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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 
وأُجري االستعراض . ٢٠٠٩و ماي/ أيار١٥ إىل ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 

وترأس وفد الكونغو السيد جان مارتني      . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦املتعلق بالكونغو خالل اجللسة اخلامسة املعقودة يف        
وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق . مبيمبا، وزير الدولة والوزير املكلَّف بالوظيفة العامة وإصالح الدولة

  .٢٠٠٩مايو / أيار٨ التاسعة املعقودة يف بالكونغو يف جلسته

، جمموعة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨وتيسرياً لالستعراض املتعلق بالكونغو، اختار جملس حقوق اإلنسان، يف         - ٢
  .البحرين وهولندا ومدغشقر): اجملموعة الثالثية(املقرِّرين التالية 

الية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان       ، صدرت الوثائق الت   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣
  :يف الكونغو

  ؛(A/HRC/WG.6/5/COG/1)) أ(١٥تقرير وطين مقدَّم وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
A/HRC/WG.6/5/COG/2)و Corr.1(؛  

ــسامية حل    )ج(   ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدت ــرة   م ــاً للفق ــسان وفق ــوق اإلن ) ج(١٥ق
(A/HRC/WG.6/5/COG/3).  

وأُحيلت إىل الكونغو عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة باألسئلة أعدهتا سلفاً األرجنـتني واجلمهوريـة                 - ٤
طالع وميكن اال. التشيكية والدامنرك والسويد والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا

  على هذه األسئلة من خالل املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل 

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

ا، ، رحَّب السيد جان مارتني مبيمب     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦يف اجللسة اخلامسة اليت عقدها الفريق العامل يف           - ٥
وزير الدولة، والوزير املكلَّف بالوظيفة العامة وبإصالح الدولة، رئيس الوفد الكونغويل، مبا أحرزه جملس حقوق               
اإلنسان من تقدُّم خالل السنوات الثالث اليت مضت منذ إنشائه، وأشار إىل أن الكونغو سيتعاطى مـع عمليـة                   

ر أعضاء جملس حقوق اإلنسان على ما أبدوه من اهتمام مث شك. االستعراض املتعلق به بروح من االنفتاح احلقيقي     
ومضى قائالً إن التقرير الوطين قد أُعدَّ مع مراعاة املبادئ التوجيهيـة العامـة              . حبالة حقوق اإلنسان يف الكونغو    

وميثِّل التقرير نتاج مشاورات وعملية مجع معلومات شاركت فيها املؤسـسات   . ٦/١٠٢الواردة يف مقرر اجمللس     
  .كومية ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنساناحل
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وأشار رئيس الوفد إىل أن الكونغو انضم منذ استقالله إىل العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق                   - ٦
ا ويف هـذ  . اإلنسان واختذ تدابري عديدة من أجل ضمان احترام املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان ودولة القانون             

 هبدف محاية حقوق اإلنـسان      ٢٠٠٢يناير  /الصدد أُنشئت آليات مؤسسية جديدة مبوجب دستور كانون الثاين        
وتشمل التدابري اليت اختذهتا احلكومة الكونغولية احلقوق املدنية والسياسية وكذلك احلقوق االقتصادية            . وتعزيزها

د طويل النفس، ويتطلَّب حشد موارد ضخمة غـري       ومير إعمال هذه احلقوق َعرب بذل جه      . واالجتماعية والثقافية 
  .لذلك، ُيرجى تقدمي مساعدة متعّددة األشكال. متاحة للبلد

وأكَّد رئيس الوفد من جديد عزم احلكومة على مواصلة جهودها بدعم من شركائها الثنائيني ومتعددي                 - ٧
اإلنسان، يف حال االرتقاء هبا إىل املستوى وميكن للجنة الوطنية حلقوق . األطراف بغية تعزيز عمل اآلليات القائمة

الذي يليق مبقامها ومساعدهتا يف عملية االعتماد لدى اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان                
ولدى اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان، كعناصر ضرورية لإلعداد لعقد دورهتا االفتتاحية، أن تضمن لكافة شرائح 

  .تمتع الكامل حبقوق اإلنسانالسكان ال

وفيما خيص السياسة املتبعة إزاء األقليات، أشار إىل ما اختذته احلكومة من تدابري خاصة يف جمال تـوفري                    - ٨
  .فرص العمل ونيل التعليم والتمتع بالعالج الطيب

ع بدعم مايل ولوجسيت    وتتمت. وأشار إىل أن املرأة الكونغولية ُتشارِك يف احلياة الوطنية على مجيع الُصُعد             - ٩
  .وتقين من دار املرأة بوصفها مؤسسة معنية بتقدمي دعم متعدد األشكال لألنشطة اليت تضطلع هبا املرأة

وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، اختذت الدولة تدابري هامة من بينها توفري اختبار فريوس نقـص املناعـة                    - ١٠
 العالج جماناً لألطفال املصابني باملالريا منذ الوالدة حىت بلوغ سن           اإليدز وعالجه جماناً، فضالً عن تقدمي     /البشرية

  .مخسة عشر عاماً

وخبصوص حرية التعبري وحرية الصحافة، أكد املتدخِّل أنه ال يوجد يف الكونغو اليوم سجناء رأي، وأن                  - ١١
ر تأكيداً لقولـه إىل     الصحفيني يضطلعون مبهامهم يف كََنف احلرية ودون أي مضايقة من جانب احلكومة، وأشا            

بعض املقاالت اليت نشرهتا الصحافة احمللية يف الفترة األخرية واليت تضمنت انتقادات شديدة موجهة إىل احلكومـة      
  .وإىل رئيس الدولة

 حزب سياسي ورابطة سياسية معتمدة ُتمـارس أنـشطتها          ١٠٠ويوجد يف الكونغو اليوم ما يزيد على          - ١٢
 ورابطة غري سياسية ذات طابع اجتماعي واقتصادي وثقايف تقوم أيضاً باألنشطة اليت  منظمة200حبرية، وأكثر من 

  .تدخل يف نطاق اختصاصاهتا يف كََنف احلرية

وقال رئيس وفد الكونغو إن الربملان الكونغويل قد اعتمد يف الفترة األخرية قانوناً يتعلق حبماية الطفـل،                   - ١٣
 اخلاصة األخرى اليت تضمن جلميع األطفال َنيل التعليم والتمتع خبدمات           وأن السلطات اختذت جمموعة من التدابري     

وبينما أقرَّ ببعـض أوجه القصـور، أشار إىل أن السياسـة العامـة يف البلد تسعى دائماً إىل صـون                 . الصحة
  .حقوق األطفال
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للقضاء قد قرَّر عزل القـضاة  وعن االختالالت اليت ُتعطِّل َسري نظام القضاء، أشار إىل أن اجمللس األعلى    - ١٤
  . الذين انتهكوا أخالقيات املهنة

  .١٩٧٩وأشار إىل أن الكونغو مل يعد ُينفِّذ عقوبة اإلعدام منذ عام   - ١٥

وَعِقب املخالفات اليت لوحظت يف أثناء االنتخابات التشريعية واحمللية، اختذت احلكومة مجيع اإلجراءات               - ١٦
وهلذا . ٢٠٠٩يوليه /عى جاهدةً من أجل إجناح االنتخابات الرئاسية املقررة يف متوزالالزمة لتدارك األمر، وهي تس
.  مشاورات عامة َشِملَت مجيع شرائح املواطنني      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧ إىل   ١٤الغرض، أُجريت يف الفترة من      

ومنظمات اجملتمع املدين وقد شارك يف هذه املشاورات مجيع األطراف الفاِعلة السياسية، مبا يشمل أحزاب املعارضة 
اليت استبعدت نفسها بنفسها من     " الراديكالية"والطوائف الدينية والبعثات الدبلوماسية باستثناء أحزاب املعارضة        

هذا احلوار قبل افتتاح األعمال، يف حني أهنا كانت قد شاركت يف املناقشات اليت أُجريت لوضع جدول األعمال                  
شاورات بإجراء تشخيص موضوعي ودون حماباة ألخطـاء املاضـي وحـددت        وقد مسحت امل  . والنظام الداخلي 

  .التوجهات الكفيلة بتنظيم االنتخابات تنظيماً فعاالً وهتيئة أجواء يسودها اهلدوء التام

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

لوفود بالعرض املقدم من الكونغو وبالتزامه  وفداً ببيانات، وأشاد عديد ا  ٤٤خالل احلوار التفاعلي، أدىل       - ١٧
وهنأت وفود، يف . بعملية االستعراض الدوري الشامل وإشراكه ملختلف أصحاب املصلحة يف إعداد التقرير الوطين

  .البيانات اليت أدلت هبا، الكونغو على سجله يف جمال التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

تدابري املتخذة ملكافحة املواقف النمطية املتعلقة بدور املرأة ومسؤولياهتا ولتجنـب           وسألت الربازيل عن ال     - ١٨
وأوصت . التمييز ضد املرأة، وسألت أيضاً عن التدابري املتخذة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال وعمل األطفال

رجيية إىل بلوغ األهداف املتعلقة يسعى بصورة تد) ب(يعزز الكونغو حقوق املرأة يف سوق العمل؛ ) أ(الربازيل بأن 
وأشارت الربازيل إىل توقعات الكونغـو      . ٩/١٢حبقوق اإلنسان املنصوص عليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان          

حبصوله على مساعدة تقنية من اجمللس ودعت الوفود إىل النظر بشكل إجيايب يف طلب الكونغو احلـصول علـى                   
  . اإلنساناملساعدة دعماً ملساعيه يف جمال حقوق

وأشارت اجلزائر إىل أن الكونغو برهن على التزام سياسي واضح يف جمال حقوق اإلنسان وأن البلد حيتاج   - ١٩
أن ينظر يف مدى استـصواب اختـاذ   ) أ: (وأوصت اجلزائر بأن يقوم الكونغو مبا يلي . إىل دعم من اجملتمع الدويل    

ن من قبل اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيـز          تدابري من أجل اعتماد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسا       
أن يطلب الدعم من برامج األمم املتحدة ووكاالهتا من أجـل وضـع بـرامج               ) ب(حقوق اإلنسان ومحايتها؛    

واستراتيجيات حملو األمية وتوفري التدريب املهين للنساء بغية حتسني ظروفهن وتعزيز مشاركتهن يف تنمية البلـد؛                
  . يواصل جهوده املبذولة يف جمال محاية حقوق الطفل وإعماهلا، وال سيما فيما يتعلق بنيل التعليمأن) ج(

وسألت فرنسا عن تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية من أجل مكافحـة                 - ٢٠
ونغو االستجابة بـشكل إجيـايب      وسألت أيضاً هل يعتزم الك    . العنف الذي يستهدف مجاعة األقزام واملعاقبة عليه      

لالقتراح املقدم من املفوضية السامية لشؤون الالجئني بإنشاء جلنة خرباء مشتركة الستعراض مـشروع القـانون         



