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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 مجهورية الكونغو

ة الكونغـو لـلحقوق االقتصـادية واالجـتماعية والثقافية الواردة يف         نظـرت اللجـنة يف حالـة إعمـال مجهوريـ           -١
 ٥ املعقودتــني يف ١٧ و١٦العهـد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجـتماعية والــثقافية وذلــك يف جلســتيها   

، ٢٠٠٠مــايو / أيــار١٠ املعقــودة يف ٢٢واعــتمدت، يف جلســتها ) الــدورة الــثانية والعشــرون (٢٠٠٠مــايو /أيــار
 . الحظات اخلتامية التاليةامل

 مقدمــة -ألف 

قررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف دورا السابعة، أن تشرع يف النظر يف  -٢
حالة تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عدد من الدول األطراف اليت مل تكن 

 من العهد رغم مطالبتها بأن تفعل ذلك ملرات ١٧ و١٦وفـت بعـد بالـتزاماا بتقدمي التقارير مبوجب املادتني           قـد أ  
 . عديدة

ومبوجــب نظــام تقــدمي الــتقارير املنشــأ مبقتضــى العهــد، تقــدم الــدول األطــراف تقاريــرها إىل هيــئة الرصــد    -٣
ــتماع     ــاحلقوق االقتصــادية واالج ــنية ب ــنة املع ــا إىل اــلس االقتصــادي    املختصــة، أي اللج ــن خالهل ــثقافية، وم ية وال

واالجـتماعي، بشـأن الـتدابري املعـتمدة والـتقدم احملـرز والصـعوبات املواجهـة يف الوفـاء بااللتزامات بإعمال احلقوق           
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الً وباإلضافة إىل أن عدم وفاء أية دولة طرف بالتزاماا املتصلة بتقدمي التقارير يشكل إخال . املعـترف ـا يف العهد     
ومع ذلك، يتعني على اللجنة أن تؤدي . بأحكام العهد، فإنه يشكل أيضاً عقبة خطرية تعترض أداء اللجنة لوظائفها

 .دورها اإلشرايف وجيب عليها أن تفعل ذلك استناداً إىل مجيع املعلومات املوثوقة املتاحة هلا

ت عن تزويد اللجنة بأية معلومات عن وبالـتايل فإنـه يف احلـاالت الـيت تتخـلف فيهـا حكومـة مـن احلكوما            -٤
وفائها بالتزاماا مبوجب العهد، يتعني على اللجنة أن تبين مالحظاا على أساس جمموعة متنوعة من املواد اليت ترد 

ويف حني أن املصادر األوىل توفر بصورة رئيسية معلومات   . مـن مصادر حكومية دولية وغري حكومية على السواء        
 اقتصـادية واجتماعية هامة، فإن املعلومات اليت يتم مجعها من املؤلفات األكادميية ذات الصلة     إحصـائية ومؤشـرات   

ومـن مصـادر املنظمات غري احلكومية ومن الصحافة تتخذ، حبكم طبيعتها، منحى أكثر انتقاداً لألوضاع السياسية                 
عاديـة، يـؤدي احلـوار البـناء بـني الدولة      ويف ظـل الظـروف ال  . واالقتصـادية واالجـتماعية السـائدة يف البـلدان املعـنية       

الطـرف املقدمـة للـتقرير واللجـنة إىل إتاحـة فرصـة لـلحكومة لكـي تعـرض وجهـات نظـرها وتسعى إىل دحض أية                       
 .انتقادات توجه إليها وأن تثبت للجنة بأن سياستها العامة متوافقة مع متطلبات العهد

 تواجهها مجهورية الكونغو حالياً يف جهودها الرامية إىل ولئن كانت اللجنة تتفهم بالكامل الصعوبات اليت -٥
 ٥الوفاء بالتزاماا بتقدمي التقارير مبوجب العهد، فإا تذكّر بأن مجهورية الكونغو قد دخلت طرفاً يف العهد منذ               

 . ولكنها مل تقدم بعد تقريرها األويل١٩٨٤يناير /كانون الثاين

، حيث استطاعت اللجنة أن ٢٠٠٠مايو / أيار٥فد رفيع املستوى يف وتعرب اللجنة عن تقديرها حلضور و -٦
كما تعرب اللجنة عن تقديرها ملا حتلى به هذا الوفد من رحابة . جتري معه حواراً بناًء خالل جلستني من جلساا

