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  )٢٠١٢ (٢٠٧٦القرار     
  

/  تشرين الثـاين   ٢٠ي  ــ املعقودة ف  ٦٨٦٦ي جلسته   ــذه جملس األمن ف   ـذي اخت ــال    
  ٢٠١٢نوفمرب 

  
  ،إن جملس األمن  
 إىل قراراته السابقة وإىل بيانات رئيسه بـشأن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،           إذ يشري   

 ٢٠١٢أكتــــوبر / تــــشرين األول١٩ املــــؤرخ S/PRST/2012/22وال ســــيما البيــــان الرئاســــي 
 ٢٠١٢نــوفمرب / الثــاينتــشرين ١٧ و ٢٠١٢أغــسطس /آب ٢والبيانــان الــصحفيان املؤرخــان 

   يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية،بشأن احلالة
ــد    ــد تأكي ــتقالهلا      وإذ يعي ــة واس ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسيادة مجهوري ــوي ب ــه الق  التزام

على ضرورة االحترام التام ملبادئ عدم التدخل وحـسن         ووحدهتا وسالمة أراضيها، وإذ يشدد      
  اجلوار والتعاون اإلقليمي،

 عــن بــالغ قلقــه إزاء تفــاقم األزمــة األمنيــة واإلنــسانية بــسرعة يف  وإذ يكــرر اإلعــراب  
ــة         ــسكرية حلركــ ــشطة العــ ــتمرار األنــ ــسبب اســ ــة بــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــرق مجهوريــ شــ

  مارس،/آذار ٢٣
هلجماهتــا ودخــول مــارس /آذار ٢٣حركــة إزاء اســتئناف  عــن بــالغ قلقــهوإذ يعــرب   

 هـذه احلركـة     فـضال عـن متـادي     ،  ٢٠١٢نـوفمرب   / الثاين تشرين ٢٠يف  دينة غوما،   احلركة إىل م  
ــرى  ــسلحة أخـ ــات مـ ــدويل    ومجاعـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــسيمة للقـ ــهاكات اجلـ ــاب االنتـ  يف ارتكـ

  قانون حقوق اإلنسان،انتهاكات و
ى مجيـع مـرتكيب هـذه األعمـال، مبـن فـيهم األشـخاص                إىل إلقاء القـبض علـ      وإذ يدعو   
ن عـن أعمـال العنـف املرتكبـة ضـد األطفـال وأعمـال العنـف اجلنـسي، وإحالتـهم إىل                      واملسؤول

  العدالة، وحماسبتهم عن انتهاكات القانون الدويل املنطبق،
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ــراب   ــرر اإلعـ ــة    وإذ يكـ ــارجي إىل حركـ ــدمي أي دعـــم خـ ــه الـــشديدة لتقـ  عـــن إدانتـ
 مبا يف ذلك من خالل تعزيز قواهتا، وإسداء املـشورة التكتيكيـة إليهـا، ومـدها        مارس،/آذار ٢٣

باملعـدات، وإذ يعـرب عـن بــالغ قلقـه إزاء التقـارير واالدعـاءات الــيت تفيـد مبواصـلة تقـدمي هــذا          
  الدعم إىل احلركة،

 عن القلق إزاء احتمال تـأثري احلالـة الـسائدة يف كيفـو الـشمالية سـلبا علـى                    وإذ يعرب   
  الة األمنية واإلنسانية يف كيفو اجلنوبية،احل

إزاء تزايــد عــدد املــشردين والالجــئني يف شــرق مجهوريــة  عــن بــالغ القلــق وإذ يعــرب   
  الكونغو الدميقراطية جراء استئناف احلركة هلجماهتا،

 باجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام لألمـم املتحـدة، وكـذلك املـؤمتر الـدويل                    وإذ يرحب   
 الــبحريات الكــربى، واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، واالحتــاد األفريقــي،   املعــين مبنطقــة

  إلعادة إحالل السالم واألمن يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية،
ملؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى           رئاسة ا  باجلهود اليت بذلتها     وإذ يرحب   

، ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٨ و   ٧، و   ٢٠١٢يوليـه   /وز متـ  ١٥لعقد مؤمترات القمة االستثنائية يف      
 مــن أجــل معاجلــة الوضــع يف ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٨، و ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٨و 

  شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية،
 املسؤولية الرئيسية حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عـن كفالـة األمـن             وإذ يؤكد   

 يف ظـل احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان والقـانون            يف أراضيها ومحاية سكاهنا املـدنيني     
  اإلنساين الدويل،

 األمـم املتحـدة     منظمـة  مجيع األطراف إىل أن تتعاون تعاونا كامال مـع بعثـة             وإذ يدعو   
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وإذ يعيد اإلعراب عن إدانته ألي هجمـات              

  على أفراد حفظ السالم،
ــررو   ــسالم     إذ يق ــشكل خطــرا يهــدد ال ــة ت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف مجهوري  أن احلال

  واألمن الدوليني يف املنطقة،
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 مــارس هلجماهتــا يف كيفــو الــشمالية / آذار٢٣ اســتئناف حركــة يــدين بــشدة  - ١  

  ؛٢٠١٢نوفمرب / الثاينرينتش ٢٠ودخول احلركة إىل مدينة غوما يف 
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فـورا مـن غومـا، وبتوقـف احلركـة          مـارس   /آذار ٢٣ بانسحاب حركة    يطالب  - ٢  
 يطالـب وعن مواصلة التقـدم وبتفـرق أفرادهـا وإلقـائهم أسـلحتهم علـى الفـور وبـصفة هنائيـة؛                     

   باستعادة سلطة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف غوما ويف كيفو الشمالية؛كذلك
مارس ومجيع اهلجمات اليت شنتها على املـدنيني        / آذار ٢٣ حركة    بشدة ينيد  - ٣  

ــة         ــق االســتقرار يف مجهوري ــم املتحــدة لتحقي ــة منظمــة األم ــابعني لبعث ــسالم الت ــراد حفــظ ال وأف
الكونغو الدميقراطية والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، فـضال عـن انتـهاكات حقـوق           

ــا   ــها، مب ــيت ترتكب ــسان ال ــوجزة، وأعمــال العنــف     اإلن ــإجراءات م ــات اإلعــدام ب ــك عملي  يف ذل
  ويـدين كـذلك    اجلنسي واجلنساين، وجتنيد األطفال واستخدامهم كجنود علـى نطـاق واسـع،           

ــة    حكومــة إىل تقــويض ســلطة غــري مــشروعة ومــساعي احلركــة الراميــة إىل إنــشاء إدارة موازي
ني عــن اجلــرائم وانتــهاكات حقــوق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويكــرر تأكيــد أن املــسؤول

  ؛اإلنسان سيحاسبون
 إزاء التقارير الـيت تـشري إىل أن الـدعم اخلـارجي مـا زال                عن بالغ القلق  يعرب    - ٤  

مارس، مبا يف ذلك من خالل تعزيـز قواهتـا، وإسـداء املـشورة التكتيكيـة                / آذار ٢٣يقدم حلركة   
 ويطالـب القـدرات العـسكرية للحركـة،       إليها، ومدها باملعـدات، ممـا أدى إىل زيـادة كـبرية يف              
  بوقف تقدمي أي دعم خارجي إىل احلركة على الفور؛

 إىل األمني العام أن يقدم يف األيام املقبلـة، بالتنـسيق مـع املـؤمتر الـدويل                  يطلب  - ٥  
املعين مبنطقة البحريات الكربى واالحتاد األفريقي، تقريرا عن ادعـاءات تقـدمي الـدعم اخلـارجي                

مارس ويعـرب عـن اسـتعداده الختـاذ املزيـد مـن التـدابري املالئمـة يف ضـوء                    / آذار ٢٣إىل حركة   
  ذلك التقرير،

 املؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى إىل القيـام، مبـا يف ذلـك                    يدعو  - ٦  
عرب االستعانة الفعالة بآلية التحقيـق املـشتركة املوسـعة، برصـد التقـارير واالدعـاءات الـيت تفيـد                    

