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 )٢٠٠٧ (١٧٥٦ قرارال  
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ املعقودة يف ٥٦٧٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 ،إن جملس األمن 

  إىل قراراته وبيانات رئيسه بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية،إذ يشري 

ــد تأكيــد   ــة وســالمتها      وإذ يعي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــيادة مجهوري ــاحترام س ــه ب  التزام
 مية واستقالهلا السياسي،اإلقلي

 إىل الـدعم الـذي قدمـه، وخباصـة عـن طريـق بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف                 وإذ يشري  
مجهورية الكونغو الدميقراطية، لعملية االتفاق الشامل واجلامع املتعلق باملرحلة االنتقالية، املوقّـع           

نــت تتوجيــا هلــذه   ، ولالنتخابــات الــيت كا ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول١٧يف بريتوريــا يف 
ــة،  ــة    ويعيــد تأكيــد العملي  التزامــه مبواصــلة اإلســهام يف توطيــد الــسالم واالســتقرار يف مجهوري

 الكونغو الدميقراطية يف ما بعد املرحلة االنتقالية،

ــدوإذ ي  ــو     ؤكـ ــة الكونغـ ــي مجهوريـ ــن يف أراضـ ــة األمـ ــن كفالـ ــسؤولية عـ ــى أن املـ  علـ
ان والقـانون   ـــون وحقـوق اإلنـس    ـــ ادة القان ـــ ن زاويـة سي   ـــ ا م ـــ ة مدنييه ــن محاي ــة وع ــالدميقراطي
و ــــ ة الكونغـــــة مجهوريــــ ق حكومــــى عاتــــ ام األول علــــي املقــــ ع فــــي تقــــ ي الدولــاإلنــسان

 الدميقراطية،

يف  األرواحيف ممــا حــدث مــن عنــف وخــسائر    عــن اســتيائه مــرة أخــرى عــربوإذ ي 
يف الفتـرة    يف مقاطعـة الكونغـو الـسفلى و        ٢٠٠٧فرباير  /يناير وأوائل شباط  /أواخر كانون الثاين  

 السلطات الكونغولية والبعثة علـى      ويشجعنشاسا،  ي يف ك  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٥إىل   ٢٢من  
 للجـوء إىل العنـف، بـدال        ويأسـف  ،هـذه األحـداث   مواصلة واستكمال التحقيقات الالزمـة يف       

ة املعنيــة علــى الــسعي إىل حــل األطــراف الكونغوليــمجيــع  وحيــثمــن احلــوار، حلــل املنازعــات، 
 ،اإلطار الدستوري والقانوناحترام ومع خالفاهتا بالتفاوض 
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 بـاجملتمع الـدويل للمـساعدة الـيت قـدمها إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،             وإذ يشيد  
 علـى التزامـه مبواصـلة حـوار سياسـي منـتظم مـع               ويـشدد  على االستمرار يف تقدميها،      ويشجع

 ة،السلطات الكونغولي

  معلمـا   إىل أمهية االنتخابـات، مبـا فيهـا االنتخابـات احملليـة املقبلـة، باعتبارهـا                وإذ يشري  
 علــى طريــق إعــادة الــسالم واالســتقرار علــى املــدى األطــول وحتقيــق املــصاحلة الوطنيــة  اأساســي

 وإرساء سيادة القانون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،

ونزع سالح اجلماعـات    تنفيذ إصالح قطاع األمن      إىل أمهية التعجيل ب    وإذ يشري أيضا   
ــوطن، حــسب      ــها أو إعادهتــا إىل ال ــة، وتــسرحيها، وإعــادة توطين ــة واألجنبي املــسلحة الكونغولي

حتقيقــا لالســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى املــدى   االقتــضاء، وإعــادة إدماجهــا  
  يف هذا امليدان،قدمها الشركاء الدوليونيالطويل، وإىل املسامهة اليت 

مسلحة ومليشيات يف اجلزء الـشرقي      مجاعات   قلقه البالغ إزاء وجود      وإذ يكرر تأكيد   
من مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وال سـيما يف مقاطعـة إيتـوري ويف مـنطقيت كيفـو الـشمالية                    

  يف املنطقة بأسرها،منم األاعداناجلنوبية، مما يدمي مناخ كيفو و

 استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل         ىمرة أخر  وؤهوإذ يس  
ــذه املليـــشيات         ــها هـ ــيت ترتكبـ ــهاكات الـ ــة االنتـ ــة، وخباصـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ يف مجهوريـ

