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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧٢البند 

ــها  ــسان ومحايتـ ــوق اإلنـ ــز حقـ ــاالت : تعزيـ حـ
حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين      

   واملمثلني اخلاصني
ــة       ــسان يف مجهوريــ ــة حقــــوق اإلنــ ــستقل املعــــين حبالــ ــبري املــ ــر اخلــ تقريــ

 **ةـالدميقراطي وـالكونغ
 

 ألمني العاممذكرة من ا  
 

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة التقريــر عــن حالــة حقــوق  
اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الذي أعده فريدريك تيتانغا باسـريي اخلـبري املـستقل               

 .٦٠/١٧٠جمللس حقوق اإلنسان، وفقا لقرار اجلمعية العامة 

 

 * A/62/150. 
 .قدمي هذا التقرير لتضمينه أحدث املعلوماتتأخر ت ** 
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التقريـــر املرحلـــي للخـــبري املـــستقل املعـــين حبالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة     
 الدميقراطية الكونغو

  

 موجز 
 مواصــلة حبــث حالـة حقــوق اإلنــسان يف  ٦٠/١٧٠قـررت اجلمعيــة العامــة يف قرارهـا    

ــة، وطلبــت إىل اخلــبري   ــة الكونغــو الدميقراطي ــة حقــوق اإلنــسان يف   مجهوري  املــستقل املعــين حبال
وقـد  . مجهورية الكونغو الدميقراطية تقدمي تقريـر إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة والـستني                 

 الــذي اختــذه يف ١/١٠٢مــدد جملــس حقــوق اإلنــسان واليــة اخلــبري املــستقل مبوجــب املقــرر     
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٣٠

، فبإمكانـه أن ُيـديل      ٢٠٠٧اخلـبري املـستقل خـالل عـام         وبفضل املعلومات اليت تلقاهـا       
وتظـل هـذه   . مبالحظات صائبة بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              

احلالة مصدر قلق، إذ يسود البلد انعدام األمن وانتهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان يف املنـاطق          
جبهــة القــوميني (ت واجلماعــات املــسلحة الــشرقية ويف مشــال كاتانغــا، حيــث متــارس املليــشيا  

ــشيا املــاي     ــوطنيني الكونغــوليني، ملي ــدماج، احتــاد ال ــة  -ودعــاة االن  مــاي، القــوات الدميقراطي
، وكـذلك القـوات     )لتحرير رواندا، الراستا، اجلنود املوالـون للجنـرال املخلـوع لـوران نكونـدا             

غريهــا مــن االنتــهاكات اجلــسيمة املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، أعمــال االبتــزاز و 
 .حلقوق اإلنسان دومنا رادع

وقد ركـز اخلـبري املـستقل يف تقريـره علـى االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان الـيت                       
ترتكبها القوات املسلحة والشرطة، بغية توجيه انتبـاه اجملتمـع الـدويل والـرأي العـام الـوطين إىل           

، وإىل انعــدام األمــن الــسائد يف مجيــع أحنــاء البلــد  هــذه االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان
 .تقريبا

ومــن دواعــي األســف كــذلك ضــعف النظــام القــضائي وعــدم اســتقالله عــن الــسلطة    
 .التنفيذية، اليت تتحكم يف القرارات القضائية

 :وبناء على ما تقدم، يقدم اخلبري املستقل التوصيات التالية 
 مــاي وجنــود نكونــدا، وغريهــم؛ املليــشيات  -ي تــسريع عمليــة نــزع ســالح ، واملــا  - 

 واجلماعات املسلحة، وال سيما القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، والراستا
 احترام احلريات العامة يف مجيع األحوال؛ - 
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 إنشاء آليات ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ - 
عامة وكرامـة املـرأة والطفـل       اختاذ مجيع التدابري الالزمة الحترام كرامة اإلنسان بصفة          - 

على وجه اخلصوص؛ والتخلي عـن املمارسـات اجملحفـة، ومجيـع أشـكال االسـتغالل،                
 والتهوين من شأن العنف اجلنسي؛

تعزيز استقالل السلطة القضائية، وتزويد النظام القـضائي مبـوارد بـشرية وماليـة كافيـة            - 
اء حمكمة جنائية دوليـة خاصـة       لكفالة إقامة العدل على الوجه املطلوب؛ وضرورة إنش       

 .بالبلد، إقامة دوائر جنائية خمتلطة إذا تعذر ذلك
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٥-١
١٨٥-٢٠٠٧٤حملة عامة عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل عام  -ثانيا  
.إلنساناالنتهاكات اجلسيمة حلقوق ا -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠٩-١٩

.اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها القوات املسلحة -ألف    . . .٦٦٩-١٩
.العنف اجلنسي -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩١١٦-٦٧
.احلالة يف السجون -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠٢٠-٩٢

.العدالة واإلفالت من العقاب -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٩٢٢-١١١
.باالنتقام الشخصي واإلفالت من العقا -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧٢٢-١١١
.سريها وحدودها: العدالة الداخلية -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠٢٣-١١٨
.احملكمة اجلنائية الدولية ومكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب -جيم    . . . . .١٣٣٢٦-١٣١
ــة -دال    ــة خمتلطــة جلمهوري ــر جنائي ــة خاصــة أو دوائ ــة دولي ــشاء حمكمــة جنائي إن

.الكونغو الدميقراطية       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٩٢٦-١٣٤
. التوصيات -ا خامس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٤٣٢٧-١٤٠
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 مقدمـــة -أوال  
 ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٨٤قررت جلنة حقوق اإلنـسان، بقرارهـا         - ١

تعيني خبري مستقل يتـوىل تقـدمي املـساعدة إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف جمـال                     
التحقـق مـن وفـاء احلكومـة        حقوق اإلنسان، ودراسة تطـور حالـة حقـوق اإلنـسان يف البلـد، و              

 .بواجباهتا يف هذا اجملال
ويستند هذا التقرير إىل املعلومات اليت وردت بانتظـام إىل اخلـبري املـستقل مـن املكتـب                   - ٢

املتكامــل ملفــوض األمــم املتحــدة الــسامي حلقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،    
غـو الدميقراطيـة، وممثلـي اهليئـات واملنظمـات غـري            وبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكون      
 .احلكومية، واألحزاب السياسية والرابطات

، وحـىت   ٢٠٠٦ويستعرض التقرير املعلومات الواردة خالل األشـهر األخـرية مـن عـام               - ٣
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠
 

حملــة عامــة عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة     -ثانيا  
 ٢٠٠٧ل عام خال
يتـبني مــن خمتلـف املعلومــات الـواردة أن انعــدام األمـن واالنتــهاكات اجلـسيمة حلقــوق       - ٤

اإلنسان واإلفالت من العقاب ال تـزال تـشكل مـصدر قلـق شـديد يف مجيـع أحنـاء البلـد، وأهنـا                        
 .أشد حدة يف اجلزء الشرقي منه

حة التابعـة جلهـات خاصـة،       وال تزال القوات املسلحة وقوات الشرطة، والقوات املـسل         - ٥
الــيت تتكــاثر يف األقــاليم، ترتكــب يوميــا انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان مثــل االعتقــاالت 

 .التعسفية، وعمليات اإلعدام، واالغتصاب، والتعذيب، واملعاملة الالإنسانية واملهينة
ــسا      - ٦ ــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلن ــزاز واالنت ــؤرا لالبت ــوات العــسكرية ب ــشكل الق ن وت

 .واالعتداءات على حياة املواطنني
وال يــزال احلــرس اجلمهــوري وفــروع أجهــزة االســتخبارات والــشرطة، مثــل كــني          - ٧

مازيار، والوكالة الوطنية لالستخبارات، واجلهاز العسكري الـسابق لكـشف األنـشطة املعاديـة              
 .للوطن، تعمل خارج إطار القانون ودون عقاب، يف انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان

ووفقــا لإلحــصاءات الــيت مجعتــها شــعبة حقــوق اإلنــسان التابعــة لبعثــة منظمــة األمــم      - ٨
، ارتكـب  ٢٠٠٧املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عن فترة الستة أشهر األوىل من عام            

 يف املائــة مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، ممــا يــثري الــشكوك إزاء قــدرة   ٨٦اجلــيش والــشرطة 
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ومن ضمن االنتـهاكات األخـرى حلقـوق     . عزمها على كفالة السالم واألمن    السلطات العامة و  
، اللتــان ارتكبتــهما عناصــر )جنــوب كيفــو(وكــانيوال ) مشــال كيفــو(اإلنــسان مــذحبتا بورامبــا 

الراســـتا، ووقعتـــا يف /الكتيبـــة الثانيـــة مـــن لـــواء برافـــو والقـــوات الدميقراطيـــة لتحريـــر روانـــدا  
ــار /آذار ــارس وأي ــايو /م ــى ٢٠٠٧م ــوايل، وارُتكــب   عل ــة ٨الت ــهاكات حقــوق   يف املائ مــن انت

اإلنسان على أيدي الوكالـة الوطنيـة لالسـتخبارات ودوائـر اسـتخبارات أخـرى تابعـة للدولـة،                   
 . يف املائة منها على أيدي مجاعات مسلحة منتشرة يف أحناء البلد٦ و
اجـــات  قوبلـــت احتج٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط٢ و ١ينـــاير و / كـــانون الثـــاين٣١ويف  - ٩

ــسياسة    ــا كونغــو، يف الكونغــو    -عنيفــة نظمهــا أعــضاء احلركــة ال ــدو دي ــة املعارضــة بون  الديني
، بقمـع شـديد علـى أيـدي القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـشرطة                     ىالسفل

ــة الكونغوليــة اللــتني جلأتــا الســتخدام الــسالح بــشكل مفــرط، ممــا أســفر عــن مقتــل            الوطني
 . املئات جبروح خطريةوإصابةأشخاص  ١٠٥
، وقعـت أحـداث خطـرية يف كنـشاسا     ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٥ إىل ٢٢ويف الفترة من    - ١٠

مشلت أعمال قتـال اسـُتخدمت فيهـا األسـلحة الثقيلـة، بـني جنـود القـوات املـسلحة جلمهوريـة                      
،  عـدة مـراقبني    وأفـاد . الكونغو الدميقراطية التابعني للمعسكر الرئاسي وقـوات جـان بـيري بيمبـا            

منهم مراقبو بعثة منظمـة األمـم املتحـدة، أن هـذه األحـداث تبعتـها عمليـات إعـدام بـإجراءات              
ــاس   ــذ   . مــوجزة واعتقــال العــشرات مــن الن ــسياسية إىل تنفي ــسعى الشخــصيات ال وينبغــي أن ت

 .براجمها مبزيد من توافق اآلراء وضبط النفس
لة أكـرب، ال سـيما يف أعقـاب    ونظرا الفتقار الـصحفيني للحمايـة فقـد اسـُتهدفوا بـسهو          - ١١

مــارس / آذار٢٥ إىل ٢٢يف الفتــرة مــن املواجهــات املــسلحة املــشار إليهــا أعــاله والــيت جــرت  
وقد تعرض عشرات الصحفيني والعاملني يف وسـائط        . ، اهلجمات اخلطرية على حياهتم    ٢٠٠٧

تــل وكــان ملق. اإلعــالم للتحــرش والتهديــدات والتخويــف، كمــا تعرضــوا لالعتقــال التعــسفي   
ــابع إلذاعــة أوكــايب    ــة    (OKAPI)الــصحفي الت ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف بوكــافو، والي  ولبعث

، أثر الصدمة يف وسـط الـرأي        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣جنوب كيفو، مع سبق اإلصرار، ليلة       
وأجرت إذاعة أوكايب مقابلـة للخـبري املـستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة                    . العام

 .دميقراطية بشأن هذه األحداثالكونغو ال
وعلـى الـرغم مـن تعزيـز القـوانني          . وال يزال العنـف اجلنـسي يـشكل مـصدر قلـق بـالغ              - ١٢

 فتتجـاوز   عنـه  النامجـة اهلادفة إىل قمـع هـذا العنـف، يظـل ُيرتكـب دومنـا رادع، أمـا الـصدمات                    
 .النساء والفتيات وتطال اجملتمع برمته
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هجها احلكومة يف إطار عملية الـسالم شـاغال رئيـسيا      اليت تنت “ املزج”وتشكل سياسة    - ١٣
وقد بـدأ تطبيـق هـذه الـسياسة يف واليـة مشـال كيفـو يف بدايـة العـام،                 . يف جمال حقوق اإلنسان   

وأدت إىل إنشاء ألوية تتكون من عناصر سـابقة للـواءين احلـادي والثمـانني والثالـث والثمـانني                   
 والقـوات رال املتمـرد املعـزول لـوران نكونـدا،          للجيش الـوطين الكونغـويل الـسابق مواليـة للجنـ          

