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  )٢٠١٢ (٢٠٥٣القرار     
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧ املعقودة يف ٦٧٩٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

  
  ،إن جملس األمن  
 إىل قراراتــــه الــــسابقة وإىل بيانــــات رئيــــسه املتعلقــــة جبمهوريــــة الكونغــــو إذ يــــشري  

  الدميقراطية،
ــة وســ  التزامــه بــسيادة مجهوريــة الكونغــو وإذ يعيــد تأكيــد   ــة الدميقراطي المتها اإلقليمي

  واستقالهلا السياسي،
ــة الك   وإذ يؤكــد   ــة مجهوري ــسية حلكوم ــسؤولية الرئي ــة     امل ــن كفال ــة ع ــو الدميقراطي ونغ

يف أراضـيها ومحايــة مـدنييها يف ظـل احتــرام سـيادة القـانون وحقــوق اإلنـسان والقــانون        األمـن 
  اإلنساين الدويل،

طق ام واالسـتقرار يف مجيـع منـ        حبدوث تطـورات إجيابيـة تتعلـق بتوطيـد الـسال           قروإذ ي   
ــه      ــة، مــع أن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــزال قائمــة،     يــشددمجهوري ــى أن حتــديات جــسيمة ال ت  عل

سيما يف املقاطعات الشرقية، مبا يف ذلك اسـتمرار وجـود اجلماعـات املـسلحة يف مقـاطعيت                   وال
عمــال كيفــو ومقاطعــة أورينتــال، وحــدوث جتــاوزات وانتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان وأ 

عنــف ضــد املــدنيني، وعــدم إحــراز تقــدم ذي شــأن يف جمــال إرســاء مؤســسات لألمــن الــوطين  
وســيادة القــانون تــضطلع مبهامهــا مبهنيــة وختــضع للمــساءلة، وانتــشار االســتغالل غــري القــانوين  

  للموارد الطبيعية،
 عــن قلقــه الــشديد مــن تــدهور الوضــع األمــين يف املقاطعــات الــشرقية مــن  وإذ يعــرب  
ية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك ما حيدث من هجمـات تـشنها اجلماعـات املـسلحة،                 مجهور

واهلجمات اليت يتعرض هلا عناصر حفظ السالم والعاملون يف جمال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية،                
مما يعيق وصول املساعدات اإلنسانية إىل مناطق الرتاع حيث يقيم الـسكان املـدنيون الـضعفاء،             
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 جبميـــع اجلماعــات املــسلحة أن توقـــف   وإذ يهيــب ات اآلالف مــن املـــدنيني،  وتــشريد عــشر  
تعّجـل بتيـسري    أن  األعمال العدائية، مبا يف ذلك مجيع أعمال العنف املرتكبة يف حـق املـدنيني، و              

  وصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق،
ت  على ضرورة أن تقـوم سـلطات الكونغـو مبعاجلـة االخـتالالت والتحـديا               وإذ يشدد   

املراقبون الوطنيون والدوليون خـالل االنتخابـات الرئاسـية واالنتخابـات العامـة الـيت               ملسها  اليت  
، إضـــافة إىل ضـــرورة إجـــراء االنتخابـــات يف  ٢٠١١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨أُجريـــت يف 

ــها، علــى أن تكــون تلــك االنتخابــات مفتوحــة أمــام      املقاطعــات وعلــى الــصعيد احمللــي يف وقت
  ي يف أجواء سلمية، وتتسم باملصداقية والشفافية،اجلميع، وجتر

 علـى   ويـشجع  على تعزيز التعاون اإلقليمي يف منطقة الـبحريات الكـربى،            وإذ يشجع   
بذل مزيد من اجلهود لتحقيق السالم واالسـتقرار والتنميـة االقتـصادية يف املنطقـة، بطـرق منـها         

  االستعانة باآلليات اإلقليمية القائمة،
ية تقدمي الدعم جلهود بنـاء الـسالم مـن أجـل إحـراز املزيـد مـن التقـدم يف            بأمه وإذ يقر   

 علـى أمهيـة التنميـة االقتـصادية يف ضـمان االسـتقرار وتوطيـد           وإذ يـشدد  حتقيق استقرار البلـد،     
 احلاجـة إىل اسـتدامة الـدعم الـدويل لكفالـة تنفيـذ أنـشطة           وإذ يؤكد السالم على املدى البعيد،     

  سس التنمية املستدامة،التعايف املبكر ووضع أ
 أن الــصلة القائمــة بــني اســتغالل املــوارد الطبيعيــة واالجتــار هبــا بطــرق غــري   وإذ يؤكــد  

مشروعة، وبني انتشار األسلحة واالجتار هبا، من بني العوامـل الرئيـسية الـيت تـؤدي إىل تـأجيج                    
ــبحريات الكــربى،     ــة ال ــا يف منطق ــدول، وال ســي وإذ حيــثالرتاعــات وتفاقمه ــع ال ما دول  مجي

وإذ يؤكـد مـن     ،  )٢٠٠٩ (١٨٩٦املنطقة، على التنفيذ التام للتدابري املنصوص عليها يف قراره          
عزمـه علـى مواصـلة القيـام عـن كثـب برصـد تنفيـذ التـدابري املنـصوص عليهـا يف القـرار                          جديد
 مجيـع   وإذ حيـث  واالمتثـال هلـا،     ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ مـن القـرار      ٥ويف الفقرة   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٦

ن تتخذ، حسب االقتضاء ووفقا لتلك التدابري، اإلجراءات القانونيـة الالزمـة ضـد             الدول على أ  
  قادة القوات الدميقراطية لتحرير رواندا املقيمني يف بلداهنا،

 إزاء احلالــة اإلنــسانية الــسائدة، واســتمرار ارتفــاع  وإذ ال يــزال يــساوره قلــق شــديد  
 بوجـــه خــاص شـــن  وإذ يــدين مــستويات العنــف، وانتـــهاكات حقــوق اإلنــسان للمـــدنيني،     

اهلجمـات الــيت تــستهدف املــدنيني، وتفـشي العنــف اجلنــسي والعنــف القـائم علــى أســاس نــوع    
ملــؤمتر  اســيما مــن قبــل متمــردي  اجلــنس، وجتنيــد أطــراف الــرتاع لألطفــال واســتخدامهم، وال 

 ، وتشريد أعداد كبرية من املـدنيني،      مارس/آذار ٢٣وحركة  سابقاً  الوطين للدفاع عن الشعب     
خــارج نطــاق القــضاء، واالعتقــاالت التعــسفية وآثارهــا املعرقلــة جلهــود حتقيــق   النــاس وإعــدام 
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ــة،    ــة الكونغــو الدميقراطي ــة يف مجهوري ــتعمري والتنمي  الــضرورة وإذ يكــرر تأكيــد االســتقرار وال
للتعجيل مبحاكمة مجيع مرتكيب انتهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل،                 امللحة

حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى العمــل، بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة     وإذ حيــث
واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة واجلهــات الفاعلــة املعنيــة األخــرى، علــى تنفيــذ اإلجــراءات املناســبة   
للتــصدي هلــذه التحــديات، وعلــى كفالــة األمــن للــضحايا وتقــدمي املــساعدة الطبيــة والقانونيــة    

   من أشكال املساعدة هلم، واإلنسانية وغريها
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري  

 ١٨٩٤املتعلقة بـاملرأة والـسالم واألمـن، وإىل قـراره           ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
 ١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢املتعلـق حبمايـة املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة، وقراريـه       ) ٢٠٠٩(
 إىل االســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا وإذ يــشريقني باألطفــال والــرتاع املــسلح، املــتعل) ٢٠١١(

الفريق العامل التـابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح بـشأن األطـراف يف الـرتاع                       
املسلح يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سيما فيما يتعلق باعتماد خطـة عمـل لوضـع حـد        

  ستغالهلم، لتجنيد األطفال وا
ــق االســتقرار يف      وإذ يرحــب   ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقي ــذهلا بعث ــيت تب ــاجلهود ال ب

