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

    
  مقدمة  -أوال   

د بـه اجمللـس   الـذي مـدّ  ) ٢٠١٠ (١٩٢٥دم هـذا التقريـر عمـال بقـرار جملـس األمـن           قَُّي  - ١
الدميقراطيـة إىل غايـة     نغـو   الكووالية بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة             

 من هذا القـرار، طلـب اجمللـس إىل األمـني العـام أن      ٢٠ويف الفقرة . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠
 امليـدان وعـن التقيـيم املـشترك     يف تقريـرا عـن التقـدم احملـرز     ٢٠١١مـايو  / أيـار  ١٣يقدم حبلـول    

داف احملــددة يف فيمــا يتعلــق بتنفيــذ األهــالكونغوليــة سلطات الــالــذي ســيجري باالشــتراك مــع 
  تــاريخ التقريــر التطــورات الــيت حــدثت خــالل الفتــرة بــني هــذاويتنــاول.  مــن القــرار٦الفقــرة 

  . ٢٠١١مايو /أيار ٥و ) S/2011/20(يناير / كانون الثاين١٧صدور تقريري يف 
  

  التطورات اهلامة  -ثانيا   
ــال    - ٢ ــةكيفــووباســتثناء مقاطعــات أوريونت املنطقــة الــشرقية  يف  الــشمالية وكيفــو اجلنوبي

الدميقراطيـة مـستقرة   الكونغـو   ، ظلـت احلالـة العامـة يف مجهوريـة           ايزال العنـف مـستمر     حيث ال 
ــسبيا ــات يف   . ن ــسابقة لالنتخاب ــشطة ال ــك    وكثفــت األن ــا يف ذل ــد، مب ــاء البل ــع أحن ــسجيل  مجي ت

ــصدد     ا ــذا ال ــستقلة إلجــراءات يف ه ــة امل ــة الوطني ــة االنتخابي ــرعني واختــاذ اللجن  وصــدرت. ملقت
بيــد أنــه .  عمليــة انتخــاب الــرئيس إىل جولــة واحــدةتغــيريكــذلك تعــديالت دســتورية، مشلــت 

 إىليتوقع أن تؤدي حاالت التأخري يف تسجيل املقترعني واعتمـاد القـانون االنتخـايب األساسـي                 
وعلــى الــرغم أن فتــرة . طــرح حتــديات مــستمرة أمــام عمليــة تنظــيم االقتــراع يف املوعــد احملــدد 

خابية الرمسية مل تبدأ بعد، أعربت األحزاب املعارضة واجملتمع املدين عـن القلـق إزاء               احلملة االنت 
  .  ألنشطتها السياسية،تعطيل السلطات الوطنية، ال سيما الشرطة
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وال يزال التقدم احملرز حنو حتييد اجلماعـات املـسلحة األجنبيـة والكنغوليـة يف مقـاطعيت                   - ٣
الكونغـو  وشرعت القوات املـسلحة يف مجهوريـة        . ما حمدودا كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية تقد    

الدميقراطية يف عملية إعادة هيكلية داخلية يف مقاطعيت كيفـو، وتكثيـف املفاوضـات يف الوقـت                 
مهوريــة جلنفـسه مـع بقايـا اجلماعــات املـسلحة الكنغوليـة بـشأن إدماجهــا يف القـوات املـسلحة         

 العنـف اجلنـسي   أعمـال  املدنيني، مبا يف ذلـك  ويتواصل شن هجمات ضد  . الدميقراطيةالكونغو  
عناصـر تابعـة للقـوات املـسلحة جلمهوريـة          وعلى أيدي اجلماعات املسلحة األجنبية والكنغولية       

ــة  ــابعني للقــوات املــسلحة    ويف تطــور مــشجع . الكونغــو الدميقراطي ــراد ت  جــرت حماكمــات ألف
ويف .  اجلنوبيــةان يف كيفــونغــو الدميقراطيــة متــهمني بانتــهاكات حقــوق اإلنــس وجلمهوريــة الك

  .  واصل جيش الرب للمقاومة شن اهلجمات واختطاف املدنيني،مقاطعة أوريونتال
 حتطمـت طـائرة اسـتأجرهتا بعثـة منظمـة           ،أبريل/ نيسان ٤ وقع يف     مأساوي ويف حادث   - ٤

. كينـشاسا األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عنـد هبوطهـا يف                
لبعثـة باسـتثناء     ا  فـردا مبـا يف ذلـك موظفـو         ٣٣غ عـددهم    وقتل مجيع ركاهبا وأفراد طاقمها البـال      

 الربنــامج اإلمنــائي ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية،  راكــب واحــد، وموظفــون يعملــون يف 
سلطات  الـــوتقـــوم. وبرنـــامج األغذيـــة العـــاملي، ومكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املـــشاريع

  . لتحقيق يف هذا احلادثدوليني باونغولية وخرباء الك
  

  التطورات السياسية الوطنية ومؤسسات احلكومة والربملان    
وريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة،   مجهينــــاير، أصــــدر رئــــيس   / كــــانون الثــــاين ٢٠يف   - ٥

 اعتمدتـه اجلمعيـة   تكابيال مشروع القـانون بـشأن التعـديالت الدسـتورية الـذي كانـ         جوزيف
 يف مجلـة أمـور، علـى        ،ونـصت التعـديالت   . ينـاير / كانون الثاين  ١٥  الوطنية وجملس الشيوخ يف   

ــرا   ــيري نظــام االقت ــة واحــدة    عتغ ــن جــولتني إىل جول ــات الرئاســية م ويف حــني أن .  يف االنتخاب
اجلمعيـة الوطنيــة اعتمــدت التغــيريات طبقــا ملتطلبـات الدســتور، أعربــت أحــزاب املعارضــة عــن   

والحظــت . ا لعمليــة االعتمــادب أن يكــون مــصاحباش العــام الــذي جيــالقلــق إزاء انعــدام النقــ
ألنـه يـصبح    لنتـائج   لاألحزاب أيضا أن جولة اقتراع واحدة ميكن أن تـؤثر يف الـشرعية الـشعبية                

  .  يف املائة من أصوات الشعب٥٠ رئيس بأقل من من املمكن انتخاب
جتمـاعي،  فرباير، كرر زعيم االحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة والتقـدم اال             / شباط ١٥ويف    - ٦

وأعلـن هـو وزعـيم االحتـاد مـن      . إيثيان تشيسيكدي، كرر تأكيد نيتـه الترشـح ملنـصب الرئاسـة       
فربايـر  / شـباط ٢٣ و ٢٠، فيتـال كـامريهي، أعلنـا أهنمـا كانـا تقـابال يف          الكونغوليـة أجل األمـة    

ــد ألحــزاب املعارضــة الكــبرية يف       ــارات املتعلقــة بتقــدمي مرشــح وحي ــها اخلي ملناقــشة مــسائل من
ــات الرئاســية اال ــو      / آذار٨ويف . نتخاب ــف موبوت ــسوا جوزي ــرئيس كــابيال فران ــرد ال ــارس، ط م
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ي هـو أيـضا رئـيس احتـاد     ، نائب رئيس الوزراء لشؤون العمالة والشؤون االجتماعية الذ    إنزانغا
 طـرده   ، أنصار موبوتو، وهو حـزب مـرتبط بالتحـالف مـن أجـل األغلبيـة الربملانيـة                 الدميقراطيني

  . ملدة ثالثة أشهر خارج البلد“ تغيبه غري املربر”بسبب ري من منصبه الوزا
واتسمت فترة احلملة السابقة لالنتخابـات بتفـاقم انتـهاكات حقـوق اإلنـسان بـدوافع                  - ٧

 وثقــت بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف ،ينــاير/ومنــذ كــانون الثــاين. سياســية
 حـادث اسـتهدفت أعـضاء املعارضـة الـسياسية      ١٠٠مجهورية الكونغو الدميقراطية ما يزيد عن    

ومن هذه احلـوادث مـا أبلـغ عنـه االحتـاد            . و مؤيديها وصحفيني ومدافعني عن حقوق اإلنسان      
مـن حـاالت تتعلـق    واالحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي الكونغولية من أجل األمة    

لعنـف  سة عناصـر األمـن الـوطين ل       ارفرض قيود على أنشطتهما السياسية، مشلت اعتقاالت ومم       ب
  . همايضد مؤيد

 مبوجبـه برنـامج سياسـي جديـد حـل حمـل           ئنـش أبريل مت اعتمـاد ميثـاق أُ      / نيسان ١ويف    - ٨
إن  الرئاسـية، فـ  األغلبيـة ووفقا لتنظـيم   . لبية الرئاسية غالتحالف من أجل األغلبية الرئاسية مع األ      

ــز االئــ     ــاق هــو تعزي ــن امليث ــني األحــزا اهلــدف م ــضمت إىل   تالف ب ــيت كانــت ان ــسياسية ال ب ال
عـت األحـزاب الـسياسية الـيت        ووقّ. التحالف من أجل األغلبية الرئاسية قبـل االنتخابـات العامـة          

أبريــل باســتثناء / نيــسان٥ امليثــاق يف  علــىكانــت شــكلت حتــالف مــن أجــل األغلبيــة الرئاســية 
ــع الك     ــو والتجمـ ــد يف الكونغـ ــل التجديـ ــن أجـ ــالف مـ ــل ال  والتحـ ــن أجـ ــويل مـ ــةنغـ  /دميقراطيـ

  . التحرر حركة
، مت تنــصيب اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة  البلــدوفيمــا يتعلــق باملؤســسات االنتخابيــة يف    - ٩

مــــارس /آذار ٢٤يف الفتــــرة مــــا بــــني و. املــــستقلة برئاســــة القــــس دانيــــال انغــــوي مولونــــدا
نتخابيـة  أبريل، اجتمعت اللجنـة االنتخابيـة يف لومومباشـي ملناقـشة التحـضريات اال             /نيسان ٢ و

ــات  ــزمين لالنتخاب ــة  و .واجلــدول ال  إجــراء مــشاورات مــع   يفيف وقــت الحــق، شــرعت اللجن
ســـائر أصـــحاب املـــصلحة مبـــا يف ذلـــك الـــشركاء واألحـــزاب الـــسياسية واجلماعـــات الدينيـــة 

 دعـت اللجنـة االنتخابيـة إىل عقـد نـدوة يف      ،وبـدعم مـن البعثـة   . الدوليون هبدف تعزيـز احلـوار     
األغلبية الرئاسـية واألحـزاب الـسياسية       تنظيم  أبريل حضرها   / نيسان ١٢  و ١١ يومي   كينشاسا

املعارضة، وكذلك ممثلني لقوات األمن الوطنيـة، واجملتمـع املـدين، والزعمـاء الـدينيني ووسـائط                  
وخالل االجتماع، أكدت األحـزاب املعارضـة علـى ضـرورة احتـرام املواعيـد            . اإلعالم الوطنية 

واتفــق . االنتخابــات التــشريعية الوطنيــة االنتخابــات الرئاســية ويــتالدســتورية فيمــا يتعلــق بتوق
ــسياسية       ــاألحزاب ال ــة ب ــسلوك املتعلق ــة ال ــى ضــرورة حتــديث مدون ــضا عل ــشاركون أي ويف . امل
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ــسان ٣٠ ــل، /نيـ ــية     أبريـ ــات الرئاسـ ــستقلة أن االنتخابـ ــة املـ ــة الوطنيـ ــة االنتخابيـ أعلنـــت اللجنـ
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ يف واالنتخابات التشريعية الوطنية سُتعقد معا

مــارس علــى الــرغم مــن عــدم اكتمــال   / آذار١٥ىل االنعقــاد رمسيــا يف وعــاد الربملــان إ  - ١٠
أبريـل، شـرعت اجلمعيـة     / نيـسان  ١١ويف  . أبريل/النصاب الضروري لبدء عمله إىل غاية نيسان      

ابـات التـشريعية    الوطنية يف مناقشة مشروع قـانون انتخـايب يـنظم االنتخابـات الرئاسـية واالنتخ              
ومن بني بنود جدول األعمـال األخـرى        . الوطنية وعلى مستوى القطاعات واالنتخابات احمللية     

 بــشأن إصــالح األساســيةالــيت نظــر فيهــا الربملــان قيــام جلنــة برملانيــة مبوائمــة مــشروع القــوانني   
مــة حملكاألساســي القاضــي بإنــشاء ا ومت تقــدمي نــسخة منقحــة مــن القــانون   . الــشرطة واجلــيش

  .يصادق عليه الرئيسلالدستورية 
 رجال مسلحون جمهولو اهلويـة هجومـا        شّنفرباير،  / شباط ٢٧، ويف   غضون ذلك ويف    - ١١

و التـابع للقـوات املـسلحة يف مجهوريـة          لـ على املقر الرئاسي يف كينشاسا وعلـى معـسكر كوكو         
.  عنـصرا مـن املعتـدين   ١٧الكونغو الدميقراطية قُتل فيه مثانية عناصر تابعني للقـوات املـسلحة و        

  . هذه احلوادث شخصا اعُتقلوا يف إطار ١٢٦مارس، أعلنت الشرطة الوطنية أن / آذار٧ويف 
  

  ما وكاتنغاي ومانييةنوباجلكيفو و يةشمالالمقاطعات كيفو     
ــة يف       - ١٢ ــة األمني وإذ تواصــلت العمليــات العــسكرية ضــد اجلماعــات املــسلحة ختلــل احلال

عنــف جنــسي وابتــزاز وهنــب ارتكبتــها   املــدنيني مشلــت أعمــال  هجمــات ضــدمقــاطعيت كيفــو
تقـارير تتحـدث    الوال تزال   . القوات الدميقراطية لتحرير رواندا واجلماعات املسلحة الكونغولية      

عن انتهاكات حلقوق اإلنـسان، ارتـبط العديـد منـها بعناصـر غـري مدربـة انـضمت إىل القـوات                      
ن املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب واجلماعــات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــ

 ســـتبدأ حماكمــة الـــضالعني يف عمليـــات االغتـــصاب اجلمـــاعي  يةشمالالـــيف كيفـــو و. املــسلحة 
وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان األخــرى مــن العناصــر التابعــة لتحــالف اجلماعــات املــسلحة علــى 

ــور   ــداد حمـ ــوا امتـ ــوفيكس-كيبـ ـــ   مبـ ــا ب ــرة مـ ــايل يف الفتـ ــيم واليكـ ــوز٣٠ني  يف إقلـ ــه / متـ يوليـ
، وبناء علـى طلـب احلـاكم،        يةنوباجل ويف كيفو ). ٤١انظر الفقرة    (٢٠١٠أغسطس  /آب ٢ و

مارس بنقل سبعة عناصر من الذين انضموا إىل القـوات املـسلحة مـن              / آذار ٢٤قامت البعثة يف    
املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب سابقا من سجن بوكابو املركـزي إىل الـسجن العـسكري يف                 

ومن هذه العناصر املـالزم املقـدم موتـواري كيبيــيب وآخـرون ضـالعني يف                . إندولو يف كينشاسا  
ينــــاير / كــــانون الثــــاين٢ و ١ فيــــزي يف  قريــــةعمليــــات االغتــــصاب اجلمــــاعي املرتكبــــة يف

بذل حماولـة لتحريـرهم مـن    بومت نقل السجناء بناء على تقارير موثوقة تفيد   ). ٤٢الفقرة   انظر(
  .وفالسجن يف بوكا
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ــاين   - ١٣ ــانون الث ــة      /ويف ك ــسلحة يف مجهوري ــوات امل ــة للق ــاير، شــرعت الوحــدات التابع ين
غــرض التــدريب وإعــادة النــشر علــى إثــر إعــالن القــوات  لكونغــو الدميقراطيــة يف االنــسحاب لا

 يف كيفــو الــشمالية ويف ها عــن إعــادة هيكلــة تواجــد٢٠١٠نــوفمرب /املــسلحة يف تــشرين الثــاين
فقا للقوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة سـيجري تـشكيل عـدد              وو. يةنوباجلكيفو  

وأدت عمليــات االنــسحاب إىل زيــادة .  عنــصر لكــل فــوج١ ٢٠٠مــن األفــواج املكونــة مــن  
.  الـشمالية  غـا الـوطين يف كيفـو      نتدهور احلالة األمنية يف أجزاء من إقليم روتـشورو ومنتـزه فريو           

  إقلـيم قـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف         وتزامن انسحاب الوحـدات التابعـة لل      
 ازدياد نـشاط العناصـر التابعـة للقـوات          يةنوباجلي يف كيفو    زأوبواري يف إقليم في   منطقة  أوفريا و 

  .كوتونبا وقوات التحرير الوطنية البورونديةيا ي ماييالدميقراطية لتحرير رواندا، واملاي
لعـسكرية الـيت تقـوم هبـا القـوات املـسلحة جلمهوريـة        وإمجاال، تقلـص عـدد العمليـات ا      - ١٤

الكونغو الدميقراطية واملدعومة من بعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو                
فربايـر، دعمـت البعثـة عمليـة القـوات املـسلحة            / شباط ١٥ و   ٦ففي الفترة ما بني     . الدميقراطية
الـيت كـان اهلـدف منـها         يةشمالالـ ايابايونغـا يف كيفـو      يف منطقـة ك   ) الفجـر اجلديـد    (مابيما مابيا 

ونفــذت القــوات املــسلحة جلمهوريــة . ردع نــشاط اجلماعــات املــسلحة وتعزيــز محايــة املــدنيني
قراطيــة الكونغــو الدميقراطيــة أيــضا عــددا مــن العمليــات مــن جانــب واحــد ضــد القــوات الدمي   

ــة املتحال    ــة الدميقراطي ــوات األوغندي ــدا، والق ــر روان ــو   لتحري ــيين، كيف ــيم ب ــة املتمركــزة يف إقل  ف
وال تــزال . وكيفــو اجلنوبيــة  الــشماليةيف كيفــوالكونغوليــة ، وبقايــا اجلماعــة املــسلحة الــشمالية

دعم بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            لـ  ا تـشكل إطـار    )السالم اليوم  (عملية أماين ليو  
وأدى الـــضغط القـــضائي . فيهـــاعمليـــات القـــوات املـــسلحة لمجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة 

ــشاركة        ــة، وم ــن اجلندي ــارين م ــدد الف ــاد ع ــب ازدي ــسكري، إىل جان ــوات “ ضــباط”والع الق
ــادة        ــوطن وإع ــسريح واإلعــادة إىل ال ــسالح والت ــزع ال ــة ن ــدا يف عملي ــر روان ــة لتحري الدميقراطي

قـوات  التوطني واإلدماج اليت تنفذها بعثة األمم املتحـدة، أدى كـل ذلـك إىل زيـادة إضـعاف ال                  
بيد أن هذه القوات واصلت عمليات التجنيد، وبنـاء حتالفـات غـري             . الدميقراطية لتحرير رواندا  

  أشــارت،متماســكة بــني القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا واجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة
كـــانون  ٢٥ويف .  تعزيـــز الرقابـــة علـــى أنـــشطة التعـــدين هبـــدف التقـــارير، مبـــا يف ذلـــكإليهـــا
لقوات الدميقراطيـة لتحريـر     ليناير قامت السلطات الفرنسية بنقل األمني التنفيذي السابق         /الثاين

 إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة يف الهـاي بتـهم ارتكـاب جـرائم               ،باروشيماناامرواندا، كاليكسيت   
  .٢٠٠٩ضد اإلنسانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام 

، أصـدر الـرئيس كـابيال مرسـوما بـشأن إعـادة             ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ٣١ويف    - ١٥
توزيع الرتب ضمن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ومشل ذلك العناصر التابعـة             
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ــد مــن   . للجماعــات املــسلحة املدجمــة حــديثا يف القــوات املــسلحة    ــا للمزي وكــان املرســوم دافع
يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة       نغوليـة   الكوالتطورات فيمـا يتعلـق بإدمـاج اجلماعـات املـسلحة            

 عنـصر مـن     ٤٠٠، وعلـى إثـر استـسالم مـا يزيـد عـن               الشمالية ويف كيفو . الكونغو الدميقراطية 
 كـانون   ٢٧ يف   يـة نوباجلالعناصر املاي مـاي كيفوافـوا يف هومبـو مـن منطقـة كـاليهي يف كيفـو                   

وبناء علـى   . وات املسلحة  ُبذلت جهود من أجل ضمان إدماج هذه اجلماعة يف الق          ،يناير/الثاين
 دعمت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة          ،طلب حتالف الوطنيني من أجل كونغو حرة وذات سيادة        

وال تـزال املناقـشات بـشأن هـذه         . جهود هذا التحالف من أجل االندماج يف القـوات املـسلحة          
  .املسألة جارية

قـوات املـسلحة جلمهوريـة      ، مت التوصـل إىل اتفاقـات لالنـدماج يف ال          يةنوباجل ويف كيفو   - ١٦
فربايــر / كــابوبو يف شــباطيمــاي يمــع القــوات اجلمهوريــة االحتاديــة ومــاي  الكونغــو الدميقراطيــة

 مقاتـل مـن القـوات اجلمهوريـة         ٥٠٠ونتيجة لذلك، مت إدماج قرابة      . مارس على التوايل  /وآذار
قـوات اجلمهوريـة    وظلت عناصـر    . االحتادية يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية      

