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 مقدمة

وقد أُنشئ اجمللس   . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١أُعد هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           - ١
جملس ُيخِضع وعلى هذا األساس، . ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 األعضاء يف األمم املتحدة، الستعراض دويل شامل للطريقة اليت تفـي هبـا بالتزاماهتـا    ١٩٢ل  اإلنسان الدول ا حقوق
  .ا يف جمال حقوق اإلنسانوتعهداهت

 ٢١ووفقاً للجدول الزمين الذي كان اجمللس قد وضعه مث اعتمـده أثنـاء دورتـه الـسادسة املعقـودة يف                       - ٢
الكونغو أن من واجبها أن تقدم يف هذه الوثيقة تقريرها الوطين عن االسـتعراض           ، ترى مجهورية    ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

وتألفت هذه اللجنة من ممثلني عـن املؤسـسات         . وقد أُنشئت جلنة وطنية لتتوىل وضع هذا التقرير       . الدوري الشامل 
وزراء، والوزارات، وأمني   رئاسة اجلمهورية، ورئاسة ال   : واهليئات واجلهات األخرى املعنية مبسائل حقوق اإلنسان وهي       

مظامل اجلمهورية، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واجمللس األعلى حلرية اإلعالم، واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي،              
وقبل إعداد هذا التقرير، مت مجع املعلومات بواسـطة جلنـة خاصـة    . والربملان، ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان    

وُعهد هبذه املهمة إىل جلنـة حتريـر        .  بشأن تلك املعلومات وأقرهتا يف إطار حلقات عمل        لتجميع املعلومات تدارست  
  .مشروع التقرير الذي ُعرض على شخصيات خمتلفة للنظر فيه أثناء حلقة تصديق

وتقدم مجهورية الكونغو يف هذه الوثيقة، تقريراً توليفياً عما أُحرز من تقدم وما صودف من صعوبات، وعن                   - ٣
قات اليت مت األخذ هبا يف وضع الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق                 املنطل

  .اإلنسان موضع تنفيذ

   نظرة عامة- أوالً 
دة ـوهي عضو يف منظمة األمم املتح     . ١٩٦٠أغسطس  / آب ١٥نالت مجهورية الكونغو سيادهتا الوطنية يف         - ٤

  .١٩٦٠رب سبتم/ أيلول٢٠منذ 

دد سـكاهنا   ـعدَّر  ـيق كيلومتر مربع و   ٣٤٢ ٠٠٠ها  ـغ مساحت ـا، وتبل ـوتقع الكونغو يف وسط أفريقي      - ٥
 كيلومتر، ومن الشرق إىل الغرب  ١ ٢٠٠ومتتد من الشمال إىل اجلنوب عرب مسافة قدرها         .  نسمة ٣ ٦٩٥ ٥٧٩بنحو  

والكامريون مشاالً، وأنغـوال ومجهوريـة الكونغـو        وحتدها مجهورية أفريقيا الوسطى     .  كيلومتر ٤٠٠على مسافة حنو    
وتكسو الغابـات  . الدميقراطية جنوباً واحمليط األطلسي جنوب غرباً، وهنر الكونغو ورافده أوبانغي شرقاً، وغابون غرباً       

  . يف املائة من مساحة الكونغو لوقوعها على خط االستواء٦٠الكثيفة 

ونظام حكمها  . ١٩٩٠ الكونغو انتهاج الدميقراطية التعددية منذ عام        وبعد انعقاد مؤمتر قمة البول، استأنفت       - ٦
وتنقسم مجهورية الكونغو إىل اثنيت عشرة حمافظـة، هـي   . حىت يومنا هذا نظام رئاسي قائم على مبدأ فصل السلطات     

ـ كْوِيلو ونِياري وبُوإنزا وِليكُومو وبُّول وبّْالطو وكُوِفيت الوسطى وكُوِفيت الغرب وسـانغا ولي    واال وبرازافيـل  ـكُ
  . ْنَوار- وْبَوانت 
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وباإلضافة إىل هذين املوردين، لدى     . ويعتمد االقتصاد الكونغويل أساساً على إنتاج النفط واستغالل اخلشب          - ٧
وبلغ نصيب الفرد من الناتج الوطين . الكونغو موارد أخرى كالبوتاس واحلديد واألملاس والذهب والكلس وما إىل ذلك       

  . يف املائة٩ويبلغ معدل النمو حالياً . ٢٠٠٧ دوالراً يف عام ١ ٢٦٢نغو اإلمجايل للكو

ويبلغ متوسط  .  يف املائة حسب تقديرات املصرف املركزي لدول وسط أفريقيا         ٧ويبلغ معدل النمو السكاين       - ٨
. ١٠٠ ٠٠٠ بني كل    ٧٨١ يف األلف ومعدل الوفيات النفاسية       ٧٥ويبلغ معدل وفيات الرضع     .  سنة ٤٩العمر املتوقع   

  .  سنة٤٣ سنة و١٥ يف املائة بني َمن تتراوح أعمارهم بني ٥,٣اإليدز /ويبلغ معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري

  . يف املائة٥١,٤ويبلغ املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس   - ٩

ر حقوق اإلنسان األساسـية     ويف أعقاب الرتاعات املسلحة، صار الزماً أن تعاد سيادة القانون املواتية الزدها             - ١٠
وقد عّبر رئيس مجهورية الكونغو عن هذا الشاغل بوضوح لدى توليه منـصبه يف              . واحلريات وكرامة اإلنسان والعدالة   

  .وقد جتلت هذه اإلرادة السياسية يف انضمام الكونغو إىل الصكوك الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية. ٢٠٠٢عام 

  ملمارسة حقوق اإلنسان اإلطار القانوين - ثانياً 
ضماناً لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مل تكتف الكونغو بالتصديق على الصكوك الدولية واإلقليميـة ودون        - ١١

  .اإلقليمية فحسب، وإمنا اعتمدت كذلك جمموعة مهمة من القوانني الداخلية

   التصديق على الصكوك القانونية الدولية- ألف 

  .حملة عن النصوص الدولية الرئيسية اليت صدقت عليها مجهورية الكونغويقدم اجلدول التايل   - ١٢

  الصكوك
ــا أو    ــصديق عليه ــاريخ الت ت

  االنضمام إليها
  ١٩٦٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠   بشأن تطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية-  ١٤االتفاقية رقم 
  ١٩٦٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠  ١٩٤٨ق التنظيم،  بشأن احلرية النقابية ومحاية ح-  ٨٧االتفاقية رقم 

  ١٩٦٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٣   بشأن الوقاية من اآلالت-  ١١٩االتفاقية 
  ١٩٦٧  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني

  ١٩٦٧فرباير / شباط٤  ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام 
  ١٩٦٩         أفريقيا  يف       الالجئني      مبشكالت      اخلاصة                  ة الناظمة للمظاهر        األفريقي       الوحدة      منظمة        اتفاقية

  ١٩٧٠يوليه / متوز١٠  الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني
  ١٩٧١يونيه / حزيران٤  )النساء( بشأن العمل ليالً ١٩٤٨ لعام ٨٩االتفاقية رقم 

  ١٩٧٨أكتوبر / تشرين األول١٣  اتفاقية األسلحة البيولوجية
  ١٩٨١  السالمة والصحة املهنيتنيبشأن  ١٥٥ رقم االتفاقية

  ١٩٨٢أغسطس / آب٢٥  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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  الصكوك
ــا أو    ــصديق عليه ــاريخ الت ت

  االنضمام إليها
  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٥   بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالربوتوكول االختياري امللحق

  ١٩٨٦يونيه / حزيران٢٤  استخدام وظروف عمل ومعيشة العاملني بالتمريضبشأن  ١٤٩رقم االتفاقية 
  ١٩٨٦يونيه / حزيران٢٤  لسالمة والصحة املهنيتني يف عمليات املناولة باملوانئبشأن ا ١٥٢رقم االتفاقية 
  ١٩٨٥   املتعلقة بالعمال املسنِّني١٦٢ رقم التوصية

  ١٩٨٨أغسطس / آب١٠  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣  اتفاقية حقوق الطفل

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة ٨١رقم االتفاقية 
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ٩٨رقم االتفاقية 
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية ١٠٠رقم االتفاقية 

 ١٩٩٩نوفمرب /ثاين تشرين ال٢٦  إلغاء العمل اجلربيبشأن  ١٠٥  رقماالتفاقية

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  ١٩٥٨التمييز يف االستخدام واملهنة،  بشأن ١١١ رقم االتفاقية

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ١٣٨ رقم االتفاقية

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  يةاملشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايري العمل الدول بشأن ١٤٤رقم االتفاقية 

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة         امللحق باتفاقية   ختياري  االربوتوكول  ال
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩

  ٢٠٠٦مايو / أيار٣١  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه
  ٢٠٠٦مايو / أيار٣١ املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةوتفاقية حقوق الطفل ا بامللحقالربوتوكول االختياري 

  ٢٠٠٤فرباير / شباط١١         األفريقي      لالحتاد     تابع  ال      واألمن     لسالم   ا   جملس       بإنشاء       املتعلق          الربوتوكول
  ٢٠٠٣اغسطس / آب٢٩   املهينةاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

  ٢٠٠٤مايو / أيار٣  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ٢٠٠١مايو / أيار٤  وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغامكديس اتفاقية حظر استعمال وت

  ٢٠٠١مايو / أيار٤  معاهدة أوتاوا بشأن األلغام املضادة لألفراد
  ٢٠٠١  الدنيا الواجب مراعاهتا يف السفن التجاريةاملعايري بشأن ) روتوكوهلاوب (١٤٧ رقم يةاالتفاق

  ٢٠٠٢اغسطس / آب٢٣  شأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفالب ١٩٩٩ لعام ١٨٢رقم االتفاقية 
قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة          امللحق باتفا ختياري  االربوتوكول  ال

  ة أو الالإنسانية أو املهينةالقاسي
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩

  ٢٠٠٦فرباير / شباط١١  الربوتوكول املتعلق بإنشاء جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي
ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال    امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق    الربوتوكول االختياري   

  حيةواستغالل األطفال يف املواد اإلبا
  ٢٠٠٦مايو / أيار٦

  ٢٠٠٦مايو / أيار٣١  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه
  ٢٠٠٦مايو / أيار٣١ املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةوتفاقية حقوق الطفل امللحق باالربوتوكول االختياري 
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   التشريعات الداخلية- باء 

