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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٤/٢٧  
دة التقنية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وبناء قـدراهتا         تقدمي املساع 

  جمال حقوق اإلنسان يف
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  
 ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ املـؤرخ    ٥/١إىل قراراته   شري أيضاً   وإذ ي   
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١ املؤرخ ٨/١-، ودإ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ

 ١٣/٢٢، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٣٣ إىل قراراته    وإذ يشري كذلك    
 ١٩/٢٧، و ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٣٥، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  
هلا ، اليت دعا فيها اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهود الـيت تبـذ            ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣املؤرخ  

مجهورية الكونغو الدميقراطية ومؤسساهتا على الصعيد الوطين بغية حتـسني حالـة حقـوق              
  اإلنسان، وإىل االستجابة لطلباهتا للحصول على املساعدة التقنية،

__________ 
ات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته الرابعة والعشرين              سترد القرار   *  
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 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            وإذ يؤكد من جديد     
م املتحدة واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،         واحلريات األساسية املكرَّسة يف ميثاق األم     

ليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وسائر الصكوك      ووبالوفاء بالتزاماهتا الناشئة مبوجب العهدين الد     
  ذات الصلة اليت تكون هذه الدول أطرافاً فيها،

اجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لوضـع حـد           يشجع  وإذ    
لعقاب على اجلرائم اليت تندرج ضمن القانون الدويل، من خالل تعزيز نظـام             لإلفالت من ا  

  العدالة يف البلد والتعاون القضائي الدويل،
بإنشاء رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية اآللية الوطنية ملتابعة االتفاق         رحب  وإذ ي   

 املنطقـة، املوقـع يف      اإلطاري للسالم واألمن والتعاون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف        
، ويشجع يف الوقت    ")اتفاق أديس أبابا اإلطاري    ("٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٤أديس أبابا، يف    

  ذاته مجيع اجلهات الفاعلة الوطنية على مواصلة العمل من أجل محاية املدنيني وتعزيز األمن،
 ٢٦ املـؤرخ  ١٣/٠٧٨بالدعوة، مبوجب املرسوم الرئاسـي رقـم   حييط علماً وإذ    

، إىل إجراء مشاورات وطنية يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،            ٢٠١٣يونيه  /يرانحز
وبانطالقها فعلياً، ويشجع يف الوقت ذاته مجيع اجلهات الفاعلة املشاركة يف هـذه العمليـة               

العمل على حنو شامل وبّناء من أجل حتسني احليز املتاح لتعزيز حقوق املواطنني وتنميـة     على
  البلد الشاملة،

 بني  ٢٠١٣مارس  / آذار ٣٠بالتوقيع على البيان املشترك الصادر يف       وإذ حييط علماً      
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنـسي يف            
حاالت الرتاع املسلح، وهو البيان الذي أرسى التزامات متبادلة وأعقبته خطة عمل مشتركة             

  عنف اجلنسي،ملكافحة ال
يف مجهوريـة الكونغـو   حلقـوق اإلنـسان   املفوضية السامية  قوم به   تما  يقّدر  وإذ    

الدميقراطية وفرع حقوق اإلنسان التابع لبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف              
  ،مجهورية الكونغو الدميقراطية من دور مشترك يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد

عمل بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو          بيرحب  وإذ    
الدميقراطية وبنشر لواء التدخل الدويل التابع هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف إطـار              

  تعاون تام مع حكومتها، من أجل التعجيل باستعادة السالم واألمن يف شرق البلد،
ضطلع به كل من اجملتمع الدويل ومنظمة األمم املتحـدة          الدور اهلام الذي ي   ربز  ُيوإذ    

واالحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي واجلماعة االقتصادية لـدول وسـط            
أفريقيا واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واالحتاد األورويب من أجل تعزيز سيادة             

  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،القانون وحتسني حالة حقوق اإلنسان 
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إزاء موجة أعمال العنف واجلرائم اخلطرية، مبا فيها أفعال يعرب عن قلقه الشديد وإذ    
العنف اجلنسي اليت ارتكبتها أساساً يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية اجلماعة املتمـردة             

ى اليت تعمل يف شـرق      مارس، فضالً عن اجلماعات املسلحة األخر     / آذار ٢٣املسماة حركة   
 أعداد هائلة من السكان  معاناةمجهورية الكونغو الدميقراطية، مما أدى إىل وقوع قتلى وتشريد     

  املدنيني، وال سيما النساء واألطفال،
 عزم حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على محاية حقـوق          وإذ يضع يف اعتباره     

  اإلنسان وتعزيزها،
 املرحلي عن تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات          بالتقرير يط علماً حي  -١  

املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومبا أبدته السلطات الوطنية من إرادة سياسية ملواصلة             
تنفيذ التدابري اجلارية يف إطار إصالح اجليش والشرطة الوطنية الكونغولية وجهاز األمن، وفقاً             

  ؛١٩/٢٧لقرار جملس حقوق اإلنسان 
بتقرير مفّوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عـن        أيضاً  حييط علماً     -٢  

  ؛)١(حالة حقوق اإلنسان وأنشطة مكتب املفوضية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 بالتزام حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية مبواصلة تعاوهنا        حييط علماً كذلك    -٣  

  اإلنسان ومع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان؛مع املفوضية السامية حلقوق 
جبمهورية الكونغو الدميقراطية إلنشائها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        يشيد    -٤  

