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  )٢٠١٣ (٢٠٩٨القرار     
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٨، املعقودة يف ٦٩٤٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

   
  ،إن جملس األمن 
 إىل قراراته الـسابقة والبيانـات الـصادرة عـن رئيـسه بـشأن مجهوريـة الكونغـو              إذ يشري   

 )٢٠١٢ (٢٠٥٣و ) ٢٠١٢ (٢٠٧٦ و) ٢٠١٢ (٢٠٧٨تـــه االدميقراطيـــة، وال ســـيما قرار 
  ،)٢٠١٠ (١٩٢٥و ) ٢٠١١ (١٩٩١ و

وإذ يعيـــد تأكيـــد املبـــادئ األساســـية حلفـــظ  ) ٢٠١٣ (٢٠٨٦إىل قـــراره  وإذ يـــشري  
السالم، مبا يف ذلك موافقة األطراف، واحلياد، وعدم استخدام القوة، إال يف حالة الـدفاع عـن                 

م ختـص    بـأن واليـة كـل بعثـة مـن بعثـات حفـظ الـسال                وإذ يـسلم  النفس والدفاع عن الوالية،     
  حاجة البلد املعين وأوضاعه، 

ــد    ــة واســتقالهلا    وإذ يعيــد تأكي ــة الكونغــو الدميقراطي ــسيادة مجهوري ــشديد ب ــه ال  التزام
ــدخل        ــادئ عــدم الت ــل ملب ــرام الكام ووحــدهتا وســالمة أراضــيها، وإذ يؤكــد احلاجــة إىل االحت

  وحسن اجلوار والتعاون اإلقليمي،
يــة الكونغــو الدميقراطيــة مــا زالــت تعــاين مــن  أن املنطقــة الــشرقية جلمهوروإذ يالحــظ  

 الكونغوليـة واألجنبيـة     ،تكرار دوامات الصراع والعنف املستمر من جانب اجلماعات املـسلحة         
علــى حــد ســواء، وإذ يــشدد علــى ضــرورة معاجلــة األســباب اجلذريــة للــرتاع إلهنــاء دوامــات    

  العنف املتكررة هذه،
ــم    وإذ يرحــب   ــام لألم ــني الع ــه األم ــا يبذل ــة      مب ــين مبنطق ــدويل املع ــؤمتر ال  املتحــدة، وامل

الــبحريات الكــربى، واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، واالحتــاد األفريقــي مــن جهــود يف   
  ،املنطقة الشرقية جلمهورية الكونغو الدميقراطيةسبيل إعادة السالم واألمن إىل نصاهبما يف 
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 علـى إطـار الـسالم    ٢٠١٣ايـر  فرب/ شـباط ٢٤ بالتوقيع يف أديس أبابـا يـوم     وإذ يرحب   
واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة، برعايـة األطـراف الـضامنة لـه، وهـي                 

 مفوضية االحتاد األفريقي ورئيس اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب          ةاألمني العام لألمم املتحدة ورئيس    
  ربى، رئيس املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكواألفريقي 
لرئيـسة مـاري روبنـسون مبعوثـة خاصـة لـه            لبتعـيني األمـني العـام       كـذلك   وإذ يرحب     

  ملنطقة البحريات الكربى،
الـشمالية    إزاء األزمـة األمنيـة واإلنـسانية يف كيفـو          هوإذ يكرر اإلعراب عن بالغ قلقـ        

ا مـن   مـارس وغريهـ   / آذار ٢٣بسبب استمرار األنشطة املزعزعة لالستقرار اليت متارسها حركـة          
لتلــك  إزاء التــأثري الــسليب عــن القلــقوإذ يعــرب اجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة واألجنبيــة،  

  على احلالة األمنية واإلنسانية املتدهورة يف كيفو اجلنوبية وكاتانغا،األزمة 
مارس يف  /ذارآ ٢٣ إزاء التهديد الذي يشكله وجود حركة        وإذ يعرب عن بالغ قلقه      

، فــضال عــن اســتمرار  )٢٠١٢ (٢٠٧٦ة ملدينــة غومــا انتــهاكا للقــرار  املنطقــة اجملــاورة مباشــر 
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبـها حركـة             

  مارس واجلماعات املسلحة األخرى،/ذارآ ٢٣
ــام  يط علمــاحيــوإذ    ــر األمــني الع ــاألطراف   S/2009/149 بتقري ــضمن قائمــة ب ــذي يت  ال

  سؤولة عن أمناط االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح،امل
 عــن وإذ يكــرر اإلعــراب، S/2013/96 بتقريــر األمــني العــام وإذ حيــيط علمــا كــذلك  

، مبـا يف     مـن هـذا القبيـل      مارس ولكـل دعـم    /ذارآ ٢٣إدانته الشديدة ألي دعم خارجي حلركة       
  ،ات واملشورة التعبوية وتوريد املعدات واملوادذلك ما يأيت من خالل تعزيز القو

شـرق مجهوريـة   منطقـة   إزاء تزايد عدد املشردين داخليا يف        وإذ يعرب عن بالغ القلق      
بـــسبب أنـــشطة حركـــة وعـــدد الالجـــئني القـــادمني مـــن تلـــك املنطقـــة  الكونغـــو الدميقراطيـــة 

ــن اجل   /ذارآ ٢٣ ــا مـ ــدا وغريمهـ ــر روانـ ــة لتحريـ ــوات الدميقراطيـ ــارس والقـ ــسلحة  مـ ــات املـ ماعـ
  الكونغولية واألجنبية،

شـرق مجهوريـة الكونغـو      منطقـة    إزاء شدة تزعـزع االسـتقرار يف         وإذ يعرب عن قلقه     
النامجة يف جزء منها أيضا عن زيـادة نـشاط اجلماعـات املـسلحة األخـرى،                بكاملها  الدميقراطية  

دميقراطيـة املتحالفـة    مبا يف ذلك حتالف الوطنيني من أجل كونغو حرة وذات سيادة والقـوات ال             
يف مقاطعـة  كاتانغـا   - كاتـا يف كيفو الشمالية، ومجاعة ماي ماي غيـديون ومجاعـة مـاي مـاي             
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 إزاء وإذ يعــرب كــذلك عــن القلــق كاتانغــا، وجــيش الــرب للمقاومــة يف مقاطعــة أورينتــال،  
  اندي،شن القوات الدميقراطية لتحرير رواندا هجمات على اإلقليم الروعن الرواندية التقارير 
 إىل البيانات الرئاسية الصادرة عن جملس األمن بـشأن منطقـة وسـط أفريقيـا                شرييوإذ    

 S/PRST/2012/18  وS/PRST/2012/28وجــــيش الــــرب للمقاومــــة، مبــــا يف ذلــــك البيانــــات  
ــثين، S/PRST/2011/21 و ــة  وإذ ي ــى اجلهــود اجلاري ــم    املهمــة  عل ــة منظمــة األم ــذهلا بعث ــيت تب ال

تقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف مكافحة جيش الرب للمقاومـة،           املتحدة لتحقيق االس  
 علـى   حيث وإذ القوة اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي على بذل مزيد من اجلهود،            وإذ يشجع 

املتحـدة املعنيـة والقـوات اإلقليميـة التابعـة           زيادة التعـاون وتبـادل املعلومـات بـني هيئـات األمـم            
احلكوميـة يف التـصدي للتهديـد الـذي يـشكله             لالحتاد األفريقي واملنظمـات غـري      للقوة اإلقليمية 

  جيش الرب للمقاومة،
 جبميع أطراف الرتاع احتـرام جتـرد مقـدمي املـساعدة اإلنـسانية واسـتقالهلم         وإذ يهيب   
  وحيادهم،
 إزاء احلالـة اإلنـسانية الـيت مـا برحـت تـؤثر بـشدة                وإذ ال يزال يـساوره القلـق البـالغ          
ــى ــة، وإزاء اســتمرار      عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدنيني، وال ســيما يف شــرق مجهوري ــسكان امل  ال

ــهاكات القــانون الــدويل،     ــداءات وانت ــدينارتفــاع مــستويات العنــف واالعت  علــى وجــه  وإذ ي
وعنـف جنـسي   علـى وجـه التحديـد    اخلصوص ما يشمله ذلك من هجمات تستهدف املـدنيني     

بعــض طفــال واســتخدامهم بــصورة ممنهجــة مــن جانــب  وجنــساين واســع االنتــشار وجتنيــد لأل 
أطــراف الــرتاع وتــشريد أعــداد كــبرية مــن املــدنيني وعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القــانون   

حتقيــق مــن آثــار ضــارة علــى جهــود  كــل ذلــك لفــه خي مبــا وإذ يــسلمواالعتقــاالت التعــسفية، 
  طية، االستقرار وإعادة اإلعمار والتنمية يف مجهورية الكونغو الدميقرا

) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري  
ــن،   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ــسالم واألمـ ــرأة والـ ــشأن املـ ــه بـ  ١٢٦٥وقراراتـ
 ١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و         ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و         ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و         ) ١٩٩٩(
 ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥( ١٦١٢بــشأن محايــة املــدنيني يف الرتاعــات املــسلحة، وقراراتــه   ) ٢٠٠٩(
  بشأن األطفال والرتاع املسلح،) ٢٠١٢ (٢٠٦٨و ) ٢٠١١ (١٩٩٨  و)٢٠٠٩(

ــق االســتقرار يف      وإذ يرحــب   ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقي ــذهلا بعث ــاجلهود الــيت تب  ب
يف مؤسـسات األمـن الكونغوليـة       مجهورية الكونغو الدميقراطية والشركاء الـدوليون يف تـدريب          

 وإذ يؤكـد أمهيـة      ،اجلنساينواية األطفال واحلماية من العنف اجلنسي       جمال حقوق اإلنسان ومح   
  ، ا التدريبهذ
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حوادث االغتصاب اجلمـاعي الـيت وقعـت يف مينوفـا والقـرى احمليطـة هبـا يف                  يدين  إذ  و  
 والـــيت أفيـــد أن جنـــود القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو ٢٠١٢نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين

بالتحقيقــات وعمليــات الــضبط واإلحــضار الــيت     حيــيط علمــاوإذالدميقراطيــة قــد ارتكبوهــا،  
 إىل ســرعة القــبض علــى مجيــع  وإذ يــدعويف أعقــاب ذلــك، قامــت هبــا الــسلطات الكونغوليــة  

ــدويل     ــساين ال ــانون اإلن ــات الق ــسان، حــسب    وأاملــسؤولني عــن خروق ــهاكات حقــوق اإلن انت
اعتــداءات ضــد  وأعنــف االنتــهاكات الــيت تنطــوي علــى  واالقتــضاء، مبــا يف ذلــك اخلروقــات  

ــسؤولية         ــهم مـ ــة وحتميلـ ــدميهم إىل العدالـ ــساين، وتقـ ــسي وجنـ ــف جنـ ــال عنـ ــال وأعمـ األطفـ
  ارتكبوه، ما

حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مبحاســبة املــسؤولني عــن   بتعهــد  وإذ يرحــب  
ة األعمال الوحشية املرتكبة يف البلد، وإذ يالحظ تعاون حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـ               

 على أمهية الـسعي الـدؤوب إىل حماسـبة املـسؤولني عـن              وإذ يشدد  ،مع احملكمة اجلنائية الدولية   
ــدويل       ــة التعــاون اإلقليمــي وال ــة يف البلــد وأمهي جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنــسانية املرتكب

  لتحقيق هذه الغاية،
مـارس  / آذار ٢٢ بتسليم بوسـكو نتاغانـدا إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف               وإذ يرحب   
ــة ، بوصــفه خطــوة  ٢٠١٣ ــسالم     إجيابي ــة، واســتعادة ال ــة الدولي ــة اجلنائي ــق العدال يف ســبيل حتقي

عــن تقــديره جلميــع احلكومــات وإذ يعــرب األمــن يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  و
ــا        ــواله م ــذي ل ــاون، وال ــن تع ــا أســدياه م ــة مل ــة الدولي ــة اجلنائي ــة وللمحكم ــدمي   املعني أمكــن تق

