتمع الدويل يف خطة رئيس الـوزراء لتحقيـق االسـتقرار يف شـرق مجهوريـة                    

تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة      ب مـن خـالل اإلسـراع         ما يتم  الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك    
 .هورية الكونغو الدميقراطية مجيلدعم األمن واالستقرار يف شرق

  ماســةاحلاجــةأن  رئــيس اجلمهوريــة ورئــيس الــوزراء والــوزراء والربملــان علــى  أمجــعو  - ٦٣
وأشار الرئيس كابيال إىل أنـه يـرى أن اجملتمـع            .إلحراز تقدم ملموس يف إصالح القطاع األمين      

مـن أقـل ممـا كـان         دعـم إصـالح قطـاع األ       جـاء لى االنتخابات الوطنية، بينما     الدويل قد ركز ع   
 .وحث على توفري املوارد والدعم التقين بشأن هذه املسألة املهمة .متوقعا
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وفيمــا يتعلــق بآفــة العنــف اجلنــسي واجلنــساين، أكــد الــرئيس وجهــة نظــره بــأن معاجلــة    - ٦٤
مشكلة استمرار وجود اجلماعات املسلحة غري املشروعة من شأهنا أن يكون هلا تأثري هـام علـى                 

وتعهـد رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس الـوزراء باختـاذ تـدابري ملموسـة                 .ر العنف اجلنسي  مدى انتشا 
ــوات      ــاب يف صــفوف ق ــن العق ــالت م ــصدي لظــاهرة اإلف ــك   للت ــا يف ذل ــة، مب ــن الكونغولي األم

يتعلق مبتابعة القضايا اخلمس لضباط القيادة العليا للقوات املسلحة اليت كانت قد قـدمت إىل                ما
ن جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية يتعاونان بشكل وثيق مـع احلكومـة            ولوحظ أيضا أ   .احلكومة

 علـى انتـهاكات     املعاقبـة  تمكني الدولة علـى حنـو أفـضل مـن         الكفيلة ب بشأن التشريعات القانونية    
  .ها، مبا يف ذلك ما يتعلق بالعنف اجلنسي واجلنساين وقوعحقوق اإلنسان ومنع

اختــذهتا احلكومــة ملكافحــة الــيت ددة احملــابري تــدال وزيــر العــدل  عــرضويف هــذا الــصدد،  - ٦٥
 الــيت ،اإلفــالت مــن العقــاب، مبــا يف ذلــك احملاكمــات املقــررة املتعلقــة جبــرائم العنــف اجلنــسي   

فيمــا يتعلــق بالقــضاء العــسكري، ت مــؤخرا طــرأســتعقد يف كيفــو الــشمالية والتحــسينات الــيت 
ي، والقرار الذي اختذته حمكمـة     من احلرس اجلمهور    الصفوة يف ذلك أول حماكمات لعناصر     مبا

عسكرية ملنح تعويضات تـدفعها الدولـة لـضحايا االغتـصاب، عـن األفعـال غـري املـشروعة الـيت               
كمـا أبلـغ وزيـر العـدل         .ارتكبتها عناصر من القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           

ــضاة      ــادة عــدد ق ــيت هتــدف إىل زي ــة ال ــادرات التدريبي ــصلح يف اأعــضاء اجمللــس باملب ــة ل  مجهوري
ــا قاضــ    ويف  .نــسمة ٣٠ ٠٠٠ لكــل ا واحــدياالكونغــو الدميقراطيــة، الــذين تبلــغ نــسبتهم حالي

العدالـة قبـل    إقـرار    بشأن ضـرورة الـسعي إىل         رأيه الوقت نفسه، أكد الرئيس كابيال من جديد      
 .السالم، لضمان توطيد االستقرار يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية

  بأنـه اختـذت عـدة      وزيـر شـؤون األسـرة والـشؤون اجلنـسانية أعـضاء اجمللـس              فادكما أ   - ٦٦
تدابري ملموسة فيما يتعلق بـالعنف اجلنـسي، مـن بينـها إنـشاء وكالـة حكوميـة خمصـصة للنـساء              
واألطفال املتضررين من العنـف اجلنـسي، وصـندوق يهـدف إىل منـع العنـف اجلنـسي ومعاجلـة                    

ية شـاملة بـشأن العنـف اجلنـسي واجلنـساين، بالتعـاون مـع               اآلثار املترتبة عليه، ووضع اسـتراتيج     
 .األمم املتحدة

وشـــدد رئـــيس الـــوزراء، إىل جانـــب كـــل مـــن جملـــسي الربملـــان، علـــى أمهيـــة إجـــراء    - ٦٧
 زالــت مطروحــة وبــشأن التــشريعات الــيت مــا  .االنتخابــات احملليــة املقــررة يف الوقــت املناســب 

 يانات اإلقليمية الـيت ينبغـي أن تـصبح دوائـر انتخابيـة،             بقانون إنشاء قائمة رمسية للك     يتعلق فيما
 االنتخابـات احملليـة ميكـن أن متـضي قـدما علـى أسـاس القـوانني                   أن  رئيس جملس الشيوخ   ارتأى

وأشــار بعــض أعــضاء املعارضــة يف اجلمعيــة الوطنيــة إىل أن املناقــشات    .احلاليــة يف هــذا الــشأن
االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة، وهــي اهليئــة اخللــف جاريــة بــشأن القــانون املتعلــق بإنــشاء اللجنــة 
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وأشـار   .٢٠٠٦نـشئت يف إطـار االنتخابـات الوطنيـة يف عـام             للجنة االنتخابات املـستقلة الـيت أُ      
ــو       ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ ــصادية واملاليـ ــة االقتـ ــدهور احلالـ ــان إىل أن تـ ــوزراء والربملـ ــيس الـ رئـ

ص املـوارد هلـذه العمليـة، ممـا سـاهم أيـضا يف       الدميقراطية قد أثر على قدرة احلكومة على ختـصي     
 اجملتمع الدويل على سد فجوة املـوارد لـضمان           الطرفان وحث .بعض التأخري يف اجلدول الزمين    

 .حينهالية يف أن جتري االنتخابات احمل

بـت  كاووفيما خيص بعثة األمم املتحدة، أعرب الرئيس عن تقـديره لـدور البعثـة، الـيت                   - ٦٨
 تنظـيم االنتخابـات الوطنيـة يف عـام          مـن بينـها   بعـض املعـامل الرئيـسية،       عرب  سالم  عملية توطيد ال  

ويف حني أن كال من الرئيس كابيال ورئـيس الـوزراء موزيتـو رحبـا باسـتمرار وجـود                   .٢٠٠٦
 الـرئيس كـابيال اجمللـس علـى بـدء           حـث بعثة األمم املتحدة يف شكلها احلايل للـسنتني املقبلـتني،           

ة يف هناية املطاف، مبا يف ذلـك وضـع الـشروط األساسـية الالزمـة يف هـذا       النظر يف ختفيض البعث 
 رئــيس الــوزراء موزيتــو البعثــة علــى مواصــلة إعــادة نــشر   حــثويف األجــل القريــب،  .الــصدد

 عـرض كمـا    .التركيز على محاية املـدنيني    مع   مجهورية الكونغو الدميقراطية     يجهودها حنو شرق  
 تتمثـل ة األمم املتحدة وجملـس األمـن، و  كومته فيما خيص بعثرئيس الوزراء التوقعات احملددة حل   

شاركة يف نــزع زيــادة املــلقــدرات اإلضــافية الــيت أذن هبــا اجمللــس، ونــشر ايف الوقــت املناســب ل
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج وإعـادة        إضافة إىل   الح والتسريح وإعادة اإلدماج،     الس

قطــاع األمــن، وتيــسري تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية      التــوطني واإلعــادة إىل الــوطن، وإصــالح    
ضعفة مـن الـسكان، والرفـع الكامـل للحظـر علـى توريـد          ستـ للمشردين وغريهم مـن الفئـات امل      

   . إجراؤهاالدعم لالنتخابات احمللية املقرراألسلحة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، وتقدمي 
التــدابري الــيت برحــب أعــضاء اجمللــس يف كينــشاسا، الــيت ُعقــدت جتماعــات االطــوال و  - ٦٩

مـع روانـدا    الـيت شـهدت حتـسنا       اختذهتا مجهورية الكونغو الدميقراطية لتوسيع وتعميق العالقات        
وحثوا احلكومة على االستمرار يف إعطاء األولوية إلصالح قطـاع          . وغريها من البلدان اجملاورة   

بـالتزام احلكومـة    أيـضا   رحبـت البعثـة     و. من البلد  يةشرقاملنطقة ال األمن وبسط سلطة الدولة يف      
اإلجـراءات  اختاذ خطوات ملموسة للتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلـك متابعـة              ب

ن عـن   و مـسؤول  معتقد أهن ُيالذين  لقوات املسلحة   اخلمسة املنتمني ل   ضباط القيادة    املتعلقة بقائمة 
أنــه ســيجري اختــاذ   األمــن بعثــة جملــسلرئيس الــوأكــد . قــوق اإلنــسانحلانتــهاكات ارتكــاب 

ــا ــزم مــن إجــراءات   م ــة  عــضاء جملــس األ وحــث أ. ة املــذكوريناخلمــسيف حــق يل مــن احلكوم
إقرار مــشروع القــانون الــالزم إلصــالح بــعلــى العمــل معــا مــن أجــل اإلســراع  بقــوة والربملــان 
  . الشرطة
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 خطــة العمــل  وضــع البعثــة أيــضا إحاطــة بــشأن    تلقــتبنــاء علــى طلــب اجمللــس،    و  - ٧٠
 عـــرضوت. لبعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة      تراتيجية االســـ
إلجـــراءات ذات األولويـــة ل ،علـــى فحواهـــاأعـــضاء اجمللـــس  أُطِلـــع  الـــيت،هـــذهالعمـــل  خطـــة
علــى أســاس القــرار  بعثــة األمــم املتحــدة  واليــة لالعناصــر الرئيــسية املتعلقــة ب املرجعيــة نقــاطوال

