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مجهوريـة   مم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف       تقرير األمني العام عن بعثة منظمة األ          
  الكونغو الدميقراطية

    
  مقدمة  -أوال   

 مـن  ٢٣الفقـرة  ففـي  ). ٢٠١١ (١٩٩١دم هـذا التقريـر عمـال بقـرار جملـس األمـن          ُيق  - ١
 التقدم احملـرز يف امليـدان    عنيناير تقريراً/كانون الثاينأن أقدم يف  إيلّ  القرار، طلب اجمللس  ذلك  

لتلـك  بعثة  المبا يشمل األحداث اهلامة اليت وقعت خالل العملية االنتخابية والدعم الذي قدمته             
 . يف هـذا البلـد  منـسق لألمـم املتحـدة    هنـج    إرسـاء  العملية، وكذلك بشأن التقـدم احملـرز صـوب        
ري ـــ دور تقري ـخ صـ  ــني تاري  ب  الفاصلة رةـالفت اللويتناول هذا التقرير التطورات اليت حدثت خ      

  .يناير/ كانون الثاين٩و ) S/2011/656 (٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٢٤يف 
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  التطورات السياسية على الصعيد الوطين    

متحورت التطورات السياسية الوطنية احلاصلة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة حـول               - ٢
 ٢٠١١نـــوفمرب / تــشرين الثــاين  ٢٨الرئاســية والتــشريعية الـــيت جــرت يف    تنظــيم االنتخابــات   

ــا   ــشر نتائجه ــا ون ـــ   . وإجرائه ــب املرشــحني ال ــية،   ١١وإىل جان ــات الرئاس ــسجَّلني لالنتخاب  امل
 امـرأة، تنافـسوا     ٢ ٢٧٧ مرشـحاً بينـهم      ١٨ ٨٦٤سجلت اللجنة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة         

 . مقعد يف اجلمعية الوطنية٥٠٠على 

أكتوبر، عقدت اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة،          / تشرين األول  ٢٧ و   ٢٦ويومي    - ٣
بـــدعم مـــن البعثـــة، نـــدوة مـــع املرشـــحني للرئاســـة أو ممثلـــيهم املعيـــنني هبـــدف تعزيـــز احلـــوار  

 توقيـع   عـن وأسـفرت النـدوة     . بينهم ومع اللجنـة االنتخابيـة والقـادة الـسياسيني اآلخـرين            ما يف
بيال وعـدة مرشـحني آخـرين للرئاسـة علـى إعـالن نبـذوا فيـه كـل أشـكال                     الرئيس جوزيف كا  
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ــصرالب ءالداإلالعنــف والتخويــف و  ــديين أو   حيت ــين أو ال ــاء اإلث ــى أســاس االنتم ــي؛  ات عل العرق
.  لتسوية أي خالفـات قـد حتـدث بـشأن االنتخابـات     باستخدام اآلليات املنشأة قانونياً  تعهدوا  و
وليـون  ) االحتـاد مـن أجـل األمـة الكونغوليـة     (ال كامريهـه   عدة مرشحني، مـن بينـهم فيتـ     امتنعو

أجل الدميقراطية والتقـدم     االحتاد من (وإتيني تشيسيكيدي   ) احتاد قوى التغيري  (كينغو وا دوندو    
ــاخبني، واالســتعدادات      ال  عــن،)االجتمــاعي ــسجيل الن ــة ت ــشأن عملي ــسبب خمــاوف ب ــع ب توقي

تعزيز مدونـة قواعـد الـسلوك         هذا اإلعالن هي   وكانت الغاية من  . إلجراء االنتخابات وتوقيتها  
لألحزاب السياسية، اليت كانت وقت االقتراع قد وقع عليها مجيع املرشـحني للرئاسـة باسـتثناء     

 .السيد تشيسيكيدي

 تـشرين   ٢٦أكتـوبر إىل    / تـشرين األول   ٢٨وقد جرت احلملة االنتخابية يف الفترة مـن           - ٤
ملــة االنتخابيــة بتــصاعد التــوتر إذ خــاض املرشــحون   ومتيــزت فتــرة احل. ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين

 تـشرين   ٦ويف  . الرئيسيون للرئاسة محالهتم االنتخابية علـى نطـاق واسـع يف مجيـع أحنـاء الـبالد                
يف مقابلـــة مـــع قنـــاة  ، أوضـــح الـــسيد تشيـــسكيدي يف جنــوب أفريقيـــا ٢٠١١نـــوفمرب /الثــاين 

 تـشرين  ٩ويف  .  بالفعـل رئيـساً للـبالد      تلفزيونية كونغولية أن غالبية الشعب الكونغويل اختارتـه       
 قاضـــياً جديـــداً ١٨يقـــضي بتعـــيني   رئاســـياًنـــوفمرب، أصـــدر الـــرئيس كـــابيال مرســـوماً/الثـــاين

ــة،    حمكمــة يف ــا املــسؤولة عــن الفــصل يف املنازعــات االنتخابي  عــدد  يف ســيزيدممــا العــدل العلي
 .٢٦ إىل ٨أعضائها من 

الـيت أدت   وحلـوادث املتـصلة باالنتخابـات       وكانت هناك تقارير حتدثت عن عـدد مـن ا           - ٥
إىل وقــوع قتلــى وإصــابات وتــدمري املمتلكــات ومهــت يف املقــام األول أنــصار حــزب املعارضــة 

ــاعي   ــدم االجتمـ ــة والتقـ ــل الدميقراطيـ ــن أجـ ــاد مـ ــدراليني  االحتـ ــوميني الفيـ ــاد القـ ــصار احتـ ، وأنـ
غلبيــــة الرئاســــية، حــــزب الــــشعب لإلعمــــار والدميقراطيــــة املتحــــالفني مــــع األ/الكونغــــوليني

ومشلـت احلـوادث األخـرى حـرق        . مقاطعات كينشاسا وكاساي الشرقية والغربية وكاتانغا      يف
ــة     ــداء علــى مــوظفي شــؤون االنتخابــات وتــدمري مــواد انتخابي . بعــض مراكــز االقتــراع واالعت

االحتـاد   كينشاسا بني أنصار     يفعن وقع اشتباكات     نوفمرب، وردت أنباء  / تشرين الثاين  ٢٦ ويف
االحتـــاد مـــن أجـــل ، وبـــني  واالئـــتالف الرئاســـين أجـــل الدميقراطيـــة والتقـــدم االجتمـــاعيمـــ

 عـدة قتلـى وجـرح عـدة     سـقط  وقـوات األمـن الـوطين، حيـث         الدميقراطية والتقـدم االجتمـاعي    
 جتمعــات احلمــالت االنتخابيــةة إىل حظــر مجيــع يــسلطات املدنبالــأشــخاص آخــرين، ممــا أدى 

نـــوفمرب /تـــشرين الثــاين  ٢٨يــوم  و. أن جتـــري يف ذلــك اليـــوم النهائيــة الـــيت كــان مـــن املقــرر    
 كــان ني منفــصلني مــسلحنيموشــخاص يف هجــأقتــل ســتة معــن  لوبومباشــي، وردت أنبــاء يف

 . توزيع املواد االنتخابية عمليةتعطيلمنهما اهلدف 
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ت اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة جلنة الوسـاطة        دشن،  نوفمرب/تشرين الثاين  ١٨يف  و  - ٦
ى لــعتــشجيع التــسهيل احلــوار الــسياسي بـني األطــراف الكونغوليــة املعنيــة، و بالوطنيـة، املكلفــة  

، ني سـبعة أفـراد كونغـولي      ؤلفـة مـن   اللجنـة، امل  هـذه    توعمل. ةالسلمي زعات االنتخابية انملا حل
 .ة عن املنازعات االنتخابيةمج التوترات الناتبديداملرشحني للرئاسة يف اجلهود الرامية إىل  مع

 إيـصال   يفاجهـت اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة حتـديات لوجـستية كـبرية               قد و و  - ٧
باإلضــافة و.  اقتــراعتــبمك ٦٤ ٠٠٠  مركــز اقتــراع و١٧ ٠٠٠املــواد االنتخابيــة إىل حــوايل 

بعثـة   اجلوية اليت قدمتها حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ودعـم إضـايف مـن                 وسائلإىل ال 
فريقيـا سـت طـائرات      أ، قدمت حكومة جنوب     )٤١ إىل   ٣٩  من انظر الفقرات  (ةاألمم املتحد 

 حكومـة مجهوريـة     قدمت و ، وطائرتني ة، وقدمت حكومة أنغوال ست طائرات مروحي      ةمروحي
 . املواد االنتخابيةنقل لتني مروحينيالكونغو طائرت

 الرئاسـية    حتـديات لوجـستية كـبرية، بـدأ االقتـراع لالنتخابـات             وجـود  على الـرغم مـن    و  - ٨
 واسـتمر يف بعـض األمـاكن        ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٨ يف    له والتشريعية كما كان مقررا   

 ما ذُكـر أنـه     كربىاللوجستية  التحديات  بني ال  نمكان  و. ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٢حىت  
  قـدره أوراق االقتـراع مـن   إضـايف  نقـل عـدد  نقص أفـادت أوراق االقتـراع الرئاسـي ممـا أدى إىل       

. ٢٠١١نـوفمرب  /تـشرين الثـاين    ٢٩فريقيـا يف    أ مليون يف كينشاسا ولوبومباشي من جنوب        ١,٥
 .اقتراع ما يتعلق بتسجيل الناخبني وموقع عدة مراكز كان هناك أيضا بعض اللبس يفو

 النتائج املؤقتـة لالنتخابـات     عن، أعلنت اللجنة االنتخابية     ديسمرب/كانون األول  ٩يف  و  - ٩
ــيت   ــية، الـــ ــأالرئاســـ ــ تدافـــ ــى   بـــ ــصل علـــ ــابيال حـــ ــرئيس كـــ ــوتا ٨ ٨٨٠ ٩٤٤أن الـــ  صـــ

ــةاامل يف ٤٨,٩٥( ــسيكيدي  ي، )ئـ ــسيد تشيـ ــه الـ ــى ليـ ــذي حـــصل علـ ــوتا ٥ ٨٦٤ ٧٧٥ الـ  صـ
 صـــــوتا  ١ ٤٠٣ ٣٧٢ الـــــذي حـــــصل علـــــى    ه والـــــسيد كامريهـــــ  ،)ئـــــة اامل  يف٣٢,٣٣(
ــةاامل يف ٧,٧٤( ــة االنتخابا وأوضـــحت). ئـ ــة أنللجنـ ــا يقـــرب مـــن  يـ ــوايل ١٩ مـ ــون، حـ  مليـ

 .بأصواهتممليون ناخب أدلوا  ٣٢  البالغ عددهمئة، من الناخبني املسجلنياامل يف ٥٩

ــائج املؤقتــة لالنتخابــات   ديــسمرب/كــانون األول ١٢ ويف  - ١٠ ــة االنتخابيــة النت ، أحالــت اللجن
االلتمـاس  ب هقـدم الـسيد كامريهـ     ت،  ذاتـه يف اليـوم    و. الرئاسية علـى احملكمـة العليـا للمـصادقة عليهـا          

 الـيت أعلنتـها    إىل بطـالن النتـائج املؤقتـة       فيـه  دعويـ ي  ذالـ و حمكمـة العـدل العليـا        هتقلتي  ذالوحيد ال 
ــة ــة االنتخابي ــة حــدثت وذلــك بــسبب خمالفــات مزعومــة ،اللجن كــانون  ١٦يف و.  يف هــذه العملي

  النتـائج  علـى  مـن دون تغـيري       صـادقت ، و ه، رفضت احملكمة التمـاس الـسيد كامريهـ        ديسمرب/األول
 .الفائز يف االنتخابات الرئاسيةهو  السيد كابيال ت أن، وأعلن اللجنة االنتخابية اليت أعلنتهااملؤقتة
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 وا بــشأن العمليــة االنتخابيــة ورفــض موأعــرب عــدد مــن مرشــحي املعارضــة عــن قلقهــ   - ١١
ن ، أصــدر الــسيد كينغــو وا دونــدو ومرشــحيْ  ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٩يف و. النتــائج

وضــع لغــاء االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية و إ ون فيــهترحــ يقا مــشتركا بيانــةلرئاســلآخــرين 
ــدة مــن االنتخابــات    جــدول زمــين  ” ــة جدي ــة هــاريجتواقعــي لتنظــيم جول  .“ احلكومــة االنتقالي
، وصـف الـسيد تشيـسيكيدي النتـائج املؤقتـة الـيت أعلنتـها اللجنـة                 ديسمرب/كانون األول  ٩ ويف

تـدخل اجملتمـع    ” ودعـا إىل     اًمنتخبـ  رئيـساً ب نفـسه    نـصَّ و،  “ياسـتفزاز عمـل   ”االنتخابية بأهنـا    
ــدويل ــر . “الـ ــانون األول ١٧ يف  صـــدرويف بيـــان آخـ ــح، أ٢٠١١ديـــسمرب /كـ  الـــسيد وضـ

نـه سـيؤدي الـيمني الدسـتورية        أ اهلـدوء،     التزام ىلإددا   جم د دعوته يكتأ ، يف معرض  تشيسيكيدي
.  كينـشاسا  يف امللعـب الرئيـسي يف      ٢٠١١ديـسمرب   /كانون األول  ٢٣منصب الرئيس يف    تويل  ل

ــرئيس كــابيال خــالل مــؤمتر صــحايف   ٢٠١١ ديــسمرب/كــانون األول ١٢ويف  ــ، اعتــرف ال أن ب
تـشكِّك   غةبصـ هنـا مل تكـن ذات       إ إجـراء االنتخابـات، ولكنـه قـال           كيفيـة   يف  قد وقعـت   أخطاء

 .النتائج اليت أعلنتها اللجنة االنتخابية يف

 منظمــات حكوميــة دوليــة ةقبــارمحتــت ت االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية جــروقــد   - ١٢
ــة، وهــ     ــها عــدد مــن املنظمــات األفريقي ــة    يعــدة، مــن بين االحتــاد األفريقــي، واجلماعــة اإلمنائي

واملـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقــة    ، واجلماعـة االقتـصادية لـدول وســط أفريقيـا،     للجنـوب األفريقـي  
واملنظمــة الدوليــة ، املــشتركة لــشرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي ، والــسوق الــبحريات الكــربى

الربملـانيني األوروبـيني للعمـل مـن أجـل       ورابطـة   ، االحتـاد األورويب    وبعثـة مـراقيب    ،للفرنكوفونية
 ،ن منظمـات غـري حكوميـة دوليـة، وال سـيما مركـز كـارتر               ع أيضا مراقبون    هاحضرو. أفريقيا

، ومنظمـة العمـل     يقيا يف أفر   واملعهد االنتخايب للدميقراطية املستدامة    ،واملعهد الدميقراطي الوطين  
 تلــــمّوو. ة، والــــشبكة األوروبيــــة ألفريقيــــا الوســــطىفاوشــــف ةرحــــمــــن أجــــل انتخابــــات 

ونــشر   مركــز كــارتر تــدريبوىل مراقــب وطــين يف حــني تــ ٤٨ ٢٠٠سويــسرا نــشر  حكومــة
ــا٦ ٣٤٠ ــة املــستدامة  مــول خــر وآ  مراقب ــشر املعهــد االنتخــايب للدميقراطي ــبامر ٨ ٠٠٠ ن . ق

 مراقــب ١٠٠ ٠٠٠أكثــر مــن و مراقــب لــدويل ٧٨٥، كانــت هنــاك يــةوفقــا للجنــة االنتخابو
ــدين لالنتخابــات الرئاســية والتــشريعية      اللجنــة  لــدى أيــضاامعتمــدكــان ا مــك. وطــين معتم

 . االقتراع وفرز األصوات عملييتالشهود ملراقبةبعض  األحزاب السياسية وواالنتخابية ممثل

االحتــاد األفريقــي، واجلماعــة اإلمنائيــة  ، أصــدر ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٣٠يف و  - ١٣
واملـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقــة    ، واجلماعـة االقتـصادية لـدول وســط أفريقيـا،     للجنـوب األفريقـي  
وا  رحبـ ا مـشترك ا بيانـ املشتركة لـشرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي      ، والسوق   البحريات الكربى 

 على الرغم مـن التحـديات الفنيـة         ىل حد كبري  إرض  ُم وعلى حنو    حانجباالنتخابات  بإجراء   فيه
أعلـن مركـز كـارتر      و.  الـيت صـاحبت االنتخابـات      ؤسـفة واللوجستية وأعمال العنف املعزولة امل    
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 املـصداقية بـسبب     إىل تفتقـر ان العملية   أ ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٠بيان صدر يوم     يف
 ترتيـب   يف بالـضرورة    ؤثري مل   لكحاالت عدة من سوء إدارة هذه العملية، لكنه أشار إىل أن ذ           

ــات لرئاســةلاملرشــحني  ــسمرب /كــانون األول ١٣ ويف. يف االنتخاب ــة ت، أصــدر٢٠١١دي  بعث
 هاوتــصنيف  مجــع النتــائجمــا شــاب عمليــات يــسلط الــضوء علــى امــراقيب االحتــاد األورويب بيانــ

ل ن مـا يـص  إىل أورويب  ت بعثـة مـراقيب االحتـاد األ       راأشـ و. خمالفاتانعدام شفافية و  ها من   ونشر
 وجـود   يت تكفـل  لـ اضمانات  أن الـ  حتسب و  مليون صوت يف االنتخابات الرئاسية مل تُ       ١,٦ىل  إ

 خارج كـل مركـز      عامة الناس يطلع عليها    ل نتائجالتجميع نتائج، وخصوصا نشر     لكافية   عملية
 .حترم يف بعض املناطقُت اقتراع، مل

مـــات الدينيـــة  اجملتمـــع املـــدين واملنظتاهيئـــن عـــكمـــا صـــدر عـــدد مـــن التـــصرحيات   - ١٤
 هـا مقوا نيلمـراقب ل املؤمتر األسقفي الوطين للكونغـو، الـذي نـشر أكـرب بعثـة               ها، مبا في  ةالكونغولي
 ســـوء اإلدارة وانعـــدام اهغالبيتـــ توانتقـــد.  الـــبالد مجيـــع أحنـــاء مراقـــب يف٣٠ ٠٠٠حـــوايل 

ة ة باالنتخابــات ودعــت اللجنــرتبطــ العنــف املت أعمــالالــشفافية يف ســري االنتخابــات، وشــجب
 . الوضع ذلكاختاذ التدابري الالزمة لتصحيح ىلإاالنتخابية والسلطات القضائية 

  فقــد.ةتباينــ ممهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةجلردود فعــل الــشركاء الــدوليني كانــت و  - ١٥
واململكــة األمريكيــة  بلجيكــا وفرنــسا والواليــات املتحــدة  نــهاين بأصــدرت بعــض البلــدان، مــ 

 عـن قلقهـا الـشديد إزاء        ت فيها عربأ، بيانات رمسية    مى وأيرلندا الشمالية   لربيطانيا العظ  املتحدة
ر تغيِّـ لكـن   ت  مل رمبـا  ا إىل أهنـ   ة يف الوقت ذاته   املخالفات اليت لوحظت يف العملية االنتخابية مشري      

صـوات  وأكد عدد من الشركاء على أمهية تعزيز الشفافية يف عمليـة فـرز األ           . نتائج االنتخابات 
ورحبـت حكومـات    . قليميـة واحملليـة القادمـة      التشريعية وكـذلك االنتخابـات اإل      النتخاباتيف ا 

 رت إىلاشـ يف حـني أ    حانج ب لعملية االنتخابية ااختتام  بجنوب أفريقيا،   حكومة   هاأخرى، مبا في  
لمــؤمتر الـدويل املعــين مبنطقــة  لاجتمــاع قمـة   يفو.  فيهـا ةصادفكـبرية املــ اللوجــستية التحـديات  ال

ــ عقــدالــبحريات الكــربى   ت يف كمبــاال، دعــ٢٠١١ ديــسمرب/ كــانون األول١٥ و ١٤ وميي
بيـان  يف  وكينيا   وزامبياومجهورية تنـزانيا املتحدة    بوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى     وأوغندا  

