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 (2016) 2293 القرار
 2016/يونيه حزيران 23 يف املعقودة 7724 جلسته يف األمن جملس اختذه الذي

  

 ،األمن جملس إن 

 مجهوريـــ   شـــ ن رئيســـه عـــن الصـــةدرة والبيةنـــة  الســـة ق  قراراتـــه إىل يشييير إذ 
 الدميقراطي ، الكونغو
 دول ومجيــ  الدميقراطيــ  الكونغــو مجهوريــ   ســيةدة الشــديد التزامــه تأكييي  يعييي  وإذ 
 الكةمـ   االحتـرا   ضـرورة  علـ   يشـدد  وإذ اإلقليميـ ،  وسـهلمتهة  ووحـداة  و ةسـتقهلاة  املنطق 
 اإلقليمي، والتعةون اجلوار وحسن التدخ  عد  ملبةدئ

 األسةسـي   املسـوولي   تتحمـ   الدميقراطيـ   الكونغـــو  مجهوريــــ   حكومــ  أن يؤك  وإذ 
 وحقــو  القــةنون ســيةدة احتــرا  ظــ  يف ســكة ة محةيــــ  وعــــن أراضــيهة يف األمــن كفةلــ  عــن

 اإلنسةين، الدويل والقةنون اإلنسةن

ــةلتقرير علمييي  حييييي  وإذ  ــ   ـ ــر( S/2015/797) املوقـ ــةمي والتقريـ ( S/2016/466) اخلتـ
  ـةلقرار  عمهل أنشئ الذي( “اخلرباء فريق”) الدميقراطي  الكونغو جبمهوري  املعين اخلرباء لفريق
ــه مــــــدد  مث ،(2004) 1533 ــةلقرارا  واليتــــ  (2008) 1857 و (2008) 1807  ــــ

 (2012) 2078 و (2011) 2021 و (2010) 1952 و (2009) 1896 و
ــتنتة  يالحييي  وإذ ،(2015) 2198 و (2014) 2136 و ــ الـــذي االسـ ــ ن ديفيـ ــل   ـ  الصـ

ــن ــ  والشــبكة  املســلح  اجلمةعــة    ــةنوين غــر واالســتغهلل اإلجرامي ــ  للمــوارد الق  الطبيعي
  ةلتوصـية   علمي   حييي   وإذ الدميقراطيـ ،  الكونغـو  مجهوريـ   شـر   يف األمـن  انعـدا   يف تسهم
   ضمنهمة، الواردة
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 والتعـةون  واألمـن  السـهل   إطـةر  تنفيـذ  يكتسيهة اليت االستراتيجي  األمهي  إىل يشر وإذ 
 الوفـةء  إىل املوقعـ   األطـرا   مجيـ   دعوتـه  يكير   وإذ واملنطقـ ،  الدميقراطيـ   الكونغو جلمهوري 

 االتفـة ،  هـذا  مبوجـ   عةتقهـة  علـ   الواقعـ   االلتزامـة    ك  ني  وحبسن و ةلكةم  الفور عل 
 املتعةقب ، العنف لدوامة  حد ووض  للنـزاع اجلذري  األسبةب ملعةجل 

 واألمــن الســهل  إطــةر مبوجــ  املنطقــ ، دول مجيــ  عــةتق علــ  يقــ  مــة إىل يشيير وإذ 
 التسـةم   و عـد   اجملـةورة،  للبلـدان  الداخليـ   الشـوون  يف التـدخ    عـد   التزامة  من والتعةون،

 عـن  اإلعـراب  يكير   وإذ اـة،  الـدعم  أو املسةعدة من نوع أي توفر أو املسلح  اجلمةعة  م 
ــه ــ  خــةرجي أو داخلــي دعــم ألي الشــديدة إدانت  املســلح  اجلمةعــة  إىل يقــد  أشــكةله جبمي
 العسكري، أو اللوجسيت أو املةيل الدعم ذلك يف مبة املنطق ، يف النشط 

 شــر  يف القةئمـ   واإلنســةني  األمنيـ   األزمــ  إزاء البـةل   قلقــه عـن  اإلعــراب يكير   وإذ 
ــ  ــ  الكونغــو مجهوري ــيت العســكري  األنشــط  اســتمرار  ســب  الدميقراطي  اجلمةعــة  تنفــذهة ال
ــ  املســلح  ــ  األجنبي ــ  املــوارد واريــ  واحمللي ــ ، الطبيعي  والعــة ، الــذه  ســيمة وال الكونغولي

 روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـ   القـوا   فيهـة  مبـة  كةفـ ،  املسـلح   اجلمةعـة   حتييد أمهي  يؤك  وإذ
 يف األخـرى  املسـلح   اجلمةعـة   وكةفـ   للمقةومـ ،  الـرب  وجيش املتحةلف  الدميقراطي  والقوى
   ،(2016) 2277 للقرار وفقة الدميقراطي ، الكونغو مجهوري 

 دائـم  حنـو  علـ   روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـ   القـوا   حتييـد  أن علـ   التأكي  يكر  وإذ 
 ومنطقـ   الدميقراطيـ   الكونغـو  مجهوريـ   يف املـدنين  ومحةي  االستقرار لتحقيق أسةسية أمرا يظ 

 خةضـــع  مجةعــ   روانــدا  لتحريـــر الدميقراطيــ   القــوا   أن إىل يشييير وإذ الكــربى،  الــبحرا  
 أعمـةل  1994 عـة   يف ارتكبوا أشخةصة وأعضةئهة قةداة  ن من تضم املتحدة األمم جلزاءا 
 ممـن  وغرهـم  ااوتـو  مـن  أفـراد  أيضـة  خهلاـة  قتـ   الـيت  رواندا يف التوتسي ضد اجلمةعي  اإل ةدة
 عرقـي  أسـة   علـ   القتـ   أعمـةل  وارتكـةب  تشـجي   تواصـ   وهـي  اجلمةعيـ ،  اإل ـةدة  عةرضوا
 العمليــة  يالحيي  وإذ الدميقراطيــ ، الكونغــو ومجهوريــ  روانــدا يف القتــ  أعمــةل مــن وغرهــة

ــيت العســكري  ــ  ال ــن أ ل ــذهة ع ــن تنفي ــ  م ــوا  قب ــ  املســلح  الق ــةمي يف الكونغولي  2015 ع
 ،روانـــدا شـــي ة مـــة لتحريـــر الدميقراطيـــ  القـــوا  صـــفو  زعزعـــ  إىل أد  والـــيت 2016 و

لتنفيــذ تلــك العمليــة   تــزامن مــ  مجةعــة  املــةي املــةي الكونغوليــ ،    القليي  عيين يعيير  وإذ
ــة  ةســت نة  يرحيي  وإذ ــ  املســلح  القــوا   ــن التعــةون أولي ــ  الكونغولي  األمــم منظمــ  و عث

 الكةمـ   االسـت نة   إىل يي ع   وإذ الدميقراطي ، الكونغو مجهوري  يف االستقرار لتحقيق املتحدة
 البعث ، لوالي  وفقة املشترك ، والعملية  للتعةون
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 يف املـدنين  مـن  500 مـن  أكثـر  ضـحيتهة  راح الـيت  الوحشـي   القتـ   أعمـةل  ي ين وإذ 
إزاء التهديد الـذي   الب لغ القل  عن يعر  وإذ ،2014 أكتو ر/األول تشرين منذ  يين منطق 