املوالية للحكومة اليت كانـت متمركـزة سـابقا يف جنـوب كيفـو، ممـا دفـع بـوالييت مشـال كيفـو                        
وجنوب كيفو إىل حافة املواجهة العـسكرية، يف سـياق يتـسم بتفـاقم التـوترات اإلثنيـة والتنقـل                 

 الواسـعة النطـاق الـيت ترتكبـها األلويـة        العشوائي للسكان اهلاربني مـن اجلـرائم، وأعمـال القمـع          
ــر روانــدا    ــة لتحري أعمــال القتــل، والنــهب علــى نطــاق واســع،   (املختلطــة والقــوات الدميقراطي

وقــد مســح املــزج بقبــول عــدد كــبري مــن جمرمــي   ). واالعتقــاالت، والتعــذيب، وإســاءة املعاملــة 
 للمفلــتني مــن  ويــرى الكــثريون يف ذلــك جــائزة   . احلــرب املــشهورين وإدمــاجهم يف اجلــيش   

 .العقاب، ومدعاة للقلق
ــسم - ١٤ ــو   وتت ــة يف مقــاطعيت كيف ــةرة وطــخب احلال ــع الــدويل    بالغ ــي أن يوليهــا اجملتم  وينبغ

تلقى اخلبري املستقل نسخة مـن     قد  و. عنايتهما القصوى وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية     
ــااللتمــاس ’’ ــنطق  ذال ــون مل ــواب الوطني ــه الن ــشمالية يتي قدم ــو ال ــع   و  كيف ــة جبمي ــو اجلنوبي كيف

ي قـرر ممثلـو الـشعب هـؤالء،       ذ والـ  ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٨ي أُعدَّ يف كينشاسا يف      ذال،  ‘‘أطيافهم
إىل األذهـان  االلتمـاس  أعاد و. ل اجلمعية الوطنيةابعد تقدميه وإيداعه، تعليق مشاركتهم يف أعم 

 بـات يتعـذر حتديـد هويتـهما         ، اللـتني  السوابق التارخيية لتدهور احلالة األمنية يف مقـاطعيت كيفـو         
 الـسيطرة    مـن الـصعب    ، وأصـبح  احلالـةَ اخلطـرة الـسائدة فيهمـا       إمهال احلكومـة املركزيـة      بسبب  

 جمموعــات مــسلحة علــى يــدلــسوء املعاملــة  املنطقــة املــذكورة وتعــرض ســكان. علــى املنطقــة
للجنـرال لـوران    التابعـة    العدميـة االنـضباط    القـوات    على يـد  البلدان اجملاورة، و  ساندهتا وجهزهتا   

ــذي فــرض نفــسه و   ــدا ال ــة   فــرضنكون ــشرطة الوطني ــوات ال ــسية يف ق ــه يف مناصــب رئي .  رجال
 ويف كيفـو اجلنوبيـة مثـل    ،وحتولت مناطق يف كيفو الـشمالية مثـل فـاتوا وكاسـوغو وبونيـاتنغي             

وتـسيطر علـى هـذه    . بيجومبو وكاتاكـا وعـدة كيانـات إقليميـة أخـرى إىل دول داخـل الدولـة            
اجليش الـوطين لتحريـر أوغنـدا، والقـوات         /حتالف القوى الدميقراطية  ( قوات أجنبية    املناطق عدة 

ــتا    ــات الراس ــدا ومجاع ــر روان ــة لتحري ــاوات  ) الدميقراطي ــرض إت ــسفيةتف ــسكان،  تع  وتنكــل بال
 يف   فقـط   وذلـك  املـشمولة بـالتقرير    أثنـاء الفتـرة      نـسمة  ١٥٠ ٠٠٠أّدى إىل هتجري أكثر مـن        مما

وأقامـت قـوات االحـتالل      . وماسيـسي ووالكـايل يف كيفـو الـشمالية        ورو ولوبريو   شأراضي روت 
ــة جديــدة   ــيم مينمبــوي الــذي يــضم مخــسة    خاضــعةكيانــات إقليمي  لــسيطرهتا التامــة، مثــل إقل

ــتني    ــات ســكانية واثن ــة ســكانية صــغرية  وعــشرين جتمع ــديون   . جمموع ــاء تقلي ــزل زعم ــد ُع وق
إىل ، ممـا يوّسـع سـيطرة هـذه القـوات            لقـوات األجنبيـة   يـأمترون بـإمرة ا    زعماء  اسُتعيض عنهم ب  و
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ثــروات، ويهــدد الــسيادة الوطنيــة وســلطة الدولــة  مــا فيهــا مــن  األراضــي احملتلــة وعلــى داخــل 
 .واالستقرار على الصعيدين الوطين واإلقليمي

جيـب  يف مقاطعيت كيفو إحدى أهـم األولويـات الـيت           املتفجرة  احلالة  وينبغي أن تشكل     - ١٥
فاملشكلة تتعـدى انتـهاكات حقـوق اإلنـسان         . ورية الكونغو الدميقراطية  يف ما يتعلق جبمه   حبثها  

التوصـل إىل حـل عاجـل،       فمـا مل يـتم      . إثنيـة  جمموعـات     تعتـرب  اليتتشمل حق اجملتمعات احمللية     ل
 .، أتون الصراع من جديدمنطقة البحريات الكربى بأسرها، و البلديدخلميكن أن 

.  بنــاء الــسالمحتــول دوناطيــة تعــيش حالــة صــعبة وال تــزال مجهوريــة الكونغــو الدميقر - ١٦
جهــود املــصاحلة الوطنيــة تعطلــت ، ٢٠٠٤ إىل عــام ٢٠٠٣وخــالل الفتــرة االنتقاليــة مــن عــام 

 املـؤرخ  ٠٤/١٨ القـانون األساسـي   مبوجـب أنشطة جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة املنـشأة          مشلت   اليت
 األطــراف املتحاربـــة   مــصاحل  بـــسبب، وأنـــشطة الــسلطات القــضائية  ٢٠٠٤يوليــه  / متــوز ٣٠

 اجلرائم املرتكبة بـني عـامي   يف فلم جتر مثال أي حتقيقات ،السابقة، املمثلة يف احلكومة االنتقالية 
 يـشغلون وظـائف     وبـاتوا والتقى بعض جمرمي احلرب حتت غطـاء املـصاحلة          . ٢٠٠٢  و ١٩٩٦

ينبغـي أن   يقـات   أمكن إجـراء عـدة حتق     بيد أنه   . يف اجليش اجلديد  و شؤون الدولة    إدارةهامة يف   
ئي، قــضالجهــاز الوال تــسمح احلالــة الراهنــة ل.  الــسالم االجتمــاعيإحــاللتتواصــل مــن أجــل 

وتـضعف هـذه   . حماكمـات تكـون صـارمة وقاطعـة علـى الوجـه املطلـوب         بـإجراء   بسبب بطئه،   
وعــن ثــل هــذه املهــام القيــام مبعــن  احلــايل عجــزهعــن  وتكــشف القــضاءاجلوانــب مــن قــدرات 

 ن أدينـوا  ومن األمثلة الصارخة على ذلك األشخاص الستة الـذي        . ن العقاب مكافحة اإلفالت م  
ــسان١٢يف  ــل / ني ــاهبم  ٢٠٠٦أبري ــسانية   الرتك ــرائم ضــد اإلن ــت يفج ــصاب  متثل ــال اغت  أعم

فقـد قـام    . فـّروا يف اآلونـة األخـرية      الـذين   مقاطعة إكواتـور، و   يف  مجاعية يف قرية سونغو مبويو،      
. منـهن دون الثامنـة عـشرة      العديـدات   امرأة وفتاة كانـت      ١١٩ باغتصاب ما ال يقل عن       جنود

إعــدام دون أعمــال  إىل  الــسكان أحيانــا، مــن يأســهم،يلجــأإزاء هــذا اإلفــالت مــن العقــاب، و
 .من أشكال االنتقام اخلاص ذلك غريإىل أو حماكمة قانونية 

املـسلحة،  وبسبب االنتهاكات العديدة واخلطرية اليت ارتكبها أفـراد الـشرطة والقـوات              - ١٧
ــاه         ــهاكات ليلفــت انتب ــر علــى هــذا النــوع مــن االنت ــرر اخلــبري املــستقل أن يقــصر هــذا التقري ق

إزاء تــدابري ذات أولويــة اختــاذ وتــستدعي هــذه احلالــة . الــسلطات العامــة واجملتمــع الــدويل إليهــا
املزريـة  احلالـة  إزاء وكـذلك  ،  اأساسـ  أعمال العنـف اجلنـسي الـيت ترتكبـها قـوات حفـظ النظـام              

 .لسجون وظروف االحتجازالسائدة يف ا
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 تــشكيليتحــتم عــدم إحــراز تقــدم فعلــي يف مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب    بــسببو - ١٨
 ذلـك فيجـب إنـشاء    إذا تعـذر أمـا  حمكمة جنائية دولية خاصة جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،           

 . بالفعلجنائية خمتلطة داخل حماكم الكونغو القائمةدوائر 
 

 تهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنساناالن -ثالثا  
 انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها القوات املسلحةاجلرائم و -ألف  

إن انعدام األمن مسألة مزمنة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأعمال العنف اجلنـسي              - ١٩
اخلطـورة  ة  وقـد وقعـت أحـداث بالغـ       . تشكل انتهاكات خطرية ومستمرة حلقوق اإلنسان فيها      

 .أثناء فترة إعداد هذا التقرير
 لقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيةجنود من اارتكبها اليت رائم اجل - ١ 

املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة العديـد مـن أعمـال            جنود من القوات    ارتكب   - ٢٠
البلــد كافــة، ن االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان يف أحنــاء   مــ وغريهــا التعــسفياالعتقــال 

واألمثلـة علـى    . سيما احلق يف احلياة والـسالمة البدنيـة، واحلـق يف احلريـة واألمـن الشخـصي                 ال
 .ذلك عديدة

جنــديا مــن  ٢٥٠أكثــر مــن متــرد ، ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١٢ إىل ١١يف ليلــة و - ٢١
مركــزة يف بونيــا، واملتلقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لاأللويــة املدجمــة التابعــة 

اجلنـود  انـتقم   و. مخس نـساء  أثناء ذلك   وقد اغُتصبت   .  يف املدينة  هنبارتكبوا أعمال ختريب و   و
 . هلمستحقة املجزء من مكافأة آخر السنة ألن قائدهم استوىل على السكان املدنينيمن 
يب،  مـاتي  بلـدة  مـدنيا يف     ١٣‘‘ برافو’’لواء  جنود من   ، قتل   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦ويف   - ٢٢

 قتــليف كــاتويغورو القريبـة مــن روتــشورو،  وفربايــر، / شـباط ٢٣ويف . قـرب وســط روتــشورو 
 املقــدم إنوســان اخلاضــعة إلمــرة إىل هيئــة أركــان الكتيبــة الثانيــة التــابعللــواء نفــسه جنــود مــن ا
 .ثالثة مدنيني ،نزامولندا

ــر اشــتباكات  - ٢٣ ــود مــن القــوات  بــني  وقعــتوعلــى إث ــة ال جن كونغــو  املــسلحة جلمهوري
ــة  ــراد عــسكريني مــن  الدميقراطي ــدا يف   وأف ــر روان ــة لتحري مــارس يف /آذار ٨القــوات الدميقراطي

يف ‘‘ برافـو ’’لـواء    نـصب كمـني لقيـادة        القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا    كابوهندو، وحماولة   
 مـدنيا بالرصـاص     ١٥مارس يف بورمبا، إقليم روتشورو، كيفو الشمالية، أُعـدم          / آذار ١٠  و ٩

 يف كتيبـة    الدميقراطيـة ل عشوائي على يد جنود مـن القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو                بشك
 .الثانية اليت أدجمت مؤخرا‘‘ برافو’’
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، أوقـــف جنـــديان مـــن القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة  ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان١٧ويف  - ٢٤
مث اقتاداهـا إىل    .  امرأة حامال يف بونيا، مقاطعة مانييما، بسبب دين مزعـوم          الدميقراطيةالكونغو  

 .معسكرمها وضرباها حىت أجهضت من جراء هذه املعاملة الوحشية
ــسان٢٧ويف  - ٢٥ ــل، / ني ــابونغ، مقاطعــ وأبري ــوات    يف ب ــن الق ــديان م ــد جن ــوري، عم ة إيت

، الكتيبــة الثانيــة التابعــة للــواء األول املــدمج املتمركــز  الدميقراطيــةاملــسلحة جلمهوريــة الكونغــو 
ــع رجـــ   يف ــا، إىل وضـ ــة  نيوكـ ــسرعة فائقـ ــا بـ ــيارة وقيادهتـ ــا بل يف سـ ــارج  ، مث ألقيـ ــل خـ الرجـ

