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  مقدمة    
قراطيـة  م التقرير الوطين املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدمي          ُيقدِّ  -١

 ١٨ يف   املـؤرخ  ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ألف(١٥عمالً بالفقرة   
من قرار اجلمعية العامـة لألمـم   ) ه(٥وقد أُعد وفقاً ألحكام الفقرة   . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
 واملتعلق بإنشاء جملس حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١املتحدة  

  . املذكور آنفا٥/١ًاردة يف القرار الوواملبادئ التوجيهية 

  املنهجية وعملية التشاور الواسعة املستخدمتان يف إعداد التقرير الوطين  -أوالً   
  :مّر إعداد التقرير الوطين باملراحل التالية  -٢

قام فريق أساسي من وزارة حقوق اإلنسان بإعداد مـشروع التقريـر، مث               )أ(  
ت واملعنية بإعداد تقارير حقوق اإلنسان إدخال حتسينات        تولت اللجنة املشتركة بني الوزارا    

  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز٤ إىل ٢ يف الفترة من ُعقدعليه يف اجتماع استثنائي 
، بدعم من املنظمـة الدوليـة       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٣ و ٢٢ُنظمت يومي     )ب(  

  فاعلة من القطاع العام ومنظمات غـري       ضمت جهات (للفرانكوفونية، حلقة عمل مشتركة     
بشأن عملية االستعراض الدوري الشامل؛ وأتاحت حلقـة        ) حكومية معنية حبقوق اإلنسان   

العمل هذه تلقي مالحظات أولية من اجملتمع املدين ومن املقاطعات بشأن هيكـل التقريـر               
  الوطين املزمع تقدميه يف إطار االستعراض الدوري الشامل؛

شاور مـع مؤسـسات ووزارات    عام للتقرير الوطين ألغراض الت إطارأُعّد    )ج(  
، )املنظمات غري احلكومية والنقابـات والكنـائس      (ومصاحل شىت، مبا يف ذلك اجملتمع املدين        

. وُعرض على خمتلف تلك اجلهات املعنية الستقاء مسامهاهتا بشأن النقاط املطروحة يف التقرير            
كواتور واملقاطعـة    يف هذا اإلطار بعثات خمتلفة إىل املقاطعات ال سيما مقاطعات إ           وأوفدت

  الشرقية وكتنغا وكزاي الغربية وكيفو اجلنوبية وكيفو الشمالية؛
أُنشئت جلنة وطنية تعىن بإعداد ومتابعة االسـتعراض الـدوري الـشامل              )د(  

وتتألف هذه اللجنة من ممثلني لوزارات خمتلفة، عالوة علـى          . جلمهورية الكونغو الدميقراطية  
  ت املنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة       قوق اإلنسان وشبكا  مندوبني من املؤسسة الوطنية حل    

وإىل جانب إعداد التقريـر الـوطين       . واملقاطعات والربملان العلمية  دوائر  الحبقوق اإلنسان و  
والدفاع عنه، مشلت مهمة هذه اهليئة متابعة التوصيات املنبثقة عن احلوار التفاعلي مع جملـس        

  حقوق اإلنسان؛
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، مبساعدة مفوضـية    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١ إىل   ١٨ ُنظم يف الفترة من     )ه(  
 اجملتمـع املفتـوح     مبادرةاألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واالحتاد األورويب ومؤسسة         

ووافـق هـذا    . ألفريقيا اجلنوبية، املؤمتر الوطين الثاين املتعلق حبقوق اإلنسان ودولة القانون         
تمع املدين ومجيع املقاطعات إىل جانب ممثلي       املؤمتر، الذي شاركت فيه جهات منها ممثلو اجمل       

املؤسسات الوطنية واحمللية، على مشروع التقرير الوطين املزمع تقدميه يف إطار االسـتعراض             
  الدوري الشامل؛

 ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢٨وافقت احلكومة يف جملس الوزراء املعقود يف          )و(  
  ه يف إطار االستعراض الدوري الشامل؛برئاسة الوزير األول على التقرير الوطين املزمع تقدمي

وفقاً لقواعد جملس   (خضع التقرير قبل إرساله إىل جنيف لعملية تنسيق تقين            )ز(  
  ).حقوق اإلنسان

  حملة عامة عن البلد  -ثانياً   
وحيّدها مشاالً مجهورية أفريقيـا     . تقع مجهورية الكونغو الدميقراطية يف وسط أفريقيا        -٣

مبيا وأنغـوال وغربـاً     ا بوروندي وترتانيا وجنوباً ز    ا أوغندا ورواند  الوسطى والسودان وشرقاً  
  .مجهورية الكونغو واحمليط األطلسي وجيب كبيندا

 كيلـومترات   ٢ ٣٤٥ ٤٠٩ومتتد مجهورية الكونغو الدميقراطية على مساحة تعادل          -٤
: هي مقاطعات   ١٠وتضم اليوم   .  من حيث املساحة   مربعة، وهي بذلك ثالث بلد يف أفريقيا      

والكونغو األسفل وبندوندو وإكواتور وكيفو اجلنوبية وكيفـو الـشمالية          الشرقية  املقاطعة  
وينص الدستور على زيادة عدد املقاطعات      . ومانييما وكتنغا وكزاي الشرقية وكزاي الغربية     

  . وهي عاصمة البلد، مبركز مقاطعةوحتظى مدينة كينشاسا.  وقت قريب مقاطعة يف٢٥إىل 
انظر موجزي املعلومات   ( نسمة   ٦١ ٤٨٧ ٣٠٠عدد سكان البلد مبا يفوق      وُيقّدر    -٥

  ).٥٢/٢٠٠٦ ورقم ٥٢/٢٠٠٥، رقم الكونغويلاإلحصائية للبنك املركزي 
وأكثر الطوائف الدينية متثيالً فيـه هـم        . ومجهورية الكونغو الدميقراطية بلد علماين      -٦

وذكس وأتباع كنائس الـصحوة إىل      الكاثوليك والربوتستانت والكينبانغي واملسلمون واألرث    
  .جانب جمموعات أخرى ذات طابع ديين

وقد أسفرت االنتخابات احلرة والدميقراطية والشفافة اليت نظمتها اللجنة االنتخابيـة             -٧
املستقلة، مبساعدة اجملتمع الدويل، عن انتخاب سعادة السيد جوزيف كابيال كبنغي رئيـساً             

فرت االنتخابات التشريعية عن تشكيل الربملان الوطين       كذلك أس . ٢٠٠٦للجمهورية يف عام    
  . احملليةواجملالس
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". النهضة الكونغولية "والعملة الوطنية هي الفرنك الكونغويل، أما النشيد الوطين فهو            -٨
لبلد أربـع لغـات وطنيـة       لو) إثنيةجمموعات  ( قبيلة   ٤٥٠ويضم اإلقليم الوطين أكثر من      

وتكفل الدولـة   . أما اللغة الرمسية فهي الفرنسية    ).  والتشيلوبا كيكونغو ولينغاال والسواحلية  (
  خرى اليت تعترب جـزءاً مـن التـراث        تعزيز مجيع اللغات ومحايتها، مبا يف ذلك اللهجات األ        

  .الثقايف الكونغويل
، يف حني كـان مـن   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٦وقد سجل البلد منوا اقتصاديا ناهز         -٩

وقد نتج ذلك عن تراجع أنشطة قطاع املناجم، بـسبب          .  يف املائة  ٨ل  املتوقع حتقيق منو يعاد   
اخنفاض األسعار العاملية للمواد األولية وتباطؤ أشغال البنية األساسية العامة نتيجـة لـنقص              

وسيبلغ .  لألسباب ذاهتا  ٢٠٠٩ومن املتوقع أن يستمر هذا التباطؤ يف عام         . اإلمداد باإلمسنت 
 أن يبلغ   ٢٠٠٨/ يف حني كان من املتوقع يف كانون األول ديسمرب          يف املائة  ٢,٧معدل النمو   
والسبب يف ذلك واضح، أال وهو اخنفاض صادرات املواد املنجمية          .  يف املائة  ٤,٤هذا املعدل   

  .وتبعات ذلك على االقتصاد برمته
، يف حني كان ٢٠٠٨ديسمرب / يف املائة يف كانون األول ٢٨وقد بلغ معدل التضخم       -١٠

   العـام يف    يف املائة، وذلك بسبب تفاقم عجـز القطـاع         ٢٣,٦ملتوخى يف حدود    اهلدف ا 
 ٢٠٠٩ولقد تسارع التضخم خالل األشهر الثالثة األوىل من عـام           . الربع األخري من السنة   

  . يف املائة٢٥ يف املائة يف حني أن اهلدف املؤقت ال يزال يف حدود ٢١,٦١فبلغ 
 حتـسن ملحـوظ يف مـستوى    ٢٠٠٩مارس /ومع ذلك فقد ُسجل منذ هناية آذار      -١١

  .االحتياطيات الدولية للبنك املركزي الكونغويل
وتؤدي مجهورية الكونغو الدميقراطية دوراً كبرياً يف احلفاظ على البيئة العاملية بفضل              -١٢

 غابتها االستوائية وأمهية شبكتها املائية اليت تضم هنر الكونغو، وهو ثاين            شساعةعوامل منها   
والبلد غين أيضاً باملوارد املنجمية واملعدنيـة       . نالعامل من حيث التدفق بعد هنر األمازو      أهنار  

الذهب واملاس والكوبالت والكولتان وغاز امليثان والفضة والنحاس واليورانيـوم واملنغنيـز            (
  .زراعيةال هعالوة على موارد) والقصدير والزنك والنفط

  . اهتماماً خاصاً للتعاون اإلقليمي والدويلوتويل مجهورية الكونغو الدميقراطية  -١٣
 اجلماعـة االقتـصادية   ٢٠٠٩تترأس مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام         )أ(  