  نتاغاندا إىل العدالة، بوسكو
مــارس، مبــن فــيهم أفــراد ّمســاهم / آذار٢٣ أن املئــات مــن مقــاتلي حركــة وإذ يالحــظ  

، ٢٠١٣مـارس  / آذار١٨جملس األمن، فروا مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل روانـدا يف            
 حكومة رواندا على أن تواصل، مبساعدٍة من منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات        وإذ يشجع 

دولية املعنية، ضمان تسريح هـؤالء احملـاربني بـصورة دائمـة ومعاملتـهم وفقـا للقـانون الـدويل                    ال
 إىل االلتزامـات املنوطـة   وإذ يـشري املنطبق، مع إيالء اهتمام خـاص لألطفـال والنـساء ضـمنهم،       

 الـذي جتـدد العمـل بـه     ١٥٣٣بالدول األعضاء مبوجب نظـام اجلـزاءات املنـشأ مبقتـضى القـرار       
  ،٢٠٧٨قرار مبوجب ال
، علـى   ٢٠١٢ينـاير   /األمني العام شجع اجمللـس، يف كـانون الثـاين         أن  بحييط علما   وإذ    

إبــادة مجاعيــة أو جــرائم حــرب أو جــرائم ضــد اإلنــسانية  مــرتكيب لعفــو عــن رفــض أي إقــرار ل
  ، والقانون اإلنساين الدويلانتهاكاٍت جسيمة حلقوق اإلنسان أو
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كونغو الدميقراطيـة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية          على أن حكومة مجهورية ال     وإذ يشدد   
 حكومـة   وإذ حيـث  عن أمن ومحاية املدنيني واملصاحلة الوطنية وبنـاء الـسالم والتنميـة يف البلـد،                

بتنفيـذ إطـار الـسالم واألمـن والتعـاون          التام  مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة التزامها       
قــوات أمــن حمترفــة وخاضــعة للمــساءلة بإنــشاء اع مايــة الــسكان املــدنيني مــن خــالل اإلســرحبو

ــيما الــشرطة والقــضاء واإلدارة        ــسط اإلدارة املدنيــة الكونغوليــة، وال س ــة لالســتمرار وب وقابل
  اإلقليمية، وإرساء سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان،

الـصادرة عـن رئـيس مجهوريـة الكونغـو          بالتـصرحيات    يف هـذا الـصدد       وإذ حييط علمـا     
 واليت أشار فيهـا     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١و   ١٥يومي  راطية، جوزيف كابيال،    الدميق

ــيش   ــالح اجلـ ــشكلإىل أن إصـ ــام    سيـ ــه يف عـ ــسية حلكومتـ ــات الرئيـ ــدى األولويـ ، ٢٠١٣ إحـ
 حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل الوفـاء بالتزامهـا بإصـالح قطـاع األمـن،                   يدعو وإذ
د السريع ووضع خطة شاملة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة     يف ذلك إنشاء ودعم قوة للر      مبا

اإلدماج وللتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني، ووضع خريطـة طريـق         
لتطوير قطاعي األمن والعدالة، األمر الـذي يتطلـب ختـصيص املـوارد الالزمـة والتـزام احلكومـة                   

  املستمر بإعطاء أولوية لإلصالح، 
 مجيع األطراف إىل التعاون الكامل مع بعثة حتقيق االسـتقرار وإدانتـه    دعوته يكرروإذ    

 علـى   وإذ يـشدد  ألي اعتداء يقع على أفراد حفظ السالم وشجبه لكـل اعتـداء يتعرضـون لـه،                 
 إىل قــراره توســيع نطــاق تــدابري وإذ يــشرياملــسؤولني عــن تلــك االعتــداءات، مــساءلة وجــوب 

ــر  ــة يف الفق ــرار  ٣ة اجلــزاءات املبين ــيت   ) ٢٠١٢ (٢٠٧٨ مــن الق ــات ال ــراد والكيان ــشمل األف لي
  ختطط أو ترعى أو تشارك يف ارتكاب هجمات ضد أفراد حفظ السالم بالبعثة،

 بــاألمني العــام أن يتخــذ مجيــع التــدابري الــيت تعتــرب ضــرورية لتعزيــز    وإذ يهيــب جمــددا  
يـع أفـراد الوحـدات العـسكرية        ترتيبات األمن امليداين لألمـم املتحـدة وحتـسني سـالمة وأمـن مج             

  وضباط الشرطة واملراقبني العسكريني، وخاصة املراقبني غري املسلحني،
 مجهوريـة الكونغـو     عـن  )S/2013/119( بـالتقرير اخلـاص لألمـني العـام          وإذ حييط علمـا     

التوصيات الواردة فيـه، مبـا يف ذلـك مـا يتـصل بإنـشاء               بالدميقراطية ومنطقة البحريات الكربى و    
البعثة، اسـتنادا إىل الفكـرة الـيت طرحهـا يف بـادئ األمـر املـؤمتر الـدويل املعـين                     ب“  للتدخل لواء”

  ، وأيدهتا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيمبنطقة البحريات الكربى
ــشري   ــة    وإذ يـ ــام املؤرخـ ــني العـ ــالة األمـ ــانون األول٢٧ إىل رسـ ــسمرب / كـ  ٢٠١٢ديـ

)S/2013/43(    حتسني قدرة بعثة حتقيق االستقرار على االضـطالع         ، بشأن املقترحات الرامية إىل 
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 ٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٢بواليتها وبالرسالة املوجهة من رئيس اجمللس ردا عليها بتاريخ    
)S/2013/44(،  

 للجهـود الـيت   وإذ يعرب عن تقديره  بالتضحيات الكبرية اليت تبذهلا البعثة،       وإذ يسلم   
  ستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،تبذهلا من أجل حتسني السالم واال

  على أمهية ردع البعثة ألي هتديدات تواجه تنفيذ واليتها،يشدد وإذ   
 بإســـهام البعثـــة يف بلـــورة اســـتراتيجية شـــاملة لتحقيـــق الـــسالم واألمـــن  وإذ يرحـــب  

 وقـت   املسامهة اليت تقـوم هبـا البعثـة يف جمـال بنـاء الـسالم يف            وإذ يالحظ مع التقدير   الدائمني،  
 علـى وجـوب تنفيـذ أنـشطة البعثـة علـى حنـو ييـّسر بنـاَء الـسالم بعـد انتـهاء                     وإذ يـشدد  مبكر،  

  الرتاع، ومنَع العودة إىل الرتاع املسلح، والتقدَم حنو حتقيق السالم والتنمية املستدامني،
مـن أجــل   أمهيـة التنفيـذ الكامــل والعاجـل إلطـار الـسالم واألمــن والتعـاون       وإذ يؤكـد   
 ضـرورة أن تعـزز البعثـة        وإذ يالحـظ   األخطار الـيت هتـدد املـدنيني يف األجـل الطويـل،              احلد من 

الــدعم املقــدم إىل حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لتمكينــها مــن التــصدي للتحــديات    
 مــن إطــار الــسالم واألمــن  ٥بــسط ســلطة الدولــة علــى النحــو الــوارد يف الفقــرة  مــن األمنيــة و

  اجة إىل عملية سالم شاملة لوضع حد ملصادر الرتاع يف املنطقة،  باحلوإذ يسلموالتعاون، 
 أن احلالـة يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيـة ال تــزال تـشكل هتديـدا للــسالم      وإذ يقـرر   

  واألمن الدوليني يف املنطقة،
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــالتوقيع يف يرحــب  - ١   ــباط٢٤ ب ــ/ ش ــن    ٢٠١٣ر فرباي ــسالم واألم ــار ال ــى إط  عل
 أمهية هذا االتفاق لتحقيق االسـتقرار       ويؤكد ،مهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة   جلوالتعاون  

  ؛الطويل األجل يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة
ــب  - ٢   ــام        يطال ــاء الت ــاون بالوف ــن والتع ــسالم واألم ــار ال ــى إط ــة عل ــدول املوقع  ال
  هتا بنية صادقة؛بالتزاما

 آليــة رقابــة إقليميــة ‘١’:  يف هــذا الــصدد علــى ســرعة إنــشاء مــا يلــي يــشجع  - ٣  
 تشمل قادة املنطقة وُتبذل يف إطارها املساعي احلميدة للجهـات الـضامنة إلطـار               “٤+١١” للـ

الــسالم واألمــن والتعــاون، وجتتمــع بانتظــام وتــستعرض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االلتزامــات          
ــة رقابــة وطنيــة ملتابعــة  ‘٢’  و،إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون املعقــودة مبوجــب يــة اإلقليم  آلي

  ومراقبة تنفيذ التزامات اإلصالح يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
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 إىل أن تقــوم، نــة حــديثا ملنطقــة الــبحريات الكــربى املبعوثــة اخلاصــة املعّييــدعو  - ٤  
، بقيـادة   يـة الكونغـو الدميقراطيـة وبـدعمٍ مناسـب منـه            املعـين جبمهور   املمثل اخلاص مع  تنسيق  بال

وتنسيق وتقييم تنفيذ االلتزامات الوطنية واإلقليميـة املـشمولة بإطـار الـسالم واألمـن والتعـاون،          
يف ذلك مـن خـالل اإلسـراع بوضـع معـامل لقيـاس اإلجنـاز                 ، مبا ألفعلى النحو املبني يف املرفق      

 على القيـام، اسـتنادا      عوثة اخلاصة ملنطقة البحريات الكربى    املب، ويشجع   وتدابري مناسبة للمتابعة  
، بقيادة عملية سياسية شاملة تشمل مجيع أصـحاب املـصلحة           السالم واألمن والتعاون  إىل إطار   

  ؛املعنيني بغرض معاجلة األسباب اجلذرية للرتاع
لتعـاون   املمثل اخلاص املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية إىل القيـام، با          يدعو  - ٥  

، بدعم وتنسيق وتقييم الوفـاء بااللتزامـات الوطنيـة          املبعوثة اخلاصة ملنطقة البحريات الكربى    مع  
املعقودة مبوجب إطار السالم واألمن والتعـاون يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، علـى النحـو                

  املبني يف املرفق باء؛
طــار الــسالم واألمــن  عــن اعتزامــه اســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ إ يعــرب  - ٦  

عقــب اختتــام والتعـاون يف املنطقــة يف ضــوء معــامل اإلجنــاز ذات الــصلة وتــدابري املتابعــة املناســبة  
، مث بـصورة  املبعوثـة اخلاصـة ملنطقـة الـبحريات الكـربى      الزيارة األوىل اليت ستقوم هبا إىل املنطقة        

ويعـرب  أدناه،   ٣٤ يف الفقرة    تقارير األمني العام املشار إليها    منتظمة بعدئذ، وكذلك يف ضوء      
مـن األطـراف لاللتزامـات     أو كـل طـرف       عن اعتزامه، يف حالة عدم امتثـال أي طـرف            كذلك

  املنصوص عليها يف إطار السالم واألمن والتعاون، اختاذ التدابري املناسبة حسب االقتضاء؛
ا مارس يف املنطقـة اجملـاورة لغومـ       /ذارآ ٢٣ استمرار وجود حركة     بشدة يدين  - ٧  

 بـأن   ويطالـب مباشرة وحماوالهتا الرامية إىل إنشاء إدارة موازية غري شرعية يف كيفـو الـشمالية،               
توقف احلركة فورا مجيع أشكال العنـف واألنـشطة املزعزعـة لالسـتقرار وبـأن يقـوم أعـضاؤها                   

 إىل أن تـستعيد حكومـة مجهوريـة         ويـدعو فورا وبشكل دائـم حبـل أنفـسهم وإلقـاء أسـلحتهم،             
  لدميقراطية سلطة الدولة يف غوما وكيفو الشمالية؛الكونغو ا
مــارس، والقــوات الدميقراطيـة لتحريــر روانــدا،  /ذارآ ٢٣ حركـة  يـدين بــشدة   - ٨  

 سـيادة، وجـيش   ات وذة وحتالف الوطنيني من أجل كونغـو حـر  ،والقوات الدميقراطية املتحالفة 
ي وكـل اجلماعـات املـسلحة    الرب للمقاومة، وقوة التحرير الوطنية، وخمتلف مجاعات املاي ما       

