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  موجز

 خبري مستقل يكلف بتقدمي املساعدة إىل       تعيني،  ٢٠٠٤/٨٤قررت جلنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها         
 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف جمال حقوق اإلنسان، ورصد حالة حقوق اإلنسان يف البلد والتحقق من               

 إىل جلنة حقوق اإلنـسان يف دورهتـا         لَوقد قدم اخلبري املستقل تقريراً أوَّ     .  يف هذا اجملال   وفاء احلكومة بالتزاماهتا  
. )٣( تقارير إىل اجلمعية العامة يف دوراهتا الستني واحلادية والستني والثانية والستني     ة مث قدم ثالث   .)٢(احلادية والستني 

 قد تقرَّر تقريراً للجنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني، وهو تقرير كان اًأيضوكان اخلبري املستقل قد أعد 
وعلى غرار اإلجراءات اخلاصة والواليات املواضيعية األخرى للجنة حقوق         . )٤(أن ينظر فيه جملس حقوق اإلنسان     

ونغو الدميقراطية مبوجب املقـرر     اإلنسان، مددت والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الك           
 وقد أعد تقريره املقدم إىل جملس حقوق  .٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املعتمد من جملس حقوق اإلنسان يف        ١/١٠٢

  . مبوجب ذلك املقرر، شأنه شأن التقرير احلايل،)٥(اإلنسان يف دورته الرابعة

 ونيويورك، كانت له لقاءات تناولت حبث وخالل الزيارات اليت قام هبا اخلبري املستقل إىل كل من جنيف            
  . حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكذلك مسائل تتعلق بواليته

 ٥نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢٨وقام اخلبري أيضاً بزيارة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفترة من              
  .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

، ميكنه تقدمي مالحظات ٢٠٠٨ ويف بداية عام ٢٠٠٧ اخلبري من معلومات خالل عام وعلى ضوء ما مجعه  
 فالوضع العـام ال يـزال مـثرياً         .وتوصيات وجيهة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية         

 تشهد انتهاكات    للقلق، ال سيما يف مناطق شرق البالد اليت        مدعاةنشغال، وحالة انعدام األمن ال تزال تشكل        لال
ليشيات ومجاعات مسلحة وكذلك القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو          يجسيمة حلقوق اإلنسان على أيدي م     

ومن األمور األخرى اليت تثري االستياء،      . الدميقراطية دون أن ختضع للعقاب، وكذلك يف مناطق الكونغو السفلى         
  .  اليت تراقب أيضاً قرارات القضاءضعف نظام القضاء وعدم استقالله عن السلطة التنفيذية

  :بالقيام، يف مجلة أمور، مبا يليوبناًء عليه، يوصي اخلبري   

  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣وما يف رام وثيقة االلتزام، املوقعة يف غاحت  )أ(  

                                                      

)٢( E/CN.4/2005/120. 

)٣( A/60/395و ،A/61/475و ،A/62/313. 

)٤( E/CN.4/2006/113.  
)٥( A/HRC/4/7.  
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وضع سياسة قمعية حقيقية بغية مالحقة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان، وكذلك العناصـر               )ب(  
رة السياسية منها والعسكرية اليت تتدخل يف شؤون القضاء وتعرقل سريه الطبيعي، أمام احملاكم ومعاقبتهم على املؤث

  ذلك؛

وضع حد للممارسة املتمثلة يف إحالة مدنيني إىل احملاكم العسكرية وتنقيح القـانون اجلنـائي                 )ج(  
  لصلة؛العسكري ملواءمته مع الدستور واملعايري الدولية املنطبقة ذات ا

تعزيز استقالل القضاء وتزويد النظام القضائي مبا يلزم من هياكل أساسية وموارد مالية تكفـل                 )د(  
  إقامة العدل بشكل جيد؛

بتحديد نطاق املعين  والتابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        االستقصاء  فريق  دعم    )ه(  
  ؛٢٠٠٣ و١٩٩٣ما بني حلقوق اإلنسان املرتبكة االنتهاكات اجلسيمة 

 فيما يتعلق حباالت االعتداء اجلنسي، عن طريق تأييد املقترح املتعلق بوضع            اإلثباتتيسري عملية     )و(  
  .ونشر شهادة منوذجية يف اجملال الطيب الشرعي من شأهنا أن تشكل حجة كافية أمام القضاء
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  الفصل

  ٥  ٤-    ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٦  ٣٨-    ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فالت من العقاب وإقامة العدلاإل  - أوالً
  ٦  ١٢-    ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . تقدم طفيف يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب  - ألف  
  ٧  ١٤-  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . .  املثال الصارخ لشمال كيفو–انعدام التحقيقات   - باء  
  ٨  ١٦-  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعطُّل العديد من امللفات والقضايا اجلارية  جيم  
   زائفتان أثارتا استياء اجملتمعحماكمتان: قضيتا كيلوا وسريج ماهيشي  - دال  
  ٨  ٢٢-  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدويل    
  حماوالت متكررة إلعاقة العدالة والتدخل يف شؤوهنا من جانب  - هاء  
  ٩  ٢٦-  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطات السياسية والعسكرية    
  ١٠  ٢٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم كفاية املوارد املخصصة للسلطة القضائية  - واو  
  اً ملبدإ استقاللام الدستور على حنو يشكل انتهاكإساءة استخد  - زاي  
  ١١  ٣٠-  ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطة القضائية    
  ١١  ٣٣-  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملكمة اجلنائية الدولية  - حاء  
  إنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة أو دوائر جنائية خمتلطة جلمهورية  - طاء  
  ١٢  ٣٨-  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكونغو الدميقراطية    

  ١٣  ٤٩-  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة النساء واألطفال  - ثانياً
  الدور احلاسم لنظام: إلفالت من العقابحاالت العنف اجلنسي وا  - ألف  
  ١٣  ٤٨-  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء يف مكافحة العنف اجلنسي    
  ال السلطة، واملضايقة، وجتاوزـة استعماستغالل النفوذ، وإساء  - باء  
  حدود السلطة وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي اليت تستهدف    
  ١٦  ٤٩     . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف الوسط املدرسي واجلامعي والطالبات الفتيات    
  ١٦  ٥١-  ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة اجلنود األطفال وأطفال الشوارع  - جيم  

  ١٦  ٥٥-  ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسة احلقوق املدنية والسياسية  - ثالثاً

  ١٧  ٥٨-  ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - رابعاً

  ١٨  ٦٠-  ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة املشردين داخلياً  - خامساً

  ١٨  ٦٣-  ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤمتر غوما  - سادساً

  ١٩  ٦٩-  ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - سابعاً
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  مقدمة
ني خبري مستقل يكلف بتقدمي املساعدة إىل       ي، تع ٢٠٠٤/٨٤قررت جلنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها         - ١

ق اإلنسان يف البلد والتحقق من      حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف جمال حقوق اإلنسان، ورصد حالة حقو          
 إىل جلنة حقوق اإلنـسان يف دورهتـا         لَ املستقل تقريراً أوَّ   وقد قدم اخلبري  . يف هذا اجملال  احلكومة بالتزاماهتا   وفاء  

. )٧( تقارير إىل اجلمعية العامة يف دوراهتا الستني واحلادية والستني والثانية والستني     ة مث قدم ثالث   .)٦(احلادية والستني 
 قد تقرَّر، وهو تقرير كان  تقريراً للجنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستنيأيضاًوكان اخلبري املستقل قد أعد 

وعلى غرار اإلجراءات اخلاصة والواليات املواضيعية األخـرى        . )٨(")اجمللس("أن ينظر فيه جملس حقوق اإلنسان       
للجنة حقوق اإلنسان، مددت والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة                

 وقد أعد تقريره املقدم إىل .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠من جملس حقوق اإلنسان يف  املعتمد ١/١٠٢مبوجب املقرر 
  . مبوجب ذلك املقرر، شأنه شأن التقرير احلايل،)٩(جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة

 وإلعداد تقريره إىل اجمللس يف دورته السابعة، قام اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية                  - ٢
 تيتنغا فريدريك باسريي، بزيارة إحاطة وعمل رابعة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية دامت             ،الكونغو الدميقراطية 

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مثانية أيام من 

نشاسا حمادثات وأجرى يف كي. وقام اخلبري املستقل بزيارة إىل كل من كينشاسا وبوكافو يف جنوب كيفو       - ٣
 العام، ووزير واحملققصرحية مع رئيسي اجلمعية العامة وجملس الشيوخ، والرئيس األول للمحكمة العسكرية العالية، 

العدل، والوزير املكلف حبقوق اإلنسان، والوزير املعين بشؤون املرأة، ووزير الدفاع ووزير الشؤون اإلنـسانية،               
واجتمع أيضاً مع ممثلني عن بعثة األمـم        .  حبقوق اإلنسان  املكلفالوزير  نائب   وزير الشؤون اخلارجية و    وبنائب

، وممثلني عن    وعن منظومة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية        املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
اع عن حقوق اإلنسان،    البعثات الدبلوماسية املعتمدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وممثلني عن منظمات الدف          

ويف بوكافو، جنوب كيفو، التقى     . وأعضاء يف التوافق من أجل مكافحة العنف اجلنسي، وممثلني عن اجملتمع املدين           
وأجرى اخلبري أيضاً حمادثات مـع      . حباكم اإلقليم، وأعضاء اجلمعية احمللية والسلطات القضائية املدنية والعسكرية        

مم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وممثلني عن منظمات غري حكومية تنشط املسؤولني احملليني عن بعثة األ
  .يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان، ومع اجملتمع املدين احمللي

ويتضمن هذا التقرير حتليالً حلالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية خـالل الفتـرة مـن               - ٤
خر ما استجد من تطورات هامة يف أعقـاب مـؤمتر           ، ويشمل آ  ٢٠٠٧ديسمرب  /ألولكانون ا يونيه إىل   /حزيران

يناير / كانون الثاين  ٢٤ىل   إ ٦ب كيفو، املعقود يف الفترة من       السالم واألمن والتنمية يف مقاطعيت مشال كيفو وجنو       
                                                      

)٦( E/CN.4/2005/120. 

)٧( A/60/395و ،A/61/475و ،A/62/313. 

)٨( E/CN.4/2006/113. 

