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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
   ٢٠١٤ مايو/أيار ٩ - أبريل/ نيسان٢٨

أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمعلومات       
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات                

تقارير املفوضـية    حظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف      يف ذلك املال   اخلاصة، مبا 
والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة         السامية حلقوق اإلنسان، ويف   

ولالطالع على النص الكامـل،     . ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        
اقتراحات  وجهات نظر أو   يتضمن التقرير أية آراء أو     وال. ملرجعيةالوثائق ا  ُيرجى العودة إىل  

يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة        السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما     من املفوضية 
وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان يف             . املفوضية عن

على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات          وقد ذُكرت   . ١٧/١١٩ مقرره
وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات الـيت حـدثت           . الواردة يف التقرير  

 .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  السابقةيف أثناء اجلولة لةاحلا 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 ُتقبلمل /مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٧٦(أشكال التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٧٦(  
 اخلاص باحلقوق املدنية    العهد الدويل 
  )١٩٧٦ (والسياسية

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  )١٩٨٦(التمييز ضد املرأة 

  )١٩٩٦(اتفاقية مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال     

  )٢٠٠١(يف املنازعات املسلحة 
تيـاري التفاقيـة    الربوتوكول االخ 

حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال       
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد      

 )٢٠٠١(اإلباحية 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
 )٢٠١٠(مناهضة التعذيب 

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

 العمال املهاجرين وأفـراد     مجيع
  أسرهم

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
  اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
 األشخاص من االختفاء القسري

التحفظات واإلعالنات 
 أو التفامهات/و

- - - 

إجـراءات الـشكوى   
والتحقيق واإلجراءات  

  )٣(العاجلة

الربوتوكول االختياري األول للعهـد   
 بـاحلقوق املدنيـة     الدويل اخلـاص  

  )١٩٧٦(والسياسية 
 ٢٠، املـادة    اتفاقية مناهضة التعذيب  

)١٩٩٦( 

الربوتوكول االختياري للعهـد    
ــاحلقوق  ــدويل اخلــاص ب ال
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 )٢٠١٠توقيع فقط، (

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
أشكال التمييز العنصري، املـادة     

١٤  
تياري للعهـد   الربوتوكول االخ 

ــاحلقوق   ــاص ب ــدويل اخل ال
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  السابقةيف أثناء اجلولة لةاحلا 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 ُتقبلمل /مل ُيصدق عليها االستعراض

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
   ٤١املدنية والسياسية، املادة 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان    

  ٢٢ و٢١
تفاقيـة  الربوتوكول االختياري ال  

 تقدمي  املتعلق بإجراء  حقوق الطفل 
  البالغات 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
تفاقيـة  الربوتوكول االختياري ال  

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع            
  األشخاص من االختفاء القسري

  ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخرى    

احلالة خـالل دورة االسـتعراض       
 السابقة

اإلجراءات املتخـذة بعـد     
 االستعراض

 مل ُيصدق عليها

التصديق أو االنضمام أو    
 اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     
  عليها واملعاقبة

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
  الدولية

  )٤(بروتوكول بالريمو
/  آب ١٢رخة  اتفاقيات جنيف املؤ  

والربوتوكـوالن   ١٩٤٩ أغسطس
  )٥(اإلضافيان األول والثاين

  )٦(االتفاقية املتعلقة بالالجئني

نظمة العمل  األساسية مل تفاقيات  اال
 )٧(الدولية

االتفاقيات املتعلقة باألشخاص    
  )٨(عدميي اجلنسية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز    
  يف جمال التعليم

الدوليـة  اتفاقيتا منظمة العمل    
  )٩(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

الربوتوكول اإلضايف الثالـث    
ــام   ــف لع ــات جني التفاقي

١٠(١٩٤٩( 
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، حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ٢٠٠٩يف عام     -١
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي   مجهورية الكونغو الدميقراطية على النظر يف التصديق على         

، والربوتوكـول   تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     ول االختياري ال  ، والربوتوك اإلعاقة
ويف . )١١(لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          االختياري ل 

، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة احلكومةَ على التـصديق             ٢٠١٣ عام
وعلى النظر   قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،      على الربوتوكول االختياري التفاقية ال    

، وعلى  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        يف التصديق على    
  .)١٢(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

احلكومـةَ علـى    ثقافية  احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال   املعنية ب لجنة  وشجعت ال   -٢
  .)١٥(١٧٦ و)١٤(١٥٥ و)١٣(١٦٩النظر يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 

احلكومةَ على النظر يف التصديق     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        وحثت    -٣
  .)١٦(٢٠١٣على معاهدة جتارة األسلحة لعام 

املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو   وأشار كل من بعثة منظمة األمم     -٤
إىل أن احلكومة صـّدقت علـى       ) الفريق القطري (الدميقراطية وفريق األمم املتحدة القطري      

ولكن إىل أن اآللية     ،٢٠١٠الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب يف عام         
  .)١٧(الوطنية ملنع التعذيب مل ُتنشأ بعد

املفوضية السامية لشؤون الالجئني مجهورية الكونغو الدميقراطية باالنضمام        وأوصت    -٥
  .)١٩(وإىل اتفاقية كامباال )١٨(األشخاص عدميي اجلنسيةوضع  االتفاقية املتعلقة بإىل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
علقة املت  احلكومةَ باعتماد التشريعات   مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    أوصت    -٦

  .)٢٠(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةمبا يف ذلك تنفيذ  باجلرائم الدولية،
ورّحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد احلكومة قانون محاية الطفل وبصدور املرسـوم              -٧

وحثتـها يف    )٢١(بتسريح كل األطفال اجملنـدين يف القـوات املـسلحة،          الرئاسي الذي أمر  
  .)٢٢(سراع بتنفيذ القانون على اإل٢٠١٢ عام
 كل من احلكومة  ٢٠١٢وأشار الفريق القطري إىل خطة العمل اليت اعتمدها يف عام             -٨

وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، بغـرض              
 عن االنتـهاكات اجلـسيمة األخـرى حلقـوق          واستغالهلم، فضالً  جتنيد األطفال  مكافحة

  .)٢٣(لطفلا
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وذكر الفريق القطري أن القانون الذي أجاز انضمام مجهورية الكونغو الدميقراطيـة              -٩
ـ وإىل  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      إىل   صـدر يف     قـد   االختيـاري  ابروتوكوهل
  .)٢٤(٢٠١٣ عام
 يف جمال تنظيم وعمـل  ٢٠١١وأشار الفريق القطري إىل القوانني اليت اعُتمدت عام        -١٠
رطة الوطنية الكونغولية والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وإىل القـوانني           الش

 فيما خيص مركز اجلنود املنخرطني يف هذه القوات ومركز املوظفني      ٢٠١٣اليت اعُتمدت عام    
  .)٢٥(املعينني يف الشرطة الوطنية

