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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

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

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  مجهورية الكونغو    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
تقارير املفوضـية     ويف ،من الدولة املعنية  الواردة  الحظات والتعليقات   يف ذلك امل    مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء     وال .املرجعيةُيرجى العودة إىل الوثائق     
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها     ما خبالفمن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        منهجيعلى حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  
احلالة خالل جولة االسـتعراض     

  السابقة
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  مل ُتقبل/مل يصدق عليها  االستعراض
ــصديق ــضمام  أوالت  االن

  اخلالفة أو
االتفاقية الدولية للقـضاء علـى      
مجيع أشكال التمييز العنـصري     

)١٩٨٨(  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

)١٩٨٣(  
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     ا

  )١٩٨٣(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

  )١٩٨٢(التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     

العقوبـة    أو من ضروب املعاملة  
املهينـة    أو الالإنسانية  أو القاسية

)٢٠٠٣(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

ـ      ن مناهضة التعذيب وغـريه م
العقوبــة   أوضــروب املعاملــة

املهينـة    أو الالإنسانية  أو القاسية
  )٢٠٠٨توقيع فقط، (

  )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل 
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  )٢٠٠٨توقيع فقط، (أسرهم 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (اإلعاقة 
 حلمايـة مجيـع     االتفاقية الدولية 

األشخاص من االختفاء القسري    
  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
بإشراك األطفال يف الرتاعات    

  )٢٠١٠(املسلحة 
ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
ببيع األطفال وبغاء األطفـال     
واستغالل األطفال يف املـواد     

  )٢٠٠٩(احية اإلب

الربوتوكول االختياري الثـاين
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص

  باحلقوق املدنية والسياسية 
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احلالة خالل جولة االسـتعراض     

  السابقة
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  مل ُتقبل/مل يصدق عليها  االستعراض
أو اإلعالنات  /التحفظات و 

  أو التفامهات/و
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

 ٣سحب التحفظ على الفقرتني     (
  )٢٠٠١، ١٣ من املادة ٤و

 اخلاص بـاحلقوق    العهد الدويل 
حتفظ علـى   (املدنية والسياسية   

  )١٩٨٣، ١١املادة 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     
األطفال يف الرتاعات املسلحة    

 مـن   ٢إعالن بشأن الفقرة    (
 ٢٠-١٨، سن التجنيد    ٣املادة  
  )٢٠١٠عاماً، 

  

ــشكاوى   ــراءات ال إج
ــراءات  ــق واإلج والتحقي

  )٣(العاجلة

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  )١٩٨٩(٤١والسياسية، املادة 

الربوتوكول االختياري امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  )١٩٨٣(املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  )٢٠٠٨توقيع فقط، (ضد املرأة 
غـريه  اتفاقية مناهضة التعذيب و   

العقوبـة    أو من ضروب املعاملة  
املهينة،   أو الالإنسانية  أو القاسية
  )٢٠٠٣(٢٠املادة 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  )٢٠٠٨توقيع فقط، (أسرهم 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (
ة حلمايـة مجيـع     االتفاقية الدولي 

األشخاص من االختفاء القسري    
  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

الربوتوكول االختياري امللحق   
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    

ــصادية ــة  االقت واالجتماعي
 )٢٠٠٩توقيع فقط، (والثقافية 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى
مجيع أشكال التمييز العنصري،

  ١٤املادة 
وغريهاتفاقية مناهضة التعذيب    

العقوبة  أو من ضروب املعاملة  
املهينة،  أو الالإنسانية  أو القاسية
  ٢٢ و٢١املادتان 

الربوتوكول االختياري التفاقية
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء

  تقدمي البالغات
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  
احلالة خالل جولة االستعراض    

  السابقة
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  مل ُيصدق عليها  ضاالستعرا
 االنـــضمام  أوالتـــصديق

  اخلالفة أو
نظام روما األساسي للمحكمة   

  اجلنائية الدولية
االتفاقيات املتعلقة بـالالجئني   

  )٤(وعدميي اجلنسية
 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

ــسطس /آب  ١٩٤٩أغــ
والربوتوكــوالن اإلضــافيان 

  )٥(األول والثاين
االتفاقيات األساسية ملنظمـة    

  )٦(وليةالعمل الد
اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة     

  التمييز يف التعليم

توقيـع  (بروتوكول بـالريمو    
  )٧()٢٠٠٠فقط، 

اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة
  اجلماعية واملعاقبة عليها

ــا ــاماتفاقيتـ ١٩٥٤  عـ
 املتعلقتــان١٩٦١ وعــام

  )٨(باألشخاص عدميي اجلنسية
الربوتوكول اإلضايف الثالـث

يفالتفاقيات جنيف املعتمـدة     
  )٩(١٩٤٩ عام

اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة
  )١٠(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

شجع عدد من هيئات املعاهدات الكونغو على أن يـصدق علـى الربوتوكـول                -١
، )١١(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

، والربوتوكـول   )١٢( املهاجرين وأفراد أسـرهم    واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال     
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع  

  .)١٣(األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
غـري الطـوعي      أو ري، أوصى الفريق العامل املعين باالختفاء القس      ٢٠١٢  عام ويف  -٢

  .)١٤(الكونغو بأن يصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
، أوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بالتصديق على       ٢٠١١  عام ويف  -٣

  .)١٥(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
لقضاء على التمييز ضد املـرأة ومفوضـية   ، أوصت اللجنة املعنية با   ٢٠١٢  عام ويف  -٤

 بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة          )١٦(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول بالريمو ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،            

 حلماية ومساعدة األشـخاص املـشردين       ؛ واتفاقية االحتاد األفريقي   )١٧(وقمعه واملعاقبة عليه  
 بشأن وضع األشخاص عـدميي      ١٩٥٤  عام ؛ واتفاقية )١٨()اتفاقية كامباال (داخلياً يف أفريقيا    
  .)١٩( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١  عاماجلنسية واتفاقية

ة جلن(ودعت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات             -٥
يعرضه بعد من  مل  ماالكونغو إىل أن يعرض على اجلمعية الوطنية      ) خرباء منظمة العمل الدولية   

  .)٢٠(اتفاقيات وتوصيات وبروتوكوالت
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، دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري الكونغو إىل أن ينظر يف تقدمي             ٢٠٠٩  عام ويف  -٦
اقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        من االتف  ١٤اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة       

  .)٢٢( من االتفاقية٨ من املادة ٦ وأوصت بالتصديق على تعديالت الفقرة )٢١(التمييز العنصري
 من ١وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على قبول تعديل الفقرة        -٧

