
S/RES/1925 (2010)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
28 May 2010 
 
 

 

 

10-38011 (A) 

*1038011* 

  )٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار    
  ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ يف املعقودة ٦٣٢٤ جلسته يف األمن جملس اختذه الذي    

    
  األمن، جملس إن  
 مجهوريـــة بـــشأن رئيـــسه عـــن الـــصادرة والبيانـــات الـــسابقة قراراتـــه إىل يـــشري إذ  
  الدميقراطية، الكونغو
ــة الكونغــو مجهوريــة بــسيادة التزامــه تأكيــد يعيــد وإذ   ــة وســالمتها الدميقراطي  اإلقليمي
  السياسي، واستقالهلا
 الـيت  التحـديات  إىل لنظربـا  الدميقراطيـة،  الكونغو مجهورية يف احملرز التقدمب سلِّمي وإذ  
  املاضية، ١٥ ـال السنوات خالل عليها تغلبت قد كانت

 كفالـة  عـن  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  حلكومة الرئيسية املسؤولية على يشدد وإذ  
 اإلنـسان  حقـوق  وقـانون  القانون سيادة احترام ضمن املدنيني سكاهنا ومحاية أراضيها يف األمن

 الــشامل اإلصــالح لتنفيــذ امللحــة الــضرورة علــى أيــضا يــشدد وإذ الــدويل، اإلنــساين والقــانون
 الكونغوليــة املــسلحة اجلماعــات ســالح نــزع علــى االقتــضاء، حــسب العمــل،و األمــن لقطــاع
 أفرادهـا  وتـسريح  األجنبيـة  املسلحة اجلماعات سالح ونزع إدماجهم، وإعادة أفرادها وتسريح
 الطويـل  املـدى  علـى  السـتقرار ل حتقيقـا  إدمـاجهم  وإعادة توطينهم وإعادة أوطاهنم إىل وإعادهتم

 بتحقيـق  الكفيلـة  األمنيـة  الظـروف  إجيـاد  ضـرورة  يـدرك  وإذ الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف
 يف نوالـدولي  الـشركاء  يقـدمها  اليت سامهةامل أمهية على شددي إذو ة،املستدام االقتصادية التنمية
  اجملاالت، هذه

ــشدد وإذ   ــى يـ ــسامة علـ ــديات جـ ــة التحـ ــة يف األمنيـ ــو مجهوريـ ــة، الكونغـ  الدميقراطيـ
 املـسلحة،  اجلماعـات  وجـود  اسـتمرار  اميثله يتال ،أورينتال ةومقاطع كيفو إقليمي يف سيما وال
 عـودة  لـدى  جمـددا  الرتاعـات  انـدالع  إمكـان و ،الدولة سلطة عاليةف ترسيخ إىل احلاجة تواصلو
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 تـصميما و الطبيعيـة،  للمـوارد  املـشروع  غـري  االسـتغالل  واسـتمرار  ،والالجـئني  داخليا املشردين
  البالد، يف االستقرار عدم فتيل جمددا شعلي أن ميكن أمين فراغ حدوث جتنب على منه

 مــن عــال مــستوى علــى احلفــاظ علــى الكــربى الــبحريات منطقــة بلــدان يــشجع وإذ  
 اآلليـات  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  املنطقـة،  يف واالستقرار السالم تعزيز على معاً بالعمل االلتزام
  ،املنطقة يف االقتصادية للتنمية حتقيقا جهودها وبتكثيف القائمة، اإلقليمية
 ٢٠٠٩ مــارس/آذار ٢٣ اتفاقــات عــن فــضال ،ونــريويب غومــا عملــييت أن يؤكــد وإذ  
 األطـراف  مجيع حيث وإذ الدميقراطية، الكونغو مجهورية شرق يف االستقرار حتقيق يف تسهمان

  االتفاقات، هلذه التام االمتثال على
 تثبيـت  جمـال  يف احملرز التقدم توطيد أجل من السالم بناء جهود دعم بأمهية يسلِّم وإذ  
 الــدويل الــدعم اطــراد ةضــرور علــى يــشدد وإذ التقــدم، ذلــك ومواصــلة الــبالد يف االســتقرار

   املستدامة، التنمية دعائم ووضع املبكر االنتعاش أنشطة تنفيذ لكفالة
 وبـني  مـشروعة  غـري  بطـرق  هبـا  واالجتار الطبيعية املوارد استغالل بني الصلة يؤكد وإذ  
 الرتاعـات  تـأجيج  إىل تـؤدي  الـيت  الرئيـسية  العوامل بني من يعتربان هبا واالجتار األسلحة انتشار

