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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق               -١

 تـشرين   ٢١ ، دورته السابعة عشرة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
واستعرضت حالة حقوق اإلنسان يف الكونغو      . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   /األول

وترأس وفـد الكونغـو   . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول  ٣٠اخلامسة عشرة املعقودة يف      يف اجللسة 
العامـل التقريـر    واعتمد الفريق. السيد بيانفينو أوكيمي، وزير االتصاالت والعالقات مع الربملان    

  . ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١التاسعة عشرة املعقودة يف  بشأن الكونغو يف جلسته
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  . والنمسا ثيوبيا وإندونيسياإ: لتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف الكونغو) اجملموعة الثالثية(
، ١٦/٢١رفـق القـرار    مـن م   ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  : ألغراض استعراض حالة حقوق اإلنسان يف الكونغو صدرت الوثائق التالية
ــر  )أ(   ــين تقري ــرض/وط ــوب ع ــرة   مكت ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥مق

)A/HRC/WG.6/17/COG/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/17/COG/2( )ب(١٥وفقاً للفقرة 
موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً               )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/17/COG/3 ()ج(١٥ للفقرة

وأحيلت إىل الكونغو عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً البلـدان        -٤
سويد واململكة املتحـدة لربيطانيـا      إسبانيا وأملانيا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا وال     : التالية

وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي اخلـارجي          . العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا   
  . لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
مع الربملان كلمته باإلعراب عن التزامـه بقـيم         استهل وزير االتصاالت والعالقات       -٥

وقال إن الوفد جاء ليقدم إىل الفريق العامل التقرير الـوطين           . حقوق اإلنسان املشتركة عاملياً   
للكونغو بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة بعد االستعراض الدوري الشامل األول الذي أجـري          

امل يضم احلكومة مـن خـالل جلنـة    عن طريق إجراء ش وقد أُعد التقرير   ،٢٠٠٩يف عام   
  .مشتركة بني الوزارات واجملتمع املدين
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وأويل .  توصـية ٥١وأعلن أن الكونغو قبل أثناء االستعراض الدوري الشامل األول            -٦
  .تلك التوصيات ولكن هناك بعض األهداف اليت ال يزال ينبغي حتقيقها اهتمام كبري لتنفيذ

ذا االستعراض الدوري الشامل الثاين يتم يف سياق        ه وعلى الصعيد السياسي، قال إن      -٧
وطين يتسم بتعزيز السلم واألمن واالستقرار املؤسسي، مما يسهم يف تعزيز الدميقراطية القائمة             

البلد حقق اجنازات كبرية علـى       وتابع حديثه مشرياً إىل أن    . على املشاركة وسيادة القانون   
فقد التزمـت   . اة السكان واحلد من الفقر    الصعيد االقتصادي سامهت يف حتسني ظروف حي      

سكانه بانسجام ويبنـون مـستقبالً       احلكومة جبعل الكونغو حيزاً سياسياً واجتماعياً يتعايش      
مشتركاً دون متييز يقوم على األصل أو الوضع االجتماعي أو االنتماء العرقي، وبشكل يقوم              

   .على احترام احلريات واحلقوق األساسية للجميع
باالنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، قال الوزير إن الكونغو            يتعلق وفيما  -٨

أصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء              
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة      و ك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛    املتعلق باشترا 
النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             

ومن جهة أخرى، يتم حالياً التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة             . عرب الوطنية 
ملنظمة العمل الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية      ) ١٩٨٩(١٦٩ عليها واالتفاقية رقم     واملعاقبة

  .والقبلية يف البلدان املستقلة
وقال إن النساء واألطفال واألشخاص املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب            -٩

مد تـشريعاً   وأشار إىل أن الكونغو هو أول بلد اعت       . األصلية استفادوا من تدابري محاية حمددة     
  ).٢٠١١-٥القانون رقم (وطنياً يكفل تعزيز ومحاية الشعوب األصلية 

وعالقة الكونغو مع األمـم املتحـدة       . ويعرب الكونغو عن إميانه والتزامه بالتعددية       -١٠
 وأعلن الوزير أن الكونغو استقبل اثنتني من آليات اجمللس        . تندرج يف إطار حوار مستمر وبناء     

الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء      : اض الدوري الشامل األول، ومها    تعرمنذ إجراء االس  
  . القسري أو غري الطوعي، واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية

. وأقر الوزير أن احلكومة تدرك تأخر التقارير الواجب تقدميها إىل خمتلف آليات النظام              -١١
  .  وال سيما إنشاء جلنة مشتركة بني الوزاراتهذا التأخري، ملعاجلة وقد اختذت إجراءات

القضاء حيث تنص على الفـصل        من الدستور تكفل استقالل    ١٣٦وذّكر أن املادة      -١٢
وأضاف أن احلكومة تبذل كل ما يف وسـعها         . القضائية والتنفيذية والتشريعية   بني السلطات 

 قاضياً بتهمة الفساد ١١اء عزل اجمللس األعلى للقض ملكافحة الفساد يف اجلهاز القضائي حيث
  .٢٠٠٩يف عام 
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 وشهد. جنائية وتأديبية  مرتكبيه بعقوبات  وقال إن الدستور حيظر التعذيب ويعاقب       -١٣
إعادة تشكيل قوات الشرطة بإدماج حماربني       حبالة ما بعد الرتاع،    الكونغو، الذي ال يزال مير    

لـإلرادة الوطنيـة     دماج، استجابة اإل تطبيقاً لتدابري نزع السالح، والتسريح وإعادة      سابقني
يف  التدريب وأعيد تشكيل املدرسة الوطنية للشرطة وأُدرج يف براجمها       . املتعلقة بتحقيق السلم  

  .جمال القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان
وأعلن رئيس الوفد الكونغويل أن إنشاء وزارة للنهوض باملرأة وإدماجها يف عمليـة               -١٤

ويكفـل الدسـتور     .ستجيب لتطلعات وآمال النساء فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان        التنمية ي 
. يف احلصول على العمل املساواة بني النساء والرجال    بني اجلنسني كما يكفل القانون     املساواة

وتشارك النساء يف مجيع هيئات     . للنساء والرجال ذوي املؤهالت املتساوية     ويدفع أجر متساو  
  . صنع القرار

وعلـى  . ال إن القانون حيظر العنف اجلنسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث          وق  -١٥
هذه املمارسة، فإن بعـض اجملتمعـات احملليـة          الرغم من أن اجملتمع الكونغويل ال مييل إىل       

وأشار إىل أوجه التقدم    . الكونغولية ال ختفي دعمها هلذه املمارسة املثرية للجدل إىل حد كبري          
 جمال طب األمراض النسائية والوالدة ملكافحة نقل فريوس نقـص املناعـة             اهلامة احملرزة يف  

  .اإليدز من األم إىل الطفل/ةالبشري
ويكفل هذا القانون احلماية الكاملة     .  محاية حقوق الطفل   ٢٠١٠ويكفل قانون عام      -١٦

للطفل من العنف، واالستغالل، واإليذاء اجلنسي، وعمل األطفـال، واالجتـار باألطفـال،             
ويوفر التعليم  . وتويل احلكومة األولوية إىل وصول الطفل إىل التعليم       . اإلمهال وسوء املعاملة  و

  .اإللزامي اجملاين حىت سن السادسة عشرة
واهتمت السلطات العامة خالل السنوات األخرية اهتماماً خاصاً مبكافحة االجتـار             -١٧

هدت أيـضاً بالعمـل علـى       وقال إن الكونغو تع   . باألشخاص بوجه عام، وخاصة األطفال    
  . املستوى اإلقليمي، بالتآزر مع بعض الشركاء الثنائيني

. أن الدستور والقوانني يكفالن ممارسة احلقوق املدنيـة والـسياسية          وأعلن الوزير   -١٨
الكونغو بعد االسـتعراض   وتكتسي هذه احلقوق ُبعداً خاصاً أثناء فترة االنتخابات، فقد نظم  

، وانتخابات تـشريعية يف     ٢٠٠٩املتعلق به، انتخابات رئاسية يف عام       الدوري الشامل األول    
وكذلك املساواة  ،  وكُفلت خالل هذه االنتخابات حرية الصحافة وحرية التعبري       . ٢٠١٢ عام

  . يف معاملة املرشحني فيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية
 بالتمتع بـبعض    وقال إن الظروف االقتصادية املؤاتية اليت يشهدها الكونغو مسحت          -١٩

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما دفع مرتبات متأخرة عن واحد وعشرين            
 يف إطار خطط التكيف اهليكلي      ١٩٩٤شهراً ملوظفي الدولة؛ وإلغاء التدابري املعتمدة منذ عام         

  . بشأهنا مع مؤسسات بريتون وودز، وتعديل رواتب موظفي الدولة التفاوض اليت مت
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وأحرز تقدم كبري يف جمال التعليم حيث مت ختصيص موارد كـبرية لتعزيـز قـدرة                  -٢٠
وقال إن الكونغـو حقـق معـدالً       . والقدرات األكادميية يف املدارس واجلامعات     االستيعاب

 يف املائة مـن النـاتج احمللـي       ٣ يف املائة وأنه خصص نسبة       ٨٢لاللتحاق باملدارس يتجاوز    
  .  يف املائة من امليزانية الوطنية١٢سبة قدرها اإلمجايل للتعليم، أي ن

تشمل ضمان توفري الرعاية اجملانية  وأشار إىل أنه مت اختاذ تدابري حمددة يف جمال الصحة  -٢١
 سنة ملكافحة املالريا والـسل، والعمليـات        ١٥لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني صفر و      

املصابني   وكذلك تقدمي الدعم لألشخاص    اجلراحية القيصرية يف حاالت احلمل خارج الرحم،      
 يف املائة تقريباً لألطفال     ٩٠وتبلغ نسبة التغطية بالتطعيم     . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

  .  سنوات٥الذين تتراوح أعمارهم بني صفر و
مما أدى ، الكهرباء يورو إلنتاج  وأعلن الوزير أن الدولة استثمرت مبلغاً يتجاوز مليار         -٢٢
  .  ميغاواط٦٠٧,٥ إىل ٨٩ زيادة الطاقة الكهربائية من إىل
األشخاص الذين يستطيعون الوصول إىل املاء الصاحل        نسبة لضعفاً  وأضاف أنه نظر    -٢٣

 يف املائة يف املناطق ١٤ يف املائة يف املناطق احلضرية وتبلغ   ٤٥للشرب، حيث تبلغ هذه النسبة      
خدمة توفري املياه يف املنـاطق       داً كبرية لتحسني  ، جهو ٢٠٠٢الريفية، تبذل الدولة، منذ عام      

ولكن أيضاً لبناء نظم جديدة لإلمداد باملياه يف املـدن الثانويـة             السكانية الرئيسية يف البلد،   
  .  مليار يورو٢٠١٢-٢٠٠٥وتتجاوز املبالغ املستثمرة للفترة . واملناطق الريفية

