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  )٢٠٠٩ (١٩٠٦ قرارال    
/  كــانون األول٢٣ املعقــودة يف ٦٢٥٣الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠٠٩ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
 ١٨٥٦ و )٢٠٠٩ (١٨٩٦ات ال ســــيما القــــرارو إىل قراراتــــه الــــسابقة، إذ يــــشري  

ــات الو، )٢٠٠٨ (١٨٤٣ و) ٢٠٠٨( ــن  بيانــــ ــصادرة عــــ ــة   الــــ ــشأن مجهوريــــ ــسه بــــ رئيــــ
  دميقراطية،ال والكونغ

ــ التزامــه وإذ يعيــد تأكيــد   ــة وسيادة مجهوريــة الكونغــب ــة  الدميقراطي وســالمتها اإلقليمي
  واستقالهلا السياسي، 

الدميقراطيـة عـن كفالـة     و على املسؤولية الرئيسية حلكومة مجهوريـة الكونغـ        وإذ يشدد   
نـسان والقـانون    حقـوق اإل  قـانون   احتـرام سـيادة القـانون و      ومحاية مدنييها يف ظل     أمن أراضيها   

شـامل ودائـم    وأمهية التعجيل بإصالح قطـاع األمـن علـى حنـ     علىوإذ يشدد اإلنساين الدويل،   
تـسريح أفرادهـا وإعـادة      والعمل على نـزع سـالح اجلماعـات املـسلحة الكونغوليـة واألجنبيـة و              

إعادهتم إىل أوطاهنم، حسب االقتضاء، وإعـادة إدمـاجهم بـصورة دائمـة مـن أجـل                  وتوطينهم أ 
الدميقراطية يف األمد الطويل، فضال عن أمهية إسهام الـشركاء           وقيق استقرار مجهورية الكونغ   حت

  الدوليني يف هذا اجملال، 
ــدع   ــبحريات الكــربى إىل      ووإذ ي ــة ال ــسلح يف منطق ــرتاع امل ــع أطــراف ال ــال مجي االمتث

طـوات املطلوبـة   لاللتزامات املنطبقـة عليهـا مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل، واختـاذ مجيـع اخل             
   ،راقيلحلماية املدنيني، وتيسري مرور شحنات ومعدات وموظفي اإلغاثة بسرعة ودون ع

درجـة عاليـة مـن االلتـزام        تتحلى ب بلدان منطقة البحريات الكربى على أن       وإذ يشجع     
 بأوجـه التحـسن الـذي       إذ يرحـب  و تعزيز السالم واالستقرار يف املنطقـة،        علىبالعمل املشترك   
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الدميقراطيـــــة وروانـــــدا  و مجهوريـــــة الكونغـــــاتريا العالقـــــات بـــــني حكومـــــشـــــهدته أخـــــ
  وبوروندي، وأوغندا
تـشكل اإلطـار    ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣واتفاقات أن عملييت غوما ونريويب     وإذ يؤكد     

الدميقراطيـــة،  ومجهوريـــة الكونغـــ يف اجلـــزء الـــشرقي مـــنالوضـــع املناســـب لتحقيـــق اســـتقرار 
  يد الكامل بتلك االتفاقات وتنفيذها، مجيع األطراف على التقحيث إذو

ليــشيات واجلماعــات املــسلحة  يمــن عــدم قيــام بعــض امل وإذ يــساوره القلــق الــشديد   
ــة الكونغــ     يف ــن مجهوري ــشرقي م ــتمرارها يف      واجلــزء ال ــد واس ــلحتها بع ــاء أس ــة بإلق الدميقراطي

  االعتداء على السكان،
 وضــع حقــوق اإلنــسان  تــدهور الوضــع اإلنــساين و مــنوإذ يعــرب عــن قلقــه البــالغ    

، واستمرار إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان واألعمـال الـشنيعة األخـرى مـن العقـاب               
العنـف اجلنـسي،     تفـشي بصفة خاصة اهلجمـات الـيت تـستهدف الـسكان املـدنيني، و            وإذ يدين   

الـضرورة امللحـة لقيـام    وإذ يؤكـد  خارج نطاق القضاء، ، واإلعدام   واستغالهلم وجتنيد األطفال 
الدميقراطيـة، بالتعـاون مـع بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة                  ومجهوريـة الكونغـ    حكومة
ــ ــهاكات       والكونغ ــاء انت ــة، بإهن ــة املعني ــن اجلهــات الفاعل ــا م ــة وغريه ــانون الدميقراطي ــوق ق حق
أن الـدول األعـضاء     ب يهيـب وإذ  ،   وتقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة       والقانون اإلنساين الـدويل    اإلنسان

 تقـدمي املـساعدة الطبيـة واإلنـسانية وغـري ذلـك مـن        أن تواصـل املساعدة يف هـذا الـصدد و    تقدم  
  أنواع املساعدة للضحايا،

مجيع األطراف املعنية إىل هتيئة الظروف املناسبة لعودة الالجـئني واملـشردين             ووإذ يدع   
  داخليا عودة طوعية آمنة ُتحفظ فيها كرامتهم وتتواصل باطراد،

الدميقراطيــة مبحاســبة املــسؤولني عــن   وام حكومــة مجهوريــة الكونغــ بــالتزوإذ يرحــب  
علـى  وإذ يـشدد    ارتكاب أعمال شنيعة يف البلد، ويالحظ تعاوهنا مع احملكمة اجلنائية الدوليـة،             

