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ــة           ــة ومنطقـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــن مجهوريـ ــام عـ ــني العـ ــاص لألمـ ــر اخلـ التقريـ
  الكربى البحريات

  
  مقدمة  -أوال   

أكتـوبر  /تـشرين األول   ١٩ املعتمـد يف  يقدم هذا التقرير عمال ببيان رئـيس جملـس األمـن              - ١
٢٠١٢) S/PRST/2102/22(  ــرار ــس وقــ ــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٧٦اجمللــ ــاين ٢٠املــ ــشرين الثــ  / تــ
ــوفم ــب إيل اجمللــس   ٢٠١٢ ربن ــذي طل ــه ، ال ــر في ــدم  تقري ــة   أن أق ــارات احملتمل ا خاصــا عــن اخلي
 لتحقيـق   تترتب عنه تلك اخليـارات مـن آثـار بـشأن تعزيـز قـدرة بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة                       وما

ويـستعرض التقريـر احلالـة العامـة        .  على تنفيذ واليتـها    االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
ألزمة األخرية يف اجلزء الشرقي من مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ويتقـدم     ات اإلقليمية ل التداعيو

بطريقـة شـاملة ومجاعيـة علـى الـصعيد      تلـك املنطقـة    العنف املتكررة يف  حلقاتبتوصيات ملعاجلة   
 الــوطين ينويقتــرح التقريــر جمموعــة مــن اإلجــراءات الــيت يــتعني اختاذهــا علــى الــصعيد. اإلقليمــي

الدعم الذي ينبغي للمجتمع الدويل تقدميه، بسبل منـها زيـادة      يتقدم بتوصيات بشأن    يمي و اإلقلو
  .والبعثة بعد تعزيزهااجلهود السياسية اليت تقوم هبا األمم املتحدة 

  
  تطور احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   -ثانيا   

. العـشر سـنوات املاضـية   أُحرز تقدم ملحوظ يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة خـالل           - ٢
وأُعيد توحيد اإلقليم الوطين من خـالل عمليـة سياسـية، وانـسحبت القـوات املـسلحة األجنبيـة            

، وأذن تنظـيم انتخابـات   ١٩٩٩رمسيا وفقا التفاق لوسـاكا لوقـف إطـالق النـار املـربم يف عـام                 
 تـشكيل   وأسـفر ذلـك عـن     .  بانتـهاء فتـرة انتقاليـة ناجحـة        ٢٠٠٦ يف عـام     وطنية ذات مصداقية  

وأجريـت جولـة    . إلعـادة بنـاء البلـد     الالزمـني   حكومة شرعية فضال عن تـوفري املكـان والزمـان           
  . ٢٠١١ثانية من االنتخابات الوطنية يف فترة ما بعد الفترة االنتقالية يف عام 
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واستمر حدوث حتسن كبري يف احلالة االقتصادية العامة خالل العـشر سـنوات املاضـية                 - ٣
م، خ يف املائة سنويا، وحدوث اخنفـاض كـبري يف التـض          ٦,٥و اقتصادي قدره    مع حتقق معدل من   

اإليرادات الداخلية للحكومة، وسيطرة فعالة على العجز املايل، وإلغـاء الـديون يف إطـار               تزايد  و
  .مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

ريــة الكونغــو وقــد اســتقرت األوضــاع عمومــا يف اجلــزأين الغــريب واألوســط مــن مجهو  - ٤
الدميقراطية، حيـث متثلـت التحـديات الرئيـسية هنـاك يف إعـادة البنـاء بعـد انتـهاء النــزاع وبنـاء                        

ويف الــشرق، خاصــة يف مقاطعــة أورينتــال ومقــاطعيت كيفــو، أســفرت   . الــسالم طويــل األجــل
اجلهــود الراميــة إىل التــصدي خلطــر اجلماعــات املــسلحة وبــسط ســلطة الدولــة عــن تثبيــت           

ــتقر ــات        ااالس ــدرات اجلماع ــبري يف ق ــاض ك ــوري واخنف ــة إيت ــزاء مقاطع ــم أج ــا يف معظ ر جزئي
ويف .  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجـيش الـرب للمقاومـة          ، مبا يف ذلك   املسلحة األجنبية 

حتقيـق االسـتقرار وإعـادة اإلعمـار مـن أجـل املنـاطق              خطـة   ، بدأت احلكومة تنفيـذ      ٢٠٠٩ عام
الدولـة،   رمي، يف مجلة أمور، إىل حتسني األمن، وإعادة إرساء سـلطة       ت  يتاملتضررة من احلرب ال   

ــاعي       ــاش االجتمـ ــاجهم، واالنتعـ ــادة إدمـ ــا وإعـ ــشردين داخليـ ــئني واملـ ــودة الالجـ ــم عـ  -ودعـ
  .االقتصادي

يظـل اجلـزء الـشرقي مـن البلـد يعـاين أيـضا مـن موجـات الـرتاع املتكـررة،                       ومع ذلك،   - ٥
تهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي          واألزمات اإلنسانية املزمنة، واالن   
 يف مقاطعــة كيفــو ٢٠١٢أبريــل / الــيت بــدأت يف نيــسان الراهنــةواجلنــساين، حيــث تــرد األزمــة

ومما يـسهم يف حلقـات العنـف اسـتمرار وجـود اجلماعـات املـسلحة                . الشمالية مثاال على ذلك   
الــسلطة واألمــن يف اجلــزء الــشرقي مــن البلــد؛ الكونغوليــة واألجنبيــة الــيت تــستغل حالــة انعــدام 

ــدان اجملــاورة؛ وتفــشي اإلفــالت مــن        ــدخل مــن البل واالســتغالل غــري املــشروع للمــوارد؛ والت
ــة       ــوطنيني علــى محاي ــشرطة ال ــات؛ وضــعف قــدرة اجلــيش وال العقــاب؛ والرتاعــات بــني القومي

وكـذلك يـسهم ضـعف      . م القانون والنظـا    سيادة املدنيني واإلقليم الوطين بشكل فعال، وكفالة     
  .ةاجلهاز القضائي وجهاز السجون يف حالة عدم االستقرار العام

ــة        - ٦ ــة أمــام إحــالل الــسالم يف مجهوري ويظــل تكــرار حلقــات العنــف هــذه يــشكل عقب
ــة     ــدد االســتقرار والتنمي ــة ويه ــو الدميقراطي ــاالكونغ ــبحريات الكــربى  عموم ــة ال ويف .  يف منطق

اإلقليميـة والدوليـة يف الغالـب يف معاجلـة التجليـات املباشـرة           ، جنحـت اجلهـود الوطنيـة و       املاضي
وبغيـة كـسر حلقـات العنـف        . ، لكن ليس األسـباب اجلوهريـة الـيت تـؤدي النـدالعها            اتلألزم
ضمان جتذر سالم مستدام يف البلـد واملنطقـة األوسـع نطاقـا، ال بـد مـن اختـاذ هنـج شـامل                     هذه  

  . جديد يعاجل األسباب الكامنة للرتاع
  



S/2013/119  
 

13-23628 3 
 

  إطار السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة  -لثا ثا  
ينطوي هذا النهج الشامل اجلديد على اختاذ إجراءات على الصعيد الوطين للتـصدي             س  - ٧

شعب الــللمهــام املعلقــة والــيت تتمثــل يف بنــاء الدولــة، وتوطيــد املؤســسات الدميقراطيــة ملــصلحة 
ينطــوي اإلطــار علــى اختــاذ  ســوف و. وف الالزمــة للتنميــة املــستدامة ، وهتيئــة الظــرالكونغــويل

ــبحريات       ــدان منطقــة ال ــة الــشواغل املــشروعة جلميــع بل إجــراءات علــى الــصعيد اإلقليمــي لتلبي
وهلـذه الغايـة، وجنبـا      . الكربى ومصاحلها وإجراءات على الصعيد الدويل دعما هلـذه املبـادرات          

املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، فقـد         من قبل   بالثناء  املبادرات اجلديرة   تنفيذ  إىل جنب مع    
وضــع إطــار شــامل للــسالم واألمــن والتعــاون مــن أجــل مجهوريــة   لســعيت لــدى قــادة املنطقــة  

الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة حيــدد أنــشطة رئيــسية يــتعني القيــام هبــا علــى املــستويات الوطنيــة  
  . مجهورية الكونغو الدميقراطيةشرق تكررة يف واإلقليمية والدولية إلهناء حلقات العنف امل

فربايـر، آليـة وطنيـة      /شـباط  ٢٤أديس أبابـا يف     وينشئ اإلطار، الذي مت التوقيع عليه يف          - ٨
، لتــصحب رئــيس مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة (كــابيالجوزيــف لإلشــراف، بقيــادة الــرئيس 

الـدعم مـن     ،البلـد ي سينـشأ داخـل      وسيجد اإلطار، الذ  . تنفيذ اإلجراءات على الصعيد الوطين    
األمم املتحدة، واالحتاد األفريقي، والبنك الدويل، ومصرف التنمية األفريقي، وشركاء آخـرين            

. علـى الـصعيد الثنـائي أو املتعـدد األطـراف يـتم االتفـاق علـيهم                الدميقراطية  كونغو  مهورية ال جل
ــة إشــراف إقليميــة     ــة  وينــشئ اإلطــار أيــضا آلي ــة   ،“١+١١”تعــرف بآلي ــادة مجهوري تــشمل ق

، ومجهوريــة  املتحــدةتنـــزانيامجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وأنغــوال، وأوغنــدا، وبورونــدي، و
 أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو، وجنـوب أفريقيـا، وجنـوب الـسودان، وروانـدا، وزامبيـا               

ريقــي، واملــؤمتر مــع عمــل األمــم املتحــدة، واالحتــاد األفريقــي، واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األف 
الـيت سـتتوىل     ،ليـة يتوقـع لآل  و. الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى، بـصفتها جهـات ضـامنة           

أن جتتمــع مــرتني يف العــام علــى مــستوى  ، التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االلتزامــات اإلقليميــة رصــد 
  اآلليـة  تمعوستج. الحتاد األفريقي ارؤساء الدول على هامش اجلمعية العامة وخالل مؤمتر قمة          

وســأوفر مــساعيَّ . أيــضا علــى املــستوى الــوزاري وعلــى مــستويات أخــرى حــسب االقتــضاء   
وسيتلقى اإلطار الدعم من اجلهـود اإلقليميـة        . احلميدة لالشتراك يف تنفيذ اإلطار بصفيت ضامنا      

ــة ــبحريات الكــربى،         اجلاري ــة ال ــدويل ملنطق ــؤمتر ال ــي، وامل ــذهلا كــل مــن االحتــاد األفريق ــيت يب ال
ــصعيد        وا ــى ال ــشركاء اآلخــرين عل ــي، فــضال عــن جهــود ال ــوب األفريق ــة للجن جلماعــة اإلمنائي

 لربيطانيـا العظمـى     الدويل، مبا يف ذلك االحتاد األورويب، وبلجيكا، وفرنـسا، واململكـة املتحـدة            
. ، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وســريتبط بتلــك اجلهــود علــى حنــو وثيــق  وأيرلنــدا الــشمالية
يف ذلك وضـع نقـاط مرجعيـة      مبا،طة التفصيلية لتنفيذ اإلطار على حنو مشتركوسيتم وضع اخل  

  . وتدابري مالئمة للمتابعة
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  اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها على الصعيد الوطين   - ألف   
يتمثل أحد األسباب الكامنة حللقات العنـف املتكـررة يف اجلـزء الـشرقي مـن مجهوريـة               - ٩

اجلماعات املسلحة الكونغوليـة واألجنبيـة، يف حمدوديـة قـدرة      يتصل ب فيما  الكونغو الدميقراطية،   
ــى احل ــة عل ــا و    كوم ــى إقليمه ــة عل ــلطتها الكامل ــة س ــن     ممارس ــية واألم ــوفري اخلــدمات األساس ت

وتظــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تواجــه حتـديات أمــام توطيــد الــسالم تنبــع مــن  . للـسكان 
ساءلة يف مؤســسات الدولــة، ال ســيما يف القــدرات وعــدم املــخطــري مــن حيــث قــصور وجــود 

وتــشكل مــسائل مثــل االنتعــاش االقتــصادي  . الــسجونجهــاز اجلــيش، والــشرطة، والقــضاء، و
. احملدود والفساد واإلفالت من العقاب عوائق رئيسية أيضا أمـام مـساعي بـسط سـلطة الدولـة                 

املرتكبــة ضــد  علــى انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا االنتــهاكات  العقــاب مــن واإلفــالت
ؤدي إىل زيـادة    يـ  وشكل يف حد ذاته عرضا على ضعف سلطة الدولـة، وهـ           يالنساء واألطفال،   

إضــافة إىل ذلــك، هنــاك شــواغل إزاء احليــز الــسياسي احملــدود واالجتــاه الناشــئ  . تفــاقم النـــزاع
  .امللحوظ صوب تركيز السلطات يف يد السلطة التنفيذية

ء قــوات مــسلحة جيــدة التــدريب ومــزودة بالقــدر   ويــشكل عــدم إحــراز تقــدم يف بنــا   - ١٠
وميثـل وجـود جـيش      . الكايف من املعدات هتديدا رئيسيا الستقرار مجهورية الكونغو الدميقراطية        

وباإلضـافة إىل  . حمترف وقابل للمساءلة إحـدى ركـائز تعزيـز سـلطة الدولـة وحتقيـق االسـتقرار        
كومـة مـن    احلصعيد الـوطين لـتمكني      إصالح قطاع األمن، يتعني اختاذ إجراءات أخرى علـى الـ          

ــدعيم ســلطتها  وتــشمل تلــك اإلجــراءات إدخــال إصــالحات علــى احلوكمــة وإصــالحات     . ت
تطبيـق سـيادة القـانون     ب؛ وتطبيق الالمركزيـة؛ واملـضي قـدما         ة االقتصادي التنميةهيكلية؛ وحتقيق   

  .وإعمال حقوق اإلنسان، وإرساء الدميقراطية
  

  قطاع األمن    
ــا   - ١١ ــاين ل يف الحظــت كم ــق الث ــق      املرف ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم ــن بعث ــري ع تقري

ــو الدميقراطيـــة    ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــؤرخ االسـ ــاين ١٤ املـ ــشرين الثـ  ٢٠١٢نـــوفمرب / تـ
)S/2012/838(      أكـدت مـرة أخـرى ضــرورة    البلـد ، فـإن األزمـة األخـرية يف اجلـزء الـشرقي مــن 

وريــة الكونغــو الدميقراطيــة، واســتعراض إصــالح قطــاع األمــن، خاصــة القــوات املــسلحة جلمه 
الــنُّهج الالزمــة للتعامــل مــع اجلماعــات املــسلحة، بــسبل منــها نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة 

 للـسلطات الكونغوليـة وشـركائها العمـل صـوب تطـوير رؤيـة شـاملة                  كذلك وينبغي. اإلدماج
  .لقطاع األمن، وصوب تعزيز قدرات اهليئات املسؤولة عن الرقابة
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 اجليش صالحإ    

ــة املــسلحة القــوات تعــاين  - ١٢ ــة الكونغــو جلمهوري ــة ضــعف أوجــه مــن الدميقراطي  ،هيكلي
 ذلـك  يف مبـا  واللوجـستية،  اإلداريـة  الـنظم  كفايـة  عـدم  عـن  فـضال  امليزانيـة،  كفايـة  عدم فاقمها
 جيـر  مل الـذين  املـسلحة  اجلماعـات  مـن  عناصـر ل الـسريع  اإلدماج وإن .والذخائر األسلحة إدارة
 مجهوريـة  حكومـة  اوقعته اليت السالم تسويات من كجزء املسلحة القوات يف خلفياهتم، يقتدق

ــة الكونغــو ــة إىل أدى ،الدميقراطي ــادة هياكــل زعزع ــا  القي ــسيطرة هب ــن   ،وال ــل م ــستوىوالني  م
 بعـض  يرتكبـها  الـيت  اإلنـسان  حلقـوق  اجلـسيمة  االنتـهاكات  استمرار نأو .هاوانضباط هاسلوك
 التنفيـذي  األداء فـإن  لـذلك،  ونتيجـة  .املهنيـة  الـروح  إىل االفتقـار  علـى  يـضا أ داللة هي أفرادها

  .حمترف وطين جيش من املنتظرة توقعاتبال يف مل املسلحة لقواتل
 قـادر و مدنيـة  لـسيطرة  خيضع حمترف جيش لبناءهتدف   شاملة إصالحات إدخال ويعد  - ١٣
 غايـة  يف أمـراً  وشـعبه  الوطنيـة  أراضيه سالمة محاية يف املتمثلة األساسية باملهمة االضطالع على

 رئيـسية  تـشريعات  واعتمـاد  الالزمة املوارد ختصيص أيضا العملية هذه تتطلبسوف  و .األمهية
 مـن  بـدعم  قويـة  ومـساءلة  رقابـة  آليـة  إنـشاء  كـذلك  وينبغـي  .الـوطين  لألمـن  قوة بإنشاء متعلقة
   .الدويل اجملتمع
 يكــون  فلــن  للحكومــة،  الكاملــة  امللكيــة و زاموااللتــ  الــسياسية  اإلرادة تــوفر  وبــدون   - ١٤

 هـذا  يف التقـدم  مـن  شـيء  أحـرز  وقـد  . إصـالح اجلـيش    جمـال  يف جمـدٍ  عمل أي قيحتق باإلمكان
 ،٢٠١٢ ديــسمرب/األول كــانون ٣١ و ١٥ يف كــابيال الــرئيس امــهب أدىل نيبيــان فــيف .الــصدد
 .٢٠١٣ عــام يف تــهحلكوم الرئيــسية األولويــات إحــدى يــشكلس اجلــيش إصــالح أن إىل أشــار

 خصـصات امل زاد الـذي  املـايل  للقانون تعديالً الوطنية اجلمعية اعتمدت يناير،/الثاين كانون يفو
ــة ل ــساتاملاليـ ــة لمؤسـ ــة، األمنيـ ــا الوطنيـ ــك يف مبـ ــوات ذلـ ــسلحة القـ ــة املـ ــو جلمهوريـ  الكونغـ

  .الدميقراطية
 زيـادة  يـشمل  ،الوطنيـة  الـسلطات  رعايـة ب ،منسق قوي دويل دعم على احلصول ويلزم  - ١٥

 مـساعدة  تقـدمي  يلـزم  كمـا  .لجـيش ل شاملة اتإصالح لتحقيق ،التقنية املساعدة تقدميو املوارد
 قـوة ل الالزمـة  املـوارد  مـن  االحتياجـات  حجـم و املهـام،  حتديد يف الوطنية السلطات لدعم تقنية

