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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

 للفقرة  ، وفقاً  للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      جتميع    
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
قدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق         اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات امل      

وال يتـضمن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر             . األمم املتحدة الرمسية ذات الـصلة     
أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، عدا تلك الواردة يف التقارير العلنية       

هية العامة الذي اعتمده جملس حقـوق      وهو يتبع هيكل املبادئ التوجي    . الصادرة عن املفوضية  
وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              . اإلنسان
. وقد أعد التقرير مع مراعاة أن وترية االستعراض يف الدورة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

 والوثائق املتاحـة إن  ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير  
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . كانت ال تزال صاحلة   

املتحدة الرمسية، فإن عدم وجود معلومات بشأن مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعزى إىل               
تعاون مـع اآلليـات   أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو ال/عدم التصديق على معاهدة ما و 

  .الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات 

 داتاملعاه

  مجيـع أشـكال    االتفاقية الدولية للقضاء على   
  التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال توجد ١٩٧٦أبريل / نيسان٢١

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية
  واالجتماعية والثقافية

  - ال توجد  ١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين١

  ال): ٤١املادة (شكاوى متبادلة بني الدول  ال توجد  ١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين١  سياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال
الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل

  اخلاص للحقوق املدنية والسياسية
  - ال توجد  ١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين١

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد
  املرأة

  - ال توجد  ١٩٨٦كتوبر أ/ تشرين األول١٧

  اتفاقية مناهضة التعذيب

  ال): ٢١املادة (شكاوى متبادلة بني الدول  ال توجد  ١٩٩٦مارس / آذار١٨
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  - ال توجد  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٧  اتفاقية حقوق الطفل

حقوق الطفـل   الربوتوكول االختياري التفاقية    
  املتعلق بإشراك األفراد يف الرتاعات املسلحة

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١
  

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل

  األطفال يف املواد اإلباحية

  - ال توجد  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة:  اليت ليست مجهورية الكونغو الدميقراطية طرفاً فيها       املعاهدات األساسية  
ع أشكال التمييز، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجي)٣(والثقافية

ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة حقـوق
  ية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياألشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلما

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت   )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 
  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) لم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية والع(اتفاقية اليونسكو 
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 على ميثاق األمن    ٢٠٠٦رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتوقيع يف عام            -١
، أشاد األمـني العـام      ٢٠٠٨ ويف عام    .)٨(واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى     
  . )٩(جبمهورية الكونغو الدميقراطية لتنفيذها هذا امليثاق

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أشار اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل                 -٢

  .)١١(، األمر الذي رحبت به هيئات املعاهدات الثالث)١٠(٢٠٠٦اإلعالن عن دستور جديد يف عام 

  )١٢(وهيكلها قوق اإلنسانحل املؤسسي اإلطار  -جيم   
، مل يكن لدى مجهورية الكونغو الدميقراطية مؤسـسة         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١حىت    -٣

تعزيز ومحايـة   للمؤسسات الوطنية   لوطنية حلقوق اإلنسان معتمدة من جلنة التنسيق الدولية         
 ومفوضة األمـم    )١٤( واإلجراءات اخلاصة  )١٣(وقد أوصت هيئات املعاهدات   . حقوق اإلنسان 

  . بإنشاء مؤسسة كهذه)١٥(اإلنساناملتحدة السامية حلقوق 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
  ع قرارات شىت اختذهتا جلنة حقـوق اإلنـسان         و، كان البلد موض   ١٩٩٣منذ عام     -٤

، ٢٠٠٨ عـام    ويف. )١٦(أو جملس حقوق اإلنسان يف إطار بنود متنوعة على جدول األعمال          
  .)١٧(قرر اجمللس عدم جتديد والية اخلبري املستقل

  ، دعا اجمللس يف دورتـه االسـتثنائية الثامنـة          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ويف    -٥
فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية سبعة إجراءات خاصة             

  .)١٨(قوق اإلنسان يف الشرقمواضيعية واملفوضة السامية إىل حبث حالة ح

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية آخر تقرير مت تقدميه والنظر فيه   )١٩(هيئة املعاهدة 

 جلنة القـضاء علـى التمييـز      
  العنصري

تأخر تقدميـه منـذ ٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٠٠٦أغسطس /آب
 ٢٠٠٨أغسطس /آب

ارير السادس عشرحيل موعد التق  
 ٢٠١١ يف إىل الثامن عشر

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
  واالجتماعية والثقافية

حيل موعد التقـارير الثـاين إىل  - ١٩٨٨فرباير /شباط ١٩٨٧
نـوفمرب/اخلامس يف تشرين الثاين   

  للنظر فيها٢٠٠٩

تأخر تقدمي التقرير الرابـع منـذ درج يف التقرير الرابعي ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٠٠٥مارس /آذار  اإلنسان اللجنة املعنية حبقوق
 ٢٠٠٩أبريل /نيسان
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 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية آخر تقرير مت تقدميه والنظر فيه   )١٩(هيئة املعاهدة 

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى      
  التمييز ضد املرأة

حيل موعد التقريـرين الـسادس  - ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٠٠٤أغسطس /آب
 ٢٠١١والسابع يف 

حل موعده منذ تشرين ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين  جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

تأخر تقدمي التقـارير الثـاين إىل
 ٢٠٠٩أبريل /الرابع منذ نيسان

حيل موعد التقارير الثالـث إىل  - ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١٢اخلامس يف 

الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل    
بإشــراك االختيــاري املتعلــق 

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

تأخر تقـدمي التقريـر األويل يف  -    
 ٢٠٠٩، ليقدم يف ٢٠٠٤

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام        
٢٠٠٤ 

، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف خطاب إنذار مبكر،           ٢٠٠٦ويف عام     -٦
ونوقشت . )٢٠( اجملتمعيةها وأقاليمهاالشعوب األصلية يف أراضيها ومواردمعلومات عن حقوق 

  .)٢١(٢٠٠٧هذه املسألة أثناء النظر يف تقرير الدولة يف عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

  )٢٢()٢٠٠٩يونيه /زيران ح-مايو /أيار(املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان  آخر التقارير املتعلقة بالزيارات أو البعثات

  )٢٠٠٩أبريل /نيسان(املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح 
، وباسـم سـبعة)٢٣()٢٠٠٨فربايـر   /شباط(ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً         

  )٢٤()٢٠٠٩يناير /كانون الثاين(إجراءات خاصة 
  )٢٥()٢٠٠٧يوليه /متوز(سألة العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه املقررة اخلاصة املعنية مب

  )٢٦()٢٠٠٧أبريل /نيسان(املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني 
؛ تـشرين٢٠٠٥أغـسطس   /؛ آب ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /تشرين الثاين (اخلبري املستقل   

