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 معية العامةاجل

  حقوق اإلنسانجملس 
  الثالثة عشرةالدورة 

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

عن حالة حقـوق     تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          
  *يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املفوضيةنشطة اإلنسان وأ

  موجز    
 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق      ١٠/٣٣دعا جملس حقوق اإلنسان يف قراره         

اإلنسان إىل تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة عن تطور حالة حقوق اإلنسان يف                
  .يف البلد) املفوضية( قامت هبا مفوضيتها مجهورية الكونغو الدميقراطية وعن األنشطة اليت

وتسلم املفوضة السامية جبهود احلكومة احلالية الراميـة إىل مواءمـة سياسـاهتا               
غري . وممارساهتا مع االلتزامات الدولية مبوجب حقوق اإلنسان اليت تعهدت هبا عن طواعية           

و أمر حيوي للتوصـل     أهنا تشعر بالقلق ألن حتسن حالة حقوق اإلنسان يف البلد، الذي ه           
إىل إقامة دميقراطية تسري كما ينبغي، قد كان حمدوداً، وألن حالة حقوق اإلنسان يف البلد               

  .تظل صعبة للغاية
ومن خالل التفاعل مع خمتلف كيانات منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة،              

 فضالً عن اهليئات    مبا يف ذلك املفوضة السامية، وجملس حقوق اإلنسان وإجراءاته اخلاصة،         
املنشأة مبوجب معاهدات، مت التقدم إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية بالعديد من            
التوصيات، إال أن تنفيذها مل حيرز إال تقدماً حمدوداً جداً، وما زال الـشعب الكونغـويل                

  .يواجه انعدام األمن يف التمتع حىت بأبسط حقوقه األساسية يف جمال حقوق اإلنسان

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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فإن هنج هذا التقرير ليس التقـدم   " ملل من التوصيات  "ومع الشعور ببداية ظهور       
بتوصيات جديدة إىل السلطات الكونغولية وإمنـا بـاألحرى التـذكري باالسـتنتاجات             
والتوصيات اليت تقدمت هبا املفوضة السامية بشكل خاص وتقدم هبا سبعة من املكلفـني              

ضيعية اخلاصة يف تقاريرهم السابقة إىل اجمللس، فضالً عن         بواليات يف إطار اإلجراءات املوا    
ويقّيم التقرير استجابة   . )١(إجراءات خاصة أخرى وهيئات أخرى منشأة مبوجب معاهدات       

، ٢٠٠٩نـوفمرب   /مارس إىل تشرين الثـاين    /احلكومة هلذه التوصيات أثناء الفترة من آذار      
  .لتوصياتلتحديد العوائق وتبني أسباب التنفيذ غري الكايف ل

وال بد للحكومة الكونغولية من اختاذ سلسلة من التـدابري املتـسقة واملنهجيـة                
واملركزة على حقوق اإلنسان، مبساعدة أصحاب املصلحة على املستويات احمللي والوطين           
والدويل، وتنفيذ التوصيات اليت مت التقدم هبا بالفعل، قصد احترام حقوق اإلنسان ملواطنيها             

وستواصل املفوضة السامية دعم احلكومة وغريها من الـشركاء يف          . الوفاء هبا ومحايتها و 
وستفعل ذلك بشكل   . البالد يف جهودهم الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد          

  .)٢(رئيسي من خالل مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان
  

__________ 

استنتاجات وتوصـيات جلنـة مناهـضة       : التوصيات املشار إليها يف هذا التقرير مستمدة من الوثائق التالية          )١(
حالة حقوق اإلنسان يف    "نسان،  ؛ ومكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإل      CAT/C/DRC/CO/1التعذيب،  

؛ وتقرير املقـررة    "٢٠٠٧يونيه  /يناير إىل حزيران  /مجهورية الكونغو الدميقراطية أثناء الفترة من كانون الثاين       
؛ وتقرير ممثل األمني العام املعين      A/HRC/7/6/Add.4اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،         

؛ A/HRC/8/6/Add.3ن داخلياً، عن البعثة املوفدة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية،          حبقوق اإلنسان للمشردي  
؛ وتقرير مفوضة األمم املتحـدة الـسامية        CRC/C/COD/CO/2واملالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل،      

حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنـسان وأنـشطة املفوضـية يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                  
A/HRC/10/58              ؛ والتقرير املوحد لسبعة من اإلجراءات املواضيعية اخلاصة عن املساعدة التقنية املقدمـة إىل

وتـرد يف   . A/HRC/10/59حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية والنظر العاجل يف احلالة يف شرق البالد،            
رة على إثر زيارات قامـت هبـا        التقرير أيضاً إشارات إىل االستنتاجات الرئيسية والتوصيات األولية الصاد        

مؤخراً املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وقام هبا املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام                
، علـى   ٢٠٠٩أكتـوبر   /مايو وتشرين األول  /خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف أيار         

ة الصادرة مؤخراً عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،          التوايل، فضالً عن املالحظات اخلتامي    
A/C.12/COD/CO/4 .             وتفادياً للتكرار، لن تتكرر مصادر التوصيات طوال التقرير وقد صـدرت معظـم

  .التوصيات عن العديد من اآلليات املشار إليها أعاله
 على إثر دمج مكتب املفوضية      ٢٠٠٨فرباير  /ط شبا ١أنشئ مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان يف          )٢(

 .القطري وشعبة حقوق اإلنسان لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف مكتب واحد
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  ...................................ت الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسانالتطورا  - أوالً  
  ٥  ٤٨-٤  .............................................التدابري والتجاوب مع التوصيات  - ثانياً  

  ٥  ٨-٤  ................أو غري الشرعي/حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفي و  - ألف     
  ٧  ١٥-٩  ......األوضاع يف نظام السجون، والتعذيب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز  -  باء     
  ١٠  ٢٣-١٦  .................................فالت من العقابالعنف اجلنسي واإل  - جيم     
  انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية واالسـتغالل غـري املـشروع            - دال     
  ١٣  ٢٩-٢٤  ...................................................الطبيعية للموارد         
  ١٥  ٣٦-٣٠  ......حالة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والضحايا والشهود  -  هاء     
  ١٨  ٤٢-٣٧  ............................. العدل ومسألة اإلفالت من العقابإدارة  -  واو     
  مكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتصل باالنتهاكات املرتكبة على أيدي            - زاي     
  ٢٠  ٨-٤٣  .............................................األمن الكونغوليةقوات          

  ٢٣  ٤٩  ...............................................................االستنتاجات  - ثالثاً  
  ٢٣  ٥٠  ..............................ة إىل حكومة الكونغو الدميقراطيةتوصيات موجه  - رابعاً  

  ٢٤  ٥٢-٥١  ...................................يات موجهة إىل جملس حقوق اإلنسانتوص  - خامساً  
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  التطورات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان  -أوالً   
أثناء الفترة اليت يشملها التقرير، عاىن الشعب الكونغويل من انتشار انتهاكات حقوق   -١

اإلنسان اليت هلا صلة بالرتاعات املسلحة، وال سيما يف املقاطعـات الـشرقية، إضـافة إىل                
زال  وما. كب بدوافع سياسية يف مجيع أحناء البالدانتهاكات حقوق اإلنسان اهليكلية واليت ُترت

 للتخويف والتهديد يف مجيع أحنـاء       يتعرضونالنشطون والصحفيون املعنيون حبقوق اإلنسان      
  .يبعثان على شديد القلق كما أن االغتصاب والعنف اجلنسي ما زاال. البالد
نيـة الكونغوليـة     ارُتكبت على أيدي القوات املـسلحة الوط       ،ويف األعوام األخرية    -٢

 إعـدام   حـاالت والشرطة الوطنية الكونغولية انتهاكات عديدة حلقوق اإلنسان، من بينها          
     قاسـية  بصورة  اغتصاب؛ وتوقيف واحتجاز تعسفيان؛ وتعذيب؛ ومعاملة مدنيني        تعسفي؛ و 

. عيةوالنهب واالستغالل غري القانوين للموارد الطبي     إنسانية أو مهينة؛ والعمل القسري؛       ال أو
 بشكل خاص االنتهاكات املرتكبة على أيدي القـوات املـسلحة           االنشغالومما يبعث على    

 وعلى سبيل املثال، وأثناء بعثـة حتقيـق         . الثانية "كيميا" الكونغولية يف نطاق عملية      الوطنية
استطاع مكتب األمم املتحـدة     أجريت يف نيابيوندو، إقليم ماسيسي مبقاطعة كيفو الشمالية،         

 قتلت  ٢٠٠٩سبتمرب  /مايو وأيلول / حلقوق اإلنسان أن يؤكد أنه يف الفترة ما بني أيار          املشترك
 ٦٢الوطنية الكونغولية املشاركة يف عملية كيميا الثانية مـا ال يقـل عـن             القوات املسلحة   

وتـشري  .  نيابيونـدو  حول آخرون يف عداد املفقودين يف عدة قرى         مثانيةشخصاً، فيما ظل    
وإىل جانب عمليات   . يق إىل أن عدد القتلى ميكن أن يكون أعلى بكثري         شهادة جديرة بالتصد  

 والتوقيـف   ،توثيق حاالت اغتصاب، وانتشار للعمل القـسري، واالبتـزاز        القتل هذه، مت    
وعلى إثر االستنتاجات األولية هلذا التحقيـق،       . التعسفي على أيدي القوات املسلحة الوطنية     

 دعمها اللوجسيت والعملي لوحـدة      ٢٠٠٩نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ١األمم املتحدة يف    أوقفت  
  .اجليش الكونغويل اليت ُيزعم أهنا متورطة يف عمليات القتل

 ت الدميقراطية لتحرير روانـدا وجـيش      وارتكبت جمموعات مسلحة من قبيل القوا       -٣
تقوم بعمليات يف مناطق البالد الشرقية، قد ارتكبت انتهاكات جسيمة          الرب للمقاومة، اليت    

حلقوق اإلنسان حبق السكان احملليني خالل األشهر األخرية، مشلت عمليات قتـل مجـاعي،              
 وما زالت انتهاكات    .واغتصاب على نطاق واسع، وجتنيد قسري يف القوات املسلحة، وهنب         

، وعمليات اختطاف القرويني، والعنف اجلنـسي،       )٣(متواصلة، تشمل حاالت إعدام مدنيني    
ب للمقاومة، ضد السكان املدنيني يف مقاطعيت أوليه العليا وأوليه       ُترتكب على أيدي جيش الر    
  .السفلى، باحملافظة الشرقية

