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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال١٠ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  مني العاماملفوضية السامية واأل وتقارير
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقـوق               
  *اإلنسان وأنشطة املفوضية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  موجز    
، مفوضية األمم املتحدة الـسامية      ١٣/٢٢دعا جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         

تقرير إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة عن التطورات الـيت            تقدميحلقوق اإلنسان إىل    
تشهدها حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وعن األنشطة اليت قام هبـا              

  . البلد هذامكتبها يف
وعلى غرار التقرير السابق املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثـة عـشرة        

، يتناول هذا التقرير من جديد عـدداً مـن          (A/HRC/13/64) ٢٠١٠مارس  /اراملعقودة يف آذ  
.  من آليـات حقـوق اإلنـسان يف املاضـي          والعديدالتوصيات اليت قدمتها املفوضة السامية      

وباإلضافة إىل ذلك، يعرض التقرير حصيلة ما قامت به حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة              
الدميقراطية كانت   فحكومة مجهورية الكونغو  .  آخر تقرير  بناًء على تلك التوصيات منذ صدور     

إطار االستعراض  يف   قد التزمت أثناء الدورة السالفة الذكر بتنفيذ العديد من تلك التوصيات          
وتعرب املفوضة السامية عن ارتياحها لذلك وتذكّر بأهنا ال تزال رهن إشارة            . الدوري الشامل 

  . الغرض تبذله من جهود توخياً هلذااحلكومة الكونغولية لدعم مجيع ما قد

__________ 

  .ريرتأخر تقدمي هذا التق  *  
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وإذ حتّيي املفوضة السامية اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجـل تنفيـذ تلـك                 
التوصيات، فإهنا تالحظ أن حالة حقوق اإلنسان مل تتحسن منذ آخر تقرير قدمته وأهنـا               

حدة املـشترك   تزال تثري قلقاً بالغاً خاصةً يف شرق البلد حيث ال يزال مكتب األمم املت              ال
حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يسجل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان           

ومـع أنـه    . وللقانون اإلنساين الدويل على يد قوات األمن الوطنية واجملموعات املسلحة         
لُوحظ تقدم طفيف يف مكافحة اإلفالت من العقاب، تواَصل تسجيل حـاالت عرقلـة              

وجتدر اإلشارة كذلك إىل عدم تسجيل . دل خالل الفترة موضوع التقرير خطرية إلقامة الع  
أي تقدم ملحوظ يف اإلصالحات اهليكلية الضرورية لتحسني حالة حقـوق اإلنـسان يف              

ولُوحظ أيضاً، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ارتفـاع يف         . مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 عن حقوق اإلنسان وممثلي وسـائط اإلعـالم         االعتداءات اخلطرية على حقوق املدافعني    

  .وكذلك على أعضاء أحزاب املعارضة
وحتث املفوضة السامية حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على تنفيـذ مجيـع        

وسيواصل مكتـب األمـم املتحـدة    . التوصيات الواردة يف هذا التقرير يف أقرب اآلجال       
غو الدميقراطية سعيه جاهداً ملساندة احلكومـة،       املشترك حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكون     

. ١٣/٢٢عن طريق خطة العمل اليت ُدعيت احلكومة إىل تنفيذها عمالً بـالقرار             سيما   ال
وحتض املفوضة السامية اجملتمع الدويل على تقدمي العون للحكومة الكونغوليـة يف جماهبـة              

اإلصالحات اهليكلية الـضرورية    منها البدء يف    ال سيما   التحديات الكربى اليت تواجهها، و    
  .على حنو مستدامو  لألفضللتغيري حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٧-٢  ...................................التطورات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان  - ثانياً  
  ٦  ٧٠-٨  .............................................التدابري والتجاوب مع التوصيات  - ثالثاً  

  ٦  ١٣-٨  ....................حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفي وغري القانوين  - ألف     
  ٨  ٢٠-١٤  ........األوضاع يف السجون، والتعذيب، وسوء املعاملة أثناء االحتجاز  -  باء     
  ١٠  ٢٩-٢١  .................................العنف اجلنسي واإلفالت من العقاب  - جيم     
غري املشروع للموارد انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية واالستغالل   - دال     

  ١٣  ٣٧-٣٠  ..........................................................الطبيعية
  ١٥  ٤٦-٣٨  ......حالة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والضحايا والشهود  -  هاء     
  ١٨  ٥٨-٤٧  ...................................إقامة العدل واإلفالت من العقاب  -  واو     
  ٢١  ٧٠-٥٩  .............األمن الكونغولية من العقابعناصر قوات مكافحة إفالت   - زاي     

  ٢٥  ٧٣-٧١  ....................................................ت والتوصياتاالستنتاجا  - رابعاً  
الكونغو الدميقراطية وإىل اجملتمـع     مجهورية   موجهة إىل حكومة     ةتوصي  - ألف     

  ٢٥  ٧٢  ...........................................................الدويل
  ٢٦  ٧٣  ............................ موجهة إىل جملس حقوق اإلنسان ةتوصي  -  باء     
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  مقدمة  -أوالً   
 الصادر عن جملس حقوق اإلنسان بـشأن        ١٣/٢٢يقدَّم هذا التقرير عمالً بالقرار        -١

الذي اعتمده اجمللس يف دورته الثالثة      وقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،       حالة ح 
وعلى غرار التقرير السابق الذي قُّدم إىل جملس حقوق . ٢٠١٠مارس /عشرة املعقودة يف آذار 

، يتناول هذا التقرير من جديد عدداً مـن         )A/HRC/13/64(اإلنسان خالل الدورة املذكورة     
من آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف        أنا بنفسي والعديد     قدمُتها   التوصيات اليت 

وباإلضافة إىل ذلك، يعرض هذا التقرير حصيلة ما قامت به احلكومة تنفيـذاً             . )١(وقت سابق 
فحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة كانـت قـد         . لتلك التوصيات منذ تقريري األخري    

بتنفيذ العديد من تلك التوصيات يف إطار       ) A/HRC/13/8(فة الذكر   التزمت خالل الدورة اآلن   
وإين أرحب بذلك وأذكّر بأنين ال زلت رهن إشارة احلكومـة           . االستعراض الدوري الشامل  

  .لدعم ما تبذله من جهود يف هذا الشأن

  التطورات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان  -ثانياً   
عمليـات  : هبتها يف جمال حقوق اإلنـسان هـي         التحديات الرئيسية اليت جتب جما      -٢

التوقيف واالحتجاز التعسفية وغري القانونية؛ وظروف السجن والتعذيب وضـروب سـوء            
املعاملة أثناء االحتجاز؛ وألوان العنف اجلنسي؛ وانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          

ني واملـدافعني عـن حقـوق       واستغالل املوارد الطبيعية بصورة غري قانونية؛ وحالة الصحفي       

__________ 

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

؛ وتقريـر  "٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران يناير إىل/يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أثناء الفترة من كانون الثاين  
؛ وتقرير ممثل األمـني     (A/HRC/7/6/Add.4)املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه          

؛ واملالحظـات اخلتاميـة     (A/HRC/8/6/Add.3)والتر كالني   العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً،       
؛ وتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة      (CRC/C/COD/CO/2)للجنة حقوق الطفل    

؛ A/HRC/13/64) و (A/HRC/10/58حقوق اإلنسان وأنشطة املفوضية يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة          
والتقرير املوحد لسبعة من اإلجراءات املواضيعية اخلاصة عن املساعدة التقنية املقدمة إىل حكومة مجهوريـة               

وتشري املفوضة الـسامية يف     . (A/HRC/10/59)لدميقراطية والنظر العاجل يف احلالة يف شرق البالد         الكونغو ا 
التقرير أيضاً إىل االستنتاجات الرئيسية والتوصيات األولية الصادرة على إثر زيارات قامت هبا مـؤخراً               هذا  

قرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج      املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وقام هبا امل          
، علـى التـوايل،     ٢٠٠٩أكتوبر  /مايو وتشرين األول  /نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف أيار        
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     املعنية ب لجنة  الفضالً عن املالحظات اخلتامية الصادرة مؤخراً عن        

(A/C.12/COD/CO/4)   والتوصيات املقدمة يف إطـار االسـتعراض        ٢٠٠٩ديسمرب  /انون األول  ك ١٦ يف 
قـد صـدرت معظـم     ف التقرير   يف هذا وتفادياً للتكرار، لن يعاد ذكر مصادر التوصيات        . الدوري الشامل 

 .املشار إليه أعالهعلى النحو التوصيات عن العديد من اآلليات 
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مـن   إفالت قوات األمن الكونغولية   والشهود؛ وإقامة العدل؛ ومكافحة     اإلنسان والضحايا   
 يف مجهورية الكونغو    يعاجلها مكتيب  حتديات املواضيع ذات األولوية اليت       تعكس هذه و العقاب

ونغـو  مكتب األمم املتحدة املشترك حلقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة الك           هو  الدميقراطية و 
 موظفاً موزعني ١١٩ يضم، الذي "املكتب املشترك "املشار إليه فيما يلي باسم،  )٢(الدميقراطية

ويعرض هذا التقرير كذلك، على سبيل املثال، التـدابري         .  مكتباً يف مجيع أحناء البلد     ١٩على  
دعم اليت اختذها املكتب املشترك، بالتعاون مع شركاء آخرين يف كثري من األحيان، من أجل               

  .احلكومة يف تنفيذ التزاماهتا
ومنذ تاريخ تقريري األخري، واصل املكتب املشترك تسجيل انتهاكات عديدة حلقوق    -٣

وترتبط غالبية تلك االنتهاكات بالرتاع     . اإلنسان يف مجيع أحناء مجهورية الكونغو الدميقراطية      
 إطار عمليات عـسكرية     وقد ارُتكبت تلك االنتهاكات يف    . الدائر حىت اآلن يف شرق البلد     

 شـنتها أو  / اجملموعات املسلحة و   على القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية       شنتها
ويف اإلقليم الشرقي، يف مشال كيفو ويف جنـوب         . تلك العمليات ل انتقاماًاجملموعات املسلحة   

رواندا عـدد   كيفو، ضاعف مقاتلو جيش الرب للمقاومة وأفراد القوات الدميقراطية لتحرير           
اهلجمات على السكان املدنيني وعدد جرائم القتل والعنف اجلنسي والنهب واالختطـاف،            

وقد . جمموعات ماي مايال سيما بالتحالف أحياناً مع جمموعات مسلحة كونغولية أخرى، و 
يشكل العديد من أعمال العنف تلك جرائم دولية، وعلى األخص جرائم ضـد اإلنـسانية               

ما تشهد على ذلك األحكام باإلدانة الصادرة حديثاً عن حماكم كونغولية           وجرائم حرب، مثل  
  .يف حق من ارتكبوا أعمال عنف مشاهبة يف شرق اجلمهورية

ويف سياق الرتاع الدائر يف الشرق، كما يف سائر أحناء البلد، تبقى جـرائم العنـف                -٤
صاً حبدوث حـاالت    فقد اتسمت الفترة املشمولة بالتقرير خصو     . اجلنسي مصدر قلق كبري   

