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  جملس حقوق اإلنسان
  باالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل املعين 

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  

  ت أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاًجتميع للمعلوما
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  الكونغو

  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة مبا يف ذلك                 
ك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول املعنية، ويف غري ذل

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           . املتحدة
 وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها. غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. جملس حقوق اإلنسان
ويف حال عـدم وجـود      . وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             

وملا كـان هـذا     . تاحة ما مل ميض عهدها    معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق امل         
التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومـات أو إىل                  

أو تدين مستوى التفاعل أو التعاون      /التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و            
  .لية حلقوق اإلنسانمع اآلليات الدو

                                                      

 .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية–ألف 

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

تاريخ التـصديق أو    
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنــــات
 التحفظـات

 االعتراف باالختصاصات احملـددة    
 هليئات املعاهدات

ية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز       االتفاقية الدول 
 العنصري 

ــوز١١ ــه / مت يولي
١٩٨٨  

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية 
 واالجتماعية والثقافية

ــشرين ٥  تــــ
 ١٩٨٣أكتوبر /األول

 الـتحفظ  ُسـحب 
الفقرتان الفرعيتان  (
من املادة  ) ٤(و) ٣(

١٣( 

 - 

ــشرين ٥  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل  تــــ
 ١٩٨٣أكتوبر /األول

 الشكاوى املتبادلة بـني الـدول       )١١املادة (نعم 
 نعم): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص       
  باحلقوق املدنية والسياسية

ــشرين ٥  تــــ
 ١٩٨٣أكتوبر /األول

 -  ال يوجد

ــوز٢٦ شكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أ ــه / مت يولي
١٩٨٢ 

 -  ال يوجد

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ــوز٣٠ ــه / مت يولي
٢٠٠٣ 

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد
  ال ): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 ال): ٢٠املادة (لتحقيق إجراءات ا

ــشرين ١٤ اتفاقية حقوق الطفل   تـــ
 ١٩٩٣أكتوبر /األول

 -  ال يوجد

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة: تشمل املعاهدات األساسية اليت مل تنضم إليها الكونغو       
التفاقية القضاء على مجيعدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري ، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد ال)٣(والثقافية

وقّعـت عليـه فقـط يف(، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       )٢٠٠٨وقّعت عليه فقط يف عام      (أشكال التمييز ضد املرأة     
راك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقيةلق بإش  املتع ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     )٢٠٠٨  عام

حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
، والربوتوكول)٢٠٠٧وقعت عليها فقط يف عام (واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، )٢٠٠٨وقّعت عليها فقط يف عام (وأفراد أسرهم 

، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء)٢٠٠٧وقعت عليه فقط يف عام      (االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
  ).٢٠٠٧وقعت عليها فقط يف عام (القسري 
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 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  ة أخرى ذات صلةصكوك دولية رئيسي

  ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ وعام ١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت عام  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢نيف املؤرخة   اتفاقيات ج 
 )٦(اإلضافية امللحقة هبا

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

 من العهد ١١سان الكونغو إىل سحب حتفظها على املادة ، دعت اللجنة املعنية حبقوق اإلن   ٢٠٠٠يف عام     - ١
، حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الكونغو ٢٠٠٣ويف عام . )٨(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

 ٢٠ من املادة    ١على تسريع جهودها للتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية واملوافقة على تعديل الفقرة             
العمل الدولية رقـم  ، رحبت جلنة حقوق الطفل بتصديق الكونغو على اتفاقيات منظمة          ٢٠٠٦ويف عام   . )٩(منها
 وإمتام عملية التصديق على الربوتوكول      )١١(ا بالتصديق على بروتوكول بالريمو    ، وأوصته )١٠(١٨٢ و ١٣٨ و ١٠٥

ت املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية      األطفال يف الرتاعا   بإشراكالتفاقية حقوق الطفل املتعلق     االختياري  
  . )١٢(حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، أثنت جلنة حقوق الطفل على الكونغو لصياغتها قانون يتعلق بتعزيز ومحايـة حقـوق               ٢٠٠٦يف عام     - ٢
ن األصليني، ولكنها أعربت عن قلقها ألن مشروع القانون ال يشري صراحةً إىل حقوق أطفـال الـسكان                  السكا

كما أوصت . )١٣( اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيةاألصليني، وأوصت بتعديله حبيث ُيضمن اشتماله صراحةً على مجيع
  . )١٤( الطفليةاللجنة الكونغو بتحسني ومواءمة تشريعاهتا واعتماد قانون شامل حلما

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

 أشار الفريق القطري لألمم املتحدة يف الكونغو إىل أن اإلطار املؤسسي الراهن جلمهورية              ٢٠٠٨يف عام     - ٣
، الذي يتفق عموماً مع الصكوك الدولية حلماية        ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠الكونغو يستمد أصوله من دستور      

، اسُتهل إنشاء خمتلف املؤسـسات  ٢٠٠٢مارس /ومنذ انتخاب رئيس مجهورية الكونغو يف آذار . وق اإلنسان حق
بط اجلمعية الوطنية، وجملس الشيوخ، واحملكمة الدستورية، وحمكمة العدل العليا، وحمكمـة احلـسابات وضـوا         (

 الوطنية حلقوق اإلنسان، ومكتب وسيط  واالجتماعي، وجملس حرية اإلعالم، واللجنةامليزانية، واجمللس االقتصادي
  . )١٥(٢٠٠٥مارس /ت هذه العملية يف آذاروأُجنز) اجلمهورية
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، أشارت جلنة حقوق الطفل باستحسان إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب ٢٠٠٦ويف عام   - ٤
 اللجنة بإسناد ما يكفي مـن       وأوصت. وسيط اجلمهورية، بيد أهنا أسفت ملا هلاتني املؤسستني من والية حمدودة          