  )٢٠٠٤ سبتمرب/ أيلول-أغسطس /؛ آب٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً زيارات ووفق عليها من حيث املبدأ 

 ٢٠٠٦املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، طُلبت يف عام  زيارات طُلب القيام هبا ومل يوافق عليها بعد

راءات اخلاصة السبعة تقديرها النفتاح احلكومة على مواصلة إجراء حوار مـع اإلجـراءاتأبدت اإلج  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  )٢٧(اخلاصة

   متابعة الزيارات
. امرأة ١١ رسالة تتعلق، من مجلة أمور، جبماعات حمددة و        ٧٥يف خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت        الردود على رسائل اإلدعاءات والنداءات العاجلة 

 ). يف املائة٦(ومة على مخس رسائل وردت احلك

 يف)٢٩( اليت أرسلها املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة      ١٥    مل ترد احلكومة على أيٍ من االستبيانات ال        )٢٨(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  حدود املهل الزمنية

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 وأُدمج )٣٠(١٩٩٦ مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف البلد يف عام           إنشاءمت    -٧

  مع شعبة حقوق اإلنسان ببعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف                 
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. )٣٢(عرف اآلن باسم مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنـسان         ي  وهو .)٣١(٢٠٠٦عام  
، ووفر أنشطة التدريب ملكافحة )٣٣( انتهاكات حقوق اإلنسانوقام هذا املكتب برصد وتوثيق

، وساهم يف تعزيز قدرة بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو             )٣٤(اإلفالت من العقاب  
  .)٣٦(، وأنشأ شبكة حلماية الضحايا والشهود)٣٥(الدميقراطية على محاية املدنيني

 املتصلة بـأخطر انتـهاكات       املسح عمليةوقادت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        -٨
  .)٣٧(٢٠٠٣ إىل عام ١٩٩٣حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف البلد من عام 

  القـانون اإلنـساين    تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان مـع مراعـاة            -باء   
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 وجلنة القـضاء    ٢٠٠٦ التمييز ضد املرأة يف عام       القضاء على املعنية ب لجنة  الأوصت    -٩

 باعتماد تعريف للتمييـز يف القـانون احمللـي يتفـق            ٢٠٠٧ على التمييز العنصري يف عام    
  .)٣٨(واالتفاقات املعنية اليت قامتا برصدها

 عن اإلجراءات اخلاصة املواضيعية السبعة،      ٢٠٠٩ووفقاً للتقرير املشترك الصادر عام        -١٠
ساواة بني اجلنسني واضطهاد املرأة يتجذران بعمق يف اجملتمع، وما زالت جتيزمهـا             فإن عدم امل  

. ويعد اإلكراه اجلنسي للنساء والفتيات ظاهرة قدمية وجـدت قبـل الـرتاع            . قوانني متييزية 
وتعرب اإلجراءات اخلاصة عن األسف للميل إىل اعتبار العنف اجلنسي ظاهرة تقتصر علـى              

  .)٣٩(، لعدم املساواة بشكل خطري بني الرجال والنساءإن ُوجدر، صلتها باحلرب دون اعتبا
القضاء على التمييز ضد املرأة إىل إجراء عملية املعنية بلجنة ال، دعت ٢٠٠٧ويف عام     -١١

شاملة ملراجعة القوانني وأوصت بإصالح قانون األسرة على سبيل األولوية، مثلمـا فعلـت              
ومما شجع اإلجراءات اخلاصة السبعة وضع      . )٤٠(٢٠٠٦ ماللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عا     
  .)٤١( السابققانون يهدف إىل إصالح القانون

القضاء على التمييز ضد املرأة الدولة إىل التركيز على حقـوق  املعنية ب لجنة  الودعت    -١٢
. )٤٢(اإلنسان للمرأة يف كل برامج التعاون اإلمنائي مع املنظمات الدولية واملـاحنني الثنـائيني             

" األقـزام "وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء التهميش والتمييز ضد             
  .)٤٣(يف التمتع حبقوقهم يف جماالت التعليم والصحة والعمل)  وباكوا،بامبويت، باتوا(

وأبدت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقها إذ يشكل احتياز اجلنسية الكونغولية              -١٤
وأضافت اإلجراءات اخلاصة السبعة أن هذه القضية كثرياً مـا          . )٤٤(للرواندينيخاصة  صعوبة  

  .)٤٥(كانت تكمن يف أسباب االنقسامات العرقية يف الشرق
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -٢  
 ٤ مقتـل    ١٩٩٤مثلما أشارت اإلجراءات اخلاصة، أفادت التقديرات بأنه منذ عام            -١٥

وقد أشار  . )٤٦(فة إىل تشريد الناس على نطاق غري مسبوق نتيجة للحرب         ماليني شخص إضا  
 إىل احلالة املقلقة حلقوق اإلنسان يف ٢٠٠٨ إىل عام   ٢٠٠٥اخلبري املستقل يف تقاريره من عام       
نغا، حيـث  اويف مشال كات  ) إيتوري، ومشال وجنوب كيفو   (أحناء اإلقليم، وخاصة يف الشرق      
املسلحة، الوطنية واألجنبية، فضالً عـن القـوات املـسلحة          يرتكب املليشيات واجلماعات    

  . )٤٧(جلمهورية الكونغو الدميقراطية انتهاكات ضخمة حلقوق اإلنسان
عن  ٢٠٠٩وأعرب املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية يف عام              -١٦

. نف يؤدي إىل إبادة مجاعية    إزاء احلالة يف مشال كيفو، مبا يف ذلك خطر وقوع ع          قلقه العميق   
وأشـار إىل   . الرتاعوأقر خبطر استهداف األفراد بسبب عرقهم الذي يعد أهم وأول أسباب            

 واالهتامات واالهتامات املضادة مـن      ١٩٩٤اإلبادة اجلماعية اليت تعرض هلا الروانديون عام        
هو األمر الذي   جانب مجاعات شىت بأن اإلبادة اجلماعية ما زالت جتري يف شرق الكونغو، و            

يف تبادل عنيف لالهتامات زاد جذرياً من التوترات بني اجملتمعات          مؤثرة  ه أطراف حملية    تكرر
 لالنقسامات العرقية   االستغالل السياسي وأشارت اإلجراءات اخلاصة السبعة إىل      . )٤٨(العرقية
  .)٤٩(يف البلد

قوق اإلنسان والقانون   وأشارت املفوضة السامية إىل االنتهاكات الواسعة النطاق حل         -١٧
 مـن جانـب   ٢٠٠٨اإلنساين الدويل اليت ارتكبت منذ استئناف األعمال العدائية يف عـام           

القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ومجاعات مسلحة مثل املؤمتر الوطين للـدفاع           
لدميقراطيـة  ماي واجلبهة ا -ماي عن الشعب، وائتالف املقاومة الوطنية الكونغولية، ومجاعة        

كما أشارت إىل التجاوزات الضخمة اليت ارتكبها جـيش     . )٥٠(لتحرير رواندا يف مشال كيفو    
ومثلما الحظ األمني العام، فقد مشلت االنتـهاكات        . )٥١(الرب للمقاومة يف املقاطعة الشرقية    

أعمال القتل والتعذيب واخلطف على نطاق ضخم والتجنيد اإلجباري لألطفال، والتـشريد            
  .)٥٢(سري، وتدمري خميمات املشردين داخلياً والعمل القسري والعنف اجلنسيالق
وأشار األمني العام إىل الدمج املتسارع لقوات املؤمتر الوطين للدفاع عـن الـشعب            -١٨

واجلماعات املسلحة الكونغولية األخرى يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة           
وأعلنت تسع مجاعات مسلحة، منـها  . ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣ عقب اتفاق السالم املربم يف 

مـاي أن    - املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب وائتالف املقاومة الوطنية الكونغولية ومـاي          
وأدت الطريقة غري املنظمـة الـيت      . عناصرها إما أهنا أدجمت يف اجليش الوطين أو مت تسرحيها         

، إىل تـأخريات وصـعوبات       وتدقيق ية فحص حدث هبا الدمج، مبا يشمل االفتقار إىل عمل       
وتصادف حدوث عملية الدمج وشن العمليات ضد اجلبهة الدميقراطية لتحرير رواندا          . خطرية

مع حدوث زيادة ملحوظة يف االنتهاكات اليت ارتكبتها القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو      
  .)٥٣(الدميقراطية يف مشال وجنوب كيفو
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 ولبعثـة   )٥٥(، ولإلجراءات اخلاصة  )٥٤(٨/١-وق اإلنسان د إ   ووفقاً لقرار جملس حق     -١٩
 للرتاع، فإن األسباب اجلذرية     )٥٦(األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واألمني العام       

 القـوات املـسلحة     تورطوالحظ فريق من اخلرباء     . )٥٧(تشمل السيطرة على املوارد الطبيعية    
وأوصت اإلجراءات  . )٥٨(جلماعات املسلحة يف جتارة املعادن    جلمهورية الكونغو الدميقراطية وا   

  .)٥٩(اخلاصة بالتصدي اجلاد لالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية
وأضـافت  . )٦٠( للـرتاع  اً جـذري  اً سبب باعتباره اجمللس إنشاء امليليشيات     حددكما    -٢٠

ملنتمية للدولة حتظى بـدعم     اإلجراءات اخلاصة املواضيعية السبعة أن اجلماعات املسلحة غري ا        
 تعزيـز ، على املسؤولية األساسية للحكومة يف       )٦٢(وأكدت، مثلما أكد اجمللس   . )٦١(حكومي

وأضافا بأن السلطات ملزمة    . )٦٣( مرتكيب االنتهاكات وحماكمتهم   معمحاية املدنيني والتحقيق    
الالزمـة لتـأمني     من العنف وتوفري فرص اللجوء إىل القضاء وهتيئة الظروف           السكانحبماية  

  . )٦٤(وأكدا أن الدولة ختلت كثرياً عن هذه املسؤوليات. االحتياجات األساسية
كما أكدت اإلجراءات اخلاصة املواضيعية السبعة على الدور اهلام للرتاعات احملليـة              -٢١

 مشـال كيفـو     تبدأ عملـها يف   على األرض، وأوصت بإنشاء جلان جمتمعية بشأن األراضي         
  .)٦٥(ملشكلةللتصدي هلذه ا

كما تناول هذه املـشكلة  . )٦٦(وشكل العنف اجلنسي املنتشر قلقاً كبرياً لألمني العام   -٢٢
ويف الفترة بني تشرين    . )٦٩( وهيئات املعاهدات  )٦٨( واإلجراءات اخلاصة    )٦٧(املفوضة السامية 

  ، وكما أشار األمـني العـام، مت اإلبـالغ عـن     ٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
.  األطفال بـصفة خاصـة     تستهدف، وهي حوادث    شهرياً حادث اغتصاب    ١ ١٠٠وقوع  

الـشرطة  وكان أعضاء اجلماعات املسلحة والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية و         
   يف املائة من احلوادث املبلغ عنـها يف منـاطق الـرتاع    ٨١ عن   الوطنية الكونغولية مسؤولني  

وقد وقعت غالبية احلوادث يف مشـال وجنـوب   . طق خارج الرتاع يف املائة يف املنا    ٢٤وعن  
، أشار األمني العام إىل الزيادة املقلقة يف عدد أفراد الشرطة مقتريف         ٢٠٠٨ويف عام   . )٧٠(كيفو

العنـف  مبسألة  والحظت املقررة اخلاصة املعنية     . )٧١(احلوادث، وخاصة ضد النساء يف احلجز     
كما أبـرز اخلـبري     . )٧٢(هم بني مرتكيب حوادث االغتصاب    ضد املرأة أن املدنيني يزداد عدد     

وقدمت آليات األمـم املتحـدة      . )٧٣(واجلامعاتاملستقل حدوث عنف جنسي يف املدارس       
، ذكر األمني العام أن هنـاك اسـتراتيجية         ٢٠٠٩ويف عام   . )٧٤(توصيات بشأن هذه املسألة   

  .)٧٥(شاملة ملكافحة العنف اجلنسي أيدهتا احلكومة
العامل املعين باألطفـال    جملس األمن   فريق  كما أعرب   عربت جلنة حقوق الطفل     وأ  -٢٣

ويف تـشرين   . )٧٦(والرتاع املسلح عن القلق اخلاص إزاء العدد الضخم من اجلنود األطفـال           
، ٢٠٠٤ طفل منذ عام     ٣١ ٠٠٠، ذكر األمني العام أنه مت اإلفراج عن         ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

عادة جتنيد األطفال، األمر الذي يعزى يف جزء منـه إىل عـدم             وإن أبدى قلقه العميق إزاء إ     
 وإعـادة   والتـسريح لعمليات السابقة لرتع السالح     ا  إىل كفاية الدعم املقدم إلعادة اإلدماج    
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. )٧٨(وأدى نشوب األعمال العدائية من جديد إىل ارتفاع معدالت جتنيد األطفال          . )٧٧(الدمج
 اخلاصة السبعة إىل التضخم األخـري لتجنيـد         ، أشارت اإلجراءات  ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار 

