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  )٢٠٠٨ (١٨٥٧القرار     
  

      ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٢، املعقودة يف ٦٠٥٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــسابقة،  إذ يــ ــه الــ ــرار و إىل قراراتــ ــيما القــ  ١٨٠٧و  )٢٠٠٨ (١٨٠٤ان ال ســ

  أن مجهورية الكونغو الدميقراطية،رئيسه بشالصادرة عن بيانات الو، )٢٠٠٨(
  ومجيــع دول املنطقــةسيادة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةبــ التزامــه وإذ يعيــد تأكيــد  

  وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي، 
ــد    ــالغ  وإذ يكــرر تأكي ــه الب ــشيات مــسلحة يف   مــن  قلق  اجلــزءوجــود مجاعــات وميلي
يفو اجلنوبيـة   الشمالية وك يفو  مقاطعيت ك  من مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخاصة يف        يالشرق
 وإذ يطالــبانعــدام األمــن يف املنطقــة بأســرها،    مناخــا مــن   يديـــمإيتــوري، ممــا   منطقــة ويف
حتتــرم مجيــع األطــراف يف عملــييت غومــا ونــريويب وقــف إطــالق النــار وأن تنفــذ التزاماهتــا    بــأن

  بفعالية وحسن نية،
طيـة عـن كفالـة    كومة مجهوريـة الكونغـو الدميقرا    ية حل الرئيساملسؤولية   على   وإذ يشدد   

األمن يف أراضيها ومحاية مدنييها، مع احترام سيادة القانون وقانون حقـوق اإلنـسان والقـانون                
  اإلنساين الدويل،

ــا    ــالتقريرين وإذ حيــيط علم ــت  ب ــهائي املؤق ــق ) S/2008/773 و S/2008/772(والن لفري
 ١٧٧١أ عمــال بــالقرار املنــش) “فريــق اخلــرباء”(اخلــرباء املعــين جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 

ــالقرار    ) ٢٠٠٧( ــال بـ ــه عمـ ــددت واليتـ ــذي ُمـ ــا )٢٠٠٨ (١٨٠٧والـ ــا، ومبـ ــن ورد فيهمـ  مـ
  ،توصيات
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 استمرار التدفق غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة           وإذ يدين   
 هتنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة وغـري         املباشر ل رصد  ال تصميمه على أن يواصل      يعلنوإذ  وإليها،  

  مهورية الكونغو الدميقراطية،جب املتعلقة قراراتهاحملددة مبوجب من التدابري 
 علـــى أن مـــن واجـــب مجيـــع الـــدول التقيـــد مبقتـــضيات اإلخطـــار املبينـــة  وإذ يـــشدد  

  ،)٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القرار ٥ الفقرة يف
 أمهية اختاذ حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وحكومات املنطقة         وإذ يكرر تأكيد    
 فعالــة لكفالــة عــدم تقــدمي أي دعــم داخــل أراضــيها أو انطالقــا منــها إىل اجلماعــات   إجــراءات

   من مجهورية الكونغو الدميقراطية،ي الشرقاجلزءسلحة يف امل
ــد    ــة  وإذ يؤي ــة الكونغــو الدميقراطي ــز   مجهوري ــه مــن ســعي إىل تعزي شــفافية يف مــا قررت

  ،يف جمال الصناعات االستخراجيةاإليرادات 
ــو   ــني ا أن درك إذ يـ ــصلة بـ ــتغاللالالـ ــانوين   سـ ــري القـ ــار   للغـ ــة واالجتـ ــوارد الطبيعيـ مـ

 الـيت تـؤجج      الرئيـسية  العوامـل  هـي أحـد      انتـشار األسـلحة واالجتـار هبـا       بـني   املـشروع هبـا و     غري
   يف منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا وتؤدي إىل تفاقمها،زاعات ـالن

