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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف، 

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

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *الكونغو    

هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من ثالث جهات معنية إىل عملية االسـتعراض               
 يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف            وهو. الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . ١٧/١١٩مقرره  
، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل        )املفوضية(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       

هجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات         وقد ذُكرت بصورة من   . بادعاءات حمددة 
وعمالً بقـرار   . الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري           

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١اجمللس  
. التقيد الكامل مببادئ باريس   حلقوق اإلنسان للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على         

. وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة           
  . وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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مؤسسات وطنية معتمدة أخرى تعىن حبقـوق       [املعلومات املقدمة من        
  )ُيعدل العنوان حسب االقتضاء(جهات معنية أخرى ] إلنسانا

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 بأن الكونغو التزم بالتصديق على اتفاقية محايـة مجيـع           ١أفادت الورقة املشتركة      -١

 التعـذيب،   األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة         
والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             

ورغم اختاذ الكونغو بعض اخلطـوات، أفـادت الورقـة          . واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    
  . )٢( بأن معظم هذه الصكوك مل تعرض على الربملان١املشتركة 

ن يصدق الكونغو على مجيع الـصكوك القانونيـة          بأ ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢
الدولية اليت مل يصبح طرفاً فيها بعد، سيما االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن                
االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            

والربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق      العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،         
  .)٣(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
، ٢٠٠٨ بأن الكونغو باشر تنقيح مجيع املدونات منذ عام          ١أفادت الورقة املشتركة      -٣

 بأن احلكومـة    ١رك هذا التأخري، أفادت الورقة املشتركة       ولتدا. لكنه مل يعتمد بعد أي نص     
غـري  . صاغت، يف إطار جهودها االنتقالية، مشروع قرار بشأن منع أعمال التعذيب وقمعها           

 الحظت أن القرار املذكور ومشاريع املدونات مل ُتنشر، وهو ما خلّف            ١أن الورقة املشتركة    
  .)٤(ثغرة يف سياسة منع التعذيب وقمعه

 الكونغو باإلسراع يف تنقيح مجيـع املـدونات بغيـة           ١وصت الورقة املشتركة    وأ  -٤
مواءمتها مع الصكوك الدولية املصدق عليها سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ونشر مشروع القرار املتعلق مبنع أعمـال التعـذيب           

  .)٥(قايل ميهد لنشر املدونات اجلديدةوقمعها، كإجراء انت

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
 بدمج مادة حقوق اإلنسان يف تدريب أفـراد الـدرك           ١أوصت الورقة املشتركة      -٥

  .)٦(والشرطة
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لفساد يف   أن الكونغو يبذل جهوداً يف سبيل مكافحة ا        ٢والحظت الورقة املشتركة      -٦
 باجلهود املبذولة على الصعيد الوطين يف تنفيذ بـرامج       ٢ورحبت الورقة املشتركة    . مؤسساته

جديدة لدعم الالمركزية وتعزيز التكامل اإلقليمي داخل جلنة اجلماعة االقتصادية والنقديـة            
  .)٧(لوسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 باعتماد اخلطة الوطنيـة     ٢٠٠٩ قيام الكونغو يف عام      ٢والحظت الورقة املشتركة      -٧
 أن هـذه اخلطـة      ٢وأضافت الورقة املشتركة    . األوىل ملكافحة الفساد واالختالس والنصب    

تتوخى، يف إطار شراكة مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، تنفيذ قانون مكافحـة الفـساد               
  .)٨(٢٠٠٩املعتمد يف عام 

بتشجيع اختاذ إجراءات منسقة بني اللجنة      ‘ ١‘ الكونغو   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٨
الوطنية ملكافحة الفساد واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، سيما من خالل تنفيذ خطة عمل              

توعية السكان وموظفي الدولة ووسائط اإلعالم بتأثري الفساد علـى التمتـع            ‘ ٢‘وطنية؛ و 
  .)٩(تسليم مرتكبيها إىل العدالةحبقوق اإلنسان، بغية جترمي أعمال الفساد و

  التعاون مع اآلليات الدولية  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 بأن الكونغو ليس مثاالً ُيحتذى فيما يتعلق بصياغة التقارير ١أفادت الورقة املشتركة   -٩

. وتقدميها إىل خمتلف جلان األمم املتحدة واللجنة األفريقية حلقـوق اإلنـسان والـشعوب             
 بأن الكونغو يربر هذا الوضع بانعدام اخلربة يف جمـال إعـداد             ١وأضافت الورقة املشتركة    

