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 )٢٠٠٨ (١٨٠٧القرار   
   ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ املعقودة يف ٥٨٦١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 إن جملس األمن، 
الـصادرة  بيانـات   ال، و )٢٠٠٧ (١٧٩٤ إىل قراراتـه الـسابقة، ال سـيما القـرار            إذ يشري  

 رئيسه بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية، عن 
 ومجيــع دول رام ســيادة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  التزامــه بــاحتوإذ يعيــد تأكيــد 
  وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي، املنطقة

 ي الـشرق  اجلزءوجود مجاعات وميليشيات مسلحة يف      من   قلقه البالغ    وإذ يكرر تأكيد   
ويف الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة       يفـو   مقـاطعيت ك  من مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وخاصـة يف           

 انعدام األمن يف املنطقة بأسرها، مناخا من  يديـمإيتوري، مما فظة حما
ــة  أن علــى وإذ يــشدد   ــة الكونغــو الدميقراطي هــي املــسؤولة يف املقــام  حكومــة مجهوري

كفالة األمن يف أراضيها ومحاية مدنييها، مع احتـرام سـيادة القـانون وقـانون حقـوق         األول عن   
 اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،

ــه إىل الــبالغ املــشترك وإذ يــشري  ــة   الــذي وقعت ــة الكونغــو الدميقراطي حكومــة مجهوري
الوثيقـة اخلتاميـة     وإىل   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٩وحكومة مجهورية رواندا يف نـريويب يف        

ــة يف كيفــو ملــ يف  يف غومــا الــذي عقــد  الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة، ؤمتر الــسالم واألمــن والتنمي
اللــذين يــشكالن معــا خطــوة رئيــسية حنــو  ، ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ إىل ٦ مــن الفتــرة

 إىل تنفيــذمها وإذ يتطلــعدائمني يف منطقــة الــبحريات الكــربى، الــســتقرار السالم واالــاســتعادة 
 ،بصورة كاملة
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ومطالبته اجلماعات الرواندية املسلحة الناشـطة      ) ٢٠٠٨ (١٨٠٤ إىل قراره    وإذ يشري  
ــة الكونغـــ  ــرق مجهوريـ ــة يف شـ ــلحته بو الدميقراطيـ ــاء أسـ ــاء ودون  إلقـ ــن اإلبطـ ــد مـ ا دون مزيـ

 مسبقة، شروط
إصــالح قطــاع األمــن ونــزع ب القيــام علــى وجــه االســتعجال، أمهيــة وإذ يكــرر تأكيــد 

سالح اجلماعات املسلحة الكونغولية واألجنبية وتسرحيها وإعادهتا إىل الـوطن وإعـادة توطينـها           
مجهورية الكونغو الدميقراطيـة    يف  ستقرار  تحقيق اال ل نسبةبال حسب االقتضاء،    ،وإعادة إدماجها 

 بـشأن   الذي عقد ، يف هذا الصدد، باجتماع املائدة املستديرة         يرحب  وإذ على املدى الطويل،  
 ، يف كنشاسا،٢٠٠٨فرباير / شباط٢٥ و ٢٤إصالح قطاع األمن يومي 

عـين جبمهوريـة الكونغـو      رباء امل اخللفريق  ) S/2008/43( بالتقرير النهائي    وإذ حييط علما   
ــالقرار   ــشأ عمـــال بـ ــة املنـ ــرباء”() ٢٠٠٧( ١٧٧١الدميقراطيـ ــق اخلـ ــن  )“فريـ ــضمنه مـ ــا تـ  ومبـ

 ،توصيات
 استمرار التدفق غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة           وإذ يدين  
 هة وغـري  تنفيـذ حظـر توريـد األسـلح       املباشر ل رصد  ال تصميمه على أن يواصل      يعلنوإذ  وإليها،  

  بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية،قراراتهاحملددة مبوجب من التدابري 
 ١٥٣٣ اللجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار       سني تبادل املعلومات بـني      حت أن   علىوإذ يشدد    

الكونغـــو   وفريـــق اخلـــرباء وبعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة)“اللجنـــة”( )٢٠٠٤(
الكونغو الدميقراطية، ومكاتب وبعثـات األمـم املتحـدة األخـرى           الدميقراطية وحكومة مجهورية    

