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  مقدمة    
يف  التقرير الوطين عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة         أُعّد  -١

 مـن   ١ اجلـزء  مـن    ٦ للمادة   وفقاًوُيقّدم  الستعراض الدوري الشامل    ة ل  الثاني إطار اجلولة 
  . جمللس حقوق اإلنسان١٧/١١٩قرر  من امل٢ والفقرة ١٦/٢١ لقرارا

   يف إعداد التقرير الوطيناملتبعة  العامةتشاورالعملية  وملنهجيةاوصف   -أوالً  
  :التالية يف إعداد هذا التقريرراحل بعت املاتُّ  -٢

مجهورية إىل   ةقدم اللجنة الوزارية حلقوق اإلنسان تنفيذ التوصيات امل       متابعة  )أ(  
  الستعراض الدوري الشامل؛ل  األوىلاجلولة أثناءكونغو الدميقراطية ال

 تقييم توصيات   بشأن يف كينشاسا    ٢٠١٣يوليه  /متوز عمل يف    حلقةتنظيم    )ب(  
 مجهورية الكونغو    بشأن جملس حقوق اإلنسان اليت قدمت أثناء االستعراض الدوري الشامل        

  ؛٢٠٠٩ديسمرب األول /كانون ٣ يفالدميقراطية 
 تنفيذ متابعة بشأن املقاطعات على السواءتنظيم مشاورات يف كينشاسا ويف     )ج(  

  الستعراض الدوري الشامل؛ل الثانية اجلولةتوصيات جملس حقوق اإلنسان اليت قدمت أثناء 
  تنفيذ هذه التوصيات؛بشأن  منتصف املدة وثيقة تقييم إعداد  )د(  
اليت  ١٣٢    ل ا ذ التوصيات توظيف مستشار وطين إلجراء تقييم مستوى تنفي        )ه(  

  قبلتها مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
كاتانغا  (مقاطعاتمشاورات يف كينشاسا ويف ثالث      عقد املستشار الوطين      )و(  

  بشأن تنفيذ التوصيات؛) ومشال كيفو وجنوب كيفو
 مع املنظمات    كينشاسا  مشاورات يف  اللجنة الوزارية حلقوق اإلنسان   تنظيم    )ز(  

  محاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛ وتعزيزية حلقوق اإلنسان بشأن غري احلكوم
  اللجنة الوزارية حلقوق اإلنسان مشروع التقرير الوطين؛ إعداد  )ح(  
، ٢٠١٤ يناير/كانون الثاين ٢٢-٢١ يف كينشاسا يف الفترة      حلقة عمل  تنظيم  )ط(  
 املؤسسات  عن ممثلني   مبشاركةو مكتب األمم املتحدة املشترك املعين حبقوق اإلنسان      مبساعدة  
 ونواباألمم املتحدة   مؤسسات  والشركاء و املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان      العامة و 

  .ستعراض الدوري الشاملللجولة الثانية لال مشروع التقرير الوطين املقاطعات، إلقرارمن 
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  تطور اإلطار املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنسان  -ثانياً  

  املعيارياإلطار   -ألف  
وجب ، املعدل مب  ٢٠٠٦فرباير  /شباط ١٨ مجهورية الكونغو الدميقراطية دستور      ينظّم  -٣

.  بعض مـواده   بتنقيح  املتعلق ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  ٢٠املؤرخ   ٠٠٢/ ١١القانون رقم   
  .قوق اإلنسان واحلريات األساسيةمادة حل ٥٧ صص الدستورخيو
واألساسـية   القوانني العادية العديد من    ٢٠٠٩ن منذ عام     الدستور، سُ   عن فضالًو  -٤

  هـي  هذه النصوص القانونيـة   و.  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    يف ة حقيقي اليت تؤثر بصورة  
 بشأن تنظيم   ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ١١/٠٠١ رقم   األساسيالقانون  : التالية

ـ    و هت وصالحيات واالتصاال البصرية   - ةسمعيال لوسائط اإلعالم اجمللس األعلى     ه؛سـري عمل
 ؛املـشتريات العامـة   واملتعلـق ب   ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٧املؤرخ   ١٠/٠١٠القانون رقم   و
القـانون  و ؛تجرمي التعـذيب واملتعلق ب ٢٠١١يوليه /متوز ٩ املؤرخ   ١١/٠٠٨القانون رقم   و

 اخلاصةاملبادئ األساسية   واملتعلق ب  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٠١١/٢٢ رقم
اتفاقية حظـر  تنفيذ  واملتعلق ب  ٢٠١١يوليه  /متوز ٦املؤرخ   ١١/٠٠٧ والقانون رقم    ؛بالزراعة

وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام يف مجهورية الكونغو        استعمال  
املبـادئ  ب واملتعلـق  ٢٠١١يوليـه   /متوز ٩ املؤرخ ٠٠٩/ ٠١١قانون رقم   الدميقراطية؛ وال 

 ٢٠١١يوليـه  /متـوز  ٢٥ املـؤرخ  ١١/٠٠٣ والقانون رقم ؛ماية البيئةاصة حب ية اخل األساس
االنتخابـات  تنظيم  واملتعلق ب  ٢٠٠٦ مارس/ آذار ٩ املؤرخ   ٠٦/٠٠٦املعدل للقانون رقم    و

 ١٧ املـؤرخ  ٠١٤/ ١١ والقانون رقـم     ؛الرئاسية والتشريعية واإلقليمية واحلضرية واحمللية    
ساسـي  القـانون األ  وكل دائرة انتخابية؛    يف  زيع املقاعد   توواملتعلق ب  ٢٠١١أغسطس  /آب
حمكمـة  واملتعلق بإجراءات التقاضي أمـام       ٢٠١٣فرباير  /شباط ١٩ املؤرخ ١٣/٠١٠ رقم

واملتعلـق   ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١١ باء املؤرخ  - ١٣/٠١١رقم  ساسي  القانون األ والنقض؛  
 ١٩ املـؤرخ  ١٣/٠١٢ رقم   ساسياألالقانون  و؛  اهتا واختصاص وأدائها حماكم القضاء    بتنظيم
 ٢٨ املـؤرخ    ١٠/٠١٣ رقـم    األساسـي  الذي يعدل ويتمم القانون      ٢٠١٣أبريل  /نيسان
 والقـانون    وأدائهـا؛  تنظيم اللجنة االنتخابية الوطنية املـستقلة     واملتعلق ب  ٢٠١٠يوليه  /متوز
سلحة لقوات امل جنود ا لق مبركز   واملتع ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٥املؤرخ   ١٣/٠٠٥ رقم

 ٢٠١٣يونيـه   /حزيـران  ١ املؤرخ ٠١٣/ ١٣والقانون رقم   ؛  جلمهورية الكونغو الدميقراطية  
 ١٣/٠٢٦ رقم   األساسيالقانون  ولشرطة الوطنية؛   الدائمني يف جهاز ا   املوظفني  واملتعلق مبركز   

القـانون  و  وأدائها؛ حملكمة الدستورية واملتعلق بتنظيم ا   ٢٠١٣ أكتوبر/تشرين األول  ١٥ املؤرخ
  . اإلنساناء اللجنة الوطنية حلقوقبإنشواملتعلق  ٢٠١٣ مارس/آذار ٢١ املؤرخ ١٣/٠١١م رق
 بالتـصديق علـى     املتعلقـة  ها جهود أيضاًواصلت مجهورية الكونغو الدميقراطية     و  -٥

معاهـدة  إىل  االنـضمام   ب ويتعلق ذلك، يف مجلة أمور،    . االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان   
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 /شباط ١١ املؤرخ ١٠/٠٠٢مبوجب القانون رقم    التجارية يف أفريقيا    مواءمة قوانني األعمال    
مواءمـة  منظمـة   إىل معاهدة   جييز انضمام مجهورية الكونغو الدميقراطية      الذي   ٢٠١٢ فرباير

االختياري الربوتوكول  إىل ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٣قوانني األعمال التجارية يف أفريقيا، ويف 
ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة   التفاقية مناهضة التعذيب وغري   

جييز انضمام مجهورية الكونغـو     الذي   ٢٠١٣يوليه  /متوز ٢٧ املؤرخ ١٣/٠٢٤رقم  وبالقانون  
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياريإىل الدميقراطية 

  اإلطار املؤسسي  -باء  
أنشأت، مجهورية الكونغو الدميقراطية    ، جتدر اإلشارة إىل أن      سسيعلى املستوى املؤ    -٦
 ةالبصري - ةسمعيال لوسائط اإلعالم اجمللس األعلى    :اهلياكل التالية   اآلن، إىل ٢٠٠٩ عام   من

اللجنة ؛ و ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ١١/٠٠١رقم  مبوجب القانون   واالتصاالت  
 /متـوز  ٢٨ املـؤرخ    ١٠/٠١٣ رقـم    األساسيالقانون  جب  مبواالنتخابية الوطنية املستقلة    

واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي مبوجـب      بصيغته املعدلة واحملدثة حىت اآلن؛       ٢٠١٠ يوليه
 والقـانون   ؛٢٠١٣أكتـوبر   /تـشرين األول   ٣٠ املؤرخ ٠٢٧ /١٣ رقم   األساسيالقانون  
تنظيم احملكمـة   علق ب واملت ٢٠١٣ رأكتوب/تشرين األول  ١٥ املؤرخ ١٣/٠٢٦ رقم   األساسي
، مبوجب املرسوم   النساء والفتيات  ضدلعنف  للتصدي ل والوكالة الوطنية    وأدائها؛   الدستورية

قـوق  وهيئة االتـصال املعنيـة حب     ؛  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ١٠ املؤرخ   ٣٨ /٠٩رقم  
 ؛٢٠٠٩ أغـسطس / آب ١٢ املـؤرخ    ٠٩/٣٥رقم  اء   الوزر  رئيس مرسوممبوجب  اإلنسان  

، ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين ١٠ املؤرخ ٠٩/٠٠١مبوجب القانون رقم الطفل حماكم شؤون   و
كـانون   ٥املـؤرخ    ١١/٠١رقـم   اء  مرسوم رئيس الـوزر    حددها   عاديةرها ال  مقا بيد أن 
  رقـم  القرار الوزاري  مبوجب   حقوق اإلنسان وخلية محاية املدافعني عن     ؛  ٢٠١١يناير  /الثاين

219/CAB/MIN/J&DH/2011 ٢٠١١يونيه /ان حزير١٣ املؤرخ.  

