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 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية - ٦٠/١٧٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
أن علـى مجيـع الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة التزامـا بتعزيـز         إذ تؤكـد مـن جديـد     

، وواجبــا حيــتم عليهــا الوفــاء بااللتزامــات الــيت  ومحايتــها  واحلريــات األساســيةحقــوق اإلنســان
 تعهدت هبا مبوجب الصكوك املختلفة يف هذا اجملال،

أن مجهورية الكونغو الدميقراطية طـرف يف العديـد مـن الصـكوك الدوليـة               وإذ تالحظ    
 قانون اإلنساين الدويل،واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان والعديد من الصكوك املتعلقة بال

يف  الســالم واالســتقرار  علــى أمهيــة االنتخابــات بوصــفها أساســا الســتعادة وإذ تؤكــد 
 القانون، وتعزيز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها بصـفة        سيادةلمصاحلة الوطنية، و  لاألجل األطول، و  

 قراطية،ونغو الدميمستدمية يف مجهورية الك
ك قـرارات جلنـة حقـوق اإلنسـان وجملـس األمـن       إىل قراراهتا السابقة، وكذلوإذ تشري   

 بشأن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
 : مبا يليترحب - ١ 
تقريـــر اخلـــبري املســـتقل املعـــين حبالـــة حقـــوق اإلنســـان يف مجهوريـــة الكونغـــو  )أ( 

الزيــارة الـيت قــام هبـا إىل مجهوريــة   كـذلك  ، و)١(٢٠٠٥ ســبتمرب/أيلـول  ٢٩  املــؤرخالدميقراطيـة 
 ؛٢٠٠٥ أغسطس/الكونغو الدميقراطية يف آب

_______________ 
 .A/60/395انظر  )١(
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ــة        )ب(  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــة بعث ــز والي تعزي
مـارس  / آذار ٣٠ املـؤرخ    )٢٠٠٥( ١٥٩٢يتعلق حبماية املدنيني وفقا لقـرار جملـس األمـن            فيما

ص  واملمثـل اخلـا    دها للعمل املتواصل الذي يضطلع به كـل مـن البعثـة           تأيي، وتعرب عن    ٢٠٠٥
 الدميقراطية؛ لألمني العام جلمهورية الكونغو

ــة الكونغــو      )ج(  ــداين حلقــوق اإلنســان يف مجهوري ــذي أجنــزه املكتــب املي العمــل ال
 الدميقراطيـة، وتشـجع املكتــب علـى مواصـلة وتعزيــز تعاونـه مـع وكــاالت األمـم املتحــدة ذات       

  يف إجناز الوالية املنوطة به؛غو الدميقراطيةوبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونالصلة 
 ٢٠٠٥ يف عــام التــدابري الــيت اختــذهتا ســلطات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  )د( 

ــادة مج  ــامهم بارتكــاب جــرائم قتــل    االعتقــال واحتجــاز ق ــذين يشــتبه يف قي عــات املليشــيات ال
 ؛وغريها من اجلرائم اخلطرية ضد املدنيني

ذي أحرزتــه احلكومــة الوطنيــة االنتقاليــة واللجنــة االنتخابيــة  التقــدم الكــبري الــ )هـ( 
مجهوريــة الكونغــو  يف  املتحــدة األمــم منظمــة املســتقلة، مبســاعدة حممــودة مــن جانــب بعثــة     
 على حنو مـا هـو حمـدد يف االتفـاق            ٢٠٠٦يونيه  /الدميقراطية، حنو إجراء انتخابات قبل حزيران     

ــاخبني   الواجلــامع،  الشــامل ــيما تســجيل الن ــويل    ،س ــره الشــعب الكونغ ــذي أظه ــاس ال  واحلم
 الحتضان الدميقراطية يف املستقبل؛