 علـى  املنطقـة،  دول سـيما  وال الـدول،  مجيـع  حيـث  وإذ الكـربى،  البحريات منطقة يف تفاقمهاو
ــذ ــام التنفي ــدابري الت ــصوص للت ــا املن ــراره يف عليه ــد وإذ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ ق ــن يؤك ــد م  جدي
 القـــرار يف عليهـــا املنـــصوص التـــدابري تنفيـــذ برصـــد كثـــب عـــن القيـــام مواصـــلة علـــى عزمـــه
ــالو )٢٠٠٩( ١٨٩٦ ــع حيــث وإذ هلــا، االمتث ــدول مجي ــى ال ــضاء حــسب تتخــذ، أن عل  االقت
 روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  قـادة  ضد الالزمة القانونية اإلجراءات التدابري لتلك ووفقا
   بلداهنا، يف املقيمني

اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل استكمال اجلدول الزمين لالنتخابات احمللية           وإذ يؤيد     
  سية ضمن اإلطار الدستوري، هبدف توطيد الدميقراطية وتعزيز سيادة القانون، والعامة والرئا

 اإلنـسان  حقـوق  وحالـة  اإلنـسانية  األوضـاع  إزاء العميق قلقه استمرار عن يعرب وإذ  
 الــيت اهلجمــات اخلــصوص وجــه علــى يــدين وإذ املــسلحة، الرتاعــات مــن املتــضررة املنــاطق يف

 وحـاالت  واسـتغالهلم،  األطفـال  وجتنيـد  اجلنـسي،  عنـف ال وتفـشي  املـدنيني،  السكان تستهدف
 مجهوريـة  حكومـة  تعمـل  أن إىل املاسـة  احلاجـة  على يشدد وإذ القضاء، نطاق خارج اإلعدام
 حــد وضــع علــى املعنيــة، األطــراف وســائر املتحــدة األمــم مــع بالتعــاون الدميقراطيــة، الكونغــو

 العقـاب،  مـن  اإلفـالت  ومكافحة ويل،الد اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق قانون النتهاكات
ــة، إىل االنتــهاكات تلــك مــرتكيب وتقــدمي ــة باملــساعدة ضــحاياها ومــد العدال  واإلنــسانية الطبي
  املساعدة، أشكال من وغريها
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ــها الــيت بااللتزامــات يرحــب وإذ   ــة حكومــة قطعت ــة الكونغــو مجهوري  علــى الدميقراطي
ــسها ــسؤولني األشــخاص مبحاســبة نف ــةا الفظــائع عــن امل ــد، يف ملرتكب ــاون يالحــظ وإذ البل  تع
 أمهيــة علــى يــشدد وإذ الدوليــة، اجلنائيــة احملكمــة مــع ةالدميقراطيــ الكونغــو مجهوريــة حكومــة
 اإلنـسانية  ضـد  واجلـرائم  احلـرب  جـرائم  عـن  املـسؤولني  األشخاص حماسبة إىل الدؤوب السعي
   دف،اهل ذلك بلوغ يف اإلقليمي التعاون أمهية وعلى البلد، يف املرتكبة

 والـــسالم املـــرأة بـــشأن )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ قراريـــه إىل يـــشري وإذ  
 ١٨٨٢ وقـراره  املـسلحة،  الرتاعـات  يف املـدنيني  محاية بشأن )٢٠٠٩( ١٨٩٤ وقراره واألمن،

 فريـق  إليهـا  خلـص  الـيت  االسـتنتاجات  إىل يـشري  وإذ املسلح، والرتاع األطفال بشأن )٢٠٠٩(
 يف املــسلح الــرتاع بــأطراف يتعلــق فيمــا املــسلح والــرتاع باألطفــال يناملعــ العامــل األمــن جملــس

  الدميقراطية، الكونغو مجهورية
 اإلنــسانية املــساعدة وأفــراد الــسالم حفظــة ضــد املوجهــة اهلجمــات مجيــع يــدين وإذ  
 يف الـضالعني  تقدمي وجوب على يشدد وإذ مرتكبيها، عن النظر بغض املتحدة، لألمم التابعني
  العدالة، إىل تاهلجما تلك

ــ وإذ   ــةب شيدي ــة يف املتحــدة األمــم منظمــة بعث ــة الكونغــو مجهوري ــ الدميقراطي  سامهتهامل
 الـسالم  منـاخ  حتـسني  يفو رتاعالـ  آثـار  مـن  الدميقراطية الكونغو مجهورية تعايف حتقيق يف مةالقّي

  البلد، يف واألمن
 إىل اهلـادف  الـدعم  دميتقـ  يف الـدويل  واجملتمـع  املتحـدة  األمـم  استمرار أمهية ؤكدي وإذ  
  الطويل، املدى على الدميقراطية الكونغو مجهورية يف والتنمية األمن حتقيق