   الدستور-١

  :، يف ديباجته، على ما يلي٢٠٠٢ناير ي/ كانون الثاين٢٠ينص دستور   - ١٣

وص التالية وتكفل احتراَمها تشكل جزءاً ال يتجزأ من         ـا النص ـإن املبادئ األساسية اليت تتضمنه    "
  : هذا الدستور

  ؛١٩٤٥أكتوبر / تشرين األول٢٤ الصادر يف ،ميثاق األمم املتحدة

  ؛١٩٤٨سمرب دي/ كانون األول١٠ الصادر يف ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  ؛١٩٨١يونيه / حزيران٢٦ الصادر يف ،امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

  ؛ذات الصلة، املتعلقة حبقوق اإلنسان واملصدقة حسب األصولمجيع النصوص الدولية 

 ٢٩ الـسيادي يف     اللذان اعتمدمها املؤمتر الـوطين     ،ميثاق الوحدة الوطنية وميثاق احلقوق واحلريات     
  ".١٩٩١يه يول/متوز

  لقوانني واألنظمةا -٢

إن مجهورية الكونغو، لدى َسنِّها قوانينها ولوائحها الوطنية تضع يف اعتبارها أحكاَم ما هي طرف فيـه مـن          - ١٤
  : ويشار يف هذا السياق إىل النصوص القانونية التالية. اتفاقات ومعاهدات دولية خمتلفة متعلقة حبقوق اإلنسان

  ؛لرامي إىل محاية أخالق الشباب الكونغويلاو ١٩٦٠يناير / كانون الثاين١٦صادر يف  ال١٨- ٦٠القانون رقم 

  ؛ملتضمن قانون اجلنسية الكونغوليةاو ١٩٦١يونيه / حزيران٢٠ الصادر يف ٦١- ٣٥القانون رقم 

ملتعلق حبظر تصرفات من شأهنا حتديد انتماء شخص إىل او ١٩٦٢يوليه / متوز٢٨ الصادر يف ٦- ٦٢األمر رقم 
  ؛إثنية بعينها

  ؛ملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائيةاو ١٩٦٣يناير / كانون الثاين١٣ الصادر يف ٦٣- ١القانون رقم 

طفل مولود ألم كونغوليـة       نقل علىلذي يعاقب   او ١٩٦٤يوليه  / متوز ١٣ الصادر يف    ١٨/٦٤القانون رقم   
  ؛يب إىل خارج الكونغو دون إذنوأب أجن

 ١٣ الـصادر يف   ١٩/٦٤ملعدِّل للقانون رقـم     او ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٢٢  الصادر يف  ١٥/٦٦القانون رقم   
  ؛ املتعلق حبماية التالميذ القاصرين١٩٦٤يوليه /متوز
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ـ  لـملنشئ لقانون العم  او،  ١٩٧٥مارس  / آذار ١٥ الصادر يف    ٧٥- ٤٥القانون رقم    اص جبمهوريـة   ـ اخل
  الكونغو الشعبية؛

ملتضمن قانون اإلجراءات املدنيـة والتجاريـة       او ١٩٨١ل  أبري/ نيسان ٢١ الصادر يف    ٨٣- ٥١القانون رقم   
  ؛واإلدارية واملالية

  ؛ملتضمن قانون األسرةاو ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٧ الصادر يف ٠٧٣/٨٤القانون رقم 

  ملتـضمن قـانون إعـادة تنظـيم        او ١٩٨٤ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٠ الصادر يف    ٠٠١/٨٤القانون رقم   
  ؛املساعدة القضائية

ملنشئ لقانون الضمان االجتماعي يف مجهورية      او ١٩٨٦فرباير  / شباط ٢٥ الصادر يف    ٠٠٤/٨٦نون رقم   القا
  ؛الكونغو الشعبية

هنـة يف جمـال الـصحة    ملآداب املنشئ لقانون او ١٩٨٨مارس  / آذار ٢٣ الصادر يف    ٠٠٩/٨٨القانون رقم   
  ؛والشؤون االجتماعية

ـ      او ١٩٨٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ الصادر يف    ٠٢١/٨٩القانون رقم    عام ـملتعلق بإعادة صياغة النظـام ال
  ؛للوظيفة العمومية

  ؛ملتعلق حبماية البيئةاو ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣ الصادر يف ٠٠٣/٩١القانون رقم 

  ؛عاق ومحايته وتعزيز مكانتهملاتعلق مبركز امل و١٩٩٢أبريل / نيسان٢٢ الصادر يف ٠٠٩/٩٢القانون 

 الصادر ٣٥/٦١ من القانون رقم ٣٠ملعدِّل للمادة او ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣٠  الصادر يف٢/٩٣القانون رقم 
  ؛ املتضمِّن قانون اجلنسية الكونغولية١٩٦١يونيه / حزيران٢٠يف 

 ٠٠٨/٩٠ملعدِّل للقانون املدرسي رقـم      او ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ الصادر يف    ٢٥/٩٥القانون رقم   
  ؛ملتضمن إعادة تنظيم نظام التعليم يف مجهورية الكونغو وا١٩٩٠سبتمرب / أيلول٦الصادر يف 

 ٤٥/٧٥عدِّل واملكمِّل لبعض أحكام القانون رقـم        امل ١٩٩٦مارس  / آذار ٦ الصادر يف    ٩٦- ٦القانون رقم   
  ؛ املنشئ لقانون العمل يف مجهورية الكونغو الشعبية١٩٧٥مارس / آذار١٥الصادر يف 

املتضمِّن تعريف وقمـع جـرائم اإلبـادة    و ١٩٩٨أكتوبر /األول تشرين ٣١ الصادر يف    ٨/٩٨القانون رقم   
  ؛وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية

ضمِّن إنشاء مكتب أمـني املظـامل       واملت ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ الصادر يف    ١٩٩٨- ٩القانون رقم   
  ؛وصالحياته طريقة عمله
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املتعلق بصالحيات حمكمة العـدل العليـا       و ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ٨ الصادر يف    ١٩٩٩- ١القانون رقم   
  ؛وتنظيمها وطريقة عملها

املتعلق بإنشاء صندوق وطين لتشجيع وتنميـة       و ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٣ الصادر يف    ٢٠٠٠- ١٢القانون رقم   
  ؛األنشطة البدنية والرياضية

  ؛لشباب املتعلق بإنشاء صندوق لدعم او ٢٠٠٠يوليه / متوز٣١ الصادر يف ٢٠٠٠- ١٠القانون رقم 

  لشباب؛املتعلق بإنشاء صندوق لتوجيه او ٢٠٠٠يوليه / متوز٣١ الصادر يف ٢٠٠٠- ٩القانون رقم 

  املتعلق حبرية املعلومات واالتصاالتو ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ الصادر يف ٢٠٠١- ٨القانون رقم 

 اجمللس األعلـى حلريـة       الذي حيدد مهام   ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٨ الصادر يف    ٢٠٠٣- ٤القانون رقم   
  ؛اإلعالم وتنظيمه وتكوينه وطريقة عمله

ـ   و ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٧ الصادر يف    ٢٠٠٣- ١القانون رقم    ـ  ـاملتعلق بتنظيم احملكم ة ـة الدستوري
  ؛وطريقة عملها

املتعلـق بتنظـيم اجمللـس االقتـصادي        و ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٧ الصادر يف    ٢٠٠٣- ٢القانون رقم   
  ؛جتماعي وتكوينه وطريقة عملهواال

ملتعلق بصالحيات اللجنة الوطنية حلقوق      وا ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٨ يف    الصادر ٢٠٠٣- ٥القانون رقم   
  ؛اإلنسان وتنظيمها وطريقة عملها

بالتصديق على اتفاقيـة األمـم      يقضي   الذي   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٤ الصادر يف    ٢٠٠٥- ١٣القانون رقم   
  ؛حة الفساداملتحدة ملكاف

بالتصديق على اتفاقية االحتـاد     يقضي   الذي   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٤ الصادر يف    ٢٠٠٥- ١٤القانون رقم   
  ؛األفريقي ملنع ومكافحة الفساد

  ؛املتعلق باألحزاب السياسيةو ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١ الصادر يف ٢٠٠٦- ٢١القانون رقم 

      بازل   ل         بروتوكوبالتصديق على   يقضي   الذي   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٢ الصادر يف    ٢٠٠٦- ٢٢القانون رقم   
  اـ    منه   لصـ      والتخ         النفايات   من      وغريها      اخلطرة         النفايات    نقل   عن       الناجم      الضرر   عن         والتعويض         املسؤولية     بشأن
   ؛     احلدود   عرب

     بازل         بروتوكول بالتصديق على يقضي الذي ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٢ الصادر يف ٢٠٠٦- ٢٣القانون رقم 

  ؛    منها       التخلص        احلدود و   عرب      اخلطرة       نفايات  ال    نقل  يف       التحكم      بشأن



A/HRC/WG.6/5/COG/1 
Page 8 

  

                 بروتوكول كيوتو  بالتصديق على   يقضي  الذي ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٢ الصادر يف    ٢٠٠٦- ٢٤القانون رقم   
   ؛                                              التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ

                     ىل اتفاقيـة بـازل                باالنضمام إ يقضي   الذي   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٤ الصادر يف    ٢٠٠٦- ٢٥القانون رقم   
   ؛              بصيغتها املعدلة

          اتفاقيـة بالتصديق علـى  يقضي  الذي ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٥ الصادر يف ٢٠٠٦- ٣٠القانون رقم 

   ؛       الثابتة        العضوية         للملوثات        استكهومل

   ؛                                املتعلق بإنشاء مرصد مكافحة الفساد و      ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٩           الصادر يف     ٢٠٠٧-   ١٦            القانون رقم 

                      يف األماكن العامة ما             تواجدهم                                                            املتعلق حبظر مرور األطفال دون سن السادسة عشرة أو             ٩٣-   ٦٠             املرسوم رقم   
   ؛                                           ً بني الساعة الثامنة مساء والساعة اخلامسة صباحاً

                                                      الذي ينظم ارتياد األطفال دون سن السادسة عشرة             ١٩٩٤      مارس   /       آذار  ٣              الصادر يف      ٩٤-   ٦٠             املرسوم رقم   
   ؛                            قاعات السينما والعروض الفنية

