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

  قدمةم  - أوالً   
ــالفقرتني     - ١ ــال بـــ ــدم عمـــ ــر مقـــ ــذا التقريـــ ــن   ٥٢و  ٥٠هـــ ــرار جملـــــس األمـــ ــن قـــ مـــ

ــاول  )٢٠١٦( ٢٢٧٧ ــو يتنـ ــو     . وهـ ــة الكونغـ ــدت يف مجهوريـ ــيت جـ ــية الـ ــورات الرئيسـ التطـ
والتقــدم  ،)S/2016/579( ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢٨الدميقراطيــة منــذ صــدور تقريــري املــؤرخ  

 ،راطيـة احملرز يف تنفيذ والية بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميق     
خيـص مـدى تأهـب البعثـة للتصـدي للمخـاطر األمنيـة ولرصـد          آخـر املسـتجدات فيمـا   يعرض و

 االنتــهاكات والتجــاوزات الــيت تطــال حقــوق اإلنســان واإلبــالغ عنــها يف ســياق االنتخابــات   
  .  املقبلة

  التطورات الرئيسية  - ثانياً   
  احلالة السياسية  - ألف  

ــيس       - ٢ ــذي اقترحــه رئ ــوطين ال ــدأ احلــوار ال ــة،   ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــف مجهوري جوزي
ــوترات       ١يف  ،كــابيال ــدء احلــوار باســتمرار الت ــرة املفضــية إىل ب أيلول/ســبتمرب. واتســمت الفت

القائمة بني االئتالف احلـاكم وشـرائح كـبرية مـن املعارضـة واتمـع املـدين فيمـا خيـص احلـوار           
نتخابيــة. واســتمرت االنقســامات بــني األحــزاب السياســية وداخلــها، مــع   الــوطين والعمليــة اال

وجود بعض الفوارق البسيطة بشأن طرائق إجراء احلوار الوطين وأهدافـه وشـروطه األساسـية.    
تعـيني  احلـوار مـن أسـباب االنقسـام، حيـث رفـض بعـض قـادة املعارضـة           تيسـري وظلت مسـألة  

بوصــفه ميســر االحتــاد كودجــو،  إيــدمو الســابق، مفوضــية االحتــاد األفريقــي لــرئيس وزراء توغــ
  ودعوا إىل تعزيز دور الشركاء الدوليني يف تيسري احلوار.  األفريقي للحوار الوطين، 
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علــى ســتة ومخســني عامــاً حزيران/يونيــه، وعشــية االحتفــال بــذكرى مــرور   ٢٩ويف   - ٣
ة، حيــث أعــرب عــن اســتقالل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وجــه الــرئيس خطابــا إىل األمــ  

ر علــى إــاء وحــث امليســ ،رفضــه للتــدخالت اخلارجيــة املســتمرة يف الشــؤون الداخليــة للبلــد  
دعـا السـكان إىل املشـاركة يف    واملشاورات والشروع يف احلوار الوطين يف أقرب وقـت ممكـن،   

يـنظم  اليـوم، أعلـن تعـديل القـانون االنتخـايب الـذي       نفـس  عملية تسجيل النـاخبني املقبلـة. ويف   
ــة         ــوا الســن القانوني ــذين بلغ ــك ال ــى تســجيل أولئ ــنص عل ــذي ي ــاخبني، وال ــة تســجيل الن عملي

والناخبني الكونغـوليني الـذين يعيشـون يف     ٢٠١١االنتخابات العامة لعام إجراء للتصويت منذ 
  اخلارج.  

ــتور. ويف        - ٤ ــام الدســـ ــرام أحكـــ ــول احتـــ ــدائر حـــ ــاش الـــ ــتقطاب النقـــ ــتمر اســـ واســـ
ــه، أصــد  ٣٠ ــة     حزيران/يوني ــيني تشيســيكيدي، زعــيم حــزب االحتــاد مــن أجــل الدميقراطي ر إت

جتمـع القـوى السياسـية واالجتماعيـة مـن      ”والتقدم االجتماعي يف املعارضة وائتالف املعارضـة  
، بيانا يؤكد احلاجـة إىل إجـراء االنتخابـات الرئاسـية ضـمن اإلطـار الـزمين الـذي         “أجل التغيري

تشيســيكيدي واملرشــح الســيد ، أفيــد بــأن  بروكســل يفمتوز/يوليــه،  ٦حيــدده الدســتور. ويف 
كـانون   ١٩الرئاسي مويز كاتوميب ذكرا أن الرئيس ينبغي أن يتنحى عند انتهاء مدة واليته يف 

للحـزب  متوز/يوليـه، أشـار هنـري موفـا، األمـني العـام        ١١األول/ديسمرب وفقـا للدسـتور. ويف   
حـــزب الشـــعب لإلعمـــار والدميقراطيـــة، يف معـــرض املالحظـــات الـــيت أدىل ـــا إىل  احلـــاكم، 

بـالنظر إىل  كـانون األول/ديسـمرب    ١٩الصحافة، إىل أنه لن تكون هنـاك حكومـة انتقاليـة بعـد     
ــتورية الصـــادر يف    أن  ــة الدسـ ــرار احملكمـ ــايو  ١١قـ ــال إرجـــاء     أيار/مـ ــه يف حـ ــص علـــى أنـ نـ

لبقــاء يف منصــبه إىل أن يتــوىل الــرئيس املنتخــب مهامــه. اللــرئيس االنتخابــات، يســوغ القــانون 
  الشعب.  والية رئاسية ثالثة قد تعرض علىوأشار إىل أن مسألة اعتماد 

وعقد كل من االئتالف احلاكم وائتالفات املعارضة جتمعات سياسية من أجـل حشـد     - ٥
نشاسـا ويف مـدن أخـرى.    الدعم الشعيب ملواقفها إزاء احلـوار الـوطين والعمليـة االنتخابيـة يف كي    

تشيســيكيدي إىل كنشاســا بعــد غيــاب ملــدة ســنتني ألســباب   الســيدمتوز/يوليــه، عــاد  ٢٧ويف 
  شخص.   ١٠ ٠٠٠صحية. وقد رحب به عدد كبري من املؤيدين، يقدر عددهم بنحو 

 ٦٥ ٠٠٠متوز/يوليه، قامـت األغلبيـة الرئاسـية بتنظـيم اجتمـاع حضـره حنـو         ٢٩ويف   - ٦
تسجيل الناخبني واحلوار الـوطين بنـاء علـى اقتـراح     عملية عوة إىل املشاركة يف من املؤيدين للد

الـرئيس. وأعــاد األمــني العـام حلــزب الشــعب لإلعمــار والدميقراطيـة ورئــيس اجلمعيــة الوطنيــة،    
  أوبني ميناكو، تأكيد أمهية احلوار الوطين من أجل إجراء انتخابات سلمية.  
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دون  “التجمــع”ع يف كينشاســا الئــتالف املعارضــة   متوز/يوليــه، عقــد جتمــ   ٣١ويف   - ٧
ر عددهم بعشـرات اآلالف. وحـث رئـيس حـزب     دقُعلى أنه ضم مؤيدين وقوع أي حادث، 

االحتاد من أجل الدميقراطية والتقـدم االجتمـاعي، يف معـرض خطابـه، اللجنـة الوطنيـة املسـتقلة        
خابــات الرئاســية والتشــريعية يف  االنتإجــراء أيلول/ســبتمرب  ١٩لالنتخابــات علــى أن تعلــن يف  

بقـي يف منصـبه    تشرين الثاين/نوفمرب. وأضاف أن رئيس الدولة سيتهم باخليانـة العظمـى إذا مـا   
كـانون األول/ديسـمرب، ودعـا إىل إطـالق      ١٩يف  ، الـيت تنتـهي  بعد اية واليته الثانية واألخرية

  ر.  سراح مجيع السجناء السياسيني كشرط مسبق للمشاركة يف احلوا

، تواصل ممثلي اخلـاص جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     املشمولة بالتقريروطوال الفترة   - ٨
ســعيا ومبعـوثي اخلــاص ملنطقـة الــبحريات الكـربى مــع جمموعــة واسـعة مــن أصـحاب املصــلحة      

املساعدة على التخفيف من حدة التوتر ويئة الظروف املواتية إلجـراء حـوار وطـين     منهما إىل
. وقـد انـدرج تواصـلهما    امليسـر هود اليت يضطلع ـا  اجليع وذي مصداقية مبا يدعم شامل للجم

متوز/يوليـه.   ٤يف إطار اجلهود اليت يبذهلا فريـق دعـم ميسـر االحتـاد األفريقـي، الـذي أنشـئ يف        
ويتــألف فريــق الــدعم مــن مبعــوثي اخلــاص وممثلــي اخلــاص، فضــال عــن ممثلــي كــل مــن االحتــاد  

الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى، واملنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة،   األورويب، واملــؤمتر 
ــق     ــد فريـ ــي. وعقـ ــوب األفريقـ ــة للجنـ ــة اإلمنائيـ ــواجلماعـ ــا يف  الـ ــات يف كينشاسـ دعم اجتماعـ

ــه و  ٢٣ ــلحة       ٤متوز/يوليـ ــحاب املصـ ــع أصـ ــة مـ ــاورات مكثفـ ــرى مشـ ــطس، وأجـ آب/أغسـ
أغسطس لدعم بدء احلـوار الـوطين، وفقـا    آب/ ٥إىل  ٢الكونغوليني يف كينشاسا يف الفترة من 

  .  )٢٠١٦( ٢٢٧٧لقرار جملس األمن 

ــه،  ٢٢يف  ويف أعقــاب العفــو الرئاســي الصــادر يف حــق عــدد مــن الســجناء      - ٩ متوز/يولي
متوز/يوليـه، كـرر فيـه التأكيـد علـى أمهيـة بـدء احلـوار الـوطين           ٢٣دعم بيانـا يف  الـ أصدر فريـق  

حبلول اية متوز/يوليه، وحث مجيع األطراف الكونغولية املعنية على املشاركة يف حـوار جيـري   
 ٢٢٧٧ضـــمن إطـــار الدســـتور والصـــكوك القانونيـــة ذات الصـــلة لالحتـــاد األفريقـــي والقـــرار 

متوز/يوليـه وأعمـال اللجنـة التحضـريية      ٢٦. وأيد الفريق أيضا بدء عمليـة احلـوار يف   )٢٠١٦(
أن امليســر متوز/يوليــه يف كينشاســا، أعلــن  ٢٣متوز/يوليـه. ويف مــؤمتر صــحفي عقــد يف   ٣٠يف 

ــاحلوار ستســتهل يف     ــة ب ــة التحضــريية املعني ــه. ويف متوز/يو ٣٠أعمــال اللجن ــه،  ٢٤لي متوز/يولي
بيانــا يــرفض فيــه البيــان الصــادر عــن فريــق الــدعم   “التجمــع”أصــدر زعــيم ائــتالف املعارضــة 

إىل أن شـروطه املسـبقة املتمثلـة يف اإلفـراج غـري      ‘‘ التجمـع ’’ر. وذهـب  ويعترض فيه على امليس
ســرين مل تــتم املشــروط عــن مجيــع الســجناء السياســيني وحتويــل فريــق الــدعم إىل فريــق مــن املي 

متوز/يوليــه، أعلــن أوبــني مينــاكو، رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة، وأندريــه أتونــدو،  ٢٥تلبيتــها. ويف 
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ر. لميسـ لاملتحدث باسم األغلبية الرئاسية احلاكمة، رفضهما للبيان وأكدا من جديـد دعمهمـا   
ــد دعمهمــا للميســر يف       ــدعم مــن جدي ــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي وفريــق ال  ٢٦وأكــد رئ

  آب/أغسطس، على التوايل. ٤متوز/يوليه و 

تشـجيع  بممثلـي اخلـاص ومبعـوثي اخلـاص     قـام   ،ويف أعقاب املساعي اليت قام ا امليسـر   - ١٠
مــنح العفــو الرئاســي لــبعض واحلكومــة علــى يئــة بيئــة مواتيــة إلجــراء حــوار شــامل للجميــع،  
هم مـن السـجن. وكـان مـن     الناشطني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وقد أُفرج عن تسـعة منـ  

. وأعيـد  والنضـال مـن أجـل التغـيري    بني املفرج عنهم ستة أعضاء يف حـركيت الناشـطني فيلـيميب    
أيضا فتح اثنني من منافذ وسائط اإلعالم املرتبطـة بزعمـاء املعارضـة يف حركـة حتريـر الكونغـو       

  واالحتاد من أجل األمة الكونغولية.  

