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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

 )ج(١٥لخص أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة         م
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مجهورية الكونغو الدميقراطية    

 قدمها أصحاب املصلحة إىل )١(ةهذا التقرير هو عبارة عن موجز لتسع عشرة ورق
وجيهية العامة اليت اعتمدها وهو يتبع هيكل املبادئ الت . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن            . جملس حقوق اإلنسان  
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قرارات فيمـا              

وقد أُشري بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص إىل مراجـع            . يتصل مبطالبات حمددة  
واالفتقـار إىل   . علومات الواردة يف التقرير ومل تغّير النصوص األصلية قدر املـستطاع          امل

املعلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم تقـدمي     
والنصوص الكاملة جلميع الورقات    . أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل احملددة      

وقد أُعّد التقرير مع مراعاة وترية األربع       . ع املفوضية على الشبكة   الواردة متاحة على موق   
  .سنوات جلولة االستعراض األوىل

  

                                                           
 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
 قسم الكونغو، مل يتم اإلعالن، علـى        - للحركة الدولية للدفاع عن األطفال       وفقاً  -١

 الوطنية إلعـداد تقريـر االسـتعراض    نطاق واسع يف أوساط اجملتمع املدين، عن املشاورات      
  .)٢(الدوري الشامل

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
يوصي املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة بالتصديق على امليثاق األفريقي حلقـوق             -٢

 بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة        ١، وتوصي الورقة املشتركة     )٣(الطفل ورفاهه 
  .)٤()١٧٦رقم (يف املناجم ة والصحة لسالماملتعلقة با

 بأن الدولة متتثل لعملية كيمربيل، مع أهنا تالحظ وجـود           ١وتفيد الورقة املشتركة      -٣
  .)٥(نقص واضح يف الضوابط اليت تضمن إمكانية تعقب املاس يف البالد

   الدستوري والتشريعيإلطارا  -باء   
توي على التزامات هامـة يف       حي ٢٠٠٦ذكرت منظمة العفو الدولية أن دستور عام          -٤

وأضافت أن  . )٦( بأن بعض القوانني خمالفة للدستور     أيضاًجمال حقوق اإلنسان، لكنها أفادت      
ومع ذلك، مت اعتماد قوانني هامة، مبـا يف         . استعراض القوانني التشريعية عملية بطيئة للغاية     

 ،)٢٠٠٦(نـسي   ، وقانونان عن العنـف اجل     )٢٠٠٧(ذلك قانون حالة املعارضة السياسية      
) ٢٠٠٨(اإليدز  /وقانون عن محاية حقوق األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         

  .)٧(وقد ُنفذت هذه القوانني على حنو مرض). ٢٠٠٩(وقانون محاية الطفل 

  إلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلهاا  - جيم  
 ٢ والورقة املشتركة    -  قسم الكونغو  -أوصت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال         -٥

  .)٨(بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

 ضرورة استعادة والية اخلبري املستقل املكلـف مبـساعدة          ٢ترى الورقة املشتركة      -٦
  .)٩(مجهورية الكونغو الدميقراطية
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             - ءبا  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
  ، حيتوي قانون األسرة على أحكام متيز ضـد املـرأة الـيت            ٣ للورقة املشتركة    وفقاً  -٧

وتوصـي الورقـة    . )١٠(ألنـشطة ال تزال حباجة إىل إذن من زوجها للمشاركة يف خمتلف ا          
، اليت تشري إىل أحكام متييزية يف القانون اجلنائي وقانون العمل، مبواءمـة هـذه               ٤املشتركة  

وتفيد منـسقية جلـان     . )١١(النصوص مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
إلجنيليـة املتحـدة أن   العدل والسالم واحلفاظ على إنشاء كنيسة املسيح يف الكونغو والبعثة ا      
  .)١٢(النساء العامالت ال يستفدن من إعانات السكن أو اإلعانات العائلية

 من حاالت    كبرياً البعثة اإلجنيلية املتحدة أن عدداً    /وأفادت كنيسة املسيح يف الكونغو      -٨
، وكذلك األمر بالنسبة حلـاالت التحـرش        )١٣(العنف املرتيل، ال ُيحاكم مرتكبوها عموماً     

وأفادت تقارير املكتب الكاثوليكي الدويل   . )١٤(سي يف أماكن العمل واجلامعات واملدارس     اجلن
  .)١٥(للطفولة بأن الزواج املبكر ال يزال شائعاً

 أن احلكومة أولت القليل من االهتمام ملشاكل املـرأة يف           ٤ورأت الورقة املشتركة      -٩
  .)١٦(برامج إعادة إعمار البلد

  شخصهيف األمان على  واحلرية وحق الفرد يف احلياة  -٢  
 إىل تقديرات مفادها أنه خالل السنوات العشر املاضية،         ٥أشارت الورقة املشتركة      -١٠

 ماليني شخص حتفهم نتيجة للقتال العسكري واحلـرب واالضـطرابات           ٥لقي أكثر من    
السياسية يف البلد، مشددة على أن مجيع أطراف الرتاع، مبا يف ذلـك القـوات املـسلحة                  

اجلماعات املسلحة، كانت تسعى إىل السلطة وإىل التمكن         وأجلمهورية الكونغو الدميقراطية    
 ملنظمة  وفقاًوال تزال القوات احلكومية واجلماعات املسلحة،       . )١٧(من االجتار باملوارد الطبيعية   

 العفو الدولية، ترتكب يف شرقي البلد، انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جرائم             
ويشمل ذلك عمليات القتل خارج نطاق القـانون، وجتنيـد          . حرب وجرائم ضد اإلنسانية   

املـدنيني  علـى   األطفال واستخدامهم، وعمليات االختطاف والنهب واهلجمات املتعمـدة         
) هيومان رايـتس ووتـش  (وقدمت منظمة رصد حقوق اإلنسان     . )١٨(والوكاالت اإلنسانية 

  .)١٩(عمال العنيفةأل ا أمثلة على هذه٦والورقة املشتركة 
وذكرت منظمة العفو الدولية أن العديد من هذه االنتهاكات قد ُنسب إىل مجاعات               -١١

. )٢٠(مسلحة أجنبية، مبا يف ذلك القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومـة            
 لواومة قت أن القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقا  ٥وأكدت الورقة املشتركة    

