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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  اخلامسةالدورة 
  ٢٠٠٩مايو /أيار ١٥- ٤جنيف، 

  )ج(١٥ للفقرة  وفقاًة حلقوق اإلنسانموجز أعدته املفوضية السامي
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  الكونغو

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو عبارة عن موجز للمعلومات املقدمة من مخسة من أصحاب املصلحة              
. بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان    وهو يتّ . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان،                  
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع         . وال أي حكم أو استنتاج يتصالن مبطالبات حمّددة       

وقد ُيعزى االفتقار إىل . ومات الواردة يف التقرير، كما أنه، بقدر املستطاع، مل جير تغيري النصوص األصليةاملعل
معلومات أو إىل التركيز على مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل 

نسان النصوص الكاملة اليت تتـضمن مجيـع        وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإل       . بعينها
  .وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات. املعلومات الواردة

  

                                                      

 . قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدةحّرر هذه الوثيقةمل ُت  *
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   العمل وإطارمعلومات أساسية - أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

ىل أحكام اإلعالن إ ة كبريبدرجةباالستناد  ركزت ورقة املسامهة املشتركة على أن دستور الكونغو وضع            - ١
 من بينـها العهـد      ،قد صدقت على معاهدات إقليمية ودولية عديدة      الكونغو   ، علماً بأن  العاملي حلقوق اإلنسان  

 ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        ،الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
فريقي حلقـوق   أل فضالً عن امليثاق ا    ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ،طفلواتفاقية حقوق ال  
  .)٢(اإلنسان والشعوب

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

 كما بني االحتاد الدويل للرابطات املـسيحية إللغـاء          ،بينت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب       - ٢
 يعترف باملبادئ األساسية بالصيغة الـيت       ٢٠٠٢يناير  / الكونغو املعتمد يف شهر كانون الثاين       أن دستور  ،التعذيب

مـن  ) الباب الثاين  (٩ وأن املادة    ،اعتمدهتا وضمنتها كافة اآلليات الدولية والوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان         
. )٣(ة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أشكاله وغريه من ضروب املعامل      جبميع التعذيب" حظر"الدستور تنص على    

وذكرت املنظمتان أن قانون العقوبات الكونغويل يشمل تعريفاً للتعذيب ويتضمن أحكاماً جترم أفعال التعـذيب               
  .)٤( كما يعترف خبطورة األفعال املرتكبة،وتضعها حتت طائلة عقوبات جنائية

ومبادرة احلقـوق اجلنـسية    (Association AZUR Développement) اإلمنائية AZURوأفادت مجعية   - ٣
Sexual Rights Initiative)( ،اعتمـدت يف شـهر   ،اقتصادية -   قالقل اجتماعيةإثر ما شهدته من أن الكونغو 

 ، دستورها الذي كرست فيه مبادئ املساواة بني مجيع املواطنني وعدم التمييز حبقهـم             ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاين 
  أو الوضـع االجتمـاعي     األصل  على أساس    وحظرت التمييز . أمام القانون سواسية  نني  وأكدت أن مجيع املواط   

أو املادي أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو االنتماء إىل مقاطعة ما أو على أساس اجلنس أو التعليم أو اللغة أو الدين           
  .)٥(أو الفلسفة أو مكان اإلقامة

  ى أرض الواقعتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عل -  ثانياً
  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية  -  ألف

  املساواة وعدم التمييز - ١

 يف ديباجته أن مجيع يؤكد جمدداًمبادرة احلقوق اجلنسية أن قانون األسرة / اإلمنائيةAZURالحظت مجعية     - ٤
جمـاالت   اليت يتمتع هبا الرجل يف مجيعاهتا ذاحلقوق ب وأنه ينص على متتع املرأة ،الكونغوليني متساوون يف احلقوق  

وبينت املنظمتان أن النساء، على الرغم من هذه املساواة القانونية وعلى           .  اخلاصة والسياسية واالجتماعية   ،احلياة
ن وسائل منع احلمل، إالَّ أهنبقوقهن وحب الَتَعرُّفالرغم من التحاق العديد من بينهن باملدرسة ومتكنهن، بالتايل، من 

 اًزلن يعانني من اإلجحاف الناجم عن رسوخ األعراف والتقاليد اليت متنح املرأة دوراً إجنابياً وال تعتربها شخص                 ما
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واالستفادة حبرية من خدمات الصحة مأمونة من اإلصابة بعدوى  على إبداء رأيه حبرية وإقامة عالقات جنسية اًقادر
مبادرة احلقوق اجلنسية أن اغتصاب الزوج لزوجته ال يقع، من /ائية اإلمنAZURوأضافت مجعية . اجلنسية والتناسلية

