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 ) ٢٠١٢ (٢٠٧٨القرار     
 تـــشرين ٢٨ي ـ فـــة، املعقـــود٦٨٧٣ي جلـــسته ـالـــذي اختـــذه جملـــس األمـــن فـــ    

  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين
  

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

  الدميقراطية،
ومجيــع الدميقراطيــة  لكونغــوبــسيادة مجهوريــة االقــوي التزامــه يؤكــد مــن جديــد وإذ   

ــ وســالمتها اإلقليميــةوحــدهتا واســتقالهلا وبوالــدول يف املنطقــة  شدد علــى ضــرورة االحتــرام  ي
  ،الكامل ملبادئ عدم التدخل وحسن اجلوار والتعاون اإلقليمي

ــة       وإذ يؤكــد   ــن كفال ــة ع ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــسية حلكوم ــسؤولية الرئي  امل
يــة مـدنييها يف ظـل احتــرام سـيادة القـانون وحقــوق اإلنـسان والقــانون      يف أراضـيها ومحا  األمـن 

  اإلنساين الدويل،
) S/2012/348/Add.1(إضـــافته  و) S/2012/348(بـــالتقرير املؤقـــت   يط علمـــاً وإذ حيـــ  
ـــوالتقري ـــر النهائـ ـــفريل) S/2012/843(ي ــ ـــق اخلبـ ـــراء املعنـ ـــي جبمهوريـ ــة  ـ ــو الدميقراطي ة الكونغ

ــق اخلــربا ”( ــ) “ءفري ــشذي أُال ــالقرار  ئن ــ) ٢٠٠٧ (١٧٧١ عمــال ب ــهددوُم  مبوجــب ت واليت
) ٢٠١٠( ١٩٥٢  و)٢٠٠٩ (١٨٩٦  و)٢٠٠٨ (١٨٥٧  و)٢٠٠٨ (١٨٠٧رارات ــــــــقال

  وبالتوصيات الواردة ضمنها،) ٢٠١١ (٢٠٢١و 
ــشديد  يكــرر اإلعــراب وإذ    ــه ال ــدهور الوضــع األمــين  ســرعة  إزاء عــن قلق ــة ت واحلال

ــا تقـــوم بـــه حركـــة  اســـتمرار  بـــسبب هوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف شـــرق مجاإلنـــسانية  مـ
  ،مارس من أنشطة عسكرية/آذار ٢٣



S/RES/2078 (2012)
 

2 12-61341 
 

إىل حركـة   يقـدم     جبميـع أشـكاله     ألي دعـم خـارجي      الـشديدة   إدانته يكرر تأكيد وإذ    
والتزويـد باملعـدات،    التكتيكيـة    بوسائل منها تعزيـز القـوات وإسـداء املـشورة            ،مارس/ آذار ٢٣

إىل  دعمالـ  هـذا تقـدمي   إزاء األنباء واالدعاءات اليت تفيـد باسـتمرار          الشديد   قلقهوإذ يعرب عن    
  ،مارس/ آذار٢٣حركة 

ـــديوإذ ي   ـــاستم نـ ـــرار التدفـ ـــق غــري املــشروع لألسلح ـ ـــة داخــل مجهوريـ ــو ــ ة الكونغ
) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٣رارات  ــــ ك أحكـام الق   ــا ينتهـ ــــا مم ــة وإليهـ ــــالدميقراطي

وإذ  ،)٢٠١١( ٢٠٢١ و) ٢٠١٠ (١٩٥٢و     ) ٢٠٠٩ (١٨٩٦و     ) ٢٠٠٨ (١٨٥٧و     
ــد األســلحة      يعلــن ــذ احلظــر املفــروض علــى توري ــدقيق لتنفي ــصميمه علــى مواصــلة الرصــد ال  ت

  ، املنصوص عليها يف قراراته املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية األخرىوالتدابري
 غري القانوين للموارد الطبيعية واالجتار غـري        االستغالل الصلة القائمة بني     إىل شريإذ ي و  

 العوامـل الرئيـسية     أحـد  باعتبـار ذلـك    وبني انتشار األسلحة واالجتار هبا،       املشروع بتلك املوارد  
 شجع، وإذ يــ بأفريقيـا الـيت تـؤدي إىل تـأجيج الرتاعــات وتفاقمهـا يف منطقـة الــبحريات الكـربى      

عــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى ملناهــضة اســتغالل اســتمرار اجلهــود اإلقليميــة للمــؤمتر الــدويل امل
  ،املوارد الطبيعية بصورة غري قانونية

 اســتمرار انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان والقــانون      وإذ يالحــظ بقلــق شــديد    
عمليـات  اإلنساين ضد املدنيني يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلـك      

، وأعمال العنف اجلنسي واجلنـساين، وجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم            اإلعدام بإجراءات موجزة  
  ،املسلحة مارس وغريها من اجلماعات/ آذار٢٣ حركة  من قبلكجنود على نطاق واسع

مـــرتكيب هــذه األعمـــال، مبــن فـــيهم األشـــخاص   مجيـــع إىل القـــبض علــى   ودعوإذ يــ   
اجلنـسي، ومتابعتـهم أمـام      املسؤولون عن أعمال العنف املرتكبة ضـد األطفـال وأعمـال العنـف              

