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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

) ب(١٥ة السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة    موجز أعدته املفوضي      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *مجهورية الكونغو الدميقراطية    

إىل عملية االسـتعراض     )١( جهة معنية  ٢٧هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
ادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   وهو يتبع هيكل املب   . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

ة النص مراجع املعلومـات الـواردة يف        وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناي      . حمدَّدة
 بقـرار   وعمـالً . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ اجمللس
 الكامل مببـادئ  حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد     

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت           . باريس
وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من اجلهات املعنية  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -فأل  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
الحظت الشبكة الوطنية للمنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف مجهوريـة           -١

أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تنفذ التوصـيات  ) ١٦الورقة املشتركة   (الكونغو الدميقراطية   
 الشامل واملتعلقة بالتصديق على عدة معاهدات، مـن بينـها           املقدمة أثناء االستعراض الدوري   

املعاهدة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق            
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    

ية؛ والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص         االقتصادية واالجتماعية والثقاف  
باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ والربوتوكول االختياري التفاقيـة            

 احلكومة باستهالل ١٦ وأوصت الورقة املشتركة. )٢( مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء على
  . )٣(عاهدات اليت ليست مجهورية الكونغو الدميقراطية بعد طرفاً فيهاعملية التصديق على امل

وأعربت مؤسسة احلق يف عدم التعرض للتعذيب عن سرورها النضمام مجهوريـة              -٢
. )٤(٢٠١٠ية مناهضة التعذيب يف عام      الكونغو الدميقراطية إىل الربوتوكول االختياري التفاق     

لى إلغاء التعذيب واملنظمة املسيحية للعمل على إلغاء       وأوصى االحتاد الدويل املسيحي للعمل ع     
احلكومة بإنشاء اآللية الوطنية    ) ٧الورقة املشتركة   (التعذيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      

  . )٥(ملنع التعذيب وتزويدها باإلمكانيات املالية لضمان استقالليتها
 يصوت على القانون املتعلـق      وأوصت منظمة العدل والسالم اهلولندية الربملان بأن        -٣

  . )٦(بنظام روما األساسي كما أوصت رئيس الدولة بأن يقره

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أعربت مؤسسة احلق يف عدم التعرض للتعذيب عن سرورها لسن التشريعات الـيت               -٤

  . )٧(٢٠١١جترم التعذيب يف عام 
) ٨الورقة املـشتركة    ( والعنف اجلنسي    وأوصى الفريق املواضيعي املعين حبقوق املرأة       -٥

  . )٨(٢٠١٣أبريل /الربملان باعتماد قانون األسرة، الذي أقرته احلكومة يف نيسان
ووفقاً لتوصيات االستعراض الدوري الشامل، أوصى حتالف املنظمات غري احلكوميـة           -٦

) ٤شتركة  الورقة امل (لإلبالغ عن حالة حقوق اإلنسان ورصدها ومؤسسة دار حقوق اإلنسان           
احلكومة بضمان إلغاء القوانني اليت متيز ضد املرأة واعتماد التشريعات الالزمة لضمان النـهوض      

  . )٩(باملرأة ومحايتها
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) ٦الورقة املشتركة   (وأوصت منظمة الفرنسيسكان الدولية ومنظمة فيفات الدولية          -٧
لرتاع، وذلـك بإدراجهـا     احلكومة بتعزيز تدابري محاية النساء ضحايا االغتصاب يف فترات ا         

  . )١٠(التشريعات يف
وشددت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ومنظمة تآزر النساء من أجـل ضـحايا               -٨

 بشأن منع وقمع العنف ٢٠٠٦على أن قانون عام ) ١٣الورقة املشتركة رقم  (العنف اجلنسي   
  . )١٢(لعنف املرتيلوأوصتا باعتماد قانون جيرم ا )١١(اجلنسي ال جيرم االغتصاب الزوجي

وأوصت منظمة ريدريس ومنظمة التآزر من أجل تقدمي املـساعدة القـضائية إىل               -٩
باعتماد تعـديالت   ) ١٥الورقة املشتركة   (ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف مشال كيفو        

تشريعية للسماح بتقدمي شكاوى مجاعية يف حاالت اجلرائم املرتكبة ضد عدة ضحايا، وإنشاء         
  . )١٣(ت ضحايا، وإلغاء القيود املفروضة على عملهاجمموعا
 احلكومة بضمان أن مشروع القانون املتعلق بإنـشاء         ١٥وأوصت الورقة املشتركة      -١٠

  . )١٤(صندوق عام لتعويض ضحايا االغتصاب حيترم املعايري الدولية
 SOS IJMوأوصت منظمة دعم النساء احملرومات واألطفال املهمـشني ومنظمـة             -١١

الربملان باعتماد مشروع القانون املتعلق حبماية املدافعني عـن حقـوق           ) ١لورقة املشتركة   ا(
  . )١٥(اإلنسان واحلكومة بأن تضمن تنفيذه الفعلي

وأشارت مبادرة احلقوق اجلنسية ومجعية لو كان الـشباب يعـرف إىل أن أحـد                 -١٢
نسية الشاذة وذكر منـها      مشروع قانون يدين املمارسات اجل     ٢٠١٠الربملانيني قدم يف عام     

   .)١٧(وأوصت برفض هذا املشروع، )١٦(املثلية اجلنسية
احلكومة ) ١٤الورقة املشتركة   (وأوصت املنظمات غري احلكومية لشعوب البيغمي األصلية          -١٣

  . )١٨(بتحديد اآلليات الالزمة لوضع قانون حمدد لشعوب البيغمي األصلية يعكس التزاماهتا الدولية

  ل املؤسسية وهياكل حقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاهلياك  -٣  
 إىل أن القانون املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق           ١أشارت الورقة املشتركة      -١٤

 ولكن اجلمعية الوطنية مل تكن قـد عينـت أعـضاءها            ٢٠١٣مارس  /اإلنسان أُقر يف آذار   
 بتفعيل اللجنة الوطنية حلقـوق      ١٠ة   والورقة املشترك  ١وأوصت الورقة املشتركة     .)١٩(بعد

اإلنسان بأسرع ما ميكن بتعيني أعضائها وتزويدها باإلمكانيات الضرورية للسماح هلا بالعمل          
  . )٢٠(باستقاللية تامة وإقامة مكاتب يف املقاطعات

وأعربت مؤسسة احلق يف عدم التعرض للتعذيب عن سرورها ألن احلكومة اعتمدت              -١٥
وفّعلت وكالتها الوطنية للقضاء ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(ملكافحة العنف اجلنساين استراتيجية وطنية 

 احلكومة بتعزيز الوكالـة الوطنيـة       ٨وأوصت الورقة املشتركة     .)٢١(على العنف ضد املرأة   
للقضاء على العنف ضد املرأة والصندوق الوطين للنهوض باملرأة والطفل من حيث اهلياكـل              

  . )٢٢(األساسية وامليزانية
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 احلكومة بتنفيذ خطط عمل السياسة الوطنية اجلنسانية        ١٨أوصت الورقة املشتركة    و  -١٦
  . )٢٣(واالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي بتخصيص ميزانيات كبرية هلما

وأشار حتالف االستعراض الدوري الشامل حلقوق الطفل يف مجهوريـة الكونغـو              -١٧
أن اجمللس الوطين املعين بالطفل وغريه من اهلياكل الـيت          إىل  ) ٢الورقة املشتركة   (الدميقراطية  

وأوصت احلكومـة بإنـشاء      ،)٢٤(نص عليها القانون ليس دائماً منظماً أو قادراً على العمل         
وزارة لشؤون الطفل تنسق مجيع السياسات القائمة بشأن محاية الطفل وتدير ميزانية هـذه              

  . )٢٥(اهلياكل وتضمن متابعتها
 إىل أن وزارة العدل وحقـوق اإلنـسان أصـدرت           ٤ورقة املشتركة   وأشارت ال   -١٨

وأوصت احلكومـة بـأن      ،)٢٦(مرسومني ينشئان خلية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان       
  . )٢٧(تضمن حصول اخللية على املواد واملوارد املالية والقدرات التقنية الكافية للوفاء بواليتها

  انالتعاون مع آليات حقوق اإلنس  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 بأن من املنتظر تقدمي التقريـرين املـوجهني إىل جلنـة            ١٦ذكّرت الورقة املشتركة      -١٩

