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(A)     GE.08-17025    021208    021208 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية الثامنة

  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين تشرين ٢٨
  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(مصر 

   حالة حقوق اإلنسان يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية-/...٨-دإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ـ ،  ٦٠/٢٥١ إىل قراري اجلمعية العامة      إذ يشري     ١٧، املـؤرخ    ٦١/٢٩٦، و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ؤرخ  امل
  ،٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

 ٢٧، املـؤرخ    ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨، املؤرخني   ٥/٢ و ٥/١قرارات اجمللس   وإذ يكرر تأكيد      
  ،٢٠٠٨مارس /آذار

العهـدين الـدوليني    يف  املبادئ واألهداف الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان و         وإذ يكرر أيضاً تأكيد       
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

  إىل مقرر الدورة العادية العاشرة جلمعية االحتاد األفريقي بشأن حالة السالم واألمن يف أفريقيا، وإذ يشري   

  ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، الواردة يف حكام األإىل وإذ يشري أيضاً   

  : إىل جهود أفريقيا الرامية إىل معاجلة الوضع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومنها ما يليوإذ يشري كذلك  

لسالم يف منطقة كيفو يف إطار مؤمتر السالم واألمـن          وثيقة التزام غوما املوقَّعة من األطراف يف عملية ا          )أ(  
  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ٦والتنمية يف مقاطعيت كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، املعقود يف غوما يف الفترة من 

ع يف   لتناول الوض  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧منطقة البحريات الكربى املعقود يف      لبلدان  مؤمتر القمة     )ب(  
  مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
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 ٩مؤمتر القمة غري العادي لرؤساء دول وحكومات اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي، املعقـود يف                  )ج(  
  ؛٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥رؤساء الدول األعضاء يف جلنة خليج غينيا، املعقود يف لقمة المؤمتر   )د(  

عن بالغ قلقه إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف مشال كيفو منذ اسـتئناف                ُيعرب    -١  
، ويطلب إىل مجيع األطراف املعنية أن متتثل امتثاالً تاماً اللتزاماهتـا مبوجـب              ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨أعمال القتال يف    

 الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني، لـضمان محايـة          القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون        
  السكان املدنيني وتيسري عمل وكاالت اإلغاثة اإلنسانية؛

   إىل الوقف الفوري جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان، وإىل احترام حقوق املدنيني دون شروط؛ يدعو  -٢  

   نتيجة تصعيد الرتاع يف كيفو؛ إزاء تدهور وضع الالجئني واملشردين داخلياًُيعرب عن القلق  -٣  

ر هذه املساعدة، وعلى أن تدعم      يسِّ مجيع األطراف على أن تسمح بوصول املساعدة اإلنسانية وتُ         حيث  -٤  
اجلهود اجلارية الرامية إىل إقامة ممرات إنسانية يف شىت أحناء املنطقة مبا يكفل وصول وحرية تنقل األشـخاص والـسلع،                    

  إلنسانية من توفري األغذية واملياه واألدوية واملالجئ اليت متس احلاجة إليها؛ وميكِّن وكاالت اإلغاثة ا

ان املدنيني،  أعمال العنف، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والتجاوزات املرتكبة يف كيفو ضد السك          يدين    -٥  
  وخباصة النساء والفتيات، ويشدد على أمهية مالحقة مجيع مرتكيب هذه االنتهاكات والتجاوزات أمام القضاء؛ 

 على أن احلكومة مسؤولة باألساس عن بذل ما يف وسعها من جهد لتعزيز محاية السكان املدنيني                 يشدد  -٦  
 الدويل والتحقيق يف هذه االنتهاكات ومالحقة مرتكبيها أمـام          والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين      

  القضاء، ويدعو اجملتمع الدويل إىل دعم املساعي اليت تبذهلا مجهورية الكونغو الدميقراطية من أجل حتقيق استقرار الوضـع                  
  يف البلد؛

شرق مجهورية الكونغـو     عن دعمه جلهود املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة للرتاع يف             ُيعرب  -٧  
الدميقراطية، الرئيس السابق أوليسيغون أوباساجنو، واالحتاد األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومفوضية األمم        
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واجملتمع الدويل، وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية حبثاً عن حل السـتعادة سـالم                

تعاون مع  أن ت لي األمد إىل املنطقة، ال سيما يف إطار عملية غوما وعملية نريويب، وحيث مجيع األطراف على                 يوواستقرار ط 
  املبعوث اخلاص لألمني العام؛

 على أمهية تعزيز والية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية هبدف زيادة قـدرهتا                يؤكد  -٨  
السالم واألمن واالستقرار يف منطقة كيفو جبمهورية الكونغو الدميقراطية، ويطلب إىل مجيـع            على محاية املدنيني واستعادة     

الدول أن تسعى فوراً إىل تقدمي املساعدة إىل البعثة بغية تعزيز قدرهتا على التصدي للوضع األمين واإلنـساين املتـردي يف            
  املنطقة؛

  : إىل اجملتمع الدويل القيام مبا يلييطلب  -٩  
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عاجلة األسباب اجلذرية للرتاع جبدية، مبا يف ذلك االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية وتـشكيل               م  )أ(  
  ميليشيات متثل السبب الرئيسي النتهاكات حقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية يف املنطقة؛

ـ             )ب(   ساعدة حكومـة   مواصلة املسامهة يف تعزيز السالم واالستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وم
  مجهورية الكونغو الدميقراطية يف إنعاش البلد وإعادة بناء اقتصاده؛

تزويد حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية بشىت أشكال املساعدة اليت تطلبها هبدف حتسني الوضـع                )ج(  
  .اإلنساين وحالة حقوق اإلنسان

 اخلاصة املواضـيعية التابعـة للمجلـس،         بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات      يرحب  -١٠  
وبالدعوات اليت وجَّهتها إىل بعض اإلجراءات اخلاصة بصفة فردية، ويشجع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية علـى                

  .٧/٢٠تعزيز تعاوهنا يف هذا الصدد وفقاً لألحكام الواردة يف قرار اجمللس 

- - - - -  

  


