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  املقدمة ومنهجية إعداد التقرير  -الًأو  
 لكل مواطن حقوقه املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية          ٢٠٠٢  عام يكفل دستور   -١

  . واالجتماعية والثقافية
  .وقد عزز الكونغو مشاركته يف االتفاقيات الدولية، سيما املتعلقة حبقوق اإلنسان  -٢
ض الـدوري الـشامل، إحـدى    حتفظ آلية االستعرا  بالوقبل الكونغو، الذي يؤيد    -٣

  . ٢٠٠٩  عام دولة عضواً أثناء االستعراض األول املتعلق به يف٤٤ومخسني توصية قدمتها 
  .ولوحظت ثالث مراحل يف تنفيذ هذه التوصيات  -٤
ومتثلت املرحلة األوىل يف تشكيل جلنة مشتركة بني الوزارات ومكلفة مبتابعة التعاون              -٥

وأُنشئت اللجنة مبوجب املذكرة رقـم      . قوق اإلنسان وتعزيزها  مع اآلليات الدولية حلماية ح    
1082/CPS/MJDH/CAB   والصادرة عـن وزيـر العـدل        ٢٠١٠أغسطس  /آب ٩ املؤرخة 

  . وحقوق اإلنسان
خطة تنفيذ توصـيات    "ومتثلت املرحلة الثانية يف إعداد واعتماد وثيقة إطارية بعنوان            -٦

 املوجهة  وتتضمن هذه الوثيقة مجيع التوصيات    ". واالستعراض الدوري الشامل املتعلق بالكونغ    
إىل الكونغو، وحتدد األهداف اليت يتعني بلوغها وفترة تنفيذ األنـشطة الواجـب إجنازهـا               

مؤسـسات الدولـة    : والوسائل املستخدمة والعناصر الفاعلة املشاركة يف التنفيـذ، وهـي         
جملتمع املدين، والشركاء الثنـائيون     ، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وا     )الوزارات والربملان (

  .وُتبيِّن اخلطة تكاليف األنشطة املقررة وموارد متويلها. ومتعددو األطراف
 /آذار ٢ و ١واعتمدت هذه اخلطة وأقرت أثناء حلقـة عمـل ُعقـدت يـومي                -٧

، مبشاركة سفري الواليات املتحدة األمريكية يف الكونغو وسفري فرنسا ومركز           ٢٠١١ مارس
  . ملتحدة حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيااألمم ا

وهذا التقرير نتاج عملية وطنية قائمة على املشاركة واإلدماج ترأستها وزارة العدل              -٨
  . وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

وسـامهت  . الـسكان وساهم اجملتمع املدين يف مجع املعلومات وكذلك يف توعيـة             -٩
مالحظات املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، كاالحتاد الدويل املسيحي للعمـل            
  . على إلغاء التعذيب ومجعية حقوق اإلنسان واألوضاع يف السجون، يف حتسني نوعية التقرير

  تدابري السياسة العامة  -ثانياً  
ناجماً شاسعاً لإلصالحات اهليكلية وتـدعيم      تنفذ احلكومة منذ مطلع األلفية الثانية بر        -١٠

  . احلوكمة هبدف تعزيز السلم ودفع التنمية االقتصادية واالجتماعية
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 ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  استراتيجية للحد من الفقر     ويدخل يف إطار هذا اجلهد إعداد         -١١
  ). ٢٠١٦-٢٠١٢(ووثيقة للنمو وخلق الوظائف واحلد من الفقر 

ي، أحرز البلد نتائج ملحوظـة يف تعزيـز الـسلم وتـدعيم             وعلى الصعيد السياس    -١٢
يتجلى يف أمور منها تنظيم االنتخابـات التـشريعية           كما الدميقراطية القائمة على املشاركة،   

  . وإرساء مناخ سياسي هادئ٢٠١٢أغسطس /آبويوليه /متوزاألخرية يف كنف السلم يف 
يستهان هبـا منـها تثبيـت         ال وعلى الصعيد االقتصادي، حقق الكونغو إجنازات       -١٣
تنـاهز    عـام  االقتصاد الكلي وتطهري التمويل العام والتحكم يف التضخم وحتقيق منـو           إطار
  .املائة  يف٥ نسبته
ويف جمال الصحة، اختذت قرارات منها جمانية العمليات القيصرية وعالج حـاالت              -١٤

ـ         املرسـوم  (ات قيـصرية    احلمل خارج الرحم والرعاية االستعجالية للرضع املولودين بعملي
وعالج املالريا وداء السل لدى األطفال      ) ٢٠١١يوليه  /متوز ٢٩ املؤرخ   ٤٩٣-٢٠١١ رقم

اإليدز ورعاية األشـخاص    /دون السادسة عشرة والكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية        
  . اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  أواحلاملني لفريوس نقص املناعة البشرية

 نوار مركز صحي للعالج غري املعطل إضافة        -وأُنشئ يف كل من برازافيل وبوانت         -١٥
وتبـث  . إىل مراكز كثرية أخرى إلجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة يف سائر مدن البلد            

وسائط اإلعالم باستمرار محالت للتوعية، بينما تضطلع أجهزة حكومية ومنظمـات غـري             
. العوازل الذكرية يف الشوارع والفنادق والنقاط احلدوديـة       حكومية على حنو متميز بتوزيع      

  . وتفسر هذه األنشطة اجملتمعية اليوم تراجع انتشار املرض يف البلد
 يف املائة من األطفـال دون سـن       ٩٠وعالوة على ذلك، يتلقى خدمات التحصني         -١٦

كـن القـول إن     وبالنظر إىل ارتفاع نسبة الشباب والنساء من جمموع السكان، مي         . السادسة
  . معظمهم ُمحصَّنون من احلصبة والدفتريا واحلمى الصفراء والسل والتهاب الكبد ألف وباء

 يف املائة يف عدد مؤسسات التعليم االبتدائي        ٢٥ويف جمال التعليم، ُسجِّل منو بنسبة         -١٧
  . نويةويعزى ذلك إىل قانون جمانية التعليم والكتب املدرسية حىت املرحلة الثا. والثانوي

 ٦٨٥-٢٠١٢، أقر رئـيس اجلمهوريـة، مبوجـب املرسـوم           ٢٠١٢مايو  /أيارومنذ    -١٨
، إلغاء رسوم التسجيل يف امتحانات ومناظرات التعلـيم االبتـدائي           ٢٠١٢مايو  /أيار ٣٠ املؤرخ

وتنطبق هذه األحكام أيضاً على أطفال الشعوب       . والثانوي والتقين واملهين وجمانية الكتب املدرسية     
 واملتعلق  ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٥ املؤرخ   ٢٠١١-٠٥ من القانون رقم     ١٧ة مبقتضى املادة    األصلي

  .بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية
ويتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة أيضاً باحلق يف التدريب والتوظيف والتوجيه املهـين،     -١٩

وضع األشـخاص    واملتعلق ب  ١٩٩٢أبريل  /نيسان ٢٢ املؤرخ   ٠٠٩/٩٢ عمالً بالقانون رقم  
  .املعوقني والنهوض هبم ومحايتهم
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واختذت احلكومة يف هذا اجملال تدابري كثرية منها إزالة القيود املفروضة على التوظيف   -٢٠
يف نظام التعليم، وتنفيذ برنامج البناء والتجهيز، وإنعـاش         ) توظيف املدرسني وغري املدرسني   (

  . أنشطة حمو األمية على الصعيد الوطين
للحد بقدر كبري وبصورة دائمة من التباينات املـذكورة أعـاله، أُسـندت إىل              و  -٢١

  . اجلماعات احمللية، يف إطار سياسة الالمركزية، مسؤوليات أكرب يف جمال التعليم األساسي
وسخرت احلكومة أيضاً موارد كبرية لتحسني طاقة االستيعاب من خالل استصالح             -٢٢

  . شرة املتمثلة يف مخس كليات وأربع مدارس ومعهدينمؤسسات التعليم العايل اإلحدى ع
وتشمل هذه اجلهود أيضاً إسناد منح دراسية، سيما للفتيات، وتيسري احلصول على              -٢٣

السكن اجلامعي، وبناء مكتبة عصرية ومهيأة، باإلضافة إىل مشروع بناء مركـب جـامعي              
د هذه املؤسـسة، الـيت      وستمت. جديد عصري وفعال، وهو مشروع يف طور اإلجناز بالفعل        

  . هكتار١ ٠٠٠ستدوم أشغال بنائها قرابة ثالث سنوات، على مساحة 
وعلى صعيد آخر، ينبئ األداء املشجع للقطاع النفطي وانتعاش القطاع غري النفطي              -٢٤

  . وازدهاره بنمو مطّرد على مدى األعوام املقبلة
فقـد أفـضت    .  ملكافحة الفساد  وما كان هذا األداء ممكناً لوال وضع احلكومة آليات          -٢٥

الدراسات املتعلقة هبذه اآلفة إىل إعداد واعتماد خطة عمل تتوىل تنفيذَها باألساس اللجنةُ الوطنيـة          
 ٨ املؤرخ   ٣٢٣-٢٠٠٤ملكافحة الفساد واالختالس والنصب اليت أُنشئت مبوجب املرسوم رقم          

 ١٣ املـؤرخ    ١٥٥-٢٠٠٧  واليت أُعيد تنظيمها مبوجـب املرسـوم رقـم         ٢٠٠٤يوليه  /متوز
  . ٢٠٠٧فرباير /شباط
 وعلى الصعيد االجتماعي، تكشف نتائج الدراسات االستقصائية، سيما االستقصاء          -٢٦

، أن )٢٠١١ - استقصاء األسر املعيـشية الثـاين  ( ٢٠١١  عامالكونغويل لألسر املعيشية يف  
  .  الفقراحلد من  ويفالنمو االقتصادي اجليد ساهم يف حتسني ظروف معيشة السكان

معدل  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل حتسن احلالة االقتصادية لألسر املعيشية واخنفاض             -٢٧
) ٢٠٠٥ - األول استقصاء األسر املعيشية   (٢٠٠٥  عام  يف املائة يف   ١٩,٤البطالة بقدر كبري من     