األخــرى ومــا ترتكبــه مــن عنــف مــستمر وانتــهاكات متواصــلة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك   
حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة والعنـف اجلنـسي واجلنـساين وجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم                

 بـأن توقـف كافـة اجلماعـات املـسلحة فـورا مجيـع أشـكال العنـف                   ويطالـب على نطـاق كـبري،      
ــاء أســلحتهم       واأل ــسهم وإلق ــوم أعــضاؤها حبــل أنف ــأن يق ــة لالســتقرار وب ــشطة املزعزع ــورا  ن ف
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أن املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان وانتـهاكات القـانون           تأكيدويكرر  وبشكل دائم،   
ــشروط         ــستوفني ل ــني امل ــن ب ــوا م ــاهلم وينبغــي أال يكون ــة أعم ــدويل ســُيحمَّلون مغب ــساين ال اإلن

سلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أو يف عناصـر أخـرى مـن قـوات        االندماج يف القوات املـ   
  ؛التابعة للدولةاألمن 

 / آذار ٣١البعثة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة حـىت         فترة والية    متديد   يقرر   - ٩  
 بالتوصيات الواردة يف التقرير اخلاص لألمـني العـام عـن مجهوريـة              وحييط علما ،  ٢٠١٤مارس  

 أن تــضم البعثــة، لفتــرة ويقــرراطيــة ومنطقــة الــبحريات الكــربى بــشأن البعثــة، الكونغــو الدميقر
 فردا، وبـصفة    ١٩ ٨١٥مبدئية مدهتا سنة واحدة ويف حدود السقف املأذون به للقوات البالغ            

ــا  اســـتثنائية ودون أن يـــشكل ذلـــك ســـابقة  ،  أو مـــساسا مببـــادئ حفـــظ الـــسالم املتفـــق عليهـ
من ضمنها ثالث كتائب مشاة وكتيبة مدفعيـة وكتيبـة          يتألف من عناصر شىت     ،  “تدخل لواء”

يكون مقره يف غوما، وخيـضع للقيـادة املباشـرة لقائـد القـوة يف            قوات خاصة وسرية استطالع،     
 علــى النحــو املــبني يف  ويتــوىل املــسؤولية الرئيــسية عــن حتييــد خطــر اجلماعــات املــسلحة،البعثــة

احلـد مـن هتديـد اجلماعـات املـسلحة لـسلطة             ويكـون هدفـه اإلسـهام يف         أدناه) باء (١٢الفقرة  
الدولة وأمن املدنيني يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية وإتاحـة اجملـال لالضـطالع بأنـشطة                

  حتقيق االستقرار؛ 
اجمللـس  ينظـر   تكون للواء التـدخل اسـتراتيجية خـروج واضـحة، وأن             أن   يقرر  - ١٠  

،  إذا كانـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         يف ضـوء أدائـه ومـا       يف استمرار وجود لواء التدخل    
 قـد أحـرزت مـا يكفـي مـن           اليت تتوىل املسؤولية الرئيسية عن صون سيادهتا وسـالمة أراضـيها،          

إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون، فــضال عــن وضــع وتنفيــذ  مبوجــب التقــدم يف تنفيــذ التزاماهتــا 
 كونغوليـة قـادرة   “ سـريع قـوة رد ”خريطة طريق وطنية إلصالح قطاع األمن من أجـل إنـشاء          

  املسؤولية عن حتقيق هدف لواء التدخل؛تسلم على 
ــة حتقيـــق    يقـــرر  - ١١   ــادة تـــشكيل بعثـ ــة إلعـ  أن يـــستند حتديـــد أي عمليـــات مقبلـ

االســتقرار أو واليتــها إىل تطــورات احلالــة علــى أرض الواقــع، ويف ســياق تنفيــذ إطــار الــسالم   
ونغـو الدميقراطيـة ومجيـع اجلهـات األخـرى          واألمن والتعاون مـن جانـب حكومـة مجهوريـة الك          

  :اهلدفني التالينياملوقعة عليه، إىل التقدم احملرز يف حتقيق 
احلــد مــن التهديــد الــذي تــشكله اجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة واألجنبيــة،      )أ(  

، مبـا يف    العنـف ضـد املـدنيني     مـن   ومن خالل العمليات اليت يقوم هبا لـواء التـدخل،           يف ذلك    مبا
 إىل املستوى الذي ميكن أن تتعامـل معـه    ، والعنف ضد األطفال    واجلنساين ي العنف اجلنس  ذلك

  بفعالية مؤسسات العدالة واألمن الكونغولية؛
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االســتقرار مــن خــالل إنــشاء مؤســسات أمنيــة فاعلــة تابعــة للدولــة يف   حتقيــق    )ب(  
االسـتقرار،  تزعـزع   خطر  يقلل من   أقوى  املناطق املتأثرة بالرتاعات، وعن طريق نظام دميقراطي        

مبا يف ذلك توفري متسع كاف للعمل السياسي واحترام حقوق اإلنسان وإجراء عملية انتخابيـة               
  ذات مصداقية؛ 

ــأذن  - ١٢   ــةي ــصرها    للبعث ــن خــالل عن ــا  ، م ــسكري، حتقيق ــنني  الع ــدفني املبي يف لله
قواهتــا العاديــة عــن طريــق أعــاله، باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ املهــام التاليــة  ١١ الفقــرة

  ؛ولواء التدخل التابع هلا، حسب االقتضاء
  محاية املدنيني  ) أ(      

ــة  اد، القيـــام  ‘١’   ــا، بكفالـــة محايـ للمـــدنيني املهـــددين فعالـــة خـــل منطقـــة عملياهتـ
ــدين وشــيك ضــدهم،      ــف ب ــيهم  بارتكــاب عن ــن ف ــون يف  مب ــدنيون املتجمع امل

ــسانية واملــدافع املــساعدةوموظفــو خميمــات املــشردين والالجــئني   ن عــن و اإلن
حقــوق اإلنــسان، يف ســياق العنــف الناشــئ عــن أي طــرف مــن األطــراف        

عمليـة  أيـة   املـدنيني قبـل     اليت هتدد   املشتركة يف الرتاع، وختفيف حدة األخطار       
  عسكرية وأثناءها وبعدها؛ 

  ضمان محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتا؛  ‘٢’  
 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة لتحديـد األخطـار الـيت هتـدد              العمل مع   ‘ ٣’  

ــن         ــدنيني مـ ــة املـ ــضمان محايـ ــة لـ ــتجابة احلاليـ ــط االسـ ــذ خطـ ــدنيني وتنفيـ املـ
االعتداءات وانتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الـدويل،         
 مبا يف ذلـك مجيـع أشـكال العنـف اجلنـسي واجلنـساين واالنتـهاكات اجلـسيمة                 

 إىل البعثـة أن تكفـل إدمـاج الـشواغل املتعلقـة حبمايـة               ويطلـب ضد األطفـال،    
 واجلوانـب االسـتراتيجية لعملـها واإلسـراع         ااألطفال يف مجيع جوانب عملياهت    

بتنفيــذ ترتيبــات الرصــد والتحليــل واإلبــالغ املتعلقــة بــالعنف اجلنــسي املــرتبط  
ــرار      ــه القـ ــا إليـ ــذي دعـ ــو الـ ــى النحـ ــالرتاع علـ ــيني )٢٠١٠ (١٩٦٠بـ ، وتعـ

مستشارين يف جمال محاية املرأة للتواصـل مـع أطـراف الـرتاع للحـصول منـهم                 
  العنف اجلنسي املرتبط بالرتاع؛ومواجهة على تعهدات مبنع 

  عن طريق لواء التدخلحتييد خطر اجلماعات املسلحة   ) ب(      
دعما لـسلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، واسـتنادا إىل مجـع املعلومـات                    

حـدة  حتليلها، ومع املراعاة التامة للحاجة إىل محايـة املـدنيني والتخفيـف مـن               و
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املخاطر قبل أية عمليـة عـسكرية وأثناءهـا وبعـدها، القيـام بعمليـات هجوميـة                 
 أعـاله،   ١٠  و ٩ املشار إليه يف الفقرتني      لواء التدخل ، عن طريق    موجهة بدقة 

مهوريــة الكونغــو إمــا بــشكل أحــادي أو باالشــتراك مــع القــوات املــسلحة جل  
الدميقراطية، على حنو يتسم بالقوة وبالكثري من خفة احلركة واملرونـة، وميتثـل             

 ولـسياسة   ،يف ذلك القانون اإلنساين الدويل     امتثاال صارما للقانون الدويل، مبا    
بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان فيما خيص دعـم األمـم املتحـدة               

اجلماعــات كافــة م املتحــدة، للحيلولــة دون توســع  للقــوات غــري التابعــة لألمــ 
إلسـهام يف هـدف احلـد مـن هتديـد           لاملسلحة وحتييد خطرها، ونـزع سـالحها        

اجلماعات املسلحة لسلطة الدولـة وأمـن املـدنيني يف شـرق مجهوريـة الكونغـو                
  الدميقراطية وإتاحة اجملال للقيام بأنشطة حتقيق االستقرار؛

  د األسلحةرصد تنفيذ حظر توري  ) ج(      
 مـن القـرار   ١رصد تنفيذ حظر توريـد األسـلحة علـى النحـو املـبني يف الفقـرة                 

 ١٥٣٣بالتعــاون مــع فريــق اخلــرباء املنــشأ مبوجــب القــرار   ) ٢٠١٢ (٢٠٧٨
، وال ســيما مراقبــة تــدفق األفــراد العــسكريني واألســلحة واألعتــدة   )٢٠٠٤(

قراطيـة واإلبـالغ عـن    ذات الصلة عرب احلدود الشرقية جلمهورية الكونغو الدمي      
ذلك، بوسائل منـها االسـتعانة، علـى النحـو احملـدد يف رسـالة اجمللـس املؤرخـة                   

، بقــدرات املراقبــة الــيت توفرهــا )S/2013/44 (٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين٢٢
املنظومــات اجلويــة الذاتيــة التــشغيل، وضــبط ومجــع والــتخلص مــن األســلحة    

ــة  واملــواد املتــصلة هبــا الــيت يــشكل وجودهــا    ــة الكونغــو الدميقراطي  يف مجهوري
، )٢٠١٢ (٢٠٧٨ مــن القــرار ١انتــهاكا للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة  

  وتبادل املعلومات ذات الصلة مع فريق اخلرباء؛
  

  تقدمي الدعم إىل العمليات القضائية الوطنية والدولية   ) د(      
قـاء القـبض علـى      إللوالعمل معهـا    دعم حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية          

املسؤولني عن جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنـسانية يف البلـد وتقـدميهم إىل                  
  التعاون مع دول املنطقة واحملكمة اجلنائية الدولية؛بوسائل منها العدالة، 

 إىل العنــصر املــدين للبعثــة أن يــدعم بوجــه خــاص، حــسب االقتــضاء،  يطلــب  - ١٣  
  ؛)د (١٢ ، و)ج (١٢ ، و)أ (١٢تنفيذ املهام املبينة يف الفقرات 



S/RES/2098 (2013)  
 

13-27379 11 
 

ــام، مــن    يــدعو  - ١٤   ــة إىل القي ــة الكونغــو الدميقراطي  املمثــل اخلــاص املعــين جبمهوري
  :خالل مساعيه احلميدة، باملهام التالية

ــولّ    )أ(   ــسريع ت ــشجيع وت ــن     ت ــد م ــة ملزي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ي ســلطات مجهوري
التعجيـل بوضـع الـصيغة النهائيـة        املسؤولية عـن إصـالح قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                   

شاملة للجميـع وخاضـعة للمـساءلة       والستراتيجية وطنية إلنشاء مؤسسات أمنية وقضائية فعالة        
مبعرفة مجهورية الكونغو الدميقراطية وبتنفيذ تلك االستراتيجية، والقيام بدور قيـادي يف تنـسيق              

  ائيني ومنظومة األمم املتحدة؛الدعم املقدم إلصالح قطاع األمن من الشركاء الدوليني والثن
أصـحاب املـصلحة    كـل   تعزيز احلوار السياسي الشامل للجميع والشفاف بني          )ب(  

