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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون الثالثة الدورة

 2019 أاير/مايو 6-17

 الكونغووو مجهوريووة بشوو ن املصوولبة أصووبا  موو  املقدمووة للورقووا  مووو    
 *الدميقراطية

 اإلنسان حلقوق السامية املتبدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلوما  -أوالا  
مع مراعاا  ووريا  ، 16/21و 5/1بقراري جملس حقوق اإلنسان  أعد هذا التقرير عملا  -1

جه  صااحة   39االستعراض الدوري الشامل. وهذا التقرير موجز لورقات املعلومات املقدم  من 
مصلح  إىل عملي  االستعراض الدوري الشامل، وهو مقدم يف شكل موجز تقياداا حلداد اصقصا  

ن املعتماد  بناا  ملسامه  املؤسس  الوطني  دقوق اإلنساا مستقلا اا . ويتضمن فرع(1)لعدو الكلمات
 عل  التقيد الكامل مبةاوئ حلريس.

 التقيووود علووو  بنوووا  املعتمووودة اإلنسوووان حلقووووق الوطنيوووة املؤسسوووة مسوووا ة -اثنياا  
 ابريس مببادئ الكامل

توصاااااج الللنااااا  الوطنيااااا  دقاااااوق اإلنساااااان حللتصااااادي  علااااا  الصاااااكو  الدوليااااا  التاليااااا    -2
الربوتوكااوا االيتياااري التةاقياا  حقااوق اللةاال املتعلاا  لجاارا  تقاادال الةلةااات  ) ( االتةاقياا   )أ(

  2006كاانون اصوا/ويسامرب   20الدولي  دماي  مجياع اصشاصام مان االيتةاا  القساري املؤريا  
املتعلقاا  حللشااعو  اصصاالي  والقةلياا ،  19٨9لعااام  169)ج( اتةاقياا  منةماا  العماال الدولياا  رقاا  

عتماااو التااادابش التشااريعي  اللهمااا  وةشهاااا ماان تااادابش التنةياااذ  )و( الربوتوكااوا االيتيااااري ال اااا  وا
 .(2)امللح  حللعهد الدويل اخلام حلدقوق املدني  والسياسي ، اهلاوف إىل إلغا  عقوب  اإلعدام

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيق  قةل إرساهلا إىل ووائر الرتمج  التحريري  حلصم  املتحد  *
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 أيلااااوا/ 23وتشاااش الللناااا  الوطنيااا  دقااااوق اإلنساااان إىل أناااا  علااا  الاااارة  التصااادي  يف  -3
عل  الربوتوكوا االيتياري التةاقي  مناهض  التعاذي  وةاشه مان بارو  املعاملا   2010 سةتمرب

أو العقوب  القاسي  أو اللإنساني  أو املهين ، فإن مجهوري  الكونغاو الدققراطيا  مل تضاع ةليا  وطنيا  
كاااااز مساااااتقل  ملناااااع التعاااااذي . وهاااااذا الوباااااع ال ييسااااار تنةاااااي  هايرات منتةمااااا  إىل السااااالون ومرا 

االحتلاااه فاادف كةالاا  احاارتام حقااوق اإلنسااان اصساسااي  ليشااصام املعرباا  صي شااكل ماان 
ةليااا   أشاااكاا االحتلااااه أو السااالن. وتوصاااج الللنااا  الوطنيااا  دقاااوق اإلنساااان بتعيااا  أو إنشاااا 

 .(3)وطني  مستقل  ملنع التعذي 
صصصا  لللنا  الوطنيا  وتوصج الللن  الوطني  دقاوق اإلنساان بازايو  امليزانيا  السانوي  امل -٤

دقوق اإلنسان، وهايو  معدا املدفوعات النقدي  لتغلي  مصاروفااا الشاهري  لتمكينهاا مان تنةياذ 
 .(٤)ش مقر مستقل ومكات  إقليمي  هلاواليتها واختاذ التدابش اإلواري  الضروري  لتوف

دمايا  ليشاصام وأثنت الللن  الوطني  دقوق اإلنسان عل  استعداو ادكوم  لتاوفش ا -5
العامل  يف جماا تعزيز ومحاي  حقاوق اإلنساان يف مجهوريا  الكونغاو الدققراطيا . وأشاارت الللنا  

الربملااان إىل تسااوي  يلفاامااا واعتماااو قااانون دماياا  املاادافع  عاان ا إىل باارور  أن يسااع  جملساا
 .(5)مع املعايش الدولي اا نسان متشيحقوق اإل

أنااا  علااا  الااارة  مااان بعاااة التااادابش املتصاااذ  لصاااا  شاااعو  الةيغماااج وتشاااش الللنااا  إىل  -6
فيماااا ااااا االعااارتاف القاااانو  فاااا، اا ملحوظااااا اصصااالي ، فاااإن حالااا  هاااذه اصقليااا  مل تشاااهد حتسااان

ومشاااااركتها الةعالاااا  يف إوار  الشااااؤون العاماااا ، ووصااااوهلا إىل العدالاااا  علاااا  الصااااعيد ا لااااج، وإىل 
عااان باااع  فاااارم  ح الزراعاااج وإوار  املاااوارو اللةيعيااا ، فضااالا اصراباااج واالساااتةاو  مااان اإلصااال

حصااوا أطةاااهل  علاا  التعلااي  والصااح  واملعلومااات. وتوصااج الللناا  حلعتماااو قااوان  وسياسااات 
 .(6)  الةيغمج اصصلي  ومحاي  حقوقهاويلط وبرامج من أجل االعرتاف القانو  بشعو 

 خري اآل املصلبة أصبا  م  املقدمة املعلوما  -اثلثاا  
 حلقوووووق الدوليووووة واهليئووووا  اآلليووووا  موووو  والتعوووواون (7)الدوليووووة االلت امووووا  نطوووواق -ألف 

 (٨)اإلنسان
حللتصاادي  علاا  الربوتوكااوا االيتياااري ال ااا  امللحاا  حللعهااد  9أوصاات الورقاا  املشاارتك   -7

 .(9)الدويل اخلام حلدقوق املدني  والسياسي 
حللتصادي  علا  االتةاقيا  الدوليا  دمايا  وأوصت منةم  هياومن راياتس ووتاحل ادكوما   -٨

 .(10)مجيع اصشصام من االيتةا  القسري
وأشاااارت ادملااا  الدوليااا  إلهالااا  اصسااالح  النوويااا  ماااع التقااادير إىل أن مجهوريااا  الكونغاااو  -9

الااذي أنشااي والياا   2016الدققراطياا  كاناات باامن مقاادمج مشااروع قاارار ا معياا  العاماا  يف عااام 
 20وبااع معاهااد  دةاار اصساالح  النووياا ، وع التوقيااع علاا  املعاهااد  يف لتةاااوض الاادوا بشااين 

