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  )    ٢٠١٤   (    ٢١٣٦        القرار     
ــاين   ٣٠              املعقــودة يف     ٧١٠٧                                       الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته           /                  كــانون الث

   ٤   ٢٠١      يناير
 

   ،           إن جملس األمن  
                                      ة عـــن رئيـــسه بـــشأن مجهوريـــة                                         الـــسابقة والبيانـــات الـــصادر                 إىل قراراتـــه         إذ يـــشري  
   ،          الدميقراطية        الكونغو
                                ة الكونغــو الدميقراطيــة ومجيــع                                      التزامــه القــوي بــسيادة مجهوريــ                       وإذ يؤكــد مــن جديــد  

                                                                                            املنطقة وباستقالهلا ووحدهتا وسـالمتها اإلقليميـة ويـشدد علـى ضـرورة االحتـرام الكامـل                  دول
                   والتعاون اإلقليمي،                            ملبادئ عدم التدخل وحسن اجلوار 

                                                                                       أن حكومــة مجهوريــــة الكونغـــو الدميقراطيـة تتحمـل املـسؤولية األساسـية                        وإذ يؤكد   
                                                                                                                  عن كفالـة األمـن يف أراضـيها وعـــن محايـــة مدنييهـــا يف ظـل احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق                         

                               اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،
        اخلـرباء           لفريـق   ) S/2014/42  (                  والتقرير اخلتامي     ) S/2013/433  (                    بالتقرير املؤقت                ً   وإذ حييط علماً    

   )    ٢٠٠٧   (    ١٧٧١       ُ                            الـذي أُنـشئ عمـال بـالقرار           )  “             فريق اخلـرباء   ” (                                    املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية     
ــرارات     ــب القــ ــه مبوجــ ــددت واليتــ    )    ٢٠٠٩   ( ٦   ١٨٩     و )    ٢٠٠٨   (    ١٨٥٧     و )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧  ُ                                            وُمــ

   ، ا م   فيه                      وبالتوصيات الواردة )    ٢٠١٢   (    ٢٠٧٨     و )    ٢٠١١   (    ٢٠٢١     و )    ٢٠١٠   (    ١٩٥٢   و
ــة الكونغــو     ٢٣                 الن إهنــاء حركــة        بــإع          وإذ يرحــب                                                   مــارس، وبــإعالن حكومــة مجهوري

                  علـى وثـائق         ٢٠١٣         ديـسمرب    /                كـانون األول     ١٢                                                    الدميقراطية املتعلق به، وبـالتوقيع يف نـريويب يف          
                                                                                                اختتام حمادثات كامباال اليت قامت بتيسريها أوغندا بصفتها رئيسة للمؤمتر الدويل املعين مبنطقـة              

 
  

  .    ٢٠١٤      يناير  /             كانون الثاين  ٣١                            أعيد إصدارها ألسباب فنية يوم    *  
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         مـارس    ٢٣                            كفالة عـدم قيـام حركـة            على أمهية             الوقت نفسه    يف        وإذ يشدد                 البحريات الكربى،   
                   لبيانــات نــريويب                                                            ً                       بتجميــع عناصــرها مــن جديــد واســتئناف أنــشطتها العــسكرية، وذلــك وفقــاً    

                                                               والقرارات الصادرة يف هذا الشأن عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة،
           ة يف شــرق                            ألزمــة األمنيــة واإلنــساني                                              اإلعــراب عــن قلقــه العميــق بــشأن ا              وإذ يكــرر  

                                                                                            مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب استمرار األنشطة العسكرية للجماعات املـسلحة األجنبيـة            
                                                                                                       واحملليــة، ويؤكــد أمهيــة حتييــد كافــة اجلماعــات املــسلحة، مبــا فيهــا القــوات الدميقراطيــة لتحريــر  
                                                                                                روانــدا، وحتــالف القــوى الدميقراطيــة، وجــيش الــرب للمقاومــة، وشــىت مجاعــات مــايي مــايي،  

   ، )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٨                  متاشيا مع القرار 
                                                دعــــم خــــارجي جبميــــع أشــــكاله يقــــدم                                        تأكيــــد إدانتــــه الــــشديدة ألي             وإذ يكــــرر  

                   اللوجسيت والعسكري، و        املايل                                                  اجلماعات املسلحة العاملة يف املنطقة، بوسائل منها الدعم   إىل
                                                             فق غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة                         استمرار التد           وإذ يدين   

ــرارات     ــام القـ ـــك أحكـ ــا ينتهـ ـــا ممـ       ١٨٥٧      ، و )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧      ، و )    ٢٠٠٤   (    ١٥٣٣                                                      وإليهــ
      ٢٠٧٨          و     )    ٢٠١١   (    ٢٠٢١          ، و     )    ٢٠١٠   (    ١٩٥٢          ، و     )    ٢٠٠٩   (    ١٨٩٦          ، و     )    ٢٠٠٨ (
                                                                                            تـصميمه علـى مواصـلة الرصـد الـدقيق لتنفيـذ احلظـر املفـروض علـى توريـد                          ويعلن   ،   )    ٢٠١٢ (