االحتادية السابقة متمركزة يف مرتفعات مينيمبوي، منطقة عملياهتا الـسابقة، كـشرط يف اتفـاق               
 ي مــايي عنــصرا تابعــا ملــاي  ٥١٤مــارس استــسلم يف منطقــة مويغــا    / آذار٢١ويف . االنــضمام

ومشلـت شـروط إدمـاجهم تـشكيل        .  منهم مباشرة يف القـوات املـسلحة       ٣٦٨كابوبو مت إدماج    
  . كابوبو فقطي مايي يضم عناصر املايلواء
ورغم هذه التطورات، ال تزال عملية اإلدماج هـشة كمـا أُحـرز تقـدم حمـدود صـوب                     - ١٧

وواصـلت بعـض العناصـر الـسابقة مـن املـؤمتر الـوطين              . ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٣تنفيذ اتفاقات   
عتـها القـوات    للدفاع عن الـشعب املدَمجـة يف القـوات املـسلحة رفـض بطاقـات اهلويـة الـيت وز                   

كمـا مت اإلبـالغ عـن حـاالت فـرار           . املسلحة متعلِّلة بأن هذه البطاقات ال تبّين رتبـهم اجلديـدة          
جديدة قامت هبا بعض العناصر السابقة من املؤمتر الوطين املدَمجـة يف القـوات املـسلحة، وعـن                  

 هنـاك  وإضافة إىل ذلـك، ال تـزال      . رفض عناصر من جمموعات مسلحة مدَمجة أن يعاد نشرها        
ملؤمتر الوطين يف روتشورو وال سيما يف إقلـيم واليكـايل يف كيفـو              ا أنشأهاهياكل إدارية موازية    

 إميانويل نـسينغيومفا   فرباير، قُتل زعيم اجلبهة الوطنية لتحرير الكونغو      / شباط ٢٥ويف  . الشمالية
  . على أيدي عناصر جمهولة اهلوية

ات بــني خمتلــف اجملموعــات العرقيــة يف  ، ازدادت حــدة التــوترالظــروف هــذه ويف ظــل  - ١٨
 بسبب التنـافس علـى األرض يف سـياق العـودة الطوعيـة      وتفاقمتإقليمي روتشورو وماسيسي   

مارس، ُرفع احلظـر علـى      / آذار ١٠ويف  . لالجئني واملشردين داخليا واالستعدادات لالنتخابات    
  . )٥٠انظر الفقرة (أنشطة التعدين احلريف يف مقاطعيت كيفو ومانييما 
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  املقاطعة الشرقية    
ــسفلى، ازداد عــدد اهلجمــات املنــسوبة إىل جــيش الــرب       - ١٩ ــا وال يف مــنطقيت أويلــي العلي

ــة      ــان، القــوات املــسلحة جلمهوري ــسكانية، ويف بعــض األحي ــاطق ال للمقاومــة، واســتهدفت املن
رو، كما ارتفعـت وتـرية االعتـداءات الـيت اسـتهدفت مجاعـة رعـاة مبـورو        . الكونغو الدميقراطية 

مارس صـحة البالغـات عـن       /وأكدت بعثات أوفدها فريق احلماية املشترك التابع للبعثة يف آذار         
عمليات إعدام بإجراءات مـوجزة وهنـب للماشـية وعنـف جنـسي وانتـهاكات جـسيمة أخـرى                  

  . حلقوق اإلنسان استهدفت رعاة مبورورو
ليت نفذهتا قـوات الـدفاع      ويف حني تواصلت عملية روديا الثانية والعمليات العسكرية ا          - ٢٠

الشعبية األوغندية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، شنت القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو            
الدميقراطية، بدعم من البعثة، عددا من العمليات العسكرية ردا على اهلجمـات الـيت وقعـت يف                

مانغانـــا يف  مـــدنيا مـــن با ٣٨مـــنطقيت فـــاراجي وبامانغانـــا، ومـــن بينـــها عمليـــة اختطـــاف       
ومت تنفيــذ عمليــة عــني النــسر يف منطقــة فــاراجي      . فربايــر الــيت مت اإلبــالغ عنــها   /شــباط ٢٤

ــة ــني    الواقعـ ــا بـ ــي العليـ ــباط٢٦ و ٢١يف أويلـ ــذت عمليتـــ  / شـ ــر، وُنفّـ ــا األوىل افربايـ  بامانغانـ
فلى، يف منطقة بامانغانـا، الواقعـة علـى احلـدود مـع مـنطقيت أويلـي العليـا والـس             الثانية وبامانغانا

ــوايل / آذار٣١ و ٢٥مــارس، و / آذار٨ و ٢بــني  ــى الت ــك، شــنت  . مــارس عل وإضــافة إىل ذل
أبريــل عمليــة درع عيــد الفــصح يف منطقــة دورومــا بعــد تلقيهــا   / نيــسان٢٧ و ٢٣البعثــة بــني 

وكانـت هـذه العمليـات      . ا جيش الـرب للمقاومـة يف هـذه املنطقـة          بالغات عن هجمتني نفذمه   
ــة ا  ــة  . ملــدنيني وتيــسري إيــصال املــساعدات اإلنــسانية  هتــدف إىل تعزيــز محاي كمــا أكملــت البعث

 األشــغال يف الطريــق الــيت تــربط بــني وواصــلتإصــالح الطريــق الــيت تــربط بــني دونغــو ودورو 
  . دونغو وفاراجي

مارس، اجتمـع وزيـرا دفـاع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وأوغنـدا يف                / آذار ١٧ويف    - ٢١
ض التقدم احملرز يف العمليات ضد جيش الـرب للمقاومـة وحتـالف            كاسيسي، بأوغندا، الستعرا  

كما حضر االجتماع ممثلي اخلـاص وقائـد        . القوى الدميقراطية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
ودعــا الــوزيران إىل حتــسني التنــسيق وزيــادة التعــاون للتــصدي جلــيش الــرب للمقاومــة    . القــوة

 قمة بني البلدين لتقدمي املزيد من التوجيهـات          اجتماع دوحتالف القوى الدميقراطية وأوصيا بعق    
ويف إطـار متابعـة هـذا االجتمـاع، شـرعت القـوات املـسلحة               . االستراتيجية بشأن هذه املـسائل    

 يف نـشر كتيبـة إضـافية        ،أبريل، بدعم من البعثة   /جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف أواخر نيسان     
 مــؤخرا التــدريبات الــيت نظمتــها حكومــة الواليــات يف مـنطقيت أويلــي العليــا والــسفلى أكملــت 

مــارس، أدت بعثـــة خـــرباء مــشتركة مـــن االحتـــاد   / آذار٢٤  و٢٠وبـــني .  األمريكيـــةاملتحــدة 
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األفريقــي تــضم ممــثلني عــن مفوضــية االحتــاد األفريقــي ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة    
ريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الــسودان وأوغنــدا زيــارة إىل مجهو 

جـيش الـرب للمقاومـة وذلـك يف سـياق      أعمـال  البلدان املتـضررة مـن       إطار بعثة تقييم تقين إىل    
االجتمــاع الــوزاري اإلقليمــي الــذي انعقــد يف بــانغي، يــومي    متابعــة التوصــيات الــصادرة عــن 

  .  جيش الرب للمقاومة مسألة بشأن٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤ و ١٣
ــسلحة جل     - ٢٢ ــوات املـ ــذت القـ ــوري، نفـ ــة إيتـ ــة،   ويف منطقـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مهوريـ
مـــارس، بـــدعم مـــن البعثـــة، عمليـــة بـــوكيال يـــا نكـــويي  / آذار٢٥فربايـــر و /شـــباط ٢٨ بـــني

  .إيروموإقليم اليت هتدف إىل حتييد امليليشيات اليت ال تزال نشيطة يف جنوب ) الفهد مطاردة(
  

  مقاطعة إكواتور    
فربايــر، حــضر ممثلــون عــن مجــاعيت آنيلــي ومونزايــا حفــال مــشتركا يف    / شــباط٢٦يف   - ٢٣

- أكتـوبر / الـذي انـدلع يف تـشرين األول        ،منطقة مونزايا لالحتفال بنهاية الرتاع بني اجلماعتني      
وحظــي هــذا االحتفــال بــدعم البعثــة ومكتــب تنــسيق الــشؤون  . ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين

ــم املتحــدة    ــسانية ومفــوض األم ــة البحــث عــن أرضــية     اإلن ــشؤون الالجــئني ومنظم ــسامي ل ال
  . مشتركة والسلطات اإلقليمية واحمللية وكذلك املنظمات غري احلكومية احمللية

  
  الوضع اإلنساين    

 يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة مـــشردون يبلـــغ عـــددهم حـــسب  ال يـــزال هنـــاك  - ٢٤
يف كيفـو الـشمالية وكيفـو        مليون شخص    ١,٢٥ مليون شخص من بينهم      ١,٧٣٨التقديرات  
وســاهم اســتمرار انعــدام األمــن يف    .  شــخص يف مقاطعــة أوريونتــال  ٤٣٧ ٠٠٠ و اجلنوبيــة

 شـخص يف كيفـو الـشمالية وكيفـو     ٩٦ ٥٠٠تشريد عدد إضايف مـن األشـخاص يبلـغ حـوايل         
ويف غضون ذلـك،    .  مشرد يف أويلي يف مقاطعة أوريونتال      ٣٣ ٠٠٠ و   اجلنوبية ومشال كاتانغا  

ومت تعليـق األنـشطة اإلنـسانية يف عـدة منـاطق يف          .  إىل مناطقهم األصـلية    ا مشرد ٣٣ ٧٤٠عاد  
كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة بــسبب انعــدام األمــن واهلجمــات الــيت اســتهدفت العــاملني يف 

)  تباعـا  ١٧  و ٣٠( حادثـة    ٤٧ُسـّجلت   ويف كيفو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة،         . اجملال اإلنساين 
  . يناير/منذ كانون الثاين

وأثناء زيارة قامت هبا وكيلـة األمـني العـام للـشؤون اإلنـسانية، إىل مجهوريـة الكونغـو                     - ٢٥
مارس، حتادثت مع املسؤولني احلكوميني بـشأن ضـرورة تعزيـز    / آذار ١٠ إىل   ٧الدميقراطية من   

جانــب محايـة املــدنيني يف مقـاطعيت كيفــو الــشمالية وكيفـو اجلنوبيــة ويف املقاطعـة الــشرقية، إىل     
  . تزايد احلوادث األمنية اليت تضرر منها العاملون يف اجملال اإلنساين



S/2011/298  
 

11-31521 9 
 

احلـصبة خـالل الفتـرة      ووبـاء   األطفال   شلل  وباء  مجهورية الكونغو الدميقراطية    واجتاح    - ٢٦
تلقـى مثانيـة ماليـني شـخص لقاحـات ضـد           ومـارس،   / آذار ٢٥ و   ٢٣وبـني   . املشمولة بـالتقرير  

ومـن املقـرر القيـام      . وهـي املنطقـة األكثـر تـضررا مـن هـذا الوبـاء             شلل األطفـال يف كينـشاسا،       
ــن بينــها كونغــو الــسفلى       /حبمــالت تطعــيم يف أيــار   ــة وم ــايو يف املقاطعــات املتــضررة املتبقي م

ــدو  ــة وباندون ــو     . وكاســاي الغربي ــشرقية وكيف ــا وكاســاي ال ــد تعرضــت مقاطعــات كاتانغ وق
وتــنظّم الــسلطات .  أشــخاص١٠٧ىل وفــاة اجلنوبيــة ومانييمــا إىل وبــاء احلــصبة، الــذي أدى إ 

الصحية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حاليا محلة ملواجهة هـذه احلالـة الطارئـة بالتعـاون مـع                  
ــه        ــاء واحتوائ ــذا الوب ــة ملعاجلــة ه ــم املتحــدة للطفول ــة ومنظمــة األم ــصحة العاملي ويف . منظمــة ال

  . شخصا٧٨ أسفر عن وفاة ممامارس، تفشى وباء الكولريا أيضا يف كيسانغاين /آذار
  

  احلالة االقتصادية    
مارس، أثىن صـندوق النقـد الـدويل علـى األداء القـوي لالقتـصاد الكلـي يف        / آذار ١يف    - ٢٧

 يف املائــة ٧,٢، حيــث ســّجل معــدل منــو بنــسبة ٢٠١٠ عــام  يفمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
 مواصلة التحلـي باليقظـة نظـرا        صندوق إىل الودعا  .  يف املائة  ٩,٨ومعدل تضخم سنوي بنسبة     

لالنتخابات العامة املزمع إجراؤها وارتفاع أسعار األغذية والوقود اليت ُيرّجح أن تـضغط علـى               
  . يلقتصاد الكونغواال
  

  التطورات اإلقليمية    
منطقـة  اجملـاورة يف    بلـدان   التواصل توطيد العالقات بني مجهورية الكونغو الدميقراطية و         - ٢٨

ــبحريات الكــرب  ــاين ٢١ويف . ىال ــة   / كــانون الث ــاير، اعتمــد وزراء دفــاع بورونــدي ومجهوري ين
اجلماعـة االقتـصادية لبلـدان منطقـة الـبحريات         الكونغو الدميقراطية ورواندا مشروع بروتوكول    

ويــنص مــشروع الربوتوكــول علــى إنــشاء آليــات مــشتركة  . لــدفاع واألمــن املــشتركل الكــربى
ويف .  املقاتلني من اجلماعات املـسلحة الفـارين عـرب احلـدود           ملراقبة احلدود وعلى اتفاق إليقاف    

أبريـــل، اجتمـــع وزراء خارجيـــة الـــدول األعـــضاء يف اجلماعـــة  / نيـــسان١ مـــارس و/ آذار٣١
عقـدها  املقـرر   قمـة رؤسـاء دول اجلماعـة        الجتمـاع   االقتصادية يف غيسيين، بروانـدا، للتحـضري        

مارس، انعقدت، بـشكل مـستقل،      / آذار ٩ ويف. تم خالهلا توقيع مشروع الربوتوكول    سيواليت  
القمة الثالثة ألعـضاء برملانـات دول اجلماعـة االقتـصادية لبلـدان منطقـة الـبحريات الكـربى، يف                    

  .غيسيين، برواندا
مجهوريـة  لـدى   مارس، استدعت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة سـفريها         / آذار ٢٥يف  و  - ٢٩

 فوسـتني مـونيين إىل الـوطن، حـسب     اللـواء ة الكونغو بسبب عدم إحراز تقدم يف ما خيص إعاد    
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وكانت احملكمة العسكرية يف ماتادي قد أصدرت حكما بالـسجن مـدى احليـاة            . بعض املزاعم 
 مونيين وضد مانغباما لبيسي أودجاين، زعيم مترد مجاعـة آنيلـي يف             اللواءمارس ضد   / آذار ٤يف  

كابيال، يف كينشاسا، الـرئيس     جوزيف  أبريل، التقى الرئيس    / نيسان ١٥ويف  . مقاطعة إكواتور 
  . دنيس ساسو نغيسو، رئيس مجهورية الكونغو

ــة عــن طــرد حــوايل       - ٣٠ ــة الكونغــو الدميقراطي  مــواطن ٢ ١٠٠وأبلغــت ســلطات مجهوري
فربايـر، حتـادث أدولـف      / شـباط  ١٧ويف  . ينـاير /كونغويل إضـايف مـن أنغـوال منـذ كـانون الثـاين            

ون الداخليــة واألمــن، مــع نظرائــه يف أنغــوال     لومــانو، نائــب رئــيس الــوزراء املكلــف بالــشؤ     
ــة   . الوضـــع يف لوانـــدا بـــشأن ــا مـــارغوت والـــستروم، ممـــثليت اخلاصـــة املعنيـ وبعـــد زيـــارة أدهتـ
اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع، إىل أنغــوال ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، أدلــت ببيــان   بــالعنف

ــزاعم  مـــارس/ آذار١٦ يف  بـــشأن اعتـــداءات العنـــف  يـــدعو كـــال البلـــدين إىل التحقيـــق يف املـ
. اليت حدثت يف سياق عمليات الطرد واختاذ إجراءات عملية ملنـع وقـوع هـذه اجلـرائم      اجلنسي

مــارس، أثنــاء االجتمــاع الثالثــي الثالــث بــني أنغــوال ومجهوريــة الكونغــو   / آذار٢٩  و٢٨ويف 
ا، مت االتفـاق     يف لوانـد   ُعقـد الدميقراطية ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني الـذي          

 الجـــئ أنغـــويل مـــن مجهوريـــة ٨٠٠ ٠٠٠علـــى إنـــشاء فريـــق عامـــل ملناقـــشة عـــودة حـــوايل  
  . الدميقراطية الكونغو

  
   يف تنفيذ الواليةالذي أحرزته البعثةالتقدم   - ثالثا  

  محاية املدنيني    
 علـى مـستوى تنفيـذ تـدابري حمـددة لتعزيـز جهودهـا يف               أحرزت البعثة املزيد من التقدم      - ٣١

 شـبكات اإلشـعار اخلاصـة باجلماعـات احملليـة،       إنـشاء وتوشك املرحلة األوىل من . جمال احلماية 
اليت تقـيم شـبكات اتـصال بـني اجلماعـات املعرضـة للخطـر وقواعـد عمليـات الـسرايا وقواعـد                       

وانطلقـت األشـغال    . العمليات املؤقتة التابعة للبعثة عن طريـق اهلواتـف احملمولـة، علـى االنتـهاء              
 كيفـو  يت مجاعـة حمليـة يف مقـاطع   ٢٠٠تياجات  شبكة تغطي اح ٢٥ شبكة من أصل     ٢١ة  إلقام

وتكّمــل هــذه . طـور التــشغيل  منــها ١١ دخلــتالـشمالية وكيفــو اجلنوبيــة واملقاطعـة الــشرقية،   
ــشركاء اآلخــرون      ــا ال ــيت وزعه ــردد العــايل ال ــصال الالســلكي ذات الت ــشبكات أجهــزة االت . ال

لــة األوىل لــضمان معاجلــة الــشواغل املتعلقــة حبمايــة جهــات   وأطلقــت البعثــة استعراضــا للمرح 
  . االتصال على مستوى اجلماعات احمللية يف مرحلة الحقة

. وأُدِخلـــت حتـــسينات أيـــضا علـــى آليـــات التنـــسيق املعنيـــة بتحـــسني محايـــة املـــدنيني    - ٣٢
عـين باحلمايـة   إشراك شركاء البعثـة يف اجملـال اإلنـساين بـشكل تـام يف فريـق اإلدارة العليـا امل                  ومت
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ــات       ــة علــى مــستوى املقاطع ــة العاملــة املعنيــة باحلماي وإضــافة إىل ذلــك، ازدادت  . ويف األفرق
 الـيت   ،احلمايـة املـشترك   فريـق   مشاركة وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا يف بعثـات              

ــهاُنفــذت ــات١٠  من ــاين  بعث ــذ كــانون الث ــاير/ من  كمــا اُِّختــذت إجــراءات لتحــسني متابعــة  . ين
  .احلماية املشتركفريق توصيات 

  
  التحضريات لالنتخابات    

وقد اكتملـت   . واصلت البعثة تقدمي الدعم اللوجسيت والتقين للتحضريات لالنتخابات         - ٣٣
فربايـر،  / شـباط  ١٧عملية تسجيل الناخبني، اهلادفـة إىل حتـديث قائمـة النـاخبني، يف مانييمـا يف                 

مـارس، أُطلقـت عمليـة    / آذار٩ويف .  باسـتثناء كينـشاسا    وبدأت يف املقاطعات الثمـاين املتبقيـة،      
أبريـل يف مقـاطعيت كيفـو اجلنوبيـة     / نيـسان ٦  و٢التسجيل يف كاتانغا وكاساي الغربيـة، وبـني        

ــشرقية       ــاي الـ ــدو وكاسـ ــور وباندونـ ــة إكواتـ ــشرقية ومقاطعـ ــة الـ ــشمالية واملقاطعـ ــو الـ . وكيفـ
 يومـا،  ٩٠افـة املقاطعـات يف غـضون        كان ُيفترض إكمال عملية تسجيل النـاخبني يف ك         وبينما

التحـديات اللوجـستية واألمنيـة، أدت إىل تـأخري عمـل عـدد مـن مراكـز                  وفإن نقص املعـدات،     
  . التسجيل، وال سيما يف مقاطعة كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ويف املقاطعة الشرقية

 ا مركـز ١٣ طنا من مواد تـسجيل النـاخبني علـى    ١ ٦٢٨ زهاءوأكملت البعثة توزيع      - ٣٤
كمــا اشــترت اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة  .  يف مجيــع أحنــاء البلــدة فرعيــكــزا مر٢١٠رئيــسيا و 
 أداة إضـــافية مـــن أدوات تـــسجيل النـــاخبني الســـتخدامها يف كينـــشاسا،      ١ ٥٠٠املـــستقلة 

تتطلـب رصـد   وإضافة إىل ذلك، أعدت البعثـة خطـة    . والستبدال األدوات البالية عند االقتضاء    
بـات مبـا يف ذلـك دعـم النقـل           عم اللوجـسيت الـذي سـتقدمه لالنتخا        املوارد تتعلق بالد   املزيد من 