  . وأوصااات الللنااا  مجهوريااا  الكونغاااو الدققراطيااا  حللتصااادي  علااا  معاهاااد2017أيلوا/ساااةتمرب 
 .(11)ملتحد  بشين حةر اصسلح  النووي اصم  ا
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لعماال الدولياا  وأوصاات منةماا  الةقااا  ال قااايف ادكوماا  حللتصاادي  علاا  اتةاقياا  منةماا  ا -10
وتنةيااااذها، وتقاااادال وعااااو  إىل املقاااارر اخلااااام املعاااار  قااااوق الشااااعو  اصصاااالي  لاااازاير   169 رقاااا 

 .(12)مجهوري  الكونغو الدققراطي 
ادكوم  بتوجي  وعو  هاير  وائم  إىل مجيع املكلة  باوالايت  6وأوصت الورق  املشرتك   -11

علا  اصولوي  للزايرات الرمسي  للمقرر اخلام املعر يف إطار اإلجرا ات اخلاص  ليم  املتحد ، وإ
حلد  يف حري  التلماع السالمج ويف تكاوين ا معياات، واملقارر اخلاام املعار بتعزياز ومحايا  ادا  

 .(13)يف حري  الرأي والتعةش، واملقرر اخلام املعر  ال  املدافع  عن حقوق اإلنسان

 (1٤)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اب  
أوصاات منةماا  اخلدماا  الدولياا  دقااوق اإلنسااان ادكوماا   ن تعتمااد قااوان  وطنياا  ماان  -12

أجل تعزيز ومحاي  املدافع  عن حقوق اإلنسان، و ن تك  عن اعتماو قاوان  تقييديا  حتاد مان 
 .(15)عمله  وتقّلا اديز املتاح للملتمع املد  يف الةلد

مجيااع أشااكاا العقوباا  الةدنياا  ليطةاااا بساان تشااريعات  وأوصاات املةاااور  العاملياا  إل ااا  -13
حتةاار صااراح  مجيااع أشااكاا العقوباا  الةدنياا  يف مجيااع اصوسااال، مبااا يف ذلاا  املناازا، وإلغااا  مجيااع 

 .(16)19٨7ا يف ذل  قانون اصسر  لعام املسوةات القانوني  الستصدامها، مب
و ونشر القاانون اخلاام حل اام   ن تسرع ادكوم  حلعتما 13وأوصت الورق  املشرتك   -1٤

مع اتةاقيات اصما  املتحاد  اا الذي ينة  عمل نقاب  ا ام ، وكةال  أن يكون هذا القانون متوافق
 .(17)ذات الصل ، واملةاوئ اصساسي  املتعلق  حللقانون اخلام حل ام 

 إلنساين الدويل املنطبقتنفيذ االلت اما  الدولية حلقوق اإلنسان، م  مراعاة القانون ا - يم 
 الشاملة املسائل -١ 

 (1٨)التمييز وعدم املساوا   
إىل أن ا ولاا  السااابق  للسااتعراض الاادوري الشااامل مل تشااهد  ٤أشااارت الورقاا  املشاارتك   -15

تقدال أي توصي  بشين اصشصام املصاب  حلمله ، مع أن هذه الةئ  تعا  من خمتل  ممارساات 
والتهمااايحل واالعتااادا  والقتااال عااالو  علااا  ممارساااات الإنسااااني  وتتعلااا  حللساااحر التميياااز والوصااا  

حلعتمااااو قاااانون أااادو بشاااين محايااا  اصشاااصام املصااااب   ٤والشاااعوذ . وأوصااات الورقااا  املشااارتك  
 .(19)2020وعي  بشين امله ،  لوا عام حلمله ، ووبع وتنةيذ برانمج للت

ا ناااائج يف الكونغاااو ال ملاااّرم امل ليااا  ا نساااي   أن القاااانون 23والحةااات الورقااا  املشااارتك   -16
للقااي  اا تاانا علاا  أن شأي شااصا يقاادم علاا  اإلسااا   علناا 176بصااور  مةاشاار ، ةااش أن املاااو  

اصيلقي  من يلا أعمااا ختادا ادياا ، يعاقا  حللسالن ملاد  تارتاوح مان مانيا  أايم إىل ثلثا  
هائاش أو بواحاد  فقاط مان هاذه العقاوحلتش.  أعوام وةرام  ترتاوح با  سسا  ةالف وعشارين ألا 

تلةياا  القااوان  املتعلقاا  حلصياالق ادمياد  علاا  العلقااات باا  اصشااصام امل لياا . اا وقكان أيضاا
 .(20)ماااا تساااتصدم هاااذه القاااوان  وتلةااا  لتلااارال العلقاااات ادميمااا  بااا  امل لياااات وامل ليااا اا وك اااش 

 176و 175حكاام التشاريعي  التمييزيا  م ال املااوت  للغا  مجياع اص 23وأوصت الورق  املشرتك  
من القانون ا نائج  مهوري  الكونغو الدققراطي  بشين امل ليات وامل لي  ومزووجاج امليال ا نساج 

 .(21)ومغايري اهلوي  ا نساني 
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مااع القلاا  إىل أن امل ليااات وامل لياا  ومزووجااج املياال ا نسااج  1٨وأشااارت الورقاا  املشاارتك   -17
ماا يتعرباون للتعاذي  علا  ياد أفاراو الشارط  وا ايحل واالساتصةارات، اا ومغايري اهلويا  ا نساي  ك اش 

ويتعرباون للبتاازاه ماان أجاال املاااا. ويقاادمون إىل ا اكمااات بتهماا  ياادا اديااا  وياات  التشااهش فاا  
وأوصاات الورقاا   يف وسااائل اإلعاالم الكونغولياا  املسااموع  واملرئياا  وامللةوعاا  الااني تصااةه  حلملنحاارف .

 ال يقةاال الربملااان النةاار يف أي مشااروع قااانون ينلااوي علاا  أاارال ومتييااز علاا  أسااا   1٨املشاارتك  
امليل ا نسج واهلوي  ا نساني  أو التعةش الةعلج أو املةرتض عان ناوع ا انس، حلعتةااره ةاش وساتوري 

 .(22)الكونغو الدققراطي ويتعارض مع االلتزامات الدستوري  وااللتزامات الدولي   مهوري  

 (23)اإلنسان وحقوق التلاري  واصعماا والةيئ  التنمي   

أناا  علاا  الاارة  ماان أمهياا  اسااتغلا املااوارو اللةيعياا  وة رهااا  ٨الحةاات الورقاا  املشاارتك   -1٨
علاا  حقااوق السااكان يف مجهورياا  الكونغااو الدققراطياا ، فااإن هااذا املوبااوع قلمااا أ رتاا  الاادوا يف 
 ٨توصاايااا املقدماا  ياالا ا ولاا  ال انياا  للسااتعراض الاادوري الشااامل. وأشاااوت الورقاا  املشاارتك  

 الااااذي يضااااع للتنقاااايس وأصاااادره رئاااايس الكونغااااو يف ةذار/ 2002بتعااااديل قااااانون التعاااادين لعااااام 
. وحلإلباف  إىل تشديد التدابش ا مركي  والضريةي  املةروب  عل  شركات التعدين، 201٨ مار 
وياال القااانون املاانقس عناصاار جديااد  تتعلاا  مبصااا  اوتمعااات ا لياا . وهااو ملعاال الشااركات فقااد أ