  .)٢٣( من االتفاقية٢٠املادة 

  شريعياإلطار الدستوري والت  -باء  
 املتعلق بالنهوض بالـشعوب     ٢٠١١  عام رحب عدد من هيئات املعاهدات بقانون       -٨

 املتعلـق   ٢٠١٠  عـام   املتعلق حبماية الطفل؛ وقانون    ٢٠١٠  عام األصلية ومحايتها؛ وقانون  
  املتعلق بالسياسة الثقافية الوطنية؛ وقـانون      ٢٠١٠  عام حبماية التراث الطبيعي للبلد؛ وقانون    

 املتعلق  ٢٠١١  عام  جييز التوعية بشأن استخدام وسائل منع احلمل؛ وقانون         الذي ٢٠١٠ عام
 اإليدز ومحاية حقوق األشخاص املصابني به؛ وقـانون       /مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

  .)٢٤( الذي حيظر االجتار بأطفال ونساء الشعوب األصلية واستغالهلم جنسيا٢٠١١ً عام
بالشعوب األصلية ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون         وأحاط املقرر اخلاص املعين       -٩

واعترب .  املتعلق بالنهوض بالشعوب األصلية ومحايتها     ٢٠١٠  عام الالجئني علماً باعتماد قانون   
. )٢٦( واليونيسيف أن هذا القـانون ممارسـة جيـدة         )٢٥(املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية    

نية للتعريف بقانون محايـة الطفـل وقـانون         وأضافت اليونيسيف أن البلد يفتقر إىل خطة وط       
  .)٢٧(وأوصت بتوخي الفعالية يف تطبيق قوانني محاية الفئات الضعيفة. الشعوب األصلية

وأفادت اليونيسيف بأن مشروع القانون املتعلق بوصـول النـساء إىل الوظـائف               -١٠
قضاء على التمييـز    وأوصت اللجنة املعنية بال   . )٢٨(السياسية معروض على الربملان منذ أعوام     

  .)٢٩(ضد املرأة باعتماد مشروع القانون املتعلق بالتكافؤ
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن التمييز على أساس اجلنس               -١١

يدمج يف تشريعات     مل حمظور يف الدستور، لكنها أعربت من جديد عن قلقها ألن هذا احلكم           
وأوصت بـأن يـضمن   . ن جانب اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة يغطي التمييز م    وال أخرى

  .)٣٠(الكونغو تشريعاته تعريفاً واضحاً للتمييز ضد املرأة يغطي التمييز املباشر وغري املباشر
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن قلقهـا إزاء األحكـام                 -١٢

وحثـت  . )٣١( األسرة وقانون العقوبات وقانون الضرائب     القانونية التمييزية الواردة يف مدونة    
الواقـع    ويف الكونغو على استكمال اإلصالح التشريعي الرامي إىل حتقيق املساواة يف القانون          

أوصته بسن قانون شامل بشأن العنف باملرأة حيظر العنف املرتيل والتحرش   كمالفائدة النساء؛
 لإلناث واالغتـصاب الزوجـي؛ وبـسن قـانون          اجلنسي وجيرم تشويه األعضاء التناسلية    

  .)٣٢(باالجتار متعلق
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وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لعدم وجود تعريف للتمييـز               -١٣
  .)٣٣(العنصري يف القانون احمللي، وشجعت على تعديل التشريعات، سيما القانون اجلنائي

يتضمن حاليـاً    القسري أن القانون اجلنائي والحظ الفريق العامل املعين باالختفاء ال       -١٤
أي تعريف لالختفاء القسري باعتباره جرمية على حدة، عدا تـصنيفه كجرميـة يف حـق                

، وأوصى بأن يدمج الكونغو االختفاء القسري يف القانون اجلنائي باعتباره جرمية            )٣٤(اإلنسانية
  .)٣٥(على حدة

عن أملها يف أن ُتتخذ خطوات يف سـبيل         وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية         -١٥
  .)٣٦(إلغاء قانون اخلدمة العسكرية اإلجبارية، يف إطار تنقيح قانون العمل  أوتعديل
، وأوصت ٢٠٠٩  عاموالحظت اليونيسيف إنشاء جلان لتنقيح املدونات القضائية يف  -١٦

  .)٣٧(بتنقيح مدونة األسرة وقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن يسن الكونغو قانونـاً بـشأن           -١٧

  .)٣٨(التشريد الداخلي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٣٩(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٤٠(املركز أثناء هذه اجلولة   اجلولة السابقةاملركز أثناء  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  باء  -  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠١٢  عام يف  -١٨
 واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان              

وأعربت جلنة القضاء على التمييـز العنـصري عـن          . )٤١(دئ باريس امتثاالً تاماً   متتثل مبا  ال
وأوصـت  . )٤٢(انشغاهلا إزاء موارد هذه املؤسسة واستقالهلا وواليتها واختصاصاهتا وفعاليتها        

جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بـضمان               
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        . )٤٣(سة مبادئ باريس  امتثال هذه املؤس  

بأن تكلف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بوالية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان ووالية حمددة 
  .)٤٤(يف جمال املساواة بني اجلنسني

ان وجلنـة   وأوصت اليونيسيف بتعزيز والية وقدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـس           -١٩
  .)٤٥(مكافحة الفساد

 خبطـة   )٤٧( واليونيـسيف  )٤٦(ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٢٠
وأعربـت اللجنـة املعنيـة      . ٢٠١٣-٢٠٠٩العمل الوطنية املعنية بالقضايا اجلنسانية للفترة       
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 مـن امليزانيـة     بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ختصيص نسبة منخفضة للغاية           
وحثت على تدعيم اآللية الوطنية لتمكني املرأة وتـشجيع دمـج           . الوطنية للقضايا اجلنسانية  

  .)٤٨(القضايا اجلنسانية
وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة منشغلة ألن النساء، سيما نساء               -٢١

وحثت اللجنة  . ن مث املطالبة هبا   يستطعن م   وال يدركن حقوقهن   ال األرياف واملناطق النائية،  
  .)٤٩(على إذكاء وعي النساء حبقوقهن

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري خطة العمل الوطنية للنهوض مبعيـشة              -٢٢
وقال املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصـلية إن        . )٥٠()٢٠١٣-٢٠٠٩(السكان األصليني   

  .)٥٢(يسيف الحظت أن تنفيذها يظل حمتشماًغري أن اليون. )٥١(هذه اخلطة مبادرة مهمة
ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باإلطار االستراتيجي الـوطين              -٢٣

اإليدز واألمراض املنقولـة جنـسياً      /متعدد القطاعات ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      
وناشـدت الكونغـو    . إىل الطفل وبربنامج منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم          

