
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-12012    130309    130309 

  جملس حقوق اإلنسان
   العاشرةالدورة
   من جدول األعمال١٠البند 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات
 مجهوريـة الكونغـو     التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف      - /...١٠

، )نيابة عن االحتاد األورويب (*اجلمهورية التشيكية ،الدميقراطية
  مشروع قرار: كندا

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية،              من جديد  إذ يؤكد   
، وكما أعيد تأكيده يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ووفقـاً ألحكـام             على النحو املكرس يف ميثاق األمم املتحدة      

  العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك الواجبة التطبيق املتعلقة حبقوق اإلنسان،

ـ              وإذ يؤكد    ام  أن على مجيع الدول األعضاء مسؤولية تقدمي خدمات اجتماعية واقتصادية للسكان وفقاً ألحك
   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،٢املادة 

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

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ قراراته   وإذ يكرر تأكيد    
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١ املؤرخ ٨/١- ، ودإ٢٠٠٨مرب سبت/ أيلول٢٤ املؤرخ ٩/٩و

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو وإذ يرحب  
  ،)A/HRC/10/58(الدميقراطية وعن أنشطة مفوضيتها فيها 
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 أن تبذهلا حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            على اجلهود املتواصلة الطويلة األمد اليت يلزم       وإذ يشدد   
  ،وشركاؤها الدوليون يف سبيل توطيد الدميقراطية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون واحلكم الرشيد واالنتعاش

ـ             وإذ يؤكد جمدداً     ا  تفانيه يف سبيل مساعدة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تعهدها بالوفاء بالتزاماهت
  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،

 تدهور حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخباصة بفعـل االنتـهاكات              وإذ يثري جزعه    
املتواصلة واملنهجية واخلطرية حلقوق اإلنسان للمدنيني واخلروقات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف املنطقتني الشرقية      

شرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك أعمال العنف املسلح وحوادث االنتقام ضد الـسكان              والشمالية ال 
املدنيني، وخباصة ما تقوم به اجلماعات املسلحة من جتنيد لألطفال وما يرتكبه يف غالبية احلاالت أعـضاء اجلماعـات                   

نتشار ضد النساء واألطفال، واسـتخدامها هـذه        املسلحة أو قوى األمن من أفعال عنف جنسي مستمرة وواسعة اال          
  األفعال سالحاً من أسلحة احلرب،

 إىل اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، الذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                  وإذ يشري   
 اإلنـسان يف    وإذ يساوره قلق إزاء التهديدات وأعمال التخويف والعنف املوجهة ضد املدافعني عن حقوق             ،٥٣/١٤٤

  مجهورية الكونغو الدميقراطية،

 التزام مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وغريمها من بلدان اإلقليم وشركائها الدوليني وما يبذلونه وإذ يقدِّر  
من جهود متواصلة يف سبيل إجياد حل مستدام لألزمة، فضالً عن التزامهم حبماية السكان املدنيني وتيـسري املـساعدة                

  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩ريويب الصادر يف اإلنسانية، على حنو ما مت اإلعراب عنه يف بالغ َن

 وبالزيارة اليت قـام هبـا إىل        ٧/٢٠ بتقارير اإلجراءات اخلاصة املواضيعية املذكورة يف قراره         يرحب  - ١  
  ام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً؛ ممثل األمني الع٢٠٠٩يناير /مجهورية الكونغو الدميقراطية يف كانون الثاين

جبمهورية الكونغو الدميقراطية على تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية التابعة للمجلس،           يشيد    - ٢
  اإلجراءات اخلاصة؛ وعلى ما وجهته من دعوات إىل غريها من فرادى

سؤولية األساسية عـن تـأمني محايـة       على أن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية تتوىل امل        يشدد  - ٣  
السكان املدنيني، واحليلولة دون حدوث أعمال عنف جنسي، والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وإحالة مرتكبيها               

فرادى الدول املسؤولية األساسية عن محاية سكاهنا من اإلبـادة اجلماعيـة            عاتق  إىل القضاء، مع مراعاة أنه تقع على        
  تطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛وجرائم احلرب وال

 من أعمال عنف وانتهاكات حلقوق اإلنسان وجتاوزات، وخباصة  ما ارتكبته أطراف الرتاع كافةًيدين  - ٤  
العنف اجلنسي وقيام املليشيات ومجاعات املتمردين بتجنيد األطفال، وعلى وجه التحديد، ما قام بـه جـيش الـرب            

ونغوليني، من بينهم العديد من النـساء واألطفـال، يف          ـ من املدنيني الك   ٨٠٠شي ملا يزيد عن     للمقاومة من قتل وح   
  املقاطعة الشرقية؛
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 ٢٣ريويب ووثيقة التزام غوما املوقعة يف تنفيذ ما جاء يف بالغ َنَعجِّلوا خطى قِّعني أن ُي جبميع املَويهيب  - ٥  
  ؛٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

