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  ) ٢٠٠٨ (١٨٥٦القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٦٠٥٥الــــذي اختــ ــانون ٢٢، املعقــ  كــ

  ٢٠٠٨ديسمرب /األول
  

  ،إن جملس األمن  
وال سـيما    إىل قراراته وبيانات رئيسـه بـشأن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،           إذ يشيـر   

ــراران  ــان   ) ٢٠٠٧ (١٧٩٤و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٣القـــ ــسه املؤرخـــ ــا رئيـــ ــشرين  ٢٩وبيانـــ تـــ
 ٢٠٠٨أكتــــــــــوبر / تــــــــــشرين األول٢١و ) S/PRST/2008/40 (٢٠٠٨أكتــــــــــوبر /األول

)S/PRST/2008/38(،  
ــة    وإذ يعيــد تأكيــد   ــة وســالمتها اإلقليمي  التزامــه بــسيادة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

  واستقالهلا السياسي،
عـن كفالـة   كومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      املسؤولية الرئيسية حل   على   وإذ يشدد   

ــة مــدنييها   ــرام ســيادة القــانون  األمــن يف أراضــيها ومحاي حقــوق اإلنــسان والقــانون  و ، مــع احت
  اإلنساين الدويل،

 األعمال العسكرية اهلجومية املتكـررة للمـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب                وإذ يدين   
ركـات  يف األشهر املاضـية، الـيت تـسببت يف تـشريد مجـاعي للـسكان يف كيفـو الـشمالية ويف ح                

ــزوح لالجــئني عــرب احلــدود،    ــة     ن ــة الكونغولي ــتالف املقاومــة الوطني ــضا ائ ــورط فيهــا أي والــيت ت
 للمقاومـة يف  “الـرب ” أيضا هجمـات جـيش      وإذ يدين ومجاعات مسلحة غري قانونية أخرى،      

 غـــري القانونيـــة لألعمـــال العدائيـــة اإلقلـــيم الـــشرقي، وكـــذلك اســـتئناف اجلماعـــات املـــسلحة
  إيتوري، يف

 أن وجود وأنشطة اجلماعات املسلحة غري القانونيـة يف اإلقلـيم الكونغـويل،              ؤكدوإذ ي   
 يـشكالن عقبـة كـربى أمـام حتقيـق سـالم دائـم يف          ،القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا      مبا فيها   
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، وميــثالن أحــد األســباب الرئيــسية الكامنــة )٢٠٠٨ (١٨٠٤كيفــو كمــا أقــر بــذلك يف قــراره 
  ،اع يف املنطقةنـزوراء ال

 تــشرين  ٧ بــاإلعالن اخلتــامي ملــؤمتر قمــة نــريويب الــذي نظمــه يف        وإذ حيــيط علمــا    
لمــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة  الــرئيس مــواي كيبــاكي، الــرئيس بالنيابــة ل ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

وبــالبالغ الــرئيس احلــايل لالحتــاد األفريقــي،  ، والــرئيس جاكايــا كيكــوييت، الــبحريات الكــربى
ــؤمتر ا   ــن م ــصادر ع ــتثنائي  ال ــة االس ــات ا لقم ــاء دول وحكوم ــوب   لرؤس ــة للجن ــة اإلمنائي جلماع

رين، ، وإذ يرحب بتعـيني ميـسِّ      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ املعقود يف ساندتون يف      األفريقي
لنيجرييـا  منطقة الـبحريات الكـربى، الـرئيس الـسابق         إىل  من بينهم املبعوث اخلاص لألمني العام       

وإذ يـدعو   زانيا املتحـدة، بنجمـان مكابـا،        ـئيس السابق جلمهورية تنـ    أوليسيغون أوباساجنو، والر  
 بلدان املنطقـة علـى احملافظـة        وإذ يشجع هذين امليسِّرين إىل إبقاء اجمللس على علم بأنشطتهما،         

مـن مجهوريـة الكونغـو      اجلزء الشرقي   على هذا املستوى الرفيع من االلتزام بالتصدي لألزمة يف          
  زاع،ـى دعم اجلهود حلل النالدميقراطية، والعمل عل

ــة     وإذ يــشري   ــة الكونغــو الدميقراطي ــصادر عــن حكومــة مجهوري ــبالغ املــشترك ال  إىل ال
وثيقـة  ، وإىل   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٩املوقـع يف نـريويب يف       ووحكومة مجهورية روانـدا     
ية وكيفــو مــؤمتر الــسالم واألمــن والتنميــة يف مقــاطعيت كيفــو الــشمال االلتــزام الــيت انبثقــت عــن 

، وإذ يؤكـد مـن   ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٣ إىل ٦اجلنوبية، املعقود يف غوما يف الفترة من    
جديد أن عملييت غوما ونريويب تشكالن اإلطار املناسـب لتحقيـق االسـتقرار يف اجلـزء الـشرقي       

