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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا     

    ١٦.../  
لة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وتعزيز التعـاون الـتقين       حا

  واخلدمات االستشارية
  إن جملس حقوق اإلنسان،   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  
 ٧/٢٠ و ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ات اجمللس  إىل قرار  وإذ يشري أيضاً    

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١ املؤرخ ٨/١- ودإ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧رخ املؤ
الـذي   ٢٠٠٩مـارس  /آذار ٢٧ املؤرخ ١٠/٣٣  اجمللسإىل قراركذلك وإذ يشري    

حكومة مجهوريـة   من ِقبل     آلية حملية للتعاون   إنشاء الدويل دعم    اجملتمعاجمللس إىل     فيه طلب
 بني املعنيني جهة الوصلو السامية حلقوق اإلنسان الكونغو الدميقراطية ومفوضية األمم املتحدة  

  ، يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةقوق اإلنسانحب
 والذي  ،٢٠١٠مارس  /آذار ٢٦ املؤرخ ١٣/٢٢لس  اجمل قرار   يف االعتبار وإذ يأخذ     

 جداول  تتضمنطلب فيه اجمللس إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وضع خطة عمل            
 وال سيما فيما يتعلق مبكافحة اإلفالت       ،نفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان    زمنية حمددة لت  

  ،من العقاب وإقامة العدل
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ن وأعمال العنف اليت يعاين منـها الـسكان املـدني         مجيع أنواع    قلقبالحظ  يوإذ    
ال سـيما   و،اجلماعات املسلحة األجنبيةعلى يد  املقاطعات الشرقية من البلد     يف  ن  والكونغولي

  قوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة؛ال

فرع  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية و     ة السامي ةيقوم به مكتب املفوض   ما  ُيقدِّر  وإذ    
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو           التابع ل حقوق اإلنسان   

  ،وق اإلنسان يف البلديف حتسني حالة حقمن دور مشترك الدميقراطية 

وجود برنامج وطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو            يدركوإذ    
 على تنفيذه، احلكومة الدميقراطية، وعزم 

عن السبعة اإلجراءات اخلاصة املواضيعية الذي قدمته التقرير املشترك  ب وإذ حييط علماً    
استعراض حالـة حقـوق     ب الكونغو الدميقراطية و   حكومة مجهورية إىل  املساعدة التقنية   تقدمي  

  ؛)١(اإلنسان يف البلد
توصية اإلجراءات اخلاصة املواضيعية السبعة إلهنـاء واليتـها         ب اًأيض ماًحييط عل وإذ    

  املتعلقة برصد حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

ة حقوق اإلنسان يف مجهورية      عن حال  ة السامي ةتقرير املفوض ب كذلك ماًحييط عل وإذ    
  ؛)٢(يف البلدمكتبها هبا اليت اضطلع الكونغو الدميقراطية واألنشطة 

التعـاون مـع    بالتزام حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة        ب اًحييط علم   -١  
 األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومـع اإلجـراءات             يةمفوض

  اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان؛

جهة  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة التعاون مع          شجعي  -٢  
كإطار للتشاور والتعاون يف ميدان حقـوق اإلنـسان يف   الوصل بني املعنيني حبقوق اإلنسان   

  رية الكونغو الدميقراطية؛مجهو

، لدور الذي يضطلع به اجملتمع الدويل، وال سّيما االحتاد األفريقـي          با ُيشيد  -٣  
لبلدان منطقـة    واجلماعة االقتصادية    ، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي    واالحتاد األورويب، 

مجهورية الكونغو دعم جهود وسط أفريقيا، يف دول البحريات الكربى، واجلماعة االقتصادية ل
  البلد؛ سيادة القانون وحتسني حالة حقوق اإلنسـان يف الدميقراطية لتعزيز 

__________ 
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 بـدعم   ، حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على مضاعفة جهودها       ثحي  -٤  
مرتكبيها وضع حد جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدمي        لإلسراع يف    ،من اجملتمع الدويل  

  إىل العدالة؛

باجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لوضع حد          رحبي  -٥  
  جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان ومساعدة ضحايا هذه االنتهاكات؛

باملبادرات اليت اختذهتا حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة         ماً  يط عل حي  -٦  
 ،ألحداثخمتصة بااكم  وإنشاء حم  ،قاض جديد  ٢ ٠٠٠ مبا يف ذلك تعيني      ،لتعزيز إقامة العدل  

قضايا  ملعاجلة   ،واعتماد مشروع قانون بشأن إنشاء دوائر متخصصة داخل احملاكم الكونغولية         
  االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

علـى   حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة التصديق         شجعي  -٧  
  ؛اإلقليميةولية و الدصكوك حقوق اإلنسان

كمال إنـشاء   استعلى   حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية      اًشجع أيض ي  -٨  
تعزيز ومحايـة   ل املؤسسات الوطنية    مبركز للمبادئ املتعلقة    جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً    

  ؛)مبادئ باريس(حقوق اإلنسان 

ايـة حقـوق    تعزيـز ومح  إىل   حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية      دعوي  -٩  
   مبا يف ذلك من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛،اإلنسان

تها  بسرعة لطلبات املساعدة التقنية اليت قدم      اجملتمع الدويل االستجابةَ   يناشد  -١٠  
  ؛مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ابراجمه املباشر مع احلكومة وتعزيز      ازيادة تعاوهن إىل   ة السامي ةي املفوض دعوي  -١١  
  .ية الكونغو الدميقراطيف مجهورية اوجودهمن خالل  يف جمال املساعدة التقنية، اأنشطتهو

        