نــشر ) ١(، مهــا نيترئيــسيانتقــاليتني  تنية العمــل علــى مــرحل خطــوترتكــز ). ٢٠٠٨ (١٨٥٦
تحقيـق  ا ل لبعثـة األمـم املتحـدة دعمـ       ) ٢٠٠٨ (١٨٤٣ضافية املأذون هبـا يف القـرار        اإلقدرات  ال

 حـىت   ، وإيتـوري  ،الـسفلى لـي   يأوأويلـي العليـا و    واالستقرار يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبيـة،        
بعثــة العنــصر العــسكري لالنظــر يف تقلــيص ا بعــدهميكــن هــي مرحلــة ، و٢٠١٠منتــصف عــام 
مهـام بعثـة األمـم املتحـدة يف املقاطعـات الغربيـة             طائفة منتقاة مـن     تسليم  ) ٢( ، و األمم املتحدة 

وشـركاء  فريـق األمـم املتحـدة القطـري      إىل  شـهرا  ٢٤ وأشـهر    ٦فترة تتـراوح بـني      يف غضون   
 ومنـها  الرئيـسية لعمليـة االنتقـال،        املعـامل األمـم املتحـدة     بعثة  حددت  ويف هذا الصدد،    . آخرين

تقـدم أساسـية    أوجـه   وإحـراز   االستقرار يف غـرب مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛           احلفاظ على   
يف إصـالح قطـاع األمـن       أوجه تقدم أخـرى     والقتال؛  أعمال  هناء  إىل  إيؤدي  مبا  ،  البلديف شرق   

إجـراء   و األمـم املتحـدة؛   من بعثـة    بدال  تتوىل القوات املسلحة تدرجييا املسؤوليات األمنية       حبيث  
مـن  قـوة بعثـة األمـم املتحـدة         وستمكن هذه الظروف    . ٢٠١٠  عام أوائلاالنتخابات احمللية يف    

ــال مــن   ــة   االنتق ــسيطرة امليداني ــة ال ــدر   إىل مرحل ــا أق ــة تكــون فيه ــى مرحل ــز عل ــاركحتتركي  اهت
احلمايـة  بالفعـل وأن  ظم تنسـ  ٢٠١١عـام  املقررة لافتراض أن االنتخابات العامة    وب. اهتاواستجاب

بعثـة األمـم املتحـدة،    مـن   دعـم حمـدود  يف إطـار  توفرها حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية     س
، األمم املتحـدة  بعثة  التابعة ل قوة  السيناريوهات لتقليص حجم    ميكن حينها تصور عدة     فلسوف  

  .أعالهمراعاة املرحلتني املذكورتني مع 
  

  التوصيات  - واو  
ــها حمــاور  جهــات النظــر  ويف ضــوء   - ٧١ ــةوالــيت أعــرب عن ــائج املستخلــصة مــن   و البعث النت

  :أعضاء اجمللس مبا يلييوصي ، احلوارات املختلفة
  التعاون اإلقليمي    

ــة الكونغــو       )أ(   يــشجع جملــس األمــن بقــوة حكومــات املنطقــة، وخاصــة مجهوري
ا يف  عالقاهتـ ن حتـسن    عـ ئ  الناشجيايب  اإلالزخم   االستفادة من مواصلة  على  الدميقراطية ورواندا،   

ــة األخــرية،  ــاء الثقــة بينــها وإرســاء أســس    اآلون ــة إىل بن لتعــاون اومواصــلة اختــاذ التــدابري الرامي
التعـاون يف إطـار اجلماعـة االقتـصادية لبلـدان منطقـة الـبحريات        ، مبـا يف ذلـك       املستداماإلقليمي  
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 ثحيـ الدميقراطيـة، و  الكونغـو   هوريـة   لـدى مج   يبتعـيني سـفري روانـد     اجمللـس   رحـب   يو. الكربى
  ؛رواندايف تعيني سفري هلا بحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على اإلسراع 

ــة يف إطــار   )ب(   ــ “٤+٤”جلن ــاينتــشرين ٩ الــصادر يف نــريويب الغوب ــوفمرب / الث ن
ــضا جملــس األمــن  يــشجع ، ٢٠٠٧ ــدا   حكــوميتأي ــة وروان ــة الكونغــو الدميقراطي علــى  مجهوري

  ؛القوات الدميقراطية لتحرير روانداسألة د حل شامل ملإلجيامواصلة العمل معا 
مباكـا العمـل مـع رئـيس        املـشارك   وباسـاجنو وامليـسر     ملبعوث اخلـاص أ   يواصل ا   )ج(  

 لتوطيـد    البلـدين،  كبـار مـسؤويل   ومع غريمها من     ،رواندارئيس  مجهورية الكونغو الدميقراطية و   
ــارب   ــق التق ــهماوتعمي ــا  خاصــة لتخطــي  ، وبين ــا تبقــى مــن عقب ــرضت م ــل  تعت ــع الكام  التطبي

  على الصعيد الدبلوماسي؛ما يتم ذلك للعالقات بني البلدين، مبا يف 
ــسريعمــل ا  )د(   ــى  املــشارك ملي ــق اجلهــود مــع  عل ــادات يف تعمي ــة  القي ــدان منطق بل

الــبحريات الكــربى مــن أجــل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي يف جمــاالت األمــن والتنميــة االقتــصادية    
وغــريه مــن بأفريقيــا  واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى  إطــار ميثــاق األمــن يف

  اإلقليمية؛ اآلليات
  

  مجهورية الكونغو الدميقراطيةي شرق    
مباكــا متابعــة تنفيــذ   املــشارك وامليــسر املبعــوث اخلــاص  وباســاجنو أواصــل ي  )ـه(  
ــات  ــارس، / آذار٢٣اتفاق ــشأة مبوجــب ت   بواســطةم ــة املن ــة الدولي ــة املتابع ــات،   جلن ــك االتفاق ل

تنفيـذ  علـى   املوقعـة   األطـراف   وبالتعاون مع بعثة األمم املتحدة، وذلك من أجل دعم وتـشجيع            
  التزاماهتا بالكامل؛

دفــع كفالــة حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة املــوارد الالزمــة لختــصص   )و(  
طين للـدفاع عـن   املـؤمتر الـو  مـن عناصـر   مـن أُدمـج حـديثا    ، مبا يف ذلـك   نفقاهتمرواتب اجلنود و  

  ؛وغريه من اجلماعات املسلحةالشعب 
ــة األمــم املتحــدة مجيــع التــدابري الالزمــة، يف إطــار واليتــها    تتخــذ   )ز(   حــسب بعث
 يف وصاضـــمان محايـــة املـــدنيني، وخـــص   مبـــا يكفـــل مواصـــلة    ومنـــاطق انتـــشارها،  اقـــدراهت
ــة   ســياق ــة لتحريــ  يف مواجهــةالعمليــات العــسكرية اجلاري ــدا القــوات الدميقراطي جــيش ور روان
  ؛للمقاومة الرب

، بـدعم    الالزمـة  تـدابري لقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ال     تتخذ ا   )ح(  
آليـات حتقُّـق     كفالـة ن اجلماعات املـسلحة، و    ماألطفال  تسريح  ، لضمان   األمم املتحدة من بعثة   
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القـوات  ، ضـمن    تورطوا يف انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان         عناصر ممن   دماج  إنع  مناسبة مل 
  املسلحة والشرطة الوطنية؛

  
  االنتخابات احمللية    

ــا زال يتــسم هبــا    ا  )ط(   ــة الــيت م ــا مــن األمهي ــة  نطالق ــة يف مجهوري تعميــق الدميقراطي
أن وارد كاملـة، و املـ  حـصتها مـن   وزيـع  تتواصـل أن  البلـد   كومـة   ينبغـي حل  ،  الكونغو الدميقراطية 

   االنتخابات احمللية يف الوقت املناسب؛جراءإخذ التدابري التشريعية الالزمة لضمان تت
  

  إصالح قطاع األمن    
بدعم من اجملتمع الـدويل وبعثـة       ،  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية   تشرع    )ي(  

 باعتبـار عمليـة حقيقيـة إلصـالح قطـاع األمـن           مباشـرة   يف  األمم املتحدة، يف أقرب وقت ممكن       
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أن تـربهن علـى           حكومة  على  و.  مسألة ذات أولوية عاجلة    ذلك

 املـسلحة، ووضـع     العمل مع الشركاء على بناء قـدرات قواهتـ        باأعلى املستويات،    ندعالتزامها،  
  استراتيجية شاملة إلصالح قطاع األمن؛

مــشروع بــإقرار  علــى التعجيــلحكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تعمــل   )ك(  
اجلهـود الراميـة إىل نـشر    تواصـل بـذل   ، و الـشرطة الوطنيـة    إصـالح    القانون الالزم لتمكينها مـن    

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    ي مدربة وجمهزة من قوات الـشرطة الكونغوليـة إىل شـرق       عناصر  
  لقوات املسلحة؛ابدال من للحفاظ على األمن نشطة العادية االضطالع باألمن أجل 

  
  اينسيادة القانون والعنف اجلنسي والعنف اجلنس    

للتـــصدي حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة إجـــراءات حامســـة تتخــذ    )ل(  
على أيدي جنود من اجليش الوطين، مبـا يف ذلـك   اليت ثبت اقترافها نتهاكات حقوق اإلنسان    ال

ويف هــذا . محتــت قيــادهتاجلنــود  عــن اجلــرائم الــيت ارتكبــها يةالــضباط املــسؤولبتحميــل مــا يــتم 
أن تعجل باختاذ ما يلـزم مـن إجـراءات يف    هورية الكونغو الدميقراطية كومة مجينبغي حلالصدد،  

 مــن ذلــك القبيــل جتــاوزاتُيعتقــد أهنــم ارتكبــوا الــذين اخلمــسة القــوات املــسلحة حــق ضــباط 
  ة؛ي مواقع قياديشغلونيزالون مع ذلك  وال

لموسـة  املطـوات   تـستغل اخل  كومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أن          ينبغي حل   )م(  
مــا يــتم ، مبــا يف ذلـك  البلـد للتــصدي السـتمرار انتــشار العنـف اجلنــسي يف مجيـع أحنــاء    تخـذة  امل

