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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والثالثون
 17-6أاير/مايو 2019

مووو للورقووا املقدمووة م و أصووبا املصوولبة بش و ن مجهوريووة الكونغووو
الدميقراطية*
تقرير مفوضية األمم املتبدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 -1أعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهذا التقرير موجز لورقات املعلومات املقدم من  39جه صااحة
مصلح إىل عملي االستعراض الدوري الشامل ،وهو مقدم يف شكل موجز تقيادا حلداد اصقصا
لعدو الكلمات( .)1ويتضمن فرع ا مستقلا ملسامه املؤسس الوطني دقوق اإلنساان املعتماد بناا
عل التقيد الكامل مبةاوئ حلريس.

اثنيا -مس ووا ة املؤسس ووة الوطني ووة حلق وووق اإلنس ووان املعتم وودة بن ووا علو و التقي وود
الكامل مببادئ ابريس
 -2توصا ااج الللن ا ا الوطني ا ا دقا ااوق اإلنسا ااان حللتصا اادي عل ا ا الصا ااكو الدولي ا ا التالي ا ا
(أ) الربوتوكااوا االيتياااري التةاقي ا حقااوق اللةاال املتعل ا لج ارا تقاادال الةلةااات ( ) االتةاقي ا
الدولي دماي مجياع اصشاصام مان االيتةاا القساري املؤريا  20كاانون اصوا/ويسامرب 2006
(ج) اتةاقيا منةما العماال الدوليا رقا  169لعااام  19٨9املتعلقا حللشااعو اصصاالي والقةليا ،
واعتماااو التاادابش التش اريعي اللهم ا وةشهااا ماان تاادابش التنةيااذ (و) الربوتوكااوا االيتياااري ال ااا
امللح حللعهد الدويل اخلام حلدقوق املدني والسياسي  ،اهلاوف إىل إلغا عقوب اإلعدام(.)2
__________

*

مل حترر هذه الوثيق قةل إرساهلا إىل ووائر الرتمج التحريري حلصم املتحد .
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 -3وتش ااش الللنا ا الوطنيا ا دق ااوق اإلنس ااان إىل أنا ا علا ا ال اارة التص اادي يف  23أيل ااوا/
سةتمرب  2010عل الربوتوكوا االيتياري التةاقي مناهض التعاذي وةاشه مان بارو املعاملا
أو العقوب القاسي أو اللإنساني أو املهين  ،فإن مجهوري الكونغاو الدققراطيا مل تضاع ةليا وطنيا
مسا ااتقل ملنا ااع التعا ااذي  .وها ااذا الوبا ااع ال ييسا اار تنةا ااي هايرات منتةم ا ا إىل السا االون ومراكا ااز
االحتلاااه فاادف كةالا احارتام حقااوق اإلنسااان اصساسااي ليشااصام املعربا صي شااكل ماان
أشااكاا االحتلاااه أو الساالن .وتوصااج الللن ا الوطني ا دقااوق اإلنسااان بتعي ا أو إنشااا ةلي ا
وطني مستقل ملنع التعذي (.)3
 -٤وتوصج الللن الوطني دقاوق اإلنساان بازايو امليزانيا السانوي املصصصا لللنا الوطنيا
دقوق اإلنسان ،وهايو معدا املدفوعات النقدي لتغلي مصاروفااا الشاهري لتمكينهاا مان تنةياذ
واليتها واختاذ التدابش اإلواري الضروري لتوفش مقر مستقل ومكات إقليمي هلا(.)٤
 -5وأثنت الللن الوطني دقوق اإلنسان عل استعداو ادكوم لتاوفش ادمايا ليشاصام
العامل يف جماا تعزيز ومحاي حقاوق اإلنساان يف مجهوريا الكونغاو الدققراطيا  .وأشاارت الللنا
إىل باارور أن يسااع جملس اا الربملااان إىل تسااوي يلفاامااا واعتماااو قااانون دماي ا املاادافع عاان
حقوق اإلنسان متشي ا مع املعايش الدولي (.)5
 -6وتشااش الللن ا إىل أن ا عل ا الاارة ماان بعااة التاادابش املتصااذ لصااا شااعو الةيغمااج
اصصاالي  ،فااإن حال ا هااذه اصقلي ا مل تشااهد حتساان ا ملحوظ ا ا فيمااا اااا االع ارتاف القااانو فااا،
ومشا اااركتها الةعال ا ا يف إوار الشا ااؤون العام ا ا  ،ووصا ااوهلا إىل العدال ا ا عل ا ا الصا ااعيد ا لا ااج ،وإىل
اصراب ااج واالس ااتةاو م اان اإلص االح الزراع ااج وإوار املا اوارو اللةيعيا ا  ،فضا الا ع اان ب ااع ف اارم
حصااوا أطةاااهل عل ا التعلااي والصااح واملعلومااات .وتوصااج الللن ا حلعتماااو ق اوان وسياسااات
ويلط وبرامج من أجل االعرتاف القانو بشعو الةيغمج اصصلي ومحاي حقوقها(.)6

اثلث ا -املعلوما املقدمة م أصبا املصلبة اآلخري
ألف -نطو وواق االلت امو ووا الدوليو ووة( )7والتعو وواون م و و اآلليو ووا واهليئو ووا الدوليو ووة حلقو وووق
()٨
اإلنسان
 -7أوصاات الورق ا املشاارتك  9حللتصاادي عل ا الربوتوكااوا االيتياااري ال ااا امللح ا حللعهااد
الدويل اخلام حلدقوق املدني والسياسي (.)9
 -٨وأوصت منةم هياومن راياتس ووتاحل ادكوما حللتصادي علا االتةاقيا الدوليا دمايا
مجيع اصشصام من االيتةا القسري(.)10
 -9وأشااارت ادمل ا الدولي ا إلهال ا اصس االح النووي ا م ااع التق اادير إىل أن مجهوري ا الكونغ ااو
الدققراطيا كاناات باامن مقاادمج مشااروع قارار ا معيا العاما يف عااام  2016الااذي أنشااي واليا
لتةاااوض الاادوا بشااين وبااع معاهااد دةاار اصساالح النووي ا  ،وع التوقيااع عل ا املعاهااد يف 20
أيلوا/سااةتمرب  .2017وأوصاات الللن ا مجهوري ا الكونغااو الدققراطي ا حللتصاادي عل ا معاهااد
اصم املتحد بشين حةر اصسلح النووي (.)11
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 -10وأوصاات منةم ا الةقااا ال قااايف ادكوم ا حللتصاادي عل ا اتةاقي ا منةم ا العماال الدولي ا
رقا ا  169وتنةي ااذها ،وتق اادال وع ااو إىل املق اارر اخل ااام املع اار ق ااوق الش ااعو اصص االي لا ازاير
مجهوري الكونغو الدققراطي (.)12
 -11وأوصت الورق املشرتك  6ادكوم بتوجي وعو هاير وائم إىل مجيع املكلة باوالايت
يف إطار اإلجرا ات اخلاص ليم املتحد  ،وإعلا اصولوي للزايرات الرمسي للمقرر اخلام املعر
حلد يف حري التلماع السالمج ويف تكاوين ا معياات ،واملقارر اخلاام املعار بتعزياز ومحايا ادا
يف حري الرأي والتعةش ،واملقرر اخلام املعر ال املدافع عن حقوق اإلنسان(.)13

