
S/2012/355  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
23 May 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

050612    310512    12-33787 (A) 
*1233787* 

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

  
  مقدمة  - أوال  

 مـن  ٢٣ففـي الفقـرة   ). ٢٠١١ (١٩٩١ُيقَّدم هـذا التقريـر عمـال بقـرار جملـس األمـن            - ١
يرا عن التقـدم احملـرز      ، تقر ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ذلك القرار، طلب اجمللس إيلّ أن أقدم، حبلول         

األحداث اهلامة الـيت وقعـت خـالل العمليـة االنتخابيـة، مبـا يف ذلـك دعـم بعثـة                     عن  يف امليدان و  
وطلـب  . العمليةلتلك  منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية          

سانية واملتعلقة حبقـوق اإلنـسان   أيضا أن أقدم تقييما شامال للبيئة السياسية واألمنية واإلن   اجمللس  
يف أعقاب إجراء االنتخابات، وأن أشري إىل التقدم احملرز حنو اعتماد هنـج قطـري منـسق لألمـم                   

ويتناول هذا التقرير التطورات اليت حدثت خالل الفتـرة الفاصلة بني تاريـــخ صــدور              . املتحدة
  .٢٠١٢ مايو/ر أيا١٠و ) S/2012/65(يناير / كانون الثاين٢٦تقريــري يف 

  
  التطورات الرئيسية  -ثانيا   

 وقــوع العديــد مــن املخالفــات اخلطــرية وإدعــاءات الغــش املتعلقــة بــإجراء    يف أعقــاب  - ٢
 واليت أبلغ عنـها عـدد مـن         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨االنتخابات الرئاسية والتشريعية يف     

 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة خـالل         املراقبني الدوليني والوطنيني، اتسمت البيئـة الـسياسية يف        
املمثلني واملؤسسات يف اجملال الـسياسي يف       بالفترة املشمولة بالتقرير ببعض االرتياب وقلة الثقة        

 حلـصول ويف الوقت نفـسه، تـدهور الوضـع األمـين يف اجلـزء الـشرقي مـن الـبالد نتيجـة                      . البالد
ــة الكونغــو الدمي    ــرار مــن القــوات املــسلحة جلمهوري ــة، حــاالت ف تواصــل املتقــدم ال رغــمقراطي

املشاركة الطوعية للمقـاتلني واملعـالني مـن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا يف                 بيتعلق   ما يف
عملية نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة التـوطني وإعـادة اإلدمـاج اخلاصـة               

تـستهدف جــيش الـرب للمقاومــة   وباإلضـافة إىل ذلــك، يبـدو أن اجلهـود املكثفــة الـيت     . بالبعثـة 
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 على ارتكاب فظائع واسعة النطاق يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، علـى              تهخفضت قدر  قد
. الرغم من استمرار تشكيل وجودها خطرا على املـدنيني وعائقـا أمـام عـودة املـشردين داخليـا                  

  . وإزاء هذه اخللفية، تدهورت احلالة اإلنسانية
  

   الصعيد الوطين التطورات السياسية على    
، أصـــدرت اللجنـــة االنتخابيـــة الوطنيـــة املـــستقلة النتـــائج ٢٠١٢ فربايـــر/ شـــباط٢يف   - ٣

نساء، يف اجلمعيـة الوطنيـة الـيت يبلـغ     ال مقعدا فازت به     ٤٧ مقعدا، منها    ٤٨٣ ـالربملانية املؤقتة ل  
قاعـد  وبـسبب خمالفـات كـبرية، اقترحـت اللجنـة إلغـاء نتـائج امل              . عـضو  ٥٠٠جمموع أعضائها   

ــ ــا       ١٧ ـالـ ــة العليـ ــصدد إىل احملكمـ ــك الـ ــرارا يف ذلـ ــتور، قـ ــا للدسـ ــت، وفقـ ــة، وأحالـ .  املتبقيـ
 تـاله مقعـدا   ٦٢للنتائج املؤقتة، حصل حزب الشعب من أجل إعادة البناء والتنمية على   ووفقا

وميثَـل مائـة    .  مقعـدا  ٤١ ـحزب املعارضة، االحتاد من أجل الدميقراطيـة والتقـدم االجتمـاعي، بـ            
 مرشــحا مــستقال، يف اجلمعيــة الوطنيــة ١٦سياسية، مبــا يف ذلــك الــ والتجمعــات األحــزابمــن 

  .املنتخبة حديثا
فرباير، تويف أوغستني كاتومبـا مـوانكي، وهـو أحـد كبـار مستـشاري               / شباط ١٢ويف    - ٤

 كيفـو  بـإقليم الرئيس جوزيف كـابيال، يف حـادث حتطـم طـائرة يف مطـار كـافومو يف بوكـافو،                   
 إقلـيم مـابون وحـاكم     بونيـو   يب كذلك يف احلادث وزير املـال، أوغـستني ماتاتـا            وأص. اجلنوبية

  .كيفو اجلنوبية مارسيلني شيشامبو والسفري املتجول أنطوان غوندا
وانتخـب  .  االستثنائية االفتتاحيـة   دورهتافرباير، عقدت اجلمعية الوطنية     / شباط ١٦ويف    - ٥

ل الدميقراطية والتقـدم االجتمـاعي يف الـدائرة          نكيسي كومبو، وهو ممثل لالحتاد من أج       هتيموثي
وحضر الـدورة االسـتثنائية     . كونغو، رئيسا للمكتب املؤقت للجمعية     - اب  يف االنتخابية ملادميبا 

وباســتثناء الــسيد نكيــسي  .  املنتخــبني حــديثا٤٨٣ ـ عــضوا مــن الربملــانيني الــ ٣٥٠االفتتاحيــة 
الحتــاد مــن أجــل الدميقراطيــة والتقــدم كومبــو، مل حيــضر اجللــسة أي عــضو آخــر منتخــب مــن ا

صدور قرار رئـيس احلـزب إيتـيني تشيـسيكيدي بعـدم االعتـراف بنتـائج                يف أعقاب   االجتماعي  
  . ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨انتخابات 

 ٤٨٣ ـفربايــر، اعتمــدت اجلمعيــة الوطنيــة وثــائق تفــويض األعــضاء الــ / شــباط٢٨ويف   - ٦
قـدم يف وقـت الحـق كـل مـن حكومـة رئـيس الـوزراء آنـذاك                   ومتشيا مـع الدسـتور،      . املنتخبني

ــا أدولــف موزيتــو وكــذلك حــاكمو    فــازوا الــذين أورينتــالكونغــو وباندونــدو ومقاطعــة   -ب
مـارس، عـني الـرئيس كـابيال     / آذار٧ويف . قاعد يف اجلمعية الوطنيـة اسـتقالتهم مـن وظـائفهم       مب

، رئـيس    الـسلكية والالسـلكية    االتلويس كوياجيـالو، الـوزير الـسابق للربيـد واهلـاتف واالتـص            
  . ل حكومة جديدة، ريثما تشكَّاوزراء مؤقت
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موانــدو  مــارس، عــني الــرئيس كــابيال وزيــر الــدفاع املنتهيــة واليتــه شــارل/ آذار٨ويف   - ٧
 مكلفا بتحديد ائتالف لألحزاب لتشكيل أغلبية برملانيـة مـن األحـزاب املمثلـة            “مبلغا”نسيمبا  

ــة  ــة الوطني ــة       وأ. يف اجلمعي ــة يف اجلمعي ــسياسية املمثل ــع األحــزاب ال ــع مجي ــشاورات م جــرى م
حـزاب  األالوطنية، على الرغم من أن االحتاد من أجل الدميقراطية والتقـدم االجتمـاعي وبعـض                

  . رفضت املشاركةاألخرى املعارضة 
مارس، التقى بعض أعضاء االحتاد من أجـل الدميقراطيـة والتقـدم        / آذار ١٤ إىل   ٦ومن    - ٨

ويف بيـان صـحفي صـدر       . اعي وأحزاب املعارضة يف كينشاسا حلـل اخلالفـات الداخليـة          االجتم
ــات      /آذار ١٤يــوم  ــاز يف االنتخاب ــسيكيدي ف ــسيد تشي ــأن ال ــد مــوقفهم ب مــارس، أعــادوا تأكي

نوفمرب، وأعلنوا أنه مسموح لألعضاء املنتخـبني مـن         /الثاين تشرين ٢٨اليت أجريت يف    الرئاسية  
وبـدأ معظـم األعـضاء املنتخـبني        . ا مقاعـدهم يف اجلمعيـة الوطنيـة        أن يـشغلو    كـل منـهم    أحزاب

ــة يف وقــت         ــدم االجتمــاعي واألحــزاب احلليف ــة والتق حــديثا مــن االحتــاد مــن أجــل الدميقراطي
  . املشاركة يف أعمال اجلمعية الوطنية الحق

مــارس، أصــدرت بعثــة االحتــاد األورويب ملراقبــة االنتخابــات تقريرهــا       / آذار٢٩ويف   - ٩
وخلـــص التقريـــر إىل أن نتـــائج . ٢٠١١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨نـــهائي عـــن انتخابـــات ال

االنتخابات الرئاسية والتشريعية تفتقر إىل املصداقية، وأوصى، يف مجلة أمور، بـأن تعـاد هيكلـة                
 سـريبط أبريـل، أعلـن االحتـاد األورويب أنـه          / نيـسان  ١٦ويف  . اللجنة االنتخابية الوطنية املـستقلة    

ــدمي ا ــايل    تق ــن الــدعم امل ــة إىل الملزيــد م ــشمل إجــراء انتخابــات يف    بــشروطعمليــة االنتخابي  ت
 يف تنفيــذ التوصــيات اإحــراز الــسلطات الكونغوليــة تقــدمواملقاطعــات وعلــى املــستوى احمللــي، 

وتضمن عدد من التقارير النهائية األخرى الـيت صـدرت     . املراقبةبعثة  الرئيسية الواردة يف تقرير     
  . نتائَج وتوصيات مماثلة ٢٠١٢يناير /وليني ووطنيني منذ كانون الثاينعن مراقبني د

ــسان١٢ويف   - ١٠ ــدائم    / ني ــها ال ــة مكتب ــة الوطني ــت اجلمعي ــل، انتخب ــني  . أبري وانتخــب أوب
وانتخـب  . ميناكو، األمني العام حلزب الشعب من أجل إعادة البناء والتنميـة، رئيـسا للمكتـب              

ر ابيـ  - جـان  والـسيد ) جل الدميقراطية والتقـدم االجتمـاعي     االحتاد من أ  ( كومبو   زينكي السيد
 نائبـا ثانيـا للـرئيس    ، احللفـاء مـن أجـل العمـل يف الكونغـو     مـؤمتر تشيمانغا مـن حـزب املعارضـة     

ويف اليــوم . أحــزاب املعارضــةبعــض ونائبــا للمقــرر، علــى التــوايل، يف تــصويت قاطعــه أعــضاء  
قراطيــة والتقــدم االجتمــاعي مــن احلــزب     نفــسه، طــرد األمــني العــام لالحتــاد مــن أجــل الدمي      

ويف . برملانيـــا منتخبـــا تولـــوا مقاعـــدهم يف اجلمعيـــة الوطنيـــة، مبـــن فـــيهم الـــسيد كومبـــو    ٣٣
أبريل، أعلن االحتاد مـن أجـل الدميقراطيـة والتقـدم االجتمـاعي عـن إنـشاء األغلبيـة                   /نيسان ١٦

  .اسيةسياسي بديل لألغلبية الرئ منربمبثابة الرئاسية الشعبية، وهي 
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أبريل، أعلن الرئيس كـابيال عـن تعـيني وزيـر املـال الـسابق، أوغـستني                 / نيسان ١٨ويف    - ١١
أبريـل  / نيـسان  ٢٨وأعِلـن عـن تعـيني احلكومـة اجلديـدة يف            . ماتاتا بونيو مابون، رئيسا للـوزراء     

وتـضم   .ا واحـد ا منتـدب ا، ووزيـر وزير وزيرا، ومثانية نواب    ٢٥ وتضم نائبني لرئيس الوزراء، و    
 يف حـني كانـت احلكومـة الـسابقة تـضم            سـت نـساء    عـضوا    ٣٦حلكومة اجلديدة املكونـة مـن       ا
وتتـألف احلكومـة مـن عـدد مـن الشخـصيات الـسياسية مـن               . ٤٦نساء من بني أعضائها الــ        ٥

ــوا يف احلكومــة   ــذين مل يعمل ــة ال ــارين مــن حــزبني     ســابقاحتــالف األغلبي ــنني خمت ، مــع ممــثلني اث
اتفـــاق الـــدميقراطيني املـــسيحيني والتحـــالف مـــن أجـــل التنميـــة  سياســـيني مـــن املعارضـــة مهـــا 

ــة ــدة    . واجلمهوري ــيهم حقائــب جدي . واحــتفظ ســبعة وزراء ســابقني بوظــائفهم أو أســندت إل
ــرَّتووفقــا للدســتور،   ــها يف   أق ــامج عمل ــة احلكومــة وبرن ــة الوطني ــار ٩ اجلمعي ودعــا . مــايو/أي

الــذي يركــز علــى البنيــة  “ ورة احلداثــةثــ”الــرئيس كــابيال احلكومــة إىل التركيــز علــى برناجمــه  
  .التحتية والتنمية االقتصادية واالجتماعية

 حمكمـــة العـــدل العليـــا النتـــائج النهائيـــة لالنتخابـــات أعلنـــتأبريـــل، / نيـــسان٢٧ويف   - ١٢
عـضوا   ٣٢فأبطلـت احملكمـة انتخـاب    .  عـضوا مـن أعـضاء اجلمعيـة الوطنيـة         ٤٨٢ـ  التشريعية لـ  

ــ ــسبب املخالفــات والغــش هممن ــإجراء  مرشــحا آخــر يف مكــاهنم وأمــرت   ٣١، وأدرجــت  ب ب
مـايو، صـادقت   /أيـار  ٤ويف .  إكواتـور  يف الدائرة االنتخابيـة بيفـايل يف مقاطعـة    ة فرعي انتخابات
ووافقـت  . انتخـاهبم بـصحة   احملكمة العليـا    حكمت   الذين   ٣١ ـعلى األعضاء ال  الوطنية  اجلمعية  

بريـل علـى التمـاس اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة            أ/ نيسان ٢٧احملكمة أيضا يف حكمها الصادر يف       
ماسيـسي؛  يف  بإلغاء النتائج، بسبب املخالفات الكبرية، يف ما خيـص الـدائرة االنتخابيـة             املستقلة

لكنها أمرت اللجنـة بنـشر نتائجهـا يف مـا يتعلـق بالـدوائر الـست األخـرى الـيت قـدمت اللجنـة                         
  .ملؤها  عشر مقعدا يف اجلمعية الوطنية ينبغييزال هناك مثانية وال. التماسات مماثلة بشأهنا

  
 وكاتانغا ومانييما اجلنوبية وكيفو الشمالية كيفو مقاطعات    

 ففـــي. بـــالتقرير املـــشمولة الفتـــرة خـــالل كيفـــو مقـــاطعيت يف األمـــين الوضـــع تـــدهور  - ١٣
   الكونغوليــة الــدفاع قــوات شــنت مــارس،/وآذار ينــاير/الثــاين كــانون بــني ،الــشمالية كيفــو

 الدميقراطيــة الكونغــو جلمهوريــة املــسلحة القــوات عناصــر بعــض مــن مدعومــة مــايي - ايياملــ
 وبــرازا ونتوتــو كيمــاو منــاطق يف روانــدا لتحريــر الدميقراطيــة القــوات ضــد عــسكرية عمليــات
 القــوات شــنت ذلــك، علــى وردا. هوواليكاليــ ماسيــسي إقليمــي بــني احلــدود مــن بــالقرب

 الدميقراطيـة  الكونغو جلمهورية املسلحة القوات ومواقع قرى ضد انتقامية هجمات الدميقراطية
  .وروتشورو ماسيسي إقليمي يف
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 لتحــالفا ضــد واحــد جانــب مــن عمليــات املــسلحة القــوات شــنت مــارس،/آذار ويف  - ١٤
 االسـتيالء  مـن  تـتمكن  مل أهنـا  إال. ماسيـسي  إقلـيم  يف سـيادة  وذي حر كونغو أجل من الوطين
. نيابيونـدو  وضـواحي  بينغـا  التحـالف  احتـل  ذلك أعقاب ويف. وييتلك يف التحالف معقل على

  . كيفو الشماليةيف نشطة فونتني، وال شيكا فيها مبا األخرى، مايي - املايي مجاعات وظلت
 بـذل  سياسـة  إىل استنادا املسلحة القوات كتائب قادة فرز وبعد مارس،/آذار ١٥ ويف  - ١٥

 األمـم  منظمـة  بعثـة  شـّنت  ،اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف تحـدة امل األمـم  تتبعهـا  الـيت  الواجبة العناية
ــق املتحــدة ــة يف االســتقرار لتحقي ــو مجهوري ــة الكونغ ــواتو الدميقراطي ــسلحة الق ــة امل  جلمهوري
ــة الكونغــو ــةال الدميقراطي ــ عــسكريةال عملي ــيم يف “ ســترايكرادي” شتركةامل  للتــصدي بــين إقل

الــوطين لتحريــر أوغنــدا ولتعزيــز محايــة  اجلــيش /لوجــود حتــالف القــوى الدميقراطيــة األوغنــدي 
ــدنيني ــارس،/آذار ١٩ ويف. املـ ــت مـ ــر أطلقـ ــرض عناصـ ــا يفتـ ــي أهنـ ــالف إىل تنتمـ ــوى حتـ  القـ

ــة ــار الدميقراطيـ ــى النـ ــائرة علـ ــوبتر طـ ــة هليكـ ــة هجوميـ ــة تابعـ ــة يف للبعثـ ــادوي منطقـ  ويف. نـ
 إىل أدى ممـا  ةعثـ بلل تابعة هجومية عسكرية هليكوبتر طائرة على النار أُطلقت مارس،/آذار ٢١

  .خطرية إصابة طاقمها أفراد أحد إصابة
 تتبعهـا  الـيت  الواجبة العناية بذل سياسةل وفقا فرباير،/شباط ١٥ يف اجلنوبية، كيفو ويف  - ١٦

ــم ــوق جمــال يف املتحــدة األم ــسان حق ــةال شــنت ،اإلن ــواتو بعث ــسلحة الق ــة امل  عــسكرية عملي
 املـسلحة  واجلماعـات  رواندا لتحرير قراطيةالدمي القوات استهدفت “كاميليفو أماين” مشتركة
 العمليـة،  مـن  األوىل املرحلـة  وأرغمـت . وموينغـا  والونغـو  وشـابوندا  كاليهي أقاليم يف األخرى

 يف مبيـسي  يف اسـتراتيجية  مواقـع  مـن  الفـرار  على القوات هذه مارس،/آذار ٢٣ يف انتهت اليت
ــاروين منطقــة ــاجم مبواقــع احمليطــة عهــامواق عــن والتخلــي إيكنغــي، ومنطقــة إيرهيغاب  حجــر من

 القــوات مــن مقــاتال ٤٥٢ شــارك لــذلك، ونتيجــة. والونغــو إقلــيم يف والكولتــان القــصدير
 والتــسريح الــسالح نــزع عمليــة يف معــاالً ٣٦١ و األطفــال، اجلنــود مــن ٤٣ بينــهم املــسلحة،
 ٥٤ الفقـرة  نظـر ا( البعثـة  هبـا  تـضطلع  الـيت  الـوطن  إىل واإلعادة التوطني وإعادة اإلدماج وإعادة
 عزمهـا  إىل اجلنوبيـة  كيفـو  يف مايي - املايي مجاعات بعض أشارت ذلك، إىل باإلضافة. )أدناه
  .املسلحة القوات يف ندماجاال أو تسريح العلى
 عـن  للـدفاع  الـوطين  املـؤمتر  عناصـر  مـن  متزايـد  عـدد  بدأ أبريل،/نيسان ١ من واعتباراً  - ١٧

 املـسلحة  القـوات  يف انـدجموا  قـد  كـانوا  الـذين  الكونغوليني املقاومني الوطنيني ائتالفو الشعب
 يف املــسلحة القــوات مــن اخلدمــة مــن يفــرون ٢٠٠٩ عــام يف الدميقراطيــة الكونغــو جلمهوريــة

