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 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
أن علددددع ايددددم الدددددول مسددددؤوليو  ازيددددز و ايددددو حقددددوق اإلنسددددان  وإذ يؤكددددد مددددن جديددددد 

واحلريات األساسيو املكرسو يف اإلعالن الااملي حلقدوق اإلنسدان والودكول الدوليدو األذدر  ذات 
يف ذلددا الا دددان الدددوليان احباصددان سقددوق اإلنسددان، والو ددا   الوددلو الدد  طددي أيددرامب  ي ددا، مبددا
 واال فاقات،بالتزاماهتا مبوجب  لا املااطدات 

 ،2006آذار/مارس  15املؤرخ  60/251إىل قرار اجلمايو الاامو  وإذ يشري 
 2016أيلول/سددبتم   30املددؤرخ  33/29إىل قددرار جملددس حقددوق اإلنسددان  وإذ يشددري أي ددا   

 وإىل قرارا ه السابقو بشأن حالو حقوق اإلنسان واملساعدة التقنيو يف ا وريو الكونغو الدميقراييو،
بالددددور ا ددددات الدددعث  ؤديدددده باثدددو منتمددددو األمدددم املتحدددددة لتحقيددد  االسددددتقرار يف  يسدددل موإذ  

ا وريو الكونغو الدميقراييدو، ومكتدب األمدم املتحددة املشدرتل حلقدوق اإلنسدان يف ا وريدو الكونغدو 
 الدميقراييو يف  وثي  انت اكات حقوق اإلنسان وحتسني حالو حقوق اإلنسان يف طعا البلد،

__________ 

 دولو غري ع و يف جملس حقوق اإلنسان.  *
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يسدب   دا مثيدد   إزا  التقدارير األذدرية الد   فيدد سددوة موجدو م ره قلد  شدديدوإذ يسداو  
مددن الانددال واالنت اكددات والت دداوزات احبيددرية واجلسدديمو حلقددوق اإلنسددان، و دداوزات وانت اكددات 

 ي دا  لدا الد   نيدوث علدع  نيدد  القانون الدويل اإلنساين يف كاسدايس الد  ير كب دا اجلميدم، مبدا
خدات اجلنود األيفال والاندال اجلنسدي واجلنسداين، و ددمري املندازل واملددارس وأمداكن األيفال واست

الابادة والبىن التحتيو للدولو علع أيدث امليليشيات احملليدو، وإزا  الاددد ا ائد  مدن عمليدات القتد  
ذدار  نيدداق الق ددا  الدد  ير كب دا أ ددراد قددوات أمددن الدولددو ءدد املدددنيني والنسددا  واأليفددال، وطددو 

 مق ة ااعيو حىت اآلن، 40قد يشك  جرائم حرب، إءا و إىل اكتشامب أكثر من  ما
قتددددد  اثندددددني مدددددن أع دددددا   ريددددد  احبددددد ا  املنشدددددأ عمدددددال  بقدددددرار جملدددددس  وإذ يددددددين بشددددددة 

(، ومهددددا السدددديدة زايدددددة كا دددداالن والسدددديد مايكدددد  شددددارب اللددددعان قددددتال يف  2003)1533 األمددددن
  ما،كاسايس الوسيع أثنا  االءيالع بواليت

الشددديد الاواقددب اإلنسددانيو النااددو عددن الانددال الددعث يددؤثر يف السددكان  وإذ  ثددري جزعدده 
مليددددددون شددددددخ  داذدددددد  البلددددددد  1.27املدددددددنيني يف كاسددددددايس و سددددددبب يف  شددددددريد أكثددددددر مددددددن 

 شخ  علع األق  ذار  البلد يلبا  لل و  يف بلدان جماورة، 000 30 ونزوح
رير الدد   فيددد بفددٍر قيددودي علددع حريددو الت مددم إزا  التقددا وإذ ياددرب عددن بددال  قلقدده أي ددا   

