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  اجللسات: احلالة يف منطقة البحريات الكربى

رقــــــم اجللســــــة 
  البند الفرعي  وتارخيها

الــــدعوات عمــــال   
  املتكلمون  غريهاو ٣٩الدعوات عمال باملادة   ٣٧باملادة 

  القرار والتصويت  
 - املعارضـون  -(املؤيدون 
  املمتنعون)

  (املغلقة) ٦٥٨٨            
ــه  ٢١ متوز/يوليـــ

٢٠١١  

دولـــــــة مـــــــن  ٢٠  
  (أ)الدول األعضاء

ــؤون   ــاعد للشــ ــام املســ ــني العــ األمــ
السياســية، واملراقــب الــدائم لالحتــاد 

  األفريقي لدى األمم املتحدة

أعضاء الس، ومجهورية أفريقيـا  
ــطى، ومجهوريـــة الكونغـــو    الوسـ
الدميقراطيــــة، ومجيــــع املــــدعوين  

  ٣٩عمال باملادة 

  

  
وبلجيكا وبولندا وتركيا ومجهورية أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب السـودان         أيرلنداإسبانيا وأستراليا وأوغندا و  (أ)  

  والدامنرك وزمبابوي وسلوفينيا والسويد وصربيا وفنلندا وكرواتيا وهولندا واليابان واليونان.
    

  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية -  ٧
  

  عام عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
جلسة واختـذ أربعـة قـرارات يف إطـار الفصـل السـابع مـن         ١٣

امليثـــاق واعتمـــد بيـــانني رئاســـيني بشـــأن احلالـــة فيمـــا يتعلـــق   
      ــادة ــى إع ــس عل ــز ال ــة. ورك ــو الدميقراطي ــة الكونغ جبمهوري

منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو  تشـــكيل بعثـــة
ــدة لتحقيـــق       ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــبح بعثـ ــة لتصـ الدميقراطيـ

، ومحايــــة )٨٢(االســــتقرار يف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة
املدنيني، وال سيما من العنـف اجلنسـي، واألعمـالِ التحضـريية     

  .٢٠١١لالنتخابات الرئاسية والربملانية لعام 
ــم املتحــدة يف        ــة األم ــة منظم ــة بعث ــس والي ــدد ال وم

ــىت    ــة حــــ ــو الدميقراطيــــ ــة الكونغــــ ــران/ ٣٠مجهوريــــ  حزيــــ
__________ 

ــد علــى لالطــالع  )٨٢(   ــيت عــن املعلومــات مــن مزي ــة والي  منظمــة بعث
 منظمــة وبعثــة الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف املتحــدة األمــم

ــم ــدة األمــ ــق املتحــ ــتقرار لتحقيــ ــة يف االســ ــو مجهوريــ  الكونغــ
 عمليـــات” األول، قســـمال العاشـــر، اجلـــزء انظـــر الدميقراطيـــة،

  .“السالم حفظ

. وبعد ذلـك، مـدد الـس مـرتني واليـة بعثـة       )٨٣(٢٠١٠يونيه
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو    

 مــرتني. وقــام الــس أيضــا  )٨٤(الدميقراطيــة ملــدة ســنة واحــدة 
بتمديد نظام اجلـزاءات املفـروض علـى اجلماعـات املسـلحة يف      

املنشأ عمـال  مجهورية الكونغو الدميقراطية ووالية فريق اخلرباء 
  .  )٨٥()٢٠٠٤( ١٥٣٣بالقرار 

  
: ٢٠١١ أيار/مـايو  ١٨إىل  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٣  

املتحــدة يف مجهوريــة إعــادة تشــكيل بعثــة منظمــة األمــم 
الكونغو الدميقراطية لتصبح بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة     

  لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

، قام املمثل اخلاص لألمني ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٣يف   
العام جلمهورية الكونغو الدميقراطية ورئـيس بعثـة منظمـة األمـم     

قراطيـة بعـرض تقريـر األمـني     املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدمي  
__________ 

  .)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار  )٨٣(  
  .)٢٠١١( ١٩٩١  و )٢٠١٠( ١٩٢٥ القراران  )٨٤(  
  .)٢٠١١( ٢٠٢١  و )٢٠١٠( ١٩٥٢ القراران  )٨٥(  
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العام، الذي تضمن استنتاجات بعثة تقييم تقين موفدة إىل البلـد  
فيمــا يتعلــق بــاخلفض التــدرجيي   )٢٠٠٩( ١٩٠٦وفقــا للقــرار 

. وأبلَغ الس بأن الرئيس جوزيف كابيال أعرب عن )٨٦(للبعثة
ــه  ــول   رغبتـــ ــة حبلـــ ــل اخلفـــــض التـــــدرجيي للبعثـــ يف أن يكتمـــ

