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

  
  مقدمة  - أوال  

 مـن  ٣٤ففـي الفقـرة   ). ٢٠١٣ (٢٠٩٨يقدم هـذا التقريـر عمـال بقـرار جملـس األمـن            - ١
 الواقـع يف  ذلك القـرار، طلـب اجمللـس أن أقـدم تقريـرا كـل ثالثـة أشـهر عـن احلالـة علـى أرض                      

مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك تنفيذ االلتزامات الوطنية املتعهد هبا يف إطـار الـسالم                
 والتقـدم الـذي أحرزتـه بعثـة األمـم           ؛واألمن والتعاون جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واملنطقـة         

 بواليتــها، مبــا يف املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف االضــطالع  
 ؛ واسـتعراض وثـائق التخطـيط ذات الـصلة     ؛ذلك نقل األنشطة إىل فريق األمم املتحدة القطري       

حتمـل أن يقـوم هبـا لـواء التـدخل مـن أجـل سـالمة وأمـن                   واآلثار املترتبة علـى العمليـات الـيت يُ        
ور ويــشمل هــذا التقريــر التطــورات الــيت حــدثت منــذ صــد . مــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقهــا

  ).S/2013/96 (٢٠١٣فرباير /تقريري املؤرخ شباط
    

  التطورات الرئيسية  - ثانيا  
  الوضع األمين    

ــة يف   - ٢ ــالتقرير هــو       مقاطع ــشمولة ب ــرة امل ــشمالية، كــان أهــم تطــور خــالل الفت ــو ال كيف
، اللـذَين يقودمهـا، علــى   )M23(مـارس  / آذار٢٣االنقـسام بـني الفـصيلني املتنافـسني يف حركــة     

علـى  قتـال  الوانـدلع  .  سلطاين ماكينغا، قائد حركة التمـرد، ومنافـسه بوسـكو نتاغانـدا        التوايل،
فربايـر،  / شـباط  ٢٧ويف  . فربايـر يف مدينـة روتـشورو      / شـباط  ٢٤ بـني الفـصيلني يف        واسع نطاق

مـاري رونيغـا لـوغرييرو، باخليانـة والفـساد           - أصدر ماكينغا بالغا يتهم رئـيس احلركـة، جـان         
مـارس قـوات احلركـة إىل القـبض علـى كبـار             / آذار ١دعـا بـالغ آخـر يف        و. ويعفيه مـن مهامـه    
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مــارس، أعلــن  / آذار٧ويف . القــادة املنافــسني، وهــم رونيغــا، ونتاغانــدا، وبــودوان نغــارويي      
  .الفصيل الذي يقوده ماكينغا أن برتران بيسيموا هو الرئيس اجلديد للحركة

 شـخص وأفيـد عـن    ١ ٠٠٠ حنـو   وتـشرد . واستمر القتـال بـني الفـصيلني عـدة أسـابيع            - ٣
وحاولـت مجاعـات    .  آخـرين جبـروح أثنـاء القتـال        ٣٥مقتل مخسة مدنيني علـى األقـل وإصـابة          

مــسلحة أخــرى، منــها القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، احــتالل املواقــع الــيت ختلــت عنــها   
نغـو  وحققت القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكو       . ركة، ولكنها فشلت يف ذلك إىل حد كبري       احل

جناحا أكرب، حيث اسـتعادت الـسيطرة علـى مابينغـا،        ) القوات املسلحة الكونغولية  (الدميقراطية  
مـارس، فـر نتاغانــدا، ونغـارويي، ورونيغـا إىل روانـدا مــع      / آذار١٦يف . وكـالينغريا، وروبـاري  

مـارس، سـلم    / آذار ١٨يف  و. عدة مئات من املقاتلني، يف أعقاب اهنزامهم أمـام فـصيل ماكينغـا            
ــة       بو ــه إىل احملكم ــايل، وطلــب نقل ــات املتحــدة يف كيغ ــسه إىل ســفارة الوالي ــدا نف ســكو نتاغان

ــة يف الهــاي  الواليــات املتحــدة مــارس، وبــدعم مــن حكومــات  / آذار٢٢ويف . اجلنائيــة الدولي
  . قل بوسكو نتاغاندا إىل احملكمة اجلنائية الدولية، ُناورواند وهولندااألمريكية 

 ٢٠٩٨قــرره جملــس األمــن يف القــرار  اء التــدخل، وهــو إجــراء  إنــشاء لــويف أعقــابو  - ٤
أبريـل،  / نيـسان  ٨ففـي   . سـلوكا عـدوانيا   تـسلك   مارس  / آذار ٢٣ما برحت حركة     ،)٢٠١٣(

أوقفت احلركة ست شاحنات تعاقدت البعثة بشأهنا مع مـدنيني يف كيواجنـا وكاتـايل، بـدعوى                 
. القـوات املـسلحة الكونغوليـة     إىل   أن محولتها حتتوي على أسلحة موجهـة إىل لـواء التـدخل أو            

كمــا أدىل ممثلــو . اســتعراض للقــوة مــن جانــب البعثــة، أفرجــت احلركــة عــن الــشاحنات بعــد و
احلركة مرارا ببيانات إىل وسائط اإلعالم، هددوا فيها لواء التدخل وبعثوا رسـائل مفتوحـة إىل           

وة على ذلك، عقـدت احلركـة       وعال. األمم املتحدة وبرملانات البلدان املسامهة بقوات يف اللواء       
جتمعات يف مجيع أحناء إقليم روتشورو، حرضت خالهلـا الـسكان علـى تنظـيم مظـاهرات ضـد             

فـرت أعــداد كـبرية مـن املـدنيني إىل غومــا      وبغيـة جتنـب االضــطرار إىل املـشاركة فيهـا،    . اللـواء 
عـن أعمـال    أبريل، وردت تقـارير     /وطيلة شهر نيسان  . أبريل/ نيسان ١٢ و   ٨خالل الفترة بني    

  . قتل واختطاف وهنب واغتصاب ارتكبتها احلركة يف مدينة روتشورو وكيواجنا
واندلع القتـال جمـددا بـني احلركـة والقـوات املـسلحة الكونغوليـة قـرب موتـاهو، علـى                       - ٥

ــرة بــني   ١٠مــسافة حــوايل   ــا، يف الفت ــومترات مــن غوم ــار٢٢ و ٢٠ كيل ــدو أن  / أي ــايو، ويب م
واستخدم كال اجلانبني املدفعية يف االشتباكات وأطلقـت الطـائرات          . احلركة كانت هي البادئة   

أصــابت و. العموديــة اهلجوميــة التابعــة للقــوات املــسلحة الكونغوليــة النــار علــى مواقــع احلركــة 
 صواريخ منـاطق قريبـة       اهلاون اليت أطلقتها احلركة منطقة سكنية يف غوما وضربت عدةُ          قذائُف

وشــرعت البعثــة يف تنفيــذ خطتــها للــدفاع عــن  . ين داخليــامــشردلمــن خمــيم موغونغــا الثالــث ل
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تل أربعة مدنيني علـى األقـل، منـهم         وقُ. غوما، مبا فيها وضع قوات الرد السريع يف حالة تأهب         
فـــشل يف الوبعـــد . مـــدين ١١ ٠٠٠الشـــتباكات وتـــشرد مـــا يقـــارب  اثالثـــة أطفـــال نتيجـــة 

احلركـة وقـف إطـالق النـار مـن          واالستيالء علـى مواقـع جديـدة، أعلـن متحـدث باسـم               التقدم
  . واحد جانب

واستمر نشاط مجاعات مسلحة أخـرى يف املقاطعـة، حيـث قامـت بتجميـع الـصفوف                   - ٦
وانــــدلعت أعمــــال عنــــف مــــن . والتجنيــــد واالشــــتباك مــــع القــــوات املــــسلحة الكونغوليــــة

 مارس، بني حتالف الوطنيني من أجـل كونغـو حـرة وذات سـيادة             / آذار ٥فرباير إىل   /شباط ٢٧
والقوات املسلحة الكونغولية يف كيتشانغا، يف إقليم ماسيـسي، ممـا أدى إىل تـشريد               ) التحالف(

واسـتمر  .  الـذين جلـأوا إىل القاعـدة األماميـة للبعثـة، املوجـودة يف املنطقـة              ، من املدنيني  ٥ ٠٠٠
ل وخـال . انعدام األمن يف منطقة الشمال الكبري، مع زيادة مثرية للقلق يف عمليـات االختطـاف              

اجليش الـوطين لتحريـر     / املتحالفة القوى الدميقراطية الفترة املشمولة بالتقرير، أفادت التقارير أن       
  ويف الفتـــرة بـــني.  شخـــصا يف إقلـــيم بـــيين١١٢أوغنـــدا وجمموعـــات املـــاي مـــاي اختطفـــت  

اجلــيش الــوطين لتحريــر /أبريــل وحــدها، اختطفــت قــوات الــدفاع املتحالفــة / نيــسان٢١ و ١٩
  . مباو -بيين  - طفال على احملور الطرقي كامانغو ١١ا، من بينهم  مدني٤٦أوغندا 

. وظلت احلالة األمنيـة يف جنـوب كيفـو غـري مـستقرة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                      - ٧
وواصلت اجلماعات املسلحة، مبا فيها ذلك مجاعة ماي ماي ياكوتومبـا، ومـاي مـاي نيـاتورا،                 

ــا مفاوضــاهتا مــع القــوات    ومــاي مــاي مــاييلي، ومــاي مــاي بواســاكاال    ، ومــاي مــاي مولومب
. التجنيـد لتعزيـز صـفوفها   اسـتمرارها يف  املسلحة الكونغولية بشأن اإلدمـاج، وذلـك يف خـضم       

وواصــلت فــصائل مــاي مــاي رايــا موتومبــوكي نــشاطها يف أقــاليم كابــاري ووالونغــو وموينغــا 
بـا يف اجتـاه إقليمـي موينغـا          القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا جنو         دحـرت ، بعد أن    شابونداو

تقـارير عـن تـسلل عناصـر القـوات الوطنيـة لتحريـر بورونـدي عـرب                  باستمرار   ووردت. وأوفريا
كما وردت تقارير متواصـلة خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض             . نقاط عبور خمتلفة يف إقليم أوفريا     

كـالء أو مـن   مـارس زعزعـة اسـتقرار املقاطعـة باالعتمـاد علـى و         / آذار ٢٣عن حماوالت حركة    
  . حتالفات مع اجلماعات املسلحة احملليةإقامة خالل 

ويف مانييما، وسعت مجاعات ماي ماي رايا موتومبوكي نطاق وجودها من شـابوندا               - ٨
فربايـر،  / شـباط ٢٢ و   ١٧ويف  . يف كيفو اجلنوبيـة إىل إقلـيم بونيـا جبـوار املواقـع الغنيـة باملعـادن                

ة السيطرة على قرييت كاسيسي وبونيا من مـاي مـاي رايـا          استعادت القوات املسلحة الكونغولي   
 عناصر ماي ماي رايا موتومبـوكي يف اجتـاه اجلنـوب، تناوشـت              ُدِحرتوبعد أن   . موتومبوكي



S/2013/388
 

4 13-37201 
 

واليكـايل، ممـا أدى      - شـابوندا  - مع القوات املسلحة الكونغولية على امتداد مثلث كاسيـسي        
  . إىل تشريد السكان

ة املـــاي مـــاي الـــيت يقودهـــا جيـــديون كيونغـــو موتانغـــا، ويف كاتانغـــا، كثفـــت مجاعـــ  - ٩
، هجماهتـا علـى القـوات املـسلحة الكونغوليـة وسـلطات الدولـة               كاتا كاتانغـا  ”واملعروفة باسم   

ووسعت اجلماعة نطـاق سـيطرهتا مشـاال باجتـاه كـاليمي وجنوبـا باجتـاه                . يف إقليمي بويتو وموبا   
مـارس، شـنت جمموعـة      / آذار ٢٣يف  . فـصالية لوبومباشي، مع التـرويج يف الوقـت ذاتـه خلطـة ان           

وحـسب  .  مـن عناصـر مـاي مـاي كاتـا كاتانغـا هجومـا علـى لوبومباشـي               ٣٠٠من أكثـر مـن      
وعلـى الـرغم    . ة احلادث تلك خالل   ٥٠ شخصا وجرح    ٢٧تل  أوردته سلطات املقاطعات، قُ    ما

 البعثـة   من تدخل القوات املسلحة الكونغوليـة، اقتحمـت جمموعـة كـبرية مـن املـاي مـاي جممـع                   
ــالقوة ــة ومت بعــد ذلــك   ختلــت عــن أســلحتها أل  وبعــد إجــراء مفاوضــات،  ؛ب ــراد البعث ــسليم ف ت

وبـــدعم مـــن شـــركاء منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة   .  إىل الـــسلطات احلكوميـــةعناصـــرها
 تودفعـ .  القـبض عليهـا  ي طفـال عـن جمموعـة املـاي مـاي الـيت ألقـ       ٤٠، مت فـصل   )اليونيسيف(

ؤســاء رئيس كــابيال إىل تغــيري قائــد املنطقــة العــسكرية الــسادسة، و مــارس الــر/ آذار٢٣ ةحادثــ
  .أجهزة الشرطة واملخابرات يف املقاطعات

، وعلى الرغم من االخنفاض الطفيـف يف عـدد اهلجمـات مقارنـة              أورينتالويف مقاطعة     - ١٠
ن  جمموعــات صــغرية ومتنقلــة مــن العناصــر املتبقيــة مــظلــتبــالفترة املــشمولة بــالتقرير الــسابق، 

بـشكل خـاص يف مقاطعـة أويلـي العليـا، حيـث اسـتهدفت حمـور                 تنـشط   جيش الرب للمقاومة    
مارس، يف ديغبا، الواقعة علـى بعـد      / آذار ٢١ويف  . نغيليما - دورو، ومنطقة بانغادي   - دونغو

 كيلومترا مشال أنغو يف أويلي السفلى، أطلق جيش الرب للمقاومـة سـراح جمموعـة                ٤٥حوايل  
  .  طفال١٢ امرأة و ١٥، مكونة من  من املختطفني٢٧من 
يف مقاطعة إيرومو اجلنوبية، مل تكلل اجلهود الرامية إىل إدمـاج عناصـر قـوات املقاومـة                   - ١١

ــو   ــوري يف الق ــة يف إيت ــة بالنجــاح  الوطني ــسلحة الكونغولي ــي ف. ات امل ــارس، شــنت  / آذار١ف م
يـة يف إيتـوري يف ميـدو،        القوات املسلحة الكونغولية عملية عسكرية ضد قـوات املقاومـة الوطن          

يف مشــال إقلــيم أرو، اســتهدفت  و. ومــالو، وســونغولو، وفرضــت ســيطرهتا علــى تلــك املنــاطق  
 مواقـع   أورينتـال مجاعة مسلحة جديـدة تـدعى قـوات الـدفاع عـن الـسكان احمللـيني يف مقاطعـة                    

عــة ويف إقلــيم مامبــسا، شــنت مجا. القــوات املــسلحة الكونغوليــة والــشرطة الوطنيــة الكونغوليــة
 ، الفـاّر مـن القـوات املـسلحة الكونغوليـة     ، هيلري كوميب بالوكو   “العقيد ”ماي ماي مورغان و   

  .ريف للذهبهجمات ضد املدنيني يف مناطق التعدين اِحل
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  احلالة اإلنسانية    
كيفـو  مقاطعـة  نشأت احتياجات إنـسانية جديـدة ترجـع أساسـا إىل تواصـل القتـال يف          - ١٢

يليشيات يف مقـاطعيت كاتانغـا ومانييمـا، وانتـشار األوبئـة باسـتمرار،              الشمالية، وزيادة نشاط امل   
 مـن الالجـئني مـن مجهوريـة أفريقيـا           ٤٠ ٠٠٠ال سيما الكولريا يف لوبومباشـي، وفـرار حـوايل           

ويقـدر أن جممـوع عـدد املـشردين داخليـا           . أورينتـال الوسطى إىل املقاطعة االستوائية ومقاطعـة       
كيفو الشمالية، حيث ارتفعـت نـسبة التـشرد مـن           مقاطعة  يف  وُسجلت زيادة   .  مليون ٢,٦بلغ  
 ، وذلــك بــسبب أنــشطة اجلماعــات املــسلحة وردِّ    ٩٢٠ ٠٠٠ يف املائــة إىل مــا جمموعــه   ١٥

 شـخص مـشردين يف مقاطعــة   ٤٢٨ ٠٠٠ويف حـني ظـل   . القـوات املـسلحة الكونغوليـة عليهـا    
ظــت خــالل الفتــرة   نتيجــة أنــشطة جــيش الــرب للمقاومــة، لوح ٣٢٠ ٠٠٠، منــهم أورينتــال

املشمولة بالتقرير حركات متواضعة للعودة وإعـادة التـوطني يف املراكـز احلـضرية، مبـا يف ذلـك                   
ويف مانييما، ونتيجة للنشاط املتزايـد للقـوات الدميقراطيـة لتحريـر            . دونغو، وفاراجي، ونيانغارا  

ــر مــن     ــدا ومجاعــات املــاي مــاي، تــشرد أكث ــر فربا/بــني شــباطآخــر  شــخص ٥٥ ٠٠٠روان ي
وخــالل الفتــرة . أبريــل/ نيــسان٣٠ مــشرد يف ٢١٤ ٧٠٠أبريــل، ليــصل اجملمــوع إىل /ونيــسان

املشمولة بـالتقرير أيـضا، جتـاوزت معـدالت سـوء التغذيـة احلـاد يف مقاطعـات كيفـو اجلنوبيـة،                      
  .  يف املائة١٠ بـوكاتانغا، وكاساي عتبة الطوارئ الوطنية احملددة 

للــشؤون اإلنــسانية ونائــب منــسق اإلغاثــة يف حــاالت      وقــام األمــني العــام املــساعد      - ١٣
ــا  / أيــار٣٠ إىل ٢٧الطــوارئ، بزيــارة غومــا وبوكــافو مــن   مــايو لتقيــيم حالــة املــشردين داخلي

  .وتبادل اآلراء مع البعثة حول الشؤون اإلنسانية ومسائل احلماية ذات الصلة بلواء التدخل
ــران١٢وحــىت   - ١٤ ــل  / حزي ــه، مت متوي ــ٣٩يوني ــام     يف املائ ــسانية لع ة مــن خطــة العمــل اإلن

مارس، خصص منسق الـشؤون اإلنـسانية    /ويف آذار .  مليون دوالر  ٨٩٣، املقدرة مببلغ    ٢٠١٣
 الصندوق املشترك للعمـل اإلنـساين لتلبيـة احتياجـات           “احتياطي” مليون دوالر من     ٢,٥مبلغ  
ــا يف إقلــيم بويتــو يف كاتانغــا، يف حــني أُطلــق نــ   ٥٤ ٠٠٠ داء لتخــصيص  مــن املــشردين داخلي
مــايو لتلبيــة احتياجــات /مليــون دوالر مــن الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ يف أيــار  ١٥

ومتـت املوافقـة علـى مقتـرح مـن الـصندوق املركـزي        . الالجئني مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       
ــا الوســطى، بينمــا قــدمت     ٨بتخــصيص  ــة أفريقي  ماليــني دوالر لالجــئني الفــارين مــن مجهوري

 ماليني دوالر مـن الـصندوق املركـزي      ٤منظمة الصحة العاملية اقتراحا بتخصيص      اليونيسيف و 
  .للتحصني ضد احلصبة على وجه السرعة
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  التطورات السياسية    
مارس، أكـدت حمكمـة العـدل العليـا أن القـانون القاضـي بإنـشاء احملكمـة         / آذار١٩ يف  - ١٥

وأعـاد الـرئيس كـابيال      . لدسـتور  يتماشـى مـع ا     ٢٠١١اعتِمد يف عام    كان قد   الدستورية الذي   
أبريـل، اقتـرح جملـس الـشيوخ     / نيـسان ١١ويف . مراجعـة القانون إىل الربملان موصيا إياه بإجراء     

أن يوقع الرئيس القانون بالصيغة اليت اعُتمد هبا وأن ُيعـرض مـشروع قـانون منفـصل مـن أجـل                     
  .إدخال تعديالت عليه

سحب الثقـة مـن حكومـة رئـيس         لـ امة طلبا   أبريل، رفضت اجلمعية الع   / نيسان ١٥ويف    - ١٦
مـه عـضو مـن املعارضـة يف اجلمعيـة العامـة، ادعـى فيـه                 قّدكـان   الوزراء أوغوستني ماتاتـا بونيـو       

  .وقوع انتهاكات للدستور وسوء إدارة املالية العامة
أبريل، عقـد رئـيس الـوزراء نـدوة صـحفية السـتعراض سـجل أعمـال                 / نيسان ١٨ويف    - ١٧

فــأبرز أوجــه التحــسن يف االقتــصاد، الــيت عزاهــا إىل اإلدارة املاليــة . را شــه١٢حكومتــه خــالل 
مايو، أصـدرت احلكومـة تقريـرا يعـرض إجنـازات العـام       / أيار ٩ويف  . الصارمة وحتسن احلوكمة  

مــن هــذا التقريــر عــرض  ٧٦ إىل ٦٢ يف الفقــرات مــن يــردو. األول مــن توليهــا مقاليــد احلكــم
كجزء من تنفيذ االلتزامـات الوطنيـة مبوجـب إطـار الـسالم             خرى  اهلامة األ سياسية  التطورات  لل

  .واألمن والتعاون
  

  التطورات اإلقليمية    
مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة وحركـــــة  تواصـــــلت احملادثـــــات بـــــني حكومـــــة    - ١٨
  .مارس يف كمباال، إال أهنا مل حترز تقدما يذكر/آذار ٢٣
ارة مـشتركة مـع رئـيس البنـك الـدويل      مـايو بزيـ  / أيار٢٤ إىل ٢٢وقمُت يف الفترة من    - ١٩

يونــغ كــيم إىل أوغنــدا ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا دعمــا إلطــار الــسالم واألمــن   
رئاســة يف رئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي    اشــتركُت مــع  مــايو / أيــار٢٦و يف . والتعــاون

 مزيـدا مـن املعلومـات       وقـد أوردتُ  . االجتماع األول آللية اإلشراف اإلقليمية اخلاصـة باإلطـار        
  .عن تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاونعن هذه الزيارة وحمادثات كمباال يف تقريري 
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  تنفيذ والية البعثة  - ثالثا  

  محاية املدنيني    
أبريــل، ســجلت اجملموعــة املعنيــة باحلمايــة، الــيت ترأســها مفوضــية األمــم   /حــىت نيــسان  - ٢٠

ــر مــ   ــشؤون الالجــئني، أكث ــشمالية  ة متعلقــة حادثــ١٠ ٦٠٠ن املتحــدة ل ــة يف كيفــو ال  باحلماي
  .وكيفو اجلنوبية

واستخدمت البعثة جمموعـة متنوعـة مـن الوسـائل للتعامـل مـع هـذه التطـورات، مبـا يف                       - ٢١
وظلـت أولويـة البعثـة      . ذلك استعمال قوات الرد السريع، وكذلك الدوريات الثابتة واملتحركة        

سـيما خـالل االقتتـال بـني فـصائل حركـة          غوما وحوهلا، وال   يف هي تأمني املواقع االستراتيجية   
ومتهيدا لنشر لواء التدخل، أغلقت البعثة أربـع قواعـد أماميـة وغـريت مواقـع                . مارس/ آذار ٢٣

وعالوة على ذلك، نـِشرت تـسع     . القوات من أجل تعزيز الدفاعات اخلاصة بغوما      تلك  انتشار  
 قـوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري ومجاعـة           قواعد متحركة يف مقاطعة إيتوري لردع هجمات      

لة أيـضا   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نفذت وحـدات الـشرطة املـشكّ          . ماي سيمبا  - املاي
وظلـت كـذلك أنـشطة إزالـة        .  دورية حول خميمات املشردين داخليـا يف كيفـو الـشمالية           ٢٢٤

  . األلغام تساهم يف جهود محاية املدنيني
كيفـو اجلنوبيـة    مقـاطعيت   أبريـل، نـشرت البعثـة يف        /فرباير ونيسان /ني شباط ويف الفترة ب    - ٢٢

 مساعدا لـشؤون االتـصال اجملتمعـي اسـتقدموا حـديثا، ممـا رفـع العـدد الكلـي إىل                ٣٠وكاتانغا  
 قاعـدة أماميـة واملـساعدة علـى حتديـد االحتياجـات املتعلقـة               ٧٥، وذلك مـن أجـل دعـم         ٢٠٢

مقاطعــات  فرقــة محايــة مــشتركة يف ٢٣ بــالتقرير، نــِشرت وخــالل الفتــرة املــشمولة. باحلمايــة
أورينتـال مـن أجـل تقيـيم احلالـة األمنيـة وحتديـد االحتياجـات            وكيفو الشمالية وكيفو اجلنوبيـة      

 جمتمعـا   ٢٢٥ شبكة معنية بتحذير الـسكان احمللـيني تابعـة للبعثـة             ٢٥ومكنت  . املتعلقة باحلماية 
ة وكيفـو اجلنوبيـة وأورينتـال مـن االتـصال بالـسلطات       كيفـو الـشمالي  مقاطعات  حمليا منعزال يف    

  .وجوب خطر يتهددهااحمللية أو البعثة يف حالة 
  

  نشر البعثة والعمليات ضد اجلماعات املسلحة    
فأرِسلت بعثات تقنية سابقة للنـشر وفـرق   . قامت البعثة بتحضريات لنشر لواء التدخل   - ٢٣

ق اإلنــسان ومحايــة املــدنيني إىل البلــدان متعــددة التخصــصات ختــتص يف التــدريب بــشأن حقــو 
وبدأ أيضا التخطيط للتنسيق يف املستقبل مع اجلهـات الفاعلـة           . املسامهة بقوات يف لواء التدخل    

وركـزت البعثـة كتيبــة   . أبريـل / نيـسان ٢٣وأنـشئ مقـر اللـواء يف غومــا يف    . يف اجملـال اإلنـساين  
قـــوات للنقلـــت كتيبـــة أوروغـــواي جنـــوب أفريقيـــا يف غومـــا قبـــل نقلـــها إىل لـــواء التـــدخل و
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وحبلــول .  مــن إىل املواقــع الــيت أخلتــها كتيبــة جنــوب أفريقيــا مــن أجــل ســد الفــراغيــةاالحتياط
ــران ١٧ ــشر  /حزي ــه، ُن ــديا ١ ٢٣٢يوني ــة   جن ــا مــن مجهوري ــود مــن  ٨٠٨ واملتحــدة ترتاني  جن

ني حبلـول  جنوب أفريقيا كجـزء مـن لـواء التـدخل، يف حـني يتوقـع أن يـتم نـشر اجلنـود املالويـ                     
كيفو الشمالية، يقـدر أن ينـشر      قاطعة  ومع نشر لواء التدخل يف ساكي، مب      . يوليه/منتصف متوز 

  . يف املائة من العنصر العسكري للبعثة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية٩٥
القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو وأجـــري عـــدد مـــن العمليـــات املـــشتركة مـــع   - ٢٤

القيام بعمليات نشر قـوات قتـال مؤقتـة مـشتركة، ودوريـات هنريـة مـشتركة                إذ مت   . الدميقراطية
على حبرية كيفو وتدريب على استخدام الطائرات العموديـة اهلجوميـة التابعـة للبعثـة يف خطـط            

 لــسياسة بــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة  يف إطــار االمتثــال الــصارمو. دفــاع القــوات املــسلحة
  غــري التابعــة لألمــم املتحــدة،  األمــنلقــوات األمــم املتحــدةحقــوق اإلنــسان فيمــا خيــص دعــم  

واصــلت البعثــة تقــدَمي الــدعم للقــوات املــسلحة يف عمليــات تــستهدف اجلماعــات املــسلحة يف  
ويف كاتانغـا، قامـت البعثـة       . املقاطعـة االسـتوائية   أورينتـال، و  وكيفو الشمالية وكيفـو اجلنوبيـة،       

ليمي وموبـا مـن أجـل محايـة الـسكان مـن أنـشطة               بدوريات مكثفـة يف كونغولـو وبينـديرا وكـا         
  .ماي - مجاعات ماي

  
  سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة يف سياق عمليات حمتملة للواء التدخل التابع للبعثة    

 قامت البعثة بتقييم كامل للمخاطر األمنية واسـتعراض         ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير     - ٢٥
وكان اهلدف من العملية هـو التأكـد مـن ختفيـف      . لتشغيلية القائمة ة وإجراءاهتا ا  لتدابريها األمني 

تملــة للــواء التــدخل أو أي تــدابري مــضادة للجماعــات املــسلحة احملعمليــات الاملخــاطر املرتبطــة ب
  .قد يترتب عنها من آثار على سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة، وأصوهلا، ومرافقها وما
كله اجلماعـات املـسلحة يف شـرق مجهوريـة الكونغـو            وخلص تقييم للتهديد الـذي تـش        - ٢٦

كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة، بالنــسبة ملــوظفي األمــم   مقــاطعيت ســيما يف  الدميقراطيــة، وال
املتحــدة إىل أنــه يــشمل خطــر اهلجمــات املتعمــدة، وعمليــات االختطــاف، وكــذلك املخــاطر     

ثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري          واسـتكملت البع  . املرتبطة بوجود ذخائر وألغام غري منفجـرة      
حــد مــن املخــاطر بالنــسبة للمــوظفني العــاملني يف  التقليــل إىل أدىن مــن أجــل  اخلطــط التنفيذيــة

  .اجملالني اإلنساين واإلمنائي والربامج املتعلقة باجملالني معا
دة وأمـاكن    التهديدات واملخاطر األمنية اليت تواجه مـوظفي األمـم املتحـ           وظل مستوى   - ٢٧
غـري أن احلالـة يف الـشرق كانـت خمتلفـة           . يف اجلزء الغـريب مـن الـبالد       لها وعملياهتا منخفضاً    عم