، على  ٢٠١٠نسان حصلت يف عام     ن اللجنة الوطنية حلقوق اإل    إوقال رئيس الوفد      -٢٤
يف إطار جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيـز ومحايـة            " الفئة باء "مركز  

، ببناء مقر للجنة لتوفري الظروف املناسبة       ٢٠١٠وشرعت احلكومة منذ عام     . حقوق اإلنسان 
ديالت اليت تـؤدي إىل     واختتم حديثه مشرياً إىل أن احلكومة تعتزم إجراء بعض التع         . لعملها

  ". الفئة ألف"حصول اللجنة على مركز 

  موضوع االستعراض جلسة التحاور وردود الدولة  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثناء جلـسة      .  وفداً بيانات  ٧٣جلسة التحاور، قدم     خالل  -٢٥

  . التحاور يف الفصل الثاين من هذا التقرير
 العديد من الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان         أشادت ليبيا بانضمام الكونغو إىل      -٢٦

والحظت أن املفوضية السامية لشؤون الالجئني رحبت بالتزام الكونغو باختاذ   . وبروتوكوالهتا
  . وقدمت توصيات. تدابري حلماية األشخاص عدميي اجلنسية

يبذهلا الكونغو للتغلب علـى الالمـساواة بـني          واعترفت ليختنشتاين باجلهود اليت     -٢٧
بالعدالة الدولية، لكنها الحظت القلق الذي أعربت عنه جلنة القضاء علـى             نسني والتزامه اجل

التمييز ضد املرأة بشأن األحكام القانونية التمييزية، واملمارسات التقليدية والتقاليـد احملليـة             
  . وقدمت توصيات. املتعلقة بالزواج واألعراف وحقوق املرياث وامللكية
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 بالتقدم الذي أحرزه الكونغو يف جماالت التعليم والصحة والقـضاء           وأشادت ماليزيا   -٢٨
زيادة عـدد   والحظت. النساء واألطفال على الفقر ومكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما     

  . وقدمت توصيات.  يف املائة وتوفري الكتب الدراسية جمانا٢٥ًاملدارس بنسبة 
قية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة      بتصديق الكونغو على اتفا    أشادت كوستاريكا و  -٢٩

والحظت التقدم احملرز   . يبذهلا ملكافحة االجتار باألشخاص    باجلهود اليت  و املنظمة عرب الوطنية  
تتعلق بالشعوب األصلية، مبينة     عن طريق مبادرات تعليمية وتشريعات     يف التصدي حملو األمية   

.  وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدامودعت الكونغو إىل اعتماد. قلقها فيما يتعلق بتهميشهم  
  . وقدمت توصيات

وبالتحاور بشأن حقوق  والحظت موريتانيا التزام الكونغو املستمر بالتعاون الدويل  - ٣٠
 بسياسات الكونغو الرامية إىل حظر االجتار باألطفال ومعاقبة مـرتكيب            وأشادت .اإلنسان

الدولية بشأن حرية التعـبري ومكافحـة    بالتزاماته الوفاء هذه األفعال وحثت الكونغو على 
  . اضطهاد الصحفيني

وأشادت املكسيك خبطة العمل الوطنية اليت نفذها الكونغو لتحسني نوعيـة حيـاة               -٣١
وهنأت الكونغو على التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشـخاص،          . الشعوب األصلية 

 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية      وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل      
، واالتفاقات ذات الصلة املوقعة     )الربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص   (املنظمة عرب الوطنية    

  . مع بنن، وقدمت توصيات
لتعديل قانون العمل    هاالكونغو توضيح اخلطوات اليت اختذ    اجلبل األسود من     وطلب  -٣٢

التعديالت التشريعية بشأن املساواة     استكمال على ال وشجعه لضمان منع انتشار عمل األطف    
  . توصيات وقدم. بني اجلنسني وإصدار قوانني ملكافحة االجتار والعنف ضد املرأة

وسلطت أوروغواي الضوء على توطيد السالم وتعزيز الدميقراطية القائمـة علـى              -٣٣
  . وقدمت توصيات. يماملشاركة والتقدم يف جمال احلق يف الرعاية الصحية والتعل

وهنأت هولندا الكونغو على التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة              -٣٤
وأعربت عن قلقها إزاء توصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل الـيت            . الدولية

 .ومل تنفذها، مبا يف ذلك التصديق على عدة اتفاقيات وبروتوكوالت دوليـة            قبلتها الكونغو 
  . وقدمت توصيات

الكونغو ملكافحة فـريوس نقـص       والحظت نيجرييا اخلطوات امللموسة اليت اختذها       -٣٥
وهنأت الكونغـو  . تطعيم صغار األطفال من عدة أمراض    اإليدز وجناح عملية  /املناعة البشرية 

  . وقدمت توصيات. يف ظروف احلياة ملواطنيها على حتويل النمو االقتصادي إىل حتسن
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على صكوك دولية حلقوق اإلنسان، وأعربـت        ظت باراغواي أن الكونغو صدق    والح  -٣٦
عن قلقها ألن القانون يف الكونغو ال ينص على أن االختفاء القسري هو جرمية جنائية، وأخـذت          

  . وقدمت توصيات. علماً بالتشريع املتعلق بتعزيز ومحاية الشعوب األصلية وحقوق الطفل
لكونغو إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       ورحبت الفلبني بانضمام ا     -٣٧

أشادت باجلهود املبذولة من جانب الكونغو لتعزيز اللجنة         و .وبروتوكول االجتار باألشخاص  
الوطنية حلقوق اإلنسان ومتكني املرأة، وكذلك صياغة سياسة وطنية وخطة عمـل طويلـة              

   .وقدمت توصيات. األجل بشأن نوع اجلنس
الكونغو يف تعزيز ومحايـة       االحتاد الروسي مع االرتياح التقدم الذي أحرزه       والحظ  -٣٨

  . وقدم توصيات. حقوق اإلنسان منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل
. أشادت رواندا بتعزيز اإلطار التشريعي واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان       و  -٣٩

لإلناث واختاذ تـدابري      تشويه األعضاء التناسلية   وهنأت الكونغو على اعتماد تشريع ملكافحة     
  . وقدمت توصيات. للتصدي لالجتار باألشخاص وال سيما النساء واألطفال

ورحبت السنغال بالتدابري املتخذة للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث             - ٤٠
لماً بتنفيذ وأخذت ع. يف جمال العنف اجلنسي وشجعت الكونغو على تنظيم محالت للتوعية

. التدابري الرامية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق بالـصحة والتعلـيم             
  . وقدمت توصيات

والحظت سرياليون أن الكونغو أجرى تعديالت تشريعية ومؤسسية، مبا يف ذلـك              -٤١
 بشأن النهوض بالشعوب األصلية وخطة عمل وطنية ذات صلة         ٢٠١١اعتماد قانون يف عام     

  . وقدمت توصيات. وتدابري ملكافحة االجتار باألشخاص
والحظت سنغافورة اجلهود اليت يبذهلا الكونغو لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني             -٤٢

، لتعزيز حقوق الطفـل  )اليونيسيف(املرأة ومواصلة التعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة    
ت يف جمال الصحة مبا يف ذلك توفري التطعـيم          كما الحظت إدخال حتسينا    .يف جمال التعليم  

  . وقدمت توصيات. وتقدمي الرعاية عند الوالدة
عن طريق االنضمام إىل الربوتوكول  ورحبت سلوفاكيا بتعزيز الكونغو حلقوق الطفل  -٤٣

االختياري التفاقية حقوق الطفل، وشجعت احلكومة على التنفيذ الكامل التفاقية حقـوق            
 قلقها إزاء القيود اليت تواجهها الفتيات والنساء يف جمال التعلـيم وإزاء             وأعربت عن . الطفل

وشجعت الكونغو على توجيه دعـوة      . تدين معدالت حمو األمية يف صفوف الفتيات والنساء       
  . وقدمت توصية. دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة

الصحية وللتصديق  ورحبت سلوفينيا باجلهود املبذولة لتحسني الوصول إىل اخلدمات           -٤٤
والحظت مع القلق تـسجيل     . على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل      

مما يؤثر على احلقوق األساسية مثل احلق يف التعلـيم          ،  مولود واحد من بني كل مخسة مواليد      
  . وقدمت توصيات. واحلق يف الصحة



A/HRC/25/16 

9 GE.14-10047 

تخذة فيما يتعلق حبقـوق الطفـل يف        والحظت جنوب أفريقيا اخلطوات اإلجيابية امل       -٤٥
والعالقات اإلجيابية ،  جمالت الصحة والتعليم واحلماية من االجتار والتعرض للعنف واالستغالل        

ورحبت بالعمل من أجل مكافحة وباء فـريوس        . فيها اليونيسيف  مع املنظمات الدولية، مبا   
  . وقدمت توصيات. اإليدز/نقص املناعة البشرية

لسودان التدابري املتخذة ملكافحة االجتـار باألشـخاص ورحـب          والحظ جنوب ا    -٤٦
بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلـا ملنـع              

وأعرب عن ارتياحه للمنجزات يف جمال الصحة، وال سيما رعاية املـرأة         . االجتار باألشخاص 
  .وقدم توصيات. أثناء احلمل والوالدة

وهنأت إسبانيا حكومة الكونغو على التقدم الذي أحرزته يف جمال حقوق اإلنسان،              -٤٧
مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                 

  . وقدمت توصيات. وبروتوكوهلا املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص
 إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       ورحبت سري النكا بانضمام الكونغو      -٤٨

الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق           
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واتفاقية األمم             

توفري  وأشادت جبهوده الكونغو الرامية إىل تعزيز     . وطنيةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال     
الرعايا الصحية، مبا يف ذلك التشريعات واألنظمة املتعلقة مبكافحة فـريوس نقـص املناعـة               

  . وقدمت توصيات. اإليدز وتوفري التعليم جلميع األطفال/البشرية
 ض الدوري الشامل  وأشاد السودان بتنفيذ الكونغو توصيات الدورة األوىل لالستعرا         -٤٩
التدابري الرامية إىل تعزيز احلقـوق       والحظ. انضمامه إىل عدد من صكوك حقوق اإلنسان      و

  . توصيات وقدم. االقتصادية واالجتماعية والثقافية وااللتزام حبماية حقوق الطفل
وطلبت السويد من الكونغو تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري الفعلية أو احملتملـة               -٥٠
حلقوق جمموعات األقليات والـسكان األصـليني        يعتزم اختاذها لضمان اإلدراك الكامل    اليت  

إجراء التحقيقات ومالحقة ومعاقبة مرتكيب أفعـال االعتـداء          وكيف تعتزم احلكومة زيادة   
  . وقدمت توصيات. اجلنسي
وأشادت تايلند باملبادرات اليت اختذها الكونغو لتحسني ظروف السجون، وال سيما             -٥١
والحظت توسيع نطاق التغطية بالتحصني وتوفري الرعاية الصحية اجملانية         . النسبة للسجينات ب

