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البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري

الشامل*

الكونغو
إضافة

آراء بشأن االستنتاجات و/أو التوصيات وااللتزاماات الوويياةو والار و
املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُتَّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.

)GE.19-03014(A



A/HRC/40/16/Add.1

 -1تع ررره مجيوري ررة العو س ررو ع ررن س رررورها اب تقاهل ررا إىل اجلول ررة الثالث ررة لالس ررتعرال ال رردور
الشامل يف  14تشرين الثاين /وفمرب  2018وتظل على اقتناع أبمهية هذه اآللية يف ُتسني حالرة
حقوق اإل سان يف العامل.
 -2وتؤكرد العو سرو علرى التهاميرا ابلتعراون مر ادتمر الردود واسرتعدادها هلرذا التعراون علررى
حنو صريح وبناء من أجل ضمان فعالية االحرتام العاملي حلقوق اإل سان.
 -3وتشررعر حعومررة العو سررو مجي ر وفررود الرردول علررى أسررولتيا وتوصرريا ا ال ر تؤّكررد عهميررا
على اإلسيام يف ُتسني حالة حقوق اإل سان يف العو سو.
-4

وقد حوجه إىل العو سو ما جمموعه مائة وأرب وتسعون ( )194توصية.

-6

وتشرح هذه اإلضافة موق العو سو وال سيما من التوصيات الست ال أحاطت هبا علما.

-7

وفيما يلي التوصيات املقبولة:

 -5وبعد أن حبثت العو سو بدقة هذه التوصيات ،مبشاركة فعالة من خمتلر الرورارات ،فا را
تقبررل مائررة ومثرران ومثررا ني ( )188توصررية ،أ  97يف املائررة مررن التوصرريات املقدمررة ،وُترري علمررا
بست ( )6توصيات.

،7-130 ،6-130 ،5-130 ،4-130 ،3-130 ،2-130 ،1-130
،14-130 ،13-130 ،12-130 ،11-130 ،10-130 ،9-130 ،8-130
،21-130 ،20-130 ،19-130 ،18-130 ،17-130 ،16-130 ،15-130
،29-130 ،28-130 ،26-130 ،25-130 ،24-130 ،23-130 ،22-130
،36-130 ،35-130 ،34-130 ،33-130 ،32-130 ،31-130 ،30-130
،43-130 ،42-130 ،41-130 ،40-130 ،39-130 ،38-130 ،37-130
،50-130 ،49-130 ،48-130 ،47-130 ،46-130 ،45-130 ،44-130
،57-130 ،56-130 ،55-130 ،54-130 ،53-130 ،52-130 ،51-130
،66-130 ،65-130 ،64-130 ،63-130 ،60-130 ،59-130 ،58-130
،73-130 ،72-130 ،71-130 ،70-130 ،69-130 ،68-130 ،67-130
،80-130 ،79-130 ،78-130 ،77-130 ،76-130 ،75-130 ،74-130
،87-130 ،86-130 ،85-130 ،84-130 ،83-130 ،82-130 ،81-130
،96-130 ،95-130 ،93-130 ،91-130 ،90-130 ،89-130 ،88-130
،103-130 ،102-130 ،101-130 ،100-130 ،99-130 ،98-130
،109-130 ،108-130 ،107-130 ،106-130 ،105-130 ،104-130
،115-130 ،114-130 ،113-130 ،112-130 ،111-130 ،110-130
،121-130 ،120-130 ،119-130 ،118-130 ،117-130 ،116-130
،127-130 ،126-130 ،125-130 ،124-130 ،123-130 ،122-130
،133-130 ،132-130 ،131-130 ،130-130 ،129-130 ،128-130
،139-130 ،138-130 ،137-130 ،136-130 ،135-130 ،134-130
،145-130 ،144-130 ،143-130 ،142-130 ،141-130 ،140-130
،151-130 ،150-130 ،149-130 ،148-130 ،147-130 ،146-130
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،152-130
،158-130
،164-130
،170-130
،176-130
،182-130
،188-130
.194-130
-8

،153-130
،159-130
،165-130
،171-130
،177-130
،183-130
،189-130

،154-130
،160-130
،166-130
،172-130
،178-130
،184-130
،190-130

،155-130
،161-130
،167-130
،173-130
،179-130
،185-130
،191-130

،156-130
،162-130
،168-130
،174-130
،180-130
،186-130
،192-130

،157-130
،163-130
،169-130
،175-130
،181-130
،187-130
،193-130

وفيما يلي موق مجيورية العو سو من التوصيات ال أحاطت هبا علما:

