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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون  الثالثةالدورة 
 من جدول األعمال 10البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في قرار   
تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنساان  -33/29  

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
أن على مجيع  العدول الامامعات زازميعم و ايعق حقعوق اإلنسعان وا  يعا   من جديد إذ يؤكد 

يق على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املاحدة واإلعالن الزاملي  قعوق اإلنسعان، والوءعا  األساس
زالاماماهتععا جوجععع الز ععدين الععدوليحب اقااععحب نقععوق اإلنسععان وسععاص  اللعع و  ذا  اللععلق العع  

 هي ط ف ءي ا، والوءا  زالاماماهتا جوجع تلك املزاهدا  واالتفاقا ،
 ، 2006آذار/مارس  15املؤرخ  60/251يق الزامق زق ار اجلمز  وإذ يذك   
، 2007حمي ان/يونيعه  18املعؤرخ  5/1زق ارا  جملعس حقعوق اإلنسعان  وإذ يذك  أيضات  
 ،2008كانون األول/ديسمرب   1املؤرخ  8/1-، ودإ2008آذار/مارس  27املؤرخ  7/20و
 26املعؤرخ  13/22، و2009آذار/معارس  27املعؤرخ  10/33زق اراتعه  وإذ يذك  كذلك 

 آذار/ 23املعععععععؤرخ  19/27، و2011آذار/معععععععارس  25املعععععععؤرخ  16/35، و2010آذار/معععععععارس 
 أيلعععععععول/ 26املعععععععؤرخ  27/27، و2013أيلول/سعععععععبامرب  27املعععععععؤرخ  24/27، و2012 معععععععارس
الععع  طلعععع ءي عععا ا لعععس إ  ، 2015تشععع ين األول/أكاعععوز   2املعععؤرخ  30/26، و2014 سعععبامرب

ا ام  الدويل دعم اجل ود ال  تبذهلا مج وريق ال ونغو الدميق اطيعق ومؤسسعاهتا علعى اللعزيد العوط  
 يف سبيل حتسحب حالق حقوق اإلنسان، وتلبيق طلباهتا ءيما خيص املساعدة الاقنيق،
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م عمععالت زقععع ار زاق يعع  مفععوم األمععم املاحععدة السععامي  قععوق اإلنسععان املقععد وإذ ي حععع 
زشعع ن تقععدس املسععاعدة الاقنيععق وزنععا  القععدرا  يف جمععال حقععوق  30/26جملععس حقععوق اإلنسععان 

 ،(1)اإلنسان يف مج وريق ال ونغو الدميق اطيق
 18زميارة املفوم السامي إ  مج وريق ال ونغو الدميق اطيق يف الفعةة معن  وإذ ي حع أيضات  

 جا خلص إليه من اسانااجا  وما قدمه من توايا ،  ، وحييط علمات 2016متوز/يوليه  21إ  
زالبيعععان اقاعععامي اللعععادر ععععن وءعععد اللونعععق األء يقيعععق  قعععوق اإلنسعععان  وإذ حيعععيط علمعععات  

والشععزو ، زقيععادة رصيسعع ا، عقععع الميععارة العع  قععام لععا إ  مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق يف الفععةة 
 ،2016آ /أغسطس  12إ   6من 
دور اهلعععام العععذه تؤديعععه ززثعععق منحمعععق األمعععم املاحعععدة لاحقيععع  االسعععاق ار يف زالععع وإذ يسععلم 

مج وريععععق ال ونغععععو الدميق اطيععععق، وم اععععع األمععععم املاحععععدة املشععععة   قععععوق اإلنسععععان يف مج وريععععق 
ال ونغععو الدميق اطيععق يف توايعع  انا اكععا  حقععوق اإلنسععان وحتسععحب حالععق حقععوق اإلنسععان يف هععذا 

 البلد،
قععععت اخايععععاره، ن ععععم األمعععع  الواقعععع ، لزقوزععععق اإلعععععدام، ويشععععو  زاطبيعععع  و  إذ ي حعععععو  

 ح ومق مج وريق ال ونغو الدميق اطيق على اعاماد إطار قانوين للوقت االخاياره لزقوزق اإلعدام،
زالاقععدم اهلععام الععذه أح زتععه مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق علععى اععزيد  وإذ ي حععع أيضععات  