  .)٥٣(ضمان التنفيذ الفعال
وأوصى الفريق العامل املعين باالختفاء القسري بوضع برامج للتدريب يف جمال قانون              -٢٤

وأوصت مفوضـية   . )٥٤(حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين لفائدة الشرطة والقضاء واجليش       
حقوق اإلنـسان ومحايـة الالجـئني يف        األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن يدرج الكونغو        

  .)٥٥(مقررات معاهد تدريب موظفي إنفاذ القانون

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٥٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املقدمة   

  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم   
اض منذ االستعر 

  السابق
ــات  ــر املالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
جلنة القضاء على   
  التمييز العنصري

تأخر تقدمي التقريرين العاشر واحلـادي  ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٨  -
  ٢٠١٢  عامعشر منذ

ــة  ــة املعني اللجن
باحلقوق االقتصادية  
 واالجتماعية الثقافية

نـوفمرب  /تشرين الثاين   -  ٢٠٠٠مايو /أيار
ــت (٢٠١٢ عراض اس

  )يف غياب تقرير

٢٠١٣نـوفمرب   /الثاينسيقدم يف تشرين    
التقرير األويل الذي تأخر تقدميـه منـذ       

  )٥٧(١٩٩٠ عام
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  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املقدمة   

  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم   
اض منذ االستعر 

  السابق
ــات  ــر املالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
ــة  ــة املعني اللجن

  حبقوق اإلنسان
تأخر تقـدمي التقريـر الثالـث منـذ          -  -  ٢٠٠٠مارس /آذار

  ٢٠٠٢ عام
ــة  ــة املعني اللجن
ــى  ــضاء عل بالق
  التمييز ضد املرأة

ينــاير /كــانون الثــاين
٢٠٠٣  

حيل موعد تقدمي التقريـر الـسابع يف         ٢٠١٢فرباير /شباط  ٢٠١٠
  ٢٠١٦ عام

ــضة  ــة مناه جلن
  التعذيب

تأخر تقدمي التقارير من األويل إىل الثالث  -  -  -
ــذ ــاممن ــام٢٠٠٤  ع ٢٠٠٨  وع
   على التوايل٢٠١٢ وعام

ســينظر يف التقــارير مــن الثــاين إىل  -  ٢٠١٠  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول جلنة حقوق الطفل 
.٢٠١٤ينـاير   /الرابع يف كانون الثاين   

وتــأخر تقــدمي التقريــرين األولــيني
املتعلقني بـالربوتوكولني االختيـاريني
التفاقية حقوق الطفل املـتعلقني ببيـع
األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل
األطفال يف املواد اإلباحيـة وبإشـراك
األطفال يف الرتاعـات املـسلحة منـذ

  التوايل على ٢٠١٢ و٢٠١١عامي 

   احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات املتابعةالردود على طلبات   -٢  

 املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة 

موعد تقدمي  
املالحظـات 

  مقدمة يف   املوضوع  اخلتامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ والعنف بالسكان األصليني   ٢٠١٠

هم يف األراضي؛ واعتماد مشروع قانون محاية حقوق وحق
  )٥٨(الشعوب األصلية

-  

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

-  -  -  

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

  -  )٥٩(متكني النساء؛ والعنف اجلنساين  ٢٠١٤

  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
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صادية واالجتماعية والثقافية عـن أسـفها ألن        أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقت      -٢٥
، رغم حمادثاهتا مع الكونغو     ١٩٩٠  عام يقدم تقريره األويل الذي تأخر تقدميه منذ        مل الكونغو

 وعقد احللقة الدراسية الوطنية لتدريب أعضاء اللجنة املشتركة بني الوزارات           ٢٠٠٠  عام يف
  .)٦٠(عاهداتواملعنية بإعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات امل

  )٦١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة   احلالة خالل دورة االستعراض السابقة   
  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة 
ــشعوب األصــلية   -  الزيارات املضطلع هبا ــشرين ١٢-١(ال ت

  )٢٠١٠نوفمرب /الثاين
٣ -سبتمرب  /أيلول ٢٤(حاالت االختفاء   

  )٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
  ال توجد  ال توجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  ال توجد  ٢٠٠٨  عامالشعوب األصلية، طُلبت يف  الزيارات املطلوب إجراؤها
الردود على رسائل االدعاء والنـداءات       

  العاجلة
ترّد احلكومة علـى هـذا  ومل .خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسل بالغ واحد      

  .البالغ

، بأنـه أحـال إىل   ٢٠١٣  عـام الفريق العامل املعين باالختفاء القـسري، يف      أفاد    -٢٦
  .)٦٢( منها قيد التسوية٨٨تزال   ال حالة١١٤احلكومة، منذ إنشائه، 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -جيم  
وسـط  خيضع الكونغو للمركز دون اإلقليمي حلقوق اإلنـسان والدميقراطيـة يف              -٢٧

 .)٦٣()ياونـدي (املكتب اإلقليمي ملفوضية حقـوق اإلنـسان يف وسـط أفريقيـا             /أفريقيا
، صاغ الكونغو، بدعم من مفوضية حقوق اإلنسان، قانوناً بشأن التمييـز            ٢٠١١ عام ويف

واختذ الكونغـو   . )٦٤(واعتمد قانوناً بشأن حقوق الشعوب األصلية، متشياً مع املعايري الدولية         
ستعراض قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حبيث يغدو يف توافـق مـع             أيضاً خطوات ال  

مبادئ باريس، وكان ذلك نتاج حلقة دراسية نظمها مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط          
وبطلب مـن   . )٦٦(وبدعم من املفوضية، أُنشئت جلنة وطنية ملنع اإلبادة اجلماعية        . )٦٥(أفريقيا

طة ممولة من الصندوق الطوعي للمساعدة املالية والتقنية علـى          الكونغو، نفذت املفوضية أنش   
الصندوق االستئماين لالسـتعراض الـدوري      (تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل      

  .)٦٧(هبدف دعم تنفيذ التوصيات) الشامل
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
ظلت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منـشغلة إزاء أوجـه              -٢٨

  .)٦٨(انعدام املساواة احلادة بني الرجال والنساء
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها الـشديد إزاء أدوار                -٢٩

صت بوضع استراتيجية شاملة للقضاء على      وأو. )٦٩(النساء والرجال، سيما يف املناطق الريفية     
، وبتنظيم محالت لتوعية الزعماء احمللـيني       )٧٠(املمارسات التقليدية الضارة اليت متيز ضد املرأة      

  .)٧١(والدينيني والسكان
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن انـشغاهلا إزاء األحكـام                 -٣٠