االلتزامـات  احترام   و  الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض       -ثالثاً  
  الدولية

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف  

  محاية السالمة اجلسديةيف احلق يف احلياة و    
.  مقـدس  اإلنسانتنص على أن شخص من الدستور اليت ١٦هذا احلق املادة    تكفل    -٧

 عناصـر   اليت جتعل منه أحد    من الدستور،    ٦١اية خاصة تعززها املادة     ملذلك فهو يتمتع حب   
 وقـف ب مجهورية الكونغو الدميقراطية تلتزم، طاريف هذا اإلو. األساسية حلقوق اإلنسانالنواة  
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 رغم أن القانون الوضعي      عاماً ١١منذ   اختياري حبكم الواقع مل ُتنفذ مبوجبه أي عقوبة إعدام        
  .ها إىل يومنا هذاالكونغويل ال يزال يكرس

  ضمان احلماية الفعالـة لـسالمة      سعت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل    وباملثل،    -٨
 قائمـة بـذاهتا   التعذيب جرمية  من فجعلت للمعايري الدولية،    وفقاً،   اجلسدية شخص اإلنسان 

منـذ  و. تجرمي التعذيب واملتعلق ب  ٢٠١١يوليه  /متوز ٩ املؤرخ   ١١/٠٨ القانون رقم    بإصدار
وكمثال . كافحة هذه اآلفة  مب مجهورية الكونغو الدميقراطية حبزم       التزمت دور هذا القانون،  ص

 يف مجهوريـة الكونغـو      لقوات املسلحة  تابعني ل  ال يقل عن مخسة جنود    أُدين ما   على ذلك،   
وكالـة املخـابرات     وأحد عمالء    ، أفراد من الشرطة الوطنية الكونغولية     ، ومخسة الدميقراطية
 حماكُمأصدرت   يف هذا الصدد،  . حرضوا عليه  التعذيب أو    ألهنم مارسوا إدارية  ة  هيئالوطنية و 
كاتانغـا   و الـشرقية  كاسايوالغربية   كاسايوخط االستواء   ى و  الكونغو السفل  مقاطعات
  .السجن مدى احلياةو ستة أشهر  السجن ملدةتتراوح بني عقوبات ومانييما

 اجلنسي، اعتمـدت احلكومـة يف        بشأن العنف  ٢٠٠٦ إنفاذ قوانني عام   ومن أجل   -٩
، استراتيجية وطنية ملكافحة العنف اجلنسي والقائم على نـوع          ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين 

، عناصرهختلف  مبرعاية شاملة لضحايا العنف اجلنسي      تقدمي  اجلنس، وخطة عملها، من أجل      
لعنـف  األمـن وا   قطـاع   والوقاية واحلماية، وإصالح   ،مكافحة اإلفالت من العقاب   : وهي

، ٢٠١٣مـارس   /آذار ٣٠ ويف. اجلنسي، واملساعدة املتعددة القطاعات، والبيانات واخلرائط     
توقيع بيان  بمكافحة العنف اجلنسي    يف    جهودها بتكثيف التزامها    من جديد  أكدت احلكومة 

واملمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بالعنف اجلنـسي           رئيس الوزراء    بنيمشترك  
  .االت الرتاعيف ح
ار مكافحة االعتـداء علـى احليـاة         إط قام املشرع الكونغويل،   ذلك،    عن فضالًو  -١٠
 ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١١ املؤرخ باء-١٣/٠١١ رقم   األساسيالقانون  بسن  السالمة البدنية،   و

 أيضاًالنظر اكم االستئناف خيول حملي ذ، الاهتا واختصاص وأدائها حماكم القضاء    بتنظيمواملتعلق  
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية      و جرمية اإلبادة اجلماعية  يف   الدرجة األوىل    لى مستوى ع

والـذين كـانوا    االبتدائية،  شملهم اختصاصها واختصاص احملكمة     ياليت يرتكبها أشخاص    
 املـرتكبني يف املمارسة العملية، أقيمت ضـد    و. احملاكم العسكرية يقاضون سابقا إال أمام      ال

يف أعقاب التحقيقات الـيت     و. دعاوى أفضت إىل إدانتهم   ،  لعنف اجلنسي عمال ا ألاملزعومني  
 ضـابطاً  ١٢ غوما حماكمة    يفمؤخرا  بدأت  نوب كيفو،    األعلى جل   العسكري اجمللسأجراها  

مارس عند سيطرهتا   / آذار ٢٣حركة   وحدات    وكانوا على رأس   القوات املسلحة ينتمون إىل   
أعمال عنف جنسي وغريها    وقد ارتكب رجاهلم    . ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين على غوما يف    

  .مينوفايف من اجلرائم 
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  العامةاحلريات     
  :احلريات التالية بصورة خاصة كفل الدستوري  -١١

 فعليـاً هبـذه   ون  تمتع الكونغولي ي: )من الدستور  ٣٧املادة  (حرية تكوين اجلمعيات     •
 حزبـاً  ٢٩٥ سـوى  ال تـضم   كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية   وبينما. احلرية
 وُتالحـظ . اً سياسي حزباً ٤٥١ اآلنفقد بات فيها    ،  ٢٠٠٩ هيولي/متوز يف   اسياسي

 ٢١ ٦١٨آلن  الذي بلـغ ا   منظمات اجملتمع املدين     عدد    يف أيضاًفعالية هذه احلرية    
أنـشطتها  منظمات اجملتمع املـدين     وهذه األحزاب السياسية    ومتارس مجيع   . منظمة
  ؛ون والنظام العام واآلداب العامة القاناحترام ، شريطةحبرية

 كـل    حبريـة  هارسميو.  من الدستور  ٥املادة  تكرس هذا احلق     :احلق يف التصويت   •
ـ  مواعيد   ُتنظم يف انتخابات دميقراطية حرة وشفافة     مواطن أثناء    . ددها القـانون  حي

 اللجنة االنتخابيـة     هي ، تنظم هذه االنتخابات هيئة مستقلة     باحليادألسباب تتعلق   و
مـن   ٢١١املادة  أنشئت مبقتضى   دعم الدميقراطية   لمؤسسة  وهي   ،نية املستقلة الوط

ساسـي   األالقـانونَ ُعـدِّل   شفافية االنتخابات،   تعزيزضمان  ومن أجل   . الدستور
تنظيم اللجنـة االنتخابيـة     واملتعلق ب  ٢٠١٠ هيولي/متوز ٢٨ املؤرخ   ١٠/٠١٣ رقم

ـ  األ لقانونُأدائها مبوجب ا  الوطنية املستقلة و    ١٩  املـؤرخ  ١٣/٠١٢رقـم   ي  ساس
مشاركة اجملتمع املدين   أدى على اخلصوص إىل توسيع      ، الذي   ٢٠١٣أغسطس  /آب

  ؛اللجنة هذه مكتب من أعضاء يف املائة ٣٠الالئي أصبحن ميثلن وكذلك النساء 
.  من الدسـتور   ٢٣املادة  حرية التعبري واإلعالم    ل  تكف: حرية اإلعالم حرية التعبري و   •

يف حاليـا   وتوجد  .  بشكل فعلي  أيضاًأن هاتني احلريتني تطبقان     وجتدر اإلشارة إىل    
اإلعـالم  وارتفع عدد وسائط    . ة ودوري ةفي صح ٤٤٥مجهورية الكونغو الدميقراطية    

وتضم هذه  . يف الوقت احلاضر   ٤٤٧ إىل   ٢٠٠٩عام   يف   ٢٨٧ من   البصرية ةالسمعي
أولئـك  و ونغوليالكونا  هفي ية يعرب  تلفزيون ة قنا ١٨٧ة و يإذاعة   حمط ٢٦٠الوسائط  

 دون قيـود،    آرائهم عن   وطناً ثانياً هلم  الذين اختاروا مجهورية الكونغو الدميقراطية      
  ؛اآلداب العامة ون والنظام العام القانواحترامشريطة 

 تبـذل  :) من الدسـتور   ١٤املادة   (متثيالً منصفاً ملرأة يف املؤسسات    ااحلق يف متثيل     •
ـ فعال لـضمان    جهداً ملحوظاً ،  احلقهذا   مبوجب   ،مجهورية الكونغو الدميقراطية   ة ي

 كـانون   ١٥ اعتمـد الربملـان يف       ،من هذا املنطلـق   و. الرجل واملرأة املساواة بني   
واملساواة الذي  املرأة  حقوق   بإجراءات تطبيق  املتعلق القانون ٢٠١٣ ديسمرب/األول

 رتبةبخرا  نساء مؤأربعتعيني   يف املمارسة العملية، إىل،جتدر اإلشارةو. مل يصدر بعد
إحـداهن يف جهـاز   ، الكونغوليـة  ةالوطنيالشرطة  القوات املسلحة و   يف فريق أول 
  . القوات املسلحةة وثالث يفالوطنيالشرطة 
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 مجيـع   تنظم اليت   القواننيأن مبدأ متثيل املرأة مكرس بالفعل يف        وينبغي التركيز على      
  .مؤسسات دعم الدميقراطية واجمللس االقتصادي واالجتماعي

  حماكمة عادلة إىل  والقضاء إىل مكانية الوصولإ    
ومن منطلق عدم   ،  حماكمة عادلة  ني إىل القضاء وإىل   الكونغوليوصول   تسهيل ل سعياً  -١٢

اإلجراءات  الكونغو ب  حكومة مجهورية ، تعهدت    للتجزئة وحقوق اإلنسان قبول حفظ النظام    
 يفأكانـت   سواء   اتدرجيييابة العامة   وهيئات الن  مباين احملاكم  تشييد أو/وإعادة تأهيل   : التالية

من ، بدعم احلكومةقيام  إىل حتديداجتدر اإلشارة  الصدد، يف هذاو .املقاطعات يفأم  كينشاسا
احملكمة (  العليا القضاء حماكمبتشييد املبىن الذي سيأوي     األورويب،   االحتادن فيهم   مب الشركاء
 حمكمة جتاريـة   ١١و لألطفال حمكمة ١٢إقامة  و ؛)جملس الدولة ونقض  حمكمة ال  و الدستورية

 ظروبالن.  امرأة ٤٠٠ منهم ٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة    قاض ُدربوا وُعيِّنوا   ٢ ٠٠٠توظيف  و
  .اهلياكل األساسية  املهمة ضخمة يف جمال، ال تزال الشاسعة البلدمساحةإىل 
القانون : مبا يف ذلك   العديد من القوانني   ّنُس،  أيضاًالنظام القضائي    إصالحإطار  يف  و  -١٣

 حماكم القضاء   واملتعلق بتنظيم  ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١١ باء املؤرخ -١٣/٠١١رقم   األساسي
 ٢٠١٣فربايـر   /شباط ١٩ املؤرخ ١٣/٠١٠رقم  ساسي  القانون األ و ؛اهتا واختصاص وأدائها

املتعلق بتنظيم احملكمـة     األساسيوالقانون  ؛  حمكمة النقض املتعلق بإجراءات التقاضي أمام     و
  .أدائهاية والدستور