وأوصت احلكومـة بتعزيـز     ،  )٢٨(٢٠٠٩مكافحة التعذيب وجلنة حقوق اإلنسان منذ عام        
  . )٢٩(تعاوهنا مع هيئات املعاهدات وتقدمي التقارير املتأخرة

سة احلق يف عدم التعرض للتعذيب احلكومة بأن توجه دعوة إىل فريق            وأوصت مؤس   -٢٠
  . )٣٠(األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسفي

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
أوصى التحالف العاملي ملشاركة املواطنني ورابطة حقـوق اإلنـسان يف منطقـة               - ٢١

كومة بأن توجـه دعـوة دائمـة إىل مجيـع           احل) ٣الورقة املشتركة   (البحريات الكربى   
اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، وال سيما املقرر اخلاص املعين باملـدافعني عـن              
حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري، واملقرر اخلاص املعين حبريـة التجمـع              

  . )٣١(السلمي وتكوين اجلمعيات
م التعرض للتعذيب احلكومة بتوجه دعوة دائمـة إىل         وأوصت مؤسسة احلق يف عد      -٢٢

  . )٣٢(مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية ودعوة إىل املقرر اخلاص املعين بالتعذيب
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل              -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق 

  املساواة وعدم التمييز   -١  
أشار معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل ومنظمة املتطوعني الدوليني من أجـل املـرأة               -٢٣

 بشأن دور املرأة    النمطيةإىل أن القوالب    ) ٩الورقة املشتركة   (والتعليم والتنمية ومتمرنو أوتوي     
ما زالت حاضرة بقوة، خاصة يف املناطق الريفية، وحتول دون ضمان تكافؤ الفـرص للمـرأة                

وأوصت هذه املؤسسات احلكومة بتحديد العوائق اليت حتول دون          .)٣٣(ا الكامل حبقوقها  ومتتعه
  . )٣٤(حتديد مكان النساء يف اجملتمع ومكافحة األسباب األساسية ألوجه عدم املساواة

 إىل أن العديد من الوالدات ال ُتسجل بسبب انعـدام           ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٤
 ،)٣٥(روب يف شرق البلد وأن أطفاالً ومواليد جدد ُيتخلـى عنـهم     اخلدمات نظراً لتجدد احل   

 نوأوصت احلكومة بأن تدرج يف السجل املدين، بشكل منهجي وجماين، مجيع األطفال الذي            
وباملثل، أوصت احلركة الدولية للدفاع عـن األطفـال          .)٣٦(تقل أعمارهم عن سنة واحدة    

  . )٣٧(الة املدنية على مجيع األطفال دون متييزاحلكومة بتطبيق قانون احل) ٥الورقة املشتركة (

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 إىل أن عقوبة اإلعدام ما زالت واردة يف القانون اجلنائي ١٦أشارت الورقة املشتركة   -٢٥

وأوصت احلكومـة باعتمـاد      ،)٣٨(حىت وإن كان الوقف االختياري لعمليات اإلعدام سارياً       
  . )٣٩( يلغي عقوبة اإلعدامقانون
 أن جنوداً من اجليش الكونغويل وحلفـاءهم        اإلنسانوذكرت منظمة رصد حقوق       -٢٦

ينـاير إىل   / مدنياً يف الفترة من كـانون الثـاين        ٧٣٠أعدموا خارج إطار القانون أكثر من       
 ووفقاً للمنظمة، نفذ العديد من أسوأ أنواع االعتـداءات الـيت           .)٤٠(٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

ارتكبها اجليش الكونغويل خالل هذه الفترة أعضاء سابقون يف املؤمتر الوطين للـدفاع عـن               
الشعب، وهي مجاعة متمردة أُدجمت يف اجليش الكونغويل ولكنها ظلت تعمل حتت تسلـسل   

وأضافت املنظمة أن االعتـداءات تواصـلت يف       . قيادي موازٍ يقوده اجلنرال بوسكو نتاغاندا     
  . )٤١(٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي
وأشارت الشبكة املسكونية يف أفريقيا الوسطى إىل أن الشهود ادعـوا أن بوسـكو                -٢٧

مـارس حـاولوا    / آذار ٢٣ مقاتل من حركة     ٣٤نتاغادا أمر شخصياً بإعدام ما ال يقل عن         
وأفاد هؤالء الشهود أيضاً بأن نتاغادا ومساعده التنفيذي أمرا بإعـدام           . اهلروب من امليليشيا  

  . )٤٢(مارس أُصيبوا خالل املعارك/ آذار٢٣ي حركة عدد من مقاتل
 احلكومة بتوقيف مجيع املسؤولني املفترضني عن حاالت        ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٢٨

  . )٤٣(اإلعدام خارج إطار القانون بغية إحالتهم إىل القضاء
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وأشارت مجعية الشعوب املهددة إىل زيادة هائلة يف انعدام األمـن واالنتـهاكات               -٢٩
مارس اليت ارتكبت انتهاكات جسيمة / آذار٢٣اجلسيمة حلقوق اإلنسان منذ انتفاضة ميليشيا    

وأضافت مجعية الشعوب املهددة أن     . ٢٠١٢حلقوق اإلنسان بعد دخوهلا مدينة غوما يف عام         
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية أصبحت مسؤولة عن انتهاكات واسعة حلقوق 

 بوعالوة على ذلك، تويف عشرات املـدنيني بـسب  . نسحاهبا من مدينة مينوفا  اإلنسان بعد ا  
  . )٤٤(للمقاومة يف مشال البلد" الرب"اعتداءات جيش 

وأوصـت   ،)٤٥( عن عدد من أعمال التعذيب يف البلـد        ٧وأبلغت الورقة املشتركة      -٣٠
ـ               سلحة احلكومة بوضع حد هلذه األعمال، ال سيما بتدريب قوات الـشرطة والقـوات امل

  . )٤٦(جلمهورية الكونغو الدميقراطية وموظفي السجون يف جمال حقوق اإلنسان
وأشارت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني إىل أن شهود يهوه تعرضوا ملعاملة    -٣١

وطلبوا إىل وكاالت إنفاذ القانون أن جتري حتقيقات يف األعمـال اجلنائيـة              )٤٧(غري إنسانية 
  . )٤٨(هود ومعاقبة مرتكبيهااملرتكبة ضد الش

 أن الظروف يف السجون ال تزال هتدد احلياة يف مجيع           ١٢والحظت الورقة املشتركة      -٣٢
 بتحسني ظروف االحتجاز، ال سيما بـضمان        ١٦وأوصت الورقة املشتركة     .)٤٩(أحناء البلد 

يضاً بإلغـاء   وأوصت أ . الغذاء والرعاية الطبية وإنشاء اهلياكل األساسية للسجون أو جتديدها        
املراكز غري القانونية والسرية وضمان وصول املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها مـن             
اآلليات املستقلة إىل أماكن االحتجاز التابعة للحرس الوطين وللوكالة الوطنيـة للمخـابرات     

  . )٥٠(وكذلك إىل مجيع املراكز اليت ال ميكن للمراقبني بعد الوصول إليها
 إىل إحصاء عدد من حاالت االحتجاز غـري القـانوين   ٧ت الورقة املشتركة    وأشار  -٣٣
 أن عـدداً مـن      ١٦وباملثل، الحظت الورقة املشتركة      .)٥١(٢٠١٣التعسفي خالل عام     أو

 /حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفي والتعذيب حدثت يف مشال كيفو يف الفترة من متـوز             
جتاوزات ارتكبها أفـراد القـوات املـسلحة        ، وهي   ٢٠١٣فرباير  / إىل شباط  ٢٠١٢ يوليه

جلمهورية الكونغو الدميقراطية والوكالة الوطنية للمخابرات والشرطة الوطنيـة الكونغوليـة           
  . )٥٢(وكذلك بعض السلطات اإلدارية والعرفية

 أن مجاعات مسلحة يف شرق البلد تلجأ إىل االغتصاب       ٦والحظت الورقة املشتركة      -٣٤
خضاع السكان، خاصة هبدف استغالهلم للحصول على اإليـرادات         واالختطاف كوسيلة إل  

 أيضاً إىل أن أفراد القوات املسلحة ٦وأشارت الورقة املشتركة   .)٥٣(املتأتية من املوارد الطبيعية   
، أعمال اغتصاب يف    ٢٠١٢نوفمرب  /جلمهورية الكونغو الدميقراطية ارتكبوا، يف تشرين الثاين      