الوالية واملوارد املالية للمؤسستني املذكورتني لتمكينهما من رصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين ومعاجلـة               
فربايـر  / شباط ٢٠وابتداًء من   . )١٦(الشكاوى الفردية فضالً عن القضايا اهليكلية والُنظمية املتعلقة حبقوق الطفل         

جلنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات      ونغو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى        ، مل يعد لدى الك    ٢٠٠٩
  . )١٧(الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

   التدابري السياساتية- دال 

- ٢٠٠٤، رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد الربنامج االستراتيجي وإطار العمليات للفترة ٢٠٠٦يف عام   - ٥
بيد أهنا أوصت الكونغو برصد اعتمادات حمددة يف امليزانيـة          . حتسني وضع األطفال  ، اللذين يهدفان إىل     ٢٠٠٨

  . )١٨(م من أجل تنفيذ الربنامج بالكاملوبوضع آليات مناسبة للمتابعة والتقيي

 إىل أن انضمام الكونغو إىل مبادرة البلدان الفقرية ٢٠٠٨وقد أشار الفريق القطري لألمم املتحدة يف عام   - ٦
وتشكل هذه  . بالديون قد أتاح هلا إمكانية النظر يف خفض دينها ووضع ورقة الستراتيجية احلد من الفقر              املثقلة  

 ٣١وقد أُقّرت ورقة استراتيجية احلـد مـن الفقـر يف            . الورقة بالنسبة للكونغو إطاراً مرجعياً يف جمال التنمية       
لرشيد وترسيخ السلم واألمن؛ وتعزيز النمـو       احلكم ا :  وهي تستند إىل احملاور اخلمسة التالية      ٢٠٠٨مارس  /آذار

االقتصادي واالستقرار يف جمال االقتصاد الكلي؛ وحتسني وصول السكان إىل اخلدمات االجتماعيـة األساسـية؛               
  . )١٩(يدزاإل/ةفريوس نقص املناعة البشريواالهتمام باحمليط االجتماعي للفئات الضعيفة واندماجها؛ وتعزيز مكافحة 

  يز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع تعز- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٢٠(هيئة املعاهدة

آخر تقريـر
قُدم وُنظـر

 فيه

ــات ــر مالحظ آخ
 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

جلنة القضاء علـى التمييـز      
 العنصري 

 يف التقارير مـن األول   من املقرر مبدئياً النظر    -  -  - 
 ٢٠٠٩مارس /إىل التاسع يف آذار

ــاحلقوق  ــة ب ــة املعني اللجن
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

 والثقافية

 ١٩٩٠تأخذ تقدمي التقرير األويل منذ عام  -  ٢٠٠٠مايو /أيار  - 

 ٢٠٠٣تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام  -  ٢٠٠٠مارس /آذار  ١٩٩٦ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
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  )٢٠(هيئة املعاهدة

آخر تقريـر
قُدم وُنظـر

 فيه

ــات ــر مالحظ آخ
 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

جلنة القضاء على التمييز ضد     
 املرأة

تأخر تقدمي التقريرين السادس والسابع منـذ        -  ٢٠٠٣مارس /آذار  ٢٠٠٠
 ٢٠٠٧عام 

 ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام  -  -   -  جلنة مناهضة التعذيب 

ــول  ٢٠٠٦ جلنة حقوق الطفل ــبتمرب /أيل س
٢٠٠٦ 

حيل موعد تقدمي تقرير موحد يضّم التقـارير         - 
 ٢٠١٠الثاين والثالث والرابع يف عام 

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

 ال وجهت دعوة دائمة

 ال يوجد آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 ال يوجد الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

الة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، زيارة املقرر اخلاص املعين حب الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
 . ٢٠٠٨مطلوبة يف عام 

 -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

 -  متابعة الزيارات

وإضافة إىل الرسـائل الـيت      .  رسائل ٦ُوجه أثناء الفترة قيد االستعراض ما جمموعه         الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
ورّدت .  أفراد، ليس من بينهم نساء     ٨إىل جمموعات حمددة، مشلت الرسائل      ُوجهت  

 يف املائة من الرسائل ١٧(احلكومة أثناء الفترة اليت يشملها التقرير على رسالة واحدة 
 ). املوجهة

الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         
 )٢١(مواضيعية

االستبيانات الثالثة عشر اليت أرسلها     مل ترد الكونغو ضمن املهل احملددة على أيٍ من          
 . )٢٢(خلاصة خالل الفترة قيد االستعراضاملكلفون بواليات اإلجراءات ا

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

، دعمت املفوضية عدة مبادرات ترمي إىل مساعدة الشعوب األصلية واألقليات ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يف عامي   - ٧
ن األصـليني   تدريب أفراد من السكا٢٠٠٧كما دعمت املفوضية يف عام   . )٢٣(ل هاتني الفئتني   متث واملنظمات اليت 

 يف ياونـدي     ٢٠٠٧ويف أعقاب اجتماع خرباء بشأن الشعوب األصلية نظمه عـام           . )٢٤(واألقليات من الكونغو  
العمل مع حكومة الكونغو املركز دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا، طُلب من املفوضية 