. )٢١( ملا حلق هبم من هزائم عسكرية يف السابق        انتقاماً" العقاب"املئات من املدنيني على سبيل      
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 أنه بسبب إدماج مجاعات املتمـردين يف القـوات املـسلحة            ٥وأضافت الورقة املشتركة    
جلمهورية الكونغو الدميقراطية، انقسمت هذه اجلماعات وبدأ اجلنود بالتصرف مـن تلقـاء             

سهم، وبات من الصعب التمييز بني أنشطة ضباط القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو    أنف
  . )٢٢(الدميقراطية وأنشطة مجاعات املتمردين

وأفادت تقارير منظمة العفو الدولية بأن العنف اجلنسي سائد يف مجيع أحناء البلـد،                -١٢
 للطفولة أن هذه الظـاهرة  ويؤكد املكتب الكاثوليكي الدويل. )٢٣(وال سيما يف مناطق الرتاع  

أو الفتيات الصغريات على    /الفتيات اللوايت تسربن من املدارس و     يف   خطرية وتؤثر    تأخذ أبعاداً 
 ملنظمة العفو الدولية، فإن جرائم العنف اجلنسي يرتكبها، بشكل          وفقاًو. )٢٤(وجه اخلصوص 

جنبية، رغم أنه أفيد     عن مجاعات مسلحة كونغولية وأ     أساسي، اجلنود وأفراد الشرطة، فضالً    
عدد من اجلماعات    وقام. )٢٥(أيضاًعن ارتكاب املدنيني لعدد متزايد من حاالت االغتصاب         

وُيستخدم االغتصاب كسالح   . )٢٦( باختطاف نساء وفتيات الستعبادهن جنسياً     أيضاًاملسلحة  
 إلغـاء    لالحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجـل       وفقاً،  )٢٧(حرب يف مقاطعة كيفو اجلنوبية    

التعذيب ورابطة مجهورية الكونغو الدميقراطية للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعـذيب، ويف             
 بأن ٥وتفيد الورقة املشتركة   . )٢٨(٢ للورقة املشتركة    وفقاًمقاطعيت كيفو الشمالية واجلنوبية،     

  .)٢٩( ضحايا للعنف اجلنسيأيضاًالرجال والفتيان وقعوا 
غتصاب مشكالت جسدية ونفسية شديدة ولكن ال يوجد        ويعاين معظم ضحايا اال     -١٣

 ملا ذُكـر يف     وفقاً من املؤسسات القادرة على توفري العالج املالئم هلم،          سوى عدد قليل جداً   
وتضيف منظمة العفو الدولية أن ضحايا االغتصاب يعـانون الوصـم           . )٣٠(الورقة املشتركة 

على دعم دويل يف وضع برامج لتقـدمي        وتوصي املنظمة بالسعي إىل احلصول      . )٣١(واإلقصاء
الرعاية الطبية والنفسية املناسبة والطارئة لألشخاص اللذين تعرضوا لالغتصاب، ووضع آليات       

 بأن تنشئ احلكومـة،     ٣وتوصي الورقة املشتركة    . )٣٢(فعالة ملنع العنف ضد النساء والفتيات     
  .)٣٣(ساء واألطفالتعهدت بذلك، وكالة وطنية ملكافحة العنف اجلنسي ضد النكما 
 ٨ ٠٠٠وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل تقديرات اليونيسيف بأن حوايل             -١٤

، من اجلماعات املسلحة، كما كانـت     ٢٠٠٩مارس  /طفل كانوا ال يزالون يف أواخر آذار      
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنـه       . )٣٤(صفوف القوات املسلحة تضم بعض األطفال     

، فقد أُفيد عن ٢٠٠٤ جتنيد األطفال يف عام       القوات املسلحة أهنت رمسياً    على الرغم من أن   
 ٥وأفادت الورقة املشتركة     .)٣٥(ما زالوا بني اجملندين   الذين  وجود عدد غري حمدد من األطفال       

حبدوث جرائم خطرية ضد املقاتلني األطفال، مبا يف ذلك أشكال قاسية من العنف والقتـل   
. )٣٦( يف املائة من عـدد اجلنـود األطفـال         ٤٠ ما يقرب من     وتشكل اإلناث  .والتعذيب

طـالق سـراح    إوأعربت منظمة الرؤية العاملية عن قلقها من تردد اجلماعات املسلحة يف            
  .)٣٧(الفتيات الصغريات



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

5 GE.09-15498 

 إىل أن هذا النوع من التجنيد يتم رغم صـدور           ٤ و ٢وتشري الورقتان املشتركتان      -١٥
. )٣٨(بشأن التسريح وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال      ٠٦٦/٢٠٠٠قانون رقم   الاملرسوم  

وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه ال يزال هناك نقص يف املوارد الالزمة حلمايـة األطفـال                
وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وتعتمد هذه املوارد على املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية    

 أن هذه الربامج القت     ٥وتذكر الورقة املشتركة    . )٣٩(وعلى وكاالت األمم املتحدة بالكامل    
 يف الـربامج    ، لكنها تالحظ أن إطارها حمدود على ما يبدو وأن هنـاك نقـصاً              كبرياً جناحاً

  وتشري تقارير املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة إىل حاالت أطفال         . )٤٠(املخصصة للفتيات 
وأوصت منظمة الرؤية العاملية بتعزيز     . )٤١(لقةوإعادة إدماجهم مع   ال تزال إجراءات تسرحيهم   

قدرة اهليئة احلكومية املسؤولة عن نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وبتوجيه مـوارد             
وتوصي منظمة العفـو    . )٤٢(إضافية حنو الدعم اجملتمعي الطويل األجل يف جمال إعادة اإلدماج         

دمي األشخاص املسؤولني عن جتنيد األطفـال     الدولية واملكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة بتق     
  .)٤٣(إىل العدالة

من صدرت حبقهم   يف  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل عدم تنفيذ أحكام باإلعدام            -١٦
وأوصت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان والورقـة         . )٤٤(٢٠٠٣عقوبة اإلعدام منذ عام     

  .)٤٥( بإلغاء عقوبة اإلعدام٢املشتركة 
رابطـة مجهوريـة   / الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب      ويفيد االحتاد   - ١٧

الكونغو الدميقراطية للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب بأن القانون اجلنائي يعاقـب      
  يوصي، وبالتايل)٤٦(على أعمال التعذيب يف حاالت االعتقال أو االحتجاز التعسفي فقط

  .)٤٧(بتعديل القانون
 يف  عفو الدولية بأن التعذيب وسوء املعاملة كانا شائعني، خصوصاً        وأفادت منظمة ال    -١٨