وأوصت هاتان املنظمتان بوضع إطار قانوين خاص بـاحلقوق اجلنـسية           . هذا املنطلق، حتت طائلة العقاب قانوناً     
 مراكـز    وتيسري التعاون بني   )٦( برا مج حمددة هتدف إىل تثقيف السكان وتوعيتهم هبذه احلقوق          وبتنفيذوالتناسلية  

 .)٧(الصحة واجلمعيات واملدارس بغية تشجيع التثقيف اجلنسي يف إطار املدرسة

  األمان على شخصهيف احلرية ويف حق الفرد يف احلياة و - ٢

 شائعةمرصد الكونغو حلقوق اإلنسان أن التعذيب ممارسة        /الحظ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان       - ٥
وأوصت املنظمتان بأن تراعي حكومة الكونغو أحكام .  احلاالت إىل وفاة الضحيةيف الكونغو وأنه يؤدي يف أغلبية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت صدقت عليها                 
وأن حترص على   ؛  حتجازأثناء اال  بأسرع ما ميكن يف حاالت التعذيب والوفاة         وأن حتقق ؛  ٢٠٠٣الكونغو يف عام    

أفعال التعذيب وإساءة املعاملة يف خمافر الشرطة وأماكن االحتجاز القانونيـة           على   هتمومقاضااملسؤولني  مالحقة  
  .)٨( بإشراك اجملتمع املدينأوضاعهاتضع برناجماً لتفتيش أماكن االعتقال والتحقيق يف أن وغري القانونية األخرى؛ و

أن القانون  ) املبادرة العاملية (ية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال         والحظت املبادرة العامل    - ٦
 وأن احلماية املتاحة يف القانون اجلنـائي وقـانون األسـرة            ،يسمح بفرض عقوبات بدنية على األطفال يف املرتل       

 األحكام ال ينطوي على حظر  وأن تفسري تلك،والدستور لوقاية األطفال من أعمال العنف وإساءة املعاملة حمدودة
 ولكنها مل تـستطع  ،وأضافت أن العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس حسب ما أفادت به التقارير      . العقوبة البدنية 

وبينت . التأكد مما إذا كان احلظر مدرجاً يف القانون أو إذا كان يستند إىل سياسة أو مبادئ توجيهية معينة فقط                  
 ولكنها غري ،عقوبة البدنية يف النظام اجلنائي غري قانونية إن فرضت للمعاقبة على ارتكاب جرميةاملبادرة العاملية أن ال

وكذلك ذكرت املبادرة العامليـة أن  . )٩( وأهنا قانونية يف مراكز الرعاية البديلة،حمظورة كتدبري تأدييب يف السجون  
ر صريح للعقوبة البدنية يف املـرتل ويف        إزاء عدم وجود حظ   عن قلقها    ٢٠٠٦جلنة حقوق الطفل أعربت يف عام       
  .)١٠("كمسألة تتسم باألولوية" وأوصت حبظرها صراحة يف مجيع األماكن ،مراكز الرعاية البديلة والسجون

 كما الحظ االحتاد الدويل للرابطات املـسيحية        ،والحظت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب       - ٧
 وأن االعتقال املؤقت ،وقيف التعسفي بتهم واهية أصبحت تتكرر يف اآلونة األخرية أن حاالت الت   ،إللغاء التعذيب 

  .)١١(قبل احملاكمة قد يدوم ثالثة أعوام بل وأكثر يف القضايا السياسية الطابع

وبني االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان أن العديد من األشخاص                - ٨
ري قانونية وأن آخرين يعتقلون يف سجون غري قانونية على الرغم من تصديق الكونغو على صكوك يعتقلون بصفة غ

وأفادت املنظمتان بأن العديد من األشخاص يعتقلـون يف سـجون           . قانونية دولية عديدة متصلة حبقوق اإلنسان     
قل خارج األمـاكن     من قانون العقوبات تقضي باعتبار كل شخص يعت        ٣٤١عسكرية على الرغم من أن املادة       
.  كما تقضي مبعاقبة اجلاين باحلكم عليه باألشغال الشاقة        ، حبس بال وجه حق    املخصصة لذلك يف القانون ضحيةَ    
 طاليب يف زنزانات اإلدارة املركزية للمخابرات العسكرية ثالثة         ٢٠٠٨ نوفمرب/وكان يوجد يف شهر تشرين الثاين     