ورحبت تايلند بتصديق الكونغو على الربوتوكولني االختياريني       . لألمهات واملواليد واألطفال  
  .وقدمت توصيات. التفاقية حقوق الطفل

 وال سيما أوجه التحسن يف اإلطار       ورحبت غابون بالتقدم احملرز يف محاية حقوق اإلنسان،         -٥٢
 األطفـال   سـيما  الوأشارت إىل اخلطوات اليت اختذت ملكافحة االجتار باألشخاص، و        . التشريعي

  .وقدمت غابون توصيات. والنساء، ورحبت بالتدابري الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني
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ييز والعنف ضـد    وشجعت تونس الكونغو على مواصلة مكافحة مجيع أشكال التم          -٥٣
املرأة، ودعت مفوضية حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل إىل االستجابة بصورة إجيابية لطلبات            

  .وقدمت توصيات. احلصول على املساعدة التقنية
 وأشادت أوغندا باستمرار تواصل الكونغو مع وكاالت األمم املتحـدة وجبهـوده             -٥٤

حتسني الرعاية الصحية والتعليم، مبـا يف ذلـك         ملكافحة الفقر، وتعزيز السلم والدميقراطية و     
  .وقدمت توصيات. اهلياكل األساسية واملواد التعليمية

إزاء عـدم    وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن قلقها          - ٥٥
. لوفاء الكونغو بالتزاماته املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام، وإزاء العنف ضد املرأة واألطفـا            

. وحثت على التصديق على الصكوك الدولية وتعزيز التشريعات املتعلقة بالتمييز ضد املرأة           
  .وقدمت توصيات

ودعت الواليات املتحدة األمريكية الكونغو إىل احلد من فترة االحتجاز مـا قبـل                -٥٦
وأعربت عن قلقها   . القضاء ووضع حد حلاالت االحتجاز القسري      احملاكمة، وزيادة استقالل  

  .وقدمت توصيات. إزاء تعرض النساء والفتيات إىل التمييز والعنف
وأشاد املغرب بالطريقة املنهجية اليت اتبعها الكونغو يف إعداد تقريـر االسـتعراض               -٥٧

وشجع احلكومة على مواصلة جهودها مللء أية ثغرات متبقيـة يف اإلدارة            . الدوري الشامل 
  .وقدم املغرب توصية.  الرعاية الصحيةالقضائية وإدارة السجون واحلوكمة وتوفري

إىل االنضمام الكونغو إىل صكوك رئيسية دولية  وأشارت مجهورية فرتويال البوليفارية  -٥٨
والحظت أثر النمو االقتصادي على احلد من الفقر وأوجه التحسن          . يف جمال حقوق اإلنسان   

 ٩٠ل حىت سن اخلامسة بنسبة      يف الرعاية الصحية، مبا يف ذلك التغطية خبدمات حتصني األطفا         
  .وقدمت توصية. يف املائة وجعل التعليم جماين

. والحظت فييت نام التقدم املمتاز احملرز يف توطيد السالم والدميقراطية واالقتـصاد             -٥٩
ورحبت باجلهود املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على العنف، ومحاية األطفـال           

  .وقدمت توصية. ل ومكافحة االجتار باألشخاصمن العنف وعمل األطفا
والحظت زمبابوي اعتماد برامج لتحقيق النمو وتوفري فرص العمل واحلد من الفقر،              -٦٠

واختاذ تدابري للنهوض حبقوق اإلنسان من قبيل تقدمي العالج اجملاين لألطفال املصابني باملالريا             
  .وقدمت توصيات. م االمتحانات عاماً وإلغاء رسو١٥والسل الذين تقل أعمارهم عن 

والحظت اجلزائر التدابري التشريعية واملؤسسية الرامية إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق           -٦١
ورحبت باجلهود املبذولة لتعزيز    . اإلنسان، وتعزيز الدميقراطية وتوطيد السلم وتنمية االقتصاد      

  .وقدمت توصيات. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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املزيد  بت أنغوال باجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واالنضمام إىلورح  -٦٢
وهنأت الكونغو على النجاح االقتصادي الـذي أدى        . حلقوق اإلنسان  من الصكوك الدولية  

  .وقدمت توصيات. ة والرعاية الصحية اجملانية والتعليم للجميعيإىل حتسني الظروف املعيش
بتصديق الكونغو على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق         وأشادت األرجنتني   -٦٣

حلماية حقـوق    بالتشريع الذي أصدره   و الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      
وشجعت الكونغو على مواصـلة     . اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     األشخاص

. ل التشريع الذي يعترب متحيزاً ضد املـرأة       جهوده للتصدي حلاالت االختفاء القسري وتعدي     
  .وقدمت األرجنتني توصيات

وشكر رئيس وفد الكونغو املتحدثني، وأشار إىل أمهية تصرحيات الدول األعـضاء              -٦٤
وقال إن الكونغو يعترف، بعد أن      . اليت تعكس رغبة اجملتمع الدويل يف التصرف حبكم القانون        

  .الوسيلة لتنظيم اجملتمع الكونغويل نون هيأهلية، بأن سيادة القا خرج من حروب
مع املعـايري الدوليـة      وقال إن احلكومة تسعى إىل تطابق النظام القضائي الوطين          - ٦٥

وقال إن الوفد أجاب يف هذا الـسياق علـى األسـئلة            . وتوطيد الدميقراطية يف الكونغو   
  .التحاور املطروحة خالل

وأضاف أن تعريف   . ص عليه يف الدستور   وقال إن حظر التعذيب يف الكونغو منصو        -٦٦
ن أفعـال التعـذيب     إالتعذيب الوارد يف الدستور مل يكن، حىت اآلن، تعريفاً صرحياً، حيث            

  .يعاقب عليها على أساس أهنا جرائم جنائية كالسيكية
وفيما يتعلق بظروف االحتجاز، أشار الوفد إىل أن املؤسـسات العقابيـة الـيت مت                 -٦٧

ومع ذلـك، فقـد     .  من احملتجزين  الستيعاب عدد قليل   االستعمار، أُنشئت إنشاؤها يف فترة    
  .شرعت احلكومة يف تطبيق برنامج كبري إلعادة تأهيل وبناء هياكل أساسية عقابية

وأشار إىل أن السجون تتلقى زيارات من منظمات غري حكوميـة معنيـة حبقـوق       -٦٨
رية العامة حلقوق اإلنـسان واحلريـات       اإلنسان، ومن دوائر التحقيق والتحليل التابعة للمدي      

  .األساسية، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الدولية اليت تطالب بذلك
وفيما يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية القانونية، قال إن الكونغو يعكـف علـى                -٦٩

. الختفـاء القـسري  استكمال عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من ا      
وجيري حالياً اعتماد   . التصديق على هذه االتفاقية    وافق جملس الشيوخ يف القراءة األوىل على       وقد

وقد اعتمدت غرفتا الربملان بالفعل مشروع قانون للتـصديق         . هذه االتفاقية يف اجلمعية العمومية    
وسيصدر القانون  . االختياريعلى االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبروتوكوهلا         

وجيري حالياً النظر يف التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري           . ٢٠١٤ذو الصلة حبلول عام     
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول             

  .ية والسياسيةاالختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن
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وقـال إن   . ١٩٨٢وأعلن الوزير أن الكونغو مل تعد تطبق عقوبة اإلعدام منذ عام              -٧٠
وقال إن موضوع إلغاء هذه العقوبة مبوجب       . هذه العقوبة حبكم الواقع    ألغى الكونغو يرى أنه  

  . لتغري العقليات بشأن هذا املوضوع نظراً القانون هو قيد الدراسة
فساد، أشار الوزير إىل أن اللجنة الوطنية ملكافحة الفـساد والغـش            وفيما يتعلق بال    -٧١

، وال سيما عقـد     ٢٠١٣ و ٢٠١٢طبقت عدداً من اإلجراءات يف الفترة بني عامي          والرشوة
 حكومية، وإنشاء منرب مع اجملتمع املـدين بغيـة         مقاوالت  شركة ٣١١    استماع ل  جلسات

  .استحداث نظام لإلنذار
 سياسـة وطنيـة تتعلـق    ٢٠٠٩ املرأة، يطبق الكونغو منذ عام       وفيما يتعلق حبقوق    -٧٢

ويـنص  . باملسائل اجلنسانية وتركز بالدرجة األوىل على متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار            
قانون االنتخابات على حصص لتمثيل النساء يف قوائم األحزاب السياسية حتت طائلة رفض             

 ٢٠ملائة فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية و      يف ا  ١٥وتبلغ نسبة هذه احلصص     . هذه القوائم 
  .وأُنشأ أيضاً مركز للنهوض باملرأة سياسياً. يف املائة فيما يتعلق باالنتخابات احمللية

 وهلذا السبب، ُوِضّع مشروعا قانون    . واهتمت احلكومة مبسألة مكافحة العنف اجلنسي       -٧٣
، ٢٠١٧-٢٠١٣ خطة عمل للفتـرة      أحدمها بشأن أفعال العنف القائمة على نوع اجلنس، مع        

وأشار رئيس وفد الكونغـو إىل أن مـشروعي         . التحرش اجلنسي  واآلخر بشأن تعريف وقمع   
  .القانون يكمالن األحكام املنصوص عليها بالفعل يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية

ك اعتماد تشريع حيظر    إىل اخلطوات املتخذة حلماية األطفال، مبا يف ذل        وأشارت أرمينيا   -٧٤
وشجعت الكونغو على بذل اجلهود     . عمل األطفال، أو جتنيد األطفال أو االجتار هبم أو بيعهم         

  .وقدمت توصيات. لضمان متتع املرأة باملساواة يف حقوق امللكية والعمل واحلياة السياسية
. ق اإلنـسان  واعترفت أستراليا جبهود الكونغو املبذولة لتحسني اإلطار الوطين حلقو          -٧٥

وسلَّمت بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام وأشادت جبهوده الكونغو لتوفري املاء الصاحل 
  .وقدمت توصيات. للشرب وضمان وصول مجيع األطفال إىل التعليم

والحظت بنغالديش أن التحديات من قبيل ارتفاع معدالت وفيات الرضع واألطفال   -٧٦
مستوى مشاركة املرأة وارتفاع مستوى انتشار فريوس نقص املناعة والوفيات النفاسية، وتدين 

ودعت اجملتمع املدين إىل تقدمي الدعم      . التصدي هلا  اإليدز، هي أمور ال تزال تتطلب     /البشرية
  .وقدمت توصيات. الالزم إىل الكونغو

. والحظت بلجيكا أن املرأة ال تزال تعاين من مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف                 -٧٧
حبكم الواقع، فإن الكونغـو      وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام    ت أيضاً أنه، على الرغم من     والحظ

