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جملس حقوق اإلنسان
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مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووة املصوواع وواح ة امل وول ة بش و ن
مجصورية الكونغو*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان
أوالا -معلوماع أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري الشااام م وهااو مااورق لثماااين ورماااة مالوماااة مقدم ا ماان ر اااة اااح
مص اال ( )1إىل عملي ا االس ااتاراا ال اادوري الش ااام  ،وه ااو مق اادا حل ا م ااورق تقي ااداً ااد
األمصى لادو ال لماةم

اثنيا -املعلوماع املقدمة مة املصاع اح ة امل ل ة
ألف -نطو وواق االلتوامو وواع الدوليو ووة( )2والتعو وواون م و و اهلليو وواع واةيحلو وواع الدوليو ووة حلقو وووق
( )3
اإلنسان
 -2الحاام مر ااق مةاهلا القتا الااااو أنااو ال ورااوو لاقوبا اإلعااداا ال ون ااو وحلا ع،
اان
إىل رانااا الورم ا اةش ا  ،)4(4بشااد ساالااة ال ون ااو علااى التصااديق أماار وم ا
علااى الربوتو ااوا االيتياااري الثاااين الرامااا إىل إل اااع عقوبا اإلعااداا اةل ااق لا ااد الاادو ا ااا
قوق اةدني والسياسي ()5م وتقدم مةظم الافو الدولي بةفس التو ي ()6م
__________

*
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 -3والح اام مر ااق مةاهل ا القت ا الا اااو أن ال ون ااو م ااد وما ا عل ااى االتفامي ا الدولي ا
ماي ا مجيااع األحل اخا ماان االيتفاااع القسااري ول ة ااا و تص ا يهدق باااد علي ااام وأو ااى ا ماان
مر ااق مةاهل ا القت ا الااااو( )7والورم ا اةش ا  )8(4لتصااديق علااى االتفامي ا الدولي ا ماي ا
نم
مجيع األحلخا من االيتفاع القسري أمر وم
 -4وأو ا الورم ا اةش ا  4أبن تااوول ال ون ااو وون مقيااد ماان الت ا يل ا التصااديق
عل ااى الربوتو ااوا االيتي اااري التفامي ا مةاهلا ا التا ااذيا وة االه م اان اارو اةاامل ا أو الاقوبا ا
القاسي أو الالإنساني أو اة ية ()9م
 -5وأو ى مر ق مةاهل القت الااو ال ون او لتصاديق علاى اتفاميا مةاع ررابا اإل و
اجلماعي واةاام علي ا عاا )10(2018م
 -6وأو ا مل الدولي للقلااع علاى األسال الةوويا ال ون او لتصاديق علاى مااهاد
األم ا اام اةت ا ااد ظ ا اار األس ا اال الةوويا ا ا ال ا اااب انا ا ا ال ون ا ااو م ا ااد وماا ا ا علي ا ااا لفاا ا ا
عاا  ،2017وذل على ورو السرع ()11م
 -7ومال ا مةظم ا الافااو الدولي ا إن ال ون ااو مااد م ل ا مواعم ا إرارهااا القااانوين ا لااا مااع
مااهداة حقوق اإلنسان الدولي واإلمليمي الاب تاد ال ون و ررفاً في ا ول ة ا مصرة تةفيذ
الادياد مان التو ااياة ،ماا م لا بتاقيااق نظم اا الورةيا لتاقياق ونايا حقااوق اإلنساانم و انا
حالا حقااوق اإلنسااان مااد تاادهورة مةااذ عاااا  2015يلاام احت اااع علااى مراراا الدسااتور
وعلى االنتخا ة الرائسي وا لي ()12م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()13

