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  )٢٠٠٩ (١٨٩٦القرار     
ــسته        ــن يف جلــــ ــذه جملــــــس األمــــ ــذي اختــــ ــودة يف ٦٢٢٥الــــ ، املعقــــ

  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين تشرين ٣٠
  

  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــسابقة،  إذ يـ ــه الـ ــرار و إىل قراراتـ ــيما القـ  ١٨٠٧، و )٢٠٠٨ (١٨٠٤ات ال سـ

 رئيـــسه بـــشأن مجهوريـــة الكونغـــوالـــصادرة عـــن بيانـــات الو، )٢٠٠٨ (١٨٥٧، و )٢٠٠٨(
  الدميقراطية،

ــ التزامــه وإذ يعيــد تأكيــد     ومجيــع دول املنطقــةسيادة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ب
  وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي، 

الـصادرين  ) S/2009/603 و   S/2009/253(بالتقريرين املؤقت والنـهائي     وإذ حييط علما      
الـذي أنـشئ عمـال      ) “فريـق اخلـرباء   ”(طيـة   عن فريق اخلـرباء املعـين جبمهوريـة الكونغـو الدميقرا          

ــالقرار  ــرارين   ) ٢٠٠٧ (١٧٧١بـ ــب القـ ــه مبوجـ ــددت واليتـ  ١٨٥٧و ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ومـ
  ، وبالتوصيات الواردة ضمنهما،)٢٠٠٨(

 ي الـشرق  اجلزءوجود مجاعات وميليشيات مسلحة يف      من   قلقه البالغ    وإذ يكرر تأكيد    
ــو الدميقراطيــة، وخاصــة يف      ــة الكونغ ــن مجهوري ــم ــو اجلنوبيــة   يفــو اطعيت كمق ــشمالية وكيف ال

  انعدام األمن يف املنطقة بأسرها،مناخا من  يديـم مما  واملقاطعة الشرقية،إيتوريمنطقة  ويف
لقـــوات الدميقراطيـــة لتحريـــر   كـــل اجلماعـــات املـــسلحة، وال ســـيما ا   وإذ يطالـــب   
كان املـدنيني،   ووقـف هجماهتـا علـى الـس       فـورا   أسلحتها  بإلقاء  وجيش الرب للمقاومة،     رواندا

 باحترام وقف إطالق النـار  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣ مجيع األطراف يف اتفاق      وإذ يطالب أيضا  
 والوفاء بالتزاماهتا بفعالية وحسن نية،
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يف اجلــزء العاملــة  مــن الــدعم الــذي تتلقــاه اجلماعــات املــسلحة  وإذ يعــرب عــن قلقــه  
  ية ودولية، الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية من شبكات إقليم

الــبحريات الكــربى بــالتزام مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وبلــدان منطقــة وإذ يرحــب   
 أمهيـة قيـام حكومـة       وإذ يكـرر تأكيـد    بالعمل سويا على تعزيز السالم واالسـتقرار يف املنطقـة،           

مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ومجيـــع احلكومـــات، وال ســـيما حكومـــات املنطقـــة، باختـــاذ   
عالــة لكفالــة عــدم تقــدمي أي دعــم داخــل أراضــيها أو انطالقــا منــها إىل اجلماعــات   إجــراءات ف

   من مجهورية الكونغو الدميقراطية،ي الشرقاجلزءسلحة يف امل
استمرار انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين         وإذ يالحظ ببالغ القلق       

لكونغـو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك قتـل      املرتكبة يف حق املدنيني يف اجلزء الشرقي مـن مجهوريـة ا      
وتــشريد أعــداد كــبرية مــن املــدنيني، وجتنيــد األطفــال واســتغالهلم، وانتــشار العنــف اجلنــسي،    

 إدانتــه القاطعــة جلميــع وإذ يكــرر تأكيــد علــى وجــوب تقــدمي اجلنــاة إىل العدالــة،  يــشدد وإذ
 إىل مجيــع يــشري وإذد، انتــهاكات قــانون حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل يف البلــ   

 ذات الصلة بقضايا املرأة والسالم واألمـن، واألطفـال والـرتاع املـسلح، ومحايـة املـدنيني                  هقرارات
  يف أوقات الرتاعات املسلحة، 