اداصاال  علاا  امتياااه التعاادين مسااؤول  عاان اصباارار الااني تلحاا  حلصشااصام واملمتلكااات والةيئاا  
علا  املساؤولي  االجتماعيا  للشاركات اداصال  علا  اا بسة  أنشل  التعدين. وينا القاانون أيضا

بةعالي  تنةيذ أحكاام قاانون التعادين املانقس، وال سايما  ٨تعدين. وأوصت الورق  املشرتك  امتياه ال
 .(2٤)وتمعات ا لي  ومحاي  الةيئ تل  املتعلق  حل

وأوصاات منةماا  اخلدماا  الدولياا  دقااوق اإلنسااان ادكوماا  بوبااع واعتماااو وتنةيااذ يلااط  -19
 .(25)حلصعماا التلاري  وحقوق اإلنساناملتعلق   عمل وطني  لتنةيذ مةاوئ اصم  املتحد  التوجيهي 

مجهورياا  الكونغااو الدققراطياا   ن تشاارع يف إجاارا  وراسااات  2وأوصاات الورقاا  املشاارتك   -20
ليثر الةيئج واالجتماعج الناج  عن أنشل  التعدين اداريف، واختااذ تادابش بشاين املساائل اإلواريا  

 .(26)وادد من اآل ر الةيئي  واالجتماعي 

 والسياسية املدنية احلقوق -٢ 

 (27)شصص  عل  واصمان وادري  اديا  يف الةرو ح   

بتعاديل القاانون ا ناائج والقاانون ا ناائج العساكري مان أجال  9أوصت الورق  املشارتك   -21
كمااا أوصاات منةماا    .(2٨) ذلاا  يف حالاا  جاارائ  القتاال العماادإلغااا  عقوباا  اإلعاادام متاماااا، مبااا يف

 .(29)ن رايتس ووتحل للغا  عقوب  اإلعدامهيوم
 1٨0وذكاارت منةماا  هيااومن رايااتس ووتااحل أن الشاارط  الكونغولياا  قتلاات مااا ال يقاال عاان  -22

. وذكارت 201٨وأيلوا/ساةتمرب  2017مادنياا يف اااا وجناو  كيا  يف الةارت  با  نيساان/أبريل 
شاااحلا بصااور   33مااوجز  وأيةاات شاااحلا لجاارا ات  51املنةماا  أن الشاارط  أعاادمت مااا ال يقاال عاان 

ااااّنت ملكافحاااا  ا رقاااا  يف الةاااارت  عملياااا  ليكااااويفقسااااري  ياااالا ش  201٤ -2013ش، وهااااج محلاااا  شف
املساؤولون عان تلا  االنتهاكاات.  مل يفلحا واستهدفت أفراو العصاحلت يف العاصم  كينشاساا، و 

https://www.hrw.org/news/2014/11/18/dr-congo-police-operation-kills-51-young-men-and-boys
https://www.hrw.org/news/2014/11/18/dr-congo-police-operation-kills-51-young-men-and-boys
https://www.hrw.org/news/2016/06/07/dispatches-still-no-justice-congos-likofi-victims
https://www.hrw.org/news/2016/06/07/dispatches-still-no-justice-congos-likofi-victims
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سياساي    شاصا يالا احتلاجاات 300أن قاوات اصمان قتلات حاوايل اا وأكدت املنةما  أيضا
، واال ذلا  201٨و 2015كانت سلمي  إىل حد كةش يف كينشاساا ومادن أيارني با  عاامج 

شصصاااا يف إطااار إجاارا ات صااارم  اسااتهدفت أعضااا  حركاا  بوناادو واي   90قتاال مااا ال يقاال عاان 
ير وةذار/ماار  كونغو السياسي  الديني  يف كينشاسا ومقاطع  وسط الكونغو ب  كانون ال ا /ينا

 .(30)2017سلس ويف ة /أة
مع القل  استمرار عمليات اإلعدام يارج نلاق القضاا .  10والحةت الورق  املشرتك   -23
ماااان أعضاااا  حركاااا   12قتلاااات الشااارط  الوطنياااا  الكونغوليااا   2017كاااانون ال ا /ينااااير   22ويف 

بونااادو واي كونغاااو يف كمةيساااج يف وساااط الكونغاااو. ويااالا مساااشات سااالمي  نةمهاااا العلماااانيون 
حالا   100، ع تسليل وتوثي  أك ر مان 201٨و 2017و 2016ثولي  يلا اصعوام والكا

حالاا  إعادام ياارج نلااق القضااا   15انتهاا  دقاوق اإلنساان يف مجياع أاااا  الةلاد، مباا يف ذلا  
نفسةت إىل الشرط  الوطني  الكونغولي ، والوكال  الوطني  للستصةارات والقوات املسالح   مهوريا  

ققراطيااا . وأااادر اإلشاااار  إىل تةشاااج حااااالت اإلفااالت مااان العقاااا  بشاااكل كةاااش، الكونغاااو الد
 .(31)تت  ملحق  مرتكيب تل  ا رائ  ومل

 (32)القانون وسياو  العقا  من اإلفلت ذل  يف مبا العدا، إقام   

أن أوا  النةااام القضااائج يف مجهورياا  الكونغااو الدققراطياا   1٨الحةاات الورقاا  املشاارتك   -2٤
مان أساةا  انتشاار ظااهر  اإلفالت مان العقاا  يف اا وانعدام اإلراو  السياسي  إلصلح  مها أيض

مجهورياا  الكونغااو الدققراطياا . وا اااك  العسااكري  هااج ا هاا  الوحيااد  املصتصاا  حللنةاار يف جاارائ  
ادر  يف الوقت الراهن. وحياك  أي جندي ارتك  انتهاكات يلاش  دقاوق اإلنساان أو جارائ  

ماان القااانون ا نااائج العسااكري. وق اال العسااكريون أمااام هااذه  161بااد اإلنساااني  مبوجاا  املاااو  
ا كم  العسكري  للمسا ل  عن أفعاهل . ةش أن املشكل  الرئيساي  تكمان يف أن الرتا  العساكري  

باف  للضةال املكلة  فذه ا اك  ال متكنه  من ملحق  ا نراالت املتهم  جبرائ  حر . وحلإل
إىل ذلاا ، فااإن القضااا  العسااكري  هاا  ماان أعضااا  اهليئاا  القضااائي  الكونغولياا  ولكاانه  اضااعون 
لقيااواا  العساكري ، اصمار الاذي قاد يلارح مشااكل  بشاين اساتقلليته . ومان انحيا  أيارني، فااإن 
عدم إجارا  إصالحات أعال التشاريعات ا ليا  متساق  ماع نةاام روماا اصساساج يعار أن ا ااك  

  أماام ا كما  ملدني  ال تكون هلاا واليا  قضاائي  فيماا يتعلا  حل ارائ  الدوليا  الاني ختضاع للملحقاا
 .(33)ا نائي  الدولي 