  .اجلوي والربي وتكاليف الشحن والتخزين
 علـى تـوفري األمـن أثنـاء االنتخابـات، واصـلت             ليـة سلطات الكونغو المساعدة  وهبدف    - ٣٥

تــدريبا  طعــات،  الــشرطة التابعــة للبعثــة تــدريب ضــباط الــشرطة الوطنيــة الكونغوليــة يف املقا       
، على توفري األمن أثناء االنتخابات العامة، مع التركيز علـى مجـع املعلومـات ومحايـة                 متخصصا

ــراع  ــدريبات حــوا   . مراكــز االقت ــهم   ١ ٨٠٠يل واســتفاد مــن هــذه الت  ضــابط شــرطة، مــن بين
وحـدات مـن    وإضافة إىل ذلك، أجرت البعثـة دورات تدريبيـة لرفـع مـستوى سـت         . امرأة ٩٧

بعثـة الـشرطة التابعـة      وووافقت حكومـة فرنـسا،      .  التدخل السريع يف كينشاسا    وحدات شرطة 
لالحتـــاد األورويب يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، علـــى تـــدريب وحـــدتني إضـــافتني مـــن  

ــا، وســتقوم      ــى جتهيزه ــسريع وعل ــدخل ال ــوحــدات شــرطة الت ــةسلطات الكونغوال ــدريب لي  بت
ت إضـافية يف جمـال احلفـاظ علـى النظـام العـام              ومن شأن ذلك أن يتيح قـدرا      . وحدتني أخريني 
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 فــرد مـن أفــراد  ٥ ٠٠٠ وحـدات مــن وحـدات شـرطة التــدخل الـسريع أو حـوايل      ١٠قوامهـا  
  .أكتوبر/الشرطة حبلول تشرين األول

  
  حتقيق االستقرار وتوطيد السالم    

تقرار زال الوضع األمين يـؤثر علـى تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن واالسـ                   ما  - ٣٦
. ملناطق املتـأثرة بـاحلرب    يف ا اليت هتدف إىل دعم خطة احلكومة لتحقيق االستقرار وإعادة البناء           

 يف املائــة ٦٠، أُنِفـق حـوايل   لتنفيـذ االســتراتيجية تقريبـا   مليــون دوالر ٢٣٠وقـد مت تعبئـة مبلـغ    
ملنــاطق يف ا خطــة حتقيــق االســتقرار وإعــادة البنــاء  اجتمــاع الــشركاء يف ويف إطــار متابعــة. منــه

فربايـر يف غومـا وشـارك يف رئاسـته          / شـباط  ١٥يف  املعقـود    ،لدعمااستراتيجية   و املتأثرة باحلرب 
، مت وضـع خطـة للعمـل وحتديـد          ق املقـيم ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية        نائب ممثليت اخلاصة واملنس   

يف إطـار   وقامـت البعثـة أيـضا بتعزيـز التنـسيق           . يتعلق بأنشطة حتقيـق االسـتقرار      األولويات فيما 
من خالل تعزيز املشاورات مع احلكومة، وفريق األمـم املتحـدة القطـري،    واالستراتيجية  طة  اخل

  .واملنظمات غري احلكومية، والشركاء من اجلهات املاحنة
، مت تــسليم مثانيــة لــدعمااســتراتيجية وويف إطــار خطــة حتقيــق االســتقرار وإعــادة البنــاء   - ٣٧

يف إقليمـي ماسيـسي     للـشرطة واإلدارة     مشلت مرافـق     ،ت الوطنية مرافق تابعة للدولة إىل السلطا    
يف إقلـيم والونغـو يف كيفـو    للـشرطة واإلدارة والقـضاء   وروتشورو يف كيفو الـشمالية؛ ومرافـق    

 مرفقـا   ٦٩وقد مت بناء حنـو      . اجلنوبية؛ ومركز تدريب حبري لشرطة احلدود يف مقاطعة إيتوري        
 شــواغل بــشأن هنــاكبيــد أن . رفقــا إضــافيا م٢٥ يدجيــري تــشي، ولــدعمايف إطــار اســتراتيجية 

ففــي بعــض احلــاالت، ال يــزال يــتعني توظيــف قــضاة يف املرافــق  . املــالك الــوظيفي هلــذه املرافــق
زال قوام األفراد يف مفـرزات الـشرطة يف بعـض املنـاطق املـستهدفة يقـل                  القضائية اجلديدة، وما  

  .عن العدد املقرركثريا 
 مـن البعثـة وفريـق        مقـدم   وضـع برنـامج توطيـد الـسالم، بـدعم          واستمرت احلكومـة يف     - ٣٨

تنفيـذ  يف املـساعدة علـى      ربنـامج   الوتتمثـل أهـداف     . األمم املتحدة القطري والشركاء الـدوليني     
بسط سلطتها يف مجيع أحنـاء البلـد،   من الدولة الكونغولية   لتمكني  اإلصالحات اهليكلية الالزمة    

إتاحــة ى التــصدي للــصدمات الــيت تــنجم عنــها أضــرار، ووتعزيــز قــدرات اجملتمعــات احملليــة علــ
وغريهم مـن الفئـات املعرضـة للخطـر الـشديد،      العاطلني عن العمل   الفرص االقتصادية للشباب    

توطيـد  لوقد ُوضعت مشاريع بـرامج      . حتقيق فوائد ملموسة للسالم يف املقاطعات الغربية      على  و
هي املقاطعة الـشرقية، والكونغـو الـسفلي،       السالم يف مقاطعات برنامج توطيد السالم السبع، و       

ويف . الغربيـــة، وكاســـاي الـــشرقية، وكاســـاي وإكواتـــورومقاطعـــات باندونـــدو، وكاتانغـــا، 
مارس، دعا رئيس الـوزراء وتـسعة مـن الـوزراء ذوي الـصلة إىل عقـد اجتمـاع رفيـع                     /آذار ٢٩
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ملاحنـة، وذلـك ملناقـشة      املستوى مع البعثة وفريق األمم املتحدة القطري والشركاء من اجلهـات ا           
 مــن ورقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر للفتــرة   “اجليــل الثــاين”األولويــات الوطنيــة ومــشروع  

٢٠١٥-٢٠١١.  
  

  الدعم املقدم إىل القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية    
واصــلت البعثــة تقــدمي الــدعم اللوجــسيت إىل وحــدات القــوات املــسلحة جلمهوريــة           - ٣٩

 الدميقراطيــة املــشارِكة يف عملــييت أمــاين ليــو، وروديــا الثانيــة، وعمليــة الزحــف باجتــاه  الكونغــو
وعملية احلجر احلديدي يف املقاطعة الشرقية، وكـذا عمليـة بـوكيال            إكواتور  الغرب يف مقاطعة    

ووفقـا لـسياسة الـدعم      . يا نكويي يف إيرومو اجلنوبيـة وعمليـة مابيمـا موبيـا يف كيفـو الـشمالية                
 قادة كتائب القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    فرز، استمرت البعثة يف     املشروط

انتهاكات حقوق اإلنسان، وذلـك قبـل تقـدمي الـدعم اللوجـسيت وغـريه،                حتديد مرتكيب    غرضل
 يف احلـاالت   ليـة سلطات الكونغو الـ  العمليـات، والتوسـط لـدى        وتنفيـذ رصد توزيع اإلمدادات    ل

ب القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة النتـهاكات حلقـوق        اليت يثبت فيهـا ارتكـا   
 حتديات يف رصد سـلوك وحـدات القـوات املـسلحة جلمهوريـة              هناكزالت   إال أنه ما  . اإلنسان

، ويف تـأمني تنقيـة سلـسلة    امليـدان الكونغو الدميقراطيـة الـيت تتلقـى دعمـا مـن البعثـة علـى أرض            
ملـشاكل يف صـفوف القـوات املـسلحة جلمهوريـة           مـصدر ا  ط  القيادات األوسع نطاقا مـن الـضبا      

وواصـلت البعثـة تنقـيح ممارسـاهتا وإجراءاهتـا،      . الكونغو الدميقراطية، وخباصة يف كيفو الشمالية   
 مـن الـدعم الـذي تقدمـه البعثـة            لـضمان أال يـستفيد     والرقابـة وال سيما من أجـل تعزيـز الرصـد          

 جنود القوات املـسلحة     لدى اجلهود إلذكاء الوعي     وواصلت البعثة أيضا  . الكتائب املعتمدة  إال
ــرام حقــوق         ــضرورة احت ــشروط، وب ــدعم امل ــشأن سياســة ال ــة ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ جلمهوري

  .اإلنسان
. واســتمر تطبيــق سياســة الــدعم املــشروط يف مجيــع العمليــات الــيت تــدعمها البعثــة           - ٤٠

إكواتــور كتائــب يف مقاطعــة  وشــرعت البعثــة يف إجــراءات تعليــق الــدعم املقــدم إىل ثــالث       
ــة إجــراءات       ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــوري، إذا مل تتخــذ الق ــة إيت ومقاطع

  . تصحيحية للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها عناصر من هذه الكتائب
  

  حقوق اإلنسان    
ن والقـــانون اتـــسمت الفتـــرة قيـــد االســـتعراض باســـتمرار انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسا   - ٤١

ــادة        ــوطين، فــضال عــن زي ــوات األمــن ال ــدويل مــن جانــب اجلماعــات املــسلحة وق ــساين ال اإلن
ينـاير  /ويف كـانون الثـاين    . أحـزاب املعارضـة وأنـصارها     املرتكبة ضـد    انتهاكات حقوق اإلنسان    
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 شخـصا، مـن بينـهم قُـصَّر،         ٦٥فرباير، أُفيد بوقـوع حـاالت اغتـصاب ملـا ال يقـل عـن                /وشباط
 بـواال يف  بلـدة اتلي القوات الدميقراطية لتحرير رواندا أثناء أربع هجمات ُنفِّـذَت يف    على يد مق  

ولــئن أُحــرِز بعــض التقــدم يف تقــدمي مــرتكيب انتــهاكات حقــوق   . إقلــيم فيــزي بكيفــو اجلنوبيــة 
اإلنــسان مــن القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف كيفــو اجلنوبيــة إىل العدالــة،  

ــة يف كيفــو الــشمالية    اســتجابظلــت  ة الــسلطات القــضائية النتــهاكات حقــوق اإلنــسان اجلاري
ُيحــَرز أي تقــدم يف مــسألة  ، مل١٢وكمــا هــو مــبني يف الفقــرة . واملقاطعــة الــشرقية غــري كافيــة

االغتصابات اجلماعية وغريها من انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ارتكبتـها مجاعـات مـسلحة                  
بـإقليم واليكـايل يف مقاطعـة كيفـو الـشمالية، يف الفتـرة مـا بـني          مبويف   - على طول حمور كيبوا   

سادوكي كيكوندا مايلي، وهـو قائـد       “ املقدم” و. ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢ و يوليه/ متوز ٣٠
وقـد مت تعليـق املقـابالت    .  املتهم الوحيد احملتجز يف غوما هوي شيكا،يما ييسابق يف مجاعة املا 

ملنطقـة بـسبب خمـاوف متعلقـة باحلمايـة، وذلـك بـالرغم        اليت ُتجرى مع الـشهود والـضحايا يف ا       
  .من الزيادة يف قوات البعثة املنتشرة ودورياهتا يف املنطقة

 قـضايا انتـهاكات حقـوق       ملتـهمني يف  ويف كيفو اجلنوبية، أُجرِي عـدد مـن احملاكمـات             - ٤٢
فربايـر،  / شـباط  ٢١ويف  .  ضـباط القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            مناإلنسان  

ــى      ــة العــسكرية يف َبَركــة عل ــصرا  ١١حكمــت حمكمــة كيفــو اجلنوبي ــوات  عن مــن عناصــر الق
ــات،       ــهم نائــب القائــد املــسؤول عــن العملي ــة، مــن بين ــة الكونغــو الدميقراطي املــسلحة جلمهوري

كــاب جــرائم ضــد اإلنــسانية، منــها االغتــصاب، يف يــومي  كيبــييب موتــواري، بتهمــة ارت املقــدم
مـارس، حكمـت حمكمـة كيفـو اجلنوبيـة      / آذار٩ويف .  فيزي قريةيناير يف   / كانون الثاين  ٢ و ١

ــى    ــاليهي عل ــسكرية يف ك ــة الكونغــو      عنــصرا  ١١الع ــسلحة جلمهوري ــن عناصــر القــوات امل م
جـــرائم ضـــد اإلنـــسانية يف الدميقراطيـــة، مـــن بينـــهم مقـــدِّم ورائـــد ونقيـــب، بتهمـــة ارتكـــاب  

مارس، حكمـت   / آذار ٢٦ويف  . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩  و ٢٢كاتاسوموا يف الفترة ما بني      
ــى     ــو عل ــات العــسكرية يف والونغ ــة    ١٤حمكمــة احلامي ــسلحة جلمهوري ــوات امل  مــن عناصــر الق

 جـرائم اغتـصاب وأفعـال أخـرى مـن العنـف اجلنـسي والـسطو                 الرتكـاهبم الكونغو الدميقراطيـة    
ــس ــصلة    امل ــدة حــوادث منف ــو يف ع ــيم والونغ ــشاسا، . لح يف إقل ــارس، / آذار٢٥يف وويف كين م

مـسة مـن    الـضباط اخل  حماكمـة الفريـق أول كـاكوافو، أحـد          يف  بدأت احملكمـة العـسكرية العليـا        
  الــذين املتــهمني بانتــهاكات حقــوق اإلنــسانالقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

ائمــة قــدمها وفــد مــن جملــس األمــن إىل حكومــة مجهوريــة الكونغــو   أُدرَِجــت أمســاؤهم علــى ق
زالـت احملاكمـة مـستمرة يف        ومـا . ٢٠٠٩الدميقراطية أثناء زيارة قـام هبـا إىل كينـشاسا يف عـام              

نــسان وســائقه فيــديل بازانــا، يف قــضية قتــل فلــوريبري شــيبيا بــايزير الناشــط يف جمــال حقــوق اإل 
  .٢٠١٠يونيه /حزيران ٢
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ت حالة املعارضني السياسيني، واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، والـصحفيني،              زال وما  - ٤٣
، فمنــذ كــانون ٧ يف الفقــرة ردوكمــا و. قلــقمــصدر النتخابــات العامــة، ل الــسابقةيف الفتــرة 

حـادث   ١٠٠يناير، سجَّل املكتـب املـشترك حلقـوق اإلنـسان التـابع للبعثـة مـا يزيـد عـن                 /الثاين
اسا، ومقاطعـــة مانيمـــا وكيفـــو اجلنوبيـــة واملقاطعـــة الـــشرقية،  ه، وخباصـــة يف كينـــشعنـــمبلَّـــغ 

. أقـل، الـصحفيني واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           وبدرجـة   املعارضـني الـسياسيني،     استهدفت  
احلـوادث يف أغلـب األحيـان حـق الفـرد يف احلريـة واألمـن، وحريـة التعـبري، واحلـق يف                       طالت  و

 حقـوق اإلنـسان أيـضا هتديـدات ومـضايقات       وواجه العديد من املدافعني عن    . التجمع السلمي 
ــشروع للمــوارد         ــسان واالســتغالل غــري امل ــضايا حقــوق اإلن ــشأن ق ــدعوة ب ــشطة ال ــصلة بأن مت

  .الطبيعية
وواصــل املكتــب املــشترك حلقــوق اإلنــسان التحقيــق يف االنتــهاكات املزعومــة حلقــوق    - ٤٤

اعـات املـسلحة وقـوات األمـن        اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت على أيـدي اجلم         
وقــام املكتـب املــشترك حلقــوق اإلنـسان بتحقيقــات يف عمليـات االغتــصاب اجلمــاعي    . الـوطين 

وغريها من انتهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت يـزعم أن عناصـر سـابقة يف املـؤمتر الـوطين للـدفاع                  
كيفــو عــن الــشعب ارتكبتــها يف قــرييت بوشــاين وكاالمبــاهريو بــإقليم ماسيــسي يف مقاطعــة         

. ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاين١  و٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٣٠الـــشمالية، يف يـــومي 
 امرأة وقعن ضحايا لالغتصاب وغريه من أعمـال العنـف اجلنـسي،             ٤٧وتوصَّل املكتب إىل أن     

ــة، وأن شخــصني قــد     ١٢وأن  ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن  مــدنيا كــانوا ضــحايا للمعامل
  .مرتل ١٠٠اجلناة أيضا يف أعمال هنب واسعة النطاق، من بينها هنب حوايل  وقام. اخُتِطفا
، الــذي ١٦/٣٦ قــرارال، اعتمــد جملــس حقــوق اإلنــسان ٢٠١١مــارس / آذار٢٥ويف   - ٤٥

أعــرب فيــه عــن القلــق إزاء حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وحــث    
ه الــسرعة جلميــع انتــهاكات حقــوق  احلكومــة علــى مــضاعفة جهودهــا لوضــع حــد علــى وجــ  

  . اإلنسان وتقدمي اجلناة للعدالة
  

  العنف اجلنسي    
ــالعنف          - ٤٦ ــة ب ــة املتعلق ــتراتيجية الوطني ــذ االس ــدم لتنفي ــدعم املق ــسيق ال ــة تن واصــلت البعث

اجلنــسي واجلنــساين، الــيت جيــري يف إطارهــا تنفيــذ مخــسة بــرامج يف جمــاالت الوقايــة واحلمايــة،  
ــالت  ــددة القطاعــات، وإصــالح القطــاع      ومكافحــة اإلف ــساعدة املتع ــدمي امل ــاب، وتق ــن العق  م

وقامـت البعثـة   . األمين، ومجـع البيانـات ورسـم اخلـرائط، يف مقـاطعيت إيتـوري وكيفـو اجلنوبيـة          
املعلومـات عـن    مجع   البيانات فيما يتعلق بقاعدة بيانات        وإدارة مبواءمة منهجيات ألغراض مجع   
ينـاير،  /ومنـذ كـانون الثـاين     . نـها يف كينـشاسا وكيفـو الـشمالية        أعمال العنـف اجلنـسي املبلـغ ع       
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ــشركاء املنفــذون ملــشاريع يف إطــار      قــدمت وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا وال
 مـن ضـحايا     ١ ٥٣٨االستراتيجية الوطنية مساعدات طبيـة ونفـسية واجتماعيـة واقتـصادية إىل             

  .فو اجلنوبية يف كيضحية ١ ١٧٤ العنف اجلنسي يف إيتوري و
وخالل زيارة قامـت هبـا ممـثليت اخلاصـة املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع إىل                        - ٤٧

فربايـر، التقـت بـالرئيس كـابيال     / شـباط ٦  و ٢مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف الفتـرة مـا بـني            
العنــف ومـسؤولني حكـوميني آخـرين لتعزيـز التعـاون يف تنفيـذ االسـتراتيجية الـشاملة ملكافحـة          

الـيت تـدعم تنفيـذ    و عت برعاية األمم املتحدةوض اليت اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،   
  .االستراتيجية الوطنية

واســتمر املكتــب املــشترك حلقــوق اإلنــسان يف تقــدمي الــدعم إلنــشاء وتــشغيل عيــادات   - ٤٨
ية حمليـة، وبـدأ تـسع مـن     قانونية ملعاجلة قضايا العنف اجلنسي تتوىل إدارهتا منظمات غري حكوم     

ــاير/هــذه العيــادات العمــل منــذ كــانون الثــاين   مــارس، بــدأ املكتــب املــشترك  / آذار٢١ويف . ين
حلقــوق اإلنــسان وقــوات الــشرطة التابعــة للبعثــة، يف شــراكة مــع بعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد   

قنيــات  يف كينــشاسا، تــدريبا للمــدربني مدتــه شــهرين يف الكونغــو الــسفلى علــى ت       األورويب
ــدة     ــسي لفائ ــف اجلن ــرائم العن ــق يف ج ــضائية   ضــابط  ٥٠التحقي ــشرطة الق ــن ضــباط ال ويف . م

 علـى  مـدربا مـن مـدريب الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة              ٣٠أبريـل، بـدأت البعثـة تـدريب         /نيسان
  . قضايا العنف اجلنسي

  
  األطفال محاية     

 طفــال مــن ٣٧٦ء ســبيل ينــاير، قامــت البعثــة بتوثيــق عمليــة إخــال /منــذ كــانون الثــاين  - ٤٩
يف ال سـيما    القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة واجلماعـات املـسلحة الكونغوليـة،             

ن القـوات اجلمهوريـة االحتاديـة    عـ  طفال ٣٦كما مت فصل . شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية 
َرز أي تقـدم بـشأن   ومل ُيحـ . أثناء اندماجها يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة       

ــرارات         ــال عمــال بق ــود األطف ــد واســتخدام اجلن ــف جتني ــة عمــل لوق ــن  وضــع خط ــس األم جمل
ويف تطور إجيايب أعلـن اجمللـس       ). ٢٠١٠ (١٩٢٥ ، و )٢٠٠٥ (١٦١٢ ، و )٢٠٠٤( ١٥٣٩

 نظـر يف   قاضـيا للعمـل يف حمكمـة جديـدة لل          ١٢ ترشـيح    فربايـر، / شـباط  ١٧، يف   األعلى للقضاء 
  .األطفالب القضايا املتعلقة