أن يـسهم يف منـع      أمـر مـن شـأنه       يف املنطقة، كـل يف نطـاق اختـصاصها، وحكومـات املنطقـة،              
 مـن أفـراد وكيانـات    حظـر توريـد األسـلحة   إىل كـل مـن يـشملهم    شحنات أسلحة   وصول أي   
 ،غري حكومية

موارد الطبيعية واالجتار غـري  للغري القانوين   لستغالالالصلة القائمة بني ا   أن  يدرك  إذ  و 
يف الرتاعــات العوامــل الــيت تــؤجج تعــد مــن  ،انتــشار األســلحة واالجتــار هبــا بــنياملــشروع هبــا و

 منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا وتؤدي إىل تفاقمها،
وقراراتــه الــسابقة بــشأن األطفــال والرتاعــات   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ إىل قــراره وإذ يــشري 

جتنيد األطفال واستهدافهم واستخدامهم يف أعمـال القتـال          استمرار   وإذ يدين بشدة  لحة،  املس
 ،السارييف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف انتهاك للقانون الدويل 
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 وإذ يـدين بـشدة  بشأن املرأة والسالم واألمن،    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قراره   إىلوإذ يشري    
ذي يـــستهدف املــرأة يف مجهوريـــة الكونغـــو  اســتمرار العنـــف، وال ســيما العنـــف اجلنـــسي الــ   

 الدميقراطية،
واصـل تقـدمي املـساعدة العاجلـة الالزمـة إلصـالح نظـام          ت املاحنني أن    بدوائر وإذ يهيب  

 ،إقامة العدل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
ــشري  ــة باألســلحة  وإذ ي ــدابري املتعلق ــرة  املفروضــة إىل الت ــرار  ٢٠ مبوجــب الفق  مــن الق
 ، ١٥٩٦ من القرار ١ مبوجب الفقرة غتها املعدلة واملوسعة، بصي١٤٩٣

 مــن ١٠  و٧  و٦ إىل التــدابري املتعلقــة بالنقــل املفروضــة مبوجــب الفقــرات وإذ يــشري 
 ،١٥٩٦القرار 

 ١٥  و ١٣ إىل التـدابري املاليـة واملتعلقـة بالـسفر املفروضـة مبوجـب الفقـرتني                 وإذ يشري  
 ،١٦٩٨ من القرار ١٣والفقرة ، ١٦٤٩ار  من القر٢والفقرة ، ١٥٩٦من القرار 
م  أن احلالـة يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيـة ال تــزال تـشكل هتديـدا للــسال     وإذ يقـرر  

 واألمن الدوليني يف املنطقة،
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 

 
 ألف  

، ٢٠٠٩  مـارس   / آذار ٣١ الدول، لفترة أخرى تنتـهي يف        مجيع أن تتخذ    يقرر - ١  
هبـا، بـصورة مباشـرة      متـصل  عتـاد ما يلزم من تدابري ملنع توريد أو بيع أو نقـل األسـلحة أو أي    

أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات         أو غري مباشرة، انطالقـا مـن أراضـيها أو عـن طريـق مواطنيهـا                 
ــا،  ــا يتقـــدمي أي مـــساعدة أو مـــشورة أو تـــدريب  ملنـــع وحتمـــل أعالمهـ ــفيمـ شطة تـــصل باألنـ

أراضــي مجهوريــة كــل مــن يعمــل يف  املاليــة، إىل ات التمويــل واملــساعد يــشملممــاالعــسكرية، 
  ؛  وأفراد غري رمسينيكيانات غري حكومية من الدميقراطية الكونغو 
 مـن   ٢٠  أن التدابري املتعلقة باألسلحة واملفروضـة سـابقا مبوجـب الفقـرة            يقرر - ٢ 

تـسري بعـد      أعـاله لـن    ١، واملكـررة  يف الفقـرة        ١٥٩٦ مـن القـرار      ١، والفقرة   ١٤٩٣القرار  
صل هبــا، وعلــى تقــدمي أي مــساعدة اآلن علــى توريــد أو بيــع أو نقــل األســلحة أو أي عتــاد متــ