توفري التـدريب يف جمـاالت حقـوق اإلنـسان          لمجهورية الكونغو الدميقراطية والشركاء الدوليون      
ومحاية األطفال واحلماية من العنف اجلنسي والعنف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس للقـوات                   

   على أمهية هذه اجلهود،وإذ يشددة الكونغولية، األمني
 مجيــع االعتــداءات الــيت يتعــرض هلــا أفــراد األمــم املتحــدة العــاملون يف جمــال وإذ يــدين  

 علـى وجـوب   وإذ يشددحفظ السالم ويف اجملال اإلنساين، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها،       
  إحالة املسؤولني عن تلك االعتداءات إىل العدالة،

ــرفوإذ يع   ــق       ت ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم ــها بعث ــيت بذلت ــضحيات الكــبرية ال  بالت
 جلهـود البعثـة الراميـة إىل       عـن تقـديره    وإذ يعـرب  االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،       

  توطيد السالم واالستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
م املتحــدة واجملتمــع الــدويل  علــى أمهيــة مواصــلة الــدعم الــذي تقدمــه األمــ وإذ يــشدد  

  أجل استتباب األمن وحتقيق التنمية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على املدى البعيد،  من
 األطــراف الدوليــة املعنيــة علــى دعــم اجلهــود وتقــدمي املــساعدة مــن أجــل   وإذ يــشجع  

ــرتاع يف      ــضررة مــن ال ــاطق املت ــة اســتئناف تقــدمي اخلــدمات األساســية، ال ســيما يف املن  مجهوري
  الكونغو الدميقراطية،
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 باالحتـــاد األفريقـــي ومجيـــع املنظمـــات دون اإلقليميـــة املعنيـــة وإذ يهيـــب مـــن جديـــد  
تواصــل تقــدمي الــدعم جلهــود حتقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وخاصــة   أن
  عية،جمايل األمن ومكافحة االستغالل واالجتار غري املشروعني يف املوارد الطبي يف

له جـيش    باجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي للتصدي للتهديد الذي يشكِّ         وإذ يرحب   
 باعتزام بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة            وإذ يرحب الرب للمقاومة،   

الكونغــو الدميقراطيــة تــوفري الــدعم اللوجــسيت هبــدف إنــشاء مقــر قطــاع فرقــة العمــل اإلقليميــة   
د مــن يــ االحتــاد األفريقــي علــى اإلدالء مبز  وإذ يــشجععــة لالحتــاد األفريقــي يف دونغــو،    التاب

  املعلومات عن تنفيذ املبادرة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
 بتقرير األمني العام عن بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار                وإذ حييط علما    

ــؤرخ    يف ــة املـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــار٢٣مجهوريـ ــايو / أيـ ــواردة  ٢٠١٢مـ ــيات الـ ، وبالتوصـ
  التقرير، يف

ــزال تــشكِّ  وإذ يقــرر   ــة ال ت ــة الكونغــو الدميقراطي ــة يف مجهوري ل خطــرا يهــدد   أن احلال
  السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،

    مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــىت  يقــ ــدد حــ ــران٣٠ أن ميــ ــه / حزيــ ــة  ٢٠١٣يونيــ ــة منظمــ ــة بعثــ  واليــ
ــم ــوارد يف        األم ــى النحــو ال ــة عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــتقرار يف مجهوري ــق االس املتحــدة لتحقي

 ويؤكد مـن جديـد  ، ١٩٢٥من القرار   ) ر(إىل  ) ص(و  ) ع(إىل  ) أ (١٢ و   ١١  و ٢الفقرات  
قـدرات  أن محاية املدنيني جيب أن تعطى األولوية عند اختاذ القرارات بـشأن كيفيـة اسـتخدام ال                

   االستعانة بالتدابري املبتكرة اليت تنفذها البعثة حلماية املدنيني؛ ويشجع كذلكواملوارد املتاحة، 
 إىل البعثــة، مبــا يتفــق مــع التفــويض املنــصوص عليــه يف       يطلــب مــن جديــد    - ٢  
، احلفــاظ علــى قــوة احتياطيــة قــادرة علــى إعــادة االنتــشار الــسريع يف )٢٠١٠ (١٩٢٥ القــرار

  طار القوام املقرر هلا؛البلد يف إ
 أن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة تتحمـل املـسؤولية           يؤكد من جديد    - ٣  

ــد،        ــة يف البل ــسالم والتنمي ــاء ال ــة وبن ــصاحلة الوطني ــن وامل ــسية عــن األم ــشجعالرئي ــة وي  حكوم
عــن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة علـى أن تظــل ملتزمـة التزامـا تامــا حبمايـة الــسكان املـدنيني        

طريق تشكيل قوات أمن تضطلع مبهامها مبهنية وختـضع للمـساءلة وتتـوفر هلـا مقومـات البقـاء،           
ــزة إدارة       ــو القــضاء وأجه ــشرطة وموظف ــة، وخباصــة ال ــة الكونغولي ــشر أجهــزة اإلدارة املدني ون

 احلكومة على تعزيـز احللـول     ويشجعاإلقليم، وإرساء سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان،        
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التهديــد الــذي تــشكله  كرية باعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن احلــل الــشامل للحــد مــنغــري العــس
يف املنـاطق احملـررة مـن       كاملـة   اجلماعات املسلحة الكونغولية واألجنبيـة، وبـسط سـلطة الدولـة            
  اجلماعات املسلحة، وتوطيد سلطة الدولة يف مجيع أحناء البلد؛

بعثـة يف املـستقبل ينبغـي أن تـتم           أن عمليات إعادة تـشكيل ال      يؤكد من جديد    - ٤  
ن علـى حكومـة   على أساس تطور احلالة يف امليدان واستنادا إىل إجناز األهداف التاليـة الـيت يتعـيّ      

  :مجهورية الكونغو الدميقراطية السعي إىل حتقيقها، مبساعدة البعثة
 إجناز العمليات العسكرية اجلاريـة يف مقـاطعيت كيفـو ومقاطعـة أورينتـال بغيـة                 )أ(  

احلــد بأقــصى قــدر ممكــن مــن اخلطــر الــذي تــشكله اجلماعــات املــسلحة وإعــادة االســتقرار يف   
  املناطق احلساسة؛

يـة  فعلال قدرة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على توفري احلمايـة           نيحتس  )ب(  
للسكان مـن خـالل تـشكيل قـوات أمـن تـضطلع مبهامهـا مبهنيـة وختـضع للمـساءلة وتتـوفر هلـا                         

  لبقاء لكي تتسلم تدرجييا الدور األمين الذي تقوم به البعثة؛مقومات ا
توطيد سلطة الدولة يف مجيع أحناء البلد عن طريق نـشر أجهـزة اإلدارة املدنيـة           )ج(  

ــاطق       ــانون يف املن ــيم ومؤســسات ســيادة الق ــشرطة وأجهــزة إدارة اإلقل ــة، وخباصــة ال الكونغولي
  احملررة من اجلماعات املسلحة؛

قة الشراكة االستراتيجية القائمة بني احلكومة الكونغوليـة والبعثـة،           عال يشجع  - ٥  
 على مواصلة إجراء مناقـشات     ويشجععملية التقييم املشتركة،    ال سيما كما يتجلى ذلك يف       و

 القـرارات   هالتقييم لتمكني جملس األمن من أخذ تقارير التقييم املشتركة يف احلسبان عنـد اختـاذ              
 مــن هــذا القــرار  ٤وفقــا ألحكــام الفقــرة وذلــك ادة تــشكيل البعثــة، املتعلقــة بــأي عمليــة إلعــ 

  ؛ )٢٠١٠ (١٩٢٥ من القرار ٧والفقرة 
محاية املدنيني، فإن التركيـز ينبغـي       هي   على أنه بينما تظل أولوية البعثة        يشدد  - ٦  