  
  االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية    

ــو          - ٥٠ ــاطعيت كيف ــدين احلــريف يف مق ــشطة التع ــتؤنفت أن ــتة أشــهر، اس ــف دام س ــد توق بع
مارس، نظمت وزارة التعدين منتـدى وطـين        / آذار ١ويف  . مارس/ آذار ١٠ومقاطعة مانييما يف    
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بـع املعـادن املتداولـة جتاريـا والتـصديق           تت بإمكانيـة  تتعلـق    “وثـائق التزامـات   ”اعُتِمَدت فيه عدة    
ومت التوقيع على وثائق االلتزام من قَبل اجلهات العاملة يف جمـال التعـدين ذات الـصلة يف                  . عليها

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك حمــافظو مقــاطعيت كيفــو ومقاطعــة مانيمــا، وممثلــو  
ار املعـادن، واجملتمـع املـدين، وأصـحاب         التعدين احلـريف، وأصـحاب التـوكيالت التجاريـة، وجتـ          

  . لية املعنية بالتعدينسلطات احمللية الكونغوالحقوق التعدين، والقائمون على النقل، و
ــة       - ٥١ ــة الكونغــو الدميقراطي ــة جهــود التعــاون مــع وزارة التعــدين جبمهوري وواصــلت البعث

ويف هـذا   . ء وكـاالت جتاريـة    مـن خـالل إنـشا     املنطقة الشرقية من البلد     لتحسني تتبع املعادن يف     
الــصدد، مت إجنــاز بنــاء ثــالث مــن أصــل مخــس وكــاالت جتاريــة كــان مقــررا إقامتــها يف إيزانغــا 
بــإقليم واليكــايل وروبايــا بــإقليم ماسيــسي بكيفــو الــشمالية؛ وموغوغــو بــإقليم والونغــو بكيفــو  

ال يف املعــادن جتــار إالواتفــق أيــضا علــى إنــشاء عمليــة للتحقــق هبــدف كفالــة عــدم ا  . اجلنوبيــة
 شـعاعها وسـتغطي العمليـة مواقـع التعـدين يف نطـاق دائـرة              .  يف الوكاالت التجاريـة    “النظيفة”
 “بيـع نقاط  ”وباإلضافة إىل ذلك، شرعت وزارة التعدين يف إنشاء         .  كيلومترا لكل وكالة   ٢٥

 “لبيـع  ا نقـاط ” ومت حتديد مخسة مواقـع لــ      . يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوكاالت التجارية      
  .يف مقاطعة مانييما، وجيري حتديد مواقع إضافية يف مقاطعيت كيفو

  
نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن           /نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج         

  وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني
على الرغم من االخنفاض الطفيف بشكل عام يف عدد حاالت استسالم أفراد القـوات                - ٥٢
 “ضـباط ”قراطية لتحرير رواندا مقارنة بـالفترة املـشمولة بـالتقرير الـسابق، فقـد زاد عـدد                  الدمي

القوات الدميقراطية لتحرير رواندا املشاركني يف برنامج البعثة املتعلـق بـرتع الـسالح والتـسريح            
عيـــد أينـــاير / كـــانون الثـــاين٥ ويف .وإعـــادة اإلدمـــاج واإلعـــادة إىل الـــوطن وإعـــادة التـــوطني

ــد” ــا إىل روانــدا، ويف   “ماملق ــباط١٧ دمييتــري بيزميان ــسلم  / ش موتيمــا “ املقــدم”فربايــر، است
من هيكل القيادة العليا للقوات الدميقراطية لتحرير روانـدا يف          وكان كالمها   . بيسينغيمانا للبعثة 

ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــاير، تــسريح /وجــرى منــذ كــانون الثــاين . مجهوري مــن مقــاتال  ٤٤٤ين
. ا كونغوليـــ١٨٥  وا روانـــدي٢٥٩ا مبـــن فــيهم  يت الدميقراطيــة لتحريـــر روانــد  مقــاتلي القـــوا 

ــسم بالتواضــع،         وال ــرب تت ــة وجــيش ال ــوى الدميقراطي ــق بتحــالف الق ــا يتعل ــائج فيم ــزال النت ت
كانت هناك مثاين حاالت استـسالم أو هـروب مقـاتلني مـن اخلدمـة خـالل الفتـرة املـشمولة                      إذ

  .حتالف القوى الدميقراطية جيش الرب وحالتني من  منبالتقرير
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وكان من املقرر أن تبدأ عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج اليت تـستهدف                - ٥٣
يف مــارس، إال أهنــا قــد ُعلقــت مؤقتــا / آذار٥ ممــن تبقــى مــن املقــاتلني الكونغــوليني يف ٤ ٠٠٠

  .انتظار ملزيد من املشاورات مع وزارة الدفاع
  

  دعم إصالح قطاع األمن    
واصلت البعثـة بـذل اجلهـود مـن أجـل تعزيـز احلـوار االسـتراتيجي مـع كبـار مـسؤويل                       - ٥٤

اجتماعـات  شـاركت يف رئاسـة      احلكومة والشركاء الدوليني بشأن إصالح قطاع األمن، كمـا          
غــري أن التقــدم احملــرز يف تنــسيق  . الفريــق العامــل مــع ســلطات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  

ــدم مــ   ــدعم املق ــادة ال ــسلحة      وزي ــوات امل ــة إصــالح الق ــادرات احلكوم ــدوليني ملب ــشركاء ال ن ال
وتعمــل البعثــة مــع النظــراء احلكــوميني علــى  . جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال يــزال حمــدودا 

جتميــع معلومــات بغيــة وضــع خريطــة ملؤســسات قطــاع األمــن القائمــة يف مجهوريــة الكونغــو     
وباإلضــافة إىل ذلــك، . عــسكري هلــذه العمليــةالدميقراطيــة، علــى الــرغم مــن تأجيــل العنــصر ال 

واصلت البعثة العمل على وضع مصفوفة تبني املبادرات الـيت تـدعم خطـط احلكومـة إلصـالح                   
  . القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، والشرطة، ونظامي القضاء واإلصالحيات

  
  الشرطة    

دعم إىل األمانة التنفيذيـة للجنـة التوجيهيـة      واصل خرباء الشرطة التابعني للبعثة تقدمي ال        - ٥٥
املعنية بإصالح الشرطة، مبا يف ذلك ما يتعلق بتدريب أفراد خفـارات اجملتمعـات احملليـة يف كـل           

وجــرى إحــصاء ألفــراد الــشرطة يف مقاطعــات  . مــن ماتــادي، وكاناغــا، وبوكــافو وكينــشاسا 
. طة البعثــة كمراقــب مــستقل كينــشاسا، وكاتانغــا، وكاســاي الــشرقية والغربيــة مبــشاركة شــر  

 للـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة خططـا إلنـشاء           املؤقـت وباإلضافة إىل ذلك، اعتمـد املفـتش العـام          
،  املـذكورة ســابقا  جلنـة متابعــة إصـالح الـشرطة   وضـعتها  إصـالح الــشرطة الوطنيـة   تنفيـذ لهيئـة  

ــيت تنتظــر   ــا   وال ــن عليه ــة واألم ــر الداخلي ــع وزي ــارس / آذار١٠ويف . اآلن توقي ــصر  م أكمــل عن
 علـى   مـن عناصـر الـشرطة املدجمـة اسـتمر         فـرد    ٥٠٠ـ  الشرطة التابع للبعثة التدريب األساسي لـ      

وفيما يتعلق بطلب الرئيس كابيال من البعثة املساعدة علـى          . ستة أشهر يف مركز كاباالتا    مدى  
من وحدات الـشرطة وتزويـدها باملعـدات ونـشرها يف حاميـات، فـال يـزال                 وحدة   ٢٠تدريب  

دم احملـرز حمـدودا بـسبب االفتقـار إىل الـدعم التكميلـي مـن اجلهـات املاحنـة لتـوفري املعـدات             التق
  ).S/2010/164 نظرا(األساسية الالزمة 
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  اإلصالحياتوسيادة القانون     
ال تزال حالة نظـامي القـضاء واإلصـالحيات يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة تبعـث                     - ٥٦

 باستقالل القضاء، والعدد الكـبري للمحتجـزين قبـل احملاكمـة،            على القلق، وال سيما فيما يتعلق     
وشـرعت  . عـداد كـبرية مـن احملتجـزين       ألاهلـروب املتكـرر     وماكن االحتجـاز،    واحلالة املتردية أل  

. ري حاليـا أيـضا عمليـة اسـتقدام املـوظفني          جتـ البعثة يف اقتنـاء معـدات خلليـة دعـم احملاكمـات و            
 لألمم املتحدة مـوظفني للمـساعدة علـى وضـع إجـراءات             ونشرت قدرة الشرطة الدائمة التابعة    

تــشغيلية موحــدة للعمليـــات واإلجــراءات املـــشتركة بــني خليــة دعـــم احملاكمــات ومـــسؤويل       
وال يزال مشروع برنامج األمـم املتحـدة املـشترك واملتعـدد الـسنوات لـدعم العدالـة،                  . احلكومة

نـسان، والبعثـة، وبرنـامج األمـم     والذي ُوضع باالشتراك مع كل مـن وزارة العـدل وحقـوق اإل          
 ومفوضـية األمـم املتحـدة       ،املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           
  .حلقوق اإلنسان، يف انتظار موافقة وزير العدل وحقوق اإلنسان عليه

 ضـطلع مكتـب   ا قاضي كونغويل، فقد     ٢ ٠٠٠وفيما يتعلق باجلهود املبذولة لنشر حنو         - ٥٧
 احلـق يف احملاكمـة العادلـة وقـدم          علـى إعمـال    قـاض    ١ ٠٠٠حقوق اإلنسان املشترك بتـدريب      

ــدوائردعمــا إىل اجمللــس األعلــى للقــضاة ومفتــشية     القــضائية يف مقاطعــات كيفــو الــشمالية،  ال
  . والكونغو السفلى وكينشاسا، بشأن نشر القضاة يف مكاتب النيابة العامة املدنية والعسكرية

فربايـر، عـني وزيـر العـدل وحقـوق اإلنـسان مـديرا واحـدا للـسجون يف                   / شباط ٣ويف    - ٥٨
وجيـري حاليـا    . البلد، مما شكل خطوة هامة يف خطة اإلصـالح املؤسـسي الـيت اقترحتـها البعثـة                

وأجـرت البعثـة عمليـة تقيـيم الحتياجـات      . من ضباط السجون يف البعثة ضابط   ٥٠٠ نشر حنو 
لمرفــق الــوطين  والتوجيهيــة واإلرشــادية املقدمــة ل   ستــشاريةاالدمات وعــززت اخلــ الــسجون 
وباإلضافة إىل ذلك، أكملت البعثة إعادة تأهيل الوحدات يف الـسجون يف كـل مـن                . للسجون

وقامــت البعثــة أيــضا بتعزيــز التجهيــزات األمنيــة . ماتــادي، وماكــاال، وتــشيال، وبونيــا وكاناغــا
. غاين، وبوكـافو، وبونيـا، وغومـا وأرو    وتوفري الكهرباء واملياه يف الـسجون يف كـل مـن كيـسان            

وواصلت البعثـة تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـال اسـتعراض ملفـات الـسجناء بغيـة لفـت انتبـاه                        
السلطات القضائية حلاالت االحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة، وذلـك هبـدف احلـد مـن        

مــن أفــراد فــرد  ١٠٠وجــرى، بالتعــاون مــع شــرطة البعثــة، تــدريب   . االكتظــاظ يف الــسجون
  .أمن السجونعلى الشرطة الوطنية 

  
  عملية التقييم املشترك    

إجـراء تقيـيم للحالـة يف       مجهورية الكونغو الدميقراطية    واصلت األمم املتحدة وحكومة       - ٥٩
 مــن قــرار جملــس األمــن ٦امليــدان وللتقــدم احملــرز يف ســبيل حتقيــق األهــداف الــواردة يف الفقــرة 
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، زارت األفرقـة املـشتركة بـني        ٢٠١٠يونيه  /بداية العملية يف حزيران   ومنذ  ). ٢٠١٠ (١٩٩٥
وتوفر املواقع، الـيت جـرى      . مرة واحدة على األقل   بلدة   منطقة و  ١٢٤األمم املتحدة واحلكومة    

خـاص  بوجـه   تركيـز   ال، عينة متثيلية لألحـوال علـى أرض الواقـع، مـع             بصورة مشتركة اختيارها  
. رتاع املسلح وحيثمـا ال تـزال اجلماعـات املـسلحة موجـودة            لكانت مسرحا ل  على املناطق اليت    

وجرى استعراض مشترك على صعيد املقاطعات وعلى الصعيد الوطين لنتائج زيـارات املواقـع،              
  . وأسفر االستعراض عن التوصل إىل فهم مشترك للمعلومات اليت جرى مجعها

قائمـة يف مواجهـة     حتـديات    يف حـني ال تـزال هنـاك       وتدل نتائج عملية التقييم على أنـه          - ٦٠
حدث حتول يف نشاط عناصـر اجلماعـات املـسلحة    فقد  احلماية، يف عدة مناطق،     توفري  العنف و 

ــسقة إىل اإلجــرام التقليــدي أو أعمــال قطــع الطــرق     وعلــى هــذا  . مــن اهلجمــات املنظمــة واملن
لطات إىل ســفيهــا تقــدمي املــساعدة جهــود األســاس، جــرى حتديــد املنــاطق الــيت ينبغــي مواصــلة 

  .انعدام األمنحلالة مجهورية الكونغو الدميقراطية للتصدي 
ويتباين إىل حد كبري مدى وجود وعمل مؤسسات الدولة، والشرطة واجليش الـوطين               - ٦١

ومع ذلك، فإن اخلـيط املـشترك الـذي يـربط افتراضـيا بـني مجيـع هـذه املنـاطق                    . يف هذه املناطق  
ألعـداد  افية ملؤسسات الدولة وقوات األمـن الوطنيـة مـن         متثل يف احلاجة املاسة لتأمني موارد كا      

املعـدات، فـضال عـن الـدعم اللوجـسيت واهلياكـل       املدربني تدريبا كافيا ومن     ألفراد  من ا الكافية  
ــة الالزمــة األساســية  ــر    . لتقــدمي خــدمات الدول ــالتقييم مــن دراســة األث ــتمكن القــائمون ب ومل ي

ــوات املــ      ــة الق ــادة هيكل ــة إع ــى عملي ــب عل ــيت    املترت ــة، ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ سلحة جلمهوري
  .مستمرة تزال ال

وفيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني، أكــدت عمليــة التقيــيم اســتمرار التهديــد الــذي تــشكله     - ٦٢
اجلماعات املسلحة يف املناطق اليت جتـري فيهـا العمليـات العـسكرية، ويف املنـاطق املعزولـة الـيت                    

 يف منطقة انغـو، يف مقاطعـة أويلـي     بوجه خاص احلالوكانت هذه هي . يصعب الوصول إليها  
منـاطق معينـة يف     وإرومو اجلنوبيـة، يف مقاطعـة إيتـوري؛         يف إقليم   ؛ و يف احملافظة الشرقية   السفلى

أقاليم روتشورو، وماسيسي وواليكـايل يف حمافظـة كيفـو الـشمالية، واملنـاطق البعيـدة يف أقـاليم                   
ويف تلـك املنـاطق،     . ابوندا يف حمافظـة كيفـو اجلنوبيـة       موينغا، ووالونغو، وكاباري، وفيـزي وشـ      

وبالرغم من االخنفاض يف أعداد اجلماعات املـسلحة الكونغوليـة واألجنبيـة، فـال يـزال املـدنيون             
عناصر من اجلماعات املـسلحة، كمـا أن الوصـول إليهـا     ها رتكبتهم ضحايا أعمال العنف اليت     

لتقييم املشترك إىل االخنفـاض النـسيب يف انتـهاكات          وأشار ا . يزال صعبا حىت بدعم من البعثة      ال
حقوق اإلنسان اليت ترتكبها عناصر من قوات األمن يف مناطق معينة، وإىل بعض التقدم الـذي                
أحرزته السلطات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بـشأن تقـدمي مـرتكيب تلـك االنتـهاكات إىل                

  . العدالة بدعم من البعثة
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عمليــة بكاملــها بالتعــاون واالتــصال املمتــازين بــني احلكومــة واألفرقــة لقــد اتــسمت الو  - ٦٣
سلطات الـ كما أسهمت يف حتقيق املزيد من املشاركة البناءة بني األمم املتحـدة و            . التابعة للبعثة 

  .جاوز نطاق التقييميت كبري احلوار بني البعثة واحلكومة مبا إىل حد، وحسنت ليةالكونغو
  

  بعثةالنشر     
ــددة       عقــب  - ٦٤ ــة متع ــائرات مروحي ــة ومخــس ط ــة هجومي ــائرات مروحي ــع ط  ســحب أرب

أبريـل إعـادة سـت طـائرات مروحيـة          /، أكملت البعثة يف نيسان    ٢٠١٠يوليه  /األغراض يف متوز  
 طـائرة   ١٤بعـد هـذا الـسحب مل يبـق لـدى البعثـة سـوى                و. إضافية متعددة األغراض إىل اهلنـد     

املــستخدمة يف أعمــال املراقبــة الطــائرات راض ومروحيــة مــن الطــائرات املروحيــة املتعــددة األغــ
مــارس، أعلنــت حكومــة جنــوب أفريقيــا عــن  / آذار١٧ ويف .وأربــع طــائرات مروحيــة مقاتلــة 

  . لبعثةا  لتستخدمهاتربعها بطائرة مروحية متعددة األغراض
يوليـه، والـيت    /وأكدت حكومة مصر على نشر وحدة من الشرطة املشكلة حبلول متـوز             - ٦٥

الحتياجات الواردة يف قـرار جملـس األمـن    وفقا لبوكافو، بكيفو اجلنوبية، مقرا هلا،    ستتخذ من   
٢٠٠٩ (١٨٤٣.(  

  
  اآلثار املالية    

 مبلـغ  ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٢٤، املـؤرخ  ٦٤/٢٧٥اعتمدت اجلمعية العامة بقرارهـا     - ٦٦
/ حزيـران  ٣٠ إىل  ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١ مليون دوالر لإلنفاق على البعثـة للفتـرة مـن            ١ ٣٦٥

وقــد مت تقــدمي امليزانيــة املقترحــة لبعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف         . ٢٠١١يونيــه 
 ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١مجهورية الكونغو الدميقراطية للفترة مـن       

  . إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها خالل اجلزء الثاين من دورهتا اخلامسة والستني املستأنفة
، بلغــت قيمــة االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة للبعثــة   ٢٠١١مــارس / آذار٣١ويف   - ٦٧

وبلغت قيمة جمموع االشتراكات املقررة غري املـسددة جلميـع عمليـات            .  مليون دوالر  ٣٥٣,٣
  .  مليون دوالر١ ٥٣٠,١حفظ السالم يف التاريخ نفسه 

املـستحقة للـدول املـسامهة بقـوات        ، بلـغ جممـوع املبـالغ        ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٥ويف    - ٦٨
وقــد مت ســداد تكــاليف القــوات ووحــدات   . ٢٠١١مــارس / مليــون دوالر لــشهر آذار٢٠,٥

ووحدات الشرطة املشكلة للفتـرة املمتـدة       الشرطة املشكلة وتكاليف املعدات اململوكة للقوات       
ــة  فقــا  علــى التــوايل و٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١ و ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٨إىل غاي

  .جلدول السداد الربع سنوي
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  املالحظات والتوصيات  - خامسا 

ــة ٢٠٠٦لــئن أُحــرز تقــدم بعــد حتــّول البلــد الــذي أُجنــز بنجــاح يف عــام     و  - ٦٩ ، فــإن احلال
ــا ــة    م ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــّشة يف شــرق مجهوري ــيت    . زالــت ه ــاك عــدد مــن التحــّديات ال فهن
تقرار الدائم يف البلد، ومنها اجلماعـات املـسلحة         برحت تعوق اجلهود الرامية إىل حتقيق االس       ما

ــشرقية؛ وأعمــال العنــف اخلطــرية الــيت       ــزال موجــودة يف مقــاطعيت كيفــو واملقاطعــة ال الــيت ال ت
رتكب ضد املدنيني؛ وحمدودية التقدم الذي أُحـرز علـى صـعيد بنـاء مؤسـسات مهنيـة وفّعالـة                    ُت

علـى االسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد          ألمـن القـومي وسـيادة القـانون؛ والتنـافس           تسهر علـى ا   
  .عدم االستقرار يف ظل انعدام الوجود الفّعال للدولةيفاقم الطبيعية، مما يؤّجج النـزاع و

وسيكون إجراء انتخابـات عامـة شـفافة وذات مـصداقية يف موعـدها ويف جـو سـلمي                     - ٧٠
 الدميقراطيـة شـرعيتها     ات الدميقراطية يف مجهورية الكونغـو     سحيويا الكتساب املؤس  عامال  آمن  

وإّني أحـثّ األطـراف الكونغوليـة      . مستقبال ولضمان توطيد دعائم السالم واالستقرار يف البلد       
املعنية من خمتلف التيارات الـسياسية علـى التحـاور والعمـل معـا بـروح تعاونيـة لـضمان إجـراء                      