  .)١٠(التقارير وصياغتها وتقدميها وبعدم أخذ بعض الوزارات بزمام األمور
 أن اللجنة الوزارية املكلفة بـصياغة مجيـع التقـارير          ١والحظت الورقة املشتركة      -١٠

 بعض التقارير اليت تأخر تقدميها، ومنها التقرير الثاين املتعلق          ومتابعة االلتزامات سوت أوضاع   
  .)١١(حبقوق الطفل والتقرير األويل املقدم إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

 بأن التقرير األويل املتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب         ١وأفادت الورقة املشتركة      -١١
 الكونغو بأن يقدم تقاريره املتعلقة حبقـوق اإلنـسان          ١شتركة  وأوصت الورقة امل  . مل ُيقدم 

  .)١٢(بصورة منتظمة ويف آجال معقولة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -١  
 ١ اإلعدام منـذ      بأن الكونغو يطبق وقفاً فعلياً لتنفيذ عقوبة       ١أفادت الورقة املشتركة      -١٢

، لكن جرائم القتل واخليانة والتجسس ُيعاقب عليهـا باإلعـدام           ١٩٨٢أكتوبر  /تشرين األول 
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 بأن الكونغـو قبِـل مـا قُـدِّم يف جولـة             ١وأفادت الورقة املشتركة    . للقانون اجلنائي  وفقاً
ُينفذ أياً  غري أنه مل    . الدوري الشامل األوىل من توصيات بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام         االستعراض
  .)١٣( الكونغو بأن ُيلغي عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم١وأوصت الورقة املشتركة . من التزاماته

 بأن ممارسة التعذيب وضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٣
. مل األوىل أو املهينة مستمرة رغم التوصيات املقدمة يف جولة االسـتعراض الـدوري الـشا             

 بأن مكتب الكونغو لالحتاد الدويل املسيحي للعمل علـى إلغـاء            ١الورقة املشتركة    وأفادت
أغـسطس  /آبالتعذيب وقف أيضاً على حاالت وفاة يف السجن وذكر حالة وفاة حدثت يف              

  .)١٤(يف بوانت نوار) وسط املدينة( يف مقر مفوضية الشرطة املركزية ٢٠١٢
وأفادت .  أن القانون ال يتضمن تعريفاً صرحياً للتعذيب       ١تركة  والحظت الورقة املش    -١٤

بأن حاالت التعذيب متواترة يف الكونغو، وأن عدم التجرمي حيول دون فـتح أي حتقيقـات                
 ١وأفادت الورقة املشتركة  . للتعرف على اجلناة ومعاقبتهم وإهناء اإلفالت الكامل من العقاب        

خيشون االنتقام، وهو ما ُيفسر إحجامهم عـن رفـع          بأن ضحايا أعمال التعذيب كثرياً ما       
 عدم وجود أي إرادة لوضـع       ١والحظت الورقة املشتركة    . شكاوى إىل السلطات املختصة   

  .)١٥(حد ألعمال التعذيب ناهيك من معاقبة املتورطني فيها
 الكونغو باإلسراع يف إجراء التحقيقـات يف احلـاالت        ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٥
عى فيها ممارسة التعذيب والوفاة يف أماكن االحتجاز، بغية التعـرف علـى اجلنـاة               ُيد اليت

  .)١٦(ومعاقبتهم
 مبا يبذله الكونغو، بدعم من شركاء خمتلفني، من جهود          ١وأشادت الورقة املشتركة      -١٦

يف سبيل حتديث البنية األساسية وتعزيز قدرات موظفي إدارة الـسجون يف جمـال حقـوق               
 أعربت عن أسفها ألن الكونغو مل يتخذ تدابري مناسبة ١ري أن الورقة املشتركة غ. )١٧(اإلنسان

  .)١٨(للحد من اكتظاظ السجون
 أن احلكومة إذ تـسعى إىل تيـسري مراقبـة أمـاكن       ١والحظت الورقة املشتركة      -١٧

االحتجاز من قبل هيئات مستقلة، فقد باشرت صياغة مشروع قرار للسماح لإلدارة العامـة      
اإلنسان واحلريات األساسية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بإجراء زيـارات دون           حلقوق  

 أن املنظمات غري احلكوميـة      ١وأضافت الورقة املشتركة    . سابق إعالم إىل أماكن االحتجاز    
املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان سُيسمح هلا كذلك بزيارة الـسجون شـريطة إخطـار               