وأوصـى االحتـاد    . قاضٍ أمام   البتةيستمع إىل أقواهلم ومل ميثلوا      مل  و ٢٠٠٤مارس  /جلوء موقوفني منذ شهر آذار    
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الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان بأن تضمن احلكومة لكل ضحية حق الطعن يف                
 باإلفراج فوراً وبدون شروط عن األشخاص جاز بدون وجه حق، وأن توعزأو االحت/قانونية التوقيف واالعتقال و

  .)١٢(عتقلني يف زنزانات اإلدارة املركزية للمخابرات العسكريةامل

   كما بني االحتـاد الـدويل للرابطـات املـسيحية           ،وبينت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب       - ٩
 عيتس وأن عدد األشخاص املعتقلني يف سجن        ، أن أغلبية املعتقلني حالياً هم من النساء واألطفال        ،إللغاء التعذيب 

وأفادت املنظمتان بأن   . رديئة من حيث النظافة   أوضاع   شخص يعيشون يف     ٥٠٠تجاوز  ي شخصاً   ١٥٠الحتجاز  
   بل وقـد    ، وأنه ال توفر هلم إالَّ وجبة طعام واحدة يف اليوم          ،يف األجنحة معاً  النساء والرجال واألطفال حيتجزون     

 كما أفاد االحتاد الدويل للرابطات      ،ية إللغاء التعذيب  وأفادت الرابطة املسيحية الكونغول   . ال توفر هلم تلك الوجبة    
 بأن زيارات أفراد األسرة ختضع لقواعد متشددة وأن كل زائر مضطر إىل أن جيلب معه                ،املسيحية إللغاء التعذيب  

  .)١٣(بتز منهمبلغاً من املال ُي

 أنه ينبغي   ،و حلقوق اإلنسان   كما رأى مرصد الكونغ    ،ورأت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب       - ١٠
تتخذ تـدابري   أن  لدولة الكونغو أن تعتمد ممارسات مطابقة جملموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ و            

قيد سيما فيما يتعلق باجلرائم الدنيا أو املعتقلني         ، وال االحتجاز البديلة عاجلة ملنع اكتظاظ السجون مفضِّلة تدابري       
تتخذ التدابري الالزمة لضمان إمكانية زيـارة احملتجـزين وإمكانيـة           أن  ي منذ سنوات عديدة؛ و    احلبس االحتياط 

  .)١٤( على العناية الطبية األساسية وعلى الغذاء الكايفمحصوهل

 كما أفاد االحتاد الدويل للرابطات املسيحية إللغاء        ،وأفادت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب       - ١١
 وأنه جيـب    ،بأن إمكانية دخول املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان أماكن االعتقال حمدودة            ،التعذيب

على تلك املنظمات أن حتصل أوالً على موافقة املديرية العامة إلدارة السجون بتقدمي طلب مفصل ُيقبل يف أغلب                  
   .)١٥(األحيان مقابل تربعات ومواد غذائية وأدوية تقدم للمعتقلني

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

أفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان بأن إمكانية الوصـول إىل                 - ١٢
قـضاة  العدالة غري متاحة فعلياً بسبب تكاليف القضاء وسوء تدبري املساعدة القضائية والبطء املسجل يف تناول ال               

 حىت ، ال ُيطلَعون على حقهم يف احلصول على مساعدة قضائية،وأضافت املنظمتان أن املالحقني قضائياً. للملفات
   ينص على إتاحة تلـك املـساعدة،        ١٩٨٤يناير  / كانون الثاين  ٢٠ الصادر يف    ٠٠١/٨٤وإن كان القانون رقم     

   .)١٦(تلك املساعدة هي جلان ال تعمل بفعالية بالبت يفكما أن اللجان املؤلفة من القضاة وموظفي املالية املكلفني 

 كما بني االحتاد الدويل للرابطات املسيحية إللغـاء         ،وبينت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب       - ١٣
 أن قانون اإلجراءات اجلزائية ينص، يف حال اعتقال أحد األشخاص، على وجوب حـضور حمـامي،                 ،التعذيب

اء فحص طيب للشخص احملتجز قيد التحقيق، كما ينص على أحكام بشأن املساعدة القضائية املتاحة               وإمكانية إجر 
، يف الواقع، تدخل بعض األسر ذات النفوذ السياسي أو بعض املدافعني عن يلزموأفادت املنظمتان بأنه   . لمعوزينل

وكان من رأي الرابطة املـسيحية       .)١٧(حقوق اإلنسان لكي يتمكن الطبيب أو احملامي من دخول مركز االعتقال          