قبـول النتـائج والتركيـز علـى املرحلـة املقبلـة              ىلإ مجيع األطراف الكونغولية     هامشترك صادر عن  
 . البالدإعادة إعمارمن 

ــسمرب/كــانون األول ٢٠يف و  - ١٦ ــسيد كــابيال  أد، دي ــى ال ــصَّب يال ــساًمني الدســتورية لين   رئي
وحضر احلفل  . رئيس القضاة يف احملكمة العليا لوالية ثانية مدهتا مخس سنوات         على يد   للجمهورية  
مبـابوي ووزراء عـدد مـن البلـدان          روبـرت موغـايب رئـيس ز       رزة مـن بينـها خـصوصا      اشخصيات بـ  
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 ،مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةيف  اخلــاص يالــسفراء املعتمــدين يف كينــشاسا، وممثلــ املنطقــة، و يف
 .ق الشؤون اإلنسانية املقيم يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةنائب ممثلي اخلاص ومنسِّو

جتميـع نتـائج    عمليـة   ، علقت اللجنة االنتخابيـة      ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول  ٢١يف  و  - ١٧
 يتنفت اللجنة االنتخابيـة عملـي    أواست.  املبلَّغ عنها  بسبب بعض املخالفات  االنتخابات التشريعية   

 كـانون   ٤ويف  . ٢٠١١ ديـسمرب /كـانون األول   ٢٨وليـة يف    عـالن النتـائج األ    إصـوات و  فرز األ 
، وصل فريق من اخلرباء التقنيني الدوليني إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           ٢٠١٢يناير  /الثاين

ؤجل لبـضعة أيـام     ت سـ  ا، أعلنت اللجنـة االنتخابيـة أهنـ       يناير/كانون الثاين  ١٢يف  و. لدعم العملية 
 .يناير/ كانون الثاين١٣ أصال يف اي كان مقررذنشر النتائج املؤقتة لالنتخابات التشريعية ال

قـوات األمـن الـوطين      مـن    متزايـد     عـدد  وجـود باتسم الوضع األمـين بعـد االنتخابـات         و  - ١٨
قـوق  حل وانتهاكات    واألخرى ةين الف  بني  عنف حدوث أعمال ، و كينشاسا وغريها من املدن    يف

، نظــــم الــــسيد  ديــــسمرب/كــــانون األول ٢٣يف و). ٤٧ و ٤٦ني تانظــــر الفقــــر (اإلنــــسان 
. قامتـه يف كينـشاسا  إ يف مقـر  نفـسه رئيـساً   تنـصيب    الـيمني الدسـتورية ل      حفل أداء  تشيسيكيدي

جــاء املدينــة لتفريــق  ر بعــض أاســتخدمت عناصــر الــشرطة الوطنيــة الغــاز املــسيل للــدموع يف  و
.  عـدد منـهم   اعتقـال عـن  ءانبـ  أ وردت ينوالـذ لسيد تشيسيكيدي    ل احلشود الذين جتمعوا دعماً   

ق يتحقوتقــوم البعثــة حاليــا بــال .  قتــل وأصــيب آخــر قــد علــى األقــلا واحــدا شخــصر أنكــذُو
 اهبـ امت   ق إعدام واعتقاالت تعسفية  ت  ايلعم هاتقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا في       يف

  .االنتخابات الرئاسية والتشريعيةب ةصل اوهل، طين األمن الو منعناصر
  

  مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ومانييما وكاتانغا    
ــة          - ١٩ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــة تنظــيم الق ــالتقرير عملي ــشمولة ب ــرة امل أُجنــزت خــالل الفت

ــة يف مقــاطعيت كيفــو  ــة الــشمالية الكونغــو الدميقراطي  وحــدات هــذه نــشروقــد أُعيــد . واجلنوبي
ــات العــسكرية    ــة واســتئناف العملي ــسد الثغــرات األمني ــة منظمــة األمــم   . القــوات ل وشــنت بعث

عمليـات عـسكرية، مبـا فيهـا         ١٠مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف    
ة، بغيـة ردع أنـشطة      القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـ          عمليات مـشتركة مـع     ٣

  .اجلماعات املسلحة وتعزيز محاية املدنيني، وخاصة يف مقاطعيت كيفو
ويف كيفو الشمالية، مل تتوقف القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا واجلبهـة الدميقراطيـة                - ٢٠

غري أن القوات الدميقراطية لتحرير رواندا ما برحـت         . األوغندية املوحدة عن ممارسة أنشطتهما    
ــة لتــشجيع مقاتليهــا علــى    حتــت ف تــضع تــأثري الــضغط العــسكري والقــضائي واجلهــود املبذول

، استسلم قائد كبري من قـادة هـذه القـوات،      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ففي  . االستسالم
 أمــاين، مــع  ثالثــة عناصــر مــن أفرادهــا، للقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو   “العقيــد”هــو 
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 “املقـدم ”، ُزعـم مقتـل   ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢١ويف  . شوروالدميقراطية يف إقليم روت   
كـان  ويقـال إنـه   . ماي شـيكا يف إقلـيم واليكـايل    - صديقي على أيدي عناصر من مجاعة املاي      

 يف عمليــات االغتــصاب اجلمــاعي وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان األخــرى الــيت ارتكبــها   ضــالعاً
 مــاي شــيكا، علــى طــول حمــور  - عــة املــايحتــالف مــن اجلماعــات املــسلحة، مبــا يف ذلــك مجا 

واستــسلم . ٢٠١٠أغــسطس /يوليــه وآب/مبــويف يف إقلــيم واليكــايل يف شــهري متــوز  - كيبــوا
مـاي شـيكا للقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو             -  مـن عناصـر مجاعـة املـاي        مخسون عنصراً 

ار قـادة القـوات     وتشري التقارير إىل مقتل اثنني آخـرين مـن كبـ          . الدميقراطية ُبعيد موت صديقي   
ــرة    ــارك الـــيت جـــرت يف الفتـ ــاء املعـ ــدا أثنـ ــر روانـ ــة لتحريـ ــاالدميقراطيـ ــانون ٩ و ٣ بـــني  مـ  كـ

  .٢٠١١ديسمرب /األول
، رفضت الـدائرة التمهيديـة للمحكمـة اجلنائيـة         ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦ويف    - ٢١

والـيت  ت مباروشـيمانا،    الدولية إثبات التهم املوجهة إىل األمني التنفيذي هلذه القوات، كاليكس         
، ٢٠٠٩نـسانية يف مقـاطعيت كيفـو يف عـام           إلُيزعم فيها ارتكابـه جـرائم حـرب وجـرائم ضـد ا            

 ١٩وُرفــض طعــن قدمــه املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف  . وأمــرت بــإخالء ســبيله
ديــسمرب لتعليــق أمــر إخــالء الــسبيل، فــأخلي ســبيل الــسيد مباروشــيمانا    / كــانون األول٢٠ و
 ويوجد حاليا على ذمة التحقيق يف فرنسا بشأن ضـلوعه           ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ يف

  .١٩٩٤املزعوم يف جرائم ارتكبت أثناء اإلبادة اجلماعية يف رواندا يف عام 
وُمنح قادة سابقون يف املؤمتر الوطين للدفاع عـن الـشعب عـددا مـن املناصـب القياديـة                     - ٢٢

.  تنظــيم القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة     الــيت اســتحدثت يف إطــار عمليــة   
 هبياكــل قيــادة حيــتفظ عــدد مــن عناصــر املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب   ظــلذلــك،  ومــع

ومراقبة موازية داخل هذه القـوات ورفـض االمتثـال ألوامـر تقـضي بنقلـهم إىل خـارج منـاطق                     
لعديـد مـن اخلـسائر نتيجـة        اوغندية املوحـدة    ورغم تكبد اجلبهة الدميقراطية األ    . عملياهتم احلالية 

لتكثيف القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة العمليـات مـن جانـب واحـد ضـدها                    
إقليمي بيين ولوبريو، فقد واصلت اجلبهة التصدي هلذه القـوات خـالل انـسحاهبا إىل جبـال                  يف

  .الشرقيةقاطعة ملارويرتوري، وتوسيع نطاق أنشطتها يف قضاء إيتوري الواقع يف 
 ه تـوترات عرقيـة جديـدة بـني طـائفيت بـابيميب وبانيامولينغـ              اندلعتويف كيفو اجلنوبية،      - ٢٣

وظلت احلالة هشة يف بعض األجـزاء مـن أقـاليم           . يف أقاليم املرتفعات العليا التابعة لقضاء فيزي      
ض املنـاطق الواقعـة     شابوندا وكاليهي الشمالية واملرتفعات الوسطى واملرتفعـات العليـا، ويف بعـ           

نوفمرب، أجربت العمليات العسكرية اليت شـنتها       /ويف تشرين الثاين  . تنغانيكاعلى شواطئ حبرية    
مــاي ياكوتومبــا، الــيت  -القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد مجاعــة املــاي  
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 إخـالء شـبه      مـع قـوات التحريـر الوطنيـة البورونديـة، هـذه اجلماعـة علـى                ضـعيفاً أقامت حتالفـا    
رتكـب أعمـال    ت أهنـا ظلـت   ، مـع    تنغانيكـا جزيرة أوبـواري وبعـض األجـزاء مـن شـواطئ حبـرية              

ووردت تقــارير عــن حمــاوالت قامــت هبــا هــذه  . شن هجمــات أخــرى يف املنطقــةتــالقرصــنة و
ومل يكتمـل َبْعـُد إدمـاج    . مـاي األخـرى   - اجلماعة إلقامة حتالفات جديدة مع  مجاعات املـاي      

رية االحتادية يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وواصل بعـض           القوات اجلمهو 
  .تشياييلاملعناصر القوات اجلمهورية االحتادية القيام بأنشطة 

 شخــصا علــى ٤٥ينــاير، قُتــل مــا يقــدر بنحــو / كــانون الثــاين٤ و ١ بــني  مــاويف الفتـرة   - ٢٤
طيــة لتحريــر روانــدا وُشــرد داخليــا مــا يقــرب   حمــاربني يــشتبه بانتمــائهم إىل القــوات الدميقرا  يــد
 شــخص خــالل هجمــات ُشــّنت علــى عــدة قــرى نائيــة يف إقلــيم شــابوندا، الواقــع   ٢ ٧٠٠ مــن
يناير، نفذت بعثة منظمة األمـم املتحـدة مهمـة اسـتطالع            / كانون الثاين  ٥ويف  . كيفو اجلنوبية  يف

 دوريـات  وأرسـلت تنقلـة يف لـوبيميب    يناير أقامت البعثـة قاعـدة م      / كانون الثاين  ٦يف املنطقة، ويف    
وبالتنسيق مـع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة، أجلـت البعثـة أيـضا                 .  املناطق املتضررة األخرى   إىل

وقامت القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة        . عددا من املدنيني املصابني جبروح بالغة     
ــة    ــل وحــدات إىل املنطق ــضا بنق ــاد   . أي ــة إليف ــصاصات إىل   وخططــت البعث ــددة االخت ــة متع مهم

شابوندا لتقييم االحتياجات املتعلقة باحلماية، بالتنسيق مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الـشؤون             
ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، وإرسـال         التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة      اإلنسانية  

  .بذلك ة امليدانيةفريق حتقيق إىل املنطقة حاملا تسمح األوضاع األمني
ويف مانييمــا، أُفيــد عــن وقــوع اشــتباكات بــني القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا           - ٢٥

الوضـع   ويف كاتانغا، ظل  . والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف إقليم كابامباري       
ــسبب وجــود عناصــر    ــوترا ب ــدا يف    األمــين مت ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــن الق ــسي م ، غهنكي

ووصول أعداد كبرية من املواطنني الكونغوليني الـذين طـردوا مـن أنغـوال إىل كابانغـا، ووجـود                   
وأدت احلملــة .  مــاي يف ماليمبــا نكولــو وميتوابــا وبوكامــا- حمـاربني ســابقني مــن مجاعــة املــاي 

  .االنتخابية إىل تفاقم التوترات العرقية بني سكان كاتانغا وكاساي يف منطقة لوبومباشي
  

  الشرقيةقاطعة امل    
أشارت معلومات قدمها أفراد تـابعون جلـيش الـرب للمقاومـة خـالل الفتـرة املـشمولة                    - ٢٦

بــالتقرير إىل احتمــال أن يتزايــد تــشتت هــذا اجلــيش يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ومجهوريــة  
ــسودان، وإىل احتمــال أن يكــو     ــوب ال ــة يف جن ــة دون اإلقليمي ــة، واملنطق ــو الدميقراطي ن الكونغ

واخنفــض أيــضا عــدد حــاالت الفظــائع املبلــغ عنــها الــيت   . الــضعف قــد أخــذ يــدب يف صــفوفه 
الـشرقية يف الفتـرة     قاطعـة   املالـسفلى يف    ويلي  ارتكبها جيش الرب ضد املدنيني يف ويلي العليا و        
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، حـىت عنـدما كانـت هـذه         ٢٠١١ديـسمرب   /أكتوبر وأوائـل كـانون األول     / تشرين األول  ما بني 
ــزال   ــادرة علــى شــن هجمــات  اجلماعــة ال ت ــة الكونغــو   . ق وشــنت القــوات املــسلحة جلمهوري

الدميقراطية عددا من العمليات من جانب واحد استهدفت كبح أنشطة جيش الرب للمقاومـة              
وشنت بعثة األمم املتحدة أيـضا عمليـة مـن جانـب واحـد وثـالث                . حول مترتّه غارامبا الوطين   

ت إحــدى هــذه العمليــات الــيت ُســّميت وُشــّن. عمليــات مــشتركة ضــد جــيش الــرب للمقاومــة
، هبــدف محايــة املــدنيني خــالل ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٨ يف “كلــوسعمليــة ســانتا ”

فترة أعيـاد املـيالد حيـث كـان جـيش الـرب للمقاومـة يـشن فيهـا يف املاضـي هجمـات مفرطـة                          
اعـدة عمليـات    ق١٣ويف إطار هذه العملية، أنشأت بعثة األمم املتحـدة       . الوحشية ضد املدنيني  

  .متنقلة يف ويلي العليا وويلي السفلى وكثّفت تسيري الدوريات
ــشرين األول  - ٢٧ ــوبر /ويف تــ ــاد   ٢٠١١أكتــ ــدة إيفــ ــات املتحــ ــة الواليــ ، أعلنــــت حكومــ

ىل املناطق اليت تضررت من جراء األعمال اليت قـام هبـا جـيش الـرب                إمستشار عسكري    ١٠٠
 بغيـــة تعزيـــز جهـــود القـــوات املـــسلحة الوطنيـــة للمقاومـــة يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة، وذلـــك

، أذن جملس السالم واألمـن      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ويف  . عملياهتا ضد هذا اجليش    يف
األفريقي مببـادرة تعـاون إقليمـي ضـد جـيش الـرب للمقاومـة لفتـرة مبدئيـة مـدهتا                     التابع لالحتاد   

ئيس مفوضية االحتاد األفريقي الـسيد      ، عّين ر  ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٣ويف  . ستة أشهر 
 ويف الفتـرة  . فرانسيسكو ماديرا مـن موزامبيـق مبعوثـا خاصـا لـه بـشأن جـيش الـرب للمقاومـة                   

يناير، قام املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي وممثلي اخلـاص ورئـيس          / كانون الثاين  ٧ و   ٣بني   ما
، بزيــارة البلــدان املتــضررة  وســط أفريقيــا، أبــو موســىملنطقــةمكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي 

  .إلجراء مشاورات تتعلق جبيش الرب للمقاومة
سـيما   ويف مقاطعة إيتوري، ال يزال التهديد الذي تشكله مجاعات امليليشيا قائما، وال             - ٢٨

 كـــانون ٢ففـــي . اجلبهـــة الـــشعبية للعدالـــة يف الكونغـــو، وجبهـــة إيتـــوري للمقاومـــة الوطنيـــة 
دى مجاعــات امليليــشيا دوريــة تابعــة لبعثــة األمــم املتحــدة  ، هامجــت إحــ٢٠١١ديــسمرب /األول
عمليــة ”، شـنت بعثــة األمـم املتحــدة   ٢٠١١ديــسمرب / كـانون األول ٢٢ويف . منطقـة بونيــا  يف

  . لكفالة محاية املدنيني خالل فترة أعياد امليالد ورأس السنة“ إيتوري-كلوس سانتا 
  

  احلالة اإلنسانية    
ع االشــتباكات بــني اجلماعــات املــسلحة والقــوات املــسلحة   أدى انعــدام األمــن وانــدال   - ٢٩

 فقـد . جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل عمليات نزوح جديـدة للـسكان يف املقاطعـات الـشرقية              
 شــخص يف مقاطعــة  ١٧ ٠٠٠ شــخص يف مقــاطعيت كيفــو وحنــو    ١٥ ٠٠٠ُشــّرد أكثــر مــن   

ــا ــوا   . مانييمـ ــود حـ ــسانية إىل وجـ ــاالت اإلنـ ــديرات الوكـ ــشري تقـ ــون شـــخص  ١,٧١يل وتـ  مليـ
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 كيفو، وكاتانغـا الـشمالية وكاتانغـا      مقاطعيت   أويلي، ومانييما، و   يتاملشردين داخليا يف مقاطع    من
ويشمل هذا الرقم حنو مليون من املشردين داخليـا         . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١الوسطى يف   

  .الشرقيةاطعة قامل شخص يف ٥٠٠ ٠٠٠كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، وحوايل مقاطعيت يف 
وال تزال إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية تشكل مبعـث قلـق كـبري لألمـم املتحـدة            - ٣٠

 ينـاير / بـني كـانون الثـاين       مـا  ففـي الفتـرة   . وللشركاء غري احلكوميني يف جمال األنشطة اإلنـسانية       
ــا ضــد العــاملني يف جمــال األنــشط   ١٦٦، ُســّجل ٢٠١١ديــسمرب /وكــانون األول ــا أمني ة  حادث

، قُتـل مخـسة     ٢٠١١أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   . اإلنسانية يف كيفـو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة         
ــة علــى أيــدي عناصــر املــاي     مــاي  - كونغــوليني يعملــون يف اجملــال اإلنــساين يف كيفــو اجلنوبي

  .عرقيال بدافع االنتماءياكوتومبا يف ما بدا أنه هجوم ُشّن 
ــراف    - ٣١ ــي األطـ ــاع ثالثـ ــاب اجتمـ ــومي  ويف أعقـ ــدا يـ ــد يف لوانـ ــشرين ٢٥ و ٢٤ ُعقـ  تـ

ــوبر /األول ــة وأنغــوال ومفوضــية األمــم املتحــدة     ٢٠١١أكت ــة الكونغــو الدميقراطي  بــني مجهوري
 تـشرين  ٤ األطـراف الثالثـة علـى القيـام بعمليـات إعـادة إىل الـوطن يف             اتفقلشؤون الالجئني،   

يف مقاطعــة الكونغــو الــسفلى  الجئــا أنغوليــا ١ ٢٦٤والحقــا، عــاد إىل أنغــوال . نــوفمرب/الثــاين
ــا ٢٧٤ و ــة كاتانغ ــا يف مقاطع ــوليني   غــضون ذلــك ويف .  الجئ ــواطنني الكونغ ، اســتمر طــرد امل
أنغوال، وصـاحب ذلـك يف بعـض احلـاالت ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان،               من
ني  بـ   ما ويف الفترة .  إىل قوات األمن األنغولية    ُنسبتجنساين  و عنف جنسي     أعمال ذلك يف مبا

 شـخص،  ٨٥ ٠٠٠، أفـادت التقـارير بطـرد      ٢٠١١أكتـوبر   /يناير وتشرين األول  /كانون الثاين 
 حالـة  ٣ ٧٠٠عاىن العديد منـهم مـن جتـاوزات خطـرية يف حقـوق اإلنـسان، مشلـت أكثـر مـن             

  .حاالت العنف اجلنسي واجلنساين اليت مت اإلبالغ عنها من
 الوبـاء يف أوائـل    هـذا  منـذ تفـشي    حالـة إصـابة باحلـصبة        ١٢٦ ٠٠٠وُسّجل أكثر مـن       - ٣٢
 ١ ٦٠٠، وخاصة يف مقـاطعيت كاتانغـا وكاسـاي الـشرقية، أدت إىل وفـاة حـوايل                  ٢٠١١عام  