قععق نقععوق اإلنسععان، ويف سععلو  أاععحا  ا قععوق وامل لفععحب املازلالاطععورا  املؤسسععيق والاشعع يزيق 
، العععععذه خعععععو ل  عععععاكم 2013جسعععععؤوليا ، جعععععا يف ذلعععععك اعامعععععاد القعععععانون األساسعععععي يف ععععععام 

 االسائناف االحيق النح  يف ج اصم ا    واجل اصم امل ت بق ضد اإلنسانيق،
ال م اءحععق اإلءععال  اجل ععود العع  تبععذهلا مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق يف جمعع وإذ يشععو  

من الزقا  و ايعق املعدنيحب ويف جمعال توعيعق ضعحايا أعمعال الزنعت اجلنسعي نعاجا م إ  الزدالعق 
واملسعععاعدة، وال سعععيما إقعععدام م اعععع املمثعععل الشةلعععي لععع صيس الدولعععق امل لعععت ج اءحعععق أعمعععال 

لال لفاصعدة الزنت اجلنسي وجتنيد األطفال على اساحداث خط هاتفي جماين يف إطار م كم االت
ضحايا الزنت اجلنسي، ما أس م يف م اءحق اإلءال  من الزقا  ءيما خيص اجل اصم الع  يعنص 

 علي ا القانون الدويل وأعمال الزنت اجلنسي والزنت القاصم على نوع اجلنس،
زععاجل ود ال بععلة العع  زععذلا ا مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق يف جمععال اإلاععال   وإذ يسععلم 

  سيما يف م اءحق اإلءال  من الزقا ، وهو أم  أاار إليه املفوم السامي، القضاصي، وال
إزا  اسعععام ار أعمعععال الزنعععت واجلععع اصم اقطعععلة، جعععا يف ذلعععك  ععععن قلقعععه البعععال  وإذ يزععع   

أعمال الزنت اجلنسي، ال  تفيد الاقاري  ز ن اجلماعا  املسلحق وقعوا  األمعن يف اجلعم  الشع قي 
 من البلد ما زالت ت ت ب ا ضد الس ان املدنيحب، 

__________ 

(1) A/HRC/33/36.  
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  ا قعوق املدنيععق إزا  ورود تقعاري  تفيعد زافعاقم انا اكعا البعال  أيضعات  وإذ يزع   ععن قلقعه 
والسياسعععيق، وال سعععيما ح يعععق الازبعععل وح يعععق الاومععع  السعععلمي، وهعععي انا اكعععا  ارت با عععا ج عععا  

 تاززق للدولق يف سياق مناسبا  اناةازيق هامق،
زض ورة الاوال إ  اتفاق مشة  ينبث  من حوار سياسي اعادق تشعار  ءيعه   وإذ يذك   

ومععععق وأحععععما  املزارضععععق زععععاحةام حقععععوق اإلنسععععان مجيعععع  األطعععع اف، وي لععععمم مجيعععع  م ونععععا  ا  
وا  يععا  األساسععيق، زغيععق إجعع ا  اناةازععا  سععلميق ومفاوحععق واععفاءق وذا  ملععداقيق يف البلععد، 

 يامااى م  الدساور وم  امليثاق األء يقي زش ن الدميق اطيق واالناةازا  وا  م، جا
 اطيعق لانفيعذ االلامامعا  الع  قطزا عا زاجل ود ال  تبعذهلا مج وريعق ال ونغعو الدميق وإذ ينوه 

علعععى نفسععع ا يف االتفعععاق اإلطعععاره معععن أجعععل السعععلم واألمعععن والازعععاون للعععا  مج وريعععق ال ونغعععو 
 ، 2013اباط/ءرباي   24الدميق اطيق واملنطقق، املوق  عليه يف أديس أزازا يوم 

نمايععععق وتزميععععم جب ععععود ح ومععععق مج وريععععق ال ونغععععو الدميق اطيععععق والامام ععععا  وإذ ينععععوه أيضععععات  
 حقوق اإلنسان،

موجق الزنت يف ا ق العبالد ومجيع  اجلماععا  املسعلحق الع   إدانق قاطزق يدين -1 
 تقت ورا ها؛

االاعععاباكا  الداميعععق الععع  انعععدلزت معععؤخ ات يف كنشاسعععا وغلهعععا معععن  زقعععوة يعععدين -2 
دهعععا وا عععاذ منععاط  البلعععد، وحيعععمج ح ومععق مج وريعععق ال ونغعععو الدميق اطيععق زقعععوة علعععى ت ثيععت ج و 

