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تقريــر األمــني العــام إىل جملــس األمــن بــشأن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة       
  لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

    
  مقدمة  -أوال   

فقـد طلـب إيلّ اجمللـس      ). ٢٠١٢ (٢٠٥٣ُيقدَّم هذا التقرير عمال بقـرار جملـس األمـن             - ١
ــرة  تقريــرا  ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٤ مــن ذلــك القــرار أن أقــدِّم حبلــول     ٢٨يف الفق

التقدم احملرز على أرض الواقع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مبـا يـشمل التقـدم احملـرز                     عن
 مـن القـرار، واألسـس املرجعيـة املوصـى هبـا لقيـاس               ٤حنو حتقيق األهداف املذكورة يف الفقـرة        

ــة نــزع الــسالح والتــسريح واإلعــادة إىل     ــأثري عملي ــوطن وإعــادة التــوطني وإعــادة   التقــدم وت ال
وطلب أيضا اجمللس إيلّ أن أضـّمن هـذا التقريـر          . اإلدماج على قوة اجلماعات املسلحة األجنبية     

 مـن القـرار،     ١٦مرفقني مواضـيعيني لتقيـيم العمليـة االنتخابيـة علـى النحـو املـذكور يف الفقـرة                   
.  مـن القـرار  ٩كور يف الفقـرة  والُنُهج اجلديدة املمكنـة إلصـالح قطـاع األمـن علـى النحـو املـذ          

مـايو  / أيـار ٢٣ويغطي هذا التقرير ما حدث من تطورات يف الفترة بني صدور تقريري املؤرخ         
)S/2012/355 ( ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١و.  
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
 تــــشرين ٢٨ال تــــزال نتيجــــة االنتخابــــات الرئاســــية والتــــشريعية الــــيت أُجريــــت يف    - ٢
 تؤثر يف ثقة النـاس يف املؤسـسات الوطنيـة وتعـوق إجـراء حـوار بّنـاء بـني                     ٢٠١١نوفمرب  /ينالثا

واستمرت اخلالفات بني األغلبية السياسية واملعارضة بـشأن كيفيـة املـضي            . األحزاب السياسية 
. يف العمليــة االنتخابيــة، مبــا يــشمل إجــراء انتخابــات علــى صــعيد املقاطعــات والــصعيد احمللــي   

نــاك خالفــات بــني األطــراف املعنيــة الوطنيــة بــشأن الوضــع يف شــرق مجهوريــة    كانــت ه كمــا
ــة ــدفاع  مث إن متــرُّد عناصــر كانــت منــضّمة يف  . الكونغــو الدميقراطي ــوطين لل الــسابق للمــؤمتر ال

ــة، وُتعــرف باســم      عــن ــة الكونغــو الدميقراطي الــشعب، وتنتمــي إىل القــوات املــسلحة جلمهوري
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 أعمــال عنــف وإىل توطيــد ســيطرة تلــك احلركــة بالفعــل مــارس، قــد أّدى إىل/ آذار٢٣حركــة 
وقد انتهزت اجلماعات املـسلحة الكونغوليـة واألجنبيـة الفـراغ           . على أجزاء من كيفو الشمالية    

. األمين الذي أحدثه التمـرد، فعـززت ووسـعت سـيطرهتا يف أمـاكن أخـرى يف مقـاطعيت كيفـو                    
. ر الوضـع اإلنـساين تـدهورا كـبريا        ويف هذا السياق، اشـتدت اهلجمـات ضـد املـدنيني، وتـدهو            

ــة      ــواترة عـــن تلقـــي حركـ ــارير املتـ ــا بـــسبب التقـ ــو كلتيهمـ ــاطعيت كيفـ ــوتر يف مقـ ــدم التـ واحتـ
وقد أدت هـذه األزمـة إىل احلـّد مـن الـضغط          . مارس دعما خارجيا من بلدان جماورة     /آذار ٢٣

 عمليـة نـزع   العسكري على القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا، ومـن مث حـّدت مـن التقـدم يف         
علما بأن املبادرات اليت اختـذها املـؤمتر      . سالح اجلماعات املسلحة األجنبية وإعادهتا إىل أوطاهنا      

الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى وسائر الشركاء الدوليني واإلقليمـيني قـد سـاعدت علـى        
يــة الكونغــو اســتمرار إجــراء حــوار سياســي علــى الــصعيد اإلقليمــي، غــري أن الثقــة بــني مجهور  

  .الدميقراطية ورواندا قد تدهورت
  

  التطورات السياسية الوطنية    
يونيه، الدورة العادية األوىل للجمعيـة الوطنيـة املنتخبـة حـديثا،            / حزيران ١٥انتهت يف     - ٣

ويـشمل أعـضاء املكاتـب التنفيذيـة للجـان          . الداخلية، مبا فيها سبع جلان دائمـة      ها  كلابإنشاء هي 
  . أعضاء من املعارضة وعضوا مستقال واحدا١٠ عضوا، ٣٥ الدائمة، وعددهم

يونيه على التـوايل، افتـتح جملـس الـشيوخ يف اجلمعيـة الوطنيـة               / حزيران ١٨ و   ١٦ويف    - ٤
افتتــاح وقــد اعتمــد الربملــان يف غــضون أســبوعني مــن .  يومــا٣٠دورة برملانيــة اســتثنائية مــدهتا 

مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،   الذي أصدره رئيس    ٢٠١٢لعام  املالية  الدورة االستثنائية قانون    
  .يوليه/ متوز٢٠يف جوزيف كابيال 

واُتخذت عدة مبادرات برملانية تتعلق بتدهور الوضع األمين يف شرق مجهوريـة الكونغـو         - ٥
مــايو بطلــب إىل نائــب رئــيس    / أيــار٣٠الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك تقــّدم اجلمعيــة الوطنيــة يف      

  .فاع، ووزير الداخلية، بالرد على أسئلة شفوية تتعلق بالتطورات هناكوزير الد/الوزراء
مــايو، تــرأّس الــرئيس اجللــسة االســتثنائية األوىل جمللــس الــوزراء ملناقــشة   / أيــار٢١ويف   - ٦

ودعـت احلكومـة إىل الوحـدة الوطنيـة         . الوضع األمـين يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           
يوليــه، دعــا الــرئيس كــابيال إىل اجتمــاع  / متــوز٦ويف . ةووقــف أي دعــم للجماعــات املــسلح 

حلركـــة الـــذي ُيـــدعى تقدميـــه اجمللـــس األعلـــى للـــدفاع مـــن أجـــل مناقـــشة الـــدعم اخلـــارجي  
 الكونغوليــة كــانوا قــد انــشقّوا  ضــابطا مــن القــوات املــسلحة١٤مــارس، وقــرر طــرد /آذار ٢٣
 اجلنـرال الـسابق بوسـكو       مـارس، ومنـهم   /آذار ٢٣القـوات املـسلحة لالنـضمام إىل حركـة           عن

علمـا بـأن نتاغانـدا خيـضع        . نتاغاندا، والعقيد السابق روزانديزا، الشهري باسم ماكينغا سـلطاين        



S/2012/838  
 

12-57421 3 
 

ألمر توقيف مـن قبـل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، الرتكابـه عـدة جـرائم، منـها جـرائم ُيـزعم أنـه                   
  . يف إيتوري٢٠٠٣ و ٢٠٠٢عامي ارتكبها يف 

قامت قوات الدفاع الرواندية، املنـشورة يف إطـار اتفاقـات ثنائيـة             سبتمرب  /أيلول ١ويف    - ٧
سابقة بني مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا، باالنسحاب مـن إقلـيم روتـشورو، يف كيفـو                

 حزبـــا سياســـيا معارضـــا، مبـــا فيهـــا االحتـــاد مـــن أجـــل ٣٠وردا علـــى ذلـــك، قـــام . الـــشمالية
ــاعي، بإصــدار    ــدم االجتم ــة والتق ــان يف الدميقراطي ــول٣بي ــة   / أيل ــزعم تواطــؤ حكوم ســبتمرب ي

مـارس يف كيفـو     / آذار ٢٣مجهورية الكونغو الدميقراطية مع حكومة رواندا فيمـا يتعلـق حبركـة             
طَلَبت األحزاب السياسية إىل الربملان مقاضاة الرئيس كابيال بتهمة اخليانـة العظمـى          و. الشمالية

رؤسـاء دول وحكومـات    القمة الـيت عقـدها   ورفض نشر قوة دولية حمايدة على حنو ما اقترحته   
  .يوليه يف أديس أبابا، إثيوبيا/ متوز١٥املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى يف 

. سبتمرب، افتتحت اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ دورة عاديـة للربملـان       / أيلول ١٥ويف    - ٨
وأعلـن  . حينـه   يف ٢٠١٣يزانيـة لعـام     املودعا رئيسا اجمللسني احلكومة إىل تقدمي مـشروع قـانون           

مـشروع  قـانونني، مهـا     مـشروعي   رئيس اجلمعية الوطنية أنه سوف ُينظر على سبيل األولويـة يف            
لقـانون األساسـي املتعلـق بتنظــيم وتـشغيل اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املــستقلة،        القـانون املُعـّدل ل  

سان، وهــو القــانون الــذي اعُتمــد اإلنــالقــانون املنــشئ للجنــة الوطنيــة املعنيــة حبقــوق  مــشروع و
، اعتمــد أيــضا جملــس الــوزراء مــشروع قــانون   اليــوم نفــسهويف . أكتــوبر/ تــشرين األول١٠ يف

. أكتـوبر إلقـراره   / تـشرين األول   ١٨، الـذي أُحيـل إىل اجلمعيـة الوطنيـة يف            ٢٠١٣امليزانية لعـام    
  .هلذا التقريرألول االتطورات املتعلقة بالعملية االنتخابية يف املرفق بيان رد يو
 تـــشرين  ١٤ إىل ١٢يف الفتـــرة مـــن  نيـــة وانعقـــدت القمـــة الرابعـــة عـــشر للفرنكوف   و  - ٩

وعلـى هـامش    . إيرينا بوكوفا املديرة العامـة لليونـسكو      ومثلتين فيها   يف كينشاسا،   أكتوبر،  /األول
 زعمـاء  القمة اجتمع الرئيس فرانسوا أوالند، رئيس فرنسا، على حدة بالرئيس كابيال وعدد مـن  

  .املعارضة، منهم إيتيني تشيسيكيدي، رئيس االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي
 اختـذ قـرار   أكتـوبر،   / تـشرين األول   ١٤وإضافةً إىل اإلعـالن الـصادر يف ختـام القمـة يف               - ١٠

 أدان فيـه رؤسـاء الـدول واحلكومـات اجملتمعـون            بشأن الوضع يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       
اجلــزء الــشرقي أعمــال العنــف وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان مــن جانــب اجلماعــات املــسلحة يف 

جزاءات حمددة اهلدف ضد املسؤولني عـن االنتـهاكات،         توقيع  ، ودعا جملس األمن إىل      البلد من
وأعرب عن تأييده ملبادرات االحتاد األفريقي، واملؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى،                 

  .سلميا ة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واألمم املتحدة حلل األزمة حالواجلماع
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  مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ومانييما ودكاتانغا    
أبريــل عناصــر ســابقة /ه يف نيــسانويف كيفــو الــشمالية اتــسع نطــاق التمــرد الــذي بدأتــ  - ١١
شر بيـان أُعلـن فيـه عـن إنـشاء حركـة        مايو نُـ  / أيار ٦ويف  . املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب     يف
مــارس بقــرار مــن اجلنــاح العــسكري للمــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب، نتيجــةً      /آذار ٢٣
وأشـار  . ٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٣يف  املربمـة   اّدُعي من عدم تنفيذ احلكومة التفاقات الـسالم          ملا

واشـتدت االشـتباكات   . مـارس / آذار٢٣البيان إىل العقيد السابق ماكينغا باعتباره قائد حركـة     
مـايو، وتركَّـز املتمـردون يف رونيـوين،     /بني املتمردين والقوات املـسلحة الكونغوليـة خـالل أيـار      

واســتمرت عمليــات االنــشقاق . روانــدا ومــع أوغنــدابــإقليم روتــشورو، بــالقرب مــن احلــدود  
 كتــوبرأ/تــشرين األولحــىت القــوات املــسلحة الكونغوليــة يف مقــاطعيت كيفــو ويف إيتــوري  عــن

  .ذلك بني صفوف الشرطة الوطنية الكونغولية يف ، مباوخالله
مايو، بشن هجمات لزحزحـة حركـة       /وقامت القوات املسلحة الكونغولية، طوال أيار       - ١٢
قــت نفــسه الســتعادة بعــض املواقــع  مــارس عــن مواقعهــا يف رونيــوين، والقتــال يف الو /آذار ٢٣
ولــوحظ تزايــد البالغــات . لــوبريواليكــايل، واجلماعــات املــسلحة يف أقــاليم ماسيــسي، وو  مــن
مـــارس وســـائر / آذار٢٣انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان، واجلـــرائم الـــيت ترتكبـــها حركـــة   عـــن

اجلماعات املسلحة، وإىل حّد أقل القوات املسلحة الكونغولية، مع تشريد السكان على نطـاق              
  .فق الالجئني إىل رواندا وأوغنداواسع وتد

 مـايي املـسلحة، الـيت وقّـع بعـضها           -ام عـدد مـن مجاعـات املـايي          وإضافة إىل ذلـك، قـ       - ١٣
ــسالم يف   ــات الـ ــارس / آذار٢٣اتفاقـ ــصعيد ، ٢٠٠٩مـ ــسلحة    بتـ ــوات املـ ــى القـ ــا علـ هجماهتـ

 مـايي   - مـايي شـيكا يف واليكـايل وتـآلف جديـد للمـايي               -الكونغولية، مبا فيهـا مجاعـة املـايي         
ناصـر حتـت قيـادة كـاكولو الفـونتني وأحـد       متمركز يف إقلـيم لـوبريو، ُيقـال إنـه علـى عالقـة بع              

املنشقني عن القوات املسلحة الكونغولية، العقيد السابق كاهاشا، إضافةً إىل ميليشيات أخـرى             
وبـــدأت القـــوات املـــسلحة الكونغوليـــة واجلماعـــات املـــسلحة  . يف كيفـــو الـــشمالية وإيتـــوري

 يف إعـادة احـتالل مواقـع        الكونغولية، مثل حتالف الوطنيني من أجـل كونغـو حـّر وذي سـيادة،             
وكانت هنـاك تقـارير     . مارس/ آذار ٢٣حركة  لقتال  أخلتها القوات املسلحة مع نشر وحدات       

وانتقــل بعــض املقــاتلني . تفيــد باســتنفار مجاعــات مــسلحة جديــدة يف إقليمــي ماسيــسي وبــيين  
يف إقليمـي   ا  ومتركـزو التابعني للقوات املسلحة الكونغولية من كيفو اجلنوبية إىل كيفو الشمالية           

  .ماسيسي وواليكايل
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علــى حنــو متزايــد  مــستهدفة بوجــه خــاص  هجمــات اجلماعــات املــسلحة  وتــصاعدت   - ١٤
وازدادت يف إقليمــي واليكــايل وماسيــسي االشــتباكات املــسلحة واهلجمــات      . إثنيــات معينــة 

ي،  مـايي رايـا موتومبـوك   -االنتقامية بني ائـتالفني جلماعـات مـسلحة، مـن جهـة، وبـني املـايي                
 مايي كيفو افوا والقوات الدميقراطية الكونغولية من جهة أخرى، والقـوات املـسلحة              -واملايي  

 أكدت التحقيقات اليت أجراها مكتب األمـم املتحـدة          ولقد.  مايي نياتورا  -الكونغولية واملايي   
ــشترك  ــايي   امل ــة امل ــسان أن مجاع ــا ال يقــل     -حلقــوق اإلن ــد قتلــت م ــا موتومبوكــو ق ــايي راي  م

  .سبتمرب/أغسطس وأوائل أيلول/ مدنيا يف منطقة كاتويي يف الفترة ينب أواسط آب١١٢ عن
يونيه، ترأّس رئيس الوزراء ماتاتا بونبو وفدا وزاريا، ضّم نائب رئـيس            / حزيران ٧ويف    - ١٥

ــوزراء ــام إ    /الـ ــة أيـ ــتغرقت أربعـ ــارة اسـ ــدفاع، يف زيـ ــر الـ ــة  وزيـ ــشمالية واجلنوبيـ ــو الـ . ىل كيفـ
شجبت احلكومة يف بيان صـحفي صـدر مـن غومـا، الـدعم الـذي تقدمـه               يونيه  /حزيران ٩ ويف

ــة   ــدا إىل حركـ ــديها  / آذار٢٣روانـ ــارس، وقالـــت إن لـ ــا  مـ ــد ادعاءهـ ــة تؤيـ ــات موثقـ . معلومـ
يونيه ُنشرت اإلضافة للتقرير املؤقت لفريق اخلـرباء املعـين جبمهوريـة الكونغـو              /حزيران ٢٦ ويف

بــشأن ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣مــن املنــشأة عمــال بــالقرار الدميقراطيــة الــيت قُــدمت إىل جلنــة جملــس األ
الفريــق الــدعم وثّــق ويف ذلــك التقريــر، . )S/2012/348/Add.1 (مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

مـارس، انتـهاكا    / آذار ٢٣مسؤولني حبكومة رواندا وقوات الدفاع الرواندية حلركـة         املقدم من   
ليه، قدمت حكومـة روانـدا تقريـرا إىل    يو/متوز ٢٧ويف . حلظر توريد األسلحة ونظام اجلزاءات    

اللجنـــة بـــدحض النتـــائج الـــيت توصـــل إليهـــا فريـــق اخلـــرباء بـــشأن الـــدعم اخلـــارجي حلركـــة    
  .نوفمرب/ ومن املقرر أن يصدر التقرير النهائي لفريق اخلرباء يف تشرين الثاين.مارس/آذار ٢٣
لحا جديــدا علــى يوليــه، شــنت القــوات املــسلحة الكونغوليــة هجومــا مــس/ متــوز٥ويف   - ١٦

وشنت احلركة هجوما مضادا ووسعت مـن نطـاق     . مارس يف إقليم روتشورو   / آذار ٢٣حركة  
. اغانـــا علـــى احلـــدود مـــع أوغنـــداســـيطرهتا الفعليـــة يف معظـــم اإلقلـــيم، مبـــا يـــشمل بلـــدة بون 