  . وقدمت توصيات. ٢٠٠٩اليت قطعها على نفسه يف عام  ينفذ حىت اآلن االلتزامات مل
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وأعربت بنن عن ارتياحها العتماد تشريع لتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصـلية              -٧٨
عالوة على حظر االجتار   اإليدز،/وس نقص املناعة البشرية   واألطفال واألشخاص املصابني بفري   

  .وقدمت توصيات. بالنساء واألطفال من السكان األصليني واستغالهلم جنسياً
ورحبت بوتسوانا بالتعديالت التشريعية يف جمال حقـوق اإلنـسان، وال سـيما               -٧٩
اإليدز واملـرأة   /لبشريةيتعلق حبقوق الطفل، واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة ا         فيما

وشجعت على اختاذ مزيد من اخلطوات ملراجعة تـشريعاته         . واألطفال من السكان األصليني   
  .وقدمت توصيات. املتعلقة باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

إىل اعتماد تشريع وخطة عمل بشأن نوع اجلنس وحقوق األطفال           وأشارت الربازيل   -٨٠
عر بالقلق إزاء حقوق املرأة، والعدد املرتفـع للغايـة للنـساء    ومع ذلك، ال تزال تش    . والصحة

  .وقدمت الربازيل توصيات. اإليدز وجهل املرأة حبقوقها/املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية
ورحبت بوركينا فاسو بتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأشادت بالتقدم الذي             -٨١

وشـجعت  . د من الوفيات النفاسية ووفيات الرضـع      أحرزه الكونغو يف جمايل الصحة واحل     
ورحبت حبظر ممارسة تـشويه األعـضاء       . الكونغو على بذل مزيد من اجلهود يف هذا اجملال        

  .وقدمت بوركينا فاسو توصيات. التناسلية لإلناث
إىل التدابري اليت اعُتمدت لتحسني ظروف السجون، ومكافحـة          وأشارت بوروندي   -٨٢

وأشادت باعتماد الكونغو تشريع ملكافحة فريوس نقص املناعة      . لوية للتعليم الفساد وإيالء األو  
  .وقدمت توصية. اإليدز ومحاية األشخاص املصابني بالفريوس/البشرية
إىل مساعي الكونغو املتعلقة بتعزيز التنمية وزيادة النمو وفـرص           وأشارت كمبوديا   -٨٣

ق على الصكوك الدولية األساسـية يف       وهنأت الكونغو على التصدي   . العمل واحلد من الفقر   
جمال حقوق اإلنسان، وال سيما تلك اليت تتصدى لالجتار باألشخاص ومحاية حقوق الطفل،             
مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف               

  .وقدمت توصيات. الرتاعات املسلحة
 اعتمدها الكونغو ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة        واستفسرت كندا عن التدابري اليت      -٨٤

ورحبت باالخنفاض امللحـوظ يف معـدالت   . ٢٠٠٩املقدمة عام  اإليدز، وفقاً لتوصياهتا /البشرية
  .وقدمت توصيات.  بفضل توفري العمليات القيصرية جمانا٢٠٠٥ًالوفيات النفاسية منذ عام 

 على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان       وأكدت كابو فريدي أمهية تصديق الكونغو       -٨٥
وشجعت الشركاء الـدوليني علـى      . اليت وقعت عليها بالفعل وإدماجها يف القوانني احمللية       

  .وقدمت توصية. االستجابة لطلبات احلصول على الدعم
تصديق الكونغو على الربوتوكول االختياري      وأشارت مجهورية أفريقيا الوسطى إىل      -٨٦

فل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية التفاقية حقوق الط  
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة           
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وبروتوكول منع االجتار باألشخاص امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب            
وشجعت الكونغو على مواصلة إجراء التعديالت لتحسني الظروف املعيشية للشعب          . الوطنية

  . تقدمي الدعم إىل الكونغو يف اجلهود اليت يبذهلا وناشدت اجملتمع الدويل. الكونغويل
مصفوفة تنفيـذ توصـيات االسـتعراض       "وأشادت تشاد بالوثيقة اإلطارية املعنونة        -٨٧

 باجلهود املبذولة حلماية حقوق املرأة واألطفال والشعوب  ورحبت". الدوري الشامل للكونغو  
  .تقدمي الدعم إىل الكونغو وناشدت اجملتمع الدويل. األصلية
وأثنت شيلي على التصديق على الصكوك الدولية اهلامة، وكذلك على التعـديالت              -٨٨

. ة والـسياسية  التشريعية واملؤسسية، اليت أدت إىل سن قوانني لتحسني التمتع باحلقوق املدني          
  .وقدمت توصيات

والحظت الصني زيادة النمو االقتصادي والدميقراطية؛ والحظت اجلهود املبذولـة            -٨٩
ورحبت بالقوانني الرامية إىل    . واخلدمات الصحية والتعليم اجملاين   ،  لتحسني توفري فرص العمل   

ـ   وناشدت اجملتمع الدويل  . محاية حقوق األطفال والشعوب األصلية     ساعدة املاليـة   تقدمي امل
  .وقدمت توصيات. والتقنية إىل الكونغو

ملديف الكونغو على إدماج الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان يف قانونه           وشجعت  -٩٠
. وأعربت عن قلقها إزاء مستوى العنف والتمييز القائمني علـى نـوع اجلـنس             . الداخلي

بشأن  د قانون وتعريف  والحظت انتشار اللجوء إىل التعذيب، وشجعت الكونغو على اعتما        
  .وقدمت توصيات. التعذيب

، وأشارت كوت ديفوار إىل اإلصالحات اهليكلية وتعزيز اإلطار القانوين واحلوكمة           -٩١
يف الصحة والتعليم والنمو وفرص العمل واحلد من الفقـر ومكافحـة             مما يؤثر بشكل إجيايب   

  .وقدمت توصيات. الفساد
لة لضمان احلق يف التعليم وعدم التمييز؛ ورحبت        إىل اجلهود املبذو   وأشارت كوبا   - ٩٢

توفري املاء الصاحل للشرب واحلد من اإلصابة باألمراض املعدية،  باملبادرات الرامية إىل حتسني  
. والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالسـتثمار يف صـحة املـرأة والطفـل               

  .توصيات  وقدمت
التحـسن الطفيـف     و إىل النمو االقتصادي،   راطيةوأشارت مجهورية الكونغو الدميق     -٩٣

الذي طرأ على الظروف املعيشية واآلثار األخرى اليت ترتبت على برامج حقوق اإلنـسان،              
  .وقدمت توصيات. ورحبت بتعزيز اإلطار املعياري والقوانني حلماية املرأة والطفل

ة وهنأت الكونغـو    األحكام الرامية إىل محاية اجملموعات الضعيف      والحظت جيبويت   -٩٤
ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة      . على اخلطة اإلمنائية اخلمسية املعززة ملكافحة الفقر      

. املالية والتقنية إىل الكونغو ملساعدته يف توسيع نطاق السياسة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              
  .وقدمت توصيات
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التقدم احملرز لتوطيـد     و  الفقر ستراتيجية اليت وضعت للحد من    وأشارت إكوادور إىل اال     -٩٥
السلم، وتعزيز الدولة وحتسني الصحة العامة، وال سيما فيما يتعلق بعمليات التحصني والتشخيص             

  .وقدمت توصيات. اإليدز/ومعاجلة األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
هيكليـة   تإجراء تعديال  والحظت. وأشادت مصر بتنفيذ التشريع والربامج القائمة       -٩٦

واعترفت . واسعة النطاق وحتسني احلوكمة، وحثت الكونغو على توطيد السلم وحفز التنمية          
  .وقدمت توصيات. يواجهها الكونغو بالتحديات اليت

 بشأن تعزيـز ومحايـة      ٢٠١١-٥وحثت إستونيا الكونغو على تنفيذ القانون رقم          -٩٧
لعنف ضد املرأة وشجعت علـى      ودعت إىل وضع قانون بشأن مكافحة ا      . الشعوب األصلية 

وشجعت علـى   . التثقيف يف جمايل الصحة اجلنسية واإلجنابية والوصول إىل الرعاية الصحية         
  .وقدمت توصيات. إلغاء عقوبة اإلعدام

والحظت إثيوبيا تنفيذ التوصيات اليت قبلها الكونغـو خـالل دورة االسـتعراض               -٩٨
ضائي وشجعت على بذل جهود لتحـسني  الدوري الشامل األول، ورحبت بتطور النظام الق 

  .وقدمت توصية. قدرة القضاة واحملامني
ورحبت فرنسا باجلهود اليت يبذهلا الكونغو منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري             -٩٩

وأشادت بتصديق الكونغو على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق        . الشامل
  .وقدمت توصيات.  املسلحةباشتراك األطفال يف الرتاعات

وأشادت توغو بتعزيز اإلطار التشريعي الوطين للكونغو وانضمامه ملعظم اتفاقيـات             -١٠٠
الحظت التدابري الرامية إىل ضمان التعليم اجملاين لكنها أعربت عن قلقهـا             و حقوق اإلنسان، 

  .وقدمت توصيات. إزاء ارتفاع معدالت التسرب من الدراسة
وأعربـت  . يا بالتقدم احملرز يف مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الطفل        وأشادت أملان   - ١٠١

عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان للمحتجزين واستفسرت عن التـدابري الواجـب           
. اختاذها لضمان مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة بالنسبة لألشخاص املتهمني واحملتجزين         

  .وقدمت توصيات
ن أسفها فيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام على مرتكيب جـرائم           وأعربت هنغاريا ع    -١٠٢
وطالبـت  . وأعربت عن قلقها إزاء األحكام القانونية التمييزية وإزاء العنف ضد املرأة          . معينة

بتقدمي معلومات عن والية مرصد مكافحة العنف، واستفسرت عن أشكال العنـف الـذي              
  .وقدمت توصيات. هلا هذا املرصد يتصدى
وأعربت إندونيسيا عن ارتياحها للجهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان،        -١٠٣

يف بناء شبكات اإلمداد بامليـاه الـصاحلة         اختذها الكونغو لالستثمار   وأشادت بالتدابري اليت  
  .وقدمت توصيات. للشرب يف املدن واملناطق الريفية
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.  بشأن تعزيز ومحاية الـشعوب األصـلية  ٢٠١١-٥وأشادت أيرلندا بالقانون رقم     -١٠٤
وذكرت أن املرأة ال تزال تواجـه       . والحظت أن الدستور ينص على احلق يف التماس اللجوء        

  .وقدمت توصيات. حتديات يف التمتع حبقوقها وإن كان الكونغو يبذل اجلهود يف هذا اجملال
 ونغو على بذل مزيد من اجلهـود لتحـسني تـسجيل املواليـد            وحثت إيطاليا الك    -١٠٥

وأعربت . وشجعت على وقف تطبيق عقوبة اإلعدام     . التشريعات املتعلقة بالشعوب األصلية   و
وطالبت بتقدمي  . عن قلقها إزاء العنف واملمارسات التمييزية ضد املرأة، وال سيما الالجئات          