 ما زالوا موجودين    كما أن األطفال  .  املنتمية للدولة  األطفال من قبل اجلماعات املسلحة غري     
يف صفوف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية رغم األوامر اليت تشري إىل عكس             

ألطفال أمام حماكم عـسكرية عـن   دت جلنة حقوق الطفل انزعاجها حملاكمة ا يوأ. )٧٩(ذلك
وأوصت اإلجراءات اخلاصة بأن تعـد مجيـع        . )٨٠(جتنيدهم أثناء   م هلا جرائم يدعى ارتكاهب  

خطط عمل لتحديد هويـة     ) ٢٠٠٥(١٦١٢األطراف يف الرتاع، يف إطار قرار جملس األمن         
ـ               ال مجيع اجلنود األطفال وتسرحيهم وضمان إعادة دجمهم، وملنع املزيد مـن جتنيـد األطف

، ٢٠٠٩أبريل /ويف نيسان. )٨١(والتصدي لكافة االنتهاكات اجلسيمة األخرى املرتكبة ضدهم
   والرتاع املسلح أن إعادة إدمـاج األطفـال         باألطفالأكد املمثل اخلاص لألمني العام املعين       

  .)٨٢(ما زال يشكل أولوية فائقة
أفـراد أجهـزة    ويف سياق أوسع، ذكر األمني العـام واإلجـراءات اخلاصـة أن               -٢٤

االستخبارات، املدنية والعسكرية معاً، وأجهزة األمن متورطـون يف انتـهاكات حقـوق             
  وأكدت املفوضة السامية أن القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة       . )٨٣(اإلنسان

 ما زالت تعتقل الناس دون أن تكون لديها السلطة القانونية للقيام بذلك، وأن الشرطة الوطنية
 علـى   واملنازعاتالكونغولية حتتجز األشخاص بسبب مسائل مدنية مثل عدم سداد الديون           

ومن دواعي القلق حدوث تعذيب وإساءة معاملة يف مرافق احلجـز التابعـة             . )٨٤(املمتلكات
 بعيدة عن أعني املراقبني اخلارجيني      لكوهنالوكالة االستخبارات الوطنية واحلرس اجلمهوري،      

  ويف . )٨٥(لطات القضائية ومكتب األمم املتحدة املشترك حلقـوق اإلنـسان         مبا يف ذلك الس   
وجود أماكن حجـز سـرية،      ل، أعربت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً عن القلق         ٢٠٠٦عام  

كما أوصت، مع جلنة حقوق     . )٨٦(وأوصت بإخضاع مجيع أماكن احلجز لإلشراف القضائي      
ئي واعتماد تعريف للتعذيب يتفـق واتفاقيـة        الطفل، بأن تقوم الدولة بتعديل تشريعها اجلنا      

. )٨٧(مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             
وأوصت اإلجراءات اخلاصة السبعة بإجراء إصالح شامل ألجهزة الشرطة واالسـتخبارات،           

، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ويف عـامي    . )٨٨(وخاصة للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية     
اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراء بشأن حالتني فرديتني اكتشفت فيهما، من مجلـة       

 والتحرر من التعذيب، واحلق يف احلرية واألمـن،         ،أمور، حدوث انتهاكات للحق يف احلياة     
  .)٨٩(واالعتقال واحلجز تعسفاً

وق اإلنسان الدولة على إلغاء عقوبة اإلعدام       ، شجعت اللجنة املعنية حبق    ٢٠٠٦ويف عام     -٢٥
  .)٩٠( الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية االختياريواالنضمام إىل الربوتوكول

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء ازدياد العنف املرتكـب           ٢٠٠٩ويف عام     -٢٦
 احلكومة  تعملصية اخلبري املستقل بأن     ، وكررت تو  )٩١(ضد األطفال املتهمني مبمارسة السحر    
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كما أوصت بأن حتظر الدولة صراحةً العقوبة اجلسدية يف كافة          . )٩٢(هذا السلوك معاقبة  على  
 االستغالل  ألغراض يضع تعريفاً واضحاً جلرمية االجتار       اً قانوني اً إطار أن تعتمد ، و )٩٣(الظروف

وأبدت اللجنة قلقهـا البـالغ إزاء       . )٩٤(اجلنسي واالستغالل االقتصادي أو ألغراض أخرى     
التقارير اليت تفيد بأن أفراد اجليش والشرطة يعرضون أطفال الـشوارع بـشكل منـهجي               

  .)٩٥(للمضايقات أو التهديدات أو الضرب أو االعتقال

   وسيادة القانون، مبا يشمل اإلفالت من العقاب،إقامة العدل  -٣  
اة واحملامني أن النظام القضائي يف حالة يرثى   وجد املقرر اخلاص املعين باستقالل القض       -٢٧

فالسلطة القضائية ال تستطيع العمل بشكل مستقل، إذ ختـضع   . هلا ويفتقر إىل املوارد الالزمة    
للتدخل السياسي والفساد، األمر الذي يعزى جزئياً إىل نقص الرواتب الكافية وعدم وجـود     

 واملفوضـة   )٩٧( الشواغل األمني العام   وكرر الكثري من هذه   . )٩٦(جملس أعلى مستقل للقضاء   
 الـذي أجـراه     الواسعوأشار األمني العام إىل التعديل      . )٩٩( واإلجراءات اخلاصة  )٩٨(السامية

  / القضائي، دون تشاور، أدى إىل إضراب القـضاة يف شـباط           اجلهازرئيس اجلمهورية على    
واملفوضـة  . )١٠١(وصدرت بعض التوصيات عن اإلجـراءات اخلاصـة       . )١٠٠(٢٠٠٨فرباير  
 التوصية بتوسيع نظام    متتكما  .  لتعزيز استقالل القضاء وتزويده باملوارد الالزمة      )١٠٢(السامية

  .)١٠٣(قضاء الدولة يف األقاليم الريفية
، ذكر األمني العام أنه بالرغم من حدوث بعض حاالت املالحقـة            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٨

ق اإلنسان، إال أن اإلفالت من العقاب ملوظفني منخفضي الرتبة مسؤولني عن انتهاكات حقو    
ويف حني أشار   . )١٠٤(اًيزال يشكل حتدياً رئيس     املستويات األعلى يف الشرطة واجليش ما      على

اخلبري املستقل إىل حدوث بعض التقدم، إال أنه أشار إىل انتشار اإلفالت من العقاب يف البلد،         
جل قضية اإلفالت مـن العقبـات       كما عا . )١٠٥(مورداً مشال كيفو كمثال صارخ على ذلك      

  .)١٠٨( واملفوضة السامية)١٠٧( واإلجراءات اخلاصة)١٠٦(هيئات املعاهدات
والحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أن اإلفالت من العقاب على               -٢٩