  من مجهورية الكونغو الدميقراطية،
ميقراطيـة وحكومـات املنطقـة     حكومة مجهورية الكونغـو الد    وإذ يشدد على مسؤولية     

عن احلؤول دون استخدام أراضيها دعما النتهاكات حظر توريد األسـلحة املفـروض مبوجـب               
أو دعما ألنشطة اجلماعات املسلحة املوجودة يف املنطقـة وفقـا مليثـاق             ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧القرار  

ذ تـدابري فعالـة      علـى اختـا    وإذ حيثهـا  السالم واالسـتقرار والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى،             
للحيلولة دون تقدمي الدعم عرب احلدود ألي مجاعة مسلحة غري قانونيـة يف املنطقـة الـشرقية مـن      

 بالتقدم احملرز يف احملادثـات الثنائيـة الرفيعـة املـستوى            وإذ يرحب مجهورية الكونغو الدميقراطية،    
  بني حكوميت مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا،

ىل أمهيـة التعجيـل بتنفيـذ إصـالح شـامل ودائـم لقطـاع األمـن ونـزع                    إ وإذ يشري أيضا    
ســالح اجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة واألجنبيــة، وتــسرحيها، وإعــادة توطينــها أو إعادهتــا إىل 
الــوطن، حــسب االقتــضاء، وإعــادة إدماجهــا، بــصورة دائمــة، حتقيقــا لالســتقرار يف مجهوريــة    
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، وإىل املسامهة اليت يقـدمها الـشركاء الـدوليون يف هـذا             الكونغو الدميقراطية على املدى الطويل    
  امليدان،

ــدرك و   ــني ا أن إذ يـ ــصلة بـ ــتغاللالالـ ــانوين   سـ ــري القـ ــار   للغـ ــة واالجتـ ــوارد الطبيعيـ مـ
 الـيت تـؤجج      الرئيـسية  العوامـل  هـي أحـد      انتـشار األسـلحة واالجتـار هبـا       بـني   املـشروع هبـا و     غري
، وخباصــة يف مجهوريــة حريات الكــربى يف أفريقيــاوتــؤدي إىل تفاقمهــا يف منطقــة الــبزاعات ـالنــ

  الكونغو الدميقراطية،
اإلنــساين ووضــع حقــوق اإلنــسان،  إزاء تــدهور الوضــع   عــن قلقــه البــالغ وإذ يعــرب  
 بصفة خاصة اهلجمـات الـيت تـستهدف الـسكان املـدنيني، والعنـف اجلنـسي، وجتنيـد             يدين وإذ

لــضرورة امللحــة لقيــام حكومــة مجهوريــة  اوإذ يؤكــداألطفــال، واإلعــدام بــإجراءات مــوجزة، 
الكونغو الدميقراطية، بالتعاون مع بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                 
وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، بإهناء انتهاكات حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل               

اعــات املــسلحة والعناصــر التابعــة للقــوات ليــشيات واجلميتلــك، وخباصــة تلــك الــيت ترتكبــها امل
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، والـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة، وغـري ذلـك مـن دوائـر                  
األمن واالستخبارات، وإحالة مرتكبيها، وكذلك كبار القادة الذين يعملون حتت إمـرهتم، إىل             

يف هذا الصدد ومواصلة تقدمي املـساعدة     الدول األعضاء إىل تقدمي املساعدة       وإذ يدعو العدالة،  
  الطبية واإلنسانية وغري ذلك من أنواع املساعدة للضحايا،

بـــشأن املـــرأة والـــسالم ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراريـــه وإذ يـــشري  
محاية مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا          بشأن  ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢واألمن، وقراراته   

بــشأن محايــة املــدنيني يف ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤الــرتاع، و اإلنــسانية يف منــاطق ومــوظفي املــساعدة 
 إىل وإذ يــشري بــشأن األطفــال والرتاعــات املــسلحة،) ٢٠٠٥ (١٦١٢  وزاعات املــسلحة،ـالنــ

التــابع جمللــس األمــن املتــصلة   ة املــسلحاتاســتنتاجات الفريــق العامــل املعــين باألطفــال والرتاعــ  
 ،)S/2008/693(ية الكونغو الدميقراطية بأطراف الرتاع املسلح يف مجهور

 استمرار التدفق غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة           وإذ يدين   
 هحظر توريد األسـلحة وغـري     عن كثب رصد تنفيذ      تصميمه على أن يواصل      يعلنوإذ  وإليها،  

  ،)٢٠٠٨ (١٨٠٧ه قراريف احملددة من التدابري 
طويلة األمد الـيت يلـزم أن تبـذهلا حكومـة مجهوريـة      الاملتواصلة  على اجلهود وإذ يشدد   

