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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  *رمشروع قرا): باسم جمموعة الدول األفريقية(مصر 

    التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية- /...٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

ل املعين دد فيه والية اخلبري املستقـ، الذي ج٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  
  حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن حيني وقت نظر اجمللس فيها وفقاً لربنامج عمله،

 أن تراعى أيضاً املقررات الرامية إىل إنشاء أو استعراض أو ٥/١إىل أنه قرر يف قراره وإذ يشري كذلك   
قي بقصد تعزيز قدرة الدول األعضاء على االمتثال اللتزاماهتا وقف الواليات القطرية، مبادئ التعاون واحلوار احلقي

  جتاه حقوق اإلنسان،

وإذ يضع يف احلسبان املناقشات اليت ُعقدت يف دورة اجمللس هذه بشأن والية اخلبري املستقل  املعين حبالة حقوق   
  إلنسان وترشيدها وحتسينها، اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف سياق استعراض واليات جملس حقوق ا
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 لدور االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الذي وإذ يعرب عن تقديره  
، وإذ يراعي ٢٠٠٦، مبا يف ذلك إجراء االنتخابات الرئاسية يف عام أسهم يف حتسني احلالة على األرض
  التحديـات اليت ال تزال تواجه البلد،

 أن العمل ذا الصلة الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم حقوق وإذ يعترب  
  اطية مماثل لعمل اخلبري املستقل،اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقر

يف مجهورية الكونغو  املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان مكتب أن وإذ يأخذ يف االعتبار  
قد أُدجما بغية حتقيق الدميقراطية الكونغو مجهورية حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف الدميقراطية وقسم 

   املتصل حبالة حقوق اإلنسان يف البلد،كفاءة أكثر يف عملهما

 قسم تنفيذ آلية التعاون اجلديدة بني حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وأيضاًوإذ يأخذ يف االعتبار   
واملفوضية السامية لألمم املتحدة الدميقراطية الكونغو مجهورية حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف 

  ،"جهة الوصل حلقوق اإلنسان" ُتسمى حلقوق اإلنسان اليت

   والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،وبعد استعراض  

  اخلبري املستقل يف أثناء فترة واليته؛مع مجهورية الكونغو الدميقراطية أقامته  بالتعاون الذي يرحب  - ١  

 بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية التابعة  أيضاًيرحب  - ٢  
عن طريق النظر يف دعوة عدد من اإلجراءات اخلاصة للقيام  للمجلس، ويناشدها مواصلة هذا التعاون، مبا يف ذلك

ة، وممثل األمني العام املعين ، مثل املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأللبلدبزيارة مشتركة إىل املنطقة الشرقية 
، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، واملمثل اخلاص لألمني العام حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً

، باإلضافة إىل املمثل اخلاص  وغريها من مؤسسات األعمالحقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيةسألة املعين مب
طفال والرتاعات املسلحة، وذلك هبدف تقدمي توصيات عن أفضل السبل ملساعدة مجهورية لألمني العام املعين باأل

  الكونغو الدميقراطية بغية معاجلة هذا الوضع؛

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل إحاطة اجمللس علما وإبالغـه بـالتطورات، يف              يدعو  - ٣  
، مع حتديد التحديات اليت قد تظل قائمة أمامها، فضال عن دوراته املقلبة، بشأن حالة حقوق اإلنسان على األرض

  احتياجاهتا يف هذا الصدد؛

 يف مجهورية   مكتبها امليداين  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن طريق           يطلب  - ٤  
  ؛بلدال بالتشاور مع سلطات مساعدهتا التقنيةالكونغو الدميقراطية، أن تزيد وتعزز أنشطة وبرامج 

لتعاون بني حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة       حمللية ل لية ا اآل اجملتمع الدويل دعم تنفيذ      يناشد  - ٥  
مجهوريـة   حقوق اإلنسان ببعثة منظمة األمم املتحـدة يف  قسمومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و 

  ؛" اإلنسانجهة الوصل حلقوق"، وهي اآللية املسماة  الدميقراطيةالكونغو
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 عن ، تقريرا٢٠٠٨ًسبتمرب /املفوض السامي أن يقدم إىل اجمللس، يف دورته املنعقدة يف أيلوليدعو   - ٦  
  ؛البلدطلعت هبا املفوضية يف ضحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واألنشطة اليت ا

أشكال املساعدة اليت تطلبـها  ة مبختلف  زويد مجهورية الكونغو الدميقراطي    اجملتمع الدويل ت   يناشد  - ٧  
  احلكومة هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

 يف  اليت سُتعقــد  د نفسه من جدول األعمال يف دورته        ـة يف إطار البن   ـر يف املسأل  ـ متابعة النظ  يقرر  - ٨
  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 -  -  -  -  -  