عارضة املشتبه بانتمائهم إىل امل   أماكن االحتجاز التابعة للجيش وجهاز املخابرات، مؤكدة أن         
 لالحتاد الدويل للعمل املـسيحي مـن أجـل إلغـاء            وفقاًو. )٤٨(عرضون لذلك السياسية م 
قراطية للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب، تعرض        رابطة مجهورية الكونغو الدمي   /التعذيب

وذكـرت منظمـة   . )٤٩(معتقلون للعقاب البدين يف بعض الزنازين الضيقة املخصصة للعقاب      
العفو الدولية أن مراقيب حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املراقبون التابعون لألمم املتحدة ُحرموا،              

. )٥٠(جاز التابعة للجيش وجهـاز املخـابرات      بصورة روتينية، من الوصول إىل مراكز االحت      
  .)٥١(وقدمت املنظمة توصيات يف هذا الشأن

 من السجناء، مبن فيهم العديـد مـن          كبرياً وأكدت منظمة العفو الدولية أن عدداً       -١٩
س بأمن الدولة، مل ميثلوا أمام حمكمة أو مل ُيسمح هلـم            املالسجناء املتهمني بارتكاب جرائم     

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء التقـارير        . )٥٢(ية احتجازهم لسنوات  بالطعن يف قانون  
املتعلقة بانتهاكات تتعلق باالحتجاز يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك االعتقـاالت التعـسفية         

كما قـدمت جلنـة     . )٥٣(وحاالت االحتجاز غري القانوين، واالحتجاز املطول بدون حماكمة       
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 عن هذه املسألة، فأشارت، باإلضافة إىل ذلك، إىل مراكز اعتقـال            ريراًاحلقوقيني الدولية تق  
رابطـة مجهوريـة    /وأفاد االحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعـذيب         . )٥٤(سرية

 بأن املعتقلني يطالَبون مببالغ     أيضاًالكونغو الدميقراطية للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب         
  .)٥٥( قابلة لالسترداد مقابل استعادهتم حلريتهم وغريكفالة كبرية جداً

 لوضع األطفال املتهمني مبمارسة     ويقدم املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة وصفاً       - ٢٠
حيـث   )٥٦(السحر واملعرضني جللسات طرد األرواح الشريرة اليت يعقدها قساوسة زائفون         

اقع، حاالت مـن اإليـذاء      اليت يعقدها هؤالء القساوسة، يف الو     " اخلالص"جلسات  تعد  
 بتنظـيم محلـة     ٣وتوصي الورقة املشتركة    . قد يؤدي إىل املوت   الذي  اجلسدي واملعنوي   

ويوصي معهـد ماريـا     . )٥٧(تثقيفية وطنية وباختاذ تدابري حامسة للقضاء على هذه الظاهرة        
باعتماد  أوسيلياتريتشي الدويل، واملنظمة الدولية للتطوع من أجل املرأة والتثقيف والتنمية،         

الشعوذة جرمية جنائية، وتقدم املسؤولني عن االعتداء على األطفـال          االهتام ب تدابري جتعل   
  .)٥٨(وعن إساءة معاملتهم إىل احملاكمة

ب البدين لألطفـال بـأن      اوأفادت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العق         - ٢١
 غري حمظور صـراحة     هلبديلة، وأن  مشروع يف املرتل ويف مؤسسات الرعاية ا       لبدينب ا االعق

وتوصي املبادرة بقوة حبظر العقاب البدين لألطفال . )٥٩(كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية
  .)٦٠(يف مجيع البيئات

 أو أكثـر مـن أطفـال    ٤٠ ٠٠٠ إىل  ٣٠ ٠٠٠، هناك   ٣ للورقة املشتركة    وفقاًو  -٢٢
وأفاد املكتب . )٦١(دن الكبرية األخرىالشوارع يف كينشاسا، وقد انتشرت هذه الظاهرة يف امل

 ما  الكاثوليكي الدويل للطفولة بأن الشرطة تنفذ محالت اعتقال متكررة يف كينشاسا وكثرياً           
ويشري معهـد ماريـا    .)٦٢(ُيرسل األطفال املعتقلون يف الشوارع إىل السجون واإلصالحيات 

ة والتثقيف والتنميـة إىل أطفـال   املنظمة الدولية للتطوع من أجل املرأ   /أوسيلياتريتشي الدويل 
 للمكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة، فإن هؤالء األطفال هم         وفقاًو. )٦٣(الشوارع يف كاتانغا  

ويلفـت معهـد ماريـا      . ضحايا العنف الذي يرتكبه أطفال آخرون وضباط إنفاذ القانون        
 والتنمية االنتبـاه إىل     املنظمة الدولية للتطوع من أجل املرأة والتثقيف      /أوسيلياتريتشي الدويل 

، بينمـا تلفـت الورقـة       )٦٤(العنف واالستغالل اجلنسي الذي تتعرض له فتيات الشوارع       
االنتباه إىل إمكانية تعرض أطفال الشوارع بصورة خاصة إىل السخرة وغريها من  ٣املشتركة  

  .)٦٥(أشكال االستغالل، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص

  لك اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذ  -٣  
أشارت حمكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية إىل حاالت من التدخل السياسي           -٢٣

 أنه على الرغم مـن األحكـام        ٥وتؤكد الورقة املشتركة    . )٦٦(والعسكري يف إقامة العدل   
وأوصـت  . )٦٧(يذيـة الدستورية، ميكن بوضوح مالحظة تبعية السلطة القضائية للسلطة التنف        
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منظمة رصد حقوق اإلنسان باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة ملنع املسؤولني احلكوميني مـن             
  .)٦٨(التدخل يف اإلجراءات القضائية

 عن تركز القضاة واملدعني العامني يف املدن وعن عـددهم           ٥وتبلغ الورقة املشتركة      -٢٤
لقضاة وموظفي الـشرطة إىل التـدريب       احملدود، وعن تأخر رواتب موظفي الدولة وافتقار ا       

، يشكل النقص يف التمويل احلكومي لنظـام العدالـة   ٢ للورقة املشتركة    وفقاًو. )٦٩(ةواملعرف
وتضيف حمكمة العـدل الدوليـة أن       . )٧٠(عقبة رئيسية أمام توظيف قضاة وفتح حماكم حملية       