ام القانونية التمييزية واملمارسـات التقليديـة       األحك معلومات عن املبادرات املتخذة ملعاجلة    
  .وقدمت توصيات. الضارة
إىل استمرار توفري التعليم االبتدائي اجملاين وإىل حـصول املؤسـسة            وأشارت كينيا   -١٠٦

وسـلمت بانـضمام الكونغـو إىل       . )باء(الوطنية حلقوق اإلنسان يف الكونغو على املركز        
قية حقوق الطفل، وبالتشريع اجلديد لتعزيز حقوق املـرأة      الربوتوكول االختياري امللحق باتفا   

  .وقدمت توصية. والطفل
وأشادت ليسوتو بالتقدم الذي أحرزه الكونغـو يف جمـال احلقـوق االجتماعيـة                -١٠٧

االقتصادية واملدنية والسياسية، والحظ التحديات املتبقية، وال سـيما يف جمـاالت التعلـيم              
. تقدمي املساعدة التقنية واملالية إىل الكونغـو       تمع الدويل وناشدت اجمل . والصحة وفرص العمل  

  .وقدمت توصية
واعترفت رومانيا بالتقدم الذي أحرزه الكونغو يف جمال حقوق اإلنسان وباعتمـاد              -١٠٨

وقالت إنه . تشريعات ذات صلة ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة ومحاية حقوق الطفل    
  .وقدمت توصيات. هودينبغي مواصلة مثل هذه اجل

ويف اخلتام، أشار رئيس وفد الكونغو إىل أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان حتظـى                 -١٠٩
التعامل مع هذه اللجنة وفقاً      إن احلكومة تسعى إىل    وقال. من جانب احلكومة   باالهتمام الكامل 

  ).ادئ باريسمب(للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
وشكر مجيع الوفود على تعليقاهتا وتوصياهتا، وقال إن االستعراض الدوري الشامل،             -١١٠

  .سيدرس جبدية التوصيات الصادرة عن هذا االستعراض إن الكونغو وأوضح فائدته

   **التوصيات أو/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :أدناه بتأييد الكونغوحتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة   -١١١

مواصلة التصديق على ما تبقى من اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت            -١-١١١
  ؛)ليبيا(يصدق عليها  مل

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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مل يصبح طرفاً فيهـا      التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت       -٢-١١١
  ؛)توغو( بعد

 مواصلة جهوده للتصديق على الصكوك القانونية الدولية الـيت          -٣-١١١
  ؛)بنن( فيها بعد يصبح طرفاً مل

  ؛)أوغندا(مواصلة التصديق على االتفاقيات الدولية ذات الصلة   -٤-١١١
التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت وقع عليها           -٥-١١١

ولكن مل يصدق عليها بعد، وال سيما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،             
يب، واتفاقية محاية مجيع األشخاص والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذ

  ؛)كوستاريكا(من االختفاء القسري 
ياري التفاقية مناهضة التعذيب،    التصديق على الربوتوكول االخت     -٦-١١١
  ؛ )أوروغواي(املالئمة بغية االمتثال لالتفاقية  القانونية إدخال وإجراء التعديالتو

باتفاقية مناهـضة   التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق        -٧-١١١
  ؛)ملديف (٢٠٠٨التعذيب الذي وقّع عليه يف عام 

إصدار قانون إللغاء عقوبة اإلعدام واالنتقال إىل التصديق على            -٨-١١١
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛ )أوروغواي(والسياسية 
عدام بالنسبة جلميع اجلرائم والتصديق القيام فوراً بإلغاء عقوبة اإل  -٩-١١١

على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           
  ؛ )أستراليا(والسياسية 

إلغاء عقوبة اإلعدام مبوجب القانون والتصديق على الربوتوكـول       -١٠-١١١
  ؛ )فرنسا(نية والسياسية االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املد

إلغاء عقوبة اإلعدام مبوجب القانون بالنسبة جلميـع اجلـرائم            -١١-١١١
واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

  ؛ )أملانيا(املدنية والسياسية 
 التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد          - ١٢- ١١١
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميـع      الدويل

  ؛)هنغاريا(اجلرائم 
اإلعالن فوراً عن وقف تطبيق عقوبة اإلعـدام والـشروع يف             -١٣-١١١

  ؛)إسبانيا(تعديالت دستورية وتشريعية تؤدي إىل إلغاء هذه العقوبة متاماً 
  ؛ )بلجيكا(القانون  قف تنفيذها حبكمإلغاء عقوبة اإلعدام أو و  -١٤-١١١
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من أجـل إلغـاء    للكونغو قانون اجلنائيالمراعاة إمكانية تعديل     -١٥-١١١
  ؛)إيطاليا(عقوبة اإلعدام 

أن يصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد            -١٦-١١١
  ؛)اجلبل األسود (الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق            -١٧-١١١
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والرامـي إىل إلغـاء عقوبـة              بالعهد
  ؛)رواندا( اإلعدام
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد           - ١٨- ١١١
 إلغاء عقوبـة اإلعـدام      اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والرامي إىل       الدويل

  ؛)إستونيا وجيبويت(
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -١٩-١١١

  ؛)أوروغواي(االختفاء القسري 
اختاذ تدابري إضافية حلماية الضحايا والـشهود مـن التعـذيب             -٢٠-١١١

ـ            ى واالختفاء القسري وتعزيز إجراءات تقدمي الشكاوى اجلنائيـة ومعاقبـة عل
  ؛)أوروغواي( اجلناة
االتفاقيـة  : تنفيذ االلتزام بالتصديق على الربوتوكوالت التاليـة        -٢١-١١١

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختيـاري          
امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية            

ة، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل        الالإنسانية أو املهين   أو
  ؛)هولندا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

التعجيل باإلجراء اجلاري حالياً لالنضمام التفاقية منـع جرميـة            -٢٢-١١١
  ؛)أرمينيا ورواندا(اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 

 منع جرمية اإلبادة اجلماعية     استكمال إجراء االنضمام إىل اتفاقية      -٢٣-١١١
مجهورية ( املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية      ١٦٩رقم   واملعاقبة عليها واالتفاقية  

  ؛ )الكونغو الدميقراطية
عن طريـق التـصديق علـى        استكمال اإلطار املعياري للكونغو     -٢٤-١١١

ايـة مجيـع    الصكوك اليت مت بالفعل التوقيع عليها، وال سيما االتفاقية الدولية حلم          
  ؛ )تونس(األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

التعجيل بعمليـة إدمـاج أحكـام نظـام رومـا يف تـشريعه          -٢٥-١١١
  ؛)تونس( الوطين
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زيادة جهوده الرامية إىل االنتهاء من انضمامه إىل الربوتوكـول            -٢٦-١١١
  ؛)الربازيل( التمييز ضد املرأة االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             -٢٧-١١١
املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل          
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول اإلضايف الثالث امللحق باتفاقيات         

، واالتفاقيات املتعلقة بانعدام اجلنسية، واتفاقيـة       ١٩٤٩ يف عام    جنيف املعقودة 
  ؛ )إكوادور (١٦٩منظمة العمل الدولية رقم 

الشروع يف التصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              -٢٨-١١١
 األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان        

  ؛)فرنسا(يف قانونه الوطين  ادق عليهاإدراج أحكام املعاهدات اليت ص
مواصلة تعزيز اإلطار التشريعي الوطين لصاحل أضعف اجملموعات          -٢٩-١١١

  ؛)كمبوديا(من قبيل النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 
إصدار تشريع ينص على تعريف واضح للتمييـز ضـد املـرأة              -٣٠-١١١

  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(
ن تنفيذ التـشريع الرامـي إىل ضـمان املـساواة بـني             ضما  -٣١-١١١

  ؛)رومانيا( اجلنسني
مطابقة للصكوك   التعجيل مبراجعة مجيع القوانني التشريعية جلعلها       -٣٢-١١١

عن طريق اختاذ اإلجراءات الالزمـة لتـضمني    الدولية املصدق عليها، وال سيما   
رأة والقـضاء علـى     التشريع الوطين نصاً بشأن مكافحة التمييز والعنف ضد امل        

  ؛)باراغواي(التمييز القائم فيما يتعلق باحلق يف امللكية وامللكية اجملتمعية واملرياث 
يف  اعتماد تدابري قانونية للقضاء على التمييز ضد املرأة والفتيات، مبا           -٣٣-١١١

  ؛)ملديف(ذلك التشريع املتعلق باحلق يف امللكية وتقاسم وتوريث األرض للمرأة 
تنفيذ إصالحات تشريعية لضمان املساواة حبكم القانون والواقع بني           -٣٤-١١١

  ؛)تونس(املرأة والرجل واعتماد قانون شامل يقمع مجيع أشكال العنف ضد املرأة 
ملواءمة اإلطار القانوين احمللي مـع االتفاقيـات         مضاعفة جهوده   -٣٥-١١١

  ؛)فلبنيال(الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت أصبح طرف فيها 
تطوير قاعدته املعيارية يف جمال محاية احلقوق واحلريات األساسية           -٣٦-١١١

  ؛)االحتاد الروسي(
االنتهاء من مراجعة القوانني التشريعية املتعلقة مبنع التعذيب واملعاقبة           -٣٧-١١١

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (٢٠١٤عليه حبلول عام 
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إصدار تشريع يسمح للمنظمات غري احلكومية املعنيـة حبقـوق            -٣٨-١١١
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اإلنسان برصد مراكز االحتجاز وزيارهتا 

تكثيف اجلهود الرامية لدعم النظام الوطين لتعزيز ومحاية حقوق           -٣٩-١١١
  ؛)نيجرييا(اإلنسان 
ية حلقوق اإلنـسان    اختاذ تدابري إضافية لكي متتثل اللجنة الوطن        - ٤٠- ١١١

ملبادئ باريس، وحتصل على املوارد الكافية، وتكون مؤلفة من أعضاء مستقلني، 
وهلا والية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان ووالية حمددة بشأن املـساواة بـني              

  ؛)أوروغواي(اجلنسني 
مراجعة مركز وأساليب عمل مؤسسته الوطنية حلقوق اإلنـسان           -٤١-١١١
  ؛)تونس(دئ باريس مطابقة ملبا جلعلها
اختاذ خطوات جلعل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ           -٤٢-١١١

  ؛)نيجرييا(باريس 
تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجعلـها مطابقـة      -٤٣-١١١

  ؛)غابون(ملبادئ باريس 
مواصلة تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان جلعلـها متتثـل             -٤٤-١١١

  ؛)الفلبني( ملبادئ باريس بالكامل
مواصلة العملية الرامية إىل ضمان امتثال اللجنة الوطنية حلقوق           -٤٥-١١١

  ؛)بوركينا فاسو(اإلنسان ملبادئ باريس 
مواصلة تقييم مركز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان جلعلـها            -٤٦-١١١