  واالجتماعية والثقافية االقتصادية قوقاحل  -باء  

  احلق يف التعليم    
 اإلجراءات كومةاحل اختذت ،تمييزيالغري   وكفالة طابعه يف التعليم     احلق  إلنفاذ سعياً  -١٤
 يف مـدن   واملدرسني لمفتشنيل لتدريببناء مراكز   و ؛للتعليم استراتيجية وطنية  وضع :التالية

اهلياكل تأهيل   و بناء إلعادة مشروعتنفيذ  و ؛مايي - يمبوجو كيكويت و نشاساكيو مبانداكا
وُشـيدت إىل   . كل إقليم ل رسامد ٤مدرسة مبعدل    ١ ٠٠٠ هبدف تشييد  املدرسية األساسية
  .ةسرمد ١٢٨حد اآلن 

هـذه   وُتنفَّـذ  .٢٠١٠منذ عام    يف املرحلة االبتدائية   جانية التعليم وقد بدأ العمل مب     -١٥
باستمرار واليت ال تشجع على       احلكومة تواجهها املتعددة اليت  لقيود إىل ا  نظرا بال تدرجيي اجملانية
  .بفعالية يف مجيع أحناء البلدهذا اإلجراء تنفيذ 

  احلق يف الصحة    
تسهيل حصول املواطنني الكونغوليني على الرعاية الصحية، بذلت احلكومة         من أجل     -١٦

  صحياً مركزا٣٣٠ً وعاماًإحالة  مستشفى ٦٦تأهيل إعادة  و زجتهي:  يف اجملاالت التالية   جهوداً
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ى  مستـشف  ١٢٠وإعادة تأهيل    ؛التحالف العاملي للقاحات والتحصني   و بدعم من اليونيسيف  
إعادة تأهيل معهـد    وبدعم من الصندوق العاملي؛      اً صحي اًمركز ١ ٢٨٠ إضافياً و  إحالة عاماً 
  .لتعليم الطيبلكينشاسا 

ـ      اختذتطاع الصحة العامة،     دعم ق  ويف إطار   -١٧ ت  احلكومة العديد من اإلجراءات مشل
، والتطعـيم   )معاجلة مببيد احلشرات    ناموسيات توزيع(عالجها  ملالريا و من ا الوقاية  : يلي ما
طارئـة،  العاجلة والرعاية التوليديـة     الراحة  اجل ظروف  احلد األدىن من   وهتيئة ، ألف فيتامنيب

فـريوس نقـص    ب املصابنيري املستلزمات الطبية لألشخاص     توف و  اجلماهريية ومحالت اإلعالم 
  .شلل األطفال والتحصني ضد السلمحالت اإليدز، و/املناعة البشرية

  عامـاً ٥٣ إىل ٤٨العمر املرتقب مـن     ، ارتفع متوسط    ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفترة     -١٨
لصحة العاملية منظمة ا: املصدر( بالنسبة إىل النساء   عاماً ٥٦ إىل   ٤٨بالنسبة إىل الرجال، ومن     

  .) األمم املتحدة اإلمنائيوبرنامج

  لشرب ا مياهاحلق يف احلصول على    
يف تغطيـة   لل ئويـة انسبة امل خنفاض  امقارنة ب احلصول على مياه الشرب     فيما يتعلق ب    -١٩

اهلياكـل  مشاريع دعم تطوير    وعدد من برامج    وضع  ، شرعت احلكومة يف     البلد كامل أحناء 
 ٧٧ و يـاه،  للتزود بامل  مصدراً ٢١٢مكّن تنفيذها من إقامة       اليت ريفية، يف املناطق ال   األساسية

كاسـاي   و الـسفلى  الكونغو و  باندوندو مقاطعات ياه الشرب يف  مصدر إمداد مب   ١٨ و بئراً
  .كاتانغا والغربية كاساي الشرقية

  احلق يف العمل    
 إىل  كومة احل بادرتالبحث عن حلول لالحتياجات االجتماعية األساسية،       إطار  يف    -٢٠
. فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية     إجياد   اليت أدى تنفيذها إىل    ،شاريع الكربى امل سياسة   وضع

.  وظيفة ١٥٦ ٨٨٧ بلغ عدد فرص العمل املستحدثة على هذا النحو        ،٢٠١٣-٢٠١١ففي الفترة   
 ١٢٩اليـا   العمل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حيضم قطاع ، النقابيةريةاحلوفيما يتعلق ب  

 ومثة حاجة إىل تعزيز ؛ يف القطاع اخلاص وشبه احلكومي٢٣٣ يف القطاع العام ويةنقابمنظمة 
يف هذا الـصدد، جتـدر      . معايري منظمة العمل الدولية   كيما تتسق مع     ات هذه املنظمات  قدر

ـ  تنظيماإلشارة إىل    و  انتخابات اجتماعية للمرة األوىل يف اإلدارة العامة يف مجهوريـة الكونغ
 ١ املـؤرخ  CAB.MIN/Fp/j-ck/40/dn/gnk/019/013/013رقـم   للقـرار    وفقاًالدميقراطية،  

  .يف اإلدارة العامةية قانون االنتخابات النقابواملتعلق ب ٢٠١٣ هيولي/متوز
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  احلقوق اجلماعية  -جيم  
 ال غىن عنـه إلعمـال حقـوق         اشرطميثل  السالم ال يزال     من احلكومة أن     إدراكاً  -٢١

  اجلبهات السياسية والدبلوماسية والعـسكرية فقد بذلت جهودا على   ،   كافة خرىاإلنسان األ 
مخسة عشر  منذ حنو   دمي مقاطعات البلد الشرقية     تاليت  املتكررة   املسلحة   للرتاعات ا حد لوضع
مـن املبـادرات    ، جمموعة   السياسي والدبلوماسي ت احلكومة، على الصعيدين     اختذو. عاماً

االتفاق من أجل السالم واألمن والتعـاون يف مجهوريـة           قبيل   اتفاقات من  إىل توقيع    أفضت
 ٢٤الذي أُبرم يف     "اإلطارياتفاق أديس أبابا    " املعروف باسم    واملنطقة، الكونغو الدميقراطية 

يف و. ٢٠١٣ديـسمرب  /كـانون األول  ١٢  املؤرخـة وبيانات نريويب، ٢٠١٣فرباير  /شباط
 ١٣الذي وقعه رئيس اجلمهورية يف       ١٣/٠٢٠رقم    مبوجب املرسوم  ، أنشئت ه،السياق نفس 

وينطبق .  االتفاق املذكور  النامجة عن  ، آلية وطنية لرصد ومراقبة االلتزامات     ٢٠١٣مايو  /أيار
 ٦ - سـبتمرب /أيلـول  ٦ يف الفترة  يف كينشاسا    املعقودة املشاورات الوطنية     على أيضاًذلك  

. املشاورات هذه   وصياتابعة ت مت إنشاء جلنة    ما أسفر عنها من    و ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
يف إطار بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة            ، ذلك، أنشئ  ن ع فضالًو

لجماعات املسلحة يف مجهورية الكونغـو      لتصدي ل  ل سريع ، لواء تدخل  الكونغو الدميقراطية 
أما بالنسبة  . تحدة جملس األمن التابع لألمم امل     الصادر عن  ٢٠/٩٨ قرار، مبوجب ال  الدميقراطية

 إعـادة    على بدعم من الشركاء الدوليني    إصالح قطاع الدفاع   ساعدفقد  العسكري،  انب  اجل إىل
 يف كـانون    مـارس / آذار ٢٣حلركـة    إىل تدمري القـوى الـسلبية        ىأدفدفاعنا  وسائل  هيكلة  
  . سابقا يف املناطق احملتلةتها واستعادة الدولة سلط٢٠١٣ ديسمرب/األول

    معينةئاتحقوق ف  -دال  

  حقوق الطفل     
ـ من أجل    ألحكام اتفاقية حقوق الطفل و     تنفيذاً  -٢٢ ة الطفـل، تـويل   زيادة تعزيز محاي

ُيستشف ممـا    كما،  تهالتعزيز حقوق الطفل ومحاي   خاصة   مجهورية الكونغو الدميقراطية أمهية   
كانون  ٥ املؤرخ ١١/٠١رقم  اء   رئيس الوزر  مثل مرسوم  هامة،    تنظيمية  لوائح اعتماد: يلي
 لتيسري إنشائها؛ ألطفال  اكم ا  العادية حمل  واملقار االختصاصات  الذي حدد  ٢٠١١يناير  /الثاين
 القـرارين  العدل وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني واألسرة والطفـل           وزيري توقيعو
 كـانون   ٢٩يف   GEFAE.MIN/CAB/011و DH&J/MIN/CAB/490/2010 رقـم    نيوزاريال

 وتنفيـذا هلـذا   .قضاء األحـداث معنية ب تشكيل جنة وساطة    هبدف   ٢٠١٠ديسمرب  /األول
 CAB/MIN/J&DH/2011/001 القـرارين رقـم   ع وزير العدل وحقوق اإلنسان      املرسوم، وقّ 

 ديـد ألطفـال وحت احملاكم فرعية   مقارإنشاء  ب التوايل    املتعلقني على  CAB/J&DH/2011/002و
ـ    االختصاصات هبدف تنفيذ التد    اختصاصاهتا ومجع هذه   وتربيتـهم   تهمضانابري املتعلقـة حب
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 وتربيتهم يف جمملها حباجـة إىل إعـادة التأهيـل           طفالولكن مؤسسات رعاية األ    .وصوهنم
، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول يف، احلكومة ويف إطار محاية اليتامى واألرامل، بادرت.والبناء

  .القانوينيف اجملال م ألرامل واأليتااساعدة معنية مبتشكيل جلنة إىل مبوجب قرار وزاري، 
 عن ذلك، أعد الصندوق الوطين للنهوض باألوضاع واخلدمات االجتماعية،          فضالًو  -٢٣

 ترمي إىل حشد املوارد     ٢٠١٦-٢٠١٢يف إطار تنفيذ مهامه، خطة استراتيجية ومالية للفترة         
  .املخصصة ملختلف املشاريع االجتماعية مبا يف ذلك ما يتعلق منها حبماية األطفال

 حلماية مصاحل الطفل، بادرت احلكومـة إىل التـدريب املؤسـسي            ، وسعياً وأخرياً  -٢٤
 ٢٠١٣ أكتوبر/تشرين األول  للمرشدين االجتماعيني عن طريق إنشاء مؤسسة للتعليم العايل يف        

  ".املعهد الوطين لألخصائيني االجتماعيني"تسمى 

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
 ١٣/٠٢٤ صدور القانون رقـم  إلعاقة، جتدر اإلشارة إىل فيما يتعلق باألشخاص ذوي ا      -٢٥