ا حيد من إمكانية جلوء الفقراء      امليزانية املنخفضة أدت إىل تزايد الفساد يف اجلهاز القضائي، مم         
 من البدائل ويلجأون إىل     ، يستخدم الضحايا عدداً   ٥ للورقة املشتركة    وفقاًو. )٧١(إىل القضاء 

  .)٧٢(الدفاع الذايت عن النفس، أو التحكيم التقليدي أو امليليشيات
. )٧٣( بوضع خطة وطنية لتحديث اخلـدمات القـضائية        ٣وتوصي الورقة املشتركة      -٢٥

 وفقـاً  بإنشاء احملكمة الدستورية، وحمكمة النقض وجملس الدولة         ٢ الورقة املشتركة    وتوصي
تقدم الدولة وشركاؤها األجانب املوارد اللوجستية       وتذكّر بأنه من املتوقع أن    . )٧٤(للدستور

واملالية الالزمة إلنشاء اجمللس األعلى للقضاء على النحو املنصوص عليه يف الدستور هبـدف              
  . )٧٥(قالل السلطة القضائيةتعزيز است

عـدم التـأخر يف      ب - قسم الكونغو    -وتوصي احلركة الدولية للدفاع عن األطفال         -٢٦
 للجنة حقوق الطفل، وتعيني     ١٠ للتعليق العام رقم     وفقاًإنشاء نظام منفصل لقضاء األحداث      

ة لألحداث  القضاة ورجال القانون املتخصصني يف هذا اجملال، ودعم سياسة العقوبات البديل          
  .)٧٦(اجلاحنني وضمان عدم إيذاء األطفال احملتجزين

الـيت جـرت يف     ال سيما   وأفادت منظمة العفو الدولية بأن العديد من احملاكمات،           -٢٧
وأبلغت . )٧٧(احملاكم العسكرية، كانت سريعة ومل تلب احلد األدىن من معايري احملاكمة العادلة           

 احلديثة العهد اليت مل حتترم القواعـد األساسـية        " كريةاحملكمة العس " عن   ٥الورقة املشتركة   
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدوليـة حبظـر           . )٧٨(ألصول احملاكمة 

  .)٧٩( للقانون الكونغويلوفقاًحماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية، 
تقدم يف إصـالح   وتقول منظمة العفو الدولية إن سبب اإلفالت من العقاب وبطء ال            -٢٨

وتدريب قوات األمن يرجع إىل استمرار االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء             
وعلى الرغم من ادعاءات ذات مصداقية حول حدوث انتهاكات خطرية حلقـوق   . )٨٠(البالد

اإلنسان ضد ضباط كبار يف القوات املسلحة ويف غريها من فروع قوى األمـن، مل تتخـذ                 
 أي خطوات للتحقيق يف هذه االدعاءات أو إليقاف املـوظفني املـسؤولني عـن             احلكومة  

، على وجه اخلصوص، مل حتقـق       ٥ ملنظمة العفو الدولية والورقة املشتركة       وفقاًو. )٨١(العمل
احلكومة يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبتها الشرطة واجليش يف مقاطعـة             

أعضاء اجلماعة السياسية    ، واليت استهدفت أساساً   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الكونغو السفلى يف عامي     
مل تقم دعاوى جنائية ضد املسؤولني املفترضني عن هذه          وأالدينية املسماة بوندا ديا كونغو،      
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 إىل أن جلنـة برملانيـة أنـشئت يف كـانون            ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )٨٢(االنتهاكات
حقوق اإلنسان على أيدي قوات األمن، وأوصت        للتحقيق يف انتهاكات     ٢٠٠٩يناير  /الثاين

  .)٨٣(بأن تضطلع هذه اللجنة بواليتها بشكل جاد وبنشر تقريرها النهائي
 واالحتاد الدويل للعمـل املـسيحي مـن أجـل إلغـاء             ٥وتفيد الورقة املشتركة      -٢٩

ن رابطة مجهورية الكونغو الدميقراطية للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعـذيب بـأ            /التعذيب
 ٤وحبسب الورقة املشتركة    . )٨٤( من مرتكيب العنف اجلنسي قد قُدموا إىل العدالة         قليالً عدداً

ومنظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، مل تتخذ احلكومة اخلطـوات الالزمـة     
وتوصي منظمة العفو الدولية بـضمان      . )٨٥(لضمان إنفاذ القوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة      

مجيع ضحايا العنف اجلنسي حبماية متساوية وفعالة يف ظل القانون وضمان متكنهم مـن              متتع  
اللجوء إىل القضاء وبتيسري املالحقة القضائية ملرتكيب هذه اجلرائم وتقدمي التعويض الكامـل             

ويوصي املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة بفرض عقوبات أشد على . )٨٦(للضحايا والناجني
  .)٨٧(م اجلنسية يف حق األطفالمرتكيب اجلرائ

وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن حفنة فقط من اجلنود املـسؤولني عـن                -٣٠
ارتكاب جرائم مت القبض عليهم ومعاقبتهم، وأنه مل تتم حماسبة ضباط القيادة الـذين أمـروا     

ـ     . )٨٨(بذلك ديون بيد أن منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان أشـارتا إىل غي
 بتهمة ٢٠٠٩مارس /ي، الذي حكم عليه يف آذاريي مايميليشيا املا كيونغو موتانغا، أحد قادة

وأوصت منظمة رصد حقوق    . )٨٩(ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وبتهميت التمرد واإلرهاب      
اإلنسان بأن تقوم الدولة بوضع آلية تدقيق مستقلة لعزل واسـتبعاد أفـراد قـوات األمـن                 

، فإن  ٦ للورقة املشتركة    وفقاًو. )٩٠( ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان     املسؤولني عن 
 يعيق اجلهود اليت تبذهلا احملاكم الكونغولية عدم وجود قانون لتنفيذ نظام روما األساسي جزئياً     

  .)٩١(حملاكمة بعض األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم خطرية
 لـدى احملكمـة     ة أشخاص حمتجزون حالياً   ىل أن ثالث  إ ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣١

بيد أن منظمة العفو الدولية واملركز الدويل للعدالة االنتقاليـة ذكـرا أن            . )٩٢(اجلنائية الدولية 
 وتسليمه إىل احملكمة اجلنائية الدولية، يف       )٩٣(احلكومة رفضت اعتقال اجلنرال بوسكو نتاغاندا     

إلنسان قد أكدتا وجـوده يف صـفوف         ومنظمة رصد حقوق ا    ٤حني أن الورقة املشتركة     
وأوصت منظمة العفو الدولية باعتقال اجلنرال بوسكو نتاغانـدا وتـسليمه إىل            . )٩٤(اجليش