بـــشأن املـــرأة والـــسالم ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراريـــه وإذ يـــشري  
 املتحــدة واألفــراد املــرتبطني  محايــة مــوظفي األمــم بــشأن ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢واألمــن، وقراراتــه 

ــا ــال ) ٢٠٠٥ (١٦١٢الـــرتاع، و ومـــوظفي املـــساعدة اإلنـــسانية يف منـــاطق   هبـ بـــشأن األطفـ
  ،اع املسلحرتبشأن محاية املدنيني يف ال) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ و والرتاعات املسلحة،

م  أن احلالـة يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيـة ال تــزال تـشكل هتديـدا للــسال     قـرر وإذ ي  
  واألمن الدوليني يف املنطقة،

    مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــدد حـــىت يقـ ــاين٣٠ أن جيـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــة  ٢٠٠٩نـ ــدابري املتعلقـ  التـ

أحكــام ويعيــد تأكيــد  ،)٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار ١باألســلحة واملفروضــة مبوجــب الفقــرة 
   من ذلك القرار؛٥ و ٣ و ٢الفقرات 
ــة يف الفقــرة     يقــرر  - ٢   ــرة املبين ــدد، للفت ــة بالنقــل    ١أن جي ــدابري املتعلق ــاله، الت  أع
 مـن   ٧  أحكـام الفقـرة    ويعيـد تأكيـد   ،  ١٨٠٧ مـن القـرار      ٨ و   ٦ب الفقـرتني     مبوجـ  ةواملفروض

  ذلك القرار؛
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ــرر  - ٣   ــ يق ــرة   أن جي ــة يف الفق ــرة املبين ــة    ١دد، للفت ــة واملتعلق ــدابري املالي ــاله، الت  أع
ــسفر املفروضــ  ــرتني  ةبال ــرار  ١١ و ٩ مبوجــب الفق ــن الق ــد، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ م ــد ويعي  تأكي
   من ذلك القرار؛١٢ و ١٠أحكام الفقرتني 

 التــالني،أعــاله علــى األفــراد  ٣التــدابري املــشار إليهــا يف الفقــرة   ســريان يقــرر  - ٤  
  :  حتدده اللجنةووفقا ملاحسب االقتضاء، ، الكيانات التاليةلى وع

ــصرفات      )أ(   ــهم ت ــصدر عن ــذين ت ــات ال ــهك ااألشــخاص والكيان ــيت  تنت ــدابري ال لت
   ؛ أعاله١قا للفقرة وفاختذهتا الدول األعضاء 

 يف العاملـــةالقـــادة الـــسياسيون والعـــسكريون للجماعـــات املـــسلحة األجنبيـــة  )ب(  
نــزع ســالح املقــاتلني التــابعني لتلــك اجلماعــات الدميقراطيــة الــذين يعوقــون مجهوريــة الكونغــو 
  ؛ الطوعية إىل أوطاهنم أو إعادة توطينهماملسلحة وعودهتم

ليشيات الكونغولية الـيت تتلقـى دعمـا مـن          يالقادة السياسيون والعسكريون للم    )ج(  
ــة   ــة الكونغــو الدميقراطي ــاتليه  ،خــارج مجهوري ــذين يعوقــون مــشاركة مق عمليــات نــزع   م يف ال

  ؛السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
 يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، العـاملون القـادة الــسياسيون والعــسكريون   )د(  

لقـــانون  منتـــهكني بـــذلك ا املـــسلحةالرتاعـــاتالـــذين جينـــدون األطفـــال أو يـــستخدموهنم يف  
 الساري؛ الدويل

يرتكبـون انتـهاكات   الـذين  لدميقراطية ويف مجهورية الكونغو ا  العاملوناألفراد   )هـ(  
يف  املـسلح، مبـا   الـرتاع   يف حـاالت    النـساء    أواألطفال    للقانون الدويل تشمل استهداف    جسيمة