خطععوا  ءوريععق إلحععاد حععل سععلمي للقضععايا السياسععيق العع  أد  إ  ذلععك الزنععت ولاونععع املميععد 
 من املواج ا ؛

إزا  اسععام ار ارت ععا  الفحععاص  ضععد املععدنيحب يف منطقععق زيعع ،  يزعع   عععن قلقععه -3 
ق اطيعععق ويععدين ز اععد الزبعععارا  أعمععال الزنععت اإلج امعععي الزبثععي العع  ي ت ب عععا حتععالت القععو  الدمي

 وا موعا  امل تبطق زه ضد الس ان املدنيحب يف أرينو ؛
إزا  مععماعم ارت ععا  أءعع اد قععوا  األمععن جعع اصم يف اجلععم   يزعع   عععن قلقععه أيضععات  -4 

الشعع قي مععن البلععد، ويالحععق معع  الاقععدي  ج ععود ح ومععق مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق ال اميععق إ  
لزدالعععق، وي حعععع زاألح عععام اللعععادرة نق عععم حععع  ا ن، تقعععدس املسعععؤولحب ععععن تلعععك اجلععع اصم إ  ا

 سيما تلك اللادرة ن  ضباط كبار؛ وال
ح ومععق مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق علعى ت ثيععت ج ودهععا مععن أجععل يشعو   -5 

وض  حد للزنت يف اجلم  الش قي من البلد، زدعم من ززثق األمعم املاحعدة لاحقيع  االسعاق ار يف 
ق اطيععق ويف إطععار واليا ععا، زسععبل من عا علععى وجععه اقلععو  تزميععم ج ودهععا مج وريعق ال ونغععو الدمي

 ال اميق إ  نمع سالم املقاتلحب السازقحب وتس حي م وإعادة إدماج م؛
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على توءل السبل الالزمق لايسل الاحقيقا  واحملاكما   أيضات ا  ومق  يشو  -6 
جعععا يف ذلعععك األعمعععال امل ت بعععق يف  اجلاريعععق نععع  املسعععؤولحب ععععن ارت عععا  أعمعععال الزنعععت اجلنسعععي، 

 كاءومو، جنو  كيفو؛ 
علعععى موااععلق ج ودهعععا لانفيععذ خطعععط عمععل القعععوا   كععذلكا  ومعععق يشععو   -7 

املسعلحق جلم وريععق ال ونغعو الدميق اطيععق لعدف ا ععد معن عمليععا  جتنيعد األطفععال وأعمعال الزنععت 
 اجلنسي ومنز ا، وي حع زالاقدم احمل ز يف هذا اللدد؛

ا  ومععق علععى موااععلق ج ودهععا، زععدعم مععن ا امعع  الععدويل، مععن أجععل  يشععو  -8 
وضعع  حععد إلءععال  معع ت ن هععذه االنا اكععا  اجلسععيمق  قععوق اإلنسععان، جععن ءععي م املاورطععون يف 
أعمال الزنعت اجلنسعي، يف اجلعم  الشع قي معن البلعد، معن الزقعا ، وضعمان حلعول ضعحايا هعذه 

 ن األعمال االناقاميق وجرب ما أاالم من ض ر؛اجل اصم على ال عايق املالصمق و ايا م م
زععاجل ود العع  زععذلا ا ا  ومععق ءيمععا يازلعع  زالاحقيقععا  ومقاضععاة جنععود  ي حععع -9 

مععععوا زارت عععا  أعمعععال عنععععت  حفعععق السعععالم العععذين عععععادوا إ  مج وريعععق ال ونغعععو الدميق اطيعععق واهت 
 جنسي ممعومق أانا  اناشارهم يف مج وريق أء يقيا الوسطى؛

يع  معن ي يع  -10  زا  ومق أن تضمن املشعاركق السياسعيق املنلعفق للوميع ، وأن هت 
سعيما  دون إزطا ، الح وف الالزمق إلج ا  اناةازا  حع ة واعفاءق وسعلميق واعاملق للوميع ، وال

 ءيما يازل  زاالناةازا  الاش يزيق وال صاسيق؛
لععق يف مج وريععق مجيعع  اجل ععا  اععاحبق امللععلحق واجل ععا  السياسععيق الفاعيععدعو  -11 