  .)٩٥(احملكمة اجلنائية الدولية
 للمركز الدويل للعدالة االنتقالية، طلبت احلكومة تعليق اإلجراءات ضد أعضاء      وفقاًو  -٣٢

 إطار السعي إىل حتقيـق الـسالم يف مقاطعـة كيفـو            املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب يف     
وأشار املركز إىل مشروع قانون عفو يستثين اجلرائم الدولية لكنه يهدد اجلهود            . )٩٦(الشمالية

. )٩٧(اليت يشملها العفـو   " أفعال احلرب "املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقاب ألنه ال حيدد         
ألفراد، مبن فيهم أفـراد القـوات املـسلحة         وأوصت منظمة العفو الدولية بضمان حماكمة ا      
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والشرطة وأجهزة االستخبارات، املشتبه يف ارتكاهبم جرائم مبوجب القانون الدويل أو غريها            
  .)٩٨(من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان

 ملنظمة العفو الدولية، يفتقر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان علـى الـدوام            وفقاًو  -٣٣
درة على اللجوء إىل القضاء واحلصول على الرعاية الطبيـة والنفـسية وعلـى               إىل الق  تقريباً

وال تزال الربامج األساسية لإلصالح املؤسسي الالزمة ملعاجلة هذه الشواغل           .التعويض واجلرب 
يف أي  ويالحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن الدولة مل تفكر          . )٩٩(دون تنفيذ يف الغالب   

  .)١٠٠(عويضاتسياسة بشأن الت
وتوصي منظمة العفو الدولية بوضع آلية مستقلة للعدالة االنتقالية، بالتشاور مع             - ٣٤

اهليئات الوطنية والدولية، تعاجل االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف البلد 
أحكام نظام روما األساسي على وجه الـسرعة يف القـانون   بإدراج   و ؛١٩٩٣منذ عام   
ومع ذلك،   . بإنشاء جلنة وطنية للحقيقة واملصاحلة     ٥وتفيد الورقة املشتركة    . )١٠١(الوطين

ومل تنجز اللجنة أي    فيها  واالستقاللية والشفافية   عملها  أُعرب عن انتقادات بشأن معايري      
ويوصي املركز الدويل للعدالة االنتقالية بإنـشاء جلنـة احلقيقـة           . )١٠٢(نواتج ملموسة 

اضحة املعامل وبأعضاء يتمتعون باملصداقية واالستقاللية وتتوفر لـديها     واملصاحلة بوالية و  
  .)١٠٣(موارد كافية

وقالت منظمة العفو الدولية إن األوضاع يف السجون ومراكز االعتقال تصل يف كثري   -٣٥
من األحيان إىل حد املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأشارت إىل تقارير منتظمة عن               

ة السجناء من سوء التغذية ومن أمراض ميكن عالجها، وأضافت أن حالة السجون متردية        وفا
ويوصي االحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجـل إلغـاء          . )١٠٤(وأن حاالت اهلروب كثرية   

رابطة مجهورية الكونغو الدميقراطية للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب باختـاذ            /التعذيب
عاجلة مشكلة اكتظاظ السجون، ولتوفري الرعاية الطبية األساسية والغـذاء          اخلطوات الالزمة مل  

الكايف للسجناء، ولضمان الفصل بني الرجال والنساء، وبني األطفال والبالغني، وبني سجناء            
  .)١٠٥(احلبس االحتياطي والسجناء املدانني

  احلق يف احلياة اخلاصة والزواج واحلياة األسرية  -٤  
الرؤية العاملية، اليت سلطت الضوء على االخنفاض املتواصل يف نـسبة           أوصت منظمة     -٣٦

، بإلغاء مجيع التكاليف اإلدارية املتعلقة ٢٠٠٧ يف املائة يف عام     ٣١تسجيل املواليد والذي بلغ     
  .)١٠٦(بتسجيل املواليد

  ملنظمة الرؤية العاملية، فإن القانون اجلديد حلماية الطفل الذي حيظر زواجوفقاًو  - ٣٧
 بتـدابري   األطفال قبل سن الثامنة عشرة خطوة طيبة، لكن جيب أن يكون مـصحوباً            

  .)١٠٧(إلذكاء الوعي
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" احلياة األسرية "و" لآلداب" بتجرمي النشاط اجلنسي املنايف      ٧وأفادت الورقة املشتركة      -٣٨
  .)١٠٨(وأوصت بأن توائم الدولة تشريعاهتا مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات والتجمـع الـسلمي، وحـق املـشاركة يف احليـاة                  -٥  
  العامة والسياسية

 ما تكون االنتهاكات املرتبطة باالحتجاز موجهة ضد األشخاص الذين ُيعتربون كثرياً  -٣٩
يف ذلك املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحافيون       مبن  من منتقدي احلكومة أو معارضيها،      

وأُبلغ عن أن العشرات من أفراد اجليش       . )١٠٩(ةقابيون، حسبما تقول منظمة العفو الدولي     والن
وقعوا ضحايا لالختفاء على ما يبدو، من أنصار جان بيري بيمبا،  والشرطة واملدنيني، وأكثرهم

ومل تتخذ السلطات أي تدابري للتحقيق يف هذه االدعـاءات، أو           . ٢٠٠٦القسري منذ عام    
كما أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل القتل واإلعدام         . )١١٠(املفقودينلتوضيح مصري   

، واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي ملئات من مؤيدي بيمبا أو بونـدو          بإجراءات موجزة 
 ١٢٥أكثر من   ديا كونغو، وأبرزت على وجه اخلصوص أن جنود احلرس اجلمهوري أعدموا            

كثري منهم مـصرعهم يف      يولق ، القسري ئهم اختفا أو تسببوا يف  شخصاً بإجراءات موجزة    
 إىل العمليات العسكرية اليت شـنت       ١كما أشارت الورقة املشتركة     . )١١١(معسكر تشاتشي 

 شـخص اعتقلـوا     ٦٠٠ن  أ مؤكدة   ، يف كينشاسا  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ضد أنصار بيمبا عامي     
. )١١٢(القتـل غري قانونية يف حني أن آخرين تعرضوا للتعـذيب و         تعسفاً واحتجزوا بصورة    

شارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل مزيد من االعتقاالت التعسفية ألشخاص تـشتبه             أو
وذكـرت  . )١١٣(قوات األمن يف أهنم قدموا املساعدة إىل املؤمتر الوطين للدفاع عن الـشعب            

  .)١١٤(رئيس اجلمعية الوطنيةعلى  ٢٠٠٩مارس / هجمات ُشنت يف آذار٤الورقة املشتركة 
 / منظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية اإلفـراج، يف متـوز            والحظت  -٤٠

 كانوا حمتجزين بصورة غري قانونية ودون حماكمة لفتـرات           شخصاً ٢٥٨، عن   ٢٠٠٨يوليه  
طويلة، وأكدت مع ذلك أن حاالت اإلفراج هذه مل تتبع، على ما يبدو، أي عملية قـضائية                 

 عن قلقها البـالغ إزاء االعتقـاالت التعـسفية          وأعربت حمكمة العدل الدولية   . )١١٥(شفافة
 ٢٠٠ ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، إىل       وفقاً،   عددهم  يصل ن، الذي )١١٦(للمعارضني السياسيني 

  .)١١٧(معتقل على األقل
الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان،       وتؤكد منظمة خط املواجهة، املؤسسة      -٤١

ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، ورود تقارير منتظمة تفيد بفرض قيود             
على حرية التعبري، منها تكرار إغالق احملطات اإلذاعية املرتبطة باملعارضة السياسية، ومصادرة            

 ما حيدث   وغالباً. )١١٨(صحفيني أو هتديدهم  معدات وسائل اإلعالم، واالعتقاالت التعسفية لل     
 ملنظمـة   وفقاًذلك فيما يتعلق مبقاالت تتحدث عن حاالت فساد بني املسؤولني يف الدولة،             

 ٢٠٠٥ إىل مقتل ستة صحفيني بـني عـامي          ٢وتشري الورقة املشتركة    . )١١٩(العفو الدولية 
 صـحافيني مـن     وذكرت منظمة خط املواجهة، على وجه اخلصوص، مقتل       . )١٢٠(٢٠٠٨و
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والحظت منظمة رصد حقوق    . )١٢١(إذاعة أوكايب، مها سريج ميهيشي وديديس نوموجيمبو      
اإلنسان أن ثالثة مدنيني أدينوا وحكم عليهم باإلعدام يف قضية ميهيشي، وشددت علـى أن       

االنتباه إىل عدم وجـود حماكمـات عادلـة،         استرعوا   املراقبني الكونغوليني والدوليني الذين   
وأفادت منظمة العفو الدولية أن     . )١٢٢(حمامي الدفاع تعرضوا لتهديدات ومضايقات    وكذلك  

 هتديدات بالقتل   أيضاًمنظمات حقوق اإلنسان اليت تدافع عن الصحافيني وحرية التعبري تلقت           
وأوصت الورقـة   . )١٢٣(كما هددهتا السلطات بتجريدها من مركز املنظمات غري احلكومية        

قانون املنشئ للمجلس األعلى للسمعيات والبصريات ولالتـصاالت،         باعتماد ال  ٢املشتركة  
  .)١٢٤(الذي ينص عليه الدستور، وبعدم جترمي جنح الصحافة

 حرية التظاهر شريطة    ٢ويكفل الدستور، على النحو املبني يف الورقة املشتركة           - ٤٢
حلكم على أنه ويف املمارسة العملية، تفسر السلطات هذا ا .إشعار السلطة املختصة مسبقاً

 أية مظاهرات تعـرب عـن آراء        يقضي باحلصول على إذن مسبق وبالتايل تعارض تلقائياً       
  .)١٢٥(خمالفة للسلطات

 أن التعاون بني الدولة واملنظمات غري احلكومية الوطنيـة          ٢وتبني الورقة املشتركة      -٤٣
، ٢٠٠٨سطس  أغ/ويف آب  . يف منحها تصاريح عمل هنائية     ضعيف، وأن اإلدارة بطيئة جداً    

نشرت وزارة العدل قائمة تصنف املنظمات غري احلكومية اليت متلك تصاريح مؤقتة بأهنا غري              
وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنـسان بـأن        . )١٢٦(قانونية، وقد اعترب ذلك حماولة لتخويفها     

، رخصة بوندو ديا كونغو كمنظمـة اجتماعيـة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢١احلكومة ألغت يف    
  .)١٢٧( غري قانونية جعلها فعلياًوثقافية، مما

، أيـضاً وذكرت منظمة العفو الدولية أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضـون              -٤٤
وبشكل روتيين، لالعتداء اجلسدي واالختطاف واالعتقال التعـسفي، ولتهديـدات القتـل     

. )١٢٨(وغريها من أشكال الترهيب على أيدي قوات األمن احلكومية واجلماعـات املـسلحة      
وتشري الورقات املقدمة من عدة منظمات غري حكومية إىل أن بعض املدافعني عـن حقـوق          

، أو  )١٢٩(اإلنسان قد استهدفوا بسبب مشاركتهم يف الدفاع عن قضايا بارزة حلقوق اإلنسان           
 أو محلتهم ضد االستغالل غري املشروع للموارد        )١٣٠(نضاهلم من أجل العدالة وسيادة القانون     

  .)١٣٣(، وال سيما يف شرقي الكونغو)١٣٢( أو دعمهم لضحايا العنف اجلنسي)١٣١(الطبيعية
وذكرت منظمة خط املواجهة أنه مل ُتجَر أية حتقيقات جدية يف اهلجمات اليت تعرض       -٤٥

وال يتمتع املدافعون عـن     . )١٣٤(حقوق اإلنسان، إال يف حاالت قليلة جداً       هلا املدافعون عن  
طات الوطنية، وال توجد خطة وطنية حلماية املدافعني عن حقوق          حقوق اإلنسان حبماية السل   

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تـضمن       . )١٣٥(اإلنسان وأمنهم، وال سيما يف شرق البالد      
الدولة احترام ومحاية حق املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني يف القيام بعملهم دون عوائق              

ق الفوري والكامل يف أية انتهاكات للحقوق اإلنسانية        أو ختويف أو مضايقة، وضمان التحقي     
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للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء اجملتمع املدين املستقلني وتقدمي من تثبـت             
  .)١٣٧(وقدمت منظمة خط املواجهة توصيات مماثلة. )١٣٦(مسؤوليته عن ذلك إىل العدالة