السددلمي وحريددو الددرأث والتابددري، وإزا  انت ددال حدد  الفددرد يف احلريددو واألمددان علددع شخودده، وهتديددد 
أع ددا  األحددزاب السياسددديو وظثلددي منتمدددات التمددم املدددين والودددحفيني و ددويف م، واالحت ددداز 

 التاسفي و دذ  السليو التنفيعيو يف عم  الق ا ،
أن عدددت  نتدديم االنتخابددات الرئاسدديو والتشددريايو واحملليددو و دد  املواعيددد الن ائيددو  وإذ يؤكددد 

اقتودداديو عميقددو، مددم  - احملددددة مبوجددب الدسددتور قددد  سددبب يف أزمددو سياسدديو وأمنيددو واجتماعيددو
 يتال  سمايو حقوق اإلنسان يف ا وريو الكونغو الدميقراييو وإعما ا،  داعيات ذيرية  يما

 نفيعا   2016كانون األول/ديسم    31علع احلاجو امللحو إىل  نفيع ا فاق  ذ يشددوإ 
يف ذلددا  نفيددع ايددم التدددابري التيسددرييو مددن أجدد   سددرياا  وشددامال   ميددم عناصددره وسسددن نيددو، مبددا

يت دددددداوز كددددددانون   نتدددددديم انتخابددددددات سددددددلميو وموثوقددددددو وشدددددداملو ومناسددددددبو التوقيدددددد  يف موعددددددد ال
، لكدددي يتحقددد  االنتقدددال السدددلمي للسدددليو و قدددا للدسدددتور ولقدددرار جملدددس 2017األول/ديسدددم  

 (،2017)2348األمن 
ببياين جملس األمن اللدعين أدىل ممدا للودحا و بشدأن احلالدو يف ا وريدو  وإذ حييط علما   

 ،2017أيار/مايو  4شباط/  اير و 25الكونغو الدميقراييو يف 
فددوٍ األمدم املتحدددة السدامي حلقددوق اإلنسددان بالبيددان الودحفي مل وإذ حيديط علمددا  أي دا   

، العث ذكر  يه أن نيداق انت اكدات و داوزات حقدوق اإلنسدان  لدا 2017حزيران/يونيه  9يف 
ويابا ددا، واسددتمرار السددليات احملليددو يف عدددت التودددث  ددا علددع النحددو الكددايف، أمددران يتيلبدددان 

 إجرا  حتقي  دويل لتكملو اجل ود الوينيو،
زامدددده مبكا حددددو اإل ددددالت مددددن الاقدددداب بغيددددو كفالددددو عدددددت  كددددرار انت اكددددات الت وإذ يؤكددددد 

 و اوزات حقوق اإلنسان،
ايددم أعمددال الانددال والتحددريك علددع الكراطيددو والانددال  يدددين بأشددد الابددارات -1 

الارقي، وانت اكات و اوزات حقوق اإلنسان،   ال  عن انت اكات القانون الدويل اإلنساين ال  
سددديما  لدددا الددد   ر كدددب يف منيقدددو كاسدددايس مندددع  الكونغدددو الدميقراييدددو، والشددد دهتا ا وريدددو 
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 ي دا الانددال املر كددب بددوا م عرقيددو، وظارسددات الاندال واإليددعا  ءددد  ، مبددا2016آب/أغسديس 
النسدا  واأليفدال، و نيددد األيفدال واسدتخدات اجلنددود األيفدال بودورة غددري قانونيدو، واالغتيدداالت، 

ق الق ا ، وحاالت االذتفا  القسرث، واالغتواب وغري ذلا من وعمليات اإلعدات ذار  نيا
التادددعيب وغدددريه مدددن ءدددروب  أشدددكال الاندددال اجلنسدددي واجلنسددداين، وحددداالت إسدددا ة املااملدددو أو

 امل ينو؛ الالإنسانيو أو الاقوبو القاسيو أو املااملو أو
ييددو احلكومددو وايددم املؤسسددات ذات الوددلو يف ا وريددو الكونغددو الدميقرا حيدد  -2 