A/HRC/12/6 
Page 6 

 

أن يتخذ الكونغو مجيع التدابري املالئمة للقضاء على مجيع         ) أ: (وأوصت فرنسا مبا يلي   . املتعلق بالالجئني وتعديله  
، ال سيما يف جمال ملكية األراضي وتقامسها وحيازهتا عن طريق اإلرث ونيـل التعلـيم                أشكال التمييز ضد املرأة   

أن يعتمد قوانني حتظر ممارسات من قبيل تشويه األعضاء التناسلية للمـرأة            ) ب(وسوق العمل واحلياة السياسية؛     
أن ) ج(سعة النطاق؛ وأن يتخذ تدابري مركزة لضمان التخلي عن مثل تلك املمارسات من خالل محالت توعية وا 

يعتمد يف الفور تدابري تتفق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق األطفال ومكافحـة عمـل                   
األطفال على وجه اخلصوص، ومنع االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم وجترمي األنشطة ذات الصلة واملعاقبة               

وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف    أن يوقِّع ويصدِّق على الرب  ) د(عليها؛  
  .الرتاعات املسلحة

وأشار السودان إىل أنه على الرغم من أن مسؤولية تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تقع يف املقام                   - ٢١
اون الدويل وتقـدمي املـساعدة      األول على عاتق البلد املعين، فإن هذه احلقوق ميكن إعماهلا أيضاً عن طريق التع             

وأشاد السودان بالربنامج الطموح الذي وضعه الكونغو من أجل محاية احلق يف . التقنية، ال سيما يف البلدان النامية
ودعا إىل دعم هـذا     . الصحة، ونوه بوجه خاص باجلهود املبذولة للقضاء على وباء فريوس نقص املناعة البشرية            

وأشاد أيضاً مبا يبذله الكونغو من جهود يف إطار حتسني حالة حقـوق             . وطين والدويل الربنامج على الصعيدين ال   
اإلنسان ومحايتها وتعزيزها يف القارة األفريقية، وأوصى بدعم هذه اجلهود، ال سيما من خالل اللجنة األفريقيـة                 

  .حلقوق اإلنسان والشعوب

ددة الرامية إىل التخفيف من الفقر وتـوفري        وطلبت مصر احلصول على معلومات إضافية عن التدابري احمل          - ٢٢
أن يواصل جهوده الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان        ) أ: (وأوصت الكونغو بأن يقوم مبا يلي     . اخلدمات األساسية 

أن حيدد بدقة احتياجاته على حنو جيعله قادراً على التماس املساعدة الدولية            ) ب(واحلريات األساسية وتعزيزها؛    
أن يستمر يف التصدي للمحاوالت الرامية إىل إنفاذ قيم أو معايري ال تـدخل يف               ) ج(واصلة مساعيه؛   الضرورية مل 

نطاق القيم واملعايري املتفق عليها عاملياً، وذلك عن طريق ممارسة حقوقه السيادية يف تنفيذ قوانينه وتشريعاته وفقاً                 
  .لتلك القيم واملعايري

أن يضمن متتع مجيع احملتجزين حبقهم الفعلي يف االعتراض    ) أ: (و مبا يلي  وأوصت هولندا بأن يقوم الكونغ      - ٢٣
أن يفرج يف الفور عن األشخاص احملتجزين يف أماكن أخرى غـري مراكـز              ) ب(على شرعية قرار احتجازهم؛     

 أن يضع تشريعات تقضي على التمييز يف ملكية       ) ج( من قانون العقوبات؛     ٢٤١االحتجاز خالفاً ألحكام املادة     
أن يوفر احلماية لضحايا العنف اجلنسي وجيرم االغتـصاب يف  ) د(األراضي وتقامسها وحيازهتا عن طريق اإلرث؛       

أن حيظر بتـر    ) و(أن مينح املرأة حقوقاً متساوية يف إطار الزواج وخالل فترة ما قبل الزواج؛              ) ه(إطار الزواج؛   
بأن يلغي الكونغو، متشياً مع العهد الـدويل اخلـاص          ) ز(ويف اخلتام، أوصت هولندا     . األعضاء التناسلية للمرأة  

 من قانون العقوبات الذي جيرم املمارسات اجلنسية القائمة على أسـاس            ٣٣١باحلقوق املدنية والسياسية، املادة     
اإليدز بفعالية أكرب وتوفري /التراضي بني كبار من نفس اجلنس، ألغراض منها مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

  .الج للقطاعات الضعيفة من السكان الكونغولينيالع

وطلب املغرب احلصول على معلومات إضافية عن التشريعات والتدابري املؤسسية املتعلقة باألطفال ذوي               - ٢٤
وأوصى املغرب بأن تتخذ احلكومة تدابري إضافية لتعزيـز         . االحتياجات اخلاصة والذين حيتاجون إىل رعاية بديلة      
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والحظ املغرب أن البلدين قد وقعا اتفاق تعاون يف جمال التعليم           . ية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة     اإلجراءات الرام 
ومن هذا املنطلق، طلب املغرب احلصول على معلومات بشأن         . بغية حتديث وتطوير نظام التعليم والتدريب املهين      

غب الكونغو يف احلـصول عليهـا مـن         طبيعة الصعوبات اليت يواجهها ذلك القطاع وعن نوع املساعدة اليت ير          
  .الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

 الذي ينص على احلد ٢٠٠٧ املكمل لقانون عام ٢٠٠٧والحظت جيبويت بارتياح القانون االنتخايب لعام   - ٢٥
يف وشجعت جيبويت الكونغو على مواصلة جهوده       . األدىن من احلصص املخصصة للنساء املرشحات لالنتخابات      

جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وال سيما فيما يتعلق حبقوق النساء واألطفال، وأوصت الكونغو بأن يواصل       
جهوده الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز اليت قد تلحق األذى بالفئات املستضعفة، كجماعات الـسكان                

خاصة لألشخاص احملبوسني وبأن يواصـل سياسـاته        وأوصت أيضاً بأن يويل الكونغو عناية       . األصليني واملعوقني 
  .املتعلقة ببناء القدرات يف جمال خدمات الرعاية الصحية

أن مينح رجال اإلعالم حيزاً إضافياً      ) أ: (وأوصت الواليات املتحدة األمريكية الكونغو بأن يقوم مبا يلي          - ٢٦
لشؤون السياسية ومنح فرص متساوية للمرشحني      من حرية التعبري قبل تنظيم االنتخابات، مبا يشمل اإلبالغ عن ا          

أن يشجع املشاركة املدنية، مبا يشمل اجملتمع املدين، ) ب(من أحزاب املعارضة لتقدمي براجمهم عرب وسائط اإلعالم؛ 
أن يضع الصيغة النهائية ملشروع القانون الذي حيظر مجيع أشكال االجتار ويصدر ذلك  ) ج(يف العملية االنتخابية؛    

أن يضع إجراءات رمسية لتحديد ضحايا االجتار يف صفوف الفئات املستضعفة، كالنساء العامالت يف ) د(نون؛ القا
أن يقدم تدريباً لرجال الشرطة واألخصائيني االجتماعيني على تنفيذ تلك          ) ه(البغاء وأطفال الشوارع واألقزام؛     

حايا االجتار ويضع حداً حلبس األطفال العاملني أن يضاعف جهوده من أجل تقدمي الرعاية إىل ض) و(اإلجراءات؛ 
  .يف البغاء ويضاعف اجلهود املبذولة من أجل توعية الفئات املستضعفة من السكان خبطر االجتار

ورحبت اململكة املتحدة باحلوار السياسي الذي أُجري مع الكونغو يف إطار اتفاق كوتونـو والتزامـه                  - ٢٧
وأشارت إىل الشواغل اليت أعربت عنها منظمات غري حكوميـة إزاء      . ة القانون املتجدد باحلوكمة الرشيدة وسياد   

والفرص املتاحة للمحتجزين للجـوء إىل القـضاء وظـروف          الوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب،       
لعقوبات وأشارت أيضاً إىل أن قانون ا. االحتجاز وسألت عما اختذه الكونغو من خطوات استجابة لتلك الشواغل

وأوصت اململكة  . م العالقات اجلنسية املثلية خالفاً للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          يف الكونغو جيرّ  
أن يتخذ خطوات لضمان الرصد املستقل للظروف السائدة داخل السجون، ) أ: (املتحدة بأن يقوم الكونغو مبا يلي

أن يتخـذ   ) ب( لألصول وضمان حق احملتجزين يف حماكمة عادلة؛         ومقاضاة املسؤولني عن أعمال التعذيب وفقاً     
مجيع التدابري الضرورية لضمان إجراء انتخابات سلمية وحرة وعادلة، ويف ظل أجواء خالية من التخويف ومـع                 

أن يتخذ خطوات إضافية للتصدي للتمييز ضد املـرأة واجلماعـات           ) ج(احترام احلق يف التجمع احتراماً تاماً؛       
أن يلغي األحكام اليت جتـرِّم  ) د( يفة، مبا فيها األطفال واألشخاص املنتمون إىل أقليات والسكان األصليون؛    الضع

  .العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس اجلنس

وطلب االحتاد الروسي احلصول على معلومات إضافية عن مهام املكتب الوطين ألمني املظامل وعن جلنـة                  - ٢٨
نشئت يف الفترة األخرية؛ وعن كيفية توزيع السلطات بني هاتني اهليئتني ومدى تأثريمهـا يف             حقوق اإلنسان اليت أ   

وسأل االحتاد الروسي أيضاً عما إذا      . عملية صنع القرارات املتعلقة بتحسني النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان         
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الريفية على اخلدمات الطبية، مبا يف      كان الكونغو يعتزم اعتماد تدابري إضافية لضمان حصول السكان يف املناطق            
وبينما أشار االحتاد الروسي إىل العدد . ذلك توسيع نظام املؤسسات الطبية واملستشفيات كي يشمل املناطق النائية

الكبري للشعوب األصلية اليت تعيش يف البلد وإىل اعتزام الكونغو وضع برنامج عمل مالئم واختاذ مبادرات تشريعية 
  . طلب احلصول على معلومات إضافية يف هذا الصددمعينة، فإنه

وأعربت تركيا عن أملها يف أن يفضي اهتمام الكونغو الكبري بالقضايا اجلنسانية إىل تعزيز املساواة بـني                   - ٢٩
الرجل واملرأة ويف أن يراعي الكونغو توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عند إعداد مـشروع                  

ودعت تركيا الكونغو إىل مكافحة التمييز الذي يـستهدف  .  اجلديد املتعلق حبماية ضحايا العنف اجلنسي      القانون
وشجعت الكونغو على . النساء والفتيات يف املدارس، مراعياً يف ذلك الشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل

 من شأهنا أن تساعد الفقـراء يف الوصـول إىل           االستفادة قدر اإلمكان من مبادرة استراتيجية احلد من الفقر اليت         
  .اخلدمات االجتماعية األساسية