أمهية السعي احلثيث إىل حماسبة املسؤولني عن ارتكـاب جـرائم حـرب وجـرائم ضـد اإلنـسانية                   
  يف البلد، 
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ اتـــــهإىل قراروإذ يـــــشري   

ــراره     ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ــسالم واألمــن، وق ــرأة وال ــشأن امل ــشأن محايــة  ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ب ب
موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا ومـوظفي املـساعدة اإلنـسانية يف منـاطق الـرتاع،                    

النـــزاعات املــسلحة، بــشأن محايــة املــدنيني يف  ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ هيــقرارو
  بـــــــشأن األطفـــــــال والـــــــرتاع املـــــــسلح، ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢وقراريـــــــه 
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ة ـالعامـل املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح املتـصل        جملـس األمـن     إىل استنتاجات فريـق     وإذ يشري   
 ،)S/AC.51/2009/3 (الدميقراطية وبأطراف الرتاع املسلح يف مجهورية الكونغ

هبـا بطـرق غـري مـشروعة        ملـوارد الطبيعيـة واالجتـار       ا بـني اسـتغالل       الصلة أن ؤكدوإذ ي  
وبني انتشار األسلحة واالجتار هبا هي أحد العوامـل الرئيـسية الـيت تـؤجج النــزاعات يف منطقـة                    

 وإذ حيـث  الدميقراطيـة،    و وال سيما يف مجهورية الكونغـ      البحريات الكربى وتؤدي إىل تفاقمها،    
 ١٨٩٦ املنطقـة، علـى تنفيـذ التـدابري الـيت يـنص عليهـا قـراره         مجيع الـدول، وخباصـة منـها دول     

تنفيــذ التــدابري ل الــدقيق الرصــد عزمــه علــى مواصــلة  وإذ يكــرر تأكيــدتنفيــذا تامــا، ) ٢٠٠٩(
  املنصوص عليها يف ذلك القرار واالمتثال هلا،

الدميقراطيــة أن تبذلــه يف  وعلــى مــا يــتعني علــى حكومــة مجهوريــة الكونغــ وإذ يــشدد   
 الطويل من جهود مطردة لوضع جدول زمـين النتخابـات حمليـة وعامـة ورئاسـية ُتجـرى                   األمد

ــز        ــة وتعزي ــد الدميقراطي ــة توطي ــتور، بغي ــام الدس ــام ألحك ــرام الت ــانون   يف ظــل االحت ــيادة الق س
  واحلوكمة الدميقراطية وحتقيق االنتعاش والتنمية، وذلك بدعم من شركائها الدوليني، 

 مجيع اهلجمـات املوجهـة ضـد أفـراد األمـم            ويدينل للبعثة   عن دعمه الكام  وإذ يعرب     
 وإذ يـشدد  املتحدة العاملني يف جمايل حفظ السالم واملـساعدة اإلنـسانية، أيـا كـان مرتكبوهـا،                 

  على وجوب تقدمي املسؤولني عن تلك اهلجمات إىل العدالة، 
 األمـم املتحـدة   بالتقرير الدوري الثالثني لألمني العام عـن بعثـة منظمـة     وإذ حييط علما    

ــة الكونغــ  ــؤرخ   ويف مجهوري ــة، امل ــانون األول٤الدميقراطي ــسمرب / ك ) S/2009/623 (٢٠٠٩دي
  وبالتوصيات الواردة ضمنه، 

م تــزال تـشكل هتديـدا للــسال   الدميقراطيـة ال  و أن احلالـة يف مجهوريــة الكونغـ  وإذ يقـرر   
  واألمن الدوليني يف املنطقة،

   املتحدة، ن ميثاق األمم مبوجب الفصل السابع موإذ يتصرف  
عنـد  جمـددا   بنيـة متديـده     ،  ٢٠١٠ ومـاي /أيار ٣١بعثة حىت   المتديد انتشار   يقرر    - ١  

 باستمرارها حـىت ذلـك التـاريخ بقـوام يـصل            ويأذنحلول ذلك التاريخ لفترة اثين عشر شهرا،        
 ١ ٠٥٠ و مــن أفــراد الــشرطة ٣٩١ و مراقبــا عــسكريا ٧٦٠ و فــردا عــسكريا ١٩ ٨١٥إىل 
عزمه النظر يف القرار الالحق يف إدخـال مزيـد مـن    يؤكد ، وأفراد وحدات الشرطة املشكَّلة   من  

ــة       ــتقرار مجهوريــ ــهام يف اســ ــوي باإلســ ــزام القــ ــلة االلتــ ــة ومواصــ ــى الواليــ ــسينات علــ التحــ
  ؛الدميقراطية يف األمد الطويل والكونغ
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مجهوريــة إىل األمــني العــام أن جيــري استعراضــا اســتراتيجيا للحالــة يف يطلــب   - ٢  
الدميقراطية وللتقـدم الـذي أحرزتـه البعثـة صـوب إجنـاز واليتـها، آخـذا بعـني االعتبـار                      والكونغ

اإلطار االستراتيجي املتكامل لوجود األمـم املتحـدة يف البلـد، ملواصـلة تطـوير النقـاط املرجعيـة                    
ــة         ــة مجهوريــ ــع حكومــ ــق مــ ــاون الوثيــ ــدد بالتعــ ــرض، وأن حيــ ــذا الغــ ــا هلــ ــوعة حاليــ املوضــ

