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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والثالثون
 ٢٠١٩مايو /أاير ١٧-٦

 لدميقراطيةاجتميع بشأن مجهورية الكونغو     

 نسانتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل    

 لومات أساسيةمع -أوالا  
، مع مراعاة دورية ١٦/٢١و 5/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

التقريتر ممعتع للمرلومتال التواردة ا يقتارير هعملتال اتراهتدال و  االستتررا  التدوري المتام  
راءال اخلاصة وغريها من واثئق األمم اتتحتدة اال اللتلة، وهتو مقتدش ا متج  متوج  واإلج

 يقعداً ابحلد األقلى لردد الجلمال 

  (٢( )١)نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان -اثنياا  

دميقراطعة ابلنظر ا االنضماش أوصت اللجنة اترنعة حبقوق اإلنسان مجهورية الجونغو ال -٢
إىل الربويوكول االختعاري الثاين اتلحق ابلرهد الدويل اخلاص ابحلقوق اتدنعة والسعاسعة، اهلادف 

  (3)إىل إلغاء عقوبة اإلعداش
تلديق  -3 وحثت جلنة حقوق الطف  مجهورية الجونغو الدميقراطعة بمدة على النظر ا ال

ش على االيفاقعة بمأن وضع األمخ نردا اص عدميي اجلنسعة وااليفاقعة اتترلقة خبفض حاالل ا
رلق   (4)اجلنسعة ت وأوصت الدولة ابلتلديق على الربويوكول االختعاري اليفاقعة حقوق الطف  ات

  (5)إبجراء يقدمي البالغال
وأوصتت اللجنتة احلجومتة أيضتًا ابلنظتر ا التلتتديق علتى ايفاقعتة الهتاي بمتأن  ايتتة  -4

  (٦)تراون ا جمال التبين على اللرعد الدويلاألطفال وال
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ونددل مفوضة األمم اتتحدة السامعة حلقوق اإلنسان مراراً ويجراراً ب ايدة عرقلة عم   -5
مجتت  األمتتم اتتحتدة اتمتتق  حلقتوق اإلنستتان التذي منرتتت أصرقتتىل متتن الوصتول إىل اتمتتار  

برتتض اتواقتتع، ويررضتتت للتهديتتد وقتتد طتتردل األصرقتة متتن ز  واتستمتفعال ومراكتت  االحتجتتا
والتخويف واالعتداءال البدنعة من جان  قوال الدصاع واألمن، مما حّد من قدرهتا على التحقق 

وكان التحقعق الذي صتحتىل احملاكم الرسجرية  من م اعم انتهاكال حقوق اإلنسان اليت اريجبت 
يرتتر  هلتتا اتو فتتون  بمتتأن التهديتتدال واهلجمتتال التتيت ٢٠١8ا كعنماستتا ا ااار/متتار  

  (٧)الراملون ا مجت  األمم اتتحدة اتمق  حلقوق اإلنسان من التطورال اتمجرة
وأوصت مفوضعة األمم اتتحدة السامعة لمؤون الالجملني )مفوضعة مؤون الالجملني(  -٦

ية ومسا عدة احلجومة بوضع اللعغة النهائعة لرملعة التلديق على ايفاقعة االحتاد األصريقي حلما
النازحني داخلعاً ا أصريقعا، وإدماج االلت امال اتنلوص علعها ا االيفاقعة ا القانون الداخلي 
الجونغويل عن طريق إصدار التمريرال اال الللة اتترلقة بتوصري احلماية واتساعدة للممردين 

  (8)داخلعاً أو يرديلها

 (٩)اناإلطار الوطين حلقوق اإلنس -اثلثاا  
 ٢5 اللجنة اترنعة حبقوق اإلنسان عن قلقها ألنىل على الرغم من أن أحجاش اتادينيأعربت  -٧
ينظعم مظاهرال عند يوجعىل إخطار مستبق بتذلإ إىل الستلطال، ص نتىل من الدستور مع   ٢٦و
وجيوز للسلطال أن يفر  مرط احللتول علتى إان  جير إىل اآلن مواءمة اإلطار التمريري، مل

وأوصت الدولتة مبواءمتة إطارهتا التمتريري متع أحجتاش   القانون احلايل مسبق بتنظعمعها مبوج 
  (١٠)٢٠٠٦من دستور عاش  ٢5و ٢4اتاديني 

وأوصت اللجنة أيضًا احلجومة بوضع واعتماد إطار قتانوين واستقايعجعًة وطنعتة حلمايتة  -8
بتاد  التوجعهعتة ومساعدة اتمردين داخلعاً، وصقًا للمرايري الدولعة اال اللتلة، مبتا ا التإ ات

 ؛(١١)اتترلقة ابلتمرد الداخلي
احلجومتة نن يضتمن يفرعت   مفوضة األمتم اتتحتدة الستامعة حلقتوق اإلنستانوأوصت  -٩

اللجنة الوطنعة حلقوق اإلنسان يفرعاًل كاماًل، وال ستعما بتتوصري متا يل مهتا متن القتدرال اتالعتة 
ترلقة مبرك  اتؤسسال الوطنعة لتر يت  و ايتة واللوجستعة، وضمان استقالهلا، وصقًا للمباد  ات

 اتؤسستال بتر يت  احلجومتة أيضتاً  السامعة اتفوضة وأوصت حقوق اإلنسان )مباد  ابريس( 
عتتتة اتجلفتتتتة بتنستتتعق ومتابرتتتة ينفعتتتتذ يوصتتتعال العتتتال األمتتتتم اتتحتتتدة حلقتتتتوق الوطن واآللعتتتال
  (٢١)اإلنسان

د سعاستتة متاملة وطنعتتة بمتأن األطفتتال وأوصتت جلنتة حقتتوق الطفت  احلجومتتة ابعتمتا -١٠
يتضمن مجعع اجملاالل اتممولة ابيفاقعة حقوق الطف  والربويوكول االختعاري بمأن بعع األطفال 

ستتغالل األطفتتال ا البغتاء وا اتتتواد االابحعتة كما أوصتتت احلجومتة بترجعتت  التوقعتع علتتى او 
  (١3)اترسوش الذي سعّفر  اجمللس الوطين لألطفال
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تنفيذذا االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة سقذذوق اإلنسذذانا مذذع مرا ذذاة القذذانون  -اا رابع 
 اإلنساين الساريالدويل 

 اتاملسائل املشرتكة بني القطا  -ألف 
 (4١)تمييزاملساواة و دم ال -١ 

أعربت اللجنة اترنعة حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء االدعاءال اليت يفعد يرر  برض  -١١
  والرنتف بستب  معتوهلم اجلنستعة أو هتويتهم اجلنستعة ومقاضتاهتم بستب  معتوهلم األصراد للتمعع

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدش يواصر يدابري للتلدي حلاالل التمعع  والرنف  اجلنسعة 
 اتبلَّغ عنها ضد األمخاص اتلابني ابتهق، وإزاء عدش وجود يمريرال ماملة تجاصحة التمعع  