                                                                                  األسلحة والتدابري األخرى املنصوص عليها يف قراراته املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية،
                                     ريــد األســلحة الــذي فرضــه اجمللــس            ة حظــر تو                                 يف هــذا الــصدد بأمهيــة مــسامه          وإذ يقــر  

ــة           يف ــشروعة إىل مجهوري ــري م ــة بطــرق غ ــلحة اخلفيف ــصغرية واألس ــلحة ال ــل األس                                                                                              مكافحــة نق
                                                                                                   الكونغــو الدميقراطيــة، ويف دعــم أنــشطة بنــاء الــسالم يف أعقــاب الــرتاع ونــزع ســالح األفــراد    

                                           وتسرحيهم وإعادة إدماجهم وإصالح القطاع األمين،
                                                                    صلة القائمة بني االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية، مبـا يف ذلـك               إىل ال          وإذ يشري   

                                                                                                       الصيد واالجتار غري القانوين باألحياء الربية واالجتار غـري املـشروع بتلـك املـوارد، وبـني انتـشار                   
                                                                                        األسلحة واالجتار هبا، باعتبار ذلك أحد العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل إذكاء هليـب الرتاعـات      

                                                                                          يف منطقة البحريات الكربى بأفريقيا، وإذ يشجع استمرار اجلهـود اإلقليميـة للمـؤمتر                       وتأجيجها
                                                                                            الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واحلكومات املشاركة ملناهضة استغالل املـوارد الطبيعيـة             

                                                                             يف هذا الـصدد علـى أمهيـة التعـاون اإلقليمـي وتعميـق التكامـل                          وإذ يشدد                      بصورة غري قانونية،    
                                                        ادي، مع االهتمام على وجه اخلصوص باستغالل املوارد الطبيعية،     االقتص

                                                              استمرار ما ترتكبه اجلماعات املسلحة من انتهاكات خطـرية                               وإذ يالحظ بقلق شديد     
ــو        ــة الكونغ ــشرقي مــن مجهوري ــدنيني يف اجلــزء ال ــساين ضــد امل ــانون اإلن ــسان والق                                                                                                   حلقــوق اإلن
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                                          ءات مـــوجزة، وأعمـــال العنـــف اجلنـــسي                                                           الدميقراطيـــة، مبـــا يف ذلـــك عمليـــات اإلعـــدام بـــإجرا
                                                 واجلنساين، وجتنيد األطفال واستخدامهم على نطاق واسع،

ــق     ــق عميـ ــظ بقلـ ــاب                                  وإذ يالحـ ــتمرار ارتكـ ــد باسـ ــيت تفيـ ــاءات الـ ــارير واالدعـ                                                                     التقـ
                                                                                       املـسلحة الكونغوليـة النتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان والقـانون الـدويل اإلنـساين،                  القوات

                            يت يفلت مرتكبوها من العقاب،                  يف ذلك االنتهاكات ال   مبا
                                  ون القـوات املـسلحة الكونغوليــة                                    التقـارير الــيت تـشري إىل تعـا                           وإذ يالحـظ بقلـق عميـق     

                              بـأن القـوات الدميقراطيـة           ّ   وإذ يـذكّر                                                      القوات الدميقراطية لتحرير رواندا على الصعيد احمللي،        مع
                 عــضائها أشــخاص                                                                                  لتحريــر روانــدا مجاعــة خاضــعة جلــزاءات األمــم املتحــدة مــن بــني قادهتــا وأ   

           أفـراد                                           ً                      ضـد التوتـسي يف روانـدا الـيت راح ضـحيتها أيـضاً                  ١٩٩٤                                  ارتكبوا اإلبادة اجلماعية لعـام      
                                                                                                            من اهلوتـو وغريهـم مـن معارضـي اإلبـادة اجلماعيـة، وال يزالـون يـشجعون علـى أعمـال القتـل                        

            إذ يؤكـد   و                                                                                   اإلثين وغريه من أعمال القتل يف رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ويرتكبوهنا،            
                                     على أمهية التصدي الدائم هلذا التهديد،

                                                                             إىل القبض على مجيع األشخاص املسؤولني عن انتـهاكات األحكـام الـسارية                       وإذ يدعو   
                                  رتكبــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان،                                                                 مــن القــانون الــدويل اإلنــساين واالنتــهاكات أو التجــاوزات امل 

                                         ال وأعمـال العنـف اجلنـسي والعنـف                                                                  يف ذلك أعمال العنف واالعتداءات املرتكبـة ضـد األطفـ             مبا
   ،                                                                   اجلنساين، واملسارعة إىل القبض على أولئك األشخاص وتقدميهم للعدالة وحماسبتهم

                                                                            جبهود األمني العام لألمم املتحدة، واملؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات                    وإذ يرحب   
                    ل اســتعادة الــسلم                                                                               الكــربى، واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، واالحتــاد األفريقــي مــن أجــ 

