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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

  من جدول األعمال ١٠ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  ألمني العاموتقارير املفوضية السامية وا
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

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

  موجز    
، مفوضة األمم املتحـدة الـسامية    ١٦/٣٥دعا جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         

واتساقاً مع تقريريها السابقني،    . دمي تقرير إىل الدورة التاسعة عشرة     حلقوق اإلنسان إىل تق   
حيدد هذا التقرير التطورات الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان ويتناول أنـشطة مكتبـها يف           

ويشري التقرير جمدداً إىل بعض أهم التوصيات املقدمة مـن          . مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 املعنية حبقوق اإلنسان، ويقيِّم التقدم الذي أحرزته حكومـة          عدد من آليات األمم املتحدة    

  .مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تنفيذ هذه التوصيات
وتشيد املفوضية السامية جبهود احلكومة يف تنفيذ بعض التوصيات املقدمـة مـن             

مكتبها ومن اآلليات األخرى حلقوق اإلنسان حملاربة اإلفـالت مـن العقـاب وتعزيـز               
ومع ذلك، تأسف املفوضة    . ؤسسات احلكومية والنهوض حبالة حقوق اإلنسان يف البلد       امل

ويواصـل مكتبـها توثيـق      . ٢٠١١ السامية لبطء حتّسن أوضاع السكان خالل عـام       
  .سيما يف شرق البلد طرية حلقوق اإلنسان، الاخلنتهاكات الا

__________ 

 .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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ت حقوق اإلنسان   ويسلّط التقرير الضوء على األسباب اجلذرية الستمرار انتهاكا         
وتؤدي أوجه الضعف اهليكلية للمؤسسات احلكوميـة،       . يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   

سيما النظام القضائي وقوات األمن، باإلضافة إىل ممارسة الفساد ووجود اجلماعـات             ال
. املسلحة، إىل اإلفالت من العقاب وإىل تفاقم االنتهاكات املنهجيـة حلقـوق اإلنـسان             

 االنتهاكات عمليات اإلعدام التعسفي أو بإجراءات مـوجزة، واالعتقـال           وتشمل هذه 
واالحتجاز بشكل تعسفي وغري قانوين، وإساءة املعاملة والتعذيب، والعنـف اجلنـسي،            

ُيحتجز السجناء يف أوضاع يتعرضون فيها إلساءة املعاملة والتعـذيب،       وعادة ما . والنهب
وتالحظ املفوضة السامية أيضاً، بقلق     . از مرتفعاً يزال معدل الوفيات أثناء االحتج     كما ال 

خاص، استمرار ارتفاع عدد حاالت العنف اجلنسي، وحـدوث عـدد مـن حـوادث          
كما توجد عقبات هيكلية حتـول دون       . االغتصاب اجلماعي أثناء الفترة املشمولة بالتقرير     

  .التمتع باحلقوق االجتماعية االقتصادية
، الحظـت   ٢٠١١ خابات الرئاسية والربملانية لعـام    ويف الفترة اليت سبقت االنت      

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عدداً مقلقاً من انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املعارضني            
يزالـون يتعرضـون     السياسيني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان، الـذين ال         

 االعتقال واالحتجاز   لتهديدات خمتلفة ويقعون ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان، ومنها       
وتبّين للمفوضية أن معظم هذه االنتهاكات ارتكبتها قـوات         . بشكل تعسفي وغري قانوين   

ومع ذلك، ترحب املفوضة السامية باملبادرات      . األمن بتدبري من اجلهات الفاعلة السياسية     
ـ              ائط اليت اختذهتا احلكومة حلماية احلريات العامة، بطرق منها إنشاء اجمللس األعلـى لوس

اإلعالم السمعية واملرئية ولالتصال، واإلعالن عن إنشاء وحدات حلماية املـدافعني عـن             
وتأمل املفوضة السامية يف أن تعمل هذه اآلليات بشكل كامل وفعال يف            . حقوق اإلنسان 

  .أقرب وقت ممكن
وتالحظ املفوضة السامية بارتياح بعض التحّسن يف إحالة جنـود وضـباط يف               

كما تالحظ بقلـق    . حة الكونغولية والشرطة الوطنية الكونغولية إىل القضاء      القوات املسل 
بالغ الزيادة اهلائلة يف عدد حاالت العنف اجلنسي واجلنساين، وتدعو إىل مضاعفة اجلهود             

وتشيد أيضاً باعتماد القانون الذي جيـّرم       . من أجل ضمان استمرار التقدم يف هذا اجملال       
تعثرت مبادرات ضرورية أخرى إلصالح نظام الـسجون        ومع ذلك،   . التعذيب صراحةً 

ويف هذا الصدد، تالحظ املفوضة     .  أو غري متسقة   سيئةوالنظام القضائي، أو ُنفّذت بصورة      
السامية أن األسباب اجلذرية النتهاكات حقوق اإلنسان تعوق يف الوقت نفـسه تنفيـذ              

  .التوصيات اليت قدمتها يف تقاريرها السابقة
املفوضة السامية على احلاجة العاجلة الختاذ سلسلة متـسقة مـن           ولذلك تشدد     

ويف سياق هذه العملية، ينبغي للحكومة أن تتعاون    . التدابري من أجل تنفيذ مجيع التوصيات     
وستواصل املفوضـة الـسامية     .  مع اجملتمع الدويل واجملتمع املدين الكونغويل      تعاوناً وثيقاً 

  .قراطية دعم احلكومة يف هذه املهمةومكتبها يف مجهورية الكونغو الدمي
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ٦١-٤  ...............................................التدابري واالستجابة للتوصيات  - ثانياً  

  ٥  ٧-٤  ..................عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية وغري القانونية  - ألف     
  ٦  ١٤-٨  ........ء االحتجازاألوضاع يف السجون، والتعذيب وإساءة املعاملة أثنا  -  باء     
  ٨  ٢٣-١٥  .....................................................العنف اجلنسي  - جيم     
  درانتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية واالستغالل غري املشروع للموا  -  دال     

  ١١  ٢٩-٢٤  ...........................................................الطبيعية
  ١٣  ٣٥-٣٠  ......حالة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والضحايا والشهود  -  هاء     
  ١٥  ٤٣-٣٦  .........................................اتاحلريات العامة واالنتخاب  -  واو     
  ١٨  ٥١-٤٤  ............................إقامة العدل ومكافحة اإلفالت من العقاب  - زاي     
  ٢٠  ٦١-٥٢  ....................مكافحة إفالت قوات األمن الكونغويل من العقاب  - حاء     

  ٢٣  ٦٤-٦٢  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
  ٢٤  ٦٣  .إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية واجملتمع الدويلموجهة توصية   - ألف     
  ٢٤  ٦٤  .............................توصية موجهة إىل جملس حقوق اإلنسان  -  باء     
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  مقدمة -أوالً
حالة حقـوق   " املعنون   ١٦/٣٥ُيقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

". اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وتعزيز التعاون التقين واخلـدمات االستـشارية           
، يستعرض هذا التقرير، الذي يغطي الفترة       )١(لمفوضة السامية واتساقاً مع التقريرين السابقني ل    

، احلالة الراهنـة حلقـوق اإلنـسان        ٢٠١١أكتوبر  /يناير إىل تشرين األول   /من كانون الثاين  
.  يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة     )٢(وأنشطة مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان      

 املقدمة من عدد من آليات األمم املتحدة املعنيـة          ويؤكد التقرير جمدداً بعض أهم التوصيات     
. )٣(حبقوق اإلنسان، ويقّيم التقدم الذي أحرزته احلكومة يف سبيل تنفيذ هـذه التوصـيات             

سيما من خـالل مكتـب       وتقف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على أهبة االستعداد، ال        
 تنفيذ هذه التوصيات الراميـة إىل       األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان، لدعم احلكومة يف       

  .حتسني حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد
وخالل فترة االستعراض، وثّق مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان حدوث        -٢

انتهاكات حلقوق اإلنسان ذات صلة باالنتخابات الرئاسية والربملانية يف الفترة اليت سـبقت             
هدفت أعضاء يف األحزاب السياسية، وصحفيني، ومدافعني عن حقوق         هذه االنتخابات، است  

__________ 

)١( A/HRC/13/64و A/HRC/16/27. 
شعبة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١أُدجمت يف    )٢(

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،            يف  الكونغو الدميقراطية   
 .ليشكّال مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان الذي يؤدي مهامه وفقاً لوالية كل منهما

استنتاجات جلنـة مناهـضة التعـذيب وتوصـياهتا         : ت التوصيات املشار إليها من الوثائق التالية      اسُتخلص )٣(
)CAT/C/DRC/CO/1(             ؛ وتقرير شعبة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو

لدميقراطيـة عـن حالـة    الدميقراطية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو ا  
وتقريـر  ) ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران -يناير /كانون الثاين(حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   

؛ والتقرير املقدم مـن     )A/HRC/7/6/Add.4(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه          
ين داخلياً، فالتر كالني، البعثة املوفدة إىل مجهورية الكونغـو          ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشرد      

؛ )CRC/C/COD/CO/2(؛ واملالحظات اخلتامية للجنة حقـوق الطفـل         )A/HRC/8/6/Add.3(الدميقراطية  
وتقارير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة مكتبها يف مجهوريـة الكونغـو               

؛ والتقارير املشتركة لسبعة من خـرباء       )A/HRC/16/27، و A/HRC/13/64، و A/HRC/10/58(الدميقراطية  
، A/HRC/13/63، و A/HRC/10/59(األمم املتحدة عـن الوضـع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              

؛ وتقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً           )A/HRC/16/68و
؛ واملالحظات اخلتامية للجنة )A/HRC/14/24/Add.3( املقرر اخلاص إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية        بعثة -

؛ والتوصيات الـواردة يف تقريـر       )E/C.12/COD/CO/4(املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
 مكتب األمم املتحدة املشترك     ويف تقرير ) A/HRC/13/8(الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       