لمحكمـة  لعـام ل  دعي ا املـ  بالتحقيقات املستمرة اليت جيريها مكتـب        حتيط علما  - ٢ 
، يف اجلـرائم الـيت يـدعى أهنـا          ةنغـو الدميقراطيـ   واجلنائية الدولية، بناء على إحـاالت مجهوريـة الك        

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة      قراطية منذ بدء نفاذ      الدمي ونغوارتكبت يف مجهورية الك   
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١يف ، )٢(الدولية

 مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان أن تعمــل علــى    إىل تطلــب - ٣ 
نغــو الدميقراطيــة ويف مجهوريــة الك لمفوضــيةلاملشــاورات بــني املكتــب امليــداين  ضــمان مواصــلة

ام فيمــا يتعلــق بطــرق مســاعدة احلكومــة االنتقاليــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واألمــني العــ
املفوضـة السـامية    الـذي سـتقدمه     تقريـر   العلى معاجلة مشكلة اإلفالت من العقاب، وتتطلع إىل         

إىل جلنة حقـوق اإلنسـان يف دورهتـا الثانيـة والسـتني بشـأن هـذه املشـاورات وبشـأن اخليـارات                       
يوليــه / متــوز١ اجلــرائم الــيت ارتكبــت قبــل  قتــريفلــة اإلفــالت مــن العقــاب مل املمكنــة إلهنــاء حا

 ؛٢٠٠٢
_______________ 

الوثائق الرمسية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـني املعـين بإنشـاء حمكمـة جنائيـة دوليـة،                       )٢(
منشـورات األمـم    (الوثـائق اخلتاميـة  : ، اجمللـد األول   ١٩٩٨يوليـه   /متوز ١٧ –يونيه  / حزيران ١٥روما،  

 .، الفرع ألف)A.02.I.5املتحدة، رقم املبيع 
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 : ما يليتدين - ٤ 
 اصــة يفخباســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل، و )أ( 

 وكيفـو اجلنوبيـة وكاتانغـا الشـمالية وغريهـا مـن املنـاطق يف اجلـزء الشـرقي مـن                     ةكيفو الشـمالي  
ونغو الدميقراطية، ومن ذلك العنف املسلح وأعمال االنتقام ضد السـكان املـدنيني             مجهورية الك 

احلـاالت الـيت تسـتخدم      ذلـك   يف  مبـا    ،واللجوء إىل االعتـداءات اجلنسـية ضـد النسـاء واألطفـال           
 فيها هذه املمارسات بوصفها من أسلحة احلرب؛

ــود     )ب(  ــل جن ــام جمموعــات املليشــيات بقت ــن قي ــاب ةحفظــم ــم  الســالم الت عني لألم
 ٢٠٠٥فربايــر /ة، يف شــباطاملتحــدة يف مقاطعــة إيتــوري، شــرقي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــ 

 ؛٢٠٠٥يونيه /وحزيران
بونغولو كيبـيميب، األمـني التنفيـذي للمنظمـة غـري احلكوميـة             مقتل باسكال كا   )ج( 

ــوق اإلنســان  ــوز٣١يف ، Héritiers de la Justice  املســماةحلق ــه / مت ايقة  ومضــ،٢٠٠٥يولي
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد، وبوجـه خـاص يف شـرقي مجهوريـة الكونغـو                   

 الدميقراطية؛
اســـتمرار االســـتغالل غـــري املشـــروع للمـــوارد الطبيعيـــة يف شـــرقي مجهوريـــة   )د( 

ــل واجلــرائم اخلطــرية األخــرى     ــة وأعمــال القت ــو الدميقراطي ــها    الكونغ ــيت ترتكب ــدنيني ال ضــد امل
لصـلة بـني االسـتغالل غـري         املـوارد واالجتـار هبـا، وكـذلك ا         تلـك ت ذات الصلة بتعدين     اجلماعا