ضــربه حــىت هــب بعــض الــسكان يف  اجلنــديان أخــذعندئــذ . فكــسرت ســاقه اليــسرى الــسيارة
 .ه منهماووأنقذ
املـدمج أربعـة    ‘‘ شـاريل ’’ جنـود مـن لـواء        مخـسة ، أعدم   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٩ويف   - ٢٦

 . غومامدنيني بالرصاص يف قرية روبايا، مشال غرب
، اللــواء الثــاين الدميقراطيــةوارتكــب جنــود مــن القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو    - ٢٧

فاغتـصب جنـدي   . املدمج املتمركز يف فويينغا، غرب بومتبو، سلـسلة مـن عمليـات االغتـصاب             
 يف بومتبـو، واغُتـصبت شـابة يف الثامنـة      ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١ فتـاة قاصـرا يف       ٢٣من الكتيبة   
أبريـل، واغُتـصبت فتـاة يف الثالثـة عـشرة مـن عمرهـا               / نيـسان  ٤مرهـا يف مرتهلـا يف       عشرة من ع  
 .أبريل/ نيسان٥قرب بئر يف 

يف كنغاالسا، مقاطعة الكونغـو الـسفلى، اغتـصب جنـدي           و،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١ويف   - ٢٨
ا للـدفاع، فتـاتني إحـدامه     ‘‘ بـاكي ’’، كتيبـة    الدميقراطيةمن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو      

 .يف الثانية عشرة واألخرى يف الثالثة عشرة من العمر
ويف ماهاغي، مقاطعة إيتوري، أرغم جندي من القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو                - ٢٩

، إدارة أمــن احلــدود، رجــال علــى تــأجريه مرتلــه واغتــصب ابنتــه البالغــة مــن العمــر   الدميقراطيــة
 . أهنا حامل٢٠٠٧يونيه /سنة عدة مرات، وقد تبني يف حزيران ١٦
، قتل عريف يف اللواء املدمج السادس ممرضـا بـشكل تعـسفي       ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢ويف   - ٣٠
 .يف عرض حبرية ألربتالواقعة  سونغومويا، بلدةيف 
يف مينمبـوي، مقاطعـة كيفـو اجلنوبيـة، قتـل ثالثـة جنـود               و،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠ويف   - ٣١

، ١٢ التابعـة للـواء املـدمج        ١٢٢، الكتيبـة    قراطيـة الدميمن القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو        
 .مزارعا كان حياول منعهم من سرقة ممتلكاته

، اغتـصب جنـود مـن القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو               ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥ويف   - ٣٢
، أربـــع نـــساء وهنبـــوا   )إيتـــوري(، اللـــواء املـــدمج الـــسادس املتمركـــز يف جيبـــا     الدميقراطيـــة
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ويف الشهر السابق، ارتكب جنود مـن اللـواء نفـسه           . لسكان على نقل الغنائم   وأرغموا ا  املنازل
 . عملية اغتصاب يف املنطقة عينها١٤
، قــام جنــود مــن القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو       ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٧ويف  - ٣٣

نــوب  إيــسايل، ج- التابعــة للــواء املــدمج الثــاين املتمركــز يف بوالمبــا  ٢٣، الكتيبــة الدميقراطيــة
 .شرق بيين، بقتل رجل ضرباً وبإصابة رجل آخر جبروح خطرية

ــة  - ٣٤ ــار٢٧إىل  ٢٦ويف ليلـ ــايو / أيـ ــت ٢٠٠٧مـ ــر   ، ارتكبـ ــة لتحريـ ــوات الدميقراطيـ القـ
ــدا ــالوبوزي وموهونغــو وشــيهامبا يف كــانيوال،     /روان مجاعــات الراســتا عــدة جمــازر يف قــرى ني

 بالـسواطري والفـؤوس والعـصي وجـرح          امـرأة وطفـال    ١٧مقاطعة كيفـو اجلنوبيـة، قتـل خالهلـا          
ــا    ٢٣ ــة موغاب ــدوا إىل غاب ــوا واقتي ــدنيا اخُتطف ــدون يف املكــان رســالة أوضــحوا    . م ــرك املعت وت
أنّ ما قاموا به كـان رد فعـل علـى العمليـات العـسكرية املـشتركة الـيت قامـت هبـا ضـدهم                          فيها

ــو    ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــةالق ــم  والدميقراطي ــة منظمــة األم ــة  بعث  املتحــدة يف مجهوري
 .الكونغو الدميقراطية

، الدميقراطيـة مايو، أعدم جنود من القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو            / أيار ١٧ويف   - ٣٥
 مــدنيني يف روديهــي، كيفــو الــشمالية،  مخــسةاملــدمج، ‘‘ برافــو’’الكتيبــة الثانيــة التابعــة للــواء  

 .نداالقوات الدميقراطية لتحرير روامتهمني بالتعاون مع 
‘‘ شـاريل ’’، قتل جنود من الكتيبـة الثالثـة التابعـة للـواء          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩ويف   - ٣٦

وبعـد يـومني، قتـل جنـود مـن الكتيبـة           . أشخاص يف كنيـسة يف نيابيـشوا، كيفـو الـشمالية          ثالثة  
 .القوات الدميقراطية لتحرير رواندانفسها شخصني حبجة تواطئهما مع 

، قتــل مــدنيان يف بلــدة ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٨ و٢٧ني يــومي يف الليلــة الفاصــلة بــ - ٣٧
القــوات املــسلحة جلمهوريــة كــاداتو، بوكــافو، علــى أيــدي أربعــة رجــال مــسلحني مــن أفــراد   

وأقـدم املهـامجون علـى      . ، اقتحموا حمال سكناهم بغـرض الـسلب والـسرقة         الكونغو الدميقراطية 
م التــايل، تعــرف أهــايل البلــدة علــى أحــد  ويف اليــو. اغتيــال ضــحاياهم عنــدما حــاولوا املقاومــة 

 .، فقد أحرقوه حياما املعتدي الثاين الذي عثر عليهأ. املعتدين وضربوه حىت املوت
 

 اجلرائم املرتكبة على أيدي أفراد الشرطة الكونغولية الوطنية - ٢ 
ــة عــدة انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان    ارتكــب - ٣٨ ــة الوطني  مشلــت أفــراد الــشرطة الكونغولي
ــإلا ــصاب والدام واعـ ــة املغتـ ــية أو العاملـ ــسانية أو القاسـ ــة، وااملالإنـ ــاالت الهينـ ــسفية العتقـ تعـ
 .حتجاز غري قانوينالوا
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ــن   - ٣٩ ــرة م ــدموا،    ٢٠٠٦ كــانون األول ٣٠ إىل ٢٨ويف الفت ــشرطة ق ــن ال ــراد م ــام أف ، ق
ة بوسنغا، وإينريا، وبوبادي، بدعوى تعزيز شرطة كاراوا، يف مشـال غـرب مجينـا يف مقاطعـ                 من

 منـهم لـضروب مـن املعاملـة         مخـسون  قرويا من سكان املنطقة وأخـضعوا        ٦٧اكواتري، باعتقال   
املنـــازل تقريبـــا بذريعـــة أنـــه  وهنبـــت مجيـــع .  امـــرأة لالغتـــصابثالثـــونوتعرضـــت . القاســـية

، أنقذت شـرطة رجـال قتـل قائـد قطـاع، يف حـني كـان               ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ يف
كـز الـشرطة وانتـزاع املـشتبه بـه          قد رد األهـايل علـى ذلـك هبـدم مر          و.األهايل يريدون الفتك به   

 .زنزانته وحرقه حيا من
 

، تعرضـت قاصـرة لالغتـصاب يف لوفوكـو، جنـوب           ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ٦ويف   - ٤٠
ــشرطة يف فاشــي       ــاء وجودهــا رهــن االعتقــال يف قــسم ال ــدي شــرطي أثن ــى أي . كيكويــت، عل

وعنـدما قـدم إىل حمـل      . ضحية شـكوى إىل قـسم الـشرطة       إطـالق سـراحها، قـدم والـدا الـ          وبعد
ســكىن الــضحية ثالثــة مــن أفــراد الــشرطة أحــدمها اجلــاين، نــشبت بينــهم وبــني األســرة مــشادة   

 .أسفرت عن مقتل األم
، اعتقلـت جمموعـة مـن أفـراد الـشرطة يف مقاطعـة              ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١١ويف   - ٤١

خاص، وأخـضعتهم لـضروب مـن املعاملـة القاسـية           كاساي الغربية على حنـو تعـسفي أربعـة أشـ          
فقد شد وثاق رجلـني إىل وثـاق ابنتيهمـا يف زنزانـة انفراديـة وأرغـم أحـدمها علـى أن                      . واملهينة

وجرد اآلخر من ثيابـه وتعـرض للجلـد ألنـه مل يكـن لديـه مـال             . يبول أمام أعني ابتنه وهو عار     
. املـــأمور اب علـــى يـــد   الغتـــص لوتعرضـــت إحـــدى املـــرأتني    .  فـــك أســـره  ليـــضعه مقابـــل  

 . بعد أن دفع فديةايناير أطلق سراحهم مجيع/كانون الثاين ١٢ ويف
، تعرضـت لالغتــصاب يف بلـدة ديــساسي فتـاة صــغرية    ٢٠٠٧أبريــل /  نيـسان ٢٧ويف  - ٤٢

 . عاما على يد أحد أفراد شرطة باندوندي١٢عمرها 
ح جـراء تعرضـه للـضرب       أبريل، تويف يف باندوندو، رجـل متـأثرا جبـرا         / نيسان ٢٥ويف   - ٤٣

ولضروب مـن املعاملـة القاسـية علـى أيـدي عـدة أفـراد مـن شـرطة املركـز الفرعـي للـشرطة يف                          
 .لوانج يف كيكويت اجلنوبية

ــار٤ويف  - ٤٤ ــايو / أي ــال يف     ٢٠٠٧م ــرأة كانــت رهــن االعتق ، اغتــصب مفــتش شــرطة ام
 .اي الشرقيةزنزانة انفرادية يف املركز الفرعي للشرطة يف كاجيبا يف مقاطعة كاس

ــار٨ويف  - ٤٥ ــايو / أيـ ــدا     ٢٠٠٧مـ ــغرية جـ ــة صـ ــدو طفلـ ــو يف باندونـ ــت يف ابيكـ ، تعرضـ
 .لالغتصاب على يد أحد أفراد شرطة الفرقة املتنقلة عندما كانت يف طريقها إىل املدرسة
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مــايو، تــويف مــدين جــراء تعرضــه للــضرب علــى أيــدي أفــراد الــشرطة يف / أيــار١٧ويف  - ٤٦
 .و يف مقاطعة كيفو الشماليةقسم الشرطة يف كيتول

، توفيت يف لودجا يف مقاطعة كاساي الـشرقية امـرأة جـراء             ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢١ويف   - ٤٧
تعرضها للضرب باهلراوة على يـد أحـد أفـراد الـشرطة كـان قـد انتـزع منـها حقيبـة يـدها أثنـاء               

 .سريها يف الطريق

دون يف بعــض احلــاالت إىل فهــم يعمــ. اعتقــاالت تعــسفيةب أفــراد الــشرطة أيــضا وقــام - ٤٨
. اعتقال أشخاص يعلمون أهنـم مل يرتكبـوا ذنبـا أو جرميـة إىل أن يـتم كـشف اجلنـاة املزعـومني                      

 سـيظلون   موغاية ما يبلغـون بـه هـو أهنـ         . وال يتم إبالغ املعتقلني حبقوقهم والتهم املوجهة إليهم       
 .يف السجن إىل أن يتم القبض على أقربائهم املطلوبني

 ووضـع    بـدال مـن صـديقه،      ، اعتقـل رجـل    ٢٠٠٧مـايو   / أيار ١١ إىل   ٦ترة من   ويف الف  - ٤٩
رهن االحتجاز يف املركـز الفرعـي لـشرطة كـاليمي، إىل حـني العثـور علـى صـديقه، أو إىل أن                       

وقـد سـدد املبلـغ راضـخا يف األخـري حتـت ضـغط املعاملـة القاسـية                   . يدفع مبلغا كبريا مـن املـال      
رى يف بونغــوي، يف جنــو غيــست ده كــاملي، اعتقــال أربعــة وخــالل الفتــرة ذاهتــا، جــ. واملهينــة

أشخاص واحتجازهم على أيدي سـبعة مـن أفـراد الـشرطة ومل يفـرج عنـهم إال بعـد أن دفعـوا                       
 . فرنك كونغويل١٥٠٠