أن ينصب أساساً على إصـالح القطـاع األمـين ضـمن واليـة حتقيـق االسـتقرار وتوطيـد الـسالم           
ــ ــرات   املنوطــ ــوارد يف الفقــ ــو الــ ــة علــــى النحــ مــــن ) ق(و ) ص(و ) ع(إىل ) ل (١٢ة بالبعثــ
ــة ل  ذلــك ، ١٩٢٥ القــرار ــالغ األمهي ــق األهــداف احملــددة يف  أن إصــالح القطــاع األمــين ب تحقي
   أعاله؛٤ الفقرة

ــة تنفيــذ االســتراتيجية   يطلــب  - ٧   ــة أن جتــري استعراضــاً اســتراتيجياً حلال  إىل البعث
يف املنـاطق  املـراد حتقيقـه   ن واالستقرار، وأن حتـدد بوضـوح ماهيـة االسـتقرار           الدولية لدعم األم  

ــاً ل     ــة، وترســم اســتراتيجية وحتــدد إطــاراً زمني ــة الكونغــو الدميقراطي  بلــوغالــشرقية مــن مجهوري
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عـاون  توثيـق عالقـات الت    مـن جهـود و    البعثـة   تعزيـز مـا تبذلـه       لأهداف حتقيق االسـتقرار، وذلـك       
مـع خطـة    البعثة   يضمن اتساق جهود     على حنو ورية الكونغو الدميقراطية    مجهالقائمة بينها وبني    

احلكومــة لتحقيــق االســتقرار وإعــادة اإلعمــار، ويكفــل دعــم تلــك اجلهــود هلــذه اخلطــة دعمــاً   
 إىل األمني العام أن يقدم نتائج هذا االستعراض يف مرفق بتقريـره الـذي               ويطلب كذلك فعاالً،  

 اجلهات املاحنة على مـساعدة الـسلطات الكونغوليـة          يشجعو،  ٢٠١٣فرباير  /سيقدمه يف شباط  
  املختصة يف تنفيذ خطة احلكومة لتحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار؛

 حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، الــيت تقــع عليهــا املــسؤولية        حيــث  - ٨  
 رؤيــة األساســية يف إصــالح قطاعهــا األمــين، علــى أن تقــوم، مبــساعدة البعثــة، بتفعيــل وتنفيــذ   

 العدالـة االنتقاليـة،     لواستراتيجية وطنيتني شاملتني لقطاعي األمن والعـدل، مبـا يف ذلـك يف جمـا              
وذلك هبدف إنشاء مؤسسات أمنية وقضائية وطنيـة دميقراطيـة تـضطلع مبهامهـا مبهنيـة وختـضع                  

  للمساءلة؛
ز  احلاجة إىل استراتيجية شاملة إلصالح القطاع األمـين الكونغـويل تركِّـ      يؤكد  - ٩  

على إضفاء الطابع املهين على مؤسسات القطاع األمين، مبا يف ذلـك هيئـات الرقابـة، وتـساعد                  
ــة املهــام أو الثغــرات،      ــة االتــساق والكفــاءة وتفــادي حــاالت ازدواجي  يف ويــشجععلــى كفال

ــدخول يف شــراكة اســتراتيجية        ــى ال ــة عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري الوقــت نفــسه حكوم
يف جمال إصالح القطاع األمين هبدف حتديد أولويات كل عنصر مـن عناصـر              جديدة مع البعثة    

 القطاع األمين والنـهج اجلديـدة املمكـن أن تتبعهـا البعثـة لـدعم الـسلطات الكونغوليـة يف جمـال                     
قطاع األمين من أجل بناء قدرات مؤسـسات اجلـيش والـشرطة والعـدل وغريهـا مـن                  إصالح ال 

 إىل األمـني العـام أن       ويطلـب د سلطات الدولـة الكونغوليـة،        توطي ، مبا يكفل  ؤسسات األمنية ملا
ــالتقرير الـــذي ســـيقدمه يف تـــشرين     ــرا عـــن هـــذه األولويـــات والنـــهج يف مرفـــق بـ يقـــدم تقريـ

  نوفمرب؛/الثاين
  أولوياهتـــا واســـتراتيجياهتا أن ُتـــشرك يف الـــسلطات الكونغوليـــة  إىليطلـــب   - ١٠  

 والـشفافية  تنـسيق أن تـدعم فعاليـة ال     بعثـة   الإىل   يطلـب و،  الشركاء الدوليني على أسـاس منـتظم      
مـسؤوليات مجيـع الـشركاء الـدوليني        وهـام   بـني م  واضـح   ال الفـصل  إضـافة إىل   اجلهود،   مواءمةو
 يف هـذا الـصدد أن       احلكومـة  إىل ويطلـب ذين يـوفرون مـساعدهتم إلصـالح القطـاع األمـين،            ال

يت مجعتـها وزارة التخطـيط حـىت         الـ  ملعلوماتا،  البعثةبدعم من   تستخدم استخداماً استراتيجياً،    
مجيــع الــدول   إىلويطلــباآلن واملتعلقــة باملــشاريع املدعومــة دوليــاً إلصــالح القطــاع األمــين،  

 مـع الـسلطات الكونغوليـة       كليـاً  والتعـاون  املعلومـات     حتسني تبادل  األعضاء واملنظمات الدولية  
  يف هذا الصدد؛البعثة و
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متاســك  املتمثلــة يف حتقيــق ملــسألة األساســية اعاجلــةحلكومــة ملا طلبــه إىل يكــرر  - ١١  
 دمـاج  اإلكفالـة  إنـشاء آليـة تـدقيق فعالـة ومواصـلة تطـوير جهودهـا ل            يـشمل وطين، مبا   اليش  اجل

ب، املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشع          على وجه اخلصوص  و،  سابقاًلجماعات املسلحة   لالسليم  
 ويـشجع استـشاري مـن البعثـة،       ة، بـدعم    جلمهورية الكونغو الدميقراطيـ   ضمن القوات املسلحة    

أن تكفــل دفــع رواتــب كافيــة يف الوقــت احملــدد ألفــراد اجلــيش الــوطين، وعمــل احلكومــة علــى 
ــراد وفقــاً   ــة    هــؤالء األف ــتحكم املعمــول هبــا، وخــضوعهم إلجــراءات تأديبي ــادة وال لقواعــد القي

 إزاء  عـن قلقـه  ويكـرر اإلعـراب  وقضائية حسب االقتضاء يف حال خـرق القواعـد والقـوانني،          
ترقيـــة أفـــراد مـــن قـــوات األمـــن الكونغوليـــة معـــروفني مبـــسؤوليتهم عـــن ارتكـــاب انتـــهاكات 

  وجتاوزات جسيمة حلقوق اإلنسان؛
 املتعـدد الـسنوات املـشترك مـع         الربنـامج تنفيـذ   على   احلكومة الكونغولية    ثحي  - ١٢  

رة التحقيـق علـى      ضرو إىلويشري   من الشركاء الدوليني،     ساعدةمباألمم املتحدة لدعم العدالة،     
ضـد النـساء واألطفـال، وضـرورة        رتكبـة   ، مبـا يف ذلـك اجلـرائم امل        وجه السرعة يف مجيع اجلرائم    

 بوسـكو  وبوجـه خـاص  ،  وتقـدميهم إىل احملاكمـة     مجيـع مـرتكيب تلـك اجلـرائم       إلقاء القبض على    
صلة جهودهـا ملكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب           واالسلطات الكونغولية على م    ويشجع،  نتاغاندا
يـشمل  حقوق اإلنسان وانتهاكات القـانون اإلنـساين الـدويل، مبـا            انتهاكات   مرتكيب    مجيع ضد

قـوات األمـن    تابعـة ل  شروعة أو أي عناصر     م مجاعات مسلحة غري      أي  اليت ترتكبها  االنتهاكات
  الكونغولية؛

حماسبة املسؤولني عـن    إىل  احلكومة الكونغولية بنشاط    سعي   أمهية   يؤكد أيضاً   - ١٣  
ذه هلـ  حتقيقـاً التعـاون اإلقليمـي     أمهيـة   نـسانية يف البلـد، و      جرائم حرب وجـرائم ضـد اإل       ارتكاب
دعم الـسلطات  أن تـ   البعثـة إىل يطلـب و التعاون مع احملكمة اجلنائية الدوليـة،     سبل منها الغاية، ب 