 املـسلحة  القـوات  أفـراد  خلفيـات  يف للتـدقيق  طرائـق  إدراج وينبغـي  .الكونغولية الوطنية الدفاع
 خطـة  يف الكونغولية الدفاع قوة يفلدى استيعاهبم    اإلنسان حقوق سجلو اجلدارة أساس على
  .العمل
 عمليـة  الدميقراطيـة  الكونغو جلمهورية الوطين الدفاع قوةل اهليكلي اإلصالح سيكونو  - ١٦

 جيـداً  مدربـة  سريع رد قوة إنشاء على سلطاتال تشجيع ينبغي أوىل، وكخطوة .األجل طويلة
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 الـسريع  الـرد  قـوة  تكـون  أن ينبغـي و .تقريبـاً  ألويـة  مخـسة  مـن  تتألف املالئم النحو على وجمهزة
ــادرة ــدات ضــد التــدخل علــى ق ــة ضــمان ذلــك يف مبــا الناشــئة، التهدي  شــرق يف املــدنيني محاي

 الـسريع  الـرد  قـوة  تـشكل  أن ينبغـي و .بعثـة ال مع الوثيق بالتنسيق الدميقراطية، الكونغو مجهورية
 مـساعدة  تقـدمي  إىل حاجـة وجيـدة اإلعـداد وستنـشأ        ةفعالـ و حمترفـة وطنية  دفاع   لقوة واةن هذه
   .القوة هذه نشاءإل اًجيد منسقةو سخية دولية
 إصـالح  بـشأن  اإلجـراءات  تعزيـز ل املقـدم  الـدويل  الـدعم  لتنـسيق  اسـتعداد  على بعثةالو  - ١٧

 يف أيـضاً  تـسهم  أن للبعثـة  كـن ميو .الـسريع  للـرد  قـوة  إنـشاء إمكانيـة    ذلـك  يف مبـا  األمن، قطاع
  .القوةتلك  تدريب جهود
 تقـدمي  املهـم  مـن  سيكون أوسع، نطاق على األمين القطاع إصالحوفيما يتعلق جبهود      - ١٨
 تــوفر اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح رتعلــ خطــة وضــعل الكونغوليــة لــسلطاتل ساعدةاملــ

 علـى  حاجـة،  مثـة و .املـسلحة  القـوات أفـراد    ذلك يف امب ،همملعاليو الكونغوليني للمقاتلني بدائل
 نــزعو اإلدمــاج، وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع إزاء شــامل هنــج اتبــاع إىل اخلــصوص، وجــه

ــ لوضــع التــوطني، وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة الــوطن إىل واإلعــادة والتــسريح الــسالح  تنيالعملي
 األجنبيـة العناصـر   و نيالكونغـولي  تعاجل املقاتلني  واحدة مبادرةشكل   يفمعاً   السابقتني نياملختلف

 تعزيـز  ميكـن  ذلـك،  علـى  عـالوة  .سـواء  حـد  علـى  واألجنبية الكونغولية املسلحة اجلماعات يف
 بـرامج  مثـل  جمتمعيـة  وقائيـة  تـدابري ب التقليـدي  اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نزع برنامج
 املـستمدة  اخلـربة  إىل اًواسـتناد  .الـشباب  توظيـف خمططـات    شملمبا ي  اجملتمعي، العنف من احلد
 األمـم  تـستطيع  ، التابعـة هلـا    الـصلة  ذات والوكاالت والربامج والصناديق املتحدة األمم بعثة من

 مـن النـهج الـشامل       األولية املراحل ختطيط يف لسلطاتل املتكامل التقين الدعم تقدم أن املتحدة
  .املبني أعاله

  
  الدولة سلطة بسط    

، فـضال عـن     إقليميـة  إدارة وإنـشاء  الـشرطة  نـشر  خـالل  مـن  الدولـة  سـلطة  توطيـد  يعد  - ١٩
 جتـدد  ومنـع  الـدائم  الـسالم  أسسوضع   يف جوهرياً أمراً سجون مؤسساتو قضائيةمؤسسات  

 سـوء  مـن  عقـود  أدت ،املاضـية  العـشر  الـسنوات  خـالل  احملـرز  التقـدم  من الرغم وعلى .العنف
 ســـلطات تفتقـــر عامـــة، وبـــصورة .الدولـــة ســـلطة تآكـــل إىل احلوكمـــة إىل واالفتقـــار اإلدارة

 وهنـاك  .التمويـل  ونقـص  املـوارد  نقـص  مـن  ؤسـسات امل وتعـاين  ،فعالـة ال القـدرة  إىل املقاطعات
 هـذه  يفـاقم  وممـا  . الشرطة بـشكل كـاف     وجود وعدم اإلدارية،و ةالقضائي اخلدمات يف ضعف
حتـد   فعالـة ال غري املؤسسات إن .احلكومة ملوظفي بالنسبة السوء البالغة اخلدمة ظروف األمور،

 وغالبـاً  .القـانون  سـيادة  وتوطيـد  ضرائب،الـ  فـرض و احلكـم،  على املركزية السلطات قدرةمن  
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فـرض   علـى  قـادرة  غـري  أهنـا  إمـا  وهـي  ،حمليـة  إجرامية شبكات جانب إىل املؤسسات توجد ما
  .خاصة ملصاحل خاضعة ،احلاالت بعض يف ،تصبح أو ،الدولة سلطة
 الوطنيـة  الـشرطة  داخـل  واخلـربة  التـدريب  مـستويات  يف ةكـبري  فـروق  توجـد  تزال وال  - ٢٠

أدجمــوا  ممــن الــشرطة عناصــر بعــض خلفيــات يف رمسيــة تــدقيق عمليــات جتــر مل إذ .الكونغوليــة
 بعـض ارتكـاب    يفمـذنبني    كـانوا القـوة    أفـراد  بعـض  أن وتـبني  ،املسلحة اجلماعات من مؤخراً
 أيـضاً  الـشرطة  يقّيـد  وممـا  .اجلنـسي  عنفال ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق انتهاكات عن احلاالت
 نظــام وجــود إىل باإلضــافة الــصلة، ذات واملعــدات التــصاالتا وأنظمــة ركبــاتامل إىل االفتقــار
 سـنة  ١٥ ملـدة اليت تـدوم     االستراتيجية اخلطة تنفيذ يف احملرز التقدم إن .ضعيف مرتبات تسديد
 واللـتني  الـشرطة،  قـدرات  بنـاء  ىلإ هتـدفان  اللـتني  سـنوات  ثـالث  ملـدة الـيت تـدوم      العمل وخطة
  .الدولة سلطة بسط استعادة يف ستسهمان ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين يف ااعتمدت
 الوطنيـة  لـسلطات ل أولويـة  األجـل  طويلـة ال الـشرطة  قدرات بناء عملية تظل أن وينبغي  - ٢١

يف  تخصــصةامل تدريبيــةال هــاوبراجم القــدرات بنــاءل امبادراهتــ بعثــةال ستواصــلو الــدويل، واجملتمــع
 حقـوق  انتـهاكات  جمال يف سوابق هلم الذين السابقني املقاتلني جتنيد جتنب وبغية .ذلك الصدد 
  .اجلدد اجملندين خلفيات يف التدقيق عملية يف شاركةامل أيضاً ستواصل البعثة فإن اإلنسان،

 وجـود  إىل يـة الوطن امليزانيـة  مـن  املائـة  يف ١ مـن  أقلب يعمل الذي العدالة قطاع ويفتقر  - ٢٢
 القـضايا،  وتتبـع  ،املـوظفني  وشـؤون  ،املاليـة  لـشؤون يف جمـاالت ا    ذلـك  يف مبا ،ةفعال ةإداري منظ

 العدالـة  عمليـات  يف احلكـوميني  املـسؤولني  تـدخل  إن .األصـول  وإدارة ،واملـشتريات  وامليزانية،
مـن  حالـة   ة  سـياد  إىل ؤديممـا يـ    ، شأنه شأن الفساد   ،الشائعة األمور من املستويات خمتلف على
 مقارنـة   عـام  ومـدع  قـاض  ١ ٤٠٠ مـن  أقـل  وهنـاك  .البلـد  أحنـاء مجيع   يف العقاب من فالتاإل
 وحمـام  فـيهم  نمبـ  احلقـوقيني،  مـن  حمـدود  عـدد  يوجـد و ، علـى األقـل    منـهم  ٥ ٠٠٠ يقدر بــ   مبا

 املـدين،  القـضاء  ملؤسسات مماثلة حتديات تواجه العسكري القضاء مؤسسات تزال وال .الدفاع
 نظـام  خيـضع  كمـا  .العـسكريني  العـامني  واملدعني القضاة عدد يف حاد نقص وجود ذلك يف مبا

 يف للقـضاة  األمنيـة  الترتيبـات  وتعـد  ،الـسياسية  واألطـراف  القيـادة  تدخل إىل العسكري العدالة
  .بصورة مؤسفة كافية غري الرتاع من املتضررة املناطق
 الطبيـة  املرافـق  إىل االفتقـار  تـشمل  إنـسانية،  ال احتجاز ظروفب السجون نظام تسموي  - ٢٣
 لتكــاليف ا لتغطيــة  ميزانيــة  الــسجون  مــن  جــداً  قليــل  عــدد ل وخيــصص  .الــشديد  كتظــاظ االو

 .الـــصحية اخلـــدمات وانعـــدام تغذيـــة ســـوء حـــاالت بانتظـــام نواحملتجـــز ويواجـــه ،التـــشغيلية
 مـن  املائـة  يف ٩٥ حـوايل  وإن .الفـرار  معـدالت  ارتفـاع  يف سهم يـ  ممـا  ،بدائية يةاألمن املنشآتو

 تـدريب ل مؤسسة توجد وال ،املهام هذه ألداء أنفسهم نصّبوا قد اإلصالحية املرافق يف العاملني
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 ،اإلنـسان  وحقـوق  العـدل  وزارات بـني  عملـي  أو رمسـي  تنـسيق  وجـد ي الو .الـسجون  موظفي
 قرابــة بــني ومــن .الــسجون قطــاع عــن سؤوليةباملــ معــاً تــضطلع الــيت والداخليــة، والــدفاع
 عـن  يقـل  ال مـا  ُيحتجز الدميقراطية، الكونغو مجهوريةمرافق السجون يف     يف جنيس ١٨ ٠٠٠
 قيــد واحــد عــسكري ســجن إالحاليــاً  يوجــد وال .االحتيــاطي احلــبس يف منــهم املائــة يف ٧٠

 احلكومــة مــع وثيــق بتعــاون العمــل اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج البعثــة وستواصــل .العمــل
، وإرسـاء حـد أدىن مـن سـلطة الدولـة            الـسجون  حالة معاجلة ىلإ هتدف مشتركة مبادرة لوضع

ورقابتها املستدامني يف املناطق املتضررة مـن الـرتاع يف شـرق البلـد بنـشر أفـراد شـرطة مـدربني                      
ــة ومــوظفي األجهــزة القــضائية واإلصــالحية   وستواصــل األمــم املتحــدة أيــضا  . ومبعــدات كافي

جون ومـساعدة الـسلطات الوطنيـة يف وضـع آليـات            كفالة االمتثال مبعايري وممارسات نظام الس     
  . مصممة حملاربة أعمال االحتجاز غري املشروع واملطول وحتسني ظروف السجون

  
  اهليكلية واإلصالحات احلوكمة    

ضــمن  الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة وضــع علــى املــستقلة الدوليــة املؤشــرات دأبــت  - ٢٤
 مقترنـاً  ،املنتـشر  لفسادا أدى وقد .املدى بعيدة الضارة بالعواقو .العامل يف فساداً البلدان أكثر
ــ  نظــم ســوء عــن فــضال اإليــرادات، مجــع نظــميف  التنــسيق وضــعف الــشفافية وعــدم ضعفبال

 .التزاماهتـا ب االضـطالع  علـى  احلكومة قدرة إعاقة إىل،  الدولة يف األخرى واملدفوعات املرتبات
 إىل التعلـيم، و وامليـاه  الـصحية  الرعايـة تـوفري    مثـل  األساسـية،  االجتماعيـة  اخلـدمات  حمدودية إن

ــب ــدم جان ــوفر ع ــرص ت ــأ إىل أدت ،العمــل ف ــودة رخت ــسالم االســتقرار ع ــن أجــزاء إىل وال  م
 تقـدماً  أخـرى  بـرامج و الـدويل  النقـد  صـندوق  أحـرز  حـني  ويف .الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية
  .به القيام يتعني الذي لكثريا هناك يزال الف األخرية، السنوات يف اجملاالت هذه يف كبرياً
 عقـود ال إنفـاذ  بآليـات  اختراقـه  يـسهل  والـذي  الغـامض احلكـومي    املـايل  النظـام  اقترانو  - ٢٥

 تثبـيط  علـى  عمـل  يزال أمـر ال يـ     فاعلـة  مالية رقابة هيئات وجود إىل واالفتقار ضعيفةال ةالقضائي
 الوطنيـة  امليزانيـات  تـزال  ال ،لـذلك  ونتيجـة  .الـشرعيني  احمللـيني  واملقـاولني األجانب   املستثمرين

 هـام  تـأثري  وهلـذا  .هوحجمـ  الكامنة البلد ثروةب مقارنتها عند التمويل يف نقص من تعاين واحمللية
وسيواصـل برنـامج األمـم املتحـدة         .األساسـية  اخلـدمات  وتـوفري  األساسـية  اهلياكـل  تطـوير  على

حلــد مــن الفقــر ودعــم حــشد  اإلمنــائي تعزيــز قــدرات املقاطعــات ووضــع اســتراجتياهتا للنمــو وا  
 سيواصـل الربنـامج اإلمنـائي       ة إىل ذلـك،    إضـاف  .ء حول أولويات خطط عمل املقاطعات     الشركا

فـضال عـن إعـادة تنظـيم النظـام      إعادة هيكلة دوائـر مجـع الـضرائب،         دعم إصالح املالية العامة ب    
  .الضرييب احمللي وسلسلة النفقات احمللية
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 مبـادرة  إطـالق النظـر يف     علـى  احلكومـة  تـشجيع  ينبغـي  الدوليني، الشركاء من بدعمو  - ٢٦
 نطـاق  علـى  األخـرى  الرتـب  مـن  مـوظفني و احلكـوميني  املـوظفني  كبـار ل وتـدريب  قـدرات  بناء

 احلوكمــة وتعزيــز اإلدارة جمــال يف الحقــاً املمارســات أفــضل نقــل مــن يتمكنــوا لكــي ،واســع
 تـستطيع  أوىل، وكخطوة ملسعى،ا هلذا ودعماً .مستدامة بطريقة األدىن الكوادروسط   ةالرشيد

 اســتراتيجيات وضــعيف  أخــرى، وطنيــة معنيــة جهــات مــع وثيــق تنــسيق يف ،تنظــر أن احلكومــة
 الــوزارات يف دولــيني خــرباء تــدمج أو دوليــة - وطنيــة ةاستــشاري أفرقــةتــشمل إنــشاء  برناجميــة
  .الرئيسية

  
 التنمية االقتصادية والبشرية    

 الفتـرة   حلـول كومـة يف جمـال التنميـة االقتـصادية منـذ            احلا  لقد أدت اجلهـود الـيت تبـذهل         - ٢٧
لنــاتج ومعــدالت النمــو احلقيقــي لالقتــصاد الكلــي، ا إطــار ارســتقرا إىل ٢٠٠٣االنتقاليــة عــام 

اخنفـاض النـاتج احمللـي اإلمجـايل         ممـا عكـس       يف املائة خالل العقد األخري،     ٦عند  مجايل  إلاحمللي ا 
وأدى مجـع  . تقـاس باآلحـاد   ت التـضخم إىل مـستويات        واخنفاض معـدال   الذي دام لعدة عقود،   

بالنـسبة املئويـة للنـاتج احمللـي        كـذلك    يف إيرادات الدولة بـالقيم املطلقـة و        اتاإليرادات إىل زياد  
). ٢٠١٣ يف املائـة عـام   ٢٠ إىل توقعـات تزيـد علـى    ٢٠٠٩ يف املائة يف عام    ١٦من  (اإلمجايل  

 ، يف املائـة   ٩٠ بنسبة   ، دوالر يني بال ١٠الذي بلغ   الديون اخلارجية للبلد    عبء  كما أن ختفيف    
الـربامج يعـين أن      هـذه    غري أن املستوى املنخفض جدا الذي انطلقت منـه        . يشكل تطورا إجيابيا  

الـدعم  يـشمل حـىت      مبـا ،  املقاطعـات اإليرادات اإلمجالية املتاحـة للحكومـة الوطنيـة وحكومـات           
لتلبيـة جمموعـة واسـعة مـن االحتياجـات      رية بدرجـة كـب  اخلارجي للميزانية، ال تـزال غـري كافيـة      

وال يـــزال اســـتمرار عـــدم الـــشفافية يف إدارة القطـــاع االســـتخراجي وبـــصفة أعـــم يف . امللحـــة
 حتقيـق مزيـد مـن املكاسـب يف          حتـول دون  الشركات اليت تـديرها الدولـة، يـشكل عقبـة كـبرية             

  .ات امليزانيةاالستثمار والتنمية االقتصادية وما يتصل بذلك من منو حمتمل إليرد
 يف املائـة مـن الـسكان يعيـشون يف فقـر             ٧١ورغم حتسن أداء االقتصاد الكلي، فال يزال          - ٢٨

وكانـت مجهوريـة الكونغـو    . مدقع، وال تزال إمكانية احلصول على اخلـدمات األساسـية حمـدودة    
مـم املتحـدة    األ بلـدا يف دليـل التنميـة البـشرية لربنـامج             ١٨٧مـن بـني       مرتبة  أدىن الدميقراطية حتتل 

 وليس من املتوقع أن يبلغ البلد أيا من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول                 ،٢٠١١عام  يف  اإلمنائي  
 صـــندوق النقـــد الـــدويل برناجمـــه هنـــى، أ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ويف . ٢٠١٥عـــام 

لــذي  المقيــاس اهليكلــيل ميتثــل يــة حيــث إن البلــد ملاالقتــصادي مــع مجهوريــة الكونغــو الدميقراط
ــصندوق   ــدده الـ ــحـ ــغ    شأن بـ ــع مبلـ ــن دفـ ــع عـ ــدين، وامتنـ ــاع التعـ ــشفافية يف قطـ ــة والـ  احلوكمـ