  ،القضاء وحماسبتهم عن انتهاكات أحكام القانون الدويل املنطبقة
مبـــساعي األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة، واملـــؤمتر الـــدويل املعـــين مبنطقـــة  حـــبوإذ ير  

البحريات الكربى، واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، واالحتـاد األفريقـي مـن أجـل إعـادة                    
  ، واألمن يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية السالمباتتبسا

املؤمتر الدويل املعين مبنطقة الـبحريات الكـربى يف          باجلهود اليت بذهلا رئيس   وإذ يرحب     
أغــسطس /آب ٨ و ٧  ويــومي٢٠١٢يوليــه /متــوز ١٥ يفعقــد مــؤمترات القمــة االســتثنائية    

/  تـشرين الثـاين  ٢٤  و،٢٠١٢أكتـوبر  /تـشرين األول  ٨و   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٨  و ٢٠١٢
  نوفمرب ملعاجلة احلالة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
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زاعات ـجبميــع قراراتــه املتعلقــة بــاملرأة والــسالم واألمــن وباألطفــال والنــ       يــذكِّر وإذ   
  زاعات املسلحة،ـاملسلحة وحبماية املدنيني يف الن

مـة األمـم املتحـدة لتحقيـق      مجيع األطراف إىل التعاون الكامل مـع بعثـة منظ       يدعووإذ    
 عــن إدانتــه ألي هجمــات يكــرر اإلعــرابوإذ ة، االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــ

  ، إىل العدالةاهلجمات املسؤولني عن تلك ضرورة تقدمي ضد حفظة السالم ويؤكد ُتشن 
ــة ال وإذ يقــرر   ــة الكونغــو الدميقراطي ــة يف مجهوري ــزال تــشكل خطــراً   أن احلال  يهــدد ت

  لسالم واألمن الدوليني يف املنطقة،ا
   املتحدة،  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمموإذ يتصرف  
ــيقـــرر  - ١   التـــدابري املتعلقـــة باألســـلحة   ٢٠١٤ فربايـــر/شـــباط ١د حـــىت دِّ أن جيـ

 ٢ أحكـام الفقـرات   ويعيـد تأكيـد  ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مـن القـرار      ١واملفروضة مبوجب الفقرة    
  ؛ من ذلك القرار٥ و ٣ و

ــدِّيقــرر   - ٢   ــة يف الفقــرة   أن جي ــرة املبين ــة بالنقــل    ١د، للفت ــدابري املتعلق ــاله، الت  أع
 أحكــام ويعيــد تأكيــد ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار  ٨ و ٦واملفروضــة مبوجــب الفقــرتني   

   من ذلك القرار؛٧ الفقرة
ــرر  - ٣   ــرة    أن جيــدِّيق ــة يف الفق ــرة املبين ــة واملتع  ١د، للفت ــدابري املالي ــاله، الت ــة  أع لق

ــرتني     ــسفر املفروضــة مبوجــب الفق ــرار  ١١ و ٩بال ــن الق ــد ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ م ــد تأكي  ويعي
 مــن ذلــك القــرار املتعلقــتني بالكيانــات واألفــراد املــشار إلــيهم يف   ١٢ و ١٠أحكــام الفقــرتني 

 مـن القـرار   ١٢ إىل ١٠ ويعيـد تأكيـد أحكـام الفقـرتني          )٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القـرار     ٤الفقرة  
  ؛ق بتلك التدابرياملتعل) ٢٠٠٨ (١٨٠٧

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

ــصرفات       )أ(   ــهم ت ــصدر عن ــذين ت ــات ال ــهك ااألشــخاص والكيان ــيت  تنت ــدابري ال لت
  ؛ أعاله١  للفقرةقاًوفاختذهتا الدول األعضاء 

 يف العاملـــةالقـــادة الـــسياسيون والعـــسكريون للجماعـــات املـــسلحة األجنبيـــة   )ب(  
نــزع ســالح املقــاتلني التــابعني لتلــك اجلماعــات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــذين يعوقــون 

  ؛ الطوعية إىل أوطاهنم أو إعادة توطينهماملسلحة وعودهتم
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 مـن   شيات الكونغولية الـيت تتلقـى دعمـاً       لييالقادة السياسيون والعسكريون للم     )ج(  
ــة   ــة الكونغــو الدميقراطي ــذين يعوقــون مــشاركة مقــاتليهم يف  ،خــارج مجهوري ــزع    ال عمليــات ن

  ؛السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
 يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، العـاملون القـادة الــسياسيون والعــسكريون    )د(  
 الساري؛ لقانون الدويل يف خمالفة ل املسلحالرتاعيف دون األطفال أو يستخدموهنم الذين جينِّ

الذين يرتكبـون  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أو الكيانات العاملون   األفراد    )هـ(  
يف  املـسلح، مبـا   الـرتاع   يف حاالت   النساء   أواألطفال   استهدافانتهاكات جسيمة تنطوي على     

  ؛القسري ديالتشرذلك القتل والتشويه والعنف اجلنسي واالختطاف و
يف توزيعهـا    أو الكيانات الذين يعرقلون وصول املـساعدة اإلنـسانية أو         األفراد    )و(  
  ؛ من مجهورية الكونغو الدميقراطيةي الشرقاجلزء