ا ميكنه صـدر وصـراحة يف ردوده عـلى األسـئلة الـيت وجهها إليه أعضاء اللجنة وما أبداه من استعداد لتقدمي كل م                  
إال أن اللجنة تود أن تشدد على أن حضور الوفد وحواره مع اللجنة ال ميكن أن يعتربا، يف             . تقدميـه مـن معلومات    

 من ١٧ و١٦غيـاب تقريـر كـتايب، وفـاء مـن الدولـة الطـرف بالـتزامها بتقدمي تقرير كتايب حسبما تقتضيه املادتان          
 .العهد

عامـة الصـعبة يف مجهورية الكونغو، فإا ترى أنه من الضروري أن   وإذ تضـع اللجـنة يف اعتـبارها احلالـة ال          -٧
تقصـر مالحظاـا اخلـتامية على تقييم للحوار الذي أجرته مع الوفد فيما يتصل باحلالة الراهنة للحقوق االقتصادية         

 ذات طابع أويل، كما ترى اللجنة أن مالحظاا اخلتامية ال ميكن أن تكون إال. واالجتماعية والثقافية يف هذا البلد
وذلـك بالـنظر إىل ختـلف الدولـة الطـرف عـن تقـدمي تقريـر كـتايب، فضالً عن احلاجة إىل تقدمي املساعدة التقنية إىل                   

 .الدولة الطرف من أجل متكينها من الوفاء بالتزاماا بتقدمي التقارير
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 العوامل والصعوبات اليت تعيق تنفيذ العهد -باء 

االضطرابات السياسية العنيفة اليت نكبت ا مجهورية الكونغو من حني إىل آخر منذ    حتيـط اللجـنة عـلماً ب       -٨
ولقـد كـان هلـذه االضـطرابات السياسية آثار مفجعة على احلالة يف هذا البلد بصفة عامة، وعلى التمتع       . اسـتقالهلا 

 .حبقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية بصفة خاصة

كما تضع اللجنة يف اعتبارها ما حدث من تشريد واسع النطاق للسكان نتيجة ألعمال العنف اليت حدثت  -٩
، مما أدى إىل تصدع خطري يف عمل أجهزة الدولة، ويف اخلدمات         ١٩٩٩-١٩٩٧خـالل احلـرب األهـلية يف الفترة         

 األولية إىل أن األضرار اليت تسببت ا        وتشري التقديرات . العامـة، ويف النشـاط االقتصـادي واالسـتقرار االجتماعي         
 .٢٠٠٠ يف املائة من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل املقدر لعام ٥احلرب األهلية قد بلغت حنو 

كمـا أن اللجـنة تـدرك اآلثـار السلبية لتقلب عائدات النفط والسياسات اإلمنائية اليت تنتهجها الدولة على           -١٠
 . الكونغوالوضع املايل الراهن جلمهورية

 ٥وتشـعر اللجـنة بالقـلق بصـفة خاصـة إزاء حجـم الديـون اخلارجيـة هلـذا البـلد الـيت قـدرت مبـا يزيد عن                       -١١
، مما يعين أن مستوى الدين للفرد الواحد يف هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه ١٩٩٨مـليارات دوالر يف ايـة عام    

 . دوالر١ ٧٠٠ مليون نسمة يصل إىل ٢,٩

  اإلجيابيةاجلوانب -جيم 

تالحظ اللجنة بارتياح أنه مت التوقيع على اتفاقني لوقف العمليات احلربية بني احلكومة وخمتلف جمموعات        -١٢
، ومن مث فإن اللجنة تعرب عن أملها بأن تؤدي     ١٩٩٩ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  /امليليشيات يف تشرين الثاين   

قيق االستقرار السياسي واالجتماعي وإتاحة التوصل إىل قدر أكرب من عملية املصاحلة الوطنية اليت شرع فيها إىل حت
 .االحترام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثفافية

 بالتصديق على عدد كبري من  ١٩٩٩نوفمرب  /وتـثين اللجـنة عـلى الدولـة الطـرف لقيامهـا يف تشـرين الثاين                -١٣
، واتفاقية عام  )٨١رقم  ( بشـأن تفـتيش العمل       ١٩٤٧قيـة عـام     اتفا: االتفاقيـات الدوليـة األساسـية يف جمـال العمـل          