وأوصاات منةماا  هيااومن رايااتس ووتااحل لنشااا  ةلياا  قضااائي  ياصاا  واياال نةااام العدالاا   -25
ر يف جارائ  ادار  الكونغويل، لشرا  مدع  عام  وقضا  وةشه  من املاوظة ، مان أجال النةا

إىل هايو  فعاليا  التحقيقااات اا ، سااعي1990وا ارائ  باد اإلنساااني  املرتكةا  يف الكونغااو مناذ عاام 
واملقاباااا  علااا  هاااذه ا ااارائ   وأوصااات حللتحقيااا  ماااع أفاااراو ا ماعاااات املسااالح  وقاااوات اصمااان 

 املعاايش الدوليا  املسؤول  عن االنتهاكات ا سيم  دقوق اإلنساان، وتقادقه   اكماات تساتويف
للمحاكماا  العاولاا   وتوجياا  مااوظةج ادكوماا  إىل وقاا  التااديل يف اإلجاارا ات القضااائي   وتعزيااز 
قدرات ا هاه القضائج  والتعاون الكامال ماع ا كما  ا نائيا  الدوليا ، وال سايما يف تنةياذ أوامار 

 .(3٤)ستصراج ا  ث من القةور ا ماعي االعتقاا الصاور  عن ا كم   وا
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وأوصااااات منةمااااا  هياااااومن راياااااتس ووتاااااحل بوباااااع ةليااااا  لتمحااااايا أفاااااراو قاااااوات اصمااااان  -26
بغيااا  اساااتةعاو مااان تورطاااوا يف انتهاكاااات جسااايم  دقاااوق اإلنساااان، بغاااة النةااار عااان  الكونغوليااا 

يف أاكمااات تسااتويف املعااايش الدولياا  اا رتااةه . فهااؤال  اصفااراو ينةغااج اعتقاااهل  وملحقااته  قضااائي
 .(35)ول للمحاكم  العا

وأشاااارت منةمااا  مناااع التعاااذي  إىل أنااا  علااا  الااارة  مااان االلتزاماااات الاااني ع التعهاااد فاااا  -27
يلا ا ول  ال اني  من االستعراض الدوري الشامل، وعلا  الارة  مان أارال التعاذي  يف مجهوريا  

مجهوريا  الكونغو الدققراطي ، فهنا  عدو قليال للغايا  مان ا ناا  الاذين متات ملحقاته ، كماا أن 
الكونغاااو الدققراطيااا  مل تنشاااة بعاااد ةليااا  وطنيااا  للوقايااا  مااان التعاااذي . وأوصااات املنةمااا  حلإل اااا  
الةاااوري ملمارسااا  التعاااذي  وإساااا   املعاملااا ، ولجااارا  حتقيقاااات عاجلااا  وشاااامل  ونزيهااا  يف مجياااع 

لحقا  عان كةالا  م االوعا ات املتعلقا  بوقاوع م ال هاذه املعاملا  مان جانا  قاوات اصمان، فضالا 
ا ناا  املزعاوم  واملتاواطئ  معها . كماا أوصاات  ن يلتازم الةلاد حللقضاا  علا  العنا  ا نسااج يف 
مجياع الساياقات عان طريا  تقاادال ا ناا  إىل العدالا ، بصارف النةاار عان الرتةا  أو الوظيةا ، وتااوفش 

 .(36)بماانت ادماي  يف أماكن االحتلاه
 ن تتصذ ادكوم  إجارا ات فوريا  للتصادي ‘ مناصرو حقوق اإلنسان‘وأوصت منةم   -2٨

النتهاكاااات حقاااوق اإلنساااان وا ااارائ  اخللاااش ، مباااا يف ذلااا  اإلفاااراج عااان ا تلااازين مااان الزعماااا  
 .(37)السياسي  ونشلا  اوتمع املد  واللل  والصحةي 

 (3٨)والسياسي  العام  اديا  يف املشارك  يف واد  اصساسي  ادرايت  

إىل أن الكنيسااا  الكاثوليكيااا  تتعااارض لتهديااادات متواصااال   15الورقااا  املشااارتك   أشاااارت -29
بسااة  التزامهاااا، وأن الكناااائس يف مقاطعااا  كاسااااي تسااتهدف بوجااا  ياااام وتااادمر علااا  نلااااق 
واسع، وقد ابلر اثنان من اصساقة  إىل الةرار من املنلق . وحلمل ال، ابالر القاس فرانساوا وافياد 

عاان  201٨كااانون ال ا /يناااير   16لااد بعااد أن أعاار  ياالا قاادا  يف إكوفااو إىل الةاارار ماان الة
أسااااة  إها  الةااااروف املزرياااا  والةقاااار يف مجهورياااا  الكونغااااو الدققراطياااا  وفشاااال الدولاااا . والحةاااات 
املنةماااات أن هناااا  مشاااروع قاااانون قياااد املناقشااا  يف الربملاااان يهااادف إىل اداااد مااان حريااا  تكاااوين 

 .(39)ا معيات
اصوروبي  لشهوو يهوه عن القل  صن عدم قياام ادكوما  حلمللحقا  علا  وأعربت الرابل   -30

جاارائ  الكراهياا  الاا  منااام اإلفاالت ماان العقااا . وشاادوت علاا  املعلومااات الااوارو  ماان أعضااا  
شهوو يهوه الني تةيد بزايو  م ش  للقل  يف أعماا العن  ذات الدوافع الديني ، مبا يف ذل  القتل 

ف وتدمش أماكن العةاو  واملمتلكات اخلاص . وأوصت  ن تتصذ ادكوم  واالةتصا  وااليتلا
التااادابش اللهمااا  لضااامان ادمايااا  الةدنيااا  صعضاااا  شاااهوو يهاااوه وملحقااا  اوااارم  املساااؤول  عااان 

 .(٤0)االعتدا ات الةدني  بده 
ونغاو وأوص  جملس الكنائس العاملج/ ن  الكنائس للشؤون الدولي  حكوم  مجهوريا  الك -31

الدققراطيااا  حللكااا  عااان اساااتصدام العنااا  والقاااو  املةرطااا  باااد أنصاااار املعاربااا ، واإلفاااراج عااان 
املعتقلاا  وا تلاازين تعسااةاا بسااة  ممارساا  اداا  يف التةاااهر الساالمج  وملاا  عليهااا التحقياا  يف 
اداااواومل املةلااا  عنهاااا بشاااين اساااتصدام العنااا  املةااارل مااان قهةااال قاااوات اصمااان أثناااا  املةااااهرات، 

 .(٤1)مان مسا ل  مرتكيب تل  اصفعااوب
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والحةاااااات منةماااااا  هيااااااومن رايااااااتس ووتااااااحل أن السااااااللات الكونغولياااااا  حتةاااااار حلنتةااااااام  -32
مان هعماا  ومؤيادي  1 ٨00االجتماعات واملةاهرات الني تنةمها املعارب  واعتقلات أك ار مان 