مــارس ومــدها باملعــدات، والتحقيــق يف تلــك     / آذار٢٣دمي الــدعم اخلــارجي إىل حركــة   بتقــ
 البعثــة، بالتنــسيق مــع أعــضاء املــؤمتر الــدويل، علــى املــشاركة،  ويــشجِّعالتقــارير واالدعــاءات، 

  أنشطة اآللية؛يف حسب االقتضاء ويف حدود قدراهتا وواليتها، 
ــا  / آذار٢٣ألن قائـــدي حركـــة  عـــن القلـــقيعـــرب   - ٧   مـــارس، إينوســـون كاينـ

) ٢٠٠٤ (١٥٣٣وبــودوان نغاروييــه، خيوضــان يف أنــشطة ميكــن للجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار  
 إىل ويـوعز ، )٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القـرار  ٤تدرج بسببها امسيهما يف القائمة عمال بالفقرة       أن

اللجنـــة أن تـــستعرض، علـــى وجـــه االســـتعجال، أنـــشطتهما وأنـــشطة أي أشـــخاص آخـــرين   
  معايري اإلدراج يف القائمة؛يستوفون 
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، وفقــا  جــزاءات إضــافية حمــددة اهلــدف النظــر يف فــرض عــن اعتزامــه يعــرب  - ٨  
مارس وأولئـك الـذين   / آذار٢٣ قيادة حركة ، على)٢٠٠٨ (١٨٥٧للمعايري احملددة يف القرار  

 يتـصرفون يف انتـهاك لنظـام اجلـزاءات وحظـر توريـد         الـذين يقدمون الدعم اخلارجي للحركـة و     
علــى ســبيل االســتعجال، مقترحــات  مجيــع الــدول األعــضاء إىل أن تقــدم،   ويــدعوســلحة، األ
  ؛١٥٣٣إىل اللجنة املنشأة عمال بالقرار إلدراج يف القائمة ل

اخليـــارات  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم يف األيـــام املقبلـــة تقريـــرا عـــن  يطلـــب  - ٩  
دان املــسامهة بقـــوات عـــسكرية  ، بالتـــشاور مــع البلـــ لعمليــات احملتملـــة وانعكاســاهتا بالنـــسبة ل 

 إلعادة وزع وحدات البعثة ومضاعفات القـوة، وقـدرات املراقبـة والقـوات              وبوحدات شرطة، 
 ، يف ضـوء األزمـة احلاليـة،   ضمن احلد األقصى املأذون به حاليا، وهي أمور مـن شـأهنا   اإلضافية  

واإلبـالغ عـن تـدفقات      ن قدرة البعثـة علـى تنفيـذ واليتـها، مبـا يف ذلـك محايـة املـدنيني                    أن حتسِّ 
 يعـرب واألسلحة واألعتدة ذات الـصلة عـرب احلـدود يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                  

  عن اعتزامه إبقاء والية البعثة قيد االستعراض؛يف هذا السياق 
ــدعو  - ١٠   ــع يـ ــة مجيـ ــة   اجلهـــات الفاعلـ ــا علـــى حركـ ــتخدام تأثريهـ ــة إىل اسـ  املعنيـ

  اهلجمات؛مارس للتوصل إىل إهناء /آذار ٢٣
وصـول  إتاحـة   مـارس، إىل    / آذار ٢٣ مجيع األطراف، وال سـيما حركـة         يدعو  - ١١  

وفقــا للقــانون الــدويل، املــساعدات اإلنــسانية بأمــان ويف حينــها وبــدون عوائــق إىل احملتــاجني،  
يف ذلــك القــانون اإلنــساين الــدويل املنطبــق واملبــادئ التوجيهيــة لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية،  مبــا

  أعمال عنف ضد املدنيني؛ ناع عن ارتكاب أيواالمت
 مجيع األطراف إىل احترام الطـابع املـدين واإلنـساين ملخيمـات الالجـئني            يدعو  - ١٢  