. مـايو / أيـار  ٨ فرباير و / شباط ١٥ بني    حادثة أمنية  ٥١و ملحوظ، إذ سجلت أكثر من       على حن 
مارس، تكبد مكتب البعثة اإلقليمي يف لومومباشي، وإن مل يكـن هـدفا مباشـرا،    / آذار٢٣ويف  
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 وعقــب هــذه. تانغــا املدينــةمــاي كاتــا ك -املــاي ة كــبرية عنــدما هامجــت مجاعــة خــسائر ماديــ
، اعتمــدت البعثــة تـدابري وإجــراءات دفاعيــة جديــدة بالنـسبة جلميــع مكاتبــها اإلقليميــة،   ةاحلادثـ 

فيها تدابري للتعامل مع حاالت املقاتلني املـسلحني الـذين يبحثـون عـن ملجـأ أو يستـسلمون                    مبا
ــم امل  ــق األم ــسان٢١ويف . تحــدةيف مراف ــل/ ني ــة رجــال مــسلحني اقتحــام    ،أبري  أســفرت حماول

مــايو، نــصب / أيــار٧ويف . معــسكر البعثــة يف مــونيغي يف مشــال غومــا عــن مقتــل واحــد منــهم 
 كيلـومترا مـن بوكـافو يف        ١٨مهامجون مسلحون كمينا لقافلة عسكرية تابعة للبعثة علـى بعـد            

مـايو اعتقلـت    / أيـار  ٨ويف  . يف يف وقـت الحـق     وجـرِح جنـدي تـابع للبعثـة وتـو         . كيفو اجلنوبية 
التحقيقـات متواصـلة   ؛ وغـو الدميقراطيـة شخـصني مـشتبه هبمـا     القوات املسلحة جلمهورية الكون  

  . هذا اهلجومملعرفة دوافع 
  

  رصد تنفيذ احلظر على توريد األسلحة    
 منظومـات جويـة     واصلت البعثة حتضرياهتا لتعزيز قدراهتا اخلاصة باملراقبة، مبا فيها نشر           - ٢٨

وبـِذلت  . وجيري القيام بالتقييم التقين لالقتراحات املتعلقة بنشر هذه املنظومـات         . ذاتية التشغيل 
كيفــو مقــاطعيت جهــود مــن أجــل رصــد التحركــات علــى طــول املنــاطق احلدوديــة الــشرقية يف  

 مـن   علـى شـواطئ حبـرية كيفـو       املركبـة   ومكنـت الـرادارات البحريـة       . الشمالية وكيفو اجلنوبيـة   
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، تلقـت البعثـة     . فهم أفضل للتحركات واألنشطة على البحرية    

  .مارس/ آذار٢٣تقارير عن دعم خارجي مزعوم حلركة 
  

نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن           /نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج         
  التوطني وإعادة اإلدماج وإعادة
ــر   - ٢٩ ــالتقرير، شــارك مقــاتلون أجانــب ومعــالون مــن اجلماعــات     خــالل الفت ة املــشمولة ب

رتع السالح والتـسريح واإلعـادة      البعثة اخلاص ب   املسلحة الكونغولية واألجنبية طوعا يف برنامج     
 عنــصرا أجنبيــا مــن حركــة ٤٨ومشلــت العمليــة . التــوطني وإعــادة اإلدمــاج إىل الــوطن وإعــادة

  روانديا، وأوغنـديا واحـدا، وكينيـاً   ٤٦حقيق أن من بينهم  مارس، تبني من خالل الت    /آذار ٢٣
 ١٢٣  مقـاتال أجنبيـا و     ١١٩، شـارك    القوات الدميقراطية لتحرير رواندا   ويف ما يتعلق ب   . واحدا

وعـالوة علـى   . أطفال مـرتبطني باجلماعـات املـسلحة طوعـا يف برنـامج البعثـة       ٥ من معاليهم و  
 مــن ٢٤٢مــن اجلماعــات املــسلحة، مــن بينــهم   فــردا كونغوليــا ٧٢٠ذلــك، اســتقبلت البعثــة  

  .القوات الدميقراطية لتحرير روانداأفراد  من ٨٩ مارس و/ آذار٢٣حركة 
، اختذت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية خطـوة أوىل         ٢٠١٣مايو  / أيار ٣٠ويف    - ٣٠

رتع حنو وضع برنامج وطين جديد من خـالل إعـداد مـشروع خطـة وحيـدة وشـاملة خاصـة بـ                      
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 مـن أجـل اجلماعـات    التـوطني وإعـادة اإلدمـاج    الح والتسريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة   الس
رتع الـسالح  وأنشئ فريق عامل استراتيجي معـين بـ  . املسلحة األجنبية والكونغولية على السواء   

البعثـة وفريـق األمـم    تـشارك فيـه    التوطني وإعادة اإلدماج والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة
 ١٤ ٠٠٠يقـدر بــ    القطري من أجـل دعـم هـذه اخلطـة، الـيت مـن املتوقـع أن تعـاجل مـا                  املتحدة

تــوافر وال يــزال  . حالــة متعلقــة بعناصــر أجنبيــة٣ ٠٠٠ حالــة متعلقــة مبــستفيدين كونغــوليني و
  .التمويل الكايف يشكل حتديا كبريا هلذه اخلطة

  
  مكافحة األلغام    

زالت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغـام        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أ       - ٣١ 
.  طلقة من ذخـرية األسـلحة الـصغرية        ٢ ٥٠٠فجرة وختلصت من    نذخرية غري م   قطعة   ١ ٤٧٧

ــك، قامــت     ــى ذل ــالوة عل ــف   وع ــدائرة بتثقي ــام   ٢٤ ٥٦٥ال ــشأن خمــاطر األلغ ويف .  شخــصا ب
بعثـة، تنـسيق دراسـة استقـصائية علـى      لعمليات ال مايو، تولت الدائرة، يف إطار دعم مباشر    /أيار

يف منطقـة عمليـات     للمخاطر  تقييم دقيق    توفري   هدفها   صعيد البلد عن التلوث باأللغام األرضية     
   .مناولة الذخائر واألسلحة وواصلت الدائرة أيضا تقدمي الدعم للبعثة يف إدارة سالمة . البعثة

  
  إصالح قطاع األمن    

العمل على كـسب    ة اليت بذهلا ممثلي اخلاص، واصلت البعثة        عن طريق املساعي احلميد      - ٣٢ 
ــد  ــوفري دعــم األمــم املتحــدة إلصــالح قطــاعي العد    تأيي ــااملــسؤولني احلكــوميني وت  واألمــن، ةل

ــرئااجلــيش، الــذي  ســيما إصــالح  ال ــه   يعتــربه ال س كــابيال أولويــة رئيــسية للحكومــة يف خطاب
ــد   ــة  كمــا . مبناســبة حلــول العــام اجلدي ــز التنــسيق بــني   واصــلت البعث ــة إىل تعزي  جهودهــا الرامي

   .اإلصالح السلطات الوطنية والشركاء الدوليني بشأن جهود 
مـايو، أقـر اجمللـس األعلـى للـدفاع، الـذي يرأسـه الـرئيس كـابيال، خطـة                    / أيار ١٠ويف     - ٣٣ 

ــة تنفيــذ خريطــة الطريــق     عامــة لتــدريب  القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بغي
وتقدم البعثة الدعم للقوات املسلحة يف إنـشاء        . القوات املسلحة  نشاء قوة للرد السريع ضمن      إل

 مدته ستة أشهر لتـدريب وإرشـاد        اكيسانغاين، سينفذ برناجم   مركز تدريب تعبوي للكتائب يف      
خارجية مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إحاطـة        وزير   مايو، قدم   / أيار ٢١ويف  . قوة الرد السريع  

إلصـالح األمـن، وبـصفة خاصـة         السلك الدبلوماسي يف كينشاسا بشأن اخلطـط احلكوميـة            إىل
   .إصالح اجليش والشرطة

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أكملــت البعثــة دورة تدريبيــة مــدهتا شــهر لتجديــد     - ٣٤ 
 معــسكر  التابعــة للقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف ٣٢١  معلومــات الكتيبــة 
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وعلـى إثـر تلـك      . جنوب بوكافو يف مقاطعـة كيفـو اجلنوبيـة          كيلومترا   ٨٠لوبرييزي، على بعد    
ــدورة  ــادت الــ ــة عــ ــاال يف  الكتيبــ ــشمالية وأدت دورا فعــ ــو الــ ــة   إىل كيفــ ــدم حركــ ــع تقــ منــ

ــارس /آذار ٢٣ ــت يف    م ــيت وقع ــتباكات ال ــاء االش ــار٢٢  و٢٠أثن ــا  / أي ــة غوم ــايو يف منطق . م
ومقـاطعيت  ورة تدريبية لوحدات القوات املسلحة املنتشرة يف إيتـوري،          البعثة كذلك د   ونظمت  

ويف إطــار خطــة التــدريب . اجلنوبيــة، هبــدف تعزيــز قــدراهتا العملياتيــة  كيفــو الــشمالية وكيفــو 
ــزم     ــاله، تعت ــذكورتني أع ــق امل ــة      وخطــة الطري ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــدعم للق ــدمي ال ــة تق البعث

وروينـدي، كيفـو الـشمالية،     مراكـز تـدريب يف لـوبرييزي    الثـة  ثالكونغو الدميقراطيـة يف إنـشاء    
   . إيتوريبإقليم ويف روامبارا، 

وواصلت البعثة وسائر الـشركاء الـدوليني أيـضا تقـدمي املـساعدة التقنيـة والـدعم املـايل                      - ٣٥ 
اجلاري للمجندين اجلدد يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، متـشيا                 للتدريب  

   .سياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسانمع 
  

  الشرطة    
ــة األمانــة            - ٣٦  ــة، برعاي ــشرطة التــابعون للبعث ــرباء ال ــشرطة، شــارك خ ــال إصــالح ال يف جم

للجنة التوجيهية إلصالح الشرطة، يف إعداد مشروعي مرسومني بشأن تنظـيم            التنفيذية الوطنية   
راكز تـدريب الـشرطة ومفوضـيات الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة             وم لكليات  مديرية عامة   أداء  و

   .يف املقاطعات
 مـن طـالب الـشرطة    ٩٧٣ ملـا جمموعـه   اً أساسـي اًمارس، نظمت البعثـة تـدريب     /ويف آذار    - ٣٧ 
 امـــرأة، يف مركـــز كاباالتـــا مبقاطعـــة أورينتـــال ومركـــز  ٤٣الوطنيـــة الكونغوليـــة، مـــن بينـــهم  

مـارس أيـضا، جـرى تـوفري تـدريب متخـصص           /آذارويف  . لـسفلى الكونغو ا  كاسانغولو مبقاطعة   
 مـن أفـراد الـشرطة الوطنيـة         ١٣٤ـ  العنف اجلنسي واجلنـساين لـ      قضايا  على أساليب التحقيق يف     

 متـدربا مـن     ٨٣٧لــ   ويف جمال اخلفارة اجملتمعيـة       دارة التحقيقات اجلنائية،    التابعني إل الكونغولية  
ــة، ويف جمــ   ــة الكونغولي ــشرطة الوطني ــا ال ــضباط ١٠٠ـ احلاســوب لــ  ال تكنولوجي ــار ال .  مــن كب

مـايي   - الـشغب، يف امبـوجي     ظمت دورة تدريبيـة لتجديـد املعلومـات يف تقنيـات مكافحـة              وُن
الكونغوليـة، مـن      فـردا مـن أفـراد الـشرطة الوطنيـة            ٢٦٤لــ    بإقليم كاساي يف مقاطعة أورينتـال     

 وجتهيـز مفـرزة مـن الـشرطة لتـوفري           ووضـعت البعثـة أيـضا مـشروعا لتـدريب         .  امـرأة  ٢٠بينهم  
ركــز تــدريب قــدرة االســتيعاب مباألمــن يف خميمــات املــشردين داخليــا، ومــشروعا آخــر لزيــادة  

   . متدرب سنويا١ ٠٠٠ إىل ٥٠٠  الشرطة يف موغونغا من 
أبريـــل، اعتمـــدت احلكومـــة خطـــة عمـــل متتـــد علـــى مخـــس ســـنوات   / نيـــسان٨ويف    - ٣٨ 

 مليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، وتـستند إىل             ٨٠٠ا  تكاليفهوتبلغ   ) ٢٠١٦-٢٠١٢(
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يونيـه، أصـدر الـرئيس      / حزيـران  ٣ويف  . إلصـالح الـشرطة    اإلطار االستراتيجي الطويـل األجـل       
   .كابيال قانون جهاز الشرطة

  
  املؤسسات القضائية واإلصالحيات    

ام القـضائي، مبـا يف   واصلت البعثة ووكاالت األمـم املتحـدة املـساعدة يف إصـالح النظـ         - ٣٩ 
إحراز التقدم حنو وضع برنامج العدالة املشترك املتعدد الـسنوات التـابع لألمـم املتحـدة يف                 ذلك  

   .صيغته النهائية
وقــدمت األمــم املتحــدة دعمــا كــبريا لتعزيــز نظــام العدالــة اجلنائيــة يف شــرق مجهوريــة      - ٤٠ 

ــة مــن أجــل مكافحــة اإلفــالت مــن الع   الكونغــو  العنــف جــرائم قــاب عــن ارتكــاب  الدميقراطي
هذه املساعدة إتاحة اهلياكـل األساسـية وتنظـيم     تضمنت  و. اخلطرية اجلنسي وغريها من اجلرائم     

 ١٢٠ مـن أصـل   ١١٥وبدعم من البعثة، استأنف  . التحقيقات مراكز املساعدة القانونية ودعم     
ي عملـهم يف   مـن مـسؤويل القـضاء العـسكر    ٢٣ مـن أصـل    ١٩القضاء املـدين، و      من مسؤويل   

 مــارس يف تــشرين ٢٣هــروهبم مــن املدنيــة ملــا احتلتــها حركــة   مــارس بعــد /غومــا، حبلــول آذار
   .٢٠١٢نوفمرب /الثاين

ــة إىل نظــر القــضاة املــدنيني والعــسكريني يف        - ٤١  ــدعم املقــدم لنــشر احملــاكم املتنقل وأدى ال
ــضية ٢٣٤ ــا٥٤وإصــدارهم   ق ــراء    .  حكم ــدعم كــذلك إلج ــدم ال ــشا٨٢وق ــضائيا يف  تفتي  ق

 حالــة مــن حــاالت االحتجــاز غــري القــانوين ٢٣٤تــسوية وضــع  زنزانــات االحتجــاز، أدت إىل 
ونتيجــة جلهــود الــدعوة وحتــسني إدارة ســجالت الــسجون، مت   .  شخــصا١٤٢واإلفــراج عــن 

وخـالل الفتـرة املـشمولة     .ختفيض عدد حاالت االحتجاز االحتياطي واملطـول والتعـسفي     أيضا  
ــالتقرير أيــضا،  ــا دعــم      ب ــدعم مــن خالي ــة أربعــة طلبــات إضــافية للحــصول علــى ال تلقــت البعث

 إىل  ٢٠١١منـذ عـام     املقدمـة   الطلبات  عدد  جمموع  وصل  بذلك  و ،التابعة هلا  املالحقة القضائية   
  .طلبا ٣٢

كيفـو الـشمالية وكيفـو      مقـاطعيت    من موظفي السجون من      ٨٤وقامت البعثة بتدريب       - ٤٢ 
ــة يف جمــاالت   ــسجون وأمنــ إدار اجلنوبي ــق   . اياهتــل وعمهاة ال ــشر هــؤالء املوظفــون يف مراف وسين

ــسجون املــش  ــق االســتقرار     دة حــديثا يف هــاتني  يال ــة لتحقي ــاطعتني يف إطــار اخلطــة احلكومي املق
مـارس بكينـشاسا دورة تدريبيـة مـدهتا      /آذار  ٤وبـدأت يف    . والتعمري يف املناطق املتأثرة بـاحلرب     

   .العسكرية ي لنشرهم يف السجون  ضابط عسكر١٠٠ستة أشهر لتدريب 
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  حقوق اإلنسان    

. واصـلت البعثـة التحقيــق يف االدعـاءات اخلطــرية املتعلقـة بانتــهاكات حقـوق اإلنــسان        - ٤٣ 
، وقعت اشتباكات اسُتخدمت فيهـا أسـلحة ثقيلـة بـني مقـاتلني تـابعني                ٦الفقرة   وكما ورد يف    

ــوطنيني مــن أجــل    ــة  كونغــو حــر وذو ســيادة وج  لتحــالف ال ــود الكتيب  التابعــة للقــوات  ٨١٢ن
ــة يف    ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــسلحة جلمهوريــ ــن   املــ ــرة مــ ــباط٢٧ إىل ٦الفتــ ــر إىل / شــ فربايــ

التقـارير مبقتـل مـا ال يقـل           تدافـ أو. مارس، يف إقليم ماسيسي مبقاطعة كيفـو الـشمالية        /آذار ٥
االشـتباكات   ذه   آخرين خـالل هـ     ٨٩ مدنيا، من بينهم عشرة أطفال وامرأتان وإصابة         ٢٧عن  

 امـرأة وفتـاة   التقارير أيضا باغتصاب    تدافأو. اليت استهدف فيها كال اجلانبني السكان املدنيني      
. قتلـهما علـى أيـدي جنـود تـابعني للقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                   مث  قاصر،  
ممتلكـات  أضـرار مبستـشفيات و  أيـضا    مرتل وحلقـت     ٥٠٠أكثر من    أو تدمري /عن هنب و   وأُفيد  

   .الدولية تابعة للمنظمات اإلنسانية 
ــالتقرير، وردت تقــارير تفيــد      - ٤٤  ــرة املــشمولة ب قتــل عمليــات عــدة حبــدوث وخــالل الفت

اإلنسان ارتكبها املقاتلون يف االشتباكات بـني القـوات املـسلحة جلمهوريـة              وانتهاكات حلقوق   
ــة ومجاعــة مــاي   ــا موتومبــ -  الكونغــو الدميقراطي ــاليم شــابوندان ووالونغــو   مــاي راي وكي يف أق

   .وموينغا مبقاطعة كيفو اجلنوبية
 بأن العناصـر التابعـة      ، إذ أُفيد  وظلت حالة حقوق اإلنسان يف كاتانغا مصدر قلق كبري           - ٤٥ 
ــاي    ــة م ــا        -جلماع ــا فيه ــسان، مب ــوق اإلن ــهاكات خطــرية حلق ــسؤولة عــن انت ــا م ــاي كاتانغ  م

ــا   واالختفــاء القــسر االغتــصاب والقتــل  ــة يف ميتواب ي واملعاملــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهين
فيـد أيـضا بـأن جنـودا تـابعني للقـوات املـسلحة جلمهوريـة                أو . ومانونو وبويتو وماليمبا انكولـو    

انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان يف إطــار العمليــات الــيت   الكونغــو الدميقراطيــة قــد ارتكبــوا 
أفــراد البعثــة إىل أن أجرهتــا التحقيقــات الــيت  وخلــصت .  مــاي- هبــا ضــد مجاعــات مــاي مواقــا

 -مفرط ضد عناصر من املـاي       بشكل    القوة   وا القوات املسلحة استعمل   دالشرطة الوطنية وجنو  
أدى ذلـك إىل مقتـل ثالثـة مـدنيني      مـارس، فـ   / آذار ٢٣ماي حاولت اهلجوم علـى لومبباشـي يف         

   .وإصابة ستة آخرين على األقل
مارس، أصدر مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان تقريرا عـن           / آذار ١٣ويف     - ٤٦ 

حقوق اإلنسان يف مراكز االحتجـاز يف مجيـع أحنـاء مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، أكـد            حالة  
ــه وفــاة   ــاء االحتجــاز يف عــام     ١٠١في ــاة  . ٢٠١٢شــخص أثن ــسية لوف هــؤالء واألســباب الرئي

زدحــام وســوء التغذيــة وقلــة إمكانيــة احلــصول علــى  اال مثــل هــي الظــروف الــسيئة األشــخاص 
   .نظام السجون للمساءلة  والتعذيب وسوء املعاملة وعدم خضوع ،الرعاية الصحية
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ــالتقرير، حــدثت عــدة   و   - ٤٧  ــة يف جمــال مكافحــة  خــالل الفتــرة املــشمولة ب تطــورات إجيابي
ــن اإلفــــالت  ــاب  مــ ــهاالعقــ ــة اجلنائ  : منــ ــدا إىل احملكمــ ــكو انتغانــ ــل بوســ ــة يف  نقــ ــة الدوليــ يــ

 مـــن “١٠٦العقيـــد ”موبـــويل إينغوينـــاغينال امللقـــب  مـــارس، ونقـــل املقـــدم بيـــدي  /آذار ٢٢
احملكمـة العـسكرية يف كيفـو الـشمالية،          أبريل، للمثـول أمـام      / نيسان ٢كينشاسا إىل بوكافو يف     

ة العـسكرية بـإيتوري بإعـاد    بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية؛ وقيـام احلاميـة         
 ١٨إيتــوري يف  املقاومــة الوطنيـة يف  جلبهـة  فـتح اإلجـراءات القــضائية ضـد كــوبرا ماتاتـا التــابع     

ضـد   أبريل؛ واستئناف حماكمة اجلنرال كاكفافو بتهمة ارتكاب جـرائم حـرب وجـرائم              /نيسان
وأدين أربعـة علـى األقـل مـن جنـود      . أبريل/ نيسان١٩اإلنسانية يف احملكمة العليا بكينشاسا يف    

املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض بتهمــة ارتكــاب أعمــال     وات القــ
   .التعذيب

مايو، أصدرت البعثة تقريرا عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ارتكبـها             / أيار ٨ويف     - ٤٨ 
ــابعون   ــود ت ــابعون حلركــة       لجن ــاتلون ت ــة ومق ــو الدميقراطي ــسلحة جلمهوريــة الكونغ ــوات امل لق

 كــانون ٢نــوفمرب و / تــشرين الثــاين ١٥وحوهلــا، يف الفتــرة بــني    س يف مينوفــا مــار/آذار ٢٣
دعوهتــا ملقاضــاة جنــود القــوات املــسلحة جلمهوريــة    وواصــلت البعثــة . ٢٠١٢ديــسمرب /األول

ــري ذلــك مــن           ــساء وفتيــات وغ ــصاب اجلمــاعي لن ــسؤولني عــن االغت ــو الدميقراطيــة امل الكونغ
مـن بينـها شـهادات      ر مجـع عـدد كـبري مـن الـشهادات،            وإث. انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة   

كبـار ضـباط     مـن    ١٢الغتـصاب، مت وقـف عمـل        املتعرضـني ل   مـن    ٢٠٠مقدمة ممـا يزيـد علـى        
 مــشتبها فــيهم تــابعني للقــوات املــسلحة فيمــا يتعلــق ١١القــوات املــسلحة وإلقــاء القــبض علــى 

   .وما زالت التحقيقات جارية. باالنتهاكات املرتكبة 
  

  ف اجلنسيالعن    
أنثـى   ٣٢٠أبريل، سجلت البعثة حوادث عنف جنـسي تعرضـت هلـا            / نيسان ٣٠حىت    - ٤٩

 طفلة، ُيزعم أن اجلماعـات املـسلحة وقـوات األمـن الـوطين ارتكبتـها،                ١٢٩على األقل، منهن    
ــة   ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــا يف شـــرق مجهوريـ ويف الغالـــب، وقعـــت احلـــوادث  . ووقـــع معظمهـ

القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة خــالل حتركــات  تورطــت فيهــا عناصــر  الــيت
  . الشمالية وكيفو اجلنوبيةالقوات أو عمليات ضد اجلماعات املسلحة يف مقاطعيت كيفو

وحسب ما أفادت به اليونيـسيف، قُـدمت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، املـساعدة                  - ٥٠
ــسية إىل   ــة والنف ــهم  ٧ ٥٦٦الطبي ــار     ٣ ٣٥٨ شخــصا، من ــك يف إط ــة، وذل ــة الطفول يف مرحل

  .املساعدة املقدمة إىل املتعرضني للعنف اجلنسي
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وقامت ممثليت اخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الـرتاع، زينـب حـواء بـانغورا،             - ٥١
ــن     ــرة مـ ــة يف الفتـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــارة مجهوريـ ــدت  / آذار٣٠ إىل ٢٠بزيـ ــارس، وعقـ مـ

يال ورئــيس الــوزراء ماتاتــا بونيــو، فــضال عــن طائفــة واســعة مــن   اجتماعــات مــع الــرئيس كــاب 
. أورينتـال أصحاب الشأن اآلخرين يف كينشاسا، وكيفو الشمالية، وكيفو اجلنوبيـة، ومقاطعـة             

وتكللت مهمة املمثلة اخلاصة بصدور بيان مشترك بني احلكومة واألمم املتحدة بـشأن التـدابري                
  . مجهورية الكونغو الدميقراطيةالرامية إىل التصدي للعنف اجلنسي يف

  
  األطفال والرتاع املسلح    

خالل الفترة قيد االستعراض، قامت آلية الرصـد واإلبـالغ عـن االنتـهاكات اجلـسيمة                   - ٥٢
قيـام   ، الـيت تـشترك يف قيادهتـا اليونيـسيف والبعثـة، بتوثيـق             )آلية الرصد واإلبالغ  (ضد األطفال   

 طفـال كونغوليـا   ٩٤مايو بتجنيد / أيار٢٤فرباير إىل /اط شب١اجلماعات املسلحة يف الفترة من    
واسـتخدم معظـم األطفـال    .  منـهم دون سـن اخلامـسة عـشرة    ٢٨، كان  ) ولدا ٦٠ بنتا و    ٣٤(

ووثقــت آليــة الرصــد واإلبــالغ أيــضا حــاالت   . كحمــالني وطبــاخني ومقــاتلني ورقيــق جــنس 
. سلحة أو انفـصلوا عنـها     فروا من القوات واجلماعـات املـ      )  ولدا ٣٧٣ بنتا و    ٨٥(طفال   ٤٨٥

كـان مـن بينـهم مثانيـة        ) M23(مارس  / آذار ٢٣ ولدا مرتبطني حبركة     ٢٦ومشلت هذه احلاالت    
 طفـال قُتلـوا أو ُشـوهوا كنتيجـة مباشـرة            ٣٣ووثقت آلية الرصـد واإلبـالغ حـاالت         . روانديني

  .ألعمال العنف املتصلة بالرتاع خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 فرقة العمل القطرية املعنية باألطفال والرتاع املسلح التابعـة لألمـم املتحـدة              واستطاعت  - ٥٣

 طفـال وفـصلهم عـن مجاعـات مـاي مـاي كاتـا كاتانغـا، ومـاي مـاي                     ١٥٠تأمني اإلفراج عـن     
ــاتورا   ــضا، أفــرج     . شــيطاين، ومــاي مــاي ني ــدعوة والتعــاون مــع احلكومــة أي ــادة ال ونتيجــة لزي

ات مسلحة من مرافـق االحتجـاز التابعـة للقـوات املـسلحة            طفال مرتبطني سابقا جبماع    ٩٦ عن
وفُـصل مخـسة فتيـان أثنـاء فـرز اجملنـدين اجلـدد بـالقوات املـسلحة                . األجهزة األمنية األخـرى    أو

  .جلمهورية الكونغو الدميقراطية
ــر مــن     - ٥٤ ــة أكث ــة والقــوات    ٢ ٢٠٠ودربــت البعث ــة الكونغولي ــشرطة الوطني ــراد ال  مــن أف

وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ خطـة العمـل املـشتركة            . ري محاية الطفل وحقـوق الطفـل      املسلحة على تداب  
بني احلكومة واألمم املتحدة، وقّع كل من املدير العام لوكالـة االسـتخبارات الوطنيـة، كـاليف                 

مـايو،  / أيـار  ٧مـايو و    / أيـار  ٣موتوندو، ووزير الدفاع، لوبا نتـامبو علـى تـوجيهني إداريـني يف              
ــوايل  ــى الت ــذان . عل ــسليم      وه ــان بت ــال ويأذن ــد األطف ــور، جتني ــة أم ــان، يف مجل ــان جيرِّم التوجيه

األطفال احملتجزين بسبب ارتباطهم باجلماعات املـسلحة إىل املؤسـسات احلكوميـة ذات الـصلة               
  .أو إىل األمم املتحدة/و
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  استخراج املوارد الطبيعية واالجتار هبا    

ة للتحقق من مواقع التعدين يف مقـاطعيت       واصلت البعثة تقدمي الدعم للعمليات املشترك       - ٥٥
 املــأذون هبــا مــن احلكومــة جبــوار تلــك “مراكــز البيــع”كيفــو ومقاطعــة مانييمــا، ترقبــا إلنــشاء 

  .املواقع، وإلجراء التقييمات األمنية للمواقع
  

  التقدم احملرز يف حتقيق االستقرار وتوطيد السالم    
تيجية الدوليـــة لـــدعم األمـــن وحتقيـــق   لالســـترااســـُتكمل االســـتعراض االســـتراتيجيو  - ٥٦

يونيه بعد إجـراء مـشاورات بـني حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                /االستقرار يف حزيران  
ويــضع هـذا النــهج اجلديــد أنــشطة  . ومجيـع الــشركاء يف االســتراتيجية الدوليــة، مبـا فــيهم البعثــة  

الـصعيد    مت حتديـدها علـى  حتقيق االستقرار على أساس االحتياجات اخلاصـة بكـل منطقـة، الـيت       
احمللــي مــن خــالل حــوار شــامل فيمــا بــني اجملتمعــات احملليــة، وبــني تلــك اجملتمعــات وســلطات   