 أن الـرأي  يشاطر وإذ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ١ املؤرخ العام األمني تقرير يف نظر وقد  
 الـسالم،  توطيـد  حنـو  االنتقـال  مرحلـة  مـن  جديـدا  طورا اآلن تلج الدميقراطية الكونغو مجهورية

 الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة وحكومــة املتحــدة األمــم بــني قويــة شــراكة إىل حاجــة مثــة وأن
   التحديات، تلك ملواجهة

 حتقيـق  يف الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  تواجههـا  الـيت  التحديات استمرار يدرك وإذ  
  ة،املنطق يف واألمن السالم يهدد خطرا يشكل زال ما فيها الوضع أن يقرر وإذ استقرارها،

  املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب يتصرف وإذ  
 كـذلك،  ويقـرر  ،٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  ٣٠ حـىت  البعثـة  والية ميدد أن يقرر  - ١  
 األمـم  بعثـة  اسـم  يـصبح  أن الدميقراطيـة،  الكونغو مجهورية بلغته الذي اجلديد الطور إىل بالنظر
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 الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  لتحقيـق  تحـدة امل األمـم  منظمـة  بعثـة  هـو  البلـد  هذا يف املتحدة
  ؛٢٠١٠ يوليه/متوز ١ من اعتبارا وذلك الدميقراطية،

ــرر  - ٢   ــستمر أن يق ــشار ي ــة انت ــم منظمــة بعث ــق املتحــدة األم  يف االســتقرار لتحقي
 البعثـة  قـوام  يتـألف  بـأن  ويـأذن  ،٢٠١١ يونيـه /حزيـران  ٣٠ حىت الدميقراطية الكونغو مجهورية

ــراد مـــن ١٩ ٨١٥ أقـــصاه عـــدد مـــن ــراقبني مـــن ٧٦٠ و العـــسكريني، األفـ  العـــسكريني، املـ
 علـى  عـالوة  وذلـك  املشكلة، الشرطة وحدات أفراد من ١٠٥٠ و الشرطة، أفراد من ٣٩١ و

  املناسبة؛ واإلصالحية والقضائية املدنية العناصر
 من أفراد األمم املتحدة العسكريني      ٢ ٠٠٠بانسحاب ما يصل قوامه إىل      يأذن    - ٣  

  ؛٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠من املناطق اليت يسمح فيها الوضع األمين بذلك، حبلول 
 يف الـسريع  االنتـشار  إعـادة  على قادرة احتياطية قوة على تبقي أن للبعثة يأذن  - ٤  

  البلد؛ شرق يف العسكرية قواهتا تركز بينما البلد، من مكان أي
 الرئيـسية  املـسؤولية  تتحمـل  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  حكومـة  أن يؤكد  - ٥  

 علـى  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية حكومة شجعيو البلد، يف والتنمية السالم وبناء األمن عن
 بـالروح  وتتـسم  لالسـتمرار  قابلـة  أمـن  قـوات  إنـشاء ب سكاهنا مايةحب تاما التزاما ملتزمة تظل أن

 مـن  للحـد  الـشامل  احلـل  مـن  أيتجـز  ال جـزءاً  باعتبارهـا  العـسكرية  غـري  احللول تعزيزوب ،املهنية
 الدولـة  سـلطة  كامـل  بـسط و واألجنبيـة،  الكونغوليـة  املـسلحة  اجلماعـات  تشكله الذي التهديد

  املسلحة؛ اجلماعات من احملررة املناطق يف
ــ قــرري  - ٦   ــ إعــادة أوجــه يف البــت ينبغــي هأن ــة شكيلت  املتحــدة األمــم منظمــة بعث
 يف الوضـع  تطـور  ىلإ اسـتنادا  ستقبلاملـ  يف قراطيـة الدمي الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  لتحقيق
 وبعثـة  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية حكومة على يتعني اليت التالية األهداف إجناز ىلإو امليدان
   :حتقيقها إىل السعي املتحدة األمم

بغيــة ، أورينتــالكيفــو ومقاطعــة إقليمــي إجنــاز العمليــات العــسكرية اجلاريــة يف   ‘١’  
  عادة االستقرار يف املناطق احلساسة،إوإىل احلد األدىن ماعات املسلحة خطر اجليص تقل

ــة تــوفري علــى الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة حكومــة اتقــدر حتــسني  ‘٢’    احلماي
 الـذي  األمـين  الـدور  تـسلُّم  بغيـة  لالسـتمرار  قابلـة  يـة أمن قـوات  إنـشاء ب لـسكان ل يةفعلال