يف قانوين اجلماعـات املـسلحة       أو الكيانات الذين يدعمون بشكل غري     األفراد    )ز(  
عـــن طريـــق التجـــارة غـــري املـــشروعة يف   مـــن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةي الـــشرقاجلـــزء
  الطبيعية، مبا يف ذلك الذهب؛ املوارد

ــ  )ح(    ستهدف باالســـم شـــخص مـــســـم بايتـــصرفون نيذاألفـــراد أو الكيانـــات الـ
  ؛ستهدف باالسمسيطر عليه شخص مي كيان ميلكه أو  باسم أو بتوجيه من أوهبتوجيه من أو

ــات الــ    )ط(   ــراد أو الكيان ــشن هجمــات  يذاألف ــون ل ــة الــسالم   ن خيطط  ضــد حفظ
التــابعني لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أو    

  يقدمون الرعاية هلا أو يشاركون فيها؛ 
 واليـة   ٢٠١٤فربايـر   / شباط ١ إىل األمني العام أن ميدد لفترة تنتهي يف          يطلب  - ٥  

الــيت جــرى جتديــدها مبوجــب القــرارات ، )٢٠٠٤ (١٥٣٣فريــق اخلــرباء املنــشأ عمــال بــالقرار 
 مـن   ١٨ إىل فريـق اخلـرباء أن يـضطلع بواليتـه علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة                     ويطلـب الالحقة،  

ـــرار ١٠ و ٩الــيت جــرى توســيع نطاقهــا مبوجــب الفقــرتني   ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧القــرار   مــن القـ
 يـا ملنتـصف املـدة،     ، تقريـرا خط    عـن طريـق اللجنـة      ،، وأن يقــدم إلــى اجمللـس     )٢٠٠٨ (١٨٥٧
، ٢٠١٣ديـسمرب   /كـانون األول   ١٣قبل  وتقريرا هنائيا خطيا     ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٢٨حبلول  
 باملمارســة املتمثلــة يف تلقــي معلومــات مــستكملة إضــافية مــن فريــق اخلــرباء، حــسب  ويرحــب

ويطلب كذلك أن يقـدم فريـق اخلـرباء إىل اجمللـس، بعـد مناقـشة جيريهـا مـع اللجنـة،                   االقتضاء،  
  تقريره النهائي عند انتهاء واليته؛
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نتها على املـدنيني    شمارس ومجيع اهلجمات اليت     / آذار ٢٣حركة   بشدة يدين  - ٦  
 والعــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية، فــضال عــن انتــهاكات بعثــةوحفظــة الــسالم التــابعني لل

، وأعمـال العنـف     حقوق اإلنسان اليت ترتكبها، مبا يف ذلك عمليات اإلعدام بإجراءات موجزة          
 كـذلك ويـدين   ،  اجلنسي واجلنساين، وجتنيد األطفال واستخدامهم كجنود علـى نطـاق واسـع           

وإىل تقـويض سـلطة    غري شـرعية     مارس الرامية إىل إنشاء إدارة موازية     / آذار ٢٣مساعي حركة   
ــة الكونغــو الدميقراطيــة،  الدولــة  أن املــسؤولني عــن ارتكــاب  ويعيــد التأكيــد حلكومــة مجهوري

  اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان سيخضعون للمساءلة؛
مـــارس واجلماعـــات املــسلحة األخـــرى، مبـــا فيهـــا  / آذار٢٣ حركـــة يطالــب   - ٧  

قـوات  و مـاي    -مـاي    وجـيش الـرب للمقاومـة وميليـشيات          القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا    
 مجيـع أشـكال العنـف واألنـشطة          بـأن توقـف فـوراً      ،حتالف القوى الدميقراطية   و التحرير الوطنية 

 وُتفـرج فـوراً عـن مجيـع األطفـال اجملنَّـدين وتلقـي أسـلحتها بـشكل                   األخرى املخلة باالسـتقرار   
  دائم؛

زال   الـيت تـشري إىل أن الـدعم اخلـارجي مـا            األنبـاء  إزاء   القلقعرب عن بالغ    ي  - ٨  
ــها ،مــارس/ آذار٢٣حركــة يقــدم إىل  ــز بوســائل من ــة وات وإســداء القــتعزي  املــشورة التكتيكي

ويكــرر هلــذه احلركــة، إىل زيــادة كــبرية يف القــدرات العــسكرية  أدى ممــا ، املعــداتالتزويــد بو
  ؛مارس/آذار ٢٣ تقدمي أي دعم أجنيب جبميع أشكاله إىل حركة  بأن يتوقف فوراًمطالبته

لمعـايري  إضافية حمددة اهلـدف، وفقـا ل      تطبيق جزاءات   النظر يف   عن نيته   يعرب    - ٩  
مــارس وضــد أولئــك الــذين /آذار ٢٣ضــد قيــادة حركــة  مــن هــذا القــرار، ٤املبينــة يف الفقــرة 

ينتهكون نظام اجلـزاءات وحظـر توريـد األسـلحة،          يقدمون الدعم اخلارجي إىل احلركة والذين       
 جبميــع الــدول األعــضاء أن تقــدم، علــى ســبيل االســتعجال، مقترحــات بــاإلدراج يف    ويهيــب