                                                      الذي ينظم ارتياد األطفال دون سن السادسة عشرة             ١٩٩٥      مارس   /       آذار  ٣              الصادر يف      ٩٥-   ٦٠        م رقم        املرسو
   ؛                        حمالت بيع املشروبات واملراقص

   ؛                                   الذي حيدد كيفية تطبيق قانون اجلنسية    ١٩٦١      يوليه  /     متوز  ٢٩           الصادر يف    ١٧٨-   ٦١           املرسوم رقم 

   ؛                          تنظيم ممارسة التدريس اخلصوصي        املتعلق ب و      ١٩٩٦     مايو  /      أيار  ١٣           الصادر يف    ٢٢١-   ٩٦           املرسوم رقم 

     ٢٢١-   ٩٦                               املتعلق بتعديل املرسوم رقـم       و      ١٩٩٩       ديسمرب   /                         الصادر يف كانون األول       ٢٨١-   ٩٩             املرسوم رقم   
   ؛                              املتعلق بتنظيم التدريس اخلصوصي    ١٩٩٦     مايو  /      أيار  ١٣         الصادر يف 

            جالت األصلية                     املتعلق مبجانية الس   و      ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول    ٣١              الصادر يف       ٥٢٩-     ٢٠٠١             املرسوم رقم   
   ؛      املدنية       لألحوال 

املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة الفـساد       و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٨ الصادر يف    ٣٢٣- ٢٠٠٤             املرسوم رقم   
  ؛واالختالس والغش

املتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية ملكافحة      و ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٣ الصادر يف    ١٥٥- ٢٠٠٧املرسوم رقم   
  ؛الغشالفساد واالختالس و

املتعلق بإنشاء جلان الترخيص ملؤسـسات      و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣ الصادر يف    ١٢٧- ٢٠٠٨املرسوم رقم   
  ؛التعليم اخلاص وصالحياهتا وتنظيمها وطريقة عملها
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املتعلق بإنشاء نظام جمانية عالج املالريـا وداء        و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣ الصادر يف    ١٢٨- ٢٠٠٨املرسوم  
  ؛اإليدز/ةالعالج عن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشريالسل و حتمل نفقات 

املتعلق بصالحيات وتنظيم اإلدارة العامة حلقوق      و ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٢ الصادر يف    ٨- ٢٠٠٤املرسوم رقم   
  ؛اإلنسان واحلريات األساسية

 ٣٠ماعية، الـصادر يف     مديرية الشؤون االجت  /وزارة الصحة العامة والشؤون االجتماعية    /٥٩٠٧القرار رقم   
 بفتح مركز للصم البكم يف إطار األنشطة اخلريية اليت تقوم هبـا             الذي يقضي ،  ١٩٧٢ديسمرب  /كانون األول 

  ؛منظمة اإلغاثة الكاثوليكية

، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣الديوان، الصادر يف  -  وزارة إدارة اإلقليم والالمركزية/٨٢٨١القرار رقم 
  .دنيا لترشيحات النساء لالنتخابات احملليةالذي حيدد احلصص ال

   آليات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- ثالثاً 
  اهليئات القضائية - ألف 

  .لدى حكومة مجهورية الكونغوالدائمة من الشواغل هي إن محاية حقوق اإلنسان محاية فعلية   - ١٥

مبختلف درجاهتا من جهة، ومن احملكمـة       املكونة من احملاكم    اهليئات القضائية    هي   ،وقد ُوضعت آليات رصد     - ١٦
  . من اجلهة األخرىالدستورية 

إىل القضاء على   إمكانية األحكام   تعزيز احلريات األساسية، تتيح املؤسسات القضائية جلميع املواطنني         ل اًوضمان  - ١٧
أحكام القانون  ض  املعدِّل واملكمِّل لبع  ،  ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٥ الصادر يف    ٩٩- ١٩وإن القانون رقم    . قدم املساواة 

مـا   منه على    ٢ ينص يف املادة     ،املتعلق بتنظيم السلطة القضائية    و ١٩٩٢أغسطس  / آب ٢٠ الصادر يف    ٩٢- ٠٢٢رقم  
وهلم أن يتصرفوا وأن يدافعوا عن أنفسهم شفهياً أو         . القضاءن سواسية أمام القانون وأمام      ون الكونغولي املواطنو: "يلي

عوزاً على مساعدة قضائية  أشد املواطنني وحيصل". ختصاص ما عدا احملكمة العليابواسطة مذكرات أمام مجيع دوائر اال   
  .من الدولة

ومن ناحية أخرى، توجد حمكمة ابتدائية يف عاصمة كل حمافظة وأربع حماكم استئناف وحمكمة عليا يف جمموع     - ١٨
  .اإلقليم الوطين

اكم استئناف أخرى من أجل تقريـب اخلـدمات    حماكم ابتدائية وحم٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥وأُنشئت منذ     - ١٩
- ١٥ و ١٤ و ١٣أُنشئت حماكم كينداْمبا وأُويو وموساكا االبتدائية مبوجب القوانني رقم          فقد  . القضائية من املتقاضني  

 ٢٠والقانون رقـم    ،   املتعلق بإنشاء حمكمة استئناف أُوِيسو     ٢٠٠٨- ١٢ومن األمثلة على ذلك أيضاً القانون       . ٢٠٠٨
  .وسُيشرع يف تنفيذ تلك القوانني عّما قريب.  املعدِّالن حملكميت استئناف برازافيل وأُواندو٢٠٠٨- ٢١والقانون 
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 ١٣٦ يف املـادة     ، املخصص للسلطة القضائية   ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠وينص الفصل الثامن من دستور        - ٢٠
وال خيضع القضاة يف ممارسة وظـائفهم إالّ        . ذيةالسلطة القضائية مستقلة عن السلطتني التشريعية والتنفي      "منه، على أن    
  ."لسلطة القانون

يف الصفة ، وتتوىل الفصل    واحملكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية يف الدولة فيما يتعلق باملسائل الدستورية             - ٢١
  .وكذلك احلريات العامة، الدستورية للقانون وتضمن حقوق اإلنسان األساسية

ليا اختصاص حماكمة أعضاء الربملان واحلكومة على أفعال توصف بأهنا جـرائم أو جـنح               وحملكمة العدل الع    - ٢٢
وهلا أيـضاً اختـصاص   . ارُتكبت أثناء ممارستهم وظائفهم، وكذلك حماكمة شركائهم يف حال التآمر على أمن الدولة            

  .حماكمة رئيس اجلمهورية يف حال ارتكاب اخليانة العظمى

   املؤسسات الوطنية- باء 

ات ـذه املؤسـس ـهو. حتافظ العديد من مؤسسات الدولة على احترام حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو            - ٢٣
  : هي التالية

  ؛أمني مظامل اجلمهورية
  ؛اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
  ؛وزارة العدل وحقوق اإلنسان

  ؛املرأة وإدماجها يف التنميةالنهوض بوزارة 
  ؛اجمللس األعلى حلرية االتصال

  ؛رة الشؤون االجتماعية واألسرةوزا
  .اجمللس االقتصادي واالجتماعي

يف مجهورية الكونغو، ُتعىن املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان باحترام احلقوق املدنيـة                  - ٢٤
  . وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،والسياسية

ويف .  مهماً يف جمال احترام احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           وتؤدي النقابات يف الكونغو دوراً      - ٢٥
  .معياتاجلوجودها دليل واضح على احترام احلق يف احلرية النقابية واحلق يف حرية تكوين 
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  احترام االلتزامات الدولية:  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - رابعاً 
ك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان تعبري عن تـوفر اإلرادة       يف تطبيق املبادئ املنصوص عليها يف الصكو        - ٢٦

  .السياسية لدى مجهورية الكونغو لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

   إعمال احلقوق املدنية والسياسية- ألف 

   مبدأ عدم التمييز-١

وُيمنـع  . اسية أمام القانون  مجيع املواطنني سو  " على أن    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ من دستور    ٨تنص املادة     -٢٧
 أو نوع اجلنس،    و اإلثين أو اإلقليمي   االنتماء العرقي أ   وأأي متييز بينهم على أساس األصل أو احلالة االجتماعية أو املادية،            

وللمرأة حقـوق   . ٩٦ و ٥٨ أو مكان اإلقامة، مع مراعاة أحكام املادتني         و اللغة أو الدين أو الفلسفة     أو مستوى التعليم، أ   
  ."ويضمن القانون للمرأة ويؤمِّن هلا تعزيز مكانتها ومتثيلها يف مجيع الوظائف السياسية واالنتخابية واإلدارية.  ذاهتارجلال

 أثناء املؤمتر الوطين  ١٩٩١يوليه  / متوز ٢٩ من ميثاق احلقوق واحلريات املعتمد يف        ٢٥والفقرة األوىل من املادة       - ٢٨
 فل، دون أي متييز على أساس العرقلكل ط: "فيها أن إذ جاء ،طفل الكونغويل اخلاصة  إىل حالة ال   اًديدتشري حت السيادي  

 أو الثروة أو امليالد، احلق يف أن حيصل من أسرته ومن  أو املنشأ القومي أو االجتماعي أو الدين، اجلنسو اللون أو نوعأ
  ."اجملتمع ومن الدولة على احلماية اليت يتطلبها وضعه كقاصر

   املساواة احلق يف-٢

مجيـع  " يف هذا الـشأن علـى أن   ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٠ من دستور   ٨تنص الفقرة األوىل من املادة        - ٢٩
  ".املواطنني سواسية أمام القانون

أحراراً يولد الناس مجيعاً ": ه اليت جاء فيها أن، من ميثاق الوحدة الوطنية ١وورد ذكر املساواة كذلك يف املادة         - ٣٠
ـ بينـهم يف  فيما ويف املساواة ، من الكرامةذاته وهلم، مجيعاً دون متييز، احلق يف القدر        .  يف احلقوق  ومتساوين ع ـالتمت

  ".ماية القانونحب

   احلق يف احترام احلياة ويف محاية اإلنسان-٣

. يـاة اإلنسان مقدس وله احلق يف احل     " على أن    ، منه ٧ يف املادة    ،٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ينص دستور     - ٣١
  ...".ومن واجب الدولة املطلق احترامه ومحايته

احلق يف احلياة واحلريـة     فرد  لكل  : " على أن  ، يف هذا اخلصوص   ، من ميثاق احلقوق واحلريات    ٢وتنص املادة     - ٣٢
افظـة  واجب محايته واحمل  واألفراد  وعلى الدولة   . اإلنسان مقدس : " منه أن  ٣د يف املادة    يرو". والسالمة البدنية واملعنوية  