الكونغوليني هبدف تعزيز املصاحلة وإرساء الدميقراطيـة والتـشجيع علـى تنظـيم انتخابـات حمليـة                 
  وعلى مستوى املقاطعات تكون شفافة وذات مصداقية؛ 

مدين وطين فعال ملراقبة أنـشطة      وتوطيد هيكل   إنشاء  التشجيع على اإلسراع ب     )ج(  
ــصفة الســتخراج     ــإلدارة املن ــسية ول ــدين الرئي ــة   وجتــارة التع ــة يف شــرق مجهوري ــوارد الطبيعي امل

  الكونغو الدميقراطية؛ 
بالتنـسيق مـع فريـق األمـم        عن طريق عنصرها املدين،      للبعثة بأن تساهم،     يأذن  - ١٥  

لوطنية لتنفيذ إطار السالم واألمـن والتعـاون، يف تنفيـذ املهـام             املتحدة القطري ودعما لآلليات ا    
  :التالية

حقوق اإلنسان واإلبـالغ عنـها ومتابعتـها، ودعـم     وجتاوزات رصد انتهاكات    )أ(  
منظومة األمم املتحدة يف البلد لضمان اتساق أي دعم تقدمه األمم املتحدة يف شـرق مجهوريـة               

نـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون              الكونغو الدميقراطية مـع القـانون اإل      
  الدويل لالجئني، حسب االقتضاء؛

بذل املساعي احلميدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو               ) ب(  
إصـالح قطـاع األمـن،      لتنفيـذ   خريطـة طريـق واضـحة وشـاملة         إعـداد   الدميقراطية للتمكني مـن     

، ومـن    زمنيـة إلنـشاء مؤسـسات أمنيـة فعالـة وخاضـعة للمـساءلة              تشمل معـامل قيـاس وجـداول      
  ؛وضع اخلريطة يف صيغتها النهائية

بذل املساعي احلميدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو               ) ج(  
 “قـوة للـرد الـسريع     ”الدميقراطية من أجل إصالح اجليش، مبا يف ذلـك، كخطـوة أوىل، إنـشاء               

حة جلمهورية الكونغو الدميقراطية مؤلفة مـن عناصـر منتقـاة بعنايـة ومدربـة      ضمن القوات املسل  
تدريبا جيدا وجمهزة على النحو املالئم تشكل نواة لقـوة دفـاع وطنيـة فعالـة وحمترفـة وخاضـعة                    
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للمساءلة وُمنفقٍ عليها بسخاء، وتقدمي الدعم، عند االقتضاء وبالتنسيق مع الشركاء الـدوليني،             
 هذه اليت ينبغي هلا، يف إطار معـامل القيـاس واجلـداول الزمنيـة الـيت                 “ السريع قوة الرد ”لتدريب  

حددهتا خريطة طريق إصالح قطاع األمن، أن ُتكوِّن القدرة على تسلم مسؤوليات األمن مـن               
  لواء التدخل التابع للبعثة يف أقرب وقت ممكن؛

هوريـة الكونغـو    بذل املساعي احلميدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حكومـة مج           ) د(  
لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وحيــدة الدميقراطيــة مــن أجــل تــصميم خطــة شــاملة 

وللتـــسريح واإلعـــادة إىل الـــوطن وإعـــادة اإلدمـــاج وإعـــادة التـــوطني للمقـــاتلني األجانـــب         
والكونغــوليني غــري املــشتبه يف ارتكــاهبم أعمــال إبــادة مجاعيــة أو جــرائم حــرب أو جــرائم ضــد 

ية أو انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أفـراد القـوات املـسلحة جلمهوريـة                 اإلنسان
  الكونغو الدميقراطية، وتقدمي الدعم، عند االقتضاء، يف تنفيذ هذه اخلطة؛

بذل املساعي احلميدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو               ) هـ(  
ركاء الدوليني اآلخرين، للبناء على خطة احلكومـة لتحقيـق   الدميقراطية، بالتعاون الوثيق مع الش   

االستقرار وإعادة اإلعمار واالستراتيجية الدولية املنقحة لدعم األمن واالستقرار، وذلك لـدعم            
إرساء املستوى األدىن من بسط سلطة الدولة وسيطرهتا بـصورة قابلـة لالسـتمرار علـى املنـاطق                  

ــة     الكونغــو الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اجلهــود       املتــأثرة بــالرتاع يف شــرق مجهوري
  تحـــسني األمـــن وتقويـــة ســـلطة الدولـــة والـــتمكني مـــن بـــدء االنتعـــاش   مـــن املنطقـــة ل النابعـــة

  االقتصادي املستدام؛ - االجتماعي
بذل املساعي احلميدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو               ) و(  

لــسياسة بــذل العنايــة  بوســائل منــها اإلســهام، علــى حنــو ميتثــل  الدميقراطيــة إلصــالح الــشرطة،
  حقوق اإلنسان، يف تدريب كتائب الشرطة الوطنية الكونغولية؛الواجبة يف مراعاة 

بذل املساعي احلميدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو               ) ز(  
ألمـم املتحـدة،   لعم العدالـة تـابع   الدميقراطية لوضع وتنفيذ برنامج مـشترك متعـدد الـسنوات لـد        

ــة لإلصــالح القــضائي، مــن أجــل تطــوير مؤســسات وعمليــات       وفقــا لالســتراتيجية الكونغولي
  العدالة اجلنائية والشرطة والقضاء والسجون يف املناطق املتضررة من الرتاع؛ 

بذل املساعي احلميدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو               )ح(  
قراطيــة لتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الدمي

ــذ  ــا  ”سياســة تنفي ــهاون إطالق ــدم الت ــى      “ع ــال أشــكال اخلــروج عل ــة حي ــا احلكوم ــيت تتبعه  ال
االنــضباط وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت ترتكبــها عناصــر مــن    

  اليت أدجمت حديثا؛قوات األمن، وال سيما العناصر 
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مواصلة التعاون مع حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة يف التنفيـذ الـسريع                )ط(  
والفعال خلطة العمل ملنع وإهناء جتنيد األطفال واستخدامهم والعنف اجلنسي ضد األطفـال مـن          
 جانب القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومواصـلة احلـوار مـع مجيـع األطـراف            
املشار إليها للحصول على املزيد من التعهدات بوضع وتنفيذ خطـط عمـل حمـددة زمنيـا إلهنـاء                   
جتنيد األطفال واستخدامهم وغري ذلك من انتهاكات القانون اإلنـساين الـدويل، وللعمـل علـى                

  وضع هذه اخلطط وتنفيذها؛
،  إىل العنصر العسكري للبعثة أن يدعم بوجه خاص، حسب االقتـضاء           يطلب  - ١٦  

  ؛)ط (١٥ ، و)د (١٥ ، و)ج (١٥ ، و)ب (١٥ ، و)أ (١٥تنفيذ املهام املبينة يف الفقرات 
يبينــان  تقريــرا مفــصال ومــصفوفة مرفقــة بــه   إىل األمــني العــام أن يعــدّ يطلــب  - ١٧  

التقسيم احلايل للعمل بني البعثة وفريق األمم املتحدة القطـري فيمـا خيـص املهـام املـشتركة بـني                    
ــة والفريــ  ــة و  القطــري ق البعث ــة الكونغــو الدميقراطي ــة مجهوري ــضمنان وحكوم ــق  يت خريطــة طري

 إلجناز أقصى ما ميكن إجنازه مـن نقـل للمهـام إىل الفريـق               ، مشتملةً على جدول زمين    ،واضحة
ــسبية فيهــا     ــزة ن ــه مي ــرتاع،   القطــري إذا كانــت لدي ــاطق ال أو إىل أو إذا كانــت تقــع خــارج من

ية، وذلـك مـن أجـل تبـسيط املهـام املوكولـة إىل العنـصرين                حكومة مجهورية الكونغو الدميقراط   
 عن اعتزامه إبقاء واليـة البعثـة قيـد االسـتعراض علـى أسـاس                ويعربالعسكري واملدين للبعثة،    

  هذا التقرير؛
 أن تنقــل بعثــة حتقيــق االســتقرار يف أقــرب وقــت ممكــن إىل فريــق األمــم  يقــرر  - ١٨  

 ١٤  و ١٢اسب من املهام الـيت مل تـذكر يف الفقـرات            املتحدة القطري وبالتنسيق معه ما هو من      
 ويهيــبأعــاله، مبــا يف ذلــك الــدعم الــتقين لالنتخابــات والــدعم يف جمــال إزالــة األلغــام،  ١٥ و

بالبعثة مواصلة العمل مع الفريق القطري والسلطات الكونغولية العتماد وتنفيذ برنامج توطيـد            
 إىل البعثــة أن تواصــل، حيثمــا ويطلــببــالرتاع، الـسالم الــذي يــشمل املقاطعــات الــيت مل تتــأثر  

  كان ذلك مناسبا، نقل املهام إىل فريق األمم املتحدة القطري يف تلك املقاطعات؛ 
 أن تقوم البعثة بتعزيز وجود عناصـرها العـسكري والـشرطي واملـدين يف                يقرر  - ١٩  

ــة وأن تقلــل، إىل أقــصى حــد ممكــن لتنفيــذ     ــة الكونغــو الدميقراطي ــها، مــن  شــرق مجهوري  واليت
ــو        ــة الكونغ ــشاسا وغــرب مجهوري ــالرتاع، وخاصــة يف كين ــأثرة ب ــاطق غــري املت ــا يف املن وجوده

ــاطق     ــة األمــم املتحــدة ملنــسقي املن ــدء تنفيــذ آلي ــها ب ــة، بوســائل من  ومفهــوم املكتــب الدميقراطي
ب ، فضال عن تعيني املزيد من منسقي املناطق التـابعني لألمـم املتحـدة وإنـشاء مكاتـ                 النموذجي

  مشتركة إضافية لألمم املتحدة؛ 
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 اجملتمع الـدويل واجلهـات املاحنـة علـى دعـم البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة                    حيث  - ٢٠  
لتـسريح واإلعـادة إىل     أنـشطة ا   و ،التـسريح وإعـادة اإلدمـاج     والقطري يف أنـشطة نـزع الـسالح         

نـشطة االسـتراتيجية    وأ) د( ١٥الوطن وإعادة اإلدماج وإعادة التـوطني املـشار إليهـا يف الفقـرة              
 حبكومـة مجهوريـة     ويهيـب ،  )هــ ( ١٥الدولية لدعم األمـن واالسـتقرار املـشار إليهـا يف الفقـرة              

  الكونغو الدميقراطية والدول اجملاورة مواصلة القيام بدورها يف هذه العملية؛
 إىل حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة القـبض علـى املـسؤولني عـن             يطلب - ٢١  

 سيلفـستر موداكومـورا،   وخاصـة ، مـساءلتهم ب واجلـرائم ضـد اإلنـسانية يف البلـد و    جرائم احلر 
ؤكد أمهية التعاون اإلقليمي لتحقيق هذه الغاية، مبا يف ذلك مـن خـالل التعـاون مـع احملكمـة                   يو

  اجلنائية الدولية؛
 االسـتفادة مـن    حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية علـى أن تواصـل           يشجع  - ٢٢  
املمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح واملمثـل اخلـاص لألمـني                   مع   تعاوهنا

العــام املعــين بــالعنف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع، وأن تنفــذ بــشكل صــارم، بــدعم مــن البعثــة    
حــسب االقتــضاء، خطــة العمــل الراميــة إىل منــع وإهنــاء جتنيــد األطفــال واســتخدامهم والعنــف  

  ت املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛اجلنسي من ِقبل القوا
 البعثة على أن تشارك، حسب االقتضاء ويف حـدود قـدراهتا وواليتـها              يشجع  - ٢٣  

وبالتنسيق مع أعضاء املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى، يف أنـشطة اآلليـة املـشتركة             
، وفقـــا ى الـــصعيد اإلقليمـــياملوســـعة للتحقـــق علـــى احلـــدود باعتبارهـــا آليـــة لبنـــاء الثقـــة علـــ 

  ؛ )ج( ١٢ للفقرة
 البعثــة إىل أن تنــسق مــع غريهــا مــن بعثــات األمــم املتحــدة يف املنطقــة    يــدعو  - ٢٤  