  ؛)اكيني(متتثل بالكامل ملبادئ باريس، وحتصل على املركز من الفئة ألف 
ختصيص ميزانية كافية لتنفيذ خطة عمله حلماية وتعزيز حقـوق            -٤٧-١١١

  ؛)الفلبني(املرأة تنفيذاً كامالً 
مواصلة جهوده احلالية لتعزيز والية وقدرات اللجنة الوطنية حلقوق           -٤٨-١١١

  ؛)مصر(اإلنسان وجلنة مكافحة الفساد وال سيما يف جمال تعزيز ومحاية حقوق املرأة 
وفري األموال الكافية لربامج تعزيز حقوق اإلنـسان القائمـة          ت  -٤٩-١١١

  ؛)إسبانيا(وتعزيز تطبيقها على الصعيد العملي 
مواصلة تنفيذ سياساته والتزاماته فيما يتعلق بقـضايا حقـوق            -٥٠-١١١

  ؛)ليبيا( اإلنسان
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مواصلة التعاون مع املنظمات الدولية لتعزيز ومحايـة احلقـوق            -٥١-١١١
  ؛ )جنوب أفريقيا(الجتماعية والثقافية للجميع االقتصادية وا

مواصلة بذل مزيد من اجلهود واختاذ تدابري لتحسني مركز املرأة            -٥٢-١١١
  ؛)الصني(وتعزيز املساواة بني اجلنسني 

  ؛)رواندا(زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة   -٥٣-١١١
  ؛)بوروندي(رار زيادة متثيل املرأة يف هيئات صنع الق  -٥٤-١١١
زيادة جهوده لضمان اإلعمال الكامل للحقوق املدنية والسياسية          -٥٥-١١١

عن طريق وضع برامج وطنية لتمكني       واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة   
عن طريق تقـدمي الـدعم الـتقين واملـايل           منظمات املرأة واجملموعات النسوية   

  ؛)يطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لرب(والقروض الصغرية 
مواصلة جهوده لضمان حتقيق املساواة بـني الرجـل واملـرأة             -٥٦-١١١

  ؛)بنغالديش(مبساعدة اجملتمع الدويل 
مواصلة تعزيز حقوق املرأة مع التركيز على احلصول على نتائج            -٥٧-١١١

صحية وإىل  ميكن إثباهتا وذلك بصفة خاصة فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات ال          
  ؛)الربازيل(سوق العمل 

مواصلة جهوده لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل يف الوصـول            -٥٨-١١١
  ؛)مصر(عن طريق برامج التدريب املهين الشامل  إىل سوق العمل، وال سيما

مواصلة جهوده لتعزيز ومحاية حقوق الطفل والنظـر يف إنـشاء       -٥٩-١١١
  ؛)السودان(مؤسسة وطنية حلماية حقوق الطفل 

ضمان إدماج ثقافة حقوق اإلنسان يف كيانات إنفـاذ القـانون             -٦٠-١١١
  ؛)جنوب السودان(

توسيع براجمه املتعلقة بالتوعية يف جمال حقوق اإلنسان لتـشمل            -٦١-١١١
  ؛)زمبابوي(مجيع شرائح السكان 

إدماج منوذج يتعلق حبقوق اإلنسان أثناء تدريب رجال الـدرك            -٦٢-١١١
  ؛)جيبويت(والشرطة 

زيادة اجلهود املبذولة ووضع برنامج لبناء القدرات للتـشجيع           -٦٣-١١١
  ؛)تايلند(على مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار 

مواصلة تعزيز سياساته االجتماعية الناجحة اليت تدعم شعبه، مع           -٦٤-١١١
  ؛)البوليفارية -مجهورية (فرتويال إيالء اهتمام خاص ألكثر القطاعات ضعفاً 
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زيادة جهوده املبذولة لتنفيذ تدابري فعالة لتعزيز حقوق اجملموعات   -٦٥-١١١
  ؛)فييت نام(عن طريق التعليم والصحة  الضعيفة وال سيما

التماس الدعم من اجملتمع الدويل يف جهوده املـستمرة لتعزيـز             -٦٦-١١١
  ؛)بنن(حقوق اإلنسان والتنمية 

نسبة للمساعدة التقنيـة وتعزيـز      حتديد أولوياته واحتياجاته بال     -٦٧-١١١
  ؛)املغرب(قدراته وحتسني اهلياكل األساسية 

مكافحة الفساد واالخـتالس والنـصب       مواصلة تعزيز تدابري    -٦٨-١١١
  ؛)بوتسوانا(

عـن طريـق     مواصلة ضمان حتسني محاية حقوق مجيع املواطنني        -٦٩-١١١
لك املتعلقة بتعزيـز    تنفيذ خطط العمل الوطنية اليت اعتمدها مؤخراً، وال سيما ت         

  ؛)كمبوديا(اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر 
زيادة بناء القدرات الالزمة ألصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم           -٧٠-١١١

وكاالت احلكومة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان والفـروع التـشريعية           
 يتعلق بـربامج    وذلك عن طريق أمور منها التعاون الدويل فيما        والقضائية أيضاً، 

  ؛)إندونيسيا(املساعدة التقنية وبناء القدرات 
تعزيز جهوده من أجل بناء القدرات والتدريب يف جمال حقـوق             -٧١-١١١

يف  اإلنسان للعاملني يف القضاء والشرطة، وكذلك من أجل إدماج هذه احلقوق          
  ؛)شيلي(املناهج الدراسية 

الـسجون   لنظم مبا فيهـا مواصلة عمليته اإلصالحية يف خمتلف ا    -٧٢-١١١
  ؛)إندونيسيا(ومحاية املرأة والطفل والصحة 

تدارك التأخري الذي حصل يف إعداد تقاريره األولية والدوريـة            -٧٣-١١١
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(الواجب تقدميها إىل خمتلف هيئات املعاهدات 

ملعنية حبقـوق   تقدمي التقارير اليت فات موعد تقدميها إىل اللجنة ا          -٧٤-١١١
وجلنة مناهضة التعذيب، واللجنة     ،جلنة القضاء على التمييز العنصري    اإلنسان، و 

  ؛)سرياليون(املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
تقدمي تقاريره عن حقوق اإلنسان بشكل منتظم وضمن إطـار            -٧٥-١١١

قدمي التقارير املتأخرة بشأن    زمين معقول إىل هيئات املعاهدات املعنية، وال سيما ت        
  ؛)أملانيا(تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب 

  ؛)توغو(تقدمي تقريره األويل بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب   -٧٦-١١١
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مواصلة تعاونه املثمر مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان            -٧٧-١١١
 فيها  ح الكونغو طرفاً  ومواصلة عملية التصديق على الصكوك الدولية اليت مل يصب        

  ؛)كوت ديفوار(بعد 
  ؛)أوغندا(مواصلة جهوده ملكافحة مجيع أشكال التمييز   -٧٨-١١١
تقع املرأة ضـحية     مواصلة جهوده لتعزيز مكافحة التمييز الذي       -٧٩-١١١
  ؛)اجلزائر( له

مواصلة جهوده لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني ورفـاه املـرأة           -٨٠-١١١
  ؛)سنغافورة(نظمات الدولية املعنية والفتيات بدعم من امل

تعزيز تنفيذ التدابري واألحكام الرامية إىل القضاء علـى مجيـع             -٨١-١١١
أشكال التمييز والعنف اجلنسي ضد املرأة والفتيات، مبا يف ذلك وضع بـرامج             

  ؛)شيلي(للنشر والوقاية واملساعدة 
يـع أشـكال    مواصلة اختاذ تدابري تسمح بالقضاء التام على مج         -٨٢-١١١

  ؛)كوبا(التمييز ضد املرأة وضمان املساواة بني اجلنسني 
مكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس وتنفيذ قـرار جملـس             -٨٣-١١١
 وما يتصل به من قرارات تتعلق بـاملرأة والـسلم           ١٣٢٥لألمم املتحدة    األمن

  ؛)إستونيا(واألمن 
يت متيـز ضـد املـرأة،       مراجعة وإلغاء مجيع األحكام القانونية ال       -٨٤-١١١
سيما األحكام املتعلقة بقانون األسرة، والقانون اجلنائي وقانون الـضرائب،           وال

  ؛)ليختنشتاين(حتقيق املساواة حبكم القانون  هبدف
وكـذلك محايـة   ،  ضمان املساواة بني اجلنسني يف قضايا املرياث        -٨٥-١١١

  ؛)كوت ديفوار(املرأة من املمارسات التقليدية الضارة 
مواصلة جهوده لضمان املساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلـق            -٨٦-١١١

  ؛)أنغوال(حبقوق اإلرث وامللكية 
التعجيل مبراجعة قانون األسرة وما يترتب علـى ذلـك مـن              -٨٧-١١١

  ؛)إسبانيا(تعديالت للقضاء على مجيع األحكام التمييزية املتبقية 
مم املتحدة السامية حلقوق    إيالء األولوية، بدعم من مفوضية األ       -٨٨-١١١

بغية مواءمة التشريعات الوطنيـة      اإلنسان واجملتمع الدويل، للتعديالت التشريعية    
مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، وإلغاء األحكام التمييزية من قـانون             
األسرة، والقانون اجلنائي وقانون الضرائب لتحقيق املساواة القانونية والـسماح          

واة الفعلية للمرأة، واعتماد قانون عام يف الوقت نفسه بشأن العنف ضـد             باملسا
  ؛)أوروغواي(املرأة 
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عـن   زيادة اجلهود لوضع حد للممارسات التمييزية التقليديـة         -٨٩-١١١
طريق تنظيم محالت واسعة النطاق للتوعية حبقوق املرأة تستهدف القادة احملليني            

  ؛)اينليختنشت(والدينيني والسكان بوجه عام 
الشروع يف محلة وطنية ملكافحة مجيع أشكال التهميش أو التمييز            -٩٠-١١١

  ؛)سرياليون(القائم على نوع اجلنس أو الدين أو اإلثنية 
الشروع يف عمليات حتقيق بأسـرع وقـت ممكـن لتحديـد              -٩١-١١١

املسؤوليات يف حاالت االدعاءات املتعلقة حبدوث اعتداء وتعذيب من جانـب           
 الكونغولية، وال سيما يف السجون، ومقاضاة مرتكيب مثـل هـذه            قوات األمن 

  ؛)كندا(اجلرائم 
بذل مزيد من اجلهود لوضع آلية وطنية ملنع وحظر اللجـوء إىل              -٩٢-١١١
  ؛)ملديف (العنف
ملكافحة االجتار   مواصلة جهوده الستكمل وضع مشروع قانون       -٩٣-١١١

تعلقة بالربامج واألنشطة يف هـذا      باألشخاص، وتوفري األموال واملوارد الكافية امل     
  ؛)ماليزيا(اجملال 
توعية موجهة للبالغني واألطفال تتـضمن تـدابري         محالت تنظيم  -٩٤-١١١