  ).٢٠١١ -استقصاء األسر املعيشية الثاين  (٢٠١١  عام يف املائة يف٦,٩٧إىل 
يزال مرتفعـاً يف      ال غري أن هذه الدراسات االستقصائية ذاهتا تبني أن معدل البطالة           -٢٨

يتجلى يف ارتفاع     كما تزال هشة،   ال وأن الوظائف ) ِضعف املعدل الوطين  (صفوف الشباب   
  ). يف املائة٤٠قرابة (نسبة نقص العمالة، سيما يف صفوف الشباب 

 أن احلصول علـى اخلـدمات األساسـية         وتبني هذه الدراسات االستقصائية أيضاً      -٢٩
يتعلق بالـصحة     فيما يزاالن دون تطلعات السكان وطموحات احلكومة، سيما        ال ونوعيتها

  . واملياه واملرافق الصحية والتعليم والطاقة
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ويستدعي التصدي هلذه التحديات الرئيسية تنويع االقتصاد من أجل خلق وظـائف              -٣٠
 سبيل إىل حتقيق ذلك باتباع ُنُهج جزئية        وال . واالجتماعية مستدامة وتدعيم اخلدمات املنتجة   

  . قصرية األمد  أومعزولة أو
حققته مـن إجنـازات مهمـة يف          ما ويف هذا السياق، قررت احلكومة، معتمدة على        -٣١

السنوات األخرية، توسيع وتدعيم اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر بواسطة خطة إمنائية مخاسية            
  . ج التخطيط االستراتيجي املعزز واإلدارة القائمة على النتائج يف جمال التنميةتندرج ضمن هن

  : يلي  ماوخبصوص االجتار بالبشر، سيما النساء واألطفال، اُتخذت تدابري مناسبة تشمل  -٣٢
 على االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب         ٢٠١٢مارس  /التصديق يف آذار   •

 ول منع االجتار باألشخاص؛الوطنية وعلى بروتوك

توقيع اتفاق التعاون يف جمال مكافحة االجتار باألطفال بني حكومة مجهورية الكونغو          •
 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠وحكومة مجهورية بنن، يف 

  :يلي  ماواُتخذت إضافة إىل ذلك تدابري أخرى منها  -٣٣
ن والكونغـو    يف تنفيذ خطة عمل مشتركة بني بن       ٢٠١٢فرباير  /الشروع يف شباط   •

 بشأن مكافحة االجتار باألطفال؛

تنظيم حلقة عمل تدريبية بشأن االجتار بالبشر يف مجهورية الكونغو، يف الفترة مـن               •
، بالتعاون مـع مكتـب األمـم     ٢٠١٣فرباير  / شباط ١يناير إىل   /كانون الثاين  ٣٠

 .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملنظمة الدولية للهجرة

حلقة العمل هذه جملموعة من القضاة وأفراد الشرطة والـدرك وملمـثلني            وأتاحت    -٣٤
  . ملنظمات اجملتمع املدين حتصيل األدوات واملعارف الالزمة لتحسني التصدي هلذه الظاهرة

  حتسني اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً  

  نساناملشاركة يف الصكوك الدولية حلقوق اإل  -ألف  
منذ االستعراض الدوري الشامل األول، أصبح الكونغو طرفاً يف الصكوك القانونيـة     -٣٥

  :الدولية التالية
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال            •

انـضمام   (٢٠٠٠مـايو   / أيار ٢٥واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، نيويورك،       
 ؛)٢٠٠٩أكتوبر /شرين األول ت٢٥ يف
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بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه           •
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، بروتوكـول             

 ؛)٢٠١٢مارس / آذار١٢تصديق يف  (٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥بالريمو، 

الختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات          الربوتوكول ا  •
 ).٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤تصديق يف  (٢٠٠٠مايو / أيار٢٥املسلحة، نيويورك، 

  :وُتتخذ حالياً إجراءات االنضمام إىل االتفاقيتني التاليتني  -٣٦
 اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ •

 .  بشأن الشعوب األصلية والقبلية١٦٩نظمة العمل الدولية رقم اتفاقية م •

  تدعيم اإلطار املعياري الوطين  -باء  
  :ُعزز اإلطار املعياري الوطين باعتماد التدابري التالية  -٣٧

  املتعلق حبماية الطفل يف مجهورية الكونغو؛٢٠١٠-٤القانون  •

 الذي حيدد شـروط     ٢٠١١مايو  / أيار ١٢ املؤرخ   ٤٣١/٢٠١١نشر املرسوم رقم     •
 وطرائق إنشاء وفتح اهلياكل اخلاصة الستقبال األطفال وإيوائهم؛

 واملتعلق بتوجيـه الـسياسة      ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠١٠-٥القانون رقم    •
 الثقافية يف الكونغو؛

 واملتعلق بتشجيع الشعوب    ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥ املؤرخ   ٢٠١١-٥القانون رقم    •
 األصلية ومحايتها؛

 واملتعلق بنظام التـأمني     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٢ املؤرخ   ٢٠١٢-١٨انون رقم   الق •
 من املخاطر املهنية ومعاشات العاملني يف القطاع اخلاص؛ 

 واملتعلق بإقرار نظام معاشات     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٤ املؤرخ   ٢٠١٢-١١القانون رقم    •
 موظفي الدولة؛

تعلق مبكافحة فريوس    وامل ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ املؤرخ   ٢٠١١-٣٠القانون رقم    •
 املناعة البشرية واإليدز ومحاية حقوق األشخاص املصابني بالفريوس؛

 واملتعلـق بالفـساد     ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٩-٥القانون رقم    •
 واالختالس والنصب واجلرائم الشبيهة بذلك؛

 الذي ُينشئ نظام الضمان االجتماعي وينص على إنـشاء          ٢٠١١-٣١القانون رقم    •
وتشمل النظم اإلجباريـة    . ططات إجبارية مستقلة عن املخططات غري اإلجبارية      خم

 .اجلديدة نظام معاشات موظفي الدولة
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واعُتمدت نصوص تنظيمية أخرى هبدف تعزيز احلق يف الصحة وضمانه، فضالً عن              -٣٨
  :ةوهذه الصكوك هي التالي. محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

 واملتعلق مبجانية العمليات    ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩ املؤرخ   ٤٩٣-٢٠١١املرسوم رقم    •
القيصرية وعالج احلمل خارج الرحم والرعاية االسـتعجالية للرضـع املولـودين            

وقـد أُعـدت    . بعمليات قيصرية وغري ذلك من العمليات الكبرية املتعلقة بالتوليد        
 ذ هذا املرسوم؛القرارات الوزارية اليت حتدد طرائق تنفي

 واملتعلق مبجانية عالج    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣ املؤرخ   ١٢٨-٢٠٠٨املرسوم رقم    •
 اإليدز؛/املالريا والسل وفريوس نقص املناعة البشرية

 واملتعلق بإعادة تنظيم    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٣ املؤرخ   ١٥٥-٢٠٠٧املرسوم رقم    •
 اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد واالختالس والنصب؛

 وإنـشاء مرصـد   ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ١٩ املؤرخ  ٢٠٠٧-١٦رسوم رقم   امل •
 الفساد؛ مكافحة

 ؛٢٠٠٩أغسطس / آب١٣ املؤرخ ٢٣٥-٢٠٠٩املرسوم رقم  •

 واملتعلق بزيادة احلد    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٧ املؤرخ   ١١-٢٠١٢املرسوم رقم    •
 .األدىن لألجور يف الوظيفة العمومية

  تنفيذ التوصيات  -رابعاً  

  إلغاء عقوبة اإلعدام  -ألف  

  إلغاء عقوبة اإلعدام يف التشريعات الداخلية    
 وبالنظر إىل العقليات الـسائدة،    . ١٩٨٢  عام ال يطبق الكونغو عقوبة اإلعدام منذ       -٣٩
  . تزال مسألة إلغائها قيد الدرس ال

  تدعيم النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان  -باء  

  ظام الوطين حلماية حقوق اإلنسانالتوصيات املتعلقة بتدعيم الن  -١  
تشمل اجلهود املبذولة يف هذا اجملال املشاركة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان               -٤٠

  . أُشري إليه أعاله  كمايف سياق تعزيز اإلطار املعياري
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امتثال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبادئ باريس، وتعزيز اختـصاصاهتا وقـدراهتا،              -٢  
ارد املالية الالزمة هلا، واعتمادها من قبل جلنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات             وتوفري املو 

  الوطنية حلقوق اإلنسان
، مباشـرة   ٢٠١٠  عـام  اعُتمدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ضمن الفئة باء يف          -٤١

  . وُتبذل حالياً جهود يف سبيل حتسني تصنيفها. عقب انتهاء جولة االستعراض األوىل

وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمـواطنني وحتـسني حالـة حقـوق             محاية    -٣  
  يف البلد اإلنسان

حظيت الفئات الضعيفة، أي النساء واألطفال واألشـخاص ذوو اإلعاقـة والـسكان               -٤٢
  . ذكر أعاله يف تدابري السياسة العامة  مااألصليون، باهتمام مطرد من جانب احلكومة، على حنو

 فرنكـاً   ٤٠ ٣٧٠فة العمومية، ارتفع األجر األدىن العام املضمون مـن          ويف الوظي   -٤٣
 ٨١٩-٢٠١٠ فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية مبوجب املرسوم رقم ٦٤ ٠٠٠ إىل

 فرنـك   ٧٠ ٠٠٠ مث زيد مرة أخرى ليـصل إىل         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١املؤرخ  
 /كـانون الثـاين    ٧ املؤرخ   ١١-٢٠١٢م رقم   املرسو(فرنكات اجلماعة املالية األفريقية      من
  ).٢٠١٢ يناير

  دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية  -٤  
. ال يزال دمج حقوق اإلنسان يف النظام التعليمي الكونغويل يف مرحلة إعداد الكتـب               -٤٤

رية واإليـدز يف    ومن اإلشارات املشجعة يف هذا الصدد دمج التوعية بفريوس نقص املناعة البش           
 Apprendre sur le VIH et le"املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية بواسطة مؤلفات بعنـوان  

SIDA) "معلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز.(  

  التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان والتعاون التقين  -جيم  

  ريقية حلقوق اإلنسان والشعوبدعم جهود اللجنة األف  -١  
تبذله اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان مـن         ما دعمت مجهورية الكونغو على الدوام      -٤٥