)٩( A/HRC/4/7. 
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 حالـة حقـوق      التقرير جمموعة من التوصيات املقدمة هبدف حتسني       هنايةوترد يف   .  يف غوما، مشال كيفو    ٢٠٠٨
وتستند هذه التوصيات إىل املعلومات اليت أحاهلا بانتظام إىل اخلبري املستقل كل مـن مكتـب                . البلديف  اإلنسان  

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو               
 مجهورية الكونغو الدميقراطية، وممثلي املنظمات غري احلكومية واألحزاب         الدميقراطية، وممثلي املؤسسات العامة يف    

  . السياسية واجلمعيات

   اإلفالت من العقاب وإقامة العدل- أوالً 
 جوزيف كابيال واحلكومة الكونغولية بإدراج مكافحة اإلفالت من العقاب عه الرئيسرغم التعهد الذي قط  - ٥

 حىت اآلن سوى تقدم حمدود يف جمال إقامة العدل ومكافحة  حيصلخابات، مل   على رأس األولويات يف أعقاب االنت     
 يف شىت أحناء مجهوريـة      يسود عاماً من اإلفالت من العقاب ال يزال         اإلفالت من العقاب، وبالتايل يبدو أن جواً      

قيقات وحماكمات   حت رصد) رأو مل جي  (ى القلق الشديد، الكيفية اليت جرى هبا        ومما يبعث عل  . الكونغو الدميقراطية 
  .هامة عديدة ترد اإلشارة إليها فيما يلي

 يف  لياوال يزال تعيني أو ترقية مسؤولني مزعومني عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف رتب ومهام ع                 - ٦
صفوف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية يطرح مشكلة يف ظل عدم قيام الـسلطات الكونغوليـة                

 للتدقيق تسمح بعزل الضباط املشتبه بضلوعهم يف مثل هذه األفعال من وظائف القيادة يف الفور ريثما            بإنشاء آلية 
  .يسمح الوضع العام بإجراء حتقيق متعمق

  تقدم طفيف يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب  - ألف 

عني لبعثة منظمة األمـم املتحـدة يف        ميثل تأكيد قرارات اإلدانة املتعلقة مبذحبة بايف واغتيال مراقبني عسكريني تاب            -٧
  .مجهورية الكونغو الدميقراطية أهم تقدم أحرز يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير

، أصدرت حمكمة االستئناف العسكرية يف كيسنغاين، يف جلسة مفتوحة للعموم ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٨ويف   - ٨
ستئناف احلكم االبتدائي   وأكدت حمكمة اال  . كمة يف بونيا، إيتوري، حكمها يف قضية بايف       عقدت خارج مباين احمل   

حق املتهم الرئيسي، وهو نقيب يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، القاضي مبعاقبتـه              الصادر يف   
ر سنوات يف حق نقيب     وقضت احملكمة بالسجن ملدة عش    . بالسجن املؤبد الرتكابه جرائم حرب واغتصاب وهنب      

 ١٩ويف  .  عاماً يف حق املتهمني السبعة اآلخرين الرتكاهبم جرمية قتـل          ١٥آخر، وأصدرت حكماً بالسجن ملدة      
 بونيا بالسجن املؤبد يف حق املتهمني التسعة، وهم مجيعـاً           حلامية، قضت احملكمة العسكرية     ٢٠٠٧فرباير  /شباط

الواقعة ( مدنياً تعسفاً يف منطقة بايف ٣٢لضلوعهم يف إعدام ما ال يقل عن  املوحدة األوىل، السريةأفراد ينتمون إىل 
وأمـرت احملكمـة    . ٢٠٠٦نـوفمرب   /أغسطس وتشرين الثاين  / ما بني آب   ) كيلومتراً جنوب بونيا   ٣٢ بعدعلى  

  .العسكرية أيضاً بدفع مبالغ مالية وفوائد هامة تعويضاً ألسر الضحايا

املتـهمني اخلمـسة    بني  ، رفضت احملكمة االستئناف املقدم من ثالثة من         ويف قضية املراقبني العسكريني     - ٩
مث . وبالتايل، أكدت احملكمة قرار السجن املؤبد الصادر عن احملكمة االبتدائية. لسقوط حق االستئناف مبرور الزمن

الصادر غيابياً يف   ، أكدت احملكمة العسكرية حلامية بونيا قرار السجن املؤبد          ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢يف  
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، يف حق أوفويورو املعروف باسم كويشا، وهو عضو سابق يف ميليشيا اجلبهة القوميـة               ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٩
 يف الكونغو الدميقراطيـة يف      واالندماجية، لضلوعه يف اغتيال مراقبني عسكريني تابعني لبعثة منظمة األمم املتحدة          

، وبعـد   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٣ كويشا من سجن بونيا يف        وفرَّ .٢٠٠٣مايو  /مونغبوالو خالل شهر أيار   
  . حماكمته من جديد بناء على طلب حماميهفُتحت، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٦القبض عليه، يف 

إحالته إىل و ميليشيا قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري قائدوفضالًَ عن ذلك، يشكِّل نقل جريمان كاتانغا،   - ١٠
 مبـساعدة الـسلطات     ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧ و ١٦جلنائية الدولية يف الليلة الفاصلة بني       احملكمة ا 

ت إىل جريمان كاتانغا هتمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية جِّهوُو. الكونغولية، إجنازاً جديداً بالنسبة للعدالة الدولية
سـبتمرب  /رتكبة يف نياكوندي يف أيلـول     ، مبا يف ذلك اجلرائم امل     ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢وجرائم حرب يف إيتوري عامي      

وُيذكر أن جريمان كاتانغا قد نسَّق العديد من املذابح .  مدين١ ٢٠٠ ما ال يقل عن إمرته عندما قُتل حتت ٢٠٠٢
  .إخضاعهم للتعذيب واالسترقاقاألخرى، ومنها مذابح بونيا وكوماندا وبوغورو، حيث اغتيل آالف املدنيني بعد 

 التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان   لفريق االستقصاءالنشر الوشيك   ويف اخلتام، إن      - ١١
 ١٩٩٣ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت ما بني           اجلسيمةاالنتهاكات  بتحديد نطاق   املعين  و
  . من شأنه أن يسمح بإنشاء آليات مناسبة إلنصاف ضحايا جرائم املاضي٢٠٠٣و

وعموماً، إن استمرار هذه . ورغم األمثلة املذكورة أعاله، فإن ظاهرة اإلفالت من العقاب ال تزال متفشية  - ١٢
يف انعدام أية متابعة    والظاهرة قد جتلى يف عدم فتح أي حتقيقات قضائية يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان،               

 انظر الفقـرتني    - خل السلطات السياسية والعسكرية     ال سيما فيما يتعلق حباالت تد     (للملفات القضائية املفتوحة    
  .يف إجراء حماكمات زائفةو، ) أعاله١٤ و١٣

   املثال الصارخ لشمال كيفو- انعدام التحقيقات   - باء 

قوق اإلنسان مل يفتح بشأهنا أي حتقيق قضائي، رغـم املعلومـات            حلهناك أمثلة عديدة على انتهاكات        - ١٣
سلطات القضائية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أو منظمات غـري             اخلطرية اليت أحالتها إىل ال    

 إىل نتيجة إال يف مل تفضوحىت يف احلاالت اليت فُتح بشأهنا حتقيق قضائي، تبيَّن أن هذه التحقيقات . حكومية حملية
اكمة تتعلق بانتهاكات خطرية    وتتجلى هذه احلالة بوجه خاص يف مشال كيفو، حيث مل جتر أي حم            . حاالت نادرة 

ومن املفارقات أن امللفات املتعلقة مبثل هذه االنتهاكات عديدة ومتعددة مبا أن بعثة األمم املتحدة . حلقوق اإلنسان
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومنظمات غري حكومية دولية وحملية عديدة حتيل بانتظام ما لديها من معلومات                

وقد يسَّرت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أيضاً بعثات حتقيق مشتركة . ئيةإىل السلطات القضا
وقد أكد مكتب األمم املتحـدة حلقـوق        .  التحقيق العسكري  ومكتببني مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       

 التحقيق  مكتبمع أعضاء يف    ، عقب حتقيق أجري باالشتراك      ٢٠٠٧سبتمرب  /اإلنسان يف تقريره الصادر يف أيلول     
العسكري يف غوما، االدعاءات املتعلقة بوجود ثالث مقابر مجاعية يف مركز قيادة الكتيبة الثانية لسرية برافو التابعة 

 . كيلومتراً مشال غوما٦٥ على بعد للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف روباري، بإقليم روتشورو، 
ملتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والسلطات القضائية الكونغولية عمليـات تفتـيش            وأجرت بعثة األمم ا   
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ويبـدو أن  . غورو، أفضت إىل اكتشاف مقابر مجاعية أخرىوباري، ويف كل من كاتويغورو وكيزي مشتركة يف ر  
  . التحقيق القضائي مل حيرز أي تقدم منذ ذلك التاريخ

 مكتـب ، أوفد   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٠ و ٩كبت يف الليلة الفاصلة بني      وخبصوص مذحبة بورامبا اليت ارتُ      - ١٤
  .  العسكري العام فريق حتقيق خاصاً إىل عني املكان، إال أن هذه القضية ظلت دون متابعةالتحقيق

  تعطُّل العديد من امللفات والقضايا اجلارية - جيم 

ومن األمثلة . ظلت معطلة ومل تشهد أية تطوراتاهلامة القضائية ر باإلشارة إىل أن العديد من امللفات جيد  - ١٥
 وُمددت فترة احتجازهم   ٢٠٠٥مارس  /على ذلك قضية قادة احلرب يف إيتوري الذين أُلقي عليهم القبض يف آذار            

 ،، تشينجا تـشينجا    ماي - املاي  ومل تبدأ أيضاً حماكمة القائد السابق مليليشيا        . مراراً عديدة دون بدء حماكمتهم    
 العـسكري يف كامينـا،      احملقق، رغم إحالة امللف إىل      ٢٠٠٥فرباير  /احملتجز يف كينشاسا منذ شباط    ") السَّفَّاح("
  . ومن القضايا العديدة املعطلة األخرى قضية مذحبة بورمبا وقضية املقابر اجلماعية يف مشال كيفو. نغااكات