                                        واألمن يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية،
                       علــى إطــار الــسالم     ٢٠١٣        فربايــر  /        شــباط  ٢٤                                بــالتوقيع يف أديــس أبابــا يف           وإذ يرحــب  

  )                                   إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون  (                                                                واألمــن والتعــاون جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة   
                عني بالتزامـاهتم                       ِّ          ضـرورة وفـاء كافـة املـوقِّ             د تأكيـد     ويعي                                       وتعيني املبعوثة اخلاصة ماري روبنسون،      

                      وبالكامل وحبسن نية،    ً فوراً
                                                                          ببيـان قمـة رؤسـاء الـدول واحلكومـات بـشأن تعزيـز الـسالم واألمــن                     ً     وإذ حيـيط علمـاً    

                                                                                              واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، الذي متخض عنه املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة               
   ،    ٢٠١٤      يناير  /             كانون الثاين  ١٥             ود بلواندا يف                   البحريات الكربى املعق

ــذكِّر   ــات              ِّ   وإذ ي ــال والرتاع ــن، وباألطف ــسالم واألم ــاملرأة وال ــة ب ــه املتعلق ــع قرارات                                                                                     جبمي
                                           املسلحة، وحبماية املدنيني يف النـزاعات املسلحة،
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                                                                                 مجيع األطراف إىل التعاون الكامل مـع بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق                     وإذ يدعو   
       جمــات                      عــن إدانتــه ألي ه                  ويكــرر اإلعــراب                                      يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،              االســتقرار 

                                                ضرورة تقدمي املسؤولني عن تلك اهلجمات إىل العدالة،     ويؤكد   ،             ضد حفظة السالم ُ   ُتشن
                                     هتديــدا للــسلم واألمــن الــدوليني                                                أن احلالــة يف ســرياليون ال تــزال تــشكل              وإذ يقــرر  

   ،      املنطقة  يف
                            بع من ميثاق األمم املتحدة،                 مبوجب الفصل السا         وإذ يتصرف  
                                    التـــدابري املتعلقـــة باألســـلحة      ٢٠١٥         فربايـــر  /         شـــباط ١                  أن جيـــدد حـــىت        يقـــرر  -   ١  

   ٢                    أحكـام الفقـرات                  ويعيـد تأكيـد    ،  )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧                     مـن القـرار       ١                        واملفروضة مبوجب الفقرة    
ــة باألســلحة املفروضــة                                     مــن ذلــك القــرار، ويقــرر    ٥    و ٣  و ــدابري املتعلق                                                             كــذلك أال تــسري الت

                                                  على إمـدادات األسـلحة واملعـدات املتـصلة هبـا،       )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧                 من القرار     ١              مبوجب الفقرة   
             اإلقليميــة                                                                                       وال علــى خــدمات املــساعدة أو املــشورة أو التــدريب ممــا جيــري تــوفريه لفرقــة العمــل

                           لغرض الدعم أو االستخدام؛                           ً التابعة لالحتاد األفريقي حصرياً
ــرة          يقــرر  -   ٢   ــرة املبينــة يف الفق ــدد، للفت ــة بالنقــل     ١                                            أن جي ــاله، التــدابري املتعلق                                           أع

          أحكــام                يعيــد تأكيــد  و  ،  )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧                   مــن القــرار   ٨    و ٦                              واملفروضــة مبوجــب الفقــرتني   
                  من ذلك القرار؛ ٧       الفقرة

ــرر  -   ٣   ــرة          يق ــة يف الفق ــرة املبين ــة     ١                                            أن جيــدد، للفت ــة واملتعلق ــدابري املالي ــاله، الت                                            أع
ــرتني     ــسفر املفروضــة مبوجــب الفق ــرار    ١١    و ٩                                       بال ــن الق ــد   ،  )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧                   م ــد تأكي                   ويعي

                ملــشار إلــيهم                                                               مــن ذلــك القــرار املتعلقــتني بالكيانــات واألفــراد ا       ١٢    و  ١٠         لفقــرتني          أحكــام ا
ــرة   يف ــرار   ٤         الفق ــن الق ــد    ، )    ٢٠٠٨   (    ١٨٥٧                   م ــد تأكي ــرتني                  ويعي ــن   ١٢    و  ١٠                     أحكــام الفق        م

                            فيما يتعلق بتلك التدابري؛ )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧         القرار 
                        أعــاله علــى األفــراد  ٣                                       التــدابري املــشار إليهــا يف الفقــرة              ً      أن تــسري أيــضاً      يقــرر  -   ٤  

   :                ملا حتدده اللجنة                                                 ً التالني، وعلى الكيانات التالية، حسب االقتضاء، ووفقاً
ــيت          ) أ (   ــدابري ال ــهك الت ــصرفات تنت ــهم ت ــصدر عن ــن ي ــات مم                                                                                    األشــخاص أو الكيان