، أطلقت الشرطة النار على حشد من الناس يف غيمينـا           ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٨ويف   - ٥٠
وكـان ذلـك    .  عامـا  ١١ عاما وطفـال عمـره       ١٣ن العمر   يف مقاطعة اكواتور وقتلت فىت يبلغ م      

.  رجال مـسلحني جمهـويل اهلويـة      ياحلشد خرج يف مظاهرة احتجاج على مقتل رجل على أيد         
وقــد ألقــى القــبض علــى رجــل الــشرطة وأحيــل علــى احملكمــة العــسكرية الــيت حكمــت عليــه     

ــدفع    ــه ب ــدام وأمرت ــك ١٠ ٠٠٠باإلع ــات املت  فرن ــن دوالرات الوالي ــة  دوالر م حــدة األمريكي
 .ألسرة الضحية

 
  القوات الدميقراطية لتحرير رواندااجلرائم املرتكبة على أيدي أفراد  - ٣ 

، هاجم أفراد من القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا شـاحنة         ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥يف   - ٥١
را تــويف متــأثفقــرب كيــشارو يف مشــال غومــا، وقتلــوا بالرصــاص أحــد املــارة وأصــابوا مــسافرا    

 .ويف اليوم نفسه، هامجوا شاحنة أخرى وهنبوها وقتلوا مسافرين اثنني. جبراحه
، فـتح رجـال مـسلحون مـن مجاعـات القـوات             ٢٠٠٧مـايو   / أيار ١٩ويف صبيحة يوم     - ٥٢

، إقلـيم روتـشورو، النـار علـى شـاحنة تقـل عـدة             يالدميقراطية لتحريـر روانـدا يف كيـسي غـور         
 خطـرية، وتـويف ثالثـة أشـخاص علـى الفـور             إصابات شخصا   ٢٠أصيب أكثر من    و. مسافرين
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وتعرضـت شـاحنة ثانيـة للنـهب وأضـرمت          .  متـأثرين جبراحهمـا    ، أحـدمها امـرأة    ،آخراناثنان  و
 .فيها النار

، قتـل أفـراد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا رئـيس          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٢ويف ليلة    - ٥٣
نفسها، هامجوا املركـز الفرعـي للـشرطة الوطنيـة          ويف الليلة   . شرطة نيابانريا يف مشال روتشوري    

أطلقوا سـراح احملتجـزين     فاملدنية يف كيشارو يف مشال روتشوري، وكذلك مقر مفتش الشرطة           
 .وأخذوا معهم مخس قطع سالح

، هــاجم أفــراد مــن القــوات    ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢  و١ويف الليلــة الفاصــلة بــني    - ٥٤
ــة كا    ــدا قري ــر روان ــة لتحري ــافو   الدميقراطي ــدا يف غــرب بوك ــا  كون ــوا املمتلكــات ودمروه . وهنب

ويف نفـس البلـدة، قتـل    . واختطفوا أربعة أشخاص عثر أهايل القرية فيما بعد على جثة أحـدهم       
أفــراد مــن هــذه القــوات رجــال واختطفــوا ســبع نــساء بعــد أن هنبــوا القريــة بكاملــها وأخــذوا      

ت نفسها شيخا وهنبـوا وأحرقـوا   ، اغتالت هذه القوا٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٣ ويف  .شيء كل
 . مسكنا يف بونرييزا يف مشال شندا٣٠أكثر من 

 
 حاالت االختفاء القسري اليت هي من عمل القوات الدميقراطية لتحرير رواندا - ٤ 

ترتــب أيــضا أثــر ســليب علــى ظهــور فرقــة برافــو يف جتمــع بــرتا يف إقلــيم روتــشوري يف   - ٥٥
ــشمالية   ــو الـ ــة كيفـ ــن لـــ  . مقاطعـ ــد أمكـ ــسان يف فقـ ــوق اإلنـ ــذ   شعبة حقـ ــق منـ ــة أن توثـ  البعثـ

 اختطاف أربعة مدنيني مـن أبنـاء اهلوتـو مجـيعهم علـى أيـدي مقـاتلني مـن                    ٢٠٠٧ فرباير/شباط
 .القوات الدميقراطية لتحرير رواندا

 عامـا علـى أيـدي عناصـر     ٣٢طف أحد األعيان اهلوتو يف بلدة كيسغورو، عمره      اخُتو - ٥٦
ــة لتح  ــوات الدميقراطيـ ــن القـ ــس  مـ ــة كيـ ــدا يف قريـ ــر روانـ ــة  ريـ ــوم اجلمعـ ــباط ١٠يغوري يـ / شـ

 .ويبدوا أن القوات الدميقراطية كانت تتهمه بالتعاون مع عسكر فرقة برافو. ٢٠٠٧ فرباير
تحريـر روانـدا تـاجرا مـن        اطيـة ل  فربايـر، اختطـف أفـراد القـوات الدميقر        / شباط ١٦يف  و - ٥٧

. مــن مرتلــه بعــد أن شــدوا وثاقــه مــا  عا٣٥ســكان كــاتونغورو مــن إثنيــة اهلوتــو ينــاهز عمــره   
ــه    ومل ــى جثت ــر عل ــري أنيعث ــايلغ ــم  أكــدوا األه ــاء    أهن ــار دم ــى أث ــروا عل ــايل  . عث ــول األه ويق
 .القوات كانت تتهمه بالتعاون مع عسكر فرقة برافو أن
ن مرتلـه يف الليلـة الفاصـلة بـني          اختطف زعـيم بلـدة بورامبـا وهـو مـن أبنـاء اهلوتـو مـ                و - ٥٨
ويعتقد مجيع الذين اتصلت هبـم شـعبة حقـوق اإلنـسان للتحـدث              . ٢٠٠٧ مارس/ آذار ٣ و ٢

ــر روا     ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــشأن أن الق ــذا ال ــم يف ه ــه   معه ــسؤولة عــن اختطاف ــدا هــي امل . ن
 .يزال مصري الضحية جمهوال حىت اآلن وال
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 نتهاكات حقوق اإلنسان ال املرتكبةالقوات املسلحة األخرى  - ٥ 

/ نيــسان ٢ و ١أبريــل،و بــني / نيــسان١و مــارس / آذار٣١فاصــلتني بــني يف الليلــتني ال - ٥٩
هنم مـن اهلوتـو الروانـديني قريـة كنيـوال يف مقاطعـة كيفـو                يقال إ ، هاجم مقاتلون    ٢٠٠٧ أبريل

حرقـا وأصـيب أربعـة    طفلـة   قتلـت   كمـا وقتـل يف هـذه اهلجمـات طفـل عمـره عـامني        . اجلنوبية
 .روستة أطفال قّص خطرية واختطف تسعة أشخاص إصاباتأشخاص 

زهلا يف ـ، اختطفـــت امـــرأة يف كوفـــو اجلنوبيـــة مـــن منـــ٢٠٠٦أبريـــل / نيــسان ١٠ويف  - ٦٠
ــريا ــا مــ ــاتلني  دمــ ــدي مقــ ــى أيــ ــال علــ ـــ  ُيقــ ــو الروانـ ــن اهلوتــ ــم مــ ــىت   أهنــ ديني وحبــــست حــ
وقد مت اقتيادها مع فتيـات ونـساء أخريـات إىل معـسكر يف              . ٢٠٠٦ ديسمرب/الثاين كانون ٣٠

واتضح من األقوال اليت أفـادت هبـا بعـد أن متكنـت مـن         . ال غرب بوكافو   يف مش  يغابة كاو جن  
أن املقـاتلني كـانوا خيتـارون كـل يـوم           والفرار من املعسكر بعد تسعة أشهر مـن مكوثهـا هنـاك             

 .فتيات أو نساء ويتناوبون على اغتصاهبن عدة مرات وبصورة مجاعية
 منتــزه فريونغــا الــوطين يف ، أعــدم رجــل علــى أيــدي حــراس ٢٠٠٧ مــايو/ أيــار٥ويف  - ٦١

 حــني أن املعــين كــان يوجــد علــى   مقاطعــة كيفــو الــشمالية بــدعوى الــصيد غــري املــشروع يف   
 .ميلكها أرض
 مــن أفــراد الوكالــة الوطنيــة لالســتخبارات     ١٥، هــاجم ٢٠٠٧ مــايو/ أيــار١٥ويف  - ٦٢
ــة كــادميبو يف  ٦٧٢جنــود مــن الفرقــة   ٦ و ــة لتحريــر روانــدا، قري  مقاطعــة  للقــوات الدميقراطي

وقـد مت جتريـدهم     .كاتنغا حيث أخضعوا أهايل القرية إىل ضـروب مـن املعاملـة القاسـية واملهينـة               
وتعرضت مخـس نـساء لالغتـصاب       . من ثياهبم وشد وثاق أرجلهم وأيديهم وضرهبم وتعذيبهم       

 مـرتكيب هـذه     وخالفـا للعـادة، فقـد جـرى اعتقـال         . وهنبـت القريـة بكاملـها     . على أيدي اجلنود  
 ت وهم اثنـان مـن أفـراد الوكالـة الوطنيـة لالسـتخبارات وأربعـة مـن أفـراد الـشرطة ومتـ                   اجلرائم

 . بتهمة ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية واالغتصاب والنهبحماكمتهم
ــار٢٠ويف  - ٦٣ ــايو /  أي ــره   ٢٠٠٧م ــاميب عم ــواطن غ ــويف م ــا حتــ ٧٠، ت ــذيب ت عام  التع

مــايو علــى أيــد أفــراد اإلدارة / ار أيــ١٢والــضرب بــاهلراوات الــذي تعــرض لــه منــذ اعتقالــه يف 
 .العامة للهجرة يف غامينا يف مقاطعة اكواتور

ــار٢٢ويف  - ٦٤ ــايو / أيــ ــن   ٢٠٠٧مــ ــراد مــ ــف أفــ ــة   ، اختطــ ــوى الدميقراطيــ ــالف القــ حتــ
، يف بوفاتـا مـن مقاطعـة كيفـو         )ردون أوغنـديون  مـ مت(اجليش الوطين لتحريـر أوغنـدا       /األوغندية

قوهلم وأخذوهم إىل وجهة غـري معلومـة بعـد أن سـلبوهم        الشمالية أربعة رجال وامرأتني من ح     
 .مجيع ما كان حبوزهتم
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طـاردة   يف موميـا يف مشـال كاسـونغو، تعـرض رجـل للم            ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٠ويف - ٦٥
وعـومال معاملـة    وقـد تعـرض الرجـل للتعـذيب وجـرد مـن ثيابـه               . لقيامه هو وزوجته بقتل قـرد     

 .مهينة وُمذلة
علـى نطـاق واسـع علـى أيـدي          ارتكبـت    الـوارد أعـاله أن جـرائم         ويتضح من التحليـل    - ٦٦

 أن أعمال العنـف اجلنـسي حتتـل حيـزا خاصـا             اإلشارةدر  جتبيد أنه   . خمتلف األطراف املذكورة  
 .دراسة أكثر تعمقاإجراء يف هذه االنتهاكات مما يتطلب 

 
 العنف اجلنسي -باء  

ــذكورة أعــاله     - ٦٧ ــسي امل ــضاف إىل أعمــال العنــف اجلن ــيت متارســها وات ــوات مــسلحة  ل  ق
 يف مجهوريـة  علـى نطـاق واسـع   العنـف اجلنـسي   ميـارس  و .حـاالت أخـرى مـن العنـف اجلنـسي     

 ويـسجنون الرتكــاهبم أعمــال  عتقلــونوالعديـد مــن األشـخاص، الــذين ي   .الكونغـو الدميقراطيــة 
 بتواطـؤ حـرس الـسجون أو بفـضل          لفرار مـن الـسجن    عنف جنسي، يستعيدون حريتهم، إما با     

ويف  . علـى العـود  يـشجعهم  علـيهم عقوبـات خفيفـة، ممـا     سلطلسلطات القضائية، الـيت تـ  حلم ا
عدة مناطق، يوصـى بترتيبـات وصـفقات وحلـول وديـة مـع األسـر وغالبـاً مـا توجـه هتديـدات                        

 .إلفالت من العقابا علىوكل هذه الوقائع تشجع  .للضحايا
ــ يفتعرضــت لالغتــصاب، ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٣١ويف  - ٦٨ ن ا كبانــدروما فتات
 .رو، إحدامها قاصرةآمن 
، اختطـف ثالثـة مـن       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١ديسمرب إىل   / كانون األول  ٢٨ومن   - ٦٩

ــشر    ــة عـ ــاة يف الثالثـ ــدو فتـ ــة باندونـ ــشرطة يف حمافظـ ــال الـ ــن عمرةرجـ ــا مـ ــا  هـ يف واحتجزوهـ
ا عـصابة علـى   مـاليبو، واغتـصبوها بـشكل متكـرر وقـد أوثقـوا يـديها إىل ظهرهـا ووضـعو                   حي