ء االنتخابــات االنتخابــات العامــة يف بيئــة تــسمح مبــشاركة اجلميــع يف ســالم، وضــمان اســتيفا   
  .للمعايري والقواعد الدميقراطية املعترف هبا دوليا

 شروع رئـيس اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلّة يف إجـراء مـشاورات                 ينشجعه لي وإن  - ٧١
خبصوص االنتخابات العامة مع طائفة عريضة من األطراف املعنية بالعملية االنتخابيـة، مبـا فيهـا           

وبنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة،  . اجملتمــع املــدين وقــوات األمــن األحــزاب الــسياسية وكيانــات  
وستـساعد هـذه    . ساعدت البعثـة يف تـسهيل التحـاور بـني خمتلـف األطـراف الكونغوليـة املعنيـة                 

املشاورات على بناء الثقة بني األطراف املعنية، وإّني أشجع اللجنة على إجرائها علـى مـستوى       
هج التشاوري مفيدا أيضا يف التعامل مع مـسائل مـن           وسيكون انتهاج هذا الن   . املقاطعات أيضا 

قبيل مسألة االعتماد املبكّر ملدّونات القواعد اليت ستحكم سلوك اللجنة واألحـزاب الـسياسية،              
ــذين          ــدوليني ال ــوطنيني وال ــات ال ــراقيب االنتخاب ــاد م ــت املناســب باعتم ــام يف الوق ــسألة القي وم

  .سيقومون بدور هام يف مراقبة االنتخابات
نقـاش سياسـي حـّر وبنـاء جيـرى يف            ب صحوباًالتحضري لالنتخابـات مـ    كون  يوينبغي أن     - ٧٢

حتّرشــات وأعمــال عنــف ضــد  ارتكــاب ورود بالغــات تفيــد بفــإن ويف هــذا الــصدد، . ســالم
عناصـر  ضلوع  أعضاء املعارضة ومؤيديهم والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وتفيد بـ          

 تـشكل مـصدر قلـق ويلـزم أن يرصـدها      ري مـن هـذه األعمـال     من قوات األمـن الوطنيـة يف الكـث        
تـضعف  فأعمال كهذه تشكل انتهاكا حلرية التعـبري والتجّمـع، و         . الشركاء الدوليون عن كثب   
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قدرة األحزاب الـسياسية املـستهدفة علـى تنظـيم نفـسها وتنفيـذ احلمـالت خلـوض االنتخابـات                    
هــات املعنيــة علــى اختــاذ اخلطــوات وإّنــي أحــث الــسلطات الكونغوليــة وغريهــا مــن اجل . العامــة

مصداقية االنتخابات وتزيد مـن خطـر انـدالع         وض  تق الالزمة لوضع حد هلذه األعمال اليت قد      
وكـذلك أشـّجع الـسلطات الوطنيـة علـى مواصـلة بـذل اجلهـود يف سـبيل إتاحـة احلّيـز                       . العنف

نظـيم  ّشـحني احملـتملني بت  السياسي الالزم لقيام كيانات اجملتمع املـدين واألحـزاب الـسياسية واملر       
  .أنفسهم واالضطالع بأنشطتهم

إجـراء االنتخابـات يف     وق  وما زال التأّخر يف عملية تسجيل الناخبني يـشكل حتـديا يعـ              - ٧٣
مسبق لالنتهاء من وضـع قائمـة الـدوائر االنتخابيـة وتوزيـع             شرط  فإجناز تلك العملية    . موعدها

وجتـدر اإلشـادة    . راء االنتخابات التـشريعية الوطنيـة     املقاعد على الدوائر، وهو األمر الالزم إلج      
التقدم احملرز يف تسجيل الناخبني يف ظل ما يعتـرض هـذه العمليـة مـن حتـديات كـبرية علـى                  إىل  

غري أنـين أحـث اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة علـى               . الصعد التنفيذي واللوجسيت واألمين   
ملناســب بــأن تعــاجل علــى وجــه الــسرعة العقبــات أن تكفــل إجنــاز تــسجيل النــاخبني يف الوقــت ا

  .التقنية واللوجستية املتبقية
ومما يؤسف له أنه، كما شـهدنا يف أمـاكن أخـرى مـن العـامل، قـد تترافـق االنتخابـات                      - ٧٤

وإّنـي أحـث الـسلطات الكونغوليـة علـى      . مع تزايد العنف قبل عملية االقتراع وأثناءها وبعدها      
 االنتخابــات العامــة ســالمتهم وحريــة حركتــهم، وأن هتيــئ      أن تــضمن جلميــع املرشــحني يف  

وينبغـي تـوفري املعـّدات      . الظروف اآلمنة إلجراء االنتخابات، مبا يف ذلك تأمني مراكز االقتراع         
الالزمــة لوحــدات الــشرطة الوطنيــة الــيت تلقّــت التــدريب مــن البعثــة علــى تــأمني االنتخابــات،   

وإّنـي أشـّجع اجلهـات املاحنـة        . بتوفري مثـل هـذه املعـدات      فالبعثة ليست مكلّفة يف الوقت احلايل       
علــى تــوفري هــذه املعــدات علــى وجــه الــسرعة، إىل جانــب تقــدميها الــدعم املــايل الــالزم لبــدء     
تــدريب وجتهيــز ومتركــز وحــدات الــشرطة وكتائــب الــشرطة العــسكرية الــثالث، وذلــك تلبيــة 

  .٢٠١٠مارس /احلكومة يف آذار الذي قدمته لطلبل
ــة املــدنيني ودعــم      و  - ٧٥ ــزة علــى محاي ــة مركّ ــة، ســتظل أولويــات البعث ــة املقبل خــالل املرحل

اجلماعـات املـسلحة    حتييـد   عمليات القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة الراميـة إىل           
ــة      ــة الكونغــو الدميقراطي ــا زالــت ناشــطة يف شــرق مجهوري ــيت م ــة ال ــة والكونغولي ــد . األجنبي وق

القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف القيــام بعمليــات       واصــلت البعثــة دعــم   
غـري أنـه مل يتحقّـق سـوى قـدر حمـدود مـن               . عسكرية وفقا لسياسة املشروطية اليت تتبعها البعثة      

. حتّسن القدرة العملياتية للقوات املسلحة كما هو متوّخى يف خطـة احلكومـة إلصـالح اجلـيش               
مــن الــصالحيات الــسيادية للدولــة، فــإنين أشــجع احلكومــة ويف حــني أن إصــالح قــوات األمــن 
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 مــسألة متاســك اجلــيش الــوطين، وذلــك بطــرق منــها بنــاء قــوات ،ملــسألة األصــيلةمعاجلــة اعلــى 
حتقّق هذه اإلصـالحات،    ا مل   وم. ايف من املعدات واإلمدادات   كمسلحة مهنية وجمّهزة بالقدر ال    

ا الــدول األعــضاء علــى زيــادة دعمهــا وأحــث أيــض. ســتبقى قــدرات القــوات املــسلحة حمــدودة
  .لتدريب القوات املسلحة وجتهيزها

وُيحرز تقّدم على صعيد اجلهود العسكرية وغري العسكرية اليت ُتبذل منـذ فتـرة طويلـة                  - ٧٦
ومؤازرهتـا  هـذه اجلهـود   االستفادة من وجيب . القوات الدميقراطية لتحرير روانداملواجهة خطر  

قـادة  كبـار  بالعمليـات العـسكرية واختـاذ اإلجـراءات القـضائية ضـد           بطرق منها مواصـلة القيـام       
القوات الدميقراطية وبذل اجلهود يف جمال نزع السالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة           

غري أن اندماج مجاعة املؤمتر الوطين للدفاع عن الـشعب وغريهـا مـن              . التوطني وإعادة اإلدماج  
 يف القوات املـسلحة مـا زال ينطـوي علـى مـشاكل لعـدم كفايـة            اجلماعات املسلّحة الكونغولية  

لعناصر املندجمـة، وعـدم االنـضباط وعـدم االعتـراف بـسلطات القيـادة،          املتاحة ل لتدريب   ا فرص
ولـذا فـإنين أشـجع مجيـع        . للعناصر املندجمة حديثا  املمنوحة  واملنازعات اجلارية خبصوص الرتب     
  .لالزمة إلمتام عملية االندماج بنجاح واختاذ هذه التدابرياألطراف املعنية على حتديد التدابري ا

 علــى املــدنيني  هجــيش الــرب للمقاومــة هجماتــ   لتــصعيد ال يــزال يــساورين القلــق   و  - ٧٧
يف املنطقــة احلدوديــة الواقعــة بــني  الــيت تقــوم هبــا هــذه اجلماعــة املــسلحة عمليــات االختطــافلو

واصــلت وقــد . مجهوريــة أفريقيــا الوســطىمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الــسودان و
مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وأوغنـدا عقـد االجتماعـات لتحديـد أسـلوب تـصّديهما لوجـود                  

بـاخلطوات الـيت اختـذها    وإّنـي أرحـب   . جيش الرب للمقاومة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   
يف يـد اسـتراتيجية منـسقة     لتحداالحتاد األفريقي والبلـدان املتـضّررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة          

ويف هـذا الـصدد، سـيقوم فريـق متعـّدد      .  وحتسني محايـة املـدنيني  التعامل مع اجلماعات املسلحة 
التخّصــصات مــن األمــم املتحــدة قريبــا بزيــارة أوغنــدا ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة    

يد وتقدمي توصـيات    الكونغو الدميقراطية والسودان لتقييم ما ميثله جيش الرب للمقاومة من هتد          
جـيش الـرب   اليت يطرحها املشكلة معاجلة اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة للمساعدة يف لتعزيز  

ا الفريــق مبمثلــي جتمع هــذيوكــذلك ســ.  وحتــسني تنــسيقهاللمقاومــة يف املنطقــة دون اإلقليميــة
  . مفوضية االحتاد األفريقي يف أديس أبابا

 حقـوق اإلنـسان يف مقـاطعيت        اتالعنـف وانتـهاك   وألمـن   انعـدام ا  وما زالت مستويات      - ٧٨
وإّنـي أشـجع الـسلطات الكونغوليـة علـى حماسـبة            . كيفو واملقاطعة الشرقية تبعـث علـى اجلـزع        

ــيت ارُتكبــت يف واليكــايل يف شــهري      املــسؤول ــهب ال ــصاب اجلمــاعي والن ني عــن أعمــال االغت
لجماعــات املــسلحة بعــة لالتاعناصــر الوأرّحــب مبحاكمــة . ٢٠١٠أغــسطس /يوليــه وآب/متــوز
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 بارتكـاب انتـهاكات خطـرية       نيّتهماملـ  مبـن فـيهم الـضباط     والقوات املسلحة يف كيفو اجلنوبيـة،       
ــسان  ــصّدي ل . حلقــوق اإلن ــة  تتطلــب اإلفــالت مــن العقــاب  ظــاهرة غــري أن الت ــة املنهجي املتابع

ينات حتـس ذلـك بإدخـال     عن حدوث انتهاكات حلقـوق اإلنـسان، و       كلما يتم اإلبالغ    واملتسقة  
ويف هـذا الـصدد، أحـث احلكومـة       . نظـم سـيادة القـانون واملؤسـسات اإلصـالحية         على  هيكلية  

على املوافقـة علـى برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املتعـدد الـسنوات لـدعم العدالـة الـذي أعـّد                         
باالشتراك مع وزارة العدل وحقوق اإلنسان وغريها من الـشركاء، وأحثّهـا علـى املـضي قـدما                  

  .هيف تنفيذ
قلق إزاء تضاؤل القدرة املتوافرة للبعثة من طائرات اهلليكوبتر بعـد         يساورين ال  لاوما ز   - ٧٩

وأرحـب باسـتعداد    . أبريـل /إىل بلـدها، اهلنـد، يف نيـسان       أخـرى   إعادة ست طائرات هليكـوبتر      
حكومــة اهلنــد لتمديــد مــسامهتها يف البعثــة بــأربع طــائرات هليكــوبتر قتاليــة، وبتأكيــد حكومــة  

وأشـّجع  . ضـافية اإلعـسكرية   للخدمات ال فريقيا تعّهدها بتزويد البعثة بطائرة هليكوبتر       أجنوب  
للخـدمات العـسكرية    الدول األعضاء الـيت أبـدت اسـتعدادا لتــزويد البعثـة بطـائرات هليكـوبتر                 

قتالية إضـافية علـى تأكيـد تعّهـداهتا، وأناشـد الـدول األعـضاء األخـرى أن                  وطائرات هليكوبتر   
عاجل بطائرات هليكوبتر عسكرية لكي ُيحرز تقـّدم صـوب سـّد هـذه الفجـوة                تساهم بشكل   

 وإذا اسـتمرت هـذه الفجـوة فـإن قـدرة البعثـة              .احلرجة يف قدرات البعثة يف أقرب وقـت ممكـن         
  .على تنفيذ واليتها ستضعف

مرافق للدولة يف إطار االستراتيجية الدولية لدعم األمن واالستقرار، دعمـا           إجناز  وميثل    - ٨٠
لربنامج احلكومة لتحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار، خطوة هامـة حنـو تعزيـز وجـود الدولـة يف                  

وأحــثّ الــسلطات الكونغوليــة علــى القيــام علــى وجــه   . شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
الـسرعة بتــزويد هــذه املرافـق بـالقوى العاملــة وإدخاهلـا طــور التـشغيل لكـي ُيحــرز تقـدم علــى         

وقد أحرزت البعثة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري تقـّدما يف وضـع                .  الدولة صعيد بسط سلطة  
وأرّحـب بتـولّي احلكومـة      . الصيغة النهائيـة لربنـامج توطيـد الـسالم اخلـاص باملقاطعـات الغربيـة              

الدور القيادي بـصورة متــزايدة يف مـا يتعلـق بتنفيـذ برنـامج حتقيـق االسـتقرار وإعـادة اإلعمـار                    
وأرّحب أيـضا   . الم، وأشّجع اجلهات املاحنة على دعم هاتني املبادرتني       ووضع خطة توطيد الس   

مـسألة حتديـد وتوثيـق منـشأ        عاجلـة   باخلطوات األولية اليت اختـذهتا هيئـات التعـدين الكونغوليـة مل           
رفـع احلظـر عـن    على إثـر  املعادن املستخرجة واملتداولة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية،        

  . احلريفنشاط التعدين
وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، ميثــل التقــارب بــني مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا     - ٨١

. وبورونــدي يف إطــار اجلماعــة االقتــصادية لبلــدان منطقــة الــبحريات الكــربى خطــوة هامــة         
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يوقّـع، يف حتقيـق مزيـد مـن         بعـد أن    وسيسهم مـشروع بروتوكـول اجلماعـة الـدفاعي واألمـين،            
وأشـجع حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى            . واألمن يف املنطقة  توطيد دعائم السالم    

لتحديات العابرة للحدود مـن     مواجهة ا االستمرار يف توثيق عالقاهتا مع البلدان اجملاورة، وعلى         
ويف هـذا الـصدد، أرحـب باجتمـاع القمـة الـذي عقـد بـني رئيـسي          . خـالل التحـاور والتعـاون   

وكمــا دعــت ممــثليت . أبريــل/ نيــسان١٥مجهوريــة الكونغــو يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة و
اخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النــزاع، أشـّجع أيـضا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          
وأنغوال على التحقيق يف حوادث العنف اجلنسي املزعومة يف ما يتصل بطرد أشخاص حيملـون               

 علــى اختــاذ خطــوات عمليــة ملنــع حــدوث مثــل   اجلنــسية الكونغوليــة مــن أنغــوال، وأشــّجعهما 
  .اجلرائم هذه
ليـة الـذي   سلطات الكونغوالـ وأرحب باحلوار احملّسن الذي جرى بـني األمـم املتحـدة و          - ٨٢

ومل يتبـّين مـن املراحـل اإلضـافية للعمليـة أن هنـاك              . باالقتران مع عملية التقييم املـشتركة     جرى  
وال تـزال البعثـة،   . يل لواليـة البعثـة أو النتـشارها    حاجة يف هذه املرحلة إلجراء أي إعادة تـشك        

ومعهــا فريــق األمــم املتحــدة القطــري وشــركاء مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــدوليني، علــى  
التزامها بدعم مجهورية الكونغو الدميقراطيـة لكـي تواصـل إحـراز التقـدم حنـو حتقيـق األهـداف                    

  ).٢٠١٠ (١٩٢٥ من قرار جملس األمن ٦احملّددة يف الفقرة 
 شهرا إضافية مع اإلبقـاء علـى        ١٢ضوء ما تقّدم، أوصي بتمديد والية البعثة ملدة         يف  و  - ٨٣

وأوصـي أيـضا    . مـستواها احلـايل املـأذون بـه       يف  حجم قوات البعثة العسكرية ووحـدة شـرطتها         
ذات مــصداقية، بــأن تــستمر البعثــة يف تقــدمي املــساعدة اللوجــستية والتقنيــة إلجــراء انتخابــات   

لبعثـــة يف مـــساعدة اللجنـــة اينبغـــي أن تـــستمر و. احملـــدديف موعـــدها رة وعادلـــة وشـــفافة وحـــ
وباإلضـافة  . االنتخابية الوطنية املستقلة يف تشجيع وتيـسري التحـاور بـني مجيـع األطـراف املعنيـة                

البعثة محاية موظفي األمم املتحدة وأصوهلا وللقيام، وفقـا لواليتـها احلاليـة،             ستواصل  إىل ذلك،   
عمـال العنـف الـيت تـشكّل حتـّديا أمـام          لتـصدي أل  طة توفري األصول الكافيـة مـن الطـريان ل         وشري

وأالحـظ أنـه سـتكون هنـاك حاجـة إىل مـوارد إضـافية               . محاية املدنيني خـالل فتـرة االنتخابـات       
تعتمدها اجلمعية العامة حىت تتمكن البعثة من تقـدمي الـدعم املطلـوب دون أن يـؤثر ذلـك علـى           

ومتاشـيا مـع زيـادة تركيـز البعثـة علـى حتقيـق االسـتقرار،           . ملقـررة اجلاريـة األخـرى     تنفيذ املهام ا  
 يف تحقيــق االســتقرار وإعــادة اإلعمــارخطــة احلكومــة لتــستمر البعثــة أيــضا يف دعــم ينبغــي أن 

 مــن خــالل االســتراتيجية الدوليــة لــدعم األمــن واالســتقرار يف اجلــزء    املنــاطق املتــأثرة بــاحلرب 
تعمل مع فريق األمم املتحدة القطري والنظـراء        أن  ، و  الكونغو الدميقراطية   من مجهورية  الشرقي

  .الوطنيني على اعتماد وتنفيذ برنامج توطيد السالم اخلاص باملقاطعات الغربية
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ة املــدنيني والعــسكريني والــشرطمــن وختامــا أوّد اإلعــراب عــن تقــديري ألفــراد البعثــة   - ٨٤
قيـادة ممثلـي اخلـاص،      بيف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      الذين يدعمون جهود حتقيق االستقرار      

وأوّد أيضا أن أعرب عـن تقـديري للبلـدان املـسامهة بقـوات عـسكرية ووحـدات            . روجر ميس 
املــساعدة اجلهــات مقدمــة فريــق األمــم املتحــدة القطــري و عــرب عــن التقــدير لكمــا أ. شــرطة

. غــري احلكوميــةاملنظمــات األطــراف واإلنــسانية، وكــذلك البلــدان املاحنــة واملنظمــات املتعــّددة 
 أرواحهـم  بـذلوا إجـالل مـن    أبريـل، أحّيـي بكـل   / نيـسان ٤وعلى إثـر كارثـة حتطّـم الطـائرة يف           