تلاز الك اشون املعارب ، حلإلبااف  إىل نشالا  يف جمااا حقاوق اإلنساان ومؤيادي الدققراطيا ، و  حيف
مااانه  يف مراكاااز احتلااااه ساااري وون توجيااا  ااااا  إلااايه  أو متكااا  أفاااراو أساااره  أو أااااميه  ماااان 
الوصاااوا إلااايه   كماااا أةلقااات ادكومااا  بعاااة وساااائط اإلعااالم الكونغوليااا ، وتقاااوم بصاااور  ووريااا  

وأوصاات بتمكاا  أعضااا  اصحاازا  السياسااي    لاا  شااةك  اإلنرتناات ويدماا  الرسااائل النصااي .
ؤيد  للدققراطيا  والناشال  يف جمااا حقاوق اإلنساان مان ممارسا  أنشالته  وتوجيا  االنتقااوات امل

 .(٤2)لسياسات ادكوم  وون ترهي 
تعتارب مجهوريا  ‘ مراسالون بال حادوو‘مع القل  أن منةما   17والحةت الورق  املشرتك   -33

  يف القاار  اصفريقيا ، وقاد قفتاال الكونغاو الدققراطيا  واحاد  مان أساوأ الادوا تكةاايلا دريا  الصاحاف
أثناا  أوا  واجاةه ، وقاد أفلات ا ناا  مان العقاا . ويشاكل  2001صحةي  منذ عام  10فيها 

مااان الةيئااا  املعاويااا  للصاااحةي . واملعلوماااات الاااوارو  اا العنااا  والرتهيااا  واالعتقااااا التعساااةج جاااز 
، حياث رأت 2017سللت يف عاام  يلا اصشهر ال ماني  اصوىل من السن  تؤكد الةياانت الني

 مااااان منةمااااا  مراسااااالون بااااال حااااادوو أن مجهوريااااا  الكونغاااااو الدققراطيااااا  شاااااهدت القااااادر اصكااااارب
 كاانون ال اا /  1 االنتهاكات حلملقارن  مع الةلدان اصفريقي  الواقع  جنو  الصحرا  الكربني. ومنذ

قااااا، كاااان حالااا  اعت 35حالااا  اعتااادا  و 22وقاااوع  17، أحصااات الورقااا  املشااارتك  201٨ينااااير 
 ة / 31كااااااااااانون ال ا /يناااااااااااير إىل   1معةمهااااااااااا يااااااااااارج إطااااااااااار القااااااااااانون. ويف الةاااااااااارت  ماااااااااان 

حالااااا  انتهاااااا  دريااااا  الصاااااحاف . وأوت االنتصااااااحلت  62، ساااااللت املنةمااااا  201٨ أةسااااالس
إىل حااااادومل هايو  طةيةاااااا  يف  201٨كاااااانون اصوا/ويساااااامرب   30الرائساااااي  املقااااارر إجرا هااااااا يف 

 .(٤3)عاملون يف وسائط اإلعلمض هلا الالتهديدات الني يتعر 
برفااع ادةاار املةااروض  كاا  الواقااع علاا  التلمااع الساالمج،  6وأوصاات الورقاا  املشاارتك   -3٤

والسااماح حلالحتلاجااات الااني ينةمهااا اوتمااع املااد  وادركااات االجتماعياا  واملعارباا   وإصاادار 
القااااانون متوائماااااا مااااع  ،  عاااال201٨القااااانون املتعلاااا   رياااا  التلمااااع، املعتمااااد يف حزيران/يونياااا  

 .(٤٤)الدستور واملعايش الدولي   ووق  مجيع أعماا العن  بد املتةاهرين
الساااللات علااا  قماااع التعةاااش عااان  عااان اصسااا  صن عااازم 21وأعربااات الورقااا  املشااارتك   -35

وشااةافي  أوني إىل فاارض قيااوو علاا  اديااز املتاااح للملتمااع اا امللالةاا  بعملياا  انتصابياا  أك اار إنصاااف
عان القلا  أيضااا إها   21 ، مبا يف ذل  حري  التةاهر وحري  التعةش. وأعربت الورق  املشرتك املد 

استمرار ممارسات التصوي  وانتها  ادرايت اصساسي  للمعارب  واملرشح  املعلن  للنتصاحلت 
وباااع عقةااات متناااع بعاااة املرشاااح  ا تملاا  مااان الرتشاااس للنتصااااحلت اا الرائسااي . ولاااوح  أيضااا

حلحرتام اد  الدستوري املكةوا لكل ماواطن للمشاارك  يف  21لرائسي . وأوصت الورق  املشرتك  ا
 .(٤5)بي  بلريق  توافقي إوار  الشؤون العام ، وكةال  سش خمتل  مراحل العملي  االنتصا

ماااع القلااا  عااادم تنةياااذ أي مااان التوصااايات بشاااين محايااا   1٤والحةااات الورقااا  املشااارتك   -36
حقاااوق اإلنساااان الاااني صااادرت عااان جولااا  االساااتعراض الااادوري الشاااامل الساااابق .  املااادافع  عااان

وهنااا  مشاااروع قاااانون أماااام ا معيااا  الوطنيااا  بشااين محايااا  املااادافع  عااان حقاااوق اإلنساااان، لكااان 
بتساااريع اعتمااااو وإصااادار القاااانون  1٤عمليااا  اعتمااااوه ال تااازاا متع ااار . وأوصااات الورقااا  املشااارتك  

ن، وإنشاااا  وتشاااغيل وحاااد  مساااتقل  دمايااا  املااادافع  عااان حقاااوق املتعلااا   مايااا  حقاااوق اإلنساااا
 .(٤6)اإلنسان عل  الصعيد الوطر ويف مجيع مقاطعات الةلد
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 اخلصوصي  يف اد   

 013/2002ادكوماااااااا  بتحااااااااديث القااااااااانون اإلطاااااااااري  1أوصاااااااات الورقاااااااا  املشاااااااارتك   -37
يف اخلصوصي . كما أوصت الورقا  يتماش  مع القانون الدويل واملعايش الدولي  الني حتمج اد   مبا

ادكومااا  بعااادم ممارسااا  املراقةااا  علااا  ااااو يتلااااوه نلااااق التحقيقاااات الاااني تااارني ساااللات قضاااائي  
خمتص  ونزيه  أ ا بروري  ومتناسة  مع الضرر الذي تسع  إىل التصةي  من ، وأن يكون اهلدف 

ات الوطنيااا . ويتعااا  علااا  حتقيااا  ةايااا  مشاااروع  علااا  النحاااو ا ااادو يف القاااانون الااادويل والتشاااريع
 .(٤7)دماي  الةياانت أن تضع وتصدر قانوانا اا مجهوري  الكونغو الدققراطي  أيض

 والثقافية واال تماعية االقتصادية احلقوق -٣ 

 (٤٨)ومواتي  عاول  عمل ظروف ويف العمل يف اد   

كاسااي الشارقي  ماع الح  اولس اإلقليمج للمنةمات ةش ادكومي  للتنمي  يف منلقا    -3٨
القلاا  عاادم قاادر  الدولاا  علاا  إنةاااذ حقااوق العماااا يف قلاااع صااناع  التعاادين، وعلاا  اختاااذ مجيااع 
التدابش اللهم  دماي  ادقوق االقتصااوي  واالجتماعيا  وال قافيا  للعمااا والساكان املتضاررين مان 