بأن يلغـي   ) أ( وأوصى الكونغو    ١٩٧٩وأشار الكرسي الرسويل إىل أن عقوبة اإلعدام مل تنفذ منذ عام              - ٣٠
ن النساء واألطفال   وإذ أشار إىل أن ثلث الكونغوليني ال يزالون حمرومني من التعليم، وأ           . عقوبة اإلعدام إلغاًء تاماً   

بأن يواصل  ) ب(هم أكثر الفئات تأثراً، وذلك على الرغم من اجلهود اليت يبذهلا البلد يف هذا اجملال، فقد أوصى                  
وبينما الحظ أن معدل الوفيات النفاسية ال يزال . الكونغو االستثمار يف التعليم ويويل عناية خاصة للنساء والفتيات

بأن تواصل االستثمار يف املستشفيات ) ج(يف جمال الصحة النفاسية، فقد أوصى احلكومة مرتفعاً رغم التقدم احملرز 
وأشار إىل أن النساء ال يفصلن يف مجيع األحـوال عـن            . املتخصصة يف طب التوليد ويف إعالم القوابل املاهرات       

ضاً إىل اكتظاظ السجون    وأشار أي . الرجال وأن األطفال ال يفصلون دائماً عن الكبار داخل السجون الكونغولية          
وسأل الكرسي الرسويل عن الكيفية اليت يعتزم هبا الكونغو جماهبة هذا املشكلة            . وعدم كفاية الرعاية الصحية فيها    

  .وحتسني أوضاع السجناء، وال سيما النساء واألطفال

يـز ضـد   يواصل الكونغو جهوده من أجل التصدي بشكل كامل ملشكلة التمي  ) أ(وأوصت السويد بأن      - ٣١
وأشارت إىل أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد أعربت عن انشغاهلا حيـال                . مجاعات األقليات 

العنف األسري واالغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب داخل نطاق الزواج، وغري ذلك من أشكال االعتداء اجلنسي                
 أن الكونغو بصدد صياغة قانون جديد وأوصت بأن ورحبت السويد مبا وردها من معلومات مفادها. على النساء

أن يتخذ التدابري الالزمـة     ) ج(أن يواصل تنفيذ التدابري الرامية إىل معاجلة املشكلة؛         ) ب: (يقوم الكونغو مبا يلي   
  .لضمان االمتثال التام التفاقية مناهضة التعذيب وغريها من املعايري الدولية يف هذا الصدد

الكونغو الدميقراطية إىل أوجه القصور اليت تشوب النظام القضائي، وال سيما فيمـا             وأشارت مجهورية     - ٣٢
وشجعت الكونغو  . يتعلق باستقالل القضاء، واستفسرت عن أسباب ذلك وعن التدابري املتخذة لتصحيح الوضع           

أن ) ب(ومحايتهم؛  أن ينجز خطته من أجل صياغة قانون وطين ملساعدة املشردين داخلياً            ) أ: (على القيام مبا يلي   
  .حيدد أولوياته واحتياجاته من أجل دعم طلبه احلصول على املساعدة التقنية يف جمال حقوق اإلنسان

وأشادت أذربيجان بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب الوسيط، ولكنها قالت إهنا تشاطر جلنة   - ٣٣
وأوصت أذربيجان بأن   . فية وباملوارد املالية الالزمة   حقوق الطفل توصيتها بأن حتظى املؤسستان باختصاصات كا       
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وحـث  . يضاعف الكونغو جهوده، وال سيما التدابري التثقيفية والتوعوية، من أجل تعزيز إعمال حقوق املـرأة              
أن يدرج يف املناهج    ) ب(أن يعزز جهوده الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة؛          ) أ: (الكونغو على القيام مبا يلي    

  .أن يلغي عقوبة اإلعدام) ج(راسية تعليماً يف جمال حقوق اإلنسان؛ الد

أن يعتمد مجيع التدابري الضرورية لضمان احلق يف احلياة ) أ: (وأوصت األرجنتني بأن يقوم الكونغو مبا يلي  - ٣٤
قية مناهضة  ومحاية الفرد، وأن يعتمد على وجه اخلصوص تشريعات حملية فعالة حلظر ممارسة التعذيب وفقاً التفا              

أن يعتمد تشريعات تنص على حظر      ) ب(التعذيب وأن يلغي عقوبة اإلعدام املنصوص عليها يف قانون العقوبات؛           
ممارسة العنف اجلنسي ضد النساء الكونغوليات متشياً مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت                 

أن يتخذ الكونغو التدابري الالزمة للقضاء على ممارسة بتر األعضاء واقترحت األرجنتني أيضاً . صدق عليها الكونغو
وسألت األرجنتني عن التدابري امللموسة املتخذة لضمان حق املرأة يف الصحة وسألت هل يعتزم              . التناسلية للمرأة 

ياً مع املعـايري    بأن جيرم مثل هذه األفعال متش     ) ج(الكونغو جترمي االجتار باألطفال واستغالهلم يف اجلنس وأوصته         
يصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛     ) د(وأوصت الكونغو أيضاً بأن     . الدولية

أن يصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية منع جرمية                ) ه(
  .ا وبروتوكول بالريمو والربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفلاإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليه

وأوصـت  . وسألت املكسيك عما يعده الكونغو من استراتيجيات لتقدمي تقاريره إىل هيئات املعاهدات             - ٣٥
ب األصلية والقبلية  بشأن الشعو١٦٩أن ينضم إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) أ: (الكونغو بأن يقوم مبا يلي

وأن يصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية محاية مجيع األشخاص 
بـدور املـرأة     أن يتخذ تدابري للتصدي للسلوكيات واملواقف النمطية املستمرة املتعلقة        ) ب(من االختفاء القسري؛    

 اخلتام، ضمت املكسيك صوهتا إىل النداء الذي وجهه الكونغو إىل جملـس حقـوق               ويف. ومسسؤولياهتا يف اجملتمع  
  .اإلنسان من أجل احلصول على املساعدة املادية والتقنية واملالية وطلبت إىل اجملتمع الدويل أن يستجيب هلذا النداء

 حبقوق اإلنسان وإنشاء آليات يف وأشارت بوركينا فاسو إىل التقدم احملرز يف جمال التدابري املعيارية املتعلقة  - ٣٦
وأوصت الكونغو بأن يبذل جهوداً إضافية للتصدي للعنف الذي يستهدف األطفال وإيذائهم جنسياً             . هذا اجملال 

وطلبت احلصول على معلومات إضافية خبصوص مشروع القانون املتعلق         . من أجل إعمال حقوقهم بشكل فعال     
ويف اخلتام، شجعت   . لسكان األصليني وبشأن حالة اعتماد هذا القانون      بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلماعات ا     

  .بوركينا فاسو الكونغو على أن يواصل جهوده الرامية إىل زيادة تعزيز حقوق الشعب الكونغويل

ورحبت تشاد بالتدابري التشريعية والتنظيمية املتخذة من أجل إدراج خمتلف االتفاقات واملعاهدات الدولية   - ٣٧
وأوصت الكونغو بأن يواصل جهوده من أجل حتسني حالة حقوق اإلنـسان يف البلـد               . لقة حبقوق اإلنسان  املتع

  .وطلبت إىل اجملتمع الدويل أن يقدم إىل الكونغو املساعدة الالزمة لرفع خمتلف التحديات اليت يواجهها البلد

ظروف العيش وزيـادة احلـد األدىن   وأشارت الصني إىل أن الكونغو ما فتئ حيرز تقدماً يف جمال حتسني     - ٣٨
 الذي ٢٠٠٨وسألت الصني عن تنفيذ وعن نتائج قانون عام . لألجور وتسديد الديون احمللية ودفع األجور املتأخرة

وأشارت إىل أن الكونغو . ينص على إلغاء االستحقاقات اليت يتمتع هبا األشخاص املصابون بالسل واملالريا واإليدز
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 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وسألت هل يوجد يف الكونغو خطة عمل وطنية حمددة              يواجه صعوبات كربى يف   
  .للمساعدة يف بلوغ تلك األهداف

وأشارت جنوب أفريقيا إىل أن الكونغو يواجه حتديات كربى، ال سيما يف ما يتعلق مبكافحة فريوس نقص   - ٣٩
وف الرضع واألمهات، وغياب التشريعات الـيت حتظـر         اإليدز وارتفاع معدالت الوفيات يف صف     /املناعة البشرية 

واستفسرت . االجتار باألشخاص، وأطفال الشوارع، ونيل التعليم والوصول إىل املرافق الصحية، وعمل األطفال           
عن التدابري اليت اختذها الكونغو لتوفري املرافق الدراسية الكافية ورفع معدالت االلتحاق باملدرسة وتـوفري ميـاه                 

. لنظيفة واخلدمات الصحية األساسية، وسألت هل يعتزم الكونغو تيسري اللجوء إىل القضاء بتكلفة معقولةالشرب ا
وأوصت جنوب أفريقيا بأن ينظر الكونغو يف استعراض االستراتيجيات الرامية إىل محاية األطفال محاية شاملة بغية 

ك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الواجبـة       وضع خطة ومواءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل ومجيع الصكو         
  .التطبيق واليت ُيَعد الكونغو طرفاً فيها

وأشارت غابون إىل ما شهدته حالة املرأة الكونغولية من حتسن على مر السنني بفـضل إنـشاء وزارة                    - ٤٠
 الدويل، مبا يف ذلك املساعدة وقالت إن هذا التوجه يستحق الدعم من اجملتمع. النهوض باملرأة وإدماج املرأة يف التنمية

غابون بأن  ومتشياً مع التوصيات املقدمة من جلنة حقوق الطفل، أوصت. التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
. يصدِّق الكونغو على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة              

  . مواصلة التعاون مع آليات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصةوشجعت الكونغو على

وأشارت إيطاليا إىل أن األرقام املقدمة من منظمة اليونيسيف تفيد أن ربع األطفال ال يـسجلون عنـد                    - ٤١
. لألطفال املسجلني عند الوالدة   بأن يعزز اإلجراءات الرامية إىل زيادة النسبة املئوية         ) أ(الوالدة وأوصت الكونغو    

بأن ينظر يف إلغـاء  ) ب(وأشادت إيطاليا بقرار الوقف االختياري الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام وأوصت الكونغو     
وفيما خيص حقوق األقليات، أقرت إيطاليا مبا تبذله الـسلطات          . عقوبة اإلعدام يف تشريعاته الداخلية إلغاًء تاماً      

بأن يوافق يف أسرع وقت ممكن      ) ج(صياغة معايري حمددة يف هذا اجملال وأوصت الكونغو         الكونغولية من جهود ل   
على القانون اجلديد املتعلق بالشعوب األصلية هبدف محاية حقوق األقليات يف البلد، وال سيما حقوق األقزام، وأن                 