  بالتدريج، البعثة به تضطلع
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ــد  ‘٣’   ــلط توطيـ ــة ةسـ ــع يف الدولـ ــاء مجيـ ــد أحنـ ــشرب البلـ ــر نـ ــة اإلدارة عناصـ  املدنيـ
 يف القــانون ســيادة ومؤســسات اإلقليميــة واإلدارة الــشرطة، ســيما وال الكونغوليــة،

  املسلحة؛ اجلماعات من احملررة املناطق
 الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة حكومــة بــني والــشراكة احلــوار تعزيــز يــشجع  - ٧  
 بنـاء  البعثـة  قـوام  املـستمر  سـتعراض اال قيـد  بقـي ي أن ويقـرر  البلـد،  هـذا  يف املتحـدة  األمم وبعثة
 النحـو  على الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة منو العام األمني من الواردة التقييمات على
 أعـاله،  )٦( الفقـرة  يف الـواردة  األهـداف  تنفيـذ  حنو احملرز التقدم بشأن العام، األمني إىل املقدَّم
 مـن  التقييمـات  هـذه  عـن  بانتظـام  اجمللـس  بلِّـغ ي أن العـام  األمـني  مـن  يطلب الغاية، ذههل وحتقيقا
 مدروسـة  قـرارات  اختـاذ  مـن  اجمللس متكني بغية ،أدناه ٢٠ الفقرة يف إليها املشار التقارير خالل

  ؛التشكيل إلعادة املتاحة الفرص من واالستفادة
 اجملــاورة والبلــدان ميقراطيــةالد الكونغــو مجهوريــة بــني العالقــة بتحــسن يــشيد  - ٨  

 بــذل يف املــشاركة املنطقــة، بلــدان ســيما وال البلــدان، جبميــع ويهيــب ،٢٠٠٩ عــام منــذ هلــا
 سـيما  ال الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهوريـة  شرق يف دائمال سالمال توطيد بضمان الكفيلة اجلهود

ــا يف ــق م ــالفقرة يتعل ــاله ‘١’ ٦ ب ــشروع غــري االســتغالل ومكافحــة أع ــ امل ــة، واردللم  الطبيعي
 علـى  واالتفـاق  معـا  العمل مواصلة على ورواندا الدميقراطية الكونغو مجهورية حكوميت وحيث
 هنـج  إطـار  يف روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  بـشأن  النهائية األهداف من واضحة جمموعة
  األبعاد؛ متعدد

 همجهـود  تركيـز  كـذلك  الـدوليني  الـشركاء وب املتحـدة  األمـم  نظومـة مب يهيب  - ٩  
ــة حكومــة مــساعدة علــى ــة الكونغــو مجهوري ــز علــى الدميقراطي ــوفري لــضمان األوضــاع تعزي  ت

 طلـب يو الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهوريـة  يف املـستدامة  التنميـة  حتقيـق و للمدنيني الفعالة احلماية
 اهـذ  يف املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت األنشطة مجيع تنسيق واصلي أن العام األمني من
 ممثلـه  سـلطة  حتـت  القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  البعثـة  بـني  املـستمر  التعـاون  خـالل  مـن  البلد

 دعــم علــى املاحنــة واجلهــات الــدويل اجملتمــع ويــشجع ،الدميقراطيــة الكونغــو جلمهوريــة اخلــاص
  ؛الفريق ذلك أنشطة

 علـى  الـدوليني  الـشركاء  جنـب  إىل جنبـا  القطـري  املتحـدة  األمم فريق يشجع  - ١٠  
 وتنفيـذ  الـسالم  توطيـد  أجـل  مـن  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية حكومة تبذهلا اليت اجلهود عمد

  الطويل؛ املدى يف البلد الستقرار حتقيقا اإلمنائية األنشطة
 املتعلقـة  القـرارات  اذاختـ  لـدى  ولويـة األ املدنيني محاية منح وجوب على ؤكدي  - ١١  
 يف الــضرورية، الوســائل مجيــع اســتخدامب للبعثــة ويــأذن املتاحــة، واملــوارد القــدرات باســتخدام
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 املنوطـة  مايـة احل تـوفري  بواليـة  لالضـطالع  ،اوحـداهت  فيهـا  تنتشر اليت املناطق ويف قدراهتا حدود
  ؛أدناه )ر( ١٢ والفقرة )ك( ١٢ إىل )أ( ١٢ من اتالفقر يف بنيامل النحو على هبا

  :أدناه املبني اتاألولوي يبترت وفق التالية لواليةبا البعثة ينيط أن يقرر  - ١٢  
  

  محاية املدنيني    
 ةاإلنـــساني املـــساعدة موظفـــو فـــيهم نمبـــ لمـــدنيني،ل الفعالـــة مايـــةاحل ضـــمان  )أ(  