يهيمنون على احلياة السياسية يف مجهورية      ، ال يزال الرجال     ٣ للورقة املشتركة    وفقاًو  -٤٦
ويوصي املركز الدويل للعدالة االنتقالية بتمثيل النساء يف هيئـات          . )١٣٨(ةالكونغو الدميقراطي 

 بوضع قانون يضمن التكـافؤ بـني النـساء          ٢، وتوصي الورقة املشتركة     )١٣٩(صنع القرار 
  .)١٤٠(والرجال، مبا يتماشى مع الدستور

  ل ويف ظروف عمل عادلة ومناسبةاحلق يف العم  -٦  
، وهي إحـدى أكـرب      )ميبا( بأن شركة باكوانغا للتعدين      ١تفيد الورقة املشتركة      -٤٧

نتاجها يف مبـوجي  إ يف املائة، أوقفت ٨٠شركات التعدين يف البلد، وتبلغ حصة الدولة فيها    
فـرض   وبأن الدولة أسهمت يف تراجعها عن طريق اختالس أصـوهلا و           ٢٠٠٨مايي يف عام    

ونتيجة لذلك، تراكمت متـأخرات رواتـب   . )١٤١(رسوم عالية عليها لتمويل اجملهود احلريب    
وتأثرت هبذه األزمة ما تقدمه الشركة من فرص عمل وما تؤمنه من خدمات رئيسية               .العمال

  .)١٤٢(كالكهرباء واملياه واملدارس واملستشفيات
دين دون وضع اللوائح الالزمة ودون      ، مت حترير قطاع التع    ١ للورقة املشتركة    وفقاًو  -٤٨

توفري احلماية الكافية للعمال، مما أدى إىل اهنيار قطاع التعدين الرمسي لصاحل القطـاع غـري                
أن عدة شركات رئيسية كانت تسيطر على غالبية         ،٥وأكدت الورقة املشتركة    . )١٤٣(الرمسي

عمـال  اآلن  وحل حملها   ا  مجيعهجماالت التعدين يف الثمانينات، لكن هذه الشركات اختفت         
مناجم حرفيون يعملون بشكل مستقل أو ضمن جمموعات تتألف من أقـل مـن عـشرة                

  كليـاً ويعتمد عمال املناجم اعتماداً. أشخاص، دون أي نظام مايل أو نظام ضمان اجتماعي       
ويعمل أطفـال يف   .على املشترين والوسطاء، الذين يفرضون شروط العمل وأسعار املنتجات    

   . سـاعة يوميـاً    ١٢ يف محل أكياس املعادن ملدة تـصل إىل          شرة أو حىت أصغر سناً    سن العا 
وال توجد يف املقالع واألنفاق أي تدابري محاية، وال وجود لرعاية صحية أو لنظـام أمـين يف     

كمـا تفيـد الورقـة      . )١٤٤(حالة وقوع حوادث، إضافة اىل استخدام املواد الكيميائية فيها        
لعمل وحوادث العمل اليت يواجهها عمـال املنـاجم احلرفيـون            عن ظروف ا   ١املشتركة  

املنظمة الدولية للتطوع   /ويقدم معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل    . )١٤٥()٧٠ ٠٠٠وعددهم  (
 لالستغالل االقتصادي الذي يتعرض له عدة آالف من    من أجل املرأة والتثفيف والتنمية وصفاً     

  .)١٤٦(األطفال العاملني يف مناجم كاتانغا
 إىل غياب أي تأثري للعمال يف ظروف عملهم ألهنم غـري            ٥وتشري الورقة املشتركة      -٤٩

وال ختضع تدابري محاية العمال ألية رقابة، وترفض الـشركات الدوليـة     . منظمني يف نقابات  
 ١كما تالحظ الورقة املشتركة     . )١٤٧(إبداء أي مسؤولية اجتماعية فيما يتعلق بظروف العمل       

  .)١٤٨(ابة على ظروف العمل يف موقع شركة ميباانعدام الرق
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 أن العديد من مناطق التعدين تسيطر عليها امليليـشيات          ١وتضيف الورقة املشتركة      -٥٠
احمللية، اليت تسرق املنتجات، أو جترب العمال على العمل أو تفرض ضرائب عاليـة لتمويـل                

ثال لألوامـر خطـر التـشريد أو        ويواجه العمال الذين ال يبدون استعدادا لالمت       .جمموعاهتا
 إىل مشاكل مماثلة فيما يتعلـق باحلالـة يف    ١وتشري الورقة املشتركة    . )١٤٩(التعذيب أو القتل  

مايي باإلضافة إىل اهلجمات اليت تنفذها ضد العمال عناصر مارقة مـن اجلـيش،               - مبوجي
ل الـشرطة   ال يزالون يف موقع الـشركة، ورجـا       شركة باكوانغا للتعدين    ورجال أمن من    

شركة وتوصي الورقة املشتركة احلكومة بتنفيذ خطة حتفيز هتدف إىل إعادة فتح    . )١٥٠(الوطنية
على حنو فوري، وضمان التنفيذ الصارم للقوانني احمللية، مبا يف ذلك قـانون         باكوانغا للتعدين   

ساسية مايي باخلدمات األ   -العمل وقانون التعدين، وتنفيذ خطة تنمية لتزويد سكان مبوجي          
  .)١٥١(مثل املياه والرعاية الصحية والكهرباء

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 السكان رغم الثروات الطبيعة اهلائلة      ه الفقر املدقع الذي يعاني    ٣تربز الورقة املشتركة      -٥١

ليات اإلشـراف   وأدى انعدام الشفافية والفساد يف توقيع عقود التعدين، وغياب آ         . يف البلد 
وال يبـدو أن     .على عمليات التعدين وسوء إدارة شركات التعدين إىل زيادة تبديد العائدات          

 ٢وتضيف الورقة املشتركة    . )١٥٢(االستعراض احلايل لعقود التعدين يضمن الشفافية احلقيقية      
 وأن   يف إعادة التفاوض على العقـود موضـع الـرتاع          أن اجملتمع املدين مل يشارك إال قليالً      

اإلجراءات اليت وضعت الستعراض وإعادة التفاوض تفتقر إىل الشفافية، وتوصي مبكافحـة            
وتوصـي  . )١٥٣(اجلرائم االقتصادية ونشر أحكام وشروط العقود اليت أعيد التفاوض بـشأهنا       

 بالنشر املنتظم للمعلومات املتعلقة بالعائـدات املتأتيـة مـن اسـتغالل             ٣الورقة املشتركة   
وتفيد وحدة التقييم اإلداري التابعة للجماعة االقتصادية األوروبية بأن شركات          . )١٥٤(املوارد