 املسلحة وعناصر من القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والـشرطة                اجلماعاتو
 احلاجـة املاسـة إىل تقـدمي    يؤكـد وخـرى،  األارات سـتخب المـن وا األالوطنية الكونغولية، ودوائـر    

 املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة،

ــراره وإذ يــشري   وإىل ةاملــسلحالــصراعات بــشأن األطفــال يف  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ إىل ق
ــال         ــابع جمللــس األمــن املعــين باألطف ــق العامــل الت ــا الفري ــا الحق ــيت خلــص إليه االســتنتاجات ال

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف املــسلح الـصراع  يتــصل بــأطراف املــسلحة فيمــا صراعات والـ 
)S/2006/724(، 

ــاه   ــه االنتبـ ــو    وإذ يوجـ ــة الكونغـ ــستمرة يف مجهوريـ ــرية املـ ــسانية اخلطـ ــة اإلنـ  إىل احلالـ
 الصدد،ذلك  بالدول األعضاء مواصلة تقدمي املساعدة يف ويهيبالدميقراطية، 

مج احلكومـة، وخباصـة عقـد احلكـم الـوارد          باعتمـاد برنـا    وإذ حييط علما مع االرتياح     
 بالعمليـة اإلطاريــة لتقــدمي  ويرحــب ، باحلكومـة أن تــضمن التنفيـذ الكامــل للعقـد   ويهيــبفيـه،  

املساعدة القطريـة باعتبارهـا هنجـا اسـتراتيجيا مـشتركا لتقـدمي املـساعدة إىل مجهوريـة الكونغـو                    
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تراتيجية احلــد مــن الفقــر اخلاصــة    الدميقراطيــة وآليــة لتنفيــذ األولويــات احملــددة يف ورقــة اســ      
 ،٢٠١٠-٢٠٠٧جبمهورية الكونغو الدميقراطية للفترة 

ة ـ استمرار التدفق غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغو الدميقراطيـ         وإذ يدين  
ب قـراره   ـــ ة املفـروض مبوج   ــ على أن يرصد عن كثب تنفيذ حظر األسلح        عزمه ويعلنوإليها،  
ة ل مواصــى، وعلــ)٢٠٠٥ (١٥٩٦ توســيع نطاقــه مبوجــب القــرار ، الــذي مت)٢٠٠٣ (١٤٩٣

، ويف )٢٠٠٥ (١٥٩٦ار ر مـــن القـــ١٥ و ١٣إنفـــاذ التـــدابري املنـــصوص عليهـــا يف الفقـــرتني 
 ،)٢٠٠٦ (١٦٩٨ من القرار ١٣ويف الفقرة ) ٢٠٠٥ (١٦٤٩ من القرار ٢ الفقرة

د الطبيعيـة واالجتـار     للمـوار املـشروع    بأن الصلة القائمة بني االسـتغالل غـري          وإذ يسلّم  
ــؤجج          ــيت ت ــل ال ــا هــي أحــد العوام ــشار األســلحة واالجتــار هب ــوارد وانت ــشروع هبــذه امل غــري امل

وتــؤدي إىل تفاقمهــا يف منطقــة الــبحريات الكــربى يف أفريقيــا، وعلــى األخــص يف   الــصراعات 
ذ ال ســيما دول املنطقــة، علــى اختــا و مجيــع الــدول، حيــثإذ ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، 

 ،القانونيةذه األنشطة غري لوضع هناية هل لالزمةاخلطوات ا

 بتوقيــع ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى،  وإذ يرحــب 
، واالجتمـاع األول لربملـانيي منطقـة        ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥يف نـريويب يف     الذي مت   

، ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢٨ إىل   ٢٦مـن   رة  يف الفتـ  نـشاسا   ييف ك الـذي عقـد     البحريات الكـربى    
 لبلدان منطقة البحريات الكربى،اجلماعة االقتصادية واستئناف أنشطة 

 بالتقرير الثالث والعشرين لألمني العام عن بعثة منظمـة األمـم املتحـدة            وإذ حييط علما   
ات وبالتوصـي ) S/2007/156 (٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٠يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املـؤرخ       

 الواردة فيه،

أن احلالــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال تــزال تــشكل خطــرا علــى  وإذ يالحــظ 
 السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 

ة  متديد انتشار بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـ           يقرر - ١ 
 باستمرارها حىت ذلك التاريخ بقوام يـصل إىل         ويأذن ،٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  
الــشرطة،   مــن مــدريب   ٣٩١و  مراقبــا عــسكريا   ٧٦٠ مــن األفــراد العــسكريني و   ١٧ ٠٣٠