يوليه، ُتويفّ أحد حفظة السالم يف البعثة متأثرا جبـراح أصـابته أثنـاء تبـادل إلطـالق           /متوز ٥ ويف
ضـباط  وعائالهتم، مع عـدد مـن       كونغويل   جندي   ٦٠٠وقد فّر ما يزيد على      . النار يف بوناغانا  

وقــد أعــادهتم إىل الــوطن قــوات الــدفاع الــشعبية . الــشرطة الكونغوليــة عــرب احلــدود إىل أوغنــدا
يوليه، وردا على تقـارير تفيـد بوقـوع    / متوز١٢ و  ١١ويف يومي   . يوليه/ متوز ١٢األوغندية يف   

مـــارس حنـــو غومـــا، أطلقـــت / آذار٢٣ت خطـــرية حلقـــوق اإلنـــسان، وتقـــدم حركـــة انتـــهاكا
  .مارس/آذار ٢٣الطائرات العمودية اهلجومية التابعة للبعثة النار على مواقع حركة 
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 مــــاري رونينغــــا روجرييــــو، -يوليــــه، أشــــارت احلركــــة إىل جــــان  / متــــوز١١ويف   - ١٧
ن الــشعب، بوصــفه املنــسق الــسياسي عــضو ســابق يف املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــأســقف و وهــو

ركة بتعـيني   احلوقامت  . وبدأت احلركة الحقا إنشاء إدارة موازية يف إقليم روتشورو        . للحركة
حاكم اإلقليم ورئيس الشرطة، وفرضـت تغـيريات علـى الوضـع اإلداري لـبعض املنـاطق، مثـل                   

 نظامـا خاصـا     كمـا أنـشأت احلركـة     . روباري وعينت رؤساء ومسؤولني إداريني حملـيني جـددا        
أغسطس، أعلنت إنشاء جملس سياسي، يترأسه رونينغـا،        / آب ١٧ويف  . هبا لتحصيل اإليرادات  

  . إلدارة إقليم روتشورو“حكومة”وتعيني 
يوليه، شـنت احلركـة هجومـا علـى مواقـع للقـوات املـسلحة الكونغوليـة               / متوز ٢٤ويف    - ١٨

ات يف األيـام التاليـة، وأصـيب        واحتـدمت االشـتباك   . بالقرب من روغـاري يف إقلـيم روتـشورو        
وسـيطرت قـوات احلركـة علـى       . خالهلا أحد حفظة السالم يف البعثة أثناء تبـادل إلطـالق النـار            

أغـسطس حتالفـات   /وأقامـت القـوات املـسلحة الكونغوليـة، منـذ آب         . بلدة روتشورو وكيواجنا  
ادة، ومجاعـات  غري وثيقة يف جمال العمليات مع حتالف الوطنيني من أجل كونغو حـّر وذي سـي               

نيــاتورا املــسلحة، وعقــدت حمادثــات رمسيــة مــع قوادهــا بــشأن إمكــان ضــم بعــض املقــاتلني إىل 
ــاتورا /وحبلــول تــشرين األول. اجلــيش الكونغــويل ويف الفتــرة بــني . أكتــوبر، مت ضــّم مقــاتلي ني

أكتوبر، أدت عمليات القـصف واهلجـوم بالقنابـل         /سبتمرب وأواسط تشرين األول   /أواخر أيلول 
وردا علـى   . جانب عناصر جمهولة إىل مقتل ما ال يقل عن مخسة أشخاص يف غوما             دوية من يال

ذلك، قامت الـسلطات يف املقاطعـات بتنفيـذ خطـة لتعزيـز األمـن يف تلـك البلـدة، مبـا يف ذلـك                    
القيام بدوريات مشتركة مع القوات املسلحة الكونغولية، والشرطة الوطنية الكونغوليـة، وبعثـة             

  .دةاألمم املتح
ــة  / تـــشرين األول٢ويف   - ١٩ ــاه الـــشمال  / آذار٢٣أكتـــوبر، تقـــدمت حركـ مـــارس يف اجتـ

أكتـوبر حنـو    / تشرين األول  ١٠الشرقي حنو نياميليما وبلدة إبشاشا احلدودية، ولكنها ُردت يف          
ــايي      ــع مجاعــات امل ــاء اشــتباكات م ــشيغورو أثن ــايي-كي ــشرين األول١٦ويف .  م ــوبر، / ت أكت

إلطـالق  تبـادل  الم يف البعثـة ومتـرجم شـفوي بطلقـات ناريـة بعـد         أصيب ستة مـن حفظـة الـس       
النار مع عناصر مسلحة جمهولة بالقرب مـن بلـدة بوغـانزا مشـال كيفـو الـشمالية، أثنـاء قيـامهم                    

أكتــوبر أعلــن األســقف رونينغــا / تــشرين األول٢٠ويف .  إبــشاشا-بدوريــة يف حمــور نياميليمــا 
بح جـيش الكونغـو الثـوري، كمـا هـددت احلركـة             تغيري اسـم اجلنـاح العـسكري للحركـة ليـص          

  .هاباستئناف القتال إذا مل تشرع احلكومة يف مفاوضات مباشرة مع
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ويف كيفو اجلنوبية، ظـل الوضـع غـري مـستقر، مـع تـواتر الـشائعات حـول امتـداد متـرد                     - ٢٠
. دودمــارس إىل تلــك املقاطعــة، والتقــارير املتعلقــة بعمليــات التــسلل عــرب احلــ / آذار٢٣حركــة 

 مـايي   - مـايي رايـا موتومبـوكي، واملـايي          -وزادت أنشطة اجلماعات املسلحة، مبا فيها املـايي         
 مــايي نيــاتورا، مــع إعــادة نــشر جنــود القــوات  - مــايي بيــدي، واملــايي -ياكوتومبــا، واملــايي 

  .املسلحة الكونغولية يف كيفو الشمالية
 مايي رايـا موتومبـوكي،      -ملايي  أغسطس، زادت أنشطة مجاعة ا    /يوليه وآب /ويف متوز   - ٢١

اليت امتدت من موينغا، مشـاال، إىل إقليمـي شـابوندا وكـاليهي، ويف إقلـيم واليكـايل يف مقاطعـة               
 مـايي رايـا   -أغـسطس بـني فـصائل املـايي     /واستمرت االشـتباكات طـوال آب     . كيفو الشمالية 

ــايي  ــوكي، واملـ ــة  -موتومبـ ــسلحة الكونغوليـ ــوات املـ ــاتورا أو القـ ــايي نيـ ــذه  .  مـ ــد أدت هـ وقـ
يــات حــول قــضايا األرض والتعــاون  االشــتباكات إىل تعميــق حــاالت التــوتر بــني خمتلــف اإلثن  

مـن جانـب هـذه اجلماعـات املـسلحة          واسـتمر جتنيـد الـشباب       . القوات املسلحة الكونغولية   مع
ــا موتومبــوكي  -املــايي مث إن االقتتــال بــني خمتلــف فــصائل مجاعــة   . هــذه املنطقــة يف  مــايي راي
  .ليم شابوندا قد أدى إىل املزيد من أعمال العنفإق يف
 مايي ياكوتومبا نـشطة حـول شـبه جزيـرة أوبـوادي، ويف غابـة                -وظلت مجاعة املايي      - ٢٢

 مـايي ياكوتومبـا والقـوات البورونديـة         -وظل ائـتالف جلماعـة املـايي        . نغاندجا يف إقليم فيزي   
.  روكوكـــو يف إقلـــيم أوفـــريا ابـــةمـــن أجـــل التحريـــر الـــوطين يعمـــل يف املنطقـــة احلدوديـــة لغ  

ــول ١٧ ويف ــتالف،       /أيل ــذا االئ ــات ضــد ه ــة عملي ــسلحة الكونغولي ــوات امل ســبتمرب شــنت الق
  .البوروندية على اجلانب اآلخر من احلدوداملسلحة لقوات ابالتنسيق مع عمليات 

ــدي يف     - ٢٣ ــافولريو وبارون ــوتر بــني طــائفيت ب ــصاعد الت ــريا  وت ــإقليم أوف ــزي ب .  ســهل روزي
سبتمرب، عقد وفـد برئاسـة وزيـر الداخليـة اجتماعـات مـع شـيوخ                / أيلول ٢٩ و   ٢٨يومي   ويف

  .الطائفتني، تكلّلت بتوقيع اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي بينهما
ــة        - ٢٤ ــاتلي حركــ ــام مقــ ــان قيــ ــول إمكــ ــائعات حــ ــواترت شــ ــا، تــ ــة مانييمــ ويف مقاطعــ
وظلــت عناصــر تابعــة . اطعــةمــارس بأعمــال تــسلل أو حمــاوالت لزعزعــة اســتقرار املق/آذار ٢٣

وأفـادت تقـارير   . يف إقلـيم لوبوتـو  الـوطين  مايكو منتزه  مايي سيمبا ناشطة يف     -جلماعية املايي   
 مـايي رايـا    -عن وقوع اشتباكات بني القوات املسلحة الكونغولية وعناصـر مـن مجاعـة املـايي                

  .دود مع كيفو الشمالية واجلنوبيةموتومبوكو على طول احل
 بويتو مشال كاتانغا بسبب تزايـد       - موبا   -وضع األمين يتدهور يف مثلث مانونو       وظل ال   - ٢٥

. مـايي  - للمـايي   مايي جيديون، إضافة إىل مجاعـات أخـرى أصـغر تابعـة            -أنشطة مجاعة املايي    
يونيـه إىل مجاعـة شـباب كاتانغـا         / شـاب يف حزيـران     ٤٠٠وقد تلقت البعثة تقارير تفيد بانضمام       
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يوليه جّنـدت مجاعـة     /يونيه ومتوز /ويقال إنه يف الفترة بني شهري حزيران      . يي ما -التابعة للمايي   
. إقلــيم مــانونو ا ووســعت بالتــدريج نطــاق وجــودهم يف  مــايي جيــديون مقــاتلني جــدد -املــايي 
 مـايي جيـديون عـددا       -سـبتمرب، هامجـت مجاعـة املـايي         /يوليه وأواخر أيلول  /الفترة بني متوز   ويف

ــو مــن مواقــع القــوات املــسلحة  ــة يف إقليمــي مــانونو وبويت ــدائر  .  الكونغولي ــال ال وقــد أدى االقتت
وإزعاج السكان احملليني بإغارات متكـررة مـن جانـب القـوات املـسلحة الكونغوليـة وميليـشيات                  

  .كاتانغامقاطعة   مايي إىل زيادة أعداد املشردين يف مشال ووسط-املايي 
  

  مقاطعة أورينتال    
. الكونغوليــة يف منطقــة إيتــوري   عــن القــوات املــسلحة   تزايــدت حــاالت االنــشقاق    - ٢٦
دخول ميليشيات جبهة املقاومة الوطنية يف إيتوري مناطق كانت يف السابق حتـت سـيطرة      ومع

ــة، فإهنــا وســعت مــن نطــاق وجودهــ     ــة القــوات املــسلحة الكونغولي ــيم إيرومــو اجلنوبي . ا يف إقل
ــوز  ويف ــة مت ــد اجلب   /بداي ــا قائ ــى كــوبرا ماتات ــه، ادع ــة يولي ــة    ه ــاج اجلبه ــول إدم ــستعد لقب ــه م أن
وقامــت اجلبهــة، الحقــا، بإعــادة  . القــوات املــسلحة الكونغوليــة، شــريطة منحــه عفــوا عامــا  يف

توزيع نفسها علـى ثـالث منـاطق رئيـسية هـي أفيبـا، وبـوكريا ينجـي، وغـييت مـن أجـل حتديـد                          
 مت التوصـل إليـه بـشأن        أكتـوبر مل َيلُـْح أن هنـاك اتفاقـا         /غري أنه حىت آخـر تـشرين األول       . اهلوية

وكانت هناك يف إقليم جوغو تقـارير تفيـد بـأن           . اندماج اجلبهة يف القوات املسلحة الكونغولية     
عنــصرا ســابقا يف احتــاد الــوطنيني الكونغــوليني ُيعــرف باســم العقيــد هتلــر، يقــوم بتجنيــد أفــراد  

ــو، تــض      ــشعبية يف الكونغ ــة ال ــدة ُتعــرف باســم حركــة املقاوم ــاتلنيجلماعــة مــسلحة جدي  م مق
  . غوما- التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطيةسابقني من 

ــايي    - ٢٧ ــشيات املـ ــيمبا، الـــيت -وانتقلـــت ميليـ ــايي سـ ــابق    مـ ــياد سـ ــدها صـ ــال إن قائـ  ُيقـ
 يــوميويف . مــرخص يعــرف باســم النقيــب مورغــان، مــن بافواســيندي إىل إقلــيم مامباســا  غــري
ــران٢٥ و ٢٤ ــة ا    / حزي ــن مجاع ــه قامــت عناصــر م ــايي يوني ــة     -مل ــيمبا مبهامجــة حممي ــايي س م

السيطرة على مناطق التعدين احلريف غري املشروع وأنـشطة الـصيد           هبدف  لألحياء الربية    أوكايب
  .املشروع غري
وات املــسلحة الكونغوليــة، فــضال  وقــد أدى الــضغط املــستمر مــن جانــب البعثــة والقــ    - ٢٨
مـايو مـن قبـل قـوات     / أيـار ١٢   للمقاومـة يف   “الـرب ”اعتقال سـيزار أتـشيالم قائـد جـيش           عن

واخنفـض عـدد    . الدفاع الشعبية األوغندية يف أويلي العليا، إىل تقليص أنشطة اجلماعة املـسلحة           
 حادثـا شـهريا يف املتوسـط        ٣٨للمقاومـة مـن     “ الـرب ”احلوادث املبلغ عنها فيما يتعلق جبـيش        

يونيـــه /زيـــران حادثـــا بـــني شـــهري ح٢٠مـــايو إىل /ينـــاير وأيـــار/بـــني شـــهري كـــانون الثـــاين
 يعمـل بـشكل رئيـسي إلثبـات بقائـه،           “الـرب ”لذلك، ُيقـدر أن جـيش       وتبعا  . سبتمرب/وأيلول
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وكـان  .  نيانغـارا - جنيليمـا  -ولكنه ال يزال ينشط يف متنــزه غارامبـا الـوطين ومثلـث بانغـادي             
  موجودا أيضا يف أويلي السفلى، رمبا باعتبارها قاعـدة خلفيـة للعناصـر العاملـة               “الرب”جيش  

  .يف مجهورية أفريقيا الوسطى
  

  الوضع اإلنساين    
وفقا ملكتب األمـم املتحـدة لتنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، زادت االحتياجـات اإلنـسانية                   - ٢٩

سيما مع تزايد حاالت التشرد بسبب جتدد القتال وانعـدام           خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وال    
 مليـون   ١,٧فقد زاد عدد املـشردين داخليـا مـن          . األمن يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية     

وقد قامت فالريي آمـوس، وكيلـة األمـني    . ٢٠١٢عام  مليون نسمة يف بداية ٢,٢٤نسمة إىل  
ــو         ــة الكونغ ــارة مجهوري ــوارئ، بزي ــة يف حــاالت الط ــسقة اإلغاث ــسانية ومن ــشؤون اإلن ــام لل الع

  .أغسطس/آب ٩ إىل ٥الدميقراطية يف الفترة من 
شــخص نتيجــة لتمــرد حركــة   ٢٦٠ ٠٠٠الــشمالية، ُشــرد مــا يزيــد علــى  ويف كيفــو   - ٣٠
.  شخص إىل روانـدا وأوغنـدا  ٧٠٠ ٠٠٠وإضافة إىل ذلك، فّر ما يزيد على    . مارس/آذار ٢٣

ــة يف أيلـــول ٦٠ ٠٠٠ومل يـــتمكن حـــوايل  ــبتمرب يف كيفـــو / طفـــل مـــن العـــودة إىل املدرسـ سـ
 كمـأوى للمـشردين داخليـا        مدرسـة كانـت تـستخدم      ٢٥٨الشمالية، إذ جرى إحـراق وهنـب        

جمموعــه  وبلــغ عــدد املــشردين داخليــا يف كيفــو اجلنوبيــة مــا. كــان حيتلــها رجــال مــسلحون أو
 حالـة تـشرد     ١٩٨ ٠٠٠سبتمرب، مع حدوث مـا يزيـد علـى          / أيلول ٣٠ مشرد يف    ٨٤٥ ٠٠٠

وقــد وقعــت معظــم حــاالت التــشرد  . أغــسطس/أبريــل إىل آب/جديــدة يف الفتــرة مــن نيــسان 
ــا  يف ــيم ك ــشمالية   إقل ــو ال ــى حــدود كيف ــو  . ليهي عل ــاد حن ــي إىل  ١٦٦ ٠٠٠وع ــشرد داخل  م

  .سيما يف إقليم شابوندا مواطنهم، ال
 بــسبب أنــشطة ٢٠١٢عــام كاتانغــا تــدهور الوضــع اإلنــساين منــذ بدايــة مقاطعــة ويف   - ٣١

ــادة حــادة يف حــاالت التــشرد  اجلماعــات املــسلحة فقــد زاد عــدد املــشردين  . ، ممــا أدى إىل زي
 إىل مـــــا يزيـــــد ٢٠١١ديـــــسمرب / مـــــشرد يف كـــــانون األول٥٥ ٠٠٠ فيهـــــا مـــــن داخليـــــا

  . مشرد وقت كتابة هذا التقرير٢٢٤ ٠٠٠ عن
يف منطقـة   الرتفيـة   اإليبـوال   محـى   وواجهت مقاطعة أورينتال فاشية جديدة من فاشيات          - ٣٢

 منـــهم يف أواســـط تـــشرين ٣٦ شخـــصا، مـــات ٨١بلـــدة إيزيـــرو يف أويلـــي العليـــا، أصـــابت 
أغسطس عـن وجـود وبـاء، وأنـشأت         / آب ١٧وأعلنت وزارة الصحة رمسيا يف      . أكتوبر/األول

  .جلانا لتنسيق أنشطة االستجابة على حنو عاجل، والوقاية من املرض واحتوائه
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يونيه مت تطبيق شرط نزع صفة الالجئ النتفاء السبب عن الالجـئني            / حزيران ٣٠ويف    - ٣٣
الجـئ مـن أنغـوال إىل الـوطن إعـادة            ١٧ ٠٠٠عيـد حنـو     فقد أُ . األنغوليني العائدين إىل ديارهم   