 تكافؤ الفـرص   قانون٢٠١٢وأضاف الفريق القطري أن جملس الشيوخ اعتمد عام        -١١
 يف املائـة كحـد      ٣٠بني الرجل واملرأة الذي حيدد متثيل املرأة يف مؤسسات البلد بنـسبة             

  . )٢٦(أدىن

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
 أن الـسلطات بـذلت      ٢٠١٣ يف عام    املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   الحظت    -١٢

برية للتقدم يف جمال حقوق اإلنسان عن طريق عدة تدابري منها اعتمـاد سياسـات                ك جهوداً
  .)٢٧(جديدة وإدخال تعديالت تشريعية

 وأشار الفريق القطري إىل أن القانون الذي أنشأ اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قـد     -١٣
يق القطري  وأضاف الفر . أعضاء اللجنة مل ُيعّينوا بعد     ولكن أن  ٢٠١٣مارس  /صدر يف آذار  

للمعـايري   مطـابق  املفوضـني وتعيينـهم    تتأكد من أن اختيار    أن من واجب السلطات أن    
 وأوصت املفوضية السامية احلكومة بتقدمي الدعم املايل واإلمكانيات اللوجـستية           .)٢٨(الدولية

   .)٢٩(املناسبة إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
لتأكد من أن تشريعاهتا الداخلية متكّنها من       وحثت جلنة حقوق الطفل احلكومة على ا        -١٤

 أو  إقامة والية قضائية عاملية ومن ممارستها بشأن جرائم احلرب املتصلة بتجنيد األطفال قسراً            
  .)٣٠( يف األعمال القتالية وباستخدامهم فيهاطوعاً
وأشار الفريق القطري إىل وجود صعوبات تعيق التنفيذ الفعال للـسياسة الوطنيـة               -١٥
، وذلك ٢٠٠٩املرفقة هبا، املعتمدتني يف عام     تعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة وخلطة العمل      امل

  .)٣١(بسبب نقص األموال العامة
وأشار الفريق القطري إىل أن مشروع القانون املتعلق حبماية املدافعني عن حقـوق               -١٦

ملدافعني عـن حقـوق      وإىل أن خلية محاية ا     ٢٠١١اإلنسان معروض على الربملان منذ عام       
  .)٣٢(اإلنسان مقيَّدة يف عملها الفتقارها إىل الصالحيات واملوارد الالزمة



A/HRC/WG.6/19/COD/2 

GE.14-10985 6 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ   -١  

 هيئة املعاهدة

 املالحظات اخلتاميـة  
ــة يف  املدرجـــ

 االستعراض السابق

م آخر تقرير قُد  
منذ االستعراض  

 السابق
آخر املالحظـات   

 حالة اإلبالغ اخلتامية 

جلنة القـضاء علـى     
 التمييز العنصري

أغـــسطس /آب
٢٠٠٧ 

تأخر موعد تقدمي التقارير من السادس عشر        - -
 ٢٠١١إىل الثامن عشر منذ عام 

اللجنة املعنية باحلقوق   
ــصادية  االقتـــ
 واالجتماعية والثقافية

ــاينتــش - ١٩٨٨فرباير /شباط  /رين الث
 ٢٠٠٩نوفمرب 

تأخر موعد تقدمي التقرير اخلامس منذ عام       
٢٠١٣ 

اللجنة املعنية حبقوق   
 اإلنسان

تأخر موعد تقدمي التقرير الرابع منذ عـام         - - ٢٠٠٦مارس /آذار
٢٠٠٩ 

جلنة القضاء علـى    
 التمييز ضد املرأة

أغـــسطس /آب
٢٠٠٦ 

لثـامن يف عـام     حيني موعد تقدمي التقرير ا     ٢٠١٣يوليه /متوز ٢٠١٠
٢٠١٧ 

ــضة   ــة مناه جلن
 التعذيب

نوفمرب /تشرين الثاين 
٢٠٠٥ 

تأخر تقدمي التقارير من الثاين إىل الرابع منـذ          - -
 ٢٠٠٩عام 

ينـاير  /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩ 
الربوتوكول (

االختيــاري 
التفاقية حقوق  
الطفل بـشأن   
ــتراك  اشــ
ــال يف  األطف
ــات  املنازعـ

 )املسلحة

يناير /ن الثاين كانو
٢٠١٢ 

ــول ( الربوتوكـ
االختياري التفاقية  
حقــوق الطفــل 
ــتراك  ــشأن اش ب
األطفــــال يف 
 )املنازعات املسلحة

تأخر موعد تقدمي التقارير مـن الثالـث إىل         
جلنـة حقـوق     (٢٠١٢اخلامس منذ عام    

تأخر تقدمي التقريـر األويل املتعلـق       )/الطفل
التفاقيـة حقـوق     بالربوتوكول االختياري 

 بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال      الطفل
 ٢٠٠٤يف البغاء ويف املواد اإلباحية منذ عام 
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

 اخلتاميةاملالحظات     

 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي املقرر هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

مقاضاة مرتكيب أعمال العنف     ٢٠٠٨
اجلنسي؛ وحقوق البيغمـي؛    

 )٣٤(والتمييز ضد البيغمي

تـأخر موعــد التقـدمي منــذ   
 ٢٠٠٨أغسطس /آب

اللجنة املعنية حبقـوق    
 اإلنسان

تدابري ملتابعة توصيات اللجنـة      ٢٠٠٧
 بشأن البالغـات الفرديـة؛    

ومتابعة اآلراء؛ والتحقيـق يف     
انتهاكات حقوق اإلنـسان؛    

 االختفاء القـسري    وحاالت
 )٣٥(املبلغ عنها واأليتام

منـذ عـام    تأخر موعد التقدمي    
٢٠٠٧ 

اللجنة املعنية بالقـضاء    
 على التمييز ضد املرأة

العنف املمارس ضد املـرأة يف       ٢٠١٥
املناطق املتأثرة بالرتاعـات وال     

وإلغـاء   سيما العنف اجلنسي؛  
ــد  ــة ض ــام التمييزي األحك

 )٣٦(املرأة

- 

ــة يف  ٢٠٠٧ لتعذيبجلنة مناهضة ا ــام االتفاقي إدراج أحك
 )٣٧(النظام القانوين الداخلي

تأخر موعد التقدمي منـذ عـام       
٢٠٠٧ 

  اآلراء    
 حالة الرأي عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

 )٣٩(املتابعة احلوار جار بشأن )٣٨(١ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 عن أسفها إزاء عدم تقدمي الدولة  املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضدأعربت    -١٧
 بـشأن حـاالت     ٢٠١٣نوفمرب  /إليها اللجنة يف تشرين الثاين     للتقرير االستثنائي الذي طلبته   

االغتصاب املزعومة وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي املرتكبة ضد النساء يف ظل الرتاع              
  .)٤٠(الدائر
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  )٤١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة  السابقةأثناء اجلولة الة يفاحل 

