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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية الثامنة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

  شروع قرارم*: ، ونيوزيلندا*، والنرويج)باسم االحتاد األورويب(فرنسا 

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

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

  ،"الدميقراطيةالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو " املعنون ٧/٢٠ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  

   عزمه على املسامهة يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،وإذ يؤكد  

 ازدياد الصدام والعنف املسلح يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، ال سيما يف مقاطعة              وإذ يثري جزعه    
  احلالة اإلنسانية لسكان هذه املنطقة،كيفو الشمالية، وعواقب ذلك املباشرة على حالة حقوق اإلنسان و

 انفجار العنف من جديد يف املنطقة الشرقية جلمهورية الكونغو الدميقراطية ويطالـب مجيـع               وإذ يدين   
  األطراف باحترام وقف إطالق النار فوراً،

ملسلّح اع ا رتاليف  طراف  األمجيع  ، الذي طلب فيه اجمللس إىل       )٢٠٠٨(١٨٢٠ إىل قرار جملس األمن      وإذ يشري   
 اإلجراءات وأن تنفذ ، من مجيع أشكال العنف اجلنسي       ومنهم النساء والفتيات  التدابري املناسبة حلماية املدنيني،     أن تتخذ   

  ، من أجل منع اجلرائم اجلنسية ومقاضاة مرتكبيها،ادةيمبدأ مسؤولية القمشددة يف ذلك على  ،التأديبية العسكرية

  ذه احلالة اخلطرية، ضرورة التعجيل بالتصدي هلوإذ يرى  

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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وخروقاً خطرية حلقـوق اإلنـسان        ارتكاب مجيع األطراف يف الرتاع انتهاكات      يستنكر بشدة   - ١  
والقانون اإلنساين الدويل على نطاق واسع، مبا يف ذلك ازدياد انتشار حاالت العنف اجلنسي، وعمليات اإلعدام                

 واستخدامهم، وحاالت التعذيب وغريه من ضروب       بإجراءات موجزة، وقيام اجلماعات املسلحة بتجنيد األطفال      
 هذه فاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والتشريد اجلماعي للسكان وهنب القرى، ويدعو إىل وق

  االنتهاكات واخلروق فوراً؛

جهد لتعزيز  كل أن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية مسؤولة يف املقام األول عن بذل يؤكد  - ٢  
تدخل يف نطاق محاية السكان املدنيني وعن التحقيق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت 

 يف ذلك أن كل دولة مسؤولة بصفة فردية عن محاية سكاهنا من اإلبادة رائم وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة، مراعياًاجل
  العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية؛اجلماعية، وجرائم احلرب، والتطهري 

 جلميع اجلهات العاملة يف اجملال اإلنساين  اآلمن والسالك مجيع األطراف على ضمان الطريق     حيث  - ٣  
االمتثال اللتزاماهتا بالكامل مبوجب القانون الدويل، مبا فيه القانون اإلنساين الدويل، وقانون حقوق اإلنسان على و

  وقانون الالجئني؛

 احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغـو           أمام السائرةاإلجراءات   يقدر  - ٤  
مع احملكمة فيما خيـص     من تعاون    حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية حىت اآلن        مبا قدمته الدميقراطية، ويرحب   

التزام احلكومة الصريح مبواصـلة      يف سياق هذه احلالة، وب      عليهم تسليم األشخاص الذين صدر أمر بإلقاء القبض      
  القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛خيص  ما كافحة اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلكم

 جلهود األمني العام، ومبعوثه اخلاص للـرتاع يف شـرق مجهوريـة الكونغـو               يعرب عن دعمه    - ٥  
 غون أوباساجنو، واالحتاد األفريقي، واجملتمع الدويل وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية حبثاً          يالدميقراطية، أوليس 
 إىل املنطقة، ال سيما يف إطار عملية         طويلي األمد   السبيل الوحيد إىل استعادة سالم واستقرار      هوعن حل سياسي    

  غوما وعملية نريويب؛

حلقوق اإلنسان وجبهود بعثة منظمة األمم املتحدة يف  ة األمم املتحدة السامية جبهود مفوضيرحب  - ٦  
، والتحقيـق بـشأن      ومحايتها مجهورية الكونغو الدميقراطية من أجل مساعدة احلكومة يف تعزيز حقوق اإلنسان          

 إهناء اإلفالت من العقاب، ومواصلة التعاون مع اجلهود الرامية إىل احلرص على             هبدفانتهاكات حقوق اإلنسان    
  رائم إىل العدالة؛تدخل يف نطاق اجلولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت تقدمي املسؤ

 األمـم    منظمة  وبعثة ة السامي ة ضرورة قيام اجملتمع الدويل بتعزيز دعمه لعمل املفوض        على يشدد  - ٧  
ترام الكامل حلقوق اإلنـسان يف       جلهود احلكومة الرامية إىل ضمان االح      املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان، دعماً     

  مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

 متكني البعثة من تعزيز     ، أمهيةَ لوالية بعثة منظمة األمم املتحدة    ، يف ضوء االستعراض املقبل      يؤكد  - ٨  
   حبقوق اإلنسان؛املتعلققدراهتا من أجل محاية املدنيني ومواصلة تعزيز عنصرها 
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 للمجلـس    التابعة نغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية      بتعاون مجهورية الكو   يرحب  - ٩  
وجهتها إىل بعض اإلجراءات اخلاصة بصفة فردية، ويناشدها، بشكل خاص، عدم التأخر يف دعوة الدعوات اليت وب

  ؛٧/٢٠ من قراره ٢مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية املشار إليها يف الفقرة 

 مـن   ٧ املقدم إىل اإلجراءات اخلاصة املواضيعية واملشار إليه يف الفقرة            الطلب يؤكد من جديد    - ١٠  
 عن أفـضل   ٢٠٠٩مارس  / يف أجل أقصاه موعد دورة اجمللس يف آذار        ، لكي تقدم اإلجراءات تقريراً    ٧/٢٠قراره  

 حتـسن   السبل ملساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية تقنياً على معاجلة حالة حقوق اإلنسان، بغية التوصـل إىل              
ملموس يف امليدان، كما يؤكد من جديد الدعوة املوجهة إىل املفوضة السامية لكي تقدم إىل اجمللس يف الدورة ذاهتا 
تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان واألنشطة اليت اضطلعت هبا يف البلد، ويشدد على ضرورة التصدي، على سـبيل       

يتعلق حبالة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما خيص العنف املوجه           االستعجال، للتطورات احلالية يف شرق البلد فيما        
  ضد النساء؛

وإىل  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً إىل يطلب  - ١١  
 التعجيلَ   املهينة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو              

بدراسة حالة حقوق اإلنسان يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، ال سيما يف مقاطعة كيفو الشمالية، ويدعو                
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل عدم التأخر يف دعوة هذين املقررين، ويطلب إىل املقررين اخلاصـني أن          

  .مقترحات من أجل حتسني احلالةيقدما إىل اجمللس، يف دورته العاشرة، 

 -  -  -  -  -  

  