  .دوالرمليون  ٥٠٠ وقيمتهمليون دوالر املتبقي من اتفاق قرض مدته ثالث سنوات  ٢٤٠ الـ
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وعالوة على ذلك، مل تتمكن مجهورية الكونغو الدميقراطية من حتقيق فوائـد اسـتغالل                - ٢٩
ذا القطـاع تواجـه صـعوبات جـراء اسـتغالل غـري             هلـ   الفعالـة  دارةاإلوال تزال   .  الطبيعية اهموارد

أن تكـــون وال ميكـــن . قـــانوين واســـع النطـــاق يـــسهله الفـــساد ووجـــود اجلماعـــات املـــسلحة 
 التحــديات إال إذا قامـت ســلطات البلـد بالتــصدي لعـدد مــن    إضــافية فائـدة للمـساعدة الدوليــة  

 ضـرورة إجـراء إصـالحات يف اإلدارة     )ب(القطاعية؛   عدم اتساق السياسات     )أ(: منها ما يلي  
 قـدرة الوكـاالت     تـدين  )ج(العامة لتمكينها من تتبع املوارد الطبيعية وإدارهتا على حنـو أفـضل؛             

 الرصــد البيئــي ومكافحــة الفــساد، ممــا أدى إىل عــدم الــشفافية يف إدارة   املــسؤولة عــنالوطنيــة 
قـدرة احلكومـة علـى التفـاوض بـشأن          حمدودية   )د(؛  املوارد املعدنية ووجود ثقافة عدم املساءلة     

  . العقودتلكغالل املوارد الطبيعية وإدارة عقود التعدين واست
ــرة    - ٣٠ ــامج الفتـ ــوخى برنـ ــار ٢٠١٦-٢٠١٢ويتـ ــة يف أيـ ــه احلكومـ ــايو / الـــذي اعتمدتـ مـ

 يف ٧ إىل ٥ مــن  الــسنوي للنــاتج احمللــي اإلمجــايلمعــدالت النمــويف  ارتفــاع ، حــدوث٢٠١٢
ويتـوخى أيــضا ارتفاعــا يف توليــد الكهربــاء  .  يف املائــة٤ واخنفــاض معــدالت التــضخم إىل املائـة 

يتوخى إصـالحات هامـة يف عـدد مـن          كما   ،ج قطاع التعدين  انتإواإلنتاج الزراعي، وزيادة يف     
 وإعـادة تنظـيم املؤسـسات    ، نظام الدفع ونظام املعامالت املصرفية والتمويلا يشمل مب،  اجملاالت
بيـد أن هنـاك     . وفر الربنامج خريطـة طريـق سـليمة لإلصـالحات االقتـصادية املطلوبـة             وي. العامة

ن العامـل األول يف كفالـة اإلرادة الـسياسية          مويك. أربعة عوامل أساسية لضمان جناح الربنامج     
ويتمثــل العامــل الثــاين يف ضــمان إتاحــة  .  الربنــامجتنفيــذلالــضرورية إلعطــاء األولويــة الالزمــة  

والعامل الثالـث   .  تقنية وخربة فنية   قدراتيلزم من   توفري ما   مة لتنفيذه، مبا يف ذلك      املوارد الالز 
 فهـو تقـدمي دعـم قـوي مـن           الرابعأما العامل   . هو كفالة املساءلة على الصعيدين الوطين واحمللي      

وعلى غـرار القـرار الـذي اختـذه     . املؤسسات املاليةالدعم املقدم من    اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك      
 مــن احلكومــة والربملــان مــؤخرا بزيــادة األمــوال املخصــصة لقطــاع الــدفاع، ينبغــي زيــادة    كــل

وستدعم األمم املتحدة برنامج احلكومـة مـن خـالل    . خمصصات امليزانية الوطنية جملاالت أخرى   
الــذي يركــز علــى احلوكمــة وبنــاء ) ٢٠١٧-٢٠١٣( للمــساعدة اإلمنائيــة إطــار األمــم املتحــدة
لشامل وإجياد فرص العمل؛ واخلدمات االجتماعية األساسـية وتنميـة رأس           املؤسسات؛ والنمو ا  

املــال البــشري؛ واملــوارد الريفيــة وتغــري املنــاخ؛ وحتقيــق االســتقرار وتوطيــد الــسالم يف الــسياق   
ــدعم خطــة        ــدعم املــصممة ل ــوفري األمــن واالســتقرار وال ــة لت ــذي تتيحــه االســتراتيجية الدولي ال

  . تضررة من احلربالتعمري للمناطق املاحلكومة لتحقيق االستقرار و
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  الالمركزية    
الالمركزية وإنشاء مؤسسات شرعية وفعالة على صعيد املقاطعـات وعلـى            إحالل   دُعي  - ٣١

الصعيد احمللـي وسـيلة مهمـة ملعاجلـة العديـد مـن األسـباب اجلذريـة للـرتاع علـى الـصعيد احمللـي                  
أيـضا مـن توزيـع اخلـدمات األساسـية           مركزيـة الالن  كِّمتو. ن إدماج فئات األقليات    م والتمكني

  .على السكان احملليني مبزيد من اإلنصاف والفعالية
ــة     - ٣٢ ــه . ويــنص الدســتور علــى وضــع إطــار لالمركزي . تقــدم حمــدود مل حيــرز ســوى  إال أن

تــويل زمــام العمليــة مــدى  سياســية داخليــة معقــدة مثــل ضــعف حتــدياتذلــك جزئيــا إىل  ويعــود
يف توافـق    إىل وعدم التوصل نفيذ،   يف وضع إطار الت    والتأخرسية واالجتماعية،   الناحيتني السيا  من
وعـدم كفايـة التمويـل، والـضغوط املتـضاربة           ،قليمـي آلراء يف الربملان بشأن خيارات التقسيم اإل      ا

  .اليت متارسها خمتلف الفئات املعنية
بقيـة بـشأن الالمركزيـة      وسيكون التزام احلكومة باملضي قدما يف اعتماد التشريعات املت          - ٣٣

ــصرا أساســيا  ــام   . عن ــدم يف ع ــث مت ســن  ،٢٠١٢وأُحــرز تق ــوانني   ٧ حي ــني الق ــن ب ــوانني م  ق
دف إجيـاد نظـام فعـال لالمركزيـة، بغيـة           هبـ  حمليـة الرئيسية األربعة عشر ووضـعت أدوات ماليـة         

ة وسيواصـل برنـامج األمـم املتحـد       .  اإليرادات بـني املقاطعـات والعاصـمة       تقاسمإصالح طريقة   
اإلمنائي دعم تشغيل خطط إدارة املالية العامة على مستوى املقاطعـات وعلـى املـستوى احمللـي،                 
وهو ما حسن اإليرادات وتتبع النفقات وكذلك قـدرة سـلطات املقاطعـات والـسلطات احملليـة                 

لية إحـالل الالمركزيـة بعنايـة لتجنـب     م إدارة عاالستمرار يفوجيب . على تعبئة موارها اخلاصة  
مـن  غريهـا   وللقواعـد   التقليـدي    التوترات العرقيـة واملتعلقـة باألراضـي والتسلـسل اهلرمـي             تفاقم

  . من احتمال تزايد العنف احمللي يف خمتلف أجزاء البلدذلكوما يرتبط بالتوترات، 
  

  إرساء الدميقراطية وحقوق اإلنسان    
 يف وجــود نظــام والتنميــةاالقتــصادي يكمــن أحــد األســس املتينــة لالســتقرار والــتعمري    - ٣٤

ويرسـي  هذا النظام نقل السلطة عن طريـق عمليـات انتخابيـة سـلمية؛              يكفل  و. دميقراطي فعال 
اجملال أمـام مـشاركة اجملتمـع    يفسح  و؛ضمانات وضوابط وموازين واضحة بني سلطات احلكم    

جهـات  واحتجـت جهـات املعارضـة الوطنيـة و        . املدين ووسائط اإلعالم املستقلة مشاركة فعالة     
 الـسياسي   اجملـال  واحلـد مـن   كومة اختذت تدابري منهجيـة لتوطيـد سـلطتها          احلن  ألبة أخرى   مراق

. وختويف املعارضني واستهدافهم، سواء كانوا مـن أعـضاء أحـزاب املعارضـة أم اجملتمـع املـدين                 
وستواصل وكاالت األمم املتحـدة بـذل جهودهـا للمـضي قـدما يف عمليـة إرسـاء الدميقراطيـة،               

  .توسيع اجملال السياسي جلميع األحزاب السياسية وللمجتمع املدينبوسائل منها دعم 
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وكما أكـد عـدد مـن أفرقـة املـراقبني الـوطنيني والـدوليني، كانـت االنتخابـات الرئاسـية                       - ٣٥
اعتـرض عـدد    حيـث   خالفـات،   مب مـشوبة  ٢٠١١نوفمرب  / الثاين تشرين اليت ُنظمت يف     والتشريعية

ومن األمهية مبكان أن تواصل احلكومة الوفاء بالتزاماهتا        . تائجمن اجلهات الفاعلة الوطنية على الن     
املتعلقة باختاذ تدابري فعالة للمضي قدما يف عملية حتقيق الدميقراطية يف هذه الفترة احلرجة واهلشة               

ومن الضروري اختاذ  . ، وفقا للمبادئ الدستورية األساسية    الدميقراطيةبالنسبة جلمهورية الكونغو    
  عـام  وجادة للتحقيق يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان املرتكبـة يف سـياق انتخابـات               خطوات فعالة   

  . ومقاضاة املسؤولني عنها، واحترام احلقوق املدنية واحلريات األساسية٢٠١١
مـارس يف املوعـد     /ذارآ اليت كان من املقرر إجراؤها يف        ويعد إجراء انتخابات املقاطعات     - ٣٦

، مـن العوامـل الرئيـسية يف تعزيـز العمليـة            ٢٠٠٧ة منذ عـام     ررقة امل احملدد، تليها االنتخابات احمللي   
حتقيــق ذلـك، ســيكون مــن الــضروري  إذا أُريــد و. الدميقراطيـة باختتــام الــدورة االنتخابيـة احلاليــة  

 جلنة انتخابية وطنية مستقلة جديدة ذات مـصداقية ومـزودة بـاخلربة الفنيـة الالزمـة وقـادرة                   إنشاء
املـاحنني الـدوليني     ذلـك    فاعلة السياسية الوطنية واحترامها، وسيـشجع     على كسب ثقة اجلهات ال    

ــى اســتئناف   ــن   عل ــه م ــا يقدمون ــساعدةم ــام يف   تواختــذ. م ــة إىل األم ــانون  ١٤ خطــوة مهم ك
ويـشمل  .  القانون األساسي املـنقح للجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة             الربملان يناير باعتماد /الثاين

.  املـدين وحتـسني التـوازن بـني اجلنـسني يف اهليكـل اإلداري للمؤسـسة             النص اجلديد متثيـل اجملتمـع     
وسيؤدي إصـدار وتنفيـذ القـانون األساسـي املـنقح للجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة يف املوعـد                      

  .االنتخابية احملدد، ال سيما لكي يأخذ يف االعتبار إنشاء اللجنة اجلديدة، إىل استئناف العملية
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، فإن أوجه التقدم يف اإلصـالحات اهليكليـة والتـشريعية              أما    - ٣٧

الالزمــة لتحــسني حالــة حقــوق اإلنــسان ظلــت بطيئــة، واجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة لوضــع     
. املؤسسات الضرورية حلماية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا يف مجيـع أحنـاء البلـد ال تـزال حمـدودة                

 مــشروع القــانون األساســي الــذي يــنص علــى إنــشاء اللجنــة الوطنيــة  ويــشكل اعتمــاد الربملــان
وأُحـرز تقـدم حمـدود      . بعـد يـصّدق عليـه      ولكـن الـرئيس مل       ،حلقوق اإلنسان خطـوة إىل األمـام      

  .كذلك فيما يتعلق بإنشاء آليات للعدالة االنتقالية
الت  ومــا زال اإلفــ،وال تــزال انتــهاكات حقــوق اإلنــسان مــستمرة علــى نطــاق واســع  - ٣٨
 االنتـــهاكات اجلـــسيمة  انتـــشرتو. العقـــاب واســـع االنتـــشار يف مجيـــع أرجـــاء البلـــد      مـــن
االطفــال، مبــا يف ذلــك اســتخدام األطفــال اجلنــود، علــى نطــاق واســع يف شــرق مجهوريــة  ضــد

وظلت اإلصـالحات اهليكليـة والتـشريعية الالزمـة لتحـسني حالـة حقـوق               . الكونغو الدميقراطية 
ــة حقــوق    اإلنــسان بطيئــة، واجلهــود   ــة إىل إنــشاء املؤســسات الــضرورية حلماي ــة الرامي احلكومي
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  صـوب وأُحـرز تقـدم حمـدود كـذلك    .  يف مجيـع أحنـاء البلـد ال تـزال حمـدودة     وتعزيزهـا اإلنسان  
  . االنتقاليةالعدالةإنشاء آليات 

ولن يتسىن حتقيق استقرار طويل األجل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية دون التـصدي               - ٣٩
املـساءلة ومـساعدة     و  الوقايـة  من حيث قوق اإلنسان،   من انتهاكات ح  االنتهاكات وغريها   هلذه  

 ٢٠١٢أكتـوبر   / األول تـشرين  ٥ يف   وتوقيع احلكومة على خطة عمل    . الضحايا على حد سواء   
ــام   ــة   إلهنــاء قي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــد األطفــال واســتخدامهم  بالقــوات امل تجني

ــسي  ــراري جملـــس األمـــن   وارتكـــاب العنـــف اجلنـ ــا لقـ ــال، وفقـ ــد األطفـ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ ضـ
  .االنتهاكات، يشكل خطوة هامة حنو التخفيف من أثر )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و
  

  األنشطة اإلنسانية    
بفضل الدعم املقّدم من املاحنني، أسهمت العمليات اإلنسانية الواسعة النطاق يف إنقـاذ               - ٤٠

اناة البشرية اليت حلقـت بـاملاليني مـن األشـخاص     أرواح العديد من األشخاص ويف احلد من املع   
  البلـد  زاليـ ومع ذلـك، ال     . يف مجيع أحناء مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل السنوات املاضية        

ــررة  ي ــسانية متكـ ــديات إنـ ــه حتـ ــر     . واجـ ــصل إىل أكثـ ــا ليـ ــشردين داخليـ ــدد املـ ــع عـ ــد ارتفـ وقـ
 مليـون  ١,٨د أن كـان يبلـغ   ، بع٢٠١٢ديسمرب / منتصف كانون األول حبلولن  وملي ٢,٦ من

ويف مقاطعــــــة كيفــــــو الــــــشمالية وحــــــدها، تــــــشرد  . ٢٠١٢شــــــخص يف مطلــــــع ســــــنة 
ويف سـياق الرتاعـات وأعمـال العنـف         . ٢٠١٢أبريـل   /شخص إضـايف منـذ نيـسان       ٥٠٠ ٠٠٠

وال يــزال انتــشار . غل اإلنــسانية الرئيــسيةالــشوااملتكــررة يف البلــد، ظلــت محايــة املــدنيني مــن   
وال تـزال احلاجـة املـستمرة    . جرة يشكل هتديدا كبريا لسالمة الـسكان احمللـيني  الذخائر غري املنف 

للقيـام بأنـشطة إزالـة الـذخائر غـري املنفجــرة والتوعيـة مبخاطرهـا يف املنـاطق املتـضررة مـن هــذه           
 وبوسـع احلكومـة أيـضا تـويل مـسؤولية أكـرب عـن تـوفري         .الذخائر من بـني األولويـات الرئيـسية     

  .للمشردين داخليا يف شرق البلد بسن تشريع بشأن التشرداحلماية واملساعدة 
، مـراض  فـضال عـن األ     ،ن شخص مـن انعـدام األمـن الغـذائي         ليو م ٦,٣تضرر حوايل   و  - ٤١

ســوء  أمــا. ومــن بينــها املالريــا والكــولريا واحلــصبة، الــيت هتــدد حيــاة املاليــني مــن األشــخاص    
ــة، وهــو   ــأثُّ مــستوطن خاصــة التغذي ــل كاســاي والكونغــو    يف املقاطعــات األقــل ت ــالرتاع مث را ب

حيـث   األطفـال دون سـن اخلامـسة،     بـني  يف املائـة مـن الوفيـات         ٣٥السفلى، فهو مسؤول عن     
وال يـزال احلـصول علـى امليـاه احملـسنة       .  ماليـني منـهم مـن سـوء تغذيـة حـاد            ٢,٥حـوايل   يعاين  

  .والصرف الصحي حمدودا بالنسبة لألغلبية العظمى من الشعب الكونغويل
ــود            - ٤٢ وجيــب أن تعمــل احلكومــة والــشركاء الــدوليون علــى توثيــق الــروابط بــني اجله

اإلنسانية واإلمنائية من أجل مساعدة اجلماعات احمللية على تعزيز قدرهتا علـى املقاومـة لـتمكني           
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كمـا أن اسـتعداد   . األشخاص من التعامل بشكل أفضل مع الضعف املتفاقم وكثـرة الـصدمات        
 أنــشطة لتعزيــز املقاومــة ويف أنــشطة إمنائيــة سيــسهم أيــضا يف تعزيــز أثــر   املــاحنني لالســتثمار يف

 .املــساعدات املقّدمــة إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ويف جــين أكــرب قــدر مــن الفائــدة منــها
املساعدة لتعزيز احلوار من أجل توطيد السالم ودعـم إعـادة            املتحدة   األمموهلذه الغاية، ستوفر    
وسيــشمل ذلــك أنــشطة . هبــدف بنــاء التجــانس االجتمــاعي بــني الــسكان اإلدمــاج واالنتعــاش 

ويف . التنمية اجملتمعية بتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية وبناء اهلياكل األساسـية االقتـصادية           
مجهوريـة  ، تقـوده  “منتـدى للحـوار   ”أيـضا إنـشاء      املتحـدة    األممهذا السياق، ُيقترح أن تدعم      

احلكومة واجلهـات املاحنـة للمجـال اإلنـساين واإلمنـائي للمـساعدة يف              ، بني   الكونغو الدميقراطية 
تعزيــز التنــسيق االســتراتيجي ملختلــف آليــات التمويــل مــن أجــل املــساعدة اإلنــسانية ولتحقيــق  

ومــن شــأن هــذا املنتــدى أن يــساعد احلكومــة وشــركائها علــى . االســتقرار واملــساعدة اإلمنائيــة
 إىل اسـتجابة أكثـر تزامنـا ومشـوال للتحـديات اإلنـسانية       االنتقال مـن االسـتجابات بعـد احلـدث      