 / متوز٣٠ امرأة ورجالً وطفالً يف الفترة من   ٣٨٠ واسعة تعرضت هلا ما ال يقل عن      اغتصاب  
 إنبويف، يف   - تقع على احملور الرابط بني كيبوا        قرية ١٣ يف   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢يوليه إىل   

اطيـة   مشال كيفو، على يد مقاتلني مسلحني من القـوات الدميقر           مقاطعة إقليم واليكايل، يف  
ويـل  ان ماي ماي شيكا وعلى يد مقاتلني منتسبني إىل العقيد إمي           مجاعات لتحرير رواندا ومن  

 الدميقراطيـة أنـشأ     كونغونسينغيومفا، وهو عسكري سابق يف القوات املسلحة جلمهورية ال        
وارتكب أفراد قوات األمن بدورهم العديد . ٢٠١٠جمموعته املسلحة اخلاصة به يف بداية عام     

إذ ُيـّدعى، علـى سـبيل املثـال،         . م االغتصاب خالل الفترة موضوع التقريـر      من جرائ 
ـ         ٤٣١عسكريني من الفيلق     أن  د التابع للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة ق

  . يف كاتالوكوال، جنوب كيفو٢٠١٠أغسطس / آب٦ نساء يف ١٠ اغتصبوا
__________ 

 لبعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو            دمج شعبة حقوق اإلنسان    تقرر،  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١يف   )٢(
مكتب األمم املتحـدة املـشترك حلقـوق          أُطلق عليه  الدميقراطية ومكتب املفوضية القطري يف مكتب واحد      

 .اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
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مهوريـة انتـهاكات حلقـوق      ومن ناحية أخرى، ال تزال ُترصد يف مجيع أحناء اجل           -٥
يتسم  والواقع أن الوضع ال يزال    . اإلنسان نامجة عن حاالت قصور هيكلية يف مؤسسات الدولة        

. املؤسـسات  بانتهاكات حلقوق اإلنسان نامجة عن حاالت الضعف املتكرر اليت تعانيها تلـك        
فكـثرياً  .  حقوق اإلنسان األخرى عن سلوك فردي ملوظفي الدولة  كاتوتنجم العديد من انتها   

  .دون أي مساءلة هؤالء وظائفهم ويستخدمون سلطتهم ألغراض شخصية يستغلما 
وقد شهدت الفترة املشمولة بالتقرير أيضاً ارتفاعاً يف عدد االنتـهاكات اجلـسيمة               -٦

حلقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وكذلك حلقوق ممثلي وسـائط اإلعـالم وأحـزاب              
للشبكة الوطنية للمنظمـات غـري      "بري شيبييا، املدير التنفيذي     فاغتيال السيد فلوري  . املعارضة

ورئـيس املنظمـة غـري      "  اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     قاحلكومية املعنية حبقو  
، يف ليلة األول إىل الثاين مـن        "صوت من ال صوت هلم من أجل حقوق اإلنسان        "احلكومية  
اكات اليت قد يذهب ضحيتها املدافعون عن       ، دليل على خطورة االنته    ٢٠١٠يونيه  /حزيران

وتثري هذه املستجدات القلق بوجه خـاص       . طيةحقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقرا     
  .٢٠١١مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية الوطنية املزمع تنظيمها يف عام 

كات حقوق اإلنسان   ، وضعُت قائمة بأشد انتها    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف    -٧
 وأبيِّن. ٢٠٠٣ و ١٩٩٣والقانون اإلنساين الدويل جسامة اليت ارُتكبت يف البلد ما بني عامي            

اليت ورد وصفها تـشري إىل أن        ٦١٧ ليف تقريري أن الغالبية العظمى من احلوادث اخلطرية ا        
ائم ضـد    تشكل جـر   قدأو القانون اإلنساين الدويل     / و نسانعديدة حلقوق اإل  النتهاكات  اال

وخيلص التقرير  . يف كثري من األحيان   واحد  معاً يف آن    بل كالمها   اإلنسانية أو جرائم حرب،     
، الـيت   ١٩٩٨ و ١٩٩٧يف عامي   ) الالجئون وغريهم (كذلك إىل أن اهلجمات على اهلوتو       

تلـك  جتعـل    دامغة من شـأهنا أن       عطياتمعدة  كانت تبدو منهجية وعامة، تكشف عن       
غري أنـه   . جرائم إبادة مجاعية   ، مصنفة يف خانة   أمام حمكمة خمتصة  ا  ، يف حال ثبوهت   اهلجمات

 النية إلثبات حـصول جرميـة       انتفاء شرط توجد معطيات مناِقضة قد جتعل احملكمة تستنتج        
كافحة اإلفالت مـن    مل املمكنة ختلفةامليارات  اخلويتناول التقرير بالتحليل    . اإلبادة اجلماعية 

خاصة إنشاء آليـات قـضائية أو إحـداث    منها ودميقراطية، العقاب يف مجهورية الكونغو ال 
  .إجراءات لتقصي احلقائق، وإجراء إصالحات مؤسسية ودفع تعويضات للضحايا

  التدابري والتجاوب مع التوصيات  - ثالثاً  

  حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفي وغري القانوين  - ألف  
لقت خصوصاً باحلد من سـلطات      قُدِّمت يف املاضي عدة توصيات إىل احلكومة تع         -٨

مصاحل األمن، وبضرورة تكليف قوات الشرطة وحدها مبسؤولية احملافظـة علـى النظـام،              
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وبالدفاع عن حقوق األشخاص املوقوفني، وبتمكني املكتب املشترك من دخـول أمـاكن             
 ودفع تعـويض    ، االحتجاز التعسفي  مرتكيب عمليات االحتجاز دون قيد أو شرط، ومبالحقة       

  .)٣(لألشخاص احملتجزين تعسفاًامل ك

   اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايلاإلجراءات    
ال تزال عمليات التوقيف واالحتجاز التعسفيني وغري القانونيني ممارسة شـائعة يف              -٩

وقـد  . مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومل ُتتَّخذ اإلجراءات الضرورية ملكافحتها بشكل فعال         
مبلغـاً  التوقيف واالحتجاز التعسفيني وغري القانونيني يف مجيع أحناء البلد          بلغ تواتر عمليات    

ـ فكثرياً جداً مـا يلجـأ إليهـا         .  الكثري من الضحايا يعتربوهنا أمراً عادياً      حىت أن  ن واملوظف
والواقع أنه كثرياً ما يقوم أفراد الشرطة الوطنيـة         .  كوسيلة البتزاز أموال املدنيني    موميونالع

وأفراد القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وغريهم مـن املـوظفني           الكونغولية  
أو غري قانونية وال ُيطلقون سراحهم      / بتوقيف واحتجاز مدنيني بصورة تعسفية و      ،العموميني

ويف أغلب األحيان، ال يتقدم الـضحايا       . دون التعرض ألي مساءلة   إال بعد أن يدفعوا فدية      
  . أولئك املوظفني وال إىل القضاء ال إىل رؤساء،بأي شكوى

 عادية ال متـت     جنحوتواصل وكالة االستخبارات الوطنية احتجاز أشخاص بسبب          -١٠
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت تلـك       . بصلة للمخالفات اليت تقع ضمن اختصاصها     

ويواصل ". يةامللفات األمن "الوكالة حتتجز أشخاصاً دون توجيه أية هتم إليهم وذلك يف إطار            
املوظفون العموميون منع املكتب املشترك من دخول مراكز االحتجاز، خاصة منها مراكـز             

ومما يبعـث   . االحتجاز التابعة لوكالة االستخبارات الوطنية وتلك التابعة لبعض املعسكرات        
اض اليت قُدِّمت يف إطار االستعر     )٤(على األسف، يف هذا الشأن، أن احلكومة مل تقبل التوصية         

 دخول املكتب املشترك إىل أماكن االحتجاز التابعة لوكالة         مانالدوري الشامل الرامية إىل ض    
االستخبارات الوطنية وتلك التابعة للحرس اجلمهوري دون قيد أو شرط، وذلك بالرغم من             

  .٢٠٠٥ومن األمر الرئاسي الصادر يف عام  )٥(قرارات جملس األمن

  ألمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان اليت اختذها مكتب ااإلجراءات    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ضاعف املكتب املشترك عدد الزيارات إىل مراكـز              -١١

صحبه فيها السلطات القضائية يف أحيان كثرية بغرض تعزيـز          تاالحتجاز يف مجيع أحناء البلد      
ـ    وُعرِضت على السلطات حاالت     . احترام املعايري الدولية والوطنية     انويناالحتجاز غـري الق

__________ 

 .١انظر احلاشية رقم  )٣(
 ).٢٠٠٩(١٩٠٦و) ٢٠١٠(١٩٢٥انظر قراري جملس األمن  )٤(
 .A/HRC/13/8 من الوثيقة ٩٧رة ، الفق١التوصية رقم  )٥(
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. والتعسفي اليت لوحظت أثناء تلك الزيارات، مما أتاح اإلفراج عن عدد كبري من الـضحايا              
  .بد من بذل املزيد من اجلهود خلفض عدد حاالت االحتجاز تلك وال
وقد قام املكتب املشترك بالعديد من أنشطة التوعية بقواعد التوقيف واالحتجـاز يف          -١٢

 حصة علـى    ١٢٠وكمثال على ذلك، ُنظِّمت     . من وغريها من السلطات   صفوف قوات األ  
، كُرِّسـت للتوعيـة     ٢٠١٠سـبتمرب   / إىل أيلول  ٢٠٠٩سبتمرب  /األقل، يف الفترة من أيلول    

 خاصة ما يتعلق منها بقواعد التوقيف واالحتجاز، لفائدة         ن،والتدريب يف جمال حقوق اإلنسا    
لضحايا الذين  مساعدة ل  املكتب املشترك أيضاً     وقدم. قوات األمن والدفاع يف مجيع أحناء البلد      

كانوا يرغبون يف تقدمي شكاوى إىل السلطات املختصة وذلك بالتعاون مع املنظمات احملليـة              
  .غري احلكومية

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةالعوائق    
) A/HRC/13/64وثيقة   من ال  ٨الفقرة  (لقد استمرت العوائق املبّينة يف تقريري السابق          -١٣

ويتعلق األمر خصوصاً بعدم وعي الـسلطات القـضائية         . خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير    
أو غري القانونيني واليت    / قوات األمن خبطورة حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفيني و        وقيادة
  . فيها أساساً إىل الفساد وإىل ضعف هياكل الدولةسببيعود ال

   يف السجون، والتعذيب، وسوء املعاملة أثناء االحتجازاألوضاع  - باء  
 ظـروف قُدِّمت توصية يف املاضي بأن تتخذ احلكومة على الفور تدابري لتحـسني               -١٤

االحتجاز واألمن يف مجيع املؤسسات وبأن تدرج يف قوانني البلد أحكام اتفاقيـة مناهـضة               
وباإلضافة إىل  . و الالإنسانية أو املهينة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أ        

ذلك، ُدعيت احلكومة إىل اختاذ إجراءات فعالة لضمان محاية مجيع األشخاص الذين يبلّغـون          
  .)٦(عن أفعال تعذيب أو سوء معاملة من التهديدات ومن أفعال التخويف

   اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايلاإلجراءات    
غو الدميقراطية على ما أخذته على عاتقها من التزامات يف إطار           أحّيي مجهورية الكون    -١٥

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    االنضمام إىل   ، وخاصةً منها    )٧(االستعراض الدوري الشامل  
 ،مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              

، اعتمـد   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٤ويف  . ني أوضاع السجون   وحتس ،طنيةووقائية  وإنشاء آلية   

__________ 

 .١انظر احلاشية رقم  )٦(
 مـن التوصـيات الـواردة يف الوثيقـة          ٥٣ والتوصـية رقـم      ٢ التوصية رقم     على وجه اخلصوص   انظر )٧(

A/HRC/13/8 ٩٤، الفقرة. 