 ،بــدينال عنــفال ضــحية بــالوقوع داهــم خلطــر املعرضــني ،اإلنــسان حقــوق عــن واملــدافعون
  الرتاع؛ يف املشاركة األطراف من أي عن الصادر العنف سيما وال

  ومعداهتا؛ ومنشآهتا ومرافقها املتحدة األمم موظفي محاية ضمان  )ب(  
 محايـة  لـضمان  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  حكومة تبذهلا اليت اجلهود دعم  )ج(  
 مجيـع  ذلـك  يف مبـا  اإلنـسان،  حقوق وانتهاكات الدويل اإلنساين القانون انتهاكات من املدنيني
 اإلنــسان حقــوق وتعزيــز ،اجلــنس نــوع ســاسأ علــى القــائم والعنــف اجلنــسي العنــف أشــكال
 التـسامح  عـدم  سياسة” تنفيذ خالل من ذلك يف مبا العقاب، من اإلفالت كافحةوم ومحايتها،

 قـانون  وانتـهاكات  االنـضباط  بقواعـد  اإلخالل حاالت يف احلكومة قبل من املوضوعة “قاطالإ
 األفــراد ســيما وال ألمــن،ا قــوات أفــراد قبــل مــن املرتكبــة اإلنــساين القــانونو اإلنــسان حقــوق
  ؛حديثا املدجمون
 تلــك مــرتكيب تقــدمي بغيــة والــدويل الــوطين الــصعيدين علــى اجلهــود دعــم  )د(  

ــة إىل االنتــهاكات ــا إنــشاء طريــق عــن ذلــك يف مبــا ،العدال ــ خالي  تقــدمي هــدفها االدعــاء دعمل
 الدميقراطيـة  والكونغـ  جلمهورية املسلحة لقوات التابعة العسكري القضاء سلطات إىل ساعدةامل
  القوات؛ تلك تعتقلهم الذين األشخاص حماكمة يف

 بالتـــصدي التزاماهتـــا تنفيـــذ لـــضمان احلكومـــة مـــع وثيـــق بـــشكل العمـــل  )ـه(  
 عمـل ال خلطـة  النهائيـة  الـصيغة  وضـع  سـيما  وال األطفـال،  حـق  يف املرتكبـة  اخلطرية النتهاكاتل

 الكونغــو مهوريــةجل املــسلحة اتالقــو صــفوف يف املوجــودين األطفــال عــن فراجبــاإل املتعلقــة
  ؛واإلبالغ الرصد آلية من بدعم جتنيدهم، مواصلة ومنع الدميقراطية

 مجهوريــة يف املنظومــة نطــاق علــى للحمايــة املتحــدة األمــم اســتراتيجية تنفيــذ  )و(  
 البعثــة  قبــل مــن  املوضــوعة احلمايــة اســتراتيجية  جانــب إىل وتطبيقهــا  الدميقراطيــة، الكونغــو
 احلمايــة ةفرقــأ مثــل فيــدة،امل احلمايــة تــدابري نطــاق وتوســيع ،املمارســات أفــضل إىل واملــستندة
 املراقبـة  ومراكـز  ،ةاملـشترك  التحقيـق  ةفرقـ وأ اجملتمعـي،  التـصال ل الفوريني املترمجنيو املشتركة،

  املرأة؛ مايةحب املعنيني واملستشارين
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 بغيـة  اجملـاورة،  بلدانوال الدوليني الشركاء مع احلكومة تبذهلا اليت هوداجل دعم  )ز(  
 والالجـــئني، داخليـــا لمـــشردينل والكرميـــة والطوعيـــة اآلمنـــة للعـــودة املناســـبة الظـــروف هتيئـــة
  احمللي؛ املستوى على نيالطوعي التوطني إعادة أو االندماج أو

 العمليـات  إجنـاز  إىل اهلادفـة  الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة جهود دعم  )ح(  
 مـن  اوغريمهـ  للمقاومـة  الـرب  وجيش رواندا لتحرير الدميقراطية لقواتا ضد اجلارية العسكرية
 وقـانون  اإلنـسان  حقـوق  قـانون و الـدويل  اإلنساين لقانونبا التقيد إطار يف املسلحة، اجلماعات
 مهوريــةجل املــسلحة القــوات دعــم خــالل مــن ذلــك يف مبــا املــدنيني، محايــة ضــرورةو الالجــئني
 يف عليـه  املنـصوص  النحـو  علـى  مـشترك،  بـشكل  هلا ططخم عمليات ضمن الدميقراطية الكونغو
  ؛)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار من ٣٢ و ٢٣ و ٢٢ و ٢١ اتالفقر