  .واإلمنائية يف البلد
  

   على الصعيد اإلقليمياليت ينبغي اختاذهااإلجراءات   - باء  
املبادرات الثنائيـة واإلقليميـة   من ، أُطلق العديد   ١٩٩٩منذ إبرام اتفاق لوساكا يف عام         - ٤٣

 املبـادرات   تلـك وقد جنحت   .  منطقة البحريات الكربى   والدولية الرامية إىل إعادة االستقرار إىل     
يف إجيــاد حــل جلوانــب خمتلفــة مــن هــذه املــشكلة، مبــا يف ذلــك إعــادة توحيــد إقلــيم مجهوريــة     
الكونغو الدميقراطية واحلد مـن التهديـدات النامجـة عـن مجاعـات مـسلحة أجنبيـة مثـل القـوات                     

 أسـهمت عمليـة املـؤمتر الـدويل املعـين           وقـد . الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الـرب للمقاومـة       
ــة         ــة يف منطق ــن واالســتقرار والتنمي ــاق األم ــرام ميث ــك إب ــا يف ذل ــبحريات الكــربى، مب ــة ال مبنطق

ــارخيي يف عــام   ــبحريات الكــربى الت ــة   ٢٠٠٦ال ــسياسية واألمني ، نوعــا مــا يف معاجلــة األبعــاد ال
  .ريكا رئيسيا حىت اآلنويشار إىل أن املؤمتر ال يزال ُيعترب ش. واالقتصادية للرتاع

إال أن التقدم احملَرز، رغم أمهيتـه، مل يـتمكّن مـن وضـع حـد حللقـات العنـف املتكـررة                        - ٤٤
وإضافة إىل اإلجراءات املتَّخذة على الـصعيد       . شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية   بت  أضراليت  

اعيـة علـى املـستوى      ، جيـب اختـاذ عـدد مـن اإلجـراءات اجلم            املبينة يف الفرع ألف أعـاله      الوطين
 بـصورة   تلـيب،  لتكرار العنـف وأن      ة اإلقليمي وافع اإلجراءات الد  تعاجل تلك وينبغي أن   . اإلقليمي
  .مهورية الكونغو الدميقراطية جل الشواغل واملصاحل املشروعة جلميع البلدان اجملاورة،شاملة
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  عدم التدخل    
ىل رئيــسية تتمثــل يف إعــادة علــى بلــدان منطقــة الــبحريات الكــربى أن تتخــذ خطــوة أو  - ٤٥
االلتزامـات الـيت قطعتــها علـى نفـسها بعــدم التـدخل يف الـشؤون الداخليــة       علــى تأكيـد بـشدة   ال

ويتـضمن إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                  . للبلدان اجملـاورة  
ــدان اجملــ      ــة للبل ــشؤون الداخلي ــدخل يف ال ــا بعــدم الت ــا تام ــة التزام ــسامح  واملنطق اورة؛ وعــدم الت

سلحة أو تقــدمي املـساعدة أو الــدعم هلــا بـأي شــكل مـن األشــكال؛ واحتــرام    اجلماعــات املـ  مـع 
ــدان       ــشواغل واملــصاحل املــشروعة للبل ــرام ال ــة؛ واحت ــدان اجملــاورة وســالمتها اإلقليمي ســيادة البل

احلمايـة، مهمـا   سـيما فيمـا يتعلـق باملـسائل األمنيـة؛ وعـدم تـوفري مـأوى أو تـوفري                 اجملاورة، وال 
كان نوعها، لألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد اإلنـسانية، أو أعمـال               
ــة، أو جــرائم عــدوان، أو األشــخاص اخلاضــعني لنظــام جــزاءات األمــم املتحــدة؛       ــادة مجاعي إب

ة وينبغـي أن تلتـزم بلـدان املنطقـ      . وتيسري إقامة العدل عن طريق التعاون القضائي داخل املنطقـة         
  .أيضا مبقاضاة هؤالء األشخاص أو تسليمهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية، حسب االقتضاء

 أن بلدان منطقـة الـبحريات الكـربى قـد التزمـت يف العديـد مـن املناسـبات              بالنظر إىل و  - ٤٦
هبذه املبادئ يف املاضي، من الضروري أن تقترن هذه العملية باختاذ خطـوات ملموسـة وتـدابري                 

وجيـب  . بناء الثقة تكون مقبولة لدى مجيع دول املنطقة وذلك بدعم من اجملتمع الـدويل             عملية ل 
ــدان يف منطقــة         ــع البل ــشروعة جلمي ــة امل ــصاحل الوطني ــد امل ــدى البعي ــى امل أن يراعــي أي حــل عل

وسـيمثل وضـع اسـتراتيجية شـاملة للقـضاء علـى التهديـدات الـيت تـشكلها                  . البحريات الكـربى  
ــسلحة الك  ــة      اجلماعــات امل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــشطة يف شــرق مجهوري ــة الن ــة واألجنبي ونغولي

 تـدابري إلعـادة اسـتيعاب وإدمـاج احملـاربني الـسابقني          مبـا يـشمل   عنصرا حموريا يف هذه العمليـة،       
  .هممعاليالعائدين و

  
  التصدي للتهديدات اليت تشكلها اجلماعات املسلحة    

ظــل الفــراغ األمــين النــاجم عــن عــدم ممارســة إن اجملموعـات املــسلحة، الــيت تتكــاثر يف    - ٤٧
الدولة سلطة فعلية يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، ال تزال متثل أبـرز خطـر يهـدد أمـن                   
ــق           ــول دون حتقي ــة حت ــشكل عقب ــا ت ــن كوهن ــضال ع ــة ف ــا يف املنطق ــتقرار عموم ــسكان واالس ال

وحــدات التابعــة حلركــة واســتمرار االحــتالل العــسكري الــذي تقــوم بــه ال. التماســك اإلقليمــي
مـــارس للمرتفعـــات الـــيت تطـــل مباشـــرة علـــى مدينـــة غومـــا والتهديـــدات الـــيت توجههـــا    ٢٣
 مجاعـات  مـارس وخمتلـف      ٢٣وإضـافة إىل حركـة      .  يؤكد صـحة هـذه التهديـدات       ،املدينة هلذه
مــاي واجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة األخــرى، تــضّم اجلماعــات املــسلحة األجنبيــة   - املــاي
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 القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا، والقـوات الدميقراطيـة املتحالفـة، واجلـيش الـوطين                 الرئيسية
  .لتحرير أوغندا، وجيش الرب للمقاومة، وقوات التحرير الوطنية

لتحقيــق االســتقرار يف شــرق   الــيت ينبغــي اختاذهــا   وتتمثــل اخلطــوة األساســية األوىل     - ٤٨
راتيجية شــاملة للتــصدي للجماعــات املــسلحة    مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف بلــورة اســت    

وتـشارك كـل اجلماعـات املـسلحة، سـواء كانـت            . باستخدام وسائل عسكرية وغـري عـسكرية      
كونغولية أو أجنبية، بشكل غري مشروع يف استغالل املوارد املعدنية واملوارد الطبيعية األخـرى              

 عن ضلوعها يف أنـشطة إجراميـة         فضال ،اهلائلة املوجودة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية      
ومل تعد هذه اجملموعات تستفيد من املكاسب اليت يدرها االستغالل غري القانوين هلـذه              . أخرى

املوارد فقط لتمويل مشترياهتا غري املشروعة مـن األسـلحة وإمنـا أصـبحت هـذه املكاسـب غايـة          
  .يف حد ذاهتا

لوضـع  علـى حنـو فعـال       ن يف مـا بينـها       وينبغي أن تعمل دول املنطقة علـى تعزيـز التعـاو            - ٤٩
حد لالجتار غري املشروع عرب احلدود باملوارد الطبيعية واألسلحة، وأن تتخذ تـدابري فعالـة علـى              

ومــن شــأن تــشجيع اختــاذ ترتيبــات إقليميــة مــستدامة متكِّــن   . املــستوى األمــين وملراقبــة احلــدود 
  .ودحتقيق تكامل اقتصادي أكثر صالبة أن تسهم يف تلك اجله من
وإضــافة إىل ذلــك، فــإن تعزيــز مراقبــة احلــدود واالتفــاق علــى آليــة فعالــة للتحقــق             - ٥٠
التحركات عرب احلدود سيقلص إىل حد كبري مـن الـدعم الـذي تتلقـاه اجلماعـات املـسلحة             من

 البلدان اجملـاورة    ستمر من  الدعم امل   تقدمي وال يزال . من األفراد أو الكيانات من البلدان اجملاورة      
، وينبغـــي أن يتحمـــل  علـــى حنـــو خطـــرياجلماعـــات املـــسلحة مـــصدرا النعـــدام االســـتقرارإىل 

  .املسؤولون عنه عواقب ملموسة
وميكــن أن تتــضمن االســتراتيجية اهلادفــة للقــضاء علــى هتديــدات اجلماعــات املــسلحة      - ٥١

َبه جانبــا هامــا آخــر يتمثــل يف تــوفري خيــارات بديلــة ألفــراد اجلماعــات املــسلحة الــذين ال ُيــشت  
تلـك  وميكـن أن تـشمل      . إبـادة مجاعيـة    وأارتكاهبم جرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم حرب،         يف

 األفـراد اجتماعيـا     أولئـك اخليارات برامج تسريح فعالة، فضال عن إتاحة فـرص إلعـادة إدمـاج              
  .وسيتطلب ذلك دعم اجملتمع الدويل ومشاركته النشطة. وسياسيا يف بلداهنم األصلية

كومـة مـن إنـشاء قـوة دفـاع كونغوليـة قـادرة علـى القيـام                  احل، وإىل أن تـتمكن      وأخريا  - ٥٢
  قـدرة لإلنفـاذ    باإلضـافة إىل التـدابري املبينـة أعـاله،        ،  مبهامها، ستتطلب هـذه االسـتراتيجية أيـضا       

.  للقضاء على التهديد الذي تشكله العناصر املتعنتة من اجلماعـات املـسلحة             مصممة العسكري
  . أدناه مقترحات يف هذا الصدد٦٤ إىل ٦٠ن وترد يف الفقرات م
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  ترسيخ التكامل االقتصادي اإلقليمي    
لضمان االستقرار على املدى البعيـد يف منطقـة الـبحريات الكـربى، يـتعني علـى بلـدان                     - ٥٣

املنطقة تعزيز التعـاون اإلقليمـي يف مـا بينـها، وال سـيما ترسـيخ التكامـل االقتـصادي مـن أجـل                        
  .اهبحتقيق تطلعات شعو

وينبغي لدول املنطقة أن تنظر يف إمكانيـة زيـادة املبـادرات املـشتركة الراميـة إىل تعزيـز                     - ٥٤
إقليمـي مـشترك للطاقـة، والقيـام        أساسـي   التكامل اإلقليمي واملشاريع اإلمنائية مثل إقامة هيكل        

ّجهـة إىل   واألنـشطة املو  ، وتعزيز التعاون يف عدة قطاعـات      ،مبشاريع يف جمال النقل واالتصاالت    
ــة   ــاطق احلدودي ــة يف املن ــا يف ذلــك اســتثمارات    . اجلماعــات احمللي ــشراكات، مب كمــا تكتــسي ال

 مثـل تـرميم     اهلياكـل األساسـية   القطاع اخلاص، أمهية حامسة لتمويل املشاريع الضخمة يف جمـال           
 حـسب خطـط     ُسّدي إنغا األول والثاين، ومّد سكك حديدية لربط خمتلـف املمـرات اإلقليميـة             

ومن الضروري أيضا القيـام مببـادرات لتـدارك مـواطن           . كة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا     الشرا
ل املــسائالتجــارة علـى احلــدود مـع األخــذ يف احلـسبان    فيمــا يتعلـق ب تكـاليف  الاخللـل ولتقلــيص  

عـالوة علـى ذلـك، ينبغـي الـتفكري يف حتـسني اإلطـار               . املتصلة بالتجارة غري الرمسية عرب احلدود     
، يف إطار الـشراكة اجلديـدة لتنميـة         بإنشاء وحدة لتيسري التجارة اإلقليمية عرب احلدود      التنظيمي  

شرف علــى تنفيــذ اســتراتيجية لتــ أفريقيــا وخطــة عمــل الغــوس للتنميــة االقتــصادية يف أفريقيــا، 
  املوقّعـون علـى  ، مـن املهـم أن يلتـزم   جتـاه هذا االكخطوة هامة يف و. معنية بالتجارة عرب احلدود 

ــس  ــاون إطــار ال ــة  يف الم واألمــن والتع ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــةمجهوري ــاون   واملنطق ــز التع ، بتعزي
يف ذلك ترسـيخ التكامـل االقتـصادي مـع إيـالء اهتمـام خـاص السـتغالل املـوارد                     اإلقليمي، مبا 

  .الطبيعية
  

  على الصعيد الدويلاليت ينبغي اختاذها اإلجراءات   -جيم   
راطيــة ودول منطقــة الــبحريات الكــربى املــسؤولية     تتحمــل مجهوريــة الكونغــو الدميق    - ٥٥

ويف الوقـت نفـسه، سـتتطلب اإلجـراءات     . اإلجراءات املقترحـة املبينـة أعـاله    اختاذ  الرئيسية عن   
بتعزيز استثماراته من أجـل اسـتعادة الـسالم     التزامه  الدويل  جتديد اجملتمع   الواردة يف هذا التقرير     

  .يف املنطقةالدائم 
سـتعادة الـسالم واالسـتقرار يف مجهوريـة      الاجملتمع الـدويل القـوي واملنـسق         دعمعترب  ُيو  - ٥٦

 الكونغو الدميقراطية ومنطقة الـبحريات الكـربى عنـصرا أساسـيا لنجـاح النـهج الـشامل اجلديـد                  
ويقــدم إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة . املــبني يف هــذا التقريــر

  . لتقدمي هذا الدعم املنسقواملنطقة أرضية مشتركة
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اإلجراءات الوطنية واإلقليمية، فقـد قـررُت تعـيني مبعـوث خـاص             وجنبا إىل جنب مع       - ٥٧
ملنطقة البحريات الكربى سـيعمل عـن كثـب مـع احلكومـات يف املنطقـة مـن أجـل التوصـل إىل                       

اعد سيـس  و .ضمان عدم التـدخل يف الـشؤون الداخليـة للـدول اجملـاورة            لاتفاقات ووضع آليات    
ــدول يف    ــد خمتلــف     مبعــوثي اخلــاص تلــك ال االتفــاق علــى الطــرق الكفيلــة بالقــضاء علــى هتدي

اجلماعــات املــسلحة العاملــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى بنــاء علــى النــهج الــوارد وصــفه           
 جديـدة بـني بلـدان       إبـرام اتفاقـات   على  تشجيع  سيقوم بال  و . أعاله ٥٢ إىل   ٤٧الفقرات من    يف

يذ االتفاقات القائمة اليت تعزز التكامل االقتصادي اإلقليمي وتـشجع حريـة             وتنشيط تنف  املنطقة
ــسلع واألشــخاص   ــة ال ــضا ب  و.حرك ــيقوم أي ــدعم ل   س ــوارد وحــشد ال ــة امل ــكتعبئ ــادرات تل  املب

واملساعدة يف التنسيق االستراتيجي للدعم الدويل وخمتلف مصادر التمويل يف املنطقة مـن أجـل               
ــة وحفــظ الــسالم واألنــشطة اإلنــسانية  أنــشطة حتقيــق االســتقرار والتنم  سيــضطلع مبعــوثي  و.ي

  .حشد اهتمام اجلمهور والدعم الدويل ملنطقة البحريات الكربىاخلاص بدور رئيسي يف 
ــة،       - ٥٨ ــة ودون اإلقليمي وســيقيم مبعــوثي اخلــاص اتــصاالت وثيقــة مــع املنظمــات اإلقليمي
 األفريقـي، واجلماعـة االقتـصادية لـدول         فيها االحتـاد األفريقـي، واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب           مبا

ــبحريات الكــربى     ــدويل املعــين مبنطقــة ال ــا، واملــؤمتر ال ــسليم . وســط أفريقي ــدات ومــع الت  بالتعقي
والطابع املزمن للمشاكل اليت تواجه منطقة الـبحريات الكـربى، أقتـرح أن تنـشأ واليـة مبعـوثي             

دم الـدعم للمبعـوث اخلـاص مكتـب         وسيق. اخلاص لفترة أولية مدهتا سنة واحدة قابلة للتجديد       
  .صغري مكون من اخلربات ذات الصلة

ــا   وســتتطلب اإلصــالحات   - ٥٩ ــيت ســيتعني إجراؤه ــة    ال ــوطين يف مجهوري ــستوى ال ــى امل عل
وسـوف يواصـل   . وارداملـ ربات واخلـ   دعما قويا ومنسقا وكبريا، مبـا يـشمل    الكونغو الدميقراطية 

  تـــشجيع وتيــسري احلـــوار الـــسياسي الـــشامل  ممثلــي اخلـــاص جلمهوريـــة الكونغــو الدميقراطيـــة  
وسيــسهم ذلــك يف هتيئــة بيئــة مؤاتيــة لتنفيــذ  . والــشفاف بــني مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني 

ــواردة يف اإلطــار  ــة ال ــد   . االلتزامــات الوطني وســيمثل إصــالح القطــاع األمــين والتــصدي لتهدي
  .اجلماعات املسلحة جمال أولوية حاسم

  
  لواء التدخل  - رابعا  

دعما ألهداف إطار السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقـة،             - ٦٠
وبعد التشاور مع االحتاد األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واملؤمتر الـدويل املعـين             

ذ مبنطقة البحريات الكربى، وهي الكيانات اليت كانت وضعت يف البداية فكرة نشر قـوة إلنفـا               
السالم من أجل التصدي للتهديد الذي تشكله اجلماعات املسلحة، يقَتـرح إنـشاُء لـواء خـاص                 

وسـيقوم لـواء التـدخل، الـذي سيخـضع      . بالتدخل داخل البعثة لفتـرة أوليـة مـدهتا سـنة واحـدة       



S/2013/119  
 

13-23628 19 
 

 للقيادة التنفيذية املباشرة لقائد قوة البعثة وسـيعمل جنبـا إىل جنـب مـع األلويـة األخـرى للبعثـة                     
، باالضـــطالع مبهـــام إنفـــاذ الـــسالم، ومنـــع توســـع  رق مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةشـــ يف

إىل جانب جهود برنامج التـسريح ونـزع    ،  ونزع سالحها والقضاء عليها؛   اجلماعات املسلحة؛   
السالح وإعادة اإلدمـاج، وبرنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني                    