  .١٩٧٩ ومل تعد عقوبة اإلعدام تنفَّذ منذ عام ."وحيظر القانون اإلجهاض ألسباب غري عالجية ويعاقب عليه. عليه
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   مبدأ احلق يف احلرية-٤

  : على ما يلياًهو ينص خصوصف. بشأن هذا املبدأبات  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٠دستور إن   - ٣٣

  ."مة ال ُتنتهكإن حرية اإلنسان هي ذات حر" - ٩املادة 

وله حق مغادرته حبرية، ما مل يكن خاضـعاً         . التنقل حبرية داخل اإلقليم الوطين    حق  لكل مواطن   " - ١٦املادة  
  ".قضية جنائية، كما حيق له العودة إليهللمقاضاة يف 

  ".ال ُتنتهكإن حرية املعتقد وحرية الوجدان هلما حرمتهما اليت  "- ١٨املادة 

  ." مكفولةإلعالم واالتصالحرية اإن  "- ١٩املادة 

معيـات  اجلوإنـشاء   والتجمع  حبرية التنقل    تقر الدولة مع مراعاة الشروط اليت حيددها القانون،        "- ٢١املادة  
  ."واخلروج يف مسريات ومظاهرات

ال ُتنتـهك حريـة    ": ، حيث ينص على أنه     منه ١١يف املادة   ذاته  ويعيد ميثاق احلقوق واحلريات توكيد املبدأ         - ٣٤
  ...".واإلنكار ولكل شخص احلق يف حرية الفكر والوجدان . نساناإل

  .جدل فيها ضماناً الحترام هذه احلرياتوتبذل الكونغو جهوداً ال   - ٣٥

  حرية الفكر والوجدان والدين  )أ(

ففي السنوات العشر األخرية، لوحظ ازدهار كنـائس الـصحوة يف           . مثاالً ُيحتذى يف حالة حرية الدين     إن    - ٣٦
  .ومتارس تلك الكنائس أنشطتها يف سكينة تامة. ة الكونغومجهوري

  حرية الصحافة  )ب(

لكل " منه على أن     ٢ الذي ينص يف املادة      ، املضمونة مبوجب الدستور   ،وكذلك احلال بالنسبة حلرية الصحافة      - ٣٧
. سيلة أخرى من وسائل التواصل     و ةحبرية قوالً أو كتابةً أو صورةً أو بأي       اجملاهرة به   مواطن احلق يف التعبري عن رأيه ويف        

ولكل مواطن  . حبريةمتاحة  الوصول إىل مصادر املعلومات     وإمكانية  . وُتحظر الرقابة . ةول مكف وحرية اإلعالم واالتصال  
  ".ومتاَرس األنشطة املتعلقة هبذه اجملاالت يف حدود القانون. املعلومات ويف االتصال يف االطِّالع على احلق

التعددية يف امليدان الـسمعي  يضمن  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول ٣١ الصادر يف    ٢٠٠١- ١٥والقانون رقم     - ٣٨
  .البصري العام

 ١٩أبريل إىل   / نيسان ١٠من  يف برازفيل يف الفترة      املعقود   ،ويف ختام اجتماع اجمللس العام لإلعالم واالتصال        - ٣٩
  .صال، أُعد ميثاق خاص بالعاملني يف جمال اإلعالم واالت١٩٩٢مايو /أيار
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 ٢٠٠٣- ٤وهبدف تشجيع حرية الصحافة، أُنشئ جملس أعلى حلرية االتصال مبوجب القانون التنظيمي رقـم            - ٤٠
  .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٨الصادر يف 

  .وحىت يومنا هذا، تفخر الكونغو بعدم احتجاز صحفيني يف سجوهنا بسبب جرائم رأي  - ٤١

  حرية تكوين مجعيات  )ج(

التعددية احلزبية يف مجهورية الكونغو، رأت النور عدة أحزاب سياسية ومجعيات من مجيـع              منذ أن بدأ عهد       - ٤٢
  .وكل تلك اهليئات متارس أنشطتها حبرية. األنواع ومنظمات خمتلفة األهداف

وتكفل، الدولة تعترف "ه  منه على أن٢١ يف املادة ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٠ويف هذا الصدد ينص دستور   - ٤٣
  ".َمِسريات ومظاهراتاخلروج يف شروط اليت حيددها القانون، حرية التنقل وتكوين مجعيات والتجمع وضمن ال

  حرية التجمع  )د(

  . من ميثاق احلقوق واحلريات١٥ من الدستور واملادة ٢١هذا حق تكفله املادة   - ٤٤

  . أو اضطرابات اجتماعيةغري أن هذا االنفتاح يقتضي قيوداً، خاصةً عندما تنشأ عن التجمع أعمال شغب  - ٤٥

   احلق يف حماكمة منصفة-٥

:  اليت تنص على أنه، منه٩مادة ـق يف الـ هذا احل٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٠يف الكونغو، يضمن دستور   - ٤٦
إجراءات تكفل لـه     إثَر   وكل متهم بريء حىت تثبت إدانته     . أو اعتقاله أو احتجازه دون وجه حق      أحد  ال جيوز اهتام    "

  ...". الدفاعحقوق 

حق الشخص يف قرينة الرباءة حىت      " منه على    ٩من املادة   ) ب(بينما ينص ميثاق احلقوق واحلريات يف الفقرة          - ٤٧
احلق يف الدفاع، مبا يف ذلك احلق يف املؤازرة         "اليت تنص على    ذاهتا،  من املادة   ) ج(؛ ويف الفقرة    "يثبت عليه اجلرم هنائياً   

احلق يف حماكمة من ِقبل هيئة قضائية حمايدة، وفقـاً          " اليت تنص على     ،منها) د( ويف الفقرة    ؛"من ِقبل حمامٍ من اختياره    
  ".للقانون، ضمن أجل معقول حتدده، قدر اإلمكان، النصوص القانونية املعمول هبا

   احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة-٦

حيق ألي مواطن تتوفر فيه الشروط احملـددة يف         بات  ،  غو يف مجهورية الكون   بعد انعقاد املؤمتر الوطين السيادي      - ٤٨
  .النصوص القانونية املعمول هبا أن ينتِخب وُينتَخب ويشارك يف إدارة الشأن العام

لكل مواطن احلق يف أن يشارك      : " اليت تنص على أن    ، من ميثاق احلقوق واحلريات    ٢٢وهو حق تكفله املادة       - ٤٩
مناصـب يف   َتقَلُّـد   ولكل مواطن احلق يف     .  أو بواسطة ممثلني خمتارين     بصورة مباشرة  ن البلد العامة، إما   يف إدارة شؤو  

وإرادة الشعب هي األساس الذي تقوم عليه السلطة اليت تتمتع هبا          . الوظيفة العمومية يف بلده على قدم املساواة مع غريه        
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صورة منتظمة ودورية باالقتراع العام علـى       وجيب التعبري عن تلك اإلرادة عن طريق تنظيم انتخابات ب         . العامةاهليئات  
  ".اتباع إجراء معادل يضمن حرية التصويتب وباالقتراع السري أو ،قدم املساواة

وانُتخـب  . ١٩٩٧ومت االعتراف هبذا احلق ملن كانوا منفيني ألسباب سياسية وغادروا البلد بعد حرب عام                 - ٥٠
  .، لدى عودهتم إىل البلد بعد أن مت العفو عنهم٢٠٠٧عام ة اليت أُجريت نتخابات التشريعي االإثَربعض من هؤالء نواباً ال

اجمللس االنتقايل الوطين، الذي كان حيل حمل الربملان يف مجهورية          قام  ،  ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف    - ٥١
املذكور وحيدد القانون .  املتضمِّن قانون االنتخابات٢٠٠١- ٩القانون رقم باعتماد الكونغو اخلارجة لتوها من احلرب، 

وهو حيدد، عالوة على ذلك، خمتلـف       . شروط ممارسة احلق يف االقتراع ويف تنظيم املشاورات االستفتائية واالنتخابية         
  .أساليب االقتراع

  :حصراً أنواع االنتخابات التاليةيتناول قانون االنتخابات و  - ٥٢

  ؛االستفتاء
  ؛انتخاب رئيس اجلمهورية

  ؛اء اجلمعية الوطنيةانتخاب النواب أعض
  البلديات؛انتخاب أعضاء جمالس احملافظات و

  .انتخاب أعضاء جملس الشيوخ
 من قانون االنتخابات    ١٨وتنص املادة   . وأُنيطت مهمة تنظيم االنتخابات باللجنة الوطنية لتنظيم االنتخابات         - ٥٣

  ".لدولة واألحزاب السياسية واجملتمع املدينتتألف اللجنة الوطنية لتنظيم االنتخابات من ممثلني عن ا: "على ما يلي

وتتألف . ُتنشأ يف كل منطقة إدارية جلنة حملية لتنظيم االنتخابات        : "ه على أن  ٢٣، تنص املادة    يف هذا السياق  و  - ٥٤
  ".جلان التنظيم احمللية من ممثلني عن الدولة واألحزاب السياسية واجملتمع املدين

 املتعلقة حبرية التعبري، نص قانون االنتخابات على        ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ من دستور    ١٩ووفقاً للمادة     - ٥٥
  ".التلفزيون التابعة للدولةقنوات اإلذاعة وحمطات ُيسمح، أثناء فترة االنتخابات، بالدعاية للمرشحني يف : "ما يلي

العامـة، ومـديرو ورؤسـاء      ى  عناصر القو وال جيوز أن يترشح لالنتخابات يف أية دائرة انتخابية القضاة، و            - ٥٦
البلديات، واحملافظون، ونواب احملافظني، واألمناء العامون للوحدات اإلقليمية، وأعـضاء اللجنـة الوطنيـة لتنظـيم                

  .االنتخابات، طيلة الفترة اليت يؤدون فيها وظائفهم

 ،إىل احملكمة االبتدائية   فيعود   تخابات احمللية اختصاص البت يف املنازعات املتعلقة باألعمال التحضريية واالن       أما    - ٥٧
  .اختصاص القاضي الدستورييف نطاق املنازعات بشأن االنتخابات الرئاسية والتشريعية تندرج بينما 
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   إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- باء 