 ١٩التماسها ونقلها وفقاً للمادة     أن يضمن احلق يف تلقي املعلومات واألفكار و       ) د(حيرص على تنفيذ ذلك القانون؛      
  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .وفيما يلي الردود اليت قدمها الوفد الكونغويل على األسئلة اليت ُوجهت إليه  - ٤٢

وتتمتـع  . فالتعليم إلزامي حىت سن السادسة عشرة     . أشار وفد الكونغو إىل أن حقوق األطفال مضمونة         - ٤٣
ويتمثل الشغل الشاغل للسلطات يف الكونغو يف احلفاظ على الفتيات داخل نظام . ات باملساواة يف نيل التعليمالفتي

وفيما . وقد ألغيت املصاريف الدراسية واختذت تدابري لتوفري الكتب املدرسية لتالميذ التعليم االبتدائي جماناً. التعليم
  .وحىت سن اخلامسة عشرة عالج املالريا جماناًخيص صحة األطفال، يتلقى األطفال منذ الوالدة 

. وخبصوص احلق يف الصحة، أقر الكونغو بأن مسألة الوفيات يف صفوف األمهات والرضع متثل مصدر قلق  - ٤٤
وأمام هذا الوضع، تبذل السلطات املختصة جهوداً من أجل بناء مراكز استشفائية ومراكز أخرى متخصـصة يف                 
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وُتبذل أيـضاً   . قاطعات البلد وإعادة تأهيل تلك املراكز وجتهيزها باملعدات الالزمة        صحة األم والرضيع جبميع م    
ويتاح اختبار  . ويقدم العالج الصحي إىل مجيع املرضى دون متييز       . جهود كربى لتدريب وتوظيف أعوان الصحة     

  .النظر عن ميوهلم اجلنسيةاإليدز واألدوية الالزمة للعالج جماناً جلميع املرضى بصرف /فريوس نقص املناعة البشرية

وأشـار الوفـد الكونغـويل إىل أن        . ويعاقب القانون على أعمال العنف اجلنسي ضد األطفال والنساء          - ٤٥
وعلى الرغم مـن    . املمارسات املتمثلة يف بتر األعضاء التناسلية للمرأة هي ممارسات ال تتفق والثقافة الكونغولية            

  . مالحظات خبصوص هذا املوضوعذلك، حتيط احلكومة علماً مبا أبدي من

، أتاحت املشاورات اليت أجريـت مـع        ٢٠٠٩يوليه  /وفيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية املقررة يف متوز        - ٤٦
 يف العاصمة برازافيل فرصة للجهات الفاعلة       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧ إىل   ١٤املواطنني الكونغوليني يف الفترة من      

ئف الدينية يف الكونغو للتوصل إىل استنتاجات تضمن إجراء انتخابات رئاسية تتسم السياسية واجملتمع املدين والطوا
  .بالشفافية واملصداقية

وفيما خيص انتهاكات حقوق األشخاص املستضعفني، أعلن الكونغو أن حقوق بين اإلنسان مـضمونة                - ٤٧
فاملرأة تتمتـع   . الجتماعية والسياسية وللنساء نفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجال يف مجيع مناحي احلياة ا           . وحممية

  .كما أن املساواة يف األجر مضمونة. بفرص متساوية يف احلصول على عمل ووظيفة وتدريب

  . وحيظى السكان األصليون بعناية خاصة من لدن احلكومة اليت وضعت مشروع قانون قيد الدرس  - ٤٨

  .١٩٧٩عقوبة مل تعد تنفذ منذ عام وفيما خيص عقوبة اإلعدام، أشار الكونغو إىل أن هذه ال  - ٤٩

وقد اختذت تدابري تقضي بزيادة أجور القـضاة        . وأفاد الوفد أن دستور الكونغو يضمن استقالل القضاء         - ٥٠
 ٤وقد اجتمع اجمللس األعلى للقضاء، بوصفه الضامن الستقالل النظام القضائي، يف . هبدف ضمان استقالل القضاء

ف رئيس الدولة، ورئيس اجمللس املذكور، وأعلن عن العقوبات اليت اختذت حبق  حتت سامي إشرا٢٠٠٩مايو /أيار
  .قضاة انتهكوا أخالقيات املهنة واليت وصلت إىل حد عزهلم من الوظيفة

وتعمل احلكومة  . أما عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، فقد أكد الكونغو استقالل هذه اهليئة الدستورية              - ٥١
  .د اللجنة من قبل اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاعلى احلصول على اعتما

وأشار الكونغو إىل إنشاء جلنة تقنية مشتركة بني الوزارات لصياغة التقارير حرصاً منـه علـى الوفـاء             - ٥٢
  .بالتزاماته يف جمال تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات

   ظروف االحتجاز، خصص الكونغو موارد مالية هلذا الغرض يف ميزانيـة االسـتثمار              وسعياً إىل حتسني    - ٥٣
وأشار إىل أن الرجال يفصلون عن النساء وأن األطفال يفصلون عن الكبار يف الزنزانات املوجودة               . ٢٠٠٩لعام  

افياً لكل مـن    وأفاد الوفد أن االستثمارات اجلارية ستسمح بإنشاء مراكز احتجاز منفصلة جغر          . داخل السجون 
وأبلغ أن املنظمات النشطة يف جمال حقوق اإلنسان ميكنها زيارة السجون الكونغولية            . الرجال والنساء واألطفال  

  .ومثة اتفاق يف هذا اجملال بني الكونغو وجلنة الصليب األمحر الدولية. إن طلبت ذلك
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 باألساس يف عقوبة اإلعدام والتـصديق   وأشارت سلوفينيا إىل أن التحديات اليت يواجهها الكونغو تتمثل          - ٥٤
بأن ينظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام مبوجب القانون يف أقرب وقت ممكن ) أ(وأوصت الكونغو . على بعض االتفاقيات

وأن يعجِّل بالتصديق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان اليت ال ُيعدُّ طرفاً فيها، وال سيما الربوتوكول االختياري 
 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحـق            امللحق بالعهد 

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال               
 والربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    

غري أهنا الحظت، . وأشارت سلوفينيا أيضاً إىل إنشاء وزارة النهوض باملرأة وإدماج املرأة يف التنمية. حقوق الطفل
 مثلما أشارت إىل ذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أن املرأة ال تزال ختضع للتمييز، وأعربـت                  

سلوفينيا عن بالغ القلق من ممارسة بتر األعضاء التناسلية لألنثى وارتفاع عدد حاالت االغتصاب املبلَّغ عنها، مبا يف 
وسألت سلوفينيا عن التدابري اإلضافية اليت اختذها الكونغو خلفض عـدد           . ذلك يف صفوف أعضاء مجاعة األقزام     

بأن ُينفِّـذ   ) ب(وأوصت سلوفينيا   . ألعضاء التناسلية لألنثى  ضحايا العنف الذي يستهدف املرأة، مبا يشمل بتر ا        
 الذي حيظر، بصيغته احلالية، الترويج لوسائل منع احلمل، وأن          ١٩٢٠الكونغو توصية اللجنة خبصوص قانون عام       

  .لصاحل ضحايا العنف املرتيل" البيوت اآلمنة"ينظر يف توفري املوارد الكافية من أجل إنشاء عدد كاٍف من 

وسألت أملانيا عن التدابري املتخذة من احلكومة الكونغولية من أجل ضمان التمتـع بـاحلق يف التجّمـع           - ٥٥
وأشارت إىل أن جلنة حقوق الطفل قد الحظت انتشار التمييز القائم    . السلمي الذي تكفله التشريعات الكونغولية    

لذي يتجلى من خالل العنف املنهجي ضد على أساس االنتماء اإلثين الذي يستهدف مجاعات السكان األصليني وا
وطلبت أملانيا احلـصول علـى      . تلك اجلماعات، وذلك على الرغم من أن الدستور حيظر هذا النوع من التمييز            

معلومات عن التدابري املتخذة لضمان متتع خمتلف اجلماعات اإلثنية متتعاً كامالً ومتساوياً باحلقوق املدنية والسياسية 
وأوصت أملانيا بـأن    . القتصادية، وللتصدي ملختلف أشكال التمييز اليت ميكن أن حتدث يف اجملتمع          واالجتماعية وا 

أن يعّزز اختصاصات وقدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجيعلها مطابقة ملبـادئ            ) أ: (يقوم الكونغو مبا يلي   
معاجلة مسألة التقارير املتأخرة، ومن بينها أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع هيئات األمم املتحدة من أجل ) ب(باريس؛ 

التقارير املطلوب تقدميها إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنيـة حبقـوق               
 أن يضمن االمتثال لألحكام) ج(اإلنسان، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة مناهضة التعذيب؛ 

أن ) د(اليت حتظر التعذيب كما ترد يف قانون العقوبات وحيرص على مقاضاة مجيع املسؤولني عن أعمال التعذيب؛ 
  .ُينشئ آلية للرصد من أجل التحقق من هذا االمتثال

وأشارت تونس إىل أن الكونغو حريص شديد احلرص على احترام حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا وإىل أن                - ٥٦
وأشارت تـونس إىل    . يويل عناية خاصة حلقوق اإلنسان اليت يكرسها الدستور وقوانني عديدة         القانون الكونغويل   

اإلجنازات اليت حققها الكونغو يف جمال حقوق اإلنسان، ال سيما السياسة املتبعة من أجل تعزيز حقوق املرأة وخطة 
رير املرأة عن طريق إشراكها يف  إدارة العمل الوطنية واملشاريع الناجحة اليت ُوضعت من أجل توطيد التوُجه حنو حت

ويف اخلتام، أوصت تونس بأن يواصل الكونغو جهوده يف جمال حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني                 . الشؤون العامة 
  .والنهوض بصحة األمهات والطفالت
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ت  ونوهت نيجرييا جبملة أمور منها اإلصالحات اليت قام هبا الكونغو من أجل النهوض بأوضاع الفئـا                 - ٥٧
وإن إنشاء إدارة لتوفري احلماية القانونية لألطفال ومركز للبحوث واإلعالم والتوثيق ُيعىن بشؤون املرأة              . الضعيفة

وأشارت نيجرييا أيـضاً إىل     . ومدارس خاصة للمعوقني، أمثلة تؤكد مدى اهتمام احلكومة هبذه الفئات الضعيفة          
.  أمام اإلعمال التام حلقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتـها        التحديات اليت يواجهها الكونغو واليت تقف حجر عثرة       

ومن بني هذه التحديات، ضعف اهلياكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وعدم وجود البىن األساسية احليوية،       
 الدويل أن يقدِّم إىل الكونغو املساعدة       لذلك، طلبت نيجرييا إىل اجملتمع    . والفساد وإساءة استخدام األموال العامة    

التقنية واملالية اليت هو بأمس احلاجة إليها، فضالً عن مساعدة البلد يف جمال بناء القدرات من أجل تعزيز حقوق                   
  .اإلنسان للشعب الكونغويل ومحايتها