A/HRC/WG.6/5/COG/3 
Page 5 

الكونغولية إللغاء التعذيب واالحتاد الدويل للرابطات املسيحية إللغاء التعذيب أنه جيب على دولـة الكونغـو أن                 
تضمن لألشخاص احملتجزين قيد التحقيق إمكانية الوصول إىل طبيب واحلصول على مساعدة قضائية، جمانـاً إن                

شخاص املنعدمي املوارد، كما جيب أن يبلغ األشخاص احملتجزون قيـد التحقيـق             اقتضى األمر ذلك يف حال األ     
   .)١٨(بلغة يفهموهنا وأن تتاح هلم إمكانية االتصال بذويهم حبقوقهم

 كما ذكر االحتاد الدويل للرابطات املسيحية إللغاء        ،وذكرت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب       - ١٤
 سـاعة مبوجـب قـانون اإلجـراءات         ٤٨ احلبس االحتياطي هي     قيدصى ملدة االعتقال     أن احلد األق   ،التعذيب
، وأنه يف حال وقوع انتهاك      سنة بني ستة أشهر و    تستغرق وأن اإلجراءات القضائية لدراسة امللف قد        ،)١٩(اجلزائية

مما إذا كان املدعي ويصعب التأكد أيضاً . جيب على األسرة، يف أغلب األحيان، أن ترفع شكوى إىل املدعي العام          
  .)٢٠( وخباصة يف خمافر الشرطة،العام يتحقق بالفعل من ضبط السجالت يف مجيع أماكن االعتقال

وأشار االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان إىل أن بطء اإلجراءات                - ١٥
وأفادت املنظمتان بأن الفـساد     . مللفات يف احملاكم   وأن السبب قد يعود أحياناً إىل ضياع ا        ،اإلدارية أمر معروف  

 وأن بعض القضاة يعلنون يف القضايا اليت تكون فيها شخصيات           ،منتشر بني القضاة على الرغم من زيادة مرتباهتم       
   .)٢١(وال وجه إلقامة الدعوى سياسية أو عسكرية عالية املقام متورطة مباشرة أن القضية بائنة

  رية الزواج واحلياة األَساة اخلاصة، ويفحرمة احلياحلق يف  - ٤

متالزمة نقـص   /بغية التمكني من توفري وقاية أفضل ملنع انتشار اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية              - ١٦
 AZURيف حال إصابتهم، أوصت مجعيـة        بني املثليني جنسياً وإتاحة عالج أفضل هلم      ) اإليدز(املناعة املكتسب   

 من قانون العقوبات اليت تعاقب بالسجن وتغرِّم        ٣٣١عدم تطبيق أحكام املادة     بوق اجلنسية   اإلمنائية ومبادرة احلق  
ورأت املنظمتان املذكورتان أن    ". كل من يرتكب فعالً منافياً لألخالق أو للطبيعة على شخص آخر من جنسه            "

  . )٢٢(ذي صدقت عليه الكونغوتلك املادة تتناىف وما ورد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ال

التعبري وتكـوين اجلمعيـات والتجمـع       حرية  حرية الدين أو املعتقد، و      - ٥
   واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية،السلمي

 اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية بأن القانون الكونغويل يعترف حبريـة تكـوين             AZURأفادت مجعية     - ١٧
ر االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان إىل أن احلكومـة              وأشا. )٢٣(اجلمعيات

 "Marien Ngouabi et éthique" احتفاالً كان سيعلن يف أثنائه إنشاء مجعيـة  ٢٠٠٨مايو /حظرت يف شهر أيار
دارة العامـة ملراقبـة      واحتجز يف اإل   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦رمسياً، وأن أحد أعضاء اجلمعية املذكورة اختِطف يوم         

وذكر االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنـسان ومرصـد         .  أُخِضع لالستجواب   أُفيد أنه  األراضي اإلقليمية حيث  
 وأنه ،"حيازة أسلحة حربية بصفة غري قانونية"أحيل إىل السجن بتهمة املذكور الكونغو حلقوق اإلنسان أن العضو 

وأضافت املنظمتان أن سلطات املقاطعة حظـرت  . حبقهتثبيت أي هتمة  دون ٢٠٠٨مايو / أيار٢١أفرج عنه يوم   
عقد اجلمعية العامة التأسيسية لتلك اجلمعية وأن رجاالً مسلحني يرتدون الزي الرمسي اقتحموا دار رئيس اجلمعية                