الكونغو الدميقراطية وشـركاؤها الـدوليون لتوطيـد الدميقراطيـة وتعزيـز سـيادة القـانون واحلكـم           
  الرشيد واالنتعاش والتنمية،
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 عن دعمه الكامل للبعثة، وإذ يدين مجيع االعتداءات اليت يتعرض هلا أفـراد              وإذ يعرب   
ــم ا ــصرف النظــر عمــن        األم ــساين، ب ــسالم ويف اجملــال اإلن ــاملون يف جمــال حفــظ ال ملتحــدة الع

  ارتكبها، وإذ يشدد على وجوب إحالة املسؤولني عن تلك االعتداءات إىل العدالة،
 ١٨٤٣ إىل أن الزيادة املؤقتـة يف قـدرات البعثـة الـيت أذن هبـا مبوجـب قـراره               وإذ يشري   

إعــادة تنظــيم نفــسها، وخباصــة إعــادة تــشكيل هيكلــها  هتــدف إىل متكــني البعثــة مــن ) ٢٠٠٨(
وقواهتا ونشرها على الوجه األمثـل، مبـا يـسمح بتـشكيل قـدرة علـى الـرد الـسريع تتـيح مرونـة                        
أكرب لنشرها عند احلاجة تعزيزا للجهود الراميـة إىل محايـة املـدنيني وتـوفري مزيـد مـن األمـن يف                       

  اطية،املنطقة الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقر
 أن التنسيق الفعال بني حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية والبعثـة بـشأن             وإذ يدرك   

مــسائل األمــن يف منــاطق الــرتاع واإلســراع ببنــاء قــوات مــسلحة كونغوليــة تتــسم باملــصداقية     
  والتماسك واالنضباط عنصران أساسيان لتنفيذ والية البعثة،

لألمني العام عن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف             بالتقرير اخلاص الرابع     يط علما حيوإذ    
، )S/2008/728 (٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢١مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، املـــؤرخ 

  وبالتوصيات الواردة فيه،
م  أن احلالـة يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيـة ال تــزال تـشكل هتديـدا للــسال     وإذ يقـرر   

  واألمن الدوليني يف املنطقة،
    مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، يتصرفوإذ  
متديد انتشار بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة           يقرر    - ١  

 باستمرارها حىت ذلك التاريخ بقوام يـصل إىل         ويأذن،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  
 مـن   ١ ٠٥٠ أفـراد الـشرطة و        مـن  ٣٩١ مراقبـا عـسكريا و       ٧٦٠ فردا عـسكريا و      ١٩ ٨١٥

  أفراد وحدات الشرطة املشكَّلة؛
 إىل البعثة إيالء األولوية القصوى للتصدي لألزمـة يف كيفـو وال سـيما               يطلب  - ٢  

تركيز عملها تدرجييا خـالل الـسنة القادمـة علـى اجلـزء الـشرقي مـن مجهوريـة                   ومحاية املدنيني،   
  الكونغو الدميقراطية؛

عثــة، منــذ اعتمــاد هــذا القــرار، هبــذا الترتيــب لألولويــات،     أن تتــوىل البيقــرر  - ٣  
  :وبالتعاون الوثيق مع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، والية

  
  محاية املدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة ومرافقها
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تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية،      كفالة محاية املدنيني، مبن فـيهم العـاملون يف جمـال              )أ(  
ي مـن األطـراف     الذين حيدق هبم خطر التعرض للعنف اجلسدي، وخباصة العنف علـى أيـدي أ             

  املشاركة يف الرتاع؛
ــساعدة         )ب(   ــدمي امل ــها تق ــيت جيــري يف ظل ــة ال اإلســهام يف حتــسني األوضــاع األمني

  ا؛لطوعية لالجئني واملشردين داخلياإلنسانية، واملساعدة على العودة ا
  تحدة ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتا؛كفالة محاية أفراد األمم امل  )ج(  
  فراد املرتبطني هبا وحرية تنقلهم؛كفالة أمن موظفي األمم املتحدة واأل  )د(  
القيام بدوريات مشتركة مع الشرطة وقـوات األمـن الوطنيـة لتحـسني الوضـع                )هـ(  

  مين يف حالة حدوث اضطرابات مدنية؛األ
  

  الكونغولية، وتسرحيها، ورصد مواردهاوح اجلماعات املسلحة األجنبية نزع سال    
ردع أي حماولة الستخدام القوة يف هتديـد عملـييت غومـا ونـريويب مـن جانـب                    )و(  

ــة الكونغــو       ــشرقي مــن مجهوري ــة، وخباصــة يف اجلــزء ال ــة أو كونغولي أي مجاعــة مــسلحة، أجني
 التطويــق والتفتــيش واالضــطالع جبميــع    الدميقراطيــة، بطرائــق مــن بينــها اســتخدام أســاليب     