  ؛)املكسيك(وقائية لتجنب االجتار باألشخاص 
مواصلة جهوده ملكافحة ومنع التمييز وأفعـال العنـف ضـد             -٩٥-١١١
  ؛)األرجنتني( املرأة
دابري الرامية إىل التصدي لقضايا العنف املـرتيل  مواصلة تعزيز الت   -٩٦-١١١

مبا يف ذلك محالت بـث الـوعي وضـمان          ،  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث   
وصول الضحايا بشكل فعال إىل القضاء، ووضع نظام دعم شامل لضحايا العنف            

  ؛)بوتسوانا(القائم على نوع اجلنس 
يتعلق بتحقيق املـساواة    فيمما   مواصلة سياساته املثرية لإلعجاب     -٩٧-١١١

عن طريق تعزيز تدابري القضاء على العنف القائم علـى           بني اجلنسني، وال سيما   
  ؛)ليسوتو(نوع اجلنس 

صياغة وتنفيذ خطة عمل للتصدي للعنف القائم علـى نـوع             -٩٨-١١١
  ؛)سرياليون( والتحرش اجلنسي اجلنس، مبا يف ذلك العنف املرتيل

اجملتمع املدين، بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية      القيام بالتعاون مع      -٩٩-١١١
 شاملة ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل               

واملمارسات التقليدية الضارة مبا يف ذلك تـشويه األعـضاء           والتحرش اجلنسي 
  ؛)أيرلندا(التناسلية لإلناث 



A/HRC/25/16 

25 GE.14-10047 

املرتيل واجلنسي ضـد    اختاذ اخلطوات الالزمة للقضاء على العنف         -١٠٠-١١١
 عداد من يتعرضن    املرأة، وال سيما النساء القاصرات، الاليت يتزايد بشكل ملحوظ        

ويف هذا الصدد، من الضروري رصد انتشار حـاالت العنـف            .منهن هلذا العنف  
احلد من عـدد الـضحايا      : حتقيق هدفني  اجلنسي يف إطار الرتاعات املسلحة بغية     

  ؛)إكوادور(ايل الصحة والطب النفسي للضحايا وإيالء االهتمام الكايف يف جم
تعديل ومراجعة مجيع األحكام التشريعية اليت تشكل متييزاً حبكم           -١٠١-١١١

الواقع ضد املرأة، ووضع جدول زمين العتماد استراتيجية شاملة للقضاء علـى            
  ؛)هنغاريا(العنف اجلنسي، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

اختاذ خطوات للتحقيق يف االنتهاكات اجلنـسية ضـد املـرأة             -١٠٢-١١١
اليت تستهدف املدنيني من جانب أي جمموعـة         واعتماد تدابري ملنع تكرار األفعال    

  ؛)املكسيك(من اجملموعات املتنازعة، وفقاً للقانون اإلنساين الدويل 
ن املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانو      إنشاء نظام وتضمينه تدريب     -١٠٣-١١١

واملهنيني القانونيني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية، لتقدمي املساعدة القانونيـة        
والطبية للناجيات من العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلـك االغتـصاب              

الواليـات  (والعنف اجلنسي والعنف املرتيل، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث         
  ؛)املتحدة األمريكية

  تنفيذ التشريعات الوطنية املتعلقة بالعنف اجلنسي وضمان       حتسني  -١٠٤-١١١
  ؛)السويد(إىل العدالة  تقدمي اجلناة

 تعريف االختفاء القسري بوصفه جرمية جنائية مبوجب القـانون          -١٠٥-١١١
  ؛)باراغواي( اجلنائي للكونغو

  ؛)باراغواي(وضع آلية وطنية ملنع التعذيب   -١٠٦-١١١
  ؛)باراغواي(دام إلغاء عقوبة اإلع  -١٠٧-١١١
 اختاذ خطوات لتحسني ظروف السجون، مبا يف ذلك االكتظاظ          -١٠٨-١١١
  ؛)سرياليون(عدم وجود تدابري إلعادة التأهيل االجتماعي و

  ؛)فرنسا(مواصلة جهوده لتحسني ظروف االحتجاز   -١٠٩-١١١
اختاذ تدابري ملموسة من قبيل إنشاء قاعدة بيانات حموسبة بشأن            -١١٠-١١١
  ؛)كندا(اء، لتحسني أداء السجون وظروف احملتجزين السجن
  ؛)نيجرييا(تعزيز استقالل القضاء   -١١١-١١١
  ؛)شيلي( مواصلة تعزيز النظام القضائي لضمان استقالله  -١١٢-١١١
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  ؛)فرنسا(ضمان استقالل القضاء ووصول اجلميع إىل العدالة املنصفة   -١١٣-١١١
ية وخدمات اجمللـس األعلـى      تعزيز صالحيات اهليئات القضائ     -١١٤-١١١

  ؛)جيبويت(للقضاء 
  ؛)غابون(تعزيز قدرات املؤسسات القضائية   -١١٥-١١١
اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد لإلفالت من العقاب يف مجيـع             -١١٦-١١١

  ؛)بلجيكا(حاالت العنف ضد املرأة 
املواليـد جلميـع     لتوفري خدمات تسجيل   زيادة اجلهود املبذولة    -١١٧-١١١
  ؛)سلوفينيا(عات السكان جممو
حتسني اإلجراءات لزيادة النسب املئوية لألطفال املسجلني عند          -١١٨-١١١

  ؛)جيبويت(الوالدة يف املناطق النائية والريفية 
ال يشوبه الفساد جلميع     ضمان تنفيذ نظام جماين لتسجيل املواليد       -١١٩-١١١

  ؛)رومانيا( األطفال دون متييز يف مجيع أحناء البلد
تعزيز التدابري للحد من البطالة وتدين معـدالت التوظيـف يف             -١٢٠-١١١

  ؛)سري النكا(صفوف الشباب 
مواصلة جهوده لزيادة حتسني املستويات املعيشية لسكانه، مبا يف           -١٢١-١١١
  ؛)كوبا(عن طريق حتسني الوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية  ذلك
خاص الذين يعيشون يف املناطق     إيالء اهتمام إىل احتياجات األش      -١٢٢-١١١

الريفية، وال سيما النساء، لضمان الوصول إىل اخلدمات الطبية وخدمات النظافة           
  ؛)كوستاريكا(العامة والتعليم ومشاريع توليد الدخل 

مواصلة تعزيز اإلجراءات الرامية إىل حتسني الوصول إىل املـاء            -١٢٣-١١١
  ؛)السنغال(ية الصاحل للشرب، وال سيما يف املناطق الريف

مواصلة اجلهود للحد من الفقر والوفاء باالحتياجات واخلدمات          -١٢٤-١١١
  ؛)السودان(الضعيفة يف اجملتمع  األساسية للمجموعات

تكثيف جهوده اجلارية حنو حتسني الظروف املعيـشية لـشعبه،            -١٢٥-١١١
  ؛)زمبابوي( أكثر اجملموعات ضعفاً سيما الو

 تفاء الذايت الغذائي موجهـة للمجموعـات      وضع مشاريع لالك    -١٢٦-١١١
على فرص يف    من احلصول  الشباب الضعيفة ووضع برامج للتعليم التقين لتمكني     

  ؛)املكسيك(سوق العمل 
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واحلـد   بزيادة فرص العمل   املتعلقة مواصلة جهوده لتنفيذ اخلطة     -١٢٧-١١١
  ؛)أنغوال) (DSCERP 2012-2016(من الفقر 

واحلد من الفقـر     زيادة فرص العمل   مج بشأن مواصلة تنفيذ برا    -١٢٨-١١١
، وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وزيادة تعزيز       ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  

  ؛)الصني(ومحاية مجيع حقوق شعبه 
  ؛)بنغالديش(مواصلة مكافحة الفقر مبساعدة من اجملتمع الدويل   -١٢٩-١١١
فيذ تـدابري لـضمان     معاجلة الفساد يف نظام الرعاية الصحية وتن        -١٣٠-١١١

  ؛)أملانيا(وصول مجيع األشخاص إىل الرعاية الصحية املناسبة دون متييز 
للحد من وفيات األطفال وأمراض األطفال يف        مواصلة مساعيه   -١٣١-١١١
  ؛)إثيوبيا( البلد
للحد من اإلصابة باألمراض املنقولة بواسطة املاء        مواصلة العمل   -١٣٢-١١١

  ؛)أستراليا(األمراض املعدية مثل الكولريا وغريها من 
 للنساء الـاليت يقعـن ضـحية       تقدمي املساعدة الطبية والنفسية     -١٣٣-١١١

  ؛)املكسيك(لالعتداءات اجلنسية خالل الرتاعات 
لتحسني وصول شعبه إىل الرعاية الصحية، بدعم   مواصلة جهوده   -١٣٤-١١١

  ؛)سنغافورة(من منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 مواصلة تنفيذ الربامج الرامية إىل حتـسني الظـروف املعيـشية            -١٣٥-١١١

العودة إىل بلداهنم، بالتعاون مـع املنظمـات         للمهاجرين وإتاحة ما ميكنهم من    
  ؛)االحتاد الروسي(املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة 

جـوء  وضع قانون شامل مللتمسي الل     إيالء األولوية الستكمال    -١٣٦-١١١
والالجئني ينص على أمور منها تعزيز قدرة اللجنة الوطنية ملـساعدة الالجـئني             

  ؛)سرياليون(عملها بفعالية لالضطالع بواليتها  لضمان
وضع الصيغة النهائية، ضمن إطار زمين واضح، إلطار تشريعي           -١٣٧-١١١

  ؛)أيرلندا(وطين شامل لتحديد مركز الالجئ 
 من قبيل الـشروع يف عمليـات        - وفعالة   اختاذ تدابري ملموسة    -١٣٨-١١١

  للمعاقبة -حتقيق ومالحقات قضائية، وكذلك التدريب يف جمال حقوق اإلنسان          
على االنتهاكات املرتكبة ضد الالجئني يف املخيمات ومنع وقوعها، وال سـيما            

  ؛)كندا( العنف اجلنسي
تكثيف جهوده ملنع حاالت العنف اجلنسي القائم علـى نـوع             -١٣٩-١١١

  ).إيطاليا(اليت تقع داخل جمتمعات الالجئني وإدانة مرتكيب هذه اجلرائم  جلنسا
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بتأييد الكونغو الذي يـرى أهنـا ُنفِّـذت أصـالً أو يف              حتظى التوصيات التالية    -١١٢
  :التنفيذ طور

التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -١-١١٢
  ؛)ونيجرييا باراغواي(

ونـشر   تنفيذ األنـشطة املتعلقـة بـالتثقيف      مواصلة جهوده و    -٢-١١٢
املعلومات والتوعية الرامية إىل املكافحة الفعالة ملمارسة تشويه األعضاء التناسلية          