ووفقاً . )١٠٩( وخاصة بني قوات أمن الدولة     حيدث على نطاق واسع   جرمية االغتصاب ما زال     
لإلجراءات اخلاصة السبعة، اعتمدت احلكومة خريطة طريق ضد اإلفالت من العقاب علـى             

، أدخلت القوانني اخلاصة بالعنف اجلنسي حتـسينات        ٢٠٠٦يوليه  /العنف اجلنسي، ويف متوز   
رئيسية على قانون العقوبات وقانون اإلجراءات العقابية، األمر الذي مل حيـدث تغـيريات              

وأكد اخلبري املستقل أنه انتهاكاً هلذه القـوانني، كانـت   . )١١٠(واقع العلى أرض بعد  حقيقية  
  على يد الزعمـاء التقليـديني      تتم خارج احملاكم    تسويات كثرية فيما يتصل بالعنف اجلنسي       

والحـظ  . )١١٢(، ويصاحب ذلك ترهيب الضحية ومعاقبتها     )١١(أو املوظفني اإلداريني احملليني   
 يف املائـة مـن      ١ يف جنوب كيفو، أدى أقل من        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥أنه يف الفترة بني عامي      

إال أن األمـني    . )١١٣(حوادث االغتصاب إىل تقدمي شكاوى لدى السلطات القضائية احمللية        
ووفقاً لإلجراءات اخلاصة، صـدر     . )١١٤( إىل حدوث بعض التقدم    ٢٠٠٩العام أشار يف عام     
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هن وكالء للدولة؛ لكن أياً منهن حكم على الدولة بدفع تعويض لعدد من النساء الاليت اغتصب
  .)١١٥(مل حتصل على تعويض فعلي

مجيـع  " قانون للعفـو عـن       ٢٠٠٥ يف عام    ، فقد صدر  وكما أشار اخلبري املستقل     -٣٠
يف الفتـرة بـني   " رأيأعمال حربية وجرائم سياسية وجـرائم  "على ارتكاب  " الكونغوليني

مني العام إىل إصدار قانون عفو     وأشار األ . )١١٦(٢٠٠٣يونيه  / وحزيران ١٩٩٦أغسطس  /آب
 يف مشال   ٢٠٠٣يونيه  / عن األعمال احلربية واجلرائم املرتكبة بعد حزيران       ٢٠٠٩مايو  /يف أيار 

وهذا القانون ال يشمل اإلبادة اجلماعية أو جرائم احلرب أو اجلرائم املرتكبة            . وجنوب كيفو 
  .)١١٧(ضد اإلنسانية

ة السبعة، ينبغي أن تشكل مكافحة اإلفالت من        ووفقاً لإلجراءات اخلاصة املواضيعي     -٣١
دد هويتهم من مـرتكيب     حتأوصت احلكومة بتسريح من     كما  . )١١٨(العقاب األولوية األوىل  

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من صفوفها، وكررت دعوة جملس األمن إىل إنشاء آلية             
نسان، مبن فيهم من يشغلون  كل ضابط على سجله السابق حلقوق اإلحماسبةفرز يتم مبوجبها    

وأوصت املفوضة السامية بأن تتخذ احلكومـة كافـة التـدابري    . )١١٩(مناصب رمسية رئيسية  
الالزمة لتنفيذ أوامر االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ومكافحة اإلفـالت مـن              

سـي، ومالحقـة    العقاب داخلياً، من خالل أمور منها اعتماد تشريع ينفذ نظام روما األسا           
 جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بغض النظر عـن رتبتـهم            ماألفراد الذين يدعى ارتكاهب   

 ٢٠٠٣ و ١٩٩٣وفيما يتعلق باالنتهاكات الضخمة اليت وقعت بـني عـامي           . )١٢٠(العالية
ودوليني حتديداً، اقترحت اإلجراءات اخلاصة إنشاء هيئات قضائية مشتركة تضم قضاة وطنيني 

العمل يف احملاكم الوطنية كأداة عدالة انتقالية مناسبة ميكن ربطها مببـادرات تـسعى إىل     ميارسون  
الـسلطات يف   وأشار األمني العام إىل األولوية اليت ينبغي منحها ملـساعدة   . )١٢١( احلقيقة إظهار

وضية قادهتا املف   اليت عملية املسح استحداث وتنفيذ استراتيجية عدالة انتقالية تستند إىل توصيات         
  .)١٢٢(٢٠٠٩يونيه /السامية حلقوق اإلنسان واليت من املقرر أن تنتهي يف حزيران

، أوصت جلنة حقوق الطفل بضمان اإلسراع بإنشاء نظام حملـاكم           ٢٠٠٩ويف عام     -٣٢
  .)١٢٣(األحداث الذي يتوخاه قانون محاية الطفل

 العسكريني فقط   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بضمان أن حتاكم احملاكم العسكرية          -٣٣
 مثلما قدم اخلبري )١٢٥(وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان. )١٢٤(الرتكاهبم خمالفات عسكرية  

  . توصيات مماثلة)١٢٦(املستقل
 ووصـفت إصـالح     )١٢٧(رية لالحتجاز ظت اإلجراءات اخلاصة األوضاع املز    والح  -٣٤

ـ   . )١٢٨( مطلقة باعتباره يشكل ضرورة  السجون     ام إىل اكتظـاظ الـرتالء      وأشار األمني الع
 يف املائة عن السعة املقررة، ونقص الغذاء والرعاية الصحية، وإىل قوانني ونظـم              ٦٠٠بنسبة  

 رتوقـد . )١٢٩(السجون البالية، والقصور احلاد يف البنية األساسية ويف العمليات والتدريب         
 احلـبس    يف املائـة مـن الـرتالء هـم يف          ٨٠املفوضة السامية يف تقريرها أن أكثر مـن         
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. )١٣١(٢٠٠٩مـارس   / وآذار ٢٠٠٨مارس  / سجيناً توفوا بني آذار    ٦٥، وأن   )١٣٠(االحتياطي
  واعتربت أن احلبس يف سجن كونغويل كثرياً ما يشكل بذاته معاملة قاسـية أو ال إنـسانية                 

، ٢٠٠٦ويف عـام    . )١٣٣(، وأوصت بتخصيص موارد كافية لنظام الـسجون       )١٣٢(أو مهينة 
 معاملة السجناء، مشرية إىل اسـتخدام       إلساءة التعذيب أيضاً عن القلق      أعربت جلنة مناهضة  

العقوبة البدنية واحلبس االنفرادي واحلرمان من الغذاء كإجراءات تأديبية، وإىل وجود قـصر             
  .)١٣٤(ونساء ال يتم يف الغالب عزهلم عن الكبار والرجال

   يف املـشاركة يف احليـاة       حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق          -٤  
  العامة والسياسية