لدول وسط أفريقيا، كما أهنا دولة عضو يف االحتاد األفريقي ويف منظمات دوليـة أفريقيـة                
فريقيـا واجلنـوب    اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، والسوق املشتركة لـشرق أ        (أخرى  

). األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي، واجلماعة االقتصادية لبلدان منطقة البحريات الكربى         
 اجلماعة االقتصادية لبلدان منطقة البحريات الكربى، ستشغل مجهورية         ويف سياق إعادة تفعيل   

شطة اهليئات الكونغو الدميقراطية منصب مساعد األمني التنفيذي، عالوة على مشاركتها يف أن
شركة الكهرباء الدولية لبلدان منطقة البحريات الكربى، ومصرف تنميـة دول           (ذات الصلة   
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 مجهورية الكونغو الدميقراطيـة     استأنفتومنذ بضعة أشهر،    ). منطقة البحريات الكربى، إخل   
، وكانت تلك العالقات مقطوعـة      )أوغندا ورواندا  (جارتنيعالقاهتا الدبلوماسية مع دولتني     

  بب حرب العدوان اليت شنتها الدولتان عليها؛بس
تتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهي دولة عضو يف منظمـة األمـم              )ب(  

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة        (املتحدة، مع الوكاالت املتخصصة التابعة هلا       
، واالحتاد الدويل لالتصاالت،    ، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة      )اليونسكو(

 .)واالحتاد الربيدي العاملي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناعية           
اللجنة الدولية للصليب األمحـر، ومفوضـية شـؤون         (شىت  كما تتعاون مع هيئات دولية      

ة العاملي، وبرنامج   الالجئني، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األغذي       
وحيافظ البلد على عالقات ). األمم املتحدة اإلمنائي، واملنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية

  وتـشارك مؤسـستا   . االحتـاد األورويب  جيدة مع بلدان ومناطق أخرى من العامل، منـها          
 .قتصاد الوطينأيضاً يف جهود إصالح اال) صندوق النقد الدويل والبنك الدويل(بريتون وودز 

  اإلطار التشريعي واملؤسسي حلقوق اإلنسان  -ثالثاً   

  اإلطار التشريعي  -ألف   
. تتضمن الترسانة التشريعية الوطنية املعاهدات واالتفاقات الدولية املـصدق عليهـا            -١٤

 من  ٢١٥املادة  (وتعلو الصكوك الدولية على القوانني، رهناً بتطبيقها من قبل الطرف اآلخر            
  ).٢٠٠٦عام دستور 

 املعتمـد يف  ٢٠٠٣أبريل / نيسان ٤وبعد الفترة االنتقالية املنصوص عليها يف دستور          -١٥
  توري أفضى إىل اعتماد دستور جديـد      أعقاب احلوار الكونغويل الداخلي، ُنظم استفتاء دس      

وهذا النص هو الذي حيكم تنظـيم الـسلطة وممارسـتها يف            . ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٨يف  
  . غو الدميقراطية ويكفل حقوق املواطنني وحرياهتم األساسيةمجهورية الكون

 مادة مسائل حقوق اإلنسان،     ٦٠ مادةً من مواد الدستور، تتناول       ٢٢٩ومن أصل     -١٦
  فية منها فـضالً عـن احلقـوق اخلاصـة         املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعية والثقا    

  . واحلقوق اجلماعية
اليت ) العادية واألساسية (دد ال يستهان به من القوانني       ويوجد إىل جانب الدستور ع      -١٧

تنظم احلياة الوطنية، ومنها مدونة األسرة وقانون العمل وقانون محاية الطفل ومدونة القضاء             
العسكري والقانون اإلطاري للتعليم وقانون محاية حقوق األشخاص املصابني بفريوس نقص           

رين به وقانون اجلنسية وقانون املناجم وقانون الغابات        اإليدز واألشخاص املتأث  /املناعة البشرية 
وقانون التنظيم العام للدفاع والقوات املسلحة وقانون القضاة وقـانون تنظـيم األحـزاب              
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السياسية ونشاطها وقانون االستثمار وقانون مكافحة العنف اجلنسي وقانون مكافحة الفساد           
. مة وقانون تنظيم اجمللـس األعلـى للقـضاء   وقانون األحزاب املعارضة وقانون الوظيفة العا    

  .وتضمن هذه النصوص املختلفة إعمال احلقوق املكفولة يف الدستور
أيضاً مسائل خمتلفة مبوجب    ) األوامر واملراسيم والقرارات  (وتتناول اللوائح التنظيمية      -١٨

  . أحكام الدستور
لية واإلقليمية املتعلقـة    ولقد وقّعت مجهورية الكونغو الدميقراطية جل الصكوك الدو         -١٩

  :ومن بني تلك الصكوك ما يلي. حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل أو صدقت عليها
  اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريان؛ •
  اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة؛ •
  بادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛إلاتفاقية منع جرمية ا •
  م احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛اتفاقية عدم تقادم جرائ •
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ •
  االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها؛ •
  اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري؛ •
 القاسية أو الالإنسانية اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         •

  أو املهينة؛
 واملتعلقة بالقـانون اإلنـساين      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ يف   املربمةاتفاقية جنيف    •

  ؛١٩٧٧وبروتوكوالها اإلضافيان املعتمدان يف عام 
  ؛ والربوتوكول امللحق هباالالجئنياملتعلقة مبركز االتفاقية  •
لربوتوكـول االختيـاري األول   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وا       •

  امللحق به؛
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ •
  املظاهر اخلاصة مبـشكالت الالجـئني     اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم        •

  يف أفريقيا؛
احملكمـة  (امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وبروتوكـواله اإلضـافيان           •

  ؛)فريقية حلقوق اإلنسان؛ حقوق املرأةاأل
  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه؛ •
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ •
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   املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام؛١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
فـال   املتعلقة حبظـر أسـوإ عمـل األط        ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •

  واإلجراءات الفورية للقضاء عليها؛
  .نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية •
أعوام، تبين احملاكم واهليئات القضائية الكونغولية أيضاً قراراهتـا علـى            ومنذ بضعة   -٢٠

أسوسا للسالم أعلنت عدم    /من ذلك أن حمكمة كينشاسا    . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   
 يف املسؤولية اجلنائية لطفل يف السابعة عشرة من عمره تطبيقـاً ألحكـام              اختصاصها للبت 

 من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه الذي حيدد سن املسؤولية اجلنائية            ١٧ و ٢املادتني  
انظر الوثيقة (لذلك أحيل القاصر إىل النيابة كي تعرضه على قاضي األطفال         . يف الثامنة عشرة  

RP 4215/IV٢٠٠٦أبريل / نيسان٣ة  املؤرخ.(  

  اإلطار املؤسسي  -باء   
رئـيس   من،  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٨ مؤسسات اجلمهورية، وفقاً لدستور      تتألف  -٢١

  .اجلمهورية والربملان واحلكومة واحملاكم واهليئات القضائية
اجلمعية الوطنيـة وجملـس     : وعلى املستوى املركزي، يتألف الربملان من غرفتني مها         -٢٢

  .وتتمتع كل غرفة باالستقاللية اإلدارية واملالية. الشيوخ
  .احمللية واحلكومات احملليةمن اجملالس  املؤسسات احمللية وتتألف  -٢٣
وتضم احملاكم واهليئات القضائية احملكمة الدستورية وحمكمة النقض وجملس الدولـة             -٢٤

  ائية الـثالث وفقـاً  ما زالت حمكمة العدل العليا تضطلع حالياً بدور هذه اهليئـات القـض      (
واحملكمة العسكرية العليا واحملاكم العادية والعسكرية ومكاتـب        )  من الدستور  ٢٢٣للمادة  

  .النيابة املتصلة بتلك اهليئات
السلطة التشريعية والسلطة   (فالدستور يكرس الفصل بني السلطات التقليدية الثالث          -٢٥

  .وق اإلنسان ضماناً فعاالًهبدف ضمان احترام حق) التنفيذية والسلطة القضائية
 من الدستور على أن تنفيذ آليات تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات  ٢٠٣وتنص املادة     -٢٦

  .األساسية ومحايتها من اختصاص السلطة املركزية واملقاطعات يف آن معاً
ويقر الدستور عالوة على ذلك مؤسستني لتدعيم الدميقراطية، ومها اللجنة االنتخابية             -٢٧
ويفسح الدستور جمـاالً  . طنية املستقلة واجمللس األعلى للقطاع السمعي البصري واالتصال   الو
وهكذا فإن عملية إنشاء اللجنـة  . إلنشاء مؤسسات مماثلة أخرى  ) ٢٢٢ من املادة    ٣الفقرة  (

  .الوطنية حلقوق اإلنسان آخذة جمراها
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 أساسـي بـشأن      مشروع قانون  ٢٠٠٨يوليه  /وبالفعل، أقر جملس الشيوخ يف متوز       -٢٨
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، هبدف االستعاضة عن املرصد الوطين حلقوق اإلنسان الـذي             

وهذا النص معروض حالياً على اجلمعية الوطنية كي تعتمده         . كان قائماً أثناء الفترة االنتقالية    
  .وفقاً ملبادئ باريس

صية قانونية، وهي مستقلة    واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هيئة استشارية ذات شخ         -٢٩
وتـساعد هـذه اللجنـة      . عن املؤسسات األخرى ومكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

احلكومة بإسداء املشورة وتقدمي مقترحات وفتاوى وآراء يف جماالت حقوق اإلنسان والقانون     
لعامـة ويف   اإلنساين الدويل والعمل اإلنساين واحترام الضمانات األساسية ملمارسة احلريات ا         