لموارد الطبيعية، واالجتار غري املشروع هبذه املـوارد وانتشـار األسـلحة واالجتـار هبـا،                املشروع ل 
ــراعات و     ــؤجج الصــ ــيت تــ ــل الــ ــد العوامــ ــا أحــ ــؤدي إىل باعتبارهــ ــة  تــ ــا يف مجهوريــ تفاقمهــ

 الدميقراطية؛ ونغوالك
الشــامل  االتفــاقعلــى  مجيــع األطــراف، مبــا فيهــا اجلهــات غــري املوقعــة   حتــث - ٥ 

 :يلي  على القيام مبا، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،اجلامع املتعلق باملرحلة االنتقالية
اجلامع ومواصلة تنفيذه والتوقف فورا عن القيـام بـأي          احترام االتفاق الشامل     )أ( 

 توطيــــد ســــيادة مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ووحــــدهتا  أعمــــال مــــن شــــأهنا أن تعــــوق
 أراضيها؛ وسالمة
تقــدمي الــدعم للحكومــة االنتقاليــة ومؤسســاهتا إلفســاح اجملــال إلعــادة إحــالل  )ب( 

 التـدرجيي هلياكـل الدولـة يف مجيـع أراضـي مجهوريـة              بسـط االستقرار السياسي واالقتصـادي وال    
نص الدسـتور املقـدم   عمـال بـ   مبوجـب الدسـتور االنتقـايل و   الكونغو الدميقراطية، وفقا اللتزاماهتا   

 ؛٢٠٠٥ ديسمرب/لالستفتاء العام يف كانون األول
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مـع  وهـي ممارسـة تتنـاىف       اإلهناء الفوري لتجنيد األطفال واستخدامهم جنودا،        )ج( 
، علــى أســاس أنــه )٣(القــانون الــدويل ومــع امليثــاق األفريقــي بشــأن حقــوق األطفــال ورفــاههم  

 األطفـال يف الصـراعات      إشـراك  وبروتوكوهلا االختياري بشأن     )٤(اقية حقوق الطفل  مبوجب اتف 
 ٢٠٠٤أبريـل   /نيسـان  ٢٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ألمـن    جملـس ا   ي، ووفقا لقـرار   )٥(املسلحة

 مـن   ، بشأن األطفال والصـراعات املسـلحة      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و
حبمايـة خاصـة، والقيـام بـدون        أن يتمتعـوا     سـنة    ١٨حق األشخاص الـذين تقـل أعمـارهم عـن           

 ١٦١٢ و) ٢٠٠٤( ١٥٣٩لــس اجملإبطــاء بوضــع وتنفيــذ خطــط العمــل الــيت دعــا إليهــا قــرارا  
 ؛)٢٠٠٥(

اختــاذ تــدابري خاصــة حلمايــة النســاء واألطفــال مــن ممارســات العنــف املروعــة،   )د( 
ســيما يف اجلــزء  الوالبلــد، تــزال منتشــرة يف كامــل أحنــاء الــيت ال يف ذلــك العنــف اجلنســي،  مبــا

 وقت ممكـن، وتـدين بوجـه     برق العدالة يف أ   إىل مرتكيب هذه اجلرائم     تقدميالشرقي من البلد، و   
 وسيلة من وسائل احلرب؛كاللجوء إىل استخدام االعتداء اجلنسي شار انتخاص 

 ،ســيما فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني     الواحتــرام القــانون اإلنســاين الــدويل،     )هـ( 
الــة ســالمة مجيــع املــدنيني ومــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا وأمنــهم وحريــة وكف

ائـق إىل مجيـع السـكان املتضـررين         وتنقلهم، وضمان وصول العاملني يف اجملال اإلنسـاين دون ع         
) ١٩٩٩ (١٢٦٥يف مجيع أحناء إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية وفقا لقراري جملـس األمـن              

 ؛٢٠٠٠أبريل / نيسان١٩املؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦  و١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٧املؤرخ 
تعزيز العمل على التمتع الكامل جبميع حقـوق اإلنسـان ومحايـة سـالمة مجيـع                 )و( 