__________ 

 ضحية على أيدي جيش الـرب للمقاومـة يف الفتـرة مـن              ١٢٥٠أفادت التقارير مبقتل ما ال يقل عن         )٣(
 .٢٠٠٩سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٨سبتمرب /أيلول



A/HRC/13/64 

5 GE.10-10561 

  التدابري والتجاوب مع التوصيات  -ثانياً   

  أو غري الشرعي/حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفي و  -ألف   

  التوصيات القائمة    
اليت حتظى بسلطات احلبس    ينبغي للدولة الطرف أن حتصر عدد قوات ودوائر األمن            -٤

واالعتقال والتحقيق إىل أضيق احلدود، وأن حترص على أن تكون الشرطة هـي املؤسـسة               
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطـرف         . الرئيسية املسؤولة عن تطبيق القوانني    

ذلك جل رمسي وميثل أمام قاض؛ و     تدابري من أجل ضمان أن ُيسجل كل شخص معتقل يف س          
يف احلصول على مساعدة حمام من اختياره، ويف تلقي فحص طيب، ويف            ن أجل كفالة حقه     م

وينبغي، فضالً عن ذلك، أن تتـاح  . االتصال بأسرته أو باألشخاص الذين خيتار االتصال هبم   
بدون أي قيود إىل الـسجون      ملكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان فرصة الوصول         

 لوالية بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،           ومراكز االحتجاز وفقاً  
حتقـق  وأخرياً ينبغي للدولة الطرف أن      . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٥ووفقاً للتوجيه الرئاسي املؤرخ     

بشكل مستفيض يف مجيع حاالت االحتجاز التعسفي املزعومة، وأن تقاضي مرتكبيهـا، وأن             
  .)٤(اً كامالً لضحاياهامتنح تعويض

  اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايل    
تفيد املعلومات الواردة بأن احلكومة مل تتخذ أية إجراءات ملحوظة لتنفيذ التوصيات              -٥

ووقت كتابة هذا التقرير ما زالت عدة فروع من فروع السلطة التنفيذية وقوات األمن    . أعاله
املشروعني لألفـراد يف    حتجاز التعسفيني وغري    والسلطات القضائية متمادية يف التوقيف واال     

واملوظفون . واألفراد يعتقلون أيضاً ألسباب تتجاوز نطاق القانون اجلنائي       . مجيع أحناء البالد  
املسؤولون عن حقوق اإلنسان يعثرون بشكل روتيين على أشخاص حمتجزين ألسباب مدنية            

الحظ مكتب األمم املتحدة املشترك      و .مثل عدم سداد دين أو بسبب نزاعات تتعلق بامللكية        
نزعة إىل اعتقال الشرطة الوطنية الكونغولية ألفراد أسر اجملـرمني املزعـومني أو             وجود  أيضاً  

على أن أقارهبم املقربني عندما يتعذر حتديد مكان تواجد مرتكيب اجلرائم، دون أية هتم أو أدلة        
 Agence nationale de( للمخابراتالوكالة الوطنية وأعوان . الشخص املعتقل متورط فيها

renseignement – ANR(ًبارتكاب جرائم تنـدرج يف  ما حيتجزون أشخاصاً متهمني   كثريا
     وأخرياً، تورط أيضاً أفراد قوات األمـن،       . إطار القانون العام ال عالقة هلا مبسائل أمن الدولة        

__________ 

 .١انظر احلاشية  )٤(
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ت حقوق اإلنسان بدوافع سياسية     مبا يف ذلك أعوان الوكالة الوطنية للمخابرات، يف انتهاكا        
  .)٥(فيني واملدافعني عن حقوق اإلنسانموجهة ضد املعارضني السياسيني والصح

غالباً ما ُيحرم احملتجزون من الضمانات اليت هلم احلق يف التمتع هبـا             وبعد االعتقال     -٦
يل فإن  وبشكل خاص ال يسجل احملتجزون عادة كما ينبغي وبالتا        . مبوجب القانون الكونغويل  

جزون من احلق   وعادة ما ُيحرم احملت   . يكون غري مكتمل أو متقادماً    غالباً ما   تسجيل احملتجزين   
 يف غضون فترة الثمانية وأربعني ساعة اليت يقضي هبا الدستور، وأفضت            يف املثول أمام قاض   

، أي السجناء احملتجزون بـدون أن توجـه         ”hébergés“ل هذه املمارسة إىل انتشار ظاهرة ا     
 ال حيال إال عدد قليل جداً من احلاالت إىل مكاتـب            ،وباإلضافة إىل ذلك  . إليهم رمسياً هتمة  

  .املدعي العام العسكري، وُيفرج عن العديد من احملتجزين بعد دفع غرامات ال تسجل رمسياً

  اإلجراءات اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان    
حدة املشترك حلقوق اإلنسان تدابري مؤقتة ملكافحة االحتجـاز         اختذ مكتب األمم املت     -٧

أو غري الشرعي، وذلك حلفز احلكومة على توفري احلماية اليت حيق للمحتجـزين             /التعسفي و 
 وخالل الفتـرة  . ومبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويليلقانون الكونغو الالتمتع هبا مبوجب    

 والسجون يف مجيع أحناء البالد      اتنا العديد من الزنز   املشمولة باالستعراض، قام املكتب بزيارة    
 رفقة مدعني عامني وطنيني، قصد التأكد من شـرعية االحتجـاز،     ، يف عدة حاالت   ،وذلك

.  قد احتجزوا بصورة غري شرعية     وامن األشخاص الذين كان   وحصل على اإلفراج عن العديد      
ائية وسلطات الشرطة لغـرض     وعلى إثر طلبات عديدة توجه هبا املكتب إىل السلطات القض         

ن حبقوقهم وبالتهم املوجهة إليهم، طلب املدعي العام أن خيـرب مجيـع             إخطار مجيع احملتجزي  
غري أن هـذا الطلـب   . املسؤولني عن االحتجاز األشخاص احملتجزين بالتهم املوجهة ضدهم  

لة بـالتقرير، عـدة     ونظم املكتب أيضاً، أثناء الفترة املشمو     . نادراً ما يتبع يف التطبيق العملي     
احترامهـا حلقـوق    حلقات عمل وأنشطة توعية موجهة لقوات األمن الكونغولية لزيـادة           

وجتدر اإلشارة إىل أن املكتب واجلهات الفاعلة األخرى يف جمال حقوق اإلنسان مل             . اإلنسان
تتمكن من الوصول إىل عدد من مرافق االحتجاز من قبيل معسكر تشاتشي، ومقر املخابرات            

 يف مجيع أحناء     للمخابرات لوكالة الوطنية لعسكرية بكنشاسا ومعظم مرافق االحتجاز التابعة       ال
البالد، وذلك على الرغم من التعليمات اليت وجهها الـرئيس إىل الـسلطات املختـصة يف                

  .٢٠٠٥يوليه /متوز

  العوائق اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمة    
ال واالحتجاز التعسفية وغري املشروعة جـزءاً مـن         غالباً ما تكون عمليات االعتق      -٨

وهذه احلاالت ال تصل يف غالب األحيان إىل السلطة القـضائية، بـل             . خمطط لكسب املال  

__________ 

 .أدناه" هاء"انظر الفرع  )٥(
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التوقيف الذي ُيرغم الضحية أو أسرته على       تفضي بانتظام إىل مقايضة نقدية مع املسؤول عن         
اخلوف من العقاب أو التوقيف     وبسبب  . دفع رشوة لقاء إفراج الشرطة عن الشخص احملتجز       

وبصرف النظر  . نادراً جداً ما يرفع األفراد يف وقت الحق شكوى بعد اإلفراج عنهم           جمدداً،  
ومما . عن هذه احلاالت فإن عمليات االحتجاز غري الشرعي هلا هي األخرى مربرات سياسية            

  .)٦(عدالة اجلنائيةيزيد من تفاقم هذه املشاكل حالة اختالل سري نظام ال

   وسوء املعاملة أثناء االحتجازألوضاع يف نظام السجون، والتعذيبا  -باء   

  التوصيات القائمة    
فورية للحد من االكتظاظ، ومعاجلة أوضاع االحتجاز املرّوعة، ال بد من اختاذ تدابري        -٩

 جيب سن تشريع لتنفيذ اتفاقية مناهضة ،وباإلضافة إىل ذلك. وحتسني األمن يف مجيع السجون
وجيب اختـاذ   .  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو العقوبة  لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة    ا

. تدابري فعالة ملنع حدوث أية أعمال تعذيب أو سوء معاملة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية             
كما جيب القيام بتحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة يف مجيع أفعال التعذيب وسـوء املعاملـة               

وجيب احلكم على مرتكيب مثل هذه األفعال املدانني، على النحو املالئم، واألمـر             عومة،  املز
وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على الدولة اختاذ التدابري الفعالة لضمان          . تعويض لضحاياهم بدفع  

  .)٧(تخويفغون عن التعذيب وسوء املعاملة من التهديد أو المحاية مجيع األشخاص الذين يبلّ

  راءات اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايلاإلج    
مل حترز احلكومة إال تقدماً ضئيالً صوب وضع        خالل الفترة املشمولة باالستعراض،       -١٠

وجتـري حاليـاً مناقـشة اخلطـة        . سياسة جلعل السجون أكثر قدرة على االكتفاء الذايت       
ل بدعم من شعبة سيادة     االستراتيجية اجلديدة بشأن إصالح السجون اليت وضعتها وزارة العد        

انتشار وتتميز أغلبية السجون باهنيار املرافق و     . القانون التابعة لبعثة األمم املتحدة يف الكونغو      
مهينـة  إنـسانية أو     وهذه األوضاع إمنا هي مبثابة معاملة قاسية أو ال        . املرضتفشي  اجلوع و 

ملعاملة الـسجناء بإنـسانية     للمحتجزين، وهي تقّصر يف االمتثال للمعايري الدولية األساسية         
تفضي إىل معدل وفيات مرتفعة للغاية يف صفوف        املنهارة متاماً   وظروف السجن   . )٨(وكرامة
 شخصاً لقوا حـتفهم يف االحتجـاز بـسجن          أربعة وأربعني وتفيد التقارير بأن    . احملتجزين