  ؛القسري ديذلك القتل والتشويه والعنف اجلنسي واالختطاف والتشر
 اجلــزءيف توزيعهــا  األشــخاص الــذين يعرقلــون وصــول املــساعدة اإلنــسانية أو  )و(  
  ؛من مجهورية الكونغو الدميقراطية يالشرق

يف القانونيـة    األشخاص أو الكيانات الذين يـدعمون اجلماعـات املـسلحة غـري             )ز(  
 عـــن طريـــق التجـــارة غـــري املـــشروعة يف  مـــن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةي الـــشرقاجلـــزء
  الطبيعية؛ املوارد

 علـــى األفـــراد  أعـــاله٣ الفقـــرة التـــدابري الـــواردة يف اســـتمرار ســـريان يقـــرر  - ٥  
، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مـن القـرار      ١١ و   ٩ الفقرتنيعمال بـ    حتديد أمسائهم  سبقلذين  والكيانات ا 
، )٢٠٠٥( ١٦٤٩  مـن القـرار    ٢ ، والفقـرة  )٢٠٠٥( ١٥٩٦  من القرار  ١٥ و   ١٣والفقرتني  
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ــرار  ١٣والفقــرة  ــرة ، )٢٠٠٦( ١٦٩٨ مــن الق ــهي  لفت ــه يف  يف إضــافية تنت ــاريخ املــشار إلي  الت
 ذلك؛خالف  اللجنة ما مل تقررعاله،  أ١الفقرة 

ــة علــى النحــو احملــدد يف الفقــرة     يقــرر كــذلك   - ٦   ــة اللجن  ٨ توســيع نطــاق والي
) ٢٠٠٥ (١٥٩٦ مــن القــرار ١٨والــذي مت توســيعه يف الفقــرة ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣القــرار  مــن

ــرة  ــرار  ٤والفق ــن القــرار  ١٤والفقــرة ) ٢٠٠٥ (١٦٤٩ مــن الق وأُعيــد ) ٢٠٠٦ (١٦٩٨ م
  :لكي تشمل املهام التالية) ٢٠٠٨ (١٨٠٧من القرار  ١٥ الفقرة تأكيده يف
االســتعراض املنــتظم لقائمــة األفــراد والكيانــات الــذين حتــدد اللجنــة أمســاءهم     )أ(  

قــدر اإلمكــان، الســتكمال القائمــة وكفالــة دقتــها باســتمرار  أعــاله، ٥ و ٤مبوجــب الفقــرتني 
ــزال صــحيحاال حمتواهــا وتأكيــد أن  ــدوي ل األعــضاء علــى تقــدمي أي معلومــات  ، وتــشجيع ال
  توافرت؛ إضافية كلما

توجيهيـة لتيـسري تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب هـذا القـرار،              إصدار مبادئ     )ب(  
  قيد االستعراض الفعلي، حسبما متليه الضرورة؛وإبقائها 
التـدابري احملـددة    سيما دول املنطقـة، أن تـدعم تنفيـذ           الوالدول،   جبميعيهيب    - ٧  

، وأن تقــدم إىل وأن تتعــاون علــى حنــو تــام مــع اللجنــة يف اضــطالعها بواليتــها هــذا القــرار، يف 
اللجنة، يف غضون مخسة وأربعني يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، تقريرا عن اإلجـراءات الـيت                 

ــدابري املفروضــة مبوجــب ا      ــذ الت ــن أجــل تنفي ــرات اختــذهتا م ــاله، ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١لفق  أع
لــدول علــى إيفــاد ممــثلني، بنــاء علــى طلــب اللجنــة، لالجتمــاع معهــا ملناقــشة    مجيــع اويــشجع

  املسائل ذات الصلة على حنو أكثر تعمقا؛
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠ إىل األمــني العــام أن ميــدد لفتــرة تنتــهي يف  يطلــب  ‐ ٨  
  إىل فريـق اخلـرباء     يطلـب و ،)٢٠٠٧ (١٧٧١ والية فريق اخلـرباء املنـشأ عمـال بـالقرار            ٢٠٠٩