         أعاله؛ ١         للفقرة                        ً اختذهتا الدول األعضاء وفقاً
                                          عـــات املـــسلحة األجنبيـــة العاملـــة                                                القـــادة الـــسياسيون والعـــسكريون للجما     ) ب (  

                                                                                                    مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة الـــذين يعرقلـــون نـــزع ســـالح املقـــاتلني املنـــتمني إىل تلـــك   يف
                                                     اجلماعات وإعادهتم الطوعية إىل أوطاهنم أو إعادة توطينهم؛
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                                                                                 لقادة السياسيون والعسكريون للميليشيات الكونغولية مبن فـيهم مـن يتلقـون             ا   ) ج (  
                                  ن مــشاركة مقــاتليهم يف عمليــات                                                                 دعمــا مــن خــارج مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويعرقلــو  

                               السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛    نزع
                                                                                   األفراد أو الكيانات ممن يعملون يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وجينـدون                ) د (  

                                                                          األطفال أو يستخدموهنم يف الرتاع املسلح يف انتهاك للقانون الدويل الواجب التطبيق؛
                                                                             األفراد أو الكيانات ممن يعملون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويـشاركون              )  هـ (  

ــا   ــساء يف حــ ــال أو النــ ــتهداف األطفــ ــيط الســ ــه                                                               يف التخطــ ــسلح أو يوجهونــ ــرتاع املــ                                        الت الــ
                                                               القتــل والتــشويه واالغتــصاب وســائر ضــروب العنــف اجلنــسي                              يــشاركون فيــه، مبــا يف ذلــك   أو

                                                        واالختطاف والتشريد القسري واهلجوم على املدارس واملستشفيات؛
ــون وصــول ا      ) و (   ــات ممــن يعرقل ــراد أو الكيان ــا                                                    األف ــسانية أو توزيعه ــساعدة اإلن                                    مل

                            مجهورية الكونغو الدميقراطية؛  يف
                                    ت املـسلحة يف مجهوريـة الكونغـو                                                        األفراد أو الكيانـات ممـن يـدعمون اجلماعـا            ) ز (  

                                                                                                        الدميقراطية عن طريق االجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية، مبا فيهـا الـذهب أو األحيـاء الربيـة                  
             أو منتجاهتا؛

                                                                              األفراد أو الكيانات ممن يتـصرفون باسـم شـخص أو كيـان مـدرج يف القائمـة              ) ح (  
ــه     ــسيطر علي ــان ميلكــه أو ي ــه أو باســم كي ــه من ــة            شــخص أ                                                               أو بتوجي ــدرج يف القائم ــان م                               و كي

             بتوجيه منه؛   أو
                                                                              األفراد أو الكيانات ممن خيططون لشن هجمات ضـد حفظـة الـسالم التـابعني                  ) ط (  

                                 كونغــو الدميقراطيــة أو يــأمرون                                                                    لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة ال  
                            أو يرعوهنا أو يشاركون فيها؛   هبا

ــد      ) ي (   ــن يق ــات مم ــراد أو الكيان ــدعم املــ                                     األف ــوجي                   مون ال ــادي أو التكنول                                ايل أو امل
                                                         السلع أو اخلدمات لفرد أو كيان مدرج يف القائمة أو يدعمونه؛   أو

  ،     ٢٠١٥        فربايــر  /        شــباط ١                                                 إىل األمــني العــام أن ميــدد، لفتــرة تنتــهي يف        يطلــب  -   ٥  
ــالقرار       ــة فريــق اخلــرباء املنــشأ عمــال ب                                  ، الــيت جــرى جتديــدها مبوجــب     )    ٢٠٠٤   (    ١٥٣٣                                                     والي

ــة،   ــرارات الالحقـ ــب                        القـ ــض          ويطلـ ــرباء أن يـ ــق اخلـ ــدد                                    إىل فريـ ــو احملـ ــى النحـ ــه علـ                                          طلع بواليتـ
   ٩                                                 والــيت جــرى توســيع نطاقهــا مبوجــب الفقــرتني  )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧                  مــن القــرار   ١٨         الفقــرة  يف
       ً    خطيـاً                                                ً   ، وأن يقــدم إلــى اجمللس، عن طريق اللجنة، تقريـراً  )    ٢٠٠٨   (    ١٨٥٧                 من القــرار    ١٠  و

           كـــانون   ١٦         قبـــل       ً     هنائيـــاً     ً     خطيـــاً        ً     وتقريـــراً    ٢٠١٤         يونيـــه  /           حزيـــران  ٢٨                          ملنتـــصف املـــدة، حبلـــول 
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                                                     يف تلقي معلومات إضافية مـستكملة مـن فريـق                               باملمارسة املتمثلة       ويرحب   ،      ٢٠١٥       يناير   /     الثاين
                                                                                               اخلــرباء، حــسب االقتــضاء، ويطلــب كــذلك أن يقــدم فريــق اخلــرباء إىل اجمللــس، بعــد مناقــشة    