   احلق يف العمل واألمن-١

 ،الدولة حبق مجيع املواطنني يف العملتقر  : "ه منه اليت تنص على أن     ،٢٤يكفل الدستور احلق يف العمل يف املادة          - ٥٨
  ."التمتع هبذا احلقتعمل على إجياد األوضاع الكفيلة بإنفاذ وبأنه يتعني عليها أن 

عدا يف إطـار عقوبـة   ، ال جيوز إجبار أحد على أداء عمل سخرة: " إذ جاء فيها أنه، ما سبق٢٦وتتم املادة    - ٥٩
  ."استرقاق أحدوال جيوز . ا عليه هيئة قضائية أُنشئت بصورة قانونيةبالسجن حكمت هب

 املعـدِّل   ١٩٩٦مـارس   / آذار ٦ الصادر يف    ٦/٩٦الدستور، كالقانون رقم     إنفاذ أحكام    وإن بعض نصوص    - ٦٠
ـ       ١٩٧٥مارس  / الصادر يف آذار   ٤٥/٧٥واملكمِّل لبعض أحكام القانون      و ، املتضمِّن قانون العمل يف مجهورية الكونغ

ُتحظر أعمال السخرة   : "على أنه  اجلديدة   ٤ادة  ـص امل ـفتن. لـعض من اجلوانب املتعلقة بالعم    الشعبية، تنص على ب   
  ...".أو األعمال اإلجبارية حظراً مطلقاً 

   احلق يف التمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة- ٢

. ل الدولـة الـصحة العامـة      تكف: " على ما يلي   ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ من دستور    ٣٠تنص املادة     - ٦١
ولألشخاص املسنني واملعوقني احلق يف تدابري محاية تتوافق واحتياجاهتم البدنية أو العقلية أو غريها من االحتياجات من                 

  ".كما أن احلق يف إقامة مؤسسات اجتماعية صحية خاصة ينظمها القانون هو حق مكفول. أجل تنميتهم الكاملة

 على احلالة اخلاصة بالطبقات االجتماعية املستضعفة، فإن ميثاق احلقوق واحلريـات            ورغم أن الدستور يركز     - ٦٢
لكل شخص احلق يف التمتـع      " منه، إذ ينص على أن       ٣٢ يتيح حيزاً أوسع يف املادة       ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢١املؤرخ  

  :ري الالزمة لضمان ما يليويتعني على الدولة اختاذ التداب. بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه
  ختفيض حاالت وفيات األمهات واألطفال، والعمل على تنمية األطفال تنمية صحية؛  )أ(  

  حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛  )ب(  

  الوقاية من األمراض الوبائية واملعدية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها؛   )ج(  

  ة أوضاع من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض؛هتيئ  )د(  

  .حتسني مستوى املعيشة والبيئة الطبيعية  )ه(  

  .اإليدز/وينصب التركيز بشكل خاص يف مجهورية الكونغو على مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  - ٦٣

ملكافحة اإليدز، وهي أقسام تابعة للربنامج الوطين ملكافحـة         واسُتحدثت يف مجيع اإلدارات الوزارية وحدات         - ٦٤
  .وهدفها هو الترويج يف املقام األول لوسائل الوقاية واحلماية، داخل اإلدارات العامة. اإليدز
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 يف املائـة مـن      ٨٠اإليدز، فإن اهلدف املنشود هو جعـل        /ويف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية         - ٦٥
اً خالياً  ـوكاً جنسي ـ سنة، يسلكون سل   ٢٤ سنوات و  ١٠ور واإلناث معاً، الذين تتراوح أعمارهم بني        الشباب، الذك 
  .من املخاطر

وفيما خيص مشروع الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، فإن النتائج املتوخاة هي الـتمكن مـن                     - ٦٦
وتسهيل االستفادة من االستشارة والكشف الطوعي بالنسبة  يف املائة، ٢٠ختفيض نسبة الرضع احلاملني للفريوس مبقدار 

جلميع النساء اللوايت يراجعن قسم االستشارة السابقة للوالدة، وكذلك حصول األطفال احلاملني للفريوس على الرعاية               
 األشـخاص   ومن املنتظر أن يعتمد جملس الوزراء مشروع قانون يتعلق حبماية         . الطبية والتغذوية والنفسية واالجتماعية   
  .اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

، أُنشئ نظام بشأن جمانيـة العـالج        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣ املؤرخ   ١٢٨- ٢٠٠٨ومبوجب املرسوم رقم      - ٦٧
متديـد    ومتكن هذه اجملانية من   . اإليدز/املضاد للمالريا والسل وعالج األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         

  .ر املتوقع حلاملي الفريوسالعم

 سـنة والنـساء يف سـن        ١٤ سنوات و  ١٠وفيما يتعلق حبالة األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بني            - ٦٨
اإلجناب، وضع بدعم اليونيسيف برنامج يشمل مشروعني لوقاية الشباب من اإليدز والوقاية من انتقال الفريوس من األم 

  . إىل الطفل

ـ . كام الدستورية، ُوضعت نصوص من أجل حتسني إدارة قطـاع الـصحة           وتعزيزاً لألح   - ٦٩ ا املرسـوم   ـومنه
إدارهتا يف    بشأن تعريف الوحدات الصحية وتصنيفها وطريقة١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١ املؤرخ   ٥٢٥- ٩٦  رقم

  .مجهورية الكونغو

القرار   ويف هذا السياق، حيدد   . ة من الدستور احلق يف إنشاء مؤسسات اجتماعية طبية خاص         ٣٠وتضمن املادة     - ٧٠
  . شروط إنشاء وحدات صحية خاصة وفتحها٢٠٠٣يوليه / متوز٩ املؤرخ MSP/MEFB/3092رقم 

. وهذه الوحدات هي بصفة عامة مصحات ومراكز طبية اجتماعية وعيادات طبية وعيادات للرعاية الـصحية                - ٧١
 يف ٢٠,٣املائة و   يف٦٤,٩ ْنَوار وحدمها - م برازافيل وْبَوانت وتض.  يف املائة من هذه اهلياكل يف احملافظات٨,٨وُتنشأ 

  .املائة على التوايل من إمجايل هذه اهلياكل

إطار   أما الربامج املستحدثة ملكافحة أمراض اإلسهال ومشاكل اإلجناب واألمراض الوبائية الرئيسية فتندرج يف              - ٧٢
املعهد الدويل للتنمية ومنظمة الصحة (التعاون ثنائية ومتعددة األطراف الربامج اخلاصة اليت تدعمها تقنياً ومالياً وكاالت 
  ). العاملية واليونيسيف والوكالة األملانية للتعاون التقين

كلية علوم الصحة التابعـة     (وفضالً عن ذلك، توجد يف الكونغو هياكل لتعزيز تدريب موظفي قطاع الصحة               - ٧٣
  ). ْنَوار ودولزي وأواندو-  الصحيني يف برازافيل وْبَوانت جلامعة مارين جنوايب ومدارس املساعدين
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   احلق يف التعليم والثقافة-٣

  . من الدستور احلق يف التعليم٢٣تضمن املادة   - ٧٤

يعـدِّل     الذي ينظم النظاَم التعليمي، حيث     ٩٥- ٢٥ القانونُ رقم    ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧وصدر يف     - ٧٥
. ، ويقضي بإعادة تنظيم النظام التعليمي يف الكونغـو        ١٩٩٠سبتمرب  / أيلول ٦ املؤرخ   ٠٠٨/٩٠القانون املدرسي رقم    

  .أن التعليم جماين يف املدارس العامة كما

وحرصاً على حتسني جودة التعليم، ال سيما التدريب املؤهل، اسـُتحدثت وزارة للتعلـيم الـتقين واملهـين                    - ٧٦
  . ٢٠٠٣أغسطس / آب٤ الصادر يف ١٥٤- ٢٠٠٣مجهورية الكونغو مبوجب املرسوم رقم   يف

 ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ املؤرخ   ٢٨١- ٩٩وُينظَّم التعليم اخلاص يف الكونغو مبوجب املرسوم رقم           - ٧٧
وُيضاف .  املتعلقني بتنظيم ممارسة التعليم يف القطاع اخلاص       ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٦ املؤرخ   ٣٢٧- ٢٠٠٤واملرسوم رقم   

 بشأن إنشاء جلان تأهيل مؤسسات      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣ املؤرخ   ١٢٧- ٢٠٠٨وم رقم   إىل هذين املرسومني املرس   
  .التعليم اخلاصة وصالحياهتا وتنظيمها وطريقة عملها

يتعلق   ولتشجيع التعليم األساسي، استحدثت الكونغو برنامج ختصيص املوارد للمؤسسات التعليمية العامة فيما   - ٧٨
  .باألدوات التعليمية

لكل   احلق يف الثقافة ويف احترام اهلوية الثقافية      : " من الدستور احلق يف الثقافة، تنص على أن        ٢٢ملادة  وتضمن ا   - ٧٩
  ".بالوحدة الوطنية  جيب أال متس ممارسة هذا احلق سواًء بالنظام العام أو باآلخرين أو"إال أنه ". مواطن هو حق مضمون

   احلق يف محاية األسرة-٤

  :٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٠واد التالية من دستور تنص على هذا املبدأ امل  - ٨٠

على الدولة واجب مساعدة األسرة يف مهمتها املتمثلة يف احلفـاظ علـى األخـالق والقـيم                  "- ٣١املادة  
  "كما أن حقوق األم والطفل مضمونة. تتماشى مع النظام اجلمهوري  اليت

ألطفال املولودين سواء يف إطار الزواج أو خارجـه         ول. الزواج واألسرة حيظيان حبماية القانون     "- ٣٢املادة  
وعلى الوالدين  . ويتمتعون باحلماية مبوجب القانون   . احلقوق ذاهتا وعليهم الواجبات ذاهتا جتاه آبائهم وأمهاهتم       

وحيدد القانون الـشروط    . التزامات وواجبات جتاه أطفاهلم، سواًء كانوا مولودين يف إطار الزواج أو خارجه           
  "  للزواج واألسرةالقانونية

لكل طفل، دون متييز، أياً كان نوعه، احلق يف أن حيظى من جانب أسرته واجملتمع والدولة بتدابري    "- ٣٣املادة  
  ". احلماية اليت تستدعيها حالته
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   حالة السكان املستضعفني واألقليات-٥