 انتـشر  ٢٠٠٦الحظت املفوضة السامية أنه بعد مرور عامني على انتخابات عـام         -٣٥
مناخ من الترهيب أدى إىل تعطيل خطري ألي شكل من أشكال احلوار النقدي أو التـسامح                

) باكونغو(نغو السفلى وأشارت إىل املصادمات يف مقاطعة الكو   . )١٣٥(السياسي أو التعبري احلر   
 بني الشرطة الوطنية الكونغولية واحلركـة الـسياسية         ٢٠٠٨مارس  / آذار -فرباير  /يف شباط 

وخلص حتقيق أجرته   . )١٣٦(كأمثلة صارخة على هذا القمع    " بوندو ديا كونغو  "الدينية احمللية   
  وفـاة أكثـر    بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف هذه األحـداث إىل أن              

 نتيجة استخدام مفرط أو ال مربر له للقوة ونتيجة يف بعـض             معظمها شخص جاء    ١٠٠من  
إعدام تعسفي من قبل الشرطة الوطنية الكونغولية، رغم أن بعض املـدنيني            لعمليات  احلاالت  

ويف رفضها هلـذه    .  ديا كونغو  بوندوفقدوا أرواحهم بسبب العنف من جانب أنصار حركة         
  .)١٣٧( ذكرت احلكومة أهنا ستشرع يف إجراء حتقيقها اخلاص بذلكاالستنتاجات،

وأكدت املفوضة السامية أن مجاعات سياسية أخرى مثل حركة حتريـر الكونغـو               -٣٦
لنائب الرئيس السابق بيمبا كانت أهدافاً للتهديدات واالعتقاالت التعسفية واحلجز االنفرادي           

وأشار األمني العام وبعثة األمـم املتحـدة        . )١٣٨(والتعذيب وسائر أشكال الترهيب والقمع    
 يف كينشاسا حـني هامجـت    ٢٠٠٧مارس  /جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل أحداث آذار     

وأشـارت املفوضـة    . )١٣٩( شخص ٣٠٠قوات األمن مفرزة األمن التابعة لبيمبا وقُتل حنو         
جـز التعـسفي     عن عشرات احلاالت اجلديدة مـن احل       ٢٠٠٨السامية إىل اإلبالغ يف عام      

  .)١٤٠(ألشخاص ينتمون إىل حركة حترير الكونغو
 إىل اعتقال   ٢٠٠٩أبريل  /كما أشارت املفوضة السامية يف تقريرها الصادر يف نيسان          -٣٧

العديد من األشخاص بسبب عرقهم أو انتمائهم للمؤمتر الوطين للدفاع عـن الـشعب ومت               
  . )١٤١(احتجازهم يف كينشاسا

 يف عملية ٢٠٠٨يوليه /السامية إىل أن جلنة حكومية بدأت يف متوز      وأشارت املفوضة     -٣٨
 معتقالً سياسياً   ١٦٠ معتقل سياسي، وإن قّدرت استمرار وجود        ٢٠٠ من   أكثراإلفراج عن   

وأوصت باستيضاح االهتامات املوجهة ضد أشخاص حمتجزين قبل احملاكمـة     . )١٤٢(يف احلجز 
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بب آرائهم أو ملسائل مدنية وتـوفري مراجعـة         واإلفراج عن أولئك الذين احُتجزوا فقط بس      
  .)١٤٣(قضائية عاجلة جلميع اآلخرين

، )١٤٦( واخلبري املـستقل   )١٤٥( وشدد األمني العام   )١٤٤(وكما شددت املفوضة السامية     -٣٩
 هتديدات بالقتل والتعـذيب     منهجيواجه نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيون أيضاً بشكل        

االعتقال واحلجز التعسفيني وانتهاك حريتهم يف التنقل والتعـبري         واملضايقة وإساءة املعاملة، و   
وكان من احلاالت الدالة قتل الصحفيني سريجي ماهيشي وديداس         . )١٤٧(وتكوين اجلمعيات 

، أكدت املقررة اخلاصـة     ٢٠٠٩ويف عام   . )١٤٨( لألمم املتحدة  أوكايبناموجيمبو من راديو    
ن أن الصحفيني كثرياً ما ميارسون الرقابة الذاتية خشية         املدافعني عن حقوق اإلنسا   حبالة  املعنية  

وأشارت إىل أن السلطات    . علوماتاملاألعمال االنتقامية وُيحرمون من فرص احلصول على        
  " أعـداء " املدافعني عن حقـوق اإلنـسان بـأهنم          تصف الفاعلة خارج الدولة     األطرافو

لخطر بصفة خاصة عند مساندهتم     يتعرضون ل عن حقوق اإلنسان    ؛ وأن املدافعني    "خصوم"أو  
 اجلسيمة ومعظمها يتعلق بالعنف اجلنسي؛ وحني يكافحون اإلفالت من          اتضحايا االنتهاك 

العقاب؛ ويف مساندهتم عمل جلنة التنسيق الدولية؛ وشجبهم االستغالل غري القانوين للموارد            
ة؛ واحتاج املدافعون   وهناك منظمات غري حكومية عديدة مل ُتمنح الشخصية القانوني        . الطبيعية

. )١٤٩(عن حقوق اإلنسان على إذن لتنظيم املظاهرات بالرغم مـن األحكـام الدسـتورية             
وشجعت اإلجراءات اخلاصة على اعتماد قوانني وطنية ويف املقاطعات حلماية املدافعني عـن             

  . )١٥٠(حقوق اإلنسان وقدمت العديد من التوصيات األخرى
لقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء قلة عدد النساء           ااملعنية ب لجنة  الوأعربت    -٤٠

. )١٥٢(، ويف مواقع القيـادة يف العمليـة االنتقاليـة         )١٥١(يف احلياة العامة وعملية اختاذ القرار     
وأشارت اإلجراءات اخلاصة السبعة إىل أن صياغة قانون للمساواة بـني اجلنـسني تنفيـذاً               

ت املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً معيباً يف املؤسسات الدميقراطية         وما زال . للدستور ما زالت مستمرة   
وأشار مصدر  . )١٥٣(املنشأة حديثاً وداخل هيئة إنفاذ القانون والقوات املسلحة ونظام القضاء         

الربملان  املرأة يف شغلتها إىل أن نسبة املقاعد اليت ٢٠٠٨يف شعبة األمم املتحدة اإلحصائية عام 
  .)١٥٤(٢٠٠٨ يف املائة عام ٨,٤ إىل ٢٠٠٥ائة عام  يف امل١٢من هبطت 