ــرة مـــن   - ١١ ــات   آب/أ ٢٧إىل  ٢٣ويف الفتـ ــة التحضـــريية جلسـ غســـطس، عقـــدت اللجنـ
وأجنـــزت أعماهلـــا، حيـــث قامـــت بتحديـــد جـــدول أعمـــال احلـــوار الـــوطين ومكـــان إجرائـــه   
واملشاركني فيه، وأقرت خريطة الطريق اخلاصـة بـاحلوار الـوطين وحصـص متثيـل كـل فئـة مـن         

ت ومنظمــاالسياســية فئــات اجلهــات السياســية املعنيــة. ويف حــني أن بعــض فــرادى األحــزاب    
ــدعوان        ــا املعارضــة امل ــام ائتالف ــة، ق ــدين شــاركت يف العملي ــع امل ــة املعارضــة ”اتم  و “دينامي

ــع” ــة  “التجم ــك اجللســات مبقاطع ــا، أصــدر    ٢٩. ويف تل الســيد آب/أغســطس، يف كينشاس
ــه الســكان إىل رفــض أي نتــائج يــتمخض عنــها    “التجمــع”تشيســيكيدي بيانــا باســم   دعــا في

وإىل املشــاركة يف احتجاجــات  “تفــاق صــن ســييت والدســتوراحلــوار الزائــف الــذي خيــالف ا”
الكونغويل إىل تنظيم اعتصـامات  الشعب أيلول/سبتمرب. ودعا البيان أيضا  ١سلمية اعتبارا من 

اإلعــالن فــورا عــن إجــراء االنتخابــات الرئاســية يف تشــرين   للــدعوة إىل أيلول/ســبتمرب  ١٩يف 
  الثاين/نوفمرب.  

ــألة املشــاركة    - ١٢ ــض االنقســامات داخــل ائتالفــات      وأدت مس ــوطين إىل بع يف احلــوار ال
ــة        ــة املعارضــة بشــأن املشــاركة يف عملي ــتالف دينامي املعارضــة. ونشــأت انقســامات داخــل ائ
احلوار. وعلى الرغم مـن التـردد الـذي حصـل يف أول األمـر، أيـدت حركـة حتريـر الكونغـو يف          

ــة املطــاف موقــف   ــي احلــزب  “التجمــع”اي ــرروا   ، رغــم أن بعــض ممثل ــة ق ــة الوطني يف اجلمعي
املشاركة يف اللجنة التحضريية. وقرر االحتـاد مـن أجـل األمـة الكونغوليـة االنضـمام إىل عمليـة        
احلوار، وجرى طرده الحقا من دينامية املعارضة. واستقال األمني العام لالحتاد من أجل األمـة  

لوبايا، من منصـبيهما احتجاجـا   أندري  - برتران إيوانغا، ونائبه، كلوديل - الكونغولية، جان
مـن  احلـزب  مت طردمهـا مـن   قـد  على قرار قائد احلزب فيتال كـامريهي االنضـمام إىل العمليـة. و   

  أيلول/سبتمرب.   ٣طرف قيادة احلزب يف 
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وظهـرت انقسـامات أيضــا داخـل قيــادة حـزب االحتــاد مـن أجــل الدميقراطيـة والتقــدم         - ١٣
تشيسـيكيدي بتنحيـة برونـو مـافونغو مـن منصـب        السـيد االجتماعي، حيث قام زعيم احلـزب  

ــوطين. ويف     ١١األمــني العــام يف  ــق بــاحلوار ال ــاين يف اآلراء فيمــا يتعل آب/أغســطس بســبب تب
آب/أغسطس، أعلن السيد مافونغو إنشاء حزب جديد، وهو احتاد الدميقراطيني من أجـل   ١٢

حـزب االحتـاد مـن أجـل     ضـم  الفريق الربملاين الـذي ي ضة الكونغو، يف حني قرر بعض أعضاء 
ــاعي وحلفــا    ــة والتقــدم االجتم ــة الوطنيــة املشــار  ءالدميقراطي كة يف عمليــة احلــوار.  ه يف اجلمعي

ــرر   ٢٩ ويف ــق يآب/أغســطس، ق ــادرة    فري ــألف مــن مخســة أحــزاب سياســية مغ  “التجمــع”ت
 “أعضــاء املعارضـة اجلديـدة املزعومــة  ”مـن جانـب   غـري مــربر   اتـأثري اعتــربه  احتجاجـا علـى مـا   

إزاء  “التجمــع”تشيســيكيدي ومواقــف الســيد جمموعــة الســبعة) علــى أراد ــا وهــي تســمية (
عملية احلوار الوطين. وقامـت اموعـة املنشـقة بتشـكيل ائـتالف اجلبهـة الوطنيـة وأعلنـت أـا          

  ستشارك يف احلوار الوطين.

ر األسـقفي  وإزاء هذه اخللفية من التـوترات السياسـية والتموقـع السياسـي، دعـم املـؤمت        - ١٤
ـدف توسـيع       الوطين للكونغو جهود امليس ر بإشراك عدد مـن أصـحاب املصـلحة الكونغـوليني

ــيس ساســو نغيســو، عــدة        ــة الكونغــو، دين ــيس مجهوري ــد رئ نطــاق املشــاركة يف احلــوار. وعق
يف مجهوريــة اجتماعـات يف برازافيــل مـع أصــحاب املصــلحة مـن خمتلــف االنتمـاءات السياســية     

 ٢يف حماولـــة لـــدعم إجـــراء حـــوار أكثـــر مشـــوال. ويف      امليســـر ومـــع  قراطيـــة الكونغـــو الدمي
ــة الكونغـــو أيلول/ســـبتمرب، زار الـــرئيس كينشاســـا وأجـــرى مشـــاورات مـــع رئـــيس    مجهوريـ

وممثلـي اخلـاص وبعـض أعضـاء السـلك الدبلوماسـي. وأجـرى         “التجمع”وأعضاء الدميقراطية 
ـدف تنسـيق   ورية الكونغو الدميقراطية مجهممثلي اخلاص ومبعوثي اخلاص اتصاالت مع رئيس 

  اجلهود الرامية إىل جعل عملية احلوار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أكثر مشوال ومصداقية.

أيلول/سبتمرب، قدمت اللجنة الوطنيـة املسـتقلة لالنتخابـات طلبـا إىل احملكمـة       ١٧ويف   - ١٥
إعــالن إجـراء االنتخابـات الرئاســية   الدسـتورية بتأجيـل االنتخابـات، حيــث مل يكـن مبقـدورها      

  والتشريعية يف تشرين الثاين/نوفمرب على النحو املتوخى يف الدستور.  

يف عـدة مـدن يف مجيـع أحنـاء     مظـاهرات  أنصار املعارضـة  نظم أيلول/سبتمرب،  ١٩ويف   - ١٦
 مـــن أجـــل إجـــراء “التجمـــع”مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، علـــى إثـــر نـــداءات وجههـــا  

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ت يف تشــرين الثــاين/نوفمرب وللمطالبــة بتنحــي رئــيس  االنتخابــا
ــال عنـــف،    ١٩حبلـــول  ــا إىل أعمـ ــاهرات يف كينشاسـ ــانون األول/ديســـمرب. وحتولـــت املظـ كـ

فأطلقــت الشــرطة الــذخرية احليــة والغــاز املســيل للــدموع علــى املتظــاهرين الــذين يــزعم أــم      
ق عليـه ورشـقوا أفـراد الشـرطة باحلجـارة. وأضـرمت الـنريان يف        حاولوا احلياد عن املسـار املتفـ  
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ألغلبيـة الرئاسـية، مبـا يف ذلـك أحـد املقـار احملليـة        املنتسـبة ل مقار العديد من األحزاب السياسية 
وفقـا ملـا أفـادت    حلزب الشعب لإلعمار والدميقراطية، وهو احلزب الذي ينتمي إليـه الـرئيس. و  

علـى   ضباط الشرطة أحدشخصا، من بينهم  ٤٩تل ما ال يقل عن قُبه حتقيقات أجرا البعثة، 
مــن املتظــاهرين  ٢٩٩شخصــا، يف حــني اعتقلــت قــوات األمــن حــوايل    ١٢٧، وجــرح األقــل

ــدافعني عــن حقــوق اإلنســان     ــد. ويف  والصــحفيني وامل ــع أحنــاء البل أيلول/ســبتمرب،  ٢٠يف مجي
كينشاسا، شنت هجمات على مقار كل من حـزب االحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة والتقـدم        يف

االجتماعي، وحركة حترير الكونغو، وقوى التجديد من أجـل االحتـاد والتضـامن. وقُتـل ثالثـة      
ــة      أشــخاص وأصــيب ســتة جبــروح عنــدما أضــرمت النــار يف مقــر االحتــاد مــن أجــل الدميقراطي

ت تقــارير أيضــا بــأن اثــنني مــن املبــاين احلكوميــة تعرضــا ألعمــال   والتقــدم االجتمــاعي. وأفــاد
  ختريبية وأضرمت فيهما النريان.  

االحتــاد األفريقــي و ت فرنســا والواليــات املتحــدة األمريكيــة ، أصــدر اليــومنفــس ويف   - ١٧
واالحتاد األورويب واألمم املتحدة بيانات تدعو قوات األمن إىل التحلي بأقصى درجات ضـبط  

مــع التأكيــد علــى ضــرورة قيــام احلكومــة بضــمان احتــرام حقــوق اإلنســان األساســية    الــنفس،
وحث القادة السياسيني على تسوية خالفام عـن طريـق احلـوار والوسـائل السـلمية األخـرى.       
وتواصلت البعثة مع السلطات للتشـديد علـى ضـرورة جتنـب الشـرطة اسـتخدام القـوة املفرطـة         

. وسـيرت البعثـة دوريـات اريـة ودوريـات ليليـة لرصـد        وللحث على ختفيـف حـدة التـوترات   
  حالة األمن وحقوق اإلنسان.

ر أيلول/سـبتمرب، قـام امليسـ    ١٩يف  ويف ضوء احلوادث العنيفة اليت وقعت يف كينشاسـا   - ١٨
أيلول/سبتمرب، علق املؤمتر األسـقفي الـوطين    ٢٠بتعليق احملادثات يف سياق احلوار الوطين. ويف 

وعلَّـق  تفضـي إىل احلـوار.    مشاركته يف عملية احلـوار، حبجـة أن الظـروف السـائدة ال    للكونغو 
أيلول/ســبتمرب،  ٢٣منــدوبو املعارضــة أيضــا مشــاركتهم، مــربرين ذلــك بأســباب مماثلــة. ويف    

ــر         ــع امليس ــيم املعارضــة الســيد كــامريهي. وأطل ــزة، مبشــاركة زع ــرة وجي اســتؤنف احلــوار لفت
 ٢٩ق. وظلــت احملادثــات يف ســياق احلــوار الــوطين معلَّقــة حــىت املشــاركني علــى مشــروع اتفــا

  أيلول/سبتمرب.