عـن   أمـور،  مجلـة  يف الفـرار،  عمليـات  وجنمـت . التـوايل  علـى  ،كيفـو اجلنوبيـة   وكيفو الـشمالية    
 املخـاوف  عـن ، كـل ذلـك  ام، واألهم من مطالبات بتحسني شروط اخلدمة ودفع األجور بانتظ     
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 حكــم أعقــاب يف عليــه يقــبض أن خــشي أنــه يــذكر الــذي نتاغانــدا، لبوســكو املتزايــدة األمنيــة
 ووجـدت . مـارس /آذار ١٤ يف الـصادر  دييلو لوبانغا توماس حماكمة يف الدولية اجلنائية احملكمة
 واســتخدام نيــدوجت حــشد تــشمل حــرب جــرائم بارتكــاب مــذنب لوباغنــا الــسيد أن احملكمــة
 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف قتاليـة    أعمـال  يف سـنة  ١٥ عـن  أعمارهم تقل الذين األطفال

 مـن  واحـد  أنـه  احملكمـة  ذكـرت  الـذي  نتاغانـدا، بوسكو   وأصبح. ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ عامي بني
 يف حـرب  جـرائم  ارتكاب بتهمة احملكمة من مطلوبا لوبانغا، للسيد املشاركني الرئيسيني اجلناة
  .٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفترة يف إيتوري إقليم
ــن الفتــرة ويف  - ١٨ ــسان ٩ إىل ٤ م ــل،/ني ــ أبري ــدي ١ ٠٠٠ شرُن ــن إضــايف جن ــوات م  الق

 الـيت  املـستقرة  غـري  األمنيـة  احلالـة  إزاء   كيفـو  إقليمـي  يف الدميقراطيـة  الكونغو جلمهورية املسلحة
 ورئـيس  كـابيال  الـرئيس  سـافر  أبريـل، /نيـسان  ٩ ويف. هـذه  اخلدمـة  مـن  الفـرار  عمليات سببتها
 بعثـة  ل القـوة  قائـد  ونائـب  اخلـاص،  ممثلـي  منفـصل،  وبشكل ،املسلحة القوات يف الدفاع أركان
ــم ــا إىل املتحــدة، األم ــيم غوم ــسلطات واختــذت. الوضــع لتقي ــة ال ــضاً الكونغولي ــددا أي ــن ع  م

 عناصـر  رفرا استمرار ومعاجلة املسلحة القوات إىل اخلدمة من الفارين عودة لتشجيع اخلطوات
 وإعـادة  كيفـو،  إقليمـي  يف املسلحة القوات قيادة هيكلية تنظيم إعادة أيضا ذلك ومشل. أخرى
ــشاء كيفــو، إقليمــي خــارج املــسلحة القــوات عناصــر بعــض نــشر ــة وإن  مالحقــة لتــسهيل جلن

ــارين ــذا ويف. الفـــ ــسياق، هـــ ــت الـــ ــ ُعلقـــ ــربةا عمليتـــ ــاين رادي ضـــ ــاميليفو وأمـــ  ويف. كـــ
ــ أشــار أبريــل،/نيــسان ١١ ــه إىل كــابيال رئيسال ــداالــسيد  اعتقــال يريــد أن ــه نتاغان  يف وحماكمت

 يف الكونغوليـــــة الـــــسلطات بـــــدأت األثنـــــاء، هـــــذه ويف. الدميقراطيـــــة الكونغـــــو مجهوريـــــة
 عـن  للـدفاع  الـوطين  املـؤمتر  مـن  سابقني ال ضباط ال كبارمن   ١٦ مع التحقيق أبريل،/نيسان ٢٣

 الفـرار  علـى  التحـريض  مـزاعم بـشأن    ميقراطيـة الد الكونغو جلمهورية املسلحة والقوات الشعب
  . كيفو اجلنوبيةيف اخلدمة من
 - مبـويف  منطقـة  يف شـيكا  مـايي  - املـايي  مجاعـة  عناصـر  شـن  أبريـل، /نيسان ٢٧ ويف  - ١٩

 مــن فــروا الــشعب عــن للــدفاع الــوطين املــؤمتر مــن ســابقني وعناصــره واليكاليــ إقلــيم يف كيبــوا
 ومتوازيـة  منـسقة  عمليات ماسيسي، إقليم يف ساكي غربو مشال إىل مناطق يف مؤخرا اخلدمة
 تطويـق  عمليـة  يف مدرعـة  جنـد  نـاقالت  البعثة ونشرت. املسلحة للقوات تابعة مواقع عدة ضد

 هليكـوبتر  بطـائرات  هجوميـة  جويـة  بطلعـات  وقامـت  دورياهتـا  تفّـ وكث سـاكي،  حـول  وقائية
 وأعـادت . املتـضررة  املنـاطق  يف دنينياملـ  جلهـود  احلمايـة  وتعزيـز  املنطقـة،  استقرار يف للمساعدة
 اجملموعـة  تقـدم  لصد ساكي منطقة إىل اجلنوبية كيفو من عنصر ١ ٤٠٠ نشر املسلحة القوات
 مـن  كـبري  جـزء  علـى  الـسيطرة  اسـتعادة  يف املسلحة القوات جنحت مايو،/أيار ٦ ويف. املسلحة
 شـيكا  مـايي  - ملـايي ا عناصـر  ضـد  تتقدم وبدأت السابق، األسبوع خالل خسرهتا اليت األرض
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ــ يف ــوم ويف. هواليكالي ــسه، الي ــت نف ــوات أعلن ــسلحة الق ــاً امل ــاً وقف ــات مؤقت ــسكرية للعملي  الع
  .املسلحة القوات إىل ثانية االنضمام على املتبقني الفارين لتشجيع املعلن بالغرض

 غـو كيون غيديون أنشطة بسبب به التنبؤ ميكن ال األمين الوضع ظل كاتانغا، مشال ويف  - ٢٠
 ويف. ٢٠١١ سـبتمرب /أيلـول  يف لوبومباشـي  يف كاسـابا  سـجن  مـن  فـرّ  قـد  كـان  الذي موتانغا،
 احمللـيني  الـسكان يف مضايقة    رواندا لتحرير الدميقراطية القوات عناصر استمرت كاليمي، إقليم
  .بابويو منطقة يف
  

   أورينتالمقاطعة    
 ضــد للمقاومــة الــرب جــيش شــنها الــيت اهلجمــات تقيــيم جــرى ، أورينتــالمقاطعــة يف  - ٢١

 يف والنـهب،  الـسلب  ألغـراض  أصـالً  نفـذت  بأهنا أويليه   -با  وه  أويلي - هو   منطقيت يف املدنيني
. التجنيـد  أجـل  مـن  وليس املنهوبة الغذائية واملواد البضائع لنقل اخلطف عمليات ارتكبت حني

 مــن لبأقــ عــددها يقــدر الــيت للمقاومــة الــرب جــيش عناصــر مــن صــغرية جمموعــات وكانــت
ــة يف عنـــصرا ٦٠ ــترتّه يف ناشـــطة الدميقراطيـــة، الكونغـــو مجهوريـ ــا مـ  ومثلـــث الـــوطين غارامبـ

  .هأويلي - هو منطقة يف دورو بانغادي - نيناغارا
ــرة ويف  - ٢٢ ــاين كــانون ٢٨ مــن الفت ــاير/الث ــسان ١٦ إىل ين ــل،/ني ــة شــنت أبري  مخــس البعث

 للمقاومـة  الـرب  جـيش  من املتضررة طقاملنا يف املدنيني محاية لتعزيز منفصلة عسكرية عمليات
 عمليــة ارتكـزت  مــارس،/وآذار فربايـر /شــباط يف ذلـك،  إىل باإلضــافة. هأويليـ  - هــو منطقـة  يف
 يف جتمــع نقــاط إقامــة علــى املــسلحة، القــوات مــن بــدعم البعثــة شــنتها الــيت “بالــسالم أهــالً”

 الــرب جــيش تمجاعــا حركــة أو/و للمقاومــة الــرب جــيش نــشاط فيهــا يــزداد الــيت األمــاكن
 الـسالح  نـزع و العـسكرية  املبـادرة  هـذه  وكانـت . العـسكري  الـضغط  بسبب املتوقعة للمقاومة
 تـشجيع  إىل هتـدف  املـشتركة  الـوطن  إىل واإلعـادة  التـوطني  وإعـادة  اإلدمـاج  وإعـادة  والتسريح
ــر ــة الـــرب جـــيش عناصـ ــرك للمقاومـ ــة لتـ ــع اجلماعـ ــاط يف والتجمـ ــع نقـ ــددة التجمـ  ويف. احملـ

 ،هأويليـ  -  بـا  بوتـا،  يف العـسكريني  املـراقبني  مـن  لفريـق  موقعـاً  البعثة أنشأت يل،أبر/نيسان ٢٣
 وسـوف . هأويليـ  - بـا    أنغـو،  يف مؤقتة تشغيل وقاعدة لفريق موقع أنشئ   أبريل/نيسان ٢٥ ويف
   يف املــسلحة اجلماعــات نــشاط علــى والــرد والتقيــيم باملراقبــة للبعثــة الفرصــة املواقــع هــذه تتــيح
  .أفضل بشكل اإلنسانية املساعدات وصول تسهيلو ،هأويلي - با

 األفريقـي  لالحتاد اخلاص املبعوث قام أبريل،/نيسان ١٥ إىل ١٠ من املمتدة الفترة ويف  - ٢٣
أبـو موسـى     الوسـطى  ألفريقيـا  اخلـاص  وممثلـي  مـاديرا  فرانسيسكو للمقاومة، الرب يشاملعين جب 
 أرض علــى الوضــع لتقيــيم الوســطى يقيــاأفر ومجهوريــة الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة بزيــارة
 املتــضررة املنــاطق يف األفريقــي االحتــاد هبــا أذن الــيت اإلقليميــة العمــل فرقــة إنــشاء هبــدف الواقــع
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 يف الــــسودان، جنــــوب جوبــــا، يف رمسيـــا  انطلقــــت الــــيت للمقاومـــة،  الــــرب جلــــيش التابعـــة 
  . مارس/آذار ٢٤
ــة ويف  - ٢٤ ــوري، مقاطع ــر،/شــباط ١٥ يف إيت ــّر فرباي ــادة مــن عــدد دمت ــوات ق ــسلحة الق  امل

 لـديهم  القطـاع  قائـد  بإقالـة  وطـالبوا  إيرومـو،  جنوب مارابو، يفجلمهورية الكونغو الدميقراطية    
ــادة إىل باإلضــافة ــذين املتمــردين مــع مؤقــت اتفــاق إىل التوصــلوجــرى . رواتبــهم زي  أعيــد ال
 منــاطق مــن ملـسلحة ا القــواتهــذه  انـسحاب  وأدى. والتــدريب التنظــيم إلعـادة  مؤقتــاً نـشرهم 
ــة إيرومــو مــن كــثرية ــة املقاومــة بهــةجل املــسلحة اجملموعــة عناصــر انتقــال إىل اجلنوبي  يف الوطني
  .أخلتها اليت املناطق من العديد يف إيتوري
 مـع  ماتاتا كوبرا إيتوري، يف الوطنية املقاومة جبهة زعيم التقى فرباير،/شباط ٢٦ ويف  - ٢٥
ــة ــن جلن ــة يف األم ــوري منطق ــةوب إيت ــم عث ــاً املتحــدة، األم ــدماج طالب ــوات يف االن ــسلحة الق  امل

 النـار،  إلطـالق  الفـوري  الوقـف  تـشمل  الشروط، من عددوفق  جلمهورية الكونغو الدميقراطية    
ــ ومواصــلة عناصــره، ارتكبتــها الــيت اجلــرائم علــى عفــو وإصــدار  إيتــوري، منطقــة يف ارشاالنت

 ويف. سياسـي  كحـزب  باجلماعـة  واإلقـرار  هةاجلب اقترحته الذي النحو على بالرتب واالعتراف
 ودعـم  املـدنيني  محايـة  تعزيـز  إىل اهلادفة “النسر خملب” عملية البعثة أطلقت أبريل،/نيسان ٣٠

جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل املنــاطق املعرضــة  املــسلحة القــوات وحــدات انتــشار إعــادة
  .التنظيم إعادة عملية من االنتهاء بعدلتهديد اجلبهة 

  
  احلالة اإلنسانية    

، زاد عـدد     التـابع لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة          كتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية      مل وفقا  - ٢٦
 مليـون يف    ٢ إىل   ٢٠١١ديسمرب  / مليون يف كانون األول    ١,٧األشخاص املشردين داخليا من     

مـشرد داخليـا يف جنـوب كيفـو، مبـا يـشكل          ٨٥٦ ٠٠٠، ومشل هـذا حنـو       ٢٠١٢ مارس/آذار
 مــشرد داخليــا ٥٤٧ ٠٠٠ويوجـد حاليــا حنـو   .  يف املائـة خــالل هـذه الفتــرة  ٣٥زيـادة قــدرها  

يف مشـــــال كاتانغـــــا،  ٧١ ٠٠٠ يف مانيمـــــا، و ٦٧ ٠٠٠ ، و الـــــشماليةمـــــسجل يف كيفـــــو
شــخص إضــايف  ٢٠ ٠٠٠وتــشري التقــديرات إىل أنــه مثــة . أورينتــاليف مقاطعــة  ٤٦٧ ٠٠٠ و

  .كيفومشال أبريل يف / نيسان٢٧بدأت يف  اليت لالشتباكاتمشرد داخليا نتيجة 
املقاطعــات وتزايــد عــدد الالجــئني الكونغــوليني أيــضا نتيجــة لتجــدد أعمــال العنــف يف   - ٢٧

الجـئ   ٥ ٥٠٠ووفقا ملفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، جـرى تـسجيل حنـو               . الشرقية
هم أساسا مـن منطقـة   ، و ٢٠١٢ جديد من مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أوغندا خالل عام        

 اشـتباكات الجئ آخر فـروا إىل روانـدا يف أعقـاب     ٥ ٦٠٠، ومثة كيفو الشماليةروتشورو يف  
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ومــن الكونغــوليني الفــارين إىل مجهوريــة الكونغــو خــالل عــام   . كيفــو الــشماليةاإلجيــارات يف 
ــددهم  ٢٠٠٩ ــالغ ع ــا للمفوضــية،    ٩٢ ١٢٦شخــصا، أكــد حنــو    ١٣١ ٤٣٥ الب ــهم، وفق من

وبدأ إعادة أول فـوج مـن الالجـئني ضـم           .  للعودة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية     استعدادهم
  .مايو/الجئ من مجهورية الكونغو يف أوائل أيار ٤٩ ٠٠٠
 حادثــة أمنيــة ٤٠مــارس، ســجلت /ينــاير وآذار/وخــالل الفتــرة مــا بــني كــانون الثــاين   - ٢٨

، وترهيـــبمـــال ســـطو  وأعنـــصب كمـــائنتعـــرض هلـــا عـــاملون يف اجملـــال اإلنـــساين، مشلـــت 
بعـد هويـة معظـم مـرتكيب        حتدَّد  ومل  . كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية    منها يف    ٣٧ارتكبت   وقد

هذه األفعال، فيما كان من بني الذين ُحددت هويتهم أفراد من قوات األمـن الـوطين وعناصـر                  
ظمـات   يف املائة من هـذه اهلجمـات ضـد املن          ٨٠وارتكب ما يزيد عن     . من اجلماعات املسلحة  

  .غري احلكومية احمللية والدولية
مارس، سـجلت منظمـة الـصحة العامليـة         /يناير إىل آذار  /وخالل الفترة من كانون الثاين      - ٢٩

ــة حــصبة   ٨ ٠٥٣ ــويفحال ــها ب ت ــة كــولريا   ٧ ٧٤٨، وكــذلك شخــصا ١٦٢نتيجت ــويفحال  ت
بة إىل ومــن خــالل األمــوال الــيت وفرهــا الــصندوق املركــزي لالســتجا. شخــصا ١١٤نتيجتــها ب

حاالت الطـوارئ، واليونيـسيف، ومنظمـة الـصحة العامليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة                   
واحمللية، متكن الشركاء احلكوميون من التدخل يف تـسع مقاطعـات مـن أجـل احلـد مـن تفـشي                     

  .يزال باعثا على القلق إال أن انتشار الكولريا ال. وباء الكولريا وتقدمي العالج
مـواطن   ١٥ ٠٠٠كتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية، جـرى طـرد مـا يزيـد عـن                 ووفقا مل   - ٣٠

فربايـر، وسـط اهتامـات    /ينـاير وشـباط  /كونغويل من أنغـوال خـالل الفتـرة مـا بـني كـانون الثـاين         
بوقــوع انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان مــن جانــب قــوات األمــن األنغوليــة، مشلــت حــاالت قتــل    

ووفقــا .  وســرقة يف بعــض احلــاالت،ين بــدواعتــداءوتعــذيب وعنــف جنــسي واحتجــاز مطــول 
كونغو نتيجــة ســابللــسلطات الكونغوليــة، تــويف ثالثــة حمتجــزين ينتظــرون إعــادهتم إىل مقاطعــة  

  .مارس/ آذار٢٣شرطة يف كابيندا، أنغوال، يف لل زنزانةاختناقهم يف 
  

  التطورات اإلقليمية    
زة االسـتخبارات لـدى   فرباير، اجتمع رؤساء أجه  / شباط ٢٤ إىل   ٢٠خالل الفترة من      - ٣١

ومباشـي يف مقاطعـة كاتانغـا،    بالدول األعضاء يف املؤمتر الدويل ملنطقة البحريات الكربى، يف لو     
مشـال كيفـو     يف غوما،    ةستخباراتي لدمج املعلومات اال   واتفق اجملتمعون على طرائق إنشاء مركز     

سلحة يف منطقـة    ، من أجل مجع املعلومات بشكل مركزي بشأن أنشطة اجلماعات املـ           الشمالية
  .البحريات الكربى دون اإلقليمية
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مـــارس، اجتمـــع يف كينـــشاسا رؤســـاء أجهـــزة االســـتخبارات      / آذار١٥  و١٤ويف   - ٣٢
ــدفاع  العــسكرية  ــن ورؤســاء أركــان ال ــدا  لكــل م ــة، ويف   و أوغن ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري

ــاون        ــز التع ــه بتعزي ــشتركا أوصــوا في ــا م ــاب االجتمــاع أصــدروا بيان ــادليف تأعق ــات ب  املعلوم
  .وشاركت البعثة بصفة مراقب. واالستخبارات بشأن جيش الرب للمقاومة

  
  بعثة التنفيذ والية   -ثالثا   

  محاية املدنيني    
ــسلحة       - ٣٣ ــوات املـ ــع القـ ــشترك مـ ــالتخطيط املـ ــة بـ ــطلعت البعثـ ــو  اضـ ــة الكونغـ جلمهوريـ

ــة  ــر العمليــتني ال  الدميقراطي رادي عــسكريتني املــشتركتني هبــدف التقليــل إىل احلــد األدىن مــن أث
على املدنيني، ووفقا لـسياسة األمـم املتحـدة ببـذل العنايـة الواجبـة يف                سترايك وأماين كاميليفو    

ونـسقت البعثـة أيـضا مـع مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ومفوضـية                  . جمال حقـوق اإلنـسان    
نيني يف ختطــيط محايــة املــداألمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني مــن أجــل تعزيــز إدراج اعتبــارات   

وباإلضــافة إىل ذلــك، أنــشئت آليــات مبتكــرة، مــن . تني املــذكورتني أعــالهالعــسكريتني العمليــ
قبيل مراكز القيادة املشتركة يف جنوب كيفو، كي تتمكن البعثة والقوات املـسلحة مـن العمـل                

  .بشكل مشترك على رصد العمليات العسكرية وتقييم آثارها يف جمال محاية املدنيني
 بعثـة ألفرقـة   ١٣أبريل، أوفدت البعثـة  /يناير إىل نيسان  /وخالل الفترة من كانون الثاين      - ٣٤

، باعتبـار   أورينتـال احلماية املشتركة إىل امليدان يف مقاطعيت كيفو، ومقاطعة كاتانغـا، ومقاطعـة             
فربايـر، بـدأت البعثـة وضـع        /ويف شـباط  . ذلك جزءا من االستجابة الحتياجات احلماية الناشـئة       

 حلماية املدنيني على صعيد املقاطعات، باعتبار ذلـك جـزءا مـن تنفيـذ اسـتراتيجية محايـة                   خطط
ويف أعقـاب إنـشاء     .  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    املدنيني على نطاق منظومة األمم املتحدة     

شبكات إنذار جمتمعية يف العديد من اجملتمعات احمللية يف الـشرق، تلقـى مـساعدو االتـصال مـع           
اســتجابات مــن جانــب  إىل  إنــذارا مــن مــدنيني حتــت التهديــد، ممــا أدى  ٤٠معــات احملليــة اجملت

وجــرى البــدء أيــضا يف مــشاورات مــع اجملتمعــات احملليــة       . أو البعثــة /قــوات األمــن احملليــة و  
  .  شبكة إضافية من شبكات اإلنذار اجملتمعية١٧يتعلق بإنشاء  فيما