  باألنشطة العسكرية حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية؛فيما يتصلمشورة أو تدريب  أو
  :يلي  على ما  أعاله١يف الفقرة التدابـري الواردة عدم سريان  يقـرر  - ٣ 
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إمدادات األسلحة وما يتصل هبا من عتـاد فـضال عـن التـدريب واملـساعدة يف                  )أ( 
الكونغــو  اجملــال الــتقين ممــا هــو خمــصص حــصرا لــدعم بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة   

 ؛عد لكي تستخدمهالدميقراطية أو ُم
 الرصـاص واخلـوذات العـسكرية        الواقية، مبا فيها السترات الواقيـة مـن        املالبس )ب( 

 إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أفـراد األمـم املتحـدة وممثلـو وسـائط                  جيلبها بصفة مؤقتة  اليت  
واألفـراد املرتبطـون هبـم، السـتخدامهم        ن يف جمايل الـشؤون اإلنـسانية والتنميـة          والعاملاإلعالم و 

 الشخصي فقط؛
 حـصرا لالسـتخدام     املوجهـة  األخرى إمدادات املعدات العسكرية غري الفتاكة     )ج( 

اجملــال  األغــراض اإلنــسانية أو ألغــراض احلمايــة، ومــا يتــصل هبــا مــن مــساعدة وتــدريب يف   يف 
 أدناه؛ ٥للفقرة ، على حنو ما ختطر به اللجنة مسبقا وفقا التقين

 ١٥٩٦ مـــن القـــرار ٤يف الفقـــرة  ا املنـــصوص عليهـــااللتزامـــاتاء هنـــ إيقـــرر - ٤ 
 ؛١٧٧١قرار  من ال٤والفقرة 
الـدول   ، أن تقـوم مجيـع    أعـاله ١يف الفقـرة  ، بالنسبة للفتـرة املـشار إليهـا         يقرر - ٥ 

مجهوريــة  إىل  عتــادمــا يتــصل هبــا مــن أي شــحنات لألســلحة و بإخطــار اللجنــة مــسبقا بتوجيــه
باألنــشطة  فيمــا يتــصل الكونغــو الدميقراطيــة، أو مبــا يقــدم مــن مــساعدة أو مــشورة أو تــدريب 

تلـك املـشار إليهـا يف الفقـرتني الفـرعيتني          يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، باسـتثناء         العسكرية
يـع املعلومـات    مج تلـك اإلخطـارات  تـضمني  يؤكد على أمهيـة  و أعاله،٣يف الفقرة   ) ب(و  ) أ(

 املعلومــات املتعلقــة باملــستعمل النــهائي والتــاريخ ، حــسب االقتــضاء،ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك
 يم الشحنات واملسار الذي تسلكه؛املقترح لتسل

 
 اءــــب  

وخباصـــة حكومـــة مجهوريـــة  احلكومـــات يف املنطقـــة، مجيـــع أن تتخـــذ يقـــرر - ٦ 
،  الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــةكيفــوويتــوري  إلالدميقراطيــة وحكومــات الــدول اجملــاورة الكونغــو 

 مـن أجـل    لـزم مـن تـدابري       ، مـا ي    أعـاله  ١يف الفقـرة    التـاريخ املـشار إليـه         تنتـهي يف     إضـافية لفترة  
 :يلي ما

ــدويل،       )أ(  ــة الطــريان املــدين ال ــا التفاقي ــة وفق ــشغيل الطــائرات يف املنطق ضــمان ت
ــسمرب / كــانون األول٧غو يف املوقعــة يف شــيكا   ــق التحقــق   ١٩٤٤دي مــن   وال ســيما عــن طري

 ؛سالمة وثائق الطائرات وتراخيص الطيارين



S/RES/1807 (2008)  
 

08-28861 5 
 

 استخداما يتنـاىف    وق أراضي كل منها   احلظر الفوري الستخدام أي طائرات ف      )ب( 
الطــريان املــدين  والــشروط املنــصوص عليهــا يف تلــك االتفاقيــة أو املعــايري الــيت حــددهتا منظمــة    