 املتحةلفــ ، وإزاء اســتمرار  تــزال تشــكله اجلمةعــة  املســلح ، وال ســيمة القــوى الدميقراطيــ  ال
  ـن  التعـةون  عـن  الـواردة  التقـةرير  إزاء القلي   عين  كيلل   يعير   وإذ املنطق ، هذه يف العنف
 سـيمة  وال احمللـي،  املسـتوى  علـ    املسـلح  واجلمةعـة   الكونغوليـ   املسلح  القوا  من عنةصر
حةلـ  عـد     يف يـد  اـم  الكونغوليـ   املسـلح   القـوا   مـن  ضبةطة   ن موخرا أفةد  اليت التقةرير

 عـن  املسـوولن  حمةسب  كفةل  أج  من حتقيقة  إجراء إىل ي ع  وإذ  يين، منطق  يف االستقرار
االلتزا  الـذي أعر ـ  عنـه حكومـ  مجهوريـ  الكونغـو الدميقراطيـ          وإذ يالح  األعمةل، تلك

 ،(S/2016/542) 2016حزيران/يونيه  15يف رسةلتهة املورخ  
 مــةر  23 حركــ  ملقــةتلي الــدائم التســري  عمليــ  اســتكمةل أمهيــ  يعييي  تأكييي  وإذ 
  ةالنضـمة   أو صـفوفهم   تجميـ   السـة قن  املقةتلن كفةل  عد  قية  أمهي  يؤك  وإذ السة قن،

 سـهلح  نـزع  وعمليـ   نرويب إعهلين  تنفيذ التعجي  إىل ي ع  وإذ أخرى، مسلح  مجةعة  إىل
 وإعـةدة  إدمـةجهم  وإعـةدة  أوطـة م  إىل وإعةدام وتسرحيهم السة قن مةر  23 حرك  مقةتلي

 املعني ، املنطق  دول م   ةلتنسيق الوطن، إىل اإلعةدة أمة  العقبة  تذلي  منهة  سب  توطينهم،

 الدميقراطيـ   الكونغـو  مجهوريـ   داخـ   مشـروع   غـر   طـر   األسـلح   تـدفق  ي ين وإذ 
 ألحكــة  انتــهةكة  ينــهة، وفيمــة املســلح  اجلمةعــة  علــ  توزيعهــة إعــةدة ذلــك يف مبــة وإليهــة،

 (2009) 1896 و (2008) 1857 و (2008) 1807 و (2004) 1533 القــــــــرارا 
  (2014) 2136 و (2012) 2078 و (2011) 2021 و (2010) 1952 و
ــ  الــدقيق الرصــد مواصــل  علــ  تصــميمه يعليين وإذ ،(2015) 2198 و ــذ حلةل  احلظــر تنفي

 جبمهوريـ   املتعلقـ   قراراتـه  يف عليهـة  املنصوص األخرى والتدا ر األسلح  توريد عل  املفروض
   الدميقراطي ، الكونغو

 يف اجمللــس فرضــه الــذي األســلح  توريــد  ةلــدور ااــة  حلظــر الصــدد هــذا يف يقيير وإذ 
 الكونغـو  مجهوريـ   يف مشـروع   غـر   طـر   اخلفيفـ   واألسـلح   الصغرة األسلح  نق  مكةفح 

 السـة قن  املقـةتلن  سـهلح  ونـزع  النــزاع،  انتـهةء   عـد  السهل   نةء أنشط  دعم ويف الدميقراطي ،
 األمين، القطةع وإصهلح إدمةجهم، وإعةدة وتسرحيهم

ــ  يشيي   وإذ  ــ  الشــفةف  اإلدارة أن عل ــ  للمــوارد والفعةل ــ  الطبيعي ــو جلمهوري  الكونغ
 مبكـةن  األمهيـ   مـن  قةنونيـ   غـر   طـر   هبة واالجتةر املوارد هذه لتهري  حد ووض  الدميقراطي 
 القـةنوين  غـر  االسـتغهلل  إزاء القلي   عين  يعير   وإذ فيهـة،  املسـتدامن  واألمـن  السهل  لتحقيق
 علـ   املسـل   للنــزاع  السـل   والتـ ير  املسلح ، اجلمةعة  قب  من هبة واالجتةر الطبيعي  للموارد
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 الكونغـو  مجهوريـ   يف املنتزهـة   حـرا   يبـذاة  اليت  ةجلهود يشي  وإذ احملمي ، الطبيعي  املنةطق
 الكونغـو  مجهوريـ   حكومـ   يشيع   وإذ املنـةطق،  هـذه  حلمةي  يسعون ممن وغرهم الدميقراطي 
 احترامـه  علـ   يشي    وإذ املنـةطق،  هـذه  علـ   للحفـة   اجلهـود   ـذل  مواصـل   عل  الدميقراطي 
 يف املـوارد  اـذه  الفعةلـ   اإلدارة عن ومسووليتهة الطبيعي  مواردهة عل  احلكوم  لسيةدة الكةم 
 الصدد، هذا

 قةنونيـــ ،  طـــر  غـــر الطبيعيـــ  املـــوارد اســـتغهلل  ـــن القةئمـــ  الصـــل  إىل يشيير  وإذ 
  تلـك  املشـروع  غـر  واالجتـةر  قةنونيـ ،  غـر   طـر   هبـة  واالجتـةر  الربي  األحيةء صيد ذلك يف مبة

ــوارد، ــن امل ــة واالجتــةر األســلح  انتشــةر و  ــ  أحــد  ةعتبةرهــة هب ــيت الرئيســي  العوام ــوج  ال  ت
 مواصـل  جهـود املـو ر    يشيع   وإذ الكـربى،  الـبحرا   منطقـ   يف حـداة  من وتزيد النـزاعة 
 ملنةهضــ  اإلقليمــي الصــعيد علــ  املعنيــ  واحلكومــة  الكــربى الــبحرا  مبنطقــ  املعــين الــدويل

ــ  املــوارد اســتغهلل ــ  الصــدد هــذا يف يؤكيي  وإذ القــةنوين، غــر الطبيعي  اإلقليمــي التعــةون أمهي
 الطبيعي ، املوارد استغهلل ملس ل  خةص اهتمة  إيهلء م  االقتصةدي، التكةم  وتعميق

 يتصـ   فيمـة  إجية يـ   ـذل    جهـودا   ـ ن  تفيد اليت اخلرباء فريق استنتةجة  يالح  وإذ 
ــةدن  ــهة وخبطــ   ةالجتــةر  ةملع ــ ن تعقب ــذه  و  ــزال، ال ال ــ  ي ــك، م  خطــرا، حتــدية يطــرح ذل

 يف الكــربى الــبحرا  مبنطقــ  املعــين الــدويل املــو ر عــن الصــةدر لوســةكة إعــهلن إىل يشيير وإذ
 الـبحرا   منطقـ   يف الطبيعيـ   للموارد القةنوين غر االستغهلل مكةفح   ش ن االستثنةئي  دورته
 و ةلتقـد   املـو ر   ـةلتزا   يشيي   وإذ الواجب ، العنةي   ذل إىل الصنةع  قطةع دعوته وإىل الكربى
ــ  مــن أن وإذ يؤكيي  املســ ل ، هــذه  شــ ن احملــرز  واملراكــز احلكومــة  تقــو  أن نمبكــة األمهي

 مـن  اجلهـود   تكثيـف  الذه ، تصفي  وجتةرة يف جمةل منهة العةمل  وخبةص  التجةري  يف املنطق ،
 تقـوض  أن ميكـن  الـيت  املمةرسـة   من واحلد التهري  مكةفح  يف اليقظ  من املزيد توخي أج 