 الفترة ما بني ، يف(Centre pénitentiaire et de ré-éducation de Kinshasa)وإصالحية كنشاسا 
  .أساساً بسبب قلة الغذاء والدواء، وذلك ٢٠٠٩أغسطس /يناير وآب/كانون الثاين

__________ 

 .أدناه" واو"انظر الفرع  )٦(
 .١ة يانظر احلاش )٧(
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٠املادة  )٨(
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االحتجاز ملا قبل   التجاوزات يف   وال يزال االكتظاظ يف السجون، الناتج أساساً عن           -١١
وكثرياً ما ُيحتجز املدانون    . احملاكمة، يطرح مشكلة كبرية متس السجون يف مجيع أحناء البالد         

ومع ذلك، اختذت   . احملتجزون قبل احملاكمة، فضالً عن القاصرين والكبار، يف نفس األماكن         و
فعلى سبيل املثال، وللتخفيـف مـن حـدة         . السلطات بعض التدابري للحد من االكتظاظ     

السجناء الذين قضوا علـى     راح  أطلقت السلطات س  االكتظاظ بسجن وإصالحية كنشاسا،     
لكن هناك مشاغل من أن مرتكيب      .  سلوكاً حسناً  وسلكواهم هبا   ربع الفترة احملكوم علي   األقل  

االغتصاب والعنف اجلنسي وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان يستفيدون مـن هـذا              
، ونظراً لالحتجاج املسجل ضد حاالت اإلفراج عن مرتكيب العنف اجلنسي         . القرار هم أيضاً  

نه جيري إعداد مشروع قانون لغـرض       ، أ ٢٠٠٩أكتوبر  /أعلن وزير العدل، يف تشرين األول     
  .استثناء مرتكيب أفعال االعتداء اجلنسي من التمتع باإلفراج املشروط

الفساد، وبـطء اإلجـراءات     تفشي  وبسبب قلة األمن، واهنيار اهلياكل األساسية، و        -١٢
يفـرون  القضائية، فإن احملتجزين ملا قبل احملاكمة والسجناء املدانني، مبن فيهم كبار اجملرمني،             

 فـّر مـن     ٢٠٠٩نوفمرب  /اينمارس وتشرين الث  /ويف الفترة ما بني آذار    . من السجون بانتظام  
ت الفرار مـن   حاالوتكرر  .  حمتجزاً ١٣٥توري، احملافظة الشرقية،    إيي، مقاطعة   سجن ماهاغ 

. ضعف بشكل خطري اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقـاب          السجون الكونغولية يُ  
ـ : االت، اختذت إجراءات ضد املسؤولني املتهمني بتيسري عمليات الفرارويف بعض احل   د مت لق

، كما مت توقيف املـسؤول الثـاين يف         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣ي يف   توقيف مدير سجن ماهاغ   
 ١٠يف  ) علـى ماهـاغي    كيلـومتراً    ٢٧اليت تبعد    (ووكنيرييغسلسلة قيادة مركز شرطة     

  .٢٠٠٩يونيه /حزيران
يعتمد بعد قانوناً جيّرم التعذيب، وما زال احملتجزون يتعرضون يف كـثري            والربملان مل     -١٣

من األحيان للتعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على أيـدي               
. والقوات املسلحة الوطنية الكونغوليةللمخابرات وكالة الوطنية الالشرطة الوطنية الكونغولية و

 لـدى التوقيـف، وأثنـاء       -املة مبراحل خمتلفة من مراحـل االحتجـاز         وحتصل سوء املع  
 وكثرياً ما تفضي إىل وفاة الشخص احملتجز        -، ويف فترة االحتجاز قبل احملاكمة       االستجواب

تويف حمتجز يف   ، على سبيل املثال،     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦ويف  . أو إصابته جبروح خطرية   
انداجيكا، حمافظة كاساي الشرقية، بعـد توقيفـه        ليم نغ جن يف جممع بينا مبيانا، إق     زنزانة س 

" بشكل غري شـرعي   "أعوان الشرطة الوطنية الكونغولية ألنه كان حيمل        وضربه على أيدي    
يف أفعال التعذيب وسوء املعاملة املزعومة،      ومل جتر إال حتقيقات حمدودة      ". رجل شرطة "حذاء  

ومل . فعال أثناء الفترة املشمولة باالستعراضومل يتم إال عدد حمدود من احملاكمات عن هذه األ      
       يبلغون عـن التعـذيب     نتتخذ احلكومة أية تدابري فعالة لضمان محاية مجيع األشخاص الذي         

  .أو سوء املعاملة من التهديد أو التخويف
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  اإلجراءات اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان    
 باالستعراض، واصل مكتب األمم املتحدة املشترك حلقـوق         خالل الفترة املشمولة    -١٤

اإلنسان القيام بزيارات متكررة للسجون يف مجيع أحناء البالد، مبا يف ذلك القيام بزيـارات               
مشتركة مع وزير حقوق اإلنسان لبعض املقاطعات، ووثق اهنيار السجون، وقلـة الغـذاء              

وواصـل املكتـب    . جون غري مؤهلني  والرعاية الطبية، وتفشي الفساد، ووجود موظفي س      
ويف سـياق   . االضطالع بأنشطته يف جمال التوعية وتشجيع اعتماد قانون جيـّرم التعـذيب           

، نظم املكتـب    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦االحتفال باليوم العاملي لدعم ضحايا التعذيب يف        
، ييـسر   "حمامني بال حـدود   "وباإلضافة إىل ذلك، وبشراكة مع منظمة       . عدداً من األنشطة  

ويف تـشرين   . املكتب تنفيذ قرارات صندوق األمم املتحدة االستئماين لـضحايا التعـذيب          
، وبالتعاون مع وزارة العدل والسلطات القضائية، نظم املكتب حلقـة           ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

ويف حلقة العمل، طلب    ". القضاء ومشكلة التعذيب والوفاة يف السجن     "عمل حول موضوع    
عي العام باحملكمة العليا صياغة توجيهات للمدعني العامني بشأن احلاجـة           املشاركون من املد  

وجيري حالياً وضـع هـذه      . إىل التحقيق بفعالية يف حاالت التعذيب والوفاة أثناء االحتجاز        
كما واصل هذا األخري بنشاط مناصرة فكرة جعل الـسجون          . التوجيهات مبساعدة املكتب  

  .أكثر اعتماداً على نفسها

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةئقالعوا    
 أغلبـهم كمـا ال يـتم      ال يتم بشكل منهجي توظيف موظفي السجون يف         كما و   -١٥

وباإلضافة إىل ذلك ال توفر احلكومة ما يكفـي مـن التمويـل             . وتدريبهم ودفع أجورهم  
ـ ويبدو أن هناك رغبة حمدودة لدى احلكومة يف معاجلـة           . للسجون ومرافق االحتجاز   ع وض

السجون وبدء اإلصالحات الالزمة، ألن ذلك من شأنه أن حيدث خلالً يف شبكة الفساد اليت               
السجون لتأمني توريـد    مزارع خاصة ب  وإنشاء  .  وظيفة السجون  "خصخصة"تطورت حول   

 لكـن   ،الغذاء وتوفري األدوية األساسية ملنع تفشي األمراض إمنا مها خطوتـان ضـروريتان            
وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة     . د عرقلت حىت هذه اجلهود     وظيفة احلكومة ق   "خصخصة"

التعذيب، شهد اعتماد التشريع الضروري تأخرياً، وذلك إىل حد كبري بسبب حجم العمـل              
 مقاضاة السلطات ملرتكيب أفعال التعذيب إن دل على شـيء           عدمو. التشريعي املتراكم حالياً  

 ،وسنوات احلكم . لذي ال يزال متواصالً يف البالد     فإنه يدل على اإلفالت املزمن من العقاب ا       
ها مهدداً باخلطر، خلقت يف صـفوف       ب ويف أسوئ  الذي كان يف أفضل األحوال غري متجاو      

ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من الكونغوليني على أيدي املسؤولني احلكـوميني ثقافـة             
  .اجلمود أو باالنتقامفائدة منه ألنه سيقابل إما ب ي الاوالشكتقدمي أن بعتقاد الا
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  العنف اجلنسي واإلفالت من العقاب  -جيم   

 التوصيات القائمة    

نبغـي اختـاذ    وي. ال بد من إلغاء مجيع أحكام القانون الكونغويل اليت متيز ضد املرأة             -١٦
إدخال إصالح شامل على قانون األسرة واعتماد قانون        خطوتني هامتني يف جمال التشريع مها       

 وفيما يتعلق بالعنف اجلنسي، ال بـد        . من الدستور  ١٤اجلنسني تنفيذاً للمادة    للمساواة بني   
 ال لبس فيها جلميع أشكال العنـف ضـد          علنيةللمؤسسات احلكومية من إصدار تنديدات      

وجيـب  . املرأة، مبا يف ذلك االعتداء على الزوج أو الزوجة، واالغتصاب والتحرش اجلنسي           
التمسك بأية تقاليد أو أعـراف أو اعتبـارات         من خالل   عدم التخفيف من أمهية التنديدات      

وجيب أن تكفل احلكومة معرفة أفراد قوات األمـن         . دينية لتربير هذا العنف أو التسامح معه      
ملرتكبيها دون  احلكومية للقانون بشأن العنف اجلنسي واالمتثال له، ومقاضاة النظام القضائي           

 على احلكومة إقامة وتعزيز آليـة فعالـة لتلقـي           وباإلضافة إىل ذلك يتعني   . احنيازإبطاء أو   
شكاوى العنف اجلنسي، مبا يف ذلك مبرافق االحتجاز، وعليها أيضاً أن حتقق يف كل شكوى               

وأخرياً يتعني على الدولة أن تدفع تعويضات جلميـع  . وتوفر للضحايا الرعاية النفسية والطبية   
هلـذا الغـرض يف     دولة، وإنشاء صندوق    العنف اجلنسي اليت يرتكبها أعوان ال     أفعال  ضحايا  

  .)٩(امليزانية الوطنية

  اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايل    
ظل عدد حاالت العنف اجلنسي اليت سجلها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقـوق               -١٧

ولة اإلنسان يف مجيع أحناء البالد مرتفعاً بشكل يبعث على بالغ القلق أثنـاء الفتـرة املـشم                
وهذه احلاالت ال تقتصر على مناطق الرتاع املسلح وإمنا حتدث يف مجيع أحنـاء              . باالستعراض