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام الـرئيس بزيـارات إىل العديـد مـن املقاطعـات، مبـا         - ١٩
يف ذلـــك كاتانغـــا العليـــا، ومانييمـــا، وكيفـــو الشـــمالية، وتنجانيقـــا، وتشـــوبو. ويف حـــني أن   

، وكينسـنغاين  ،مانييمـا ، وكينـدو  ،تنجانيقا، وكاليمي ،كاتانغا العليا ،الزيارات إىل لوبومباشي
ساعدت يف حشد الـدعم للحـوار الـوطين ولعمليـات تسـجيل النـاخبني، كـان الغـرض          ،تشوبو
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هـو   ،كيفـو الشـمالية  ، من الزيارات إىل بـيين وبولوسـا وبوتيمبـو ومرييكـي وغومـا وروتشـورو      
  تظهر التزام احلكومة بتحقيق تلك الغاية.  معاجلة مسائل انعدام األمن، كما أا 

  التطورات االنتخابية  - باء  
تسـجيل النـاخبني مـدرجا يف جـدول أعمـال احلــوار      عمليـة  اجلـدول الـزمين ل  لقـد كـان     - ٢٠

والتحضـري لتنقـيح   لتلـك العمليـة   اسـتعراض اإلطـار التشـريعي     ما خيـص أُحرز تقدم فيوالوطين، 
صرح الرئيس علنا بأن اجلدول الزمين االنتخـايب املـنقح   آب/أغسطس،  ٤سجل الناخبني. ويف 

وهو التصريح الذي قوبل بانتقادات مـن  لن ينشر إال بعد االنتهاء من عملية تسجيل الناخبني، 
املعارضة السياسية. ووفقا ملا ذكرته اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات، سوف تسـتمر عمليـة   

بيانـات حتـذر اللجنـة     “التجمـع ” يناميـة املعارضـة و  شـهرا. وأصـدرت د   ١٦تسجيل الناخبني 
  .املقررة دستورياًمن املخاطر السياسية املتعلقة بتأجيل االنتخابات إىل ما بعد املواعيد النهائية 

متوز/يوليه، شرعت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابـات يف املرحلـة التجريبيـة     ٣١ويف   - ٢١
ــة تســجيل النــاخبني يف   ــانغي الشــمالية، ويتوقــع إجنــاز هــذه    مــن عملي غبادوليــت، مبقاطعــة أوب

آب/أغســطس، كـان قــد تسـجل مــا    ٣٠أواخــر تشـرين األول/أكتــوبر. وحـىت   حبلـول  العمليـة  
مركـزا مـن مراكـز التسـجيل. وكـان       ٤١٢مـن أصـل    ٣٦٥ناخب يف  ١٢٠ ٠٠٠يقرب من 

اخبني يف تلــك مــن النــ ٨٥٠ ٠٠٠اهلــدف الــذي حددتــه اللجنــة االنتخابيــة هــو تســجيل حنــو  
مبـا يف ذلـك   ملرحلـة التجريبيـة،   أثنـاء ا املقاطعة. وقد قدمت البعثة املسـاعدة التقنيـة واللوجسـتية    

نقل املواد االنتخابية جواً وتوفري حيز للمسـتودعات. ووضـعت البعثـة الصـيغة النهائيـة خلطتـها       
ة والـدعم اللوجسـيت   لدعم تنقيح سجل الناخبني، وهي اخلطة اليت تتوخى تقدمي املساعدة التقني

و  مركــزاً ١٦مــن جمموعــات مــواد تســجيل النــاخبني علــى   ٢٢ ٠٠٠لتوزيــع مــا يقــرب مــن  
  من مراكز التسجيل. ١٨ ٠٠٠  ومن املكاتب الفرعية للجنة  ١٠٧

ــول   - ٢٢ ــغ    ١٥وحبلـ ــة مبلـ ــرفت احلكومـ ــه، صـ ــل   ١٢٠متوز/يوليـ ــن أصـ ــون دوالر مـ مليـ
مليـــون دوالر كـــان قـــد مت التعهـــد بـــدفعها إىل اللجنـــة الوطنيـــة املســـتقلة    ٣٠٠جمموعـــه  مـــا

ــام  ــندوق    ٢٠١٦لالنتخابـــات يف عـ ــال التحضـــريية لالنتخابـــات. وال يـــزال صـ لـــدعم األعمـ
التربعــات املشــترك املتعــدد الشــركاء املخصــص ملشــروع دعــم الــدورة االنتخابيــة يف الكونغــو،  

يف املائـة فقـط مـن ميزانيـة      ٦تحدة اإلمنائي، مموال بنسـبة تبلـغ حنـو    الذي يديره برنامج األمم امل
  مليون دوالر، وهي امليزانية الالزمة لدعم العملية االنتخابية.   ١٢٣,٣تبلغ 
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  احلالة األمنية  - جيم  
ظل العنف املسلح يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية يشكل خطرا على املـدنيني،    - ٢٣

شريد السكان وانعدام األمن. وقد أسهمت العمليـات املشـتركة بـني البعثـة     مما أدى إىل زيادة ت
ــواء العنــف، بينمــا حتســن مســتوى      ــة يف احت ــة الكونغــو الدميقراطي والقــوات املســلحة جلمهوري

  التعاون مع القوات املسلحة.  

ــرض انتماؤهــا لتحــالف القــوى        - ٢٤ ــيين، كيفــو الشــمالية، قامــت عناصــر يفت ــيم بِ ويف إقل
متوز/يوليــه، قامــت عناصــر مســلحة  ٥راطيــة بشــن هجمــات متكــررة ضــد املــدنيني. ويف الدميق

، بقتل تسعة مدنيني يف قرية تينـامبو. وشـنت   من أعضاء تلك اجلماعةجمهولة اهلوية، يعتقد أا 
القوات املسلحة عملية لالشتباك مع املعتدين، بدعم من البعثة، ممـا أسـفر حسـب التقـارير عـن      

اســتمرت االشــتباكات بــني القـوات املســلحة وعناصــر يفتــرض  و. منـهم  شــخاصمقتـل مثانيــة أ 
ت املسـلحة الكونغوليـة أحيانـا،    انتماؤها لتحالف القوى الدميقراطية، كانت ترتـدي زي القـوا  

 يف منطقـة أبيـالوز   “املثلـث ”، املعروف باسم لتلك اجلماعة عقل السابقاملسيما بالقرب من  ال
متوز/يوليه، اشتبكت القوات املسـلحة الكونغوليـة، بـدعم     ٣٠يف مويا. و - بالقرب من ماييو

من البعثة، مع عناصر يشتبه يف انتمائها لتحالف القوى الدميقراطية شـرق أويتشـا. وقُتـل اثنـان     
من جنود القوات املسلحة وجرح جنديان آخران، بينمـا أصـيب أحـد حفظـة السـالم التـابعني       

، وألقـت القـوات   لتلـك اجلماعـة  ن عناصر يفترض انتماؤهـا  للبعثة جبروح طفيفة. وقُتل ثالثة م
آب/أغســـطس، شـــنت القـــوات املســـلحة   ٨املســـلحة القـــبض علـــى عنصـــرين آخـــرين. ويف  

الكونغولية عملية منسقة مع البعثة ضد حتالف القوى الدميقراطية يف منطقـة املثلـث يف أبيـالوز،    
د أفـراد حفـظ السـالم التـابعني     أصـيب خالهلـا جبـروح مخسـة مـن أفـراد القـوات املسـلحة وأحـ         

للبعثة. وأثناء العمليـة، اسـتولت القـوات املسـلحة الكونغوليـة علـى أحـد املعسـكرات الرئيسـية          
آب/أغسطس. وقد أصيبت طائرة عمودية للبعثـة بـثالث رصاصـات     ١٣واحتلته يف للجماعة 

ــة إجــالء طــيب يف هــذه املنطقــة، إال أــا متكنــت مــ     ن اهلبــوط بأمــان. أثنــاء حماولــة القيــام بعملي
آب/أغســطس، عنــدما أطلقــت عناصــر   ٤واســتهدفت البعثــة بشــكل مباشــر، مبــا يف ذلــك يف  

يشــتبه يف انتمائهــا لتحــالف القــوى الدميقراطيــة قنبلــة صــاروخية صــوبتها حنــو قاعــدة البعثــة يف  
سيمليكي. ونتيجة للضغط املستمر الناجم عن هذه العمليات، واصلت عناصر تابعـة لتحـالف   

  قوى الدميقراطية حتركها مشاالً، مبا يف ذلك باجتاه مقاطعة إيتوري.  ال

آب/أغســطس، عنــدما قَتلــت عناصــر يفتــرض   ١٣ووقــع أخطــر احلــوادث األمنيــة يف    - ٢٥
امـرأة وطفـالن،    ١٥مدنيا، مـن بينـهم    ٥٠انتماؤها لتحالف القوى الدميقراطية ما ال يقل عن 

د مع مترته فريونغا الـوطين. وأقـام املعتـدون، املتنكـرون     بِيين، على احلدووبروانغوما منطقيت يف 
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يف زي حراس املترته، حاجزا على مدخل املترته، بالقرب من بايـدا، حيـث احتجـزوا مـزارعني     
كــانوا يف طريــق العــودة إىل ديــارهم وقيــدوهم وقتلــوهم. مث مضــى املعتــدون باجتــاه روانغومــا،  

ــوا امل    ــق وقتل ــى طــول الطري ــازل عل ــأحرقوا املن ــد مــن املــدنيني. وعــززت القــوات املســلحة    ف زي
الكونغولية والبعثة مواقعهما يف مـنطقيت بِـيين وروانغومـا يف اليـوم التـايل. ومنعـت دوريـة حتقـق         

قتـل مـن قبـل حشـد مـن املتظـاهرين       الإىل املوقع الذي شـهد حـوادث   من الوصول تابعة للبعثة 
آب/أغسـطس، سـافر    ١٥البعثـة. ويف  الغاضبني احتجاجا على ما اعتربوه تقاعسـا مـن جانـب    

، وأعقبه فريـق متعـدد التخصصـات    فريق من كبار املوظفني يف البعثة إىل روانغوما لتقييم احلالة
آب/أغسطس من أجل استعراض رد البعثة. وقام وفـد حكـومي رفيـع املسـتوى بقيـادة       ١٦يف 

آب/أغسـطس لتقيـيم    ١٦و  ١٥رئيس الوزراء أوغستني، ماتاتا بونيو، بزيـارة غومـا وبِـيين يف    
ــة واســتعراض رد  ــذي يشــكله حتــالف القــوى      احلال ــد ال ــوطين للتصــدي للتهدي قــوات األمــن ال

آب/أغســطس. وقامــت  ١٦الدميقراطيــة. وعقــد اجتمــاع لــس الــدفاع الــوطين يف غومــا يف   
 قيادات القوات املسلحة الكونغولية بإعادة هيكلة قيادة عملية سـوكوال األوىل لتحسـني فعاليـة   

  العمليات ضد حتالف القوى الدميقراطية.  

وأثارت املذابح اليت تعزى إىل حتالف القوى الدميقراطيـة انتقـادات مـن جانـب اتمـع        - ٢٦
يف جمال محاية املـدنيني.  بالتقصري املدين واملعارضة السياسية إزاء احلكومة والبعثة، اللتني اتهمتا 

شــعبية. وقامــت مجاعــات الشــباب واتمــع  وقــد أدت حــوادث القتــل أيضــا إىل احتجاجــات  
ضـد مـا بـدا علـى أنـه      خرجوا يف مظـاهرات  من احملتجني الذين  ٢ ٠٠٠املدين حبشد أكثر من 

آب/أغسـطس مـن بومتبـو     ١٧تقاعس من جانب القوات املسلحة والبعثـة، ونظمـوا مسـرية يف    
دنيني وأحـد ضـباط   إىل بِيين، حيـث اشـتبكوا مـع الشـرطة. وقُتـل مـا ال يقـل عـن اثـنني مـن املـ           

الشرطة، وأطلقت الشرطة النار على العديد من املدنيني وأصابتهم جبروح، بينما قـام احملتجـون   
مــن  ١٠٠حبــرق عشــرة منــازل علــى األقــل. وألقــت الســلطات القــبض علــى مــا ال يقــل عــن    

أفرجت عنهم يف وقت الحـق. وأدت اهلجمـات إىل حـوادث انتقـام شـعبية، كمـا        احملتجني، مث
تعــاونون مــع املعتــدين. يأدت إىل انتقــام القــوات املســلحة مــن املــدنيني الــذين بــدوا علــى أــم  

وأُحرقت امرأتـان ومهـا علـى قيـد احليـاة مـن قبـل حشـد غاضـب يف بوتيمبـو، بينمـا اختطفـت             
  تهم يف منطقة رويرتوري.  القوات املسلحة ستة مدنيني وقتل

ديـد خطـري   مصدر وتظل القوات الدميقراطية لتحرير رواندا والعناصر املتحالفة معها   - ٢٧
للمــدنيني يف كيفــو الشــمالية، رغــم اســتمرار عمليــة ســوكوال الثانيــة بقيــادة القــوات املســلحة    

، مـع حـدوث   ماعةتلك اجلالرامية إىل القضاء عليها. وأُبلغ عن تفاقم التوترات داخل صفوف 
انقسام يف هيكل القيادة على إثر إنشاء الس الـوطين للتجديـد والدميقراطيـة، بقيـادة ويلسـون      
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، وقد أدى هذا االنقسـام أيضـا إىل مواجهـات عنيفـة     لتلك اجلماعةقائد سابق ، وهو إيراتيغيكا
 إقلـــيم متوز/يوليـــه يف حمـــيط بيبـــوي، مشـــال غـــرب كيتشـــانغا، يف ٣٠و  ٢٩بـــني اجلـــانبني يف 

  روتشورو.  