ــة   / كــانون األول١٩ويف . شــخص معظمهــم مــن األطفــال   ــدأت حكومــة مجهوري ــسمرب، ب دي
ومنظمـة الـصحة    ) اليونيـسيف (الكونغو الدميقراطية، بدعم من منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة             

ــات والعـــالج      ــوفري اللقاحـ ــشمل تـ ــل تـ ــطة األجـ ــة واملتوسـ ــتجابة الفوريـ ــة لالسـ ــة، خطـ العامليـ
  داء واسـتمر تفـشي   .  الـشمالية  مقاطعات باندوندو، والكونغو السفلى، وكينشاسا، وكيفـو       يف

ــّجل   ــال، إذ ُس ــسفلى،     ٩٢ تشــلل األطف ــو ال ــدو، والكونغ ــات باندون ــة إصــابة يف مقاطع  حال
واستمر تفـشي وبـاء الكـولريا يف مقاطعـات          .  وكينشاسا، ومانييما  وكاساي الغربية، وكاتانغا،  

 حالــة ٧ ٩٥٢، إذ ُســّجلت حنــو واملقاطعــة الــشرقية، وكينــشاسا، وخــط االســتواءباندونــدو، 
وساعد تدخل األطراف اإلنـسانية املمولـة مـن الـصندوق           .  حالة وفاة  ٤٣١إصابة، مبا يف ذلك     
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ت  يف املائـة مـن احلـاال   ١٢ و ١١ت الوفيات من املركزي ملواجهة الطوارئ يف احلد من معدال   
غـري أن الوبـاء   . ٢٠١١نـوفمرب  / يف املائة يف تـشرين الثـاين  ٦ و ٥يونيه إىل /املسجلة يف حزيران 
 حالــة إصــابة ٢١ ٥١٣ منــاطق جديــدة، حيــث أُبلــغ عــن وقــوع ليــصل إىلاســتمر يف التفــشي 

ــالكولريا و  ــام  ٥٧٥بـ ــاة يف عـ ــة وفـ ــة خطـــريا،  وال يـــزال مـــستو. ٢٠١١ حالـ ى ســـوء التغذيـ
  .سيما سوء التغذية احلاد لدى األطفال دون سن اخلامسة، يف املقاطعات الغربية وال
، أطلـــق مكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـــسانية ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول١٤ويف   - ٣٣

 طلـــب احلـــصول علـــى مبلـــغ يـــشمل مبـــا ،٢٠١٢النـــداءات اإلنـــسانية املوحـــدة العامليـــة لعـــام 
الر لتلبيـــة االحتياجـــات اإلنـــسانية األكثـــر إحلاحـــا يف مجهوريـــة الكونغـــو       مليـــون دو ٧١٩

 املتعلــق جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،    ٢٠١١وســعى النــداء اإلنــساين لعــام    . الدميقراطيــة
  . يف املائة٦٢مت متويله بنسبة و مليون دوالر، ٧٢١احلصول على مبلغ  إىل
  

  التطورات اإلقليمية    
، وقّــع رئــيس جنــوب أفريقيــا جــاكوب زومــا      ٢٠١١نــوفمرب  /ثــاين تــشرين ال١٢يف   - ٣٤

 سـد غـران إنغـا يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              إلنـشاء والرئيس جوزيف كابيال اتفاقا مبـدئيا       
سـيكون   وأفيد بأن السد  . الواقع عند شالالت إنغا على هنر الكونغو يف مقاطعة الكونغو السفلى          

  .ميغاواط ٤٠ ٠٠٠ئية يف العامل إذ بإمكانه توليد حنو أكرب مشروع لتوليد الطاقة الكهرما
 وخـالل اجتمـاع القمـة العـادي         ،٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦  و ١٥ويف يومي     - ٣٥

الرابع لرؤساء الدول واحلكومـات األعـضاء يف املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى                
 ،غــو الدميقراطيــة، الــسيد نتومبــا لوابــا ، انُتخــب مرشــح مجهوريــة الكون  يف كمبــاالالــذي ُعقــد

ــن      ــارا م ــة اعتب ــد للمنظم ــذي اجلدي ــَني التنفي ــاين ١األم ــاير/ كــانون الث ــشاركون  . ين وأصــدر امل
اجتماع القمة، الذي تضمن جلسة خاصـة عـن العنـف اجلنـسي واجلنـساين، إعالنـا يهـدف                    يف

نـساين يف الـدول األعـضاء    إىل منع اإلفالت من العقاب وإهنائه فيما يتعلق بالعنف اجلنـسي واجل         
  .يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى

  
  تهاواليالبعثة لتنفيذ   - ثالثا  

  محاية املدنيني    
، إىل بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةقامت   - ٣٦
اسـتراتيجية محايـة املـدنيني علـى     متـشيا مـع   نب وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا، و  اج

طـوارئ لتلبيـة احتياجـات احلمايـة        للذ خطـة مـشتركة      يـ نفتوضع و ب،  نطاق منظومة األمم املتحدة   
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بعـض اجلنـود    بإعـادة نـشر      البعثـة قامـت    هـذه اخلطـة،      ويف إطـار  . اخلاصة خالل الفترة االنتخابية   
 ،كينشاسا يف املنتشرين  نياد النظامي األفر من   ١ ٤٠٠ورجال الشرطة، مبا يف ذلك ما يقرب من         

ــذيو ــامواال ــإ ن ق ــات نــشطة قبــل االنتخابــات وأثناء  اءجرب يقــرب  مــا أن ومبــا. ها وبعــدهــا دوري
عت عـدة وحـدات علـى       ضِـ ُوفقد  ات الشرقية،   فظايف احمل توجد   البعثةئة من قوات    ايف امل  ٩٤ من

  . تدهور الوضع األمينأهبة االستعداد لالنتشار السريع يف مجيع أحناء البالد يف حال
قامـت البعثـة   ، ٢٠١١ديـسمرب  /كـانون األول أكتـوبر إىل  /تـشرين األول مـن  ويف الفتـرة    - ٣٧

يف كيفو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة وكاتانغـا وإيتـوري            مهمة ألفرقة احلماية املشتركة      ١٣ بتنفيذ
ــيو ــاويلـ ــاليف و.  العليـ ــذ، اإلمجـ ــشتركة   ٤٦ت ُنفـ ــة املـ ــة احلمايـ ــة ألفرقـ ــام يف  بعثـ . ٢٠١١عـ

نـشئت يف كيفـو      الـيت أُ   من شـبكات اإلنـذار اجملتمعيـة       ٢٤ لـ املرحلة التجريبية األوىل     مكّنت وقد
 مــن اجملتمعــات احملليــة يف املنــاطق  ٢٠٠ الــشرقية أكثــر مــن  املقاطعــةالــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة و 

 تصال اجملتمعي  اال شؤون من خالل مساعدي     بالبعثةأو  /التصال بالسلطات احمللية و   من ا املعزولة  
 خـالل   وبـدأ . لتهديـد ل ها وطلـب التـدخل يف حـال تعرضـ         نـذار إلبغـرض ا  ، وذلـك    التابعني للبعثـة  

 شــبكات لاســتكمجيــري او. ضــافيةإ شــبكة إنــذار جمتمعيــة ٢٠إنــشاء  الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
مـات غـري    قبـل املنظ   جيـري تنفيـذه مـن     ألجهزة الالسلكي العالية التـردد      شروع  مب اإلنذار اجملتمعية 

  . احملمولتغطية اهلاتفب  غري املشمولةبعض املناطقصاحل احلكومية الدولية الشريكة ل
تدريب املدربني علـى محايـة      ل نياجمن بر نظمت البعثة ،  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين يف  و  - ٣٨
ــدريبا  ونياملــدني ـــعامــت ــا ملــوظفني مــن ا ١٧٥ ا ل وذلــك ، يف كينــشاسا وغومــا وبوكــافو وبوني
كمـا قامـت البعثـة أيـضا،     .  مع مركز كويف أنان الدويل للتدريب على حفـظ الـسالم      شراكةبال
 ات الرتاعـ  لتـسوية م حلقات عمـل     ينظبت،  ‘البحث عن أرضية مشتركة   ’  منظمة بدعم تقين من  و

تــسهيل التعــايش الــسلمي بــني إىل دف هتــ، ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األوليف ويلــي الــسفلى يف 
واجملتمعـات احملليـة     ات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        القو و  مبورورو من قبيلة الرعاة  

  .والسلطات العامة احمللية
  

  النتخاباتجراء ا إليةالتحضرياألعمال     
الـدعم    تقـدمي ، وكذا املشورة التقنية إىل اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة البعثةقدمت    - ٣٩

 مركـزا  ١٥ علـى واد احلـساسة وغـري احلـساسة     من املاطن ٣ ٩٧٧لـ   الناجح   للتوزيعاللوجسيت  
 مراكز فرعية يف مجيع أحناء مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة دعمـا لالنتخابـات الرئاسـية         ٢١٠و  

يف حـني أن اللجنـة     وباإلضـافة إىل ذلـك،      و. ضـيق للغايـة   زمـين    إطـار    وذلك ضمن والتشريعية،  
 ٦٤ ٠٠٠ مركــز اقتــراع و ١٧ ٠٠٠حــوايل لــى ع املــواد االنتخابيــة بتوزيــع قامــتاالنتخابيــة 

غــري آمنــة    اعُتــربتركــز اقتــراع يف منــاطق  م ٤٠٠  إىل املــوادالبعثــة، نقلــت مكتــب اقتــراع 
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دعم اللجنـة  بـ  اإلمنـائي أيـضا   األمـم املتحـدة     قام برنـامج    ،  البعثةبالتعاون الوثيق مع    و. نائية أو/و
ودفــع  يــة االنتخابيــة، ســجل النــاخبني، وشــراء مــواد التــدريب والتوع  اســتكمالاالنتخابيــة يف

 ني الــوطنياتمــوظفي االنتخابــ مــن ٣٣٦ ٠٠٠وايل  اللجنــة االنتخابيــة حلــ طريــقنعــالبــدالت 
لمركــز الــوطين ملعاجلــة البيانــات، لتــوفري الــدعم املؤســسي ب، و مــن أفــراد الــشرطة٨٤ ٥٠٠ و
جنـة  االجتماعـات بـني الل  عقـد  ، وتيـسري   علـى شـبكة اإلنترنـت      إنشاء موقع للجنة االنتخابيـة    بو

  .اتاالنتخابب املعنية  والعديد من اجلهات الفاعلةاالنتخابية
املــساعي احلميــدة، مبــا يف ذلــك تقــدمي الــدعم إىل  يف جمــال  هــا جهودالبعثــةاصــلت وو  - ٤٠

 حـزاب األ اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة لتسهيل احلوار من خالل عقـد اجتماعـات منتـدى             
ــة واأل  ــة االنتخابي ــسياسية، واللجن ــسياسية ال ــشباب، ،حــزاب ال ــد  وكــذلك ومنظمــات ال  العدي

ــن ــستوي   م ــى امل ــات عل ــوطين وانياالجتماع ــي إل ال ــسياسية  ملقليم ــي األحــزاب ال ــاء  مثل والزعم
 اللجنـة االنتخابيـة     بدعمبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     قامت البعثة و  يف هذا الصدد،    و. الدينيني

 لتوعيـة    املقاطعات  من اب يف كينشاسا ويف كل     عمل للشب  ةحلق ٢٦الوطنية املستقلة يف تنظيم     
 حلقـة  عقـد   يف البعثـة  كمـا سـاعدت  .بيئة سلمية لالنتخابات  توفري   دورهم يف ضمان  بالشباب  

 إىل  ١٥يف الفترة مـن      والدبلوماسية الوقائية يف غوما      سائل اجلنسانية  امل  بشأن  إقليمية دونعمل  
بورونـدي ومجهوريـة الكونغـو      وغنـدا    مشاركا من أو   ١٢٠ ا حضره ،نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧

ــدا  ــة وروان ــاعتمــدت و. الدميقراطي ــة مــن العنــف االنتخــايب    حلق ــشأن الوقاي ــا ب  ،ة العمــل إعالن
األمــن يف منطقــة الــبحريات العظمــى خــالل   وآليــات الــسالم  اســتراتيجيات لتعزيــزأوصــت بو

ــات ــك، أجــر  و. االنتخاب ــى ذل ــة تعــالوة عل ــة البعث ــة توعي ــسانية  محل ــضايا اجلن ــاون  بالق  بالتع
هيئـة األمـم املتحـدة      وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         واللجنة االنتخابية الوطنية املـستقلة،       مع

 تــدريب حــوايل ا مت خالهلــالــدميقراطي  الــوطينعهــداملو ،ملــرأةللمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني ا
 النـساء املرشـحات النتخابـات       مـدريب مـن    ٥١٥ لالنتخابات التـشريعية و      ة مرشح امرأة ٩٠٠
راديـو  قـام  باإلضـافة إىل ذلـك،   و. احملليـة بـشأن القـضايا االنتخابيـة      اجملـالس    و  املقاطعـات  جمالس

كمــا دعــم اللغــات احملليــة،  مــن  الفرنــسية وأربعــةةالنــاخبني باللغــلتثقيــف بــرامج ببــث أوكــايب 
ناقـشات الـسياسية   ات واملار واحلـو نـاظرات يف املاجلهات السياسية الفاعلة  مشاركة جمموعة من    

  .املرشحني للرئاسةالعديد من مع إذاعية مقابالت  ذلك إجراء ومشل. ةياإلذاع
  الـيت ،وحـدات مكافحـة الـشغب يف كينـشاسا      من  باإلضافة إىل إكمال تدريب ست      و  - ٤١

 أمـن   يف امتخصـص تـدريبا    البعثـة   نظمـت  الشرطة الوطنيـة الكونغوليـة،    أفراد    من ٣ ٠٠٠تضم  
 شـرطية،   ٩٨٤ من بينهم ضباط الشرطة الوطنية الكونغولية،      من   ١٥ ٥٣١ فائدةات ل االنتخاب

القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو  مــن أفــراد ٥٠و اآلخــرين  مــن ضــباط الــشرطة ١٨٠ و
 من الـشرطة    ت كل ، أجر ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٤ إىل   ١٠من  ويف الفترة   . الدميقراطية
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ــة ــة الكونغولي ــة القــوات او الوطني ــة الكونغــو الدميقراطي ــة، ملــسلحة جلمهوري ــاتقييمــ والبعث  ا أمني
شــرطة   قــدمتكمــا. لــشرطة الوطنيــة الكونغوليــةل العــام فــوضبقيــادة امل اتطعــاقلمل امــشترك

 األفراد واملعـدات إىل      يف نقل  تعداساملشورة التشغيلية إىل الشرطة الوطنية الكونغولية و      بعثة  ال
  .ةعنياملناطق امل

  
   بناء السالمُيفضي إىل يف حتقيق هنج منسق  احملرز والتقدمتقرارحتقيق االس    

ــ  - ٤٢ ــرئيس كــابيال يف  وقّ ــشرين األول٣٠ع ال ــوبر/ ت ــد ب  يقــضيا رئاســيا مرســومأكت تمدي
 يونيـه /احلـرب حـىت حزيـران   مـن  رة ضر االستقرار وإعـادة اإلعمـار يف املنـاطق املتـ       حتقيق برنامج
ــد االســتعراض، أك  و. ٢٠١٤ ــرة قي ــةملــت خــالل الفت ــة  وضــع ؤها وشــركاالبعث ــة الثاني  املرحل

لفتــرة حتقيــق االســتقرار ل  أولويــاتخطــة :ســتراتيجية الدوليــة لــدعم األمــن واالســتقرار الا مــن
إىل توســيع هتــدف ولويــة األ تشاريع ذااملــمــن مــشروعا  ٣٧وحتــدد اخلطــة . ٢٠١٤-٢٠١٢

  واملقاطعــة،فــو اجلنوبيــة وكي، كيفــو الــشمالية مقاطعــاتتحقيــق االســتقرار يفالراميــة لهــود اجل
  . وكاتانغا،الشرقية، ومانيما

  إصـالح  يف كيفـو اجلنوبيـة    مت  ،  سـتراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن واالسـتقرار         إلاويف إطار     - ٤٣
 انتـهت أشـغال     كمـا . ي موسـينغ  -أوتوبورا  مينيمبوي وطريق    -  فيزي - أجزاء من طريق بركة   

 ومبـو علـى   ه جـسر     وإصـالح  ة الكونغو الدميقراطية  لقوات املسلحة جلمهوري  ل نيتاثنني   حاميت بناء
مكونـة   أول جمموعـة  تلـ ِقوقـد نُ . يـة نوب اجل وكيفـو يةشمالكيفـو الـ  بـني   الـرابط  الطريـق الرئيـسي  

 وبدأ التخطيط لنقـل الـسجناء إىل سـجن          ،د حديثا يُِّشالذي   سجينا إىل سجن روتشورو      ٩٠ من
 ،لـشرطة لمراكـز    ١٠ تشييد، مت االنتهاء من     يف إيتوري و. أيضامنه  ي مت االنتهاء    ذال بونياكريي،

  . من ضباط الشرطة تدريبا متخصصا يف مكافحة العنف اجلنسي٨٠تلقى و
ــة، باالشــتراك مــع أكملــت و  - ٤٤  وضــع إطــار األمــم  فريــق األمــم املتحــدة القطــري،   البعث

ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــايل جلمهوري ــرةاملتحــدة االنتق اإلطــار وضــح يو. ٢٠١٣-٢٠١١  للفت
ــةألنــشطة املــشتركة والتعــاون بــني  لة عامــاجملــاالت الالنتقــايل ا  ووكــاالت األمــم املتحــدة  البعث

 تــشرين ٣ يفو.  وجتنــب االزدواجيــة التــساق هبــدف ضــمان ا  وذلــكوصــناديقها وبراجمهــا، 
 عــد أُيلــذاجلهــات املاحنــة مــشروع برنــامج توطيــد الــسالم، ا إىل م دِّ، قُــ٢٠١١ نــوفمرب/الثــاين

عليـه  لى احلكومة للموافقة النهائية     عسُيعرض  و. املعنيةاحلكومية الرئيسية   ات  اجلهبالتشاور مع   
  .٢٠١٢خالل الربع األول من عام 

 تقريـر التنميـة البـشرية      برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      نشر،  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢يف  و  - ٤٥
تبـة الـسابعة والثمـانني    ، وفقا لـه، املر ي احتلت مجهورية الكونغو الدميقراطية ذ، وال ٢٠١١ لعام

  .٢٠١١ لعام التنمية البشريةالربنامج املتعلق ب يف مؤشر ا بلدا مدرج١٨٧بعد املائة من بني 
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  حقوق اإلنسان    

 نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٩  يف قـوق اإلنـسان   حلاألمـم املتحـدة      ومفوضـية    ت البعثة أصدر  - ٤٦
تفاوتـة مـن الـشدة      املدرجات  ذات الـ  انتهاكات حقوق اإلنـسان     من   ١٨٨  تقريرا يوثق  ٢٠١١

ــة  و ــة االنتخابي ــة بالعملي ــيت وقعــت  ،املرتبط ــرة  ال ــني يف الفت ــاين ١ب ــشرين الث ــوفمرب / ت  ٢٠١٠ن
كـــانون  ٣١إىل أكتـــوبر /تـــشرين األول ١مـــن ويف الفتـــرة . ٢٠١١ســـبتمرب /أيلـــول ٣٠ و

  انتــهاكا٢٢١األمــم املتحــدة املــشترك حلقــوق اإلنــسان  وثــق مكتــب ، ٢٠١١ديــسمرب /األول
األمـن  مـن  م أهنـا ارتكبـت غالبيتـها عناصـر        َعْز باالنتخابـات، يُـ     مرتبطـة  قـوق اإلنـسان   حل اضافيإ

ك حريـة الفـرد يف التعـبري،      انتـه تعلـق با  تاالنتـهاكات    ، كانـت تلـك    يف معظم األحيـان   و. الوطين
احلــق يف حريــة التجمــع  و، يشخــصال يف احلريــة واألمــان ه وحقــ، يف الــسالمة اجلــسديةهوحقــ