استراتيجيات لتعزيز تبـادل املعلومـات يف ضـوء اهلجمـات الـيت يـشنها جـيش الـرب للمقاومـة،                     
 املتحــدة واالحتــاد  أمهيــة دعــم املبــادرات ذات الــصلة املتخــذة مــن جانــب األمــمويكــرر تأكيــد

 علـــى الـــصعيد اإلقليمـــي، وفقـــا كافحـــة أنـــشطة جـــيش الـــرب للمقاومـــة مل اًاألفريقـــي تيـــسري
  ؛)أ( ١٢ للفقرة

ــة علــى يــشجع  - ٢٥   ــها البعث ــز تفاعل ــة   تعزي  مــع الــسكان املــدنيني مــن أجــل التوعي
ت والتعريف بواليتها وأنشطتها من خـالل برنـامج شـامل للتوعيـة العامـة، وعلـى مجـع معلومـا                   

ــن   ــة عـ ــهاكات موثوقـ ــدويل و  انتـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــاوزات القـ ــة   جتـ ــسان املرتكبـ ــوق اإلنـ حقـ
  ؛١٦ ، و١٥ ، و١٤ ، و١٣ و، ١٢، وفقا للفقرات املدنيني ضد
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 إىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري الالزمــة لكفالــة امتثــال البعثــة التــام يطلــب  - ٢٦  
  الــيت تطبقهــا األمــم املتحــدةاك اجلنــسينيلــسياسة عــدم التــهاون إطالقــا مــع االســتغالل واالنتــه

   منذ هذا القبيل؛حاالتيطلع اجمللس بانتظام عند حدوث  وأن
 مجيع األطراف بالتعاون الكامل مع عمليات البعثة والسماح بوصـول           يطالب  - ٢٧  

 املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا بــشكل كامــل وآمــن وفــوري ودون معوقــات،  ممــوظفي األمــ
م القانون الدويل ذات الصلة، أثناء تنفيـذ واليتـهم وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية،                أحكاويتفق   مبا

  وخاصة إىل املشردين داخليا، يف مجيع أحناء إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
ألمـم املتحـدة اإلنـساين      ا مجيع الدول األعضاء إىل التـربع بـسخاء لنـداء            يدعو  - ٢٨  

ضــمان متــام متويــل وقــدرة الوكــاالت  يف راطيــة للمــساعدة مــن أجــل مجهوريــة الكونغــو الدميق 
املنظمـات الدوليـة علـى تلبيـة احتياجـات املـشردين            غريهـا مـن     اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة و    

  داخليا وضحايا العنف اجلنسي والتجمعات الضعيفة األخرى للحماية واملساعدة؛
 وحدات البعثـة، مبـا يف ذلـك          أمهية ُحسن استعداد وفعالية جتهيز مجيع      يالحظ  - ٢٩  

  وحدات لواء التدخل، لتكون قادرة على أداء املهام املنوطة هبا؛
ــة     يطلــب  - ٣٠   ــدويل املعــين مبنطق ــة أن تبقــي االحتــاد األفريقــي، واملــؤمتر ال  إىل البعث

البحريات الكربى، واجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي علـى علـم حبالـة العمليـات يف املنطقـة                   
  ة جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛الشرقي

 مبا تقدمه البلدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة واجلهـات املاحنـة مـن                  يشيد  - ٣١  
تقــدمي بــاقي مــا حتتاجــه البعثــة مــن   ب الــدول األعــضاء إىل التعهــد  ويــدعوإســهامات يف البعثــة، 

 إىل أمهيــة يــشريو، وإىل تقدميــه فعــال، عناصــر متكــني القــوة، وخاصــة العتــاد اجلــوي العــسكري
  ؛ إجراء مشاورات وثيقة بني البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة

 عن دعمـه الكامـل لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املنـشأ مبوجـب القـرار                    يعرب  - ٣٢  
 ويدعو إىل تعزيز التعاون بني مجيع الـدول، وال سـيما دول املنطقـة والبعثـة                 ،)٢٠٠٤ (١٥٣٣

 علـى أن تكفـل مجيـع األطـراف وكـل الـدول أن يتعـاون مـع                    كـذلك  ويـشجع وفريق اخلـرباء،    
 مطالبتـه مجيـع   ويكـرر فريق اخلرباء من خيضعون لواليتـها أو سـيطرهتا مـن األفـراد والكيانـات،               

ضمان سالمة أعضاء الفريق واملوظفني القـائمني علـى دعمـه، وكفالـة            باألطراف وكافة الدول    
ص واملـستندات واملواقـع الـيت يعتربهـا فريـق      الوصول فـورا ودون عوائـق، ال سـيما إىل األشـخا         

  اخلرباء ذات صلة بتنفيذ واليته؛
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ــوم يطلــب  - ٣٣   ــام أن يق ــرة   إىل األمــني الع ــا للفق  باســتعراض وحتــديث  ،٣١، وفق
مفهوم البعثة ومفهوم العمليات وقواعد االشتباك ومجيع وثائق التخطـيط األخـرى ذات الـصلة               

م العنصر العسكري للبعثـة املؤلـف مـن قواهتـا العاديـة ولـواء               لتضمينها مها التابعة لألمم املتحدة    
  إلجناز املترابط واملنسق ألهداف البعثة، مبا يتفق مع واليتها؛التدخل، ضمانا ل

  : إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريرا كل ثالثة أشهريطلب  - ٣٤  
املعـين  ثلـه اخلـاص     بالتنسيق مـع مبعوثتـه اخلاصـة ملنطقـة الـبحريات الكـربى ومم               )أ(  

مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، بــشأن تنفيــذ االلتزامــات املــشمولة بإطــار الــسالم واألمــن          جب
والتعاون وبشأن أي انتهاكات لاللتزامات الـواردة فيـه، مبـا يف ذلـك اسـتنادا إىل معـامل القيـاس             

  ؛٥ والفقرة ٤وتدابري املتابعة املناسبة املشار إليها يف الفقرة 
  :مهورية الكونغو الدميقراطية بشأناملعين جبتنسيق مع ممثله اخلاص بال  )ب(  
 العنـف اجلنـسي وآثـار الـرتاع علـى النـساء       يشملاحلالة على أرض الواقع، مبا    ‘١’  

، وباالسـتناد  ١١ يف الفقـرة  املبينـة واألطفال، مبا يف ذلك على ضوء األهـداف      
بــني املــستمرة ســتراتيجية إىل عمليــة التقيــيم املــشترك الــيت تتيحهــا الــشراكة اال

  احلكومة الكونغولية والبعثة؛ 
التقدم الذي حترزه مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب                  ‘٢’  

وضـع وتنفيـذ خريطـة      عـن طريـق     إطار السالم واألمن والتعاون، مبـا يف ذلـك          
ــة إلصــالح قطــاع األمــن وإنــشاء     ــوة رد ســريع ”طريــق وطني ــة، “ق  كونغولي

شاملة لـــرتع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة الـــطـــة اخلشأن تـــصميم وتنفيـــذ وبـــ
  اإلدماج وللتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني؛ 

تنفيذ البعثة لواليتها، مبا يف ذلك بشأن نشر واسـتعداد وأنـشطة لـواء التـدخل                  ‘٣’  
نون الـدويل حلقـوق     ومجيع القوات األخرى التابعة للبعثة، وأي انتهاكات للقا       

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل قد حتدث، واجلهود املبذولة للتخفيـف مـن            
  الضرر الالحق باملدنيني؛ 

وتـسهم   ١٣ و ١٢إعادة تشكيل البعثة لكي تـؤدي املهـام املبينـة يف الفقـرتني              ‘٤’  
ألمـم  وتنقل أنشطة منها إىل فريق ا      ١٥  و ١٤تني  يف أداء املهام املبينة يف الفقر     

، وذلـك اسـتنادا إىل أسـس       ١٨املتحدة القطـري علـى النحـو املـبني يف الفقـرة             
اليت ينبغـي تقـدميها      ١٧من بينها مصفوفة تقسيم العمل املشار إليها يف الفقرة          
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ــز      ــة أشــهر وحتــديثها بــشكل منــتظم بعــد ذلــك، وبــشأن تعزي يف غــضون ثالث
  وجود البعثة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ 

ــم حتــديثُ اســتعراُض  ‘٥’   ــات وقواعــد االشــتباك     ثُ ــة ومفهــوم العملي  مفهــوم البعث
  ومجيع وثائق التخطيط األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛

املخــاطر وتبعاهتــا الــيت َتعــرُِض لــسالمة وأمــن مــوظفي ومرافــق األمــم املتحــدة    ‘٦’  
تخـذة لتعزيـز أمـن       وكـذلك التـدابري امل     نتيجة العمليـات احملتملـة للـواء التـدخل        

  ؛ املوظفني واملرافق والتخفيف من حدة املخاطر
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣٥  



S/RES/2098 (2013)
 

18 13-27379 
 

  ألفاملرفق 
التزامــات بلــدان املنطقــة مبوجــب إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون جلمهوريــة              

  الكونغو الدميقراطية واملنطقة
  جملاورة؛عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان ا  •  
عدم التـسامح مـع اجلماعـات املـسلحة أو تزويـدها بـأي شـكل مـن أشـكال املـساعدة                     •  

  الدعم؛ أو
  احترام سيادة البلدان اجملاورة وسالمة أراضيها؛  •  
تعزيز التعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك تعميق التكامل االقتصادي مع إيالء اعتبـار خـاص        •  

  الستغالل املوارد الطبيعية؛
 فيمــــا يتعلــــق وخاصــــةام الــــشواغل واملــــصاحل املــــشروعة للبلــــدان اجملــــاورة،  احتــــر  •  

  األمنية؛ باملسائل
ــسانية         •   ــهمني بارتكــاب جــرائم حــرب أو جــرائم ضــد اإلن ــواء األشــخاص املت عــدم إي

األشـخاص املـشمولني بنظـام جـزاءات         وأأعمال إبادة مجاعيـة أو جـرائم عدوانيـة،           أو
   من احلماية هلم؛األمم املتحدة، أو توفري أي نوع

  .تيسري إقامة العدل عن طريق التعاون القضائي يف املنطقة  •  
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  باءاملرفق 
التزامــات حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مبوجــب إطــار الــسالم واألمــن     

  والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة
  اجليش والشرطة؛ فيما يتعلق بوخاصةمواصلة وتعميق إصالح قطاع األمن،   •  
مهورية الكونغو الدميقراطيـة، مبـا يف       جل يةشرقاملنطقة ال  يف   وخاصةتعزيز سلطة الدولة،      •  

  ذلك منع اجلماعات املسلحة من زعزعة استقرار البلدان اجملاورة؛
  إحراز تقدم فيما يتعلق بتطبيق الالمركزية؛   •  
سـيع الـبىن التحتيـة وتقـدمي اخلـدمات          تعزيز التنمية االقتصادية، مبا يف ذلك ما يتعلق بتو          •  

  االجتماعية األساسية؛
  تشجيع اإلصالح اهليكلي للمؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك اإلصالح املايل؛   •  
  . الدميقراطيةوإرساء املصاحلة ونشر التسامح ة حتقيقتعزيز خط  •  

  


	القرار 2098 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6943، المعقودة في 28 آذار/مارس 2013