  .)٢٥( قانون بشأن حقوق الشعوب األصليةلوضع مشروع
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، اضطلع املركز دون اإلقليمي بعدة بعثات إىل الكونغو هتدف يف مجلة أمور إىل دعـم                ٢٠٠٨ويف عام     - ٨
 نـوع   اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان وإعداد التقرير املوجه للجنة حقوق الطفل؛ وتدريب املدربني بشأن قضايا             

كما نظم املركز عـدة  . )٢٦(اجلنس وحقوق اإلنسان؛ وتدريب الربملانيني يف الكونغو بشأن قضايا حقوق اإلنسان     
  . )٢٧(و ُدعي إليها مشاركون من الكونغوأنشطة إقليمية خارج الكونغ

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

، الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق استمرار املواقف النمطية فيما يتعلـق               ٢٠٠٣يف عام     - ٩
وحثت اللجنة الكونغو على تعزيز جهودها، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تثقيفية على مجيـع               . بدور املرأة ومسؤولياهتا  

 وغري املباشر ضد املـرأة  د التمييز املباشراملستويات بدءاً من سن مبكرة، للتصدي ملثل هذه املواقف ألهنا تطيل أم    
 وبأن تقضي الكونغو على     )٢٩(لية تعريفاً للتمييز ضد املرأة    كما أوصت اللجنة بتضمني التشريعات احمل     . )٢٨(والفتاة

 وأوصت كـذلك جبعـل   .)٣٠(ي وملكيتها بصفة مشتركة ووراثتهامجيع أشكال التمييز فيما يتعلق مبلكية األراض  
 تدرجيية يف إطار     متطابقة مع أحكام الدستور واالتفاقية، وبإلغاء القوانني األسرية التمييزية بصورة          قوانني الزواج 

  .)٣٢(حيظر اإلعالن عن وسائل منع احلمل الذي ١٩٢٠يوليه / متوز٣١ وبتعديل قانون )٣١(جدول زمين واضح

تماد عدة نصوص تكرس املساواة ، الحظ الفريق القطري لألمم املتحدة أنه بالرغم من اع٢٠٠٨ويف عام   - ١٠
أمام القانون بني الرجل واملرأة ورغم التصديق على معظم الصكوك الدولية، فإن التمييز ال يزال مستمراً بـسبب          

 يف املائة من النساء يعانني ٦٤فنسبة . العوامل االجتماعية الثقافية اجملحفة حبق املرأة، سواء يف جمال التعليم أو العمل
  . )٣٣(اد اتساعاً بني الشرائح النسائيةوحسب الفريق القطري فإن نطاق هذه املشكلة يزدمن األمية، 

أفراد أقلية بيغمي   ، أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن          ٢٠٠٠ويف عام     - ١١
جمـاالت العمـل والـصحة      يعتربون عادة أدىن مرتبة من الناحية االجتماعية وأهنم مهمشون إىل حد بعيـد يف               

، يف حني أشارت جلنة حقوق الطفل باستحسان إىل حظر التمييز يف الدستور، فإهنا              ٢٠٠٦ويف عام   . )٣٤(والتعليم
 شأهنم شأن األطفال املـصابني      )٣٥(أساس اإلثنية ضد السكان األصليني    أعربت عن قلقها إزاء تفشي التمييز على        

  . )٣٦(ارع واألطفال املعوقني والالجئنيطفال الشويدز وأاإل/ةبفريوس نقص املناعة البشري

   حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه- ٢

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء املعلومات اليت وردهتا بشأن حاالت              ٢٠٠٠يف عام     - ١٢
ال واالحتجاز التعسفيني من جانب القوات      اإلعدام بإجراءات موجزة وخارج القضاء، وحاالت االختفاء واالعتق       

. املسلحة وامليليشيات وغريها من اجلماعات شبه العسكرية، فضالً عن تلك اليت يتحمل مسؤوليتها جنود أجانب              
  . )٣٧(وأوصت اللجنة بإجراء مجيع التحريات والتحقيقات املناسبة وباختاذ التدابري الضرورية لتقدمي اجلناة إىل القضاء

 ١١٤، أبلغ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي عن إحالتـه               ٢٠٠٦عام  ويف    - ١٣
وقد وقعت تلك احلاالت خالل األحداث اليت تلت إبرام اتفاق . حالة إىل احلكومة، وما زالت تلك احلاالت معلقة



A/HRC/WG.6/5/COG/2 
Page 7 

مـايو  / أيـار  ١٤ و ٥ الفترة بني    وذكر املصدر أنه يف   . ١٩٩٩ثالثي يسمح بإجراء عملية عودة الالجئني يف عام         
وقـد  . ، اعُتقل عدد كبري من األشخاص العائدين إىل برازافيل ومن مث اختفوا على يد القوات احلكومية               ١٩٩٩

أقرت احلكومة بتلقي احلاالت اليت أحاهلا إليها الفريق العامل، مشريةً إىل أهنا قد ردت بالفعل على األمم املتحدة                  
علومات املتعلقة باألشخاص املختفني غري كاملة مما سيجعل العثور عليهم أمراً صعباً،             حالة، وأن امل   ٣٤خبصوص  

  . )٣٨(نفسها يف سياق قضية معروضة عليهات اوأن حمكمة حملية تنظر حالياً يف االدعاء

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اللجوء إىل التعـذيب وضـروب               ٢٠٠٠ويف عام     - ١٤
ملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأوصت باعتبار هذه األفعال جرائم ومعاقبة مرتكبيها وعـدم معاملـة                 املعا

، أعربت جلنة حقـوق     ٢٠٠٦ويف عام   . )٣٩(نت جمرد حاالت ضربٍ وجرحٍ متعمدة     حاالت التعذيب كما لو كا    
عاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الطفل عن قلقها إزاء ادعاءات تعرض األطفال يف السجون إىل التعذيب وامل      