الجئـا روانـديا     ٦ ٦٣٣سبتمرب أُعيد   / أيلول ٣٠ويف  . طوعية من مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 الجئــا آخــرين إىل الــوطن مــن كيفــو ٢ ٤٢٥حــني أُعيــد يف إىل وطنــهم مــن كيفــو الــشمالية، 

الجئـــا كونغوليـــا إىل وطنـــهم    ٢٩ ٧٧١أكتـــوبر، أُعيـــد  / تـــشرين األول ١٧ويف . اجلنوبيـــة
ــن ــشؤون          م ــم املتحــدة ل ــن مفوضــية األم ــساعدة م ــك مب ــور، وذل ــة إكوات ــو إىل مقاطع الكونغ

الجـئ مـن مجهوريـة       ٣ ٠٠٠مـايو مـا يزيـد علـى         /وبالتوازي مع ذلك، فّر منذ أيـار      . الالجئني
  .اليةإكواتور الشممقاطعة أفريقيا الوسطى النعدام األمن يف وطنهم، التماسا للجوء يف 

فوفقـا لـسلطات املقاطعـات      . واستمر طرد السلطات األنغولية للمـواطنني الكونغـوليني         - ٣٤
الكونغـو الـسفلى يف الفتـرة بـني     مقاطعـة  كونغـويل مـن كابينـدا إىل     ٣ ٥٠٠عـن   طُرد ما يزيـد     

 مــواطن كونغــويل يف الفتــرة بــني كــانون ٥٣ ٠٠٠أغــسطس، وطُــرد حنــو /آب ٧ مــايو و/أيــار
الكونغـو  مقـاطعيت  أغسطس من خالل نقاط احلدود من أنغوال إىل باندونو، و/آبيناير و /الثاين

  .السفلى، وكاسلي الغربية
وظـــل مـــن الـــصعب إيـــصال املـــساعدات اإلنـــسانية يف شـــرق مجهوريـــة الكونغـــو          - ٣٥

 حادثـا   ١٧٠وقد أبلغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن وقوع مـا ال يقـل عـن                . الدميقراطية
غــري أن التمويــل . ٢٠١٢عــام ني يف جمــال املــساعدات اإلنــسانية منــذ بدايــة   أمنيــا ضــد العــامل 

ــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ، مــع ختــصيص       ــون دوالر ٣٢العاجــل املقــدم مــن ال  ملي
ملقاطعيت كيفو، ومقاطعيت أورينتال وكاتانغا، أتاح لوكاالت املـساعدة اإلنـسانية تقـدمي الغـذاء               

 ٢٠١٢طــة العمــل اإلنــساين لعــام    ومل يــتم متويــل خ . ساســيةواملــاء وغريمهــا مــن املــوارد األ   
  .أكتوبر/أواسط تشرين األوليف يف املائة  ٥٢بنسبة  إال
  

  التطورات اإلقليمية    
بناء على طلب حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، عقد رئيس املؤمتر الدويل املعـين              - ٣٦

 رئـيس أوغنـدا، قمـة غـري عاديـة لرؤسـاء        مبنطقة البحريات الكربى، الرئيس يوويري موسيفيين،     
ــشأن   ــؤمتر بـ ــات املـ ــة  دول وحكومـ ــة األمنيـ ــرق احلالـ ــة،  يف شـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ

ــا /متــوز ١٥ يف ــه يف أديــس أباب ــان صــدر يف أعقــاب القمــة، شــجب رؤســاء دول    . يولي ويف بي
ومطــالبني مــارس، واصــفني إياهــا بــالقوة الــسلبية، / آذار٢٣وحكومــات املــؤمتر أعمــال حركــة 

ــسلحة      ــة م ــم إىل أي مجاع ــدمي أي دع ــدم تق ــو     ”بع ــة الكونغ ــة وشــرق مجهوري ــة املنطق لزعزع
توسـيع  :  هنجـا متعـدد العناصـر حلـل األزمـة، مبـا يف ذلـك               واوحـدد . “الدميقراطية على األخص  

ميع أعضاء املؤمتر وتفعليها؛ ونشر قوة دولية حمايدة، بـدعم مـن األمـم              جلآلية التحقق املشتركة    
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مــارس، والقــوات الدميقراطيــة لتحريــر / آذار٢٣دة واالحتــاد األفريقــي الستئــصال حركــة املتحــ
رواندا، وسائر اجلماعات املـسلحة وتـأمني املنـاطق احلدوديـة؛ وإعـادة تعـيني مبعـوثني خاصـني                   
لألمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي معنـيني مبنطقـة الـبحريات الكـربى، ومهـا الرئيـسان الـسابقان                     

وُعقـدت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          . وباساجنو وبنجامني مكابا علـى التـوايل      أوليسيغون أ 
  .رق مجهورية الكونغو الدميقراطيةثالث قمم غري عادية أخرى للمؤمتر بشأن الوضع يف ش

اليت عقدها رؤساء دول وحكومـات      غري العادية   الثانية  قمة  الوعلى سبيل متابعة نتائج       - ٣٧
نـشئت  أغـسطس يف كمبـاال، أُ   /آب ٨  و ٧يـومي    مبنطقة البحريات الكربى     املؤمتر الدويل املعين  

وقـد كُلّفـت اللجنـة الفرعيـة بـاقتراح خطـوات            . وزراء الـدفاع برئاسـة أوغنـدا      مـن   جلنة فرعيـة    
الدميقراطيـة، واسـتحداث طُـرق لتفعيـل القـوة          الكونغـو   عاجلة لوقف القتال يف شرق مجهورية       

أغـــسطس / آب١٦  و١٥عيـــة يف يـــومي تمـــاع اللجنـــة الفرويف أعقـــاب اج. الدوليــة احملايـــدة 
مـارس إىل وقـف كـل األعمـال العدائيـة،           /آذار ٢٣غوما، قامت بعرض تقرير يدعو حركـة         يف

، مبــا يف ذلــك تنــصيب إدارة موازيــة، وعودهتــا إىل  “األنــشطة املخالفــة للدســتور”وإهنــاء كــل 
كري إلجـراء أعمـال تقيـيم ميدانيـة،     واقُترح إنشاء فريق تقييم عـس     . مواقعها العسكرية السابقة  

 اتفاقـات الـسالم    “إعـادة تقيـيم   ”أيـضا   رح  اقتُـ و. وتقدمي مقترحات لنشر القوة الدوليـة احملايـدة       
  .٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٣ليت مت التوصل إليها يف ا

ــان صــدر يف أعقــاب    - ٣٨ ــدورة ويف بي ــثالثني  ال ــة وال لقمــة رؤســاء دول وحكومــات  الثاني
أغـسطس يف مـابوتو،     / آب ١٨ و   ١٧جنـوب األفريقـي، املعقـودة يف يـومي          جلماعة اإلمنائيـة لل   ا

مــارس، / آذار٢٣زعــوم حلركــة أدان رؤســاء الــدول واحلكومــات حكومــة روانــدا لــدعمها امل  
 رئــيس اجلماعــة اإلمنائيــة، الــرئيس أرمانــدو غيبــوزا، رئــيس موزامبيــق، بزيــارة كيغــايل  وكلّفــوا

  .إلشراك حكومة رواندا يف هذا األمر
ملـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقــة    لرؤسـاء دول وحكومـات ا  وخـالل القمـة االسـتثنائية الثالثـة       - ٣٩

 مواصــلة ســبتمرب، طُلــب إىل رئــيس املــؤمتر/ل أيلــو٨الــبحريات الكــربى املعقــودة يف كمبــاال، يف 
وترديـدا لـذلك، دعـا      . مـارس / آذار ٢٣اتصاالته الدبلوماسية مع أطراف النـزاع، مبا فيها حركة         

سـبتمرب  / أيلـول ١٩يف الذي ُعقد  ٣٣٥السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف اجتماعه      جملس  
  .، على حنو فعال٢٠٠٩مارس / آذار٢٣إىل تنفيذ اتفاقات السالم اليت مت التوصل إليها يف 

قــــــق املــــــشتركة املوّســــــعة يف غومــــــا  ويف غــــــضون ذلــــــك، أُطلقــــــت آليــــــة التح   - ٤٠
ــول ١٤ يف ــدعم مــن  /أيل ــةســبتمرب، ب ــدعم مــن األمــم    . البعث ــيم العــسكري، ب ــق التقي ــدأ فري وب

  .سبتمرب بشأن مفهوم لعمليات القوة الدولية احملايدة/ أيلول٢٣املتحدة، عمله يف غوما يف 
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ســـبتمرب، ترأســـُت اجتماعـــا رفيـــع املـــستوى بـــشأن شـــرق مجهوريـــة / أيلـــول٢٧ويف   - ٤١
ألعــضاء يف املــؤمتر الــدويل املعــين  وفــدا، منــها وفــود الــدول ا٢٦الكونغــو الدميقراطيــة، حــضره 

مبنطقة البحريات الكربى، وعدد من بلدان البعثة املسامهة بقـوات يف مقـاطعيت كيفـو، وأعـضاء        
. فريق االتصال الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى، واألعـضاء الـدائمون يف جملـس األمـن                  

ولـسائر  يقـدم هلـا     ارجي  دعـم خـ   وأي  مـارس   / آذار ٢٣وقد أدان العديد من املشاركني حركـة        
وأكــدوا أيــضا علــى احلاجــة إىل حــوار مــستمر وبنــاء الثقــة بــني مجهوريــة . اجلماعــات املــسلحة

ــدا  ــة وروان ــو الدميقراطي ــة      ويف . الكونغ ــود مجهوري ــيهم وف ــشاركني، مبــن ف ــد بعــض امل حــني أي
ات الكـربى،  الكونغو الدميقراطية ومعظم الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحري    

التبكري بإنـشاء القـوة الدوليـة احملايـدة املقترحـة مـن قبـل املـؤمتر الـدويل، أبـدى أعـضاء آخـرون                         
  .مزيدا من احلرص بشأن الطرق العملية لتفعيل تلك القوة

أكتوبر ُعقدت يف كمباال القمـة االسـتثنائية الرابعـة لرؤسـاء دول      / تشرين األول  ٨ويف    - ٤٢
وأُعطي فريق التقيـيم العـسكري أسـبوعان        .  املعين بالبحريات الكربى   وحكومات املؤمتر الدويل  

وطُلــب إىل رئــيس املــؤمتر الــدويل،  . إضــافيان إلعــداد مفهــوم لعمليــات القــوة الدوليــة احملايــدة  
ــة        ــشركاء األفارق ــي، وســائر ال ــوب األفريق ــة للجن ــة اإلمنائي ــؤمتر، واجلماع ــصال بأعــضاء امل االت

كمـا طُلـب    . د املزيد من دعم االحتاد األفريقي واألمم املتحدة       للمسامهة بقوات يف القوة وحش    
ــه مواصــلة جهــوده الدبلوماســية مــع كــل األطــراف امل    ـــزاع ســلميا  إلي ــة إلهنــاء الن  وشــجع. عني

  .آلية التحقق املشتركة املوّسعة على بدء عملها فورااملشاركون 
  

  تنفيذ والية البعثة  -ثالثا   
  محاية املدنيني    

ــشمالية، وت  إن نطــاق   - ٤٣ ــة وحجمهــا يف كيفــو ال ــدات يف أجــزاء أخــرى   األزم ــد التهدي زاي
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد حــدا بالبعثــة علــى املــسارعة إىل زيــادة وتكييــف أنــشطة    مــن

وواصــلت البعثــة نــشر   . وعمليــات هتــدف إىل محايــة املــدنيني الــذين يتهــددهم خطــر وشــيك       
 موقعا من مواقع األفرقة إلتاحة وجود ٤٨ ت مؤقتة وقاعدة لعمليات السرايا وقواعد عمليا ٩٣

كمـا أتاحـت وحـدات الـشرطة املـشكّلة تـدابري            . وقائي يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         
. وقائية إضافية ألصول األمم املتحـدة وموظفيهـا وإدارة النظـام العـام حيثمـا اقتـضى األمـر ذلـك                    

نشر املرن القـصري األجـل، مبـا يف ذلـك قواعـد             هذا، وقد استخدمت القوة سلسلة من عمليات ال       
. “البقـع الـساخنة   ”عمليات متنقلة، ونشر وحـدات قتاليـة ثابتـة، مـع التركيـز غالبـا علـى محايـة                    

  .استحوذ عدد عمليات النشر هذه على أقصى قدر من موارد البعثة وقدراهتا العملية وقد
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ــذار     - ٤٤ ــشبكات اإلن ــة، بإقامــة ومت إجنــاز مــشروع التوســيع املــستمر ل  وحــدة ١٦اجملتمعي
ــال، وبــذلك بلــغ جممــوع الوحــدات      .  وحــدة٣٦إضــافية يف مقــاطعيت كيفــو ومقاطعــة أورينت

 قاعــدة عــسكرية للبعثــة مــزودة بــنظم ١٢وأقيمــت نظــم لالتــصال الالســلكي العــايل التــردد يف 
ــلكي  ــصال الالسـ ــوز . االتـ ــذ متـ ــة   /ومنـ ــا جمموعـ ــتقدم مـ ــه، مت اسـ ــافيا  ١٤٧يوليـ ــساعدا إضـ  مـ

ساعدي االتصال اجملتمعي من أجـل تعزيـز الوجـود للبعثـة يف مقاطعـات كيفـو الـشمالية،                   م نم
فريقـا مـن أفرقـة احلمايـة         ٢٧مـا جمموعـه     ومت نـشر    . اجلنوبية، وأورينتال، وكاتانغا وإكواتـور    و

ال، يف أشــد املنــاطق تــضررا   املــشتركة يف مقــاطعيت كيفــو ومقاطعــة كيفــو ومقاطعــة أورينتــ      
وأُعــدت خطــط حلمايــة . ت القــانون اإلنــساين الــدويل وحقــوق اإلنــسان اع وانتــهاكاالــرت مــن

وقامـت البعثـة، بالتنـسيق مـع وكـاالت األمـم            . اجملتمعات احمللية على أساس نتائج هذه البعثات      
املتحدة الرئيسية والشركاء الرئيسني، بإجراء عملية لوضع خطط احلماية يف حـاالت الطـوارئ              

  .مارس يف كيفو الشمالية/ آذار٢٣ه حركة فيما يتعلق بالتهديد الذي متثل
  

  التطورات االنتخابية    
خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، حتقـق تقـدم متواضـع يف املـضي قُـدما باملرحلـة التاليـة                        - ٤٥

  .هلذا التقريراألول وترد تفاصيل هذا املوضوع يف املرفق . للدورة االنتخابية
  

  حتقيق االستقرار وتوطيد السالم    
دم حمـدود يف تنفيـذ مـشاريع حتقيـق االسـتقرار يف إطـار االسـتراتيجية الدوليـة         حتقَّـق تقـ    - ٤٦

اخلارجـة  يف املنـاطق    واإلعمار  احلكومة لتحقيق االستقرار    خلطة  لدعم األمن واالستقرار، دعما     
ونظرا النعدام األمن السائد، مت تعليق املشاريع يف إقليم روتشورو، وكيفـو            .  املسلح من النـزاع 

  . هومبو، وكيفو اجلنوبية-لشمالية، وتأخَّر تنفيذها يف مناطق أخرى، مثل حمور مييت ا
ــا علــــ      - ٤٧ ــسالم رمسيــ ــد الــ ــامج توطيــ ــرض برنــ ــة يف وُعــ ــوز٣٠ى احلكومــ ــه/ متــ . يوليــ
ــة األمــم  مقاطعــة  أُطلقــت يف مبــوجي مــايي، و ،ســبتمرب/أيلــول ١٨ ويف ــشرقية، آلي كاســاي ال

. ر املسؤولني احلكوميني، واملـاحنني، وممثلـي األمـم املتحـدة          املتحدة ملنسقي املناطق، حبضور كبا    
ومت إنشاء ثالثة مكاتب مشتركة يف مقاطعات الكونغو السفلي، وكاساي الـشرقية، وكاسـاي              

املـساعدة علـى   املنـاطق التـابعني لألمـم املتحـدة الـذين يهـدفون إىل            الغربية حتت سـلطة منـسقي       
طــري، ودعــم التحــوُّل التــدرجيي ق األمــم املتحــدة القُتعزيــز الكفــاءة بالتنــسيق مــع البعثــة وفريــ 

  .حفظ السالم إىل بناء السالم واالنتعاش االقتصادي من
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التقدم احملرز صوب إرساء هنج منـسق لألمـم املتحـدة وسـد الثغـرات اخلطـرية يف عمليـة                        
  بناء السالم

ــا يف    - ٤٨ ــران ٦أنــشئ رمسي ــه /حزي ، وهــو منتــدى  احنــةفريــق التنــسيق بــني اجلهــات امل  يوني
أجل إجراء حوار رفيع املـستوى وحتقيـق توافـق يف اآلراء بـني الـشركاء يف التنميـة الثنـائيني                  من

يف كينــشاسا حلقــة دراســية أغــسطس /آب ١٦وعقــدت يف . واملتعــددي األطــراف واحلكومــة
مبناسبة إطالق اخلطة اجلديدة لالخنراط يف مساعدة الدول اهلـشة ومـشاركة مجهوريـة الكونغـو                

 إىل  ٥وأعقبتها حلقة عمل بقيادة احلكومـة خـالل الفتـرة مـن             . دميقراطية باعتبارها بلدا رائدا   ال
إلعداد تقييم هشاشة مجهورية الكونغو الدميقراطية، الذي يعد األساس الـتقين           سبتمرب  /أيلول ٧

  .الالزم لتنفيذ اخلطة اجلديدة
  

  حقوق اإلنسان    
بـشكل   شرق مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة تـؤثر           يف ال تزال األنشطة املسلحة اجلارية      - ٤٩

وبينمــا  .ومقاطعــة أورينتــالعلــى حالــة حقــوق اإلنــسان، وال ســيما يف كيفــو الــشمالية  ســليب 
ــدا  واصــلت خمتلــف مجاعــات و للمقاومــة “الــرب”جــيش و القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روان