A/HRC/16/27 

9 GE.11-10195 

جملس الشيوخ مشروع قانون بشأن جترمي التعذيب جيعل من التعذيب خمالفة قائمـة بـذاهتا               
ورغم أن اجلمعية الوطنية مل تعتمد بعُد ذلك القانون وال اخلطة           . يعاقب عليها القانون بشدة   

ان تنطويان مع ذلـك علـى مؤشـرات         هاتان اخلطوت  إلصالح السجون، فإن     تيجيةاالسترا
  .مشجعة

لكن، وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية، ال زال القلق يراودين بشأن ظروف               -١٦
 يف أماكن السائداالحتجاز البالغة السوء يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبشأن انعدام األمن          

 حالة وفـاة يف  ١١٩ إذ ُسجِّلت حنو فعدد الوفيات أثناء االحتجاز ال يزال مرتفعاً   . االحتجاز
ووردت، باإلضافة إىل ذلك،  . ٢٠١٠يونيه  /يناير وحزيران / ما بني شهري كانون الثاين     الفترة

شهادات على حدوث عدة حاالت مساس بسالمة احملتجزين اجلسدية، مبا يف ذلك حـاالت              
ملدعي العام  ، صاغ ا  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣ويف  . اغتصاب، خالل الفترة موضوع التقرير    

وحاالت  )٨( العليا، مبساعدة املكتب املشترك، توجيهني بشأن التعذيب       لعسكريةلدى احملكمة ا  
 إجراءات املراقبة يف أمـاكن      بتعزيزويأمر هذان التوجيهان القضاة     . )٩(الوفاة أثناء االحتجاز  

هبـذا  رية  بتقدمي تقارير شه  و ،االحتجاز بغية كشف حاالت التعذيب والوفاة أثناء االحتجاز       
  .بيد أنه مل ُيقدَّم أي تقرير حىت اليوم. الصدد
واستمر كذلك، خالل الشهور األخرية، تسجيل حدوث حاالت فرار باسـتخدام             -١٧

ففـي الفتـرة    .  بعضها بالتواطؤ مع العاملني يف عني املكان       وكانالعنف يف أكثر األحيان،     
اإلقليم  ال، فّر من سجن أوسيو يف     ، على سبيل املث   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ و ٩ بني ما

 - بينهم عدة عسكريني وخاصة منهم رئيس سابق جلماعة ماي مـاي             - حمتجزاً   ٢٧الشرقي  
إصـالح  ومل يـشهد  . حمكوم عليهم بعقوبات شديدة، أو باإلعدام، أو بالسجن مدى احلياة         

 االسـتعراض   رإطـا يف   ، وهو األمر الذي كانت الدولة قد التزمت       ،السجون إالّ تقدماً طفيفاً   
  .جبعله من األولويات عن طريق ختصيص املوارد الكافية له ،)١٠( أيضاًالدوري الشامل

   اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنساناإلجراءات    
الوفيات أثناء االحتجـاز    حاالت   التعذيب و  ملنعتعتمد استراتيجية املكتب املشترك       -١٨

ز ومتابعتها، وعلى مجع املعلومات عن حاالت انتهاك حقـوق          على مراقبة ظروف االحتجا   
.  والدفاع عن حقوق وقضايا األشخاص احملتجزين لدى الـسلطات         ،اإلنسان أثناء االحتجاز  

ويف انتظار صدور قانون جيّرم التعذيب، شرع املكتب املشترك يف إجراء مـشاورات مـع               
  .يبموظفي القضاء من أجل وضع إطار قانوين ملكافحة التعذ

__________ 

 . بشأن التعذيبAG/0793/10التوجيه رقم  )٨(
 . بشأن الوفاة أثناء االحتجازAG/0794/10التوجيه رقم  )٩(
 .٩٤، الفقرة A/HRC/13/8 من التوصيات الواردة يف الوثيقة ٥٤ التوصية صوص على وجه اخلانظر )١٠(
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ونظم املكتب املشترك كذلك حصص توعية وتدريب لفائدة أفراد القـوة العامـة               -١٩
ومت أيضاً اغتنام االحتفال باليوم العـاملي لـدعم         . تناولت مسألة التعذيب وحقوق احملتجزين    

يونيه من أجل إطالق محلة إعالمية كُّرست هلذا املوضـوع          / حزيران ٢٦ضحايا التعذيب يف    
  . ومنظمات من اجملتمع املدينتصنيعت خموتنظيم حماضرات مج

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةالعوائق    
 مـن الوثيقـة     ١٥الفقـرة   (ال تزال العراقيل اليت حددُتها يف تقريـري الـسابق             -٢٠

A/HRC/13/64 (حيث إنه مل ُيتخذ أي إجراء ذي بال جلعل الظروف السائدة يف أماكن          قائمة 
 ختصيص  ، مجلة أمور منها   تتوخى، يف وينبغي للحكومة أن    . معايري الدولية  لل مطابقةاالحتجاز  

وقد ُبذلت جهود من أجل محاية األفـراد مـن          .  وملراكز االحتجاز  سجونميزانية حمددة لل  
   .أعمال التعذيب وسوء املعاملة غري أهنا ال تزال قاصرة عن الوفاء بالغرض

  العنف اجلنسي واإلفالت من العقاب  -جيم   
التوصية بإلغاء مجيع أحكام     ال سيما    قُّدمت يف املاضي عدة توصيات إىل احلكومة،          -٢١

القانون الكونغويل ذات الطابع التمييزي جتاه النساء، والتوصية بإدانة مجيع أشكال العنف ضد       
 يتـيح ، والتوصية باحلرص علـى أن       هالبس في املرأة، مبا فيها العنف الزوجي، إدانة علنية ال         

وعالوةً على  . لقضائي تقدمي مرتكيب تلك االنتهاكات إىل العدالة دون تأخري أو حتيُّز          النظام ا 
ذلك، ينبغي للحكومة أن ُتنشئ وتعزز آلية فعالة لتلقي الشكاوى اليت ُيّدعى فيها التعـّرض               
لعنف جنسي، مبا يف ذلك داخل نظام السجون، وللتحقيق يف تلك الشكاوى وتقدمي العالج              

وأخرياً، يتعني على الدولة أن تدفع تعويضات جلميع ضحايا أفعال          . للضحايا والطيب   لنفسيا
العنف اجلنسي اليت يرتكبها أعوان الدولة وأن تنشئ صـندوقاً هلـذا الغـرض يف امليزانيـة                 

  .)١١(الوطنية

   اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايلاإلجراءات    
ة العنف اجلنسي، ال يـزال ذاك       رغم اجلهود اليت بذلتها السلطات يف سبيل مكافح         -٢٢

ويتعلق األمر بظاهرة جتتاح مجيع أرجاء البلد ويذهب ضحيتها خـصوصاً           . العنف مستشرياً 
 الـيت   الواسعة النطاق وكمثال على هذه اآلفة، حاالت االغتصاب       . آالف النساء واألطفال  

ستخدم كسالح   وهي الدليل على أن االغتصاب ال يزال يُ        ايل،ارُتكبت مؤخراً يف إقليم واليك    
  .)١٢(حريب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

__________ 

 .١انظر احلاشية رقم  )١١(
 ٢٤تقرير مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املنشور بتـاريخ                )١٢(

 .٢٠١٠سبتمرب /أيلول
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إال أنـه مل  .  مشكلةيطرحوما من شك يف أن الدولة قد أدركت أن العنف اجلنسي       -٢٣
، كتشديد شـروط اإلفـراج املؤقـت عـن          هاُتعتمد رمسياً حىت اليوم التدابري اليت أُعلن عن       

ي اإلشارة إىل أنه من األمور اليت       وتنبغ. األشخاص احملكوم عليهم بسبب أفعال عنف جنسي      
، خاصة يف حق أفراد      قاسية أكثر فأكثر    األحكام الصادرة  أن القضائي   لنظامُتحسب لصاحل ا  

وكمثال على ذلك، حكمت احملكمـة      . )١٣(قوات األمن الضالعني يف قضايا العنف اجلنسي      
جنود تابعني للقوات  على مخسة أكتوبر،/ تشرين األول٣٠، يف العسكرية التابعة حلامية أوفريا  

 بعد أن أُدينـوا  تاملسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية بالسجن مدى احلياة وبدفع تعويضا     
  . ٢٠٠٩أغسطس / آب٨بارتكاب جرمية ضد اإلنسانية الغتصاهبم سبع نساء يف مولينغي يف 

ـ وجددت احلكومة وعدها بتنفيذ العديد من التزاماهتا مبكافحة العنف اجلنسي             -٢٤ يت ال
 عـام   قوانني، خاصةً منها تنفيذ     )١٤(يف إطار االستعراض الدوري الشامل    قطعتها على نفسها    

 واالستراتيجية الوطنية، وختصيص املزيد من املوارد ملنع العنف اجلنسي وللتدريب يف            ٢٠٠٦
وأمتىن أن ُتترجم احلكومة هذه     .  للضحايا لتقدمي مساعدات  اجلنسي و  نفهذا اجملال ولقمع الع   

  .زامات إىل تدابري ملموسة يف أقرب اآلجالااللت

   اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنساناإلجراءات    
واصل املكتب املشترك أنشطته يف جمال مكافحة العنف اجلنـسي خـالل الفتـرة                -٢٥

 ويف  يف البلـد  املرتكبـة    العنف اجلنسي    حاالتواستمر يف مراقبة ومتابعة     . املشمولة بالتقرير 
وعلى سبيل  . تقدمي مساندته للسلطات القضائية ملساعدهتا على مالحقة مرتكيب تلك األفعال         

 ما بني شـهري كـانون        يف الفترة   للسلطات القضائية  مساعدتهالبيان، قدم املكتب املشترك     
 عن طريق مساعدهتا يف التحقيق يف أكثر من مائـة     ٢٠١٠أكتوبر  /يناير وتشرين األول  /الثاين

  .تصابحالة اغ
 جهود مكافحة   تعزيز، مت رمسياً تدشني مشروع يهدف إىل        ٢٠١٠مايو  / أيار ١ويف    -٢٦