 الذي خيول جلمهورية الكونغو الدميقراطية االنضمام إىل اتفاقيـة  ٢٠١٣يوليه / متوز٧املؤرخ  
جتدر اإلشارة   وباإلضافة إىل ذلك،  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري     

بار يف عضوية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعت     إىل أخذ متثيل  
 بشأن  ٢٠١٣مارس  /آذار ٢١ املؤرخ   ١٣/٠١١ من القانون األساسي رقم      ١٤ للمادة   وفقاً

  .إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وتنظيمها وسري عملها

  متابعة وتنفيذ التوصيات وااللتزامات الصادرة عن االستعراض السابق  -رابعاً  

 املتعلقة بالصكوك ذات الصلة حبقوق اإلنسان والقـانون الـدويل           التوصيات    
 عن إلغاء عقوبة اإلعدام فضالًاإلنساين، وبتحسني اإلطار التشريعي والتنظيمي، 

  )٣٢ -٣٠ و١٢-١٠ و٨-١التوصيات (
 إىل الربوتوكول   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٣لكونغو الدميقراطية يف    انضمت مجهورية ا    -٢٦

 املعاملـة أو العقوبـة القاسـية    ة مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب  االختياري التفاقي 
وفيما يتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول         . الالإنسانية أو املهينة   أو

 ٢٠١٣يوليـه   /متوز ٧ املؤرخ   ١٣/٠٢٤االختياري امللحق هبا، خول القانون األساسي رقم        
 فـضالً و. وعملية االنضمام جارية  . مام إىل هذا الصك   جلمهورية الكونغو الدميقراطية االنض   

تدابري لتحسني اإلطار التشريعي والتنظيمـي       ذلك، اختذت مجهورية الكونغو الدميقراطية     عن
 CAB/MIN/JIDH/2011/040الحترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القـرار الـوزاري رقـم             

 ٠٩/٣٥رسـوم رقـم      واملتعلـق بتـدابري تنفيـذ امل       ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١٢ املؤرخ
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 اخلاص بإنشاء جهة الوصل بني املعنيني حبقوق اإلنسان يف          ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٢ املؤرخ
 ٩ املـؤرخ    ١١/٠٠٨مجهورية الكونغو الدميقراطية وتنظيمها وسري عملها؛ والقانون رقـم          

 كـانون   ٥ املـؤرخ    ١١/٠١ واملتعلق بتجرمي التعذيب؛ واملرسوم رقـم        ٢٠١١يوليه  /متوز
وإىل جانب هذه النصوص    .  واملتعلق بتحديد املقار العادية حملاكم األطفال      ٢٠١١ير  ينا/الثاين

القانونية، جيري حالياً اختاذ مبادرات تشريعية أخرى، وال سيما تنقيح قانون األسرة ومشروع        
املتعلق بإجراءات حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني اليت جرى التصويت عليها، يف             القانون
وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، جتدر اإلشارة إىل أن الوقف االختيـاري             .صدارهاانتظار إ 

  .الفعلي لتنفيذها ال يزال جاريا

 التوصيات املتعلقة بإنشاء وتـشكيل اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                
  )١٨-١٣ التوصيات(

مبقتضى القانون  أنشأت مجهورية الكونغو الدميقراطية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           -٢٧
وستختار أعضاَء اللجنة الوطنيـة     . ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ املؤرخ   ١٣/٠١١األساسي رقم   
 ٦أقراهنم خالل الدورة االستثنائية املدعو إىل عقدها منـذ           بعد أن يرشحهم   اجلمعيةُ الوطنية 
  . ٢٠١٤يناير /كانون الثاين

  )١٩وصية الت(التوصيات املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     
، أهلت دائرة التربية املدنية والعمل االجتماعي التابعـة للقـوات           ٢٠٠٩منذ عام     -٢٨

يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف خمتلفة           مدرِّبا للنظراء   ضابطاً ٣٥٠ املسلحة
 ٧ و ٦  عن ذلك، ُتدرَّس هذه احلقوق، مبوجب الفقرتني الفـرعيتني         فضالًو. املناطق العسكرية 

 من الدستور، يف كل من األكادميية العسكرية يف كانانغا ويف كلية األركان يف              ٤٥من املادة   
 إىل أن وزارة الدفاع الوطين وشؤون قدماء احملـاربني ووزارة  أيضاًوجتدر اإلشارة   . كينشاسا

ن القضاة واملساعدي  العدل وحقوق اإلنسان تنظم دورات تدريبية منتظمة يف هذا اجملال لصاحل          
بعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق        (القضائيني، بدعم من الشركاء الدوليني والوطنيني       
وباملثل، اعتمد جملس إدارة جامعـات      ). االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وغريها     

الكونغو مؤخرا، بصفته السلطة املختصة لتطوير املناهج اجلامعية، برناجما حلقوق اإلنـسان يف           
، نظمت وزارة العدل وحقوق اإلنسان، يف الفترة        وأخرياً. القانون يف إطار مادة احلقوق    كلية  
، محلة وطنية لتوعية قوات الدفاع واألمن       ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  - ٢٠١٢يوليه  /متوز

  .واملسؤولني عن إدارة السجون بالقانون املتعلق بتجرمي التعذيب
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ليات الدولية واإلقليمية حلقـوق اإلنـسان       التوصيات املتعلقة بالتعاون مع اآل        
 ٢٣-٢٠التوصـيات   (واجملتمع املدين وتقدمي التقارير الدورية بصورة منتظمة        

  ) ١٢٢و
تتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية تعاونا وثيقا مع خمتلف الـشركاء الـوطنيني              -٢٩

 عـن   فضالًصيات،  والدوليني الذي يشاركون يف شىت عمليات تقييم ومتابعة اجتماعات التو         
وتتعاون كذلك مع مجيع اآلليات الوطنية واإلقليمية       . الضرورية يف هذا اجملال    تبادل املعلومات 

وتواصـل مجهوريـة    . هي طرف فيهـا    املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت أنشأهتا االتفاقيات اليت      
ان ومع اآلليات   الكونغو الدميقراطية تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعية جمللس حقوق اإلنس         

 ويف هذا السياق، استجابت مجهورية الكونغو الدميقراطية دوماً      . اإلقليمية األخرى ذات الصلة   
وهي تقدم تقاريرها إىل هيئـات  . جلميع طلبات الزيارات املوجهة إليها من املكلفني بواليات      

رين السادس  ، قدمت تقريرها اجلامع للتقري    ٢٠١٣يوليه  /ففي متوز . املعاهدات بصورة منتظمة  
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والسابع بشأن تنفيذ

 يف متابعة مجيـع     وفيما يتعلق مبتابعة التوصيات وتنفيذها، يشارك اجملتمع املدين دوماً          -٣٠
مراحل تنفيذ التوصيات اليت قبلتها مجهورية الكونغو الدميقراطية عـن طريـق املـشاورات              

 عن مرحلة التحقق من صحة التقارير عن حقوق         فضالًليت تعقد هلذا الغرض،     واالجتماعات ا 
  .اإلنسان

كال التمييز ضد املـرأة     التوصيات املتعلقة حبماية الفئات الضعيفة ومبكافحة أش          
  )٢٩-٢٤ التوصيات(

اختذت مجهورية الكونغو الدميقراطية مبادرات تشريعية لكي تضمن تعزيز ومحايـة             -٣١
 الـذي   ١٣/٠٢٤القانون رقم   : ومشلت هذه املبادرات ما يلي    . فة من السكان  الفئات الضعي 

االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          خيول جلمهورية الكونغو الدميقراطية   
؛ ٢٠١٣ينـاير   /ين كانون الثا  ١٥ املؤرخ   ١٣/٠٠٥وبروتوكوهلا االختياري؛ والقانون رقم     

مركـز اجلنـدي يف     بشأن نظـام   ٢٠١٣يونيه  /ران حزي ١ املؤرخ   ١٣/٠١٣والقانون رقم   
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ومركز املوظفني الدائمني يف جهاز الـشرطة            

املتعلق بإجراءات حتقيق التكافؤ بني الرجال والنساء، وهو قيد          الوطنية على التوايل؛ والقانون   
 ١٣/٠٠٨املرسوم رقـم    : ري تنظيمية، منها  ويف اجملال نفسه، اختذت احلكومة تداب     . اإلصدار
للتشاور اإلنساين؛ والقرار    إنشاء اإلطار الوطين    بشأن ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٣املؤرخ  

 ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٩ املؤرخ   R9C/024/GC/CABMIN/AFF.SAH6 SN/099 رقم
سـر مفككـة ورعايتـهم؛      أل املنتمني بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية الوطنية حلماية األطفال      

 بشأن إنـشاء اللجنـة      ٢٠١٠نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٠ املؤرخ   ١٤٣والقرار الوزاري رقم    
التوجيهية ملشروع األطفال الذي يعرفون بأطفـال الـشوارع؛ والقـرار الـوزاري رقـم               
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CAB.MIN.AFF.SAH.SN/2012/063   بشأن إنشاء هيئـة     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧ املؤرخ 
 عن  فضالًو. تماعيني وتنظيمها وسري عملها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية       األخصائيني االج 

استراتيجية تنفيذ السياسة الوطنية للـشباب؛      : من بينها  ذلك، وضعت احلكومة استراتيجيات   
اليت ) ٢٠٢٠، ٢٠١٦-٢٠١٢(واخلطة االستراتيجية للتنمية وحمو األمية والتعليم غري النظامي 

خطة العمل الوطنية لأليتـام      ا، اعتمدت مجهورية الكونغو الدميقراطية    وأخري. هي قيد التنفيذ  
  .واألطفال الضعفاء

  )٣٥ و٣٣التوصيتان (تان املتعلقتان بتعزيز محاية السكان املدنيني يالتوص    
من أجل توطيد سلطة الدولة يف مجيع أحناء البلـد، أنـشأت مجهوريـة الكونغـو        -٣٢

 من قبضة اجلماعات املسلحة يف شرق البلـد، إدارة مدنيـة            الدميقراطية، يف األراضي احملررة   
وسعيا لتعزيز محاية السكان املدنيني من العنف، وال سيما النـساء           . تكفل إقامة دولة القانون   

واألطفال، أنشأت احلكومة وحدات من الشرطة اخلاصة حبماية النساء واألطفال تعمـل يف             
  .جمموع اإلقليم الوطين تشملاملنطقة الشرقية من البلد وستمتد سلطتها ل

  ) ٦٨-٦٦ و٣٤التوصيات (التوصيات املتعلقة حبماية الطفل     
باإلضافة إىل السياسات والتدابري املذكورة أدناه، جتدر اإلشارة إىل بعض ما تضمنته              -٣٣