 على املسؤولية الرئيسية حلكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عـن كفالـة            وإذ يشدد   
م سيادة القانون وقانون حقـوق اإلنـسان والقـانون          األمن يف أراضيها ومحاية مدنييها، مع احترا      

  اإلنساين الدويل،
ضرورة مكافحة اإلفالت من العقاب كجزء ال يتجـزأ مـن اإلصـالح    وإذ يشدد على      

 حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  وإذ يـــشجع بقـــوةالـــشامل امللُـــح لقطـــاع األمـــن،  
اإلجرامية وسوء الـسلوك يف أوسـاط       إزاء األعمال   “ سياسة عدم التسامح مطلقا   ”إعمال   على

  القوات املسلحة،
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على اختاذ تدابري ملموسـة إلصـالح           وإذ يشجع     

قطاع العدالة وتنفيذ خطة العمل اخلاصة بإصالح نظام السجون مـن أجـل إرسـاء نظـام عـادل                   
  وموثوق به يف مواجهة اإلفالت من العقاب،

محايــة مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد بــشأن ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢اره قــر إىلوإذ يــشري   
  ، عرتاا وموظفي املساعدة اإلنسانية يف مناطق ال هباملرتبطني
 استمرار التدفق غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة           وإذ يدين   
ــا ــرارات وإليهـــ ــهاكا للقـــ ، )٢٠٠٨ (١٨٥٧، و )٢٠٠٨ (١٨٠٧، و )٢٠٠٤ (١٥٣٣ انتـــ
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 مــن هتنفيــذ حظــر توريــد األســلحة وغــرياملباشــر لرصــد ال تــصميمه علــى أن يواصــل يعلــن وإذ
 علـى أن مـن      وإذ يـشدد   املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية،      قراراتهاحملددة مبوجب   التدابري  

ــرار ٥ الفقـــرة واجـــب مجيـــع الـــدول التقيـــد مبقتـــضيات اإلخطـــار املبينـــة يف    ١٨٠٧ مـــن القـ
)٢٠٠٨(،  

ــدرك إذو   ــني ا أن  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

   يف منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا وتؤدي إىل تفاقمها،النـزاعات 
م عزمها إعداد مبـادئ توجيهيـة لتعزيـز       بإعالن إدارة عمليات حفظ السال    وإذ يرحب     

التعاون بـني بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم وأفرقـة خـرباء جلـان اجلـزاءات التابعـة جمللـس                    
  ، وتبادل املعلومات فيما بينهااألمن

م  أن احلالـة يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيـة ال تــزال تـشكل هتديـدا للــسال     وإذ يقـرر   
  طقة،واألمن الدوليني يف املن

    مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــدد حـــىت يقـ ــاين٣٠ أن جيـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــة  ٢٠١٠نـ ــدابري املتعلقـ  التـ

أحكــام ويعيــد تأكيــد ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار ١باألســلحة واملفروضــة مبوجــب الفقــرة 
   من ذلك القرار؛٥ و ٣ و ٢الفقرات 
 أعاله، التـدابري املتعلقـة بالنقـل        ١الل الفترة املبينة يف الفقرة      أن جيدد، خ   يقرر  - ٢  
 ويعيــد تأكيــد ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار  ٨ و ٦الفقــرتني أحكــام  مبوجــب ةواملفروضــ

   من ذلك القرار؛٧ أحكام الفقرة
 أعاله، التدابري املاليـة واملتعلقـة       ١أن جيدد، خالل الفترة املبينة يف الفقرة         يقرر  - ٣  
ــسفر ــبالــ ــب ة املفروضــ ــام  مبوجــ ــرتني أحكــ ــرار  ١١ و ٩الفقــ ــن القــ ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــ
 مــن ذلــك القــرار فيمــا يتعلــق بالكيانــات واألفــراد   ١٢ و ١٠ أحكــام الفقــرتني تأكيــد ويعيــد

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القرار ٤املشار إليهم يف الفقرة 
ــة علــى النحــو احملــدد يف الفقــرة     يقــرر كــذلك   - ٤   ــة اللجن  ٨ توســيع نطــاق والي