، أوقــف ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين٤ويف  . بعــد ذلــكقارعــة الطريــقعينيهــا مث رمــوا هبــا إىل 
 هـا  مـن عمر ةجندي من القوات العسكرية جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة فتـاة يف الثالثـة عـشر      

ضـت  ينـاير، تعر / كـانون الثـاين  ١٧ويف  .يف حي ندوشو يف غوما، وألقى هبا أرضـاً مث اغتـصبها  
 جنـود  ثالثـة  على أيـدي  شرق بيين  نزينغا لالغتصاب يفها من عمرةفتاة أخرى يف الثالثة عشر    

بعــد ذلــك يف يف مــا يبــدو  التابعــة للقــوات املــسلحة، مث يبــدو أهنــم تركوهــا  ٨٢٢مــن الكتيبــة 
 .األدغال

، قـام عـسكريون مبطـاردة أربـع نـساء يف كـاتيمبو           ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ٢١ويف   - ٧٠
ومت اإلبالغ عن مثاين حاالت اغتـصاب أخـرى    .ال غرب أوفريا واالعتداء عليهن واغتصاهبنمش

ــة   ــرة نفــسها يف نفــس املنطق ــاين ٨ ويف. خــالل الفت ــداء   / كــانون الث ــاير، تعــرض رجــل لالعت ين
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 مـــن اللـــواء احلـــادي عـــشر التـــابع للقـــوات املـــسلحة يف إيهوســـي  جنـــدي علـــى يـــداجلنـــسي 
 .بوكافو المش

ــاير /انون الثــاين كــ٢٧ويف  - ٧١ ــاة يف اخلامــسة عــشر ٢٠٠٧ين  هــا مــن عمرة، تعرضــت فت
ــوة إىل        ــا مشــال كيفــو مث اقتيــدت عن ــق العــودة مــن املدرســة للخطــف يف بريوم كانــت يف طري
ــام تعرضــت خالهلــا       ــدة، حيــث مت احتجازهــا ملــدة مخــسة أي معــسكر القــوات املــسلحة يف البل

 يف الكتيبـة الرابعـة التابعـة للـواء املـدمج             جنـديني  علـى أيـدي   لالغتصاب يومياً ومـرات متعـددة       
فربايـر بعـد التـزام أسـرهتا بعـدم رفـع            / شـباط  ٢وأُطلـق سـراحها يف      . بقيادة الرائـد نيبيـي    التاسع  

 .شكوى حتت طائلة التهديد باالنتقام والعود
  حمافظـة  ، الحق جندي يف القوات املـسلحة يف موكـايب يف          ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٥ويف   - ٧٢
 .مث اغتصبهاتقريبا  كيلومترين مسافة طوال ها من عمرةتاة يف الثالثة عشركواتور فاإل
، قامت جمموعة من اجلنـود التـابعني للـواء املـدمج احلـادي              ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١ويف   - ٧٣

 سـقف   يف رب األسـرة     ربطـوا  مث   نـازل عشر يف سيبوري جنوب غرب بوكافو باقتحام أحـد امل         
أربعة عشر عامـاً وهنبـوا كـل ممتلكـات البيـت واملـساكن            العمر   منالبيت واغتصبوا ابنته البالغة     

 .اجملاورة
راسـتا أكثـر   /، اختطفت القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا       ٢٠٠٧فرباير  /ومنذ شباط  - ٧٤

 . وأخضعوهن للرق اجلنسيها من عمرةمن أربع نساء وفتاة يف الرابعة عشر

شيات جبهــة القــوميني ودعــاة االنــدماج  أفــراد ميليــأن العديــد مــن الربقيــات، أفــادتو - ٧٥
 حاالت العنف اجلنسي املرتكبة يف منطقـة فاتـاكي يف مقاطعـة اإليتـوري،             معظممسؤولون عن   

ــة الكونغــو   والنيخــالل املعــارك بــني أفــراد اجلبهــة املــ    لبيتــر كــرمي والقــوات املــسلحة جلمهوري
ــة عنــف ج    .قراطيــةدميال ــة ســت عــشرة حال نــسي يف كــانون وســجل أحــد املستــشفيات احمللي

ــسمرب /األول ــة ، وســبع عــشرة  ٢٠٠٦دي ــاين حال ــاير /يف كــانون الث ، وســبعاً خــالل  ٢٠٠٧ين
 .٢٠٠٧فرباير /األسبوع األول من شباط

وخالل عمليـة عـسكرية ضـد ميليـشيات اجلبهـة، قـام جنـود القـوات املـسلحة بـشكل                      - ٧٦
فربايـر  / شباط ٢٤ و   ٨بني  خالل الفترة ما    منهجي بنهب قرى لينغا جنوب غرب كباندروما،        

 .وتعرضت إحدى عشرة امرأة لالغتصاب خالل العملية. ٢٠٠٧
ــازة يف     - ٧٧ ــا مــن جن ــاء عودهتم ــان أثن ــارس / آذار٤وتعرضــت فتات ــو  ٢٠٠٧م  مشــال كيف

 عريــف يف اللــواء املــدمج الثــاين التــابع للقــوات املــسلحة يف  علــى يــدلالختطــاف واالغتــصاب 
 يف مقر اللواء املدمج الثـاين يف  اعتقالهمارس ومت / آذار٦ وأُلقي القبض على اجلاين يف .بوتوهي
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ــه هــرب   ــو، ولكن ــةبوتيمب ــذين متــردوا    / آذار٨ إىل ٧ ليل ــسكان، ال ــار غــضب ال مــارس، ممــا أث
 .وخربوا مرافق الشرطة والوكالة الوطنية لالستخبارات، فضالً عن مكاتب حاكم اإلقليم

 علــى يــدلالغتــصاب ن وفتــاة اامرأتــ تعرضــت، ٢٠٠٧مــارس / آذار٩ إىل ٨ ليلــةويف  - ٧٨
واغُتــصبت إحــدى النــساء حبــضور   .القائــد املؤقــت للقــوات البحريــة يف لوكــوليال، مبانــداكا  

 .زوجها
 لالغتـصاب يف بلـدة      هـا  مـن عمر   ةمارس، تعرضت فتاة يف احلادية عـشر      / آذار ١١ويف   - ٧٩

عــشر التــابع للقــوات  جنــديني يف اللــواء املــدمج الرابـع  علــى أيـدي نيـاموكويب، مشــال بوكــافو،  
 مت نــشرهم حــديثاً يف هــذه ن اجلنــود الــذييتخــذاملــسلحة، ال لــسبب غــري أن والــديها رفــضا أن 

 . بيتهما مسكناً هلمالبلدة

 علـى يـد    لالغتـصاب    هـا  مـن عمر   ةمارس، تعرضت فتاة يف الثالثـة عـشر       / آذار ٢٢ويف   - ٨٠
 .ونغو جنوب أوفرياجندي يف اللواء املدمج التاسع للقوات املسلحة، وذلك يف كات

ففي بلدة بوتيمبـو وحـدها،    . مقاطعة مشال كيفو حاالت عنف جنسي قصوىوتشهد - ٨١
مارس، مـن بينـها   /غتصاب خالل شهر آذارا حالة ١٩سجلت إحدى املنظمات غري احلكومية   

ويف رواهـوا، يف إقلـيم    . ارتكبها جنـود يف اللـواء املـدمج الثـاين للقـوات املـسلحة      ثالث حاالت
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان١٧ و ١٥ حاالت اغتصاب بني مخس ُسّجلت، بيين
 علـى يـد    يف الثالثة مـن العمـر لالغتـصاب          طفلة، تعرضت   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤ويف   - ٨٢

زله واعـداً  ـفقد استدرج اجلاين الفتاة إىل من .أحد أفراد الشرطة يف مفيزي، بالقرب من ماتادي
 . به يف سجن ماتاديّجبض على اجلاين وُزوأُلقي الق.  اغتصبها مثإياها باحللوى

ملبـوجي  بلـدة    أحـد أفـراد الـشرطة فتـاة قاصـرة يف             خطـف ،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٧ويف   - ٨٣
مرتهلا واحتال عليها ليأخذها إىل مرتلـه، مث اغتـصبها وهـدد أباهـا              أمام  مايي بينما كانت تلعب     

  قاصـرة زين فتـاة ـة بن جندي كان حيرس حمطخطف، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ويف  .بعد ذلك
 .أخرى يف نفس مدينة باندوندو واغتصبها

ــران٤ويف  - ٨٤ ــه / حزيــ ــل، ٢٠٠٧يونيــ ــوري  اعتقــ ــرطة نياكونــــدي يف اإليتــ  رئــــيس شــ
قام االدعاء العام العسكري اسـتثنائيا باعتقـال   ويف هذه احلالة،  .تعسفي امرأة واغتصبها بشكل
 .اجلاين
ي يف الكتيبة الثانية للواء املدمج الثـاين للقـوات   جندقام ، ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨ويف   - ٨٥

 جنـدي يف  اغتـصب ويف اليوم نفـسه،   . باختطاف امرأة واغتصاهبااملسلحة يف رميبا يف اإليتوري
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. امــرأة حامــل، يف أليبــها جنــوب آرو    الكتيبــة الثالثــة للــواء املــدمج األول للقــوات املــسلحة     
 .نقل اجلاين إىل وحدة أخرى يف بلدة خمتلفةوأجهضت املرأة على إثر هذا االغتصاب وأُعيد 

ثـالث نـساء يف كيـسيليكييت يف    اغتصب أفراد شـرطة     ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤ويف   - ٨٦
 .تبه فيهم حبثاً عن أحد املشقصدوهزل ـباندوندو وجدوهن يف من

علـى إثـر شـكوى    امـرأة   أحـد أفـراد الـشرطة       اغتصب،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٦ويف   - ٨٧
 شـرطة التـدخل الـسريع يف كولوكوتـو، بـالقرب            عمـالء نت قد رفعتها ضـد أحـد        اغتصاب كا 

 .من ميناء ماهاغي
امــرأة يف حــي  القــوات املــسلحةمــن جنــود اغتــصب ، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٩ويف  - ٨٨

 .مبوكولو يف مبوتومايف
، تعرضـت فتـاة قاصـرة يف اجملتمـع احمللـي            ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢ إىل   ١وخالل ليلـة     - ٨٩
 جنــدي يف القــوات املــسلحة تــابع للــشرطة  علــى يــدازامبــا، حمافظــة باندونــدو، لالغتــصاب لك

، قـام جنـدي يف الكتيبـة الثانيـة التابعـة للـواء املـدمج                ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤ويف  . العسكرية
ويف . الثالــــث عــــشر يف القــــوات املــــسلحة باغتــــصاب فتــــاة قاصــــرة أخــــرى يف مـــــارابو        

 علــى يــد قاصــرة تقــيم يف كاينــا، مشــال كيفــو، لالغتــصاب يونيــه، تعرضــت فتــاة/حزيــران ٢٥
قـد  ف. ضابط صف يف القوات املـسلحة، يف الوقـت الـذي خرجـت فيـه للـذهاب إىل املرحـاض                   

، ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١١ويف  . عـدة مـرات  اغتـصبت  إىل مكان خاص وهاخذأو هبا مسكأ
فلـة الـيت أجنبتـها زوجـة     والـضحية هـي الط  . فتـاة قاصـرة    أحد أفراد الشرطة يف كانانغـا  اغتصب

 .الشرطي مع رجل آخر، وكانت تعيش مع الشرطي املعين
، قـام ثالثـة عناصـر مـن الـشرطة املدنيـة الوطنيـة يف إديوفـا،                  ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران  - ٩٠

يف شـهرها اخلـامس   حامـل  حمافظة باندوندو، وثالثة من موظفي النيابة العامة، باغتصاب امـرأة    
هـذا األخـري،    وملا مل يعثروا علـى      . ذهبوا إللقاء القبض على أخ الضحية     يف بلدة مادمييب، حيث     

 .أخذوا الضحية مكانه وأساؤوا معاملتها واعتـدوا عليهـا مـع الـضرب مث اغتـصبوها بعـد ذلـك                   
 . هذه املعامالت القاسيةبسببوأجهضت الضحية 

ى خطــورة ملــد  احلكــامإدراكلعنــف اجلنــسي إىل  اعلــىوتــدعو هــذه األمثلــة املتعــددة   - ٩١
الـيت  ولدولـة،  التابعـة ل قوات ال القـوات املوجـودة، بـدءاً بـ    إزاءواختاذ تـدابري أكثـر جذريـة     احلالة  

 .ينبغي أن تكون قادرة على التحكم فيها
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 احلالة يف السجون - جيم 
وظــروف . قراطيــةوخطــرية يف مجهوريــة الكونغــو الدمي هــشةتظــل احلالــة يف الــسجون  - ٩٢
دات مزريــة واهلــروب هــو الفرصــة الوحيــدة لبقــاء الــسجناء علــى قيــد بلــال يف معظــم الحتجــازا