يني إىل حماكم عسكرية بشكل منهجي، وجيدر باإلشارة إىل استمرار نزعة مثرية للقلق تتمثل يف إحالة مدن  - ١٦
  .ولكنها ال تزال منتشرة على نطاق واسع) ١٥٢املادة (وهي ممارسة تتعارض مع أحكام الدستور 

  حماكمتان زائفتان أثارتا استياء اجملتمع الدويل:  قضيتا كيلوا وسريج ماهيشي- دال 

ية بالغة يف إطار مكافحة اإلفـالت مـن         خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أثارت حماكمتان تتسمان بأمه         - ١٧
العقاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ردود فعل قوية من جانب اجملتمع الدويل واجملتمـع املـدين الكونغـويل             

حيث مل ُتحترم الضمانات األساسية املتعلقة باحملاكمة العادلة، وُسحِّل . وخلَّفت خيبة أمل كبرية يف نفوس السكان
  . السلطات السياسية والعسكرية وكان احلكم الصادر يف القضيتني حمل إدانة شديدةتدخل من جانب

ومل . ، أصدرت احملكمة العسكرية يف كاتانغا حكمها يف قضية مذحبة كيلوا٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٨في ف  - ١٨
ت احملكمـة   وأصدر. فالعقيد أدميار ومتهم آخر أدينا بارتكاب جرمية قتل       . يدن أي متهم بارتكاب جرائم حرب     

عقوبات خفيفة يف حق بعض اجلنود التابعني للقوات املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وقضت بتربئة البعض 
. "أنفيل للتعدين"اآلخر، كما برَّأت احملكمة املوظفني األجانب الثالثة العاملني حلساب الشركة املتعددة اجلنسيات          

 ضحية لـيس إال نتيجـة       ٧٣إىل عدم حدوث مذحبة وإىل أن سقوط        فقد خلصت احملكمة العسكرية يف حكمها       
، أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها ٢٠٠٧يوليه / متوز٤ويف بيان صحفي مؤرخ . عرضية للمعارك

استنتاجات احملكمة اليت خلصت إىل أن أحداث كيلوا ليست إال نتيجة عرضية للمعارك رغم حضور "الشديد إزاء 
  ".توفُّر أدلة مادية على ذلكويان أكدوا أثناء احملاكمة أن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ارُتكبت عمداً شهود ع

على تقييم كل األدلة، بشكل كامل وعادل، قبل أن  " االستئناف   ناسبة حثت املفوضة السامية حمكمة    وبامل  - ١٩
وبدأت احملاكمة يف املرحلة االستئنافية يوم ". اياتستخلص االستنتاجات املالئمة اليت تقتضيها العدالة وحقوق الضح

لستها خـارج مبـاين احملكمـة يف      أمام احملكمة العسكرية العالية اليت عقدت ج       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٦
  .ومنذ بداية احملاكمة أثريت اعتراضات على موضوع االستئناف تالها طعن يف نزاهة القضاة. مباشيلوبو
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أغسطس / آب ٢٨الصحفي سارج مهاشي، قضت احملكمة العسكرية حلامية بوكافو يف          ويف قضية اغتيال      - ٢٠
وخـالل  .  بإعدام أربعة مدنيني، منهم صديقان للضحية وشاهدا العيان الوحيدان على عملية االغتيـال             ٢٠٠٧

ة عـن    امتنعت احملكم  -  ساعة بعد االغتيال     ٢٤قل من    أي أ  - يونيه  / حزيران ١٤ مساء يوم    احملاكمة، اليت بدأت  
التحقيق يف مجيع مالبسات القضية، واكتفت الختاذ قرارها باعترافات مدنيني زعما أهنما نفذا عمليـة االغتيـال       

  . بتكليف من أصدقاء الضحية

وجيدر بالتذكري أن عنصرين تابعني للقوات البحرية أُلقي عليهما القبض عند افتتاح احملاكمة لالشتباه بضلوعهما                 -٢١
ورغـم  . اليت أدليا هبا يف ظروف غري واضـحة       " االعترافات"ل قبل اإلعالن عن املتهمني اجلديدين وعن        يف عملية االغتيا  

يف تصرحيات هذين املدنيني املشتبه بضلوعهما يف االغتيال، ونقاط الظل          ) اليت الحظتها احملكمة نفسها   (التناقضات العديدة   
املدنيني األربعة وبتربئة املوظفني العسكريني دون أن تقوم بـأي          اهلامة األخرى يف هذه القضية، فإن احملكمة قضت بإعدام          

ونددت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومنظمات حملية ودولية عديدة تنـشط        . حتقيق يف مسؤولياهتما  
علي يف الوقـائع، كمـا      يف جمال حقوق اإلنسان بالتجاوزات اخلطرة اليت ختللت احملاكمة وبرفض احملكمة إجراء حتقيق ف             

وعقب صدور قرار اإلدانـة،     . للفحص الفين " سالح اجلرمية "يتجلى ذلك يف رفضها اإلذن بتشريح جثة الضحية وعرض          
  . تراجع املدنيان عن اعترافاهتما ووجها التهمة إىل شاهدي العيان

 الكونغو الدميقراطية، اهتما    سبتمرب أحيلت إىل بعثة األمم املتحدة يف مجهورية       / أيلول ٨ويف رسالة مؤرخة      - ٢٢
ورغم استجابة بعثة األمم .  العسكري يف بوكافو بإرغامهما على اإلدالء باعترافات خاطئةمبكتب التحقيققاضيني 

املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت ناشدت سلطات القضاء العسكري يف أعلى مستوى إجراء حتقيقات               
ني إجراء يذكر ليستمر احتجاز املدانءات وتعجيل إجراءات االستئناف، مل يتخذ أي دقيقة ومتعمقة يف هذه االدعا

  . األربعة يف سجن بوكافو

   السلطات السياسية والعسكريةوالتدخل يف شؤوهنا من جانبحماوالت متكررة إلعاقة العدالة  - هاء 

والتدخل يف شؤوهنا لة سري العدالة يتسم النظام القضائي الكونغويل بالفساد وخيضع حملاوالت متكررة لعرق  - ٢٣
ومن العوامل األخرى اليت هتدد استقالل النظام القـضائي وفعاليتـه،   .  السلطات السياسية والعسكرية من جانب 

انعدام املوارد املالية اليت ختصصها الدولة الكونغولية لضمان حسن سري القضاء، وإساءة استخدام الدستور لتأكيد               
  . ية على السلطة القضائيةسيطرة السلطة التنفيذ

وال يزال تدخل السلطات السياسية والعسكرية يف جمال إقامة العدل يثري استياًء كبرياً يف معظم القـضايا       - ٢٤
 حلقوق اإلنسان املشار إليها أعاله، وجيسد املثاالن التاليان هذا التدخل يف شـؤون              اجلسيمةاملتعلقة باالنتهاكات   

  . القضاء

وري، القائد  غاين بتربئة قائد امليليشيا يف إيت     ، قضت احملكمة العسكرية يف كيسن     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٨يف    - ٢٥
ية بونيا والقاضي بسجنه    ما احملكمة العسكرية حل    عن ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢١كهوا، بعد إلغاء احلكم الصادر يف       

 هذا على أي أسس قانونيـة   ومل يننب قرار التربئة   . مدة عشرين سنة الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب        
صحيحة وأدى إىل إلغاء قرار إدانة صدر يف املرحلة االبتدائية استناداً إىل أدلة قوية، مما خلف انطباعـاً بتـدخل                    
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ويذكر أن النيابة العامة استأنفت هذا القرار أمام احملكمـة          . السلطات يف أعلى مستوى هبدف تربئة القائد كهوا       
وجيدر باإلشارة أيضاً إىل أن احملكمة االبتدائيـة يف بونيـا           . بت بعد يف طلب االستئناف    العسكرية العليا اليت مل ت    

، بالسجن املؤبد يف حق القائد كهوا الرتكابه جرمية قتل، وأن حمكمـة  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين  ١٩قضت، يف   
 مدعاة   القضية ومتابعتها  كيفية رصد هذه  لذلك، متثل   . االستئناف يف كيسنغاين مل تعلن بعد قرارها بشأن الطعن        

  . للقلق الشديد

 العسكري يف كيسنغاين،    ملكتب التحقيق ، خضع قضاة عسكريون تابعون      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    - ٢٦
يدي جنود يف القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو          ة قاسية وال إنسانية ومهينة على أ      عاململاملقاطعة الشرقية،   

وقد ألقي القبض على القضاة يف بيوهتم وأخضعوا        . قائد املنطقة العسكرية التاسعة   الدميقراطية يعملون حتت إمرة     
وتفاعالً مع هذه احلادثة، قرر معظم القضاة املـدنيني         . لسوء املعاملة يف مناسبات عديدة خالل فترة احتجازهم       

نددوا، يف مذكرة موجهة و. والعسكريني يف كيسنغاين يف مرحلة أوىل، مث يف شىت أحناء البلد، اإلضراب عن العمل   
، بالتدخل املتكرر ألصحاب الرتب العالية يف شؤون        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢إىل رئيس اجلمهورية بتاريخ     

.  املنطقة العسكرية التاسعة وطلبوا توقيفه عن العمل ومالحقته أمـام القـضاء           ونددوا أيضاً بأفعال قائد   . القضاء
 ه املنطقة العسكرية التاسعة ومرؤوسينغو الدميقراطية أيضاً بوقف قائدية الكووأوصت بعثة األمم املتحدة يف مجهور

 الفور وحماكمتهم، وناشدت السلطات املختصة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان استقالل السلطة             يفعن العمل   
  . القضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  لقضائية عدم كفاية املوارد املخصصة للسلطة ا- واو 

إن حسن سري العدالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يتطلب أيضاً أن ختصص احلكومـة للـسلطة                 - ٢٧
 ، موظفي النظام القضائيروف الصعبة اليت يعمل فيها جمملفانعدام الوسائل الكافية والظ . القضائية املوارد الكافية  

 تتجاوز احلصة املخصصة يف امليزانية لقطاع القضاء        ومل. من العوامل املهمة اليت تضعف استقالل السلطة القضائية       
 يف املائة مـن  ٠,٦، أي زيادة طفيفة مقارنة بنسبة    ٢٠٠٧ يف املائة من النفقات العامة يف عام         ٠,٧٥يف الكونغو   