                                                   جيريها مع اللجنة، تقريره النهائي عند انتهاء واليته؛
ــشدة  -   ٦   ــدين بـ ــسلحة ا                يـ ــات املـ ــة اجلماعـ ــه                                   كافـ ــا ترتكبـ ــة ومـ ــة يف املنطقـ                                         لعاملـ

                                                                         ن الدويل اإلنساين وغريه من القوانني الدولية املنطبقة، وانتـهاكات حقـوق                         انتهاكات للقانو    من
                                                                                                              اإلنسان، مبا فيها اهلجمـات الـيت شـنتها علـى الـسكان املـدنيني وحفظـة الـسالم التـابعني للبعثـة                       
                                                                                               وعلــى العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية، وعمليــات اإلعــدام بــإجراءات مــوجزة، وأعمــال 

                                                                 ين، وجتنيد األطفال واستخدامهم على نطاق واسع، ويؤكد مـن جديـد                            العنف اجلنسي واجلنسا  
                                     أن املسؤولني عن ذلك سيخضعون للمساءلة؛

                                                                        القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وحتالف القوى الدميقراطية وجـيش               يطالب  -   ٧  
                  ً                                     ماي بأن توقف فوراً مجيـع أشـكال العنـف واألنـشطة        -                                    الرب للمقاومة وشىت ميليشيات ماي      

                            ً                                                               املزعزعة لالستقرار وتصرف فوراً وبصفة دائمة مجيـع أفرادهـا وجتـردهم مـن الـسالح                      األخرى
                  َّ             وتسرح األطفال اجملنَّدين يف صفوفها؛

                                                                                       الـدول كافـة، ودول املنطقـة خاصـة، إىل اختـاذ إجـراءات فعالـة لكفالـة                       يدعو  -   ٨  
                جلـزء الـشرقي                                                                                    عدم تقدمي أي دعم، داخل أراضيها أو انطالقا منها، إىل اجلماعات املسلحة يف ا             

                                                                                                     من مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويرحب بالتطورات الدوليـة اإلجيابيـة فيمـا يتعلـق بالتـصدي                
                                    الـدول كافـة إىل أن تتخـذ،              ويدعو                                                       لألخطار اليت يشكلها قادة اجلماعات املسلحة يف اخلارج،         

      عــات                                                                                            حــسب االقتــضاء، تــدابري يف حــق قــادة القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا وســائر اجلما
                         املسلحة املقيمني يف بلداهنا؛

                                                                         حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وفقــا اللتزاماهتــا املنــصوص          يطالــب  -   ٩  
                        ، بــأن تعجــل بتنفيــذ     ٢٠١٣        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٢                                        عليهــا ضــمن بيانــات نــريويب املؤرخــة  

              ة واملنظمـات                                                                                    برناجمها املتعلق برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، بتنسيق مع األمم املتحـد           
            إىل األمـم         ويطلـب                      مـارس الـسابقون،     ٢٣                                                      الدولية والبلدان اجملاورة اليت جلأ إليها مقاتلو حركة      

                                اجملاورة من أجل التعجيل مبعاجلـة    ول                                                          املتحدة واملنظمات الدولية، يف هذا الصدد، العمل مع الد        
             ً      نـريويب ومتاشـياً                                                            مارس السابقني املوجودين يف أراضيها، وفقـا لبيانـات             ٢٣                    حالة مقاتلي حركة    

           كفالـة                       ويشدد علـى أمهيـة                                                                      مع االلتزامات املربمة مبوجب اتفاق إطار السالم واألمن والتعاون،          
َ                               واستئنافهم األنـشطة العـسكرية، وفـَق بيانـات نـريويب                      ً    مارس جمدداً    ٢٣                          عدم التئام أفراد حركة                                     

                               وقرارات جملس األمن يف هذا الشأن؛
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                                          مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بـشأن                                                 بالتقـدم الـذي أحرزتـه حكومـة              يرحب  -    ١٠  
                                          مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى                   حكومـة     ث   حيـ  و   ،                                      إهناء استخدام األطفال يف الرتاع املسلح     

                                                                                              مواصلة الوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا يف خطة العمل املوقعة مع األمم املتحدة واليت تـورد            
                                         رتبطني بـالقوات املـسلحة الكونغوليـة                                                               تدابري مفصلة وملموسة وموقوتة لإلفراج عن األطفال املـ        

                                                                             وإعادة إدماجهم ومنع املزيد من التجنيد ومحاية الفتيات والفتيان من العنف اجلنسي؛
ــة           يؤكــد  -    ١١   ــة مــساعي حثيث ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــذل حكوم ــة أن تب                                                                                أمهي

                    د وأمهيــة التعــاون                                                                                    حملاســبة املــسؤولني عــن جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنــسانية املرتكبــة يف البلــ 
          البعثة       ويشجع             ً                                                                          اإلقليمي حتقيقاً هلذه الغاية، مبا يف ذلك تعاوهنا اجلاري مع احملكمة اجلنائية الدولية،              