 ال ال دعوة دائمة

  املدافعون عن حقوق اإلنسان الزيارات اليت جرت 
  األطفال والرتاع املسلح

  األشخاص املشردون داخلياً
  سبعة إجراءات خاصة

  العنف ضد املرأة
  استقاللية القضاة واحملامني

 نغو الدميقراطيةاخلبري املستقل املعين حبالة مجهورية الكو

  حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة
 الدين اخلارجي

الزيارات املوافق عليها من حيث     
 املبدأ

 - حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة

، وضـمانات عـدم     واجلرب احلقيقة، والعدالة،  الغذاء الزيارات اليت طُلب إجراؤها
 التكرار

الردود على رسائل االدعـاءات     
 والنداءات العاجلة

 .وردت احلكومة على ثالث منها.  بالغا٢٢ًخالل فترة االستعراض، أُرسل 

 سبعة إجراءات خاصة، وحاالت إعدام بإجراءات موجزة  تقارير وبعثات املتابعة

اإلجراءات اخلاصة أن احلكومة رّدت على أقل من         املكلفون بواليات يف إطار    الحظ  -١٨
 /ئل االدعاءات اليت وجهها إليها اخلرباء منـذ آذار        سبعة يف املائة من النداءات العاجلة ورسا      

  .)٤٢(٢٠٠٨مارس 
املكلفون بواليات احلكومة بشدة بتوجيه دعوة دائمـة جلميـع املكلفـني             وأوصى  -١٩

  .)٤٣(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ملستوى، بدعوة من املفوضية الـسامية حلقـوق        ، التقى فريق رفيع ا    ٢٠١٠يف عام     -٢٠

وقدم حملة عامة عن الوضع القامت الذي يعيشه ضحايا العنف           اإلنسان، بضحايا العنف اجلنسي   
  .)٤٥( يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)٤٤(اجلنسي
نائب املفوض السامي حلقوق اإلنسان مجهوريـة الكونغـو          ، زار ٢٠١٣ويف عام     -٢١

  .)٤٦(ل إن احترام حقوق اإلنسان أمر أساسي لتحقيق االستقرار يف البلدوقا الدميقراطية
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 األحكام التمييزية بإلغاء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة احلكومةَأوصت   -٢٢

 وحثـت  .)٤٧( األسرة واعتماد مشروع القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني الواردة يف قانون  
 كذلك على اعتماد أحكام حتظر تعدد الزوجات والزواج املبكر وتشويه األعضاء التناسـلية            

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        وأصدرت   .)٤٨( وزواج املرأة من شقيق زوجها     لإلناث
  .)٤٩(ات مماثلةواالجتماعية والثقافية توصي

اصـة إىل أن القـوانني      اخلجـراءات   اإل مكلفني بواليات يف إطـار     وأشار سبعة   -٢٣
 اجلذرية الكامنـة وراء العنـف       واملمارسات التمييزية وانعدام احملاسبة ما زالت من األسباب       

  .)٥٠(املمارس ضد املرأة
األطفـال  وشددت املفوضية السامية لشؤون الالجئني على أن نسبة عاليـة مـن               -٢٤

وهي مشكلة بالغة األمهية بالنسبة للعائدين والالجئني        الكونغوليني ال ميلكون شهادات ميالد،    
 ألهنم عاجزون عن تقدمي أي وثائق تثبت هويتهم أو عن التمتـع             واألطفال املشردين داخلياً  

بضمان تسجيل مجيع األطفال الذين يولدون يف       وأوصت احلكومةَ  .)٥١(بأي حق من حقوقهم   
 وقدمت جلنة حقـوق  .)٥٢(توفري تسجيل الوالدات املتأخرة دون مقابل     لبلد دون متييز وعلى   ا

  .)٥٤( توصيات ذات صلةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةب  املعنيةلجنة وال)٥٣(الطفل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 أثناء االستعراض الدوري الشامل األخـري  ذكّر الفريق القطري بأنّ احلكومة التزمت     -٢٥

 مشروع قانون يقـضي     ٢٠١٠الوطنية رفضت يف عام      بإلغاء عقوبة اإلعدام، وبأنّ اجلمعية    
الواجب بدء العمل بإلغاء عقوبة اإلعـدام حبكـم          وأضاف الفريق القطري أنّ من    . بإلغائها
  .)٥٥(القانون
إىل أن القوات املسلحة     اإلنسانأشارت املفوضية السامية حلقوق      ،٢٠١٠ويف عام     -٢٦

جلمهورية الكونغو الدميقراطية والشرطة الوطنية الكونغولية ارتكبت عدة انتهاكات حلقـوق           
اإلنسان، مبا يف ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحاالت اغتصاب وعمليات توقيـف      

 .)٥٦(ية أو مهينة  إنسان معاملة قاسية أو ال    واحتجاز تعسفية وعمليات تعذيب ومعاملة مدنيني     
وأشار الفريق القطري إىل أن املكتب املشترك لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان الحظ منذ              

 زيادة يف احلاالت اليت ُيمس فيها باحلق يف احلياة وهي انتهاكات يرتكبها بشكل              ٢٠١١عام  
  .)٥٧(البلد رئيسي عناصر من قوات األمن والدفاع الوطنية ومن اجملموعات املسلحة يف شرق
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والحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن غالبية انتهاكات حقوق اإلنسان اليت             -٢٧
، مرتبطـة   ٢٠١٢أبريـل   /وثّقها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان، منذ نيسان        

جـسيمة حلقـوق     مارس انتهاكات / آذار ٢٣ فقد ارتكبت . مارس/ آذار ٢٣بأنشطة حركة   
على غرار جمموعات مسلحة أخرى      ،)٥٨(خطرية للقانون اإلنساين الدويل    تاإلنسان وانتهاكا 

مثل القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة، ومها جمموعتان ناشـطتان يف             
  .)٥٩(للبلد املناطق الشرقية

وشددت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على أن هـذه اجملموعـات املـسلحة               -٢٨
األجنبية املختلفة تسعى إىل بسط نفوذها وسيطرهتا على املناطق الغنية بـاملوارد            الكونغولية و 

 عمليات قتل واختطاف قـسري وسـوء معاملـة          ويف هذا السياق، ُترتكب غالباً    . الطبيعية
واغتصاب يف إطار اهلجمات املمنهجة اليت ُتشن على القرى وسكاهنا املـدنيني، وميكـن أن               

  .)٦٠(ة جرائم ضد اإلنسانيةُتعترب هذه العمليات مبثاب
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان احلكومةَ بالتحقيق يف كل عمليات اإلعـدام              -٢٩

القانون وتلك املرتكبة بإجراءات موجزة، ومبقاضاة اجلناة ومعاقبتـهم،          املرتكبة خارج نطاق  
  .)٦١(وبتقدمي التعويضات املناسبة إىل الضحايا أو أسرهم

اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطـاق القـانون أو اإلعـدام            ر  وأوصى املقر   -٣٠
بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي احلكومةَ بأن تؤكد عدم تساهلها مع عمليات القتـل              

بأن ، و املزعومنيرمنياجملزعومات أو امل" ساحراتال "سواء كان ذلك لقتل    اليت يرتكبها أفراد،  
  .)٦٢(األفعال وعلى معاقبة مرتكبيهاتؤكد عزمها على التحقيق يف هذه 

وأفاد الفريق القطري بأن قوات األمن والدفاع الوطنية تلجأ إىل أعمال التعذيب على    -٣١
الشرطة الوطنية، والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة، ووكالـة          (نطاق واسع   

  . )٦٣()االستخبارات الوطنية
 أن احملتجزين رهن احلبس     ٢٠١٠اإلنسان يف عام    ذكرت املفوضية السامية حلقوق     و  -٣٢

احملتجـز أو     إىل موت  يف أحيان كثرية، ما يؤدي غالباً      االحتياطي ما زالوا يتعرضون للتعذيب    
اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطـاق        وأوصى املقرر    .)٦٤(إىل تعرضه إلصابات خطرية   

ي السجون بتدوين تفاصيل كل حاالت      تعسفاً موظف  القانون أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو     
  .)٦٥(وزارة العدل بصورة منتظمة الوفاة اليت حتصل يف السجون وبإحالتها إىل

والحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أنه رغم اعتماد القانون الـذي جيـّرم               -٣٣
القدرات  إىل نقص     نظراً  كبرياً التعذيب ما زالت ممارسة التعذيب بصورة ممنهجة تشكل حتدياً        

   .)٦٦(وإىل ضرورة تدريب موظفي السجون والعاملني يف جمايل القضاء واألمن
أشار الفريق القطري إىل ظروف االحتجاز املثرية للقلق وإىل ارتفاع حاالت الوفاة            و  -٣٤

أو نقصها، وعدم    يف السجون النامجة عن االكتظاظ، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية         
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 أن ظروف االحتجاز وقلة املوظفني يف السجون تقود إىل          والحظ أيضاً . اليةكفاية املوارد امل  
 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      وحثت   .)٦٧(حركات مترد وعمليات فرار   

احلكومةَ على ختصيص املبالغ الالزمة لتحسني ظروف االحتجاز وإغالق مجيع مرافـق االحتجـاز              
  .)٦٨(ناملخالفة للقانو

داخل وزارة العدل يـضم      وشّجع الفريق القطري احلكومةَ على إنشاء فريق خاص         -٣٥
موظفني دوليني ويهدف إىل مكافحة حاالت االحتجاز التعسفي والبحـث عـن وسـائل              

  .)٦٩(لتحسني وضع احملتجزين
 وذكّرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بالتوصيات اليت قُدمت إىل احلكومة كي            -٣٦
من بقاء جهاز الشرطة الوكالة الرئيسية املكلفة بإنفاذ القوانني وتسمح ملكتـب األمـم              تض

املتحدة واملشترك حلقوق اإلنسان ولغريه من اآلليات املستقلة بالنفاذ دون عوائق إىل مجيـع              
  .)٧٠(أماكن االحتجاز

الوطنيـة  بأن االستراتيجية    لشؤون الالجئني     السامية مفوضية األمم املتحدة  وأفادت    -٣٧
 بأن العنـف    وأفادت أيضاً . مل حتقق بعد نتائج جمدية     ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس     

البلد بنـسبة    البلد وبأنه ارتفع يف شرق     اجلنسي القائم على نوع اجلنس متشّف يف كل أحناء        
 وأوصت املفوضية احلكومة باختاذ التدابري املالئمة خلفض حـوادث العنـف      .)٧١(مثرية للقلق 

 اجلنسي القائم على نوع اجلنس اليت ترتكبها عناصر مسلحة، وللقضاء على هذه احلـوادث،             
  .)٧٢(وبإنشاء آليات احملاسبة وتعزيزها

وذكر املكتب املشترك لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان بأن عمليات اغتـصاب              -٣٨
ة يف مينوفا يف تشرين     مجاعي ارُتكبت على يد القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطي        

 /مارس يف غوما يف تـشرين الثـاين  / آذار٢٣ ، وعلى يد أعضاء حركة٢٠١٢وفمرب  ن/الثاين
مـاي   - ، وعلى يد مقـاتلني مـن مجاعـة مـاي          ٢٠١٢ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  

 وحبسب املفوضية السامية    .)٧٣(٢٠١٢نوفمرب  /يونيه وتشرين الثاين  /لومومبا يف حزيران  /سيمبا
كيف اسُتخدم االغتصاب كسالح حـرب لترهيـب         تبني هذه احلوادث   اإلنسان،حلقوق  
  .)٧٤(السكان

 عن قلقها البالغ إزاء تفـشي       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٣٩
االغتصاب وأشكال أخرى من العنف اجلنسي، وسفاح احملارم، والتحرش اجلنسي، والعنـف      

الـسحر،   ب املمارسة على النساء والفتيات اللوايت يتهمن مبمارسـة        املرتيل، وأعمال التعذي  
 وحثت اللجنة احلكومةَ على اعتماد سياسـة        .)٧٥(والعنف اجلنسي املرتكب ضد احملتجزات    

، ومقاضاة كل مرتكيب أعمال العنف ضد املرأة، وتقدمي التعويـضات           "التسامح مطلقاً  عدم"
  .)٧٦(وإعادة تأهيلهم واملساعدة إىل الضحايا
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وذكر الفريق القطري إقدام احلكومة، بدعمٍ من األمم املتحدة، على تشكيل وحدات        -٤٠
خاصة تابعة للشرطة من أجل محاية األطفال والنساء وعلى تنظيم دورات تدريبية موجهة إىل              
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وعناصر الشرطة الوطنية الكونغولية بشأن درء           

  .)٧٧(العنف اجلنسيأعمال 
والحظ األمني العام توثيق عدد مثري للقلق من التقارير اليت تكشف عن انتـهاكات                -٤١

جسيمة حلقوق األطفال، ومنها القتل والتشويه والتجنيـد والعنـف اجلنـسي واحـتالل              
  .)٧٨(املدارس

 قلقها إزاء    عن بالغ  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وأعربت    -٤٢
 على نطاق واسع، وأوصت احلكومة بتنفيذ قانون محايـة       واقتصادياً استغالل األطفال جنسياً  

  .)٧٩( كامالًالطفل تنفيذاً
ورّحبت جلنة حقوق الطفل بتسريح عشرات اآلالف من األطفال مـن صـفوف               -٤٣

ومـةَ علـى   ولكنها حثت احلك القوات واجلماعات املسلحة خالل السنوات الثماين املاضية،      
 الربنامج الوطين لرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة         تقدمي املوارد الالزمة إىل وحدة تنفيذ     