 ١غري أن الورقـة املـشتركة    . ساعةثمان وأربعني     ب الزيارة   املسؤول عن املؤسسة قبل موعد    
  .)١٩(أفادت بأن مشروع القرار هذا مل ُينشر

بتنفيذ اإلجراءات القضائية يف الوقت املناسـب،       ‘ ١‘: ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٨
وإقرار عقوبات بديلة لالحتجاز، ووضع حد للتوقيف واالحتجاز التعسفيني يف إطار التصدي         

اختاذ تدابري لضمان متكني احملتجزين من تلقي زيارات واحلـصول          ‘ ٢‘كتظاظ السجون؛ و  ال
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السهر على تعهد قائمة السجناء     ‘ ٣‘على املشورة والرعاية الطبية األساسية والغذاء السليم؛ و       
نشر مشروع القرار املتعلق بتدعيم مراقبة أماكن االحتجاز من         ‘ ٤‘بصورة منتظمة وشفافة؛ و   

 مستقلة، سيما املنظمات غري احلكومية، كخطوة انتقالية يف انتظار إنشاء اآلليـة             قبل هيئات 
  .)٢٠(الوقائية الوطنية

) املبادرة العاملية (وأعربت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال            -١٩
البدين لألطفال   إصالحاً قانونياً حلظر العقاب      ٢٠١٠عن ارتياحها ألن الكونغو أجنز يف عام        

والحظت املبادرة أن القانون أتاح أساساً عتيـداً حلمايـة          . يف مجيع األماكن، مبا فيها املرتل     
وأضافت أنه ينبغي اآلن تركيز اجلهود      . األطفال من التعرض للضرب واإلصابة حبجة التأديب      

ها مـن   فالتزامات الدول مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وغري      : على ضمان تنفيذ هذا القانون    
  .)٢١(معاهدات حقوق اإلنسان تقتضي حظر العقاب البدين والقضاء عليه

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٢  
 االستقالل وبـالبطء وبتفـشي       أن العدالة تتسم بعدم    ١الحظت الورقة املشتركة      -٢٠

  .)٢٢( أيضاً إىل عدم الثقة بالنظام القضائي١وأشارت الورقة املشتركة . الفساد فيها
 بتدعيم سلطات تفتيش اهليئـات والـدوائر القـضائية     ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢١

  .)٢٣(واجمللس األعلى للقضاء
 ساعة، الحظت   ٤٨حتياطي  ورغم أن القانون ينص على أال تتجاوز مدة احلبس اال           -٢٢

 أن احتجاز   ١وأضافت الورقة املشتركة    .  عدم احترام هذه املدة القصوى     ١الورقة املشتركة   
املوقوفني يف مراكز الشرطة والدرك ال خيضع ملراقبة النائب العام الذي ال يتحكم يف قائمـة                

اإلجراءات اجلنائية   إىل أن قانون     ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٢٤(السجناء يف هذه األماكن   
ينص على حق الشخص احملتجز يف استدعاء حمامٍ، وحق الشخص املوقوف يف طلب اخلضوع              

 ١غري أن الورقة املشتركة     . لفحص طيب، وحق املعوزين يف احلصول على املساعدة القانونية        
إىل  الكونغو   ١ودعت الورقة املشتركة    . الحظت أن هذه املبادئ ال ُتحترم يف الواقع العملي        

  .)٢٥(رفع القيود املفروضة على زيارات األسر يف أماكن االحتجاز

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية  -٣  
 بأن مسألة تسجيل الوالدات كانت موضوع توصـية يف          ٢أفادت الورقة املشتركة      -٢٣

 تـدابري يف   وأن الكونغو التزم باختاذ٢٠٠٩جولة االستعراض الدوري الشامل األوىل يف عام       
 أن أُسراً عديدة ال تسعى إىل تسجيل أبنائها عنـد           ٢والحظت الورقة املشتركة    . هذا الصدد 

  .)٢٦(الوالدة
بتحسني اإلجراءات الراميـة إىل زيـادة       ‘ ١‘ الكونغو   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢٤

لى إقرار نظام   السهر ع ‘ ٢‘نسبة األطفال املسجلني عند الوالدة يف املناطق النائية والريفية؛ و         
لتسجيل الوالدات يكون جمانيا وخالياً من الفساد ويشمل مجيع األطفال بال متييـز ومجيـع               