  ؛١٥٣٣نة القرار القائمة إىل جل
 مـــن القـــرار  ٩ التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب الفقـــرة    ســـريان عـــدم يقــــــرر  - ١٠  
  :ةالتالي ت على احلاال)٢٠٠٨( ١٨٠٧

، وعلى أساس كل حالـة علـى حـدة، أن هـذا الـسفر               عندما تقرر اللجنة سلفاً     )أ(  
  ؛تربره أسباب إنسانية، مبا يف ذلك أداء واجب ديين

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

  ؛املنطقة يف
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، وعلى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بعبـور األفـراد                سلفاًاللجنة  عندما تأذن     )ج(  
يتها، أو املــشاركني يف اجلهــود املبذولــة لتقــدمي العائــدين إىل أراضــي الدولــة الــيت حيملــون جنــس

  ؛ انتهاكات جسيمة لقانون حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل إىل العدالةمرتكيب
ــدما   )د(    لوفــــاء مبقتــــضيات  لاًعبــــور ضــــروري الدخول أو كــــون هــــذا الــــ  يعنــ
  ؛قضائي إجراء

 أن يقوم برصـد     ات الكربى املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحري    دعوته إىل    يكرر  - ١١  
يف األنبـاء واالدعـاءات املتعلقـة       آلية التحقق املشتركة املوسـعة،      وحتقيق، بوسائل منها استخدام     

، بالتنـسيق    البعثـة  شجعيو ،من دعم خارجي وإمداد باملعدات    مارس  / آذار ٢٣ركة  مبا يقدم حل  
راهتا وواليتــها، يف  ويف حــدود قــديه األمــرقتــض يامشاركة، حــسبعلــى املــ، املــؤمترمــع أعــضاء 

  أنشطة آلية التحقق املشتركة املوسعة؛
ــات     يــشجع  - ١٢   ــز أمــن خمزون ــة علــى تعزي ــة الكونغــو الدميقراطي ــة مجهوري  حكوم

األسلحة والذخرية واملساءلة عنها وإدارهتا، مبساعدة الشركاء الـدوليني، حـسب احلاجـة وبنـاء               
ــامج وطــين لوســم األســل      ــذ برن ــب، واإلســراع بتنفي ــى الطل ــة   عل حة، وخاصــة األســلحة الناري

ــاً   ــة، وفق ــة للدول ــين       اململوك ــي املع ــز اإلقليم ــريويب واملرك ــول ن ــيت وضــعها بروتوك ــايري ال  للمع
  باألسلحة الصغرية؛

 ديـ وطتعـن    املسؤولية الرئيـسية حلكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             يؤكد  - ١٣  
ــة وحكم  ــاســلطة الدول ــة،    ه ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن خــالل     يف شــرق مجهوري ــك م ــا يف ذل مب

 والـشرطة والعـدل،    اجلـيش قطاعـات    إصـالح مـن أجـل إتاحـة       لقطاع األمـين    ل الفعال صالحاإل
 اإلنـساين  القـانون  وانتهاكات اإلنسان حقوق انتهاكات على العقاب من لإلفالت حد ووضع

، يف هـذا الــصدد  جهودهـا  زيـادة  علـى  الدميقراطيــة الكونغـو  مجهوريـة  حكومـة  وحيـث  الـدويل، 
 حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة حـىت اآلن ملعاجلـة قـضايا                 اليت بذلتـها    باجلهود حبريو

   اجلهود يف هذا الصدد؛واصلة معلى ثحيو، هااستغالل املوارد الطبيعية غري املشروع وهتريب
ــصدد  رحــبي  - ١٤   ــذا ال ــة لت   ب يف ه ــة الكونغولي ــيت اختــذهتا احلكوم ــدابري ال ــطبالت  قي

ــة  ــادئ التوجيهي ــد املعــادن،   لاملب ــة علــى سلــسلة توري ــة الواجب ــ هاا حــددكمــلعناي ق اخلــرباء فري
ميـع الـدول إىل مـساعدة مجهوريـة      جب هيـب وياالقتـصادي،    يف امليـدان     ومنظمة التعاون والتنمية  

 منطقـة الـبحريات   اندبلـ  واملؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى      الكونغو الدميقراطية و  
  دئ التوجيهية؛ تنفيذ املباعلىالعظمى 
 مجيــع الــدول، وال ســيما دول املنطقــة، علــى مواصــلة رفــع مــستوى    يــشجع  - ١٥  

الوعي باملبادئ التوجيهية املتعلقة ببذل العناية الواجبة اليت حددها فريـق خـرباء األمـم املتحـدة،               
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 للحـد مـن احتمـال اسـتمرار متويـل           وخباصة يف قطاع الذهب كجزء من اجلهود األوسع نطاقـاً         
عات املسلحة والـشبكات اإلجراميـة القائمـة يف البلـد داخـل القـوات املـسلحة جلمهوريـة                   اجلما