ــه  ــس    ٢٠١١حزيران/يوني ــغ ال ــرئيس، أبل ــة ال ــا برغب . واعتراف
بتوصية األمني العام ببـدء املرحلـة األوىل مـن اخلفـض التـدرجيي      

، رهنــا مبوافقــة الــس. وبعــد ٢٠١٠حزيــران/ يونيــه  ٣٠قبــل 
 تلــك املرحلــة، ستســتعرض آليــة تنســيق مشــتركة بــني احلكومــة 

ــيكون      ــة. وسـ ــار البعثـ ــاطق انتشـ ــة يف منـ ــةَ األمنيـ ــة احلالـ والبعثـ
االستعراضـــان املقـــرران نقطـــة االنطـــالق للتخطـــيط للمراحـــل  
الالحقة من اخلفض التدرجيي علـى أسـاس مبـدأ االعتمـاد علـى      
ــرئيس كــابيال.       ــذي طرحــه ال ــوطين، ال ــى الصــعيد ال ــذات عل ال

كلــها حنــو وينبغــي للبعثــة أيضــا أن حتــول تــدرجييا تركيزهــا وهي 
حتقيق االستقرار وتوطيد السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع مـن خـالل       

  . )٨٧(إنشاء شراكة موسعة مع فريق األمم املتحدة القطري
، اختــــذ الــــس القــــرار   ٢٠١٠أيار/مــــايو  ٢٨ويف   
الــذي قــام فيــه، يف مجلــة أمــور، بتمديــد       ،)٢٠١٠( ١٩٢٥

ــو       ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ واليـ
، وقـرر أن يصـبح   ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ٣٠الدميقراطية حـىت  

اسم البعثة هو بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف  
متوز/يوليـه   ١مجهورية الكونغو الدميقراطية، وذلك اعتبارا من 

ــىت  ٢٠١٠ ــر حـ ــه  ٣٠؛ وأن تنشـ ، وأذن ٢٠١١حزيران/يونيـ
من أفراد األمم املتحـدة   ٢ ٠٠٠بانسحاب ما يصل قوامه إىل 

العسكريني من املناطق اليت يسمح فيها الوضـع األمـين بـذلك،    
. وإذ أكــد الــس  ٢٠١٠حزيران/يونيــه  ٣٠وذلــك حبلــول  

علـــى وجـــوب مـــنح محايـــة املـــدنيني األولويـــة، أذن للبعثـــة       
__________ 

  )٨٦(  S/2010/164.  
  )٨٧(  S/PV.6297، ٧-٢ اتالصفح.  

دام مجيـع الوسـائل الضـرورية لالضـطالع بواليـة تـوفري       باستخ
ــة للمــدنيني،      ــة الفعال ــك احلماي ــا يف ذل ــة املنوطــة ــا، مب احلماي
وموظفي املسـاعدة اإلنسـانية واملـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان       
املعرضــني خلطــر داهــم بــالوقوع ضــحية العنــف البــدين، فضــال  

ومعـداا.   عن محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشـآا 
وقــرر كــذلك أنــه ينبغــي البــت يف أوجــه إعــادة تشــكيل بعثــة   
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو    
ــدان    الدميقراطيــة يف املســتقبل اســتنادا إىل تطــور الوضــع يف املي
وإىل إجنــاز األهــداف الــيت يــتعني علــى احلكومــة وبعثــة األمــم    

مبـــا يف ذلـــك إجنـــاز العمليـــات املتحـــدة الســـعي إىل حتقيقهـــا، 
العســـكرية اجلاريـــة يف إقليمـــي كيفـــو ومقاطعـــة أورينتـــال،      
وحتسني قـدرة احلكومـة علـى تـوفري احلمايـة الفعليـة للسـكان،        

  وتوطيد سلطة الدولة يف مجيع أحناء البلد.
، قــــال ممثــــل مجهوريــــة   ٢٠١١أيار/مــــايو  ١٨ويف   

ــه بــالنظر إىل التطــور الــذي طــرأ علــى     الكونغــو الدميقراطيــة إن
احلالـــة األمنيـــة يف امليـــدان، حـــان الوقـــت لبـــدء فتـــرة انتقاليـــة 

يل البعثــة وواليتــها، مبــا يتفــق    تتضــمن إعــادة هيكلــة وتشــك   
واالنسحاب املنظم والتدرجيي واملطرد يف الوقـت ذاتـه ملكوـا    
العسكري، مع أخذ توصيات اخلرباء يف فريق التقيـيم املشـترك   

  .  )٨٨(يف االعتبار
  

 تشـــرين الثـــاين/  ٨إىل  ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب  ٧  
: العنف اجلنسي يف شرق مجهوريـة  ٢٠١١نوفمرب 

  الكونغو الدميقراطية ومحاية املدنيني

، قـــدم كـــل مـــن األمـــني ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب   ٧يف   
العام املساعد لعمليات حفـظ السـالم واملمثلـة اخلاصـة لألمـني      
العــام املعنيــة بــالعنف اجلنســي يف حــاالت الــرتاع إحــاطتني إىل  