ويقـدم تقـارير   ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القرار ١٨أن يضطلع بواليته على النحو احملدد يف الفقرة     
ــول    ــة حبلـ ــق اللجنـ ــة إىل اجمللـــس عـــن طريـ ــار ١٥خطيـ ــايو/أيـ ــل ٢٠٠٩ مـ ــشرين ١٥ مث قبـ  تـ

  ؛٢٠٠٩أكتوبر /األول
 أعــاله، املهــام ٨ يف الفقــرة  واليــة فريــق اخلــرباء املــشار إليــه  أن تــشمليقــرر  - ٩  
  : أدناه أيضاالواردة

ــات        )أ(   ــراد والكيان ــة ألمســاء األف ــد اللجن ــات ذات صــلة بتحدي إدراج أي معلوم
   أعاله، يف تقارير الفريق املقدمة إىل اللجنة؛٥ و ٤املُشار إليهم يف الفقرتني 
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 املعلومــات املتاحــة للجمهــور بــشأن األفــراد     اســتكمالمــساعدة اللجنــة يف    )ب(  
ــيهم يف الف  املــشار إليهــا يف  أعــاله، ويف تــصنيف الــسرود املــوجزة  ٥قــرة والكيانــات املــشار إل

   أدناه؛١٨الفقرة 
 إىل فريــــق اخلــــرباء مواصــــلة تركيــــز أنــــشطته يف كيفــــو الــــشمالية   يطلــــب  - ١٠  
  اجلنوبية ويف إيتوري؛ وكيفو

ــب  - ١١   ــات األخــرى      يطل ــة واحلكوم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــن حكوم  م
عثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  املنطقــة، حــسب االقتــضاء، وب يف

وفريق اخلرباء التعاون تعاونا مكثفا فيما بينها، بوسائل منها تبادل املعلومات املتعلقـة بعمليـات               
ــذين       ــراد والكيانــات ال ــة؛ وأنــشطة األف ــاملوارد الطبيعي نقــل األســلحة واالجتــار غــري املــشروع ب

  أعاله؛ ٥ و ٤الفقرتني حددت اللجنة أمساءهم عمال ب
 بصفة خاصة أن تقوم البعثة بـإطالع فريـق اخلـرباء علـى مـا لـديها مـن                    يطلب  - ١٢  

معلومات، وال سيما عن الدعم الذي تتلقاه اجلماعات املسلحة وجتنيد األطفـال واسـتخدامهم              
  ؛حاالت الرتاعات املسلحةواستهداف النساء واألطفال يف 

ف ومجيع الدول أن تكفل تعاون كل مـن خيـضع            مجيع األطرا  يطالب كذلك   - ١٣  
  لواليتها أو يقع حتت سلطتها من أفراد وكيانات مع فريق اخلرباء؛

 بــأن تتعــاون مجيــع ١٨٠٧ مــن القــرار ٢١ مــا طلبــه يف الفقــرة يكــرر تأكيــد  - ١٤  
األطراف ومجيع الدول، وال سيما تلك املوجـودة يف املنطقـة، تعاونـا تامـا مـع فريـق اخلـرباء يف                      

  :يقوم به من أعمال، وأن تكفل ما يلي ام
  سالمة أعضائه؛  -  
الوصول فورا وبدون عوائق ال سيما إىل األشخاص والوثائق واملواقع الـيت يـرى فريـق                  -  

  اخلرباء أن هلا أمهية يف تنفيذ واليته؛
 الدول األعضاء على أن تتخذ التـدابري الـيت تراهـا مناسـبة لكفالـة قيـام              يشجع  - ١٥  