 أحاطت علماً ببعض اإلجراءات اجلنائية اليت اختذهتا        ٦رقة املشتركة   ولكن الو  .)٥٤(بلدة مينوفا 
السلطات، ال سيما إيقاف اثين عشر فرداً من أفراد القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو               

  . )٥٥(الدميقراطية عن العمل
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 إىل أن عدد حاالت االغتصاب مل ينخفض وتعـرض          ١٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٥
نسي كل عام رغم أن الوزير املكلف بالشؤون اجلنسانية واألسرة واألطفـال    اآلالف للعنف اجل  

وأضافت أن العنف اجلنسي  .)٥٦(٢٠٠٩أطلق خطة عمل بشأن مكافحة العنف اجلنسي يف عام          
 ٢٣ كان من عمل جهات فاعلة وطنية وحكومية وكذلك مجاعات متمـردة مثـل حركـة              

 أن البحوث تفيـد     ١٢ت الورقة املشتركة    وأبرز. ماي وميليشيات أخرى   - مارس وماي /آذار
  . )٥٧( امرأة وفتاة تعرضن للعنف اجلنسي كل عام يف البلد٤٠٠ ٠٠٠مبا يزيد عن 

احلكومة بأن تنفذ بفعالية قانون     ) ١١الورقة املشتركة   (وأوصى االحتاد اللوثري العاملي       -٣٦
تضمن إجراء حتقيق يف    ، وأن   "سياسة عدم التسامح إطالقاً   " بشأن العنف اجلنسي و    ٢٠٠٦عام  

ادعاءات االغتصاب كسالح حرب، وأن تعاقب مرتكيب العنف اجلنسي، ومنهم جنود القوات            
  . )٥٨(املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، دون استثناء وبصرف النظر عن رتبتهم

وبناء على البحوث اليت أجرهتا مؤسسة احلق يف عدم التعرض للتعذيب، أشارت هذه               -٣٧
رية إىل أن العنف ضد النساء، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال التعذيب اجلنسي،               األخ

  . )٥٩(ُنفّذ ألسباب سياسية من قبل جهات فاعلة حكومية يف مناطق غري مشمولة بالرتاع
 ،)٦٠( على أن ثلث حاالت االغتصاب تشمل أطفـاالً        ٢وشددت الورقة املشتركة      -٣٨

رة منهجية يف مجيع حاالت العنف اجلنسي ضد األطفـال          وأوصت احلكومة بأن حتقق بصو    
وتقمعها وتعاقب مرتكبيها وبأن تنظم محالت توعية هتدف إىل خفض حاالت العنف اجلنسي  

  . )٦١(من خالل رقم أخضر وطين
 إىل أن االستغالل االقتصادي واجلنسي لألطفال ما زال         ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩

باً ما ُتفرض عليهم أعمال ضارة وخطرية، وُيستخدمون يف املراكـز          مستمراً وأن األطفال غال   
فتيات يتعرضـن   احلضرية يف مجيع القطاعات كيد عاملة منخفضة التكلفة وأن العديد من ال           

وأوصت احلكومة بتعجيل بدء العمل بالتشريعات اليت حتظر أسـوأ          . )٦٢(لالستغالل اجلنسي 
  . )٦٣(لمتابعة داخل وزارة العملأشكال عمل األطفال، خاصة بإقامة آليات ل

 أن املناجم احلرفية يف شرق البلد تستخدم أطفاالً تقل          ٦والحظت الورقة املشتركة      -٤٠
 سـاعة يف    ١٢ ساعات و    ١٠   سنوات ويعمل هؤالء األطفال بني     ١٠أعمارهم أحياناً عن    

تهم وشددت على أن أمن األطفال مهدد باستمرار وأن آثار العمل علـى صـح             . )٦٤(اليوم
 احلكومة مبنع عمل األطفـال      ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٥(العقلية والبدنية وخيمة للغاية   

  . )٦٦(يف املناجم والقضاء عليه وفقاً اللتزاماهتا الدولية
األمهات اللوايت يعشن يف الـشوارع       -  أن الفتيات  ٩وأوضحت الورقة املشتركة      -٤١

وأوصت  ،)٦٧(جتاراً باألطفال بدأ يستقر يف كنشاسايتخلني يف الغالب عن أطفاهلن وأن هناك ا 
احلكومة بالقضاء على مجيع شبكات االجتار باألطفال وإنشاء أو دعم مراكز متخصـصة يف              

  . )٦٨(األمهات ومرافقتهن - استقبال الفتيات
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والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية ضد األطفال أن العقوبة              -٤٢
وأوصـت   )٦٩(لعقابية وأماكن الرعاية البديلة   نية ما زالت قانونية يف املرتل واملؤسسات ا       البد

  . )٧٠(احلكومة بأن حتظرها يف مجيع األماكن
والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة أحرزت تقدماً كبرياً يف إخراج              -٤٣

ل بوكـاالت محايـة     األطفال من صفوف اجليش واإلفراج عن األطفال احملتجزين واالتصا        
  . )٧١(األطفال من أجل املساعدة

 أن األطفال ما زالـوا جينـدون ويوقفـون          ٢ومع ذلك، أعلنت الورقة املشتركة        -٤٤
وأوصت احلكومة بتنظيم محلة للتوعية بتسريح األطفـال اجلنـود وإعـادة             )٧٢(وُيحتجزون

ع السالح والتسريح وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، وتعزيز وحدة تنفيذ الربنامج الوطين لرت   
اإلدماج والتحقيق يف مجيع ادعاءات جتنيد قادة القوات واجلماعـات املـسلحة لألطفـال              

وأوصت منظمة رصد حقـوق      .)٧٣(واستخدامهم هلم وقمع هذه األفعال ومعاقبة مرتكبيها      
  . )٧٤(اإلنسان احلكومة بتنفيذ برنامج جديد لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

 ٢٣ إىل أن اجلماعات املسلحة مـن قبيـل حركـة            ١٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
  . )٧٥(ماي جتند األطفال وختتطفهم - مارس وماي/آذار

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ـ        ١٢أبرزت الورقة املشتركة      -٤٦ سكرية،  أن املؤسسات القضائية، وال سيما احملاكم الع
زالت تواجه نقصاً يف عدد القضاة واملدعني العامني؛ وأن املوظفني ال يتلقون تدريباً كافياً               ما

، مـن   ١٢ووفقاً للورقة املـشتركة     . وميكنهم بالكاد إجراء حتقيقاهتم نظراً النعدام التمويل      
جرائم تتصل  الشائع أن يتدخل السياسيون والقادة وُيهدَّد القضاة الذين حياولون التحقيق يف            

بضباط ذوي رواتب عليا يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وكذلك الشهود            
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنـسان    .)٧٦(الذين يقدمون معلومات إىل املوظفني القضائيني     

  . )٧٧(احلكومة باختاذ تدابري ملنع مسؤوليها من التدخل يف اإلجراءات القضائية
 على أن وزير العدل وحقوق اإلنسان قدم مـشروع          ١٢ورقة املشتركة   وشددت ال   -٤٧

قانون بشأن تشكيل حماكم خاصة مسؤولة عن مقاضاة جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد             
اإلنسانية وجرائم احلرب مكونة من موظفني كونغوليني ودوليني، ولكن الربملان رفض هـذا             

 احلكومة بتعجيل اعتماد هذا القـانون وإقامـة         ١٠وأوصت الورقة املشتركة     .)٧٨(املشروع
  . )٧٩(الغرف املختلطة فعلياً

 احلكومة بإقامة آلية للتحقيق مزودة باملوارد الضرورية        ١٥وأوصت الورقة املشتركة      -٤٨
ومكلفة بالتحقيق يف السلوك املاضي لكل ضابط وعزله فوراً من قوات الدفاع واألمـن إذا               

  . )٨٠( جسيمة حلقوق اإلنسانافُترض أنه ارتكب انتهاكات
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 احلكومة بتنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب الرامية        ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٤٩
  . )٨١(إىل وضع مجيع أماكن االحتجاز حتت مراقبة العدالة

 أن عدداً من حاالت العنف اجلنسي املرتكبـة أنثـاء           ١٥وأبرزت الورقة املشتركة      -٥٠
ت من األفراد، ولكن النظام القانوين والقضائي ال يـنص علـى            الرتاع موجهة ضد جمموعا   