لة ابختاا يدابري صرالتة تنتع أعمتال التمععت  والرنتف اال الطتابع التمععت ي وضتمان وأوصت الدو 
  (١5)حلول الضحااي على اجلرب الجام 

وأوصت اللجنة الدولة أيضًا بضتمان  ايتة مجعتع األمتخاص اتلتابني ابتهتق و تترهم  -١٢
مالحقة مبوج  على قدش اتساواة ابحلقوق الواردة ا الرهد وكفالة عدش يرر  أي مخص لل

وأوصت اللجنة الدولة   من قانون الرقوابل بسب  معلىل اجلنسي أو هويتىل اجلنسانعة  ١٧٦اتادة 
كذلإ بّسن يمريرال ماملة ينص على يوصري  اية كاملة وصرالة من التمعع  ا مجعع األوساط، 

  (١٦)ة اجلنسانعةويتضمن قائمة ماملة نسباب التمعع  احملظورة، مبا صعها اتع  اجلنسي واهلوي

 (٧١)سانالتنمية والبيئة واأل مال التجارية وحقوق اإلن -٢ 
تسب   -١3 ي ي ال  أعربت جلنة حقوق الطف  عن قلقها من أن اللناعال االستخراجعة ال 

ا يدمري األراضي والنظم اإليجولوجعة وسب  ععش األسر، وال سعما أسر المروب األصلعة اليت 
وأوصت الدولة بوضع  يلإ األسر على الرعش ا أوضاع التمرد الداخلي لديها أطفال، مما جيرب 

إطتتار ينظعمتتي واضتتا لللتتناعال االستتتخراجعة لضتتمان امتثاهلتتا للمرتتايري الدولعتتة والوطنعتتة ا 
جمتتاالل حقتتوق اإلنستتان والرمتتت  والبعملتتة وغريهتتا متتن اترتتتايري، وال ستتعما صعمتتا يترلتتق حبقتتتوق 

  (١8)الطف 
عة ا وخلص صريق اخلرب  -١4 ن اء اترين جبمهورية الجونغو الدميقراطعة الذي أجرى زايرال معدا

مقاطرال كعفو الممالعة وكعفتو اجلنوبعتة وإيتتوري وينجانعقتا متن أجت  إجتراء حتقعقتال يترلتق 
معة  ابلذه  والقلدير، والتنتالوش والتنغسنت، إىل أن برض الرناصر اتسلحة والمبجال اإلجرا

  (١٩)ا األنمطة غري اتمروعة ا جمال استغالل هذه اتوارد واالمار هباا البلد يواص  يورطها 
وهذه المبجال هي نفسها اتتورطة ا انتهاكال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنستاين  
وأوصى الفريق احلجومتة مبتا يلتيأ )أ( التحقعتق متع ضتباط القتوال اتستلحة جلمهوريتة الجونغتو 

تتورطة ا االستغالل غري اتمروع ترادن القلدير والتنتتالوش والتنغستنت الدميقراطعة والرناصر ا
والذه  ا إقلعم مابوندا ومقاضاهتم؛ )ب( التحقعق مع اجلناة اتتورطني بمج  مبامر وغتري 
مبامتتر ا أعمتتال الرنتتتف اجلنستتي اتتلتتت  ابلن اعتتال ومنعتتد األطفتتتال واستتتخدامهم ا إقلتتتعم 

  (٢٠)مابوندا ومقاضاهتم
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 ياسيةاحلقوق املدنية والس -ابء 
 (١٢)شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى  -١ 

ألنىل، وصقا الدعاءال قلقها  مفوضة األمم اتتحدة السامعة حلقوق اإلنسان عنأعربت  -١5
 ٢٠١8كانون األول/ديسمرب   ١8و ١٦مخلًا بني  8٩٠ملادر موثوقة، قت  ما ال يق  عن 

بني مجاعيت ابنونو ما يبدو أهنا امتباكال لعم يوميب غرب البلد، والإ أثناء ا أربع قرى ا إق
، لجن مخلًا قد جرحوا أيضًا ا اهلجمال 8٢ويمري التقارير إىل أن ما ال يق  عن  وابيعندي 

من اًل ومبىن 4٦5وقد يرر  حنو  أكرب من الإ  من اتتوقع أن يجون الردد الفرلي لإلصاابل
مبا ا الإ مدرستان ابتدائعتان، ومرك  صحي، ومرك  صحي صرعي وسوق للحرق أو للنه ، 

  (٢٢)ومجت  اللجنة الوطنعة اتستقلة لالنتخاابل
منذ  إقلعم دجوغو ، حعث يسج  اولوحظ أيضًا ا إيتوري مدد الن اع بني اجلماعال -١٦

  عنتتتتدوامتتتتتباكال متجتتتتررة بتتتتني مجتتتتاعيت اهلعمتتتتا والل ٢٠١٧منتلتتتتف كتتتتانون األول/ديستتتتمرب 
اختتتتتترين جبتتتتتترا ،  ٢٩امتتتتتترأة، وأصتتتتتتع   ٩4مخلتتتتتتًا علتتتتتتى األقتتتتتت ، متتتتتتن بعتتتتتتنهم  ٢٧٠ وقتتتتتت 
يضًا  ١٢٠ ضتويررّ  قرية للنه  والتدمري من كال اجلانبني أثناء األعمال الردائعة اليت أصضت أ

ومل يتتمجن القتوال اتستلحة جلمهوريتة الجونغتو الدميقراطعتة  إىل ن و  أعداد كبرية من الستجان 
وطنعة الجونغولعة اليت يرتاين متن نقتص ا الرتدد التالزش، علتى الرمتوش متن يقتدمي رّد والمرطة ال

   (٢3)مناس  على هذه اهلجمال أو من ضمان استتباب األمن ا القرى
وأصاد صريق اخلرباء الدولعني بمأن احلالة ا كاساي، الذي أنمأه جملس حقوق اإلنسان  -١٧

قت  عمدًا نن قوال الدصاع و  35/33وصقا للقرار  األمن ومعلعمعال كاموينا نسابو، وابان مورا ي
وقد اريجبت هذه اجملموعال الرديد من الفظائع، مبا ا  اتدنعني، مبن صعهم الجثري من األطفال 

ويرتقتد  الإ التمويىل واالغتلاب وغريه متن أمتجال الرنتف اجلنستي، ودمترل قترى نكملهتا 
ئم  الفريق أن برض االنتهاكال اليت يريجبها عة وجرا ن يلإ اجملموعال يمج  جرائم ضد اإلنسا

  (٢4)حرب، صضاًل عن كوهنا انتهاكال وماوزال حلقوق اإلنسان
مخلًا،  3٢4واكر مجت  األمم اتتحدة اتمق  حلقوق اإلنسان أن ما ال يق  عن  -١8

طفتتاًل علتتى األقتت ، قتتتد يررضتتوا لرملعتتال إعتتداش ختتارج نطتتاق القضتتتاء  35امتترأة و 4٢متتنهم 
 ٢٠١8إىل يمرين األول/أكتوبر  ٢٠١٧إبجراءال موج ة أو يرسفاً ا الفقة من كانون الثاين/يناير  أو