__________ 

  )٨٨(  S/PV.6539، ٨ الصفحة.  
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الس بشأن االغتصاب اجلماعي الذي ارتكب يف متوز/يوليـه  
ــة.   ٢٠١٠وآب/أغســطس  يف كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبي

قدم األمني العام املساعد وصـفا للتـدابري الـيت اختـذا بعثـة      إذ و
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو    
الدميقراطيــة يف أعقـــاب وقـــوع االغتصـــاب اجلمـــاعي، مبـــا يف  

ــويف     ــة مشــترك علــى حمــور مب ــوا  - ذلــك نشــر فريــق محاي كيب
ور، والتحقـق مــن  لتقيـيم احلالـة األمنيــة للقـرى علـى طــول احملـ     

ــاعي    ــاب مجـ ــات اغتصـ ــات وعمليـ ــوع هجمـ ــاءات بوقـ االدعـ
، وتقيــيم احتياجــات احلمايــة للســكان احمللــيني،  مــؤخرا وــب

، ممــا أدى إىل “كافيــة”فقــد قــال إن إجــراءات البعثــة مل تكــن 
ــة.       ــرى املنطق ــى ســكان ق ــة عل ــري مقبول ــداءات وحشــية غ اعت

سـتقبل، ومنـها   وأوضح التدابري الالزمة لكبح هذا العنف يف امل
حتسني العالقات مع اتمع احمللي والقيام مبزيد مـن الـدوريات   
املسائية والليلية. وأبلغ األمني العام املساعد أيضا عن األنشطة 
الــيت اضــطلعت ــا البعثــة واحلكومــة مــن أجــل تقــدمي مــرتكيب  
اجلــــرائم إىل العدالــــة، مبــــا يف ذلــــك إطــــالق البعثــــة لعمليــــة  

Shop Window  عمليــة إنــزال للقــوة مــن أجــل الســيطرة ، وهـي
امليدانية دف محاية املدنيني يف منطقة بينغا وكيبوا وواليكـايل  
يف كيفــو الشــمالية وتــوفري الغطــاء األمــين للجهــود الراميــة إىل   
إلقاء القبض علـى اجلنـاة، وإنشـاء حكومـة مجهوريـة الكونغـو       

. وإذ )٨٩(ةالدميقراطية للجنـة لتقـدمي مـرتكيب اجلـرائم إىل العدالـ     
أكدت املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف     
ــاره بشــكل       ــى أن االغتصــاب جيــري اختي ــرتاع عل حــاالت ال
متزايـــــد كســـــالح مفضـــــل يف شـــــرق مجهوريـــــة الكونغـــــو 
ــه    ــي أن يواجــ ــدويل ينبغــ ــع الــ ــة، قالــــت إن اتمــ الدميقراطيــ
مســـؤوليته اجلماعيـــة عـــن عـــدم قدرتـــه علـــى منـــع عمليـــات   

غتصـــاب اجلمـــاعي يف كيبـــوا. وشـــددت علـــى أنـــه ينبغـــي اال
__________ 

  )٨٩(  S/PV.6378، ٨-٥ الصفحات.  

للحكومــة تعزيــز جهودهــا للتصــدي لإلفــالت مــن العقـــاب       
وتعزيــز ســيادة القــانون، خاصــة يف ســياق العنــف اجلنســي،       

ــا ــة الكونغــــو      فيمــ ــم املتحــــدة يف مجهوريــ يتمثــــل دور األمــ
الدميقراطية يف دعم احلكومة باعتبارها املوفر الرئيسي للحمايـة  

  .)٩٠(واخلدمات
ــا  ، اعت٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ١٧ويف    مــد الــس بيان

ــات        ــديدة لعمليـ ــه الشـ ــد إدانتـ ــن جديـ ــه مـ ــد فيـ ــيا، أكـ رئاسـ
االغتصاب اجلمـاعي الـيت وقعـت يف شـرق مجهوريـة الكونغـو       
ــها       ــيت تتحمل ــى املســؤولية األساســية ال ــة وشــدد عل الدميقراطي
حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــن ضــمان األمــن يف  

ــع احتــرام      ــدنيني فيهــا، م ــيادة القــانون   أراضــيها ومحايــة امل س
ــس      ــدويل. ودعــا ال ــانون اإلنســاين ال وحقــوق اإلنســان والق
احلكومــة إىل إدانــة هــذه الفظــائع، وتقــدمي مســاعدة فعالــة إىل   
ضحايا االعتداء اجلنسي ودعم اجلهـود الـيت تضـطلع ـا مجيـع      
األطـــراف املعنيـــة مـــن أجـــل محايـــة الضـــحايا ومســـاعدم       