هدف أنــشطة لــواء التــدخل إىل هتيئــة بيئــة مؤاتيــة الســتعادة ســلطة   وســت. واإلعــادة إىل الــوطن
ــ وس.الدولــة وإرســاء االســتقرار املــستدام  سهم يف هتيئــة اجملــال والوقــت لقيــام قــوات مــسلحة   ي

  .معززة جلمهورية الكونغو الدميقراطية مبسؤوليتها الرئيسية
رده أو باالشــتراك وســيقوم لــواء التــدخل بعمليــات هجوميــة حمــددة األهــداف، إمــا مبفــ  - ٦١
. القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بطريقـة قويـة، وسـريعة احلركـة، ومرنـة                  مع

وســوف يعتمــد علــى أصــول الــدعم اجلويــة وغريهــا التابعــة للبعثــة للقيــام مبهامــه، مبــا يف ذلــك   
 طائرتــان عموديتــان هجوميتــان إضــافيتان، وأربــع طــائرات عموديــة متعــددة األغــراض، علــى    

ــس األمــن املؤرخــة        ديــسمرب / كــانون األول٢٧النحــو املطلــوب يف رســاليت املوجهــة إىل جمل
٢٠١٢) S/2013/43( ــة ــام     . ، ودعــم امليزاني ــاء قــدرات إضــافية مــن أجــل القي ــتم اقتن وســوف ي

بتجميع املعلومات وحتليلها ونشرها مسبقا هبدف حتسني تقدير احلالة العـسكرية، وهتيئـة اجملـال               
وستوفر هذه األمور من خـالل النـشر املقبـل لـنظم جويـة              . رار يف الوقت املناسب   أمام اختاذ الق  

  .)S/2013/44انظر  (يناير/ كانون الثاين٢٢غري مأهولة أحاط اجمللس علما به يف 
ــة         - ٦٢ ــدخل مــن ثــالث كتائــب مــشاة ووحــدات متكيني ــواء الت ــألف ل ــرح أن يت ومــن املقت

 مـشاة جديـدتني وإعـادة تكليـف كتيبـة مـشاة             وسيتطلب ذلك تـوفري كتيـبيت     . ومضاِعفات قوة 
منتـــشرة بالفعـــل يف بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف مجهوريـــة الكونغـــو    

وستـشكل بطاريـة مدفعيـة، وسـرية قـوات خاصـة، ووحـدة إشـارة وعناصـر دعـم                 . الدميقراطية
  . احلايل املأذون به قوام البعثةيف إطارويتم نشر لواء التدخل . لواءالاجلزء املتبقي من 

 حقوق اإلنـسان ومحايـة      يف جمال لنشر  ل سابقوسيسبق نشر لواء التدخل أيضا تدريب         - ٦٣
وســيمتثل إجــراء عمليــات لــواء التــدخل امتثــاال صــارما للقــانون   . املــدنيني واألمــور اجلنــسانية 

ــدويل لالجــئني       ــانون ال ــسان، والق ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــدويل والق ــساين ال هــرت وأظ. اإلن
التجــارب الــسابقة للعمليــات العــسكرية ضــد اجلماعــات املــسلحة يف كيفــو الــشمالية وكيفــو    
اجلنوبية أن املدنيني غالبا ما يفرون من ديارهم بطريقـة وقائيـة قبـل بدايـة هـذه العمليـات بينمـا                      
متيل اجلماعات املـسلحة إىل التجمـع والعـودة بعـد العمليـات مـن أجـل ارتكـاب أعمـال عنـف                

 مــن ذلــك، ســوف تــدمج البعثــة آليــات معــززة مــن أجــل محايــة وللحــد.  ضــد املــدنينيانتقاميــة
وستــشمل هــذه اآلليــات تقييمــا معــززا ألثــر العمليــات اهلجوميــة، وتــدابري ترمــي إىل   . املــدنيني
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ــدنيني قبــل العمليــات وخالهلــا، وبعــدها، واملــساءلة           ــف مــن الــضرر الــذي يــصيب امل التخفي
على االسـتعراض اجلـاري لالسـتراتيجيات املوجـودة وأفـضل           وسينبين ذلك   . انتهاكات أي عن

  .املمارسات املتعلقة حبماية املدنيني
وكجزء من جهود التنسيق العامة مع الـشركاء اإلقليمـيني، سـتقدم بانتظـام معلومـات                  - ٦٤

وات ومــن املنطقــة بــشأن أنــشطة    مــستكملة للممــثلني العــسكريني مــن البلــدان املــسامهة بقــ      
  .التدخل لواء

  
  النهج اجلديد يف ما يتعلق بدور البعثة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  - مسااخ 

 تطورت عملية األمم املتحدة حلفظ السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة منـذ عـام                - ٦٥
. ، إذ اضطلعت تدرجييا مبزيـد مـن املـسؤوليات واملهـام للوفـاء مبتطلبـات حالـة متطـورة                   ١٩٩٩

ــومــع إدراك ــة      أن مكون ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ات الوجــود األوســع لألم
سوف تواصل املشاركة لفترة أطول بكثري للمساعدة علـى التـصدي لتحـديات توطيـد الـسالم                 
يف ذلــك البلــد، وإنعاشــه، وإعــادة بنائــه، ينبغــي أن تركَــز أنــشطة البعثــة علــى حتقيــق األهــداف  

 حبــدوث ةخــاطرامللــى وضــع أســس متينــة للــسالم دون  االســتراتيجية الرئيــسية الــيت تــساعد ع 
  . إىل حالة عدم االستقرار والرتاعكبريانتكاس 

ومتشيا مع االلتزامات الواردة يف إطار الـسالم واألمـن والتعـاون يف مجهوريـة الكونغـو                   - ٦٦
 الدميقراطية واملنطقة، سيكون الوضع النهائي الذي من شأنه أن ميكن البعثـة مـن القيـام بنجـاح                 

 الـرتاع   نطـاق بإمتام واليتها اخلاصة حبفظ السالم يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة هـو تقلـيص                
املسلح، والعنف ضد املدنيني، والعنف اجلنسي إىل مستوى ميكن أن تـديره بفعاليـة املؤسـسات      

 عاملـــةاألمنيـــة والقـــضائية الوطنيـــة؛ وحتقيـــق االســـتقرار مـــن خـــالل إنـــشاء مؤســـسات دولـــة 
 املتضررة من الرتاع ومنـاطق التعـدين؛ ونظـام دميقراطـي فعـال يقلـل مـن خطـر عـدم            املناطق يف

ــسان، وإجــراء        ــرام حقــوق اإلن ــسياسي الكــايف، واحت ــا يف ذلــك إتاحــة اجملــال ال االســتقرار، مب
  .انتخابات ذات مصداقية بانتظام

ــة الكونغــ       - ٦٧ ــة عــن كثــب التطــورات يف اجلــزء الغــريب مــن مجهوري و وبينمــا تراقــب البعث
قتـَرح أن تقـوم      يُ وباإلضافة إىل دعم تنفيذ االلتزامـات الوطنيـة الـواردة يف اإلطـار،            . الدميقراطية

 يف الفتـرة املقبلـة هبـدف اإلسـهام يف حتقيـق      البلدبتحديد أولويات أنشطتها وترشيدها يف شرق      
 مجيـع    تعزيز وتيسري قيام حوار سياسي شامل وشفاف بـني         )أ( :ة التالية تاألهداف الرئيسية الس  

 اإلكمــال النــاجح للعمليــات العــسكرية )ب(املعنــيني بغيــة دفــع املــصاحلة وإرســاء الدميقراطيــة؛ 
ضــد اجلماعــات املــسلحة األجنبيــة والكونغوليــة  وتقلــيص خطرهــا إىل درجــة ميكــن أن تــديره  
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سلطات األمن الوطين، مع االمتثال الصارم للقانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق                 
نسان، والقـانون الـدويل لالجـئني وسياسـة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنـسان                      اإل
نـزع سـالح     )ج( ما خيص تقدمي األمم املتحـدة للـدعم إىل القـوات األمنيـة غـري التابعـة هلـا؛                   يف

وإعادهتـا إىل أوطاهنـا،      اجلماعات املسلحة األجنبية وتسرحيها وإعادة إدماجهـا وإعـادة توطينـها          
بعــض تــسريح ع ســالح املقــاتلني الكونغــوليني وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، مبــا يف ذلــك ونــز

، وبدء عملية إعادة إدمـاج جمتمعيـة         وإعادة إدماجها  العناصر داخل القوات املسلحة الكونغولية    
إنـشاء حـد أدىن مـن الـسلطة والـسيطرة           ) د(قابلة لالستمرار يف مـا يتعلـق باملقـاتلني الـسابقني؛            

ني للدولــة يف املنــاطق املتــضررة مــن الــرتاع يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   املــستدامت
وعلى حنو أكثر حسما من خالل نشر شـرطة مدربـة وجمهـزة، ومـوظفي قـضاء وإصـالحيات،                   

إنشاء هيكـل    دعم   )هـ(  واستراتيجيتني وطنيتني لقطاعي األمن والعدل؛      وطنية استنادا إىل رؤية  
ة علــى أنــشطة التعــدين الرئيــسية والقيــام بــاإلدارة العادلــة الســتخراج  مــدين وطــين فعــال للرقابــ

إنــشاء قــوة رد ســريع وطنيــة يــتم دعمهــا   ) و(؛ البلــداملــوارد الطبيعيــة واملتــاجرة هبــا يف شــرق   
وتكــون مدربــة يف إطــار إصــالح قطــاع األمــن، وجتهيزهــا وتدريبــها وفرزهــا علــى حنــو جيــد،  

اين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون   تــدريبا كافيــا يف جمــال القــانون اإلنــس 
الدويل لالجئني، وتشمل آليات فعالة لضمان محاية املدنيني يف مجيع عملياهتا، وميكن أن متلـك               

  .من بعثة األمم املتحدةإليها يف هناية املطاف القدرة على حتمل املسؤوليات األمنية اليت ستنقل 
وميكـن  . بعثة لإلعـراب عـن األولويـات الـستة الـواردة أعـاله             استعراض والية ال   وينبغي  - ٦٨

أيــضا اســتعراض أنــشطة البعثــة يف املــستقبل القريــب بزيــادة التركيــز عليهــا وضــمان التكامليــة    
ويف غضون ذلك، ينبغي أيضا تعزيز الدور الذي يقـدم بـه ممثلـي           . اجلهود مع سائر الشركاء    يف

 عـالوة   .نفيـذ االلتزامـات الوطنيـة الـواردة يف اإلطـار          اخلاص يف جمال املساعي احلميـدة لتيـسري ت        
 عـن بعثـة   سابق، حـدد تقريـري الـ      )٢٠١٢ (٢٠٥٣ مـن القـرار      ٢٨على ذلك، ووفقـا للفقـرة       

منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بإجيـاز االسـتراتيجية                 
 إىل أفـراد فريـق األمـم املتحـدة القطـري علـى              واجلهود املبذولة لنقل مسؤولية بعض مهام البعثة      

  .)S/2013/96 (حنو فعال
  

  مالحظات  - ساداس 
 املاضية يف تعزيـز االسـتقرار يف مجهوريـة          ١٤ـ  رغم إحراز تقدم على مدى السنوات ال        - ٦٩

 مــارس اهلــشاشة املــستمرة ٢٣الكونغــو الدميقراطيــة، أكــدت األزمــة الــيت أحــدثها متــرد حركــة 
حركـات  تـسببت فيهـا     ، وأبرزت أوجه التشابه مع األزمات السابقة الـيت          البلدللحالة يف شرق    



S/2013/119
 

22 13-23628 
 

التمرد السابقة، وأظهـرت أن األسـباب الكامنـة وراء اسـتمرار حالـة عـدم االسـتقرار يف شـرق                     
  . مل تعاجل معاجلة كافية بعدالبلد
جلـة األسـباب   وإنين على اقتناع بأن احلالة اليوم تتيح فرصة للقيام على حنو مجـاعي مبعا             - ٧٠

األساسية للـرتاع يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومنطقـة الـبحريات الكـربى، وكـسر                    
التزاماهتــا علــى النحــو ب لوفــاءوأدعــو مجيــع اجلهــات املعنيــة إىل ا.  املتكــررة العنــفحلقــاتمنــط 

عمـل علـى    املبني يف إطار السالم واألمن والتعـاون جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واملنطقـة وال               
وأعتــزم أيــضا مواصــلة . حنــو وثيــق وحبــسن نيــة مــع مبعــوثي اخلــاص ملنطقــة الــبحريات الكــربى 

  .متابعة العملية عن كثب
. وأحيط علما بااللتزام الذي تعهد به الرئيس كابيال بتنفيذ إصـالحات وطنيـة رئيـسية                - ٧١

ــة مجه       وريــة الكونغــو  وســتكون اإلرادة الــسياسية والقيــادة القويــة مطلــوبتني لــتمكني حكوم
ــة      ــيما يف شــرق اجلمهوري ــد ســلطتها، وال س ــن توطي ــة م ــي اخلــاص   . الدميقراطي وســيؤدي ممثل

 يف كفالـة القيـام حبـسن نيـة بتنفيـذ االلتزامـات              ا حموريـا  اجلمهورية وبعثة األمـم املتحـدة دور       يف
ة  علــى نفــسه يف إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون جلمهوريــ الــرئيس كــابيالالوطنيــة الــيت قطعهــا

  .الكونغو الدميقراطية واملنطقة
خذ يف االعتبار مجيع الـشواغل واملـصاحل املـشروعة جلميـع الـدول            تؤ أن   ه جيب  بأن أقرو  - ٧٢

ويف هـذا الـصدد، أؤكـد مـرة         .  يف إطار أي تسوية دائمـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى             اجملاورة
ة يف شـرق مجهوريـة       أي دعـم خـارجي إىل أي مـن اجلماعـات املـسلحة العاملـ               أخرى أن توفري  

ــة هــو انتــهاك   ــة،    غــري مقبــول الكونغــو الدميقراطي ــة هلــذه اجلمهوري ــسيادة والــسالمة اإلقليمي  لل
  . ككلاالستقرار العام يف املنطقةيقوض بشكل خطري وس
ــة للجنــوب       - ٧٣ ــاين لالحتــاد األفريقــي، واجلماعــة اإلمنائي وأود أن أعــرب عــن خــالص امتن

هــذه  علـى املبــادرات الـيت اختـذهتا    ،عـين مبنطقـة الــبحريات الكـربى   األفريقـي، واملـؤمتر الــدويل امل  
 الـدور اهلـام الـذي تقـوم         وجهودهـا اجلاريـة دليـل علـى       . للمساعدة على حـل األزمـة     الكيانات  

  .اآلليات اإلقليمية يف التخفيف من حدة الرتاع يف املنطقة به
ار يف مجهوريـة الكونغـو   وقام اجملتمـع الـدويل باسـتثمار كـبري مـن أجـل حتقيـق االسـتقر                  - ٧٤

اء مـن خـالل تعزيـز    دور بنّـ بـ  جيب أن يستمر يف القيامو. الدميقراطية ومنطقة البحريات الكربى  
شركاء الــدة وســتتطلب مــن كومــة معقّــاحلواإلصــالحات الــيت ينبغــي أن تــضطلع هبــا . التنــسيق
  . وكذلك مساعدة مالية وتقنية سخية، إرادة سياسية وقيادة قويةالدوليني

وسيستوجب تنفيذ اإلطار دعما سياسيا وتقنيا وماليا من أصـحاب املـصلحة الـدوليني                - ٧٥
ــا بآليـــات الرقابـــة  ــيقوم مبعـــوثي اخلـــاص، باالشـــتراك  . وال ســـيما أولئـــك األوثـــق ارتباطـ وسـ
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 تنفيــذ دفع ملموســة لــ خطــوات واقتــراح بانتظــامزعمــاء املنطقــة، باســتعراض التقــدم احملــرز مــع
 ملموسـة   إجـراءات  القيام بـدوره يف كفالـة ترمجـة اإلطـار إىل      لدويل إىل وأدعو اجملتمع ا  . اإلطار

ــتقرار يف شــرق      ــدم االس ــة لع ــباب اجلذري ــاجل األس ــة  تع ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري  ومنطق
وأعتزم القيام بانتظام بتقـدمي تقـارير إىل اجمللـس عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                    .البحريات الكربى 

 انتـــهاكات  ملواجهـــة أيالـــدويل إىل اختـــاذ تـــدابري بـــسرعة وحبـــزم اإلطـــار، وســـأدعو اجملتمـــع 
  .عهد هبا دول منطقة البحريات الكربىتلاللتزامات اإلقليمية اليت ت

وأرحب بالتوافق العام يف اآلراء بني األطراف الفاعلة اإلقليمية من أجـل تقـدمي الـدعم                  - ٧٦
ــم املتحــدة      ــة األم ــدخل داخــل بعث ــواء ت ــشاء ل ــا لعــ . إلن دم وجــود أي حــل عــسكري   وإدراك

منطقة البحريات الكـربى، جيـب      ومجهورية الكونغو الدميقراطية     اليت يعاين منها شرق      للمشكلة
أن تعترب هذه القدرة اإلضافية يف البعثة أداة إىل جانب الوسائل غري العـسكرية يف دعـم العمليـة     

 للـــواء التـــدخل كـــونتويف هـــذا الـــسياق، ينبغـــي أن . الـــسياسية املـــسترشدة مببـــادئ اإلطـــار 
 تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية        للجمهوريـة   بـأن القـوات املـسلحة      قـر استراتيجية خروج واضحة ت   

  .السالمة اإلقليمية جلمهورية الكونغو الدميقراطيةالسيادة وعن احلفاظ على 
وســيتوقف تعزيــز دور ومــشاركة األمــم املتحــدة إىل حــد كــبري علــى الــدعم املتواصــل    - ٧٧
، الذين سيعملون عن كثب مع مجيع األطـراف املوقعـة علـى اإلطـار يف تنفيـذ                  كبار املاحنني  من

وســيظل مبعــوثي اخلــاص علــى اتــصال وثيــق معهــم مــن أجــل  . االلتزامــات الوطنيــة واإلقليميــة
  .إحاطتهم علما بالتقدم احملرز والتحديات املتبقية يف التنفيذ

 والبلـدان املـسامهة بقـوات       وأود أن أغتنم هذه الفرصـة لكـي أشـكر كبـار مستـشاريي               - ٧٨
 واجلهــات الــيت ســامهت يف النــهج  ،عــسكرية وقــوات شــرطة، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري  