عملية األخذ مبجانيـة التعلـيم      : وهذه التدابري هي التالية   . ٢٩-٢٤الردود على التوصيات    
 للخطـة   وفقاًيف القطاع العام بصورة تدرجيية؛ وحتسني فرص احلصول على التعليم           االبتدائي  

املؤقتة للتعليم؛ وبناء املدارس واملراكز الصحية من األموال اخلاصة للحكومـة واستئـصال             
  .ظاهرة اجلنود األطفال متاما من اجليش

ألطفال بالسحر، وذلك   واختذت مجهورية الكونغو الدميقراطية تدابري فعالة ملنع اهتام ا          -٣٤
 ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ٠٩/٠٠١ من القانون    ١٦٠من خالل أحكام املادة     

 كل من نسب بِنِـيَّة سيئة وعلنا ألي طفـل        " :اليت تنص على ما يلي     واملتعلق حبماية الطفل  
 ١٢من شأنه أن ينال من شرفه وكرامته ُيعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني شهرين و       فعالً حمددا 

اهتـام   حالة ويف. فرنك كونغويل  ٦٠٠ ٠٠٠و ٢٠٠ ٠٠٠ شهرا وبغرامة مالية تتراوح بني    
ُيعاقب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح بني عام وثالثة أعوام وغرامة مالية            طفل مبمارسة السحر،  

  ".فرنك كونغويل ١ ٠٠٠ ٠٠٠و ٢٠٠ ٠٠٠تتراوح بني 

 ٥٢-٣٧ و ٩التوصيات  (التوصيات املتعلقة بالعنف اجلنسي والتدابري القمعية           
  )٩٠-٨٨و

 االستراتيجية الوطنية ملكافحة    ٢٠٠٩وضعت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام         -٣٥
لـف  العنف اجلنسي القائم على نوع اجلنس، كما وضعت آلية الرعاية الشاملة من خالل خمت             
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وبناء على ذلك، تنظم العديد من احلمالت الداعية إىل تعبئـة اجلهـات املاحنـة               . مكوناهتا
وينظم اجمللس الوطين للمرأة محالت توعية على مجيع        . والشركاء بشأن قضية العنف اجلنسي    

بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        ودورات تدريبية ) اإلقليمية واحمللية (املستويات  
 ٢٥وباملثل، ُعقدت يف كينـشاسا، يف الفتـرة مـن           .  املرأة ونوع اجلنس واالنتخابات    ضد
، املشاورة الرفيعة املستوى لوزراء العدل واملساواة بني اجلنسني يف          ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٨ إىل

واعتمدت الـدول األعـضاء،     . اينمنطقة البحريات الكربى تناولت العنف اجلنسي واجلنس      
العنف اجلنـسي     إزاء "عدم التسامح إطالقاً اآلن   "ق بإعالن كمباال، محلة     سيما فيما يتعل   وال

  .واجلنساين يف منطقة البحريات الكربى
وتواصل مجهورية الكونغو الدميقراطية جهودها يف مكافحة االجتار بالبشر والعنـف             -٣٦

القـانون   :ضد النساء واألطفال، وال سيما عن طريق اإلصالحات التشريعية واهليكلية التالية          
، ١٦٢املـواد   ( واملتعلق حبماية الطفل     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ٠٩/٠٠١رقم  
باألشغال الشاقة ملدة  الذي ينص على معاقبة االجتار باألطفال) ١٨٤-١٧٧، و ١٧٥-١٦٩و

فرنـك   ١ ٠٠٠ ٠٠٠و ٥٠٠ ٠٠٠ح بني   وا وبغرامة تتر   عاماً ٢٠ أعوام و  ١٠ تتراوح بني 
املرتكبة ضد النساء والفتيات، اليت أُنـشئت         الوطنية ملكافحة االنتهاكات   كونغويل؛ الوكالة 

؛ وصندوق النهوض   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ املؤرخ   ٠٩/٣٨مبوجب املرسوم رقم    
  .بأوضاع النساء واألطفال

 ومن أجل تفعيل االلتزامات اليت قطعتها مجهورية الكونغو الدميقراطية على نفـسها             -٣٧
: ني اإلقليمي والدويل من أجل مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، قامت مبا يلي             على املستوي 

؛ ١٣٢٥ اعتمدت اخلطة اإلقليمية من أجل تنفيـذ القـرار         وضعت السياسة اجلنسانية الوطنية؛   
 الصادر عن جملس األمـن التـابع لألمـم    ١٣٢٥وضعت خطة العمل اخلاصة بتنفيذ القرار     

ية وطنية وإقليمية وحملية مشتركة من أجل تنسيق مكافحة العنـف           املتحدة؛ أنشأت جلاناً فن   
  .اجلنسي؛ وحبثت عن أوجه التآزر اإلقليمية واحمللية للتصدي للعنف اجلنسي

وبذلت مجهورية الكونغو الدميقراطية جهودا كبرية الستئصال العنف ضد النـساء             -٣٨
إىل  ف اجلنسي الذين ُترفع قضاياهم    واألطفال، مبالحقة مجيع املرتكبني املزعومني ألعمال العن      

مشـال كيفـو     بيد أن الوضع اخلاص السائد يف شرق البلد، وبالتحديد يف         . احملاكم املختصة 
هذا هو اإلطار   . وجنوب كيفو، إضافة إىل املقاطعة الشرقية، حيد من أثر كل هذه اإلجراءات           

ة األخـرى وإدانتـهم،     نسيالذي جتري فيه مالحقة مرتكيب االغتصاب وغريه من اجلرائم اجل         
. سيما أمام احملاكم املدنية والعسكرية، مثل احملكمة العسكرية اليت أُنشئت يف شرق البلد             وال

 ملبدأ املسؤولية اجلنائية لشاغلي مناصب عالية يف الترتيب اهلرمـي،           وفقاً،  أيضاًوينطبق ذلك   
ق اإلنسان يف مينوفا    البلد بتهمة انتهاك حقو     قادوا وحدات يف شرق     ضابطاً ١٢على مالحقة   

 ويف السياق نفسه،  . من جانب القوات اليت كانت ختضع إلمرهتم خالل االستيالء على غوما          
: مـارس، وهـم   / آذار ٢٣ مـن حركـة      صدرت أوامر اعتقال دولية ضد أربعة مسؤولني      



A/HRC/WG.6/19/COD/1 

15 GE.14-10714 

ويقيم مجيعهم يف رواندا    . ماري رونيغا، وبودوان ْنغارويي، وزميوريندا، وإريك بادجيي       جان
وتشارك القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية بنشاط يف تنفيذ االستراتيجية          . احالي

اليت تشرف عليها وزارة الـشؤون اجلنـسانية واألسـرة           الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي،   
 عن ذلك، تنفذ القوات املسلحة خطة العمل املعنية باألطفـال املـرتبطني             فضالًو. واألطفال

  .اليت يتمثل هدفها الرئيسي يف محاية حقوق الطفل حةبالرتاعات املسل

  )٥٤ و٥٣التوصيتان (التوصيات املتعلقة بتحسني أوضاع السجون     
. حترص مجهورية الكونغو الدميقراطية على حتسني األوضاع الـسائدة يف الـسجون       -٣٩

قـرار التنظـيم القـضائي رقـم         ومن هذا املنطلق، أصدر وزير العدل وحقوق اإلنـسان        
CAB/MIN/J&DH/2013/029   بشأن إنـشاء وتنظـيم   ٢٠١٣يناير / كانون الثاين  ٢٨ املؤرخ 

وسري عمل اللجان احمللية املكلفة باإلشراف على إدارة ميزانية السجون املركزية يف املقاطعات             
القرار ابتكارات هامة يف إدارة السجون حيث ينـشئ،          ويشمل هذا . ومعسكرات االحتجاز 
  . بإدارة املوارد املخصصة لتغطية احتياجات السجناء الغذائيةلكل سجن، جلنة ُتعىن 

 وحرصاً على احلوكمة الرشيدة، تتألف جلنة اإلدارة هذه من حمافظ املنطقة أو مـن                -٤٠
ينوب عنه؛ واملدعي العام؛ ورئيس شعبة القضاء يف املقاطعة؛ والقائم على السجن؛ وممـثلني              

  .عن اجملتمع املدين
بادرت مجهورية الكونغو الدميقراطية، بـدعم مـن      ،  اهلياكل األساسية وفيما يتعلق ب    -٤١

وينطبق ذلك  . الشركاء، إىل إعادة تأهيل السجون وبنائها هبدف حل مشكلة االكتظاظ فيها          
بصفة خاصة على سجين غوما ودونغو يف املقاطعة الشرقية، وسجن ماكاال يف كينـشاسا،              

. ن أجنانغا يف مقاطعة خط االسـتواء      جا وس  عن سجين ندولو العسكريني يف كينشاس      فضالً
ومع ذلك، وفيما يتعلق بقدم القوانني اليت حتكم نظام الـسجون، جتـدر اإلشـارة إىل أن                 

باشرت عملية إلصالح السجون ال تزال جارية، بـالتركيز يف           مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 / أيلـول  ١٧ املـؤرخ    القانون املتعلـق بنظـام الـسجون       - األمر املقام األول على تنقيح   

ويف إطار إصالح إدارة السجون وإعـادة       . وعلى تدريب موظفي السجون    ١٩٦٥ سبتمرب
  .  مدير سجن١٧هيكلتها، نقلت احلكومة 

  ) ٦٥-٥٥التوصيات (التوصيات املتعلقة باألطفال املرتبطني بالرتاع املسلح     
األمم املتحدة اخلاص املعين    يف هذا اجملال، قامت مجهورية الكونغو الدميقراطية وفريق           -٤٢

 بتوقيع خطة عمل ملكافحـة  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤باألطفال والرتاعات املسلحة يف    
جتنيد األطفال واستخدامهم واالنتهاكات اجلسيمة األخرى حلقوق األطفـال مـن جانـب     

مت، ،  اخلطـة وتطبيقا هلذه. القوات املسلحة واألجهزة األمنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      



A/HRC/WG.6/19/COD/1 

GE.14-10714 16 

باكاتـا  /ماي - مؤخرا، فصل األطفال املرتبطني بالقوات واجلماعات املسلحة مبا فيها ماي         
  .من عناصر هذه احلركة كاتانغا عن البالغني

التوصيات املتعلقة باستقالل السلطة القضائية ومكافحة اإلفالت من العقـاب              
جهـزة األمنيـة    واألوإصالح القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية       

  )٩٨-٩١ و٨٨-٦٩التوصيات (
ال يضم اجمللس األعلى للقضاء، وهو اهليئة الوحيـدة إلدارة الـسلطة القـضائية يف       -٤٣

وجيتمع اجمللس سنويا لدرس مجيـع القـضايا        . مجهورية الكونغو الدميقراطية، سوى القضاة    
  .على موافقة رئيس الدولةاملتعلقة بأداء السلطة القضائية ويصوغ مقترحات قرارات ُتعرض 

