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 )٢٠٠٧ (١٧٩٤القرار   
ــسته       ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٥٨١٤الــ ــانون ٢١ املعقــ  كــ

 ٢٠٠٧ديسمرب /األول
 ،إن جملس األمن 
إىل قراراته وبيانـات رئيـسه بـشأن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وال سـيما                 إذ يشري    

 ،)٢٠٠٧ (١٧٥٦القرار 
ــد تأكيــد   ــيادة مجهور  وإذ يعي ــاحترام س ــه ب ــة وســالمتها     التزام ــو الدميقراطي ــة الكونغ ي

 اإلقليمية واستقالهلا السياسي،
 التزامـه مبواصـلة اإلسـهام يف توطيـد الـسالم واالسـتقرار يف مجهوريـة                 وإذ يعيد تأكيـد    

بعثة منظمـة األمـم املتحـدة    ما بعد املرحلة االنتقالية، وخاصة عن طريق   الكونغو الدميقراطية يف  
 ،طيةيف مجهورية الكونغو الدميقرا

ــ  ــى  شددوإذ ي ــام  عل ــة ضــرورة قي ــركائها    حكوم ــة وش ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري
الدوليني جبهـود طويلـة األجـل ومتواصـلة مـن أجـل توطيـد دعـائم الدميقراطيـة، وتعزيـز سـيادة                       

 القانون واحلكم الرشيد واالنتعاش والتنمية،
املـسؤولية األساسـية     أن حكومــة مجهوريــــة الكونغـــو الدميقراطيـة تتحمـل            يؤكدوإذ   

م سـيادة القـانون وحقـوق       عن كفالـة األمـن يف أراضـيها وعـــن محايـــة مدنييهـــا يف ظـل احتـرا                  
 ،اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

إزاء اسـتمرار وجـود مجاعـات وميليـشيات مـسلحة أجنبيـة             عن قلقه البالغ    وإذ يعرب    
القوات الدميقراطيـة   دميقراطية، مبا يف ذلك     يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو ال      وكونغولية  

ليـشيات املنـشقة    ي، وامل موياقـوات إنتراهـ   /القوات املـسلحة الروانديـة الـسابقة      ، و لتحرير رواندا 
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ســيما يف كيفــو  بقيــادة لــوران نكونــدا، ممــا أدى إىل حــدوث أزمــة أمنيــة وإنــسانية خطــرية وال 
 الشمالية،
 الـذي   ثار اإلنسانية النامجة عـن القتـال      لآل  على اخلصوص  عن قلقه الشديد  وإذ يعرب    

ليشيا املنشقة بقيادة لـوران نكونـدا والقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو       ي بني امل  جرى مؤخرا 
ــة، ــ الدميقراطي ــضرورة  ذكّروإذ ي ــو       ب ــة يف كيف ــصدي لألزم ــن أجــل الت ــاد هنــج شــامل م اعتم

ليـشيات  ياجلماعـات وامل   مجيـع الشمالية وكيفو اجلنوبية، يشمل بـذل اجلهـود للتـصدي لوجـود             
املسلحة ووضع حد لإلفالت من العقاب وتشجيع املصاحلة والتماسك االجتمـاعي واالنتعـاش             

 والتنمية يف املنطقة،
 على بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة والـسلطات              وإذ يثين  

  املقـاتلني يف مقاطعـة إيتـوري       الكونغولية ملا أحرز مـن تقـدم هـام يف تنفيـذ أنـشطة نـزع سـالح                 
ع األمنيــة يف ذلــك اجلــزء مــن وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، ممــا ســاعد علــى اســتقرار األوضــا 

 البلد،
علــى اجلهــود املــشتركة الــيت تبــذهلا حكومتــا مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  وإذ يــثين  

التعــــاون، ومجهوريــــة روانــــدا ملعاجلــــة شــــواغلهما األمنيــــة املــــشتركة مــــن خــــالل احلــــوار و
بوجه خاص بالبيان املشترك بـشأن تـوخي هنـج موحـد إلهنـاء اخلطـر الـذي يتهـدد                     يرحب وإذ