   على أعلى املستويات؛تجاوزاتذه التنديد علنا هبال مبواصلة
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نظـام  تعزيـز    الفـرص املتاحـة ل     على تدارس على سبيل االستعجال     عملالينبغي    )ن(  
  ؛اء مجهورية الكونغو الدميقراطيةالسجون يف مجيع أحن

  
  االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية    

علـى وضـع    البلـدان اجملـاورة     حكومات مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة و      تعمل    )س(  
، مبــا يف ذلــك  بطريقــة غــري مــشروعة احلــدودهبــا عــربالجتــار او ملــوارد الطبيعيــةاســتغالل ال حــد
  .مية القائمةطار املنظمات اإلقلي إيفطبيعية عالقات جتارية يتم بإنشاء  ما
  

  ليربيا  - رابعا  
   والسياقعلومات األساسيةامل  - ألف  

أُحـرز   الـذي    لمـوس  بعـد التقـدم امل     ٢٠٠٤لس األمن منذ عام     جاءت الزيارة األوىل جمل     - ٧٢
 ،حكومة الرئيسة إلني جونـسون سـريليف      فقد أحرزت   . يف توطيد السالم واالستقرار يف ليربيا     

االقتــصاد مــن منظــور  إجيــايبإرســاء وضــع دما كــبريا يف ، تقــ٢٠٠٦الــسلطة عــام توليهــا منــذ 
 يف  مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون         اختاذ القرار يف إطار     عتبة  ىل  إليربيا  ووصلت  الكلي،  
الراميـة إىل    وىلالسـتراتيجيتها الوطنيـة األ     النهائيـة    ةصيغالـ  احلكومـة    وضعت، و األفضلصيغتها  

غـري أن االنتعـاش االقتـصادي يف ليربيـا      . ت واسـعة النطـاق    مـشاورا إجـراء   حلد مـن الفقـر بعـد        ا
إىل يـؤدي   مستويات الفقر والبطالـة مرتفعـة، ممـا          ما زالت من مستويات متدنية للغاية، و    انطلق  

ألزمـة االقتـصادية   كـان ل مث . لـسالم ُتجـىن مـن ا    ظـاهرة فوائد  إزاء االفتقار إىل    نتقادات  تزايد اال 
  . يف البلد االنتعاشعلىأيضا سليب ال هاأثر العاملية
 وعرضــة لالضــطراب، شةشايف غايــة اهلــالــسالم واالســتقرار يف ليربيــا عليـه، ال يــزال  و  - ٧٣

 اتمـشكلة حمدوديـة قـدر   تتفـاقم   و. ويرجع ذلك جزئيا إىل ضـعف املؤسـسات األمنيـة الوطنيـة           
  النظــام القــضائي ونظــام بــسبب الــسلبيات امللموســة الــيت تــشوب  املؤســسات األمنيــة الوطنيــة  

  .ثقة يف املؤسسات الوطنيةلافقدان اجلمهور عموما سهم يف يمما يف البلد، السجون 
فلــول  احتجاجــات منــها، عوامــلعـدة  بــسبب هليــة األضــطرابات تنــدلع االميكـن أن  و  - ٧٤

 ١٤ ٠٠٠مـا يفـوق   والشباب العـاطلني عـن العمـل، و   ال جيدون عمال ين  ذاملقاتلني السابقني ال  
مل جيـدوا   الـذين جـرى تـسرحيهم و      وأفـراد الـشرطة     الليربيـة الـسابقة      القـوات املـسلحة   أفـراد   من  

يف ثقـة اجلمهـور     عـدم النـاجم عـن      ئيعنـف الغوغـا   الفـضال عـن     وسائل بديلة لكـسب العـيش؛       
األراضـي  علـى   عاين حالة استضعاف بالغة؛ فـضال عـن اسـتمرار املنازعـات             الذي ي نظام العدالة   

  .البالدخمتلف الرتاعات العرقية يف و
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التقريــر النــهائي للجنــة إعــداد  منــها -عــدد مــن العمليــات  فثمــةوباإلضــافة إىل ذلــك،   - ٧٥
النتخابــات التحــضري لحماكمــة الــرئيس الــسابق تــشارلز تــايلور، ووواملــصاحلة، تقــصي احلقــائق 

ستغلها يـ تـوترات   إىل    مجيعـا   أن تفضي  ميكنو - ٢٠١١ام  اليت ستجرى ع  الرئاسية والتشريعية   
العديـد مـن الليـربيني العـاديني        ال يـشعر    وعـالوة علـى ذلـك،       . سـتقرار البلـد   ن لزعزعة ا  واملخرب

نـساين،  العنـف اجلنـسي واجل   أمنـاط   حوادث النـهب املـسلح، و     كثرة  جسديا بسبب   بأهنم آمنون   
 حيـث تـشري    خطـريا، اغتـصاب النـساء والفتيـات حتـديا          ما زال و. من جرائم العنف  وغري ذلك   

أو آخــر مــن أنــواع لنــساء تعرضــن لنــوع  اإلمجــايل لدالعــدالدراســات إىل أن أكثــر مــن نــصف 
  . الرتاعخاللالعنف اجلنسي 

ــد   - ٧٦ ــسالم   مــن وممــا يزي ــسبيالــذي حتقــق  هــشاشة ال ــة  ان ــا اســتمرار حال  زعزعــة يف ليربي
عـــدم وضـــوح النتـــائج الـــيت ســـتؤول إليهـــا  يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة، والقالقـــلاالســـتقرار و
انـدالع  ، و٢٠٠٩ا وكـوت ديفـوار يف وقـت الحـق مـن عـام       يف غينيـ الـيت سـتنظم   االنتخابات  

وينـضاف إىل ذلـك التحـدي    . بني احلـزبني الـسياسيني الرئيـسيني يف سـرياليون         مؤخرا   اتالتوتر
  .دون اإلقليمية املنطقة هتريب املخدرات يفالذي يشكله 

تأكيـد  الإعـادة  هـو  جملـس األمـن   كان اهلدف من الزيارة اليت قام هبـا  ويف هذا السياق،    - ٧٧
بلد وتعزيـز   الإعادة بناء    يف مسعامها الرامي إىل      كومة وشعبا لليربيا ح دعم اجمللس   على استمرار   
من الزيـارة   دف  وكان اهل .  والدميقراطية الدستورية، والتنمية االقتصادية    ملستدام،أسس السالم ا  

لتعزيــز الــسالم الــيت تبــذهلا بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا جلهــود اعــن دعــم اإلعــراب هــو أيــضا 
 املؤسـسات  اتتقييم التقدم احملرز يف بنـاء قـدر    إىل  أعضاء اجمللس   سعى  كما  و. واألمن يف ليربيا  

 ،األمنية الوطنية الليربية، وتشجيع السلطات الليربية على زيادة اجلهود املبذولـة يف هـذا الـصدد               
واإلعـراب   ،الـة يف ليربيـا    احلة من أثـر علـى       اإلقليميالسائدة يف املنطقة دون     لعوامل  ما ل دراسة  و

ــة   اجمللــسعــن تأييــد ــة  و ، للجهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة لبــسط ســلطة الدول التأكيــد علــى أمهي
العنـــف أمنـــاط  وتقيـــيم التقـــدم احملـــرز يف ســـبيل مكافحـــة   ومحايتـــها،حقـــوق املـــدنيني تعزيـــز
  .نساينواجل اجلنسي

عـضاء  أنـسون سـريليف و   إلـني جو ةبعثة جملس األمن مـع فخامـة الرئيـس    اجتمعت  قد  و  - ٧٨
تـدريب الـشرطة الوطنيـة الليربيـة، وكبـار مـوظفي            املعـين ب  ونائـب املفـوض     من جملس وزرائهـا،     

، وأعــضاء وقواهتــا العــسكريةشــرطة األمــم املتحــدة  ذلــك ، مبــا يفبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا
كـذلك  البعثـة   اجتمعـت   و. الشرطة النسائية التابعة للبعثـة واملقدمـة مـن اهلنـد          تشكيالت  وحدة  

ــة       ســجن تزاروواملــصاحلة، احلقيقــة مــع ممــثلني عــن القطــاع اخلــاص، واجملتمــع املــدين، وجلن
  .ملقاتلني السابقنياتدريب ل امونروفيا املركزي ومركز
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  اجتماع منروفيا  -باء   
عند وصـوهلا، شـاركت بعثـة جملـس األمـن يف غـداء عمـل مـع أعـضاء فريـق االتـصال                          - ٧٩

ي يتـألف مـن ممـثلني لالحتـاد األفريقـي، واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                   الدويل لليربيـا، الـذ    
أفريقيا، واملفوضية األوروبية، وإسبانيا، وأملانيا، والسويد، وفرنسا، واململكة املتحـدة لربيطانيـا            

وانـضم إىل الفريـق سـفريا    . العظمى وأيرلندا الشمالية ونيجرييـا، والواليـات املتحـدة األمريكيـة          
ماهريية العربية الليبية، وأعضاء فريق القيـادة اإلداريـة التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة يف          الصني واجل 

ليربيا، واملنـسق املقـيم بالنيابـة التـابع لألمـم املتحـدة، ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية بالنيابـة التـابع                       
ة وركزت املداخالت الـيت قـدمت يف املناسـبة، وبـصورة منهجيـة، علـى الرسـال                . لألمم املتحدة 

اليت تفيد بأن وجود بعثة األمم املتحدة يف ليربيا كان عامال حامسا يف ما أُحـرز مـن تقـدم حـىت              
  .اآلن يف البلد، وأن ختفيض حجم البعثة جيب أن يتم بصورة متعمقة ومتوازنة

ويف اليوم التايل، اجتمعـت البعثـة إىل وحـدة تـشكيل الـشرطة اهلنديـة املؤلفـة بأكملـها                      - ٨٠
ستمعت إىل إحاطة عن أنشطة الوحدة، مبا يف ذلك املهام املتعلقـة بالنظـام العـام،            من النساء، وا  