الـيت  العديـد مـن حـاالت االعتقـال التعـسفي وسـوء املعاملـة،             وقـوع     عـن  يد أيـضا  فوأُ. السلمي
 تــرتبط وكانــتنــصار املعارضــة الــسياسية، يف مجيــع أحنــاء الــبالد،  أ بــصفة أساســيةتعــرض هلــا 

كانت هناك حوادث عنف وإخـالل بالنظـام العـام          كما  . حاوالت التجمع السلمي  مبا  هغالب يف
  .يةارتكبها أنصار األحزاب السياس

مكتـب  جيريـه حاليـا   حقـوق اإلنـسان     يف جمـال    حتقيق    تأكد من  على وجه اخلصوص،  و  - ٤٧
أن آخـرين   و،واتلـ قُ قـد  شخـصا  ٢٧  ما ال يقـل عـن  ن بأاألمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان 

كـــانون   ١٢ نـــوفمرب و/تـــشرين الثـــاين  ٢٦بـــني مـــا  يف كينـــشاسا يف الفتـــرة  واحـــرٍُجقـــد 
قـوات األمـن      إطـالق النـار مـن قبـل عناصـر مـن            هانـ مئل عـدة ،     بوسـا ،  ٢٠١١ديسمرب  /األول

ووردت تقــارير عــن حــوادث مماثلــة مــن الكونغــو   .اجلمهــورياحلــرس   ومــن ضــمنهاالــوطين،
  صـحتها مـن أكـد   جيري أيـضا الت ،السفلى وكيفو الشمالية وكاساي الغربية، وكاساي الشرقية   

مـن  قـوات األ   عناصر مـن  فيد بأن   أُد،  يف أجزاء أخرى من البال    و. زيد من التحقيق  إخضاعها مل و
 شـخص واحـد  قتل عمليات القتل، مبا يف ذلك العديد من   خالل الفترة نفسها   الوطين ارتكبت 

، كاســاي الغربيــة ان يفشخــص يف كيفــو الــشمالية ، وشــخص آخــريف متــادي، وعلــى األقــل 
  .كاساي الشرقية ان يفشخصو

كيفـو الـشمالية علـى      بلقـبض يف غومـا      لقـي ا   أُ ،٢٠١١ ديسمرب/ولأل كانون ا  ١٣ يفو  - ٤٨
ــل       ــيهم ممث ــسياسية املعارضــة، مبــن ف االحتــاد مــن أجــل  حــزب مخــسة أعــضاء مــن األحــزاب ال

 االحتــاد مــن أجــل األمــة الكونغوليــةحــزب ومرشــح باحملافظــة  الدميقراطيــة والتقــدم االجتمــاعي
ه بسرعة مـن قبـل       مت تفريق  مجاهريييف أعقاب حماولة لتنظيم احتجاج      وذلك  لجمعية الوطنية،   ل

أت حمكمـة يف غومـا أربعـة مـن املتـهمني            ، بـرّ  ٢٠١١ديـسمرب   /ولأل كـانون ا   ٢٠ يفو. الشرطة
 شــاملة شــهرا، ١٢ملــدة بالــسجن كــم علــى املتــهم اخلــامس  وُح. اخلمــسة لعــدم كفايــة األدلــة 
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ألقـــى ، ٢٠١١ديـــسمرب /ولأل كـــانون ا٢٠ ويف.  أشـــهر مـــع وقـــف التنفيـــذ٦ ملـــدة الـــسجن
يف حــزب  مبــو علــى مخــسة أعــضاء ييف بوت  القــبضة الوطنيــة الكونغوليــةلــشرطا  مــنموظفــون

االحتـاد مـن أجـل األمـة     مـن حـزب   وعـضوين   االحتاد من أجل الدميقراطية والتقـدم االجتمـاعي    
ديـــسمرب /ولأل كـــانون ا٢٢يف و. ن عـــاما العمليـــة االنتخابيـــة يف مكـــم النتقـــادهالكونغوليـــة

 املـدعي العـام   املـشترك حلقـوق اإلنـسان، أمـر      األمـم املتحـدة   مكتـب   بعد تدخل مـن     و،  ٢٠١١
 عـضوا   ١١ حمكمـة يف بوكـافو       بـّرأت ،  ٢٠١١ديسمرب  /ولأل كانون ا  ٢١يف  و. باإلفراج عنهم 

حماولتــهم تنظــيم وذلــك عقــب  ،هتمــة املــشاركة اإلجراميــة يف متــرد مــن ب املعارضــة احــزأمــن 
.  املقاطعـة  ن قبـل سـلطات     مـ  ةعونفيها مم  املظاهرات السياسية    كانت فترة   يف يريهااحتجاج مج 

  .٢٠١١ديسمرب /ولأل كانون ا٢٢ من االحتجاز السابق للمحاكمة يف أُفرج عنهمو
  وكيفـو يةشمالكيفو الـ شكل خطرا كبريا على املدنيني يف توظلت اجلماعات املسلحة      - ٤٩

ل األمم املتحدة املـشترك حلقـوق اإلنـسان خـال         مكتب   وثّق   قدف.  الشرقية  املقاطعة يف و اجلنوبية
 أيـدي   متـت علـى     الـيت   حقـوق اإلنـسان    تانتـهاكا مـن    ٩٠أكثـر مـن      الفترة املـشمولة بـالتقرير    

قـوات املقاومـة    ومن ميليـشيا املـاي مـاي،        من عناصر    امعظمه يتكون   يتالاجلماعات املسلحة،   
  .جيش الرب للمقاومةو ،القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، والوطنية يف إيتوري

 احملـاكم   العديد مـن  دتقََعفقد  . قدم يف مكافحة اإلفالت من العقاب     رز بعض الت  أُحو  - ٥٠
يـسريو  إدت حمكمـة  قَـ َعو. البعثـة دعم مـن  بـ  ها بعـض  متاملتنقلة حماكمات يف مجيـع أحنـاء الـبالد،          

ــةالعــــسكرية يف ــشرقية املقاطعــ ــتماع   الــ ــةمتجلــــسات اســ ــننقلــ ــرة مــ تــــشرين  ١٨  يف الفتــ
ــوبر /األول ــاين  ١٠إىل أكت ــشرين الث ــوفمرب/ت ــمــن اجل ٣٠ خالهلــا علــى  حكمــت ٢٠١١ ن  دون

، لقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    لالتــابعني  ةقــادأحــد الصف والــوضــباط 
الرتكـاب  واإلعـدام   ستة أشـهر    لـ  بـني الـسجن      تعقوبـات تراوحـ   ب ني،دنيباإلضافة إىل أحـد املـ     

ــة  ــدقتـــل الجرميـ ــلوالـــشروع يف ، العمـ ــرة مـــن. واالغتـــصاب القتـ تـــشرين  ٩ىل إ ١ ويف الفتـ
تابعــا  جنــديا ١٢اجلنوبيــة علــى ، حكمــت احملكمــة العــسكرية يف كيفــو ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين

بتهمــة االغتــصاب، أدينــوا  ١١، مــن بينــهم لقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ل
ــراوح    ــدد تتـ ــسجن ملـ ــنبالـ ــاة    مـ ــدى احليـ ــسجن مـ ــنوات اىل الـ ــس سـ ــرة .  مخـ ــني ويف الفتـ بـ

ــا  ٢٤ و ١٥ ــشرين الث ــوفمرب /ينت ــسي،    ٢٠١١ن ــة يف ماسي ــسكرية متنقل ــة ع ، أصــدرت حمكم
 الوطنيـة   الكونغوليـة أفراد الشرطة   اثنان من    شخصا، مبن فيهم     ١٨  على كمية، احل نوباجلكيفو  ب

، بالـسجن ملـدد تتـراوح بـني         لقوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        اوأربعة من أفراد    
 كــانون ٦يف و. قاصــراتفتيــات   يف حــق جنــسيعنــفرتكــاهبم أعمــال  ســنة ال٢٠ني و ســنت
قائـد سـابق      وهـو  مـايلي،  كريوندا   ساندوكي “دالعقي”، بدأت حماكمة    ٢٠١١ ديسمرب/األول

االغتــصاب اجلمـــاعي وغـــريه  ب يف غومــا فيمـــا يتعلـــق  آخـــرين،مليليــشيا املـــاي مــاي شـــيكا، و  
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 إقلـيم يف  مبـويف    -  كيبـوا  كبت على طول طريق   ة اليت ارتُ  ريطاخلحقوق اإلنسان   انتهاكات   من
  .٢٠١٠ أغسطس/وآب يوليه/، يف شهري متوز الشماليةكيفوباليكايل و

نتـهاكات  الالغتـصاب وا املتعلقـة با خـرى  األقضايا  الذكر بشأن   حرز تقدم يُ   مل يُ  إال أنه   - ٥١
والقـرى احمليطـة هبـا يف إقلـيم         موتونغـو   كبـت يف    قوق اإلنسان، مبا فيها تلـك الـيت ارتُ        حلاخلطرية  
. يااقـض مـن ال  ذلـك   ، وغـري    يةشمال الـ  كيفـو ب ماسيسي   بإقليم بوشاين وكاملباهريو يف  و،  واليكايل

 املتـورطني يف جـرائم   ةقـاد أحـد ال مرتكيب هذه اجلرائم، باسـتثناء  ومل يتم حىت اآلن القبض على      
 العـسكرية  كمـة احمل  بـّرأت ،٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١يوم  ويف  . االغتصاب يف واليكايل  

لقـوات املـسلحة جلمهوريـة      التـابعني ل  مـسة   اخلضباط  الـ حـد   هو أ لعقيد سفاري، و  كينشاسا ا يف  
ــة  ــو الدميقراطي ــهمني ب الكونغ ــهاكات حقــوق    اارتكــاملت ــا مــن انت ــصاب وغريه ب جــرائم االغت

إىل الـــرئيس كـــابيال يف كينـــشاسا  هم وفـــد مـــن جملـــس األمـــن أمســـاء  بلّـــغذينالـــواإلنـــسان، 
ــار يف ــايو /أي ــك، ٢٠٠٩م ــة ا وذل ــدم كفاي ــة لع ــد  . ألدل ــدأ بع ــاحمومل تب ــوات ة عناصــر كم الق

، لقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         امـؤخرا يف    دجموا  ذين أُ  ال اجلمهورية االحتادية 
 كيكـوزي  يف   األسـر منـازل   ب تسع نساء وهنـب مركـز صـحي والعديـد مـن              ااغتصواملتهمني ب 

ــ ــريا، ب ــوبإقليم أوف ــةكيف ــارس /آذار، يف  اجلنوبي ــسبب٢٠١١م ــادة   ، ب ــاون ق ــدم تع ــوات ا ع لق
 . العسكريقضاء كيفو اجلنوبية مع سلطات ال يفاملسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

  
  العنف اجلنسي    

ــبحريات         - ٥٢ ــة ال ــدويل املعــين مبنطق ــؤمتر ال ــد كــان اعتمــاد رؤســاء دول وحكومــات امل لق
سي واجلنــساين ، اإلعــالن بــشأن العنــف اجلنــ ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٦الكــربى، يف 

الذي يقر بـشدة تأثريمهـا علـى كـل مـن الفـرد واألسـرة واجملتمـع والدولـة يف منطقـة الـبحريات                    
، مبثابــة خطــوة هامــة إلشــراك الــدول األعــضاء يف املــؤمتر يف هــذه  )٣٥الفقــرة  انظــر(العظمــى 

  .املسألة اهلامة
ام فريق مـن مفوضـية   ، ق٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين  ١٨ إىل   ١٣ويف الفترة املمتدة من       - ٥٣

طيـة ملتابعـة التوصـيات الـواردة        األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان بزيـارة مجهوريـة الكونغـو الدميقرا             
تقريـــر الفريـــق املعـــين بـــسبل االنتـــصاف والتعويـــضات لـــضحايا العنـــف اجلنـــسي، الـــصادر     يف
  يف إطــار مــشروع دفــع تعويــضات لــضحايا العنــف اجلنــسي يف البلــد  ٢٠١١مــارس /ارذآ ٣ يف

ويف إطـار املـشروع نفـسه، أبـرم مكتـب األمـم املتحـدة املـشترك         . الـذي مولتـه حكومـة الربازيـل    
حلقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة اتفــاق شــراكة مــع ثالثــة مراكــز للمــساعدة    

  .القانونية جديدة يف مقاطعة خط االستواء، لتسهيل احتكام ضحايا العنف اجلنسي إىل القضاء
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 مــن ضــحايا العنــف اجلنــسي ٢ ١٣١ شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، تلقــى  ويف  - ٥٤
 ٥٦٨الجتماعيــــة، يف حــــني اســــتفاد  الرعايــــة النفــــسية ا١ ٥٩٠املــــساعدة الطبيــــة، وتلقــــى 

كما مت إحراز تقـدم     .  من اإلحاالت القانونية   ٣٤الضحايا من برامج إعادة اإلدماج واستفاد        من
ضحايا بعــد إكمــال إجــراءات اإلحــاالت الطبيــة والنفــسية حنــو اســتحداث هنــج موحــد لــدعم الــ

وبتمويـل مـن الوكالـة الـسويدية للتنميـة الدوليـة، دعـم              . والقانونية وإعادة اإلدماج بني الـشركاء     
عـة للـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة        املكتب مكاتب الوحدات اخلاصـة ملكافحـة العنـف اجلنـسي التاب           

 مـدربا  ١٣٠ية واملقاطعة الشرقية، قامت البعثة بتـدريب   ويف مقاطعة كيفو اجلنوب   . لوبومباشي يف
 من كبار ضباط القوات املسلحة لـجمهورية الكونغو الدميقراطية بينمـا أجريـت   ٣٠عسكريا، و  

  . جندي من القوات املسلحة بشأن العنف اجلنسي واجلنساين٢ ٠٠٠دورات توعية لفائدة 
  

  األطفال والرتاع املسلح    
 حالـة ألطفـال انفـصلوا    ١٥٣ ملـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    القوات اوثّقت   - ٥٥

وزارة ووأنشأت وزارة العدل وحقوق اإلنـسان       . عن اجلماعات املسلحة وقوات األمن الوطين     
 اتصال ملناقشة خطة العمل لوضـع حـد لتجنيـد األطفـال             عينتا مسؤويل الدفاع جلنة مشتركة، و   

ــة إال أن حكومــة .  القــوات املــسلحةعلــى أيــدي واســتخدامهم  ــة الكونغــو الدميقراطي  مجهوري
. تصدر حىت اآلن أي بيان رمسي تؤكد فيه التزامها بوضع هـذه اخلطـة واعتمادهـا وتنفيـذها                  مل

شهود وشــوهد أطفــال يــدلون بأصــواهتم يف العديــد مــن املقاطعــات وأفيــد بــأهنم اُســتخدموا كــ 
  .بعض املناطق ألحزاب سياسية يف

  
  وع للموارد الطبيعيةاالستغالل غري املشر    

، اختـذت البلـدان يف املنطقـة        من املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى       مبساعدة    - ٥٦
املنــاجم شــركات اســتغالل الفرعيــة، وال ســيما روانــدا وبورونــدي، تــدابري لنــشر الــوعي بــني   

). ٢٠١٠ (١٩٥٢ وفقـا لقـرار جملـس األمـن       املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة            ب
مــنح الــشهادات اخلاصــة وأطلقــت هيئــة اجليولوجيــا واملنــاجم الروانديــة مــشروعا رائــدا حــول  

 وعقدت الـسلطات البورونديـة عـدداً مـن حلقـات العمـل لتوعيـة أصـحاب املـصلحة                    باملعادن،
ــيني ــاين . املعنـ ــشرين الثـ ــوفمرب /ويف تـ ــس ٢٠١١نـ ــاد مـ ــة  ، أعـ ــدود الروانديـ ــا ٨٠ؤولو احلـ  طنـ

 املصادرة إىل السلطات الكونغولية بسبب حتسن إمكانية تتبع طرود حجر القـصدير             املعادن من
  .والكولتان والولفراميت
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، أضافت جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف    - ٥٧
عـة  بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية اسم نتابو نتـابريي شـيكا، زعـيم مجا            ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣

وذكـرت اللجنـة    . فر وجتميـد أصـول    ظـر الـس   اخلاصـة حب   تـها املاي ماي شيكا املسلحة، إىل قائم     
قد شّنت هجمات على منـاجم يف شـرق مجهوريـة الكونغـو             كانت  مجاعة املاي ماي شيكا      أن

ــسكان        ــزاز ال ــشمالية وابت ــو ال ــسي يف كيف ــاجم بي ــى من ــسيطرة عل ــة، ومشــل ذلــك ال الدميقراطي
ا، الــذي ترشــح لالنتخابــات التــشريعية، االعتقــال واملالحقــة القــضائية   ويواجــه شــيك. احمللــيني

لتورطه املزعوم يف عمليات االغتـصاب اجلمـاعي وغريهـا مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت                  
مبــويف يف مقاطعــة واليكــايل  -وا لجماعــات املــسلحة علــى طــول طريــق كيبــلارتكبــها حتــالف 
  .٢٠١٠أغسطس /يوليه وآب/خالل شهري متوز

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

  وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج
 إىل  مـن املقـاتلني البـالغني   ٢٥٣ إعـادة بعثـة  خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، يـسرت ال       - ٥٨

 أطفــال ٤ الني و مــن املعــ٣٥٣، و القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، معظمهــم مــن وطنــهم
 مقـــاتال كونغوليـــا ٧٧ نـــزع ســـالح باإلضـــافة إىل ذلـــك، مت. مـــرتبطني باجلماعـــات املـــسلحة

وال يـزال عـدد املقـاتلني العـاملني يف هـذه            .  طفـالً  ٧٤ و   القوات الدميقراطية لتحرير رواندا    من
  .يف تراجع مقاتل، ٢ ٠٠٠، الذين ُيقدَّر حاليا بأقل من القوات
 تعزيـز جهـود التوعيـة لتـشجيع         خـالل شـبكتها اإلذاعيـة اإلقليميـة        مـن اصلت البعثة   وو  - ٥٩

ــة    ــرب للمقاوم ــشقاق عــن جــيش ال ــرب     . االن ــصراً مــن جــيش ال ــان وعــشرون عن وشــارك اثن
نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة التــوطني واإلعــادة إىل  للمقاومــة يف برنــامج 

لمقاومــة بــإطالق ســراح جممــوعتني  لن الــذي تــضطلع بــه البعثــة بعــد قيــام جــيش الــرب    الــوط
وبالتنسيق مع البعثـة، سـاعدت بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب الـسودان                   . املعالني من

باإلضـافة إىل   . وحكومة جنوب الـسودان، يف توسـيع نطـاق تغطيـة شـبكات اإلذاعـة اإلقليميـة                
يف منطقـة   ودان، كـل    اجليش الشعيب لتحرير الس   و قوات الدفاع الشعبية األوغندية   ذلك، قامت   

ــه ــع  ،عمليات ــشور عــن  ٥٠ ٠٠٠بتوزي ــادة      من ــاج وإع ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ن
وواصلت حكومـة بورونـدي رفـض عـودة املقـاتلني البورونـديني             . نالتوطني واإلعادة إىل الوط   

ــسابقني ــة   . ال ــزال عملي املقــاتلني   ممــن تبقــى مــن ٤ ٠٠٠نــزع ســالح  ويف الوقــت نفــسه، ال ت
  . متوقفةوتسرحيهم وإعادة إدماجهمليني السابقني الكونغو

  



S/2012/65
 

20 12-20627 
 

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    

ال تزال بقايا املتفجرات من خملفات احلرب ومستودعات الذخرية يف اجملتمعات احملليـة               - ٦٠
، أزالــت ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨ويف . تــشكل هتديــدا كــبريا علــى األمــن والــسالمة 

ن خملفــات احلــرب يف أعقــاب هجــوم شــنه مــسلحون ضــد منــشأة لتخــزين البعثــة متفجــرات مــ
مركـز األمـم املتحـدة      كمـا عمـل     . الذخرية داخل معسكر تابع للقوات املسلحة يف لوبومباشي       

مــع وحــدات القــوات املــسلحة لتحــسني األمــن املــادي     لتنــسيق اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام  
  .اينستودعات الذخرية وإدارهتا يف غوما وكيسنغمل
  

  تقدمي الدعم لتطوير قطاع األمن    
عمليــة فــرص ضــئيلة لــدعم اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة لتنــسيق ســوى  للبعثــة مل تــتح  - ٦١