ومتـّول هـذا    . إفالت مرتكيب العنف اجلنسي من العقاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية         
ويستغرق تنفيـذ   . املشروع الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل وينفذه املكتب املشترك        

 الكونغو السفلى وباندوندو وكاتانغـا  ات يشمل مناطق كازاي ومقاطع   هوتني و املشروع سن 
ويف إطار جهود مكافحة اإلفالت من العقاب، يعتزم املكتب تعزيز فرص ضحايا            . وكينشاسا

العنف اجلنسي يف الوصول إىل العدالة وبناء قدرات اجلهات الفاعلة داخل النظام القضائي ويف  
  .اجملتمع املدين

__________ 

اإلفالت من العقاب يف صـفوف قـوات األمـن          من هذا التقرير الذي يتناول مكافحة       " زاي"انظر اجلزء    )١٣(
 .الكونغولية

 .٩٤، الفقرة A/HRC/13/8 من التوصيات الواردة يف الوثيقة ٥٠انظر التوصية  )١٤(
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 شرق البلد، واصل املكتب املشترك تنفيذ الشق القضائي والقانوين من مشروع            ويف  -٢٧
. ٢٠٠٦منع العنف اجلنسي والتصدي له، الذي متّوله الوكالة الكندية للتنمية الدولية منذ عام             

ـ ١١ويف إطار هذا املشروع، تعمل حالياً   وُتـنظّم يف  . ا عيادة قانونية يف مشال كيفو وجنوهب
ومن ناحية أخرى، ساهم املكتـب      . ع أنشطة أخرى بغرض بناء القدرات      املشرو هذاإطار  

واسـعة  املشترك أيضاً يف بناء قدرات احملققني القضائيني املكلفني مبتابعة قضايا االغتـصاب             
 وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها ائتالف من اجملموعات املتمـردة يف              النطاق

  .٢٠١٠أغسطس / آب٢يوليه إىل / متوز٣٠ من ةإقليم واليكايل يف الفتر
وتكملةً للجهود اليت بذهلا مكتيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أرسلت إىل ذلك              -٢٨

لالستماع إىل ضحايا العنف اجلنـسي يف       املستوى  البلد فريق خرباء يضم شخصيات رفيعة       
ت غاية فريق اخلرباء  وكان. ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٠سبتمرب إىل   / أيلول ٣٠الفترة من   

الـيت   ضحايا العنف اجلنسي واجلهات الفاعلة املعنية إىل االستجابة  احبث الطريقة اليت ينظر هب    
 فريـق  تنقـل وهلذا الغرض، .  وسائل الطعن واجلرب  جدوىمدى  ال سيما   للضحايا، و قدمت  

 فريـق   وترأسـت .  خط االستواء  مقاطعة ويف   ةالشرقياملقاطعة  اخلرباء إىل جنوب كيفو، يف      
 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وتألّف    ة وا كانغ، نائب   -اخلرباء السيدة كيونغ    

الفريق من السيدة إليزابيت رين، وزيرة الدفاع السابقة يف فنلندا اليت تشغل حاليـاً منـصب       
دينـيس  رئيسة جلنة التوجيه يف صندوق الضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية، والدكتور            

وأجرى أعضاء فريق اخلـرباء حمادثـات مـع    . افوموكويغي، مدير مستشفى بانزي يف بوك 
وزارة العدل وحقوق اإلنسان ووزارة الشؤون اجلنـسانية        (السلطات على املستوى الوطين     

وأحاط أعضاء الفريق علماً    . زاروها اليت   املقاطعاتوعلى الصعيد احمللي يف     ) واألسرة والطفل 
 جديـدة تتـيح للـضحايا        اختاذ تدابري   ضرورة  وجهات فاعلة أخرى معنية    بطلب الضحايا 
 يف هنايـة    ،وسيضع أعضاء فريـق اخلـرباء     .  بطريقة مباشرة وحمددة   التعويضاحلصول على   

 بتوصيات، سيقدَّم إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وإىل          مشفوعاًتقريراً  زيارهتم،  
  .)١٥(شركاء آخرين حمليني

  اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمة العوائق    
باإلضافة إىل العوائق اليت حتول دون تنفيذ التوصيات املتعلقة بالعنف اجلنسي الـيت               -٢٩

، والـيت   )A/HRC/13/64 مـن الوثيقـة      ٢٣الفقرة  (كنت قد أحصيتها يف تقريري السابق       
احملاكم الكونغولية   بعض   استمرت خالل السنة املشمولة بالتقرير، ينبغي التأكيد أيضاً على أن         

__________ 

 الصادر عن فريق خـرباء األمـم املتحـدة     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٣انظر البالغ الصحفي املؤرخ      )١٥(
 .برئاسة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان
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ولوحظ وجود حاالت   . )١٦( بالقدر الكايف من الترسانة القانونية املتاحة هلا       فادةال حتسن االست  
وما مل تشرع الدولة بشكل     . )١٧(تقديراً خاطئاً  إساءة تفسري القانون وتقدير الظروف املُخفِّفة     

لنـساء يف اجملتمـع     لالـدوين    املركزحقيقي يف معاجلة اجلذور االجتماعية للعنف اجلنسي، أي         
  . على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي، فإن وضع النساء سيبقى غري مأموننغويلالكو

  انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية  - دال  
سـتغالل مـوارد   ال للتصدييف املاضي، أُوصيت الدولة باختاذ تدابري شاملة وكافية     -٣٠

توزيع عائـداهتا   ب و ، الشفافية يف مجع موارد الدولة     بزيادةالبلد الطبيعية بشكل غري مشروع، و     
ضمان حصول مجيع األطفال على التعليم       ال سيما     إعمال حقوق اإلنسان تدرجيياً،      من أجل 

واحلرص  احلصول على الرعاية الصحية األساسية بكلفة معقولة         ضمان و دون عوائق االبتدائي  
  . )١٨( امتالك مراكز الرعاية الصحية واملستشفيات للموارد البشرية والطبية واملاليةعلى

   اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايلالتدابري    
تقدمي مجهورية الكونغو الدميقراطية تقاريرها الدورية الثاين إىل الرابـع، يف وثيقـة             إن    -٣١

  سـنة  ٢١القتصادية واالجتماعية والثقافية بعد تـأخري دام        احلقوق ا املعنية ب لجنة  الواحدة، إىل   
  موارد البلد  مستغلي حقوق اإلنسان و   عدم مساءلة منتهكي  وترى اللجنة أن    . يستحق الترحيب 

يشكل عائقاً   من العقاب    مإفالهتو الشركات األجنبية،    مبا يف ذلك  الطبيعية بصورة غري شرعية،     
 الـيت  ويف املالحظـات اخلتاميـة  .  واالجتماعية والثقافية كبرياً أمام ممارسة احلقوق االقتصادية    

، طلبت اللجنـة إىل     )E/C.12/COD/CO/4 (٢٠٠٩نوفمرب  /اعتمدهتا اللجنة يف تشرين الثاين    
فيما  فعالة تدابري فورية، منها تدابري تشريعية، إلحداث وضمان وسائل طعن داخلية            اختاذالدولة  

ويف هذا الصدد، أُحّيي التزام مجهورية الكونغـو        . يةخيص مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماع    
 بـاحلقوق   الدميقراطية بالتصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق بالعهد الـدويل اخلـاص          

  .)١٩( واالجتماعية والثقافية، الذي عّبرت عنه يف سياق االستعراض الدوري الشاملاديةاالقتص

__________ 

 Rapport du Projet Mapping concernant les violations les يفهذه الترسانة أيـضاً عراض  استلقد جرى )١٦(

plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 

et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, section III, par. 799 à 840 

et 848 à 883. 
، اعتربت احملكمة العسكرية يف حامية بوكافو،  أثناء النظـر         ٢٠١٠يوليه  / متوز ٧كمثال على ذلك، يف يوم       )١٧(

 .يف قضية اغتصاب، قبول الضحية الزواج من املتهم بعد االغتصاب ظرفاً خمففاً
 .١انظر احلاشية رقم  )١٨(
 .٧توصية رقم ، ال٩٤، الفقرة A/HRC/13/8الوثيقة  )١٩(
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الـيت  داً عن التوافق مع الثروات الطبيعيـة        وال يزال مستوى معيشة الكونغوليني بعي       -٣٢
، منها مؤشر التنمية البشرية الـذي يقـيس         البلد، مثلما تدل على ذلك مؤشرات      يتمتع هبا 

متوسط مستوى التنمية البشرية الذي حيققه بلد ما استناداً إىل ثالثة جوانب أساسـية هـي                
برنامج األمم  يشري  و. الئقال يعيشاملستوى  املو ، واحلصول على التعليم   ر،الصحة وطول العم  

املتحدة اإلمنائي إىل تدين هذا املؤشر خالل السنتني األخريتني، وهو ما جيعل مجهورية الكونغو   
  .)٢٠( بلدا١٦٩ً يف قائمة تضم ١٦٨الدميقراطية حتتل حالياً الرتبة 

ومن األسباب اليت تفسر هذا الوضع، هناك باخلصوص سوء مجع وتدبري عائـدات               -٣٣
ويبقـى هـذا    . ت الطبيعية وسوء احلكم وكذلك االستغالل غري القانوين لتلك املوارد         الثروا

االستغالل مثرياً للقلق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، إذ إنه يؤدي إىل انتهاكات جـسيمة              
 مانييما ومشال   مقاطعاتفي  ف. حلقوق اإلنسان على يد قوات األمن واجملموعات املسلحة معاً        

. )٢١( بـأمر وزاري   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٠يفو، ُعلِّق النشاط املنجمي يف      كيفو وجنوب ك  
املـصاحل الـيت    ب ال عالقة هلم  بتدخل أعوان وأشخاص    " تربير هذا القرار حتديداً      وقد جرى 

وتعترض تنفيذ هذا القرار ".  املواد املعدنيةسويقيعترف هبا قانون التعدين يف دورة استغالل وت       
  .باتأيضاً العديد من الصعو

وباإلضافة إىل ذلك، ليست السياسات اليت وضعتها الدولة الكونغولية من النـوع              -٣٤
الذي يساهم بشكل فعال يف احترام االلتزامات اليت أخذهتا على عاتقها مبوجب العهد الدويل              

 يعتوزو. اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف احترام التزامها مبكافحة الفقر         
على التعليم والرعاية الصحية واملـاء      تدرجيياً  ضمان حصول اجلميع    ب ال يسمح وارد املالية   امل

فاحلصة من امليزانية املخصصة لالستثمارات يف اهلياكل األساسية االجتماعية         . الصاحل للشرب 
مث إن تلك احلصة يف تناقص      . ضئيلة جداً مقارنةً بقطاعات أخرى كالدفاع وعمل املؤسسات       

  .نذ عدة سنوات متمرمس

   اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان اإلجراءات    
واصل املكتب املشترك مراقبة ومتابعة انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            -٣٥