ــد أدى         - ٢٨ ــو الشــمالية. وق ــف يف كيف ــا للعن ــة مصــدرا متنامي ــوترات الطائفي ــزال الت وال ت
مـاي   - استمرار نشاط القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا واحلضـور املتزايـد جلماعـات مـاي        

 املعارضة واالقتتال بـني خمتلـف اجلماعـات علـى أسـس عرقيـة إىل تفـاقم الوضـع، ممـا سـاهم يف          
تدهور احلالة األمنية عموما، ويف تشريد املزيد من السكان. وانتقل العنـف أساسـا مـن إقليمـي     
واليكايل وماسيسـي إىل إقليمـي روتشـورو ولـوبريو، ممـا يعكـس تفـاقم الرتاعـات الطائفيـة بـني           

ــن      ــرة مـ ــدي. ويف الفتـ ــو والنانـ ــدي واهلوتـ ــكان اهلونـ ــة   ٨إىل  ٣سـ ــطس، يف منطقـ آب/أغسـ
ــالقر ــانزايل، يف إقلــيم روتشــورو، بكيفــو الشــمالية، تفيــد التقــارير بــأن    كرييبيــزي، ب ب مــن ني

مـاي نيـاتورا)    - مـاي مـازمييب ومـاي    - ماي (ال سيما مـاي  - هجمات شنتها مجاعات ماي
والقوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا ضـد السـكان املـدنيني علـى أسـس عرقيـة أدت إىل مقتـل           

مـن مـدنيي النانـدي، وإحـراق أكثـر       ١١نيي اهلونـدي و  مخسة من مدنيي اهلوتو واثنني من مد
ــوا اللجــوء يف املنطقــة   ٣٠٠مــدين،  ٨ ٠٠٠مــرتال، وتشــريد حنــو   ٩٠مــن  ــة منــهم طلب احملاذي

  قاعدة تابعة للبعثة يف رويندي.ل

مـــاي الضـــالعة يف أعمـــال الصـــيد غـــري املشـــروع  - وظلـــت أنشـــطة مجاعـــات مـــاي  - ٢٩
لطبيعيــة، فضــال عــن اســتمرار حــوادث االختطــاف طلبــا  واالســتغالل غــري املشــروع للمــوارد ا

ماي وعناصر يشتبه يف انتمائها للقوات الدميقراطية لتحريـر   - للفدية من جانب مجاعات ماي
متوز/يوليــه، واســتجابة  ١٤و  ١٣روانــدا، تــؤدي إىل انعــدام األمــن يف إقلــيم روتشــورو. ويف   

منع األنشطة غري القانونية يف مـترته فريونغـا   دف  للتعاون بني قوات األمن الكونغولية والبعثة
ماي تشارلز بـإطالق النـار علـى طـائرات عموديـة       - الوطين، قامت عناصر تابعة جلماعة ماي

  تابعة للبعثة وأحرقت مركزا تابعا للقوات املسلحة الكونغولية بالقرب من املترته.

مـاي رايـا    - مجاعـة مـاي   ويف كيفو اجلنوبية، واصلت القوات املسـلحة عملياـا ضـد     - ٣٠
ماي يف أقاليم فيزي وموينغا وشـابوندا وأوفـريا. ويف    - موتومبوكي وغريها من مجاعات ماي

ــب االشــتباكات       ــدا، إىل جان ــر روان ــة لتحري ــزي، شــكلت أنشــطة القــوات الدميقراطي ــيم في إقل
رونـدي،  املباشرة بني القوات املسلحة الكونغولية وعناصر مسلحة كانـت تعـرب انطالقـا مـن بو    

أبلغت القوات املسلحة الكونغولية عـن إحـراز بعـض التقـدم ضـد      قد ديدا خاصا للمدنيني. و
ذلك مل يسـفر حـىت اآلن   إال أن ماي الرئيسية خالل الفترة املشمولة بالتقرير،  - مجاعات ماي
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عن أي عملية تذكر لرتع السالح. ويظل التعدين غري القـانوين يف إقلـيم شـابوندا مصـدرا مـن      
  صادر انعدام االستقرار بسبب ضلوع مجاعات مسلحة تنشط يف املنطقة.  م

ــوري مهامجــة        - ٣١ ــة يف إيت ــة الوطني ــوات املقاوم ــوري، واصــلت عناصــر ق ــة إيت ويف مقاطع
هجمـة خـالل شـهر     ٤٧املدنيني وب القرى، فبلغ جمموع اهلجمات اليت شنت ضد السكان 

، بـدعم مـن   تلـك اجلماعـة  لحة الكونغوليـة ضـد   متوز/يوليه فقط. وأدت عمليـات القـوات املسـ   
معسكرا من معسكرات قوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري. ويف إقلـيم      ١١البعثة، إىل تفكيك 

حتركات سكان اهلوتو والناندي انطالقا من كيفـو الشـمالية، الـيت تعـزى جزئيـا      أدت مامباسا، 
ــوترات العرق    ــأجيج الت ــيين، إىل ت ــيم ب ــدائر يف إقل ــد جلماعــات   للعنــف ال ــة. ونشــأ حتــالف جدي ي

مــاي، وهــو احتــاد الــوطنيني مــن أجــل حتريــر الكونغــو، وقــد اســتهدف مواقــع معزولــة   - مــاي
ــن         ــاتلني الســابقني بشــكل متقطــع م ــودة املق ــذا الســياق، تشــكل ع ــوات املســلحة. ويف ه للق

ري معسكري نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج الـوطنيني يف كامينـا وكيتونـا إىل إيتـو         
ــات        ــاجهم يف اتمع ــدعم الكــايف إلعــادة إدم ــاب ال ــة، يف غي وكيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبي
احمللية، خماطر أمنية شديدة بسبب احتماالت إعادة التجنيد من جانـب قـوات املقاومـة الوطنيـة     

  يف إيتوري ومجاعات أخرى.  

مـة بسـبب اسـتمرار    ويف أويلي السفلى وأويلي العليا، ازداد نشاط جيش الرب للمقاو  - ٣٢
مـن جنـوب السـودان ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى. ويعـزى تزايـد         تلـك اجلماعـة   تسلل عناصر 

املنطقــة جزئيــا إىل الضــغوط العســكرية املســتمرة مــن   تلــك وجــود جــيش الــرب للمقاومــة يف  
ون جانب فرقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقـي يف إطـار مبـادرة االحتـاد األفريقـي للتعـا      

ــاورة. وواصــل جــيش الــرب           ــي للقضــاء علــى جــيش الــرب للمقاومــة يف البلــدان ا اإلقليم
للمقاومة نصب الكمائن للمدنيني ومضايقتهم علـى طـول احملـورين الرئيسـيني إلقليمـي دونغـو       

مــن املخــتطفني يف إقلــيم أنغــو، بينمــا  ١٨ســراح ت اجلماعــة أطلقــوونيانغــارا ويف إقلــيم أنغــو. 
إىل أوغنـدا  تلـك اجلماعـة   من الفرار. وأعادت البعثة سبعة مـن معـايل أفـراد     متكن خمتطَف آخر

وجنوب السودان، وسلمت مثانيـة معـالني آخـرين إىل اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر بغـرض         
  تعقبهم وإعادم إىل أوطام.  

آب/أغسطس، مت إشعار البعثة بوجـود النائـب األول السـابق لـرئيس جنـوب       ١٥ويف   - ٣٣
السودان رياك مشار داخل مترته غارامبا الوطين، مبقاطعة أويلي العليا، إىل جانـب عـدة مئـات    
مــن العناصــر املســلحة وبعــض املــدنيني. وبنــاء علــى طلــب مــن احلكومــة، وألســباب إنســانية،   

السـيد مشـار وزوجتـه وجنلـه، فضـال عـن عشـرة أشـخاص آخـرين.          نسقت البعثة عملية إنقـاذ  
مــن عناصــر اجلنــاح املعــارض يف احلركــة   ٧٥١ومنــذ ذلــك احلــني، قامــت البعثــة بــإجالء حنــو  
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يعــدون يف حالــة صــحية حرجــة،   االشــعبية/اجليش الشــعيب لتحريــر الســودان مــن املــترته كــانو  
فـردا، مبـن فـيهم     ١١٧بعثـة بتسـليم   قطعة من األسلحة والذخرية. وقامت ال ١٣٤مجعت  كما

شخصـــا يف  ٦٣٣أيلول/ســـبتمرب، كـــان  ٢٠الســـيد مشـــار، إىل الســـلطات الكونغوليـــة. ويف  
  يزالون يف مرافق البعثة.    اموع ال

ــاي        - ٣٤ ــة م ــادة يف نشــاط مجاع ــادة ح ــجلت زي ــا، س ــة تنجانيق ــا   - ويف مقاطع ــاي كات م
وات األمـن وكثافـة اهلجمـات. ومت اإلبـالغ     كاتانغا، ووقع حتول كبري فيما خيص اسـتهداف قـ  

عن عشرة حوادث على األقل يف متوز/يوليـه وعـن أربعـة حـوادث يف آب/أغسـطس، ويشـمل       
ذلك هجمات شنت ضد مراكـز الشـرطة الوطنيـة ومواقـع القـوات املسـلحة الكونغوليـة وقُتـل         

قُتـل أربعـة   و، ماي ووقـع سـتة آخـرون منـهم حتـت األسـر       - خالهلا ستة من أفراد مجاعة ماي
مدنيني وأحد الرؤساء احملليني وأحد ضباط الشرطة الوطنية. ووردت تقـارير أيضـا تفيـد جتنيـد     

  متوز/يوليه يف قرية كيالوا. ٣١عدد كبري من األطفال يف هذه اجلماعة يف 

  محاية املدنيني وحتييد اجلماعات املسلحة  - دال  
كونغولية بعـد صـدور تعليمـات مـن قيـادة      استمر حتسن التعاون مع القوات املسلحة ال  - ٣٥

القوات املسـلحة إىل القـوات بالتعـاون مـع البعثـة مـن أجـل العمـل علـى حتييـد كـل اجلماعـات             
  .  ٢٠١٦املسلحة حبلول كانون األول/ديسمرب 

ــو        - ٣٦ ــة الكونغ ــدنيني، ال ســيما يف شــرق مجهوري ــة امل ــى محاي ــة تركيزهــا عل وزادت البعث
هـود الراميـة إىل حتييـد اجلماعـات املسـلحة الرئيسـية مـن خـالل جتديـد          الدميقراطية، مبواصلة اجل

التركيز على العمل السياسي، وتعزيز التحليل، ووضع استراتيجيات سياسية وعسكرية حمـددة  
األهـــداف. واضـــطلعت البعثـــة بـــدوريات اريـــة وليليـــة وأوفـــدت بعثـــات تقيـــيم مشـــتركة،   

ات إىل املنــاطق املــثرية للقلــق يف أويلــي الســفلى أوفــدت أفرقــة احلمايــة املشــتركة يف زيــار كمــا
مـا خيـص   وأويلي العليا وإيتوري وكيفو الشمالية وكيفـو اجلنوبيـة. وكثفـت البعثـة جهودهـا في     

التواصــل مـع اتمعــات احملليـة وتقــدمي تقــارير اإلنـذار املبكــر، وذلـك بتعزيــز القــدرات     أنشـطة  
الجتمـاعي، وإنشـاء خطـي هـاتف جمـانيني      التحليلية، وتسخري تكنولوجيات وسائط التواصـل ا 

حتالف القـوى الدميقراطيـة. وأطلـق نظـام     أنشطة لإلنذارات املدنية يف املناطق األشد تضررا من 
يف  ١٨إنذارا مبكرا يف املتوسط شهريا، وهـو مـا ميثـل زيـادة بنسـبة       ٢٢٥شبكة اإلنذار احمللية 

و مــا يعــزى أساســا إىل زيــادة يف أنشــطة  املائــة مقارنــة بــالفترة املشــمولة بــالتقرير الســابق، وهــ 
اجلماعات املسلحة وإىل العمليات العسكرية اجلارية ضـد حتـالف القـوى الدميقراطيـة والقـوات      

 .املائة من اإلنـذارات  يف ٩٠الدميقراطية لتحرير رواندا. واستجابت احلكومة و/أو البعثة لنحو 
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متلـك الدولـة فيهـا سـوى قـدرات       منـاطق ال ختـص  يسـتجب هلـا فكانـت     أما اإلنذارات الـيت مل 
  حمدودة و/أو ينعدم فيها وجود البعثة.