 على احترام أحكام القانون اإلنساين الدويل، وخباصة ما يتعلق منها حبماية            افةً أطراف الرتاع ك   حيث  - ٦  
املدنيني، وعلى أن يتعاونوا مع بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على ضمان سـالمة مجيـع                   

ية وصـول مـوظفي املـساعدة        إمكان واكفلأن ي املدنيني وموظفي األمم املتحدة ومن يرتبط هبم من موظفني، وعلى           
   يف مجيع أحناء مجهورية الكونغو الدميقراطية؛اإلنسانية دون معوقات إىل السكان املتضررين كافةً

حكام أل نيخالَفامل أن يضعوا هناية فورية لتجنيد األطفال واستخدامهم،  أطراف الرتاع كافةًحيث أيضاً  - ٧  
 الطفل ورفاهه، واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري امللحق          وامليثاق األفريقي بشأن حقوق    ،القانون الدويل 
   األطفال يف املنازعات املسلحة، وعلى أن خيلوا سبيل مجيع األطفال املرتبطني هبم؛إشراكهبا واملتعلق ب

 مجيع األطراف أن تتعاون مع املنظمات اإلنسانية يف سبيل التقليل إىل أدىن حد مـن معانـاة                  يناشد  - ٨  
  الجئني واملهجرين داخلياً يف اإلقليم؛ال

 مبا يبذله كل من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبعثة منظمـة                يرحب  - ٩  
األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من جهود يف سبيل مساعدة احلكومة على تعزيـز حقـوق اإلنـسان                   

تهاكات حقوق اإلنسان بغية وضع هناية لإلفالت من العقاب وضمان مقاضاة املـسؤولني             ومحايتها، ويف التحقيق يف ان    
  عن حدوث انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

 مبا تبذله حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وحكومة رواندا، فضالً عـن االحتـاد              يرحب أيضاً   - ١٠  
 واجملتمع الدويل، من جهود سعياً إىل إجياد حل سياسي بوصفه السبيل الوحيد إلعادة السلم               األفريقي واالحتاد األورويب  

  واالستقرار الطويلي األجل إىل اإلقليم، وخباصة يف إطار عملية غوما وعملية نريويب؛

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة تعاوهنا اجليد مع احملكمة اجلنائية الدولية،             يشجع  - ١١  
اب املصلحة أن يتعاونوا تعاوناً تاماً مع احملكمة وأن يسهموا يف تنفيذ ما صدر عنها من أوامـر                  ـ جبميع أصح  ويهيب

  بإلقاء القبض؛

ية إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان          بقراري حكومة مجهورية الكونغو الدميقراط     يرحب  - ١٢  
 احلكومة على أن تكفـل      ، ويشجع واستحداث جلان متابعة بشأن ما ترتكبه قوى األمن من انتهاكات حلقوق اإلنسان           

  وضع هاتني اهليئتني املنشأتني حديثاً موضع التشغيل الكامل؛

ية من مكافحة للفساد، ويؤكـد ضـرورة    أمهية ما تقوم به حكومة مجهورية الكونغو الدميقراط       زربُِي  - ١٣
وضع خطة وطنية ملكافحة الفساد ووضعها موضع التنفيذ الكامل؛ ويناشد مجيع اجلهات املعنية ذات املصلحة أن تدعم                 

  هذه اجلهود بتقدميها مساعدة تقنية وخدمات استشارية؛
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الوطنية واملقاطعاتية واحمللية،    ضرورة زيادة تعزيز دور نظامٍ فعالٍ ومستقل على األصعدة           يؤكد أيضاً   - ١٤  
ال سيما استعادة نظام العدالة املستقل وتعزيزه والشروع يف إصالحات شاملة لقطاع األمن، مع التركيز بوجه خـاص                  

  على ضمان مساءلته وفعاليته، بسبل من بينها توفري متويل واٍف؛

م السجون وتدريب مـوظفي      على ضرورة أن تضع احلكومة اخلطة الوطنية بشأن إصالح نظا          يشدد  - ١٥  
ختصيص متويل كاٍف، وحيث احلكومة على أن تكفل ملوظفي األمـم           بسبل من بينها    السجون موضع التنفيذ الكامل،     

  املتحدة لشؤون حقوق اإلنسان إمكانية دخول السجون ومراكز االعتقال بال معوقات؛

االنتقاليـة يف مجهوريـة الكونغـو        مناشدته القوية للمجتمع الدويل أن يواصل دعمه للعملية          جيدد  - ١٦
الدميقراطية ومؤسساهتا، وعلى وجه اخلصوص، أن يقدم مزيداً من املساعدة من أجل إصالح نظام العدالة، بغية إتاحة                  