  :وتذكر على سبيل املثال األنشطة التالية. يف جمال محاية حقوق اإلنسان جهود
افيل انعقاد الدورة الثانية واألربعني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف براز           •

 ؛٢٠٠٧  عاميف

اجلماعات األصلية يف وسط    /تنظيم احللقة الدراسية اإلقليمية للتوعية حبقوق الشعوب       •
  يف برازافيل؛٢٠١١أغسطس /أفريقيا وشرقها، يف آب

زيارة البحث واالطالع اليت قام هبا فريق اللجنة األفريقية العامل املعين بالـشعوب              •
 .٢٠١٠  عام يفواجلماعات األصلية إىل مجهورية الكونغو
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حتديد أولوياته واحتياجاته تأييداً لطلبه احلـصول علـى املـساعدة التقنيـة يف جمـال                  -٢  
  اإلنسان حقوق
حتدد هذه األولويات واالحتياجات يف إطار كل اتفاق مع خمتلف الشركاء الثنائيني              -٤٦

  :يلي  فيماوهي تتلخص باألساس. ومتعددي األطراف يف جمال حقوق اإلنسان
 اعدة التقنية؛املس •

 بناء القدرات؛ •

 .حتسني البنية األساسية •

  التماس مساعدة اجملتمع الدويل لرفع خمتلف التحديات اليت يواجهها  -٣  
، يف إطار التعاون مع املؤسسات الدولية، من دعم         ٢٠١٣  عام استفاد الكونغو، يف    -٤٧

جلرمية بغية بنـاء قـدرات      املنظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا        
  .القضاة وموظفي القوات العامة يف جمال مكافحة االجتار باألطفال

 ةوباملثل استفاد الكونغو من دعم مؤسسيت بريتون وودز يف إعداد ورقة اسـتراتيجي              -٤٨
  .احلد من الفقر وتنفيذها

بـاحلقوق االقتـصادية    معاجلة مسألة التقارير املتأخرة املطلوب تقدميها إىل اللجنة املعنية            -٤  
واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز           

  ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب
غري أنه بصدد اسـتكمال  . يسجل الكونغو تأخرياً يف إعداد تقاريره األولية والدورية   -٤٩

 واالجتماعية والثقافية واآلخر بشأن التعذيب وغريه       تقريرين أحدمها بشأن احلقوق االقتصادية    
وسوف يقدم التقريـران يف     . املهينة  أو الالإنسانية  أو املعاملة القاسية   أو من ضروب العقوبة  

  .وقت قريب

  إقامة حوار مستمر وبناء مع هيئات محاية حقوق اإلنسان ومع اجملتمع الدويل  -٥  
  :غو زيارة مكلفني بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصةأثناء الفترة املنصرمة، تلقى الكون  -٥٠

زيارة املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، السيد جيمس أنايا، إىل الكونغو             •
 ؛٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٢ إىل ٢يف الفترة من 

غري الطوعي، يف الفترة مـن        أو زيارة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري       •
 .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٣إىل سبتمرب /أيلول ٢٤

 تقريريه اجملمعني يف تقرير واحد بـشأن        ٢٠١٢فرباير  /شباط ١٤وقّدم الكونغو يف      -٥١
 ٢٠٠٦-٢٠٠٣تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملتعلقني بالفترتني      

  .٢٠١١-٢٠٠٧و
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ترد يف قرار جملس      كما اف املتعلقة حبقوق اإلنسان   السعي بشكل تدرجيي إىل حتقيق األهد       -٦  
  ٩/١٢حقوق اإلنسان 

  :يواصل الكونغو بذل جهود يف هذا االجتاه من خالل تدابري منها التالية  -٥٢
 التصديق على الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ •

 إنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ •

 .وق الشعوب األصلية وحبماية الطفلالقوانني املتعلقة حبق •

  احترام حقوق اإلنسان يف إقامة العدل وإدارة نظام السجون   -دال  

إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب، وحظره يف القانون احمللي، واحترام األحكام الـواردة يف                -١  
الوفاة قانون العقوبات، والتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب وحاالت           

  ارتكبوا أعمال تعذيبيف أثناء االحتجاز، ومقاضاة مجيع األشخاص الذين 
يف غياب قانون حمدد بشأن منع التعذيب يف الكونغو، ُيحظر التعـذيب مبوجـب                -٥٣

. ٢٠٠٢ينـاير   /كانون الثاين  ٢٠ من دستور    ١٠ من املادة    ٣ والفقرة   ٩ من املادة    ٤ الفقرة
  :يلي  ماوتنص املادتان على

 املعاملـة القاسـية     أو ُيحظر أي عمل من أعمال التعذيب     : "٩ من املادة    ٤رة  الفق •
 ؛"املهينة  أوالالإنسانية أو

 موظـف يف الدولـة      أو ُيعاقب وفقاً للقانون كل فـرد     : "١٠ من املادة    ٣الفقرة   •
املعاملـة القاسـية      أو سلطة عمومية يتورط يف عمل مـن أعمـال التعـذيب           أو

 ".بإيعاز من الغري  أوتلقاء نفسهوالالإنسانية، سواًء أمن 

ويف حال ثبوت ادعاءات التعذيب والوفاة يف االحتجاز، ُيعاقب اجلناة وفقاً لألحكام              -٥٤
  .اجلنائية املنطبقة

استعراض ظروف احملتجزين يف مجيع السجون ومؤسسات االحتجاز، ووضع برنامج ملراقبة             -٢  
تقالً، والقيام بوجه خـاص بإنـشاء       األوضاع السائدة داخل السجون ورصدها رصداً مس      

مرافق احتجاز منفصلة خاصة باألحداث، ووضع برنامج لتدريب املـوظفني العـاملني يف             
أماكن االحتجاز على حقوق اإلنسان، وضمان امتثال هذه املرافق مجيع القواعد النموذجية            

مات الـصحية،   الدنيا ملعاملة السجناء، وتنفيذ سياسة لبناء القدرات يف جمال توفري اخلـد           
النساء، بغية   والنظر يف إقرار املزيد من العقوبات البديلة للحرمان من احلرية، سيما يف حالة            

  اإلدماج احلد من اكتظاظ السجون وختفيف الضغط املسلط على خدمات إعادة
يف إطار خطة حتديث النظام القضائي اليت تنسقها وزارة العدل وحقوق اإلنـسان،               -٥٥

  : تنفيذ برنامج شاسع خيص نظام السجون ويقوم على احملورين التالينيشرعت احلكومة يف
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مشل بالفعل ترميم سجون معينة يف إمبفوندو         مبا استصالح البنية األساسية للسجون    •
 نوار، ودوليزي، يف إطار شراكة مع مشروع العمـل          -وويسو وبرازافيل، وبوانت    

 على تدعيم دولة القانون واملؤسسات؛

يف إقلـيم   ( نوار وأواندو، وبناء سجن إينيي       -جون جديدة يف بوانت     بناء مرافق س   •
 ).بول مشايل برازافيل

 مليون  ٦٠٠وختصص إلدارة نظام السجون ورعاية املساجني ميزانية سنوية مقدارها            -٥٦
وعالوة على ذلك، تـسهر الـوزارة املعنيـة،         . فرنك من فرانكات اجلماعة املالية األفريقية     

ات غري حكومية، على تدريب موظفي نظام السجون على حقوق اإلنسان           بالتعاون مع منظم  
  . يف إطار دورات تدريبية وحلقات دراسية

 اإلدارة العامـة    ٢٠١١يوليـه   /متوز ٢٠ املؤرخ   ٤٩٤-٢٠١١وينظم املرسوم رقم      -٥٧
 منه على أن ُيعهد بإعادة إدماج احملتجزين يف اجملتمـع إىل            ١١وتنص املادة   . لنظام السجون 

  .ارة إعادة اإلدماج االجتماعي والعمل االجتماعي القضائيإد

ضمان متتع مجيع احملتجزين متتعاً فعاالً باحلق يف االعتراض على شرعية قرار احتجـازهم،                -٣  
واإلفراج فوراً عن مجيع األفراد احملتجزين يف أماكن أخرى غري مراكز االحتجـاز وفقـاً               

   من قانون العقوبات٣٤١للمادة 
، اليت تكفل حرمة حريـة      ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاين  ٢٠ من دستور    ٩ املادة   تنص  -٥٨

  ".احتجازه تعسفاً  أوتوقيفه  أوال جيوز اهتام أي كان"اإلنسان، على أنه 
ُيعاقب باألشـغال   : " من قانون العقوبات الكونغويل على التايل      ٣٤١وتنص املادة     -٥٩

حيبسهم دون أمر مـن الـسلطات         أو محيتجزه  أو الشاقة لفترة حمددة من يوقف أشخاصا     
  ".املختصة وخارج نطاق احلاالت اليت يأمر فيها القانون باحتجاز املوقوفني

  ضمان استقالل القضاء والوصول إىل العدالة واحملاكمة العادلة  -٤  
 ١٣٦إن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفقاً للمادة              -٦٠

  .٢٠٠٢يناير /كانون الثاين ٢٠ من دستور
 .واستقالل القضاء مكفول أيضاً يف الواقع العملي من خالل فصل الوظائف القضائية       -٦١
والسلطات املعنية بـالتحقيق  ) النيابة العامة(يوجد فصل بني السلطات املعنية باالستجواب   إذ
  ). احملكمة(وتلك املعنية باحملاكمة ) قاضي التحقيق(

 .ع الكونغوليني إىل العدالة حبرية ويتمتعون بـاحلق يف حماكمـة عادلـة            ويصل مجي   -٦٢
  .تطبيق عقوبات تأديبية  أوحال اإلخالل هبذه املبادئ، جيوز التماس االنتصاف ويف



A/HRC/WG.6/17/COG/1 

13 GE.13-15861 

اعتماد تدابري، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واجلماعات املناهضة للفساد، هبـدف              -٥  
   القضاء، وتعزيز احترام حقوق اإلنسانمكافحة الفساد، وخباصة داخل نظام

يضم القضاء جهازاً دستورياً هو اجمللس األعلى للقضاء، وتتمثل أحـد مهامـه يف                -٦٣
  .ضمان االنضباط داخل املهنة