 يف املائة   ٢وجيدر باإلشارة إىل أن هذه احلصة تتراوح يف معظم البلدان بني             (٢٠٠٦ وعام   ٢٠٠٥امليزانية يف عام    
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وهو ٥ ٠٠٠ومل يتجاوز املبلغ املخصص للمساعدة القضائية ).  يف املائة٦و

وهو مبلغ ضعيف جداً مقارنة مببلـغ       . نفس املبلغ تقريباً الذي ختصصه احلكومة جلرب األضرار اليت تسببها الدولة          
 بنحـو   والذي يقدر ،  ٢٠٠٥يناير  /ية منذ كانون الثاين   التعويضات اليت قضت هبا احملاكم يف حق الدولة الكونغول        

ونظراً إىل ضعف املوارد املالية جلمهورية الكونغو الدميقراطية، قد ترغب احلكومـة يف             .  دوالر ١ ٣٠٠٠ ٠٠٠
 - إنشاء فريق خرباء مواضيعي يعىن بوضع جدول زمين مناسب لتسديد الديون املستحقة، وإجياد حلول إبداعيـة        

عفاء من رسوم التسجيل يف املدرسة، وتقدمي دعـم         اإل(ضرار   جلرب األ  - ية أو ذات كلفة منخفضة      رمزية أو مجاع  
  ).مايل لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل، وما إىل ذلك
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  إساءة استخدام الدستور على حنو يشكل انتهاكاً ملبدأ استقالل السلطة القضائية - زاي 

 من املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني،          ٢٠٠٧يونيه  /تفيد املعلومات املقدمة يف حزيران      - ٢٨
يف مكتب أن رئيس اجلمهورية أذن بعزل رئيس احملكمة العسكرية العالية وكبري احملامني العامني ب ،لياندرو ديسبوي

وجيدر باإلشارة إىل أن الدستور اجلديد يقضي بأنه ال جيـوز           .  العسكري، وعوضهما بقاضيني جديدين    التحقيق
رئيس اجلمهورية عزل وتعيني قضاة إالّ بناًء على توصية من اجمللس األعلى للقضاء، وهو اهليئة اليت تضمن استقالل ل

 بعد، فإن تويل رئيس اجلمهورية مهمة تعيني       ُينشأويف هذه احلالة، ونظراً إىل أن اجمللس األعلى للقضاء مل           . العدالة
  .  باألحكام الدستورية ويهدد استقالل السلطة القضائية يف البلدوعزل القضاة مبوجب قرار انفرادي يشكل إخالالً

 مكتب اجلمعية العامة هبدف تنقيح األحكـام        إىل يف الفترة األخرية     قُدِّمتواألخطر من ذلك أن عريضةً        - ٢٩
 مـن   ٣١٠ويطلب املوقعون على هذه العريضة، البالغ عددهم        . الدستورية املتعلقة بتكوين اجمللس األعلى للقضاء     

، أن يضم اجمللس بني أعضائه رئيس اجلمهورية ووزير العدل خالفاً ملبدأ استقالل القضاء الـذي تكفلـه               املوقعني
 إىل ١٧بيد أن اجلمعية العامة اعتمدت خالل دورهتا االستثنائية املعقودة يف الفترة من . أحكام الدستور الكونغويل

وباملقابل، مل تنظر اجلمعية .  باجمللس األعلى للقضاء دون تعديل    ، القانون املتعلق  ٢٠٠٧ديسمرب  /ول كانون األ  ٢٤
احملكمة الدستورية، وجملس   (العامة حىت اآلن يف القوانني العضوية املتعلقة باهليئات القضائية العليا اجلديدة الثالث             

  ).الدولة، وحمكمة النقض

، فإن اسـتمرار    ٢٠٠٧ديسمرب  /األوليونيه وكانون   /ورغم ما حتقق من إجنازات طفيفة ما بني حزيران          - ٣٠
ظاهرة اإلفالت من العقاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ال يزال يشكل على ما يبدو مدعاةً للقلق نظـراً إىل                   
عدم إحراز تقدم ُيذكر يف جمال مكافحة هذه الظاهرة وإىل احملاوالت الرامية إىل منع متابعة العديد من امللفـات                   

 جسيمة حلقوق اإلنسان وعدم قيام السلطات بتوقيف املسؤولني عن هذه االنتـهاكات رغـم    املتعلقة بانتهاكات 
وبالتايل، ال يزال مرتكبو هذه االنتهاكات يتصرفون حبرية دون أن خيضعوا للعقاب،            . التوصل إىل حتديد هويتهم   

  . اإلفالت من العقابويشغلون يف بعض األحيان وظائف سياسية وعسكرية عليا، مما يساهم يف استمرارية دورة

   احملكمة اجلنائية الدولية- حاء 

أُحيلت إىل احملكمة اجلنائية الدولية قضيتان هتمان مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ فالقضية األوىل تتعلـق                - ٣١
 أسفرت  ١٩٩٩بتوماس لوبنغا، قائد ميليشيا سابق، ُيذكر أن التجاوزات اليت ارتكبها يف إقليم إيتوري منذ عام                

 شخص وتشريد مئات اآلالف اآلخرين؛ وقد ُوجِّهت إليه هتمة جتنيد واستخدام            ٦ ٠٠٠ن مقتل ما ال يقل عن       ع
؛ أما  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١وكان من املقرر أن تبدأ حماكمته يف        . جنود أطفال يف صفوف امليليشيات التابعة له      

وات املقاومة الوطنية يف إيتوري؛ وال تزال هـذه         القضية الثانية، فتتعلق جبريمان كاتندا، القائد األعلى السابق لق        
  .القضية يف طور التحقيق األويل والنظر يف أدلة اإلثبات

وقد تبني أنه ال ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية وحدها النظر يف آالف اجلرائم واالنتـهاكات اخلطـرية                   - ٣٢
اطية منذ ما يقارب عقداً مـن الـزمن، حيـث إن            للقانون اإلنساين الدويل املرتكَبة يف مجهورية الكونغو الدميقر       

  ).٢٠٠٢يوليه / متوز١(اختصاصها يقتصر على الوقائع واألفعال املرتكَبة بعد بدء نفاذ نظام روما األساسي 
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ويف ظل هذه الظروف، من الضروري إذن إنشاء آلية ال تكفل القمع الفعال للجرائم املشمولة بنظام روما   - ٣٣
 فحسب، بل تضمن أيضاً إقامة العدل ومكافحة ظاهرة اإلفالت          ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١ت قبل   األساسي اليت ارُتكب  
  .من العقاب عموماً

إنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة أو دوائر         - طاء 
  جنائية خمتلطة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

جتنُّب ارتكاب املزيد من    ملكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب، كشرط أساسي إلحالل السالم يف البلد و             - ٣٤
اجلرائم، يوصي اخلبري املستقل بإنشاء حمكمة دولية خاصة جلمهورية الكونغو الدميقراطية أو، إذا تعذر ذلك، دوائر 

، وهي سنة تشري إليها قرارات منظمة األمـم املتحـدة           ١٩٩٣جنائية خمتلطة للبّت يف اجلرائم املرتكَبة منذ عام         
  . ث من انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساينباعتبارها بداية رصد ما حد

وُيفضَّل أن يكون مقر . ومن أجل احلد من تكاليف هذه اهليئة القضائية اخلاصة، ميكن اختاذ ترتيبات معينة  - ٣٥
وميكن أن يقوم البلد املضيف . اهليئة داخل البلد، وحتديداً يف وسط البلد، للحد من تكاليف نقل املتهمني والشهود

اكن العمل وحتمُّل بعض التكاليف؛ وبالتايل يكون نصف عدد القضاة على األقل وثالثة أرباع املوظفني               بتوفري أم 
  .القضائيني من مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وتكون تعيينات احملامني من صالحية البلد املضيف

 بأنه من الضروري مكافحة ظـاهرة       وإذا تبني أن إنشاء هذه اهليئة القضائية الدولية أمر مستحيل، علماً            - ٣٦
اإلفالت من العقاب واجلرائم البالغة اخلطورة، فإنه ميكن النظر يف إنشاء دوائر جنائية خمتلطة على صعيد حمـاكم                  

  :أمام دائرة خمتصة تكون تابعة للمحكمة العليا) االستئناف والنقض(االستئناف مع إتاحة إمكانية الطعن 

 االبتدائية خاضعة لوالية مخس حماكم اسـتئناف، تكـون إحـداها يف             ميكن أن تكون الدوائر     )أ(  
كينشاسا وُتختار مواقع الدوائر األربع األخرى يف إقليم البلد املضيف حبيث ُتراعـى يف ذلـك مـساحة البلـد            

  واملسافات الفاصلة بني مواقع الدوائر املختلفة؛

  ؛)ليان وقاضٍ أجنيب، أو العكسقاضيان حم(تتألف الدوائر االبتدائية من ثالثة قضاة   )ب(  

  ؛)قاضيان أجنبيان وقاضٍ حملي، أو العكس(تتألف حمكمة االستئناف أو النقض من ثالثة قضاة   )ج(  

  .وتنطبق على النيابة العامة أيضاً املعايري نفسها فيما يتعلق بالتنظيم وسري العمل  )د(  

؛ حيث ُيعهد إليها مبحاكمـة األشـخاص   "ملختلطةالدائرة اجلنائية ا  "وميكن أن ُيطلق على املؤسسة اسم         - ٣٧
املتهمني باملسؤولية عن أعمال اإلبادة اجلماعية أو غريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان والقـانون                 
اإلنساين الدويل املرتكبة يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية، وكذلك مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطيـة           

  .ارتكاب مثل هذه األعمال أو االنتهاكات يف أراضي الدول اجملاورةاملتهمني ب
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. وسيكون هذا التنظيم أكثر مرونة وأقل كلفة يف حالة ما إذا ثبتت استحالة إنشاء حمكمة جنائية خاصة                  - ٣٨
ـ                   دد وُيتوقع كذلك أن ُتسهم هذه الدوائر اجلنائية املختلطة يف تصحيح أوضاع نظام العدالة يف البلد من حيث ع

  . املوظفني والتدريب وتوفري الوسائل وظروف املعيشة والعمل

   حالة النساء واألطفال- ثانياً 
الدور : حاالت العنف اجلنسي واإلفالت من العقاب  - ألف 