ية وسيادة القـانون،    وحثت كندا الكونغو على اختاذ ما يلزم من تدابري من أجل ضمان احترام الدميقراط               - ٥٨
أن ُيضاِعف جهوده من أجل ) أ: (وأوصت كندا بأن يقوم الكونغو مبا يلي. كدعامتني من دعائم احلوكمة الرشيدة

توعية اجملتمعات احمللية مبخاطر فريوس نقص املناعة البشرية وأن ينظِّم محلة إلذكاء الوعي بتلك املخاطر يف صفوف 
قت ممكن، حتقيقاً يف مجيع االدعاءات بأعمال التعذيب وحاالت الوفاة خالل          أن يفتح، يف أسرع و    ) ب(الشباب؛  

االحتجاز وأن ُيقاضي وُيدين مجيع األشخاص الذين ارتكبوا أعمال تعذيب يف السجون أو غريها مـن أمـاكن                  
 أن يضع برناجماً لرصد أماكن االحتجاز وينفذ برنامج تدريب على حقوق اإلنسان للمـوظفني             ) ج(االحتجاز؛  

أن يتخذ تدابري، باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية واجلماعات املناِهـضة           ) د(العاملني يف أماكن االحتجاز؛     
وطلبت كندا احلصول . للفساد، للتصدي لظاهرة الفساد، ال سيما يف نظام القضاء، ولتعزيز احترام حقوق اإلنسان

 وبرايس ماكوسو، بصفتهما من األفراد النشطني يف        على معلومات إضافية عن توقيف كلّ من كريستيان مونزيو        
  .ُصلبِ اجلماعات املناِهضة للفساد

أن يضمن استقالل القضاء ويعـزز فـرص        ) أ(وأوصت اجلمهورية التشيكية بأن يقوم الكونغو مبا يلي           - ٥٩
لنظام القضائي تدريباً   أن يقدِّم جلميع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي ا        ) ب(الوصول إىل نظام القضاء؛     

خاصاً يف جمال محاية حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق النساء واألطفال واألفراد املنتمني إىل األقليـات اإلثنيـة،                  
وفيما يتعلق باحلماية من التعذيب، نوهت اجلمهورية التشيكية بتوقيع الكونغو . وامليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية

بأن يعجِّـل   ) ج(وكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وأوصت الكونغو          على الربوت  ٢٠٠٨يف عام   
ويف هذا الـصدد،    . بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وبإنشاء آلية وطنية للوقاية          

ائدة يف مجيـع    أن يستعرض األوضـاع الـس     ) د: (أوصت اجلمهورية التشيكية كذلك بأن يقوم الكونغو مبا يلي        
السجون ومرافق االحتجاز هبدف ضمان امتثاهلا للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وأن يسعى بوجه خاص 

أن يكفل إجراء حتقيق فعال يف مجيع حاالت التعـذيب          ) ه(إىل إنشاء مرافق احتجاز منفصلة خاصة باألحداث؛        
وفيما .  الالزمة ملساءلة األفراد اليت ارتكبت مثل تلك األفعال        والوفاة داخل مراكز االحتجاز ويتخذ مجيع التدابري      

بأن يعد الكونغو ويعتمد تشريعات ) و(ة يتعلق حبماية حقوق اإلنسان مللتمسي اللجوء، أوصت اجلمهورية التشيكي
 أن) ز(وطنية تقضي بوضع إجراء فعال يتعلق باللجوء وبضمان محاية مجيع حقوق اإلنسان مللتمـسي اللجـوء؛             

يشطب من قائمة اجلرائم العالقات اجلنسية اليت ُتقام بالتراضي بني ِكبار من نفس اجلنس وأن يعتمد تدابري هتدف                  
إىل تشجيع التسامح يف هذا الصدد، وهو ما من شأنه أن ييّسر تنفيذ برامج تثقيفية فعالة ملكافحة فريوس نقـص                    

  .اإليدز/املناعة البشرية
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التقرير املقدَّم من الكونغو التحديات اليت يواجهها البلد فيما يتعلق بتعزيز           والحظت السنغال من خالل       - ٦٠
حقوق اإلنسان ومحايتها يف جماالت متعددة كالتعليم والرعاية الصحية والنظام القضائي والتشريعات املتعلقة حبقوق 

من روح انفتـاح ورغبـة      وأشادت السنغال مبا حتلَّت به السلطات يف الكونغو         . اإلنسان ومساعدة املستضعفني  
وطلبت . حقيقية يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، وهو هدف ال ميكن بلوغه دون دعم من اجملتمع الدويل                 

السنغال احلصول على معلومات إضافية عن التدابري املتخذة أو اليت ُيتوخى اختاذها من أجل التصدي على حنـو                  
وسألت أيضاً هل يعتزم الكونغو االنضمام إىل صكوك . من السكانأفضل للعنف الذي يستهدف الفئات الضعيفة 

  .دولية أخرى حلقوق اإلنسان

 لتـوفري العـالج     ٢٠٠٨يونيـه   /وأشارت كوبا إىل الترتيبات اليت وضعها الكونغو اعتباراً من حزيران           - ٦١
ل التعليم، أشـارت كوبـا إىل       ويف جما . اإليدز واملالريا وداء السل جماناً    /للمتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية    

والحظت أن تعزيز التعاون الدويل من أجل مساعدة        . اجلهود اليت تبذهلا احلكومة الكونغولية رغم املوارد احملدودة       
الكونغو يف التخفيف من عبء ديونه اخلارجية والوفاء بااللتزامات املقطوعة يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية ميكن 

وأوصت .  كبرية يف إتاحة املوارد اليت حيتاجها البلد جملاهبة التحديات العديدة اليت جرى حتديدها       أن ُيسهما بدرجة  
اإليدز /كوبا بأن يواصل الكونغو جهوده الرامية إىل محاية حقوق األشخاص املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية

تعلق بتوفري احلماية لألشـخاص املتـأثرين       بوسائل منها التصديق على مشروع القانون الذي أقرته احلكومة وامل         
  .اإليدز، والذي بدأ النظر فيه يف جملس الوزراء/بالفريوس

يوليه يف ظـروف تتـسم      /وسألت اليابان عن اجلهود املبذولة لضمان إجراء االنتخابات املقررة يف متوز            - ٦٢
والحظت اليابان أن قضايا مثل     . خاباتبالعدل والشفافية ولكفالة احلقوق السياسية للمواطنني مبناسبة تلك االنت        

اإليدز وعدم كفاية الرعاية الطبية املقدمـة إىل األمهـات          /انتشار األمراض املُعدية كفريوس نقص املناعة البشرية      
واألطفال وِقلة فرص الوصول إىل مياه الشرب اآلمنة، هي قضايا تطرح مشكلة كربى بالنسبة إىل الـسلطات يف                  

ت عن سرورها ملا يبذله البلد من جهود بالتعاون مع املنظمات الدولية واجلهات املاحنة من               الكونغو، ولكنها أعرب  
والحظت أن الشواغل ال تزال قائمة إزاء مدى قدرة البلد على تنفيذ تلك التـدابري  . أجل حتسني الرعاية الصحية   

. سني األوضـاع يف هـذا الـصدد    بأن يضاعف جهوده الرامية إىل حت     ) أ(وأوصت اليابان الكونغو    . تنفيذاً فعاالً 
إضافة إىل ذلـك،    . وأشارت اليابان كذلك إىل ضرورة بذل جهود من أجل حتقيق تكافؤ الفرص يف جمال التعليم              

أعربت اليابان عن قلقها حيال ظاهرة االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، 
خذ من تدابري، مبا يف ذلك األحكام القانونية، للتصدي لتلك الشواغل املتعلقـة             وسألت عما اتُ  . وعمل األطفال 

وأشادت اليابان بإنشاء وزارة النهوض باملرأة وإدماج املرأة يف التنمية وبإدراج نظام احلصص . حتديداً حبقوق الطفل
 فرص الوصول إىل سوق العمـل       إلتاحة الفرصة أمام املرأة للترشح إىل املناصب االنتخابية، غري أهنا الحظت أن           

بأن يـضاعف الكونغـو     ) ب(ويف هذا الصدد، أوصت اليابان      . والتعليم ال تزال غري متكافئة بني الرجل واملرأة       
  . جهوده من أجل حتقيق تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف الوصول إىل سوق العمل والتعليم

 وال يزال   ٢٠٠٦ح وإعادة اإلدماج الذي أُطلق يف عام        وأشارت إسبانيا إىل برنامج نزع السالح والتسري        - ٦٣
ذلك أن ربـع  . وأشارت أيضاً إىل مشكلة تسجيل الوالدات اليت متثل إحدى املسائل الوطنية العاجلة      . قيد التنفيذ 

وأشادت بالتعاون املثايل القائم يف هذا اجملال بني حكومـة   . األشخاص دون الثامنة عشرة مل ُيسجلوا عند الوالدة       



A/HRC/12/6 
Page 15 

غري أهنا اعتربت أن . وأشارت إسبانيا إىل إنشاء جلنة حقوق اإلنسان ومكتب الوسيط. لكونغو ومنظمة اليونيسيفا
بأن ُتسند إىل املؤسستني االختصاصات املالئمة ) أ(وأوصت إسبانيا . اختصاصات املؤسستني ال تزال حمدودة للغاية

جنة ميكن أن ُتفضي إىل اعتمادها كمؤسسة وطنية حلقـوق          والحظت أن إعادة هيكلة الل    . واملوارد املالية الكافية  
وقالت إنه ينبغي للكونغو أن يضاعف جهوده، بوسائل منها اختاذ تدابري تثقيفية، من أجل وضع حـد                 . اإلنسان

بأن ُيدرج الكونغو يف تشريعاته احمللية تعريفاً ) ب(وأوصت إسبانيا أيضاً . للسلوكات التمييزية اليت تستهدف املرأة
للتمييز ضد املرأة، إىل جانب أحكام تنص على القضاء على مجيع أشكال التمييز فيما يتعلق حبيـازة األراضـي                   

أن يوائم تشريعاته املتعلقة بنظام الزوجية مع الصكوك      ) ج(وتقامسها وملكيتها وانتقال حيازهتا عن طريق اإلرث؛        
ات املتعلقة باألسرة وإلغاء احلظر على الترويج لوسـائل  الدولية وأن حيدد جدوالً زمنياً واضحاً الستبدال التشريع       

أن يعتمد تشريعات حتظر مثل تلك املمارسات ويروِّج للقضاء على ممارسة بتر األعضاء التناسلية              ) د(منع احلمل؛   
  .لألنثى، بوسائل منها تنظيم محالت إلذكاء الوعي هبذه القضية

 اليت هتدف إىل حتسني جودة احلياة للشعوب ٢٠١٣- ٢٠٠٩ة وأشارت غانا إىل خطة العمل الوطنية للفتر  - ٦٤
وأشارت . األصلية، وطلبت إىل الكونغو أن يقدم املزيد من املعلومات خبصوص العناصر الرئيسية خلطة العمل هذه        