  األطفال  )أ(

ومع مرور السنوات أُدخلـت     . طفال، مبكانة مميزة  خيص التشريع الكونغويل الطبقات املستضعفة، ال سيما األ         - ٨١
، ارتكزت محاية الطفولـة علـى اجلوانـب الطبيـة           ١٩٧٧- ١٩٦٠ففي الفترة   . تغيريات على مفهوم محاية الطفولة    

  .وهذا يفسر ارتباط هذه اخلدمة بوزارة الصحة والشؤون االجتماعية. االجتماعية والطبية النفسية

 ١١ املـؤرخ    ٧٧/٥٧١نح إنشاُء إدارة التعليم املراقَب مبوجب املرسوم رقـم          ، مُ ١٩٩٨- ١٩٧٧ويف الفترة     - ٨٢
وختتص هذه اإلدارة حصرياً باألطفال اجلاحنني      .  وضعاً قانونياً وقضائياً لنظام محاية الطفولة      ١٩٧٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

  . أو املعرضني خلطر أخالقي

، أنشئت اإلدارة احلالية املعنية باحلماية القانونية       ١٩٩٩مايو  / أيار ١٩ املؤرخ   ٩٩/٨٥ومبوجب املرسوم رقم      - ٨٣
وما برحت،  . وجمال عملها أوسع بوضوح مقارنة مع اإلدارات السابقة       . للطفولة داخل وزارة العدل وحقوق اإلنسان     

ـ                ال املعرضـني  ـهذه اإلدارة تسهر على رعاية األطفال اجلاحنني واملعرضني خلطر أخالقي، وكذلك على رعاية األطف
  .خلطر جسدي

بالنسبة لألطفـال املعرضـني خلطـر    (ويقوم قضاء األحداث على نصني قانونني أساسيني، مها قانون األسرة    - ٨٤
  .وقانون اإلجراءات اجلنائية بالنسبة لألطفال اجلاحنني) أخالقي

وعندما يكون . ألبناءوإن قانون األسرة، يف الفصل األول من الباب العاشر منه، ينظم العالقات بني الوالدين وا  - ٨٥
وال ُيلجأ  . هناك خلل يف دور احلقوق والواجبات املوكلة للوالدين، يتدخل قضاء األحداث عن طريق املساعدة التربوية              

  .إىل هذا اإلجراء إال عند فشل اإلجراءات االجتماعية أو عند إحالة األمر إىل قاضي األطفال أو إبالغه به

  حماكم األحداث

  قاضي األطفال  )أ(

وينص قانون األسرة، يف بابه العاشر من الفـرع         . وهو خيتص بإصدار قرارات الختاذ تدابري املساعدة التربوية         - ٨٦
عندما تكون صحة قاصر أو سالمته أو أخالقياته أو تربيته معرضة خلطر أو غـري               " منه، على أنه     ٣٢٨الثاين، يف املادة    

 األب أو األم أو الشخص املوكلة إليه حقوق احلضانة، أو عندما     حممية مبا يكفي بسبب سلوك ال أخالقي أو عجز لدى         
يكون القاصر، من خالل سوء سلوكه أو عدم انضباطه، مصدر شعور هؤالء مبشاعر استياء بالغة اخلطورة أو يضعهم                  

 طلب النيابـة  يف حالة يستحيل فيها عليهم ممارسة حقهم يف التوجيه، ميكن أن يقرر قاضي األطفال تلقائياً أو بناًء على   
تتعدى فترة بلوغه، لزيارة مساِعدة اجتماعيـة         العامة أو طلب األب أو األم أو الوصي أن خيضع القاصر خالل مدة ال             

  ". بشكل منتظم أو أن ُيوضع حتت نظام احلرية املراقبة

سبيل املثـال،   وخيتص أيضاً قاضي األطفال بالفصل مبفرده يف القضايا األقل خطورة، من خالل القيام، على                 - ٨٧
وميكن أن تكون هذه    . بإصدار قرار باختاذ تدابري املساعدة والتربية لصاحل قاصرين متهمني بارتكاب جرمية أقل خطورة            
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وم أو اإلعادة إىل الوالد أو ويل األمر أو الوصي، أو منح احلرية حتت املراقبة،               ـاعي أو الل  ـالتدابري هي التقصي االجتم   
  .أو اإليداع يف مؤسسة

  حمكمة األطفال   )ب(

وتتألف من قاضي األطفـال، وهـو رئـيس احملكمـة،           . تعاجل هذه احملكمة القضايا اليت متثل خطورة معينة         - ٨٨
  .ويتم اختيار هذين األخريين على أساس اختصاصهما واهتمامهما بقضايا الطفولة. قاضَيني مساعَدين  ومن

لوالد، واللوم، ومنح احلريـة حتـت املراقبـة، واإليـداع           والقرارات اليت تتخذها احملكمة هي اإلعادة إىل ا         - ٨٩
  .مؤسسة، واحلبس  يف

  احملكمة اجلنائية لألحداث  )ج(

ينطبق اختصاص احملكمة على القاصرين الذين ال تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة واملتـهمني بارتكـاب                   - ٩٠
و ومن قاضيني مساعدين يكون أحـدمها       وتتألف هذه احملكمة من رئيس حمكمة االستئناف أو مستشار يعينه ه          . جرمية

  .قاضي أطفال، ومن ستة حملفني

  إدارة احلماية القانونية للطفولة  )د(

تتعهد هذه اإلدارة بإنفاذ التشريع املتعلق حبماية الطفولة، وإجراء دراسات ترمي إىل سن تشريع بشأن منـع                   - ٩١
 إعادة تربية القاصرين اجلاحنني أو املعرضـني خلطـر          وتتوىل هذه اهليئة أيضاً ضمان    . جنوح األحداث ومحاية الطفولة   

كما تراقب سري أعمال    . أخالقي قصد إعادة إدماجهم يف اجملتمع، وإدارة املؤسسات العامة املتخصصة يف محاية الطفولة            
  .اخلدمات اإلضافية املعنية بالطفولة

  :وتضم إدارة احلماية القانونية للطفولة هيكلني ال مركزيني، ومها  - ٩٢

 - املصلحة املعنية بالنشاط التربوي يف البيئة املنفتحة وباحلرية املراقبة، اليت أنشئت يف مدن برازافيل وْبَوانـت                   
  ْنَوار ودولزي

  .ومرصد برازافيل الذي تشهد فيه اإلصالحات مرحلتها النهائية  

  النساء  )ب(

وزارة النهوض باملرأة وإدماج املـرأة      لقد حتسن وضع املرأة الكونغولية مع مرور السنوات بفضل استحداث             - ٩٣
 ٢٨٩- ٩٩وعالوة على هذا، أُنشئ مركز للبحث واإلعالم والتوثيق بشأن املرأة، مبوجب املرسـوم رقـم                . التنمية  يف

وتشكل هذه املؤسسة العامة، اليت تشرف عليها وزارة النـهوض بـاملرأة            . ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١املؤرخ  
ية، مكاناً لالستقبال وتبادل املعلومات والتثقيف والتدريب والتواصل بشأن مجيع القضايا املتعلقة            وإدماج املرأة يف التنم   

وجتدر اإلشارة إىل وجود سياسة وطنية يف الكونغو بـشأن  . بالنساء الكونغوليات وكذلك النساء املقيمات يف الكونغو    
  .٢٠٠٩ديسمرب / مت حتديثها حىت كانون األولوتتسق هذه السياسية الوطنية مع خطة عمل وطنية. النهوض باملرأة
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حتريـر    ويدعم العديد من اهليئات الدولية واملنظمات غري احلكومية حكومة اجلمهورية يف تنفيذ مشاريع بشأن         - ٩٤
تضطلع هبـا     ويقدم اجلدول أدناه فكرة عن املسؤوليات اليت      . ا يف إدارة الشؤون العامة    ـا وإشراكه ـرأة ورعايته ـامل

  .لكونغوليةاملرأة ا

  الوظائف املشغولة  الواليات القضائية/اهلياكل
  وزيرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  وزيرة التجارة واالستهالك واإلمدادات 
  وزيرة الصحة والشؤون االجتماعية واألسرة 

  وزيرة التعليم االبتدائي واإلعدادي، املكلفة مبحاربة األمية

  الوزارات

  رأة وإدماج املرأة يف التنميةوزيرة النهوض بامل
  الربملان  األمينة األوىل جمللس الشيوخ

  األمينة الثانية للجمعية الوطنية
  قاضية

 قاضية ورئيسة جلنة منظمة تنسيق قوانني األعمال التجارية يف أفريقيا
  احملكمة العليا

  قاضية
  حمكمة احلسابات  نائبة الرئيس
  مستشارة

  )نَوار -  بَوانت(ئيسة حمكمة االستئناف ر
  رئيسة الغرفة اجلنائية الثانية
  رئيسة الغرفة املدنية الثانية 
  رئيسة الغرفة اجلنائية األوىل

  رئيسة غرفة االهتام

  حمكمة االستئناف

  قاضية التحقيق
  رئيسة حمكمة العمل

  رئيسة حمكمة األطفال
  )نَوار -  نتبَوا(رئيسة حمكمة تشينوكا لواندجيلي 

  )نَوار -  بَوانت(رئيسة حمكمة التجارة 

  احملاكم

  عميدة القضاة
اإلدارة العامة حلقـوق اإلنـسان     

  واحلريات األساسية
  مديرة محاية األقليات الوطنية والفئات االجتماعية املستضعفة 

  املديرة العامة للتلفزيون الكونغويل الوطين  إدارات عامة أخرى
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  الوظائف املشغولة  الواليات القضائية/اهلياكل
  ن الوطين والعمل اإلنسايناملديرة العامة للتضام

  املديرة العامة للضرائب
  املديرة العامة للزراعة 

  املديرة العامة للنهوض باملرأة
  املديرة العامة إلدماج املرأة يف التنمية

  املديرة العامة للتعليم األساسي
  املديرة العامة للتعليم االبتدائي واإلعدادي 

  هين املديرة العامة للتعليم امل
  املديرة العامة للتعليم التقين

املؤسسات   فقد أصبحت املرأة ممثلة أكثر فأكثر يف. ومتثل مسألة نوع اجلنس أولوية بالنسبة حلكومة اجلمهورية  - ٩٥
 ٢٥ املـؤرخ    ٠٠٥/٢٠٠٧فعلى سبيل املثال، حيدد القانون االنتخـايب رقـم          . العامة وباتت تنهض فيها بدور فعال     