 ضرورة منع أي جتنيد قـسري لألفـراد، مبـا يف ذلـك األطفـال،                ويؤكدومواقع املشردين داخليا    
  من جانب أطراف الرتاع؛

ذهتا البعثـة لتنفيـذ واليتـها، وال سـيما محايـة             بـاخلطوات الفعالـة الـيت اختـ        يشيد  - ١٣  
 يف هــذا الــصدد بــاجلهود الدؤوبــة الــيت تبــذهلا كافــة وحــدات البعثــة، كــذلك ويــشيداملــدنيني، 

  شجع على مواصلة هذه اجلهود؛يوخاصة يف غوما وما حوهلا، و
ــتم      الت أن أي حمــاويؤكــد  - ١٤   ــن ي ــها ل ــذ واليت ــى تنفي ــة عل ــدرة البعث ــويض ق  لتق

ــسامح م ــدين عهــاالت ــة      وي ــذين خيططــون هلجمــات علــى البعث ــراد والكيانــات مــن ال ــع األف  مجي
  ؛يؤيدون هذه اهلجمات أو يشاركون فيها أو
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اجلهـود الـيت يبـذهلا املـؤمتر الـدويل املعـين            مواصـلة    أمهيـة    علـى رحب ويـشدد    ي  - ١٥  
قــي لتــسوية مبنطقــة الــبحريات الكــربى، واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، واالحتــاد األفري 

ــم،     ــرتاع والتوصــل إىل حــل سياســي دائ ــدعوال ــسيق    وي ــة إىل تن ــات ودول املنطق ــذه الكيان  ه
ــني         ــوار بـ ــسري احلـ ــع وتيـ ــت الوضـ ــات وتثبيـ ــف اهلجمـ ــل إىل وقـ ــل التوصـ ــن أجـ ــا مـ جهودهـ

  املعنية؛  األطراف
ــارا ممــثال خاصــا لالحتــاد األفريقــي    يرحــب  - ١٦   ــا  بتعــيني بوبكــار غووســو دي معني

ىل اجمللـس   تقريـرا إ  ات الكربى، ويطلب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة أن يقـدم                نطقة البحري مب
ــة ملعاجلــة األســباب القــصرية        عــن ــستوى بــني األطــراف املعني ــع امل ــارات إجــراء حــوار رفي خي

والطويلة املدى الكامنة وراء األزمات السياسية واألمنية واإلنسانية يف شرق مجهورية الكونغـو             
 العـام   األمـني  إىل   كـذلك  ويطلـب  يف ذلك خيار تعيني حمتمـل ملبعـوث خـاص،            الدميقراطية، مبا 

األيام املقبلة تقريرا عن تطور األزمة وعـن املـساعي الدبلوماسـية، مبـا يف               أن يقدم إىل اجمللس يف      
  ذلك مساعيه الدبلوماسية؛

 علـى املـسؤولية الرئيـسية حلكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى                 يشدد  - ١٧  
يز سلطة الدولة وحكمها يف شرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                     تعز

اإلصالح الفعال لقطاع األمن للسماح بإصالح اجليش والشرطة، وإهناء اإلفـالت مـن العقـاب        
على انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، وحيث حكومـة مجهوريـة             

 األمن، وإصالح قطـاع األمـن ومحايـة         كفالةة على زيادة اجلهود الرامية إىل       الكونغو الدميقراطي 
   ؛املدنيني واحترام حقوق اإلنسان