  .)٢٧(املناطق
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  حق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٤  
 بأن مشاركة النساء يف احلياة السياسية ال تستويف معيـار           ٢أفادت الورقة املشتركة      -٢٥

  .)٢٨(٢٠٠٦ر ويف قانون األحزاب السياسية لعام التكافؤ املكرس يف الدستو
 يف املائة مـن     ١٣ ميثلن   ٢٠١٣ بأن النساء كن يف عام       ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٢٦

 ٣٨ نساء من أصل ٤ يف املائة من أعضاء اجلمعية الوطنية؛ وتوجد ٧أعضاء جملس الشيوخ؛ و 
تشاراً لدى رئاسة اجلمهوريـة      مس ٢٦ نساء من أصل     ٦؛ و ) يف املائة  ١٠(وزيراً يف احلكومة    

 يف  ٣٤( عضواً يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان         ٤٤ امرأة من أصل     ١٥؛ و ) يف املائة  ٢٣(
 يف  ٣٦( عـضواً يف اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           ٧٥ امرأة من أصل     ٢٧؛ و )املائة
 بغيـاب   ٢وأفادت الورقة املشتركة    .  يف املائة من جمموع العمد     ١٠؛كما متثل النساء    )املائة

النساء يف مناصب رئيس البلدية واحملافظ ورئيس اجمللس اإلقليمي أو البلدي أو احمللـي، وأن               
  .)٢٩(متثيلهن ال يزال منقوصاً يف مكاتب األحزاب السياسية

باعتماد مشروع قانون بشأن التكـافؤ يف       ‘ ١‘ الكونغو   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢٧
، والنظر يف   ٢٠١٣دارية، وجعل ذلك من أولوياته يف عام        الوظائف السياسية واالنتخابية واإل   

حتديد العقبات اليت تعوق تقلد النساء مناصب صنع القرار ووضـع برنـامج             ‘ ٢‘إصداره؛ و 
وضع برامج وطنية لتمكني املنظمات واجلماعات النسائية، مثل برامج         ‘ ٣‘لتعزيز القدرات و  

  .)٣٠(الدعم التقين واملايل والقروض بالغة الصغر

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
 سنة التعلـيم األساسـي      ٢٠١٣ بالتزام الكونغو جبعل عام      ٢نوهت الورقة املشتركة      -٢٨

 الحظت أنـه مـا زال يـتعني         ٢غري أن الورقة املشتركة     . بتركيز خاص على التدريب املهين    
 أن عدداً متزايـداً مـن       ٢ركة  والحظت الورقة املشت  . النهوض بفرص العمل املتاحة للشباب    

ويف هـذا   . الشباب يعملون يف القطاع غري املنظم وحيرمون بذلك من الـضمان االجتمـاعي            
  .)٣١(السياق، تتعرض النساء باخلصوص، سيما الشابات منهن، للتمييز يف احلصول على وظيفة

اة بـني    الكونغو مبواصلة جهوده يف سبيل حتقيق املساو       ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢٩
  .)٣٢(الرجال والنساء يف الوصول إىل سوق العمل، سيما بتنفيذ برامج للتدريب املهين

  احلق يف الصحة  -٦  
 على تأثري الفساد على احلق يف الصحة، وخباصة تـأثريه           ٢شددت الورقة املشتركة      -٣٠

  .)٣٣(على أضعف الفئات
غو، لكنها أفادت بأن احلصول      بالتدابري اليت اختذها الكون    ٢وأقرت الورقة املشتركة      -٣١

 بأسـف أن    ٢والحظت الورقة املشتركة    . على الرعاية الصحية ما زال يثري مشاكل خطرية       
النظام الصحي برمته متأثر مبا أن الفساد يشمل ختصيص املوارد وتوزيـع املعـدات الطبيـة                

  .)٣٤(والعالقات بني العاملني يف قطاع الصحة واملرضى
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 أن توظيف العاملني يف قطاع الصحة غالباً ما يقـوم           ٢تركة  والحظت الورقة املش    -٣٢
على احملسوبية أكثر منه على انتقاء فعلي للكفاءات وأن هذه املمارسة تتـسبب يف نقـص                

 أن أصحاب املهن الطبية يتقاضـون  ٢وأضافت الورقة املشتركة  . املوظفني املؤهلني واألكفاء  
  .)٣٥(ر والفسادأجوراً زهيدة، ما يكرس احللقة السلبية للفق