العمليات الالزمة ملنع اهلجمات على املدنيني، وتعطيل القـدرة العـسكرية للجماعـات املـسلحة               
  صل استخدام العنف يف تلك املنطقة؛غري القانونية اليت توا

تنـــسيق العمليـــات مـــع األلويـــة املدجمـــة التابعـــة للقـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة   )ز(  
قراطيــة املنتــشرة يف اجلــزء الــشرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ودعــم         الكونغــو الدمي

 باالشتراك معها وفقا للقـانون اإلنـساين الـدويل           هلا العمليات اليت تقودها هذه األلوية واملخطط     
  :وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني من أجل

 مــشاركتها يف عمليــة نــزع نــزع ســالح اجلماعــات املــسلحة احملليــة املعانــدة مبــا يكفــل   -  
الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وتــسريح أي أطفــال مــرتبطني بتلــك اجلماعــات  

  املسلحة؛
نزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية مبـا يكفـل مـشاركتها يف عمليـة نـزع الـسالح             -  

والتسريح واإلعادة للوطن وإعادة التوطني واإلدماج واإلفراج عـن األطفـال املـرتبطني             
  بتلك اجلماعات املسلحة؛

منــع تقــدمي الــدعم للجماعــات املــسلحة غــري القانونيــة، مبــا يف ذلــك الــدعم اآليت مــن      -  
  األنشطة االقتصادية غري املشروعة؛
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 تيـــسري العمليـــات الطوعيـــة لتـــسريح املقـــاتلني األجانـــب املـــرتوع ســـالحهم    )ح(  
  وإعادهتم هم ومعالوهم إىل الوطن؛

ــذ ا   )ط(   ــهام يف تنفيـ ــوليني    اإلسـ ــاتلني الكونغـ ــالح املقـ ـــزع سـ ــوطين لنـ ــامج الـ لربنـ
وتسرحيهم وإعادة إدماجهم هم ومعالوهم، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال، عن طريـق رصـد               
عملية نزع السالح وتوفري األمن يف بعض املواقع احلساسة، حسب االقتضاء، فضال عـن دعـم                

ونغوليــة بالتعـاون مــع فريــق األمــم  جهـود إعــادة اإلدمــاج الـيت مــا برحــت تبـذهلا الــسلطات الك   
  كاء الثنائيني واملتعددي األطراف؛املتحدة القطري والشر

حــصول اجلماعــات اســتخدام قــدراهتا يف جمــايل الرصــد والتفتــيش للحــد مــن     )ي(  
  باملوارد الطبيعية؛جتار غري املشروع من االعلى الدعم اآليت املسلحة غري القانونية 

   دعما إلصالح قطاع األمنسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيةالقوات املتدريب وإرشاد     
ــها حقـــوق اإلنـــسان    )ك(   ــانون ،تـــوفري التـــدريب العـــسكري يف جمـــاالت منـ  والقـ

اإلنساين الدويل، ومحايـة الطفـل، ومنـع العنـف اجلنـساين،  ملختلـف عناصـر ووحـدات األلويـة                 
 يف اجلـزء الـشرقي منـها        املنتـشرة قراطيـة   املدجمة التابعة للقوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدمي       

  وسع نطاقا لدعم إصالح قطاع األمن؛األالدولية يف إطار اجلهود 
بعثـة االحتـاد األورويب     اإلسهام، بالتنسيق مع الـشركاء الـدوليني، مبـا يف ذلـك               )ل(  

ــين       ــاع األم ــال إصــالح القط ــساعدة يف جم ــدمي امل ــشورة وتق ــو   إلســداء امل ــة الكونغ يف مجهوري
، يف جهود اجملتمع الـدويل ملـساعدة احلكومـة          ورويببعثة الشرطة التابعة لالحتاد األ     و قراطيةالدمي

الكونغوليـة يف عمليـة التخطـيط األوليـة إلصـالح قطــاع األمـن، مـن أجـل بنـاء قـوات مــسلحة           
كونغولية تتسم باملصداقية والتماسك واالنضباط وتطوير قـدرات الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة              

  فاذ القانون ذات الصلة؛ووكاالت إن
  

  أمن أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية
مراقبـــة وضـــع احلركـــات واجلماعـــات املـــسلحة وتواجـــد القـــوات املـــسلحة     )م(  

ــى وجــه اخلــصوص رصــد          ــها عل ــشاشة، بطــرق من ــسمة باهل ــسية املت ــاطق الرئي ــة يف املن األجنبي
، واإلبـالغ عـن ذلـك يف الوقـت     استخدام مهابط الطائرات واحلدود، مبا يف ذلك يف الـبحريات    