  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٨  
  


	القرار 2076 (2012)
	الــذي اتخـذه مجلس الأمن فــي جلسته 6866 المعقودة فــي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة وإلى بيانات رئيسه بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما البيان الرئاسي S/PRST/2012/22 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 والبيانان الصحفيان المؤرخان 2 آب/أغسطس 2012 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بشأن الحالة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وإذ يشدد على ضرورة الاحترام التام لمبادئ عدم التدخل وحسن الجوار والتعاون الإقليمي،
	وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية بسرعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب استمرار الأنشطة العسكرية لحركة 23 آذار/مارس،
	وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استئناف حركة 23 آذار/مارس لهجماتها ودخول الحركة إلى مدينة غوما، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، فضلا عن تمادي هذه الحركة وجماعات مسلحة أخرى في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات قانون حقوق الإنسان،
	وإذ يدعو إلى إلقاء القبض على جميع مرتكبي هذه الأعمال، بمن فيهم الأشخاص المسؤولون عن أعمال العنف المرتكبة ضد الأطفال وأعمال العنف الجنسي، وإحالتهم إلى العدالة، ومحاسبتهم عن انتهاكات القانون الدولي المنطبق،
	وإذ يكرر الإعراب عن إدانته الشديدة لتقديم أي دعم خارجي إلى حركة 23 آذار/مارس، بما في ذلك من خلال تعزيز قواتها، وإسداء المشورة التكتيكية إليها، ومدها بالمعدات، وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء التقارير والادعاءات التي تفيد بمواصلة تقديم هذا الدعم إلى الحركة،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء احتمال تأثير الحالة السائدة في كيفو الشمالية سلبا على الحالة الأمنية والإنسانية في كيفو الجنوبية،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد عدد المشردين واللاجئين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء استئناف الحركة لهجماتها،
	وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، لإعادة إحلال السلام والأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها رئاسة المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لعقد مؤتمرات القمة الاستثنائية في 15 تموز/يوليه 2012، و 7 و 8 آب/أغسطس 2012، و 8 أيلول/سبتمبر 2012، و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012 من أجل معالجة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يؤكد المسؤولية الرئيسية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن كفالة الأمن في أراضيها وحماية سكانها المدنيين في ظل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
	وإذ يدعو جميع الأطراف إلى أن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإذ يعيد الإعراب عن إدانته لأي هجمات على أفراد حفظ السلام،
	وإذ يقرر أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يدين بشدة استئناف حركة 23 آذار/مارس لهجماتها في كيفو الشمالية ودخول الحركة إلى مدينة غوما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛
	2 - يطالب بانسحاب حركة 23 آذار/مارس فورا من غوما، وبتوقف الحركة عن مواصلة التقدم وبتفرق أفرادها وإلقائهم أسلحتهم على الفور وبصفة نهائية؛ ويطالب كذلك باستعادة سلطة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في غوما وفي كيفو الشمالية؛
	3 - يدين بشدة حركة 23 آذار/مارس وجميع الهجمات التي شنتها على المدنيين وأفراد حفظ السلام التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وأعمال العنف الجنسي والجنساني، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود على نطاق واسع، ويدين كذلك مساعي الحركة الرامية إلى إنشاء إدارة موازية غير مشروعة وإلى تقويض سلطة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويكرر تأكيد أن المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان سيحاسبون؛
	4 - يعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الدعم الخارجي ما زال يقدم لحركة 23 آذار/مارس، بما في ذلك من خلال تعزيز قواتها، وإسداء المشورة التكتيكية إليها، ومدها بالمعدات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في القدرات العسكرية للحركة، ويطالب بوقف تقديم أي دعم خارجي إلى الحركة على الفور؛
	5 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم في الأيام المقبلة، بالتنسيق مع المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى والاتحاد الأفريقي، تقريرا عن ادعاءات تقديم الدعم الخارجي إلى حركة 23 آذار/مارس ويعرب عن استعداده لاتخاذ المزيد من التدابير الملائمة في ضوء ذلك التقرير،