  ).  من مشروع القانون٤انظر املادة (ختصاصها ملسائل العامة اخلاضعة المجيع ا
الـذي   احملاسبة   ديوانويف معرض احلديث عن املؤسسات العامة، جتدر اإلشارة إىل            -٣٠
راقب إدارة األموال واملمتلكات العامة فضالً عن مراقبة حسابات املقاطعـات والكيانـات             ي

  .ركزية واألجهزة احلكوميةاإلقليمية الالم
وينص الدستور أيضاً على إنشاء صندوق وطين للمعادلة الضريبية وجملس اقتصادي             -٣١

 دوراً حامساً يف محايـة حقـوق الـسكان        ني املذكورت نياهليئتوُيعّول على تأدية    . واجتماعي
  . االقتصادية واالجتماعية

عيات والنقابات ووسائط اإلعالم     الفاعلة غري احلكومية، مثل اجلم     اجلهاتوتشارك    -٣٢
وختـضع املنظمـات غـري      . واألحزاب السياسية، أيضاً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

 ٢٠٠١يوليـه  / متـوز ٢٠ املـؤرخ  ٠٠٤/٠١احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان للقانون رقم       
 كـانون   ويف. واملتعلق باجلمعيات غري اهلادفة إىل الربح واملؤسسات ذات املنفعـة العامـة           

 منظمـة   ٤٢٤، بلغ عدد املنظمات غري احلكومية الكونغولية املسجلة         ٢٠٠٠ديسمرب  /األول
أما األحزاب والتجمعـات الـسياسية      . منها ما يعىن حبقوق اإلنسان وأخرى بشؤون التنمية       

.  واملتعلق باألحزاب السياسية٢٠٠٤مارس / آذار١٥ املؤرخ ٠٤/٠٠٢فتخضع للقانون رقم    
  .  حزبا٢٩٥ً، كان عدد األحزاب السياسية املسجلة ٢٠٠٩يه يول/ متوز٦ويف 
غري أنه  . وال يوجد حىت اليوم إطار قانون حمدد حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان             -٣٣

حال إبالغ احلكومة، عن طريق وزارة حقوق اإلنسان، حبدوث انتهاك واضح حلقوق هؤالء             
 ٢٠اإلفـراج مـؤخراً، يف   (عة يف هذا الصدد  النشطاء، تبادر الوزارة إىل اختاذ إجراءات سري      

، عن املدافعني عن حقوق اإلنسان فلـوريبري شـيبيا، ودويل إيبفـو،             ٢٠٠٩أغسطس  /آب
ومن املهم أيضاً أن ُتـنظِّم      ). ودونات تشيكايا، وروبرت إلينوغا نوميب، وغولدن ميسابيكو      

د تلك املدونة يف الواقع     مدونة لقواعد السلوك أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأن تستن         
 الذي يتضمن تعريفاً للمدافعني    ١٩٩٨إىل إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر يف عام          

  .عن حقوق اإلنسان وتذكرياً بالتزاماهتم
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ويتجلى التعاون بني املرصد الوطين حلقوق اإلنسان والسلطات العامة أيضاً يف تدخل             -٣٤
فقد تدخل رئـيس اجلمهوريـة      .  عن حقوق اإلنسان   مداِفَعْينرئيس الدولة شخصياً حلماية     

لطلب إجراء التحقيقات الالزمة يف قضية السيد لوكاندو ضد أحد كبار الضباط، وهي قضية          
 إىل النيابة العامة للقوات املسلحة جلمهوريـة        ٢٠٠٥نوفمرب  /أحاهلا املرصد يف تشرين الثاين    

) يف مستـشفى نغانـدا    (ية أيضاً رعايـة طبيـة       وقد قُدمت إىل الضح   . الكونغو الدميقراطية 
كما طلب رئيس الدولة، عقب تدخل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية           . واجتماعية

لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اليت يقع مقرها يف جنيف، تشديد الترتيبات األمنيـة اخلاصـة               
  .خارجني على القانونبل مبرتل رئيس املرصد بعد اقتحامه من ِق

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -رابعاً   

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف   

  حق الفرد يف احلياة ويف محاية سالمته اجلسدية  -١  
لفرد يف احلياة ويف السالمة اجلسدية ويف تنميـة         ا من الدستور حق     ١٦تكفل املادة     -٣٥

  .غري واألخالق احلسنةشخصيته حبرية يف كنف احترام القانون والنظام العام وحقوق ال
   مـن  ٦١ و ١٦وباإلشارة إىل النصوص الدستورية الـسابقة، كرَّسـت املادتـان             -٣٦

وينظر الربملان يف مـشروع قـانون       .  إلغاء عقوبة اإلعدام   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٨دستور  
  .خبصوص إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاًء صرحياً

أية عقوبة إعـدام يف مجهوريـة الكونغـو       ونظراً إىل قداسة احلياة البشرية، مل تنفَّذ          -٣٧
 ٢٣الدميقراطية منذ ما يزيد عن سبع سنوات، رغـم رفـع تعليـق عقوبـة اإلعـدام يف                   

 من الدستور على أن احلق يف احليـاة قاعـدة مـن       ٦١وتنص املادة   . ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
وينظـر  . ائية حىت يف الظروف االستثنبأي حال من األحوال احلياد عنها   القواعد اليت ال جيوز     

والقـانون  . الربملان يف مشروع قانون بشأن جترمي التعذيب إىل جانب إصالح القانون اجلنائي 
 ُيعرِّف بالفعل أفعـال التعـذيب       ٢٠٠٩يناير  /املتعلق حبماية الطفل واملعتمد يف كانون الثاين      

  ).١٥١املادة ( الفئة الضعيفة ويعاقب مقترفيها هذهاملقترفة يف حق 
لت اعتداءات على احلياة وأفعال تعذيب كثرية بسبب احلرب اليت فُرضت           وقد ُسجِّ   -٣٨

أن وجيب  . على مجهورية الكونغو الدميقراطية، مما أسفر عن مقتل زهاء مخسة ماليني شخص           
شـىت  يف   مجيع جرائم احلرب واجلرائم يف حق اإلنسانية، وكـذلك           تقول العدالة كلمتها يف   

ل فرانك جنيكي، وديداس ناموجيمبو، وسريج ماهيشي، وبرونو        اغتيا(املرتكبة  األفعال الدنيئة   
كوكو شريامبيزا؛ وعمليات االغتصاب اجلماعية اليت قام هبا بعض اجلنـود يف شـابوندا يف               
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 ويف سجن غوما املركزي؛ وحاالت إعدام مدنيني بإجراءات موجزة يف           ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
اع عن الشعب؛ واجملازر وعمليات الترحيـل       كيواجنا على أيدي أعضاء يف املؤمتر الوطين للدف       

القسري اليت يرتكبها حىت اليوم جيش الرب للمقاومة يف حق أطفال يف أويلي السفلى وأويلي     
وجتري مقاضاة وإدانة البعض من عناصر القوات املسلحة والشرطة، مبن فيهم ضباط            ). العليا

  .رق البلدكبار، بسبب ارتكاهبم انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف ش

  احلريات العامة  -٢  
وحريـة  ) ٣٠املـادة   (يكفل الدستور الكونغويل حريات كثرية منها حرية التنقل           -٣٩

وحرية املشاركة يف التجمعات السلمية وغري املسلحة وحرية املشاركة يف    ) ٢٣املادة  (اإلعالم  
  ).٣٧املادة (املظاهرات وحرية تكوين اجلمعيات 

 املشاركة يف املظاهرات، تعاونت احلكومة مـع املؤسـسة          ويف سياق إعمال حرية     -٤٠
الوطنية حلقوق اإلنسان من أجل حتسني محاية حقوق املواطنني، على حنو ما جيـسده أخـذ                

املنشأ مبوجب  ( بتوصية املرصد الوطين حلقوق اإلنسان سابقاً        ٢٠٠٦وزارة الداخلية يف عام     
 فيما يتعلق مبـسألة العمـل بنظـام         )٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣٠ املؤرخ   ٠٤/٠١٩القانون رقم   

  .الترخيص املسبق أو االكتفاء باإلعالم
 ٢٩ املؤرخـة    ٠٠٢/٢٠٠٦ مذكرة وزارة الداخليـة رقـم        روعيت يف وبالفعل    -٤١

 واملتعلقة بالتجمعات واملظاهرات العامة واملوجهة إىل مجيع حكام مدينة        ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 ٢١ املؤرخـة    ONDH/2006/011 حلقوق اإلنسان    كينشاسا واملقاطعات وثيقة املرصد الوطين    

   الذي اسـتعاض عـن     ٢٠٠٦فرباير  /شباط ١٨، وفقاً لروح دستور     ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
مبدأ الترخيص املسبق مببدأ اإلبالغ أو اإلعالن املسبق فيمـا يتعلـق بتنظـيم التجمعـات                

  .واملظاهرات العامة
  ٢٩ و ٢٦دتني  هرات العامة مـن املـا     وُيستمد جوهر القواعد احلالية اخلاصة باملظا       -٤٢

القـانون  ( من القانون االنتخايب     ٢٩ ومن أحكام املادة     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٨من دستور   
الذي ال ُيطبَّق إال وقت احلمالت االنتخابية،       ) ٢٠٠٦مارس  / آذار ٩ املؤرخ   ٠٦/٠٠٦رقم  

  غـري  ١٩٩٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩ املـؤرخ    ١٦٩ومن أحكام مرسوم القـانون      
  .لدستورل املخالفة

  .ويترتب على خرق القانون اختاذ السلطات التدابري الالزمة حلماية حقوق الغري  -٤٣
  القـانون (املعارضـة الـسياسية     وقد اعُتمد بالفعل القانون املتعلق بوضع أحزاب          -٤٤