  .اجلديد املقترح، على تفانيهم يف العمل، غالبا يف ظل ظروف بالغة الصعوبة
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	8 - وينشئ الإطار، الذي تم التوقيع عليه في أديس أبابا في 24 شباط/فبراير، آلية وطنية للإشراف، بقيادة الرئيس جوزيف كابيلا (رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتصحب تنفيذ الإجراءات على الصعيد الوطني. وسيجد الإطار، الذي سينشأ داخل البلد، الدعم من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، وشركاء آخرين لجمهورية الكونغو الديمقراطية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف يتم الاتفاق عليهم. وينشئ الإطار أيضا آلية إشراف إقليمية تعرف بآلية ”11+1“، تشمل قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنغولا، وأوغندا، وبوروندي، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ورواندا، وزامبيا مع عمل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، بصفتها جهات ضامنة. ويتوقع للآلية، التي ستتولى رصد التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الإقليمية، أن تجتمع مرتين في العام على مستوى رؤساء الدول على هامش الجمعية العامة وخلال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي. وستجتمع الآلية أيضا على المستوى الوزاري وعلى مستويات أخرى حسب الاقتضاء. وسأوفر مساعيَّ الحميدة للاشتراك في تنفيذ الإطار بصفتي ضامنا. وسيتلقى الإطار الدعم من الجهود الإقليمية الجارية التي يبذلها كل من الاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، فضلا عن جهود الشركاء الآخرين على الصعيد الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، وسيرتبط بتلك الجهود على نحو وثيق. وسيتم وضع الخطة التفصيلية لتنفيذ الإطار على نحو مشترك، بما في ذلك وضع نقاط مرجعية وتدابير ملائمة للمتابعة. 
	ألف - الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد الوطني 

	9 - يتمثل أحد الأسباب الكامنة لحلقات العنف المتكررة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يتصل بالجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، في محدودية قدرة الحكومة على ممارسة سلطتها الكاملة على إقليمها وتوفير الخدمات الأساسية والأمن للسكان. وتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تحديات أمام توطيد السلام تنبع من وجود قصور خطير من حيث القدرات وعدم المساءلة في مؤسسات الدولة، لا سيما في الجيش، والشرطة، والقضاء، وجهاز السجون. وتشكل مسائل مثل الانتعاش الاقتصادي المحدود والفساد والإفلات من العقاب عوائق رئيسية أيضا أمام مساعي بسط سلطة الدولة. والإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفال، يشكل في حد ذاته عرضا على ضعف سلطة الدولة، وهو يؤدي إلى زيادة تفاقم النـزاع. إضافة إلى ذلك، هناك شواغل إزاء الحيز السياسي المحدود والاتجاه الناشئ الملحوظ صوب تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية.
	10 - ويشكل عدم إحراز تقدم في بناء قوات مسلحة جيدة التدريب ومزودة بالقدر الكافي من المعدات تهديدا رئيسيا لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويمثل وجود جيش محترف وقابل للمساءلة إحدى ركائز تعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار. وبالإضافة إلى إصلاح قطاع الأمن، يتعين اتخاذ إجراءات أخرى على الصعيد الوطني لتمكين الحكومة من تدعيم سلطتها. وتشمل تلك الإجراءات إدخال إصلاحات على الحوكمة وإصلاحات هيكلية؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ وتطبيق اللامركزية؛ والمضي قدما بتطبيق سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية.
	قطاع الأمن

	11 - كما لاحظت في المرفق الثاني لتقريري عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (S/2012/838)، فإن الأزمة الأخيرة في الجزء الشرقي من البلد أكدت مرة أخرى ضرورة إصلاح قطاع الأمن، خاصة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، واستعراض النُّهج اللازمة للتعامل مع الجماعات المسلحة، بسبل منها نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وينبغي كذلك للسلطات الكونغولية وشركائها العمل صوب تطوير رؤية شاملة لقطاع الأمن، وصوب تعزيز قدرات الهيئات المسؤولة عن الرقابة.
	إصلاح الجيش

	12 - تعاني القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أوجه ضعف هيكلية، فاقمها عدم كفاية الميزانية، فضلا عن عدم كفاية النظم الإدارية واللوجستية، بما في ذلك إدارة الأسلحة والذخائر. وإن الإدماج السريع لعناصر من الجماعات المسلحة الذين لم يجر تدقيق خلفياتهم، في القوات المسلحة كجزء من تسويات السلام التي وقعتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى إلى زعزعة هياكل القيادة والسيطرة بها، والنيل من مستوى سلوكها وانضباطها. وأن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها بعض أفرادها هي دلالة أيضا على الافتقار إلى الروح المهنية. ونتيجة لذلك، فإن الأداء التنفيذي للقوات المسلحة لم يف بالتوقعات المنتظرة من جيش وطني محترف.
	13 - ويعد إدخال إصلاحات شاملة تهدف لبناء جيش محترف يخضع لسيطرة مدنية وقادر على الاضطلاع بالمهمة الأساسية المتمثلة في حماية سلامة أراضيه الوطنية وشعبه أمراً في غاية الأهمية. وسوف تتطلب هذه العملية أيضا تخصيص الموارد اللازمة واعتماد تشريعات رئيسية متعلقة بإنشاء قوة للأمن الوطني. وينبغي كذلك إنشاء آلية رقابة ومساءلة قوية بدعم من المجتمع الدولي. 
	14 - وبدون توفر الإرادة السياسية والالتزام والملكية الكاملة للحكومة، فلن يكون بالإمكان تحقيق أي عمل مجدٍ في مجال إصلاح الجيش. وقد أحرز شيء من التقدم في هذا الصدد. ففي بيانين أدلى بهما الرئيس كابيلا في 15 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، أشار إلى أن إصلاح الجيش سيشكل إحدى الأولويات الرئيسية لحكومته في عام 2013. وفي كانون الثاني/يناير، اعتمدت الجمعية الوطنية تعديلاً للقانون المالي الذي زاد المخصصات المالية للمؤسسات الأمنية الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	15 - ويلزم الحصول على دعم دولي قوي منسق، برعاية السلطات الوطنية، يشمل زيادة الموارد وتقديم المساعدة التقنية، لتحقيق إصلاحات شاملة للجيش. كما يلزم تقديم مساعدة تقنية لدعم السلطات الوطنية في تحديد المهام، وحجم الاحتياجات من الموارد اللازمة لقوة الدفاع الوطنية الكونغولية. وينبغي إدراج طرائق للتدقيق في خلفيات أفراد القوات المسلحة على أساس الجدارة وسجل حقوق الإنسان لدى استيعابهم في قوة الدفاع الكونغولية في خطة العمل.
	16 - وسيكون الإصلاح الهيكلي لقوة الدفاع الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية عملية طويلة الأجل. وكخطوة أولى، ينبغي تشجيع السلطات على إنشاء قوة رد سريع مدربة جيداً ومجهزة على النحو الملائم تتألف من خمسة ألوية تقريباً. وينبغي أن تكون قوة الرد السريع قادرة على التدخل ضد التهديدات الناشئة، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتنسيق الوثيق مع البعثة. وينبغي أن تشكل قوة الرد السريع هذه نواة لقوة دفاع وطنية محترفة وفعالة وجيدة الإعداد وستنشأ حاجة إلى تقديم مساعدة دولية سخية ومنسقة جيداً لإنشاء هذه القوة. 
	17 - والبعثة على استعداد لتنسيق الدعم الدولي المقدم لتعزيز الإجراءات بشأن إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إمكانية إنشاء قوة للرد السريع. ويمكن للبعثة أن تسهم أيضاً في جهود تدريب تلك القوة.
	18 - وفيما يتعلق بجهود إصلاح القطاع الأمني على نطاق أوسع، سيكون من المهم تقديم المساعدة للسلطات الكونغولية لوضع خطة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج توفر بدائل للمقاتلين الكونغوليين ولمعاليهم، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة. وثمة حاجة، على وجه الخصوص، إلى اتباع نهج شامل إزاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ونزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التوطين، لوضع العمليتين المختلفين السابقتين معاً في شكل مبادرة واحدة تعالج المقاتلين الكونغوليين والعناصر الأجنبية في الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية على حد سواء. علاوة على ذلك، يمكن تعزيز برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التقليدي بتدابير وقائية مجتمعية مثل برامج الحد من العنف المجتمعي، بما يشمل مخططات توظيف الشباب. واستناداً إلى الخبرة المستمدة من بعثة الأمم المتحدة والصناديق والبرامج والوكالات ذات الصلة التابعة لها، تستطيع الأمم المتحدة أن تقدم الدعم التقني المتكامل للسلطات في تخطيط المراحل الأولية من النهج الشامل المبين أعلاه.
	بسط سلطة الدولة

	19 - يعد توطيد سلطة الدولة من خلال نشر الشرطة وإنشاء إدارة إقليمية، فضلا عن مؤسسات قضائية ومؤسسات سجون أمراً جوهرياً في وضع أسس السلام الدائم ومنع تجدد العنف. وعلى الرغم من التقدم المحرز خلال السنوات العشر الماضية، أدت عقود من سوء الإدارة والافتقار إلى الحوكمة إلى تآكل سلطة الدولة. وبصورة عامة، تفتقر سلطات المقاطعات إلى القدرة الفعالة، وتعاني المؤسسات من نقص الموارد ونقص التمويل. وهناك ضعف في الخدمات القضائية والإدارية، وعدم وجود الشرطة بشكل كاف. ومما يفاقم هذه الأمور، ظروف الخدمة البالغة السوء بالنسبة لموظفي الحكومة. إن المؤسسات غير الفعالة تحد من قدرة السلطات المركزية على الحكم، وفرض الضرائب، وتوطيد سيادة القانون. وغالباً ما توجد المؤسسات إلى جانب شبكات إجرامية محلية، وهي إما أنها غير قادرة على فرض سلطة الدولة، أو تصبح، في بعض الحالات، خاضعة لمصالح خاصة.
	20 - ولا تزال توجد فروق كبيرة في مستويات التدريب والخبرة داخل الشرطة الوطنية الكونغولية. إذ لم تجر عمليات تدقيق رسمية في خلفيات بعض عناصر الشرطة ممن أدمجوا مؤخراً من الجماعات المسلحة، وتبين أن بعض أفراد القوة كانوا مذنبين في ارتكاب بعض الحالات عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي. ومما يقيّد الشرطة أيضاً الافتقار إلى المركبات وأنظمة الاتصالات والمعدات ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود نظام تسديد مرتبات ضعيف. إن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تدوم لمدة 15 سنة وخطة العمل التي تدوم لمدة ثلاث سنوات اللتين تهدفان إلى بناء قدرات الشرطة، واللتين اعتمدتا في تشرين الأول/أكتوبر 2009، ستسهمان في استعادة بسط سلطة الدولة.
	21 - وينبغي أن تظل عملية بناء قدرات الشرطة الطويلة الأجل أولوية للسلطات الوطنية والمجتمع الدولي، وستواصل البعثة مبادراتها لبناء القدرات وبرامجها التدريبية المتخصصة في ذلك الصدد. وبغية تجنب تجنيد المقاتلين السابقين الذين لهم سوابق في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، فإن البعثة ستواصل أيضاً المشاركة في عملية التدقيق في خلفيات المجندين الجدد.
	22 - ويفتقر قطاع العدالة الذي يعمل بأقل من 1 في المائة من الميزانية الوطنية إلى وجود نظم إدارية فعالة، بما في ذلك في مجالات الشؤون المالية، وشؤون الموظفين، وتتبع القضايا، والميزانية، والمشتريات، وإدارة الأصول. إن تدخل المسؤولين الحكوميين في عمليات العدالة على مختلف المستويات من الأمور الشائعة، شأنه شأن الفساد، مما يؤدي إلى سيادة حالة من الإفلات من العقاب في جميع أنحاء البلد. وهناك أقل من 400 1 قاض ومدع عام مقارنة بما يقدر بـ 000 5 منهم على الأقل، ويوجد عدد محدود من الحقوقيين، بمن فيهم محامو الدفاع. ولا تزال مؤسسات القضاء العسكري تواجه تحديات مماثلة لمؤسسات القضاء المدني، بما في ذلك وجود نقص حاد في عدد القضاة والمدعين العامين العسكريين. كما يخضع نظام العدالة العسكري إلى تدخل القيادة والأطراف السياسية، وتعد الترتيبات الأمنية للقضاة في المناطق المتضررة من النزاع غير كافية بصورة مؤسفة.
	23 - ويتسم نظام السجون بظروف احتجاز لا إنسانية، تشمل الافتقار إلى المرافق الطبية والاكتظاظ الشديد. ويخصص لعدد قليل جداً من السجون ميزانية لتغطية التكاليف التشغيلية، ويواجه المحتجزون بانتظام حالات سوء تغذية وانعدام الخدمات الصحية. والمنشآت الأمنية بدائية، مما يسهم في ارتفاع معدلات الفرار. وإن حوالي 95 في المائة من العاملين في المرافق الإصلاحية قد نصبّوا أنفسهم لأداء هذه المهام، ولا توجد مؤسسة لتدريب موظفي السجون. ولا يوجد تنسيق رسمي أو عملي بين وزارات العدل وحقوق الإنسان، والدفاع والداخلية، التي تضطلع معاً بالمسؤولية عن قطاع السجون. ومن بين قرابة 000 18 سجين في مرافق السجون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يُحتجز ما لا يقل عن 70 في المائة منهم في الحبس الاحتياطي. ولا يوجد حالياً إلا سجن عسكري واحد قيد العمل. وستواصل البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل بتعاون وثيق مع الحكومة لوضع مبادرة مشتركة تهدف إلى معالجة حالة السجون، وإرساء حد أدنى من سلطة الدولة ورقابتها المستدامين في المناطق المتضررة من النزاع في شرق البلد بنشر أفراد شرطة مدربين وبمعدات كافية وموظفي الأجهزة القضائية والإصلاحية. وستواصل الأمم المتحدة أيضا كفالة الامتثال بمعايير وممارسات نظام السجون ومساعدة السلطات الوطنية في وضع آليات مصممة لمحاربة أعمال الاحتجاز غير المشروع والمطول وتحسين ظروف السجون. 
	الحوكمة والإصلاحات الهيكلية

	24 - دأبت المؤشرات الدولية المستقلة على وضع جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن أكثر البلدان فساداً في العالم. والعواقب الضارة بعيدة المدى. وقد أدى الفساد المنتشر، مقترناً بالضعف وعدم الشفافية وضعف التنسيق في نظم جمع الإيرادات، فضلا عن سوء نظم المرتبات والمدفوعات الأخرى في الدولة، إلى إعاقة قدرة الحكومة على الاضطلاع بالتزاماتها. إن محدودية الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل توفير الرعاية الصحية والمياه والتعليم، إلى جانب عدم توفر فرص العمل، أدت إلى تأخر عودة الاستقرار والسلام إلى أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي حين أحرز صندوق النقد الدولي وبرامج أخرى تقدماً كبيراً في هذه المجالات في السنوات الأخيرة، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
	25 - واقتران النظام المالي الحكومي الغامض والذي يسهل اختراقه بآليات إنفاذ العقود القضائية الضعيفة والافتقار إلى وجود هيئات رقابة مالية فاعلة أمر لا يزال يعمل على تثبيط المستثمرين الأجانب والمقاولين المحليين الشرعيين. ونتيجة لذلك، لا تزال الميزانيات الوطنية والمحلية تعاني من نقص في التمويل عند مقارنتها بثروة البلد الكامنة وحجمه. ولهذا تأثير هام على تطوير الهياكل الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز قدرات المقاطعات ووضع استراتجياتها للنمو والحد من الفقر ودعم حشد الشركاء حول أولويات خطط عمل المقاطعات. إضافة إلى ذلك، سيواصل البرنامج الإنمائي دعم إصلاح المالية العامة بإعادة هيكلة دوائر جمع الضرائب، فضلا عن إعادة تنظيم النظام الضريبي المحلي وسلسلة النفقات المحلية.
	26 - وبدعم من الشركاء الدوليين، ينبغي تشجيع الحكومة على النظر في إطلاق مبادرة بناء قدرات وتدريب لكبار الموظفين الحكوميين وموظفين من الرتب الأخرى على نطاق واسع، لكي يتمكنوا من نقل أفضل الممارسات لاحقاً في مجال الإدارة وتعزيز الحوكمة الرشيدة وسط الكوادر الأدنى بطريقة مستدامة. ودعماً لهذا المسعى، وكخطوة أولى، تستطيع الحكومة أن تنظر، في تنسيق وثيق مع جهات معنية وطنية أخرى، في وضع استراتيجيات برنامجية تشمل إنشاء أفرقة استشارية وطنية - دولية أو تدمج خبراء دوليين في الوزارات الرئيسية.
	التنمية الاقتصادية والبشرية