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة والبيانات الصادرة عن رئيسه بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما قراراته 2078 (2012) و 2076 (2012) و 2053 (2012) و 1991 (2011) و 1925 (2010)،
	وإذ يشير إلى قراره 2086 (2013) وإذ يعيد تأكيد المبادئ الأساسية لحفظ السلام، بما في ذلك موافقة الأطراف، والحياد، وعدم استخدام القوة، إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، وإذ يسلم بأن ولاية كل بعثة من بعثات حفظ السلام تخص حاجة البلد المعني وأوضاعه، 
	وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وإذ يؤكد الحاجة إلى الاحترام الكامل لمبادئ عدم التدخل وحسن الجوار والتعاون الإقليمي،
	وإذ يلاحظ أن المنطقة الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما زالت تعاني من تكرار دوامات الصراع والعنف المستمر من جانب الجماعات المسلحة، الكونغولية والأجنبية على حد سواء، وإذ يشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع لإنهاء دوامات العنف المتكررة هذه،
	وإذ يرحب بما يبذله الأمين العام للأمم المتحدة، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والاتحاد الأفريقي من جهود في سبيل إعادة السلام والأمن إلى نصابهما في المنطقة الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يرحب بالتوقيع في أديس أبابا يوم 24 شباط/فبراير 2013 على إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، برعاية الأطراف الضامنة له، وهي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ورئيس المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، 
	وإذ يرحب كذلك بتعيين الأمين العام للرئيسة ماري روبنسون مبعوثة خاصة له لمنطقة البحيرات الكبرى،
	وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء الأزمة الأمنية والإنسانية في كيفو الشمالية بسبب استمرار الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها حركة 23 آذار/مارس وغيرها من الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، وإذ يعرب عن القلق إزاء التأثير السلبي لتلك الأزمة على الحالة الأمنية والإنسانية المتدهورة في كيفو الجنوبية وكاتانغا،
	وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء التهديد الذي يشكله وجود حركة 23 آذار/مارس في المنطقة المجاورة مباشرة لمدينة غوما انتهاكا للقرار 2076 (2012)، فضلا عن استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حركة 23 آذار/مارس والجماعات المسلحة الأخرى،
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام S/2009/149 الذي يتضمن قائمة بالأطراف المسؤولة عن أنماط الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح،
	وإذ يحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام S/2013/96، وإذ يكرر الإعراب عن إدانته الشديدة لأي دعم خارجي لحركة 23 آذار/مارس ولكل دعم من هذا القبيل، بما في ذلك ما يأتي من خلال تعزيز القوات والمشورة التعبوية وتوريد المعدات والمواد،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد عدد المشردين داخليا في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدد اللاجئين القادمين من تلك المنطقة بسبب أنشطة حركة 23 آذار/مارس والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وغيرهما من الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء شدة تزعزع الاستقرار في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بكاملها الناجمة في جزء منها أيضا عن زيادة نشاط الجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك تحالف الوطنيين من أجل كونغو حرة وذات سيادة والقوات الديمقراطية المتحالفة في كيفو الشمالية، وجماعة ماي ماي غيديون وجماعة ماي ماي كاتا - كاتانغا في مقاطعة كاتانغا، وجيش الرب للمقاومة في مقاطعة أورينتال، وإذ يعرب كذلك عن القلق إزاء التقارير الرواندية عن شن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا هجمات على الإقليم الرواندي،
	وإذ يشير إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن بشأن منطقة وسط أفريقيا وجيش الرب للمقاومة، بما في ذلك البيانات S/PRST/2012/28 و S/PRST/2012/18 و S/PRST/2011/21، وإذ يثني على الجهود الجارية المهمة التي تبذلها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مكافحة جيش الرب للمقاومة، وإذ يشجع القوة الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي على بذل مزيد من الجهود، وإذ يحث على زيادة التعاون وتبادل المعلومات بين هيئات الأمم المتحدة المعنية والقوات الإقليمية التابعة للقوة الإقليمية للاتحاد الأفريقي والمنظمات غير الحكومية في التصدي للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة،
	وإذ يهيب بجميع أطراف النزاع احترام تجرد مقدمي المساعدة الإنسانية واستقلالهم وحيادهم،
	وإذ لا يزال يساوره القلق البالغ إزاء الحالة الإنسانية التي ما برحت تؤثر بشدة على السكان المدنيين، ولا سيما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإزاء استمرار ارتفاع مستويات العنف والاعتداءات وانتهاكات القانون الدولي، وإذ يدين على وجه الخصوص ما يشمله ذلك من هجمات تستهدف المدنيين على وجه التحديد وعنف جنسي وجنساني واسع الانتشار وتجنيد للأطفال واستخدامهم بصورة ممنهجة من جانب بعض أطراف النزاع وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية، وإذ يسلم بما يخلفه كل ذلك من آثار ضارة على جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراراته 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) بشأن الأطفال والنزاع المسلح،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والشركاء الدوليون في تدريب مؤسسات الأمن الكونغولية في مجال حقوق الإنسان وحماية الأطفال والحماية من العنف الجنسي والجنساني، وإذ يؤكد أهمية هذا التدريب، 
	وإذ يدين حوادث الاغتصاب الجماعي التي وقعت في مينوفا والقرى المحيطة بها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 والتي أفيد أن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قد ارتكبوها، وإذ يحيط علما بالتحقيقات وعمليات الضبط والإحضار التي قامت بها السلطات الكونغولية في أعقاب ذلك، وإذ يدعو إلى سرعة القبض على جميع المسؤولين عن خروقات القانون الإنساني الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك الخروقات والانتهاكات التي تنطوي على عنف أو اعتداءات ضد الأطفال وأعمال عنف جنسي وجنساني، وتقديمهم إلى العدالة وتحميلهم مسؤولية ما ارتكبوه،
	وإذ يرحب بتعهد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بمحاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية المرتكبة في البلد، وإذ يلاحظ تعاون حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع المحكمة الجنائية الدولية، وإذ يشدد على أهمية السعي الدؤوب إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلد وأهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق هذه الغاية،
	وإذ يرحب بتسليم بوسكو نتاغاندا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 22 آذار/مارس 2013، بوصفه خطوة إيجابية في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية، واستعادة السلام والأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ يعرب عن تقديره لجميع الحكومات المعنية وللمحكمة الجنائية الدولية لما أسدياه من تعاون، والذي لولاه ما أمكن تقديم بوسكو نتاغاندا إلى العدالة،
	وإذ يلاحظ أن المئات من مقاتلي حركة 23 آذار/مارس، بمن فيهم أفراد سمّاهم مجلس الأمن، فروا من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رواندا في 18 آذار/مارس 2013، وإذ يشجع حكومة رواندا على أن تواصل، بمساعدةٍ من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، ضمان تسريح هؤلاء المحاربين بصورة دائمة ومعاملتهم وفقا للقانون الدولي المنطبق، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والنساء ضمنهم، وإذ يشير إلى الالتزامات المنوطة بالدول الأعضاء بموجب نظام الجزاءات المنشأ بمقتضى القرار 1533 الذي تجدد العمل به بموجب القرار 2078،
	وإذ يحيط علما بأن الأمين العام شجع المجلس، في كانون الثاني/يناير 2012، على رفض أي إقرار للعفو عن مرتكبي إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
	وإذ يشدد على أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن أمن وحماية المدنيين والمصالحة الوطنية وبناء السلام والتنمية في البلد، وإذ يحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة التزامها التام بتنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون وبحماية السكان المدنيين من خلال الإسراع بإنشاء قوات أمن محترفة وخاضعة للمساءلة وقابلة للاستمرار وبسط الإدارة المدنية الكونغولية، ولا سيما الشرطة والقضاء والإدارة الإقليمية، وإرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان،
	وإذ يحيط علما في هذا الصدد بالتصريحات الصادرة عن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، يومي 15 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 والتي أشار فيها إلى أن إصلاح الجيش سيشكل إحدى الأولويات الرئيسية لحكومته في عام 2013، وإذ يدعو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الوفاء بالتزامها بإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إنشاء ودعم قوة للرد السريع ووضع خطة شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وللتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التوطين، ووضع خريطة طريق لتطوير قطاعي الأمن والعدالة، الأمر الذي يتطلب تخصيص الموارد اللازمة والتزام الحكومة المستمر بإعطاء أولوية للإصلاح، 
	وإذ يكرر دعوته جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة تحقيق الاستقرار وإدانته لأي اعتداء يقع على أفراد حفظ السلام وشجبه لكل اعتداء يتعرضون له، وإذ يشدد على وجوب مساءلة المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وإذ يشير إلى قراره توسيع نطاق تدابير الجزاءات المبينة في الفقرة 3 من القرار 2078 (2012) ليشمل الأفراد والكيانات التي تخطط أو ترعى أو تشارك في ارتكاب هجمات ضد أفراد حفظ السلام بالبعثة،
	وإذ يهيب مجددا بالأمين العام أن يتخذ جميع التدابير التي تعتبر ضرورية لتعزيز ترتيبات الأمن الميداني للأمم المتحدة وتحسين سلامة وأمن جميع أفراد الوحدات العسكرية وضباط الشرطة والمراقبين العسكريين، وخاصة المراقبين غير المسلحين،
	وإذ يحيط علما بالتقرير الخاص للأمين العام (S/2013/119) عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى وبالتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك ما يتصل بإنشاء ”لواء للتدخل“ بالبعثة، استنادا إلى الفكرة التي طرحها في بادئ الأمر المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى وأيدتها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي،
	وإذ يشير إلى رسالة الأمين العام المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 (S/2013/43)، بشأن المقترحات الرامية إلى تحسين قدرة بعثة تحقيق الاستقرار على الاضطلاع بولايتها وبالرسالة الموجهة من رئيس المجلس ردا عليها بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2013 (S/2013/44)،
	وإذ يسلم بالتضحيات الكبيرة التي تبذلها البعثة، وإذ يعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها من أجل تحسين السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يشدد على أهمية ردع البعثة لأي تهديدات تواجه تنفيذ ولايتها،
	وإذ يرحب بإسهام البعثة في بلورة استراتيجية شاملة لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وإذ يلاحظ مع التقدير المساهمة التي تقوم بها البعثة في مجال بناء السلام في وقت مبكر، وإذ يشدد على وجوب تنفيذ أنشطة البعثة على نحو ييسّر بناءَ السلام بعد انتهاء النزاع، ومنعَ العودة إلى النزاع المسلح، والتقدمَ نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامين،
	وإذ يؤكد أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لإطار السلام والأمن والتعاون من أجل الحد من الأخطار التي تهدد المدنيين في الأجل الطويل، وإذ يلاحظ ضرورة أن تعزز البعثة الدعم المقدم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتمكينها من التصدي للتحديات الأمنية ومن بسط سلطة الدولة على النحو الوارد في الفقرة 5 من إطار السلام والأمن والتعاون، وإذ يسلم بالحاجة إلى عملية سلام شاملة لوضع حد لمصادر النزاع في المنطقة، 
	وإذ يقرر أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يرحب بالتوقيع في 24 شباط/فبراير 2013 على إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، ويؤكد أهمية هذا الاتفاق لتحقيق الاستقرار الطويل الأجل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة؛
	2 - يطالب الدول الموقعة على إطار السلام والأمن والتعاون بالوفاء التام بالتزاماتها بنية صادقة؛
	3 - يشجع في هذا الصدد على سرعة إنشاء ما يلي: ’1‘ آلية رقابة إقليمية للـ ”11+4“ تشمل قادة المنطقة وتُبذل في إطارها المساعي الحميدة للجهات الضامنة لإطار السلام والأمن والتعاون، وتجتمع بانتظام وتستعرض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الإقليمية المعقودة بموجب إطار السلام والأمن والتعاون، و ’2‘ آلية رقابة وطنية لمتابعة ومراقبة تنفيذ التزامات الإصلاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	4 - يدعو المبعوثة الخاصة المعيّنة حديثا لمنطقة البحيرات الكبرى إلى أن تقوم، بالتنسيق مع الممثل الخاص المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية وبدعمٍ مناسب منه، بقيادة وتنسيق وتقييم تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية المشمولة بإطار السلام والأمن والتعاون، على النحو المبين في المرفق ألف، بما في ذلك من خلال الإسراع بوضع معالم لقياس الإنجاز وتدابير مناسبة للمتابعة، ويشجع المبعوثة الخاصة لمنطقة البحيرات الكبرى على القيام، استنادا إلى إطار السلام والأمن والتعاون، بقيادة عملية سياسية شاملة تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغرض معالجة الأسباب الجذرية للنزاع؛
	5 - يدعو الممثل الخاص المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القيام، بالتعاون مع المبعوثة الخاصة لمنطقة البحيرات الكبرى، بدعم وتنسيق وتقييم الوفاء بالالتزامات الوطنية المعقودة بموجب إطار السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على النحو المبين في المرفق باء؛
	6 - يعرب عن اعتزامه استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون في المنطقة في ضوء معالم الإنجاز ذات الصلة وتدابير المتابعة المناسبة عقب اختتام الزيارة الأولى التي ستقوم بها إلى المنطقة المبعوثة الخاصة لمنطقة البحيرات الكبرى، ثم بصورة منتظمة بعدئذ، وكذلك في ضوء تقارير الأمين العام المشار إليها في الفقرة 34 أدناه، ويعرب كذلك عن اعتزامه، في حالة عدم امتثال أي طرف أو كل طرف من الأطراف للالتزامات المنصوص عليها في إطار السلام والأمن والتعاون، اتخاذ التدابير المناسبة حسب الاقتضاء؛
	7 - يدين بشدة استمرار وجود حركة 23 آذار/مارس في المنطقة المجاورة لغوما مباشرة ومحاولاتها الرامية إلى إنشاء إدارة موازية غير شرعية في كيفو الشمالية، ويطالب بأن توقف الحركة فورا جميع أشكال العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار وبأن يقوم أعضاؤها فورا وبشكل دائم بحل أنفسهم وإلقاء أسلحتهم، ويدعو إلى أن تستعيد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية سلطة الدولة في غوما وكيفو الشمالية؛
	8 - يدين بشدة حركة 23 آذار/مارس، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المتحالفة، وتحالف الوطنيين من أجل كونغو حرة وذات سيادة، وجيش الرب للمقاومة، وقوة التحرير الوطنية، ومختلف جماعات الماي ماي وكل الجماعات المسلحة الأخرى وما ترتكبه من عنف مستمر وانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي والجنساني وتجنيد الأطفال واستخدامهم على نطاق كبير، ويطالب بأن توقف كافة الجماعات المسلحة فورا جميع أشكال العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار وبأن يقوم أعضاؤها بحل أنفسهم وإلقاء أسلحتهم فورا وبشكل دائم، ويكرر تأكيد أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي سيُحمَّلون مغبة أعمالهم وينبغي ألا يكونوا من بين المستوفين لشروط الاندماج في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أو في عناصر أخرى من قوات الأمن التابعة للدولة؛
	9 -  يقرر تمديد فترة ولاية البعثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 31 آذار/ مارس 2014، ويحيط علما بالتوصيات الواردة في التقرير الخاص للأمين العام عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى بشأن البعثة، ويقرر أن تضم البعثة، لفترة مبدئية مدتها سنة واحدة وفي حدود السقف المأذون به للقوات البالغ 815 19 فردا، وبصفة استثنائية ودون أن يشكل ذلك سابقة أو مساسا بمبادئ حفظ السلام المتفق عليها، ”لواء تدخل“، يتألف من عناصر شتى من ضمنها ثلاث كتائب مشاة وكتيبة مدفعية وكتيبة قوات خاصة وسرية استطلاع، يكون مقره في غوما، ويخضع للقيادة المباشرة لقائد القوة في البعثة، ويتولى المسؤولية الرئيسية عن تحييد خطر الجماعات المسلحة على النحو المبين في الفقرة 12 (باء) أدناه ويكون هدفه الإسهام في الحد من تهديد الجماعات المسلحة لسلطة الدولة وأمن المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وإتاحة المجال للاضطلاع بأنشطة تحقيق الاستقرار؛ 
	10 - يقرر أن تكون للواء التدخل استراتيجية خروج واضحة، وأن ينظر المجلس في استمرار وجود لواء التدخل في ضوء أدائه وما إذا كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن صون سيادتها وسلامة أراضيها، قد أحرزت ما يكفي من التقدم في تنفيذ التزاماتها بموجب إطار السلام والأمن والتعاون، فضلا عن وضع وتنفيذ خريطة طريق وطنية لإصلاح قطاع الأمن من أجل إنشاء ”قوة رد سريع“ كونغولية قادرة على تسلم المسؤولية عن تحقيق هدف لواء التدخل؛
	11 - يقرر أن يستند تحديد أي عمليات مقبلة لإعادة تشكيل بعثة تحقيق الاستقرار أو ولايتها إلى تطورات الحالة على أرض الواقع، وفي سياق تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون من جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الجهات الأخرى الموقعة عليه، إلى التقدم المحرز في تحقيق الهدفين التاليين:
	(أ)  الحد من التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، بما في ذلك من خلال العمليات التي يقوم بها لواء التدخل، ومن العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والعنف ضد الأطفال، إلى المستوى الذي يمكن أن تتعامل معه بفعالية مؤسسات العدالة والأمن الكونغولية؛
	(ب)  تحقيق الاستقرار من خلال إنشاء مؤسسات أمنية فاعلة تابعة للدولة في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وعن طريق نظام ديمقراطي أقوى يقلل من خطر تزعزع الاستقرار، بما في ذلك توفير متسع كاف للعمل السياسي واحترام حقوق الإنسان وإجراء عملية انتخابية ذات مصداقية؛ 
	12 - يأذن للبعثة، من خلال عنصرها العسكري، تحقيقا للهدفين المبينين في الفقرة 11 أعلاه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المهام التالية عن طريق قواتها العادية ولواء التدخل التابع لها، حسب الاقتضاء؛
	(أ)  حماية المدنيين