 وبسبب قلة األمن وقلة الفصل بني السجون فإن النساء احملتجزات معرضات بـشكل              .البالد
يونيـه  / حزيران ٢١ و ٢٠وكمثال على ذلك ففي الليلة الفاصلة بني        . خاص للعنف اجلنسي  

 سجينة متواجدة معهـم يف  ٢٣اغتصب سجناء وما، اولة فرار من سجن غ، وأثناء حم ٢٠٠٩
ويف حني أن معظم حاالت االغتصاب يرتكبها أفراد اجملموعات املسلحة وترتكبها            . السجن

القوات املسلحة الوطنية الكونغولية والشرطة الوطنية الكونغولية، فإن املكتب قد وثق عـدداً             
  .نوارتكبها مدنييت الاالت احلكبرياً ومتزايداً من 

واملبادرات الواعدة اليت أقدمت عليها احلكومة يف مكافحة العنف اجلنـسي، مثـل               -١٨
 والـيت أدخلـت     ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢٠اليت اعتمدت يف    القوانني املتعلقة بالعنف اجلنسي     

 مل حتـدث    حتسينات كبرية على القانون اجلنائي الكونغويل وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة،          
فإذا ما حوكم مرتكبو االغتصاب وأدينوا فإنه نادراً ما ُيحكـم علـيهم             . يريات املنتظرة التغ

__________ 

 .١انظر احلاشية  )٩(
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بعقوبات سجن تتجاوز مخسة أعوام، ونادراً ما تدفع الدولة تعويضات، وذلـك حـىت إذا               
أصدرت حمكمـة   ،  ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران . صدرت بانتظام أوامر بدفع هذه التعويضات     

يف أحداث قضية اغتصاب، لكن مل حتكم إال بعقوبة سجن واحدة مبوجي مايي العليا أحكاماً 
أما األحكام األخرى فتراوحت بني السجن ملدة ثالثة أشهر والـسجن           . تتجاوز مخسة أعوام  

العتداءات ارتكبها مـسؤولون    وحىت عندما حصل الضحايا على تعويضات       .  شهراً ٢٤ملدة  
  .حكوميون قّصرت احلكومة يف دفع التعويضات

 خطت احلكومة خطـوة صـوب إطـالق         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥  ويف  -١٩
استراتيجيتها الوطنية ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، واليت ستنفذ بدعم من منظومة             

واستنبطت احلكومة استراتيجية ترمي إىل منع آثار العنف اجلنـسي          . األمم املتحدة يف البالد   
مناطق الرتاع، وهي تتضمن االستراتيجية الشاملة ملكافحة       ومعاجلتها والتخفيف من حدهتا يف      

شؤون اجلنـسني   وتقوم حالياً أيضاً وزارة     . العنف اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
واألسرة والطفل بصياغة تشريع إلصالح قانون األسرة ولتنفيذ أحكام املساواة بني اجلنـسني   

  .يف الدستور
مع منتهكي  " عدم التسامح املطلق  "، أعلن الرئيس سياسة     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٥ويف    -٢٠

 ويف .حقوق اإلنسان، والسيما مع مرتكيب االغتصاب، يف صفوف قوات األمن الكونغوليـة         
استئنافاً يف  على سبيل املثال، أكدت حمكمة كاساي الشرقية العسكرية ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١

 لودجا، مقاطعة سانكورو، حمافظة     حكم صدر حبق مفتش مبكتب املدعي العام العسكري يف        
وُحكم عليه بالـسجن    . ٢٠٠٧ديسمرب  /كاساي الشرقية، الغتصاب قاصر يف كانون األول      

وعلى الرغم مـن بعـض      . فرنك كونغويل  ١٠٠ ٠٠٠ عاماً وبدفع غرامة قدرها      ٢٠ملدة  
ـ               ا التطورات اإلجيابية فيما يتعلق باحملاكمات واإلدانات اليت طالت جنوداً مـن رتـب دني

ومل حترز السلطات الكونغوليـة إال تقـدماً   . ال تزال اجلرائم اجلنسية مزمنة وموظفي شرطة،   
حمدوداً يف توقيف ومقاضاة عناصر القوات املسلحة الوطنية الكونغوليـة املـشبوه فـيهم،              

جلمهوريـة الكونغـو    وخالل زيارة جملـس األمـن       . سيما قادة اجليش من رتب عليا      وال
ـ        ٢٠٠٩مايو  /الدميقراطية يف أيار   ب عليـا متـهمني     ، مت تسليم قائمة بضباط جيش من رت

  أن وعلى الرغم من  . لسلطات على مستوى رفيع، من بينها الرئيس      بارتكاب االغتصاب إىل ا   
. كاملةهذا العمل الدفاعي على مستوى عال مل حيرز إال تقدم حمدود طوال فترة ستة أشهر                 

  .ان، مل توجه أية هتم ضد أي منهما اخلمسة حمتجز األشخاصويف حني أن اثنني من
 ٣ففي  . وما زال أيضاً أفراد من جمموعات مسلحة تابعة للجيش ترتكب االغتصاب            -٢١

اين العسكرية مخسة رجال من مليشيا املاي ماي  سانغ، أدانت حمكمة كي   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
احملافظة الـشرقية،    يف ليكي ليسوليه، إقليم أوباال،       ٢٠٠٧يوليه  / امرأة يف متوز   ١٣٥اغتصبوا  

بارتكاب جرائم حبق اإلنسانية، مشلت االغتصاب مع العنف، وحكـم علـيهم بعقوبـات              
كمـة إىل أن رجـال      كما خلصت احمل  .  سنة والسجن املؤبد   ٣٠تراوحت بني السجن ملدة     
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 مسؤولون أيضاً مسؤولية مشتركة مع الدولة وحكمت عليهم بدفع تعويضات         املليشيا املدانني 
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لكل ضحية من ضحايا العنف ومببلـغ             ٢٥٠٠مبقدار  
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة كتعويضات لكل ضحية من ضـحايا            ١٠ ٠٠٠قدره  

ويعد احلكم الصادر يف ليكيه ليسوليه حدثاً هامـاً يف تـاريخ دفـع األضـرار       . االغتصاب
  .أية أضرارللضحايا، لكن مع األسف مل تدفع حىت اآلن 

  اإلجراءات اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان    
واصل مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان أنشطته التمكينية وأنـشطته يف           -٢٢

ويف إطار اخلطة الوطنيـة املتعلقـة بـالعنف    . جمال بناء القدرات يف مكافحة العنف اجلنسي      
ق هذا املكّون من مكّونات اخلطة يف مكافحة اإلفالت         يمسؤولية تنس اجلنسي، يتوىل املكتب    

خفض حاالت اإلفالت من العقاب عن العنف اجلنسي،        ويرمي هذا الربنامج إىل     . من العقاب 
عن طريق تقدمي املساعدة القانونية للضحايا من خالل مكاتب املساعدة القانونية يف العديـد              

 البعثـات نامج، يقدم املكتب الدعم من حيـث عـالوات    وتكميالً هلذا الرب  . من املقاطعات 
 التحقيقات؛ ويقوم بنقل موظفي العدالة والـضحايا         إجراء للمدعني العسكريني قصد تيسري   

كمـا عقـد دورات     . ومستشاريهم القانونيني إىل احملاكم؛ ويوثق ويتدخل لتحسني الوضع       
 ذلك رصد عن كثب وقدم      وباإلضافة إىل . تدريبية مع جهات فاعلة حكومية وغري حكومية      

مقاضاة التقارير عن حاالت العنف اجلنسي لضمان مقاضاة أولئك املسؤولني عنها، وال سيما            
املسؤولني عنها يف قوات األمن، وقدم دعمه للمدعي العام العسكري إلجراء التحقيق الالزم             

نطـاق األمـة    ووضع مؤخراً برناجماً علـى  .لتقدمي ضباط يف اجليش برتب عالية إىل العدالة       
كما جيري . بأكملها بشأن وصول ضحايا العنف اجلنسي إىل العدالة بدعم من ماحنني خمتلفني         

أيضاً استنباط مبادرة رائدة ملناصرة حقوق ضحايا العنف اجلنسي، مبا يف ذلك مـن خـالل                
  .ذه الضحايا وحصوهلا على تعويضاتهلنتصاف االسبل توفري لإجراء تقييم لآلليات القائمة 

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةالعوائق    
واملسؤولون يف املناصب   . إن إفالت مرتكيب جرائم العنف اجلنسي من العقاب مزمن          -٢٣

فإن قطاع العدالـة يفتقـر      العليا نادراً ما تتم مقاضاهتم بل وحىت مىت كانت هناك مقاضاة            
 وأحيانـاً يـدفع املـسؤولون يف        .للموارد وللموظفني لدرجة أن اإلجراءات القضائية بطيئة      

يدفعون بكل بساطة ماالً مقابل      -ع كل من ُيتهمون وهلم أموال        ويف الواق  -املناصب العليا   
. ن مـن الـسجن    بانتظام مرتكبو اجلرائم املزعومو   " يفر"وعالوة على ذلك،    . إخالء سبيلهم 

وخشية قاليد احمللية   ق التحسن يف معاناة الضحايا، من قبيل تأثري الت        وهناك عوامل أخرى تعو   
واألسباب اجلذرية للعنف اجلنسي اليت هلا عالقة حمـددة         . واجملموعة األسرةالضحية من نبذ    

االجتماعي واالقتصادي  على الصعيد   بنوع اجلنس، أال وهي وضع املرأة يف اجملتمع الكونغويل          
ن أيـضاً   والـضحايا يواجهـو   .  املتميز باخلضوع ال تعاجلها الدولة بشكل فعال       والسياسي
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صعوبات هائلة يف الوصول إىل العدالة بسبب ارتفاع النفقات القضائية، والتسويات بطريقة            
املوجهة هلم، وجهل القانون يف صفوف الـشرطة يف املنـاطق           ودية، والضغوط والتهديدات    

 عن اجلرائم املرتكبة    كل هذه العوائق تسهم يف وجود مناخ من اإلفالت من العقاب          . الريفية
  .رأةضد امل

  الل غري املشروع للموارد الطبيعيةق االقتصادية واالجتماعية واالستغانتهاك احلقو  -دال   

  التوصيات القائمة    
احلقوق االقتصادية واالجتماعية، يتعني اختاذ تدابري شاملة تعاجل كما ينبغي          يف جمال     -٢٤