، مبوافقة وزيـر العـدل  و.  بسبب التركيز على االنتخابات الرئاسية والوطنية  قطاع األمن إصالح  
 قـدرات الـسلطة     صلة بـشأن  مفـ  بيانـات    لوضـع واصلت البعثة العمل مـع الـسلطات الكونغوليـة          

  .الكونغولية القضائية واملؤسسات اإلصالحية
  

  الشرطة    
واصلت شرطة البعثة تقدمي الدعم إىل األمانـة التنفيذيـة للجنـة التوجيهيـة املعنيـة بإصـالح                    - ٦٢

 بشأن إصالح   ٢٠١١أغسطس  /الشرطة لوضع اإلطار القانوين لتنفيذ التشريعات الصادرة يف آب        
ــضال عــ   ــشرطة، ف ــشرطة    ال ــراد ال ــز أف ــة مبرك ــشريعات املتعلق ــشرين األول٨ويف . ن الت ــوبر / ت أكت

، استكمل تعداد أفراد الشرطة الوطنية الذي مّوله االحتاد األورويب ونفذته املنظمة الدوليـة              ٢٠١١
  . فردا١١٠ ٠٩٧ووفقا لنتائج التعداد، تضم الشرطة الوطنية الكونغولية . للهجرة
 سـتة  مـدهتما  ني تدريب أساسيبرناجمي، بدأت البعثة    ٢٠١١بر  أكتو/ويف تشرين األول    - ٦٣

ــدويل، يف كاباالتــا،        ــاون ال ــة اليابانيــة للتع ــل مــن الوكال ــهر بتموي ــة الــشرقية، ويف  بأش املقاطع
 من جمندي الـشرطة يف كـل موقـع، وذلـك     ٥٠٠ لفائدةقاطعة الكونغو السفلى،  مبكاسانغولو،  

  .ة اإلمنائيبالتعاون الوثيق مع برنامج األمم املتحد
  

  ةاإلصالحياملؤسسات سيادة القانون و    
بدعم من االحتاد األورويب وحكومة الواليـات املتحـدة، دعمـت البعثـة املبـادرات الـيت              - ٦٤

 وحوســـبة القـــضاء املـــديناهلادفـــة إىل حتـــسني ومت إطالقهـــا خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير  
  .مؤسسات القضاء العسكري، على التوايل
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إحالــة ، أصــدرت مراســيم رئاســية أمــراً ب ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٣ و ٧ ويف  - ٦٥
 إيفـاد وبناء علـى طلـب جملـس القـضاء األعلـى، دعمـت البعثـة                . لتقاعد املبكر  قاضيا على ا   ٦١

 جـزءا مـن اخلطـة     إيفاد هؤالء القضاة  ويعد  . مثاين مقاطعات يف   للعمل قاضياً معيناً حديثا     ٣٥٢
 ضـمن اهليئـة      مدعيا عامـا   ٤٩٠األعلى لتعزيز النظام القضائي بتعيني      اليت وضعها جملس القضاء     

موافقـة وزيـر العـدل وحقـوق اإلنـسان      حىت وقت كتابة هـذا التقريـر     ومل تصدر بعد    . القضائية
  .القضاءعلى املشروع املشترك املتعدد السنوات لربنامج دعم 

تعمــل هيئـة االدعــاء،  إنـشاء مخــس خاليـا لــدعم   علــى  البعثــة وزارة الـدفاع  سـاعدت و  - ٦٦
ــا وكــاليمي    ــا وبوني ــها يف بوكــافو وغوم ــة اخلامــسة  . أربعــة من ــشاء اخللي ــدوويتوقــع إن ،  يف كين

ويف غوما، تقدم اخللية الدعم حملاكمة مـرتكيب الفظـائع          . ٢٠١٢قاطعة مانييما، يف أوائل عام      مب
  ).٥٠انظر الفقرة  (٢٠١٠أغسطس /يوليه وآب/يف واليكايل املزعومني يف شهري متوز

ومتيزت فترة ما قبل االنتخابـات باالضـطرابات يف الـسجون، مشلـت إضـرابات نفـذها                   - ٦٧
وشهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       . ن، وأعمال شغب وفرار مجاعي للمساجني     وموظفو السج 

،  جنـديا مـن القـوات املـسلحة        ١٢٩، منـهم    ٤٠٢ هـرب     حيـث   سـجينا،  ٦١٤هروب حـوايل    
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٢٧فو الشمالية، عندما هوجم يف ليلة       كيبسجن كانغباي يف بيين،      من

ينــاير، أســفرت / كــانون الثــاين١ويف . يــزعم أن ذلــك مت علــى يــد عناصــر ميليــشيا املــاي مــاي
ــة اقتحــام الــسجن املركــزي يف بوكــافو،    ــاة  بحماول ــة، عــن وف   ســجناء وإصــابة ٨كيفــو اجلنوبي

حالـة وفـاة    ٢٢جلت ُسحيث ر قلق بالغ، وال تزال األوضاع الصحية أيضاً مصد  . آخرين ٤٧
وبـدأت البعثـة تـشكيل      . ٢٠١١ديـسمرب   /نـوفمرب وكـانون األول    /بني السجناء يف تشرين الثاين    

أربع جمموعات عمل مشتركة بني الوكاالت إلصـالح الـسجون بقيـادة الـسلطات الكونغوليـة                
ــسريع إلصــالح الــسجون    عــدة ســجون  جريــت تقييمــات ل وأُ. للمــساعدة يف أنــشطة املــسار ال

  . بعض املرافقيف جارية أشغال اإلصالحتزال  الو
  

  عملية التقييم املشتركة    
واصلت األمم املتحدة وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية تقييم احلالـة علـى أرض               - ٦٨

 ١٩٩١ من قرار جملـس األمـن        ٤الواقع والتقدم احملرز صوب إجناز األهداف الواردة يف الفقرة          
ــسمرب / كــانون األولويف). ٢٠١١( ــيم املــشتركة يف مقــاطعيت   ٢٠١١دي ــة التقي ــشرت أفرق ، ُن

والحظـت األفرقـة نـشر كتائـب القـوات          . كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ويف املقاطعة الـشرقية       
طيــة املــشكَّلة حــديثا وكــذلك حتــسن فعاليــة هــذه القــوات ااملــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقر

املــسلحة، وخــصوصا يف مقــاطعيت كيفــو حيــث كانــت تنفَّــذ   التــصدي لوجــود اجلماعــات   يف
وجـرى  .  مـايي ياكوتومبـا    -عمليات ضـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا ومجاعـة املـايي                
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. بنجاح أيضا صد عدد من هجمات حتالف اجلبهة الدميقراطية يف إقليم بيين يف كيفو الـشمالية               
 مـايي ياكوتومبـا وبعـض مجاعـات         - املـايي    إال أن األفرقة الحظت إنشاء حتالفـات بـني مجاعـة          

 مايي األصغر منها وقوات التحرير الوطنية، وكذلك إحياء نـشاط عـدة مجاعـات أمـن         -املايي  
  .أهلية وإنشاء مجاعات جديدة منها يف مقاطعيت كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية

  
  نشر البعثة    

بتمرب الـيت وجهتـها إىل رئـيس    سـ / أيلـول ٢٠أُحرز بعض التقدم عقب الرسالة املؤرخـة     - ٦٩
مـن أجـل ختفيــف حـدة الـنقص يف الطـائرات املروحيـة العــسكرية       ) S/2011/589(جملـس األمـن   

ة البعثــة طــائرة مروحيــة  قــ، وصــلت إىل منط٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨ويف . البعثــة يف
 ديــسمرب، وصــلت إىل/ويف كــانون األول. إضــافية للنقــل مقدمــة مــن حكومــة جنــوب أفريقيــا  

منطقــة البعثــة ثــالث طــائرات مروحيــة للنقــل مقدمــة مــن حكومــة باكــستان، يف حــني أكــدت  
حكومة أوروغواي تعهدها بإرسال طائرة مروحية إضافية للنقل يتوقع وصوهلا خـالل النـصف              

ــا  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٢٢ويف . ٢٠١٢األول مــن عــام   ، أكــدت حكومــة أوكراني
وحـىت  . ٢٠١٢جومية للبعثة، يتوقـع نـشرها يف مطلـع عـام            مسامهتها بأربع طائرات مروحية ه    

مــع وجــود هــذه املــسامهات، ســتظل البعثــة تنقــصها أربــع طــائرات مروحيــة للنقــل العــسكري   
  .وطائرتني مروحيتني هجوميتني

  
  مالحظات  -رابعا   

ــراره      - ٧٠ ــن يف ق ــس األم ــا أكــد جمل ــسم    )٢٠١١ (١٩٩١كم ــات تت ــراء انتخاب ــإن إج ، ف
افية يشارك فيهـا اجلميـع يف أجـواء سـلمية شـرط أساسـي لتوطيـد الدميقراطيـة              باملصداقية والشف 

ــة     ــة الكونغــو الدميقراطي ــة واســتعادة االســتقرار والــسالم واألمــن يف مجهوري . واملــصاحلة الوطني
ة الـيت   يهذا السياق، أرحب مبشاركة الشعب الكونغويل يف االنتخابات الرئاسـية والتـشريع            ويف

وأحــيط علمــا أيــضا جبهــود اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة  . نــوفمرب/اين تــشرين الثــ٢٨أجريــت يف 
املستقلة لتنفيذ هذه العملية الـصعبة، بـدعم تقـين ولوجـسيت مـن البعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة                  

. اإلمنائي ودعم مايل مـن شـركاء مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الثنـائيني واملتعـددي األطـراف                  
ذه هلـــتحـــضري الكونغوليـــة اضـــطلعت بالـــدور القيـــادي يف  وأالحـــظ كـــذلك أن الـــسلطات ال

  .االنتخابات وإجرائها، اليت متثل خطوة مهمة يف املرحلة االنتقالية اليت مير هبا البلد
. ومع ذلك، لوحظ وقوع عدد كبري من املخالفات اجلسيمة يف إدارة العملية االنتخابيـة               - ٧١

االرتيـاب ومزيـدا     لدميقراطيـة تواجـه فتـرة مـن       تظل مجهوريـة الكونغـو ا     سـ وإضافة إىل ذلك، رمبا     
ويف هذا الصدد، فإنين أحـث اللجنـة االنتخابيـة          . عدم االستقرار املرتبطني بالعملية االنتخابية     من

على أن تتصدى، بالتشاور الوثيق مع أصحاب املصلحة الكونغوليني والدوليني، ألوجـه القـصور        
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ة واختـاذ التـدابري التـصحيحية الالزمـة         يسية والتشريع اليت حددها عدد من مراقيب االنتخابات الرئا      
وينبغـي أن يتـضمن ذلـك إجـراء اسـتعراض شـامل للعمليـة االنتخابيـة، الـيت                   . يف الوقت املناسـب   

ينبغي أن ُتـستخدم نتائجهـا والـدروس املستخلـصة منـها يف إجـراء انتخابـات املقاطعـات يف عـام                      
ــة يف عــام   ٢٠١٢ ــات احمللي ــضا مجيــع األطــراف علــى اســتخدام     وأشــج. ٢٠١٣ واالنتخاب ع أي

  .اآلليات القانونية وآليات الوساطة القائمة لتسوية املنازعات االنتخابية العالقة
فاالنتخابـات ينبغـي    . وتشكل أحـداث العنـف املرتبطـة باالنتخابـات مـصدر قلـق بـالغ                - ٧٢
صدد إىل أنـه  ويـشار يف هـذا الـ     . تكون فرصة لتعزيـز االسـتقرار ومكاسـب الـسالم والتنميـة            أن
حــني مت جتنــب حــدوث تــدهور كــبري يف الوضــع األمــين، فقــد شــابت االنتخابــات الرئاســية   يف

وعـالوة علـى ذلـك،    . والتشريعية حوادث خطرية أدت إىل سقوط عـدد مـن القتلـى واجلرحـى          
أفادت تقارير بأن عناصر مـن قـوات األمـن الـوطين شـاركت يف عمليـات إعـدام خـارج إطـار                       

وإين . عتقال تعسفية، وارتكبت انتـهاكات خطـرية أخـرى حلقـوق اإلنـسان            القضاء وعمليات ا  
أحــث الــسلطات الكونغوليــة بقــوة علــى كفالــة احتــرام حقــوق اإلنــسان، بــسبل تــشمل جتنــب 
االستخدام املفرط للقوة واالمتثال للقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان يف التعامـل مـع املظـاهرات                  

ــرن باالنتخابــات يف املــستقبل   العامــة وغريهــا مــن أشــكال القالقــل امل   ــة الــيت ميكــن أن تقت . دني
ويف هـــذا الـــصدد، . وينبغـــي أيـــضا إخـــضاع مـــرتكيب انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان للمـــساءلة

سيتضمن تقريري املقبل النتائج اليت توصلت إليها البعثة يف حتقيقاهتا فيمـا ورد مـن أنبـاء بـشأن                   
  .انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة باالنتخابات

ــة، اســتعيد       - ٧٣ ــشمالية وكيفــو اجلنوبي ويف الــشرق، وعلــى األخــص يف مقــاطعيت كيفــو ال
بعض الزخم الذي فُقد يف األشهر األخـرية يف التـصدي للجماعـات املـسلحة عقـب اسـتكمال                   

وواصـلت القـوات الدميقراطيـة    . عملية تنظيم القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         
زال متثـل هتديـدا كـبريا للمـدنيني يف مقـاطعيت كيفـو الـشمالية وكيفـو         لتحرير روانـدا، الـيت ال تـ      

اجلنوبيــة، إظهــار عالمــات اإلجهــاد والــضعف الــداخلي نتيجــة الــضغوط العــسكرية والقــضائية  
وجهــود نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة التــوطني واإلعــادة إىل الــوطن الــيت   

لحة كونغوليــة تــشكل هتديــدا خطــريا للــسكان   كمــا ظلــت عــدة مجاعــات مــس  . تبــذهلا البعثــة
املدنيني يف املناطق اليت توجد هبا وظل التسلسل القيادي املوازي لعناصر املؤمتر الـوطين للـدفاع                

  .عن الشعب املدجمة يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية مبعث قلق
يقوم جيش الـرب للمقاومـة بقتلـهم    ويف حني تفيد التقارير بتراجع عدد املدنيني الذين    - ٧٤

واختطــافهم يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، فقــد اســتمرت هــذه اجلماعــة يف إحلــاق أضــرار 
وال يـزال وجـود وضـع عـسكري قـوي           . فادحة بـآالف املـدنيني يف ويلـي يف املقاطعـة الـشرقية            

 نفــذهتا البعثــة ومـرن يف املنطقــة مهمــا، علــى النحــو الــذي تــدل عليــه العمليــات العــسكرية الــيت 
وقد قامت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار         . هناية العام حلماية املدنيني يف ويلي      يف
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 ومكتـب  ، وبعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة جنـوب الـسودان          ،يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   
باختـاذ خطـوات إضـافية    األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسـطى أيـضا       

لزيادة التعاون عرب احلـدود ويف مـا بـني البعثـات، وخـصوصا فيمـا يتعلـق جبهـود نـزع الـسالح                        
والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني واإلعـادة إىل الـوطن الـيت تـستهدف جـيش الـرب            

 تـشكله  ومتثـل اجلهـود اإلقليميـة املنـسقة عنـصرا أساسـيا يف التـصدي للتهديـد الـذي               . للمقاومة
هذه اجلماعة املسلحة، ويف هذا الصدد أرحب بالتقدم الذي أحرزه االحتـاد األفريقـي والبلـدان                

ويــسرين . املتــضررة األربعــة فيمــا يتعلــق مببــادرة التعــاون اإلقليمــي ضــد جــيش الــرب للمقاومــة
أالحــظ قيــام االحتــاد األفريقــي بتعــيني مبعــوث خــاص معــين مبــسألة جــيش الــرب للمقاومــة   أن
يارات اليت قام هبا بشكل مشترك مع ممثلي اخلاص ورئيس مكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي                 والز

  .يناير/يف وسط أفريقيا، إىل البلدان املتضررة يف كانون الثاين
تـتمكن البعثـة مـن تنفيـذ واليتـها      حيويا لكي ومتثل الطائرات املروحية العسكرية عنصرا      - ٧٥

بري الــذي أُحــرز ملعاجلــة الــنقص  وأرحــب بالتقــدم الكــ. ةيف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــ 
وأرحـب  . خالل الطائرات املروحية اجلديدة املقدمة من حكوميت جنـوب أفريقيـا وباكـستان          من

ــواي    ــا وأوروغـ ــافية مـــن جانـــب حكـــوميت أوكرانيـ ــدات اإلضـ ــدوين. أيـــضا بالتعهـ ــل وحيـ  األمـ
وفري طائرات مروحيـة هجوميـة، إىل   يؤدي املزيد من مسامهات الدول األعضاء، ال سيما ت        أن يف

فتـوافر هـذه الطـائرات ضـروري لكفالـة قـدرة البعثـة              . سد الفجوات البارزة البالغة األمهيـة قريبـا       
  .العملياتية على تنفيذ مهام محاية املدنيني وغريها من املهام ذات األولويات اليت صدر هبا تكليف

لق، على الرغم مـن التقـدم الـذي أحرزتـه           وال يزال العنف اجلنسي باعثا كبريا على الق         - ٧٦
وترتكــب معظــم أفعــال . الــسلطات القــضائية الكونغوليــة ملقاضــاة مــرتكيب بعــض هــذه اجلــرائم

العنـــف اجلنـــسي يف اجلـــزء الـــشرقي مـــن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة مجاعـــات مـــسلحة،  
قـوات املـسلحة    وخصوصا القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، وكـذلك العناصـر املدجمـة يف ال               

طية، مبا فيها عناصر مـن املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب وغـريه                  اجلمهورية الكونغو الدميقر  
ويؤكــد ذلــك علــى أمهيــة حتييــد التهديــد الــذي  . مــن اجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة الــسابقة 

ــة          ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــج الق ــتعراض هن ــسلحة وكــذلك ضــرورة اس ــات امل ــشكله اجلماع ت
. الدميقراطيـة جتـاه دمـج اجلماعـات املـسلحة، وهـو مـا تعلـن البعثـة اسـتعدادها لدعمـه                     الكونغو  

ويف الوقــت نفــسه، ال يــزال مــن الــضروري مواصــلة اجلهــود الــيت تبــذهلا ممــثليت اخلاصــة املعنيــة   
بالعنف اجلنسي يف حـاالت الـرتاع بالتعـاون مـع البعثـة، مبـا يف ذلـك تعزيـز قـدرات الـسلطات                         

وسـيكون مـن املهـم أيـضا        . ية على حماكمة مرتكيب العنف اجلنـسي وإدانتـهم        القضائية الكونغول 
أن تقــوم الــسلطات الوطنيــة علــى وجــه االســتعجال بوضــع خطــة اســتراتيجية وطنيــة جديــدة     

  .للعدالة من أجل تعزيز املؤسسات القضائية واإلصالحية
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ة حلقـوق اإلنـسان،   وإنين أشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيـد بوقـوع انتـهاكات خطـري         - ٧٧
وأشــجع . مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي، الــيت صــاحبت طــرد الرعايــا الكونغــوليني مــن أنغــوال    

حكومة أنغوال على مواصلة عملها البنَّاء مع ممثليت اخلاصـة املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت                   
 مـارس /ذار آ٢٤الرتاع وكيانات األمم املتحدة األخرى من أجل تنفيذ البيـان املـشترك املـؤرخ               

وأحــث حكــوميت أنغــوال ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى تعزيــز احلــوار الــذي    . ٢٠١١
وتعلـن األمـم املتحـدة اسـتعدادها لتقـدمي مزيـد مـن املـساعدة                . يهدف إىل التصدي هلذه املسألة    

ف لكفالة احترام األعراف واملعايري الدولية املتصلة بالرقابة على اهلجرة وعمليـات الطـرد والعنـ              
  .اجلنسي وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان

وال يــزال الوضــع األمــين يف مقــاطعيت كيفــو الــشمالية واجلنوبيــة ويف املقاطعــة الــشرقية    - ٧٨
 مليون مشرد مـن املـدنيني واجملتمعـات    ١,٧ سببا ملشاكل إنسانية واسعة النطاق، وخصوصا للـ  