  ملناسب؛ا
، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القـرار     ١رصد تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرة         )ن(  

بالتعــاون، حــسب االقتــضاء، مــع احلكومــات املعنيــة ومــع فريــق اخلــرباء املنــشأ مبوجــب القــرار  
ــحنات     )٢٠٠٤ (١٥٣٣ ــيش شـ ــار، بتفتـ ــضرورة ودون إخطـ ــد الـ ــام، عنـ ــا يف ذلـــك القيـ ، مبـ
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ــد      ــارات والقواعـ ــدارج املطـ ــارات ومـ ــوانئ واملطـ ــل تـــستخدم املـ ــيلة للنقـ ــائرات وأي وسـ الطـ
  مالية وكيفو اجلنوبية ويف إيتوري؛ كيفو الشالعسكرية واملعابر احلدودية يف

القيــام، حــسب االقتــضاء، مبــصادرة أو مجــع األســلحة وأي أعتــدة ذات صــلة    )س(  
يشكل وجودهـا يف أراضـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة انتـهاكا للتـدابري املفروضـة مبوجـب                    

ــتخلص باألســلوب املناســب مــن تلــك   )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار  ١الفقــرة  األســلحة ، وال
  واألعتدة ذات الصلة؛

تقــــدمي املــــساعدة إىل ســــلطات اجلمــــارك املختــــصة يف مجهوريــــة الكونغــــو    )ع(  
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القرار ٨ الفقرة الدميقراطية لتنفيذ أحكام

 قـدراهتا يف جمـال      مساعدة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة علـى حتـسني           )ف(  
  إزالة األلغام؛

البعثة أيضا، بالتعاون الوثيق مع الـسلطات الكونغوليـة، وفريـق            أن تتوىل    يقرر  - ٤  
األمــم املتحــدة القطــري، واجلهــات املاحنــة، واليــة دعــم تعزيــز املؤســسات الدميقراطيــة وســيادة  

  :القانون، والعمل، هلذه الغاية، على
إســداء املــشورة مــن أجــل تعزيــز املؤســسات والعمليــات الدميقراطيــة علــى           )أ(  

  طعات والصعيدين اإلقليمي واحمللي؛ وصعيد املقاالصعيد الوطين
ــذل          )ب(   ــها ب ــائل من ــداخلي، بوس ــسياسي ال ــة، واحلــوار ال ــصاحلة الوطني ــز امل تعزي

دعم املساعي احلميدة، ودعـم تقويـة اجملتمـع املـدين والدميقراطيـة املتعـددة األحـزاب، وتقـدمي الـ                   
  الالزم لعملييت غوما ونريويب؛

قوق اإلنسان ومحايتها، مع إيالء اهتمام خاص للمـرأة         املساعدة على تعزيز ح     )ج(  
 ونــشر مــا يتوصــل إليــه مــن  والطفــل واملستــضعفني، والتحقيــق يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان 

 مـن أجـل وضـع هنايـة لإلفـالت مـن العقـاب، واملـساعدة علـى              استنتاجات، حـسب االقتـضاء،    
هود املبذولة على الصعيدين الـوطين      وضع وتنفيذ استراتيجية للعدالة االنتقالية، والتعاون مع اجل       

نـسان والقـانون    إىل العدالة مرتكبو االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإل        يقدم  والدويل من أجل أن     
  اإلنساين الدويل؛

 الوثيق مع الشركاء الـدوليني وفريـق األمـم املتحـدة القطـري،        نسيقالقيام، بالت   )د(  
فيها اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة، يف تنظـيم        بتقدمي املساعدة إىل السلطات الكونغولية، مبا       

  ت احمللية والتحضري هلا وإجرائها؛االنتخابا
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املساعدة على هتيئـة بيئـة آمنـة وسـلمية إلجـراء انتخابـات حمليـة حـرة وشـفافة                 )هـ(  
  ؛٢٠٠٩يونيه /ها حبلول هناية حزيرانتنظيميتوقع 

  بدأ املساءلة؛ترام ماإلسهام يف تعزيز احلكم الرشيد واح  )و(  
 يف جمـال تعزيـز قـدرات     مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    إسداء املشورة حلكومة    )ز(  

لـك بالتنـسيق مـع    النظام القضائي ونظم اإلصالحيات، مبا يف ذلك نظام العدالـة العـسكرية، وذ      
  الشركاء الدوليني؛

ــة بــأن تــستخدم، يف حــدود قــدرهتا ويف املنــاطق الــيت تنتــشر    يــأذن  - ٥   فيهــا  للبعث
، )ز(إىل ) أ(وحــداهتا، مجيــع الوســائل الــضرورية لتنفيــذ املهــام املــذكورة يف الفقــرات الفرعيــة   