 -8أو ا الورما اةشا  4ال ون ااو ذاااذ التاادابل الاللما جلاا أح اااا القااانون اجلديااد
اةتالق لل ة الورةي قوق اإلنسان تتماحلاى ماع م ااور رياس ،ولتاقياق عةصار نايا حقاوق
اإلنسان الل ة ()14م
 -9وأو الورم اةش  4ال ون و بتيسل إنشاع آلي ورةي ةةع التاذيا ر قاً ألح اا
الربوتو وا االيتياري التفامي مةاهل التاذيا()15م
 -10والحظ ا الورم ا اةش ا  1أن هةاااح حار ا إىل تاقيااق اللياااة للاامان ناي ا حقااوق
الافا م ول ا ن أباادة الدول ا التقام ااً ماان يااالا التصااديق علااى م اوانو وو ااع نظاام أساسااي ورةي ا
ال يقاا هةاح نقص التدي جماا ناي الاف م وو ي دأ باد الام الفريق الاام اةاا
()16
حبمايا الافا  ،الاذي أُنشا جلماع اافول القاااعو الااااا وا اا ماان أرا نايا الافا م
وماان حلا ن تةفيااذ الدولا ال ون وليا لسياسا ورةيا مايا الافا  ،ماان يااالا اعتماااو تشاريااة
يا ا ا ا  ،أن يس ا اااهم بشا ا ا مل ا ااوف ُتس ا ااو أ ا اارول ع ا ااي األرف ا اااا ،وم اف ا ا ا أور ا ااو
الالمساوا  ،وا د ،األر الاوي  ،من االست ااو والفقر()17م
 -11وأو ا الورم ا اةش ا  1ال ون ااو شنشاااع نظاااا ل نااذار اة اار ومر ااد ور ا ماي ا
الاف  ،ما يةص على ذل القاانون رمام  2010-04بشا ن نايا الافا  ،مصاد تقيايم التةفياذ
الفالا للقانون ومتابا التاليقاة الاام لل ة حقوق الاف ()18م
2

GE.18-13967

A/HRC/WG.6/31/COG/3

 -12وأو ا الورم ا اةش ا
ألحلخا ذوي اإلعام ()19م

 1ال ون ااو بتةفيااذ يا ا الام ا الورةي ا لااااا  2009اةتالق ا

 -13وأو مةظم ال قاع الثقا ال ون و بو ع يا عم ورةي إلنفااذ حقاوق الشااو
األ لي الستةاو إىل الوثيق ا تامي للمؤمتر الااةا اةا لشاو األ لي ()20م

يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن م و مرا وواة القووانون الوودوي
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطا اع

اةساوا وعدا التمييق

()21

 -14ذ اارة الورم ا اةش ا  3أن وسااتور عاااا  2015و يتلاامن أو يااةص علااى حظاار عاااا
للتميي ااق وو ي فا ا نايا ا وتاقي ااق حق ااوق اإلنس ااان للمثلي اااة واةثلي ااو وم ااايري اهلويا ا اجلةس اااني
وحاااملا اافاة اجلةسااو()22م والتمييااق هاااه هااذه الف ا ماان األحلااخا مل ااوف علااى اةسااتو
اةؤسسا؛ ومد ُسا هي ل حااالة مان الت ارد ااور عان أعاوان حلارر وحااالة مان رفا ماة
الل ااوع ةلتمسااا ي الل ااوع علااى أساااهل اةي ا اجلةسااا واهلوي ا اجلةساااني ()23م والحظ ا الورم ا
اةشا  3أن اةاااو  127مان مااانون األساار تُا يارل الااقواع أبنااو عقاد ماران بااو ررا وامارأ فيمااا
تفاارا اةاااو  56ماان نفااس القااانون إبااااا أي لواع يُاقااد بااو حلخصااو ماان نفااس اجلااةس()24م
وحس ااا الورما ا اةشا ا  ،3ةال ا ااً م ااا تُس ااتخدا اة اااو  127م اان م ااانون األس اار واة اااو 330
واةاو  331من القانون اجلةائا تهال إلوان اةثلياة واةثليو وم ايري اهلويا اجلةسااني وحااملا
فاة اجلةسو ارتماعياً()25م
 -15وأو الورم اةش  3شل اع اةاو  331من القانون اجلةاائا وهارأ أفاااا ال راهيا
والتمييق على أساهل اةي اجلةسا واهلوي اجلةساني وفرا عقاو ة مشادو علي اا()26؛ وتشا يع
تةفيذ برامج تدريا وتوعي بش ن اةسائ ذاة الصل ةثلياة واةثليو وم ايري اهلوي اجلةساني
وح اااملا اافاة اجلةس ااو ،وال س اايما اةؤسس اااة الااما ا (اةستش اافياة واة اادارهل واة ات ااا
()27
الااما  ،وهااا اجل اااة اااح الاما الرئيسااي ال لااد ،والةقااا ة الرئيسااي ) م وأو ا أيلااً
الورم ا اةش ا  3شوراع التثقيااا اجلةسااا اةةاااهج الدراسااي  ،وإلال ا ا اوارق الاااب ُتااوا وون
التمتع لرعاي الص ي  ،وإنشاع مرا ق للمشور القانوني وتاوفل الرعايا الا يا والةفساي والسا ن
االرتماااعا لاحل ااخا ال ااذين يا ااروون م اان بي ااوةم والااذين ه اام حال ا يا اار ،وأي الاً ،حظ اار
التوميا أو التاذيا م اور من األسر أو األمار ()28م
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرو ا يا وا ري واألمان على حلخصو