  احلاسم لنظام القضاء يف مكافحة العنف اجلنسي

أعمال العنف اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تزداد بسرعة خميفـة، دون أن خيـضع               ما فتئت     - ٣٩
وتستهدف عمليات االغتصاب، الفردية أو اجلماعية، اليت ُترتكَب على أيدي عدد           . مرتكبو هذه األفعال للعقاب   

 الكونغو الدميقراطية، احلوامل    خميف أيضاً من أفراد الشرطة الوطنية الكونغولية وأفراد القوات املسلحة جلمهورية          
املقاطعـة  (وُيذكر أن أفراداً تابعني للشرطة الوطنية الكونغوليـة يف يـانونغي         . واحملتجزين والقصَّر وحىت الرضَّع   

 بأمر من قائدهم مثاين نساء من بينهن ثالث قاصـرات تتـراوح             ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤اغتصبوا يف   ) الشرقية
  .)١٠(امل سنة وح١٤ و١١أعمارهن بني 

ويف ظل عجز النظام القضائي، تتم تسوية العديد من القضايا بالتراضي وذلك مببادرة من القادة التقليديني أو                   - ٤٠
 ٢٠٠٦يوليه /املسؤولني اإلداريني احملليني، وحىت الشرطة يف بعض األحيان، أو حتت إشرافهم خالفاً للقانون املؤرخ متوز

وُيذكر أن مدير املركـز     . أكثر شدة ويؤكد من جديد حظر مثل هذه التسويات        الذي يقضي بقمع االعتداء اجلنسي ب     
، عمولة ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٩استلم، يف ) املقاطعة الشرقية(الفرعي للشرطة الوطنية الكونغولية يف قرية تيدجيا  

. ة القـضية بالتراضـي   دوالراً من شخص متهم بارتكاب جرمية اغتصاب مكافأة له على وساطته يف تسوي            ٥٨قيمتها  
  .وُيزعم أن مدير املركز أحلَّ على أسرة الضحية أالّ ترفع شكوى وتقبل بقرة تعويضاً عن الضرر

وإن اخنفاض نسبة متثيل املرأة يف النظام القضائي، وهيمنة ثقافة تقوم على سلطة األب وابتذال أعمـال                   - ٤١
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على حساب " الوساطات"العنف ضد املرأة إمنا هي عوامل تساهم يف انتشار هذه 

وُيذكر أن . وتقترن هذه املمارسة بتخويف الضحايا، وحىت معاقبتهم يف بعض األحيان. احلقوق األساسية للضحايا
 يف احلبس لفترة ثالثة أيام يف مبـاين مركـز           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٤امرأة شابة تعرضت لالغتصاب أودعت يف       

وُيذكر أن مغتـصبها    . ألهنا رفضت تسوية بالتراضي   ) مقاطعة مانيما (طنية الكونغولية يف قرية كليما      الشرطة الو 
املزعوم، وهو تاجر حملي، استخدم عالقاته املتميزة مع أفراد الشرطة من أجل إلقاء القبض عليها بتهمة القـذف،        

   ٢٠ال بعـد أن سـددت مبلـغ         وُيزعم أن الضحية مل ُيفرج عنـها إ       . وذلك خشية من أن ترفع شكوى ضده      
  .دوالراً ألفراد الشرطة

                                                      

 التالية موظفون تابعون ملكتب األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان يف            واألحداثاحلادثة  أبلغ عن هذه     )١٠(
 .مجهورية الكونغو الدميقراطية



A/HRC/7/25 
Page 14 

 

وتقترن هذه التدخالت باحملاوالت املتزايدة اليت تقوم هبا السلطات السياسية والعسكرية من أجل التأثري يف                 - ٤٢
وُيذكر أن شخصني ُيشتبه بارتكاهبما جرمية اغتصاب، أحدمها رقيب أول          . اإلجراءات القضائية املتصلة هبذه القضايا    

 مـن   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩يف احلرس اجلمهوري يف حني ينتمي الثاين إىل الشرطة الوطنية الكونغولية، متكَّنا يف              
. بفضل اِحلَيل اليت استخدمها والدمها    ) مقاطعة كاتنغا (الفرار من املباين اليت أودَعا فيها رهن التحقيق ببلدة كامبمبا           

 املكلف بالنظر يف ملف القضية، وهو أقل رتبة منه، من أجل اإلفـراج  وُيذكر أن هذا األخري هدد املفتش العسكري    
وُيذكر أن قاضياً يف مكتب التحقيق العسكري حلامية لوبومباشي أصدر أمراً حبـضور نقيـب يف احلـرس                  . عنهما

ذكر وُي. ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢اجلمهوري ُيشتبه يف ارتكابه جرمية اغتصاب، بناًء على شكوى رفعتها الضحية يف 
  . أن قائد املشتبه به مل يكف حىت اآلن عن تعطيل إجراءات التحقيق وذلك برفضه تنفيذ األمر

انتهاكاً للقانون اجلنائي العسكري فحسب، بل      القضاء  وال ميثل هذا املثال األخري على التدخُّل يف شؤون            - ٤٣
 ىالفظيعة، وبالتايل تعف  اجلرائم  نسي يف فئة     اليت تصنِّف العنف اجل    ٢٠٠٦يشكِّل أيضاً إخالالً بأحكام قوانني عام       

وجيدر باإلشـارة إىل أن هـذه   . النيابة العامة من واجب إحاطة سلطة اإلشراف يف حال إلقاء القبض على املتهم   
يف ) مقاطعة جنوب كيفـو   (فقد أصدرت احملكمة االبتدائية يف بوكافو       . االنتهاكات متفشية أيضاً داخل احملاكم    

راراً باإلفراج املؤقت عن متهم ُيشتبه بارتكابه جرمية اغتصاب حبجة أن اتفاقاً حصل بني والـدي       الفترة األخرية ق  
أن هذا الظرف ال يشكل أحد الظروف القانونية اليت جتيـز           فعالوة على   . الطرفني على زواج الضحية من املتهم     

، أصـدرت   ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٣ويف  . اإلفراج املؤقت، فإنه يشكل ركناً من أركان جرمية الزواج القسري         
 أشهر فقط يف حق متهمني بارتكاب ٤احملكمة االبتدائية يف باندوندو، يف قضيتني مستقلتني، أحكاماً بالسجن ملدة 

وجيدر باإلشـارة إىل أن     . دون أن تذكرها  " ظروف خمففة "بتوفر  قراريها  جرمية اغتصاب واعتداء جنسي، معللة      
  .النيابة العامة قررت عدم االستئناف

وإن التأمل يف كيفية تعاطي القضاء مع العنف اجلنسي يف مقاطعة جنوب كيفو يبني مدى تفشي ظاهرة                   - ٤٤
  اإلفالت من العقاب وضعف تطبيق القانون اجلديد بسبب انعدام اإلرادة أو انعدام الوعي بأحكام هذا القـانون                 

  لطات الصحية يف املقاطعة سجلت     ، ورغم أن الس   ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٥ويف الفترة من    . يف صفوف موظفي القضاء   
 وحدها، فإن احلاالت اليت ُرفعت إىل احملاكم احمللية مل          ٢٠٠٥ حالة اغتصاب خالل سنة      ١٤ ٢٠٠ما ال يقل عن     

وتـشري التقـارير إىل أن      .  يف املائة من جمموع احلاالت املبلَّغ عنـها        ١ حالة، أي أقل من      ٢٨٧يتجاوز عددها   
 يف املائة من جمموع امللفات القضائية، يف حني         ٥٦ارية منذ ما يزيد عن سنة يف        التحقيقات السابقة للمحاكمة ج   

ومن أصل . مخسة أشهرفيها ال تتجاوز أن املهلة القانونية احملددة إلحالة القضية إىل احملاكم مبختلف درجاهتا والبّت 
 يف املائة من القضايا اليت ٨٠يد على  قضية، هناك ما يز٦٠جمموع القضايا اليت انتهى التحقيق فيها، والبالغ عددها 

 حكـم إدانـة، مل   ٥٨ورغم أن الدوائر اجلنائية واملدنية أصدرت ما ال يقل عن     . منذ أكثر من سنتني   ُينتظر بّتها   
ولتعجيل اإلجراءات القضائية، جلأ بعض البلدان إىل تنفيذ . حتصل أي ضحية حىت اآلن على التعويضات املقضي هبا

ويف هذا الـسياق،    . ت اإلجرائية يف مواد جنائية معينة، ال سيما يف مستوى املالحقة والتحقيق           مبدأ ختصص اهليئا  
جيدر ببحث إمكانية تعيني قاضٍ حمقق خمتص يف نظر الدعاوى املتعلقة بالعنف اجلنسي، يف كل مكتب من مكاتب              

  . النيابة العامة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
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جراءات القضائية مقارنة مبتوسط دخل املتقاضني الكنغوليني وعدم توفر إجراءات       وإن ارتفاع تكاليف اإل     - ٤٥
واضحة تضمن إعفاء احملتاجني والفقراء من تسديد هذه املصاريف، من العوامل اليت تفسِّر ضعف تنفيذ أحكـام                 

العدد احملدود للدعاوى التعويض اليت تقضي هبا احملاكم لصاحل الضحايا الذين يتمسكون حبقهم يف االدعاء املدين، و   
ومن العوامل املهمة األخرى اليت جيب أخـذها يف         . اليت ُترفع إىل القضاء ضد املشتبه بارتكاهبم جرائم االغتصاب        

، مل ختصص يف امليزانية هلذا      ٢٠٠٧فخالل السنة املالية    . االعتبار، التعويضات املستحقة على املوظفني احلكوميني     
وعالوة على أن هذا املبلغ مل ُيصرف .  دوالرا٥ً ٣٥٧ونغويل، أي ما يعادل  فرنك ك٣ ٠٠٠ ٠٠٠الغرض سوى 

فقد قضت احملكمة،   . قطّ، فإنه يقل عن املبلغ املتوسط للتعويضات اليت تقضي هبا احملاكم الزجرية يف قضية واحدة              
يـو يف كـانون     يف إطار القضية املشهورة املتعلقة بعمليات االغتصاب اجلماعي اليت ارُتكبـت يف سـونغو مبو              

   دوالراً، وهـو مبلـغ مل       ١٦٥ ٣١٧، بأن تسدد الدولة الكونغولية برمتها للضحايا مبلغ         ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
  .ُيسدد حىت اآلن