 ٩حلقوق اإلنسان عن حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفترة الـسابقة لالنتخابـات،                
 .ولتجنب التكرار لن ُيعاد ذكر مصادر التوصيات يف التقرير. ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
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اإلنسان، حيث تأثرت بشكل خاص حرياهتم األساسية املتمثلة يف حرية التعبري وحرية التجمع    
وتورطت يف هذه االنتهاكات، يف كثري من األحيان، قوات األمـن           . واحلق يف احلرية واألمن   

  .تدبري من جهات فاعلة سياسيةاحلكومية والوكاالت االستخباراتية ب
ـ    وتشعر املفوضة السامية بقلق خاص إزاء احلالة يف شرق البلد، ال            -٣  ةسيما يف مقاطع

كيفو واملقاطعة الشرقية، حيث واصل جنود القوات املسلحة الكونغولية استهداف الـسكان            
، والتعـذيب   احملليني باإلعدام التعسفي، والعنف اجلنسي، واالعتقال واالحتجاز التعـسفيني        

مـن خمتلـف    كما واصل حمـاربون     . ، والنهب، والعمل القسري   االبتزازوإساءة املعاملة، و  
املـدنيني، منـها    استهدفت  سلحة ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان       املجلماعات  ا

وظل العنف اجلنسي ُيشكل مصدراً رئيسياً للقلق طـوال         . االغتيال واالغتصاب واالختطاف  
  .لة بالتقريرالفترة املشمو

  وصياتاالستجابة للتالتدابري و  -ثانياً  

  عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية وغري القانونية  -ألف  

  التوصيات القائمة    
، كما ينبغي للدولة    دولةينبغي تقييد سلطات االعتقال املمنوحة ملختلف دوائر أمن ال          -٤

. األساسية املسؤولة عن إنفاذ القـانون   هة  أن تكون الشرطة الوطنية الكونغولية هي اجل      كفالة  
مقاضـاة  مجيع حاالت االعتقال التعـسفي، و     التحقيق يف   عالوة على ذلك، ينبغي للدولة      و

األمـم املتحـدة    السماح ملكتـب    كما ينبغي   .  تعويضات للضحايا  ميقدتاملسؤولني عنها، و  
  .)٤(تجاز يف البلدإىل مجيع السجون ومراكز االحدون قيود الوصول باملشترك حلقوق اإلنسان 

  احلكومة والوضع الراهنجانب التدابري املتخذة من     
تقريرها السابق، أي إجراءات مهمـة      مل تتخذ احلكومة، منذ تقدمي املفوضة السامية          -٥

ويتعرض املدنيون لالعتقال بشكل منـتظم      . للحد من عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية     
كما يعمـد   . دم دفع الديون أو ممارسة أعمال السحر      أفعال ال تشكل جرائم، مثل ع     بسبب  

عمالء وكالة االستخبارات الوطنية واإلدارة العامة للهجرة إىل اعتقال األشخاص ألسـباب            
عالوة على ذلك، عادة ما ُيحرم املدنيون املعتقلون مـن حقهـم            . خترج عن نطاق والياهتم   

ومن شأن غيـاب الرقابـة      . جازهمالدستوري يف املثول أمام قاضٍ ليقرر مدى قانونية احت        
         القضائية على هؤالء احملتجزين وإضفاء الصبغة العادية على هذه اإلجراءات غـري الرمسيـة،              

__________ 

 .٣انظر احلاشية  )٤(
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ال سيما يف احلاالت املتعلقة باألمن، أن ُيعفي السلطات املمنوحـة لـضباط االسـتخبارات        
        كمـا شـهد    . براثن الفساد لوقوع يف   لواألمن من املراقبة وأن يعّرض هؤالء الضباط بشدة         

 تكرر عمليات اعتقال املدنيني ألسباب سياسية، مما أدى إىل بث اخلوف وتقييد             ٢٠١١عام  
ويلجأ ضباط الشرطة يف كثري من األحيان إىل ممارسـة االحتجـاز            . )٥(احلق يف حرية التعبري   

  .واالعتقال التعسفيني البتزاز املال من املدنيني

  املكتب املشترك حلقوق اإلنسانجانب ذة من اإلجراءات املتخ    
، بالتعاون مع املدعني العـامني      واصل مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان        -٦

جهوده لزيارة مراكز االحتجاز يف مجيع أحناء البلد، للتأكد من احتـرام القـوانني              الوطنيني،  
يوجـه املكتـب    وهبذه الطريقـة،    . احلرمان من احلرية  الدولية والكونغولية اليت تنظم عملية      

املشترك نظر السلطات القضائية إىل العديد من حاالت االعتقال التعسفي أو االحتجاز غـري              
كما نظم املكتب املشترك خالل     . القانوين، مما أدى إىل إطالق سراح عدد كبري من الضحايا         

بيـة لقـوات األمـن      التقرير عدداً من أنشطة التوعيـة والـدورات التدري        الفترة املشمولة ب  
وينبغـي  . ها بالقوانني ذات الصلة وتعزيز احترامها هلـا       ت من أجل زيادة معرف    )٦(الكونغولية

جملس حقوق اإلنسان ورغم التوجيـه      صدور العديد من القرارات عن      اإلشارة إىل أنه رغم     
ق املعنيون حبقـو  املشترك  مل حيصل موظفو اجمللس     ،  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٥الرئاسي الصادر يف    

لغالبية العظمى من مرافق االحتجاز التابعة لوكالة االستخبارات        اإلنسان على اإلذن بدخول ا    
  . الوطنية واحلرس اجلمهوري

  تنفيذ التوصيات القائمةاليت حتول دون عقبات ال    
شهدت الفترة املشمولة باالستعراض استمرار العقبـات املـذكورة يف التقريـرين              -٧

العتقال التعسفي وغري القانوين    غالباً ما يكون الدافع لعمليات ا     و. ةالسابقني للمفوضة السامي  
وتؤدي أوجه الضعف اهليكلية يف نظام العدالة، مبا يف ذلـك           . مالية أو سياسية  دوافع  املدبرة  

  .  التعسفينقص املوارد، إىل إدامة وتيسري هذين النوعني من االعتقال

  املعاملة أثناء االحتجازالسجون، والتعذيب وإساءة يف وضاع األ  -باء  

  التوصيات القائمة    
عالوة . ينبغي اختاذ خطوات عاجلة لتحسني أوضاع السجون وختفيف االكتظاظ هبا           -٨

الذين يبلّغون  توفر لألشخاص   قانوناً وتتخذ تدابري فعالة     أوصي بأن تعتمد الدولة     على ذلك،   
__________ 

 . أدناه٤٣ و٤٢انظر الفقرتني  )٥(
 ).٢٠١١(١٩٩١، و)٢٠١٠(١٩٢٥، و)٢٠٠٩(١٩٠٦س األمن قرارات جمل )٦(
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كمـا دعـت    . ات والتخويـف  من التهديد احلماية  لتعذيب أو إساءة املعاملة     تعرضهم ل عن  
املفوضة السامية احلكومة إىل ختصيص موارد كافية لنظام السجون، ألغراض منـها ضـمان      

  .)٧(إمدادات األغذية وخدمات الرعاية الصحية

  احلكومة والوضع الراهنجانب التدابري املتخذة من     
وخـالل  .  فهو ال يزال مرتفعا٢٠١٠ًقص عدد الوفيات يف السجون منذ عام        نارغم ت   -٩

 حالة وفـاة    ٤١، وثّق املكتب املشترك     ٢٠١١سبتمرب  /يناير إىل أيلول  /الفترة من كانون الثاين   
أثناء االحتجاز نتيجة لسوء التغذية املزمن أو اإلفراط يف سوء املعاملة أو عدم احلـصول علـى                 

يت اُتخذت على   وُيعزى هذا االخنفاض يف املقام األول إىل املبادرات ال        . الرعاية الصحية األساسية  
ورغم أن مـن واجـب      . الصعيد احمللي من جانب موظفي السجون واملنظمات غري احلكومية        

الدولة أن توفر الغذاء للرتالء، مل ُتخصص ألي سجن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ميزانيـة               
 بـه   كافية هلذا الغرض، وال يزال السجناء يعتمدون على حنو شبه كامل على الغذاء الذي تأيت              

وباإلضافة إىل نقص الغذاء، تتفاقم أوضاع السجون بـسبب         . األسر أو تقدمه اهليئات اخلريية    
عـالوة  و. الصرف الصحي، وشدة االكتظـاظ خدمات االفتقار إىل اهلياكل األساسية، وسوء   

  .على ذلك، ال يزال الرتالء يتعرضون للتعذيب وإساءة املعاملة على يد موظفي السجون
ألوضاع املعيشية املزرية للمحتجزين وتردي اهلياكل األساسية للـسجون         وال تزال ا    -١٠

وتؤدي حماوالت اهلـرب إىل     . من السجون تؤدي إىل وقوع أحداث شغب وحاالت هروب        
، ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٧ويف  . تقويض جهود اجلهاز القضائي ملكافحة اإلفالت من العقاب       

        تكاب عنف جنـسي واغتـصاب، مـن         متهمون بار  ٢٧١ نزيالً، منهم    ٩٦٧مثالً، متكن   
اهلرب من سجن كاسابا يف لومومباشي، بإقليم كاتانغا، بعد هجوم شنه جمهولون مسلحون             

  .على السجن
 ٢٠ويف  . ورغم التقدم التشريعي، ال يزال التنفيذ العام ملبادرات اإلصالح ضـعيفاً            -١١
واُتخذت بعض اخلطوات   . )٨(احة  ، أصدر الرئيس قانوناً جيّرم التعذيب صر      ٢٠١١يوليه  /متوز

خالل فترة التقرير من أجل إعادة هيكلة نظام إدارة السجون واملوارد البـشرية املخصـصة               
مالية كافية، مما أدى إىل اخنفاض شديد يف        ترافقها إجراءات   غري أن هذه اجلهود مل      . للسجون