الغالية من أجل إحالل الـسالم يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وأعـرب عـن خـالص العـزاء                     
  .وأعمق املشاعر القلبية ملن فقدوا أحباءهم وزمالءهم وأصدقاءهم
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	7 - واتسمت فترة الحملة السابقة للانتخابات بتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بدوافع سياسية. ومنذ كانون الثاني/يناير، وثقت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يزيد عن 100 حادث استهدفت أعضاء المعارضة السياسية و مؤيديها وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. ومن هذه الحوادث ما أبلغ عنه الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي من حالات تتعلق بفرض قيود على أنشطتهما السياسية، شملت اعتقالات وممارسة عناصر الأمن الوطني للعنف ضد مؤيديهما. 
	8 - وفي 1 نيسان/أبريل تم اعتماد ميثاق أُنشئ بموجبه برنامج سياسي جديد حل محل التحالف من أجل الأغلبية الرئاسية مع الأغلبية الرئاسية. ووفقا لتنظيم الأغلبية الرئاسية، فإن الهدف من الميثاق هو تعزيز الائتلاف بين الأحزاب السياسية التي كانت انضمت إلى التحالف من أجل الأغلبية الرئاسية قبل الانتخابات العامة. ووقّعت الأحزاب السياسية التي كانت شكلت تحالف من أجل الأغلبية الرئاسية على الميثاق في 5 نيسان/أبريل باستثناء التحالف من أجل التجديد في الكونغو والتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية/ حركة التحرر. 
	9 - وفيما يتعلق بالمؤسسات الانتخابية في البلد، تم تنصيب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة برئاسة القس دانيال انغوي مولوندا. وفي الفترة ما بين 24 آذار/مارس و 2 نيسان/أبريل، اجتمعت اللجنة الانتخابية في لومومباشي لمناقشة التحضيرات الانتخابية والجدول الزمني للانتخابات. وفي وقت لاحق، شرعت اللجنة في إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والجماعات الدينية وسائر أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركاء الدوليون بهدف تعزيز الحوار. وبدعم من البعثة، دعت اللجنة الانتخابية إلى عقد ندوة في كينشاسا يومي 11 و 12 نيسان/أبريل حضرها تنظيم الأغلبية الرئاسية والأحزاب السياسية المعارضة، وكذلك ممثلين لقوات الأمن الوطنية، والمجتمع المدني، والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام الوطنية. وخلال الاجتماع، أكدت الأحزاب المعارضة على ضرورة احترام المواعيد الدستورية فيما يتعلق بتوقيت الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية الوطنية. واتفق المشاركون أيضا على ضرورة تحديث مدونة السلوك المتعلقة بالأحزاب السياسية. وفي 30 نيسان/أبريل، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أن الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية الوطنية ستُعقد معا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
	10 - وعاد البرلمان إلى الانعقاد رسميا في 15 آذار/مارس على الرغم من عدم اكتمال النصاب الضروري لبدء عمله إلى غاية نيسان/أبريل. وفي 11 نيسان/أبريل، شرعت الجمعية الوطنية في مناقشة مشروع قانون انتخابي ينظم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية الوطنية وعلى مستوى القطاعات والانتخابات المحلية. ومن بين بنود جدول الأعمال الأخرى التي نظر فيها البرلمان قيام لجنة برلمانية بموائمة مشروع القوانين الأساسية بشأن إصلاح الشرطة والجيش. وتم تقديم نسخة منقحة من القانون الأساسي القاضي بإنشاء المحكمة الدستورية ليصادق عليه الرئيس.
	11 - وفي غضون ذلك، وفي 27 شباط/فبراير، شنّ رجال مسلحون مجهولو الهوية هجوما على المقر الرئاسي في كينشاسا وعلى معسكر كوكولو التابع للقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قُتل فيه ثمانية عناصر تابعين للقوات المسلحة و 17 عنصرا من المعتدين. وفي 7 آذار/مارس، أعلنت الشرطة الوطنية أن 126 شخصا اعتُقلوا في إطار هذه الحوادث. 
	مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومانييما وكاتنغا

	12 - وإذ تواصلت العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة تخلل الحالة الأمنية في مقاطعتي كيفو هجمات ضد المدنيين شملت أعمال عنف جنسي وابتزاز ونهب ارتكبتها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجماعات المسلحة الكونغولية. ولا تزال التقارير تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتبط العديد منها بعناصر غير مدربة انضمت إلى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب والجماعات المسلحة. وفي كيفو الشمالية ستبدأ محاكمة الضالعين في عمليات الاغتصاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى من العناصر التابعة لتحالف الجماعات المسلحة على امتداد محور كيبوا - مبوفيكس في إقليم واليكالي في الفترة ما بين 30 تموز/يوليه و 2 آب/أغسطس 2010 (انظر الفقرة 41). وفي كيفو الجنوبية، وبناء على طلب الحاكم، قامت البعثة في 24 آذار/مارس بنقل سبعة عناصر من الذين انضموا إلى القوات المسلحة من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب سابقا من سجن بوكابو المركزي إلى السجن العسكري في إندولو في كينشاسا. ومن هذه العناصر الملازم المقدم موتواري كيبيـبي وآخرون ضالعين في عمليات الاغتصاب الجماعي المرتكبة في قرية فيزي في 1 و 2 كانون الثاني/يناير (انظر الفقرة 42). وتم نقل السجناء بناء على تقارير موثوقة تفيد ببذل محاولة لتحريرهم من السجن في بوكافو.
	13 - وفي كانون الثاني/يناير، شرعت الوحدات التابعة للقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الانسحاب لغرض التدريب وإعادة النشر على إثر إعلان القوات المسلحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عن إعادة هيكلة تواجدها في كيفو الشمالية وفي كيفو الجنوبية. ووفقا للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية سيجري تشكيل عدد من الأفواج المكونة من 200 1 عنصر لكل فوج. وأدت عمليات الانسحاب إلى زيادة تدهور الحالة الأمنية في أجزاء من إقليم روتشورو ومنتزه فيرونغا الوطني في كيفو الشمالية. وتزامن انسحاب الوحدات التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليم أوفيرا ومنطقة أوبواري في إقليم فيزي في كيفو الجنوبية ازدياد نشاط العناصر التابعة للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والمايي مايي ياكوتونبا وقوات التحرير الوطنية البوروندية.
	14 - وإجمالا، تقلص عدد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ففي الفترة ما بين 6 و 15 شباط/فبراير، دعمت البعثة عملية القوات المسلحة مابيما مابيا (الفجر الجديد) في منطقة كايابايونغا في كيفو الشمالية التي كان الهدف منها ردع نشاط الجماعات المسلحة وتعزيز حماية المدنيين. ونفذت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا عددا من العمليات من جانب واحد ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الأوغندية الديمقراطية المتحالفة المتمركزة في إقليم بيني، كيفو الشمالية، وبقايا الجماعة المسلحة الكونغولية في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. ولا تزال عملية أماني ليو (السلام اليوم) تشكل إطارا لدعم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لعمليات القوات المسلحة فيها. وأدى الضغط القضائي والعسكري، إلى جانب ازدياد عدد الفارين من الجندية، ومشاركة ”ضباط“ القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في عملية نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين والإدماج التي تنفذها بعثة الأمم المتحدة، أدى كل ذلك إلى زيادة إضعاف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. بيد أن هذه القوات واصلت عمليات التجنيد، وبناء تحالفات غير متماسكة بين القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجماعات المسلحة الكونغولية، أشارت إليها التقارير، بما في ذلك بهدف تعزيز الرقابة على أنشطة التعدين. وفي 25 كانون الثاني/يناير قامت السلطات الفرنسية بنقل الأمين التنفيذي السابق للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، كاليكستي امباروشيمانا، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2009.
	15 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدر الرئيس كابيلا مرسوما بشأن إعادة توزيع الرتب ضمن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمل ذلك العناصر التابعة للجماعات المسلحة المدمجة حديثا في القوات المسلحة. وكان المرسوم دافعا للمزيد من التطورات فيما يتعلق بإدماج الجماعات المسلحة الكونغولية في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي كيفو الشمالية، وعلى إثر استسلام ما يزيد عن 400 عنصر من العناصر الماي ماي كيفوافوا في هومبو من منطقة كاليهي في كيفو الجنوبية في 27 كانون الثاني/يناير، بُذلت جهود من أجل ضمان إدماج هذه الجماعة في القوات المسلحة. وبناء على طلب تحالف الوطنيين من أجل كونغو حرة وذات سيادة، دعمت بعثة منظمة الأمم المتحدة جهود هذا التحالف من أجل الاندماج في القوات المسلحة. ولا تزال المناقشات بشأن هذه المسألة جارية.
	16 - وفي كيفو الجنوبية، تم التوصل إلى اتفاقات للاندماج في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مع القوات الجمهورية الاتحادية ومايي مايي كابوبو في شباط/فبراير وآذار/مارس على التوالي. ونتيجة لذلك، تم إدماج قرابة 500 مقاتل من القوات الجمهورية الاتحادية في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وظلت عناصر قوات الجمهورية الاتحادية السابقة متمركزة في مرتفعات مينيمبوي، منطقة عملياتها السابقة، كشرط في اتفاق الانضمام. وفي 21 آذار/مارس استسلم في منطقة مويغا 514 عنصرا تابعا لمايي مايي كابوبو تم إدماج 368 منهم مباشرة في القوات المسلحة. وشملت شروط إدماجهم تشكيل لواء يضم عناصر المايي مايي كابوبو فقط.
	17 - ورغم هذه التطورات، لا تزال عملية الإدماج هشة كما أُحرز تقدم محدود صوب تنفيذ اتفاقات 23 آذار/مارس 2009. وواصلت بعض العناصر السابقة من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب المدمَجة في القوات المسلحة رفض بطاقات الهوية التي وزعتها القوات المسلحة متعلِّلة بأن هذه البطاقات لا تبيّن رتبهم الجديدة. كما تم الإبلاغ عن حالات فرار جديدة قامت بها بعض العناصر السابقة من المؤتمر الوطني المدمَجة في القوات المسلحة، وعن رفض عناصر من مجموعات مسلحة مدمَجة أن يعاد نشرها. وإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك هياكل إدارية موازية أنشأها المؤتمر الوطني في روتشورو ولا سيما في إقليم واليكالي في كيفو الشمالية. وفي 25 شباط/فبراير، قُتل زعيم الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو إيمانويل نسينغيومفا على أيدي عناصر مجهولة الهوية. 
	18 - وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة التوترات بين مختلف المجموعات العرقية في إقليمي روتشورو وماسيسي وتفاقمت بسبب التنافس على الأرض في سياق العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا والاستعدادات للانتخابات. وفي 10 آذار/مارس، رُفع الحظر على أنشطة التعدين الحرفي في مقاطعتي كيفو ومانييما (انظر الفقرة 50). 
	المقاطعة الشرقية

	19 - في منطقتي أويلي العليا والسفلى، ازداد عدد الهجمات المنسوبة إلى جيش الرب للمقاومة، واستهدفت المناطق السكانية، وفي بعض الأحيان، القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما ارتفعت وتيرة الاعتداءات التي استهدفت جماعة رعاة مبورورو، وأكدت بعثات أوفدها فريق الحماية المشترك التابع للبعثة في آذار/مارس صحة البلاغات عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة ونهب للماشية وعنف جنسي وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان استهدفت رعاة مبورورو. 
	20 - وفي حين تواصلت عملية روديا الثانية والعمليات العسكرية التي نفذتها قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، شنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من البعثة، عددا من العمليات العسكرية ردا على الهجمات التي وقعت في منطقتي فاراجي وبامانغانا، ومن بينها عملية اختطاف 38 مدنيا من بامانغانا في 24 شباط/فبراير التي تم الإبلاغ عنها. وتم تنفيذ عملية عين النسر في منطقة فاراجي الواقعة في أويلي العليا بين 21 و 26 شباط/فبراير، ونُفّذت عمليتا بامانغانا الأولى وبامانغانا الثانية في منطقة بامانغانا، الواقعة على الحدود مع منطقتي أويلي العليا والسفلى، بين 2 و 8 آذار/مارس، و 25 و 31 آذار/مارس على التوالي. وإضافة إلى ذلك، شنت البعثة بين 23 و 27 نيسان/أبريل عملية درع عيد الفصح في منطقة دوروما بعد تلقيها بلاغات عن هجمتين نفذهما جيش الرب للمقاومة في هذه المنطقة. وكانت هذه العمليات تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية. كما أكملت البعثة إصلاح الطريق التي تربط بين دونغو ودورو وواصلت الأشغال في الطريق التي تربط بين دونغو وفاراجي. 
	21 - وفي 17 آذار/مارس، اجتمع وزيرا دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا في كاسيسي، بأوغندا، لاستعراض التقدم المحرز في العمليات ضد جيش الرب للمقاومة وتحالف القوى الديمقراطية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما حضر الاجتماع ممثلي الخاص وقائد القوة. ودعا الوزيران إلى تحسين التنسيق وزيادة التعاون للتصدي لجيش الرب للمقاومة وتحالف القوى الديمقراطية وأوصيا بعقد اجتماع قمة بين البلدين لتقديم المزيد من التوجيهات الاستراتيجية بشأن هذه المسائل. وفي إطار متابعة هذا الاجتماع، شرعت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر نيسان/أبريل، بدعم من البعثة، في نشر كتيبة إضافية في منطقتي أويلي العليا والسفلى أكملت مؤخرا التدريبات التي نظمتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وبين 20 و 24 آذار/مارس، أدت بعثة خبراء مشتركة من الاتحاد الأفريقي تضم ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار بعثة تقييم تقني إلى البلدان المتضررة من أعمال جيش الرب للمقاومة وذلك في سياق متابعة التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الإقليمي الذي انعقد في بانغي، يومي 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن مسألة جيش الرب للمقاومة. 
	22 - وفي منطقة إيتوري، نفذت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بين 28 شباط/فبراير و 25 آذار/مارس، بدعم من البعثة، عملية بوكيلا يا نكويي (مطاردة الفهد) التي تهدف إلى تحييد الميليشيات التي لا تزال نشيطة في جنوب إقليم إيرومو.
	مقاطعة إكواتور

	23 - في 26 شباط/فبراير، حضر ممثلون عن جماعتي آنيلي ومونزايا حفلا مشتركا في منطقة مونزايا للاحتفال بنهاية النزاع بين الجماعتين، الذي اندلع في تشرين الأول/أكتوبر -تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وحظي هذا الاحتفال بدعم البعثة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة والسلطات الإقليمية والمحلية وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية. 
	الوضع الإنساني

	24 - لا يزال هناك في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشردون يبلغ عددهم حسب التقديرات 1.738 مليون شخص من بينهم 1.25 مليون شخص في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية و 000 437 شخص في مقاطعة أوريونتال. وساهم استمرار انعدام الأمن في تشريد عدد إضافي من الأشخاص يبلغ حوالي 500 96 شخص في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وشمال كاتانغا و 000 33 مشرد في أويلي في مقاطعة أوريونتال. وفي غضون ذلك، عاد 740 33 مشردا إلى مناطقهم الأصلية. وتم تعليق الأنشطة الإنسانية في عدة مناطق في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية بسبب انعدام الأمن والهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني. وفي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، سُجّلت 47 حادثة (30 و 17 تباعا) منذ كانون الثاني/يناير. 
	25 - وأثناء زيارة قامت بها وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 10 آذار/مارس، تحادثت مع المسؤولين الحكوميين بشأن ضرورة تعزيز حماية المدنيين في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي المقاطعة الشرقية، إلى جانب تزايد الحوادث الأمنية التي تضرر منها العاملون في المجال الإنساني. 
	26 - واجتاح جمهورية الكونغو الديمقراطية وباء شلل الأطفال ووباء الحصبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبين 23 و 25 آذار/مارس، وتلقى ثمانية ملايين شخص لقاحات ضد شلل الأطفال في كينشاسا، وهي المنطقة الأكثر تضررا من هذا الوباء. ومن المقرر القيام بحملات تطعيم في أيار/مايو في المقاطعات المتضررة المتبقية ومن بينها كونغو السفلى وكاساي الغربية وباندوندو. وقد تعرضت مقاطعات كاتانغا وكاساي الشرقية وكيفو الجنوبية ومانييما إلى وباء الحصبة، الذي أدى إلى وفاة 107 أشخاص. وتنظّم السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا حملة لمواجهة هذه الحالة الطارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لمعالجة هذا الوباء واحتوائه. وفي آذار/مارس، تفشى وباء الكوليرا أيضا في كيسانغاني مما أسفر عن وفاة 78 شخصا.
	الحالة الاقتصادية

	27 - في 1 آذار/مارس، أثنى صندوق النقد الدولي على الأداء القوي للاقتصاد الكلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2010، حيث سجّل معدل نمو بنسبة 7.2 في المائة ومعدل تضخم سنوي بنسبة 9.8 في المائة. ودعا الصندوق إلى مواصلة التحلي باليقظة نظرا للانتخابات العامة المزمع إجراؤها وارتفاع أسعار الأغذية والوقود التي يُرجّح أن تضغط على الاقتصاد الكونغولي. 
	التطورات الإقليمية

	28 - تواصل توطيد العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة في منطقة البحيرات الكبرى. وفي 21 كانون الثاني/يناير، اعتمد وزراء دفاع بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا مشروع بروتوكول الجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى للدفاع والأمن المشترك. وينص مشروع البروتوكول على إنشاء آليات مشتركة لمراقبة الحدود وعلى اتفاق لإيقاف المقاتلين من الجماعات المسلحة الفارين عبر الحدود. وفي 31 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل، اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية في غيسيني، برواندا، للتحضير لاجتماع قمة رؤساء دول الجماعة المقرر عقدها والتي سيتم خلالها توقيع مشروع البروتوكول. وفي 9 آذار/مارس، انعقدت، بشكل مستقل، القمة الثالثة لأعضاء برلمانات دول الجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى، في غيسيني، برواندا.
	29 - وفي 25 آذار/مارس، استدعت جمهورية الكونغو الديمقراطية سفيرها لدى جمهورية الكونغو بسبب عدم إحراز تقدم في ما يخص إعادة اللواء فوستين مونيني إلى الوطن، حسب بعض المزاعم. وكانت المحكمة العسكرية في ماتادي قد أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة في 4 آذار/مارس ضد اللواء مونيني وضد مانغباما لبيسي أودجاني، زعيم تمرد جماعة آنيلي في مقاطعة إكواتور. وفي 15 نيسان/أبريل، التقى الرئيس جوزيف كابيلا، في كينشاسا، الرئيس دنيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو. 
	30 - وأبلغت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طرد حوالي 100 2 مواطن كونغولي إضافي من أنغولا منذ كانون الثاني/يناير. وفي 17 شباط/فبراير، تحادث أدولف لومانو، نائب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الداخلية والأمن، مع نظرائه في أنغولا بشأن الوضع في لواندا. وبعد زيارة أدتها مارغوت والستروم، ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إلى أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أدلت ببيان في 16 آذار/مارس يدعو كلا البلدين إلى التحقيق في المزاعم بشأن اعتداءات العنف الجنسي التي حدثت في سياق عمليات الطرد واتخاذ إجراءات عملية لمنع وقوع هذه الجرائم. وفي 28 و 29 آذار/مارس، أثناء الاجتماع الثلاثي الثالث بين أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي عُقد في لواندا، تم الاتفاق على إنشاء فريق عامل لمناقشة عودة حوالي 000 800 لاجئ أنغولي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
	ثالثا - التقدم الذي أحرزته البعثة في تنفيذ الولاية
	حماية المدنيين

	31 - أحرزت البعثة المزيد من التقدم على مستوى تنفيذ تدابير محددة لتعزيز جهودها في مجال الحماية. وتوشك المرحلة الأولى من إنشاء شبكات الإشعار الخاصة بالجماعات المحلية، التي تقيم شبكات اتصال بين الجماعات المعرضة للخطر وقواعد عمليات السرايا وقواعد العمليات المؤقتة التابعة للبعثة عن طريق الهواتف المحمولة، على الانتهاء. وانطلقت الأشغال لإقامة 21 شبكة من أصل 25 شبكة تغطي احتياجات 200 جماعة محلية في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية والمقاطعة الشرقية، دخلت 11 منها طور التشغيل. وتكمّل هذه الشبكات أجهزة الاتصال اللاسلكي ذات التردد العالي التي وزعها الشركاء الآخرون. وأطلقت البعثة استعراضا للمرحلة الأولى لضمان معالجة الشواغل المتعلقة بحماية جهات الاتصال على مستوى الجماعات المحلية في مرحلة لاحقة. 
	32 - وأُدخِلت تحسينات أيضا على آليات التنسيق المعنية بتحسين حماية المدنيين. وتم إشراك شركاء البعثة في المجال الإنساني بشكل تام في فريق الإدارة العليا المعني بالحماية وفي الأفرقة العاملة المعنية بالحماية على مستوى المقاطعات. وإضافة إلى ذلك، ازدادت مشاركة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في بعثات فريق الحماية المشترك، التي نُفذت منها 10 بعثات منذ كانون الثاني/يناير. كما اُّتخِذت إجراءات لتحسين متابعة توصيات فريق الحماية المشترك.
	التحضيرات للانتخابات

	33 - واصلت البعثة تقديم الدعم اللوجستي والتقني للتحضيرات للانتخابات. وقد اكتملت عملية تسجيل الناخبين، الهادفة إلى تحديث قائمة الناخبين، في مانييما في 17 شباط/فبراير، وبدأت في المقاطعات الثماني المتبقية، باستثناء كينشاسا. وفي 9 آذار/مارس، أُطلقت عملية التسجيل في كاتانغا وكاساي الغربية، وبين 2 و 6 نيسان/أبريل في مقاطعتي كيفو الجنوبية وكيفو الشمالية والمقاطعة الشرقية ومقاطعة إكواتور وباندوندو وكاساي الشرقية. وبينما كان يُفترض إكمال عملية تسجيل الناخبين في كافة المقاطعات في غضون 90 يوما، فإن نقص المعدات، والتحديات اللوجستية والأمنية، أدت إلى تأخير عمل عدد من مراكز التسجيل، ولا سيما في مقاطعة كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي المقاطعة الشرقية. 
	34 - وأكملت البعثة توزيع زهاء 628 1 طنا من مواد تسجيل الناخبين على 13 مركزا رئيسيا و 210 مراكز فرعية في جميع أنحاء البلد. كما اشترت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة 500 1 أداة إضافية من أدوات تسجيل الناخبين لاستخدامها في كينشاسا، ولاستبدال الأدوات البالية عند الاقتضاء. وإضافة إلى ذلك، أعدت البعثة خطة تتطلب رصد المزيد من الموارد تتعلق بالدعم اللوجستي الذي ستقدمه للانتخابات بما في ذلك دعم النقل الجوي والبري وتكاليف الشحن والتخزين.
	35 - وبهدف مساعدة السلطات الكونغولية على توفير الأمن أثناء الانتخابات، واصلت الشرطة التابعة للبعثة تدريب ضباط الشرطة الوطنية الكونغولية في المقاطعات، تدريبا متخصصا، على توفير الأمن أثناء الانتخابات العامة، مع التركيز على جمع المعلومات وحماية مراكز الاقتراع. واستفاد من هذه التدريبات حوالي 800 1 ضابط شرطة، من بينهم 97 امرأة. وإضافة إلى ذلك، أجرت البعثة دورات تدريبية لرفع مستوى ست وحدات من وحدات شرطة التدخل السريع في كينشاسا. ووافقت حكومة فرنسا، وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على تدريب وحدتين إضافتين من وحدات شرطة التدخل السريع وعلى تجهيزها، وستقوم السلطات الكونغولية بتدريب وحدتين أخريين. ومن شأن ذلك أن يتيح قدرات إضافية في مجال الحفاظ على النظام العام قوامها 10 وحدات من وحدات شرطة التدخل السريع أو حوالي 000 5 فرد من أفراد الشرطة بحلول تشرين الأول/أكتوبر.
	تحقيق الاستقرار وتوطيد السلام