 وإبــالغصــالحيتها،   مــدةالــدويل، وخباصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام وثــائق مــزورة أو انقــضت   
   ؛مبا تتخذه من تدابري يف هذا الصدداللجنة، 
 املطـارات واملـدارج املدنيـة والعـسكرية املوجـودة           مجيـع تخدام  ضمان عدم اس   )ج( 

 ؛أعاله  ١الفقرة تناىف مع التدابري املفروضة مبوجب أي غرض ييف  يف أراضي كل منها 
يف  ، جيب على كل حكومـة       ١٥٩٦ من القرار    ٧لفقرة  با ، عمال  إىل أنه  يشري  - ٧ 

فـضال   ،   الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة      كيفوويتوري  اجملاورة إل املنطقة، وال سيما حكومات الدول      
من اللجنة وفريـق    كل  ستعرضه  يحتتفظ بسجل ل  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، أن       عن  

 إىل  واملتجهـة   من أراضي كـل منـها        املغادرةالرحالت  ب املتعلقةعلومات  امل  مجيع ، يتضمن اخلرباء
 مـن مجهوريـة الكونغـو       املغـادرة  الت  مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، فـضال عـن الـرح          مواقع يف   

 منها؛  يف أراضي كل   إىل مواقعواملتجهة الدميقراطية 
 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، مـن جهـة، وحكومـات     تقوم أن   يقرر - ٨ 
تنتـهي    إضافيةفترة  ل ، من جهة أخرى،    الشمالية وكيفو اجلنوبية   كيفوويتوري   إل اجملاورة الدول  

 :يلي  مامن أجل يلزم من تدابري ، باختاذ ما  أعاله١الفقرة يف شار إليه  التاريخ امليف
بــني   اجلمركيــة علــى احلــدود الرقابــة عمليــات ها مــن كــال منــتعزيــز مــا خيــص )أ( 
 ؛ والدول اجملاورة الشمالية وكيفو اجلنوبيةكيفوأو إيتوري 
 نتــهاكا  يف وســائل النقــل يف أراضــي كــل منــها مجيــعضــمان عــدم اســتخدام   )ب(  

 ؛اإلجراءات بتلك لجنة  أعاله، وإخطار ال١وفقا للفقرة لتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء ل
 

 جيم  
 أن تتخــذ مجيــع الــدول، خــالل فتــرة إنفــاذ التــدابري املــشار إليهــا يف         يقــرر - ٩ 
 عمـال   أمسـاءهم  اللجنـة  حـددت ، التـدابري الالزمـة ملنـع مجيـع األشـخاص الـذين               أعـاله  ١ الفقرة

لــزم يكــون يف هــذه الفقــرة مــا يُ   مــن دخــول أراضــيها أو عبورهــا، علــى أال  أدنــاه١٣فقرة البــ
  من دخول أراضيها؛رعاياهاإحدى الدول مبنع 

ـــرر - ١٠  ــدم يقـــ ــريان عـ ــرة   سـ ــب الفقـ ــة مبوجـ ــدابري املفروضـ ــاله٩ التـ ــى  أعـ  علـ
 :ةالتالي تاحلاال
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، أن هـذا الـسفر      عندما تقرر اللجنة سلفا، وعلى أساس كل حالـة علـى حـدة             )أ( 
 ؛تربره أسباب إنسانية، مبا يف ذلك أداء واجب ديين

، جملـس األمـن   عندما تستنتج اللجنة أن هـذا االسـتثناء خيـدم أهـداف قـرارات                )ب( 
ــة واالســتقرار        ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــصاحلة الوطني ــق امل ــسالم وحتقي أي إحــالل ال

 ؛املنطقة يف
، وعلى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بعبـور األفـراد                سلفااللجنة  عندما تأذن    )ج( 

العائــدين إىل أراضــي الدولــة الــيت حيملــون جنــسيتها، أو املــشاركني يف اجلهــود املبذولــة لتقــدمي  
 ؛ انتهاكات جسيمة لقانون حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل إىل العدالةمرتكيب

ة إنفـاذ التـدابري املـشار إليهـا يف           أن جتّمد مجيـع الـدول فـورا، خـالل فتـر            يقرر - ١١ 
ــة واملــوارد      و،  أعــاله١الفقــرة  ــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، األمــوال واألصــول املالي ــارا مــن ت اعتب