ومع ذلك، جيدر التنويه بااللتزام الذي قطعته احلكومة الكونغولية خالل الفترة األخرية فيما يتعلق بإقامـة                  - ٤٦
فقد شرعت احلكومة، بدفعٍ من مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، يف عمليـة      . يالدليل يف اجملال الطيب الشرع    

اعتماد شهادة طبية منوذجية ُتحدد الفحص الذي يقوم به الطبيب وتضع حداً أدىن من اإلجراءات الالزمة لتوثيـق                  
 كبرياً من الضحايا إلثبات ونظراً إىل الصعوبات اليت تعترض عدداً. )١١(أو النفسية للعنف اجلنسي/العواقب اجلسدية و

تعرضهم للعنف اجلنسي، يؤمل أن تعجل وزارة الصحة ووزارة العدل اعتماد هذه الشهادة النموذجيـة اجلديـدة                 
  . من واجب طلب إذٍن قضائي بتسخري طبيب شرعي للغرض إلعفائهم جماناً وبشكل منهجيوتتيحها للضحايا 

وتبني املمارسة أن هذه    .  مهلة قانونية صارمة إلمتام اإلجراءات     وحتدد التشريعات املتعلقة بالعنف اجلنسي      - ٤٧
ففي جنوب كيفو، على سبيل املثال، ال يزال التحقيق جارياً منذ سنتني يف             . املهلة ال ُتحترم إال يف حاالت نادرة      

 حق املتهمني، أن ومما يثري القلق فيما يتعلق باإلجراءات القسرية املتخذة يف.  يف املائة من قضايا االغتصاب٨٠حنو 
على الرغم من توفر أدلة قاطعة تثبت إدانتـهم         سراح  معظم املسؤولني عن أعمال العنف اجلنسي يظلون يف حالة          

 هي اإلجراءات القسرية اليت خيضع هلا املتهم عندما        ةونادر. ورغم ما ميثلون من خطر على أمن الضحايا والشهود        
 يف املائة من املتهمني يف جنوب كيفو مل ميثلوا أمـام قاضـي             ٨٠إن  حيث  : يصدر يف حقه قرار باإلفراج املؤقت     

  . التحقيق أو احملكمة منذ بدء املالحقة القضائية

ومن البوادر املشجعة يف سياق مكافحة العنف اجلنسي، قيام السلطات احمللية وأعضاء اجلمعية احملليـة يف              - ٤٨
ع وثائق االلتزام معلنني بذلك عزمهم على مكافحة ظاهرة ، بتوقي٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣جنوب كيفو، يف 

وقُدمت وثائق االلتزام إىل كل من السيدة أوليف كابيال، السيدة . إفالت املسؤولني عن العنف اجلنسي من العقاب
تفال األوىل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ورئيس اجلمعية الوطنية والوزراء احلاضرين يف بوكافو مبناسبة االح             

                                                      

أُِعد منوذج الشهادة الطبية حتت إشراف مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عقب عملية استشارية واسعة            )١١(
 مـن  ٢٠٠٧يونيه /ياً على النموذج يف حزيرانومت التصديق رمس. النطاق مشلت خمتلف الرابطات واملؤسسات الكونغولية املعنية  

جانب املبادرة املشتركة ملكافحة العنف اجلنسي، وهي خطة للتدخل متعددة القطاعات تشمل خمتلف الشركاء احملليني والدوليني 
 .املعنيني مبكافحة العنف اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
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وأعرب رئيس اجلمعية الوطنية عن تأييده هلذه املبادرة وناشد أعضاء          . باليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة      
، وقَّع رئيس اجلمعية احمللية ومفـتش       ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف  . اجلمعية الوطنية قطع التزامات مماثلة    

ووعد مفتش الـشرطة    . وجي مايي، كازاي الشرقية، وثائق مماثلة     قوات الشرطة الوطنية الكونغولية يف إقليم امب      
  .باحلرص على احترام وتنفيذ هذه الوثائق من جانب مجيع األفراد، رجاالً ونساًء، العاملني حتت إمرته

استغالل النفوذ، وإساءة استعمال السلطة، واملضايقة، وجتاوز حدود السلطة وغري ذلك             - باء 
  اليت تستهدف الفتيات والطالبات يف الوسط املدرسي واجلامعيمن أشكال العنف اجلنسي 

تفيد مصادر موثوقة بأن عدداً من املدرسني واألساتذة اجلامعيني، املُلـزمني مـن النـاحيتني القانونيـة               - ٤٩
تقيـيم  "واألخالقية بتربية ومحاية التالميذ والطالب، يستغلون نفوذهم للحصول على خدمات جنـسية مقابـل           

وما فتئت منظمات غـري حكوميـة   . يف امتحان االنتقال من درجة إىل أخرى أو يف امتحانات التخرج      " تفضيلي
التقيـيم املنقـول    "ب ووسائط إعالم معينة تندد هبذه املمارسة اليت أصبحت متفشية بشكل مثري للجزع وتنعتها              

ن املفترض أن تكون منارةً لنقـل       اليت كان م  واجلامعية  ونتيجة لذلك، شوِّهت مسعة املؤسسة املدرسية       ". جنسياً
  .العلوم، والتربية الوطنية وتعميم القيم األخالقية

  طفال وأطفال الشوارع حالة اجلنود األ-  جيم

  رغم االلتزامات اليت قطعتها أطراف الرتاع على نفسها، فإن ظاهرة جتنيد القصَّر يف صـفوف املقـاتلني                   - ٥٠
وتشري التقارير  . ية وبروتوكوالهتا اإلضافية املتعلقة حبماية حقوق األطفال      ال تزال مستمرة خالفاً لالتفاقيات الدول     

التابع لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن األشهر األربعة " محاية األطفال"الصادرة عن قسم 
التالميذ، يف مقاطعة مشال  سجلت حاالت عديدة تتعلق بالتجنيد القسري للقصر، ال سيما ٢٠٠٨األخرية من عام 

واملسؤولون الرئيسيون عن عمليات التجنيد هذه هم املؤمتر        . كيفو، وبوجه خاص يف إقليمي ماسيسي وروتشورو      
  .الوطين للدفاع عن الشعب للجنرال املخلوع لوران إنكوندا ومجاعات املاي ماي

االستقرار والتـدهور االقتـصادي يف       هي نتيجة منطقية حلالة عدم       - " شيغي "- وظاهرة أطفال الشوارع      - ٥١
وجيـدر  . ويف ظل عجز اآلباء عن تلبية احتياجات أبنائهم، اضطر العديد من األطفال إىل العيش يف الشارع               . البلد

باإلشارة إىل أن عدد هؤالء األطفال الذين يعيشون حالة فقر مدقع، دون أي إحاطة من جانب الكبار، يف تزايـد                    
  .اقب وخيمة ألن معظم األطفال الذين جيندون لتنفيذ أعمال فظيعة هم من أطفال الشوارعوهلذه الظاهرة عو. مطرد

   ممارسة احلقوق املدنية والسياسية-  ثالثاً
ال تزال مسألة ممارسة احلقوق املدنية والسياسية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والتمتع هبا تشكل مدعاة   - ٥٢

توقع أن تشكل االنتخابات مرحلة هامة يف تاريخ مجهورية الكونغو الدميقراطية ومع أنه كان من امل  . للقلق الشديد 
تنبئ حبدوث تغريات هامة، فإنه مل يسجل حىت اآلن أي حتسن ملموس يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف خمتلف 

املتظاهرين واملعارضني  وقد اتسمت فترة ما بعد االنتخابات بنوع من التعصب السياسي جتلى يف قمع              . أحناء البلد 
السياسيني، ومضايقة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وشخصيات يف املعارضة وختـويفهم وتعريـضهم              

  .ويرد فيما يلي مثاالن يبينان هذه احلالة. للعنف اجلسدي والتوقيف االعتباطي واالحتجاز غري الشرعي
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دة ماري ترييز نالندو، حمامية كانت مسجلة بقائمة املرشحني قضت احملكمة العسكرية يف كينشاسا بتربئة السي     - ٥٣
 على أيدي ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١لالنتخابات الرئاسية األخرية، وتسعة متهمني آخرين ألقي القبض عليهم يف 

ردية واالشتراك  تنظيم حركة مت  " مازيري، مث أدينوا بارتكاب جرائم       - الدوائر اخلاصة للشرطة الوطنية الكونغولية يف كني        
إال أن املدعي العسكري األعلى يف كينشاسا استأنف قـرار  ". فيها وحيازة أسلحة وذخائر حرب بطريقة غري مشروعة      

وتكشف هـذه املنـاورة، الـيت      . ، أي بعد مضي مخسني يوماً عن صدور احلكم        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠التربئة يف   
عترضة يف جمال التمتع باحلقوق املدنية والسياسية وممارستها يف مجهورية          تتعارض متاماً مع مبادئ القضاء، الصعوبات امل      

  .الكونغو الدميقراطية

املواجهة املـسلحة الـيت جـدت يف         (٢٠٠٧مارس  /ويشري تقرير التحقيق اخلاص املتعلق بأحداث آذار        - ٥٤
باألمن الشخصي لنائب الرئيس كينشاسا بني القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وأفراد الفريق املكلف 

الصادر عن مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف        ) ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ و ٢٢السابق جان بيري بيمبا يومي      
 شخص قتلوا أثناء أعمال القتال وخالل الفترة اليت أعقبتها، مبـا يف        ٣٠٠، إىل أن حنو     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

ويبني التقرير أن عدد . ت موجزة نفذها بصورة رئيسية أفراد احلرس اجلمهوريذلك نتيجة عمليات إعدام بإجراءا
 حالة أكدهتا زيارات ميدانية ١٨ حالة وأن ٤٠حاالت اإلعدام هذه اليت نقلتها مصادر موثوقة بلغ ما ال يقل عن            

  .وشهادات متطابقة

عديد مـن أعمـال التخويـف        حالة اعتقال تعسفي وال    ٢٠٠ومسح التحقيق أيضاً بتوثيق ما يزيد على          - ٥٥
والتهديد اليت استهدفت أشخاصاً يعتربون من املنتسبني جلان بيري بيمبا أو أشخاصاً ينتمون إىل مقاطعـة خـط                  