 املدافعني عن حقوق اإلنسان وأمنهم وحرية تنقلهم؛
 :اختاذ التدابري احملددة التالية حبكومة الوحدة الوطنية واالنتقال هتيب - ٦ 
اجلـامع،  النحـو املـبني يف االتفـاق الشـامل           أهداف الفتـرة االنتقاليـة علـى         جنازإ )أ( 

ســيما إجــراء انتخابــات تتســم باحلريــة والشــفافية علــى مجيــع املســتويات، ضــمن اجلــدول     الو
الزمين احملدد، للتمكني من إقامة نظام حكم دميقراطي دستوري، وتشكيل جـيش وطـين مـنظم                

 مـع كفالـة      متكاملة مزودة باملوارد الكافيـة،     كيل قوة شرطة وطنية   ، وكذلك تش   متاما ومتكامل

_______________ 
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع      ( الصكوك اإلقليمية  :اجمللد الثاين  ،جمموعة صكوك دولية  : حقوق اإلنسان  )٣(

(A.97.XIV.1 ٣٩، الفرع جيم، الرقم. 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل )٤(
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣رجع نفسه، اجمللد امل )٥(
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توفري التدريب للمؤسسات احلكومية، مبـا فيهـا اجلـيش والشـرطة، يف اجلوانـب املتصـلة حبقـوق                   
 اإلنسان يف عملها؛ وكفالة تسليم األسلحة اخلفيفة والثقيلة ضمن عملية نزع األسلحة؛

ســـيما اإلنشـــاء الفعلـــي للجنـــة االنتخابيـــة  تعزيـــز املؤسســـات االنتقاليـــة، وال )ب( 
جلنـة تقصـي احلقـائق واملصـاحلة،         هـي قراطيـة، و  ادة فعالية املؤسسات املعززة للدمي    املستقلة، وزي 

ومركــز رصــد حقــوق اإلنســان، والســلطة العليــا لوســائط اإلعــالم، وإعــادة إرســاء االســتقرار   
طية، ومن مث إعـادة السـالم والتقـدم    وسيادة القانون يف كامل أراضي مجهورية الكونغو الدميقرا     

 إىل شعبها؛
االمتثال التام اللتزاماهتـا مبقتضـى الصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، ومـن مث           )ج( 

 ومواصـلة تعزيـز تعاوهنـا مـع         ،ماية حقـوق اإلنسـان    حلمواصلة التعاون مع آليات األمم املتحدة       
 يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة          مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان وقسـم حقـوق اإلنسـان           

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
وضع حد لإلفالت من العقاب وأداء واجبها الـذي حيـتم عليهـا كفالـة تقـدمي                  )د( 

املسؤولني عـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واملخالفـات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل إىل             
ــة ال    ــة الدولي ــايري اإلجرائي ــا للمع ــة وفق ــام     العدال ــإجراء إصــالح شــامل لنظ ــل ب ســارية، والتعجي

 والسجون؛ القضاء
تشجيع متكني النسـاء واألطفـال مـن التمتـع الكامـل جبميـع حقـوق اإلنسـان،                   )هـ( 

ــتعمري بعــد انتــهاء الصــراع،      ــة ال والوفــاء باالحتياجــات اخلاصــة للنســاء والفتيــات خــالل عملي
ع جوانــب تســوية الصــراع وعمليــات   كفالــة مشــاركة املــرأة بشــكل تــام يف مجيــ باإلضــافة إىل

قـا  يف ذلـك حفـظ السـالم وإدارة الصـراع وبنـاء السـالم، علـى سـبيل األولويـة، وف                     السالم، مبا 
بشــأن املــرأة  ٢٠٠٠أكتــوبر / تشــرين األول٣١ؤرخ املــ )٢٠٠٠ (١٣٢٥لقــرار جملــس األمــن 

 ؛والسالم واألمن
ومع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة       مواصلة التعاون التام مع احملكمة اجلنائية الدولية         )و( 