الكـايف   الغـذاء  النظافـة الـصحية و   يقيم السجناء يف زنزانات مكتظة وقدميـة تنعـدم فيهـا          و. احلياة
 .، مما جيعل االعتقاالت غري قانونية القانونية اإلجراءاتاحتراموالرعاية الصحية و

ــ/ كــانون األول٣١وخــالل ليلــة  - ٩٣ ، ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١ إىل ٢٠٠٦سمرب دي
أخــضع أفــراد شــرطة مــن فريــق التــدخل املتنقــل يف غبادوليــت ســتة معــتقلني ملعــامالت قاســية    

وبأمر من القائد احمللي الذي كان يف حالة سكر خالل حفل رأس الـسنة،   .ومهينة يف زنزانتهم
وقال الرئيس إن معاملـة املعـتقلني هبـذا          .قيدوا وُضربوا  إخراج هؤالء املعتقلني من زنزاناهتم و      مت

 .“٢٠٠٧ احتفال الشرطة بالعام اجلديد”الشكل هي 
 مـن سـجن بونيـا        مخـسة معـتقلني    فـرّ ،  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٣ إىل   ١٢ويف ليلة    - ٩٤

 القـوات املـسلحة حمكـوم عليـه       منمن بينهم نقيب    وكان  ،  بعد أن حفروا ثقباً يف سور السجن      
ــه آخــر  عامــاً بتهمــة ارتكــاب جــرائم حــرب ومعتقــل   ٢٠بالــسجن ملــدة  هتمــة يف حمكــوم علي

 .اغتيال
، أُلقي القبض علـى رجـل يف كيانزابـا مشـال كيفـو             ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٣ويف   - ٩٥

الرجــل نفــسه وســجنه ى  القــبض علــأن أُلقــيوكــان قــد ســبق . بتهمــة ســرقة صــفائح معدنيــة 
كامــل وكانــت أســرته دفعــت . ٢٠٠٦أكتــوبر /ل تــشرين األو١٢يف  نفــسه لــسببلوتعذيبــه 

وأُخـرج املعتقـل املعـين مـن      .املبلغ املطلوب من القائد، الذي استدعاه مرة أخرى للسبب نفسه
عـصا، خاصـة علـى األعـضاء التناسـلية         ال ثيابه وتعرض للتعـذيب بالـضرب ب       هزنزانته وأُزيلت عن  

 .ىمحوعلى كامل اجلسم، مما ترك عليه ندوباً ال ُت

القفز  سـتة معـتقلني مـن سـجن كيـسانغاين املركـزي بـ              فـر ،  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩ويف   - ٩٦
 . منهموأُلقي القبض من جديد على مخسة . السورعلى
 سـجيناً   ١٥ مـن سـجن شـرطة ماهـاغي          فر،  ٢٠٠٧مارس  / آذار ١١ إىل   ١٠ويف ليلة    - ٩٧

ــهم  ــهماً ١٢مــن بين ــة  بارتكــاب جــرائم  مت ــاةأدت إىل االغتــصاب وســوء معامل ، لــضحايا اوف
. وجنـديان وعميـل يف شـرطة التـدخل الـسريع متـهمني مبحـاوالت اإلعـدام بـإجراءات مــوجزة         

 .وأُلقي القبض على أربعة من حراس هذا السجن
 بــسبب، متــرد معتقلــو ســجن مبــوجي مــايي املركــزي      ٢٠٠٧مــارس / آذار١٣ويف  - ٩٨

واملهينـة، وابتـزاز األمـوال      أعمال التعذيب وسوء املعاملة وغري ذلك مـن املعـامالت الالإنـسانية             
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 ن مـدير املركـز هـو الـذي أصـدر          أ احلـراس    أفـاد و.  احلـراس  الـيت ميارسـها ضـدهم     واملضايقات،  
وأُلقــي القــبض علــى هــذا األخــري ألغــراض    .ات لكــي يتــصرفوا علــى هــذا النحــو  تعليمــ هلــم

 .االستجواب
انــة شــرطة  ، انتحــر أحــد املعــتقلني يف زنز  ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٥ إىل ٢٤ويف ليلــة  - ٩٩

العـاملني يف مركـز   وأُلقي القبض على رئيس الشرطة وحارس النوبة اليومية  .يوكو جنوب آرو
 .االحتجاز

، تويف ثالثة معـتقلني يف سـجن مبـوجي مـايي املركـزي              ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٧ويف   - ١٠٠
. وأعلن مدير السجن أن ذلـك نـاتج عـن انعـدام دعـم الدولـة       .داخل السجن بسبب قلة الغذاء

 ٣٠ و   ٢٨ تويف معتقالن آخران بسبب انعدام الغـذاء والرعايـة الـصحية يف الـسجن يف                 كذلك
 . يف مويين ديتو يف الكاساي الشرقي٢٠٠٧أبريل /نيسان

ــار٨ويف  - ١٠١ ــايو / أي ــر، ٢٠٠٧م ــة     ف ــو املركــزي مشــال كــاليمي مثاني  مــن ســجن كونغول
 نفـس الفتـرة، تـويف يف سـجن     وخـالل  .معتقلني، من بينهم جنديان مالحقان بتهمة االغتصاب

مبوجي ماي املركزي بـسبب انعـدام الغـذاء معـتقالن أحـدمها مغتـِصب حمكـوم عليـه بالـسجن                     
 .ملدة مخسة عشر عاماً

 مثانيـــة معـــتقلني مـــن ســـجن آرو فـــر، ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار١١ إىل ١٠وخـــالل ليلـــة  - ١٠٢
 .ية املتداع السجنحالةاملركزي متهمني باالغتصاب والقتل، وذلك بسبب 

،  مـن الـسجن املركـزي يف غامينـا، حمافظـة اإلكواتـور             فـر ،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٣ويف   - ١٠٣
غرامـة   اغتصاب قاصر بالسجن مدة مخسة أعوام و       يف قضية بتواطؤ احلراس، نقيب حمكوم عليه      

واقــتحم بطريــق .  مــن دوالرات الواليــات املتحــدة كتعــويض للــضحية   دوالر٤ ٠٠٠ قــدرها
حملكمة العسكرية وبييت حمـاميني معنـيني باحملاكمـة وارتكـب اعتـداءات             بيت أحد قضاة ا   الكسر  

 . أُلقي عليه القبضمث. وهتديدات بالقتل

، تويف من اجلـوع وسـوء التغذيـة خـالل هـذا             ٢٠٠٧مايو  /وحسب برقية مؤرخة أيار    - ١٠٤
ن  يف هـذا الـسج  ١٥٩ويتلقـى املعتقلـون الــ     .الشهر ثالثة معتقلني يف سجن تـشيكابا املركـزي  

 .حوايل مرتني يف الشهر حصة صغرية من منظمة غري حكومية حملية لديها موارد قليلة

 معتقالً يف سـجن كينـشاسا     ٢٥٢عن   شروطبفراج  مت اإل ،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٤ويف   - ١٠٥
وقـد صـمم هـذا الـسجن،      .حتلـوا بـسلوك مثـايل   عقوبتـهم و مـدة  املركزي كانوا قد قـضوا ربـع   

 شــخص وكــان ١ ٥٠٠ سعليــاكتظاظــاً، يف فتــرة االســتعمار الــذي يعــد أكثــر ســجون البلــد  
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ــه  ــة .  ســجني٤ ٠٠٠يوجــد ب ــراجوحــدثت عملي ــارة مفــوض األمــم   اإلف  املــذكورة عــشية زي
 .املتحدة السامي حلقوق اإلنسان هلذا املكان

ــار٢٧ويف  - ١٠٦ ــايو / أي ــة     ٢٠٠٧م ــشرطة املدني ــات ال ــتقالن يف احلجــز يف زنزان ــويف مع ، ت
 مانزاســاي، بــالقرب مــن مدينــة باندونــدو، واآلخــر جنــوب غــرب مدينــة  الوطنيــة، أحــدمها يف

 .كيندونغوميب

 تعـرض لـه يف       الـذي  تعـذيب مـن جـراء ال    ، تويف معتقـل     ٢٠٠٧يناير  / حزيران ٢٢ويف   - ١٠٧
وكان حمتجزاً بشكل غري قـانوين ألنـه مل يـسدد     .زنزانة الشرطة املدنية الوطنية يف مبوجي مايي

 مــن ســجن بــيين أربعــة معــتقلني، أحــدهم حمكــوم عليــه باإلعــدام   فـــر ويف اليــوم نفــسه، .دينــاً
مـن   يونيه/ حزيران١٧ يف فرواوقبل ذلك، كان ثالثة معتقلني آخرين قد  .الرتكابه جرمية قتل

 .زنزانة الشرطة املدنية الوطنية يف ماهاغي، يف اإليتوري

ا معتقـل كانـت      مـن سـجن بونيـ      فـر ،  ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٥ إىل   ٢٤وخالل ليلة    - ١٠٨
 .حمكمة بونيا العسكرية حكمت عليه باإلعدام الرتكابه جرمية قتل

، تعـرض معتقـل للـضرب حـىت املـوت يف         ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٧ إىل   ٢٦ويف ليلة    - ١٠٩
 إيقاف املعتقل بشكل تعـسفي  متوكان قد  .جي ماييومفوضية الشرطة يف لوبيالندج شرق مب

 .جرمية بأي  له عالقةالدنياً واحتجازه ألنه نقل على دراجته م

 مــن ســجن فريــق ليتوموبــويت العــسكري يف فــر، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٣٠ويف ليلــة  - ١١٠
مبانداكا أربعة وعشرون معتقالً، من بينهم ثالثة جنود حمكوم علـيهم بالـسجن املؤبـد يف إطـار      

سجن عـشرين  حماكمة االغتصاب اجلماعي يف سونغو مبويو، وثالثة آخرون حمكـوم علـيهم بالـ    
 يف  ٢٠٠٦مـارس   / يف آذار   اليت جـرت   الغتصاب اجلماعي املدعى عليهم يف جرمية ا    عاماً وأحد   
 .ليفومبا واكا

 
 العدالة واإلفالت من العقاب - رابعاً 

 اإلفالت من العقابواالنتقام الشخصي  - ألف 
ا يف العدالــة بــسبب ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب وجلــأويف لقــد فقــد الــسكان ثقتــهم  - ١١١

 الـيت   احلـاالت بعض األحيان إىل االنتقام لالقتصاص من اجلناة املزعومني يف احلـاالت اخلطـرية و             
 .يضبطون فيها متلبسني باجلرم

، وقعـــت حـــوادث خطـــرية يف ليـــساال مشـــال شـــرق      ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٠ويف  - ١١٢
الــسكان و اعتـرب  . فقـد فـّر حمتجـزون مـن الـسجن متـهمني بارتكـاب أفعـال خطـرية         . مبانـداكا 
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واعتـدى   ،وجرح يف أثناء ذلك عدة أفراد من الـشرطة        . وثارت ثائرهتم  من العقاب    اإفالتذلك  
عامة مبـا فيهـا مكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة ومركـز الـشرطة                 السكان على هياكل أساسية     

 وقتـل مـدنيان بعيـارات ناريـة أحـدمها صـيب             املفرطةواستخدمت قوات الشرطة القوة     . وهنبوها
 . عاماً وأصيب عدة أشخاص آخرين جبروح بالغة من جراء القذائف١٦ العمر يبلغ من
 ٣ و   ٢ وضبط جندي متلبساً عنـدما كـان يقـتحم حمـالً جتاريـاً يف الليلـة الفاصـلة بـني                      - ١١٣
ووصـل الـسكان الـذين بلغهـم األمـر علـى            .  يف حي مابانغا سود يف غوما      ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

وفـارق اجلنـدي احليـاة    . الرغم من وصول قوات حفظ النظامجناح السرعة وقاموا برمجه على     
 .املستشفىيف أثناء نقله إىل 

مبـوجي  ( يف بلـدة ديبينـدي،      ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٥  و ١٤ ويف الليلة الفاصلة بني      - ١١٤
 . حياًالشتباههم يف ارتكابه لسرقة وأعدموه بإحراقهقام السكان مبالحقة رجل ) ماي
، قام أشخاص بـرجم أحـد سـكان ماكوكـا، يف إقلـيم              ٢٠٠٧ونيه  ي/ حزيران ١٧ ويف   - ١١٥

 .يقوم بعملية سطو مسلحوهو روتشورو وأحرقوه حياً بعد أن فاجأوه 
يونيه ألقي القـبض يف كيبـوبريو علـى مقربـة مـن احلـدود األوغنديـة                 / حزيران ١٨ويف   - ١١٦