ــة ــدرجيي      . الدولـ ــساق التـ ــة االتـ ــل كفالـ ــن أجـ ــة مـ ــع احلكومـ ــشاورات مـ ــضا مـ وأجريـــت أيـ
لالستراتيجية الدولية املنقحة مع خطـة حتقيـق االسـتقرار وإعـادة اإلعمـار، ومـن أجـل االتفـاق                    

وجيــري إعـداد مــسح لتحديـد ثغــرات   . لـى طريـق موحــد للمـضي قــدما وإطـار زمــين للتنفيـذ     ع
  .التمويل يف االستراتيجية الدولية ويف اخلطة

 ٢٠١٥بعـد عـام      لتنمية ملـا  اوأجريت اجلولة الثانية من املشاورات الوطنية بشأن خطة           - ٥٧
احلكومـة، واجملتمـع     ني عـن  أبريـل، مبـشاركة ممـثل     / نيـسان  ٣٠مـارس إىل    / آذار ٢١يف الفترة من    

وأتاحـت هـذه    . املدين، والشركاء الـدوليني، قـصد االتفـاق علـى أهـداف اسـتراتيجية ملموسـة               
ــدة لالخنــراط يف       ــامج اخلطــة اجلدي املــشاورات فرصــة ملناقــشة مــشروع مــصفوفة اهلــشاشة لربن

ــى صــعيد املقاطعــات      ــع أصــحاب املــصلحة عل ــدول اهلــشة م ــة هــذه  . مــساعدة ال ــة متابع وبغي
مايو حلقة دراسية وطنية اشترك يف رئاسـتها نائـب       / أيار ٢٨ و   ٢٧شاورات، انعقدت يومي    امل

  .ممثلي اخلاص ومنسق الشؤون اإلنسانية واملنسق املقيم ورئيس الوزراء
  

  إعادة تشكيل البعثة وخريطة الطريق لنقل املسؤوليات    
  لألوضــاع األمنيــةمــارس، أجــرى ممثلــو البعثــة واحلكومــة تقييمــات مــشتركة  /يف آذار  - ٥٨
ــة  يف ــة الكونغــو الدميقراطي ــة واإلنــسانية والتقــدم احملــرز   . شــرق مجهوري ــة األمني ومت تقيــيم احلال
كيفو الـشمالية، وكيفـو اجلنوبيـة،      أورينتال و  إقليما يف مقاطعات     ٣١بسط سلطة الدولة يف      يف

ــا  ــة جلمــع املعلومــات، مل تــش   . ومانييمــا، وكاتانغ ــارات ميداني ــام بزي ــاطق كيفــو  ومت القي مل من
وخلـصت أفرقـة التقيـيم إىل أن نـشر     . مـارس / آذار٢٣الشمالية اليت تقـع حتـت سـيطرة حركـة         
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البعثــة بالــصيغة املعدلــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مــع تركيــز املــوارد يف اجلــزء الــشرقي   
  . البلد، كان مناسبا للوضع على أرض الواقع من
ــها،   ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨وعقــب اختــاذ القــرار    - ٥٩ ــة علــى تنقــيح مفهــوم مهمت ركــزت البعث

وبــدأت يف العمــل بــاملفهوم املــنقح لعمليــات قواهتــا، ودربــت وحــداهتا علــى قواعــد االشــتباك     
  . املنقحة
مرفــق هــذا التقريــر يعــرض ، )٢٠١٣ (٢٠٩٨وعلــى النحــو املطلــوب مبوجــب القــرار   - ٦٠

ري يف اجملـاالت الرئيـسية مـن واليـة          التقسيم احلايل للعمل بني البعثة وفريق األمم املتحـدة القطـ          
وبدأ الفريق القطري والبعثة مناقشة احتياجـات نقـل املـسؤوليات املتعلقـة بإزالـة األلغـام                 . البعثة

وقـد مت حتديـد بعـض التحـديات         . وتقدمي الدعم التقين للعملية االنتخابية يف أقرب وقـت ممكـن          
لطلـب علـى تـدخالت دائـرة األمـم          وال شك أن عمليات لواء التدخل ستزيد ا       . يف هذا الصدد  

الـيت خلفتـها    املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام من أجل إزالة أصـناف الـذخائر غـري املنفجـرة                
للتلـوث بـاملتفجرات    التـصدي   وستنعدم لدى األمم املتحـدة القـدرة علـى          . العمليات العسكرية 

احتمـاالت تعـرض املـدنيني      الناجم عن القتال، مما سيعوق قدرهتا علـى العمـل بأمـان، وسـيزيد               
ــذخائر غــري املنفجــرة     ويف الوقــت . ومــوظفي األمــم املتحــدة للمــوت أو اإلصــابة مــن جــراء ال

القـدرة، وال سـيما      احلاضر، يفتقر كل من السلطات الوطنية وفريق األمم املتحدة القطـري إىل           
 ما يـشري إىل أن      وعالوة على ذلك، ليس هناك    . اخلربة التقنية، لالضطالع بأنشطة إزالة األلغام     
  . التمويل اخلارج عن امليزانية سيتوافر بسهولة

فيما يتعلق بتقدمي الدعم التقين للعملية االنتخابية، ميكـن اآلن اسـتئناف العمليـة ذلـك         و  - ٦١
وبقيـام  . يونيـه / حزيـران ٧أن اللجنة االنتخابية الوطنيـة املـستقلة املعـاد هيكلتـها قـد أُنـشئت يف              

ة اإلمنـــــائي مؤقتـــــا بوقـــــف مـــــشروع دعـــــم الـــــدورة االنتخابيـــــة  برنـــــامج األمـــــم املتحـــــد
مــارس، تــصبح شــعبة املــساعدة االنتخابيــة التابعــة للبعثــة املــصدر الرئيــسي للــدعم  /آذار ٣١ يف

  .الدويل املقدم إىل اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة اجلديدة
ع خريطـة طريـق مفـصلة     وتعمل منظومة األمم املتحدة، يف املقر ويف امليدان، على وضـ            - ٦٢

لنقل بعـض املـسؤوليات مـن البعثـة إىل فريـق األمـم املتحـدة القطـري أو احلكومـة أو الـشركاء                        
التقرير وستسلط الـضوء    الواردة يف مرفق هذا     وستستند خريطة الطريق إىل املصفوفة      . اآلخرين

وســتقوم . طبيــقعلــى اآلثــار الــسياسية، وثغــرات التمويــل، واجلــداول الزمنيــة األكثــر قابليــة للت 
ــى ــع          عل ــام م ــل امله ــة التخطــيط لنق ــساق عملي ــة ات ــة وكفال ــة الوطني ــز امللكي ــدأ تعزي أســاس مب

كمــا ستــصمَّم خريطــة الطريــق . االسـتراتيجيات اإلمنائيــة للحكومــة وعمليــات امليزانيــة الوطنيــة 
جيعل فريق األمم املتحدة القطري يقدم أقصى قـدر مـن اإلسـهامات اجلماعيـة وحيقـق                 حنو  على  
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وســــأعرض هــــذه اخلريطــــة علــــى اجمللــــس يف تقريــــري الــــذي ســــأقدمه . أكــــرب أثــــر ممكــــن
  .سبتمرب/أيلول يف
    

ــة مبوجــب االتفــاق اإلطــاري       - رابعا   ــذ االلتزامــات الوطني التقــدم احملــرز يف تنفي
  للسالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة

  
  آلية الرقابة الوطنية    

ــة ال  - ٦٣ ــي       طيل ــي اخلــاص مناقــشات متواصــلة مــع ممثل ــد االســتعراض، أجــرى ممثل ــرة قي فت
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على مجيع املستويات للتشجيع علـى إجـراء متابعـة فعالـة          
ويف إباهنا لاللتزامات الوطنية املعقودة مبوجب إطار السلم واألمن والتعاون، مبا يف ذلـك إنـشاء    

واســتمرت هــذه املــشاورات خــالل الزيــارة الــيت قامــت هبــا إىل كينــشاسا  . آليــة وطنيــة للرقابــة
املبعوثة اخلاصة ماري روبنسون اليت اجتمعت رفقـة ممثلـي اخلـاص مـع الـرئيس كـابيال ورئـيس                    

  . أبريل/ نيسان٢٩الوزراء ماتاتا بونيو، فضال عن قادة اجملتمع املدين، يف 
خلارجية جلسيت اجلمعية الوطنيـة لإلجابـة   مايو، حضر وزير الشؤون ا    / أيار ٨ و   ٧ويف    - ٦٤

وتطــرق النقــاش إىل أهــداف ودســتورية . عــن األســئلة املتعلقــة بإطــار الــسلم واألمــن والتعــاون 
مارس فيه، وإىل االعتقـاد أنـه مل يـتم التـشاور مـع              / آذار ٢٣اإلطار، وأسباب عدم ذكر حركة      

 اإلطـار   “إجحـاف ”غلبية واملعارضـة    وانتقد أعضاء اجلمعية الوطنية من األ     . الربملان قبل توقيعه  
مدعني أنـه يـنص علـى التزامـات حمـددة حلكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ولكنـه يتـسم               

  .بالغموض فيما يتعلق بالتزامات اجلهات املوقعة األخرى
مايو، اعتمد جملس الوزراء املرسـوم الرئاسـي القاضـي بإنـشاء آليـة الرقابـة                / أيار ١٣يف    - ٦٥

ومبوجـب هـذا املرسـوم، الـذي        . على النحو املطلوب يف إطار الـسلم واألمـن والتعـاون          الوطنية  
وقعه رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس الـوزراء، يـتم إنـشاء آليـة ثالثيـة املـستويات لتنفيـذ االلتزامـات             
الوطنية املنصوص عليها يف اإلطـار ورصـدها واإلبـالغ عنـها، تـدوم واليتـها مـدة سـنة واحـدة                      

لى صعيد وضع السياسة وصنع القرار، يترأس الرئيس كـابيال جلنـة توجيهيـة              وع. ميكن متديدها 
ويتشكل املستوى الثاين مـن اللجنـة       . ميثل احلكومة فيها رئيس الوزراء ماتاتا بونيو وستة وزراء        

التنفيذية، اليت ستركز علـى التنفيـذ ورصـد التقـدم احملـرز يف جمـاالت اإلصـالح الـستة املبينـة يف              
وثالثـا، سـتكون اللجنـة االستـشارية برئاسـة الـرئيس كـابيال أداة               . من والتعاون إطار السلم واأل  

ويــتعني علــى اآلليــة أن تقــيم  . للحــوار وتبــادل اآلراء مــع خمتلــف قطاعــات اجملتمــع الكونغــويل  
مــايو، مت توقيــع / أيــار٢١ويف . حــوارا منتظمــا مــع مجيــع الــشركاء بــشأن دعــم تنفيــذ اإلطــار   

ــة، إىل جانــب     مرســوم رئاســي آخــر، مت مبو  ــة التنفيذي ــسقا للجن ــا من ــسوا موامب ــه تعــيني فران جب
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، وهـو وزيـر سـابق وعـضو يف اجلمعيـة الوطنيـة، عـضوا                املنـسق وقـد كـان     . منسقَني مـساعَدين  
  .وفد احلكومة يف حمادثات كمباال يف
  

  جهود مجهورية الكونغو الدميقراطية يف إصالح قطاع األمن    
، أُحـرز تقـدم يف وضـع خطـة شـاملة إلصـالح              ٣٨ىل   إ ٣٢كما ورد يف الفقرات مـن         - ٦٦

  .قطاع األمن من أجل إنشاء مؤسسات أمنية فعالة وخاضعة للمساءلة
  

  توطيد سلطة الدولة    
كان التقدم يف توطيد سـلطة الدولـة حمـدودا للغايـة أثنـاء الفتـرة قيـد النظـر، وال سـيما                         - ٦٧

 مقاطعـة كيفـو الـشمالية، واسـتمرار         مارس، وجتدد القتال يف   / آذار ٢٣بسبب تأثري مترد حركة     
ــسلح   ــات امل ــشاط اجلماع ــو       ةن ــة الكونغ ــن مجهوري ــشرقي م ــاء اجلــزء ال ــع أحن  األخــرى يف مجي

  . الدميقراطية
  

  األخذ بالالمركزية    
مت إحراز بعض التقدم يف إرسـاء اإلطـار القـانون لعمليـة األخـذ بالالمركزيـة واملـسائل                     - ٦٨

فوضع جـدول زمـين     . ومع ذلك، ما زال يتعني القيام بالكثري      . ذات الصلة بشؤون املالية العامة    
وطين للتنفيذ متفق عليه وحتسني التنسيق على الصعيد احلكومي الدويل أمران حامسـان بالنـسبة               

وكذلك، فإن نقل عدد من الكفاءات واملوارد إىل اإلدارات اإلقليميـة           . لدفع العملية إىل األمام   
  . ي على عدد من املشاكل السياسية احلساسة للغايةواحمللية ما زال معلقا، وينطو

وقد ُعقد املؤمتر الثالـث حلكـام املقاطعـات، برئاسـة الـرئيس كـابيال، يف الفتـرة املمتـدة                     - ٦٩
وأوصـــى املـــؤمتر بـــأن تـــسرع . مـــارس، يف كانانغـــا، بكاســـاي الغربيـــة/ آذار١٩ إىل ١٨مـــن 

ــذ اخلطـــ    ــة وأن تتخـ ــذ بالالمركزيـ ــة األخـ ــة يف عمليـ ــات  احلكومـ ــيم انتخابـ ــة لتنظـ وات الالزمـ
ــة يف أقــرب وقــت ممكــن    ــر املــؤمتر كــذلك اجلهــود   . املقاطعــات واجملــالس احمللي ــذهلا  وأق الــيت تب

  .إليرادات ملهمة حتصيل استعادة حكومات املقاطعاتاالسلطات املركزية لكفالة 
ات يرسـي   قَِّع اتفاق بني احلكومة املركزية وحكومـات املقاطعـ        مارس، وُ / آذار ٢٩ويف    - ٧٠

حكومــات إىل طرائــق لنقــل االئتمانــات االســتثمارية املخصــصة ضــمن إطــار امليزانيــة الوطنيــة    
 على القطاعات اخلاضـعة إلدارهتـا اخلالـصة، مثـل الـصحة والتعلـيم               اإلنفاقاملقاطعات من أجل    

  .والبنية األساسية
قــــة أبريــــل، اعتمــــد جملــــس الــــشيوخ سلــــسلة مــــن القــــوانني املتعل / نيــــسان٣٠ويف   - ٧١

ومـا زالـت    . المركزيـة للة األخـذ با   أباإلصالحات املالية، مبا يف ذلك بعض القوانني املتصلة مبس        
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معروضــة أمــام اجلمعيــة الوطنيــة، وهــي حتديــدا   هبــذه املــسألة بعــض القــوانني األخــرى املتــصلة  
فرعيـة يف   ال ٢٥املقاطعـات الــ     مشروع القانون األساسـي املنـشئ للحـدود اإلداريـة الـيت ختـص               

معادلــة صــندوق ”ستقبل ومدينــة كينــشاسا، ومــشروع القــانون األساســي املتعلــق بتــشغيل   املــ
  .، وهو آلية إلعادة توزيع اإليرادات يف ما بني حكومات املقاطعات“املوارد

  
  التنمية االقتصادية    

استمر االستقرار النسيب لالقتصاد الكلي أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، وقـد صـاحب                 - ٧٢
 ةاملائـ  يف   ٨,٢ستقرار اخنفاض يف معدالت التضخم ومعدل منو اقتـصادي متوقـع نـسبته              هذا اال 

ومـا زالـت ترمجـة هـذا النمـو إىل تقـدم يف جمـال احلـد مـن الفقـر                      . وفقا لصندوق النقـد الـدويل     
 مــن الــسكان   ةاملائــ  يف ٧١ال يــزال  وأثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض،    . املــدقع تــشكل حتــديا  

ــشون   ــوليني يعي ــل مــن  الكونغ ــى    ١,٢٥بأق ــة احلــصول عل ــا زالــت إمكاني ــوم، وم  دوالر يف الي
اخلــدمات األساســية حمــدودة، وظــل مــستوى الــضمان االجتمــاعي منخفــضا، وبقــي ثلثــا قــوة    

وباسـتعراض املؤشـرات االقتـصادية      . العمل، وعلى رأسها الشباب، ضمن العاطلني عـن العمـل         
 مجهوريـة   ٢٠١٣ األمم املتحدة اإلمنائي لعـام       واالجتماعية، وضع تقرير التنمية البشرية لربنامج     

ومـع ذلـك، فبفـضل    .  بلـدا جـرى تقييمهـا   ١٨٦ مـن بـني   ١٨٦الكونغو الدميقراطيـة يف املرتبـة     
ظـاهرة  اجلهود املشتركة للحكومـة والـشركاء الـدوليني، جيـري اختـاذ تـدابري للحـد مـن انتـشار                  

  .توقع عند الوالدةوالوفيات النفاسية، ولزيادة العمر املنقص وزن املواليد 
  

  اإلصالحات اهليكلية للمؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك اإلصالحات املالية    
ــسان١٣ويف   - ٧٣ ــق بانــضمام مجهوريــة       / ني ــشيوخ القــانون املتعل ــد جملــس ال أبريــل، اعتم

، بــشأن االعتــراف بقــرارات ١٩٥٨الكونغــو الدميقراطيــة إىل اتفاقيــة نيويــورك للتحكــيم لعــام  
ومل ُيـودع صـك االنـضمام       . إىل التحكـيم  وقيـام احملـاكم باإلحالـة       نبية وإنفاذهـا،    التحكيم األج 

  .لدى األمانة العامة حىت اآلن
ويف إشــارة إىل انعــدام الــشفافية يف قطــاع التعــدين، قامــت مبــادرة الــشفافية يف جمــال      - ٧٤

ــدة عــام وا     ــة مل ــة الكونغــو الدميقراطي ــق عــضوية مجهوري ــصناعات االســتخراجية بتعلي حــد يف ال
واجتمع ممثلو احلكومـة وممثلـو صـندوق النقـد الـدويل يف واشـنطن العاصـمة               . أبريل/نيسان ١٧

الكونغــو مجهوريــة أبريــل، حيــث تعهــدت حكومــة / نيــسان٢١ إىل ١٩يف الفتــرة املمتــدة مــن 
مـايو، قـام    / أيـار  ٧ويف  . احلوكمـة حتـسني   بتقدمي معلومـات عـن التـدابري الراميـة إىل           الدميقراطية  

اململوكــة جيكــامني مــارتن كــابويلولو، وزيــر املنــاجم، وألــربت يومــا، رئــيس شــركة  كــل مــن 
مبوجبـها نقـل    مت   الـيت    ٢٠١١للدولة، بالتوقيع على إقرار كتايب يفصح عن تفاصيل صفقة عـام            
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وهبـذا  . إىل شـركة إسـرائيلية خاصـة      جيكـامني   جزء مشروع النحاس والكوبالت التابع لشركة       
. لنقد الدويل للشروع يف مفاوضات خبصوص برنـامج قـرض جديـد      فُتح الطريق أمام صندوق ا    

وكذلك، ركزت السياسات اجلديدة على زيادة تعبئة إيرادات الدولة، وحتـسني إدارة إيـرادات           
الدولة، والتوسع يف عمليات السداد عن طريق اإليداع املـصريف اآليل ملرتبـات مـوظفي اخلدمـة            

يف و. أجل احلد من خمـاطر وقـوع حـاالت االخـتالس    أفراد اجليش والشرطة وذلك من   واملدنية  
يونيـه، اعتمـدت اجلمعيـة الوطنيـة القـانون األساسـي املتعلـق بإنـشاء جملـس وطـين                    / حزيران ١٣

ُيعــىن بالــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، ُيــشكل حمفــال مؤســسيا يتــيح للمجتمــع املــدين تقــدمي 
  .آرائه بشأن السياسات واإلجراءات احلكومية ذات الصلة

  
  املصاحلة واحلوار وإرساء الدميقراطية    

يف أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير، قـام رئـيس اجلمعيـة الوطنيـة، أُوبـني مينـاكو، بـصفته                      - ٧٥
مـع طائفـة واسـعة مـن     بعقـد مـشاورات   األمني التنفيذي للتحالف من أجـل األغلبيـة الرئاسـية،      

 على النحـو الـذي اقترحـه الـرئيس كـابيال            األطراف الكونغولية املعنية بشأن إجراء حوار وطين      
وبــالتوازي مــع مبــادرة الــرئيس، قامــت  . يف خطابــه الــذي ألقــاه مبناســبة حلــول العــام اجلديــد  

أحـزاب املعارضـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين بـإجراء مـشاورات خبـصوص تنظـيم منتـدى وطــين           
األغلبيـة الرئاسـية سـعيا     التواصل مـع بشأن األزمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ملد جسور       

ــشأن اإلطــار املرجعــي ألي حــوار وطــين     ــق واســع يف اآلراء ب ــاء تواف ــا زالــت هــذه  . إىل بن وم
  .املناقشات جارية

ويف خطــوة حامســة صــوب إحيــاء العمليــة االنتخابيــة، أصــدر الــرئيس كــابيال القــانون     - ٧٦
ــة املــستقلة يف    ــة الوطني ــة االنتخابي ــألف . أبريــل/ نيــسان١٩ األساســي املــنقح املتعلــق باللجن وتت

ــة، ويبلــغ جممــوع            ــس واهليئــة العام ــن جهــازين مهــا اجملل ــة املعدلــة م ــة االنتخابيــة الوطني اللجن
ــة، وأربعــة أعــضاء     ١٣أعــضائهما  ــة الربملاني  عــضوا، مــن بينــهم ســتة أعــضاء ُترشــحهم األغلبي

املكـوَّن مـن سـتة      وُيـشكِّل اجمللـس     . ترشحهم املعارضة، وثالثة أعضاء يرشـحهم اجملتمـع املـدين         
وبعـد مـشاورات واسـعة    . أعضاء، برئاسة رئيس يرشحه اجملتمع املدين، جـزءا مـن اهليئـة العامـة          

يونيـه،  / حزيـران  ٧ومكثفة أُجريت بقيادة رئيس اجلمعيـة الوطنيـة مينـاكو، أيـدت اجلمعيـة، يف                
. جـرى تعديلـها   قرارا بترشيح األعضاء اجلـدد للجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة اجلديـدة الـيت                  

وسريأس هذه اللجنة أبوت أبولينيري مالو مـالو مـن اجملتمـع املـدين، الـذي شـغل منـصب رئـيس                      
ــة املــستقلة يف الفتــرة املمتــدة مــن عــام     ــة الوطني ــة االنتخابي ويف . ٢٠١١ إىل عــام ٢٠٠٤اللجن

ــران ١٢ ــة الوطنيــ    /حزي ــة االنتخابي ــرئيس كــابيال مرســوما بتعــيني أعــضاء اللجن ــه، وقــع ال ة يوني
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يف حمكمــة العــدل العليــا املــستقلة، الــذين قــاموا يف وقــت الحــق بــأداء الــيمني الدســتورية أمــام   
  .يونيه/حزيران ١٤
ــد يف       - ٧٧ ــرع يف األعمــال التحــضريية النتخــاب حــاكم جدي ــة االســتوائية، ُش ويف املقاطع

املؤسـسية  مارس، إقالة احلاكم بايينده بـسبب األزمـة         / آذار ١٣أعقاب قرار الرئيس كابيال، يف      
يونيه، أُجريت االنتخابـات، وفـاز لـويس ألفـونس          / حزيران ١٠ و   ٧ويف  . املقاطعةاملستمرة يف   

كوياجيالو وإمبيتو بينغو سيباستيان من حتالف األغلبية الرئاسية احلاكم مبنصيب احلـاكم ونائـب              
  .احلاكم، على التوايل

    
  املالحظات  -خامسا  

األمــن والتعــاون جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف أدي التوقيــع علــى إطــار الــسالم و  - ٧٨
فربايــر إىل جتديــد األمــل يف إمكانيــة اســتعادة األمــن واالســتقرار يف  / شــباط٢٤أديــس أبابــا يف 

وإنـين أرحـب بـاخلطوات الـيت     . شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ومنطقة الـبحريات الكـربى     
لفعــل يف مــا خيــص الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب اختــذهتا حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة با

إطار الـسالم واألمـن والتعـاون، مبـا يف ذلـك إنـشاء آليـة رقابـة وطنيـة، برئاسـة الـرئيس كـابيال                          
وأرحــب أيــضا بالتقــدم احملــرز يف جمــاالت األخــذ بالالمركزيــة وإصــالح قطــاعي األمــن . نفــسه

ســيما هبــدف اإلعــداد لالنتخابــات   والوالعدالــة، وتعــديل اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة،
تنظـيم احلـوار    وإنـين متفائـل إزاء التقـدم احملـرز يف            .على صعيد املقاطعات وعلى الصعيد احمللـي      

إىل بنـاء توافـق يف اآلراء بـني جمموعـة كـبرية مـن األطـراف                 الـذي مـن شـأنه أن يفـضي          الوطين  
  .حات والسياسات احليويةالفاعلة الكونغولية بشأن أفضل السبل للمضي قدما يف اإلصال

ــة مثارهــا، إىل جانــب اإلصــالحات األخــرى       - ٧٩ ــؤيت هــذه التعهــدات األولي ومبجــرد أن ُت
املــذكورة يف إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون، فــإن هــذا لــن يــسهم يف تعزيــز ثقــة الــسكان يف    

فحــسب، بــل مــن شــأنه أيــضا أن  للــرتاع مؤســسات البلــد ومعاجلــة بعــض األســباب اجلذريــة   
  .عد يف وضع أسس متينة للتنمية يف البلديسا
بــد مــن االعتــراف بــأن املــضي قــدما يف إجــراء هــذه اإلصــالحات ســيكون عمليــة   وال  - ٨٠

ويف هـذا الـصدد، يـساورين القلـق إزاء          . معقدة، حمفوفة بالتحـديات الـسياسية واملاليـة واألمنيـة         
 فاملؤســسات .نغــو الدميقراطيــةالــيت نــشأت يف مجهوريــة الكواملتزايــد الــصعوبة البيئــة الــسياسية 

املواقــف كمــا أن  ؛الرئيــسية مثــل الربملــان والتحالفــات الــسياسية تبــدو جمــزأة علــى حنــو متزايــد 
والتناحرات السياسية تقوض التماسك وبناء أي توافـق يف اآلراء، حـىت داخـل حتـالف األغلبيـة                  

 الالزمــة لــدعم بــرامج ويــؤدي هــذا بوضــوح إىل تعقيــد عمليــة بنــاء القواعــد الــشعبية. الرئاســية
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توطيـد  مـن أجـل     سيما اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة        ، وال ، واحلساسة يف الغالب   اإلصالح اهلامة 
إطـار الـسالم    مـن أجـل تنفيـذ       خطـوات أوليـة     ولئن كانت احلكومـة قـد اختـذت         . سلطة الدولة 

يـق النتـائج    بذل جهود كبرية ومتواصلة من أجل حتق      فإن عليها   واألمن والتعاون تستحق الثناء،     
وأحـث مجيـع   مـن أجـل اإلصـالح     ولذلك، فإنين أدعو احلكومة إىل مضاعفة جهودها        . املتوقعة

التغلــب علــى األطــراف الكونغوليــة الفاعلــة املعنيــة إىل التــسامي فــوق الطموحــات الشخــصية و
هبـذه العمليـات املعقـدة،      قـصد النـهوض     االنقسامات األخرى من أجل إجياد سبل للعمل سويا         

  . غىن عنها لتحقيق السالم واألمن والتنميةاليت ال
سـيكونان دون شـك     املشاركة والدعم الكـبريين واملـستمرين مـن اجملتمـع الـدويل             وإن    - ٨١

املعقــدة وحتديــد املــوارد املــشاكل ســيما للمــساعدة يف حــل  لنجــاح هــذا النــهج، والأساســيْين 
 أهبــة االســتعداد لالضــطالع  وتقــف األمــم املتحــدة علــى . الالزمــة لتحقيــق أهــدافنا املــشتركة 

 العون يف تنسيق املساعدة واحلفاظ على قوة الدفع اليت حتققـت حـىت              سيما بتقدمي  بدورها، وال 
وسيواصل ممثلي اخلـاص جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بالتـشاور مـع مبعـوثي اخلـاص                  . اآلن

ت الوطنيـة مبوجـب إطـار    ملنطقة البحريات الكربى، تقدمي الدعم على حنو فعال لتنفيذ االلتزامـا       
وأحـث كـذلك مجيـع الـشركاء علـى تـوفري الـدعم الـسياسي الـالزم                  . السالم واألمن والتعـاون   

ويف هــذا الــصدد، أرحــب . وتقـدمي املــساعدات املاليــة الكــبرية الالزمــة لتحقيـق هــذه األهــداف  
  .اإلطارمبشاركة البنك الدويل يف دعم 

مجهوريـة  مـن   شرقي  اجلـزء الـ   منيـة يف مجيـع أحنـاء        زالت احلالة األ   ورغم هذا التقدم، ما     - ٨٢
زالـت التهديـدات األمنيـة الكـبرية قائمـة، لـيس        ومـا . الكونغو الدميقراطيـة مـثرية للقلـق العميـق      

وأجـزاء مـن   أورينتـال  فقط يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، ولكن أيضا يف كاتانغا ومقاطعة    
سـيما بـسبب اسـتمرار        كيفـو الـشمالية هـشة، وال       زالت احلالة األمنيـة يف     وما. مانييمامقاطعة  

مارس، األمر الذي يعرض املدنيني خلطر شديد، وميثـل أكـرب حتـٍد لـسلطة            / آذار ٢٣مترد حركة   
مــن أهبــُت بكــل وقــد .  املنطقــةهالدولــة، ويقــوض اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق االســتقرار يف هــذ

ية استئناف احملادثات اليت ُعقـدت      مارس وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراط    / آذار ٢٣حركة  
بد ألي اتفاق يتم التوصل إليه عـن طريـق هـذه احملادثـات             وال. أوغندايف كمباال برعاية رئيس     