	’1‘ القيام، داخل منطقة عملياتها، بكفالة حماية فعالة للمدنيين المهددين بارتكاب عنف بدني وشيك ضدهم، بمن فيهم المدنيون المتجمعون في مخيمات المشردين واللاجئين وموظفو المساعدة الإنسانية والمدافعون عن حقوق الإنسان، في سياق العنف الناشئ عن أي طرف من الأطراف المشتركة في النزاع، وتخفيف حدة الأخطار التي تهدد المدنيين قبل أية عملية عسكرية وأثناءها وبعدها؛ 
	’2‘ ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛
	’3‘  العمل مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحديد الأخطار التي تهدد المدنيين وتنفيذ خطط الاستجابة الحالية لضمان حماية المدنيين من الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ويطلب إلى البعثة أن تكفل إدماج الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال في جميع جوانب عملياتها والجوانب الاستراتيجية لعملها والإسراع بتنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على النحو الذي دعا إليه القرار 1960 (2010)، وتعيين مستشارين في مجال حماية المرأة للتواصل مع أطراف النزاع للحصول منهم على تعهدات بمنع ومواجهة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع؛
	(ب)  تحييد خطر الجماعات المسلحة عن طريق لواء التدخل

	دعما لسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستنادا إلى جمع المعلومات وتحليلها، ومع المراعاة التامة للحاجة إلى حماية المدنيين والتخفيف من حدة المخاطر قبل أية عملية عسكرية وأثناءها وبعدها، القيام بعمليات هجومية موجهة بدقة، عن طريق لواء التدخل المشار إليه في الفقرتين 9 و 10 أعلاه، إما بشكل أحادي أو بالاشتراك مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، على نحو يتسم بالقوة وبالكثير من خفة الحركة والمرونة، ويمتثل امتثالا صارما للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان فيما يخص دعم الأمم المتحدة للقوات غير التابعة للأمم المتحدة، للحيلولة دون توسع كافة الجماعات المسلحة وتحييد خطرها، ونزع سلاحها للإسهام في هدف الحد من تهديد الجماعات المسلحة لسلطة الدولة وأمن المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وإتاحة المجال للقيام بأنشطة تحقيق الاستقرار؛
	(ج)  رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة

	رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة على النحو المبين في الفقرة 1 من القرار 2078 (2012) بالتعاون مع فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1533 (2004)، ولا سيما مراقبة تدفق الأفراد العسكريين والأسلحة والأعتدة ذات الصلة عبر الحدود الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عن ذلك، بوسائل منها الاستعانة، على النحو المحدد في رسالة المجلس المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2013 (S/2013/44)، بقدرات المراقبة التي توفرها المنظومات الجوية الذاتية التشغيل، وضبط وجمع والتخلص من الأسلحة والمواد المتصلة بها التي يشكل وجودها في جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكا للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 2078 (2012)، وتبادل المعلومات ذات الصلة مع فريق الخبراء؛
	(د)  تقديم الدعم إلى العمليات القضائية الوطنية والدولية 

	دعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والعمل معها لإلقاء القبض على المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلد وتقديمهم إلى العدالة، بوسائل منها التعاون مع دول المنطقة والمحكمة الجنائية الدولية؛
	13 - يطلب إلى العنصر المدني للبعثة أن يدعم بوجه خاص، حسب الاقتضاء، تنفيذ المهام المبينة في الفقرات 12 (أ)، و 12 (ج)، و 12 (د)؛
	14 - يدعو الممثل الخاص المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القيام، من خلال مساعيه الحميدة، بالمهام التالية:
	(أ) تشجيع وتسريع تولّي سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية لمزيد من المسؤولية عن إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك من خلال التعجيل بوضع الصيغة النهائية لاستراتيجية وطنية لإنشاء مؤسسات أمنية وقضائية فعالة وشاملة للجميع وخاضعة للمساءلة بمعرفة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبتنفيذ تلك الاستراتيجية، والقيام بدور قيادي في تنسيق الدعم المقدم لإصلاح قطاع الأمن من الشركاء الدوليين والثنائيين ومنظومة الأمم المتحدة؛
	(ب) تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع والشفاف بين كل أصحاب المصلحة الكونغوليين بهدف تعزيز المصالحة وإرساء الديمقراطية والتشجيع على تنظيم انتخابات محلية وعلى مستوى المقاطعات تكون شفافة وذات مصداقية؛ 
	(ج) التشجيع على الإسراع بإنشاء وتوطيد هيكل مدني وطني فعال لمراقبة أنشطة التعدين الرئيسية وللإدارة المنصفة لاستخراج وتجارة الموارد الطبيعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
	15 - يأذن للبعثة بأن تساهم، عن طريق عنصرها المدني، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري ودعما للآليات الوطنية لتنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون، في تنفيذ المهام التالية:
	(أ) رصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومتابعتها، ودعم منظومة الأمم المتحدة في البلد لضمان اتساق أي دعم تقدمه الأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء؛
	(ب)  بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للتمكين من إعداد خريطة طريق واضحة وشاملة لتنفيذ إصلاح قطاع الأمن، تشمل معالم قياس وجداول زمنية لإنشاء مؤسسات أمنية فعالة وخاضعة للمساءلة، ومن وضع الخريطة في صيغتها النهائية؛
	(ج)  بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إصلاح الجيش، بما في ذلك، كخطوة أولى، إنشاء ”قوة للرد السريع“ ضمن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مؤلفة من عناصر منتقاة بعناية ومدربة تدريبا جيدا ومجهزة على النحو الملائم تشكل نواة لقوة دفاع وطنية فعالة ومحترفة وخاضعة للمساءلة ومُنفقٍ عليها بسخاء، وتقديم الدعم، عند الاقتضاء وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، لتدريب ”قوة الرد السريع“ هذه التي ينبغي لها، في إطار معالم القياس والجداول الزمنية التي حددتها خريطة طريق إصلاح قطاع الأمن، أن تُكوِّن القدرة على تسلم مسؤوليات الأمن من لواء التدخل التابع للبعثة في أقرب وقت ممكن؛
	(د)  بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تصميم خطة شاملة وحيدة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وللتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التوطين للمقاتلين الأجانب والكونغوليين غير المشتبه في ارتكابهم أعمال إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقديم الدعم، عند الاقتضاء، في تنفيذ هذه الخطة؛
	(هـ)  بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين الآخرين، للبناء على خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والاستراتيجية الدولية المنقحة لدعم الأمن والاستقرار، وذلك لدعم إرساء المستوى الأدنى من بسط سلطة الدولة وسيطرتها بصورة قابلة للاستمرار على المناطق المتأثرة بالنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك من خلال الجهود النابعة من المنطقة لتحسين الأمن وتقوية سلطة الدولة والتمكين من بدء الانتعاش الاجتماعي - الاقتصادي المستدام؛
	(و)  بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لإصلاح الشرطة، بوسائل منها الإسهام، على نحو يمتثل لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، في تدريب كتائب الشرطة الوطنية الكونغولية؛
	(ز)  بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوضع وتنفيذ برنامج مشترك متعدد السنوات لدعم العدالة تابع للأمم المتحدة، وفقا للاستراتيجية الكونغولية للإصلاح القضائي، من أجل تطوير مؤسسات وعمليات العدالة الجنائية والشرطة والقضاء والسجون في المناطق المتضررة من النزاع؛ 
	(ح) بذل المساعي الحميدة وتقديم المشورة والدعم إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسة ”عدم التهاون إطلاقا“ التي تتبعها الحكومة حيال أشكال الخروج على الانضباط وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها عناصر من قوات الأمن، ولا سيما العناصر التي أدمجت حديثا؛
	(ط) مواصلة التعاون مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في التنفيذ السريع والفعال لخطة العمل لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم والعنف الجنسي ضد الأطفال من جانب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومواصلة الحوار مع جميع الأطراف المشار إليها للحصول على المزيد من التعهدات بوضع وتنفيذ خطط عمل محددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وغير ذلك من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وللعمل على وضع هذه الخطط وتنفيذها؛
	16 - يطلب إلى العنصر العسكري للبعثة أن يدعم بوجه خاص، حسب الاقتضاء، تنفيذ المهام المبينة في الفقرات 15 (أ)، و 15 (ب)، و 15 (ج)، و 15 (د)، و 15 (ط)؛
	17 - يطلب إلى الأمين العام أن يعدّ تقريرا مفصلا ومصفوفة مرفقة به يبينان التقسيم الحالي للعمل بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري فيما يخص المهام المشتركة بين البعثة والفريق القطري وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ويتضمنان خريطة طريق واضحة، مشتملةً على جدول زمني، لإنجاز أقصى ما يمكن إنجازه من نقل للمهام إلى الفريق القطري إذا كانت لديه ميزة نسبية فيها أو إذا كانت تقع خارج مناطق النزاع، أو إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك من أجل تبسيط المهام الموكولة إلى العنصرين العسكري والمدني للبعثة، ويعرب عن اعتزامه إبقاء ولاية البعثة قيد الاستعراض على أساس هذا التقرير؛
	18 - يقرر أن تنقل بعثة تحقيق الاستقرار في أقرب وقت ممكن إلى فريق الأمم المتحدة القطري وبالتنسيق معه ما هو مناسب من المهام التي لم تذكر في الفقرات 12 و 14 و 15 أعلاه، بما في ذلك الدعم التقني للانتخابات والدعم في مجال إزالة الألغام، ويهيب بالبعثة مواصلة العمل مع الفريق القطري والسلطات الكونغولية لاعتماد وتنفيذ برنامج توطيد السلام الذي يشمل المقاطعات التي لم تتأثر بالنزاع، ويطلب إلى البعثة أن تواصل، حيثما كان ذلك مناسبا، نقل المهام إلى فريق الأمم المتحدة القطري في تلك المقاطعات؛ 
	19 - يقرر أن تقوم البعثة بتعزيز وجود عناصرها العسكري والشرطي والمدني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن تقلل، إلى أقصى حد ممكن لتنفيذ ولايتها، من وجودها في المناطق غير المتأثرة بالنزاع، وخاصة في كينشاسا وغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوسائل منها بدء تنفيذ آلية الأمم المتحدة لمنسقي المناطق ومفهوم المكتب النموذجي، فضلا عن تعيين المزيد من منسقي المناطق التابعين للأمم المتحدة وإنشاء مكاتب مشتركة إضافية للأمم المتحدة؛ 
	20 - يحث المجتمع الدولي والجهات المانحة على دعم البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري في أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأنشطة التسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التوطين المشار إليها في الفقرة 15 (د) وأنشطة الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار المشار إليها في الفقرة 15 (هـ)، ويهيب بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة مواصلة القيام بدورها في هذه العملية؛
	21 - يطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية القبض على المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلد ومساءلتهم، وخاصة سيلفستر موداكومورا، ويؤكد أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك من خلال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛
	22 - يشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تواصل الاستفادة من تعاونها مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح والممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وأن تنفذ بشكل صارم، بدعم من البعثة حسب الاقتضاء، خطة العمل الرامية إلى منع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم والعنف الجنسي من قِبل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	23 - يشجع البعثة على أن تشارك، حسب الاقتضاء وفي حدود قدراتها وولايتها وبالتنسيق مع أعضاء المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، في أنشطة الآلية المشتركة الموسعة للتحقق على الحدود باعتبارها آلية لبناء الثقة على الصعيد الإقليمي، وفقا للفقرة 12 (ج)؛ 
	24 - يدعو البعثة إلى أن تنسق مع غيرها من بعثات الأمم المتحدة في المنطقة استراتيجيات لتعزيز تبادل المعلومات في ضوء الهجمات التي يشنها جيش الرب للمقاومة، ويكرر تأكيد أهمية دعم المبادرات ذات الصلة المتخذة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تيسيراً لمكافحة أنشطة جيش الرب للمقاومة على الصعيد الإقليمي، وفقا للفقرة 12 (أ)؛
	25 - يشجع البعثة على تعزيز تفاعلها مع السكان المدنيين من أجل التوعية والتعريف بولايتها وأنشطتها من خلال برنامج شامل للتوعية العامة، وعلى جمع معلومات موثوقة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين، وفقا للفقرات 12، و 13، و 14، و 15، و 16؛
	26 - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال البعثة التام لسياسة عدم التهاون إطلاقا مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي تطبقها الأمم المتحدة وأن يطلع المجلس بانتظام عند حدوث حالات منذ هذا القبيل؛
	27 - يطالب جميع الأطراف بالتعاون الكامل مع عمليات البعثة والسماح بوصول موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بشكل كامل وآمن وفوري ودون معوقات، بما يتفق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، أثناء تنفيذ ولايتهم وتقديم المساعدة الإنسانية، وخاصة إلى المشردين داخليا، في جميع أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	28 - يدعو جميع الدول الأعضاء إلى التبرع بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني من أجل جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في ضمان تمام تمويل وقدرة الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية على تلبية احتياجات المشردين داخليا وضحايا العنف الجنسي والتجمعات الضعيفة الأخرى للحماية والمساعدة؛
	29 - يلاحظ أهمية حُسن استعداد وفعالية تجهيز جميع وحدات البعثة، بما في ذلك وحدات لواء التدخل، لتكون قادرة على أداء المهام المنوطة بها؛
	30 - يطلب إلى البعثة أن تبقي الاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على علم بحالة العمليات في المنطقة الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	31 - يشيد بما تقدمه البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والجهات المانحة من إسهامات في البعثة، ويدعو الدول الأعضاء إلى التعهد بتقديم باقي ما تحتاجه البعثة من عناصر تمكين القوة، وخاصة العتاد الجوي العسكري، وإلى تقديمه فعلا، ويشير إلى أهمية إجراء مشاورات وثيقة بين البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة؛ 
	32 - يعرب عن دعمه الكامل لفريق خبراء الأمم المتحدة المنشأ بموجب القرار 1533 (2004)، ويدعو إلى تعزيز التعاون بين جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة والبعثة وفريق الخبراء، ويشجع كذلك على أن تكفل جميع الأطراف وكل الدول أن يتعاون مع فريق الخبراء من يخضعون لولايتها أو سيطرتها من الأفراد والكيانات، ويكرر مطالبته جميع الأطراف وكافة الدول بضمان سلامة أعضاء الفريق والموظفين القائمين على دعمه، وكفالة الوصول فورا ودون عوائق، لا سيما إلى الأشخاص والمستندات والمواقع التي يعتبرها فريق الخبراء ذات صلة بتنفيذ ولايته؛
	33 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا للفقرة 31، باستعراض وتحديث مفهوم البعثة ومفهوم العمليات وقواعد الاشتباك وجميع وثائق التخطيط الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة لتضمينها مهام العنصر العسكري للبعثة المؤلف من قواتها العادية ولواء التدخل، ضمانا للإنجاز المترابط والمنسق لأهداف البعثة، بما يتفق مع ولايتها؛
	34 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر:
	(أ) بالتنسيق مع مبعوثته الخاصة لمنطقة البحيرات الكبرى وممثله الخاص المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بشأن تنفيذ الالتزامات المشمولة بإطار السلام والأمن والتعاون وبشأن أي انتهاكات للالتزامات الواردة فيه، بما في ذلك استنادا إلى معالم القياس وتدابير المتابعة المناسبة المشار إليها في الفقرة 4 والفقرة 5؛
	(ب) بالتنسيق مع ممثله الخاص المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن:
	’1‘ الحالة على أرض الواقع، بما يشمل العنف الجنسي وآثار النزاع على النساء والأطفال، بما في ذلك على ضوء الأهداف المبينة في الفقرة 11، وبالاستناد إلى عملية التقييم المشترك التي تتيحها الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الحكومة الكونغولية والبعثة؛ 
	’2‘ التقدم الذي تحرزه جمهورية الكونغو الديمقراطية في تنفيذ التزاماتها بموجب إطار السلام والأمن والتعاون، بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ خريطة طريق وطنية لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء ”قوة رد سريع“ كونغولية، وبشأن تصميم وتنفيذ الخطة الشاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وللتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التوطين؛ 
	’3‘ تنفيذ البعثة لولايتها، بما في ذلك بشأن نشر واستعداد وأنشطة لواء التدخل وجميع القوات الأخرى التابعة للبعثة، وأي انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد تحدث، والجهود المبذولة للتخفيف من الضرر اللاحق بالمدنيين؛ 
	’4‘ إعادة تشكيل البعثة لكي تؤدي المهام المبينة في الفقرتين 12 و 13 وتسهم في أداء المهام المبينة في الفقرتين 14 و 15 وتنقل أنشطة منها إلى فريق الأمم المتحدة القطري على النحو المبين في الفقرة 18، وذلك استنادا إلى أسس من بينها مصفوفة تقسيم العمل المشار إليها في الفقرة 17 التي ينبغي تقديمها في غضون ثلاثة أشهر وتحديثها بشكل منتظم بعد ذلك، وبشأن تعزيز وجود البعثة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
	’5‘ استعراضُ ثُم تحديثُ مفهوم البعثة ومفهوم العمليات وقواعد الاشتباك وجميع وثائق التخطيط الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة؛
	’6‘ المخاطر وتبعاتها التي تَعرِضُ لسلامة وأمن موظفي ومرافق الأمم المتحدة نتيجة العمليات المحتملة للواء التدخل وكذلك التدابير المتخذة لتعزيز أمن الموظفين والمرافق والتخفيف من حدة المخاطر؛ 
	35 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
	المرفق ألف
	التزامات بلدان المنطقة بموجب إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة
	• عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة؛
	• عدم التسامح مع الجماعات المسلحة أو تزويدها بأي شكل من أشكال المساعدة أو الدعم؛
	• احترام سيادة البلدان المجاورة وسلامة أراضيها؛
	• تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك تعميق التكامل الاقتصادي مع إيلاء اعتبار خاص لاستغلال الموارد الطبيعية؛
	• احترام الشواغل والمصالح المشروعة للبلدان المجاورة، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية؛
	• عدم إيواء الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية أو جرائم عدوانية، أو الأشخاص المشمولين بنظام جزاءات الأمم المتحدة، أو توفير أي نوع من الحماية لهم؛
	• تيسير إقامة العدل عن طريق التعاون القضائي في المنطقة.
	المرفق باء
	التزامات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة
	• مواصلة وتعميق إصلاح قطاع الأمن، وخاصة فيما يتعلق بالجيش والشرطة؛
	• تعزيز سلطة الدولة، وخاصة في المنطقة الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك منع الجماعات المسلحة من زعزعة استقرار البلدان المجاورة؛
	• إحراز تقدم فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية؛ 
	• تعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك ما يتعلق بتوسيع البنى التحتية وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية؛
	• تشجيع الإصلاح الهيكلي للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك الإصلاح المالي؛ 
	• تعزيز خطة تحقيق المصالحة ونشر التسامح وإرساء الديمقراطية.