  ؛٤الفقرة من ) هـ(، ويف الفقرة الفرعية ٣، من الفقرة )س(، و )ن(، و )ي(، و )ط( و
 علـــى أنــه جيـــب أن تــوىل األولويـــة يف القــرارات املتعلقـــة باســـتخدام    يــشدد   - ٦  

مـــن ) هــــ(إىل ) أ( يف الفقـــرات الفرعيـــة بينـــةملتاحـــة، حلمايـــة املـــدنيني، املالقـــدرات واملـــوارد ا
  ؛٤ و ٣، على أي من املهام األخرى املبينة يف الفقرتني ٣ الفقرة

 إىل األمــني العـام أن يقــدم توصــيات يف تقريـره املقبــل الـذي يعــد كــل    يطلـب   - ٧  
 مــن البعثــة إىل فريــق األمــم ٤ ثالثــة أشــهر عــن التــسليم التــدرجيي للمهــام املــذكورة يف الفقــرة 

املتحدة القطري والشركاء الثنائيني واملتعـددي األطـراف، فيمـا خيـص اجلـزء الغـريب مـن البلـد،               
بغية تعزيز عمل آليات األمم املتحدة لبناء السالم يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومـن أجـل                  

  ؛السماح للبعثة بتركيز جهودها على املناطق الشرقية من البلد
يف هذا القـرار، كاملـة، بوسـائل منـها          الواردة   أمهية تنفيذ البعثة واليتها      يؤكد   - ٨  

مفهـوم عمليـات البعثـة وقواعـد        اسـتكمال   قواعد اشتباك قوية، ويطلب إىل األمني العام كفالـة          
 جلعلـها تتماشـى متامـا مـع أحكـام هـذا القـرار        ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثـاين ٣١اشتباكها حبلول   

  رير عن ذلك إىل جملس األمن والبلدان املسامهة بقوات؛وتقدمي تق
م، وكـل ثالثـة أشـهر       انتظـ با ه إىل األمني العام أن يواصل تقـدمي تقـارير         يطلب  - ٩  

على األقل، عن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وعـن أنـشطة البعثـة، وأن يـوايف جملـس                    
  ن احلالة العسكرية؛ ع حمددةاألمن، بنفس االنتظام، مبعلومات مستكملة

، يف تقريــره املقبــل الــذي   يوافيــه بوجــه خــاص إىل األمــني العــام أن    يطلــب  - ١٠  
علومات عن وضع خطـة عمـل اسـتراتيجية تـشتمل علـى       أعاله، مب ٩له مبوجب الفقرة    سيقدمه  

  ؛٤ و ٣معايري مناسبة لقياس وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ الوالية املبينة يف الفقرتني 
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 إىل األمني العام أن يضمن تقريره املقبـل تقييمـا شـامال لربنـاجمي البعثـة                 يطلب  - ١١  
زع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة           ـنـ  ول رتع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج       ل

، وأن يقــدم، بالتنــسيق الوثيــق مــع مبعوثــه اخلــاص إىل منطقــة       التــوطني واإلعــادة إىل الــوطن  
ت عــن التعــديالت الــيت ميكــن أن تكــون هنــاك حاجــة إىل إدخاهلــا  الــبحريات الكــربى، توصــيا

  ا مع العنصر العسكري للبعثة؛ملزيادة فعاليتهما ومواردمها وتنسيقه
 بـأن تتعـاون األطـراف مجيعهـا تعاونـا كـامال مـع عمليـات البعثـة وأن                    يطالب  - ١٢  

اصـدهم فـورا ودون     تكفل أمن موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا ووصـوهلم إىل مق               
 علـى   ويطالـب عراقيل عند اضطالعهم بواليتهم يف كامل إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية،           

وجه اخلصوص بأن تتـيح األطـراف مجيعهـا للمـراقبني العـسكريني التـابعني للبعثـة الوصـول إىل                    
قواعـد   الطـائرات وال مـدارج كامل اجلهـات املقـصودة، مبـا يف ذلـك مجيـع املـوانئ واملطـارات و              

العسكرية واملعابر احلدودية، وبـأن ُيـسمح، إضـافة إىل ذلـك، ملـراقيب حقـوق اإلنـسان التـابعني                    
 إىل األمـني العـام أن يقـوم دون تـأخري            ويطلـب ،   ومراكـز الـدمج    للبعثة بالوصول إىل الـسجون    

  يف االمتثال هلذه املطالب؛إخفاق باإلبالغ عن أي 
تفـشي ظـاهرة العنـف اجلنـسي وفداحتـها يف            إىل البعثة أن تقوم، نظرا ل      يطلب  - ١٣  

مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وال سـيما علـى أيـدي العناصـر املـسلحة، بتعزيـز جهودهـا ملنـع                     
ــا         ــة وفق ــوات األمــن الكونغولي ــدريب ق ــها ت ــة وســائل من ــه، جبمل ــصدي ل ــسي والت العنــف اجلن