  
  دعم العملية االنتخابية    

ــاب  - ٣٥ ــرت يف    يف أعقـ ــيت جـ ــشريعية الـ ــية والتـ ــات الرئاسـ ــاين ٢٨ االنتخابـ ــشرين الثـ  / تـ
بعثــة وبرنــامج األمــم ال اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة و  كــل مــن، اســتهل٢٠١١ نــوفمرب

بـني  و. تقييمات داخلية للدعم الذي قدمه كل منها إلجـراء االنتخابـات       إجراء  املتحدة اإلمنائي   
أجــرى الربنــامج اإلمنــائي تقييمــا ملــشروعه لــدعم الــدورة يــل أبر/ نيــسان١٩ مــارس و/ آذار١٥
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استعراض مـا بعـد     باألمانة العامة   البعثة وإدارة عمليات حفظ السالم      وأجرت أيضا   . االنتخابية
ــضمَّ  ــات ت ــسلطات     العملي ــستقبل إىل ال ــة يف امل ــذي ســتقدمه البعث ــدعم ال ــق بال ن توصــيات تتعل

  .بيةالكونغولية من أجل إمتام الدورة االنتخا
أبريــل، عقــدت اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة  / نيــسان١٩  و١٠وخــالل الفتــرة مــا بــني    - ٣٦

إدارة املــستقلة حلقــة عمــل نــاقش فيهــا أصــحاب املــصلحة والــشركاء الــدوليون مــسائل تعزيــز  
 مـن  ويف حلقـة العمـل، أعلنـت اللجنـة أن         . العملية االنتخابيـة وإجـراء االنتخابـات يف املـستقبل         

، وكذلك أيدت العديـد     ٢٠١٣ يناير/ انتخابات املقاطعات يف كانون الثاين     يا إجراء املقرر مبدئ 
من التوصيات الـيت تتماشـى بـشكل كـبري مـع تلـك الـيت اقترحتـها عـدة بعثـات وطنيـة ودوليـة                          

  .للمراقبة، هتدف إىل حتسني إجراء االنتخابات يف املستقبل
ضـرورة  االنتخابية خـالل حلقـة عملـها     وتتضمن التوصيات الرئيسية اليت أيدهتا اللجنة         - ٣٧

ــاة ــزمين االنتخــايب   مراع ــةالحتياجــات ل اجلــدول ال ــشته  العمالني ــصلحة   ومناق ــع أصــحاب امل م
الرئيسيني؛ واالضطالع بـشراء املـواد االنتخابيـة علـى حنـو يتـسم بالـشفافية والتنافـسية؛ واختـاذ                    

ة أيــضا بأمهيــة اجملتمــع وأقــرت اللجنــ. إىل قــوائم الــشطبصداقية املــ إلعــادةخطــوات ملموســة 
وكررت اللجنة التأكيد على التزامها بتنفيذ توصيات حلقة العمـل          . املدين يف العملية االنتخابية   

 مشاورات منتظمة مع الشركاء، وذلك يف اجتماع للجنة الشراكة املعنيـة باالنتخابـات              إجراءو
نــوفمرب /ين الثــاين تــشر٢٨أبريــل، وهــو االجتمــاع الثــاين منــذ انتخابــات  / نيــسان٢٥عقــد يف 
ويشترك يف رئاسة جلنة الشراكة املعنية باالنتخابات رئـيس اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة               . ٢٠١١

املستقلة ونائـب ممثلـي اخلـاص، ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية واملنـسق املقـيم جلمهوريـة الكونغـو                 
  .ني الدولينيخابي اللجنة واحلكومة والشركاء االنتن عن ممثلو اجتماعاهتاضرحيالدميقراطية، و

 ملـرأة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني ا       هيئة األمم املتحدة    شراكة مع   يف  وبدأت البعثة،     - ٣٨
، تنفيـذ مـشروع     ويف املقاطعـات  احملليـة   فـضال عـن اجلهـات املعنيـة         ) هيئة األمم املتحدة للمـرأة    (

  .احمللية املقبلةإلعداد املرشحات احملتمالت للتنافس يف انتخابات املقاطعات واالنتخابات 
  

  حتقيق االستقرار وتوطيد السالم    
حققت البعثة جناحـا يف تنفيـذ واليتـها يف جمـال حتقيـق االسـتقرار، إال أنـه مثـة حتـديات                        - ٣٩

كبرية متبقية، تتضمن استمرار وجود اجلماعات املسلحة يف شرقي البالد، مبـا يـؤثر سـلبا علـى                  
الـنقص يف ميزانيـة الدولـة ومـدفوعاهتا لـإلدارة           يـضا    أ ويـؤدي . التقدم يف استعادة سـلطة الدولـة      

املدنيــة والــشرطة وكــذلك يف جمــال نــشر قــضاة الــصلح ومــوظفي الــسجون، إىل إعاقــة جهــود  
 مــبىن ١٩ شرطة، وللــ ا قــسم٨١ وقــد جــرى إنــشاء ثكنــتني عــسكريتني، و. حتقيــق االســتقرار

وليـة لـدعم األمـن وحتقيـق        ة الد يإداريا، وست حماكم وستة سجون، وذلك يف إطار االستراتيج        
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 عنصرا مـن عناصـر الـشرطة ونـشرهم يف           ٥٢٠وباإلضافة إىل ذلك، جرى تدريب      . االستقرار
  .كيفو الشماليةاملناطق ذات األولوية يف روتشورو وماسيسي يف مقاطعة 

 فرباير، ُعقد يف كينشاسا اجتمـاع جمللـس صـندوق االسـتراتيجية الدوليـة       / شباط ٢ويف    - ٤٠
، شارك يف رئاسته نائب ممثلي اخلاص، واملنسق املقيم ومنسق الـشؤون            االستقرارلدعم األمن و  

ــة       ــوزراء املــسؤول عــن الداخلي ــيس ال ــة، ونائــب رئ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسانية يف مجهوري اإلن
 املـشاريع املمولـة مـن صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء                فتـرة  واتفق اجملتمعـون علـى متديـد      . واألمن

، وعلى تعديل اختصاصات مرفق متويل حتقيق االسـتقرار واإلنعـاش مـن             ٢٠١٢السالم يف عام    
توســيع فـق أيـضا علـى    واتُّ. أجـل الـسماح للجهـات املاحنــة بتخـصيص إسـهاماهتا ألوجـه معينــة      

دعــم اهلياكــل التنــسيقية الــيت حبيــث يــشمل التمويــل الــذي يقدمــه صــندوق بنــاء الــسالم نطــاق 
  . االستراتيجية الدوليةيف إطار تندرج 

  
تـشوب  التقدم احملـرز صـوب إرسـاء هنـج منـسق لألمـم املتحـدة والثغـرات اخلطـرية الـيت                

  عملية بناء السالم
مــارس، أبلغــت احلكومــة الــشركاء بــأن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن / آذار٢يف   - ٤١

 دعــماملــشاركة الدوليــة يف مــن أجــل يف تنفيــذ االتفــاق اجلديــد جتريبيــا بلــدا يــشكل املقــّرر أن 
الدول اهلشة، الذي اعُتمد يف املنتدى الرابع الرفيع املستوى بشأن فعالية املعونة، الذي ُعقـد يف                

 يف بوسـان، مجهوريـة   ٢٠١١ديـسمرب  / كانون األول ١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩الفترة من   
مارس، عقدت احلكومة وفريق األمم املتحدة القطري اجتماعا اعتماديـا          / آذار ١٦ويف  . كوريا

ويف ). UNDAF 2013-2017(تقنيا بشأن أولويات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة  
فريـق القطـري والبنـك الـدويل، يف بلـدة زونغـو،             المـارس، وضـع     / آذار ٢٨ إىل   ٢٦الفترة مـن    

، الــذي يتماشــى مــع اســتراتيجية مجهوريــة  عمــلالكونغو، الــصيغة النهائيــة إلطــار باســمقاطعــة 
  . نمو واحلد من الفقر للقراطيةالكونغو الدمي

  
  حقوق اإلنسان    

قـوق اإلنـسان   ومكتـب األمـم املتحـدة املـشترك حل      مارس أصـدرت البعثـة    / آذار ٢٠يف    - ٤٢
ــسان،     ــهاكات خطــرية حلقــوق اإلن ــرا عــن انت ــراد مــن  تقري ــها أف ــدفاع واألمــن  ارتكب ــوات ال ق

ــشاسا  ــة يف كينـ ــة جب الكونغوليـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــاين  ٢٦بـــني  مهوريـ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ نـ
ــانون األول ٢٥ و ــسمرب /كـ ــاد . ٢٠١١ديـ ــن    وأفـ ــوات األمـ ــأن قـ ــر بـ ــة التقريـ ــت الوطنيـ قتلـ

 آخـرون  ٨٣أصـيب    شخـصا، رميـا بطلقـات ناريـة، فيمـا     ٢٢شخصا علـى األقـل، منـهم         ٣٣
ووّجــه عــدد مــن املــسؤولني احلكــوميني  .  شخــصا بطلقــات ناريــة٦١علــى األقــل، مــن بينــهم 
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غـــري أن املـــدعي العـــام فـــتح حتقيقـــات قـــضائية يف هـــذه . جـــاء يف التقريـــرانتقـــادا شـــديدا ملـــا 
  .ا يف إجرائهادعمتقدمي االدعاءات، عرضت البعثة 

 مـدنيا علـى     ٢٦٥ووثّق مكتب األمم املتحدة املـشترك حلقـوق اإلنـسان أيـضا اعتقـال                 - ٤٣
تــهاكات وُنــسبت ان. أو تعــسفا/األقــل، كــان معظمهــم رهــن االحتجــاز بــصورة غــري قانونيــة و

ــن احلــرس اجلمهــوري وأفــراد الــشرطة الوطنيــة           ــوق اإلنــسان هــذه أساســا إىل عناصــر م حق
وخـالل  . الكونغولية، وبدرجة أقل إىل عناصر القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة           

الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، جــرى اإلبــالغ عــن وقــوع عــدد مــن حــوادث عنــف أخــرى ُيــّدعى  
ــة  بــــأحزاب سياســــية معارضــــة يف ارتكــــاب بعــــضها أو التحــــريض  تــــورط عناصــــر مرتبطــ

  .ارتكاهبا على
وفـــتح أخـــرى  هوواصـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املـــشترك حلقـــوق اإلنـــسان حتقيقاتـــ   - ٤٤
بتزايـد اهلجمـات الـيت تـشنها اجلماعـات      متـصلة  قـوق اإلنـسان     حلانتهاكات  أُفيد عنه من     ما يف

حريـر روانـدا، وجـيش الـرب للمقاومـة، ومجاعـات            املسلحة، وال سـيما القـوات الدميقراطيـة لت        
ومشل ذلك انتـهاكات حقـوق اإلنـسان        . ماي، يف عدة مناطق شرق مجهورية الكونغو       - املاي

قـوات الـدفاع    - مـاي  -املـاي  اليت ُيّدعى أن عناصر من القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا، و     
، ٢٠١٢مـارس   / وآذار ٢٠١١سمرب  ديـ /الكونغولية، ارتكبتـها يف الفتـرة مـا بـني كـانون األول            

 خالهلـا لالغتـصاب يف مـنطقيت نتوتـو وبـرازا            َن امرأة وفتـاة تعرضـ     ٣٠حيث ذكرت تقارير أن     
ــيم واليكاليــ  ــابعتني إلقل ــسان     هالت ــهاكات أخــرى حلقــوق اإلن ــشمالية، فــضال عــن انت ، كيفــو ال

 خـالل الفتـرة   ارتكبها أشخاص غالبيتـهم مقـاتلون تـابعون للقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا         
 كــانون ٢٣  و٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٤، يف الفتــرة بــني ويف إطــار منفــصل. نفــسها
 شخصا على األقل، بينهم امرأتان وثالثة أطفال يف عـدة قـرى يف         ١٧، قُتل   ٢٠١٢يناير  /الثاين

ع بلدة كيبايب، إقليم ماسيسي، كيفو الشمالية، على يد عناصـر سـابقة يف املـؤمتر الـوطين للـدفا      
  .عن الشعب ُمدجمة يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

ينـاير والـواردة يف تقريـري       /ومتابعةً للتحقيقـات األوليـة الـيت أُجريـت يف كـانون الثـاين               - ٤٥
يف أبريــل، / نيــسان١٢ إىل ٩، أوفــدت البعثــة يف الفتــرة مــن )٢٤، الفقــرة S/2012/65(األخــري 

 إىل بلـدة نــزوفو، يف إقلـيم      اًوفريق حتقيق مشترك  ا فريق محاية مشتركاً     ضمتبعثتني  فترة متزامنة   
أن القـوات  بـ شابوندا، كيفو اجلنوبيـة، ملواصـلة التحقيـق يف انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان يـدُّعى                

ــني      ــرة بـ ــها يف الفتـ ــدا ارتكبتـ ــر روانـ ــة لتحريـ ــانون األول٣١الدميقراطيـ ــسمرب / كـ  ٢٠١١ديـ
أن مقــاتلني يف صــفوف القــوات الدميقراطيــة وتبــّين للبعثــتني . ٢٠١٢ينــاير /كــانون الثــاين ٤ و

وجــاء يف إفــادات أنّ .  مــدنيا علــى األقــل ٣٣لتحريــر روانــدا يف املنطقــة أعــدموا بــال حماكمــة   
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وادُّعي أيضا بـأن منـازل   .  سنوات ليومني واغتصبومها١٠املقاتلني اختطفوا امرأة وفتاة عمرها      
  .حرق منهجيةيف تلك املنطقة تعرضت ألعمال هنب و

ــدم           - ٤٦ ــة بعــض التق ــة املدني ــسكرية والعدال ــة الع ــا العدال ــة، أحــرز قطاع ــن البعث ــدعم م وب
مـارس، قـدمت   / آذار ٢٨  و ١٤ففـي الفتـرة بـني       . املتواصل يف مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب         

، ممـا أتـاح بـدء البـت         أوكـسيدنتال البعثة الدعم جللسات االستماع املتنقلة يف مقاطعة كاسـاي          
ــغ عــددها    يف ال ــيت بل ــضية٨١قــضايا املتراكمــة ال ــسان.  ق ــضا   /ويف ني ــة أي ــل، دعمــت البعث أبري

التحقيقات القضائية املتعلقة بثالثة ضـباط يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                 
ُمتــهمني بارتكــاب انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان، حيــث ال يزالــون رهــن االعتقــال يف    

ــذ   ــسانغاين من ــرة بــني شــباط . مــارس/ آذار٥ســجن كي ــر ونيــسان /ويف الفت ــل، دّرب /فرباي أبري
 جنـديا مـن القـوات املـسلحة جلمهوريـة           ٢١٧مكتب األمم املتحـدة املـشترك حلقـوق اإلنـسان           

ــانون حقــوق        ــسائل ق ــشأن م ــا، ب ــة مانييم ــدو، مقاطع ــة املوجــودين يف كين ــو الدميقراطي الكونغ
  .اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 حلقـوق اإلنـسان تقريـرا       ةالـسامي األمـم املتحـدة      ة مفوضـ  تمارس، قـدم  / آذار ٢١ ويف  - ٤٧
 عـــن حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان 

)A/HRC/19/48( .                 ،وحث اجمللس احلكومة علـى تكثيـف جهودهـا، بـدعم مـن اجملتمـع الـدويل
وقـام األمـني    . وع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان      هبدف وضع حد لإلفالت من العقـاب ومنـع وقـ          

بزيـارة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن      .  سـيمونوفيتش عام املساعد حلقوق اإلنسان، إيفان  ال
ودعـا الـسيد سـيمونوفيتش احلكومـة إىل حماسـبة مـرتكيب جـرائم           . ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠ إىل   ٢

وأشـــارت . ٢٠١١ و ٢٠١٠عـــامي بوشـــاين يف  الواســـعة النطـــاق يف واليكاليـــه واالغتــصاب 
ــات يف        ــسان مرتبطــة باالنتخاب ــوق اإلن ــهاكات حلق ــق يف انت ــه ســيجري التحقي ــة إىل أن احلكوم

  . الوقت املناسب
  

  العنف اجلنسي    
أبريل، وثّق مكتب األمـم املتحـدة املـشترك حلقـوق           /فرباير ونيسان /يف الفترة بني شباط     - ٤٨

يد الوطين، على الرغم من أن عـددا        عنف جنسي على الصع   ضحية   ١٥٢ حالة و  ٨٨اإلنسان  
 مـن   ٣١واعُتقـل علـى األقـل       . كبريا من حاالت أخرى ُيـرّجح أال يكـون قـد مت اإلبـالغ عنـها               

ــة      ــاة املــّدعى تــورطهم يف تلــك القــضايا، وجتــري التحقيقــات معهــم بــدعم مــن البعث ويف . اجلن
ــال، وكاســـاي أوكـــسيدنتالمقاطعـــات كينـــشاسا، وكاســـاي   ــا، ومأورينتـ ــا، ، وكاتانغـ انييمـ

 حماكمة خالل الفترة قيد االسـتعراض وأديـن         ٦٦ومقاطعَتي أورينتال وكيفو اجلنوبية، أُجريت      
وقـدم املكتـب الـدعم إلنـشاء     .  شخصا بتهمة االغتصاب وغريه من أعمال العنف اجلنـسي    ٥٣
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 مـن  ٥٠٣مراكز دائمة للمساعدة القانونيـة يف تـسع مقاطعـات، قـّدمت املـساعدة القانونيـة يف           
  . العنف اجلنسيقضايا
 فـردا مـن أفـراد       ٤١وأجنزت البعثة دورة تدريبية عـن العنـف اجلنـسي والنــزاع لفائـدة                 - ٤٩

أبريـل، نظـم مكتـب األمـم املتحـدة املـشترك حلقـوق        /ويف نيـسان . الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة   
ع  ممـثّال ملنظمـات غـري حكوميـة بـشأن دفـ            ٢٤اإلنسان تـدريبا يف جمـال تنميـة القـدرات لـصاحل             

، مقاطعـة إكواتـور، وبلـدة أوفـريا، كيفـو           مبانـداكا تعويضات لضحايا العنف اجلنـسي يف بلـدة         
فربايــر، اعتمــدت الــسلطات الكونغوليــة بروتوكــوالت وطنيــة ترمــي إىل   /ويف شــباط. اجلنوبيــة

كفالة احلد األدىن من املعايري التقنية لتقدمي املساعدة الطبية، والدعم النفـسي، وإعـادة اإلدمـاج                
  . اإلحالة القانونية، لصاحل ضحايا العنف اجلنسيوآليات ي والتعليمي، دجتماعي واالقتصااال
  

  األطفال والنـزاع املسلح    
 طفـال، أو أُنقـذوا، مـن قـوات األمـن الـوطين         ١٢٢خالل الفترة قيـد االسـتعراض، فـّر           - ٥٠

 مــاي يف - ي مــن مجاعــات املــا٤١أســرهم، مبــن فــيهم مــع واجلماعــات املــسلحة ولُــمَّ مشلــهم 
وأُبِلــغ عــن ســت .  طفــال مــن جــيش الــرب للمقاومــة ٢٠ كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة، و

عشرة حالة من حاالت العنف اجلنسي ضـد الفتيـات، ُيـدّعى تـورط عناصـر مـن قـوات األمـن                    
  .  يف ارتكاب ست منهاةالوطني

  
  االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية    

كتب خامس لتجـارة املعـادن يف بلـدة كـاليهي، كيفـو اجلنوبيـة،               بدأت أعمال إنشاء م     - ٥١
ــسان ــدعم األمــن واالســتقرار    /يف ني ــة ل ــل، يف إطــار االســتراتيجية الدولي وهبــذا ســيكتمل  . أبري

  . تحليل نوعية املعادنلالربنامج األويل إلنشاء مخسة مكاتب جمهزة باملختربات واملطيافات 
ج األمـم املتحـدة اإلمنـائي اتفاقـا مـع حكومـة اليابـان              فرباير، وقّع برنـام   / شباط ٢٩ويف    - ٥٢

 ويــشمل ذلــك تــوفري. لتنفيــذ مــشاريع حتقيــق االســتقرار يف منــاطق التعــدين يف كيفــو الــشمالية
األمــم ومنظمــة ) اليونيــسيف(برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

 ١٠٠ ٠٠٠عدين احلريف، يف جمـال الزراعـة، لـصاحل    ألغذية والزراعة بدائلَ ألنشطة الت    املتحدة ل 
ــة الــيت تــضطلع هبــا البعثــة يف       ــة أساســية لــدعم التــدخالت اجلاري شــخص، وخــدمات اجتماعي

