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 موجز

                 سيما يف األقاليم                                                                                        تـزال حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تبعث على القلق، وال              ال 
                        عن مجاعات املاي ماي                                       ً      ا زالت ميليشيات وطنية وأجنبية، فضالً                                                      الواقعـة شـرق الـبلد ومشال كاتانغا، حيث م         

                                                                                            والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ترتكب، دون عقاب، جتاوزات وانتهاكات جسيمة أخرى حلقوق 
   .       اإلنسان

   ية                                                                                                 وعلى الصعيد السياسي، هيمنت األعمال التحضريية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية واحلمى االنتخاب           
        وقوع                                          ً        ، بينما شهدت مجيع جماالت حقوق اإلنسان تقريباً           ٢٠٠٦                                              إىل حـد كـبري عـلى النصف األول من عام            

  .                      ما اتسمت خبطورة بالغة             ً انتهاكات كثرياً

                                                                                  ضعف النظام القضائي وافتقاره إىل االستقالل عن السلطة التنفيذية اليت تتحكم                  ً  ه أيضاً ـ               وممـا يؤسف ل    
  .                 يف قرارات القضاء    ً أيضاً

   :                                     ل هذه الظروف، يوصي اخلبري املستقل مبا يلي    ويف ظ 

                         سيما القوات الدميقراطية                                                                      التعجـيل بعملـية نزع أسلحة امليليشيات واجلماعات املسلحة، وال          -
                         واملاي ماي، وما إىل ذلك؛ "       الراستا "                                 لتحرير رواندا، وعناصر االنترامهوي و

                       كافحة اإلفالت من العقاب؛                                                     احترام احلريات العامة مهما كانت الظروف، وإقامة آليات مل −

                                                                                          اختـاذ مجيع التدابري الالزمة لفرض احترام شخص اإلنسان، بصفة عامة، وبوجه خاص النساء               −
         ل العنف   ي        سيما حتو                                                                      واألطفال؛ ووضع حد جلميع أعمال االجتار واالستغالل بكافة أشكاهلا، وال         

                   اجلنسي إىل أمر عادي؛

                                                   ل القضاة، وختصيص ميزانية كافية للجهاز القضائي                                                  مطالبة احلكومة ببذل قصارها لتعزيز استقال      -
  .            تضمن استقالله
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
  ٤  ٤- ١ ..............................................................................     مقدمة

  ٤   ١٨- ٥ ..................                         احلياة املؤسسية والسياسية-                         الوضع يف املرحلة االنتقالية  -   ً أوالً

  ٦   ٢٣-  ١٩ .........                                     احلوادث واملخالفات اليت ختللت االنتخابات-                  العملية االنتخابية  -     ً ثانياً

  ٧   ٤٣-  ٢٤ .................................................                    انتهاكات حقوق اإلنسان -  ً ثاً   ثال

                                                          حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة وخارج القضاء وحاالت االختفاء      -   ألف
  ٧   ٢٩-  ٢٤ .............................                                القسري والتعذيب واالعتقال التعسفي

  ٨   ٣٣-  ٣٠ ..............................................                 أعمال العنف اجلنسي -   باء

  ٨   ٣٦-  ٣٤ ......................................................           حالة األطفال -   جيم

  ٩   ٤٣-  ٣٧ ......................................................           حالة السجون -   دال

   ١٠   ٦٥-  ٤٤ .................................                العقاب والتوجهات                  العدالة واإلفالت من  -     ً رابعاً

   ١٠   ٥٦-  ٤٤ ..............................                                 العدالة الداخلية واإلفالت من العقاب -   ألف

                                    قيود خطرية تعوق مكافحة اإلفالت من        :                          احملكمـة اجلنائية الدولية    -   باء
   ١٢   ٥٩-  ٥٧ ............................                                  العقاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

   ١٢   ٦٥-  ٦٠ ...........                                                  إنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة أو دوائر جنائية خمتلطة -   جيم

   ١٣   ٦٩-  ٦٦ .................................................................        التوصيات -     ً خامساً
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 مقدمة

          تعيني خبري     ،      ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢١          املؤرخ     ٨٤ /    ٢٠٠٤           قرارها       مبوجب   ،                         قـررت جلنة حقوق اإلنسان     - ١
      ُ                                                                                                    مسـتقل ُيكلف بتقدمي املساعدة إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف جمال حقوق اإلنسان، ورصد تطور                

                                    قد قدم اخلبري املستقل تقريره األول       و  .             يف هذا اجملال                      الوفاء بااللتزامات          من                                        حالة حقوق اإلنسان يف البلد والتحقق     
                                       مث قدم تقريرين إىل اجلمعية العامة يف         . (E/CN.4/2005/120)                                                 إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا احلادية والستني         

       ً       ً         عد أيضاً تقريراً للجنة      قد أ                     وكان اخلبري املستقل       ). A/61/475    و A/60/395 (                                     دورتـيها السـتني واحلادية والستني       
                                          ، وهو تقرير كان سينظر فيه جملس حقوق        E/CN.4/2006/113) (                                               حقـوق اإلنسـان يف دورهتـا الثانية والستني          

ُ                       عية األخرى للجنة حقوق اإلنسان، ُمددت والية اخلبري         ي                                            وعلى غرار اإلجراءات اخلاصة والواليات املواض       .       اإلنسان                              
            الصادر عن    ١٠٢ / ١                                                 هورية الكونغو الدميقراطية لفترة سنة مبوجب املقرر                                          املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مج      