  مل عادلة ومواتيةظروف عاحلق يف العمل ويف   –٥  
  أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصـيات يف              -٤١
 إىل التقارير اليت حتدثت عن االعتقـاالت وأعمـال العنـف املرتكبـة ضـد                ٢٠٠٩عام  

  .)١٥٦( األنشطة النقابية واعتقال النقابيني وهتديدهموتعطيل، )١٥٥(املضربني
وأكدت اإلجراءات اخلاصة السبعة أن استخراج املعادن واالجتار هبا كثرياً ما ينطوي              -٤٢

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنـصري عـن          ٢٠٠٧ويف عام   . )١٥٧(على عمل قسري  
يتعرضون أحياناً  ) بامبويت، باتوا، باكوا  " (األقزام"أن  القلق اخلاص إزاء التقارير اليت تشري إىل        
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، وأشار اخلبري املستقل إىل الشواهد اليت تفيد بأن قـوات الـشرطة يف              )١٥٨(للعمل القسري 
املقاطعة االستوائية كانت مسؤولة عن العمل القسري الذي حلـق بالـسكان املـدنيني يف               

  .)١٥٩( لوكا-بوكلونغو 
 جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار عمل األطفـال  ، أعربت٢٠٠٩ويف عام    -٤٣

وألن أطفاالً أعمارهم مخس سنوات يعملون يف ظروف خطرة يف الصناعة التعدينية وخاصة             
وطلبت جلنة منظمة العمل الدولية معلومات عن التدابري املتخذة حلظر          . )١٦٠(يف إقليم كاتانغا  

  .)١٦١(العمل اخلطر لألطفال يف املناجم
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إذ تظل أحكام قانون              -٤٤

، أشارت جلنة منظمة العمل الدولية إىل التـشريع  ٢٠٠٨ويف عام . )١٦٢(العمل متيز ضد املرأة  
يطالب املرأة باحلصول على إذن زوجها لشغل عمل بأجر أو للتوظيف           /الذي يبدو أنه يطلب   

، رحبت جلنة منظمـة  ٢٠٠٩ويف عام . )١٦٣(لعامة أو يف التعيني كقاضي حتقيق يف الوظائف ا  
العمل الدولية ببيان احلكومة بأن هذه األحكام الغية وأن هناك تعديالت ُتتخـذ، وطلبـت               

  . )١٦٤(احلصول على النصوص املعدلة
طـاق  وذكّرت جلنة منظمة العمل الدولية بأنه ال ميكن استبعاد غري املواطنني مـن ن               -٤٥

  .)١٦٥(١١١تطبيق اتفاقية املنظمة رقم 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٦  
أعربت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلـق                -٤٦

 ، على حنو ما أبرزته مفوضية األمم املتحدة الـسامية         )١٦٦(إزاء ارتفاع مستوى الفقر يف البلد     
أشارت جلنة حقوق الطفل إىل استراتيجية الدولة للحد من         يف حني   و. )١٦٧(لشؤون الالجئني 

 ظلت تشعر بالقلق إزاء تقلص فرص احلصول على املياه الصاحلة للشرب يف الفترة         اإهنفالفقر،  
؛ وأن أقل من نصف السكان تتوافر لديهم املرافق الصحية؛ وأن           ٢٠٠٤ و ١٩٩٠بني عامي   

. )١٦٨(حلضر تعيش يف بيئة غري صحية وأن هناك نقصاً يف األمن الغذائي يف البلد  غالبية سكان ا  
وأكد األمني العام أن املؤشرات احليوية للصحة والتغذية واألمن الغذائي تقف على أعتـاب              

  .)١٧٠(، وذكر اخلبري املستقل أنه ال يوجد نظام حقيقي للضمان االجتماعي)١٦٩(الطوارئ
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تراعي استراتيجية احلد من الفقر األسباب اجلذرية              -٤٧

وأوصت املفوضة السامية بالنـهوض     . )١٧١(للفقر، مبا فيها التوزيع غري العادل للموارد املتاحة       
بكفاءة مجع موارد الدولة وزيادة الشفافية يف هذا الصدد وحتديد األولويات يف ختصيص هذه              

ووفقاً للمقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد        . )١٧٢(دعم إعمال حقوق اإلنسان   املوارد ل 
، أعلنت جلنة للجمعية الوطنية أن بعض عقود التعدين والعقود األخرى           ٢٠٠٥املرأة يف عام    

 هي عقود غري قانونية أو حمدودة       ٢٠٠٣ و ١٩٩٦اليت وقعتها السلطات احلكومية بني عامي       
  .)١٧٣(د وأوصت بإهنائها أو إعادة التفاوض عليهاالقيمة يف تنمية البل
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزاء الوضع احلايل لقطـاع اخلـدمات                -٤٨
الصحية، وخاصة يف املناطق الريفية، وإزاء األحوال املزرية ونقص املوارد البـشرية والطبيـة              

جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد  وأعربت عن قلقها، مع الل . )١٧٤(واملالية يف املستشفيات  
، والوفيات اليت تـسببها     )١٧٥(املرأة، إزاء املعدالت شديدة االرتفاع لوفيات الرّضع واألمومة       

ووفقاً لإلجـراءات اخلاصـة     . )١٧٦(اإليدز/ةاألمراض املعدية أو فريوس نقص املناعة البشري      
م صحي جيد األداء ميكن احلـصول    السبعة، ينبغي على احلكومة أن تعيد بالتدريج إنشاء نظا        

  .)١٧٧(ومت تقدمي توصيات أخرى حمددة. على خدماته، مع ضمان حد أدىن من املعايري فوراً

  احلق يف التعليم  –٧  
أشارت جلنة حقوق الطفل إىل احلكم الدستوري اخلاص مبجانية التعليم االبتـدائي              -٤٩

وبالرغم مـن اجلهـود     . ية مرتفعة نسبياً  العام، إال أهنا أبدت قلقها إذ تظل التكاليف املدرس        
احلكومية، كانت معدالت التسجيل يف املدارس االبتدائية والثانوية منخفضة؛ وكانت البنيـة            

 وجود نسبة مئوية صغرية فقط من املدرسني املؤهلني         معاألساسية واملعدات التعليمية فقرية؛     
وأبدت اللجنة  . )١٧٩( عن قلق مماثل   وأعرب اخلبري املستقل  . )١٧٨(عدم سداد الرواتب بانتظام   و

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقها إزاء املعدل العايل لألمية بني النساء وارتفاع معدل         
وأوصـت  . )١٨٠(تسرب الفتيات من املدارس ألسباب منها احلمل والزواج املبكر والقسري         

ائي اجملاين دون متييز؛ ومواصـلة      جلنة حقوق الطفل بتأمني فرص احلصول على التعليم االبتد        
أيضاً اللجنـة املعنيـة     به  اجلهود لتقليل التباينات بني اجلنسني يف التعليم على حنو ما أوصت            