  . مكتب جتارة املعادن يف بلدة روبايا، إقليم ماسيسي
مــارس، نظــم صــندوق النقــد الــدويل يف كينــشاسا، بالتعــاون مــع / آذار٢٢  و٢١ ويف  - ٥٣

ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية      لكة املتحدة   حكومَتي املم 
وخـالل تلـك املناسـبة،      . مؤمترا حول إدارة املوارد الطبيعية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى          
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 جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن أجـل        نقانون التعـدي  سيجري تنقيح    هأكد وزير التعدين أن   
  .دات الضرائبزيادة إيرا

  
نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن          /نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج        

  وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج 
ــوطني         - ٥٤ ــسريح وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة الت ــسالح والت ـــزع ال ــامج ن ــدم يف برن أُحــرز تق

دميقراطيـة لتحريـر روانـدا يف كيفـو     واإلعادة إىل الوطن، وال سيما فيما يتعلق بـأفراد القـوات ال     
 مقـاتال سـابقا يف      ٣٥٣ مـن املقـاتلني البـالغني، منـهم          ٤٨٨فقـد يـّسرت البعثـة إعـادة         . اجلنوبية

 أطفــال جنــود يف ٨  مقــاتال مــستقال و٥٥٢ صــفوف القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، و 
قــاتال كونغوليــا مــن  م٥٦وباإلضــافة إىل ذلــك، اســتلمت البعثــة  . تلــك القــوات، إىل أوطــاهنم

 مــن أطفــال جنــود تلــك القــوات مــن الكونغــوليني، ٣٥ القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا و
للمشاركة يف برنامج نــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني واإلعـادة إىل                    

دميقراطيـة  يف القـوات ال ا قائـد كان   من ألوي بيزميانا، الذي      كالًمشلت تلك العمليات    و. الوطن
وأجرت البعثة، بالتعاون مـع بعثـة   . “نقيبني ” و “رائدين ”لتحرير رواندا يف كيفو اجلنوبية، و     

األمم املتحـدة يف جنـوب الـسودان، أول عمليـة إعـادة أحـد أتبـاع جـيش الـرب للمقاومـة مـن              
عثـة  يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وأجـرت الب       ،هجيدبلدة يامبيو، جنوب السودان، إىل فارا     

اتصاال مع مجاعة واحدة على األقـل تابعـة جلـيش الـرب للمقاومـة أبـدت رغبتـها يف االنـضمام                      
إىل برنامج نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني واإلعـادة إىل الـوطن عـن                   

أويلـي، مقاطعـة    -هـو   يف منطقة “مرحبا بالسالم ”طريق نقاط التجمع املُنشأة مبوجب عملية       
  .تالأورين
 مقـاتال كونغوليـا عـن    ١٥٢مـارس، ُسـّرح   /يناير وآذار/ويف الفترة ما بني كانون الثاين    - ٥٥

ــو       ــة الكونغ ــسابقني يف القــوات املــسلحة جلمهوري ــاتلني ال ــسريح خمصــصة للمق ــة ت ــق عملي طري
فربايــر، بــدأ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أنــشطة /ويف شــباط. الدميقراطيــة، بــدعم مــن البعثــة

 اإلدمـــاج االجتمـــاعي واالقتـــصادي يف كيفـــو الـــشمالية وكيفـــو اجلنوبيـــة يف إطـــار        إعـــادة
 جنـــديا مـــن جمموعـــة قوامهـــا ٤٣٥االســـتراتيجية الدوليـــة لـــدعم األمـــن واالســـتقرار لـــصاحل  

ومل ُينفّــذ حــىت اآلن برنــامج . ٢٠١٠-٢٠٠٩مقــاتال كانــت البعثــة ســّرحتهم يف الفتــرة  ٧٥٠
ـــزع ســالح   ــصر مــن عناصــر ا ٤ ٠٠٠ن ــة     عن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل لق

  . السابقني من الكونغوليني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم
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  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    
ــا مـــن مـــساحة بلغـــت      - ٥٦ ــة ألغامـ ــالتقرير، أزالـــت البعثـ ــرة املـــشمولة بـ  ٤,٢خـــالل الفتـ

عـة أورينتـال، هبـدف تـسهيل        كيلومترات مربعة من األراضي احمليطة مبطـار كيـسانغاين يف مقاط          
  .توسيع مباين املطار

  
  دعم إصالح قطاع األمن     

كانــت الفــرص الــيت أتاحتــها البعثــة لــدعم جهــود إصــالح قطــاع األمــن خــالل الفتــرة    - ٥٧
، ومل ُتعقـد أي اجتماعـات تنـسيق    بعداملشمولة بالتقرير، حمدودة بسبب عدم تشكيل احلكومة    

مؤسـسات قطـاع    هيكلـة   ثـة أحـرزت مزيـدا مـن التقـدم بـشأن             بيـد أن البع   . استراتيجي أو تقين  
فقــد واصــلت وزارة العــدل مجــع البيانــات املتعلقــة باملؤســسات القــضائية واإلصــالحية  . األمــن

  . لإلسهام يف هذه العملية
  

  إصالح قطاع الدفاع     
دعم ثنائي جلهود إصالح قطـاع      تفضيلها احلصول على    واصلت السلطات الكونغولية      - ٥٨
ونتيجة لذلك، مل حترز البعثـة إال تقـدما حمـدودا يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق             . هادفاع

غــري أن تــوفري بعــض . بتنــسيق الــدعم املقــدم مــن الــشركاء الــدوليني إىل الــسلطات الكونغوليــة 
التدريب الثنائي ظل متواصال، مبا يف ذلك التدريب الذي قدّمته حكومة بلجيكـا، الـيت أجنـزت            

ــة  تـــــدريب ك ــة الكونغـــــو الدميقراطيـــ ــة للقـــــوات املـــــسلحة جلمهوريـــ ــاوير تابعـــ ــة مغـــ . تيبـــ
ــدة      /آذار ١٧ ويف ــاالت لفائـ ــاملي النقـ ــري حلـ ــث واألخـ ــدريب الثالـ ــامج التـ ــز برنـ ــارس، أُجنـ مـ

ــدريب     ١٠٥ ــوا التـ ــذين تلقـ ــدد الـ ــغ عـ ــدربني عـــسكريني، حيـــث بلـ ــذ ٣٠٠متـ ــدرب منـ  متـ
  . ٢٠١١سبتمرب /أيلول
كـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملنظمـة الدوليـة                ويف كيفو اجلنوبيـة، أكمـل         - ٥٩

للهجرة تشييد ثكنتني بتمويل من حكومة هولندا، يف إطـار االسـتراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن          
 عنصر من عناصر القـوات املـسلحة جلمهوريـة          ١ ٣٠٠وستستوعب الثكنتان حنو    . واالستقرار

ووفقا لسياسة األمم املتحدة لبـذل العنايـة الواجبـة         .  من املعالني  ٥ ٥٠٠ الكونغو الدميقراطية و  
يف مراعاة حقوق اإلنسان، تضطلع البعثة بفحص التسلسل القيادي لوحدات القوات املـسلحة             

  .جلمهورية الكونغو الدميقراطية، اليت ستشغل الثكنتني
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  الشرطة إصالح    
 مـن  الـشرطة  إلصالح وجيهيةالت للجنة التنفيذية األمانة إىل الدعم تقدمي البعثة واصلت  - ٦٠
 تنفيـذ  أحكـام  لـصياغة  الـدعم  تقدمي ذلك ومشل .الكونغوليةالوطنية   الشرطة هيكلة إعادة أجل

ــانون ــشأن األساســي الق ــشرطة، إصــالح ب ــصميم ال ــة املخططــات وت ــام للمفــوض التنظيمي  الع
 .احمللية اجملتمعات شرطة مشاريع وتقييم ورصد الشرطة، خلدمات

 جتهيـز  يف البعثـة  سـامهت  الـشرطة،  إصـالح  بـشـأن  األساسـي  القـانون  يذتنف سياق ويف  - ٦١
 عـن  اإلبـالغ  للجمهـور  يتـيح  سـاخن  هـاتفي  خـط  بنظـام  كينـشاسا  يف للـشرطة  العامـة  املفتشية
 املــشروع هــذا نطــاق توســيع اآلن وســيجري .القــانون بإنفــاذ املكلفــني املــوظفني ســلوك ســوء

 البعثـة  مـن  لـشرطة جهـزة ا أل بالوكالـة  العـام  فـوض امل طلـب  وقـد  .املقاطعـات  مجيـع  إىل تـدرجييا 
  .الشرطة تدخل ويطلبوا احلوادث عن الناس يبلغ لكي ساخن خط إنشاء دعم أيضا
 يف أدجمـت  سـابقة  مسلحة مجاعة عناصر تدريب يف البعثة شرعت الشمالية، كيفو ويف  - ٦٢

 يف الـسالم  لبنـاء  حـدة املت األمم صندوقو كندا من مشترك بتمويل الكونغولية، الوطنية الشرطة
 خلــدمات املتحــدة األمــم مكتــب وأجنــز .واالســتقرار األمــن لــدعم الدوليــة ســتراتيجيةاال إطــار

 ألول البعثــة نظمتــه تــدريب اكتمــل وقــد .الــشرطة لتــدريب موغونغــا مركــز تــشييد املــشاريع
 مـن  ٣٠٠ لــ  أشـهر  سـتة  مـدهتا  أساسي تدريب ودورة الكونغولية، الوطنية للشرطة مدربا ١٩
 للتـدريب  دورتـني  البعثـة  نظمـت  ذلـك،  إىل وإضـافة  .بريـل أ/ نيـسان  ٩ يف بـدأت  الـشرطة  أفراد

 .الشرقية واملقاطعات كونغو - با يف الشرطة أفراد من ١ ٠٠٠ لـ أشهر ستة ملدة األساسي
  

  واإلصالحية القضائية املؤسسات    
 احملاكمـة  دعـم  يـا خال عـدد  أصـبح  مانييما، كيندو، يف للمحاكمة دعم خلية إقامة عدب  - ٦٣
ــا تعمــل الــيت ــة مــن بــدعم حالي ــدا و مــن مــشترك بتمويــل حتظــى مخــسا البعث ــاء صــندوقكن  بن

 دعــم خليــة أفــراد بــدأ وقــد .واالســتقرار األمــن لــدعم الدوليــة ســتراتيجيةاال إطــار يف الــسالم،
 ويف .هلـم  والتـدريب  التوجيـه  توفري أجل من املواقع، يف الوطنيني نظرائهم مشاركة يف احملاكمة

 طلبـات  ثالثـة  أول رمسيـا  الكونغـويل  العـسكري  العام املدعي مكتب قدم بريل،أ/نيسان ٩ و ٥
ــى للحــصول ــساعدة املــشورة عل ــق يف وامل ــا جانــب مــن التحقي ــصل .احملاكمــة دعــم خالي  وتت
 يف الـــشمالية، كيفـــو ،هواليكاليـــ منطقـــة يف وقعـــت الـــيت احلـــوادث يف بالتحقيقـــات الطلبـــات

 تــشرين ٨ املــؤرخ األمــن جملــس إىل تقريــري يف والــواردة ،٢٠١٠ طسأغــس/آبو يوليــه/متــوز
 اجلنوبيـة  كيفـو  يف شـابوندا  إقلـيم  يف وقعـت  الـيت  وتلـك  ،)S/2010/512( ٢٠١٠ أكتوبر/األول
 املقاومـة  قـوات  ارتكبتـها  الـيت  وتلـك  ،)أعـاله  ٤٥ الفقـرة  انظـر ( ٢٠١٢ يناير/الثاين كانون يف
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 بريـل أ/ونيـسان  ٢٠١١ يوليـه /متـوز  بني نتاليأور مقاطعة يف إيرومو إقليم يف إيتوري يف الوطنية
٢٠١٢. 

 املاديــة األساســية والبنيــة والــسياسات للتــشريعات اســتعراض إجــراء البعثــة وأيــدت  - ٦٤
 مــن اهلــروب حــاالت منــع علــى للمــساعدة وكيــسانغاين وكنــدو ةوكاليهيــ بونيــا يف للــسجون
 الـصحة  وزارة مـع  العمـل  أيـضا  البعثـة  وواصـلت  .املـوظفني  عدد يف النقص ومعاجلة السجون،
ــة الــسجون نظــام لــدمج العــدل ووزارة ــتمكني العامــة، الــصحة نظــام يف الطبي  مــن الــسجناء ل
 املـشاريع  خـدمات  مكتـب  دعم البعثة واصلت ذلك، إىل وإضافة .الطبية الرعاية على احلصول
 لـدعم  الدوليـة  تيجيةسـترا اال إطـار  يف الـسجون  وجتديـد  بنـاء  أجل من للهجرة الدولية واملنظمة
 جمـال  يف أشـهر  سـتة  ملـدة  العمـل  أثنـاء  تدريبا البعثة بدأت مايو،/أيار ٧ ويف .واالستقرار األمن
 .العسكريني ضباطال من ١٥٠ لـ السجون إدارة

  
  املشتركة التقييم عملية    

 صـوب  احملرز والتقدم الواقع أرض على الوضع تقييم واحلكومة املتحدة األمم واصلت  - ٦٥
ــذتن ــداف فيـــ ــواردة األهـــ ــرة يف الـــ ــرار مـــــن ٤ الفقـــ ــن جملـــــس قـــ  ).٢٠١١( ١٩٩١ األمـــ

 مقاطعــات يف واملنـاطق  األقـاليم  مـن  ٢٩ إىل مـشتركة  تقيـيم  بعثـات  أُوِفــدت  مـارس، /آذار ويف
  .وأورينتال اجلنوبية، كيفوو الشمالية وكيفو ومانيما، كاتانغا

 الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  القـوات  فعاليـة  زيـادة  عن املشتركة التقييم أفرقة وأبلغت  - ٦٦
 تنظـيم  عمليـة  أعقـاب  يف مـسلحة  مجاعـات  لوجـود  التـصدي  يف كيفـو  مقـاطعيت  يف الدميقراطية
 كيفـو  يف الـسائدة  األمن انعدام حالة أن لوحظ فقد ذلك، ومع .نياملقاطعت يف املسلحة القوات

 للـسكان  خطـريا  ديـدا هت تـشكل  زالـت  ما وروتشورو، ماسيسي إقليمي يف سيما وال الشمالية،
 التقيــيم أفرقــة أفــادت ماسيـسي،  إقلــيم ويف .كــبريا حتــديا متثـل  زالــت مــا محايتــهم وأن احمللـيني، 
 احملليــون الــسكان هلــا يتعــرض الــيت املــضايقات فــاقم قــد العرقيــة التــوترات تزايــد بــأن املــشتركة

 تزايـد  إىل أدت قـي، عر حتيـز  مـع  األحيـان  مـن  كثري يف تترافق اليت املسلحة، اجلماعات قبل من
 .السكان نزوح

 اصـة خبو املـسلحة،  اجلماعـات  امقـو  يف اخنفاض عن األفرقة أفادت اجلنوبية، كيفو ويف  - ٦٧
 نــزع جمــال يف البعثــة وجهــود العــسكري للــضغط نتيجــة روانــدا، لتحريــر الدميقراطيــة القــوات
 وقعـت  ذلـك،  ومـع  .اإلدمـاج  وإعـادة  التـوطني  وإعـادة  الـوطن  إىل واإلعادة والتسريح السالح

 -مـاي    وبـني  روانـدا،  لتحرير الدميقراطية والقوات الكونغولية املسلحة القوات بني اشتباكات
 كـبرية،  نـزوح  حـاالت  إىل أدت روانـدا،  لتحريـر  الدميقراطيـة  والقـوات  موتومبـوكي  رايـا ماي  

 .ووالونغو وشابوندا كاباري أقاليم يف وخباصة
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 يف نــسيب تراجـع  حــدوث مـن  الـرغم  علــى ،نتـال يأور مقاطعــة يف إيتـوري،  منطقـة  ويف  - ٦٨
 متثـل  اجملموعـة  تلـك  زالـت  مـا  إيتوري، يف الوطنية املقاومة قوات ترتكبها اليت االبتزاز عمليات
 مـن  عـدد  نـشر  املـشتركة  التقييم أفرقة الحظت الدولة، سلطة بتوطيد يتعلق وفيما .أمنيا هتديدا
 البعثـة،  قدمتـه  الـذي  الدعم بينها من بسبل تقييم،ال لهامش اليت املناطق يف النيابة ووكالء القضاة

  .العقاب من لإلفالت التصدي يف التقدم بعض إحراز يف ساهم مما
  

  البعثة نشر    
 بـدأت  املاضـي،  فربايـر /شـباط  ففـي  .ونـشرهتا  إضـافية  وحبريـة  جوية أعتدة البعثة تلقت  - ٦٩

 يف العمــل باكــستان، حكومــة قدمتــها األغــراض، متعــددة عــسكرية هليكــوبتر طــائرات ثــالث
 عـسكرية  هجوميـة  هليكـوبتر  طـائرات  أربـع  بـدأت  ،مـارس /آذار ويف .اجلنوبيـة  كيفـو  بوكافو،
 يف واثنـتني  إيتـوري،  مقاطعـة  بونيـا،  يف متمركـزتني  اثنـتني  مـع  العمـل  أوكرانيـا  حكومة قدمتها
 البعثـة  إىل مندونيـسيا بـأن تقـد     إ حكومـة    تعهـدت  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .الشمالية كيفو غوما،
 مـن  هنريـة  وحـدة  نقـل  يف البعثـة  وشرعت .األغراض متعددة عسكرية هليكوبتر طائرات ثالث
 اجلماعـات  نـشاط  عن الناجم األمن انعدام ملعاجلة مارس/آذار يف اك تنغاني حبرية إىل كيفو حبرية

ــاير/الثــاين كــانون ٢٠ مــن الفتــرة ويف .املنطقــة يف املــسلحة  رتنــش فربايــر،/شــباط ١٤ إىل ين
 إىل إيتـوري،  مقاطعـة  بونيـا،  مـن  األغـراض  متعـدديت  نيعـسكريت  هليكـوبتر  طائريت مؤقتا البعثة
 .جنوب السودانمجهورية  يف املتحدة األمم بعثة لدعم السودان، جنوب جوبا،

  
  املالية اآلثار    

 ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٣٠ املـؤرخ  ٦٥/٢٩٦رصدت اجلمعية العامة مبوجب قراريها      - ٧٠
ــؤرخ  ٦٦/٢٥١و  ــسمرب / كــانون األول٢٤امل ــة  ٢٠١١دي ــادا بقيم ــون ١ ٤٨٦,٥، اعتم  ملي

وقُـدمت  . ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١دوالر لإلنفاق على البعثة من      
 ٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليـــه / متـــوز١امليزانيـــة املقترحـــة للبعثـــة للفتـــرة مـــن 

)A/66/723(    ر فيهـا خـالل اجلـزء الثـاين مـن دورهتـا الـسادسة والـستني                 ، إىل اجلمعية العامة لتنظ
  .املستأنفة

ــسان٣٠ويف   - ٧١ ــسددة للحــساب      / ني ــررة غــري امل ــل، كــان جممــوع االشــتراكات املق أبري
وكــان جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة .  مليــون دوالر٢٥١,٦اخلــاص للبعثــة يبلــغ 

  . مليون دوالر١ ٨٠٣,٦غ جلميع عمليات حفظ السالم يف نفس التاريخ يبل
مــايو، كانــت املبــالغ املــستحقة للجهــات املــسامهة يف تغطيــة تكــاليف  / أيــار١٤وحــىت   - ٧٢

وقــد ُســددت تكــاليف .  مليــون دوالر٢٠,٦القــوات وتكــاليف أفــراد الــشرطة املــشكَّلة تبلــغ  
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تــهيتني يف القــوات وأفــراد الــشرطة املــشكّلة، وتكــاليف املعــدات واالكتفــاء الــذايت للفتــرتني املن 
، علــى التــوايل، وفقــا جلــدول ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١ و ٢٠١٢فربايــر /شــباط ٢٩

 .السداد الفصلي
  

  والتوصيات املالحظات    
، إىل جانـب    ، قامـت البعثـة    )٢٠١١ (١٩٩١ األمـن     مـن قـرار جملـس      ٢٣وفقا للفقرة     - ٧٣

والـسياسية واإلنـسانية ويف جمـال       فريق األمم املتحدة القطري، بإجراء تقييم شامل للبيئة األمنية          
ووفر هذا التقييم، إىل جانـب عمليـة التقيـيم املـشتركة             .حقوق اإلنسان يف أعقاب االنتخابات    