وأوصت اللجنة بضمان وصول مجيع الضحايا، مبن فيهم        . مبا يف ذلك االغتصاب، على يد أفراد اجليش والشرطة        
أطفال السكان األصليني، إىل اخلدمات الالزمة ملعافاهتم بدنياً ونفسياً وإعـادة دجمهـم يف اجملتمـع وكـذلك                  

  .)٤٠(تعويضهم

 واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة       )٤١(قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    ، أُبلغ امل  ٢٠٠٧ عام   ويف  - ١٥
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق                 

بأن أفراداً من اجملتمـع     ) ٤٢(قضايا األقليات ، واخلبري املستقل املعين ب    حلريات األساسية للسكان األصليني   اإلنسان وا 
كمـا  . الذين توظفهم احلكومة ملراقبة الغابـات     " حرس البيئة "احمللي ألقلية بيغمي قد تعرضوا للضرب على يد         

أُخضعت جمموعة أخرى من أقلية بيغمي مبنجيلي، يرافقها مراقبون من املنظمة الكونغولية لرصد حقوق اإلنسان،         
وهناك تقارير أيضاً عن حاالت أخرى عديدة للـسلوك         . سية غري مربرة على يد هؤالء احلرس      لعمليات تفتيش قا  
 جو عامٍ من العنف املتكرر بل املنهجي على يد حرس البيئة د أقلية بيغمي مبنجيلي، وعن وجودالعنيف والتمييز ض

  .ضد أفراد هذه األقلية

اء استمرار ممارسة ختـان اإلنـاث يف بعـض    ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إز    ٢٠٠٦ويف عام     - ١٦
وأوصت باعتماد تشريعات حتظر هذه املمارسات وباختاذ تـدابري         . جمتمعات غرب أفريقيا اليت تعيش يف الكونغو      

كما أوصت بتشجيع . هادفة لضمان استئصال هذه املمارسة، مبا يف ذلك عن طريق محالت التوعية الواسعة النطاق
  .)٤٣(لسلطات املختصة عن هذه املمارساتئيي الصحة وااألطفال على إبالغ أخصا

، الحظ الفريق القطري لألمم املتحدة تفشي العنف اجلنسي الـذي يرتكبـه مـدنيون               ٢٠٠٨يف عام   و  - ١٧
بل تربطهم صلة قرابـة    )  يف املائة من احلاالت    ٨٠ إىل   ٥٠يف حوايل   (معروفون من الضحايا يف كثري من األحيان        

ضحية من كل ضحيتني (وغالبية الضحايا فتيات صغريات يف السن   .  يف املائة من احلاالت    ٢٠بالضحايا يف حوايل    
  . )٤٤() سنة١٣هي قاصر وضحية من كل أربع ضحايا يقل عمرها عن 

، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل تردي أحوال السجناء احملتجزين خارج سجن         ٢٠٠٠ويف عام     - ١٨
الكونغو بأن تضمن حداً أدىن من الظروف املعيشية جلميع السجناء وبأن توفر هلم يف              برازافيل املركزي وأوصت    

  . )٤٥(لة أمورٍ الرعاية الطبية الالزمةمج
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، الحظت جلنة حقوق الطفل أن الكونغو قد صّدقت علـى اتفاقيـة حظـر االجتـار                 ٢٠٠٦ويف عام     - ١٩
 عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع حيظر االجتـار          ، بيد أهنا أعربت   ١٩٧٧باألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام      

 الذي  قانون بروتيال  تغالل اجلنسي لألطفال وعدم إنفاذ    باألشخاص وال سيما األطفال، وإزاء انتشار ممارسة االس       
وأوصت اللجنة باعتبار هذه املمارسات جرائم عن طريق        . )٤٦(فال يف احلانات والنوادي الليلية    حيظر حضور األط  

، كما أوصت بتنفيذ محالت تثقيفية ملنع االستغالل اجلنسي والقضاء          )٤٧( تتطابق مع املعايري الدولية    يعاتسّن تشر 
 منـهم   عليه، وبتنفيذ سياسة شاملة، بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية، لوقاية األطفال وتيسري تعايف الضحايا             

  . )٤٨(وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

 اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التابعة ملنظمة العمل الدولية، ، الحظت جلنة٢٠٠٨ويف عام   - ٢٠
 من قانون العقوبات تنّص على مالحقة األفراد الذين يشجعون دعارة الغري أو يوظفـوهنم هلـذا                 ٣٣٤بأن املادة   

إذا كانـت  وطلبت اللجنة معلومـات توضـح مـا    . الغرض أو يقومون بدور الوسيط أو يستغلون دعارة الغري    
وذكّرت اللجنة احلكومة بأن من واجباهتا اختاذ تدابري فورية         . )٤٩(لية تتضمن أحكاماً تعاقب الزبون    التشريعات احمل 

 ١٨وفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها، مبا يف ذلك استخدام طفل يقل عمره عـن                   
كما طلبت اللجنة من احلكومة اعتمـاد       . داء عروض إباحية  عاماً أو تشغيله أو عرضه إلنتاج صور إباحية أو أل         

وطلبت من احلكومة أخرياً اإلبالغ عن التدابري اليت اختذهتا أو تزمع اختاذها حلظر استخدام              . عقوبات هلذا الغرض  
 ١٨٢ من اتفاقية منظمة العمل الدولية قم     ) ج(٣نشطة غري مشروعة، وفقاً للمادة      طفل أو تشغيله أو عرضه يف أ      