 يف املائة ٢٠ بنسبة ٢٠١١ لتعزيز استقالل القضاة، زاد معدل الرواتب يف عام وسعياً  -٤٤
 كـذلك لتعزيـز     وسعياً. قاضياً ٣ ٧٥٠جلميع القضاة املدنيني والعسكريني البالغ عددهم       

 أيـضاً قراطية  قدرات أجهزة إنفاذ القانون واهليئات القضائية، اختذت مجهورية الكونغو الدمي         
خاصة احملاكم التجارية   ،  ٢٠١٣مواصلة إنشاء احملاكم املتخصصة يف عام        :اإلجراءات التالية 

وحماكم العمل وحماكم األطفال؛ وإنشاء وحدة للدعم القضائي يف إطـار نظـام العدالـة               
أوامـر رئاسـية     العسكرية جيري اختبارها حاليا يف املنطقة الشرقية؛ وتعيني القضاة مبوجب         

من أجل تفعيل حماكم الصلح واحملاكم التجاريـة وحمـاكم           ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١مؤرخة  
  .األطفال وحماكم العمل املنشأة حديثاً

وتواصل مجهورية الكونغو الدميقراطية تنفيذ برامج إصالح النظام القضائي وقطاعي            -٤٥
  :ويف هذا السياق، اختذت عدة مبادرات، منها. الدفاع واألمن

القـانون  : صدرت، من ناحية، القوانني التالية     لق بإصالح النظام القضائي،   فيما يتع  •
 املتعلق بتنظيم حمـاكم     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١١باء املؤرخ   -١٣/٠٠األساسي رقم   

 ١٩ املـؤرخ    ١٣/٠١٠وأدائها واختصاصها، والقانون األساسـي رقـم         القضاء
ـ    واملتعلق بالتقاضي أمام حمكمة النقض وا      ٢٠١٣فرباير  /شباط يم لقانون املتعلق بتنظ

  ؛احملكمة الدستورية وسري عملها
جملس الدولـة   : ومن ناحية أخرى، قُُسمت احملكمة العليا إىل احملاكم الثالث التالية          •

كم األطفـال وحمـاكم    عن إنشاء حمـا فضالًوحمكمة النقض واحملكمة الدستورية،     
  ؛العمل

وريـة الكونغـو    اإلصالح القـضائي، اختـذت مجه       خطة العمل  تطبيقومن أجل    •
  ؛١٣ و١٢ات يرد ذكرها يف الفقرتني الدميقراطية إجراء

 ،فينبغي مراعاة اإلجنـازات التاليـة     أما بالنسبة إىل إصالح قطاعي الدفاع واألمن،         •
 ١١ املـؤرخ  ١١/٠١٣القـانون رقـم     : ويتعلق باألمر بإصدار التشريعات التالية    

 عملـها؛ والقـانون     لوطنية وسـري   واملتعلق بتنظيم الشرطة ا    ٢٠١١أغسطس  /آب
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يف  واملتعلق مبركز املوظفني الدائمني      ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١ املؤرخ   ١٣/٠١٣ رقم
 ٢٠١١ أغـسطس / آب ١١ املـؤرخ    ٠١١/٠١٢جهاز الشرطة الوطنية؛ والقانون رقم      

 ١٥ املؤرخ   ١٣/٠٠٥واملتعلق بتنظيم القوات املسلحة وسري عملها؛ والقانون رقم         
املتعلق مبركز أفراد القوات املسلحة يف مجهورية الكونغو        و ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

 واملتعلق بتجـرمي    ٢٠١١يوليه  / متوز ٩ املؤرخ   ١١/٠٠٨الدميقراطية؛ والقانون رقم    
وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية سـتقوم، يف           . التعذيب

 ح اجليش على ثالث مراحل    إطار قانون التخطيط، بتعبئة املوارد الالزمة ملتابعة إصال       
  ؛ عاما١٣ًتدوم يف جمموعها حوايل 

 والشرطة املدنية الوطنية، خارج اإلطار املعياري، تـسعى         املسلحةويف القوات    •
مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل حتسني ظروف السكن وأجور موظفي القوات          

ـ    ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن بناء      . املسلحة والشرطة  سكنية اجملمعـات ال
ويف هذا املقام،   . لتحمل االستثمارات اهلامة الالزمة    برجمة إصدار قوانني  يتطلب
ذكر تشييد وحدات سكنية جديدة لضباط وجنود القوات املسلحة، بدعم           جيدر

من اململكة اهلولندية، يف معسكرات سايو ونيامينيونيي، يف مقاطعـة جنـوب            
  ؛بتمويل خاص من احلكومة تشاتشي، كينشاسا يف معسكر العقيد كيفو، ويف

وفيما يتعلق برواتب أفراد اجليش والشرطة، تسعى مجهورية الكونغو الدميقراطية           •
 من أجل الـسيطرة     الرواتبإىل استخدام املصارف عند حتويل       يف املقام األول  

  ؛ مرحلة الحقة زيادة هذه الرواتبعلى القوة العاملة لديها، وتتوخى يف
ل تنفيذ مشروع حتديث إدارة املـوارد البـشرية          نفسها من أج   اجلهودوُتبذل   •

خاصة بتحديد هوية كل شرطي وتوزيع بطاقات بيومترية غري          للشرطة الوطنية، 
 يف كينشاسا وسُتوزَّع فيما بعد يف مجيع        ٢٠١٣يوليه  / متوز ٨منذ   قابلة للتزوير 

املدرجـة يف    أحناء البلد؛ ووضع قاعدة بيانات؛ واعتماد خطة العمل اخلمـسية         
جهاز الشرطة؛ والتوظيف اجلاري يف مرحلة أوىل ويشمل         يزانية هبدف إصالح  امل

اليت ُتعتـرب   " الشرطة اجملتمعية " شرطي جديد يف كل حمافظة؛ واستحداث        ٥٠٠
. لعمل الوحدات اإلقليمية واليت تراعي رغبات الـسكان األمنيـة          منطا جديدا 

: مقاطعـات  مخسوبدأت هذه الفئة من الشرطة عملها، على أساس جترييب، يف    
الكونغو السفلى يف ماتادي، وكاساي الغربية يف كانانغا، وكيفو اجلنوبيـة يف            

وتـدريب   بوكافو، واحملافظة الشرقية يف بونيا ويف كينشاسا يف بلدية كينشاسا؛         
املدربني على التدريب الفردي مبا يكفل إتاحة التوجيه املهين لكوادر الـشرطة            

ة اجملتمعية والتدريب األساسي على املدى الطويل       الوطنية يف تنفيذ نظرية الشرط    
لصاحل أفـراد الـشرطة يف املراكـز        ) كيسانغي(وكاباالتا  ) غوما(يف مونيجي   
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ة يوُنظمت دورات تدريب  . اإلقليمية الواقعة يف مشال كيفو وجنوب كيفو ومانياما       
  ؛مقاطعات أخرى لكونغو السفلي ويفأخرى يف كاسانغولو يف ا

لة االستخبارات الوطنية واملديرية العامة للـهجرة، تتجلّـى         وفيما يتعلق بوكا   •
اجلهود املبذولة يف جمال اإلصالح يف احترام حقوق اإلنسان عن طريق إضـفاء             
الطابع اإلنساين على العالقات مع اجملتمع، وال سيما من خالل توعية العـاملني             

ئرتان يف إطار جهة  وتندرج الدا . يف هذه الدوائر بالقانون املتعلق بتجرمي التعذيب      
لعامة واجملتمع  إطار التشاور بني السلطات ا    (الوصل بني املعنيني حبقوق اإلنسان      

  ؛)املدين والشركاء
وفيما يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب، جيدر التذكري بأن حاالت العنف اجلنسي             •

طية اليت   الكونغو الدميقرا  مجهوريةاملرتكبة يف األراضي اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف        
وتـصدر احملـاكم     ختضع للتحقيق واملالحقة القضائية    ُتحال إىل السلطات القضائية   

 يف املناطق النائية عـن      أيضاًوتعقد احملاكم املتنقلة جلسات     . املختصة بشأهنا إدانات  
وعليه، . لعدم السماح باستمرار االنتهاكات القانونية     مقار احملاكم املختصة، وذلك   

 منها إىل   ٢٦٩، أُحيل   ٢٠١٣ملفا خالل النصف األول من عام       / قضية ٣١٧أُعدَّت  
 ١٦٩ منهم يف جنوب كيفو و٣٢٢ ضحية، ٤٩١قدمت فيها املساعدة إىل (احملاكم  

 ضـحية   ٤٩١واسـتفادت   . ٤٥ من هؤالء فأُدين     ٧٧وحوكم  ). يف مشال كيفو  
ضـحايا وأسـرهم املـشورة       ٢٠٣وتلقت  . وأسرهم من املساعدة القضائية اجملانية    

نفس الكفـاح    ويف إطار ).  يف مشال كيفو   ٩٥ يف جنوب كيفو و    ١٠٨منهم  ( قانونية  ال
 خيـول   جديداً الكونغو الدميقراطية قانوناًضد اإلفالت من العقاب، اعتمدت مجهورية     

وهذا القانون  . حملاكم االستئناف صالحية حماكمة اجلرائم الدولية املرتكبة يف إقليمها        
 واملتعلق ٢٠١٣أبريل / نيسان١١باء املؤرخ -٠١٣/٠١١هو القانون األساسي رقم  

ويف هذا اإلطار نفسه، جتدر اإلشارة إىل       . بتنظيم حماكم القضاء وأدائها واختصاصها    
أن مجهورية الكونغو الدميقراطية تتعاون بشكل وثيق مع احملكمة اجلنائية الدوليـة،            

سه الذي اختذت فيه ويف الوقت نف .وتساعدها متاما يف مجيع طلبات التعاون القضائي
 مبـادرات يف    أيـضاً مبادرات إلنفاذ القانون، اختذت      مجهورية الكونغو الدميقراطية  

صندوق األمـم املتحـدة     ويشري تقرير   . سياق منع العنف اجلنسي ودعم ضحاياه     
 إىل أن آليات ُوضعت بدعم من الشركاء ومن خالل مشاريع           ٢٠١٢ للسكان لعام 

متت توعية أبرز القيادات    :  الضحايا على النحو التايل    خمتلفة لتقدمي رعاية شاملة إىل    
 عـن القيـادات     فضالًالسياسية واإلدارية والتقليدية والعسكرية والشَُّرطية والدينية       

 هيئة مـن    ٩٠اجملتمعية بدعم مكافحة العنف اجلنسي؛ وُعززت القدرات التقنية يف          
ل كيفو عة يف مقاطعات مشا هيئة إحالة موز٣٠هيئات الرعاية الطبية والصحية، منها 