	36 - ما زال الوضع الأمني يؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار التي تهدف إلى دعم خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء في المناطق المتأثرة بالحرب. وقد تم تعبئة مبلغ 230 مليون دولار تقريبا لتنفيذ الاستراتيجية، أُنفِق حوالي 60 في المائة منه. وفي إطار متابعة اجتماع الشركاء في خطة تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في المناطق المتأثرة بالحرب واستراتيجية الدعم، المعقود في 15 شباط/فبراير في غوما وشارك في رئاسته نائب ممثلتي الخاصة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، تم وضع خطة للعمل وتحديد الأولويات فيما يتعلق بأنشطة تحقيق الاستقرار. وقامت البعثة أيضا بتعزيز التنسيق في إطار الخطة والاستراتيجية من خلال تعزيز المشاورات مع الحكومة، وفريق الأمم المتحدة القطري، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء من الجهات المانحة.
	37 - وفي إطار خطة تحقيق الاستقرار وإعادة البناء واستراتيجية الدعم، تم تسليم ثمانية مرافق تابعة للدولة إلى السلطات الوطنية، شملت مرافق للشرطة والإدارة في إقليمي ماسيسي وروتشورو في كيفو الشمالية؛ ومرافق للشرطة والإدارة والقضاء في إقليم والونغو في كيفو الجنوبية؛ ومركز تدريب بحري لشرطة الحدود في مقاطعة إيتوري. وقد تم بناء نحو 69 مرفقا في إطار استراتيجية الدعم، ويجري تشييد 25 مرفقا إضافيا. بيد أن هناك شواغل بشأن الملاك الوظيفي لهذه المرافق. ففي بعض الحالات، لا يزال يتعين توظيف قضاة في المرافق القضائية الجديدة، وما زال قوام الأفراد في مفرزات الشرطة في بعض المناطق المستهدفة يقل كثيرا عن العدد المقرر.
	38 - واستمرت الحكومة في وضع برنامج توطيد السلام، بدعم مقدم من البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الدوليين. وتتمثل أهداف البرنامج في المساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتمكين الدولة الكونغولية من بسط سلطتها في جميع أنحاء البلد، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التصدي للصدمات التي تنجم عنها أضرار، وإتاحة الفرص الاقتصادية للشباب العاطلين عن العمل وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر الشديد، وعلى تحقيق فوائد ملموسة للسلام في المقاطعات الغربية. وقد وُضعت مشاريع برامج لتوطيد السلام في مقاطعات برنامج توطيد السلام السبع، وهي المقاطعة الشرقية، والكونغو السفلي، ومقاطعات باندوندو، وكاتانغا، وإكواتور، وكاساي الغربية، وكاساي الشرقية. وفي 29 آذار/مارس، دعا رئيس الوزراء وتسعة من الوزراء ذوي الصلة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مع البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء من الجهات المانحة، وذلك لمناقشة الأولويات الوطنية ومشروع ”الجيل الثاني“ من ورقة استراتيجية الحد من الفقر للفترة 2011-2015.
	الدعم المقدم إلى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية

	39 - واصلت البعثة تقديم الدعم اللوجستي إلى وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المشارِكة في عمليتي أماني ليو، وروديا الثانية، وعملية الزحف باتجاه الغرب في مقاطعة إكواتور وعملية الحجر الحديدي في المقاطعة الشرقية، وكذا عملية بوكيلا يا نكويي في إيرومو الجنوبية وعملية مابيما موبيا في كيفو الشمالية. ووفقا لسياسة الدعم المشروط، استمرت البعثة في فرز قادة كتائب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لغرض تحديد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبل تقديم الدعم اللوجستي وغيره، لرصد توزيع الإمدادات وتنفيذ العمليات، والتوسط لدى السلطات الكونغولية في الحالات التي يثبت فيها ارتكاب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لانتهاكات لحقوق الإنسان. إلا أنه ما زالت هناك تحديات في رصد سلوك وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتلقى دعما من البعثة على أرض الميدان، وفي تأمين تنقية سلسلة القيادات الأوسع نطاقا من الضباط مصدر المشاكل في صفوف القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبخاصة في كيفو الشمالية. وواصلت البعثة تنقيح ممارساتها وإجراءاتها، ولا سيما من أجل تعزيز الرصد والرقابة لضمان ألا يستفيد من الدعم الذي تقدمه البعثة إلا الكتائب المعتمدة. وواصلت البعثة أيضا الجهود لإذكاء الوعي لدى جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن سياسة الدعم المشروط، وبضرورة احترام حقوق الإنسان.
	40 - واستمر تطبيق سياسة الدعم المشروط في جميع العمليات التي تدعمها البعثة. وشرعت البعثة في إجراءات تعليق الدعم المقدم إلى ثلاث كتائب في مقاطعة إكواتور ومقاطعة إيتوري، إذا لم تتخذ القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية إجراءات تصحيحية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها عناصر من هذه الكتائب. 
	حقوق الإنسان

	41 - اتسمت الفترة قيد الاستعراض باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطني، فضلا عن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أحزاب المعارضة وأنصارها. وفي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، أُفيد بوقوع حالات اغتصاب لما لا يقل عن 65 شخصا، من بينهم قُصَّر، على يد مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا أثناء أربع هجمات نُفِّذَت في بلدة بوالا في إقليم فيزي بكيفو الجنوبية. ولئن أُحرِز بعض التقدم في تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كيفو الجنوبية إلى العدالة، ظلت استجابة السلطات القضائية لانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في كيفو الشمالية والمقاطعة الشرقية غير كافية. وكما هو مبين في الفقرة 12، لم يُحرَز أي تقدم في مسألة الاغتصابات الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات مسلحة على طول محور كيبوا - مبوفي بإقليم واليكالي في مقاطعة كيفو الشمالية، في الفترة ما بين 30 تموز/يوليه و 2 آب/أغسطس 2010. و ”المقدم“ سادوكي كيكوندا مايلي، وهو قائد سابق في جماعة المايي مايي شيكا، هو المتهم الوحيد المحتجز في غوما. وقد تم تعليق المقابلات التي تُجرى مع الشهود والضحايا في المنطقة بسبب مخاوف متعلقة بالحماية، وذلك بالرغم من الزيادة في قوات البعثة المنتشرة ودورياتها في المنطقة.
	42 - وفي كيفو الجنوبية، أُجرِي عدد من المحاكمات لمتهمين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من ضباط القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 21 شباط/فبراير، حكمت محكمة كيفو الجنوبية العسكرية في بَرَكة على 11 عنصرا من عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينهم نائب القائد المسؤول عن العمليات، المقدم كيبيبي موتواري، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها الاغتصاب، في يومي 1 و 2 كانون الثاني/يناير في قرية فيزي. وفي 9 آذار/مارس، حكمت محكمة كيفو الجنوبية العسكرية في كاليهي على 11 عنصرا من عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينهم مقدِّم ورائد ونقيب، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كاتاسوموا في الفترة ما بين 22 و 29 أيلول/سبتمبر 2009. وفي 26 آذار/مارس، حكمت محكمة الحاميات العسكرية في والونغو على 14 من عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لارتكابهم جرائم اغتصاب وأفعال أخرى من العنف الجنسي والسطو المسلح في إقليم والونغو في عدة حوادث منفصلة. وفي كينشاسا، وفي 25 آذار/مارس، بدأت المحكمة العسكرية العليا في محاكمة الفريق أول كاكوافو، أحد الضباط الخمسة من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان الذين أُدرِجَت أسماؤهم على قائمة قدمها وفد من مجلس الأمن إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء زيارة قام بها إلى كينشاسا في عام 2009. وما زالت المحاكمة مستمرة في قضية قتل فلوريبير شيبيا بايزير الناشط في مجال حقوق الإنسان وسائقه فيديل بازانا، في 2 حزيران/يونيه 2010.
	43 - وما زالت حالة المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، في الفترة السابقة للانتخابات العامة، مصدر قلق. وكما ورد في الفقرة 7، فمنذ كانون الثاني/يناير، سجَّل المكتب المشترك لحقوق الإنسان التابع للبعثة ما يزيد عن 100 حادث مبلَّغ عنه، وبخاصة في كينشاسا، ومقاطعة مانيما وكيفو الجنوبية والمقاطعة الشرقية، استهدفت المعارضين السياسيين، وبدرجة أقل، الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وطالت الحوادث في أغلب الأحيان حق الفرد في الحرية والأمن، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي. وواجه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أيضا تهديدات ومضايقات متصلة بأنشطة الدعوة بشأن قضايا حقوق الإنسان والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
	44 - وواصل المكتب المشترك لحقوق الإنسان التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت على أيدي الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطني. وقام المكتب المشترك لحقوق الإنسان بتحقيقات في عمليات الاغتصاب الجماعي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أن عناصر سابقة في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب ارتكبتها في قريتي بوشاني وكالامباهيرو بإقليم ماسيسي في مقاطعة كيفو الشمالية، في يومي 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 1 كانون الثاني/يناير 2011. وتوصَّل المكتب إلى أن 47 امرأة وقعن ضحايا للاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي، وأن 12 مدنيا كانوا ضحايا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن شخصين قد اختُطِفا. وقام الجناة أيضا في أعمال نهب واسعة النطاق، من بينها نهب حوالي 100 منزل.
	45 - وفي 25 آذار/مارس 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 16/36، الذي أعرب فيه عن القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحث الحكومة على مضاعفة جهودها لوضع حد على وجه السرعة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة للعدالة. 
	العنف الجنسي

	46 - واصلت البعثة تنسيق الدعم المقدم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني، التي يجري في إطارها تنفيذ خمسة برامج في مجالات الوقاية والحماية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتقديم المساعدة المتعددة القطاعات، وإصلاح القطاع الأمني، وجمع البيانات ورسم الخرائط، في مقاطعتي إيتوري وكيفو الجنوبية. وقامت البعثة بمواءمة منهجيات لأغراض جمع وإدارة البيانات فيما يتعلق بقاعدة بيانات جمع المعلومات عن أعمال العنف الجنسي المبلغ عنها في كينشاسا وكيفو الشمالية. ومنذ كانون الثاني/يناير، قدمت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والشركاء المنفذون لمشاريع في إطار الاستراتيجية الوطنية مساعدات طبية ونفسية واجتماعية واقتصادية إلى 538 1 من ضحايا العنف الجنسي في إيتوري و 174 1 ضحية في كيفو الجنوبية.
	47 - وخلال زيارة قامت بها ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة ما بين 2 و 6 شباط/فبراير، التقت بالرئيس كابيلا ومسؤولين حكوميين آخرين لتعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمكافحة العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي وضعت برعاية الأمم المتحدة والتي تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
	48 - واستمر المكتب المشترك لحقوق الإنسان في تقديم الدعم لإنشاء وتشغيل عيادات قانونية لمعالجة قضايا العنف الجنسي تتولى إدارتها منظمات غير حكومية محلية، وبدأ تسع من هذه العيادات العمل منذ كانون الثاني/يناير. وفي 21 آذار/مارس، بدأ المكتب المشترك لحقوق الإنسان وقوات الشرطة التابعة للبعثة، في شراكة مع بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في كينشاسا، تدريبا للمدربين مدته شهرين في الكونغو السفلى على تقنيات التحقيق في جرائم العنف الجنسي لفائدة 50 ضابط من ضباط الشرطة القضائية. وفي نيسان/أبريل، بدأت البعثة تدريب 30 مدربا من مدربي الشرطة الوطنية الكونغولية على قضايا العنف الجنسي. 
	حماية الأطفال 

	49 - منذ كانون الثاني/يناير، قامت البعثة بتوثيق عملية إخلاء سبيل 376 طفلا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة الكونغولية، لا سيما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تم فصل 36 طفلا عن القوات الجمهورية الاتحادية أثناء اندماجها في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم يُحرَز أي تقدم بشأن وضع خطة عمل لوقف تجنيد واستخدام الجنود الأطفال عملا بقرارات مجلس الأمن 1539 (2004)، و 1612 (2005)، و 1925 (2010). وفي تطور إيجابي أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في 17 شباط/فبراير، ترشيح 12 قاضيا للعمل في محكمة جديدة للنظر في القضايا المتعلقة بالأطفال.
	الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية

	50 - بعد توقف دام ستة أشهر، استؤنفت أنشطة التعدين الحرفي في مقاطعتي كيفو ومقاطعة مانييما في 10 آذار/مارس. وفي 1 آذار/مارس، نظمت وزارة التعدين منتدى وطني اعتُمِدَت فيه عدة ”وثائق التزامات“ تتعلق بإمكانية تتبع المعادن المتداولة تجاريا والتصديق عليها. وتم التوقيع على وثائق الالتزام من قبَل الجهات العاملة في مجال التعدين ذات الصلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك محافظو مقاطعتي كيفو ومقاطعة مانيما، وممثلو التعدين الحرفي، وأصحاب التوكيلات التجارية، وتجار المعادن، والمجتمع المدني، وأصحاب حقوق التعدين، والقائمون على النقل، والسلطات المحلية الكونغولية المعنية بالتعدين. 
	51 - وواصلت البعثة جهود التعاون مع وزارة التعدين بجمهورية الكونغو الديمقراطية لتحسين تتبع المعادن في المنطقة الشرقية من البلد من خلال إنشاء وكالات تجارية. وفي هذا الصدد، تم إنجاز بناء ثلاث من أصل خمس وكالات تجارية كان مقررا إقامتها في إيزانغا بإقليم واليكالي وروبايا بإقليم ماسيسي بكيفو الشمالية؛ وموغوغو بإقليم والونغو بكيفو الجنوبية. واتفق أيضا على إنشاء عملية للتحقق بهدف كفالة عدم الاتجار إلا في المعادن ”النظيفة“ في الوكالات التجارية. وستغطي العملية مواقع التعدين في نطاق دائرة شعاعها 25 كيلومترا لكل وكالة. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت وزارة التعدين في إنشاء ”نقاط بيع“ في المناطق الواقعة خارج نطاق الوكالات التجارية. وتم تحديد خمسة مواقع لـ ”نقاط البيع“ في مقاطعة مانييما، ويجري تحديد مواقع إضافية في مقاطعتي كيفو.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج

	52 - على الرغم من الانخفاض الطفيف بشكل عام في عدد حالات استسلام أفراد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، فقد زاد عدد ”ضباط“ القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المشاركين في برنامج البعثة المتعلق بنزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج. وفي 5 كانون الثاني/يناير أعيد ”المقدم“ ديميتري بيزيمانا إلى رواندا، وفي 17 شباط/فبراير، استسلم ”المقدم“ موتيما بيسينغيمانا للبعثة. وكان كلاهما من هيكل القيادة العليا للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وجرى منذ كانون الثاني/يناير، تسريح 444 مقاتلا من مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير روانديا بمن فيهم 259 روانديا و 185 كونغوليا. ولا تزال النتائج فيما يتعلق بتحالف القوى الديمقراطية وجيش الرب تتسم بالتواضع، إذ كانت هناك ثماني حالات استسلام أو هروب مقاتلين من الخدمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من جيش الرب وحالتين من تحالف القوى الديمقراطية.
	53 - وكان من المقرر أن تبدأ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تستهدف 000 4 ممن تبقى من المقاتلين الكونغوليين في 5 آذار/مارس، إلا أنها قد عُلقت مؤقتا في انتظار لمزيد من المشاورات مع وزارة الدفاع.
	دعم إصلاح قطاع الأمن

	54 - واصلت البعثة بذل الجهود من أجل تعزيز الحوار الاستراتيجي مع كبار مسؤولي الحكومة والشركاء الدوليين بشأن إصلاح قطاع الأمن، كما شاركت في رئاسة اجتماعات الفريق العامل مع سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية. غير أن التقدم المحرز في تنسيق وزيادة الدعم المقدم من الشركاء الدوليين لمبادرات الحكومة إصلاح القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال محدودا. وتعمل البعثة مع النظراء الحكوميين على تجميع معلومات بغية وضع خريطة لمؤسسات قطاع الأمن القائمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من تأجيل العنصر العسكري لهذه العملية. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت البعثة العمل على وضع مصفوفة تبين المبادرات التي تدعم خطط الحكومة لإصلاح القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والشرطة، ونظامي القضاء والإصلاحيات. 
	الشرطة

	55 - واصل خبراء الشرطة التابعين للبعثة تقديم الدعم إلى الأمانة التنفيذية للجنة التوجيهية المعنية بإصلاح الشرطة، بما في ذلك ما يتعلق بتدريب أفراد خفارات المجتمعات المحلية في كل من ماتادي، وكاناغا، وبوكافو وكينشاسا. وجرى إحصاء لأفراد الشرطة في مقاطعات كينشاسا، وكاتانغا، وكاساي الشرقية والغربية بمشاركة شرطة البعثة كمراقب مستقل. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المفتش العام المؤقت للشرطة الوطنية الكونغولية خططا لإنشاء هيئة لتنفيذ إصلاح الشرطة الوطنية وضعتها لجنة متابعة إصلاح الشرطة المذكورة سابقا، والتي تنتظر الآن توقيع وزير الداخلية والأمن عليها. وفي 10 آذار/مارس أكمل عنصر الشرطة التابع للبعثة التدريب الأساسي لـ 500 فرد من عناصر الشرطة المدمجة استمر على مدى ستة أشهر في مركز كابالاتا. وفيما يتعلق بطلب الرئيس كابيلا من البعثة المساعدة على تدريب 20 وحدة من وحدات الشرطة وتزويدها بالمعدات ونشرها في حاميات، فلا يزال التقدم المحرز محدودا بسبب الافتقار إلى الدعم التكميلي من الجهات المانحة لتوفير المعدات الأساسية اللازمة (انظر S/2010/164).
	سيادة القانون والإصلاحيات

	56 - لا تزال حالة نظامي القضاء والإصلاحيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تبعث على القلق، ولا سيما فيما يتعلق باستقلال القضاء، والعدد الكبير للمحتجزين قبل المحاكمة، والحالة المتردية لأماكن الاحتجاز، والهروب المتكرر لأعداد كبيرة من المحتجزين. وشرعت البعثة في اقتناء معدات لخلية دعم المحاكمات وتجري حاليا أيضا عملية استقدام الموظفين. ونشرت قدرة الشرطة الدائمة التابعة للأمم المتحدة موظفين للمساعدة على وضع إجراءات تشغيلية موحدة للعمليات والإجراءات المشتركة بين خلية دعم المحاكمات ومسؤولي الحكومة. ولا يزال مشروع برنامج الأمم المتحدة المشترك والمتعدد السنوات لدعم العدالة، والذي وُضع بالاشتراك مع كل من وزارة العدل وحقوق الإنسان، والبعثة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في انتظار موافقة وزير العدل وحقوق الإنسان عليه.
	57 - وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لنشر نحو 000 2 قاضي كونغولي، فقد اضطلع مكتب حقوق الإنسان المشترك بتدريب 000 1 قاض على إعمال الحق في المحاكمة العادلة وقدم دعما إلى المجلس الأعلى للقضاة ومفتشية الدوائر القضائية في مقاطعات كيفو الشمالية، والكونغو السفلى وكينشاسا، بشأن نشر القضاة في مكاتب النيابة العامة المدنية والعسكرية. 
	58 - وفي 3 شباط/فبراير، عين وزير العدل وحقوق الإنسان مديرا واحدا للسجون في البلد، مما شكل خطوة هامة في خطة الإصلاح المؤسسي التي اقترحتها البعثة. ويجري حاليا نشر نحو 500 ضابط من ضباط السجون في البعثة. وأجرت البعثة عملية تقييم لاحتياجات السجون وعززت الخدمات الاستشارية والتوجيهية والإرشادية المقدمة للمرفق الوطني للسجون. وبالإضافة إلى ذلك، أكملت البعثة إعادة تأهيل الوحدات في السجون في كل من ماتادي، وماكالا، وتشيلا، وبونيا وكاناغا. وقامت البعثة أيضا بتعزيز التجهيزات الأمنية وتوفير الكهرباء والمياه في السجون في كل من كيسانغاني، وبوكافو، وبونيا، وغوما وأرو. وواصلت البعثة تقديم المساعدة التقنية في مجال استعراض ملفات السجناء بغية لفت انتباه السلطات القضائية لحالات الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة، وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ في السجون. وجرى، بالتعاون مع شرطة البعثة، تدريب 100 فرد من أفراد الشرطة الوطنية على أمن السجون.
	عملية التقييم المشترك