 بشأن تساوي األجور عند ١٩٥١، واتفاقيـة عـام   )٩٨رقـم  ( بشـأن احلـق يف التنظـيم واملفاوضـة اجلماعيـة       ١٩٤٩
 بشأن منع التمييز يف العمالة ١٩٥٧، واتفاقية عام )١٠٥رقم (، واتفاقية حترمي السخرة )١٠٠رقم (تساوي العمل 

 بشأن ١٩٨١، واتفاقية عام )١٣٨رقم ( بشأن احلد األدىن لسن العمل ١٩٧٣، واتفاقية عام    )١١١رقم   (واملهـن 
 ).١٥٥رقم (السالمة والصحة املهنيتني 
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وتعرب اللجنة عن ارتياحها لعودة عدد كبري من األشخاص املشردين داخلياً إىل أماكنهم األصلية، وتأمل  -١٤
 . سلميةبأن تتواصل هذه العملية بطريقة 

وتالحـظ اللجنة مع التقدير أنه، بناء على طلب من احلكومة، تقوم وكاالت متخصصة مثل منظمة األمم               -١٥
املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، 

ج األمم املتحدة اإلمنائي، مبساعدة مجهورية الكونغو يف معاجلة     فضالً عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبرنام      
 :مشاكلها اهلائلة، على النحو التايل

 ماليني دوالر ١٠، قـرر صـندوق الـنقد الـدويل مـنح الكونغـو قرضاً خاصاً قدره             ١٩٩٨يف عـام     )أ( 
ق عــلى اخلدمــات الصــحية ملســاعدا يف االنــتعاش مــن آثــار الــرتاع؛ كمــا أوضــح صــندوق الــنقد الــدويل أن اإلنفــا 

 والتعليمية واالجتماعية يتصدر قائمة أولويات اإلنفاق؛ 

اضـطلعت مـنظمة الصـحة العامليـة بعـدد مـن األنشـطة اإلنسـانية اليت تتصل جبملة جماالت منها ما             )ب( 
فيل؛ وتقدمي  مـنطقة يقـيم فيهـا األشخاص املشردون داخلياً يف برازا        ٢١عمـليات املراقـبة الطارئـة لألوبـئة يف          : يـلي 

الدعم التقين ملشاريع إمدادات املياه واملرافق الصحية وتوفري األدوية األساسية؛ وتقدمي الدعم التقين وتوفري إمدادات 
 الدم املأمونة؛

تعكـف مـنظمة األغذيـة والـزراعة حالياً على تنفيذ أربعة مشاريع تشغيلية يف الكونغو منها ثالثة                   )ج( 
ون الـتقين بـتمويل مـن مـنظمة األغذيـة والزراعة فيما يتعلق بتوفري املدخالت الزراعية                 مشـاريع تتصـل بـربامج الـتعا       

أما املشروع الرابع . املـلحة وإعـادة تـأهيل الـنظم اإلحصـائية الـزراعية ودعم سن التشريعات بشأن الثروة احليوانية                
 .ة السويدفيتعلق بتوفري املدخالت الزراعية امللحة ودعم أعمال التنسيق بتمويل من حكوم

 اجلوانب الرئيسية املثرية للقلق -دال 

 تغويسو بإلغاء الدستور يف تشرين     -تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قيام حكومة الرئيس دينيس ساسو             -١٦
 ممـا أدى إىل حـدوث فـراغ قانوين أضر بتمتع مواطين مجهورية الكونغو حبقوقهم االقتصادية      ١٩٩٧أكـتوبر   /األول

الذي اعتمد ليحل حمل الدستور فال ميكن أن يكفل التمتع ذه         " القـانون األساسـي   "وأمـا   . الـثقافية واالجـتماعية و  
 . احلقوق

فقوانني الزواج واألسرة تنطوي على     . كمـا تشـعر اللجـنة بـبالغ القـلق إزاء التمييز الذي ميارس ضد املرأة                -١٧
روع يف حالة املرأة ولكنه جياز، يف ظروف معينة، يف ومن ذلك مثالً أن الزنا يعترب غري مش     (متييـز صريح ضد املرأة      