 الدويل، واملو ر الدميقراطي  الكونغو جلمهوري  اإلقليمي  اجلهود

و عـ    املسـلح   اجلمةعـة   ضـلوع  اسـتمرار  إىل تشـر  اليت التقةرير بقل  يالح  وإذ 
 إنتـة   ويف قةنونيـ ،  غـر   طـر   االجتـةر  ةملعـةدن   يف الكونغوليـ ،  املسـلح   القـوا   مـن  العنةصر
 الربيــ  لألحيــةء املشــروع غــر الصــيد ويف قةنونيــ ، غــر  طــر  واالجتــةر هبمــة واخلشــ  الفحــم
 هبة، واالجتةر

ــة اســتمرار شيي ي  بقليي  يالحيي  وإذ  ــه م ــة  ترتكب ــن املســلح  اجلمةع ــهةكة  م  انت
 مجهوريـ   مـن  الشـرقي  اجلزء يف املدنين ضد اإلنسةين الدويل والقةنون اإلنسةن حلقو  جسيم 
 اجلنسـي  العنـف  وأعمـةل  موجزة،  إجراءا  اإلعدا  عملية  ذلك يف مبة الدميقراطي ، الكونغو
   واس ، نطة  عل  واستخدامهم األطفةل وجتنيد اجلنسةين، والعنف
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 مصـداقي ،  وذا  سـلمي   انتخة يـ   دورة تنظيم يكتسيهة اليت احلةمس  األمهي  يؤك  وإذ 
 الكونغـو  مجهوريـ   يف الدستوري  الدميقراطي  وترسيخ االستقرار حتقيق أج  من للدستور، وفقة

 يف السيةسـي   السـةح   علـ   املفروضـ   القيـود  لتزايـد  البي لغ  القلي   عين  يعير   وإذ الدميقراطي ،
 واجملتمـ   السيةسـي   املعةرضـ   أعضـةء  واحتجةز اعتقةل سيمة وال الدميقراطي ، الكونغو مجهوري 
 والـرأي،  التعـبر  حريـ   مثـ   األسةسـي   احلريـة   علـ   املفروضـ   القيـود  وكذلك موخرا، املدين
ــوح سيةســي حــوار إجــراء ضــرورة إىل يشيير وإذ ــن وســلمي وشــةم  مفت ــ     أصــحةب مجي

ــه الوقــ  ويف االنتخة ــة ، إجــراء علــ  يركــز املصــلح  ــ  ذات ــ  كفةل  األسةســي  احلريــة  محةي
 موعـدهة  يف وشـفةف   وشةمل  مصداقي  وذا  سلمي  انتخة ة  لتنظيم  هيدا اإلنسةن، وحقو 

 حبلـــول وتشـــريعي  رئةســـي  انتخة ـــة  إجـــراء ســـيمة وال الدميقراطيـــ ، الكونغـــو مجهوريـــ  يف
 للدميقراطيـــ  األفريقـــي امليثـــة  احتـــرا  مـــ  للدســـتور، وفقـــًة ،2016 نـــوفمرب/الثـــةين تشـــرين

 واحلوكم ، واالنتخة ة 

ــة القليي  بيي لغ ال يييلاي يويي و    وإذ  ــرد مل ــةرير مــن ي ــد تق ــهةكة   ةســتمرار تفي  االنت
 القــوا  أفــراد  عــ  يــد علــ  املرتكبــ  اإلنســةين الــدويل والقــةنون اإلنســةن حلقــو  اجلســيم 
ــ   املســلح  ــ  ووكةل ــ  االســتخبةرا  الكونغولي ــ  والشــرط  اجلمهــوري واحلــر  الوطني  الوطني

واالسـتفزاز   العنـف  أعمـةل  ارتكـةب  عـن  االمتنـةع  علـ   األطـرا   مجي  حيث وإذ الكونغولي ،
 الكونغــو مجهوريــ  حكومــ  أنــه جيــ  علــ  علــ  يشيي   وإذ وعلــ  احتــرا  حقــو  اإلنســةن،

 القوة، استخدا  يف التنةس  مببدأ أن تتقيد الدميقراطي 

ــ  إىل يشيير وإذ   األمــن قــوا  صــفو  كةفــ  يف العقــةب مــن اإلفــهل  مكةفحــ  أمهي
 جهـود  مـن  تبذلـه  مـة  مواصل  ضرورة يؤك  وإذ الدميقراطي ، الكونغو مجهوري  حلكوم  التة ع 
  ةملهني ، اة التة ع  األمن قوا  حتلي وكفةل  الصدد، هذا يف

ــةلقب  اإلســراع إىل ييي ع  وإذ  ــ    ــ  عل ــهةكة  عــن املســوولن األشــخةص مجي  انت
 العنـف  أعمـةل  ذلـك  يف مبـة  اإلنسـةن،  حقـو   جتةوزا  أو وانتهةكة  اإلنسةين الدويل القةنون

 إىل وتقـدميهم  اجلنسـةين،  والعنـف  اجلنسـي  العنـف  وأعمـةل  األطفـةل  ضد املرتكب  واالعتداءا 
 للمحةسب ، وإخضةعهم العدال 

 و ةألطفــةل واألمــن، والســهل   ــةملرأة ذا  الصــل  املتعلقــ  قراراتــه مجيــ  إىل يشيير وإذ 
 الفريـق  اسـتنتةجة   إىل أيضي   يشير  وإذ املسـل ،  النــزاع  يف املـدنين  وحبمةي  املسل ، والنـزاع
 املسـل   النــزاع   ـ طرا   يتعلـق  فيمـة  املسل  والنـزاع  ةألطفةل املعين األمن جمللس التة   العةم 

ــ  يف ــو مجهوريـــ ــ  الكونغـــ ــيت( S/AC.51/2014/3) الدميقراطيـــ ــد  الـــ ــول 18 يف اعُتمـــ  /أيلـــ
 ،2014 سبتمرب

http://undocs.org/ar/S/AC.51/2014/3
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 ذلـك  يف مبـة  الدميقراطيـ ،  الكونغـو  مجهوريـ   حكومـ   تبـذاة  الـيت   ةجلهود يرح  وإذ 
 اخلةصـ   املمثل  م  التعةون أج  من األطفةل، وجتنيد اجلنسي  ةلعنف املعني  الرئةسي  املستشةرة
  ــةلعنف املعنيــ  العــة  لألمــن اخلةصــ  واملمثلــ  املســل ، والنـــزاع  ةألطفــةل املعنيــ  العــة  لألمــن
 علـ   الدميقراطيـ ،  الكونغو مجهوري  يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظم  و عث  اجلنسي،
 املرتكـ   اجلنسـي  والعنف واستخدامهم األطفةل جتنيد وإ ةء من  إىل الرامي  العم  خط  تنفيذ
 العنـف  أعمـةل  علـ   العقـةب  مـن  اإلفـهل   ومكةفحـ   الكونغوليـ ،  املسلح  القوا  أيدي عل 

ــل  اجلنســـي ـــزاع، املتصـ ــة  ةلنـ ــي العنـــف ذلـــك يف مبـ ــه الـــذي اجلنسـ ــوا  ترتكبـ ــلح   القـ املسـ
   الكونغولي ،

 الرئيسـي  الـدور  ذلـك  يف مبـة   فعةلي ، اجلزاءا  نظة  لتنفيذ احلةمس  األمهي  يالح  وإذ 
 ودون اإلقليميـ   املنظمـة   إىل إضـةف   اجملـةورة،  الدول الصدد هذا يف  ه تضطل  أن ميكن الذي