 جنـاز إل الـسياسية،  الوسـاطة  هـود جب قيامها خالل من ذلك يف مبا الدعم، تقدمي  )ط(  
 مدجمه أو همإدماج وإعادة أفرادها وتسريح الكونغولية املسلحة جلماعاتا سالح نزع أنشطة

 احلــصولو مــسبق كــاف تــدريب تــوفري علــى موقوفــا ســيظل مــا وهــو اجلــيش، يف يفعلــال
  املعدات؛ على

 التــوطني وإعــادة الــوطن إىل عــادةاإلو والتــسريح الــسالح نــزع أنــشطة دعــم  )ي(  
 لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  ذلـك  يف مبـا  األجنبيـة  املـسلحة  جلماعـات ا فـراد أل دمـاج اإل وإعادة
ــدا ــة ســتراتيجياتاال ودعــم ،ومــةللمقا الــرب وجــيش روان ــم حــل إجيــاد إىل الرامي  لقــضية دائ
 إعـادة  أو اإلدمـاج  إعـادة  وأ الـوطن  إىل عـادة اإل ذلك يف مبا رواندا، لتحرير الدميقراطية القوات

 البلـدان،  مجيـع  مـن  ساعدةمبـ  االقتـضاء،  عنـد  القـضائية  املالحقـة  أو أخـرى،  منـاطق  يف توطنيال
  املنطقة؛ بلدان سيما وال

 اتعزيــز املنطقــة يف األخــرى املتحــدة األمــم بعثــات مــع ســتراتيجياتاال تنــسيق  )ك(  
 مـن  طلـب  علـى  وبنـاء  ،للمقاومـة  الـرب  جـيش  يشنها اليت اهلجمات ضوء يف املعلومات تبادلل

 العــسكرية للعمليــات اللوجــسيت الــدعم تــوفري جــواز الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة حكومــة
ــة ــة اإلقليمي ــرب جــيش ضــد املوجه ــة ال ــة يف للمقاوم ــو مجهوري ــة، الكونغ  إطــار يف الدميقراطي
 ظـل  ويف الالجـئني  وقـانون  اإلنـسان  حلقـوق  الـدويل  والقانون الدويل اإلنساين للقانون االمتثال
  ؛املدنيني محاية بضرورة التقيد
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  حتقيق االستقرار وتوطيد السالم    
 ،العمـل و الدميقراطيـة،  الكونغو مجهورية حلكومة القيادي للدور التامة املراعاة  )ل(  

 الــسلطات تبــذهلا الــيت اجلهــود دعــم علــى ،اآلخــرين الــدوليني الــشركاء مــع وثيــق تعــاونب
  ؛هاإصالحو القضائيةو األمنية املؤسسات لتعزيز الكونغولية
 املــسلحة القــوات إصــالحب الــصلة ذات للتــشريعات االمتثــال إطــار يف العمــل  )م(  

 كــانون يف قُــدمت الــيت ،اجلــيش إصــالح ةخطــ مــع اشــياومت الدميقراطيــة، الكونغــو مهوريــةجل
 يف الثنــائيني،و الــدوليني الــشركاء مــع بالتعــاون احلكومــة، مــساعدة علــى ،٢٠١٠ينــاير/الثــاين
 مـن  سـيما  الو العـسكرية،  والـشرطة  العـسكري  القـضاء  ذلـك  يف مبـا  العـسكرية،  قدراهتا تعزيز
 طلـب  علـى  بناًء وكذلك، املستفادة، والدروس املعلومات تبادل وتسهيل اجلهود تنسيق خالل

 الدميقراطيـــة الكونغـــو مهوريـــةجل املـــسلحة القـــوات كتائـــب تـــدريب يف املـــساعدة احلكومـــة،
 مـن  ةاملاحنـ  اجلهـات  حـشد و ،العـسكري  قـضاء ال مؤسـسات  ودعم ةعسكريال الشرطة وكتائب

  املطلوبة؛ املوارد سائرو املعدات توفري أجل
 يف مبــا الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة ومــةحك يــادةقب الــشرطة إصــالح دعــم  )ن(  

 ةاملاحنـ  اجلهـات  حـشد و الكونغوليـة  الوطنيـة  الـشرطة  لكتائـب  التـدريب  تـوفري  طريـق  عـن  ذلك
 طـار اإل غوليةالكون السلطات تعتمد ألن لحةامل احلاجة إىل اإلشارة مع األساسية، اللوازم لتوفري

  الئم؛امل قانوينال
 ســـتراتيجيةالل وفقـــاو الكونغوليـــة الـــسلطات عمـــ الوثيـــق بالتـــشاور ،العمـــل  )س(  
 مـع  الـسنوات  متعـدد  مـشترك  برنـامج  وتنفيـذ  وضـع  على القضائي، النظام صالحإل ةالكونغولي