 يف املائة من تركة زوجها، فإن ما ٣٠حالـة الـرجل؛ وبيـنما يـنص القـانون عـلى أن الـزوجة حتصـل على ما نسبته             
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كما أن أعمال العنف املرتيل، مبا يف ذلك    ). حيـدث عمـلياً هـو أن الـزوجة كـثرياً مـا تفقد مجيع حقوقها يف املرياث                 
وال توجد أحكام قانونية ملعاقبة مرتكيب هذه . صاب والضرب، تنتشر على نطاق واسع ولكنه قلما يبلغ عنهااالغت

يضـاف إىل ذلـك أنـه بالـرغم مـن أن قانون الكونغو يقر مبدأ تساوي األجر مقابل العمل املتساوي، فإن         . األفعـال 
الء العامالت يتعرضن ألمناط من التمييز يف جمال هناك نقصاً يف نسبة العامالت يف القطاع الرمسي، فضالً عن أن هؤ

كمـا أن النسـاء يف املـناطق الـريفية يواجهـن أوضـاعاً غـري مواتيـة بصـفة خاصـة فـيما يتصل بفرص التعليم                    . الـترقية 
 .والعمل، مبا يف ذلك األجور

ال تتمتع مبعاملة متساوية فاألقلية البيجمية . وقـد تـبني للجنة وجود منط مماثل فيما يتعلق باألقليات اإلثنية         -١٨
وأفراد األقلية البيجمية مهمشون إىل حد بعيد يف جماالت العمل والصحة . يف اتمع الذي يمن عليه أغلبية البانتو

 .والتعليم وهم يعتربون عادة أدىن مرتبة من الناحية االجتماعية

فنتيجة إللغاء الدستور،  . ل يف الكونغو  وتشـعر اللجـنة بقـلق بـالغ إزاء عـدد من القضايا ذات الصلة بالعم                -١٩
توقف سريان العديد من األحكام الدستورية املتعلقة باحلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل منصفة ومواتية، مثل 

 سنة يف أعمال السخرة أو العمل االستعبادي، ١٦تلك األحكام اليت حتظر تشغيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
ة بدفع أجور معقولة، وبدفع األجور عن أيام العطلة، واالجازات الدورية، واألحكام اليت تفرض         واألحكـام املتصل  

 .حدوداً قانونية لساعات العمل املسموح ا

كمـا تشـعر اللجـنة بالقـلق إزاء مـا يـترتب عـلى أعمـال العـنف، وتشريد السكان، وتعطل أنشطة اإلنتاج                      -٢٠
ومن املتوقع حلجم . ات الغذائية، حسبما الحظته منظمة األغذية والزراعة والتسـويق، مـن آثـار سـلبية على اإلمداد         

 طن، أي ما يشكل ١٤٠ ٠٠٠ إىل حنو ٢٠٠٠االحـتياجات من واردات القمح واألرز واحلبوب أن يصل يف عام       
إلمنائي يف ويبني تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة ا.  يف املائـة مـن جمموع االستهالك    ٩٧حنـو   
 سعرة حرارية، وهو مستوى أدىن ٢ ١٠٧ أن كمية الغذاء اليت يستهلكها الفرد يومياً يف الكونغو تبلغ ١٩٩٩عام 

).  سعرة حرارية٢ ١٤٥(من مثيله يف البلدان املصنفة يف فئة البلدان ذات املستوى املتدين من حيث التنمية البشرية 
 يف املائة يف الفترة  ٢٥من نقص يف التغذية ضمن جمموع السكان من         ولقـد تـزايدت نسـبة السـكان الذيـن يعـانون             

 .١٩٩٧-١٩٩٥ يف املائة يف الفترة ٣٤ إىل ١٩٨١-١٩٧٩

فقد أخذ تفشي مرض متالزمة نقص . وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تدين مستوى الصحة يف الكونغو -٢١
كان البلد، بينما أسفرت األزمة املالية املستمرة عن حدوث يصيب أعداداً كبرية جداً من س) اإليدز(املناعة البشرية 

نقـص شـديد يف األمـوال الالزمـة لـتوفري اخلدمات الصحية العامة ولتحسني اهلياكل األساسية لتوفري إمدادات املياه                
. يلوقد أسفرت احلرب عن أضرار جسيمة أصابت املرافق الصحية يف برازاف          . واملرافق الصحية يف املناطق احلضرية    