 ٢٠٠٨-٢٢وباشر اجمللس األعلى للقضاء مهامه بفضل القانون األساسـي رقـم              -٦٤
اعتبارها جملس تأديب للقضاة، مبهـام      وتضطلع هذه اهليئة، ب   . ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٢٦املؤرخ  

وأعلـن اجمللـس    . فيها حاالت الفساد    مبا منها الفصل يف مجيع األفعال اليت تشكل خمالفات       
 عزل أحد عشر قاضياً   ٢٠٠٩مايو  /أيار ٤األعلى للقضاء يف دورته العادية األوىل املعقودة يف         

  .تشكل أعمال فساد  أوبسبب أفعال تشبه الفساد
 إىل فرض عقوبات على مخسة      ٢٠١٣مايو  /أيار ٨لس أثناء دورته املعقودة يف      وُدعي اجمل   -٦٥

  . وتواصل جلنة التأديب االضطالع بعملها. قضاة مشلتهم إجراءات تأديبية بسبب أفعال ثابتة

  احترام التكافؤ بني اجلنسني والقضاء على العنف باملرأة  -هاء  

يتعلق بدور املرأة ومـسؤولياهتا يف       فيما ستمرةاعتماد تدابري للتصدي للقوالب النمطية امل       -١  
  )التثقيف والتوعية(اجملتمع 

لطاملا كان دور املرأة ومسؤولياهتا يف اجملتمع الكونغويل موضوع قوالب منطية ُتعزى              -٦٦
  .إىل سياق اجتماعي ثقايف يكرس تفوق الرجل

رة النـهوض بـاملرأة     وحتّسن وضع املرأة الكونغولية مبرور األعوام بفضل إنشاء وزا          -٦٧
  .١٩٩٢  عاموإدماجها يف التنمية يف

  .وتشارك هذه اإلدارة الوزارية يف إعداد السياسات اخلاصة باملرأة وتسهر على تنفيذها  -٦٨
 مـن   ٨,٦وتشارك النساء يف مجيع هيئات صنع القرار يف الكونغو، وقد كّن ميثلن               -٦٩

 يف املائة يف مناصب القـرار يف  ١٢كومة و  يف املائة من أعضاء احل     ١٣جمموع نواب الربملان و   
 يف ٣٦,٤ يف املائة يف اجملالس احملليـة و      ٢٦ يف املائة يف اجملالس اإلقليمية و      ١٧,٣والوزارات و 

  .٢٠١١  عامرؤساء البلديات يف/املائة من احملافظني

   الزواجقبل  ماتعزيز املساواة بني اجلنسني ومنح املرأة حقوقاً متساوية يف الزواج وفترة  -٢  
 من الدستور املساواة بني اجلنسني يف الكونغو، وتـضمن تـساوي            ٨تكفل املادة     -٧٠

  .فيها التمييز القائم على اجلنس  مبااملواطنني أمام القانون وحتظر مجيع أشكال التمييز،
 تـشرين   ١٧ املؤرخ   ٧٣/٨٤وتنص ديباجة مدونة األسرة املعتمدة مبوجب القانون          -٧١

للرجل من حقـوق يف ميـادين احليـاة اخلاصـة       ماللمرأة" على أن ١٩٨٤أكتوبر  /األول
  ".والسياسية واالجتماعية
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ويف إطار الزواج، ُيعترف للزوجني بتساوي احلقوق سواًء أتعلق األمـر بـشروط               -٧٢
 من ١٧٨ إىل ١٦٦املواد من (بآثاره   أم) من مدونة األسرة١٤٩ إىل ١٢٨املواد من (الزواج 

  ). مدونة األسرة
فبعض . زالت تتعرض للتمييز يف اإلرث بعد وفاة زوجها         ما بيد أن املرأة الكونغولية     -٧٣

  .املمارسات التقليدية الرجعية مستمرة لكن القانون يعاقب عليها

االستعانة باألمم املتحدة يف وضع برامج واستراتيجيات حملو األمية وتقدمي التدريب املهين              -٣  
  تها وتعزيز مشاركتها يف تنمية البلدللمرأة بغية حتسني ظروف معيش

وتشارك اليونيسيف  . توضع استراتيجيات وبرامج يف إطار الشراكة مع األمم املتحدة          -٧٤
يف هذه الربامج مشاركة كاملة على النحو املبني أعاله يف الردود على التوصـيات املتعلقـة                

هلدف، ُوضع برنامج مشترك    وسعياً إىل بلوغ هذا ا    . حبقوق الطفل يف جمال التعليم والتدريب     
  .٢٠١٨-٢٠١٤بني اليونيسيف ومجهورية الكونغو للفترة 

تضمني التشريعات الوطنية تعريفاً للتمييز ضد املرأة واختاذ تدابري، تشمل تدابري تشريعية،              -٤  
ها وانتقال تسمملكية األراضي وق (للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات   

  )يق اإلرث واملساواة يف الوصول إىل العمالة واحلياة السياسيةحيازهتا عن طر
ال يوجد حىت اليوم أي حكم من أحكام التشريعات الوطنية ُيعّرف التمييـز ضـد                 -٧٥
 غياب تعريف قانوين، تبذل جهود يف سبيل أن ُتكفل للمرأة املساواةُ يف امللكيـة               ويف .املرأة
وباستطاعة النساء حيازة األراضي اليت يرثنـها       . اسيةالوصول إىل العمل وإىل احلياة السي      ويف

  .حقوق املرياث  أوعن طريق الزواج  أوآبائهن  أوعن أمهاهتن
وباشرت وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنمية مشروع قانون بشأن متثيل النساء   -٧٦

. حملكمـة العليـا   وحظي هذا املشروع مبوافقة ا    . يف الوظائف السياسية واإلدارية واالنتخابية    
وبصرف النظر عن هذا املشروع، تشارك النساء الكونغوليات مشاركة نشطة بالفعل يف مجيع     

  . قطاعات احلياة العامة

  محاية ضحايا العنف اجلنسي ومكافحة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم  -٥  
 عليه وتقمع    من قانون العقوبات الكونغويل العنف اجلنسي وتعاقب       ٣٣٢جترم املادة     -٧٧

وتوجد مع ذلك بعض حاالت اإلفالت من العقاب، وهـي ُتعـزى إىل             . جرمية االغتصاب 
  . امتناع الضحايا عن تقدمي الشكاوى وإىل مجود النظام القضائي وتعطله

وتشارك يف مكافحة هذه الظاهرة املنظمات غري احلكوميـة واملؤسـسات العامـة               -٧٨
  : باستخدام وسائل غري قضائية كالتدابري التاليةووكاالت منظومة األمم املتحدة، وذلك

 تنظيم دورات إعالم وتثقيف وتواصل هتدف إىل تغيري السلوكيات؛ •
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 اليت متتد إجراءاهتا على سنتني؛" ال للتسامح اآلن"إطالق محلة  •

 إنشاء مراكز لرعاية ضحايا العنف؛ •

 إنشاء مرصد ملكافحة العنف؛ •

قانون (ي اجلوانب القانونية املتعلقة باملرأة      تنقيح اإلطار التشريعي على حنو يراع      •
 ...).العقوبات وقانون الضرائب ومدونة األسرة 

  .وال تزال أحكام قانون العقوبات اليت تقمع القوادة نافذة يف الكونغو  -٧٩
ويدعم كل من وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنمية وصندوق األمم املتحـدة               -٨٠

املنظمات غري احلكومية يف سبيل حتديد البغايا والتوعية هبذه املـشكلة           للسكان حالياً جهوَد    
  .برازافيل يف
ومن املقرر تنفيذ مبادرات عديدة يف إطار االستراتيجيات الرامية إىل محاية ضـحايا               -٨١

  :البغاء والقضاء على هذه الظاهرة
 إجناز دراسة لتحديد حجم الظاهرة يف الكونغو؛ •

قيف وتواصل لتوعية البغايا وسائر السكان باألضـرار        تنظيم أنشطة إعالم وتث    •
 اجلسيمة املقترنة هبذه اآلفة؛

إشراك اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز والربنامج الوطين ملكافحة اإليدز يف جهود            •
 الوقاية والتكفل بالبغايا؛

 .توعية الوالدين مبسؤوليتهم جتاه األبناء •

اعتماد قوانني حتظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتطبيق تدابري صائبة كتنفيذ محالت              -٦  
  توعية على نطاق أوسع

   مـن القـانون     ٦٢تشويه األعضاء التناسلية حمظور يف الكونغو مبوجـب املـادة             -٨٢
 واملتعلق حبمايـة الطفـل يف مجهوريـة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤ املؤرخ   ٢٠١٠-٤رقم  

  . وُتنفذ محالت التوعية هبذه املمارسات يف إطار مكافحة العنف اجلنسي.الكونغو

االستثمار يف جمال صحة األمهات والبنات وخباصة يف العيادات املتخصصة يف طب التوليد     -٧  
  قوابل ماهراتبواسطة  نشر املعلوماتو

 جمانيـة العمليـات     ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩ املؤرخ   ٤٩٣-٢٠١١أقر القانون رقم      -٨٣
القيصرية وعالج حاالت احلمل خارج الرحم والرعاية االستعجالية للرضع املولودين بعمليات    

  .قيصرية وغري ذلك من العمليات الكبرية املتعلقة بالتوليد
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فقـد  .  من أهداف األلفيـة    ٥ و ٤وأحرز الكونغو تقدماً حقيقياً يف بلوغ اهلدفني          -٨٤
  من املواليد األحيـاء يف     ١٠ ٠٠٠لكل   حالة وفاة    ٧٨١اخنفض معدل وفيات األمهات من      

  .٢٠١٠  عام حالة يف٥٦٠ إىل ٢٠٠٥ عام
 ٩٩ إىل   ٢٠٠٦  عام  يف األلف يف   ١٢٦واخنفض معدل وفيات الرضع واألطفال من         -٨٥

  .٢٠١١  عاميف األلف يف
وتتواصل اجلهود املبذولة يف إطار برنامج التحصني املوسع ملكافحة األمراض الـيت              -٨٦

لتحصني؛ وُتنظَّم محالت حتصني وطنية يف كامل أحناء اإلقليم بغيـة حتـسني             ميكن جتنبها با  
  .التغطية يف هذا اجملال