وحتتـاج احلالـة األمنيـة املتطـورة يف املقاطعـة االسـتوائية إىل              . أن يسهم يف إجياد حل دائم للرتاع      
  .رصد دقيق

ــها     - ٨٣ ــإن االنت ــام، ف ــسياق الع ــذا ال ــك    ويف ه ــا يف ذل ــسان، مب ــوق اإلن كات اجلــسيمة حلق
عمليــات االختطــاف، واالغتــصاب، واهلجمــات علــى املــدنيني الــيت تــستهدف مجاعــات عرقيــة 
بعينــها، وجتنيــد األطفــال يف اجلماعــات املــسلحة وقــوات األمــن الــوطين، مــا زالــت ترتكــب يف 
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. ه االنتـهاكات أن تتوقـف   ذ هلـ  بـد  وال،  املناطق املتأثرة بالرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة       
ورغم حدوث بعض التطورات املشجعة املتعلقة بقيام السلطات الكونغولية باملالحقة القـضائية           

ن يف اجلماعـات املـسلحة، املتـهمني        وللمشتبه فيهم، مبن فيهم أفـراد مـن اجلـيش وأعـضاء سـابق             
دم التــسامح مــع بارتكــاب انتــهاكات جــسيمة، أود أن أكــرر التأكيــد بأشــد العبــارات علــى عــ

وستواصـل  . حاالت اإلفالت من العقاب على جرائم احلرب واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية              
البعثة دعم السلطات الوطنية يف ما جتريه من حتقيقـات وحماكمـات يف مـا خيـص هـذه اجلـرائم،                     

  .هلاخاليا دعم احملاكمات التابعة بوسائل شىت منها 
ــائج وســـيظل   - ٨٤ ــباب ونتـ ــو   التـــصدي ألسـ ــة الكونغـ ــرق مجهوريـ ــرر يف شـ  العنـــف املتكـ

ــاع هنــج شــامل،    ــة يتطلــب اتب ــة   ُعرضــت الدميقراطي ــري اخلــاص عــن مجهوري عناصــره يف تقري
أيـدها جملـس األمـن يف قـراره         و) S/2013/119(الكونغو الدميقراطية ومنطقـة الـبحريات الكـربى         

وقـد بـذلت    . عناصـر وميثل نشر لواء للتدخل ضمن إطار البعثة أحد هـذه ال          ). ٢٠١٣ (٢٠٩٨
األمم املتحدة جهودا كبرية لكفالة النشر الـسريع هلـذا اللـواء، وأود أن أكـرر تقـديري العميـق                     

لـواء التـدخل    ضطلع  يـ ومل  . للبلدان املسامهة بقوات يف لواء التدخل على تعاوهنا يف هذا الصدد          
ــاة يف القـــرار   ــد بالعمليـــات املتوخـ ــات املـــسلحة يف  ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨بعـ ــد اجلماعـ ــرق ضـ شـ

حاالت االنـشقاق   فهناك عدد من     ؛ يظهر بالفعل  أمجهورية الكونغو الدميقراطية، إال أن أثره بد      
 .أثـر الـردع النـاجم عنـه       قد يكون مت بـسبب      واالستسالم يف ما بني أعضاء اجلماعات املسلحة        

وتظل محاية املدنيني عنصرا جوهريا يف التخطيط العسكري الذي يـستند إىل ثالثـة مـن مبـادئ               
قانون اإلنساين الدويل هي التمييز والتناسب واحليطة، بغية جتنب اخلـسائر التبعيـة يف األرواح               ال

وقـد تلقـت الوحـدات      . بني املدنيني وحدوث اإلصابات بـني املـدنيني وتـضرر املنـشآت املدنيـة             
اليت ستشكل جزءا من لواء التدخل تدريبا متخصصا يف بلداهنا األصلية قبـل نـشرها إلطالعهـا                 

والقــانون الــدويل لالجــئني  اإلنــسان القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق   علــى 
وسـُيقدم  . وكذلك على سياسة األمم املتحدة لبذل العناية الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنـسان               

جـدا أن  تطلعـات كـبرية   ومـع ذلـك، توجـد    . تدريب آخر فـور نـشر هـذه الوحـدات بالكامـل         
التهديـد الـذي   وإبطـال   لتهدئـة شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      تضطلع البعثة، بـإجراءات   
بيــد أن مــن األمهيــة مبكــان أن يفهــم اجلميــع أنــه ال ميكــن النظــر إىل  . متثلــه اجلماعــات املــسلحة

فعالية لواء التدخل إال يف إطار كونه جزءا من هنج سياسي أوسع نطاقا، وأنه ال ميكـن أن حيـل         
ــة   ــن الوطني ــوات األم ــديال عــن     جل حمــل ق ــة، أو أن يكــون ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــاع مهوري اتب

  .استراتيجية متماسكة للتصدي لألسباب اجلذرية للرتاع
وأود أن أتوجــه بالــشكر إىل ممثلــي اخلــاص، روجــر مــيس، وإىل مجيــع مــوظفي البعثــة     - ٨٥

وعلــى وجــه اخلــصوص،  . الدؤوبــةمثــابرهتم وجهــودهم وفريــق األمــم املتحــدة القطــري علــى  
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لبعثـة مـن    األفراد العسكريون واملوظفون املـدنيون التـابعون ل       أن أسلط الضوء على ما أبداه        دأو
وإنـين أشـيد   . وغـري مـستقرة  شجاعة وعزمية، جتلت يف العمل يف بيئـة مـا زالـت بالغـة اخلطـورة                

 قافلـة   تعرضـت الوحـدة الباكـستانية، الـيت فقـدت أحـد جنودهـا عنـدما               بعلى وجـه اخلـصوص      
  .كيفو اجلنوبيةمقاطعة مايو يف / أيار٧كمني نصبه هلا مهامجون مسلحون يف تابعة للبعثة ل
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  املرفق
مصفوفة تعكس التقسيم احلايل للعمل بني البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري             

ــة      يف مــا يتعلــق باملهــام املــشتركة بــني البعثــة والفريــق القطــري وحكومــة مجهوري
  الكونغو الدميقراطية

  
 بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وفريـق األمـم املتحـدة                          تقسيم العمل بني  

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية(القُطري 
  

      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

      محاية املدنيني  - ١
    محاية السكان املدنيني يف املناطق املتأثرة بالنـزاع: اهلدف

عنــف بــالتعرض لمحايــة املــدنيني املهــددين   ١-١
، مبــن فــيهم أهــايل خميمــات املــشردين  بــدين وشــيك

ــسانية، ــساعدة اإلنــــ ــو املــــ ــئني، وموظفــــ والالجــــ
  واملدافعون عن حقوق اإلنسان

 قاعـدة أماميـة     ٩٣تشغيل ما يبلغ يف املتوسـط         •
لرصد وردع اهلجمات ضد املـدنيني وتـشغيل        

ــتمكني   ٤٧ ــدعم لل ــد ال ــن قواع ــدة م ــن  قاع  م
ــدات     ــصدي للتهديــ ــات والتــ ــام بالعمليــ القيــ
الناشـــئة؛ وتـــسيري دوريـــات أفـــراد الوحـــدات 

ــة   ــات احلراســـ ــامهم بعمليـــ ــاطق وقيـــ يف املنـــ
   املسلحاملتضررة من النـزاع

ــدنيني وإدارة     • ــة املــ ــتراتيجية محايــ ــسيق اســ تنــ
جمموعة أنشطة تدريب   (أدوات محاية املدنيني    

، متعلقــــة حبمايــــة املــــدنيني، ومحايــــة الطفــــل 
وحقوق اإلنسان، والقانون اإلنـساين الـدويل،       
ــدريب      ــل تـ ــن أجـ ــة، مـ ــات عمليـ ــع خمططـ مـ
ــواء      ــك ل ــا يف ذل ــشورة حــديثا، مب ــوات املن الق
التدخل؛ وأفرقة احلماية املـشتركة؛ ومـساعدو       
ــه    ــصال اجملتمعــي؛ وشــبكات التنبي شــؤون االت

  )اجملتمعي

ــسانية    • ــشؤون اإلن ــسيق ال يقــوم جبهــود: مكتــب تن
يع أطراف النــزاع حلمايـة املـدنينيمجلدى  الدعوة  

من اخلطر احملدق، وتعزيز احترام القانون اإلنساين
ــراف ب   ــع األطـ ــام مجيـ ــة قيـ ــدويل، وكفالـ ــسريالـ تيـ

  وصول املساعدات اإلنسانية
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمـم  •

املتحدة لشؤون الالجئني، ووكاالت أخرى تابعـة
أطـرافلـدى   جبهود الدعوة   القيام  : لألمم املتحدة 

عالنـــزاع الحتــرام الطــابع املــدين ملخيمــات ومواقــ 
  املشردين داخليا والالجئني

ــئني،  • ــشؤون الالجــ ــدة لــ ــم املتحــ ــية األمــ مفوضــ
واليونيسيف، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، واملنظمـة
ــة، ــصحة العامليــ ــة الــ ــهجرة، ومنظمــ ــة للــ الدوليــ
ــات ــسانية واجلهـ ــشؤون اإلنـ ــسيق الـ ــب تنـ ومكتـ

ــدان ا ــشريكة يف امليــ ــام: لــ ــسمحالقيــ ــدما تــ ، عنــ
الظــروف األمنيــة، بــدور يف احلمايــة عــن طريــق
ــشردين ــع امل احلــضور والرصــد يف خميمــات ومواق

الالجئني وفيما حوهلـا، يف منـاطق النــزاع،/داخليا
   اليت ال ُتنشر فيها قوات البعثةمبا يف ذلك املواقع

ضاءمفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني وأعـ          •
ت احملليـة يف وضـعدعـم اجملتمعـا   : جمموعة احلمايـة  
  آليات للحماية
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إنـشاء أمـاكن: اليونيسيف واجلهات الـشريكة هلـا       •
مالئمة لألطفال، من أجل محايتـهم، والـدعوة إىل
منــع التجنيــد القــسري لألطفــال، واختــاذ تــدابري

  لكأخرى بشأن ذ
ــئني،  • ــشؤون الالجــ ــدة لــ ــم املتحــ ــية األمــ مفوضــ

مـم املتحـدة للـسكان، واليونيـسيف،وصندوق األ 
ــين     ــشترك املع ــم املتحــدة امل ــامج األم ــدزوبرن باإلي

ملــن تعــرضإنــشاء دور آمنــة : واجلهــات الــشريكة
 لعنف اجلنسي واجلنساينل

ضـمان: مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني         •
  محاية الالجئني

ــام: مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان    • القي
حمــددةبقــضايا وحــاالت وة املتعلقــة أنــشطة الــدعب

ــسان؛ و   ــوق اإلنــ ــص حقــ ــةالختــ ــع آليــ ــل مــ عمــ
اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنـسان؛

معاهـداتاملنـشأة مبوجـب     يئـات   اهلتواصل مـع    الو
  حقوق اإلنسان

هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنـامج األمـم املتحـدة  •
ــائي ــدمي : اإلمنـ ــاملة  تقـ ــدمات شـ ــاتخـ للمتعرضـ

  نف اجلنسي واجلنساينلعل
ــدد املـــدنيني       ٢-١ ــيت هتـ ــار الـ ــد األخطـ حتديـ

ــة   ــذ خطــط االســتجابة احلالي ــة  وتنفي ــضمان محاي  ل
ــوق ــانون حق ــهاكات ق ــدنيني مــن جتــاوزات وانت امل
ــك ــا يف ذل ــدويل، مب ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق اإلن
ــساين، ــسي واجلنـــ ــف اجلنـــ ــكال العنـــ ــع أشـــ مجيـــ

طفـال؛  واالنتهاكات اجلسيمة الـيت ترتكـب ضـد األ
وكفالة إدماج الشواغل املتعلقـة حبمايـة األطفـال يف
مجيع العمليات واجلوانب االسـتراتيجية؛ واإلسـراع
بتنفيـذ ترتيبـات الرصـد والتحليـل واإلبـالغ املتعلقــة

 بالنـزاعاملرتبط بالعنف اجلنسي

إيفــاد بعثــات مــشتركة ألفرقــة احلمايــة وبعثــات   •
ــع    ــات، ومنــ ــع املعلومــ ــشتركة جلمــ ــيم مــ  تقيــ
ــدنيني،    ــسكان املـ ــد الـ ــة ضـ ــدات احملتملـ التهديـ
وتيــسري وصــول املــساعدات اإلنــسانية؛ ووضــع 
ــسيق مــع     ــة بالتن ــة اجملتمعــات احمللي خطــط حلماي
السلطات الكونغولية ومنسقي اجملتمعات احملليـة      
من أجل الوقـوف علـى التهديـدات والتخفيـف          

  منها وتعزيز االستجابة بتوفري احلماية
لـضباط  لتوعيـة اجلنـسانية     االضطالع بأنشطة ا    •

لقـوات املـسلحة جلمهوريـة      االشرطة الوطنية و  
ــة    ــسلطات اإلداريـ ــة، والـ ــو الدميقراطيـ الكونغـ

ــات    ــوطين ويف املقاطع ــصعيد ال ــى ال ــشأن عل  ب
  مسائل أمن املرأة ومحايتها

ديــحتد: تحــدة حلقــوق اإلنــسانمفوضــية األمــم امل  •
تلــكانتــهاكات حقــوق اإلنــسان وخمــاطر وقــوع  

ــهاكاتاال ــسي،نتــ ــف اجلنــ ــك العنــ ــا يف ذلــ ، مبــ
باختاذ تدابري وقائيـة وتـدابري لالسـتجابة،التوصية  و
ــهام و ــاتاإلسـ ــة اجملتمعـ ــط حلمايـ ــع خطـ يف وضـ

د طبيعـة انتـهاكات حقـوق اإلنـسانياحمللية؛ وحتد 
اور مـع الـسكان احمللـينيوأسباهبا وأمناطها، والتـش   

والسلطات احمللية مـن أجـل التوصـية باختـاذ تـدابري
هتدف إىل الوقاية مـن هـذه األخطـار أو التخفيـف

  ها يف األجلني املتوسط أو الطويلمن
ــدة  • ــم املتحــ ــة لألمــ ــسانية التابعــ ــاالت اإلنــ الوكــ

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة لــــشؤون الالجــــئني،(
 واليونيـسيف،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية،    
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االضــطالع بأنــشطة لبنــاء القــدرات مــن أجــل   •
 أة يف آليات احلمايةدعم مشاركة املر

ــسكان، و   ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــاوصـ ):غريهـ
ــة ــدات واالحتياجــات املتعلقــة حبماي حتديــد التهدي
املـــدنيني بطريقـــة منـــسقة؛ وإنـــشاء نظـــم لإلنـــذار
املبكــر؛ ووضــع وتنفيــذ خطــط للطــوارئ وخاصــة
يف املنــاطق الــيت ال تغطيهــا البعثــة؛ وإنــشاء آليــات

تداء ممن هـملإلحالة من أجل املدنيني ضحايا االع     
يف حاجة ماسة إىل اخلدمات املتخصـصة؛ وكفالـة
ــضحايا ــتجابة لـ ــة أو االسـ ــدمات الوقايـ ــوفري خـ تـ
ــع ــسري مـ ــد القـ ــع التجنيـ ــسي؛ ومنـ العنـــف اجلنـ

االحتياجـاتتلبيـة   التركيز على البـنني والبنـات؛ و      
ــا و فيـــذلالجـــئني؛ وتنااخلاصـــة للمـــشردين داخليـ

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام
:ف وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   اليونيــسي  •

مــع الــشركاء ومــع احلكومــة علــى تنفيــذالتعــاون 
حكومـة و األمم املتحدة العمل املشتركة بني    خطة  

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ملنــع ووقــف جتنيــد
ــوات ــل القـــ ــن قبـــ ــتخدامهم مـــ ــال واســـ األطفـــ
واجلماعات املسلحة، وغري ذلك مـن االنتـهاكات

ية الــشاملةواالســتراتيجاجلــسيمة حلقــوق الطفــل،  
  ملكافحة العنف اجلنسي

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجمموعـة  •
ــة وضــع خطــة اســتجابة حلمايــة املــدنيني: احلماي

يةودعــم التخطــيط خلطــة العمــل اإلنــسانية الــسنو  
  جلمهورية الكونغو الدميقراطية

ــسيف  • ــةإدارة : اليونيــ ــة الفرعيــ ــة القطاعيــ اجملموعــ
ــة ــة، الطحلمايـــ ــدعوة، والوقايـــ ــم الـــ ــل؛ ودعـــ فـــ

واالســــتجابة، بتعمــــيم محايــــة الطفــــل يف مجيــــع
  اجملموعات

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واجلهــات الــشريكة  •
وضـــع سياســـات: للمجموعـــة الوطنيـــة للحمايـــة

ــدعوة االســتراتيجية واملــ  ــةلل شاركة يف رصــد حال
  حقوق اإلنسان

دعــم: مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   •
 صدار الوثائق اخلاصة باألراضي والوثائق املدنيةإ



S/2013/388  
 

13-37201 29 
 

      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

تقييم التقدم احملرز حنو تنفيذ األهداف، مبـا يف            التقييم املشترك  ٣-١
اجلماعــات املــسلحة هتديــدات تقلــيص : ذلــك

إىل احلــد األدىن وإعــادة االســتقرار يف املنــاطق  
احلـــساسة؛ وحتـــسني قـــدرات احلكومـــة علـــى 

 بإنــشاء قــوات تــوفري احلمايــة الفعليــة للــسكان
 أمنية قابلة لالستمرار بغية تسلُّم الـدور األمـين        

 الذي تضطلع به البعثة بالتدريج

، ومفوضية األمـمتنسيق الشؤون اإلنسانية  مكتب    
املتحدة حلقوق اإلنسان، ومفوضية األمـم املتحـدة

ــشؤون الالجــئني  ــستكملة: ل ــادل املعلومــات امل تب
ــصلة  ــن ذات الـ ــسانية واحلم عـ ــة اإلنـ ــة يفاحلالـ ايـ
 املناطق املعنية

رصـــــد انتـــــهاكات : حقـــــوق اإلنـــــسان  ٤-١
ــها ــالغ عنـــ ــسان واإلبـــ ــوق اإلنـــ ــاوزات حقـــ وجتـــ
ــد ــم املتحــدة يف البل ــة األم ــم منظوم ــها؛ ودع ومتابعت
لــضمان اتــساق أي دعــم تقدمــه األمــم املتحــدة مــع
ــوق ــدويل حلق ــانون ال ــدويل والق ــساين ال ــانون اإلن الق

؛ وبــذل املــساعي اإلنــسان والقــانون الــدويل لالجــئني
ــة ــدعم إىل حكومــ ــشورة والــ ــدمي املــ ــدة وتقــ احلميــ
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف تعزيـــز حقـــوق
ــسان ويف مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، فيمــا اإلن
ــانون ــسان والق ــوق اإلن ــانون حق ــهاكات ق خيــص انت
ــر مـــــن ــها عناصـــ اإلنـــــساين الـــــدويل الـــــيت ترتكبـــ

 األمن قوات

 حقــــوق بعثــــات لرصــــد حالــــةاالضـــطالع ب   
ــا للتحقـــــق مـــــن    اإلنـــــسان والتحقيـــــق فيهـــ
االدعـــــاءات بوقـــــوع انتـــــهاكات حلقـــــوق    
ــة احلـــاالت مـــع الـــسلطات   اإلنـــسان؛ ومتابعـ
املختصة والدعوة إىل مقاضاة اجلناة املشتبه يف       

قــوق الـدويل حل لقـانون  لارتكـاهبم النتـهاكات   
لقــانون اإلنــساين الــدويل؛ وكفالــة  ااإلنــسان و

لواجبـة يف مراعـاة   إعمال سياسة بـذل العنايـة ا      
حقــــوق اإلنــــسان؛ واالضــــطالع باألنــــشطة  
املتـــصلة بالتوعيـــة يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان  

ـــ  ــا يف ذلـــك وتـــدريب اجلهـــات احلكومي ة، مبـ
 قوات األمن الوطين

إدارة: مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   •
قاعـــدة بيانـــات لرصـــد احلمايـــة؛ ورصـــد وإقامـــة

 احملليــــة؛االتــــصاالت والــــشبكات يف اجملتمعــــات
وإنــــشاء مــــصادر للمعلومــــات؛ ومجــــع وتوثيــــق
احلــوادث املتعلقــة باحلمايــة؛ وإصــدار تقــارير عــن
احلـــوادث املتعلقـــة حبمايـــة املـــدنيني، وحـــوادث

  هاكات حقوق اإلنسان، وما إىل ذلكانت
هيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة  •

ءالتـدريب للمـدربني وأنـشطة بنـا       تـوفري   : للسكان
القـــدرات للقـــوات املـــسلحة الكونغوليـــة لكفالـــة

  اية حقوق املرأةمح
 حتليل حالة حقوق الطفل: اليونيسيف  •

تنفيـذ خطـة    : األطفال والنــزاع املـسلح      ٥-١
العمـــــل املتعلقـــــة مبنـــــع وإهنـــــاء جتنيـــــد األطفـــــال
واستخدامهم والعنـف اجلنـسي ضـدهم مـن جانـب
 القـــوات املـــسلحة الكونغوليـــة؛ وتعمـــيم املـــسائل

 البعثةأنشطة املتعلقة حبماية الطفل يف 

تقــدمي املــشورة والــدعم واملــشاركة يف رئاســة    •
ــة      ــذ خط ــشترك لتنفي ــتقين امل ــل ال ــق العام الفري

حكومـة   و األمـم املتحـدة   العمل املشتركة بـني     
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ملنـــع ووقـــف 
جتنيد األطفال واسـتخدامهم مـن قبـل القـوات      

 املـسلحة وغـري ذلـك مـن    املسلحة واجلماعات  
 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل

ــهاكات     • ــق يف االنتــ ــد والتحقيــ ــراء الرصــ إجــ
اجلـــسيمة حلقـــوق الطفـــل والقيـــام بتـــسريح     
ــسلحة؛    ــال مـــن اجلماعـــات املـ وفـــصل األطفـ
ــاب     ــدعوة إىل مكافحــة اإلفــالت مــن العق وال

 وحماربته

ــسيف  • ــشاركة : اليونيـ ــلاملـ ــة العمـ ــة فرقـ يف رئاسـ
 باألطفـــــال والنــــــزاع املـــــسلحعنيـــــةالقُطريـــــة امل

ــدة لـــشؤون الـــيت( ــم املتحـ ــية األمـ تـــشمل مفوضـ
الالجــئني، ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية،

، ودعم اللجنة الوطنية املـشتركة)وشركاء آخرين 
  كفالة تنفيذ خطة العمل الوطنيةبني الوزارات يف

يفاإلسـهام   : اليونيسيف ومفوضية شؤون الالجئني     •
 شـــؤون محايـــة الطفـــل والفريـــقعمـــل مستـــشاري

 العامل املعين حبماية الطفل ضمن جمموعة احلماية

الرصــــد واإلبــــالغ؛ واالســــتجابة(اليونيــــسيف   •
ــة ــائي)والوقايــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ ؛ وبرنــ

ــصادي ( ــل االقت ــة)التكام ــة العمــل الدولي ؛ ومنظم
؛ ومفوضــية األمــم املتحــدة)التكامــل االقتــصادي(

ــئني   ــشؤون الالجــ ــة  جم(لــ ــة احلمايــ  إدارة-موعــ
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      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــا  ــشردين داخليـ ــات املـ ــة)خميمـ ــة الدوليـ ؛ واملنظمـ
للهجرة؛ ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان

  )الرصد واإلبالغ(
الرصد والتحليل  ترتيب  : العنف اجلنسي   ٦-١

 بالنـزاعاملرتبط  بالعنف اجلنسي واإلبالغ املتعلق
دعـــم احلكومـــة يف تنفيـــذ خطـــة العمـــل ذات   •

ــة األولو ــة املنبثقـ ــة مـــن يـ ــتراتيجية الوطنيـ االسـ
ملكافحة العنف اجلنساين، مبـا يف ذلـك العنـف          

ـــزاع، وضـــمان تـــضافر  املـــرتبط اجلنـــسي  بالنـ
اجلهود مع سائر أركـان االسـتراتيجية الدوليـة         

 لدعم األمن واالستقرار

ضــــمان تنفيــــذ ترتيبــــات الرصــــد والتحليــــل   •
املـــرتبط واإلبـــالغ املتعلقـــة بـــالعنف اجلنـــسي  

لنـــزاع، ونــشر مستــشارين يف جمــال محايــة     با
املــرأة، وتنفيــذ اســتراتيجيات محايــة املــدنيني     

بالنـــزاع؛  املــرتبط للتــصدي للعنــف اجلنــسي   
وإيفاد بعثات ميدانية خاصـة إلجـراء التحقيـق      

بالنــزاع؛  املـرتبط  يف حـوادث العنـف اجلنـسي    
الوقايـــة بـــشأن مـــع أطـــراف النــــزاع العمـــل و

  العنفوالتصدي هلذا النوع من 

تقــدمي الــدعم مــن: فريــق األمــم املتحــدة القُطــري   •
صـــياغة سياســـة وطنيـــة متعلقـــة بالـــشؤون: أجـــل

اجلنـــسانية؛ وإصـــالح قـــانون األســـرة؛ وإصـــالح
ــز مكافحــة اإلفــالت مــن النظــام القــضائي؛ وتعزي
العقاب على ارتكاب العنف اجلنـسي واجلنـساين؛
وتقــدمي الــدعم القــانوين لــضحايا العنــف اجلنــسي

  إىل القضاءنساين؛ وحتسني إمكانية جلوئهم واجل
مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة حلقـــــوق اإلنـــــسان،  •

ــشؤون ــم املتحــدة ل ــسيف، ومفوضــية األم واليوني
الالجـــئني، وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان،

ــدزوبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين    :باإلي
بدور اجلهات املنسقة لالسـتراتيجية الوطنيـةالقيام  
 لعنف اجلنساينفحة املكا

ــا   • ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــمبرنـ ــة األمـ ئي، وهيئـ
ــرأة  ــةاملتحــدة للم ــم املتحــدة للتربي ــة األم ، ومنظم

ــة  ــم والثقافـ ــسكو (والعلـ ــم)اليونـ ــامج األمـ ، وبرنـ
املتحدة املـشترك املعـين باإليـدز، وصـندوق األمـم
ــهجرة    ــة للـ ــة الدوليـ ــسكان، واملنظمـ ــدة للـ :املتحـ

الســــتراتيجية الوطنيــــةتنــــسيق وتنفيــــذ اضــــمان 
كافحــــةملكافحــــة العنــــف اجلنــــساين وبرنــــامج م

 فريوس نقص املناعة البشرية

تقيــيم الفريــق الــتقين: هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة   •
ــسي   ــالعنف اجلنـ ــين بـ ــتراتيجي(املعـ ــةاالسـ ة الوطنيـ
اخلطة احلكومية لتحقيـق/ملكافحة العنف اجلنساين  

ــاطق   ــار يف املنـ ــادة اإلعمـ ــتقرار وإعـ ــأثرةاالسـ  املتـ
 )رق مجهورية الكونغو الدميقراطيةبالنـزاع يف ش

،القيــام: مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان  •
بوصــفها الكيــان الرائــد يف مكافحــة اإلفــالت مــن
العقاب، بتقدمي املـساعدة التقنيـة إىل وزارة العـدل

 ضحايا العنف اجلنـسي إىليف تيسري إمكانية جلوء   
 القضاء
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      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــندوق األمـــم  • ــدة للـــسكانصـ دعـــم وزارة:  املتحـ
الشؤون اجلنسانية يف تنسيق ورصد قـضايا العنـف

 اجلنسي واجلنساين

تحــــدة لتنــــسيق اإلجــــراءات مركــــز األمــــم امل  •  اإلجراءات املتعلقة باأللغام  ٧-١
قــــسم اإلجــــراءات املتعلقــــة /باأللغــــام املتعلقــــة

  :باأللغام يف البعثة
دنيني توجيه الدعم إىل عمليات محايـة املـ        ‘ ١’  

بعثة من خـالل تطهـري ومـسح        الوإىل عمليات   
إجـــراء ‘ ٢’الـــذخائر غـــري املنفجـــرة؛ /األلغـــام

ــا؛     ــة وجمّمعاهتــــــ ــق البعثــــــ ــسوح ملرافــــــ مــــــ
ــشطة تثقيفيــــة متعلقــــة     ‘٣’ ــطالع بأنــ االضــ

القــــوة ومــــوظفي البعثــــة لفائــــدة باألخطــــار 
تنفيـذ تـدمري األسـلحة بالتعـاون        ‘ ٤’املدنيني؛  

 وإعــادة مــع شــعبة نــزع الــسالح والتــسريح    
وإعادة التوطني واإلعادة إىل الـوطن؛      /اإلدماج

ــراء  ‘٥’ ــد إجـــــ ــلحة جتديـــــ ــازن األســـــ خمـــــ
ــع شــعبة      ــاون م ــستودعات الــذخرية، بالتع وم

 إصالح قطاع األمن

:دائرة األمم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام           •
مؤســـساتنـــشأة ‘ ١’: تقـــدمي الـــدعم مـــن أجـــل

ن خــاللإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام مــ    لوطنيــة 
ــوير  ــراءاتتطـ ــويل لإلجـ ــز الكونغـ ــدرات املركـ قـ

ــام؛   ــة باأللغـــ ــاالت‘ ٢’املتعلقـــ ــات الوكـــ عمليـــ
األمم املتحدة القُطـري مـنلفريق  اإلنسانية التابعة   

الذخائر غـري املنفجـرة،/أللغاممسح لخالل إجراء   
واالضـــطالع باألنـــشطة التثقيفيـــة املتعلقـــة بإزالـــة