قة بالزواج والعالقات األسرية، كاختالف السن الدنيا لـزواج البنـات           القانونية التمييزية املتعل  
واألوالد؛ وحرية الزوج يف اختيار مقّر إقامة األسرة يف غياب اتفاق بني الزوجني؛ وجواز تعدد               
الزوجات قانوناً؛ واحتكار الوالد لسلطة الوالدين؛ والعقوبات املفرطة املفروضة على النساء يف             

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على استعراض          . )٧٢(زوجيةحاالت اخليانة ال  
؛ وعلى اعتماد أحكام قانونية حتظر تـزويج        )٧٣(ذُكر آنفاً من أحكام متييزية معتمدة       ما وتعديل

؛ )٧٤(األرملة من شقيق زوجها؛ وجعل السن الدنيا للخطوبة يف توافق مع السن القانونية للزواج             
  .)٧٥(مارسات منها طقوس الترمل التعسفية األخرى وتعدد الزوجاتوالتصدي مل

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييز يف ملكية                -٣١
وأوصت بأن يتـصدى الكونغـو      . )٧٦(األراضي وقسمتها ووراثتها، سيما يف املناطق الريفية      

  .)٧٧(لسلبية اليت تؤثر على حقوق األرامل يف امللكيةلألعراف واملمارسات التقليدية ا
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حرمان النـساء                -٣٢

وأوصت بإيالء اهتمام خاص الحتياجات نساء األريـاف بغيـة          . يف املناطق الريفية والنائية   
ـ     ضمان حصوهلن على خدمات الصحة والتعليم واملا       هلن إىل  وء النقي واملرافق الصحية ووص

  .)٧٨(املشاريع املدرة للدخل
وذكرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـأن الـشعوب             -٣٣

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عـن انـشغاهلا إزاء     . )٧٩(األصلية تتعرض للتمييز  
 ءوصول إىل العدالة والتعليم والصحة وسوق العمل؛ وإزا       هتميش البيغمي والتمييز ضدهم يف ال     

. )٨٠(قد يشمل أحياناً أشكال الـرق املعاصـرة         مبا اهليمنة عليهم والتمييز ضدهم واستغالهلم    
  .)٨١(وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري على ضمان متتعهم الكامل حبقوقهم



A/HRC/WG.6/17/COG/2 

11 GE.13-16174 

وب األصلية، شدد املقرر اخلاص املعين   وبالنظر إىل التمييز الشامل واملتجذر ضد الشع        -٣٤
ورأى أن رفـع هـذا      . بالشعوب األصلية على ضرورة توسيع مشاركة هذه الفئة يف اجملتمع         

التحدي سيستدعي جهوداً منسقة ومتسقة تدعمها موارد كبرية وتشارك فيها طائفة واسـعة      
ة والشركاء اإلمنائيني   من اجلهات الفاعلة من احلكومة واجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحد         

وأضاف أن هذه اإلجراءات اهلادفة ينبغي أن تكون جزءاً من محلة وطنية شاملة             . )٨٢(اآلخرين
  .)٨٣(تركز على توعية الشعوب األصلية وفئة البانتو حبقوقها والتزاماهتا املتبادلة

يم مؤسسات  وأفاد املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية بأن أي برنامج يهدف إىل تدع             -٣٥
صنع القرار التابعة للشعوب األصلية وزيادة مشاركتها يف مجيـع منـاحي احليـاة االجتماعيـة                

  .)٨٤(بد أن يندرج أيضاً ضمن احلملة الوطنية ملكافحة التمييز  الواالقتصادية والسياسية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
فاء القسري بتضمني القـانون اجلنـائي جرميـة         رحب الفريق العامل املعين باالخت      -٣٦

االختفاء القسري باعتبارها جرمية يف حق اإلنسانية، لكنه أعرب عن أسفه مـع ذلـك ألن                
والحظ الفريق أن الـسلطات  . العقوبة املفروضة على مرتكيب هذه اجلرمية هي عقوبة اإلعدام       

عليـاً وقـال إن مـن       تعد مستخدمة وأن تطبيقها موقـوف ف        مل أكدت أن عقوبة اإلعدام   
  .)٨٥(املستحسن يف هذه احلالة إلغاؤها قانونياً

 وناشـدت الـسلطات التحقيـق       ٢٠٠٩  عام ونددت اليونسكو بقتل صحفي يف      -٣٧
  .)٨٦(األمر يف
وتلقى الفريق العامل املعين باالختفاء القسري ادعاءات خبصوص حـاالت اختفـاء              -٣٨

 وكانون  ١٩٩٧يونيه  /بني حزيران   ما يف الفترة قسري مرتبطة بالرتاعني املسلحني األخريين،      
ُيسمى قضية خمتفي شاطئ برازافيـل، الـيت بـدأت       ما ، وخباصة )٨٧(١٩٩٩ديسمرب  /األول

والحظ الفريق أن جلنة أسر املختفني وضعت قائمـة         . )٨٨(١٩٩٩أبريل  /أحداثها يف نيسان  
  االختفـاء القـسري     الفريق أفاد بأن ظـاهرة     نبيد أ . )٨٩( شخصاً خمتفياً  ٣٥٣تضم أمساء   

  .)٩٠(تقتصر على حاالت شاطئ برازافيل ال
وأوصى الفريق العامل املعين باالختفاء القسري بأن حيظر الكونغـو االحتجـاز يف               -٣٩

أي فـرد     أو غري الرمسية؛ وأن يالحق ويعاقب أي موظف عمومي         أو أماكن احلبس السرية  
؛ وأن يتخـذ تـدابري      )٩١(خيالف احلظر بإيعاز منها على أي سلوك        أو يتصرف مبوافقة الدولة  

لتشجيع مشاركة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية يف رصد أمـاكن             
  .)٩٢(االحتجاز دون املساس باستقالل تلك املؤسسات

والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن الالجئني وملتمسي اللجـوء             -٤٠
وأعرب الفريق العامل املعين باالختفاء القسري عـن        . جاز التعسفي يتعرضون لالحت   ما كثرياً
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وأضاف أن السلطات   . يناهز مثاين سنوات    ما انشغاله إزاء احتجاز ثالثة أشخاص على امتداد      
ستفضي إليه طلبـات      ما ُتفيد بأن األفراد املعنيني حيتجزون حفاظاً على سالمتهم يف انتظار         

م املتحدة لشؤون الالجئني بالجئني حمتجزين دون تلقـي         والتقت مفوضية األم  . )٩٣(جلوئهم
خدمات تليب احتياجاهتم األساسية وبالجئني وملتمسي جلوء حمتجزين يف مراكز احتجاز غري            