 التعةون، تعزيز إىل الرامي  اجلهود يشع  وإذ اإلقليمي ،

  شـ ن  اللجن  إىل حينهة يف مفصل  إخطةرا  لتوجيه اجلوهري  األمهي  عل  يش   وإذ 
 التوجيهيـ   املبـةدئ  مـن  11 البنـد  يف عليـه  املنصوص النحو عل  والتدري ، والذخرة األسلح 
   للجن ،

 السـلم  عل  خطرا تشك  تزال ال الدميقراطي  الكونغو مجهوري  يف احلةل  أن يقر  وإذ 
 املنطق ، يف الدولين واألمن

  املتحدة، األمم ميثة  من السة   الفص  مبوج  يتصرف وإذ 
 

 اجلزاءا  نظة   

 املفروضـ    ةألسـلح   املتعلقـ   التدا ر 2017  وز/يوليه 1 حىت جيدد أن يقر  - 1 
ــ  ــن 1 الفقـــرة مبوجـ ــة  تأكيييي  ويعيييي  ،(2008) 1807 القـــرار مـ  مـــن 5 الفقـــرة أحكـ

   القرار؛ ذلك

 مل تعـد  ،(2008) 1807 القـرار  مـن  2 للفقـرة  وفقـة  أنـه،  ج يي   مين  يؤك  - 2 
ــدا ر تلــك ــ  ســةري  الت ــد عل ــ  أو توري ــدة األســلح  نقــ  أو  ي ــ  وال هبــة، املتصــل  واألعت  عل
 مجهوريـ   حلكومـ   العسـكري    ةألنشـط   يتصـ   فيمـة  تـدري   أو مشـورة  أو مسـةعدة  أي تقدمي

 الدميقراطي ؛ الكونغو

 :يلي مة عل  أعهله 1 الفقرة مبوج  املفروض  التدا ر تسري أال يقر  - 3 

http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
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 أعمــةل أو املشــورة أو واملســةعدة هبــة، املتصــل  واألعتــدة األســلح  إمــدادا  (أ) 
 يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمم منظم   عث  الستخدا  أو لدعم حصرا املوجه  التدري ،
 األفريقي؛ لهلحتةد التة ع  اإلقليمي  القوة الدميقراطي  أو الكونغو مجهوري 

 العسـكري   واخلـوذا   الرصـةص  مـن  الواقيـ   السترا  فيهة مبة الواقي ، املهل س (ب) 
 وسـةئ   وممثلـو  املتحـدة  األمـم  أفـراد  الدميقراطيـ   الكونغـو  مجهوريـ   إىل موقت   صف  جيلبهة اليت

 السـتخدامهم  هبـم،  املرتبطـون  واألفـراد  والتنميـ   اإلنسةني  املسةعدة جمةيل يف والعةملون اإلعهل 
 فق ؛ الشخصي

 يف لهلسـتخدا   حصرا املعدة الفتةك  غر العسكري  األخرى املعدا  إمدادا  ( ) 
 علـ   تقنـين،  وتـدري   مسـةعدة  مـن  هبـة  يتصـ   ومـة  احلمةيـ ،  ألغـراض  أو اإلنسةني  األغراض
 ؛(2008) 1807 القرار من 5 للفقرة وفقة مسبقة اللجن   ه ختطر الذي النحو

 عتــةد، مــن هبــة يتصــ  ومــة األســلح  مــن األخــرى اإلمــدادا  أو/و املبيعــة  (د) 
 مسبقة؛ اللجن  عليه توافق مة حنو عل  األفراد، أو املسةعدة توفر أو

ــرة جيــدد، أن يقيير  - 4  ــرة يف املبينــ  للفت ــدا ر أعــهله، 1 الفق   ةلنقــ  املتعلقــ  الت
 أحكـــة  تأكيييي  ويعيييي  ،(2008) 1807 القـــرار مـــن 8 و 6 الفقـــرتن مبوجـــ  املفروضـــ 

 القرار؛ ذلك من 7 الفقرة

ــرة جيــدد، أن يقيير  - 5  ــ  للفت ــرة يف املبين ــهله، 1 الفق ــدا ر أع ــ  الت ــدا ر املةلي  والت
ــ  ــفر املتعلقــ ــ   ةلســ ــ  املفروضــ ــرتن مبوجــ ــن 11 و 9 الفقــ ــرار مــ  ،(2008) 1807 القــ
ــة  تأكييييي  ويعييييي  ــرتن أحكــ ــن 12 و 10 الفقــ ــرار مــ ــة (2008) 1807 القــ ــق فيمــ  يتعلــ
 التدا ر؛  تلك

ــدا ر تســري أال يقييييير  - 6  ــرة مبوجــ  املفروضــ  الت ــن 9 الفق ــرار م  1807 الق
 ؛(2012) 2078 القرار من 10 الفقرة يف املبين  املعةير تقتضيه مة حنو عل  ،(2008)

 مــن اجلهــة  علــ  أعــهله 5 الفقــرة يف إليهــة املشــةر التــدا ر تســري أن يقيير  - 7 
 االسـتقرار  أو السـهل   تقـوض  أعمـةال  ترتكـ    ةعتبةرهـة  اللجن  تدرجهة اليت والكيةنة  األفراد

 هــذه أن ويقيير  األعمــةل، لتلــك الــدعم تقــد  أو الدميقراطيــ ، الكونغــو مجهوريــ  يف األمــن أو
 :يلي مة تشم  األعمةل

 أعهله؛ 1 للفقرة وفقة األعضةء الدول تتخذهة اليت يف انتهةك للتدا ر التصر  (أ)  

http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
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 تنشـ   الـيت  األجنبيـ   املسـلح   اجلمةعة  يف والعسكري  السيةسي  القيةدة تويل (ب) 
 اجلمةعـة   لتلـك  التة عن املقةتلن سهلح نزع جهود وعرقل  الدميقراطي ، الكونغو مجهوري  يف

 توطينهم؛ إعةدة أو أوطة م إىل الطوعي  وعودام

ــويل ( )  ــةدة تـ ــي  القيـ ــكري  السيةسـ ــية  يف والعسـ ــ ، املليشـ ــة الكونغوليـ ــة مبـ  فيهـ
ــيت املليشــية  ــ  ال ــدعم تتلق ــن ال ــ  خــةر  م ــ ، الكونغــو مجهوري ــ  الدميقراطي  مشــةرك  وعرقل
 اإلدمة ؛ وإعةدة والتسري  السهلح نـزع عملية  يف مقةتليهة

ــد (د)  ــةل جتنيـ ــتخدامهم أو األطفـ ـــزاع يف اسـ ــل  النـ ــ  يف املسـ ــو مجهوريـ  الكونغـ
  التطبيق؛ الواجب  الدويل القةنون ألحكة  انتهةكة الدميقراطي 
 تشــــك  الدميقراطيــــ  الكونغــــو مجهوريــــ  يف أعمــــةل الرتكــــةب التخطــــي  (هـ) 

 حســـ  الــدويل اإلنســةين،   للقــةنون  انتـــهةكة  أو اإلنســةن  حلقــو   جتــةوزا   أو انتــهةكة  
 اسـتهدا   علـ   تنطـوي  الـيت  األعمـةل  ذلـك  يف مبـة  ارتكةهبـة،  أو  ةرتكةهبة اإليعةز أو االقتضةء،
 واالختطـة   اجلنسي العنف أعمةل من ذلك وغر واالغتصةب والتشويه القت  ومنهة املدنين،
 واملستشفية ؛ املدار  عل  واالعتداء القسري والتشريد