احلكومـةمتثـال   ا‘ ٣’األلغام والتوعيـة مبخاطرهـا؛      
للمعاهــدات الدوليــة املتــصلة بــاإلجراءات املتعلقــة
باأللغام، مبا يف ذلك تنفيذ مـسح لأللغـام األرضـية

 على الصعيد الوطين

      حتقيق االستقرار  - ٢
  لشرقية ومكافحة العنف اجلنسي يف املقاطعات اية يف املناطق املتأثرة بالرتاع املسلححتقيق االستقرار بصورة تدرجي: اهلدف

دعم بسط واستعادة سـلطة الدولـة يف املنـاطق              متكني أنشطة حتقيق االستقرار  ١-٢
ــيت كانــت ســابقا حتــت ســيطرة اجلماعــات     ال
املسلحة من خالل تعزيز بناء القدرات التقنيـة        
للـــشرطة، ومؤســـسات العدالـــة واملؤســـسات  
ــة وإدارة   ــة اإلدارة املدنيــ ــالحية، وتقويــ اإلصــ

  العنف اجلنسيومنع املوارد الطبيعية 

ــدة للـــسكان     اليونيـــسيفوصـــندوق األمـــم املتحـ
وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، ومفوضـية األمـم
املتحدة حلقوق اإلنـسان، ومكتـب األمـم املتحـدة
خلــدمات املــشاريع وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،

تقدمي الدعم إىل أنـشطة: واملنظمة الدولية للهجرة  
 مــن إطــار١الــركن حتقيــق االســتقرار مــن خــالل 

ــل األمــم املتحــدة    ــة للفتــرةعم للمــساعدة اإلمنائي
  “تعزيز احلوكمة والسالم”: ٢٠١٧-٢٠١٣

ــدة   ٢-٢ ــساعي احلمي ــذل امل ــشورة  ب  وتقــدمي امل
والدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة
ــى حنــو ــسط ســيطرهتا عل ــة وب ــد ســلطة الدول لتوطي

ــرتاع ــضررة مــن ال ــاطق املت  يف شــرق مــستدام يف املن
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــوظفي    إجــراء    ــدرات م ــاء ق حلقــات عمــل لبن
اخلدمــة املدنيــة بــشأن كفــاءات اإلدارة العامــة  
والتخطيط للمـشاريع احملليـة مـن أجـل التنميـة           
وحتقيق االستقرار وإعداد امليزانيـة هلـا، وذلـك         

  يق مع فريق األمم املتحدة القطريبالتنس

مـن خـاللالقيـام    :ة اإلمنـائي  برنامج األمـم املتحـد      
إعـادة بـسط سـلطةبـدعم  برناجمه املعين احلوكمة،   

ــة،  ــق  الدولـ ــن طريـ ــععـ ــق مـ ــشكل وثيـ ــل بـ العمـ
مقـاطعيتواجملتمعات احمللية يف    املقاطعات  سلطات  

  يإيتورإقليم كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية و
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      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــتقرار    ٣-٢ ــق االسـ ــتراتيجية حتقيـ كفالـــة : اسـ
وشـاملة ومناسـبة لتحقيـق      وجود استراتيجية متسقة    

االســتقرار يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
االســـــتراتيجية الدوليـــــة املنقحـــــة لـــــدعم األمـــــن (

، وتنــسيقها واإلبــالغ عنــها، وكــذلك  )واالســتقرار
 مهــا، بالتعــاون الكامــل مــع احلكومــة رصــدها وتقيي

  :يف اجملاالت التالية

احلث علـى الـتفكري االسـتراتيجي بـشأن تـأثري             
أنـــشطة حتقيـــق االســـتقرار ووضـــع توصـــيات  

ــال تعــــديالت ــع  و. بإدخــ التنــــسيق مــــع مجيــ
الــــــشركاء واحلكومــــــة، علــــــى الــــــصعيدين 

إجـــراء عمليـــات و ؛االســـتراتيجي والتنفيـــذي
؛ وتقــدمي التقــارير رصــد وتقيــيم بــصفة دوريــة

  كل ثالثة أشهر

برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغـريه مـن أعـضاء  
تقـدمي اخلـربة التقنيـة: طـري األمم املتحدة الق  فريق  

ــة الـــرتاع والتـــدخالت ــال مـــن حالـ بـــشأن االنتقـ
  ة إىل التنمية وحتقيق االستقراراإلنساني

ــات    )أ(   ــشوب الرتاعـ ــع نـ ــوار ومنـ ــق /احلـ حتقيـ
  التحول؛

اجلهـات املعنيـة الدوليـة      التنسيق مع احلكومة و     
إلنــشاء منــابر للحــوار يف مجيــع اجملــاالت الــيت  

م األمـــن الدوليـــة لـــدعتـــشملها االســـتراتيجية 
  واالستقرار

  كاملةالشاركة امل :فريق األمم املتحدة القطري  

فعالية القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو        )ب(  
ن اإلنـــساين الـــدويل لقـــانولالدميقراطيـــة واحترامهـــا 

  ؛وحقوق اإلنسان

التنـــسيق مـــع وزيـــر الـــدفاع ورئـــيس أركـــان   
الــــــدفاع، والــــــشركاء الــــــدوليني لتحديــــــد 

  ووضع الربامج املشتركةاجات اخلاصة االحتي

هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنـامج األمـم املتحـدة  •
 مــــع وزارة الــــدفاع يف تــــوفريالعمــــل: اإلمنــــائي

التدريب للمدربني وبنـاء القـدرات بـشأن حقـوق
اإلنسان وحتسني اإلجراءات الـيت يتخـذها القـضاء

  ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساينالعسكري 
وضــع: ة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان مفوضــي  •

ــة ــشأن محايـ ــددة بـ ــة حمـ ــدات تدريبيـ ــذ وحـ وتنفيـ
املدنيني من أجل احترام القـانون اإلنـساين الـدويل

 سان من جانب قوات األمن الوطينوحقوق اإلن
 يف املنـاطق املتـضررة      استعادة سلطة الدولة    )ج(  

 ؛ املسلحمن الرتاع
وجــسيت لبنــاء تــوفري اخلــربة التقنيــة والــدعم الل   

قــــدرات أفــــراد الــــشرطة ومــــوظفي العدالــــة 
والسجون، فضال عن مـوظفي اخلدمـة املدنيـة          

؛ )بالتنسيق مع فريـق األمـم املتحـدة القطـري         (
ورصــــد نــــشر مــــوظفي الدولــــة يف اهلياكــــل 

ــتراتيجي   ــار االســ ــشيدة يف إطــ ــية املــ ة األساســ
  الدولية لدعم األمن واالستقرار

إدارة برنـامج بنـاء: يبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائ       •
ــن أجــل ــدين م ــة واجملتمــع امل ــدرات اإلدارة احمللي ق

   على الصعيد احمللي“العقد االجتماعي”تعزيز 
ء لبنـا  دعـم برنـامج   : برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      •

  قدرات موظفي العدالة والسجون
وضــع وتنفيــذ وحــدات: املنظمــة الدوليــة للــهجرة  •

  ةب املتخصص للشرطجديدة للتدري
ــة للــهجرة ومكتــب األمــم املتحــدة  • املنظمــة الدولي

ــشاريع  ــدمات املــ ــية: خلــ ــل األساســ ــاء اهلياكــ بنــ
أكادمييـةوواملباين اإلدارية ومباين احملاكم؛     الطرق(

  )؛ والسجونالشرطة
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      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

تقــدمي: مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع   •
  الدعم اللوجسيت لتدريب الشرطة

ء األطفـــــاليـــــة جلـــــودعـــــم إمكان: اليونيـــــسيف  •
  العدالة إىل

 - الــتمكني مــن بــدء اإلنعــاش االجتمــاعي  )د(  
 ؛االقتصادي املستدام املراعي لظروف الرتاع

 احلكومـــة وأصـــحاب املـــصلحة التنـــسيق مـــع  •
  اآلخرين

  كفالة قدرة اجملتمع على مواجهة األخطار  •

الزراعـة: التنسيق بشأن مـا يلـي     قيادة  : اليونيسيف  •
ــةمنظمـــة األغذيـــة والزر( ، وأســـباب املعيـــشة)اعـ

برنـــامج األمــــم املتحــــدة(والفـــرص االقتــــصادية  
والتماســـك االجتمـــاعي) اإلمنـــائي، واليونيـــسيف

موئــــل(، والــــرتاع علــــى األرض  )اليونيــــسيف(
  )املتحدة األمم

دعــم: مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   •
تنسيق خطـة إعـادة االسـتقرار واإلعمـار للمنـاطق

  ع املسلح يف كيفو الشماليةالرتااخلارجة من 
 احلكومـــة وأصـــحاب املـــصلحة التنـــسيق مـــع  • .كفالة تنقيح هنج مكافحة العنف اجلنسي  )هـ(  

  اآلخرين
القيام بالتفكري االستراتيجي بـشأن التحـديات         •

ة، ووضـــــع توجهـــــات والــــدروس املـــــستفاد 
  استراتيجية جديدة

مفوضــية األمــم(احلمايــة والوقايــة : تنفيــذ الــربامج  •
ــشؤون الالجــئني امل ــساعدة املتعــددة)تحــدة ل ، وامل

ــات  ــسيف، (القطاعــ ــددةاليونيــ ــساعدة املتعــ واملــ
ــسي ــف اجلنــ ــة العنــ ــشأن مكافحــ ــات بــ القطاعــ

برنـامج(واجلنساين وفريوس نقص املناعة البـشرية       
ــم املتحــدة املعــين باإليــدز    ؛ ومجــع البيانــات)األم

  )صندوق األمم املتحدة للسكان(وهيكلتها 
ــالح ق  ٤-٢ ــن إصـ ــاع األمـ ــشجيع : طـ ــويل تـ تـ

زمام إصالح  سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية     
واستكمال وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة        ؛قطاع األمن

ترمي إىل قيام مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بإنـشاء
مؤسسات للعدالة واألمن تتسم بالفعاليـة والـشمول

 وتنـسيق الـدعم املقـدم إلصـالح         ؛وختضع للمـساءلة
ــاع األ ــائيني    قطـ ــدوليني والثنـ ــشركاء الـ ــن الـ ــن مـ مـ

 ومنظومة األمم املتحدة

ــى      • ــة علـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــم مجهوريـ دعـ
املـــــــستويني الـــــــسياسي واالســـــــتراتيجي يف 
ــا يف ذلـــك    ــيش، مبـ االضـــطالع بإصـــالح اجلـ

ــسريع التابعـــة للقـــوات    اإنـــشاء قـــوة   لـــرد الـ
املــــسلحة جلمهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة؛ 

ــاملة طريــــق واخريطــــة ووضــــع  ضــــحة وشــ
املعايري واألطـر   تتضمن  إلصالح قطاع األمن،    

 أمــن فعالــة الزمنيـة الالزمــة إلنــشاء مؤســسات 
  وخاضعة للمساءلة

ساعدة يف وضـــع مـــصفوفة بـــشأن تنـــسيق املـــ   •
  عملية إصالح قطاع األمن

ــائي    • ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــشييد: برنـ ــم تـ دعـ
الثكنـــات وأنـــشطة بنـــاء القـــدرات بـــشأن مراقبـــة

  ة الصغرية واألسلحة اخلفيفةسلحاأل
تقــدمي: مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان    •

ــة مــن أجــل    ــة فحــصوضــع املــساعدة التقني عملي
  السجالت الشخصية

بــذل املــساعي احلميــدة وتقــدمي  : الــشرطة  ٥-٢
املــشورة والــدعم إىل احلكومــة مــن أجــل إصــالح

ــيم    • ــات، والــــدوريات، وتنظــ رصــــد التحقيقــ
املرور، والشكاوى، واألعمال املكتبيـة وإدارة      

يفاإلســــهام : برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي   •
ــة األشـــخاص ــا حلمايـ تـــدريب الـــشرطة وجتهيزهـ
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      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

امتثـــاال لـــسياسة بـــذل العنايـــة الواجبـــة يف الـــشرطة
وتـوفري التـدريب لكتائـب        حقـوق اإلنـسان؛    مراعاة

 الشرطة الوطنية الكونغولية

شـــؤون احملتجـــزين، والقيـــام بالرصـــد اليـــومي 
وعقد اجتماعـات بـشأن املـساعدة التقنيـة مـع        

 مـــــن ٢٣مـــــسؤويل الـــــشرطة الوطنيـــــة يف   
ت والقطاعــــات الفرعيــــة، لــــضمان القطاعــــا

ــارة الدميقراطيـــة   التنفيـــذ الـــسليم ملبـــادئ اخلفـ
  ة يف مكافحة سوء السلوكولتقدمي املشور

ــروح مــن   ــرامالكفــاءة واملمتلكــات ب ــة واحت املهني
ى اسـتعادة اإلدارةعلـ املـساعدة   حقوق اإلنسان؛ و  

ت حتــت الــسيطرةالقانونيــة يف األراضــي الــيت كانــ
  اجلماعات املسلحة

يفاإلسـهام   : برنامج األمم املتحـدة املعـين باإليـدز         •
ــف ــارف واملواقـــ ــصائية للمعـــ ــة االستقـــ الدراســـ
واملمارســــات، وتــــدريب أفــــراد الــــشرطة علــــى
مكافحة العنف اجلنسي واجلنساين وفريوس نقـص

  ة يف كينشاسا وكيفو اجلنوبيةاملناعة البشري
ــسان  • ــوق اإلنـــ ــدة حلقـــ ــم املتحـــ ــية األمـــ مفوضـــ

التوعيـــة يف جمـــال/تـــوفري التـــدريب: اليونيـــسيفو
  سان وإنفاذ القانون وحقوق الطفلحقوق اإلن

ريتــوف: مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  •
التـــدريب والـــدعم للـــشرطة الوطنيـــة الكونغوليـــة

ردين داخليـا والالجـئني؛    املنتشرة يف خميمـات املـش     
ورصــــد اعتمــــادات إلنــــشاء مراكــــز شــــرطة يف
ــئني ــودة الالجــ ــسري عــ ــتوائية لتيــ ــة االســ املقاطعــ

  الكونغوليني من مجهورية الكونغو 
ــسكان     • ــم املتحــدة لل ــدرات: صــندوق األم ــاء ق بن

   القانون يف جمال محاية املرأةموظفي إنفاذ
تــوفري: مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  •

التـــدريب والـــدعم للـــشرطة الوطنيـــة الكونغوليـــة
  املنتشرة يف خميمات املشردين داخليا والالجئني

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج       ٦-٢
ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإعادة

بــــذل املــــساعي : التــــوطني واإلعــــادة إىل الــــوطن
احلميــدة وتقــدمي املــشورة والــدعم إىل احلكومــة مــن
ــرتع ســالح ــة وحيــدة شــاملة ل ــصميم خط أجــل ت
احملاربني األجانب والكونغوليني وتـسرحيهم وإعـادة

ــاجهم ــادة   /إدمــ ــسرحيهم وإعــ ــالحهم وتــ ــزع ســ نــ
 إدماجهم وإعادة توطينهم وإعادهتم إىل الوطن

دعم نزع سالح املقـاتلني األجانـب ومعـاليهم        
ــوطن وإعــــادة     ــادهتم إىل الــ ــسرحيهم وإعــ وتــ

هم، مـع إيـالء اهتمـام       توطينهم وإعـادة إدمـاج    
خاص للنـساء واألطفـال؛ ودعـم نـزع سـالح           
ــابعني للجماعـــات     ــاتلني الكونغـــوليني التـ املقـ
ــى حـــد      ــة علـ ــة واألجنبيـ ــسلحة الكونغوليـ املـ

ويـشمل  . سواء وتسرحيهم وإعادة إدمـاجهم    ال
ــدعم إىل احلكومـــة     وضـــع يف هـــذا تقـــدمي الـ

نـزع الـسالح   يتـضمن  برنـامج وحيـد وشـامل    
إلدمـــاج ونـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة ا

ــوطني     ــادة الت ــاج وإع ــادة اإلدم ــسريح وإع والت

ــق األمــم املتحــدة القطــري    • ــا يعمــل : فري ــعحالي م
دعــم برنــامج احلكومــة الوطنيــة لــرتععلــى ثــة البع

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ويعمل بوجـه
تــوفريلخــاص مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

مـع اليونيـسيفو “إعادة اإلدمـاج  ”عنصر  الدعم ل 
ــالقو   ــرتبطني ب ــصلة باألطفــال امل اتيف املــسائل املت

  املسلحة أو اجلماعات املسلحة
مناقـشاتشـرع يف    :  املتحـدة للبيئـة    برنامج األمـم    •

ــسريح     ــشأن دعــم ت ــدويل ب ــاتلنيمــع البنــك ال املق
تــوفري”الــسابقني وإعــادة إدمــاجهم مــن خــالل     

  “فرص عمل مراعية للبيئة



S/2013/388  
 

13-37201 35 
 

      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 وكفالــة أن تــدعم هــذه ،واإلعــادة إىل الــوطن
اخلطة والنتائج املترتبة علـى األنـشطة الـيت تـتم           
يف إطارهــا أهـــداف إصــالح القطـــاع األمـــين   

وعلى وجـه اخلـصوص، تعتـزم       . األوسع نطاقا 
ــة  ــدعم البعث ــزع ســالح   أن ت ــشكل مباشــر ن ب
ــة وتــسرحيها  العناصــ مبــا يف ذلــك  (ر الكونغولي

، فــضال عــن  )إعــادة اإلدمــاج القــصري األجــل  
وجيــري . إعــادة العناصــر األجنبيــة إىل أوطاهنــا 

ــدويل واجلهــات املاحنــة     ــشاور مــع البنــك ال الت
الـسابقني  املقاتلني  األخرى بشأن دعم تسريح     

  وإعادة إدماجهم
دعم وضع وتنفيـذ برنـامج األمـم        : العدالة  ٧-٢

 املتحدة املشترك املتعـدد الـسنوات يف جمـال العدالـة؛
ائية الوطنيـة فيمـا     وتقدمي الـدعم إىل العمليـات القـض       

نظــام عدالــة إنــشاء دعــم ويتعلــق بــاجلرائم اخلطــرية؛ 
ــدمات إدارة ــز خـ ــم تعزيـ ــساءلة؛ ودعـ ــع للمـ خاضـ

 وتقدمي الـدعم للعمليـات القـضائية الوطنيـة          ؛احملاكم
الدعم العتقال وحماكمـة املـسؤولني       توفري: والدولية

عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف البلـد،
ينها التعاون مع دول املنطقـة واحملكمـة        بوسائل من ب
 اجلنائية الدولية

األخذ بزمـام املبـادرة، باالشـتراك مـع برنـامج             
األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بــشأن وضــع وتنفيــذ  
ــدد     ــشترك املتعــ ــدة املــ ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
السنوات لدعم العدالة من خالل التعـاون مـع         
وزارة العدل وحقوق اإلنسان؛ وتقدمي الـدعم       

 العمليـــات القـــضائية الوطنيـــة والدوليـــة،    إىل
ــا دعــم االدعــاء واحملــاكم     ــها خالي بوســائل من

  ملتنقلة وأفرقة التحقيق املشتركةا

ــائي    • ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــوفري : برنـ ــربةتـ اخلـ
التقنيــة، والتمويــل وخــدمات إدارة النتــائج لتنفيــذ
برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املتعــدد الــسنوات

الـــة، وتـــوفري الـــدعم للجهـــود اجلاريـــةلـــدعم العد
  الرامية إىل تعبئة املوارد

ــسكان    • ــم املتحــدة لل ــدمي : صــندوق األم ــدعمتق ال
لـــــضحاياالـــــسريرية الـــــتقين يف جمـــــال الرعايـــــة 

الطبيـــةالرعايـــة االغتـــصاب، مبـــا يف ذلـــك تـــوفري 
الغتصاب، ومجع البياناتللمتعرضات لوالنفسية 

PANZIم مؤسـسة   دعـ : هيئة األمم املتحدة للمـرأة      •

يف تقــدمي املــساعدة القانونيــة إىل ضــحايا العنــف
  اجلنسي واجلنساين يف كيفو اجلنوبية

تقــدمي: مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  •
نالدعم لوضع اإلطار القـانوين لالجـئني واملـشردي        

  داخليا واألشخاص عدميي اجلنسية
تقدمي الدعم لوضع وتنفيـذ     : اإلصالحيات  ٨-٢
ــ ــسنوات    برن ــدد ال ــشترك املتع ــم املتحــدة امل امج األم

لدعم العدالة؛ وتقدمي الدعم إىل العمليات القـضائية
 الوطنية فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية

  :دعم سلطات السجون يف  •
  ؛بناء املؤسسات  )أ(  
  إصالح نظام السجون؛   ‘١’  
تــــــشييد املرافــــــق اإلداريــــــة /إصــــــالح  ‘٢’  

  ؛والسجون
   القدراتبناء  )ب(  

برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي واليونيــــسيف  •
ومكتــــب األمــــم املتحــــدة خلــــدمات املــــشاريع،
ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة

ــهجرة   ــة للــ ــة الدوليــ ــاون : واملنظمــ ــشأنالتعــ :بــ
إصــالح وبنــاء اهلياكــل األساســية للــسجون؛  ‘١’
  األحداث يف السجونالتعامل مع ‘ ٢’ و
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      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ؛تدريب موظفي السجون  ‘١’  
  إدارة العمليات الروتينية بالسجون؛  ‘٢’  
  برامج تأهيل السجناء؛  ‘٣’  
اريـــــة اخلـــــاص نظـــــام املعلومـــــات اإلد  ‘٤’  

  ؛بالتعامل مع اجلناة
  األحداث يف السجون؛التعامل مع   ‘٥’  
ــة     ‘٦’   ــدنيا النموذجيـــ ــد الـــ ــذ القواعـــ تنفيـــ

  .األساسية لألمم املتحدة
:  املـشترك حلقـوق اإلنـسان      من خالل املكتـب     •

اخلـاص  القيام بتنفيذ مشروع احلماية القضائية      
مايــــــة الــــــضحايا والــــــشهود واملــــــوظفني حب

ــة ضـــد   ــرائم املرتكبـ ــياق اجلـ القـــضائيني يف سـ
اإلنــسانية وجــرائم احلــرب، مــع التركيــز علــى 

الــــدعم  جرميــــة العنــــف اجلنــــسي؛ وتــــوفري   
للسلطات القضائية يف جمال إجراء التحقيقات      

ــة با يف اال ــهاكات اخلطــرية  دعــاءات املتعلق النت
  حلقوق اإلنسان

ــائي    • ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــوفري : برنـ ــربةتـ اخلـ
   يف جمال تعبئة املواردوالدعم التقنيني

ــاملي   • ــة العـ ــامج األغذيـ ــوفري : برنـ ــةتـ ــدعم لتغذيـ الـ
  السجناء

ــةتقـــدمي : منظمـــة الـــصحة العامليـــة  • الـــدعم للرعايـ
  الصحية للسجناء

مواقع التعدين يف املناطق اليت أعيد فيها       مراقبة      اهبطبيعية واالجتار خراج املوارد الاست  ٩-٢
ــة    ــسط ســلطة الدول ــذ ب ــذل  وتنفي إجــراءات ب

العناية الواجبة لـضمان فعاليـة شـفافية سلـسلة          
ــاء املكاتــــب    ــم بنــ ــادن؛ ودعــ ــدادات املعــ إمــ

  )املراكز التجارية(التجارية 

املنظمــة الدوليــة للــهجرة وبرنــامج األمــم املتحــدة  
عمـل وإنـشاء املراكـز التجاريـة مـعدعم  : منائياإل

زيادة التركيز على اجملتمعات احمللية احمليطة مبنـاطق
التعـــدين هبـــدف التخفيـــف مـــن حـــدة الرتاعـــات

لطبيعيـــة واملعـــامالتاملتـــصلة باســـتغالل املـــوارد ا
  املتعلقة هبا

      املؤسسات الدميقراطية  - ٣
    شرعيةاهلدف إنشاء مؤسسات سياسية موثوقة وذات

ــة   ١-٣ ــساعدة االنتخابيـــ ــيم  : املـــ ــم تنظـــ دعـــ
انتخابات على مـستوى املقاطعـات وعلـى املـستوى
احمللـــي تتـــسم باملـــصداقية والـــشفافية، مـــع التركيـــز
بوجــــه خــــاص علــــى التــــدريب وبنــــاء القــــدرات

  اللوجستيات وبذل املساعي احلميدةو

تقـــــدمي املـــــشورة الفنيـــــة إىل أمانـــــة اللجنـــــة   
ــة  ــة االنتخابيــ ــشاسا  الوطنيــ ــستقلة يف كينــ املــ

ــوفري     ١١ و ــات وت ــات املقاطع ــن أمان ــة م أمان
الــــــدعم اللوجــــــسيت يف إعــــــداد وإجــــــراء    

االنتخابات على صعيد املقاطعات وانتخابات      
جملس الـشيوخ وانتخابـات حكـام املقاطعـات         
واالنتخابات احمللية، مبا يف ذلك تنفيذ اخلطـط        

تعزيــز القــدرات: برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   •
ــة ــة الوطنيــ ــة االنتخابيــ ــة للجنــ ــة والتقنيــ التنظيميــ

الـشراكة بـني اللجنـة االنتخابيـةتوطيد  املستقلة؛ و 
ــة ومنظمــاتالوطن ــستقلة واملؤســسات العام ــة امل ي

اجملتمع املـدين العاملـة يف جمـال مراقبـة االنتخابـات
واالتصال ومشاركة املرأة يف العمليات االنتخابيـة
ــة ــة االنتخابي ــسياسية؛ وتــدريب مــوظفي اللجن وال
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      املهام اليت صدر هبا تكليف
ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٥٣و ) ٢٠١٣ (٢٠٩٨قـ

) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ) ٢٠١١ (١٩٩١و   ) ٢٠١٢(
  تقسيم العمل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥و

  ٢٠١٣‐٢٠١١إطار األمم املتحدة االنتقايل للفترة 
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            

  فريق األمم املتحدة القُطري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــشأن إشــراك      ــة ب ــة والتوعي ــستية واألمني اللوج
 ومــــــشاركتها الكاملــــــة يف العمليــــــة املــــــرأة

ــة؛ ــة    االنتخابيــ ــساعدة إىل اللجنــ ــدمي املــ وتقــ
االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة يف ختطــيط وإدارة 

انتخابات  االنتخابات على صعيد املقاطعات و    
جملس الـشيوخ وانتخابـات حكـام املقاطعـات         

وبـذل املـساعي احلميــدة    واالنتخابـات احملليـة؛  
ــسائل   ــات واملـ ــل املنازعـ ــصلة  حلـ ــة املتـ اخلالفيـ

بالعمليــة االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك قبــول نتــائج 
ات االنتخابيــة يف االنتخابـات وإنــشاء املؤســس 

  أجواء سلمية

الوطنيــة املــستقلة علــى اإلشــراف علــى تــسجيل
  الناخبني واللوجستيات وعملية التصويت

 الــدعم الــتقينميتقــد:  األمــم املتحــدة للمــرأة هيئــة  •
ــشأن املـــش   ــة بـ ــتراتيجية الوطنيـ ــداد االسـ اركةإلعـ

  السياسية للمرأة
رصــد: مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان    •

لعمليـــةانتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان املرتبطـــة با   
  االنتخابية والتحقيق فيها
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	تقرير الأمين العام عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2098 (2013). ففي الفقرة 34 من ذلك القرار، طلب المجلس أن أقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر عن الحالة على أرض الواقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الوطنية المتعهد بها في إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة؛ والتقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الاضطلاع بولايتها، بما في ذلك نقل الأنشطة إلى فريق الأمم المتحدة القطري؛ واستعراض وثائق التخطيط ذات الصلة؛ والآثار المترتبة على العمليات التي يُحتمل أن يقوم بها لواء التدخل من أجل سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها. ويشمل هذا التقرير التطورات التي حدثت منذ صدور تقريري المؤرخ شباط/فبراير 2013 (S/2013/96).
	ثانيا - التطورات الرئيسية
	الوضع الأمني
	2 - في مقاطعة كيفو الشمالية، كان أهم تطور خلال الفترة المشمولة بالتقرير هو الانقسام بين الفصيلين المتنافسين في حركة 23 آذار/مارس (M23)، اللذَين يقودهما، على التوالي، سلطاني ماكينغا، قائد حركة التمرد، ومنافسه بوسكو نتاغاندا. واندلع القتال على نطاق واسع بين الفصيلين في 24 شباط/فبراير في مدينة روتشورو. وفي 27 شباط/فبراير، أصدر ماكينغا بلاغا يتهم رئيس الحركة، جان - ماري رونيغا لوغيريرو، بالخيانة والفساد ويعفيه من مهامه. ودعا بلاغ آخر في 1 آذار/مارس قوات الحركة إلى القبض على كبار القادة المنافسين، وهم رونيغا، ونتاغاندا، وبودوان نغارويي. وفي 7 آذار/مارس، أعلن الفصيل الذي يقوده ماكينغا أن برتران بيسيموا هو الرئيس الجديد للحركة.
	3 - واستمر القتال بين الفصيلين عدة أسابيع. وتشرد نحو 000 1 شخص وأفيد عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح أثناء القتال. وحاولت جماعات مسلحة أخرى، منها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، احتلال المواقع التي تخلت عنها الحركة، ولكنها فشلت في ذلك إلى حد كبير. وحققت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (القوات المسلحة الكونغولية) نجاحا أكبر، حيث استعادت السيطرة على مابينغا، وكالينغيرا، وروباري. في 16 آذار/مارس، فر نتاغاندا، ونغارويي، ورونيغا إلى رواندا مع عدة مئات من المقاتلين، في أعقاب انهزامهم أمام فصيل ماكينغا. وفي 18 آذار/مارس، سلم بوسكو نتاغاندا نفسه إلى سفارة الولايات المتحدة في كيغالي، وطلب نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي 22 آذار/مارس، وبدعم من حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ورواندا، نُقل بوسكو نتاغاندا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
	4 - وفي أعقاب إنشاء لواء التدخل، وهو إجراء قرره مجلس الأمن في القرار 2098 (2013)، ما برحت حركة 23 آذار/مارس تسلك سلوكا عدوانيا. ففي 8 نيسان/أبريل، أوقفت الحركة ست شاحنات تعاقدت البعثة بشأنها مع مدنيين في كيوانجا وكاتالي، بدعوى أن حمولتها تحتوي على أسلحة موجهة إلى لواء التدخل أو إلى القوات المسلحة الكونغولية. وبعد استعراض للقوة من جانب البعثة، أفرجت الحركة عن الشاحنات. كما أدلى ممثلو الحركة مرارا ببيانات إلى وسائط الإعلام، هددوا فيها لواء التدخل وبعثوا رسائل مفتوحة إلى الأمم المتحدة وبرلمانات البلدان المساهمة بقوات في اللواء. وعلاوة على ذلك، عقدت الحركة تجمعات في جميع أنحاء إقليم روتشورو، حرضت خلالها السكان على تنظيم مظاهرات ضد اللواء. وبغية تجنب الاضطرار إلى المشاركة فيها، فرت أعداد كبيرة من المدنيين إلى غوما خلال الفترة بين 8 و 12 نيسان/أبريل. وطيلة شهر نيسان/أبريل، وردت تقارير عن أعمال قتل واختطاف ونهب واغتصاب ارتكبتها الحركة في مدينة روتشورو وكيوانجا. 
	5 - واندلع القتال مجددا بين الحركة والقوات المسلحة الكونغولية قرب موتاهو، على مسافة حوالي 10 كيلومترات من غوما، في الفترة بين 20 و 22 أيار/مايو، ويبدو أن الحركة كانت هي البادئة. واستخدم كلا الجانبين المدفعية في الاشتباكات وأطلقت الطائرات العمودية الهجومية التابعة للقوات المسلحة الكونغولية النار على مواقع الحركة. وأصابت قذائفُ الهاون التي أطلقتها الحركة منطقة سكنية في غوما وضربت عدةُ صواريخ مناطق قريبة من مخيم موغونغا الثالث للمشردين داخليا. وشرعت البعثة في تنفيذ خطتها للدفاع عن غوما، بما فيها وضع قوات الرد السريع في حالة تأهب. وقُتل أربعة مدنيين على الأقل، منهم ثلاثة أطفال نتيجة الاشتباكات وتشرد ما يقارب 000 11 مدني. وبعد الفشل في التقدم والاستيلاء على مواقع جديدة، أعلن متحدث باسم الحركة وقف إطلاق النار من جانب واحد. 
	6 - واستمر نشاط جماعات مسلحة أخرى في المقاطعة، حيث قامت بتجميع الصفوف والتجنيد والاشتباك مع القوات المسلحة الكونغولية. واندلعت أعمال عنف من 27 شباط/فبراير إلى 5 آذار/مارس، بين تحالف الوطنيين من أجل كونغو حرة وذات سيادة (التحالف) والقوات المسلحة الكونغولية في كيتشانغا، في إقليم ماسيسي، مما أدى إلى تشريد 000 5 من المدنيين، الذين لجأوا إلى القاعدة الأمامية للبعثة، الموجودة في المنطقة. واستمر انعدام الأمن في منطقة الشمال الكبير، مع زيادة مثيرة للقلق في عمليات الاختطاف. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت التقارير أن القوى الديمقراطية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا ومجموعات الماي ماي اختطفت 112 شخصا في إقليم بيني. وفي الفترة بين19 و 21 نيسان/أبريل وحدها، اختطفت قوات الدفاع المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا 46 مدنيا، من بينهم 11 طفلا على المحور الطرقي كامانغو - بيني - مباو. 
	7 - وظلت الحالة الأمنية في جنوب كيفو غير مستقرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وواصلت الجماعات المسلحة، بما فيها ذلك جماعة ماي ماي ياكوتومبا، وماي ماي نياتورا، وماي ماي ماييلي، وماي ماي بواساكالا، وماي ماي مولومبا مفاوضاتها مع القوات المسلحة الكونغولية بشأن الإدماج، وذلك في خضم استمرارها في التجنيد لتعزيز صفوفها. وواصلت فصائل ماي ماي رايا موتومبوكي نشاطها في أقاليم كاباري ووالونغو وموينغا وشابوندا، بعد أن دحرت القوات الديمقراطية لتحرير رواندا جنوبا في اتجاه إقليمي موينغا وأوفيرا. ووردت باستمرار تقارير عن تسلل عناصر القوات الوطنية لتحرير بوروندي عبر نقاط عبور مختلفة في إقليم أوفيرا. كما وردت تقارير متواصلة خلال الفترة قيد الاستعراض عن محاولات حركة 23 آذار/مارس زعزعة استقرار المقاطعة بالاعتماد على وكلاء أو من خلال إقامة تحالفات مع الجماعات المسلحة المحلية. 
	8 - وفي مانييما، وسعت جماعات ماي ماي رايا موتومبوكي نطاق وجودها من شابوندا في كيفو الجنوبية إلى إقليم بونيا بجوار المواقع الغنية بالمعادن. وفي 17 و 22 شباط/فبراير، استعادت القوات المسلحة الكونغولية السيطرة على قريتي كاسيسي وبونيا من ماي ماي رايا موتومبوكي. وبعد أن دُحِرت عناصر ماي ماي رايا موتومبوكي في اتجاه الجنوب، تناوشت مع القوات المسلحة الكونغولية على امتداد مثلث كاسيسي - شابوندا - واليكالي، مما أدى إلى تشريد السكان. 
	9 - وفي كاتانغا، كثفت جماعة الماي ماي التي يقودها جيديون كيونغو موتانغا، والمعروفة باسم ”كاتا كاتانغا، هجماتها على القوات المسلحة الكونغولية وسلطات الدولة في إقليمي بويتو وموبا. ووسعت الجماعة نطاق سيطرتها شمالا باتجاه كاليمي وجنوبا باتجاه لوبومباشي، مع الترويج في الوقت ذاته لخطة انفصالية. في 23 آذار/مارس، شنت مجموعة من أكثر من 300 من عناصر ماي ماي كاتا كاتانغا هجوما على لوبومباشي. وحسب ما أوردته سلطات المقاطعات، قُتل 27 شخصا وجرح 50 خلال تلك الحادثة. وعلى الرغم من تدخل القوات المسلحة الكونغولية، اقتحمت مجموعة كبيرة من الماي ماي مجمع البعثة بالقوة؛ وبعد إجراء مفاوضات، تخلت عن أسلحتها لأفراد البعثة وتم بعد ذلك تسليم عناصرها إلى السلطات الحكومية. وبدعم من شركاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تم فصل 40 طفلا عن مجموعة الماي ماي التي ألقي القبض عليها. ودفعت حادثة 23 آذار/مارس الرئيس كابيلا إلى تغيير قائد المنطقة العسكرية السادسة، ورؤساء أجهزة الشرطة والمخابرات في المقاطعات.
	10 - وفي مقاطعة أورينتال، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الهجمات مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، ظلت مجموعات صغيرة ومتنقلة من العناصر المتبقية من جيش الرب للمقاومة تنشط بشكل خاص في مقاطعة أويلي العليا، حيث استهدفت محور دونغو - دورو، ومنطقة بانغادي - نغيليما. وفي 21 آذار/مارس، في ديغبا، الواقعة على بعد حوالي 45 كيلومترا شمال أنغو في أويلي السفلى، أطلق جيش الرب للمقاومة سراح مجموعة من 27 من المختطفين، مكونة من 15 امرأة و 12 طفلا. 
	11 - في مقاطعة إيرومو الجنوبية، لم تكلل الجهود الرامية إلى إدماج عناصر قوات المقاومة الوطنية في إيتوري في القوات المسلحة الكونغولية بالنجاح. ففي 1 آذار/مارس، شنت القوات المسلحة الكونغولية عملية عسكرية ضد قوات المقاومة الوطنية في إيتوري في ميدو، ومالو، وسونغولو، وفرضت سيطرتها على تلك المناطق. وفي شمال إقليم أرو، استهدفت جماعة مسلحة جديدة تدعى قوات الدفاع عن السكان المحليين في مقاطعة أورينتال مواقع القوات المسلحة الكونغولية والشرطة الوطنية الكونغولية. وفي إقليم مامبسا، شنت جماعة ماي ماي مورغان و ”العقيد“ هيلير كومبي بالوكو، الفارّ من القوات المسلحة الكونغولية، هجمات ضد المدنيين في مناطق التعدين الحِرفي للذهب.
	الحالة الإنسانية
	12 - نشأت احتياجات إنسانية جديدة ترجع أساسا إلى تواصل القتال في مقاطعة كيفو الشمالية، وزيادة نشاط الميليشيات في مقاطعتي كاتانغا ومانييما، وانتشار الأوبئة باستمرار، لا سيما الكوليرا في لوبومباشي، وفرار حوالي 000 40 من اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى المقاطعة الاستوائية ومقاطعة أورينتال. ويقدر أن مجموع عدد المشردين داخليا بلغ 2.6 مليون. وسُجلت زيادة في مقاطعة كيفو الشمالية، حيث ارتفعت نسبة التشرد من 15 في المائة إلى ما مجموعه 000 920، وذلك بسبب أنشطة الجماعات المسلحة وردِّ القوات المسلحة الكونغولية عليها. وفي حين ظل 000 428 شخص مشردين في مقاطعة أورينتال، منهم 000 320 نتيجة أنشطة جيش الرب للمقاومة، لوحظت خلال الفترة المشمولة بالتقرير حركات متواضعة للعودة وإعادة التوطين في المراكز الحضرية، بما في ذلك دونغو، وفاراجي، ونيانغارا. وفي مانييما، ونتيجة للنشاط المتزايد للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجماعات الماي ماي، تشرد أكثر من 000 55 شخص آخر بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، ليصل المجموع إلى 700 214 مشرد في 30 نيسان/أبريل. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أيضا، تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد في مقاطعات كيفو الجنوبية، وكاتانغا، وكاساي عتبة الطوارئ الوطنية المحددة بـ 10 في المائة. 
	13 - وقام الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بزيارة غوما وبوكافو من 27 إلى 30 أيار/مايو لتقييم حالة المشردين داخليا وتبادل الآراء مع البعثة حول الشؤون الإنسانية ومسائل الحماية ذات الصلة بلواء التدخل.
	14 - وحتى 12 حزيران/يونيه، تم تمويل 39 في المائة من خطة العمل الإنسانية لعام 2013، المقدرة بمبلغ 893 مليون دولار. وفي آذار/مارس، خصص منسق الشؤون الإنسانية مبلغ 2.5 مليون دولار من ”احتياطي“ الصندوق المشترك للعمل الإنساني لتلبية احتياجات 000 54 من المشردين داخليا في إقليم بويتو في كاتانغا، في حين أُطلق نداء لتخصيص 15 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في أيار/مايو لتلبية احتياجات اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى. وتمت الموافقة على مقترح من الصندوق المركزي بتخصيص 8 ملايين دولار للاجئين الفارين من جمهورية أفريقيا الوسطى، بينما قدمت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية اقتراحا بتخصيص 4 ملايين دولار من الصندوق المركزي للتحصين ضد الحصبة على وجه السرعة.
	التطورات السياسية

	15 - في 19 آذار/مارس، أكدت محكمة العدل العليا أن القانون القاضي بإنشاء المحكمة الدستورية الذي كان قد اعتمِد في عام 2011 يتماشى مع الدستور. وأعاد الرئيس كابيلا القانون إلى البرلمان موصيا إياه بإجراء مراجعة. وفي 11 نيسان/أبريل، اقترح مجلس الشيوخ أن يوقع الرئيس القانون بالصيغة التي اعتُمد بها وأن يُعرض مشروع قانون منفصل من أجل إدخال تعديلات عليه.
	16 - وفي 15 نيسان/أبريل، رفضت الجمعية العامة طلبا لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء أوغوستين ماتاتا بونيو كان قدّمه عضو من المعارضة في الجمعية العامة، ادعى فيه وقوع انتهاكات للدستور وسوء إدارة المالية العامة.
	17 - وفي 18 نيسان/أبريل، عقد رئيس الوزراء ندوة صحفية لاستعراض سجل أعمال حكومته خلال 12 شهرا. فأبرز أوجه التحسن في الاقتصاد، التي عزاها إلى الإدارة المالية الصارمة وتحسن الحوكمة. وفي 9 أيار/مايو، أصدرت الحكومة تقريرا يعرض إنجازات العام الأول من توليها مقاليد الحكم. ويرد في الفقرات من 62 إلى 76 من هذا التقرير عرض للتطورات السياسية الهامة الأخرى كجزء من تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب إطار السلام والأمن والتعاون.
	التطورات الإقليمية

	18 - تواصلت المحادثات بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 آذار/مارس في كمبالا، إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر.
	19 - وقمتُ في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو بزيارة مشتركة مع رئيس البنك الدولي يونغ كيم إلى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا دعما لإطار السلام والأمن والتعاون. و في 26 أيار/مايو اشتركتُ مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في رئاسة الاجتماع الأول لآلية الإشراف الإقليمية الخاصة بالإطار. وقد أوردتُ مزيدا من المعلومات عن هذه الزيارة ومحادثات كمبالا في تقريري عن تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون.
	ثالثا - تنفيذ ولاية البعثة
	حماية المدنيين

	20 - حتى نيسان/أبريل، سجلت المجموعة المعنية بالحماية، التي ترأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكثر من 600 10 حادثة متعلقة بالحماية في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.
	21 - واستخدمت البعثة مجموعة متنوعة من الوسائل للتعامل مع هذه التطورات، بما في ذلك استعمال قوات الرد السريع، وكذلك الدوريات الثابتة والمتحركة. وظلت أولوية البعثة هي تأمين المواقع الاستراتيجية في غوما وحولها، ولا سيما خلال الاقتتال بين فصائل حركة 23 آذار/مارس. وتمهيدا لنشر لواء التدخل، أغلقت البعثة أربع قواعد أمامية وغيرت مواقع انتشار تلك القوات من أجل تعزيز الدفاعات الخاصة بغوما. وعلاوة على ذلك، نشِرت تسع قواعد متحركة في مقاطعة إيتوري لردع هجمات قوات المقاومة الوطنية في إيتوري وجماعة الماي - ماي سيمبا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت وحدات الشرطة المشكّلة أيضا 224 دورية حول مخيمات المشردين داخليا في كيفو الشمالية. وظلت كذلك أنشطة إزالة الألغام تساهم في جهود حماية المدنيين. 
	22 - وفي الفترة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، نشرت البعثة في مقاطعتي كيفو الجنوبية وكاتانغا 30 مساعدا لشؤون الاتصال المجتمعي استقدموا حديثا، مما رفع العدد الكلي إلى 202، وذلك من أجل دعم 75 قاعدة أمامية والمساعدة على تحديد الاحتياجات المتعلقة بالحماية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نشِرت 23 فرقة حماية مشتركة في مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وأورينتال من أجل تقييم الحالة الأمنية وتحديد الاحتياجات المتعلقة بالحماية. ومكنت 25 شبكة معنية بتحذير السكان المحليين تابعة للبعثة 225 مجتمعا محليا منعزلا في مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وأورينتال من الاتصال بالسلطات المحلية أو البعثة في حالة وجوب خطر يتهددها.
	نشر البعثة والعمليات ضد الجماعات المسلحة

	23 - قامت البعثة بتحضيرات لنشر لواء التدخل. فأرسِلت بعثات تقنية سابقة للنشر وفرق متعددة التخصصات تختص في التدريب بشأن حقوق الإنسان وحماية المدنيين إلى البلدان المساهمة بقوات في لواء التدخل. وبدأ أيضا التخطيط للتنسيق في المستقبل مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. وأنشئ مقر اللواء في غوما في 23 نيسان/أبريل. وركزت البعثة كتيبة جنوب أفريقيا في غوما قبل نقلها إلى لواء التدخل ونقلت كتيبة أوروغواي للقوات الاحتياطية من إلى المواقع التي أخلتها كتيبة جنوب أفريقيا من أجل سد الفراغ. وبحلول 17 حزيران/يونيه، نُشر 232 1 جنديا من جمهورية تنزانيا المتحدة و 808 جنود من جنوب أفريقيا كجزء من لواء التدخل، في حين يتوقع أن يتم نشر الجنود الملاويين بحلول منتصف تموز/يوليه. ومع نشر لواء التدخل في ساكي، بمقاطعة كيفو الشمالية، يقدر أن ينشر 95 في المائة من العنصر العسكري للبعثة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	24 - وأجري عدد من العمليات المشتركة مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. إذ تم القيام بعمليات نشر قوات قتال مؤقتة مشتركة، ودوريات نهرية مشتركة على بحيرة كيفو وتدريب على استخدام الطائرات العمودية الهجومية التابعة للبعثة في خطط دفاع القوات المسلحة. وفي إطار الامتثال الصارم لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان فيما يخص دعم الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة للأمم المتحدة، واصلت البعثة تقديمَ الدعم للقوات المسلحة في عمليات تستهدف الجماعات المسلحة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، وأورينتال، والمقاطعة الاستوائية. وفي كاتانغا، قامت البعثة بدوريات مكثفة في كونغولو وبينديرا وكاليمي وموبا من أجل حماية السكان من أنشطة جماعات ماي - ماي.
	سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في سياق عمليات محتملة للواء التدخل التابع للبعثة

	25 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة بتقييم كامل للمخاطر الأمنية واستعراض لتدابيرها الأمنية وإجراءاتها التشغيلية القائمة. وكان الهدف من العملية هو التأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بالعمليات المحتملة للواء التدخل أو أي تدابير مضادة للجماعات المسلحة وما قد يترتب عنها من آثار على سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وأصولها، ومرافقها.
	26 - وخلص تقييم للتهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة إلى أنه يشمل خطر الهجمات المتعمدة، وعمليات الاختطاف، وكذلك المخاطر المرتبطة بوجود ذخائر وألغام غير منفجرة. واستكملت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري الخطط التنفيذية من أجل التقليل إلى أدنى حد من المخاطر بالنسبة للموظفين العاملين في المجالين الإنساني والإنمائي والبرامج المتعلقة بالمجالين معا.
	27 - وظل مستوى التهديدات والمخاطر الأمنية التي تواجه موظفي الأمم المتحدة وأماكن عملها وعملياتها منخفضاً في الجزء الغربي من البلاد. غير أن الحالة في الشرق كانت مختلفة على نحو ملحوظ، إذ سجلت أكثر من 51 حادثة أمنية بين 15 شباط/فبراير و 8 أيار/مايو. وفي 23 آذار/مارس، تكبد مكتب البعثة الإقليمي في لومومباشي، وإن لم يكن هدفا مباشرا، خسائر مادية كبيرة عندما هاجمت جماعة الماي - ماي كاتا كتانغا المدينة. وعقب هذه الحادثة، اعتمدت البعثة تدابير وإجراءات دفاعية جديدة بالنسبة لجميع مكاتبها الإقليمية، بما فيها تدابير للتعامل مع حالات المقاتلين المسلحين الذين يبحثون عن ملجأ أو يستسلمون في مرافق الأمم المتحدة. وفي 21 نيسان/أبريل، أسفرت محاولة رجال مسلحين اقتحام معسكر البعثة في مونيغي في شمال غوما عن مقتل واحد منهم. وفي 7 أيار/مايو، نصب مهاجمون مسلحون كمينا لقافلة عسكرية تابعة للبعثة على بعد 18 كيلومترا من بوكافو في كيفو الجنوبية. وجرِح جندي تابع للبعثة وتوفي في وقت لاحق. وفي 8 أيار/مايو اعتقلت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية شخصين مشتبه بهما؛ والتحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع هذا الهجوم. 
	رصد تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة

	28 - واصلت البعثة تحضيراتها لتعزيز قدراتها الخاصة بالمراقبة، بما فيها نشر منظومات جوية ذاتية التشغيل. ويجري القيام بالتقييم التقني للاقتراحات المتعلقة بنشر هذه المنظومات. وبذِلت جهود من أجل رصد التحركات على طول المناطق الحدودية الشرقية في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. ومكنت الرادارات البحرية المركبة على شواطئ بحيرة كيفو من فهم أفضل للتحركات والأنشطة على البحيرة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت البعثة تقارير عن دعم خارجي مزعوم لحركة 23 آذار/مارس.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج

	29 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك مقاتلون أجانب ومعالون من الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية طوعا في برنامج البعثة الخاص بنزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج. وشملت العملية 48 عنصرا أجنبيا من حركة 23 آذار/مارس، تبين من خلال التحقيق أن من بينهم 46 روانديا، وأوغنديا واحدا، وكينياً واحدا. وفي ما يتعلق بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، شارك 119 مقاتلا أجنبيا و 123 من معاليهم و 5 أطفال مرتبطين بالجماعات المسلحة طوعا في برنامج البعثة. وعلاوة على ذلك، استقبلت البعثة 720 فردا كونغوليا من الجماعات المسلحة، من بينهم 242 من حركة 23 آذار/مارس و 89 من أفراد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
	30 - وفي 30 أيار/مايو 2013، اتخذت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية خطوة أولى نحو وضع برنامج وطني جديد من خلال إعداد مشروع خطة وحيدة وشاملة خاصة بنزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج من أجل الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية على السواء. وأنشئ فريق عامل استراتيجي معني بنزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج تشارك فيه البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري من أجل دعم هذه الخطة، التي من المتوقع أن تعالج ما يقدر بـ 000 14 حالة متعلقة بمستفيدين كونغوليين و 000 3 حالة متعلقة بعناصر أجنبية. ولا يزال توافر التمويل الكافي يشكل تحديا كبيرا لهذه الخطة.
	مكافحة الألغام

	31 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أزالت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام 477 1 قطعة ذخيرة غير منفجرة وتخلصت من 500 2 طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة. وعلاوة على ذلك، قامت الدائرة بتثقيف 565 24 شخصا بشأن مخاطر الألغام. وفي أيار/مايو، تولت الدائرة، في إطار دعم مباشر لعمليات البعثة، تنسيق دراسة استقصائية على صعيد البلد عن التلوث بالألغام الأرضية هدفها توفير تقييم دقيق للمخاطر في منطقة عمليات البعثة. وواصلت الدائرة أيضا تقديم الدعم للبعثة في إدارة سلامة مناولة الذخائر والأسلحة.
	إصلاح قطاع الأمن

	32 - عن طريق المساعي الحميدة التي بذلها ممثلي الخاص، واصلت البعثة العمل على كسب تأييد المسؤولين الحكوميين وتوفير دعم الأمم المتحدة لإصلاح قطاعي العدالة والأمن، لا سيما إصلاح الجيش، الذي اعتبره الرئيس كابيلا أولوية رئيسية للحكومة في خطابه بمناسبة حلول العام الجديد. كما واصلت البعثة جهودها الرامية إلى تعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية والشركاء الدوليين بشأن جهود الإصلاح.
	33 - وفي 10 أيار/مايو، أقر المجلس الأعلى للدفاع، الذي يرأسه الرئيس كابيلا، خطة عامة لتدريب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بغية تنفيذ خريطة الطريق لإنشاء قوة للرد السريع ضمن القوات المسلحة. وتقدم البعثة الدعم للقوات المسلحة في إنشاء مركز تدريب تعبوي للكتائب في كيسانغاني، سينفذ برنامجا مدته ستة أشهر لتدريب وإرشاد قوة الرد السريع. وفي 21 أيار/مايو، قدم وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية إحاطة إلى السلك الدبلوماسي في كينشاسا بشأن الخطط الحكومية لإصلاح الأمن، وبصفة خاصة إصلاح الجيش والشرطة.
	34 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكملت البعثة دورة تدريبية مدتها شهر لتجديد معلومات الكتيبة 321 التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في معسكر لوبيريزي، على بعد 80 كيلومترا جنوب بوكافو في مقاطعة كيفو الجنوبية. وعلى إثر تلك الدورة عادت الكتيبة إلى كيفو الشمالية وأدت دورا فعالا في منع تقدم حركة 23 آذار/مارس أثناء الاشتباكات التي وقعت في 20 و 22 أيار/مايو في منطقة غوما. ونظمت البعثة كذلك دورة تدريبية لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في إيتوري، ومقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، بهدف تعزيز قدراتها العملياتية. وفي إطار خطة التدريب وخطة الطريق المذكورتين أعلاه، تعتزم البعثة تقديم الدعم للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إنشاء ثلاثة مراكز تدريب في لوبيريزي ورويندي، كيفو الشمالية، وفي روامبارا، بإقليم إيتوري. 
	35 - وواصلت البعثة وسائر الشركاء الدوليين أيضا تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي للتدريب الجاري للمجندين الجدد في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، تمشيا مع سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان.
	الشرطة

	36 - في مجال إصلاح الشرطة، شارك خبراء الشرطة التابعون للبعثة، برعاية الأمانة التنفيذية الوطنية للجنة التوجيهية لإصلاح الشرطة، في إعداد مشروعي مرسومين بشأن تنظيم وأداء مديرية عامة لكليات ومراكز تدريب الشرطة ومفوضيات الشرطة الوطنية الكونغولية في المقاطعات.
	37 - وفي آذار/مارس، نظمت البعثة تدريباً أساسياً لما مجموعه 973 من طلاب الشرطة الوطنية الكونغولية، من بينهم 43 امرأة، في مركز كابالاتا بمقاطعة أورينتال ومركز كاسانغولو بمقاطعة الكونغو السفلى. وفي آذار/مارس أيضا، جرى توفير تدريب متخصص على أساليب التحقيق في قضايا العنف الجنسي والجنساني لـ 134 من أفراد الشرطة الوطنية الكونغولية التابعين لإدارة التحقيقات الجنائية، وفي مجال الخفارة المجتمعية لـ 837 متدربا من الشرطة الوطنية الكونغولية، وفي مجال تكنولوجيا الحاسوب لـ 100 من كبار الضباط. ونُظمت دورة تدريبية لتجديد المعلومات في تقنيات مكافحة الشغب، في امبوجي - مايي بإقليم كاساي في مقاطعة أورينتال لـ 264 فردا من أفراد الشرطة الوطنية الكونغولية، من بينهم 20 امرأة. ووضعت البعثة أيضا مشروعا لتدريب وتجهيز مفرزة من الشرطة لتوفير الأمن في مخيمات المشردين داخليا، ومشروعا آخر لزيادة قدرة الاستيعاب بمركز تدريب الشرطة في موغونغا من 500 إلى 000 1 متدرب سنويا.
	38 - وفي 8 نيسان/أبريل، اعتمدت الحكومة خطة عمل تمتد على خمس سنوات (2012-2016) وتبلغ تكاليفها 800 مليون من دولارات الولايات المتحدة، وتستند إلى الإطار الاستراتيجي الطويل الأجل لإصلاح الشرطة. وفي 3 حزيران/يونيه، أصدر الرئيس كابيلا قانون جهاز الشرطة.
	المؤسسات القضائية والإصلاحيات

	39 - واصلت البعثة ووكالات الأمم المتحدة المساعدة في إصلاح النظام القضائي، بما في ذلك إحراز التقدم نحو وضع برنامج العدالة المشترك المتعدد السنوات التابع للأمم المتحدة في صيغته النهائية.
	40 - وقدمت الأمم المتحدة دعما كبيرا لتعزيز نظام العدالة الجنائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب عن ارتكاب جرائم العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الخطيرة. وتضمنت هذه المساعدة إتاحة الهياكل الأساسية وتنظيم مراكز المساعدة القانونية ودعم التحقيقات. وبدعم من البعثة، استأنف 115 من أصل 120 من مسؤولي القضاء المدني، و 19 من أصل 23 من مسؤولي القضاء العسكري عملهم في غوما، بحلول آذار/مارس بعد هروبهم من المدنية لما احتلتها حركة 23 مارس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	41 - وأدى الدعم المقدم لنشر المحاكم المتنقلة إلى نظر القضاة المدنيين والعسكريين في 234 قضية وإصدارهم 54 حكما. وقدم الدعم كذلك لإجراء 82 تفتيشا قضائيا في زنزانات الاحتجاز، أدت إلى تسوية وضع 234 حالة من حالات الاحتجاز غير القانوني والإفراج عن 142 شخصا. ونتيجة لجهود الدعوة وتحسين إدارة سجلات السجون، تم أيضا تخفيض عدد حالات الاحتجاز الاحتياطي والمطول والتعسفي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أيضا، تلقت البعثة أربعة طلبات إضافية للحصول على الدعم من خلايا دعم الملاحقة القضائية التابعة لها، وبذلك وصل مجموع عدد الطلبات المقدمة منذ عام 2011 إلى 32 طلبا.
	42 - وقامت البعثة بتدريب 84 من موظفي السجون من مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية في مجالات إدارة السجون وأمنها وعملياتها. وسينشر هؤلاء الموظفون في مرافق السجون المشيدة حديثا في هاتين المقاطعتين في إطار الخطة الحكومية لتحقيق الاستقرار والتعمير في المناطق المتأثرة بالحرب. وبدأت في 4 آذار/مارس بكينشاسا دورة تدريبية مدتها ستة أشهر لتدريب 100 ضابط عسكري لنشرهم في السجون العسكرية.
	حقوق الإنسان