  . )١٨٢(، وزيادة اإلنفاق على قطاع التعليم)١٨١(بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  األقليات والشعوب األصلية  –٨  
 إلحجـام  على التمييز العنصري عن أسـفها        ، أعربت جلنة القضاء   ٢٠٠٧يف عام     -٥٠

 االعتراف بوجود شعوب أصلية وأقليات يف إقليمها، وحثتها على احترام ومحايـة        عنالدولة  
  . الثقافية وهويتها)١٨٣(كل اجلماعات العرقيةوجود 
وأشار اخلبري املستقل إىل تقارير كثرية دعت إىل التركيز على حقـوق الـشعوب                -٥١

وأبدت جلنة القضاء على التمييز العنـصري       . )١٨٤(ت على وجه االستعجال   األصلية واألقليا 
يف متلّك أراضـيهم ومـواردهم      ) بامبويت، باتوا وباكوا  " (األقزام"قلقها لعدم كفالة حقوق     

 االمتيـازات علـى     وملنحوأقاليم جمتمعاهتم احمللية واستغالهلا واإلشراف عليها واستخدامها،        
  وأوصت باختاذ تـدابري عاجلـة      . )١٨٥(لية دون تشاور مسبق   أراضي وأقاليم الشعوب األص   

  .)١٨٦(لعالج الوضع
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  األشخاص املشّردون داخلياً والالجئون  –٩  
 ١,٧، أفادت التقديرات بوجـود      ٢٠٠٩يونيه  /ذكر األمني العام أنه حىت حزيران       -٥٢

وأعربت جلنـة  . )١٨٧( أساساً يف كيفو واملقاطعة الشرقيةتركزوامليون مشرد داخلياً يف البلد،  
ن نصف املشردين داخلياً كانوا من األطفال، األمر الذي أبرزته          إحقوق الطفل عن القلق إذ      

  .)١٨٨(مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
. )١٨٩(وأكدت اإلجراءات اخلاصة على الوضع اإلنساين الصعب للمشردين داخليـاً           -٥٣

قوق اإلنسان للمشردين داخلياً إىل تعرض هؤالء املـشردين         وأشار ممثل األمني العام املعين حب     
واتفق . )١٩٠(هلجمات من اجلماعات املسلحة والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية        

قدرة على أن تستجيب من جانبها الحتياجات املشردين داخلياً، العلى أن احلكومة تفتقد إىل  
وأعرب عن أسفه   . طات يف مساعدة املشردين داخلياً    إال أنه أكد على واجب ومسؤولية السل      

ة وإىل جماالت اختـصاص حمـددة       يلعدم وجود إطار قانوين واالفتقار إىل استراتيجية حكوم       
بوضوح؛ وعدم وجود مراكز تنسيق يف احلكومة املركزية ويف املقاطعات، ونقـص املـوارد              

 الدولة علـى بروتوكـول   تصديقد وأك .)١٩١(الالزمة لألنشطة املوجهة إىل املشردين داخلياً   
محاية ومساعدة األشخاص املشردين داخلياً الذي يتيح فرصة فريدة لوضع اإلطـار الـالزم              

 بالتعاون مع اجملتمع الـدويل، وقـدم        )١٩٢(لتمكني السلطات من االضطالع هبذه املسؤولية     
  .)١٩٣( يف هذا الشأنتوصيات عديدة

  لتحديات والعوائقاإلجنازات وأفضل املمارسات وا  –ثالثا   
 مـا زال    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣ذكر األمني العام أن تنفيذ اتفاق السالم املربم يف            -٥٤

يواجه حتديات كبرية، منها ما يتعلق باألمن وحسن اإلدارة واملصاحلة اجملتمعيـة واملـشاركة       
قدرة وسلوك الوحدات املدجمة حديثاً يف القوات املـسلحة جلمهوريـة           وتشكل  . السياسية

  .)١٩٤(أحد التحديات األساسية الكونغو الدميقراطية يف مشال وجنوب كيفو
) ٢٠٠٩( باعتماد قانون محاية الطفـل  ،ورحبت جلنة حقوق الطفل، من مجلة أمور     -٥٥

  .)١٩٥( )٢٠٠٦( العنف اجلنسي مكافحةوقانون 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  –رابعاً   

   للمتابعةتوصيات حمددة    
طُولبت اإلجراءات اخلاصة املواضيعية السبعة واملفوضة السامية، يف قـرار جملـس              -٥٦

  .)١٩٦(، بتقدمي تقرير مرة أخرى عن تطورات احلالة١٠/٣٣حقوق اإلنسان 



A/HRC/WG.6/6/COD/2 

GE.09-15756 16 

توصياهتا املتعلقة بـإدراج وتنفيـذ      هيئات املعاهدات معلومات متابعة عن      وطلبت    -٥٧
   من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية             هاتفاقية مناهضة التعذيب وغري   

؛ واإلفالت من العقاب، وحاالت االختفاء القـسري، وحـاالت اإلعـدام            )١٩٧(أو املهينة 
اللجنـة املعنيـة حبقـوق       (ببالغات األفراد  اليتامى، ومتابعة اآلراء املتعلقة      وإيذاءالتعسفي،  
جلنة القضاء على   ) (بامبويت، باتوا وباكوا   ("زاماألق"؛ والعنف اجلنسي وحقوق     )١٩٨()اإلنسان

  .)١٩٩()التمييز العنصري

  ةبناء القدرات واملساعدة التقني  – خامساً 
واملفوضـية   )٢٠٠(صدرت توصيات للمجتمع الدويل مقدمة من اإلجراءات اخلاصة         -٥٨

ية حلقوق   وجملس حقوق اإلنسان، طلبت أيضاً إىل مفوضية األمم املتحدة السام          )٢٠١(السامية
  .)٢٠٢(اإلنسان زيادة وتعزيز مساعدهتا التقنية بالتشاور مع السلطات الكونغولية

التعاون التقين مـن وكـاالت      /وأوصت هيئات املعاهدات بالتماس املساعدة التقنية       -٥٩
كمـا أشـار جملـس    . )٢٠٣(أو اجملتمع الدويل يف عدد من اجملاالت      /األمم املتحدة وبراجمها و   

 الدعم املقدم من اجملتمع الدويل وبعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو               إىل )٢٠٤(األمن
  .الدميقراطية

، أورد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية األنشطة املتوخاة          ٢٠٠٧ويف عام     -٦٠
 يف جماالت مشلت احلكم الرشيد، والنمو لصاحل الفقراء، واخلدمات          ٢٠٠٨/٢٠١٢يف الفترة   
  .)٢٠٥(اإليدز/ة األساسية ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرياالجتماعية
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