  .لفسادمارسة ايف العمل وجعلهم عرضة ملأجور العاملني بالسجون وافتقادهم للتفاين 
ومن مث، عادةً ما ُينسى احملتجـزون       . وال يزال أداء إدارة السجون شديد االختالل        -١٢

وعمومـاً،  . رهن احملاكمة ويظل القانون املتعلق باإلفراج املشروط غري مستغل إىل حد بعيد           
ه يؤدي االفتقار إىل االنسجام واالتساق يف تنفيذ مبادرات اإلصالح إىل تقويض كفاءة هـذ             

__________ 

 .٣انظر احلاشية  )٧(
 . بشأن جترمي التعذيب٢٠١١يوليه / متوز٢٠القانون الصادر يف  )٨(
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ويف هذا الصدد، مل ُتقدم بعد إىل الربملان اخلطة االستراتيجية الـشاملة إلصـالح              . املبادرات
 بالتعاون مع بعثة منظمة األمم املتحـدة        ٢٠٠٩يف عام   وزارة العدل   السجون اليت وضعتها    

  .)٩(لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مم املتحدة املشترك حلقوق اإلنساناإلجراءات املتخذة من جانب مكتب األ    
واصل مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان، خالل الفترة قيد االستعراض،             -١٣

تنظيم زيارات متكررة إىل مرافق االحتجاز يف مجيع أحناء البلد، بالتعـاون مـع الـسلطات               
علـى النحـو    ُمنع من دخول بعض مرافق االحتجـاز        غري أنه   الكونغولية وشركاء آخرين،    

وواصل املكتب املشترك زيارة السجون ورصد حاالت فردية        .  أعاله ١١املذكور يف الفقرة    
وقدم املكتب املشترك املشورة إىل مديري السجون بشأن املسائل املتعلقة حبقوق           . للمحتجزين

اإلنسان، وذلك بالتعاون مع وحدة السجون التابعة لبعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق               
كما يعكف املكتب املشترك، بالتعاون أيضاً مع       . تقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    االس

هذه الوحدة وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، على إعادة تأهيل سجن كاجنبـاي              
  .يف بيين، بكيفو الشمالية، والسجن املركزي يف إقليم كاليهيه، بكيفو اجلنوبية

  تنفيذ التوصيات القائمةل دون اليت حتوعقبات ال    
نظراً إىل اختاذ القليل من التدابري املهمة منذ تقدمي التقرير األخري للمفوضة السامية، مل          -١٤

ويعاين نظام السجون من ضعف التمويـل، كمـا         . )١٠(يتحقق إال حتسن طفيف يف الوضع     
جتعل أنشطتها  قد  وتقاوم هذه الشبكات مبادرات اإلصالح اليت       . انتشرت به شبكات الفساد   

ورغم اعتماد  . ، أو رمبا تسعى هذه الشبكات إىل استغالل هذه املبادرات ملصلحتها          أقل رحباً 
، نظـراً إىل    ممارسته على حنو متسق تشكل حتدياً كبرياً      زال  تالقانون الذي جيّرم التعذيب، ال      

  . لقضاء واألمناالفتقار إىل القدرات واحلاجة إىل تدريب العاملني يف السجون ويف جهازي ا

  العنف اجلنسي  -جيم  

  التوصيات القائمة    
ينبغي جلمهورية الكونغو الدميقراطية أن تلغي مجيع األحكام املدرجة يف القانون الوطين              -١٥

        وينبغي للمؤسسات احلكومية أن تدين مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة،            . اليت متيز ضد املرأة   
وجيب أال ُيتـذرع بـالعرف أو       . تصاب، إدانة علنية ال لبس فيها     مبا فيها العنف الزوجي واالغ    

__________ 

، ٢٠١٠يوليه  / متوز ١أُعيدت تسمية بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، اعتباراً من              )٩(
 .ق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةلتصبح بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقي

 .A/HRC/16/27 من الوثيقة ٢٠، والفقرة A/HRC/13/64 من الوثيقة ١٥الفقرة  )١٠(
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وينبغي للحكومة العمل على إنـشاء      . التقاليد أو االعتبارات الدينية للتخفيف من هذه اإلدانات       
وتعزيز آلية فعالة لتلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف اجلنسي، مبا يف ذلك العنف اجلنسي املرتكب              

عت املفوضة السامية، وغريها، احلكومة إىل تقدمي الرعاية النفـسية          وقد د . يف مرافق االحتجاز  
عالوة على ذلك، ينبغي للحكومة أن تكفل معرفة أفـراد قـوات األمـن              و. والطبية للضحايا 

. احلكومية بالقوانني املتعلقة بالعنف اجلنسي وامتثاهلم هلا، وأن تقدم اجلناة إىل العدالة دون تباطؤ             
ة أن تدفع تعويضات جلميع ضحايا العنف اجلنسي الذي ارتكبه موظفـون            وأخرياً، ينبغي للدول  

  .)١١(حكوميون، وأن ختصص اعتماداً مالياً هلذا الغرض يف امليزانية الوطنية

  احلكومة والوضع الراهنجانب اإلجراءات املتخذة من     
عاً مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان مرتف      الذي سجله   ظل عدد الضحايا      -١٦

وتشعر املقررة اخلاصة بقلق خاص إزاء ارتفاع معدل اغتصاب القاصرين          . ٢٠١١طوال عام   
وإزاء وقوع عدد من حاالت االغتصاب اجلماعي اخلطرية من جانب جنود القوات املسلحة             

        /أبريل إىل بدايـة أيـار     /ففي الفترة من هناية نيسان    . اجلماعات املسلحة خمتلف  الكونغولية و 
، مثالً، قام مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان بعدة زيارات مشتركة            ٢٠١١مايو  

ووثّق املكتب خالل   . مع السلطات القضائية إىل خميمات املشردين داخلياً يف مقاطعة كاتانغا         
هذه الزيارات ادعاءات بضلوع احملاربني التابعني للقوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا يف              

 امرأة وفتاة واحدة خالل     ١٠٢، منها االغتصاب اجلماعي، ملا ال يقل عن         عمليات اغتصاب 
ونشر املكتب املشترك   . ٢٠١١يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠١٠نوفمرب  /الفترة من تشرين الثاين   

 تقريرين بشأن أحداث االغتصاب اجلماعي واالنتـهاكات األخـرى          ٢٠١١يوليه  /يف متوز 
 يف  ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢يوليه إىل   / متوز ٣٠الفترة من   حلقوق اإلنسان اليت ارُتكبت خالل      

 كـانون   ٣١ مبويف، مبنطقة واليكايل، يف كيفو الشمالية، وكـذلك يـومي            -حمور كيبوا   
 يف قرييت بوشاين وكاالمباهريو، مبنطقة      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ و ٢٠١٠ديسمرب  /األول

  .)١٢(ماسيسي، يف كيفو الشمالية، على التوايل
 أسـهمت جلـسات     ٢٠١١يوليـه   /يناير إىل متوز  /الفترة من كانون الثاين   وخالل    -١٧

االستماع املتنقلة للمحاكم العسكرية واهليئات القضائية األخرى إسهاماً مهمـاً يف جهـود             
            / شـباط ٢١ إىل   ١٠ففـي الفتـرة مـن       . حماربة اإلفالت من العقاب عن اجلرائم اجلنسية      

لسات متنقلة يف باراكا، بكيفو اجلنوبية، للنظـر يف قـضية           ، مثالً، ُعقدت ج   ٢٠١١فرباير  

__________ 

 .٣انظر احلاشية  )١١(
تقرير عن بعثات مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان للتحقيق يف حوادث االغتصاب اجلمـاعي                )١٢(

تكبة يف قرييت بوشاين وكاالمباهريو، مبنطقة ماسيسي، يف كيفـو          واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان املر    
؛ والتقرير اخلتامي للبعثات    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ و ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١الشمالية، يومي   

اليت أوفدها جملس األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان، لتقصي احلقائق يف حوادث االغتصاب اجلمـاعي               
 مبـويف،   -ات األخرى حلقوق اإلنسان اليت ارتكبها ائتالف اجلماعات املسلحة يف حمور كيبـوا              واالنتهاك

 .٢٠١١أغسطس / آب٢يوليه إىل / متوز٣٠مبنطقة ماسيسي، يف كيفو الشمالية، خالل الفترة من 
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 كـانون   ٢ و ١االغتصاب اجلماعي واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان اليت وقعت يومي          
ومكّنت هذه اجللسات احملكمة العسكرية لكيفو .  يف فيزي، بكيفو اجلنوبية٢٠١١يناير /الثاين

وتشيد املفوضـة   .  منهم املقدم كيبييب موتواري    اجلنوبية من إدانة تسعة من الضباط املتهمني،      
  .السامية إشادة خاصة جبهود السلطات القضائية الكونغولية يف هذا الصدد

االغتصاب، مل تتم إدانة الفـاعلني إال يف        جرائم  ورغم التقدم احملرز يف حماسبة مرتكيب         -١٨
تفيد اجلناة املزعومـون    عالوة على ذلك، عادة ما يس     و. عدد قليل نسبياً من حاالت االغتصاب     

ويف القضايا اليت ُيحكم فيها على اجلناة بدفع        . من اإلفراج املؤقت، مما يعيق اإلجراءات القضائية      
وباإلضافة إىل إعسار   . تعويضات لضحاياهم، نادراً ما حيصل هؤالء الضحايا على التعويضات        

ية، مما مينع الضحايا يف كـثري       اجلناة يف كثري من احليان، يستلزم تنفيذ األحكام دفع رسوم إضاف          
بل إنه عندما ُيحكم على الدولة بدفع تعويضات، بالتضامن         . من األحيان من متابعة اإلجراءات    

املساعدة القانونيـة   عدم توفر   مع اجلناة، نادراً ما حيصل الضحايا على هذه التعويضات بسبب           
األمم املتحدة  مكتب  ا يف ذلك    رغم الربامج اليت ُوضعت بدعم من اجملتمع الدويل، مب        بشكل عام   