()29

ااوع تو ااياة الاديااد ماان الوفااوو بش ا ن إل اااع عقوب ا
 -16ذ اارة الورم ا اةش ا  4أنااو
اإلعداا اةقدم اجلول الثاني لالستاراا الدوري الشام  ،عقدة السلااة ال ون وليا الااقا
على إل اع عقوب اإلعداا من يالا إورارو الدستور اجلديد الذي مت التصوي عليو ستفتاع
 25تشرين األوا/أ توبر  2015و در  6تشارين الثااين/نوفمرب 2015م وأو ا الورما
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اةشا  4ال ون ااو بااارا مشاارول مااانون يل ااا عقوبا اإلعااداا علااى اجلمايا الورةيا إللالا أيا
إحلار إىل هذه الاقوب القانون اجلةائا ومانون اإلرراعاة اجلةائي ()30م
 -17وأفاااوة الورم ا اةش ا  4أبن حاااالة عديااد ماان اإلعااداا شر اراعاة مااورق و قااق
في ااا باااد جب يهدي ا م ووروة اوعاااعاة ذاة حل ا ن تفيااد أبن مااوأفا إنفاااذ القااانون مسااؤولون عاان
ماظاام حاااالة اإلعااداا شر اراعاة مااورق بس ا ا الادال ا ا ا ا أو إساااع اسااتاماا الساالا م
وةال اً ما يتمتع مرت و هذه اجلرائم حبماي مياواةم()31م
 -18وأو الورم اةش  4حبظر االحت ال مع مةع االتصااا أو احت اال األحلاخا
أما ن احت ال ةل رمسي  ،وحل ا الشرر على ُتسو حفم س الةا اليومي ()32م
 -19وأو الورم اةشا  4ال ون او بلامان ا ام علاى مارت ل مثا هاذه األفاااا ،ماا
ذل االيتفاع القسري ،باقو ة تتماحلى مع ياور تل األفااا()33م
 -20وأفاااوة مةظم ا الافااو الدولي ا أبن ال ون ااو مااد م ل ا بتو ااياة تاادعو إىل اساات ماا
مرارا ا موانية ااا التش ارياي اةتالق ا مةااع التاااذيا واةاام ا عليااو حبلااوا عاااا  2014وإنشاااع آلي ا
ورةي ةةع التاذيا ،إال أن هذه التو ياة و تةفاذم وماا لالا تارو تقاارير تفياد حبادوت حااالة
تاذيا مرافاق االحت اال وو تتخاذ السالااة يااواة ومائيا وو ُتقاق اوعااعاة التااذيا
إلحلار اجلةا اةشت و هبم أماا الادال ()34م
 -21وأو ا مةظم ا الافااو الدولي ا ال ون ااو لس ا ر علااى تلاامو القااانون اجلةااائا تاريف ااً
للتاذيا ،متاحلياً مع اتفامي مةاهلا التااذيا ،وحظار التااذيا وةاله مان ارو ساوع اةااملا
جبميااع أحلا اهلا()35؛ والساامال للم ت اقين ،باااد تااوميف م وأثةاااع احت ااالهم و نتظاااا ،التصاااا
أبساارهم وا ااامو ال ااذين مت اااروتم ،مة ااذ ظ ا ت ااوميف م ور اواا اإلر اراعاة القل ااائي اف ا ()36م
وأو ا مةظم ا الاف ااو الدولي ا ال ون ااو أيل ااً لس ا ر عل ااى أن يف ااص ر ي ااا مس ااتق مجي ااع
ا ت اقين ماان ان ا هةاااح حار ا إىل ذلا ()37؛ والت قيااق بفااليا مجيااع اوعاااعاة التاااذيا
وةله من رو سوع اةاامل وإحلار مرت ل هذه األفااا أماا الادالا اا مااة مةصاف ،
وت ااوفل سا ا انتص ااال فاالا ا وتاويل اااة مالئما ا ()38م وتق اادم الورما ا اةشا ا  4بتو ااياة
اثل ()39م
 -22وراع الورم اةش  4أن ا س االحتيارا يا اق اةديريا الااما ةرام ا اإلملايمم
وةال اً ما ملع اةشت و هبم الذين تومف م اةديري لالست وا واالحت ال والتاذيا ةد تت اول
اةاد القانونيا لل ا س االحتياارا لااد الشارر وبادون إرساااا اا ار رلساااة االساتمال إلااي م
إىل اامي م()40م
 -23وأو ا الورما اةشا  2ح وما ال ون او سات ماا عمليا إ االل القاانون اجلةاائا
ومااانون الاقااو ة حبلااوا تش ارين األوا/أ تااوبر  2018عاان رريااق إوراع التاااذيا راب ا مائم ا
بااذاةا وال تتقاااوا ر ق ااً للم اااور ا اادو القااانون الاادو  ،وإنشاااع مر ااد ور ا مسااتق ما ا
لتاذيا م تاي عاا )41(2018م
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إمام الادا ،ما ذل مس ل اإلفالة من الاقا  ،وسياو القانون