	59 - واصلت الأمم المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إجراء تقييم للحالة في الميدان وللتقدم المحرز في سبيل تحقيق الأهداف الواردة في الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1995 (2010). ومنذ بداية العملية في حزيران/يونيه 2010، زارت الأفرقة المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة 124 منطقة وبلدة مرة واحدة على الأقل. وتوفر المواقع، التي جرى اختيارها بصورة مشتركة، عينة تمثيلية للأحوال على أرض الواقع، مع التركيز بوجه خاص على المناطق التي كانت مسرحا للنزاع المسلح وحيثما لا تزال الجماعات المسلحة موجودة. وجرى استعراض مشترك على صعيد المقاطعات وعلى الصعيد الوطني لنتائج زيارات المواقع، وأسفر الاستعراض عن التوصل إلى فهم مشترك للمعلومات التي جرى جمعها. 
	60 - وتدل نتائج عملية التقييم على أنه في حين لا تزال هناك تحديات قائمة في مواجهة العنف وتوفير الحماية، في عدة مناطق، فقد حدث تحول في نشاط عناصر الجماعات المسلحة من الهجمات المنظمة والمنسقة إلى الإجرام التقليدي أو أعمال قطع الطرق. وعلى هذا الأساس، جرى تحديد المناطق التي ينبغي مواصلة جهود تقديم المساعدة فيها إلى سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية للتصدي لحالة انعدام الأمن.
	61 - ويتباين إلى حد كبير مدى وجود وعمل مؤسسات الدولة، والشرطة والجيش الوطني في هذه المناطق. ومع ذلك، فإن الخيط المشترك الذي يربط افتراضيا بين جميع هذه المناطق تمثل في الحاجة الماسة لتأمين موارد كافية لمؤسسات الدولة وقوات الأمن الوطنية من الأعداد الكافية من الأفراد المدربين تدريبا كافيا ومن المعدات، فضلا عن الدعم اللوجستي والهياكل الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الدولة. ولم يتمكن القائمون بالتقييم من دراسة الأثر المترتب على عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي لا تزال مستمرة.
	62 - وفيما يتعلق بحماية المدنيين، أكدت عملية التقييم استمرار التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة في المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية، وفي المناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها. وكانت هذه هي الحال بوجه خاص في منطقة انغو، في مقاطعة أويلي السفلى في المحافظة الشرقية؛ وفي إقليم إرومو الجنوبية، في مقاطعة إيتوري؛ ومناطق معينة في أقاليم روتشورو، وماسيسي وواليكالي في محافظة كيفو الشمالية، والمناطق البعيدة في أقاليم موينغا، ووالونغو، وكاباري، وفيزي وشابوندا في محافظة كيفو الجنوبية. وفي تلك المناطق، وبالرغم من الانخفاض في أعداد الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، فلا يزال المدنيون هم ضحايا أعمال العنف التي ترتكبها عناصر من الجماعات المسلحة، كما أن الوصول إليها لا يزال صعبا حتى بدعم من البعثة. وأشار التقييم المشترك إلى الانخفاض النسبي في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها عناصر من قوات الأمن في مناطق معينة، وإلى بعض التقدم الذي أحرزته السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى العدالة بدعم من البعثة. 
	63 - ولقد اتسمت العملية بكاملها بالتعاون والاتصال الممتازين بين الحكومة والأفرقة التابعة للبعثة. كما أسهمت في تحقيق المزيد من المشاركة البناءة بين الأمم المتحدة والسلطات الكونغولية، وحسنت إلى حد كبير الحوار بين البعثة والحكومة بما يتجاوز نطاق التقييم.
	نشر البعثة

	64 - عقب سحب أربع طائرات مروحية هجومية وخمس طائرات مروحية متعددة الأغراض في تموز/يوليه 2010، أكملت البعثة في نيسان/أبريل إعادة ست طائرات مروحية إضافية متعددة الأغراض إلى الهند. وبعد هذا السحب لم يبق لدى البعثة سوى 14 طائرة مروحية من الطائرات المروحية المتعددة الأغراض والطائرات المستخدمة في أعمال المراقبة وأربع طائرات مروحية مقاتلة. وفي 17 آذار/مارس، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن تبرعها بطائرة مروحية متعددة الأغراض لتستخدمها البعثة. 
	65 - وأكدت حكومة مصر على نشر وحدة من الشرطة المشكلة بحلول تموز/يوليه، والتي ستتخذ من بوكافو، بكيفو الجنوبية، مقرا لها، وفقا للاحتياجات الواردة في قرار مجلس الأمن 1843 (2009).
	الآثار المالية

	66 - اعتمدت الجمعية العامة بقرارها 64/275، المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2010 مبلغ 365 1 مليون دولار للإنفاق على البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/ يونيه 2011. وقد تم تقديم الميزانية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 إلى الجمعية العامة لتنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها الخامسة والستين المستأنفة. 
	67 - وفي 31 آذار/مارس 2011، بلغت قيمة الاشتراكات المقررة غير المسددة للبعثة 353.3 مليون دولار. وبلغت قيمة مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في التاريخ نفسه 530.1 1 مليون دولار. 
	68 - وفي 25 نيسان/أبريل 2011، بلغ مجموع المبالغ المستحقة للدول المساهمة بقوات 20.5 مليون دولار لشهر آذار/مارس 2011. وقد تم سداد تكاليف القوات ووحدات الشرطة المشكلة وتكاليف المعدات المملوكة للقوات ووحدات الشرطة المشكلة للفترة الممتدة إلى غاية 28 شباط/فبراير 2011 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 على التوالي وفقا لجدول السداد الربع سنوي.
	خامسا - الملاحظات والتوصيات
	69 - ولئن أُحرز تقدم بعد تحوّل البلد الذي أُنجز بنجاح في عام 2006، فإن الحالة ما زالت هشّة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فهناك عدد من التحدّيات التي ما برحت تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في البلد، ومنها الجماعات المسلحة التي لا تزال موجودة في مقاطعتي كيفو والمقاطعة الشرقية؛ وأعمال العنف الخطيرة التي تُرتكب ضد المدنيين؛ ومحدودية التقدم الذي أُحرز على صعيد بناء مؤسسات مهنية وفعّالة تسهر على الأمن القومي وسيادة القانون؛ والتنافس على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، مما يؤجّج النـزاع ويفاقم عدم الاستقرار في ظل انعدام الوجود الفعّال للدولة.
	70 - وسيكون إجراء انتخابات عامة شفافة وذات مصداقية في موعدها وفي جو سلمي آمن عاملا حيويا لاكتساب المؤسسات الديمقراطية في جمهورية الكونغو الديمقراطية شرعيتها مستقبلا ولضمان توطيد دعائم السلام والاستقرار في البلد. وإنّي أحثّ الأطراف الكونغولية المعنية من مختلف التيارات السياسية على التحاور والعمل معا بروح تعاونية لضمان إجراء الانتخابات العامة في بيئة تسمح بمشاركة الجميع في سلام، وضمان استيفاء الانتخابات للمعايير والقواعد الديمقراطية المعترف بها دوليا.
	71 - وإنه ليشجعني شروع رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة في إجراء مشاورات بخصوص الانتخابات العامة مع طائفة عريضة من الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، بما فيها الأحزاب السياسية وكيانات المجتمع المدني وقوات الأمن. وبناء على طلب من اللجنة، ساعدت البعثة في تسهيل التحاور بين مختلف الأطراف الكونغولية المعنية. وستساعد هذه المشاورات على بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وإنّي أشجع اللجنة على إجرائها على مستوى المقاطعات أيضا. وسيكون انتهاج هذا النهج التشاوري مفيدا أيضا في التعامل مع مسائل من قبيل مسألة الاعتماد المبكّر لمدوّنات القواعد التي ستحكم سلوك اللجنة والأحزاب السياسية، ومسألة القيام في الوقت المناسب باعتماد مراقبي الانتخابات الوطنيين والدوليين الذين سيقومون بدور هام في مراقبة الانتخابات.
	72 - وينبغي أن يكون التحضير للانتخابات مصحوباً بنقاش سياسي حرّ وبناء يجرى في سلام. وفي هذا الصدد، فإن ورود بلاغات تفيد بارتكاب تحرّشات وأعمال عنف ضد أعضاء المعارضة ومؤيديهم والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتفيد بضلوع عناصر من قوات الأمن الوطنية في الكثير من هذه الأعمال تشكل مصدر قلق ويلزم أن يرصدها الشركاء الدوليون عن كثب. فأعمال كهذه تشكل انتهاكا لحرية التعبير والتجمّع، وتضعف قدرة الأحزاب السياسية المستهدفة على تنظيم نفسها وتنفيذ الحملات لخوض الانتخابات العامة. وإنّي أحث السلطات الكونغولية وغيرها من الجهات المعنية على اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الأعمال التي قد تقوض مصداقية الانتخابات وتزيد من خطر اندلاع العنف. وكذلك أشجّع السلطات الوطنية على مواصلة بذل الجهود في سبيل إتاحة الحيّز السياسي اللازم لقيام كيانات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمرشّحين المحتملين بتنظيم أنفسهم والاضطلاع بأنشطتهم.
	73 - وما زال التأخّر في عملية تسجيل الناخبين يشكل تحديا يعوق إجراء الانتخابات في موعدها. فإنجاز تلك العملية شرط مسبق للانتهاء من وضع قائمة الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر، وهو الأمر اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية الوطنية. وتجدر الإشادة إلى التقدم المحرز في تسجيل الناخبين في ظل ما يعترض هذه العملية من تحديات كبيرة على الصعد التنفيذي واللوجستي والأمني. غير أنني أحث اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على أن تكفل إنجاز تسجيل الناخبين في الوقت المناسب بأن تعالج على وجه السرعة العقبات التقنية واللوجستية المتبقية.
	74 - ومما يؤسف له أنه، كما شهدنا في أماكن أخرى من العالم، قد تترافق الانتخابات مع تزايد العنف قبل عملية الاقتراع وأثناءها وبعدها. وإنّي أحث السلطات الكونغولية على أن تضمن لجميع المرشحين في الانتخابات العامة سلامتهم وحرية حركتهم، وأن تهيئ الظروف الآمنة لإجراء الانتخابات، بما في ذلك تأمين مراكز الاقتراع. وينبغي توفير المعدّات اللازمة لوحدات الشرطة الوطنية التي تلقّت التدريب من البعثة على تأمين الانتخابات، فالبعثة ليست مكلّفة في الوقت الحالي بتوفير مثل هذه المعدات. وإنّي أشجّع الجهات المانحة على توفير هذه المعدات على وجه السرعة، إلى جانب تقديمها الدعم المالي اللازم لبدء تدريب وتجهيز وتمركز وحدات الشرطة وكتائب الشرطة العسكرية الثلاث، وذلك تلبية للطلب الذي قدمته الحكومة في آذار/مارس 2010.
	75 - وخلال المرحلة المقبلة، ستظل أولويات البعثة مركّزة على حماية المدنيين ودعم عمليات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الرامية إلى تحييد الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية التي ما زالت ناشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد واصلت البعثة دعم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في القيام بعمليات عسكرية وفقا لسياسة المشروطية التي تتبعها البعثة. غير أنه لم يتحقّق سوى قدر محدود من تحسّن القدرة العملياتية للقوات المسلحة كما هو متوخّى في خطة الحكومة لإصلاح الجيش. وفي حين أن إصلاح قوات الأمن من الصلاحيات السيادية للدولة، فإنني أشجع الحكومة على معالجة المسألة الأصيلة، مسألة تماسك الجيش الوطني، وذلك بطرق منها بناء قوات مسلحة مهنية ومجهّزة بالقدر الكافي من المعدات والإمدادات. وما لم تحقّق هذه الإصلاحات، ستبقى قدرات القوات المسلحة محدودة. وأحث أيضا الدول الأعضاء على زيادة دعمها لتدريب القوات المسلحة وتجهيزها.
	76 - ويُحرز تقدّم على صعيد الجهود العسكرية وغير العسكرية التي تُبذل منذ فترة طويلة لمواجهة خطر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. ويجب الاستفادة من هذه الجهود ومؤازرتها بطرق منها مواصلة القيام بالعمليات العسكرية واتخاذ الإجراءات القضائية ضد كبار قادة القوات الديمقراطية وبذل الجهود في مجال نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج. غير أن اندماج جماعة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب وغيرها من الجماعات المسلّحة الكونغولية في القوات المسلحة ما زال ينطوي على مشاكل لعدم كفاية فرص التدريب المتاحة للعناصر المندمجة، وعدم الانضباط وعدم الاعتراف بسلطات القيادة، والمنازعات الجارية بخصوص الرتب الممنوحة للعناصر المندمجة حديثا. ولذا فإنني أشجع جميع الأطراف المعنية على تحديد التدابير اللازمة لإتمام عملية الاندماج بنجاح واتخاذ هذه التدابير.
	77 - ولا يزال يساورني القلق لتصعيد جيش الرب للمقاومة هجماته على المدنيين ولعمليات الاختطاف التي تقوم بها هذه الجماعة المسلحة في المنطقة الحدودية الواقعة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد واصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا عقد الاجتماعات لتحديد أسلوب تصدّيهما لوجود جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وإنّي أرحب بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي والبلدان المتضرّرة من جيش الرب للمقاومة لتحديد استراتيجية منسقة في التعامل مع الجماعات المسلحة وتحسين حماية المدنيين. وفي هذا الصدد، سيقوم فريق متعدّد التخصّصات من الأمم المتحدة قريبا بزيارة أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان لتقييم ما يمثله جيش الرب للمقاومة من تهديد وتقديم توصيات لتعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للمساعدة في معالجة المشكلة التي يطرحها جيش الرب للمقاومة في المنطقة دون الإقليمية وتحسين تنسيقها. وكذلك سيجتمع هذا الفريق بممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. 
	78 - وما زالت مستويات انعدام الأمن والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في مقاطعتي كيفو والمقاطعة الشرقية تبعث على الجزع. وإنّي أشجع السلطات الكونغولية على محاسبة المسؤولين عن أعمال الاغتصاب الجماعي والنهب التي ارتُكبت في واليكالي في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2010. وأرحّب بمحاكمة العناصر التابعة للجماعات المسلحة والقوات المسلحة في كيفو الجنوبية، بمن فيهم الضباط المتّهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. غير أن التصدّي لظاهرة الإفلات من العقاب تتطلب المتابعة المنهجية والمتسقة كلما يتم الإبلاغ عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك بإدخال تحسينات هيكلية على نظم سيادة القانون والمؤسسات الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أحث الحكومة على الموافقة على برنامج الأمم المتحدة المشترك المتعدد السنوات لدعم العدالة الذي أعدّ بالاشتراك مع وزارة العدل وحقوق الإنسان وغيرها من الشركاء، وأحثّها على المضي قدما في تنفيذه.
	79 - وما زال يساورني القلق إزاء تضاؤل القدرة المتوافرة للبعثة من طائرات الهليكوبتر بعد إعادة ست طائرات هليكوبتر أخرى إلى بلدها، الهند، في نيسان/أبريل. وأرحب باستعداد حكومة الهند لتمديد مساهمتها في البعثة بأربع طائرات هليكوبتر قتالية، وبتأكيد حكومة جنوب أفريقيا تعهّدها بتزويد البعثة بطائرة هليكوبتر للخدمات العسكرية الإضافية. وأشجّع الدول الأعضاء التي أبدت استعدادا لتـزويد البعثة بطائرات هليكوبتر للخدمات العسكرية وطائرات هليكوبتر قتالية إضافية على تأكيد تعهّداتها، وأناشد الدول الأعضاء الأخرى أن تساهم بشكل عاجل بطائرات هليكوبتر عسكرية لكي يُحرز تقدّم صوب سدّ هذه الفجوة الحرجة في قدرات البعثة في أقرب وقت ممكن. وإذا استمرت هذه الفجوة فإن قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها ستضعف.
	80 - ويمثل إنجاز مرافق للدولة في إطار الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار، دعما لبرنامج الحكومة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، خطوة هامة نحو تعزيز وجود الدولة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأحثّ السلطات الكونغولية على القيام على وجه السرعة بتـزويد هذه المرافق بالقوى العاملة وإدخالها طور التشغيل لكي يُحرز تقدم على صعيد بسط سلطة الدولة. وقد أحرزت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري تقدّما في وضع الصيغة النهائية لبرنامج توطيد السلام الخاص بالمقاطعات الغربية. وأرحّب بتولّي الحكومة الدور القيادي بصورة متـزايدة في ما يتعلق بتنفيذ برنامج تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار ووضع خطة توطيد السلام، وأشجّع الجهات المانحة على دعم هاتين المبادرتين. وأرحّب أيضا بالخطوات الأولية التي اتخذتها هيئات التعدين الكونغولية لمعالجة مسألة تحديد وتوثيق منشأ المعادن المستخرجة والمتداولة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على إثر رفع الحظر عن نشاط التعدين الحرفي.
	81 - وعلى الصعيد الإقليمي، يمثل التقارب بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي في إطار الجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى خطوة هامة. وسيسهم مشروع بروتوكول الجماعة الدفاعي والأمني، بعد أن يوقّع، في تحقيق مزيد من توطيد دعائم السلام والأمن في المنطقة. وأشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الاستمرار في توثيق علاقاتها مع البلدان المجاورة، وعلى مواجهة التحديات العابرة للحدود من خلال التحاور والتعاون. وفي هذا الصدد، أرحب باجتماع القمة الذي عقد بين رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو في 15 نيسان/أبريل. وكما دعت ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع، أشجّع أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا على التحقيق في حوادث العنف الجنسي المزعومة في ما يتصل بطرد أشخاص يحملون الجنسية الكونغولية من أنغولا، وأشجّعهما على اتخاذ خطوات عملية لمنع حدوث مثل هذه الجرائم.
	82 - وأرحب بالحوار المحسّن الذي جرى بين الأمم المتحدة والسلطات الكونغولية الذي جرى بالاقتران مع عملية التقييم المشتركة. ولم يتبيّن من المراحل الإضافية للعملية أن هناك حاجة في هذه المرحلة لإجراء أي إعادة تشكيل لولاية البعثة أو لانتشارها. ولا تزال البعثة، ومعها فريق الأمم المتحدة القطري وشركاء جمهورية الكونغو الديمقراطية الدوليين، على التزامها بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لكي تواصل إحراز التقدم نحو تحقيق الأهداف المحدّدة في الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1925 (2010).
	83 - وفي ضوء ما تقدّم، أوصي بتمديد ولاية البعثة لمدة 12 شهرا إضافية مع الإبقاء على حجم قوات البعثة العسكرية ووحدة شرطتها في مستواها الحالي المأذون به. وأوصي أيضا بأن تستمر البعثة في تقديم المساعدة اللوجستية والتقنية لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وحرة وعادلة وشفافة في موعدها المحدد. وينبغي أن تستمر البعثة في مساعدة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في تشجيع وتيسير التحاور بين جميع الأطراف المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل البعثة حماية موظفي الأمم المتحدة وأصولها وللقيام، وفقا لولايتها الحالية، وشريطة توفير الأصول الكافية من الطيران للتصدي لأعمال العنف التي تشكّل تحدّيا أمام حماية المدنيين خلال فترة الانتخابات. وألاحظ أنه ستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية تعتمدها الجمعية العامة حتى تتمكن البعثة من تقديم الدعم المطلوب دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ المهام المقررة الجارية الأخرى. وتماشيا مع زيادة تركيز البعثة على تحقيق الاستقرار، ينبغي أن تستمر البعثة أيضا في دعم خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالحرب من خلال الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تعمل مع فريق الأمم المتحدة القطري والنظراء الوطنيين على اعتماد وتنفيذ برنامج توطيد السلام الخاص بالمقاطعات الغربية.
	84 - وختاما أودّ الإعراب عن تقديري لأفراد البعثة من المدنيين والعسكريين والشرطة الذين يدعمون جهود تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيادة ممثلي الخاص، روجر ميس. وأودّ أيضا أن أعرب عن تقديري للبلدان المساهمة بقوات عسكرية ووحدات شرطة. كما أعرب عن التقدير لفريق الأمم المتحدة القطري والجهات مقدمة المساعدة الإنسانية، وكذلك البلدان المانحة والمنظمات المتعدّدة الأطراف والمنظمات غير الحكومية. وعلى إثر كارثة تحطّم الطائرة في 4 نيسان/أبريل، أحيّي بكل إجلال من بذلوا أرواحهم الغالية من أجل إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعرب عن خالص العزاء وأعمق المشاعر القلبية لمن فقدوا أحباءهم وزملاءهم وأصدقاءهم.
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