 ؛ املشكَّلةشرطةالوحدات  من أفراد ٧٥٠ و
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يــة التاليــة حــدود قــدراهتا ومنــاطق انتــشارها، الوال يف  أن ينــيط بالبعثــة، يقــرر - ٢ 
بيئـة أمنيـة مـستقرة يف البلـد         علـى إرسـاء     هبدف مساعدة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية       

 :والقيام، حتقيقا هلذه الغاية، مبا يلي
 

 محاية املدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة ومرافقها

 العـاملون يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية،            كفالة محاية املدنيني، مبن فـيهم      )أ( 
 ؛دق هبم خطر التعرض للعنف اجلسديالذين حي

ــساعدة        )ب(  ــدمي امل ــها تق ــيت جيــري يف ظل ــة ال ــسامهة يف حتــسني األوضــاع األمني امل
 ؛اإلنسانية، واملساعدة على العودة الطوعية لالجئني واملشردين داخليا

 ؛دة ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتاكفالة محاية أفراد األمم املتح )ج( 

 ؛تنقلهموحرية واألفراد املرتبطني هبا  موظفي األمم املتحدة نكفالة أم )د( 

ــام بــ  )هـ(  ــشرطة      القي ــة لل ــشغب التابع ــع وحــدات مكافحــة ال ــشتركة م دوريات م
 ؛مين يف حالة حدوث اضطرابات مدنيةالوطنية لتحسني الوضع األ

 
 قراطيةأمن أراضي مجهورية الكونغو الدمي

مراقبـــة وضـــع احلركـــات واجلماعـــات املـــسلحة وتواجـــد القـــوات املـــسلحة    )و( 
ــشاشة،     ــسمة باهل ــسية املت ــاطق الرئي ــة يف املن ــى وجــه اخلــصوص   األجنبي ــها عل  رصــد بطــرق من

اإلبـالغ عـن ذلـك يف الوقـت     استخدام مهابط الطائرات واحلدود، مبا يف ذلك يف الـبحريات، و    
 ؛املناسب

ـــ  )ز(  ــذ الت ــد تنفيـ ــرة  رصـ ــب الفقـ ــة مبوجـ ــرار  ٢٠دابري املفروضـ ــن القـ  ١٤٩٣ مـ
، )٢٠٠٥ (١٥٩٦ مـــن القـــرار  ١، بـــصيغتها املعدلـــة واملوســـعة مبوجـــب الفقـــرة     )٢٠٠٣(

 القـرار  مبوجـب وبالتعاون، حـسب االقتـضاء، مـع احلكومـات املعنيـة ومـع فريـق اخلـرباء املنـشأ             
ــام،  )٢٠٠٤ (١٥٣٣ ــا يف ذلـــك القيـ ــضرورة  ، مبـ ــد الـ ــار، بعنـ ــحنات  ودون إخطـ ــيش شـ تفتـ

ــارات    ــوانئ واملطـ ــل تـــستخدم املـ ــيلة للنقـ ــائرات وأي وسـ ــارات الطـ ــدارج املطـ ــد ومـ والقواعـ
 ؛مالية وكيفو اجلنوبية ويف إيتوريالعسكرية واملعابر احلدودية يف كيفو الش

القيــام، حــسب االقتــضاء، مبــصادرة أو مجــع األســلحة وأي أعتــدة ذات صــلة   )ح( 
لكونغـو الدميقراطيـة انتـهاكا للتـدابري املفروضـة مبوجـب            يشكل وجودهـا يف أراضـي مجهوريـة ا        

ــة واملوســعة مبوجــب الفقــرة   )٢٠٠٣ (١٤٩٣ مــن القــرار ٢٠الفقــرة   مــن ١، بــصيغتها املعدل
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ــرار  ــتخلص )٢٠٠٥ (١٥٩٦القـ ــب  ، والـ ــلوب املناسـ ــدة   باألسـ ــلحة واألعتـ ــك األسـ ــن تلـ مـ
 ؛الصلة ذات

سلطات اجلمارك املختـصة يف     تقدمي املساعدة، يف أماكن وجودها الدائم، إىل         )ط( 
 ؛)٢٠٠٥ (١٥٩٦ من القرار ١٠الفقرة تنفيذ أحكام لمجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ؛ قدراهتا يف جمال إزالة األلغاممساعدة احلكومة على حتسني )ي( 
 

 نزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية والكونغولية وتسرحيها

ــة الســتخدام القــوة   )ك(  ــلردع أي حماول ــة الــسياسية مــن جانــب أي  تهدي د العملي
ــو          ــة الكونغ ــن مجهوري ــشرقي م ــيما يف اجلــزء ال ــة، وال س ــة أو كونغولي ــسلحة، أجنبي ــة م مجاع

ــها اســتخدام أســاليب التطويــق والتفتــيش      ــة، بطرائــق مــن بين ــا لالدميقراطي لــهجمات علــى  منع
اسـتخدام  صـل  املدنيني، وتعطيل القدرة العـسكرية للجماعـات املـسلحة غـري املـشروعة الـيت توا        

 ؛العنف يف تلك املناطق

دعم العمليات اليت تقودها الكتائب املدجمة التابعة للقوات املسلحة جلمهوريـة            )ل( 
الكونغو الدميقراطية املنتشرة يف اجلزء الشرقي من البلد بسبل منها اختاذ اخلطوات املـذكورة يف               

التقريـر اخلـاص الثالـث لألمـني      من   ٧٥من الفقرة   ) هـ(و  ) د(و  ) ج(و  ) ب(الفقرات الفرعية   
، وفقا ملعايري وقواعد حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل            (S/2004/650)العام عن البعثة    

 :املعترف هبا دوليا، من أجل

املــشاركة يف حبيــث تــضطر إىل اجلماعــات املــسلحة احملليــة املعانــدة  نــزع ســالح  - 
مــرتبطني  وتــسريح أي أطفــال عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج،

 اجلماعات املسلحة؛بتلك 

 مبــا يكفــل مــشاركتها يف عمليــة نــزع  نــزع ســالح اجلماعــات املــسلحة األجنبيــة  - 
الــسالح والتــسريح واإلعــادة للــوطن وإعــادة التــوطني واإلدمــاج واإلفــراج عــن     

 ؛اجلماعات املسلحةاملرتبطني بتلك األطفال 

 مـن    اآليت  الـدعم   القانونيـة، مبـا يف ذلـك       سلحة غـري  منع تقدمي الدعم للجماعات امل     - 
 األنشطة االقتصادية غري املشروعة؛

تـــسريح املقـــاتلني األجانـــب املـــرتوع ســـالحهم  العمليـــات الطوعيـــة لتيـــسري  )م( 
 ؛إىل الوطنهم ومعالوهم وإعادهتم 
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ــهاما )ن(  ــذ  يف إلسـ ــوليني    تنفيـ ــاتلني الكونغـ ــالح املقـ ـــزع سـ ــوطين لنـ ــامج الـ الربنـ
، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال، عن طريـق رصـد           ومعالوهمهم وإعادة إدماجهم هم     وتسرحي
 وتوفري األمن يف بعض املواقع احلساسة، حسب االقتضاء، فضال عـن دعـم               نزع السالح  عملية
ألمــم ابالتعـاون مــع فريــق  الـيت مــا برحــت تبـذهلا الــسلطات الكونغوليــة   إعــادة اإلدمــاج  جهـود 

 ؛األطراف  الثنائيني واملتعدديوالشركاءالقطري املتحدة 
 

 إصالح قطاع األمن

مــن بينــها شــىت تــوفري التــدريب األساســي، علــى املــدى القــصري، يف جمــاالت    )س( 
ملختلـف   ،والقانون اإلنساين الدويل، ومحاية األطفال، ومنـع العنـف اجلنـساين          حقوق اإلنسان،   

هوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  عناصــر ووحــدات الكتائــب املدجمــة التابعــة للقــوات املــسلحة جلم  
ــها حتــسين    ــشرقي من ــرة     ل ااملوجــودة يف اجلــزء ال ــا يف الفق ــشار إليه ــذ املهــام امل ــى تنفي ــدرهتا عل ق

 ؛أعاله) ١( الفرعية

قــدرات الــشرطة الوطنيــة الكونغوليــة وأجهــزة إنفــاذ القــانون  تطــوير مواصــلة  )ع( 
املعتـرف هبـا    حقـوق اإلنـسان      وقواعـد    املرتبطة هبا، بالتنسيق مع الشركاء الدوليني، وفقا ملعايري       

مبـا يف ذلـك منـع حـاالت العنـف           العدالـة اجلنائيـة،     كفالة   واالستخدام املتناسب للقوة، و    ،دوليا
وذلك عـن طريـق تـوفري املـساعدة التقنيـة والتـدريب            اجلنساين والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا،      