) ٢٠٠٥ (١٥٩٦ مــن القــرار ١٨والــذي مت توســيعه يف الفقــرة ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣القــرار  مــن
ــرة  ــرار  ٤والفق ــن القــرار  ١٤والفقــرة ) ٢٠٠٥ (١٦٤٩ مــن الق وأُعيــد ) ٢٠٠٦ (١٦٩٨ م

ــده يف الفقــرة    ١٨٥٧ مــن القــرار  ٢٥ و ٦والفقــرتني ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧مــن القــرار   ١٥تأكي
  :لكي يشمل املهام التالية) ٢٠٠٨(
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 مـن القـرار   ٢٤ إىل ١٧إصدار مبادئ توجيهية مراعية ألحكـام الفقـرات مـن       )أ(  
، يف غــضون ســتة أشــهر اعتبــارا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، لتيــسري تنفيــذ )٢٠٠٨ (١٨٥٧

  التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار، وإبقائها قيد االستعراض الفعلي، حسبما متليه الضرورة؛
 مع الـدول األعـضاء املعنيـة مـن أجـل كفالـة التنفيـذ                إجراء مشاورات منتظمة    )ب(  

  التام للتدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛
 األعـضاء إتاحتـها وفـاء مبقتـضيات اإلخطـار           حتديد املعلومات اليت يلزم الدول      )ج(  
  لك على الدول األعضاء؛ذوتعميم ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القرار ٥ الفقرة املبينة يف
 والدول اليت توجـد فيهـا الكيانـات         سيما دول املنطقة   الوول،  الد مجيعدعو  ي  - ٥  

التدابري املنـصوص عليهـا    تنفذأن إىل  ،   من هذا القرار   ٣ ةن عمال بأحكام الفقر   وواألفراد احملدد 
،  مـع اللجنـة يف اضـطالعها بواليتـها         كامـل وأن تتعـاون علـى حنـو        يف هذا القرار تنفيذا كامال،      

يت مل يـسبق هلـا أن قـدمت إىل اللجنـة تقريـرا عـن اإلجـراءات        الدول األعضاء الويدعو كذلك   
 أعـاله، أن تفعـل ذلـك يف         ٣ و   ٢ و   ١اليت اختذهتا تنفيـذا للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات             
  غضون مخسة وأربعني يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار؛

ــ/ تــشرين الثــاين٣٠ األمــني العــام أن ميــدد لفتــرة تنتــهي يف  إىل يطلــب  ‐ ٦   وفمرب ن
، الـيت مت جتديـدها بقـرارات        )٢٠٠٤ (١٥٣٣ والية فريق اخلـرباء املنـشأ عمـال بـالقرار            ٢٠١٠
 ١٨٠٧ مـن القـرار    ١٨ إىل فريق اخلرباء أن يضطلع بواليتـه احملـدَّدة يف الفقـرة              يطلبوالحقة،  

، وأن يقـــدم )٢٠٠٨ (١٨٥٧ مـــن القـــرار ١٠ و ٩، واملمـــدَّدة مبوجـــب الفقـــرتني  )٢٠٠٨(
ــة  ــة، حبلــول   تقــارير خطي ــار٢١ إىل اجمللــس، عــن طريــق اللجن ــول  ٢٠١٠مــايو / أي  مث قبــل حل

  ؛٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٠
 أعــاله، إعــداد ٦ يف الفقــرة هــا أن تــشمل واليــة فريــق اخلــرباء املــشار إلييقــرر  - ٧  

مــستوردي توصــيات للجنــة بــشأن مبــادئ توجيهيــة تتعلــق ببــذل العنايــة الواجبــة مــن جانــب     
دنيــة والقطاعــات الــصناعية العاملــة يف ميــدان جتهيزهــا ومــستهلكيها فيمــا خيــص   املنتجــات املع

مبــا يف (شـراء املنتجــات املعدنيــة الـواردة مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـة وحتديــد مــصادرها    
واحتيازهـا وجتهيزهـا،    ) ذلك اإلجراءات الواجب اختاذهـا للتأكـد مـن منـشأ املنتجـات املعدنيـة              

، وباالسـتناد إىل أمـور   )٢٠٠٨ (١٨٥٧من القـرار  ) ز (٤حكام الفقرة وذلك يف ظل مراعاة أ 
  منها التقارير اليت يقوم بإعدادها، واالستفادة من العمل املضطلع به يف حمافل أخرى؛