  ؛الكونغو الدميقراطية
ــد   - ١٦   ــرر تأكيـ ــرات  يكـ ــام الفقـ ــرار  ١٣ إىل ٦ أحكـ ــن القـ ) ٢٠١٠ (١٩٥٢ مـ
   أثر مبادرة العناية الواجبة؛واصل دراسة إىل فريق اخلرباء أن يويطلب
ــام الفقــــرات يكــــرر تأكيــــد  - ١٧   ــرار ٩ إىل ٧ أحكــ ) ٢٠١١ (٢٠٢١ مــــن القــ
لــب امجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ودول منطقــة الــبحريات الكــربى أن تط إىل نــداءه ويكــرر

ــة   ــلطاهتا اجلمركيـ ــو    بسـ ــة الكونغـ ــن مجهوريـ ــادن مـ ــصادرات وواردات املعـ ــها لـ ــز مراقبتـ تعزيـ
ميــة اإلقليميــة  الــشبكات اإلجرا عــنيرالدميقراطيــــة، والتعــاون علــى املــستوى اإلقليمــي للتحــ 

  ؛ربتهااة يف االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية وحملعاضواجلماعات املسلحة ال
ــذكِّر  - ١٨   ــة       ي ــتقرار يف مجهوري ــق االس ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم ــة بعث  بوالي

الكونغو الدميقراطيـة املتمثلـة يف مـؤازرة الـسلطات الكونغوليـة املعنيـة لكـي متنـع الـدعم الـوارد                      
لجماعات املسلحة من األنشطة غري القانونية، مبا يف ذلك إنتـاج املـوارد الطبيعيـة واالجتـار هبـا                 ل

بصورة غري مشروعة، وذلك خاصة بإجراء عمليات تفتيش عـشوائي وزيـارات منتظمـة ملواقـع       
  التعدين والطرق واألسواق التجارية الواقعة قرب الوكاالت التجارية اخلمس التجريبية؛

 أمهيـة أن تبـذل احلكومـة الكونغوليـة مـساعي حثيثـة حملاسـبة املـسؤولني                  يؤكد  - ١٩  
 هلـذه   عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف البلد وأمهية التعاون اإلقليمي حتقيقاً            

 البعثة علـى اسـتخدام   ويشجعالغاية، ويشمل ذلك تعاوهنا اجلاري مع احملكمة اجلنائية الدولية،  
  ة ملساعدة احلكومة الكونغولية يف هذا الصدد؛سلطتها القائم

  القــرارلجنــةل  التــابع عــن دعمــه الكامــل لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة يعــرب  - ٢٠  
ــ و١٥٣٣ ــدول، وخاصــة     ي ــع ال ــني مجي ــاون ب ــز التع ــةلوددعو إىل تعزي ــة املنطق ــق والبعث   وفري
ل الكيانـات   تعـاون كـ  تكفـل أن  علـى    مجيـع األطـراف ومجيـع الـدول          شجع كذلك يواخلرباء،  

 مجيـع  ويكـرر مطالبتـه   ،واألفراد اخلاضعني لواليتها أو الواقعني حتت سلطتها مـع فريـق اخلـرباء           
ضمان سالمة أعـضائه ومتكينـهم مـن الوصـول دون عـائق وبالتحديـد               باألطراف ومجيع الدول    

  إىل الوثائق واملواقع واألشخاص الذين يعتربهم الفريق ذوي أمهية لتنفيذ واليته؛
 مـع أفرقـة     هبمـة  بفريق اخلرباء أن يتعاون، فيما يتعلق بـاملوارد الطبيعيـة،            يهيب  - ٢١  

ه مبوجــب إنــشاؤيــد أعاخلــرباء األخــرى املعنيــة، وخباصــة الفريــق املعــين بكــوت ديفــوار الــذي    
والفريــق املعــين بليربيــا الــذي أعيــد إنــشاؤه مبوجــب   ) ٢٠١١ (١٩٨٠ مــن القــرار ١٣ الفقــرة
  ؛)٢٠١٠( ١٩٦١ من القرار ٦الفقرة 
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 مقــر يوجــد هبــا بالــدول كافــة، وال ســيما دول املنطقــة والــدول الــيت   يهيــب  - ٢٢  
 مـن هـذا القـرار، أن تبلـغ اللجنـة بانتظـام              ٣الكيانات واألفراد احملـددين عمـال بأحكـام الفقـرة           

ــرات        ــيت تفرضــها الفق ــدابري ال ــذ الت ــيت تتخــذها لتنفي ــاإلجراءات ال ــا  ٣ و ٢ و ١ب  وتوصــي هب
  ؛)٢٠١٠ (١٩٥٢لقرار  من ا٨ الفقرة

، ٢٠١٤فربايــر /شــباط ١ أن يقــوم، حــسب االقتــضاء ويف أجــل أقــصاه يقــرر  - ٢٣  
باستعراض التدابري املنصوص عليها يف هذا القرار، هبدف تعديلها، حـسب االقتـضاء، يف ضـوء                
الوضــع األمــين يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وال ســيما التقــدم احملــرز يف إصــالح قطــاع     

 مبا يف ذلك دمج القوات املـسلحة وإصـالح هياكـل الـشرطة الوطنيـة، ويف نـزع سـالح                 األمن،
ــادة         ــسريح أفرادهــا وإعــادهتم إىل أوطــاهنم وإع ــات املــسلحة الكونغوليــة واألجنبيــة وت اجلماع