  . )٨٢(إجراءات تعكس الطبيعة اجلسيمة واجلماعية هلذه اجلرمية
والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن هناك عالمات التزام حكـومي أكـرب               -٥١

ات مبكافحة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان رغم أن التحـدي            
، أشار املسؤولون احلكوميون    ٢٠١٢ومنذ عام   . اليت يواجهها النظام القضائي ما زالت هائلة      

بوضوح إىل أن احلكومة لن متنح العفو ملن ُيدعى أهنم مسؤولون عن جرائم حرب أو جرائم                
وقد يكون توكيد احلكومة على املساءلة أسهم       . ضد اإلنسانية ولن تعيد إدماجهم يف اجليش      

  . )٨٣(٢٠١٣مارس /مارس بوسكو نتاغاندا يف آذار/ آذار٢٣م قائد حركة يف استسال
ورغم انتشار اإلفالت من العقاب، شددت منظمة رصد حقوق اإلنسان على زيادة              -٥٢

عدد احملاكمات العسكرية للجنود املتهمني بانتهاكات حقوق اإلنـسان رغـم أن معظـم              
  . )٨٤(احملاكمني يشغلون رتباً صغرية

 أن اإلفالت من العقاب ما زال هو القاعدة بالنـسبة           ١٥ الورقة املشتركة    وأعلنت  -٥٣
وأضافت . )٨٥(من احلكومية واجلماعات املسلحة   جلرائم العنف اجلنسي اليت ترتكبها قوات األ      

أن القرارات املتعلقة بالتعويضات ال ُتطبق حىت يف احلاالت اليت تفضي فيها املالحقـات إىل               
  . )٨٦(إدانة اجلناة

 أن أبرز حالة من حاالت اإلفالت من العقاب هـي           ١٢وأشارت الورقة املشتركة      -٥٤
 .)٨٧(٢٠١٠يونيه  /لذي قُتل يف حزيران   حماكمة قتلة املدافع عن حقوق اإلنسان فلوريبري شيبيا ا        

والحظت أيضاً أن التحقيق حتت الـضغط الـدويل يف العنـف املتـصل باالنتخابـات يف       
  . )٨٨(ضئيل مل حيرز سوى تقدم ٢٠١١ عام
وأوصى التحالف اإلجنيلي العاملي ورابطة اإلجنيليني يف أفريقيا احلكومة بتنفيذ برنامج             -٥٥

وإنـشاء إدارة خاصـة      )٨٩(فعال ملكافحة الفساد وتعزيز التدابري لضمان استقالل القـضاء        
  . )٩٠(للتحقيق يف العنف اجلنسي

لعدل ميثل حاجزاً رئيسياً أمـام       أن الفساد يف إقامة ا     ١٥والحظت الورقة املشتركة      -٥٦
 .)٩١(النساء وأنه يساهم يف تعزيز الضغوط الرامية إىل إرغام الضحايا على سحب شـكاواهم    

وأوصت احلكومة باعتماد تدابري إجيابية للقضاء على احلواجز اليت يواجهها ضحايا العنـف             
  . )٩٢(اجلنسي وضمان عدد كاٍف من املوظفني الطبيني والنفسيني االجتماعيني
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
 إىل أن املثلية اجلنسية مل تكن غري قانونية يف أي يـوم مـن               ٣أشارت الورقة املشتركة      -٥٧

األيام؛ ولكن هناك تقارير تفيد بأن مشروع قانون جيرم املثلية اجلنسية قُدم إىل الربملان يف تـشرين                 
شروع القانون هذا، ُيحكم على األشخاص الذين ميارسـون         ومبوجب م . ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  . )٩٣( فرك كونغويل٥٠٠ ٠٠٠ سنوات أو بغرامة ٥ و٣نسية بالسجن ملدة تتراوح بني املثلية اجل
 أن املثليات واملثليني وثنائيي امليل اجلنسي ومغـايري         ١٧والحظت الورقة املشتركة      -٥٨

النتهاكات حلقوقهم، وأهنم خيضعون للتعـذيب      اهلوية اجلنسانية ضحايا أشكال عديدة من ا      
بصورة منهجية على يد الشرطة أو اجليش أو أجهزة املخابرات اليت تسلب نقودهم، وأهنـم               

  . )٩٤(ضحايا حماكمات بتهمة هتك العرض
 أن الزجيات املبكرة ما زالت ممارسة شائعة رغم أن زواج ٩وأبرزت الورقة املشتركة   -٥٩

  . )٩٥(البالغني باألطفال ُيعترب جرميةاألطفال القصر وزواج 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية 

أشارت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني إىل أن احلكومة أخفقـت يف أداء               -٦٠
  . )٩٦( محاية شهود يهوه والسماح هلم بالتمتع حبريتهم الدينيةواجبها املتمثل يف

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن احلكومة ومسؤويل قـوات األمـن               -٦١
، إىل العنف البـدين والترهيـب       ٢٠١١جلؤوا، أثناء االنتخابات الرئاسية والربملانية يف عام        
منع الزعماء والنشطاء السياسيني من التعبري والتهديدات والتوقيف التعسفي لتكميم املعارضة و

وأوصت املنظمة احلكومة بأن تفرج عن مجيع األفراد املوقوفني بسبب           .)٩٧(عن آرائهم حبرية  
  . )٩٨(آرائهم السياسية أو بسبب مشاركتهم يف مظاهرات سلمية

وأعلنت هيئة مراسلون بال حدود الدولية أن حريـة اإلعـالم تـدهورت منـذ                 -٦٢
وأشارت اهليئة إىل أن املسؤولني الرئيسيني عن عرقلـة         . ، خاصة يف مشال كيفو    ٢٠١١ عام

 احمللية وسـلطات  توالسلطانشاط وسائط اإلعالم هم الوكالة الوطنية للمخابرات والشرطة  
املقاطعات واجمللس األعلى للوسائل السمعية البصرية واالتصال ووزارة االتـصال ووسـائط      

وأضافت أن الـصحفيني غالبـاً مـا يوقفـون          . مارس/ار آذ ٢٣اإلعالم وكذلك حركة    
  . )٩٩(ُيسجنون بذريعة التشهري أو البالغات الكاذبة أو إهانة السلطات أو
وعالوة على ذلك، الحظت هيئة مراسلون بال حدود الدولية أن السلطات تغلـق               -٦٣

لدعايـة  وسائط إعالم بأكملها وأن معظم وسائط اإلعالم مملوكة لرجال سياسة ينقلـون ا            
، ونزع ٢٠٠٩وأوصت احلكومة بتنفيذ التوصيات اليت تعهدت بتطبيقها يف عام          . )١٠٠(الرمسية

صفة اجلرم عن املخالفات الصحفية، ووضع قـانون يـضمن الوصـول إىل املعلومـات،               
  . )١٠١(أوصتها بضمان استقاللية اجمللس األعلى للوسائل السمعية البصرية واالتصال كما
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 عن اجلزع إزاء التدابري الصارمة اليت اختذهتا احلكومـة          ٣ة املشتركة   وأعربت الورق   -٦٤
واليت جلمت بشدة حرية التعبري والتجمع، وعلى اخلصوص، جعلت التعبري عن املعارضة عن             

وأشارت إىل أن القانون يقتـضي مـن املـدونني           .)١٠٢(طريق الوسائل املطبوعة شيئاً خطراً    
للوسائل السمعية البصرية واالتصال رغم عدم صـدور        احلصول على إذن من اجمللس األعلى       

  . )١٠٣(أي مذكرة تبلغ بأن اإلنترنت ختضع ملراقبة الدولة
 أن منظمي املناسبات العامة جيب أن يـسجلوا ذلـك   ٣والحظت الورقة املشتركة     -٦٥

مسبقاً لدى السلطات احمللية اليت ميكن أن تـرفض اإلذن يف غـضون مخـسة أيـام مـن                   
 بإخضاع مجيع احلاالت املبلغ فيها عـن إصـابة      ٣وأوصت الورقة املشتركة     .)١٠٤(التسجيل

  . )١٠٥(حمتجني سلميني على يد قوات األمن للتحقيق من جانب جلنة مستقلة
لتظاهر السلمي يف    إىل أن أحزاب املعارضة ممنوعة من ا       ١٦وأشارت الورقة املشتركة      -٦٦