اب  -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()1٤

 -12أوصاات منةم ا اخلدم ا الدولي ا دقااوق اإلنسااان ادكوم ا ن تعتمااد ق اوان وطني ا ماان
أجل تعزيز ومحاي املدافع عن حقوق اإلنسان ،و ن تك عن اعتماو قاوان تقييديا حتاد مان
عمله وتقلّا اديز املتاح للملتمع املد يف الةلد(.)15
 -13وأوصاات املةاااور العاملي ا إل ااا مجيااع أشااكاا العقوب ا الةدني ا ليطةاااا بساان تش اريعات
حتةاار صاراح مجيااع أشااكاا العقوبا الةدنيا يف مجيااع اصوسااال ،مبااا يف ذلا املناازا ،وإلغااا مجيااع
املسوةات القانوني الستصدامها ،مبا يف ذل قانون اصسر لعام .)16(19٨7
 -1٤وأوصت الورق املشرتك  13ن تسرع ادكوم حلعتماو ونشر القاانون اخلاام حل اام
الذي ينة عمل نقاب ا ام  ،وكةال أن يكون هذا القانون متوافق ا مع اتةاقيات اصما املتحاد
ذات الصل  ،واملةاوئ اصساسي املتعلق حللقانون اخلام حل ام (.)17

يم -تنفيذ االلت اما الدولية حلقوق اإلنسان ،م مراعاة القانون اإلنساين الدويل املنطبق
 -١املسائل الشاملة

املساوا وعدم التمييز

()1٨

 -15أشااارت الورقا املشاارتك  ٤إىل أن ا ولا السااابق للسااتعراض الاادوري الشااامل مل تشااهد
تقدال أي توصي بشين اصشصام املصاب حلمله  ،مع أن هذه الةئ تعا من خمتل ممارساات
التميي ااز والوص ا والتهم اايحل واالعت اادا والقت اال ع االو عل ا ممارس ااات الإنس اااني وتتعل ا حللس ااحر
والشااعوذ  .وأوصاات الورق ا املشاارتك  ٤حلعتماااو قااانون أاادو بشااين محاي ا اصشااصام املصاااب
حلمله  ،ووبع وتنةيذ برانمج للتوعي بشين امله  ،لوا عام .)19(2020
 -16والحةاات الورق ا املش اارتك  23أن القااانون ا ن ااائج يف الكونغااو ال مل ا ّارم امل لي ا ا نس ااي
بصااور مةاشاار  ،ةااش أن املاااو  176تاانا علا أن شأي شااصا يقاادم علا اإلسااا علناا للقااي
اصيلقي من يلا أعمااا ختادا ادياا  ،يعاقا حللسالن ملاد تارتاوح مان مانيا أايم إىل ثلثا
أعوام وةرام ترتاوح با سسا ةالف وعشارين ألا هائاش أو بواحاد فقاط مان هاذه العقاوحلتش.
وقكان أيضاا تلةيا القاوان املتعلقا حلصياالق ادمياد علا العلقااات با اصشااصام امل ليا .
وك ااشا مااا تسااتصدم هااذه الق اوان وتلة ا لتلاارال العلقااات ادميم ا ب ا امل ليااات وامل لي ا (.)20
وأوصت الورق املشرتك  23للغا مجياع اصحكاام التشاريعي التمييزيا م ال املااوت  175و176
من القانون ا نائج مهوري الكونغو الدققراطي بشين امل ليات وامل لي ومزووجاج امليال ا نساج
ومغايري اهلوي ا نساني (.)21
GE.19-02691
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 -17وأشااارت الورق ا املشاارتك  1٨مااع القل ا إىل أن امل ليااات وامل لي ا ومزووجااج املياال ا نسااج
ومغايري اهلويا ا نساي ك اشا ماا يتعرباون للتعاذي علا ياد أفاراو الشارط وا ايحل واالساتصةارات،
ويتعرباون للبتازاه ماان أجاال املاااا .ويقاادمون إىل ا اكمااات بتهما ياادا اديااا وياات التشااهش فا
يف وسااائل اإلعاالم الكونغوليا املسااموع واملرئيا وامللةوعا الااني تصااةه حلملنحارف  .وأوصاات الورقا
املشاارتك  1٨ال يقةاال الربملااان النةاار يف أي مشااروع قااانون ينلااوي عل ا أاارال ومتييااز عل ا أسااا
امليل ا نسج واهلوي ا نساني أو التعةش الةعلج أو املةرتض عان ناوع ا انس ،حلعتةااره ةاش وساتوري
ويتعارض مع االلتزامات الدستوري وااللتزامات الدولي مهوري الكونغو الدققراطي (.)22