 ؛التوجيهيدعم الو

ل تعزيــز قــدرات النظــام القــضائي ونظــم     املــشورة للحكومــة يف جمــا  إســداء  )ف( 
 الدوليني؛ ءشركاالمع بالتنسيق ، وذلك ةاإلصالحيات، مبا يف ذلك نظام العدالة العسكري

ــة       إلســهاما )ص(  ــة يف عملي ــساعدة احلكوم ــن أجــل م ــدويل م ــع ال ــود اجملتم  يف جه
 ؛مع الشركاء الدولينيبالتنسيق التخطيط األولية إلصالح قطاع األمن، 

مع السلطات الكونغولية وفريـق     ، بالتعاون الوثيق     أن تضطلع البعثة أيضا    يقرر - ٣ 
 بوالية دعم تعزيـز املؤسـسات الدميقراطيـة وسـيادة القـانون يف         ،األمم املتحدة القطري واملاحنني   

 :مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأن تقوم من أجل حتقيق هذه الغاية مبا يلي

ز املؤســسات والعمليــات الدميقراطيــة علــى    املــشورة مــن أجــل تعزيــ   إســداء  )أ( 
 ؛طعات والصعيدين اإلقليمي واحملليالصعيد الوطين وصعيد املقا

ــداخلي،      )ب(  ــسياسي ال ــة، واحلــوار ال ــصاحلة الوطني ــز امل ــذل   تعزي ــها ب ــائل من بوس
 ؛املدين ودعم تقوية اجملتمعاملساعي احلميدة، 
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مع إيالء اهتمام خاص للمـرأة      املساعدة على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،        )ج( 
والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان مـن أجـل وضـع هنايـة لإلفـالت      واملستضعفني،  والطفل  

وضع وتنفيذ استراتيجية للعدالـة االنتقاليـة، والتعـاون مـع اجلهـود             على  من العقاب، واملساعدة    
بــو مرتكدالــة أن يــساق إىل ســاحة الع املبذولــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل مــن أجــل       

 ؛إلنسان والقانون اإلنساين الدويلاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق ا

 ، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الـدوليني وفريـق األمـم املتحـدة القطـري              ،القيام )د( 
 يف تنظـيم    ،تقدمي املساعدة إىل السلطات الكونغولية، مبا فيها اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة          ب

لية والتحضري هلا وإجرائها، مبا يف ذلك تقدمي املشورة واملساعدة التقنية والـدعم             االنتخابات احمل 
اللوجسيت مع إبقاء جملس األمن على علم أوال بأول بالتقدم احملرز يف هذا الصدد، عـرب قنـوات               

  الدورية لألمني العام عن البعثة؛منها التقارير

 ؛ انتخابات حرة وشفافةاءجراملساعدة على هتيئة بيئة آمنة وسلمية إل ) ه( 

  يف تعزيز احلكم الرشيد واحترام مبدأ املساءلة؛إلسهاما )و( 

ــة بــأن تــستخدم، يف حــدود قــدرهتا ويف املنــاطق الــيت تنتــشر فيهــا    يــأذن - ٤   للبعث
، )هــ (إىل  ) أ(وحداهتا، مجيـع الوسـائل الـضرورية لتنفيـذ املهـام املـذكورة يف الفقـرات الفرعيـة                   

 مــــن ) هـــــ(، ويف الفقــــرة الفرعيــــة  ٢مــــن الفقــــرة  ) ن(، و )ل(، و )ك (، و)ح(، و )ز( و
 أعاله؛ ٣ الفقرة

املـــسندين مراعـــاة احليـــز والـــدور علـــى  الـــسلطات املنتخبـــة دميقراطيـــا حيــض  - ٥ 
 ،الــسياسي الــوطيناحلــوار ألحــزاب املعارضــة مبوجــب الدســتور لــضمان مــشاركتها الفعالــة يف 

لتزمــة بالعمليــة الــسياسية واملــصاحلة الوطنيــة وفقــا  متظــل علــى أن مجيعهــا  األحــزاب ويــشجع
 لإلطار الدستوري والقانون؛

وضـع   احلكومة وشركاء مجهورية الكونغو الدميقراطية الرئيسيني علـى          يشجع - ٦ 
ــز فهــم هتــدف إىل  ةسياســيمــشاورات مــشاورات مبــا يتــيح إجــراء  إلجــراء فعــال ترتيــب  تعزي