 وصنفت منظمة الصحة العاملية الكونغو كبلد خالٍ من فريوس شلل األطفال منـذ              -٨٧
  . ٢٠١٢  عام، وأُدرج التحصني من داء االلتهاب الرئوي يف روزنامة التحصني يف٢٠٠٨ عام

  ة حقوق الطفل واحترامهامحاي  -واو  

مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية األطفال محاية كاملة من العنف واالستغالل واالعتـداء               -١  
يتعلـق    فيمـا  اجلنسي وعمل األطفال واالجتار باألطفال وإعمال حقوق الطفل سـيما         

  التعليم بنيل
ـ  ٢٠١٠-٤خيضع اإلطار العام حلماية حقوق الطفل للقـانون رقـم             -٨٨  ١٤ؤرخ   امل

  . واملتعلق حبماية الطفل يف مجهورية الكونغو٢٠١٠يونيه /حزيران
من العنـف واإلمهـال واإلسـاءة       "ويتعلق الفصل الثالث من هذا القانون باحلماية          -٨٩

  :واملمارسات التالية حمظورة". واالستغالل
 ؛)٤٩املادة (استخدامهم يف أي شكل من أشكال الرتاع املسلح   أوجتنيد األطفال •

 ؛)٥٣املادة (معاقبتهم   أواستخدام العقاب البدين لتأديب األطفال •

اغتصاب شخص آخـر حبـضوره        أو اغتصابه  أو خدش حيائه   أو إهانة الطفل  •
 ؛)٥٤املادة (

 ؛)٦٢املادة (تشويه األعضاء التناسلية؛ وجرمية الشرف؛ وتزويج األطفال قسراً  •

مهينـة    أو إنـسانية   ال أو ملعاملة قاسية   أو لعقوبة  أو إخضاع الطفل للتعذيب   •
 ؛)٦٤املادة (

 ؛) من الدستور٣٤ واملادة ٦٨املادة (عمل األطفال يف سن مبكرة  •

 ).٦٠املادة (االجتار باألطفال وبيعهم ومجيع أشكال استغالهلم  •
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بيوم الطفل األفريقي الذي      عام يونيه من كل  / حزيران ١٦وحيتفل الكونغو كل يوم       -٩٠
  .عام بضرورة محاية الطفليتيح فرصة لتوعية الرأي ال

. ويندرج حصول أطفال الكونغو على التعليم أيضاً يف صميم أولويـات احلكومـة              -٩١
  .والتعليم إجباري حىت سن السادسة عشرة.  من الدستور احلق يف التعليم٢٣وتكفل املادة 

 البنك  ، الذي أُعد بدعم من    "تقرير الدولة املتعلق بالنظام التعليمي الوطين     "وقد أتاح     -٩٢
، للحكومة الكونغولية إعداد وثيقة استراتيجية قطاعيـة        ٢٠٠٧يناير  /الدويل يف كانون الثاين   

  .٢٠٢٠-٢٠١٠بشأن التعليم على مدى الفترة 
 ١٦وتتوخى احلكومة الكونغولية أثناء هذه الفترة زيادة اإلنفاق العام على التعليم من               -٩٣

.  يف املائة  ٢٠وتبلغ هذه النسبة املتزايدة حالياً حنو       . لوطنية يف املائة من امليزانية ا     ٢٢يف املائة إىل    
وتستهدف املخصصات باألساس تدعيم قدرات املدرسني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف جمال            

وهتيئة البنية األساسـية املدرسـية وجتهيـز        ) زيادة عدد املوظفني والنهوض بالتدريب    (التعليم  
  .املؤسسات التعليمية

يزيد   ما استصالح  أو انات وزارة التعليم االبتدائي والثانوي وحمو األمية ببناء       وتفيد بي   -٩٤
بناء فضاءات وأمـاكن      أو  مقعد دراسي وترميم   ٥٠ ٠٠٠ قاعة درس وتوفري     ٢ ٠٠٠عن  

  .إدارية داخل املؤسسات التعليمية
 يف املائة من خمصصات     ١٢، من   ٢٠١١-٢٠٠٧واستفاد قطاع التعليم، أثناء الفترة        -٩٥
وأتاح إقرار إلغاء الرسوم املدرسية     .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٣يعادل    ما مليزانية، أي ا

 ١٢ ٨٩٥وعلى سبيل املثال، بلغ إمجايل عدد التالميـذ         . زيادة معدل التسجيل يف املدارس    
  . ٢٠١١-٢٠١٠ بنتاً يف الفترة ٦ ٦٢٧تلميذاً من بينهم 

 مـشارك   ١١ ٧٠٢ج حمو األمية والتعليم غري النظامي       وبلغ عدد املشاركني يف برام      -٩٦
 مـشارك يف    ٩ ٨٠٢، مقابـل    ٢٠١٠-٢٠٠٩امرأةً يف الفتـرة       أو  بنتاً ٧ ٠٢١من بينهم   

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
ويف إطار تنفيذ برنامج دعم التعليم األساسي، ُنفذَت املشاريع النموذجية املعنونـة              -٩٧

 فتاة من برامج تعليم     ٦٢٧ شاباً، من بينهم     ١ ٢٤٤فع  وانت". الشباب املتسربون من التعليم   "
  .تؤهلهم لتعلُّم حرفة بغية إدماجهم يف احلياة املهنية

، ارتفع صايف معدَّل التسجيل يف التعلـيم        ٢٠١١ و ٢٠٠٥بني عامي     ما ويف الفترة   -٩٨
 ٠,٩٧ يف املائة، لكن التكافؤ بني اجلنسني تراجـع مـن            ٩٢ يف املائة إىل     ٨٧االبتدائي من   

  .  يف املائة يف التعليم الثانوي٠,٨١ إىل
. وأتاح التعاون مع اليونيسيف تدعيم تسجيل أطفال اجلماعات األصـلية يف املـدارس              -٩٩

 مـن   ٢٠١٢  عـام  ومكَّنت اخلطة الالمركزية للنهوض مبعيشة الـسكان األصـليني خـالل          
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 طفالً من هؤالء    ٢٥٥والتحق  .  طفالً من أطفال اجلماعات األصلية يف املدارس       ١ ٩٩٨ تسجيل
  ".املالحظة والتفكري والعمل" منهم يف مدارس ١ ٧٤٣باملؤسسات احلكومية بينما يتعلَّم 

.  مدرسة ٢٣ إىل   ١٩من  ) ليكواال وسانغا (وارتفع عدد هذه املدارس يف مقاطعتني         -١٠٠
ـ  ١ ٥٤٣وارتفع عدد التالميذ املنتمني إىل اجلماعات األصلية يف هذه املؤسسات من             ذاً  تلمي

  .٢٠١٣  عام تلميذاً يف٢ ١٦٩إىل 

تعزيز التشريعات الوطنية اليت حتظر االجتار باألشخاص، وخباصة األطفال، وجترمي االجتـار        -٢  
  باألطفال واستغالهلم يف اجلنس

 مشروع قانون يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر       ٢٠١٣  عام وضع منذ الربع األول من      -١٠١
عم مايل من سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف الكونغـو          يف مجهورية الكونغو، وذلك بد    

  .ومبساعدة خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ويوضع حالياً مشروع إلنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر، ستكلَّف جبمـع              -١٠٢

  .البيانات املتعلقة باالجتار وبتعزيز التعاون

ت رمسية لتحديد ضحايا االجتار كالنساء العامالت بالبغاء وأطفال الشوارع          وضع إجراءا   -٣  
  واألقزام، وتدريب أفراد الشرطة واألخصائيني االجتماعيني على تنفيذ تلك اإلجراءات

ينص قانون اإلجراءات اجلنائية الكونغويل على إجراءات قضائية يف هذا اجملال منـها       -١٠٣
  .التفتيش، واملراقبة احلدوديةالتحقق من اهلوية، واحلجز، و

واجتمعت سلطات شرطة وسط أفريقيا يف مناسبات عديدة يف برازافيل هبدف وضع              -١٠٤
  .استراتيجيات منسقة يف هذا الصدد

 حلقة دراسـية لتـدريب      ٢٠١٣مارس  /آذار ١٥ و ١٤وُعقدت يف برازافيل يومي       -١٠٥
يتعلق باحتجاز األشخاص     فيما نحقوق اإلنسان وسيادة القانو   "أفراد الشرطة والدرك على     

  ".وهجرهتم واالجتار هبم
 ٩٣، تلقى   )منظمة كندية غري حكومية   (وبفضل دعم املكتب الدويل حلقوق الطفل         -١٠٦

 من  ١٣٠وتلقى هذا التدريب أيضاً     . ٢٠١٢  عام من أفراد الشرطة والدرك هذا التدريب يف      
انونية للطفولة وإلدارة السجون، إضافة إىل األخصائيني االجتماعيني التابعني إلدارة احلماية الق   

  .موظفني يف اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
وبفضل الدعم املقدم من سفارة الواليات املتحدة يف الكونغو، تلقى ستة موظفني يف               -١٠٧

 /تـشرين الثـاين   ٢إىل أكتـوبر  /تشرين األول ٢٢القضاء والشرطة والدرك، يف الفترة من       
، تدريباً متخصصاً يف جمال االجتار بالبشر يف األكادميية الدوليـة األمريكيـة             ٢٠١٢ نوفمرب

  ).غابورون، بوتسوانا(لتطبيق القانون 



A/HRC/WG.6/17/COG/1 

19 GE.13-15861 

 قاضياً وحمامياً   ٢٠ومتهيداً لعملية إعداد قانون حمدد بشأن االجتار بالبشر، تلقى حنو             -١٠٨
ينـاير  /كانون الثاين  ٣٠دين، يف الفترة من     وموظفاً يف الشرطة والدرك وناشطاً يف اجملتمع امل       

  .، تدريباً بشأن االجتار بالبشر٢٠١٣فرباير /شباط ١ إىل
 ٢٠١٢ يناير/كانون الثاين  ١٩ إىل   ١٧وخبصوص محالت التوعية، ُنظمت يف الفترة من          -١٠٩

نوار، بدعم من مركز ياوندي دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان ومكتب اليونيسيف يف             - يف بوانت 
الكونغو، حلقة عمل إلطالق محلة مكافحة االجتار بالبشر وخباصة النساء واألطفـال يف وسـط               