                                                                                                            على استخدام سـلطتها القائمـة ملـساعدة حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف هـذا الـصدد،                     
                                          عـاون أن تواصـل تنفيـذ التزاماهتـا                                                                     جبميع األطراف املوقعة التفاق إطار الـسالم واألمـن والت               ويهيب
   ،                                                                                                 هلذه الغاية وأن تتعاون فيما بينها تعاونا كامال ومع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة                   ً حتقيقاً

   ؛                                                                        وكذلك بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
                           ملـسؤولني عـن انتـهاكات                                                         بضرورة أال يفلت من العقاب أي من أولئـك ا           ر   ّ يذكّ  -    ١٢  

                                     ملرتكبــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان يف                                                             القــانون الــدويل اإلنــساين عــن االنتــهاكات والتجــاوزات ا  
                                                                  يف هذا الصدد مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وكافـة بلـدان               وحيث                              مجهورية الكونغو الدميقراطية،    

   ؛                  العدالة وحماسبتهم                                                            املنطقة وسائر الدول األعضاء يف األمم املتحدة على تقدمي مرتكبيها إىل
                    مـــن القـــرار  ٩                                                               عـــدم ســـريان التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب الفقـــرة                يقــــــرر  -    ١٣  

   ؛ )    ٢٠١٢   (  ٧٨  ٢٠              من القرار   ١٠                             ، حسب املعايري املبينة يف الفقرة  )    ٢٠٠٨   (    ١٨٠٧  
                                                                      دعمـه لآلليــة املـشتركة املوســعة للتحقـق، ويرحــب بقـرار املــؤمتر                   يعيـد تأكيــد   -    ١٤  

                                                                   الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى منح التمثيل الدائم للبعثة يف اآللية؛
                                                                         حبكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية أن تعزز أمن خمزونـات األسـلحة                يهيب  -    ١٥  

ــه   ــساءلة عن ــذخرية وامل ــشركاء ا                              وال ــساعدة ال ــا، مب ــب،                                      ا وإدارهت ــضرورة والطل ــد ال ــدوليني، عن                                       ل
                                             اجلماعـات املـسلحة، وأن تنفـذ علـى                                                                   أجل التصدي عاجال لألنباء الـيت تفيـد بتـسريبها حنـو              من

                               رية اململوكة للدولة، وذلـك                                                                     وجه السرعة برناجما وطنيا لوسم األسلحة، وال سيما األسلحة النا         
                                              كول نريويب واملركز اإلقليمي املعين باألسلحة الصغرية؛                            وفقا للمعايري اليت وضعها بروتو

ــذكِّر  -    ١٦   ــة          ِّ   ي ــتقرار يف مجهوري ــق االس ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم ــة بعث                                                                               بوالي
                                                                                                         الكونغو الدميقراطية املتمثلة يف رصد تنفيذ حظر توريـد األسـلحة، بالتعـاون مـع فريـق اخلـرباء،                   

                                                  سلحة واألعتدة ذات الصلة عرب احلـدود الـشرقية                                                      وال سيما مراقبة تدفق األفراد العسكريني واأل      
                                                                                                           جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة واإلبـالغ عـن ذلـك، بوسـائل منـها االسـتعانة بقـدرات املراقبـة                     
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                                                                                                     الــيت توفرهــا املنظومــات اجلويــة غــري املأهولــة، وضــبط ومجــع األســلحة واملــواد املتــصلة هبــا الــيت 
   ١                                                   انتـهاكا للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة                                                         يشكل وجودها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية       

      ٢٠٩٨     ر               مـن القـرا     )  ج   (  ١٢           ً              ، وذلك وفقاً للفقـرة                   والتخلص منها    )    ٢٠١٢   (    ٢٠٧٨              من القرار   
   ؛ )    ٢٠١٣ (

                                                          نظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو                    إىل بعثة م       يطلب  -    ١٧  
ــالفقرة       )    ٢٠٠٤   (    ١٥٣٣                  مــن القــرار  ٨                                                                    الدميقراطيــة أن تقــدم املــساعدة للجنــة املنــشأة عمــال ب

                            لك عـن طريـق تزويـدمها                                                                            ولفريق اخلرباء املنشأ مبوجب القرار نفسه، يف حدود قدراهتا، مبا يف ذ           
                                        باملعلومات املتصلة بتنفيذ تدابري اجلزاءات؛

                                                                                     املـسؤولية الرئيـسية حلكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عـن توطيـد                     يؤكد  -    ١٨  
                                                                                                   سلطة الدولة وحكمهـا يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بـأمور منـها اإلصـالح الفعـال               

                                          ت اجليش والشرطة والعدل، ووضع حـد لإلفـالت                                             للقطاع األمين من أجل إتاحة إصالح قطاعا      
                                                                                        من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وحيث حكومة مجهوريـة             
                                                                                                      الكونغو الدميقراطية على زيادة جهودها يف هذا الصدد، وفقا اللتزاماهتـا الوطنيـة مبوجـب إطـار                 