اإلدماج، وإىل مجيع الوكاالت احلكومية األخرى املعنية، من أجل تقدمي املساعدة إىل مجيـع              
  .)٨٠(اجملندين سابقاً األطفال

ل الذين أمسكت هبم القوات     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ ألن األطفا          -٤٤
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية عوملوا بشكل رئيسي كجناة بدل التعامـل معهـم             

 منهم خـضع    اً، وتعرضوا لسوء معاملة، وألن عدد     كضحايا، واحُتجزوا بصورة غري قانونية    
أحكـام باإلعـدام أو      للمحاكمة يف حماكم عسكرية ويف بعض األحيان صدرت يف حقهم         

  .)٨١(سجن املؤبدبال
جلنة (وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات             -٤٥

ها إزاء ادعاءات استخدام األطفـال السـتخراج        قعن بالغ قل  ) خرباء منظمة العمل الدولية   
ورية املعادن يف ظروف أشبه بالعبودية، وال سيما من قبل بعض عناصر القوات املسلحة جلمه             

  .)٨٢(الكونغو الدميقراطية، فحثت احلكومةَ على إلغاء العمل القسري لألطفال يف املناجم
وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية حبزم من احلكومة ضمان تـشغيل اللجنـة         -٤٦

وتكليفها بوضع استراتيجية وطنية إللغاء عمـل        ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال     الوطنية
  .)٨٣(األطفال

 عـن قلقهـا إزاء      اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وأعربت    -٤٧
اختطاف الرجال والنساء واألطفال على أيدي جمموعات مسلحة وعناصـر مـن القـوات              

احلكومةَ على جترمي مجيع أشـكال االجتـار        املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وحثت      
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جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومـةَ علـى          كما حثت    .)٨٤(ةبالبشر وعلى إدانة اجلنا   
  .)٨٥(ضمان إلغاء بيع األطفال واالجتار هبم هبدف استغالهلم جنسياً

 عن بالغ قلقها إزاء     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وأعربت    -٤٨
 االجتار هبـا السـتعماهلا يف مراسـم       املصابني باملَهق واستخدام أعضائهم أو     قتل األشخاص 

وحثت اللجنة احلكومة على ضمان إجراء حتقيق يف هذه األعمال ومقاضاة املسؤولني . السحر
  .)٨٦(املصابني باملهق عنها وعلى العمل جاهدة ملكافحة التمييز ضد األشخاص

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
 عن قلقها البالغ إزاء     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     أعربت    -٤٩

 حالة نظام العدالة الذي يعاين من نقص حاد يف القضاة، ومن قلة املوارد الالزمة، وتـدخل               
وحثت احلكومةَ على بنـاء نظـام       . اجلهات السياسية والعسكرية، وارتفاع مستوى الفساد     

وفعال وحيظى مبا يكفي من املوارد وقابل للمساءلة، وعلى إبداء عزم سياسـي             عدالة مستقل   
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       وأثارت   .)٨٧(أكرب يف مكافحة اإلفالت من العقاب     

  .)٨٨( خماوف وقدمت توصيات مماثلةاملرأة
 ة ما زال ضـعيفاً    وأفادت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن نظام العدالة اجلنائي          -٥٠
 رغم ما أُحرز من تقدم يف مقاضاة بعض اجلناة البارزين، وبأن افتقار جهاز القضاء إىل                بنيوياً

وأعضاء اجملتمع   االستقاللية ما زال ُيالحظ، ال سيما لدى تناول قضايا املعارضني السياسيني          
  .)٨٩(املدين
اه مرتكيب اجلرائم الدولية    وأشار الفريق القطري إىل أن إجراءات قضائية اّتخذت جت          -٥١

ذوي رتب متدنية يف اجليش أو  ختص بشكل رئيسي أشخاص أمام احملاكم العسكرية، غري أهنا    
  . )٩٠(الشرطة
الذي أعده مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة على          وشدد التقرير املشترك    -٥٢

قُوِّضـت    وأن اجلهود املبذولـة  كافياً أن عملية إصالح قطاعي العدالة واألمن مل حترز تقدماً        
على بعض األفـراد املـؤثرين      " التسامح مطلقاً  عدم"بسبب عدم وجود إرادة لتطبيق سياسة       

  .)٩١(الذين يشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان
وأشار الفريق القطري إىل إنشاء اجمللس األعلى للقضاء وإىل اختاذ تدابري لعزل القضاة               -٥٣
  .)٩٢(رطني يف قضايا إجرامية أو املرتبطني بالفساد، وإىل إقامة حماكم األطفال مؤخراًاملتو
وشدد املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام بإجراءات موجزة على أن احلكومة ينبغي              -٥٤

أن تتوىل التحقيق يف التجاوزات اليت ارتكبها أعضاء القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو              
والعقيـد   العقيد سـلطاين ماكينغـا     ن تقوم بتوقيفهم ومقاضاهتم، ومن بينهم     الدميقراطية وأ 

وأضاف أنه ال بد مـن      . والعقيد برنارد بيامونغو واملقدم سالومو موليندا      إينوسنت زميوريندا 
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 قام به كبار قادة القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، املقيمني خـارج    التحقيق يف الدور الذي   
حلرب واجلرائم ضد اإلنـسانية الـيت ارُتكبـت يف مجهوريـة الكونغـو              البلد، يف جرائم ا   

  .)٩٣(الدميقراطية
والحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن احملتجزين كانوا عادة ُيحرمون مـن              -٥٥

حقهم يف املثول أمام قاض يف غضون فترة الثمان وأربعني ساعة اليت يقضي هبا القانون، وأن                
 وهم السجناء احملتجزون بدون أن توّجه       )hébergés (املقيمنيىل تكاثر   هذه املمارسة أفضت إ   

  .)٩٤( أي هتمةإليهم رمسياً
 من انتـهاكات     جداً  قليالً وشددت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على أن عدداً         -٥٦

 قد أدى إىل فتح حتقيق بـشأهنا أو  ٢٠١١حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت خالل انتخابات عام       
   .)٩٥(ضاة مرتكبيهاإىل مقا
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق بالغ أنه مل جتر إدانة أي ممن قاموا بتجنيد األطفال               -٥٧

وأن مرتكيب أفظع أشكال العنف اجلنسي والتجاوزات ضد النساء واألطفال يفلتـون مـن              
  .)٩٧( وأعربت هيئات معاهدات أخرى عن خماوف مماثلة.)٩٦(العقاب
 قد أوصـى    )٩٨(ح الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      ومع أن تقرير املس     -٥٨

باتباع هنج شامل إزاء العدالة االنتقالية، مبا يف ذلك األدوات الالزمة إلخضاع أفراد قـوات               
األمن لعملية تدقيق للتحقق من سجالهتم يف جمال حقوق اإلنسان، واآلليات القضائية وغـري              

ت املفوضية السامية إن احلكومة مل حتدد اخلطوات اليت ينبغي هلا القضائية للعدالة االنتقالية، قال  
  .)٩٩(اختاذها لتحقيق تلك الغاية