  .                               وأعد هذا التقرير مبوجب ذلك املقرر  .                جملس حقوق اإلنسان

                                                                                                        ويسـتند هذا التقرير إىل املعلومات اليت أحاهلا بانتظام إىل اخلبري املستقل كل من مكتب مفوضية حقوق                  - ٢
                                                                 ، وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وممثلي املؤسسات                                         اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

         كانون   ١ ٣                                          ويعرض التقرير املعلومات الواردة حىت        .       اجلمعيات                                             واملـنظمات غري احلكومية واألحزاب السياسية و      
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

                                 ة خاصة للعملية االنتخابية، فمسائل                                                              ويتبني من خمتلف املعلومات املستقاة أنه إذا كان من الالزم إيالء عناي - ٣
  .                                                                               انعدام األمن واإلفالت من العقاب واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ليست أقل مدعاة للقلق

   ُ      ، أُبلغ      ٢٠٠٦       يوليه   /   متوز  ٣                                                                           ويف أعقاب إعالن نتائج اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف              - ٤
             أغسطس، ختللته  /    آب  ٢٢     إىل   ٢٠                                  طري يف الوضع االجتماعي يف الفترة من                                        اخلبري املستقل بوقوع تدهور مفاجئ وخ     

                                                     للفائزين يف اجلولة األوىل، ومها الرئيس جوزيف كابيال                الشخصي                                                مواجهـات باألسلحة الثقيلة بني أفراد احلرس        
              ، رسالة إىل      ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٥                                        ويف هذا الصدد، وجه اخلبري املستقل، يف          .                                 ونائـب الرئـيس جان بيري مببا      

   .                                        املتنافسني عرض فيها حتليله للموقف وتوصياته

  احلياة املؤسسية والسياسية-املرحلة االنتقالية الوضع يف  -    ًأوال 

                                                                       كل فريق عامل عقب االجتماعني اللذين عقدا بني اللجنة الدولية لدعم              ُ  ، شُ     ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٢   يف   - ٥
   ٢١                                                للجنة ونائب الرئيس مببا من ناحية أخرى، يف                                                                        العملـية االنتقالية والرئيس جوزيف كابيال من ناحية، وبني ا         

                                                    إعادة األوضاع إىل جمراها الطبيعي، والتحسب إلجراء اجلولة   "                                      أغسـطس على التوايل، وذلك من أجل         /     آب   ٢٢ و
   ).  ٥٦         ، الفقرة A/61/475     انظر    ( "                                              الثانية من االنتخابات يف جو يسوده اهلدوء والسكينة

      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٣                                     يال ونائب الرئيس جان بيري مببا يف                                               وجرى أول لقاء بني الرئيس جوزيف كاب       - ٦
                                                                                                                  مبناسبة االجتماع بني اهليئة الرئاسية واجمللس األعلى للدفاع، أي ثالثة أسابيع بعد األحداث الدامية اليت وقعت يف                 

  .     أغسطس /    آب  ٢٢   إىل     ٢٠   من        الفترة 
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                                   االستثنائية املخصصة لتشكيل مكتبها                   اجلديدة دورهتا            الوطنية                          سبتمرب، افتتحت اجلمعية     /          أيلـول    ٢٢    ويف   - ٧
   .                                                 املؤقت وإقرار واليات النواب واعتماد النظام الداخلي

                           ع ممثالن عن الرئيس جوزيف                                                                       ّ            ونتـيجة للضغط الذي مارسته اللجنة الدولية لدعم العملية االنتقالية، وقّ           - ٨
  .  "                     مدينة خالية من األسلحة "      نشاسا         جلعل كي "          وثيقة تعهد "      سبتمرب  /       أيلول  ٢٣                                 كابيال ونائب الرئيس جان بيري مببا يف 

                         ً    أكتوبر، مث كاننغا ابتداءً    /              تشرين األول    ١٨       من         ً ابتداًء           كيسانغاين،                                                وجرى توسيع نطاق تطبيق هذا التعهد ليشمل        
  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣   من 

      دة يف                                                                                   سبتمرب، نفذت الشرطة الوطنية الكونغولية، بالتعاون مع بعثة منظمة األمم املتح           /          أيلـول    ٢٥    ويف   - ٩
  .                                                                                          مجهورية الكونغو الدميقراطية وقوة حفظ السالم التابعة لالحتاد األورويب، عملية لضبط األسلحة يف كينشاسا

                                                              ، أشارت اللجنة االنتخابية املستقلة إىل أهنا أحصت وسجلت يف              ٢٠٠٦        أكتوبر   /                تشـرين األول     ١٦    ويف   -  ١٠
  .                  يف مجيع أحناء البلد      ً  ناخباً  ٢٥    ٦٠٣    ٠٧٩  )         اإلقليمية                               االنتخابات الرئاسية والتشريعية و (                      إطار األنشطة االنتخابية 

                                                             ، أدىل الكردينال فريديريك إيتسو بامونغوايب، رئيس أساقفة            ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ١٣    ويف   -  ١١
                                                                   باريس، أعرب فيه عن قلقه إزاء عمل اللجنة االنتخابية املستقلة              من                                                  كينشاسا، بتصريح بثته إذاعة فرنسا الدولية،       

  .                                       ، القس مالو مالو، باحترام نتيجة االقتراع ا ه          وطالب رئيس