الدميقراطية ومـع البلـدان املـسامهة بقـوات عـسكرية وشـرطية يف البعثـة، طرائـق إعـادة                     والكونغ
تــشكيل واليتــها، وال ســيما املهــام احلامســة الــيت يــتعني إجنازهــا قبــل أن تنظــر البعثــة يف إمكانيــة 
خفض حجم نشاطها من دون أن يفضي ذلك إىل جتـدد القالقـل، وأن يقـدم إىل جملـس األمـن            

  ؛٢٠١٠أبريل / نيسان١بتوصيات حبلول تقريرا مشفوعا 
الدميقراطية على إحالل سـالم دائـم يف اجلـزء           وحكومة مجهورية الكونغ  حيث    - ٣  

يكفـل لـه     و، وتطـوير قطـاع األمـن علـى حنـ           بفعاليـة  الشرقي من البلد، ومحاية السكان املـدنيني      
إلنـسان ومكافحـة    االستمرار ويفي باالحترام الكامل لسيادة القانون، وضمان احترام حقـوق ا          

  اإلفالت من العقاب بتعزيز قدرات نظامي العدالة والسجون؛
بالترابط بني احلماية الفعالة للمـدنيني وبـني احلـد مـن هتديـد اجلماعـات              يسلم    - ٤  

 أن اجلهـود املبذولـة      ويؤكـد شامل ومـستدام،     واملسلحة وتنحيته وإصالح قطاع األمن على حن      
ملمـوس ومتكامـل يف إجنـاز هـدف       وئيـسية تـسهم علـى حنـ       يف كل واحد من هـذه اجملـاالت الر        

حتــسني الوضــع اإلنــساين وبلــوغ الغايــة االســتراتيجية املتمثلــة يف حتقيــق الــسالم واالســتقرار يف  
  الدميقراطية؛ ومجهورية الكونغ

أن تــضطلع البعثــة، اعتبــارا مــن اختــاذ هــذا القــرار وبالتعــاون الوثيــق مــع  يقــرر  - ٥  
  :الدميقراطية، بالوالية التالية مرتبة حسب األولوية وحكومة مجهورية الكونغ

كفالــة احلمايــة الفعالــة للمــدنيني وأفــراد املــساعدة اإلنــسانية ومــوظفي األمــم     )أ(  
ــا ألحكـــام الفقـــر  ــا، وفقـ ـــ(إىل ) أ (٣ تنياملتحـــدة ومرافقهـ  ١٨٥٦مـــن القـــرار ) ج (٤ و) هـ

   أدناه؛١٨ إىل ٧ والفقرات) ٢٠٠٨(
ــشطة معــز   )ب(   ــذ أن ــة    تنفي ــزع ســالح اجلماعــات املــسلحة الكونغولي زة يف جمــال ن

وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم، ونزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبيـة وتـسريح أفرادهـا              
ــاجهم،      ــادة إدم ــهم وإع ــادة توطين ــاهنم وإع ــادهتم إىل أوط ــا هــ  وإع ــك م ــشمل ذل ــبني  ووي يف م

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٥٦من القرار ) ع (٣إىل ) ن (٣ أدناه والفقرات ٢٨ إىل ١٩الفقرات من 
ــة       )ج(   ــة مجهوريــــ ــواله حكومــــ ــذي تتــــ ــن الــــ ــاع األمــــ ــم إصــــــالح قطــــ دعــــ
   أدناه؛٣٨ إىل ٢٩مبني يف الفقرات من  والدميقراطية، ويشمل ذلك ما ه والكونغ



S/RES/1906 (2009)  
 

09-66546 5 
 

ــأذن  - ٦   ــة ي ــستخدم للبعث ــا     ،أن ت ــشر فيه ــيت تنت ــاطق ال ــدرهتا ويف املن  يف حــدود ق
مـن  ) هــ (إىل ) أ (٣املـذكورة يف الفقـرة   واليتها يذ مهام وحداهتا، مجيع الوسائل الضرورية لتنف  

   أدناه؛٢٤ و ٢١ و ٢٠ و ٩والفقرات ) ٢٠٠٨ (١٨٥٦القرار 
محاية املدنيني، مبن فيهم العاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية واملـدافعون عـن حقـوق                    

  األمم املتحدة ومرافقها  و وموظفاإلنسان
يف األولويــة حلمايــة املــدنيني، كمــا هــي مبينــة       علــى وجــوب إيــالء   يــشدد  - ٧  
لـدى اختـاذ القـرارات    ) ج( و) ب (٥ ةعلى أي من املهام األخرى املبينة يف الفقر   ) أ (٥ الفقرة

  املتعلقة باستخدام القدرات واملوارد املتاحة؛
ــ  - ٨   ــة املــدنيني إىل شري ي تــستوجب اســتجابة منــسقة بــني مجيــع العناصــر   أن محاي

 البعثة على تعزيز التفاعـل، حتـت سـلطة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام،        شجعيوعثة، املعنية يف الب 
،  وبني اجلهات العاملة يف اجملال اإلنـساين        والعسكري على مجيع املستويات    املدينعنصريها  بني  