وحىت اآلن مل خيضع أفراد قوات األمن الذين اشتركوا يف هذه األحداث ألي حتقيق أو مالحقة قضائية                 . االستواء
  .تحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةعلى الرغم من نداءات بعثة األمم امل

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-  رابعاً
.  االقتصادية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تتـسم بانعـدام االسـتقرار           - ال تزال احلالة االجتماعية       - ٥٦

للبالد بني قوات األمن احلكوميـة      وتفاقمت حالة عدم االستقرار هذه نتيجة استمرار املعارك يف املنطقة الشرقية            
وبالنسبة ملعظم املواطنني، ال يزال التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ميثل حلماً            . ومجاعات متمردة 

 مليارات من دوالرات الواليـات      ٣,٦ مببلغ   ٢٠٠٨وحددت ميزانية الدولة لعام     . قد ال يتحقق قبل فترة طويلة     
 يف املائة خلدمة الديون اخلارجية، وتعد هذه امليزانية غري كافية لتنفيذ برنامج             ١٩,٦نسبة  املتحدة، خصصت منها    

احلكومة الذي يتلخص يف مخسة حماور رئيسية، هي العمالة، والتعليم، والصحة، واملاء والكهربـاء، واهلياكـل                
عي التعـدين والـنفط، اللـذين    ويرى عديد املراقبني أن هذه امليزانية ال تعكس بوضوح إيرادات قطا          . األساسية

وقد طلب اجملتمع املدين برمته استعراض مجيع العقود املربمة يف قطاع التعدين،            . خيضعان إلدارة تفتقر إىل الشفافية    
وإن سوء إدارة هذين القطاعني حيرم البلد من إيرادات هامة كان باإلمكان أن . باعتبارها عقوداً جائرة يف معظمها

 .ظروف االجتماعية ألصحاب احلقوقتساهم يف حتسني ال

فقـد  . ويكفل دستور البلد احلق يف التعليم األساسي، إال أن أطفاالً كثريين غري مسجلني يف املدرسـة                 - ٥٧
تبخرت بالفعل اآلمال اليت بعثتها يف النفوس تعهدات احلكومة بالتكفل بكافة مصاريف املدرسني وجتسيد مبـدإ                
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  تدائية والثانوية، بعد أن تبني أن االعتمادات املرصودة لقطاع التعلـيم يف ميزانيـة              جمانية التعليم يف مرحلتيه االب    
ونتيجة لذلك، سيظل عدد كبري من األطفال الذين بلغوا سن الدراسة حمرومني .  يف املائة٥ ال تتجاوز ٢٠٠٨عام 

  .ومستقبل البلدمن التعليم لفترة طويلة قادمة، وهذا وضع من شأنه أن يهدد مستقبل هؤالء األطفال 

واحلق يف السكن، والغذاء، ويف مستوى معيشي الئق، وما إىل ذلك، أي بإجياز اجملموعة الكاملة للحقوق   - ٥٨
وبيَّنت الندوة الوطنية . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال يزال صعب املنال يف تصور املواطن الكونغويل املتوسط

 يف املائة مـن     ٢٠، أن أقلّ من     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ١٨ الفترة من    للعمالة، اليت عقدت يف كينشاسا يف     
وكشفت الندوة نفسها عدم وجود نظام      .  مليون نسمة، يعملون يف القطاع الرمسي      ٢٢ب السكان، املقدر عددهم    

األطباء، املدرسون، واملمرضون واملمرضات، و(وتدل اإلضرابات اليت شنها املوظفون العامون . للضمان االجتماعي
، على حالة عدم استقرار األجور ٢٠٠٧اليت امتدت خالل فترات طويلة من عام ) وموظفو اخلدمة العامة، وغريهم

 يف املائة من السكان من التمتع       ٨٠اليت حترم، باالقتران مع انعدام سياسة فعالة يف جمايل اإلقراض واإلسكان، حنو             
  .يضاً تفشي ظاهرة الفساد واالختالالت يف أداء خدمات القطاع العاموتفسر حالة انعدام االستقرار أ. مبسكن الئق

   حالة املشردين داخلياً-  خامساً
يشري تقرير عن احلالة اإلنسانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أصدرته وزارة الشؤون اإلنـسانية يف                 - ٥٩
بلد يبلغ يف الوقت الراهن حنو ستة ماليني، ينتمي ، إىل أن عدد املشردين داخلياً يف خمتلف أحناء ال٢٠٠٧يوليه /متوز

غوما، (ففي املنطقة اجلنوبية من إقليم مشال كيفو وحدها ). أطفال، ونساء، ومسنون(معظمهم إىل الفئات الضعيفة 
  /، بلغ عدد املشردين داخلياً خـالل الفتـرة مـن كـانون األول             )وماسيسي، وروتشورو، ولوبريو، وكاليهي   

 أسـرة   ٩٣ ٣٨٤ميثلون  ( شخصاً   ٤٣٧ ٧٩٦، ما ال يقل عن      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول   إىل ٢٠٠٦ديسمرب  
وقد وردت هذه األرقام من اللجنة املعنية برصد تنقالت السكان يف مشال كيفو، واملفوضية الـسامية                ). معيشية

مجعية التضامن، ومجعية ، و)اليونيسيف(لشؤون الالجئني، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
  .كاريتاس، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة

وتبعث احلالة يف شرق البالد بوجه خاص على القلق الشديد بسبب املواجهات القائمة بـني القـوات                   - ٦٠
 جديـدة لـسكان   املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية واجلماعات املسلحة، اليت أسفرت عن تدفقات مجاعية         

نقص األدوية والرعاية الصحية، واملالجئ، وميـاه  (يعيشون دون موارد ويف حالة تتسم باالنعدام التام لالستقرار   
وما فتئت آثار موجة املشردين داخلياً تتفاقم بسبب انعدام األمن يف مقاطعيت مشال             ). الشرب، واملساعدة الغذائية  

  .كيفو وجنوب كيفو

  ا مؤمتر غوم- سادساً 
، ُعقد يف غوما، عاصمة مقاطعة مشال كيفو، مؤمتر حول ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ إىل   ٦يف الفترة من      - ٦١

وتتمثل . السالم واألمن والتنمية يف مقاطعيت مشال كيفو وجنوب كيفو، وذلك حتت رعاية الرئيس جوزيف كابيال              
م االستقرار يف مقاطعيت مشال كيفو وجنوب كيفـو،         األهداف العامة هلذا املؤمتر يف وضع حد للحرب وحلالة انعدا         

  واشـترك يف املـؤمتر   . وهتيئة الظروف املناسبة إلحالل سالم دائم وحتقيق تنميـة متكاملـة يف كلتـا املقـاطعتني         
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 شخص، من بينهم ممثلون عن مجيع اجملتمعات احمللية املتواجدة يف املقاطعتني، وممثلـون عـن                ١ ٠٠٠ما يزيد على    
  .ملسلحة، ومندوبون وطنيون وحمليون ينتمون إىل املقاطعتني، وممثلون عن اجملتمع املدين واجملتمع الدويلاجلماعات ا

وعقب مناقشات دامت أسبوعني، وقَّعت كافة اجلماعات املسلحة النشطة يف املقاطعتني وثيقـة التـزام                 - ٦٢
تزام على وقف شامل وفوري ألعمـال       وتنص وثيقة االل  . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣حبضور رئيس الدولة يف     

القتال يف خمتلف أحناء مقاطعيت مشال كيفو وجنوب كيفو، وانسحاب القوات التابعة للجماعات املسلحة وإنشاء               
مناطق جمردة من السالح للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، كما تنص على إجراء عمليـة اخللـط                 

طين لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، واالمتثال الصارم لقواعـد القـانون            واإلدماج، وتنفيذ الربنامج الو   
اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وعودة الالجئني واملشردين داخلياً، وتوفري ضمانات سياسية وقضائية، مبـا يف               

ان، وإنشاء جلنة فنية    ذلك مشروع قانون عفو عام فيما يتعلق بأعمال احلرب والتمرد تقترحه احلكومة على الربمل             
مبوجب أمر من رئيس اجلمهورية تعىن بوجه خاص باستكمال خطة االنسحاب وبالنظر يف املسائل املتعلقة بالرتب  

  .وبإدماج املسرحني ومراقبتهم

ويرحب اخلبري املستقل هبذه املبادرة اليت اختذهتا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويتطلع إىل تنفيذ                - ٦٣
وُيعرب اخلبري املستقل أيضاً عن أمله يف أن يكون        . تزامات اليت قطعها مجيع املوقعني على الوثيقة تنفيذاً صارماً        االل

  .املؤمتر قد توصل إىل وضع حجر األساس إلحالل سالم دائم يف هذا اجلزء من البلد

   التوصيات- سابعاً 
التوصيات التالية إىل مجيع اجلهات الفاعلـة يف   فيما يتعلق بتعزيز السلم الوطين، يقدم اخلبري املستقل           - ٦٤

  :احلياة السياسية والوطنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

احترام وثيقة االلتزام املوقعة يف غوما عقب املؤمتر املتعلق بالسالم واألمن والتنمية يف مقاطعيت   )أ(  
  مشال كيفو وجنوب كيفو؛

 إىل بسط وتعزيز سلطة الدولة يف مجيـع أحنـاء األراضـي        اختاذ تدابري صائبة وشفافة هتدف      )ب(  
  الوطنية، وتدابري ترمي إىل التقريب بني اجلهات الفاعلة السياسية؛

مواصلة اجلهود الرامية إىل إذكاء وعي السكان بشأن ثقافة السالم والتـسامح واملـصاحلة                )ج(  
  والعفو واألخوة والتعايش السلمي واالندماج والوحدة الوطنية؛

الوعي بضرورة قيام مجيع اجلهات الفاعلة السياسية ووسائط اإلعالم بنشر ثقافـة احلـوار،                )د(  
ورفض العنف والكراهية اإلثنية، وقبول الدميقراطية، وإقرار نتائج صناديق االقتراع وإمكانية الطعن يف النتائج 