وشارك يف حلقة العمل هذه مندوبون من غـابون والكـامريون ومجهوريـة الكونغـو         . أفريقيا
 ١١ طفال ضـحية أُعيـد       ٥٠وأفضت اجلهود إىل التعرُّف على      . الدميقراطية ومجهورية الكونغو  

  .وُعهِدََ بالبعض منهم إىل أسر مضيفة.  انتظار إعادة آخرينمنهم إىل بنن يف
 ١ ٩٠٠تراجع عددهم مـن       إذ ورغم االخنفاض النسيب يف عدد أطفال الشوارع،        -١١٠

، فإن حجم ظاهرة االجتار باألطفال غري ٢٠٠٩  عام أطفال يف٩١٠ إىل ٢٠٠٣  عامطفل يف
يا االجتـار الـداخلي والعـابر        طفل من ضحا   ١ ٨٠٠وُيقدَّر عددهم بنحو    . معروف بدقة 

  .نوار - للحدود يف برازافيل وبوانت

  علقة بتسجيل األطفال عند الوالدةالتوصية املت    
ُتفيد دراسات حديثة بأن نسبة تسجيل األطفال دون سن اخلامسة يف السجل املدين               -١١١

  ). يف املائة٨١(مرتفعة 
 طفالً من   ١ ٤٧٥ميالد لفائدة   ومكَّن تنظيم محالت التسجيل من إصدار شهادات          -١١٢

  .أطفال اجلماعات األصلية

مواصلة اجلهود الرامية إىل تشجيع وتيسري االلتحاق باملدرسـة، وخباصـة يف صـفوف                -٤  
  األطفال املنتمني إىل األسر الضعيفة اقتصادياً، وضمان عدم التمييز داخل البيئة املدرسية

  :اُتخذت التدابري التالية  -١١٣
 ة االلتحاق باملدرسة والتكافؤ داخلها ونوعية التعليم املقدم فيها؛إمكاني تعزيز •

اهلـدف  "تطبيق تدابري جمانية التعليم على أطفال اجلماعات األصلية، سعياً إىل بلوغ             •
 ؛"٢٠١٥  عامالوطين املتمثل يف تعميم االلتحاق باملدارس يف

ة صديقة لألطفال   مدرس"ودعم منوذج   " االستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيات   "وضع   •
  ".صديقة للبنات

  .وتوجد حالياً إدارة عامة معنية مبحو األمية  -١١٤
 ٤، املـؤرخ    ٢٠١٠-٤ووضع مشروع خطة إعالمية للتعريف بالقـانون رقـم            -١١٥

  .، واملتعلق حبماية الطفل يف مجهورية الكونغو٢٠١٠يونيه /حزيران
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 ١٠ ٠٠٠ كتيـب و ٥ ٠٠٠، صدر بدعم من اليونسكو    ٢٠١٢ و ٢٠١١  عام ويف  -١١٦
  .كتاب رسوم للتعريف هبذا القانون

  محاية واحترام حقوق الفئات الضعيفة  -زاي  

التصدي للتمييز الذي يستهدف الفئـات الـضعيفة كـبعض األقليـات واجلماعـات              -١  
  واملعوقني األصلية
  .يزيكفل قانون مجهورية الكونغو جلميع املواطنني محاية متساوية من مجيع أشكال التمي  -١١٧
تنص على أن     إذ  من الدستور تركيزاً خاصاً على املسنني واملعوقني       ٣٠وتركز املادة     -١١٨

للمسنني واملعوقني احلق يف تدابري محاية تستجيب إىل احتياجاهتم املادية واملعنوية واحتياجاهتم           "
  ".األخرى وتكفل رفاههم الكامل

  .تدابري محاية خاصةوتتمتع كل فئة من الفئات الضعيفة يف الكونغو ب  -١١٩
 /نيـسان  ٢٢ املـؤرخ    ٩/٩٢ومحاية األشخاص املعوقني مكفولة يف القانون رقم          -١٢٠
  . واملتعلق بوضع األشخاص املعوقني ومحايتهم ودعمهم١٩٩٢ أبريل
 غري أن من الواجب اإلشارة إىل أن هذا القانون، الـذي دخـل حيـز النفـاذ منـذ                    -١٢١
عدا بعض القطاعات،     وفيما . عدم اعتماد مرسوم تنفيذ    ، ظل حرباً على ورق بسبب     ١٩٩٢ عام

  .تزال السياسة الوطنية حلماية األشخاص املعوقني تواجه بعض الصعوبات  المثل التعليم،

  اإليدز/اعتماد مشروع قانون حلماية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  -٢  
ـ         -١٢٢  ٣ املـؤرخ    ٢٠١١-٣٠انون رقـم    أفضت أنشطة الدعوة املكثفة إىل اعتماد الق

 واملتعلق مبكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية واإليـدز ومحايـة             ٢٠١١يونيه  /حزيران
) اجلمعية الوطنية وجملـس الـشيوخ     (األشخاص املصابني بالفريوس من ِقَبل الربملان بغرفتيه        

جيري حالياً إعداد و. وقد بدأ نفاذ القانون يف ذاك التاريخ. وإصداره من ِقَبل رئيس اجلمهورية
  .نصوص التطبيق

وُصـدق يف   . وَعِقب دخول القانون حيز النفاذ، ُنظمت أنشطة عديدة للتعريف به           -١٢٣
دليل معلومات بشأن مكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشرية           " على   ٢٠١٣فرباير  /شباط
امج األمم  ، وهو دليل أُعد بدعم من برن      "ومحاية حقوق األشخاص املصابني واملتأثرين     واإليدز

  . املتحدة اإلمنائي

  احملتجزون والنساء واألطفال: تكثيف اجلهود املبذولة لفائدة الفئات الضعيفة  -٣  
حتظى الفئات الضعيفة الثالث املشار إليها يف هذه التوصية باهتمـام خـاص مـن                 -١٢٤

  . فتئت تتعزز  مااحلكومة وحبماية



A/HRC/WG.6/17/COG/1 

21 GE.13-15861 

  .وحقوق احملتجزين مكفولة  -١٢٥
  .اء واألطفال مكفولة أيضاًوحقوق النس  -١٢٦

يتعلق باللجوء ولـضمان محايـة     فيماإعداد واعتماد تشريعات وطنية لوضع إجراء فعال     -٤  
  مجيع حقوق اإلنسان مللتمسي اللجوء

 على االتفاقية اخلاصـة بوضـع       ١٩٦٢أكتوبر  /تشرين األول  ١٥صدق الكونغو يف      -١٢٧
 نظامه القانوين احمللي نـصاً تـشريعياً متعلقـاً          ُيدرج البلد يف    مل ومنذ ذاك التاريخ،  . الالجئني
  :غري أن هناك ثالثة نصوص تنظيمية تتعلق مبسألة الالجئني، وهذه النصوص هي التالية. باللجوء

 واملتعلق بإنـشاء    ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول  ٣١ املؤرخ   ٣١٠-٩٩املرسوم رقم    •
 تشغيلها؛اللجنة الوطنية ملساعدة الالجئني واختصاصاهتا وتنظيمها و

 واملتعلق بإنشاء وتنظيم    ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢٨ املؤرخ   ٨٠٤٠القرار رقم    •
 وتشغيل جلنة طعون الالجئني؛

 واملتعلق بإنشاء وتنظيم    ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢٨ املؤرخ   ٨٠٤١القرار رقم    •
  .وتشغيل جلنة البت يف أهلية احلصول على صفة الالجئ

  ال على القانون اجلديد املتعلق بالشعوب األصليةاملوافقة يف أقرب اآلج  -٥  
 ٢٥ املتعلق بدعم الشعوب األصلية ومحايتـها يف         ٢٠١١-٥بدأ نفاذ القانون رقم       -١٢٨
  .٢٠١١فرباير /شباط
وجتري حالياً عملية اعتمادها من قبـل       . وأُعدت مشاريع مراسيم تنفيذ هذا القانون       -١٢٩

  .ريةجملس الوزراء وتوقيعها من رئيس اجلمهو
وحيظى إعداد نصوص التطبيق هذه، الذي تنسقه وزارة العدل وحقوق اإلنـسان،              -١٣٠

  .بدعم مايل من اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان واحلكومة الكونغولية
، نظمت اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢٨ إىل   ٢٦ويف الفترة من      -١٣١

 شراكة مع وكاالت منظومة األمم املتحدة، حلقة عمل وطنيـة  واحلريات األساسية، يف إطار   
وشـارك يف حلقـة     . يتعلق مبتابعة تطبيق هذا القانون      فيما يف برازافيل هبدف تعزيز القدرات    

العمل هذه ممثلون للمجتمع املدين وللجنة الوزارية إلعداد التقارير وللمـديرين اإلقليمـيني             
لشبكة الوطنية للشعوب األصلية يف الكونغو إىل جانب حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ول  

  . مندوبني عن الشعوب األصلية من مجيع أقاليم الكونغو

  ترشيد وتدقيق السياسات الرامية إىل حتسني متتع أفراد الشعوب األصلية حبقوقهم  -٦  
 ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٥ املؤرخ   ٢٠١١-٥يف انتظار اعتماد نصوص تنفيذ القانون رقم          -١٣٢

واملتعلق بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية، تنفذ حكومـة الكونغـو، يف إطـار شـراكة                
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وكاالت منظومة األمم املتحدة، سياسات خاصة باجلماعات األصلية هبدف حتـسني متتعهـا              مع
  . وينطبق ذلك على سياسات التعليم والصحة والسجل املدين. الفعلي حبقوق اإلنسان

 جتسدت هذه السياسة يف وضع خطة عمل ترمـي إىل النـهوض             ويف جمال التعليم،    -١٣٣
  . باملساواة بني أطفال اجلماعات األصلية وسائر األطفال

وخبصوص السجل املدين، أتاح انطالق عملية التسجيل إصدار شهادات ميالد لفائدة   -١٣٤
  .يستهان هبا من أطفال اجلماعات األصلية  النسبة
 حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف تنظـيم بعثـات       وشرع املديرون اإلقليميون    -١٣٥