  اجملال إلقرار سيادة القانون وإرساء ثقافة قوامها السلم والدميقراطية املستدمية؛

ويل أن يعزز دعمه ملا تقوم به مفوضة األمم املتحدة السامية            مناشدته القوية للمجتمع الد    جيدد أيضاً   - ١٧   
حلقوق اإلنسان وما تقوم به بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من عمل يف ميـدان حقـوق                    

يف مجهورية  دعَمه للحكومة فيما تبذله من جهود يف سبيل ضمان احترام حقوق اإلنسان احتراماً تاماً               جيدد   و ؛اإلنسان
  الكونغو الدميقراطية؛

 من األمني العام واملفوضة السامية وبعثة األمم املتحدة يف الكونغو أن يواصلوا جهودهم يف سبيل                يرجو  -١٨   
حتسني حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأن يعززوا هذه اجلهود؛ ويرجو من مجيع مؤسسات حقوق                 

   تتصف باالتساق والكفاءة؛معاجلة حقوق اإلنسان يف البلد معاجلةًعلى تواجدة يف البلد أن تتعاون اإلنسان وآلياهتا امل

 أن يعني، لفترة سنة واحدة، خبرياً مستقالً ُيعىن بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية               يقرر  -١٩   
  : ية الكونغو الدميقراطية يف مجلة ميادين، من بينها التاليةل إليه مهام تقدمي املساعدة جلمهورالكونغو الدميقراطية، ُتوكَ

صياغة وتنفيذ سياسة فعالة من أجل القضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان، بطرق من بينها التصدي   )أ(   
ملا يرتكب من جتاوزات وهتديدات ومضايقات حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان، ومن أجل مكافحة اإلفـالت مـن                  

  إحضار من ارتكبوا وفظائع أمام القضاء؛بافحة منهجية العقاب مك

صياغة تشريعات ومشاريع فعالة لبناء القدرات يف جمال إقامة العـدل علـى األصـعدة الوطنيـة                   )ب(   
واملقاطعاتية واحمللية ووضع هذه التشريعات واملشاريع موضع التنفيذ، وخباصة فيما يتعلق بتوفري محاية فعالة للـضحايا                

واملدافعني عن حقوق اإلنسان وممثلي وسائط اإلعالم، الذين ينهضون بدور جوهري يف مكافحة اإلفالت من               والشهود  
   وتعزيز إمكانية احتكام الضحايا إىل القضاء وإنصافهم؛؛العقاب

إرساء وتوطيد مؤسسة حقوق اإلنسان املستقلة األخذة يف التبلور حديثاً، والعمل على توسيع نطاقهـا                 )ج(   
  ؛يت واحمللي، فضالً عن إدماجها يف الشبكتني اإلقليمية والدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنساناصعيدين املقاطععلى ال
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وضع وتنفيذ تدابري خاصة وفورية لضمان وضع هناية للعنف اجلنسي، باستخدام مجيـع القـدرات                 )د(   
  ت احلكومة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛الوطنية بالتعاون مع اجملتمع الدويل للمساعدة على تلبية احتياجا

وضع وتنفيذ تدابري خاصة حلماية النساء واألطفال من العنف، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي وجتنيـد                 )ه(   
  األطفال، ولتعزيز التدابري الرامية إىل دعم إدماج املتضررين إدماجاً تاماً يف اجملتمع؛

  رين داخلياً وتقدمي املساعدة هلم؛ملهجَّوضع وتنفيذ تدابري خاصة حلماية ا  )و(   

ز من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،             تقييم ما ُيحرَ    )ز(   
جبملة طرق، من بينها العمل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف الكونغو ووزارة شؤون حقوق اإلنسان، على وضـع                   

  .لتحديد مقدار ما ُيحرز من تقدم وتقييمهمعايري أداء 

تقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عـن          /اخلبرية املستقلة أن يقدم   / من اخلبري املستقل   يرجو  - ٢٠   
  توصياهتا يف هذا الشأن؛/تقدم توصياته/إليها وأن يقدم/تنفيذ الوالية املسندة إليه

ية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً             مفوضة األمم املتحدة السام    يدعو  - ٢١   
  عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وعما اضطلعت به مفوضيتها من أنشطة يف البلد؛ 

ة اخلبرية املستقلة على املوارد الـضروري     / من املفوضة السامية أن تكفل حصول اخلبري املستقل        يرجو  - ٢٢   
  إليها على أكمل وجه؛/لتمكينها من النهوض بالوالية املسندة إليه/لتمكينه

اخلـبرية  / حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية واجملتمع الدويل على تزويد اخلـبري املـستقل            يشجع  - ٢٣   
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