لى اإلذن ألعضاء األحزاب السياسية ووسائط      وأوصت احلكومة بالسهر ع   ،  )١٠٦(غالب األحيان 
  . )١٠٧(اإلعالم واجملتمع املدين باملمارسة احلرة حلقهم يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع

 إىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضون ملعاملـة          ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٦٧
 أن هؤالء يعملـون يف      ٤ الورقة املشتركة    والحظت )١٠٨(ية، ال سيما يف املنطقة الشرقية     قاس

وأوصت الورقة ا ملشتركة احلكومة بضمان مقاضـاة  . )١٠٩(بيئة يسودها اإلفالت من العقاب    
  . )١١١(واختفاء فيديل بازانا إيدادي )١١٠(اغتيال فلوريبري شيبيا باهيزيرمرتكيب 

غـاء التعـذيب يف      أن املنظمة املسيحية للعمل علـى إل       ٧وأبرزت الورقة املشتركة      -٦٨
مجهورية الكونغو الدميقراطية نفسها عانت من حاالت املساس بأمن وسالمة املدافعني عـن             

  . )١١٢(حقوق اإلنسان وأوصت احلكومة بضمان محايتهم
اسية معرضات بشكل    أن املدافعات عن احلقوق األس     ١٣والحظت الورقة املشتركة      -٦٩

خاص ألعمال العنف بسبب أنشطتهن وأيضاً بسبب نوع جنسهن وأن العديد منهن ُوجهت             
  . )١١٣(إليهن هتديدات وتعرضن للمضايقات إن مل يكن االختطاف أو االغتيال

 أن النقابيني يتعرضـون فيمـا يبـدو للمـضايقة           ٣والحظت الورقة املشتركة      - ٧٠
هم أيضاً أن يتنافسوا مع عدد من النقابات غري املستقلة اليت           واملقاضاة وجيب علي    والتوقيف

  . )١١٤(ترعاها الدولة
 احلكومة بتعزيز قانون االنتخابات لكي ال ُتقبـل أيـة           ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٧١

  . )١١٥( يف املائة للنساء٣٠قوائم انتخابية من أحزاب سياسية ال حتترم حصة 
 يف  ٥٠احلكومة بضمان متثيل نشيط للنساء يصل إىل         ١٨وأوصت الورقة املشتركة      -٧٢

  . )١١٦(املائة يف مجيع مفاوضات وعمليات السالم
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  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 أن عمال املناجم معرضون لظـروف عمـل خطـرية           ٦الحظت الورقة املشتركة      -٧٣

عديد من املواقع وقيـام مؤسـسات       ورغم عمل احلكومة من أجل إقرار ال      . ومشاكل صحية 
متخصصة بشراء املناجم تدرجيياً، فإن املناجم احلرفية ال تزال تشكل معظم مواقع االستخراج             

 أن الغياب الفعلي لالقتفائية والـشفافية يف        ٦وأبرزت الورقة املشتركة    . )١١٧(يف شرق البلد  
طوية على استغالل األطفـال     عملية االستخراج يؤدي إىل فتح السوق العاملية أمام معادن من         

  . )١١٨(وقادمة من منطقة ُيرتكب فيها العنف ضد كل السكان
 احلكومة بتفعيل الشهادة اإلقليمية للمؤمتر الدويل املعين        ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٧٤

مجهورية الكونغو الدميقراطية املتعلقة مبعادن الكولتـان والقـصدير         /مبنطقة البحريات الكربى  
يت والذهب ملواجهة االجتار غري القانوين هبذه املوارد الطبيعية وباالمتثال للمبـادئ            والولفرام

  . )١١٩(التوجيهية اليت وضعتها مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية
 إىل أن املناجم احلرفية اسُتغلت من جانب املـسؤولني  ١٩وأشارت الورقة املشتركة    -٧٥

وأوصت احلكومة بأن جتري حتقيقاً لتوضيح       ،)١٢٠(صة على السواء  احلكوميني والشركات اخلا  
الظروف احمليطة باملعامالت والعقود يف صناعة التعدين وتنفيذ تشريعات جترب شركات التعدين      

  . )١٢١(على نشر عقودها املتعلقة بالتعدين واملعلومات املتعلقة باملعامالت القانونية واملالية

  تماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االج  -٧  
الكونغو الدميقراطية لن حتقق أياً من       أشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن مجهورية        -٧٦

أهدافها اإلمنائية لأللفية بسبب انعدام األمن واالستغالل غري القانوين للموارد مـن جانـب              
ظراً للقتـال والفقـر املـستمر يف     ون. امليليشيات املسلحة واهلجرة اجلماعية للسكان املدنيني     

 سنتاً يف اليوم وحيتل البلـد املرتبـة األخـرية يف            ٥٠الشرق، يقل الدخل القومي للفرد عن       
  . )١٢٢(الترتيب السنوي للتنمية البشرية الذي يعده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

صادية يف كنـشاسا     أن اهلياكل األساسية االجتماعية واالقت     ٩والحظت الورقة املشتركة      -٧٧
 طفل يعيشون   ٢٥ ٠٠٠وأن حوايل    )١٢٣(مل تواكب االنفجار الدميغرايف الناتج عن هجرة السكان       

لوا عنهم اهتموهم بتعاطي     يف املائة يقولون إن البالغني الذين خت       ٨٠ إىل   ٧٠يف الشوارع، من بينهم     
ظاهرة األطفـال الـذين      احلكومة باعتماد تدابري بشأن      ٩وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٤(السحر

  . )١٢٥(حىت يعاقب القانون البالغني الذين يوجهون أي اهتام لألطفال" سحرة"يسمون 
 احلكومة باعتماد وتنفيذ تدابري خاصـة هتـدف إىل          ١٤وأوصت الورقة املشتركة      -٧٨

  . )١٢٦(ضمان اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لشعوب البيغمي األصلية

  احلق يف الصحة  -٨  
شارت مؤسسة إليزابيث غليزر ملكافحة اإليدز عند األطفال أن العنـف اجلنـسي             أ  -٧٩

واجلنساين أحد أكرب التهديدات لصحة املرأة يف البلد، حيث تصنف معدالت هذا العنف بني              
  . )١٢٧(أعلى املعدالت يف العامل
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بني بفريوس نقص    مصا ا مليون كونغويل كانو   ١,١والحظت املؤسسة أن أكثر من        -٨٠
 وأن األشخاص املصابني بالفريوس ما زالوا يواجهون        ٢٠١١يف هناية عام     )١٢٨(ناعة البشرية امل

. )١٢٩(ومن جانب مقـدمي الرعايـة الـصحية       مستويات عالية من الوصم يف اجملتمع احمللي        
وأوصت املؤسسة احلكومة بزيادة التمويل الوطين خلدمات الوقاية مـن الفـريوس ورعايـة              

  . )١٣٠(هماملصابني به ومعاجلت
 أن شعوب البيغمي األصـلية ال تتمتـع بإمكانيـة           ١٤والحظت الورقة املشتركة      -٨١

الوصول على قدم املساواة إىل اخلدمات الصحية وأن قراهم حمرومة من املؤسسات الـصحية              
  . )١٣١(ووصوهلم إىل املاء الصاحل للشرب شبه منعدم

ملخصصة لصحة األطفال مـا زالـت        إىل أن امليزانية ا    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٨٢
 .)١٣٢(منخفضة جداً وأن األسر املعيشية ما زالت تشارك مباشرة يف تكاليف رعاية أطفاهلـا             

وأن  )١٣٣(وذكّرت بأن معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة من أعلى املعدالت يف العامل            
أو من ) يف املائة ١١(حوايل نصف األطفال دون سن اخلامسة يعانون إما من سوء تغذية حاد 

 احلكومة بتحسني وصـول     ٢وأوصت الورقة املشتركة     .)١٣٤() يف املائة  ٣٨(سوء تغذية عام    
  . )١٣٥(السكان إىل اخلدمات والرعاية الصحية األساسية ومبكافحة سوء التغذية

 مع القلق معدالً مرتفعاً من حاالت احلمـل املبكـر،     ٩والحظت الورقة ا ملشتركة       -٨٣
 وأوصت احلكومة باعتماد تدابري حمددة للحد مـن خمـاطر           )١٣٦(يةاملناطق الريف سيما يف    ال

  . )١٣٧(الصحة املرتبطة باحلمل

  احلق يف التعليم   -٩  
أبرزت مؤسسة ماريست للتضامن الدويل أن األسر تدفع رسوماً وأن ذلـك سـبباً         -٨٤