  .)٢٤(وهددوه بالقتل وأتلفوا مجيع مستندات اجلمعية
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ن ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان أهنما أرادا، باالشتراك مع         وأفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسا       - ١٨
 بإحياء ذكرى ٢٠٠٧أكتوبر / يف شهر تشرين األول القياَم،Brazzaville Beach  ميناءة آباء وأسر ضحاياـرابط

نتيجة املذكور  يناء  امل  رصيف  يف ١٩٩٩ شخص اختفاء قسرياً يف صيف عام        ٣٠٠من اليوم الذي اختفى فيه أكثر    
 وأفادت املنظمتان ، األمن العاماحلفاظ علىر هذا االحتفال بأمر وزاري صدر بداعي  ِظوُح.  الدولة موظفيتدخل  

اجلمعيات الثالث مدعية أهنا تكافح اإلفالت من العقاب ذاته بأن وسائط اإلعالم التابعة للسلطة هامجت يف الوقت 
 ومرصد الكونغو حلقـوق اإلنـسان بـأن هـذه         وأفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     . بدوافع سياسية 

املمارسات مألوفة ضد املنظمات غري احلكومية املستقلة النادرة يف الكونغو وضد كل قوة تتصدى للسلطة وتعترب                
  .)٢٥(مبثابة معارضة

 وكان من رأي الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب واالحتاد الدويل للرابطات املسيحية إللغـاء               - ١٩
  التعذيب أنه يصعب على املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان أن تبلغ عن بعض حاالت االنتهاك ألنـه                  
ال يؤذن لوسائط اإلعالم اليت مازالت حتت رقابة الدولة أن تنشر بعض املعلومات وألن الصحفي الذي يشيع اخلرب 
سيعاقب أو، يف حاالت أخرى، ألن مسؤول املنظمة غري احلكومية سيتلقى، عندما تعرف هويته، زيارة جمهـولني   

  .)٢٦(يرتدون الزي العسكري

 حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان إىل أن مرصد الكونغـو            وأشار االحتاد الدويل لرابطات     - ٢٠
ضرورة : انتخابات حملية وبلدية" نشرة إخبارية حتت عنوان ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٨حلقوق اإلنسان أصدر يف 

بلدية للسماح  طلب فيها إرجاء موعد االنتخابات احمللية وال،"إنشاء جلنة انتخابية مستقلة وتنقيح سجل االنتخابات
. )٢٧( كما طلب تنقيح القوائم االنتخابية بإجراء تعداد إداري خاص         ،بإنشاء جلنة مستقلة حقاً لتنظيم االنتخابات     

وأفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان بأن املدير التنفيذي ملرصد الكونغو 
 حيث وجه إليه    ، إىل املديرية العامة للشرطة الوطنية     ٢٠٠٨يناير  /لثاين كانون ا  ١١حلقوق اإلنسان استدعي يوم     

وأفادت املنظمتان، من جهـة     . )٢٨(مسؤولو الشرطة الوطنية هتديدات شبه صرحية واهتموه بالقيام بأنشطة سياسية         
 ٢٠٠٨أكتـوبر   /يونيه وشهر تشرين األول   /أخرى، بأن مرصد الكونغو حلقوق اإلنسان تعرض يف شهر حزيران         

 وذلك عن طريق مقاالت صحفية نشرت بعد أن كـشفت           ،لتهديدات من طرف املديرية العامة للشرطة الوطنية      
  .)٢٩(حلريات النقابيةا تكوين اجلمعيات واملنظمة عن انتهاك احلكومة حريةَ

وشدد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان علـى أن االنتخابـات                 - ٢١
متيزت مبخالفات كبرية اعترفت هبا مجيـع اجلهـات         ) ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  -  يونيه/حزيران(شريعية  الت

  عدم االستعداد، وتزوير سـجل االنتخابـات،       :  تلك املخالفات ما يلي     احلكومة، وذكر من بني    فيهاالفاعلة مبا   
وكان الوضـع   . ة املعنية باالنتخابات   الوطني وال مباالة اإلدارة املكلفة بتنظيم االنتخابات، وعدم استقالل اللجنة        

   والـيت كانـت نـسبة املمتـنعني         ٢٠٠٨يونيه  /سيَّان يف االنتخابات احمللية والبلدية اليت جرت يف شهر حزيران         
  وأوصى االحتـاد الـدويل لرابطـات حقـوق         . )٣٠(املنظمتني املذكورتني  عن التصويت فيها كبرية حسب إفادة     

  قوق اإلنسان بأن تنشئ احلكومة جلنة انتخابية مستقلة وجتري تعداداً خاصاً لتنقـيح             اإلنسان ومرصد الكونغو حل   
  .)٣١(سجل االنتخابات
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  ومؤاتية عمل عادلة أوضاعاحلق يف العمل ويف  - ٦