	6 - يدعو المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى إلى القيام، بما في ذلك عبر الاستعانة الفعالة بآلية التحقيق المشتركة الموسعة، برصد التقارير والادعاءات التي تفيد بتقديم الدعم الخارجي إلى حركة 23 آذار/مارس ومدها بالمعدات، والتحقيق في تلك التقارير والادعاءات، ويشجِّع البعثة، بالتنسيق مع أعضاء المؤتمر الدولي، على المشاركة، حسب الاقتضاء وفي حدود قدراتها وولايتها، في أنشطة الآلية؛
	7 - يعرب عن القلق لأن قائدي حركة 23 آذار/مارس، إينوسون كاينا وبودوان نغاروييه، يخوضان في أنشطة يمكن للجنة المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) أن تدرج بسببها اسميهما في القائمة عملا بالفقرة 4 من القرار 1857 (2008)، ويوعز إلى اللجنة أن تستعرض، على وجه الاستعجال، أنشطتهما وأنشطة أي أشخاص آخرين يستوفون معايير الإدراج في القائمة؛
	8 - يعرب عن اعتزامه النظر في فرض جزاءات إضافية محددة الهدف، وفقا للمعايير المحددة في القرار 1857 (2008)، على قيادة حركة 23 آذار/مارس وأولئك الذين يقدمون الدعم الخارجي للحركة والذين يتصرفون في انتهاك لنظام الجزاءات وحظر توريد الأسلحة، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم، على سبيل الاستعجال، مقترحات للإدراج في القائمة إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1533؛
	9 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم في الأيام المقبلة تقريرا عن الخيارات وانعكاساتها بالنسبة للعمليات المحتملة، بالتشاور مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية وبوحدات شرطة، لإعادة وزع وحدات البعثة ومضاعفات القوة، وقدرات المراقبة والقوات الإضافية ضمن الحد الأقصى المأذون به حاليا، وهي أمور من شأنها، في ضوء الأزمة الحالية، أن تحسِّن قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها، بما في ذلك حماية المدنيين والإبلاغ عن تدفقات الأسلحة والأعتدة ذات الصلة عبر الحدود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعرب في هذا السياق عن اعتزامه إبقاء ولاية البعثة قيد الاستعراض؛
	10 - يدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى استخدام تأثيرها على حركة 23 آذار/مارس للتوصل إلى إنهاء الهجمات؛
	11 - يدعو جميع الأطراف، ولا سيما حركة 23 آذار/مارس، إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بأمان وفي حينها وبدون عوائق إلى المحتاجين، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي المنطبق والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية، والامتناع عن ارتكاب أي أعمال عنف ضد المدنيين؛
	12 - يدعو جميع الأطراف إلى احترام الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخليا ويؤكد ضرورة منع أي تجنيد قسري للأفراد، بما في ذلك الأطفال، من جانب أطراف النزاع؛
	13 - يشيد بالخطوات الفعالة التي اتخذتها البعثة لتنفيذ ولايتها، ولا سيما حماية المدنيين، ويشيد كذلك في هذا الصدد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها كافة وحدات البعثة، وخاصة في غوما وما حولها، ويشجع على مواصلة هذه الجهود؛
	14 - يؤكد أن أي محاولات لتقويض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها لن يتم التسامح معها ويدين جميع الأفراد والكيانات من الذين يخططون لهجمات على البعثة أو يؤيدون هذه الهجمات أو يشاركون فيها؛
	15 - يرحب ويشدد على أهمية مواصلة الجهود التي يبذلها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع والتوصل إلى حل سياسي دائم، ويدعو هذه الكيانات ودول المنطقة إلى تنسيق جهودها من أجل التوصل إلى وقف الهجمات وتثبيت الوضع وتيسير الحوار بين الأطراف المعنية؛ 
	16 - يرحب بتعيين بوبكار غووسو ديارا ممثلا خاصا للاتحاد الأفريقي معنيا بمنطقة البحيرات الكبرى، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا إلى المجلس عن خيارات إجراء حوار رفيع المستوى بين الأطراف المعنية لمعالجة الأسباب القصيرة والطويلة المدى الكامنة وراء الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك خيار تعيين محتمل لمبعوث خاص، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في الأيام المقبلة تقريرا عن تطور الأزمة وعن المساعي الدبلوماسية، بما في ذلك مساعيه الدبلوماسية؛
	17 - يشدد على المسؤولية الرئيسية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعزيز سلطة الدولة وحكمها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك من خلال الإصلاح الفعال لقطاع الأمن للسماح بإصلاح الجيش والشرطة، وإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على زيادة الجهود الرامية إلى كفالة الأمن، وإصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان؛ 
	18 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