 حالة من حاالت العنف اجلنـسي       ١٤ ٠٠٠؛ وتلقى ما ال يقل عن       وجنوب كيفو 
 يف املائة مـن حـاالت عـالج         ٣الرعاية الطبية والصحية، منها نسبة ال تقل عن         
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اجتماعية ذات نوعية تتماشى     -  ضحية رعاية نفسية   ١٢ ٠٠٠الناسور؛ وتلقى حنو    
 ٩٠ إدماجهم يف أسرهم وجمتمعهم احمللي، وُعززت        مع حالتهم وسنهم هبدف إعادة    

 ضحية  ٧٠٠شبكة جمتمعية؛ وقُدمت املساعدة القانونية والقضائية إىل ما ال يقل عن            
 ١٨ (٢ ٥٢٠وتلقى ما ال يقل عن      . وأسرهم وُعزز التصدي لإلفالت من العقاب     

 االقتـصادي إلعـادة    - من ضحايا العنف اجلنسي الدعم االجتمـاعي      ) يف املائة 
  .إدماجهم وتأهيلهم

التوصيات املتعلقة حبماية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنـسان والـصحفيني               
   )١٠٧-١٠٠التوصيات (وكذلك املسؤولني عن األحزاب السياسية 

املدافعني عـن حقـوق      بذلت مجهورية الكونغو الدميقراطية جهودا يف جمال محاية         -٤٦
 اجلمعيات والتظاهر السلمي وقمع أي انتهاك هلذه       اإلنسان والصحفيني وحرية التعبري وتكوين    

القـانون  : وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل القوانني واللـوائح التاليـة          . احلريات األساسية 
  األعلى  واملتعلق بعضوية اجمللس   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٣ املؤرخ   ١١/٠٠١األساسي رقم   

 ١٣/٠١١وصالحياته وأدائه؛ والقانون رقـم      البصرية واالتصاالت    لوسائط اإلعالم السمعية  
 واملتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وتنظيمها وسري ٢٠١٣مارس / آذار٢١ املؤرخ

 واملتعلـق بإنـشاء هيئـة       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ املؤرخ   ٠٩/٣٥عملها، واملرسوم رقم    
دميقراطيـة،  كونغـو ال  االتصال املعنية حبقوق اإلنسان وتنظيمها وسري عملها يف مجهورية ال         

 واملتعلق ٢٠١١ هيوني/ حزيران١٣ املؤرخ CAB/MIN J&DH/2011/219والقرار الوزاري رقم 
بإنشاء وحدة للمدافعني عن حقوق اإلنسان وتنظيمها وسري عملـها، يف انتظـار اعتمـاد               

 وتشكل املناطق الشرقية، الـيت    . املتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان      مشروع القانون 
  .كانت حتت سيطرة املتمردين، حتديا هاما حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان

وتكوين اجلمعيات والتجمع    ومتارس األحزاب السياسية حبرية حقها يف حرية التعبري         -٤٧
  . حزبا سياسيا لدى وزارة الداخلية٤٥١وُسجِّل حىت اآلن .  للتشريعات اجلاريةوفقاًالسلمي 

الرعايـة الـصحية     و  مبكافحة الفقر واحلصول على التعليم     التوصيات املتعلقة     
   )١١٩-١١٦ و،١١٤-١١٣، و١١٠-١٠٩التوصيات (

  .الصحة و يف جمايل التعليم كبرياًحققت مجهورية الكونغو الدميقراطية تقدماً  -٤٨
فيما يتعلق بالتعليم، وضعت مجهورية الكونغو الدميقراطية استراتيجية وطنية           )أ(  

أمورا منها القطاع الفرعي للتعليم االبتدائي والثانوي واملهين ُتنفَّذ خبطة التعليم           للتعليم تشمل   
 يتمثـل يف    ٢٠١٠، وتتضمن إجراء بارزا اختذته احلكومة يف عام         )٢٠١٤-٢٠١٢(املؤقتة  

. جمانية التعليم االبتدائي يف القطاع العام يف البلد باستثناء مـدينيت كينـشاسا ولوبومباشـي        



A/HRC/WG.6/19/COD/1 

GE.14-10714 20 

 يف  ٨٣,٤التعليم السالفة الذكر، زاد معدل االلتحاق اإلمجايل باملدارس مـن           وبفضل جمانية   
 يف إطار   أيضاًوحتققت إجنازات أخرى     .٢٠١٢ و ٢٠٠٧ يف املائة بني عامي      ٩٨,٤إىل  املائة  

 مدرسة منها   ١ ٠٠٠(هذه االستراتيجية، وهي بناء وإعادة تأهيل اهلياكل األساسية للمدارس          
 مدرسة عن طريق مشروع دعم التعليم       ١٤٩ قيد البناء و   ٥١٣ و  مدرسة بالفعل  ١٢٨تشييد  

يف كينشاسا  (األساسي، وبناء مراكز التدريب وختصيص موارد التدريب املستمر للمدرسني          
، والزيـادة يف حـصة      )وباندوندو وكاليمي وكولفيزي وكيكويت ومبانداكا وكيسانغاين     

 يف املائـة    ١٧ و ٢٠١٣املائـة يف عـام       يف   ١٥ لتصل إىل  امليزانية الوطنية املخصصة للتعليم   
، وحتمل نفقات الكتب املدرسية لتالميذ املرحلة االبتدائية ودليـل التـدريس            ٢٠١٤ عام يف

  ؛٢٠١٢ يف عام ٠,٨٧وكان مؤشر التكافؤ . للمعلمني
 ١٥فيما يتعلق بقطاع الصحة، يرجى االطالع على مـا ورد يف الفقـرة                )ب(  

  .)احلق يف الصحة(
لق مبكافحة الفقر، اعتمدت مجهورية الكونغو الدميقراطية وثيقة استراتيجية         وفيما يتع   -٤٩

 وأدجمت فيها كل األهداف اإلمنائيـة       ٢٠١٥-٢٠١١ اجليل الثاين    - النمو واحلد من الفقر   
. لأللفية مبواءمتها مع بنود ميزانية الدولة حيث خصصت جزءا من النفقات لصاحل الفقـراء             

ستراتيجية، وضعت خطط عمل سنوية ذات أولوية وهي تبذل          لتحسني تنفيذ هذه اال    وسعياً
وعليه، ومـن أجـل     . ملواءمة إجراءات احلكومة واستراتيجياهتا مع امليزانيات السنوية       جهوداً

، وضعت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،      ٢٠١٥حتقيق أقصى قدر من األهداف حبلول عام        
 األهداف اإلمنائية لأللفية مبا يكثف اجلهـود        بدعم من الشركاء الفنيني واملاليني، إطار تسريع      

، أي األهداف املتعلقة بالزراعـة      ٢٠١٥املبذولة سعيا لتحقيق األهداف املنشودة حبلول عام        
  ).٦ و٥ و٤ و٣األهداف اإلمنائية لأللفية (، والصحة )٢اهلدف (، والتعليم )١اهلدف (

 ٢٠١٠  األهداف اإلمنائية لأللفية لعام    ويشري التقرير الوطين بشأن التقدم احملرز يف حتقيق         -٥٠
إىل أن جلمهورية الكونغو الدميقراطية فرصا ملموسة لتحقيق األهداف يف جمـال مكافحـة              

  .اإليدز ومتكني املرأة/فريوس نقص املناعة البشرية
وبفضل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة، اختريت مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، يف              -٥١

، من بني تسع دول ُيتوقَّـع      ٢٠١٣أبريل  /املعقودة يف نيسان   ة لفصل الربيع  االجتماعات العام 
 "مبادرة التعليم للجميع  "ا تسريع   أن تستفيد من دعم اجملتمع الدويل لوضع برامج الغرض منه         

  .٢٠١٥حبلول عام 
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 ٩٩التوصـيات   (التوصيات املتعلقة بطلب املساعدة التقنية من اجملتمع الدويل             
  )١٢١ و١١٥ و١٠٨و

هبدف حتقيق الـسالم يف      اختذت مجهورية الكونغو الدميقراطية العديد من املبادرات        -٥٢
إصالح قطاع الدفاع واألمن؛ وإجراء مفاوضات كمباال بـني         : مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك     

متابعته؛  وإنشاء آلية  مارس؛ وتوقيع االتفاق اإلطاري ألديس أبابا     / آذار ٢٣احلكومة وحركة   
؛ وتوقيـع   ٢٠١٣سـبتمرب   /شاورات الوطنية اليت دعا إليها رئيس الدولة يف أيلول        امل وإجراء

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٢إعالنات نريويب الثالثة يف 
 بالتعاون مع البنـك الـدويل       وفيما يتعلق باهلياكل األساسية، تنفذ احلكومة برناجماً        -٥٣

لتنمية الدولية التابعة للواليات املتحـدة      ومصرف التنمية األفريقي واالحتاد األورويب ووكالة ا      
أما بالنسبة إىل الالجئني واملشردين داخليا، فتعمـل وزارة الداخليـة           . وجهات ماحنة أخرى  

واألمن والالمركزية والشؤون العرفية من خالل اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني عن كثب مع 
  . املنظمات اإلنسانية ذات الصلة حلماية املشردين داخليا

 إطاراً وطنياً   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٣ املؤرخ   ١٣/٠٠٨وباملثل، أنشأ املرسوم      -٥٤
لالستشارات اإلنسانية ونفذه مبا يضمن تنسيقا أفضل لألنشطة اإلنسانية امليدانيـة وحيـسن             

  .التبادل بني الشركاء

الـسلع  التوصيات املتعلقة باإلدارة السليمة للموارد الطبيعية واحلد من توريد              
  )١١٢ و١١١التوصيتان (األساسية 

فيما يتعلق باإلدارة اجليدة للموارد الطبيعية، جتدر اإلشارة إىل أن مجهورية الكونغو              -٥٥
 هبدف التصدي لالسـتغالل     ٢٠٠٢الدميقراطية انضمت إىل عملية كيمربيل القائمة منذ عام         

 ٠٤/١٦ وجب القانون رقـم   ومن املنطلق نفسه، أنشأت مب    . التجاري للماس امللطخ بالدماء   
  .  وحدة االستخبارات املالية الوطنية ملكافحة غسل األموال٢٠٠٤يوليه / متوز١٩املؤرخ 

 عن ذلك، انضمت إىل عملية مبادرة شفافية الصناعات االستخراجية مبوجب          فضالًو  -٥٦
 واملتعلـق بإنـشاء    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ املؤرخ   ٠٥/١٦٠املرسوم الرئاسي رقم    

وتنظيم وسري عمل اللجنة الوطنية للمبـادرة مـن أجـل الـشفافية يف إدارة الـصناعات                 
وبقرار من وزارة املاليـة، منعـت اللجنـة         . االستخراجية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