، )مبادئ باريس (الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات      
  ويشجع مجهورية الكونغو الدميقراطية على تشغيلها يف أقرب وقت ممكن؛

 ١٠/٠١٣  رقم  األساسي  جبمهورية الكونغو الدميقراطية لتنقيحها القانون     يشيد  -٥  
تخابـات وسـري    ن، املتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية املستقلة لال      ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٨ املؤرخ
تنقيح أتاح توسيع عضوية هذه اللجنة اليت يترأسها اجملتمع املدين، وحيث اللجنة              وهو ،عملها

  على أن تضع جدوالً زمنياً واقعياً لالنتخابات يف أقرب وقت ممكن؛
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على أن تكفل، وطنياً وعلـى          يشجع    -٦  

هيئة االتصال املعنية حبقـوق     "طار التشاور والتعاون املسمى     صعيد املقاطعات، حسن أداء إ    
، والوحدة املعنية حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما برصد اعتمـادات             "اإلنسان

  من امليزانية هلذا الغرض يف قانون املالية؛
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل مضاعفة جهودها، بـدعم         دعو  ي  -٧  
مع الدويل، من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب، وال سيما فيما يتعلق مبـرتكيب               من اجملت 

العنف اجلنسي، وجلميع انتهاكات حقوق اإلنسان، ويدعوها أيضاً إىل تقدمي مرتكبيهـا إىل             
  العدالة وكفالة تعويض الضحايا؛

__________ 
)١( A/HRC/24/33. 
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 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على تنفيـذ خطـة العمـل            يشجِّع  -٨  
، من أجل منع ووقف جتنيـد األطفـال         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٤ املوقعة يف    الوطنية،

  واستخدامهم وكذلك أعمال العنف اجلنسي املرتكبة ضدهم؛
باملبادرات اليت اختذهتا حكومـة مجهوريـة الكونغـو         حييط علماً باهتمام      -٩  

 سيما من خالل    الدميقراطية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وإقامة العدل وتوطيد األمن، وال          
 املتعلق بتنظـيم    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١١باء املؤرخ   -١٣/٠١١ رقم   سن القانون األساسي  

الذي يوسع اختصاص حمكمة االستئناف     هيئات السلطة القضائية وسري عملها واختصاصاهتا و      
  ليشمل البت يف جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية؛

باجلهود اليت بذلتها مجهورية الكونغو الدميقراطية حـىت اآلن         اً أيضاً   حييط علم   -١٠  
  يف جمال إصالح اجليش والشرطة واألجهزة األمنية، ويشجع احلكومة على مواصلة هذه اجلهود؛

تعزيـز محايـة    ضمان  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على      شجع  ي  -١١  
 اإلفراج، دون إبطاء، عـن األشـخاص        حقوق اإلنسان والصحفيني، وضمان    املدافعني عن 

  املدعى احتجازهم تعسفاً؛
بتصويت الربملان على القانون الـذي يـسمح بتـصديق          رحب بارتياح   ي  -١٢  

مجهورية الكونغو الدميقراطية على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا             
ة التـصديق علـى     االختياري، ويشجع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصـل        

  الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛
/     متـوز  ١١بتقدمي حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، يف        يط علماً   حي  -١٣  

، تقريريها الدوريني السادس والسابع مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال           ٢٠١٣يوليه  
، ويشجعها على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على           )٢(رأةالتمييز ضد امل  

  ؛)٣(التمييز ضد املرأة
العنـف اجلنـسي الـذي    الكبري يف تزايد ال إزاء استمرار يشعر بقلق شديد   -١٤  

ُيستخدم أيضاً وسيلة من وسائل احلرب يف املقاطعات اليت تشهد نزاعاً يف شـرق مجهوريـة    
  ميقراطية، وحييط علماً باجلهود املبذولة من أجل تقدمي املسؤولني إىل العدالة؛الكونغو الد

 أن ينظم، يف دورته اخلامسة والعشرين، حواراً رفيع املستوى بـشأن            يقرر  -١٥  
الدروس املستخلصة والتحديات القائمة يف مكافحة العنف اجلنسي يف مجهوريـة الكونغـو             

هد نزاعاً والبلدان اليت هي يف مرحلة ما بعد الرتاع فرصـة            الدميقراطية، يتيح للبلدان اليت تش    
  لتقاسم جتارهبا يف هذا الشأن؛

__________ 
)٢( CEDAW/C/COD/6-7. 
)٣( CEDAW/C/COD/CO/6-7. 
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 دول املنطقة اليت هي أطراف يف اتفـاق أديـس أبابـا اإلطـاري               يشجع  -١٦  
، على مواصلة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاق والعمل على         ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٤ املؤرخ

  مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف منطقة البحريات الكربى؛استعادة السالم واألمن يف 
 اجملتمع الدويل إىل دعم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجـل            يدعو  -١٧  

زيادة وتعزيز ما تضطلع به من برامج وأنشطة املساعدة التقنية بغية حتسني حالـة حقـوق                
 هـذا الـصدد إىل      إىل تقدمي تقرير يف    اإلنسان يف البلد، ويدعو مجهورية الكونغو الدميقراطية      

   يف دورته العادية السابعة والعشرين؛اجمللس
 مواصلة النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يقرر  -١٨  

  .يف دورته العادية السابعة والعشرين
٣٧اجللسة   

٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧  
  .]اعُتمد بدون تصويت[

        