التنمي والةيئ واصعماا التلاري وحقوق اإلنسان

()23

 -1٨الحةاات الورق ا املشاارتك  ٨أن ا عل ا الاارة ماان أمهي ا اسااتغلا امل اوارو اللةيعي ا وة رهااا
علا حقااوق السااكان يف مجهوريا الكونغااو الدققراطيا  ،فااإن هااذا املوبااوع قلمااا أ رتا الاادوا يف
توصاايااا املقدما ياالا ا ولا ال انيا للسااتعراض الاادوري الشااامل .وأشاااوت الورقا املشاارتك ٨
بتع ااديل ق ااانون التع اادين لع ااام  2002ال ااذي يض ااع للتنق اايس وأص اادره رئ اايس الكونغ ااو يف ةذار/
مار  .201٨وحلإلباف إىل تشديد التدابش ا مركي والضريةي املةروب عل شركات التعدين،
فقااد أوياال القااانون املاانقس عناصاار جديااد تتعلا مبصااا اوتمعااات ا ليا  .وهااو ملعاال الشااركات
اداصاال عل ا امتياااه التعاادين مسااؤول عاان اصب ارار الااني تلح ا حلصشااصام واملمتلكااات والةيئ ا
بسة أنشل التعدين .وينا القاانون أيضاا علا املساؤولي االجتماعيا للشاركات اداصال علا
امتياه التعدين .وأوصت الورق املشرتك  ٨بةعالي تنةيذ أحكاام قاانون التعادين املانقس ،وال سايما
تل املتعلق حلوتمعات ا لي ومحاي الةيئ (.)2٤
 -19وأوصاات منةم ا اخلدم ا الدولي ا دقااوق اإلنسااان ادكوم ا بوبااع واعتماااو وتنةيااذ يلااط
عمل وطني لتنةيذ مةاوئ اصم املتحد التوجيهي املتعلق حلصعماا التلاري وحقوق اإلنسان(.)25
 -20وأوصاات الورق ا املشاارتك  2مجهوري ا الكونغااو الدققراطي ا ن تشاارع يف إج ارا وراسااات
ليثر الةيئج واالجتماعج الناج عن أنشل التعدين اداريف ،واختااذ تادابش بشاين املساائل اإلواريا
وادد من اآل ر الةيئي واالجتماعي (.)26
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

ح الةرو يف اديا وادري واصمان عل شصص

()27

 -21أوصت الورق املشارتك  9بتعاديل القاانون ا ناائج والقاانون ا ناائج العساكري مان أجال
إلغااا عقوب ا اإلعاادام متام ا ا ،مبااا يف ذل ا يف حال ا ج ارائ القتاال العمااد( .)2٨كمااا أوصاات منةم ا
هيومن رايتس ووتحل للغا عقوب اإلعدام(.)29
 -22وذكاارت منةما هيااومن رايااتس ووتااحل أن الشاارط الكونغوليا قتلاات مااا ال يقاال عاان 1٨0
مادنيا يف اااا وجناو كيا يف الةارت با نيساان/أبريل  2017وأيلوا/ساةتمرب  .201٨وذكارت
املنةما أن الشاارط أعاادمت مااا ال يقاال عاان  51شاااحلا لجارا ات مااوجز وأيةاات  33شاااحلا بصااور
قسا اري ي االا شعمليا ا ليك ااويفش ،وه ااج محلا ا فش اانّت ملكافحا ا ا رقا ا يف الة اارت 201٤ -2013
واستهدفت أفراو العصاحلت يف العاصم كينشاساا ،ومل يفلحا املساؤولون عان تلا االنتهاكاات.
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وأكدت املنةما أيضاا أن قاوات اصمان قتلات حاوايل  300شاصا يالا احتلاجاات سياساي
كانت سلمي إىل حد كةش يف كينشاساا ومادن أيارني با عاامج  2015و ،201٨واال ذلا
قتاال مااا ال يقاال عاان  90شصص ا ا يف إطااار إجارا ات صااارم اسااتهدفت أعضااا حركا بوناادو واي
كونغو السياسي الديني يف كينشاسا ومقاطع وسط الكونغو ب كانون ال ا /يناير وةذار/ماار
ويف ة /أةسلس .)30(2017
 -23والحةت الورق املشرتك  10مع القل استمرار عمليات اإلعدام يارج نلاق القضاا .
ويف  22ك ااانون ال ا /ين اااير  2017قتل اات الش اارط الوطنيا ا الكونغوليا ا  12م اان أعض ااا حركا ا
بوناادو واي كونغ ااو يف كمةيس ااج يف وس ااط الكونغ ااو .وي االا مس اشات س االمي نةمه ااا العلم ااانيون
والكاثولي يلا اصعوام  2016و 2017و ،201٨ع تسليل وتوثي أك ر مان  100حالا
انتهاا دقاوق اإلنساان يف مجياع أاااا الةلاد ،مباا يف ذلا  15حالا إعادام ياارج نلااق القضااا
نفسةت إىل الشرط الوطني الكونغولي  ،والوكال الوطني للستصةارات والقوات املسالح مهوريا
الكونغ ااو الدققراطي ا  .وأ اادر اإلش ااار إىل تةش ااج ح اااالت اإلف االت م اان العق ااا بش ااكل كة ااش،
ومل تت ملحق مرتكيب تل ا رائ (.)31