ــ  (و)  ــول عرقلــ ــ  احلصــ ــةعدا  علــ ــةني  املســ ــة أو اإلنســ ــ  يف توزيعهــ  مجهوريــ
 الدميقراطي ؛ الكونغو

 املســـلح  اجلمةعـــة  ذلـــك يف مبـــة والكيةنـــة ، األفـــراد مـــن اجلهـــة  دعـــم (ز) 
أنشط  تزعزع استقرار مجهوريـ  الكونغـو الدميقراطيـ  عـن     يف  الضةلع  اإلجرامي ، الشبكة  أو

 واألحيـةء  الـذه   فيهـة  مبـة  مشـروع ،  غـر   طـر   الطبيعي  أو االجتةر هبـة  املوارد استغهلل طريق
 الربي ؛ األحيةء ومنتجة  الربي 

 ذلـك  مـن   توجيـه  أو اجلـزاءا ،  قةئم  يف مدر  كيةن أو فرد  ةسم التصر  (ح) 
 يف امسـه  مـدر   كيـةن  أو فـرد  فيـه  يـتحكم  أو ميلكـه  كيـةن   ةسـم  التصر  وأ الكيةن، أو الفرد

 الكيةن؛ أو الفرد ذلك من  توجيه أو القةئم ،

 األمـم  منظمـ   لبعثـ   التـة عن  السهل  حفظ أفراد عل  هجمة  لشن التخطي  (ط) 
 توجيـه  أو املتحـدة،  األمـم  أفـراد  الدميقراطيـ  أو  الكونغو مجهوري  يف االستقرار لتحقيق املتحدة
 فيهة؛ املشةرك  أو رعةيتهة أو ااجمة  تلك

ــدمي (ي)  ــدعم تق ــةيل ال ــةدي أو امل ــوجي أو امل ــرد اخلــدمة  أو الســل  أو التكنول  لف
 القةئم . يف امسه مدر  كيةن أو
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 اخلرباء فريق  

 عين  ويعير   اخلرباء، فريق والي  2017 أغسطس/آب 1 حىت ميدد أن يقر  - 8 
 التـدا ر  واختـةذ  الفريـق  واليـ    ةسـتعراض  2017 يوليـه / ـوز  1 أقصـةه  أجـ   يف القي م اعتلامه
 التـدا ر   ميكـن  مـة    سـرع  يتخـذ  أن العـة   األمـن  إىل ويطلي    ديـدهة،  مواصـل    ش ن املهلئم 
 حسـ   ذلـك،  يف مسـتعينة  اللجنـ ،  مـ    ةلتشـةور  اخلـرباء،  فريـق  إنشـةء  إلعةدة الهلزم  اإلداري 

   سة ق ؛  قرارا  عمهل املنش   الفريق أعضةء خبربة االقتضةء،

 املــوجز النحــو علــ   ــه املنوطــ   ةلواليــ  يضــطل  أن اخلــرباء فريــق إىل يطليي  - 9 
ــةه، ــوايف وأن أدن ــس، ي ــد اجملل ــر منةقشــ   ع ــ  األم ــ ، م ــر اللجن ــدة ملنتصــف  تقري ــد يف امل  موع

ــر ،2016 ديســـــــمرب/األول كـــــــةنون 30 أقصـــــــةه ــةه موعـــــــد يف  ـــــــةئي و تقريـــــ  أقصـــــ
 إىل املسـتجدا    شـ ن آخـر   إحةطـة   شـهر  كـ   أيضي   يقي م  وأن ،2017 يونيه/حزيران 15

 :النهةئي والتقرير املدة منتصف تقرير تقدمي موعد فيهة حي  األشهر اليت  ةستثنةء اللجن ،

ــ  مســةعدة (أ)  ــذ يف اللجن ــهة، تنفي ــة واليت ــك يف مب ــن ذل ــد خــهلل م ــ  تزوي  اللجن
 يف ضــةلع  تكــون أن ميكــن والكيةنــة  األفــراد مــن جهــة  تعــين  إمكةنيــ  تتصــ  مبعلومــة 
 من هذا القرار؛ 7 الفقرة يف املبين  األنشط 

 هـذا  يف عليهة املنصوص التدا ر  تنفيذ املتعلق  املعلومة  وحتلي  ودراس  مج  (ب) 
 االمتثةل؛ عد  حةال  عل  التركيز م  القرار،

 املنطقــ ، دول ســيمة وال األعضــةء، الــدول قــدرا  حتســن ســب  يف النظــر ( ) 
 القرار؛ هبذا املفروض  للتدا ر الفعةل التنفيذ لضمةن االقتضةء، عند  ذلك، توصية  وتقدمي

 الــيت والدوليــ  اإلقليميــ   ةلشــبكة  املتعلقــ  املعلومــة  وحتليــ  ودراســ  مجــ  (د) 
 الدميقراطي ؛ كونغوال مجهوري  يف اإلجرامي  والشبكة  املسلح  اجلمةعة  إىل الدعم تقد 

 مـن  هبـة  يتصـ   ومة  ةألسلح   ةإلمداد املتعلق  املعلومة  وحتلي  ودراس  مج  (هـ) 
 غـر  االجتـةر  شـبكة   خـهلل  مـن  ذلـك  يف مبـة  نقلـهة،  أو  يعهـة  أو عسـكري ،  ومسةعدا  عتةد

 جلمهوريـ   التة عـ   األمـن  قـوا   مـن  عتةد من هبة يتص  ومة األسلح  نق  خهلل ومن املشروع
   املسلح ؛ اجلمةعة  إىل الدميقراطي  الكونغو

 للقـةنون  اجلسـيم   االنتهةكة  مبرتك  املتعلق  املعلومة  وحتلي  ودراس  مج  (و) 
 الدميقراطيــ ، الكونغــو مجهوريــ  يف اإلنســةن حقــو  وجتــةوزا  وانتــهةكة  اإلنســةين الــدويل

   األمن؛ قوا  داخ  تق  اليت والتجةوزا  االنتهةكة  ذلك يف مبة
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 ومواصـل   مـن هـذا القـرار    24 الفقـرة  يف إليـه  املشـةر  املعـةدن  تعق  أير تقييم (ز) 
 األخرى؛ اآللية  م  التعةون

 مـن  اجلهـة    قةئمـ   املتعلقـ   املعلومـة   واسـتكمةل  تنقـي   يف اللجن  مسةعدة (ح) 
 تــوفر منــهة  وســةئ  القــرار، هــذا مبوجــ  املفروضــ  للتــدا ر اخلةضــع  والكيةنــة  األفــراد

 ألســبةب الســردي  املــوجزا  يف تــدر  إضــةفي  ومعلومــة  ااويــ  لتحديــد الهلزمــ  املعلومــة 
 للعمو ؛ املتةح  القةئم  يف اإلدرا 

 مجيـ    ـن  التعـةون  تعزيـز  إىل ويـدعو  اخلـرباء،  لفريق الكةم  دعمه عن يعر  - 10 
ــدول، ــ  دول وخبةصــ  ال ــ  املنطق ــة  والبعث ــم وهي  ــق الصــل  ذا  املتحــدة األم  اخلــرباء، وفري
ــ  كييلل  ويشييع  ــرا  مجي ــ  األط ــ  الــدول ومجي ــ  عل ــةون كفةل ــن األفــراد    تع ــة  م اجله
 مجيـ   مطةلبتـه  ويكير   اخلـرباء،  فريـق  مـ   لسـلطتهة  اخلةضـعن  أو  واليتـهة  املشمول  والكيةنة 
و ـ ن   لـه،  التـة عن  الـدعم  ومـوظفي  الفريـق  أعضـةء  سـهلم   تضـمن    ن الدول ومجي  األطرا 