                                                                         نوفمرب، صرح نائب الرئيس جان بيري مببا يف كلمة بثها التلفزيون بأنه ال يقبل      /                   تشـرين الـثاين      ١٦    ويف   -  ١٢
                ُ                          نوفمرب، واليت اعُترب فيها الرئيس كابيال      /               تشرين الثاين    ١٥                                                              النتائج املؤقتة اليت أعلنتها اللجنة االنتخابية املستقلة يف          ب

                    أعلن تعهده بأن        لكنه  .            يف املائة       ٤١,٩٥          بنسبة                                              يف املائة من األصوات وحاز فيها هو نفسه             ٥٨,٠٥          بنسبة        ً   فائـزاً 
   ".                                                   يلجأ إىل مجيع الوسائل القانونية لفرض احترام صوت الشعب "

                                              نوفمرب، يف أفيبا، الواقعة يف مقاطعة إيتوري        /               تشرين الثاين    ٢٩                                         وجـرى التوقـيع على اتفاق للسالم يف          -  ١٣
                                                                من بونيا، بني القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية                ً   تقريباً          ً   كيلومتراً   ٥٥          على بعد      )                 احملافظـة الشرقية   (

                                                                                                                       وقوات املقاومة الوطنية يف إيتوري التابعة لكوبرا ماتاتا، واجلبهة القومية واالندماجية التابعة لبيتر كرمي، وحركة               
                                                                    لو، وهي آخر امليليشيات النشطة يف املقاطعة، حيث تعهدت برتع سالح                                                     الثوار الكونغوليني التابعة ملاتيو نغودجو    

                                           ديسمرب، جتددت املواجهات يف إيتوري بني قوات بيتر  /            كانون األول  ٢٤   ويف   .                               مقاتليها وإدماجهم يف اجليش الوطين
        ح بصورة                                  ومع األسف، تأثر مآل عملية نزع السال  .                                                    كرمي ووحدات القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

   .      ديسمرب /            كانون األول  ٢٩                                  سلبية بتلك املواجهات اليت استمرت حىت 

       ت به يف ـ       تقدم ً اًـ      ، طلبRCE 009                                      نوفمرب، رفضت احملكمة العليا، مبوجب قرارها  /             تشرين الثاين  ٢٧   ويف  -  ١٤
                 ؤقتة اليت أعلنتها                                                                                   نوفمرب حركة حترير الكونغو التابعة لنائب الرئيس مببا لالعتراض على النتائج امل            /               تشرين الثاين    ١٨

  .     نوفمرب /             تشرين الثاين  ١٥                           اللجنة االنتخابية املستقلة يف 
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             ِ            نوفمرب، واليت قِبل فيها     /        تشرين   ٢٨                                                                       وأسـهمت رسالة نائب الرئيس جان بيري مببا اليت بثها التلفزيون يف              -  ١٥
               لة شهر تشرين                                         يف خفض حدة التوتر الذي لوحظ طي            ً   كبرياً                                            ً          قـيادة معارضـة قوية، دميقراطية ومجهورية، إسهاماً       

  .                     نوفمرب يف مدينة كينشاسا /     الثاين

                    بداية عهد جديد يف          ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٦   َّ                                                ومـثَّل أداء الرئـيس جوزيـف كابيال لليمني يف            -  ١٦
  .                         مجهورية الكونغو الدميقراطية

                         ديسمرب، تنتهي والية مجيع     /              كانون األول   ٨ ١                                                        وبانـتخاب مكتـب اجلمعـية الوطنية بصورة هنائية يف            -  ١٧
                                               َ                           سيما اللجنة االنتخابية املستقلة، اليت أصبحت اللجنةَ االنتخابية الوطنية                                               ؤسسات املنشأة لدعم الدميقراطية، وال      امل

   .     ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ١٨         لدستور             ً املستقلة وفقاً

                            ف بتشكيل احلكومة اجلديدة بأمر  ِّ لِّ           ُ  للوزراء وكُ                    ً أنتوان جيزينغا رئيساً ِّ   يِّن         ُ ديسمرب، ُع /            كانون األول  ٣٠   ويف  -  ١٨
  .                     من الرئيس جوزيف كابيال

  احلوادث واملخالفات اليت ختللت االنتخابات-العملية االنتخابية  -      ًثانيا 

            بيوم اشتدت   "             مبا وصفه        ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١٢                                                   ندد املرصد الوطين حلقوق اإلنسان يف تقريره املؤرخ          -  ١٩
                              طة العليا لوسائط اإلعالم واملرصد            هنب مقر السل (                                                     فيه االضطرابات مما أدى إىل مظاهرات دموية وأعمال هنب عامة 

                                                                                     وقعت يف سياق عودة نائب الرئيس جان بيري مببا إىل كينشاسا، وما تبعها من حشود                 )                      الوطـين حلقوق اإلنسان   
     من      ً  فرداً  ١٢       مقتل                 ً وشجب التقرير أيضاً  .  "    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ٢٧  يف            بلدة كاالمو                               انتخابية يف ملعب تاتا رافيال يف 

  ،  )                       مقاطعة الكونغو السفلى   (                                     كونغو يف اليوم نفسه يف ماتادي        -        ديا   -                 السياسية بوندو                               أتـباع احلـركة الدينية و     
  .    اجليش                     باإلضافة إىل أحد أفراد 

                                     أغسطس، أعلن وزير الداخلية تيوفيل      /     آب   ٢٢       إىل     ٢٠                                               وعقب هذه االشتباكات اليت جرت يف الفترة من          -  ٢٠
   ٤           مدنيني و   ٧      ً     شرطياً و    ١٢     ً               قتيالً من ضمنهم       ٢٣     ً     جرحياً و    ٤٣     ً               شخصاً من بينهم       ٦٦                              مبمبا أن عدد الضحايا بلغ      