   يف جمال محاية املدنيني؛ اتاخلرب توحيدمن أجل 
ــة يطلــب  - ٩   ــن  إىل البعث ــضل املمارســات و االســتفادة م ــدابري    أف توســيع نطــاق ت

الشمالية، وال سيما إنشاء أفرقة مشتركة للحمايـة         ويف كيف ُنفذت جتريبيا   احلماية الناجحة اليت    
، لتــشمل  وغــري ذلــك مــن التــدابريالقرى احملليــةبــالتــصاالت لإلنــذار املبكــر وقنــوات لومراكــز 

  ؛يةنوباجل ومناطق أخرى، ال سيما كيف
 وال سيما القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا        كل اجلماعات املسلحة،  يطالب    - ١٠  

وجيش الرب للمقاومة، بالوقف الفوري جلميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق اإلنـسان يف             
ذلـك  الدميقراطية، وخباصـة العنـف اجلنـساين، مبـا يف            وحق السكان املدنيني يف مجهورية الكونغ     
  االغتصاب وسائر أشكال العنف اجلنسي؛

 ١٨٨٨الدميقراطية أن تقوم، عمال بـالقرار        ومة مجهورية الكونغ  حكويطالب    - ١١  
، باختاذ مجيع التدابري الالزمة فورا حلماية املـدنيني، مبـن فـيهم النـساء واألطفـال، مـن                    )٢٠٠٩(

انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا مجيـع أشـكال العنـف                 
سياسـتها  ”  التـام لــ    تنفيـذ الضـمان   علـى   الدميقراطية   والكونغ حكومة مجهورية    حيثاجلنسي؛ و 
االنـضباط وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان،        إزاء انتهاكات قواعد     “اقالطإعدم التسامح   القاضية ب 

مبا يف ذلك أعمال العنف اجلنسي والعنف اجلنساين، اليت ترتكبها عناصر مـن القـوات املـسلحة        
 التقـارير   مجيـع  علـى التحقيـق بـصورة شـاملة يف           كذلكحيث  والدميقراطية،   وجلمهورية الكونغ 

يف إطـار     وعلـى تقـدمي مجيـع اجلنـاة إىل العدالـة            بدعم من البعثـة،    املذكورةباالنتهاكات  املتعلقة  
  ؛إجراءات قوية ومستقلة
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مـــزاعم كامـــل يف  و إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل التحقيـــق علـــى حنـــيطلـــب  - ١٢  
 علـى أيـدي أفـراد مـدنيني وعـسكريني تـابعني للبعثـة، وأن                يواإليذاء اجلنس اجلنسي  االستغالل  

ــن            ــة م ــدابري اخلاصــة للحماي ــشأن الت ــام ب ــني الع ــشرة األم ــددة يف ن ــبة احمل ــدابري املناس يتخــذ الت
   ؛)ST/SGB/2003/13(االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي 

ــوفأن يكفــل إىل األمــني العــام  يطلــب  - ١٣   ــا ق  ري ت ــة م ــتقين، يف مرحل ــدعم ال ــل  ال ب
األفـراد  شمل توجيـه  يف البعثة، حبيث ي للبلدان املسامهة بالقوات والشرطة     امليدان،ويف   االنتشار

اختــاذ ومــن األخطــار احملدقــة هبــم  ملــدنيني ا محايــة العــسكريني وأفــراد الــشرطة وتدريبــهم علــى 
  ية؛ املناسبة، مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنسان والعنف اجلنسي والقضايا اجلنسانالتدابري 
إذكـاء الـوعي    علها مع السكان املدنيني مـن أجـل         فا ت تعزيز البعثة على    يشجع  - ١٤  

 اإلنــسان ق، ومجــع معلومــات موثوقــة عــن انتــهاكات حقــو      وتفهمهمــابواليتــها وأنــشطتها 
  ؛ يف حق املدنينيرتكبتاليت وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل 

لقوات الدميقراطية لتحرير روانـدا     كل اجلماعات املسلحة، وال سيما ا     يطالب    - ١٥  
وجيش الرب للمقاومة، بالعمل فورا على وقف جتنيد األطفال واستغالهلم واإلفراج عن مجيـع              

الدميقراطيـة إىل مواصـلة العمـل مـع          وحكومـة مجهوريـة الكونغـ      واألطفال املرتبطني هبـا، ويـدع     
 أجـل وضـع اللمـسات األخـرية         البعثة وآلية الرصد واإلبالغ وسائر اجلهات الفاعلـة املعنيـة مـن           

على خطة عمل لإلفراج عن األطفال اجملنـدين لـدى القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا ومنـع              
  االستمرار يف جتنيد األطفال؛

تنــسيق جهودهــا مــن أجــل  إىل حكومــات منطقــة الــبحريات الكــربى   ويــدع   - ١٦  
 تعزيـز   يف هـذا الـصدد،  ، بقـوة ويـشجع  جيش الرب للمقاومـة،  التصدي للتهديد الذي يشكله  

يتعـرض  بعثات األمـم املتحـدة يف املنـاطق الـيت        وسائر  ، مع البعثة    شأنهتقاسم املعلومات ب  انتظام  
 إىل األمــني العــام تعزيــز  ويطلــبفيهــا الــسكان للتهديــد مــن جانــب جــيش الــرب للمقاومــة،   