 بـاخلطوات اإلجيابيـة األخـرية الـيت اختـذهتا الـسلطات             وحيـيط علمـاً   الكونغولية يف هـذا الـصدد،       
  غولية إللقاء القبض على بوسكو نتاغاندا؛الكون

ــل  إىليطلـــب  - ١٤   ــة أن تواصـ ــري     البعثـ ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــع فريـ ــل مـ  العمـ
املقاطعـات   شمل الـسالم الـذي يـ   وطيـد والسلطات الكونغولية من أجل اعتماد وتنفيذ برنامج ت    

نقـل املهـام إىل      البعثة أن تواصل، حسب االقتضاء،        إىل ويطلبغري املتضررة من جراء الرتاع،      
  ؛قاطعاتفريق األمم املتحدة القطري يف تلك امل

 املقاطعـــات نتخابـــاتا إجـــراء علـــى كفالـــة  الـــسلطات الكونغوليـــة  ثحيـــ  - ١٥  
 مبـا يـشمل   ،   ومتسمة باملـصداقية   شفافة و ناسب وبطريقة سلمية  املوقت  ال يف   واالنتخابات احمللية 

ملــشاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة يف  اوكفالــة احتــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية،  
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سـتفادة مـن     اال تكـافؤ فـرص   ، و  والتعاون معـه   العملية االنتخابية، وتعزيز مشاركة اجملتمع املدين     
مــراقيب وعــالم احلكوميــة، وســالمة مجيــع املرشــحني   اإلطمبــا يف ذلــك وســائوســائط اإلعــالم، 

ن واجلهات الفاعلة مـن اجملتمـع       االنتخابات والشهود والصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسا      
   النساء؛يشمل مبا ،املدين

املقاطعـات واالنتخابـات    تنظـيم وإجـراء انتخابـات        تقوم البعثة بدعم      أن قرري  - ١٦  
، )٢٠١١ (١٩٩١ مـن القـرار   ٧ للفقـرة  من خالل توفري الدعم التقين واللوجسيت وفقاً     ،احمللية
رزه حتـ  للتقـدم الـذي      اًيم واالسـتعراض تبعـ     باسـتمرار للتقيـ    هـذا الـدعم   خيضع   كذلك أن    ويقرر

االتفـاق  ، و  تعزيز مصداقية اللجنة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة          صعيد السلطات الكونغولية على  
ي  الدعم الـدويل، واعتمـاد جـدول زمـين واقعـ     كفالة من أجل على خطط تنفيذية قابلة للتطبيق      

وممثلـي األحـزاب الـسياسية إىل       اقبني  لمـر لكامـل   الوصـول   ال كفالة، واالستمرار يف    لالنتخابات
ــة،    ــات االنتخابي ــع والعملي ــع املواق ــشري مجي ــام      إىلوي ــل اخلــاص لألمــني الع ــام املمث ضــرورة قي

 الكونغوليـة   هـات اجل خمتلـف    بـني الـشفاف والـشامل للجميـع        احلوار الـسياسي     يسريتشجيع وت ب
 احملكمــة بإنــشاءكونغوليــة  قيــام الــسلطات الؤيــدوياملعنيــة، مبــا يف ذلــك اجملموعــات النــسائية،  

كـي تتـابع    أكثـر انتظامـاً     الشراكة االنتخابية أن تعقـد اجتماعـات        جلنة  إىل ويطلبالدستورية،  
 أن يقـدم  األمـني العـام   إىل ويطلـب   وحتاول تكييفـه، الدعم الدويل للعملية االنتخابيةعن كثب   

  ؛نوفمرب/لشهر تشرين الثاين  تقريره عن التقدم احملرز يفاًتقرير
ــاخلطوات اإلرحــبي  - ١٧   ــق يف      ب ــة للتحقي ــة الكونغولي ــيت اختــذهتا احلكوم ــة ال جيابي

تـشرين   ٢٨نشاسا يف سياق انتخابات     يكبت يف ك  زعم أهنا ارتُ  انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يُ    
الحقـة املـسؤولني    علـى م   حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         ثوحي،  ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 مجهورية الكونغو الدميقراطيـة محايـة وتعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان         حكومة  إىل ويطلب،  هاعن
حقوق واحلريات األساسية، مبا يف ذلـك حريـة         ل االحترام الكامل ل   كفالة أحناء البلد و   خمتلفيف  

 زمـع امل املقبلـة    املقاطعات واالنتخابات احمللية  التعبري وحرية التجمع السلمي، يف ضوء انتخابات        
رصـد انتـهاكات حقـوق اإلنـسان واإلبـالغ        تواصل البعثـة  أن قرريو ،٢٠١٣إجراؤها يف عام    

مثـل اخلـاص لألمـني العـام        الـيت يبـذهلا امل     استخدام املساعي احلميـدة      سبل منها ، ب عنها ومتابعتها 
  ؛حسب االقتضاء ،جلمهورية الكونغو الدميقراطية

الـوطين  ملـؤمتر   ردين مـن ا    املتمـ  وبوجه خاص مجيع اجلماعات املسلحة،     يطالب  - ١٨  
القــوات الدميقراطيــة لتحريــر ، و)M23 (٢٣ -  ســابقاً، وحركــة التمــرد مللــدفاع عــن الــشعب

ا، لتحريـر أوغنـد   اجلـيش الـوطين     /ةالقوى الدميقراطية املتحالف  ، وجيش الرب للمقاومة، و    رواندا
العنف وانتهاكات حقـوق اإلنـسان ضـد الـسكان املـدنيني            بأن ُتوقف على الفور مجيع أشكال       
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رية الكونغو الدميقراطية، وال سيما النساء واألطفال، مبا يف ذلك االغتصاب وأشـكال             يف مجهو 
  أن تسرِّح جمنديها؛العتداء اجلنسي، وجتنيد األطفال، واألخرى ل
 الـدعم اخلـارجي     مجيـع أشـكال    بقيـادة بوسـكو نتاغانـدا و       التمرد األخري دين  ي  - ١٩  

  ا؛هلاملوجه ميع أشكال الدعم  جلبالوقف الفوري ويطالب،  اجلماعات املسلحةختلفمل
ــ  - ٢٠   ــة  ث حي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــدعم مــن   حكوم ــى أن تواصــل، ب  عل
ملـؤمتر الـوطين للـدفاع      مـن ا  املتمـردين   ال سيما ضـد      ضد اجلماعات املسلحة، و    إجراءاهتا،  البعثة

، اكمــةحملإىل ااجلنــاة ، وإعــادة اســتتباب النظــام وتقــدمي  ٢٣ - ســابقاً وحركــة معــن الــشعب 
 وال ســيما  عــدم االســتقرار،كامنــة وراء محايــة الــسكان املــدنيني، ومعاجلــة األســباب الوكفالــة

 الــيت ُيحتمــل أن تكــون التــوترات االجتماعيــةووالالجــئني، األثــر النــاجم عــن عــودة املــشردين 
  ؛متصلة مبنازعات على األراضي

ألمم املتحـدة واالحتـاد      دعمه للمبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا ا       يكرر تأكيد   - ٢١  
ــي لت ــسرياألفريق ــة  العمــل اإلقليمــي  ي ــرب للمقاوم ــدنيني، ، ضــد جــيش ال ــة امل ــ و ومحاي شجع ي
جيش الـرب    وضع حد للتهديد الذي يشكله       يف تعزيز التعاون للمساعدة     املعنية على األطراف  

مات والتنـسيق  تعزيز تبادل املعلوالبعثة لباخلطوات اليت اختذهتا   رحب  يوملدنيني،  للمقاومة على ا  
فـرار  عمليـات ال  يـسري  وت شجيععسكرية ضد جيش الرب للمقاومـة، وتـ       العمليات  منفِّذي ال مع  