علددع ا دداذ كدد  التدددابري الالزمددو ملنددم ايددم انت اكددات القددانون الدددويل اإلنسدداين وايددم انت اكددات 
سيما عندما  شدك  جدرائم حدرب  و اوزات حقوق اإلنسان يف ا وريو الكونغو الدميقراييو، وال

 ي؛جرائم ءد اإلنسانيو، وحماسبو ايم املسؤولني عن ا، بغك النتر عن انتمائ م السياس أو
املسؤوليو الفرديو ال   قم علع عا   ايدم أصدحاب املودلحو، مبدن  دي م  يؤكد -3 

 مسؤولو الدولو، واملتمثلو يف التورمب يف إيار االمتثال التات لسيادة القانون وحقوق اإلنسان؛
حكومدو ا وريدو الكونغدو الدميقراييددو علدع احدرتات ايدم حقدوق اإلنسددان  حيد  -4 

ناس كا و و ايت ا وءماهنا و قا  لاللتزامات الدوليو للدولدو، واحدرتات سديادة واحلريات األساسيو لل
 القانون؛
إىل أن حكومددو ا وريددو الكونغددو الدميقراييددو  تحمدد  املسددؤوليو الرئيسدديو  يشددري -5 

عن  ايو ايم املدنيني املوجودين يف إقليم ا، وحي  احلكومو علع ظارسو أقوع درجات ءدبط 
القوة بوورة قانونيدو ومتناسدبو  يمدا  بعلده مدن ج دود مدن أجد  اسدتاادة النتدات، النفس واستخدات 

 و قا  للقانون الدويل؛
بالدور العث   يلم به املنتمات اإلقليميو والدوليو،   ال  عدن البلددان  يشيد -6 

 الاورة يف  و ري احلمايو واملساعدة جلميم السكان املت ررين من األزمو يف كاسايس؛
حكومدددو ا وريدددو الكونغدددو الدميقراييدددو علدددع  ازيدددز  ااوهندددا مدددم مفوءددديو  ويددددع -7 

األمدددم املتحددددة السددداميو حلقدددوق اإلنسدددان، ومكتدددب األمدددم املتحددددة املشدددرتل حلقدددوق اإلنسدددان يف 
ا وريدددو الكونغدددو الدميقراييدددو، وجملدددس حقدددوق اإلنسدددان وإجرا ا ددده احباصدددو، ويؤكدددد ءدددرورة مدددن  

الوقد  املناسدب  قدوق اإلنسدان إمكانيدو الوصدول دون عوائد  ويفمكتب األمم املتحدة املشرتل حل
إىل ايدددددم املندددددداي ، و،اصدددددو كاسددددددايس، مدددددن أجدددددد  الامددددد  دون عقبددددددات والوصدددددول إىل ايددددددم 

 األشخاص املانيني والوثائ  ذات الولو؛
بالتزات حكومو ا وريو الكونغو الدميقراييو مبواصلو ج ودطا من ذالل  يرحب -8 

إجددرا  حتقيقددات مشددرتكو بشددأن انت اكددات و دداوزات حقددوق اإلنسددان وانت اكددات القددانون الدددويل 
اإلنسددداين الددد  ار كبددد  يف كاسدددايس، وذلدددا بالتاددداون مدددم باثدددو منتمدددو األمدددم املتحددددة لتحقيددد  

و الدميقراييدددو ومكتدددب األمدددم املتحددددة املشدددرتل حلقدددوق اإلنسددددان، االسدددتقرار يف ا وريدددو الكونغددد
أعلندده وزيدر حقددوق اإلنسددان أثندا  جلسددو التحدداور بشددأن  باالشدرتال مددم االحتدداد األ ريقدي، و دد  مددا

 ؛2017آذار/مارس  22ا وريو الكونغو الدميقراييو يف 
ويين يف بنتدددائل التحقيقدددات األوليدددو الددد  جدددرت علدددع املسدددتو  الددد حيددديط علمدددا   -9 