الــيت أجرهتــا البعثــة واحلكومــة أساســا للمالحظــات والتوصــيات الــواردة يف هــذا التقريــر، قبــل   
 عـدد مـن     رغـم حـصول   ه   أنـ  عمليـات التقيـيم   وبـصفة عامـة، أكـدت        .موعد انتهاء والية البعثة   

زالــت  التطـورات اإلجيابيــة فيمــا خيـص توطيــد الــسالم واالسـتقرار يف معظــم أحنــاء الـبالد، فمــا    
ولـذلك، أود أن أوصـي بـأن         .يةشرقاملقاطعات ال بعض التحديات اخلطرية قائمة، وال سيما يف        

عثة مواصـلة دعـم     وإضافة إىل ذلك، ينبغي للب     .تواصل البعثة تركيزها على أولوية محاية املدنيني      
 تطهريهــا مــن وجــود جــرىالــسلطات الكونغوليــة للحفــاظ علــى الــسيطرة علــى املنــاطق الــيت   

ســتقرار يف تلــك املنــاطق اجلماعــات املــسلحة يف املقاطعــات الــشرقية، وتعزيــز أنــشطة حتقيــق اال
 وينبغــي للبعثــة وفريــق األمــم املتحــدة .ســتراتيجية الدوليــة لــدعم األمــن واالســتقرارمبوجــب اال

القطري أيضا التعجيل جبهود حتقيق االسـتقرار وبنـاء الـسالم يف املقاطعـات الغربيـة مـن خـالل                    
 .برنامج توطيد السالم

وفيما يتعلق باالنتخابات، أشري إىل قيـام الـرئيس كـابيال بتعـيني أوغـستني ماتاتـا بونيـو            - ٧٤
أعلنـه الـرئيس    ، إىل جانـب اهلـدف الـذي          الـذي أعقـب ذلـك      تشكيل احلكومة ورئيسا للوزراء   

وأشـجع   .وهو حتسني اإلدارة االقتصادية وتعزيز املكاسب الدميقراطية خالل فترة واليته الثانيـة   
احلكومة على اغتنام الفرصة لتلبية تطلعات الشعب الكونغويل يف توفري ظروف معيـشية أفـضل               

ادئ سـيادة   وأكثر أمنـا، وحتقيـق التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومبـ                  
كمـــا ســـيكون مـــن املهـــم أن يـــشارك أعـــضاء اجلمعيـــة الوطنيـــة بـــشكل كامـــل يف   .القـــانون

ه فيـ  أعـضاء جـدد      سـينتخب املؤسسات الربملانيـة يف الـبالد، إىل جانـب جملـس الـشيوخ، الـذي                
  .على أساس انتخابات املقاطعات

اقبــة االنتخابــات زال أحــد دواعــي القلــق أن معظــم البعثــات الوطنيــة والدوليــة ملر ومــا  - ٧٥
أبلغت عن خمالفات خطرية ومزاعم حبدوث تزوير فيمـا يتعلـق بـسري االنتخابـات الـيت أجريـت                   

وســيكون مــن األمهيــة مبكــان أن تــضمن الــسلطات        .٢٠١١نــوفمرب  / تــشرين الثــاين  ٢٨يف 
 الكونغولية إجراء انتخابـات املقاطعـات واالنتخابـات احملليـة بطريقـة تتـسم باملـصداقية                 املختصة



S/2012/355
 

22 12-33787 
 

وسـيكون ذلـك     .، مبا يف ذلك من خالل تعزيز االخنراط والتعـاون مـع اجملتمـع املـدين               الشفافيةو
مهما أيضا السـتعادة ثقـة الـشعب الكونغـويل يف مؤسـسات الدولـة، وضـمان اسـتمرار الـدعم                      

  . اجملتمع الدويل قبلاالنتخايب من

 وغريهـا مـن شـركاء       ه الغايـة، ينبغـي أن تواصـل البعثـة         ومن وجهة نظري، وحتقيقا هلذ     - ٧٦
األمم املتحـدة دعـم الـسلطات الكونغوليـة إلجنـاز الـدورة االنتخابيـة احلاليـة، وعقـد انتخابـات                     

 قية والشفافية وبطريقة سـلمية ويف     جمالس املقاطعات واالنتخابات احمللية على حنو يتسم باملصدا       
ملـساعدة اللوجـستية     تقـدمي ا    يف ذا الـدعم اسـتمرارا لواليـة البعثـة        وينبغي أن يـشمل هـ     . موعدها

 ومواصــلةوالتقنيــة إىل الــسلطات االنتخابيــة الكونغوليــة للفتــرة املتبقيــة مــن الــدورة االنتخابيــة،  
يف مساعدة اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة علـى تـشجيع وتـسهيل            االضطالع بدورها   البعثة  

  .احلوار بني أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني

 تقيـيم الـدعم الـذي تقدمـه البعثـة         العمل بشكل مـستمر علـى       ي  ه، ينبغ ويف الوقت نفس    - ٧٧
وال سـيما   أن حترز تقدما فيها     السلطات الكونغولية   وجعله منصبا على اجملاالت اليت جيب على        

اعتمـاد جـدول زمـين واقعـي         و إعادة ترسيخ مـصداقية اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة؛            :يف
ط تنفيذيــة قابلــة للتطبيــق ميكــن يف ظلــها لألمــم املتحــدة       االتفــاق علــى خطــ   ولالنتخابــات؛
ــة ضــمان أن يكــون دعمهــ  واجلهــات امل ــة ذات مــصداقية؛  ااحنــة الدولي ــسهم يف عملي   فعــاال وي

وضــمان الوصــول الكامــل للمــراقبني وممثلــي األحــزاب الــسياسية إىل مجيــع املواقــع والعمليــات  
اتيـة  ؤطات الكونغوليـة وجـود بيئـة م       لـسل أن تكفـل ا   أيـضا   األساسـي   وسـيكون مـن      .االنتخابية
 تتسم باملصداقية والشفافية، مبا يف ذلك عن طريق ضمان احتـرام احلقـوق يف               انتخاباتإلجراء  

املواطنة واحلريات والـشروط الالزمـة الـيت تتـيح جلميـع األحـزاب املـشاركة علـى حنـو منـصف                      
ــسياسي  ــة مبكــان إحــر   . وفعــال يف النقــاش ال ــصدد، مــن األمهي  يف از تقــدم حقيقــي ويف هــذا ال

ــن ا   ــسؤولني عـ ــاة املـ ــق ومقاضـ ــهاكات الالتحقيـ ــسيمة حلنتـ ــن   اجلـ ــا مـ ــسان وغريهـ ــوق اإلنـ قـ
 / تـشرين الثـاين  ٢٨العنف اخلطرية اليت ارتكبـت يف سـياق االنتخابـات الـيت أجريـت يف          جرائم

 .٢٠١١نوفمرب 

طيــة وأمــا فيمــا خيــص األمــن، ففــي حــني أن معظــم منــاطق مجهوريــة الكونغــو الدميقرا    - ٧٨
ما زال الوضع األمين يشكل مصدر قلق بالغ يف األجـزاء الـشرقية مـن               زالت مستقرة نسبيا،     ما

مهوريـة  جلويف مقاطعيت كيفـو، يـشمل سـبب عـدم االسـتقرار افتقـار القـوات املـسلحة                    .البالد
إىل التماسك، مما يرتبط بعدم كفاية دمج مجاعـات املـؤمتر الـوطين للـدفاع                 الدميقراطية الكونغو

 سـلطة   حـضور ، إىل جانـب عـدم كفايـة         هـا مـن اجلماعـات املـسلحة الـسابقة          الشعب وغري  عن
حاالت اهلروب من القـوات املـسلحة وأنـشطة        أثر  ويف هذا الصدد، الحظت مع القلق        .الدولة
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عدد من العناصر الـسابقة يف املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب إىل جانـب بعـض اجلماعـات                       
 مجيــع اخلطــوات أشــجع الــسلطات الكونغوليــة علــى مواصــلة اختــاذو .املــسلحة املتحالفــة معهــا

ــة ــسان،       الالزم ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــدويل والق ــساين ال ــانون اإلن ــا للق ــذا  ، وفق ــة ه ملواجه
 كـبري   وتعـززت بـشكل    .التحدي، مبـا يف ذلـك مـن خـالل الوسـائل القـضائية حـسب مـا يلـزم                   

دنيني يف هذا السياق، وذلك عـن طريـق النـشر    اليت هتدف إىل محاية امل    االستجابة القوية للبعثة،    
 وأود أن   .األغـراض متعـددة   هجومية و الذي جرى مؤخرا لطائرات هليكوبتر عسكرية إضافية        

  .أعرب عن تقديري للدول األعضاء اليت قدمت تلك األعتدة إىل البعثة

هوريـة  زالت تشكل هتديدا خطريا للمـدنيني يف مج        وعلى الرغم من أن هذه القوات ما        - ٧٩
الكونغو الدميقراطية، فيبدو أهنا تفقد باستمرار سيطرهتا على بعض من مقاتليهـا وكبـار قادهتـا،             

القــادة وكــذلك مــن األفــراد كبــار حــسب مــا تــبني مــن املــشاركة الطوعيــة مــؤخرا لعــدد مــن   
العــاديني يف عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح واإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة التــوطني وإعــادة          

مـن   دائـم    ت نفسه، من املهـم التوصـل إىل حـل         ويف الوق  . وال سيما يف كيفو اجلنوبية     اإلدماج،
  .عاجل وجود القوات الدميقراطية لتحرير روانداي أن شأنه

ويؤكــد التــدهور األخــري يف الوضــع األمــين يف مقــاطعيت كيفــو مــرة أخــرى علــى أمهيــة   - ٨٠
كونغـو الدميقراطيـة للقطـاع األمـين        إجراء إصالح ملموس ومـستدام يف مجيـع أحنـاء مجهوريـة ال            

يف الكونغـو لـضمان أن تكـون لـدى القــوات املـسلحة والـشرطة واملؤسـسات األمنيـة األخــرى         
القدرة الالزمة إلقرار سلطة الدولة واحملافظة عليها والتصدي بـشكل فعـال ملـشكلة اجلماعـات                

سلطات الكونغوليـة   وقد طلبت من ممثلي اخلـاص تعزيـز احلـوار مـع الـ              .املسلحة وقطاع الطرق  
ديدة الـيت ميكـن     ، مبا يف ذلك أعضاء احلكومة اجلديدة، وذلك هبدف حتديد الُنـُهـج اجل           املختصة

 لــدعم الــسلطات الكونغوليــة يف جمــال إصــالح قطــاع األمــن وخاصــة إصــالح أن تتبعهــا البعثــة
ادة النظـر   ويف هذا الصدد، سيكون من األمهية مبكان حتديد الفرص املتاحـة إلعـ             .قطاع الدفاع 

يف ممارسة دمج اجلماعات املسلحة ضمن القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة، إىل          
ــسابقة يف القــوات املــسلحة ونــزع     تقــدمي  جانــب ــة ال ــارات حمــددة لتــسريح العناصــر املؤهل خي

ــة    ــاة املدني ــم يف احلي ــادة دجمه ــة    .ســالحهم وإع ــي للبعث ــسه، ينبغ ــم  ويف الوقــت نف مواصــلة دع
ئيــة مــة يف تنــسيق اجلهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك اجلهــات الفاعلــة الثنا   احلكو

وأحث الشركاء الدوليني أيضا علـى       .اليت تعمل على إصالح قطاع األمن     واملتعددة األطراف،   
زيادة تعاوهنم مـع البعثـة لتعزيـز اتبـاع هنـج متـسق يف إصـالح قطـاع األمـن، وتـوفري مزيـد مـن                           

 .مع التركيز على إصالح قطاع الدفاعإلصالح هلذا اواصل الدعم املت



S/2012/355
 

24 12-33787 
 

 يف تــوفري الــدعم اللوجــسيت والتــدريب يف قطــاعي وأوصــي كــذلك بتعزيــز دور البعثــة  - ٨١
 .األمن والعدالة اللذين حتقق فيهما تقدم أكرب نسبيا، مبـا يف ذلـك الـشرطة والقـضاء والـسجون      

رؤيـة واسـتراتيجيات وطنيـة لقطاعــات    ويتطلـب ذلـك إشـراك الـسلطات الكونغوليـة يف وضـع       
لربنـامج مـشترك    األمن والعدالة، ووضع الصيغة النهائية يف وقـت مبكـر وتنفيـذ األمـم املتحـدة                 

وينبغـي أن تـشمل اجلهـود        . الـشرطة والقـضاء والـسجون      متعدد السنوات لدعم العدالة لـصاحل     
فية للتـدخل الـسريع لتـوفري       اجلارية اليت تبذهلا البعثة لتدريب الشرطة أيضا تدريب وحدات إضا         

وسـيكون مـن املهـم حتديـد         .مزيد من األمن خالل الفترة املتبقية من الـدورة االنتخابيـة احلاليـة            
الفرص املتاحة، بالتشاور مع السلطات الكونغولية والشركاء الدوليني، لتوفري املعـدات الالزمـة      

ا والية لتوفريهـا، مبـا يف ذلـك مـن           ، واليت ليست للبعثة حالي    وحدات الشرطة اليت دربتها البعثة    ل
  .خالل ترتيبات حمتملة إلنشاء صندوق استئماين

وفيما يتعلـق جبـيش الـرب للمقاومـة، أشـري إىل أن قـدرة تلـك اجلماعـة علـى ارتكـاب                         - ٨٢
فظــائع علــى نطــاق واســع يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد اخنفــضت منــذ بــدء العمليــات  

زال  ومـع ذلـك، فـإن جـيش الـرب للمقاومـة مـا              .٢٠٠٨ عام   العسكرية ضد تلك اجلماعة يف    
يــشكل هتديــدا ألمــن املــدنيني يف حــني أن زعــيم اجلماعــة، جوزيــف كــوين وقادتــه الرئيــسيني     

ويف هــذا الــصدد، أرحــب بــاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلا املبعــوث    .زالــوا مطلقــي الــسراح مــا
ة، وممثلي اخلاص ألفريقيـا الوسـطى، للعمـل     يش الرب للمقاوم  املعين جب اخلاص لالحتاد األفريقي    

مع اجلهات املعنية، مبا يف ذلك البعثة وفريق األمم املتحدة القطري، لوضـع هنـج إقليمـي منـسق             
جـيش الـرب    لعناصـر   ويشمل ذلك تشجيع املشاركة الطوعيـة        .ملكافحة جيش الرب للمقاومة   

ــة ــوط     للمقاوم ــادة إىل ال ــسريح واإلع ــسالح والت ــزع ال ــة ن ــا  يف عملي ــوطني وإع ــادة الت دة ن وإع
 مقـر قطـاع فرقـة العمـل        بتقـدمي الـدعم اللوجـسيت إلنـشاء          كما أوصي بتكليف البعثة    .اإلدماج
 التابعة لالحتاد األفريقي يف دونغو، ونقـل ممثلـي تلـك الفرقـة يف حـدود املـوارد احلاليـة                     اإلقليمية

ــا       ــك رهن ــضاء، وذل ــى أســاس اســترداد التكــاليف، حــسب االقت ــة، وعل ــة  للبعث ــة حكوم مبوافق
 .مجهورية الكونغو الدميقراطية

ويف هــذا  .قلقــا بالغــا وتــثري احلالــة اإلنــسانية يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    - ٨٣
 بسبب تقارير عن زيادة عدد املهجـرين داخليـا، إىل جانـب اخنفـاض وتـرية      بقلقالصدد، أشعر   

ــام   ــشكل ع ــدين ب ــار    .العائ ــق كــذلك ورود تق ــثري القل ــا ي ــادة يف عــدد الالجــئني   ومم ير عــن زي
 هجمات قام هبا جيش الـرب       عما أفيد عنه من   الكونغوليني يف أوغندا وتشريد السكان الناجم       

 أخـرى   ، ومجاعات مـسلحة   أورينتالللمقاومة، وقوات املقاومة الوطنية يف إيتوري، يف مقاطعة         
ــا .يف كيفــو الــشمالية  ــدا يف امل   وم ــسانية مقي ــيت تــضررت  زال وصــول املــساعدات اإلن ــاطق ال ن

اجلماعـات املـسلحة، وأحـث مجيـع اجلهـات الفاعلـة علـى ضـمان املـرور اآلمـن                    وجـود   بسبب  



S/2012/355  
 

12-33787 25 
 

 املتواصـل    إىل دور البعثـة    كمـا أشـري   لخطـر،   للعاملني يف اجملال اإلنساين إىل اجملتمعات املعرضة ل       
 ويـساورين القلـق مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت              .أمكـن يف تسهيل ذلك الوصول حيثما      

احلكـومتني  وأحـث   . زالت مقترنة بعدد من عمليات طرد املواطنني الكونغـوليني مـن أنغـوال             ما
 وعلــى  القــضايا العــابرة للحــدودملعاجلــةعلــى االســتمرار يف اســتخدام اآلليــات الثنائيــة القائمــة  

 .كفالة محاية حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين بصرف النظر عن وضعهم

ويف حــني أن حــاالت التهديــد   .اإلنــسان مــصدر قلــق بــالغ زالــت حالــة حقــوق   ومــا  - ٨٤
، وكـل مـن يبـدو بأنـه مؤيـد هلـا           وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد األحزاب الـسياسية املعارضـة          

وليـة، قـد اخنفـضت بعـد انتخابـات          اليت تقوم هبا بـصورة رئيـسية قـوات الـدفاع واألمـن الكونغ             
املعاملـة للمعارضـني    إساءة  عتقال و ، فقد استمرت حاالت اال    ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨

وحدثت أيضا انتهاكات خطـرية أخـرى للقـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق            .السياسيني
اإلنسان على أيدي اجلماعـات املـسلحة األجنبيـة والكونغوليـة، وكـذلك بعـض عناصـر قـوات                   

لــة حقــوق زالــت حا ومــا .الــدفاع واألمــن الــوطنيني، يف أجــزاء مــن شــرق مجهوريــة الكونغــو  
اإلنسان مصدر قلق أيضا يف املقاطعات الغربية حيث وقعت هناك أيضا حـوادث سـوء معاملـة                 

زال  ومـا  .طفـال األ ضدوعنف جنسي وانتهاكات أخرى خطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك           
ومــع ذلــك، أالحــظ . حلقــوق اإلنــسان يف الــبالد حمــدوداالتقــدم حنــو إنــشاء مؤســسات كافيــة  

 الذي أحرزته السلطات الكونغولية يف مالحقـة عـدد مـن عناصـر اجلـيش                حدوث بعض التقدم  
الـدور اهلـام الـذي      والشرطة املشتبه يف ارتكـاهبم انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان، إىل جانـب دعـم                 

ولـذلك أوصـي بـأن تقـوم البعثـة، بالتنـسيق            . وغريها من الشركاء يف هذا الصدد      تقوم به البعثة  
 مبواصلة االشتراك مع احلكومة ودعمهـا يف مكافحـة اإلفـالت       مع فريق األمم املتحدة القطري،    

وللقيـام بـذلك،     .من العقاب على انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل            
 فريق القطري، تعزيز دعمها لنظـام العدالـة العـسكرية واملدنيـة، مبـا             ال، بالتنسيق مع    ينبغي للبعثة 

 .نون العسكريون العامويف ذلك احملاكم العسكرية واملدع

لتحـديات املاثلـة    ا بغيـة مواجهـة   وفيما يتعلق بأنشطة حتقيق االستقرار وتوطيـد الـسالم            - ٨٥
 األمن واحلمايـة يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ينبغـي للبعثـة، بالتنـسيق مـع                     يف جمايل 

لكونغوليـة املختـصة يف     فريق األمم املتحدة القطري، تعزيز اجلهود الراميـة إىل دعـم الـسلطات ا             
شـرق مجهوريـة الكونغـو    يف تحقيـق االسـتقرار وإعـادة اإلعمـار         التنفيذ الكامل خلطة احلكومة ل    

وباإلضـافة إىل    . تطهريهـا مـن اجلماعـات املـسلحة        جـرى الدميقراطية، وال سيما يف املناطق اليت       
إىل تأييـد احلكومـة     ذلك، ينبغي للبعثة، إىل جانب الشركاء اآلخرين لألمم املتحدة، أن تـسعى             

اجلديــدة لربنـــامج توطيــد الـــسالم للمقاطعــات الغربيـــة وأن تــشرك اجلهـــات املاحنــة يف إطـــار      
  .ربنامجالاستراتيجية أوسع نطاقا لتعبئة املوارد لدعم تنفيذ 
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 بـني األمـم املتحـدة وسـلطات مجهوريـة            احملـسن  احلـوار ووإنين أرحب بالتعاون الوثيـق        - ٨٦
 ومل تـشر هـذه العمليـة إىل        . عمليـة التقيـيم املـشترك       اتـسمت هبمـا     اللـذين  الكونغو الدميقراطية، 