  .    جنود

                                                              ، الذي صادف يوم االنتخابات، قام جنود من اللواء السادس              ٢٠٠٦          أكـتوبر  /                تشـرين األول     ٢٩    ويف   -  ٢١
                                                                                                               املتكامل التابع للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان يف أفيبا، وهي              

      إىل       ً   شخصاً   ٤٤                    ُ            إىل مصادر حملية، فقد ُنقل               ً واستناداً  .                    جنوب شرق بونيا            ً   كيلومتراً   ٩٠                           بلـدة تقـع عـلى بعد        
  .                                                                     املستشفى بسبب ما تعرضوا له من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة

                                                   إطالق نريان أسلحة خفيفة وثقيلة يف وسط مدينة             ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١١                    وشـهد يوم السبت      -  ٢٢
                                                             إىل احلصيلة الرمسية، تسببت تلك االضطرابات يف مقتل ثالثة                  ً واستناداً  .                     لتحديد يف حي الغومب                  كينشاسـا، وبا  

  .                   باإلضافة إىل عدة جرحى               من أفراد اجليش،                        مدنيني، منهم امرأة وفرد 
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                                                                                نوفمرب، خالل نظر احملكمة العليا يف الطلب الذي تقدم به االحتاد من أجل األمة               /                 تشـرين الثاين     ٢١    ويف   -  ٢٣
   ويف   .      شخص   ٢٠٠                                                                  جان بيري مببا، تدخلت الشرطة الوطنية الكونغولية لتفريق جتمع ضم قرابة                 لنائب الرئيس           التابع  

                                                                             بني الشرطة وأنصار نائب الرئيس جان بيري مببا، ختللها إطالق أعرية نارية                  واجهات                             ظهرية ذلك اليوم، تواصلت امل    
                                               ن وهنبوا مقرها واستولوا على حواسيب ولوازم                                                                       مـن أسلحة خفيفة يف حميط احملكمة العليا اليت اقتحمها متظاهرو          

  .                           وغري ذلك من األغراض الشخصية      فيها      مكتبية

 انتهاكات حقوق اإلنسان -      ًثالثا 

                                                               حـاالت اإلعدام بإجراءات موجزة وخارج القضاء وحاالت االختفاء          -   ألف
                          والتعذيب واالعتقال التعسفي        القسري

ـ    ٨٤           ، تعـرض        ٢٠٠٦         أغسـطس    /     آب   ٢٢   يف   -  ٢٤                                         أغلبهم منحدرون من املقاطعة االستوائية                 ائد أمساك،         ص
                                                                          ، لالعتقال التعسفي والتعذيب واملعاملة السيئة على يد عناصر من احلرس اجلمهوري يف  "       متمردون "       بأهنم        ومتهمون
  .       كينشاسا

                 التابعة للقوات    ٦٨٣             من الكتيبة                                              ً أغسطس، أعدم احلرس اجلمهوري بإجراءات موجزة جندياً /    آب  ٣٠   ويف  -  ٢٥
           وتعرض تسعة   .             غرب كاليمي         ً  كيلومتراً   ١٨٠                                                ية الكونغو الدميقراطية يف نيونزي، اليت تقع على بعد             املسلحة جلمهور

                                            على يد جنود احلرس اجلمهوري السالف الذكر               تعرضوا                                                     أشـخاص على األقل، منهم سبعة مدنيني، لالختطاف و        
  .              إنسانية ومهينة                عاملة قاسية وال مل

                                                          مم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،                                                  وورد يف التقرير اليومي ملكتب مفوضية األ       -  ٢٦
                                                                       ، أن بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية نددت               ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٢         املـؤرخ   

                                                    عني، بصورة غري قانونية، يف مقر املفتشية اإلقليمية         ي            نساء ورض   ٩            قاصرين و   ٩         ، منهم        ً     شخصـاً     ١٣٠           باحـتجاز 
                                          وعالوة على ذلك، أحلت شعبة حقوق اإلنسان         .                    بدون سبب معروف       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١             شاسـا منذ        لكين

               ً                  أال يكون متوقفاً على قرار يصدره        ينبغي         وهو موضوع                               طرح مسألة مصري هؤالء األشخاص،                            الـتابعة للبعـثة يف    
  .             سلطة قضائية                 يتعني أن تبت فيه                حمافظ املدينة وإمنا

      ومعها                                                       ، اكتشفت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     ٢٠٠٦     وفمرب  ن /             تشرين الثاين  ٢١   ويف  -  ٢٧
                                                                                                          جملـس التحقيق العسكري حلامية بونيا ثالث مقابر مجاعية يف خميم عسكري للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو                

                       للمعلومات اليت حصل         ً ووفقاً   ).                احملافظة الشرقية  (                   يف مقاطعة إيتوري                             ، على مقربة من جييت،                          الدميقراطـية يف بايف   
ُ    عليها اخلبري املستقل، قد يكون ُدفن                                                                   يف تلك املقابر حنو ثالثني جثة لرجال ونساء وأطفال كانوا خمتفني منذ ثالثة  ت                           

  .    أشهر

    ٢٢                                                                                                وأعربـت منظمة الصحفيني املناصرين لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها يف بيان صحفي نشر يف                 -  ٢٨
                                ، املستشار الطيب لنائب الرئيس جان                                    ها إزاء اختفاء الدكتور سوسو جيسيفيين        عن قلق    ٢٠٠٦       أكتوبر  /          تشرين األول