ال ونغععو الدميق اطيععق إ  اإلسعع ام لععدو  يف ا فععام علععى السععالم واالسععاق ار يف مج وريععق ال ونغععو 
الدميق اطيعق، وت سعيا الدميق اطيعق وسععيادة القعانون، والعدخول نسعن نيععق يف حعوار سياسعي حقيقععي 

 ياسم زامللداقيق ويشمل اجلمي ؛
الععوط  ز عايعععق االحتعععاد األء يقعععي وا امععع  زانحعععيم ا عععوار السياسعععي ات حيععيط علمععع -12 

الدويل، لدف إحاد حلول تواءقيق إلجع ا  اناةازعا  سعلميق واعفاءق وتاسعم زامللعداقيق، وي يعع 
جبمي  اجل ا  ااحبق املللحق احةام وتنفيذ االتفاق السياسعي العذه يعامةن عنعه هعذا ا عوار 

و  إ  الزنععت قبععل االناةازععا  وخالهلععا جععا يامااععى معع  اإلطععار الدسععاوره، واالمانععاع عععن أه جلعع
 وززدها؛

ن ومععععععق مج وريعععععععق ال ونغععععععو الدميق اطيععععععق واللونعععععععق الوطنيععععععق املسعععععععاقلق  ي يععععععع -13 
لالناةازعععا  أن تسععع  عا عمليعععق الاحضعععل لالناةازعععا ، وأن تضعععزا يف أقععع   وقعععت   عععن جعععدوالت 

 زمنيات مواوقات لالناةازا  كومٍ  من عمليق ا وار اجلاريق؛
متععوز/  31قيععام اللونععق الوطنيععق املسععاقلق لالناةازععا ، يف  يالحععق معع  الاقععدي  -14 

 ، زإطالق عمليق م اجزق قواصم الناخبحب يف إقليم مشال أوزانغي؛2016يوليه 
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ن فونيععق، واالحتععاد األورو  اجب ععود األمععم املاحععدة، واملنحمععق الدوليععق للف   ي حععع -15 
 لناخبحب وتثبيا ا؛ال اميق إ  ضمان ملداقيق قواصم ا

ح ومععق مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق إ  حتسععحب وزيععادة مشععاركق النسععا   يععدعو -16 
يف ا ععاال  السياسععيق واإلداريععق، ويالحععق معع  الاقععدي  الاععدازل الاشعع يزيق العع  ا ععذ  زالفزععل يف 

 إطار تزديل قانون األس ة وقانون املساواة زحب ال جل وامل أة؛
ومق على ضمان مت حب مجي  املعواطنحب، زغعن النحع  ععن انامعاص م ا   يشو  -17 

السياسي، من املشعاركق ن يعق يف الشعؤون الزامعق، وضعمان متعاز م الاعام نقعوق اإلنسعان وا  يعا  
األساسععيق، وال سععيما ح يععق الازبععل وح يععق الاومعع  السععلمي، وهععو أمعع  ميثععل اعع طات أساسععيات إلجعع ا  

 لداقيق ويشمل اجلمي ؛حوار سياسي حقيقي ياسم زامل
زعاإلء ا  معؤخ ات ععن ززعن النااعطحب يف جمعال حقعوق اإلنسعان يف إطعار  ي حعع -18 

الزفععو ال صاسععي، وزالاععدازل ال اميععق إ  الاةفيععت مععن حععدة الاععوت ا  السياسععيق زغيععق تيسععل ا ععوار 
سعارع إ  سي، ويعدعو إ  إسعقاط مجيع  العا م املابقيعق ععن ززضع م، وي يعع زا  ومعق أن تاالسي

 توسي  نطاق هذه الادازل لاشمل سونا  ال أه الذين ما زالوا يف السون؛
ا  ومععععق علععععى ضععععمان تععععوءل مميععععد مععععن ا مايععععق جلميعععع  الفععععاعلحب يف  يشععععو  -19 

الساحق السياسيق وا ام  املعدين واللعحاءيحب واملعداءزحب ععن حقعوق اإلنسعان أانعا  االناةازعا ، 
 وضمان احةام حقوق اإلنسان كاءق؛

إزا  املواج عععا  الزنيفعععق يف سعععياق االناةازعععا ، جعععا يف  البعععال  يزععع   ععععن قلقعععه -20 
مععا اععدر مععن تقععاري  تفيععد زاسععاةدام قععوا  األمععن غععل املاناسععع للقععوة، وي يععع زاجل ععا   ذلععك