ديسمرب، حصص ترشيحات / كانون األول١٠ املؤرخ ٠٠٩/٢٠٠١ الذي يعدِّل ويكمِّل القانون رقم ٢٠٠٧مايو /أيار
املائـة علـى األقـل يف       يف٢٠ يف املائة يف االنتخابات التشريعية وانتخابات جملس الشيوخ وبنسبة           ١٥اإلناث بنسبة   

  . احملليةتاالنتخابا

وهو مشروع قانون محاية    . وع مشروع قانون قيد التحضري    وحاالت العنف اليت تتعرض هلا النساء متثل موض         - ٩٦
  .األشخاص ضحايا العنف اجلنسي

  املعوقون جسدياً واملهق  )ج(

أبريـل  / نيـسان  ٢٢ املؤرخ   ٠٠٩/٩٢اعتمد اجمللس األعلى للجمهورية خالل الفترة االنتقالية القانون رقم            - ٩٧
يف إطار التضامن الـوطين،     : " على ما يلي   ٤ملادة  وتنص ا .  بشأن وضع الشخص املعوق ومحايته والنهوض به       ١٩٩٢
  ".أو مجاعية/األشخاص املعوقون مزايا ومساعدات فردية و  ُيمنح

ومنها معهـد الـشباب     . وإىل جانب هذا، توجد مدارس خاصة لرعاية األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة             - ٩٨
، والذي يقدَّم فيـه     ١٩٧٢ديسمرب  /األول كانون   ٣٠ املؤرخ   MSPAS/DAS/5907الصم، الذي أنشئ مبوجب القرار      

  .التدريب املهين

  . سنة١٥ومنها أيضاً املدرسة اخلاصة ملونغايل، اليت تتكلف برعاية األطفال املتخلفني عقلياً البالغني أقل من   - ٩٩

  .خرينوهم يتمتعون باحلقوق ذاهتا اليت يتمتع هبا مجيع املواطنني اآل. وال يتعرض املهق حلاالت التمييز  - ١٠٠
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  السكان األصليون  )د(

قيادة  غري أنه مت، حتت. وهم موجودون يف مجيع حمافظات مجهورية الكونغو.  يكونون عموماً ضحايا التهميش  - ١٠١
وبالرغم من هذه اخلطوة املهمة، فإن حقوق السكان األصليني         . الرئيس مارين أجنوايب، تنفيذ سياسة لالعتراف حبقوقهم      

  .ما زالت ُمَهملة

وقد نشأت مجعيات خاصة للدفاع عن حقوق السكان األصليني بعد انعقاد املؤمتر السيادي الوطين، مدعومة                 - ١٠٢
  .بأنشطة منظمات أخرى غري سياسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

منتـدى  ) أنبفوندو( يف حمافظة ليكواال ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٥ إىل   ١٠ومببادرة الكونغو، ُعقد يف الفترة من         - ١٠٣
  . للشعوب األصلية يف أفريقيا الوسطىدويل

  . بشأن حتسني مستوى معيشة السكان األصليني٢٠١٣- ٢٠٠٩ووضعت خطة عمل وطنية للفترة   - ١٠٤

  .أغسطس من كل سنة يف كل أحناء البلد/ آب٩ وُيحتفل باليوم الدويل للشعوب األصلية يف   - ١٠٥

  . حقوق السكان األصلينيوبدأ العمل بشأن مشروع قانون يتعلق بتعزيز ومحاية  - ١٠٦

، بشراكة مع مفوضـية األمـم       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١ إىل   ٢٠ونظمت مجهورية الكونغو، يف الفترة من         - ١٠٧
جعل  وكان اهلدف منها هو. املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتب اليونيسيف، أياماً برملانية لصاحل السكان األصليني

تعزيـز حقـوق     شعب، يشاركون مشاركة فعالة يف هذه اجلهود الوطنية الرامية إىل      الربملانيني، بصفتهم املنتخبني من ال    
  . السكان األصليني ومحايتها

  الالجئون وغريهم من املهاجرين  )ه(

ـ ـاً قـص ـشرعت حكومة مجهورية الكونغو يف إدارة شؤون الالجئني واملشردين داخلي        - ١٠٨ اظ علـى  ـد احلف
  .حقوقهم وضماهنا

. نغو جلنة وطنية ملساعدة الالجئني تشرف عليها وزارة الشؤون اخلارجيـة والفرانكفونيـة            واستحدثت الكو   - ١٠٩
  :وتتكون هذه اللجنة من هيئتني مها

  هيئة األهلية لوضع الجئ  
  وهيئة طعون الالجئني  

 راء احلروب املختلفة اليت شهدهتا الكونغو، ُوضع إطار مؤسسي على         ـاً ج ـة املشردين داخلي  ـوحلل مشكل   - ١١٠
  .حنو تدرجيي

  .وقد أُنشئت وزارة للتعاون والعمل اإلنساين والتضامن  - ١١١
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  .وُنفذ عدد من الربامج إلعادة توطني املشردين، وإن كانت هذه الربامج ال تستجيب متاماً ملختلف التطلعات  - ١١٢

يا ومساعدهتم والربوتوكول   ووفقاً لروح مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن محاية املشردين داخلياً يف أفريق             - ١١٣
 بشأن املوضوع ذاته، استهلت الكونغو مشروعاً سيفـضي يف  الكربى البحريات مبنطقة املعين الدويل املؤمترالذي وضعه 

  .وقت قريب إىل اعتماد قانون وطين بشأن محاية املشردين داخلياً يف مجهورية الكونغو ومساعدهتم

  احملتجزون  )و(

 بشأن صالحيات وتنظيم اإلدارة العامة لـدائرة        ١٩٩٩مايو  / أيار ١٩ املؤرخ   ٨٦- ٩٩ مبوجب املرسوم رقم    - ١١٤
  .السجون، ُرفعت اإلدارة السابقة لدائرة السجون إىل رتبة اإلدارة العامة

وال يعمل منها يف الواقع سوى ستة مراكـز، يف ظـل            . وتضم مجهورية الكونغو ثالثة عشر مركزاً للتوقيف        - ١١٥
  :ذه املراكز هيصعوبات شديدة، وه

  برازافيل، وهو املركز األكثر متثيالً من بني مجيع املراكز
  ْنَوار -  ْبَوانت
  أواندو

  دجامباال
  مادينغو
  .أويسو

ويف إطار السياسة املتعلقة بتعجيل خطى نقل الصالحيات إىل البلديات، قررت حكومة اجلمهورية بناء سجون   - ١١٦
ة على ذلك مركز التوقيف التأدييب يف أنبفوندو، الذي بلغ إجنـازه املرحلـة              ومن األمثل . جديدة وإصالح القائم منها   

  .وتتفق هندسة هذا السجن مع املعايري الدولية. النهائية تقريباً

وتقوم فيه اللجنة . وإن مركز التوقيف يف برازافيل مفتوح لزيارات املؤسسات الدولية واملنظمات غري احلكومية   - ١١٧
  .ر بعمليات مراقبة منتظمةالدولية للصليب األمح

ففضالً عن زيادة عـدد املـوظفني       . وعمدت الكونغو أيضاً إىل إضفاء الطابع اإلنساين على مراكز التوقيف           - ١١٨
ويـستفيد  . وتدريب موظفي اإلدارة العامة لدائرة السجون، حيظى مركز التوقيف يف برازافيل مبركز طيب واجتمـاعي              

اإليدز على مجيع /وجيرى اختبار كشف فريوس نقص املناعة البشرية      . لعالجات املناسبة احملتجزون من الزيارات الطبية وا    
  .احملتجزين، وتقدم العالجات املضادة للفريوسات االرجتاعية باجملان جلميع من تتضح إصابتهم بالفريوس
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   صعوبات تنفيذ إجراءات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- خامساً
ونستعرض منها هنا، على . ز ومحاية حقوق اإلنسان يف الكونغو سلسلة من الصعوباتيواجه تنفيذ سياسة تعزي  - ١١٩

  .املؤسسات والصحة والتعليم واالقتصاد: سبيل املثال، أربعة مستويات، وهي

   على املستوى املؤسسايت والصحي- ألف 

يت يواجههـا جمـاال     اء الضوء على الصعوبات ال    ـائي، إلق ـايت والقض ـوى املؤسس ـمن املهم، على املست     - ١٢٠
  . القضاء والسجون

وفيما خيص الشروط الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، جتدر اإلشارة إىل أن النظام القضائي الكونغويل يعاين من   - ١٢١
  .انعدام فعالية مبدأ استقاللية السلطة القضائية، الذي ميثل شرطاً ضرورياً إلجياد نظام قضائي حمايد

  .م االمتثال هلذا الشرط األخالقي األساسي، هناك العديد من الصعوبات املادية والبشرية واملاليةوباإلضافة إىل عد  -١٢٢

 االسـتعمار  عهد يف ُبنيت قد الكونغولية السجون أن إىل اإلشارة املهم من ،وفيما يتعلق بالسجون بصفة عامة      - ١٢٣
   .السجون يف االكتظاظ هي ةالكبري املشاكل إحدى زالت وما .احملتجزين من صغرياً عدداً لتأوي

 إجـراءات  إىل الـسجون  معظم افتقار شامالً، إحصاًء هنا إحصاؤها يكون لن اليت الصعوبات هذه إىل ويضاف  - ١٢٤
  .السجون نظام معدات وقلة االجتماعي، اإلدماج إعادة

 أمراضاً هناك ألن كونغو،ال يف الوبائية احلالة خيص فيما املسبقة الشروط بعض من بد ال الصحي، الصعيد وعلى  - ١٢٥
  .السكان ينتظرها اليت احللول تقدمي على قادراً الصحة نظام يكون أن دون اإلقليم يف متفشية عديدة وأوبئة

 ملـيء  فهـو  .الكـربى  الصحراء جنويب الواقعة األفريقية البلدان تعيشها اليت احلالة الوفيات جدول يف وتتجلى  - ١٢٦
 التعـرض  الـشديدة  احلـاالت  من خاصة حالة والطفل األم من املكون الزوج يشكل ذاوهل .باإلجناب املتصلة باألمراض
  .واألزمات للمخاطر