                                                                       ومل تسفر التحريات اليت قامت هبا شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة             .     ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٠                  بـيري مببا، منذ     
  .       األسوأ   خشى                                                  ُ للتأكد من أنه ما زال على قيد احلياة عن أية نتائج وُي
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                                                                              مي ملكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،                                 وورد يف التقرير اليو    -  ٢٩
                                                                    ، أن شخصني، امرأة وطفلها، قد قتال على يد الشرطة وأصيب ثالثة                ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١١         املـؤرخ   

                      ديسمرب بني الشرطة وسكان  /            كانون األول ٧                                         جبـروح خطـرية خـالل مواجهات وقعت يف            ً   أيضـاً          أشـخاص   
   ).              حمافظة باندوندو (                          من كينج يف مقاطعة كوانغو          ً  كيلومتراً   ١٦٠                             كاباكا، وهي بلدة تقع على بعد     بوبو

  أعمال العنف اجلنسي-باء 

                   فعلى سبيل املثال،     .     ٢٠٠٦                                                                        أفيد بوقوع العديد من حاالت العنف اجلنسي خالل النصف األخري من عام              -  ٣٠
          إلحصاءات                             ً  حالة اغتصاب يف كاتانغا، وفقاً ٣    ٠٠٠   عن         ما ينيف  ُ     أُوصي   ،      سبتمرب /       أيلول  ٢٢     إىل   ٢١            يف الفترة من 

  .                             يف املائة منها هم من العسكريني  ٧٠                                                  صندوق األمم املتحدة للسكان، وهي حاالت يعتقد أن مرتكيب 

                                                                                                    ذكـر الـتقرير الشـهري حلقوق اإلنسان الصادر عن بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو                  و -  ٣١
    ٨٣                                                         ، وقوع حالة اغتصاب مجاعي على يد عناصر من اللواء               ٢٠٠٦        أكتوبر   /   ألول                              الدميقراطـية، املؤرخ تشرين ا    

                         ، يف أثناء احتالل كيبرييزي،     ٢٠٠٦      يناير  /                              خالل أزمة روتشورو يف كانون الثاين  )                           اجليش الوطين الكونغويل السابق (
                 ر حملية بأن حنو               إىل مصاد               ً  وأفيد استناداً    ).          مشال كيفو  (                   مشال غرب غوما              ً   كيلومتراً    ١٣٨                          وهي بلدة تقع على بعد      

   .                            امرأة وفتاة تعرضن لالغتصاب  ٩٠

                         ُ ِّ                                                                            ويف املقاطعـة االستوائية، قُدِّم الدليل على وقوع حاالت اغتصاب مجاعي وتعذيب ومعاملة قاسية وال               -  ٣٢
                                ، تعرض هلا السكان املدنيون يف          ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٦    و  ٥      يومي                                             إنسـانية ومهيـنة وحاالت هنب وسخرة، يف         

                          على يد جمموعة من أفراد              وذلك                         مشال شرق مبانداكا،            ً   كيلومتراً    ٥٣٠                  ة تقع على بعد                       لوكا، وهي بلد   -         بولونغا  
                       امرأة وفتاة على األقل   ٣٧                       وأفادت مصادر حملية أن     .                              وبالتواطؤ مع شخصني مدنيني                             ً    الشرطة الذين تصرفوا مجاعياً   

                 اة املزعومني، هم                        واعتقل تسعة من اجلن     .       ً   شرطياً   ١٢                                                       تعرضن لالغتصاب والعنف اجلنسي بصورة منهجية على يد         
ُ      وُوضعوا                                              سـبعة مـن أفراد الشرطة وشخصان مدنيان،                منطقة    يف                                               رهن االحتجاز لدى جملس التحقيق العسكري         

  .     ليساال

                                                                                          وزعـم أن حاليت اغتصاب مجاعي ارتكبتا على يد قائد شرطة وعدد من أفراد الشرطة الوطنية يف بلدتني    -  ٣٣
              سبتمرب، تعرضت   /        أيلول   ١٨    ويف    .                              ر تقريبا مشال شرق مبانداكا             كيلومت    ٤٠٠                                        تقعان يف إقليم بونغاندانغا على بعد       

                 تقع على بعد       اليت                                                              عم واعتقلن بصورة غري قانونية يف زنزانات شرطة بوسوميلو،                                 ُ     ست نساء لالغتصاب حسبما زُ    
                    أفراد الشرطة ذاهتم          ُ         على ما ُيزعم                  أكتوبر، قام    /               تشرين الثاين    ١٦    ويف    .                          مشـال شـرق مبانداكا              ً     كيلومـتراً     ٤١٢

  .                  مشال شرق مبانداكا         ً  كيلومتراً   ٣٩٠                                                         عدد مل حيدد من النساء يف قرية بوسوموكيلي، اليت تقع على بعد        باغتصاب

  حالة األطفال-جيم 

      شخص    ٨٠٠              توقيف أكثر من   مت        سبتمرب،  /       أيلول  ٢١                                               خـالل محلة اعتقال شنتها الشرطة يف كينشاسا يف        -  ٣٤
                                      ، واحتجزوا يف مقر املفتشية اإلقليمية      " ي   شيغ "                     ، يطلق عليهم اسم         ً     طفـالً     ١٨١                                 يعيشـون يف الشـوارع، مـنهم        