مشلـت  ات جديـدة     تطـور  حـدثت  ، ارتكـاب انتـهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان          ي ماي - ياملاي
ــشماليةيف كيفــومــارس /آذار ٢٣حركــة متــرد  ــصاعد و،  ال ــصائل   أعمــال ت ــل ف العنــف مــن قب
جـداً   وكـذلك اهلجمـات العنيفـة        ،كيفـو مقـاطعيت   موتومبـوكي يف كـل مـن          رايا ي ماي - ياملاي

  . مسبا يف مقاطعة أورينتالي ماي-ي  املاياليت شنتها فصائل
،  علــى أجــزاء كــبرية مــن إقلــيم روتــشورورسمــا/ آذار٢٣حركــة  ســيطرتوبعــد أن   - ٥٠
 الـيت ارتكبـت علـى يـد عناصـرها، مشلـت             حقـوق اإلنـسان   توثيق العديد من حاالت انتـهاك        مت

.  معاملـة، وسـخرة، وجتنيـد قـسري        ، وإسـاءة  اغتـصاب حـاالت    و ، بإجراءات مـوجزة   اتإعدام
ت احملليـة وأعـضاء   مارس، ال سيما قادة اجملتمعا/ آذار ٢٣ركة  حل مقاومة   واأظهروتعرض الذين   

إعـــدام إىل تهديــد واالعتــداء، ويف بعــض األحيــان،     ال يف غالــب األحيــان إىل  اجملتمــع املــدين،   
ضباط الـــ مـــن ١٣كيفـــو اجلنوبيـــة أدان اجلـــيش يف مـــايو، / أيـــار٣٠ويف . بـــإجراءات مـــوجزة

 يـة ل القـوات املـسلحة الكونغو  للدفاع عن الشعب الـذين انـشقوا عـن        املؤمتر الوطين   يف  السابقني  
مثانيــة حكــم علــى  باإلعــدام، يف حــني وحكــم علــى ضــابطني حكمــاً غيابيــاً . أبريــل/يف نيــسان
، سـنة  ٢٠و  تتراوح بـني سـنتني      ملدد  ثالثة بالسجن   وحكم على    ، بالسجن مدى احلياة   آخرين

  . ما عدا واحد منهم من القوات املسلحةاًمجيعفرج عنهم وأُ
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مجاعـات مـسلحة، ال سـيما ميليـشيات         شـّنت   ،  كيفو الشمالية يف  يف إقليم ماسيسي،    و  - ٥١
ــ ــاي-ي اياملـ ــوكي و ي مـ ــا موتومبـ ــل  إىل  رايـ ــة أقـ ــدا  الدرجـ ــر روانـ ــة لتحريـ ــوات الدميقراطيـ   قـ
 مـدنيني   اسـتهدفت  سلـسلة مـن اهلجمـات العنيفـة واألعمـال االنتقاميـة              نياتورا، يماي -ي  اياملو

 وجـرى توثيـق   .  املفترضـة  العرقيـة هويتهم   استناداً إىل  املعارضني،   وندعمي ينظر إليهم على أهنم   
هجومـاً ُشـنَّت يف الفتـرة     ٧٥أكثر من يف قرى  الوهنب عشرات   وحرق  قتل املئات من املدنيني     

  .سبتمرب/مايو وأيلول/بني أيار
 مسبـا   ي مـاي  -ي  املـاي مجاعـة    شـنتها جريت حتقيقات يف اهلجمات الـيت       يوليه، أُ /ويف متوز   - ٥٢
 يف مقاطعـة أورينتـال،       يف إيبولـو    الربيـة  ألحيـاء أوكـايب ل   حمميـة يونيـه يف    / حزيران ٢٥ و   ٢٤يف  
 كرقيـق   هن بعـض  استخدم امرأة،   ٥٠أكثر من   واغتصاب  قتل ستة مدنيني،    م أسفرت عن اليت  و

.  البـضائع املنهوبـة  لنقـل  واخدم اسـتُ مـدين  ١٠٠نس، فضال عن اختطاف أكثر من  ألغراض اجل 
قائـد  ، “مورغـان النقيـب  ” حبـق  وقيـف  وأصـدر مـذكرة ت   املدعي العـام العـسكري حتقيقـاً   وفتح

  . مسبايماي -ي مجاعة املاي
ــهاكات املنــسوبة إىل  اال عــدد ازدادويف الوقــت نفــسه،   - ٥٣  خــالل لينيالكونغــونــود اجلنت

معظم االنتهاكات أثناء العمليات العـسكرية ضـد اجلماعـات          ووقعت   .املشمولة بالتقرير الفترة  
ــسلحة ـــ  . املـ ــخاص ال ــة األشـ ــيئت معاملـ ــد أسـ ــدوقـ ــ ذين يعتقـ ــة   بـ ــع حركـ ــم صـــالت مـ أن هلـ

ــارس /آذار ٢٣ ــاء القــبض م ــيهم أو أثن ــق يف احتجــازهم  عل ــسلحة  مراف ــوات امل ــة الق الكونغولي
 صـيب  ، وهـو قـل األ وأصيب واحـد منـهم علـى   وكالة االستخبارات الوطنية يف كيفو الشمالية      و

  .يوليه/ أثناء احتجازه يف غوما يف متوزجبروحمن رواندا، يزعم أنه 
املهــام الــيت أدارهــا أكتــوبر، دعمــت البعثــة /يوليــه وتــشرين األول/ بــني متــوزويف الفتــرة  - ٥٤

ــسان يف مقاطعــ  نائــب وز ــر العــدل وحقــوق اإلن ــور اتي ــة إكوات  وكاســاي ،، وكاســاي الغربي
علـى مـستوى املقاطعـات    نـشاء مكاتـب اتـصال       إل وكيفو اجلنوبية    ،مقاطعة أورينتال و ،الشرقية

توعيـة قـوات األمـن الوطنيـة، والـسلطات القـضائية،            و الـسجون    قوق اإلنسان، ورصد حالـة    حل
  .واجملتمع املدين بشأن القانون اخلاص بتجرمي التعذيب

ــرة مــن  ويف ال  - ٥٥ ــو،  مهمــة خــالل وأغــسطس، / آب٢٦ إىل ٢٤فت ــيم أنغ ــشتركة إىل إقل م
ة وتقييـد   ويـ  الرع مبـورورو أفـراد مجاعـة     وزير الداخلية بتعليق تدابري طـرد       أمر  مقاطعة أورينتال،   و

نـود  اجلعـدد مـن     ضد  سلطات القضائية العسكرية حتقيقا     فتحت ال سبتمرب،  /ويف أيلول . حركتهم
  .أفراد اجلماعة املذكورة ضد انتهاكات خطريةارتكاب  يف واتورطأهنم الذين يزعم  الكونغوليني
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حالــة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان والــصحفيني يف مجهوريــة الكونغــو        وال تــزال   - ٥٦
احملكمــة العــسكرية  بــدأتيوليــه، يف كينــشاسا، / متــوز١٧فــي ف .لدميقراطيــة حمفوفــة باملخــاطرا

 املـدافع عـن حقـوق اإلنـسان         ،فلـوريبري شـيبيا   يف قـضية مقتـل      دعوى االسـتئناف    العليا تنظر يف    
ــا،    ــديل بازان ــاء ســائقه في ــشومــع اســتمرار  الكونغــويل واختف ــدخل  ال ــة بالت اغل اخلطــرية املتعلق

أكتــوبر، أصــدرت احملكمــة قــرارات أوليــة بــشأن  / تــشرين األول٢٣يف و.  القــضائيةالعمليــة يف
ــررت   ــات إرفــض طلــب املــدعني  االســتئناف، وق ــرال  ثب ــورُّط اجلن ــوميب ت ،  يف القــضيةجــون ن

  .٢٠١٢يف عام أُوقف عن العمل لشرطة الوطنية الكونغولية، باعام سابق مفتش  وهو
  

  العنف اجلنسي    
ــة األمــم وثّقــت   - ٥٧ ــوطين   بعث ــصعيد ال ــضايا املتحــدة علــى ال ــسي ق ــيت  العنــف اجلن ــ ال  تمشل
أن اجلماعـات املـسلحة أو قـوات        يـزعم   الـيت   طفـالً، و   ١٨٢ منـهم ،  ضـحية  ٣٩٨يقل عـن     ال ما

وقـد ألقـي القـبض       .سبتمرب/أيلولومايو  /أيارأواسط  بني  قد ارتكبتها خالل الفترة     األمن الوطنية   
 منـها  ٢٦ وقعـت  قـضية موثقـة،    ٢٨يف  املتـورطني    عـومني مـن اجلنـاة املز     ٣١ ال يقل عن     على ما 

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،    حلالـة األمنيـة يف شـرق      ا وبـسبب  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
  .اجلنسي  العنفمزاعم ارتكاب أعمال بعثات للتحقيق يف مجيع إجراءيكن من املمكن  مل

العنـف اجلنـسي    ضـحايا   النـاجني مـن     إىل   قطاعات متعـددة  من  املساعدة  واستمر تقدمي     - ٥٨
املعـايري الـدنيا للمـساعدة      املتعلقـة ب  ربوتوكـوالت الوطنيـة     الوتدريب موظفني متخصـصني علـى       

 الـيت  التحـسينات وبـصرف النظـر عـن    . يف كينـشاسا وكيفـو اجلنوبيـة   اإلقليميـة   الطبية والنفسية   
 الـصحية أو احلـصول      رافـق الوصـول إىل امل    مـن صـعوبات يف       ونعـان ي الضحايا   أجريت، ال يزال  

 إىل تقييـد  الظـروف األمنيـة     أدت  ،  يةشمالكيفو ال  ويف   .على العالج اجملاين أو املنخفض التكلفة     
  .املساعدة الطبية وغريهااحلصول على على تقييدا خطريا  الضحايا قدرة
بعثــة سلــسلة مــن الــدورات التدريبيــة     الخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نظمــت     و  - ٥٩
لعنـف  ا علـى منـع   شـرطة   ضـابط    ٧٨٥قـاض و     ٤٠٠ ، ولــ  جنـديا كونغوليـا    ٥٣٠ موعـه جم امل

  . لهوالتصدي اجلنسي واجلنساين
  

   املسلحوالرتاعاألطفال     
 انتهاكات حقوق األطفال، مبا يف ذلك القتـل         بازدياداتسمت الفترة املشمولة بالتقرير       - ٦٠

مــا جمموعــه  وفُــِصل.  املــسلحةوالتــشويه والتجنيــد القــسري لألطفــال مــن جانــب اجلماعــات   
 مــن القــوات واجلماعــات املــسلحة خــالل  واأو فــر، )إنــاث ٤٧و ذكــور  ٤٩١ (طفــالً ٥٣٨

وكانـت   .الفترة املشمولة بـالتقرير الـسابق     قياسا ب الفترة املشمولة بالتقرير، مما ميثل زيادة كبرية        
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 ي، مــاي-ي املــاي ومجاعــات للمقاومــة، “الــرب”لقــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا وجــيش  ا
 مـن القـوات      طفـالً  ٦١ طلـق سـراح    وأُ . الطرف الرئيـسي يف جتنيـدهم      مارس/ آذار ٢٣حركة  و

وأوضـحت  . كامينـا  و انغانكا يف   مراكز التدريب يف   اليت أجريت    رزاملسلحة نتيجة عمليات الف   
 ركـة حبطفال والبـالغني الـذين كـانوا مـرتبطني يف الـسابق             من األ  ٤٤املقابالت اليت أجريت مع     

 الفتيـات، وكـذلك حـوادث قتـل         هم، مبـا فـي    القصَّر بطريقـة منهجيـة     جتنيد   ، أن مارس/ آذار ٢٣
  .، وال سيما يف إقليم روتشورو يف كيفو الشمالية وتشويههماألطفال

 مجاعــات مــسلحة الــيت شــنتهاجمــات أســفرت اهلخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  و  - ٦١
 أيـضاً  البعثة   ووثقت . آخرين ٣٥  طفالً وتشويه  ٣٧ كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية عن قتل      يف

 يف سياق الرتاع يف شـرق مجهوريـة الكونغـو           طفالً ١٥٧ضد  حاالت اغتصاب وعنف جنسي     
 ) حالـة ٤٩(الكونغوليـة   القـوات املـسلحة     الرئيـسيون مـن     ن  و اجلنـاة املزعومـ     وكان .الدميقراطية
كـان عـدد مـن فـصلوا     أكتوبر، /ول تشرين األ٢٧ويف   .) حالة ٤٣( مسبا   يماي - ايومجاعة امل 

الكونغوليـة  القـوات املـسلحة   للتجنيـد مـن قبـل    لمرشحني عملية الفرز اليت أجرهتا البعثة لنتيجة  
  . سنة من العمر١٨ كانوا دون )فتاتانبينهم (فرداً  ١١٦
 واليونيــسيفاألمــم املتحــدة  احلكومــة وبعثــة  وقعــت أكتــوبر، / تــشرين األول٤يف و  - ٦٢
  . عمل ملكافحة جتنيد األطفال من جانب قوات األمن الوطينخطةكينشاسا  يف
  

ن نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوط         /نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج        
  وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج

نـــزع الــسالح والتــسريح واإلعــادة إىل الــوطن شاركة الطوعيــة يف عمليــة اخنفــضت املــ  - ٦٣
ــوطني   ــا  /آذار ٢٣حركــة  بــسبب متــرد  وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة الت  عــن ذلــك  جنــممــارس وم

ضغط العسكري على القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وغريهـا مـن اجلماعـات             الاخنفاض   من
نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن           عمليـة   ب  محـالت التوعيـة    تقلـصت  كمـا    .املسلحة

مـارس بـسبب    / آذار ٢٣ق الـيت تـسيطر عليهـا حركـة          يف املنـاط  وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج     
القـوات  مقـاتالً مـن      ٤٩٤  أعيـد  أكتـوبر، /مـايو إىل تـشرين األول     /من أيـار  و.  فيها احلالة األمنية 

  . ديارهممعاليهم إىلمن  ٧٥٥  والدميقراطية لتحرير رواندا
، مــارس/ آذار٢٣حركــة  مــن املنــشقني عــن  ٥٩مــايو، تلقــت البعثــة  / أيــار٢٣منــذ و  - ٦٤
ون، روانـدي أهنم مواطنـون     من املنشقني  ٥٦وزعم   .غوما االنتقايل خميم  طفالً يف    ١٨بينهم   من

شــرق مجهوريــة وأن البــاقني جــرى جتنيــدهم يف يف روانــدا معظمهــم إن جتنيــدهم جــرى  وقــال
حركــة مــن عــدة حمــاوالت إلعــادة املقــاتلني الروانــديني وبــاءت بالفــشل . الكونغــو الدميقراطيــة

 معظـم   غـادر سـبتمرب،   /ويف أيلـول  . يوليـه /يونيـه ومتـوز   /يف حزيـران  إىل أوطاهنم   مارس  /آذار ٢٣
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نــزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل         االنتقـايل لعمليـة     خـيم   مبحـض إرادهتـم امل    هؤالء املقاتلني   
  .الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج

وإعـادة  لتـوطني   واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة ا       أنـشطة نـزع الـسالح والتـسريح         وظلت    - ٦٥
 بوقـف الربنـامج     حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية قـراراً     عقب اختاذ   معلقة  الرمسية  اإلدماج  
ــرة .الــــوطين ــه يف الفتــ ــارإال أنــ ــايو وتــــشرين األول/ بــــني أيــ ــوبر، /مــ ــتقبلت أكتــ ــة اســ البعثــ
ــن ٧٦٠ ــاتلني  م ــوليني املق ــاليهم الكونغ ــومع ــهم   هم ســالحتونزع ــن بين ــراد  ٢٠٩ كــان م أف
وكـان  ،   إىل تـسريح أنفـسهم     طوعـا يـسعون    القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا        ليني من كونغو
  .مسلحة اعاتماألطفال املرتبطني جبمن  ٢٤٠هناك 
 البعثـة بوضـع   تقـوم ، )٢٠١٢ (٢٠٥٣قرار ال من ٢٨على النحو املطلوب يف الفقرة      و  - ٦٦

ــة نــزع الــسالح والتــسريح  معــايري لقيــاس التقــدم احملــرز   عــادة إىل الــوطن وإعــادة  واإليف عملي
أنـشطة  ومـع اسـتمرار     . على قـوة اجلماعـات املـسلحة األجنبيـة        وإعادة اإلدماج وأثرها    التوطني  
 وإعـادة التـوطني   نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطنزيادة التنسيق بني أنشطة  والتوعية  
 اآلخـرين، تتوقـع البعثـة     الـشركاء   باإلضـافة إىل أنـشطة      والعمليات العسكرية،   ،  اإلدماجوإعادة  
  .إىل أوطاهنم اً من املقاتلني األجانب ومعاليهم شهري١٠٠متوسطه  إعادة ما

  
  دعم عمليات القوات املسلحة الكونغولية ضد اجلماعات املسلحة    

 واصلت البعثة تقدمي طائفة واسعة من الدعم، مشلت إسـداء املـشورة للقـوات املـسلحة           - ٦٧
وتركـز دعـم البعثـة علـى جهـود          . القيادي والتعبوي على حد سـواء     ، على املستوى    الكونغولية

يف كيفـو الـشمالية،   مـارس  /آذار ٢٣القوات املسلحة الرامية إىل مكافحة واحتواء متـرد حركـة    
يف جمــال حقــوق  املتحــدة األمــموقُــدِّم وفقــا ألحكــام سياســة بــذل العنايــة الواجبــة الــيت تتبعهــا  

، نقلـت القـوات املـسلحة إىل كيفـو الـشمالية      مـارس /ذارآ ٢٣وردا على مترد حركـة    . اإلنسان
لقـوات  االبعثـة   ودعمـت   . عددا من األعتدة مشلت قوات، مبساعدة من البعثة يف بعض احلاالت          

الوقود بإمــدادها بــ بعــد بــذلك  وســاعدهتا ختطــيط العمليــات وإجــالء املــصابني،    يف املــسلحة 
، قـدمت البعثـة دعمـا لوجـستيا إىل     مـايو /أيارويف جنوب إيرومو، يف أوائل    . وحصص اإلعاشة 

ــستع      ــت ت ــدما كان ــة عن ــسلحة الكونغولي ــوات امل ــتني للق ــة    كتيب ــة الوطني ــة املقاوم ــرد جبه د لط
للبعثـة  التابعـة  النهرية الوحدات ويف حبرييت تنغانيقا وكيفو، أجرت    . إيتوري من هذه املنطقة    يف