ن تزيد الشفافية يف مجع     وعلى احلكومة أ  . االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية يف البالد      
املوارد احلكومية، وبشكل خاص عن طريق حتديد العائدات احملصلة من اجلهات الفاعلة اليت              

الغنية باملعادن، امتثاالً ملبادرة شفافية صناعة استخراج املعادن، وعـن طريـق     تستغل املناطق   
 اإلعمـال   مثل من أجل  ها استخداماً أ  دتوزيع العائدات امتثاالً لواجب الدولة استخدام موار      

وهذا الواجب األخري يتطلب من احلكومة اسـتخدام العائـدات          . التدرجيي حلقوق اإلنسان  
وتوفري إمكانية الوصول إىل الرعاية لضمان الوصول إىل التعليم االبتدائي جماناً جلميع األطفال،   

ع مراكز الصحة والسهر على أن تتمتالصحية األساسية اليت جيب أن تكون يف متناول اجلميع، 
ونظرت جلنة احلقوق االقتـصادية    . واملستشفيات مبا يكفي من املوارد البشرية والطبية واملالية       

، يف التقرير   ٢٠٠٩نوفمرب  /واالجتماعية والثقافية، يف دورهتا الثالثة واألربعني يف تشرين الثاين        
احلاجة إىل قيام الدولـة   إىل  من مجهورية الكونغو الدميقراطية وأشارت، يف مجلة أمور،         املقدم  

مجيع التدابري املناسبة لضمان الطرف بتعزيز اإلدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، فضالً عن اختاذ    
  .)١٠(سوء اإلدارةعدم إخضاع مواردها الطبيعية لالستغالل غري الشرعي و

  التدابري اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايل    
لية التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، واجلهود ال تكفل السلطات املركزية واحمل  -٢٥

 علـى   مجع احلكومة للموارد وتوزيعها   وقلة  . املبذولة حىت اآلن لتحسني الوضع ليست كافية      
تفشي الفساد يف مجيع أحناء      يفتسبب يف انتهاكات حلقوق اإلنسان و     ت تالوجه املالئم ما زال   

 أجورهم أو يتقاضون أجـوراً منخفـضة يبتـزون       ال ُتدفع  الذينالبالد، ذلك أن املسؤولني     
ولو أن احلكومة تعلن تقيـدها مببـادرة شـفافية          . من السكان أثناء أداء واجباهتم    األموال  

فنادراً ما تكشف   . صناعات استخراج املعادن إال أن الشفافية ال تزال ومهاً يف التطبيق العملي           
مـساءلة  قد قّصرت الـسلطات يف      الشركات اخلاصة واملؤسسات احلكومية عن أرباحها، و      

اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية عن دورها يف االستغالل غـري املـشروع ملـوارد               

__________ 

 .١انظر احلاشية  )١٠(
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الكونغو الطبيعية وقد كان أيضاً اقتصاد املوارد الطبيعية غري املنظم املشغل واملستغل الرئيسي             
ض فيهم محاية حقوق العمال،   فموظفو اخلدمات االجتماعية الذين يفتر    . لليد العاملة يف البالد   

كمـا أن   .  للعـيش  من قبيل مفتشي العمل، غالباً ما يضحون حبقوق العمال جلمع األموال          
  .لقواعد واإلجراءاتاعمليات طرد واسعة النطاق قامت هبا شركة خاصة متجاهلة متاماً 

 ارقاتمف" بوكثرياً ما يشار إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية كمثال على ما يسمى              -٢٦
      فهي متتلك علـى سـبيل املثـال       (أن البالد غنية للغاية مبواردها الطبيعية       ويف حني   ". الوفرة
 يف املائة من املوارد العاملية من       ١٠ يف املائة من املوارد العاملية من الكولتان، ونسبة          ٨٠نسبة  
 يف املائة من سكان الكونغو يعيشون على        ٨٠(فإن السكان يشكون من فقر مدقع       ). النحاس
وال تزال هناك تقارير تفيد بوجود مـشاكل أمنيـة         . )١١() يف اليوم  اً سنتاً أمريكي  ٢٠أقل من   

وانتهاكات حلقوق اإلنسان هلا صلة باستخراج املوارد يف املقاطعات اليت هي غنية بـاملوارد              
وكثرياً ما حتدث مواجهات بني جمموعات املتمردين والقوات احلكومية للـسيطرة           . املعدنية

 شنت القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا        ٢٠٠٩أغسطس  /ففي آب . على مواقع التعدين  
على منجم خيضع حلماية القوات احلكومية يف أوماتـا، إقلـيم           جوماً  وماي ماي شيكيتو ه   

العديـدين  واليكايل، يف حمافظة كيفو الشمالية، مما أسفر عن هنب العديد من املدنيني ووفاة              
 ما زالت قوات األمـن احلكوميـة والقـوات          ،وباإلضافة إىل ذلك  .  جبروح وإصابة آخرين 

خضع عمال املناجم احلرفيني وغريهم من       جنسي وتُ  املسلحة غري النظامية ترتكب أفعال عنف     
  .املدنيني الذين يعيشون يف املنطقة للعمل القسري والتقدير الضرييب غري املشروع واالبتزاز

 من الدستور تنص على ٤٣أما فيما يتعلق باحلق يف التعليم، فعلى الرغم من أن املادة             -٢٧
فإنه ينتظر من اآلباء املسامهة يف دفع مرتبات املدرسني         التعليم االبتدائي العام اجملاين واإللزامي      

 هو أيضاً بعيد كل البعد      والتمتع بالغذاء والرعاية الصحية   . بسبب عدم كفاية متويل احلكومة    
م الرعاية الصحية احلكومي نادراً ما يـسري كمـا ينبغـي،            اونظ. عن الوفاء باملعايري الدنيا   

. ض اليت ميكن عالجها واليت يعاين منـها الـسكان         واحلكومة عاجزة عن التعامل مع األمرا     
ليس يف متناول أفقر فئات     وبسبب وجود رسوم يدفعها املستخدم فإن نظام الرعاية الصحية          

. هي من أعلى املعدالت يف العامل     ونتيجة لذلك فإن معدل وفيات األمهات واألطفال        . اجملتمع
النتشار واالعتراض التعـسفي لـسبيل    ويف شرقي البالد فإن هنب العيادات الصحية الواسع ا        

 اإلمدادات الطبية قد زادت الوضـع تفاقمـاً؛         جتديدقوافل املساعدات اإلنسانية الرامية إىل      
 فإن األمر حيتاج إىل زيادة سريعة للطاقات الطبية، ذلك أن العديد مـن              وباإلضافة إىل ذلك  

تفاع معدالت سوء التغذيـة يف      مث إن ار  . العمال الطبيني الكونغوليني قد أرغموا على الفرار      
 أكثـر   موعـات معرضـة   صفوف النساء واألطفال واملشردين يف الداخل قد جعل هذه اجمل         

ومما يبعث على القلق بشكل خاص معاناة املشردين بسبب ضخامة هـذه            . لألمراض املعدية 

__________ 

)١١( http://eiti.org/DRCongo ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣، هذا املوقع متت زيارته يف.  
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 إىل   دون إمكانية الوصول   مدقعفهؤالء السكان الذين فقدوا بيوهتم يعيشون يف فقر         . املشكلة
  .ما يكفي من الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم ألطفاهلم

  اإلجراءات اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان    
يركز مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان بشكل متزايد على الصلة بـني               -٢٨

وارد احلكومة املخصصة إلعمال احلقـوق      االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية وُشح م      
 وهو يناشد احلكومة زيادة جهودها لضمان متتع مواطنيها باحلقوق          .االقتصادية واالجتماعية 
وباإلضافة إىل ذلك يقوم املكتب ببعثـات حتقيـق لزيـادة فهـم             . االقتصادية واالجتماعية 

.  باستغالل املوارد الطبيعية   التحديات القائمة أمام التنظيم ووضع السياسات العامة فيما يتصل        
مجيع  باحلقوق االجتماعية واالقتصادية يف   ويقوم أيضاً برصد وتقييم التقدم احملرز فيما يتصل         

العهـد    مـن  ٢كما يبذل املكتب جهوداً لزيادة إملام أصحاب املصلحة باملادة          . أحناء البالد 
 ميكـن اسـتخدامها كـأداة        اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت      الدويل

           ملكافحة االستغالل غري املشروع للمـوارد الطبيعيـة، هبـدف إعمـال مجيـع حقـوق                
  .اإلنسان تدرجيياً

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةالعوائق    
عاين العديد من الوزارات احلكومية املناطة مبسؤوليات تتعلق باإلشراف على قطاع           ي  -٢٩

الطبيعية ومجع عائداته من قلة املوظفني وقلة التمويل وضعف القدرات التقنيـة ألداء             املوارد  
فاحلكومة جتمع من الضرائب والرسوم أقل مما هـو    . وهذا بدوره يؤدي إىل الفساد    . وظائفها

.  الرشوة علـى مجيـع املـستويات       معه من قطاع التعدين بسبب ممارسة     من املفروض أن جت   
لفاعلة يظل اإلفالت من العقاب سائداً ألن معظم االنتهاكات حتصل          فبالنسبة هلذه اجلهات ا   

وهؤالء املسؤولون يتدخلون يف اجلهاز القانوين للحيلولـة  . وافقة كبار املسؤولني أو بإمرهتم   مب
 اليت  ماجلرائدون التحقيق واملقاضاة يف قضايا االستغالل غري املشروع والفساد وغري ذلك من             

  . الطبيعيةهلا صلة بقطاع املوارد

  حالة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والضحايا والشهود  -هاء   

  التوصيات القائمة    
جيب أن تشجع املؤسسات احلكومية احلوار والتمّعن العامني لدعم العملية الدميقراطية   -٣٠

عبري وحريـة   ويتعني على الدولة أن حتترم التزاماهتا الدولية ذات الصلة حبرية الت          . والنهوض هبا 
الصحافة، واختاذ كافة التدابري الالزمة حلماية الضحايا والشهود واملـدافعني عـن حقـوق              

التوقيف بل وحـىت    ولتهديد  عالم الذين يتعرضون بشكل متزايد ل     اإلنسان وأفراد وسائل اإل   
،  هبـذه التوصـيات    وذكّرت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان        . لقتلل
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، وتقدمت ببعض التوصيات احملددة اإلضافية، من قبيـل         ٢٠٠٩مايو  /يف أيار الل زيارهتا   خ
ويتعني على احلكومـة  . اعتماد قوانني وطنية وحملية بشأن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان         