 يف ع يف نــريويبالــسالم واالســتقرار يف كــال البلــدين ويف منطقــة الــبحريات الكــربى، الــذي وقّــ 
طريـق التـسوية    إجنـازا هامـا علـى       والـذي يعتـرب     ) S/2007/679 (٢٠٠٧نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٩

ــة الكونغــو     ةيــة ملــشكلالنهائ ــة يف اجلــزء الــشرقي مــن مجهوري  اجلماعــات املــسلحة غــري القانوني
 عن تقديره للجهود املتواصـلة الـيت يبـذهلا يف هـذا الـصدد األمـني العـام                   وإذ يعرب الدميقراطية،  

 وممثله اخلاص واألمني العام املساعد منكرييوس،
كومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      على اجلهود املشتركة اليت تبذهلا ح      وإذ يثين أيضا   

 الكونغـو،  ييف شـرق ‘‘ الرب للمقاومـة جيش ”ومجهورية أوغندا ملعاجلة مسألة استمرار وجود    
ــيفيين يف        وإذ يرحــب ــرئيس موس ــابيال وال ــرئيس ك ــني ال ــيت مجعــت ب ــة ال  بوجــه خــاص بالقم

 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٨نغوردوتو، ترتانيا، يف 
اليت تبذهلا حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وبلـدان       على اجلهود  وإذ يثين أيضا   

ــة املــشتركة،    ــائج الــيت توصــل إليهــا  وإذ يرحــبأخــرى يف املنطقــة حلــل شــواغلهم األمني  بالنت
ــا يــومي       ٥  و٤االجتمــاع الرفيــع املــستوى للجنــة الثالثيــة املوســعة الــذي عقــد يف أديــس أباب

 ،٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول
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 ١٥٠٢بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن، وقـراره           ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ره   إىل قرا  وإذ يشري  
مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا ومــوظفي املــساعدة        بــشأن محايــة  ) ٢٠٠٣(

بشأن األطفال يف الصراعات املـسلحة،      ) ٢٠٠٥ (١٦١٢اإلنسانية يف مناطق الصراع، وقراره      
 صراعات املسلحة،بشأن محاية املدنيني يف ال) ٢٠٠٦ (١٦٧٤وقراره 

 السـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون      وإذ يعرب مـرة أخـرى عـن اسـتيائه       
القـوات  اإلنساين الدويل يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وخاصـة االنتـهاكات الـيت ترتكبـها         

شيا ليـ ي، وامل إنتراهـاموي قـوات   /القوات املسلحة الروانديـة الـسابقة     ، و الدميقراطية لتحرير رواندا  
القـوات  من  املنشقة بقيادة لوران نكوندا وغريها من امليليشيات واجلماعات املسلحة، وعناصر           

ــن      ــر األمـ ــة، ودوائـ ــة الكونغوليـ ــشرطة الوطنيـ ــة، والـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــسلحة جلمهوريـ املـ
 ة إىل حماكمة املسؤولني عن هذه اجلرائم،امللح احلاجة وإذ يؤكدواالستخبارات األخرى، 

 بوجه خاص العنف اجلنسي الـذي ترتكبـه امليليـشيات واجلماعـات املـسلحة         ينوإذ يد  
القـــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغـــو الدميقراطيــة والــشرطة الوطنيـــة     مــن  وكــذلك عناصــر   

إىل قيــام حكومــة امللحــة احلاجــة  الكونغوليــة ودوائــر األمــن واالســتخبارات األخــرى، ويؤكــد 
ون مـع بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو                مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، بالتعـا     

الدميقراطية واجلهات الفاعلة األخرى ذات الـصلة، بوضـع حـد هلـذا العنـف وحماكمـة مرتكبيـه                   
بالـدول األعـضاء تقـدمي       وإذ يهيـب  وكبار القـادة الـذين يعمـل هـؤالء اجملرمـون حتـت إمـرهتم،                

ــساعد     ــدمي امل ــذا اجملــال ومواصــلة تق ــساعدة يف ه ــن أشــكال     امل ــا م ــسانية وغريه ــة واإلن ة الطبي
 املساعدة إىل الضحايا، 