. )٢٢(وكذلك انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة باالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعيـة          
ذ املكتب املشترك أنشطة لبناء قدرات اجلهات الفاعلة احلكومية وغـري           ومن جهة أخرى، نفّ   

__________ 

)٢٠( http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/COD.html. 
 ٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ٢٠الـصادر يف    CAB.MIN/MINES/01/2010/0705انظر األمر الوزاري رقم  )٢١(

 . مانييما ومشال كيفو وجنوب كيفومقاطعاتتعليق األنشطة املنجمية يف املتضمِّن 
حتت ذريعـة  . " هذه العالقةواسعة النطاقلتحقيق يف حاالت االغتصاب  يبّين تقرير بعثة ا   .  ٢٢انظر الفقرة    )٢٢(

مطالبات سياسية واجتماعية، سيطرت هذه العصابات املسلحة على عدة بلدات يف إقلـيم واليكـايل، يف                
وإقليم واليكايل منطقة غنية باملعادن وإن استغالل جمموعات مسلحة لتلـك املنـاجم             .  مشال كيفو  مقاطعة

 ".ويل حتركاهتاميكّنها من مت
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وكمثال على ذلك، نظّم املكتب املشترك مائدة مـستديرة لفائـدة           . احلكومية يف هذا اجملال   
 / تـشرين األول   ٢٦ و ٢٥شبكة النواب من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان، يـومي            

 احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      شكاليةإ، ُخصصت ملناقشة مسائل منها      ٢٠١٠ أكتوبر
  .يعيةوالثقافية واالستغالل غري القانوين للموارد الطب

 بالتعاون مع املؤمتر الدويل املعين مبنطقـة        ،ومن ناحية أخرى، نظم املكتب املشترك       -٣٦
 حلقة عمل للخرباء تناولت االستغالل غري القانوين للمـوارد الطبيعيـة            ،البحريات الكربى 

 ١٧وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وذلك يومي           واحلق
وقد أتاحت حلقة العمل تلك للخـرباء الـذين اجتمعـوا يف            . ٢٠١٠ طسأغس/ آب ١٨و

. كنشاسا فرصة لتقييم السياسات الوطنية وتوجيه توصيات إىل خمتلف اجلهات الفاِعلة املعنية           
 التشديد على الرابط القائم بني االستغالل غـري القـانوين للمـوارد        وخالل ذلك املؤمتر، مت   

وفضالً عن ذلك، أُوصيت الدولة بتكثيـف جهـود         .  البلد قالطبيعية والرتاع املسلح يف شر    
 التصديق والتعقب املتعلقة ب ربوتوكوالت  ال خمتلف   وباالنضمام إىل مكافحة اإلفالت من العقاب     

  . استغالل املوارد الطبيعةومبراعاة حقوق اإلنسان يف جمال 

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةالعوائق    
 مـن الوثيقـة     ٢٩الفقـرة   (ال تزال العوائق املذكورة يف التقرير الـسابق قائمـة             -٣٧

A/HRC/13/64 .(             ومل تنشئ احلكومة بعد نظاماً ميكّن من تصديق منشأ املعـادن وضـمان
. العائـدات املنجميـة   حصة  من  زيد  تيف املراقبة و  صرية  ع وسائل   حبيث تتبع إمكانية تعقبها   

، فأعوان الدولة ال ميلكـون      فاشالً عائدات الضرائب    عوباإلضافة إىل ذلك، ال يزال نظام مج      
. عرضة للفساد  رواتبهم جتعلهم    تدينالدولة بكامله كما أن     الوسائل اليت تتيح هلم مشول إقليم       

 حيث تتركـز معظـم      ية الشرق املقاطعاتن يف   وتواجه احلكومة كذلك مشكلة انعدام األم     
  .أنشطة استغالل املوارد الطبيعية

  حالة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والضحايا والشهود  - هاء  
أجهزة الدولة العملية الدميقراطية ال سيما بأن تشجع  قُدمت عدة توصيات يف املاضي    -٣٨
الزيارة  وخالل. ال محاية حرية التعبري وحرية الصحافة      الدولة بالتزاماهتا الدولية يف جم     بأن تفي و

، ٢٠٠٩ مـايو /اليت قامت هبا املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أيار            
احلكومة، باإلضافة إىل ذلك، بأن تعتمد قوانني حتمي املدافعني عـن           املقررة اخلاصة   أوصت  

طار الذي ينظم احلق يف التجمع السلمي وبأن متـنح          حقوق اإلنسان وبأن تتقيد بنظام اإلخ     
  .)٢٣(مركز الشخص االعتباري للمنظمات غري احلكومية اليت تلّبي الشروط اإلدارية املطلوبة

__________ 

 .١انظر احلاشية رقم  )٢٣(
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   اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايلاإلجراءات    
ن  تتعلق حبالة الصحفيني واملدافعني ع     مقلقة للغاية يف تقريري األخري، قّدمت حصيلة        -٣٩

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل تـشهد احلالـة أي   . حقوق اإلنسان والضحايا والشهود 
 يبرياغتيال السيد فلور  هي  األكثر رمزية   األخرية  احلالة  و. حتسن ُيذكر بل إهنا ما فتئت تتفاقم      

كـان قـد   و ،٢٠١٠يونيه / حزيران٢ الذي ُعثر على جثته يف سيارته يوم        )٢٤(شيبيا باهيزير 
وال يزال  .  إىل مركز املفتشية العامة للشرطة الوطنية الكونغولية يف كنشاسا         عشيتهاعي  اسُتد

، شـرعت   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ويف  . سائقه الذي كان يرافقه مفقوداً حىت اآلن      
ومثَل أمام احملكمة مخسة من     . احملكمة العسكرية لغوميب يف كنشاسا يف النظر يف هذه القضية         

الكونغولية الثمانية املتهمني باالغتيال واالختطاف وباختالس ذخـائر        أفراد الشرطة الوطنية    
 ومجيعهم حمتجـزون يف سـجن ماكـاال يف          -حربية وبتكوين عصابة جمرمني وباإلرهاب      

وسُتستأنف .  غيابياً ونسيحاكَمف الثالثة اآلخرين الذين ال يزالون يف حالة فرار       أما   .كنشاسا
  . لتمكني األطراف من إعداد دفاعها٢٠١٠مرب ديس/ يف كانون األولاحملاكمةجلسات 

نغولية باعتماد إطار   و، التزمت احلكومة الك   )٢٥(وخالل االستعراض الدوري الشامل     -٤٠
قانوين فعال ومطابق ملا جاء يف اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان بغيـة ضـمان           

 ورغم هذا االلتزام  ). ٥٣/١٤٤ة  قرار اجلمعية العام  (محاية الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان       
 هذا التقرير، أي مشروع قانون أو اقتراح قانون علـى الـصعيد             وقت كتابة ، حىت   مل ُيقدَّم 
 تواصل تسجيل حاالت عنف ومضايقة وهتديد استهدفت املـدافعني عـن            ، يف حني  الوطين

 اليت قـد    لحكومة كل املساعدة التقنية   ل يقدموإن مكتيب لعلى استعداد ألن      . حقوق اإلنسان 
  . مالئمنوين إطار قاوضعحتتاجها من أجل 

وقد تدهورت أيضاً ظروف عمل الصحفيني خالل الشهور األخرية وهي عرضـة              -٤١
. ٢٠١١ملزيد من التدهور مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية الوطنية يف عام             

ا حساسة، كاستغالل املـوارد     والصحفيون الذين يغطون أحداثاً أو يهتمون مبواضيع ُيقال إهن        
 هم األكثر عرضة للتهديد والتخويف وغري ذلك من االنتهاكات          لعامة،الطبيعية واملناقصات ا  
  .اليت تطال حقوقهم

، التزمت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      )٢٦(ويف إطار االستعراض الدوري الشامل      -٤٢
 تـها وسـائل اإلعـالم حري    سة  تفضي إىل ممار  باختاذ تدابري جديدة هتدف إىل هتيئة ظروف        

فخالل الفترة املـشمولة  . وجتدر اإلشارة إىل حدوث بعض التقدم يف هذا الصدد        . اواستقالهل
 رخص استغالل جديدة لوسائط اإلعالم وأُعيد بث إذاعة فرنسا الدولية يف            منحتبالتقرير،  

__________ 

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣انظر البيان الصادر عن املفوضة السامية يف  )٢٤(
 .١٠٦، التوصية رقم ٩٤، الفقرة A/HRC/13/8الوثيقة  )٢٥(
 .١٠٠، التوصية رقم ٩٤، الفقرة A/HRC/13/8لوثيقة ا )٢٦(
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م على وقف    يف مجيع أرجاء إقليم الكونغو بعد أكثر من عا         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٢
إال أن هذه التطورات، وإن كانت مشجعة، تبقى عدمية األثر ما مل يستطع الصحفيون              . بثها

  .يةحرية واستقاللكل العمل ب
وال تزال محاية الضحايا والشهود غري مضمونة خاصةً عندما يتعلق األمر بأولئـك               -٤٣

ات يكـون موظفـو     الذين جيرؤون على تقدمي شكوى أو على اإلدالء بشهاداهتم يف حماكم          
ويف هذا الشأن، أرى أن التقارير اليت تتحدث عـن  . الدولة أو أشخاص ذوو نفوذ طرفاً فيها   

 واللوايت قبلن التعاون مع     )٢٧( النساء اللوايت اغُتصنب يف واليكايل     تهتديدات ُوجهت إىل عشرا   
لـضحايا  العدالة العسكرية تبعث على القلق، وإنين أناشد السلطات أن تضمن محاية مجيع ا            

  .إطار هذه التحقيقات بالتعاون مع اجملتمع الدويل والشهود يف

   اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان اإلجراءات    
تابع املكتب املشترك عن كثب حاالت صحفيني ومدافعني عن حقـوق اإلنـسان               -٤٤

 ١٢٠ املشترك أكثر من وكمثال على ذلك، عاجل املكتب. وضحايا وشهود انُتهكت حقوقهم
. ٢٠١٠سـبتمرب   /يناير وأيلول / مجيع أحناء البلد يف الفترة ما بني كانون الثاين         يفملف محاية   

ماية ضـحايا أو شـهود      حل يف إطار برنامج     املقدمةمن املساعدة   بعض األشخاص   واستفاد  
لتهديد انتهاكات حقوق اإلنسان والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين تعرضوا ل          

 الصندوق الذي يديره املكتب املشترك بالتعاون و الربنامج املموَّل منأثناء ممارسة مهامهم، وه  
حماية بتنفيذ  للومبساعدة منظمات غري حكومية، تقوم شبكة       .  حدود ن بال ومع منظمة حمام  

ر إجراءات احلماية وبالدفاع عن قضايا األشخاص املعنيني وبإدانة التهديدات علناً وبإخطـا           
 الـضحايا   إعادة إسـكان  السلطات، كما تقوم بإسداء نصائح عملية تتعلق باحلماية وتؤّمن          

  .داخل البلد
 بناء قدرات أعضاء يف منظمات غري حكوميـة         السهر على وواصل املكتب املشترك      -٤٥