ملنتجات املعدنية الكونغوليـة وصـناعات جتهيزهـا ومـستهلكيها املـشمولني بواليتـها              مستوردي ا 
جـات ومـصدر املعـادن الـيت        املنت  فيما يتعلـق باجلهـات الـيت تـوّرد هلـم تلـك             ة الواجب ببذل العناية 
  ؛يشتروهنا
ــة بأمســاء األفــراد أو الكيانــات    يــشجع  - ١٦    الــدول األعــضاء علــى أن تــوايف اللجن

  يـسيطر  أعاله، باإلضافة إىل أية كيانات ميتلكهـا أو ٤ املعايري الواردة يف الفقرة     الذين يستوفون 
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كيانـات أو أفـراد    ها بصورة مباشرة أو غري مباشرة األفراد أو الكيانات املقدمة أمسـاؤهم أو            علي
  قائمتها؛ تدرجهم اللجنة يف يتصرفون باسم الكيانات املقّدمة أمساؤها أو بتوجيه منها، كي

ــرر  - ١٧   ــا      يق ــة إلدراجه ــى اللجن ــراح أمســاء عل ــد اقت ــدول األعــضاء عن ــدم ال  أن تق
القائمة، بيانـا تعليليـا مفـصال، مـشفوعا مبعلومـات تعريفيـة كافيـة تتـيح للـدول األعـضاء أن                       يف

حتدد بصورة جازمة هوية األفراد والكيانات، ويقرر كذلك أن حتـدد الـدول األعـضاء بالنـسبة                 
جــزاء البيــان التعليلــي الــيت جيــوز نــشرها علنيــا، ألغــراض منــها   لكــل اقتــراح مــن هــذا النــوع أ 

إعــالم   أدنــاه أو لغــرض إخطــار أو١٨الفقــرة  إعــداد املــوجز املــبني يفيف اســتخدام اللجنــة هلــا 
  ؛نشرها بناء على طلب الدول املهتمةالفرد أو الكيان املدرج يف القائمة، واألجزاء اليت جيوز 

ح يف موقعها الـشبكي، بعـد إدراج اسـم فـرد أو كيـان              إىل اللجنة أن تتي    يوعز  - ١٨  
اقترحـت   يف القائمة، سـردا مـوجزا ألسـباب اإلدراج، وذلـك بالتنـسيق مـع الـدول املعنيـة الـيت                    

 إىل اللجنـة أن     كـذلك  ويـوعز ،   أعـاله  ٨ ومبساعدة فريق اخلرباء املشار إليـه يف الفقـرة           اإلدراج
يق مــع الـدول املعنيــة الــيت اقترحــت اإلدراج،  تقـوم، مبــساعدة مــن فريــق اخلـرباء ويف ظــل التنــس  

باستكمال أسباب اإلدراج ومعلومات حتديد اهلوية املتاحة للجمهور عن املشار إليـه يف الفقـرة               
   من أفراد وكيانات؛٥

 أن تقوم األمانـة العامـة، بعـد عمليـة النـشر، ويف غـضون أسـبوع واحـد                    يقرر  - ١٩  
نات، بإشعار البعثة الدائمة للبلـد أو البلـدان الـيت ُيعتقـد             إضافة اسم إىل قائمة األفراد والكيا      من

ــسيته       ــراد، البلــد الــذي حيمــل الــشخص جن ــة األف ــان موجــود فيهــا، ويف حال أن الفــرد أو الكي
، وأن ُتضمن هذا اإلشـعار نـسخة مـن اجلـزء القابـل للنـشر       )كانت هذه املعلومات معروفة  إذا(

القائمــة تكــون متاحــة يف موقــع   ب اإلدراج يفمــن البيــان التعليلــي، وأيــة معلومــات عــن أســبا  
، واإلجراءات اليت تتبعها اللجنة للنظـر    حتديد األمساء اللجنة الشبكي ووصفا لآلثار املترتبة على       

  يف طلبات رفع األمساء من القائمة، واألحكام املتصلة باالستثناءات املتاحة؛
 ١٩ الـوارد يف الفقـرة        الدول األعضاء اليت تتلقـى إشـعارا علـى النحـو           يطالب  - ٢٠  