 إىل املنطقـ ،  و لـدان  الدميقراطيـ   الكونغـو  مجهوري  فيهة مبة الدول، ومجي  األطرا  مجي  تتي 
 الواليـ    تنفيـذ  صـل   الفريـق ذا  يعتـربه  مة إىل عةئق ودون اخلرباء سب  الوصول عل  الفور فريق

 ومواق  عل  اخلصوص؛ وويةئق أشخةص من  ه املنوط 

 اخلـرباء  جمموعـة   أو أفرقـ   سـةئر  مـ    نشـةط  يتعـةون  أن اخلرباء  فريق يهي  - 11 
 واليته؛ تنفيذ يف يفيد مة حس  األمن جملس ينش هة اليت
 

 اجلمةعة  املسلح   

ــ  املســلح  اجلمةعــة  كةفــ  بشيي   ييي ين - 12  ــه ومــة املنطقــ  يف العةمل  مــن ترتكب
ــهةكة  ــةنون انت ــدويل للق ــره اإلنســةين ال ــة  مــن وغ ــةنون أحك ــدويل الق ــ  ال  التطبيــق، الواجب
 حفـظ  وأفـراد  املـدنين  السـكةن  علـ   ااجمـة   شـن  ذلـك  يف مبـة  اإلنسةن، حقو  وانتهةكة 

  ــإجراءا  اإلعــدا  وعمليــة  اإلنســةني ، املســةعدة جمــةل يف والعــةملن للبعثــ  التــة عن الســهل 
 واسـ ،  نطـة   علـ   واسـتخدامهم  األطفةل وجتنيد واجلنسةين، اجلنسي العنف وأعمةل موجزة،
 للمحةسب ؛ سيخضعون ذلك عن املسوولن عل  أنالتأكي   ويكر 
ــوا  يط ليي  - 13  ــ  الق ــر الدميقراطي ــدا لتحري ــوى روان ــ  والق ــ  الدميقراطي  املتحةلف
ــرب وجــيش ــ  ال ــ  للمقةوم ــة  وك ــ  األخــرى املســلح  اجلمةع ــ  يف العةمل ــو مجهوري  الكونغ

 لهلســتقرار، املزعزعــ  األخــرى واألنشــط  العنــف أشــكةل مجيــ  فــورا توقــف  ــ ن الدميقراطيــ 
 دائمـ ،  و صـف   فـورا  أسـلحتهم  ويلقـوا  أفرادهـة  يتفـر   وأن الطبيعيـ ،  املـوارد  اسـتغهلل  فيهة مبة
 صفوفهة؛ يف اجملندين األطفةل مجي  وتسري   تحرير تقو  وأن
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   واإلقليمي  الوطني  االلتزامة   

 الكونغـــو  مجهوريـــ   حكومـــ   اآلن حـــىت  أحرزتـــه  الـــذي   ةلتقـــد   يرحييي   - 14 
ــ  ــد إ ــةء يف الدميقراطي ـــزاع يف واســتخدامهم األطفــةل جتني  مواصــل  علــ  وحيثهيي  املســل ، الن

 وتعمـيم  املتحـدة  األمـم  مـ   املوقعـ   العمـ   خطـ   يف هبـة  تعهد  اليت لهللتزامة  الكةم  التنفيذ
النةئيـ ،   املنـةطق  يف ذلـك  يف مبـة  رتبـهة،  جبميـ   العسـكري   القيـةدة  سلسـل   علـ   االلتزامـة   هذه

 احتجـةز  عد  تكف  أن  ةحلكوم  كلل  ويهي  اجلنسي، العنف من والفتيةن الفتية  ومحةي 
 املسلح ؛  ةجلمةعة   ةالرتبةط تتعلق  تهم األطفةل

 اجلنسـي  العنـف  ومنـ   يف سـبي  مكةفحـ    احلكوم  تبذاة اليت  ةجلهود يرح  - 15 
 إىل ويـدعوهة  العقـةب،  مـن  اإلفـهل   مكةفحـ   احملـرز يف  التقـد   ذلك يف مبة النـزاع، حةال  يف

 اجلنسـي  العنـف  ألعمـةل  حـد   وض  العم  خط  يف الواردة التزامةاة تنفيذ عل  العم  مواصل 
 إىل ويشير  الصـدد،  هـذا  يف اجلهـود   ـذل  ومواصـل   املسـلح ،  قوااة ترتكبهة اليت واالنتهةكة 

 تقـةرير  يف أخـرى  مـرة  الكونغوليـ   املسـلح   القـوا   تسـمي   إىل يودي قد  ذلك القية  عد  أن
 اجلنسي؛  ةلعنف املتعلق  املقبل  العة  األمن

 جـرائم  عـن  املسـوولن  حملةسـب   حثيثـ   مسـةعي  احلكومـ   تبـذل  أن أمهي  يؤك  - 16 
 الغةيـ ،  اـذه  حتقيقـة  اإلقليمـي  التعـةون  وأمهيـ   البلـد،  يف املرتكب  اإلنسةني  ضد واجلرائم احلرب

 سـلطتهة  اسـتخدا   علـ   البعثـ   ويشع  الدولي ، اجلنةئي  احملكم  م  اجلةري ةتعةو  ذلك يف مبة
 إطــةر اتفــة  علــ  املوقعــ  األطــرا  مجيــ  وييي ع  الصــدد، هــذا يف احلكومــ  ملســةعدة القةئمــ 
 تعةونـة   ينـهة  فيمة الغةي  اذه تتعةون وأن التزامةاة تنفيذ تواص  أن إىل والتعةون واألمن السهل 
 البعث ؛ وم  احلكوم  وم  كةمهل

ــن أي عــد  إفــهل   إىل ضــرورة يشيير - 17  ــهةكة  عــن املســوولن م ــةنون انت  الق
 الدميقراطيـ   الكونغـو  مجهوريـ   يف اإلنسـةن  حقـو   وجتـةوزا   انتهةكة  وعن اإلنسةين الدويل

 املنطقـ    لـدان  ومجي  الدميقراطي  الكونغو مجهوري  الصدد هذا يف وحيث واملنطق  من العقةب،
ــدول وســةئر ــ  ال ــةة تقــدمي علــ  املتحــدة األمــم يف األعضــةء املعني ــ  إىل اجلن  وحمةســبتهم، العدال

 األمن؛ قطةع إىل املنتمون فيهم مبن

 أمـــن تعزيـــز إىل أن تواصـــ  الدميقراطيـــ  الكونغـــو مجهوريـــ  حكومـــ  يييي ع  - 18 
 تعـة،،  وأن الـدولين،  الشـركةء  مبسـةعدة  وإداراة، عنهة واملسةءل  والذخرة األسلح  خمزونة 

 املسـلح ،  اجلمةعـة   إىل وجهتـهة   تحويـ   تفيـد  اليت التقةرير الطل ، عل  و نةء الضرورة عند
 اململوكـ   النةريـ   األسلح  سيمة وال األسلح ، لوسم وطنية  رنةجمة السرع  وجه عل  تنفذ وأن
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 املعــــين اإلقليمــــي واملركــــز نــــرويب  روتوكــــول وضــــعهة الــــيت للمعــــةير وفقــــة للدولــــ ،
 الصغرة؛  ةألسلح 