ظـل انتـشار األوبئـة وانعـدام األمـن الغـذائي            ويف األجـزاء الغربيـة مـن البلـد، ي         . اليت تستـضيفهم  
وال تزال هناك أمهيـة كـبرية السـتمرار الـدعم املقـدم مـن املـاحنني لعمليـات                   . مصدَري قلق بالغ  

احلماية واملساعدة مـن أجـل إنقـاذ األرواح لكفالـة تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية علـى مـستوى                  
  .البلد يف التوقيت املناسب

أرحـب بتجديـد احلكومـة التزامهـا بتعزيـز جهـود حتقيـق االسـتقرار                ويف تطور إجيـايب،       - ٧٩
املقاطعــات الــشرقية، والتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة لــدعم األمــن   يف

ومـع ذلـك،    . واالستقرار، واخلطة اجلديدة اليت ستحل حملها، خطة أولويـات حتقيـق االسـتقرار            
 وال سيما يف مناطق البلد اليت ال تغطيها خطة إعـادة االسـتقرار             يتعني القيام مبزيد من األعمال،    

ويف هذا الصدد، فإنين أشجع حكومة مجهوريـة        . واإلعمار للمناطق اخلارجة من الرتاع املسلح     
الكونغو الدميقراطية على أن تعتمد على وجه السرعة برنامج توطيـد الـسالم، وأشـجع املـاحنني       

  .شطة االستقرار وبرامج التنمية األوسع نطاقاعلى توفري موارد كافية لدعم أن
ني يوختاما، أود أن أعرب عن تقديري العميق جلميع أفراد البعثة من مـدنيني وعـسكر                - ٨٠

وأفراد شرطة ولفريق األمم املتحدة القطري ملسامهتهم اجلليلة يف حتقيق االسـتقرار يف مجهوريـة             
هوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، روجـر مـيس،          الكونغو الدميقراطية حتـت قيـادة ممثلـي اخلـاص جلم          

وقــد قامــت البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة .  خــالل هــذه الفتــرة االنتخابيــة احلرجــةاوخــصوص
اإلمنائي على وجه اخلصوص بتزويد السلطات االنتخابية الكونغولية يف الوقـت املناسـب بـدعم               

. بـات الرئاسـية والتـشريعية   حاسم توجد حاجة ماسة إليـه، كـان سـيتعذر بدونـه إجـراء االنتخا      
وال أزال ممتنــا للبلــدان الــيت ســامهت بقــوات عــسكرية وأفــراد شــرطة للبعثــة، وأكــرر تقــديري   

  .للدعم املقدم من البلدان املاحنة واملنظمات غري احلكومية املتعددة األطراف
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	9 - وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت اللجنة الانتخابية عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، التي أفادت بأن الرئيس كابيلا حصل على 944 880 8 صوتا (48.95 في المائة)، يليه السيد تشيسيكيدي الذي حصل على 775 864 5 صوتا (32.33 في المائة)، والسيد كاميرهه الذي حصل على 372 403 1 صوتا (7.74 في المائة). وأوضحت اللجنة الانتخابية أن ما يقرب من 19 مليون، حوالي 59 في المائة، من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 32 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم.
	10 - وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، أحالت اللجنة الانتخابية النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية على المحكمة العليا للمصادقة عليها. وفي اليوم ذاته، تقدم السيد كاميرهه بالالتماس الوحيد الذي تلقته محكمة العدل العليا والذي يدعو فيه إلى بطلان النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، وذلك بسبب مخالفات مزعومة حدثت في هذه العملية. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، رفضت المحكمة التماس السيد كاميرهه، وصادقت من دون تغيير على النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، وأعلنت أن السيد كابيلا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.
	11 - وأعرب عدد من مرشحي المعارضة عن قلقهم بشأن العملية الانتخابية ورفضوا النتائج. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أصدر السيد كينغو وا دوندو ومرشحيْن آخرين للرئاسة بيانا مشتركا يقترحون فيه إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ووضع ”جدول زمني واقعي لتنظيم جولة جديدة من الانتخابات تجريها الحكومة الانتقالية“. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، وصف السيد تشيسيكيدي النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بأنها ”عمل استفزازي“، ونصَّب نفسه رئيساً منتخباً ودعا إلى ”تدخل المجتمع الدولي“. وفي بيان آخر صدر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2011، أوضح السيد تشيسيكيدي، في معرض تأكيد دعوته مجددا إلى التزام الهدوء، أنه سيؤدي اليمين الدستورية لتولي منصب الرئيس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 في الملعب الرئيسي في كينشاسا. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعترف الرئيس كابيلا خلال مؤتمر صحافي بأن أخطاء قد وقعت في كيفية إجراء الانتخابات، ولكنه قال إنها لم تكن ذات صبغة تشكِّك في النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.
	12 - وقد جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت مراقبة منظمات حكومية دولية عدة، من بينها عدد من المنظمات الأفريقية، وهي الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ورابطة البرلمانيين الأوروبيين للعمل من أجل أفريقيا. وحضرها أيضا مراقبون عن منظمات غير حكومية دولية، ولا سيما مركز كارتر، والمعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، ومنظمة العمل من أجل انتخابات حرة وشفافة، والشبكة الأوروبية لأفريقيا الوسطى. وموّلت حكومة سويسرا نشر 200 48 مراقب وطني في حين تولى مركز كارتر تدريب ونشر 340 6 مراقبا آخر ومول المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة نشر 000 8 مراقب. ووفقا للجنة الانتخابية، كانت هناك 785 مراقب لدولي وأكثر من 000 100 مراقب وطني معتمدين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما كان معتمدا أيضا لدى اللجنة الانتخابية ممثلو الأحزاب السياسية وبعض الشهود لمراقبة عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات.
	13 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أصدر الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بيانا مشتركا رحبوا فيه بإجراء الانتخابات بنجاح وعلى نحو مُرض إلى حد كبير على الرغم من التحديات الفنية واللوجستية وأعمال العنف المعزولة المؤسفة التي صاحبت الانتخابات. وأعلن مركز كارتر في بيان صدر يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2011 أن العملية افتقرت إلى المصداقية بسبب حالات عدة من سوء إدارة هذه العملية، لكنه أشار إلى أن ذلك لم يؤثر بالضرورة في ترتيب المرشحين للرئاسة في الانتخابات. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي بيانا يسلط الضوء على ما شاب عمليات جمع النتائج وتصنيفها ونشرها من انعدام شفافية ومخالفات. وأشارت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إلى أن ما يصل إلى 1.6 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية لم تُحتسب وأن الضمانات التي تكفل وجود عملية كافية لتجميع نتائج، وخصوصا نشر النتائج ليطلع عليها عامة الناس خارج كل مركز اقتراع، لم تُحترم في بعض المناطق.
	14 - كما صدر عدد من التصريحات عن هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدينية الكونغولية، بما فيها المؤتمر الأسقفي الوطني للكونغو، الذي نشر أكبر بعثة للمراقبين قوامها حوالي 000 30 مراقب في جميع أنحاء البلاد. وانتقدت غالبيتها سوء الإدارة وانعدام الشفافية في سير الانتخابات، وشجبت أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات ودعت اللجنة الانتخابية والسلطات القضائية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح ذلك الوضع.
	15 - وكانت ردود فعل الشركاء الدوليين لجمهورية الكونغو الديمقراطية متباينة. فقد أصدرت بعض البلدان، من بينها بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بيانات رسمية أعربت فيها عن قلقها الشديد إزاء المخالفات التي لوحظت في العملية الانتخابية مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ربما لم تكن لتغيِّر نتائج الانتخابات. وأكد عدد من الشركاء على أهمية تعزيز الشفافية في عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية وكذلك الانتخابات الإقليمية والمحلية القادمة. ورحبت حكومات أخرى، بما فيها حكومة جنوب أفريقيا، باختتام العملية الانتخابية بنجاح في حين أشارت إلى التحديات اللوجستية الكبيرة المصادفة فيها. وفي اجتماع قمة للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى عقد يومي 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 في كمبالا، دعت أوغندا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية تنـزانيا المتحدة وزامبيا وكينيا في بيان مشترك صادر عنها جميع الأطراف الكونغولية إلى قبول النتائج والتركيز على المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد.
	16 - وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، أدى السيد كابيلا اليمين الدستورية لينصَّب رئيساً للجمهورية على يد رئيس القضاة في المحكمة العليا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وحضر الحفل شخصيات بارزة من بينها خصوصا روبرت موغابي رئيس زمبابوي ووزراء عدد من البلدان في المنطقة، والسفراء المعتمدين في كينشاسا، وممثلي الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونائب ممثلي الخاص ومنسِّق الشؤون الإنسانية المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	17 - وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، علقت اللجنة الانتخابية عملية تجميع نتائج الانتخابات التشريعية بسبب بعض المخالفات المبلَّغ عنها. واستأنفت اللجنة الانتخابية عمليتي فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية في 28 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2012، وصل فريق من الخبراء التقنيين الدوليين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم العملية. وفي 12 كانون الثاني/يناير، أعلنت اللجنة الانتخابية أنها ستؤجل لبضعة أيام نشر النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية الذي كان مقررا أصلا في 13 كانون الثاني/يناير.
	18 - واتسم الوضع الأمني بعد الانتخابات بوجود عدد متزايد من قوات الأمن الوطني في كينشاسا وغيرها من المدن، وحدوث أعمال عنف بين الفينة والأخرى وانتهاكات لحقوق الإنسان (انظر الفقرتين 46 و 47). وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، نظم السيد تشيسيكيدي حفل أداء اليمين الدستورية لتنصيب نفسه رئيساً في مقر إقامته في كينشاسا. واستخدمت عناصر الشرطة الوطنية الغاز المسيل للدموع في بعض أرجاء المدينة لتفريق الحشود الذين تجمعوا دعماً للسيد تشيسيكيدي والذين وردت أنباء عن اعتقال عدد منهم. وذُكر أن شخصا واحدا على الأقل قد قتل وأصيب آخر. وتقوم البعثة حاليا بالتحقيق في تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها عمليات إعدام واعتقالات تعسفية قامت بها عناصر من الأمن الوطني، ولها صلة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.
	مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومانييما وكاتانغا

	19 - أُنجزت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عملية تنظيم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية. وقد أُعيد نشر وحدات هذه القوات لسد الثغرات الأمنية واستئناف العمليات العسكرية. وشنت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية 10 عمليات عسكرية، بما فيها 3 عمليات مشتركة مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بغية ردع أنشطة الجماعات المسلحة وتعزيز حماية المدنيين، وخاصة في مقاطعتي كيفو.
	20 - وفي كيفو الشمالية، لم تتوقف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجبهة الديمقراطية الأوغندية الموحدة عن ممارسة أنشطتهما. غير أن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ما برحت تضعف تحت تأثير الضغط العسكري والقضائي والجهود المبذولة لتشجيع مقاتليها على الاستسلام. ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، استسلم قائد كبير من قادة هذه القوات، هو ”العقيد“ أماني، مع  ثلاثة عناصر من أفرادها، للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليم روتشورو. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، زُعم مقتل ”المقدم“ صديقي على أيدي عناصر من جماعة الماي - ماي شيكا في إقليم واليكالي. ويقال إنه كان ضالعاً في عمليات الاغتصاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي ارتكبها تحالف من الجماعات المسلحة، بما في ذلك جماعة الماي - ماي شيكا، على طول محور كيبوا - مبوفي في إقليم واليكالي في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2010. واستسلم خمسون عنصراً من عناصر جماعة الماي - ماي شيكا للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بُعيد موت صديقي. وتشير التقارير إلى مقتل اثنين آخرين من كبار قادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا أثناء المعارك التي جرت في الفترة ما بين 3 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	21 - وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إثبات التهم الموجهة إلى الأمين التنفيذي لهذه القوات، كاليكست مباروشيمانا، والتي يُزعم فيها ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مقاطعتي كيفو في عام 2009، وأمرت بإخلاء سبيله. ورُفض طعن قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 19 و 20 كانون الأول/ديسمبر لتعليق أمر إخلاء السبيل، فأخلي سبيل السيد مباروشيمانا في 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 ويوجد حاليا على ذمة التحقيق في فرنسا بشأن ضلوعه المزعوم في جرائم ارتكبت أثناء الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994.
	22 - ومُنح قادة سابقون في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب عددا من المناصب القيادية التي استحدثت في إطار عملية تنظيم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، ظل عدد من عناصر المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب يحتفظ بهياكل قيادة ومراقبة موازية داخل هذه القوات ورفض الامتثال لأوامر تقضي بنقلهم إلى خارج مناطق عملياتهم الحالية. ورغم تكبد الجبهة الديمقراطية الأوغندية الموحدة العديد من الخسائر نتيجة لتكثيف القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية العمليات من جانب واحد ضدها في إقليمي بيني ولوبيرو، فقد واصلت الجبهة التصدي لهذه القوات خلال انسحابها إلى جبال روينزوري، وتوسيع نطاق أنشطتها في قضاء إيتوري الواقع في المقاطعة الشرقية.
	23 - وفي كيفو الجنوبية، اندلعت توترات عرقية جديدة بين طائفتي بابيمبي وبانيامولينغه في أقاليم المرتفعات العليا التابعة لقضاء فيزي. وظلت الحالة هشة في بعض الأجزاء من أقاليم شابوندا وكاليهي الشمالية والمرتفعات الوسطى والمرتفعات العليا، وفي بعض المناطق الواقعة على شواطئ بحيرة تنغانيكا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أجبرت العمليات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد جماعة الماي - ماي ياكوتومبا، التي أقامت تحالفا ضعيفاً مع قوات التحرير الوطنية البوروندية، هذه الجماعة على إخلاء شبه جزيرة أوبواري وبعض الأجزاء من شواطئ بحيرة تنغانيكا، مع أنها ظلت ترتكب أعمال القرصنة وتشن هجمات أخرى في المنطقة. ووردت تقارير عن محاولات قامت بها هذه الجماعة لإقامة تحالفات جديدة مع  جماعات الماي - ماي الأخرى. ولم يكتمل بَعْدُ إدماج القوات الجمهورية الاتحادية في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وواصل بعض عناصر القوات الجمهورية الاتحادية القيام بأنشطة الميليشيات.
	24 - وفي الفترة ما بين 1 و 4 كانون الثاني/يناير، قُتل ما يقدر بنحو 45 شخصا على يد محاربين يشتبه بانتمائهم إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وشُرد داخليا ما يقرب من 700 2 شخص خلال هجمات شُنّت على عدة قرى نائية في إقليم شابوندا، الواقع في كيفو الجنوبية. وفي 5 كانون الثاني/يناير، نفذت بعثة منظمة الأمم المتحدة مهمة استطلاع في المنطقة، وفي 6 كانون الثاني/يناير أقامت البعثة قاعدة متنقلة في لوبيمبي وأرسلت دوريات إلى المناطق المتضررة الأخرى. وبالتنسيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، أجلت البعثة أيضا عددا من المدنيين المصابين بجروح بالغة. وقامت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا بنقل وحدات إلى المنطقة. وخططت البعثة لإيفاد مهمة متعددة الاختصاصات إلى شابوندا لتقييم الاحتياجات المتعلقة بالحماية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإرسال فريق تحقيق إلى المنطقة حالما تسمح الأوضاع الأمنية الميدانية بذلك.
	25 - وفي مانييما، أُفيد عن وقوع اشتباكات بين القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليم كابامباري. وفي كاتانغا، ظل الوضع الأمني متوترا بسبب وجود عناصر من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في كيسينغه، ووصول أعداد كبيرة من المواطنين الكونغوليين الذين طردوا من أنغولا إلى كابانغا، ووجود محاربين سابقين من جماعة الماي - ماي في ماليمبا نكولو وميتوابا وبوكاما. وأدت الحملة الانتخابية إلى تفاقم التوترات العرقية بين سكان كاتانغا وكاساي في منطقة لوبومباشي.
	المقاطعة الشرقية

	26 - أشارت معلومات قدمها أفراد تابعون لجيش الرب للمقاومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى احتمال أن يتزايد تشتت هذا الجيش في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمنطقة دون الإقليمية في جنوب السودان، وإلى احتمال أن يكون الضعف قد أخذ يدب في صفوفه. وانخفض أيضا عدد حالات الفظائع المبلغ عنها التي ارتكبها جيش الرب ضد المدنيين في ويلي العليا وويلي السفلى في المقاطعة الشرقية في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وأوائل كانون الأول/ديسمبر 2011، حتى عندما كانت هذه الجماعة لا تزال قادرة على شن هجمات. وشنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عددا من العمليات من جانب واحد استهدفت كبح أنشطة جيش الرب للمقاومة حول متنزّه غارامبا الوطني. وشنت بعثة الأمم المتحدة أيضا عملية من جانب واحد وثلاث عمليات مشتركة ضد جيش الرب للمقاومة. وشُنّت إحدى هذه العمليات التي سُمّيت ”عملية سانتا كلوس“ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2011، بهدف حماية المدنيين خلال فترة أعياد الميلاد حيث كان جيش الرب للمقاومة يشن فيها في الماضي هجمات مفرطة الوحشية ضد المدنيين. وفي إطار هذه العملية، أنشأت بعثة الأمم المتحدة 13 قاعدة عمليات متنقلة في ويلي العليا وويلي السفلى وكثّفت تسيير الدوريات.
	27 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أعلنت حكومة الولايات المتحدة إيفاد 100 مستشار عسكري إلى المناطق التي تضررت من جراء الأعمال التي قام بها جيش الرب للمقاومة في المنطقة دون الإقليمية، وذلك بغية تعزيز جهود القوات المسلحة الوطنية في عملياتها ضد هذا الجيش. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أذن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بمبادرة تعاون إقليمي ضد جيش الرب للمقاومة لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عيّن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد فرانسيسكو ماديرا من موزامبيق مبعوثا خاصا له بشأن جيش الرب للمقاومة. وفي الفترة ما بين 3 و 7 كانون الثاني/يناير، قام المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي وممثلي الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمنطقة وسط أفريقيا، أبو موسى، بزيارة البلدان المتضررة لإجراء مشاورات تتعلق بجيش الرب للمقاومة.
	28 - وفي مقاطعة إيتوري، لا يزال التهديد الذي تشكله جماعات الميليشيا قائما، ولا سيما الجبهة الشعبية للعدالة في الكونغو، وجبهة إيتوري للمقاومة الوطنية. ففي 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، هاجمت إحدى جماعات الميليشيا دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في منطقة بونيا. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، شنت بعثة الأمم المتحدة ”عملية سانتا كلوس - إيتوري“ لكفالة حماية المدنيين خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.
	الحالة الإنسانية