()42

 -24أو ا الورم ا اةش ا  4ال ون ااو بت ا مو اسااتقاللي القلاااع وتاقيااق ماادراة اةااوأفو
القلائيو وسلااة هي تفتي ا ا م()43م
 -25وأفاااوة الورم ا اةش ا  2أبنااو  23ااانون األوا/ويساامرب  2017مت التوميااع علااى
اتفاااق لومااا الةااار وو ااع حااد لاعماااا القتالي ا اافظ ا بااووام وأو ا الورم ا اةش ا 2
ا وما بو اع عمليا للادالا وا قيقا واةصاا مان أرا ساالا وائام اافظا باووا و لقياااا
فوراًُ ،تقيقاً لتل ال اي  ،شنشاع جلة ُتقيق مستقل ونقي لت يهري مجياع االنت ا ااة اةرت ا
اافظ بووا()44م
 -26وأو ا مةظم ا الافااو الدولي ا ال ون ااو إلياااال إىل الشاارر واجلااي واةديري ا الاام ا
ةرام ا اإلملاايم والاادرح المتةااال عاان احت ااال األحلااخا وون ُةاام ةااد تت اااول م لا  72ساااع
اةةصاو علي ااا اةااو  48مان مااانون اإلراراعاة اجلةائيا ()45م وأو ا مةظما الافااو الدوليا
ال ون او أيلااً لسامال ةارامل حقاوق اإلنساان الاورةيو والاادوليو اةساتقلو لو اوا إىل مجيااع
مرا ق االحت ال ،ما ذل مرافق اةديري الاام ةرام اإلمليم()46م
 -27وأو الورم اةش  4السلااة ال ون ولي بتاقيق عملياة مرام أما ن االحت اال
الاب تقوا هبا الل ة الورةي قوق اإلنسان؛ وتيسل لايراة ومرام س ون اةديريا الااما ةرام ا
اإلمليم ،الاب تقوا هبا اةةظماة ةل ا ومي اةتخصص ()47م
 -28وأفاوة الورم اةش  4أبن االحت ال م ا ا ما  ،الاذي جياا مان حيامل اة ادأ أن
القاعد مج وري ال ون و ،وذل على الرةم مان وراوو عادو
ي ون إرراعً استثةائياً ،مد أ
م اان األح اااا القانوني ا ال اااب تةظم ااوم واالحت ااال م ا ا ا م ا ه ااو الس ا ا الرئيس ااا ال تظ اااف
الس ون()48م
 -29وراااع الورما اةشا  4أن مةظوما الس ا ون مج وريا ال ون ااو تت ااون ماظاام
ا اااالة ماان م ااان يُرثااى هلااا يررااع ترم ااا إىل ا ق ا االسااتاماري م ومااد ان ا هااذه األو ااال
اة ويا ا ا مو ا ااول تو ا ااياة مقدما ا ا اجلولا ا ا الس ا ااابق لالس ا ااتاراا ال ا اادوري الش ا ااام م ومة ا ااذ
عاا  2010ان ا وم مد أعرب عن رة ت اا ُتاديمل نظااا السا ون عان ررياق الشارول
إ الل إلوار الس ونم ومع األسا فإن الس ون الاب ان من اةفروا أن تُ ىن و تُنب أبداً
أو أل ةل م تمل ال ةاع()49م
 -30وأو ا الورما اةشا  4ال ون ااو لتا يا بةاااع السا ون اجلديااد ومرام ا الاما
مش ااريع ال ةاااع؛ وُتسااو أو ااال الس ا ون،
الااذي تقااوا بااو مجي ااع اجل اااة اااح اةصاال
وال ساايما ال ااذاع والو ااوا إىل الرعاي ا الص ا ي واةرافااق الص ا ي وتااوفل ا يهيااق الاااللا ،وال ساايما
باقايو ميقانيا إوار السا ون وإعااااع األولويا للاقااو ة ال ديلا للسا ن؛ وُتسااو أاارول عما
مااوأفا الس ا ون ماان حياامل اةرت اااة والتاادريا؛ وإعااااع وفااع رديااد وس ا سلساال الادال ا
اجلةائي ()50م
مجياع السا ون ومرافاق
 -31وأو الورما اةشا  1ال ون او لةظار أارول الااي
االحت ااال ب يا ا اامان االمتث اااا للقواع ااد الةموذريا ا ال اادنيا ةااملا ا السا ا ةاع والقي اااا ،بشا ا
يا  ،بتخصيص أما ن مستقل الحت ال األحدات()51م
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 -32والحظ الورم اةش  1أنو حبسا القانون ال ون و فاإن الاقاو ة اةفرو ا علاى
ررائم ورة األرفاا اةةصو علي اا تتمثا الو اع ُتا االيت اار واإليادال مر اق إلعااو
أتهيا األحاادات ،وبشا اسااتثةائا ،االحت ااال السا نم و الوامااع ال يورااد ال لااد مر ااق
مراف ااق السا ا ن
ص اار اةخ ااالفو للق ااانون يووع ااون بشا ا روتيا ا
إلع اااو الت هيا ا م ومجي ااع ال ُق ي
االحتيااارا حياامل يووعااون عاااو نفااس القن اقاءة مااع الس ا ةاع ال ااارم وأحياااءً ،و أحساان
األحواا ،ت ون هلم لنقان يا مش ()52م