	27 - لقد أدت الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية منذ حلول الفترة الانتقالية عام 2003 إلى استقرار إطار الاقتصاد الكلي، ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عند 6 في المائة خلال العقد الأخير، مما عكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي دام لعدة عقود، وانخفاض معدلات التضخم إلى مستويات تقاس بالآحاد. وأدى جمع الإيرادات إلى زيادات في إيرادات الدولة بالقيم المطلقة وكذلك بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي (من 16 في المائة في عام 2009 إلى توقعات تزيد على 20 في المائة عام 2013). كما أن تخفيف عبء الديون الخارجية للبلد الذي بلغ 10 بلايين دولار، بنسبة 90 في المائة، يشكل تطورا إيجابيا. غير أن المستوى المنخفض جدا الذي انطلقت منه هذه البرامج يعني أن الإيرادات الإجمالية المتاحة للحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات، بما يشمل حتى الدعم الخارجي للميزانية، لا تزال غير كافية بدرجة كبيرة لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الملحة. ولا يزال استمرار عدم الشفافية في إدارة القطاع الاستخراجي وبصفة أعم في الشركات التي تديرها الدولة، يشكل عقبة كبيرة تحول دون تحقيق مزيد من المكاسب في الاستثمار والتنمية الاقتصادية وما يتصل بذلك من نمو محتمل لإيردات الميزانية.
	28 - ورغم تحسن أداء الاقتصاد الكلي، فلا يزال 71 في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع، ولا تزال إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية محدودة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتل أدنى مرتبة من بين 187 بلدا في دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2011، وليس من المتوقع أن يبلغ البلد أيا من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2012، أنهى صندوق النقد الدولي برنامجه الاقتصادي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث إن البلد لم يمتثل للمقياس الهيكلي الذي حدده الصندوق بشأن الحوكمة والشفافية في قطاع التعدين، وامتنع عن دفع مبلغ الـ 240 مليون دولار المتبقي من اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات وقيمته 500 مليون دولار.
	29 - وعلاوة على ذلك، لم تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تحقيق فوائد استغلال مواردها الطبيعية. ولا تزال الإدارة الفعالة لهذا القطاع تواجه صعوبات جراء استغلال غير قانوني واسع النطاق يسهله الفساد ووجود الجماعات المسلحة. ولا يمكن أن تكون للمساعدة الدولية فائدة إضافية إلا إذا قامت سلطات البلد بالتصدي لعدد من التحديات منها ما يلي: (أ) عدم اتساق السياسات القطاعية؛ (ب) ضرورة إجراء إصلاحات في الإدارة العامة لتمكينها من تتبع الموارد الطبيعية وإدارتها على نحو أفضل؛ (ج) تدني قدرة الوكالات الوطنية المسؤولة عن الرصد البيئي ومكافحة الفساد، مما أدى إلى عدم الشفافية في إدارة الموارد المعدنية ووجود ثقافة عدم المساءلة؛ (د) محدودية قدرة الحكومة على التفاوض بشأن عقود التعدين واستغلال الموارد الطبيعية وإدارة تلك العقود.
	30 - ويتوخى برنامج الفترة 2012-2016 الذي اعتمدته الحكومة في أيار/مايو 2012، حدوث ارتفاع في معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 5 إلى 7 في المائة وانخفاض معدلات التضخم إلى 4 في المائة. ويتوخى أيضا ارتفاعا في توليد الكهرباء والإنتاج الزراعي، وزيادة في إنتاج قطاع التعدين، كما يتوخى إصلاحات هامة في عدد من المجالات، بما يشمل نظام الدفع ونظام المعاملات المصرفية والتمويل، وإعادة تنظيم المؤسسات العامة. ويوفر البرنامج خريطة طريق سليمة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. بيد أن هناك أربعة عوامل أساسية لضمان نجاح البرنامج. ويكمن العامل الأول في كفالة الإرادة السياسية الضرورية لإعطاء الأولوية اللازمة لتنفيذ البرنامج. ويتمثل العامل الثاني في ضمان إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك توفير ما يلزم من قدرات تقنية وخبرة فنية. والعامل الثالث هو كفالة المساءلة على الصعيدين الوطني والمحلي. أما العامل الرابع فهو تقديم دعم قوي من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية. وعلى غرار القرار الذي اتخذه كل من الحكومة والبرلمان مؤخرا بزيادة الأموال المخصصة لقطاع الدفاع، ينبغي زيادة مخصصات الميزانية الوطنية لمجالات أخرى. وستدعم الأمم المتحدة برنامج الحكومة من خلال إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2013-2017) الذي يركز على الحوكمة وبناء المؤسسات؛ والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل؛ والخدمات الاجتماعية الأساسية وتنمية رأس المال البشري؛ والموارد الريفية وتغير المناخ؛ وتحقيق الاستقرار وتوطيد السلام في السياق الذي تتيحه الاستراتيجية الدولية لتوفير الأمن والاستقرار والدعم المصممة لدعم خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعمير للمناطق المتضررة من الحرب. 
	اللامركزية

	31 - يعُد إحلال اللامركزية وإنشاء مؤسسات شرعية وفعالة على صعيد المقاطعات وعلى الصعيد المحلي وسيلة مهمة لمعالجة العديد من الأسباب الجذرية للنزاع على الصعيد المحلي والتمكين من إدماج فئات الأقليات. وتمكِّن اللامركزية أيضا من توزيع الخدمات الأساسية على السكان المحليين بمزيد من الإنصاف والفعالية.
	32 - وينص الدستور على وضع إطار للامركزية. إلا أنه لم يحرز سوى تقدم محدود. ويعود ذلك جزئيا إلى تحديات سياسية داخلية معقدة مثل ضعف مدى تولي زمام العملية من الناحيتين السياسية والاجتماعية، والتأخر في وضع إطار التنفيذ، وعدم التوصل إلى توافق في الآراء في البرلمان بشأن خيارات التقسيم الإقليمي، وعدم كفاية التمويل، والضغوط المتضاربة التي تمارسها مختلف الفئات المعنية.
	33 - وسيكون التزام الحكومة بالمضي قدما في اعتماد التشريعات المتبقية بشأن اللامركزية عنصرا أساسيا. وأُحرز تقدم في عام 2012، حيث تم سن 7 قوانين من بين القوانين الرئيسية الأربعة عشر ووضعت أدوات مالية محلية بهدف إيجاد نظام فعال للامركزية، بغية إصلاح طريقة تقاسم الإيرادات بين المقاطعات والعاصمة. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم تشغيل خطط إدارة المالية العامة على مستوى المقاطعات وعلى المستوى المحلي، وهو ما حسن الإيرادات وتتبع النفقات وكذلك قدرة سلطات المقاطعات والسلطات المحلية على تعبئة موارها الخاصة. ويجب الاستمرار في إدارة عملية إحلال اللامركزية بعناية لتجنب تفاقم التوترات العرقية والمتعلقة بالأراضي والتسلسل الهرمي التقليدي للقواعد وغيرها من التوترات، وما يرتبط بذلك من احتمال تزايد العنف المحلي في مختلف أجزاء البلد.
	إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان

	34 - يكمن أحد الأسس المتينة للاستقرار والتعمير الاقتصادي والتنمية في وجود نظام ديمقراطي فعال. ويكفل هذا النظام نقل السلطة عن طريق عمليات انتخابية سلمية؛ ويرسي ضمانات وضوابط وموازين واضحة بين سلطات الحكم؛ ويفسح المجال أمام مشاركة المجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة مشاركة فعالة. واحتجت جهات المعارضة الوطنية وجهات مراقبة أخرى لأن الحكومة اتخذت تدابير منهجية لتوطيد سلطتها والحد من المجال السياسي وتخويف المعارضين واستهدافهم، سواء كانوا من أعضاء أحزاب المعارضة أم المجتمع المدني. وستواصل وكالات الأمم المتحدة بذل جهودها للمضي قدما في عملية إرساء الديمقراطية، بوسائل منها دعم توسيع المجال السياسي لجميع الأحزاب السياسية وللمجتمع المدني.
	35 - وكما أكد عدد من أفرقة المراقبين الوطنيين والدوليين، كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي نُظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مشوبة بمخالفات، حيث اعترض عدد من الجهات الفاعلة الوطنية على النتائج. ومن الأهمية بمكان أن تواصل الحكومة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باتخاذ تدابير فعالة للمضي قدما في عملية تحقيق الديمقراطية في هذه الفترة الحرجة والهشة بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للمبادئ الدستورية الأساسية. ومن الضروري اتخاذ خطوات فعالة وجادة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق انتخابات عام 2011 ومقاضاة المسؤولين عنها، واحترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.
	36 - ويعد إجراء انتخابات المقاطعات التي كان من المقرر إجراؤها في آذار/مارس في الموعد المحدد، تليها الانتخابات المحلية المقررة منذ عام 2007، من العوامل الرئيسية في تعزيز العملية الديمقراطية باختتام الدورة الانتخابية الحالية. وإذا أُريد تحقيق ذلك، سيكون من الضروري إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة جديدة ذات مصداقية ومزودة بالخبرة الفنية اللازمة وقادرة على كسب ثقة الجهات الفاعلة السياسية الوطنية واحترامها، وسيشجع ذلك المانحين الدوليين على استئناف ما يقدمونه من مساعدة. واتخذت خطوة مهمة إلى الأمام في 14 كانون الثاني/يناير باعتماد البرلمان القانون الأساسي المنقح للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. ويشمل النص الجديد تمثيل المجتمع المدني وتحسين التوازن بين الجنسين في الهيكل الإداري للمؤسسة. وسيؤدي إصدار وتنفيذ القانون الأساسي المنقح للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الموعد المحدد، لا سيما لكي يأخذ في الاعتبار إنشاء اللجنة الجديدة، إلى استئناف العملية الانتخابية.
	37 - أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن أوجه التقدم في الإصلاحات الهيكلية والتشريعية اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان ظلت بطيئة، والجهود التي تبذلها الحكومة لوضع المؤسسات الضرورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء البلد لا تزال محدودة. ويشكل اعتماد البرلمان مشروع القانون الأساسي الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة إلى الأمام، ولكن الرئيس لم يصدّق عليه بعد. وأُحرز تقدم محدود كذلك فيما يتعلق بإنشاء آليات للعدالة الانتقالية.
	38 - ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة على نطاق واسع، وما زال الإفلات من العقاب واسع الانتشار في جميع أرجاء البلد. وانتشرت الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال، بما في ذلك استخدام الأطفال الجنود، على نطاق واسع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وظلت الإصلاحات الهيكلية والتشريعية اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان بطيئة، والجهود الحكومية الرامية إلى إنشاء المؤسسات الضرورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء البلد لا تزال محدودة. وأُحرز تقدم محدود كذلك صوب إنشاء آليات العدالة الانتقالية.
	39 - ولن يتسنى تحقيق استقرار طويل الأجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون التصدي لهذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، من حيث الوقاية والمساءلة ومساعدة الضحايا على حد سواء. وتوقيع الحكومة على خطة عمل في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لإنهاء قيام القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بتجنيد الأطفال واستخدامهم وارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال، وفقا لقراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009)، يشكل خطوة هامة نحو التخفيف من أثر الانتهاكات.
	الأنشطة الإنسانية

	40 - بفضل الدعم المقدّم من المانحين، أسهمت العمليات الإنسانية الواسعة النطاق في إنقاذ أرواح العديد من الأشخاص وفي الحد من المعاناة البشرية التي لحقت بالملايين من الأشخاص في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، لا يزال البلد يواجه تحديات إنسانية متكررة. وقد ارتفع عدد المشردين داخليا ليصل إلى أكثر من 2.6 مليون بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر 2012، بعد أن كان يبلغ 1.8 مليون شخص في مطلع سنة 2012. وفي مقاطعة كيفو الشمالية وحدها، تشرد 000 500 شخص إضافي منذ نيسان/أبريل 2012. وفي سياق النزاعات وأعمال العنف المتكررة في البلد، ظلت حماية المدنيين من الشواغل الإنسانية الرئيسية. ولا يزال انتشار الذخائر غير المنفجرة يشكل تهديدا كبيرا لسلامة السكان المحليين. ولا تزال الحاجة المستمرة للقيام بأنشطة إزالة الذخائر غير المنفجرة والتوعية بمخاطرها في المناطق المتضررة من هذه الذخائر من بين الأولويات الرئيسية. وبوسع الحكومة أيضا تولي مسؤولية أكبر عن توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا في شرق البلد بسن تشريع بشأن التشرد.
	41 - وتضرر حوالي 6.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن الأمراض، ومن بينها الملاريا والكوليرا والحصبة، التي تهدد حياة الملايين من الأشخاص. أما سوء التغذية، وهو مستوطن خاصة في المقاطعات الأقل تأثُّرا بالنزاع مثل كاساي والكونغو السفلى، فهو مسؤول عن 35 في المائة من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث يعاني حوالي 2.5 ملايين منهم من سوء تغذية حاد. ولا يزال الحصول على المياه المحسنة والصرف الصحي محدودا بالنسبة للأغلبية العظمى من الشعب الكونغولي.
	42 - ويجب أن تعمل الحكومة والشركاء الدوليون على توثيق الروابط بين الجهود الإنسانية والإنمائية من أجل مساعدة الجماعات المحلية على تعزيز قدرتها على المقاومة لتمكين الأشخاص من التعامل بشكل أفضل مع الضعف المتفاقم وكثرة الصدمات. كما أن استعداد المانحين للاستثمار في أنشطة لتعزيز المقاومة وفي أنشطة إنمائية سيسهم أيضا في تعزيز أثر المساعدات المقدّمة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي جني أكبر قدر من الفائدة منها. ولهذه الغاية، ستوفر الأمم المتحدة المساعدة لتعزيز الحوار من أجل توطيد السلام ودعم إعادة الإدماج والانتعاش بهدف بناء التجانس الاجتماعي بين السكان. وسيشمل ذلك أنشطة التنمية المجتمعية بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء الهياكل الأساسية الاقتصادية. وفي هذا السياق، يُقترح أن تدعم الأمم المتحدة أيضا إنشاء ”منتدى للحوار“، تقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية، بين الحكومة والجهات المانحة للمجال الإنساني والإنمائي للمساعدة في تعزيز التنسيق الاستراتيجي لمختلف آليات التمويل من أجل المساعدة الإنسانية ولتحقيق الاستقرار والمساعدة الإنمائية. ومن شأن هذا المنتدى أن يساعد الحكومة وشركائها على الانتقال من الاستجابات بعد الحدث إلى استجابة أكثر تزامنا وشمولا للتحديات الإنسانية والإنمائية في البلد.
	باء - الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد الإقليمي
	43 - منذ إبرام اتفاق لوساكا في عام 1999، أُطلق العديد من المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى. وقد نجحت تلك المبادرات في إيجاد حل لجوانب مختلفة من هذه المشكلة، بما في ذلك إعادة توحيد إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية والحد من التهديدات الناجمة عن جماعات مسلحة أجنبية مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة. وقد أسهمت عملية المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، بما في ذلك إبرام ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى التاريخي في عام 2006، نوعا ما في معالجة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للنزاع. ويشار إلى أن المؤتمر لا يزال يُعتبر شريكا رئيسيا حتى الآن.
	44 - إلا أن التقدم المحرَز، رغم أهميته، لم يتمكّن من وضع حد لحلقات العنف المتكررة التي أضرت بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وإضافة إلى الإجراءات المتَّخذة على الصعيد الوطني المبينة في الفرع ألف أعلاه، يجب اتخاذ عدد من الإجراءات الجماعية على المستوى الإقليمي. وينبغي أن تعالج تلك الإجراءات الدوافع الإقليمية لتكرار العنف وأن تلبي، بصورة شاملة، الشواغل والمصالح المشروعة لجميع البلدان المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	عدم التدخل

	45 - على بلدان منطقة البحيرات الكبرى أن تتخذ خطوة أولى رئيسية تتمثل في إعادة التأكيد بشدة على الالتزامات التي قطعتها على نفسها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة. ويتضمن إطار السلام والأمن والتعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة التزاما تاما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة؛ وعدم التسامح مع الجماعات المسلحة أو تقديم المساعدة أو الدعم لها بأي شكل من الأشكال؛ واحترام سيادة البلدان المجاورة وسلامتها الإقليمية؛ واحترام الشواغل والمصالح المشروعة للبلدان المجاورة، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية؛ وعدم توفير مأوى أو توفير الحماية، مهما كان نوعها، للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو أعمال إبادة جماعية، أو جرائم عدوان، أو الأشخاص الخاضعين لنظام جزاءات الأمم المتحدة؛ وتيسير إقامة العدل عن طريق التعاون القضائي داخل المنطقة. وينبغي أن تلتزم بلدان المنطقة أيضا بمقاضاة هؤلاء الأشخاص أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب الاقتضاء.
	46 - وبالنظر إلى أن بلدان منطقة البحيرات الكبرى قد التزمت في العديد من المناسبات بهذه المبادئ في الماضي، من الضروري أن تقترن هذه العملية باتخاذ خطوات ملموسة وتدابير عملية لبناء الثقة تكون مقبولة لدى جميع دول المنطقة وذلك بدعم من المجتمع الدولي. ويجب أن يراعي أي حل على المدى البعيد المصالح الوطنية المشروعة لجميع البلدان في منطقة البحيرات الكبرى. وسيمثل وضع استراتيجية شاملة للقضاء على التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية النشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عنصرا محوريا في هذه العملية، بما يشمل تدابير لإعادة استيعاب وإدماج المحاربين السابقين العائدين ومعاليهم.
	التصدي للتهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة

	47 - إن المجموعات المسلحة، التي تتكاثر في ظل الفراغ الأمني الناجم عن عدم ممارسة الدولة سلطة فعلية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تزال تمثل أبرز خطر يهدد أمن السكان والاستقرار عموما في المنطقة فضلا عن كونها تشكل عقبة تحول دون تحقيق التماسك الإقليمي. واستمرار الاحتلال العسكري الذي تقوم به الوحدات التابعة لحركة 23 مارس للمرتفعات التي تطل مباشرة على مدينة غوما والتهديدات التي توجهها لهذه المدينة، يؤكد صحة هذه التهديدات. وإضافة إلى حركة 23 مارس ومختلف جماعات الماي - ماي والجماعات المسلحة الكونغولية الأخرى، تضمّ الجماعات المسلحة الأجنبية الرئيسية القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المتحالفة، والجيش الوطني لتحرير أوغندا، وجيش الرب للمقاومة، وقوات التحرير الوطنية.
	48 - وتتمثل الخطوة الأساسية الأولى التي ينبغي اتخاذها لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في بلورة استراتيجية شاملة للتصدي للجماعات المسلحة باستخدام وسائل عسكرية وغير عسكرية. وتشارك كل الجماعات المسلحة، سواء كانت كونغولية أو أجنبية، بشكل غير مشروع في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى الهائلة الموجودة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن ضلوعها في أنشطة إجرامية أخرى. ولم تعد هذه المجموعات تستفيد من المكاسب التي يدرها الاستغلال غير القانوني لهذه الموارد فقط لتمويل مشترياتها غير المشروعة من الأسلحة وإنما أصبحت هذه المكاسب غاية في حد ذاتها.
	49 - وينبغي أن تعمل دول المنطقة على تعزيز التعاون في ما بينها على نحو فعال لوضع حد للاتجار غير المشروع عبر الحدود بالموارد الطبيعية والأسلحة، وأن تتخذ تدابير فعالة على المستوى الأمني ولمراقبة الحدود. ومن شأن تشجيع اتخاذ ترتيبات إقليمية مستدامة تمكِّن من تحقيق تكامل اقتصادي أكثر صلابة أن تسهم في تلك الجهود.
	50 - وإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز مراقبة الحدود والاتفاق على آلية فعالة للتحقق من التحركات عبر الحدود سيقلص إلى حد كبير من الدعم الذي تتلقاه الجماعات المسلحة من الأفراد أو الكيانات من البلدان المجاورة. ولا يزال تقديم الدعم المستمر من البلدان المجاورة إلى الجماعات المسلحة مصدرا لانعدام الاستقرار على نحو خطير، وينبغي أن يتحمل المسؤولون عنه عواقب ملموسة.
	51 - ويمكن أن تتضمن الاستراتيجية الهادفة للقضاء على تهديدات الجماعات المسلحة جانبا هاما آخر يتمثل في توفير خيارات بديلة لأفراد الجماعات المسلحة الذين لا يُشتبَه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، أو إبادة جماعية. ويمكن أن تشمل تلك الخيارات برامج تسريح فعالة، فضلا عن إتاحة فرص لإعادة إدماج أولئك الأفراد اجتماعيا وسياسيًّا في بلدانهم الأصلية. وسيتطلب ذلك دعم المجتمع الدولي ومشاركته النشطة.
	52 - وأخيرا، وإلى أن تتمكن الحكومة من إنشاء قوة دفاع كونغولية قادرة على القيام بمهامها، ستتطلب هذه الاستراتيجية أيضا، بالإضافة إلى التدابير المبينة أعلاه، قدرة للإنفاذ العسكري مصممة للقضاء على التهديد الذي تشكله العناصر المتعنتة من الجماعات المسلحة. وترد في الفقرات من 60 إلى 64 أدناه مقترحات في هذا الصدد.
	ترسيخ التكامل الاقتصادي الإقليمي