 الذي ينص على حرية األحـزاب       ،)٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٤ املؤرخ   ٠٧/٠٠٨رقم  
  .لتنظيم داخل الربملان أو خارجهالسياسية يف ا
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 من الدستور وأحكـام     ٢٤ و ٢٣وُتحترم أيضاً حرية الصحافة، اليت تكفلها املادتان          -٤٥
  مارسـة  واملتعلـق مب   ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٢٢ املؤرخ   ٠٠٢-٩٦ من القانون رقم     ٨املادة  

  .حرية الصحافة
عدم جترمي املخالفـات    بالقائلة   احلجج   ستراعيوال شك يف أن اإلصالحات اجلارية         -٤٦

 ٢١٢ قناة تلفزيونية و   ٥٥ وسيلة إعالم مكتوبة و    ٢٠١ويوجد يف البلد حىت اليوم      . الصحفية
وسوف يتيح إنشاء اجمللس األعلى لإلعالم السمعي البصري واالتصال بالتأكيد          . حمطة إذاعية 

  .شاء هذا اجمللسويعكف الربملان حالياً على اعتماد القانون املتعلق بإن. تعزيز حرية الصحافة

  احلق يف الوصول إىل العدالة ويف حماكمة منصفة  -٣  
ومع ذلك، ُتالَحظ يف الواقع العملي بعض الصعوبات يف         . يكفل الدستور هذا احلق     -٤٧

 القضاة وارتفاع تكـاليف      عدد ُبعد احملاكم ونقص  : الوصول إىل العدالة بسبب عوامل منها     
  .ف امليزانية املخصصة للعدالة وضعةاإلجراءات القضائية وفساد القضا

وتشمل اإلجراءات التصحيحية توفري املساعدة القضائية اجملانية والقيـام بإصـالح             -٤٨
 رواتب القـضاة بـصورة واضـحة        نيحتسعاملي  وجتدر اإلشارة أيضاً إىل     . قضائي شامل 

  .وقد فُصل يف هذا اإلطار مؤخراً عدد كبري من القضاة. معاقبة املرتشنيووتدرجيية 

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -باء   

  احلق يف التعليم  -١  
ينص الدستور على حق كل فرد يف تلقي التعليم عن طريق نظام التعليم الوطين الذي              -٤٩

 من  ٤وإضافة إىل ذلك، تنص الفقرة      . يتألف من مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة معتمدة      
 من قانون   ٣٨املادة  (إجباري وجماين يف املؤسسات العامة       على أن التعليم االبتدائي      ٤٣املادة  

  ).محاية الطفل
وتبذل احلكومة الكونغولية جهوداً يف سبيل زيادة حصة التعليم يف امليزانية الوطنيـة،      -٥٠

 ٥وهكذا فقد ارتفعت خمصصات التعليم مـن  . رغم أن هذا احلكم مل يدخل حيز النفاذ بعد        
 ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٧,٨ إىل   ٢٠٠٦يف املائة يف عام      ٧,١ و ٢٠٠٥يف املائة يف عام     

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٨,٢و
غري أنه ينبغي االعتراف مبواجهة قطاع التعليم العام بعض الصعوبات منها اسـتنفاد               -٥١

طاقة االستيعاب وتردي البنية األساسية، وفتور محاس املدرسني، وعدم استجابة التـدريب             
  . املتعلمني واجملتمع ككلحتياجاتالاملقدم 
وُيالَحظ أيضاً بذل جهود حممودة يف سياق تنظيم االمتحانات الوطنيـة وإعـالن               -٥٢

النتائج بسرعة حرصاً على افتتاح السنة الدراسية يف املوعد املناسب والسماح للناجحني باختاذ 
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دة واضـحة يف    كما لوحظت زيا  . اإلجراءات الالزمة لتسجيلهم يف التعليم العايل واجلامعي      
نسبة الوصول إىل التعليم األساسي، ال سيما يف حالة الفتيات، بفضل الدعم الـذي تقدمـه                

  .جهات منها اليونيسيف والتعاون الربيطاين
وتعمل الدولة، بأمواهلا اخلاصة أو بالتعاون مع جمموعة متنوعة من الشركاء الثنائيني              -٥٣

ب ببناء قاعات درس جديـدة يف مؤسـسات   ومتعددي األطراف، على زيادة طاقة االستيعا   
   .التعليم االبتدائي والثانوي واملهين

ويستمر أيضاً بذل جهود يف سبيل النهوض باملوظفني وبالتنظيم يف قطـاع التعلـيم       -٥٤
  .العايل واجلامعي، وفقاً للقوانني والقواعد النافذة يف البلد

  احلق يف الصحة  -٢  
وقد أقـر جملـس   . حلق يف الصحة ويف األمن الغذائي  من الدستور ا   ٤٧تكفل املادة     -٥٥

الوزراء قانون األطباء، وهو حصيلة مناقشات السلطة التنفيذية وهيئة األطباء، وسُيعتمد هذا            
  .القانون قريباً

 تنظيم خدمات الصحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف هرم مكون مـن             ويتمثل  -٥٦
  .مستشفى اإلحالة العام واملركز الصحياملنطقة الصحية و: مستويات ثالثة هي

 منطقـة،   ٥١٥ مناطق إىل    ٣٠٦ من   ٢٠٠٣وبزيادة عدد املناطق الصحية منذ عام         -٥٧
أضف إىل ذلـك أن تعـدد       . ازدادت أيضاً االحتياجات من املوارد البشرية والبنية األساسية       

  .املناطق الصحية غري الفعالة ال يتناسب مع الطلب على خدمات صحية جيدة
وأمام هذه الصعوبات، تبذل احلكومة جهوداً جبارةً يف سبيل حتسني الوصـول إىل               -٥٨

 قانون بشأن محاية حقوق األشخاص املصابني بفـريوس         ٢٠٠٨فقد اعُتمد يف عام     : الصحة
وُتنفَّذ، بالتعاون مع الصني، سياسة إعادة . اإليدز واألشخاص املتأثرين به/نقص املناعة البشرية

". وسط مدينة كينـشاسا   "يات وبناء مستشفيات جديدة، ال سيما مستشفى        تأهيل املستشف 
اإليدز والسل واملالريا،   (وُتموَّل على حنو ملموس مشاريع ترمي إىل مكافحة بعض األمراض           

وارتفعت نسبة التغطية بالتحـصني مـن       . وُتنفَّذ برامج وطنية ملكافحة تلك األمراض     ). إخل
 يف املائة يف    ٧٥,٤ من   ٣لديكي والتهاب الكبد من النوع باء       الدفترييا والتيتانوس والسعال ا   

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٨٥,٥ إىل ٢٠٠٦عام 
   بنـاء  ٢٠٠٩أبريـل   / إىل غاية نيسان   شهد البلد " ة اخلمس احملاور"ويف إطار سياسة      -٥٩

 مركزاً صحياً ومستشفى عامـاً ومؤسـسة        ٢٧٢ مركزاً صحياً، وجتهيز     ٢٧ما ال يقل عن     
  . مركزاً ومستشفى مبواد صيدلية٥٧٠ الطيب، وتزويد للتعليم
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  احلق يف السكن واملاء والكهرباء  -٣  
 من الدستور احلق يف السكن الالئق ويف الوصول إىل املاء الـصاحل             ٤٨تكفل املادة     -٦٠

  .للشرب وإىل الطاقة الكهربائية
وريـة الكونغـو    ويظل سد إينغا املصدر الرئيسي إلنتاج الطاقة الكهرمائية يف مجه           -٦١

غري أن جزءاً كبرياً من هذا اإلنتاج موجه إىل التصدير، مما يفسر ضعف نـسبة               . الدميقراطية
 يف املائـة يف     ٣٠ يف املائة يف األريـاف، و      ١:  الكهربائية وصول اجملتمعات احمللية إىل الطاقة    

الوصـول إىل    يف املائة يف حني أن متوسط نسبة         ٦املدن؛ وتبلغ النسبة على املستوى الوطين       
وإذ ُتدرك احلكومة هذا الوضع، .  يف املائة٢٤,٦الكهرباء يف أفريقيا جنوب الصحراء يساوي 

فقد أعادت توجيه سياستها هبدف زيادة طاقة حمطة إينغا، وحتصيل مجيع إيرادات التـصدير،              
  .ومتكني السكان من التمتع على حنو أفضل بالطاقة الكهربائية

 يف املائة يف األريـاف      ١٢: اء الصاحل للشرب ضعيف أيضاً    ووصول السكان إىل امل     -٦٢
كما أن املوارد واآلبار اليت يستعملها السكان غالباً مـا تفتقـر إىل             .  يف املائة يف املدن    ٣٧و

مجهورية الكونغـو  طاقة شركة تعزيز ، على أملانيةوتعمل احلكومة، مبساعدة جهات  . احلماية
 مركزاً لتوزيع امليـاه     ٩٤ مركزاً من مراكزها البالغ عددها       ٢٦اليت ُدمِّر   (لمياه  الدميقراطية ل 

  ).تدمرياً تاماً أثناء الرتاعات املسلحة اليت اجتاحت شرق البلد
  حلول تدرجيية ملشكلة هتيئـة مـوقعي      وُتنفَّذ أيضاً سياسة إسكان هتدف إىل إجياد          -٦٣

مدينـة ميتانـدي    "، افُتتحت   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤ويف  . إمباسا وميتاندي يف كينشاسا   
 مسكناً اجتماعياً منخفض التكلفة، وقـد ُشـيِّدت تلـك           ١ ٨٧٨اليت تضم   " اإليكولوجية

وهذه املدينة هي مثرة    . املساكن باستخدام تكنولوجيا جديدة تعتمد على املواد اجلاهزة الصنع        
  .شراكة بني القطاعني العام واخلاص

 شهدت عدداً من عمليات املصادرة ألغراض املنفعة        غري أن السنوات الثالث األخرية      -٦٤
وقد ساهم يف هذا الوضـع إىل       . العامة وترحيل سكان يقيمون يف مناطق غري مهيأة للسكن        