وتشري دراسة مشتركة أجرا منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن مرض اإليدز إىل أن حنو          
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 من األطفال، كانوا مصابني بفريوس ٥ ٠٠٠ شـخص مـن مواطـين الكونغـو، مبـا يف ذلك ما يزيد عن              ١٠٠ ٠٠٠
 شخص قد توفوا بسبب اصابتهم ٨٠ ٠٠٠عن ويعـتقد أن مـا يزيد       . ١٩٩٧نقـص املـناعة البشـرية يف بدايـة عـام            

 طفل قد ٤٥ ٠٠٠ويقال إن حنو .  وحده١٩٩٧ شـخص قـد توفـوا يف عـام        ١١ ٠٠٠مبـرض اإليـدز، ويذكـر أن        
 .فقدوا إما أمهام أو كال الوالدين نتيجة لتفشي هذا املرض

هال نتيجة ألعمال العنف وباالضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي أمراض مثل الكولريا واالس      -٢٢
وعالوة على ذلك، وبسبب تصدع اهلياكل األساسية يف هذا    . ومـا ترتب عليها من عمليات تشريد واسعة النطاق        

البـلد، مبا يف ذلك هياكل النقل واالتصاالت، فإن منظمات املعونة اإلنسانية ال تستطيع الوصول إال بشكل حمدود                 
 .املشردين خارج برازافيلإىل املناطق اليت توجد فيها مجاعات 

فعلى الرغم من أنه كان لدى . كمـا أن اللجـنة تشـعر باسـتياء بـالغ إزاء حالة النظام التعليمي يف الكونغو        -٢٣
الكونغــو نظــام تعلــيمي مــتطور جــداً، فــإن مســتوى هــذا الــنظام قــد تدهــور عــلى حنــو خطــري نتــيجة لســوء اإلدارة   

ولقد أشار الوفد إىل اخنفاض عدد األطفال يف املدارس، وإىل . السياسيةاالقتصادية، ونقص املوارد، واالضطرابات     
 .وجود نقص يف أعداد املدرسني ويف املواد التعليمية، وإىل أن مباين املدارس قد أصبحت يف حالة يرثى هلا

 اقتراحات وتوصيات -هاء 

طراف التزاماً قانونياً بأن تقدم   توجـه اللجـنة نظر الدولة الطرف إىل أن العهد يفرض على مجيع الدول األ               -٢٤
 .تقاريرها األولية والدورية، وأن مجهورية الكونغو ما برحت ختل ذا االلتزام منذ سنوات عديدة

وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى اعـتماد دسـتور مـن أجـل ضمان متتع شعب اجلمهورية، وخباصة أشد                   -٢٥
كمـا ينـبغي لـلدولة الطرف أن تتخذ    . ية واالجـتماعية والـثقافية   فـئات اـتمع ضـعفاً وميشـاً، بـاحلقوق االقتصـاد           

التدابري املناسبة اليت تكفل، يف مجلة أمور، حظر التمييز، والقضاء على استخدام الناس يف أعمال السخرة أو العمل 
 يف العمل،  سنة، ويئة الظروف املفضية إىل التمتع باحلق١٦االستعبادي، وخباصة لألطفال الذين يقل عمرهم عن 

وتود اللجنة أن توضح أن هذه القضايا . مـثل تسـاوي األجور مقابل العمل املتساوي للرجال والنساء على السواء          
ينـبغي أن تعـرض عـلى مـنظمة العمـل الدولية اليت تقوم احلكومة حالياً بالتفاوض معها بشأن تدابري املتابعة املتصلة                     

 . وبشأن ما ميكن االضطالع به من برامج يف جمال التعاون التقينباالتفاقيات اليت مت التصديق عليها مؤخراً

وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى معاجلـة مشكلة الفوارق اليت تؤثر على النساء يف اتمع، بغية إزالتها                       -٢٦
 .بوسائل من بينها اعتماد وإنفاذ التدابري التشريعية واالدارية املناسبة