ومت كذلك تنفيـذ أنـشطة توعيـة        . وصحفيني يف جمال حقوق اإلنسان ومحاية األشخاص      
ية توجيه عنايتها إىل حاالت ختويف الضحايا والشهود والـصحفيني          استهدفت السلطات بغ  

  . على ضرورة محايتهمإلحلاحواملدافعني عن حقوق اإلنسان مع ا

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةالعوائق    
إن العوائق اليت حتول دون حتسن احلالة هي نفسها تلك اليت ذكرُتهـا يف تقريـري                  -٤٦

املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون     ف). A/HRC/13/46 من الوثيقة    ٣٦الفقرة  (السابق  
 يف تقدمي شـكاوى   ال يرغبون يف غالب األحيانوالضحايا والشهود الذين انُتهكت حقوقهم    

 وسيظل وضع .  على ارتكاب تلك االنتهاكات    شجعخمافة التعرض ألعمال انتقامية، وهو ما ي      
__________ 

 . من هذا التقرير٤انظر الفقرة  )٢٧(
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تـدابري  وما مل تتخـذ       إىل محايتهم   حتديداً انون يرمي  يف غاية اخلطورة ما مل يصدر ق       هؤالء
، ٢٠١١ومع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية يف عـام          .  ملتابعة تنفيذه  ملموسة

 دور وسـائط    واملعارضة، احلكومةمجيع األطراف، مبا فيها      أصبح من الضرورة امللحة أن تدرك     
  .هتم يف العملية الدميقراطية يف الكونغواإلعالم واملدافعني عن حقوق اإلنسان مسامها

  إقامة العدل واإلفالت من العقاب   - واو  
 قُدمت يف املاضي توصية إىل الدولة بأن تعّزز القضاء وحتافظ على النظام، وبأن جيعـل                -٤٧

الربملان الكونغويل التشريعات القائمة منسجمة مع املعايري الدولية وبأن تعطي األولوية العتماد 
  أيضاً بـأن تـضمن   أخرىوقدمت توصية. ني أساسية ترمي إىل إصالح النظام القضائي   قوان

 احملاكم العسكرية حماكمة العسكريني على خمالفات عـسكرية         عدم جتاوز صالحية  احلكومة  
  .)٢٨(ومبا يتماشى مع األحكام الدولية السارية يف هذا اجملال

   اليت اختذهتا احلكومة والوضع احلايلاإلجراءات    
اجلهود الـيت   من حيث    ال سيما    يالحظ تسجيل بعض التقدم يف جمال إقامة العدل،           -٤٨

، ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٣٠ يف   مـؤرخ بأمر رئاسي   ف. ُبذلت من أجل تعزيز النظام القضائي     
 قاضياً يف رتبة وكالء النائب العام، وأعلنت وزارة العدل وحقـوق اإلنـسان،              ٩٨٤ ُعّين
وجيري حالياً تدريب ألْف قـاض      .  صلح حمكمة ٨٥نشاء  ، عن إ  ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣١ يف

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف هناية . ٢٠١١إضايف ومن املتوقع أن يصبحوا جاهزين للعمل يف عام 
 امرأة يف اجملموع، أي أن نسبتهن يف        ٤٠٠عمليات التوظيف اجلارية واملقبلة، سيتم توظيف       

تدريباً  مائة منهن    وستتلقى.  يف املائة  ٢٥ة إىل    يف املائ  ٥السلك القضائي ستشهد ارتفاعاً من      
وإنين أرحب هبذه املبادرة وال يسعين إالّ أن        . يف شرق البلد  ن  يََّعوسُييف مسائل العنف اجلنسي     

  .أشجع احلكومة على اختاذ املزيد من التدابري يف هذا االجتاه
الـة إال إذا    بوظائفهم بـصورة فع   لن يكون بوسعهم االضطالع      القضاة   واحلال أن   -٤٩

ويستدعي هذا األمر حتديداً ختصيص ميزانية كـبرية للنظـام          . ُخصصت هلم املوارد الكافية   
 األساسية ومن توظيف عـدد      هياكلهالقضائي لتمكينه من تلبية املعايري الدولية ومن عصرنة         

عدم  البلد مشكلة    مقاطعات القضاة املعيَّنون يف خمتلف      واجهوي. كاف من املعاونني القضائيني   
 هلم عند وصـوهلم إىل      ومساكنتب  ادفع عالوة التعيني املستحقة هلم وكذلك عدم توفري مك        

لقضاة اجلـدد،   ا يتلقاهصر فترة التدريب الذي     لِق ونظراًومن ناحية أخرى،    . كن تعيينهم امأ
من حتسني  بصورة أعم   و ميكّن من حتسني أدائهم      اينبغي إنشاء آلية متابعة وتقييم لكفاءاهتم مب      

  .دمة العامة املتمثلة يف القضاءاخل

__________ 

 .١انظر احلاشية رقم  )٢٨(
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وعالوةً على ذلك، تواصل السلطات السياسية واإلدارية وكذلك أفراد قوات األمن             ٥٠
 ناهيك عن أن التحقيقات نادراً ما تؤدي إىل مالحقـات أو      ،التدخل يف اإلجراءات القضائية   
ءات ومنـها   وحتدث التدخالت على مجيع مستويات اإلجرا     . إدانات فعلية يف حاالت عديدة    

 انتهاكات  ارتكاهبمرفض تسليم العسكريني املشتبه يف       وأ حتقيق   تحعلى سبيل املثال رفض ف    
وكثرياً مـا يتلقـى     . املوقوفنيحلقوق اإلنسان إىل العدالة أو رفض إطالق سراح األشخاص          

حاصـرت  فقـد  وكمثال على ذلـك،  . القضاة هتديدات عندما حياولون فتح حتقيق قضائي   
أُدجموا يف  و،   سابقاً  الوطين للدفاع عن الشعب    ر يف املؤمت  ، كانوا أعضاء  عسكرينيجمموعة من ال  

 العـسكري يف    املدعي العام صفوف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، مكتب        
 يف املتمركز ٢١٢ واستطاعت اإلفراج عن رائد يف اللواء ٢٠١٠أغسطس / آب١٢غوما يوم 

  . يف نفس اليوم قبض عليهواليكايل كان قد 
اجلهود املبذولة ملكافحـة اإلفـالت مـن       إمنا تقوِّض    أعاله   املذكورةهذه العوائق   و  -٥١

 على حالة اإلفالت من العقاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية           املعبِّرة ومن األمثلة . العقاب
نائية الدوليـة،   فمع أن الدولة الكونغولية تتعاون مع احملكمة اجل       .  الفريق بوسكو إنتاغندا   حالة
 طليقـاً حـىت اآلن   ، ليس الذي أصدرت احملكمة يف حقه مذكرة توقيف      ،اغندا السيد إنت  فإن

وعالوة على ذلـك، مل تقبـل      . فحسب، بل إنه ال يزال يقوم بدور هام يف القوات املسلحة          
  التوصيات اليت تذكّرها بالتزاماهتا الناشـئة      )٢٩(احلكومة يف إطار االستعراض الدوري الشامل     

  . توقيف السيد إنتاغندا وتقدميه إىل احملكمة يف الهايهاعن االتفاقيات اليت توجب علي
، أكدت احلكومة الكونغوليـة التزامهـا       )٣٠(ويف إطار االستعراض الدوري الشامل      -٥٢

. بإدراج نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف قانون البلد يف أقـرب اآلجـال              
ع عملية إنشاء جلنة وطنية مكلفة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقـاً            والتزمت أيضاً بتسري  

 مل تسفر اإلصالحات الرامية إىل تنفيذ هذه االلتزامات         ،وحىت هذا التاريخ  . )٣١(ملبادئ باريس 
فال يزال مشروع قانون تنظيمي يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان             . عن شيء 

أما فيما يتعلق بإدراج نظام روما األساسي       . ٢٠٠٨يونيه  /رانمعروضاً على الربملان منذ حزي    
 على اللجنة   عن املوضوع  يف قانون البلد، فإن عرض مشروع قانون         ةللمحكمة اجلنائية الدولي  

 يشكل خطوة إىل األمام على    ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤السياسية واإلدارية والقضائية يف     
وحيبَّذ أن يتم اعتماد هـذا      . ٢٠٠٣الربملان منذ عام    طريق اعتماد هذا النص املعروض على       

لنظام القضاء بالفعل، فإن هذا القانون كفيل بأن يتيح   و. ةمعقوليف غضون فترة زمنية     القانون  
  .الكونغويل أدوات إضافية ملكافحة اإلفالت من العقاب

__________ 

 .٦ والتوصية رقم ٥، التوصية رقم ٩٧، الفقرة A/HRC/13/8الوثيقة  )٢٩(
 .٩٧، التوصية رقم ٩٤، الفقرة A/HRC/13/8الوثيقة  )٣٠(
 .١٣، انظر التوصيات ومنها التوصية رقم ٩٤، الفقرة A/HRC/13/8الوثيقة  )٣١(
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حقـوق  قوق اإلنسان اليت أوصى جملس      حب وحدة االتصال املعنية  وفيما خيص إنشاء      -٥٣
تلـك  وحـدة االتـصال   ومـع أن  .  بعدمل تبدأ يف العمل، فإن آليتها  )٣٢(اإلنسان بإنشائها 

، )٣٣(٢٠٠٩أغـسطس  / آب١٢ مبوجب مرسوم صادر عن رئيس الوزراء بتاريخ        استحدثت
وحدة  اجتماع لفريق خرباء     أولوُعقد  . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٧فإن إنشاءها رمسياً بدأ يف      

وال بد من التزام حقيقي مـن       . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤إلنسان يف   قوق ا حب االتصال املعنية 
  . جانب احلكومة لكي تعمل هذه اآللية بفعالية

   اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنساناإلجراءات    
كثّف املكتب املشترك املساعدة اليت يقدمها للنظام القضائي يف العديد من اجملـاالت           -٥٤

قسم دولة القانون التابع لبعثة األمم املتحدة لدعم االستقرار يف مجهورية الكونغو            بالتعاون مع   
واسـتمرت اسـتفادة    . الدميقراطية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وغريمها من الـشركاء        

يناير إىل  /ففي الفترة من كانون الثاين    .  القضائية من املساعدة يف إجراء التحقيقات      لطاتالس
 بعثة حتقيق يف    ٢٨، ساعد املكتب املشترك السلطات يف إجراء        ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

انتهاكات حقوق اإلنسان يف غوما وبيين وبومتبو وبوكافو وأوفريا وبونيا وكيسانغاين وكيندو            
وظل املكتب املشترك كذلك على اتصال منتظم بالـسلطات         .  وإمبانداكا انانغاودونغو وك 

دّرب جهات فاعلة خمتلفة يف نظام القضاء على مبـادئ حقـوق            طيلة فترة متابعة القضايا و    
ويف إطار اجلهود الرامية إىل جعل النظام القـضائي أكثـر فعاليـة             . اإلنسان ودولة القانون  