وشـدد الـس علـى     واحليلولة دون حدوث مزيد مـن العنـف.  
حاجة البعثة إىل حتسني العالقات مـع اتمعـات احملليـة بطـرق     

  .  )٩١(منها حتسني آليات مجع املعلومات وأدوات االتصال
ــوبر   ١٤ويف    ــرين األول/أكتـــ ــدمت ٢٠١٠تشـــ ، قـــ

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف اجلنسـي يف حـاالت    
الرتاع تقريرا عن إلقاء القـبض علـى األمـني التنفيـذي للقـوات      
الدميقراطيـــة لتحريـــر روانــــدا، إحـــدى اجلماعـــات املتمــــردة     

اعي، وقائـــد آخـــر   املتورطـــة يف عمليـــات االغتصـــاب اجلمـــ   
مــاي شــيكا يفتــرض أنــه مــن بــني   - للجماعــة املتمــردة املــاي

ــايل.      ــاعي يف واليك ــات االغتصــاب اجلم ــن عملي املســؤولني ع
وحثت الس على زيادة التركيز على جرائم العنـف اجلنسـي   

__________ 

  .١٢ و ١١ الصفحتان نفسه، املرجع  )٩٠(  
  )٩١(  S/PRST/2010/17.  
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ــالقرار     ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ ــل اللجنـ . )٢٠٠٤( ١٥٣٣يف عمـ
ــات     ــض السياسـ ــا بعـ ــة العتمادهـ ــادت باحلكومـ ــريا، أشـ وأخـ
ملكافحة العنف اجلنسي، مبا يف ذلك إعالن الوقف االختيـاري  
ألعمال التعدين يف ثالث مقاطعات بعـد الفظـائع الـيت وقعـت     

طـالق مـع العنـف    يف واليكايل وسياسة عدم التسـامح علـى اإل  
اجلنسي داخل صفوف القوات املسلحة يف مجهوريـة الكونغـو   

  .  )٩٢(الدميقراطية
ــوبر   ١٥ويف    ــل  ٢٠١٠تشــرين األول/أكت ــاد املمث ، أف

اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق  
االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــأن االســتعراض  

تعلق بأنشطة احلماية اليت تقوم ا البعثـة لـن يكـون    الداخلي امل
. “نشــاطا جيــرى مــرة واحــدة فحســب يف إطــار زمــين حمــدد ”

وقــال إنــه ردا علــى تصــاعد العنــف يف كيفــو الشــمالية، متــت   
يئة وضع عسكري للبعثة أكثر وضـوحا وفعاليـة، وأشـار إىل    

، الـيت ــدف إىل التحقـق ممـا إذا كانــت    Shop Windowعمليـة  
ــة وحتســني      الع ــات يف املنطق ــة بعملي ــوم حبري ناصــر املســلحة تق

  .)٩٣(األمن العام
ــباط/فرباير  ٧ويف    ــاص  ٢٠١١شـ ــل اخلـ ــدد املمثـ ، شـ

األمــم املتحـــدة لتحقيـــق  منظمـــة لألمــني العـــام ورئــيس بعثـــة   
ــى أن مح     ــو الدميقراطيــة عل ــتقرار يف مجهوريــة الكونغ ايــة االس

املــدنيني تظــل أولويــة البعثــة الرئيســية وحمــل تركيزهــا، وذلــك   
بسبب العمليات اليت تقوم ا مجاعات مسـلحة أجنبيـة وحمليـة    

ــد. و   ــن البل ــأن  يف اجلــزء الشــرقي م ــه ب ــاك يف معــرض تعليق هن
الكثري جداً من حاالت االنتهاكات اليت ارتكبها أفراد ينتمـون  

غـو الدميقراطيـة والشـرطة    إىل القوات املسلحة جلمهوريـة الكون 
الوطنيــة الكونغوليــة، الحــظ حــدوث زيــادة كــبرية، خــالل       

__________ 

  )٩٢(  S/PV.6400، ٤ - ٢ الصفحات.  
  )٩٣(  S/PV.6403، ٣ الصفحة.  

، يف عدد املعـتقلني يف صـفوف اجلنـود احلكـوميني     ٢٠١٠ عام
  .)٩٤(والشرطة ممن اموا بارتكاب هذه االنتهاكات

ــه  ٢٨ويف    ــرار  ٢٠١١حزيران/يوني ــس الق ، اختــذ ال
، الـــذي أكـــد فيـــه مـــن جديـــد أن محايـــة      )٢٠١١( ١٩٩١

املــدنيني جيــب أن تعطــى األولويــة عنــد اختــاذ القــرارات بشــأن  
كيفية استخدام القدرات واملوارد املتاحـة، وشـجع أيضـا علـى     
ــة     ــة حلمايـ ــذها البعثـ ــيت تنفـ ــة الـ ــدابري االبتكاريـ ــتعانة بالتـ االسـ