أعاله بأن تتخـذ مجيـع التـدابري املمكنـة يف الوقـت املناسـب، وفقـا لقوانينـها وممارسـاهتا احملليـة،                       
إلشــعار أو إعــالم الفــرد أو الكيــان املــدرج امســه يف القائمــة، مــع إطالعــه علــى املعلومــات الــيت 

   أعاله؛١٩تقدمها األمانة العامة على النحو املبني يف الفقرة 
ــالقرار     يرحــب  - ٢١   ــة العامــة، عمــال ب  ١٧٣٠ بإنــشاء مركــز تنــسيق داخــل األمان

، يتيح لألفراد أو اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانـات خيـار موافـاة املركـز مباشـرة          )٢٠٠٦(
  بطلب رفع أمسائهم من القائمة؛
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إلدراج ودول اجلنــسية واإلقامـة علـى دراسـة طلبــات    لـ  املقترحـة  الـدول  حيـث   - ٢٢  
مســاء مــن القائمــة الــواردة عــن طريــق مركــز التنــسيق وفقــا لإلجــراءات املبينــة يف مرفــق رفــع األ
ــرار  ــا   )٢٠٠٦ (١٧٣٠الق ــان م ــى بي ــارض   إذا ، يف الوقــت املناســب، وعل ــد أو تع كانــت تؤي

   الطلبات؛باستعراضالطلب تيسريا لقيام اللجنة 
بــات رفــع أمســاء   إىل اللجنــة أن تنظــر، وفقــا ملبادئهــا التوجيهيــة، يف طل  يــوعز  - ٢٣  

  اجلهات اليت مل تعد تستويف املعايري املبينة يف هذا القرار من قائمة اللجنة؛
 أن تقوم األمانة العامة، يف غضون أسـبوع واحـد مـن رفـع اسـم مـا مـن                     يقرر  - ٢٤  

البعثـة الدائمـة للبلـد أو البلـدان الـيت ُيعتقـد أن الفـرد أو الكيـان موجـود                  شـعار   قائمة اللجنـة، بإ   
ــسيته     فيهــا، و ــذي حيمــل الــشخص جن ــد ال ــراد، البل ــة األف كانــت هــذه املعلومــات   إذا(يف حال
، ويطالــب بــأن تقــوم الــدول الــيت تتلقــى هــذا اإلشــعار باختــاذ تــدابري، وفقــا لقوانينــها   )معروفــة

القائمـة، يف الوقـت    وممارساهتا احمللية، إلشـعار أو إعـالم الفـرد أو الكيـان املعـين برفـع امسـه مـن         
  املناسب؛
 اللجنــة علــى كفالــة وجــود إجــراءات عادلــة وواضــحة يــتم مبوجبــها    يــشجع  - ٢٥  

إدراج األفــراد والكيانــات يف قائمــة اللجنــة ورفــع أمســائهم منــها، فــضال عــن مــنح اســتثناءات    
  ألسباب إنسانية؛

ــرر  - ٢٦   ــاوز    يقـ ــد ال يتجـ ــضاء، ويف موعـ ــد االقتـ ــستعرض، عنـ ــشرين ٣٠ أن يـ  تـ
االقتـضاء، يف    تعديلـها، حـسب   لنصوص عليها يف هذا القـرار،       ، التدابري امل  ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

سيما التقدم احملـرز يف إصـالح        ضوء توطيد احلالة األمنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال        
قطاع األمن، مبا يف ذلك إدماج القوات املـسلحة وإصـالح الـشرطة الوطنيـة، ويف نـزع سـالح             

ــة واألجن   ــسلحة الكونغولي ــها     اجلماعــات امل ــادة توطين ــا وإع ــا إىل أوطاهن ــسرحيها وإعادهت ــة وت بي
  وإعادة إدماجها، حسب االقتضاء؛

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٧  
  