 بصورة مباشـرة أو غـري       ،االقتصادية األخرى املوجودة يف أراضيها واليت ميلكها أو يتحكم فيها         
ــة أمســاءهم عمــال بــ    ،مباشــرة ــراد حــددت اللجن ــاه أ١٣الفقرة أف ، أو الــيت تكــون يف حــوزة  دن

أي أشــخاص أو كيانــات  ، بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة،أو يــتحكم فيهــاميلكهــا كيانــات 
ل مجيـع الـدول عـدم     أن تكفـ كـذلك  ويقرر، بتوجيه منهمتقرر اللجنة أهنم يعملون بامسهم أو       

ــوارد اقتـــصادية، ألولئـــك األشـــخاص أو الكيانـــ  إتاحـــة أي أمـــوال ات  أو أصـــول ماليـــة أو مـ
 أشخاص يوجدون يف أراضيها؛أي لفائدهتم، بواسطة مواطنيها أو بواسطة  أو

 علــى األمــوال واألصــول املاليــة  أعــاله١١ أحكــام الفقــرة عــدم ســريان يقــرر - ١٢ 
  :واملوارد االقتصادية األخرى اليت

ضرورية لتغطية النفقات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد         أهنا   الدول املعنية    تقرر )أ( 
املــواد الغذائيــة، واإلجيــارات أو الرهــون العقاريــة، واألدويــة والعــالج الطــيب، والــضرائب،   مثــن 

 املتكبـدة  نفقـات وأقساط التأمني، ورسوم املرافق العامة، أو لـسداد األتعـاب املهنيـة املعقولـة وال           
ينيـة  املرتبطة بتقدمي اخلدمات القانونية، أو الرسـوم أو تكلفـة اخلـدمات الالزمـة للعمليـات الروت                

 وفقــا ،املتعلقـة حبفـظ أو صـون األمــوال اجملمـدة واألصـول املاليـة واملــوارد االقتـصادية األخـرى        
ــأذن،         ــى أن ت ــا عل ــة بعزمه ــة بإخطــار اللجن ــدول املعني ــام ال ــد قي ــة، بع ــوانني الوطني  حــسبللق

االقتضاء، باحلصول علـى هـذه األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية األخـرى، وعنـد                    
 ؛بل اللجنة خالل أربعة أيام عمل من تاريخ هذا اإلخطار وجود قرار بالرفض من ِقعدم

ضـرورية لتغطيـة نفقـات اسـتثنائية، شـريطة أن تكـون             أهنـا    الدول املعنيـة     قررت )ب( 
 ؛الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، ووافقت اللجنة عليه
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كم قـضائي أو إداري أو حتكيمـي،        تقرر الدول املعنية أهنا خاضعة لرهن أو ح        )ج( 
وميكــن يف هــذه احلالــة اســتخدام األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتــصادية األخــرى لفــك 
ذلك الرهن أو تنفيذ ذلـك احلكـم، شـريطة أن يكـون الـرهن أو احلكـم قـد ُسـجِّل قبـل تـاريخ                          

 ١٣ الفقرة بـ  عمـال دده اللجنـة    حتـ صدور هذا القرار، وأال يكـون لفائـدة أي شـخص أو كيـان               
 أدناه، وأن تكون الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

وعلــى ، التــالني أعــاله علــى األفــراد  ١١ و ٩الفقــرتني  أحكــام ســريان يقــرر - ١٣ 
 :  حتدده اللجنةووفقا ملاحسب االقتضاء، ، الكيانات التالية

ليت اختـذهتا   لتدابري ا ل خمالفةاألشخاص والكيانات الذين تصدر عنهم تصرفات        )أ( 
  ؛ أعاله١للفقرة قا وفالدول األعضاء 

ــة الن     )ب(  ــسلحة األجنبي ــسكريون للجماعــات امل ــسياسيون والع ــادة ال شــطة يف االق
نــزع ســالح املقــاتلني التــابعني لتلــك اجلماعــات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــذين يعوقــون 

 ؛ الطوعية إىل أوطاهنم أو إعادة توطينهماملسلحة وعودهتم
ليشيات الكونغولية الـيت تتلقـى دعمـا مـن          يالقادة السياسيون والعسكريون للم    )ج( 