  .عن طريق السُبل القانونية

فالت من العقاب، يوصي اخلبري املستقل جمدَّداً احلكومـة         وخبصوص إقامة العدل ومكافحة ظاهرة اإل       - ٦٥
  : بالقيام مبا يلي
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تنفيذ سياسة قمعية حقيقية بغية مقاضاة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان وكـذلك               )أ(  
اجلهات الفاعلة السياسية والعسكرية اليت تثبت إدانتها بالتدخل يف شؤون القضاء وتعطيل سريه ومعاقبتـهم               

  ذه األفعال؛على ه

النظر بشكل مثايل ويف أسرع وقت ممكن يف امللفات القضائية وبت القـضايا املعروضـة يف                  )ب(  
  الوقت الراهن على احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف، مع مراعاة املعايري الدولية املتعلقة باحملاكمة املنصفة؛

فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي الدعم الالزم إىل فريق االستقصاء التابع مل  )ج(  
  ؛٢٠٠٣ و١٩٩٣واملكلف بتحديد نطاق االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة ما بني 

تنفيذ عملية تطهري يف صفوف قوات األمن تضمن العزل الفوري للضباط السامني املتـهمني                )د(  
  وتعويضهم؛بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من وظائفهم 

وضع حد الختصاص احملاكم العسكرية بالنظر يف القضايا اليت هتم مدنيني وتنقيح القـانون                )ه(  
  اجلنائي العسكري ملواءمته مع الدستور ومع املعايري الدولية املنطبقة ذات الصلة؛

لدستور االحترام الفعلي ويف مجيع الظروف الستقالل السلطة القضائية، واالمتناع عن تنقيح ا  )و(  
  بنية تكريس التداخل بني السلطتني التنفيذية والقضائية؛

  زيادة حصة ميزانية الدولة املخصصة لقطاع القضاء زيادة كبرية؛  )ز(  

اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان احلماية الفعلية للضحايا والشهود واملدافعني عن حقـوق               )ح(  
  يضطلعون بدور رئيسي يف مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب؛اإلنسان والعاملني يف وسائط اإلعالم الذين 

إنشاء فريق خرباء مواضيعي يكلف بتحديد جدول زمين مناسب لتسديد الديون املستحقة،              )ط(  
إعفاء من رسـوم    ( ملنح تعويضات للضحايا     -  رمزية أو مجاعية أو منخفضة الكلفة        - وإجياد حلول ابتكارية    

  ؛) دعم مايل لتنفيذ أنشطة مدّرة للدخل، وما إىل ذلكالتسجيل يف املدرسة، وتقدمي

تعجيل عملية اعتماد القوانني األساسية الالزمة إلقامة العدل، وال سيما القوانني األساسـية               )ي(  
املتعلقة بسري احملاكم العالية اجلديدة الثالث، والقانون املتعلق بإقرار تطبيق نظام روما األساسي، والقـانون               

  .شاء جلنة وطنية حلقوق اإلنساناملتعلق بإن

  :وفيما يتصل بأعمال العنف اجلنسي، يوصي اخلبري املستقل جمدداً احلكومة بالقيام مبا يلي  - ٦٦

، وتوضيح حمتوى هذه األحكـام،      ٢٠٠٦توعية جمموع موظفي القضاء بأحكام قوانني عام          )أ(  
  وذلك مثالً عن طريق منشور ُيعمَّم على مجيع املوظفني؛

يسري عملية اإلثبات يف إطار اجلرائم املتعلقة بالعنف اجلنسي، وذلك بتأييد اعتماد وتعمـيم    ت  )ب(  
  شهادة منوذجية يف جمال الطب الشرعي متكِّن من إقامة دليل كاٍف خالل احملاكمات؛
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تعزيز مشاركة املرأة يف صفوف موظفي القضاء وضمان ختصص هؤالء املوظفني عن طريـق                )ج(  
  ة تعيَّن يف خمتلف مستويات اهلرم القضائي، من الشرطة إىل احملاكم مبختلف درجاهتا؛إنشاء فرق متخصص

 جلوء الضحايا إىل القضاء، عن طريق إعفاء ضحايا العنف اجلنسي، ويف مرحلة             ةتعزيز إمكاني   )د(  
  ائية؛الحقة مجيع ضحايا االنتهاكات اجلسيمة اليت يرتكبها املوظفون احلكوميون، من دفع املصاريف القض

حتمل مسؤولية أعمال العنف اجلنسي اليت يرتكبها املوظفون العامون، عـن طريـق تقـدمي                 )ه(  
حماكمات رئيسية، كمحاكمة إطار شكاوى مدنية يف يرفعون تعويضات على سبيل األولوية إىل الضحايا الذين 

  الزمة لدفع التعويضات للضحايا؛سونغو مبويو، وتضمني قانون املالية املقبل أحكاماً تنص على توفري املوارد ال

التشجيع، على الصعيد الوطين وبالتعاون مع الربملان، على توقيع وثائق االلتزام، كتلك اليت               )و(  
وقِّعت يف جنوب كيفو ويف كازاي الشرقية، إثباتاً لإلرادة على مكافحة إفالت املسؤولني عن أعمال العنـف       

  اجلنسي من العقاب؛

ني قضاة حمققني متخصصني بالنظر يف حاالت العنـف اجلنـسي يف خمتلـف         حبث إمكانية تعي    )ز(  
  .مكاتب النيابة العامة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

وخبصوص التدابري الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز واحترام القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة                - ٦٧
  : احلكومة بالقيام مبا يليالسجناء احتراماً تاماً، يوصي اخلبري املستقل جمدداً

أو إصالح السجون وأماكن االحتجاز األخرى، وتعزيز األمـن         /اختاذ تدابري عاجلة لبناء و      )أ(  
  وحتسني ظروف االحتجاز داخل هذه األماكن؛

التعجيل باختاذ التدابري الضرورية للتصدي لسوء التغذية يف السجون، وهـو مـا يـستتبع                 )ب(  
  لتوفري الغذاء لرتالء السجون وإدارة هذه املوارد على النحو املناسب؛ختصيص املوارد الالزمة 

إحياء أنشطة تربية املاشية واإلنتاج الزراعي والبستنة داخل السجون هبدف تعزيز االكتفاء              )ج(  
  ؛)مزارع السجن(الذايت الغذائي، وذلك بوسائل منها على وجه اخلصوص تنفيذ مشاريع مستدامة 

 باختاذ  -  أي ختفيض عدد احملتجزين الواجب تغذيتهم        - تظاظ داخل السجون    احلد من االك    )د(  
  تدابري منها احلد من حاالت احلبس االحتياطي، ومن مدته، واالستخدام املكثّف إلجراءات اإلفراج املشروط؛

بناء أو إعادة تأهيل بعض السجون املركزية والتابعة لألقاليم، بعد قيام اهلياكـل احلكوميـة        )ه(  
  ختصة بتدقيق اهلياكل األساسية وتقييم االحتياجات؛امل

إعادة تأهيل سجنني عسكريني على األقل بغية احلد من االكتظاظ يف سجون عديدة وفـصل       )و(  
  .احملتجزين املدنيني عن احملتجزين العسكريني

  :يوصي اخلبري املستقل الربملان بالقيام مبا يليو  - ٦٨
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لق مبسألة إقامة العدل فحسب، بل تتعلق أيضاً بسائر قطاعـات  إصدار قوانني أساسية ال تتع   )أ(  
  :احلياة الوطنية، وال سيما

  القانون املتعلق بإقرار تطبيق نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛  `١`

  القانون األساسي املتعلق بتنظيم وسري عمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛  `٢`

  تعلق بتنظيم وسري عمل الشرطة الوطنية؛القانون األساسي امل  `٣`

  القانون املتعلق بتجرمي التعذيب؛  `٤`

  القانون املتعلق بإصالح إدارة السجون؛  `٥`

  قانون إدماج اجليش وإصالح األجهزة األمنية؛  `٦`

التشجيع، على املستوى الوطين وبالتعاون مع احلكومة، على توقيع وثائق التزام كتلك اليت               )ب(  
يف جنوب كيفو ويف كازاي الشرقية، إثباتاً لإلرادة على مكافحة إفالت املسؤولني عن أعمال العنـف      وقِّعت  

  .اجلنسي من العقاب

  :يوصي اخلبري املستقل اجملتمع الدويل مبا يليو  - ٦٩

مواصلة دعمه ملؤسسات مجهورية الكونغو الدميقراطية لتيسري إرساء دولة القانون ونشر ثقافة   )أ(  
  رسيخ الدميقراطية؛ السالم وت

مواصلة تقدمي الدعم من أجل إعادة هيكلة أجهزة اجليش واألمـن والـشرطة وإدماجهـا                 )ب(
  والتجنيد هلا وتدريبها وجتهيزها؛

مواصلة دعم اجلهود الرامية إىل حتقيق االنتعاش االقتـصادي للبلـد، ال سـيما الربنـامج                  )ج(
املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، وتطهـري        االقتصادي احلكومي الرامي إىل استكمال برنامج       

  قطاع التعدين، وتوفري رؤوس األموال الالزمة للقطاعات االجتماعية، كالتعليم والصحة؛

مواصلة دعم العمل املتكامل ملكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو           )د(  
مكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وشعبة حقوق اإلنسان         الدميقراطية، الذي ُيشرف عليه كل من       

التابعة لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وذلك يف جمال تنفيذ الـربامج واألنـشطة                 
  الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

 الدميقراطية من أجل تقدمي التوجيه دعم جهود بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو        )ه(  
والدعم إىل احلكومة واجليش والشرطة مبا يتناسب وخمتلف التحديات اليت ينبغي مواجهتها يف جمال مكافحـة           

  اجلرمية والتصدي لالضطرابات املستمرة داخل البلد وعلى حدوده الشرقية؛
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ال مهمته املعقدة نظراً إىل ضخامة لكي يتمكن من إكمتقدمي املساعدة الالزمة للخبري املستقل   )و(  
  البلد وتعدد اجملاالت ذات الصلة حبقوق اإلنسان اليت تدخل يف نطاق واليته؛

تأييد إنشاء حمكمة جنائية دولية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإذا تعذر ذلك، إنشاء دوائـر            )ز(  
أو مجيـع   / و ٢٠٠٢يوليـه   / متوز ١رائم املرتكبة قبل    جنائية خمتلطة داخل احملاكم الكونغولية القائمة للنظر يف اجل        

  .اجلرائم األخرى اليت يثبت ارتكاهبا

 -  -  -  -  - 

  