                                             الـيت تبـذهلا حكومـة مجهوريـة الكونغـو                                 اسـتمرار اجلهـود                 كما يـشجع     ،                      السالم واألمن والتعاون  
   ؛                                                                 الدميقراطية ملعاجلة مسائل االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية وهتريبها

ــق            يرحــب  -    ١٩   ــة لتطبي ــة الكونغولي ــيت اختــذهتا احلكوم ــدابري ال ــصدد بالت ــذا ال                                                                                يف ه
ــد املعــادن، كمــا حــددها فريــق       ــة علــى سلــسلة توري ــة الواجب ــة للعناي ــادئ التوجيهي         اخلــرباء                                                                                                    املب

                                     جبميــع الــدول أن تــساعد مجهوريــة        ويهيــب                                                     ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، 
                                                                                                 الكونغو الدميقراطية واملؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى وبلـدان منطقـة الـبحريات            

                                   الكربى على تنفيذ املبادئ التوجيهية؛
                                    نطقــة وال ســيما حكومتــا روانــدا                                         بالتــدابري الــيت اختــذهتا حكومــات امل       يرحــب  -    ٢٠  

                                                                                                               ومجهورية أفريقيا الوسطى لتطبيق املبـادئ التوجيهيـة للعنايـة الواجبـة، مبـا يف ذلـك دمـج اآلليـة                     
                                                                                              اإلقليمية إلصدار شهادة املنشأ التابعة للمؤمتر الدويل ملنطقة البحريات الكربى ضمن تـشريعاهتا             

                                           التنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملمارســة                                            للمبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة التعــاون و             ً     الوطنيــة، وفقــاً
                                                                                                            الدولية، ويطلب تعمـيم نطـاق عمليـة شـهادة املنـشأ ليـشمل دوال أخـرى يف املنطقـة علـى حنـو                        

   ؛    ٢٠١٤      يناير  /             كانون الثاين  ١٥                          أوصى به إعالن رواندا املؤرخ    ما
                                                                         املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى على االسـتجابة الـسريعة                يشجع  -    ٢١  

ــدول األ    ــدعم الـ ــضرورية لـ ــة الـ ــدرات الفنيـ ــئ القـ ــأن يهيـ ــتغالل                                                                        بـ ــها لالسـ ــضاء يف مكافحتـ                                   عـ
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                                                                                                           القانوين للموارد الطبيعيـة، ويـشجع أيـضا ذلـك املـؤمتر علـى اختـاذ إجـراءات فوريـة لتنفيـذ                        غري
                                ملية إصدار شهادات منشأ املعادن؛ ع

          باملبـادئ                                                                          مجيع الدول، وال سـيما دول املنطقـة، علـى مواصـلة التوعيـة                    يشجع  -    ٢٢  
                                                                                                                  التوجيهية املتعلقة ببـذل العنايـة الواجبـة الـيت وضـعها فريـق خـرباء األمـم املتحـدة، وأن تواصـل                       
                                                                                               جهودهــا مــن أجــل القــضاء علــى هتريــب املعــادن، وخباصــة يف قطــاع الــذهب يف إطــار اجلهــود  
           ً                                                                                      األوســع نطاقــاً للحــد مــن احتمــال اســتمرار متويــل اجلماعــات املــسلحة والــشبكات اإلجراميــة   

                                           القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛     داخل 
ــد   -    ٢٣   ــد تأكيـ ــرات                   يعيـ ــام الفقـ ــرار    ١٣     إىل  ٦                       أحكـ ــن القـ    ، )    ٢٠١٠   (    ١٩٥٢                     مـ

                                                                ويطلب إىل فريق اخلرباء أن يواصل دراسة أثر مبادرة العناية الواجبة؛
          ويكـرر   ، )    ٢٠١١   (    ٢٠٢١                  مـن القـرار    ٩     إىل  ٧    رات                 أحكـام الفقـ             يعيد تأكيد   -    ٢٤  

ــزِ      ــبحريات الكــربى أن ُتل ــة ال ــة ودول منطق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــداءه إىل مجهوري            م ســلطاهتا                                                                ُ   ِ                      ن
ـــة،                                                                                             اجلمركيــة بتعزيــز مراقبتــها لــصادرات وواردات املعــادن مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراط            يـ

                                                                                                والتعــاون علــى املــستوى اإلقليمــي للتحقيــق بــشأن الــشبكات اإلجراميــة اإلقليميــة واجلماعــات 
                                                                                                      املــسلحة الــضالعة يف االســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة، مبــا فيــه الــصيد غــري املــشروع  

                                           لألحياء الربية وهتريبها ومكافحة تلك الشبكات؛
                                                           دعـم الـسلطات الكونغوليـة يف تنفيـذ التزاماهتـا                                            بوالية البعثـة املتمثلـة يف       ر   ِّ يذكِّ  -    ٢٥  