إىل ظاهرة االكتظاظ يف السجون اليت تطرح مشكلة رئيسية، وإىل غياب أية تدابري هتدف إىل إعادة إدماج السجناء 
 اجملتمع، وأوصت الكونغو بأن ينظر يف إجياد تدابري بديلة عن السجن، ال سيما يف حالة النساء، كوسيلة للحد                   يف

وأشارت أيضاً إىل حتديات عدة . من االكتظاظ داخل السجون وخفض الضغط املسلَّط على جهود إعادة اإلدماج   
تماس املساعدة التقنية من جملس حقوق اإلنسان أخرى يواجهها الكونغو، وقالت إن ما يشجعها هو تعهد البلد بال

  . هبدف التصدي لتلك التحديات، وأكدت تأييد غانا هلذا النداء

وشجعت بنن الكونغو على املثابرة يف التزامه بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ودعت الدول األخرى إىل        - ٦٥
دعت بنن أيضاً البلدان الشقيقة إىل دعـم مجيـع     و. دعم الكونغو الذي ال يزال يعاين من خملفات احلرب األهلية         

وأوصت بأن يصدِّق الكونغو على الربوتوكول االختياري التفاقية . الكونغوليني من أجل إعادة إعمار البلد بسرعة
  . مناهضة التعذيب وأن ينشئ آلية وطنية ملكافحة تلك الظاهرة

الكونغولية من أجل اجملتمع احمللي رغم الظروف      وأشارت كوت ديفوار إىل اجلهود املبذولة من السلطات           - ٦٦
ونوهت جبهود الكونغو املبذولة يف إطار   . االقتصادية الصعبة، وإىل التقدم احملرز على طريق استعادة سيادة القانون         

وهنأت كوت ديفوار حكومة الكونغو وشجعتها على مواصلة جهودها الرامية إىل إرسـاء             . عملية توطيد السالم  
ويف اخلتام، حثت احلكومة على مواصلة تعزيز إصالحاهتا املؤسسية يف جمـال            . ة وإعالء سيادة القانون   الدميقراطي

  . حقوق اإلنسان وعلى إكمال النظر يف مشروع القانون املتعلق بتعزيز حقوق السكان األصليني ومحايتها

ونظام رومـا األساسـي     ورحبت التفيا بتصديق الكونغو على معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان             - ٦٧
وخبصوص مسألة الدعوة الدائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، اليت كانت التفيا قد أثارهتـا            . للمحكمة اجلنائية الدولية  

أيضاً يف سؤال خطي قبل الدورة، وبالنظر إىل الطلب املقدم يف الفترة األخرية من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق         
للسكان األصليني لزيارة البلد، أوصت التفيا بأن ينظر الكونغو يف توجيه دعوة دائمة اإلنسان واحلريات األساسية 

  .إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان
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وأشارت غينيا إىل أن الكونغو قد صدَّق على عدد كبري من صكوك حقوق اإلنـسان، وإىل أن هـذه                     - ٦٨
إال أن عملية تعزيز حقوق اإلنسان هي عمليـة معقـدة           . لقوانني احمللية الصكوك حتظى مبكانة مرموقة يف إطار ا      

وطلبت غينيا إىل اجمللس واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل أن يقدموا . ومتواصلة تتطلب توافر املوارد
  . وق اإلنسان ومحايتهاإىل الكونغو املساعدة الالزمة لتعزيز قدرات مؤسساته ودعم جهوده الرامية إىل تعزيز حق

ونوهت غينيا االستوائية جبملة أمور منها إنشاء مكتب وسيط اجلمهورية ووزارة النهوض باملرأة وإدماج                - ٦٩
 الذي يقضي بتوفري الرعاية الطبية للمصابني باملالريا والسل    ٢٠٠٨ورحبت باعتماد مرسوم عام     . املرأة يف التنمية  

وأعلنت تأييدها للجهود املبذولة من أجل ضمان حقـوق الـشعوب           . دز جماناً اإلي/وفريوس نقص املناعة البشرية   
األصلية ومحايتها وكذلك اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املشردين داخلياً، كما أعلنت دعمها للمبادرة               

وحثت غينيا  . وفونيةاملتعلقة بإنشاء جلنة وطنية ملساعدة الالجئني برعاية وزارة الشؤون اخلارجية وجمتمع الفرانك           
االستوائية الكونغو على املثابرة يف التزامه بتعزيز حقوق اإلنسان وعلى إقامة حوار مستمر وبّناء مع هيئات حقوق 

  .اإلنسان الرئيسية واجملتمع املدين

وأشارت مجهورية أفريقيا الوسطى إىل ضرورة تناول أوضاع أفراد اجلماعات املستضعفة وإىل مسألة فرص   - ٧٠
وأشارت أيضاً إىل أن وضع سياسة وطنية حلقوق اإلنسان من أجل ترمجة خمتلف . يل التعليم املتاحة هلؤالء األفرادن

الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل اللغات القومية لتوعية اجملتمعات احمللية املعنية حبقوق اإلنسان يتطلب دعمـاً              
دويل أن يقدِّم إىل السلطات الكونغولية ما حتتاجه من مساعدة، كمـا            تقنياً ومادياً ومالياً، وطلبت إىل اجملتمع ال      

وأوصت مجهورية أفريقيا الوسطى بأن يواصل      . طلبت إىل جملس حقوق اإلنسان أن يوفِّر املساعدة التقنية الالزمة         
فس الثقافة مع   الكونغو جهوده الرامية إىل مساعدة مجاعات السكان األصليني، َمبن فيهم األقزام الذين يتقامسون ن             

  .نظرائهم يف مجهورية أفريقيا الوسطى

والحظت الكامريون بارتياح ما وضعه الكونغو من أحكام وبرامج متنوعة تتعلق مبسائل كفريوس نقص                - ٧١
وشجعت الكامريون الكونغو على تكثيف التدابري      . اإليدز ومكافحة التمييز الذي يستهدف املرأة     /املناعة البشرية 
ل تعزيز ومحاية حقوق الطفل وحقوق املعوقني وعلى تعزيز سيادة القانون واحلوكمة الرشيدة مـع   املتخذة من أج  

وحثَّت اجملتمع الدويل على أن يقدِّم  . مواصلة جهوده املبذولة يف إطار السياسة املتبعة إزاء املشردين داخلياً والالجئني          
  .لكونغو من تعزيز قدراته التقنية يف جمال حقوق اإلنساندعماً مكثفاً يف إطار معونة متعددة األشكال حىت يتمكَّن ا

وأشارت أنغوال إىل أن عدم تكافؤ فرص نيل التعليم بني اجلنسني ال يزال يشكِّل حتـدياً، وال سـيما يف              - ٧٢
يواصل الكونغو جهوده من ) أ(وأوصت أنغوال بأن . املناطق الريفية، وسألت عن السياسات املتبعة لتحسني الوضع

تشجيع وتيسري االلتحاق باملدرسة، ال سيما يف صفوف األطفال املنتمني إىل اُألسـر الـضعيفة اقتـصادياً،                أجل  
وأشارت إىل أن الكونغو قد صدَّق على اتفاقية قمع االجتار باألشـخاص            . ومكافحة التمييز يف الوسط املدرسي    

 الوطنية اليت حتظر االجتـار باألشـخاص،   بأن يعزز الكونغو تشريعاته) ب(وأوصت أنغوال . واستغالل بغاء الغري 
وبينما أشارت أنغوال إىل أن إعمال حقوق الشعوب األصلية ال يزال يشكِّل حتدياً، فإهنا أوصت . وخباصة األطفال

  .بوضع سياسات حمكمة هتدف إىل النهوض حبقوق السكان األصليني) ج(الكونغو 
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ة يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق بنظـام           واعتربت بلجيكا أن حتديات كبرية ال تزال قائم         - ٧٣
وشدَّدت بوجه خاص على احلالة الراهنة للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان        . القضاء والعنف الذي يستهدف املرأة    

وكانت جلنـة   . اليت مل َتُعد معتمدة من اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها             
  وأوصـت  . وق الطفل قد أعربت يف السابق عن القلق إزاء الوالية املنوطة بتلك املؤسسة ومـصادر متويلـها                حق

بأن يبذل الكونغو قُصاراه للوفاء بااللتزامات اليت قطعها على نفسه يف جمال حقوق اإلنسان وبـأن                ) أ(بلجيكا  
ئات الضعيفة، َمبن فيهم األشخاص احملتجزون      ُيضاِعف جهوده الرامية إىل إعمال حقوق األشخاص املنتمني إىل الف         

  بأن َيكفَل الكونغو امتثال املؤسسة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان    ) ب(وأوصت بلجيكا أيضاً . والنساء واألطفال 
ملبادئ باريس وبأن حيرص على طلب اعتماد املؤسسة من اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق                

   .اإلنسان ومحايتها

  وأعلن الوفد الكونغويل، يف رده على أسئلة أخرى ُوجهت إليه، أن القانون حيمـي احلريـات العامـة،               - ٧٤
  .وأكدَّ أنه ال يوجد يف الكونغو سجناء رأي. ال سيما حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع وحرية الصحافة

لى غرار الدميقراطيات األخرى، خيضع     ومع ذلك، أشار الوفد إىل أن التمتع حبرية التجمع يف الكونغو، ع             - ٧٥
  .لشروط معينة حيددها القانون

وأكَّد الكونغو من جديد التزامه بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة فيما يتعلق بتوجيه دعوات دائمة إىل                  - ٧٦
املعين حبالة حقوق وأفاد أنه قد وجَّه دعوة دائمة إىل املقرر اخلاص . املقررين اخلاصني التابعني جمللس حقوق اإلنسان

  اإلنسان للسكان األصليني الذي مل يتمكن، ألسباب تتعلق باجلدول الزمين، من القيام بزيـارة إىل الكونغـو يف                  
  .٢٠١٠ومن املقرَّر أن ُتجرى تلك الزيارة يف عام . ٢٠٠٨عام 

عترب الكونغو أن   وفيما يتعلق بشطب العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس اجلنس من قائمة اجلرائم، ا               - ٧٧
  .املسألة ترتبط بالقيم الثقافية للبلد وأن تداعياهتا االجتماعية اخلطرية تفرض اإلبقاء على الوضع القائم

وَعِقب رّد الوفد الكونغويل على األسئلة املطروحة، شكر الوفد مجيع الوفود اليت تدخلت خالل احلـوار            - ٧٨
  .قدَّمة هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسانالتفاعلي وتعهد بالتعمق يف حبث التوصيات امل

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  نظر الكونغو يف التوصيات املقدَّمة خالل احلوار التفاعلي، وترد فيما يلي التوصـيات الـيت حتظـى       - ٧٩