وأوصت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان احلكومةَ بوضع آليـة تـدقيق لـضمان               -٥٩
اجلسيمة حلقوق اإلنسان من اجلـيش، وذكّـرت بـأن           استبعاد املسؤولني عن االنتهاكات   

  ودعا جملس األمـن    .)١٠٠(لك أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق     السلطات التزمت بذ  
  .)١٠١( احلكومة إىل تنفيذ هذه اآلليةأيضاً
والحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بعض التطـورات اإلجيابيـة يف جمـال               -٦٠

مكافحة اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك حماكمة ضباط من القوات املـسلحة جلمهوريـة               
نغو الدميقراطية كانوا قد فروا من اجليش وهلم سوابق عديـدة يف انتـهاكات حقـوق                الكو

 .)١٠٢(الفريق أول بوسكو نتاغاندا نفسه إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة            اإلنسان، وتسليم 
مـاي   -  ضـد مقـاتلي مجاعـة مـاي        وأضافت أن هناك حتقيقات قضائية جارية أيضاً      

  .)١٠٣(لومومبا/سيمبا
 من جديد أهنا ال تعتزم العفـو       ريق القطري إىل أن احلكومة أكدت مؤخراً      وأشار الف   -٦١

  .)١٠٤(عن الذين انتهكوا حقوق اإلنسان وأخلوا بالقانون الدويل اإلنسان
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، مع القلـق، أن     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     والحظت    -٦٢
اعتماد تدابري قوية وفعالة وموقوتة ترمـي إىل    ، فحثت احلكومةَ على     الفساد ما زال مستشرياً   

  .)١٠٥(تعزيز احلكم الرشيد ومكافحة الفساد

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجّمع الـسلمي،             -دال  
  السياسيةاحلياة وحق املشاركة يف احلياة العامة و

 األساسية املتعلقـة بـالتعبري      ذكرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن احلريات        -٦٣
األكثر تأثراً من انتهاكات حقوق      وتكوين اجلمعيات وباحلق يف احلرية والسالمة هي احلريات       

املوثقة اليت ارُتكبت ضد أعضاء األحزاب السياسية والصحفيني واملدافعني عن حقوق  اإلنسان
  .)١٠٦(٢٠١١خالل فترة انتخابات عام  اإلنسان

لقطري إىل استمرار تسجيل حاالت ترهيب، وهتديـدات بـاملوت،          وأشار الفريق ا    -٦٤
وعمليات توقيف تعسفي، وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها رجال الدولـة             

  .)١٠٧(واجملموعات املسلحة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني
ـ             -٦٥ حفيني، ودعـت   وأشارت اليونسكو إىل أن مديرها العام قد أدان مقتل ثالثة ص

املتخذة ملنع إفالت اجلناة من العقاب، ولكنها أفادت بأهنا          احلكومةَ إىل إعالمها باإلجراءات   
  .)١٠٨(مل حتصل حىت اآلن على أي معلومات

وشجعت اليونسكو احلكومة على نزع الصفة اجلرمية عن التـشهري وإدراجـه يف               -٦٦
اإلعالم، وعلى زيادة تطوير آليـات        حرية ، وعلى البدء بإعداد قانون عن     )١٠٩(القانون املدين 

  .)١١٠(التنظيم الذايت لوسائط اإلعالم
وذكّرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن احلكومـة تلقـت يف االسـتعراض               -٦٧

الدوري الشامل السابق توصية تدعوها إىل وضع إطار قانوين يضمن سـالمة الـصحفيني               
كمـا تلقـت    . تمع املدين واملعارضني السياسيني   واملدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء اجمل     

توصية تقضي بتمكينهم من ممارسة حقهم يف حرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات والتجمـع     
  .)١١١(السلمي دون عوائق ومبا يتماشى مع املعايري الدولية

زاء  عن بالغ قلقها إ    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وأعربت    -٦٨
تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان خلطر االحتجاز التعسفي وتعرضهم لالعتداء على يـد             
قوات األمن احلكومية وقوات الشرطة واجملموعات املسلحة، فحثت احلكومةَ على وضع حد            

  وأعـرب  .)١١٢(هلذه املضايقات وأعمال االضطهاد املستمرة وعلى مقاضاة املسؤولني عنـها         
 وجلنة حقـوق الطفـل عـن خمـاوف          )١١٣(اإلجراءات اخلاصة   إطار املكلفون بواليات يف  

وأضافت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن مقتل السيد فلوريربت شـيبييا يف            . )١١٤(مماثلة
  .)١١٥(االعتداءات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان  يثبت خطورة٢٠١٠عام 
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  ل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عم  -هاء  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء حالة             -٦٩

 آالف عمال املناجم احلرفيني الذين يعملون يف ظروف شاقة، فدعت احلكومةَ إىل أن تعتمد             
  .)١١٦(مبساعدة الشركات التجارية استراتيجية واضحة ملنع احلوادث يف املناجم

وأفادت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن أنشطة مراكز جتارة املعـادن، الـيت               -٧٠
 بسبب انعـدام    ٢٠١٢أنشأهتا احلكومة لضمان إمكانية اقتفاء أثر املعادن، قد ُعلقت يف عام            
وحبسب املفوضية، مل   . األمن والتنافس بني أصحاب رخص التعدين وعمال املناجم احلرفيني        

 يسمح بإصدار شهادات منشأ املعادن ويضمن إمكانية تعقبها،          فعاالً ظاماًتضع احلكومة بعد ن   
  .)١١٧(وينظم كذلك ظروف عمل عمال املناجم احلرفيني

وأشارت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن اقتصاد املوارد الطبيعية غري املنظم              -٧١
ي اخلدمات االجتماعية الـذين      وأن موظف  البلد هو املشغل واملستغل الرئيسي لليد العاملة يف      

 يـشوهبا   ما يضحون حبقوق العمال من خالل أعمال يفترض فيهم محاية حقوق العمال غالباً     
   .)١١٨(الفساد
وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومةَ على ضمان املـساواة يف معاملـة             -٧٢

قهـم يف ممارسـة أشـغاهلم    شعوب بامبويت وباتوا وباكوا يف جمال العمل وإمكانية التمتع حب 
  .)١١٩(ووسائل عيشهم التقليدية دون متييز

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء كثرة           وأعربت  -٧٣
تعرض املسؤولني النقابيني للمضايقة والتوقيف واالحتجاز وإزاء عرقلة األعمال النقابيـة يف            

ات، فحثت احلكومةَ على التحقيق يف األعمال املناهضة لألنشطة النقابية وعلى           بعض الشرك 
  .)١٢٠(ضمان حرية إنشاء النقابات واالنضمام إليها

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -واو  
 ٧٥ن  الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق شديد أ           -٧٤