ملــسائل املتــصلة التعــاون وتبــادل املعلومــات بــني بعثــات األمــم املتحــدة يف املنطقــة بــشأن مجيــع ا
   اإلقليمية؛ األمنيةبالتهديدات 

 جتــري أي أعمــال عــسكرية ضــد    دول املنطقــة إىل احلــرص علــى أن   ويــدع  -١٧  
اجلماعات املـسلحة وفقـا للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان وقـانون                     
الالجئني، واختاذ التدابري املناسبة حلماية املدنيني واحلد من تأثري األعمال العسكرية يف الـسكان              

ــسكان ا    ــتظم بالـ ــصال املنـ ــق االتـ ــن طريـ ــا يف ذلـــك عـ ــدنيني، مبـ ــاملـ ــرا ملـ ــذارهم مبكـ دنيني وإنـ
  احملتملة؛ باهلجمات
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ألمني العام حتديد استـشاريني يف جمـال محايـة املـرأة             املمثل اخلاص ل   منيطلب    - ١٨  
من بني استشاريي الشؤون اجلنسانية ووحدات محاية حقوق اإلنسان يف البعثة مبا يتماشـى مـع      

  استراتيجية البعثة الشاملة ملكافحة العنف اجلنسي؛
 ونـزع سـالح     م وإعادة إدمـاجه    أفرادها الح اجلماعات املسلحة الكونغولية وتسريح    نزع س     

 أفرادهــا وإعــادهتم إىل أوطــاهنم وإعــادة توطينــهم     اجلماعــات املــسلحة األجنبيــة وتــسريح   
 إدماجهم  وإعادة

، وال ســيما القــوات الدميقراطيــة  اجلماعــات املــسلحةبــأن تقــوم كــل يطالــب  - ١٩  
ا ه أسـلحت ب للمقاومـة وسـائر اجلماعـات املـسلحة األجنبيـة، بإلقـاء      لتحرير روانـدا وجـيش الـر      

 إىل الـسلطات    بأن تقوم اجلماعات املـسلحة الكونغوليـة بتـسليم نفـسها           يطالب كذلك وفورا،  
ها وتـسريح أفرادهـا     رتع سالح لبعثة دون مزيد من اإلبطاء ودون شروط مسبقة         الالكونغولية و 

ذلك اجلماعات املـسلحة األجنبيـة بتـسليم نفـسها إىل           حذوها يف    ووإعادة إدماجهم، وبأن حتذ   
وإعــادة أوطــاهنم  إىل مإعــادهتالــسلطات الكونغوليــة والبعثــة لــرتع ســالحها وتــسريح أفرادهــا و 

  ؛مإعادة إدماجهو متوطينه
 أي مجاعـة مـسلحة    تقـدم عليهـا      أي حماولة    قوم بردع  على أن البعثة ست    يشدد  - ٢٠  

ــد عملــ مــن أجــل  لقــوة االســتخدام  ــشرقي مــن    هتدي ــريويب، وال ســيما يف اجلــزء ال ــا ون ييت غوم
 العمليات الالزمة ملنع اهلجمات علـى املـدنيني         ميعالدميقراطية، وستضطلع جب   ومجهورية الكونغ 

 وتعطيل القدرة العسكرية للجماعات املسلحة اليت تواصل استخدام العنف يف تلك املنطقة؛

التعاون الوثيق مع حكومة مجهورية      إىل البعثة أن تواصل، يف إطار من         يطلب  - ٢١ 
الدميقراطية، تنسيقها للعمليات مع الكتائب املدجمة التابعة للقوات املـسلحة جلمهوريـة             والكونغ
األولويـة  تلـك العمليـات    إعطـاء  شريطةالدميقراطية املنتشرة يف اجلزء الشرقي من البلد       والكونغ

، وفقـا لورقـة البعثـة       الكتائـب املـذكورة   مع  شتراك  الحلماية املدنيني، وهي عمليات خيطط هلا با      
 : من أجل القيام مبا يلي، أدناه٢٣ املتعلقة بالسياسات املشار إليها يف الفقرة

نــزع ســالح اجلماعــات املــسلحة األجنبيــة والكونغوليــة يف املنــاطق املــستهدفة    )أ(  
ــسريح     ــزع الــسالح والت ــة ن ــة مــشاركتها يف عملي ــوطن وإعــاد لكفال ــوطني واإلعــادة إىل ال ة الت

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛و وإعادة اإلدماج،

اجلماعــات املــسلحة  جــرى ختليــصها مــنبــسط ســيطرهتا علــى األراضــي الــيت   )ب(  
 ضمانا حلماية السكان املدنيني؛
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تلـك  علـى   سلطتها استعادةالدميقراطية يف  ومساعدة حكومة مجهورية الكونغ     )ج(  
ــشرقي مــن  األراضــي، وال ســيما يف اجلــز  ــدء ال ــاطق البل ــصها  واملن ــيت جــرى ختلي ــضة  ال  مــن قب

 اجلماعات املسلحة ومناطق التعدين الرئيسية؛

، مبـا يف    نع تقدمي الـدعم للجماعـات املـسلحة       تعزيز اجلهود املبذولة من أجل م       )د(  
ــار غـــ       ــشروعة واالجتـ ــري املـ ــصادية غـ ــشطة االقتـ ــن األنـ ــستمد مـ ــدعم املـ ــشروع ذلـــك الـ ري املـ