غـو الدميقراطيـة علـى    املدنيني. وشجع حكومـة مجهوريـة الكون  
أن تظل ملتزمة التزاما تاما حبماية السكان املـدنيني عـن طريـق    
إنشاء قوات أمن حمترفة هلا مقومات البقـاء، فضـال عـن حتقيـق     
ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق اإلنســان، وأن تعــزز احللــول   
غــري العســكرية باعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن احلــل الشــامل     

ــذ  ــن التهديــــد الــ ــلحة  للحــــد مــ ــات املســ ي تشــــكله اجلماعــ
الكونغوليــة واألجنبيــة، وأن تبســط كامــل ســلطة الدولـــة يف      

  املناطق احملررة من اجلماعات املسلحة.
، أبلـــغ املمثـــل  ٢٠١١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٨ويف   

ورئيس بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق  اخلاص لألمني العام 
ــل      ــن تواصـ ــة عـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ االسـ
اإلبالغ عن عدد مـروع مـن حـاالت االغتصـاب يف مجهوريـة      

ــاج    ــوذج اإلدمـ ــة. ورأى أن منـ ــو الدميقراطيـ ــاج  -الكونغـ إدمـ
ــايف       ــدريب الك ــن الت ــتفادة م ــن دون االس العناصــر املســلحة م

قــد أســفر عــن نتــائج غــري      - والــربامج البديلــة ودون الفــرز 
مرضية وحيتاج إىل مراجعة وتنقيح. غـري أنـه الحـظ أنـه قـد مت      

، وال سيما يف مكافحة اإلفالت مـن  نوعا ما إحراز تقدم كبري
  .)٩٥(العقاب

__________ 

  )٩٤(  S/PV.6476، ٣ الصفحة.  
  )٩٥(  S/PV.6649، ٦ الصفحة.  
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تشــرين  ٨إىل  ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥  
: االنتخابـــــات الرئاســـــية  ٢٠١١وفمرب الثـــــاين/ن

  ٢٠١١والربملانية لعام 

ــوبر   ١٥يف    ــرين األول/أكتـ ــل  ٢٠١٠تشـ ــال املمثـ ، قـ
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق    
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إن إجـراء انتخابـات   

ــربى ب    ــة كـ ــداقية أولويـ ــفافة وذات مصـ ــة وشـ ــبة دميقراطيـ النسـ
للحكومــة. وحــىت ذلــك الوقــت، وافقــت الســلطات الوطنيــة       

ــات  ــى امليزاني ــة عل ــدعم   ،والدولي واســتكمل التخطــيط األويل لل
اللوجيسيت املطلوب من البعثة، وهنـاك دعـم متواصـل لعمليـات     

أيضـا   ملتـزم  تسجيل الناخبني. وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    
  . )٩٦(واع املساعدةبتوفري املساعدة الفنية وغريها من أن

، أكــــد املمثــــل اخلــــاص ٢٠١١شــــباط/فرباير  ٧ويف   
لألمني العام على أنه رغم التحديات، مت إحراز تقدم جيـد حنـو   
إجراء االنتخابات الوطنية. وأشار إىل أن بعثة األمم املتحدة مـا  

ــدعم    ــدمي ال ــوم بنشــاط بتق ــت تق اللوجســيت الضــروري وأن  فتئ
ــات        ــة االنتخاب ــام مليزاني ــل الع ــدم احملــرز حنــو ضــمان التموي التق

. وأفاد ممثل مجهوريـة الكونغـو   )٩٧(الكونغولية كان أيضا مرضيا
الدميقراطية بأن جلنة انتخابية وطنية مستقلة قد أنشئت وستقدم 
التوجيــه إىل البلــد بشــأن كيفيــة تنظــيم العمليــة االنتخابيــة، وال   

ما ما يتعلـق بتسـجيل النـاخبني، ووضـع القـوائم االنتخابيـة،       سي
  .)٩٨(وعملية التصويت، وفرز األصوات

، قــــال األمــــني العــــام إن ٢٠١١أيار/مــــايو  ١٨ويف   
ــاعد ع  ــن أن تسـ ــات ميكـ ــالم  االنتخابـ ــد السـ ــادة توطيـ ــى زيـ لـ

واالستقرار وإنه جيـب أن تكـون سـلمية وذات مصـداقية. وإذ     
حث مجيـع أصـحاب املصـلحة علـى العمـل معـا لضـمان تلبيـة         

__________ 

  )٩٦(  S/PV.6403، ٥ الصفحة.  
  )٩٧(  S/PV.6476 ،٥ الصفحة.  
  .٩ الصفحة نفسه، املرجع  )٩٨(  

هذه الشروط يف االنتخابات، قـال إنـه مـن املتوقـع أن تواصـل      
ــة       ــق االســتقرار يف مجهوري ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم بعث