بشكل وثيق مع بعثـات األمـم   تنسيق ال البعثة على شجعيومن صفوف جيش الرب للمقاومة،      
املتحــدة يف مجيــع أحنــاء املنطقــة املتــضررة مــن أعمــال جــيش الــرب للمقاومــة، وتــوفري اخلــربات 

دفـع اسـتراتيجية األمـم      وذلـك للمـساعدة يف      يف حـدود قـدراهتا،      و، حسب االقتـضاء     ية هلا التقن
 فيمــا يتعلــق بــرتع الــسالح    ال ســيمااملتحــدة اإلقليميــة للتــصدي جلــيش الــرب للمقاومــة، و     

 أن تعـزز   البعثـة علـى    شجعيـ و،  دمـاج وإعادة التوطني وإعادة اإل   واإلعادة إىل الوطن    والتسريح  
 الــشركاء يف جمــالبجــيش الــرب للمقاومــة وات احملليــة املتــضررة مــن أعمــال باجملتمعــاتــصاالهتا 

مـن أجـل كفالـة    وارد املتاحـة هلـا   املـ  نـشر  قيـد االسـتعراض تنـسيق و     أن ُتبقـي   و ،اإلنساينالعمل  
  أكرب قدر من التأثري؛

تقدم يف التصدي لتهديـد اجلماعـات   واصلة إحراز   احلاجة امللحة مل   على يشدد  - ٢٢  
ــسلحة األج ــة،  امل ــة والوطني ــها  نبي ــسبل من ــة   ب ــدم يف عملي ــن التق ــد م ــق مزي ــسالح   حتقي ــزع ال ن

احنني اجملتمع الـدويل واملـ  وحيث دماج، وإعادة التوطني وإعادة اإل واإلعادة إىل الوطن    والتسريح  
نــزع الــسالح والتــسريح والبعثــة يف أنـشطة   دعــم حكومــة مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة  علـى 

 مجهوريـة الكونغـو      حكومـة   إىل ويطلـب دمـاج،   ادة التوطني وإعادة اإل   وإعواإلعادة إىل الوطن    
احلكومـة علـى إحـراز      ث  حيـ  و  يف هـذه العمليـة،     تعاوهنـا واصـل   تالدميقراطية والدول اجملاورة أن     
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 اإلدمـاج الـذي يـستهدف   إعـادة  التـسريح و سالح و الـ رتع  لـ  الربنـامج الـوطين      على صـعيد  تقدم  
وذلــك بــدعم  يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  ة املتبقيــالعناصــر املــسلحة الكونغوليــة 

  البعثة؛ من
تواصـل توطيـد تعاوهنـا        أن  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على     شجعي   - ٢٣  

مع املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح واملمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام                
لرتاع، وأن تفي، دون مزيد مـن التـأخري، بالتزاماهتـا املتعلقـة          املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت ا     

باعتمــاد وتنفيــذ خطــة عمــل لوقــف جتنيــد األطفــال واســتغالهلم مــن جانــب القــوات املــسلحة    
  جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وذلك بالتعاون الوثيق مع البعثة؛ 

ــ  - ٢٤   ــى   شجعي ــة عل ــه البعث ــز تفاعل ــدنيني   اتعزي ــسكان امل ــع ال ــةللتو م ــهب عي  اواليت
ن االنتـهاكات والتجـاوزات للقـانون       عـ ، ومجع معلومات موثوق هبـا       ا وحتسني فهمها  وأنشطته
  املدنيني؛حبق  رتكبةقوق اإلنسان املالقانون الدويل حل و الدويلاإلنساين
يف التصدي للتنقيـب عـن       باخلطوات اليت اختذهتا السلطات الكونغولية       رحبي  - ٢٥  

 زيــادة التعــاون يف مجيــع أحنــاء املنطقــة،  علــى يــشجعواملنــشأ هلــا، املعــادن وإصــدار شــهادات  
وإضـفاء الطـابع    مهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،       جبمنـاطق التعـدين     يف   نزع الـسالح     على ثحيو

 البعثــة مــساعدة إىلويطلـب  املهـين علــى شـرطة املنــاجم الكونغوليــة ونـشرها يف هــذه املنــاطق،    
ــع   ــة علــى من ــة املعني ــسلطات الكونغولي ــشطة    ال ــوارد إىل اجلماعــات املــسلحة مــن األن ــدعم ال  ال

االقتصادية غري املشروعة واالجتـار غـري املـشروع بـاملوارد الطبيعيـة، مبـا يـشمل إجـراء عمليـات                     
تفتــيش موقعيــة وزيــارات منتظمــة ملواقــع التعــدين والطــرق واألســواق التجاريــة الواقعــة قــرب    

 علـى االسـتمرار يف تعزيـز      كومة الكونغوليـة    احل ويشجعالوكاالت التجارية اخلمس التجريبية،     
  ؛ واحتساهبا الضرائب وحتصيلقوق التعدينحب املتعلقةالشفافية يف إدارة العقود 

 البعثـــة مـــع عمليـــات  كـــامالًمجيـــع األطـــراف تعاونـــاًبـــأن تتعـــاون  يطالـــب  - ٢٦  
ري، مـن    الوصـول الكامـل واآلمـن والفـو         ألحكام القانون الدويل ذات الصلة،     ، وفقاً تتيح أنو

 مجيع احملتـاجني    جتاه م واليته تأديةيف   هبم   ملوظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني    دون عوائق،   
مجيــع أحنــاء مجهوريــة الكونغــو  يف ،  املــساعدة اإلنــسانية، وال ســيما للمــشردين داخليــاً وتقــدمي

ــا   ــة، مب ــشملالدميقراطي ــضررة مــن  ي ــاطق املت ــة،  أعمــال  املن ــرب للمقاوم  إىلطلــب يوجــيش ال
  عدم االمتثال هلذه املطالب؛أيٍّ من ممارسات   عن دون تأخريالعام أن يقدم تقريراً األمني
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 املــسامهة بقــوات عــسكرية البلــدان اإلســهام الــوارد إىل البعثــة مــن ثين علــىيــ  - ٢٧  
د وتــوفري الــدول األعــضاء تعهُّــ إىل ويطلــبة، إضــافةً إىل مــسامهات املــاحنني، ووحــدات شــرط

 إىلويـشري    للبعثـة،     الالزمـة  ، وخباصة األصول اجلوية العـسكرية     للقوة ينية املتبقية العناصر التمك 
  ة؛  املسامهة بقوات عسكرية ووحدات شرط البلدانأمهية إجراء مشاورات وثيقة مع

ــراً  إىليطلــب   - ٢٨   ــدم تقري ــام أن يق ــول  األمــني الع ــاين  ١٤ حبل ــشرين الث ــوفمرب /ت ن
ــارأ ٢٤  و٢٠١٣ فربايــر/ شــباط١٤ و ٢٠١٢   علــى أرض احملــرز عــن التقــدم٢٠١٣مــايو /ي
األسـس   أعـاله، و   ٤ حتقيـق األهـداف املـذكورة يف الفقـرة           حنـو  التقـدم احملـرز      يـشمل ، مبا   الواقع

واإلعـادة إىل الـوطن     نـزع الـسالح والتـسريح       املرجعية املوصى هبا لقيـاس التقـدم وتـأثري عمليـة            
 إىل ويطلـب كـذلك  ملـسلحة األجنبيـة،   علـى قـوة اجلماعـات ا   دمـاج   وإعادة التوطني وإعادة اإل   

ــاين   األمــني العــام  ــر الــذي ســيقدمه يف تــشرين الث ــة   / أن يــضمِّن التقري ــيم العملي ــوفمرب عــن تقي ن
 ممكنـة  جديـدة    اهجـ وُنمرفقـات مواضـيعية حمـددة        ١٦االنتخابية على النحو املذكور يف الفقرة       