ستور ينص على جمانية    رئيسياً لعدم التسجيل يف املدارس واالنقطاع عن الدراسة رغم أن الد          
 يف املائة من جمموع األطفـال املـسجلني يف          ٤٥ووفقاً هلذه املؤسسة، ينتهي      .)١٣٨(التعليم

 احلكومة ٤وأوصت الورقة املشتركة  .)١٣٩(املدرسة االبتدائية بترك املدرسة قبل إهناء دراستهم    
 وتوسيع التعليم االبتدائي باختاذ خطوات إللغاء مجيع الرسوم بالنسبة للمدارس االبتدائية العامة       

 احلكومة باختاذ تدابري متييز إجيايب  ٢وأوصت الورقة املشتركة     .)١٤٠(اجملاين إىل مجيع املقاطعات   
  . )١٤١(لتأييد إبقاء الفتيات يف املدرسة

 ٢٠١٢ أن املواجهات اليت شهدها شرق البلد يف عام          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٨٥
 )١٤٢( مدرسة تعرضـت للنـهب واحلـرق       ٦٠٠من  ن أكثر    تلميذ وأ  ٢٤٠ ٠٠٠أثرت يف   

وأوصت احلكومة مبنع استخدام مباين املدارس ألغراض أخرى غري التعليم وإعطاء األولويـة             
  . )١٤٣(لبناء املدارس وإعادة تأهيلها
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 يف املائة فقط مـن أطفـال البيغمـي          ١٨,٧ إىل أن    ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٨٦
 وأوصت احلكومة بإيالء أمهية خاصة لـشعوب  )١٤٤(درسة االبتدائيةاألصليني مسجلون يف امل   

  . )١٤٥(البيغمي األصلية عند وضع سياساهتا وبراجمها التعليمية
 احلكومة مبضاعفة جهودها الراميـة إىل إدراج تعلـيم          ٩وأوصت الورقة املشتركة      -٨٧

  . )١٤٦(حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية

  ةاألشخاص ذوو اإلعاق  -١٠  
 إىل أن محاية األشخاص ذوي اإلعاقة ليست موضوع برنامج          ٩أشارت الورقة املشتركة      -٨٨

  . )١٤٧(عمل كامل وأن عدداً هاماً من األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون يف ظروف صعبة للغاية

  األقليات والشعوب األصلية   -١١  
ش يف الغابـات    أبرزت مجعية الشعوب املهددة أن حقوق الشعوب األصلية اليت تعي           -٨٩
تزال ُتنتهك وأن العديد من مجاعات البيغمي أُرغمت على مغادرة الغابـات لالسـتقرار               ال
. خميمات املشردين داخلياً اليت تواجه فيها التمييز واحلرمان مـن اخلـدمات األساسـية              يف

 اجلمعية أن عدداً من الربامج اإلمنائية ال تراعي املشاكل احملـددة الـيت تواجههـا               وأضافت
  . )١٤٨(الشعوب األصلية

 أن أنشطة الزراعة وتربية املاشية واستغالل األخشاب        ١٤والحظت الورقة املشتركة      -٩٠
أرغمت كثرياً من الشعوب األصلية على ترك غاباهتا ومنط حياهتا التقليدية وأن أغلبية هـذه               

 .)١٤٩(الشعوب أصبحت تعتمد على العمل العرضي أو تلجأ إىل التسول من أجـل البقـاء              
  . )١٥٠(وأعلنت أن حق شعوب البيغمي األصلية يف أراضيهم ليس مؤمنة بعد وما زالت ُتنتهك

 بأن تويل اإلصالحات العقارية والغابويـة اجلاريـة         ١٤وأوصت الورقة املشتركة      -٩١
وكذلك املبادرات الدولية اليت التزمت احلكومة جتاهها أمهية خاصة لشعوب البيغمي األصلية            

  . )١٥١(ا احلق يف الوصول إىل أراضيها ومواردها الطبيعية والتحكم فيهاوأن تضمن هل

  املشردون داخلياً  -١٢  
 ٢٠١٢أبريل  / أن عدد املشردين داخلياً ارتفع منذ نيسان       ١٢الحظت الورقة املشتركة      -٩٢

 وأن املعارك بني القـوات      ٢٠١٣يونيه  / مليون شخص يف حزيران    ٢,٦ليصل إىل أكثر من     
 شخص  ٤٠ ٠٠٠مارس استأصلت   / آذار ٢٣هورية الكونغو الدميقراطية وحركة     املسلحة جلم 
اجليش الـوطين لتحريـر   /وأدت هجمات حتالف القوى الدميقراطية األوغندية . من جذورهم 

 إىل ارتفاع عدد األشخاص املقيمني يف خميمات الالجئني يف البلدان           ٢٠١٣أوغندا يف أوائل    
ن من الصعب جداً كذلك الوصول إىل خـدمات   وأضافت أ .  شخص ٧٠ ٠٠٠اجملاورة إىل   

وأعربت .  يف املائة من املراكز الصحية يف املقاطعات تعرضت للنهب         ٨٠املياه والصحة إذ إن     
 عن قلق كبري إزاء ظروف العيش يف خميمات الالجئني املؤقتة ألن هناك             ١٢ املشتركة   ةالورق
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، ١٢ووفقاً للورقة املـشتركة     . ل كيفو تزايداً يف عدد املخيمات غري الرمسية، ال سيما يف مشا         
يعيش املشردون داخلياً يف هذه املخيمات يف حالة فقر مدقع ودون إمكانية الوصول إىل املاء               

  . )١٥٢(الصاحل للشرب أو الرعاية الصحية أو ما يكفي من الغذاء
Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org 

  Civil society 
  Individual submissions: 
  EAJCW European Association of Jehovah’s Christian Witnesses, Kraainem, Belgium; 
  EGPAF Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, Geneva, Switzerland; 
  FfT Freedom from Torture, London, UK; 
  FMSI Marist International Solidarity Foundation, Geneva, Switzerland; 
  GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, UK; 
  HRW Human Rights Watch, New York, USA; 
  RSF-RWB Reporters sans frontières- Reporters without Borders, Paris, France; 
  STP Society for Threatened Peoples, Göttingen, Germany. 
  Joint submissions: 
  JS1 Joint Submission No 1: Appui aux Femmes Démunies et Enfants  

Marginalisés au Kivu en RDC (AFEDEM Suisse) and SOS Information 
Juridique Multisectorielle, (SOS IJM asbl), Geneva, Switzerland; 

  JS2 Joint Submission No 2: Coalition EPU des Droits des Enfants en RDC 
(CEDERC); Action Contre les Violations des Droits des Personnes 
Vulnérables (ACVDP), Actions pour la Protection et l'Encadrement de 
l'Enfant (APEE), Assistance Humanitaire aux Enfants Vulnérables Orphelins 
(AHEVO), Bureau pour le Volontariat au Service de l’Enfance et de la Santé 
(BVES), Catholic Relief Service (CRS), Centre de Recherche des Voies pour 
l'Épanouissement et l'Autonomie (CERVEAU), Centre de formation et 
d’Action pour le Développement (CFAD), Coalition National de l'Éducation 
pour Tous (CONEPT), Coalition des ONG des Droits de l'Enfant (CODE), 
Congo Handicap, Fondation Solidarité des Hommes (FSH), Héritiers de la 
Justice, Human Dignity in the World (HDW), Jeunes et Femmes pour les 
Droits de l'Homme et la Paix (JFDHP), Save the Children International (SCI), 
Search for Common Ground (SFCG), Solidarité pour un Monde Meilleur 
(SMM), Vorsi Congo, War Child Holland (WCH), War Child UK (WCUK) 
and World Vision International (WVI), Bukavu, DRC; 

  JS3 Joint Submission No 3: World Alliance for Citizen Participation  (CIVICUS) 
and Ligue des Droits de la Personne dans la Région des Grands Lacs (LDGL); 
Johannesburg, South Africa; 

  JS4 Joint Submission No 4: Coalition of Non-Governmental Organisations for 
Reporting and Monitoring the Situation of Human Rights (CORRSDH) and 
Human Rights House (MDH): Amis de Nelson Mandela pour les Droits de 
l’Homme, Association africaine pour la Défense des Droits de l’Homme, 
Association pour le Bien-Etre de l’Enfant congolais, Bureau de Volontariat au 
Service de l’Enfance et de la Santé, Coupole, Fonds pour la Femme 
congolaise, Forum de la Femme ménagère, Groupe Lotus, Ligue des 
Electeurs, Protection des Femmes et Enfants Victimes des Violences, 
Restauration African Center, Solidarité Echange pour le Développement 
intégral, Solidarité féminine pour la Paix intégrale, Solidarité pour un Monde 
meilleur, Toges noires, Kinshasa, DRC; 