 إىل النتائج اليت توصل إليها الفريق العامل املعين باألطفـال والـصراع املـسلح             وإذ يشري  
التــابع جمللــس األمــن والــيت تتعلــق بــأطراف الــصراع املــسلح يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    

)S/AC.51/2007/17،  ٢٠٠٧أكتوبر /رين األول تش٢٥املؤرخة(،  
تعزيز ومحاية حقـوق املـرأة ومراعـاة االعتبـارات          الرامية إىل    بسياسة البعثة    يرحبوإذ   

 مجيـع   تـشمل بوصـفها مـسألة     ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ يف القرار    املنصوص عليه اجلنسانية على النحو    
 ،ذلكعلم ب اجمللس على مع إبقاءجوانب واليتها، 

 دول املنطقـة، مبـا فيهـا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               مجيع الدول، ال سيما    وإذ حيث  
 نفسها، على اختاذ اخلطوات الالزمة لوضع حد للتجارة غري املشروعة يف املوارد الطبيعية،

 القيام عن كثب برصد تنفيذ حظر توريد األسـلحة وغـري             مواصلة  عن عزمه  وإذ يعلن  
 ،ذلك من التدابري املنصوص عليها يف قراراته
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السـتعادة الـسالم     إىل أمهية االنتخابات، مبا فيها االنتخابات احملليـة القادمـة،            ريوإذ يش  
واالستقرار على املدى األطول ولتحقيق املصاحلة الوطنيـة وإرسـاء سـيادة القـانون يف مجهوريـة              

 الكونغو الدميقراطية،
ر يف إىل أمهية التعجيـل بتنفيـذ إصـالح قطـاع األمـن لتحقيـق االسـتقرا           وإذ يشري أيضا     

 مجهورية الكونغو الدميقراطية على املدى الطويل،
 بالتقرير الرابع والعشرين لألمني العام عـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة       وإذ حييط علماً   

ــؤرخ     ــة امل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــاين ١٤يف مجهوري ــشرين الث ــوفمرب / ت ) S/2007/671 (٢٠٠٧ن
 وبالتوصيات الواردة فيه،

لـسالم  مـا زالـت تـشكل هتديـدا ل        يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      احلالة   أن   وإذ يقرر  
 واألمن الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،يتصرفوإذ  
والية بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            متديد   يقرر - ١ 

ديـــسمرب / كـــانون األول٣١، حـــىت ١٧٥٦رار علـــى النحـــو الـــوارد يف القـــوتوســـيع قـــدراهتا 
ــوام يـــصل إىل    ويـــأذن ،٢٠٠٨ ــتمرارها حـــىت ذلـــك التـــاريخ بقـ ــراد ١٧ ٠٣٠باسـ  مـــن األفـ

 وحـدات شـرطة مـشكلة       ٦ وة  ط الـشر  مـن أفـراد    ٣٩١  مراقبا عـسكريا و    ٧٦٠ العسكريني و 
  ؛ فردا١٢٥تتألف كل منها من 

 الـشمالية   ألزمـة يف كيفـو    ل يلتـصد  إىل البعثة إيالء األولوية القـصوى ل       يطلب - ٢ 
 نـريويب   بيـان دعم تنفيذ   محاية املدنيني و  سيما من خالل     الو،  من مجيع جوانبها   وكيفو اجلنوبية 

  املشترك؛
 يف اجلــزء موجــودة ال تــزال امليليــشيات واجلماعــات املــسلحة الــيت    يطالــب - ٣ 

يــة لتحريــر روانــدا،  ســيما القــوات الدميقراط الوالــشرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   
ــة الــسابقة    ــوات املــسلحة الرواندي ــشقة  اقــوات إنتراهــ /والق لــوران بقيــادة موي، وامليليــشيا املن

ون مزيـد مـن التـأخري       دو ا طوعـ  باملـشاركة أسـلحتها و  بإلقـاء   وجيش الرب للمقاومة،    نكوندا،  
دة إدماجهـا،    تسرحيها، وإعادهتا إىل الوطن، وإعادة توطينها، وإعا       ةشرط يف عملي   وبغري قيد أو  