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن يكفل الكونغو عدم احتجـاز            . رمسية
بد منه،    ال يدوم االحتجاز، إذا كان   كحلّ أخري، وضمان أن       إال ملتمسي اللجوء والالجئني  

  .)٩٤(ألقصر فترة ممكنة ويكون مقيداً بالضمانات القضائية الواجبة
وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة جداً إزاء ارتفـاع نـسبة                 -٤١

تناسلية يشمل العنف املرتيل والتحرش اجلنسي وتشويه األعضاء ال         مبا العنف بالنساء والفتيات،  
وحثت الكونغو على اعتماد استراتيجية شاملة وخطة عمل عاجلة ملكافحة العنـف            . لإلناث

اجلنساين؛ وزيادة أنشطة التوعية والتثقيف؛ وضمان وصول الضحايا الفعلـي إىل احملـاكم             
ومعاقبة اجلناة؛ وإنشاء نظام شامل لرعاية ضحايا العنف اجلنساين، يشمل املساعدة القانونية            

  .)٩٥(نية والدعم الطيب والنفسي، وتوفري املالجئ، وخدمات املشورة وإعادة التأهيلاجملا
 املائة من   ٦٠والحظت اليونيسيف أن العنف اجلنسي مستمر وأن األحداث ميثلون            -٤٢

ُيبلغ الضحايا الشرطة وقلما يلجـأون إىل خـدمات           ما وعالوة على ذلك، نادراً   . الضحايا
والحظت اليونيسيف وجود صـعوبات تقنيـة يف تنفيـذ       . )٩٦(ةالنفسي  أو املساعدة الصحية 

وأوصت بتحسني فهم أوجه ضعف املرأة والطفـل        . )٩٧(استراتيجية مكافحة العنف اجلنسي   
  .)٩٨(وبتدعيم آليات الوقاية وإدارة املخاطر

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا إزاء ضخامة عدد               -٤٣
وحثت الكونغو  . اء ضحايا االغتصاب يف سياق الرتاعات وإزاء إفالت اجلناة من العقاب          النس

  .)٩٩(على توفري الدعم الطيب والنفسي إىل الضحايا
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا إزاء تعرض نساء               -٤٤

  .)١٠٠(صت حبمايتهنوفتيات الشعوب األصلية بقدر بالغ للعنف اجلنسي وأو
وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بتقارير ُتفيد بتعـرض الـشعوب           -٤٥

وحثت الكونغو على إجراء حتقيقات     . األصلية للعنف من ِقَبل حراس حديقة ندوكي الوطنية       
  .)١٠١(شاملة يف تلك االدعاءات وتسليم اجلناة إىل العدالة

القضاء على التمييز ضد املرأة ارتفاع معدالت بغاء النساء         والحظت اللجنة املعنية ب     -٤٦
وأوصـت  . والفتيات، وأعربت عن قلقها إزاء عدم وجود استراتيجية ملكافحة االجتار بالبشر       

بالتصدي لألسباب األساسية لبغاء النساء والفتيات هبدف محايتهن من االستغالل اجلنـسي            
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيـضاً عـن        وأعربت اللجنة املعنية باحل   . )١٠٢(واالجتار

  .)١٠٣(قلقها إزاء ظاهرة االجتار باألطفال عرب احلدود
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وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٤٧
  .)١٠٤(تفشي ظاهرة عمل األطفال

وأبلغت اليونيسيف  . در قلق وأفادت اليونيسيف بأن إعمال حقوق الطفل يظل مص         -٤٨
عن ظواهر منها تشرد آالف األطفال يف الشوارع، واألطفال احملرومون من احلماية األسرية،             

  .)١٠٥(واألطفال املخالفون للقانون الذين حيتجزون مع الكبار ويتعرضون للعنف أحياناً
ية غري املنـصفة    وأفاد املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية بأن الترتيبات االجتماع          -٤٩

بني أغلبية البانتو والشعوب األصلية تتجسد يف عالقات هيمنة واستغالل وتصل يف حـاالت              
قدمـه    مباوقد أحاط علماً أيضاً. )١٠٦(السخرة غري الطوعية  أوكثرية إىل أشكال من العبودية  

  .)١٠٧(الكونغو من معلومات مفادها أن هذه املمارسة ليست مقبولة وجتري مكافحتها

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن انشغاهلا إزاء عدم   -٥٠

يشمل نقص القـضاة وارتفـاع تكلفـة          مبا استقالل النظام القضائي واملشاكل اليت تعتريه،     
حيرم السكان من الوصول      ما ئيةاإلجراءات القانونية وتباين التوزيع اجلغرايف للمحاكم القضا      

  .)١٠٨(إىل سبل انتصاف فعالة
تتنـاول قـط     ملوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها ألن احملاكم   -٥١

  .)١٠٩(قضايا تتعلق بالتمييز العنصري
وأعربت اللجنة املعينة بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن عوامل عديـدة                -٥٢

ن وصول النساء إىل العدالة، ومن بينها الفقر وجهل القانون ونقص احملاكم واهليئات             حتول دو 
وأوصت بأن يعـزز الكونغـو نظامـه        . القضائية والطابع التمييزي آلليات العدالة التقليدية     

القضائي؛ وأن ييسر وصول النساء إىل العدالة؛ ويدرب القضاة واحملامني والنـواب العـامني              
املنظمات غري احلكومية على تطبيق التشريعات؛ وُيذكي وعي الناس بأمهيـة           وأفراد الشرطة و  

التصدي النتهاكات حقوق املرأة بوسائل قضائية بدالً من العدالة التقليدية؛ ويكفل الوصول            
  .)١١٠(إىل سبل انتصاف وجرب فعالة

غاهلا إزاء  وأعربت اللجنة املعينة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن انـش           -٥٣
  .)١١١(ظاهرة الفساد يف الكونغو

والحظ الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أن تشريعات اإلجراءات اجلنائيـة ُتتـيح          -٥٤
 ضمانات ملنع االختفاء القسري، وأن املعلومات الواردة ُتفيد بأن األفراد احملتجزين لدى الـشرطة             

  .)١١٢(مبحام إن كان ذلك يف مقدورهم  أوسرهميواجهون بصفة عامة صعوبات يف االتصال بأ ال
وأوصى الفريق العامل املعين باالختفاء القسري بأن يتيح الكونغو للشرطة والقـضاء           -٥٥

  .)١١٣(مزيداً من املوارد لضمان وقاية األفراد بقدر أكرب من االختفاء القسري
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وحيدة اليت جرى فيها    والحظ الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أن احلاالت ال          -٥٦
التحقيق مع أفراد ميكن أن يكونوا متورطني يف قضايا اختفاء ومالحقتهم حدثت يف سـياق               