  . العون أيضاً يف وضع مدونة أخالقيات املهنة اخلاصة بالقضاةك، قدم املكتب املشترومساءلة
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، قمـت بتنفيـذ        وتكملةً للجهود اليت بذهلا مكتيب        -٥٥

 ١يف  ،أسفر هذا املشروع عن نـشر قد و". mapping project -الدراسة الشاملة مشروع "
تقرير مشروع التحديد املتعلق بأخطر انتـهاكات حقـوق         "،  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

 ٢٠٠٣يونيه  / وحزيران ١٩٩٣مارس  /اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت بني آذار       
 حادثة  ٦٠٠كثر من   وصفاً أل  التقرير   ويتضمن. )٣٤(" إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية    لداخ

 واكبتها العديد من أعمال العنف اخلطرية على يد         تلك الفترة ُيقال إهنا وقعت يف البلد خالل       
 ك تل العظمى من الغالبية  وتشهد  . قوات أجنبية وكونغولية وكذلك على يد مجاعات مسلحة       
لقانون اإلنساين الـدويل مـن      اأو  /احلوادث على وقوع انتهاكات متعددة حلقوق اإلنسان و       

 يف كـثري مـن      كالمها معـاً  شأهنا أن تشكل جرائم يف حق اإلنسانية أو جرائم حرب، بل            
__________ 

األمـم  يتعلق األمر بآلية حملية للتعاون بني حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية واملكتب املشترك  وبعثـة                 )٣٢(
 .٧/٢٠انظر قرار جملس حقوق اإلنسان . املتحدة لدعم االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 .٠٩٥/٣٥األمر رقم  )٣٣(
 Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme etانظر  )٣٤(

du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la 

République démocratique du Congo ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١، الذي ُنشر يف. 
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 على  ١٩٩٨ و ١٩٩٧وخيلص التقرير كذلك إىل أن اهلجمات اليت ُشّنت يف عامي           . األحيان
، وهي هجمات منهجية وعامة يف ظاهرها، تكشف عن العديد          ) الجئني وغريهم  نم(اهلوتو  

،  أمام حمكمة خمتـصة    يف حال ثبوهتا   ، تلك احلوادث  جتعلمن املعطيات الدامغة اليت ميكن أن       
إال أنه توجد معطيات مناقضة ميكن أن تدفع احملكمة إىل          . جرائم إبادة مجاعية   مصنفة يف خانة  
  . إلثبات وقوع جرمية اإلبادة اجلماعيةةنيالشرط استنتاج انعدام 

 تقيـيم الوسـائل     الدراسة الشاملة ومن اجلوانب اهلامة يف الوالية املرتبطة مبشروع          -٥٦
 العديد من اجلرائم اليت ارُتكبت، خاصة أثنـاء         للتعامل مع املتاحة للنظام القضائي الكونغويل     

رير إىل أن الوسائل املتاحة للقضاء      ، وخيلص التق  ٢٠٠٣ و ١٩٩٣وبعد العقد املمتد بني عامي      
. دولية وسائل غري كافية بتاتـاً     الرائم  اجل إهناء اإلفالت من العقاب على       لالكونغويل من أج  

 ملكافحة اإلفالت من العقاب يف مجهوريـة        اليت ميكن توخيها  ويبّين التقرير كذلك اخليارات     
ية أو وضع إجراءات لتقـصي      الكونغو الدميقراطية، ومنها على اخلصوص إنشاء آليات قضائ       

  . وتعويض الضحاياالتسجيل جراءاتاحلقائق، وإجراء إصالحات مؤسسية، ووضع إ
ومثل ما جاء يف التقرير، يبدو أنه ال غىن للسلطات عن البدء أوالً بإجراء مشاورات                 -٥٧

وطنية على حنو يضمن إشراك السكان الكونغوليني بشكل وثيق يف حتديد االحتياجات وتقرير     
هذه اآلليات  على عاتقهم    السكان   يأخذ أي، باختصار، أن     -األولويات والبحث عن حلول     

وإنين، يف هذا الصدد، أُحّيي تعاون حكومة .  ومدى تأثريهاعملهااجلديدة وأن يفهموا طريقة  
 اجملتمع الدويل إىل مساندة اجلهود اليت يتطلبها تعزيز نظام          ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأدع   

  . عدالة انتقالية وجودقضاء ووضع استراتيجية لضمانال

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةالعوائق    
 مـن الوثيقـة     ٤٢الفقـرة   (ال تزال العوائق احملددة يف تقريري الـسابق قائمـة             -٥٨

A/HRC/13/64(. عاين نقصاً حاداًجمال ال يزال ي   إقامة العدل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية       ف 
سهل احترام مبدأ اآلجال املعقولة     ال ت  ظروف عيش وعمل القضاة      كما أن طبيعة  . يف املوارد 

 أيضاً من نطاق مكافحة اإلفالت      يقيداملوارد  يف  نقص  هذا ال و.  القضائية شؤونيف تصريف ال  
 اليت  احملاكمومتيل  . للفسادأكثر قابلية   يكونون بذلك   من العقاب ألن القضاة وأعوان القضاء       

. إىل متويل نفسها عن طريق فرض رسوم قضائية باهظة     لتشغيلهاعلى موارد غري كافية     حتصل  
احملاكم واسـتقالهلا وأن تبعـدها عـن          نزاهة بشأن الشكوك   تثري أن   الةومن شأن هذه احل   

  .املتقاضني

  األمن الكونغولية من العقابعناصر قوات مكافحة إفالت   - زاي  
 اخلـصوص توصـية      وجـه   الدولة، منها على   قُدمت يف املاضي عدة توصيات إىل       -٥٩

سياسة عدم التسامح مطلقاً مع مجيع انتهاكات حقـوق         تنفذ حبزم   احلكومة الكونغولية بأن    



A/HRC/16/27 

GE.11-10195 22 

يف األفعال السابقة للمرشحني لشغل املناصب الرمسية من حيث         بصرامة  اإلنسان وبأن تدقق    
 رئيـسية علق األمر مبناصب  وحقوق اإلنسان، خاصة عندما يت الدويلاحترام القانون اإلنساين    

وباإلضافة إىل ذلـك،    . يف القوات املسلحة ويف الشرطة الوطنية وغري ذلك من مصاحل األمن          
أُوصيت احلكومة باختاذ التدابري املطلوبة لعزل املوظفني أو حـل الوحـدات املتورطـة يف               

  .املعنيني إىل العدالة فراداألانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ولتقدمي 

  احلكومة والوضع احلايلا هت اليت اختذجراءاتاإل    
اليت  )٣٥(ال يزال هناك الكثري مما جيب فعله من أجل تفعيل سياسة عدم التسامح مطلقاً  -٦٠

فمن منظور قضائي، يتعني أن يكون لواجب التحقيق املنـهجي يف           . أَمر هبا رئيس اجلمهورية   
علـى   ومعاقبتهم بشكل فعال أثر      مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان ومالحقة املسؤولني عنها      

 أعوان القـوة العامـة إىل        فيها األخرية، أدت الدعاوى اليت اّتهم     رويف الشهو . أرض الواقع 
إال أن العديد من أفراد قوات األمن أفلتوا مـن          . إدانات خمتلفة وإىل دفع تعويضات للضحايا     

 فـإن   ،ألحكام الصادرة وبالرغم من ا  . العدالة ونادراً ما حيصل الضحايا على تعويض      قبضة  
  . قضاًء فعلياً يقضون العقوبات احملكوم عليهم هبا قلمااملدانني 

، سلّم وفد من جملس األمن كان يف زيارة إىل كينشاسا قائمةً            ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٦١
إىل رئيس اجلمهورية تضم أمساء مخسة ضباط يف اجليش ضالعني يف انتهاكات جسيمة حلقوق              

ويوجد ثالثة من أولئك الضباط اخلمـسة رهـن   .  أعمال عنف جنسي اإلنسان، وخاصة يف  
وقد أرسل املدعي العام لدى     . احلبس االحتياطي حالياً يف سجن ماكاال املركزي يف كينشاسا        

 الـضابط الرابـع يف      أما. إنابة قضائية تطلب استئناف التحقيقات     مكاتب التحقيق املختصة  
 ١٤ويف  .  االستواء حيث يقود إحـدى الكتائـب       يف إقليم خط  فيعتقد أنه موجود    القائمة  
 الكونغو الدميقراطيـة    هورية، وجه رئيس أركان القوات املسلحة جلم      ٢٠١٠ يونيه/حزيران

النائب رسالة إىل قائد املنطقة العسكرية الثالثة طلب فيها تسليم الضابط املذكور إىل مكتب              
وال يزال الضابط اخلامس يف حالـة       .  الطلب حىت اآلن   ُيلَبَّ هذا غري أنه مل    .  العسكري العام
  .فرار
 /يف شهر كانون الثاينعملية كيميا الثانية   حلت حمل   ويف إطار عملية أماين لييو، اليت         -٦٢

 معلومات عن انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبها       مجع، واصل املكتب املشترك     ٢٠١٠يناير  
عم االسـتقرار يف مجهوريـة      عسكريون من كتائب ال حتظى مبساندة بعثة األمم املتحدة لد         

الكونغو الدميقراطية وعسكريون من كتائب مدعومة من بعثة األمم املتحدة املذكورة، وخيضع  

__________ 

، أعلن الرئيس كابيال أنه سيفرض على القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو              ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٥يف   )٣٥(
االت عدم االنضباط وانتهاك حقوق اإلنـسان، والسـيما         مع ح " عدم التسامح مطلقاً  "الدميقراطية سياسة   

 .والعنف القائم على التحيز اجلنسيأشكال العنف اجلنسي 
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، موثقةبيد أن املكتب املشترك الحظ، استناداً إىل حاالت . )٣٦(هؤالء لسياسة الدعم املشروط   
كتائب مدعومة من   ىل  املنتمني إ  العسكريني   املرتكبة من قبل  تناقص انتهاكات حقوق اإلنسان     

وُيعزى هذا األمـر    . )٣٧( يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    ستقراربعثة األمم املتحدة لدعم اال    
، مبـشاركة املكتـب     هممساعدو تلك الكتائب و   قادةجزئياً إىل عملية الفرز اليت خضع هلا        

  .املشترك
 املقاطعـة يف  (نيـة   ويتم ذلك الفرز أيضاً يف إطار عمليات أخرى، كعملية روديا الثا            -٦٣

 ).وريتيف إي(وعملية آيرونستون   )  خط االستواء  مقاطعةيف  (، وعملية ويسترن ثراست     )ةالشرقي
وتسري سياسة الدعم املشروط على مجيع العمليات اليت تدعمها بعثة األمم املتحدة لـدعم              

 املنظمات  وقد شارك مكتيب يف بعثة مشتركة بني      .  الكونغو الدميقراطية  هوريةاالستقرار يف مج  
ـ  مدى التقيد  بغرض تقييم    ٢٠١٠مايو  /زارت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أيار      سياسة ب

الكونغو  أن بعثة األمم املتحدة لدعم االستقرار يف مجهورية       إىل   البعثة   خلصتو. الدعم املشروط 
عـام إىل    يف سبيل إدماج سياسة الدعم املشروط يف سعيها ال         كبريةالدميقراطية قد بذلت جهوداً     