   .متزايدة أمهية الشيخوخة عن الناجتة املزمنة األمراض تكتسي ذلك، عن وفضالً  - ١٢٧

 اإلصابات معدل يبلغو .العامة للصحة بالنسبة حقيقية مشكلة اجلنسي االتصال طريق عن املنقولة األمراض ومتثل  - ١٢٨
   .احلرشفيات بداء اإلصابة خيص فيما املائة يف ٢٠و السيالن داء خيص فيما املائة يف ١٥ السنوي

   .األخرية املسلحة الرتاعات خالل بدت ثانوية ظاهرة فهي النساء هلا تتعرض اليت العنف حاالت أما  - ١٢٩

  .البشرية باملوارد الصعوبات إحدى وتتعلق .كافية غري لتزا ما املقدمة االستجابات فإن املشاكل، هذه وأمام  - ١٣٠

ـ  دادـأع أن ٢٠٠٢و ١٩٩٦ سنيت بني املمتدة الفترة بشأن أُجريت إحصاءات وتبني  - ١٣١  قـد  الـصحة  فيـموظ
 عـدم  أن كمـا  .سنوات ست يف املائة يف ٣١,٥ بنسبة اخنفاض وهو موظفاً، ٥  ١٣٠ من أقل إىل ٧  ١٣٥ من اخنفضت
  .صارخ احلضرية واملناطق الريفية ناطقامل بني التوازن
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  االقتصادي -  واالجتماعي التعليمي املستويني على -  باء

  .ليست املؤشرات يف جمال التعليم مرضية أكثر مما هي عليه يف اجملاالت األخرى  - ١٣٢

ـ . اجس كبرياً ا يتعلق بإمكانية احلصول على التعليم االبتدائي واملساواة واجلودة فيه، ما زال اهل            ـوفيم  - ١٣٣  فيـف
، مبعـدل   ٢٠٠٤ عام يف املائة مقارنة مع      ٤، شهدت إمكانية احلصول على التعليم االبتدائي زيادة بنسبة          ٢٠٠٥ عام

لكن هذه الزيادة النسبية ال متكن النظـام مـن          . ٢٠٠٤ عام يف املائة يف     ٦٩ يف املائة مقابل     ٧٢,٨إمجايل للقبول بلغ    
 يف  ٨٩وقد ارتفع املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس من        . سن دخول التعليم االبتدائي   استقبال مجيع األطفال البالغني     

سن أكرب أو أصغر من سن  ؛ ويشمل هذا الرقم أيضاً األطفال يف٢٠٠٥ عام يف املائة يف ٩١,٤ إىل ٢٠٠٤املائة يف سنة 
  .االلتحاق باملدارس

تباين السائد على مستوى احملافظات والواليات، وكـذلك        ومن اجلدير بالذكر أن هذه البيانات ختفي أوجه ال          - ١٣٤
واملعوقني جسدياً واأليتام، حيث تعترب النسبة املئوية لدخوهلم التعلـيم          ) السكان األصليني (فيما خيص أطفال األقليات     

  .االبتدائي ضعيفة

 يف ٥٢ائة من التالميذ مقابـل   يف امل٤٨ومتثل الفتيات  . وُتطرح املشكلة ذاهتا فيما خيص املساواة بني اجلنسني         - ١٣٥
ويتجلى هذا الفرق يف قلة التحاق الفتيات باملدارس . ٠,٩٥املائة من الفتيان، مبؤشر للمساواة بني الفتيات والفتيان يبلغ 

  .يف الوسط الريفي واالنقطاع املبكر عن الدراسة

 اهرة واقعية بالفعل ومتفـشية بـشدة يف      وبعيداً عن أمهية عوامل االقتصاد الكلي، تبني الدراسات أن الفقر ظ            - ١٣٦
 من فرنكات االحتاد املايل     ٣٠,٩٢٥ يف املائة، مبا قدره      ٥٠,١وميثل السكان الذين يعيشون حتت عتبة الفقر        . الكونغو

  . األفريقي يف برازافيل، لكل شخص شهرياً

. بلد ال حيـصلون عليهـا  وما زالت حالة املياه الصاحلة للشرب يف الكونغو حرجة، حيث إن نصف سكان ال      - ١٣٧
، تبلغ نسبة الوصل باملياه الصاحلة ٢٠٠٥ديسمرب  /وحسب كشف امليزانية االجتماعية للكونغو الصادر يف كانون األول        

  . يف املائة١٤ يف املائة وتنخفض يف الوسط الريفي إىل ٤٠للشرب يف الوسط احلضري 

  . الظالم على أحياء بكاملها ساعات جد طويلةويومياً تكون هناك حاالت انقطاع يف الكهرباء، ليخيم  - ١٣٨

وبالرغم من ذلك، تتضافر اجلهود من أجل حتسني أوضاع حصول املواطنني الكونغوليني على الكهرباء، كمـا                  -١٣٩
  .  ودجويتبني ذلك املشاريع اليت جيري إجنازها، مثل بناء سد إمبولو وإصالح السدين املائيني الكهربائيني يف موكوكولو

   التحديات واآلفاق-اً سادس
   التحديات املاثلة- ألف 

إن النهوض بثقافة حقوق اإلنسان والدميقراطية هي التحدي الرئيسي بالنسبة جلمهورية الكونغو مـن أجـل                  - ١٤٠
  .متكني كل مواطن من التمتع حبقوق اإلنسان
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  :وعليه، يتعني على الكونغو القيام مبا يلي  - ١٤١

   السجون؛حتسني حالة احملتجزين يف  )أ(  

  تعزيز مكافحة حاالت التمييز اليت تكون النساء ضحاياها؛  )ب(  

  توسيع خارطة الصحة وتقوية قدرات خدمات الصحة وجودهتا؛  )ج(  

  تأمني محاية املعوقني؛  )د(  

  تعزيز احترام حقوق الطفل؛  )ه(  

  توزيع الكتب املدرسية بشكل فعال يف مجيع املؤسسات االبتدائية العامة؛  )و(  
  توسيع نطاق اجملانية لتشمل التعليم اإلعدادي والتقين؛  )ز(  
  إنشاء مدارس جديدة يف املناطق الداخلية؛  )ح(  

  إصالح املدارس اليت أصبحت قدمية؛  )ط(  
  تعزيز قدرات املدرسني واملفتشني؛  )ي(  
  تضمني املناهج الدراسية تدريس حقوق اإلنسان؛  )ك(  

  إلغاء عقوبة اإلعدام؛  )ل(  
  ادقة على االتفاقيات اليت مل ُيصادق عليها بعد؛املص  )م(  
  تأمني مستوى معيشي الئق جلميع الكونغوليني؛  )ن(  

  تعزيز قدرات القضاة ومساعديهم؛  )س(  
  .توعية املوظفني العموميني بقضايا حقوق اإلنسان  )ع(  

   اآلفاق-  باء

صادقة على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان بذلت مجهورية الكونغو جهوداً جديرة بالثناء منذ التسعينات للم  - ١٤٢
  . يف هذا اإلطاراالستعراض الدوري الشاملوتدخل مشاركتها يف عملية . وتنفيذها

  :وجلعل هذا االلتزام فعاالً، تنوي الكونغو حتسني سياسة تطبيق حقوق اإلنسان، من خالل ما يلي  - ١٤٣

  ز ومحاية حقوق اإلنسان، اليت جيري إعدادها؛وضع اللمسات األخرية على السياسة الوطنية لتعزي  )أ(  
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  ترمجة خمتلف الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل اللغات الوطنية؛  )ب(  

  إبراز هذه الصكوك، على شكل جداول، يف مراكز الشرطة وغريها من األماكن العامة؛  )ج(

  َشّن محلة إعالم وتوعية عن قرب يف املدن الرئيسية؛  )د(

  دريس حقوق اإلنسان؛وضع كتب لت  )ه(

  .مواصلة تنفيذ برنامج دعم سيادة القانون  )و(

   اخلالصة- سابعاً 
بالنظر إىل التحليل السابق، ال بد من اإلشارة إىل أن مجهورية الكونغو هي واحد من البلدان الـيت أدرجـت               - ١٤٤

ه احلكومـة واجلمعيـات     وقد مكن العمل املكثف الذي تقوم ب      . قضية حقوق اإلنسان ضمن صالحيات وزارة العدل      
واملنظمات غري احلكومية من تنسيق أفضل للجهود واتساق يف التعامل مع القضايا املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  

  .يف الكونغو

وقد ُعوجلـت قـضايا عديـدة       . وإن الَشوط الذي قطعته الكونغو يف جمال حقوق اإلنسان مشجع يف جممله             - ١٤٥
وهذا هو الشأن فيما خيص حتسني السكن يف        . ة واالجتماعية والثقافية والسياسية واملادية والبشرية     اجملاالت االقتصادي   يف

إطار اإلجراء املكثف لنقل الصالحيات إىل البلديات، واحلد األدىن املكفول لألجر املشترك بني املهن، وتسديد الـدين                 
زالت تواجههـا     ا، منها التحديات اإلمنائية اليت ما     وهناك حاالت أخرى تنتظر البت فيه     . الداخلي واألجور املستحقة  

حتسني اإلدارة، وحماربة الفساد واالختالس والغش واسـتغالل النفـوذ، وحتـسني احلالـة              : مجهورية الكونغو، وهي  
  .االجتماعية للعمال، وال سيما الشباب والطبقات األخرى الشديدة التعرض للمخاطر واألزمات

وتتسبب صعوبات عديدة يف إضعاف اجلهود واألنشطة وإعاقتها        . ي كثرياً والطريق طويالً   وما زال العمل املتبق     - ١٤٦
  .يف بعض األحيان، إن مل حتبطها متاماً

وبعد سنوات من اجلهود، فإن من اخلطر ومن املبكر وضع كشف هنائي، نظراً ألن طبيعة املشاكل املعاجلـة،                    - ١٤٧
  . عية، ال تكفي للحكم النهائي والقاطعاملرتبطة بشدة بالتقلبات واألحوال االجتما

وتلتزم السلطات العامة بالتشجيع على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ونشر النصوص الدولية املتعلقـة هبـذه                  - ١٤٨
  .احلقوق، وبتدريب موظفي الدولة، ال سيما املوظفون العموميون والقضاة الضامنون لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

ساعدة التقنية من جملس حقوق اإلنسان لتمكني مجهورية الكونغو من تعزيـز حقـوق اإلنـسان                وُتلتمس امل   - ١٤٩
  .ومحايتها على حنو أفضل

 -  - - -  -  