  .املشترك حلقوق اإلنسان، وبسبب عدم ختصيص الدولة اعتمادات مالية هلذا الغرض
وإلصالح هذا الوضع، وضع وزير العدل وحقوق اإلنسان مشروع قانون بإنـشاء              -١٩

يف املـذكور   ورغم وضع مشروع القانون     . صندوق لتمكني الدولة من دفع هذه التعويضات      
  . فإنه مل ُيقدم بعد إىل الربملان٢٠٠٩عام 

  أنشطة املكتب املشترك حلقوق اإلنسان    
واصل املكتب املشترك، خالل فترة التقرير، رصد أحداث العنف اجلنسي عن كثب              -٢٠

والتحقيق فيها، باإلضافة إىل دعم السلطات القضائية يف مقاضـاة املـسؤولني عـن هـذه                
رة التقنية والدعم اللوجسيت جللـسات االسـتماع        ويقدم املكتب املشترك املشو   . األحداث

وجيري حاليـاً إعـداد مـشروع       . املتنقلة، وإىل السلطات القضائية فيما جتريه من حتقيقات       
املعنيـة   امرأة وتوزيعهن على مكاتب النيابة يف مجيع أحناء البلد لتعزيز الوحدات      ٢٥لتدريب  
ظام العدالة اجلنائية معدات مكتبية، منها      كما يتلقى ن  . العنف اجلنسي يف هذه املكاتب    مبسألة  

وميوَّل هذا الدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدوليـة والوكالـة           . احلواسيب، لتعزيز قدراته  
كما يقدم املكتب املشترك التوعية مبسألة العنف اجلنـسي         . السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل   

  .املتعلق بالعنف اجلنسي ٢٠٠٦وينظم محالت لنشر معلومات عن قانون عام 
وبغية احلد من العقبات اليت يواجهها ضحايا العنف اجلنسي يف سعيهم إىل االنتصاف       -٢١

القضائي، يعكف املكتب املشترك على تنفيذ مشروعني بالشراكة مع الوكالة الكندية للتنمية            
ة القانونية تقدم هذه الدولية والوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل إلنشاء مراكز للمساعد

يناير /وخالل الفترة من كانون الثاين. املساعدة جماناً للضحايا يف مجيع مراحل العملية القضائية
، مما رفع عددها الكلـي      عيادة قانونية إضافية   ١٥ئت  نش، أُ ٢٠١١أكتوبر  /إىل تشرين األول  

  .قيةتعمل يف مجيع مقاطعات البلد، باستثناء املقاطعة الشرعيادة  ٢٥إىل 
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، قدم فريق رفيع املستوى تقريـراً مفـصالً عـن زيارتـه           ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -٢٢
 بناًء على طلـب     ٢٠١٠أكتوبر  /جلمهورية الكونغو الدميقراطية اليت قام هبا يف تشرين األول        

لعنف اجلنسي، وهـو    ااملفوضة السامية لدراسة سبل االنتصاف والتعويضات املقدمة لضحايا         
ويف إطار متابعة هذا التقرير، يعكف املكتب املشترك، يف         . )١٣(احلكومةيتضمن توصيات إىل    

إطار التعاون الوثيق مع جهاز األمم املتحدة املعين بشؤون املرأة وبتمويل من حكومة الربازيل، 
وُيوىل اهتمام  . على إعداد مشروع يهدف إىل إنشاء آليات متكن الدولة من تنفيذ التوصيات           

ن الدولة من الوفاء بالتزامها القانوين بتقدمي التعويضات املالية لضحايا          خاص لآلليات اليت متك   
بسبل االنتـصاف   جتريبية تتعلق   العنف اجلنسي الذي ارتكبه موظفو الدولة، ومتويل مشاريع         

  .املقرر تنفيذها يف اجملتمعات احمللية

  تنفيذ التوصيات القائمةاليت حتول دون عقبات ال    
قدم، نادراً ما خيضع اجلناة من ذوي املناصب الرفيعة للتحقيقات،          رغم إحراز بعض الت     -٢٣

غري أن العقبات اليت تعترض مكافحـة العنـف         . وال يزال نظام العدالة اجلنائية معطالً هيكلياً      
 . اقتـصادية  -اجلنسي تتجاوز ضعف املؤسسات احلكومية وتتعلق مبسائل ثقافية واجتماعيـة           

اح عما حدث ويعزفون عن اختاذ إجراءات قانونية خوفاً         وعادة ما يعزف الضحايا عن اإلفص     
 املتعلق بالعنف اجلنسي حيظر التسويات      ٢٠٠٦ورغم أن قانون عام     . من لفظ جمتمعاهتم هلم   

. اليت تتم خارج احملكمة، ال يزال الضحايا وأسرهم يلجأون هلذه التسويات يف كثري من األحيان              
التصدي حلاالت العنف اجلنسي، جيب معاجلة األسباب       وإضافة إىل أمهية تعزيز جهود الدولة يف        

الـذي تعانيـه     االقتصادي   - اجلذرية هلذا العنف ال سيما وضع الضعف واحلرمان االجتماعي        
  .املرأة يف اجملتمع الكونغويل

انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية واالستغالل غري املـشروع للمـوارد            -دال  
  الطبيعية

  ةالتوصيات القائم    
قُدمت عدة توصيات إىل احلكومة الكونغولية باختاذ تدابري شاملة للتصدي لالستغالل   -٢٤

غري املشروع للموارد الطبيعية للبلد، وبزيادة الشفافية يف عملية مجع اإليـرادات، ال سـيما               
كما أوصـت املفوضـة     . بتحديد اجلهات الفاعلة اليت تستغل املوارد الطبيعية يف شرق البلد         

 بأن تويل احلكومة أولوية لتوجيه مواردها من أجل اإلعمال التدرجيي حلقوق اإلنسان، السامية

__________ 

كونغو سبل االنتصاف والتعويضات لضحايا العنف اجلنسي يف مجهورية ال        "املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      )١٣(
 ، متاح على املوقع ٢٠١١مارس / آذار٣، "الدميقراطية

http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/ZRIndex.aspx. 
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ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ومنها احلصول جمانـاً علـى التعلـيم االبتـدائي           
  . )١٤(واحلصول على الرعاية الصحية األساسية بتكلفة ميسورة

   الراهناحلكومة والوضعجانب التدابري املتخذة من     
 ٢٠يف حماولة لوقف االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية، قررت احلكومـة يف               -٢٥
 تعليق أنشطة التعدين يف مقاطعات مانيما وكيفو الـشمالية وكيفـو            ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

حمدوداً، كما ثبت ضرره على أسباب معيشة اآلالف مـن          وكان التأثري الرادع    . )١٥(اجلنوبية
 قرار  ٢٠١١مارس  / آذار ١وألغت احلكومة يف    .  احلرفيني وعلى االقتصاد احمللي    عمال املناجم 

 لتحسني الشفافية فيما يتعلق     ٢٠١١مايو  /كما اختذت احلكومة تدابري يف أيار     . تعليق األنشطة 
مبصادر املعادن، بوضع آليات إلصدار شهادات اعتماد املنتجات بالتعاون مع اجملتمع الدويل،            

  .)١٦(هتا مع صناعة التعدينوكذلك يف تعامال
.  زيادة كبرية يف االعتمادات املالية املخصصة للتعليم والـصحة         ٢٠١١وشهد عام     -٢٦

ومع ذلك ال تزال املراكـز الـصحية        . وتشيد املفوضة السامية هبذه اخلطوة املهمة للحكومة      
ـ                ؤدي إىل  واملدارس تعتمد يف متويلها على الرسوم اليت يدفعها املستفيد من اخلدمـة، ممـا ي

االستبعاد املنهجي ألفقر األسر املعيشية ويفرض عبئاً ثقيالً على أسباب معيشة الكـثري مـن               
، قام  ٢٠١١أغسطس  / آب ٥يوليه إىل   / متوز ٢٤وخالل الفترة من    . األسر املعيشية األخرى  

اخلبري املستقل املعين بالديون اخلارجية وحقوق اإلنـسان ببعثـة إىل مجهوريـة الكونغـو               
اطية، هبدف حمدد هو تقييم تأثري أعباء ديون البلد على احلقوق االقتصادية واالجتماعية             الدميقر
  .)١٧(والثقافية

  أنشطة املكتب املشترك حلقوق اإلنسان    
واصل مكتب األمم املتحدة املشتركة حلقوق اإلنسان رصـد انتـهاكات حقـوق           -٢٧

ويف إطار برنامج حتقيق االستقرار . اإلنسان يف سياق االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية
وإعادة اإلعمار يف املناطق املتأثرة بالرتاعـات املـسلحة يف شـرق مجهوريـة الكونغـو                

، أنشأت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو        )١٨(الدميقراطية
__________ 

 .٣انظر احلاشية  )١٤(
، بتعليق أنشطة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول ٢٠ املؤرخ   CAB.MIN/MINES/01/2010/0705املرسوم الوزاري رقم     )١٥(

التعدين يف مقاطعـات مانيمـا وكيفـو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة؛ واملرسـوم الـوزاري رقـم                    
0706/CAB.MIN/MINES/01/2010الصادر يف التاريخ نفسه، باختاذ تدابري عاجلة لتنفيذ املرسوم السابق  . 