ــوفري         ــشتركة، وت ــات م ــسيري دوري ــا، وت ــسية يف منروفي ــشآت الرئي ــة للمن ــة الثابت ــوفري احلماي وت
التوجيه للشرطة الوطنية الليربية غري املسلحة وبناء قدراهتا، حيث أهنا ال تزال تواجـه صـعوبات            

ــة    . صا يف جمــال القــدرات لوجــستية ونقــ  ــشرطة الوطني ــضا املــساعدة إىل ال وقــدمت الوحــدة أي
الليربية يف جهودها الراميـة إىل مكافحـة العنـف اجلنـسي، الـذي ميثـل مـشكلة خطـرية يف ليربيـا              

ومشلـت أنـشطة الوحـدة علـى مـستوى          . يسهم يف تفاقمها انعـدام التثقيـف بـشأن هـذه املـسألة            
وأفيـد أعـضاء    .  لأليتام ومدرسة وتقـدمي خـدمات طبيـة للـسكان          اجملتمعات احمللية تأسيس ملجأ   

بعثة جملس األمن بأن املثال احلي الذي جسدته وحدة تشكيل الشرطة اهلندية َحفَز نساء ليربيـا                 
تقدمي املزيد من الطلبات لشغل وظائف يف قوة الشرطة الوطنية، وهـو مـا شـاركت يف ترديـده                    

  .والترحيب به الرئيسة سريليف
زارت بعثة جملس األمن أيضا سجن منروفيا املركزي، حيث يتـوىل ضـباط الـسجون               و  - ٨١

. التابعون لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا توجيه نظرائهم الليـربيني ومـساعدهتم علـى بنـاء قـدراهتم                 
وطــاف الوفــد مبقــر الــسجن برفقــة وزيــر العــدل ومــسؤولني آخــرين، واســتمع إىل إحاطــة عــن  

كمــا أحـاط الــوزير الوفــد علمـا بــشأن الــشواغل   . املرفــق مـؤخرا  ســجينا مـن هــذا  ٣٢هـروب  
 يف املائـة مـن      ٨٦املتعلقة بأعداد املساجني، مبا يف ذلك أن احملبوسني رهن احملاكمة ميثلون نسبة             

وكان الـسجن يـضم يـوم       . جمموع احملتجزين، عالوة على املشاكل املتعلقة بالتغذية واالكتظاظ       
وقـد ضـم قـسم النـساء، الـذي ُجـدد مـؤخرا        .  امـرأة ٢٤ينهم  سجينا، من ب ٦٦٠زيارة الوفد،   

ــسبة          ــضال عــن أن ن ــسجينات، ف ــق مناســبة لل ــساحات ومراف ــدا، م ــة كن ــن حكوم ــساعدة م مب
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وعلـى الـرغم مـن جتديـد أحـد          . السجينات إىل موظفي الـسجن تعـد مقبولـة باملقـاييس الدوليـة            
لواليـات املتحـدة والنـرويج،      املباين اخلاصة باملساجني الـذكور مـؤخرا، بتمويـل مـن حكـوميت ا             

فقد أعربت بعثة جملس األمن عن قلقها البالغ إزاء حالة أقدم عنابر الرجال، الذي اتسم بـشدة                 
االكتظاظ وحمدودية مرافق الصرف الصحي واالرتفاع الشديد يف نسبة املـساجني إىل مـوظفي              

كـبرية للمحبوسـني    وكما أعرب أعضاء البعثة عن قلقهم بصفة خاصة إزاء األعـداد ال           . السجن
رهــن احملاكمــة وتكــرار حــوادث اهلــروب مــن الــسجن، مبــا يف ذلــك اهلــروب اجلمــاعي الــذي    

وأوضـح الـوزير مـا يـتم     .  سـجينا ١٦٣، حـني هـرب   ٢٠٠٨ديـسمرب  /حدث يف كـانون األول   
من حتقيق متعمق يف هذه احلادثة، وذكر أن املؤشرات البـاكرة تـوحي بـأن اهلـروب مت بتـسهيل        

  .ن أنفسهممن موظفي السج
وزارت بعثة جملس األمن كـذلك مرفقـا يـدار عـن طريـق مـشروع الـتمكني اجملتمعـي،            - ٨٢

وهو منظمة غري حكومية وطنية توفر التدريب للمقاتلني السابقني يف إطار املرحلة األخرية مـن               
 وقــد ُنفــذ الربنــامج املوجــه. برنــامج إعــادة إدمــاج هــؤالء املقــاتلني املــدعوم مــن األمــم املتحــدة 

بصفة رئيسية إىل النساء، باسم اللجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإعـادة              
التأهيل، يف شراكة مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وحكومـة النـرويج، الـيت مولـت املرحلـة                     

ا الـدعم   كما قدمت بعثة األمم املتحدة يف ليربي      . األخرية من تدريب املقاتلني السابقني يف ليربيا      
 مقـاتال   ٣٧٣واسـتفاد مـن الربنـامج       . هلذا الربنامج مـن خـالل تـوفري املـساعدة األمنيـة والتقنيـة             

، واشـتمل علـى تـدريب مهـين وفـصول           ) مـن املقـاتلني الـسابقني الـذكور        ٩٩من بينهم   (سابقا  
ة حملو أمية الكبار والتدريب على قيم العمل التجاري، وأنشطة للتوعية يف جمال الـصحة اجلنـسي                

كما شهدت البعثة احتفـاال     . واإلجنابية وفريوس نقص املناعة البشرية مع مراعاة البعد اجلنساين        
بتخريج عدد من املشاركني، وأشادت بالعمل القّيم الذي يؤديه مشروع الـتمكني اجملتمعـي يف              

  .جمال توفري الدعم إلعادة تأهيل املقاتلني السابقني
ــضا    - ٨٣ ــة جملــس األمــن أي ــدأت    واجتمعــت بعث ــيت ب ــة ال  إىل ممــثلني عــن املؤســسات الدولي

عملياهتــا يف ليربيــا وهــي أرســيلورميتال وبوكانــان رينيوبــولز، وكــذلك مزرعــة املطــاط التابعــة   
ــة  ــة الليربي ــة، فيمــا يتعلــق بطبيعــة    . للــشركة الزراعي وأدىل املمثلــون بإحاطــات مــوجزة إىل البعث

 واسـتخدام أشـجار املطـاط غـري املنتجـة           عملهم يف جمال تعدين خـام احلديـد للمؤسـسة األوىل،          
بوصــفها مــصدرا إلنتــاج الطاقــة املتجــددة، داخــل ليربيــا وخارجهــا للمؤســسة الثانيــة، وإنتــاج   

وقــدموا إحاطــات أيــضا عــن . املطــاط الطبيعــي مــن أجــل التــصنيع والتــصدير للــشركة الزراعيــة
يف ليربيـا، مـع تـسليط       مستوى االسـتثمارات الـيت وظفوهـا بالفعـل يف جمـال اهلياكـل األساسـية                 

الضوء علـى طبيعـة أنـشطتهم، الـيت تتطلـب عمالـة مكثفـة، وال سـيما يف حالـة أرسـيلورميتال،                      
وعما طُلب إليهم من توظيف استثمارات طائلة يف جمال اهلياكل األساسية يف ليربيـا قبـل البـدء                  
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ــه مــن وأشــار مجيــع املمــثلني إىل أن وجــود األمــم املتحــدة القــوي ومــ   . يف حتقيــق الــربح ا أعقب
ولكـن أعـرب اجلميـع      . استقرار ساهم بقدر كبري يف اختاذ قراراهتم املتعلقة باالستثمار يف ليربيـا           

ــة يف وقــت مبكــر، موضــحني أن اإلجنــازات       ــق إزاء احتمــال انــسحاب البعث عــن قلقهــم العمي
وجـرى يف ذلـك الـصدد،       . األمنية اليت حتققت مل تترسخ بعد بقدر كاف حيـول دون ارتـدادها            

وأشـادت البعثـة مبمثلـي القطـاع اخلـاص،       . كيد العالقة بني حالـة األمـن ومـستوى االسـتثمار          تأ
غـري أن   . معربة عن تقديرها للدور احلاسم الذي تؤديه التنمية االقتصادية يف ترسـيخ االسـتقرار             

أعضاء البعثة حذروا أيضا مـن مغبـة االعتمـاد علـى بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، نظـرا إىل أن                
كما شـجعوا الليـربيني يف املهجـر الـذين قـّدر أحـد احلاضـرين                . بعثة ستتقلص يف هناية املطاف    ال

 نـسمة يف الواليـات املتحـدة وحـدها، علـى املـسامهة              ٢٠٠ ٠٠٠يف االجتماع عددهم حبـوايل      
  .يف عمليات اإلعمار والتنمية يف ليربيا

قيقـة واملـصاحلة، بغـرض      كما التقى بعض أعضاء بعثـة جملـس األمـن مبمـثلني للجنـة احل                - ٨٤
االستماع إىل معلومات أساسـية عـن أعمـال اللجنـة واهتمامـات أعـضائها املتعلقـة بـاألمن، يف                    

وأوضـح رئـيس اللجنـة أهنـا حـددت أشخاصـا يـصل عـددهم إىل               . سياق التقرير النهائي للجنـة    
.  إفــادة مــن الــشهود ٢٠ ٠٠٠ فــرد، مــدعًى بارتكــاهبم جــرائم، وحــصلت علــى   ١٠٠ ٠٠٠

.  أيضا أن اللجنة جتري اآلن مـشاورات إقليميـة سـيعقبها مـؤمتر وطـين بـشأن املـصاحلة                   وأوضح
وشدد أعضاء اللجنة علـى هـشاشة احلالـة األمنيـة يف ليربيـا، مؤكـدين اعتقـادهم بأهنـا سـتكون                      

وعلـى الـرغم    . حمفوفة باملخاطر لدرجة تزعزع االستقرار عقـب صـدور التقريـر النـهائي للجنـة              
  .اللجنة بأهنا تعتزم اإلعالن عن مضمون استنتاجاهتا وتوصياهتا على املألمن ذلك، أكد رئيس 

والتقى أعضاء آخرون يف بعثة جملس األمـن مبمثـل عـن جمموعـة مـن منظمـات اجملتمـع                      - ٨٥
املدين، حيث أعرب عن االمتنان للعمل الذي أدته بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا خـالل األعـوام            