  األطفال اجلنود؛، مع التركيز بشكل خاص على توطينهم وإعادة إدماجهم، حسب االقتضاء
  .ألة قيد نظره الفعلي أن ُيبقي املسيقرر  - ٢٤  
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	وإذ يحيط علماً بالتقرير المؤقت (S/2012/348) وإضافته (S/2012/348/Add.1) والتقريــر النهائـــي (S/2012/843) لفريــق الخبــراء المعنــي بجمهوريــة الكونغو الديمقراطية (”فريق الخبراء“) الذي أُنشئ عملا بالقرار 1771 (2007) ومُددت ولايته بموجب القــــرارات 1807 (2008) و 1857 (2008) و 1896 (2009) و 1952 (2010) و 2021 (2011) وبالتوصيات الواردة ضمنها،
	وإذ يكرر الإعراب عن قلقه الشديد إزاء سرعة تدهور الوضع الأمني والحالة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب استمرار ما تقوم به حركة 23 آذار/مارس من أنشطة عسكرية،
	وإذ يكرر تأكيد إدانته الشديدة لأي دعم خارجي بجميع أشكاله يقدم إلى حركة 23 آذار/مارس، بوسائل منها تعزيز القوات وإسداء المشورة التكتيكية والتزويد بالمعدات، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأنباء والادعاءات التي تفيد باستمرار تقديم هذا الدعم إلى حركة 23 آذار/مارس،
	وإذ يديــن استمــرار التدفــق غير المشروع للأسلحــة داخل جمهوريـــة الكونغو الديمقراطيــــة وإليهــــا ممـــا ينتهـــك أحكام القـــرارات 1533 (2004) و 1807 (2008) و 1857 (2008) و 1896 (2009) و 1952 (2010) و 2021 (2011)، وإذ يعلن تصميمه على مواصلة الرصد الدقيق لتنفيذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة والتدابير الأخرى المنصوص عليها في قراراته المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يشير إلى الصلة القائمة بين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والاتجار غير المشروع بتلك الموارد وبين انتشار الأسلحة والاتجار بها، باعتبار ذلك أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات وتفاقمها في منطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، وإذ يشجع استمرار الجهود الإقليمية للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لمناهضة استغلال الموارد الطبيعية بصورة غير قانونية،
	وإذ يلاحظ بقلق شديد استمرار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ضد المدنيين في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وأعمال العنف الجنسي والجنساني، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود على نطاق واسع من قبل حركة 23 آذار/مارس وغيرها من الجماعات المسلحة،
	وإذ يدعو إلى القبض على جميع مرتكبي هذه الأعمال، بمن فيهم الأشخاص المسؤولون عن أعمال العنف المرتكبة ضد الأطفال وأعمال العنف الجنسي، ومتابعتهم أمام القضاء ومحاسبتهم عن انتهاكات أحكام القانون الدولي المنطبقة،
	وإذ يرحب بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة استتباب السلام والأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في عقد مؤتمرات القمة الاستثنائية في 15 تموز/يوليه 2012 ويومي 7 و 8 آب/أغسطس 2012 و 8 أيلول/سبتمبر 2012 و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012، و 24 تشرين الثاني/ نوفمبر لمعالجة الحالة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
	وإذ يذكِّر بجميع قراراته المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبالأطفال والنـزاعات المسلحة وبحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة،
	وإذ يدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ يكرر الإعراب عن إدانته لأي هجمات تُشن ضد حفظة السلام ويؤكد ضرورة تقديم المسؤولين عن تلك الهجمات إلى العدالة، 
	وإذ يقرر أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يجدِّد حتى 1 شباط/فبراير 2014 التدابير المتعلقة بالأسلحة والمفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1807 (2008)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 2 و 3 و 5 من ذلك القرار؛
	2 - يقرر أن يجدِّد، للفترة المبينة في الفقرة 1 أعلاه، التدابير المتعلقة بالنقل والمفروضة بموجب الفقرتين 6 و 8 من القرار 1807 (2008)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرة 7 من ذلك القرار؛
	3 - يقرر أن يجدِّد، للفترة المبينة في الفقرة 1 أعلاه، التدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 11 من القرار 1807 (2008)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار المتعلقتين بالكيانات والأفراد المشار إليهم في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008) ويعيد تأكيد أحكام الفقرتين 10 إلى 12 من القرار 1807 (2008) المتعلق بتلك التدابير؛
	4 - يقرر سريان التدابير المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه على الأفراد التالين، وعلى الكيانات التالية، حسب الاقتضاء، ووفقاً لما تحدده اللجنة:
	(أ) الأشخاص والكيانات الذين تصدر عنهم تصرفات تنتهك التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء وفقاً للفقرة 1 أعلاه؛
	(ب) القادة السياسيون والعسكريون للجماعات المسلحة الأجنبية العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعوقون نزع سلاح المقاتلين التابعين لتلك الجماعات المسلحة وعودتهم الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم؛