يتعني على احلكومة وأخرياً . احلق يف التجمع السلميينظم أيضاً أن حتترم نظام اإلخطار الذي    
  .)١٢(ومية اليت متتثل للشروط اإلدارية الصفة القانونية للمنظمات غري احلكأن متنح

  اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايل    
قانون حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني والـضحايا          ما زال غياب      -٣١

حلاجـة إىل محايـة     تظل درجة األمهية املعلقة علـى ا       ،وباإلضافة إىل ذلك  . والشهود قائماً 
ويتمثل جـزء مـن     . السلطات الكونغولية هلؤالء األفراد واهية وال حتظى بالصبغة املؤسسية        

املشكلة يف قلة فهم مجيع السلطات للدور احليوي الذي يلعبه املدافعون عن حقوق اإلنـسان             
وشددت املقررة اخلاصة، يف خامتة زيارهتـا جلمهوريـة الكونغـو           . يف أي نظام دميقراطي   

عدم وجود إطار قانوين يـسهم يف معاجلـة وضـع    ، على   ٢٠٠٩مايو  / الدميقراطية يف أيار  
  .ومل ُيحرز من ذلك احلني أي تقدم ملموس. املدافعني عن حقوق اإلنسان اهلش يف البالد

الوطنيـة واجملموعـات    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استقصدت قوات األمـن           -٣٢
صحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين تعرضوا لقيود غري         املسلحة والسلطات العامة ال   

، أقفلت احلكومة ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٦ويف . حقهم يف حرية الرأي والتعبريمشروعة ملمارسة 
باستقرار البلد عـن    ختل  حمطة اإلذاعة هذه    مؤقتاً إذاعة راديو فرانس إنترناسيونال، حبجة أن        

يوليـه  / ويف هنايـة متـوز    ". يتم التأكد من صحتها   غري صحيحة ومل    " معلومات    بث طريق
، صنف وزير االتصال ثالث منظمات غري حكومية دولية نشطة يف جمـال حقـوق               ٢٠٠٩

  واالحتاد"Global Witness"منظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة الشاهد العاملي اإلنسان، هي 
إياها بالرغبة يف زعزعة استقرار   متهماً  " منظمات إنسانية إرهابية  "الدويل حلقوق اإلنسان بأهنا     

أغـسطس  /  آب ٢٢ويف  . حالة حقوق اإلنسان  انتقدت فيها   بعد أن أصدرت تقارير     البالد،  
، وهي حمطة إذاعية حملية خاصة ميلكهـا        "Star"طُعن حىت املوت صحفي يعمل يف       ،  ٢٠٠٩

وكافو، حمافظة  عضو يف الربملان ينتمي إىل املعارضة، يف منطقة كاسايل، بلدة كادوتو، مدينة ب            
، وقد كان ٢٠٠٧وكانت تلك ثالث عملية قتل لصحفي يف بوكافو منذ عام          . كيفو اجلنوبية 

الصحفيني الثالثة املقتـولني هـم      هلا وقع مفزع على الصحفيني اآلخرين، حىت وإن بدا أن           
  .ضحايا جرائم تندرج يف إطار القانون العام

ود املتاح للنقـاش الـدميقراطي ومعـاداة        وتتمثل حالة منطية تربهن على احليز احملد        -٣٣
         ولدن ميـسابيكو، رئـيس املنظمـة غـري احلكوميـة           احلكومة حلرية التعبري يف توقيف غ     

يوليه / متوز ٢٤ا، يف   إقليم كاتانغ "/ASADHO" "الرابطة الزائريية للدفاع عن حقوق اإلنسان     "
              . نيوم مبـنجم شـينكولوبوي    نشر تقرير عن االستغالل غري املشروع لليورا       على إثر    ٢٠٠٩
__________ 

 .١انظر احلاشية  )١٢(
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 كامالوندو بالسجن   - حكمت عليه حمكمة الصلح بلومباشي       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢١ويف  
 يف إطـار  " حتريض السكان "وقد أدين بتهمة    .  شهراً مع وقف التنفيذ لثمانية أشهر      ١٢ملدة  

 التهمة، ومع ذلك أديـن      اجللسة لدعم ومل تقدم أية أدلة يف      .  من القانون اجلنائي   ١٩٩املادة  
، أفرج مؤقتاً عن رئيس املنظمة غـري        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف  . السيد ميسابيكو 

، الذي كان حمتجزاً لتنديده مبا "أصدقاء نلسون مانديال للدفاع عن حقوق اإلنسان      "احلكومية  
لى،  يف إحدى الشركات يف مقاطعة الكونغـو الـسف         كان يعتربه ظروف عمل شبيهة بالرق     

وتسلط هذه احلاالت الضوء على أن القـضاء ُيـستخدم          . وذلك بعد شهرين من االحتجاز    
  .كأداة لتخويف أولئك الذين تعتربهم احلكومة معارضني هلا

ويواجه النشطون يف جمال حقوق اإلنسان والصحفيون التوقيف التعسفي والتخويف            -٣٤
/  متوز ٢٨ و ٢٧ل الليلة الفاصلة بني     وخال. وسوء املعاملة والتهديد بالقتل على أساس يومي      

، ويف مدينة كانشي، يف مبوجي مايي، أفادت التقارير بأن جمموعة من مخـسة              ٢٠٠٩يوليه  
أفراد مسلحني يرتدون زي القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، اقتحموا مبـاين            

        " اإلنـسان  مركز الدراسات والتـدريب الـشعيب حلقـوق       "منظمة غري حكومية حملية هي      
(Centre d’étude et de formation populaire pour les droits de l’homme)  وأمروا احلـارس ،

 ١٨ويف  .  ورفض احلارس التعاون وُيزعم أنه تعرض للتعـذيب        .مبدهم بعنوان رئيس املنظمة   
. غاكاتان مبقاطعة مبمبا، أوقف ثالثة نشطني يف جمال حقوق اإلنسان يف ٢٠٠٩أغسطس /آب

 للمخابراتوتعرضوا على ما ُيزعم لسوء املعاملة على أيدي عونني من أعوان الوكالة الوطنية              
  .ويوجد منط مماثل للقمع بالنسبة للضحايا والشهود. وضابط بالشرطة الوطنية الكونغولية

  اإلجراءات اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان    
الكونغولية بطيئة يف العمل من أجل زيادة محاية املـدافعني عـن            ملا كانت السلطات      -٣٥

 ويويل  .حقوق اإلنسان فقد اختذت اجلهات صاحبة املصلحة األخرى تدابري متجاوبة واستباقية          
املكتب والية خاصة ملزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة حبق النشطني يف جمال حقـوق              

 هدف قمـع الـسلطات      ن، ذلك أنه كثرياً ما يكونو     اإلنسان والصحفيني والضحايا والشهود   
. واقع البالد الذي يشهد مـشاكل لعرض للتعبري عن رأيهم املعارض لسياسة احلكومة أو        العامة  

ومن خالل مشروع متوله    . وإىل جانب التدخل يف هذه احلاالت يتخذ املكتب أيضاً تدابري ملنعها          
من املنظمات غري احلكومية النشطة يف حقـوق        شبكة وطنية   املفوضية األوروبية، أقام املكتب     

 وباإلضـافة إىل    . من مقاطعاهتا  تسعاإلنسان يف جمال احلماية، ووفر هلا فرصة بناء القدرات يف           
 ،ذلك نظمت هذه املنظمات أنفسها بشكل شبكات للحمايـة علـى مـستوى املقاطعـات              

قائيـة لـصاحل األشـخاص    وبالتعاون مع املكتب اختذت هذه الشبكات العديد من التدابري الو         
 االقتـصادية والقانونيـة،   -املهددين بالترحيل، ومدهتم باملساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية  

 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى      وسويسرا بفضل صندوق استئماين للحماية بدعم من السويد      
  .وأيرلندا الشمالية
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  ئمة اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القاالعوائق    
يساهم مسؤولون حكوميون رفيعو املستوى يف إدامة مناخ من التخويف والقمـع              -٣٦

. اإلدارة الرشـيدة   عامني يف جمـال      ومتحيص عن تشجيع قيام حوار      لآلراء املعارضة عوضاً  
والقضائية، وال سيما السلطات السياسية، مل تعـط        وسلطات اجليش والسلطات العسكرية     

. صحفيون حق قـدرها   القوم به املدافعون عن حقوق اإلنسان و       وشرعية العمل الذي ي    طبيعة
 ، وباإلضافة إىل ذلـك    .كافية ألداء وظائفها يف جمال احلماية     وسائل ال وهي تزعم أهنا تفتقر لل    

كثرياً ما ميانع الضحايا والشهود الشهادة بسبب ختوفهم من أفعال االنتقام يف حالة التعبري عن               
  .م احلق يف ذلكرأيهم أو رفع دعوى، رغم أن هل

  إدارة العدل ومسألة اإلفالت من العقاب  -واو   

  التوصيات القائمة    
إىل تدعو التوصيات القائمة يف جمال إدارة العدل ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب                -٣٧

ويتعني على برملان الكونغو مطابقة التشريع القـائم مـع          . تعزيز نظام العدالة وإنفاذ القانون    
وعليه أيضاً أن   . انني أساسية إلصالح نظام العدالة    ، وإعطاء األولوية العتماد قو    املعايري الدولية 

. يسن تشريعاً ينشئ حمكمة دستورية وجلنة وطنية حلقوق اإلنسان جديرة بالثقـة ومـستقلة             
تعني على اهليئة التشريعية أيضاً سن التشريع املنفذ لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية              يو

ضافة إىل ذلك، جيب أن متكّن مؤسسات الدولة القضاء مـن القيـام بـدوره               وباإل. الدولية
موظفي العدالة، وعن طريق تعزيز     الدستوري باستقاللية تامة، عن طريق حتسني ظروف عمل         

وأخرياً، يتعني على احلكومة اختاذ التدابري الالزمة لـضمان اسـتخدام   . جملس القضاء األعلى  
اكمة املوظفني العسكريني على اجلرائم العـسكرية، طبقـاً         احملاكم العسكرية فقط لغرض حم    

  .)١٣(ألحكام القانون الدويل ذات الصلة

  اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايل    
 الـضرورية حىت وقت إعداد هذا التقرير مل يكن الربملان قد اعتمد بعـد القـوانني                 -٣٨