وطلب املتحدث باسم اجملموعة أن يتـروى       . قيق االستقرار يف البلد   اخلمسة السابقة من أجل حت    
جملس األمن عند النظر يف مـسألة ختفـيض حجـم البعثـة، مـع إيـالء اهتمـام خـاص لالنتخابـات                       

؛ عالوة على النظر يف قدرة اللجنة االنتخابية الوطنيـة علـى تنظـيم      ٢٠١١اليت ستجرى يف عام     
مؤسسات سيادة القانون وضعف النظـام القـضائي فـصال       انتخابات ذات مصداقية؛ ويف تطوير      

ــدعم اللوجــسيت ويف دعــم اهلياكــل األساســية املقــدم للمؤســسات      عــن الــضعف الــشديد يف ال
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . األمنية، مثل الشرطة الليربية، ودوائر اهلجرة، والقوات املسلحة اجلديدة 

 تـوفرت بـسخاء للقطـاع العـام دون أن          أعربت اجملموعـة عـن القلـق ألن أنـشطة بنـاء القـدرات             
  .تستفيد منظمات اجملتمع املدين من هذه املوارد
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  احلالة األمنية    
قدم كبار القادة العسكريني وقـادة الـشرطة التـابعني لبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا إىل                      - ٨٦

يتعلق بتأثري ختفـيض    بعثة جملس األمن تقييما للحالة األمنية يف البلد وللتهديدات الراهنة، وفيما            
وأُبلغت بعثة جملس األمن بأنه على الرغم من هـدوء احلالـة العامـة              . حجم البعثة يف هذا الصدد    

فإهنــا مــا زالــت تستعــصي علــى التنبــؤ مبــا تــؤول إليــه األمــور، وكــثريا مــا حتــدث االضــطرابات   
ة وأنــشطة وال تــزال األعمــال اإلجراميــ. والتظــاهرات الــيت غالبــا مــا تتحــول إىل أحــداث عنــف

ويسهم ارتفاع معـدل البطالـة      . العصابات والسرقات املسلحة والعنف اجلنسي واسعة االنتشار      
وســط الــشباب وحمدوديــة الفــرص املتاحــة للمقــاتلني الــسابقني يف هــشاشة احلالــة، مــضافا إليــه  

ن قصور اهلياكل األساسية وانعدام الفرص يف أحناء البلد األخـرى، ممـا يـدفع بأعـداد متزايـدة مـ       
ــوارد          األشــخاص إىل منروفيــا، ويــؤدي بــذلك إىل حــدوث االحتكاكــات والتنــافس علــى امل

وتـشكل املنازعـات املتعلقـة باألراضـي أحـد املـصادر الرئيـسية              . والفرص احملـدودة يف العاصـمة     
  .لعدم االستقرار يف ليربيا

ات وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، جــرت اإلشــارة إىل أنــه علــى الــرغم مــن ســالمة العالقــ     - ٨٧
، فـإن احلـدود الـيت       )الـذي يـضم سـرياليون وغينيـا وليربيـا         (السياسية بني بلـدان احتـاد هنـر مـانو           

تشوهبا الثغـرات واحلالـة الراهنـة يف غينيـا تـشكالن هتديـدا حمـتمال للحالـة يف ليربيـا، مـضافا إىل            
 كـوت   ذلك وجود مجاعات املقاتلني الليربيني السابقني على امتداد احلـدود، وخباصـة يف غـريب              

ومــن شــأن تــداعيات االنتخابــات يف البلــدان اجملــاورة، وكــذلك يف ليربيــا، أن تــشكل . ديفــوار
ويتمثــل أحــد املــصادر اإلضــافية . هتديــدا حمــتمال لالســتقرار داخــل ليربيــا يف الــسنوات القادمــة 

  .للقلق يف مستوى تأهب قوات األمن الليربية للنهوض كامال باملسؤوليات األمنية
ياب دليل علـى أن ليربيـا حتولـت إىل نقطـة عبـور رئيـسية لتجـارة املخـدرات                    وبرغم غ   - ٨٨

ــا فــاق االســتهالك احمللــي    ــا يف ليربي ــة  . الدوليــة، فــإن إنتــاج املارجوان ولــوحظ أيــضا أن جغرافي
بيـد أن  . سواحل ليربيا قد تكون من العوامل الدافعـة لنـشوء اجتـار غـري مـشروع يف املخـدرات                 

 املتحدة يف ليربيا يف مجيع أرجاء البلد قد يكون من العوامـل الرادعـة   الوجود القوي لبعثة األمم   
  .حىت اآلن، فيما يتعلق باستخدام أراضيه نقطة لعبور املخدرات

  
  وضع القوى األمنية    

أفيــدت بعثــة جملــس األمــن مــن جانــب القــادة العــسكريني وقــادة الــشرطة ببعثــة األمــم    - ٨٩
ربيــة بأنـه رغــم اجلهـود اجلاريــة إلصـالح قطــاع األمـن، فمــا     املتحـدة وقيـادة الــشرطة احملليـة اللي   

زالــت قــوات األمــن الليربيــة تفتقــر إىل القــدرة علــى االضــطالع بكامــل املــسؤولية عــن األمــن    
والقانون والنظـام يف ليربيـا وبـأن قـوات األمـن مـا برحـت تعتمـد علـى الـدعم املقـدم مـن بعثـة                  
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 مـن األفـراد املفحوصـني جيـدا         ٢ ٠٠٠ليت تـضم    وكانت قوات ليربيا املسلحة ا    . األمم املتحدة 
وقـد مت   . تنخرط حاليا يف سـلك التـدريب بفـضل الـدعم املقـدم مـن جانـب الواليـات املتحـدة                    

حتديد حجم اجليش أساسا باالستناد إىل قدرة احلكومة الليربيـة علـى حتّمـل نفقـات القـوة الـيت                    
  . ٢٠١٢م مل يكن متوقعا أن توضع قيد التشغيل بالكامل قبل حلول عا

 ضابط وهي قـوة غـري مـسلحة إىل          ٣ ٨٠٠وتتألف الشرطة الوطنية الليربية من حوايل         - ٩٠
وتقدم بعثة األمم املتحدة يف ليربا التـدريب        . حد كبري، باإلضافة إىل عناصر متخصصة مسلحة      

األساسي يف أكادميية منروفيـا للـشرطة، الـيت جـرى إعـادة تأهيلـها مـؤخرا بـدعم مـن احلكومـة                     
ويشمل التدريب فصوال دراسية تستغرق سـتة أشـهر         . وجيية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    النر

ويــوفر املــاحنون مرتبــات أفــراد  . يف األكادمييــة، يعقبــها تــدريب أثنــاء اخلدمــة ملــدة ســتة أشــهر   
وال تـزال قـدرات الـشرطة الوطنيـة تعـد حمـدودة للغايـة               . الشرطة الوطنيـة الليربيـة يف األكادمييـة       

ونظـرا لكـون الـشرطة الوطنيـة     .  لعدم توافر الدعم اللوجسيت، واملوارد البشرية، والتمويـل      نظرا
قوة غري مسلحة، فقد نوقشت مـسألة أن تطورهـا مل يـصل بعـد إىل مـستوى جيعـل مـن املالئـم            

ويـشكل حظـر األسـلحة أيـضا        . اختاذ قـرار يف إطـار الـسياسة العامـة للـسماح بتـسليح أفرادهـا               
  . ددعنصرا يف هذا الص

باإلضافة إىل ذلك، حيرز تطوير الوحدة القوية املكلّفة بالتصدي للطوارئ واملؤلفة مـن            - ٩١
 مـن الـضباط وإعـدادهم    ٢٠٩ فرد والتابعة للـشرطة الوطنيـة تقـدما مطـردا، مـع تـدريب            ٥٠٠

وتقدم البعثة والواليات املتحدة املساعدة واملعدات للوحـدة، الـيت ُيقـصد منـها أن               . حىت تارخيه 
وعلـى  . كون قوة متحركة وقادرة على االستجابة للحوادث األمنية الداخلية الواسـعة النطـاق            ت

ــالغ عــددهم      يف ســلك اخلدمــة، فــإهنم  ٢٠٩الــرغم مــن دخــول الدفعــة األوىل مــن الــضباط الب
يزالون يعتمدون على البعثة يف عملية التطوير أثناء اخلدمة، وال ُيتوقع دخـول مجيـع الـضباط                  ال

يف اخلدمة بالكامل على النحو املقـرر، ألن الفـصول الدراسـية ال تكفـي السـتيعاب                 اخلمسمائة  
  . عمليات التجنيد

وقد أفيد أعضاء اجمللس بأن استمرار وجود بعثة األمم املتحدة يعد بالتـايل أمـرا حيويـا             - ٩٢
م ويف هذا الـصدد، ُيالحـظ أن قـوا   . لضمان احلفاظ على املكاسب امللموسة اليت جرى حتقيقها       

هـو احلـد األدىن مـن       )  من األفـراد املقـاتلني     ٥ ٠٠٠مبن فيهم   ( ضابط   ٨ ٢٠٠البعثة البالغ حنو    
القوام املطلوب لضمان قـدرة البعثـة علـى أداء مهـام واليتـها حلـني متكّـن قـوات األمـن الوطنيـة              

  . الليربية من تويل هذه املهام، وفقا للنقاط املرجعية احملددة
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  إلني جونسون سريليف وجملس الوزراء الليربياالجتماع إىل الرئيسة     
أثنــاء اجتمــاع بعثــة اجمللــس إىل الرئيــسة ســريليف وعــدد مــن أعــضاء جملــس وزرائهــا،     - ٩٣

أشارت الرئيسة إىل أن األعوام الستة األخرية شـهدت إحـراز تقـدم مـضطرد يف عمليـة التعـايف                    
ــسالم    ــد ال ــود توطي ــوطين ويف جه ــربي ال ــا ز  . اللي ــة م ــا أن   غــري أن احلال ــة كم الــت هــشة للغاي