إقام العدا ،مبا يف ذل اإلفلت من العقا وسياو القانون

()32

 -2٤الحةاات الورق ا املشاارتك  1٨أن أوا النةااام القضااائج يف مجهوري ا الكونغااو الدققراطي ا
وانعدام اإلراو السياسي إلصلح مها أيض ا مان أساةا انتشاار ظااهر اإلفالت مان العقاا يف
مجهوري ا الكونغااو الدققراطي ا  .وا اااك العسااكري هااج ا ه ا الوحيااد املصتص ا حللنةاار يف ج ارائ
ادر يف الوقت الراهن .وحياك أي جندي ارتك انتهاكات يلاش دقاوق اإلنساان أو جارائ
بااد اإلنساااني مبوجا املاااو  161ماان القااانون ا نااائج العسااكري .وق اال العسااكريون أمااام هااذه
ا كم العسكري للمسا ل عن أفعاهل  .ةش أن املشكل الرئيساي تكمان يف أن الرتا العساكري
للضةال املكلة فذه ا اك ال متكنه من ملحق ا نراالت املتهم جبرائ حر  .وحلإلباف
إىل ذلا  ،فااإن القضااا العسااكري ها ماان أعضااا اهليئا القضااائي الكونغوليا 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
املدني ال تكون هلاا واليا قضاائي فيماا يتعلا حل ارائ الدوليا الاني ختضاع للملحقا أماام ا كما
ا نائي الدولي (.)33
 -25وأوصاات منةما هيااومن رايااتس ووتااحل لنشااا ةليا قضااائي ياصا واياال نةااام العدال ا
الكونغويل ،لشرا مدع عام وقضا وةشه من املاوظة  ،مان أجال النةار يف جارائ ادار
وا ارائ باد اإلنساااني املرتكةا يف الكونغااو مناذ عاام  ،1990سااعيا إىل هايو فعاليا التحقيقااات
واملقاب ااا عل ا ه ااذه ا ارائ وأوص اات حللتحقي ا م ااع أف اراو ا ماع ااات املس االح وق اوات اصم اان
املسؤول عن االنتهاكات ا سيم دقوق اإلنساان ،وتقادقه اكماات تساتويف املعاايش الدوليا
للمحاكما العاولا وتوجيا مااوظةج ادكوما إىل وقا التااديل يف اإلجارا ات القضااائي وتعزيااز
قدرات ا هاه القضائج والتعاون الكامال ماع ا كما ا نائيا الدوليا  ،وال سايما يف تنةياذ أوامار
االعتقاا الصاور عن ا كم واستصراج ا ث من القةور ا ماعي (.)3٤
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 -26وأوصا اات منةم ا ا هيا ااومن راي ا ااتس ووت ا ااحل بوبا ااع ةلي ا ا لتمح ا اايا أف ا اراو ق ا اوات اصم ا اان
الكونغولي ا بغي ا اسااتةعاو ماان تورط اوا يف انتهاكااات جساايم دقااوق اإلنسااان ،بغااة النةاار عاان
رتااةه  .فهااؤال اصف اراو ينةغااج اعتقاااهل وملحقااته قضااائي ا يف أاكمااات تسااتويف املعااايش الدولي ا
للمحاكم العاول (.)35
 -27وأشااارت منةم ا منااع التعااذي إىل أن ا عل ا الاارة ماان االلتزامااات الااني ع التعهااد فااا
يلا ا ول ال اني من االستعراض الدوري الشامل ،وعلا الارة مان أارال التعاذي يف مجهوريا
الكونغو الدققراطي  ،فهنا عدو قليال للغايا مان ا ناا الاذين متات ملحقاته  ،كماا أن مجهوريا
الكونغااو الدققراطي ا مل تنشااة بعااد ةلي ا وطني ا للوقاي ا ماان التعااذي  .وأوصاات املنةم ا حلإل ااا
الةااوري ملمارس ا التعااذي وإسااا املعامل ا  ،ولج ارا حتقيقااات عاجل ا وشااامل ونزيه ا يف مجيااع
االوعا ات املتعلقا بوقاوع م ال هاذه املعاملا مان جانا قاوات اصمان ،فضالا عان كةالا ملحقا
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
بماانت ادماي يف أماكن االحتلاه(.)36
 -2٨وأوصت منةم ‘مناصرو حقوق اإلنسان‘ ن تتصذ ادكوم إجارا ات فوريا للتصادي
النتهاكااات حقااوق اإلنسااان وا ارائ اخللااش  ،مبااا يف ذل ا اإلف اراج عاان ا تل ازين ماان الزعمااا
السياسي ونشلا اوتمع املد واللل والصحةي (.)37

ادرايت اصساسي واد يف املشارك يف اديا العام والسياسي

()3٨

 -29أشااارت الورق ا املشاارتك  15إىل أن الكنيس ا الكاثوليكي ا تتعاارض لتهدياادات متواصاال
بسااة التزامهااا ،وأن الكنااائس يف مقاطع ا كاساااي تسااتهدف بوج ا يااام وتاادمر عل ا نلاااق
واسع ،وقد ابلر اثنان من اصساقة إىل الةرار من املنلق  .وحلمل ال ،ابالر القاس فرانساوا وافياد
إكوفااو إىل الةارار ماان الةلااد بعااد أن أعاار ياالا قاادا يف  16كااانون ال ا /يناااير  201٨عاان
أس ااة إها الة ااروف املزري ا ا والةق اار يف مجهوري ا ا الكونغ ااو الدققراطيا ا وفش اال الدولا ا  .والحة اات
املنةمااات أن هنااا مشااروع قااانون قيااد املناقش ا يف الربملااان يهاادف إىل ادااد ماان حري ا تكااوين
ا معيات(.)39
 -30وأعربت الرابل اصوروبي لشهوو يهوه عن القل صن عدم قياام ادكوما حلمللحقا علا
جارائ الكراهيا الا منااام اإلفاالت ماان العقااا  .وشاادوت علا املعلومااات الاوارو ماان أعضااا
شهوو يهوه الني تةيد بزايو م ش للقل يف أعماا العن ذات الدوافع الديني  ،مبا يف ذل القتل
واالةتصا وااليتلاف وتدمش أماكن العةاو واملمتلكات اخلاص  .وأوصت ن تتصذ ادكوم
التاادابش اللهم ا لضاامان ادماي ا الةدني ا صعضااا شااهوو يهااوه وملحق ا اواارم املسااؤول عاان
االعتدا ات الةدني بده (.)٤0
 -31وأوص جملس الكنائس العاملج /ن الكنائس للشؤون الدولي حكوم مجهوريا الكونغاو
الدققراطي ا حللكا ا ع اان اس ااتصدام العنا ا والق ااو املةرطا ا ب ااد أنص ااار املعاربا ا  ،واإلفا اراج ع اان
املعتقل ا وا تل ازين تعسااةا بسااة ممارس ا اد ا يف التةاااهر الساالمج ومل ا عليهااا التحقي ا يف
اد اواومل املةلا ا عنه ااا بش ااين اس ااتصدام العنا ا املة اارل م اان قهة اال قا اوات اصم اان أثن ااا املة اااهرات،
وبمان مسا ل مرتكيب تل اصفعاا(.)٤1
6