 توطيـد  عـن  الدميقراطيـ   الكونغـو  مجهوريـ   حلكومـ   الرئيسـي   املسوولي  يؤك  - 19 
 الفعلـي  اإلصـهلح  منـهة   وسـةئ   الدميقراطيـ ،  الكونغـو  مجهوري  شر  يف وإداراة الدول  سلط 

 حــد ووضــ  والعــدل، والشــرط  اجلــيش قطةعــة  إصــهلح إتةحــ  أجــ  مــن األمــين للقطــةع
 الـدويل  القـةنون  وانتـهةكة   اإلنسـةن  حقـو   وجتـةوزا   انتـهةكة   علـ   العقةب من لإلفهل 
 مبوجـ   الوطني  اللتزامةاة وفقة الصدد، هذا يف جهودهة زيةدة عل  احلكوم  وحيث اإلنسةين،

 والتعةون؛ واألمن السهل  إطةر

 عمليـ   إىل تفضـي   ي ـ   اي   كفةل  عل  املعني  األطرا  ومجي  احلكوم  حيث - 20 
ــ   مــ  يتفــق مبــة موعــدهة، يف وســلمي  وشــفةف  وشــةمل  مصــداقي  وذا  ونزيهــ  حــرة انتخة ي
 ؛(2016) 2277 القرار من 10 و 9 و 8 و 7 الفقرا  إىل ويشر الكونغويل، الدستور

 لكفةلـ   فعليـ   إجـراءا   أن تتخـذ  املنطقـ ،  دول وخةص  كةف ،  ةلدول يهي  - 21 
 مجهوريــ  يف املســلح  اجلمةعــة  إىل منــهة، انطهلقــة أو أراضــيهة داخــ  دعــم، أي تقــدمي عــد 

 الـدعم  تقـد   الـيت  للشـبكة   التصـدي  ويوكـد ضـرورة   عربهـة،  املتنقلـ   أو الدميقراطيـ   الكونغو
 األطفــةل جتنيــد علــ  وتعمــ  الدميقراطيــ  الكونغــو مجهوريــ  يف النةشــط  املســلح  للجمةعــة 

 للتعـةون  التصـدي  وضـرورة  لصةحلهة، األفراد وجتند و واة قبلهة من استخدامهم ألج  اجلنود
 احمللــي، الصــعيد علــ  املســلح  واجلمةعــة  الكونغوليــ  املســلح  القــوا  عنةصــر  ــن اجلــةري
 روانـدا  لتحرير اطي الدميقر القوا  وأفراد قةدة حملةسب  إجراءا  أن تتخذ كةف   ةلدول ويهي 
 االقتضةء؛ حس  أراضيهة، يف املقيمن املسلح  اجلمةعة  وسةئر

 
 الطبيعي  املوارد  

 الكونغـــو مجهوريــ   حكومـــ  تبــذاة  الـــيت اجلهــود  اســـتمرار كييلل   يشييع   - 22 
 ذلــك يف مبــة واريبــهة، الطبيعيــ  للمــوارد القــةنوين غــر االســتغهلل مســةئ  ملعةجلــ  الدميقراطيــ 

 غــر  طــر  الطبيعيــ  االجتــةر  ــةملوارد يف الضــةلع  الكونغوليــ  املســلح  القــوا  عنةصــر حمةســب 
 الربي ؛ األحيةء ومنتجة  الذه  سيمة وال مشروع ،

 املسـلح   اجلمةعـة   عـن  التمويـ   لقطـ   اجلهـود  من مزيد  ذل ضرورة يؤك  - 23 
ــي إىل أنشــط  يف الضــةلع  ــ  ترم ــن االســتقرار زعزع ــةر خــهلل م ــر االجت ــةملوارد املشــروع غ   
 الربي ؛ األحيةء ومنتجة  الذه  فيهة مبة الطبيعي ،
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ــذا يف يرحيي  - 24  ــدا ر الصــدد ه ــيت  ةلت ــ  اختــذاة ال ــ  احلكوم ــق الكونغولي  لتطبي
 الـيت   ةلصـيغ   املعـةدن،  توريـد  سلسـل   فيمة خيص الواجب  العنةي   بذل املتعلق  التوجيهي  املبةدئ
 الــيت  ــةجلهود ويوييل  االقتصــةدي، امليــدان يف والتنميــ  التعــةون ومنظمــ  اخلــرباء فريــق وضــعهة
 أن إىل الـدول  مجيـ   ويي ع   املعـةدن،  تعقـ   خطـ   تنفيـذ  أج  من الكونغولي  احلكوم  تبذاة
 و لـدان  الكـربى  الـبحرا   مبنطقـ   املعـين  الـدويل  واملـو ر  الدميقراطيـ   الكونغو مجهوري  تسةعد
 يف قطةع املعةدن تتسم  روح املسوولي ؛ جتةرة إقةم  عل  الكربى البحرا  منطق 

 اخلـرباء  فريـق  مبـةدئ  إلعمـةل  املنطقـ   حكومـة   اختـذاة  اليت  ةلتدا ر يرح  - 25 
 الشـهةدا   إلصـدار  اإلقليميـ   اآلليـ   اعتمةد ذلك يف مبة الواجب ، العنةي   بذل املتعلق  التوجيهي 
 لتوجيهـة   وفقـة  الوطنيـ ،  تشـريعةاة  يف الكـربى  الـبحرا   مبنطقـ   املعين الدويل للمو ر التة ع 
 عمليـ   نطـة    ديـد  ويطلي   الدوليـ ،  واملمةرس  االقتصةدي امليدان يف والتنمي  التعةون منظم 
ــ  وييي ع  املنطقــ ، يف أخــرى دوال ليشــم  الشــهةدا  إصــدار  دول ســيمة وال الــدول، مجي
 حـث  منـهة   سـب   الواجبـ ،  العنةيـ   لبـذل  التوجيهيـ    ةملبةدئ الوعي إذكةء مواصل  إىل املنطق ،

 املنتجــة  ومســتهلكي الــذه  تصــفي  صــنةع  ذلــك يف مبــة التجهيــز، وصــنةعة  املســتوردين
   ؛(2010) 1952من القرار  19وفقة للفقرة  الواجب  العنةي   ذل عل  الكونغولي  املعدني 

 فيـه  األعضـةء  والـدول  الكـربى  الـبحرا   مبنطقـ   املعـين  الـدويل  املـو ر  يشع  - 26 
 مـن  الدميقراطيـ   الكونغـو  مجهوريـ   يف حةليـة  املتبعـ   الصـنةع   خطـ   مـ   كث  عن العم  عل 
 املتواصــ   ةلــدعم كييلل  ويوييل  العمليــة ، يف واملســةءل  والشــفةفي  االســتدام  كفةلــ  أجــ 
 العنةيـ   و ـذل  للتعقـ   نظـم  إنشـةء  أجـ   مـن  الدميقراطيـ   الكونغـو  مجهوري  حكوم  من املقد 
 الدعم؛ هذا تقدمي مواصل  عل  ويشج  احلكوم  احلريف الذه   تصدير تسم 

ــبحرا  مبنطقــ  املعــين الــدويل املــو ر تشــجي  ي اصيي  - 27  ــ  علــ  الكــربى ال  اي 
 للمـوارد  القـةنوين  غـر  لهلسـتغهلل  هةمكةفحتـ  يف األعضـةء  الـدول  لدعم الهلزم  الفني  القدرا 
وي صي    كـبرا،  تقـدمة  أحـرز   الـدويل  املو ر يف األعضةء الدول  ع  أن ويالح  الطبيعي ،