لذلك قامـت احلكومـة يف      . حد كبري موظفون حكوميون تالعبوا بإصدار سندات امللكية       
  . العقارية موظف فاسد من وزارة الشؤون٢٠٠ بفصل أكثر من ٢٠٠٩يوليه /متوز

  احلق يف العمل  -٤  
 من الدستور، احلق يف العمل ويف احلماية من البطالة          ٣٦تكفل الدولة، مبوجب املادة       -٦٥

وُتبذل جهود ال ُيستهان    . ويف تقاضي أجر ُمنصٍف وُمرضٍ يؤمِّن للعامل وأسرته حياة كرمية         
عن مفتشية العمـل    فقد اسُتعيض   . هبا يف سبيل إعمال هذا احلق رغم وجود بعض العقبات         

، وارتفع األجر األدىن املهـين      )٢٠٠٨منذ عام   (العامة بأمانة عامة، وُصرفت منح للمفتشني       
يوليـه وكـانون    / دوالر يف الفترة ما بني متوز      ١,٩٦ إىل   ٢٠٠٢املضمون من قيمته يف عام      

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ دوالر منذ ٢,٥ وإىل ٢٠٠٨ديسمرب /األول
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  اجلماعيةاحلقوق   -جيم   
يكفل دستور مجهورية الكونغو الدميقراطية، شأنه يف ذلك شأن امليثـاق األفريقـي               -٦٦

احلق يف السلم واألمن، واحلق يف بيئة سليمة        : حلقوق اإلنسان والشعوب، حقوقاً مجاعية منها     
وقـد  . ومالئمة للنماء الكامل، واحلق يف التمتع بالثروات الوطنية وبتراث البشرية املـشترك           

  .عهدت الدولة رمسياً بالدفاع عن هذه احلقوق وتيسري التمتع هبات
وهكذا فإن أي فعل أو حدث يتسبب يف حرمان البلد أو األشخاص الطبيعـيني أو                 -٦٧

االعتباريني من كامل أو بعض سبل معيشتهم املستمدة من مواردهم أو من ثرواهتم الطبيعيـة        
 املساس باألحكام الدوليـة املتعلقـة بـاجلرائم         ُيعترب جرمية هنب ُيعاقب عليها القانون دون      

  .وإذا أتت تلك األفعالَ سلطة عامة، فإهنا تعاقب عليها كجرمية خيانة عظمى. االقتصادية
قائماً على  وحتول كثرة الرتاعات املسلحة املتواترة دون إعمال احلق يف السلم إعماالً              -٦٨

 مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، تعمـل       وبدعم من بعثة منظمة األمم املتحدة يف      . االنسجام
احلكومة على احلد من عوامل انعدام األمن يف اإلقليم الوطين، ومنها اجملموعـات املـسلحة               

واجملموعات املسلحة )  الدميقراطية لتحرير رواندا، إخل جيش الرب للمقاومة والقوات   (األجنبية  
  / كـانون الثـاين    ٢٣تـزام املـؤرخ     انظر إعـالن االل   (احمللية املناوئة لعملية غوما للسالم      

وقد أفضى إعالن غومـا     ).  والصادر عن مؤمتر السالم والتنمية املعقود يف غوما        ٢٠٠٨يناير  
املعتمد بأمر رئاسي، وحتول هذا الربنامج مؤخراً إىل إطار         ) السالم(" أماين"إىل وضع برنامج    

. رتاعات مسلحة كانت مسرحاً ل  اليت  قانوين أوسع ُسّمي برنامج إعادة االستقرار إىل املناطق         
ويغطي هذا الربنامج مناطق كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبيـة وكتنغـا الـشمالية ومانييمـا               

  .وحمافظات ويلي السفلى وويلي العليا وإيتوري يف اإلقليم الشرقي

  احلقوق اخلاصة  -دال   
ملعـوقني  حتمي مجهورية الكونغو الدميقراطية حقوق النساء واألطفال واألشخاص ا          -٦٩

  .لذلك فقد صدَّقت على معظم الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة. واملُسنني والالجئني
 يف سبيل اختاذ تدابري لتنفيذ هـذه االلتزامـات أو تكييـف             مستمرةوُتبذل جهود     -٧٠

  .الترسانة التشريعية الوطنية القائمة
 ١٤جل واملرأة وفقاً للمادة وجتري صياغة مشروع قانون بشأن حتقيق التكافؤ بني الر  -٧١

  يـل املنـصف داخـل املؤسـسات الوطنيـة      من الدستور اليت تكفل للنـساء حـق التمث        
  .واإلقليمية واحمللية
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 املتعلق مبدونـة    ٠٩/٠١  رقم  القانون ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٠صدر يف   قد  و  -٧٢
ـ     أفعالإىل قمع    هذا القانون    ويرمي. محاية الطفل  ة طفـل يف خطـر       مثل االمتناع عن إغاث

  ).١٤٦املادة (واالمتناع عن تقدمي الرعاية إىل امرأة يف طور الوضع ) ١٩٣ و١٩١املادتان (
 يف القانون الذي جييز التصديق على اتفاقيـة األشـخاص ذوي            وينظر الربملان حالياً    -٧٣

شرف وت.  الفئة من الناس   هذه وزارة الشؤون االجتماعية واإلنسانية برعاية       وتتكفل. اإلعاقة
 املركز الوطين للتدريب املهين اخلـاص       ىإدارهتا املعنية بتنسيق أنشطة إعادة تأهيل املعوقني عل       

 واملعهد الوطين   ،الدائرة الوطنية إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي      و ،باملعوقني والعّجز 
ذ ال يـزال    وتعمل احلكومة على تقدمي دعم منهجي إىل أسر األطفال املعوقني إ          . للمكفوفني

  .  جداًالدعم املخصص هلا ضعيفاً
  .وجتري صياغة مشروع قانون بشأن محاية املسنني  -٧٤
 وتزاول اللجنة الوطنيـة     .٢٠٠٢ حقوق الالجئني منذ عام      ماية قانون حل  مدوقد اعتُ   -٧٥

وتتعاون هذه اللجنة مع املفوضـية العليـا لـشؤون          . املعنية بالالجئني أعماهلا بصورة فعلية    
  . ني وتعمل حتت إشراف وزارة الداخلية واألمنالالجئ

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - خامساً 

  جملس حقوق اإلنسان  - ألف  
 يف األمم املتحـدة، يف       بصفتها عضواً  ،لطاملا شاركت مجهورية الكونغو الدميقراطية      -٧٦

قـوق   إىل جملـس حل    ٢٠٠٧دورات وأنشطة جلنة حقوق اإلنسان إىل أن حتولت منذ عام           
  تعاون مع خمتلف آليات هـذا اجمللـس  وهكذا باتت مجهورية الكونغو الدميقراطية ت    . اإلنسان

  / بتقريرهـا يف كـانون األول      سـتوافيها مبا فيها آلية االستعراض الدوري الـشامل الـيت          
  .٢٠٠٩ديسمرب 

 العاديـة منـها     ، مجهورية الكونغو الدميقراطية يف خمتلف دورات اجمللـس        وتشارك  -٧٧
  . تعنيها مباشرةثنائية، وتلتزم على الدوام بتنفيذ القرارات اليتواالست
وتشارك مجهورية الكونغو الدميقراطية بانتظام يف دورات الفريـق العامـل املعـين               -٧٨

باالستعراض الدوري الشامل، وعند االقتضاء، يف دورات أفرقة عاملة أخرى، منها الفريـق             
  . باستخدام املرتزقةل املعين  والفريق العامبالبالغات املعين عاملال

 خّصص جملس حقوق اإلنسان دورته االستثنائية الثامنة لبحث حالة مجهوريـة            وقد  -٧٩
   وخلـصت تلـك الـدورة إىل       ،٢٠٠٨ديـسمرب   /الكونغو الدميقراطية يف كـانون األول     

  . اعتماد توصيات
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 اإلنسان   بشأن حالة حقوق    قراراً ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧ يف   واعتمد اجمللس مؤخراً    -٨٠
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهو قرار تعمل احلكومة على تطبيقه وتقدمي تقرير بـشأنه              

  .٢٠١٠مارس / العادية الثالثة عشرة املزمع عقدها يف آذاردورتهإىل جملس حقوق اإلنسان يف 

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - باء  
 يف مجهوريـة     ميدانياً ة السامية حلقوق اإلنسان مكتباً     مفوضية األمم املتحد   أنشأت  -٨١

، وتتعاون بفعالية مع السلطات الكونغولية مـن أجـل          ١٩٩٨الكونغو الدميقراطية منذ عام     
  .  اإلنسانوقويوجد يف البلد إذن ممثل للمفوضة السامية حلق. تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

ع مفوضية حقوق اإلنسان، بأنشطة شىت       بالتعاون م  ،وتضطلع وزارة حقوق اإلنسان     -٨٢
 حالة حقوق اإلنسان يف منـاطق الـرتاع         رصديف جمال التعريف بصكوك حقوق اإلنسان و      

  .  املواطننيحقوقومحاية 
 ٢٧ واملعتمد يف  يف قراره املذكور آنفاً، جملس حقوق اإلنسانومع ذلك، فقد أوصى  -٨٣
  .وسائل املتاحة له هذا التعاون وبزيادة البتعزيز، ٢٠٠٩مارس /آذار
دعى كل من مدير املكتب املشترك ملفوضية حقوق اإلنـسان ودائـرة حقـوق              وُي  -٨٤

 إىل املـشاركة، بـصفة      ه الكونغو الدميقراطية ونائب   ةاإلنسان لبعثة األمم املتحدة يف مجهوري     
عضوين نشطني، يف اجتماعات هيئة االتصال املعنية حبقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو         