	43 - واصلت البعثة التحقيق في الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وكما ورد في الفقرة 6، وقعت اشتباكات استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة بين مقاتلين تابعين لتحالف الوطنيين من أجل كونغو حر وذو سيادة وجنود الكتيبة 812 التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 6 إلى 27 شباط/فبراير إلى 5 آذار/مارس، في إقليم ماسيسي بمقاطعة كيفو الشمالية. وأفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا، من بينهم عشرة أطفال وامرأتان وإصابة 89 آخرين خلال هذه الاشتباكات التي استهدف فيها كلا الجانبين السكان المدنيين. وأفادت التقارير أيضا باغتصاب امرأة وفتاة قاصر، ثم قتلهما على أيدي جنود تابعين للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأُفيد عن نهب و/أو تدمير أكثر من 500 منزل ولحقت أيضا أضرار بمستشفيات وممتلكات تابعة للمنظمات الإنسانية الدولية.
	44 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وردت تقارير تفيد بحدوث عدة عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها المقاتلون في الاشتباكات بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجماعة ماي - ماي رايا موتومبوكي في أقاليم شابوندان ووالونغو وموينغا بمقاطعة كيفو الجنوبية.
	45 - وظلت حالة حقوق الإنسان في كاتانغا مصدر قلق كبير، إذ أُفيد بأن العناصر التابعة لجماعة ماي - ماي كاتانغا مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها الاغتصاب والقتل والاختفاء القسري والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ميتوابا ومانونو وبويتو وماليمبا انكولو. وأفيد أيضا بأن جنودا تابعين للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إطار العمليات التي قاموا بها ضد جماعات ماي - ماي. وخلصت التحقيقات التي أجرتها البعثة إلى أن أفراد الشرطة الوطنية وجنود القوات المسلحة استعملوا القوة بشكل مفرط ضد عناصر من الماي - ماي حاولت الهجوم على لوبمباشي في 23 آذار/مارس، فأدى ذلك إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين على الأقل.
	46 - وفي 13 آذار/مارس، أصدر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكد فيه وفاة 101 شخص أثناء الاحتجاز في عام 2012. والأسباب الرئيسية لوفاة هؤلاء الأشخاص هي الظروف السيئة مثل الازدحام وسوء التغذية وقلة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والتعذيب وسوء المعاملة وعدم خضوع نظام السجون للمساءلة.
	47 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت عدة تطورات إيجابية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب منها: نقل بوسكو انتغاندا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 22 آذار/مارس، ونقل المقدم بيدي موبولي إينغويناغينلا الملقب ”العقيد 106“ من كينشاسا إلى بوكافو في 2 نيسان/أبريل، للمثول أمام المحكمة العسكرية في كيفو الشمالية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وقيام الحامية العسكرية بإيتوري بإعادة فتح الإجراءات القضائية ضد كوبرا ماتاتا التابع لجبهة المقاومة الوطنية في إيتوري في 18 نيسان/أبريل؛ واستئناف محاكمة الجنرال كاكفافو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المحكمة العليا بكينشاسا في 19 نيسان/أبريل. وأدين أربعة على الأقل من جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو خلال الفترة قيد الاستعراض بتهمة ارتكاب أعمال التعذيب.
	48 - وفي 8 أيار/مايو، أصدرت البعثة تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جنود تابعون للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومقاتلون تابعون لحركة 23 آذار/مارس في مينوفا وحولها، في الفترة بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر و 2 كانون الأول/ديسمبر 2012. وواصلت البعثة دعوتها لمقاضاة جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المسؤولين عن الاغتصاب الجماعي لنساء وفتيات وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة. وإثر جمع عدد كبير من الشهادات، من بينها شهادات مقدمة مما يزيد على 200 من المتعرضين للاغتصاب، تم وقف عمل 12 من كبار ضباط القوات المسلحة وإلقاء القبض على 11 مشتبها فيهم تابعين للقوات المسلحة فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة. وما زالت التحقيقات جارية.
	العنف الجنسي

	49 - حتى 30 نيسان/أبريل، سجلت البعثة حوادث عنف جنسي تعرضت لها 320 أنثى على الأقل، منهن 129 طفلة، يُزعم أن الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطني ارتكبتها، ووقع معظمها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الغالب، وقعت الحوادث التي تورطت فيها عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال تحركات القوات أو عمليات ضد الجماعات المسلحة في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.
	50 - وحسب ما أفادت به اليونيسيف، قُدمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، المساعدة الطبية والنفسية إلى 566 7 شخصا، منهم 358 3 في مرحلة الطفولة، وذلك في إطار المساعدة المقدمة إلى المتعرضين للعنف الجنسي.
	51 - وقامت ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، زينب حواء بانغورا، بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 20 إلى 30 آذار/مارس، وعقدت اجتماعات مع الرئيس كابيلا ورئيس الوزراء ماتاتا بونيو، فضلا عن طائفة واسعة من أصحاب الشأن الآخرين في كينشاسا، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، ومقاطعة أورينتال. وتكللت مهمة الممثلة الخاصة بصدور بيان مشترك بين الحكومة والأمم المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	الأطفال والنزاع المسلح

	52 - خلال الفترة قيد الاستعراض، قامت آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال (آلية الرصد والإبلاغ)، التي تشترك في قيادتها اليونيسيف والبعثة، بتوثيق قيام الجماعات المسلحة في الفترة من 1 شباط/فبراير إلى 24 أيار/مايو بتجنيد 94 طفلا كونغوليا (34 بنتا و 60 ولدا)، كان 28 منهم دون سن الخامسة عشرة. واستخدم معظم الأطفال كحمالين وطباخين ومقاتلين ورقيق جنس. ووثقت آلية الرصد والإبلاغ أيضا حالات 485 طفلا (85 بنتا و 373 ولدا) فروا من القوات والجماعات المسلحة أو انفصلوا عنها. وشملت هذه الحالات 26 ولدا مرتبطين بحركة 23 آذار/مارس (M23) كان من بينهم ثمانية روانديين. ووثقت آلية الرصد والإبلاغ حالات 33 طفلا قُتلوا أو شُوهوا كنتيجة مباشرة لأعمال العنف المتصلة بالنزاع خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	53 - واستطاعت فرقة العمل القطرية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح التابعة للأمم المتحدة تأمين الإفراج عن 150 طفلا وفصلهم عن جماعات ماي ماي كاتا كاتانغا، وماي ماي شيطاني، وماي ماي نياتورا. ونتيجة لزيادة الدعوة والتعاون مع الحكومة أيضا، أفرج عن 96 طفلا مرتبطين سابقا بجماعات مسلحة من مرافق الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية الأخرى. وفُصل خمسة فتيان أثناء فرز المجندين الجدد بالقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	54 - ودربت البعثة أكثر من 200 2 من أفراد الشرطة الوطنية الكونغولية والقوات المسلحة على تدابير حماية الطفل وحقوق الطفل. وفيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وقّع كل من المدير العام لوكالة الاستخبارات الوطنية، كاليف موتوندو، ووزير الدفاع، لوبا نتامبو على توجيهين إداريين في 3 أيار/مايو و 7 أيار/مايو، على التوالي. وهذان التوجيهان يجرِّمان، في جملة أمور، تجنيد الأطفال ويأذنان بتسليم الأطفال المحتجزين بسبب ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى المؤسسات الحكومية ذات الصلة و/أو إلى الأمم المتحدة.
	استخراج الموارد الطبيعية والاتجار بها

	55 - واصلت البعثة تقديم الدعم للعمليات المشتركة للتحقق من مواقع التعدين في مقاطعتي كيفو ومقاطعة مانييما، ترقبا لإنشاء ”مراكز البيع“ المأذون بها من الحكومة بجوار تلك المواقع، ولإجراء التقييمات الأمنية للمواقع.
	التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار وتوطيد السلام

	56 - واستُكمل الاستعراض الاستراتيجي للاستراتيجية الدولية لدعم الأمن وتحقيق الاستقرار في حزيران/يونيه بعد إجراء مشاورات بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الشركاء في الاستراتيجية الدولية، بما فيهم البعثة. ويضع هذا النهج الجديد أنشطة تحقيق الاستقرار على أساس الاحتياجات الخاصة بكل منطقة، التي تم تحديدها على الصعيد المحلي من خلال حوار شامل فيما بين المجتمعات المحلية، وبين تلك المجتمعات وسلطات الدولة. وأجريت أيضا مشاورات مع الحكومة من أجل كفالة الاتساق التدريجي للاستراتيجية الدولية المنقحة مع خطة تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، ومن أجل الاتفاق على طريق موحد للمضي قدما وإطار زمني للتنفيذ. ويجري إعداد مسح لتحديد ثغرات التمويل في الاستراتيجية الدولية وفي الخطة.
	57 - وأجريت الجولة الثانية من المشاورات الوطنية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 في الفترة من 21 آذار/مارس إلى 30 نيسان/أبريل، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، قصد الاتفاق على أهداف استراتيجية ملموسة. وأتاحت هذه المشاورات فرصة لمناقشة مشروع مصفوفة الهشاشة لبرنامج الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشة مع أصحاب المصلحة على صعيد المقاطعات. وبغية متابعة هذه المشاورات، انعقدت يومي 27 و 28 أيار/مايو حلقة دراسية وطنية اشترك في رئاستها نائب ممثلي الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم ورئيس الوزراء.
	إعادة تشكيل البعثة وخريطة الطريق لنقل المسؤوليات

	58 - في آذار/مارس، أجرى ممثلو البعثة والحكومة تقييمات مشتركة للأوضاع الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتم تقييم الحالة الأمنية والإنسانية والتقدم المحرز في بسط سلطة الدولة في 31 إقليما في مقاطعات أورينتال وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، ومانييما، وكاتانغا. وتم القيام بزيارات ميدانية لجمع المعلومات، لم تشمل مناطق كيفو الشمالية التي تقع تحت سيطرة حركة 23 آذار/مارس. وخلصت أفرقة التقييم إلى أن نشر البعثة بالصيغة المعدلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع تركيز الموارد في الجزء الشرقي من البلد، كان مناسبا للوضع على أرض الواقع. 
	59 - وعقب اتخاذ القرار 2098 (2013) ركزت البعثة على تنقيح مفهوم مهمتها، وبدأت في العمل بالمفهوم المنقح لعمليات قواتها، ودربت وحداتها على قواعد الاشتباك المنقحة. 
	60 - وعلى النحو المطلوب بموجب القرار 2098 (2013)، يعرض مرفق هذا التقرير التقسيم الحالي للعمل بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري في المجالات الرئيسية من ولاية البعثة. وبدأ الفريق القطري والبعثة مناقشة احتياجات نقل المسؤوليات المتعلقة بإزالة الألغام وتقديم الدعم التقني للعملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن. وقد تم تحديد بعض التحديات في هذا الصدد. ولا شك أن عمليات لواء التدخل ستزيد الطلب على تدخلات دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام من أجل إزالة أصناف الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها العمليات العسكرية. وستنعدم لدى الأمم المتحدة القدرة على التصدي للتلوث بالمتفجرات الناجم عن القتال، مما سيعوق قدرتها على العمل بأمان، وسيزيد احتمالات تعرض المدنيين وموظفي الأمم المتحدة للموت أو الإصابة من جراء الذخائر غير المنفجرة. وفي الوقت الحاضر، يفتقر كل من السلطات الوطنية وفريق الأمم المتحدة القطري إلى القدرة، ولا سيما الخبرة التقنية، للاضطلاع بأنشطة إزالة الألغام. وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن التمويل الخارج عن الميزانية سيتوافر بسهولة. 
	61 - وفيما يتعلق بتقديم الدعم التقني للعملية الانتخابية، يمكن الآن استئناف العملية ذلك أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة المعاد هيكلتها قد أُنشئت في 7 حزيران/يونيه. وبقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤقتا بوقف مشروع دعم الدورة الانتخابية في 31 آذار/مارس، تصبح شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للبعثة المصدر الرئيسي للدعم الدولي المقدم إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الجديدة.
	62 - وتعمل منظومة الأمم المتحدة، في المقر وفي الميدان، على وضع خريطة طريق مفصلة لنقل بعض المسؤوليات من البعثة إلى فريق الأمم المتحدة القطري أو الحكومة أو الشركاء الآخرين. وستستند خريطة الطريق إلى المصفوفة الواردة في مرفق هذا التقرير وستسلط الضوء على الآثار السياسية، وثغرات التمويل، والجداول الزمنية الأكثر قابلية للتطبيق. وستقوم على أساس مبدأ تعزيز الملكية الوطنية وكفالة اتساق عملية التخطيط لنقل المهام مع الاستراتيجيات الإنمائية للحكومة وعمليات الميزانية الوطنية. كما ستصمَّم خريطة الطريق على نحو يجعل فريق الأمم المتحدة القطري يقدم أقصى قدر من الإسهامات الجماعية ويحقق أكبر أثر ممكن. وسأعرض هذه الخريطة على المجلس في تقريري الذي سأقدمه في أيلول/سبتمبر.
	رابعا - التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة
	آلية الرقابة الوطنية

	63 - طيلة الفترة قيد الاستعراض، أجرى ممثلي الخاص مناقشات متواصلة مع ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على جميع المستويات للتشجيع على إجراء متابعة فعالة وفي إبانها للالتزامات الوطنية المعقودة بموجب إطار السلم والأمن والتعاون، بما في ذلك إنشاء آلية وطنية للرقابة. واستمرت هذه المشاورات خلال الزيارة التي قامت بها إلى كينشاسا المبعوثة الخاصة ماري روبنسون التي اجتمعت رفقة ممثلي الخاص مع الرئيس كابيلا ورئيس الوزراء ماتاتا بونيو، فضلا عن قادة المجتمع المدني، في 29 نيسان/أبريل. 
	64 - وفي 7 و 8 أيار/مايو، حضر وزير الشؤون الخارجية جلستي الجمعية الوطنية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بإطار السلم والأمن والتعاون. وتطرق النقاش إلى أهداف ودستورية الإطار، وأسباب عدم ذكر حركة 23 آذار/مارس فيه، وإلى الاعتقاد أنه لم يتم التشاور مع البرلمان قبل توقيعه. وانتقد أعضاء الجمعية الوطنية من الأغلبية والمعارضة ”إجحاف“ الإطار مدعين أنه ينص على التزامات محددة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنه يتسم بالغموض فيما يتعلق بالتزامات الجهات الموقعة الأخرى.
	65 - في 13 أيار/مايو، اعتمد مجلس الوزراء المرسوم الرئاسي القاضي بإنشاء آلية الرقابة الوطنية على النحو المطلوب في إطار السلم والأمن والتعاون. وبموجب هذا المرسوم، الذي وقعه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يتم إنشاء آلية ثلاثية المستويات لتنفيذ الالتزامات الوطنية المنصوص عليها في الإطار ورصدها والإبلاغ عنها، تدوم ولايتها مدة سنة واحدة يمكن تمديدها. وعلى صعيد وضع السياسة وصنع القرار، يترأس الرئيس كابيلا لجنة توجيهية يمثل الحكومة فيها رئيس الوزراء ماتاتا بونيو وستة وزراء. ويتشكل المستوى الثاني من اللجنة التنفيذية، التي ستركز على التنفيذ ورصد التقدم المحرز في مجالات الإصلاح الستة المبينة في إطار السلم والأمن والتعاون. وثالثا، ستكون اللجنة الاستشارية برئاسة الرئيس كابيلا أداة للحوار وتبادل الآراء مع مختلف قطاعات المجتمع الكونغولي. ويتعين على الآلية أن تقيم حوارا منتظما مع جميع الشركاء بشأن دعم تنفيذ الإطار. وفي 21 أيار/مايو، تم توقيع مرسوم رئاسي آخر، تم بموجبه تعيين فرانسوا موامبا منسقا للجنة التنفيذية، إلى جانب منسقَين مساعدَين. وقد كان المنسق، وهو وزير سابق وعضو في الجمعية الوطنية، عضوا في وفد الحكومة في محادثات كمبالا.
	جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في إصلاح قطاع الأمن

	66 - كما ورد في الفقرات من 32 إلى 38، أُحرز تقدم في وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الأمن من أجل إنشاء مؤسسات أمنية فعالة وخاضعة للمساءلة.
	توطيد سلطة الدولة

	67 - كان التقدم في توطيد سلطة الدولة محدودا للغاية أثناء الفترة قيد النظر، ولا سيما بسبب تأثير تمرد حركة 23 آذار/مارس، وتجدد القتال في مقاطعة كيفو الشمالية، واستمرار نشاط الجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
	الأخذ باللامركزية

	68 - تم إحراز بعض التقدم في إرساء الإطار القانون لعملية الأخذ باللامركزية والمسائل ذات الصلة بشؤون المالية العامة. ومع ذلك، ما زال يتعين القيام بالكثير. فوضع جدول زمني وطني للتنفيذ متفق عليه وتحسين التنسيق على الصعيد الحكومي الدولي أمران حاسمان بالنسبة لدفع العملية إلى الأمام. وكذلك، فإن نقل عدد من الكفاءات والموارد إلى الإدارات الإقليمية والمحلية ما زال معلقا، وينطوي على عدد من المشاكل السياسية الحساسة للغاية. 
	69 - وقد عُقد المؤتمر الثالث لحكام المقاطعات، برئاسة الرئيس كابيلا، في الفترة الممتدة من 18 إلى 19 آذار/مارس، في كانانغا، بكاساي الغربية. وأوصى المؤتمر بأن تسرع الحكومة في عملية الأخذ باللامركزية وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتنظيم انتخابات المقاطعات والمجالس المحلية في أقرب وقت ممكن. وأقر المؤتمر كذلك الجهود التي تبذلها السلطات المركزية لكفالة استعادة حكومات المقاطعات لمهمة تحصيل الإيرادات.
	70 - وفي 29 آذار/مارس، وُقِّعَ اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات يرسي طرائق لنقل الائتمانات الاستثمارية المخصصة ضمن إطار الميزانية الوطنية إلى حكومات المقاطعات من أجل الإنفاق على القطاعات الخاضعة لإدارتها الخالصة، مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
	71 - وفي 30 نيسان/أبريل، اعتمد مجلس الشيوخ سلسلة من القوانين المتعلقة بالإصلاحات المالية، بما في ذلك بعض القوانين المتصلة بمسألة الأخذ باللامركزية. وما زالت بعض القوانين الأخرى المتصلة بهذه المسألة معروضة أمام الجمعية الوطنية، وهي تحديدا مشروع القانون الأساسي المنشئ للحدود الإدارية التي تخص المقاطعات الـ 25 الفرعية في المستقبل ومدينة كينشاسا، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتشغيل ”صندوق معادلة الموارد“، وهو آلية لإعادة توزيع الإيرادات في ما بين حكومات المقاطعات.
	التنمية الاقتصادية

	72 - استمر الاستقرار النسبي للاقتصاد الكلي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وقد صاحب هذا الاستقرار انخفاض في معدلات التضخم ومعدل نمو اقتصادي متوقع نسبته 8.2 في المائة وفقا لصندوق النقد الدولي. وما زالت ترجمة هذا النمو إلى تقدم في مجال الحد من الفقر المدقع تشكل تحديا. وأثناء الفترة قيد الاستعراض، لا يزال 71 في المائة من السكان الكونغوليين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم، وما زالت إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية محدودة، وظل مستوى الضمان الاجتماعي منخفضا، وبقي ثلثا قوة العمل، وعلى رأسها الشباب، ضمن العاطلين عن العمل. وباستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وضع تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2013 جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة 186 من بين 186 بلدا جرى تقييمها. ومع ذلك، فبفضل الجهود المشتركة للحكومة والشركاء الدوليين، يجري اتخاذ تدابير للحد من انتشار ظاهرة نقص وزن المواليد والوفيات النفاسية، ولزيادة العمر المتوقع عند الولادة.
	الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك الإصلاحات المالية

	73 - وفي 13 نيسان/أبريل، اعتمد مجلس الشيوخ القانون المتعلق بانضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى اتفاقية نيويورك للتحكيم لعام 1958، بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، وقيام المحاكم بالإحالة إلى التحكيم. ولم يُودع صك الانضمام لدى الأمانة العامة حتى الآن.
	74 - وفي إشارة إلى انعدام الشفافية في قطاع التعدين، قامت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بتعليق عضوية جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام واحد في 17 نيسان/أبريل. واجتمع ممثلو الحكومة وممثلو صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 نيسان/أبريل، حيث تعهدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى تحسين الحوكمة. وفي 7 أيار/مايو، قام كل من مارتن كابويلولو، وزير المناجم، وألبرت يوما، رئيس شركة جيكامين المملوكة للدولة، بالتوقيع على إقرار كتابي يفصح عن تفاصيل صفقة عام 2011 التي تم بموجبها نقل جزء مشروع النحاس والكوبالت التابع لشركة جيكامين إلى شركة إسرائيلية خاصة. وبهذا فُتح الطريق أمام صندوق النقد الدولي للشروع في مفاوضات بخصوص برنامج قرض جديد. وكذلك، ركزت السياسات الجديدة على زيادة تعبئة إيرادات الدولة، وتحسين إدارة إيرادات الدولة، والتوسع في عمليات السداد عن طريق الإيداع المصرفي الآلي لمرتبات موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش والشرطة وذلك من أجل الحد من مخاطر وقوع حالات الاختلاس. وفي 13 حزيران/يونيه، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون الأساسي المتعلق بإنشاء مجلس وطني يُعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، يُشكل محفلا مؤسسيا يتيح للمجتمع المدني تقديم آرائه بشأن السياسات والإجراءات الحكومية ذات الصلة.
	المصالحة والحوار وإرساء الديمقراطية