  يعية؛الطب باملوارد
 ١٨٥٦ مــــن القــــرار ١٤ و) ز (٣، متــــشيا مــــع الفقــــرتني كــــرر التأكيــــدي  - ٢٢ 

أن دعم البعثـة للعمليـات العـسكرية الـيت تقودهـا القـوات املـسلحة جلمهوريـة                  على  ،  )٢٠٠٨(
 الدميقراطية ضد اجلماعات املسلحة األجنبية والكونغولية غري املـشروعة رهـني بالتقيـد             والكونغ
متثـال تلـك القـوات للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق                   بـشرطني مهـا ا     الصارم

 أنـه جيـب     ويقـرر  وفعاال،   اإلنسان وقانون الالجئني والتخطيط لتلك العمليات ختطيطا مشتركا       
إجـراء أعمـال    من  كد، قبل تقدمي أي دعم لتلك العمليات،        تأعلى القيادة العسكرية للبعثة أن ت     

، املـدنيني  الـسكان بشكل كاف، وال سيما فيما يتعلق حبماية        ليات  هلذه العم التخطيط املشترك   
اشـتبه  الدميقراطيـة إذا     و قيادة القوات املسلحة جلمهورية الكونغـ      إىل التدخل لدى   البعثة وويدع

 الدميقراطية الـيت تتلقـى دعـم       وأن عناصر إحدى وحدات القوات املسلحة جلمهورية الكونغ       يف  
البعثـة إىل    ويدعار هذه احلالة،    استمريف حالة   وهلذه القوانني،   مة   انتهاكات جسي  البعثة ارتكبوا 

  ؛ الدميقراطية ولقوات املسلحة جلمهورية الكونغسحب دعمها هلذه الوحدات التابعة ل
حتـدد شـروط    للـسياسة العامـة     بعثـة ورقـة     البوضـع   يف هذا الـصدد     حييط علما     - ٢٣ 

 إىل األمـني  ويطلـب الدميقراطيـة،   وكونغـ لقـوات املـسلحة جلمهوريـة ال   وحـدات ا   ل هاتقدمي دعم 
 ينشئ آلية مناسبة لتقييم تنفيذ هذه السياسة العامة بانتظام؛ العام أن 

آخـرين، مبـا يف     ء  بعثة على مواصـلة اإلسـهام، بتعـاون وثيـق مـع شـركا             ال حيث  - ٢٤ 
لني ذلــك البنــك الــدويل وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يف تنفيــذ عمليــة نـــزع ســالح املقــات   

هم، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لألطفــال، عــن يالكونغــوليني وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم ومعــال
طريق رصد عملية نـزع الـسالح وتـوفري األمـن يف بعـض املواقـع احلـساسة، حـسب االقتـضاء،                     
فضال عن دعم جهود إعادة اإلدماج اليت تبذهلا السلطات الكونغولية بالتعاون مـع فريـق األمـم           

  ري والشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف؛املتحدة القط
تــسريح املقــاتلني األجانــب الطوعيــة للعمليــة ل ابعثــة علــى تعزيــز دعمهــال حيــث  - ٢٥ 

 مجهوريـــــة ات حبكومـــــويهيـــــبأوطـــــاهنم، هم إىل يسالح وإعـــــادهتم ومعـــــالاملرتوعـــــي الـــــ
  الدميقراطية والدول اجملاورة مواصلة املشاركة يف هذه العملية؛ والكونغ
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الدميقراطيـــة وروانـــدا علـــى العمـــل معـــا  و حكـــوميت مجهوريـــة الكونغـــحيـــث  - ٢٦ 
ــى ــن     وعلـ ــحة مـ ــة واضـ ــى جمموعـ ــاق علـ ــة    األاالتفـ ــوات الدميقراطيـ ــضية القـ ــل قـ ــداف حلـ هـ
  هنائيا، وذلك يف إطار هنج متعدد األبعاد؛ رواندا لتحرير

  ضــد قــادة القــوات  مناســبة كافــة الــدول علــى اختــاذ إجــراءات قانونيــة  حيــث  - ٢٧  
الدميقراطية لتحرير رواندا املقيمني فيها، بسبل منها التنفيذ الفعلي لنظام اجلزاءات الـذي وضـع               

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٩٦ مبوجب قراره  العمل بهددجت و)٢٠٠٤ (١٥٣٣مبوجب القرار 
ــدول، وال ســيما دول املنطقــة، علــى اختــاذ اخلطــوات املناســبة     حيــث  - ٢٨    ــة ال  كاف

قـضائية إن اقتـضى   ال بـسبل منـها الوسـائل   بـاملوارد الطبيعيـة،     لوضع حـد لالجتـار غـري املـشروع          
وفقـا للفقـرة    ،  علـى أن تقـوم     البعثة   وحيثذلك مىت لزم األمر،     عن  احلال، وإبالغ جملس األمن     

الدميقراطيـة،   وشـتراك مـع حكومـة مجهوريـة الكونغـ         البا،  )٢٠٠٨ (١٨٥٦من القرار   ) ي (٣
يـع خـدمات الدولـة يف مخـسة مكاتـب جتاريـة يف           تجميـع مج  لالتجـرييب   مشروعها  بتعزيز وتقييم   