ويف منطقة بـيين، كيفـو الشـمالية، واصـلت البعثـة تعزيـز قـدراا التحليليـة مـن خـالل             - ٣٧
بني املدنيني واألفراد العسكريني وأفراد الشرطة، وهو ما أسفر عن حتسـن  فيما حتسني التكامل 

. وأتاح ذلك استجابة البعثة بسرعة أكرب لدعم القـوات املسـلحة يف   االستجابات لتوفري احلماية
لتحـالف القـوى الدميقراطيـة.    تنتمـي  هجوم قامت ا عناصـر يشـتبه يف أـا     تالتصدي حملاوال

اختاذ إجراءات فوريـة مـن قبـل    متوز/يوليه، أدى إنذار مدين أطلق من قرية أويتشا إىل  ٣٠ففي 
ــة،    ــوات املســلحة الكونغولي ــل آب/أغســطس،     االق ــة. ويف أوائ ــيت انتشــرت بســرعة يف املنطق ل

قدمت البعثة الدعم لعملية أوساالما الـيت تقودهـا القـوات املسـلحة يف منطقـة إرينغـييت، ـدف        
اخلـاص   “غارليـك ”طرد عناصر حتالف القوى الدميقراطية من مواقـع رئيسـية، مـن بينـها خمـيم      

للقوات املسلحة الكونغولية حمـل هـذه العناصـر.     ، وإحالل قوة محاية دائمة تابعةبتلك اجلماعة
ووضــعت البعثــة تكتيكــات جديــدة، تشــدد علــى اســتخدام دوريــات املشــاة الراجلــة لضــمان    
حتسني اإلملام باحلالـة وحتقيـق وجـود مرئـي أكثـر تـواترا يف املنـاطق الـيت يتعـرض فيهـا املـدنيون            

ــق بالت      ــا يتعل ــاك حتــديات فيم ــزال هن ــه ال ت ــدفق   لألخطــار. غــري أن ــل وت ــة والتنق ــة اجلغرافي غطي
املعلومــات، ممــا أدى إىل فــرض قيــود علــى قــدرة البعثــة وقــوات األمــن الــوطين علــى احلــد مــن   
ــة       ــهاكات حقــوق اإلنســان وتشــريد الســكان يف شــرق مجهوري العنــف وعــدم االســتقرار وانت

ة ملكافحــة مت توســيع نطــاق االســتراتيجية املتكاملــباإلضــافة إىل ذلــك، الكونغــو الدميقراطيــة. و
انعـــدام األمـــن يف املنـــاطق احلضـــرية يف بـــيين لتشـــمل قريـــة أويتشـــا، وقـــد مت استنســـاخ هـــذه  

  االستراتيجية الحقا يف غوما وبونيا وأوفريا.

وطبقت البعثة عـدة تـدابري حلمايـة املـدنيني واحلـد مـن التهديـد الـذي تشـكله القـوات             - ٣٨
وكيفو اجلنوبية، بسـبل منـها تقـدمي الـدعم لعمليـة      الدميقراطية لتحرير رواندا يف كيفو الشمالية 

سـوكوال الثانيـة. وعلـى وجـه التحديـد، قــدمت البعثـة دعمـا مباشـرا لعمليـات نفـذا القــوات           
يف إقلـيم روتشـورو، مبشـاركة مـن قـوات البعثـة يف       تلك اجلماعة املسلحة املسلحة ضد عناصر 

مت البعثــة دعمــا جويــا وبريــا لعمليــات كانيابايونغــا ونيــانزايل. ويف أواخــر حزيران/يونيــه، قــد
نفذت ضد مواقـع للقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا يف كيفـو الشـمالية. وإضـافةً إىل ذلـك،          
عقــب مقتــل تســعة مــدنيني يف كيبرييــزي يف آب/أغســطس، انتشــرت البعثــة بصــفة مؤقتــة يف    

  .مناطق رئيسية لتأمني السكان املدنيني

العرقية، يسرت البعثة عـددا مـن الزيـارات الرفيعـة املسـتوى      ويف سياق تزايد التوترات   - ٣٩
يف منطقـة بولوسـا، منـها زيـارة قـام ـا رئــيس الدولـة وأخـرى قـام ـا وزيـر الداخليـة، عقــب             
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وقــوع أعمــال عنــف اســتهدفت املشــردين داخليــا مــن طائفــة اهلوتــو. وأســفر ذلــك عــن حفــل  
وضع استراتيجية شاملة مـع دوائـر العمـل    متوز/يوليه. وال تزال اجلهود جارية ل ٢٣مصاحلة يف 

  اإلنساين ملعاجلة األسباب الرئيسية اليت أدت إىل وقوع الرتاع.  

محايـة  يف جمـال  وواصلت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام دعـم البعثـة       - ٤٠
قطعـــة  ٥ ٦٤٥حتقيـــق االســـتقرار بســـبل منـــها تـــدمري  دعـــم جهودهـــا الراميـــة إىل املـــدنيني و

طلقــة مــن ذخــرية األســلحة    ٢١ ٦٠٨ســالحا، و  ٤٧٠متفجــرات مــن خملفــات احلــرب، و   
الصـغرية. وقامـت الـدائرة بتـوفري هياكـل أساسـية للتخـزين املـأمون لألسـلحة وإسـداء املشـورة            

، لشـرطة الوطنيـة يف بوكـافو   التقنية وتقدمي التدريب يف جمال إدارة األسـلحة والـذخرية ألفـراد ا   
  إيتوري.  ،وبونيا ،كيفو اجلنوبية

  نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج  -هاء   
ركــزت اجلهــود املبذولــة يف إطــار املرحلــة الثالثــة مــن الربنــامج الــوطين لــرتع الســالح     - ٤١

السـابقني إىل جمتمعـام احملليـة، وإن كـان بقـدر       والتسريح وإعادة اإلدماج على إعادة املقاتلني
حزيران/يونيـه يف خمـيم كامينـا     ١٥أحداث العنف اليت وقعـت يف  عقب حمدود من التحضري. و

متوز/يوليـه   ٢٣إلعادة االستيعاب، قامت احلكومـة خـالل الفتـرة بـني أواخـر حزيران/يونيـه و       
إىل إلعـادة االسـتيعاب   كامينـا وكيتونـا   من املقاتلني السابقني ومعاليهم من خميمـي   ٦٨٨بنقل 

جمتمعــات حمليــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. ورصــدت البعثــة عــن كثــب عــودة     
املقاتلني السابقني دف التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار األمنية السلبية املترتبـة علـى هـذه    

 ٣ ٥٩١ابقني البــالغ عــددهم  العــودة. وال تــزال التــوترات كــبرية يف صــفوف املقــاتلني الســ      
الذين ال يزالـون يف خميمـي إعـادة االسـتيعاب يف انتظـار إعـادم        ٥٥٩ومعاليهم البالغ عددهم 

  إىل جمتمعام احمللية.  

وظلــت حــاالت استســالم العناصــر التابعــة للجماعــات املســلحة األجنبيــة، وال ســيما     - ٤٢
ــة لتحريــر روانــدا، يف مســتوى ثابــ   ــالتقرير   القــوات الدميقراطي ت نســبياً منــذ الفتــرة املشــمولة ب

ــد   ٢٩الســابق. ومنــذ   ــن القــوات الدميقراطيــة    ٣١مقــاتال أجنبيــا (  ٣٦حزيران/يونيــه، أعي م
من مجاعة نيـاتورا)، واثنـان مـن األطفـال      ٣ من جيش الرب للمقاومة، و ٢ لتحرير رواندا، و

ويبـدو أن االنقسـام الـذي وقـع      من املعالني إىل أوطام. ٦٤املرتبطني باجلماعات املسلحة، و 
ــادة كــبرية يف عــدد       ــدا مل يســفر عــن زي ــة لتحريــر روان مــؤخرا يف صــفوف القــوات الدميقراطي
املستســلمني حيــث أدى بدرجــة كــبرية إىل زيــادة عــزم العناصــر املتشــددة املتبقيــة علــى البقــاء    

من القـوات   ٦( مقاتال كونغوليا ٣٧حزيران/يونيه، جهزت البعثة حاالت  ٢٩والقتال. ومنذ 
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 و، أيار/مـايو)  - مـن مجاعـة مـاي    ٨ مـن مجاعـة نيـاتورا، و    ٢٣الدميقراطية لتحرير رواندا، و 
  املعالني.   من ١٧من األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة، و  ٦٣

مـن مقـاتلي القـوات     ١ ٣٢٢وواصلت البعثة تقدمي املساعدة بغرض الدعم املعيشي إىل   - ٤٣
 ،كيفـــو الشـــمالية، الدميقراطيـــة لتحريـــر روانـــدا ومعـــاليهم يف خميمـــات العبـــور يف كانيابايونغـــا 

  تشوبو.، كيفو اجلنوبية، وكذلك يف املخيم الذي تديره احلكومة يف كيسانغاين، ووالونغو

  طة الدولة وحتقيق االستقرارتوطيد سل  -واو   
واصــلت البعثــة جهودهــا ملســاعدة احلكومــة يف تنفيــذ االســتراتيجيات وخطــط العمــل    - ٤٤

ــات       ــاء الســالم وحكوم ــل مــن صــندوق بن ــق االســتقرار يف املقاطعــات، بتموي ــة إىل حتقي الرامي
شـاء آليـات   إن وكـان والنـرويج وهولنـدا.   اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية      

اســتمرار احلكومــة يف دلــيال علــى  صــندوق االتســاق يف حتقيــق االســتقرار للحوكمــة يف إطــار 
مساعيها لتنفيذ االستراتيجية الدولية لدعم األمن واالستقرار، بالتعـاون مـع الشـركاء الـدوليني     

وبيـة  متوز/يوليـه، وافـق جملـس إدارة الصـندوق االسـتئماين لكيفـو اجلن       ١٨واألمم املتحدة. ويف 
إقلــيم أوفــريا. ودخلــت جمــالس إدارة    ، علــى برنــامج حتقيــق االســتقرار يف ســهول روســيزي     

أنشــئ والصـناديق االسـتئمانية للمقاطعـات يف كيفـو الشــمالية وكيفـو اجلنوبيـة حيـز التشـغيل،         
آب/أغســـطس،  ٢آب/أغســـطس. ويف  ١٠جملـــس إدارة الصـــندوق االســـتئماين إليتـــوري يف 

، لترسـي  لصـندوق االتسـاق يف حتقيـق االسـتقرار    دليـل العمليـات   وافقت وزارة التخطيط على 
  بذلك أسس اإلدارة الشفافة للصناديق ومحاية استثمارات املاحنني.  