GE.19-02691

A/HRC/WG.6/33/COD/3

 -32والحة ا اات منةما ا ا هي ا ااومن راي ا ااتس ووت ا ااحل أن الس ا االلات الكونغوليا ا ا حتة ا اار حلنتة ا ااام
االجتماعات واملةاهرات الني تنةمها املعارب واعتقلات أك ار مان  1 ٨00مان هعماا ومؤيادي
املعارب  ،حلإلبااف إىل نشالا يف جمااا حقاوق اإلنساان ومؤيادي الدققراطيا  ،وفحيتلاز الك اشون
م اانه يف مراك ااز احتل اااه س ااري وون توجيا ا اا ا إل اايه أو متكا ا أفا اراو أس ااره أو أ اااميه م اان
الوصااوا إلاايه كمااا أةلقاات ادكوم ا بعااة وسااائط اإلعاالم الكونغولي ا  ،وتقااوم بصااور ووري ا
ل ا شااةك اإلنرتناات ويدم ا الرسااائل النصااي  .وأوصاات بتمك ا أعضااا اصح ازا السياسااي
امل ؤيد للدققراطيا والناشال يف جمااا حقاوق اإلنساان مان ممارسا أنشالته وتوجيا االنتقااوات
لسياسات ادكوم وون ترهي (.)٤2
 -33والحةت الورق املشرتك  17مع القل أن منةما ‘مراسالون بال حادوو‘ تعتارب مجهوريا
الكونغاو الدققراطيا واحاد مان أساوأ الادوا تكةاايلا دريا الصاحاف يف القاار اصفريقيا  ،وقاد قفتاال
فيها  10صحةي منذ عام  2001أثناا أوا واجاةه  ،وقاد أفلات ا ناا مان العقاا  .ويشاكل
العن ا والرتهي ا واالعتقاااا التعسااةج جااز ا ماان الةيئ ا املعاوي ا للصااحةي  .واملعلومااات ال اوارو
يلا اصشهر ال ماني اصوىل من السن تؤكد الةياانت الني سللت يف عاام  ،2017حياث رأت
منةم ا ا مراس ا االون ب ا اال ح ا اادوو أن مجهوري ا ا الكونغ ا ااو الدققراطي ا ا ش ا ااهدت الق ا اادر اصك ا اارب م ا اان
االنتهاكات حلملقارن مع الةلدان اصفريقي الواقع جنو الصحرا الكربني .ومنذ  1كاانون ال اا /
يناااير  ،201٨أحصاات الورق ا املشاارتك  17وقااوع  22حال ا اعتاادا و 35حال ا اعتقاااا ،كااان
معةمه ا ا ا ااا ي ا ا ا ااارج إط ا ا ا ااار الق ا ا ا ااانون .ويف الة ا ا ا اارت م ا ا ا اان  1ك ا ا ا ااانون ال ا /ين ا ا ا اااير إىل  31ة /
أةسا االس  ،201٨سا االلت املنةم ا ا  62حال ا ا انتها ااا دري ا ا الصا ااحاف  .وأوت االنتصا اااحلت
الرائس ا ااي املق ا اارر إجرا ه ا ااا يف  30ك ا ااانون اصوا/ويس ا اامرب  201٨إىل ح ا اادومل هايو طةيةا ا ا يف
التهديدات الني يتعرض هلا العاملون يف وسائط اإلعلم(.)٤3
 -3٤وأوصاات الورق ا املشاارتك  6برفااع ادةاار املةااروض ك ا الواقااع عل ا التلمااع الساالمج،
والسااماح حلالحتلاجااات الااني ينةمهااا اوتمااع املااد وادركااات االجتماعي ا واملعارب ا وإصاادار
الق ااانون املتعل ا ا ري ا ا التلم ااع ،املعتم ااد يف حزيران/يوني ا ا  ،201٨ع اال الق ااانون متوائم ا ا ا م ااع
الدستور واملعايش الدولي ووق مجيع أعماا العن بد املتةاهرين(.)٤٤
 -35وأعرب اات الورق ا املش اارتك  21ع اان اصس ا صن ع اازم الس االلات عل ا قم ااع التعة ااش ع اان
امللالة ا بعملي ا انتصابي ا أك اار إنصااافا وشااةافي أوني إىل فاارض قيااوو عل ا اديااز املتاااح للملتمااع
املد  ،مبا يف ذل حري التةاهر وحري التعةش .وأعربت الورق املشرتك  21عان القلا أيضا ا إها
استمرار ممارسات التصوي وانتها ادرايت اصساسي للمعارب واملرشح املعلن للنتصاحلت
الرائسااي  .ولااوح أيض ا ا وبااع عقةااات متنااع بعااة املرشااح ا تمل ا ماان الرتشااس للنتصاااحلت
الرائسي  .وأوصت الورق املشرتك  21حلحرتام اد الدستوري املكةوا لكل ماواطن للمشاارك يف
إوار الشؤون العام  ،وكةال سش خمتل مراحل العملي االنتصابي بلريق توافقي (.)٤5
 -36والحةاات الورق ا املشاارتك  1٤مااع القل ا عاادم تنةيااذ أي ماان التوصاايات بشااين محاي ا
املاادافع عاان حقااوق اإلنس ااان الااني صاادرت عاان جول ا االسااتعراض الاادوري الشااامل الس ااابق .
وهنااا مشااروع قااانون أمااام ا معي ا الوطني ا بشااين محاي ا املاادافع عاان حقااوق اإلنسااان ،لكاان
عملي ا اعتم اااوه ال ت ازاا متع اار  .وأوص اات الورق ا املش اارتك  1٤بتس اريع اعتماااو وإص اادار الق ااانون
املتعل ا ماي ا حقااوق اإلنسااان ،وإنشااا وتشااغيل وحااد مسااتقل دماي ا املاادافع عاان حقااوق
اإلنسان عل الصعيد الوطر ويف مجيع مقاطعات الةلد(.)٤6
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اد يف اخلصوصي
 -37أوص ا ا اات الورقا ا ا ا املش ا ا اارتك  1ادكوما ا ا ا بتح ا ا ااديث الق ا ا ااانون اإلط ا ا اااري 2002/013
مبا يتماش مع القانون الدويل واملعايش الدولي الني حتمج اد يف اخلصوصي  .كما أوصت الورقا
ادكوم ا بعاادم ممارس ا املراقة ا عل ا اااو يتلاااوه نلاااق التحقيقااات الااني تاارني سااللات قضااائي
خمتص ونزيه أ ا بروري ومتناسة مع الضرر الذي تسع إىل التصةي من  ،وأن يكون اهلدف
حتقي ا ةاي ا مشااروع عل ا النحااو ا اادو يف القااانون الاادويل والتش اريعات الوطني ا  .ويتع ا عل ا
مجهوري الكونغو الدققراطي أيض ا أن تضع وتصدر قانوانا دماي الةياانت(.)٤7
 -٣احلقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية

اد يف العمل ويف ظروف عمل عاول ومواتي

()٤٨

 -3٨الح اولس اإلقليمج للمنةمات ةش ادكومي للتنمي يف منلقا كاسااي الشارقي ماع
القلا عاادم قاادر الدولا علا إنةاااذ حقااوق العماااا يف قلاااع صااناع التعاادين ،وعلا اختاااذ مجيااع
التدابش اللهم دماي ادقوق االقتصااوي واالجتماعيا وال قافيا للعمااا والساكان املتضاررين مان
االسااتغلا الصااناعج للمااا  .وأوم اولااس ادكوم ا الكونغولي ا بضاامان اح ارتام قااانون العماال،
وال س اايما ب اامان م اانس مجي ااع العم اااا أج ااورا مس اااوي عل ا اصق اال للح ااد اصوئ ليج ااور ،وايئا ا
ظااروف العماال اللئ ا  ،مبااا يف ذل ا يف جماااا الساالم والصااح  ،ومحاي ا حقه ا يف تنةااي نقاب ا
عمالي ياص ف (.)٤9
 -39وأشارت الرابل النسائي الدوليا للسال وادريا /فرع مجهوريا الكونغاو الدققراطيا إىل أن
اإلطااار القااانو دمايا العماال يف املناااج شااهد تغياشات كةااش مااع تنقاايس مدونا التعاادين مبوجا
الق ااانون رقا ا  001/1٨امل ااؤرم  9ةذار/م ااار  .201٨وي اانا ه ااذا الق ااانون علا ا حة اار عم اال
النسا ااا ادواما اال يف التعا اادين ادا ااريف ،فض ا الا عا اان حةا اار أا ااار أو اسا ااتغلا منتلا ااات التعا اادين
املستصرج من موقع رأت السللات املصتص أن العمل في ينته حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلا
حقاوق املارأ  .وظاروف عمال املارأ يف التعادين ادااريف ،الاذي ةالةاا ماا يكاون ياارج نلااق ساايلر
الدول  ،ال تزاا ت ش شواةل يلش (.)50

اد يف مستوني معيشج مناس

()51

 -٤0أشااارت الورقا املشاارتك  7إىل املةارقا املتم لا يف بلااد يااذير مباوارو طةيعيا هائلا ويكاااو
يك ااون شمعل ااز جيولوجيا ا ش (املن ااتج الرئيس ااج للكولت ااان وامل ااا وال ااذه والكوحلل اات والنح ااا ،
ومااا إىل ذل ا ) ،يف ح ا أن سااكان ماان ب ا اصفقاار يف العااامل .فالسااكان يف العديااد ماان مناااط
الةلااد ال حيصاالون عل ا الكهارحل واملااا الصااا للشاار  .كمااا أن اللاارق يف حالا ساايئ للغاي ا يف
العديااد ماان املقاطعااات .وأوصاات الورق ا املشاارتك  7بتحس ا اإلمااداو حلللاق ا الكهرحلئي ا واملااا
الصاا للشار ويةاة معادا الةلالا بساةل منهاا علا وجا اخلصاوم تشاليع القلااع اخلاام
عل إقام املشاريع ،وذل عن طري يةة الضرائ ومساعد القلاع ةش الرمسج(.)52
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اد يف الصح

()53

 -٤1وأشارت الورق املشرتك  15إىل أن الةلد يشهد مناذ تشارين ال اا /نوفمرب  2017هايو
يف ح اااالت اإلص اااب حللكا اولشا ،وال س اايما يف مقاطعا ا كينشاس ااا .ويف الة اارت با ا تش ارين ال ااا /
نوفمرب  2017وشةال/فرباير  ،201٨أفبل عن وقوع  1065حال أوت إىل وفا  ٤3شصصا.
وتسةةت الةيضاانت الشديد يف مضاعة عدو اداالت يف كانون ال ا /يناير  .201٨وأشارت
الورقا ا املش اارتك  15أيضا ا ا إىل ظه ااور وحل إية ااوال يف أاير/م ااايو  201٨يف ا اااا ة اار مقاطعا ا
االس ااتوائي  .وع بس اارع نس ااةي ا وقا ا تةش ااج ال ااوحل مبس اااعد م اان منةما ا الص ااح العامليا ا  ،ويف
متوه/يولي ا ا ا  ،أعلنا ا اات وهار الصا ا ااح رمسي ا ا اا انتها ا ااا تةشا ا ااج وحل إيةا ا ااوال الا ا ااذي تسا ا ااة يف وفا ا ااا
م ا ااا جمموعا ا ا  33شصص ا اا .ويف ا ا اااا كية ا ااو الواقعا ا ا يف املقاطع ا ا الش ا اارقي مهوري ا ا الكونغ ا ااو
الدققراطيا  ،ظهاار فااشو إيةااوال يف ة /أةساالس  201٨حللقاار ماان مدينا بياار ،وقااد أكاادت
وهار الصح  ،وقت إعداو هذا التقرير ،انتقاا العدوني إىل  ٤6شصص ا ووفا  ٤3شصص ا(.)5٤
 -٤2وأوصا مركااز ادقااوق اإلأبابيا ن تتصااذ مجهوري ا الكونغااو الدققراطي ا يل اوات لازايو
توفش يدمات الصح ا نسي واإلأبابي للنساا والةتياات يف املنااط املتايثر حللنازاع ،مباا يف ذلا
تااوفش الرعايا الصااحي ا يااد ليمهااات ،وباامان تااوفش ياادمات اإلجهاااض املاايمون ،فضالا عاان
تاوفش ساةل االنتصااف املناساة لضاحااي العنا ا نساج وا نساا  .كماا وعاا املركاز إىل أن تتصاذ
مجهوري ا الكونغااو الدققراطي ا تاادابش إلعاااو إوماااج ولهياال بااحااي العن ا ا نسااج يف املناااط
املتاايثر حللن ازاع ،وأاارال اإلجهاااض ،مبااا يتماش ا مااع املعااايش الدولي ا دقااوق اإلنسااان ،وأن تتصااذ
اخلل ا اوات اللهم ا ا إلهال ا ا العقةا ااات الا ااني تواج ا ا النسا ااا والةتيا ااات املراهقا ااات يف ادصا ااوا عل ا ا
املعلومات عن تنةي اصسر ومنع ادمل ،فضلا عن تعديل أحكام القانون ا نائج الاذي يعاقا
عل نشر املعلومات املتعلق بوسائل منع ادمل(.)55