  .)٥٠(باعتماد عقوبات هلذا الغرضو

، أشار الفريق القطري لألمم املتحدة إىل تفشي ظاهرة أطفال الشوارع احملـرومني مـن    ٢٠٠٨ويف عام     - ٢١
 طفل يف بوانـت     ٨٠٠ طفل يف برازافيل و    ١ ١٠٠ طفل منهم    ١ ٩٠٠ والبالغ عددهم قرابة     –الروابط األسرية   

  .)٥١(ر يف هاتني املدينتني الرئيسيتني طفل لالجتا١ ٨٠٠ مشرياً إىل اتضاح تعرض قرابة -   نوار

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن الرغبة السياسية يف العفو عن اجلناة يف اجلرائم               ٢٠٠٠يف عام     - ٢٢
 شكل من أشكال اإلفالت من العقاب ال يتفق مع العهد الدويل            املرتكبة أثناء فترات احلرب األهلية قد تؤدي إىل       

وأوصت اللجنة بالتحقيق يف أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان وبتقدمي املسؤولني . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  . )٥٢(عنها إىل القضاء وبتقدمي تعويض مالئم للضحايا أو أسرهم

فل عن قلقها ألن معظم املسؤولني املعنيني بقضاء األحداث غري          ، أعربت جلنة حقوق الط    ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٣
كما أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود قضاة لألحداث واحتجاز األطفال مع البـالغني يف               . ملّمني حبقوق الطفل  

وأوصت اللجنة بأن تنفذ الكونغو توصيات الدراسة املتعلقة بقضاء األحـداث الـيت أجرهتـا         . كثري من األحيان  
 عاماً من ١٨نغو مبساعدة تقنية من اليونيسيف؛ وبأن تضمن عدم حرمان األشخاص الذين تقل أعمارهم عن الكو

حريتهم إال كإجراء أخري وبفصل احملتجزين منهم عن البالغني يف مجيع احلاالت؛ وبتوفري برنامج أنشطة تعليميـة                 
  . )٥٣(فق احتجاز األحداثالوصول إىل مراكامل هلم؛ وبإنشاء نظام رصد مستقل حيظى بإمكانية 
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   احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أُسرية- ٤

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق خاص إزاء ممارسة مرحلة ما قبـل                 ٢٠٠٣يف عام     - ٢٤
 أن يكون   وأوصت اللجنة كتدبري مؤقت   . الزواج ألن القانون احمللي ال ينّص على سن أدىن ملرحلة ما قبل الزواج            

السن األدىن ملرحلة ما قبل الزواج متوافقاً مع السن القانوين للزواج وأن ُتتخذ مجيع التدابري لضمان متتع املرأة يف                   
  . )٥٤( يف إطار هذه العالقة وعند فسخهامرحليت ما قبل الزواج والزواج على السواء حبقوق متساوية

نظرة التقليدية للطفل يف اجملتمع الكونغويل قد تتعارض ، الحظت جلنة حقوق الطفل أن ال٢٠٠٦ويف عام   - ٢٥
مع تعريف الطفل املنصوص عليه يف االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق بسن البلوغ، ألن اآلراء التقليدية تعتـرب أن                   

جنة كما أعربت الل. )٥٥(لة العمل والزواج حيدث مبكراًاالنتقال من مرحلة النمو من خالل اللعب والتعلم إىل مرح
. عن قلقها إزاء املوارد البشرية واملالية احملدودة املتاحة على مستوى اجملتمعات احمللية لتقدمي املساعدة إىل األسـر                

وأوصت اللجنة بتعزيز اخلدمات اليت تقدمها وزارة الرعاية االجتماعية على املستوى احمللي، من خالل زيادة عدد                
  .)٥٦(رد املالية الكافية هلذه اخلدماتر وضمان ختصيص املوااملهنيني املدربني الذين يعملون مع األس

  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع  - ٥
  السلمي وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  

املنتخبات ، الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجود زيادة طفيفة يف عدد النساء ٢٠٠٣يف عام   - ٢٦
يف الربملان، بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء تدين عدد النساء يف مواقع صنع القرار يف امليدان الـسياسي وجهـاز                     

ووفقاً ملا ورد عن الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة         . )٥٧(نية، وال سيما يف وزارة اخلارجية     القضاء واخلدمة املد  
 إىل  ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٨,٥لها املرأة يف الربملان الوطين قد تراجعت من         ، فإن نسبة املقاعد اليت تشغ     ٢٠٠٨عام  
وقد أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باختاذ تدابري خاصة مؤقتة لتعزيز             . )٥٨(٢٠٠٨ يف املائة عام     ٧,٣

يبيـة خاصـة   وتسريع اجلهود الرامية إىل ترقية النساء وانتخـاهبن يف مواقـع النفـوذ، ودعمهـا بـربامج تدر       
  . )٥٩(توعية  ومحالت

، أعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن شكرها ٢٠٠٧ويف عام   - ٢٧
للحكومة لردها على الرسالة اليت كانت قد وجهتها بصورة مشتركة مع املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري، خبصوص 

وقد أُعرب عن خماوف من أن يكون هذان الشخصان قـد اعـُتقال        . )٦٠(قوق اإلنسان ة ناشطَني يف ميدان ح    حال
  . )٦١(تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنهاواُتهما جملرد االنتقام من أنشطتهما يف ميدان 