اجلنوبيـة ويف     من فريق اخلرباء تركيز أنشطته يف كيفو الشمالية وكيفـو          يطلب  - ٨  
كات اإلقليميـة والدوليـة الـيت تقـدم الـدعم إىل            إيتوري واملقاطعة الـشرقية، وكـذلك علـى الـشب         

  يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية؛العاملة اجلماعات املسلحة 
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 حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــأن تعــزز أمــن خمزونــات        يوصــي  - ٩  
برناجمــا األســلحة والــذخرية واملــساءلة عنــها وإدارهتــا، كمــسألة ذات أولويــة ملحــة، وأن تنفــذ  

وطنيا لوسـم األسـلحة وفقـا للمعـايري الـيت وضـعها بروتوكـول نـريويب واملركـز اإلقليمـي املعـين             
  باألسلحة الصغرية؛

 من حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وحكومـات مجيـع الـدول،            يطلب  - ١٠  
ــو        ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة، وبعثـ ــات دول املنطقـ ــيما حكومـ وال سـ

قراطيــة وفريــق اخلــرباء التعــاون فيمــا بينــها تعاونــا مكثفــا، بوســائل منــها تبــادل املعلومــات   الدمي
املتعلقة بشحنات األسلحة وطـرق االجتـار واملنـاجم االسـتراتيجية الـيت يكـون مـن املعـروف أن                  
ــبحريات      ــة مــن منطقــة ال اجلماعــات املــسلحة تــسيطر عليهــا أو تــستخدمها، والــرحالت اجلوي

ــو الدميقراطيــة إىل منطقــة       الكــربى إىل مجه ــن مجهوريــة الكونغ ــو الدميقراطيــة وم وريــة الكونغ
البحريات الكربى، واالستغالل واالجتار غـري املـشروعني بـاملوارد الطبيعيـة، وأنـشطة الكيانـات                

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٥٧من القرار  ٤واألفراد الذين حددهتم اللجنة عمال بالفقرة 
بإطالع فريق اخلرباء على مجيع املعلومـات   بصفة خاصة أن تقوم البعثة    يطلب  - ١١  

ــساء       ــد األطفــال واســتغالهلم واســتهداف الن ــة بتجني ــصلة، وال ســيما املعلومــات املتعلق ذات ال
  واألطفال يف حاالت الرتاعات املسلحة؛

 مجيع األطراف ومجيع الدول أن تكفـل تعـاون كـل الكيانـات              يطالب كذلك   - ١٢  
ــها أو الــ  ــراد اخلاضــعني لواليت ويطلــب يف هــذا  واقعني حتــت ســلطتها مــع فريــق اخلــرباء؛   واألف

مجيع الدول أن حتدد للجنة جهة لالتـصال، بغيـة تعزيـز التعـاون وتبـادل املعلومـات            إىل   الصدد
  اخلرباء؛ مع فريق
، )٢٠٠٨( ١٨٠٧ مـــن القـــرار ٢١الـــوارد يف الفقـــرة مطلبـــه  تأكيـــديكــرر    - ١٣  

، أن تتعــاون مجيــع األطــراف )٢٠٠٨ (١٨٥٧ مــن القــرار ١٤والــذي أكــده جمــددا يف الفقــرة 
ومجيع الدول، وال سيما تلك املوجودة يف املنطقة، تعاونا كامال مـع فريـق اخلـرباء، وأن تـؤّمن                   
سالمة أعضائه، ووصوله فورا وبـدون عوائـق، ال سـيما إىل األشـخاص والوثـائق واملواقـع الـيت            

  يرى أن هلا أمهية يف تنفيذ واليته؛
ألعضاء إىل اختاذ تدابري لكفالـة قيـام اجلهـات اخلاضـعة لواليتـها             الدول ا يدعو    - ١٤  

من مستوردي املنتجـات املعدنيـة الكونغوليـة والقطاعـات الـصناعية العاملـة يف ميـدان جتهيزهـا                    
  ومستهلكيها ببذل العناية الواجبة جتاه مورديهم ومنشأ املعادن اليت يشتروهنا؛