 التزاماً بنشر مجيع العقود الـيت تربمهـا         ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ املؤرخ   ١١/٢٦فرض املرسوم الوزاري رقم      )١٦(
 . الدولة أو شركة مملوكة للدولة بشأن استكشاف أو استغالل املوارد الطبيعية

 .٢٠١٢مارس /سُيقدم تقرير اخلبري املستقل إىل الدورة العشرين جمللس حقوق اإلنسان املقررة يف آذار )١٧(
 .دة اإلعمار يف املناطق املتأثرة بالرتاعات املسلحةبرنامج حتقيق االستقرار وإعا )١٨(
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 مع اململكـة املتحـدة      الدميقراطية مراكز لتجارة املعادن يف مقاطعيت كيفو، وذلك بالتعاون        
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وكندا، ووكالة الواليات املتحـدة للتنميـة الدوليـة،             

ويسعى املشروع إىل ضمان االستغالل القانوين للموارد       . وصندوق األمم املتحدة لبناء السالم    
ية عن سلسلة السلع    الطبيعية وإىل إبعاد اجلماعات املسلحة وكتائب القوات املسلحة الكونغول        

  .األساسية
ويواصل املكتب املشترك تقدمي التوعية بشأن االستغالل غـري املـشروع للمـوارد             -٢٨

فمثالً، نظمـت املفوضـية   . الطبيعية، ويسعى جاهداً إىل إشراك اجملتمع املدين يف هذا املسعى 
ون مع املؤمتر   ، بالتعا ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٩ و ٢٨السامية حلقوق اإلنسان، يف غوما يومي       

الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، سلسلة من الدورات التدريبية للـصحفيني وأفـراد             
اجملتمع املدين بشأن املبادرات اإلقليمية ملكافحة االستغالل غري املشروع للمـوارد، وبـشأن             

  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية للسكان احملليني

  العقبات    
 االقتصادية واالجتماعية واملبادرات املتخذة من احلكومـة يف هـذا           ال تزال احلقوق    -٢٩

فمـثالً،  . )١٩(الصدد تواجه نفس العقبات اليت حددهتا املفوضة السامية يف تقاريرها السابقة          
ُتعاين الوزارات املسؤولة عن مجع الضرائب املستحقة على أنشطة استخراج املوارد الطبيعيـة             

ونظراً إىل التدين  . ، مما يستنفد بشدة العائد من هذا النشاط       من نقص القدرات وتفشي الفساد    
املزمن يف أجور املوظفني املدنيني يف مجيع القطاعات احلكومية، تفشت ممارسات الفساد، مما             

وال تزال امليزانية املخصصة    . حّد من كفاءة الدولة يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية        
  .متدنية للغايةاالجتماعية األساسية حلقوق االقتصادية وإلعمال ا

  حالة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والضحايا والشهود  -هاء  

  التوصيات القائمة    
ينبغي للمؤسسات احلكومية أن تشجع العملية الدميقراطية وأن حتتـرم االلتزامـات              -٣٠

ملقررة اخلاصة املعنية حبالـة     وأوصت ا . الدولية للبلد فيما يتعلق حبرية التعبري وحرية الصحافة       
املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن تعتمد احلكومة قوانني حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان،             
وبأن ُتنظم، مبساعدة تقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة،             

 حقـوق اإلنـسان     أنشطة لتوعية مسؤويل الشرطة واجليش والقضاء بدور املـدافعني عـن          
كما ينبغي للحكومة أن تزيل مجيع العقبات اليت تعوق أعمـال          . وأنشطتهم، مبن فيهم النساء   

املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، وأن حتميهم من األعمال االنتقامية، وأن تتخـذ             
__________ 

 .A/HRC/16/27 من الوثيقة ٣٧، والفقرة A/HRC/13/64 من الوثيقة ٢٩الفقرة  )١٩(
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وبوجه خاص، حثّت املفوضة السامية احلكومة علـى إجـراء          . تدابري استباقية لدعم أعماهلم   
حتقيق فوري وصارم يف مقتل تشيبيا باهيزيري وعلى أال تألو جهداً لضمان تقدمي اجلنـاة إىل                

  .)٢٠(العدالة

  احلكومة والوضع الراهنجانب التدابري املتخذة من     
أثنـاء فتـرة    سيئة للغايـة    ظلت أوضاع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان          -٣١

لقى رئيس الرابطة األفريقية للدفاع عن حقوق        ت ٢٠١١فرباير  / شباط ٢ و ١ويف  . االستعراض
، هتديدات بالقتل بعد مؤمتر صحفي نّددا خاللـه باإلصـالح الدسـتوري             هاإلنسان ونائب 

أما الصحفيون الذين يتطرقون ملواضيع     . والتعصب السياسي للحكومة ضد املعارضة السياسية     
ات، فيتعرضون بشكل خاص    حساسة، مثل الفساد أو ابتزاز قوات األمن للسكان أو االنتخاب         

  .للمضايقة من جانب السلطات احلكومية
غوميب العسكرية حكمها   /، أصدرت حمكمة كينشاسا   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣ويف    -٣٢

يف القضية الشهرية املتعلقة مبقتل فلويربت تشيبيا، املدافع عن حقوق اإلنسان، وسائقه فيـدل              
رطة ُحكم عليهم باإلعدام، ثالثة منهم غيابيـاً،        وأُدين يف القضية أربعة من رجال الش      . بازانا

واسـتأنف  . ومتت تربئة ثالثة متهمني لعدم كفاية األدلة     . وُحكم على خامس بالسجن املؤبد    
وسيواصل مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان رصد القـضية  . مجيع املدانني احلكم  

  .ة العادلةاملستأنفة عن كثب، للتحقق من مراعاة معايري احملاكم
وتشيد املفوضة السامية باستعداد احلكومة إلنشاء إطار قانوين ومؤسسي يـسهم يف              -٣٣

 ٢٧ويف . محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وباملبادرات اليت اختذهتا احلكومة يف هذا الصدد        
، عرضت احلكومة على الربملان مشروع قانون يتعلق حبماية الناشـطني يف            ٢٠١١مايو  /أيار
وتأمل املفوضة السامية يف اعتماد مشروع القانون دون تـأخر ال           . )٢١(ال حقوق اإلنسان  جم

 ١٣وأنشأ وزير العدل وحقوق اإلنـسان، مبقتـضى مرسـوم وزاري صـدر يف               . مربر له 
وسُتنـشأ هـذه    . )٢٢(، وحدة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنـسان       ٢٠١١يونيه  /حزيران

الوحدات داخل الوزارة نفسها، وستكون على اتصال مببـادرات احلمايـة الـيت أطلقتـها        
  .السلطات واملنظمات غري احلكومية ملتابعة احلاالت الفردية

__________ 

مفوضة األمم املتحدة السامية    "؛ والبيان الصحفي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، املعنون         ٣انظر احلاشية    )٢٠(
 ٣،  "رم يف مقتل مدافع كونغويل بارز عـن حقـوق اإلنـسان           حلقوق اإلنسان تدعو إىل إجراء حتقيق صا      

 .٢٠١٠يونيه /حزيران
مشروع قانون بشأن مساندة ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان واملبلّغني عن أفعال الفـساد واخـتالس                 )٢١(

 .األموال العامة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 بشأن إنـشاء وتنظـيم      ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٣ املؤرخ   CAB/MIN/J&DH/2011/219املرسوم الوزاري    )٢٢(

 .وأداء وحدات محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
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  أنشطة املكتب املشترك حلقوق اإلنسان    
ني يواصل املكتب املشترك حلقوق اإلنسان رصد القضايا اليت تشمل صحفيني ومدافع            -٣٤

عن حقوق اإلنسان وضحايا وشهود، لضمان احترام حقوقهم وعدم استخدام القضاء كأداة            
وأُويل اهتمام لتوسيع شبكات احلماية املُنشأة بالشراكة من منظمات غري حكوميـة            . لقمعهم

وبذلك متكّن املكتـب املـشترك   . حملية لتتجاوز نطاق املدن إىل مناطق أخرى أبعد من ذلك 
 ٢٠١١ أشكال خمتلفة من احلماية خالل األشهر الستة األوىل من عـام             وشركاؤه من توفري  

وقُـدمت  .  ضـحية  ٣٨ مدافعاً عن حقوق اإلنسان، وثالثة شهود، و       ٣٦لستة صحفيني و  
لألشخاص املعنيني املشورة بشأن تدابري احلماية، أو ُمنحوا مأوى مؤقت يف القواعد امليدانيـة          

وقدم املكتب املشترك املساعدة التقنية يف عمليـة       . آخرللمكتب املشترك، أو ُنقلوا إىل مكان       
صياغة التعديالت املدخلة على مشروع القانون املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، ويتابع            

  .بنشاط اإلجراءات الربملانية بالتعاون مع الشبكة الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان

  العقبات    
وينبغي بذل . )٢٣( التقرير السابق للمفوضة السامية قائمةال تزال العقبات املذكورة يف     -٣٥

جهود لضمان أن حتظى أعمال الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بـالفهم والتقـدير     
احلّيز الدميقراطي حمـدوداً     وعادة ما يكون  . الكاملني من جانب السلطات القضائية واألمنية     

  .)٢٤( جانب السياسينيبسبب استغالل مسؤويل األمن واالستخبارات من

  احلريات العامة واالنتخابات  -واو  

  التوصيات القائمة    
من هذه التوصـيات    . قُدمت يف املاضي عدة توصيات بشأن تعزيز احليز الدميقراطي          -٣٦

 ٢٦املادة  (ضرورة احترام نظام املعلومات الذي ينظم ممارسة احلق يف حرية التجمع السلمي             
كما مشلـت التوصـيات   . عسفي من جانب السلطة التنفيذية   دون أي تدخل ت   ) من الدستور 

إلغاء جترمي عدد من خمالفات الصحافة، واعتماد مشروع القانون املتعلق بـاجمللس األعلـى              
وبشكل عام، ينبغي للحكومة أن تشجع احلوار       . التصالالوسائط اإلعالم السمعية واملرئية و    

كما حثت املفوضـة الـسامية      . راطية وتقدمها العام واملراقبة لضمان استدامة العملية الدميق     

__________ 

 .A/HRC/16/27 من الوثيقة ٤٦، والفقرة A/HRC/13/64 من الوثيقة ٣٦انظر الفقرة  )٢٣(
 . أدناه٣٧انظر الفقرة  )٢٤(
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احلكومة على عدم حظر أو إعاقة أي تظاهرات سياسية وغريها من أشكال التعبري العلين عن               
  .)٢٥(الرأي السياسي اليت تتسم بطبيعة سلمية وال حتض على العنف

  احلكومة والوضع الراهنجانب التدابري املتخذة من     
، وثّق مكتـب    ٢٠١١أكتوبر  /يناير إىل تشرين األول   /اينخالل الفترة من كانون الث      -٣٧