زالـت البعثـة ملتزمـة بـدعم         ومـا  . أو نشرها يف هـذه املرحلـة       ضرورة إعادة تشكيل والية البعثة    
 ٤مجهورية الكونغو الدميقراطية يف إحراز تقـدم مـستمر حنـو حتقيـق األهـداف املبينـة يف الفقـرة                    

  ).٢٠١١ (١٩٩١من قرار جملس األمن 

 شــهرا، مــع ١٢ ضـوء مــا ســبق، أوصـي بتمديــد واليــة البعثـة لفتــرة أخــرى مـدهتا     يفو  - ٨٧
 املـستويات احلاليـة املـأذون       علـى اإلبقاء على قوام القوات العسكرية ووحدة الـشرطة يف البعثـة            

 .هبا، مع مراعاة التوصيات املتصلة بوالية البعثة على النحو املقترح أعاله

تام، أود أن أشكر املمثل اخلاص، روجر ميس، على قيادته، كمـا أشـكر مجيـع                ويف اخل   - ٨٨
العاملني يف البعثة وفريق األمم املتحدة القطري على تفـانيهم يف دعـم جهـود حتقيـق االسـتقرار                   

وأود أيضا أن أعـرب عـن تقـديري للبلـدان املـسامهة بقـوات                .يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   
ثة، مع التقدير اخلاص للدول األعـضاء الـيت نـشرت يف اآلونـة األخـرية                شرطة يف البع  وحدات  و

 وكـذلك ، أو تعهـدت بـذلك،      أحوج ما تكون البعثـة إليهـا      طائرات هليكوبتر عسكرية إضافية     
واملنظمــات غــري احلكوميــة، الــيت  لمنظمــات املتعــددة األطــراف واإلقليميــة، والبلــدان املاحنــة،   ل
  . جلمهورية الكونغو الدميقراطيةال يقدر بثمنزالت تقدم دعما  ما
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	11 - وفي 18 نيسان/أبريل، أعلن الرئيس كابيلا عن تعيين وزير المال السابق، أوغستين ماتاتا بونيو مابون، رئيسا للوزراء. وأعلِن عن تعيين الحكومة الجديدة في 28 نيسان/أبريل وتضم نائبين لرئيس الوزراء، و 25 وزيرا، وثمانية نواب وزير، ووزيرا منتدبا واحدا. وتضم الحكومة الجديدة المكونة من 36 عضوا ست نساء في حين كانت الحكومة السابقة تضم 5 نساء من بين أعضائها الـ 46. وتتألف الحكومة من عدد من الشخصيات السياسية من تحالف الأغلبية الذين لم يعملوا في الحكومة سابقا، مع ممثلين اثنين مختارين من حزبين سياسيين من المعارضة هما اتفاق الديمقراطيين المسيحيين والتحالف من أجل التنمية والجمهورية. واحتفظ سبعة وزراء سابقين بوظائفهم أو أسندت إليهم حقائب جديدة. ووفقا للدستور، أقرَّت الجمعية الوطنية الحكومة وبرنامج عملها في 9 أيار/مايو. ودعا الرئيس كابيلا الحكومة إلى التركيز على برنامجه ”ثورة الحداثة“ الذي يركز على البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
	12 - وفي 27 نيسان/أبريل، أعلنت محكمة العدل العليا النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لـ 482 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية. فأبطلت المحكمة انتخاب 32 عضوا منهم بسبب المخالفات والغش، وأدرجت 31 مرشحا آخر في مكانهم وأمرت بإجراء انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية بيفالي في مقاطعة إكواتور. وفي 4 أيار/مايو، صادقت الجمعية الوطنية على الأعضاء الـ 31 الذين حكمت المحكمة العليا بصحة انتخابهم. ووافقت المحكمة أيضا في حكمها الصادر في 27 نيسان/أبريل على التماس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بإلغاء النتائج، بسبب المخالفات الكبيرة، في ما يخص الدائرة الانتخابية في ماسيسي؛ لكنها أمرت اللجنة بنشر نتائجها في ما يتعلق بالدوائر الست الأخرى التي قدمت اللجنة التماسات مماثلة بشأنها. ولا يزال هناك ثمانية عشر مقعدا في الجمعية الوطنية ينبغي ملؤها.
	مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومانييما وكاتانغا

	13 - تدهور الوضع الأمني في مقاطعتي كيفو خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي كيفو الشمالية، بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، شنت قوات الدفاع الكونغولية المايي - مايي مدعومة من بعض عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عمليات عسكرية ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في مناطق كيماو ونتوتو وبرازا بالقرب من الحدود بين إقليمي ماسيسي وواليكاليه. وردا على ذلك، شنت القوات الديمقراطية هجمات انتقامية ضد قرى ومواقع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليمي ماسيسي وروتشورو.
	14 - وفي آذار/مارس، شنت القوات المسلحة عمليات من جانب واحد ضد التحالف الوطني من أجل كونغو حر وذي سيادة في إقليم ماسيسي. إلا أنها لم تتمكن من الاستيلاء على معقل التحالف في لكويتي. وفي أعقاب ذلك احتل التحالف بينغا وضواحي نيابيوندو. وظلت جماعات المايي - مايي الأخرى، بما فيها شيكا ولا فونتين، نشطة في كيفو الشمالية.
	15 - وفي 15 آذار/مارس، وبعد فرز قادة كتائب القوات المسلحة استنادا إلى سياسة بذل العناية الواجبة التي تتبعها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، شنّت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية العملية العسكرية المشتركة ”رادي سترايك“ في إقليم بني للتصدي لوجود تحالف القوى الديمقراطية الأوغندي/الجيش الوطني لتحرير أوغندا ولتعزيز حماية المدنيين. وفي 19 آذار/مارس، أطلقت عناصر يفترض أنها تنتمي إلى تحالف القوى الديمقراطية النار على طائرة هليكوبتر هجومية تابعة للبعثة في منطقة نادوي. وفي 21 آذار/مارس، أُطلقت النار على طائرة هليكوبتر عسكرية هجومية تابعة للبعثة مما أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقمها إصابة خطيرة.
	16 - وفي كيفو الجنوبية، في 15 شباط/فبراير، وفقا لسياسة بذل العناية الواجبة التي تتبعها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، شنت البعثة والقوات المسلحة عملية عسكرية مشتركة ”أماني كاميليفو“ استهدفت القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجماعات المسلحة الأخرى في أقاليم كاليهي وشابوندا والونغو وموينغا. وأرغمت المرحلة الأولى من العملية، التي انتهت في 23 آذار/مارس، هذه القوات على الفرار من مواقع استراتيجية في مبيسي في منطقة إيرهيغاباروني ومنطقة إيكنغي، والتخلي عن مواقعها المحيطة بمواقع مناجم حجر القصدير والكولتان في إقليم والونغو. ونتيجة لذلك، شارك 452 مقاتلا من القوات المسلحة، بينهم 43 من الجنود الأطفال، و 361 معالاً في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن التي تضطلع بها البعثة (انظر الفقرة 54 أدناه). بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض جماعات المايي - مايي في كيفو الجنوبية إلى عزمها على التسريح أو الاندماج في القوات المسلحة.
	17 - واعتباراً من 1 نيسان/أبريل، بدأ عدد متزايد من عناصر المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب وائتلاف الوطنيين المقاومين الكونغوليين الذين كانوا قد اندمجوا في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2009 يفرون من الخدمة من القوات المسلحة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، على التوالي. ونجمت عمليات الفرار، في جملة أمور، عن مطالبات بتحسين شروط الخدمة ودفع الأجور بانتظام، والأهم من كل ذلك، عن المخاوف الأمنية المتزايدة لبوسكو نتاغاندا، الذي يذكر أنه خشي أن يقبض عليه في أعقاب حكم المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة توماس لوبانغا دييلو الصادر في 14 آذار/مارس. ووجدت المحكمة أن السيد لوباغنا مذنب بارتكاب جرائم حرب تشمل حشد وتجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في أعمال قتالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 2002 و 2003. وأصبح بوسكو نتاغاندا، الذي ذكرت المحكمة أنه واحد من الجناة الرئيسيين المشاركين للسيد لوبانغا، مطلوبا من المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم إيتوري في الفترة 2002-2003.
	18 - وفي الفترة من 4 إلى 9 نيسان/أبريل، نُشر 000 1 جندي إضافي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليمي كيفو إزاء الحالة الأمنية غير المستقرة التي سببتها عمليات الفرار من الخدمة هذه. وفي 9 نيسان/أبريل، سافر الرئيس كابيلا ورئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة، وبشكل منفصل، ممثلي الخاص، ونائب قائد القوة لبعثة الأمم المتحدة، إلى غوما لتقييم الوضع. واتخذت السلطات الكونغولية أيضاً عددا من الخطوات لتشجيع عودة الفارين من الخدمة إلى القوات المسلحة ومعالجة استمرار فرار عناصر أخرى. وشمل ذلك أيضا إعادة تنظيم هيكلية قيادة القوات المسلحة في إقليمي كيفو، وإعادة نشر بعض عناصر القوات المسلحة خارج إقليمي كيفو، وإنشاء لجنة لتسهيل ملاحقة الفارين. وفي هذا السياق، عُلقت عمليتا ضربة رادي وأماني كاميليفو. وفي 11 نيسان/أبريل، أشار الرئيس كابيلا إلى أنه يريد اعتقال السيد نتاغاندا ومحاكمته في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي هذه الأثناء، بدأت السلطات الكونغولية في 23 نيسان/أبريل، التحقيق مع 16 من كبار الضباط السابقين من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مزاعم التحريض على الفرار من الخدمة في كيفو الجنوبية.
	19 - وفي 27 نيسان/أبريل، شن عناصر جماعة المايي - مايي شيكا في منطقة مبوفي - كيبوا في إقليم واليكاليه وعناصر سابقين من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب فروا من الخدمة مؤخرا في مناطق إلى شمال وغرب ساكي في إقليم ماسيسي، عمليات منسقة ومتوازية ضد عدة مواقع تابعة للقوات المسلحة. ونشرت البعثة ناقلات جند مدرعة في عملية تطويق وقائية حول ساكي، وكثفّت دورياتها وقامت بطلعات جوية هجومية بطائرات هليكوبتر للمساعدة في استقرار المنطقة، وتعزيز الحماية لجهود المدنيين في المناطق المتضررة. وأعادت القوات المسلحة نشر 400 1 عنصر من كيفو الجنوبية إلى منطقة ساكي لصد تقدم المجموعة المسلحة. وفي 6 أيار/مايو، نجحت القوات المسلحة في استعادة السيطرة على جزء كبير من الأرض التي خسرتها خلال الأسبوع السابق، وبدأت تتقدم ضد عناصر المايي - مايي شيكا في واليكاليه. وفي اليوم نفسه، أعلنت القوات المسلحة وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية بالغرض المعلن لتشجيع الفارين المتبقين على الانضمام ثانية إلى القوات المسلحة.
	20 - وفي شمال كاتانغا، ظل الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به بسبب أنشطة غيديون كيونغو موتانغا، الذي كان قد فرّ من سجن كاسابا في لوبومباشي في أيلول/سبتمبر 2011. وفي إقليم كاليمي، استمرت عناصر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في مضايقة السكان المحليين في منطقة بابويو.
	مقاطعة أورينتال

	21 - في مقاطعة أورينتال، جرى تقييم الهجمات التي شنها جيش الرب للمقاومة ضد المدنيين في منطقتي هو - أويليه وبا - أويليه بأنها نفذت أصلاً لأغراض السلب والنهب، في حين ارتكبت عمليات الخطف لنقل البضائع والمواد الغذائية المنهوبة وليس من أجل التجنيد. وكانت مجموعات صغيرة من عناصر جيش الرب للمقاومة التي يقدر عددها بأقل من 60 عنصرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ناشطة في متنزّه غارامبا الوطني ومثلث نيناغارا - بانغادي دورو في منطقة هو - أويليه.
	22 - وفي الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 16 نيسان/أبريل، شنت البعثة خمس عمليات عسكرية منفصلة لتعزيز حماية المدنيين في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة في منطقة هو - أويليه. بالإضافة إلى ذلك، في شباط/فبراير وآذار/مارس، ارتكزت عملية ”أهلاً بالسلام“ التي شنتها البعثة بدعم من القوات المسلحة، على إقامة نقاط تجمع في الأماكن التي يزداد فيها نشاط جيش الرب للمقاومة و/أو حركة جماعات جيش الرب للمقاومة المتوقعة بسبب الضغط العسكري. وكانت هذه المبادرة العسكرية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن المشتركة تهدف إلى تشجيع عناصر جيش الرب للمقاومة لترك الجماعة والتجمع في نقاط التجمع المحددة. وفي 23 نيسان/أبريل، أنشأت البعثة موقعاً لفريق من المراقبين العسكريين في بوتا، با - أويليه، وفي 25 نيسان/أبريل أنشئ موقع لفريق وقاعدة تشغيل مؤقتة في أنغو، با - أويليه. وسوف تتيح هذه المواقع الفرصة للبعثة بالمراقبة والتقييم والرد على نشاط الجماعات المسلحة في با - أويليه، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل.
	23 - وفي الفترة الممتدة من 10 إلى 15 نيسان/أبريل، قام المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بجيش الرب للمقاومة، فرانسيسكو ماديرا وممثلي الخاص لأفريقيا الوسطى أبو موسى بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى لتقييم الوضع على أرض الواقع بهدف إنشاء فرقة العمل الإقليمية التي أذن بها الاتحاد الأفريقي في المناطق المتضررة التابعة لجيش الرب للمقاومة، التي انطلقت رسميا في جوبا، جنوب السودان، في 24 آذار/مارس. 
	24 - وفي مقاطعة إيتوري، في 15 شباط/فبراير، تمرّد عدد من قادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مارابو، جنوب إيرومو، وطالبوا بإقالة قائد القطاع لديهم بالإضافة إلى زيادة رواتبهم. وجرى التوصل إلى اتفاق مؤقت مع المتمردين الذين أعيد نشرهم مؤقتاً لإعادة التنظيم والتدريب. وأدى انسحاب هذه القوات المسلحة من مناطق كثيرة من إيرومو الجنوبية إلى انتقال عناصر المجموعة المسلحة لجبهة المقاومة الوطنية في إيتوري في العديد من المناطق التي أخلتها.
	25 - وفي 26 شباط/فبراير، التقى زعيم جبهة المقاومة الوطنية في إيتوري، كوبرا ماتاتا مع لجنة الأمن في منطقة إيتوري وبعثة الأمم المتحدة، طالباً الاندماج في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وفق عدد من الشروط، تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، وإصدار عفو على الجرائم التي ارتكبتها عناصره، ومواصلة الانتشار في منطقة إيتوري، والاعتراف بالرتب على النحو الذي اقترحته الجبهة والإقرار بالجماعة كحزب سياسي. وفي 30 نيسان/أبريل، أطلقت البعثة عملية ”مخلب النسر“ الهادفة إلى تعزيز حماية المدنيين ودعم إعادة انتشار وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المناطق المعرضة لتهديد الجبهة بعد الانتهاء من عملية إعادة التنظيم.
	الحالة الإنسانية

	26 - وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، زاد عدد الأشخاص المشردين داخليا من 1.7 مليون في كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 2 مليون في آذار/مارس 2012، وشمل هذا نحو 000 856 مشرد داخليا في جنوب كيفو، بما يشكل زيادة قدرها 35 في المائة خلال هذه الفترة. ويوجد حاليا نحو 000 547 مشرد داخليا مسجل في كيفو الشمالية، و 000 67 في مانيما، و 000 71 في شمال كاتانغا، و 000 467 في مقاطعة أورينتال. وتشير التقديرات إلى أنه ثمة 000 20 شخص إضافي مشرد داخليا نتيجة للاشتباكات التي بدأت في 27 نيسان/أبريل في شمال كيفو.
	27 - وتزايد عدد اللاجئين الكونغوليين أيضا نتيجة لتجدد أعمال العنف في المقاطعات الشرقية. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جرى تسجيل نحو 500 5 لاجئ جديد من جمهورية الكونغو الديمقراطية في أوغندا خلال عام 2012، وهم أساسا من منطقة روتشورو في كيفو الشمالية، وثمة 600 5 لاجئ آخر فروا إلى رواندا في أعقاب اشتباكات الإيجارات في كيفو الشمالية. ومن الكونغوليين الفارين إلى جمهورية الكونغو خلال عام 2009 البالغ عددهم 435 131 شخصا، أكد نحو 126 92 منهم، وفقا للمفوضية، استعدادهم للعودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدأ إعادة أول فوج من اللاجئين ضم 000 49 لاجئ من جمهورية الكونغو في أوائل أيار/مايو.
	28 - وخلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، سجلت 40 حادثة أمنية تعرض لها عاملون في المجال الإنساني، شملت نصب كمائن وأعمال سطو وترهيب، وقد ارتكبت 37 منها في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. ولم تحدَّد بعد هوية معظم مرتكبي هذه الأفعال، فيما كان من بين الذين حُددت هويتهم أفراد من قوات الأمن الوطني وعناصر من الجماعات المسلحة. وارتكب ما يزيد عن 80 في المائة من هذه الهجمات ضد المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
	29 - وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، سجلت منظمة الصحة العالمية 053 8 حالة حصبة توفي بنتيجتها 162 شخصا، وكذلك 748 7 حالة كوليرا توفي بنتيجتها 114 شخصا. ومن خلال الأموال التي وفرها الصندوق المركزي للاستجابة إلى حالات الطوارئ، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، تمكن الشركاء الحكوميون من التدخل في تسع مقاطعات من أجل الحد من تفشي وباء الكوليرا وتقديم العلاج. إلا أن انتشار الكوليرا لا يزال باعثا على القلق.
	30 - ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، جرى طرد ما يزيد عن 000 15 مواطن كونغولي من أنغولا خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وسط اتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن الأنغولية، شملت حالات قتل وتعذيب وعنف جنسي واحتجاز مطول واعتداء بدني، وسرقة في بعض الحالات. ووفقا للسلطات الكونغولية، توفي ثلاثة محتجزين ينتظرون إعادتهم إلى مقاطعة باسكونغو نتيجة اختناقهم في زنزانة للشرطة في كابيندا، أنغولا، في 23 آذار/مارس.
	التطورات الإقليمية

	31 - خلال الفترة من 20 إلى 24 شباط/فبراير، اجتمع رؤساء أجهزة الاستخبارات لدى الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، في لوبومباشي في مقاطعة كاتانغا، واتفق المجتمعون على طرائق إنشاء مركز لدمج المعلومات الاستخباراتية في غوما، شمال كيفو الشمالية، من أجل جمع المعلومات بشكل مركزي بشأن أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة البحيرات الكبرى دون الإقليمية.
	32 - وفي 14 و 15 آذار/مارس، اجتمع في كينشاسا رؤساء أجهزة الاستخبارات العسكرية ورؤساء أركان الدفاع لكل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي أعقاب الاجتماع أصدروا بيانا مشتركا أوصوا فيه بتعزيز التعاون في تبادل المعلومات والاستخبارات بشأن جيش الرب للمقاومة. وشاركت البعثة بصفة مراقب.
	ثالثا - تنفيذ ولاية البعثة 
	حماية المدنيين

	33 - اضطلعت البعثة بالتخطيط المشترك مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف التقليل إلى الحد الأدنى من أثر العمليتين العسكريتين المشتركتين رادي سترايك وأماني كاميليفو على المدنيين، ووفقا لسياسة الأمم المتحدة ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. ونسقت البعثة أيضا مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز إدراج اعتبارات حماية المدنيين في تخطيط العمليتين العسكريتين المذكورتين أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت آليات مبتكرة، من قبيل مراكز القيادة المشتركة في جنوب كيفو، كي تتمكن البعثة والقوات المسلحة من العمل بشكل مشترك على رصد العمليات العسكرية وتقييم آثارها في مجال حماية المدنيين.
	34 - وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل، أوفدت البعثة 13 بعثة لأفرقة الحماية المشتركة إلى الميدان في مقاطعتي كيفو، ومقاطعة كاتانغا، ومقاطعة أورينتال، باعتبار ذلك جزءا من الاستجابة لاحتياجات الحماية الناشئة. وفي شباط/فبراير، بدأت البعثة وضع خطط لحماية المدنيين على صعيد المقاطعات، باعتبار ذلك جزءا من تنفيذ استراتيجية حماية المدنيين على نطاق منظومة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي أعقاب إنشاء شبكات إنذار مجتمعية في العديد من المجتمعات المحلية في الشرق، تلقى مساعدو الاتصال مع المجتمعات المحلية 40 إنذارا من مدنيين تحت التهديد، مما أدى إلى استجابات من جانب قوات الأمن المحلية و/أو البعثة. وجرى البدء أيضا في مشاورات مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق بإنشاء 17 شبكة إضافية من شبكات الإنذار المجتمعية. 
	دعم العملية الانتخابية