	53 - لضمان الاستقرار على المدى البعيد في منطقة البحيرات الكبرى، يتعين على بلدان المنطقة تعزيز التعاون الإقليمي في ما بينها، ولا سيما ترسيخ التكامل الاقتصادي من أجل تحقيق تطلعات شعوبها.
	54 - وينبغي لدول المنطقة أن تنظر في إمكانية زيادة المبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي والمشاريع الإنمائية مثل إقامة هيكل أساسي إقليمي مشترك للطاقة، والقيام بمشاريع في مجال النقل والاتصالات، وتعزيز التعاون في عدة قطاعات، والأنشطة الموجّهة إلى الجماعات المحلية في المناطق الحدودية. كما تكتسي الشراكات، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص، أهمية حاسمة لتمويل المشاريع الضخمة في مجال الهياكل الأساسية مثل ترميم سُدّي إنغا الأول والثاني، ومدّ سكك حديدية لربط مختلف الممرات الإقليمية حسب خطط الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. ومن الضروري أيضا القيام بمبادرات لتدارك مواطن الخلل ولتقليص التكاليف فيما يتعلق بالتجارة على الحدود مع الأخذ في الحسبان المسائل المتصلة بالتجارة غير الرسمية عبر الحدود. علاوة على ذلك، ينبغي التفكير في تحسين الإطار التنظيمي بإنشاء وحدة لتيسير التجارة الإقليمية عبر الحدود، في إطار الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وخطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لتشرف على تنفيذ استراتيجية معنية بالتجارة عبر الحدود. وكخطوة هامة في هذا الاتجاه، من المهم أن يلتزم الموقّعون على إطار السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، بتعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك ترسيخ التكامل الاقتصادي مع إيلاء اهتمام خاص لاستغلال الموارد الطبيعية.
	جيم - الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد الدولي
	55 - تتحمل جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول منطقة البحيرات الكبرى المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ الإجراءات المقترحة المبينة أعلاه. وفي الوقت نفسه، ستتطلب الإجراءات الواردة في هذا التقرير تجديد المجتمع الدولي التزامه بتعزيز استثماراته من أجل استعادة السلام الدائم في المنطقة.
	56 - ويُعتبر دعم المجتمع الدولي القوي والمنسق لاستعادة السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى عنصرا أساسيا لنجاح النهج الشامل الجديد المبين في هذا التقرير. ويقدم إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة أرضية مشتركة لتقديم هذا الدعم المنسق.
	57 - وجنبا إلى جنب مع الإجراءات الوطنية والإقليمية، فقد قررتُ تعيين مبعوث خاص لمنطقة البحيرات الكبرى سيعمل عن كثب مع الحكومات في المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاقات ووضع آليات لضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. وسيساعد مبعوثي الخاص تلك الدول في الاتفاق على الطرق الكفيلة بالقضاء على تهديد مختلف الجماعات المسلحة العاملة في منطقة البحيرات الكبرى بناء على النهج الوارد وصفه في الفقرات من 47 إلى 52 أعلاه. وسيقوم بالتشجيع على إبرام اتفاقات جديدة بين بلدان المنطقة وتنشيط تنفيذ الاتفاقات القائمة التي تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتشجع حرية حركة السلع والأشخاص. وسيقوم أيضا بتعبئة الموارد وحشد الدعم لتلك المبادرات والمساعدة في التنسيق الاستراتيجي للدعم الدولي ومختلف مصادر التمويل في المنطقة من أجل أنشطة تحقيق الاستقرار والتنمية وحفظ السلام والأنشطة الإنسانية. وسيضطلع مبعوثي الخاص بدور رئيسي في حشد اهتمام الجمهور والدعم الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.
	58 - وسيقيم مبعوثي الخاص اتصالات وثيقة مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. ومع التسليم بالتعقيدات والطابع المزمن للمشاكل التي تواجه منطقة البحيرات الكبرى، أقترح أن تنشأ ولاية مبعوثي الخاص لفترة أولية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد. وسيقدم الدعم للمبعوث الخاص مكتب صغير مكون من الخبرات ذات الصلة.
	59 - وستتطلب الإصلاحات التي سيتعين إجراؤها على المستوى الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية دعما قويا ومنسقا وكبيرا، بما يشمل الخبرات والموارد. وسوف يواصل ممثلي الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية  تشجيع وتيسير الحوار السياسي الشامل والشفاف بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وسيسهم ذلك في تهيئة بيئة مؤاتية لتنفيذ الالتزامات الوطنية الواردة في الإطار. وسيمثل إصلاح القطاع الأمني والتصدي لتهديد الجماعات المسلحة مجال أولوية حاسم.
	رابعا - لواء التدخل
	60 - دعما لأهداف إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، وبعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وهي الكيانات التي كانت وضعت في البداية فكرة نشر قوة لإنفاذ السلام من أجل التصدي للتهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة، يقتَرح إنشاءُ لواء خاص بالتدخل داخل البعثة لفترة أولية مدتها سنة واحدة. وسيقوم لواء التدخل، الذي سيخضع للقيادة التنفيذية المباشرة لقائد قوة البعثة وسيعمل جنبا إلى جنب مع الألوية الأخرى للبعثة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالاضطلاع بمهام إنفاذ السلام، ومنع توسع الجماعات المسلحة؛ والقضاء عليها؛ ونزع سلاحها، إلى جانب جهود برنامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، وبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن. وستهدف أنشطة لواء التدخل إلى تهيئة بيئة مؤاتية لاستعادة سلطة الدولة وإرساء الاستقرار المستدام. وسيسهم في تهيئة المجال والوقت لقيام قوات مسلحة معززة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بمسؤوليتها الرئيسية.
	61 - وسيقوم لواء التدخل بعمليات هجومية محددة الأهداف، إما بمفرده أو بالاشتراك مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بطريقة قوية، وسريعة الحركة، ومرنة. وسوف يعتمد على أصول الدعم الجوية وغيرها التابعة للبعثة للقيام بمهامه، بما في ذلك طائرتان عموديتان هجوميتان إضافيتان، وأربع طائرات عمودية متعددة الأغراض، على النحو المطلوب في رسالتي الموجهة إلى مجلس الأمن المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 (S/2013/43)، ودعم الميزانية. وسوف يتم اقتناء قدرات إضافية من أجل القيام بتجميع المعلومات وتحليلها ونشرها مسبقا بهدف تحسين تقدير الحالة العسكرية، وتهيئة المجال أمام اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وستوفر هذه الأمور من خلال النشر المقبل لنظم جوية غير مأهولة أحاط المجلس علما به في 22 كانون الثاني/يناير (انظر S/2013/44).
	62 - ومن المقترح أن يتألف لواء التدخل من ثلاث كتائب مشاة ووحدات تمكينية ومضاعِفات قوة. وسيتطلب ذلك توفير كتيبتي مشاة جديدتين وإعادة تكليف كتيبة مشاة منتشرة بالفعل في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وستشكل بطارية مدفعية، وسرية قوات خاصة، ووحدة إشارة وعناصر دعم الجزء المتبقي من اللواء. ويتم نشر لواء التدخل في إطار قوام البعثة الحالي المأذون به.
	63 - وسيسبق نشر لواء التدخل أيضا تدريب سابق للنشر في مجال حقوق الإنسان وحماية المدنيين والأمور الجنسانية. وسيمتثل إجراء عمليات لواء التدخل امتثالا صارما للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين. وأظهرت التجارب السابقة للعمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية أن المدنيين غالبا ما يفرون من ديارهم بطريقة وقائية قبل بداية هذه العمليات بينما تميل الجماعات المسلحة إلى التجمع والعودة بعد العمليات من أجل ارتكاب أعمال عنف انتقامية ضد المدنيين. وللحد من ذلك، سوف تدمج البعثة آليات معززة من أجل حماية المدنيين. وستشمل هذه الآليات تقييما معززا لأثر العمليات الهجومية، وتدابير ترمي إلى التخفيف من الضرر الذي يصيب المدنيين قبل العمليات وخلالها، وبعدها، والمساءلة عن أي انتهاكات. وسينبني ذلك على الاستعراض الجاري للاستراتيجيات الموجودة وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية المدنيين.
	64 - وكجزء من جهود التنسيق العامة مع الشركاء الإقليميين، ستقدم بانتظام معلومات مستكملة للممثلين العسكريين من البلدان المساهمة بقوات ومن المنطقة بشأن أنشطة لواء التدخل.
	خامسا - النهج الجديد في ما يتعلق بدور البعثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	65 - تطورت عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1999، إذ اضطلعت تدريجيا بمزيد من المسؤوليات والمهام للوفاء بمتطلبات حالة متطورة. ومع إدراك أن مكونات الوجود الأوسع للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سوف تواصل المشاركة لفترة أطول بكثير للمساعدة على التصدي لتحديات توطيد السلام في ذلك البلد، وإنعاشه، وإعادة بنائه، ينبغي أن تركَز أنشطة البعثة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تساعد على وضع أسس متينة للسلام دون المخاطرة بحدوث انتكاس كبير إلى حالة عدم الاستقرار والنزاع.
	66 - وتمشيا مع الالتزامات الواردة في إطار السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، سيكون الوضع النهائي الذي من شأنه أن يمكن البعثة من القيام بنجاح بإتمام ولايتها الخاصة بحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو تقليص نطاق النزاع المسلح، والعنف ضد المدنيين، والعنف الجنسي إلى مستوى يمكن أن تديره بفعالية المؤسسات الأمنية والقضائية الوطنية؛ وتحقيق الاستقرار من خلال إنشاء مؤسسات دولة عاملة في المناطق المتضررة من النزاع ومناطق التعدين؛ ونظام ديمقراطي فعال يقلل من خطر عدم الاستقرار، بما في ذلك إتاحة المجال السياسي الكافي، واحترام حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات ذات مصداقية بانتظام.
	67 - وبينما تراقب البعثة عن كثب التطورات في الجزء الغربي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالإضافة إلى دعم تنفيذ الالتزامات الوطنية الواردة في الإطار، يُقترَح أن تقوم بتحديد أولويات أنشطتها وترشيدها في شرق البلد في الفترة المقبلة بهدف الإسهام في تحقيق الأهداف الرئيسية الستة التالية: (أ) تعزيز وتيسير قيام حوار سياسي شامل وشفاف بين جميع المعنيين بغية دفع المصالحة وإرساء الديمقراطية؛ (ب) الإكمال الناجح للعمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية  وتقليص خطرها إلى درجة يمكن أن تديره سلطات الأمن الوطني، مع الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين وسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في ما يخص تقديم الأمم المتحدة للدعم إلى القوات الأمنية غير التابعة لها؛ (ج) نزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية وتسريحها وإعادة إدماجها وإعادة توطينها وإعادتها إلى أوطانها، ونزع سلاح المقاتلين الكونغوليين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بما في ذلك تسريح بعض العناصر داخل القوات المسلحة الكونغولية وإعادة إدماجها، وبدء عملية إعادة إدماج مجتمعية قابلة للاستمرار في ما يتعلق بالمقاتلين السابقين؛ (د) إنشاء حد أدنى من السلطة والسيطرة المستدامتين للدولة في المناطق المتضررة من النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى نحو أكثر حسما من خلال نشر شرطة مدربة ومجهزة، وموظفي قضاء وإصلاحيات، استنادا إلى رؤية وطنية واستراتيجيتين وطنيتين لقطاعي الأمن والعدل؛ (هـ) دعم إنشاء هيكل مدني وطني فعال للرقابة على أنشطة التعدين الرئيسية والقيام بالإدارة العادلة لاستخراج الموارد الطبيعية والمتاجرة بها في شرق البلد؛ (و) إنشاء قوة رد سريع وطنية يتم دعمها وتجهيزها وتدريبها وفرزها على نحو جيد، في إطار إصلاح قطاع الأمن، وتكون مدربة تدريبا كافيا في مجال القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وتشمل آليات فعالة لضمان حماية المدنيين في جميع عملياتها، ويمكن أن تملك في نهاية المطاف القدرة على تحمل المسؤوليات الأمنية التي ستنقل إليها من بعثة الأمم المتحدة.
	68 - وينبغي استعراض ولاية البعثة للإعراب عن الأولويات الستة الواردة أعلاه. ويمكن أيضا استعراض أنشطة البعثة في المستقبل القريب بزيادة التركيز عليها وضمان التكاملية في الجهود مع سائر الشركاء. وفي غضون ذلك، ينبغي أيضا تعزيز الدور الذي يقدم به ممثلي الخاص في مجال المساعي الحميدة لتيسير تنفيذ الالتزامات الوطنية الواردة في الإطار. علاوة على ذلك، ووفقا للفقرة 28 من القرار 2053 (2012)، حدد تقريري السابق عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإيجاز الاستراتيجية والجهود المبذولة لنقل مسؤولية بعض مهام البعثة إلى أفراد فريق الأمم المتحدة القطري على نحو فعال (S/2013/96).
	سادسا - ملاحظات
	69 - رغم إحراز تقدم على مدى السنوات الـ 14 الماضية في تعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكدت الأزمة التي أحدثها تمرد حركة 23 مارس الهشاشة المستمرة للحالة في شرق البلد، وأبرزت أوجه التشابه مع الأزمات السابقة التي تسببت فيها حركات التمرد السابقة، وأظهرت أن الأسباب الكامنة وراء استمرار حالة عدم الاستقرار في شرق البلد لم تعالج معالجة كافية بعد.
	70 - وإنني على اقتناع بأن الحالة اليوم تتيح فرصة للقيام على نحو جماعي بمعالجة الأسباب الأساسية للنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى، وكسر نمط حلقات العنف المتكررة. وأدعو جميع الجهات المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها على النحو المبين في إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة والعمل على نحو وثيق وبحسن نية مع مبعوثي الخاص لمنطقة البحيرات الكبرى. وأعتزم أيضا مواصلة متابعة العملية عن كثب.
	71 - وأحيط علما بالالتزام الذي تعهد به الرئيس كابيلا بتنفيذ إصلاحات وطنية رئيسية. وستكون الإرادة السياسية والقيادة القوية مطلوبتين لتمكين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من توطيد سلطتها، ولا سيما في شرق الجمهورية. وسيؤدي ممثلي الخاص في الجمهورية وبعثة الأمم المتحدة دورا محوريا في كفالة القيام بحسن نية بتنفيذ الالتزامات الوطنية التي قطعها الرئيس كابيلا على نفسه في إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة.
	72 - وأقر بأنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار جميع الشواغل والمصالح المشروعة لجميع الدول المجاورة في إطار أي تسوية دائمة في منطقة البحيرات الكبرى. وفي هذا الصدد، أؤكد مرة أخرى أن توفير أي دعم خارجي إلى أي من الجماعات المسلحة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هو انتهاك غير مقبول للسيادة والسلامة الإقليمية لهذه الجمهورية، وسيقوض بشكل خطير الاستقرار العام في المنطقة ككل.
	73 - وأود أن أعرب عن خالص امتناني للاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، على المبادرات التي اتخذتها هذه الكيانات للمساعدة على حل الأزمة. وجهودها الجارية دليل على الدور الهام الذي تقوم به الآليات الإقليمية في التخفيف من حدة النزاع في المنطقة.
	74 - وقام المجتمع الدولي باستثمار كبير من أجل تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى. ويجب أن يستمر في القيام بدور بنّاء من خلال تعزيز التنسيق. والإصلاحات التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة معقّدة وستتطلب من الشركاء الدوليين إرادة سياسية وقيادة قوية، وكذلك مساعدة مالية وتقنية سخية.
	75 - وسيستوجب تنفيذ الإطار دعما سياسيا وتقنيا وماليا من أصحاب المصلحة الدوليين ولا سيما أولئك الأوثق ارتباطا بآليات الرقابة. وسيقوم مبعوثي الخاص، بالاشتراك مع زعماء المنطقة، باستعراض التقدم المحرز بانتظام واقتراح خطوات ملموسة لدفع تنفيذ الإطار. وأدعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في كفالة ترجمة الإطار إلى إجراءات ملموسة تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى. وأعتزم القيام بانتظام بتقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ الإطار، وسأدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير بسرعة وبحزم لمواجهة أي انتهاكات للالتزامات الإقليمية التي تتعهد بها دول منطقة البحيرات الكبرى.
	76 - وأرحب بالتوافق العام في الآراء بين الأطراف الفاعلة الإقليمية من أجل تقديم الدعم لإنشاء لواء تدخل داخل بعثة الأمم المتحدة. وإدراكا لعدم وجود أي حل عسكري للمشكلة التي يعاني منها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى، يجب أن تعتبر هذه القدرة الإضافية في البعثة أداة إلى جانب الوسائل غير العسكرية في دعم العملية السياسية المسترشدة بمبادئ الإطار. وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون للواء التدخل استراتيجية خروج واضحة تقر بأن القوات المسلحة للجمهورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	77 - وسيتوقف تعزيز دور ومشاركة الأمم المتحدة إلى حد كبير على الدعم المتواصل من كبار المانحين، الذين سيعملون عن كثب مع جميع الأطراف الموقعة على الإطار في تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية. وسيظل مبعوثي الخاص على اتصال وثيق معهم من أجل إحاطتهم علما بالتقدم المحرز والتحديات المتبقية في التنفيذ.
	78 - وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر كبار مستشاريي والبلدان المساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة، وفريق الأمم المتحدة القطري، والجهات التي ساهمت في النهج الجديد المقترح، على تفانيهم في العمل، غالبا في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