غـري أن مجيـع املتـهمني يف        . ٢٠٠٥  عام احملاكمة املتعلقة باملختفني يف شاطئ برازافيل يف      
 الغرفـة   سياق الدعوى املدنية، حكمـت      ويف .)١١٤(احملاكمة ُبرؤوا من التهم املنسوبة إليهم     

  .)١١٥(اجلنائية بدفع تعويضات إىل األطراف املدنية
واستنتج الفريق العامل املعين باالختفاء القسري عدم وجود أي برنامج تعويـضات              -٥٧

متكامل وشامل رغم اجلهود اجلبارة املبذولة يف سـبيل تـضميد اجلـراح الـيت خلفتـها                 
  .)١١٧(حيترم  ملعرفة احلقيقةوأعرب عن أسفه أيضاً ألن حق األسر يف م. )١١٦(احلرب
وأوصى الفريق العامل املعين باالختفاء القسري بأن يتخذ الكونغو مجيع التدابري الالزمة              -٥٨

؛ وأن يضع برناجماً فعاالً حلماية      )١١٨(ملكافحة إفالت املتورطني يف االختفاء القسري من العقاب       
؛ )١١٩(اإلدالء بشهادة   أو  رفع دعوى  الضحايا والشهود يوفر مجيع ضمانات السالمة للراغبني يف       

؛ وأن ينفـذ    )١٢٠(وأن يضع برنامج تعويضات متكامالً يشارك فيه الضحايا مشاركة كاملـة          
؛ وأن ينظر يف إنشاء جلنة للسلم واملصاحلة تستمد سندها          )١٢١(برناجماً لكشف احلقيقة واملصاحلة   

  .)١٢٢(ونغواملؤسسي من جلنة رصد اتفاق السالم وإعادة اإلعمار يف الك
  .)١٢٣(والحظت اليونيسيف عدم إنشاء الفرقة اخلاصة باألحداث اليت نص عليها القانون  -٥٩

  حياة أسرية  ويفالزواج  ويفاحلق يف اخلصوصية  -دال  
أفادت اليونيسيف بأن معدل حيازة السكان األصليني شهادات ميالد أدىن بثالثـة              -٦٠

  .)١٢٤(أضعاف منه لدى جمموع السكان
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتـسجيل مجيـع والدات الـسكان             و  -٦١

األصليني، ومنحهم وثائق هوية شخصية، وتقريب مراكز تـسجيل احلالـة املدنيـة مـن               
  .)١٢٥(األصلية اجملتمعات

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن يكفل الكونغو تسجيل مجيـع              -٦٢
  .)١٢٦(ل ملتمسي اللجوء والالجئني درءاً حلاالت انعدام اجلنسيةالوالدات، مبن فيهم أطفا

املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،          أو حرية الدين   -هاء  
  وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

علومات وفقـاً للمعـايري   أوصت اليونسكو بأن يعتمد الكونغو قانوناً بشأن حرية امل   -٦٣
  .)١٢٧(الدولية وأن يعزز آلية التنظيم الذايت لوسائط اإلعالم
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اخنفاض مـشاركة                -٦٤
 يف املائة وبضمان    ١٥وأوصت بزيادة حصة متثيلهن اليت تعادل       . النساء يف احلياة السياسية والعامة    

  .)١٢٨(يشمل مستويات صنع القرار الرفيعة  مباصول النساء إىل مجيع ميادين احلياة العامةو
  .)١٢٩(والحظت اليونيسيف اخنفاض مشاركة النساء يف عمليات صنع القرار  -٦٥
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق نقص مـشاركة             -٦٦

وأوصـت  . )١٣٠( وإشراكها احملدود يف عمليات صـنع القـرار العامـة          املنظمات غري احلكومية  
  .)١٣١(اليونيسيف بتعزيز احلوار مع املنظمات غري احلكومية وتشجيع املشاركة اجملتمعية

وأوصى املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية باختاذ تدابري لضمان إتاحة فرص فعلية    -٦٧
مؤسسات احلكم على مجيـع       ويف عمليات التشريعية وكافية ملشاركة الشعوب األصلية يف ال     

  .)١٣٣(وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلق مماثل. )١٣٢(املستويات

  ة ومؤاتيةشروط عمل عادل  ويفاحلق يف العمل  -واو  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن قلقهـا إزاء            -٦٨

  .)١٣٤(الة ونقص العمالة، سيما يف صفوف الشبابمستويات البط
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا إزاء الفصل الوظيفي               -٦٩

وأوصت بتوسيع نطـاق تغطيـة صـندوق الـضمان          . وتركُّز النساء يف االقتصاد غري املنظم     
، مبن فيهم النساء، وزيـادة وصـول        االجتماعي الوطين حبيث يشمل عمال القطاع غري املنظم       

  .)١٣٥(النساء إىل التمويل بالغ الصغر والقروض بالغة الصغر هبدف مزاولة أنشطة مدرة للدخل

  مستوى معيشة الئق  ويفاحلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  
الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن وترية النمو             -٧٠
إىل   أو من الفوارق االجتماعية    أو تفض إىل احلد من الفقر      مل قتصادي السريعة يف الكونغو   اال

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الكونغـو          . )١٣٦(حتسن مستويات املعيشة  
  .)١٣٧(على احلد من الفقر سيما يف املناطق الريفية

ترن بارتفاع مـستويات البطالـة ونقـص        وأفادت اليونيسيف بأن الفقر، الذي يق       -٧١
 وشددت علـى ضـرورة زيـادة خمصـصات          )١٣٨( يف املائة من السكان    ٤٦العمالة، ميس   

  .)١٣٩(القطاعات االجتماعية يف اإلنفاق العام
وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن الكونغو أحرز تقدماً يف تنفيـذ        -٧٢

غري أهنا أضافت أن أكثر من نصف السكان، . االجتماعيةسياسات تساهم يف تعزيز اخلدمات 
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مبن فيهم الالجئون وملتمسو اللجوء، يعيشون حتت خط الفقر ويواجهون ارتفـاع البطالـة          
  .)١٤٠(ويفتقرون إىل الرعاية الصحية واخلدمات التعليمية

حيح وأفاد املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية بأن من الواجب اختاذ خطوات لتص           -٧٣
. حالة الفقر املزمن اليت يعيشها السكان األصليون وتعزيز الفـرص اإلمنائيـة املتاحـة هلـم               

وسيتطلب األمر تدعيم وحتديد بنود امليزانية املخصصة خلطة العمل الوطنية املتعلقة بالنهوض            
 املتعلق بالنهوض بالشعوب    ٢٠١١  عام وقانون) ٢٠١٣-٢٠٠٩(مبعيشة السكان األصليني    