E/C.12/1/Add.45 
Page 7 

الطـرف عـلى اعـتماد تدابري من أجل دمج أفراد األقلية البيجمية دجماً كامالً يف         كمـا حتـث اللجـنة الدولـة          -٢٧
 .جمتمع الكونغو حبيث يتسىن هلم أن يتمتعوا متتعاً كامالً حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 هذا البلد كمـا أن اللجـنة حتـث بقـوة الدولـة الطـرف عـلى إيالء اهتمام فوري للحالة الصحية اخلطرية يف              -٢٨
وعلى اختاذ اجراءات ملعاجلتها، بغية استعادة اخلدمات الصحية األساسية يف املناطق احلضرية والريفية على السواء،     

مرض اإليدز وغري ذلك من األمراض السارية مثل الكولريا        /ومـنع ومكافحـة انتشـار فـريوس نقـص املـناعة البشـرية             
 العمـل الوثيـق مع منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة    كمـا أن اللجـنة تشـجع احلكومـة عـلى          . واإلسـهال 

 .املشترك بشأن مرض اإليدز يف ما تبذله من جهود للتصدي هلذه املشاكل

وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى إيـالء االهـتمام الواجـب إلعادة تأهيل اهلياكل األساسية التعليمية من                   -٢٩
كما . ة تكاليف مرتبات املدرسني، واملواد التعليمية، وإصالح املباين املدرسيةخالل ختصيص املوارد الضرورية لتغطي

 . من العهد١٣ من املادة ٤ و٣توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب حتفظها على الفقرتني 

 مــن العهــد، إىل موافــاة اللجــنة مبعــلومات  ٢٣و) ١(٢إن الوكــاالت املتخصصــة مدعــوة، وفقــاً لــلمادتني   -٣٠
 .ت اضافية فيما يتصل حبالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومدى التمتع ا يف مجهورية الكونغووتعليقا

وتشــجع اللجــنة الدولــة الطــرف عــلى التشــاور مــع بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي وغــريه مــن الوكــاالت   -٣١
التقين بشأن صياغة وتنفيذ خطة عمل متماسكة والربامج املختصة فيما يتصل بإتاحة اخلدمات االستشارية والتعاون 

 .وينبغي هلذه اخلطة أن تشتمل على آليات فعالة لرصد وتقييم اجنازها. وشاملة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وتؤيـد اللجـنة الطـلب الـذي وجهـته احلكومـة إىل مـنظمة األغذيـة والزراعة من أجل وضع برنامج خاص                        -٣٢
. نيـة احلصـول عـلى الغـذاء مـن خـالل تـنفيذ مشـاريع زراعية صغرية ومنخفضة الكلفة              لألمـن الغذائـي لتيسـري إمكا      

وتالحـظ اللجـنة أنـه مـن املعـتزم القيـام يف املسـتقبل القـريب بإيفاد بعثة جديدة معنية بصياغة املشاريع لكي تدعم                      
مهورية الكونغو أن تستفيد وميكن جل. الفريق الوطين يف األعمال التحضريية األولية اخلاصة بوضع مثل هذا الربنامج

أيضـاً مـن مـبادرة مـنظمة األغذيـة والـزراعة بشـأن الـتعاون بـني بـلدان  اجلـنوب، وهـي مـبادرة تشتمل على تبادل               
 .املعارف واخلربات الفنية والتجارب بني البلدان النامية

وفرها املفوضية وتوصـي اللجـنة بـأن تسـتفيد حكومـة مجهوريـة الكونغـو مـن اخلدمـات االستشـارية الـيت ت                -٣٣
السـامية حلقـوق اإلنسـان حبيـث يتسـىن هلـا أن تقـدم، يف أقـرب وقـت ممكـن، تقريـراً شـامالً عـن تـنفيذ العهد وفقاً                    
للمـبادئ الـتوجيهية املـنقحة الـيت أعدـا اللجـنة، ومع التشديد بصفة خاصة على القضايا املثارة والشواغل املعرب              

 .ةعنها يف هذه املالحظات اخلتامية املؤقت
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وتتطـلع اللجـنة إىل تـلقي الـتقرير األويل مـن مجهويـة الكونغو وتأمل بأن جتد احلكومة يف احلوار البناء مع                    -٣٤
اللجـنة، فضـالً عـن املعـلومات املقدمـة مـن خمتـلف الوكـاالت املتخصصة والربامج، ما يفيدها ويساعدها يف الوفاء                  

 .بالتزاماا كدولة طرف يف العهد

- - - - - 