  ؛)بوركينا فاسو(لإلناث 
باإلضافة ،  اعتماد تشريع حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث        -٣-١١٢

  ؛)غوايبارا (٤/٢٠١٠إىل األحكام الصادرة مبوجب القانون رقم 
وضع استراتيجية وطنية للقضاء على مجيع املمارسات التمييزيـة      -٤-١١٢

ضد املرأة، وتنظيم محالت توعية للقضاء علـى الالمـساواة وإلغـاء ممارسـة              
مجيع النساء والفتيات علـى      حصول وضمان،  األعضاء التناسلية لإلناث   تشويه

  ؛)فرنسا(التعليم 
ة املرأة والفتيات من أي شكل مـن        تنفيذ هنج أكثر مشوالً حلماي      -٥-١١٢

عن طريق زيادة التدابري الرامية إىل منع االنتـهاكات          سيما الأشكال العنف، و  
  ؛)إيطاليا(ومساعدة الضحايا 

مواصلة إيالء األولوية للسياسات الرامية إىل تعزيز حصول مجيع           -٦-١١٢
  ؛)جنوب أفريقيا(األطفال على التعليم 

يع نطاق الوصـول إىل التعلـيم جلميـع         مواصلة جهوده لتوس    -٧-١١٢
عن طريق ختـصيص     الطالب يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي، مبا يف ذلك        

  ؛)ماليزيا(للتعليم  املزيد من املوارد
  ؛)أرمينيا(ضمان املساواة بني البنني والبنات يف الوصول إىل التعليم   -٨-١١٢
ن املـساواة يف وصـول      اعتماد التدابري العملية الالزمة لـضما       -٩-١١٢

 الفتيات إىل التعليم يف مجيع مراحله وزيادة اجلهود الرامية إىل زيادة معدالت حمو            
  ؛)سلوفاكيا(األمية يف صفوف النساء 

مواصلة اجلهود لتعزيز التحاق الفتيات بـالتعليم علـى مجيـع             -١٠-١١٢
  ؛)سري النكا(مستوياته 

 توعيـة  ق تنظيم محـالت   عن طري  ضمان احلق يف تعليم الفتيات      -١١-١١٢
  ؛)توغو(موجهة إىل األسر والسكان بوجه عام  عامة
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تـشجيع   و جيد النوعية  توفري تعليم  مواصلة اختاذ تدابري لضمان     -١٢-١١٢
  ؛)أستراليا(الدراسة  مواصلة النساء والفتيات بصفة خاصة على

مواصلة اجلهود لتوفري فرص التعلـيم للبنـات والبـنني ذوي             -١٣-١١٢
 املرأة يف املنـاطق     سيما الوتعزيز برامج حمو األمية يف صفوف الكبار، و        اإلعاقة
  ؛)مصر( الريفية
مواصلة بذل اجلهود لتعزيز وتيسري االلتحاق باملدارس واملواظبة          -١٤-١١٢

  ؛)مصر(على احلضور، وال سيما يف صفوف األطفال من األسر الفقرية 
املدارس واملواظبة على   مواصلة جهوده لتعزيز وتيسري االلتحاق ب       -١٥-١١٢

  ؛)توغو(الضعيفة   بالنسبة لألسرسيما الاحلضور، و
  ؛)اجلزائر(بناء مدارس جديدة يف املناطق النائية   -١٦-١١٢
مواصلة اجلهود لتحسني ظروف حقوق اإلنـسان يف الكونغـو            -١٧-١١٢
عن طريق إدماج حقوق اإلنسان يف نظام التعليم بغية بث الوعي بشأن             سيما وال
  ؛)أرمينيا(ق اإلنسان حقو
مواصلة سياسته إلدماج حقـوق اإلنـسان يف نظـام التعلـيم              -١٨-١١٢

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(الكونغويل 
  ؛)أوغندا(ضمان محاية األشخاص ذوي اإلعاقة واحترامهم   -١٩-١١٢
مواصلة اعتماد تـدابري لـضمان حقـوق األشـخاص ذوي             - ٢٠- ١١٢
  ؛)األرجنتني(  اإلعاقة
مواصلة اإلجراءات اليت ُشرع فيها لصاحل حقوق ونوعية حيـاة            -٢١-١١٢

، واعتمـاد   ٢٠١٣-٢٠٠٩الشعوب األصلية، اليت تشمل خطة العمل للفترة        
وذلـك   صدوره يف هذا الشأن،    رسوم التنفيذي املرتقب  امل، و ٢٠١١قانون عام   

عن طريق صياغة وتنفيذ خطة جديدة متعددة السنوات تتسم بقدر أكـرب مـن              
  ؛)كابو فريدي(الية الفع
اختاذ خطوات إضافية للتعليم يف جمال التربية الوطنيـة وتعزيـز             -٢٢-١١٢

حقوق اإلنسان والوعي وضمان وصول جمموعـات الـسكان األصـليني إىل            
  ).السويد( القضاء

مناسـب   سيدرس الكونغو التوصيات التالية، وسيقدم ردوداً عليهـا يف وقـت            -١١٣
  :٢٠١٤مارس /امسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف آذارالدورة اخل موعد يتجاوز ال
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التصديق على تعديالت كمباال على نظام روما األساسي، هبدف           -١-١١٣
للمحكمة اجلنائية الدوليـة     أمكن يف تنشيط الصالحيات القضائية     املشاركة، إن 

  ؛)ليختنشتاين (٢٠١٧بشأن جرمية االعتداء، يف بداية عام 
احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا     امتيازات  اتفاق التصديق على   -٢-١١٣

)APIC) (؛)إستونيا  
 يف الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       النظر يف أن يصبح طرفاً      -٣-١١٣

  ؛)تايلند(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
مجيع االلتزامات اليت تعهد هبا مبوجـب       تضمني تشريعاته الوطنية    -٤-١١٣

عن طريق إدماج أحكام تتعلق بالتعاون فـوراً وبـشكل           ما، مبا يف ذلك   نظام رو 
كامل مع احملكمة اجلنائية الدولية، وإجراء حتقيقات ومالحقة مـرتكيب جرميـة            
اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب بشكل فعال أمام حماكمه           

  ؛)هولندا(احمللية 
ع اإلجراءات اخلاصـة املواضـيعية      توجيه دعوة مفتوحة إىل مجي      -٥-١١٣

  ؛)اجلبل األسود(
  ؛)سلوفينيا(النظر يف إصدار دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   -٦-١١٣
  ).هنغاريا(توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع أصحاب الواليات   -٧-١١٣

  :ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد الكونغو  -١١٤
 يف احلقوق ومكافحة مجيع أشكال      ضمان مساواة مجيع املواطنني     -١-١١٤

  ؛)فرنسا(التمييز القائم على امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية 
حذف مجيع أشكال التمييز اجلنسي من تشريعاته واختاذ مجيـع            -٢-١١٤

  ؛)بلجيكا(التدابري الالزمة لتنفيذ ذلك بفعالية 
ريعية إىل  زيادة مشاركة املرأة يف صنع القـرار يف اهليئـة التـش             -٣-١١٤
  ).جنوب السودان( يف املائة ٢٥ نسبة

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١١٥
أن يفهم أهنـا حتظـى       وال ينبغي ،  أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بكامله بتأييد الفريق العامل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[French only] 

 La délégation du Congo a été présidé par Monsieur Bienvenu OKIEMY, Ministre de la 
Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement, et 
conformé par: 

• Madame Catherine EMBONDZA, née LIPITI, Ministre de la Promotion de la 
Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement; 

• Son Excellence Monsieur Luc-Joseph OKIO, Ambassadeur, Représentant 
Permanent de la République du Congo auprès de l’Office des Nations Unies à 
Genève et des autres Organisations Internationales en Suisse; 

• Monsieur Charles Emile APESSE, Premier Président de la Cour des Comptes et de 
discipline budgétaire; 

• Monsieur Laurent TENGO, Conseiller Juridique, Administratif et à la 
décentralisation du Président de la République; 

• Monsieur Alphonse Dinard MOUBANGAT MOUKONZI, Directeur de Cabinet 
du Ministre de la Justice et des Droits Humains; 

• Monsieur Philippe ONGAGNA, Directeur Général des Droits Humains et des 
Libertés Fondamentales; 

• Monsieur Jean Clotaire TOMBY, Directeur Général des Affaires Sociales; 

• Monsieur Nicolas LABARRE, Directeur Général de l’Hydraulique; 

• Madame Yvette Lucie LEBONDZO MBONGO PASSI, Directrice Générale de la 
promotion de la femme; 

• Monsieur Alexis Dokékias ELIRA, Directeur Général de la santé; 

• Monsieur Josias ITOUA YOCKA, Directeur Général du travail; 

• Monsieur Joseph KOSSA, Membre de la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme; 

• Monsieur Rubain ADOUKI, Chef de Département des Services Généraux au 
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération; 

• Monsieur André POH, Ministre Conseiller à la Mission Permanente de la 
République du Congo à Genève; 

• Monsieur Michel KOUKA MAPENGO, Conseiller juridique du Ministre des 
Affaires Etrangères et de la Coopération; 

• Monsieur MASSAMBA, Conseiller à la Mission Permanente de la République du 
Congo à Genève; 

• Madame Fernande MVILA, Conseillère à la Mission Permanente de la République 
du Congo à Genève; 
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• Monsieur Raphaël MABOUNDOU, Conseiller à la Mission Permanente de la 
République du Congo à Genève; 

• Monsieur Désiré BONKOUTOU, Conseiller à l’ordre public du Ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation; 

• Monsieur Guy NGANGUIA, Conseiller Administratif et Juridique du Ministre de 
l’Energie et de l’hydraulique; 
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Juridique de Madame la Ministre de la promotion de la femme et de l’intégration 
de la femme au développement; 

• Monsieur Benjamin OSSOMBO, Conseiller Administratif et Juridique; 

• Monsieur Romain OBA, Conseiller Politique du Ministre de la Communication; 

• Monsieur Emile NZONDO, Attaché Juridique à la Présidence de la République; 

• Madame Reine Chance CODDY SAKEH, Attaché Juridique au Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation; 

• Monsieur David IKITI, Directeur de la Coopération au Ministère de 
l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation; 

• Monsieur Cyrille LOUYA, Directeur du Management de la qualité au Ministère de 
la Justice et des Droits Humains; 

• Monsieur Roger KOUNI OKOGNA, Directeur de la Police Judiciaire; 

• Madame Carine ZIMBA ZERE, Représentante des populations autochtones; 

• Monsieur Alain BABELA YOKA, Représentant des populations autochtones; 

• Madame Claudia Inès FEVILYE DAWEY, Consultante au Ministère de la 
Communication; 

• Monsieur Marius ESSAKA, Journaliste au Ministère de la Communication; 

• Monsieur Prince NGATSONI, Caméraman au Ministère de la Communication; 

• Monsieur CAROMBO ELENGA, Agent du Protocole au Ministère de la 
Communication; 
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