  .)١٥٥(التعدين واألخشاب ال هتتم بنماء السكان احملليني
 يف املائة من أراضي     ٤٥، ال تصل إمدادات املياه إال إىل        ٣ للورقة املشتركة    وفقاًو  - ٥٢

ية، يف حني أن موارد املياه املتوفرة يف البلـد           يف املائة فقط من املناطق الريف      ٢٦البلد وإىل   
وتشكل رداءة نوعية امليـاه      .ميكن أن تليب احتياجات مجيع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء        

 باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتحقيـق       ٣وتوصي الورقة املشتركة    . )١٥٦( يف األمراض  سبباً
والرؤية األفريقيـة   ) ٢٠١٥- ٢٠٠٥" (املاء من أجل احلياة   "أهداف العقد الدويل للعمل،     

  .)١٥٧(٢٠٢٥للمياه لعام 
، ٣ للورقة املشتركة    وفقاًورغم أنه ميكن لسد إنغا تزويد أفريقيا اجلنوبية بالكهرباء،            -٥٣

فإن احلصول على الكهرباء يشكل حمنة حىت يف كينشاسا بسبب سوء اإلدارة والصيانة غـري               
ويبقى الناس من دون كهرباء ألسـابيع ورمبـا    .الكافية هليكله على مدى عدد من السنوات 

  .)١٥٨(لشهور خارج العاصمة، وخاصة يف املناطق الريفية
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، فإن مؤشرات الصحة والتغذية واألمن الغذائي تقترب من         ٤ للورقة املشتركة    وفقاًو  -٥٤
 يف  ٧١، ال يـستفيد     ٣ للورقة املشتركة    وفقاًو. )١٥٩(نقطة التأزم يف أجزاء عديدة من البالد      

املائة من سكان مجهورية الكونغو الدميقراطية من مرافق مالئمة للصرف الصحي وال يقـدم              
فقضية مرتبات . )١٦٠(النظام الصحي معايري جودة مضمونة، حىت فيما يتعلق بالرعاية األساسية

املمرضات أدت إىل ظهور نظم فساد بديلة تفاقمت بسبب انعدام الرقابة علـى عمليـات               
  .)١٦١(اكز الصحيةاملستشفيات واملر

وأشارت منظمة الرؤية العاملية إىل أن املستويات العالية اخلطرية لوفيات الرضـع              - ٥٥
، وأن   بالغاً واألطفال دون سن اخلامسة، ومعدالت وفيات األمهات وسوء التغذية تثري قلقاً          

اليت  يف املائة فقط من األطفال حتت سن اخلامسة تلقوا اللقاحات املتاحة ضد األمراض               ٣١
وذكرت املنظمة أن احلكومة تستحق الثناء على القرار الذي اختذته عام           . ميكن الوقاية منها  

محلة لتوزيع الناموسيات لكن كان ال بد أن تترافق هذه احلملة مع جهود               بإطالق ٢٠٠٨
  .)١٦٢(عالج من املالريا وتعزيز القدرة على حتمل تكاليفهاللتحسني فرص احلصول على 

   التعليماحلق يف  -٨  
، وأن أزمة النظام     وال إلزامياً   أن التعليم االبتدائي ليس جمانياً     ٣تفيد الورقة املشتركة      -٥٦

التعليمي تؤثر على املرافق التعليمية وتشغيل هذا النظام يف حد ذاته، وأن هناك حاجة ملعاجلة               
وينبغي  . ومسألة رواتبهم وظروف معيشتهم وعملهم     درسنيمسألة تدريب وإعادة تدريب امل    

لتعلـيم  اأن يدفع هذا الوضع الدولة إىل الشروع يف خطة عمل طموحة لتحقيـق إلزاميـة                
  .)١٦٣(انيتهجماالبتدائي و

منظمة املتطوعني الدوليني من أجل املـرأة       / ملعهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل    وفقاًو  -٥٧
ق عدد كبري من األطفـال      والتعليم والتنمية، فإن الفقر من بني األسباب الرئيسية لعدم التحا         

وتوصي منظمة الرؤية العامليـة     . )١٦٤(رسوم مدرسية خمتلفة   وتضطر العائالت لدفع   .باملدارس
  .بزيادة االعتمادات املخصصة يف امليزانية لقطاع التعليم

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
ة والـشرقية   املقاطعات االسـتوائي    بأن مجاعات البيغمي يف    ٢تفيد الورقة املشتركة      -٥٨

يتضررون من جراء سوء استخدام موارد الغابات، األمر الذي يهدد طريقة حيـاهتم، وأنـه               
وتوصي بوضع تشريعات تعترف    . )١٦٦( ألهنا أصبحت أكثر استقراراً    جيري هتميشها اجتماعياً  

مبركز الشعوب األصلية وبرامج رمسية لتعزيز وضع األقليات ومحايتها من أجل تشجيعها على             
  .)١٦٧(اركة يف احلياة السياسيةاملش
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  املشردون داخليا والالجئون  -١٠  
 أن جتدد القتال بني القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو           ٤تفيد الورقة املشتركة      -٥٩

ـ  وات املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب  ـالدميقراطية وق   /رق الـبالد يف هنايـة آب  ـيف ش
ف الورقـة   ـوتـضي . )١٦٨(شـخص  ٢٥٠ ٠٠٠  أدى إىل نزوح حوايل    ٢٠٠٨أغسطس  
 أن مجاعات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية الدولية واألمم املتحدة مل تلب            ٥املشتركة  

 من   والالجئني اعتباراً   مليون من املشردين داخلياً    ٢,٥على حنو كاف احتياجات ما يصل إىل        
 يف  م املشردين داخلياً  ، يعيش معظ  ٦ للورقة املشتركة    وفقاًو. )١٦٩(٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

  .)١٧٠(مقاطعة كيفو الشمالية مع أسر مضيفة دون أي مساعدة

  اإلجنازات، واملمارسات الفضلى والتحديات والقيود  - ثالثاً  
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 واملركز الدويل للعدالة االنتقالية بأن يساعد اجملتمع الدويل         ٦وصي الورقة املشتركة    ت  -٦٠

كما . )١٧١(البلد يف إصالح قطاع األمن، مبا يف ذلك اجليش والشرطة وأجهزة االستخبارات           
  .)١٧٢( ومنظمة الرؤية العاملية توصيات للمجتمع الدويل٣وضعت الورقة املشتركة 
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