 االقتـصادية   -وباإلضـافة إىل املـشاكل االجتماعيـة        . التحديات املاثلـة كانـت يف غايـة اجلـسامة         
وأكـدت الرئيـسة    . الكربى، فإن جزءا كبري مـن الـسكان الليـربيني مـا زال معتـادا علـى العنـف                  
مليـون شـخص     ١,٤جمددا على الشواغل املتعلقة باحتمال نشوب االحتكاك نظرا لتركـز حنـو             

وعلى الرغم من العالقات احلسنة بني دول احتاد هنـر مـانو، فـإن املخـاطر اإلقليميـة            . يف منروفيا 
ــة يف           ــضال عــن احلال ــا ف ــشمل حــاالت التخــّبط يف غيني ــا ت ــة يف ليربي ــى احلال ــؤثر عل ــد ت ــيت ق ال

  . ديفوار كوت
لـيت تتمحـور    وأوضحت الرئيسة سـريليف أن اسـتراتيجية احلكومـة للحـد مـن الفقـر، ا                 - ٩٤

احلوكمـة  ) ج(التنميـة االقتـصادية؛     ) ب(الـسالم واألمـن؛     ) أ: (حول أربع ركـائز رئيـسية هـي       
  . البنية التحتية واخلدمات األساسية) د(وسيادة القانون؛ و 

ــات املتحــدة         - ٩٥ ــة الوالي ــسة إىل أن حكوم ــن، أشــارت الرئي ــسالم واألم ــق بال ــا يتعل وفيم
وقـد تلقـى أعـضاء اجمللـس أيـضا         .  جهود إصـالح قطـاع األمـن       واألمم املتحدة قدمتا الدعم إىل    

إحاطات من خمتلف الوزراء الليربيني بشأن احلالة األمنية، واجلهود املبذولة إلنـشاء قـوات أمـن                
وطنية مستدامة، ومن املفترض أن تكون وفقا للنقـاط املرجعيـة املوضـوعة، قـادرة بـاطراد علـى          

والنظـــام خـــالل مـــا يتـــراوح بـــني الثالثـــة واألربعـــة تـــويل املـــسؤوليات عـــن األمـــن والقـــانون 
  . القادمة أعوام
وفيما يتعلق بالتنمية االقتصادية، أفـادت الرئيـسة أن علـى احلكومـة تلبيـة االحتياجـات               - ٩٦

األساســية للــسكان، مبــن فــيهم املقــاتلون الــسابقون، وأهنــا متــارس تنميــة االقتــصاد حــول حمــاور 
ــة واحل   ــادن، والزراع ــات املع ــها إىل      . راجــةقطاع ــر تنميت ــة مل جت ــات الثالث ــذه القطاع ــد أن ه بي

وأفاد وزيـر املاليـة أن األزمـة االقتـصادية          . املستوى الذي ميكّنها من توفري فرص العمل املطلوبة       
، فكان قـد اقتـصر علـى    ٢٠٠٩العاملية كان هلا تأثري ملموس على معدل النمو يف ليربيا يف عام             

 يف املائـة وإىل أقـل مـن معـدل عـام             ١٢طات األولية البالغ نسبتها      يف املائة مقارنة باإلسقا    ٧,١
وقلّصت الشركات الرئيسية العاملـة يف ليربيـا نتيجـة لـذلك     .  يف املائة٩,٥ البالغ نسبته    ٢٠٠٨

حجم أنشطتها، وكان علـى احلكومـة أن تتـدبر أمـر توقعـات اجلمـاهري يف الوقـت الـذي كـان                       
مــا تعمــل احلكومــة علــى بلــوغ نقطــة اإلكمــال ملبــادرة   ك. ينبغــي عليهــا تقــدمي عوائــد الــسالم 
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البلدان الفقرية املثقلة بالديون، مما سيتيح التخفيف من تكلفة خدمة الديون الذي متـّس احلاجـة    
  . إليه والذي كان من املتوقع أن يتيح احلصول على موارد أخرى للتمويل

األضــعف، وإهنــا تــشكل وسـاد االعتــراف بــأن ركيــزة احلوكمــة وســيادة القــانون هــي    - ٩٧
وتطرقـت الرئيـسة إىل     . معظم التحديات وبالذات يف ضـوء حالـة رأس املـال البـشري يف ليربيـا               

هدف احلكومة الذي يتمثل يف بناء خدمة مدنية مسؤولة وإعادة بناء اهليكـل القـضائي الغائـب                 
ــه، ويف الوقــت نفــسه مكافحــة الفــساد املستــشري يف كــل مــستويات اجملتمــع الليــرب     . يبكامل

وأفيــدت بعثــة جملــس األمــن بــأن ســنوات احلــرب الــيت طــال أمــدها أدت إىل عــدم ثقــة يف            
املؤسسات الوطنية وإىل اسـترتاف ضـخم للكفـاءات، ممـا أصـاب أداء اخلدمـة املدنيـة بالـضعف             

وتــسعى احلكومــة دائبــة إىل جــذب الليــربيني إىل العــودة مــن اخلــارج للمــساعدة يف  . والتــشتت
 ومن أحد حمركات الرتاع الرئيسية األخـرى املطلـوب التـصدي هلـا، مـسألة       .عملية إعادة البناء  

ويف هـذا الـصدد، فمـن املقـرر إنـشاء جلنـة وطنيـة        . حقوق امللكيـة واملطالبـات بـشغل األراضـي      
وأفاد وزير العدل بأن القوانني يف ليربيا اليت سّنت منذ أكثـر مـن نـصف قـرن            . معنّية باألراضي 

ربيـا، ممـا أدى إىل إنـشاء جلنـة إصـالح القـوانني بغيـة حتـديث القـوانني                    مل تعد تليب احتياجات لي    
  . وتتواصل حاليا اجلهود لتدريب القضاة وإنشاء نظام للسجالت يف احملاكم. احلالية
أُبلغـت بعثـة   . وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة املتعلقة بالبنية التحتيـة واخلـدمات األساسـية             - ٩٨

 دوالر مـن دوالرات     ٩٠٠ من الناتج احمللي اإلمجايل اخنفض من        جملس األمن بأن نصيب الفرد    
، مما يدل على تـدهور احلالـة        ٢٠٠٥ دوالر يف عام     ٢٥٠ إىل   ١٩٧٨الواليات املتحدة يف عام     

ويف هذا الصدد، وضعت احلكومـة علـى رأس األوليـات كأحـد جوانـب اسـتراتيجية           . يف ليربيا 
  . اء شبكة الكهرباءاحلد من الفقر، هدف إصالح الطرق وإعادة بن

وذكــرت الرئيــسة وأعــضاء جملــس وزرائهــا أنــه ســيكون مــن األفــضل للــصورة العامــة     - ٩٩
لليربيا أن ُتسحب البعثة، ولكنـهم شـددوا علـى أن مـن املبكـر جـدا النظـر يف انـسحاب سـريع                  

ــة املتفــق عليهــا    وأعــرب أعــضاء جملــس األمــن عــن إعجــاهبم    . قبــل أن تتحقــق النقــاط املرجعي
  .  الذي حتقق حىت اآلن، وخبطط احلكومة للتصدي للتحديات اجلسيمة املتبقيةبالنجاح
  وردا على سؤال من أعضاء جملس األمن، أوضحت الرئيسة أن غاية الليـربيني تتمثـل             - ١٠٠

يف أن يتمتعـوا بامللكيــة التامـة جلميــع العمليـات اجلاريــة يف بلـدهم وأن يتحكمــوا يف مــصريهم،     
وُينظـر إىل الـشرطة بوصـفها مـن أكـرب التحـديات يف غيـاب              . بأمنـهم وبوجه خاص فيما يتعلق     

دولة قائدة ميكن أن توفر الدعم لعملية إنشاء قوة موثوقة، كما هو احلـال مـع اململكـة املتحـدة           
غري أن الرئيسة ذكرت أن استراتيجية الشرطة الوطنية كانـت قيـد التطـوير،         . وشرطة سرياليون 
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 املقدم من اململكة املتحدة، ممـا يؤمـل معـه أن يقـود إىل تطـوير                 مبا يف ذلك ما يتم بفضل الدعم      
  . مطرد للشرطة الوطنية خالل األعوام الثالثة القادمة

  وردا على سؤال يتعلق بالقـانون اجلنـائي، الـذي أعـاد مـؤخرا تطبيـق عقوبـة اإلعـدام          - ١٠١
، ولكنـها طلبـت أن   على مرتكيب جرمية السطو املسلح، أقرت الرئيسة بـشواغل اجملتمـع الـدويل           

ــا، وال ســيما ارتفــاع مــستوى اإلجــرام        ــيت تواجــه ليربي ــرار يف ضــوء الظــروف ال ُينظــر إىل الق
وتعهدت بـأن خيـضع     . وضغوط اجملتمع املدين املطالبة باختاذ تدابري صارمة للتصدي لتلك احلالة         

ذا وحـىت ذلـك احلـني، سـوف يـستخدم هـ           . القانون للمراجعة مبجرد أن تسمح األحوال بذلك      
  . النص بدرجة عالية من االحتراز

  وأوضــحت الرئيــسة أيــضا اجلهــود االســتباقية الــيت تبــذهلا احلكومــة للتــصدي لقــضية   - ١٠٢
  . العنف اجلنسي الذي تتعرض له املرأة

  
  التوصيات  -جيم   

  يف ضوء اآلراء املعرب عنها من جانب حماوري البعثة والنتـائج املستخلـصة مـن خمتلـف        - ١٠٣
  : ، يوصي أعضاء اجمللس مبا يلياحلوارات
على الرغم من التأكيـد بأنـه لـن يـتم انـسحاب سـريع للبعثـة، ينبغـي حلكومـة                       )أ(  

ليربيا بذل املزيد من اجلهود لبنـاء قـدراهتا العـسكرية والـشرطية لتـتمكن مـن تـويل املـسؤوليات                   
 املــاحنني زيــادة األمنيــة بكاملــها مبجــرد إكمــال البعثــة لواليتــها؛ ويف هــذا الــصدد، يــتعني علــى  

  املساعدات املقدمة لتعزيز قوات األمن الليربية؛ 
واعترافا مبا لألزمة املالية العاملية من تأثري على احلالة البالغة اهلشاشة يف ليربيـا،                ) ب(  