ــهم بعلــى جنــدي مــّسرح   ــه مت ــام  . خطــريةجــرائم ارتكاب ــه الــسكان وق وا برمجــه وتعــرف علي
 .وإحراقه حياً

يف جتمع بيرتا، يف إقليم روتشورو حيـث        بالغ  القلق  مصدر   “ الغوغاء قضاء” يشكلو - ١١٧
 . أشخاص على األقل منذ بداية هذا العام على أيدي سكان مدنيني١٠قتل 

 
 سريها وحدودها : العدالة الداخلية - باء 

فاحلـصة  . ائل املتاحـة للمؤسـسة    ظروف العمـل والوسـ    على   حسن سري العدالة     يتوقف - ١١٨
 يف  ٠,٦حـوايل   (للغايـة   لة   ضـئي  ت كانـ  ٢٠٠٦عام   و ٢٠٠٥  يف ميزانييت عام    للعدالة ةاملخصص

إذا أخذنا يف االعتبـار املـشاكل العديـدة الـيت يواجههـا هـذا القطـاع األساسـي، ال سـيما            ) املائة
وعلى الـرغم مـن ذلـك       . مةغري املالئ اهنيار اهلياكل األساسية وقلة عدد القضاة وظروف العمل         

 .أحرز تقدم كبري على خمتلف املستويات وصدرت قرارات هامة يف هذا الشأن
غـوميب  /، أصـدرت احملكمـة العـسكرية لكينـشاسا        ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ٣٠ويف   - ١١٩

فقــد أعلنــت احملكمــة عــدم . قــراراً مل يــسبق لــه مثيــل يف قــضية كوتينــو وأصــبح ســابقة قــضائية 
القـس كوتينـو   (ثالثـة مـدنيني   املوجهـة ضـد    وحمـاوالت القتـل   آمربـت يف هتـم التـ   اختـصاصها لل 
 .جرائم قانون عامهي املدين ألن هذه اجلرائم القضاء وأحالت املتهمني أمام ) ومتهمان معه
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 أصـدرت احملكمـة العـسكرية حلاميـة دو بونيـا حكمهـا              ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ١٧ويف   - ١٢٠
 مــدنياً يف ٣٢حملاكمــة األوىل مبجــزرة بــايف الــيت أعــدم خالهلــا   وتتعلــق ا. يف حمــاكمتني هــامتني

وأصـدرت حكمـا بالـسجن املؤبـد        . ٢٠٠٦نـوفمرب   /أغسطس وتشرين الثاين  /بآالفترة ما بني    
ضـد  وصـدر احلكـم الثـاين      .  جـرائم حـرب وقتـل وهنـب واغتـصاب          مرتكـاهب المتهماً   ١٣على  

بالـسجن املؤبـد    منـهم    متـهمني     علـى سـبعة    توحكمـ . ثـنني امتهمني بقتـل مـراقبني عـسكريني        
وطبقـت احملكمـة أحكـام نظـام        .  سـنوات  ١٠ سـنة وآخـر ملـدة        ٢٠واحد بالسجن ملـدة     على  و

 .روما األساسي عندما أصدرت حكمها
 يف جنـــوب كيفـــو، ٢٠٠٧فربايـــر /لربقيـــات اإلخباريـــة الـــصادرة يف شـــباطووفقـــا ل - ١٢١

م إىل لّ تـابع جلماعـات الراسـتاس وسُـ    االقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـد       حمارب من   اعتقال   مت
 مـع حمـاربني مـن مجاعـات         ضـالعا وكان هذا الفرد يف امليليشيا العـسكرية        . السلطات العسكرية 

 يف ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١الراستاس يف ارتكاب عدة جرائم منها اغتيـال امـرأة يف            
شر وحـاالت اختطـاف      اغتصاب وسلسلة من جرائم القتـل وأكـل حلـوم البـ            وأعمالبوالمبيكا  

 .م إىل اجمللس العسكريلّوقد ُس. تليها عمليات تعذيب
يف روغينـدا   املتهم بإعدام مدين دون رمحـة        جرت مقاضاة    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦ويف   - ١٢٢

علـــى ســـبيل  دوالر ٣٠ ٠٠٠غرامـــة ماليـــة قـــدرها باإلعـــدام وبكـــم عليـــه مشـــال كيفـــو، وُح
 .التعويض
ت مقاضـاة أحـد أفـراد القـوات البحريـة يف مقاطعـة               جـر  ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٥ويف   - ١٢٣

 ٢٠٠٧مــارس / آذار١٤ عامــاً الغتــصابه يف ٢٠حكــم بالــسجن ملــدة صــدر ضــده باندونــدو و
 . سنوات يف سالونغو، بلدة باسوكو٨طفلة صغرية عمرها 

 أصدرت احملكمة العسكرية لبيين، مقاطعـة كيفـو الـشمالية           ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٧ويف   - ١٢٤
 ٢٠٠٧فربايـر   /شـباط ١٨ يف   ةضية رقيب مـن إدارة أمـن احلـدود الغتـصابه قاصـر            حكمها يف ق  

 . دوالر للضحية٢٥٠٠ سنوات وبدفع غرامة قدرها ٥وأدانته بالسجن ملدة 
، أصـدرت احملكمـة العـسكرية لبومـا، يف مقاطعـة الكونغـو              ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٩ويف   - ١٢٥

ية الدينيـة بونـدو ديـا كونغـو متـهمني           السفلى حكمها يف قضية سبعة أفراد من احلركـة الـسياس          
 وقـضت احملكمـة بـإخالء      .“القتل والتآمر والـسرقة   بالتمرد واملشاركة يف حركات العصيان و     ”

 .ثنني منهم وسجن أربعة أشخاص ملدة ثالث سنوات واآلخرين ملدة مخس سنواتاسبيل 
احملكمــة ام احلكــم أمــجــزرة كيلــوا املتــهمون يف  اســتئناف ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٤ويف  - ١٢٦

وَمثُـل أمـام احملكمـة القائـد الـسابق للـواء الثـاين والـستني يف          . العسكرية لكاتانغا يف لوبومباشـي    
القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وســبع ضــباط وضــباط صــف آخــرين بتهمــة 
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ارتكــاهبم جــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإلنــسانية وقيــامهم بعمليــات احتجــاز واعتقــال تعــسفية  
صالية كانـت   وذلك ضد حركة مـسماة انفـ  ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ل وهنب منذ    وقت

ــد احتلـــت مدينـــة كيلـــوا،    ــا يزيـــد علـــى   هم وقتلـــقـ ويف .  شخـــصاً يف أثنـــاء العمليـــة  ٧٣ مـ
، أصدرت احملكمـة العـسكرية لكاتانغـا حكمهـا الـذي خلـصت فيـه                ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٨

ومـع ذلـك أظهـر التحقيـق الـذي قادتـه            .  املتـهمني  إىل أنه مل تقع أي جمزرة وأخلت سبيل مجيع        
 ٢٠٠٤أكتـوبر   / يف تـشرين األول    بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            

القـوات املـسلحة جلمهوريـة    وجود حاالت إعدام تعسفي واغتصاب وتعذيب وهنـب ارتكبتـها           
 .قائد اللواء الثاين والستني اليت قادها أنذاك الكولونيل أدميار الكونغو الدميقراطية

ــران٥ويف  - ١٢٧ ــه/ حزي ــاي، كيوغــو     ٢٠٠٧يوني ــشيات املــاي امل ــسابق مليلي ــد ال ــل القائ ، َمثُ
 .أمــام احملكمــة العــسكرية لكيبوشــي، مقاطعــة كاتانغــا   “جيــديون”موتانغــا، املعــروف باســم  

م نفــسه وقــد ســلّ.  الــيت ارتكبــهاوكــان هــذا الرجــل مطلوبــاً منــذ مــدة طويلــة بــسبب اجلــرائم  
يــق يف جــرائم ضــد اإلنــسانية     ووضــع علــى ذمــة التحق  ٢٠٠٦مــايو / أيــار١٢البعثــة يف  إىل

احلــرب وأكــل حلــوم البــشر والنــهب واإلرهــاب والتمــرد الــيت ارتكبــت يف الفتــرة بــني  وجــرائم
 .٢٠٠٦مايو / وأيار٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول

ــه / حزيـــران١٥ويف  -١٢٨ ــة العـــسكرية مل حكمـــت احمل٢٠٠٧يونيـ بـــوجي مـــايي علـــى  كمـ
 وحيازة أسلحة وذخرية حـرب بطـرق غـري مـشروعة واالغتـصاب              بالتآمرشخصاً متهمني    ٢٢

 سبيل مخسة منـهم     باإلعدام وأخلت نهم  م على مخسة عشر متهماً      توالسطو بالسالح وحكم  
 .السجن ملدة تترواح ما بني سنتني ومخس سنواتب على اآلخرين توحكم
 أصـدرت احملكمـة العـسكرية جليمنـا حكمـاً يف قـضية              ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٣ويف   - ١٢٩

 عامـاً يف البلـدة نفـسها يف مشـال شـرق مبانـداكا خـالل              ١٣شرطيني متهمني بقتل طفل عمـره       
وحكـم  . يونيـه بـني فريـق التـدخل املتنقـل والـسكان احمللـيني             / حزيران ١٨اشتباكات وقعت يف    

سرة الضحية بالتضامن مـع الدولـة        دوالر أل  ١٠ ٠٠٠على أحد املتهمني باإلعدام وبدفع مبلغ       
 .الكونغولية

. اجلرائم اجلـسيمة  بـ والقرارات الشجاعة النـادرة     قياس احملاكمات   ومع ذلك، ال ميكن      - ١٣٠
معــدالت اإلجــرام يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والعــدد املــذهل مــن اجلــرائم  ومــا ارتفــاع 

العـودة إىل ارتكـاب   سـبب   الـيت هـي   ،واجلنح املرتبكـة وظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب احلقيقيـة          
ــة  تــضاف إىل عجــز القــضاء الــذي يعــاين مــن ن   أخــرى عوامــل إال  ،اجلــرائم قــص املــوارد املالي

ميلك القدرة على التصدي للجرائم الكربى الـيت يرتكبـها أمـراء احلـرب أو كبـار                 والبشرية وال   
اللجــوء إىل ســبل ن  مبكــاويف مواجهــة هــذا العجــز يبــدو مــن األمهيــة . املــوظفني يف املؤســسات
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حمكمـة جنائيـة   بإنـشاء  ويوصـي اخلـبري املـستقل    . سيما احملكمة اجلنائية الدولية  قضائية أخرى ال  
 .دولية خاصة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

 
 احملكمة اجلنائية الدولية ومكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب  - جيم 

ــة يف الهــاي  ، افتتحــت ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣يف  - ١٣١ ــة الدولي احملكمــة اجلنائي
جلــسات االســتماع التمهيديــة يف حماكمــة الــزعيم الــسابق للميليــشيا يف مجهوريــة الكونغــو          

 االنتـهاكات الـيت ارتكبـها يف منطقـة إيتـوري منـذ عـام                علـى الدميقراطية املتـهم تومـاس لوبانغـا        
 هـو و. شردين مـن املـ    اآلالف شـخص علـى األقـل ومئـات          ٦٠٠ضـحيتها   ذهب  اليت  و ١٩٩٩

 .امليليشيا التابعة لهمتهم بتجنيد أطفال وضمهم إىل صفوف 
ــرائم         - ١٣٢ ــع اجلـ ــر يف مجيـ ــا النظـ ــة مبفردهـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــن للمحكمـ ــه ال ميكـ ــد أنـ بيـ

واالنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل املرتكبـة يف مجهوريـة الكونغـو             
الوقـائع  أن نطـاق اختـصاصها يقتـصر علـى          ذلك  عقد من الزمن     منالدميقراطية منذ ما يقارب     

 ).٢٠٠٢يوليه /األول من متوز(واألفعال املرتكبة بعد دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ 
حماكمــة ال تكفــل فقــط  يف ظــل هــذه الظــروف، وضــع آليــة ،ولــذلك مــن الــضروري - ١٣٣
ــه /األساســي قبــل األول مــن متــوز جلــرائم املنــصوص عليهــا يف نظــام رومــا   ملــرتكيب افعالــة  يولي
 . فحسب وإمنا أيضاً إقامة العدل ومكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب عموما٢٠٠٢ً

 
إنــــشاء حمكمــــة جنائيــــة دوليــــة خاصــــة أو دوائــــر جنائيــــة خمتلطــــة جلمهوريــــة  - دال 

 الدميقراطية الكونغو
م يف البلــد، شرط أساســي إلحــالل الــسال كــملكافحــة ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب    - ١٣٤

وجتنــب ارتكــاب جــرائم أخــرى، يوصــي اخلــبري املــستقل بإنــشاء حمكمــة جنائيــة دوليــة خاصــة   
ــة، أو  ــة الكونغــو الدميقراطي ــك،  ،جلمهوري ــشاء  إذا تعــذر ذل ــة خمتلطــة للبــت يف   إن ــر جنائي دوائ