ــة   ــة الكونغــو الدميقراطي ــذين يعوقــون مــشاركة مقــاتليهم يف عمليــات نــزع    ،خــارج مجهوري  ال
 ؛السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

شـطون يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،         االقادة السياسيون والعسكريون الن    )د( 
 الساري؛لقانون الدويل ل  انتهاكا املسلحةالرتاعاتالذين جيندون األطفال أو يستخدموهنم يف 

يرتكبــــون الــــذين يف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة وشــــطون اناألفــــراد ال )هـ( 
الــرتاع يف حــاالت النــساء  أواألطفــال   للقــانون الــدويل تــشمل اســتهداف جــسيمةانتــهاكات 
 ؛د القسريي والتشويه والعنف اجلنسي واالختطاف والتشريف ذلك القتل املسلح، مبا

 على األفـراد    أعاله ١١ و   ٩الفقرتني  التدابري الواردة يف     استمرار سريان    يقرر - ١٤ 
 ٢ ، والفقـرة  ١٥٩٦ من القـرار     ١٥ و   ١٣الفقرتني  ب عمال  حتديد أمسائهم  والكيانات اليت سبق  

 التـاريخ املـشار إليـه    يف إضافية تنتهي فترةل، ١٦٩٨ من القرار    ١٣، والفقرة   ١٦٤٩من القرار   
  ذلك؛غري اللجنة ما مل تقرر،  أعاله١يف الفقرة 

 
 دال  

ــة  أن يقــرر - ١٥  ــةتكــون والي ــاريخ  ، اللجن ــارا مــن ت ، علــى  هــذا القــرار اختــاذ اعتب
  :التايل النحو
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سيما دول املنطقـة، عـن        مجيع الدول، ال   للحصول على معلومات من   السعي   )أ( 
 ٦ و ١ اتالفقـر مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للتـدابري املفروضـة مبوجـب               اليت تتخـذها    ءات  اإلجرا

ــال أعــاله ١١ و ٩ و ٨ و عــد  وأن تطلــب ب،١٤٩٣ مــن القــرار  ٢٤ و ١٨للفقــرتني  واالمتث
 عـن    ذلـك  مبـا يف   معلومـات أخـرى قـد تـرى أهنـا مفيـدة،              ذلك من تلـك الـدول تزويـدها بـأي         

فــد، بنــاء علــى طلــب اللجنــة، ممــثلني لالجتمــاع باللجنــة  تولكــي إتاحــة الفرصــة للــدول طريــق
 ؛بغرض إجراء مناقشات أكثر تعمقا للمسائل ذات الصلة

فحــص املعلومــات املتعلقــة باالنتــهاكات املزعومــة للتــدابري املفروضــة مبوجــب   )ب( 
فريـق   املزعومة لألسـلحة املـشار إليهـا يف تقـارير            بالتدفقاتاملعلومات املتعلقة   و  أعاله ١الفقرة  

اخلرباء املعين باالستغالل غري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة ومـصادر الثـروة األخـرى يف مجهوريـة                   
 بتحديـد   ، أمكـن  ، كلمـا   اإلجراء املناسب يف هذا الشأن، مع القيام       واختاذالكونغو الدميقراطية،   

ــيت    ــات ال ــراد والكيان ــضلوعها  األف ــارير ب ــد التق ــهاكات،  تفي ــذه االنت ــائروكــذلك  يف ه ات الط
 ؛املركبات األخرى املستخدمة أو

عـن عملـها، تتـضمن مالحظاهتـا وتوصـياهتا،      لـس  اجملتقدمي تقارير منتظمـة إىل     )ج( 
 ؛ أعاله١الفقرة  سبل تعزيز فعالية التدابري املفروضة مبوجب بصفة خاصةوتتناول 
 البعثــة، وإبـالغ   أعـاله ٥الفقــرة تلقـي إخطـارات مـسبقة مــن الـدول مبوجـب       )د( 

 مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بكـل إخطـار تتلقـاه، والتـشاور مـع حكومـة مجهوريـة                   حكومةو
متاشـي  ، حـسب االقتـضاء، للتحقـق مـن     مقدمـة اإلخطـار   أو مـع الدولـة      /الكونغو الدميقراطية و  