بد من إشراك السكان األصليني يف أي جهود ترمي إىل مكافحة             وال .)١٤١(محايتهااألصلية و 
  . )١٤٢(الفقر وإنشاء مشاريع مدرة للدخل يف مناطقهم

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن أغلبيـة             -٧٤
وأفـادت اليونيـسيف بـأن      . )١٤٣(تنتفع بتغطية الضمان االجتماعي     ال واسعة من السكان  

الضمان االجتماعي يقتصر على الوظيفة العامة والقطاع اخلاص املنظم، مستبعداً بذلك            نظام
  .)١٤٤(أغلبية السكان

  .)١٤٥(والحظت اليونيسيف صعوبة احلصول على ماء الشرب  -٧٥

  احلق يف الصحة  -حاء  
شغلة إزاء نقص البنية األساسية     ظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من          -٧٦

  . )١٤٦(يكفي من التمويل خلدمات الرعاية الصحية  ماوناشدت الكونغو توفري. الصحية
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٧٧

دت اللجنـة   وناش. )١٤٧(ارتفاع معدالت الوفيات، سيما وفيات الرضع واألطفال واألمهات       
  .)١٤٨(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الكونغو ختفيض معدل وفيات األمهات

 بوضع خريطة طريـق     ،٢٠٠٩  عام وإذ أحاطت اليونيسيف علماً بقيام الكونغو يف        -٧٨
لإلسراع يف ختفيض معدل وفيات األمهات والرضع واألطفال، فقد أوضـحت أن احلملـة              

اعية الثقافية وتدين أوضاع النساء والفتيات عوامل تساهم يف وفيات          املبكرة والقواعد االجتم  
  .)١٤٩(اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية  ويفاألمهات والرضع واألطفال

وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة منشغلة إزاء العقبات االجتماعية              -٧٩
اخلدمات الصحية وإزاء االرتفاع املفرط يف عـدد        الثقافية اليت حتول دون وصول النساء إىل        

وناشدت الكونغو تعزيز التثقيف بشأن     . يدزاإل/بشريةالنساء املصابات بفريوس نقص املناعة ال     
احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية، بتركيز خاص على احلمل املبكر واستعمال وسائل منـع              

ها فريوس نقـص املناعـة      في  مبا لة جنسياً، احلمل لتنظيم األسرة والوقاية من األمراض املنقو      
يدز؛ وضمان حصول مجيع النساء والفتيات جماناً علـى وسـائل منـع احلمـل               اإل/البشرية

  .)١٥٠(وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
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وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٨٠
  . )١٥١(وس نقص املناعة البشريةارتفاع معدل اإلصابة بفري

وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة منشغلة إزاء جترمي اإلجهـاض،               -٨١
الذي يدفع النساء إىل التماس اإلجهاض غري املأمون وغري القـانوين، وإىل وأد األطفـال يف                

 حاالت احلمل غري    وناشدت الكونغو استعراض القانون املتعلق باإلجهاض يف      . بعض احلاالت 
  .)١٥٢(املرغوب فيه

وأفاد املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية بأن احلكومة اختذت خطوات للنهوض             -٨٢
بصحة السكان األصليني، لكنها ينبغي أن تعزز جهودها يف سبيل ضمان وصول الـسكان              

االحتياجات الصحية  األصليني إىل الرعاية الصحية األولية على قدم املساواة مع غريهم وتلبية            
وينبغي بذل املزيد من اجلهود من أجل تقـدمي خـدمات           . األساسية، سيما يف املناطق النائية    

صحية مالئمة من الناحية الثقافية، مع مراعاة االحتياجات الصحية اخلاصة لنـساء وأطفـال    
  . )١٥٣(الشعوب األصلية

ة فريوس نقص املناعـة     ُبذل من جهود يف سبيل مكافح       ما وإذ الحظت اليونيسيف    -٨٣
، فقد بّينت أن معدل تفشي املرض يف صفوف السكان املتراوحة أعمـارهم             اإليدز/البشرية

  .)١٥٤( يف املائة وأن أغلبية املصابني من النساء٣,٢ سنة يساوي ٤٩ و١٥ بني
 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء متييز العاملني يف               -٨٤

متييز على خدمات     بال قطاع الصحة ضد نساء الشعوب األصلية وأوصت بضمان حصوهلن        
  . )١٥٥(الصحة والتعليم واملاء النقي واملرافق الصحية وفرص العمل

  احلق يف التعليم  -طاء  
أحاطت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علماً بإقرار التعليم            -٨٥

تـزال    ال ، لكنها الحظت بقلـق أن نوعيـة التعلـيم         )١٥٦(٢٠٠٧  عام جملاين يف االبتدائي ا 
  . )١٥٧(مرضية غري
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء العقبات اهليكلية               -٨٦

اليت تواجهها الفتيات والشابات يف احلصول على تعليم جيد؛ وتأثري املمارسـات التقليديـة              
 على تعليم البنات؛ وارتفاع معدل تسرب البنات؛ واخنفاض معدل معرفة القراءة            ارة سلباً الض

ودعت الكونغو إىل ضمان املساواة الفعلية يف وصول البنات والشابات          . والكتابة لدى النساء  
إىل مجيع مستويات التعليم؛ وإتاحة فرص تعليمية للبنات واألوالد ذوي اإلعاقـة؛ وتـدعيم              

  .)١٥٨(م الكبار، سيما نساء املناطق الريفيةبرامج تعلي
والحظت اليونيسيف نقص املدرسني األكفاء، وقصور النظام التعليمي، والفـوارق            -٨٧

سـيما  ) بني املناطق احلضرية والريفية وبني الفقراء وغـري الفقـراء         (يف الوصول إىل التعليم     
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 اليونيسيف أن من الـالزم      وأوضحت. )١٥٩(الفوارق اليت تؤثر على أطفال الشعوب األصلية      
تنفيذ سياسة موارد بشرية الحتواء النقص ‘ ١‘: مواصلة اجلهود املبذولة يف جماالت منها التالية

تدعيم املساواة  ‘ ٣‘وضع خطة استراتيجية حمددة امليزانية؛ و     ‘ ٢‘املتواتر يف عدد املدرسني؛ و    
  . )١٦٠(من خالل هنج مشويل

ري من أجل مكافحة التمييز يف جمال التعليم ومحايـة          وأوصت اليونسكو باعتماد تداب     -٨٨
وحثت اليونسكو أيضاً علـى صـياغة       . األقليات وتشجيع املساواة بني اجلنسني يف التعليم      