  :بتأييد الكونغو

ملتعلق بإشراك  أن يوقع الكونغو وُيصدِّق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ا            - ١
 علـى الربوتوكـولني امللحقـني    أن يصّدق؛ )فرنسا وغابون(األطفال يف الرتاعات املسلحة  

الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        (باتفاقية حقوق الطفل    
ملـواد  والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف ا          

  ؛)األرجنتني وسلوفينيا) (اإلباحية
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أن ينظر يف التعجيل بالتصديق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان اليت ال ُيعدُّ الكونغو طرفاً    - ٢
فيها، وال سيما الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية             

الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق      واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري     
املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، والربوتوكـول              
االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل          

توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة والربو      
؛ أن  )سـلوفينيا (املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة            

يصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،             
ها وبروتوكول بالريمو والربوتوكولني وكذلك اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة علي

؛ أن يصدِّق على اتفاقية محاية مجيـع        )األرجنتني(االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل      
؛ التصديق على االتفاقية الدولية     )األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري وغري الطوعي       

ك االتفاقية الدولية حلماية مجيـع  حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وكذل   
 على الربوتوكول االختياري التفاقية أن يصّدق؛ )املكسيك(األشخاص من االختفاء القسري 

  ؛)اجلمهورية التشيكية وبنن(مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب 

 والقََبليـة يف     بشأن الشعوب األصلية   ١٦٩أن ينضم إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           - ٣
  ؛)املكسيك(البلدان املستقلة 

أن ينظر يف مدى استصواب اختاذ تدابري من أجل اعتماد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من                 - ٤
؛ أن  )اجلزائر(ِقَبل اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           

ان وقدراهتا ويوائمها مـع مبـادئ بـاريس         يعزز اختصاصات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنس     
؛ أن يسند االختصاصات املالئمة ويوفّر املوارد املالية الالزمة للجنة الوطنية حلقـوق             )أملانيا(

؛ أن يتحقق من أن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق           )إسبانيا(اإلنسان ومكتب وسيط اجلمهورية     
ة من ِقَبل اللجنـة الدوليـة       اإلنسان متتثل ملبادئ باريس وحيرص على طلب اعتماد املؤسس        

  ؛)بلجيكا(لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

أن يدعم اجلهود الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف القارة األفريقية، وخباصة مـن                 - ٥
ىل ؛ أن يواصل اجلهود الرامية إ     )السودان(خالل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب       

؛ أن يواصل اجلهود الراميـة إىل       )مصر(محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزها       
؛ أن يستمر يف جهوده الرامية إىل النهوض حبقوق )تشاد(حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد 

  ؛)بوركينا فاسو(الشعب الكونغويل 

لتماس املساعدة التقنية الالزمـة     أن حيدد على وجه الدقة احتياجاته حىت يكون قادراً على ا            - ٦
؛ أن حيدد أولوياته واحتياجاته تأييداً لطلبه احلصول علـى املـساعدة            )مصر(لدعم مساعيه   

؛ أن يلتمس املـساعدة مـن       )مجهورية الكونغو الدميقراطية  (التقنية يف جمال حقوق اإلنسان      
  ؛ )تشاد(اجملتمع الدويل لرفع خمتلف التحديات اليت يواجهها 
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يقيم تعاوناً وثيقاً مع هيئات األمم املتحدة ويعاجل مسألة التقارير املتأخرة املطلوب تقدميها إىل              أن    - ٧
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنـة          

  ؛)أملانيا(جلان أخرى املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب، يف مجلة 

أن يثابر يف التزامه بتعزيز حقوق اإلنسان ويقيم حواراً مستمراً وبناًء مع هيئـات حقـوق                  - ٨
  ؛)غينيا االستوائية(اإلنسان الرئيسية واجملتمع الدويل 

؛ أن حيظر   )األرجنتني(أن يعتمد مجيع التدابري الضرورية لضمان احلق يف احلياة ومحاية األفراد              - ٩
يب يف تشريعاته احمللية متشياً مع اتفاقية مناهضة التعذيب وأن يلغي عقوبـة اإلعـدام               التعذ

؛ أن يلغي عقوبة اإلعدام     )الكرسي الرسويل (؛ أن يلغي عقوبة اإلعدام إلغاًء تاماً        )األرجنتني(
؛ أن ينظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام مبوجب القـانون يف أسـرع وقـت ممكـن                 )أذربيجان(
  ؛ )إيطاليا(ينظر يف اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام يف تشريعاته الداخلية ؛ أن )سلوفينيا(

أن يضمن جلميع احملتجزين التمتع الفعال باحلق يف االعتراض على شرعية قرار احتجـازهم                - ١٠
؛ أن يفرج يف الفور عن مجيع األفراد احملتجزين يف أماكن أخرى غري مراكز االحتجاز )هولندا(

  ؛ )هولندا( من قانون العقوبات ٣٤١ادة وفقاً ألحكام امل

أن يضمن االمتثال لألحكام اليت حتظر التعذيب الواردة يف قانون العقوبات ومقاضاة مجيـع                - ١١
  ؛  )أملانيا(املسؤولني عن أعمال التعذيب، وأن ينشئ آلية للرصد بغية التحقق من هذا االمتثال 

 يف مجيع االدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب       أن يأذن، يف أسرع وقت ممكن، بفتح حتقيقات         - ١٢
وحاالت الوفاة يف أثناء االحتجاز، وأن يقاضي ويدين مجيع األشخاص الذين ارتكبوا أعمال             

  ؛ أن يضمن التحقيق الفعـال      )كندا(تعذيب داخل السجون أو يف أماكن االحتجاز األخرى         
ـ            ساءلة عـن تلـك احلـاالت       يف مجيع حاالت التعذيب والوفاة خالل االحتجاز ويكفل امل

  ؛)اجلمهورية التشيكية(

  أن يكفل استقالل النظام القـضائي ويـسعى إىل تعزيـز فـرص الوصـول إىل القـضاء                    - ١٣
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(

أن يستعرض ظروف احملتجزين يف مجيع السجون ومرافق االحتجاز بغيـة ضـمان امتثاهلـا                 - ١٤
سجناء، وأن ينشئ بوجه خاص مرافق احتجاز منفـصلة         للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال    

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(خاصة باألحداث 

أن يتخذ خطوات لضمان الرصد املستقل لألوضاع السائدة داخـل الـسجون ومقاضـاة                - ١٥
املسؤولني عن أعمال التعذيب وفقاً لإلجراءات القانونية الواجبة وأن يكفل متتع احملتجـزين             

؛ أن يتخذ التدابري الالزمة لضمان االمتثال التـام         )اململكة املتحدة ( منصفة   حبقهم يف حماكمة  
؛ أن  )الـسويد (التفاقية مناهضة التعذيب واملعايري الدولية األخرى املتعلقة مبعاملة احملتجزين          
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يويل عناية خاصة حلالة األشخاص القابعني يف السجون ويواصل سياسته املتعلقة ببناء القدرات 
؛ أن يضع برناجماً لرصد أماكن االحتجـاز        )جيبويت(قدمي خدمات الرعاية الصحية     يف جمال ت  

  ؛)كندا(ويقدم للموظفني العاملني يف أماكن االحتجاز برناجماً للتدريب على حقوق اإلنسان 

أن ينظر يف استحداث تدابري بديلة لعقوبة السجن، ال سيما فيما خيص النساء، كوسيلة للحد   - ١٦
  ؛)غانا(اخل السجون وختفيف الضغط املسلط على جهود إعادة اإلدماج من االكتظاظ د

  ؛)الربازيل(أن يعزز حقوق املرأة يف سوق العمل   - ١٧

أن يعتمد تدابري للتصدي للمواقف والقوالب النمطية املستمرة فيما يتعلـق بـدور املـرأة                 - ١٨
ـ       )املكسيك(ومسؤولياهتا يف اجملتمع     اذ تـدابري يف جمـايل      ؛ أن يضاعف جهوده، ال سيما باخت

  ؛)أذربيجان(التثقيف والتوعية، من أجل تعزيز إعمال حقوق املرأة 

أن يطلب دعم برامج األمم املتحدة ووكاالهتا من أجل وضع برامج واستراتيجيات حملو األميـة                 - ١٩
   ؛)راجلزائ(وتقدمي التدريب  املهين للمرأة بغية حتسني أوضاعها وتعزيز مشاركتها يف تنمية البلد 

أن يتخذ مجيع التدابري املالئمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، وال سيما فيما يتعلق                  - ٢٠
مبلكية األراضي وتقامسها وحيازهتا عن طريق اإلرث، ونيل التعليم، وفرص العمل، واملشاركة يف             

ملكية األراضي   يف؛ أن يدرج تشريعات تنص على القضاء على التمييز          )فرنسا(احلياة السياسية   
وتقامسها وحيازهتا عن طريق اإلرث ومحاية ضحايا العنف اجلنسي وجترمي االغتصاب داخل نطاق             

   ؛)هولندا(الزواج، ومتنح املرأة حقوقاً متساوية يف الزواج وفترة ما قبل الزواج 

 مجيع أشكال   أن ُيدرج يف تشريعاته احمللية أحكاماً تعرف التمييز الذي يستهدف املرأة وحتظر             - ٢١
  ؛)إسبانيا(التمييز يف جمال حيازة األراضي وتقامسها وملكيتها ومتلكها عن طريق اإلرث 

؛ أن  )املغـرب (أن يتخذ تدابري إضافية لتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة               - ٢٢
  ؛)أذربيجان(يعزز جهوده الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة 

تنفيذ التدابري الرامية إىل معاجلة مشكلة العنف ضد املرأة ومكافحة اإلفالت من            أن يواصل     - ٢٣
؛ أن يتخذ تدابري إضافية للتصدي للتمييز الذي يـستهدف          )السويد(العقاب يف هذا الصدد     

املرأة والفئات الضعيفة، مبا فيها األطفال واألشخاص املنتمـون إىل األقليـات والـسكان              
  ؛)حدةاململكة املت(األصليون 

أن يعتمد قوانني حتظر بتر األعضاء التناسلية لألنثى ويتخذ تدابري هادفة لضمان التخلي عن                - ٢٤
؛ أن حيظر ممارسة    )فرنسا(مثل هذه املمارسات عن طريق تنظيم محالت توعية واسعة النطاق           

؛ أن يعتمد تشريعات حتظر ممارسـة بتـر األعـضاء           )هولندا(بتر األعضاء التناسلية لألنثى     
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التناسلية لألنثى ويتخذ تدابري للقضاء على هذه املمارسة، مبا يشمل تنظيم محالت للتوعيـة              
  ؛)إسبانيا(هبذه املسألة 

أن يعتمد تشريعات حتظر ممارسات العنف اليت تستهدف املرأة الكونغولية متشياً مع اتفاقيـة                - ٢٥
بتر األعضاء التناسـلية    القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأن يقضي على ممارسة            