 ااحبق املللحق أن ت ءن مجي  أا ال الزنت؛
إزا  الاقعععاري  الععع  تفيعععد زفععع م قيعععوٍد علعععى ح يعععق  بعععال  أيضعععات قلقعععه اليزععع   ععععن  -21 

وا  يععق واألمععن الشةلععي، الاومعع  السععلمي وح يععق العع أه والازبععل، وإزا  انا ععا  ا عع  يف ا يععاة 
وهتديعععععد و ويعععععت أعضعععععا  األحعععععما  السياسعععععيق و ثلعععععي منحمعععععا  ا امععععع  املعععععدين واللعععععحفيحب، 

 واالحاواز الازسفي، وتدخل السلطق الانفيذيق يف عمل القضا ؛
زا  ومععق ومجيعع  املؤسسععا  املزنيععق يف مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق أن  ي يععع -22 

اءيق الالزمعععق ملنععع  مجيععع  انا اكعععا  القعععانون العععدويل اإلنسعععاين وجتعععاوزا  تاةعععذ مجيععع  الاعععدازل اإلضععع
حقعععوق اإلنسعععان يف مج وريعععق ال ونغعععو الدميق اطيعععق، وأن جتععع ه حتقيقعععا  اعععاملق يف مجيععع  أعمعععال 
الزنعععت وانا اكعععا  القعععانون العععدويل اإلنسعععاين وجتعععاوزا  حقعععوق اإلنسعععان معععن أجعععل تقعععدس مجيععع  

 يات كان اناماؤهم؛املاورطحب ءي ا إ  الزدالق، أ
أن مععععن املسععععؤوليق الف ديععععق جلميعععع  اجل ععععا  اععععاحبق امللععععلحق، جععععا ءي ععععا  يؤكععععد -23 

املسععؤولون يف الدولععق، وقععادة األحععما  السياسععيق الااززععق ليكث يععق ا  وميععق وللمزارضععق، الالعع ف 
 يف إطار االماثال الاام لسيادة القانون وحقوق اإلنسان؛
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سعع ا  مجيعع  األاععةا  احملاوععمين تزسععفات، جععن ءععي م علععى أةيععق إطععالق  يشععدد -24 
املداءزون عن حقوق اإلنسان وأاةا  من اناما ا  سياسيق خمالفق، وأةيعق نقعل احملاوعمين معن 
وكالق االساةبارا  الوطنيعق إ  م اكعم االحاوعاز الزاديعق، ومت عحب م اعع األمعم املاحعدة املشعة  

وعاز الواقزعق حتعت مسعؤوليق الوكالعق، معن دون قيعود،  قوق اإلنسان من الواعول إ  م اكعم االحا
وي يع ن ومق مج وريق ال ونغو الدميق اطيق، يف هذا اللدد، أن تفي ءورات زالامام ا زإلغعا  م اكعم 

 االحاواز الااززق للوكالق؛
ا  ومق على مواالق الامام ا زالازعاون مع  املفوضعيق السعاميق، وم اعع  يشو  -25 

 ة   قوق اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان وإج ا اته اقااق؛األمم املاحدة املش
ا  ومعععق، يف هعععذا اللعععدد، إ  االسعععاوازق لطلبعععا  الميعععارة الععع  قعععدم ا  يعععدعو -26 

امل لفعععون زواليعععا  مواضعععيزيق يف إطعععار اإلجععع ا ا  اقااعععق، وإ  النحععع  زإحازيعععق يف توجيعععه دععععوٍة 
 داصمق هلم؛

الدميق اطيعععععق إلنشعععععاص ا اللونعععععق الوطنيعععععق  قعععععوق  علعععععى مج وريعععععق ال ونغعععععو يثععععع  -27 
اإلنسان وتفزيل ا، وءقات للمبادئ املازلقعق ج كعم املؤسسعا  الوطنيعق لازميعم و ايعق حقعوق اإلنسعان 

 )مبادئ زاريس(؛
ح ومععق مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق علعى موااععلق وتزميععم اجل ععود العع   يشعو  -28 

 اص  األمنيق؛تبذهلا إلاال  اجليش والش طق والدو 
زإنشعععا  احمل معععق الدسعععاوريق وزعععد  عمل عععا، ويشعععو  مج وريعععق ال ونغعععو  ي حعععع -29 