	(ج) القادة السياسيون والعسكريون للميليشيات الكونغولية التي تتلقى دعماً من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يعوقون مشاركة مقاتليهم في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
	(د) القادة السياسيون والعسكريون العاملون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يجنِّدون الأطفال أو يستخدمونهم في النزاع المسلح في مخالفة للقانون الدولي الساري؛
	(هـ) الأفراد أو الكيانات العاملون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة تنطوي على استهداف الأطفال أو النساء في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري؛
	(و) الأفراد أو الكيانات الذين يعرقلون وصول المساعدة الإنسانية أو توزيعها في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	(ز) الأفراد أو الكيانات الذين يدعمون بشكل غير قانوني الجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب؛
	(ح) الأفراد أو الكيانات الذين يتصرفون باسم شخص مستهدف بالاسم أو بتوجيه منه أو باسم أو بتوجيه من كيان يملكه أو يسيطر عليه شخص مستهدف بالاسم؛
	(ط) الأفراد أو الكيانات الذين يخططون لشن هجمات ضد حفظة السلام التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو يقدمون الرعاية لها أو يشاركون فيها؛ 
	5 - يطلب إلى الأمين العام أن يمدد لفترة تنتهي في 1 شباط/فبراير 2014 ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1533 (2004)، التي جرى تجديدها بموجب القرارات اللاحقة، ويطلب إلى فريق الخبراء أن يضطلع بولايته على النحو المحدد في الفقرة 18 من القرار 1807 (2008) التي جرى توسيع نطاقها بموجب الفقرتين 9 و 10 من القــرار 1857 (2008)، وأن يقــدم إلــى المجلس، عن طريق اللجنة، تقريرا خطيا لمنتصف المدة، بحلول 28 حزيران/يونيه 2013 وتقريرا نهائيا خطيا قبل 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، ويرحب بالممارسة المتمثلة في تلقي معلومات مستكملة إضافية من فريق الخبراء، حسب الاقتضاء، ويطلب كذلك أن يقدم فريق الخبراء إلى المجلس، بعد مناقشة يجريها مع اللجنة، تقريره النهائي عند انتهاء ولايته؛
	6 - يدين بشدة حركة 23 آذار/مارس وجميع الهجمات التي شنتها على المدنيين وحفظة السلام التابعين للبعثة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وأعمال العنف الجنسي والجنساني، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود على نطاق واسع، ويدين كذلك مساعي حركة 23 آذار/مارس الرامية إلى إنشاء إدارة موازية غير شرعية وإلى تقويض سلطة الدولة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعيد التأكيد أن المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة؛
	7 - يطالب حركة 23 آذار/مارس والجماعات المسلحة الأخرى، بما فيها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة وميليشيات ماي - ماي وقوات التحرير الوطنية وتحالف القوى الديمقراطية، بأن توقف فوراً جميع أشكال العنف والأنشطة الأخرى المخلة بالاستقرار وتُفرج فوراً عن جميع الأطفال المجنَّدين وتلقي أسلحتها بشكل دائم؛
	8 - يعرب عن بالغ القلق إزاء الأنباء التي تشير إلى أن الدعم الخارجي ما زال يقدم إلى حركة 23 آذار/مارس، بوسائل منها تعزيز القوات وإسداء المشورة التكتيكية والتزويد بالمعدات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في القدرات العسكرية لهذه الحركة، ويكرر مطالبته بأن يتوقف فوراً تقديم أي دعم أجنبي بجميع أشكاله إلى حركة 23 آذار/مارس؛
	9 - يعرب عن نيته النظر في تطبيق جزاءات إضافية محددة الهدف، وفقا للمعايير المبينة في الفقرة 4 من هذا القرار، ضد قيادة حركة 23 آذار/مارس وضد أولئك الذين يقدمون الدعم الخارجي إلى الحركة والذين ينتهكون نظام الجزاءات وحظر توريد الأسلحة، ويهيب بجميع الدول الأعضاء أن تقدم، على سبيل الاستعجال، مقترحات بالإدراج في القائمة إلى لجنة القرار 1533؛
	10 - يقـــرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 9 من القرار 1807 (2008) على الحالات التالية:
	(أ) عندما تقرر اللجنة سلفاً، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر تبرره أسباب إنسانية، بما في ذلك أداء واجب ديني؛
	(ب) عندما تستنتج اللجنة أن هذا الاستثناء يخدم أهداف قرارات مجلس الأمن، أي إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاستقرار في المنطقة؛
	(ج) عندما تأذن اللجنة سلفاً، وعلى أساس كل حالة على حدة، بعبور الأفراد العائدين إلى أراضي الدولة التي يحملون جنسيتها، أو المشاركين في الجهود المبذولة لتقديم مرتكبي انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛
	(د) عندما يكون هذا الدخول أو العبور ضرورياً للوفاء بمقتضيات إجراء قضائي؛
	11 - يكرر دعوته إلى المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى أن يقوم برصد وتحقيق، بوسائل منها استخدام آلية التحقق المشتركة الموسعة، في الأنباء والادعاءات المتعلقة بما يقدم لحركة 23 آذار/مارس من دعم خارجي وإمداد بالمعدات، ويشجع البعثة، بالتنسيق مع أعضاء المؤتمر، على المشاركة، حسبما يقتضيه الأمر وفي حدود قدراتها وولايتها، في أنشطة آلية التحقق المشتركة الموسعة؛