ــسب ــضاء،  حــ ــاالقتــ ــى  شددويــ ــرورة علــ ــشيات أو    ضــ ــك امليليــ ــي تلــ ــدم تلقــ ــمان عــ ضــ
، مــذكِّرا ويطالــب أيــضا،  ملمارســة أنــشطتها غــري القانونيــةأي دعــم كــان املــسلحة اجلماعــات

سـيما قـوات     ، بأن تتوقف علـى الفـور مجيـع اجلماعـات املـسلحة، ال             )٢٠٠٦( ١٦٩٨ بقراره
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لــوران نكونــدا والقــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، عــن جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، وأن  
 ُتسّرح مجيع األطفال املرتبطني هبا؛

 علـى التـصدي لألزمـة يف كيفـو          حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       حيث - ٤ 
 علـى وجـه الـسرعة إىل        الشمالية وكيفو اجلنوبية على حنـو شـامل، جبملـة وسـائل منـها الـدعوة               

 عقد اجتماع مائدة مستديرة بشأن السالم واألمن والتنمية يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية؛
 األولويــة عطــاء وجــوب إالتــشديد علــىمــع و البعثــة، وفقــا لواليتــها  يــشجع - ٥ 

ــرارات    ــدنيني يف الق ــة امل ــيت تتخــذ حلماي ــدر  ال ــشأن اســتخدام الق ــى   ات ب ــوارد املتاحــة، عل  وامل
لدعم الكتائـب    يف حدود قدراهتا ويف أماكن انتشار وحداهتا،         ،الالزمةستخدام مجيع الوسائل    ا

املدجمــة التابعــة للقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بغيــة نــزع ســالح اجلماعــات  
 القـــوات الدميقراطيـــة لتحريـــر روانـــدااملستعـــصية، وال ســـيما املـــسلحة األجنبيـــة والكونغوليـــة 

ــواتو ــة الــسابقة  الق ــشقة  اقــوات إنتراهــ / املــسلحة الرواندي لــوران بقيــادة موي، وامليليــشيا املن
 نـزع الـسالح والتـسريح واإلعـادة إىل الـوطن      اتمن أجل ضمان مشاركتها يف عمليـ       نكوندا،

 اإلدماج، حسب االقتضاء؛إعادة وإعادة التوطني و
 تقريـرا عـن   ٢٠٠٨مـارس  / آذار ٣١ إىل األمـني العـام أن يقـدم حبلـول            يطلب - ٦ 

أو اختاذ تـدابري أخـرى   سبل زيادة البعثة دعمها للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية    
 تصدي للجماعات املسلحة األجنبية والكونغولية غري القانونية؛لل

القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو         أنـه ينبغـي التخطـيط لتنفيـذ        على   يشدد - ٧ 
قـانون  باالشـتراك مـع البعثـة ووفقـا للقـانون اإلنـساين الـدويل و              ليـات   الدميقراطية ملثل هـذه العم    

 اختــاذ تــدابري مناســبة حلمايــة املــدنيني،  تــشملحقــوق اإلنــسان وقــانون الالجــئني، وينبغــي أن  
ــب ــدرج يف تقــ    ويطل ــام أن ي ــني الع ــة     اريرهإىل األم ــدابري املتخــذة حلماي ــا للت ــس تقييم  إىل اجملل
 ؛املدنيني

طات املمنوحـــة لبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو  إىل الـــسليـــشري - ٨ 
الدميقراطية الستخدام مجيع الوسائل الضرورية حلماية املدنيني مما حيدق هبم من أخطـار العنـف               

 سيما يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية؛ البدين، ال
سوية  إىل األمني العام أن يواصل بذل مساعيه احلميـدة لتيـسري بلـوغ تـ               يطلب - ٩ 

سياســية بغيــة التــصدي لألســباب الكامنــة لألزمــة يف كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة، وذلــك   
 بالتشاور الوثيق مع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وحكومات بلدان املنطقة والـشركاء           