                                  سبتمرب أنصار حركة حترير الكونغو      /        أيلول   ١٩                                               وجـرت تلك االعتقاالت بعد مظاهرات نظمها يف           .           لكينشاسـا 
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                                                                وذلك يف أعقاب تدمري قنايت التلفزيون واإلذاعة اليت ميلكها نائب الرئيس     ،                                   مبساعدة أشخاص يعيشون يف الشوارع    
  .                تدخل األمم املتحدة    إثر                                                 شارة إىل أن مجيع األطفال أطلق سراحهم بعد بضعة أيام        وجتدر اإل  .            جان بيري مببا

   ،  عم       ُ حسبما ُز  ،                           ، قام ثالثة من أفراد الشرطة    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥   و  ٢٤                     ويف الليلة الفاصلة بني  -  ٣٥
                    ً    ة قد اقتحموا مسكناً             وكان اجلنا   .        مايي -                                             سنة يف بلدة ديبيندي الواقعة يف مبوجي           ١٤                            باغتصاب فتاة يبلغ عمرها     

                 يف مكان غري بعيد                                        ً واغتصب أفراد الشرطة الثالثة الضحية تباعاً  .                                           لنهبه وأرغموا الضحية على محل غنيمتهم         ً خاصاً
  .         عن مسكنها

                                                                    ، مت نشر عناصر من الشرطة الوطنية الكونغولية يف السوق املركزي               ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠    ويف   -  ٣٦
                               ويعتقد البعض أن األمر يتعلق        ).     شيغي  ال (                                      األطفال الذين يعيشون يف الشوارع                                        لكينشاسـا حيـث قاموا باعتقال     

                                                  ألسباب سياسية وليس ملكافحة السرقة وغري ذلك من          )        كاتانغا (                                                 مبواصلة عملية نقل الشيغي إىل كانياما كاسيسي        
  .                          األعمال املخلة بالنظام العام

  حالة السجون-دال 

   ئة                    ّ فاألوضاع يف السجون سّي  .                                  بالرغم من اجلهود املبذولة لتحسينه  ً رياً     وخط  ً ئاً                        ّ ما زال الوضع يف السجون سّي -  ٣٧
                       ومجيع السجون والزنزانات   .                                        للبقاء على قيد احلياة إال بالفرار                                              ً            للغايـة بشـكل عام وال تترك أمام السجني خياراً         

                من نقص الغذاء      ا     فيه                            الصحية، كما يعاين املساجني             املرافق                                   عن أهنا بالية وتنعدم فيها                   ً  باملساجني، فضالً     ّ      مكـتظّة   
  .                                                                                واخلدمات الطبية وعدم احترام اإلجراءات، األمر الذي يؤدي إىل وقوع حاالت اعتقال غري قانوين

                                                                                                    وورد يف التقرير اليومي ملكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،               -  ٣٨
            قتال برصاص     قد                                   نة اجمللس العسكري يف بيين، مشال كيفو،                   ن فرا من زنزا    ْ ْي          َ   ، أن معتقلَ      ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٩       املؤرخ  

  .                                                                     إصابات خطرية عشرة آخرون من بني املعتقلني التسعة عشر الذين حاولوا الفرار                 ً الشرطة وأصيب أيضاً

                                                  من سجن مبانداكا، منهم مخسة أدينوا يف إطار               ً   معتقالً   ٢٠       ، فر     ٢٠٠٦        أكتوبر   /                تشـرين األول     ٢١    ويف   -  ٣٩
  .                        ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية   و ب ي               حماكمة سونغو مبو

                             حكم عليهم باإلعدام يف احملاكمة       ً  معتقالً  ١٤            أكتوبر، متكن  /             تشرين الثاين  ٢٤   و  ٢٣                     ويف الليلة الفاصلة بني  -  ٤٠
                                                                                             قضية اغتيال الرئيس لوران ديزيري كابيال من الفرار من مركز االحتجاز وإعادة التأهيل يف كينشاسا دون  ب         املتعلقة

         تشرين    ٢٥                                                                        وأفادت مصادر متطابقة بإلقاء القبض على ثالثة من الفارين ليلة             .    لسطو ا                           أن يكـون ذلك عن طريق       
  .                               حلساب وكالة االستخبارات الوطنية                                                 ً وجتدر اإلشارة إىل أن هؤالء الفارين كانوا يعملون سابقاً  .       أكتوبر /    األول

                 يف كينشاسا يف                                                من سجناء مركز االحتجاز وإعادة التأهيل         عدد                                     وتتضارب املعلومات بشأن حصيلة مترد       -  ٤١
    زعم   وت   ؛                                                                             أكـتوبر، األمر الذي دفع بالشرطة الوطنية الكونغولية إىل استعمال أسلحتها النارية  /                تشـرين األول     ٢٦

                                                                                                          الشرطة وسلطات السجن أن التمرد أسفر عن وقوع بعض اجلرحى، بينما ذكرت املنظمات غري احلكومية املهتمة                
                                                       لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أن                                             بالدفاع عن حقوق اإلنسان ومكتب كينشاسا التابع 

  .                                                      التمرد أسفر عن وقوع قتلى تراوح عددهم بني مخسة وسبعة قتلى
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            أمراض مردها      جراء   )         مشال كيفو (                       ، تويف معتقالن يف سجن بيين     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٩   و  ١٧   ويف  -  ٤٢
                             بينما يعتقل فيه اليوم أكثر                   ً  ليستوعب مثانني شخصاً    ١٩٤٥      عام                                        سوء أوضاع االعتقال يف هذا السجن الذي بين يف