	29 - أدى انعدام الأمن واندلاع الاشتباكات بين الجماعات المسلحة والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عمليات نزوح جديدة للسكان في المقاطعات الشرقية. فقد شُرّد أكثر من 000 15 شخص في مقاطعتي كيفو ونحو 000 17 شخص في مقاطعة مانييما. وتشير تقديرات الوكالات الإنسانية إلى وجود حوالي 1.71 مليون شخص من المشردين داخليا في مقاطعتي أويلي، ومانييما، ومقاطعتي كيفو، وكاتانغا الشمالية وكاتانغا الوسطى في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ويشمل هذا الرقم نحو مليون من المشردين داخليا في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، وحوالي 000 500 شخص في المقاطعة الشرقية.
	30 - ولا تزال إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية تشكل مبعث قلق كبير للأمم المتحدة وللشركاء غير الحكوميين في مجال الأنشطة الإنسانية. ففي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2011، سُجّل 166 حادثا أمنيا ضد العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، قُتل خمسة كونغوليين يعملون في المجال الإنساني في كيفو الجنوبية على أيدي عناصر الماي - ماي ياكوتومبا في ما بدا أنه هجوم شُنّ بدافع الانتماء العرقي.
	31 - وفي أعقاب اجتماع ثلاثي الأطراف عُقد في لواندا يومي 24 و 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفق الأطراف الثلاثة على القيام بعمليات إعادة إلى الوطن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر. ولاحقا، عاد إلى أنغولا 264 1 لاجئا أنغوليا في مقاطعة الكونغو السفلى و 274 لاجئا في مقاطعة كاتانغا. وفي غضون ذلك، استمر طرد المواطنين الكونغوليين من أنغولا، وصاحب ذلك في بعض الحالات ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال عنف جنسي وجنساني نُسبت إلى قوات الأمن الأنغولية. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2011، أفادت التقارير بطرد 000 85 شخص، عانى العديد منهم من تجاوزات خطيرة في حقوق الإنسان، شملت أكثر من 700 3 حالة من حالات العنف الجنسي والجنساني التي تم الإبلاغ عنها.
	32 - وسُجّل أكثر من 000 126 حالة إصابة بالحصبة منذ تفشي هذا الوباء في أوائل عام 2011، وخاصة في مقاطعتي كاتانغا وكاساي الشرقية، أدت إلى وفاة حوالي 600 1 شخص معظمهم من الأطفال. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر، بدأت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، خطة للاستجابة الفورية والمتوسطة الأجل تشمل توفير اللقاحات والعلاج في مقاطعات باندوندو، والكونغو السفلى، وكينشاسا، وكيفو الشمالية. واستمر تفشي داء شلل الأطفال، إذ سُجّلت 92 حالة إصابة في مقاطعات باندوندو، والكونغو السفلى، وكاساي الغربية، وكاتانغا، وكينشاسا، ومانييما. واستمر تفشي وباء الكوليرا في مقاطعات باندوندو، وخط الاستواء، وكينشاسا، والمقاطعة الشرقية، إذ سُجّلت نحو 952 7 حالة إصابة، بما في ذلك 431 حالة وفاة. وساعد تدخل الأطراف الإنسانية الممولة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في الحد من معدلات الوفيات من 11 و 12 في المائة من الحالات المسجلة في حزيران/يونيه إلى 5 و 6 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. غير أن الوباء استمر في التفشي ليصل إلى مناطق جديدة، حيث أُبلغ عن وقوع 513 21 حالة إصابة بالكوليرا و 575 حالة وفاة في عام 2011. ولا يزال مستوى سوء التغذية خطيرا، ولا سيما سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة، في المقاطعات الغربية.
	33 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية النداءات الإنسانية الموحدة العالمية لعام 2012، بما يشمل طلب الحصول على مبلغ 719 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسعى النداء الإنساني لعام 2011 المتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى الحصول على مبلغ 721 مليون دولار، وتم تمويله بنسبة 62 في المائة.
	التطورات الإقليمية

	34 - في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقّع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما والرئيس جوزيف كابيلا اتفاقا مبدئيا لإنشاء سد غران إنغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الواقع عند شلالات إنغا على نهر الكونغو في مقاطعة الكونغو السفلى. وأفيد بأن السد سيكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرمائية في العالم إذ بإمكانه توليد نحو 000 40 ميغاواط.
	35 - وفي يومي 15 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وخلال اجتماع القمة العادي الرابع لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى الذي عُقد في كمبالا، انتُخب مرشح جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد نتومبا لوابا، الأمينَ التنفيذي الجديد للمنظمة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير. وأصدر المشاركون في اجتماع القمة، الذي تضمن جلسة خاصة عن العنف الجنسي والجنساني، إعلانا يهدف إلى منع الإفلات من العقاب وإنهائه فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني في الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى.
	ثالثا - تنفيذ البعثة لولايتها
	حماية المدنيين

	36 - قامت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتمشيا مع استراتيجية حماية المدنيين على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بوضع وتنفيذ خطة مشتركة للطوارئ لتلبية احتياجات الحماية الخاصة خلال الفترة الانتخابية. وفي إطار هذه الخطة، قامت البعثة بإعادة نشر بعض الجنود ورجال الشرطة، بما في ذلك ما يقرب من 400 1 من الأفراد النظاميين المنتشرين في كينشاسا، والذين قاموا بإجراء دوريات نشطة قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وبما أن ما يقرب من 94 في المائة من قوات البعثة توجد في المحافظات الشرقية، فقد وُضِعت عدة وحدات على أهبة الاستعداد للانتشار السريع في جميع أنحاء البلاد في حال تدهور الوضع الأمني.
	37 - وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، قامت البعثة بتنفيذ 13 مهمة لأفرقة الحماية المشتركة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وكاتانغا وإيتوري وويلي العليا. وفي الإجمال، نُفذت 46 بعثة لأفرقة الحماية المشتركة في عام 2011. وقد مكّنت المرحلة التجريبية الأولى لـ 24 من شبكات الإنذار المجتمعية التي أُنشئت في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية والمقاطعة الشرقية أكثر من 200 من المجتمعات المحلية في المناطق المعزولة من الاتصال بالسلطات المحلية و/أو بالبعثة من خلال مساعدي شؤون الاتصال المجتمعي التابعين للبعثة، وذلك بغرض الإنذار وطلب التدخل في حال تعرضها للتهديد. وبدأ خلال الفترة المشمولة بالتقرير إنشاء 20 شبكة إنذار مجتمعية إضافية. ويجري استكمال شبكات الإنذار المجتمعية بمشروع لأجهزة اللاسلكي العالية التردد يجري تنفيذه من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية الشريكة لصالح بعض المناطق غير المشمولة بتغطية الهاتف المحمول.
	38 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، نظمت البعثة برنامجين لتدريب المدربين على حماية المدنيين وتدريبا عاما لـ 175 من الموظفين في كينشاسا وغوما وبوكافو وبونيا، وذلك بالشراكة مع مركز كوفي أنان الدولي للتدريب على حفظ السلام. كما قامت البعثة أيضا، وبدعم تقني من منظمة ’البحث عن أرضية مشتركة‘، بتنظيم حلقات عمل لتسوية النزاعات في ويلي السفلى في تشرين الأول/أكتوبر 2011، تهدف إلى تسهيل التعايش السلمي بين الرعاة من قبيلة مبورورو والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمجتمعات المحلية والسلطات العامة المحلية.
	الأعمال التحضيرية لإجراء الانتخابات

	39 - قدمت البعثة المشورة التقنية إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وكذا تقديم الدعم اللوجستي للتوزيع الناجح لـ 977 3 طنا من المواد الحساسة وغير الحساسة على 15 مركزا و 210 مراكز فرعية في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية دعما للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك ضمن إطار زمني ضيق للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن اللجنة الانتخابية قامت بتوزيع المواد الانتخابية على حوالي 000 17 مركز اقتراع و 000 64 مكتب اقتراع، نقلت البعثة المواد إلى 400 مركز اقتراع في مناطق اعتُبرت غير آمنة و/أو نائية. وبالتعاون الوثيق مع البعثة، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا بدعم اللجنة الانتخابية في استكمال سجل الناخبين، وشراء مواد التدريب والتوعية الانتخابية، ودفع البدلات عن طريق اللجنة الانتخابية لحوالي 000 336 من موظفي الانتخابات الوطنيين و 500 84 من أفراد الشرطة، وبتوفير الدعم المؤسسي للمركز الوطني لمعالجة البيانات، وبإنشاء موقع للجنة الانتخابية على شبكة الإنترنت، وتيسير عقد الاجتماعات بين اللجنة الانتخابية والعديد من الجهات الفاعلة المعنية بالانتخابات.
	40 - وواصلت البعثة جهودها في مجال المساعي الحميدة، بما في ذلك تقديم الدعم إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لتسهيل الحوار من خلال عقد اجتماعات منتدى الأحزاب السياسية، واللجنة الانتخابية والأحزاب السياسية، ومنظمات الشباب، وكذلك العديد من الاجتماعات على المستويين الوطني والإقليمي لممثلي الأحزاب السياسية والزعماء الدينيين. وفي هذا الصدد، قامت البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في تنظيم 26 حلقة عمل للشباب في كينشاسا وفي كل من المقاطعات لتوعية الشباب بدورهم في ضمان توفير بيئة سلمية للانتخابات. كما ساعدت البعثة في عقد حلقة عمل دون إقليمية بشأن المسائل الجنسانية والدبلوماسية الوقائية في غوما في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، حضرها 120 مشاركا من أوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. واعتمدت حلقة العمل إعلانا بشأن الوقاية من العنف الانتخابي، وأوصت باستراتيجيات لتعزيز آليات السلام والأمن في منطقة البحيرات العظمى خلال الانتخابات. وعلاوة على ذلك، أجرت البعثة حملة توعية بالقضايا الجنسانية بالتعاون مع اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمعهد الوطني الديمقراطي تم خلالها تدريب حوالي 900 امرأة مرشحة للانتخابات التشريعية و 515 من مدربي النساء المرشحات لانتخابات مجالس المقاطعات والمجالس المحلية بشأن القضايا الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، قام راديو أوكابي ببث برامج لتثقيف الناخبين باللغة الفرنسية وأربعة من اللغات المحلية، كما دعم مشاركة مجموعة من الجهات السياسية الفاعلة في المناظرات والحوارات والمناقشات السياسية الإذاعية. وشمل ذلك إجراء مقابلات إذاعية مع العديد من المرشحين للرئاسة.
	41 - وبالإضافة إلى إكمال تدريب ست من وحدات مكافحة الشغب في كينشاسا، التي تضم 000 3 من أفراد الشرطة الوطنية الكونغولية، نظمت البعثة تدريبا متخصصا في أمن الانتخابات لفائدة 531 15 من ضباط الشرطة الوطنية الكونغولية، من بينهم 984 شرطية، و 180 من ضباط الشرطة الآخرين و 50 من أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الفترة من 10 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أجرت كل من الشرطة الوطنية الكونغولية والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والبعثة تقييما أمنيا مشتركا للمقاطعات بقيادة المفوض العام للشرطة الوطنية الكونغولية. كما قدمت شرطة البعثة المشورة التشغيلية إلى الشرطة الوطنية الكونغولية وساعدت في نقل الأفراد والمعدات إلى المناطق المعنية.
	تحقيق الاستقرار والتقدم المحرز في تحقيق نهج منسق يُفضي إلى بناء السلام

	42 - وقّع الرئيس كابيلا في 30 تشرين الأول/أكتوبر مرسوما رئاسيا يقضي بتمديد برنامج تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب حتى حزيران/يونيه 2014. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أكملت البعثة وشركاؤها وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار: خطة أولويات تحقيق الاستقرار للفترة 2012-2014. وتحدد الخطة 37 مشروعا من المشاريع ذات الأولوية تهدف إلى توسيع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في مقاطعات كيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، والمقاطعة الشرقية، ومانيما، وكاتانغا.
	43 - وفي إطار الإستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار، تم في كيفو الجنوبية إصلاح أجزاء من طريق بركة - فيزي - مينيمبوي وطريق أوتوبورا - موسينغي. كما انتهت أشغال بناء حاميتين اثنتين للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وإصلاح جسر هومبو على الطريق الرئيسي الرابط بين كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. وقد نُقِلت أول مجموعة مكونة من 90 سجينا إلى سجن روتشورو الذي شُيِّد حديثا، وبدأ التخطيط لنقل السجناء إلى سجن بونياكيري، الذي تم الانتهاء منه أيضا. وفي إيتوري، تم الانتهاء من تشييد 10 مراكز للشرطة، وتلقى 80 من ضباط الشرطة تدريبا متخصصا في مكافحة العنف الجنسي.
	44 - وأكملت البعثة، بالاشتراك مع فريق الأمم المتحدة القطري، وضع إطار الأمم المتحدة الانتقالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة 2011-2013. ويوضح الإطار الانتقالي المجالات العامة للأنشطة المشتركة والتعاون بين البعثة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وذلك بهدف ضمان الاتساق وتجنب الازدواجية. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قُدِّم إلى الجهات المانحة مشروع برنامج توطيد السلام، الذي أُعد بالتشاور مع الجهات الحكومية الرئيسية المعنية. وسيُعرض على الحكومة للموافقة النهائية عليه خلال الربع الأول من عام 2012.
	45 - وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية لعام 2011، والذي احتلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا له، المرتبة السابعة والثمانين بعد المائة من بين 187 بلدا مدرجا في مؤشر البرنامج المتعلق بالتنمية البشرية لعام 2011.
	حقوق الإنسان

	46 - أصدرت البعثة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تقريرا يوثق 188 من انتهاكات حقوق الإنسان ذات الدرجات المتفاوتة من الشدة والمرتبطة بالعملية الانتخابية، التي وقعت في الفترة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 30 أيلول/سبتمبر 2011. وفي الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، وثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان 221 انتهاكا إضافيا لحقوق الإنسان مرتبطة بالانتخابات، يُزْعَم أنها ارتكبت غالبيتها عناصر من الأمن الوطني. وفي معظم الأحيان، كانت تلك الانتهاكات تتعلق بانتهاك حرية الفرد في التعبير، وحقه في السلامة الجسدية، وحقه في الحرية والأمان الشخصي، والحق في حرية التجمع السلمي. وأُفيد أيضا عن وقوع العديد من حالات الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، التي تعرض لها بصفة أساسية أنصار المعارضة السياسية، في جميع أنحاء البلاد، وكانت ترتبط في غالبها بمحاولات التجمع السلمي. كما كانت هناك حوادث عنف وإخلال بالنظام العام ارتكبها أنصار الأحزاب السياسية.
	47 - وعلى وجه الخصوص، تأكد من تحقيق في مجال حقوق الإنسان يجريه حاليا مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 27 شخصا قد قُتلوا، وأن آخرين قد جُرٍحوا في كينشاسا في الفترة ما بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر و 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، بوسائل عدة ، منها إطلاق النار من قبل عناصر من قوات الأمن الوطني، ومن ضمنها الحرس الجمهوري. ووردت تقارير عن حوادث مماثلة من الكونغو السفلى وكيفو الشمالية وكاساي الغربية، وكاساي الشرقية، يجري أيضا التأكد من صحتها وإخضاعها لمزيد من التحقيق. وفي أجزاء أخرى من البلاد، أُفيد بأن عناصر من قوات الأمن الوطني ارتكبت خلال الفترة نفسها العديد من عمليات القتل، بما في ذلك قتل شخص واحد على الأقل في متادي، وشخص آخر في كيفو الشمالية ، وشخصان في كاساي الغربية، وشخصان في كاساي الشرقية.
	48 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أُلقي القبض في غوما بكيفو الشمالية على خمسة أعضاء من الأحزاب السياسية المعارضة، بمن فيهم ممثل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي بالمحافظة ومرشح حزب الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية للجمعية الوطنية، وذلك في أعقاب محاولة لتنظيم احتجاج جماهيري تم تفريقه بسرعة من قبل الشرطة. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، برّأت محكمة في غوما أربعة من المتهمين الخمسة لعدم كفاية الأدلة. وحُكم على المتهم الخامس بالسجن لمدة 12 شهرا، شاملة السجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، ألقى موظفون من الشرطة الوطنية الكونغولية القبض في بوتيمبو على خمسة أعضاء في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي وعضوين من حزب الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية لانتقادهم العملية الانتخابية في مكان عام. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، وبعد تدخل من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، أمر المدعي العام بالإفراج عنهم. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، برّأت محكمة في بوكافو 11 عضوا من أحزاب المعارضة من تهمة المشاركة الإجرامية في تمرد، وذلك عقب محاولتهم تنظيم احتجاج جماهيري في فترة كانت المظاهرات السياسية فيها ممنوعة من قبل سلطات المقاطعة. وأُفرج عنهم من الاحتجاز السابق للمحاكمة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	49 - وظلت الجماعات المسلحة تشكل خطرا كبيرا على المدنيين في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي المقاطعة الشرقية. فقد وثّق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير أكثر من 90 من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت على أيدي الجماعات المسلحة، التي يتكون معظمها من عناصر من ميليشيا الماي ماي، وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وجيش الرب للمقاومة.
	50 - وأُحرز بعض التقدم في مكافحة الإفلات من العقاب. فقد عَقَدت العديد من المحاكم المتنقلة محاكمات في جميع أنحاء البلاد، تم بعضها بدعم من البعثة. وعَقَدت محكمة إيسيرو العسكرية في المقاطعة الشرقية جلسات استماع متنقلة في الفترة من 18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حكمت خلالها على 30 من الجنود وضباط الصف وأحد القادة التابعين للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى أحد المدنيين، بعقوبات تراوحت بين السجن لستة أشهر والإعدام لارتكاب جريمة القتل العمد، والشروع في القتل والاغتصاب. وفي الفترة من 1 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حكمت المحكمة العسكرية في كيفو الجنوبية على 12 جنديا تابعا للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينهم 11 أدينوا بتهمة الاغتصاب، بالسجن لمدد تتراوح من خمس سنوات الى السجن مدى الحياة. وفي الفترة بين 15 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أصدرت محكمة عسكرية متنقلة في ماسيسي، بكيفو الجنوبية، الحكم على 18 شخصا، بمن فيهم اثنان من أفراد الشرطة الكونغولية الوطنية وأربعة من أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و 20 سنة لارتكابهم أعمال عنف جنسي في حق فتيات قاصرات. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، بدأت محاكمة ”العقيد“ ساندوكي كيروندا مايلي، وهو قائد سابق لميليشيا الماي ماي شيكا، وآخرين، في غوما فيما يتعلق بالاغتصاب الجماعي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ارتُكبت على طول طريق كيبوا - مبوفي في إقليم واليكالي بكيفو الشمالية، في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2010.
	51 - إلا أنه لم يُحرز تقدم يُذكر بشأن القضايا الأخرى المتعلقة بالاغتصاب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي ارتُكبت في موتونغو والقرى المحيطة بها في إقليم واليكالي، وفي بوشاني وكالمباهيرو بإقليم ماسيسي بكيفو الشمالية، وغير ذلك من القضايا. ولم يتم حتى الآن القبض على مرتكبي هذه الجرائم، باستثناء أحد القادة المتورطين في جرائم الاغتصاب في واليكالي. وفي يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، برّأت المحكمة العسكرية في كينشاسا العقيد سفاري، وهو أحد الضباط الخمسة التابعين للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المتهمين بارتكاب جرائم الاغتصاب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، والذين بلّغ وفد من مجلس الأمن أسماءهم إلى الرئيس كابيلا في كينشاسا في أيار/مايو 2009، وذلك لعدم كفاية الأدلة. ولم تبدأ بعد محاكمة عناصر القوات الجمهورية الاتحادية الذين أُدمجوا مؤخرا في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمتهمين باغتصاب تسع نساء ونهب مركز صحي والعديد من منازل الأسر في كيكوزي بإقليم أوفيرا، بكيفو الجنوبية، في آذار/مارس 2011، بسبب عدم تعاون قادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كيفو الجنوبية مع سلطات القضاء العسكري.
	العنف الجنسي

	52 - لقد كان اعتماد رؤساء دول وحكومات المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، الإعلان بشأن العنف الجنسي والجنساني الذي يقر بشدة تأثيرهما على كل من الفرد والأسرة والمجتمع والدولة في منطقة البحيرات العظمى (انظر الفقرة 35)، بمثابة خطوة هامة لإشراك الدول الأعضاء في المؤتمر في هذه المسألة الهامة.
	53 - وفي الفترة الممتدة من 13 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قام فريق من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمتابعة التوصيات الواردة في تقرير الفريق المعني بسبل الانتصاف والتعويضات لضحايا العنف الجنسي، الصادر في 3 آذار/مارس 2011 في إطار مشروع دفع تعويضات لضحايا العنف الجنسي في البلد الذي مولته حكومة البرازيل. وفي إطار المشروع نفسه، أبرم مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق شراكة مع ثلاثة مراكز للمساعدة القانونية جديدة في مقاطعة خط الاستواء، لتسهيل احتكام ضحايا العنف الجنسي إلى القضاء.
	54 - وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تلقى 131 2 من ضحايا العنف الجنسي المساعدة الطبية، وتلقى 590 1 الرعاية النفسية الاجتماعية، في حين استفاد 568 من الضحايا من برامج إعادة الإدماج واستفاد 34 من الإحالات القانونية. كما تم إحراز تقدم نحو استحداث نهج موحد لدعم الضحايا بعد إكمال إجراءات الإحالات الطبية والنفسية والقانونية وإعادة الإدماج بين الشركاء. وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، دعم المكتب مكاتب الوحدات الخاصة لمكافحة العنف الجنسي التابعة للشرطة الوطنية الكونغولية في لوبومباشي. وفي مقاطعة كيفو الجنوبية والمقاطعة الشرقية، قامت البعثة بتدريب 130 مدربا عسكريا، و 30 من كبار ضباط القوات المسلحة لـجمهورية الكونغو الديمقراطية بينما أجريت دورات توعية لفائدة 000 2 جندي من القوات المسلحة بشأن العنف الجنسي والجنساني.
	الأطفال والنزاع المسلح

