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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٦/٣٥  
ن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وتعزيز التعـاون        حالة حقوق اإلنسا  

  التقين واخلدمات االستشارية
  إن جملس حقوق اإلنسان،   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  
 / حزيـران  ١٨ املـؤرخ    ٥/١ ات جملس حقوق اإلنـسان     إىل قرار  وإذ يشري أيضاً    

 كـانون   ١ املـؤرخ    ٨/١- ودإ ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧  املـؤرخ  ٧/٢٠ و ،٢٠٠٧ يونيه
  ،٢٠٠٨ديسمرب /األول

 /آذار ٢٧ املـؤرخ    ١٠/٣٣  جملس حقـوق اإلنـسان     إىل قرار كذلك  وإذ يشري     
من ِقبل    آلية حملية للتعاون   إنشاء الدويل دعم    اجملتمعاجمللس إىل     فيه طلبالذي   ٢٠٠٩ مارس

جهة ومم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ومفوضية األ     
   يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،قوق اإلنسان بني املعنيني حبالوصل

  

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة                  *  
  .، الفصل األول(A/HRC/16/2)عشرة 
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/ آذار ٢٦ املـؤرخ  ١٣/٢٢ جملس حقـوق اإلنـسان     قرار   يف االعتبار وإذ يأخذ     
 والذي طلب فيه اجمللس إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وضع خطة            ،٢٠١٠ مارس
 وال سـيما    ، جداول زمنية حمددة لتنفيذ التوصيات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان          منتتضعمل  
  ،يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب وإقامة العدل فيما

 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            وإذ يؤكد من جديد     
الن العـاملي حلقـوق     واحلريات األساسية على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة واإلع          

اإلنسان والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان وسائر الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق           
   اإلنسان اليت هي طرف فيها،

 إزاء احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،          وإذ يعرب عن القلق     
  ن والقانون اإلنساين الدويل،ويناشد احلكومة أن حتترم قانون حقوق اإلنسا

 اجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لوضع حـد           وإذ يدعم بقوة    
  ملسلسل اإلفالت من العقاب على اجلرائم الدولية اخلطرية وذلك بتعزيز نظام العدالة،

استمرار االرتفاع الشديد ألعمال العنف اجلنسي، مبـا يف ذلـك            قلقبالحظ  يوإذ    
ملييت االغتصاب اللتني حدثتا يف واليكايل وفيزي، وتالحظ بارتياح إحراز تقدم يف مساعي             ع

  سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية يف إدانة مرتكيب هذه األعمال وجرب الضحايا،
فرع  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية و     ة السامي ةيقوم به مكتب املفوض   ما  ُيقدِّر  وإذ    

بع لبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو            التاحقوق اإلنسان   
  ،يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلدالدميقراطية من دور مشترك 

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

/  تـشرين الثـاين    ٢٧بقرار اللجنة املستقلة لالنتخابات حتديد يوم        وإذ حييط علماً    
 يوماً إلجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية، وبإنشاء جلنة وطنيـة مـستقلة            ٢٠١١نوفمرب  

  جديدة لالنتخابات،
الثالث الذي قدمه سبعة خرباء تابعني لألمم املتحدة        التقرير املشترك    ب وإذ حييط علماً    

  ؛)١( الكونغو الدميقراطية اإلنسان يف مجهوريةحالة حقوقعن 
توصية اإلجراءات اخلاصة املواضيعية السبعة إلهنـاء واليتـها         ب اًأيض ماًحييط عل وإذ    

  املتعلقة برصد حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

__________ 

)١( A/HRC/16/68. 
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 مجهوريـة    عن حالة حقوق اإلنسان يف     ة السامي ةتقرير املفوض ب حييط علماً أيضاً  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  
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف        الوصل بني املعنيني حبقوق اإلنسان التابعة ل      

 للتشاور والتعاون يف ميدان حقـوق اإلنـسان         اًإطار باعتبارها   مجهورية الكونغو الدميقراطية  
  ؛البلد يف

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

دعم جهود مجهورية الكونغو وسط أفريقيا، يف البحريات الكربى، واجلماعة االقتصادية لدول 
  البلد؛ يادة القانون وحتسني حالة حقوق اإلنسـان يف سالدميقراطية لتعزيز 

 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؛

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

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

إنشاء دوائر متخصصة داخـل احملـاكم       ب  يقضي، يف حالة اعتماده،    ون مشروع قان  صياغةو
االنتـهاكات اخلطـرية لقـانون حقـوق اإلنـسان والقـانون            قضايا   ملعاجلة   ،الكونغولية
  الدويل؛ اإلنساين

علـى   حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة التصديق         شجعي  -٧  
  ؛اإلقليميةصكوك حقوق اإلنسان الدولية و

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ضـمان حريـة ونزاهـة            يناشد  -٨  
  االنتخابات ومحاية حقوق مجيع املواطنني؛ 

__________ 

)٢( A/HRC/16/27. 
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كمال إنـشاء جلنـة     استعلى  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية     شجع  ي  -٩  
تعزيز ومحاية حقوق   ل املؤسسات الوطنية    مبركز للمبادئ املتعلقة    وطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً   

  ؛)مبادئ باريس(نسان اإل

باستعداد حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لتقدمي      يرحب مع االرتياح      -١٠  
تقرير تقييمي إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة عن خطة عملـها لتنفيـذ                

  التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛
 ومحايـة حقـوق     تعزيـز إىل   حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية      دعوي  -١١  
   مبا يف ذلك من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛،اإلنسان

 مجهوريـة الكونغـو     دعم اجلهود الوطنية اليت تبذهلا    اجملتمع الدويل    يناشد  -١٢  
 ومؤسستها بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلـد، واالسـتجابة لطلباهتـا              الدميقراطية

  ؛للحصول على املساعدة التقنية

إىل العمل، من خالل تواجدها يف مجهورية الكونغو         ة السامي ية املفوض دعوي  -١٣  
وتعزيز براجمها وأنشطتها للمساعدة التقين، وتقدمي تقرير يف ذلك إىل          زيادة  الدميقراطية، على   

  جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة؛
لدميقراطية يف دورته    متابعة حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو ا        يقرر  -١٤  

  .التاسعة عشرة
  ٤٨اجللسة 

  ٢٠١١مارس / آذار٢٥
  ].اعُتمد دون تصويت[

        
  