 الدميق اطيق على إنشا  وجت يم  اكم أخ   يف إطار إاال  النحام القضاصي؛
زالويت اجلمزيق الوطنيق على مشع وع القعانون زشع ن تنفيعذ نحعام  ي حع أيضات  -30 

لدوليععق، الععذه اععدقت عليععه مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق يف رومععا األساسععي للمح مععق اجلناصيععق ا
 ؛2002عام 
ح ومق مج وريق ال ونغو الدميق اطيق علعى ا عاذ تعدازل مالصمعق لضعمان  يشو  -31 

األدا  السععلس جلميعع  الوكععاال  املنف ععذة يف جمععال حقععوق اإلنسععان، جععا يف ذلععك وحععدة االتلععال 
املزنيععق نقععوق اإلنسععان، واللونععق الوطنيععق  قععوق اإلنسععان، واللونععق املشععةكق زععحب الععوزارا  املزنيععق 

واللونععق الوطنيععق املزنيععق زاالسععاز ام الععدوره الشععامل، والوحععدة املزنيععق نمايععق نقععوق اإلنسععان، 
 املداءزحب عن حقوق اإلنسان؛

طلبععععه إ  ا امعععع  الععععدويل، يف إطععععار مت ععععحب ح ومععععق مج وريععععق ال ونغععععو  ي عععع ر -32 
عععن مشعععاركق السعععلطا  الوطنيعععق واملسعععافيدين يف  الدميق اطيعععق معععن اإلمسعععا  زممعععام أمورهعععا، أن حيس 
تلععميم وتنفيععذ ومااززععق وتقيععيم املشععاري  العع  ت مععي إ  تزميععم و ايععق حقععوق اإلنسععان، لام يععن م 
مععن إحععداث تعع اٍل أكععرب علععى املسععاو  امل كععمه ومسععاو  املقاطزععا  واملسععاو  احمللععي، وال سععيما 
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 ءيمعععا يازلععع  ز ولويعععا  الزدالعععق وحقعععوق اإلنسعععان، احملعععددة يف تواعععيا  احملفعععل العععوط  للزدالعععق يف
 ؛2015نيسان/أز يل 

طلبععه إ  ا امعع  الععدويل أن ي ك عم علععى الاععدخال  اهلي ليععق الطويلععق  ي ع ر أيضععات  -33 
األجععل، علععى كامععل أراضععي مج وريععق ال ونغععو الدميق اطيععق، ل ععي ياسععت لععربام  املسععاعدة الاقنيععق 

 إحداث أكرب أا    ن على املد  البزيد؛
زع  نقعوق اإلنسعان، ي كعم زشع ٍل خعا  ا  ومعق علعى تنحعيم  فعل م يشو  -34 

 على أا  املساعدة الاقنيق ال  يقدم ا ا ام  الدويل إ  مج وريق ال ونغو الدميق اطيق؛
املفععوم السععامي إ  إزععالح جملععس حقععوق اإلنسععان زا الععق يف مج وريععق  يععدعو -35 

 ال ونغو الدميق اطيق على النحو املناسع وعند االقاضا ؛
يعععنحم، يف دورتعععه ال اززعععق والثالاعععحب، ونضعععور مجيععع  اجل عععا  اعععاحبق أن  يقععع ر -36 

 املللحق، جلسق حتاور حول حالق حقوق اإلنسان يف مج وريق ال ونغو الدميق اطيق؛
إ  املفوضععععيق السعععععاميق أن تقععععدم حتععععديثات اعععععفويات زشعععع ن حالععععق حقعععععوق  يطلععععع -37 

إلنسعان يف دورتعه اقامسعق والثالاعحب، اإلنسان يف مج وريق ال ونغو الدميق اطيق إ  جملعس حقعوق ا
 يف إطار جلسق حتاور؛

إ  املفوضعععيق السعععاميق أن تزعععد تق يععع ات ععععن حالعععق حقعععوق اإلنسعععان  يطلعععع أيضعععات  -38 
مج وريعععق ال ونغعععو الدميق اطيعععق يف سعععياق االناةازعععا ، وأن تقدمعععه إ  جملعععس حقعععوق اإلنسعععان  يف
  ثت؛دورته السادسق والثالاحب، خالل جلسق حتاور م يف
 مواالق النح  يف املس لق ح  دورته السادسق والثالاحب.  يق ر -39 
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