 التقريــر الــذي يفلك كــذ و، أعــاله٩ يف الفقــرة ذكورصــالح قطــاع األمــن علــى النحــو املــ  إل
ن اســتعراض االســتراتيجية الدوليــة لــدعم األمــن واالســتقرار علــى عــ فربايــر/ شــباطســيقدمه يف

مـسؤولية بعـض     سـتراتيجية واجلهـود املبذولـة لنقـل       اال ن أعاله، وعـ   ٧النحو املذكور يف الفقرة     
  على حنو فعال؛  فريق األمم املتحدة القطريفرادأإىل   البعثةمهام

  . ُيبقي املسألة قيد نظره الفعليأن يقرر  - ٢٩  
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	وإذ يقر بحدوث تطورات إيجابية تتعلق بتوطيد السلام والاستقرار في جميع مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع أنه يشدد على أن تحديات جسيمة لا تزال قائمة، ولا سيما في المقاطعات الشرقية، بما في ذلك استمرار وجود الجماعات المسلحة في مقاطعتي كيفو ومقاطعة أورينتال، وحدوث تجاوزات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال عنف ضد المدنيين، وعدم إحراز تقدم ذي شأن في مجال إرساء مؤسسات للأمن الوطني وسيادة القانون تضطلع بمهامها بمهنية وتخضع للمساءلة، وانتشار الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية،
	وإذ يعرب عن قلقه الشديد من تدهور الوضع الأمني في المقاطعات الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك ما يحدث من هجمات تشنها الجماعات المسلحة، والهجمات التي يتعرض لها عناصر حفظ السلام والعاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع حيث يقيم السكان المدنيون الضعفاء، وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين، وإذ يهيب بجميع الجماعات المسلحة أن توقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع أعمال العنف المرتكبة في حق المدنيين، وأن تعجّل بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق،
	وإذ يشدد على ضرورة أن تقوم سلطات الكونغو بمعالجة الاختلالات والتحديات التي لمسها المراقبون الوطنيون والدوليون خلال الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة التي أُجريت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في المقاطعات وعلى الصعيد المحلي في وقتها، على أن تكون تلك الانتخابات مفتوحة أمام الجميع، وتجري في أجواء سلمية، وتتسم بالمصداقية والشفافية،
	وإذ يشجع على تعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحيرات الكبرى، ويشجع على بذل مزيد من الجهود لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، بطرق منها الاستعانة بالآليات الإقليمية القائمة،
	وإذ يقر بأهمية تقديم الدعم لجهود بناء السلام من أجل إحراز المزيد من التقدم في تحقيق استقرار البلد، وإذ يشدد على أهمية التنمية الاقتصادية في ضمان الاستقرار وتوطيد السلام على المدى البعيد، وإذ يؤكد الحاجة إلى استدامة الدعم الدولي لكفالة تنفيذ أنشطة التعافي المبكر ووضع أسس التنمية المستدامة،
	وإذ يؤكد أن الصلة القائمة بين استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بها بطرق غير مشروعة، وبين انتشار الأسلحة والاتجار بها، من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات وتفاقمها في منطقة البحيرات الكبرى، وإذ يحث جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، على التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في قراره 1896 (2009)، وإذ يؤكد من جديد عزمه على مواصلة القيام عن كثب برصد تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 1896 (2009) وفي الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) والامتثال لها، وإذ يحث جميع الدول على أن تتخذ، حسب الاقتضاء ووفقا لتلك التدابير، الإجراءات القانونية اللازمة ضد قادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المقيمين في بلدانها،
	وإذ لا يزال يساوره قلق شديد إزاء الحالة الإنسانية السائدة، واستمرار ارتفاع مستويات العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان للمدنيين، وإذ يدين بوجه خاص شن الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتفشي العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وتجنيد أطراف النزاع للأطفال واستخدامهم، ولا سيما من قبل متمردي المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب سابقاً وحركة 23 آذار/مارس، وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين، وإعدام الناس خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية وآثارها المعرقلة لجهود تحقيق الاستقرار والتعمير والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ يكرر تأكيد الضرورة الملحة للتعجيل بمحاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإذ يحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على العمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، على تنفيذ الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه التحديات، وعلى كفالة الأمن للضحايا وتقديم المساعدة الطبية والقانونية والإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة لهم، 
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وإلى قراره 1894 (2009) المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وقراريه 1882 (2009) و 1998 (2011) المتعلقين بالأطفال والنزاع المسلح، وإذ يشير إلى الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح بشأن الأطراف في النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد خطة عمل لوضع حد لتجنيد الأطفال واستغلالهم، 
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والشركاء الدوليون لتوفير التدريب في مجالات حقوق الإنسان وحماية الأطفال والحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس للقوات الأمنية الكونغولية، وإذ يشدد على أهمية هذه الجهود،
	وإذ يدين جميع الاعتداءات التي يتعرض لها أفراد الأمم المتحدة العاملون في مجال حفظ السلام وفي المجال الإنساني، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها، وإذ يشدد على وجوب إحالة المسؤولين عن تلك الاعتداءات إلى العدالة،
	وإذ يعترف بالتضحيات الكبيرة التي بذلتها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ يعرب عن تقديره لجهود البعثة الرامية إلى توطيد السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يشدد على أهمية مواصلة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل استتباب الأمن وتحقيق التنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على المدى البعيد، 
	وإذ يشجع الأطراف الدولية المعنية على دعم الجهود وتقديم المساعدة من أجل استئناف تقديم الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يهيب من جديد بالاتحاد الأفريقي وجميع المنظمات دون الإقليمية المعنية أن تواصل تقديم الدعم لجهود تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة في مجالي الأمن ومكافحة الاستغلال والاتجار غير المشروعين في الموارد الطبيعية،
	وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للتصدي للتهديد الذي يشكِّله جيش الرب للمقاومة، وإذ يرحب باعتزام بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية توفير الدعم اللوجستي بهدف إنشاء مقر قطاع فرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي في دونغو، وإذ يشجع الاتحاد الأفريقي على الإدلاء بمزيد من المعلومات عن تنفيذ المبادرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 23 أيار/مايو 2012، وبالتوصيات الواردة في التقرير،
	وإذ يقرر أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تشكِّل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يمدد حتى 30 حزيران/يونيه 2013 ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية على النحو الوارد في الفقرات 2 و 11 و 12 (أ) إلى (ع) و (ص) إلى (ر) من القرار 1925، ويؤكد من جديد أن حماية المدنيين يجب أن تعطى الأولوية عند اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام القدرات والموارد المتاحة، ويشجع كذلك الاستعانة بالتدابير المبتكرة التي تنفذها البعثة لحماية المدنيين؛ 
	2 - يطلب من جديد إلى البعثة، بما يتفق مع التفويض المنصوص عليه في القرار 1925 (2010)، الحفاظ على قوة احتياطية قادرة على إعادة الانتشار السريع في البلد في إطار القوام المقرر لها؛