ومتثل ظـروف معيـشة     . لتعداد السكان األصليني يف األقاليم ذات الكثافة السكانية املرتفعة        
  . تزال يف مراحلها األوىل  الهؤالء السكان أيضاً موضوع دراسات

لت األغلبية  زا  وما .وعلى الرغم من هذه اجلهود، يظل السكان األصليون مهمشني          -١٣٦
  . منهم تعيش مبنأى عن التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايف

  محاية احلقوق املدنية والسياسية واحترامها  -حاء  

 إتاحة حيز أكرب من حرية التعبري للعاملني يف وسائط اإلعالم قبل إجـراء االنتخابـات،                -١  
طية إعالمية متساوية للحملة    يشمل تقدمي تقارير عن الشؤون السياسية للبلد وإتاحة تغ         مبا

االنتخابية ملرشحي أحزاب املعارضة؛ واختاذ مجيع التدابري الكفيلة بتهيئة الظروف إلجراء           
انتخابات سليمة وحرة وعادلة يف أجواء تكون خالية من التخويف وتتـسم بـاالحترام              

  الكامل للحق يف التجمع
) ١٩املـادة   (مبوجب الدسـتور    حرية التعبري حق مكفول لإلعالميني يف الكونغو          -١٣٧

 واملتعلـق حبريـة     ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٢٠٠١-٨وينظمها القانون رقم    
 حرية اإلعالم واالتصال، لكنه يـضع أيـضاً         أويعترف هذا القانون مببد   . اإلعالم واالتصال 

  .األمنيةحدوداً تتصل باعتبارات احترام كرامة اإلنسان وحفظ النظام العام واملقتضيات 
ونظم الكونغو، منذ خضوعه لالستعراض الـدوري الـشامل يف جولتـه األوىل،               -١٣٨

  . ٢٠١٢  عام وانتخابات تشريعية يف٢٠٠٩  عامانتخابات رئاسية يف
. وتسىن جلميع املرشحني، أثناء هذه االنتخابات، الوصول حبرية إىل وسائط اإلعالم            -١٣٩

تصال إىل معاملة املرشحني معاملة متساوية من حيـث         وتشري تقارير اجمللس األعلى حلرية اال     
ويفيد حمضر اجتماع حتديـد وقـت احلـديث         . التغطية اإلعالمية اليت سبقت االنتخابات    

املخصص لكل مرشح لإلدالء برسالة محلته االنتخابية يف اجلولة الثانيـة مـن االنتخابـات               
ال، بإتاحة وقت حـديث     ، على سبيل املث   ٢٠١٢أغسطس  /آب ٥التشريعية اليت ُنظمت يف     

  . ثانية لكل مرشح٣٥ دقائق و٥مدته 
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والقيود الوحيدة اليت كان ميكن فرضها على الوصول إىل وسائط اإلعالم هي القيود               -١٤٠
  . املستندة إىل املربرات املعروضة يف قانون حرية اإلعالم واالتصال

وكانت .  يف كنف السلم   وقد اتُّخذت مجيع التدابري الالزمة لضمان سري االنتخابات         -١٤١
الـسلطة املختـصة يف     (املخالفات املستنتجة موضوع شكاوى أمام احملكمـة الدسـتورية          

  ).االنتخابية الشؤون

  فيها مشاركة اجملتمع املدين، يف العملية االنتخابية  مباتشجيع املشاركة املدنية،  -٢  
 الكونغو، بفضل احلمالت    تكون التعبئة املدنية، يف فترة االنتخابات، على أشدها يف          -١٤٢

وُيدعى اجملتمع املدين إىل املشاركة بقدر أكرب يف العملية االنتخابية، وُيعهـد  . الشعبية الواسعة 
  . إليه يف الغالب مبهمة مراقبة االنتخابات لرصد املخالفات

  من العهد الدويل١٩ضمان احلق يف تلقي والتماس ونقل املعلومات واألفكار وفقاً للمادة   -٣  
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ١٩ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تكفل املـادة            ١٩وفقاً للمادة     -١٤٣
يف التعبري عـن    "، حق كل مواطن     ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاين  ٢٠من دستور الكونغو املعتمد يف      

ساليب التواصل ونشر هـذا الـرأي       بأي أسلوب آخر من أ      أو بالصورة  أو كتابياً  أو رأيه شفوياً 
  . وحتظر املادة ذاهتا الرقابة اإلعالمية وتكفل الوصول حبرية إىل مصادر املعلومات". حبرية
 ٢٠٠١-٨ من القانون رقم     ٤ويتضح هذا احلق بصورة جلية أيضاً يف أحكام املادة            -١٤٤

  .ال واملتعلق حبرية اإلعالم واالتص٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين ١٢املؤرخ 
ال جيوز مضايقة أحد بسبب أفكاره      : " من هذه املادة على أنه     ٤ و ٣وتنص الفقرتان     -١٤٥
وُيكفَل احلق يف التماس وتلقي ونشر املعلومات واألفكـار، دون مراعـاة احلـدود              . وآرائه

  ".اجلغرافية، وبأي وسيلة من وسائل التعبري ضمن احلدود اليت يفرضها هذا القانون
لعملي، ينطبق هذا احلق يف الكونغو على شبكات التواصل االجتمـاعي           ويف الواقع ا    -١٤٦

  .ختضع ألي رقابة  والوغريها من وسائط اإلعالم اليت تتنقل فيها شىت أنواع املعلومات حبرية

اعتماد تدابري، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واجلماعات املناهضة للفساد، هبـدف              -٤  
  يكفل تعزيز احترام حقوق اإلنسان  مباخل نظام القضاء،مكافحة الفساد، وخباصة دا

وتصاعد .  يف تنفيذ خطة ملكافحة الفساد     ٢٠٠٤  عام شرعت مجهورية الكونغو منذ     -١٤٧
 نسق تنفيذ هذه اخلطة بعد عرضها يف اجلولة األوىل من االستعراض الـدوري الـشامل يف               

  .٢٠٠٩ عام
اتفاقية األمم  :  بشأن مكافحة الفساد مها     على اتفاقيتني  ٢٠٠٥  عام وصدَّق البلد يف    -١٤٨

  .املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته
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وقد كان للكونغو يف ذلك الوقت بالفعل جلنة وطنية ملكافحة الفساد واالخـتالس               -١٤٩
 /زمتـو  ٨ املـؤرخ    ٣٢٣-٢٠٠٤وقد أُنشئت هذه اللجنة مبوجب املرسوم رقم        . والنصب

وأُدخلت تعديالت على هذه اللجنة يف ضوء الصكني القـانونيني الـدوليني            . ٢٠٠٤ يوليه
 واملتعلق  ٢٠٠٧فرباير  /شباط ١٣ املؤرخ   ١٥٥-٢٠٠٧املذكورين آنفاً، وفقاً للمرسوم رقم      

وأُنشئ مرصد مكافحـة    . بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد واالختالس والنصب       
  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٩ املؤرخ ٢٠٠٧-١٦رسوم رقم الفساد مبوجب امل

وعقب خضوع الكونغو لالستعراض الدوري الشامل يف جولته األوىل، تعززت هـذه         -١٥٠
 /آب ١٣ املـؤرخ    ٢٣٥-٢٠٠٩الترسانة بوضع خطة عمل اعُتمـدت مبوجـب املرسـوم           

تعلق  وامل ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٩-٥وبفضل القانون رقم    . ٢٠٠٩ أغسطس
  . بالفساد واجلرائم الشبيهة بذلك، أصبح جلهود مكافحة هذه الظاهرة أساس قانوين عتيد

وتشمل . وتنشر جلنة مكافحة الفساد بانتظام منذ إنشائها تقارير سنوية عن أنشطتها            -١٥١
وهي تعمل بالتعاون مع املنظمات     . حترياهتا وحتقيقاهتا مجيع اإلدارات والقطاعات االقتصادية     

  . وتعىن هبذه املسألة أيضاً جهات فاعلة عديدة يف اجملتمع املدين. احلكوميةغري 

  محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحترامها  -طاء  

تعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة فرص احلصول على مياه الشرب املأمونة واحلد من حاالت                -١  
  األمراض املعدية

ونغو، اليت تقع وسط غابة حوض الكونغو، خزاناً مائياً ضخماً، غري أن            متثل مجهورية الك    -١٥٢
وتعيش املناطق احلضرية من هذه الناحيـة       . حيصلون حىت اآلن على ماء الشرب       ال أغلبية السكان 

وتفيد التقديرات بأن معدل التزويد مباء الشرب       . يتفاقم يف املناطق الريفية     ما وضعاً حرجاً إىل حد   
الـربط  (وتكلفة احلصول على ماء الـشرب       .  يف املائة  ٤٥نوار يساوي    - بوانتيف برازافيل و  
وُيسفر هـذا   . غري املدعوم مرتفعة نسبياً بالنظر إىل متوسط دخل األسر املعيشية         ) بشبكة التوزيع 

  .أمراض اإلسهال األخرى  أوالوضع عن تفشي أمراض معدية من قبيل الكولريا
ة، اسُتثمرت أموال كبرية يف بناء نظم للتزويـد مبـاء          وخالل السنوات العشر املاضي     -١٥٣

  . الشرب يف احملافظات األساسية داخل أقاليم البلد العشرة
 وعلى سـبيل املثـال، ختـصص ميزانيـة    . وجيري حالياً تنفيذ املشاريع املبينة أدناه     -١٥٤
اعـة   مليار فرنك من فرنكـات اجلم      ٤٠ استثمارات هائلة لقطاع املياه تتجاوز       ٢٠١٣ عام

  . مليون يورو٦٢يعادل   مااملالية األفريقية أي
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  يف املناطق احلضرية    
 برازافيل •

 متراً مكعبـاً يف     ١ ١٤٤(بناء وحدات مدجمة لتحلية املياه يف دجوي ودجريي          •
 ؛) متر مكعب يف الساعة على التوايل٩٠٠الساعة و

 يف   متـراً مكعبـاً    ٢ ٢٥٠: ١ندجريي  (استصالح وبناء مصنعني لتقريب املياه       •
 مليار ١٢٤بتكلفة ناهزت  )  متراً مكعباً يف الساعة    ٥ ٢٥٠: ٢الساعة؛ وندجريي   