حمكمة الـنقض،   شئ للمحكمة الدستورية، و   إلصالح النظام القضائي، وال سيما التشريع املن      
مل تنشأ جلنة حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة، ويف حني أن التنفيذ الوطين كما . وجملس الدولة

. للتشريع املتعلق بنظام روما األساسي قد مت النظر فيه يف عدة مناسبات إال أنه مل يتم سنه بعد        
 الكونغو  ةروما األساسي فعاالً يف مجهوري    من شأنه أن يساعد على جعل نظام        فقانون كهذا   

للعدالة اجلنائية يف جمال جـرائم      الدميقراطية، ومن شأنه أن يسهم يف وضع قواعد متماسكة          
كيـان  "وباإلضافة إىل ذلك أنـشئ      . واإلبادة اجلماعية حلرب، واجلرائم املخلة باإلنسانية،     ا

__________ 

 .١انظر احلاشية  )١٣(
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ة ملعاجلة انتـهاكات حقـوق      ، الذي جيمع بني كافة كيانات احلكومة ذات الصل        "االتصال
  .اإلنسان، إال أنه ال يعمل حىت اآلن

، وكجزء من محلة مكافحة الفساد، وقّع الرئيس عـدة          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥ويف    -٣٩
واختذ إجـراء   . اًقضاة جدد  ٦٠٥ن   قاضيني على التقاعد، وتعيّ    وحتيل قاضياً   ٨٦أوامر تقيل   

وهذه األوامـر تنتـهك   . القضاء األعلى وعمله من قانون تنظيم جملس      ٢تأدييب وفقاً للمادة    
القانون املتعلق بسري وتنظيم جملس القضاء األعلى، ذلك أهنا صدرت بدون االستماع للقضاة             

إىل ذلـك،   وباإلضـافة   . العقوبات ومراعاة األصول القانونية   املعنيني، انتهاكاً ملبدأي نظام     
رها يستخدم املوظفـون القـضائيون       اليت يف إطا   –الوظيفة القضائية   " خصخصة"ومثلما أن   

 واسعة االنتـشار،  –واليتهم الدستورية منصبهم البتزاز األموال عوضاً عن االضطالع مبهام      
راء املتخذ  واإلج.  يف إدارة العدل    على نطاق واسع   فإن السلطات السياسية والعسكرية تتدخل    

غل تتعلـق بـاإلجراء     خلق مشا  يعاجل هذه املشاكل بشكل مباشر؛ بل        يوليه مل / متوز ١٥يف  
كانت  متت ترقية ثالثة قضاة على األقل        ،على سبيل املثال  . التعسفي وولّد اهتامات للمحاباة   

لـنفس  قد صدرت حبقهم تدابري تأديبية أو عقوبات جنائية، يف حني مت عزل عدد من القضاة    
 عـزل    األحكام أيضاً إىل اختالل سري بعض احملاكم، ذلك أنه مت          هذهوقد أفضت   . األسباب

  . إال بعد عدة أشهرحيل حملهم قضاة آخرونالقضاة ويف بعض احلاالت مل 
. عاجزاً عن القيام بدوره الدسـتوري وبسبب قلة املوارد واملوظفني، ال يزال القضاء    -٤٠

 الثانيـة   "كيميا"، سلمت سلطات قيادة عملية      ٢٠٠٩أغسطس  /على سبيل املثال، ويف آب    
جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل املدعي العام العـسكري        عشرة أفراد من القوات املسلحة      

، لكن مكاتب املدعني العامني يف احملافظة مل يكن لديهم ما يكفي من             األعلى يف جنوب كيفو   
ويف إيتوري أيضاً، باحملافظة الشرقية، كانت إدارة العـدل بطيئـة           . املوظفني ملعاجلة القضايا  

ة باندوندو، مل تعقد حمكمة باندوندو جلسة ملدة قرابة     ويف حمافظ . بسبب اخنفاض عدد القضاة   
. ٢٠٠٩سبتمرب  /مخسة أشهر ألن القاضي الوحيد يف باندوندو مل يعد من عطلته إال يف أيلول             

. املتنقلةزيادة تواجد احملاكم    وتتمثل إحدى الطرق اهلامة للتعامل مع هذه املشاكل اهليكلية يف           
 أمس احلاجـة مـن       ويستمد املوارد اليت حيتاج إليها     لكن هذا النوع من احملاكم مكلف جداً      

 آخر يف تعديل االختـصاص القـانوين        ويتمثل حل . النظام القضائي جهات أخرى يف إطار     
         حقـوق اإلنـسان يف      لتمكني حماكم الصلح من النظر يف القضايا ذات الصلة بانتـهاكات          

  .مجيع األقاليم

  املتحدة املشترك حلقوق اإلنساناإلجراءات اليت اختذها مكتب األمم     
االستعراض، واصل املكتب دعم نظام العدالة لزيادة استجابة        املشمولة ب خالل الفترة     -٤١

وقدم املساعدة التقنية لصياغة قوانني خمتلفة،      . القضاء فيما يتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان     
. وجملس القضاء األعلـى   العليا  فضالً عن إكمال اإلصالح القضائي من خالل إنشاء احملاكم          
 د اجملتمع املدين يف جماالت منها     ونظم املكتب أيضاً عدة دورات تدريبية ملوظفي القضاء وأفرا        
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وقدم املكتـب   . على سبيل املثال استقالل القضاء وأخالقيات مهنة القاضي وسلوكه املهين         
. ت مهنة القضاة  أيضاً دعمه التقين جمللس القضاء األعلى من أجل استنباط مدونات ألخالقيا          
فريق عامل معـين    ويف حماولة لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب، يقوم املكتب بدعم إنشاء            

وسوف يعمـل هـذا     .  من العقاب يقوده وزير العدل خالل عملية إصالح العدالة         تباإلفال
فنية تابعة للجنة املشتركة إلصالح العدالة، وسوف يسهم بأفكار ويـسّهل           الفريق كوحدة   

. ويعمل املكتب أيضاً يومياً مع املسؤولني عن القضاء يف مجيع أحناء البالد           . ادالت الالزمة املب
 الدعم من تقاسم املعلومات وصوالً إىل تيسري النقل لـتمكني إجـراء التحقيقـات               وينطلق

وأجرى املكتب أيضاً، كجزء من جهوده الرامية إىل املـساعدة          . الالزمة، وبناء إعادة التأهيل   
 عملية جرد ألشد انتهاكات حقوق اإلنسان والقـانون         فحة اإلفالت من العقاب،   على مكا 

الدويل جسامة، اليت ارُتكبت على إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفتـرة مـا بـني                
االنتـشار مـن تـشرين      وامتـدت مرحلـة     . ٢٠٠٣يونيه  / وحزيران ١٩٩٣مارس  /آذار
أول تقرير لألمم املتحـدة     سيكون هذا اجلرد    و. ٢٠٠٩مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

والتقرير الشامل الوحيد الذي يوثق انتهاكات اإلنسان الرئيسية يف البالد على مـدى هـذه               
  .الفترة، هبدف املسامهة يف عكس اجتاه حلقات اإلفالت من العقاب اليت ال هناية هلا

  القائمة اليت حتول دون تنفيذ التوصيات العوائق    
ظل العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان احملددة يف هذا         ياع العدالة خمتالً، و   يظل قط   -٤٢

 والعديد من املشاكل الكربى هـي  . سوءاً بسبب قلة جتاوب القضاءوأكثرالتقرير بدون حل   
 بشكل خطري مـن     تتضرروإدارة العدل   . السبب األساسي يف التقدم احملدود يف إدارة العدل       

 يف  ٠,٢٤خنفضت حصة امليزانية املخصصة لنظام العدالة إىل نسبة         لقد ا : التمويل غري الكايف  
). ٢٠٠٦يف ميزانيـة عـام       يف املائة    ٠,٦مقارنة مع    (٢٠٠٩املائة من امليزانية الوطنية لعام      

واألجور املنخفضة للغاية، وانعدام األمن املرتفع يف جمال العمل يف صفوف القضاة جيعلـهم              
واملسائل األخرى اليت جيب    .  العسكرية ويشجع الفساد   عرضة لضغط السلطات السياسية أو    

وعدم تنفيـذ قـرارات     معاجلتها هي قلة فرص الوصول إىل العدالة بالنسبة ألغلبية السكان           
        القضاة علـى العمـل يف منـاطق         ال تشجع واملكاتب ومرافق السكن غري املالئمة      . احملاكم

  .البالد الداخلية

العقاب فيما يتصل باالنتهاكات املرتكبة على أيدي قوات        مكافحة اإلفالت من      -زاي   
  األمن الكونغولية

  التوصيات القائمة    
يتعني على احلكومة الكونغولية أن تنفذ بصرامة سياسة عدم التسامح املطلق مع مجيع             -٤٣

وهذا األمر يتطلب من السلطات القـضائية إجـراء حتقيقـات           . انتهاكات حقوق اإلنسان  
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اة مجيع أفراد قوات األمن املتهمني بارتكاب انتهاكات جـسيمة حلقـوق            مستفيضة ومقاض 
. باإلضافة إىل ذلك من القادة العسكريني فرض قواعد انـضباط صـارمة      يتطلب  و. اإلنسان

املرشحني الـسابقة   ويتعني على احلكومة أيضاً إنشاء آلية شاملة للفرز واالنتقاء ملراعاة أفعال            
اين الدويل وحقوق اإلنسان عندما يترشحون ملناصب رمسية،        من حيث احترام القانون اإلنس    

للوظائف الرئيسية يف القوات املسلحة، والشرطة الوطنية، وغري ذلك         مع إيالء اهتمام خاص     
وباإلضافة إىل ذلك، وملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة على أيدي          . من دوائر األمن  

قراطية يف سياق العمليـات العـسكرية يف كيفـو          القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدمي    
أي  اختاذ التدابري املناسـبة إلقالـة        ةالشمالية واجلنوبية واملقاطعة الشرقية، يتعني على احلكوم      

 يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وتقدمي       واضباط جيش أو وحدات عسكرية ممن شارك      
قرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام       وقام امل . )١٤(الضباط وهذه الوحدات إىل العدالة    هؤالء  

 بزيارة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف       تعسفاًخارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو        
ملعاجلة مسألة اإلفالت   وعلى إثر زيارته تقدم بست توصيات       . ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

 الرئيسيني الذين يزعم    من العقاب يف البالد، مشلت إصالح نظام السجون وإقالة أفراد اجليش          
  .أهنم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم حبق اإلنسانية أو جرائم جسيمة أخرى

  اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايل    
نظراً لطبيعة االتفاقات السياسية املتتالية أدرجت قوات األمن احلكومية يف صـفوفها            -٤٤

واصلوا يف عدد مـن احلـاالت اسـتهداف         ن،  مرتكبني رئيسيني النتهاكات حلقوق اإلنسا    
بـشكل  ويف مناطق البالد الـشرقية      . السكان املدنيني وارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان     

ا يف   وال سيم  -خاص، شن عدد من كتائب القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية           
ان، متهمة املدنيني    هجمات وارتكبت انتهاكات حلقوق اإلنس     - الثانية   "كيميا" سياق عملية 
  .اجملموعات املتمردةبالتواطؤ مع 

 احلكومة املتمثلة يف  واختذت السلطات الوطنية بعض التدابري املتواضعة لتنفيذ سياسة           -٤٥
.  عناصر القوات املسلحة املشاركة يف انتهاكات حقوق اإلنـسان         جتاهعدم التسامح املطلق    

جلنود الرتكـاب   دانات يف صفوف عامة ا    وأقيل بعض اجلنود من اخلدمة الفعلية وصدرت إ       
، على  ٢٠٠٩يوليه  / ويف متوز  .، لكن التقدم احملرز كان حمدوداً     جرائم هلا صلة حبقوق اإلنسان    

سبيل املثال، نظرت احملكمة العسكرية اخلاصة لشمال كيفو، املتواجدة يف روتشورو، يف مثاين             
ـ    ، حكمت احملكمة ع   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٧ ويف   .قضايا خمتلفة  ا غيابيـاً   لى العقيـد كيبانغ

 أعوام الرتكـاب جـرائم خملـة        ١٠ بالسجن   ن مدى احلياة، وعلى الرائد لوسونغو     بالسج
ا من السجن وانضم الحقاً إىل القوات املسلحة على الرغم من            وفر العقيد كيبانغ   .باإلنسانية

حلكومة، كما أمرت احملكمة ضابطني بدفع تعويضات، سوية مع ا        . اإلدانة اليت صدرت حبقه   

__________ 

 .١انظر احلاشية  )١٤(
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 حكمت احملكمـة العـسكرية يف       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١١ويف  . اغتصابحاالت  لضحايا  
، بالـسجن املؤبـد   ١٣٢بونيا، املقاطعة الشرقية، على جندي تابع للقوات املسلحة، الكتيبة        

  .ومت أيضاً طرده من القوات املسلحة. بتهمة االغتصاب والقتل العمد
ن املتكررة، مل تتخذ احلكومة أية إجراءات ملموسة      على الرغم من طلبات جملس األم       -٤٦

ميكن أن تدقق مبوجبها يف قوات األمن احلالية واملقبلة من حيث احترامها            لبدء عملية متحيص    
 الفعلية عنـد  اخلدمة الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وإقالة هذه القوات من      للقانون اإلنساين 

انتهاكات حلقوق اإلنسان،   ارتكاهبم  ون ب معروفأشخاص  درج  أوعلى عكس ذلك    . االقتضاء
صـفوف  من بينهم أشخاص ورد ذكرهم باالسم يف العديد من قرارات األمم املتحـدة، يف          

  .القوات املسلحة أو الشرطة أو يف دوائر املخابرات

  اإلجراءات اليت اختذها جملس األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان    
ير، قدم املكتب معلومات إىل املسؤولني عـن العدالـة          خالل الفترة املشمولة بالتقر     -٤٧

العسكرية يف الكونغو، وإىل وزارة الدفاع وإىل قيادات الشرطة الوطنية الكونغولية والقـوات    
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة على أيـدي            

وقدم املكتب أيضاً دعماً لوجستياً وفنياً      . ء البالد أفراد الشرطة والقوات املسلحة يف مجيع أحنا      
لبعثات التحقيق املشتركة للمسؤولني عن العدالة العسكرية واملدنية يف الكونغو يف مجيع أحناء             

ولزيادة عدد احملاكمات، قررت بعثة األمم املتحدة يف الكونغو دعم أفرقة التحقيـق             . البالد
 خلية اإلنذار املبكر داخل بعثة األمم املتحدة، مبـا          املشتركة من خالل التجاوب السريع مع     

حقـوق  يرمي إىل حتديد هوية ومساءلة قادة الوحدات العسكرية الذين انتهكوا باسـتمرار             
وباإلضافة إىل ذلك مت تنظيم حلقـات      .  الثانية شرقي البالد   "كيميا" اإلنسان منذ بداية عملية   

      وأفـراد قـوات    فراد القوات املسلحة    تدريبية وحلقات عمل عدة بشأن حقوق اإلنسان أل       
  .األمن األخرى

  القائمة اليت حتول دون تنفيذ التوصيات العوائق    
. كافيةالالية امللوجستية والوارد املتوفر احلكومة الكونغولية لقوات األمن احلكومية ال   -٤٨

أجوراً كافيـة    تتقاضى   فقوات األمن ال  . والنتهاكات القوات املسلحة أسباب هيكلية عديدة     
         كما أهنا ليست جمهـزة وليـست مدربـة        . أو منتظمة، وال حتصل على اإلمدادات الكافية      

ويف مقاطعة كيفو اجلنوبية نظم اجلنود التابعون للقـوات         . وال متتلك مرافق لتخزين األسلحة    
طس أغس/ الثانية سلسلة من االحتجاجات يف شهر آب       "كيميا"املسلحة املشاركون يف عملية     

 أطلق ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ويف . ، مطالبني بدفع أجورهم اليت ظلت غري مدفوعة٢٠٠٩
 مشـايل   اً كيلـومتر  ٦٦اليت تقع على بعد     ( النار يف اهلواء يف لوباريكا       ٣٣٢جنود من الفيلق    

وقاموا بنهب املنازل وأقاموا حـواجز علـى   . ، مطالبني بدفع أجورهم)أوفريا، جنوب كيفو 
ومـن  . شخاص الذين رفضوا الدفع أو مل تكن لديهم إمكانية الـدفع          طرقات، وضربوا األ  
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ألسباب اجلذرية هلذه املسألة عن طريـق دفـع أجـور           تعاجل احلكومة ا  األساسي مبكان أن    
وال بد هلا أيضاً من توفري الدعم اللوجسيت لنقـل املعـدات            . العسكريني يف الوقت املناسب   

ية حىت تنهي القوات املسلحة ممارساهتا القائمة       العسكرية وتوفري ما يكفي من احلصص الغذائ      
واجليش غري متجانس إىل حد كبري وينقـصه        . على العمل القسري وتضع حداً لنهب القرى      

 جمموعة متمردين ومليشيات بـدون أي إحاطـة أو          ٥٥وهو يتألف من    . االنضباط إمجاالً 
 واملراقبـة وآليـات     وأصبح اجليش مرتكباً لالنتهاكات بسبب قلة هياكل القيـادة        . تدريب

 .املساءلة الالزمة ملنع االنتهاكات من داخل صفوفه

  االستنتاجات  -ثالثاً   
وهذه . لقد مت حتديد العديد من احلواجز اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمة  -٤٩

احلواجز مترابطة وتعرقل حتسني وضع حقوق اإلنسان إمجاالً يف مجهورية الكونغو 
خلقت اإلدارة غري الرشيدة وغياب سيادة القانون وقلة اإلرادة وقد . الدميقراطية

ق والسياسية سجالً يبعث على القلق يف جمال حقوق اإلنسان، وهي أمور ما زالت تع
ومجيع القطاعات العامة تفتقر للموارد الكافية وتقّصر . التنمية والقضاء على الفقر

.  األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليماحلكومة يف تأمني احلقوق االقتصادية واالجتماعية
 من اإلفالت من وجود جوواختالل سري نظام العدالة وافتقاره للموظفني يسهمان يف 

وباإلضافة إىل . العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان ويضعفان أمن املواطنني الكونغوليني
جون وقوات األمن  ونظام السل غري الكايف للموظفني العمومينيذلك فإن ختصيص التموي

وجيب التطرق هلذه . وظائف الدولة" خصخصة"احلكومية يغذي تفشي الفساد ويشجع 
 وعلى احلكومة أن تتخذ سلسلة من التدابري املتناسقة واملنهجية .التحديات بشكل فعال

واملركزة على حقوق اإلنسان مبساعدة مجيع أصحاب املصلحة ذات الصلة على 
 والدويل لتنفيذ التوصيات اليت مت التقدم هبا من قبل، قصد محاية املستويات احمللي والوطين
  .حقوق اإلنسان ملواطنيها

   إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيةموجهةتوصيات   -رابعاً   
حتث املفوضة السامية احلكومة على التنفيذ الكامل للتوصيات اليت سبق أن   -٥٠

 ذلك اإلجراءات املواضيعية اخلاصة السبعة، تقدمت هبا آليات حقوق اإلنسان، مبا يف
فضالً عن سائر اإلجراءات اخلاصة واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، 

  .اليت ورد ذكرها يف هذا التقرير
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  توصيات موجهة إىل جملس حقوق اإلنسان  -خامساً  
ونغو يف ضوء حتديات حقوق اإلنسان العديدة واملتعددة يف مجهورية الك  -٥١

الدميقراطية، والتقدم احملدود جداً احملرز يف تنفيذ التوصيات السابقة اليت تقدمت هبا خمتلف 
جهات منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، يتعني على جملس حقوق اإلنسان حتديد 
أولويات يف دورته املقبلة ينظر فيها بالرجوع إىل نقاط مرجعية ميكن قياسها فيما يتعلق 

      "ألف"الفصل الثاين، الفروع من (وصيات ذات الصلة باجملاالت املواضيعية السبعة بالت
        الوارد بياهنا أعاله يف هذا التقرير، قصد تقييم التقدم الذي أحرزته ) "زاي"إىل 

  .الكونغوليةاحلكومة 
غو يتعني على اجمللس مواصلة النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونو  -٥٢

 احلكومة مناشدةالدميقراطية، والسهر على الرصد املستمر للحالة، مبا يف ذلك عن طريق 
إىل توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، وتيسري زيارات املقررين 

كما تبدي املفوضة السامية استعدادها ملواصلة تقدمي التقارير إىل . اخلاصني ذوي الصلة
  .الة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على أساس سنوياجمللس عن ح

  ــــــــــ