وأصتاد مجتت    وصقا للمرلومال احملتددة واتوثقتةا إقلعمي ماسعسي ولوبريو )كعفو الممالعة( 
 مخلتاً، متتن 83٢األمتم اتتحتدة اتمتتق  حلقتوق اإلنستان ننتتىل ا هتذين اإلقلعمتني، يرتتر  

طفتتتاًل علتتتى األقتت ، للترتتتذي  و/أو اتراملتتتة القاستتتعة أو الالإنستتتانعة  4١امتتترأة و ١45 بعتتنهم
طفاًل، ورج  واحد، لالغتلاب  58امرأة، و ١١4مخلاً، من بعنهم  ١٧3  يررّ  اتهعنة، أو

  (٢5)أو غريه من أمجال الرنف اجلنسي
ش والي ال اللجنة اترنعة حبقوق اإلنسان يررب عن قلقها الس -١٩ تمرار صدور عقوبة اإلعدا

وأوصتتت اللجنتة الدولتتة ش  وألن هنتا  عتتددًا كبتريًا متتن الستجناء ينتظتترون ينفعتذ حجتتم ابإلعتدا
نظر  ابلتخفعف من األحجاش اللادرة حبق األصراد الذين ينتظرون حالعاً ينفعذ حجم ابإلعداش، وال

بة اإلعداش، وبذل جهود من ا إمجانعة المروع ا عملعة سعاسعة ويمريرعة يرمي إىل إلغاء عقو 
  (٢٦)، وينظعم  الل منادية إبلغاء يلإ الرقوبةأج  يوععة الرأي الراش هبذه اتسألة
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ويررب اللجنة عن أسفها، ألهنا مل يتلق مرلومال حمددة بمأن ما يليأ )أ( التحقعقال  -٢٠
نظمتت ا الفتقة اليت أُجريت ا حاالل اإلعداش خارج نطاق القضاء ا إطار اتظاهرال اليت 

، وخالل ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٢٠و ١٩ويومي  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢١إىل  ١٩من 
بر اجلماععة اليت ٢٠١3يمرين الثاين/نوصمرب  ١5عملعة لعجوا ا  ، والتحقعقال اتترلقة ابتقا

  وأوصتتتت اللجنتتتتة الدولتتتة مبتتتا يلتتتتيأ ٢٠١5اكُتمتتتفت ا متتتالوكو بجعنماستتتتا ا ااار/متتتار  
القعاش على حنو منهجي إبجراء حتقعقال سريرة ن يهة وصرالة ا حاالل اإلعداش خارج نطاق  )أ(

القضاء اتبلغ عنها، مبا ا الإ يلإ اليت نفذل على أيدي أصتراد متن قتوال المترطة واألمتن، 
عال  وكمف هوية اجلناة من أج  يقدميهم إىل الردالة؛ )ب( اختاا مجعع التدابري الالزمة تنع عمل

  (٢٧)لقت ، وإثبال الوقائع ويوصري اجلرب الجام  ألَسر الضحاايا

 (8٢)نوسيادة القانو إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا  -٢ 
تون من  -٢١ فل ي أعربت اللجنة عن قلقها ألن مريجيب انتهاكال حقوق اإلنسان ال ي الون 

زمتة لوضتتع حتد إلصتالل متريجيب انتهاكتتال وأوصتت الدولتة ابختتتاا مجعتع التتدابري الال  الرقتاب
حقوق اإلنسان من الرقاب، وال سعما أمد االنتهاكال خطورة، عن طريق إنماء نظاش للردالة 
االنتقالعة من أج  مقاضاة اتسؤولني عن االنتهاكال اتاضعة والقعاش بلورة منهجعة بتحقعقال 

ءال سريرة ون يهة وصرالة وماملة لتحديد هوية اتسؤولني عن ها ومالحقتهم قضائعاً، واختاا إجرا
قانونعة مناسبة حبق األمخاص الذين أدينوا ابريجاب يلإ االنتهاكال مع ضمان حلول أَسر 

وأوصت الدولة أيضاً مبواصلة يراوهنا مع  الضحااي على سب  انتلاف صرالة وعلى اجلرب الجام  
  (٢٩)احملجمة اجلنائعة الدولعة

الدولعني بمأن احلالة ا كاساي السلطال احلجومعة ابتماركة ا  وأوصى صريق اخلرباء -٢٢
عملعة ماملة للردالة االنتقالعة يرمي إىل إثبال احلقعقة، وحتديد األسباب اجلذرية لألزمة ويوصري 
فاا  ن عة وإ سب  االنتلاف للضحااي، من أج  ضمان اتلاحلة، صضال عن احقاش الت اماهتا الدول

  (٠3)القوانني احلالعة
وأوصى الفريق السلطال أيضا بتر ي  قدرال مجاي  اتدعني الرامني الرسجريني ا   -٢3

كاساي لتمجعنهم من التحقعق مع اجلناة ومالحقتهم قضائعاً وحماكمتهم، من خالل زايدة اتوارد 
البمرية واللوجستعة تجتايبهم، والتأكتد متن أن يجتون الضتباط التذين يرأستون مجايت  اتتدعني 

التذين قتد يجونتون نفس ريبتة الضتباط اتجلفتني ابلرملعتال ني الرسجريني، علتى األقت ، بتالرام
ئم من  مسؤولني جنائعاً، ويطبعق اسقايعجعة للمالحقة القضائعة لضمان يقدمي مريجيب هذه اجلرا

  (3١)مجعع األطراف اتتورطة ا أعمال الرنف إىل الردالة
ن عن قلقها إزاء عدش كفاية عدد القضاة، ويفاول وأعربت اللجنة اترنعة حبقوق اإلنسا -٢4

التغطعة اجلغراصعة لنظاش احملاكم واستمرار احملاكم الرسجرية ا النظر ا برض القضااي اليت ينطوي 
التتيت ينطتتتوي علتتى انتهاكتتال خطتترية حلقتتتوق  القضتتاايعلتتى جتترائم اريجبهتتا متتتدنعون، وكتتذلإ 

ختلعص اتوارد البمرية واتالعة الالزمة حلسن سري  (يليأ )أ وأوصت احلجومة ابلقعاش مبا اإلنسان 
عمتت  اجلهتتتاز القضتتتائي؛ )ب( ير يتت  التتتتدابري الرامعتتتة إىل ضتتمان إمجانعتتتة اللجتتتوء إىل القضتتتاء 
للجمعع، وال سعما من خالل النهو  بنُظم احملاكم اتتنقلة؛ )ج( كفالة عدش وجود أي عقبال 

ستتتاعدة القانونعتتة؛ )د( كفالتتة عتتتدش قعتتاش احملتتتاكم غتتري مبامتترة حتتتتول دون اللجتتوء إىل العتتال ات
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رادية  الرسجرية مبحاكمة اتدنعني واتبادرة إىل إصال  اإلطار التمريري حبعث يجون للمحاكم ال
  (3٢)وحدها اختلاص النظر ا االنتهاكال اخلطرية حلقوق اإلنسان