وإــا  لــدعم اللوجيســيت والــتقين، الكونغــو الدميقراطيــة تقــدمي ا
. وأفـاد ممثـل   )٩٩(على استعداد لدعم عمـل مـراقيب االنتخابـات   

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــأن اللجنــة االنتخابيــة نشــرت  
جدوال زمنيا عاما لالنتخابات، يفيد بأن االنتخابـات الختيـار   

تشـرين   ٢٨رئيس اجلمهوريـة والنـواب الـوطنيني سـتجرى يف     
فمرب وبأن الرئيس املنتخب سيؤدي القسـم وسـيجري   الثاين/نو

كـــانون األول/ديســـمرب. وأشـــار إىل أن قـــادة  ٢٠تنصـــيبه يف 
ــاركتهم يف      ــدوا مشــ ــة أكــ ــن املعارضــ ــارزين مــ ــيني بــ سياســ
االنتخابات املقبلة بتسجيل أمسائهم بعد نشـر اجلـدول الـزمين،    
وهو ما ميثل دليال علـى موافقـة الطبقـة السياسـية كلـها تقريبـاً       

ــدول ع ــى اجلـ ــزمين لـ ــة   )١٠٠(الـ ــى أمهيـ ــون علـ ــدد املتكلمـ . وشـ
االنتخابات املقبلـة يف توطيـد سـلطة الدولـة وشـرعيتها، الـذي       
هــو شــرط مســبق لتحقيــق االســتقرار وتوطيــد الســالم، كمــا    
أكــدوا علــى الــدور الــداعم الــذي تضــطلع بــه البعثــة يف تقــدمي  

  .)١٠١(املساعدة اللوجستية واملالية بناء على طلب احلكومة
ــه  ٩ويف    ــن أن   ٢٠١١حزيران/يوني ــرغم م ــى ال ، وعل

املمثل اخلاص لألمني العام أقر بالتحـديات الـيت تواجـه، مبـا يف     
ذلك احلاجة إىل موارد مالية تكميلية وتوفري األمـن االنتخـايب،   

  .)١٠٢(فقد أبرز التقدم احملرز يف التحضري لالنتخابات
__________ 

  )٩٩(  S/PV.6539، ٣ الصفحة.  
  .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )١٠٠(
 ١١ الصــفحتانو (غــابون)؛ ١١-٩ الصــفحات نفســه، املرجــع  )١٠١(

ــة ١٢ و ــدة)؛ (اململكـــــ ــفحةو املتحـــــ ــني)؛ ١٦ الصـــــ  (الصـــــ
 (الربتغــال)؛ ٢٠ والصــفحة (نيجرييــا)؛ ١٨ و ١٧ الصــفحتانو

 والصـفحتان  (الربازيـل)؛  ٣٠ والصفحة (أملانيا)؛ ٢٩ والصفحة
 األمـم  (برنـامج  ٣٤ والصفحة واهلرسك)؛ (البوسنة ٣٢ و ٣١

  اإلمنائي). املتحدة
)١٠٢(  S/PV.6551، ٥  و ٤ الصفحتان.  
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ــه  ٢٨ويف    ــس ا ٢٠١١حزيران/يوني ــرار ، اختــذ ال لق
ــور، أن تقــوم       )٢٠١١( ١٩٩١ ــة أم ــرر فيــه، يف مجل ــذي ق ال

ــة       ــق االســتقرار يف مجهوري ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم بعث
الكونغو الدميقراطية بدعم تنظـيم وإجـراء االنتخابـات الوطنيـة     

خـالل تـوفري الـدعم    واحمللية وانتخابات املقاطعات، وذلك من 
الــتقين واللوجســيت علــى حنــو مــا تطلبــه الســلطات الكونغوليــة  
وعن طريق تيسري احلوار املعزز واملنتظم مـع اللجنـة االنتخابيـة    

ورصـد انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واإلبـالغ       الوطنية املسـتقلة 
عنــها ومتابعتــها يف ســياق االنتخابــات، واللجــوء إىل املســاعي  

  املمثل اخلاص لألمني العام.   احلميدة اليت يبذهلا
، قـــال املمثــــل  ٢٠١١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ٨ويف   

اخلاص لألمني العام إن البعثة تشارك مشـاركة تامـة مـن أجـل     
ــات بشــكل دميقراطــي يف    تشــرين  ٢٨ضــمان إجــراء االنتخاب

الثــاين/نوفمرب، وفقــا للجــدول الــزمين الــذي وضــعته اللجنــة       
يـة  االنتخابية. ولئن الحظ التقدم احملرز والوفاء بالتعهـدات املال 

ــة    الدوليــة لــدعم االنتخابــات، أشــار إىل اخنفــاض النســبة املئوي
ــادة املتوقعــة يف    للمرشــحات للمناصــب املتنــافس عليهــا، والزي