ا راية األساسي وا ق اةشار

ا يا الاام وا يا السياسي

 -33الحظا ا ا مةظما ا ا الاف ا ااو الدوليا ا ا أن الدس ا ااتور ال ون ا ااو يل ا اامن ا ا ااق حل ا ااور
االرتماع اااة واة ااداوالة واالحت ار اااة الس االمي وتةظيم ااا ،وا ااق حري ا التا اال واإلع ااالا
والتوا ا ا  ،و ظ اار الرمابا ا  ،إال أن الس االااة تةت ا ا نتظ اااا ه ااذه ا ق ااوق مس ااتخدم أح اااا
الق ااانون ال ااور م وتس ااتةد الس االااة إىل الق ااانون رم اام  2006-21بشا ا ن األحا اقا السياس ااي
لتوميااا واحت ااال الةاحلاااو السياساايو وأعلاااع أح اقا اةاار ا الااذين يةتقاادون مراراةااا حب ا
"اإليااالا لةظاااا الااااا" أو "تقااوي أماان الدول ا "()53م وأو ا مةظما الافااو الدولي ا ال ون ااو
المتةااال عاان إساااع اسااتخداا نظاااا الادال ا اجلةائي ا الساات دال الت مااع الساالما ،مااا ذل ا
الةش ااال السياس ااا ،ومل ااايق اة اوارةو و اارو ارس ا حق ااوم م حري ا التا اال ،ومل ااايق أف اراو
اجلماياة واةاار والص فيو()54م
 -34وأف ا ا اااوة مةظم ا ا ا ا الاف ا ا ااو الدولي ا ا ا ا أبن الس ا ا االااة أم ا ا اادم  25 ،تش ا ا ا ارين األوا/
أ ت ااوبر  ،2015مُ يا ا االحت ار اااة ال اااب نظمت ااا أحا اقا اةاار ا ا احت ارا ااً عل ااى إ ااالل
الدستور للسمال للرئيس ا ا ل حل لوالي رديد  ،علاى إمفااا اإلن نا وحلا اة التوا ا
"ألس ا ا أمةي ا " و ااذل إحلااار باامل إذاع ا فرنسااا الدولي ا برالافي ا م و ةث ا  ،و  20و21
آذار/ماارهل  ،2016أثةاااع االنتخااا ة الرائساي  ،أمفلا الساالااة اإلن نا وحلا اة التوا ا
إىل رانااا إحلااار باا اااااة الراويااو برالافيا ()55م وأو ا مةظما الافااو الدوليا ال ون ااو
المتةااال عاان تقييااد حل ا اة التوا ا وإم اني ا الو ااوا إىل اإلن ن ا  ،مااا ذل ا حل ا اة
التوا االرتماعا وموامع ال اس ()56م
 -35وأعربا مةظما الافااو الدوليا عاان ملق ااا إلاع توميااا عااد ءحلاااو وأعلاااع أحاقا
ماار ا ا ا ا ا الفا ا ا ا ا  ،2017-2015وإلاع إ ا ا ا اااب ومتا ا ا ا ا ات ا ا ا ااو نتي ا ا ا ا ا مش ا ا ا ااار ت م
اةظاااهراة()57م ومااد أُومااا مااا ال يق ا عاان  60حلخصااي سياسااي مياوي ا ةاار اات ا للتاااديالة
الدستوري واحت اراةا ذاة الصال بةتاائج االنتخاا ة الرائساي م وأا ماظام هاذه الشخصاياة
االحت ااال ح اان آذار/م ااارهل  ،)58(2018أل ث اار م اان س ااةتو وون اا ما ا م وذ اارة الورما ا
اةشا ا  2أن احت ااالهم ف ااالا لق ااانون اإلرا اراعاة اجلةائيا ا ال ون ااو ال ااذي ي ااةص عل ااى أن
االحت ااال م ا ا ا ا ما ا ال جي ااول أن يتا ااد أرباا ا أحلا ا ر وال جي ااول متدي ااده أل ث اار م اان حلا ا رين
(اةاااو )121م مااا أن احت ااال هااؤالع األحلااخا يةت ا اةاااو  9ماان الا ااد الاادو ا ااا
قوق اةدني والسياسي ()59م وأو مةظم الافو الدولي ال ون و لقيااا فاوراً وبادون حلارول
شرالق سرال مجيع الس ةاع اةوموفو ورو ارست م السلمي قوم م حري التا ل والت ماع،
وبتااادي القااانون رماام  2016-21بش ا ن األحاقا السياسااي للاامان توافقااو مااع ماااايل حقااوق
اإلنسان الدولي اةتالق ق حري التا ل()60م
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 -36ور ا اااع الورما ا ا اةشا ا ا  2أن االحت ا اااع عل ا ااى الاملي ا اااة االنتخابيا ا ا  -اس ا ااتفتاع
عاااا  2015واالنتخااا ة الرائسااي لااااا  - 2016مج وري ا ال ون ااو مااد ان ا لااو آاثر ماان
بية ا س ن ماار و سياسيو ،من بية م مرحل ان لالنتخا ة الرائسي م ومن الصاا الومول
علااى الااادو اإلمجااا للس ا ةاع السياساايوم وال ت اقاا الساالااة تقيهيااد عمااداً عم ا اةةظماااة ةاال
ا وميا ا السا ا ون وم ااا لالا ا ه ااذه الت اادابل التقييديا ا تةف ااذ س ااتمرارم ويُقا ااى اةاار ااون
السياسيون بت م تقوي األمن الدايلا للدول واإليالا لةظااا الاااام والسالااة ال ون وليا
و تقتصر على عملياة اإليقال التاسفا وإمنا ذه إىل أباد من ذل إىل حاد تااذيا باا
اةاار و ومااملت م ماامل ال إنساني وم ية ()61م
 -3احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية

ا ق الص

()62

 -37الحظ الورم اةش  1أن مانون ناي الافا رمام  2010-4ظُار حرماان الافا
ما اان الرعاي ا ا العت ا اااراة مالي ا ا اةستشا اافياة اةدعوم ا ا (اةا اااو  ،26الفقا اار  )4ويا ااةص علا ااى
رقاعاة رةائي ومساائ أتوي يا وإواريا (اةااو )104م ةال أناو ماا مان مرفاق ا ا ياوفهير رعايا
جماني ا للاف ا م وي اادفع تقص اال ي اادماة الص ا الاام ا الس ا ان بش ا متقاي ااد إىل التور ااو إىل
القاال ا ا الذي ترتفع رسومو عاماً باد عاا ،أو إىل القاال ةل الرمسا()63م
 -38وأو ا مةظم ا ال قاااع الثقااا ال ون ااو ذاااذ التاادابل لو ااع ياادماة ا ي مالئم ا
ثقافياً ،وال سيما لرعاي نساع الشاو األ لي جما را أمراا الةساع والتوليد()64م

ا ق التاليم

()65

 -39ذ ارة الورما اةشا  1أناو علاى الاارةم مان ورااوو القاانون اةتالاق لتالاايم الاذي يااةص
على أن "التالايم جمااين أثةااع فا التالايم اإلر ااري ومتتاد جمانيا التالايم لتشام اللاوالا اةدرساي "،
فإن رسوماً فتلف تُفرا الةظاا التاليما حس ما راع التقارير()66م
 -4حقوق أشخاص حمددية أو فحلاع حمددة