، عن اإلجراءات املتخـذة     ال منفص الواليتها، وأن تقدم بانتظام تقارير، تتضمن عند اللزوم مرفق        
  املشكلة؛ الجتاهات تيف هذا الصدد، مبا يف ذلك بيانات عن حاالت العنف اجلنسي وحتليال

القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو  علــى أن العمليــات الــيت تقودهــا شدديــ  - ١٤  
ن متفقـة   ضد اجلماعات املسلحة األجنبية والكونغولية غـري القانونيـة ينبغـي أن تكـو              الدميقراطية

 باالشـتراك   هلـا  أعـاله، وخمطـط  ٣مـن الفقـرة   ) ز(مع الوالية املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية   
مع البعثـة ووفقـا للقـانون اإلنـساين الـدويل، وقـانون حقـوق اإلنـسان، وقـانون الالجـئني، وأن                      

  تنطوي على تدابري مناسبة حلماية املدنيني؛
البعثة للتصدي حلـاالت االسـتغالل واإليـذاء        التدابري اليت تتخذها     ب حييط علما   - ١٥  

 إىل األمني العام أن يواصل التحقيق علـى حنـو          ويطلب،  املطلقاجلنسيني وسياسة عدم التسامح     
ــراد املــدنيني والعــسكريني       ــدي األف ــسيني علــى أي كامــل يف ادعــاءات االســتغالل والعنــف اجلن

 نـشرة األمـني العـام بـشأن التـدابري اخلاصـة       التابعني للبعثة، وأن يتخذ التدابري املناسبة احملـددة يف     
 ؛)ST/SGB/2003/13(للحماية من االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي 
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 البعثة على حتسني تعاملها مـع الـسكان املـدنيني، ال سـيما األشـخاص                يشجع  - ١٦  
   التوعية والتعريف بواليتها وأنشطتها؛من أجلاملشردين داخليا، 

 النــار قال كافــة أطــراف عملــييت غومــا ونــريويب وقــف إطــ بــأن حتتــرميطالــب  - ١٧  
 مجيــع أفــراد اجلماعــات املــسلحة إىل إلقــاء  ويــدعو التزاماهتــا بالفعــل وعــن حــسن نيــة،  وتنفــذ

أسلحتهم فورا وتسليم أنفسهم، دون مزيـد مـن اإلبطـاء ودون شـروط مـسبقة، إىل الـسلطات               
ــة ال     ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــة وبعث ــزع     الكونغولي ــن أجــل ن ــة م ــو الدميقراطي كونغ

  أو إعادة إدماجهم، حسب االقتضاء؛/سالحهم وإعادهتم إىل الوطن وإعادة توطينهم و
 تكثيـف    منطقة الـبحريات الكـربى      إىل اخلاص إىل األمني العام ومبعوثه      يطلب  - ١٨  

، راطيـة الكونغـو الدميق  مساعيهما، بالتشاور الوثيـق مـع املمثـل اخلـاص لألمـني العـام جلمهوريـة                 
، ويدعو حكومـة    الكامنة وراء األزمة يف كيفو    األسباب  التوصل إىل  حل سياسي يعاجل       لتيسري  

مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وحكومـة روانـدا، وغريمهـا مـن حكومـات املنطقـة، والـشركاء                  
 الدوليني وكافة األطراف اإلقليمية والكونغوليـة إىل التعـاون مـع املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام                  

  منطقة البحريات الكربى ومع املمثل اخلاص لألمني العام جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛إىل 
حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وحكومـة مجهوريـة روانـدا علـى              حيث    - ١٩  

تفعيــل آليــة التحقــق املــشتركة، عــرب ملموســة لــرتع فتيــل التــوتر، مبــا يف ذلــك  إجــراءات اختــاذ 
ا املـشترك املوقـع يف نـريويب        مـ هغاليف ب تعهدتا هبـا    تنفيذ كامل االلتزامات اليت     وزيادة تعاوهنما ل  

ــاين  ٩يف  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــة  ، وخباصــة )S/2007/679 (٢٠٠٧ن ــى ســبيل األولوي ــصدي عل  الت
 وإعادهتا إىل الـوطن بالتعـاون الوثيـق مـع           القوات الدميقراطية لتحرير رواندا   سالح  ملشكلة نزع   

  منطقة البحريات الكربى والبعثة؛إىل  العام املبعوث اخلاص لألمني
يــع حكومــات املنطقــة، وال ســيما حكومــات أوغنــدا وبورونــدي       مجحيــث   - ٢٠ 

ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا، على أن حتل بطريقة بّناءة مشاكلها األمنية واحلدوديـة             
 حظـر توريـد األسـلحة       املشتركة، وأن حتول كل منها دون استخدام إقليمها دعما النتـهاكات          