 الدوليني اآلخرين؛و اإلقليميني
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 القيـام، علـى   وانـدا   كوميت مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهوريـة ر      حب يهيب - ١٠ 
 ومواصـلة ،   تنفيـذا كـامال     نريويب املـشترك   بيانمبوجب  امللتزم هبا    تنفيذ تعهداهتما وجه السرعة،   

 ؛ املشتركةشواغلهما األمنيةتسوية التعاون بغية 
تنفيـــذ  أوغنـــداكـــوميت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ومجهوريـــة حب يهيـــب - ١١ 
شــواغلهما تــسوية  التعــاون بغيــة ومواصــلة، ذا كــامالاتفــاق نغوردوتــو تنفيــ مبوجــب تعهــداهتما
 ؛ املشتركةاألمنية

ــب - ١٢  ــؤرختني   يرحــ ــام املــ ــني العــ ــاليت األمــ ــشرين األول١١ برســ ــوبر / تــ أكتــ
ــاين  ٣٠ و ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ــة   (S/2007/694) ٢٠٠٧نـ ــدمي البعثـ ــتني بتقـ ــساعدة إىل ااملتعلقـ ملـ

البعثـة  إىل  يطلـب ووالتحـضري هلـا وإجرائهـا،    السلطات الكونغولية يف تنظيم االنتخابات احملليـة     
ــة، يف تقــدمي    ــها احلالي ــه يف الرســالتني    أن تــشرع، وفقــا لواليت املــساعدة علــى النحــو املــشار إلي

ينـاير  / عن اعتزامه مواصلة النظر يف هذه املسألة حبلول هنايـة كـانون الثـاين     ويعرباملذكورتني،  
 ؛٢٠٠٨

مـن  جهودهـا علـى وجـه الـسرعة،         ف،  أن تكثـ  الـسلطات الكونغوليـة     بيهيب   - ١٣ 
علـى   ويـشجع  ،مبـا يف ذلـك قطاعـات اجلـيش والـشرطة والعدالـة            صالح القطاع األمين،    أجل إ 

احلكومة الكونغوليـة    ويدعو اخلصوص على وضع خطة شاملة وجدول زمين إلصالح اجليش،        
طــاع إصــالح القاملقــرر بــشأن املــستديرة يف أقــرب وقــت ممكــن اجتمــاع املائــدة  عقــد أن تإىل 

 الشركاء الدوليني على دعم هذا املسعى؛ وحيث، األمين
 على أمهيـة الـدعم الـذي تقدمـه البعثـة، بالتعـاون الوثيـق مـع الـسلطات            يشدد - ١٤ 

الكونغوليــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري واملــاحنني، لتعزيــز املؤســسات الدميقراطيــة وســيادة    
 إىل الـــسلطات الكونغوليـــة أن تـــستفيد ويطلـــبالقـــانون يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، 

 بالكامل من املساعدة اليت تقدمها البعثة والشركاء الدوليون يف هذه اجملاالت؛

 حـــد لإلفـــالت مـــن وضـــعإىل لـــسلطات الكونغوليـــة  ادعوتـــه يكــرر تأكيـــد  - ١٥ 
 مرتكيب االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين              حماكمةالعقاب، من خالل    

لمــسؤولني عــن جتنيــد األطفــال واســتخدامهم  لويل دون تــأخري، مــع إيــالء اهتمــام خــاص  الــد
وتقـدمي الـدعم    سيما العنـف اجلنـسي،       وال ، ضد النساء واألطفال   انتهاكات جسيمة وارتكاب  

ــة  ــسامية حلقــوق   املــسح املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان  الكامــل لعملي الــيت شــرعت فيهــا املفوضــة ال
 تراعي، عند اختيـار املرشـحني ملناصـب رمسيـة، مبـا يف ذلـك                فرزلية   ووضع آ  ، يف البلد  اإلنسان