دراهتا، واسـتمرار املـشاركة الدوليـة وتـضافر اجلهـود      الشركاء الرئيسيني ألهداف احلكومة ومبا   
 ن ملنع األزمات أو التصدي هلا؛واليت يبذهلا شركاء البلد الدولي

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية علـى تعزيـز جهودهـا، بـدعم مـن               حيث - ٧ 
علـى  الـة  الفعاجملتمع الدويل، مبا فيه املنظمات الدولية املتخصصة، من أجل بسط سـلطة الدولـة             

مجيــع أحنــاء أراضــيها، وفــرض ســيطرهتا علــى اســتغالل املــوارد الطبيعيــة وتــصديرها، وحتــسني    
 املتأتية من استغالل تلك املوارد الطبيعية؛العائدات شفافية إدارة 
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 إىل احلكومة أن تسارع إىل القيـام، بـدعم مـن اجملتمـع الـدويل، بوضـع                  يطلب - ٨ 
هبــدف وتنفيـذ ذلـك اإلصـالح    صـالح قطـاع األمــن   إلط تخطـي المــع  ،اسـتراتيجية أمنيـة وطنيـة   

وإقامـة العدالـة مـع حـسن     مهنية يف جماالت الدفاع والـشرطة     ذات كفاءة   إنشاء منظمات أمنية    
 القــانون وحقــوق ف يف ظــل احتــرام ســيادةرصاملــدنيني وتتــإدارهتــا حبيــث تــسبغ احلمايــة علــى 
 ؛اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 املاحنة أن تظل ملتزمة التزاما راسخا بتقدمي املـساعدة العاجلـة             باجلهات يهيب - ٩ 
الالزمة إلدمـاج القـوات املـسلحة والـشرطة الوطنيـة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وتدريبـها                   

ــا، وكــذلك إلصــالح إ   ــة وجتهيزه ــدل، قام ــة وشــركاءها، وخباصــة االحتــاد   وحيــثالع  احلكوم
تنـسيق اجلهـود املبذولـة وإجـراء إصـالحات قطـاع            االتفاق علـى طرائـق      سرعة  على  ،  األورويب

 األمن تأسيسا على النتائج اليت سبق حتقيقها؛

ــة  تقــوم املليــشيات و بــأن يطالــب - ١٠  الــيت مــا زالــت  اجلماعــات املــسلحة األجنبي
ــرتع        ــو الدميقراطيــة ب ــشرقي مــن مجهوريــة الكونغ أســلحتها واملــشاركة  متواجــدة يف اجلــزء ال

إىل الـوطن    يف عمليات تسرحيها، وإعادهتا      ،لتأخري وبغري قيد أو شرط    الطوعية، دون مزيد من ا    
 ؛ها، وإعادة إدماجهاإعادة توطين وأ

 بالتنــسيق الوثيــق مــع   إىل احلكومــة أن تــضعيطلــب علــى وجــه االســتعجال  - ١١ 
 يف إطـار جهودهـا لبـسط سـلطتها يف كـل أحنـاء مجهوريـة الكونغـو                   ولويـة على سبيل األ  ،  البعثة

خطــة لــضمان األمــن يف اجلــزء الــشرقي مــن البلــد، ال ســيما بتنفيــذ نــزع ســالح    ، الدميقراطيــة
إعـادة   وأوتسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم، وإعـادهتم إىل أوطـاهنم           واألجانب  املقاتلني الكونغوليني   

املصاحلة الوطنيـة واالنتعـاش والتنميـة يف    حسب االقتضاء، وإعادة إدماجهم، وبتعزيز    ،توطينهم
 املنطقة؛

 ندائه للسلطات الكونغولية أن تضع حدا لإلفالت مـن العقـاب،            كرر تأكيد ي - ١٢ 
من خالل تدابري منها تقدمي مرتكيب االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين             

 عنـد اختيـار مرشـحني لـشغل املناصـب           ، يف احلـسبان   ذ وأن تأخ  ،الدويل إىل العدالة دون تأخري    
 ئراوصـب الرئيـسية يف القـوات املـسلحة والـشرطة الوطنيـة وسـائر الـد                الرمسية، مبـا يف ذلـك املنا      

ــاة القــــانون اإلنــــساين الــــدويل   الــــسابقة األمنيــــة، األعمــــال  للمرشــــحني مــــن حيــــث مراعــ
 اإلنسان؛ وحقوق