 تعاونا كامال مع فريق اخلرباء فيما يتعلـق      الدول األعضاء إىل أن تتعاون     يدعو  - ١٥  
 من هذا القرار واليت تقتضي منه إعـداد توصـيات         ٧بالوالية املسندة إليه مبوجب أحكام الفقرة       
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بذل العنايـة الواجبـة، وال سـيما بتـوفري معلومـات تفـصيلية              مبادئ توجيهية تتعلق ب   للجنة بشأن   
و تــشريعات وطنيــة ذات صــلة بتجــارة نح تــراخيص أملــعــن أي مبــادئ توجيهيــة أو متطلبــات 

  املنتجات املعدنية؛
 والقطاعـــات الـــصناعية العاملـــة يف ميـــدان نستوردواملـــأن يعتمـــد بـــ يوصـــي  - ١٦  
سياسات وممارسات صارمة، ومدونات سلوك، للحيلولة دون تقدمي دعـم غـري مباشـر              التجهيز

  ؛وارد الطبيعية واالجتار هبااستغالل امليف مجهورية الكونغو الدميقراطية بللجماعات املسلحة 
الدول األعـضاء، وال سـيما منـها الواقعـة يف منطقـة الـبحريات             كذلكيوصي    - ١٧  

ــذهب وحجــر          ــصدير ال ــة عــن اســترياد وت ــشر إحــصاءات كامل ــام بن ــوم بانتظ الكــربى، أن تق
  القصدير والكولتان والولفراميت؛

 املــساعدة والــدعم يف األوســاط املاحنــة علــى النظــر يف تقــدمي املزيــد مــن حيــث   - ١٨  
اجملال التقين أو غريه مـن اجملـاالت لتعزيـز القـدرات املؤسـسية لوكـاالت ومؤسـسات مجهوريـة                    

  الكونغو الدميقراطية املعنية بالتعدين وإنفاذ القانون ومراقبة احلدود؛
ــراد    يــشجع  - ١٩   ــة بأمســاء الكيانــات أو األف ــوايف اللجن  الــدول األعــضاء علــى أن ت

إلدراجهـا يف قائمـة   ) ٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القـرار   ٤يهم املعايري املبينة يف الفقرة      الذين تنطبق عل  
األمساء اليت وضعتها اللجنة، وذلك باإلضافة إىل أي كيانات متلكها أو تـسيطر عليهـا، بـصورة                 

أو الكيانــات أو األفــراد الــذين األفــراد املقدمــة أمســاؤهم  مباشــرة أو غــري مباشــرة، الكيانــات أو
  م الكيانات املقدمة أمساؤها أو بتوجيه منها؛باسيتصرفون 
 األحكام املتعلقـة بقيـام الـدول األعـضاء بـإدراج أمسـاء الكيانـات          يكرر تأكيد   - ٢٠  

 ١٨٥٧ مـن القـرار      ٢٠ و   ١٩ و   ١٨ و   ١٧واألفراد يف القائمة على النحو املـبني يف الفقـرات           
ن تلك القائمـة علـى النحـو املبـيَّن     ، واألحكام املتعلقة برفع أمساء الكيانات واألفراد م   )٢٠٠٨(

؛ واألحكــام املتعلقــة بــدور مركــز )٢٠٠٨ (١٨٥٧ مــن القــرار ٢٤ و ٢٣ و ٢٢يف الفقــرات 
  ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٠التنسيق، على النحو املبيَّن يف القرار 

/  تـشرين الثـاين    ٣٠ أن يستعرض، عند االقتضاء، ويف موعـد ال يتجـاوز            يقرر  - ٢١  
االقتـضاء، يف    نصوص عليها يف هذا القرار، هبـدف تعديلـها، حـسب          ، التدابري امل  ٢٠١٠نوفمرب  

ضوء احلالة األمنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سيما التقـدم احملـرز يف إصـالح قطـاع          
ــزع ســالح          ــة، ويف ن ــشرطة الوطني ــسلحة وإصــالح ال ــوات امل ــاج الق ــك إدم ــا يف ذل ــن، مب األم

ــة واألجنبيــ    ــسلحة الكونغولي ــها    اجلماعــات امل ــادة توطين ــا وإع ــا إىل أوطاهن ــسرحيها وإعادهت ة وت
   وإعادة إدماجها؛

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٢  