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومالئمة- ٦

ملرأة عن قلقها لعدم تكافؤ فرص الوصول إىل سوق ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد ا٢٠٠٣يف عام   - ٢٨
كما أعربت عن قلقها إزاء عدم وجـود        . العمل والحنصار عمل املرأة يف قطاع الزراعة والقطاعات غري الرمسية         
وحثّت اللجنة الكونغو على    . )٦٢( القطاعات استحقاقات اجتماعية وإطار تنظيمي حلماية حقوق املرأة داخل هذه        

ـ           ضمان وصول املر   ع إطـار تنظيمـي للقطـاع       أة إىل سوق العمل على قدم املساواة مع الرجل، وأوصت بوض
  . )٦٣(الرمسي  غري
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، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية التقرير الذي قدمته احلكومة إىل حلقة ٢٠٠٨ويف عام   - ٢٩
وقد . ٢٠٠٤مارس  /ريقيا الوسطى، يف آذار   التدريب دون اإلقليمية بشأن حقوق املرأة والتشريعات الوطنية يف أف         

أشارت احلكومة يف هذا التقرير إىل إجراء استعراض للنصوص التشريعية الوطنية، مبساعدة صندوق األمم املتحدة               
للسكان، بغية حتديد األحكام التمييزية املتعلقة مبركز املرأة وصياغة مشروع تشريعٍ يشمل نطاقـاً واسـعاً مـن          

  . )٦٤( باملساواة يف التوظيف واملهنةقةاملواضيع املتعل

 أيضاً، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن توضح احلكومة طرق استفادة              ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٠
، أي  ١٨٢من االتفاقية رقـم     ) د(٣ عاماً من احلماية اليت تنّص عليها املادة         ١٨األطفال الذين تقل أعمارهم عن      

م يف األعمال اليت ُيرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيهـا، إىل                 احلماية من استخدامه  
كما ذكّرت اللجنة احلكومة بأن حتدد، بعد التشاور مع . )٦٥(م أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقياإلضرار بصحته

عمال اخلطرة احملددة وباختاذ    منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال املعنية، األماكن اليت توجد فيها أنواع األ           
  .)٦٦(التدابري الالزمة على هذا الصعيد

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق- ٧

 يف معـدالت    ، أشارت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق إىل حدوث ارتفاع كبري            ٢٠٠٣يف عام     - ٣١
وفيات األمهات والرضع، واخنفاض معدل انتشار وسائل منع احلمل بني النساء والرجال، وانتفاء فرص حـصول          
املرأة على الرعاية الكافية يف مرحليت ما قبل الوالدة وما بعدها وعلى املعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة، وال سيما                  

يـة وزيـادة فـرص االسـتفادة مـن مرافـق الرعايـة الـصحية                وأوصت اللجنة بالتوع  . يف املناطق الريفية  
  .)٦٧(الطبية  واملساعدة

، أشار الفريق القطري لألمم املتحدة إىل استمرار تدين مستوى احلماية االجتماعية للفئات ٢٠٠٨ويف عام   - ٣٢
 للعمـل    يف املائة من امليزانية فقـط خمصـصة        ٠,٣٤(وتعاين خدمات احلماية هذه من نقص التمويل        . األضعف

وغياب استراتيجية واضحة، فضالً عن تدخل جهات متعددة من أصحاب املصلحة دون تنسيق بني              ) االجتماعي
  .)٦٨(دون أي مراقبة جلودة هذه األنشطةأنشطتها أو 

) ٢٠٠٨- ٢٠٠٥(يدز  طالق الربنامج الوطين ملكافحة اإل    ، رحبت جلنة حقوق الطفل بإ     ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٣
يدز، بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن الوصول          إنشاء اجمللس الوطين ملكافحة اإل      ينّص على  واعتماد املرسوم الذي  

. ةإىل األدوية املضادة لفريوسات النسخ العكسي يقتصر على قلٍة من األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري
ني بفريوس تتعلق حباالت األطفال املصابكما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات مستفيضة وسياسة شاملة 

يدز وفريوسه من األم إىل الطفل، وألن عملية الوقاية غري          اإليدز وارتفاع مستوى انتقال اإل    /ةنقص املناعة البشري  
وأوصت اللجنة بتنفيذ محالت وبرامج للتوعية؛ وبتنفيـذ      . )٦٩(فياً يف صفوف األطفال واملراهقني    مطبقة تطبيقاً كا  

ن يدز تنفيذاً مناسباً، مبا يف ذلك من خالل تزويده بالتمويل الالزم؛ وبالتماس مزيد م             وطين ملكافحة اإل  لالربنامج ا 
 إىل أنه ال يـزال      ٢٠٠٨أما الفريق القطري لألمم املتحدة فقد أشار يف عام          . )٧٠(املساعدة التقنية يف هذا الصدد    

صفوف األطفال واملراهقني، لتوعيتهم وتوجيههم     يتعني بذل جهود على صعيدي الرعاية والتوعية، وال سيما يف           
  . )٧١(وكيات اليت تنطوي على خماطر أدىنحنو تبين السل
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، أشارت وثيقة الربنامج القطري الصادرة عن صندوق األمم املتحدة للسكان إىل أنـه              ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٤
 يف املائة من السكان كانوا      ٥٠,٧ن   يف املائة، فإ   ٩ و ٧بالرغم من بلوغ معدل النمو االقتصادي نسبة تتراوح بني          

  . )٧٢(٢٠٠٦يعيشون حتت خط الفقر يف عام 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

، أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل ما حلـق بالنظـام              ٢٠٠٠يف عام     - ٣٥
ويف عـام  . )٧٣(قص املوارد واالضطرابات الـسياسية ء اإلدارة االقتصادية ونالتعليمي من تدهور جسيم جراء سو  