شدد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان على أن هيئـة التـشاور                  - ٢٢
، بأهنا دعـت    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١١ستثنائية املعقودة يوم    أخطرت، يف مجعيتها العامة اال    لتدعيم مهنة التعليم    

 اً احتجاج٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١غري حمدد اعتباراً من ألجل معلمي القطاع العام إىل اإلضراب عن العمل 
املعلمني، وقبول مدرسني متطوعني     رواتب   مناملستحقة الدفع    الوعود فيما يتعلق بتسديد املبالغ    عدم الوفاء ب  على  

وأفاد االحتاد الدويل لرابطات حقـوق اإلنـسان        . بدون راتب يف اخلدمة املدنية، ومنح عالوة التثبيت للمعلمني        
ذه املطالبات، بتكليف املديرية العامة للـشرطة       استجابةً هل ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان بأن احلكومة قامت،        

.  الوسيط يف هذه األزمة االجتماعية بني املعلمـني واحلكومـة          ، وأخرياً ،طب واملتفاوض الوطنية بتأدية دور املخا   
وأفادت املنظمتان بأن املسؤولني عن الشعبات اخلاصة يف الشرطة اهتموا النقابيني مبحاولة زعزعة احلكم، هبـدف                

ات بشأن خالفات اجتماعية    ورأت املنظمتان أن إقامة مفاوض    . على حركتهم " القضاء"ختويف املعلمني النقابيني و   
  .)٣٢(وأن هذا اإلجراء يتناىف وأحكام الدستور. ومطالبات مهنية ليست من مهام الشرطة

  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف  - ٧

تبـة   يضع الكونغو يف املر    ١٩٥٩استرعت ورقة املسامهة املشتركة االنتباه إىل أن النفط املستغل منذ عام              - ٢٣
مـن دوالرات    مليـارات    األربعة وأن عائدات النفط جتاوزت      ،فريقياأاخلامسة بني أهم البلدان املنتجة للنفط يف        

ولكنها أفادت بأنه مل يتم يف نفس الوقت إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية . ٢٠٠٥ يف عام الواليات املتحدة
بل على العكـس،  . سمة، كما مل يتم حتقيق التنمية املستدمية    ماليني ن  األربعةلسكان البلد الذين يقل عددهم عن       

 وذكرت على وجه التحديد انتهاك احلق ،)٣٣(وقعت انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان عندما بدأ استغالل البترول
 واحلـق يف    ،)٣٦(واحلق يف احلصول على املـاء      ،)٣٥( واحلق يف الغذاء الكايف    ،)٣٤(ستوى معيشي الئق  التمتع مب يف  
 واحلـق يف    ،)٣٩( واحلق يف اإلعـالم      ،)٣٨(وحق العيش يف بيئة سليمة      واحلق يف الصحة   ،)٣٧(حلصول على سكن  ا

  .)٤١( واحلق يف حرية التعبري عن الرأي ويف حرية تكوين اجلمعيات،)٤٠(احلياة

 كويلـو  وبينت ورقة املسامهة املشتركة أن دولة الكونغو مسحت لشركات النفط بالعمـل يف حمافظـة                - ٢٤
وهلا وقع كبري للغاية على حقـوق اإلنـسان وصـحة           )  املياه والتربة  يف ذلك مبا  (مستخدمةً تقنيات ملوِّثة للبيئة     

وأشارت الورقة، على سبيل املثال، إىل أن القوات املسؤولة عن          . )٤٢(السكان، والجئةً إىل مضايقة السكان أيضاً     
 بقمع ٢٠٠٠يناير / قامت يف شهر كانون الثاينPointe-Noire القانون اليت كانت تصطحب سلطات حمافظة إنفاذ

ضد إحدى شركات النفط للمطالبة      -  وعلى وجه التحديد جلنة قرية ندجينو        - مظاهرة سلمية نظمها القرويون     
  ومن جهة أخرى، اسـتجوبت الـشرطة، يف        .  املعيشية يف القرية   أوضاعهممبراعاة حقوقهم اإلنسانية وبتحسني     

ة العدل والسالم للتحقق من غرض دورة تدريبية مربجمة مع مجاعات السكان املقـيمني              ، أعضاء جلن  ٢٠٠٧عام  
 وهدد وكيل وايل هندا بفرض عقوبات على سكان ِمنغو الذين دعوا إىل االشـتراك يف              . جبوار املنشآت البترولية  