 لرواندا، بالعمل على ضمان تزويدمها جبميع الوسائل الالزمة إلجناز مهامهما؛
مرتكيب اجلـرائم مـن    على ابإلغاء عقوبة اإلعدام وعدم تطبيقه  مواصلة التزامها  )ز( 

ص  اللتزاماهتــا املقطوعــة مبوجــب األحكــام ذات الصــلة مــن العهــد الــدويل اخلــااألحــداث وفقــا
 املتعلقة حبقوق اإلنسان؛صكوك الوغريه من  )٦(باحلقوق املدنية والسياسية

_______________ 
 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٦(
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 بـني  عالم للتحـريض علـى الكراهيـة أو إشـاعة التـوتر     منع استخدام وسائط اإل   )ح( 
ســــيما أثنــــاء  الو والصــــحافة، اجلماعــــات الســــكانية، مــــع مراعــــاة احتــــرام حريــــة التعــــبري 

 االنتخابية؛ احلملة
إلنســــــان مــــــن االعتــــــداءات دافعني عــــــن حقــــــوق اكفالــــــة محايــــــة املــــــ )ط( 

 واملضايقات؛ والتهديدات
تسريع برناجمها اهلادف إىل تسريح املقاتلني السابقني ونـزع سـالحهم وإعـادة             )ي( 

ن هلــم  ممــء واألطفــال، مبــن فــيهم الفتيــات،  االحتياجــات اخلاصــة للنســامراعــاةإدمــاجهم، مــع 
 ؛ارتباطات بأولئك احملاربني

 ؛ورفاههم األشخاص املشردين داخلياوق كفالة حق )ك( 
تكثيـــف جهودهـــا الراميـــة إىل القضـــاء علـــى الفســـاد يف مجهوريـــة الكونغـــو   )ل( 

 وضـع الدميقراطية، الذي يسهم يف املناخ العام لإلفالت من العقاب، واختاذ خطوات مـن أجـل     
قتصادية، بـدعم مـن   ترتيبات لتعزيز تقدمي الدعم لتحقيق احلكم الرشيد والشفافية يف اإلدارة اال     

ــة      ــال، وبعث ــة االنتق ــدعم عملي ــة ل ــة الدولي ــة اللجن ــو    منظم ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري األم
 واجلهات املاحنة؛الدولية الدميقراطية، واملؤسسات املالية 

ــب - ٧  ــات  هتي ــة     حبكوم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا مجهوري ــا فيه ــة، مب ــدان املنطق  ،بل
 :يليتقوم مبا  أن

ــع اجلاملســامهة  )أ(  ــة الك    اميف من ــة يف شــرقي مجهوري نغــو وعــات املســلحة العامل
 جتـار غـري   ، وذلـك مبعاجلـة اال      أعمال قتـل وغريهـا مـن اجلـرائم اخلطـرية           تكابراالدميقراطية من   

لطبيعيـة الـيت يـتم اسـتخراجها بطـرق      املوارد ابـ عات املسـلحة    املشروع الذي تقوم به هذه اجلما     
االجتـار غـري   االستغالل غري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة و      نيالصلة ب باإلضافة إىل    غري مشروعة، 

ك بوسائل منها منـع تقـدمي الـدعم إىل          ذلوذه املوارد وانتشار األسلحة واالجتار هبا،       هباملشروع  
قراطيـة ووحـدهتا   عات املسلحة، مع االحترام الكامل لسـيادة مجهوريـة الكونغـو الدمي          هذه اجلما 
  أراضيها؛وسالمة
  بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الختـاذ           العمل مع  )ب( 

اجلماعـات املسـلحة األجنبيـة الـيت ال تـزال تشـكل خطـرا               خطوات عاجلة يف اجتاه نزع سـالح        
املنطقة وتواصل القيام بأعمال القتل وغريها من اجلـرائم اخلطـرية ضـد السـكان           يف  سالم  العلى  