	35 - في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، استهل كل من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والبعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراء تقييمات داخلية للدعم الذي قدمه كل منها لإجراء الانتخابات. وبين 15 آذار/مارس و 19 نيسان/أبريل أجرى البرنامج الإنمائي تقييما لمشروعه لدعم الدورة الانتخابية. وأجرت أيضا البعثة وإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة استعراض ما بعد العمليات تضمَّن توصيات تتعلق بالدعم الذي ستقدمه البعثة في المستقبل إلى السلطات الكونغولية من أجل إتمام الدورة الانتخابية.
	36 - وخلال الفترة ما بين 10 و 19 نيسان/أبريل، عقدت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة حلقة عمل ناقش فيها أصحاب المصلحة والشركاء الدوليون مسائل تعزيز إدارة العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات في المستقبل. وفي حلقة العمل، أعلنت اللجنة أن من المقرر مبدئيا إجراء انتخابات المقاطعات في كانون الثاني/يناير 2013، وكذلك أيدت العديد من التوصيات التي تتماشى بشكل كبير مع تلك التي اقترحتها عدة بعثات وطنية ودولية للمراقبة، تهدف إلى تحسين إجراء الانتخابات في المستقبل.
	37 - وتتضمن التوصيات الرئيسية التي أيدتها اللجنة الانتخابية خلال حلقة عملها ضرورة مراعاة الجدول الزمني الانتخابي للاحتياجات العملانية ومناقشته مع أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ والاضطلاع بشراء المواد الانتخابية على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية؛ واتخاذ خطوات ملموسة لإعادة المصداقية إلى قوائم الشطب. وأقرت اللجنة أيضا بأهمية المجتمع المدني في العملية الانتخابية. وكررت اللجنة التأكيد على التزامها بتنفيذ توصيات حلقة العمل وإجراء مشاورات منتظمة مع الشركاء، وذلك في اجتماع للجنة الشراكة المعنية بالانتخابات عقد في 25 نيسان/أبريل، وهو الاجتماع الثاني منذ انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ويشترك في رئاسة لجنة الشراكة المعنية بالانتخابات رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ونائب ممثلي الخاص، ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويحضر اجتماعاتها ممثلون عن اللجنة والحكومة والشركاء الانتخابيين الدوليين.
	38 - وبدأت البعثة، في شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) فضلا عن الجهات المعنية المحلية وفي المقاطعات، تنفيذ مشروع لإعداد المرشحات المحتملات للتنافس في انتخابات المقاطعات والانتخابات المحلية المقبلة.
	تحقيق الاستقرار وتوطيد السلام

	39 - حققت البعثة نجاحا في تنفيذ ولايتها في مجال تحقيق الاستقرار، إلا أنه ثمة تحديات كبيرة متبقية، تتضمن استمرار وجود الجماعات المسلحة في شرقي البلاد، بما يؤثر سلبا على التقدم في استعادة سلطة الدولة. ويؤدي أيضا النقص في ميزانية الدولة ومدفوعاتها للإدارة المدنية والشرطة وكذلك في مجال نشر قضاة الصلح وموظفي السجون، إلى إعاقة جهود تحقيق الاستقرار. وقد جرى إنشاء ثكنتين عسكريتين، و 81 قسما للشرطة، و 19 مبنى إداريا، وست محاكم وستة سجون، وذلك في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن وتحقيق الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تدريب 520 عنصرا من عناصر الشرطة ونشرهم في المناطق ذات الأولوية في روتشورو وماسيسي في مقاطعة كيفو الشمالية.
	40 - وفي 2 شباط/فبراير، عُقد في كينشاسا اجتماع لمجلس صندوق الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار، شارك في رئاسته نائب ممثلي الخاص، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونائب رئيس الوزراء المسؤول عن الداخلية والأمن. واتفق المجتمعون على تمديد فترة المشاريع الممولة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام في عام 2012، وعلى تعديل اختصاصات مرفق تمويل تحقيق الاستقرار والإنعاش من أجل السماح للجهات المانحة بتخصيص إسهاماتها لأوجه معينة. واتُّفق أيضا على توسيع نطاق التمويل الذي يقدمه صندوق بناء السلام بحيث يشمل دعم الهياكل التنسيقية التي تندرج في إطار الاستراتيجية الدولية. 
	التقدم المحرز صوب إرساء نهج منسق للأمم المتحدة والثغرات الخطيرة التي تشوب عملية بناء السلام

	41 - في 2 آذار/مارس، أبلغت الحكومة الشركاء بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية من المقرّر أن يشكل بلدا تجريبيا في تنفيذ الاتفاق الجديد من أجل المشاركة الدولية في دعم الدول الهشة، الذي اعتُمد في المنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة، الذي عُقد في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 في بوسان، جمهورية كوريا. وفي 16 آذار/مارس، عقدت الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري اجتماعا اعتماديا تقنيا بشأن أولويات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF 2013-2017). وفي الفترة من 26 إلى 28 آذار/مارس، وضع الفريق القطري والبنك الدولي، في بلدة زونغو، مقاطعة باسكونغو، الصيغة النهائية لإطار العمل، الذي يتماشى مع استراتيجية جمهورية الكونغو الديمقراطية للنمو والحد من الفقر. 
	حقوق الإنسان

	42 - في 20 آذار/مارس أصدرت البعثة ومكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبها أفراد من قوات الدفاع والأمن الكونغولية في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر و 25 كانون الأول/ديسمبر 2011. وأفاد التقرير بأن قوات الأمن الوطنية قتلت 33 شخصا على الأقل، منهم 22 شخصا، رميا بطلقات نارية، فيما أصيب 83 آخرون على الأقل، من بينهم 61 شخصا بطلقات نارية. ووجّه عدد من المسؤولين الحكوميين انتقادا شديدا لما جاء في التقرير. غير أن المدعي العام فتح تحقيقات قضائية في هذه الادعاءات، عرضت البعثة تقديم دعما في إجرائها.
	43 - ووثّق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان أيضا اعتقال 265 مدنيا على الأقل، كان معظمهم رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية و/أو تعسفا. ونُسبت انتهاكات حقوق الإنسان هذه أساسا إلى عناصر من الحرس الجمهوري وأفراد الشرطة الوطنية الكونغولية، وبدرجة أقل إلى عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى الإبلاغ عن وقوع عدد من حوادث عنف أخرى يُدّعى تورط عناصر مرتبطة بأحزاب سياسية معارضة في ارتكاب بعضها أو التحريض على ارتكابها.
	44 - وواصل مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تحقيقاته وفتح أخرى في ما أُفيد عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان متصلة بتزايد الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة، ولا سيما القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وجيش الرب للمقاومة، وجماعات الماي - ماي، في عدة مناطق شرق جمهورية الكونغو. وشمل ذلك انتهاكات حقوق الإنسان التي يُدّعى أن عناصر من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والماي - ماي - قوات الدفاع الكونغولية، ارتكبتها في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وآذار/مارس 2012، حيث ذكرت تقارير أن 30 امرأة وفتاة تعرضنَ خلالها للاغتصاب في منطقتي نتوتو وبرازا التابعتين لإقليم واليكاليه، كيفو الشمالية، فضلا عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ارتكبها أشخاص غالبيتهم مقاتلون تابعون للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا خلال الفترة نفسها. وفي إطار منفصل، في الفترة بين 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 23 كانون الثاني/يناير 2012، قُتل 17 شخصا على الأقل، بينهم امرأتان وثلاثة أطفال في عدة قرى في بلدة كيبابي، إقليم ماسيسي، كيفو الشمالية، على يد عناصر سابقة في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب مُدمجة في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	45 - ومتابعةً للتحقيقات الأولية التي أُجريت في كانون الثاني/يناير والواردة في تقريري الأخير (S/2012/65، الفقرة 24)، أوفدت البعثة في الفترة من 9 إلى 12 نيسان/أبريل، في فترة متزامنة بعثتين ضمتا فريق حماية مشتركاً وفريق تحقيق مشتركاً إلى بلدة نـزوفو، في إقليم شابوندا، كيفو الجنوبية، لمواصلة التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان يدُّعى بأن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ارتكبتها في الفترة بين 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 4 كانون الثاني/يناير 2012. وتبيّن للبعثتين أن مقاتلين في صفوف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في المنطقة أعدموا بلا محاكمة 33 مدنيا على الأقل. وجاء في إفادات أنّ المقاتلين اختطفوا امرأة وفتاة عمرها 10 سنوات ليومين واغتصبوهما. وادُّعي أيضا بأن منازل في تلك المنطقة تعرضت لأعمال نهب وحرق منهجية.
	46 - وبدعم من البعثة، أحرز قطاعا العدالة العسكرية والعدالة المدنية بعض التقدم المتواصل في مكافحة الإفلات من العقاب. ففي الفترة بين 14 و 28 آذار/مارس، قدمت البعثة الدعم لجلسات الاستماع المتنقلة في مقاطعة كاساي أوكسيدنتال، مما أتاح بدء البت في القضايا المتراكمة التي بلغ عددها 81 قضية. وفي نيسان/أبريل، دعمت البعثة أيضا التحقيقات القضائية المتعلقة بثلاثة ضباط في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مُتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث لا يزالون رهن الاعتقال في سجن كيسانغاني منذ 5 آذار/مارس. وفي الفترة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، درّب مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان 217 جنديا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الموجودين في كيندو، مقاطعة مانييما، بشأن مسائل قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	47 - وفي 21 آذار/مارس، قدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/19/48). وحث المجلس الحكومة على تكثيف جهودها، بدعم من المجتمع الدولي، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ومنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان. وقام الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش. بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية من 2 إلى 10 أيار/مايو 2012. ودعا السيد سيمونوفيتش الحكومة إلى محاسبة مرتكبي جرائم الاغتصاب الواسعة النطاق في واليكاليه وبوشاني في عامي 2010 و 2011. وأشارت الحكومة إلى أنه سيجري التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالانتخابات في الوقت المناسب. 
	العنف الجنسي

	48 - في الفترة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، وثّق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان 88 حالة و 152 ضحية عنف جنسي على الصعيد الوطني، على الرغم من أن عددا كبيرا من حالات أخرى يُرجّح ألا يكون قد تم الإبلاغ عنها. واعتُقل على الأقل 31 من الجناة المدّعى تورطهم في تلك القضايا، وتجري التحقيقات معهم بدعم من البعثة. وفي مقاطعات كينشاسا، وكاساي أوكسيدنتال، وكاساي أورينتال، وكاتانغا، ومانييما، ومقاطعتَي أورينتال وكيفو الجنوبية، أُجريت 66 محاكمة خلال الفترة قيد الاستعراض وأدين 53 شخصا بتهمة الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي. وقدم المكتب الدعم لإنشاء مراكز دائمة للمساعدة القانونية في تسع مقاطعات، قدّمت المساعدة القانونية في 503 من قضايا العنف الجنسي.
	49 - وأنجزت البعثة دورة تدريبية عن العنف الجنسي والنـزاع لفائدة 41 فردا من أفراد الشرطة الوطنية الكونغولية. وفي نيسان/أبريل، نظم مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تدريبا في مجال تنمية القدرات لصالح 24 ممثّلا لمنظمات غير حكومية بشأن دفع تعويضات لضحايا العنف الجنسي في بلدة مبانداكا، مقاطعة إكواتور، وبلدة أوفيرا، كيفو الجنوبية. وفي شباط/فبراير، اعتمدت السلطات الكونغولية بروتوكولات وطنية ترمي إلى كفالة الحد الأدنى من المعايير التقنية لتقديم المساعدة الطبية، والدعم النفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، وآليات الإحالة القانونية، لصالح ضحايا العنف الجنسي. 
	الأطفال والنـزاع المسلح

	50 - خلال الفترة قيد الاستعراض، فرّ 122 طفلا، أو أُنقذوا، من قوات الأمن الوطني والجماعات المسلحة ولُمَّ شملهم مع أسرهم، بمن فيهم 41 من جماعات الماي - ماي في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، و 20 طفلا من جيش الرب للمقاومة. وأُبلِغ عن ست عشرة حالة من حالات العنف الجنسي ضد الفتيات، يُدعّى تورط عناصر من قوات الأمن الوطنية في ارتكاب ست منها. 
	الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية

	51 - بدأت أعمال إنشاء مكتب خامس لتجارة المعادن في بلدة كاليهي، كيفو الجنوبية، في نيسان/أبريل، في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار. وبهذا سيكتمل البرنامج الأولي لإنشاء خمسة مكاتب مجهزة بالمختبرات والمطيافات لتحليل نوعية المعادن. 
	52 - وفي 29 شباط/فبراير، وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقا مع حكومة اليابان لتنفيذ مشاريع تحقيق الاستقرار في مناطق التعدين في كيفو الشمالية. ويشمل ذلك توفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بدائلَ لأنشطة التعدين الحرفي، في مجال الزراعة، لصالح 000 100 شخص، وخدمات اجتماعية أساسية لدعم التدخلات الجارية التي تضطلع بها البعثة في مكتب تجارة المعادن في بلدة روبايا، إقليم ماسيسي. 
	53 - وفي 21 و 22 آذار/مارس، نظم صندوق النقد الدولي في كينشاسا، بالتعاون مع حكومتَي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤتمرا حول إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وخلال تلك المناسبة، أكد وزير التعدين أنه سيجري تنقيح قانون التعدين لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل زيادة إيرادات الضرائب.
	نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/نـزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج 

	54 - أُحرز تقدم في برنامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن، ولا سيما فيما يتعلق بأفراد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في كيفو الجنوبية. فقد يسّرت البعثة إعادة 488 من المقاتلين البالغين، منهم 353 مقاتلا سابقا في صفوف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، و 552 مقاتلا مستقلا و 8 أطفال جنود في تلك القوات، إلى أوطانهم. وبالإضافة إلى ذلك، استلمت البعثة 56 مقاتلا كونغوليا من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا و 35 من أطفال جنود تلك القوات من الكونغوليين، للمشاركة في برنامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن. وشملت تلك العمليات كلاً من ألوي بيزيمانا، الذي كان قائدا في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في كيفو الجنوبية، و ”رائدين“ و ”نقيبين“. وأجرت البعثة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أول عملية إعادة أحد أتباع جيش الرب للمقاومة من بلدة يامبيو، جنوب السودان، إلى فارادجيه، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأجرت البعثة اتصالا مع جماعة واحدة على الأقل تابعة لجيش الرب للمقاومة أبدت رغبتها في الانضمام إلى برنامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن عن طريق نقاط التجمع المُنشأة بموجب عملية ”مرحبا بالسلام“ في منطقة هو - أويلي، مقاطعة أورينتال.
	55 - وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، سُرّح 152 مقاتلا كونغوليا عن طريق عملية تسريح مخصصة للمقاتلين السابقين في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من البعثة. وفي شباط/فبراير، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار لصالح 435 جنديا من مجموعة قوامها 750 مقاتلا كانت البعثة سرّحتهم في الفترة 2009-2010. ولم يُنفّذ حتى الآن برنامج نـزع سلاح 000 4 عنصر من عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية السابقين من الكونغوليين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. 
	الإجراءات المتعلقة بالألغام

	56 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أزالت البعثة ألغاما من مساحة بلغت 4.2 كيلومترات مربعة من الأراضي المحيطة بمطار كيسانغاني في مقاطعة أورينتال، بهدف تسهيل توسيع مباني المطار.
	دعم إصلاح قطاع الأمن 

	57 - كانت الفرص التي أتاحتها البعثة لدعم جهود إصلاح قطاع الأمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، محدودة بسبب عدم تشكيل الحكومة بعد، ولم تُعقد أي اجتماعات تنسيق استراتيجي أو تقني. بيد أن البعثة أحرزت مزيدا من التقدم بشأن هيكلة مؤسسات قطاع الأمن. فقد واصلت وزارة العدل جمع البيانات المتعلقة بالمؤسسات القضائية والإصلاحية للإسهام في هذه العملية. 
	إصلاح قطاع الدفاع 

	58 - واصلت السلطات الكونغولية تفضيلها الحصول على دعم ثنائي لجهود إصلاح قطاع دفاعها. ونتيجة لذلك، لم تحرز البعثة إلا تقدما محدودا في هذا المجال، بما في ذلك ما يتعلق بتنسيق الدعم المقدم من الشركاء الدوليين إلى السلطات الكونغولية. غير أن توفير بعض التدريب الثنائي ظل متواصلا، بما في ذلك التدريب الذي قدمّته حكومة بلجيكا، التي أنجزت تدريب كتيبة مغاوير تابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 17 آذار/مارس، أُنجز برنامج التدريب الثالث والأخير لحاملي النقالات لفائدة 105 متدربين عسكريين، حيث بلغ عدد الذين تلقوا التدريب 300 متدرب منذ أيلول/سبتمبر 2011. 
	59 - وفي كيفو الجنوبية، أكمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة تشييد ثكنتين بتمويل من حكومة هولندا، في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار. وستستوعب الثكنتان نحو 300 1 عنصر من عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية و 500 5 من المعالين. ووفقا لسياسة الأمم المتحدة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، تضطلع البعثة بفحص التسلسل القيادي لوحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ستشغل الثكنتين.
	إصلاح الشرطة

	60 - واصلت البعثة تقديم الدعم إلى الأمانة التنفيذية للجنة التوجيهية لإصلاح الشرطة من أجل إعادة هيكلة الشرطة الوطنية الكونغولية. وشمل ذلك تقديم الدعم لصياغة أحكام تنفيذ القانون الأساسي بشأن إصلاح الشرطة، وتصميم المخططات التنظيمية للمفوض العام لخدمات الشرطة، ورصد وتقييم مشاريع شرطة المجتمعات المحلية.
	61 - وفي سياق تنفيذ القانون الأساسي بشـأن إصلاح الشرطة، ساهمت البعثة في تجهيز المفتشية العامة للشرطة في كينشاسا بنظام خط هاتفي ساخن يتيح للجمهور الإبلاغ عن سوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وسيجري الآن توسيع نطاق هذا المشروع تدريجيا إلى جميع المقاطعات. وقد طلب المفوض العام بالوكالة لأجهزة الشرطة من البعثة أيضا دعم إنشاء خط ساخن لكي يبلغ الناس عن الحوادث ويطلبوا تدخل الشرطة.
	62 - وفي كيفو الشمالية، شرعت البعثة في تدريب عناصر جماعة مسلحة سابقة أدمجت في الشرطة الوطنية الكونغولية، بتمويل مشترك من كندا وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار. وأنجز مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تشييد مركز موغونغا لتدريب الشرطة. وقد اكتمل تدريب نظمته البعثة لأول 19 مدربا للشرطة الوطنية الكونغولية، ودورة تدريب أساسي مدتها ستة أشهر لـ 300 من أفراد الشرطة بدأت في 9 نيسان/أبريل. وإضافة إلى ذلك، نظمت البعثة دورتين للتدريب الأساسي لمدة ستة أشهر لـ 000 1 من أفراد الشرطة في با - كونغو والمقاطعات الشرقية.
	المؤسسات القضائية والإصلاحية

	63 - بعد إقامة خلية دعم للمحاكمة في كيندو، مانييما، أصبح عدد خلايا دعم المحاكمة التي تعمل حاليا بدعم من البعثة خمسا تحظى بتمويل مشترك من كندا وصندوق بناء السلام، في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار. وقد بدأ أفراد خلية دعم المحاكمة في مشاركة نظرائهم الوطنيين في المواقع، من أجل توفير التوجيه والتدريب لهم. وفي 5 و 9 نيسان/أبريل، قدم مكتب المدعي العام العسكري الكونغولي رسميا أول ثلاثة طلبات للحصول على المشورة والمساعدة في التحقيق من جانب خلايا دعم المحاكمة. وتتصل الطلبات بالتحقيقات في الحوادث التي وقعت في منطقة واليكاليه، كيفو الشمالية، في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2010، والواردة في تقريري إلى مجلس الأمن المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (S/2010/512)، وتلك التي وقعت في إقليم شابوندا في كيفو الجنوبية في كانون الثاني/يناير 2012 (انظر الفقرة 45 أعلاه)، وتلك التي ارتكبتها قوات المقاومة الوطنية في إيتوري في إقليم إيرومو في مقاطعة أورينتال بين تموز/يوليه 2011 ونيسان/أبريل 2012.
	64 - وأيدت البعثة إجراء استعراض للتشريعات والسياسات والبنية الأساسية المادية للسجون في بونيا وكاليهية وكندو وكيسانغاني للمساعدة على منع حالات الهروب من السجون، ومعالجة النقص في عدد الموظفين. وواصلت البعثة أيضا العمل مع وزارة الصحة ووزارة العدل لدمج نظام السجون الطبية في نظام الصحة العامة، لتمكين السجناء من الحصول على الرعاية الطبية. وإضافة إلى ذلك، واصلت البعثة دعم مكتب خدمات المشاريع والمنظمة الدولية للهجرة من أجل بناء وتجديد السجون في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار. وفي 7 أيار/مايو، بدأت البعثة تدريبا أثناء العمل لمدة ستة أشهر في مجال إدارة السجون لـ 150 من الضباط العسكريين.
	عملية التقييم المشتركة