ال تعترب يف نظر    وحضر وكيل الوايل بصحبة أحد رجال الشرطة إىل مكان االجتماع، وكانت تلك األفع            . الدورة
واسترعت ورقة املسامهة املشتركة االنتبـاه      . )٤٣( حىت وإن مل تسفر عن وقف الدورة       ،مجاعة السكان مبثابة هتويل   

أيضاً إىل أن السكان مل يشتركوا يف القرارات املتخذة بشأن إنشاء املصانع البترولية وبشأن األنشطة اليت تضطلع                 
االشتراك يف مشاورات عامة ومل حيصلوا على معلومات خبـصوص الدراسـات            إىل  البتة   كما أهنم مل يدعوا      ،هبا
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املنجزة عما سيترتب على تلك القرارات من أثر يف البيئة، حىت وإن كان القانون الكونغويل ينص على ذلك، وأن    
 عليها يتوقف هؤالء السكان ال يعرفون ما يترتب على نشاط املنشآت البترولية من أثر يف صحتهم أو يف البيئة اليت

وطلبت ورقة املسامهة املشتركة أن توِقف حكومة الكونغو كل نشاط نفطي يهدد البيئة ويهدد صحة . )٤٤(بقاؤهم
  .)٤٥(ورفاه مجاعات السكان املقيمني جبوار املنشآت واقترحت مالحقة املذنبني

، إىل أن   اإلجنابيةتعلق بالصحة    اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية االنتباه، فيما ي       AZURواسترعت مجعية     - ٢٥
 ،الكونغو شرعت منذ مطلع التسعينات من القرن املاضي يف حتسني إمكانية حصول السكان على خدمات الصحة             

أما . ١٩٩٦- ١٩٩٢، خطة وطنية للتنمية الصحية يف الفترة        ١٩٩٢فاعتمدت، يف عام    . اإلجنابيةمبا فيها الصحة    
ج يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية وترمي إىل حتسني مستوى األداء يف فهي تندر) ٢٠١٠- ٢٠٠٦(اخلطة احلالية 

وذكرت . الصحية- نظام الصحة بغية خفض معدل الوفيات وتعزيز الصحة بتدعيم الرعاية واخلدمات االجتماعية           
 اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية أن كل مركز صحي متكامل أو مستشفى حيتوي شـعبة تـوفر                 AZURمجعية  

ولكن أفادت املنظمتان أيضاً بأن الدعاية املتاحة لتلك اخلـدمات          . )٤٦(دمات التثقيف اجلنسي وتنظيم األسرة    خ
 املوارد املادية واملالية املرصـودة لتلـك         وقلة وأضيف إىل ذلك عدم كفاية املوظفني املؤهلني      . ليست ذات شأن  

  .)٤٧( وكذلك عدم التزويد بصورة منتظمة باملواد الالزمة،اخلدمات

متالزمة نقص  / اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية أن فريوس نقص املناعة البشرية         AZURوالحظت مجعية     - ٢٦
   وأن التحقيـق الـذي أجـراه يف         ،يعترب مشكلة حقيقية بالنسبة إىل سكان الكونغـو       ) اإليدز(املناعة املكتسب   

، بـدعم   )اإليدز(الزمة نقص املناعة املكتسب     مت/ اجمللس الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       ٢٠٠٣عام  
 يف املائة يف فئة األشخاص ٤,٢  بمايل من البنك الدويل، بيَّن أن نسبة املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية تقدر     

 اوأشارت. )٤٨( سنة يف املدن الكربى، مع وجود تفاوت بني مدينة وأخرى٤٩ و سنة١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 
سيما فيمـا    ، وال ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣ احلكومة، حققت، يف هذا الصدد، تقدماً ملموساً يف الفترة بني عامي             إىل أن 

وذُِكـر،  . يتعلق بإتاحة خدمات الوقاية وإمكانية حصول املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية علـى العنايـة              
بة وإجراء فحوصـات املتابعـة      بالتحديد، توفري مضادات فريوسات النسخ العكسي جماناً وتقصي حاالت اإلصا         

 باجملان ألن املختربات غري مزودة مجيعهـا       دائماً   ُتؤمَّنولكن ذُِكر أيضاًً أن الفحوصات البيولوجية ال        . البيولوجية
إىل أن املنظمات غري احلكومية احمللية املعنية مبكافحة متالزمة          استرعت املنظمتان االنتباه  كما  . بات الكاشفة باملركَّ

متالزمة نقص املناعـة    /تدعم اجمللس الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       ) اإليدز(اعة املكتسب   نقص املن 
وذُِكر أن تلك املنظمات    . بوصفه اهليئة احلكومية املكلفة بتوجيه وتنسيق تدابري مكافحة اإليدز        ) اإليدز(املكتسب  