 يف املائة منهم حمرومون من املياه الـصاحلة         ٨٣يف املائة من السكان يعيشون يف فقر مدقع، و        
 يف املائة فقط حيـصلون علـى        ١وأن    يف املائة حمرومون من املرافق الصحية      ٧٠للشرب، و 
وأوصت احلكومةَ بتخصيص مبالغ كافية لتنفيذ استراتيجية احلد من الفقـر الـيت             . الكهرباء
الدولية إلعمال احلق يف التمتع مبـستوى معيـشي          وضمان استخدام املعونة اإلمنائية   وضعتها  

 .)١٢١(الئق

وذكرت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن مـستوى الكونغـوليني املعيـشي               -٧٥
وأوضحت أن الوضع القائم ناجم عـن        البلد، ميلكها  مع الثروة الطبيعية اليت    يتناسب بتاتاً  ال
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 وسـوء احلوكمـة،    دارة العائدات اليت جينيها البلد من ثروتـه الطبيعيـة،         أوجه قصور يف إ   
  .)١٢٢(واالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية

اإلجراءات اخلاصة املواضيعية علـى أن       وشدد سبعة من املكلفني بواليات يف إطار        -٧٦
لة من مبـالغ ماليـة   غياب الشفافية والفعالية يف رقابة احلكومة على قطاع التعدين حيرم الدو  

  .)١٢٣(ميكنها أن ختصصها للوفاء مبسؤولياهتا فيما خيص احلقوق االجتماعية واالقتصادية
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٧٧

ى الرغم ارتفاع مستوى سوء التغذية احلادة واملزمنة وإزاء ضعف السكان أمام نقص الغذاء عل 
من اإلمكانيات الزراعية اهلائلة اليت يتمتع هبا البلد، فحثت احلكومةَ على حتقيق األمن الغذائي              

  .)١٢٤(والتغذوي مبنح األولوية للقطاع الزراعي
الفساد متأصلة نتيجة التدين  والحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن ممارسات        -٧٨

ما يقّوض فعالية اجلهود اليت تبذهلا الدولة إلعمال احلقـوق          املزمن لرواتب املوظفني املدنيني،     
  .)١٢٥(االقتصادية واالجتماعية

وأوصى اخلبري املستقل املعين بآثار الدَّين اخلارجي احلكومةَ بأن تضمن أن اجلهـود               -٧٩
املبذولة إلصالح املؤسسات العامة وتوسيع قاعدة حتصيل الضرائب لن تعيق التمتـع جبميـع        

  .)١٢٦(سان وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةحقوق اإلن
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومةَ على تسريع            -٨٠

العملية الرامية إىل اعتماد قانون للضمان االجتماعي وإنـشاء نظـام مـستدام للـضمان               
  .)١٢٧(االجتماعي

ية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومةَ على اعتماد        وحثت اللجنة املعن    -٨١
 حتسن املستوطنات احلضرية اليت يعيش فيها الفقراء وتضمن سياسة إسكان وطنية من شأهنا أن

 من أمالكهـم    أمن احليازة العقارية؛ وأن تضمن منح األشخاص الذين جرى إخالؤهم قسراً          
 هلم مساكن بديلة؛ وأن تكفل جتهيز مواقع املساكن البديلة          أو أن تؤمن  /التعويضات املناسبة و  
   .)١٢٨(باخلدمات األساسية

  احلق يف الصحة  -زاي  
 عن  ٢٠٠٩أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام            -٨٢

الوفاة  ماليني شخص لقوا حتفهم منذ اندالع الرتاع وألن معظم حاالت            ٤قلقها البالغ ألن    
جنمت عن أمراض ميكن تفاديها ومعاجلتها وألن غالبية املراكز الصحية توقفت عن العمـل              

فحثـت  .  من كل أشكال الرعايـة الـصحية   يف املائة من السكان حمرومني متاماً     ٣٧تاركة  
 يف املائة من ميزانيتها لبناء ١٥احلكومةَ على الوفاء بااللتزام الذي قطعته فيما يتعلق بتخصيص    

  .)١٢٩(ام صحي مستدامنظ
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وذكرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن انتشار ظاهرة هنب العيادات الطبية يف              -٨٣
 الطبيني  وهروب العاملني   عن العرقلة التعسفية ملواكب املساعدات اإلنسانية      البلد فضالً  شرق

  .)١٣٠(أديا إىل تفاقم الوضع
عتناء بضحايا أعمال العنـف اجلنـسي،       لال والحظ الفريق القطري اجلهود املبذولة      -٨٤

ولتـدريب   ولزيادة خدمات الرعاية الطارئة املقّدمة يف جمال التوليد وإىل املواليـد اجلـدد،            
والحظ كذلك اعتماد خطة عمل متعلقة بالصحة اإلجنابية ونوع اجلنس والسكان           . القابالت
أن احلصة املرصـودة يف     ولكن أشار الفريق القطري إىل      .  عن قانون متعلق بصحة األم     فضالً

 يف املائـة يف     ٣,٩٥ إىل   ٢٠١٢ يف املائة يف عـام       ٧,٨٣امليزانية لقطاع الصحة انتقلت من      
  .)١٣١(٢٠١٣ عام
 احلكومةَ إىل ضـمان التنفيـذ       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ودعت    -٨٥

اسية ووفيات األطفال؛ وتعزيـز     الفعال لالستراتيجية الوطنية الرامية إىل مكافحة الوفيات النف       
وإلغاء األحكـام القانونيـة    استفادة النساء والفتيات من خدمات الرعاية الصحية األساسية؛   

صلة بفـريوس   املطبقة على النساء اللوايت جيهضن محلهن؛ وتعزيز توافر اخلدمات املت          العقابية
  .)١٣٢(اإليدز وتعزيز االستفادة منها/نقص املناعة البشرية

  احلق يف التعليم  -حاء  
 بسياسية التعليم األساسي اجملاين     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      رحبت    -٨٦

 .)١٣٣(واإللزامي، ولكنها أعربت عن استمرار قلقها إزاء التنفيذ غري الكايف هلـذه الـسياسة             
ملعلمـني  لزيادة عـدد املـدارس وا      وأوصت احلكومةَ بتخصيص مبالغ كافية لقطاع التعليم      

التدريس وجودة البىن األساسية للمدارس وبضمان املساواة الفعلية فيما خيص  وبتحسني نوعية 
  .)١٣٤(التحاق الفتيات جبميع مراحل التعليم

 وإىل أن    جمانياً وأشارت اليونسكو إىل عدم وجود أي مؤسسة مدرسية تؤّمن تعليماً           -٨٧
  .)١٣٥( للرسوم املدرسيةغالبية األهايل عاجزون عن حتمل الكلفة العالية

 على أن الفئات الضعيفة واملهمشة حمرومة من حقهـا يف           وشددت اليونسكو أيضاً    -٨٨
التعليم ألسباب متعددة منها الزواج املبكر والفقر وُبعد املدارس وارتفاع كلفة تعليم األطفال             