  JS5 Joint Submission No 5: Défense des Enfants international (DEI-Congo), 
Réseau national des Droits de l’Homme (RENADHO) and Groupe de Travail 
Protection et Education, niveau national Kinshasa, Kinshasa, DRC; 

  JS6 Joint Submission No 6: Franciscans International (FI) and VIVAT 
International, Geneva, Switzerland; 



A/HRC/WG.6/19/COD/3 

GE.14-10824 16 

  JS7 Joint Submission No 7: Fédération internationale de l’Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture (FIACAT) and Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture en République démocratique du Congo (ACAT-
RDC), Paris, France and Kinshasa, DRC; 

  JS8 Joint Submission No 8: Groupe thématique Droits de la Femme et Violences 
sexuelles (GTDFVS): Avocats du Monde international (AMI ASBL),  

 Association pour la Protection des Personnes Vulnérables (APPROPEV), Centre 
d’études sur la Justice et la Résolution 1325 CJR 1325, Forum de la Femme 
Ménagère (FORFEM), Protection des Victimes de Violences (PROVIVI), 
Restoration African Center (RAC), Solidarité des Femmes pour la Paix et le 
Développement Intégral (SOFEPADI), Centre de Réhabilitation et Réinsertions 
Socioprofessionnel (CRISP), Jeunesse et Femme pour les Droits Humains et la 
Paix (JFDHOP), Association de Femmes Juristes du Congo (AFEJUCO), La 
Femme pour la reconstruction et Développement du Congo (LAFERDEC), 
Association des femmes Rizicultrices de Kingabwa (AFRIKI), Association 
Africaine des Droits de l’Homme (ASADHO), Filles et Femmes en Action pour 
les Droits Humains (FIFADH), Forum des Femmes pour la bonne Gouvernance 
et la Démocratie (FFBGD), Communauté pour la Promotion des Humains 
(CPH), Carrefour des Femmes lèves toi et brilles (CAFEM), Synergie de 
Femmes Solidaires pour le Changement dans la Justice (SFCJ), 
CHARICONGO, Association des Femmes pour les Droits et le Développement 
(AFD), Collectif d’Associations Féminines du Territoire de Rutshuru (CAFR), 
Barza de femmes pour la paix dans le territoire de Béni, Ligue pour la solidarité 
congolaise (LSC), Kinshasa, DRC; 

  JS9 Joint Submission No 9: Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA), 
International Volunteerism Organisation for Women, Development and 
Education (VIDES International) and Apprentis d’Auteuil, Geneva, 
Switzerland; 

  JS10 Joint Submission No 10: Justitia et Pax Pays Bas, Action mixte pour le 
développement (AMIDE), Amani instate, Campagne pour la paix, Centre 
d'initiative pour le développement au Nord Kivu, CJR1325, Coalition des 
volontaires pour la paix et le développement (CVPD), Collectif des 
organisations des jeunes du Congo Kinshasa (COJESKI), Congo Peace 
Network (CPN), Fondation Kiza Muhigirwa, Réseau provincial des 
organisations non gouvernementales des droits de l'homme au Congo 
(REPRODHOC), Solidarité pour la promotion sociale et la paix (SOPROP), 
SOS IJM asbl and Synergie pour l'assistance judiciaire aux victimes des 
violations des droits humains (SAJ), The Hague, The Netherlands; 

  JS11 Joint Submission No 11: Fédération luthérienne mondiale, World YMCA and 
Réseau des Associations des Femmes Juristes de l’Est de la RDC (RAFEJE), 
Geneva, Switzerland; 

  JS12 Joint Submission No 12: Ecumenical Network Central Africa (OENZ), Brot 
für die Welt, MISEREOR, Pax Christi and Vereinte Evangelishe Mission 
(VEM), Berlin, Germany; 

  JS13 Joint Submission No 13: Organisation mondiale contre la Torture (OMCT), 
Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles (SFVS), 
Association des Femmes Médecins (AFEMED/NK), Défenseur judiciaire et 
association dynamique des femmes juristes, Association pour la Défense des 
Droits de la Femme (ADDF), Femmes Engagées pour la Promotion de la 
Santé Intégrale (FEPSI), Mutaani FM, Marche Mondiale de la femme, Ligue 
pour la Solidarité Congolaise (LSC), Programme Promotion des Soins de 
Santé Primaires (PPSSP), Marche Mondiale des femmes, Synergie des 
femmes/Walikale UCF, SOS Information Juridique Multisectorielle (SOS 
IJM), Congo Renaitre, ASBL/REVIVRE, APC, Action des Chrétiens 
Activistes des Droits de l’Homme a Shabunda (ACADHOSHA), Syndicat 
d'Initiatives pour le développement du territoire de Mwenga (SIDEM), 
Association des Femmes Juristes Congolaises (AFEJUCO), Coordinatrice 
Provinciale Regard Rural Sans Frontière (RRSF) and Centre Olame, Arche 
D’Alliance, Geneva, Switzerland; 



A/HRC/WG.6/19/COD/3 

17 GE.14-10824 

  JS14 Joint Submission No 14: Foyer de Développement pour l’Autopromotion des 
Pygmées et Indigènes Défavorisés (FDAPYD – Hope Indigenous Peoples), 
Ligue Nationale des Associations des Peuples Autochtones Pygmées du 
Congo (LINAPYCO), Organisation d’Accompagnement et d’Appui aux 
Pygmées (OSAPY, Programme d’Intégration et de Développement du Peuple 
Pygmée au Kivu (PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI), Programme de 
Réhabilitation et de Protection des Pygmées (PREPPYG), Réseau des 
Populations Autochtones et Locales pour la Gestion durables des Ecosystèmes 
Forestiers en République Démocratique du Congo (REPALEF/RDC)and 
Union pour l’Émancipation de la Femme Autochtone (UEFA), Goma, DRC; 

  JS15 Joint Submission No 15: Synergie pour l’Assistance judiciaire aux Victimes 
de Violations des Droits humains au Nord-Kivu (SAJ) and REDRESS, 
London, UK; 

  JS16 Joint Submission No 16: AFEJUCO, ALFA, ASADHO, CAD, CODE, 
CODHOD, COJESKI, CREDDHO, GROUPE LOTUS, LINAPYCO, 
LIZADEEL, OCDH, RAF, REDHUC, RENADHOC, REPRODHOC-
KINSHASA, REPRODHOC-EQUATEUR, RODHECIC, RRSSJ, VHDH and 
VSV, Kinshasa, DRC; 

  JS17 Joint Submission No 17: Si jeunesse savait (SJS) and Sexual Rights Initiative 
coalition (SRI), Ottawa, Canada; 

  JS18 Joint Submission No 18: Women and Development National Committee 
(CONAFED), Justice and Peace Episcopal Commission (CEJP), Permanent 
Consultative Framework of Congolese Women (CAFCO), Action For the 
wellbeing of Congo (ABEC), Forum of Women Homemaker (ForFem), 
Gender and Women Rights Network (GEDROFE), Awakening and 
Dynamism of Grassroots Women (RDF/Base), Coalition of Women for Peace 
and Development (CFDP), Congolese Association of Women Lawyers 
(AFEJUCO), INTERACTION, Forum of Mothers (women) from Ituri 
(FOMI), the Official Overseas Development Agency of the Catholic Church 
in Ireland (TROCAIRE), Maynooth, Ireland; 

  JS19 Joint Submission No 19: World Evangelical Alliance (WEA) and Association 
of Evangelicals in Africa (AEA), Geneva, Switzerland. 