                  يف بيين أن ينقل جزء                     اإلدارية والقضائية      سلطات  ال  ي  ئ                                   ويف انتظار إعادة إصالح هذا السجن، ترت  .      سجني   ٣٠٠    من  
    طية                                                                   الذي قامت بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقرا           )      لوبريو (                                 مـن املعـتقلني إىل سجن فيوفو        

  .            ً بإصالحه مؤخراً

        كانون   ١١                                                                           وورد يف مذكـرة ملكتـب مفوضـية األمـم املتحدة حلقوق اإلنسان يف كينشاسا، مؤرخة       -  ٤٣
                                                                مايي يأسف لوفاة مخسة معتقلني بسبب نقص التغذية والرعاية          -                         ، أن مدير سجن مبوجي          ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

                                         الدولية، قد أهنت منذ ثالثة أشهر كل أنشطة                                      وكانت منظمة غري حكومية، هي منظمة األخوة  .                الصحية الضرورية
    ً   جداً                ً  ويظل الوضع هشاً .      الطعام                  بعض االحتياجات مثل         الوفاء ب                                          املساعدة اليت كانت تضطلع هبا بعدما كانت تتوىل 

  .        حىت اليوم

 العدالة واإلفالت من العقاب والتوجهات -      ًرابعا 

  العدالة الداخلية واإلفالت من العقاب-ألف 

ـ    -  ٤٤ ُ       يسـتند ُحس                        مع األسف، كان النصيب     و  .                                                           ن سـري العدالة إىل ظروف عملها واإلمكانيات املتوفرة هلا               
    إذا   )         املائة  يف   ٠,٦       قرابة   (      ً           ، ضئيالً للغاية        ٢٠٠٦                           ، كما هو الشأن يف عام           ٢٠٠٥                                   املخصـص للعدالة يف ميزانية عام       

                           الك اهلياكل األساسية وقلة           سيما هت                                                                              أخذنـا يف االعتبار املشاكل العديدة اليت يواجهها هذا القطاع األساسي، وال           
  .                                 عدد القضاة وظروف العمل اليت ال تطاق

           ، يف إطار       ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٠                                                           وعلى سبيل املثال، قام رئيس اجلمهورية جوزيف كابيال، يف           -  ٤٥
   قد                                                    املتعلق بوضع القضاة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ و   ٠٢٠ /  ٠٦                                      إصالح قطاع العدالة، بإصدار القانون رقم 

  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٧                                                         نشر القانون يف اجلريدة الرمسية جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف 

     ترك                  مبويو، وهو قرار -                                                  ر يف هذا السياق باحلكم الصادر يف حماكمة سونغو           ّ ذكّ                     ُ     ويسر اخلبري املستقل أن يُ     -  ٤٦
ّ   ً    مدّويـاً          صـدى                                   كمة العسكرية حلامية مبانداكا                ، أصدرت احمل      ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ١٢     ففي    .                    لـدى الرأي العام     

                           يف حركة حترير الكونغو،                                       ً     التابعني للوائني الثاين والثالث سابقاً           اجلنود                  حكمها يف قضية      )                      احملافظـة االسـتوائية    (
                                                                                                               واملتهمني بارتكاب جرائم اغتصاب مجاعي لعدد من النساء والفتيات القاطنات يف بلدة سونغو مبويو الواقعة يف                

    ).    ١٥١     إىل    ١٤٩           الفقرات من    ،A/61/475     انظر  (                  إقليم بونغاندانغا 

                                                              من الرتب العليا، منهم بيتر كرمي، زعيم اجلبهة القومية           ني                        بأن عدة ضباط عسكري                    ً     وجيـدر التذكري أيضاً    -  ٤٧
                                                                                                     واالندماجـية، وماتيو نغوندجولو، زعيم حركة الثوار الكونغوليني، املنتميان الثنتني من امليليشيات اليت تنشط يف   

     رتبة  ب      ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٢                                    ، قد عينوا مبوجب مراسيم رئاسية مؤرخة  )              احملافظة الشرقية (   ري            مقاطعة إيتو
   .                                                عقيد يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية
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                                                                                                رع يف حماكمة املتهمني بقتل الصحفي فرانك نغيكي وزوجته إلني مباكا، وهي حماكمة تتواصل أمام                 ُ وُش -  ٤٨
                      السياسية واستدعاء        األدلة                                       ومل يستبعد املدعي العام االستناد إىل         .      ماتييت /                حلامـية كينشاسا                       احملكمـة العسـكرية     

ّ     مقّربة               شخصيات سياسية     .                                                                من حزب الشعب لإلعمار والدميقراطية قد تكون ضالعة يف جرمية قتل الزوجني  

          يف القوات                                                           ، حكمت احملكمة العسكرية لكاليمي على الرقيب كيباندي             ٢٠٠٦       سبتمرب   /          أيلـول    ١١    ويف   -  ٤٩
                                                         سنة كعقوبة جنائية رئيسية على اغتصاب فتاة قاصرة           ٢٠                                                    املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطية بالسجن         

   .                                                         وسيقال املدان من القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية  .                            واالعتداء عليها وحماولة قتلها

                                       لكاليمي على مالزم يف القوات البحرية                                ، حكمت احملكمة العسكرية         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٦    ويف   -  ٥٠
                                          سنة كعقوبة جنائية على جرمية اغتصاب         ٢٠                                                                   الـتابعة للقـوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية بالسجن          

  .                        وأقيل املدان من اجليش كذلك  .       أكتوبر /            تشرين األول  ١٨   و  ١٧                            ارتكبها يف الليلة الفاصلة بني 