ينبغي للماحنني مواصلة تقدمي الـدعم الـذي متـّس احلاجـة إليـه لـضمان التمويـل الكـايف للركـائز                      
 احلكومـة يف جمـال احلـد مـن الفقـر؛ واعترافـا بالـصلة املتعاضـدة بـني التنميـة           األربع الستراتيجية 

  االقتصادية واألمن، على احلكومة أن تواصل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ 
ينبغــي مواصــلة جهــود تــشجيع الليــربيني يف املهجــر علــى العــودة للمــساعدة       )ج(  

 تواصـــل هتيئـــة األوضـــاع الســـتيعاب  ويف هـــذا الـــصدد، علـــى احلكومـــة أن . بنـــاء بلـــدهم يف
  العائدين؛  الليربيني
مع الترحيب بـالتزام احلكومـة مبكافحـة العنـف اجلنـسي، ينبغـي للحكومـة أن                   )د(  

  تضاعف اجلهود املبذولة للتصدي هلذه القضية احملورية؛
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ينبغي على البعثة أن تواصل، وفقا لواليتها، دعم السلطات الليربيـة يف توطيـد         )هـ(  
ويف هذا الصدد، على البعثة أن تواصل بـذل اجلهـود لـضمان الوفـاء بالنقـاط املرجعيـة                   . مالسال

وعلى البعثة أيضا أن تواصل التركيـز علـى بنـاء قـدرات             . احملددة خالل الفترات الزمنية املتوقعة    
  . نظرائها الليربيني، وال سيما يف إطار قطاع األمن

  
  خامتة  -خامسا  

لس األمن أن يعربوا عن تقديرهم جلميع مـن حتـاوروا معهـم أثنـاء                 يود أعضاء بعثة جم     - ١٠٤
ويود الـسفراء سـويرز، وروغونـدا،    . زيارهتم، على ما مت من تبادل اآلراء اجلّمة الفائدة والبّناءة        

ــا عــن شــكرهم          ــوا مجيع ــارة، أن يعرب ــف أجــزاء الزي ــادة ملختل ــس، بوصــفهم ق ــبريت وراي وري
ميقراطيـة، وروانـدا، وليربيـا، ولالحتـاد األفريقـي علـى          حلكومات كل من مجهوريـة الكونغـو الد       

كمـا يـودون أن يعربـوا عـن شـكرهم لكـل مـن املمثـل اخلـاص          . حظوا به من دعم وحفـاوة     ما
لألمــني العــام املعــين جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وبليربيــا، ولبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف  

ملتحـدة يف ليربيـا علـى مـشاركتهم البالغـة الفعاليـة             مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ولبعثـة األمـم ا        
وأخـريا، يـودون اإلعـراب عـن تقـديرهم لألمانـة         . وإسهامهم يف حتقيق النتيجـة الناجحـة للبعثـة        

  .العامة على كل ما قدمته من دعم
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  املرفق األول
  *تشكيل البعثة واختصاصاهتا    

  
  التشكيل    

  ) النمسا (هارتينغ -السفري توماس ماير   
  ) بوركينا فاسو(السفري ميشيل كافاندو   
  ) الصني (دجوستشار لونغ امل  
  ) كوستاريكا(السفري خورخي أوربينا   
  ) كرواتيا(رانكو فيلوفيتش السفري   
  ) فرنسا(موريس ريبري  - السفري جان  
  ) اليابان(يوكيو تاكاسو السفري   
  ) اجلماهريية العربية الليبية(م قشلان عبد الرمحالسفري   
  ) املكسيك (هيلرالسفري كلود   
  ) االحتاد الروسي ( سافرونكوفكبري املستشارين فالدميري  
  ) تركيا ( كورمانفضلي وزيرال  
  ) أوغندا(السفري روهاكانا روغوندا   
   ) لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة (ساورزالسفري جون   
  )  األمريكيةالواليات املتحدة(السفرية سوزان رايس   
  ) فييت نام(السفري هوانغ تشي ترونغ   

  
  اختصاصات بعثة جملس األمن إىل أفريقيا  -أوال   

  االحتاد األفريقي    
ــون    ــسفري جـ ــة الـ ــاورزبرئاسـ ــدة  (سـ ــة املتحـ ــشمالية   اململكـ ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ )  لربيطانيـ

  )أوغندا(روغوندا روهوكانا  والسفري
 
  

  .S/2009/243معمم سابقا يف الوثيقة   *  
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مــم املتحــدة وتعزيــز التعــاون  فريقــي واألاالحتــاد األبــني مواصــلة تطــوير شــراكة فعالــة    - ١
وجملـس  مـن   تبادل وجهات النظر حـول القـضايا الـيت هتـم كـال مـن جملـس األ                 هما عن طريق    بين

  .السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي
وجملـس الـسالم واألمـن      مـن   ألتبادل اآلراء حول األوضـاع الـيت هتـم كـال مـن جملـس ا                 - ٢

  :، واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر ما يليالتابع لالحتاد األفريقي
  ة موجزة عن حالة السلم واألمن يف أفريقيا؛حمل  )أ(  
  : يف السوداناحلالة  )ب(  
ــور  ‘١’   ــة       : دارف ــة املختلط ــسياسية وســري العملي ــة ال ــيت تواجــه العملي التحــديات ال

  واألمم املتحدة يف دارفور؛لالحتاد األفريقي 
  الوضع اإلنساين يف دارفور؛  ‘٢’  
  تنفيذ اتفاق السالم الشامل والتحديات اليت تواجهه؛  ‘٣’  
 والتحــديات الــيت تواجــه تنفيــذ فريــق داكــار لالتــصال  دور : تــشاد/لــسودانا  ‘٤’  

  . الدوحة واالتفاقات الثنائية السابقةاتفاق
  : يف الصومالاحلالة  )ج(  
 بعثـة االحتـاد     وسري عمل العسكرية يف الصومال    والسياسية واألمنية   رات  التطو  ‘١’  

   جمموعة عناصر الدعم اللوجسيت للبعثة؛ مبا يف ذلك،األفريقي يف الصومال
  القرصنة  ‘٢’  
الــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى، وال ســيما يف شــرق مجهوريــة الكونغــو   احل  )د(  

ــة ــدم :الدميقراطي ــا والتحــديات احملــرزالتق ــو    م أم ــة الكونغ ــتقرار يف شــرق مجهوري ــق االس  حتقي
  .الدميقراطية

اجلهــود الــيت يبــذهلا   : إىل الظهــورغــري الدســتورية للحكومــة  عــودة التغــيريات  )هـ(  
  . ومنع وقوعها التغيريات غري الدستورية للحكومةمشكلة لتسوية األفريقياالحتاد 

    
  ) ميقراطية ورواندامجهورية الكونغو الد( البحريات الكربى منطقة  -ثانيا   

  العناصر العامة    
ــارة إىل   - ١ ــزام جملـــس األمـــن  اإلشـ ــة  التـ ــة تها وســـالمبـــسيادة مجيـــع دول املنطقـ اإلقليميـ

  . السياسياواستقالهل
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 لتحـــسني العالقـــات بـــني بلـــدان املنطقـــة القـــوي جملـــس األمـــن  دعـــم عـــناإلعـــراب  - ٢
ــز  اوتــشجيعه ــسياسي والعــس تعاوهنــا علــى االســتمرار يف تعزي ــصادي مــن أجــل   ال كري واالقت

  .جل يف منطقة البحريات الكربى األضمان حتقيق استقرار طويل
القيـام، حـسب االقتـضاء، بإقامـة      بطـرق منـها  ديناميـة اإلقليميـة   ال لتعزيـز    الـدعم تأكيد    - ٣
 املناسـبة لتيـسري التجـارة املـشروعة         التـدابري شاريع االقتصادية ذات االهتمام املشترك، وتنفيـذ        امل

  . الطبيعيةباملواردحد لالجتار غري املشروع ووضع 
غومــا ونــريويب عملــييت  مجيــع األطــراف مــشاركتها يف  تعــززأنضــرورة التأكيــد علــى   - ٤

 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،    شـرق  اإلطار املتفق عليه لتحقيـق االسـتقرار يف        اللتني تشكالن 
عـادة  وإتـسريح   الرتع الـسالح و   االلتزام التام جمددا ب    على    كافة  األطراف كل طرف من  وحث  
  . نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني واإلعادة إىل الوطنوبربامج  اإلدماج

  .  اجمللس الختاذ إجراءات ضد جيش الرب للمقاومةتأييدالتأكيد على   - ٥
ــذ     - ٦ ــة التنفيـ ــى أمهيـ ــد علـ ــامالتأكيـ ــزاءات  التـ ــدابري اجلـ ــا يف   لتـ ــصوص عليهـ ــرااملنـ ر القـ

٢٠٠٨( ١٨٥٧ .(  
األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف منطقــة   الــيت ختصــصها التأكيــد علــى حجــم املــوارد    - ٧

 التزامـا واضـحا   مجيـع اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة واإلقليميـة            البحريات الكـربى، وضـرورة التـزام      
  . التعاونب
املـدنيني  الـة    محايـة املـدنيني، ملعاجلـة ح       مبوضـوع جمللـس   التشديد على استمرار انشغال ا      - ٨

والتوعيــة املــشردين داخليــا والــدعوة إىل احتــرام حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل،    
العنف اجلنسي ومحاية الطفـل، وتـشجيع األطـراف واحلكومـات           معاجلة موضوعي   إىل  باحلاجة  
ــة  ــى املعني ــانون      عل ــسان والق ــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلن ــسؤولني عــن االنت ــدمي امل ضــمان تق

  .ساين الدويل إىل العدالةاإلن
  

  مهورية الكونغو الدميقراطية  متعلقة جبعناصر إضافية    
  ) فرنسا(موريس ريبري  ‐  السفري جانبإشراف

توطيــد الــسالم واالســتقرار وتعزيــز االنتعــاش  عــن  الرئيــسيةاملــسؤولية بــأن االعتــراف   - ٩
تطلـب بـذل    ممـا ي  البلـد،    هـذا    تقع على عـاتق حكومـة     والتنمية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      