	65 - واصلت الأمم المتحدة والحكومة تقييم الوضع على أرض الواقع والتقدم المحرز صوب تنفيذ الأهداف الواردة في الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 1991 (2011). وفي آذار/مارس، أُوفِـدت بعثات تقييم مشتركة إلى 29 من الأقاليم والمناطق في مقاطعات كاتانغا ومانيما، وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، وأورينتال. 
	66 - وأبلغت أفرقة التقييم المشتركة عن زيادة فعالية القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعتي كيفو في التصدي لوجود جماعات مسلحة في أعقاب عملية تنظيم القوات المسلحة في المقاطعتين. ومع ذلك، فقد لوحظ أن حالة انعدام الأمن السائدة في كيفو الشمالية، ولا سيما في إقليمي ماسيسي وروتشورو، ما زالت تشكل تهديدا خطيرا للسكان المحليين، وأن حمايتهم ما زالت تمثل تحديا كبيرا. وفي إقليم ماسيسي، أفادت أفرقة التقييم المشتركة بأن تزايد التوترات العرقية قد فاقم المضايقات التي يتعرض لها السكان المحليون من قبل الجماعات المسلحة، التي تترافق في كثير من الأحيان مع تحيز عرقي، أدت إلى تزايد نزوح السكان.
	67 - وفي كيفو الجنوبية، أفادت الأفرقة عن انخفاض في قوام الجماعات المسلحة، وبخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، نتيجة للضغط العسكري وجهود البعثة في مجال نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج. ومع ذلك، وقعت اشتباكات بين القوات المسلحة الكونغولية والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وبين ماي - ماي رايا موتومبوكي والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، أدت إلى حالات نزوح كبيرة، وبخاصة في أقاليم كاباري وشابوندا ووالونغو.
	68 - وفي منطقة إيتوري، في مقاطعة أورينتال، على الرغم من حدوث تراجع نسبي في عمليات الابتزاز التي ترتكبها قوات المقاومة الوطنية في إيتوري، ما زالت تلك المجموعة تمثل تهديدا أمنيا. وفيما يتعلق بتوطيد سلطة الدولة، لاحظت أفرقة التقييم المشتركة نشر عدد من القضاة ووكلاء النيابة في المناطق التي شملها التقييم، بسبل من بينها الدعم الذي قدمته البعثة، مما ساهم في إحراز بعض التقدم في التصدي للإفلات من العقاب. 
	نشر البعثة

	69 - تلقت البعثة أعتدة جوية وبحرية إضافية ونشرتها. ففي شباط/فبراير الماضي، بدأت ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية متعددة الأغراض، قدمتها حكومة باكستان، العمل في بوكافو، كيفو الجنوبية. وفي آذار/مارس، بدأت أربع طائرات هليكوبتر هجومية عسكرية قدمتها حكومة أوكرانيا العمل مع اثنتين متمركزتين في بونيا، مقاطعة إيتوري، واثنتين في غوما، كيفو الشمالية. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت حكومة إندونيسيا بأن تقدم إلى البعثة ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية متعددة الأغراض. وشرعت البعثة في نقل وحدة نهرية من بحيرة كيفو إلى بحيرة تنغانيكا في آذار/مارس لمعالجة انعدام الأمن الناجم عن نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة. وفي الفترة من 20 كانون الثاني/يناير إلى 14 شباط/فبراير، نشرت البعثة مؤقتا طائرتي هليكوبتر عسكريتين متعددتي الأغراض من بونيا، مقاطعة إيتوري، إلى جوبا، جنوب السودان، لدعم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان.
	الآثار المالية

	70 - رصدت الجمعية العامة بموجب قراريها 65/296 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2011 و 66/251 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمادا بقيمة 486.5 1 مليون دولار للإنفاق على البعثة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012. وقُدمت الميزانية المقترحة للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 (A/66/723)، إلى الجمعية العامة لتنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها السادسة والستين المستأنفة.
	71 - وفي 30 نيسان/أبريل، كان مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة يبلغ 251.6 مليون دولار. وكان مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في نفس التاريخ يبلغ 803.6 1 مليون دولار.
	72 - وحتى 14 أيار/مايو، كانت المبالغ المستحقة للجهات المساهمة في تغطية تكاليف القوات وتكاليف أفراد الشرطة المشكَّلة تبلغ 20.6 مليون دولار. وقد سُددت تكاليف القوات وأفراد الشرطة المشكّلة، وتكاليف المعدات والاكتفاء الذاتي للفترتين المنتهيتين في 29 شباط/فبراير 2012 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، على التوالي، وفقا لجدول السداد الفصلي.
	الملاحظات والتوصيات

	73 - وفقا للفقرة 23 من قرار مجلس الأمن 1991 (2011)، قامت البعثة، إلى جانب فريق الأمم المتحدة القطري، بإجراء تقييم شامل للبيئة الأمنية والسياسية والإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في أعقاب الانتخابات. ووفر هذا التقييم، إلى جانب عملية التقييم المشتركة التي أجرتها البعثة والحكومة أساسا للملاحظات والتوصيات الواردة في هذا التقرير، قبل موعد انتهاء ولاية البعثة. وبصفة عامة، أكدت عمليات التقييم أنه رغم حصول عدد من التطورات الإيجابية فيما يخص توطيد السلام والاستقرار في معظم أنحاء البلاد، فما زالت بعض التحديات الخطيرة قائمة، ولا سيما في المقاطعات الشرقية. ولذلك، أود أن أوصي بأن تواصل البعثة تركيزها على أولوية حماية المدنيين. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للبعثة مواصلة دعم السلطات الكونغولية للحفاظ على السيطرة على المناطق التي جرى تطهيرها من وجود الجماعات المسلحة في المقاطعات الشرقية، وتعزيز أنشطة تحقيق الاستقرار في تلك المناطق بموجب الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار. وينبغي للبعثة وفريق الأمم المتحدة القطري أيضا التعجيل بجهود تحقيق الاستقرار وبناء السلام في المقاطعات الغربية من خلال برنامج توطيد السلام.
	74 - وفيما يتعلق بالانتخابات، أشير إلى قيام الرئيس كابيلا بتعيين أوغستين ماتاتا بونيو رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة الذي أعقب ذلك، إلى جانب الهدف الذي أعلنه الرئيس وهو تحسين الإدارة الاقتصادية وتعزيز المكاسب الديمقراطية خلال فترة ولايته الثانية. وأشجع الحكومة على اغتنام الفرصة لتلبية تطلعات الشعب الكونغولي في توفير ظروف معيشية أفضل وأكثر أمنا، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون. كما سيكون من المهم أن يشارك أعضاء الجمعية الوطنية بشكل كامل في المؤسسات البرلمانية في البلاد، إلى جانب مجلس الشيوخ، الذي سينتخب أعضاء جدد فيه على أساس انتخابات المقاطعات. 
	75 - وما زال أحد دواعي القلق أن معظم البعثات الوطنية والدولية لمراقبة الانتخابات أبلغت عن مخالفات خطيرة ومزاعم بحدوث تزوير فيما يتعلق بسير الانتخابات التي أجريت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وسيكون من الأهمية بمكان أن تضمن السلطات المختصة الكونغولية إجراء انتخابات المقاطعات والانتخابات المحلية بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية، بما في ذلك من خلال تعزيز الانخراط والتعاون مع المجتمع المدني. وسيكون ذلك مهما أيضا لاستعادة ثقة الشعب الكونغولي في مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الدعم الانتخابي من قبل المجتمع الدولي. 
	76 - ومن وجهة نظري، وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تواصل البعثة وغيرها من شركاء الأمم المتحدة دعم السلطات الكونغولية لإنجاز الدورة الانتخابية الحالية، وعقد انتخابات مجالس المقاطعات والانتخابات المحلية على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية وبطريقة سلمية وفي موعدها. وينبغي أن يشمل هذا الدعم استمرارا لولاية البعثة في تقديم المساعدة اللوجستية والتقنية إلى السلطات الانتخابية الكونغولية للفترة المتبقية من الدورة الانتخابية، ومواصلة البعثة الاضطلاع بدورها في مساعدة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على تشجيع وتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين. 
	77 - وفي الوقت نفسه، ينبغي العمل بشكل مستمر على تقييم الدعم الذي تقدمه البعثة وجعله منصبا على المجالات التي يجب على السلطات الكونغولية أن تحرز تقدما فيها ولا سيما في: إعادة ترسيخ مصداقية اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة؛ واعتماد جدول زمني واقعي للانتخابات؛ والاتفاق على خطط تنفيذية قابلة للتطبيق يمكن في ظلها للأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية ضمان أن يكون دعمها فعالا ويسهم في عملية ذات مصداقية؛ وضمان الوصول الكامل للمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية إلى جميع المواقع والعمليات الانتخابية. وسيكون من الأساسي أيضا أن تكفل السلطات الكونغولية وجود بيئة مؤاتية لإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية، بما في ذلك عن طريق ضمان احترام الحقوق في المواطنة والحريات والشروط اللازمة التي تتيح لجميع الأحزاب المشاركة على نحو منصف وفعال في النقاش السياسي. وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان إحراز تقدم حقيقي في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم العنف الخطيرة التي ارتكبت في سياق الانتخابات التي أجريت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
	78 - وأما فيما يخص الأمن، ففي حين أن معظم مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زالت مستقرة نسبيا، ما زال الوضع الأمني يشكل مصدر قلق بالغ في الأجزاء الشرقية من البلاد. وفي مقاطعتي كيفو، يشمل سبب عدم الاستقرار افتقار القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التماسك، مما يرتبط بعدم كفاية دمج جماعات المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب وغيرها من الجماعات المسلحة السابقة، إلى جانب عدم كفاية حضور سلطة الدولة. وفي هذا الصدد، لاحظت مع القلق أثر حالات الهروب من القوات المسلحة وأنشطة عدد من العناصر السابقة في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب إلى جانب بعض الجماعات المسلحة المتحالفة معها. وأشجع السلطات الكونغولية على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك من خلال الوسائل القضائية حسب ما يلزم. وتعززت بشكل كبير الاستجابة القوية للبعثة، التي تهدف إلى حماية المدنيين في هذا السياق، وذلك عن طريق النشر الذي جرى مؤخرا لطائرات هليكوبتر عسكرية إضافية هجومية ومتعددة الأغراض. وأود أن أعرب عن تقديري للدول الأعضاء التي قدمت تلك الأعتدة إلى البعثة. 
	79 - وعلى الرغم من أن هذه القوات ما زالت تشكل تهديدا خطيرا للمدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيبدو أنها تفقد باستمرار سيطرتها على بعض من مقاتليها وكبار قادتها، حسب ما تبين من المشاركة الطوعية مؤخرا لعدد من كبار القادة وكذلك من الأفراد العاديين في عملية نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج، ولا سيما في كيفو الجنوبية. وفي الوقت نفسه، من المهم التوصل إلى حل دائم من شأنه أن يعالج وجود القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. 
	80 - ويؤكد التدهور الأخير في الوضع الأمني في مقاطعتي كيفو مرة أخرى على أهمية إجراء إصلاح ملموس ومستدام في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية للقطاع الأمني في الكونغو لضمان أن تكون لدى القوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى القدرة اللازمة لإقرار سلطة الدولة والمحافظة عليها والتصدي بشكل فعال لمشكلة الجماعات المسلحة وقطاع الطرق. وقد طلبت من ممثلي الخاص تعزيز الحوار مع السلطات الكونغولية المختصة، بما في ذلك أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك بهدف تحديد النُـهُـج الجديدة التي يمكن أن تتبعها البعثة لدعم السلطات الكونغولية في مجال إصلاح قطاع الأمن وخاصة إصلاح قطاع الدفاع. وفي هذا الصدد، سيكون من الأهمية بمكان تحديد الفرص المتاحة لإعادة النظر في ممارسة دمج الجماعات المسلحة ضمن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب تقديم خيارات محددة لتسريح العناصر المؤهلة السابقة في القوات المسلحة ونزع سلاحهم وإعادة دمجهم في الحياة المدنية. وفي الوقت نفسه، ينبغي للبعثة مواصلة دعم الحكومة في تنسيق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الفاعلة الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تعمل على إصلاح قطاع الأمن. وأحث الشركاء الدوليين أيضا على زيادة تعاونهم مع البعثة لتعزيز اتباع نهج متسق في إصلاح قطاع الأمن، وتوفير مزيد من الدعم المتواصل لهذا الإصلاح مع التركيز على إصلاح قطاع الدفاع.
	81 - وأوصي كذلك بتعزيز دور البعثة في توفير الدعم اللوجستي والتدريب في قطاعي الأمن والعدالة اللذين تحقق فيهما تقدم أكبر نسبيا، بما في ذلك الشرطة والقضاء والسجون. ويتطلب ذلك إشراك السلطات الكونغولية في وضع رؤية واستراتيجيات وطنية لقطاعات الأمن والعدالة، ووضع الصيغة النهائية في وقت مبكر وتنفيذ الأمم المتحدة لبرنامج مشترك متعدد السنوات لدعم العدالة لصالح الشرطة والقضاء والسجون. وينبغي أن تشمل الجهود الجارية التي تبذلها البعثة لتدريب الشرطة أيضا تدريب وحدات إضافية للتدخل السريع لتوفير مزيد من الأمن خلال الفترة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية. وسيكون من المهم تحديد الفرص المتاحة، بالتشاور مع السلطات الكونغولية والشركاء الدوليين، لتوفير المعدات اللازمة لوحدات الشرطة التي دربتها البعثة، والتي ليست للبعثة حاليا ولاية لتوفيرها، بما في ذلك من خلال ترتيبات محتملة لإنشاء صندوق استئماني. 
	82 - وفيما يتعلق بجيش الرب للمقاومة، أشير إلى أن قدرة تلك الجماعة على ارتكاب فظائع على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انخفضت منذ بدء العمليات العسكرية ضد تلك الجماعة في عام 2008. ومع ذلك، فإن جيش الرب للمقاومة ما زال يشكل تهديدا لأمن المدنيين في حين أن زعيم الجماعة، جوزيف كوني وقادته الرئيسيين ما زالوا مطلقي السراح. وفي هذا الصدد، أرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بجيش الرب للمقاومة، وممثلي الخاص لأفريقيا الوسطى، للعمل مع الجهات المعنية، بما في ذلك البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، لوضع نهج إقليمي منسق لمكافحة جيش الرب للمقاومة. ويشمل ذلك تشجيع المشاركة الطوعية لعناصر جيش الرب للمقاومة في عملية نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج. كما أوصي بتكليف البعثة بتقديم الدعم اللوجستي لإنشاء مقر قطاع فرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي في دونغو، ونقل ممثلي تلك الفرقة في حدود الموارد الحالية للبعثة، وعلى أساس استرداد التكاليف، حسب الاقتضاء، وذلك رهنا بموافقة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	83 - وتثير الحالة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قلقا بالغا. وفي هذا الصدد، أشعر بقلق بسبب تقارير عن زيادة عدد المهجرين داخليا، إلى جانب انخفاض وتيرة العائدين بشكل عام. ومما يثير القلق كذلك ورود تقارير عن زيادة في عدد اللاجئين الكونغوليين في أوغندا وتشريد السكان الناجم عما أفيد عنه من هجمات قام بها جيش الرب للمقاومة، وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري، في مقاطعة أورينتال، وجماعات مسلحة أخرى في كيفو الشمالية. وما زال وصول المساعدات الإنسانية مقيدا في المناطق التي تضررت بسبب وجود الجماعات المسلحة، وأحث جميع الجهات الفاعلة على ضمان المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني إلى المجتمعات المعرضة للخطر، كما أشير إلى دور البعثة المتواصل في تسهيل ذلك الوصول حيثما أمكن. ويساورني القلق من انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مقترنة بعدد من عمليات طرد المواطنين الكونغوليين من أنغولا. وأحث الحكومتين على الاستمرار في استخدام الآليات الثنائية القائمة لمعالجة القضايا العابرة للحدود وعلى كفالة حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم.
	84 - وما زالت حالة حقوق الإنسان مصدر قلق بالغ. وفي حين أن حالات التهديد وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأحزاب السياسية المعارضة وكل من يبدو بأنه مؤيد لها، التي تقوم بها بصورة رئيسية قوات الدفاع والأمن الكونغولية، قد انخفضت بعد انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، فقد استمرت حالات الاعتقال وإساءة المعاملة للمعارضين السياسيين. وحدثت أيضا انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية، وكذلك بعض عناصر قوات الدفاع والأمن الوطنيين، في أجزاء من شرق جمهورية الكونغو. وما زالت حالة حقوق الإنسان مصدر قلق أيضا في المقاطعات الغربية حيث وقعت هناك أيضا حوادث سوء معاملة وعنف جنسي وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد الأطفال. وما زال التقدم نحو إنشاء مؤسسات كافية لحقوق الإنسان في البلاد محدودا. ومع ذلك، ألاحظ حدوث بعض التقدم الذي أحرزته السلطات الكونغولية في ملاحقة عدد من عناصر الجيش والشرطة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، إلى جانب دعم الدور الهام الذي تقوم به البعثة وغيرها من الشركاء في هذا الصدد. ولذلك أوصي بأن تقوم البعثة، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، بمواصلة الاشتراك مع الحكومة ودعمها في مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وللقيام بذلك، ينبغي للبعثة، بالتنسيق مع الفريق القطري، تعزيز دعمها لنظام العدالة العسكرية والمدنية، بما في ذلك المحاكم العسكرية والمدعون العامون العسكريون.
	85 - وفيما يتعلق بأنشطة تحقيق الاستقرار وتوطيد السلام بغية مواجهة التحديات الماثلة في مجالي الأمن والحماية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ينبغي للبعثة، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، تعزيز الجهود الرامية إلى دعم السلطات الكونغولية المختصة في التنفيذ الكامل لخطة الحكومة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في المناطق التي جرى تطهيرها من الجماعات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبعثة، إلى جانب الشركاء الآخرين للأمم المتحدة، أن تسعى إلى تأييد الحكومة الجديدة لبرنامج توطيد السلام للمقاطعات الغربية وأن تشرك الجهات المانحة في إطار استراتيجية أوسع نطاقا لتعبئة الموارد لدعم تنفيذ البرنامج. 
	86 - وإنني أرحب بالتعاون الوثيق والحوار المحسن بين الأمم المتحدة وسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، اللذين اتسمت بهما عملية التقييم المشترك. ولم تشر هذه العملية إلى ضرورة إعادة تشكيل ولاية البعثة أو نشرها في هذه المرحلة. وما زالت البعثة ملتزمة بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في إحراز تقدم مستمر نحو تحقيق الأهداف المبينة في الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 1991 (2011). 
	87 - وفي ضوء ما سبق، أوصي بتمديد ولاية البعثة لفترة أخرى مدتها 12 شهرا، مع الإبقاء على قوام القوات العسكرية ووحدة الشرطة في البعثة على المستويات الحالية المأذون بها، مع مراعاة التوصيات المتصلة بولاية البعثة على النحو المقترح أعلاه.
	88 - وفي الختام، أود أن أشكر الممثل الخاص، روجر ميس، على قيادته، كما أشكر جميع العاملين في البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري على تفانيهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للبلدان المساهمة بقوات ووحدات شرطة في البعثة، مع التقدير الخاص للدول الأعضاء التي نشرت في الآونة الأخيرة طائرات هليكوبتر عسكرية إضافية أحوج ما تكون البعثة إليها، أو تعهدت بذلك، وكذلك للمنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية، والبلدان المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي ما زالت تقدم دعما لا يقدر بثمن لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