  .  مؤخراًأعيد تفعيلهاقراطية، وهي هيئة الدمي

  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  - جيم  
 مجهورية الكونغو الدميقراطية، عقب التصديق على امليثاق األفريقي حلقـوق           غدت  -٨٥

وهـي  .  يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان والـشعوب   كامالًاإلنسان والشعوب، عضواً 
  . العادية منها واالستثنائية،رات هذه اللجنةتشارك يف خمتلف دو

، بناء على   ٢٠٠١يف دورهتا العادية الثالثني املعقودة يف عام        قد قررت    اللجنة   كانت  -٨٦
طلب من احلكومة، أن تطلب إىل االحتاد األفريقي عقد دورة استثنائية ملناقشة االعتداء املسلح        

 الـدورة   هـذه غـري أن    . حلقوق اإلنسان  نتج عنه من انتهاكات      ماالذي تعرض له البلد و    
  . قطاالستثنائية مل تعقد 

 يف سبيل تـدارك التـأخري يف تقـدمي          وتبذل مجهورية الكونغو الدميقراطية جهوداً      -٨٧
 الدوريـة   التقارير يضم   الذي( فقد قُّدم التقرير األويل      وهكذا. تقاريرها إىل اللجنة األفريقية   

، يف حني   ٢٠٠٢يف عام   ) لسادس والسابع يف تقرير موحد    الثاين والثالث والرابع واخلامس وا    
الذي يضم التقارير الدورية الثامن والتاسع والعاشـر يف تقريـر           (قُّدم التقرير الدوري الثاين     

 اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب  عرضه على ، ومن املزمع    ٢٠٠٧يف عام   ) موحد
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  / تـشرين الثـاين    ٢٥ إىل   ١١الفتـرة مـن     يف دورهتا اخلامسة واألربعني اليت سـتعقد يف         
  . ٢٠٠٩نوفمرب 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  - دال  

 سان اخلاصة جمللس حقوق اإلناإلجراءات  -١  

 مع سبعة مقـررين خاصـني مكلفـني         كونغو الدميقراطية حالياً  ال مجهورية   تتعاون  -٨٨
إلنسان للمـشردين داخليـا؛   العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه؛ وحقوق ا  : بالواليات التالية 

واستقالل القضاة واحملامني؛ وحالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان؛ واألطفـال والرتاعـات             
؛ والـشركات عـرب     بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية      املسلحة؛ وحق التمتع    

  .وغريها من مؤسسات األعمالالوطنية 
 تقـوم شخـصيات خمتلفـة       ،احلكومةمن  ) وليست دائمة (ة  مؤقت على دعوة    وبناء  -٨٩

. كونغو الدميقراطية هبدف تقدمي تقارير إىل جملس حقـوق اإلنـسان       البزيارات إىل مجهورية    
  .وتأخذ السلطات الوطنية بعني االعتبار جل التوصيات الواردة يف تلك التقارير

ـ /كانون الثاين  يف   راطيةويف الفترة األخرية، زار مجهورية الكونغو الدميق        -٩٠ ممثـل  اير  ين
 ٢٠٠٩مايو  /يارأ ويف   ،كالني  السيد والتر  األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً      

 ويف.  املدافعني عن حقوق اإلنسان السيدة مارغريـت سـيكاغيا         ةاملقررة اخلاصة املعنية حبال   
 أو   املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء         قام،  ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين األول 

  .بإجراءات موجزة بزيارة عمل إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

   اخلاصة للجنة األفريقية حلقوق اإلنساناإلجراءات  -٢  
، مع خمتلف آليات اللجنة األفريقية      إجيابياً  الدميقراطية تعاوناً  غوتتعاون مجهورية الكون    -٩١

ة صدر دائمة زياراهتم إىل البلد      مقررين خاصني، وتتلقى برحاب   أو  فوضني  سواء تعلق األمر مب   
ومن املزمع أن تقوم املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن         . يف إطار متابعة حالة حقوق اإلنسان     
  . ألبيين غانسو بزيارة إىل البلد يف وقت قريب جداًنحقوق اإلنسان يف أفريقيا السيدة ري

  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  - هاء  
 ، إذ صدقت على جل صكوك حقوق اإلنسان       ، الكونغو الدميقراطية   جلمهورية ينبغي  -٩٢

  .  من خالل تقدمي تقارير منتظمةصكوكأن تتعاون مع اهليئات املعنية برصد تنفيذ تلك ال
   أُنـشئت منـذ    قـد و.  تقارير معينة  ميالتأخري يف تقد   وتعمل احلكومة على تدارك     -٩٣
  . يوم بإعداد التقارير األولية والدورية جلنة مشتركة بني الوزارات تقوم حىت ال٢٠٠١عام 
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   احملالة حديثاًالتقارير  -١  
 ،٢٠٠٩ينـاير   / يف كانون الثـاين    ، احلكومة إىل األمني العام لألمم املتحدة      أحالت  -٩٤

ـ املتعلق بإ تقريرها األويل املتعلق بتنفيذ بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل          راك األطفـال يف    ش
  . الرتاعات املسلحة

   املقدمة حديثاًاريرالتق  -٢  
، قّدمت احلكومة تقريرها الدوري الثاين املتعلـق        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١يف    -٩٥

  .بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ودافعت عنه أمام جلنة حقوق الطفل يف دورهتا اخلمسني

   يف طور اإلحالةتقارير  -٣  
والن منها قبل هنايـة كـانون       جيري استكمال التقارير التالية، وسيقدم التقريران األ        -٩٦

  : إىل هيئات املعاهدات املعنية٢٠٠٩ديسمرب /األول
   الدوري الرابـع املتعلـق بتنفيـذ العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق               التقرير •

 املدنية والسياسية؛

 الدوري الثاين املتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن أشـكال             التقرير •
 سية أو الالإنسانية أو املهينة؛املعاملة أو العقوبة القا

 التعـاون  الدوري املتعلق بتنفيذ توصية اليونسكو بشأن التعليم من أجـل            التقرير •
 والتفاهم والسلم الدويل والتعليم املتعلق باحلريات األساسية؛

 ببيع األطفـال     اتفاقية حقوق الطفل املتعلق     بروتوكول  بتنفيذ اخلاص ويل األ التقرير •
 .ستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةوبغاء األطفال وا

   املزمع الدفاع عنهاالتقارير  -٤  
، أثناء الدورة العاديـة الثالثـة       ٢٠٠٩نوفمرب  / املزمع أن يقدم، يف تشرين الثاين      من  -٩٧
 التقرير الدوري الثاين املتعلق بتنفيذ العهد الدويل        ، للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    ربعنيواأل

  . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص باحلقوق 
، أثناء الـدورة العاديـة      ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين، يف تشرين    ومن املزمع أن يقدم أيضاً      -٩٨

اخلامسة واألربعني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب التقرير الدوري الثاين املتعلـق            
  .بتنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
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  التقدم احملرز واملمارسات احلسنة - سادساً  

  التطورات املؤسسية  - ألف  

   وزارة حقوق اإلنساناستقالل  -١  
   مبوجـب األمـر    ،٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦منذ تشكيل احلكومة يف       -٩٩

، أصبحت وزارة حقوق اإلنسان، اليت كانت تابعة لـوزارة العـدل، وزارة             ٠٨/٠٦٧رقم  
 كـانون   ٢٤ املـؤرخ    ٠٨/٠٧٤من األمر رقـم     ) ٣٥) (اءب(١وقد نّصت املادة    . مستقلة
  : على اختصاصات هذه الوزارة، وهي التالية٢٠٠٨ديسمرب /األول

  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها؛تعزيز •

 ؛ف هبايوالتعر حقوق اإلنسان نشر •

  اإلنسان؛قوق احترام حرصد •

ليات مناسبة مثل الوساطة  يف االنتهاكات السافرة حلقوق اإلنسان عن طريق آ       النظر •
يف جمال حقوق اإلنسان وجلنة املراقبة، دون أن حتل تلك اآلليات حمـل احملـاكم               

 واهليئات القضائية واإلجراءات اإلدارية املنصوص عليها قانونا؛

 مفوضية حقوق اإلنسان واللجنـة األفريقيـة        مع جمال حقوق اإلنسان     يف التعاون •
 أخرى؛ خمتصةوطنية وإقليمية ودولية حلقوق اإلنسان والشعوب ومؤسسات 

كونغو الدميقراطية أمام اهليئات الدوليـة واإلقليميـة      ال عن مصاحل مجهورية     الدفاع •
جملس حقوق اإلنسان واللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان           (حلقوق اإلنسان   

 ؛)والشعوب

ـ      املوجهة إىل    ونشر التقارير الدورية     إعداد • ة جلان رصد تنفيذ املعاهـدات الدولي
 .حلقوق اإلنسان

 على مستوى حكومات املقاطعات وبأمساء متنوعـة وزارات معنيـة            أيضاً وتوجد  -١٠٠
  . حبقوق اإلنسان والعدل والقضايا اجلنسانية

   املرأة واألسرة والطفلوزارة  -٢  
 بالقضايا اجلنسانية من باب     لنهوضتويل مجهورية الكونغو الدميقراطية أمهية خاصة ل        -١٠١

 محايـة الطفـل     وجيب أيضاً .  يف مؤسسات اجلمهورية    منصفاً ثيل املرأة متثيالً  حرصها على مت  
 من  ٤٠ من املادة    ٢ لفقرةيف هذه الوزارة نتيجة لتطبيق ا     " األسرة"وقد أدمج عنصر    . واألسرة