رتتدل اتقلتتق للوصعتتتال وأعربتتت اللجنتتة عتتن القلتتق أيضتتًا إزاء التقتتارير التتيت يفعتتد نن ات -٢5
اتسجلة ا أماكن االحتجاز إمنا هو انيج عن أعمال الترذي  أو إساءة اتراملة اليت يريجبهتا 

ردالة والدصاع  مو فو الدولة  وأوصت الدولة مبا يليأ )أ( ير ي  يدري  اتو فني ا قطاعال ال
؛ )ب( ضمان ٢٠١١لعىل  وز/يو  ٩اتؤرخ  ١١/٠8واألمن، وال سعما صعما يترلق ابلقانون رقم 

إجتراء حتقعقتال متاملة ا ادعتاءال أعمتال الترتذي  وستوء اتراملتة علتى أيتدي أصتراد المتترطة 
نحو واألمن والدصاع، ومقاضاة األمخاص اتمتبىل ا اريجاهبم هذه األعمال، ومراقبتهم  على ال

تأهع  ا حال إدانتهم، ويرويض الضحااي و جعنهم من االنتفاع من خدمال إعا الواج  دة ال
عاري  ضمن يدابري أخرى؛ )ج( وضع العة وطنعة تنع الترذي  على حنو ميتث  للربويوكول االخت

  (33)اليفاقعة مناهضة الترذي 

 (43)العامة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة  -٣ 
ستخبارال من اعتقاالل يرسفعة أعرب األمني الراش عن قلقىل إزاء ما يقوش بىل أجه ة اال -٢٦

واحتجاز مطول للمرارضني ونمطاء اجملتمع اتدين، وكذلإ حاالل قمع اتظاهرال الرامة وكلها 
ودعتا  يرم  مبا يناقض هتعملة بعملة يفضي إىل إجتراء انتختاابل اال ملتداقعة ومتفاصة ومتاملة 

ة حبقتتتتتوقهم اتدنعتتتتتتة الستتتتتلطال إىل كفالتتتتتة  تتتتتتتع مجعتتتتتع متتتتتتواطين مجهوريتتتتتة الجونغتتتتتو الدميقراطعتتتتتت
  (35)والسعاسعة

وأمارل مفوضة األمم اتتحدة السامعة حلقوق اإلنسان مع القلق إىل أنىل نظرًا الققاب  -٢٧
، ازدادل القعتتتود ٢٠١8موعتتد االنتختتاابل اجلديتتد اتقتتترر إجراوهتتا ا كتتانون األول/ديستتمرب 

رارضتتتني السعاستتتتعني، اتفروضتتتة علتتتى احلتتترايل اتدنعتتتة، وحتتتاالل التخويتتتف، والرنتتتف ضتتتد ات
واللحفعني، وغريهم من الراملني ا وسائط اإلعالش، والنمطاء متن اجملتمتع اتتدين، مبتن صتعهم 

وإن اتظتتتاهرال التتتيت ينظمهتتتا األحتتت اب السعاستتتعة اترارضتتتة   اناتتتتداصرون عتتتن حقتتتوق اإلنستتت
نتختتاابل، ومنظمتال اجملتمتع اتتدين، مبتا ا التإ اتظتاهرال اتنظمتة احتجاجتًا علتى  جعت  اال

وعدش ينفعذ أي يدابري للحد من التويرال السعاسعة، كانت  نع ابنتظاش من السلطال، ويقمع 
وأثنتاء أعمتال قمتع هتذه اتظتاهرال، صتارق الجثتري متتن   برنتف متن قتوال التدصاع وأجهت ة األمتن

د ولتذلإ، صت ن احلعت  التدميقراطي مقّعت  األمخاص احلعاة، وأصع  عتدة أمتخاص اخترين جبترا 
  (3٦)ما يتا  الظروف اتوايعة إلجراء انتخاابل حرة وماملة وسلمعة واال ملداقعةدة وقلّ بم
وأمتتارل اتفوضتتة الستتامعة إىل أن التت ايدة الجبتترية ا عتتدد انتهاكتتال احلقتتوق اتدنعتتة  -٢8

صفي الفقة  وهتدد ملداقعة الرملعة االنتخابعة  ٢٠١5والسعاسعة يؤكد اماهاً مقلقاً بدأ ا عاش 
، وثَّتق مجتت  األمتتم اتتحتدة اتمتق  حلقتتوق ٢٠١٧إىل أاير/متتايو  ٢٠١٦ن ح يران/يونعتىل مت

بلد، أي حوايل  ١ ٠8٠اإلنسان  حالة انتها  مريبطة بتقععد احلع  الدميقراطي ا مجعع أحناء ال
نس  مرظمها إىل  553ضرف عدد االنتهاكال اتسجلة ا الفقة السابقة ) حالة انتها (، ُي

وا وقت الحق، أصادل اتفوضة السامعة ننىل ا الفقة بني   (3٧)رطة الوطنعة الجونغولعةأصراد الم
حالة انتها  يريبط بتقععد احلع   ١ 4٦٦، جرى يوثعق ٢٠١8وأاير/مايو  ٢٠١٧ح يران/يونعىل 
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ا اتائتة عتن الفتقة الستابقة،  35التدميقراطي ا مجعتع أحنتاء البلتد، وهتو متا ميثت  زايدة نستبتها 
  (38)نس  اريجاب ما يقرب من نلف هذه االنتهاكال إىل أصراد المرطة الوطنعة الجونغولعةوي

ترسفي  -٢٩ ووثق مجت  األمم اتتحدة اتمق  حلقوق اإلنسان أيضاً حاالل االحتجاز ال
واحلريتتتة واألمتتتتان علتتتى مخلتتتتىل التتتيت  اريجبتتتتت وغريهتتتا متتتتن انتهاكتتتال حتتتتق الفتتترد ا احلعتتتتاة 

نساء على األق  أثنتاء ممارستة حقهتم ا حريتة التربتري  ١٠3بعنهم  ، منمخلاً  ٢ ٢5٢ حبق
وأصضتتت جمموعتتة متتن حتتتاالل  والتترأي، أو التظتتاهر والتجمتتع الستتلمي أو يجتتوين اجلمرعتتال 

  االحتجاز يلإ إىل أحجاش ابإلدانة ا احملاكم مما يدل على استخداش احملاكم ألغرا  سعاسعة
وستتائط اإلعتالش والتتتهجم علتى رئتتعس الدولتة وال يتت ال ومل يتوقتف ستراين اتخالفتتال ا جمتايل 

  (3٩)اإلداانل يلدر على أساسها
بمتأن  ٢٠١8الفريق الرام  اترين ابالحتجتاز الترستفي رأاًي ا نعستان/أبري  واعتمد  -3٠