 عـن  واإل ـهل   كـةمهل  تنفيـذا  الشـهةدا   إلصـدار  اإلقليمـي  النظـة    تنفيـذ  األعضةء الدول مجي 
 ؛(2010) 1952 القرار من 19 للفقرة وفقة املعدني  التجةرة إحصةءا 

 غـر  لهلجتـةر  حـد  وضـ   إىل الراميـ   اجلهـود  مواصـل   عل  الدول مجي  يشع  - 28 
 غـر  االجتـةر  هـذا  يف املتواط ن وحمةسب  الذه ، قطةع يف سيمة وال الطبيعي ،  ةملوارد املشروع
ــذل مــة إطــةر يف املشــروع، ــ  جهــود مــن يب ــ  أوســ  نطــة  عل ــة  انتفــةع عــد  لكفةل  الكيةن
ــ ، أو الشــبكة  املســلح  أو اجلمةعــة  للجــزاءا  اخلةضــع  ــيت فيهــة مبــة اإلجرامي  يف تضــم ال
 الطبيعي ؛  ةملوارد املشروع غر االجتةر من الكونغولي ، املسلح  القوا  من أفرادا صفوفهة
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 ويهيي   ،(2011) 2021 القـرار  مـن  9 إىل 7 الفقرا  أحكة  يعي  تأكي  - 29 
 الصــعيد  علــ   تتعــةون  أن الكــربى  الــبحرا  منطقــ   ودول الدميقراطيــ   الكونغــو  جبمهوريــ 
ــي ــق اإلقليم ــر يف للتحقي ــ  الشــبكة  أم ــ  اإلجرامي ــة  اإلقليمي  يف الضــةلع  املســلح  واجلمةع
 الربيــ  لألحيــةء املشــروع غــر الصــيد ذلــك يف مبــة الطبيعيــ ، للمــوارد القــةنوين غــر االســتغهلل
ــك ومكةفحــ  هبــة، واالجتــةر ــز  وأن واجلمةعــة ، الشــبكة  تل ــ  ســلطةاة تل ــز اجلمركي   تعزي
 الدميقراطي ؛ الكونغو مجهوري  من املعةدن من والواردا  للصةدرا  مراقبتهة

 الدميقراطي  الكونغو مجهوري  يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظم   بعث  املنوط الدور  

ــ  واليـــ  إىل يشييير - 30  ــو علـــ  البعثـ  ،(2016) 2277 القـــرار يف املـــبن النحـ
  ةلنــزاعة ،  واملتصـ   السيةسـي  التحليـ   تعزيـز  أمهيـ   تشـدد علـ    اليت 31 الفقرة يف سيمة وال

ــ  منــــهة  وســــةئ  ــيت اإلجراميــــ   ةلشــــبكة  املتعلقــــ  املعلومــــة  وحتليــــ  مجــ  تــــدعم الــ
 ويف األسـلح ،  توريـد  حظـر  تنفيـذ   رصـد  يتعلـق  فيمة‘ 2’ 36 الفقرة ويف املسلح ، اجلمةعة 

   التعدين؛ أنشط  خيص فيمة‘ 3’ 36 الفقرة

 وفقــة اخلـرباء  وفريــق  البعثـ   ــن املنةسـ   الوقــ  يف املعلومـة   تبــةدل يشيع   - 31 
ــ  إىل ويطليي  ،(2016) 2277 القــرار مــن 43 للفقــرة ــ  إىل املســةعدة تقــد  أن البعث  اللجن
 قدرااة؛ حدود يف اخلرباء، وفريق

 
 واالستعراض واإل هل  اجلزاءا  جلن   

 مـن  اجلهة  فيهة تق  اليت والدول املنطق  دول سيمة وال كةف ، الدول يهي  - 32 
 اللجنـ   ، أن تبلـ  القـرار  هذا من 7  ةلفقرة عمهل القةئم  يف أمسةؤهة املدرج  والكيةنة  األفراد
ــة  ــةإلجراءا   ةنتظ ــيت   ــذا تتخــذهة ال ــدا ر تنفي ــرا   املفروضــ  للت  5 و 4 و 1 مبوجــ  الفق
 ؛(2010) 1952 القرار من 8 الفقرة يف هبة واملوص 

 املعنيـ ،  األعضـةء  الدول م  منتظم  اللجن  مشةورا  إجراء أمهي  عل  يش   - 33 
 القرار؛ هذا يف عليهة املنصوص للتدا ر التة  التنفيذ لضمةن حسبمة قد يكون الزمة،

ــرا      يطليي  - 34  ــ ، تقري ــ  األق ــ  أن تقــد  إىل اجمللــس، مــرة يف الســن  عل إىل اللجن
شفوية يعرضـه رئيسـهة عـن حةلـ  األعمـةل الـيت تضـطل  هبـة اللجنـ  إمجـةال، إىل جةنـ  عـرض             
املمثــ  اخلــةص لألمــن العــة  جلمهوريــ  الكونغــو الدميقراطيــ  عــن احلةلــ  يف مجهوريــ  الكونغــو  

رئـيس اللجنـ  علـ  تقـدمي إحةطـة  منتظمـ  إىل مجيـ          الدميقراطي  حسـ  االقتضـةء، ويشـج    
 املهتم ؛ الدول األعضةء
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إىل اللجن  أن تكشف حةال  عد  االمتثةل احملتم  للتدا ر املنصـوص   يطل  - 35 
 ويطلي  أعهله، وأن حتدد مسةر العم  املنةس  يف كـ  حةلـ ،    5و  4و  1عليهة يف الفقرا  

مــن هــذا  34إىل رئــيس اللجنــ  أن يضــمن تقــةريره الدوريــ  املقدمــ  إىل اجمللــس عمــهل  ــةلفقرة 
 القرار، تقةرير مرحلي  عن أعمةل اللجن  املضطل  هبة فيمة يتعلق هبذه املس ل ؛    

ــ  إىل يطليي  - 36  ــن اخلةصــ  املمثل ــة  لألم ــ  الع ــةل املعني ـــزاع  ةألطف  املســل  والن
إطــهلع  تواصــهل أن النـــزاع حــةال  يف اجلنســي  ــةلعنف املعنيــ  العــة  لألمــن اخلةصــ  واملمثلــ 

 9 والفقـرة  (2010) 1960 القـرار  مـن  7 للفقـرة  وفقـة  الصـل ،  ذا  املعلومـة   اللجن  علـ  
   ؛(2011) 1998 القرار من

 ،2017 يوليـــه/ ـــوز 1 أقصـــةه أجـــ  ويف االقتضـــةء، عنـــد يقـــو ، أن يقييير  - 37 
 ضـوء  يف االقتضـةء،  حسـ   تعديلهة، هبد  القرار، هذا يف عليهة املنصوص التدا ر  ةستعراض

 إصــهلح يف احملــرز التقــد  ضــوء يف ســيمة وال الدميقراطيــ ، الكونغــو مجهوريــ  يف األمنيــ  احلةلــ 
 أعضـةء اجلمةعـة  املسـلح  الكونغوليـ  واألجنبيـ  وتسـرحيهم       سـهلح  نـزع  ويف األمـين  القطةع
  صـف   التركيـز  مـ   االقتضـةء،  حسـ   إدمـةجهم،  وإعـةدة  توطينهم وإعةدة الوطن إىل وإعةدام
 ؛القرار اذا واالمتثةل األطفةل منهم، عل  خةص 

 .الفعلي نظره قيد املس ل  إ قةء يقر  - 38 
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