ماعات املسلحة علـى طـول      ، لردع أنشطة اجل   الكونغوليةعمليات مشتركة مع القوات البحرية      
  . املتحدةترتانيامجهورية احلدود بني مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وبوروندي و
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  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    
ــشمالية،    - ٦٨ ــو ال ــة يف كيف ــوث ال  ازدادنتيجــة لألزم ــاجم عــن الــ  تل ذخائر غــري املنفجــرة  الن
أكتـوبر،  /أغسطس وتشرين األول  / الفترة بني آب   ففي.  ماسيسي وواليكايل وروتشورو   أقاليم يف

فإنـه يف الفتـرة      عالوة علـى ذلـك،       .ذخائر غري املنفجرة يف تلك املناطق     من ال  ٢٨٤  البعثة دمرت
،  الـذخائر غـري املنفجـرة       مـن  ١١ ٠٢٩و   ،لغمـا  ٣١بعثة  السبتمرب، دمرت   /مايو وأيلول /بني أيار 

  . شخصا٢٦ ٠٧٨إىل خاطر املتوعية بوقدمت دورات 
  

  صالح قطاع األمناملقدم إلدعم ال    
، فإهنا تستكشف يف الوقـت نفـسه    مع الشرطة الوطنية الكونغولية    تعاوهناالبعثة  تواصل    - ٦٩

ــسان     ــر العــدل وحقــوق اإلن ــدة مــع وزي ــادرات جدي دعم جهــود املتاحــة لــ فــرص الإال أن  ،مب
حركـة  لتمـرد   للتـصدي تركيـز علـى اجلهـود الراميـة     حمدودة بـسبب ال قطاع األمن يف اإلصالح  

ــارس/ آذار٢٣ ــرد . مـ ـــ ويـ ــرز يف إصـــالح وتعزي ــدم احملـ ــد  التقـ ــة مبزيـ ــن والعدالـ ــاعي األمـ ز قطـ
  .هذا التقريرالثاين من رفق املالتفصيل يف  من
  

  الشرطة    
 مــن أجــل تعزيــز املــشاركة يف اآلليــات هاشــرطة األمــم املتحــدة تــشكيل نــشرأعــادت   - ٧٠

 علـى حـني فتحـت     قطاع باندوندو يف اجلزء الغـريب مـن البلـد،           أُغلق   و .املختلفة حلماية املدنيني  
كاتانغــا يف الــشرق، مقاطعــة  وكامينــا و ومقاطعــة أورينتــالقطاعــات فرعيــة جديــدة يف دونغــو

  . يف االزدياد التحديات اليت تواجه احلمايةتأخذحيث 
ت بناء علـى طلـب الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة، أجـرت شـرطة األمـم املتحـدة دورا                   و  - ٧١

 مـن أفـراد الفيلـق       ١ ٦٨٥ لتجديـد معلومـات      سـبتمرب / أيلول ٢٨ إىل   ١٠الفترة من   يف  تدريبية  
محايـة  أسـاليب   الـسيطرة علـى احلـشود وأسـاليب التـدخل، فـضال عـن               جمال   يف   الوطين للتدخل 

ــار  ــة   الشخــصيات كب ــتعدادات األمني ــار االس ــؤمتر يف إط ــة  المل ــة الفرنكوفوني ــشر قم ــع ع . الراب
شـرطة األمـم املتحـدة، بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  أطلقـت   ،  سـبتمرب /أيلول ويف
ــرامج     بو ــدويل، بــ ــاون الــ ــة للتعــ ــة اليابانيــ ــن الوكالــ ــل مــ ــدريب للتمويــ ــي األتــ ــوساســ   لنحــ

 شـرطة    أكملـت  أكتـوبر، / تـشرين األول   ٢يف  و.  الكونغوليـة   من أفراد الشرطة الوطنية    ١ ٠٠٠
 فـرداً،   ٢٩١ية ومكتب خـدمات املـشاريع، تـدريب         الشرطة الوطن مبشاركة من   األمم املتحدة،   

ــهم ــرأة، ا ٢٤ من ــأُم ــسالم     وادجم ــات ال ــار اتفاق ــسلحة يف إط ــف اجلماعــات امل ــن خمتل ــة   م املربم
  .٢٠٠٩مارس /آذار ٢٣ يف
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  القضائية واإلصالحياتؤسسات امل    
واصـــلت البعثـــة دعـــم الـــسلطات القـــضائية الكونغوليـــة يف إجـــراء عمليـــات التفتـــيش   - ٧٢
ائي وتنظـيم احملـاكم املتنقلـة للمـساعدة يف ختفـيض العـدد الكـبري جـدا مـن احملتجـزين قبـل                       القض

 حالة مـن حـاالت      ٥٧٠لذلك، جرت، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تسوية        وتبعا  . احملاكمة
  . حكما٨٩ وإصدار القانونيةاالحتجاز غري 

مــس املعنيــة بــدعم عمليــات وفيمــا يتعلــق بالقــضاء العــسكري، تعمــل خاليــا البعثــة اخل  - ٧٣
ــها   ــل طاقت ــوليني       . املقاضــاة بكام ــسكريني الكونغ ــدعني الع ــبري امل ــب ك ــن مكت ــد تلقــت م ولق

طلبا رمسيـا للحـصول علـى املـشورة واملـساعدة يف جمـال التحقيقـات وتعكـف حاليـا علـى                       ٢٠
ــدعى أن أفــراد القــوات    . جتهيزهــا  وتتــصل تلــك الطلبــات جبــرائم خطــرية بينــها اجلــرائم الــيت ُي

  .املسلحة ارتكبوها
وال يزال أمن السجون يشكل حتـديا رئيـسيا، وخـصوصا يف شـرق مجهوريـة الكونغـو                    - ٧٤

 مـايي هجمـات منفـصلة       -ايي  املـ مارس ومجاعة   / آذار ٢٣وقد شن مقاتلو حركة     . الدميقراطية
ــوز١٨ و ٨يف  يوليــه علــى التــوايل أدت إىل فــرار مجيــع الــسجناء مــن ســجين روتــشورو        / مت

ــايل ــة يف تعزيــــز األ . وواليكــ ــا، ســــامهت البعثــ ــا يف الــــسجن املركــــزي ويف غومــ . مــــن مؤقتــ
ــول ٢٦ ويف ــر  /أيلـ ــبتمرب، فـ ــل  ٦٧سـ ــن أصـ ــدالع   ١١٠ مـ ــد انـ ــجن آرو بعـ ــن سـ ــجناء مـ  سـ

  .سوء األحوال املعيشية واالكتظاظاحتجاجات عنيفة من جراء 
  

  ل غري القانوين للموارد الطبيعيةاالستغال    
احلكومــة إعطــاء األولويــة إلنــشاء مراكــز جتاريــة تقــع حتــت يوليــه، قــررت / متــوز٢٦يف   - ٧٥

سيطرة الدولة للمعـادن املـستخرجة حرفيـا يف املنـاطق اخلاليـة مـن الرتاعـات يف مقـاطعيت مانييمـا                      
وقد أدى هذا القرار إىل تأجيل اإلنشاء املقرر سابقا للمراكز          . وكاتانغا، بدال من مقاطعيت كيفو    

كيفـو الـشمالية، إىل حـني حتـسن احلالـة           ب واليكايل،   إقليموإتيبريو يف   التجارية يف منطقيت جنينغيال     
التحقـــق   البعثـــة مـــساعدة وزارة املنـــاجم يفأغـــسطس، بـــدأت/ آبأوائـــلويف . األمنيـــة هنـــاك

  .اجلماعات املسلحة أو قوات األمنمواقع التعدين يف مانييما وكاتانغا خالية من  أن من
  

  عملية التقييم املشتركة    
. ســبتمرب، اضــطلع ممثلــو البعثــة واحلكومــة ببعثــات مــشتركة ألفرقــة التقيــيم   /أيلــوليف   - ٧٦

إقليمـا   ٢٧وجرى تقييم احلـالتني األمنيـة واإلنـسانية والتقـدم احملـرز يف بـسط سـلطة الدولـة يف                     
  .كاتانغامقاطعيت أورينتال وو كيفو يت يف مجيع أحناء مقاطعومنطقة
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مـا بـالتغريات يف احلـالتني األمنيـة واإلنـسانية يف مجيـع              وأخذت أفرقة التقييم املشتركة عل      - ٧٧
والحظـت  . ، كما هو مـبني يف الفـرع الثـاين مـن هـذا التقريـر            اليت جرى تقييمها  أحناء املقاطعات   

أن التعديالت اليت أجريت على نشر البعثـة اسـتجابت لالحتياجـات املتعلقـة بتنفيـذ واليـة البعثـة                     
  .ليةسلطات الكونغوالة التعامل البناء بني األمم املتحدة ووسامهت العملية يف زياد. بشكل عام

  
  نشر البعثة    

 خالل الفترة املشمولة بالتقرير، نشرت البعثة أصول قواهتا مبا يتماشى مع واليـة محايـة         - ٧٨
أورينتال، وال سيما ملواجهة التهديـدات الناشـئة        مقاطعة   كيفو و  يتاملدنيني املنوطة هبا يف مقاطع    

وقد هيمنت علـى احلالـة ضـرورة    . ت املسلحة الكونغولية واألجنبية على حد سواء    من اجلماعا 
  .مارس يف كيفو الشمالية/ آذار٢٣ االستجابة لتمرد حركة

لـواء إيتـوري إىل كيفـو    اللواء الغريب و القوات من كل من      نقلوقامت البعثة بعمليات      - ٧٩
ع أي هجوم على غوما، وتزويد لـواء         ورد ليةالشمالية لتعزيز قدرات القوات املسلحة الكونغو     

قـدر  وأعـادت البعثـة أيـضا تـشكيل احتيـاطي قواهتـا             . كيفو الشمالية باملزيد من املرونة التعبويـة      
روتـشورو  إقلـيم   يف  وجودهـا   وحافظـت البعثـة علـى أشـكال         . قـوات إىل غومـا    اإلمكان، بنقل   

ــا يف املنـــاطق املتامخـــة يف كيفـــو الـــشمالية لـــدعم جهـــود    القـــوات املـــسلحة وعـــززت مواقعهـ
مارس جنوبا حنو غوما، وشرقا حنـو    / آذار ٢٣الرامية إىل منع املزيد من تقدم حركة        الكونغولية  
  .ة يف ماسيسي، ومشاال حنو روينديمعقل احلرك

وأكملت حكومة أوكرانيـا نـشر أربـع طـائرات عموديـة هجوميـة لـصاحل البعثـة، اثنتـان                      - ٨٠
ويف مقاطعـة  . للخدمات من بونيا إىل غوماتان عسكريتان  ُنقلت طائرتان عمودي  و. منها يف غوما  

أويلــي الــسفلى، حيــث أرســت إىل البعثــة بعــض اجلنــود واملــراقبني العــسكريني نقلــت أورينتــال، 
أغـسطس،  /ويف آب . الـة امليدانيـة    يف كل من أنغو وبوتا من أجل حتسني الـوعي باحل           أولياًوجوداً  

وباإلضافة إىل ذلك، دخلـت     . ي لصاحل البعثة  اوغونشرت طائرة عمودية ثالثة للخدمات من أور      
  .يونيه/التشغيل الكامل يف حزيران طور تنغانيقاسفينة تابعة للبعثة تبحر يف حبرية 

  
  مالحظات    

أبريـل يـشكل هتديـدا خطـريا     /مارس الذي بـدأ يف نيـسان  / آذار٢٣ال يزال مترد حركة      - ٨١
ــة الكونغــو الدميقرا   ــا  للــسالم واألمــن يف شــرق مجهوري ــبحريات الكــربى، ورمب ــة ال ــة ومنطق  طي

مـارس تواصـل تعزيـز سـيطرهتا     / آذار٢٣وأشعر بقلق بالغ من أن حركة    . يستمر لبعض الوقت  
كيفو الشمالية، وهـي حتـاول توسـيع انتـشارها وتـشكيل حتالفـات              بروتشورو،  إقليم  الفعلية يف   

ــاكن أخــرى    ــسلحة يف أم ــات م ــع مجاع ــة ا   . م ــن شــرق مجهوري ــو ويف أجــزاء أخــرى م لكونغ
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الدميقراطية، تستغل اجلماعات املسلحة حاالت الفراغ األمين إلعادة التعبئـة والتجنيـد وتوسـيع            
أنـه  علـى وجـه اخلـصوص،    جيدر باملالحظـة  و. هجماهتا يف مقاطعيت كيفو، وكذلك يف إيتوري     

يف حني أن القوات الدميقراطية لتحرير رواندا ال تزال ضـعيفة نـسبيا مـن جـراء تـضافر الـضغط                 
لعسكري والقضائي واجلهود النشطة اليت تضطلع هبا البعثة لتـشجيع عمليـات االنـشقاق، فـإن             ا

مــارس هتيــئ الفــرص للقــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا / آذار٢٣حركــة ســّببتها األزمــة الــيت 
إلعــادة احــتالل بعــض املنــاطق والبحــث عــن حتالفــات جديــدة ميكــن أن تــؤدي إىل تنــشيطها     

املكاســب الــيت إىل ضــياع مــارس وآثــاره / آذار٢٣متــرد حركــة أّدى  وقــد .يهــدد املــدنيني مبــا
حتققــت بــشق األنفــس يف جمــاالت األمــن واالســتقرار واملــصاحلة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو     

  .القتالوال تزال احلالة هشة للغاية مع استمرار خطر جتدد اندالع . الدميقراطية
مـارس، ومـن نطـاق      / آذار ٢٣انية لتمرد حركة    العواقب اإلنس إزاء  بالغ  بانزعاج  وأشعر    - ٨٢

. وحجم معاناة السكان يف كيفو الشمالية وأجزاء أخرى من شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية
 الكراهية والعنف بني اجملتمعات     ؤجج دورات وتشتد اهلجمات االنتقامية على املدنيني، وهو ما ي       

والقيـود  هـدفاً للـهجمات      علـى حنـو متزايـد        ضاً أيـ   املنظمات اإلنـسانية   أصبحتو. احمللية املختلفة 
 بشدة أعمال العنف واالنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان الـيت      إين أُدينو. على حرية حركتها 

يف ذلك عمليـات     مارس واجلماعات املسلحة األخرى حبق املدنيني، مبا      / آذار ٢٣ترتكبها حركة   
اإلداريني واملسؤولني احملليني الشيوخ ملة اإلعدام بإجراءات موجزة وغريها من أشكال إساءة معا

تـزال أعمــال   ويف هـذا الـسياق، ال  . وغريهـم ممـن حيـاولون مقاومـة الـسيطرة الــيت حتـاول فرضـها       
العنف اجلنسي املنتشرة على نطاق واسع يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سيما تلـك         

ويـشكل األطفـال أيـضا هـدفا هلـذه          . لقلـق اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة، تشكل مبعثا جـديا ل        
مارس، بغرض التجنيد القسري وعمليـات القتـل        /آذار ٢٣ماعات املسلحة، وال سيما حركة      اجل
  .ريها من انتهاكات حقوق اإلنسانوغ
ــل     - ٨٣ ــزعجين باملثـ ــا يـ ــن   وممـ ــارير عـ ــتمرار ورود تقـ ــدمي اسـ ــة   تقـ ــارجي حلركـ ــم خـ دعـ
دعــم ألي ادرة عــن عــدد مــن الــدول األعــضاء وأرحــب باإلدانــة القويــة الــص. مــارس/آذار ٢٣
مارس وغريها من القوات الـيت تـؤدي دورا سـلبيا يف مجهوريـة الكونغـو                / آذار ٢٣قدم حلركة   ي

هلـذه املـساعدة   فـوري ودائـم   الدميقراطية، وأدعو مجيع من تقع عليهم املسؤولية إىل وضـع حـد      
ــة لالســتقرار  ــة   . املزعزع ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــصونتان   وســيادة مجهوري ــة م وســالمتها اإلقليمي

  .هما مجيع البلدان احتراما كامالوجيب أن حتترم
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وال ميكن حل هـذه األزمـة بالوسـائل العـسكرية وحـدها، علـى الـرغم مـن أمهيـة الـرد                         - ٨٤
ذلــك الــسعي إىل محايــة املــدنيني  مــارس، مبــا يف / آذار٢٣العــسكري املناســب لنــشاط حركــة  

 الرفيــع املــستوى املتعلــق باحلالــة يف شــرق مجهوريــة  وشــكل االجتمــاع. هجمــات أخــرى مــن
سبتمرب فرصـة هامـة لتيـسري إجـراء         / أيلول ٢٧الكونغو الدميقراطية الذي ترأسته يف نيويورك يف        

املزيد من احلوار بني الشركاء الدوليني واإلقليميني، هبـدف تعزيـز اجلهـود اإلقليميـة الراميـة إىل                  
ار والتعامـل البنـاءين بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         ويعتـرب احلـو   . إجياد حل سـلمي لألزمـة     

وسأواصـل، مـع ممثلـي اخلـاص، بــذل     . يف هــذا الـصدد حيويـا  وجرياهنـا، وخاصـة روانـدا، أمـرا     
 مــساعّي احلميــدة دعمــا للجهــود اإلقليميــة وسأستكــشف، عنــد االقتــضاء، آليــات دبلوماســية   

ما طلب جملس األمن يف بيانـه الرئاسـي    ستوى حتقيقا هلذه الغايات، وذلك حسب     امل رفيعة   أخرى
  ).S/PRST/2012/22(أكتوبر /تشرين األول ١٩املؤرخ 

وأرحب مببادرات املؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى، الـذي جتتمـع دولـه                     - ٨٥
 بــذل اجلهــود الراميــة إىل   ثــابر علــى األعــضاء علــى حنــو متكــرر علــى أعلــى املــستويات، وت      

احلوار بني بلدان منطقة الـبحريات      استمرار  د اجلهود اليت يبذهلا املؤمتر على       وتساع. األزمة حل
وحتـت قيـادة    . مـارس / آذار ٢٣الكربى وصد املزيد من اهلجمات العسكرية اليت تشنها حركـة           