2 JS16, para. 3, p. 6. 
3 JS16, para. 5, p. 7. 
4 FfT, para. 4. 
5 JS7, part 1, p. 4. See also FfT, para. 27. 
6 JS10, para. 17, p. 6. 
7 FfT, para. 4. 
8 JS8, para. 15, p.5. See also JS11, p. 4 and JS18, para. IV. 
9 JS4, para. 26, p. 8. See also JS13, paras 10-13, p. 3 and JS18, para. IV. 
10 JS6, para. 15, p. 6. 
11 JS13, para. 38, p. 7. 
12 JS13, p. 9. See also JS17, para. 41, p. 9. 
13 JS15, para. 25, p. 7. 
14 JS15, para. 33, p. 9. 
15 JS1, para. VII, p. 5. See also JS4, para. 12, p. 5. 
16 JS17, para.10, p. 4. 
17 JS17, para. 34, p. 9. 
18 JS14, para. 24.9. 
19 JS1, para. 7, p. 3. See also JS7, p. 2.  
20 JS1, part VII, p. 5 and JS10, para. 10, p. 4. See also JS16, para. 5, p. 7. 
21 FfT, para. 4.  
22 JS8, para. 15, p. 5. 
23 JS18, para. II. 
24 JS2, para. 7, p. 1. 
25 JS2, para. 8, p. 2. See also JS5, para. III, p. 5. 
26 JS4, para. 13, p. 5. 
27 JS4, para. 15, p.6. See also JS10, para. 14, p. 5 and JS12, p. 10. 
28 JS16, para. 4, p. 6. 
29 JS16, para. 5, p. 7. 



A/HRC/WG.6/19/COD/3 

GE.14-10824 18 

30 FfT, para. 27. 
31 JS3, para. 5.5, p. 10. 
32 FfT, para. 27. 
33 JS9, para. 9, p. 3. 
34 JS9, para. 12, p. 4. 
35 JS2, para. 23, p. 5. 
36 JS2, para. 24, p. 6. 
37 JS5, para. III, p. 5. 
38 JS16, para. 20, p.11. See also JS7, para. 6, p. 8. 
39 JS16, para. 22, p. 11. See also JS7, para. 6, p. 9 and HRW, part. 5, p. 5 and part. 6, p. 6. 
40 HRW, part 2, p. 1. 
41 HRW, part 2, pp. 1 and 2. 
42 JS12, p. 3. 
43 JS7, part 2, p. 5. 
44 STP, p. 1. See also HRW, part. 2, p. 2 and JS12, p. 4. 
45 JS7, para. 1, p. 3. 
46 JS7, part 1, p. 4. 
47 EAJCW, para. 26, p. 5. 
48 EAJCW, para. 29, p. 5. 
49 JS12, p. 5. See also FfT, para. 17. 
50 JS16, para. 22. 
51 JS7, part 3, p. 6. 
52 JS16, para. 15, p. 8. See also JS12, p. 4. 
53 JS6, para. 8, p. 3. 
54 JS6, para. 14, p. 5. 
55 JS6, para. 15, p. 5. 
56 JS12, p. 7. 
57 JS12, p. 8. See also JS17, paras. 39, p. 9. 
58 JS11, p. 8. See also JS15, para. 12, p. 4 and JS6, para. 15, p. 5. 
59 FfT, para. 26. 
60 JS2, para. 16, p. 4. 
61 JS2, para. 19, p. 4. 
62 JS2, para. 20, p. 5. 
63 JS2, para. 21, p. 5. 
64 JS6, para. 11, p. 4. 
65 JS6, para. 12, p. 4. 
66 JS6, para. 16, p. 5. 
67 JS9, para. 30, p. 8. 
68 JS9, para. 32c, p. 9. 
69 GIEACPC, para. 1.2, p. 1. 
70 GIEACPC, p. 1. 
71 HRW, part 2,  2. See also JS4, para.23, p. 7 and JS12, p. 9. 
72 JS2, para. 14, p. 3. 
73 JS2, para. 15, pp. 3-4. See also JS4, para. 24, p. 8. 
74 HRW, part. 6, p. 6 and JS7, part. 4, p. 7. 
75 JS12, p. 9. 
76 JS12, p. 6. 
77 HRW, part. 6, p. 6. 
78 JS12, pp. 6-7. 
79 JS10, para. 23, p. 7. See also HRW, part 6, p. 6 and JS13, p. 8. 
80 JS15, para. 36, p. 9. See also JS16, para. 18, p. 10 and HRW, part. 6, p. 6. 
81 JS7, part 3, p. 6. 
82 JS15, para. 22, p. 6. 
83 HRW, part. 1, p. 1. 
84 HRW, part 5, p.5. 
85 JS15, paras. 8 and 9, pp. 2 and 3. 
86 JS15, para. 28, p. 7. 
87 JS12, p. 7. 
88 JS12, p. 7. See also HRW, part 4, p. 4. 
89 JS19, paras 22-23, p. 6. 
90 JS19, para. 32, p. 7. 
91 JS15, para.17, p. 5. 



A/HRC/WG.6/19/COD/3 

19 GE.14-10824 

92 JS15, para.21, p. 6. 
93 JS3, para. 3.10, p. 7. 
94 JS17, para. 9, pp. 3 and 4. 
95 JS9, para. 29, p. 8. 
96 EAJCW, para. 26, p. 5. 
97 HRW, part. 3, p. 2. See also STP, p. 2. 
98 HRW, part 6, p. 6. See also JS3, para. 5.3, p. 9 and para. 3.4, p. 6. 
99 RSF-RWB, p.1. See also JS1, para. 4, pp. 3-4 and JS3, para. 5.3, p. 9. 
100 RSF-RWB, p. 4. See also JS3, para. 5.3, p. 9. 
101 RSF-RWB, p. 5. See also STP, p. 2. 
102 JS3, para. 1.4, p. 1. 
103 JS3, para. 2.8, p. 4. 
104 JS3, para. 2.9, p. 4. 
105 JS3, para. 5.3, p. 9 
106 JS16, para. 26. See also HRW, part 3, pp. 3-4. 
107 JS16, para. 31, p. 14. 
108 JS3, para. 3.1, p. 5. 
109 JS4, para. 2, p. 2. 
110 JS4, para. 3, p. 1. See also, JS4, paras. 4, 5 and 5.1-5.6, pp. 2-4 and JS16, para. 31, pp. 13 and 14. 
111 JS4, para. 6, p. 4. See also HRW, part. 4, p. 4 and JS12, p. 11. 
112 JS7, para. 5, pp. 7-8. 
113 JS13, para. 44, p. 8. 
114 JS3, para. 3.7, p. 6. 
115 JS4, para. 31, p. 9. 
116 JS18, para. III. See also, JS13, paras. 33 and 34, p. 6 and p. 8 and JS11, pp. 6-7. 
117 JS6, para. 9, p. 3. See also JS12, paras 27-29, p. 7. 
118 JS6, para. 10. p. 4. See also JS12, pp. 11-12. 
119 JS6, para. 16. p. 5. See also JS12, pp. 11-12. 
120 JS19, para. 8, pp. 3 and 4. 
121 JS19, paras. 24-25, p. 6. 
122 STP, p. 1. 
123 JS9, para. 16, p. 5. 
124 JS9, para. 17, p. 5. 
125 JS9, para. 21, p. 6. 
126 JS14, para. 24.4. 
127 EGPAF, para. 9, p. 2. 
128 EGPAF, para. 5, p. 1. 
129 EGPAF, para. 8, p. 2. 
130 EGPAF, para. V.b, p. 3. 
131 JS14, para. 18. 
132 JS2, para. 34, p. 8. 
133 JS2, para. 36, p. 8. 
134 JS2, para. 38, p. 9. 
135 JS2, para. 40, p. 9. 
136 JS9, para. 29, p. 8. 
137 JS9, para. 32, p. 9. 
138 FMSI, para. 8, p. 2. See also JS4, paras 17-22, pp. 6 and 7. 
139 FMSI, para. 10, p. 2. See also FMSI, p. 3. 
140 JS4, para. 22, p. 7. See also JS9, paras 22-24, p.7, para. 27a, p. 8 and JS2, para. 25, p. 6.  
141 JS2, para. 28, p. 6. See also JS5, para. III, p. 4 and JS9, para. 27c, p. 8. 
142 JS2, para. 29, p. 6. 
143 JS2, para. 30, p. 6. 
144 JS14, para. 21. See also STP, p. 2. 
145 JS14, para. 24.6. 
146 JS9, para. 27d, p. 8. 
147 JS9, para. 8, p. 3. See also JS2, paras 47 and 48, p. 11. 
148 STP, pp. 2 and 3. See also JS12, p. 12. 
149 JS14, para. 10. 
150 JS14, para. 14. 
151 JS14, para. 24.1. 
152 JS12, pp. 8 and 9. 

    


