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(A)     GE.07-14285    250907    250907 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

                 من جدول األعمال  ١٠      البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 رارمشروع ق): باسم جمموعة الدول األفريقية(مصر 

   التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية-/...٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        إىل قرار اجلمعية العامة       إذ يشري 

               قل املعين حبالة                                      ، الذي جدد فيه والية اخلبري املست          ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥              إىل قراره                ً   وإذ يشري أيضاً   
                                                                        ً             حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن حيني وقت نظر اجمللس فيها وفقاً لربنامج عمله،

                                                                   أن تراعى يف املقررات الرامية إىل إنشاء أو استعراض أو وقف             ١ / ٥                             إىل أنـه قرر يف قراره                          وإذ يشـري كذلـك     
                                                                    بقصد تعزيز قدرة الدول األعضاء على االمتثال اللتزامــاته جتاه                                                               الواليـات القطـرية، مبادئ التعاون واحلوار احلقيقي       

             حقوق اإلنسان،

                                                                                        املناقشات اليت عقدت يف الدورة احلالية للمجلس بشأن والية اخلبري املستقل املعين حبالة                                       وإذ يـأخذ يف اعتـباره      
                       واليات جملس حقوق اإلنسان،                                                                    حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف سياق استعراض وترشيد وحتسني 

                                                                               لدور االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الذي                                  وإذ يعـرب عن تقديره     
                                                                                                  أسهم يف حتسني احلالة على األرض، مبا يف ذلك إجراء االنتخابات الرئاسية األخرية، ومع مراعاة التحديـات اليت      

              الدميقراطية،                           ال تزال تواجه مجهورية الكونغو
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                                                                        وقف والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛     يقرر  - ١ 

                                                                                             حكومـة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل إبالغ وحتديث معلومات اجمللس، يف دوراته املقبلة،                    يدعـو  - ٢ 
                                              يت قد ال تزال تواجهها، وكذلك االحتياجات يف                                                                         بشـأن حالـة حقـوق اإلنسان على األرض، مع حتديد التحديات ال            

           هذا الصدد؛

                                                                                            بـتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية للمجلس، ويطالبها                  يرحـب  - ٣ 
     رقية                                                                                                                          مبواصلة هذا التعاون، مبا يف ذلك عن طريق النظر يف دعوة عدد من اإلجراءات اخلاصة إىل القيام بزيارة يف املنطقة الش                    

                                                                                                                 مـن اجلمهوريـة بقصـد تقدمي توصيات بشأن كيفية تقدمي أفضل مساعدة جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف مواجهة                 
           هذه احلالة؛

                                                                                          إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، من خالل تواجدها يف مجهورية الكونغو                    يطلـب  - ٤ 
                                       ة وبراجمها، بالتشاور مع سلطات اجلمهورية؛                                              الدميقراطية، أن تزيد وتعزز أنشطة مساعدهتا التقني

                          بشأن حالة حقوق اإلنسان يف     ٢٠٠٨     مارس  /                                               املفوضية السامية إىل إبالغ اجمللس يف دورته يف آذار      يدعو - ٥ 
                                                         مجهورية الكونغو الدميقراطية، واألنشطة اليت تضطلع هبا يف البلد؛

                                             اطية بشىت أشكال املساعدة اليت تطلبها بغية                                                           اجملـتمع الدويل أن يزود مجهورية الكونغو الدميقر               يناشـد  - ٦ 
                      حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

                            يف إطار البند نفسه من         ٢٠٠٨      مارس   /                                                           مواصـلة الـنظر يف هـذه املسـألة يف دورته يف آذار                   يقـرر  - ٧ 
  .           جدول األعمال

- - - - - 