	3 - يؤكد من جديد أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأمن والمصالحة الوطنية وبناء السلام والتنمية في البلد، ويشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تظل ملتزمة التزاما تاما بحماية السكان المدنيين عن طريق تشكيل قوات أمن تضطلع بمهامها بمهنية وتخضع للمساءلة وتتوفر لها مقومات البقاء، ونشر أجهزة الإدارة المدنية الكونغولية، وبخاصة الشرطة وموظفو القضاء وأجهزة إدارة الإقليم، وإرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ويشجع الحكومة على تعزيز الحلول غير العسكرية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحل الشامل للحد من التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، وبسط سلطة الدولة كاملة في المناطق المحررة من الجماعات المسلحة، وتوطيد سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد؛
	4 - يؤكد من جديد أن عمليات إعادة تشكيل البعثة في المستقبل ينبغي أن تتم على أساس تطور الحالة في الميدان واستنادا إلى إنجاز الأهداف التالية التي يتعيّن على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية السعي إلى تحقيقها، بمساعدة البعثة:
	(أ) إنجاز العمليات العسكرية الجارية في مقاطعتي كيفو ومقاطعة أورينتال بغية الحد بأقصى قدر ممكن من الخطر الذي تشكله الجماعات المسلحة وإعادة الاستقرار في المناطق الحساسة؛
	(ب) تحسين قدرة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على توفير الحماية الفعلية للسكان من خلال تشكيل قوات أمن تضطلع بمهامها بمهنية وتخضع للمساءلة وتتوفر لها مقومات البقاء لكي تتسلم تدريجيا الدور الأمني الذي تقوم به البعثة؛
	(ج) توطيد سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد عن طريق نشر أجهزة الإدارة المدنية الكونغولية، وبخاصة الشرطة وأجهزة إدارة الإقليم ومؤسسات سيادة القانون في المناطق المحررة من الجماعات المسلحة؛
	5 - يشجع علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة الكونغولية والبعثة، ولا سيما كما يتجلى ذلك في عملية التقييم المشتركة، ويشجع على مواصلة إجراء مناقشات التقييم لتمكين مجلس الأمن من أخذ تقارير التقييم المشتركة في الحسبان عند اتخاذه القرارات المتعلقة بأي عملية لإعادة تشكيل البعثة، وذلك وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذا القرار والفقرة 7 من القرار 1925 (2010)؛ 
	6 - يشدد على أنه بينما تظل أولوية البعثة هي حماية المدنيين، فإن التركيز ينبغي أن ينصب أساساً على إصلاح القطاع الأمني ضمن ولاية تحقيق الاستقرار وتوطيد السلام المنوطة بالبعثة على النحو الوارد في الفقرات 12 (ل) إلى (ع) و (ص) و (ق) من القرار 1925، ذلك أن إصلاح القطاع الأمني بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المحددة في الفقرة 4 أعلاه؛
	7 - يطلب إلى البعثة أن تجري استعراضاً استراتيجياً لحالة تنفيذ الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار، وأن تحدد بوضوح ماهية الاستقرار المراد تحقيقه في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وترسم استراتيجية وتحدد إطاراً زمنياً لبلوغ أهداف تحقيق الاستقرار، وذلك لتعزيز ما تبذله البعثة من جهود وتوثيق علاقات التعاون القائمة بينها وبين جمهورية الكونغو الديمقراطية على نحو يضمن اتساق جهود البعثة مع خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، ويكفل دعم تلك الجهود لهذه الخطة دعماً فعالاً، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم نتائج هذا الاستعراض في مرفق بتقريره الذي سيقدمه في شباط/فبراير 2013، ويشجع الجهات المانحة على مساعدة السلطات الكونغولية المختصة في تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار؛
	8 - يحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تقع عليها المسؤولية الأساسية في إصلاح قطاعها الأمني، على أن تقوم، بمساعدة البعثة، بتفعيل وتنفيذ رؤية واستراتيجية وطنيتين شاملتين لقطاعي الأمن والعدل، بما في ذلك في مجال العدالة الانتقالية، وذلك بهدف إنشاء مؤسسات أمنية وقضائية وطنية ديمقراطية تضطلع بمهامها بمهنية وتخضع للمساءلة؛
	9 - يؤكد الحاجة إلى استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع الأمني الكونغولي تركِّز على إضفاء الطابع المهني على مؤسسات القطاع الأمني، بما في ذلك هيئات الرقابة، وتساعد على كفالة الاتساق والكفاءة وتفادي حالات ازدواجية المهام أو الثغرات، ويشجع في الوقت نفسه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الدخول في شراكة استراتيجية جديدة مع البعثة في مجال إصلاح القطاع الأمني بهدف تحديد أولويات كل عنصر من عناصر القطاع الأمني والنهج الجديدة الممكن أن تتبعها البعثة لدعم السلطات الكونغولية في مجال إصلاح القطاع الأمني من أجل بناء قدرات مؤسسات الجيش والشرطة والعدل وغيرها من المؤسسات الأمنية، بما يكفل توطيد سلطات الدولة الكونغولية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه الأولويات والنهج في مرفق بالتقرير الذي سيقدمه في تشرين الثاني/نوفمبر؛
	10 - يطلب إلى السلطات الكونغولية أن تُشرك في أولوياتها واستراتيجياتها الشركاء الدوليين على أساس منتظم، ويطلب إلى البعثة أن تدعم فعالية التنسيق والشفافية ومواءمة الجهود، إضافة إلى الفصل الواضح بين مهام ومسؤوليات جميع الشركاء الدوليين الذين يوفرون مساعدتهم لإصلاح القطاع الأمني، ويطلب إلى الحكومة في هذا الصدد أن تستخدم استخداماً استراتيجياً، بدعم من البعثة، المعلومات التي جمعتها وزارة التخطيط حتى الآن والمتعلقة بالمشاريع المدعومة دولياً لإصلاح القطاع الأمني، ويطلب إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية تحسين تبادل المعلومات والتعاون كلياً مع السلطات الكونغولية والبعثة في هذا الصدد؛
	11 - يكرر طلبه إلى الحكومة لمعالجة المسألة الأساسية المتمثلة في تحقيق تماسك الجيش الوطني، بما يشمل إنشاء آلية تدقيق فعالة ومواصلة تطوير جهودها لكفالة الإدماج السليم للجماعات المسلحة سابقاً، وعلى وجه الخصوص المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، ضمن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم استشاري من البعثة، ويشجع الحكومة على أن تكفل دفع رواتب كافية في الوقت المحدد لأفراد الجيش الوطني، وعمل هؤلاء الأفراد وفقاً لقواعد القيادة والتحكم المعمول بها، وخضوعهم لإجراءات تأديبية وقضائية حسب الاقتضاء في حال خرق القواعد والقوانين، ويكرر الإعراب عن قلقه إزاء ترقية أفراد من قوات الأمن الكونغولية معروفين بمسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان؛
	12 - يحث الحكومة الكونغولية على تنفيذ البرنامج المتعدد السنوات المشترك مع الأمم المتحدة لدعم العدالة، بمساعدة من الشركاء الدوليين، ويشير إلى ضرورة التحقيق على وجه السرعة في جميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال، وضرورة إلقاء القبض على جميع مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم إلى المحاكمة، وبوجه خاص بوسكو نتاغاندا، ويشجع السلطات الكونغولية على مواصلة جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب ضد جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما يشمل الانتهاكات التي ترتكبها أي جماعات مسلحة غير مشروعة أو أي عناصر تابعة لقوات الأمن الكونغولية؛
	13 - يؤكد أيضاً أهمية سعي الحكومة الكونغولية بنشاط إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في البلد، وأهمية التعاون الإقليمي تحقيقاً لهذه الغاية، بسبل منها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويطلب إلى البعثة أن تدعم السلطات الكونغولية في هذا الصدد، ويحيط علماً بالخطوات الإيجابية الأخيرة التي اتخذتها السلطات الكونغولية لإلقاء القبض على بوسكو نتاغاندا؛
	14 - يطلب إلى البعثة أن تواصل العمل مع فريق الأمم المتحدة القطري والسلطات الكونغولية من أجل اعتماد وتنفيذ برنامج توطيد السلام الذي يشمل المقاطعات غير المتضررة من جراء النزاع، ويطلب إلى البعثة أن تواصل، حسب الاقتضاء، نقل المهام إلى فريق الأمم المتحدة القطري في تلك المقاطعات؛
	15 - يحث السلطات الكونغولية على كفالة إجراء انتخابات المقاطعات والانتخابات المحلية في الوقت المناسب وبطريقة سلمية وشفافة ومتسمة بالمصداقية، بما يشمل كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في العملية الانتخابية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والتعاون معه، وتكافؤ فرص الاستفادة من وسائط الإعلام، بما في ذلك وسائط الإعلام الحكومية، وسلامة جميع المرشحين ومراقبي الانتخابات والشهود والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما يشمل النساء؛