أحـث مجهوريـة   إين و. ، جيري تعزيز آليات بناء الثقة مثل آلية التحقـق املـشتركة املوسـعة            املؤمتر
طية ورواندا، واألعضاء اجلدد يف آلية التحقـق املـشتركة املوسـعة، علـى العمـل              الكونغو الدميقرا 

وأشجع أيضا املـؤمتر علـى مواصـلة    . هذه اآللية ملعاجلة شواغلهم األمنية املتبادلة  يف إطار   بفعالية  
تنفيــذ ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى الــذي اعتمــده يف عــام    

يتناول قـضايا إقليميـة رئيـسية مثـل اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة وعـودة الالجـئني                    والذي   ٢٠٠٦
  .والتكامل االقتصادي

وينبغي أيضا إدخال املزيد من التحسينات على اقتـراح املـؤمتر نـشر قـوة دوليـة حمايـدة                     - ٨٦
ــسلبية   ــسيق مــع    الستئــصال القــوى ال ــة، وذلــك بالتن ــأمني املنطقــة احلدودي ــة  وت األطــراف املعني

سيت هلـذا اجلهـد، جنبـا إىل جنـب           وتقوم األمـم املتحـدة بتقـدمي الـدعم الـتقين واللوجـ             .الرئيسية
ــدوليني واإلقل إين و. االحتــاد األفريقــي  مــع ــشركاء ال ــؤمتر   أشــجع ال ــى التعامــل مــع امل يمــيني عل
يتعلـق هبـا مـن مبـادرات، ودعـم اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز قـدرات األمانـة                      هذه املبادرة وما   يف
ثيـق يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك           وستواصـل األمـم املتحـدة العمـل بـشكل و          . تنفيذية للمؤمتر ال
ورئـيس مكتـب األمـم      خالل ممثلي اخلاص جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وممثلـي اخلـاص               من

  .ألفريقيا الوسطىاملتحدة اإلقليمي 
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نـسان الـيت ترتكبـها     املساءلة عن االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإل        تظل  وينبغي أيضا أن      - ٨٧
وجيـب بـذل كـل جهـد ممكـن        . مـارس عنـصرا رئيـسيا ألي حـل دائـم لألزمـة            / آذار ٢٣حركة  

ويف هـذا الـصدد،     .  عـن اجلـرائم الـيت ترتكبـها         املـسؤولية  مـارس / آذار ٢٣قيادة حركة   لتحميل  
ــق جــزاءات     ــة جملــس األمــن تطبي ــستهدفأرحــب بني ــادة حركــة  ت ــذين  / آذار٢٣ قي ــارس ال م

 وحظر توريـد األسـلحة، علـى حنـو مـا أعـرب عنـه يف بيانـه الرئاسـي                     ،اجلزاءاتينتهكون نظام   
وأشـجع كـذلك الـدول األعـضاء علـى أن تقـدم، يف أقـرب                . أكتوبر/ تشرين األول  ١٩املؤرخ  

) ٢٠٠٤ (١٥٣٣املنـشأة عمـال بـالقرار       جملـس األمـن     فرصة ممكنة، مقترحات إدراج إىل جلنـة        
 سـياق مـستقل   ويف  . سبما طلب اجمللس يف بيانه الرئاسي      ح بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية   

ومـا يترتـب علـى تلـك       ممكنـة    عن خيـارات     ا خاص اتقريرأعتزم أن أقدم    وفقا للبيان الرئاسي،    و
اخليارات من آثار بشأن تعزيز قدرة بعثة األمم املتحدة على تنفيـذ واليتـها، مبـا يف ذلـك محايـة                 

لحة واألعتـدة ذات الـصلة عـرب احلـدود، وذلـك قبـل              املدنيني واإلبالغ عن عمليات تدفق األسـ      
  .٢٠١٣فرباير /تقدمي تقريري العادي املقبل إىل جملس األمن يف شباط

 الدولــة وجــودإىل إجــراء إصــالحات رئيــسية إضــافية لتعزيــز ملحــة  حاجــة  أيــضاومثــة  - ٨٨
هورية الكونغـو   وعلى الرغم من احلالة املتدهورة يف شرق مج       . هتا، مبا يف ذلك اجليش    اوبناء قدر 

للغايـة  وال يـزال مـن املهـم        . كومة على تعزيز سلطة الدولة يف هذا اجملـال        أحث احل الدميقراطية،  
 اهلياكـل املنجـزة ضـمن       لـدى اإلسراع بنشر أفراد الشرطة وموظفي قطاعي العدالـة والـسجون           

م املتحـدة  إطار االستراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن واالسـتقرار مبـساعدة مـن البعثـة وفريـق األمـ             
وباشـرت البعثـة،    . القطري، وتعبئة املـوارد الالزمـة للحفـاظ علـى سـري عمـل هـذه املؤسـسات                 

بالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطـري، والـسلطات الكونغوليـة والـشركاء اآلخـرين، إجـراء              
استعراض اسـتراتيجي لالسـتراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن واالسـتقرار، بنـاء علـى طلـب جملـس             

وسترد اسـتنتاجات االسـتعراض وتوصـياته يف مرفـق خـاص      ). ٢٠١٢ (٢٠٥٣ن يف قراره   األم
  .٢٠١٣فرباير /لس يف شباطاجمللتقريري املقبل الذي سأقدمه إىل 

  األمــينقطــاعالزيــادة قــدرة مؤســسات ضــرورة مــارس / آذار٢٣وأبــرز متــرد حركــة   - ٨٩
ــسلحة   ــوات املـ ــة القـ ــة، وخاصـ ــها املهن ، الكونغوليـ ــز أهليتـ ــرز    وتعزيـ ــا أبـ ــكها، كمـ ــة ومتاسـ يـ

وأرحب هبذه الديناميـة، وأشـجع الـشركاء علـى العمـل            . ذلكب ة احلكومة القيام  مصلح من أن
وحتقيقا هلذه الغايـة، يعتـرب اتبـاع هنـج شـامل            . بشكل وثيق مع احلكومة فيما يتعلق هبذه املسألة       

. ة والعدالــةلإلصــالح العــسكري أمــرا ضــروريا الســتكمال اجلهــود املبذولــة يف قطــاعي الــشرط
ــشامل      ــهج ال ــذا الن ــة حاجــة حمــددة ضــمن ه ــامج النمــوذج والاســتعراض إىل ومث احلــاليني، ربن

 سـوى تقـدم حمـدود يف التعامـل مـع امليليـشيات       حيققـا  اللذين مل ،إعادة إدماج املدنيني /للتسريح
صـلة  وتقف األمم املتحدة على أهبـة االسـتعداد ملوا        . وغريها من اجلماعات املسلحة الكونغولية    



S/2012/838  
 

12-57421 25 
 

هلــذا  يناثــال يف هــذا الــصدد يف املرفــق حمــددةتقــدمي املــساعدة هلــذه اجلهــود، وُتقــدَّم مقترحــات  
وأدعو شركاء مجهورية الكونغو الدميقراطية الرئيسيني إىل تقدمي دعم متزايـد ومـستمر             . التقرير

  .يف هذا الصدد
وثيــق  مــل بــشكل   وأشــجع أيــضا حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى الع        - ٩٠
البعثة وفريق األمم املتحدة القطري من أجل أن تعتمـد علـى وجـه الـسرعة الـصيغة النهائيـة            مع

 بعد إنشاء مكاتب األمم املتحدة املتكاملـة يف مقاطعـات   يف تنفيذهلربنامج توطيد السالم وتبدأ   
  .إضافية تعبئة مواردالغربية وكاساي الشرقية، بطرق منها الكونغو السفلى وكاساي 

وريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة إىل  للمقاومـــة يف مجه“الـــرب”ويـــتقلص وجـــود جـــيش   - ٩١
ولذلك فمن الضروري مواصلة الـسعي الـدؤوب إىل حتييـد           . كبري، لكن دون القضاء عليه     حد

أشجع حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى تعزيـز دعمهـا             إين  و. هذه اجملموعة املسلحة  
العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقـي والعمـل بنـشاط مـع البلـدان      فرقة اليت أطلقتها  لمبادرة  ل

ــادرة       ــذ املب ــز تنفي ــة تعزي ــشأن كيفي ــة ب ــة العمــل اإلقليمي ــشاركة يف فرق ــسه،  . امل ويف الوقــت نف
 مـن أجـل محايـة املـدنيني         الكونغوليـة ستواصل البعثة العمل بـشكل وثيـق مـع القـوات املـسلحة              

  .لك خالل فترة أعياد هناية السنةاطعة أورينتال، مبا يف ذ للمقاومة يف مق“الرب”جيش  من
 الكونغوليــة إجــراء االنتخابــات    وال يــزال مــن األمهيــة مبكــان أن تــضمن الــسلطات       - ٩٢
وسـيكون  . املقاطعات وعلـى الـصعيد احمللـي يف حينـها وبطريقـة تتـسم باملوثوقيـة والـشفافية                  يف

ات البلـد والعمليـة الدميقراطيـة فيـه، وتعزيـز           ذلك هاما الستعادة ثقة الشعب الكونغويل مبؤسس      
ومل حيرز سوى تقدم حمدود يف إعـادة النظـر          . املناطق احمللية احلوكمة على صعيدي املقاطعات و    

يف اإلطار القانوين للعملية االنتخابية، وهي خطوة أوىل هامة يف سـياق هتيئـة الظـروف الالزمـة                  
شجع على مواصلة احلـوار بـني األحـزاب الـسياسية        أإين  و. الستكمال الدورة االنتخابية احلالية   

 مـصداقية هبدف مراجعـة التـشريعات االنتخابيـة األساسـية علـى وجـه الـسرعة، وبالتـايل تعزيـز                    
 إحيـاء جلنـة     وأود أيـضا تـشجيع الـسلطات الكونغوليـة علـى          . اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة   

  . املنقح مبجرد إقرار اإلطار القانوينالشراكة االنتخابية
أود أن أشكر ممثلي اخلاص، روجر مـيس علـى حـسن قيادتـه، ومجيـع مـوظفي البعثـة          و  - ٩٣

اســـتقرار مجهوريـــة الكونغـــو حتقيـــق   دعـــموفريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري علـــى تفـــانيهم يف
بعثـة،  للوأود أيضا أن أعرب عن تقديري للبلدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة              . الدميقراطية
املنظمـات  و أو تعهـدت بـذلك،        عتاداً جوياً إضـافياً    ل األعضاء اليت نشرت مؤخراً    لدووخباصة ا 

املتعـددة األطــراف واإلقليميــة، والبلــدان املاحنــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تواصــل تقــدمي  
  .دعم قّيم إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية
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  املرفق األول
  

  االنتخابات    
    

  مقدمة  - أوال  
، S/2012/355(جمللـــــس، علـــــى النحـــــو املوصــــى بـــــه يف تقريـــــري الـــــسابق  حــــدد ا   - ١

ــؤرخ ــار ٢٣ املـ ــايو /أيـ ــذي  )٢٠١٢مـ ــسياق الـ ــرى  ، الـ ــي أن ُتجـ ــات  ينبغـ ــه انتخابـ ــةفيـ  نزيهـ
  ، وذلــــكيف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــةمــــستوى املقاطعــــات واملــــستوى احمللـــي   علـــى 

  .٢٠١٢يونيه /ن حزيرا٢٧ املؤرخ ٢٠٥٣ من قراره ١٧  و١٦  و١٥يف الفقرات 
الــذي طلــب فيــه ) ٢٠١٢ (٢٠٥٣ مــن القــرار ٢٨وُيقــدَّم هــذا املرفــق عمــال بــالفقرة   - ٢

قـرر  و.  مـن القـرار    ١٦اجمللس أن أقدم تقريرا عن العملية االنتخابية على النحو املبني يف الفقرة             
 بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار     اجمللــس أيــضا أن خيــضع الــدعم املقــدم مــن      

للتقــدم الــذي حتــرزه الــسلطات    للتقيــيم واالســتعراض باســتمرار تبعــا    مجهوريــة الكونغــو   يف
 علــى صــعيد تعزيــز مــصداقية اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة، واالتفــاق علــى  ،الكونغوليــة

ــة قابلــة للتطبيــق، واعتمــاد جــدول زمــين واقعــي لالنتخابــات، و    ــة مواصــلةخطــط تنفيذي  كفال
. مراقبني وممثلي األحـزاب الـسياسية إىل مجيـع املواقـع والعمليـات االنتخابيـة       الوصول الكامل لل  

 يف تــشجيع احلــوار الــيت يبــذهلا املمثــل اخلــاص وأشــار اجمللــس أيــضا إىل دور املــساعي احلميــدة  
  .السياسي الشامل وتيسريه

  
  التطورات االنتخابية  - ثانيا  

  وطنية املستقلةالتطورات التشريعية وأنشطة اللجنة االنتخابية ال    
 املتعلقــة بــالغش زاعماملخالفــات واملــيف أعقــاب ، و)S/2012/355(يف تقريــري الــسابق   - ٣

 تــشرين ٢٨ املــراقبني الــوطنيني والــدوليني فيمــا يتعلــق بــسري انتخابــات أفرقــة عنــها تالــيت أبلغــ
ــة إجــر   ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين ــة إىل كفال اء  الرئاســية والتــشريعية، دعــوت الــسلطات الكونغولي

وعلـى  .  بطريقـة تتـسم بالنــزاهة والـشفافية        على صـعيد املقاطعـات والـصعيد احمللـي        االنتخابات  
حنو ما أشرت يف تقريري، قدمت اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة عـدة توصـيات يف حلقـة                     

 على مـستوى املقاطعـات   أبريل هبدف تعزيز شفافية ونزاهة االنتخابات    /عمل ُعقدت يف نيسان   
  .ى احملليواملستو
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  أبريــــل يف النتــــائج النهائيــــة/ نيــــسان٢٥وبعــــد أن بّتــــت حمكمــــة العــــدل العليــــا يف   - ٤
ـــ  ــة  ٤٨٢لـ ــة الوطنيـ ــدا مـــن مقاعـــد اجلمعيـ ــة  ٥٠٠الـــيت عـــددها  مقعـ  مقعـــد، طلبـــت احملكمـ
ــار ٣ يف ــة  /أي ــة االنتخابي ــائج املنــشرمــايو مــن اللجن ــة النت ــة الــست  بدئي ــدوائر االنتخابي ــة ال  لبقي
وأعلنــت احملكمــة النتــائج .  عــشر مقاعــد شــاغرةمشلــت مــا جمموعــهالــيت وت مخــس مقاطعــا يف

  .سبتمرب/أيلول ٨النهائية هلذه املقاعد يف 
ــة  / حزيــران٦ويف   - ٥ ــة االنتخابي ــه، أصــدرت اللجن ــا يــشري إىل  املــستقلة يوني جــدوال زمني
، بـــدءا باالنتخابـــات ٢٠١٣ ســـتجرى يف النـــصف األول مـــن عـــام قاطعـــاتانتخابـــات امل أن
ووفقــا هلــذا اجلــدول، فمــن املقــرر   . ٢٠١٣فربايــر / شــباط٢٥ يف املقاطعــاتملباشــرة جملــالس ا

  .٢٠١٤يونيه / وحزيران٢٠١٣نوفمرب /إجراء االنتخابات احمللية يف الفترة بني تشرين الثاين
ــة     / متــوز٤ويف   - ٦ ــر الــسنوي للجن ــة باســتعراض التقري ــة الوطني ــام اجلمعي ــه، عقــب قي يولي

ت اجلمعية عددا من التوصـيات بـشأن العمليـة االنتخابيـة موجهـة إىل اللجنـة         االنتخابية، أصدر 
وطُُلـب إىل  . االنتخابية والربملان واحلكومة ومكتب احملاسبة احلكومي خالل دورهتـا االسـتثنائية    

اإلطـار القـانوين    ريثمـا يوضـع     ، تعليق اجلدول الزمين لالنتخابـات       ما طُلب اللجنة االنتخابية، في  
وطُلـب منـها أيـضا اإلعـداد لالنتخابـات الفرعيـة لـشغل املقاعـد الـشاغرة                  . تتخابـا اجلديد لالن 

املقاعــد يف دائــرتني انتخــابيتني ألغــت احملكمــة هــذه  تقــعو. الثمانيــة املتبقيــة يف اجلمعيــة الوطنيــة
مقعـد واحـد شـاغر يف إقلـيم بيفـايل، مبقاطعـة إكواتـور، وسـبعة                 : العليا فيهما على النحو التايل    

  .كيفو الشماليةقاطعة  إقليم ماسيسي، مبمقاعد يف
أغسطس، ارتأت اللجنة أنه لن يكون من املمكن إجـراء انتخابـات فرعيـة              / آب ٤ويف    - ٧

سـبتمرب، أمـرا    / أيلـول  ١٨يف  وجهت احملكمـة     ،والحقا. يف ماسيسي بسبب انعدام األمن هناك     
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ٢إىل اللجنة بإبطـال قرارهـا القاضـي بإلغـاء النتـائج يف ماسيـسي، ويف                 

وتدرس احملكمة حاليا الطعون املقدمـة يف هـذا         .  للدائرة االنتخابية  بدئية اللجنة النتائج امل   نشرت
  .ديسمرب/ كانون األوليف أواسطالصدد، وُيتوقع إعالن النتائج النهائية 

للربملـان  سبتمرب، أعلن رئيس اجلمعية الوطنية يف افتتاح الـدورة العاديـة            / أيلول ١٥ويف    - ٨
أن اجلمعيــة ســتعطي األولويــة العتمــاد التــشريعات اخلاصــة بتعــديل القــانون األساســي املتعلــق   

 اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة، وبإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قبـل            تشغيلبتنظيم و 
 تــــشرين ١٠واعتمــــدت اجلمعيــــة الوطنيــــة مــــشروع القــــانون املــــذكور يف  . هنايــــة الــــدورة

القـانون مـشاركة اجملتمـع    تـوّخى  وي. أكتوبر، وهـو معـروض حاليـا علـى جملـس الـشيوخ            /ولاأل
يف عمـل جلنـة حقـوق اإلنـسان، ويهـدف إىل تعـضيد القـدرات الوطنيـة                  مشاركة واسعة   املدين  