اد يف التعلي

()56

 -٤3أوص اات منةما ا املا ارأ الش اااب م اان أج اال تعزي ااز ادمايا ا وال اادفاع ع اان حق ااوق الش اااحلت
ادكوم حلنتهاج سياساات لتعزياز جمانيا التعلاي  ،وتشاييد عادو أكارب مان املادار العاما يف مجياع
أاااا مجهوري ا الكونغااو الدققراطي ا  ،وإياال االهتمااام للمناااط الريةي ا  ،وتعزيااز القاادرات التقني ا
والتنةيمي للهياكل ادكومي يف قلاع التعلي  ،مبا يف ذل هايو ميزانيااا(.)57
 -٤٤وأوصت الورق املشرتك  2٤ن تتصذ ادكوم تدابش تلازم القاائم علا إوار املادار
بتمك ا الةتيااات ادواماال واصمهااات ماان مواصاال وراسااتهن والعماال عل ا القضااا عل ا العن ا
ا نسج يف املدار والةيئات التعليمي  ،عن طري محايا اصطةااا واملاراهق مان العنا والتحارا
ا نسي  ،ووبع ةلياات فاره أادو للمدرسا تكةال اساتةعاو مان هلا ساواب تتعلا حلالساتغلا
ا نسج أو العن ا نسا (.)5٨
 -٤5وأوص اات الورقا ا املش اارتك  16ن يض اامن الةل ااد ،ل ااوا ع ااام  ،2020جمانيا ا التعل ااي
االبتا اادائج صطة ا اااا شا ااع الةيغم ا ااج ،وتش ا ااييد وصا اايان امل ا اادار يف منا اااطقه وت ا ااوفش املعلم ا ا
واملوظة (.)59
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 -٤حقوق أشخاص حمددي أو فئا حمددة

النسا

()60

 -٤6أشارت الورق املشرتك  22إىل أحراه تقدم كةش ،منذ ا ول ال انيا للساتعراض الادوري
الشااامل يف عااام  ،201٤فيمااا يتعلا بوبااع املارأ يف مجهوريا الكونغااو الدققراطيا  ،وال ساايما يف
جم اااا القا اوان  .وم ااع ذلا ا  ،ف ااإن تنةي ااذ ه ااذه القا اوان علا ا الص ااعيدين ال ااوطر وا ل ااج يواجا ا
إشااكاالت ،حللاارة ماان ا هااوو املةذول ا  .ف م ا تةاااويت كةااش ب ا العديااد ماان املناااط يف جماااا
املساوا ب ا نس  ،وخباص يف جماا مشارك املرأ يف صنع القرار ،وصح اصمهات ،والتمك
االقتصاااوي للم ارأ  .وأوصاات هااذه الورق ا املشاارتك بضاامان التنةيااذ الةعاااا للق اوان والسياسااات
والربامج القائم فيما يتعل بنوع ا نس ،واختاذ تدابش لزايو مشارك املرأ يف اديا العام (.)61
 -٤7والحةاات الورقا املشاارتك  20مااع حللا القلا أن حاااالت االةتصااا والعنا ا نسااج
ال تازاا ترتكا علا نلاااق واسااع يف مجهوريا الكونغااو الدققراطيا  ،وياصا يف مقاطعااات كيةااو
الش اامالي وكية ااو ا نوبيا ا وتنلانيق ااا وإيت ااوري وكاس اااي .ومجي ااع أطا اراف النا ازاع متورطا ا يف ه ااذه
االنتهاكااات الق اوات ادكومي ا  ،وامليليشاايات ،وا ماعااات املساالح  ،وعاادو متزايااد ماان املاادني
املنص ا اارط يف النا ا ازاع .وعلا ا ا ال ا اارة م ا اان الةي ا اااانت ال ا ااني ق ا اادمتها ادكوما ا ا  ،مل تلحا ا ا الورقا ا ا
املشاارتك  20تراجع اا يف حاااالت العن ا ا نس ااج .ويسااتقةل مستش ااة حلناازي يف بوك ااافو س اانوايا
ب ا  1 300و 1 900ماان النسااا الضااحااي ،وهااو رق ا مل ياانصةة ياالا الساانوات اصيااش .
وعل ا ا النقا ااية م اان ذل ا ا  ،ومن ااذ عا ااام  ،2016يلح ا ا املستشا ااة هايو يف ح اااالت العن ا ا
ا نسج(.)62
 -٤٨وأشارت الورق املشرتك  20إىل أن مجهوري الكونغو الدققراطي أصةحت لاديها ترساان
قانوني ملكافح جرائ العن ا نسج تةج مبتللةات القاانون الادويل ،وذلا مناذ اعتمااو قاانون
جدي اادين بش ااين العنا ا ا نس ااج يف ع ااام  01٨/006( 2006و .)019/006بي ااد أن الورقا ا
أشااارت إىل اإلشااكاالت املتعلق ا حللتنةيااذ ،وانعاادام اإلراو ماان جان ا السااللات عل ا التصاادي
جبدي للعن (.)63
 -٤9وأوصت الرابل الدولي للمرأ من أجل السلم وادري  -فرع مجهوري الكونغو الدققراطيا
بتعااديل القااانون ا نااائج لكااج ملا ّارم العن ا املناازيل بشااكل ص اريس ،واسااتكماا تنقاايس االس ارتاتيلي
الوطني ملكافح العن ا نسا من يلا وبع إجرا ات أدو بشين العن املنزيل(.)6٤
 -50والحةاات الورق ا املشاارتك  11مااع القل ا أن امل اوارو املصصص ا لااوهار الشااؤون ا نساااني
وشا ااؤون اللةا اال واصسا اار مت ا اال ما ااا متوسا اال  2.2يف املائ ا ا ما اان امليزاني ا ا الوطني ا ا يا االا الةا اارت
من  2009إىل  .2016وأشارت الورق املشرتك إىل أن الوكاالت الوطني للنهاوض قاوق املارأ
التابعا لااوهار الشااؤون ا نساااني  ،وخباصا الوكال ا املعني ا مبكافحا العنا بااد النسااا والةتيااات،
والص ااندوق ال ااوطر للنه ااوض حلملا ارأ واللة اال ،ال حتص اال علا ا أي إع اااانت س ااوني وف ااع مرتة ااات
مااوظةج املكت ا الااوطر الكااائن يف كينشاسااا .وأوصاات الورق ا املشاارتك  11بازايو امل اوارو التقني ا
تيسار ،لاوا عاام ،2020
واملالي املصصص للمنةمات ةش ادكومي واملؤسساات العاما لكاج ّ
وصوا النسا إىل العدال (.)65
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اصطةاا