  اجلنوبية من أجل حتسني سبل اقتفاء أثر املنتجات املعدنية؛ وة وكيفيالشمال وكيف
  

  دعم إصالح قطاع األمن
ــرر تأكيــد   - ٢٩    ــة مج   يك ــية حلكوم ــسؤولية األساس ــة الكونغــ امل ــة  وهوري الدميقراطي

 بالتعــاون مــع البعثــة وغريهــا مــن ،لالعمــعلــى  هاشجعيــويتعلــق بإصــالح قطــاع األمــن،  فيمــا
قوة أساسية خاضـعة لفحـص دقيـق ومتعـددة األعـراق، تتـوىل              الشركاء الدوليني، من أجل بناء      

احلكومة حتديد حجمها وتـشكيلتها وهيكلـها، بـدعم مـن البعثـة، بغيـة تعزيـز قـدرات القـوات                     
  الدميقراطية وانضباطها ودرايتها املهنية؛ واملسلحة جلمهورية الكونغ

تنـسيق جهـود    ب، بالتعـاون مـع الـسلطات الكونغوليـة،           القيـام  إىل البعثـة  يطلب    - ٣٠   
اجملتمع الدويل، مبـا يف ذلـك مجيـع اجلهـات الفاعلـة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف العاملـة يف هـذا                        

الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة     مجيـع   وويـدع امليدان، بشأن قضايا إصالح قطـاع األمـن،    
  بعثة يف هذا الصدد؛ ال الكامل مع ىل التعاونإ
مهوريـــــة  لقـــــوات املـــــسلحة جل  إىل البعثـــــة أن تـــــوفر ل طلـــــب كـــــذلك  ي  - ٣١   

البلـد، التـدريب    املنتشرة يف اجلزء الشرقي من الكتائب املدجمةيف ذلك    الدميقراطية، مبا  والكونغ
 ومنـع   ،طفـل  والقـانون اإلنـساين الـدويل، ومحايـة ال         ،حقوق اإلنـسان  العسكري يف ميادين منها     

كجــزء مــن اجلهــود الدوليــة األوســع نطاقــا لــدعم   وذلــك ، العنــف اجلنــساين والعنــف اجلنــسي 
  إصالح قطاع األمن؛

، البعثــة، بــدعم مــن أن تقــومدعوتــه إىل الــسلطات الكونغوليــة    تأكيــدكــرري  - ٣٢   
لقوات املــسلحة جلمهوريــة  بإنــشاء آليــة فعالــة للفحــص، وفقــا للمعــايري الدوليــة، خاصــة بــا        
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 وقـوات األمـن الوطنيـة، لكفالـة اسـتبعاد األشـخاص املـرتبطني بانتـهاكات                 الدميقراطية وكونغال
 قــانون حقــوق اإلنــسان وبــدء اإلجــراءات القــضائية ضــد  جتــاوزاتوالقــانون اإلنــساين الــدويل 

  هؤالء األشخاص عند االقتضاء؛
، لبعثـة ا، بـدعم مـن      علـى القيـام   الدميقراطية   وحكومة مجهورية الكونغ  شجع  ي  - ٣٣   

جلمهوريــــة  يف القــــوات املــــسلحة  املدجمــــة حــــديثا اجلماعــــات املــــسلحة  بكفالــــة انتــــشار  
 الـــيت نـــاطقامليف وعـــدم حـــصر ذلـــك االنتـــشار  يف مجيـــع أحنـــاء الـــبالد الدميقراطيـــة  والكونغـــ
  ؛منها تتحّدر

ــة الكونغــ ث حيــ  - ٣٤    ــة  وحكومــة مجهوري الربملــان اعتمــاد علــى التعجيــل بالدميقراطي
اجمللــس األعلــى و، الدميقراطيــة وجلمهوريــة الكونغــإصــالح القــوات املــسلحة صل بتتــتــشريعات ل

إصـالح  التـشريعات املتعلقـة ب  لقـوات املـسلحة، فـضال عـن     ومركـز األفـراد العـسكريني ل      ،للدفاع
 ضـمن اجلـدول الـزمين        إحـراز تقـدم يف تنفيـذها       على كفالـة  كومة  تلك احل  أيضاث  حيوالشرطة،  
يف جمموع أراضـي    لى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لقطاع األمن        ع كذلكوحيث  ،  هلذا القرار 

  ؛البلد
وغريهــا البعثــة ، بــدعم مــن القيــامالدميقراطيــة  و حكومــة مجهوريــة الكونغــإىلطلــب ي  - ٣٥ 

ــن ــدوليني،   مـــ ــشركاء الـــ ــةالـــ ــسلحة   بكفالـــ ــوات املـــ ــة للقـــ ــروف املالئمـــ ــة  الظـــ جلمهوريـــ
 دفـع الرواتـب     وكفالـة حـديثا،   للعناصـر املدجمـة     مـنح الرتـب     ، مبـا يف ذلـك       الدميقراطيـة  والكونغ

  وتوفري املعدات والثكنات؛
ــا  مـــارس/ آذار٢٣ يف اتفاقـــات مجيـــع األطـــراف ويـــدع  - ٣٦    ــاء بالتزاماهتـ إىل الوفـ
يف هــذا الــصدد تقــدمي الــدعم  ويطلــب إىل البعثــة  االتفاقــاتتنفيــذ مجيــع جوانــب اإلســراع يفو
ــى  ب ــساعدة عل ــاجامل ــسلحة إدم ــات امل ــسوية    اجلماع ــات لت ــشاء آلي ــات وإن ــى  املنازع ــة عل  احمللي