  .)٤٩(امها بنجاحغري احلكومية احمللية تفتقر إىل املوارد الكافية لتأدية مه

أن اجمللس الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة         اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية    AZURوأضافت مجعية     - ٢٧
 ،)٢٠١٣- ٢٠٠٩(يود، يف إطار إستراتيجيته اجلديدة ملكافحة اإليدز        ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

 يف  ٨٠ يف املائة إىل     ٥٥مرضهم يف إطار وحدة صحية من       ملعاجلة  الالزمة  زيادة نسبة الذين حيصلون على العناية       
 سنة والذين أجري هلم اختبار ٤٩ و١٥؛ وزيادة نسبة البالغني الذين تتراوح أعمارهم بني ٢٠١٣املائة حبلول عام 

 سنة  ٤٩ و ١٥ يف املائة؛ وخفض عدد البالغني الذين تتراوح أعمارهم بني           ٥٠ إىل   ١٠مصلي ملعرفة وضعهم من     
 وخفض نسبة املـراهقني الـذين   ؛ يف املائة٥٠والذين يعرضون أنفسهم خلطر جسيم يف ممارساهتم اجلنسية بنسبة        
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 يف ١٥ سنة والذين يعرضون أنفسهم خلطر جسيم يف عالقتهم اجلنسية إىل أقل من ١٧ و١٠تتراوح أعمارهم بني 
جلنسية إىل أن اجمللس الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة  اإلمنائية ومبادرة احلقوق ا    AZURوأشارت مجعية   . املائة

  .حيصل على دعم تقين ومايل من احلكومة ومن جهات ماحنة أخرى) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

  األقليات والشعوب األصلية - ٨

ن االنتباه إىل أن الشعوب استرعى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسا    - ٢٨
 وأن عالقاهتا مع اجلوار هي عالقات قائمة على أساس اهليمنة ،األصلية يف الكونغو تعيش منذ عقود يف حالة هتميش

 أو احلصول علـى     االحتكام إىل القضاء  ال ميكن لتلك الشعوب      ،نتيجة ذاك التهميش   ، وأنه ،والتمييز واالستغالل 
 ٢٠٠٤أغسطس /وأفادت املنظمتان بأن احلكومة بادرت، يف شهر آب. ية أو العملالتعليم أو على اخلدمات الصح

 ولكن مل تسفر هذه ،عن طريق وزارة العدل، بوضع مشروع قانون بشأن تعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها
  .)٥٠(املبادرة عن نتيجة

   اللجوء وطالبواملهاجرون والالجئون  - ٩

ت حقوق اإلنسان ومرصد الكونغو حلقوق اإلنسان أن عدداً ال بأس به مـن              أفاد االحتاد الدويل لرابطا     - ٢٩
الالجئني مازالوا يعيشون يف حرمان لعدم متكنهم من احلصول على السكن والغذاء واملساعدة الطبية على الرغم من 

على تلبية الطلبات وبينت املنظمتان أن احلكومة غري قادرة . ٢٠٠٤إنشاء اللجنة الوطنية ملساعدة الالجئني يف عام 
العديدة اليت يقدمها الالجئون الذين يعيشون يف فقر مدقع ويعانون من سوء التغذية للحصول علـى املـساعدة                  

  .)٥١( لالجئني الشرعيني احلصول على ما حيق هلم من مساعدة طبية كذلكاإلنسانية، وأنه ال ميكن

اللجنة املعنية  لكونغو حلقوق اإلنسان أنه جيب علىوأبلغ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ومرصد ا  - ٣٠
بتعيني أهلية احلصول على مركز الالجئ أن جتري مداوالهتا يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي طلب 

 ٨املادة (باملوافقة على طلبه اللجوء حيظى طالب ويفترض، بعد انقضاء هذه املدة، أن . اللجوء أو أي التماس آخر
 بشأن تنظيم اللجنة املعنية بتعيني أهلية احلصول على ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٦ الصادر يف ٨٠٤١ األمر من

 اللجوء سنوات عديدة طاليبولكن، على الرغم من هذا احلكم، ينتظر عدد ال بأس به من ). مركز الالجئ وعملها
  .)٥٢(قبل معرفة القرارات املتخذة بشأن قضيتهم

   والتحديات واملعوقات،ازات وأفضل املمارسات اإلجن- ثالثاً 
  .]ال ينطبق[

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  .]ال ينطبق[

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .]ال ينطبق[
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