ت نتـهاكا إىل االتشري قرارات األمم املتحـدة   اليت  سنة  الوهي   ،١٩٩٤اجلرائم املرتكبة منذ عام     
 . بعدهاتحدث اليت فادحة للقانون اإلنساينال

فاهليئـة  . لحد من تكاليف هذه اهليئة القضائية اخلاصة، ميكـن اختـاذ بعـض الترتيبـات             لو - ١٣٥
املذكورة ميكن أن تعقد جلساهتا يف البلد، بل يف وسط البلد، للحد من تكاليف نقـل املتـهمني                  

وهكــذا . لعمــل ويتحمــل بعــض التكــاليف وميكــن أن يــوفر البلــد املــضيف أمــاكن ا . والــشهود
يكون نصف عدد القضاة وثالثة أرباع املـوظفني القـضائيني علـى األقـل مـن مـواطين مجهوريـة                    

 .تعيني احملامنييتوىل البلد املضيف الكونغو الدميقراطية؛ وميكن أن 
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مـن  ال بـد    أنـه   ب، علمـا     مـن ذلـك القبيـل       إنشاء هيئة قضائية دولية    اتضح استحالة وإذا   - ١٣٦
مكافحة اإلفالت مـن العقـاب واجلـرائم البالغـة اخلطـورة، ميكـن النظـر يف إنـشاء دوائـر جنائيـة                       

إمكانيـــة الطعـــن إتاحـــة  مـــع ،لواليـــة حمـــاكم االســـتئنافوستخـــضع تلـــك الـــدوائر  .خمتلطـــة
ت االســـتئناف وتابعـــة حملكمـــة خمتـــصة يف النظـــر يف طلبـــااالســـتئناف والـــنقض أمـــام دائـــرة  و

 :العليا العدل
ــة مخــس حمــاكم اســتئناف،      )أ(  ــة خاضــعة لوالي ــدوائر االبتدائي ميكــن أن تكــون ال

تكون إحداها يف كينشاسا والدوائر األربع األخـرى يف مواقـع مالئمـة يف اإلقلـيم، مـع مراعـاة                    
 مساحة البلد وُبعد املسافات؛

قاضـيان حمليـان وقـاض      (وميكن أن تتـألف الـدوائر االبتدائيـة مـن ثالثـة قـضاة                )ب( 
 ؛) أو العكسأجنيب،

ــضاة      )ج(  ــة ق ــنقض مــن ثالث ــألف حمكمــة االســتئناف أو ال قاضــيان (وميكــن أن تت
 ؛)أجنبيان وقاض حملي، أو العكس

 .وتنطبق على النيابة العامة معايري التنظيم نفسها فيما يتعلق بسري عملها )د( 
ــى املؤســسة اســم     و - ١٣٧ ــق عل ــة  ”ميكــن أن ُيطل ــة املختلط ــدائرة اجلنائي ــد“ال ــا ، وُيعه  إليه

مبحاكمة األشخاص املتهمني باملسؤولية عن أعمال اإلبادة اجلماعية أو غريها مـن االنتـهاكات              
ــة الكونغــو  كاجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل املرت   بــة يف أراضــي مجهوري

ه الدميقراطية، وكذلك مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطية املتـهمني باملـسؤولية عـن مثـل هـذ                
 .األعمال أو عن االنتهاكات املقترفة يف أراضي الدول اجملاورة

، يكـون هـذا التنظـيم هـو األكثـر      يف حالة استحالة إنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة  و - ١٣٨
بيد أنه من الالزم أن حيصل ذلك التنظيم على الـدعم الكامـل مـن اجملتمـع         . مرونة واألقل كلفة  

 .ة اليت يعيشها البلدالدويل، بالنظر إىل حالة الفاق
وميكن أن تسهم هذه الدوائر اجلنائية املختلطة أيضا يف تصحيح أوضاع نظام العدالـة                - ١٣٩

 .يف البلد من حيث عدد املوظفني، والتدريب، والتجهيزات، وظروف املعيشة والعمل
 
 التوصيات -خامسا  

لـسياسية والوطنيـة يف مجهوريـة       يوصي اخلبري املستقل مجيع اجلهات الفاعلة يف احليـاة ا           - ١٤٠
 :الكونغو الدميقراطية مبا يلي
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إذكــاء وعــي الــسكان بــشأن ثقافــة الــسالم والتــسامح واملــصاحلة والعفــو     )أ( 
 واألخوة والتعايش السلمي واالندماج والوحدة الوطنية؛

الــوعي بــضرورة قيــام مجيــع اجلهــات الفاعلــة الــسياسية ووســائط اإلعــالم   )ب( 
ار، ورفض العنف والكراهية اإلثنيـة، وقبـول الدميقراطيـة ونتـائج صـناديق              بنشر ثقافة احلو  

 . الطعن يف النتائج عن طريق السبل القانونيةوإمكانيةاالقتراع 
 :ويوصي اخلبري املستقل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية مبا يلي - ١٤١

 يف مجيـع    طيـدها وتواختاذ مجيع التدابري اليت من شأهنا تأكيـد سـلطة الدولـة              )أ( 
أحناء اإلقليم، ومجيع التـدابري الراميـة إىل التقريـب بـني اجلهـات الفاعلـة الـسياسية وإرسـاء                    

 روح احلوار بينها؛

ــة   )ب(  ــذ عملي ــرار (“فحــص”تنفي ــوطين ) إق ــصعيد ال اختــاذ إجــراءات  : علــى ال
يـة   عناصـر القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والـشرطة الوطن         إزاءتوقيف  

الكونغولية، ووكالة االستخبارات الوطنية، املتهمني بارتكاب انتهاكات حقـوق اإلنـسان،           
 بغية استعادة ثقة املواطنني يف مؤسساهتم؛

 بغرض وضع خرائط    “فرقة رسم اخلرائط  ”تقدمي كل ما يلزم من دعم إىل         )ج( 
 ١٩٩٣مـــارس / يف الفتـــرة بـــني آذارموضـــوعية النتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان، املرتكبـــة 

 ؛٢٠٠٣يونيه /حزيرانو
ــاال للــبس          )د(  ــدع جم ــا ال ي ــصل الواضــح مب ــدأ الف ــي ملب ــق الفعل ــة التطبي كفال

لالختصاصات ذات الطابع الشخصي وذات الطابع املوضوعي بني العدالة املدنية والعدالة 
، توخياً الحترام وضع ٢٠٠٦فرباير / شباط١٨العسكرية، وفقا ألحكام الدستور املؤرخ 

  والقضايا الالزم البت فيها؛املتقاضني
ــة اإلدمــاج الفعلــي للجــيش والــشرطة وإعــادة توحيــدمها وتعزيزمهــا     )هـ(  كفال

 ؛جتهيزمهاو
ومؤسـساهتا   ملـوظفي الدولـة      التجهيزيـة حتسني الظروف املاديـة والفكريـة و       )و( 

واليت تتسم يف الوقت احلاضر هبشاشة ونقص شديدين، وعلى األخص ظروف العاملني يف    
م القضائي، متكيناً هلم من االستجابة بفعاليـة لالحتياجـات يف جمـايل العدالـة ومكافحـة                 النظا

 اإلفالت من العقاب؛
 مكافحة االجتار باملوارد الطبيعية واستغالهلا بصورة غري مشروعة؛ )ز( 
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 العنــف أعمــالمكافحــة مجيــع اجلــرائم الــيت ال تــزال ُترتكــب، وال ســيما    )ح( 
 ال؛اجلنسي ضد النساء واألطف

مكافحــة االســتخدام املــستمر لألطفــال يف الرتاعــات املــسلحة ومكافحــة     )ط( 
 امليليشيات واجملموعات املسلحة اخلاصة ومنع إعادة تسليحها؛

مكافحة اإلفالت من العقاب، الذي يؤدي إىل استمرار انتهاكات حقـوق            )ي( 
 اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

عتبار للمرأة، ومحايتها، وتنميـة ملكاهتـا كاملـةً،         الكفاح من أجل إعادة اال     )ك( 
 .وكذلك من أجل حقوق الطفل

 : ويوصي اخلبري املستقل الربملان املنتخب مبا يلي- ١٤٢
ــية    )أ(  ــوانني األساسـ ــى القـ ــصويت علـ ــة بالتـ ــدل املتعلقـ ــة العـ ــذلك إقامـ ، وكـ

 :قطاعات احلياة الوطنية األخرى، مبا يف ذلكب

 ظيم اجمللس العايل للقضاء وسريه؛القانون املتعلق بتن ‘١’ 
 قانون إنفاذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ ‘٢’ 
 القانون املتعلق حبماية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية؛ ‘٣’ 
القانون األساسي املتعلق بتنظيم املؤسسة الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنـسان           ‘٤’ 

 وسريها؛
 ها؛ عمللشرطة الوطنية وسرياملنظم لانون األساسي الق ‘٥’ 
 القانون املتعلق بتجرمي التعذيب؛ ‘٦’ 
 القانون املتعلق بإصالح إدارة السجون؛ ‘٧’ 
 القانون املتعلق بإدماج اجليش وإصالح الدوائر األمنية؛ ‘٨’ 
مواءمة أحكـام بعـض النـصوص القانونيـة مـع مقتـضيات الدسـتور، مبـا يف                   ‘٩’ 

 .ض أحكام القانون القضائي العسكريذلك بع
 : وعلى الصعيد الدويل، يوصي اخلبري املستقل مبا يلي- ١٤٣

 :بالنسبة للمجتمع الدويل )أ( 
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تقدمي الدعم للمؤسسات اجلديدة املنبثقـة عـن االنتخابـات ليتـسىن إرسـاء               ‘١’ 
 سيادة القانون، ونشر ثقافة السالم الدائم، وإشاعة الدميقراطية؛

ــد ‘٢’  ــادة  تق ــدعم إلع ــيم هياكــل  مي ال ــشرطة    تنظ ــين وال ــاز األم اجلــيش واجله
  وتزويدها باملعدات؛م، وتدريبهللعمل فيهاوإدماجها وجتنيد األفراد 

ــة الكونغـــو     ‘٣’  ــدة يف مجهوريـ ــة منظمـــة األمـــم املتحـ ــة بعثـ دعـــم جتديـــد واليـ
الدميقراطية ليتسىن هلا تقدمي خـدمات إشـراف ودعـم أوسـع نطاقـا وأكـرب                

ــى إىل     حجمــا إىل ــا يرق ــة، مب ــشرطة الوطني ــدة واجلــيش وال ــة اجلدي  احلكوم
مستوى خمتلف التحديات املطروحة يف جمـال مكافحـة اجلـرائم، ومواجهـة             

 االضطرابات املستمرة داخل البلد، مبا يف ذلك على حدوده الشرقية؛

ــو      ‘٤’  ــة الكونغــ ــسان يف مجهوريــ ــوق اإلنــ ــل حلقــ ــضور املتكامــ ــؤازرة احلــ مــ
مكتــب مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان   مثــل يف املالدميقراطيــة، 

بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو          وشعبة حقوق اإلنسان يف     
ــة ــوق      الدميقراطي ــز حق ــشطة يف جمــال تعزي ــرامج وأن ــه مــن ب ــا تنفذان ، يف م

 اإلنسان ومحايتها؛ 

مهمتـه   إجنـاز تقدمي كل ما يلزم من دعم للخبري املستقل لكـي يـتمكن مـن                ‘٥’ 
املعقــدة، نظــرا التــساع رقعــة البلــد وتعــدد اجملــاالت ذات الــصلة حبقــوق    

 اإلنسان اليت تندرج ضمن واليته؛ 

وبالنسبة جمللس حقوق اإلنسان، واجلمعية العامة، وجملس األمن، واجمللس          )ب( 
إنــشاء حمكمــة جنائيــة دوليــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  االقتــصادي واالجتمــاعي،

اهلياكل األساسـية   أصبحت عليها   ار من جملس األمن، نظرا حلالة التدهور الشديد اليت          بقر
ــضائية، إضــافة إىل االخــتالالت ال   ــال  الق ــدة يف جم ــة الكونغــو    عدي ــدل يف مجهوري إقامــة الع

الدميقراطية، ناهيك عن جسامة وخطورة اجلرائم اليت ال تزال ُترتكـب فيهـا منـذ مـا يربـو                    
ــن الــزمن، وإ    ــى عقــد م ــة داخــل احملــاكم       عل ــر جنائيــة خمتلط ــذر ذلــك، إنــشاء دوائ ذا تع

أو مجيع اجلرائم   /، و ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١الكونغولية احلالية للنظر يف اجلرائم املرتكبة قبل        
 .األخرى اليت يثبت ارتكاهبا

 