 تلــك اجلماعــات أو إعادهتــا إىل   الدميقراطيــة، وإعــادة تــوطني  املــدنيني يف مجهوريــة الكونغــو   
 ؛أوطاهنا
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تقدمي الدعم للعملية االنتقاليـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والتقيـد التـام          )ج( 
عالقات حسن اجلوار والتعاون بني مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وبورونـدي وروانـدا              مببادئ  

ــورك يف  ــدا، املوقعــة يف نيوي ، ومواصــلة العمــل مــن أجــل   )٧(٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٢٥ وأوغن
، واحتـرام مبـادئ     واحـد  زائـد إجناح تنفيذ آلية التحقـق املشـتركة، والعمـل مـع اللجنـة الثالثيـة                

ذت  وترحـب بـاخلطوات الـيت اختـ        ،٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠ املؤرخإعالن دار السالم    
  اآلن يف هذا الصدد؛حىت

ــراد القــو  )د(  ــارهم بســالم، وفقــ   إعــادة أف ــدا إىل دي ــر روان ــة لتحري ا ات الدميقراطي
 وكفالــة ، األساســيةريــات ومــع احتــرام حقــوق اإلنســان واحللقواعــد القــانون الــدويل الســارية

 ؛الجئني ورفاههمالجتمعات حقوق العائدين و
كمــة اجلنائيــة الدوليــة  مواصــلة التعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ومــع احمل   )هـ( 
 تقـدم   العمـل علـى إحـراز     ويف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية على وجه التحديد،         ا،  لرواند

لتحقيقــات الــيت تقــوم هبــا احملكمــة  ل لســري الســلسســريع صــوب إصــدار التشــريعات الالزمــة ل 
 اجلنائية الدولية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

القضـــاء علـــى  األمـــني العـــام علـــى مواصـــلة عملـــه الـــذي يهـــدف إىل  حتـــث - ٨ 
االســتغالل اجلنســي واالعتــداءات اجلنســية الــيت يرتكبــها أفــراد يعملــون يف بعثــة منظمــة األمــم   

 املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
 : اجملتمع الدويل على ما يليتشجع - ٩ 
مواصلة دعم العملية االنتقالية يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومؤسسـاهتا،              )أ( 
مـــن املســـاعدة مـــن أجـــل إصـــالح قـــدمي الـــدعم للعمليـــة االنتخابيـــة وتقـــدمي مزيـــد وخباصـــة ت

 القضائي؛ النظام
التقيد باحلظر علـى توريـد األسـلحة إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الـذي                  )ب( 

ــراره     ــن مبوجــب ق ــس األم ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٤٩٣فرضــه جمل ــوز٢٨امل ــه / مت ، ومت ٢٠٠٣يولي
ــده مبوجــب   ــرار متدي ــس ق ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٥٩٦اجملل ــل / نيســان١٨امل ــرض ٢٠٠٥أبري ، وف

 ١٦١٦وقــراره ) ٢٠٠٥( ١٥٩٦لــس وفقــا لقــراره   اجملتــدابري جزائيــة علــى أفــراد حــددهم     
 ؛٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٩املؤرخ ) ٢٠٠٥(

_______________ 
)٧( A/58/428-S/2003/983املرفق ،. 
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عنيـة وأفـراد اجلماعـات املسـلحة        مواصلة فرض ضغوط سياسية على الـدول امل        )ج( 
ونغو الدميقراطية لتقليص قـدرهتا علـى مواصـلة مجـع            قواعدها يف شرقي مجهورية الك      توجد يتال

 األموال، الذي يسهم يف استمرار أعمال القتل وغريها من اجلرائم اخلطرية؛
 مواصلة حبث حالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                تقرر - ١٠ 

 الدميقراطيـة تقـدمي    وتطلب إىل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسـان يف مجهوريـة الكونغـو             
 .تقرير إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني

 ٦٤اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٦