  .استغالل املعادن يف املواقع غري املرخص هلا
ــر مــن ذلــك،  -٥٧ ــم  بــل أكث ــوزاريني رق أصــدرت احلكومــة األمــرين ال

CAB.MIN/MINS/01/2010/0711   ورقم CAB/MIN/FINANCES/2010/206    ١٥ املـؤرخني 
 بشأن دليل إجراءات منتجات التعدين وتعقبها واسـتخراجها         ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

  .ألغراض التصدير
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ويف جمال البيئة، عززت مجهورية الكونغو الدميقراطية مفهوم عقد الغابات من خالل              -٥٨
ــ ــرين ال ــدار األم ــم إص ــم CAB/MIN/ECNT/15/BNME/2012/001وزاريني رق  ورق

CAB/MIN/FINANCES/2012/615   بشأن وضع   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٥ املؤرخني 
 إىل  أيضاًويهدف املرسومان   . برنامج التحكم يف إنتاج اخلشب وتسويقه وتنفيذ هذا الربنامج        

  .ضمان تعقب اخلشب من مرحلة القطع إىل مرحلة التسويق
 / أيـار  ٣١ املؤرخ   ١٣/٠١٦ويف اإلطار نفسه، أصدر رئيس الوزراء املرسوم رقم           -٥٩
  . واملتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية إلصالح األراضي٢٠١٣ مايو
أما بالنسبة إىل خفض الواردات من السلع األساسية، فقد أنشأت مجهورية الكونغو              -٦٠

 ١٦ املـؤرخ    ١٢/٠٢١قـم   الدميقراطية مخس مناطق اقتصادية خاصة مبوجب املرسـوم ر        
قـة مـالوكو الرياديـة بتكلفـة     ومل يبدأ العمل، حىت اآلن، إال يف منط       . ٢٠١٢يوليه  /متوز

  . مليون دوالر١٢٠ قدرها
 يف إطـار  ووقعت مجهورية الكونغو الدميقراطية، عن طريق وزارة املالية، مـشروعاً       -٦١

زيت النخيـل والقطـن     : ليةالشراكة االستراتيجية بشأن سالسل القيمة حول القطاعات التا       
واختارت مجهورية الكونغو الدميقراطية االستثمار يف جمال الزراعة مبا حيول . واألرز واملنيهوت

دون االعتماد على اخلارج، فأعادت على هذا األساس تشغيل ثالثـة مـزارع للـصناعات              
يف  وكيـسانغا يف كاساي الشرقية     ويتعلق األمر بْنسيلي يف كينشاسا، ولوكيليجي      .الزراعية
  . كاتانغا

  والتحديات والقيود حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات  -خامساً  

  االبتكارات املؤسسية   -ألف  
 اجمللس األعلى لوسائط اإلعالم الـسمعية      إنشاء: االبتكارات املؤسسية الرئيسية هي     -٦٢

 حمكمة  ١٢ء وتفعيل   البصرية واالتصاالت؛ وإنشاء اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة؛ وإنشا       
لألطفال؛ وإنشاء وحدة محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ وإنشاء املركز اجلـامع خللـق              
مشاريع األعمال التجارية؛ وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وإنشاء املعهـد الـوطين             

  .لألخصائيني االجتماعيني

  أفضل املمارسات  -باء  
 / تـشرين األول ٤يف : ، جتدر اإلشارة إىل مـا يلـي  فيما يتعلق بأفضل املمارسات   -٦٣

، توقيع القوات املسلحة واألجهزة األمنية يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       ٢٠١٢ أكتوبر
النتهاكات اجلسيمة حلقـوق    خطة العمل ملكافحة جتنيد األطفال واستخدامهم وغريها من ا        
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 ٢٠١١األطفـال يف عـام      ؛ ووضع خطة عمل وطنية ملكافحة أسوأ أشكال عمل          األطفال
 بني مجهورية الكونغو الدميقراطية والـشركاء الـوطنيني         والتقرير بشأن الشراكة الوثيقة جداً    

  .والدوليني يف إطار متابعة االستعراض الدوري الشامل
وبناء على ذلك، جتدر اإلشارة إىل إنشاء مجهورية الكونغو الدميقراطيـة اهلياكـل               -٦٤

الـصندوق  : ومحاية األشخاص الضعفاء على الصعيد االجتمـاعي      واآلليات اخلاصة بتعزيز    
الوطين للنهوض بأوضاع النساء واألطفال؛ واخلطة االستراتيجية الوطنية لتطوير حمو األميـة            

اليت بدأ تنفيذها بالفعل؛ واستراتيجية تنفيذ الـسياسة        ) ٢٠٢٠-٢٠١٢(والتعليم غري الرمسي    
 وتعيينـهم   ٢٠١٣-٢٠١٠تماعي يف الفتـرة      أخصائي اج  ٥٠٠الوطنية للشباب؛ وتدريب    

  مشردا داخليا بدعم من    ٣ ١١٦ ٦٣١تدرجييا لدى حماكم األطفال؛ وإعادة توطني احلكومة        
  يف شـرق   ٢٠١٣يونيه  /حزيران - مايو/املنظمات الشريكة يف التنمية البشرية يف الفترة أيار       

؛ ) الـشؤون اإلنـسانية  مكتب تنـسيق : املصدر(مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال غرهبا     
وضـباط التحقيقـات     وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات أمناء سجل احملاكم ومأموريها        

؛ وإنشاء الوحدة الوطنية للدعم القضائي داخـل القـضاء          ٢٠١٣-٢٠١٠اجلنائية يف الفترة    
 العسكري؛ وإدماج دروس حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف برنامج التدريب لدى

وزارة الـشؤون    مجيع الكليات العسكرية والشرطة الوطنية؛ وإنشاء قاعدة بيانات عن طريق         
اجلنسانية واألسرة واألطفال ونشر البيانات اإلحصائية عن العنف اجلنسي والعنف القائم على            
نوع اجلنس، وإدماج دروس حقوق اإلنسان يف مناهج التربية الوطنية؛ وتنظـيم احلكومـة              

 تعميم مبادئ القانون املتعلق بتجرمي التعذيب، والقانون املتعلق حبماية الطفل،         محالت توعية و  
املصابني بفريوس نقص    والقانون املتعلق حبماية األشخاص    والقوانني املتعلقة بالعنف اجلنسي،   

ألعاب مسابقة على اخلطابة يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف             اإليدز، وتنظيم /املناعة البشرية 
ة بدعم من مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان وسـفارة فرنـسا      األوساط اجلامعي 

مسابقة تلقى الفائز هبا منحة مالية السـتكمال الدراسـة يف            وغريمها من الشركاء، وتنظيم   
 ٢ ٧٢٥وإنعاش اإلنتاج الزراعي من خالل توفري أكثر مـن            يف فرنسا؛  ٢مستوى املاجستري   

الطـرق   و زارعني؛ وإعادة تأهيل اهلياكل األساسية للطـرق       لصاحل امل   ومشطاً  وحمراثاً جراراً
  .املقاطعات الفرعية وإنشاء جهات الوصل على مستوى

  الصعوبات واملعوقات  -جيم  
 كبرية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو          بذلت احلكومة جهوداً    -٦٥

 بتجـدد نـشوب الرتاعـات    بيد أهنا تواجه عددا من الصعوبات املتعلقة أساسا     . الدميقراطية
خفض امليزانية بسبب التعبئة احملدودة لإليرادات من جهة،        : املسلحة، اليت أفضت إىل ما يلي     

اإلقليم  يف ومن جهة أخرى، ختصيص القسط األكرب من املوارد املتاحة لواجب إحالل السالم           
؛ واستمرار  الوطين؛ وعدم كفاية خمصصات القطاعات االجتماعية والعدالة وحقوق اإلنسان        
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االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛ وصـعوبة ضـمان الرعايـة      
الشاملة لضحايا العنف اجلنسي وغريه من انتهاكات حقوق اإلنـسان؛ وتـدمري اهلياكـل              

 إىل أن البلد سجل  أيضاًوبالنسبة إىل القيود، جتدر اإلشارة      . األساسية االجتماعية واالقتصادية  
 حمكمة من بـني احملـاكم   ٧٤ يف إقامة حماكم الصلح حيث مل تبدأ العمل سوى          كبرياً أّخراًت

 حمكمة، بينما تنفرد هذه احملاكم باالختصاص للنظر يف         ١٥٧املخطط إلقامتها والبالغ عددها     
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن جتاهل          . املنازعات االنتخابية احمللية واحلضرية   

م امتثال بلدان منطقة البحريات الكربى لاللتزامات اليت تعهدت هبا يف إطار إحالل السالم              عد
  .واألمن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات  -سادساً  
من أجل تعزيز حالة حقوق اإلنسان يف البلد، تستهدف جهود احلكومة يف املقـام                -٦٦

تسريع وترية النمو؛   ورشيد والسالم؛ وتنويع االقتصاد؛     تعزيز احلكم ال  : لتاليةاألول املواضيع ا  
وتعزيز العمالة؛ وحتسني فرص احلصول على االحتياجات االجتماعية األساسية؛ وتعزيز رأس           
املال البشري؛ ومتابعة اإلصالحات املؤسسية يف جماالت اإلدارة العامة واجلـيش والـشرطة             

يز حقوق اإلنسان، ومكافحة الفساد واإلفالت من العقاب، وتعزيـز          والنظام القضائي، وتعز  
  .املساواة بني اجلنسني وحتسني أوضاع النساء واألطفال

  تعزيز القدرات وطلبات املساعدة التقنية توقعات الدولة من حيث  -سابعاً  
بـذهلا  تطلب مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل اجملتمع الدويل دعمها يف اجلهود اليت ت          -٦٧

لتوطيد السالم بالقضاء على القوى السلبية وتأمني حدودها يف املنطقة الشرقية من جهة، ومن         
 تعزيـز : جهة أخرى، لتعزيز القدرات الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اجملـاالت التاليـة            

 املعنيـة   للشُّعب اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان وهيئات االتصال اإلقليمية        القدرات التشغيلية 
حبقوق اإلنسان؛ وزيادة تقدمي املساعدة إىل اللجنة الوزارية حلقوق اإلنـسان مبـا يـضمن               

يف جمال حقوق اإلنـسان،      احترافها وتعزيز قدراهتا التشغيلية يف جمال اهلياكل التقنية للتثقيف        
وإنشاء صندوق لتعويض ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقـانون الـدويل            

ساين، وتعزيز قدرات اجملتمع املدين من أجل ضمان احترافه ودعم اللجنة الوطنية حلقوق              اإلن
  .اإلنسان مبا يكفل اعتمادها لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

        