  املتوخى يف تلك االتفاقات؛ والنح
الدميقراطية، وال سـيما عـن طريـق      ويوصي بأن تقوم حكومة مجهورية الكونغ       - ٣٧   

، بالتعــاون مــع الــشرطة الوطنيــة الكونغوليــة والدميقراطيــة والقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــ
لرامية إىل تعهد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تتـضمن مجيـع املعلومـات          البعثة، مبواصلة جهودها ا   

    عهدهتا؛يفاملتاحة عن األسلحة والذخائر اليت توجد 
مجيع األطراف بأن تتعاون تعاونا كـامال مـع البعثـة يف العمليـات الـيت                يطالب    - ٣٨   

وصـوهلم إىل مقاصـدهم     تقوم هبا وأن تكفل أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املـرتبطني هبـا و             
الدميقراطيـة،   وفورا ودون عراقيل عند اضطالعهم بواليتهم يف مجيـع أراضـي مجهوريـة الكونغـ               

غ عــــن أي تقــــاعس يف االمتثــــال بــــاإلبال ويطلــــب إىل األمــــني العــــام أن يقــــوم دون إبطــــاء
  ؛املطالب هلذه
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مـا لبـسط     إىل البعثة وفريق األمم املتحدة القطري مواصلة تقـدمي دعمه          يطلب  - ٣٩   
ــة الكونغــ  ــة يف مجهوري الدميقراطيــة، وال ســيما يف إطــار خطــة حتقيــق االســتقرار    وســلطة الدول

وإعادة اإلعمار اليت وضعتها احلكومة واستراتيجية األمم املتحدة لدعم األمن واالسـتقرار، مـع              
ون، انالتركيز خباصة على تعزيز املؤسسات الدميقراطية وبنـاء قـدرات فعالـة يف جمـال سـيادة القـ       

  مبا يف ذلك العدالة والسجون؛
 وبـأفراد   إىل اجمللس والبلـدان املـسامهة بقـوات       يقدم  إىل األمني العام أن     يطلب    - ٤٠  
اإلطـار  ية احلمايـة علـى نطـاق املنظومـة وتقريـرا مرحليـا عـن                اسـتراتيج  عن تنفيذ إحاطة   شرطة

  ؛ ٢٠١٠فرباير / شباط١٦  حبلولاالستراتيجي املتكامل
تقريرا كامال عـن احلالـة يف مجهوريـة         إىل األمني العام أن يقدم       ذلككيطلب    - ٤١  
الدميقراطيـة،   والدميقراطية وعن أنشطة بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـ              والكونغ

، وذلـــك هبـــدف التحـــضري لالســـتعراض االســـتراتيجي علـــى ٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان١حبلـــول 
  : هذا التقرير الكامل ما يلييشملار، وأن  من هذا القر٢احملدد يف الفقرة  والنح

محايــة أداء دورهــا يف  الــيت تواجــه البعثــة يف التحــدياتمعلومــات حمــددة عــن   )أ(  
 ١١ و ٩ و ٨ الفقـرات  التـدابري املبينـة يف   سـيما  آلليـات احلمايـة القائمـة، وال      ااملدنيني، وتقييم 

   ة من العنف اجلنسي؛اصة للحماياخلتدابري ال من هذا القرار، وتقييم ١٣ و ١٢ و
تأييـــد دعـــم البعثـــة  العامـــة الـــيت حتـــدد شـــروط الـــسياسةتقيـــيم تنفيـــذ ورقـــة   )ب(  
 مــن ٢٣ و ٢٢ يف الفقــرتني مــبني وكمــا هــالدميقراطيــة  وجلمهوريــة الكونغــاملــسلحة  للقــوات

  ؛القرار هذا
ة مبوجـب   لقدرات اإلضافية املأذون  ا واستخداممواصلة االنتشار   معلومات عن     )ج(  

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٣رار الق
تقييم التقدم احملرز يف إصالح قطاع األمن، مبا يف ذلك فعالية تدابري التـدريب                )د(  

   من هذا القرار؛٣١ددة يف الفقرة احمل
 املاحنـة  اجلهاتويف البعثة البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة إسهام   ب ُيشيد  - ٤٢  

 قـدرات مروحيـة و   مـن طـائرات      تـاج إليـه البعثـة     حتا   مب التربع واملسامهة  يهيب بالدول األعضاء  و
  ؛ذ مهامهايوغري ذلك من الوسائل اليت حتتاجها القوات لتنف موارد استخباراتية وةجوي

 انتظــام حتــديث مفهــوم العمليــات وقواعــد لكفــأن ي األمــني العــام إىليطلــب   - ٤٣  
، وتقـدمي تقريـر عـن ذلـك         االشتباك اخلاصة بالبعثة مبا جيعلها تتفق متاما مـع أحكـام هـذا القـرار              

  ؛إىل جملس األمن والبلدان املسامهة بقوات
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إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل، مـــن خـــالل ممثلـــه اخلـــاص جلمهوريـــة يطلـــب   - ٤٤  
ــة    والكونغـــــ الدميقراطيـــــة، تنـــــسيق مجيـــــع أنـــــشطة منظومـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف مجهوريـــ
  ؛الدميقراطية والكونغ

  . الفعلي أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٤٥  
  