 أعـاله، والبـت،   ١لتدابري املذكورة يف الفقرة ا  مع املنصوص عليه يف  تلك الشحنات ات  صفموا
 اختاذه؛ جراء يتعنيعند الضرورة، يف أي إ

األشـــخاص والكيانـــات  ، بتحديـــد أمســـاء أعـــاله١٣بـــالفقرة القيـــام، عمـــال  )هـ( 
ــدابري املــذكورة يف ل اخلاضــعني ، مبــا يف ذلــك الطــائرات واخلطــوط   أعــاله١١  و٩ تنيالفقــرلت

 ؛ بانتظامتها قائمحتديث  أعاله، مع٨  و٦يف ضوء أحكام الفقرتني اجلوية، 
سـيما دول املنطقـة، تزويـد اللجنـة مبعلومـات         دول املعنية، وال  مناشدة مجيع ال   )و( 

 عمـال بـالفقرة    أمسـاءهم  للتحقيق مع األفراد الـذين حـددت اللجنـة     اليت تتخذها عن اإلجراءات   
 ؛، حسب االقتضاءوحماكمتهمأعاله ) هـ( الفرعية

ــتثناء   )ز(  ــات االسـ ــر يف طلبـ ــا النظـ ــشار إليهـ ــرتني  يف  املـ ــاله١٢ و ١٠الفقـ  ، أعـ
 ؛فيها لبتوا
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 ٦ و ١ الفقـرات إصدار ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتسهيل تنفيذ أحكـام     )ح( 
  أعاله؛١١ و ٩ و ٨و 

  توريــدســيما دول املنطقــة، أن تــدعم تنفيــذ حظــر   الــدول، ال جبميــعيهيــب  - ١٦ 
 األسلحة وأن تتعاون على حنو تام مع اللجنة يف اضطالعها بواليتها؛

 
 اءـــه  

ــب - ١٧  ــهي يف     إ يطل ــرة تنت ــدد لفت ــام أن مي ــني الع  ٢٠٠٩مــارس / آذار٣١ىل األم
 ؛١٧٧١ عمال بالقرار أوالية فريق اخلرباء املنش

 :إىل فريق اخلرباء أن يضطلع بالوالية التالية يطلب - ١٨ 
ــد        )أ(  ــة الرصـ ــياق مهمـ ــة يف سـ ــا البعثـ ــيت جتمعهـ ــات الـ ــل املعلومـ فحـــص وحتليـ
ة، حـسب االقتـضاء، املعلومـات الـيت قـد تكـون مفيـدة يف        أن يتبـادل مـع البعثـ     و إليها، املوكولة

 ؛أداء مهمة الرصد املسندة إىل البعثة
 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،       يف مـات ذات الـصلة    مجع وحتليـل مجيـع املعلو      )ب( 

وبلدان املنطقة، وعند االقتضاء يف بلدان أخرى، بالتعاون مع حكومـات تلـك البلـدان، وذلـك            
، فضال عن الـشبكات الـيت متـارس أعمـاال     وما يتصل هبا من عتادات األسلحة  فيما يتعلق بتدفق  

 ؛ أعاله١الفقرة تنتهك التدابري املفروضة مبوجب 
 دول املنطقـة، وتقـدمي   وال سـيما  ،  املعنيـة النظر يف سبل حتسني قـدرات الـدول          )ج( 

وجــــب  املفروضــــة مبلكفالــــة التنفيــــذ الفعــــال للتــــدابري االقتــــضاء، عنــــد ،توصــــيات بــــذلك
 ؛أعاله ١ الفقرة

تقـدمي   و إطالع اللجنـة علـى آخـر التطـورات املتـصلة بعملـه حـسب االقتـضاء                 )د( 
 مث قبـــل ٢٠٠٨أغـــسطس / آب١٥حبلـــول  ، عـــن طريـــق اللجنـــة،لـــساجملتقـــارير خطيـــة إىل 

 ٨  و٦ و ١الفقــرات عــن تنفيــذ التــدابري املنــصوص عليهــا يف  ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين ١٥
 معلومات عن مـصادر      تقدمي شفوعة بتوصيات يف هذا الشأن، مبا يف ذلك        م ، أعاله ١١ و   ٩ و