مـــن  ويؤكـــد، ٢٠٠٣أغـــسطس / آب٢٦ املـــؤرخ ١٥٠٢ إىل قـــراره يـــشري - ١٣ 
مبـــادئ القـــانون اإلنـــساين الـــدويل  التـــزام مجيـــع األطـــراف باالمتثـــال التـــام لقواعـــد و جديـــد
ــة   ذات ــصلة حبماي ــاملني يف ال ــسانية واألمــم املتحــدة،   الع ــضا املنظمــات اإلن ــع  ويطالــب أي مجي
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وظفي املنظمـات  بـني مـ  الفـوري والكامـل ودون عراقيـل    باالتـصال  أن تسمح   ب املعنية   طرافاأل
 القـانون الـدويل   مجيع األشخاص الذين هم حباجة إىل مساعدة كما ينص على ذلك        واإلنسانية  
 املنطبق؛

 ئها الــسلطات الكونغوليــة علــى مواصــلة جهودهــا، بــدعم مــن شــركا يــشجع - ١٤ 
فعالة وشفافة وشاملة على مالية الدولة لوضع حد إلفـالت املـسؤولني            رقابة  الدوليني، ملمارسة   

 الفساد من العقاب؛ وأعن أعمال االختالس 

ــدول، حيـــث - ١٥  ــع الـ ــة،وخب مجيـ ــة دول املنطقـ ــو  اصـ ــة الكونغـ ــا مجهوريـ ــا فيهـ  مبـ
املوارد بــوضــع حــد لالجتــار غــري املــشروع لالئمــة املطــوات اخلالدميقراطيــة نفــسها، علــى اختــاذ 

االقتـضاء  القـضائية، وعلـى القيـام عنـد         الـسبل   الطبيعية، مبا يف ذلـك عنـد الـضرورة مـن خـالل              
ــر إىل اجمللــس،   ــساعد  ويهيــببتقــدمي تقري ــة أن ت ــة الدولي ــة   باملؤســسات املالي  حكومــة مجهوري

 الكونغو الدميقراطية على فرض رقابة فعالة وشفافة على استغالل املوارد الطبيعية؛

البعثـة وأن   عمليـات   تعاونـا كـامال مـع       مجيعهـا    بـأن تتعـاون األطـراف        يطالب - ١٦ 
 فـورا ودون     ووصـوهلم إىل مقاصـدهم     األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا        موظفي  تكفل أمن   

 علـى   ويطالـب مجهورية الكونغو الدميقراطية،    إقليم   يف كامل     اضطالعهم بواليتهم   عند عراقيل
للمراقبني العسكريني التابعني للبعثة الوصول بـشكل       مجيعها  األطراف  تتيح  وجه اخلصوص بأن    

مبا يف ذلك مجيع املـوانئ واملطـارات ومهـابط الطـائرات والقواعـد              إىل اجلهات املقصودة    كامل  
 ملـراقيب حقـوق اإلنـسان التـابعني         ، إضـافة إىل ذلـك،     ر احلدودية، وبـأن ُيـسمح     العسكرية واملعاب 

 إىل األمــني العــام أن يقــوم دون تــأخري بــاإلبالغ عــن  ويطلــب ،للبعثــة بالوصــول إىل الــسجون
 تقاعس يف االمتثال هلذه املطالب؛ أي

 عمليـة توطيـد الـسالم يف مجهوريـة        ل ه اجملتمع الدويل على مواصلة دعم     يشجع - ١٧ 
 الكونغو الدميقراطية؛

مجيــع احلكومــات يف املنطقــة، وال ســيما حكومــات أوغنــدا       كــذلك حيــث - ١٨ 
اءة مـشاكلها األمنيـة     هورية الكونغو الدميقراطية ورواندا على أن حتل بطريقة بنّ        وبوروندي ومج 

ــشتركة و  ــة امل ــهاكات حظــر      واحلدودي ــا النت ــا دعم ــها دون اســتخدام إقليمه أن حتــول كــل من
 أو دعمـا ألنـشطة اجلماعـات املـسلحة          ١٥٩٦ و   ١٤٩٣املفروض مبوجـب القـرارين      األسلحة  

 وعـن طريـق     املوسـعة خباصـة عـن طريـق اللجنـة الثالثيـة املـشتركة             ذلـك   واملوجودة يف املنطقـة،     
ــه يف     ــة الـــبحريات الكـــربى، الـــذي وقعتـ ــة يف منطقـ ــتقرار والتنميـ تنفيـــذ ميثـــاق األمـــن واالسـ