األرفاا

()67

 -40ذ رة الورم اةش  1أن إنفاذ حقوق الاف آيذ ال ارع ال ون و ،وال سيما
جماالة الص والتاليم وال فيوم ونتي ا لاذل ال يتمتاع الادياد مان األرفااا ،علاى اةساتو
االرتم ا اااعا والا ا ااائلا واةدرس ا ااا ،شم انيا ا ا الو ا ااوا إىل الصا ا ا والادالا ا ا والتال ا اايم والسا ا ا ن
واالحتياراة األساسي م وال يستايع أحلد األرفاا افاً ،وأرفاا الشوارل ،والفتياة والفتياان،
ي  ،التمتع لرعاي الاب ي فل ا القانون ال ون و ()68م
اةست ادون من أي نظاا رعاي
 -41وأحلارة الورم اةش  1إىل أن الاديد من األرفاا ماا لالاوا ا ااي للاةاا اجلسادي
أو الاق ااا ال اادينم وم ااع أن الق ااانون اةتال ااق حبمايا ا الافا ا ظ اار الاق ااا ال اادين م ااا لاا ه ااذا
األسر واةدرسا ومؤسسااة الادالا ()69م ويظا
الاقا ارس حلائا اوتمع ،ما ذل
()70
الاةااا ،وال ساايما الاةااا اجلةسااا ااد الفتياااة ،مش ا ل رئيسااي م وال ي اقاا اةسااؤولون عاان
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الاةااا ااد األرفاااا يُفلتااون ماان الاقااا م ويظ ا الو ااوا إىل الادال ا ماان ال مالياااة لةس ا
للل ااي الفقراع الذين مشون انتقاا ماذبي م()71م
 -42وراااع الورم ا اةش ا  1أنااو علااى الاارةم ماان عاادا ت اوافر بياااءة موثوم ا فااإن أ اواهر
األرفاااا اةااووعو نظاااا ال فال ا واألرفاااا اةت مااو لس ا ر ولواع الفتياااة اة اار ،ماان بااو
أواهر أير  ،ما لال تش بَلي وال تُا ق أي عقوب على مرت ل هذه االنت ا اة()72م

األحلخا ذوو اإلعام

()73

 -43أحلااارة الورم ا اةش ا  1إىل ورااوو نقااص اإلحصاااعاة اصااو مسااائ اإلعام ا
ألن اوتمااع ال ون ااو ياتاارب ورااوو رف ا ذي إعام ا األساار لاة ا أو نقم ا أو عقااا ً إالهي ااًم
وجية الوالدان بس ول إىل مت الاف لل فاف على وحد األسر واإلفالة من سخري اوتماعم
و ا هااذه األمااور تساااهم تااارا هااؤالع األرفاااا ،حاااا عاادا مااتل م أثةاااع الاقااوهل ،لسااوع
اةاامل ا يؤوي أحياءً إىل موةم أو وموع م ااي ا س اةةالا ،ليُ وا عن مارأ أفاراو
اوتمع اليرين ب وحن عن مارف هؤالع بورووهم()74م

األملياة والشاو األ لي

()75

 -44مال مةظم ال قاع الثقاا إن ماظام أفاراو مجاعا ال ي ماا ليسا لادي م باامااة هويا
ورةي ا وال يُس ا لون عةااد الااوالو م ونتي ا ذل ا يفتقاار هااؤالع األحلااخا إىل فاار الو ااوا إىل
التالاايم الرمسااا والتاادريا ماان أر ا اااو األمي ا وفاار الام ا ااا يااؤوي إىل مااااءةم ماان عاادا
االسااتقرار االمتصاااوي والتمييااق ومل ا اةشااار السياسااي ()76م وأو ا مةظم ا ال قاااع الثقااا أبن
ه
تيساار ال ون ااو ا صااوا علااى حلا اواة الااوالو وبااماااة اهلويا لةسا للم تمااااة الاااب تاااي
ي
ال ا ة()77م
 -45والحظ ا مةظم ا ال قاااع الثقااا أن أرفاااا الس ا ان األ االيو وأرفاااا األرايل س ارياو
التا ثر الهااار حلا الام ا القسااري واالساات الا اجلةسااام وةال ااا مااا يارت الام ا القسااري
واالهار ألةراا رةسي بش اة إررامي ()78م
 -46وذ ارة مةظما ال قااع الثقاا أن أفاراو ال ي مااا يفتقارون أيلااً إىل فار التمتاع لرعايا
الص ا ي واةياااه الصااا للشاار ويتار ااون للتمييااق التمتااع حبقااوم م االمتصاااوي واالرتماعي ا
والثقافي ا ا م وياا اااين أف ا اراو ال ي ما ااا ما اان الاا اارو م اان أرا ا ااي م وما اان التش ا اريد واسا ااتيالع السا االااة
والشر اة ا ا على ال ا ة موافقت م اةس ق عن علم بصور ادوو أو بدون موافقت م()79م
وأو مةظم ال قاع الثقاا ال ون او ماا يلاا امان ا صاوا علاى موافقا اوتماااة األ الي
ا اار واةس ا ق عاان علاام م ا أي مشاارول مااد ت تااا عليااو آاثر لةس ا هلاام()80؛ و اامان إوماااع
وإحل اراح الس ا ان األ االيو فيمااا يتص ا جب ااوو اون اااي هااذه اوموعاااة()81؛ ولايو فاار
الو وا إىل تاليم مةاسا ل وايً وثقافياً لةس وتمااة الس ان األ ليو()82م