املناصــب الرئيــسية يف القــوات املــسلحة والــشرطة الوطنيــة ودوائــر األمــن، تــصرفات املرشــحني 
 ؛السابقة فيما يتصل باحترام القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان
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حقـــوق اإلنـــسان لـــى تعزيـــز املـــساعدة ع املتمثلـــة يف البعثـــةواليـــة  إىليـــشري  - ١٦ 
ــسان  و ــهاكات حقــوق اإلن ــق يف انت ــها والتحقي ــة  محايت وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب،   بغي

االنتقاليــة، والتعــاون يف اجلهــود خــالل الفتــرة لعدالــة ل ةواملــساعدة يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجي
نــسان حلقــوق اإلاجلــسيمة مــن أجــل حماكمــة مــرتكيب االنتــهاكات  املبذولــة الوطنيــة والدوليــة 

  ؛لقانون اإلنساين الدويلاو
مجيــع األطــراف باالمتثــال التــام لقواعــد ومبــادئ   واجــب  يؤكــد مــن جديــد  - ١٧ 

ــة      ــصلة حبماي ــدويل ذات ال ــساين ال ــانون اإلن ــساعدة الق ــوظفي امل ــسانية وم ــوظفي  اإلن ــم م األم
بالوصـول   اإلنسانية   املساعدةوظفي  مل  املعنية مجيع األطراف بأن تسمح    ويطالب أيضا  املتحدة،

مجيــع األشــخاص الــذين حيتــاجون للمــساعدة، كمــا يــنص علــى  ودون عراقيــل إىل علــى الفــور
  ؛الساريذلك القانون الدويل 

 فداحتـها ظـاهرة العنـف اجلنـسي و      نظـرا لتفـشي     أن تـشرع،    البعثـة   إىل  طلب  ي - ١٨ 
 اسـتعراض   إجـراء  يف،سيما على أيدي العناصـر املـسلحة     ، وال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   

 اسـتراتيجية شـاملة علـى    وأن تتبـع نع العنـف اجلنـسي والتـصدي لـه،     ملا تبذله من جهود ملدقيق  
مـن أجـل     ، بالتعاون الوثيق مع فريق األمـم املتحـدة القطـري وغـريه مـن الـشركاء،                نطاق البعثة 

 جبملـة وسـائل منـها تـدريب قـوات           ، والتـصدي لـه    سيالوقايـة واحلمايـة مـن العنـف اجلنـ          تعزيز
ــها،  األ ــا لواليت ــة وفق ــزوم مرفقــات    ،بانتظــام تقــارير  وأن تقــدم مــن الكونغولي ــد الل تتــضمن عن

وحتليـل   حتليـل البيانـات الوقائعيـة         ذلـك  يف راءات املتخذة يف هذا الصدد، مبـا      عن اإلج منفصلة،  
 ؛ةملشكلاجتاهات ا
سـيما األشـخاص      البعثة على حتسني تعاملها مـع الـسكان املـدنيني، ال           يشجع - ١٩ 

 شردين داخليا، وعلى التوعية بواليتها وأنشطتها؛امل
تـدرجيي  الفـض   خلبـشأن ا   اليت قدمها األمني العـام       بالنقاط املرجعية  يط علما حي - ٢٠ 

البعثة على تركيز أنشطة مجيع عناصرها علـى مـساعدة الـسلطات             ويشجعللبعثة يف املستقبل،    
النقـاط  تطـوير  أن يواصـل  ألمـني العـام   إىل ا ويطلـب ، النقاط املرجعية تلك   بلوغالكونغولية يف   

، مبـا يف ذلـك   إىل اجمللـس عـن التقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد      بانتظـام  تقـارير  وأن يقدم    املرجعية،
 لتخطيط املتكامل للبعثات؛ األمم املتحدة لعمليةبشأن تنفيذ 

كـل ثالثـة أشـهر      و،  بانتظـام التقـارير   أن يواصل تقـدمي     إىل األمني العام    يطلب   - ٢١ 
ى األقل، عن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وعن أنشطة البعثة، مبا يف ذلك املـسائل                عل

  أعاله؛٢٠  و١٨  و٧املشار إليها يف الفقرات 
 . املسألة قيد نظره الفعليهذه أن يبقي يقرر - ٢٢ 

 