التـــــوترات املتعلقـــــة باالنتخابـــــات، وأنشـــــطة اجلماعـــــات     
  .)١٠٣(املسلحة

  
تشــرين  ٢٩  و ٢٠١٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩  

: جتديــــد نظــــام اجلــــزاءات ٢٠١١الثــــاين/نوفمرب 
  وفريق اخلرباء

لـــس ، اختـــذ ا٢٠١٠تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٩يف   
، الـــذي قـــرر فيـــه أن جيـــدد حـــىت     )٢٠١٠( ١٩٥٢القـــرار 

تــدابري اجلــزاءات املفروضــة   ٢٠١١تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠
ام أن . وطلب إىل األمـني العـ  )٢٠٠٨( ١٨٠٧مبوجب القرار 

واليـة   ٢٠١١تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠ميدد لفتـرة تنتـهي يف   
  فريق اخلرباء، مع إضافة خبري سادس.

ــاين/نوفمرب   ٢٩ويف    ــس  ٢٠١١تشــرين الث ، اختــذ ال
، الـذي قـرر مبوجبـه، يف مجلـة أمـور،      )٢٠١١( ٢٠٢١القرار 

ــىت   ــدد، حـ ــاين/نوفمرب   ٣٠أن جيـ ــرين الثـ ــدابري ٢٠١٢تشـ ، تـ
. وطلـب  )٢٠٠٨( ١٨٠٧اجلزاءات املفروضة مبوجب القـرار  

تشــرين  ٣٠إىل األمــني العــام متديــد واليــة فريــق اخلــرباء حــىت  
  .٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

__________ 

)١٠٣(  S/PV.6649، ٤  و ٣ الصفحتان.  
    

  اجللسات: احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
  

  أخرى وثائق  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
 عمالالدعوات 

  ٣٧ملادة با
ــدعوات  ــالالـــــــ  عمـــــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  ملادةبا

  القرار والتصويت  
املعارضـــون  -(املؤيـــدون 

ــن   - ــون عــــــــ املمتنعــــــــ
  التصويت)

              ٦٢٩٧  
ــان/ ١٣  نيســـــــــــ

  ٢٠١٠أبريل 

ــر احلـــــــــادي   التقريـــــــ
والثالثون لألمني العـــام  
عــن بعثــة منظمــة األمــم 
املتحــــدة يف مجهوريــــة  

 الدميقراطيـــــةالكونغـــــو 
)S/2010/164(  

ــ   ة مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
العام جلمهورية الكونغـو  
الدميقراطية ورئيس بعثـة  
منظمة األمم املتحـدة يف  
مجهوريـــــــة الكونغـــــــو  

  الدميقراطية

املمثـــــــل اخلـــــــاص 
ــام   ــني العــــــ لألمــــــ
ورئيس بعثة منظمة 
األمــــم املتحــــدة يف 
ــو  مجهوريـــة الكونغـ

  الدميقراطية  
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  أخرى وثائق  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
 عمالالدعوات 

  ٣٧ملادة با
ــدعوات  ــالالـــــــ  عمـــــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  ملادةبا

  القرار والتصويت  
املعارضـــون  -(املؤيـــدون 

ــن   - ــون عــــــــ املمتنعــــــــ
  التصويت)

              ٦٣٢٤  
أيار/مــــــــــايو  ٢٨

٢٠١٠  

التقريـــــــــر احلـــــــــادي 
ــون لألمــــــني   والثالثــــ
العــام عن بعثة منظمـة  
األمـــــــم املتحـــــــدة يف 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــ

)S/2010/164(  

مشروع قرار مقـدم  
مـــــــــن أوغنـــــــــدا، 
ــابون، وفرنســا،   وغ
واململكــــة املتحــــدة 
ــى   ــا العظمـ لربيطانيـ

ــداو الشــمالية،  أيرلن
والواليــات املتحــدة 
األمريكيـــــــــــــــــــــة 

)S/2010/256  (  

ــة  مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية  

    )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار     
٠-٠-١٥  

٦٣٧٨    
أيلول/ســــبتمرب  ٧

٢٠١٠  

ــة      مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

ــاعد    ــام املسـ ــني العـ األمـ
لعمليـات حفـظ الســالم   
واملمثلــة اخلاصــة لألمــني 
ــالعنف   ــة بــ ــام املعنيــ العــ
اجلنســــــي يف حــــــاالت 

  الرتاع

    مجيع املدعوين

٦٣٨٧    
ــول/ ١٧  أيلــــــــــــ

  ٢٠١٠سبتمرب 

ــة      مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

    S/PRST/2010/17 

٦٤٠٠    
ــرين  ١٤ تشــــــــــــ

ــوبر  األول/أكتــــــــ
٢٠١٠  

ــة      مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

املمثلــة اخلاصــة لألمــني    
ــة  ــام املعنيــ ــالعنف العــ بــ

اجلنســــــي يف حــــــاالت 
  الرتاع

ــة اخلاصــــــة   املمثلــــ
لألمـني العــام املعنيــة  
بــالعنف اجلنســي يف 

  حاالت الرتاع

  