رتام قااانون العماال، بضاامان احاا  االسااتغلا الصااناعج للمااا . وأوم اولااس ادكوماا  الكونغولياا
مسااااوي  علااا  اصقااال للحاااد اصوئ ليجاااور، وايئااا  اا سااايما بااامان مااانس مجياااع العمااااا أجاااور  وال

ظاااروف العمااال اللئااا ، مباااا يف ذلااا  يف جمااااا السااالم  والصاااح ، ومحايااا  حقهااا  يف تنةاااي  نقابااا  
 .(٤9)عمالي  ياص  ف 

 أن إىل الدققراطيا  الكونغاو هوريا مج وادريا /فرع للسال  الدوليا  النسائي  الرابل  وأشارت -39
 مبوجاا  التعاادين مدوناا  تنقاايس مااع كةااش   تغيااشات شااهد املناااج  يف العماال دماياا  القااانو  اإلطااار
 عمااال حةااار علااا  القاااانون هاااذا ويااانا .201٨ ةذار/ماااار  9 املاااؤرم 1٨/001 رقااا  القاااانون
 التعااااادين منتلاااااات اساااااتغلا أو أاااااار  حةااااار عااااان فضااااالا  اداااااريف، التعااااادين يف ادوامااااال النساااااا 

 ذلا  يف مبا اإلنسان، حقوق ينته  في  العمل أن املصتص  السللات رأت موقع من املستصرج 
 ساايلر  نلااق ياارج يكاون ماااا ةالةا الاذي ادااريف، التعادين يف املارأ  عمال وظاروف املارأ . حقاوق
 .(50)يلش  شواةل ت ش تزاا ال الدول ،

 (51)اد  يف مستوني معيشج مناس   

إىل املةارقاا  املتم لاا  يف بلااد يااذير مبااوارو طةيعياا  هائلاا  ويكاااو  7أشااارت الورقاا  املشاارتك   -٤0
يكاااون شمعلاااز  جيولوجيااا ش )املنااااتج الرئيساااج للكولتاااان واملااااا  والاااذه  والكوحللااات والنحااااا ، 

إىل ذلاا (، يف حاا  أن سااكان  ماان باا  اصفقاار يف العااامل. فالسااكان يف العديااد ماان مناااط   ومااا
حيصاالون علاا  الكهاارحل  واملااا  الصااا  للشاار . كمااا أن اللاارق يف حالاا  ساايئ  للغاياا  يف  ةلااد الال

بتحسااا  اإلماااداو حلللاقااا  الكهرحلئيااا  واملاااا   7العدياااد مااان املقاطعاااات. وأوصااات الورقااا  املشااارتك  
الصاا  للشار  ويةاة معادا الةلالا  بساةل منهاا علا  وجا  اخلصاوم تشاليع القلااع اخلاام 

 .(52)ملشاريع، وذل  عن طري  يةة الضرائ  ومساعد  القلاع ةش الرمسجعل  إقام  ا
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 (53)الصح  يف اد   

هايو   2017إىل أن الةلد يشهد مناذ تشارين ال اا /نوفمرب  15وأشارت الورق  املشرتك   -٤1
 يف حااااالت اإلصااااب  حللكاااولشا، وال سااايما يف مقاطعااا  كينشاساااا. ويف الةااارت  بااا  تشااارين ال اااا /

 اا.شصص ٤3حال  أوت إىل وفا   1065، أفبل  عن وقوع 201٨وشةال/فرباير  2017نوفمرب 
شارت أ. و 201٨ت يف كانون ال ا /يناير وتسةةت الةيضاانت الشديد  يف مضاعة  عدو اداال

يف اااااا ةااار  مقاطعااا   201٨يف أاير/ماااايو  إىل ظهاااور وحل  إيةاااوالاا أيضااا 15الورقااا  املشااارتك  
وقاااا  تةشااااج الااااوحل  مبساااااعد  ماااان منةماااا  الصااااح  العاملياااا ، ويف اا  بساااارع  نسااااةياالسااااتوائي . وع

الااااااذي تسااااااة  يف وفااااااا   انتهااااااا  تةشااااااج وحل  إيةااااااوالاا متوه/يولياااااا ، أعلناااااات وهار  الصااااااح  رمسياااااا
ويف اااااااا كيةاااااو الواقعااااا  يف املقاطعااااا  الشااااارقي   مهوريااااا  الكونغاااااو  اا.شصصااااا 33 جمموعااااا  ماااااا

حللقاار  ماان مديناا  بياار، وقااد أكاادت  201٨يف ة /أةساالس الدققراطياا ، ظهاار فااشو  إيةااوال 
 .(5٤)شصصاا  ٤3ووفا  اا شصص ٤6لعدوني إىل وهار  الصح ، وقت إعداو هذا التقرير، انتقاا ا

وأوصاا  مركااز ادقااوق اإلأبابياا   ن تتصااذ مجهورياا  الكونغااو الدققراطياا  يلااوات لاازايو   -٤2
والةتياات يف املنااط  املتايثر  حللنازاع، مباا يف ذلا   توفش يدمات الصح  ا نسي  واإلأبابي  للنساا 

عاان  تااوفش الرعاياا  الصااحي  ا يااد  ليمهااات، وباامان تااوفش ياادمات اإلجهاااض املاايمون، فضاالا 
تاوفش ساةل االنتصااف املناساة  لضاحااي العنا  ا نساج وا نساا . كماا وعاا املركاز إىل أن تتصاذ 

و  إومااااج ولهيااال باااحااي العنااا  ا نساااج يف املنااااط  مجهوريااا  الكونغاااو الدققراطيااا  تااادابش إلعاااا
املتاايثر  حللناازاع، وأاارال اإلجهاااض، مبااا يتماشاا  مااع املعااايش الدولياا  دقااوق اإلنسااان، وأن تتصااذ 
اخللااااوات اللهماااا  إلهالاااا  العقةااااات الااااني تواجاااا  النسااااا  والةتيااااات املراهقااااات يف ادصااااوا علاااا  

عن تعديل أحكام القانون ا نائج الاذي يعاقا   ضلا املعلومات عن تنةي  اصسر  ومنع ادمل، ف
 .(55)عل  نشر املعلومات املتعلق  بوسائل منع ادمل

 (56)التعلي  يف اد   

أوصااات منةمااا  املااارأ  الشاااااب  مااان أجااال تعزياااز ادماياااا  والااادفاع عااان حقاااوق الشاااااحلت  -٤3
املادار  العاما  يف مجياع  ادكوم  حلنتهاج سياساات لتعزياز جمانيا  التعلاي ، وتشاييد عادو أكارب مان