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز بني اجلنسني الواضح يف التعليم، واملنعكس بوضوح يف                 ٢٠٠٦
 األطفال للمشاركة الفرص احملدودة أمامكما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء . )٧٤(بة البنني إىل البنات يف املدارسنس

، أشار الفريق القطري لألمم املتحدة إىل أنه بغـض          ٢٠٠٨ويف عام   . )٧٥(طة والربامج الثقافية والترفيهية   يف األنش 
النظر عن اجلهود املبذولة يف السنوات األخرية، فإن الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية اليت أجرهتا الكونغـو يف                 

 ٥٢املائة من رعايا الكونغو حمرومون من التعليم، ومن هذه النسبة يشكل األطفال  يف ٣٧ تشري إىل أن ٢٠٠٥عام 
ويشكل األطفـال والنـساء الـشرحيتني       .  يف املائة  ٢١ يف املائة والرجال البالغون      ٣٦يف املائة والنساء البالغات     

  . )٧٦(نيتني األكثر حرماناً من التعليمالسكا

ء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أنه وفقاً إلحصاءات منظمة العمل           ، أشارت جلنة اخلربا   ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٦
 ١٤ أعـوام و ١٠، فإن مثة عدداً كبرياً مـن األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                ٢٠٠٠الدولية لعام   

ونظراً لكون إلزامية التعلـيم مـن       . منخرطون يف أنشطة اقتصادية بشكل أو بآخر      )  طفل ٩٦٠  ٠٠٠  أي(  عاماً
ب األكثر فعالية يف مكافحة عمل األطفال، فقد طلبت اللجنة من احلكومة تقدمي معلومات عن التـدابري                 األسالي

  .)٧٧(درسي وخفض معدالت التسرب املدرسياملتخذة أو املزمع اختاذها لرفع مستوى احلضور امل

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

عن أسفها لعدم وجود معلومات حمددة عن خمتلف        ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠٠٠يف عام     - ٣٧
الفئات اإلثنية يف الكونغو، وخباصة فئة بيغمي، وعن التدابري املتخذة لضمان متتع هذه الفئات، متتعاً كامالً وعلى                 

غو وطلبت اللجنة من الكون   . قدم املساواة، حبقوقها املدنية والسياسية واحترام حقوقها يف التمتع بتقاليدها الثقافية          
  . )٧٨(٢٠٠٣لقادم املقرر تقدميه يف عام أن تدرج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري ا

، رحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات لتنسيق اإلجـراءات             ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٨
يد أهنا تشعر بـالقلق  ب. املتخذة بشأن القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية، وبوضع برنامج موجه إىل هذه الشعوب  

خاصةً إزاء احلالة املفزعة ألطفال السكان األصليني الذين يقعون ضحية االستغالل االقتصادي والعنف املنتظم، مبا        
يف ذلك االغتصاب، والتمييز املنتظم، ال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات الصحية والتعلـيم وتـسجيل                 

ة عمل للشعوب األصلية تعاجل التمييز على مجيع املستويات، وباختاذ تـدابري  وأوصت اللجنة باعتماد خط  . املواليد
إجيابية لضمان حصول أطفال الـسكان األصـليني علـى التمتـع الفعلـي حبقـوقهم وال سـيما يف جمـايل                      

  . )٧٩(والتعليم  الصحة
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بأن للسكان األصليني  واحلريات األساسية اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان، أفاد املقرر ٢٠٠٧ويف عام   - ٣٩
حتليالً إحصائياً قد أجري لألثر االجتماعي للغابات احملمية يف حوض الكونغو وشرق أفريقيـا، وخلـص إىل أن                  
عشرات اآلالف من األشخاص، وخباصة أولئك املنتمون إىل اجملتمعات احمللية اليت تقتات من الصيد واجلمع، قـد                 

وتـشمل العواقـب   . حملمية وأن أقوات أعداٍد أكرب بكثري قد تضررت       ُشردوا بسبب عمليات إنشاء هذه املناطق ا      
املوثقة هلذه العمليات احلرمان من األراضي والبطالة وفقدان الدخل والسكن وانعدام األمن الغـذائي وازديـاد                

  .)٨٠(احلياة اجملتمعية للشعوب األصليةمعدالت املرض والوفاة واالهنيار االجتماعي لبنية 

 إىل أن   ٢٠٠٨لق حبقوق األقليات يف الكونغو، أشار الفريق القطري لألمم املتحـدة يف عـام               وفيما يتع   - ٤٠
، بالشراكة مع احلكومة ومنظمات أخرى، عملية تعزيز استراتيجية تقوم          ٢٠٠١اليونيسيف قد باشرت منذ عام      

إطـار تـشريعي    بالتحديد على توفري اخلدمات األساسية والنهوض بقدرات منظمات السكان األصليني ووضع            
 منـذ   نية بشأن قضايا الـسكان األصـليني،      وتنظيم عملية تشاور وطنية أّدت إىل صياغة وتنفيذ استراتيجية وط         

وُتنفذ هذه االستراتيجية الوطنية من خالل عملية ختطيط غري مركزية تشترك فيها اجملتمعـات        . ٢٠٠٨يوليه  /متوز
  . )٨١(ة صاحبة املصلحة واجلهات احمللياحمللية للسكان األصليني والسلطات

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

، أشار الفريق القطري لألمم املتحدة إىل أن الكونغو ليس لديها بعد قانون وطين خـاص              ٢٠٠٨يف عام     - ٤١
ى ومن أجل اإلسراع باعتماد هذا القانون، اقترحت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عل. بالالجئني