ادعا ات انت اكات و اوزات حقوق اإلنسدان املر كبدو يف كاسدايس، ويأسدال لاددت كفايدو  اداون 
حكومدددو ا وريدددو الكونغدددو الدميقراييدددو مدددم الباثدددو ومدددم مكتدددب األمدددم املتحددددة املشدددرتل حلقدددوق 

 اإلنسان يف طعا الودد؛
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ملددة سدنو إىل املفدوٍ السدامي إنشدا  باثدو دوليدو مسدتقلو بودفو عاجلدو  ييلدب -10 
 واحدة و زويدطا  ميم احب ات ال روريو علع أن  سند إلي ا الواليو التاليو:

إجرا  حتقيقات متامقو لتحديد الوقائم والتدرومب واملسدؤوليات الفرديدو املتالقدو  )أ( 
بادعددا ات انت اكددات و دداوزات حقددوق اإلنسددان، وانت اكددات القددانون الدددويل اإلنسدداين يف منيقددو  

 يف ذلا  لا املتالقو باملقابر اجلماعيو و قدمي  قرير معا الشأن؛ كاسايس، مبا
 قدمي  وصيات عن احبيوات ال  يتاني ا اذطا مدمب ءمان مسا لو مر كيب  )ب( 

 طعه االنت اكات والت اوزات، أيا  كان انتماؤطم؛
التادددداون واحلددددوار مددددم سددددليات ا وريددددو الكونغددددو الدميقراييددددو وايددددم اجل ددددات  ) ( 

سيما منتمات األمم املتحدة، والتمدم املددين، والالجندون،  و املولحو املانيو األذر ، والصاحب
وباثددو منتمددو األمددم املتحدددة لتحقيدد  االسددتقرار يف ا وريددو الكونغددو الدميقراييددو، ومكتددب األمددم 

والل ندو  املتحدة املشرتل حلقوق اإلنسان، واالحتاد األ ريقي، واجلماعو اإلمنائيو لل ندوب األ ريقدي
األ ريقيدو حلقدوق اإلنسدان والشداوب، بغيدو  قددمي الددعم واملشدورة الالزمدني لتحسدني حالدو حقددوق 

 اإلنسان علع الفور ومكا حو اإل الت من الاقاب؛
إىل الباثدددددو الدوليدددددو املسدددددتقلو  قددددددمي  قريدددددر شدددددفوث إىل جملدددددس حقدددددوق  ييلددددب -11 

يقدددات، وذلدددا يف جلسدددو حتددداور مكثدددال اإلنسددان عدددن املسدددت دات بشدددأن التقددددت احملددرز يف التحق
جلسدددو حتددداور  ُاقدددد أثندددا  دور ددده السددداباو   ُاقدددد أثندددا  الددددورة السادسدددو والثالثدددني للم لدددس، ويف

 والثالثني، و قدمي  قرير كتايب شام  يف جلسو حتاور أثنا  دور ه الثامنو والثالثني؛
 اميم  قرير الباثو الدوليو املستقلو علع االحتاد األ ريقي وايم األج زة  ييلب -12 

 املانيو يف األمم املتحدة؛
حكومدددو ا وريدددو الكونغدددو الدميقراييدددو والبلددددان الددداورة الددد   ست ددديال  حيددد  -13 

طددعا الالجنددني علددع التادداون الكامدد  مددم الباثددو الدوليددو املسددتقلو ومددم املفوءدديو السدداميو يف  نفيددع 
القددددرار، بتيسددددري الزيددددارات و ددددو ري إمكانيددددو الوصددددول إىل البلددددد واملواقددددم واألشددددخاص دون عوائدددد  

 الوق  املناسب و قدمي ايم املالومات ذات الولو؛ ويف
 زويدددد املفوءددديو السددداميو  ميدددم املدددوارد ال دددروريو واملناسدددبو لالءددديالع  ييلدددب -14 

 معه الواليو؛
ي إىل إيددالع جملدس حقدوق اإلنسدان علدع احلالددو للمفدوٍ السدام دعو ده يكدرر -15 

 يف ا وريو الكونغو الدميقراييو؛
 أن يُبقي املسألو قيد نتره. يقرر -16 

    
 