  .الشأنا وقد قُدمت عدة توصيات يف هذ. ريةتوفري احلماية ولكن ال تزال هناك مشاكل كب
دلة علـى انتـهاكات حقـوق       األ مجعومن ناحية أخرى، واصل املكتب املشترك         -٦٤

اإلنسان اليت ارتكبها عسكريون يف إطار عمليات أحادية اجلانب قامت هبا القوات املـسلحة         
ى املكتب املشترك بوجه خاص ادعاءات مفادهـا أن       وتلقّ. )٣٨(الدميقراطيةجلمهورية الكونغو   

تقـع علـى    ( جلمهورية الكونغو الدميقراطية قادمني من بينغا        ةعسكريني من القوات املسلح   
 ١٨يف الفترة من هنبوا قيل إهنم ) سي من مركز ماسي   الغريب كيلومتراً إىل الشمال     ١١٥مسافة  

دداً كبرياً من القرى الواقعة على احملور الرابط بـني بينغـا            ع ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٢إىل  
  . انتقاهلم إىل مناطق العملياتاءمشال كيفو، أثنيف وكيبوا، إقليم واليكايل 

ووّجهت مجهورية الكونغو الدميقراطية دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام             -٦٥
. ٢٠٠٩أكتـوبر  / يف تشرين األولرة البلدلزياخارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     

 سائداملقرر اخلاص ست توصيات هبدف مكافحة اإلفالت من العقاب ال         قدَّم  ،  وَعِقَب الزيارة 

__________ 

يف عـن املـشاركة    بعثة األمم املتحدة لدعم االسـتقرار يف الكونغـو   متتنعسياسة الدعم املشروط،   ل اًوفق )٣٦(
تدعم تلك العمليـات إذا  وال ميقراطية العمليات اليت تنفذها وحدات القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الد    

العتقاد بأن تلك الوحدات قد تنتهك فعالً القانون اإلنـساين الـدويل            حتمل على ا  توفرت أسباب جوهرية    
ولالطالع على املزيـد    . وقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون الدويل لالجئني أثناء تنفيذ تلك العمليات          

سة، انظر تقارير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لدعم االستقرار يف            من التفاصيل بشأن تنفيذ هذه السيا     
 S/2010/512.، وS/2010/164، وS/2009/623: مجهورية الكونغو الدميقراطية املقدَّمة إىل جملس األمن

  كتيبة من الكتائب املشاركة يف     ١٨حىت هذا التاريخ، ال حيصل على دعم بعثة دعم االستقرار األممية سوى              )٣٧(
 .عملية أماين لييو

 .، عملية رويرتوري ومشال أومايتمن هذه العمليات )٣٨(



A/HRC/16/27 

GE.11-10195 24 

يتمتع به أفراد القوات املـسلحة      على وجه اخلصوص ما     الحظ املقرر اخلاص    يوإذ  . يف البلد 
هويـاهتم،  عدم الكشف عن    بسبب  اإلفالت من العقاب    من  جلمهورية الكونغو الدميقراطية    

الـيت  رح ارتداء بذلة موحدة حتمل اسم الشخص ومتكّن من حتديد الوحدة العسكرية             فقد اقتُ 
 يسهِّل التعرف على هويات أفـراد قـوات األمـن           نومن شأن هذا اإلجراء أ    . ينتمي إليها 

  .تلك االنتهاكات املسؤولة عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والتحقيق يف
ـ على  الختاذ إجراء    ضرورة ملحة     مثة  أن دلل على ت أعاله   املذكورةواحلاالت    -٦٦ دى امل
ـ  حبيثإنشاء آلية تتيح التحقق من األفعال السابقة ألفراد قوات األمن           ب البعيد ستبعد مـن   ُي

 أفـراد   نونظراً أل . )٣٩(ن عن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان     وصفوفها األشخاص املسؤول  
عدد كـبري   عن  سؤولية  املورية الكونغو الدميقراطية ال يزالون يتحملون       القوات املسلحة جلمه  

 واسـتقرار   سالممن انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلد، فإن ذلك التدبري ضروري لضمان            
وإنين أتفهم الصعوبات اليت تلقاها احلكومة يف هذا الشأن وأحّيي االلتزام بإنشاء تلك            . دائمني

وأدعـو اجملتمـع    . )٤٠( يف سياق االستعراض الدوري الشامل     هاأخذته على نفس   الذي   ليةاآل
اإلصالح األمين إىل مساندة احلكومة الكونغولية لكي ُتدرج جمال  الدويل الذي يؤدي دوراً يف      

  .مبادئ حقوق اإلنسان يف هذا اإلصالح

   اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنساناإلجراءات    
 حصول انتـهاكات    تتحدث عن املشترك عناية خاصة لالدعاءات اليت      ُيويل املكتب     -٦٧

 متابعة لدى السلطات    وجتريفتح حتقيق   وُي. حلقوق اإلنسان على يد قوات األمن الكونغولية      
توفر فيها أسباب لالعتقاد بأن أحد أفراد قوات األمن كان ضالعاً يف            تالكونغولية يف كل مرة     

  . اإلنسانقوقحالة انتهاك حل
 تهو على وجه التحديد، يواصل املكتب املشترك مشارك       ييل وفيما خيص عملية أماين     -٦٨

َمن يثبـت باألدلـة     كل  من العمليات   لكي يستبعد   الضباط  السوابق املتعلقة ب  يف التحقق من    
  .تورُّطهم يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان

__________ 

يف املاضي، طلب جملس األمن مراراً إىل السلطات الكونغولية أن تنشئ، مبساعدة بعثـة دعـم االسـتقرار                  )٣٩(
اطية األممية، آلية انتقاء فعالة تستجيب للمعايري الدولية تستخدمها القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقر            

لقانون اإلنساين الـدويل  ل ات انتهاكيشتبه يف ارتكاهبموقوات األمن الوطنية الستبعاد مجيع املرشحني الذين     
ووفقاً لقـرار جملـس األمـن       )). ٢٠٠٩(١٩٠٦ من القرار    ٣٢ الفقرة   انظر(حلقوق اإلنسان    اتوانتهاك
، فإن اجمللـس    الكونغو الدميقراطية يف مجهورية   دعم االستقرار   األمم املتحدة ل  املنشئ لبعثة   ) ٢٠١٠(١٩٢٥

 أن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية تتحمل املسؤولية الرئيسية عن األمن وبناء السالم والتنمية              يؤكد"
قابلة لالستمرار وتتسم   إنشاء قوات أمن    بماية سكاهنا   حب تاماً التزاماً على أن تظل ملتزمة      هاشجعيويف البلد،   

 ).٢٠١٠(١٩٢٥القرار انظر ". بالروح املهنية
 .٤٤، التوصية رقم A/HRC/13/8 من الوثيقة ٩٤الفقرة  )٤٠(
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ريكية لتمويـل    أموال من حكومة الواليات املتحدة األم      ُجمعتومن جهة أخرى،      -٦٩
مهام عشرة متخصصني يف جمال حقوق اإلنسان ُعينوا على الصعيد الدويل من أجل تعزيـز               

وقد أنشأت بعثة األمم املتحدة لدعم      . حلماية املنتشرة يف شرق البلد    با  املعنية األفرقة املشتركة 
 بغـرض حتـسني آليـات احلمايـة         ٢٠٠٨ الفرق يف هناية عام      لكاالستقرار يف الكونغو ت   

  . واجملتمعات احملليةالقوات مهزة الوصل بني تقوم مقاماالستعالم اليت و

   اليت حتول دون تنفيذ التوصيات القائمةالعوائق    
 مـن   ٤٨الفقـرة   (ال تزال أوجه القصور اليت حدُدهتا يف تقريري السابق موجودة             -٧٠

ت حقـوق   وال تزال سياسات عدم التسامح مطلقاً مـع انتـهاكا         ). A/HRC/13/46الوثيقة  
 سياسة الدعم املشروط تـصطدم      العاملة يف إطار  اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن والقوات       

ويف ظل انعدام آليـة     .  العسكرية وبِقلّة انضباط اجلنود    القيادةوفرها  تبضمانات احلماية اليت    
الستعراض سوابق املرشحني لالندماج يف صفوف القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو             

اطية وانعدام تدابري متكّن من عصرنة وسائل أداء رواتب العسكريني وضمان االنضباط، الدميقر
  . أجل مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان بال جدوىن مبادرات احلكومة وشركائها مستظل

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
 -ولية  منذ نشر تقريري السابق وبالرغم من اجلهود اليت بذلتها احلكومة الكونغ            -٧١

 مل يتحقق سوى القليل من التقدم يف تنفيذ التوصيات اليت قدمتها -مبساندة اجملتمع الدويل 
إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية خمتلف آليات حقوق اإلنسان التابعة ملنظومـة األمـم             

وال بد  . اإلجراءات اخلاصة وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان الدولية      ال سيما   املتحدة، و 
 وهو   تلك التوصيات  شارة هنا إىل استمرار وجود عراقيل عديدة حتول دون تنفيذ         من اإل 

  .ما مينع حتسن حالة حقوق اإلنسان بشكل ملحوظ

  الكونغو الدميقراطية وإىل اجملتمع الدويلمجهورية  موجهة إىل حكومة ةتوصي  - ألف  
 مـن   العديـد على عاتقهـا     حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية      بأخذأرحب    -٧٢

تلـك  ال سـيما     -التوصيات اليت وجهتها إليها اآلليات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان          
. قبوهلا إياها طوعاً يف إطار االستعراض الـدوري الـشامل        ب و -املذكورة يف هذا التقرير     

 ملموسة ترمي إىل التخفيف     جراءاتإىل إ على املدى القصري    وآمل أن ُيترجم هذا االلتزام      
إىل حلول ملموسة تزيل العوائـق      على املدى البعيد    وعديد من الكونغوليني،    من معاناة ال  

مساندة املكتب  عن   عن مسانديت للحكومة وكذلك      وأعرب جمدداً . املبّينة يف هذا التقرير   
 اليت طلبـها جملـس حقـوق    العملاملشترك هلا خاصة من أجل مساعدهتا يف تنفيذ خطة        
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عم جهود احلكومة وجهـود مكـتيب يف مجهوريـة          وأدعو اجملتمع الدويل إىل د    . اإلنسان
  .الكونغو الدميقراطية

   موجهة إىل جملس حقوق اإلنسان ةتوصي  - باء  
 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية      يواصل النظر يف  ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن        -٧٣

 الكونغو الدميقراطية وأن حيرص على االستمرار يف متابعتها بوسائل منها أن يطلـب إىل             
كومة زيادة تفاعلها مع خمتلف آليات حقوق اإلنسان وإحاطَته بشكل منتظم بالتقـدم             احل

وإين على استعداد لتقدمي تقرير عـن حالـة         .  عملها خطة يف صياغة وتنفيذ     يتحققالذي  
  .حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل دورة اجمللس التاسعة عشرة

        