رارضتتتتة للحجومتتتة، خلتتتتص صعتتتتىل إىل أن هتتتذا المتتتتخص احتجتتتت  دون أستتتتا  مرئتتتعس جمموعتتتتة 
  (4١)ه أصبا يرسفعاً ، وأن استمرار احتجاز (4٠)قانوين
بمأن زععم اترارضة الوحعد  ، اعتمد الفريق الرام  رأايً ٢٠١٧وا يمرين الثاين/نوصمرب  -3١

، عندما كان من اتفق  أن ٢٠١٦الذي دعا النا  إىل التظاهر علناً ا كانون األول/ديسمرب 
ثبت أن القبض ورأى الفر  ينتهي الوالية الدستورية الثانعة واألخرية للرئعس كابعال  يق الرام  أنىل 

على الإ المخص كان نتعجة تمارسة حريتىل ا التربري ويجوين اجلمرعال والتجمع السلمي، 
متن  ٢١و ١٩متن اإلعتالن الرتاتي حلقتوق اإلنستان واتتاداتن  ٢٠و ١٩الذي يجفلىل اتاداتن 

لجونغو الدميقراطعة هذه الرهد الدويل اخلاص ابحلقوق اتدنعة والسعاسعة، وأن انتها  مجهورية ا
  (4٢)اتواد هو مبثابة سل  حريتىل يرسفاً 

، اعتمتد الفريتق الرامت  رأاي بمتأن أعضتاء ا حركتة ٢٠١٦وا كتانون األول/ديستمرب  -3٢
وأصدر الرأي الذي أصتاد  مباب كانوا قد نظموا مظاهرال سلمعة للتربري عن ارائهم السعاسعة 

تجازهم كان يرسفعاً، ودعا إىل اإلصراج الفوري عنهم ويقدمي صعىل نن يوقعف األصراد واستمرار اح
  (43)الترويضال اتالئمة عن االنتهاكال اجلسعمة اتريجبة ضد مجعع األمخاص اتذكورين

وأعربت اللجنة اترنعة حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اتناخ السائد ا مجهورية الجونغو  -33
عاة الرامة صعها، والذي يظهر من خالل يرلعق نمتاط وستائط الدميقراطعة، اتتمث  ا مجود احل

التواص  االجتماعي والربامج التلف يونعة، والتمويش اإلااعي صضاًل عن احلد من قدرة وستائط 
أيضتًا مبتايليأ )أ( اختتاا التتتدابري  اإلعتالش األجنبعتة علتى البتث ا البلتد  وأوصتت اللجنتة الدولتة

جون أية قعود يفر  على ممارسة حرية التربري متفقة مع المروط التمريرعة الضرورية لضمان أن ي
اللارمة اتنلوص علعها ا الرهد الدويل اخلاص ابحلقوق اتدنعة والسعاسعة؛ )ب( كفالة ممارسة 
ن ع  اجمللس األعلى للوسائط السمرعة والبلرية وااليلاالل مهامىل بطريقة حمايدة ومستقلة؛ )ج( 

فال اللحفعة وعن التهجم على رئعس الدولة؛ )د( إجراء حتقعقال مع اللفة اجلرمعة عن اتخال
اتستتؤولني عتتن أعمتتال اتضتتايقة والتهديتتد والتخويتتف ضتتد اللتتحفعني واترارضتتني السعاستتعني 

  (44)واتداصرني عن حقوق اإلنسان ومقاضاهتم وإدانتهم
تربري احلجومة إىل إعادة ودعا اتقرر اخلاص اترين بتر ي  و اية احلق ا حرية الرأي وال -34

 كتتانون األول/  3٠ختتدمال اإلنقنتتت ا البلتتد ا أعقتتاب االنتختتاابل الرامتتة التتيت جتترل ا 
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صفي العوش التايل لالنتخاابل أغلقت مجعع قنوال االيلال الرئعسعة قب  إعالن   ٢٠١8ديسمرب 
واضتحًا للقتانون ومتدد اتقترر اخلتاص علتى أن إغتالق المتبجة الرامتة يمتج  انتهاكتًا  النتتائج 

وأمار إىل أن احللول على اترلومال أمتر ابلتغ  الدويل وال ميجن يربيره ني حال من األحوال 
األمهعة من أج  ملداقعة الرملعة االنتخابعة وأن إغالق المبجة الرامة ال يروق إمجانعة حلول 

  (45)النا  على اترلومال صحس ، ب  أيضاً حلوهلم على اخلدمال األساسعة

 والثقافية واالجتما يةاالقتصادية  احلقوق -جيم 
 احلق يف الضمان االجتما ي -١ 

عجة  -35 ت ن أكد مجت  األمم اتتحدة اتمق  حلقوق اإلنسان أن زايدة احتعاجال اتدنعني 
للفقتتر ويبتتتاطؤ األنمتتتطة االقتلتتتادية ال يتتت ال يمتتج  عقبتتتة أمتتتاش إعمتتتال احلقتتتوق االقتلتتتادية 

ار اهلعج  االجتماعي يقريبًا نتعجة استتمرار رحعت  اتتو فني األساستعني، وقد اهن  واالجتماععة
وعالوة على الإ، يمج  انرداش األمن عائقاً أماش اتبادرال  سعما ا جمايل اللحة والترلعم  وال

اإلنستانعة الضترورية للحفتتاى علتى احلقتوق االجتماععتتة التدنعا، مثت  احلتتق ا اللتحة والترلتتعم، 
  (4٦)ضرف السجان اتدنعنيويسهم ا زايدة 

 (٧4)معيشي الئقاحلق يف مستوى  -٢ 
فقر،  -3٦ على الرغم من أن ج ءا كبرياً من سجان لوبريو وماسعسي يرعمون حتت خط ال

أمار مجت  األمم اتتحدة اتمق  حلقوق اإلنسان إىل أن الرديد من اتدنعني، وال سعما النساء 
تهديد  الراملني ا التجارة ، وبرضاتمتغالل ابألنمطة ال راععة و ال يتررضون يومعاً للتخويف أ
اليت يقوش هبا خمتلف اجلماعال اتسلحة أو عناصر  غري اتمروعةأثناء عملعة حتلع  الضرائ  

يققن  صرنإ كونغويل(  ٢ ٠٠٠و ١ ٠٠٠قوال الدصاع واألمن )يقاو  عادة ما بني  وعادة ما 
ستلحة بفتر  ضترائ  غتري ممتروعة علتى الستجان التذين احتالل القرية على يد اجملموعال ات

  (48)يجن أمامهم من خعار سوى االمتثال أو الترر  النتهاكال جسعمة أخرى مل
وأمتار مجتتت  األمتتم اتتحتتدة اتمتتق  حلقتتوق اإلنستتان متتع القلتتق إىل يرتتر  اتنتتازل  -3٧

صتول التجاريتة، ويضتترر واألستواق واحملتالل التجاريتة للنهت  أو التتدمري، وضتعاع احملاصتع  واأل
وكانت انتهاكال وماوزال حقتوق  مبجال اإلمداد ابتعاه وختري  اتدار  واتراك  اللحعة 
  (4٩)اإلنسان خطرية وهلا ااثر على اتستويني الفردي واجلماعي