	75 - في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، قام رئيس الجمعية الوطنية، أُوبين ميناكو، بصفته الأمين التنفيذي للتحالف من أجل الأغلبية الرئاسية، بعقد مشاورات مع طائفة واسعة من الأطراف الكونغولية المعنية بشأن إجراء حوار وطني على النحو الذي اقترحه الرئيس كابيلا في خطابه الذي ألقاه بمناسبة حلول العام الجديد. وبالتوازي مع مبادرة الرئيس، قامت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بإجراء مشاورات بخصوص تنظيم منتدى وطني بشأن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمد جسور التواصل مع الأغلبية الرئاسية سعيا إلى بناء توافق واسع في الآراء بشأن الإطار المرجعي لأي حوار وطني. وما زالت هذه المناقشات جارية.
	76 - وفي خطوة حاسمة صوب إحياء العملية الانتخابية، أصدر الرئيس كابيلا القانون الأساسي المنقح المتعلق باللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في 19 نيسان/أبريل. وتتألف اللجنة الانتخابية الوطنية المعدلة من جهازين هما المجلس والهيئة العامة، ويبلغ مجموع أعضائهما 13 عضوا، من بينهم ستة أعضاء تُرشحهم الأغلبية البرلمانية، وأربعة أعضاء ترشحهم المعارضة، وثلاثة أعضاء يرشحهم المجتمع المدني. ويُشكِّل المجلس المكوَّن من ستة أعضاء، برئاسة رئيس يرشحه المجتمع المدني، جزءا من الهيئة العامة. وبعد مشاورات واسعة ومكثفة أُجريت بقيادة رئيس الجمعية الوطنية ميناكو، أيدت الجمعية، في 7 حزيران/يونيه، قرارا بترشيح الأعضاء الجدد للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الجديدة التي جرى تعديلها. وسيرأس هذه اللجنة أبوت أبولينيير مالو مالو من المجتمع المدني، الذي شغل منصب رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الفترة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2011. وفي 12 حزيران/يونيه، وقع الرئيس كابيلا مرسوما بتعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، الذين قاموا في وقت لاحق بأداء اليمين الدستورية أمام محكمة العدل العليا في 14 حزيران/يونيه.
	77 - وفي المقاطعة الاستوائية، شُرع في الأعمال التحضيرية لانتخاب حاكم جديد في أعقاب قرار الرئيس كابيلا، في 13 آذار/مارس، إقالة الحاكم بايينده بسبب الأزمة المؤسسية المستمرة في المقاطعة. وفي 7 و 10 حزيران/يونيه، أُجريت الانتخابات، وفاز لويس ألفونس كوياجيالو وإمبيتو بينغو سيباستيان من تحالف الأغلبية الرئاسية الحاكم بمنصبي الحاكم ونائب الحاكم، على التوالي.
	خامسا - الملاحظات
	78 - أدي التوقيع على إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية في أديس أبابا في 24 شباط/فبراير إلى تجديد الأمل في إمكانية استعادة الأمن والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى. وإنني أرحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفعل في ما يخص الوفاء بالتزاماتها بموجب إطار السلام والأمن والتعاون، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة وطنية، برئاسة الرئيس كابيلا نفسه. وأرحب أيضا بالتقدم المحرز في مجالات الأخذ باللامركزية وإصلاح قطاعي الأمن والعدالة، وتعديل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ولا سيما بهدف الإعداد للانتخابات على صعيد المقاطعات وعلى الصعيد المحلي. وإنني متفائل إزاء التقدم المحرز في تنظيم الحوار الوطني الذي من شأنه أن يفضي إلى بناء توافق في الآراء بين مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة الكونغولية بشأن أفضل السبل للمضي قدما في الإصلاحات والسياسات الحيوية.
	79 - وبمجرد أن تُؤتي هذه التعهدات الأولية ثمارها، إلى جانب الإصلاحات الأخرى المذكورة في إطار السلام والأمن والتعاون، فإن هذا لن يسهم في تعزيز ثقة السكان في مؤسسات البلد ومعالجة بعض الأسباب الجذرية للنزاع فحسب، بل من شأنه أيضا أن يساعد في وضع أسس متينة للتنمية في البلد.
	80 - ولا بد من الاعتراف بأن المضي قدما في إجراء هذه الإصلاحات سيكون عملية معقدة، محفوفة بالتحديات السياسية والمالية والأمنية. وفي هذا الصدد، يساورني القلق إزاء البيئة السياسية المتزايد الصعوبة التي نشأت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فالمؤسسات الرئيسية مثل البرلمان والتحالفات السياسية تبدو مجزأة على نحو متزايد؛ كما أن المواقف والتناحرات السياسية تقوض التماسك وبناء أي توافق في الآراء، حتى داخل تحالف الأغلبية الرئاسية. ويؤدي هذا بوضوح إلى تعقيد عملية بناء القواعد الشعبية اللازمة لدعم برامج الإصلاح الهامة، والحساسة في الغالب، ولا سيما الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توطيد سلطة الدولة. ولئن كانت الحكومة قد اتخذت خطوات أولية من أجل تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون تستحق الثناء، فإن عليها بذل جهود كبيرة ومتواصلة من أجل تحقيق النتائج المتوقعة. ولذلك، فإنني أدعو الحكومة إلى مضاعفة جهودها من أجل الإصلاح وأحث جميع الأطراف الكونغولية الفاعلة المعنية إلى التسامي فوق الطموحات الشخصية والتغلب على الانقسامات الأخرى من أجل إيجاد سبل للعمل سويا قصد النهوض بهذه العمليات المعقدة، التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والأمن والتنمية.
	81 - وإن المشاركة والدعم الكبيرين والمستمرين من المجتمع الدولي سيكونان دون شك أساسييْن لنجاح هذا النهج، ولا سيما للمساعدة في حل المشاكل المعقدة وتحديد الموارد اللازمة لتحقيق أهدافنا المشتركة. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدورها، ولا سيما بتقديم العون في تنسيق المساعدة والحفاظ على قوة الدفع التي تحققت حتى الآن. وسيواصل ممثلي الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتشاور مع مبعوثي الخاص لمنطقة البحيرات الكبرى، تقديم الدعم على نحو فعال لتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب إطار السلام والأمن والتعاون. وأحث كذلك جميع الشركاء على توفير الدعم السياسي اللازم وتقديم المساعدات المالية الكبيرة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وفي هذا الصدد، أرحب بمشاركة البنك الدولي في دعم الإطار.
	82 - ورغم هذا التقدم، ما زالت الحالة الأمنية في جميع أنحاء الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية مثيرة للقلق العميق. وما زالت التهديدات الأمنية الكبيرة قائمة، ليس فقط في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ولكن أيضا في كاتانغا ومقاطعة أورينتال وأجزاء من مقاطعة مانييما. وما زالت الحالة الأمنية في كيفو الشمالية هشة، ولا سيما بسبب استمرار تمرد حركة 23 آذار/مارس، الأمر الذي يعرض المدنيين لخطر شديد، ويمثل أكبر تحدٍ لسلطة الدولة، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة. وقد أهبتُ بكل من حركة 23 آذار/مارس وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية استئناف المحادثات التي عُقدت في كمبالا برعاية رئيس أوغندا. ولا بد لأي اتفاق يتم التوصل إليه عن طريق هذه المحادثات أن يسهم في إيجاد حل دائم للنزاع. وتحتاج الحالة الأمنية المتطورة في المقاطعة الاستوائية إلى رصد دقيق.
	83 - وفي هذا السياق العام، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف، والاغتصاب، والهجمات على المدنيين التي تستهدف جماعات عرقية بعينها، وتجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطني، ما زالت ترتكب في المناطق المتأثرة بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا بد لهذه الانتهاكات أن تتوقف. ورغم حدوث بعض التطورات المشجعة المتعلقة بقيام السلطات الكونغولية بالملاحقة القضائية للمشتبه فيهم، بمن فيهم أفراد من الجيش وأعضاء سابقون في الجماعات المسلحة، المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، أود أن أكرر التأكيد بأشد العبارات على عدم التسامح مع حالات الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وستواصل البعثة دعم السلطات الوطنية في ما تجريه من تحقيقات ومحاكمات في ما يخص هذه الجرائم، بوسائل شتى منها خلايا دعم المحاكمات التابعة لها.
	84 - وسيظل التصدي لأسباب ونتائج العنف المتكرر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلب اتباع نهج شامل، عُرضت عناصره في تقريري الخاص عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى (S/2013/119) وأيدها مجلس الأمن في قراره 2098 (2013). ويمثل نشر لواء للتدخل ضمن إطار البعثة أحد هذه العناصر. وقد بذلت الأمم المتحدة جهودا كبيرة لكفالة النشر السريع لهذا اللواء، وأود أن أكرر تقديري العميق للبلدان المساهمة بقوات في لواء التدخل على تعاونها في هذا الصدد. ولم يضطلع لواء التدخل بعد بالعمليات المتوخاة في القرار 2098 (2013) ضد الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن أثره بدأ يظهر بالفعل؛ فهناك عدد من حالات الانشقاق والاستسلام في ما بين أعضاء الجماعات المسلحة قد يكون تم بسبب أثر الردع الناجم عنه. وتظل حماية المدنيين عنصرا جوهريا في التخطيط العسكري الذي يستند إلى ثلاثة من مبادئ القانون الإنساني الدولي هي التمييز والتناسب والحيطة، بغية تجنب الخسائر التبعية في الأرواح بين المدنيين وحدوث الإصابات بين المدنيين وتضرر المنشآت المدنية. وقد تلقت الوحدات التي ستشكل جزءا من لواء التدخل تدريبا متخصصا في بلدانها الأصلية قبل نشرها لإطلاعها على القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين وكذلك على سياسة الأمم المتحدة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان. وسيُقدم تدريب آخر فور نشر هذه الوحدات بالكامل. ومع ذلك، توجد تطلعات كبيرة جدا أن تضطلع البعثة، بإجراءات لتهدئة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وإبطال التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة. بيد أن من الأهمية بمكان أن يفهم الجميع أنه لا يمكن النظر إلى فعالية لواء التدخل إلا في إطار كونه جزءا من نهج سياسي أوسع نطاقا، وأنه لا يمكن أن يحل محل قوات الأمن الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أو أن يكون بديلا عن اتباع استراتيجية متماسكة للتصدي للأسباب الجذرية للنزاع.
	85 - وأود أن أتوجه بالشكر إلى ممثلي الخاص، روجر ميس، وإلى جميع موظفي البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري على مثابرتهم وجهودهم الدؤوبة. وعلى وجه الخصوص، أود أن أسلط الضوء على ما أبداه الأفراد العسكريون والموظفون المدنيون التابعون للبعثة من شجاعة وعزيمة، تجلت في العمل في بيئة ما زالت بالغة الخطورة وغير مستقرة. وإنني أشيد على وجه الخصوص بالوحدة الباكستانية، التي فقدت أحد جنودها عندما تعرضت قافلة تابعة للبعثة لكمين نصبه لها مهاجمون مسلحون في 7 أيار/مايو في مقاطعة كيفو الجنوبية.
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	1 - حماية المدنيين
	الهدف: حماية السكان المدنيين في المناطق المتأثرة بالنـزاع
	1-1 حماية المدنيين المهددين بالتعرض لعنف بدني وشيك، بمن فيهم أهالي مخيمات المشردين واللاجئين، وموظفو المساعدة الإنسانية، والمدافعون عن حقوق الإنسان
	• تشغيل ما يبلغ في المتوسط 93 قاعدة أمامية لرصد وردع الهجمات ضد المدنيين وتشغيل 47 قاعدة من قواعد الدعم للتمكين من القيام بالعمليات والتصدي للتهديدات الناشئة؛ وتسيير دوريات أفراد الوحدات وقيامهم بعمليات الحراسة في المناطق المتضررة من النـزاع المسلح
	• تنسيق استراتيجية حماية المدنيين وإدارة أدوات حماية المدنيين (مجموعة أنشطة تدريب متعلقة بحماية المدنيين، وحماية الطفل، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، مع مخططات عملية، من أجل تدريب القوات المنشورة حديثا، بما في ذلك لواء التدخل؛ وأفرقة الحماية المشتركة؛ ومساعدو شؤون الاتصال المجتمعي؛ وشبكات التنبيه المجتمعي)
	• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: يقوم بجهود الدعوة لدى جميع أطراف النـزاع لحماية المدنيين من الخطر المحدق، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، وكفالة قيام جميع الأطراف بتيسير وصول المساعدات الإنسانية
	• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة: القيام بجهود الدعوة لدى أطراف النـزاع لاحترام الطابع المدني لمخيمات ومواقع المشردين داخليا واللاجئين
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والجهات الشريكة في الميدان: القيام، عندما تسمح الظروف الأمنية، بدور في الحماية عن طريق الحضور والرصد في مخيمات ومواقع المشردين داخليا/اللاجئين وفيما حولها، في مناطق النـزاع، بما في ذلك المواقع التي لا تُنشر فيها قوات البعثة
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأعضاء مجموعة الحماية: دعم المجتمعات المحلية في وضع آليات للحماية
	• اليونيسيف والجهات الشريكة لها: إنشاء أماكن ملائمة للأطفال، من أجل حمايتهم، والدعوة إلى منع التجنيد القسري للأطفال، واتخاذ تدابير أخرى بشأن ذلك
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والجهات الشريكة: إنشاء دور آمنة لمن تعرض للعنف الجنسي والجنساني
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ضمان حماية اللاجئين
	• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القيام بأنشطة الدعوة المتعلقة بقضايا وحالات محددة تخص حقوق الإنسان؛ والعمل مع آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛ والتواصل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
	• هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقديم خدمات شاملة للمتعرضات للعنف الجنسي والجنساني
	1-2 تحديد الأخطار التي تهدد المدنيين وتنفيذ خطط الاستجابة الحالية لضمان حماية المدنيين من تجاوزات وانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال؛ وكفالة إدماج الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال في جميع العمليات والجوانب الاستراتيجية؛ والإسراع بتنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنـزاع
	• إيفاد بعثات مشتركة لأفرقة الحماية وبعثات تقييم مشتركة لجمع المعلومات، ومنع التهديدات المحتملة ضد السكان المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية؛ ووضع خطط لحماية المجتمعات المحلية بالتنسيق مع السلطات الكونغولية ومنسقي المجتمعات المحلية من أجل الوقوف على التهديدات والتخفيف منها وتعزيز الاستجابة بتوفير الحماية
	• الاضطلاع بأنشطة التوعية الجنسانية لضباط الشرطة الوطنية والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسلطات الإدارية على الصعيد الوطني وفي المقاطعات بشأن مسائل أمن المرأة وحمايتها
	• الاضطلاع بأنشطة لبناء القدرات من أجل دعم مشاركة المرأة في آليات الحماية
	• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تحديد انتهاكات حقوق الإنسان ومخاطر وقوع تلك الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، والتوصية باتخاذ تدابير وقائية وتدابير للاستجابة، والإسهام في وضع خطط لحماية المجتمعات المحلية؛ وتحديد طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها وأنماطها، والتشاور مع السكان المحليين والسلطات المحلية من أجل التوصية باتخاذ تدابير تهدف إلى الوقاية من هذه الأخطار أو التخفيف منها في الأجلين المتوسط أو الطويل
	• الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغيرها): تحديد التهديدات والاحتياجات المتعلقة بحماية المدنيين بطريقة منسقة؛ وإنشاء نظم للإنذار المبكر؛ ووضع وتنفيذ خطط للطوارئ وخاصة في المناطق التي لا تغطيها البعثة؛ وإنشاء آليات للإحالة من أجل المدنيين ضحايا الاعتداء ممن هم في حاجة ماسة إلى الخدمات المتخصصة؛ وكفالة توفير خدمات الوقاية أو الاستجابة لضحايا العنف الجنسي؛ ومنع التجنيد القسري مع التركيز على البنين والبنات؛ وتلبية الاحتياجات الخاصة للمشردين داخليا واللاجئين؛ وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالألغام
	• اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان: التعاون مع الشركاء ومع الحكومة على تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنع ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، والاستراتيجية الشاملة لمكافحة العنف الجنسي
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجموعة الحماية: وضع خطة استجابة لحماية المدنيين ودعم التخطيط لخطة العمل الإنسانية السنوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية
	• اليونيسيف: إدارة المجموعة القطاعية الفرعية لحماية الطفل؛ ودعم الدعوة، والوقاية، والاستجابة، بتعميم حماية الطفل في جميع المجموعات
	• هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجهات الشريكة للمجموعة الوطنية للحماية: وضع سياسات للدعوة الاستراتيجية والمشاركة في رصد حالة حقوق الإنسان
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: دعم إصدار الوثائق الخاصة بالأراضي والوثائق المدنية
	1-3 التقييم المشترك
	تقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ الأهداف، بما في ذلك: تقليص تهديدات الجماعات المسلحة إلى الحد الأدنى وإعادة الاستقرار في المناطق الحساسة؛ وتحسين قدرات الحكومة على توفير الحماية الفعلية للسكان بإنشاء قوات أمنية قابلة للاستمرار بغية تسلُّم الدور الأمني الذي تضطلع به البعثة بالتدريج
	مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تبادل المعلومات المستكملة ذات الصلة عن الحالة الإنسانية والحماية في المناطق المعنية
	1-4 حقوق الإنسان: رصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومتابعتها؛ ودعم منظومة الأمم المتحدة في البلد لضمان اتساق أي دعم تقدمه الأمم المتحدة مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛ وبذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تعزيز حقوق الإنسان وفي مكافحة الإفلات من العقاب، فيما يخص انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها عناصر من قوات الأمن
	الاضطلاع ببعثات لرصد حالة حقوق الإنسان والتحقيق فيها للتحقق من الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ومتابعة الحالات مع السلطات المختصة والدعوة إلى مقاضاة الجناة المشتبه في ارتكابهم لانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ وكفالة إعمال سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان؛ والاضطلاع بالأنشطة المتصلة بالتوعية في مجال حقوق الإنسان وتدريب الجهات الحكومية، بما في ذلك قوات الأمن الوطني
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إدارة قاعدة بيانات لرصد الحماية؛ ورصد وإقامة الاتصالات والشبكات في المجتمعات المحلية؛ وإنشاء مصادر للمعلومات؛ وجمع وتوثيق الحوادث المتعلقة بالحماية؛ وإصدار تقارير عن الحوادث المتعلقة بحماية المدنيين، وحوادث انتهاكات حقوق الإنسان، وما إلى ذلك
	• هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان: توفير التدريب للمدربين وأنشطة بناء القدرات للقوات المسلحة الكونغولية لكفالة حماية حقوق المرأة
	• اليونيسيف: تحليل حالة حقوق الطفل
	1-5 الأطفال والنـزاع المسلح: تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم والعنف الجنسي ضدهم من جانب القوات المسلحة الكونغولية؛ وتعميم المسائل المتعلقة بحماية الطفل في أنشطة البعثة
	• تقديم المشورة والدعم والمشاركة في رئاسة الفريق العامل التقني المشترك لتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنع ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل
	• إجراء الرصد والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل والقيام بتسريح وفصل الأطفال من الجماعات المسلحة؛ والدعوة إلى مكافحة الإفلات من العقاب ومحاربته
	• اليونيسيف: المشاركة في رئاسة فرقة العمل القُطرية المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح (التي تشمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وشركاء آخرين)، ودعم اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات في كفالة تنفيذ خطة العمل الوطنية
	• اليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين: الإسهام في عمل مستشاري شؤون حماية الطفل والفريق العامل المعني بحماية الطفل ضمن مجموعة الحماية
	• اليونيسيف (الرصد والإبلاغ؛ والاستجابة والوقاية)؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (التكامل الاقتصادي)؛ ومنظمة العمل الدولية (التكامل الاقتصادي)؛ ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مجموعة الحماية - إدارة مخيمات المشردين داخليا)؛ والمنظمة الدولية للهجرة؛ ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الرصد والإبلاغ)
	1-6 العنف الجنسي: ترتيب الرصد والتحليل والإبلاغ المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنـزاع
	• دعم الحكومة في تنفيذ خطة العمل ذات الأولوية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنـزاع، وضمان تضافر الجهود مع سائر أركان الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار
	• ضمان تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنـزاع، ونشر مستشارين في مجال حماية المرأة، وتنفيذ استراتيجيات حماية المدنيين للتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنـزاع؛ وإيفاد بعثات ميدانية خاصة لإجراء التحقيق في حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنـزاع؛ والعمل مع أطراف النـزاع بشأن الوقاية والتصدي لهذا النوع من العنف
	• فريق الأمم المتحدة القُطري: تقديم الدعم من أجل: صياغة سياسة وطنية متعلقة بالشؤون الجنسانية؛ وإصلاح قانون الأسرة؛ وإصلاح النظام القضائي؛ وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف الجنسي والجنساني؛ وتقديم الدعم القانوني لضحايا العنف الجنسي والجنساني؛ وتحسين إمكانية لجوئهم إلى القضاء
	• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز: القيام بدور الجهات المنسقة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة: ضمان تنسيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني وبرنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
	• هيئة الأمم المتحدة للمرأة: تقييم الفريق التقني المعني بالعنف الجنسي (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني/الخطة الحكومية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالنـزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القيام، بوصفها الكيان الرائد في مكافحة الإفلات من العقاب، بتقديم المساعدة التقنية إلى وزارة العدل في تيسير إمكانية لجوء ضحايا العنف الجنسي إلى القضاء
	• صندوق الأمم المتحدة للسكان: دعم وزارة الشؤون الجنسانية في تنسيق ورصد قضايا العنف الجنسي والجنساني
	1-7 الإجراءات المتعلقة بالألغام
	• مركز الأمم المتحدة لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام/قسم الإجراءات المتعلقة بالألغام في البعثة:
	’1‘ توجيه الدعم إلى عمليات حماية المدنيين وإلى عمليات البعثة من خلال تطهير ومسح الألغام/الذخائر غير المنفجرة؛ ’2‘ إجراء مسوح لمرافق البعثة ومجمّعاتها؛ ’3‘ الاضطلاع بأنشطة تثقيفية متعلقة بالأخطار لفائدة القوة وموظفي البعثة المدنيين؛ ’4‘ تنفيذ تدمير الأسلحة بالتعاون مع شعبة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن؛ ’5‘ إجراء تجديد مخازن الأسلحة ومستودعات الذخيرة، بالتعاون مع شعبة إصلاح قطاع الأمن
	• دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام: تقديم الدعم من أجل: ’1‘ نشأة مؤسسات وطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام من خلال تطوير قدرات المركز الكونغولي للإجراءات المتعلقة بالألغام؛ ’2‘ عمليات الوكالات الإنسانية التابعة لفريق الأمم المتحدة القُطري من خلال إجراء مسح للألغام/الذخائر غير المنفجرة، والاضطلاع بالأنشطة التثقيفية المتعلقة بإزالة الألغام والتوعية بمخاطرها؛ ’3‘ امتثال الحكومة للمعاهدات الدولية المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك تنفيذ مسح للألغام الأرضية على الصعيد الوطني
	2 - تحقيق الاستقرار
	الهدف: تحقيق الاستقرار بصورة تدريجية في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح ومكافحة العنف الجنسي في المقاطعات الشرقية
	2-1 تمكين أنشطة تحقيق الاستقرار
	دعم بسط واستعادة سلطة الدولة في المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة الجماعات المسلحة من خلال تعزيز بناء القدرات التقنية للشرطة، ومؤسسات العدالة والمؤسسات الإصلاحية، وتقوية الإدارة المدنية وإدارة الموارد الطبيعية ومنع العنف الجنسي
	صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة: تقديم الدعم إلى أنشطة تحقيق الاستقرار من خلال الركن 1 من إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2013-2017: ”تعزيز الحوكمة والسلام“
	2-2 بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتوطيد سلطة الدولة وبسط سيطرتها على نحو مستدام في المناطق المتضررة من النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
	إجراء حلقات عمل لبناء قدرات موظفي الخدمة المدنية بشأن كفاءات الإدارة العامة والتخطيط للمشاريع المحلية من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار وإعداد الميزانية لها، وذلك بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: القيام من خلال برنامجه المعني الحوكمة، بدعم إعادة بسط سلطة الدولة، عن طريق العمل بشكل وثيق مع سلطات المقاطعات والمجتمعات المحلية في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإقليم إيتوري
	2-3 استراتيجية تحقيق الاستقرار: كفالة وجود استراتيجية متسقة وشاملة ومناسبة لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (الاستراتيجية الدولية المنقحة لدعم الأمن والاستقرار)، وتنسيقها والإبلاغ عنها، وكذلك رصدها وتقييمها، بالتعاون الكامل مع الحكومة في المجالات التالية:
	الحث على التفكير الاستراتيجي بشأن تأثير أنشطة تحقيق الاستقرار ووضع توصيات بإدخال تعديلات. والتنسيق مع جميع الشركاء والحكومة، على الصعيدين الاستراتيجي والتنفيذي؛ وإجراء عمليات رصد وتقييم بصفة دورية؛ وتقديم التقارير كل ثلاثة أشهر
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري: تقديم الخبرة التقنية بشأن الانتقال من حالة النزاع والتدخلات الإنسانية إلى التنمية وتحقيق الاستقرار
	(أ) الحوار ومنع نشوب النزاعات/تحقيق التحول؛
	التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية الدولية لإنشاء منابر للحوار في جميع المجالات التي تشملها الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار
	فريق الأمم المتحدة القطري: المشاركة الكاملة
	(ب) فعالية القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية واحترامها للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان؛
	التنسيق مع وزير الدفاع ورئيس أركان الدفاع، والشركاء الدوليين لتحديد الاحتياجات الخاصة ووضع البرامج المشتركة
	• هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العمل مع وزارة الدفاع في توفير التدريب للمدربين وبناء القدرات بشأن حقوق الإنسان وتحسين الإجراءات التي يتخذها القضاء العسكري لمكافحة العنف الجنسي والجنساني
	• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: وضع وتنفيذ وحدات تدريبية محددة بشأن حماية المدنيين من أجل احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن الوطني
	(ج) استعادة سلطة الدولة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح؛
	توفير الخبرة التقنية والدعم اللوجستي لبناء قدرات أفراد الشرطة وموظفي العدالة والسجون، فضلا عن موظفي الخدمة المدنية (بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري)؛ ورصد نشر موظفي الدولة في الهياكل الأساسية المشيدة في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إدارة برنامج بناء قدرات الإدارة المحلية والمجتمع المدني من أجل تعزيز ”العقد الاجتماعي“ على الصعيد المحلي
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: دعم برنامج لبناء قدرات موظفي العدالة والسجون
	• المنظمة الدولية للهجرة: وضع وتنفيذ وحدات جديدة للتدريب المتخصص للشرطة
	• المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: بناء الهياكل الأساسية (الطرق والمباني الإدارية ومباني المحاكم؛ وأكاديمية الشرطة؛ والسجون)
	• مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: تقديم الدعم اللوجستي لتدريب الشرطة
	• اليونيسيف: دعم إمكانية لجوء الأطفال إلى العدالة
	(د) التمكين من بدء الإنعاش الاجتماعي - الاقتصادي المستدام المراعي لظروف النزاع؛
	• التنسيق مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين
	• كفالة قدرة المجتمع على مواجهة الأخطار
	• اليونيسيف: قيادة التنسيق بشأن ما يلي: الزراعة (منظمة الأغذية والزراعة)، وأسباب المعيشة والفرص الاقتصادية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف) والتماسك الاجتماعي (اليونيسيف)، والنزاع على الأرض (موئل الأمم المتحدة)
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: دعم تنسيق خطة إعادة الاستقرار والإعمار للمناطق الخارجة من النزاع المسلح في كيفو الشمالية
	(هـ) كفالة تنقيح نهج مكافحة العنف الجنسي.
	• التنسيق مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين
	• القيام بالتفكير الاستراتيجي بشأن التحديات والدروس المستفادة، ووضع توجهات استراتيجية جديدة
	• تنفيذ البرامج: الحماية والوقاية (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، والمساعدة المتعددة القطاعات (اليونيسيف، والمساعدة المتعددة القطاعات بشأن مكافحة العنف الجنسي والجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية (برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز)؛ وجمع البيانات وهيكلتها (صندوق الأمم المتحدة للسكان)
	2-4 إصلاح قطاع الأمن: تشجيع تولي سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية زمام إصلاح قطاع الأمن؛ واستكمال وتنفيذ استراتيجية وطنية ترمي إلى قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية بإنشاء مؤسسات للعدالة والأمن تتسم بالفعالية والشمول وتخضع للمساءلة؛ وتنسيق الدعم المقدم لإصلاح قطاع الأمن من الشركاء الدوليين والثنائيين ومنظومة الأمم المتحدة
	• دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية على المستويين السياسي والاستراتيجي في الاضطلاع بإصلاح الجيش، بما في ذلك إنشاء قوة الرد السريع التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ووضع خريطة طريق واضحة وشاملة لإصلاح قطاع الأمن، تتضمن المعايير والأطر الزمنية اللازمة لإنشاء مؤسسات أمن فعالة وخاضعة للمساءلة
	• وضع مصفوفة بشأن تنسيق المساعدة في عملية إصلاح قطاع الأمن
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: دعم تشييد الثكنات وأنشطة بناء القدرات بشأن مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
	• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تقديم المساعدة التقنية من أجل وضع عملية فحص السجلات الشخصية
	2-5 الشرطة: بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى الحكومة من أجل إصلاح الشرطة امتثالا لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان؛ وتوفير التدريب لكتائب الشرطة الوطنية الكونغولية
	• رصد التحقيقات، والدوريات، وتنظيم المرور، والشكاوى، والأعمال المكتبية وإدارة شؤون المحتجزين، والقيام بالرصد اليومي وعقد اجتماعات بشأن المساعدة التقنية مع مسؤولي الشرطة الوطنية في 23 من القطاعات والقطاعات الفرعية، لضمان التنفيذ السليم لمبادئ الخفارة الديمقراطية ولتقديم المشورة في مكافحة سوء السلوك
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الإسهام في تدريب الشرطة وتجهيزها لحماية الأشخاص والممتلكات بروح من الكفاءة المهنية واحترام حقوق الإنسان؛ والمساعدة على استعادة الإدارة القانونية في الأراضي التي كانت تحت السيطرة الجماعات المسلحة
	• برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز: الإسهام في الدراسة الاستقصائية للمعارف والمواقف والممارسات، وتدريب أفراد الشرطة على مكافحة العنف الجنسي والجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية في كينشاسا وكيفو الجنوبية
	• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف: توفير التدريب/التوعية في مجال حقوق الإنسان وإنفاذ القانون وحقوق الطفل
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: توفير التدريب والدعم للشرطة الوطنية الكونغولية المنتشرة في مخيمات المشردين داخليا واللاجئين؛ ورصد اعتمادات لإنشاء مراكز شرطة في المقاطعة الاستوائية لتيسير عودة اللاجئين الكونغوليين من جمهورية الكونغو 
	• صندوق الأمم المتحدة للسكان: بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون في مجال حماية المرأة
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: توفير التدريب والدعم للشرطة الوطنية الكونغولية المنتشرة في مخيمات المشردين داخليا واللاجئين
	2-6 نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن: بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى الحكومة من أجل تصميم خطة وحيدة شاملة لنزع سلاح المحاربين الأجانب والكونغوليين وتسريحهم وإعادة إدماجهم/نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادة توطينهم وإعادتهم إلى الوطن
	دعم نزع سلاح المقاتلين الأجانب ومعاليهم وتسريحهم وإعادتهم إلى الوطن وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛ ودعم نزع سلاح المقاتلين الكونغوليين التابعين للجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية على حد السواء وتسريحهم وإعادة إدماجهم. ويشمل هذا تقديم الدعم إلى الحكومة في وضع برنامج وحيد وشامل يتضمن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن، وكفالة أن تدعم هذه الخطة والنتائج المترتبة على الأنشطة التي تتم في إطارها أهداف إصلاح القطاع الأمني الأوسع نطاقا. وعلى وجه الخصوص، تعتزم البعثة أن تدعم بشكل مباشر نزع سلاح العناصر الكونغولية وتسريحها (بما في ذلك إعادة الإدماج القصير الأجل)، فضلا عن إعادة العناصر الأجنبية إلى أوطانها. ويجري التشاور مع البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى بشأن دعم تسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم
	• فريق الأمم المتحدة القطري: يعمل حاليا مع البعثة على دعم برنامج الحكومة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ويعمل بوجه خاص مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير الدعم لعنصر ”إعادة الإدماج“ ومع اليونيسيف في المسائل المتصلة بالأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
	• برنامج الأمم المتحدة للبيئة: شرع في مناقشات مع البنك الدولي بشأن دعم تسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم من خلال ”توفير فرص عمل مراعية للبيئة“
	2-7 العدالة: دعم وضع وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة المشترك المتعدد السنوات في مجال العدالة؛ وتقديم الدعم إلى العمليات القضائية الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة؛ ودعم إنشاء نظام عدالة خاضع للمساءلة؛ ودعم تعزيز خدمات إدارة المحاكم؛ وتقديم الدعم للعمليات القضائية الوطنية والدولية: توفير الدعم لاعتقال ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلد، بوسائل من بينها التعاون مع دول المنطقة والمحكمة الجنائية الدولية
	الأخذ بزمام المبادرة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن وضع وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة المشترك المتعدد السنوات لدعم العدالة من خلال التعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان؛ وتقديم الدعم إلى العمليات القضائية الوطنية والدولية، بوسائل منها خلايا دعم الادعاء والمحاكم المتنقلة وأفرقة التحقيق المشتركة
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: توفير الخبرة التقنية، والتمويل وخدمات إدارة النتائج لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة المشترك المتعدد السنوات لدعم العدالة، وتوفير الدعم للجهود الجارية الرامية إلى تعبئة الموارد
	• صندوق الأمم المتحدة للسكان: تقديم الدعم التقني في مجال الرعاية السريرية لضحايا الاغتصاب، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية والنفسية للمتعرضات للاغتصاب، وجمع البيانات
	• هيئة الأمم المتحدة للمرأة: دعم مؤسسة PANZI في تقديم المساعدة القانونية إلى ضحايا العنف الجنسي والجنساني في كيفو الجنوبية
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تقديم الدعم لوضع الإطار القانوني للاجئين والمشردين داخليا والأشخاص عديمي الجنسية
	2-8 الإصلاحيات: تقديم الدعم لوضع وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة المشترك المتعدد السنوات لدعم العدالة؛ وتقديم الدعم إلى العمليات القضائية الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة
	• دعم سلطات السجون في:
	(أ) بناء المؤسسات؛
	’1‘ إصلاح نظام السجون؛ 
	’2‘ إصلاح/تشييد المرافق الإدارية والسجون؛
	(ب) بناء القدرات
	’1‘ تدريب موظفي السجون؛
	’2‘ إدارة العمليات الروتينية بالسجون؛
	’3‘ برامج تأهيل السجناء؛
	’4‘ نظام المعلومات الإدارية الخاص بالتعامل مع الجناة؛
	’5‘ التعامل مع الأحداث في السجون؛
	’6‘ تنفيذ القواعد الدنيا النموذجية الأساسية للأمم المتحدة.
	• من خلال المكتب المشترك لحقوق الإنسان: القيام بتنفيذ مشروع الحماية القضائية الخاص بحماية الضحايا والشهود والموظفين القضائيين في سياق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مع التركيز على جريمة العنف الجنسي؛ وتوفير الدعم للسلطات القضائية في مجال إجراء التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة: التعاون بشأن: ’1‘ إصلاح وبناء الهياكل الأساسية للسجون؛ و ’2‘ التعامل مع الأحداث في السجون
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: توفير الخبرة والدعم التقنيين في مجال تعبئة الموارد
	• برنامج الأغذية العالمي: توفير الدعم لتغذية السجناء
	• منظمة الصحة العالمية: تقديم الدعم للرعاية الصحية للسجناء
	2-9 استخراج الموارد الطبيعية والاتجار بها
	مراقبة مواقع التعدين في المناطق التي أعيد فيها بسط سلطة الدولة وتنفيذ إجراءات بذل العناية الواجبة لضمان فعالية شفافية سلسلة إمدادات المعادن؛ ودعم بناء المكاتب التجارية (المراكز التجارية)
	المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: دعم عمل وإنشاء المراكز التجارية مع زيادة التركيز على المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق التعدين بهدف التخفيف من حدة النزاعات المتصلة باستغلال الموارد الطبيعية والمعاملات المتعلقة بها
	3 - المؤسسات الديمقراطية
	الهدف إنشاء مؤسسات سياسية موثوقة وذات شرعية
	3-1 المساعدة الانتخابية: دعم تنظيم انتخابات على مستوى المقاطعات وعلى المستوى المحلي تتسم بالمصداقية والشفافية، مع التركيز بوجه خاص على التدريب وبناء القدرات واللوجستيات وبذل المساعي الحميدة
	تقديم المشورة الفنية إلى أمانة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في كينشاسا و 11 أمانة من أمانات المقاطعات وتوفير الدعم اللوجستي في إعداد وإجراء الانتخابات على صعيد المقاطعات وانتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات حكام المقاطعات والانتخابات المحلية، بما في ذلك تنفيذ الخطط اللوجستية والأمنية والتوعية بشأن إشراك المرأة ومشاركتها الكاملة في العملية الانتخابية؛ وتقديم المساعدة إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في تخطيط وإدارة الانتخابات على صعيد المقاطعات وانتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات حكام المقاطعات والانتخابات المحلية؛ وبذل المساعي الحميدة لحل المنازعات والمسائل الخلافية المتصلة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك قبول نتائج الانتخابات وإنشاء المؤسسات الانتخابية في أجواء سلمية
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة؛ وتوطيد الشراكة بين اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات والاتصال ومشاركة المرأة في العمليات الانتخابية والسياسية؛ وتدريب موظفي اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على الإشراف على تسجيل الناخبين واللوجستيات وعملية التصويت
	• هيئة الأمم المتحدة للمرأة: تقديم الدعم التقني لإعداد الاستراتيجية الوطنية بشأن المشاركة السياسية للمرأة
	• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالعملية الانتخابية والتحقيق فيها