آب/أغسطس، أنشـأت البعثـة فريقـا عـامال لتقـدمي الـدعم االستشـاري والـتقين          ٨ويف   - ٤٥
العدالــة الوطنيــة، للحكومــة يف إنشــاء نظــام حلــراس الســجون علــى النحــو املتــوخى يف إصــالح  

وتدريب وحدة شرطة متخصصة لضمان أمن السجون لفترة ثالث سـنوات. ووضـعت البعثـة    
خطة عمل لتفعيل اهليئة الوطنيـة املشـتركة بـني الـوزارات املشـكلة إلنشـاء قـوة متخصصـة مـن          

  شرطة السجون للتصدي حلاالت اهلروب املنتشرة وضمان االحتجاز اآلمن ملرتكيب اجلرائم.

  حالة حقوق اإلنسان  - زاي  
ادعـاء مـن    ٧٧٦آب/أغسطس، سجلت البعثة  ٣١متوز/يوليه إىل  ١خالل الفترة من   - ٤٦

االدعـاءات املتعلقــة بانتــهاكات حقـوق اإلنســان. وكانــت جهــات تابعـة للدولــة مســؤولة عــن    
مــدنيا. وكانــت  ٥١مـن ادعــاءات انتـهاكات حقــوق اإلنسـان الــيت أسـفرت عــن مقتـل       ٤٨٠

مـن ادعـاءات انتــهاكات حقـوق اإلنسـان الــيت أودت      ٢٩٦لحة مسـؤولة عــن  اجلماعـات املسـ  
مـن ادعـاءات انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واحلريــات       ١٣٥مـدنيا. ووثقـت البعثـة     ١٧٨حبيـاة  



S/2016/833

 

16/25 16-16674 

 

ــذلك جممــوع         ــد، ليصــل ب ــع أحنــاء البل ــدميقراطي يف مجي ــز ال ــد احلي ــيت تتصــل بتقيي األساســية ال
، وهـو مـا ميثـل زيـادة     ٢٠١٦ذ كانون الثاين/يناير انتهاكا على األقل من ٥٦٣االنتهاكات إىل 

الســامي األمــم املتحــدة . وكــرر مفــوض ٢٠١٥بــأكثر مــن الضــعف مقارنــة بإحصــاءات عــام  
إىل  ١٨حلقوق اإلنسان، خالل زيارته األوىل إىل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة يف الفتـرة مـن     

اه حنــو تضــييق حيــز العمــل  ، اإلعــراب عــن شــواغل بشــأن تزايــد االجتــ ٢٠١٦ متوز/يوليــه ٢١
السياســي، مــع اإلشــارة أيضــاً إىل حالــة الســجناء السياســيني، واالســتخدام املفــرط للقــوة مــن    
جانــب الشــرطة الوطنيــة، والتالعــب بالعدالــة، وال ســيما يف القضــايا الــيت حيــاكم فيهــا زعمــاء   

ق اإلنســان املعارضــة وممثلــو اتمــع املــدين. ولوحظــت أيضــاً زيــادة يف اســتهداف دعــاة حقــو  
  التقرير.بخالل الفترة املشمولة 

ومل تســـجل أي حـــوادث رئيســـية خـــالل املظـــاهرات الـــيت قامـــت ـــا املعارضـــة يف     - ٤٧
ــه ألقــي القــبض علــى   الســيد متوز/يوليــه مبناســبة عــودة   ٢٧ تشيســيكيدي إىل كينشاســا. إال أن
جتمـاعي وأطلـق   شخصا على األقل من مؤيـدي االحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة والتقـدم اال       ١٨

  سراحهم يف وقت الحق خالل مناسبات مماثلة نظمت يف مدن أخرى يف البلد.  

وواصــــلت البعثــــة مســــاعدة ســــلطات القضــــاء العســــكري يف إجــــراء التحقيقــــات     - ٤٨
واحملاكمــات املتصــلة جبــرائم خطــرية يــدعى أن القــوات املســلحة والشــرطة الوطنيــة الكونغوليــة 

وخالل الفترة قيد االسـتعراض، قـدمت البعثـة الـدعم جللسـات      واجلماعات املسلحة ارتكبتها. 
مـن عناصـر القـوات املسـلحة يـدعى أـا ضـالعة         ١٤حملاكمة  ،إيتوري، احملاكم املتنقلة يف غييت

، أثنـاء عمليـات عسـكرية    ٢٠١٤و  ٢٠١٣يف انتهاكات حلقـوق اإلنسـان ارتكبـت يف عـامي     
وقدمت البعثة أيضاً املسـاعدة لسـلطات القضـاء    نفذت ضد قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري. 

دف التحقيـق يف تقـارير بشـأن وقـوع      ،كيفو الشمالية، العسكري بإيفاد بعثتني يف إقليم بيين
  انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبتها عناصر يشتبه يف أا تابعة لتحالف القوى الدميقراطية.  

جلســـات  ،أويلـــي الســـفلى، يـــا يف بوتـــامتوز/يوليـــه، اســـتأنفت احملكمـــة العل ١٥ويف   - ٤٩
احملاكمة اجلنائية اليت كانت متوقفة ألكثر من ثالثة أعوام بسـبب عـدم كفايـة عـدد القضـاة يف      
املقاطعة. واضطلعت البعثة جبهود يف جمال الدعوة أسفرت عن ترشيح قاضيني وقـدمت الـدعم   

يـه، نظمـت البعثـة جمموعـة     النتداب رئيس احملكمة مـن كينشاسـا إىل كيسـانغاين. ويف متوز/يول   
ــدة      ــاء القــدرات يف جمــال االعتقــال واالحتجــاز لفائ مــن ضــباط الشــرطة   ١٢٤مــن أنشــطة بن

  القضائية واملوظفني القضائيني واحملامني والقضاة يف مقاطعيت تنجانيقا وتشوبو.
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  العنف اجلنسي  -حاء   
نـف اجلنسـي املتصـل    ضحايا للع ،فتاة ٢٤من بينهن ، امرأة ٤٣أفادت التقارير بوقوع   - ٥٠

ــة مســؤولة عــن     ــة للدول ـــزاع. وكانــت جهــات تابع ــهاكات،    ٤٤بالن ــة مــن تلــك االنت يف املائ
يف املائـة منـها. وأفـادت التقـارير بـأن جنـود        ٥٦كانت اجلماعات املسلحة مسؤولة عـن   بينما

يف املائـة مـن االنتـهاكات، وبـأن العناصـر التابعـة لقـوات         ٤٠القوات املسـلحة مسـؤولون عـن    
مـاي   -يف املائـة مـن االنتـهاكات، ومجاعـة مـاي       ٣٣املقاومة الوطنية يف إيتوري مسؤولة عن 

  يف املائة. ٧ماي رايا موتومبوكي عن  -يف املائة، ومجاعة ماي  ٩نياتورا عن 

وساعدت البعثة اللجنة املعنية مبكافحة العنف اجلنسي التابعة للقوات املسلحة يف نشـر    - ٥١
ــا وإيتــوري    وتنفيــذ خطــة عمــل ال  قــوات املســلحة الكونغوليــة يف أويلــي الســفلى وأويلــي العلي

متوز/يوليــــه  ١٩ومانييمــــا وكيفــــو الشــــمالية وكيفــــو اجلنوبيــــة وتشــــوبو. ويف الفتــــرة بــــني  
آب/أغســطس، قــدمت البعثــة الــدعم للجنــة يف تنظــيم أربــع جلســات للتوعيــة بــالعنف     ١١ و

غوليــة مــن منطقـة الــدفاع الثالثــة. ووقــع  اجلنسـي كانــت موجهــة لقــادة القـوات املســلحة الكون  
بتطبيـق سياسـة عـدم التسـامح      التزاماتمن قادة القوات املسلحة الكونغولية  ٢٠٠جمموعه  ما

مطلقا إزاء العنف اجلنسي يف صفوفهم، والتزموا باختـاذ خطـوات ملموسـة ملنـع جـرائم العنـف       
ــان ا      ــوات املســلحة والبي ــا خلطــة عمــل الق ــا وفق ملشــترك الصــادر بشــأن  اجلنســي والتصــدي هل

  .٢٠١٣مكافحة العنف اجلنسي الذي وقعته األمم املتحدة واحلكومة يف آذار/مارس 

  محاية األطفال  - طاء  
ميثـل  هـو مـا   و ،حالة من حـاالت االنتـهاك اجلسـيم حلقـوق الطفـل      ١٥٥وثقت البعثة   - ٥٢

حالـة. وفُصـل    ٥٨٩ا سـجلت خالهلـ   نقصانا باملقارنة مع الفترة املشمولة بالتقرير السـابق الـيت  
بنتا) عـن اجلماعـات املسـلحة أو هربـوا منـها، يف       ١١صبيان و  ١٠٤طفال ( ١١٥جمموعه  ما

. وكانـت اجلماعـات   السـابق التقرير خالل الفترة املشمولة بطفال وثِّقت حاالم  ٤٩٥مقابل 
)، فــالط ٥٠املســلحة الرئيســية الــيت جتنــد األطفــال هــي قــوات املقاومــة الوطنيــة يف إيتــوري (    

 ١٠)، واحتاد الوطنيني من أجـل الـدفاع عـن األبريـاء (    طفال ١٦ماي نياتورا ( -ومجاعة ماي 
ــال ــدا    أطف ــة لتحريــر روان ــوزي املقاتلــة (   -)، والقــوات الدميقراطي )، أطفــال ٩قــوات أبكونغ

). أطفـال  ٦مـاي رايـا موتومبـوكي (    -)، ومجاعـة مـاي   أطفـال  ٨مـاي يـريا (   - ومجاعة مـاي 
) أطفـال  ٨املسلحة عن عشـرة أطفـال كانـت حتتجـزهم يف كيفـو الشـمالية (       وأفرجت القوات
  )، كانوا مرتبطني يف السابق باجلماعات املسلحة.  طفالنوكيفو اجلنوبية (
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وأصدرت حمكمة بوكافو العسـكرية حكمـا بالسـجن عشـر سـنوات علـى أحـد أفـراد           - ٥٣
ــة       ــة للشــرطة الوطني ــة الطفــل التابع ــة وحــدة محاي ــن العمــر     الالكونغولي ــاة تبلــغ م غتصــاب فت

  سنوات.    مثاين

  احلالة اإلنسانية  - ياء  
استمر تدهور احلالة اإلنسانية يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بسـبب أنشـطة         - ٥٤

ــاجني إىل         ــدر لألشــخاص احملت ــدد املق ــائفي. وظــل الع ــف الط ــد العن اجلماعــات املســلحة وتزاي
مليـون مشـرد داخليـا.     ١,٧يني شخص، من بينهم حنـو  مال ٧,٥املساعدة اإلنسانية يف حدود 

ــو    ــرد حــديثا حن ــام     ٣٦٧ ٠٠٠وش ، كانــت نســبة  ٢٠١٦شــخص يف النصــف األول مــن ع
مـن   ٣٨٨ ٠٠٠متوز/يوليـه، كـان هنـاك حنـو      ٣١يف املائة منـهم يف كيفـو الشـمالية. ويف     ٣٨

مـــن  ٩٥ ٠٠٠مــن روانــدا، و    ٢٤٥ ٠٠٠الالجــئني وطــاليب اللجـــوء يف البلــد؛ منــهم حنـــو     
  من جنوب السودان. ١٥ ٧٠٠من بوروندي، و  ٣٠ ٠٠٠مجهورية أفريقيا الوسطى، و 

وظــل انعــدام األمــن عائقــا كــبريا أمــام وصــول املســاعدة اإلنســانية يف شــرق مجهوريــة   - ٥٥
الكونغــو الدميقراطيــة، كمــا ظــل يــؤثر علــى إيصــال املســاعدات إىل احملتــاجني إليهــا. وأفــادت    
التقارير بنصب عدة كمائن ملركبات تابعة ملنظمات غري حكومية وبعمليـات اختطـاف قامـت    