	16 - يقرر أن تقوم البعثة بدعم تنظيم وإجراء انتخابات المقاطعات والانتخابات المحلية، من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي وفقاً للفقرة 7 من القرار 1991 (2011)، ويقرر كذلك أن يخضع هذا الدعم باستمرار للتقييم والاستعراض تبعاً للتقدم الذي تحرزه السلطات الكونغولية على صعيد تعزيز مصداقية اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، والاتفاق على خطط تنفيذية قابلة للتطبيق من أجل كفالة الدعم الدولي، واعتماد جدول زمني واقعي للانتخابات، والاستمرار في كفالة الوصول الكامل للمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية إلى جميع المواقع والعمليات الانتخابية، ويشير إلى ضرورة قيام الممثل الخاص للأمين العام بتشجيع وتيسير الحوار السياسي الشفاف والشامل للجميع بين مختلف الجهات الكونغولية المعنية، بما في ذلك المجموعات النسائية، ويؤيد قيام السلطات الكونغولية بإنشاء المحكمة الدستورية، ويطلب إلى لجنة الشراكة الانتخابية أن تعقد اجتماعات أكثر انتظاماً كي تتابع عن كثب الدعم الدولي للعملية الانتخابية وتحاول تكييفه، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تقريره لشهر تشرين الثاني/نوفمبر؛
	17 - يرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الكونغولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتُكبت في كينشاسا في سياق انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ويحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملاحقة المسؤولين عنها، ويطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلد وكفالة الاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، في ضوء انتخابات المقاطعات والانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها في عام 2013، ويقرر أن تواصل البعثة رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومتابعتها، بسبل منها استخدام المساعي الحميدة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب الاقتضاء؛
	18 - يطالب جميع الجماعات المسلحة، وبوجه خاص المتمردين من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب سابقاً، وحركة التمرد م - 23 (M23)، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وجيش الرب للمقاومة، والقوى الديمقراطية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا، بأن تُوقف على الفور جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما النساء والأطفال، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال الأخرى للاعتداء الجنسي، وتجنيد الأطفال، وأن تسرِّح مجنديها؛
	19 - يدين التمرد الأخير بقيادة بوسكو نتاغاندا وجميع أشكال الدعم الخارجي لمختلف الجماعات المسلحة، ويطالب بالوقف الفوري لجميع أشكال الدعم الموجه لها؛
	20 - يحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تواصل، بدعم من البعثة، إجراءاتها ضد الجماعات المسلحة، ولا سيما ضد المتمردين من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب سابقاً وحركة م - 23، وإعادة استتباب النظام وتقديم الجناة إلى المحاكمة، وكفالة حماية السكان المدنيين، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار، ولا سيما الأثر الناجم عن عودة المشردين واللاجئين، والتوترات الاجتماعية التي يُحتمل أن تكون متصلة بمنازعات على الأراضي؛
	21 - يكرر تأكيد دعمه للمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتيسير العمل الإقليمي ضد جيش الرب للمقاومة، وحماية المدنيين، ويشجع الأطراف المعنية على تعزيز التعاون للمساعدة في وضع حد للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة على المدنيين، ويرحب بالخطوات التي اتخذتها البعثة لتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق مع منفِّذي العمليات العسكرية ضد جيش الرب للمقاومة، وتشجيع وتيسير عمليات الفرار من صفوف جيش الرب للمقاومة، ويشجع البعثة على التنسيق بشكل وثيق مع بعثات الأمم المتحدة في جميع أنحاء المنطقة المتضررة من أعمال جيش الرب للمقاومة، وتوفير الخبرات التقنية لها، حسب الاقتضاء وفي حدود قدراتها، وذلك للمساعدة في دفع استراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية للتصدي لجيش الرب للمقاومة، ولا سيما فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج، ويشجع البعثة على أن تعزز اتصالاتها بالمجتمعات المحلية المتضررة من أعمال جيش الرب للمقاومة وبالشركاء في مجال العمل الإنساني، وأن تُبقي قيد الاستعراض تنسيق ونشر الموارد المتاحة لها من أجل كفالة أكبر قدر من التأثير؛
	22 - يشدد على الحاجة الملحة لمواصلة إحراز تقدم في التصدي لتهديد الجماعات المسلحة الأجنبية والوطنية، بسبل منها تحقيق مزيد من التقدم في عملية نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج، ويحث المجتمع الدولي والمانحين على دعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والبعثة في أنشطة نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج، ويطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة أن تواصل تعاونها في هذه العملية، ويحث الحكومة على إحراز تقدم على صعيد البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الذي يستهدف العناصر المسلحة الكونغولية المتبقية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بدعم من البعثة؛
	23 -  يشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تواصل توطيد تعاونها مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وأن تفي، دون مزيد من التأخير، بالتزاماتها المتعلقة باعتماد وتنفيذ خطة عمل لوقف تجنيد الأطفال واستغلالهم من جانب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتعاون الوثيق مع البعثة؛ 
	24 - يشجع البعثة على تعزيز تفاعلها مع السكان المدنيين للتوعية بولايتها وأنشطتها وتحسين فهمها، وجمع معلومات موثوق بها عن الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة بحق المدنيين؛
	25 - يرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطات الكونغولية في التصدي للتنقيب عن المعادن وإصدار شهادات المنشأ لها، ويشجع على زيادة التعاون في جميع أنحاء المنطقة، ويحث على نزع السلاح في مناطق التعدين بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإضفاء الطابع المهني على شرطة المناجم الكونغولية ونشرها في هذه المناطق، ويطلب إلى البعثة مساعدة السلطات الكونغولية المعنية على منع الدعم الوارد إلى الجماعات المسلحة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، بما يشمل إجراء عمليات تفتيش موقعية وزيارات منتظمة لمواقع التعدين والطرق والأسواق التجارية الواقعة قرب الوكالات التجارية الخمس التجريبية، ويشجع الحكومة الكونغولية على الاستمرار في تعزيز الشفافية في إدارة العقود المتعلقة بحقوق التعدين وتحصيل الضرائب واحتسابها؛
	26 - يطالب بأن تتعاون جميع الأطراف تعاوناً كاملاً مع عمليات البعثة وأن تتيح، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، الوصول الكامل والآمن والفوري، من دون عوائق، لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهم في تأدية ولايتهم تجاه جميع المحتاجين وتقديم المساعدة الإنسانية، ولا سيما للمشردين داخلياً، في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يشمل المناطق المتضررة من أعمال جيش الرب للمقاومة، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً دون تأخير عن أيٍّ من ممارسات عدم الامتثال لهذه المطالب؛
	27 - يثني على الإسهام الوارد إلى البعثة من البلدان المساهمة بقوات عسكرية ووحدات شرطة، إضافةً إلى مساهمات المانحين، ويطلب إلى الدول الأعضاء تعهُّد وتوفير العناصر التمكينية المتبقية للقوة، وبخاصة الأصول الجوية العسكرية اللازمة للبعثة، ويشير إلى أهمية إجراء مشاورات وثيقة مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية ووحدات شرطة؛ 
	28 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً بحلول 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و 14 شباط/فبراير 2013 و 24 أيار/مايو 2013 عن التقدم المحرز على أرض الواقع، بما يشمل التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة 4 أعلاه، والأسس المرجعية الموصى بها لقياس التقدم وتأثير عملية نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج على قوة الجماعات المسلحة الأجنبية، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يضمِّن التقرير الذي سيقدمه في تشرين الثاني/نوفمبر عن تقييم العملية الانتخابية على النحو المذكور في الفقرة 16 مرفقات مواضيعية محددة ونُهجا جديدة ممكنة لإصلاح قطاع الأمن على النحو المذكور في الفقرة 9 أعلاه، وكذلك في التقرير الذي سيقدمه في شباط/فبراير عن استعراض الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار على النحو المذكور في الفقرة 7 أعلاه، وعن الاستراتيجية والجهود المبذولة لنقل مسؤولية بعض مهام البعثة إلى أفراد فريق الأمم المتحدة القطري على نحو فعال؛
	29 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