٦٤٠٣  
ــرين  ١٥ تشــــــــــــ

ــوبر  األول/أكتــــــــ
٢٠١٠  

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 
االستقرار يف مجهوريـة  
الكونغــــو الدميقراطيــــة 

)S/2010/512(  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  قراطيةالدمي

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــة   ــيس بعثـــ ــام ورئـــ العـــ
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
لتحقيــــق االســــتقرار يف 
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

  الدميقراطية

املمثـــــــل اخلـــــــاص 
ــام   ــني العــــــ لألمــــــ
ورئيس بعثة منظمة 
ــدة  األمـــــــم املتحـــــ
لتحقيــق االســتقرار   
يف مجهوريــــــــــــــــة  
  الكونغو الدميقراطية

  

٦٤٣٢    
ــرين  ٢٩ تشــــــــــــ

الثـــــــــــاين/نوفمرب  
٢٠١٠  

مشروع قرار مقـدم    
ــا   ــن فرنســــــــ مــــــــ

)S/2010/597(  

  )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار       
٠-٠-١٥  

٦٤٧٦    
شـــــــباط/فرباير  ٧

٢٠١١  

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 
االستقرار يف مجهوريـة  
الكونغــــو الدميقراطيــــة 

(S/2011/20)  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــة   ــيس بعثـــ ــام ورئـــ العـــ
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
لتحقيــــق االســــتقرار يف 
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

  الدميقراطية

    مجيع املدعوين
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  أخرى وثائق  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
 عمالالدعوات 

  ٣٧ملادة با
ــدعوات  ــالالـــــــ  عمـــــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  ملادةبا

  القرار والتصويت  
املعارضـــون  -(املؤيـــدون 

ــن   - ــون عــــــــ املمتنعــــــــ
  التصويت)

              ٦٥٣٩    
أيار/مــــــــــايو  ١٨

٢٠١١  

ــة   ــالة مؤرخـــــــ رســـــــ
 ٢٠١١أيار/مــــــايو  ٢

ــني   ــة إىل األمـــ موجهـــ
العام من املمثل الـدائم  
ــم    ــدى األمـ ــا لـ لفرنسـ
ــدة  املتحـــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2011/282(  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

مــدير املكتــب اإلقليمــي 
ــابع  ــا الت ــامج ألفريقي لربن

األمـم املتحــدة اإلمنــائي،  
ــك   ــات البن ومــدير عملي
الــــدويل واســــتراتيجيته  
ألفريقيـــــــا، والـــــــرئيس 
بالنيابــــة لوفــــد االحتــــاد 
ــم   ــدى األمــ األورويب لــ

  املتحدة

األمـــــــني العــــــــام،  
ومجيــــــع أعضــــــاء   
الس، واملـدعوون  

  كافة

S/PRST/2011/11 

٦٥٥١    
ــه  ٩ حزيران/يونيــ

٢٠١١  

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 
االستقرار يف مجهوريـة  

الدميقراطيــــة الكونغــــو 
)S/2011/298(  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــة   ــيس بعثـــ ــام ورئـــ العـــ
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
لتحقيــــق االســــتقرار يف 
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

  الدميقراطية

    مجيع املدعوين

٦٥٦٨    
ــران/ ٢٨  حزيــــــــ

  ٢٠١١يونيه 

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 
االستقرار يف مجهوريـة  
الكونغــــو الدميقراطيــــة 

)S/2011/298(  

مشروع قرار مقـدم  
ــابون،  مـــــــــن غـــــــ
وفرنســا، واململكــة  
ــا  ــدة لربيطانيــ املتحــ

ــداالعظمــــى و  أيرلنــ
ــمالية،  الشـــــــــــــــــــ
والواليــات املتحــدة 
األمريكيـــــــــــــــــــــة 

)S/2011/390(  

ــة  مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

  )٢٠١١( ١٩٩١القرار     
٠-٠-١٥  

٦٦٤٩  
ــاين/  ٨  تشــرين الث

  ٢٠١١نوفمرب 

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 

مجهوريـة  االستقرار يف 
الكونغــــو الدميقراطيــــة 

)S/2011/656(  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــة   ــيس بعثـــ ــام ورئـــ العـــ
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
لتحقيــــق االســــتقرار يف 
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

  الدميقراطية

    مجيع املدعوين

٦٦٧١    
ــرين  ٢٩ تشــــــــــــ

الثـــــــــــاين/نوفمرب  
٢٠١١  

مشروع قرار مقـدم    
ــا   ــن فرنســــــــ مــــــــ

)S/2011/737(  

  )٢٠١١( ٢٠٢١القرار       
٠-٠-١٥  

    
   