 انتهاكات ُمدعاة حلقوق اإلنسان، ذات صـلة        ٢٠٩األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان      
 يف املائة ٧٠حنو  نسب  وُي. سياسيني وعامة السكان  استهدفت معارضني   مباشرة باالنتخابات،   

لية وعمالء وكالة االستخبارات الوطنيـة      من االنتهاكات إىل عمالء الشرطة الوطنية الكونغو      
وتعّرض مؤيدو املعارضة   . الذين عادة ما يسيئون استغالل صالحياهتم خلدمة غايات سياسية        

السياسية يف كثري من األحيان لالعتقال واالحتجاز بشكل تعسفي وغري قانوين، مما يفـرض              
لق خاص إزاء استغالل اجلهات     وتشعر املفوضة السامية بق   . قيوداً أشد على حريتهم يف التعبري     

وعادة ما تتذرع السلطات بدوافع محاية      . لدولةالسياسية الفاعلة لقطاعي أمن واستخبارات ا     
  .أمن الدولة أو التشهري برئيس الدولة يف حماوالهتا تربير عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية

لتظـاهرات   ألغى شرط طلـب التـصريح بتنظـيم ا       ٢٠٠٦ورغم أن دستور عام       -٣٨
واستعاض عنه بنظام اإلخطار املسبق، ال تزال السلطات تتعامل مع التظاهرات الـيت تبـدو               

، مثالً، قام أفراد الـشرطة      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١ويف  . معارضة ملصاحلها باعتبارها حمظورة   
ل الوطنية الكونغولية وجنود القوات املسلحة الكونغولية بتفريق تظاهرة نظمها االحتاد من أج           

 مايي، مبقاطعة كاسـاي الـشرقية، واُدعـي         -الدميقراطية والتقدم االجتماعي يف مبوجي      
وتشري التقـارير إىل    . استخدام الغاز املسّيل للدموع وإطالق الذخرية احلية يف اهلواء لتفريقها         

كمـا تعـّرض    .  مدنياً، ُجرح العديد منهم نتيجة سوء املعاملة أثناء االحتجـاز          ٣٥اعتقال  
  .  أثناء التظاهرات للمضايقة والضرب، وصودرت معداهتمالصحفيون

 ٩ففي  . ويف أحيان كثرية تدخلت احلكومة تدخالً مباشراً يف حرية وسائط اإلعالم            -٣٩
، مثالً، أصدر وزير االتصاالت ووسائط اإلعالم قراراً حبظر بـث حمطـة             ٢٠١١يوليه  /متوز

         / متـوز  ١٤وأُعيد البـث يف     . لمعارضةإذاعة وتلفزيون ليزانغا، وهي حمطة إذاعية مملوكة ل       
ومنذ إنشاء اجمللس األعلى لوسـائط اإلعـالم   .  بعد صدور قرار وزاري جديد   ٢٠١١يوليه  

، أصبحت هذه اهليئة املنظمة لوسـائط       ٢٠١١أغسطس  /السمعية واملرئية ولالتصال يف آب    
 وسـائط اإلعـالم،     اإلعالم هي املؤسسة الوحيدة اليت هلا سلطة فرض جزاءات إدارية على          

ولذلك رحبت املفوضة السامية بإنشاء اجمللس، وإن كانت تشعر . )٢٦(وتنظيم أخالقيات املهنة
__________ 

 .٣انظر احلاشية  )٢٥(
 اجمللس األعلى لوسائط اإلعـالم       بشأن إنشاء  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١١املؤرخ  .١١/٠٠١القانون رقم    )٢٦(

 ١٢املـؤرخ  ١١/٠٥٤السمعية واملرئية ولالتصال وحتديد صالحياته وتنظيمه؛ املرسـوم الرئاسـي رقـم      
 .٢٠١١أغسطس /آب
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خالل لكي يعمل بشكل كامل     بالقلق ألن إنشاءه يف وقت قريب جداً من موعد االنتخابات           
  .فترة ما قبل االنتخابات

تقريراً عن حقوق اإلنسان ، نشر املكتب املشترك ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ويف    -٤٠
أدان  )٢٧(واحلريات األساسية خالل فترة ما قبل االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية          

فيه عدداً من انتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال العنف اليت استهدفت أعضاء يف األحـزاب              
وحذّر . ٢٠١٠نوفمرب  /السياسية وصحفيني ومدافعني عن حقوق اإلنسان منذ تشرين الثاين        

التقرير من أن هذه احلوادث قد ُتعّرض العملية الدميقراطية للخطر وتؤدي إىل اندالع عنـف               
بعد االنتخابات؛ وقدم اجمللس توصيات، منها توصية إىل احلكومة الكونغولية بالعمل علـى             

  .زيد من أعمال العنفاملإهناء ومنع ارتكاب 

  أنشطة املكتب املشترك حلقوق اإلنسان    
ظّم املكتب املشترك، طوال الفترة السابقة لالنتخابات، أنشطة اسـتهدفت تعزيـز            ن  -٤١

رصد األنشطة يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك أنشطة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقـوق     
ويف هذا الصدد، عقـد     . اإلنسان، ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة باالنتخابات       

 عمل يف املقاطعات لتوعية املسؤولني واألحزاب السياسية ووسـائط          املكتب املشترك حلقات  
كما ُنظمت اجتماعات مائدة مستديرة لتوحيـد جهـود الـسلطات القـضائية             . اإلعالم

والعسكرية، والصحفيني، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، من أجل حتسني سبل محاية حقوق            
لتدريب لقوات الشرطة بالتعاون مع كيانات وقُدم ا. اإلنسان قبل االنتخابات وأثناءها وبعدها

  . أخرى تابعة لألمم املتحدة، منها شرطة األمم املتحدة
وجرى تعزيز أنشطة الرصد اليت تستهدف توثيق أحداث انتهاك حقـوق اإلنـسان          -٤٢

ذات الصلة باالنتخابات والتحقق منها، وذلك بالتعاون مع املنظمـات الوطنيـة حلقـوق              
كتب يف تيسري التنسيق وتبادل املعلومات بني بعثة منظمة األمم املتحـدة            وأسهم امل . اإلنسان

لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واملنظمات الدولية، واملنظمـات غـري            
احلكومية الوطنية، هبدف حتديد خطابات التحريض على العنـف أو الكراهيـة يف الوقـت               

املتعلقـة  عالوة على ذلك، خضعت احملاكمات      و. عةعلى وجه السر  املناسب والتصدي هلا    
 للرصد عن كثب، لتحديد ما إذا كـان         نياألحزاب السياسية املعارضة وصحفي   بأعضاء من   

ولدى حتديد ذلك، تابع املكتب املشترك حـاالت        . اجلهاز القضائي ُيستخدم كأداة سياسية    
سبة بالدعوة إىل إطـالق     فردية النتهاك حقوق اإلنسان، وسعى إىل توفري سبل انتصاف منا         

  .سراح احملتجزين السياسيني أو دعم السلطات القضائية
__________ 

تقرير مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان عن حقوق اإلنسان          "املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،      )٢٧(
      /، تـشرين الثـاين    "ة السابقة لالنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      واحلريات األساسية خالل الفتر   

 .٢٠١١نوفمرب 
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  العقبات    
نتيجة لعوامل خمتلفة، منها اإلفالت من العقاب، ال يزال العاملون يف قوات األمـن                -٤٣

وهيئات إنفاذ القانون وجهاز االستخبارات يتعرضون لالستغالل من جانب اجلهات الفاعلة           
وة على ذلك، تتعرض الفئات احملرومة اقتصادياً واملستبعدة اجتماعياً، ال سيما           عالو. السياسية

الشباب، حلمالت حتريض على العنف من جانب القادة الـسياسيني، الـذين ال يطـالبون               
  .مؤيديهم يف كثري من األحيان بااللتزام بالقوانني واحترام النظام العام أثناء التظاهرات

  حة اإلفالت من العقابإقامة العدل ومكاف  -زاي  

  التوصيات    
قُدمت توصية بأن ُتعزز احلكومة نظامها القضائي ونظام إنفاذ القانون، وبأن ُيـويل               -٤٤

من أجل مواءمتها   الربملان أولوية العتماد القوانني األساسية املتعلقة بإصالح النظام القضائي،          
 مجلة أمور، إىل اعتماد تشريع لتنفيذ       ودعت املفوضة السامية احلكومة، يف    . املعايري الدولية مع  

وينبغي أيضاً للحكومة أن تتيح للجهاز القضائي       . النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    
كما ينبغي للحكومة   . العمل باستقاللية، بطرق منها حتسني ظروف عمل املوظفني القضائيني        

. ائة على األقل من امليزانيـة الوطنيـة        يف امل  ٢زيادة امليزانية املخصصة ألداء نظام العدالة إىل        
عالوة على ذلك، ينبغي للحكومة أن تكفل أن تقتصر احملاكم العسكرية واهليئات القضائية             و

العسكرية على حماكمة األفراد العسكريني على املخالفات العسكرية، وفقاً للمعايري الدوليـة            
  .)٢٨(املعمول هبا

  الوضع الراهناحلكومة وجانب التدابري املتخذة من     
يف إطار متابعة التقرير املتعلق بأخطر انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين              -٤٥

 إىل  ١٩٩٣مـارس   /الدويل املرتكبة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل الفترة مـن آذار          
، وما ورد به من توصيات، وضع وزير العدل وحقوق اإلنـسان            )٢٩(٢٠٠٣يونيه  /حزيران

نون إلنشاء وتنظيم حمكمة متخصصة، تتألف من قضاة وطنيني ودوليني، للنظر يف            مشروع قا 
، قرر جملس الـشيوخ     ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢ويف  . اجلرائم املرتكبة خالل الفترة املذكورة    

كما أن مشاريع القوانني املتعلقة بإدماج النظام       . إعادة مشروع القانون إىل احلكومة ملراجعته     