 املـوارد الطبيعيـة، الـيت تـوفر األمـوال الالزمـة لالجتـار          ، مثل مصادر التمويل املتأتيـة مـن       التمويل
 ؛غري املشروع باألسلحة

 ؛ اللجنة على أنشطته بصورة متواترةطالعإ )هـ( 
 باألدلـة، باألشـخاص   مدعومـة رير بقائمـة،   تقـا قدمـه مـن  ت ما   تزويد اللجنة يف   )و( 

 واألشـخاص الـذين تـبني    ، أعـاله ١الفقـرة  الذين تبني أهنـم انتـهكوا التـدابري املفروضـة مبوجـب             
 ؛أهنم ساندوهم يف هذه األنشطة لكي يتخذ اجمللس ما قد يلزم من تدابري مستقبال
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ــام     )ز(  ــذ امله ــه ودون اإلخــالل بتنفي ــة، يف حــدود قدرات ــساعدة اللجن  األخــرى م
مـن  ) هــ (إىل  ) ب(الفقرات الفرعيـة مـن       األفراد املشار إليهم يف       أمساء املسندة إليه، على حتديد   

 ؛ معلومات مفيدةريق موافاة اللجنة دون تأخري بأي عن ط أعاله،١٣الفقرة 
ــدراهتا   يطلــب - ١٩  ــة، يف حــدود ق ــة إىل البعث ــها  احلالي ــأداء واليت ودون اإلخــالل ب

 مواصلة تركيز أنشطة الرصد اليت يـضطلعان هبـا يف كيفـو الـشمالية               ،ق اخلرباء الراهنة، وإىل فري  
 اجلنوبية ويف إيتوري؛كيفو و

وســائر املنطقــة، حــسب  مــن حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  يطلــب - ٢٠ 
  تبادل املعلومـات   بوسائل منها والبعثة وفريق اخلرباء التعاون تعاونا مكثفا فيما بينها،         االقتضاء،  

املتعلقــة بنقــل األســلحة، هبــدف تــسهيل التنفيــذ الفعــال حلظــر توريــد األســلحة املفــروض علــى  
واملتعلقـة   الكيانات غري احلكومية واألفـراد، واملتعلقـة باالجتـار غـري املـشروع بـاملوارد الطبيعيـة؛                

 ؛أعاله ١٣ بأنشطة األفراد والكيانات الذين حددت اللجنة أمساءهم عمال بالفقرة
 تتعـاون أن  مـن   ،  ١٥٩٦ مـن القـرار      ١٩يف الفقرة   طلبه  ا  على م  د التأكيد يعي - ٢١ 

 مع فريـق اخلـرباء    تعاونا تاما  ، وال سيما تلك املوجودة يف املنطقة،      مجيع األطراف ومجيع الدول   
 :يلي يف ما يقوم به من أعمال، وأن تكفل ما

 ؛سالمة أعضائه - 
فريـق   والوثائق واملواقع الـيت يـرى        سيما إىل األشخاص   وصول فورا وبدون عوائق ال    ال - 

 يته؛ والتنفيذأن هلا أمهية يف اخلرباء 
 

 واو  
مــارس / آذار٣١يتجـاوز    ال، عنـد االقتــضاء، مث يف موعـد   أن يـستعرض يقـرر  - ٢٢ 
، التــدابري املنــصوص عليهــا يف هــذا القــرار، بغيــة تعديلــها، حــسب االقتــضاء، يف ضــوء   ٢٠٠٩

سيما التقدم احملرز يف إصالح قطـاع        ية الكونغو الدميقراطية، وال   توطيد احلالة األمنية يف مجهور    
األمــن مبــا يف ذلــك إدمــاج القــوات املــسلحة وإصــالح الــشرطة الوطنيــة، ويف نــزع ســالح           
ــها        ــادة توطين ــا وإع ــا إىل أوطاهن ــسرحيها وإعادهت ــة وت ــة واألجنبي ــسلحة الكونغولي اجلماعــات امل

 وإعادة إدماجها، حسب االقتضاء؛
 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعليرريق - ٢٣ 

 