  . )١٦١(أحكام تشريعية ونشر معلومات بشأن إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم
يات تـسجيل الـسكان     والحظ املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية أن مـستو          -٨٩

  .)١٦٢(يكملون تعليمهم االبتدائي  مااألصليني يف املدارس منخفضة وأن األطفال نادراً
والحظ املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية التأثري اإلجيايب للربامج الـيت ُتكيـف            -٩٠

. )١٦٣(التعليم وفقاً الحتياجات اجلماعات األصلية، مثل مدارس املالحظة والتفكري والعمـل          
وينبغي اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز مشاركة اجلماعات األصلية يف وضع الربامج التعليمية،             
ولدمج أساليب التعليم اليت يتبعها السكان األصليون ووضع مقررات متعددة الثقافات وإقرار            

ـ             يت تتبعهـا   التعليم بلغتني ومراعاة روزنامة األنشطة املعيشية وغريها من األمناط الثقافيـة ال
  .)١٦٤(الشعوب األصلية

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن قلقهـا إزاء            -٩١

  .)١٦٥(حمدودية التمتع باحلقوق الثقافية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
يتعرض له    ما ثقافية بقلق الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال        -٩٢

األشخاص ذوو اإلعاقة من إقصاء اقتصادي واجتماعي على الرغم مـن اعتمـاد القـانون               
  .)١٦٦( املتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٩/٢/١٩٩٢ رقم
والحظت اليونيسيف ضعف االستقاللية االجتماعيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٩٣

 على ذلك، كان صايف معدل تسجيل األطفـال         وعالوة. ووصوهلم احملدود إىل فرص العمل    
وأشـارت  . ٢٠١١  عـام  املعوقني يف املدارس االبتدائية أدىن منه لدى بقيـة الـسكان يف           

 املتعلق حبماية األشـخاص     ١٩٩٢  عام اليونيسيف أيضاً إىل وجود صعوبات يف تنفيذ قانون       
  .)١٦٧(٢٠٠٩  عامذوي اإلعاقة وخطة العمل الوطنية املعتمدة يف
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  السكان األصليون  -الم  
أفادت اليونيسيف بأن السكان األصليني هم أكثر الفئـات االجتماعيـة هتميـشاً               -٩٤

  .)١٦٨(وضعفاً
وظلت جلنة القضاء على التمييز العنصري منشغلة إزاء توتر العالقات اإلثنية يف مشال               -٩٥

اجلماعـات  البلد ودعت الكونغو إىل تشجيع إقامة عالقات منسجمة بني الالجئني وخمتلف            
  .)١٦٩(اإلثنية والثقافية

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن حقوق الشعوب األصلية غري              -٩٦
وأوصت حبماية حقوق الـشعوب     . مكفولة وأن التفريط يف ممتلكاهتم جيري دون مشاورهتم       

ا وغاباهتـا   األصلية يف األراضي وبالتشاور مع الشعوب األصلية بشأن إدارة أراضيها ومياهه          
  .)١٧٠(وتسجيل أراضي السلف التابعة للبيغمي يف السجل العقاري

والحظ املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية أن قانون حقوق الشعوب األصـلية              -٩٧
وأوضـح أن احلكومـة     . )١٧١(ينص عليه قانون األراضي وقانون األحراج       ما يتجاوز بكثري 

حديد األراضي وتسجيلها وآليات جديـدة لبيـان   ستحتاج إىل وضع وتنفيذ إجراء جديد لت     
وهذه التدابري، اليت ينبغي وضعها بالتشاور مع الـشعوب         . احلقوق اخلاصة يف املوارد الطبيعية    

وأفـاد  . )١٧٢(األصلية، ستقتضي قدراً كبرياً من التمويل واخلربة التقنية واملوظفني املتخصصني       
خرى املتعلقة بنظم حقوق الشعوب األصـلية يف        بأن الكونغو ينبغي أن ينظر إىل التجارب األ       

  .)١٧٣(األراضي، معتمداً على املساعدة التقنية املقدمة من األمم املتحدة
وحث املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية الكونغو أيضاً على اإلسـراع يف وضـع                -٩٨

  .)١٧٤(شعوب األصليةواعتماد إجراء التشاور املنصوص عليه قانوناً، وذلك بالتعاون مع ممثلي ال

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
الحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عدم وجود قانون شـامل لالجـئني               -٩٩

وأوصت مفوضية األمـم املتحـدة      . )١٧٥(وملتمسي اللجوء رغم وجود نظام للجوء يف الكونغو       
؛ وبتعديل التشريعات   )١٧٦(بدعم تقين من املفوضية   لشؤون الالجئني بإهناء صياغة قانون الالجئني       

احمللية بتضمينها أحكاماً حتول دون التأخري يف معاجلة طلبات اللجوء؛ وبتعزيز قـدرات اللجنـة               
  .)١٧٧(الوطنية ملساعدة الالجئني ومتكينها من معاجلة طلبات اللجوء اليت تأخر الفصل فيها

لشؤون الالجئني بالتعهـد الـذي قدمـه        ويف حني رحبت مفوضية األمم املتحدة         -١٠٠
، أوصت باختاذ تدابري لتحديد ومحاية حقوق األشـخاص عـدميي           ٢٠١١  عام الكونغو يف 

  .)١٧٨(اجلنسية وتعديل تشريعات اجلنسية
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا إزاء عدم وجـود                -١٠١
. )١٧٩(لالجئ، وخباصة عدم وجود إجراء يراعي نوع اجلنس       إطار قانوين لعملية حتديد صفة ا     

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد قانون للجوء وإجراء لتحديـد صـفة              
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باالعتراف باالضـطهاد           . )١٨٠(الالجئ

  .)١٨١(اجلنساين كأساس ملنح صفة الالجئ
حظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق عدم متتع الالجـئني وملتمـسي             وال  -١٠٢

اللجوء باحلقوق على قدم املساواة مع غريهم ودعت الكونغو إىل تعزيـز نظـام اللجـوء                
  .)١٨٢(ومؤسساته الوطنية

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن انـشغاهلا إزاء العنـف                 -١٠٣
وأوصت حبماية النساء   . نساين الذي يستهدف بعض النساء والفتيات الالجئات      اجلنسي واجل 

. )١٨٣(الالجئات من العنف، وبوضع آليات للجرب وإعادة التأهيل، ومالحقة اجلنـاة قـضائياً            
  .)١٨٤(وأعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلق مماثل

  احلق يف التنمية  -نون  
عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا ألن تنميـة           أعربت اللجنة امل    -١٠٤

  .)١٨٥(تعد بالفائدة على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ملاملوارد النفطية للبلد

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
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