  .)١٣٦(ذوي اإلعاقة
اد أحكام قانونية تـضمن     واقترحت اليونسكو تشجيع احلكومة على النظر يف اعتم         -٨٩

  .)١٣٧(جمانية وإلزامية التعليم األساسي جلميع األطفال دون متييز
 يف  وأوصت جلنة حقوق الطفل احلكومةَ بضمان تلقي مجيع أطفال املدارس تعليمـاً             -٩٠

  .)١٣٨(جمايل حقوق اإلنسان والسالم
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
 تصادية واالجتماعية والثقافية بقلـق أن معظـم       الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االق      -٩١

البالغني ذوي اإلعاقة مضطرون للجوء إىل التسول، فحثت احلكومةَ على اعتمـاد قـوانني              
  .)١٣٩(للسياسات االجتماعية توفر لألشخاص ذوي اإلعاقة برامج ملكافحة التمييز

  األقليات والسكان األصليون  -ياء  
ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ إزاء        أعربت اللجنة املعنية باحلقو     -٩٢

املنهجي واملضر للثروة احلرجية على أسلوب حيـاة العديـد مـن             اآلثار السلبية لالستغالل  
السكان األصليني، فأوصت احلكومةَ باعتماد قوانني وتدابري هتدف إىل االعتـراف مبكانـة             

 عن هويتـها     محاية أراضي أسالفها فضالً    شعوب البيغمي وسائر الشعوب األصلية من أجل      
  .)١٤٠(الثقافية
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ إزاء           -٩٣

تعرض البيغمي لعمليات اغتصاب مجاعية وتعرضها لإلبادة واالضطهاد يف مناطق املعـارك،            
 وأوصـت   .)١٤١(العنصري بوصفه جرمية حمـددة    فحثت احلكومةَ على ضمان جترمي التمييز       
 احلكومةَ بضمان حصول نساء البيغمـي علـى         اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

  .)١٤٢(اخلدمات األساسية واألراضي دون متييز

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
د اإلمجايل مللتمسي اللجـوء     أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن العد         -٩٤

، وأن نسبة    شخصاً ١٨٣ ٦٧٥بلغ   ٢٠١٣يونيه  /ولالجئني الذي ُسجل يف البلد يف حزيران      
  .)١٤٣( يف املائة من األشخاص الالجئني٥١النساء والفتيات بلغت حواىل 

والحظت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن تقييم طلبات ملتمسي اللجوء مـا              -٩٥
 وأن العديد من الالجئني ما زالـوا يواجهـون صـعوبات لتقيـيم               كبرياً راًزال يشهد تأخ  

 وأوصت احلكومةَ مبعاجلة طلبات اللجوء يف مهل زمنية معقولة وبإذكاء الوعي            .)١٤٤(حقوقهم
  .)١٤٥(قبوهلم مبسألة الوثائق اليت تثبت هوية الالجئني من أجل تيسري

يقّدر عدد الالجئني العائدين واملشردين     وحبسب املفوضية السامية لشؤون الالجئني،        -٩٦
 شـخص،   ٨٠٠ ٠٠٠ العائدين الذين استقبلتهم مجهورية الكونغو الدميقراطية بنحو         داخلياً

 ال تدوم يف مجيع احلاالت بسبب       والحظت املفوضية أن عودة األشخاص الذين شردوا قسراً       
لـشؤون الالجـئني     وأوصت املفوضية السامية     .)١٤٦(املخاوف األمنية على وجه اخلصوص    
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احلكومةَ باالستمرار يف حشد الدعم الدويل لتنفيذ برامج إعادة اإلدماج ولتهيئـة األوضـاع      
  .)١٤٧( والالجئني بصورة دائمة قسراًاملالئمة لعودة األشخاص املشردين داخلياً

  املشردون داخلياً  -الم  
 ٢,٦   يقـّدر ب   خلياًأفادت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن عدد املشردين دا          -٩٧

 .)١٤٨(مليون شخص وبأن البلد يفتقر إىل نظام قانوين شامل يـنظم محايتـهم ومـساعدهتم           
 يف املائة مـن     ٦٥اليت تضم   (وشددت على أهنم يف وضع حرج، ال سيما يف مدينة كيفوس            

األفق أي حل   ، وعلى أن بعضهم ُشرد عدة مرات وال يلوح يف           )١٤٩()جمموع املشردين داخلياً  
  .)١٥٠(ئم ملشكلتهمدا

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٩٨
 إذ يعتمدون يف عيشهم على املساعدة املقدمة من املنظمـات           هشاشة وضع املشردين داخلياً   

 حلقوق ضحايا انتهاكات جسيمة والحظت بقلق بالغ أهنم باستمرار   . الدولية اإلنسانية ال غري   
املشاركة، يف املعارك مبا فيهـا القـوات         والقانون اإلنساين ترتكبها مجيع الفصائل     اإلنسان

بالتزاماهتـا املتمثلـة يف      وحثت احلكومةَ على الوفاء    .املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية   
  .)١٥١(محايتهم وتلبية احتياجاهتم

 الذين يعيشون   نة املشردين داخلياً  حم وشددت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على       -٩٩
دون إمكانية احلصول على ما يكفي من الغذاء أو املياه الـصاحلة للـشرب أو                يف فقر مدقع  

  .)١٥٢(الرعاية الصحية، وهو وضع مثري للقلق إىل حد كبري

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية   -ميم  
جتماعية والثقافية عن قلقها إزاء كثرة      أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال       -١٠٠

أعداد الفالحني الذين طُردوا من أرضهم بسبب أشغال املناجم، فدعت احلكومةَ إىل استهالل             
عملية تشاورية عاجلة هتدف إىل تعـديل قـانون األرض الـساري وإىل صـون ملكيـة                 

  .)١٥٣(األراضي
اعية والثقافية عن قلقها إزاء تأثري      وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتم       -١٠١

 على البيئـة والتنـوع       سلبياً االجتار غري املشروع باخلشب واالستغالل املضر لألحراج تأثرياً       
  .)١٥٤(إنفاذ وقف لتقدمي االمتيازات البيئي، فحثت احلكومةَ على

ـ            -١٠٢ ا إزاء  وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقه
استمرار االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية وسوء إدارهتا مع دخول الشركات األجنبية،           
فأوصت احلكومةَ مبراجعة كل عقود التعدين وإلغاء أي عقد يتناىف مع مـصلحة الـشعب               
الكونغويل؛ واعتماد تدابري لضبط تصدير املعادن وفرض عقوبات صارمة على املتـورطني يف             
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بضمان استخدام العائدات الناجتة  كما أوصت احلكومة.  غري املشروع باملوارد الطبيعية   االجتار
عن املوارد الطبيعية لتحسني اخلدمات األساسية والبىن األساسية كـي تتحـسن ظـروف              

  .)١٥٥(العيش

 Notes 
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CRC Convention on the Rights of the Child 
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