  . األسرة مشمولة حبماية السلطات العامةعتربالدستور اليت ت
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عين بالطفل وآخر معـين بـاملرأة،       وأنشئ حتت إشراف هذه الوزارة جملس وطين م         -١٠٢
  / آيـار  ١٣املـؤرخ    CAB/V.M/AFF/SOF/98/11 للقرار رقـم     ويعمل كال اجمللسني وفقاً   

  .١٩٩٨يوليه / متوز١٠املؤرخ  CAB/V.M/AFF/SOF/015/98 والقرار رقم ١٩٩٨مايو 
  .وهلذين اجمللسني فروع على مستوى املقاطعات وحىت على مستوى األحياء  -١٠٣
  :يلي  سلطات وزارة املرأة واألسرة والطفل ماوتشمل  -١٠٤

 وتنفيذ مجيع التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز والعنف ضد املرأة هبدف             حبث •
 ون؛ضمان تساويها مع الرجل أمام القان

 اإلطار القانوين واملؤسسي من أجل ضمان مشاركة املرأة يف تنميـة األمـة              تنظيم •
 .  املؤسسات الوطنية واإلقليمية واحمللية يف معقوالًومتثيلها متثيالً

  كونغو الدميقراطيةال هيئة االتصال املعنية حبقوق اإلنسان يف مجهورية إنشاء  -٣  
  / آذار ٢٧ بقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان املـؤرخ             عمالً ،اعتمدت احلكومة   -١٠٥

  رسـوم  امل ، الكونغـو الدميقراطيـة    هورية واملتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف مج      ٢٠٠٩مارس  
  ظيم وتـسيري هيئـة االتـصال املعنيـة         املتعلق بإنشاء وتن   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢املؤرخ  

حبقوق اإلنسان بوصفها منتدى للتشاور والتعاون يف جمال حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة          
  .كونغو الدميقراطيةال

ـ        اليتوهذه اهليئة     -١٠٦ ات  تضم املؤسسات والوزارات واإلدارات العامة ومندويب املنظم
املعنية  ،املعنية حبقوق اإلنسان، إىل جانب مندويب املنظمات غري احلكومية        ) الوطنية والدولية (
 تضطلع مبهام منها حبث املشاكل اليت تتسبب يف انتهاكات حقوق اإلنسان            ،قوق اإلنسان حب

 ).  من املرسوم٢املادة (واقتراح حلول هلا 

عنية بإعداد ومتابعة التقارير األوليـة والدوريـة         املشتركة بني الوزارات امل    قنية الت اللجنة  -٤  
  املتعلقة حبقوق اإلنسان

 كـانون  ١٣أنشئت هذه اللجنة مبوجب قرار صادر عن وزير حقوق اإلنـسان يف        -١٠٧
 .٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٢ و ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٧، ومنقح يف    ٢٠٠١ديسمرب  /األول

  .  إىل وزارات خمتلفةء هذه اللجنةوينتمي أعضا
 وتقييم تطبيق معاهدات حقوق متابعةوعالوة على إعداد التقارير، تسهر اللجنة على   -١٠٨

كما تقوم حبفـظ الوثـائق وإجـراء        . اإلنسان والتوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات     
  . إحصاءات بشأن حالة حقوق اإلنسان مبا فيها مجيع احلقوق اخلاصة
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   األعلى للقضاءاجمللس  -٥  
 من الدسـتور، مبوجـب      ١٥٢هذه اهليئة، املنصوص عليها يف املادة       ثاً  حديأنشئت    -١٠٩

). ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٥ املؤرخ   ٠٨/٠١٣القانون رقم   (قانون صادر عن رئيس الدولة      
 ١الفقرة  (ومبا أن السلطة القضائية هي كفيلة احلريات الفردية واحلقوق األساسية للمواطنني            

 يف تعزيز استقالل القضاء يف       حامساً تؤدي دوراً  يئةهذه اهل فإن  ،  ) من الدستور  ١٥٠من املادة   
وتقوم بإعداد مقترحـات تعـيني القـضاة        .  إدارة السلطة القضائية   يئةوتتوىل هذه اهل  . البلد

  ). من القانون٢املادة (وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد وعزهلم وإقالتهم ورد االعتبار إليهم 

   املرأة الوطنية ملكافحة العنف ضدالوكالة  -٦  
 على مشروع املرسـوم اخلـاص       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨وافق جملس الوزراء يف       -١١٠

  . بإنشاء هذه الوكالة

   حكام املقاطعاتمؤمتر  -٧  
بتقـدمي آراء وصـياغة     ) ٢٠٠املادة  (تقوم هذه اهليئة املنصوص عليها يف الدستور          -١١١

 وقد عقدت . تشريعاته منمقترحات بشأن ما جيب على احلكومة تطبيقه من سياسات وسنّ      
 يف أعقاب اختتام حلقة العمـل       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران أواخراجتماعها األول يف كيسانغاين     

 هبدف اعتماد اإلطار ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١ و١٠اليت نظمتها احلكومة يف كينشاسا يومي 
 ٠٩/٠٣٧ االجتماع مبوجب األمـر رقـم        هذا ُعقد   وقد. االستراتيجي اخلاص بالالمركزية  

  . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٠ؤرخ امل

  افحـة اإلفـالت مـن العقـاب يف جـرائم           على مستوى املقاطعات يف جمال مك      التآزر  -٨  
  العنف اجلنسي

مندوبون مـن   ( فاعلة خمتلفة تعىن مبكافحة العنف اجلنسي        جهاتتضم هذه اهلياكل      -١١٢
و منظمـات غـري     اء وممثل حكومات املقاطعات ومن اجلمعية اإلقليمية وحمامون وقضاة وأطب       

  .  وجلنة مقاطعة كيفو اجلنوبية نشطة بصفة خاصة يف هذا املضمار.)خلإحكومية، 

 يف جمال نزع السالح وتـسريح  يه املشتركة بني الوزارات املعنية بالتخطيط والتوج  اللجنة  -٩  
  اجلنود وإعادة إدماجهم

 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٠٣/٠٤١ هذه اللجنة مبوجـب املرسـوم رقـم          أنشئت  -١١٣
 وتضم وزراء الدفاع الوطين وحقـوق       .، الذي ُنقّح واستكمل الحقاً    ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

اإلنسان والداخلية والعمل والزراعة واملالية والتنمية الريفية، وتعمل على القضاء على ظاهرة            
  . إشراك األطفال يف القوات واجملموعات املسلحة
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  املمارسات احلسنة األخرى  - باء  
وتقوم هذه الشبكة املؤلفة من     .  الربملان شبكة برملانية حلقوق اإلنسان      داخل أنشئت  -١١٤

نواب وأعضاء يف جملس الشيوخ بتوجيه االهتمام إىل املسائل اجلوهرية حلقوق اإلنسان الـيت              
  .يتعني إجياد حلول عاجلة هلا

 ويؤدي هذا الفرع دوراً   . وأنشئ داخل الشرطة الوطنية فرع خاص حبقوق اإلنسان         -١١٥
  . يف التوعية مبعايري حقوق اإلنسانابياًإجي

 لرصد انتـهاكات حقـوق     جلاناملناطق العسكرية    و وأنشئت على مستوى الشرطة     -١١٦
  .وتساهم هذه اهلياكل مسامهة كبرية يف محاية حقوق اإلنسان. اإلنسان
 بشأن حقـوق اإلنـسان       وطنياً  مؤمتراً ٢٠٠٩أغسطس  /ونظمت احلكومة يف آب     -١١٧

 إىل استعراض احلالة العامة     متروسعى هذا املؤ  . ن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    ودولة القانو 
 وقياس  ٢٠٠١يونيه  /حلقوق اإلنسان وتقييم املؤمتر األول حلقوق اإلنسان املعقود يف حزيران         

  . باستنتاجات خبصوص إمكانات حتسني حالة حقوق اإلنسانواخلروجالتطورات األخرية 
يف جمال مكافحـة    " عدم التسامح " قرار   ٢٠٠٩مارس  / يف آذار  واعتمدت احلكومة   -١١٨

 هذه املمارسة   الردع عن ، إىل    أقره جملس الوزراء   ويرمي هذا اإلجراء، الذي   . العنف اجلنسي 
  .ومكافحة اإلفالت من العقاب بصفة عامة

. لة بشأن منع جتنيد األطفال يف القوات واجملموعات املـسلحة         محونظمت احلكومة     -١١٩
  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٦ إىل   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦قاب الفترة املمتدة من     ويف أع 

   يف كيفـو    طفـالً  ٣٩٩: كان آالف األطفال قد انتـشلوا مـن اجملموعـات املـسلحة           
انظر إحـصاءات    (جنوهبا يف    طفالً ٥٢٠ كيفو الشمالية و   مشال يف   طفالً ٢ ٠١٢اجلنوبية و 

  ).٢٠٠٩، سريح اجلنود وإعادة إدماجهموحدة تنفيذ الربنامج الوطين لرتع السالح وت
  :وتشمل املمارسات احلسنة يف جمال الوصول إىل التعليم واالرتقاء بنوعيته ما يلي  -١٢٠

يف جامعات كل املقاطعات ومؤسـساهتا      املستحقني   منحة دراسية للطالب     صرف •
 اخلاصة بالتعليم العايل؛

ـ    ادة منذ زمن يف تنظيم دوريت شـه       الشروع •   ا والـدكتوراه يف    الدراسـات العلي
 بعض اجلامعات؛

  يف بعض املدارس؛ الكتب واألدوات املدرسية جماناًتوزيع •

 . اتفاقية حقوق الطفل بأربع لغات وطنيةترمجة •

  :قوق اإلنسان ما يليالتعريف حبوتشمل املمارسات احلسنة يف جمال   -١٢١
 :  داخل جامعة كينشاسا بإنشاءالقيام •
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ية يف جمال حقوق اإلنسان والسالم واألمن اجلامعللدراسات سي اليونسكو  كر •
  ؛واحلوكمة الرشيدة