	55 - وثّقت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية 153 حالة لأطفال انفصلوا عن الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطني. وأنشأت وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الدفاع لجنة مشتركة، وعينتا مسؤولي اتصال لمناقشة خطة العمل لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم على أيدي  القوات المسلحة. إلا أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي تؤكد فيه التزامها بوضع هذه الخطة واعتمادها وتنفيذها. وشوهد أطفال يدلون بأصواتهم في العديد من المقاطعات وأفيد بأنهم اُستخدموا كشهود لأحزاب سياسية في بعض المناطق.
	الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية

	56 - بمساعدة من المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، اتخذت البلدان في المنطقة الفرعية، ولا سيما رواندا وبوروندي، تدابير لنشر الوعي بين شركات استغلال المناجم بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة وفقا لقرار مجلس الأمن 1952 (2010). وأطلقت هيئة الجيولوجيا والمناجم الرواندية مشروعا رائدا حول منح الشهادات الخاصة بالمعادن، وعقدت السلطات البوروندية عدداً من حلقات العمل لتوعية أصحاب المصلحة المعنيين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعاد مسؤولو الحدود الرواندية 80 طنا من المعادن المصادرة إلى السلطات الكونغولية بسبب تحسن إمكانية تتبع طرود حجر القصدير والكولتان والولفراميت.
	57 - وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أضافت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية اسم نتابو نتابيري شيكا، زعيم جماعة الماي ماي شيكا المسلحة، إلى قائمتها الخاصة بحظر السفر وتجميد أصول. وذكرت اللجنة أن جماعة الماي ماي شيكا كانت قد شنّت هجمات على مناجم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمل ذلك السيطرة على مناجم بيسي في كيفو الشمالية وابتزاز السكان المحليين. ويواجه شيكا، الذي ترشح للانتخابات التشريعية، الاعتقال والملاحقة القضائية لتورطه المزعوم في عمليات الاغتصاب الجماعي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تحالف للجماعات المسلحة على طول طريق كيبوا - مبوفي في مقاطعة واليكالي خلال شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2010.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/ونزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج

	58 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، يسرت البعثة إعادة 253 من المقاتلين البالغين إلى وطنهم، معظمهم من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، و 353 من المعالين و 4 أطفال مرتبطين بالجماعات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تم نزع سلاح 77 مقاتلا كونغوليا من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا و 74 طفلاً. ولا يزال عدد المقاتلين العاملين في هذه القوات، الذين يُقدَّر حاليا بأقل من 000 2 مقاتل، في تراجع.
	59 - وواصلت البعثة من خلال شبكتها الإذاعية الإقليمية تعزيز جهود التوعية لتشجيع الانشقاق عن جيش الرب للمقاومة. وشارك اثنان وعشرون عنصراً من جيش الرب للمقاومة في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن الذي تضطلع به البعثة بعد قيام جيش الرب للمقاومة بإطلاق سراح مجموعتين من المعالين. وبالتنسيق مع البعثة، ساعدت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وحكومة جنوب السودان، في توسيع نطاق تغطية شبكات الإذاعة الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية والجيش الشعبي لتحرير السودان، كل في منطقة عملياته، بتوزيع 000 50 منشور عن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن. وواصلت حكومة بوروندي رفض عودة المقاتلين البورونديين السابقين. وفي الوقت نفسه، لا تزال عملية نزع سلاح 000 4 ممن تبقى من المقاتلين الكونغوليين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم متوقفة.
	الإجراءات المتعلقة بالألغام

	60 - لا تزال بقايا المتفجرات من مخلفات الحرب ومستودعات الذخيرة في المجتمعات المحلية تشكل تهديدا كبيرا على الأمن والسلامة. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أزالت البعثة متفجرات من مخلفات الحرب في أعقاب هجوم شنه مسلحون ضد منشأة لتخزين الذخيرة داخل معسكر تابع للقوات المسلحة في لوبومباشي. كما عمل مركز الأمم المتحدة لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام مع وحدات القوات المسلحة لتحسين الأمن المادي لمستودعات الذخيرة وإدارتها في غوما وكيسنغاني.
	تقديم الدعم لتطوير قطاع الأمن

	61 - لم تتح للبعثة سوى فرص ضئيلة لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتنسيق عملية إصلاح قطاع الأمن بسبب التركيز على الانتخابات الرئاسية والوطنية. وبموافقة وزير العدل، واصلت البعثة العمل مع السلطات الكونغولية لوضع بيانات مفصلة بشأن قدرات السلطة القضائية والمؤسسات الإصلاحية الكونغولية.
	الشرطة

	62 - واصلت شرطة البعثة تقديم الدعم إلى الأمانة التنفيذية للجنة التوجيهية المعنية بإصلاح الشرطة لوضع الإطار القانوني لتنفيذ التشريعات الصادرة في آب/أغسطس 2011 بشأن إصلاح الشرطة، فضلا عن التشريعات المتعلقة بمركز أفراد الشرطة. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2011، استكمل تعداد أفراد الشرطة الوطنية الذي موّله الاتحاد الأوروبي ونفذته المنظمة الدولية للهجرة. ووفقا لنتائج التعداد، تضم الشرطة الوطنية الكونغولية 097 110 فردا.
	63 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، بدأت البعثة برنامجي تدريب أساسيين مدتهما ستة أشهر بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في كابالاتا، بالمقاطعة الشرقية، وفي كاسانغولو، بمقاطعة الكونغو السفلى، لفائدة 500 من مجندي الشرطة في كل موقع، وذلك بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	سيادة القانون والمؤسسات الإصلاحية

	64 - بدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة، دعمت البعثة المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة المشمولة بالتقرير والهادفة إلى تحسين القضاء المدني وحوسبة مؤسسات القضاء العسكري، على التوالي.
	65 - وفي 7 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدرت مراسيم رئاسية أمراً بإحالة 61 قاضيا على التقاعد المبكر. وبناء على طلب مجلس القضاء الأعلى، دعمت البعثة إيفاد 352 قاضياً معيناً حديثا للعمل في ثماني مقاطعات. ويعد إيفاد هؤلاء القضاة جزءا من الخطة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لتعزيز النظام القضائي بتعيين 490 مدعيا عاما ضمن الهيئة القضائية. ولم تصدر بعد حتى وقت كتابة هذا التقرير موافقة وزير العدل وحقوق الإنسان على المشروع المشترك المتعدد السنوات لبرنامج دعم القضاء.
	66 - وساعدت البعثة وزارة الدفاع على إنشاء خمس خلايا لدعم هيئة الادعاء، تعمل أربعة منها في بوكافو وغوما وبونيا وكاليمي. ويتوقع إنشاء الخلية الخامسة في كيندو، بمقاطعة مانييما، في أوائل عام 2012. وفي غوما، تقدم الخلية الدعم لمحاكمة مرتكبي الفظائع في واليكالي المزعومين في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2010 (انظر الفقرة 50).
	67 - وتميزت فترة ما قبل الانتخابات بالاضطرابات في السجون، شملت إضرابات نفذها موظفو السجون، وأعمال شغب وفرار جماعي للمساجين. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير هروب حوالي 614 سجينا، حيث هرب 402، منهم 129 جنديا من القوات المسلحة، من سجن كانغباي في بيني، بكيفو الشمالية، عندما هوجم في ليلة 27 تشرين الثاني/نوفمبر، يزعم أن ذلك تم على يد عناصر ميليشيا الماي ماي. وفي 1 كانون الثاني/يناير، أسفرت محاولة اقتحام السجن المركزي في بوكافو، بكيفو الجنوبية، عن وفاة 8 سجناء وإصابة 47 آخرين. ولا تزال الأوضاع الصحية أيضاً مصدر قلق بالغ، حيث سُجلت 22 حالة وفاة بين السجناء في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2011. وبدأت البعثة تشكيل أربع مجموعات عمل مشتركة بين الوكالات لإصلاح السجون بقيادة السلطات الكونغولية للمساعدة في أنشطة المسار السريع لإصلاح السجون. وأُجريت تقييمات لعدة سجون ولا تزال أشغال الإصلاح جارية في بعض المرافق.
	عملية التقييم المشتركة

	68 - واصلت الأمم المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تقييم الحالة على أرض الواقع والتقدم المحرز صوب إنجاز الأهداف الواردة في الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 1991 (2011). وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، نُشرت أفرقة التقييم المشتركة في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي المقاطعة الشرقية. ولاحظت الأفرقة نشر كتائب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المشكَّلة حديثا وكذلك تحسن فعالية هذه القوات في التصدي لوجود الجماعات المسلحة، وخصوصا في مقاطعتي كيفو حيث كانت تنفَّذ عمليات ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجماعة المايي - مايي ياكوتومبا. وجرى بنجاح أيضا صد عدد من هجمات تحالف الجبهة الديمقراطية في إقليم بيني في كيفو الشمالية. إلا أن الأفرقة لاحظت إنشاء تحالفات بين جماعة المايي - مايي ياكوتومبا وبعض جماعات المايي - مايي الأصغر منها وقوات التحرير الوطنية، وكذلك إحياء نشاط عدة جماعات أمن أهلية وإنشاء جماعات جديدة منها في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.
	نشر البعثة

	69 - أُحرز بعض التقدم عقب الرسالة المؤرخة 20 أيلول/سبتمبر التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن (S/2011/589) من أجل تخفيف حدة النقص في الطائرات المروحية العسكرية في البعثة. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وصلت إلى منطقة البعثة طائرة مروحية إضافية للنقل مقدمة من حكومة جنوب أفريقيا. وفي كانون الأول/ديسمبر، وصلت إلى منطقة البعثة ثلاث طائرات مروحية للنقل مقدمة من حكومة باكستان، في حين أكدت حكومة أوروغواي تعهدها بإرسال طائرة مروحية إضافية للنقل يتوقع وصولها خلال النصف الأول من عام 2012. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، أكدت حكومة أوكرانيا مساهمتها بأربع طائرات مروحية هجومية للبعثة، يتوقع نشرها في مطلع عام 2012. وحتى مع وجود هذه المساهمات، ستظل البعثة تنقصها أربع طائرات مروحية للنقل العسكري وطائرتين مروحيتين هجوميتين.
	رابعا - ملاحظات
	70 - كما أكد مجلس الأمن في قراره 1991 (2011)، فإن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية يشارك فيها الجميع في أجواء سلمية شرط أساسي لتوطيد الديمقراطية والمصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار والسلام والأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي هذا السياق، أرحب بمشاركة الشعب الكونغولي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وأحيط علما أيضا بجهود اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لتنفيذ هذه العملية الصعبة، بدعم تقني ولوجستي من البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم مالي من شركاء جمهورية الكونغو الديمقراطية الثنائيين والمتعددي الأطراف. وألاحظ كذلك أن السلطات الكونغولية اضطلعت بالدور القيادي في التحضير لهذه الانتخابات وإجرائها، التي تمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلد.
	71 - ومع ذلك، لوحظ وقوع عدد كبير من المخالفات الجسيمة في إدارة العملية الانتخابية. وإضافة إلى ذلك، ربما ستظل جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه فترة من الارتياب ومزيدا من عدم الاستقرار المرتبطين بالعملية الانتخابية. وفي هذا الصدد، فإنني أحث اللجنة الانتخابية على أن تتصدى، بالتشاور الوثيق مع أصحاب المصلحة الكونغوليين والدوليين، لأوجه القصور التي حددها عدد من مراقبي الانتخابات الرئاسية والتشريعية واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب. وينبغي أن يتضمن ذلك إجراء استعراض شامل للعملية الانتخابية، التي ينبغي أن تُستخدم نتائجها والدروس المستخلصة منها في إجراء انتخابات المقاطعات في عام 2012 والانتخابات المحلية في عام 2013. وأشجع أيضا جميع الأطراف على استخدام الآليات القانونية وآليات الوساطة القائمة لتسوية المنازعات الانتخابية العالقة.
	72 - وتشكل أحداث العنف المرتبطة بالانتخابات مصدر قلق بالغ. فالانتخابات ينبغي أن تكون فرصة لتعزيز الاستقرار ومكاسب السلام والتنمية. ويشار في هذا الصدد إلى أنه في حين تم تجنب حدوث تدهور كبير في الوضع الأمني، فقد شابت الانتخابات الرئاسية والتشريعية حوادث خطيرة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وعلاوة على ذلك، أفادت تقارير بأن عناصر من قوات الأمن الوطني شاركت في عمليات إعدام خارج إطار القضاء وعمليات اعتقال تعسفية، وارتكبت انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان. وإني أحث السلطات الكونغولية بقوة على كفالة احترام حقوق الإنسان، بسبل تشمل تجنب الاستخدام المفرط للقوة والامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان في التعامل مع المظاهرات العامة وغيرها من أشكال القلاقل المدنية التي يمكن أن تقترن بالانتخابات في المستقبل. وينبغي أيضا إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. وفي هذا الصدد، سيتضمن تقريري المقبل النتائج التي توصلت إليها البعثة في تحقيقاتها فيما ورد من أنباء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالانتخابات.
	73 - وفي الشرق، وعلى الأخص في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، استعيد بعض الزخم الذي فُقد في الأشهر الأخيرة في التصدي للجماعات المسلحة عقب استكمال عملية تنظيم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وواصلت القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي لا تزال تمثل تهديدا كبيرا للمدنيين في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، إظهار علامات الإجهاد والضعف الداخلي نتيجة الضغوط العسكرية والقضائية وجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن التي تبذلها البعثة. كما ظلت عدة جماعات مسلحة كونغولية تشكل تهديدا خطيرا للسكان المدنيين في المناطق التي توجد بها وظل التسلسل القيادي الموازي لعناصر المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب المدمجة في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مبعث قلق.
	74 - وفي حين تفيد التقارير بتراجع عدد المدنيين الذين يقوم جيش الرب للمقاومة بقتلهم واختطافهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد استمرت هذه الجماعة في إلحاق أضرار فادحة بآلاف المدنيين في ويلي في المقاطعة الشرقية. ولا يزال وجود وضع عسكري قوي ومرن في المنطقة مهما، على النحو الذي تدل عليه العمليات العسكرية التي نفذتها البعثة في نهاية العام لحماية المدنيين في ويلي. وقد قامت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى أيضا باتخاذ خطوات إضافية لزيادة التعاون عبر الحدود وفي ما بين البعثات، وخصوصا فيما يتعلق بجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن التي تستهدف جيش الرب للمقاومة. وتمثل الجهود الإقليمية المنسقة عنصرا أساسيا في التصدي للتهديد الذي تشكله هذه الجماعة المسلحة، وفي هذا الصدد أرحب بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد الأفريقي والبلدان المتضررة الأربعة فيما يتعلق بمبادرة التعاون الإقليمي ضد جيش الرب للمقاومة. ويسرني أن ألاحظ قيام الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث خاص معني بمسألة جيش الرب للمقاومة والزيارات التي قام بها بشكل مشترك مع ممثلي الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، إلى البلدان المتضررة في كانون الثاني/يناير.
	75 - وتمثل الطائرات المروحية العسكرية عنصرا حيويا لكي تتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأرحب بالتقدم الكبير الذي أُحرز لمعالجة النقص من خلال الطائرات المروحية الجديدة المقدمة من حكومتي جنوب أفريقيا وباكستان. وأرحب أيضا بالتعهدات الإضافية من جانب حكومتي أوكرانيا وأوروغواي. ويحدوني الأمل في أن يؤدي المزيد من مساهمات الدول الأعضاء، لا سيما توفير طائرات مروحية هجومية، إلى سد الفجوات البارزة البالغة الأهمية قريبا. فتوافر هذه الطائرات ضروري لكفالة قدرة البعثة العملياتية على تنفيذ مهام حماية المدنيين وغيرها من المهام ذات الأولويات التي صدر بها تكليف.
	76 - ولا يزال العنف الجنسي باعثا كبيرا على القلق، على الرغم من التقدم الذي أحرزته السلطات القضائية الكونغولية لمقاضاة مرتكبي بعض هذه الجرائم. وترتكب معظم أفعال العنف الجنسي في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية جماعات مسلحة، وخصوصا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وكذلك العناصر المدمجة في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما فيها عناصر من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب وغيره من الجماعات المسلحة الكونغولية السابقة. ويؤكد ذلك على أهمية تحييد التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة وكذلك ضرورة استعراض نهج القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تجاه دمج الجماعات المسلحة، وهو ما تعلن البعثة استعدادها لدعمه. وفي الوقت نفسه، لا يزال من الضروري مواصلة الجهود التي تبذلها ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بالتعاون مع البعثة، بما في ذلك تعزيز قدرات السلطات القضائية الكونغولية على محاكمة مرتكبي العنف الجنسي وإدانتهم. وسيكون من المهم أيضا أن تقوم السلطات الوطنية على وجه الاستعجال بوضع خطة استراتيجية وطنية جديدة للعدالة من أجل تعزيز المؤسسات القضائية والإصلاحية.
	77 - وإنني أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، التي صاحبت طرد الرعايا الكونغوليين من أنغولا. وأشجع حكومة أنغولا على مواصلة عملها البنَّاء مع ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع وكيانات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تنفيذ البيان المشترك المؤرخ 24 آذار/مارس 2011. وأحث حكومتي أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على تعزيز الحوار الذي يهدف إلى التصدي لهذه المسألة. وتعلن الأمم المتحدة استعدادها لتقديم مزيد من المساعدة لكفالة احترام الأعراف والمعايير الدولية المتصلة بالرقابة على الهجرة وعمليات الطرد والعنف الجنسي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
	78 - ولا يزال الوضع الأمني في مقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية وفي المقاطعة الشرقية سببا لمشاكل إنسانية واسعة النطاق، وخصوصا للـ 1.7 مليون مشرد من المدنيين والمجتمعات التي تستضيفهم. وفي الأجزاء الغربية من البلد، يظل انتشار الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي مصدرَي قلق بالغ. ولا تزال هناك أهمية كبيرة لاستمرار الدعم المقدم من المانحين لعمليات الحماية والمساعدة من أجل إنقاذ الأرواح لكفالة تلبية الاحتياجات الإنسانية على مستوى البلد في التوقيت المناسب.
	79 - وفي تطور إيجابي، أرحب بتجديد الحكومة التزامها بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار في المقاطعات الشرقية، والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار، والخطة الجديدة التي ستحل محلها، خطة أولويات تحقيق الاستقرار. ومع ذلك، يتعين القيام بمزيد من الأعمال، ولا سيما في مناطق البلد التي لا تغطيها خطة إعادة الاستقرار والإعمار للمناطق الخارجة من النزاع المسلح. وفي هذا الصدد، فإنني أشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تعتمد على وجه السرعة برنامج توطيد السلام، وأشجع المانحين على توفير موارد كافية لدعم أنشطة الاستقرار وبرامج التنمية الأوسع نطاقا.
	80 - وختاما، أود أن أعرب عن تقديري العميق لجميع أفراد البعثة من مدنيين وعسكريين وأفراد شرطة ولفريق الأمم المتحدة القطري لمساهمتهم الجليلة في تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت قيادة ممثلي الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية، روجر ميس، وخصوصا خلال هذه الفترة الانتخابية الحرجة. وقد قامت البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وجه الخصوص بتزويد السلطات الانتخابية الكونغولية في الوقت المناسب بدعم حاسم توجد حاجة ماسة إليه، كان سيتعذر بدونه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولا أزال ممتنا للبلدان التي ساهمت بقوات عسكرية وأفراد شرطة للبعثة، وأكرر تقديري للدعم المقدم من البلدان المانحة والمنظمات غير الحكومية المتعددة الأطراف.