املنشرةَة
التوصااية  :27-130تعتررهم مجيوريررة العو سررو مواصررلة تعاو ررا مر مجير اآلليررات َ
يف إطررار اإلج رراءات اباصررة طبقررا للطرائ ر ال ر حرردد ا الاررعول ذات الاررلة ال ر أح شرروت هررذه
اآلليات مبقتضاها .ويف الواق  ،يقدم العو سو اب تظام إىل خمتل اهليوات املنشرةة مبوجرا املعاهردات
تقاريرهررا الدوريررة مثررل التقررارير الثالثررة املتعلقررة بتنفيررذ اتفاقيررة حقرروق الطفررل؛ والتقريررر املتعل ر حبقرروق
الطفل ورفاهه ،يف كا ون الثاين/ينراير 2014؛ والتقريرر املتعلر ابتفاقيرة مناهضرة التعرذيا و رنه مرن
ض ررروه املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإ س ررا ية أو امليين ررة ،يف يس رران/أبريل 2015؛ والتقري ررر
املتعل ابتفاقية حقوق األشخاص ذو اإلعاقرة ،يف  2تشررين األول/أكتروبر 2016؛ والتقريرر السراب
املتعل ر ابتفاقيررة القضرراء علررى مجي ر أشررعال التمييرره ضررد امل ررأة ،يف  27يسرران/أبريل  .2017وهررذا
التعرراون فعررال أيضررا م ر املقررررين اباصررني .ففرري هررذا اإلطررار ،اسررتقبل البلررد املقرررر ابرراص املع ر
حبقوق الشعوه األصلية يف تشرين الثاين /وفمرب  ،2010عالوة على الفرير العامرل املعر حبراالت
االختفرراء القسررر أو ررن الطرروعي يف تشررين األول/أكترروبر  .2011وهررذا التعرراون مثمررر أيضررا مر
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل سان.
التوصااية  :94-130يعاقررا القررا ون العو سررود علررى الرره مراعرراة للسررياق الثقررايف.
وجيا أال يلسَى جترميه إال تيجة الستفتاء يشمل مجي املواطنني.
التوصااية  :97-130ال وجررود لسررجناء ال ررأ يف العو سررو .وتبررني اإلحارراءات الر يررة
أن األف ر رراد ايتج ر رهين يف مؤسسر ررات السر ررجون مسر ررجو ون أساسر ررا بسر رربا ج ر ررائم يار ررنفيا قر ررا ون
العقوابت العو سود كجناايت أو كجرنح مبوجرا احلر العرام .وعرالوة علرى ذلرت ،ترنا املرادة 25
من الدستور على أن" :لعل مواطن احل يف التعبن عن رأيره وإذاعتره حبريرة سرواء كران قروال أو كتابرة
أو صورة أو أب وسيلة تواصل أخرر " .وعلرى املنروال فسره ،يرنا القرا ون  2001-8املرؤر 12
تشر ررين الث رراين /وفمرب  2001املتعلر ر حبري ررة اإلع ررالم واالتا ررال ،يف امل ررادة  4من رره ،عل ررى أن" :تت رراح
إمعا يررة الوصررول إىل ماررادر املعلومررات حبريررة؛ وحُتظَررر الرقابررة؛ وال جيررور مضررايقة أحررد بسرربا أفعرراره
وآرائرره .ويحعفررل ح ر التمرراس املعلومررات واألفعررار وتلقييررا و شرررها دورررا اعتبررار للحرردود ،وذلررت أب
وسرريلة كا ررت مررن وسررائل التعبررن يف إطررار القيررود الر حير ّددها هررذا القررا ون" .وقررد بلسررت حريررة التعبررن
ال تعفليا أحعام هذا القرا ون حردا عرهر ظيرور العديرد مرن اهليورات الارحفية الر تعمرل ابسرتقاللية
اتمة ودون تدخل من جا ا السلطات العامة ودون مضايقة بسبا اآلراء ال تعرب عنيا.
التوصاايتان  61-130و :62-130ال يوجررد أ حع رم تش رريعي أو تنظيمرري مييرره
ضررد األشررخاص اسررتنادا إىل ميرروهلم اجلنسررية .فمررن ينسرربون أ فسرريم إىل مجاعررة املثليررات واملثليررني
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ومهدوجرري املي ررول اجلنس ررية ومس رراير اهلوي ررة اجلنسررا ية يش رراركون اب تظ ررام يف مجي ر أ ش ررطة التوعي ررة
اجلنسررية ،ويف إعررداد ابطررة االس ررتاتيجية الوطنيررة ملعافحررة فررنوس قررا املناعررة البش ررية/اإليدر
و ررنه م ررن األمر ررال املنقول ررة جنس رريا للف رررتة  2022-2018والل ر روائح التنفيذي ررة لق ررا ون اي ررة
املا ررابني بف ررنوس ق ررا املناع ررة البشر ررية/اإليدر وخط ررة العم ررل م ررن أج ررل ُتس ررني اي ررة النس رراء
املااابت بفنوس قا املناعة البشرية/اإليدر للفرتة .2021-2017
التوصا ااية  :92-130ب رردأت عملي ررة إ ش رراء جلن ررة مس ررتقلة معلف ررة ابس ر رتجالء مجي ر ر
االدعراءات املتعلقرة اب تيرال حقروق اإل سران ،مبرا يف ذلرت اال تياكرات الر يفررتل أ را ارتعبررت
مفوضررية األمررم املتحرردة السررامية حلقرروق
خررالل ف ررتات األرمررات ،وهرري قررد برردأت ابلتعرراون م ر ّ
اإل سرران .وميررر مشررروع املرسرروم املنشر هلرذه اللجنررة مبرحلررة التوقير  .وسرريحعني أعضرراء هررذه اللجنررة
وفقا ملبادئ احليادية والنهاهة واالستقاللية.
 -9وال بررد مررن رصررد التوصرريات وتنفيررذها مررن أجررل ضررمان ماررداقية االسررتعرال الرردور
الش ررامل ،وه ررذا م ررا جيع ررل العو س ررو يتعي ررد إبع ررداد تقري ررر منتا ر ر امل رردة حبل ررول ع ررام .2021
وستشرتل يف هذا الرصد مجي اإلدارات والسلطات مبا فييا اللجنة الوطنية حلقوق اإل سان.
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