  ،  )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٨                                                                                    الوطنيــة مبوجــب اتفــاق إطــار الــسالم واألمــن والتعــاون، متاشــيا مــع القــرار 
   طة                                                                                                  ويالحظ ضرورة أن تقوم البعثة بدور يف منع الدعم الـوارد للجماعـات املـسلحة مـن األنـش                  

                                                                                                       غـري القانونيــة، مبــا يف ذلـك إنتــاج املــوارد الطبيعيـة واالجتــار هبــا بـصورة غــري مــشروعة، وذلــك     
                                                                                                بالقيام بصفة خاصة بإجراء عمليات تفتيش عشوائي وزيارات منتظمة ملواقع التعـدين والطـرق              

                                                               واألسواق التجارية الواقعة قرب الوكاالت التجارية اخلمس النموذجية؛
                                                                  كامــل لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة التــابع للجنــة القــرار                   عــن دعمــه ال      يعــرب  -    ٢٦  

                                                                                 ويــدعو إىل تعزيــز التعــاون بــني مجيــع الــدول، وخباصــة دول املنطقــة والبعثــة     )    ٢٠٠٤ (      ١٥٣٣  
                                            مجيـــع الـــدول علـــى أن تكفـــل تعـــاون                              كـــذلك مجيـــع األطـــراف و        ويـــشجع                   وفريـــق اخلـــرباء، 

ــل ــرباء،           الكيا      كـ ــق اخلـ ــع فريـ ــسلطتها مـ ــعني لـ ــها أو اخلاضـ ــشمولني بواليتـ ــراد املـ ــات واألفـ                                                                                              نـ
                                                                                        مطالبتــه مجيــع األطــراف ومجيــع الــدول بــأن تــضمن ســالمة أعــضائه ومــوظفي الــدعم           ويكــرر

                                                                                                          التابعني له وأن متكنهم مجيع األطـراف ومجيـع الـدول، مبـا فيهـا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                     
                                                                              ل الفوري ودون عائق إىل ما يعتـربه الفريـق ذا صـلة بتنفيـذ واليـة                                             والبلدان اجملاورة، من الوصو   

                                                 الفريق من وثائق ومواقع وأشخاص على سبيل التحديد؛
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                                            مع أفرقـة اخلـرباء األخـرى املعنيـة،                ً   فعلياً                              ً       بفريق اخلرباء أن يتعاون تعاوناً         يهيب  -    ٢٧  
ــرة        ــشاؤه مبوجــب الفق ــد إن ــذي أعي ــوار ال ــق املعــين بكــوت ديف ــرار   ١٣                                                                                     وخباصــة الفري                   مــن الق

ــق املعـــين      )    ٢٠١١   (    ١٩٨٠   ــع الفريـ ــاون مـ ــة، وأن يتعـ ــاملوارد الطبيعيـ ــق بـ ــا يتعلـ                                                                                              ، وذلـــك فيمـ
              يمــا يتعلــق    ف )    ٢٠١٣   (    ٢١١١                  مــن القــرار   ٢٧                                                  بالــصومال الــذي أعيــد إنــشاؤه مبوجــب الفقــرة 

                                             بأنشطة حتالف القوى الدميقراطية وتنظيم الشباب؛
                                                        ً                           الـــدول كافـــة، وال ســـيما دول املنطقـــة والـــدول الـــيت تتخـــذها مقـــراً        يـــدعو  -    ٢٨  

                                          مـن هـذا القـرار، إىل أن تبلـغ            ٣                                                                   الكيانات واألفراد املدرجون يف القائمة عمـال بأحكـام الفقـرة            
   ٢     و  ١                                            ا للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات                                                             اللجنة بانتظام عن اإلجراءات اليت تتخذها تنفيـذ       

   ؛ )    ٢٠١٠   (    ١٩٥٢              من القرار  ٨                     واملوصى هبا يف الفقرة  ٣  و
  ،     ٢٠١٥        فربايــر  /        شــباط ١                                              أن يقــوم، حــسب االقتــضاء ويف أجــل أقــصاه       يقــرر  -    ٢٩  

                                                ار، هبدف تعديلها، حـسب االقتـضاء، يف ضـوء                                                        باستعراض التدابري املنصوص عليها يف هذا القر      
                                                                                                    الوضع األمـين يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وال سـيما يف ضـوء التقـدم احملـرز يف إصـالح                   
                                                                                                      قطاع األمن، مبا يف ذلك دمـج القـوات املـسلحة وإصـالح هياكـل الـشرطة الوطنيـة، ويف نـزع                      

ــسريح أفر     ــة، وت ــة واألجنبي ــسلحة الكونغولي ــاهنم                                                                     ســالح اجلماعــات امل ــادهتم إىل أوط ــا وإع                                اده
                                                                              وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم، حسب االقتضاء، مع التركيز بصفة خاصة على األطفال؛

   .                                أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي    يقرر  -    ٣٠  
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