 االختصاصات من أجل تعزيز حقـوق اإلنـسان يف          متعددة البحوث   مركز •
  وسط أفريقيا؛

يف إجازة احلقـوق جبامعـة      ( مادة حقوق اإلنسان بصورة تدرجيية يف التعليم         دمج •
 ؛)كينشاسا مثالً

زيونية خبصوص حقـوق اإلنـسان       وتنشيط برامج إعالمية إذاعية وتلف     استحداث •
 ؛)الطفل واملرأة والصحة والتعليم وثقافة السلم(

 .لقطاع العدل يف لوبومباشيتنظيم األيام اإلعالمية  •

ويتـوّخى  ). اثنتان لكل أسرة  ( باملبيدات احلشرية    ناموسيات معاجلة  وُوّزعت جماناً   -١٢٢
  . الصحة املالريا وتعزيز احلق يفافحةهذا اإلجراء املسامهة يف مك

وقد أُعّدت هذه اخلطة    . وتنفذ يف البلد خطة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          -١٢٣
 هذه اخلطة   وكانت. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢، مث يف عامي     ٢٠٠١ وُنقّحت يف عام     ١٩٩٩يف عام   

 املؤمتر الوطين حلقوق اإلنسان ودولة القانون يف مجهوريـة          قاب يف أع  موضع حتديث مؤخراً  
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢١ إىل ١٨راطية املعقود يف الفترة من الكونغو الدميق

  العقبات والصعوبات الرئيسية يف إعمال احلقوق األساسية  - سابعاً  
  :تعوق القيود التالية إحراز تقدم سريع يف تعزيز حقوق اإلنسان  -١٢٤

 البنية األساسية واملنشآت بسبب الرتاعات املسلحة      بتخريب املتصلة   العقبات  )أ(  
 ؛١٩٩٦ اليت اجتاحت البلد منذ عام تعددةامل

إذ تتسم مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهي بلد       .  االقتصادية والفقر  القيود  )ب(  
وتنضاف إىل نقـص    . أحد أضعف مؤشرات التنمية البشرية يف العامل      بفقري ومثقل بالديون،    

 العاملية؛املوارد املالية الوطنية تأثريات األزمة املالية 

 ٦٠فقد عاش البلد طيلـة      .  اجلديد واحلكم االستبدادي   االستعمارلفات  خم  )ج(  
ديـون  ( خملفاهتا تطبع حيـاة البلـد        زالت ما يتاهليمنة اخلارجية والقمع ال   وطأة   حتت   عاماً

مستحقة السداد ومنازعات يف انتظار التسوية وتشريعات مستوحاة من قوانني أجنبية ينبغـي         
  ؛)خلإ مع الواقع احمللي، فهاتكيي

فالـشعب عـاجز عـن    ). مثل مشكلة العقليات(األمية والعقبات الثقافية    )د(  
  ؛ )بل واخلوف أيضاً(املطالبة حبقوقه واحلصول عليها بسبب اجلهل 
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ومـن بـني هـذه      . العقبات اليت تعوق الوصول إىل العدالة وإقامة العدل         )ه(  
ليم الوطين؛ ونقص األمـوال      احملاكم واهليئات القضائية يف كامل اإلق      ددنقص ع : الصعوبات

أو إعادة تدريب مـوظفي     /الالزمة جلرب الضحايا وإلسداء املشورة جمانا؛ ومشكلة تدريب و        
  اجلهاز القضائي؛ وتردّي حالة السجون؛

  الصعوبات اخلاصة يف جمال الوصول إىل الصحة والعمل والتعليم والسكن؛   )و(  
 ما يؤدي   الذي غالباً ) انون العريف القانون املدون والق  ( مصادر القانون    تنوع  )ز(  

  إىل خلل يف تطبيق معايري حقوق اإلنسان؛
عدم دفع االشتراكات احلكومية يف بعض املنظمات الدولية اليت تطرح فيها             )ح(  

  .مسائل حقوق اإلنسان، مما حيرم مندويب البلد من أخذ الكلمة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات   - ثامناً  
  :  يليازيز حقوق اإلنسان بصورة فعالة، تلتزم احلكومة مببغية تع  -١٢٥

  الفساد واإلفالت من العقاب؛مكافحة •

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛إنشاء •

  نظام السجون ومحاية حقوق السجناء؛إصالح سجون جديدة وبناء •

) االبتدائي والثانوي واجلـامعي   ( مادة حقوق اإلنسان يف مجيع مراحل التعليم         دمج •
 ؛)وخدمات األمن اإلدارة العامة والشرطة واجليش ( القطاعات الرئيسيةويف

  حنو زيادة امليزانية املخصصة للصحة والتعليم والقضاء وحقوق اإلنسان؛التدرج •

  والشرطة واجليش وخدمات األمن واإلدارة العامة؛العدالة إصالح مواصلة •

 :نسان، ومنها النظر يف التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلمواصلة •

ديـسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخة  (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       •
  وبروتوكوهلا االختياري؛) ٢٠٠٦

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           •
 كـانون   ١٥املـؤرخ   (والسياسية واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام          

  ؛)١٩٨٩ديسمرب /األول
املؤرخة (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           •

  ؛)١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨
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 ٢٩املؤرخة  (اتفاقية محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل            •
  ؛)١٩٩٣مايو /أيار

لثقافيـة  بروتوكول العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا        •
  ؛)٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ (

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة            •
  ؛)١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ (

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  •
  / كـانون األول   ١٨املـؤرخ   ( املهينـة    العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو     

  ؛)٢٠٠٢ديسمرب 
، واألطفال النساء وخباصة، باألشخاص االجتار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول •

 ؛الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل

  القدرات التشغيلية للمنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان وغريهـا          تعزيز •
  الفاعلة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان؛اجلهاتمن 

، والقضاء على ظاهرة األطفال      صرحياً  الدعوة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاءً      مواصلة •
 ووضع إطـار    ، وجترمي التعذيب  سي،اجلنود، وعدم التسامح يف قضايا العنف اجلن      

 قانوين خاص حلماية الشهود واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛

 يف جمال حقوق اإلنسان؛) يف املدن واألرياف(أنشطة تثقيف السكان  مواصلة •

 وتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفـل وجملـس حقـوق           التعريف حبقوق اإلنسان   •
 اإلنسان وغريها من هيئات املعاهدات؛

  ق العـسكرية   قدرات جلان رصد انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف املنـاط           تعزيز •
 والشرطة الوطنية؛

جلان املقاطعات املعنية مبكافحة أسوأ أشكال عمـل األطفـال           حنو إنشاء    التدرج •
 اإلدارات والشرطة؛التعامل مع  املعنية مبكافحة مشاكل وجلان املقاطعات

 املصدق عليها وإحالـة     ة النصوص الوطنية حبيث تتوافق مع الصكوك الدولي       تنسيق •
 ة طرفاً  التصديق على املعاهدات اليت أصبحت مجهورية الكونغو الدميقراطي        صكوك

 فيها إىل اهليئات املختصة؛
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  القضائي مع احملكمة اجلنائية الدولية؛التعاون •

  احملكمة الدستورية وجملس الدولة وحمكمة النقض؛إنشاء •

 . التطبيق الفعلي لألجر األدىن املهين املضمونحتسني •

تطلعات مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل تعزيـز قـدراهتا وطلبـات             - تاسعاً  
  عدة التقنيةاملسا
مكتب األمم املتحـدة    سيما   تناشد مجهورية الكونغو الدميقراطية اجملتمع الدويل، ال        -١٢٦

قنية مناسبة من أجل تعزيز قدراهتا الوطنية يف جمال حقوق حلقوق اإلنسان، تزويدها مبساعدة ت    
  : إىل القيام مبا يليسعياًاإلنسان 

وإنشاء (ن وفروعها داخل املقاطعات      القدرات التشغيلية لوزارة حقوق اإلنسا     تعزيز •
 ؛)دوائر أخرى

  الضحايا والشهود؛حلماية برنامج حكومي وضع •

ـ     حلقات تنظيم •   ضاة وغريهـم مـن املـوظفني املكلفـني         دراسية خاصـة بالق
 بإنفاذ القانون؛

التدريب ( اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية بإعداد تقارير حقوق اإلنسان       دعم •
 ؛)ة التقاريرعلى تقنيات صياغ

  التعريف حبقوق اإلنسان ونشرها باللغات الوطنية واحمللية؛مواد صياغة •

  تنفيذ برامج تعليم حقوق اإلنسان وثقافة التسامح والسلم؛دعم •

 يف  ني األمن والوكالء اإلقليمي   ودوائر حلقات لتدريب أفراد اجليش والشرطة       تنظيم •
 جمال حقوق اإلنسان؛

قـصص  سالت تلفزيونية، ومـساحات إذاعيـة، و      سل(قوق اإلنسان   حب التثقيف •
 ؛)خلإ، مصورة

 الرعاية الـشاملة إىل     وتقدمي جرب ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان        دعم •
 ضحايا العنف اجلنسي؛
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 إنشاء جملس مشترك بني الوزارات يعىن بتخفيض تكاليف الرعايـة الطبيـة             دعم •
 ومساعدة املعوزين واحملتاجني؛

 لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتشغيل صندوق مـساعدات         ق إنشاء صندو  دعم •
 ضحايا العنف اجلنسي؛

 اجملتمع املدين واللجنة الوطنية حلقـوق        الفاعلة اإلقليمية من   اجلهات  قدرات تعزيز •
 ؛حقوق اإلنسان يف جمالاجلامعية للدراسات اليونسكو كرسي  وبرنامجاإلنسان 

 وإعادة تأهيلها هبدف إضفاء طـابع        ومؤسسات رعاية األطفال   السجون بناء   دعم •
 .إنساين عليها

       