 والقـضاء  والـشرطة  اجلنـائي  يلالعـد  النظـام  سلـسل ت تطـوير  أجل من العدل لدعم املتحدة ألمما
 املـستوى  علـى  اسـتراتيجي  ياجمنرب دعم توفري علىو ،الرتاع من املتضررة املناطق يف والسجون
  كينشاسا؛ يف املركزي
 اجلهـود  دعـم  علـى  ،اآلخـرين  الـدوليني  الـشركاء  مـع  وثيـق ال تعـاون الب ،العمل  )ع(  

 مــن احملــررة األراضــي يف الدولــة ســلطة توطيــد أجــل مــن الكونغوليــة احلكومــة تبــذهلا الــيت
 سـيادة  مؤسـسات  ويرتطـ  أجـل  ومـن  ،مدربـة  مدنيـة  شـرطة  نشر خالل من املسلحة اجلماعات
 وإعـــادة االســـتقرار لتحقيـــق احلكوميـــة اخلطـــة احتـــرام إطـــار يف اإلقليميـــة، واإلدارة القـــانون
  االستقرار؛ حتقيقو مناأل دعمل الدولية ستراتيجيةاالو ،اإلعمار

 علـى  بنـاء  واحملليـة،  الوطنيـة  االنتخابات لتنظيم واللوجسيت التقين دعمال تقدمي  )ف(  
  ومواردها؛ البعثة قدرات حدود ويف الكونغولية تالسلطا من صريح طلب
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 واالجتــار  الطبيعيــة  املــوارد  اســتغالل  ملكافحــة  امللحــة  باحلاجــة  يتعلــق  مــا يف  )ص(  
ــة يف مــشروعة غــري بطــرق هبــا ــة، الكونغــو مجهوري  وحتــسني احلكومــة جهــود دعــم الدميقراطي

ــدراهتا، ــاون ق ــع بالتع ــشركاء م ــدوليني ال ــدان ال ــع اجملــاورة، والبل ــدمي ملن ــدعم تق  لجماعــاتل ال
 املـشروع  غـري  واالجتـار  املـشروعة  غري االقتصادية نشطةاأل من املتأيت دعمال سيما وال املسلحة،

 تعزيـز  علـى  الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهوريـة  حكومـة  مـع  باالشتراك ،والعمل ،الطبيعية املواردب
 يف جتاريـة  مكاتـب  سةمخـ  ضـمن  الدولـة  دوائـر  مجيع ضم إىل اهلادف تجرييبال شروعامل وتقييم
  املعدنية؛ املنتجات أثر تعقب إمكانية حتسني بغية يةنوباجل وكيفو يةشمالال كيفو

ــة حكومــة مــساعدة  )ق(   ــة الكونغــو مجهوري ــز يف الدميقراطي ــدراهت تعزي  جمــال يف اق
  األلغام؛ إزالة

 ١٨٩٦ القــرار مــن ١ الفقــرة أحكــام مبوجــب املفروضــة التــدابري تنفيــذ رصــد  )ر(  
 مبوجـب  املنـشأ  اخلـرباء  فريق ومع املعنية احلكومات مع االقتضاء، حسب بالتعاون، ،)٢٠٠٩(

ــرار ــصادرة ،)٢٠٠٤( ١٥٣٣ الق ــدات أو أســلحة أي مجــع أو وم ــصلة مع ــا مت ــا هب ــشكل مم  ي
 أحكــــام مبوجــــب املفروضـــة  للتــــدابري انتــــهاكا الدميقراطيـــة  الكونغــــو مجهوريــــة يف وجـــوده 
 وتقـــدمي مناســـبا، يكـــون حـــسبما منـــها والـــتخلص ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القـــرار مـــن ١ الفقـــرة
 الفقـرة  أحكـام  تنفيـذ  يف الدميقراطيـة  الكونغـو  جبمهورية املختصة اجلمركية للسلطات املساعدة

  ؛)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار من ٩
 نـزع  أنـشطة  يف للبعثـة  الـدعم  تقـدمي  على املاحنة واجلهات الدويل اجملتمع حيث  - ١٣  
 الفقـرة  يف إليهـا  املـشار  دمـاج اإل وإعادة التوطني وإعادة لوطنا إىل عادةاإلو والتسريح السالح

ــدعو ،)ي( ١٢ ــة ويـ ــة حكومـ ــو مجهوريـ ــة الكونغـ ــدول الدميقراطيـ ــاورة والـ ــلة إىل اجملـ  مواصـ
  العملية؛ هذه يف مشاركتها
 املمثـل  مع تعاوهنا من تستفيد أن الدميقراطية الكونغو مجهورية كومةحب يهيب  - ١٤  
 بـالعنف  املعـين  العـام  لألمـني  اخلاص واملمثل املسلح رتاعوال باألطفال عينامل العام لألمني اخلاص
  املسلحة؛ الرتاعات يف اجلنسي