ــها    ــسان ومحايت ــز حقــوق اإلن ــة لتعزي ــل متو. الالزم ــديالتث ــة   ة املقترحــالتع ــصل باللجن ــا يت فيم
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 قُـدما  حتديـد سـبل املـضي    إعادة هيكلة اللجنة وإصـالحها، و   هم خطوة حنو  االنتخابية املستقلة أ  
علـى صـعيد    التحضري، والتنظيم العام النتخابات نزيهة ودميقراطية       أعمال  من حيث التوقيت، و   

عنصرا بـالغ   صياغة احملددة هلذا القانون املرتقب وتنفيذه       الكون  توس. املقاطعات والصعيد احمللي  
  .أفضل سبل دعم عملية االنتخابات البعثة والشركاء الدوليني يف  فيما خيص نظراألمهية

سبتمرب، اعتمد جملس الوزراء مشروعا معدَّال لقانون اللجنة االنتخابيـة          / أيلول ٢١ويف    - ٩
 قانون اللجنة االنتخابيـة     مراجعةوبدأت اجلمعية الوطنية    . سبتمرب/ أيلول ٢٤الربملان يف   قُدِّم إىل   

وسرعان ما ظهرت اخلالفات بني األغلبية واملعارضـة بـشأن          . رة احلالية يف وقت مبكر من الدو    
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ٧ويف  . كيفية إعادة هيكلـة اللجنـة، مبـا يف ذلـك اقتـراح هيكـل رقـايب                

مــن رؤســاء األغلبيــة  تتــألف، ضــمن مــا تتــألف،  أنــشأت قيــادة اجلمعيــة الوطنيــة جلنــة خاصــة   
ــة امل   ــها     الرئاســية واجملموعــات الربملاني ــات بين ــضييق شــقة اخلالف ــق  عارضــة، هبــدف ت ــا يتعل فيم

 للمجلـس    احملـدد  ومشلـت نقـاط اخلـالف التـشكيل       . قترحات لتعديل قانون اللجنـة االنتخابيـة      مب
بـإحراز تقـدم يف احملادثـات بـشأن هـذه           أفـادت التقـارير     و. التنفيذي للجنة، وإنـشاء هيئـة عامـة       

  .املسائل الرئيسية
  مقـاطعيت  حـاكمي اللجنـة انتخابـات غـري مباشـرة الختيـار           ويف غضون ذلـك، أجـرت         - ١٠

وبلغ عدد املرشحني ملنـصب احلـاكم   . أكتوبر/ تشرين األول ٢٨الكونغو السفلى وأورينتال يف     
ديـو نكوسو كوتزي بيكـاوا القـائم بأعمـال       وكان من بينهم    .  مرشحا ١٦يف الكونغو السفلى    

ة الـذي حيظـى بالتأييـد الرمسـي حتـت رايـة       احلاكم، الذي ترشح بوصفه مرشح األغلبيـة الرئاسـي      
 مرشـحا مـسجلني كمـستقلني، يـرتبط بعـضهم       ١٥  الكونغـو و   تعمـري حزب التجمع من أجـل      

أكتـوبر بـني    / تـشرين األول   ٣١يف  إعـادة   وُعقـدت جولـة     . باألغلبية وبعضهم اآلخر باملعارضـة    
، وهـو مرشـح     احلـاكم، وبـني جـاك مبـادو نـسيتو         القـائم بأعمـال     ديو نكوسو كونزي بيكـاوا،      

ــة    ، )االتفــاق مــن أجــل التحــالف مــع احللفــاء  (مــستقل ينتمــي إىل حــزب مــن أحــزاب األغلبي
 يف املائـة مـن األصـوات، وفقـا          ٦١وفاز املرشح الثاين حبـوايل      . أيضا برملاين وحاكم سابق    وهو

  . اليت أعلنتها اللجنة االنتخابيةاملبدئيةللنتائج 
وكـان مـن بينـهم أربعـة        . اكماحلـ رشـحني ملنـصب     ويف مقاطعة أورينتال ترشح مخـسة م        - ١١

 أما املرشـح اخلـامس فهـو جـان بـيري موكـوميب دارويـزي وهـو برملـاين ووزيـر سـابق              كمستقلني،  
. إلعمار والدميقراطيـة وحظـي رمسيـا بتأييـد األغلبيـة الرئاسـية       لتقدم كمرشح عن حزب الشعب      

املرشــح املــستقل جــان ســعيدي  وبــني هأكتــوبر بينــ/ تــشرين األول٣١ يف إعــادةوأُجريــت جولــة 
 حــزب أيــضابامانيــسا، الــذي ينتمــي إىل حــزب احلركــة االجتماعيــة مــن أجــل التجديــد، وهــو    

 يف املائـــة ٥١، حيـــث حـــصل علـــى حـــوايل صـــغريوفـــاز األخـــري هبـــامش . حتـــالف األغلبيـــة يف
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طعـن  ويف حـال عـدم تقـدمي التمـاس لل         .  اللجنـة  بدئيـة الـيت نـشرهتا     األصـوات، وفقـا للنتـائج امل       من
  .نوفمرب/تشرين الثاينفيمكن إعالن النتائج النهائية يف أواسط نتائج أي من انتخاَبي احلاكم،  يف
اإلعداد لالنتخابـات الفرعيـة يف بيفـايل، الـيت مـا زال             الوطنية  وبدأت اللجنة االنتخابية      - ١٢

كاسـاي   كـل مـن مقـاطعيت     كم  اوُتِعّد اللجنة أيـضا النتخابـات حـ       .  إجرائها موعديتعني إعالن   
  .ديسمرب، وكيفو اجلنوبية يف موعد يعلَن عنه الحقا/كانون األول ٧الغربية يف 

إذْ يرصـد قـانون امليزانيـة لعـام         . وما زالـت أنـشطة اللجنـة متعثـرة بـسبب العجـز املـايل                - ١٣
ــصادر يف ٢٠١٢ ــه، / متــوز٢٠ ال ــة، ولكــن    ٢٤٩يولي ــة االنتخابي ــل العملي ــون دوالر لتموي  ملي

ومل تقـدم أي جهـات ماحنـة        . نه ال تغطي سـوى التكـاليف التـشغيلية للجنـة          الصرفيات حىت حي  
  .تربعات للعملية االنتخابية خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  
أنشطة بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                        

  دعم العملية االنتخابية  يف
بعثـة ومـشروع برنـامج دعـم        الساعدة االنتخابية، الذي يـضم      واصل الفريق الدويل للم     - ١٤

اإلمنـائي، دعـم تنفيـذ التوصـيات        األمـم املتحـدة     برنـامج   الـذي يـشرف عليـه       الدورة االنتخابيـة    
مــارس /املقدمــة عقــب تقييَمــي العمليــة االنتخابيــة اللــذين أجرهتمــا اللجنــة االنتخابيــة بــني آذار  

األمانـة  وتقييمـات الـيت أجراهـا الربنـامج اإلمنـائي،            ألنـشطتها وكـذلك ال     ٢٠١٢أبريل  /ونيسان
جـرد املعـدات املقدمـة      : وهذه تـشمل  . إدارة عمليات حفظ السالم   لألمم املتحدة بقيادة    العامة  

مــن اجلهــات املاحنــة للجنــة االنتخابيــة، ووضــع إجــراءات لتخــزين املــواد املتعلقــة باالنتخابــات    
؛ علـى مـستوى املقاطعـات واملـستوى احمللـي        ت  وتتبعها؛ واستعراض خطة لوجستيات االنتخابا    

  .ومراجعة لقوائم الناخبني؛ وحتديد مواقع مراكز االقتراع
يف إجرائهـا بـشأن     وقامت البعثة أيضا برصد التقدم احملرز بشأن التحقيقات اليت ُشـرع              - ١٥

ــشاسا       ــات يف كين ــصلة باالنتخاب ــسان املت ــوق اإلن ــهاكات حق ــياق انت ــشرين  يف س ــات ت انتخاب
 د حققت تقـدما   ويف حني أن التحقيقات القضائية ق     .  الرئاسية والتشريعية  ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

ية أغسطس إىل املدعي العـام الـوطين، فـإن الـسلطات القـضائ     / آب٢٩وأن تقريرا مؤقتا قُدم يف   
 معينـة، وقـد طلبـت مـن البعثـة املـساعدة يف هـذا        مـزاعم تواجه حتـديات عمليـة يف التحقـق مـن          

ــشورة       . اخلــصوص ــات وامل ــني باملعلوم ــد احملقق ــام بتزوي ــة بانتظ ــذلك، قامــت البعث واســتجابة ل
يف التقريـر الـصادر   شار إليهـا   مبـا يف ذلـك مـا خيـص احتمـال نـبش املقـابر اجلماعيـة املـ                  ،الالزمة

  .)أ(مارس/ آذار٢٠بعثة يف الة حقوق اإلنسان وعن مفوضي عن
 
  

  .www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/ReportDRC_26Nov_25Dec2011_en.pdf متاح على املوقع   )أ(  



S/2012/838
 

30 12-57421 
 

ــاء الثقــة بــني األطــراف        - ١٦ ــشامل وإعــادة بن ــز احلــوار ال وإضــافة إىل ذلــك، وهبــدف تعزي
بــدأت البعثــة استكــشاف خيــارات لــدعم اللجنــة   ســائر األطــراف املعنيــة،  الفاعلــة الــسياسية و

ا بـني األحـزاب الـسياسية واجملتمـع         االنتخابية يف تنشيط أطر التشاور مبـا يف ذلـك التـشاور فيمـ             
  .املدين وفئات الشباب

  
  املضي قدما  -ثالثا   

ــة        - ١٧ ــتعني إجنــاز العمــل الــالزم للوصــول إىل عملي ــزال ي رغــم إحــراز بعــض التقــدم، ال ي
ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــشفافية يف مجهوري ـــزاهة وال ــد مــن الن ــة تتــصف مبزي وتعقــدت . انتخابي

علـــى صـــعيد طات الكونغوليـــة يف تنظـــيم وإجـــراء االنتخابـــات التحـــديات الـــيت تواجـــه الـــسل
 مجهورية الكونغـو    اجلزء الشرقي من  بسبب تدهور الوضع األمين يف      املقاطعات والصعيد احمللي    

وتركــز احلكومــة الكونغوليــة بالــضرورة علــى التــصدي هلــذه التهديــدات األمنيــة،  . الدميقراطيــة
 صعوبة عمل اجلمعيـة     منومما يزيد   . ذات أولوية بطرق منها حتويل األموال من جماالت أخرى        

 سـواء ضـمن صـفوف ائـتاليف املعارضـة واألغلبيـة، واسـتمرار               ؤالوطنية تكوينها الـشديد التجـزّ     
حالة الشك العامة فيما بني األحزاب، فضال عن موقف املعارضة خـارج الربملـان، مبـا يف ذلـك         

  .عيقيادة االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتما
برملـانيي   اجلارية يف اجلمعية الوطنيـة للتوصـل إىل اتفاقـات بـني      وسَّعة اجلهود امل  وتشكل  - ١٨

قــانون اللجنــة القــانون األساســي املتعلــق بتنظــيم وتــشغيل  تعــديالتاألغلبيــة واملعارضــة بــشأن 
 نيـة الـيت   سناملبذولـة حبُـ  هـود  اجل مؤشرا إجيابيا على احلـوار الـشامل و       الوطنية املستقلة االنتخابية  

املعـدل خطـوة أساسـية     القـانون   وميثل التعجيل باعتماد    . غىن عنها ملستقبل العملية االنتخابية     ال
  .حنو إعادة هيكلة اللجنة االنتخابية وتعزيز مصداقية العملية االنتخابية

مايو جلنة الشراكة االنتخابية، اليت يتوىل عقـد اجتماعاهتـا          /ومل جتتمع منذ منتصف أيار      - ١٩
ونائــب ممثلــي اخلــاص  االنتخابيــة لجنــة االنتخابيــة، والــيت يــشترك يف رئاســتها رئــيس اللجنــة   ال

واملمثـل  ومنسق الشؤون اإلنـسانية   جلمهورية الكونغو الدميقراطية ومنسق األمم املتحدة املقيم،        
االنتخــابيني  وحيــضرها ممثلــون عــن احلكومــة والــشركاء  لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائياملقــيم 

 وتعـيني   الوطنيـة املـستقلة   للجنـة االنتخابيـة     املعـدل املتعلـق با    قـانون   إصـدار ال  وسـيفتح   . دولينيال
فهـي  . يـة شراكة االنتخابالـ الطريـق إلحيـاء جلنـة    معادة هيكلتـه  مكتب تنفيذي للجنة االنتخابية  

ــزال  ال ــدوليني اآلخــرين      متت ــشركاء ال ــسية للتنــسيق مــن قبــل األمــم املتحــدة وال ــة الرئي ثــل اهليئ
 علـى    دعم ختطـيط ومتويـل االنتخابـات       ألنشطة عدة من بينها   ،  تهاجلنة انتخابية معادة هيكل    مع

  .مستوى املقاطعات واملستوى احمللي
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ــة   الوتــشارك   - ٢٠ ــة يف حــوار مــستمر مــع الــسلطات الكونغولي ــز التحقيقــات حــولبعث  تعزي
، كيما تتم مـساءلة     ٢٠١١انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت خالل فترة انتخابات عام           يف

وســوف يــشكل ذلــك خطــوة هامــة يف مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب واملــساعدة علــى  . اجلنــاة
  .وستواصل البعثة دعم هذه التحقيقات. ضمان منع وقوع انتهاكات خالل االنتخابات املقبلة

 وستقوم البعثـة والربنـامج اإلمنـائي، بالتـشاور مـع الـشركاء الـدوليني اآلخـرين، برصـد                    - ٢١
الوطنيـة   اللجنـة االنتخابيـة    القـانون األساسـي املتعلـق بتنظـيم وتـشغيل         التقدم احملرز حنـو اعتمـاد       

الـدعم  ما يقدمونه مـن   هبدف تقييم  تهاوإنشاء جلنة انتخابية وطنية مستقلة معادة هيكل      املستقلة  
احمللـي  على صـعيد املقاطعـات والـصعيد        ني إلجراء انتخابات دميقراطية وشفافة      الالزموالتمويل  

. يف موعدها احملدد، ملا هلا من أمهية يف توطيد السالم واألمن يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                 
  .٢٠١٣فرباير /يف شباطبشأن هذه املسائل وسأبلغ اجمللس عن ذلك يف تقريري التايل 
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  املرفق الثاين
  

  إصالح قطاع األمن    
    

  مقدمة  -أوال   
بـأن محايـة املـدنيني تظـل املهمـة      ) ٢٠١٢ (٢٠٥٣ره فيما يوضح جملـس األمـن يف قـرا        - ١

ســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو  الــشاملة ذات األولويــة لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق اال  
 ضـمن   األمـين قطاع  ال أن ينصب أساساً على إصالح       ينبغيأن التركيز   يشّدد على   الدميقراطية،  

ويطلـب إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو     . البعثـة والية حتقيق االستقرار وتوطيد السالم املنوطة ب 
القيام جبملـة   الدميقراطية كفالة إحراز تقدم يف عدد من املسائل املتصلة بإصالح قطاع األمن، و            

 قطـاع األمـين   ال، الدخول يف شراكة اسـتراتيجية جديـدة مـع البعثـة يف جمـال إصـالح                   منها أمور
 والنهج اجلديـدة املمكـن أن تتبعهـا      مينقطاع األ الهبدف حتديد أولويات كل عنصر من عناصر        

البعثة لدعم السلطات الكونغولية من أجل بنـاء قـدرات مؤسـسات اجلـيش والـشرطة والقـضاء                  
هـذا املرفـق    يقدم  و.  الدولة الكونغولية  سلطات مبا يكفل توطيد     ،وغريها من املؤسسات األمنية   

  . من القرار٢٨عمالً بالفقرة 
  

  السياق الراهن  -ثانياً   
استمرار تدهور احلالة األمنية يف شرق مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، عقـب التمـرد               إن    - ٢

ــذي قامــ  ــسان تال ــه يف ني ــسلحة   / ب ــوات امل ــل عناصــر الق ــيت شــكلت   أبري ــة ال حركــة الكونغولي
سـيما اتبـاع هنـج       بإصـالح قطـاع األمـن، وال      املتجـّدد   أمهيـة االهتمـام     قد أكـد     ،مارس/آذار ٢٣

قـد أتـاح   أبريـل  / تعيني حكومـة جديـدة يف هنايـة نيـسان        كما أن . لعسكريشامل إزاء اإلصالح ا   
  .لعمل مع السلطات الكونغولية على إصالح قطاع األمنجديدة لفرصة 

وعقب إجراء مشاورات مكثفة بني ممثلي اخلاص جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة وكبـار       - ٣
ــام لعمل     ــني العــ ــل األمــ ــع وكيــ ــة، اجتمــ ــي احلكومــ ــظ الــــ  ممثلــ ــات حفــ ــشاسا يــ سالم يف كينــ

ــة جوزيــف  رئــيس مــع ســبتمرب /أيلــول ١١ يف ــة الكونغــو الدميقراطي كــابيال الــذي أكــد  مجهوري
 ،حلكومتـه العليـا   مـن األولويـات     هـو   إصالح الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة والقـوات املـسلحة             أن

ونيـو  أكد ماتاتا ب  كما  . وأعلن عزمه على ختصيص املزيد من املوارد الوطنية لإلصالح العسكري         
رئيس الوزراء عزم احلكومة على تعزيـز قـدرات القـوات املـسلحة وبنـاء جـيش مهـين قـادر علـى                

  .محاية الشعب الكونغويل واألراضي الكونغولية
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بإصالح قطـاع األمـن مـن خـالل حتديـد      املتجّدد التأكيد على التزام احلكومة   تواصل  و  - ٤
ــن ” ــة واألمـ ــة األوىل ال  “احلوكمـ ــا األولويـ ــترباعتبارمهـ ــر   سـ ــن الفقـ ــد مـ ــو واحلـ اتيجيتها للنمـ
ــو. )٢٠١٥-٢٠١١( ــامج شري ي ــل برن ــضاً  اخلمــسي العم ــة أي إىل ) ٢٠١٦-٢٠١٢(للحكوم
ارتكــاب أعمــال عنــف مــن قبــل اجلماعــات املــسلحة وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان وعــدم      أن

االنــضباط بــني عناصــر القــوات املــسلحة والــشرطة الوطنيــة تــشكل حتــديات جيــب مواجهتــها     
  . ألفرادهاذلك إمكانية فحص السجالت الشخصيةمبا يف من األولويات، باعتبارها 