لتنقيح وتعديل مشروع القانون الذي جيري إعداده ) وزارة اخلارجية واملفوضية(احلكومة إنشاء جلنة خرباء مشتركة 
  .)٨٢(ذا الصدد قبل عرضه على الربملانهب

كما أفاد الفريق القطري لألمم املتحدة بأن من املالحظ عموماً أن حقوق األشخاص الذين تشملهم والية   - ٤٢
وأضاف الفريق القطري أن توطني الالجئني . باالحترام وأهنم يتعايشون يف سلمٍ مع السكان احمللينياملفوضية حتظى 

وطاليب اللجوء مثايل يف الكونغو حيث ال يوجد سوى عدد قليل من خميمات الالجئني، وعددها أربعة خميمات يف                  
 ٢٠٠٥(ف العـامني املاضـيني      وخبـال . كويلو، وخميم واحد يف منطقة كوفيت الوسطى وخميم آخر يف ليكواال          

بيد أن مثـة  . مل ترد أي تقارير عن وجود متييز أو مواقف ميكن تفسريها بأهنا تنّم عن كراهية األجانب       ) ٢٠٠٦و
حاالت معزولة أفيد عنها خبصوص الوصول إىل األراضي الزراعية يف منطقة بول الشمالية، وقد أبلغت املفوضـية     

ـ             اللجنة الوطنية ملساعدة الالجئني    اطة  عن هذه احلاالت وتدخلت اللجنة لدى السلطات احمللية عن طريـق الوس
  .)٨٣(وتشجيع الالجئني على التفاوض

  واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات -  ثالثاً
 أن احلكومة الكونغولية ما زالت تبذل جهوداً هائلة         ٢٠٠٨الحظ الفريق القطري لألمم املتحدة يف عام          - ٤٣
 ٢٠٠٦فربايـر   /وقد بدأ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل يف شباط         . طار عملية ترسيخ السالم   يف إ 

 ويـستهدف حتديـداً   ٢٠٠٣مـارس  /بتمويل من البنك الدويل، وهو خاضع التفاق الـسالم املـؤرخ يف آذار           
ذا الربنامج مشاريع إلعادة     نفذت اإلدارة املكلفة هب    ٢٠٠٧ويف عام   .  مقاتل سابق يف منطقة بول     ١٥  ٠٠٠  قرابة
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 نتـائج هـذه   تربية األمساك وغريها لصاحل املقاتلني القدامى، ولكـن      التأهيل يف جماالت تربية املواشي والزراعة و      
  . )٨٤(املشاريع مل تتضح بعد

ن ربع  طين، حيث إ  كما وصف الفريق القطري مشكلة تسجيل املواليد باعتبارها حالة طارئة ذات بعٍد و              - ٤٤
وقد أقيمت شراكة بني اليونيسيف واحلكومة .  عاماً مل ُيسجلوا عند والدهتم  ١٨ل الذين تقل أعمارهم عن      األطفا

 لتنظيم محلة لدعم تسجيل املواليد غري املصرح هبـم يف الـسجل   ٢٠٠٣واملنظمات غري احلكومية احمللية منذ عام    
سة لتحليل   درا ٢٠٠٨سبتمرب  / يف أيلول  وعلى سبيل مواصلة مكافحة هذه الظاهرة، باشرت اليونيسيف       . السكاين

  .)٨٥(عمليات تسجيل املواليد

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
  .ينطبقال 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
للربنامج، مبا  ، اآلثار املتوقعة    ٢٠١٣- ٢٠٠٩حدد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنسانية، للفترة           - ٤٥

والحظ . )٨٦(عزيز حقوق اإلنسان والسلم واألمنيف ذلك أن تضمن املؤسسات واجلهات صاحبة املصلحة الوطنية ت
 أنه يف إطار تنفيذ وثيقة استراتيجية احلد من الفقـر والـسياسات             ٢٠٠٨الفريق القطري لألمم املتحدة يف عام       

 االجتماعية األساسية واستخدامها، فإن دعم األنشطة احلكومية        القطاعية الرامية إىل حتسني الوصول إىل اخلدمات      
منظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحدة للـسكان،        (من جانب اليونيسيف، بالتعاون مع وكاالت أخرى        

يشمل بناء القدرات لضمان الوصول إىل اخلدمات الـصحية، والتغذيـة           ) وبرنامج األغذية العاملي، واليونسكو   
ويف عام . )٨٧( هياكل كاملرافق الصحية واملدارسم، وذلك عن طريق توفري اخلدمات األساسية على مستوى     والتعلي
، أشار تقرير لربنامج األغذية العاملي إىل أن منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي قـد وقّعـا                  ٢٠٠٤

ئ وتعزيز قـدرة    تدخل يف حاالت الطوار   مذكرة تفاهم بشأن مجهورية الكونغو لوضع استراتيجيات مشتركة لل        
 .)٨٨(ني األمن الغذائي لألسر املعيشيةاملنظمات غري احلكومية على حتساهلياكل الوطنية و

وأشار الفريق القطري لألمم املتحدة إىل أن اليونيسيف، بتنسيق مع الوزارة املكلفة بالشؤون االجتماعية،   - ٤٦
ات صاحبة املصلحة من القطاعني العام واخلاص بغية حتسني القدرات          تدعم عملية حتليل تشخيصية لتدخالت اجله     

وستتيح املعلومات اليت ُتجمع يف     . الوطنية يف منع ظاهرة أطفال الشوارع وإعادة إدماج هؤالء األطفال يف اجملتمع           
  .)٨٩(ن املؤسسيهذا اإلطار تيسري العمل الشبكي بني الشركاء وتعزيز فعالية التعاو
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