__________ 

 .٣انظر احلاشية  )٢٨(
)٢٩( OHCHR, Report of the mapping exercise documenting the most serious violations of human rights 

and international humanitarian law committed within the territory of the Democratic Republic of 

the Congo between March 1993 and June 2003, August 2010. 
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ائية الدولية يف التشريعات الوطنية، وبإنشاء جلنة وطنية لتعزيز ومحاية          األساسي للمحكمة اجلن  
  .)٣٠(حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، ال تزال قيد املناقشة يف الربملان

 ،٢٠١٢يناير  /وخططت وزارة العدل وحقوق اإلنسان أن تنتهي، حبلول كانون الثاين           -٤٦
وبذلك يكـون جهـاز     . يع أحناء البلد   قاضٍ إضايف ونشرهم يف مج     ١ ٠٠٠من تدريب حنو    

ولكن . ٢٠١٠ قاضٍ إضايف باملقارنة مع عددهم يف أوائل عام         ٢ ٠٠٠القضاء قد تعزز بنحو     
ومن مث ال تـزال     . مل تتم زيادة امليزانية العامة لوزارة العدل وحقوق اإلنسان يف مقابل ذلك           

  .ةسيئأوضاع عمل هؤالء القضاة العاملني يف املقاطعات 
ما ذُكر يف التقرير السابق للمفوضة السامية، ال تزال وحدة االتـصال املعنيـة              وك  -٤٧

. ، ألسباب منـها نقـص التمويـل       )٣١(حبقوق اإلنسان ال تؤدي مهامها على النحو السليم       
وترحب املفوضة السامية بالدعوة اليت أطلقها وزير العدل وحقوق اإلنسان إلنشاء وحدات             

ومل يعتمد الربملان بعد مـشروع      . نشأ أية وحدة حىت اآلن    اتصال يف املقاطعات؛ ولكن مل تُ     
  .القانون املتعلق بإنشاء جلنة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

  أنشطة مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان    
عزيز أنشأ املكتب املشترك عدة أدوات ملساعدة احلكومة والسلطات القضائية على ت            -٤٨

وباإلضافة إىل مشاركة املكتب املشترك يف متابعة اإلجراءات الربملانيـة          . نظام العدالة اجلنائية  
املتعلقة مبشاريع القوانني اليت هتدف إىل إصالح نظام العدالة اجلنائية، مثل مشروع القـانون              

عـضاء  املتعلق بإنشاء حمكمة متخصصة، يشارك املكتب املشترك أيضاً يف تقدمي املـشورة أل            
  .الربملان بشأن نصوص مشاريع القوانني وبشأن تعديالهتا احملتملة

وأوفدت املفوضة السامية بعثة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل مجهوريـة              -٤٩
 إلجراء مناقشات مـع     ٢٠١١مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٧الكونغو الدميقراطية خالل الفترة من      
 متابعة التقرير، بشأن أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان        احلكومة والشركاء اآلخرين، يف إطار    

 إىل  ١٩٩٣مـارس   /والقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت يف البلد خالل الفترة مـن آذار           
وناقشت البعثة خيارات العدالة االنتقاليـة املـذكورة يف التقريـر،           . ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

تيازات القضائية واحلصانات املمنوحـة     وشّددت على احلاجة إىل تغيري دستوري إللغاء االم       
كما تبادلـت   . للسلطات العسكرية واملدنية الرفيعة املستوى املشتبه يف ارتكاهبا جرائم دولية         

املفوضية السامية مع احلكومة وأعضاء الربملان واجملتمع املدين التعليقات على مشروع القانون            
املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، يف    وأعربت .دوائر متخصصة يف احملاكماملتعلق بإنشاء  

__________ 

 أول مشروع قانون إلدماج نظام روما األساسي يف التـشريعات الوطنيـة،             ٢٠٠٣قُدم إىل الربملان يف عام       )٣٠(
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣وقُدم املقترح الراهن إىل اجلمعية الوطنية يف . ولكنه مل ُيناقش مطلقاً

 .A/HRC/16/27 من الوثيقة ٥٣الفقرة  )٣١(
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ذلك الوقت، عن قلقها إزاء بعض أحكام القانون، منها األحكام املتعلقة بعـدم اسـتقاللية               
دسـتورية  عـدم  القضاة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بدور النيابة، واإلطار القانوين املُطبق، و         

 املفوضية السامية حلقـوق  وشددت. بعض األحكام، فضالً عن إمكانية تطبيق عقوبة اإلعدام      
اإلنسان على أن عدم امتثال القانون للمعايري الدولية من شأنه أن يقّوض موثوقيـة احملكمـة                
املتخصصة، وأن يقّوض بالتايل استعداد اجلهات املاحنة الرئيسية والقضاة الدوليني لدعم هذه            

 متخصصة ينبغي أن يسهم     وأشارت البعثة أيضاً إىل أن إنشاء حمكمة      . العملية واملشاركة فيها  
  .أيضاً يف زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال سيادة القانون وإقامة العدل

ويقدم مكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان الدعم اللوجسيت والـتقين إىل              -٥٠
 لتحقيق االسـتقرار يف     اجلهاز القضائي، وذلك يف إطار التعاون مع بعثة منظمة األمم املتحدة          

ولتمكني . مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاء آخرين         
وزارة العدل وحقوق اإلنسان ومكاتب النيابة من رصد النشاط القضائي على حنو أفـضل،              

قاعـدة  وإجراء حتسينات عليه، يعكف املكتب املشترك، بالشراكة مع احلكومة، على إنشاء            
بيانات لرفع كفاءة املعاجلة اإلدارية للحاالت وإلتاحة إجراء حتليل لنتـائج احلـاالت وألداء              

  .اجلهاز القضائي

  العقبات    
ال تزال العقبات اليت ذُكرت يف التقارير السابقة للمفوضة السامية قائمة فيما يتعلق                -٥١

ملـوارد إىل عـدم معاجلـة       ويؤدي نقص ا  . )٣٢(بإقامة العدل ومكافحة اإلفالت من العقاب     
احلاالت بسرعة وكفاءة، وإىل احتمال وقوع القضاة يف براثن الفساد وجلـوئهم إىل طلـب               

ومن شأن ذلك أن جيعل النظام      . رسوم من املدنيني الذين يلتمسون سبيل االنتصاف القضائي       
إىل انعـدام   غالبية السكان، وأن ُيقّوض حياده ونزاهته، مما يؤدي         بعيداً عن متناول    القضائي  
ويف كثري من األحيان ال ُتنفذ العدالة بعد صدور احلكم القضائي بـسبب الفـشل    . الثقة فيه 

  .املنهجي يف تنفيذ هذه األحكام

  مكافحة إفالت قوات األمن الكونغويل من العقاب  -حاء  

  التوصيات القائمة    
نتهاكات حقوق   بشأن مجيع ا   )٣٣(ينبغي للحكومة أن ُتنفذ حبزم سياسة عدم التهاون         -٥٢

وينبغي للسلطات القضائية أن تتابع تفاصيل التحقيقات مع مجيع أفراد قوات األمن            . اإلنسان
__________ 

 .A/HRC/16/27 من الوثيقة ٥٨؛ والفقرة A/HRC/13/64 من الوثيقة ٤٢الفقرة  )٣٢(
، مرسوماً حيدد سياسة لعدم التهاون بشأن انتهاكات حقوق         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٥أصدر الرئيس كابيال، يف      )٣٣(

 . يرتكبها أفراد القوات املسلحةاإلنسان، ال سيما أفعال العنف اجلنسي، اليت
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املشتبه يف ضلوعهم يف انتهاكات حلقوق اإلنسان، وأن حتاسـب املـسؤولني عـن هـذه                
كما . عالوة على ذلك، جيب على كبار الضباط فرض قواعد انضباط صارمة          و. االنتهاكات
 إجراءات مناسبة إلبعاد ضباط وأفراد كتائب اجليش املنخـرطني يف انتـهاكات             ينبغي اختاذ 

  .)٣٤(جسيمة حلقوق اإلنسان عن القوات املسلحة الكونغولية، وتقدميهم للعدالة

  احلكومة والوضع الراهنجانب التدابري املتخذة من     
هاون، الـيت   تنفيذ سياسة عدم الت   الزخم الذي اكتسبه    لُوحظ خالل فترة االستعراض       -٥٣

، مبا يف ذلك عدم التهاون إزاء االنتهاكات اجلسيمة حلقوق          ٢٠٠٩يوليه  /أعلنها الرئيس يف متوز   
قـضائية  اليئات  اهلكم و خمتلف احملا وعقدت  . اإلنسان اليت ارتكبتها القوات املسلحة الكونغولية     

بية، حيـث أدت    عسكرية عدداً كبرياً من جلسات االستماع املتنقلة، ال سيما يف كيفو اجلنو           ال
         إىل  ٢٠١١أغـسطس   /ينـاير إىل آب   /جلسات االستماع املعقودة يف الفترة من كانون الثاين       

. )٣٥( جندياً يف القوات املسلحة الكونغولية باالغتصاب، منهم عـدد مـن الـضباط             ٥٢إدانة  
  . وترحب املفوضة السامية هبذا التقدم املهم

خيضعون للمقاضاة  قلّما  ط هاربني من العدالة، و    ومع ذلك، ال يزال العديد من الضبا        -٥٤
ولكي تكون سياسة عدم التهاون فعالة، ال يـتعني علـى           . عن مسؤوليتهم القيادية إال نادراً    

القادة العسكريني أن يفرضوا قواعد انضباط صارمة فحسب، وإمنا جيب أيضاً أن ُيحاسـبوا              
يرتكبها مرؤوسـوهم أو عـدم      هم أنفسهم عن عدم منعهم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت          

  .تصديهم هلذه االنتهاكات
وفيما يتعلق بضباط اجليش اخلمسة الضالعني يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان،             -٥٥

ومنها العنف اجلنسي، الذين ُسجلت أمساؤهم يف قائمة سلّمها وفد جملس األمن إىل الـرئيس              
وجتري . رر أن ميثُل أحدمها أمام قاض، مت احتجاز ضابطني منهم، من املق   ٢٠٠٩مايو  /يف أيار 

