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  جملس حقوق اإلنسان 
  العاشرةالدورة 

   من جدول األعمال٧البند 
   املساعدة التقنية وبناء القدرات

   الدميقراطيـة  حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو         .../١٠
  زيز املساعدة التقنية واخلدمات االستشاريةوتع  

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(مصر 

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة  إذ يشري

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ إىل قراره ضاًوإذ يشري أي

اجملتمع الدويل تزويـد    فيه  ناشد   الذي   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٢٠ إىل قراره    كذلكوإذ يشري   
  ،مجهورية الكونغو الدميقراطية مبختلف أشكال املساعدة اليت تطلبها، هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان

نـف،   الذي أدان فيه أعمـال الع      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ املؤرخ   ٨/١- قراره دإ وإذ يشري إىل      
  وقيـام املليـشيات   وانتهاكات حقوق اإلنسان والتجاوزات اليت وقعت يف كيفو، وخباصـة العنـف اجلنـسي               

  بتجنيد األطفال،

عن تقديره للدور الذي اضطلع به اجملتمع الدويل، وال سيما االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب، وإذ يعرب   
  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،لتعزيز سيادة القانون وحتسني حالة حقوق اإلنسان 

العمل ذا الصلة الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم حقوق  أنوإذ يعترب 
مكّمل لعمل املقررين اخلاصني وجيب تعزيزه اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  ،بصورة كافية
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السامية حلقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو        األمم املتحدة   أن مكتب مفوضية    يف االعتبار   وإذ يأخذ   
الدميقراطية وقسم حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أُدجما بغية حتقيق 

  ،كفاءة أكثر يف عملهما املتصل حبالة حقوق اإلنسان يف البلد

 وجود برنامج وطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ذ يف احلسبانوإذ يأخ
وعزم احلكومة على تنفيذه، وال سيما عن طريق زيادة املبالغ املرصودة يف امليزانية لوزارة حقوق اإلنسان اليت ينبغي 

  وق اإلنسان؛ توسيع هياكلها لتقوم بتغطية احملافظات وتوفري محاية أفضل حلق

  مجهوريـة أنشطة واليات املقررين اخلاصني فيما يتعلـق حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                استعراض   وبعد
  ،الكونغو الدميقراطية

 بالتزام مجهورية الكونغو الدميقراطية مبواصلة التعاون التقين مع خمتلف املمثلني واملقررين            يرحب  - ١
  ق متابعة حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ اخلاصني املعنيني مبواضيع حمددة، وذلك يف سيا

خلاصة املواضـيعية التابعـة     بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات ا       يرحب أيضاً   - ٢
وقيامها بتوجيه دعوات زيارة لعدد من املقررين اخلاصني من بينهم املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن  للمجلس

قوق اإلنسان، وممثل األمني العام املعين حبالة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، لتمكينهم من تقدمي توصيات، يف ح
إطار والياهتم، عن الكيفية املثلى لتقدمي املساعدة التقنية جلمهورية الكونغو الدميقراطية بغية معاجلة حالة حقـوق              

   حكومـة مجهوريـة     مع مراعاة االحتياجات الـيت قدمتـها       اإلنسان وحتقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع،      
  الكونغو الدميقراطية؛ 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حيث  - ٣
املتعلق حبقوق املـرأة يف أفريقيـا       حبقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول          

امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ويشري مع التقدير إىل قرار إنشاء وكالة وطنية حملاربة العنف                
  اجلنسي ضد النساء واألطفال، الذي اختذته احلكومة يف إطار سياستها الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 

هورية الكونغو الدميقراطية على استكمال عملية إنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق            مج  أيضاً يشجع  - ٤
اإلنسان، عمالً مببادئ باريس، ويرحب بقيام الرئيس بإصدار قانون حلماية الطفل، ويدعو احلكومة إىل حتقيـق                

لحة والشرطة الوطنية   هدفها املتعلق بتعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان يف املدارس واألوساط األكادميية والقوات املس           
  ودوائر األمن؛ 

 إىل تقرير املقررين اخلاصني السبعة املتعلق باملساعدة التقنية جلمهورية الكونغو الدميقراطية            يشري  - ٥
، وقد أعـد    )A/HRC/10/59(وضرورة النظر على وجه السرعة يف األوضاع السائدة يف اجلزء الشرقي من البلد              

رين اخلاصني الستة اآلخرين، املمثل اخلاص لألمني العام املعـين حبقـوق اإلنـسان              التقرير، باسم املمثلني واملقر   
للمشردين داخلياً، ويدعو اجمللس هؤالء املمثلني واملقررين اخلاصني إىل موافاته، يف دورته الثالثة عشرة، بتقرير آخر 

  عن التطورات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان؛
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خمتلف أشكال املساعدة اليت طلبتها مجهورية الكونغو الدميقراطية بغية  اجملتمع الدويل زيادة يناشد  - ٦
  حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

طالع اجمللس يف دوراته القادمة على حالة حقوق هورية الكونغو الدميقراطية إىل إ حكومة مجيدعو  - ٧
   يواجههـا  اإلنسان على أرض الواقع وحتديث معلوماتـه يف هـذا الـصدد، مـع حتديـد الـصعوبات الـيت                   

  واالحتياجات املطلوبة؛

 بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة              حييط علماً   - ٨
، )A/HRC/10/58(الكونغو الدميقراطية واألنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  واألنـشطة املتعلقـة حبالـة     دورته الثالثة عشرة بتقرير عـن التطـورات         ويدعو املفوضية إىل موافاة اجمللس يف       
  حقوق اإلنسان؛ 

حكومـة مجهوريـة الكونغـو      مبشاركة    اآللية احمللية للتعاون   إنشاء اجملتمع الدويل دعم     يناشد  - ٩
ة يف مجهورية الدميقراطية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحد         

  ؛ "قوق اإلنسان بني املعنيني حبجهة الوصل "الدميقراطية، وهي اآللية املسماةالكونغو 

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، عن طريق مكتبها يف مجهوريـة               يناشد  - ١٠
  ية، وذلك بالتشاور مع سلطات البلد؛الكونغو الدميقراطية، بزيادة وتعزيز أنشطتها وبراجمها يف جمال املساعدة التقن

  . رصد حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف دورته الثالثة عشرة متابعة يقرر  - ١١
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