  ؛)األرجنتني(لألنثى 

  أن يواصل اجلهود املتخذة من أجل محاية وإعمال حقوق الطفل، ال سـيما يف جمـال نيـل                    - ٢٦
  ؛)اجلزائر(التعليم 

أن ينظر يف استعراض االستراتيجيات الرامية إىل محاية األطفال هبدف وضع خطـة شـاملة                 - ٢٧
م اتفاقية حقوق الطفل ومجيع الصكوك الدولية حلقـوق         لرعاية األطفال ومواءمتها مع أحكا    

  ؛ )جنوب أفريقيا(اإلنسان الواجبة التطبيق واليت ُيعد الكونغو طرفاً فيها 

  ؛)إيطاليا(أن يعزز اإلجراءات الرامية إىل رفع النسبة املئوية لألطفال املسجلني عند الوالدة   - ٢٨

 يستهدف األطفال وحلمايتـهم مـن اإليـذاء        أن يبذل جهوداً إضافية ملكافحة العنف الذي        - ٢٩
  ؛)بوركينا فاسو(اجلنسي من أجل اإلعمال الفعال حلقوقهم 

أن يعتمد فوراً تدابري تتفق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق األطفال،           - ٣٠
ني وخباصة حلظر عمل األطفال ومكافحة استغالهلم يف اجلنس واالجتـار هبـم وجتـرمي هـات               

  ؛)فرنسا(املمارستني واملعاقبة عليهما 

؛ أن جيّرم )أنغوال(أن يعزز التشريعات الوطنية اليت حتظر االجتار باألشخاص، وخباصة األطفال   - ٣١
  ؛)األرجنتني(االجتار باألطفال واستغالهلم يف اجلنس متشياً مع املعايري الدولية 

يع أشكال االجتار ويضع إجراءات رمسيـة       أن يكمل ويصدر مشروع القانون املتعلق حبظر مج         - ٣٢
لتحديد ضحايا االجتار يف صفوف الفئات الضعيفة من السكان كالنساء العامالت بالبغـاء             
وأطفال الشوارع واألقزام، وأن يقدم إىل أفراد الشرطة واألخصائيني االجتماعيني تدريباً على 

  ؛)الواليات املتحدة(تنفيذ تلك اإلجراءات 

جلهود الرامية إىل التصدي جلميع أشكال التمييز اليت قد تؤذي الفئات الضعيفة            أن يواصل ا    - ٣٣
  ؛)جيبويت(كأفراد الشعوب األصلية واملعّوقني 

أن يتيح حيزاً أكرب من حرية التعبري للعاملني يف وسائط اإلعالم قبل إجراء االنتخابات، مبـا                  - ٣٤
 تغطية إعالمية متـساوية للحملـة       يشمل تقدمي تقارير عن الشؤون السياسية للبلد وإتاحة       

؛ أن يتخذ مجيع التدابري الكفيلة بتهيئة )الواليات املتحدة(االنتخابية ملرشحي أحزاب املعارضة 
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الظروف إلجراء انتخابات سلمية وحرة وعادلة يف أجواء تكون خالية من التخويف وتتسم             
  ؛)اململكة املتحدة(باالحترام الكامل للحق يف التجمع 

  يشجع املـشاركة املدنيـة، مبـا يف ذلـك اجملتمـع املـدين، يف العمليـة االنتخابيـة                   أن    - ٣٥
  ؛)الواليات املتحدة(

 من العهد الدويل ١٩أن يضمن احلق يف تلقي والتماس ونقل املعلومات واألفكار وفقاً للمادة   - ٣٦
  ؛)إيطاليا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

مع املنظمات غري احلكومية واجلماعات املناهضة للفساد، هبدف        أن يعتمد تدابري، باالشتراك       - ٣٧
  ؛)كندا(مكافحة الفساد، وخباصة داخل نظام القضاء، مبا يكفل تعزيز احترام حقوق اإلنسان 

  ؛)الكرسي الرسويل(أن يواصل االستثمار يف التعليم مع إيالء عناية خاصة للنساء والفتيات   - ٣٨

إىل تشجيع وتيسري االلتحاق باملدرسة، وخباصة يف صفوف األطفال أن يواصل اجلهود الرامية   - ٣٩
  ؛)أنغوال(املنتمني إىل األسر الضعيفة اقتصاديا، وأن يضمن عدم التمييز داخل البيئة املدرسية 

  ؛)أذربيجان(أن يدرج يف املناهج الدراسية تعليماً يف مادة حقوق اإلنسان   - ٤٠

  طـب التوليـد ويف تـدريب القوابـل املـاهرات           أن يواصل االستثمار يف مستـشفيات         - ٤١
  ؛)الكرسي الرسويل(

  ؛)تونس(أن يستمر يف بذل اجلهود يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني وصحة األم والطفلة   - ٤٢

أن يعزز اجلهود الرامية إىل زيادة فرص احلصول على مياه الشرب اآلمنة واحلد من حاالت                 - ٤٣
  ؛)اليابان(األمراض املعدية 

أن يواصل جهوده الرامية إىل محاية حقوق األشخاص املتـأثرين بفـريوس نقـص املناعـة                  - ٤٤
اإليدز بوسائل منها التصديق على مشروع القانون الذي أعدته احلكومة من أجـل             /البشرية

اإليدز، الذي جيري حبثه يف الوقت الراهن من قبل جملس          /محاية األشخاص املصابني بالفريوس   
  ؛)كوبا(الوزراء 

  أن يعزز جهوده من أجل التصدي لعدم تكافؤ الفرص يف سـوق العمـل ويف جمـال نيـل                     - ٤٥
  ؛)اليابان(التعليم 

أن يواصل جهوده الرامية إىل التصدي بشكل كامل ملشكلة التمييز الذي يستهدف مجاعات               - ٤٦
  ؛)السويد(األقليات 
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 أجل ضمان احترام حقـوق      أن يفي بالتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان ويضاعف جهوده من           - ٤٧
  ؛)بلجيكا(األفراد املنتمني إىل الفئات الضعيفة، مبن فيهم احملتجزون والنساء واألطفال 

أن يعّد ويعتمد تشريعات وطنية لوضع إجراء فّعال فيما يتعلق باللجوء ولضمان محاية مجيع                - ٤٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(حقوق اإلنسان مللتمسي اللجوء 

 أسرع وقت ممكن القانون اجلديد املتعلق بالشعوب األصلية بغية ضمان حقوق            أن يعتمد يف    - ٤٩
؛ أن يستمر يف تعزيز إصالحاته املؤسسية       )إيطاليا(مجاعات األقليات، وخباصة حقوق األقزام      

يف جمال حقوق اإلنسان وأن يشجع بوجه خاص النظر على وجه السرعة يف مشروع القانون               
؛ أن يواصل جهوده الرامية إىل )كوت ديفوار(ق السكان األصليني املتعلق حبماية وتعزيز حقو

مساعدة مجاعات السكان األصليني، مبا فيها األقزام، الذين يتقامسون نفس الثقافة مع األقزام             
؛ أن يرشد وحيسن سياسـاته      )مجهورية أفريقيا الوسطى  (املقيمني يف مجهورية أفريقيا الوسطى      

  ؛)أنغوال(ان األصليني الرامية إىل تعزيز حقوق السك

أن يواصل مقاومة احملاوالت الرامية إىل إنفاذ أية قيم أو معايري خترج عن نطاق القيم واملعايري          - ٥٠
املتفق عليها عاملياً بوسائل منها ممارسة حقه السيادي يف تنفيذ قوانينه وتشريعاته وفقاً لتلك              

  ؛)مصر(القيم واملعايري 

 حتقيق األهداف املتعلقة حبقوق اإلنسان كما ترد يف قرار جملس           أن يسعى بشكل تدرجيي إىل      - ٥١
  ).الربازيل (٩/١٢حقوق اإلنسان 

وسيدرج رد الكونغو   . وسينظر الكونغو يف التوصية التالية مث يقدم ردوده بشأهنا يف الوقت املناسب             - ٨٠
  :ه الثانية عشرةعلى هذه التوصية يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورت

مجهوريـة  (أن يكمل خطته من أجل وضـع قانون وطين يتعلق مبساعدة املشردين داخلياً ومحايتهم              
  ).الكونغو الدميقراطية

) د(٢٧و) و(٢٦و) ز(٢٣التوصيات الواردة يف الفقرات     : ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد الكونغو       - ٨١
  .ن هذا التقرير م٦٧و) ج(٦٣و) ز(٥٩و) ب(٥٩و) أ(٥٨و) ب(٥٤و

اليت قدمتها ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة /ومجيع االستنتاجات و  - ٨٢
أو التوصيات على أهنا    /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /و

  .قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل



A/HRC/12/6 
Page 24 

 

  املرفق

 الوفدتشكيلة 
The delegation of Congo was headed by Monsieur Jean-Martin MBEMBA, Ministre d’Etat, 

Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat and composed of 19 members: 

Monsieur Jean-Martin MBEMBA, Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’Etat; 

M. Paul MBOT, Ministre de l’Ordre Public et de la Sécurité; 

Mme Rosalie KAMA NIAMAYOUA, Ministre de l’Enseignement Fondamental et Secondaire, 
Chargé de l’Alphabétisation; 

M. Luc-Joseph OKIO, Ambassadeur Extraordinaire, Représentant Permanent de la République du 
Congo auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres Organisations Internationales 
en Suisse; 

M. Michel MVOUO, Premier Avocat Général près la Cour Suprême; 

M. Cyrille LOUYA, Directeur de la Coopération au Ministère de la Justice et des droits humains; 

M. Martin MAFOUMBA, Directeur de la Promotion et de la Protection des libertés fondamentales 
du Ministère de la Justice; 

M. Jean-Baptiste DIAMOUNZO KIONGA, Attaché Administratif à la Présidence de la 
République; 

M. Thierry GOMBET, Premier Vice-Président par intérim de la Commission nationale des droits de 
l’homme; 

M. Maurice MASSENGO TIASSE, Deuxième Vice-Président de la Commission nationale des 
Droits de l’Homme; 

M. Etienne MOKONDJI-MOBE, Trésorier à la Commission des droits de l’homme; 

M. Jean-Marcellin MEGOT, Premier Conseiller à la Mission Permanente du Congo à Genève; 

M. MASSAMBA, Conseiller à la Mission Permanente du Congo à Genève; 

M. Placide MOUDOUDOU, Conseiller Administratif et juridique du Ministre de l’Ordre Public; 

M. Guillaume BOUKOUTOU, Conseiller à l’Ordre public du Ministère de l’Ordre Public; 

M. Antoine PESSE, Coordonateur des projets au Ministère de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’Etat; 

Mme Mathurine Bertille Félicité DOUDY, Directrice de la coopération au Ministère de la 
Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au développement; 

Mme Reine CODDY SAKEH, Attachée juridique au Ministère de l’Administration du territoire et 
de la Décentralisation. 

- -  -  - -  