أااااا  مجهوريااا  الكونغاااو الدققراطيااا ، وإيااال  االهتماااام للمنااااط  الريةيااا ، وتعزياااز القااادرات التقنيااا  
 .(57)والتنةيمي  للهياكل ادكومي  يف قلاع التعلي ، مبا يف ذل  هايو  ميزانيااا

م  علا  إوار  املادار   ن تتصذ ادكوم  تدابش تلازم القاائ 2٤وأوصت الورق  املشرتك   -٤٤
بتمكاا  الةتيااات ادواماال واصمهااات ماان مواصاال  وراسااتهن  والعماال علاا  القضااا  علاا  العناا  
ا نسج يف املدار  والةيئات التعليمي ، عن طري  محايا  اصطةااا واملاراهق  مان العنا  والتحارا 

تعلا  حلالساتغلا ا نسي ، ووبع ةلياات فاره أادو  للمدرسا  تكةال اساتةعاو مان هلا  ساواب  ت
 .(5٨)ا نسج أو العن  ا نسا 

، جمانياااا  التعلااااي  2020 ن يضاااامن الةلااااد،  لااااوا عااااام  16وأوصاااات الورقاااا  املشاااارتك   -٤5
االبتااااادائج صطةااااااا شاااااع  الةيغماااااج، وتشاااااييد وصااااايان  املااااادار  يف منااااااطقه  وتاااااوفش املعلمااااا  

 .(59)واملوظة 
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 حمددة فئا  أو حمددي  أشخاص حقوق -٤ 

 (60)النسا   

إىل أحراه تقدم كةش، منذ ا ول  ال انيا  للساتعراض الادوري  22أشارت الورق  املشرتك   -٤6
، فيمااا يتعلاا  بوبااع املاارأ  يف مجهورياا  الكونغااو الدققراطياا ، وال ساايما يف 201٤الشااامل يف عااام 

لااااج يواجاااا  جماااااا القااااوان . ومااااع ذلاااا ، فااااإن تنةيااااذ هااااذه القااااوان  علاااا  الصااااعيدين الااااوطر وا 
إشااكاالت، حللاارة  ماان ا هااوو املةذولااا . ف ماا  تةاااويت كةااش  بااا  العديااد ماان املناااط  يف جمااااا 
املساوا  ب  ا نس ، وخباص  يف جماا مشارك  املرأ  يف صنع القرار، وصح  اصمهات، والتمك  

والسياساااات  االقتصاااوي للماارأ . وأوصاات هااذه الورقاا  املشاارتك  بضاامان التنةيااذ الةعاااا للقااوان 
 .(61)والربامج القائم  فيما يتعل  بنوع ا نس، واختاذ تدابش لزايو  مشارك  املرأ  يف اديا  العام 

مااع حللاا  القلاا  أن حاااالت االةتصااا  والعناا  ا نسااج  20والحةاات الورقاا  املشاارتك   -٤7
طعااات كيةااو تاازاا ترتكاا  علاا  نلاااق واسااع يف مجهورياا  الكونغااو الدققراطياا ، وياصاا  يف مقا ال

الشاااامالي  وكيةااااو ا نوبياااا  وتنلانيقااااا وإيتااااوري وكاساااااي. ومجيااااع أطااااراف الناااازاع متورطاااا  يف هااااذه 
االنتهاكااات  القااوات ادكومياا ، وامليليشاايات، وا ماعااات املساالح ، وعاادو متزايااد ماان املاادني  

قاااااا  املنصااااارط  يف الناااااازاع. وعلااااا  الاااااارة  ماااااان الةيااااااانت الااااااني قاااااادمتها ادكومااااا ، مل تلحاااااا  الور 
 يف حااااالت العنااا  ا نساااج. ويساااتقةل مستشاااة  حلنااازي يف بوكاااافو سااانوايا اا تراجعااا 20 املشااارتك 

مااان النساااا  الضاااحااي، وهاااو رقااا  مل يااانصةة يااالا السااانوات اصياااش .  1 900و 1 300 بااا 
، يلحاااا  املستشااااة  هايو  يف حاااااالت العناااا  2016وعلاااا  النقااااية ماااان ذلاااا ، ومنااااذ عااااام 

 .(62)ا نسج
إىل أن مجهوري  الكونغو الدققراطي  أصةحت لاديها ترساان   20ملشرتك  وأشارت الورق  ا -٤٨

قانوني  ملكافح  جرائ  العن  ا نسج تةج مبتللةات القاانون الادويل، وذلا  مناذ اعتمااو قاانون  
(. بياااد أن الورقااا  006/019و 006/01٨) 2006جديااادين بشاااين العنااا  ا نساااج يف عاااام 

السااللات علاا  التصاادي  تنةيااذ، وانعاادام اإلراو  ماان جاناا شااكاالت املتعلقاا  حللأشااارت إىل اإل
 .(63)جبدي  للعن 

فرع مجهوري  الكونغو الدققراطيا   - وأوصت الرابل  الدولي  للمرأ  من أجل السلم وادري  -٤9
بتعاااديل القاااانون ا ناااائج لكاااج ملاااّرم العنااا  املنااازيل بشاااكل صاااريس، واساااتكماا تنقااايس االسااارتاتيلي  

 .(6٤)جرا ات أدو  بشين العن  املنزيل  العن  ا نسا  من يلا وبع إالوطني  ملكافح
مااع القلاا  أن املااوارو املصصصاا  لااوهار  الشااؤون ا نساااني   11والحةاات الورقاا  املشاارتك   -50

يف املائااااا  مااااان امليزانيااااا  الوطنيااااا  يااااالا الةااااارت   2.2وشاااااؤون اللةااااال واصسااااار  مت ااااال ماااااا متوسااااال  
الورق  املشرتك  إىل أن الوكاالت الوطني  للنهاوض  قاوق املارأ  . وأشارت 2016إىل  2009 من

التابعاا  لااوهار  الشااؤون ا نساااني ، وخباصاا  الوكالاا  املعنياا  مبكافحاا  العناا  بااد النسااا  والةتيااات، 
والصاااندوق الااااوطر للنهاااوض حلملاااارأ  واللةاااال، ال حتصااال علاااا  أي إعاااااانت ساااوني وفااااع مرتةااااات 

باازايو  املااوارو التقنياا   11وأوصاات الورقاا  املشاارتك   كينشاسااا.مااوظةج املكتاا  الااوطر الكااائن يف  
، 2020م واملالي  املصصص  للمنةمات ةش ادكومي  واملؤسساات العاما  لكاج تيّسار،  لاوا عاا

 .(65)وصوا النسا  إىل العدال 
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 (66)اصطةاا  

رئيساي  أن استغلا اصطةاا يف قلااع التعادين يشاكل عقةا   2الحةت الورق  املشرتك   -51
 2 من أسوأ أشكاا عمال اصطةااا. وأوصات الورقا  املشارتك اا أمام التنمي  الشامل  ويشكل واحد