وأكتتد صتتندوق األمتتم اتتحتتدة للستتجان أن هنتتتا  عقبتتال كثتترية أمتتاش احللتتول علتتتى  -38
نساء  طبعة والقضائعة والترلعمعة، وال سعما ا اتناطق النائعة اخلدمال االجتماععة وال ويواجىل ال

صتتتتروابل أكتتتترب ا احللتتتتول علتتتتى اخلتتتتدمال بستتتتب  قلتتتتة حعلتتتتتهن االقتلتتتتادية االجتماععتتتتتة 
  (5٠)واعتمادهن على أزواجهن أو اابئهن

 (5١)ةحاحلق يف الص -٣ 
ن يقرر وحدها أمر الذهاب أكد صندوق األمم اتتحدة للسجان أنىل ال ميجن للمرأة أ -3٩

وال يستتطعع احللتول علتى  إىل اتستمفعال لتلقي الرالج ا جمال اللحة اجلنسعة واإلجنابعة،
وأن برض مقدمي الرعاية يطلبون إان ال وج قب  التدخ  ا  وسائ  منع احلم  دون إان زوجها،
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الإ اإلان عواق  وخعمة حاالل الطوار ، مث  الوالدة القعلرية، وكثرياً ما كان لوقت انتظار 
  (5٢)على حعاة النساء واألطفال

وأمار صندوق األمم اتتحدة للسجان إىل أنىل ما زال هنا  الجثري مما ينبغي عملىل لتلبعة  -4٠
واليت ال حلتول النستاء  احتعاجتال اللتحة اجلنستعة واإلجنابعتة، مبتا ا التإ احلقتوق اإلجنابعتة 

اسعة واترلومال بمأن اللحة اإلجنابعة وصحة األمهال والفتعال على اخلدمال والرعاية األس
وال يتمتع الفتعال األمهال أو األمهتال اتراهقتال ني  واتوالعد اجلدد واتراهقال منخفضاً 

ا  8والي ال مردل انتمار وسائ  منع احلم  احلديثة منخفضًا ) حق ا اللحة أو ا الترلعم 
  (53)ة أطفال لج  امرأة ا برض أج اء من البلداتائة( بعنما سج  مؤمر اخللوبة يسر

وأوصت اللجنة اترنعة حبقوق اإلنسان الدولتة بترتدي  يمتريراهتا متن أجت  أن يضتمن  -4١
بفرالعتة إمجانعتتة إجتتراء عملعتال اإلجهتتا  بلتتورة مأمونتة وقانونعتتة عنتتدما يجتون حعتتاة اتتترأة 

ترريض اترأة الفتاة احلام  أو صحتهما ا خطر، وعندما هتدِّد مو  أو اصلة احلم  حىت النهاية ب
الفتاة آلالش أو تراانة كبرية، وال سعما عندما يجون احلم  نتعجةً لالغتلاب أو سفا  احملارش  أو

  (54)أو يجون غري قاب  لالستمرار

 (55)ليماحلق يف التع -٤ 
بغي يمجعع أمارل منظمة األمم اتتحدة للقبعة والرلم والثقاصة )العونسجو( إىل أن -4٢ ن ي ىل 

مجهورية الجونغو الدميقراطعة بمدة على اختاا يدابري يتعا احللول على الترلعم اجملاين واإلل امي 
ستنة والترلتعم اإلل امتي  ١٢صرلعًا إبلغاء مجعتع الرستوش اإلضتاصعة و ديتد صتقة الترلتعم اجملتاين حتىت 

ضتمان ستنة واحتدة علتى سنوال  وينبغتي يمتجعع مجهوريتة الجونغتو الدميقراطعتة علتى  ٩ حىت
واختاا يدابري ماملة وضمان  األق  من الترلعم اجملاين واإلل امي ا مرحلة ما قب  الترلعم االبتدائي،

عتدش التمععت  ضتد األمتخاص اوي اإلعاقتة، والالجملتني، واتمتردين، واألقت اش، واألطفتال التذين 
ارع واألحداث احملتج ين من أج  يرعمون ا اتناطق الريفعة، واألطفال اتريبطة أوضاعهم ابلمو 

  (5٦)ضمان حلوهلم الفرلي على الترلعم
وأعربتت جلنتة حقتوق الطفت  عتن قلقهتا المتتديد متن عتدش التحتاق ستوى نلتف عتتدد  -43

ستنة ابتتدار  االبتدائعتة، نظتترًا ألن  ١١ستنوال و  ٦األطفتال التذين يتقاو  أعمتارهم متا بتتني 
)أ( ضمان حلول مجعع األطفال من يليأ  لدولة ابلقعاش مباوأوصت ا الترلعم مل يجن جمانعاً حقاً 

 دون  ععت  علتتى الترلتعم االبتتتدائي جمتتاانً، مبتا ا التتإ إلغتاء أيتتة يجتتالعف إضتاصعة غتتري مبامتترة؛
)ب( اختتتاا مجعتتع التتتدابري الالزمتتتة لضتتمان أن يجمتت  األطفتتال يرلتتتعمهم اإلل امتتي، متتع اختتتتاا 
إجتراءال ملموستتة تراجلتة األستتباب الجامنتتة وراء عتدش إكمتتال الترلتتعم، ومتن هتتذه األستتباب 
ما يترلق ابلتجالعف اتبامرة وغري اتبامرة، وال واج اتبجر واستمرار وجود مناطق ينرتدش صعهتا 

)ج( وضع برامج للترلعم والتدري  اتهنعني للاحل األطفال، مبن صعهم األطفال التذين  األمن؛
تحاق  يتسربون من اتدار  االبتدائعة أو الثانوية؛ )د( إزالة الفوارق بني األطفال صعما خيص االل

عم اجملاين  ابتدار  وضمان حلوهلم مجعراً، أاًي كانت خلفعتهم االجتماععة والثقاصعة، على الترل
   (5٧)اي اجلودة الجاصعة ا إقلعمها، سواء ا اتناطق احلضرية أو اتناطق الريفعة
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 دين أو فئات حمددةحقوق أشخاص حمد -دال 
 (85)النساء -١ 

مع القلتق إىل أن برثتة منظمتة األمتم اتتحتدة لتحقعتق االستتقرار ا أمار األمني الراش  -44
، االغتلاب وغريه من ٢٠١8مجهورية الجونغو الدميقراطعة، وثّقت ا  وز/يولعىل واب/أغسطس 

 3٩امرأة ورجلني و ١٢٩  عن يق ما الاليت اريج  حبق أعمال الرنف اجلنسي اتتل  ابلن اع 
مرظم حاالل االغتلاب ا كعفو  وقد حدثت طفاًل، ما يدل على اماه يلاعدي مثري للقلق 

 وز/يولعىل، أبلغت برثة منظمة األمم اتتحدة لتحقعتق االستتقرار ا مجهوريتة  ٢5وا  اجلنوبعة 
 جمال حقوق اإلنسان اتريبط إلعها التحقعق ا الجونغو الدميقراطعة السلطال ابلنتائج اليت يوص 

