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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال ١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 توغو: مشروع قرار*  

تقدمي املساعدة التقنية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية واملساءلة عن   …/٣٨
 األحداث اليت وقعت يف مقاطعة كاساي

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
نساان وارار   أن مجيع الدول مسؤولة عن تعزيز ومحاية حقوق اإل وإذ يؤكد من جديد 

األساساية املررسااة ي ميثاااق األمام املتحاادة واإلعااحلن العاااملن رقاوق اإلنسااان والع اادين الاادولي  
 اخلاصاا  وقااوق اإلنسااان واللااروة الدوليااة األصاارا ذا  اللاالة الااع  اان ااار   ي ااا، وعاان الو ااا 

 ابلتزاماهتا مبوجب تلك املعا دا  واالتفاقا ،
 ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١5املؤرخ  ٦٠/٢5١ة العامة إىل قرار اجلمعي وإذ يشري 
، ٢٠٠7حزيران/يونيااه  ١٨املااؤرخ  5/١إىل قاارارا  جملااس حقااوق اإلنسااان  وإذ يشااري أي ااا   

 ،٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب   ١املؤرخ  ٨/١-، ودإ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢7املؤرخ  7/٢٠و
 ٢٠١7ن/يونيه حزيرا ٢3املؤرخ  35/33إىل قراري جملس حقوق اإلنسان  وإذ يشري كذلك 

 وإىل قراراته السااققة قشا ن حالاة حقاوق اإلنساان واملسااعدة ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  3٠املؤرخ  33/٢9و
 التقنية ي مج ورية الرونغو الدميقرااية،

ابلااادور ا اااا  الااااذي تؤدياااه قعثاااة منلماااة األماااام املتحااادة لتحقيااا  االسااااتقرار ي  وإذ يقااار 
مم املتحدة املشرتة رقاوق اإلنساان ي مج ورياة الرونغاو مج ورية الرونغو الدميقرااية ومرتب األ

الدميقرااية ي معاينة انت اكا  حقوق اإلنسان واإلقحلغ عن ا وحتس  حالة حقاوق اإلنساان ي 
 مج ورية الرونغو الدميقرااية،
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علاامج مج وريااة الرونغااو الدميقراايااة لتعاوريااا ولتيسااري ا وصااول  رياا  اخلااربا  الاادولي   وإذ يثااي 
 عني  ابرالة ي كاساي إىل البلد،امل

ابلبياان الاذي أدىل قاه رئايس  ريا  اخلاربا  الادولي  الاذي أعار   ياه عاان  وإذ حياي  علماا   
 ارتياحه لنوعية تعاون سلطا  مج ورية الرونغو الدميقرااية ي تنفيذ اخلربا  لواليت م،

الاادولي  ي جلسااة التحاااور  ابلبيااان الااذي أدىل قااه رئاايس  رياا  اخلااربا  وإذ حيااي  علمااا  أي ااا   
، والاذي الاب  ياه ٢٠١٨آذار/ماارس  ٢١الع عقد ا اجمللس قش ن مج ورية الرونغاو الدميقرااياة ي 

 م لة إضا ية لينت ن اخلربا  من حتقيقاهتم،
ماان منطااوق  ١٠إىل  رياا  اخلااربا  الاادولي  أن ين اان عملااه و قااا  للفقاارة  يطلااب -١ 
 إىل الدورة التاسعة والثحلث  للمجلس؛ويقد  استنتاجاته  35/33القرار 

اصتتاااا  النلااار ي  اااذيف املسااا لة ي دورتاااه التاساااعة والثحلثااا  ابالساااتناد إىل  يقااارر -٢ 
 توصيا   ري  اخلربا  الدولي .

    