ــسمرب /كــانون األول ١٥ ــبو، ٢٠٠٦دي ــاألطراف املوقّيهي ــصدّ  ب ــة أن ت ــاق يف  ع ــى امليث ق عل
 أقرب فرصة ممكنة وأن تتخذ التدابري الالزمة لتنفيذه الفوري؛
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ــارات      يرحــب - ١٩  ــاة االعتب ــرأة، ومراع ــوق امل ــة حق ــز ومحاي ــة لتعزي ــسياسة البعث  ب
بوصـفها مـسألة تـدخل ضـمن مجيـع          ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اجلنسانية علـى النحـو الـوارد يف قـراره           

  مع إبقاء اجمللس على علم بذلك؛، واليتهاجوانب

، مـــن خـــالل ممثلـــه اخلـــاص جلمهوريـــة اصـــل إىل األمـــني العـــام أن يويطلـــب - ٢٠ 
الكونغـــو الدميقراطيـــة، تنـــسيق مجيـــع أنـــشطة منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو  

 الدميقراطية؛

ريــة الكونغــو   إىل األمــني العــام أن يكفــل قيــام ممثلــه اخلــاص جلمهو     يطلــب - ٢١ 
األمـم  منظمة  الدميقراطية وممثله التنفيذي لبوروندي وممثله اخلاص للسودان بتنسيق أنشطة بعثة           

املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي وبعثـة                  
 : منها ما يلي بوسائلاألمم املتحدة يف السودان، كل يف إطار واليته، وذلك

املعلومات العسكرية املتاحة لـديهم، ال سـيما املعلومـات املتعلقـة بتحركـات              تبادل   - 
 العناصر املسلحة واالجتار غري املشروع باألسلحة عرب احلدود؛

 جتميع مواردهم اللوجستية واإلدارية إىل احلد الذي ال يضر بقـدرة هـاتني البعثـتني                - 
ــذا  ــضمان     وه ــك ل ــهم، وذل ــذ واليت ــى تنفي ــب عل ــاءة    املكت ــن الكف ــدر م ــصى ق أق
 التكاليف؛ وفعالية

تنسيق تنفيذ الربامج الوطنية لرتع السالح والتسريح واإلعادة إىل الـوطن وإعـادة              - 
 اإلدماج وإعادة التوطني، حسب االقتضاء؛

ُيـدعى   االسـتغالل والعنـف اجلنـسيني الـيت          حـاالت  عن بالغ القلـق إزاء       يعرب - ٢٢ 
 التــدابري الــيت تتخــذها آخــذا يف احلــسبانيرتكبوهنــا البعثــة  مــدنيني وعــسكريني مــن اأفــرادبــأن 

البعثة للتصدي حلاالت االستغالل واإليذاء اجلنـسيني وسياسـة عـدم التـسامح مطلقـا الـيت أعـاد                   
 يطلـب و،  األمني العام التأكيد عليها خـالل زيارتـه األخـرية إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                

يـق علـى حنـو كامـل يف هـذه االدعـاءات، وأن يتخـذ التـدابري                  إىل األمني العام أن يواصـل التحق      
املناسبة احملددة يف نـشرة األمـني العـام بـشأن التـدابري اخلاصـة للحمايـة مـن االسـتغالل اجلنـسي                       

 علـى أمهيـة    يـشدد وعلم بذلك،   اجمللس على   يبقي  ، وأن   )ST/SGB/2003/13(اجلنسي  إليذاء  وا
ل ملدونـة قواعـد الـسلوك اخلاصـة       ـــ ال الكام ــان االمتث ـني لضم راد املعني ــة بتدريب األف  ــقيام البعث 

 البلـدان املـسامهة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات             وحيـث هبا فيما يتعلق بسوء السلوك اجلنـسي،        
هـذه  سـوء الـسلوك     حـاالت   التأديبية وغريها من اإلجراءات املناسـبة لكفالـة املـساءلة التامـة يف              

 هلا؛ من ِقبل أفراد تابعني
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 علــى تطــورات احلالــة يف   دوريــا إىل األمــني العــام أن يطلــع اجمللــس    يطلــب - ٢٣ 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٥غايتـه   يف موعـد    إىل اجمللس   مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأن يقدم      

  تقريرا يتضمن نقاطا مرجعية وجدوال زمنيا إرشاديا لالنسحاب التدرجيي للبعثة؛٢٠٠٧

 .سألة قيد نظره الفعلي أن يبقي هذه امليقرر - ٢٤ 

 