ابالغتلاب واالغتلاابل اجلماععة وغريها من أعمال الرنف اجلنسي اليت اريجبها حتالف من 
بوندا،  عم ما مقايلي ماي ماي رااي مويومبوكي، ا قرى بعمبانغا وكموجنعين وكعبا ووامعلي ا إقل

قتوا الرعايتة الطبعتة، صت ن وعلى الترغم متن أن برتض النتاجني يل  ٢٠١8والإ ا نعسان/أبري  
 ١١إىل  5ولذلإ قدمت البرثة ا الفقة متن  االستجابة الجلعة هلذه األحداث مل يجن كاصعة 

عة إىل   ٢٠٧أيلول/سبتمرب، الدعم إىل مؤسسة ابن ي ا يوصري اتساعدة الطبعة والنفسعة والقانون
رثة وا الوقت ن مخلًا من ضحااي الرنف اجلنسي  ٦٢أمخاص، مبن صعهم  ب فسىل، واصلت ال

  (5٩)جهود الدعوة اليت يبذهلا من أج  صتا حتقعق قضائي
وأمار مجت  األمم اتتحدة اتمق  حلقوق اإلنسان إىل أن مرظم اجملموعال اتسلحة  -45

يستخدش النساء واألطفال ا أعمتال القتتال أو كرقعتق جنستي، و/أو ختضترهم للت واج القستري 
ل اتسلحة وعناصر القوال اتسلحة جلمهورية الجونغو الدميقراطعة واريجبت اجملموعا والسخرة 

ناء سفرهم  ث عملعال اغتلاب واغتلاب مجاعي وغريه من أمجال الرنف اجلنسي، والسعما أ
ختتتالل اهلجمتتتتال أو عنتتتتدما كانتتتت النستتتتاء والفتعتتتتال يتتتذه  إىل احلقتتتت  أو جللتتتت  اتعتتتتاه  أو
لعال االختطاف، وخلوصاً ألغرا  استغالهلم ويترر  النساء واألطفال أيضا لرم احلط   أو

وا برتض احلتتاالل، كتتان استتهداف النستتاء واألطفتال جيتتري عمتدًا تراقبتتة وختويتتف  جنستعاً 
وكان الرنف اجلنسي انذا  يستخدش كأسلوب من  جمتمرال نكملها متهمة ابلتراون مع الردو 

  (٦٠)أسالع  احلرب، وكان يريج  بلورة منهجعة ابلغة الوحمعة
وأوصت اللجنة اترنعة حبقوق اإلنسان الدولة ابختاا مجعع التدابري الالزمة ل ايدة مماركة  -4٦

اترأة ا احلعاة الرامة، وال سعما من حعث  ثعلها علتى أعلتى اتستتوايل احلجومعتة وا النظتاش 
عديني تجاصحة القضائي، وير ي  مبادرال التثقعف والتوععة لرامة اجلمهور، مبا يمم  القادة التقل

رعة  ب ي اتمارسال التقلعدية التمعع ية والضارة للمرأة والقضاء على التنمعط اجلنساين الذي يجر  
  (٦١)اترأة للرج  وأدوار ومسؤولعال ك  منهما ا األسرة واجملتمع

وأعربتت اللجنتة عتن قلقهتا إزاء عتدش وجتتود إطتار قتانوين تنتع الرنتف الرتائلي واتراقبتتة  -4٧
وأوصت الدولة بتجثعف جهودها تنع ومجاصحة  ا ا الإ االغتلاب ا إطار ال وجعة علعىل، مب

ناسبة  مجعع أمجال الرنف الرائلي اتوجىل ضد اترأة، وسن يمريرال ينص على يوصري احلماية ات
للمرأة من أمجال الرنف الرائلي، وال سعما عن طريق مرمي الرنف الرائلي واالغتلاب ا إطار 

  (٦٢)ال وجعة
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 (3٦)األطفال -٢ 
ن اع  -48 أعربت اتمثلة اخلاصة لألمني الراش اترنعة ابألطفال والن اع اتسلا عن القلق ألن ال

اتستلا ا مترقي مجهوريتة الجونغتو الدميقراطعتة يستتمر ا إحتداث خستائر صادحتة ا األطفتتال 
ثر  ثريًا كبريًا ا قد أ ٢٠١٧و ٢٠١٦اندالع األزمة ا منطقة كاساي الجربى ا عامي وألن 

ورحبت ابلتقدش الذي أحرزيىل احلجومة ا إهناء ومنع منعد األطفال واستخدامهم ا  األطفال 
قواهتا اتسلحة واألمنعة من ختالل إضتفاء الطتابع اتؤسستي علتى اتجاست  التيت حققتهتا خطتة 

جلنستتي ضتتد الرنتتف ا ومتتجرت علتتى إحتتراز ات يتتد متن التقتتدش ا إهنتتاء ومنتتع  الرمت  الوطنعتتة
األطفال، وال سعما من خالل حماسبة اجلناة، ويوصري ما يجفي متن التدعم واخلتدمال للضتحااي 

وحثتتت احلجومتتة أيضتًا علتتى ضتتمان حماستبة مجعتتع التتذين جينتدون األطفتتال ا مجعتتع  النتاجني 
صتتتفوف القتتتوال اتستتتتلحة جلمهوريتتتة الجونغتتتتو الدميقراطعتتتة وكتتتتذلإ ا اجملموعتتتال اتستتتتلحة، 

  (٦4)مع يمريراهتا الداخلعة والت اماهتا الدولعة يتمامى مبا
اش األطفال ابلسحر، و  -4٩ حثت جلنة حقوق الطف  الدولة على اختاا يدابري صرالة تنع  اهتِّّ

بطرق منها مواصلة أنمطة يوععة اجلمهور وير ي ها، وال سعما األنمطة اليت يستهدف األبوين 
 الطترف الدولتة اللجنتة وحثتت رية، ومن بعنها الفقتر وال عماء الدينعني، ومراجلة األسباب اجلذ

 اتتهمني األطفال اضطهاد مرمي إىل الرامعة التدابري من وغريها يمريرعة يدابري ينفعذ على أيضاً 
 مراملة مراملتهم وعن األطفال هؤالء ضد اتريج  الرنف عن اتسؤولني ويقدمي السحر مبمارسة
 لألطفتال اإلدماج وإعادة التراا يدابري بتوصري الطرف الدولة نةاللج وأوصت إىل الردالة  سعملة

   (٦5)اتمارسال يلإ ضحااي
وحثت اللجنة الدولة الطرف على سن يمريرال حتظر بوضو  الرقوبة البدنعة ا مجعع  -5٠

وأوصتت اللجنتة الدولتة أيضتًا   األماكن، مبا ا الإ ا البعت واتدرستة وستائر أمتاكن الرعايتة 
ستتحداث بتترامج مستتتمرة لتثقعتتف عامتتة النتا  وإاكتتاء وعتتعهم ويربملتتتهم اجتماععتتًا مبمتتاركة اب