دد حـوادث االعتـداء علـى العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية        ا مجاعات مسلحة. وزاد عـ 
  .  ٢٠١٥يف املائة منذ عام  ١٦بنسبة 

ــغ     ٢٠١٦ آب/أغســطس ٣١ حــىتو  - ٥٦ ــة االســتجابة اإلنســانية احملــددة مببل ــت خط ، ظل
 ٢٩٥يف املائــة، ليصــل جممــوع املبلــغ املخصــص هلــا إىل    ٤٣مليــون دوالر متــول بنســبة   ٦٩٠

  حالة تؤثر على جهود االستجابة اإلنسانية. مليون دوالر، وهي

  احلالة االقتصادية  - كاف  
وثَّقت البعثة اجتاها تنازليا يف االقتصـاد الكلـي بسـبب تراجـع أسـعار السـلع األساسـية          - ٥٧

علــى حنــو أفضــى إىل شــح املــوارد املاليــة، وهــو أمــر ملمــوس بوجــه خــاص علــى مســتوى            
مقاطعة كيفـو اجلنوبيـة مل حيصـلوا علـى مرتبـام خـالل       املقاطعات. فموظفو اخلدمة املدنية يف 

ــن يف    ــا أعل ــة أشــهر، بينم ــيض األجــور بنســبة      ٢٤مثاني ــو ختف آب/أغســطس يف وســط الكونغ
يف املائة. وحالت املشاكل املالية أيضاً دون تنصـيب احلكومـة يف تشـوبو. واسـتمر تراجـع       ٥٠

آب/أغســطس  ٨ليــه، ولوحظــت يف يف املائــة يف متوز/يو ٠,٧قيمــة الفرنــك الكونغــويل بنحــو  
يف املائـة، مقابـل    ٣,٢دالئل على استقراره. وقدرت معدالت التضخم السنوية املتوقعة بنسـبة  
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يف املائــة. وأُبلــغ عــن أكــرب زيــادة يف األســعار يف جمــال االتصــاالت    ٤,٢نســبة مســتهدفة هــي 
  السلكية والالسلكية.

  التطورات اإلقليمية  - الم  
وده الرامية إىل مواصلة وحتسني العالقات الدبلوماسية على الصـعيد  واصل الرئيس جه  - ٥٨

آب/أغسـطس علـى التـوايل     ١٢و  ٤اإلقليمي. فـاجتمع مـع نظرييـه األوغنـدي والروانـدي يف      
مــن أجــل تعزيــز التعــاون الثنــائي، وال ســيما فيمــا يتعلــق مبكافحــة حتــالف القــوى الدميقراطيــة    

آذار/مـارس   ٢٣ومن أجل التعجيل بإعادة مقاتلي حركة والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا، 
  السابقني إىل أوطام.  

وواصل مبعوثي اخلـاص ملنطقـة الـبحريات الكـربى، واجلهـات الضـامنة إلطـار السـالم           - ٥٩
واألمن والتعاون، وممثلو اآللية الوطنية للرقابة جهودهم للمضي قدما يف تنفيـذ إعـالين نـريويب.    

ــا   ــه خـ ــديد بوجـ ــة      ومت التشـ ــابقة يف حركـ ــر السـ ــادة العناصـ ــأخري يف إعـ ــة التـ ــى معاجلـ ص علـ
ذلـك  آذار/مارس السابقة إىل أوطاا، ومتكني املرأة لتتسـىن هلـا املشـاركة الفعالـة يف تنفيـذ       ٢٣

  حتييد اجلماعات املسلحة.  احلوار الوطين و، وتعزيز الروابط اإلقليمية لتيسري اإلطار

حزيران/يونيه، نظمت اآللية الوطنية للرقابة اجتماعا ألغراض التقيـيم الـتقين،    ٢٧ويف   - ٦٠
آذار/مــارس، لتنســيق وجهــات النظــر حــول إطــالق ســراح    ٢٣يف حضــور وفــد مــن حركــة  

شـروط العفـو، وملناقشـة     متنطبـق علـيه  السجناء الذين ، مبا يف ذلك قائمة تلك اجلماعةسجناء 
متوز/يوليه، قـدم منسـق    ١٤ول زمين لتنفيذ إعالين نريويب. ويف اخلطوات التمهيدية لوضع جد
  وعين مكانه نائب املنسق ليون أونغولو. ،اآللية، فرانسوا موامبا، استقالته

املــؤمتر الـدويل املعــين مبنطقــة  دول متوز/يوليـه، اجتمــع يف نـريويب وزراء دفــاع    ٢٠ويف   - ٦١
حتديد التحديات املتصلة بتحييد القـوى اهلدامـة يف   البحريات الكربى الستعراض التقدم احملرز و

املشــتركة للتصــدي   تهمشــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة، ولتعزيــز اســتراتيجي      
أيلول/سـبتمرب،   ٢و  ١للتجارة غري املشروعة عرب احلدود اليت تزاوهلا اجلماعات املسـلحة. ويف  

لكونغـو الدميقراطيـة وكينيـا يف كمبـاال، برعايـة      اجتمع وزراء دفاع أوغندا وترتانيا ومجهوريـة ا 
، لوضع آلية مشتركة للمتابعة دف التصدي للتهديد الـذي تشـكله مجاعـة    الدويل أمانة املؤمتر

  حتالف القوى الدميقراطية.



S/2016/833

 

20/25 16-16674 

 

نشر بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو          - ثالثا   
  الدميقراطية وتنفيذ واليتها  

  إجراء حوار استراتيجي ووضع استراتيجية النسحاب البعثة    -ألف   
مع احلكومـة للمضـي قـدما يف وضـع ـج قـائم علـى الظـروف         التعاون واصلت البعثة   - ٦٢

لتقليص حجم البعثة وانسحاا يف اية املطـاف. وسـاهم وضـع اتفـاق تقـين مدتـه عـام واحـد         
يز التخطيط للعمليـات العسـكرية املنسـقة وتنفيـذها     للتعاون بني البعثة والقوات املسلحة يف تعز

بدعم من البعثة وفقـا لسياسـة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان. وأحـرز تقـدم           
مشتركة بني البعثة وفريق األمم املتحدة القُطْري، وهو عنصر أساسـي يف  وضع برامج أيضاً يف 

  ونغو الدميقراطية.  خطة األمم املتحدة االنتقالية يف مجهورية الك

  إحداث حتول يف القوة  -باء   
أحرز تقدم فيما يتعلـق بإعـادة نشـر القـوة يف كيفـو الشـمالية للتصـدي بشـكل أفضـل            - ٦٣

للتهديدات اليت تشكلها اجلماعات املسلحة وحلماية املدنيني بكفـاءة، بسـبل منـها إنشـاء قـدرة      
لقوة مـن لـوبريو ومرييكـي إىل منطقـة بـيين.      احتياطية يف غوما وإعادة نشر لواء التدخل التابع ل

ويتواصل العمل على نشر القدرات مـن خـالل التحضـريات إلنشـاء كتائـب لالنتشـار السـريع        
يف مقــاطعيت كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبيــة. ورغــم أنــه مل يــتم بعــد تســليم بعــض املعــدات     

ــة االنتشــار الســريع األوىل، فقــد نشــرت بعــض العناصــر      ــو  الالزمــة لكتيب للتمركــز يف بيجومب
ــني مجــاعتني عــرقيتني مهــا        ــة ب ــوترات عرقي ــدة أســبوعني اســتجابةً لت ــة مل مبقاطعــة كيفــو اجلنوبي
بافولريو وبانيامولينغي. ويتواصل التخطيط لتقدمي التدريب التمهيدي لكتيبـة االنتشـار السـريع    

وواصــلت  .٢٠١٦عــام ، بينمــا ســيجرى اســتعراض قبــل ايــة ٢٠١٧الثانيــة يف شــباط/فرباير 
القــوة التحضــريات إلحــداث حتويــل تــدرجيي للســرايا اهلندســية العســكرية لزيــادة فعاليتــها عــن  

  طريق اعتماد هيكل أصغر حجما يتميز بقدرات شاملة فيما يتعلق حبماية القوة.

  التحضري لالنتخابات  - جيم  
ت حقــوق واصــلت البعثــة تعزيــز قــدراا علــى الرصــد واإلبــالغ فيمــا يتعلــق بانتــهاكا   - ٦٤

، مــع حتســني التأهــب الفتــرة املشــمولة بــالتقريراإلنســان وتضــييق حيــز العمــل السياســي طــوال 
الشامل ملنع وقوع أعمال العنـف املتصـلة باالنتخابـات وختفيـف حـدا والتصـدي هلـا بصـورة         

علـى الوقايـة، فأعطـت بـذلك األولويـة للجهـود املبذولـة يف        جهودهـا  مناسبة. وركـزت البعثـة   
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قبيــل تــوفري الــدعم للعمليــات السياســية والعمــل علــى يئــة بيئــة تســهم يف إجــراء   جمــاالت مــن
  عملية انتخابية سلمية وذات مصداقية.  

ويف هذا الصدد، واصل ممثلي اخلاص ومبعوثي اخلاص بذل مساعيهما احلميدة لتعزيـز    - ٦٥
العنــف  احلــوار بــني مجيــع أصــحاب املصــلحة، إذ يظــل احلــوار أهــم ســبيل لتقليــل احتمــاالت    

ــدعوة       ــة يف جمــال ال ــة. واســتهدفت جهــود البعث وانعــدام االســتقرار السياســي يف األشــهر املقبل
الحترام احلقوق الدستورية واحلريـات األساسـية وحقـوق اإلنسـان اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة        
ــك          ــا يف ذل ــدين، مب ــن واتمــع امل ــوات األم ــات وق ــى صــعيد املقاطع ــي وعل ــى الصــعيد احملل عل

النسائية والشـبابية الرئيسـية. وواصـلت البعثـة جهودهـا إلنشـاء أفرقـة مدنيـة متنقلـة           اجلماعات
للرصد واإلبالغ يف كينشاسا وغومـا ولوبومباشـي، تكـون مسـتعدة للنشـر خـالل مهلـة زمنيـة         

الـيت  املنـاطق  قصرية يف املناطق اليت يرتأى أا معرضة بشدة خلطر العنف املتصل باالنتخابـات و 
  ا وجود للبعثة.ال يتوافر فيه

وواصلت البعثة تعزيز قدرات الشـرطة الوطنيـة يف إدارة النظـام العـام دون اللجـوء إىل        - ٦٦
قـدمت البعثـة   قـد  احترام حقوق اإلنسان واحلقـوق الدسـتورية. و  أمهية القوة الفتاكة والتوعيةَ ب

رطة الوطنيــة، متوز/يوليــه بشــأن دور املفتشــية العامــة للشــ  ١الــدعم لربنــامج للتوعيــة أطلــق يف  
ــات. و     نتيجــة ألنشــطةيتوقــع أن يرصــد أداء وحــدات مكافحــة الشــغب خــالل فتــرة االنتخاب

الدعوة اليت تقوم ا البعثة، أصدرت احلكومة أمرا وزاريا حيظر اسـتخدام األسـلحة الفتاكـة يف    
  سياق إدارة النظام العام.