  
  التقدم احملرز يف اآلونة األخرية  -ثالثاً   

وضع إطار قانوين إلصـالح اجلـيش والـشرطة         يف  حرز بعض التقدم    ، أُ ٢٠١٠منذ عام     - ٥
سلحة القـوات املـ   وتـشغيل   ويـشمل ذلـك إصـدار القـوانني األساسـية املتعلقـة بتنظـيم               . والقضاء

لـشرطة الوطنيـة علـى    وتشغيل القوات املسلحة واالكونغولية والقوانني األساسية املتعلقة بتنظيم     
 أقـر الربملــان ثالثـة قـوانني متـصلة بإصـالح القـضاء وقانونــاً       كمـا . أغـسطس /حـدٍّ سـواء يف آب  

  .الرئيسقوانني بانتظار إصدارها من قبل متصالً بالنظام األساسي ألفراد الشرطة وهي 
ويف مــا يتعلــق بــالقوات املــسلحة، تواصــلت اجلهــود لتطبيــق نظــام لــدفع رواتــب أفــراد   - ٦

ــسلحة الكونغو  ــوات امل ــةالق ــةلي ــة االحتــاد األورويب   /ويف شــباط.  الدميقراطي ــر، أجنــزت بعث فرباي
تعـداداً علـى    يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        األمن  قطاع  صالح  إلاملشورة واملساعدة   لتقدمي  

بــدء دفــع الرواتــب هــي وســتكون املرحلــة التاليــة . ليــةد للقــوات املــسلحة الكونغومــستوى البلــ
ومـن اخلطـوات اإلجيابيـة    . مباشرة إىل فرادى اجلنود مـن خـالل نظـام حتويـل مـصريف إلكتـروين        

 إنــشاء معهــد للتأهيــل املهــين للفــرع  ليــةأيــضاً لتحــسني الــشفافية يف القــوات املــسلحة الكونغو 
  .سبتمرب/تتاحه يف كانانغا يف أيلولاإلداري للجيش، جرى اف

وأنـشئت يف وزارة    . حرز تقـدم كـبري يف جمـال إصـالح الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة               وأٌ  - ٧
 خطـوة أوىل حنـو إنـشاء األمانـة          ذهوهـ . أمانة فنية لدعم إصالح قطاع األمن ومتابعتـه       الداخلية  

جممـل عمليـات إصـالح الـشرطة     تنـسيق  القيام جبملـة أمـور، منـها    العامة لألمن والنظام العام، و    
ــهجرة    ــة لل ــة العام ــة، واملديري ــة االســتخبارات الوطني ــة، ووكال ــرة مــن .الوطني  إىل ١٨  ويف الفت

ــران ٢٨ ــة        /حزي ــتقرار يف مجهوري ــق االس ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم ــاركت بعث ــه، ش يوني
مــن الكونغــو الدميقراطيــة يف حلقــة عمــل عقــدهتا وزارة الداخليــة عــن ختطــيط سياســات األ        

.  ووضع مشروع قانون متعلـق بـاألمن الـداخلي         آنفة الذكر الداخلي لدعم إنشاء األمانة العامة      
مهمتـها  مت حلقة دراسية عن إنشاء إدارة للـشرطة الوطنيـة      ظِّأغسطس، نُ / آب ٢٩ و ٢٨ويف  

  .منع العنف اجلنسي وتعزيز محاية القُصَّر
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، ة الـيت يرأســها وزيـر الداخليــة  لــشرطاللجنـة التوجيهيــة إلصـالح ا  و، ٢٠٠٧ومنـذ عــام    - ٨
ناقشة األولويات وتنسيق املـساعدة الـيت       مل للحكومة وسلطات الشرطة      فعاالً اًإطارتعمل بوصفها   

يونيـه، أثنـاء االجتمـاع    / حزيـران ٢٠ويف . تقدمها األمـم املتحـدة والـشركاء الـدوليون اآلخـرون       
اخليـة ثالثـة جمـاالت ذات أولويـة         العام السابع للجنة التوجيهية إلصالح الشرطة، حدد وزيـر الد         

حـشد  امليزانيـة و  وصيغته النهائيـة؛    يف  وضع اإلطار القانوين    : لعملية إصالح الشرطة الوطنية وهي    
، تعتزم األمانـة التنفيذيـة للجنـة أن تقـدم           ٢٠١٢وقبل هناية عام    . املوارد؛ وتعجيل تنفيذ املشاريع   

املفوضـية  وتـشغيل   ألعلـى للـشرطة، وتنظـيم       إىل اللجنة مـشاريع مراسـيم متعلقـة بإنـشاء اجمللـس ا            
وباإلضـافة إىل   . ، وخطة عمل مخـسية مدرجـة يف امليزانيـة بـشأن إصـالح الـشرطة               العامة للشرطة 

برامج ومشاريع على هيئات دعـم التنفيـذ التابعـة          نصوص و يونيه  / حزيران ٢٠يف   تُعرضذلك،  
  .للمفوضية العامة

، جـرى توحيـد رواتـب    ٢٠١١بلـد عـام   وعقب إجناز تعـداد للـشرطة علـى مـستوى ال           - ٩
الــشرطة بــدأ ضــباط أكتــوبر، / تــشرين األوليفو. يوليــه وفقــاً للرتــب املنقحــة/متــوزالــضباط يف 

  .مباشرة من خالل نظام حتويل مصريف إلكتروينيتقاضون مرتباهتم 
احلكومة، وال سـيما وزيـرة العـدل وحقـوق اإلنـسان املعينـة       قامت ويف قطاع القضاء،    - ١٠

هـذه األولويـات حتـسني إمكانيـة اللجـوء إىل       تـشمل   و.  األولويات إىل شـركائها    بإبالغ،  حديثاً
ــة؛     والقــضاء؛  ــة اجلنائي ــز نظــام العدال مكافحــة الفــساد  ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وتعزي

تطــوير نظــام قــضاء األحــداث؛ و؛ تعزيزهــامحايــة حقــوق اإلنــسان وووحتــسني بيئــة االســتثمار؛ 
  .نات القضائية وإدارهتامواءمة نظم مجع البياو

وباإلضافة إىل ذلك، أعربت الوزيرة عـن اهتمـام شـديد بتفعيـل التنـسيق مـع الـشركاء            - ١١
سبتمرب، صـدَّقت علـى النـهج االسـتراتيجي الـذي وضـع يف إطـار برنـامج                  /ويف أيلول . الدوليني

يـذ قائمـة علـى      األمم املتحدة املشترك املتعدد السنوات لدعم العدالة واقترحت اعتماد خطة تنف          
وعـالوة  .  قـاض جديـد    ٤٠٠وعني جملس القضاء األعلى     . النتائج، مع مراعاة أولويات الوزارة    

إدارة احملــاكم وإدارة القــضايا للقــضاة، وكــذلك  علــى تــدريب للضــعت بــرامج علــى ذلــك، ُو
وتتواصـل  .  احملاكم وغريهم من املـسؤولني، مبـساعدة األمـم املتحـدة والـشركاء اآلخـرين               ةلكتب
  .يف مجيع أحناء البلدالعاملني يف سلك القضاء  اجلهود وجهود أخرى لتيسري نشر هذه
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  سبل املضي قدماً  -رابعاً   
  الرؤية واالستراتيجية الوطنية    

 بــأن العمليــة االســتراتيجية احلكــومينييــوحي تبــادل اآلراء بــني البعثــة وكبــار املــسؤولني    - ١٢
حتقيقـه  العمـل علـى      متوسـط األجـل يـتعني        اًهـدف ثـل   متلوضع رؤية شاملة لقطاعي األمن والقـضاء        

، مبوازاة األنشطة امللحـة أو القـصرية األجـل ذات األولويـة يف إطـار خمتلـف عناصـر هـذين                      اًتدرجيي
وستواصل البعثة العمل مع السلطات الكونغولية والشركاء اآلخرين بشأن حتديد أكثـر            . القطاعني

  .اعدة واخلربات دعماً لوضع هذه الرؤية واالستراتيجيةاآلليات أو الطرائق فعالية لتنسيق املس
  

  والشراكةالتنسيق     
للتقليـل قـدر    تقدم البعثة الدعم إىل احلكومة لتشجيع اتباع هنـج منـسق بـني الـشركاء،                  - ١٣

اجلهود اجملزأة املتنافسة بشأن إصالح قطاع األمن وتركيز املوارد علـى األولويـات             اإلمكان من   
بــني التمويــل واملــساعدات األخــرى املواءمــة  أن يتقيــد مجيــع الــشركاء مببــدأ وينبغــي. الرئيــسية

  .االقتضاءقدر اإلمكان وحسب وتلك األولويات الرئيسية، 
وأعلنــت احلكومــة أهنــا تفــضل آليــات تنــسيق مــع الــشركاء بقيــادة وطنيــة، علــى غــرار   - ١٤

 وزيـرة العـدل     تتـوىل ،  كـذلك . اللجنة التوجيهيـة إلصـالح الـشرطة بالنـسبة إىل قطـاع الـشرطة             
. جلنة العدل املختلطة، هبدف زيادة قدرة هذه اآللية للتنـسيق يف قطـاع العـدل              أداء   “مراجعة”

ويف هذا الصدد، تبحث البعثة يف توفري خدمات مستشار لألمم املتحـدة يكـون مكتبـه يف مقـر                   
سيق والعمـل   تعزيـز التنـ   فيمـا يتـصل ب     ، الـدعم  ، ضمن مجلة أمور   سيقدم هلا حيث  . وزارة العدل 

  .مع األمم املتحدة واملاحنني والشركاء اآلخرين
  

  النهج اخلاص بالعناصر    
متفاوتـة،  جرى إحراز تقدم يف جمال إصالح عناصـر قطـاعي األمـن والعـدل مبعـدالت                   - ١٥
 مـستويات خمتلفـة مـن االلتـزام الـسياسي،      يعـين ضـرورة تـوافر   ، والعقبـات يطـرح عـدداً مـن      مما  

ويف هـذا  .  الفنية لكفالـة مواصـلة إحـراز تقـدم يف خمتلـف القطاعـات            ةربوختصيص املوارد، واخل  
ــة مواصــلة دعــم       الــسياق، وعقــب مــشاورات مــع احلكومــة بــشأن الــسبل الــيت قــد تتــيح للبعث

وضـع  العمـل علـى     البعثـة   تواصـل   إصـالح قطـاع األمـن،       قدماً خبطـة    جهودها الرامية إىل الدفع     
  .قطاع األمنهنج معد خصيصاً لدعم كل عنصر من عناصر 
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  إصالح قطاع الدفاع    
مـشروع قـانون التخطـيط      كيفيـة اسـتخدام     وزيـر الـدفاع     /يدرس نائب رئـيس الـوزراء       - ١٦

. إطــار لتحديــد اجلوانــب الربناجميــة الرئيــسية إلصــالح القــوات املــسلحة كالعــسكري وامليزانيــة 
ايل وختــصيص اســتخدام مــشروع القــانون هــذا كــأداة للتخطــيط املــ كيفيــة كمــا يــدرس حاليــاً 

وتواصـل البعثـة    . تحديد جدول زمين لرصـد التقـدم يف إصـالح اجلـيش           القيام أيضاً ب  املوارد مع   
ــار    ــع كب ــضاً احلــوار م ــسؤولني احلكــوميني  أي ــارات املتاحــة   امل ــق باخلي ــا يتعل إطــار لوضــع يف م

  . إصالح القوات املسلحةوتنفيذ عمليةلتخطيط وتنسيق 
ومعـايري  مبـدأ  وضـع   : ميكـن النظـر فيهـا يف املـدى القـصري          ومن اإلجراءات العملية اليت       - ١٧

لقوات املسلحة بدعم منسق من البعثة والشركاء الدوليني اآلخـرين،          اتدريب  موحدة ومتسقة ل  
مبـا يف ذلـك تــدريب الـضباط وغريهـم مــن الكـوادر الرئيـسية وتثقــيفهم؛ وبـذل جهـود منــسقة         

لقـوات املـسلحة وجتهيزهـا، سـواء     ات ا للتـدريب املـستمر لوحـد     متعددة الشركاء لدعم برنامج     
الـسريع، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم لتعزيـز هياكـل        الـرد   أو قـوات    املقاتلـة   تعلق األمر بالكتائب    

ــادة و ــسيطرةالقي ــة واللوجــستية      ال ــدرات اإلداري ــز الق ــدعم لتعزي ــدمي ال ــوات ل؛ ومواصــلة تق لق
. قـد يـتم حتديـدها     غريها اليت     مصادر أخرى لتنفيذ هذه اإلجراءات أو      تعبئةوسيتعني  . املسلحة

الثكنـات  يف  العـسكريني وُمعـاليهم     إليـواء   موارد جديدة لتلبية احلاجة امللحـة       حشد   ذلك   مبا يف 
  .وتأمني مساكن هلم

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

يــتعني إجــراء اســتعراض شــامل لــربامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج الــيت   - ١٨
واالحتياجــات أكثــر فعاليــة لــربامج ل مــن أجــل حتديــد منــاذج  ٢٠٠٤ذها منــذ عــام جيــري تنفيــ

إعادة إدماج املقاتلني السابقني يف احليـاة املدنيـة         للقيام جبملة أمور منها     املوارد ذات الصلة،     من
التخطـيط  علـى تعزيـز    البعثـة   تعمل  وعقب مشاورات مع السلطات الكونغولية،      . بصورة دائمة 

ربناجمي املشترك مع األمم املتحدة والشركاء اآلخـرين لوضـع هنـج أكثـر مشـوالً        االستراتيجي وال 
يف املنـاطق  واإلعمـار   تحقيق االسـتقرار    للرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف إطار خطة         

ويــستهدف هــذا النــهج . االســتراتيجية الدوليــة لــدعم األمــن واالســتقراروالــرتاع اخلارجــة مــن 
تنتمـي هـذه اجلماعـات       جتنيـدهم يف مجاعـات مـسلحة واجملتمعـات الـيت             أولئك املعرضني خلطـر   

األهداف الثالثـة هلـذه االسـتراتيجية       تتمثل  و. األهليإليها يف إطار استراتيجية للحد من العنف        
ي، واحلــد مــن العنــف  احمللــالتجنيــد مــن قبــل اجلماعــات املــسلحة علــى صــعيد اجملتمــع  يف منــع 

ــة إىل حتقيــق االســتقرار اجملتمعــات احمليطــة واملــسامه  يف تلــك وفر أيــضاً، تــو. ة يف اجلهــود الرامي
ــتراتيجية  ــال         االس ــامج فحــص فع ــية لربن ــزة أساس ــاج، ركي ــنقح لإلدم ــوذج م ــع من ــاالقتران م ب

  .عسكرياًللسجالت الشخصية لألشخاص الذين ينظر يف إدماجهم 



S/2012/838  
 

12-57421 37 
 

  الح قطاع الشرطةإص    
وستواصـل البعثـة تركيـز مـساعدهتا        . نيةيف جمال إصالح الشرطة الوط    كبري  حرز تقدم   أُ  - ١٩

وســـتوفر الـــدعم أيـــضاً . القـــانوينالـــدعم الســـتكمال اإلطـــار تقـــدمي علـــى أنـــشطة الـــدعوة و
تنفيــذ خطــة إصــالح الــشرطة علــى مــستوى وحتديــد مؤســسات الــشرطة؛ : اجملــاالت التاليــة يف

انة عامة لألمـن والنظـام      إنشاء أم والعامة للشرطة الوطنية الكونغولية؛     املفّتشية  املفوضية العامة و  
وتـشمل أنـشطة بنـاء      . مواصلة تقدمي املساعدة لبناء قـدرات الـشرطة       والعام يف وزارة الداخلية؛     

التــدريب وتــوفري مراكــز التــدريب ومراكــز الــشرطة واملــساكن؛   إصــالح أو تــشييد القــدرات 
  .التدريب املتخصص؛ وإسداء املشورة الفنيةواألساسي الطويل األجل؛ 

  
   واإلصالحياتقطاع القضاءإصالح     

ــق األمــم املتحــدة القطــري، بالتعــاون مــع وزارة العــدل وحقــوق     تعكــف   - ٢٠ ــة وفري البعث
طرائـق تنفيـذ برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املتعـدد              لاللمـسات األخـرية     على وضـع    اإلنسان،  

واالسـتخدام  االزدواجيـة، وزيـادة النتـائج،       القضاء على   السنوات لدعم العدالة الذي يرمي إىل       
ــوارد  ــل للم ــبع   . األمث ــصمم لالســتجابة ل ــامج م ــذا الربن ــة   وه ــسية للحكوم ــات الرئي ض األولوي

ويتــضمن ذلــك برناجمــاً ملكافحــة الفــساد يــشمل قطاعــات  . اتواإلصــالحيالقــضاء قطــاعي  يف
نظـام  إلدمـاج  تقدمي الدعم لوضع اإلطار القانوين واملؤسـسات القانونيـة ذات الـصلة            ومتعددة؛  
مواءمــة نظــام مجــع البيانــات  و؛ للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف القــوانني احملليــة ساســي رومــا األ

ويـشمل ذلـك    . نظـام العدالـة اجلنائيـة     أداء  القضائية وإدارهتا يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز             
. ٢٠٠٦أيضاً جتديد نظام السجون من خالل تنفيذ خطة إصالح السجون الـيت وضـعت عـام                 

 وتنظيمهـا وأمنـها، والتأهيـل    اإلصالحيةرافق املالح اإلطار القانوين، وإدارة    وسيتناول ذلك إص  
وستواصـل البعثـة أيـضاً تقـدمي الـدعم لعمليـة اإلصـالح وتعزيـز                . املهين جلميع موظفي السجون   
  .االّدعاءخاليا دعم يف ذلك قطاع القضاء العسكري، مبا 

  
  خامتة    

علـى النـهوض بربنـامج إصـالح قطـاع األمـن            ه  املقترحات املبينة أعـال   ميكن أن تساعد      - ٢١
الـسياسي احلـايل    واحلفاظ علـى الـزخم      ،  عنصرلتحديات احملددة املرتبطة بكل     التصدي ل بشرط  

أو الـشركاء الثنـائيني   /اجتناب األطراف املعنية الوطنية الرئيـسية و املؤيد إلصالح قطاع األمن و  
  .واملتعددي األطراف أي برامج إصالحية متنافرة
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