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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية الثامنة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(مصر 

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

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٦١/٢٩٦ و٦٠/٢٥١ إىل قراري اجلمعية العامة إذ يشري  

  ،٧/٢٠ و٥/٢ و٥/١ إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان وإذ يشري أيضاً  

العهـدين الـدوليني    يف  و املبادئ واألهداف الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان          تأكيد يكّرروإذ    
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

م واألمـن   لـسال  إىل مقرر الدورة العادية العاشرة جلمعية االحتاد األفريقي بشأن حالة ا           وإذ يشري أيضاً    
  أفريقيا،  يف

   إىل األحكام الواردة يف ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، وإذ يشري كذلك  

  :الكونغو الدميقراطية، ومنها ما يليية إىل معاجلة الوضع يف مجهورية  إىل جهود أفريقيا الرامشري كذلكوإذ ي  

وثائق االلتزام اليت وقَّعتها األطراف يف عملية السالم يف منطقة كيفو يف إطار مـؤمتر الـسالم                   )أ(  
 كـانون   ٢٣ إىل   ٦ غوما يف الفترة مـن        كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، املعقود يف       مقاطعيت والتنمية يف  واألمن
  ،٢٠٠٨يناير /الثاين
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 لتنـاول   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧بلدان منطقة البحريات الكربى املعقود يف       لقمة  المؤمتر    )ب(  
   يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الوضع

األفريقي، املعقـود   مؤمتر القمة غري العادي لرؤساء دول وحكومات اجلماعة اإلمنائية للجنوب             )ج(  
  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٩  يف

ـ           ـرؤسلقمة  المؤمتر    )د(    تـشرين   ٢٥ود يف   ـاء الدول األعضاء يف جلنـة خلـيج غينيـا، املعق
  .٢٠٠٨  نوفمرب/الثاين

عن بالغ قلقه إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف مشال كيفو             يكرر اإلعراب     - ١  
ويطلب إىل مجيع األطراف املعنية أن حتتـرم أحكـام          ،  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨لقتال يف   منذ استئناف أعمال ا   

القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل احتراماً صارماً لضمان محاية السكان املدنيني وتيـسري               
  عمل وكاالت اإلغاثة اإلنسانية؛

  ردين داخلياً نتيجة تصعيد الرتاع يف كيفو؛ تدهور وضع الالجئني واملشُيعرب عن القلق إزاء  - ٢  

 إقامة ممرات إنسانية يف شىت أحناء املنطقة مبا يكفل وصول وحرية تنقـل              يعيد كذلك تأكيد ضرورة     - ٣  
  األشخاص والسلع، وميكِّن وكاالت اإلغاثة اإلنسانية من توفري األغذية واملياه واألدوية واملالجئ اليت متس احلاجة إليها؛

   العنف، وانعدام التعاون، وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب يف كيفو؛ أعماليدين  - ٤  

 جلهود املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة للرتاع يف شـرق مجهوريـة              ُيعرب عن دعمه    - ٥  
للجنـوب  الكونغو الدميقراطية، الرئيس السابق أوليسيغون أوباساجنو، واالحتاد األفريقي، واجلماعـة اإلمنائيـة             
 األمد إىل   لاألفريقي، وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية حبثاً عن حل سياسي الستعادة سالم واستقرار طوي            

  املنطقة، ال سيما يف إطار عملية غوما وعملية نريويب؛

 بعثة منظمة األمم( إىل األمم املتحدة أن ُتعزز والية بعثتها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يطلب  - ٦  
 واألمن واالستقرار يف     للمدنيني واستعادة السالم   يف جمال توفري احلماية   ) املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

 تقدمي املساعدة إىل بعثـة   إىلمنطقة كيفو جبمهورية الكونغو الدميقراطية، ويطلب إىل مجيع الدول أن تسعى فوراً             
موظفني، لتعزيز قدرة البعثة على التصدي للوضع األمين واإلنـساين         األمم املتحدة بوسائل منها توفري ما يلزم من         

  .املتردي يف املنطقة

  :إىل اجملتمع الدويل أن يقوم مبا يلييطلب   - ٧  

معاجلة األسباب اجلذرية للرتاع جبدية، مبا يف ذلك االستغالل غري املشروع للمـوارد الطبيعيـة                 )أ(  
  تهاكات حقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية يف املنطقة؛وتشكيل ميليشيات متثل السبب الرئيسي الن
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مواصلة املسامهة يف تعزيز السالم واالستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومساعدة حكومة   )ب(  
  مجهورية الكونغو الدميقراطية يف إنعاش البلد وإعادة بناء اقتصاده؛

 أشكال املساعدة اليت تطلبها هبدف حتـسني        تزويد حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية بشىت       )ج(  
  الوضع اإلنساين وحالة حقوق اإلنسان؛

الترحيب بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية التابعة للمجلس             )د(  
غو الدميقراطية وبالدعوات اليت وجَّهتها إىل بعض اإلجراءات اخلاصة بصفة فردية، وتشجيع حكومة مجهورية الكون

  .على تعزيز تعاوهنا يف هذا الصدد

 -  -  -  -  -  

  


