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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
   املساعدة التقنية وبناء القدرات

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا     

    ١٣.../  
حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وتعزيز التعـاون الـتقين       

  واخلدمات االستشارية
  إن جملس حقوق اإلنسان،   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١  اجمللس إىل قراروإذ يشري أيضاً  
ناشد  الذي   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٢٠  اجمللس  إىل قرار  كذلكوإذ يشري     

، طلبتهااجملتمع الدويل تزويد مجهورية الكونغو الدميقراطية مبختلف أشكال املساعدة اليت           فيه  
  ،هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان

  الذي أدان فيه   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ املؤرخ   ٨/١- إىل قراره دإ   وإذ يشري   
 أعمال العنف، وانتهاكات حقوق اإلنسان والتجاوزات اليت وقعت يف كيفو، وخباصة            لساجمل

  بل املليشيات،العنف اجلنسي وجتنيد األطفال من ِق
  فيـه  ناشدالذي   ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٣٣إىل قراره    وإذ يشري أيضاً    
ورية الكونغو الدميقراطيـة    حكومة مجه من ِقبل     آلية حملية للتعاون   إنشاء الدويل دعم    اجملتمع

األمم منظمة  بعثة  يف  ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم حقوق اإلنسان          
 بـني املعنـيني     جهة الوصل  "الدميقراطية، وهي اآللية املسماة   ورية الكونغو   ـمجهيف  املتحدة  

  ؛"قوق اإلنسانحب
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سـّيما االحتـاد     لدويل، وال ضطلع به اجملتمع ا   ي عن تقديره للدور الذي      وإذ يعرب   
          أفريقيـا       وسـط      لدول          االقتصادية       اجلماعةو         األفريقي       للجنوب        اإلمنائية       اجلماعةاألفريقي و

ان يف مجهوريـة    ـتعزيز سيادة القانون وحتسني حالة حقوق اإلنـس       يف  واالحتاد األورويب،   
  الكونغو الدميقراطية،

يف مجهوريـة   وق اإلنـسان    حلقفوضية السامية   امل أن مكتب    وإذ يأخذ يف االعتبار     
 مجهورية الكونغو   يفالكونغو الدميقراطية وقسم حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة           

  ،الدميقراطية قد أُدجما بغية حتقيق كفاءة أكثر يف عملهما املتصل حبالة حقوق اإلنسان يف البلد
ورية نسان يف مجه وجود برنامج وطين لتعزيز ومحاية حقوق اإل      وإذ يأخذ يف احلسبان     

   على تنفيذه، الكونغو الدميقراطية، وعزم حكومتها
هي املسؤولة باألساس عـن     مجهورية الكونغو الدميقراطية     بأن حكومة    عترفوإذ ي   

تعزيز احلق يف التنمية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن السيطرة علـى             
  ،الطبيعية لصاحل مواطنيهاموارد البلد 

أنشطة املقررين اخلاصني املعنيني مبواضيع حمددة فيما يتعلـق حبالـة             استعرض وقد  
  ،الكونغو الدميقراطية مجهوريةحقوق اإلنسان يف 

 باملبادرات اليت نفّذهتا مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سـّيما          حييط علماً   -١  
حة العنف اجلنسي ضد النساء كافوطنية ملالوكالة ، والقوق اإلنسان بني املعنيني حبجهة الوصل 

فتيات، وتنظيم املؤمتر الوطين الثاين بشأن حقوق اإلنسان وسيادة القـانون يف مجهوريـة              وال
  الكونغو الدميقراطية؛

على أن تضمن يف مجيـع الظـروف         مجهورية الكونغو الدميقراطية     يشجع  -٢  
 أن تكفل تعويض ضـحايا      واألحوال احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وعلى       

  انتهاكات حقوق اإلنسان؛
 إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية أن تواصل توفري احلماية الكافيـة           يطلب  -٣  

للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان أثناء قيامهم بواجباهتم ووفقاً لألحكام ذات الصلة            
عاقب مرتكيب االنتهاكات اجلـسيمة     اليت ينص عليها القانون، وأن تكافح العنف اجلنسي وت        

  حلقوق اإلنسان من أفراد اجليش وقوات الشرطة الوطنية، يف إطار سياسة عدم التسامح؛
 مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة إصالحاهتا يف إطار توطيد      يشجع  -٤  

 وقـوات   السالم واملصاحلة الوطنية فضالً عن اإلصالح العام لنظام العدالة واجليش واألمـن           
الشرطة الوطنية، ويرحب بعزم مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصـلة تعاوهنـا مـع              

  اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان؛
بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مـع اإلجـراءات اخلاصـة           يرحب  -٥  

 بينهم املقرر اخلاص املعين      من املقررين اخلاصني من    اً عدد دعوهتاوبللمجلس  التابعة  املواضيعية  
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حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو      املقرر اخلاص املعين    حقوق اإلنسان، و  حبالة املدافعني عن    
ن الكيفية املثلـى    بشأ،  هتكل يف إطار والي   تقدمي توصيات،   إىل  ،  بإجراءات موجزة أو تعسفاً   

بغيـة   حالة حقوق اإلنسان     يف معاجلة لتقدمي املساعدة التقنية جلمهورية الكونغو الدميقراطية       
 ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة االحتياجات اليت حددهتا حكومة           حتقيق حاالت حتسُّن  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ 
مجهوريـة الكونغـو     تعاونه مع حكومـة      زيد باجملتمع الدويل أن ي    يهيب  -٦  

بلد الطبيعية حـىت يـتمكن      من أجل وضع حد لالستغالل غري املشروع ملوارد ال        الدميقراطية  
 من التصرف حبرية يف ثرواته الطبيعية وفقاً لألحكام ذات          مجهورية الكونغو الدميقراطية  شعب  

  الصلة الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
ا زيد خمتلف أشكال املساعدة اليت طلبتـه      أن ي باجملتمع الدويل    يهيب أيضاً   -٧  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان؛
 جهة الوصل تعزيز عمل اآللية احمللية املسماة      أن يدعم   اجملتمع الدويل   ب يهيب  -٨  

  ؛ قوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةبني املعنيني حب
اخلاصة املواضيعية  الثاين املشترك الذي قدمته اإلجراءات      تقرير  ال ب حييط علماً   -٩  

، مبا يف ذلـك حبـث       مجهورية الكونغو الدميقراطية  حكومة   إىل املعنية بتقدمي املساعدة التقنية   
موافـاة اجمللـس يف دورتـه        إىل    اإلجراءات ، ويدعو )A/HRC/13/63(احلالة يف شرق البلد     

  ؛ دسة عشرة بتقرير عن تطورات تلك احلالةاسال
وضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن       بتقرير مف  أيضاًحييط علماً     -١٠  

حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضـية             
، ويدعو املفوضة السامية إىل موافـاة اجمللـس يف دورتـه            )A/HRC/13/64(السامية يف البلد    

  ؛ شطة مفوضيتها وعن أن احلالة تلكة عشرة بتقرير عن تطوراتدساالس
 أن تقوم، عن طريـق مكتبـها يف          حلقوق اإلنسان   باملفوضة السامية  يهيب  -١١  

أنشطتها يف جمال املـساعدة التقنيـة،        و مجهورية الكونغو الدميقراطية، بزيادة وتعزيز براجمها     
  بالتشاور مع سلطات البلد؛

قراطية يف  الكونغو الدمي رصد حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية        متابعة   يقرر  -١٢  
  . ة عشرةدسادورته العادية الس

       
  