لألوضـاع املتـدهورة،    لالسـتجابة اخلاصـة ـا   وواصلت البعثة حتديث خطط الطوارئ   - ٦٧
يف حدود املوارد املتاحة، مع مراعاة القيود املتعلقة بانتشارها وعدم وجودها مبسـتويات كافيـة   
يف غرب مجهورية الكونغو الدميقراطية. وتشمل خطط البعثـة نقـل األفـراد املـدنيني والنظـاميني      

مع مراعاة أثر ذلـك علـى   واألصول إىل بؤر التوترات عند الضرورة، يف حدود املوارد املتاحة، 
حتليالــا ملخــاطر العنــف  تنفيــذ املهــام والعمليــات املنوطــة ــا. وقامــت البعثــة أيضــاً بتحــديث  

  باالنتخابات.  املتصل

  سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم  - رابعا   
رأت البعثـــة أن دعمهـــا للعمليـــات الـــيت تقودهـــا القـــوات املســـلحة الكونغوليـــة ضـــد    - ٦٨

املســلحة مل يفـض إىل أي زيــادة ملحوظـة يف التهديــدات ضـد أفــراد األمـم املتحــدة     اجلماعـات  
م املتحــدة يف حادثــة مهمــة متصــلة بــاألمن مســت مــوظفي األمــ ٤٨ومنشــآا. وقــد أُبلــغ عــن 

متوز/يوليـه، اختطـف    ٨حادثـة منـها تتصـل باألخطـار والسـالمة. ويف       ١٦البلد، وقـد كانـت   
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يومــا يف  ١٢إقليم روتشــورو، واحتجــز ملــدة بــاتويغورو، أحــد مــوظفي البعثــة بــالقرب مــن كــ 
  سراحه. ظروف سيئة قبل أن يطلق

  سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك االستغالل واالنتهاك اجلنسيان  - خامسا   
واصلت البعثة تنفيذ إجـراءات حازمـة يف جمـايل الوقايـة واإلنفـاذ للتصـدي لالسـتغالل          - ٦٩

ا. وركزت أنشـطة الوقايـة علـى توعيـة أفـراد البعثـة واتمعـات        واالنتهاك اجلنسيني بني أفراده
احمللية بسياسيت املتمثلة يف عدم التسامح مطلقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، وذلـك مـن   

مـن أفـراد    ٣ ٠٠٠خالل أنشطة فعالة للتدريب والتوعية. وقدمت أنشطة التوعيـة لفائـدة حنـو    
طــار شــديدة يف بوكــافو وبونيــا وغومــا ومــافيفي وأوفــريا بشــأن اتمعــات احملليــة املعرضــة ألخ

دورة  ٣٥تقييمـا للمخـاطر و    ١٥األثر الضار لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وأجـرت البعثـة   
يف اتمعيـة لتلقـي الشـكاوى    لشـبكات  االتصـال با تدريبية لألفراد اجلـدد، وسـبعة مـن أنشـطة     

 يف غومــا وكينشاســا لفائــدة قــدت حلقــيت عمــل بوكــافو وبونيــا وغومــا وســاكي وأوفــريا، وع
  النظاميني.  األفراد

  مالحظات  -  سادسا  
يساورين قلق بالغ إزاء حالة اجلمـود يف العمليـة االنتخابيـة وتزايـد التـوترات السياسـية         - ٧٠

واحلــوادث املتصــلة ــا. وأديــن بأشــد العبــارات العنــف الــذي شــاب املظــاهرات الــيت نظمتــها    
أيلول/ســـبتمرب وتســـبب يف خســـائر يف األرواح وتـــدمري املمتلكـــات.  ٢٠ و ١٩املعارضـــة يف 

وأكرر دعويت جلميع القـادة السياسـيني ومؤيـديهم إىل االمتنـاع عـن القيـام باملزيـد مـن أعمـال          
العنف اليت ميكن أن تفـاقم احلالـة. وأدعـو السـلطات الكونغوليـة إىل التحلـي بضـبط الـنفس يف         

وال بـد أن يسـاءل   ية وإىل التقيد مببدأي الضرورة والتناسب. استجابتها للمظاهرات االحتجاج
. وأحـث مجيـع القـادة السياسـيني علـى      عن تصرفامعليها احملرضون عنف أو الأعمال مرتكبو 

 ٢٢٧٧معاجلــة اختالفــام بطريقــة ســلمية ومــن خــالل احلــوار، متشــيا مــع قــرار جملــس األمــن  
ــر االحتــاد األفريقــي    )٢٠١٦( ا احلكومــة، وميســدابري الــيت اختــذ  . وأشــيد يف هــذا الصــدد بالت

الـذي يعتـري هـذه    ، والشركاء الدوليون اآلخرون للمسـاعدة يف كسـر اجلمـود    للحوار الوطين
إلفـراج عـن عـدد مـن     بشـأن ا عملية. وأرحب بالعفو الرئاسـي ومـا تـاله مـن قـرارات وزاريـة       ال
شــطاء اتمــع املــدين واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان والشخصــيات السياســية، وإعــادة فــتح   ن

ــواطنني. و       ــن امل ــع النشــطاء م ــرئيس م ــابعني للمعارضــة وتواصــل ال ــيني ت ــذين إعالم أحــث منف
ــة       ــاء الثق ــدابري بن ــن ت ــد م ــاد املزي ــى اعتم ــة عل ــة إىل احلكوم ــة األوضــاع املفضــية إىل   الرامي يئ

  احلوار.    استمرار



S/2016/833 

 

16-16674 23/25 

 

مجيـع األطـراف   مبشـاركة  احلـوار  اسـتمرار  وينبغي أن يكون احلـوار عمليـة مسـتمرة. ف     - ٧١
السياسـية املعنيـة الرئيســية الـيت تضـع مصــلحة البلـد وشــعبها فـوق كـل اعتبــار ال يـزال يشــكل         

للتوصــل إىل توافــق اآلراء الــالزم إلجــراء انتخابــات ذات مصــداقية وتفــادي   ةالوحيــدالوســيلة 
تصــعيد التــوترات وأعمــال العنــف. وأحــث اجلماعــات السياســية الــيت مل تنضــم بعــد إىل هــذه   
ــة علــى االضــطالع بــدور بنــاء يســهم يف إجــراء انتخابــات ذات مصــداقية يف الوقــت          العملي

  املناسب.

ومجيـع املعنـيني مـن أصـحاب املصـلحة املسـؤولية األساسـية        وتقع على عاتق احلكومـة    - ٧٢
عن صون السالم واالسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واحلفـاظ علـى املكاسـب الـيت         

. وقــد عــاىن الشــعب الكونغــويل مبــا فيــه الكفايــة.  يف الســنوات األخــرية حتققــت بشــق األنفــس
ــة وضــع خطــط للطــوارئ    لتصــدي للمخــاطر  تظــام مــن أجــل ا واستعراضــها بانوتواصــل البعث

حـدوث تـدهور كـبري يف احلالـة     إال أن السياسية واألمنية احملتملـة املرتبطـة بالعمليـة االنتخابيـة،     
من شأنه أن يقتضي استجابة تتجاوز قـدرات البعثـة. وأدعـو احلكومـةَ والقـادةَ السياسـيني مـن        

زيـادة  املعنـيني إىل ضـمان معاجلـة     خمتلف االنتماءات السياسية والشـركاَء الـدوليني واإلقليمـيني   
أزمـة سياسـية   تبعات بالسبل السلمية وعن طريق احلوار. فمعاجلة يف البلد توتر احلالة السياسية 

 من شأا أن تنطوي على تكاليف أكـرب  نيالسكان املدنياليت قد يلحقها ذلك بعاناة املوكربى 
مــا دام هنــاك متســع مــن الوقــت  ، وقائيــة ســريعة وحامســةاختــاذ إجــراءات بكــثري مــن تكــاليف 

أن يتحلـى مجيـع   . ومن األمهية مبكان وجتنب العنف للمشكلةحلول تسوية وإجياد للتوصل إىل 
 ،القـــادة السياســـيني بـــروح املســـؤولية. واألمـــم املتحـــدة علـــى اســـتعداد لـــدعم تلـــك اجلهـــود

  .الصددمع مجيع أصاب املصلحة يف هذا التواصل وسيواصل ممثلي اخلاص 

بشــأن التقــارير الــيت تفيــد بتزايــد انتــهاكات احلقــوق املدنيـــة        بــالغ  اورين قلــق  ويســ   - ٧٣
والسياسية األساسية اليت ترتكبها جهات فاعلة تابعة للدولة. وتشمل هذه االنتـهاكات انتـهاك   

ومهـا مـن احلقـوق الراسـخة يف املعاهـدات       -احلق يف حرية التعـبري واحلـق يف التجمـع السـلمي     
ــة امللزمــة الــيت  ــة الكونغــو الدميقراطيــة طرفــا فيهــا، والــيت يكرســها دســتور    الدولي  متثــل مجهوري

. ويقــع احتــرام حقــوق اإلنســان للجميــع يف صــلب أي حــوار   مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
شامل ذي مصداقية. وجيـب أن يـتمكن األشـخاص مـن التعـبري عـن آرائهـم والعمـل معـا دون          

أشـجع احلكومـة علـى    أنـا  سلطات القضـائية. و خوف من االنتقام من جانب قوات األمن أو ال
مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة، متشيا مع التزامها بإـاء اإلفـالت    تقدميمواصلة 

  من العقاب.  
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إزاء احلالة يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ال سـيما يف      أيضا و يساورين قلق   - ٧٤
أنـا  اذ إجـراءات عاجلـة لتجنـب املزيـد مـن التـدهور. و      مقاطعة كيفو الشمالية، حيث يتعني اخت

أدين حاالت القتل الوحشية اليت ارتكبتها يف منطقة بـيين عناصـر يشـتبه يف أـا تابعـة لتحـالف       
ــة      ــة. واســتمرار هــذه اهلجمــات ضــد املــدنيني والقــوات املســلحة والبعث أمــر القــوى الدميقراطي

ــار مــدمرة بالنســب  يســتوجب الشــجب   ــه آث ــب علي ــذلك تقتضــي   وتترت ــدنيني. ول ة للســكان امل
الضرورة اختاذ السلطات الوطنية إجراءات سياسية حازمة ونشر قـوات األمـن يف إطـار جهـود     
حامسة للتصدي للتهديد الذي تشكله اجلماعات املسـلحة. وأرحـب مبسـاعي وجهـود الـرئيس      

األوغنديـــة توثيـــق التعـــاون مـــع الســـلطات زيـــادة وكبـــار املســـؤولني احلكـــوميني الراميـــة إىل 
والرواندية من أجل التصدي للتهديد الذي تشكله بعض اجلماعات املسلحة. وأشعر بالتفـاؤل  

  .  ذلك االإزاء حتسن التعاون بني القوات املسلحة والبعثة يف 

وتظل عملية نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج يف قلـب جهـود حفـظ السـالم،         - ٧٥
قرار يف املناطق املتضررة مـن الـرتاع، وإمنـا أيضـاً لـدورها يف      ليس فقط لدورها يف إحالل االست

التصــدي للتهديــد الــذي تشــكله اجلماعــات املســلحة. ويــتعني بــذل املزيــد مــن اجلهــد لتزويــد    
املقاتلني السابقني بسبل بديلة لكسب العيش ومنعهم مـن محـل السـالح مـرة أخـرى. وحتقيقـا       

بــني احلكومــة والبعثــة والبنــك الــدويل لضــمان  مــا فيهلــذه الغايــة، فــإنين أشــجع زيــادة التعــاون  
ــا إىل      االنتقــال الســلس للمقــاتلني الســابقني مــن خميمــات إعــادة االســتيعاب يف كامينــا وكيتون

لكـي تقلـل إىل أدىن حـد    التـدابري  مرحلة إعادة اإلدماج. وأهيب باحلكومة أن تتخذ املزيـد مـن   
خيمـات ويف اتمعـات احملليـة الـيت يعـود      ممكن من خماطر وقوع املزيد من أعمـال العنـف يف امل  

  إليها املقاتلون السابقون.  

وأعرب عن امتناين ملمثلي اخلـاص جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لـروح القيـادة الـيت          - ٧٦
أبـــداها يف تنفيـــذ واليـــة البعثـــة. وأود أيضـــاً أن أعـــرب عـــن تقـــديري جلميـــع مـــوظفي البعثـــة 

تعزيــز لــربامج التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة اللتــزامهم بوالوكــاالت املتخصصــة والصــناديق وا
السالم واالستقرار يف البلد. وأعرب عن تقديري للعمل الذي تقـوم بـه مجيـع البلـدان املسـامهة      
بقوات وبأفراد شـرطة ومجيـع الشـركاء الثنـائيني وسـائر الشـركاء الـدوليني واإلقلـيمني، الـذين          

  جلمهورية الكونغو الدميقراطية. يواصلون تقدمي دعم يف غاية األمهية
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