  .الدعم الدويل املناسبتلقي جهود متواصلة طويلة األجل و
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لس لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،           دعم اجمل إعادة تأكيد     - ١٠
  ). ٢٠٠٨ (١٨٥٦ اليت طلبها اجمللس يف قراره خطة عملها االستراتيجية  إحاطة عنوتلقي
الثانية وروبيا الثانيـة اللـتني اشـتركت         كيميا   يتآخر املستجدات يف عملي    على   االطالع  - ١١

ــسلحة  ــوات امل ــة الق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة   جلمهوري ــة   وبعث ــم املتحــدة يف مجهوري منظمــة األم
 ضــد القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا وجــيش   يف ختطيطهــا وتنفيــذهاالكونغــو الدميقراطيــة

مجيــع ضــرورة تنفيــذ   علــىمــسلحة أخــرى، والتأكيــد مــن جديــد الــرب للمقاومــة ومجاعــات  
الالجـئني واختـاذ    وحقـوق اإلنـسان     قـانون   العمليات العسكرية وفقا للقانون اإلنـساين الـدويل و        

  .التدابري املناسبة حلماية املدنيني
ــة إىل إصــالح قطــاع األمــن       - ١٢ ــة إىل تكثيــف جهودهــا الرامي دعــوة الــسلطات الكونغولي

  .جملتمع الدويلمبساعدة من ا
ــة وســيادة القــانون واحلكــم    دعــمالتأكيــد علــى   - ١٣ ــز املؤســسات الدميقراطي  اجمللــس لتعزي

  .  إجراء انتخابات حمليةبطرق منهاراطية، قالصاحل يف مجهورية الكونغو الدمي
 األخــص محايــة املــدنيني يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وعلــى تعزيــزدراســة ســبل   - ١٤

 مراعــاة، مــع الطفــل العنــف اجلنــسي وتعزيــز محايــة ومكافحــة الراميــة إىل منــع اجلهــود تكثيــف
حــاالت االســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا الفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن املعــين باألطفــال و 

  . الرتاع املسلح
 شـــرقإىل األمهيـــة القـــصوى ملكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب، ال ســـيما يف اإلشـــارة   - ١٥

  . إىل العدالةفظائعالائم ومرتكيب اجلرتقدمي عن طريق  الدميقراطية، مجهورية الكونغو
  

  رواندا متعلقة بعناصر إضافية     
  )  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة (ساورزالسفري جون بإشراف 

ــة وكيف    - ١٦ ــديني يف املنطق ــشة شــواغل الروان ــةمناق ــها ي ــ معاجلت ــع دول  ب احترام ســيادة مجي
  . اإلقليمية وسالمتهاطقة البحريات الكربىمن
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  ليربيا  -ثالثا   
  )  األمريكيةالواليات املتحدة( سوزان رايس السفريةبرئاسة 

  
ا وهـي بـصدد     حكومـة وشـعب    ليربيـا املتواصـل ل  جملـس األمـن      دعـم     علـى  إعادة التأكيـد    - ١

 الدســتورية والتنميــة االقتــصادية،  والدميقراطيــةالــدائم الــسالم إعــادة بنــاء البلــد وتوطيــد أســس
  ؛اجملتمع الدويل يف هباواحتالل املكانة الالئقة 

ــراب عــن الــدعم    - ٢ ــل اخلــاص لألمــني العــام       ل اإلع بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا واملمث
  ؛ ليربياتعزيز السالم واألمن يف وجلهودمها من أجل 

املعـايري  مـا يتعلـق باسـتيفاء       خـصوصا   استعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة البعثـة، و              - ٣
، وتقييم املعوقـات اللوجـستية      )S/2009/86 ( الثامن عشر لألمني العام     التقرير املرحلي  احملددة يف 

  ؛التابعة للبعثة والشرطة اجليش قوات  حتركاتاليت تؤثر على
ــيم   - ٤ ــشغيلية ل تقي ــة وغريهــا مــن املؤســسات األمنيــ    القــدرات الت ــة الليربي ــشرطة الوطني ة ل

ــة ــدرهتا علــى االســتمرار  الوطني ــدريب القــوات املــسلحة     ومــدى ق ــيم التقــدم احملــرز يف ت ، وتقي
  ؛ يةالليرب
مـن   جهودها إلعداد املؤسسات األمنية الوطنية       تكثيفتشجيع السلطات الليربية على       - ٥

   القانون والنظام؛  املطروحة يف جماللتصدي للتحدياتعن احتمل مسؤولية أكرب أجل 
لبـسط  مبـساعدة اجملتمـع الـدويل     للجهود اليت تبذهلا حكومـة ليربيـا  راب عن التأييد  اإلع  - ٦

  ؛للبلداملقاطعات اخلمس عشرة مجيع وتوطيد سلطة الدولة الفعلية يف 
احلالـة يف ليربيـا، واستكـشاف       املتعلقة باملنطقـة دون اإلقليميـة علـى         دراسة أثر العوامل      - ٧

تــدابري ملواجهــة خطــر االجتــار غــري املــشروع اختــاذ  ذلــك ســبل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي، مبــا يف
  باملخدرات؛

حقـوق املـدنيني، ال سـيما النـساء واألطفـال، وتقيـيم            ومحايـة   التأكيد على أمهية تعزيـز        - ٨
 واجلنــساين، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي املــرأة والطفــلالتقــدم احملــرز يف مكافحــة العنــف ضــد 

  ؛يني اجلنسواالنتهاكواالستغالل 
  .  النسائيةالتنظيماتالتأكيد على دعم اجمللس للمجتمع املدين، مبا يف ذلك   - ٩

  .ليربيااملتعلق ب لنظام اجلزاءات التامالتأكيد على ضرورة التنفيذ   - ١٠
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  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[
  املرفق الثاين
بالغ صادر عن االجتماع التشاوري املعقود بـني جملـس الـسالم واألمـن                  

  لتابع لالحتاد األفريقي وبني أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدةا
      
عقد جملس األمن والسالم التابع لالحتاد األفريقـي وأعـضاء جملـس األمـن التـابع لألمـم                    

. ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١٦املتحدة اجتماعا تـشاوريا بقـصر االحتـاد األفريقـي يف أديـس أبابـا يـوم                
 ٢٠٠٧ر متابعـــة االجتمـــاعني الـــسابقني املعقـــودين يف عـــامي  ويـــأيت هـــذا االجتمـــاع يف إطـــا

  .  يف أديس أبابا ونيويورك على التوايل٢٠٠٨ و
وانطالقا من املسؤولية األساسية اليت يضطلع هبا جملس األمن عن صون السلم واألمـن                

يف الدوليني، ومن الوالية املكلف هبا جملس السالم واألمـن فيمـا يتعلـق بـصون الـسالم واألمـن                    
أفريقيــا، فقــد اغتــنم االجتمــاع هــذه الفرصــة الســتعراض املــسائل موضــع االهتمــام املــشترك،     
وخباصــة تعزيــز الــسالم واألمــن يف أفريقيــا وتطــوير شــراكة فعالــة بــني املؤســستني ضــمن إطــار   

  . الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة
سودان والعالقـات بـني   وقد استعرض االجتماع احلالة القائمة يف كل من الصومال وال      

واتفقــت . الــسودان وتــشاد، فــضال عــن قــضايا تغــيري احلكــم بــشكل غــري دســتوري يف أفريقيــا 
. اهليئتان على مواصلة العمل على حنو وثيق بشأن هذه املسائل بغية التوصل إىل نتائج ملموسـة               

ين بطرائـق دعـم    وفيما يتعلق بتقريـر الفريـق املـشترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة املعـ                   
عمليــات حفــظ الــسالم الــيت يــضطلع هبــا االحتــاد األفريقــي، مبــا يف ذلــك متويــل عمليــات دعــم  
ــابع لالحتــاد        ــسالم واألمــن الت ــإن كــال مــن جملــس ال ــسالم الــيت يقودهــا االحتــاد األفريقــي، ف ال

 لألمـم  األفريقي، وجملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة يتطلـع إىل أن يقـدم التقريـر لألمـني العـام          
 طبقا ملا جاء يف البيان الرئاسـي الـصادر عـن            ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨املتحدة يف موعد غايته     
وملــا جــاء أيــضا يف املــسامهة ) S/PRST/2008/3 (٢٠٠٩مــارس / آذار١٨جملــس األمــن بتــاريخ 

  . اليت قدمها االحتاد األفريقي ضمن مدخالت ذلك التقرير
مم املتحدة وكذلك جملس السالم واألمـن التـابع         ويعرب أعضاء جملس األمن التابع لأل       

لالحتاد األفريقي عن التزامهم باملضي قدما حنو دعم وتعزيـز التعـاون بينـهم وال سـيما يف جمـال                    
منع نشوب املنازعات وحلّها إضافة إىل حفظ السالم وبناء السالم، مبا يف ذلـك تعزيـز حقـوق            

ويف هــذا املــضمار، فقــد رّحــب االجتمــاع . قيــااإلنــسان والدميقراطيــة وســيادة القــانون يف أفري
بـشأن مـسألة تغـيري احلكـم بـشكل غـري         ) S/PRST/2009/11(بإصدار جملس األمن بيانـا رئاسـيا        



S/2009/303
 

44 09-37051 
 

دستوري يف أفريقيا، ومبا من شأنه أن يزيـد مـن تعزيـز اجلهـود الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي يف                        
  . التصدي ملثل هذه احلاالت على أرض القارة

فق جمس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقـي، وكـذلك أعـضاء جملـس األمـن                وقد ات   
التابع لألمم املتحدة على مواصلة مشاوراهتم بـشأن الطرائـق والوسـائل الكفيلـة بـدعم التعـاون                  

واتفقـوا كـذلك علـى      . والشراكة بني الطرفني، وكذلك بـشأن طرائـق تنظـيم هـذه املـشاورات             
ــشاوري امل   ــاعهم التـ ــد اجتمـ ــام   عقـ ــورك يف عـ ــل يف نيويـ ــاق   ٢٠١٠قبـ ــتم االتفـ ــد يـ  يف موعـ

  . الحقا عليه
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٦أديس أبابا، 

  
  