اة اررون والالر ون وملتمسو الل وع واةشروون وايلياً

()83

 -47أف اااوة مةظم ا الاف ااو الدولي ا أبن ااو الف ا م ااا ب ااو ع اااما  2014و 2015أم اادم
ال ون و على عملياة ررو مجاعا ةل مانوني ل ل اةوارةو ،من بية م الر ون وملتمساو جلاوع،
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أثةاع عملي أُرلق علي ا اسم "م ات اي مو ولو" ( فا ا ماع بل اللية اال) مام هباا الشارر
اة اادن مجي ااع أد اااع ال ل اادم وأو ا ا مةظما ا الاف ااو الدوليا ا ال ون ااو لقي اااا ف ااوراً عتم اااو
، ق عادا التاارا ل عااو القساري
تشريااة حلامل جماا الل وع تا ل بش يا
، )؛ و اامان إوراع تاريااا للتمييااق يتماحلااى مااع القااانون الاادو84( متاحلااياً مااع القااانون الاادو
 وحظر التمييق جبميع أحلا الوم وأو ا مةظما الافاو الدوليا ال ون او أيلااً ماد،القانون اجلةائا
ااي اجلرائم اةةصو علي ا القانون الدو وانت ا اة حقوق اإلنسان اةرت أثةاع عملي
 م ااا ذلا ا رو االعت ااار والتا ااوي وإع اااو الت هيا ا، "م ااات اي مو ول ااو" لتاويل اااة ال املا ا
)م85(وال ي و ماءة عدا الت رار
Notes
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L'Association de Soutien aux Groupes Vulnérables,
L'Organisation pour le Développement des Droits de
l'Homme au Congo, Comptoir Juridique Junior, Brazzaville
(Congo);
JS4
Joint submission 4 submitted by: Fédération internationale
de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture,
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture au Congo,
Paris (France).
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition
of the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
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Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras.111.1-19, 111.21-24, 111.26-28, 111.51,
111.66-67, 111.80, 111.73-77, 1112.1, and A/HRC/25/16/Add.1 113.1-3, 113.5-7.
JS4, page 2.
CGNK, p. 5.
AI, page 6.
CGNK, p. 5.
JS4, page 3.
JS4, page 8.
CGNK, p. 4.
ICAN, p. 1.
AI, page 1.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras. 111.25, 111.30-46, 111.48-50, 111.59,
111.84 and A/HRC//25/16/Add.1, para.113.4.
JS4, page 11.
JS4, page 8.
JS1, page 2, pp. 2-3.
JS1, page 4.
JS1, page 10.
JS1, page 10.
CS, page 7.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, 111.78, 114.1-2.
JS3, pp. 20-23.
JS3, pp. 31.
JS3, para.24.
JS3, pp. 26-26.4.
JS3, pp. 32.
JS3, pp. 32 letter f.
JS3, page 6, pp. 32 letter g-k.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras. 111.62, 111.71, 111.91-92, 111.105-110.
JS4, page 1.
JS4, page 2.
JS4, page 3.
JS4, page 3.
AI, page 2.
AI, page 6.
AI, page 6.
AI, page 6.
AI, page 6.
JS4, pages 7 and 9.
JS4, pages 4 and 5.
JS2, page 9.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras. 111.20, 111.60, 111.111-115.
JS4, page 10.
JS2, page 10.
AI, page 6.
AI, page 6.
JS4, page 5.
JS4, page 5.
JS4, pages 6 and 7.
JS4, page 7.
JS1, page 10.
JS1, page 6.
AI, page 2.
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AI, page 6.
AI, page 4.
AI, page 6.
AI, page 4.
AI, page 4 and 6.
JS2, page 5.
AI, page 6.
JS2, page 6.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras. 111.65, 111.130.132, 111.132.
JS1, page 4.
CS, page 7.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras. 111.17-18, 111.52, 111.55, 111.57,
111.61, 111.71, 112.6-13, 112.14-16, 112.22.
JS1, page 5.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras. 111.117-119.
JS1, page 5.
JS1, page 4, pp. 13.
JS1, page 4, pp. 14-15.
JS1, page 4.
JS1, page 6.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras. 112.19-20, 112.29.
JS1, page 8.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras. 112.21.
CS, page 2.
CS, page 7.
CS, page 5.
CS, page. 2.
CS, page 7.
CS, page 7.
CS, page 7.
For relevant recommendations see A/HRC//25/16, paras.111.135-137.
AI, page 7.
AI, page 7.
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