بوضع خطة عمل لتدعيم مراقبة اإلدارات      ‘ ١‘ الكونغو   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣٣
ضـمان وجـود    ‘ ٢‘الطبية والصيدالنية يف كيفية تدبري مواردها وتسيري شؤون موظفيها؛ و         

  .)٣٦(أطباء وصيادلة حاصلني على شهادات حكومية يف املناطق النائية
 عن ارتياحها ملا يبذله الكونغو مـن جهـود يف دعـم          ٢كة  وأعربت الورقة املشتر    -٣٤

املساواة بني اجلنسني ويف جمال صحة األمهات والبنات، سيما يف األرياف، بغيـة التـصدي           
 أفادت بأن سعر األدوية الباهظ ٢غري أن الورقة املشتركة . لظاهرة وفيات األمهات واألطفال

رض أن تكون جمانية عوامل حتد من احلـصول         والرسوم اإلضافية املفروضة يف استشارات يفت     
 أيضاً أن احلمل املبكر ال يزال الـسبب         ٢والحظت الورقة املشتركة    . على الرعاية الصحية  

 أن نقص الرعاية الطبيـة      ٢وأضافت الورقة املشتركة    . الرئيسي لتسرب الفتيات من املدارس    
عاد الفتيات بصورة هنائية من     املالئمة كثرياً ما يسفر عن مشاكل صحية أخطر تفضي إىل استب          

  .)٣٧(النظام التعليمي ومن مث من سوق العمل
 الكونغو باعتماد تدابري حمددة للحد من املخاطر الصحية         ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣٥

  .)٣٨(املتصلة باحلمل املبكر وبضمان إعادة إدماج األمهات الشابات يف النظام التعليمي

  احلق يف التعليم  -٧  
 بأن تدابري عديدة اختذت هبدف حتسني احلـصول علـى           ٢ادت الورقة املشتركة    أف  -٣٦

  .)٣٩(التعليم يف جنوب إقليم برازافيل
 الرامـي إىل ضـمان التعلـيم        ١٩٩٥ بوجود القانون    ٢ونوهت الورقة املشتركة      -٣٧

ورغم أن . اإلجباري لكل طفل دون السادسة عشرة، لكنها الحظت نقص تنفيذ هذا القانون
 إىل التدين النـسيب يف نوعيـة النظـام          ٢ارس احلكومية جمانية، أشارت الورقة املشتركة       املد

وعـالوة علـى    .  تلميذاً ٦٠التعليمي واكتظاظ الفصول اليت ميكن أن يفوق عدد تالميذها          
 إىل أن النظام التعليمي ال يسمح بانتقال جيد إىل التعلـيم            ٢ذلك، أشارت الورقة املشتركة     

 بأن قرابة ثلث األطفال ينقطعون عن التعليم بعد املرحلة          ٢ الورقة املشتركة    وأفادت. الثانوي
  .)٤٠(االبتدائية بسبب ما يالقونه من صعوبات وما ينجم عن ذلك من تثبيط للعزائم

 بقلق أن الفتيات األميات أو شبه األميات، يف جنوب          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٣٨
وال تزال القوالـب    .  يف املائة من جمموع الفتيات     ٤٥ قرابة   برازافيل أو يف بوانت نوار، ميثلن     

النمطية املتعلقة بدور املرأة كرّبة أسرة حاضرة بقوة وتعوق ضمان تكافؤ الفـرص لفائـدة               
  .)٤١(الفتيات
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مبواصلة اجلهود الرامية إىل دعم وتيـسري       ‘ ١‘ الكونغو   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣٩
‘ ٢‘عليها، سيما فيما يتعلق بأطفال األسر احملرومة اقتصادياً؛ و        التسجيل يف املدارس واملواظبة     

اعتماد التدابري الالزمة لضمان تعليم جيد، مبا يشمل حتسني نسبة التالميذ إىل املدرسـني يف               
التعليم االبتدائي، بغية مكافحة التسرب املدرسي وزيادة معدل املواظبة على التعليم الثانوي؛            

 التعليم من خالل تنفيذ محالت لتوعية األسر واجملتمـع عمومـاً            ضمان حق البنات يف   ‘ ٣‘و
  .)٤٢(بأمهية التعليم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٨  
 الكونغو بالتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي         ٢أوصت الورقة املشتركة      -٤٠

اإلعاقة من أجل تعزيز فرص العمل والتطور لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة املوجـودين يف              
  .)٤٣(وق العملس
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