	12 - يشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعزيز أمن مخزونات الأسلحة والذخيرة والمساءلة عنها وإدارتها، بمساعدة الشركاء الدوليين، حسب الحاجة وبناء على الطلب، والإسراع بتنفيذ برنامج وطني لوسم الأسلحة، وخاصة الأسلحة النارية المملوكة للدولة، وفقاً للمعايير التي وضعها بروتوكول نيروبي والمركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة؛
	13 - يؤكد المسؤولية الرئيسية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن توطيد سلطة الدولة وحكمها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك من خلال الإصلاح الفعال للقطاع الأمني من أجل إتاحة إصلاح قطاعات الجيش والشرطة والعدل، ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على زيادة جهودها في هذا الصدد، ويرحب بالجهود التي بذلتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الآن لمعالجة قضايا استغلال الموارد الطبيعية غير المشروع وتهريبها، ويحث على مواصلة الجهود في هذا الصدد؛
	14 - يرحب في هذا الصدد بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الكونغولية لتطبيق المبادئ التوجيهية للعناية الواجبة على سلسلة توريد المعادن، كما حددها فريق الخبراء ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويهيب بجميع الدول إلى مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى وبلدان منطقة البحيرات العظمى على تنفيذ المبادئ التوجيهية؛
	15 - يشجع جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، على مواصلة رفع مستوى الوعي بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة التي حددها فريق خبراء الأمم المتحدة، وبخاصة في قطاع الذهب كجزء من الجهود الأوسع نطاقاً للحد من احتمال استمرار تمويل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية القائمة في البلد داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	16 - يكرر تأكيد أحكام الفقرات 6 إلى 13 من القرار 1952 (2010) ويطلب إلى فريق الخبراء أن يواصل دراسة أثر مبادرة العناية الواجبة؛
	17 - يكرر تأكيد أحكام الفقرات 7 إلى 9 من القرار 2021 (2011) ويكرر نداءه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول منطقة البحيرات الكبرى أن تطالب سلطاتها الجمركية بتعزيز مراقبتها لصادرات وواردات المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطيــة، والتعاون على المستوى الإقليمي للتحري عن الشبكات الإجرامية الإقليمية والجماعات المسلحة الضالعة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية ومحاربتها؛
	18 - يذكِّر بولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المتمثلة في مؤازرة السلطات الكونغولية المعنية لكي تمنع الدعم الوارد للجماعات المسلحة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك إنتاج الموارد الطبيعية والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وذلك خاصة بإجراء عمليات تفتيش عشوائي وزيارات منتظمة لمواقع التعدين والطرق والأسواق التجارية الواقعة قرب الوكالات التجارية الخمس التجريبية؛
	19 - يؤكد أهمية أن تبذل الحكومة الكونغولية مساعي حثيثة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلد وأهمية التعاون الإقليمي تحقيقاً لهذه الغاية، ويشمل ذلك تعاونها الجاري مع المحكمة الجنائية الدولية، ويشجع البعثة على استخدام سلطتها القائمة لمساعدة الحكومة الكونغولية في هذا الصدد؛
	20 - يعرب عن دعمه الكامل لفريق خبراء الأمم المتحدة التابع للجنة القرار 1533 ويدعو إلى تعزيز التعاون بين جميع الدول، وخاصة دول المنطقة والبعثة وفريق الخبراء، ويشجع كذلك جميع الأطراف وجميع الدول على أن تكفل تعاون كل الكيانات والأفراد الخاضعين لولايتها أو الواقعين تحت سلطتها مع فريق الخبراء، ويكرر مطالبته جميع الأطراف وجميع الدول بضمان سلامة أعضائه وتمكينهم من الوصول دون عائق وبالتحديد إلى الوثائق والمواقع والأشخاص الذين يعتبرهم الفريق ذوي أهمية لتنفيذ ولايته؛
	21 - يهيب بفريق الخبراء أن يتعاون، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، بهمة مع أفرقة الخبراء الأخرى المعنية، وبخاصة الفريق المعني بكوت ديفوار الذي أعيد إنشاؤه بموجب الفقرة 13 من القرار 1980 (2011) والفريق المعني بليبريا الذي أعيد إنشاؤه بموجب الفقرة 6 من القرار 1961 (2010)؛
	22 - يهيب بالدول كافة، ولا سيما دول المنطقة والدول التي يوجد بها مقر الكيانات والأفراد المحددين عملا بأحكام الفقرة 3 من هذا القرار، أن تبلغ اللجنة بانتظام بالإجراءات التي تتخذها لتنفيذ التدابير التي تفرضها الفقرات 1 و 2 و 3 وتوصي بها الفقرة 8 من القرار 1952 (2010)؛
	23 - يقرر أن يقوم، حسب الاقتضاء وفي أجل أقصاه 1 شباط/فبراير 2014، باستعراض التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، بهدف تعديلها، حسب الاقتضاء، في ضوء الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما التقدم المحرز في إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك دمج القوات المسلحة وإصلاح هياكل الشرطة الوطنية، وفي نزع سلاح الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية وتسريح أفرادها وإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم، حسب الاقتضاء، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الجنود؛
	24 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