حالياً حماكمة الفريق كاكوافو عن جرمية احلرب املتمثلة يف االغتصاب، وهي احملاكمة الـيت              
 أمام احملكمة العسكرية العليا، بينما بّرأت احملكمة العسكرية      ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥بدأت يف   

 آخر برتبة عقيد من هتمـة       ضابطاً ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١غوميب يف   /يف كينشاسا 
  .وال ُيعرف مصري الضابطني اآلخرين. االغتصاب لعدم كفاية األدلة

مناسبة لضمان استبعاد املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة       تدقيق  وجيب تطبيق آلية      -٥٦
ورغـم أن جملـس     . العمل يف سلسلة القيادة   حلقوق اإلنسان من اجليش وعدم السماح هلم ب       

__________ 

 .٣انظر احلاشية  )٣٤(
 . أعاله٢٠انظر الفقرة  )٣٥(
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 إىل تنفيذ هذه اآللية، ورغم التزام احلكومة بالقيـام          )٣٦(ومة يف عدة قرارات   األمن دعا احلك  
  . ، مل ُتتخذ أية خطوات حىت اآلن)٣٧(بذلك خالل االستعراض الدوري الشامل

، بدأت القوات املسلحة الكونغولية إعادة تـشكيل        ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين    -٥٧
العملية نقل اجلنود إىل مراكز تدريب قبل إعادة        ومت يف إطار هذه     . وحداهتا يف مقاطعيت كيفو   

ونتيجة لنقل اجلنود، ُتركت مناطق كاملـة دون سـيطرة   . إحلاقهم بوحداهتم املعاد تشكيلها  
عسكرية فعالة، مما أحدث فراغاً يف السلطة أتاح للجماعات املـسلحة، ومنـها القـوات               

األموال وارتكـاب انتـهاكات     الدميقراطية لتحرير رواندا، فرصة استعادة أراضٍ واغتصاب        
كما أنه نتيجةً لتنقل اجلنود من مراكز التدريب وإليها،         . حلقوق اإلنسان حبق السكان احملليني    

أو الشهود التعرف علـى اجلنـود الـذين    ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بإمكان  مل يعد   
عقـاب عـن    هذه االنتهاكات، مما أسهم يف إفالت جنود القوات املسلحة مـن ال           ارتكبوا  

  .االنتهاكات اليت ارتكبوها أثناء عملية إعادة التشكيل

  أنشطة املكتب املشترك حلقوق اإلنسان    
يواصل املكتب املشترك حلقوق اإلنسان تنفيذ عدة أنواع من أنشطة الرصد من أجل               -٥٨

وتشمل هذه األنشطة رصد احملاكمات، مبا يف ذلك جلسات         . مكافحة اإلفالت من العقاب   
اع املتنقلة، لضمان مراعاة معايري احملاكمة العادلة ولضمان استمرار متابعة أمن الضحايا االستم

ويف حالة اإلدانة، يتابع املكتب املشترك تنفيذ األحكام ويساعد احلكومة يف هـذه             . والشهود
  . العملية بعدة طرق، منها حتسني أمن السجون وتقدمي الدعم يف وضع آليات التعويض

ل املكتب املشترك مساعدة السلطات القضائية بدعم حتقيقاهتا يف ادعاءات          كما يواص   -٥٩
فمثالً، مت إيفاد فريق للتحقيق يف ادعاءات اغتصاب تسع سـيدات،           . انتهاك حقوق اإلنسان  

 مدنياً آخرين للتعذيب واملعاملة القاسية واملهينة، وهي اهتامات تشري التقارير إىل            ١٧وتعرُّض  
 ٤٥علـى بعـد     (سلحة الكونغولية يف ارتكاهبا يف منطقة كيكوزي        ضلوع جنود القوات امل   

كما . ٢٠١١مارس / آذار٢٧ إىل ٢٦، بكيفو اجلنوبية، يف ليلة )كيلومتراً جنوب غرب أوفريا
يعكف قسم سيادة القانون التابع لبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة              

يا لدعم االدعاء، ُيناط هبا تقدمي املشورة إىل مكاتب النيابة الكونغو الدميقراطية على إنشاء خال
العسكرية يف حتقيقاهتا مع اجلناة الذين ُيدعى ارتكاهبم انتهاكات جسيمة لقـانون حقـوق              

ينـاير إىل   / حمكمة متنقلة يف الفترة من كانون الثاين       ١٢ويف إطار دعم عملية نشر      . اإلنسان
 قضية تتعلق بالعنف    ١١٨يئات القضائية العسكرية يف     ، نظرت احملاكم واهل   ٢٠١١يوليه  /متوز

  .اجلنسي وانتهاكات أخرى جسيمة حلقوق اإلنسان

__________ 

 ).٢٠١١(١٩٩١ من القرار ١٦؛ والفقرة )٢٠٠٩(١٩٠٦ من قرار جملس األمن ٣٢انظر، مثالً، الفقرة  )٣٦(
 .٤٤، التوصية ٩٤، الفقرة A/HRC/13/8الوثيقة  )٣٧(
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ووفقاً لسياسة بذل العناية الواجبة يف جمال حقوق اإلنسان بشأن دعم األمم املتحدة               -٦٠
لقوات األمن غري التابعة هلا، واصل املكتب املشترك فرز قادة كتائـب القـوات املـسلحة                

ونغولية لتحديد مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك قبل تقدمي أي دعم لوجسيت أو             الك
، ٢٠١١ومنذ بدايـة عـام      . دعم آخر يف إطار العمليات العسكرية ذات التخطيط املشترك        

أوقفت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الـدعم             
دات تابعة للقوات املسلحة الكونغولية نظراً إىل عدم اختاذ هذه القـوات            املقدم إىل ثالث وح   

أي إجراء تصحيحي للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُيدعى تورط هذه الوحدات يف             
وأدى املكتب املشترك دوراً مهماً يف وضع وتنفيذ أساليب التـدخل الراميـة إىل              . ارتكاهبا

دعم املقدم يف شكل متويل من حكومة الواليات املتحـدة          التصدي لتحديات احلماية، مثل ال    
  . األمريكية لنشر موظفني دوليني لتعزيز أفرقة احلماية املشتركة يف املنطقة الشرقية من البلد

  العقبات    
ال تزال الصعوبات املذكورة يف التقارير السابقة للمفوضة السامية بـشأن مـسألة               -٦١

ومثة عامل آخر مهـم ُيـسهم يف اسـتمرار          . ل الصدارة إفالت قوات األمن من العقاب حتت     
يف السابق  انتهاكات حقوق اإلنسان، هو عدم حتري خلفيات اجملندين اجلدد، مثل اخنراطهم            

           كمـا أنـه إذا     . اجلماعات املسلحة، وعدم وجود آلية فرز مستقرة      صفوف  كمحاربني يف   
ت من العقاب رغم املبادرات املتخذة من       مل تفرض القيادات قواعد انضباط سيتواصل اإلفال      

عالوة على ذلك، إذا مل حيصل جنود القوات املسلحة         و. جانب احلكومة وشركائها الدوليني   
الكونغولية على أجورهم بشكل منتظم وكاٍف، سيكونون عرضة لالخنراط يف أعمال النهب            

  .والعمل القسري

  االستنتاجات والتوصيات  -اًلثثا  
ل فترة التقرير إال حتسن طفيف يف حالة حقوق اإلنسان على أرض            مل ُيالحظ خال    -٦٢

وال يـزال الـسكان يتعرضـون    . الواقع، رغم بعض التدابري املهمة اليت اختذهتا احلكومة  
الرتاعـات املـسلحة وضـعف      ختلف  النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ذات صلة مب      

 اختذهتا احلكومة، مثل طـرح      وتشيد املفوضة السامية باملبادرات اليت    . مؤسسات الدولة 
ومع ذلك، يـساور    . مشاريع قوانني وإنشاء وكاالت أو كيانات حلماية حقوق اإلنسان        

املفوضة السامية القلق إزاء توقف العملية الربملانية يف كثري من األحيان، وإزاء الصعوبات             
اإلضـافة إىل   وب. اليت تواجه تنفيذ هذه املبادرات وضعف االعتمادات املالية املخصصة هلا         

قيود امليزانية، توجد عقبات كبرية وأساسية أمام حتسن حالة حقوق اإلنسان، ال سـيما              
  .الفساد واإلفالت من العقاب
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  إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية واجملتمع الدويلموجهة توصية   -ألف  
تنفيذ بعـض   ترحب املفوضة السامية باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة الكونغولية ل          -٦٣

التوصيات املقدمة من املفوضية ومن اآلليات األخرى املعنية حبقوق اإلنـسان، وكـذلك         
ولكي يتسم تنفيـذ    . بااللتزامات اليت قطعتها احلكومة أثناء االستعراض الدوري الشامل       

التوصيات بالفعالية، ينبغي وضع خطة عمل متسقة وموحدة، مع حتديد التدابري املنصوص            
ولذلك توصي املفوضة السامية بأن تعـزز       .  اخلطة وفقاً للتوصيات السابقة    عليها يف هذه  

وتناشد املفوضة الـسامية    . احلكومة حوارها وتعاوهنا مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان       
  .اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة إىل احلكومة الكونغولية يف هذه العملية

  إىل جملس حقوق اإلنسانموجهة توصية   -باء  
ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يواصل النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية               -٦٤

. الكونغو الدميقراطية وأن يكفل استمرار رصد احلالة من جانب آليات حقوق اإلنـسان            
وينبغي أيضاً جمللس حقوق اإلنسان أن يدعو احلكومة إىل تعزيز حوارها مع اجملتمع الدويل              

. خطة العمل املتعلقة بتنفيذ التوصيات ذات الصلة حبقوق اإلنسان        من أجل توطيد وتنفيذ     
 ملواصلة تقدمي تقرير سنوي عن حالة حقوق اإلنـسان        هااملفوضة السامية استعداد  تبدي  و

  .يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

        