أو دعمـا ألنـشطة اجلماعـات املـسلحة املوجـودة يف            ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧املعاد تأكيـده يف القـرار       
سـبتمرب  /يف اجتمـاع اللجنـة الثالثيـة املوّسـعة املعقـود يف أيلـول         تعهدت بـه    املنطقة، وأن تفي مبا     

   بإقامة عالقات دبلوماسية ثنائية؛التزام من ٢٠٠٧
املالئمــة اإلجــراءات ، وال ســيما دول املنطقــة، علــى اختــاذ  مجيــع الــدولحيــث  - ٢١   

لوضع حد لالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك عند الـضرورة مـن خـالل الـسبل                   
 بوجـه خـاص     ويـشجع ،  جملـس األمـن   القضائية، وعلـى القيـام عنـد االقتـضاء بتقـدمي تقريـر إىل               

مــع املنظمــات املتخصــصة، واملؤســسات املاليــة  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى أن تعمــل  
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الدوليــة، والبعثــة، وكــذلك بلــدان املنطقــة، علــى وضــع خطــة هتــدف إىل ممارســة رقابــة فعالــة     
ــسية          ــع الرئي ــة حلــصر املواق ــها إجــراء عملي ــة بطــرق من ــوارد الطبيعي ــى اســتغالل امل وشــفافة عل

  لالستغالل غري القانوين؛
ونغو الدميقراطية أن تسارع إىل القيام، بـدعم         إىل حكومة مجهورية الك    يطلب  - ٢٢   

مــن اجملتمــع الــدويل والبعثــة، بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة شــاملة إلصــالح قطــاع األمــن،  
اســتنادا إىل مجلــة أســس منــها نتــائج اجتمــاع املائــدة املــستديرة بــشأن قطــاع األمــن املعقــود يف  

ــر /شــباط ــة ذات كفــ  ٢٠٠٨فرباي ــشاء منظمــات أمني ــدفاع  ، هبــدف إن ــة يف جمــاالت ال اءة مهني
لمـدنيني وتتـسم حبـسن إدارهتـا وتتـصرف وفقـا للدسـتور        لاحلمايـة  توفر والشرطة وإقامة العدل   

ث احلكومـة   حيـ ويف ظل احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل و                  
ــة اســتدامة الــدعم املقــدم مــن شــركائها يف هــذا اجملــال      ــة علــى كفال ــإيالء  الكونغولي وخباصــة ب

 القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         األولوية إلصالح اإلدارة وهياكل القيـادة يف        
وضع آلية فـرز تراعـي، عنـد اختيـار          قواهتا األمنية ويكرر مناشدته السلطات الكونغولية       وسائر  

لـشرطة الوطنيـة    املرشحني ملناصب رمسية، مبا يف ذلك املناصب الرئيسية يف القـوات املـسلحة وا             
ودوائــر األمــن األخــرى، تــصرفات املرشــحني الــسابقة فيمــا يتــصل بــاحترام القــانون اإلنــساين    

  الدويل وحقوق اإلنسان؛
مجيــع األطــراف وصــول مجيــع اجلهــات الفاعلــة يف جمــال   بــأن تكفــليطالــب   - ٢٣   

امـا اللتزاماهتـا     ومتتثل مت   إىل مقاصدها  العمل اإلنساين يف الوقت املناسب ويف أمان ودون عوائق        
ــدو    ــساين الـ ــانون اإلنـ ــه القـ ــا فيـ ــدويل، مبـ ــانون الـ ــسان،  مبوجـــب القـ ــوق اإلنـ ــانون حقـ يل، وقـ

  الالجئني؛ وقانون
ــراره  يطالــب  - ٢٤    ــع    )٢٠٠٦ (١٦٩٨، مــذكِّرا بق ــور مجي ــى الف ــأن تتوقــف عل ، ب

جـيش  اجلماعات املسلحة، ال سيما قوات لوران نكوندا والقوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا و   
   للمقاومة، عن جتنيد األطفال واستخدامهم، وأن تسرح مجيع األطفال املرتبطني هبا؛“الرب”
ــشري   - ٢٥    ــاب،      ي ــسيها مكافحــة اإلفــالت مــن العق ــيت تكت ــة القــصوى ال إىل األمهي

ســيما يف اجلــزء الــشرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، بإحالــة مــن ارتكبــوا جــرائم     وال
  لعدالة؛إىل اوأعمال وحشية 

 إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل، مـــن خـــالل ممثلـــه اخلـــاص جلمهوريـــة يطلـــب  - ٢٦   
الكونغـــو الدميقراطيـــة، تنـــسيق مجيـــع أنـــشطة منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو  

  الدميقراطية؛
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٧   

  