()66

 -51الحةت الورق املشرتك  2أن استغلا اصطةاا يف قلااع التعادين يشاكل عقةا رئيساي
أمام التنمي الشامل ويشكل واحدا من أسوأ أشكاا عمال اصطةااا .وأوصات الورقا املشارتك 2
ن يفللا ماان مجهوريا الكونغااو الدققراطيا إنشااا هياكاال عاما السااتيعا اصطةاااا الااذين ياات
إنقاااذه ماان العماال يف املناااج  ،واالسااتماع هل ا ووعمه ا ومساااعدا عل ا االسااتقرار عاان طري ا
توفش فرم حقيقي متكنه من العوو إىل صةوف الدراس بصور ملئم  ،وتوفش التدري املهر
أو تيسااش عااووا إىل أسااره بتقاادال خمتل ا أن اواع الاادع واملتابع ا أنة ا ا لرجااوعه ماار أياارني إىل
العمل يف التعدين(.)67
 -52والحة اات الورق ا ا املش اارتك  12إىل أن ا ا بع ااد م اارور عش اار س اانوات عل ا ا س اان الق ااانون
رقا  001/09املاؤرم  10كاانون ال ا /ينااير  2009بشاين محايا اللةال ،فهناا بعاة التاادابش
التنةيذي ا الااني مل تتص ااذ ،مبااا يف ذل ا إص اادار املراسااي املتعلق ا لنش ااا مراكااز رئيسااي للس ااتقةاا
والتعلااي ماان أجاال إعاااو إوماااج اصطةاااا ا اااا  .فهااذا اإلج ارا يشااكل حلق ا هام ا يف نةااام
قض ااا اصح اادامل .وإذا مل يت ااوفر ه ااذان النوع ااان م اان مراك ااز اصح اادامل ،يك ااون قض ااا اصح اادامل
مضلرين إلصادار أحكاام حللسالن عوباا عان إرسااهل إىل مراكاز إعااو التيهيال واإلومااج ،وهاو
ما يشكل انتهاكا صاريا صحكام القانون املتعل ماي اللةل(.)6٨
 -53وأوصت الورق املشرتك  3حللتنةيذ الصارم للمعايش القائم فيما يتعل بةاهر ما يفسم
اصطةاا شالسحر ش ،لكج يفعاق الةالغون الذين يتورطون يف أرال اصطةاا فذه الذريع (.)69
 -5٤وأوص ا اات منةما ا ا الةق ا ااا ال ق ا ااايف ن تكة ا اال ادكوم ا ا املا ا اوارو امللئم ا ا ثقافيا ا اا ولغ ا ااوايا
ليطةاا الذين تعربوا للستغلا يف العمل ،وأن تعازه التازام مجهوريا الكونغاو الدققراطيا ل اا
عمل اصطةاا(.)70

اصشصام ذوو اإلعاق

()71

 -55أوصاات الورق ا املشاارتك  ٤حلعتماااو وإصاادار القااانون اصساسااج بشااين محاي ا اصشااصام
ذوي اإلعاق وتعزيز حقاوقه  ،لكاج حتادو بشاكل واباس طرائا مشااركته يف املؤسساات السياساي
والعام (االيتيار عل أسا حصا أدو ) ،وذل لوا كانون اصوا/ويسمرب .)72(2019
 -56والحةاات الورقا املشاارتك  5مااع القل ا اسااتمرار ممارسا العديااد ماان أوج ا التمييااز يف الةلااد
بد اصشصام ذوي اإلعاق  ،مبن فيه النسا والةتيات ذوات اإلعاقا  .وأوصات الورقا ن يكاون
مةهااوم إمكاني ا وصااوا اصشااصام ذوي اإلعاق ا أحااد املةاااوئ اصساسااي يف مجيااع ال اربامج الوطني ا
إلعاو اإلعمار ،وأن تفتصذ التدابش اللهم لضمان التعلي الشامل لللميع يف مجيع أاا الةلد(.)73

اصقليات والشعو اصصلي

()7٤

 -57الحةت الورق  16مع القل أن الك ش من قرني اوتمعات اصصالي تعاا مان أدوويا
ادصااوا علا الرعايا الصااحي واملياااه النةيةا واملعلومااات ،كمااا أن متوسااط املساااف الااني تةصاالها
عاان تلا اهلياكاال اصساسااي تارتاوح با  12و 25كيلااومرتا ،ويفلحا ارتةاااع معاادالت االعااتلا
والوفيااات .كمااا أشااارت الورق ا املشاارتك  16إىل حتاادايت حقيقي ا تتم اال يف تااد مسااتوني تعلااي
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أطةاااا الشااعو اصصاالي صن الاربامج املدرسااي الااني وبااعتها ادكوما ال ليااذ يف االعتةااار ااط
ادي ااا االجتماعي ا واالقتص اااوي وال قافي ا للس ااكان الةيغم ااج اصص االي  ،ع االو عل ا الص ااعوحلت
املتعلق ا ب اادفع الرس ااوم املدرس ااي  .وأوص اات الورق ا املش اارتك  16بض اامان جماني ا التعل ااي االبت اادائج
صطةاا الةيغمج لوا عام .)75(2020
 -5٨وقدمت منةم الةقا ال قايف توصيات إبافي طلةت فيها إىل ادكوم تقيي السياسات
املتعلق ا ة ا اللةيع ا ماان أجاال كةال ا اح ارتام حقااوق الشااعو اصصاالي  ،وتقاادال تعويضااات إىل
السكان اصصلي الذين تعربوا النتهاكات دقوق اإلنسان ،وإجرا حتقيقات وأاكمات عاولا
عندما تتعرض جمتمعات الشعو اصصلي للهلوم من قةل مجاعات مسلح (.)76
 -59وأشارت املنةم الدولي دقوق اصقليات أن اصثار املةاشار ملصااور أراباج شاع الةااتوا
وم اانعه م اان الوص ااوا إليه ااا وط ااروه منه ااا يتم اال يف حرم ااا حالي ا ا م اان الوص ااوا إىل أراب اايه
واالسااتةاو منهااا ،وعاادم مشاااركته يف اختاااذ القارارات املتعلقا رابااج أساالفه  ،ممااا قاانعه ماان
انتهاج أسلو حياا التقليدي وممارس عاواا ال قافي وشعائره الدينيا وساةل كسا العايحل.
وذكاارت املنةم ا أن أف اراو شااع الةاااتوا أصااةحوا مشااروين وأجااربوا عل ا االسااتقرار ب ا جمتمعااات
ألي ال ينتمون إليها وعاو ما يتعربون للتميياز بساة أصاله العرقاج ،وقاد حرماوا مان الوصاوا
إىل املوارو اللةيعيا املوجاوو علا أراباج أسالفه وون التشااور معها أو تعويضاه  .كماا حرماوا
ماان ادصااوا علا أبسااط اخلاادمات االجتماعيا  ،مبااا يف ذلا التعلااي والرعايا الصااحي  ،ويعااانون
من ارتةاع معدالت سو التغذي واصمراض والوفيات نتيل لذل (.)77
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