 ن يفللاا  ماان مجهورياا  الكونغااو الدققراطياا  إنشااا  هياكاال عاماا  السااتيعا  اصطةاااا الااذين ياات  
 إنقاااذه  ماان العماال يف املناااج ، واالسااتماع هلاا  ووعمهاا  ومساااعدا  علاا  االسااتقرار عاان طرياا 
توفش فرم حقيقي  متكنه  من العوو  إىل صةوف الدراس  بصور  ملئم ، وتوفش التدري  املهر 

ىل أو تيسااش عااووا  إىل أسااره  بتقاادال خمتلاا  أنااواع الاادع  واملتابعاا  أنةاااا لرجااوعه  ماار  أياارني إ
 .(67)العمل يف التعدين

علاااا  ساااان القااااانون إىل أناااا  بعااااد ماااارور عشاااار ساااانوات  12والحةاااات الورقاااا  املشاااارتك   -52
بشاين محايا  اللةال، فهناا  بعاة التاادابش  2009كاانون ال ا /ينااير   10املاؤرم  09/001 رقا 

التنةيذيااا  الاااني مل تتصاااذ، مباااا يف ذلااا  إصااادار املراساااي  املتعلقااا  لنشاااا  مراكاااز رئيساااي  للساااتقةاا 
امااا  يف نةاااام والتعلااي  مااان أجاال إعااااو  إومااااج اصطةاااا ا ااااا . فهااذا اإلجااارا  يشاااكل حلقاا  ه

قضاااا  اصحااادامل. وإذا مل يتاااوفر هاااذان النوعاااان مااان مراكاااز اصحااادامل، يكاااون قضاااا  اصحااادامل 
عان إرسااهل  إىل مراكاز إعااو  التيهيال واإلومااج، وهاو اا مضلرين إلصادار أحكاام حللسالن عوبا

 .(6٨)صحكام القانون املتعل   ماي  اللةلاا صارياا ما يشكل انتهاك
حللتنةيذ الصارم للمعايش القائم  فيما يتعل  بةاهر  ما يفسم   3شرتك  وأوصت الورق  امل -53

 .(69)اصطةاا شالسحر ش، لكج يفعاق  الةالغون الذين يتورطون يف أرال اصطةاا فذه الذريع 
 ولغاااااوايا اا وأوصااااات منةمااااا  الةقاااااا  ال قاااااايف  ن تكةااااال ادكومااااا  املاااااوارو امللئمااااا  ثقافيااااا -5٤

للستغلا يف العمل، وأن تعازه التازام مجهوريا  الكونغاو الدققراطيا  ل اا   الذين تعربوا ليطةاا
 .(70)عمل اصطةاا

 (71)اصشصام ذوو اإلعاق    

حلعتمااااو وإصااادار القاااانون اصساساااج بشاااين محايااا  اصشاااصام  ٤أوصااات الورقااا  املشااارتك   -55
املؤسساات السياساي   ذوي اإلعاق  وتعزيز حقاوقه ، لكاج حتادو بشاكل واباس طرائا  مشااركته  يف

 .(72)2019والعام  )االيتيار عل  أسا  حصا أدو (، وذل   لوا كانون اصوا/ويسمرب 
مااع القلاا  اسااتمرار ممارساا  العديااد ماان أوجاا  التمييااز يف الةلااد  5والحةاات الورقاا  املشاارتك   -56

قا   ن يكاون بد اصشصام ذوي اإلعاق ، مبن فيه  النسا  والةتيات ذوات اإلعاقا . وأوصات الور 
مةهااوم إمكانياا  وصااوا اصشااصام ذوي اإلعاقاا  أحااد املةاااوئ اصساسااي  يف مجيااع الااربامج الوطنياا  

 .(73)ا  الةلدإلعاو  اإلعمار، وأن تفتصذ التدابش اللهم  لضمان التعلي  الشامل لللميع يف مجيع أا

 (7٤)اصصلي  والشعو  اصقليات  

مع القل  أن الك ش من قرني اوتمعات اصصالي  تعاا  مان أدوويا   16الحةت الورق   -57
ادصااوا علاا  الرعاياا  الصااحي  واملياااه النةيةاا  واملعلومااات، كمااا أن متوسااط املساااف  الااني تةصاالها 

كيلااومرتا، ويفلحاا  ارتةاااع معاادالت االعااتلا   25و 12عاان تلاا  اهلياكاال اصساسااي  تاارتاوح باا  
إىل حتاادايت حقيقياا  تتم اال يف تااد  مسااتوني تعلااي   16 كمااا أشااارت الورقاا  املشاارتك   والوفيااات.
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أطةاااا الشااعو  اصصاالي  صن الااربامج املدرسااي  الااني وبااعتها ادكوماا  ال ليااذ يف االعتةااار  ااط 
ادياااا  االجتماعيااا  واالقتصااااوي  وال قافيااا  للساااكان الةيغماااج اصصااالي ، عااالو  علااا  الصاااعوحلت 

ج بضااامان جمانيااا  التعلاااي  االبتااادائ 16لرساااوم املدرساااي . وأوصااات الورقااا  املشااارتك  املتعلقااا  بااادفع ا
 .(75)2020صطةاا الةيغمج  لوا عام 

وقدمت منةم  الةقا  ال قايف توصيات إبافي  طلةت فيها إىل ادكوم  تقيي  السياسات  -5٨
تعويضااات إىل املتعلقاا   ةاا  اللةيعاا  ماان أجاال كةالاا  احاارتام حقااوق الشااعو  اصصاالي ، وتقاادال 

السكان اصصلي  الذين تعربوا النتهاكات دقوق اإلنسان، وإجرا  حتقيقات وأاكمات عاولا  
 .(76)صلي  للهلوم من قةل مجاعات مسلح عندما تتعرض جمتمعات الشعو  اص

وأشارت املنةم  الدولي  دقوق اصقليات أن اصثار املةاشار ملصااور  أراباج شاع  الةااتوا  -59
ومااانعه  مااان الوصاااوا إليهاااا وطاااروه  منهاااا يتم ااال يف حرماااا   حاليااااا مااان الوصاااوا إىل أرابااايه  
واالسااتةاو  منهااا، وعاادم مشاااركته  يف اختاااذ القاارارات املتعلقاا   رابااج أساالفه ، ممااا قاانعه  ماان 

أسلو  حياا  التقليدي  وممارس  عاواا  ال قافي  وشعائره  الدينيا  وساةل كسا  العايحل.  انتهاج
وذكاارت املنةماا  أن أفااراو شااع  الةاااتوا أصااةحوا مشااروين وأجااربوا علاا  االسااتقرار باا  جمتمعااات 
ألي  ال ينتمون إليها وعاو  ما يتعربون للتميياز بساة  أصاله  العرقاج، وقاد حرماوا مان الوصاوا 

ملوارو اللةيعيا  املوجاوو  علا  أراباج أسالفه  وون التشااور معها  أو تعويضاه . كماا حرماوا إىل ا
ماان ادصااوا علاا  أبسااط اخلاادمات االجتماعياا ، مبااا يف ذلاا  التعلااي  والرعاياا  الصااحي ، ويعااانون 

 .(77)لذل من ارتةاع معدالت سو  التغذي  واصمراض والوفيات نتيل  
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