 داخـل  التـام  االمتثـال  لكفالـة  الالزمـة  التدابري يتخذ أن العام األمني من يطلب  - ١٥  
ــة ــسياسة البعث ــاطالإ التــسامح عــدمب تقــضي الــيت املتحــدة األمــم ل ــ االســتغالل إزاء ق  هاكواالنت
  ؛حصوهلا عند مماثلة سلوكية حباالت علم على اجمللس وإبقاء ،نياجلنسي

 توعيتـهم  بغيـة  املـدنيني  الـسكان  مع ماانتظب عاطيالت ضمان على البعثة شجعي  - ١٦  
  وأنشطتها؛ واليتها وإفهامهم
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ــدعو  - ١٧   ــة ي ــة األخطــار عــن املعلومــات مجــع إىل البعث ــسكان هتــدد الــيت احملتمل  ال
 الـدويل  والقـانون  الـدويل  اإلنـساين  القـانون  انتهاكات عن املوثوقة املعلومات ذلكوك املدنيني،
  االقتضاء؛ حسب إليها السلطات انتباه وتوجيه اإلنسان، حلقوق

 مجيع اجلماعات املسلحة، وال سيما القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا            يطالب  - ١٨  
لعنــف وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان وجــيش الــرب للمقاومــة، بــالوقف الفــوري جلميــع أشــكال ا

القـائم علـى     املرتكبة يف حق السكان املدنيني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سـيما العنـف             
  اجلنسي؛ أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك عمليات االغتصاب وسائر أشكال اإليذاء

 مـــن املاحنـــة واجلهـــات شـــرطةو بقـــوات املـــسامهة البلـــدان قدمتـــه مبـــا يـــشيد  - ١٩  
 الــدول ويــدعو الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة يف املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة إىل مــسامهات
  ؛بتوفريها والقيام لبعثةل الداعمة الالزمة املتبقية بالعناصر تعهدها عن اإلعالن إىل األعضاء
 ٢٠١٠ أكتــوبر/األول تــشرين ١١ حبلــول يقــدم أن العــام األمــني إىل يطلــب  - ٢٠  

 أرض يف احملـرز  التقـدم  عـن  تقـارير  ٢٠١١ مـايو /أيـار  ١٣ و ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٢١ و
 هـو  كمـا  ،الكونغوليـة  لـسلطات ا مـع  سـتجرى  الـيت  التقيـيم  مناقشات ضوء يف سيما ال ،الواقع
 ياتـدرجي  املتحـدة  األمـم  وجـود  فيـ تكي بغيـة  القرار هذا تنفيذ وعن ،أعاله ٧ الفقرة يف مذكور

 ٢٠٠٩ أغـسطس /آب ٥ املـؤرخ  رئيـسه  بيـان  إىل يـشري  وإذ ،يةالدميقراط الكونغو مجهورية يف
)PRST/2009/24(، التقــدم عــن معلومــات التقــارير تلــك يف يقــدم أن العــام األمــني إىل يطلــب 

 الرئيــسية، الثغــرات بــشأن ســيما وال املتحــدة، لألمــم منــسق قطــري هنــج إرســاء صــوب احملــرز
  ؛البعثة مهمة جانب إىل السالم بناء أهداف لبلوغ

 تكفـل  وأن البعثـة  عمليـات  مـع  تاما تعاونا تتعاون بأن األطراف مجيع يطالب  - ٢١  
 إىل الفـوري  ووصـوهلم  تنقلهم حرية وكذلك ،هبا املرتبطني واألفراد املتحدة األمم وظفيم أمن
 العـام  األمـني  إىل طلبيو ،مواليته تنفيذ لدى الدميقراطية الكونغو مجهورية أراضي أحناء مجيع
  املطالب؛ هلذه متثالاال عدم حاالت عن تقريرا إبطاء دون يقدم أن

ــام األمـــني إىل يطلـــب  - ٢٢   ــعي أن العـ ــوم شـــرح يف توسـ ــال مفهـ ــد اتعمليـ  وقواعـ
 إىل ذلـك  عـن  اتقريـر  قـدم ي أنو القـرار  هـذا  أحكـام  مـع  يتماشـى  مبـا  البعثـة  يف املتبعـة  االشتباك
  بقوات؛ املسامهة والبلدان األمن جملس

  .الفعلي نظره قيد املسألة يبقي أن يقرر  - ٢٣  
  