األطفتال واألستتر واجملتمرتتال احمللعتة وقادهتتتا، صعمتتا يترلتتق ااثر الرقوبتة البدنعتتة اتضتترة جستتداًي 
ئ مة ونفسانعاً، بغعة يغعري اتوقف الراش من يلإ اتمارسة ويمجعع أمجال إجيابعة وغري عنعفة وقا

  (٦٦)على اتماركة لقبعة األطفال و ديبهم كبدي  عن الرقوبة البدنعة

 (٧٦)إل اقةاألشخاص ذوو ا -٣ 
الحظتت اللجنتتة متتع القلتق أن الغالبعتتة الرظمتتى متن األطفتتال اوي اإلعاقتتة يواجهتتون  -5١

عمعة، وأن رل  التمعع  وحمدودية صرص احللول على اخلدمال، مبا ا الإ اخلدمال اللحعة والت
األطفال اوي اإلعاقة الرقلعة، أي الذهنعة والنفسعة االجتماععة، يودعون ا ععادال األمرا  

وأوصت اللجنة الدولة نن يقوش، ابلتراون متع منظمتال اجملتمتع اتتدين الراملتة بمتأن  النفسعة 
فعتذ مسائ  يترلق ابألطفال اوي اإلعاقة مبا يلتيأ )أ( اختتاا مجعتع التتدابري الضترورية لضتمان ين

يمريرال يوصر احلماية لألطفال اوي اإلعاقة والنظر ا اعتماد يمريرال حمتددة يتمامتى متع 
)ب( بذل ك  جهد ممجن لتوصري ما يلت ش متن بترامج  ايفاقعة حقوق األمخاص اوي اإلعاقة؛

وخدمال جلمعع األطفال اوي اإلعاقة وضمان ختلعص اتوارد البمرية واتالعة الجاصعتة لتلتإ 
)ج( ينظعم  الل إلاكاء وعي اجلمهور ابحلقوق واالحتعاجال اخلاصة لألطفال  اخلدمال؛
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)د( ينفعذ برانمج الترلعم المام  جلمعع  اوي اإلعاقة ويمجعع إدماج هؤالء األطفال ا اجملتمع؛
   (٦8)األطفال اوي اإلعاقة ا اتدار  الرادية

ي ال مسألة وأكدل العونسجو أن إعمال احلق ا الترلعم  -5٢ لألمخاص اوي اإلعاقة ال 
  (٦٩)ألن الترلعم االبتدائي ال ي ال غري متا  ألغلبعة هؤالء األمخاص أساسعة، نظراً 

 (70)ألصليةالشعوب ا -٤ 
أوصتتتت اللجنتتتة اترنعتتتة حبقتتتوق اإلنستتتان الدولتتتة ابلقعتتتاش مبتتتا يلتتتيأ )أ( يغعتتتري موقفهتتتا  -53
ش يترلق بوضع المروب األصلعة ا الدولة صعما ، واعتماد يمريرال حلماية حقوقها وصقًا ألحجا

من الرهد؛ )ب( ضمان إجراء مماورال مسبقة مع جمتمرال األق اش البعغمي بغعة  ٢٧اتادة 
احللول على مواصقتها احلرة واتستنرية قب  اختاا وينفعذ أي يدبري ميجن أن يجون لىل  ثري كبري 

 أراضعها التقلعدية، وعلى ثقاصتها؛ )ج( اختتاا على أسلوب حعاهتا، وعلى إمجانعة وصوهلا إىل
  (١٧)يدابري يمريرعة  وعملعة تجاصحة أمجال التمعع  اليت يترر  هلا جمتمرال األق اش البعغمي

 (٢٧)اا الالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي -٥ 
ا  ، كان عدد الالجملني٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   3١أصادل اتفوضعة ننىل حىت  -54

ا اتائة من  ٦3.4الجئ، من بعنهم حنو   53٧ ٠8٧مجهورية الجونغو الدميقراطعة قد بلغ  
ا اتائتتتة متتتن اتستتتنني، صعمتتتا بلغتتتت نستتتبة  ٢.3اتائتتتة متتتن البتتالغني و ا  34.3األطفتتال، و

ويواصت  األمتخاص القتادمون متن بلتدان اثلثتة  ا اتائتة متن الستجان الالجملتني  5١.٩ النستاء
لجوء ا عدد من اتخعمال ا البلد، ومرظمها ا مقاطرال كعفو اجلنوبعة ومقاطريت التما  ال

إىل  مفوضعة مؤون الالجملنيوأمارل  أوابنغي الممالعة واجلنوبعة واتقاطرال المرقعة السابقة 
كتان رعتتااي بلتتدين يتمترتتون ابعتتقاف  تتاهري   ٢٠١٧إىل عتتاش  ٢٠١3أنتىل ا الفتتقة متتن عتتاش 
ولجن احلجومة أدخلت منذ الإ احلني، إجراءال لتحديتد وضتع الالجتئ بوضرهم كالجملني، 

ومدر اإلمارة أيضاً إىل أن مفوضعة مؤون الالجملني مل يسج   صعما خيص رعااي هذين البلدين 
  (3٧)حاالل يترلق برد الجملني من مجهورية الجونغو الدميقراطعة

لمتتتؤون اإلنستتتانعة نن هنتتتا  وصعمتتا يترلتتتق ابتمتتتردين داخلعتتتاً، أصتتتاد مجتتت  ينستتتعق ا -55
ممرد داخلعتًا بستب  الن اعتال اتترتددة اجلاريتة ا كعفتو المتمالعة وكعفتو  4 35٠ ٠٠٠ حنو

ئرة ٢٠١8وا عاش  اجلنوبعة وكااتنغا وإيتوري وينجانعقا  عة الدا ررق ، أصضى استمرار اتنازعال ال
ًا وإىل بني مجاعيت اللعندو واهلعما ا مقاطرة إيتوري أيضاً إىل حركال  ع مت امنة للممردين داخل

يتدصق الالجملتني الجونغتتولعني إىل اخلتارج ابمتاه بلتتد اثلتث، مبتتا ا التإ عتدد ضتتخم نستبعًا متتن 
  (4٧)األطفال

 (5٧)سية دميو اجلن -٦ 
رحبت مفوضعة مؤون الالجملني بتوقعع مجهورية الجونغو الدميقراطعة على إعالن الدول  -5٦

ترتتين مبنطقتة البحتتريال الجتتربى بمتأن القضتتاء علتى  تتاهرة انرتتداش األعضتاء ا اتتتؤ ر التدويل ا
وأثنت مفوضعة مؤون الالجملني أيضًا على يرعني جهتة ينستعق حجومعتة  اجلنسعة وخطة عملىل 

بعد أن مفوضعة مؤون الالجملني اكرل أنىل ال ي ال هنا  حاجة  بمأن حاالل انرداش اجلنسعة 
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بوضتع اللتعغة النهائعتة لرملعتة إنمتاء جلنتة وطنعتة  إىل اختتاا إجتراءال هامتة، وأوصتت احلجومتة
  (٦٧)ممقكة بني اتؤسسال مجلفة مبراجلة قضااي انرداش اجلنسعة
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