 ؛ مليون يورو١٩٠يعادل   مافرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية أي

 الشروع يف استصالح ومتديد الشبكة من كنتيلي إىل نغانغالينغولو؛ •

لو وسادليمي وبولفار   استصالح وبناء خزانات وصهاريج يف جناماكوسو وإيتاتو       •
  .ألفريد راوول

 نوار - بوانت •

 ببناء أربع آبار؛ تكفل البنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي •

 الشروع يف استصالح الشبكة يف إطار مشروع بني الكونغو والبنك الدويل؛ •

 .بناء أربع وحدات مدجمة لتحلية املياه من أجل تدعيم القدرة على إنتاج املياه •

 دوليزي •

 .دء يف تنفيذ مشروع لبناء ثالث آبار ومتديد الشبكةالب •

  يف املناطق الريفية    
 PURACجيري بناء آبار قروية ونظم مصغَّرة للتزويد مباء الشرب يف إطار مـشاريع                -١٥٥

  ".حث االنتقال احلضري" وPPTEو
 متـر  ١٠٠جيري بناء نظام جديد للتزويد مبياه الشرب بطاقة إنتـاج تعـادل          : أوكويو •

 ١٠٠حمطة معاجلة املياه يف وحدات مدجمة للتحلية، وخزان حبجـم           ( يف الساعة    مكعب
 ). حنفية عامة٢٠ جهازاً لدى أفراد، و٥٠متر مكعب، وشبكة، وتركيب 

 .أُسنِد بالفعل مشروع بناء نظام للتزويد مباء الشرب: كومونو •

 توجد حمطة خاصة لتقريب املياه تضمُّ حوايل عـشر حنفيـات عامـة              :موكيكو •
 .قروية آباراًو
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معايري خترج عن نطاق القيم واملعايري   أو احملاوالت الرامية إىل إنفاذ أي قيم  مواصلة مقاومة   -٢  
املتفق عليها عاملياً بوسائل منها ممارسة احلق السيادي يف تنفيـذ القـوانني والتـشريعات        

  الوطنية وفقاً لتلك القيم واملعايري
 تأكيد تشبُّث الشعب الكونغويل     ٢٠٠٢يناير  /لثاين كانون ا  ٢٠تعيد ديباجة دستور      -١٥٦

بقيم السلم واحلرية واملساواة والعدل والرتاهة والتسامح العاملية وبفوائد احلوار وحبرمة النفس            
  .البشرية واحلق يف امللكية واحلق يف التنوُّع، اخل

علـى  ومنذ االستقالل وحىت يومنا هذا، حافظ الكونغو على التزامـه الـسياسي،               -١٥٧
. الصعيدين الوطين والدويل، جبميع هذه القيم، وجتسَّد ذلك يف رفض مجيع أشكال التعصُّب            

  .فقد عال صوت الكونغو كلما كانت هذه القيم يف خطر

  قواآلفا االستنتاجات  -خامساً  
طريـق  "ال شك أن املشروع اجملتمعي لرئيس اجلمهورية ديين ساسو نغيسو، املعنون              -١٥٨

  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف صميم شواغل الدولة الرئيسية، يضع "املستقبل
والتزم الكونغو حبزم، منذ خضوعه لالستعراض الدوري الشامل يف جولتـه األوىل،              -١٥٩

وتتجلى هذه السياسة علـى     . بتدعيم وتكثيف سياسته املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية      
  .وجيدر التذكري ببعض املعامل على سبيل املثال. مجيع املستويات وتتفرع إىل حماور عديدة

 للـسلم واألمـن     فعلى الصعيد السياسي، يشهد البلد طيلة األعوام األخرية تدعيماً          -١٦٠
  . واالستقرار املؤسسي، وهي عوامل أساسية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 يف  ٢٠١٢ م لعـا   واالنتخابات التشريعية  ٢٠٠٩  لعام وجرت االنتخابات الرئاسية    -١٦١
 يف جملـس     انتخب الكونغو للمرة األوىل عـضواً      ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠  ويف .كنف اهلدوء 

وتزاول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بصورة عاديـة        . حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة    
  . مناخ خال من القيود  ويفوينمو اجملتمع املدين وينتعش حبرية. ومنتظمة
 ففـي .  مكثفة يف سـبيل تنميتـه      صادي، يبذل الكونغو جهوداً   وعلى الصعيد االقت    -١٦٢
وظل متوسط النمو   . ، بلغ البلد نقطة انتهاء مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون         ٢٠١٠ عام

ويتجـه  . ٢٠١٣ و ٢٠٠٩بني عامي     ما  يف املائة يف الفترة    ٥االقتصادي السنوي يف حدود     
  . االقتصاد حنو التنويع

الجتماعي، ُبذلت جهود مهمة من أجل زيادة احلصول على اخلدمات          وعلى الصعيد ا    -١٦٣
إطار مشروع حتـديث العدالـة، انـصب          ويف ).انظر الصفحة السابقة  (االجتماعية األساسية   

االهتمام على تدريب القضاة واستصالح وهتيئة البنية األساسية للمؤسسات القضائية والسجون           
 قاض جديـد    ٣٠٠وُعّين منذ فترة وجيزة قرابة      ). تجازبناء احملاكم وقصر العدالة ومرافق اح     (
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 يف انتظـار     قاضـياً متـدرباً    ١٤٥خمتلف اهليئات القضائية يف الكونغو؛ وجيري تدريب         يف
  .  آخرين٦٠ تدريب
ميكن أن حتجب بعـض       ال ،يتسع اجملال لذكرها مجيعاً     ال غري أن هذه اجلهود، اليت      -١٦٤

عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الكونغو عملية تصطدم        فإنفاذ سياسة لت  . الصعوبات القائمة 
  . بسلسلة من العراقيل

فعلى الصعيدين املؤسسي والقضائي، من املهم إبراز الصعوبات الـيت تعـوق إدارة               -١٦٥
  . اجلهاز القضائي وقطاع السجون

 النظام  القول إن   إال يسعنا  ال وبالنظر إىل املتطلبات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان،         -١٦٦
غىن عنه    ال  استقالل السلطة القضائية، وهو شرط     أالقضائي الكونغويل يعاين عدم فعالية مبد     

  . لرتاهة القضاء
وعالوة على عدم استيفاء هذا املطلب األخالقي األساسي، توجد صعوبات ماديـة              -١٦٧

  . وبشرية ومالية عديدة
ية شيدت أيام االستعمار إليواء     وبصفة عامة جتدر اإلشارة إىل أن السجون الكونغول         -١٦٨

  .ويبقى اكتظاظ السجون إحدى املشاكل الرئيسية. عدد قليل من السجناء
وينضاف إىل هذه الصعوبات افتقار معظم السجون إىل آليات إعـادة اإلدمـاج يف        -١٦٩

  .اجملتمع ونقص التجهيز على مستوى املنظومة برمتها
 الوطين أمراض وأوبئة عديدة يعجز النظـام        ويف جمال الصحة، تتفشى داخل اإلقليم       -١٧٠

  . الصحي عن التصدي هلا بصورة تستجيب إىل تطلعات السكان
 .ويتسم جدول األمراض باخلصائص املالحظة يف بلدان أفريقيا جنـوب الـصحراء             -١٧١
  .  خاصاًوتعاين فئة األمهات واألطفال ضعفاً. تطغى عليه األمراض املتصلة بالتناسل إذ

ة على ذلك، يزداد وقع األمراض املزمنة النامجة عن الشيخوخة وتثري األمراض            وعالو  -١٧٢
  .  مشكلة حقيقية يف جمال الصحة العامةاملنقولة جنسياً

  . وتصاعدت ظاهرة العنف باملرأة على مدى سنوات الرتاع املسلح اليت شهدها البلد  -١٧٣
 تعني على الكونغو مـستقبالً    وأمام هذه املشاكل، تبقى االستجابة غري كافية، وسي         -١٧٤

  :اختاذ اإلجراءات التالية يف هذا الصدد
  حتسني ظروف االحتجاز؛ •
  تدعيم مكافحة أشكال التمييز اليت تستهدف النساء؛ •
  توسيع اخلارطة الصحية وتعزيز قدرات اخلدمات الصحية وحتسني نوعيتها؛ •
  ضمان محاية األشخاص املعوقني؛ •
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  لنائية؛إنشاء مدارس جديدة يف املناطق ا •
  استصالح املدارس القدمية؛ •
  تدعيم قدرات املدرسني واملتفقدين؛ •
  دمج تعليم حقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية؛ •
  إلغاء عقوبة اإلعدام؛ •
  املضي يف التصديق على االتفاقيات الدولية؛ •
  ضمان مستوى معيشة الئق جلميع الكونغوليني؛ •
  مواصلة تدعيم قدرات القضاة ومساعديهم؛ •
 .عامة الناس مبسائل حقوق اإلنسانتوعية  •

تقدم، ُيستنتج أن مجهورية الكونغو أدرجت مسألة حقوق اإلنسان يف            ما ويف ضوء   -١٧٥
وقد أتاح تشاور احلكومة واجلمعيات واملنظمات غري احلكوميـة         . اختصاصات وزارة العدل  

  . حتسني تنسيق اجلهود وإضفاء االتساق على إدارة املسائل ذات الصلة
وُسّجل تقدم على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقايف والـسياسي واملـادي             -١٧٦

ويتجلى ذلك يف أمور منها حتسني حالة السكن يف إطار حث االنتقال احلضري،             . والبشري
  . وزيادة األجر األدىن العام املضمون، وتسديد الديون الداخلية ودفع الرواتب املستحقة

تـزال    ال ويتعلق األمر بالتحديات اإلمنائيـة الـيت      . أخرىوال بد من تسوية أمور        -١٧٧
االرتقاء باحلوكمة، ومكافحة الفساد واالخـتالس والنـصب        : مجهورية الكونغو تواجهها  

  .واحملسوبية، وحتسني احلالة االجتماعية للعمال، سيما الشباب والفئات الضعيفة األخرى
فاجلهود املبذولـة   . الطريق طويالً ال  ز  وما يتعني بذل جهود كبرية   زال    ما ،وأخرياً  -١٧٨

 .ُتعطّلها  أو بصعوبات كثرية تضعفهاواإلجراءات املتخذة تصطدم أحياناً

        