                                                       حملكمة العسكرية لكاليمي على ضابط يف الشرطة الوطنية                         نوفمـرب، حكمت ا    /                   تشـرين الـثاين     ٦ ١    ويف   -  ٥١
                          وكانت الضحية، وهي امرأة يف   .                                                   سنة كعقوبة جنائية رئيسية على ارتكابه جرمية اغتصاب  ١٥                  الكونغولية بالسجن 

         وحكم على   .                                                                                                 مـرحلة متقدمة من احلمل، معتقلة يف زنزانة للشرطة الوطنية الكونغولية يف تومبوي، قرب كاليمي           
       دوالر  ٢    ٠٠٠        يعادل     مبلغ                                                فرنك كونغويل لسداد الرسوم القانونية باإلضافة إىل    ١١٥    ٠٠٠             بدفع مبلغ   ً يضاً       املتهم أ

  .                                               من دوالرات الواليات املتحدة كتعويضات لعائلة الضحية

                                                                   نوفمرب، أصدرت احملكمة العسكرية حلامية إيتوري، يف جلسة خارج املقر عقدهتا يف  /             تشرين الثاين  ٢٠   ويف  -  ٥٢
                         سنة كعقوبات رئيسية على   ٢٠                                                      بالسجن يف حق أفراد عسكريني ومدنيني ملدد تتراوح بني سنتني و    ً كاماً          واتشيا، أح

  .                                                                             اختالس ذخائر وغريها من اللوازم التابعة للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

    ستة   )       ندوندو         حمافظة با  (                                          ، أدانت احملكمة العسكرية حلامية كيكويت           ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨    ويف   -  ٥٣
  ،       ً  معتقالً  ٣٤                                  وقام هؤالء احلراس بالفعل بإطالق سراح   .                                              أفراد شرطة من حراس سجن اهتموا بإطالق سراح سجناء

                                                                         ، بعدما اعتربوا حسب تفسريهم الشخصي أن ما جاء يف خطاب تنصيب رئيس                    ً   عسكرياً   ١٧    و       ً   مدنياً   ١٧        مـنهم   
  .                     هو مبثابة عفو رئاسي "                      ة للذين خيالفون القانون                  أبواب السجون مفتوح "            ديسمرب من أن  /            كانون األول ٦         الدولة يف 

                                ديسمرب أن السجناء املفرج عنهم      /              كانون األول    ١٦                                                           وورد يف تقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املؤرخ          
  .                  قد اعتقلوا من جديد

   ام                                                    الشرطة الوطنية يف مويكا ومخسة من مرؤوسيه أم               جهاز          ُ           ديسـمرب، مثُل قائد    /                كـانون األول     ١١    ويف   -  ٥٤
                                                         ليحاكموا بتهمة االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين         )                      حمافظة كاساي الغربية   (                              احملكمـة االبتدائية يف لويبو      

     وجرت   .                                                                 وهي أعمال كان ضحيتها مراقب االنتخابات الوطين روبري نغولو          ،                          ً      والـتحايل والضرب واجلرح عمداً    
  .                                من االنتخابات الرئاسية والتشريعية           اجلولة األوىل       خالل     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ٣٠               وقائع القضية يف 

                      ديسمرب جلستها العامة    /              كانون األول    ١٢   يف    )                مقاطعة كاتانغا  (                                      وعقدت احملكمة العسكرية يف لوبومباشي       -  ٥٥
ُ                                                                 األوىل يف إطار احملاكمة املتعلقة مبجزرة كيلوا؛ وُخصصت اجللسة لتحديد هوية املتهمني االثين عشر، وكلهم من                                                          

                                                                         ورطني يف قضايا إعدام بإجراءات موجزة واغتصاب وتعذيب وهنب وغري ذلك من انتهاكات                    األفراد العسكريني املت
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       ُ        على ما ُيزعم                           وقد وقعت تلك اجلرائم       .     ٢٠٠٤        أكتوبر   /                                                     حقـوق اإلنسان اليت ارتكبت يف كيلوا يف تشرين األول         
                       لونغا، القائد السابق                               وكان من بني املتهمني العقيد أدميار  .                                             خالل عملية عسكرية نفذت لقمع مترد حمدود يف كيلوا 

        اهلجوم     ٢٠٠٤       أكتوبر  /                                                                        التابع للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، الذي قاد يف تشرين األول  ٦٢      للواء 
     لية                       شركة أنفيل الكونغو             ً  واهتمت أيضاً   .                                                                         ضد املتمردين يف كيلوا، وهو متهم جبرائم ضد اإلنسانية وبالقتل والنهب          

                                 أغفلوا عن عمد سحب املركبات املقدمة    "                                  السابقني بالتواطؤ يف جرائم حرب ألهنم                          للتعدين وثالثة من مستخدميها
ُ                           للمشاة يف إطار اهلجوم املضاد الذي ُشن يف تشرين األول            ٦٢              إىل اللـواء        "                       الستعادة بلدة كيلوا       ٢٠٠٤        أكتوبر   /                                

  . ة    جاري               وال تزال احملاكمة   .  "                                   ارتكاب أدميار لونغا ورجاله جرائم حرب    علم          سهلوا عن  "     وألهنم 

                                                                                           ومتثل معدالت اإلجرام املرتفعة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والعدد املذهل من اجلرائم واجلنح املرتكبة  -  ٥٦
                                                                                                            وظاهـرة اإلفالت من العقاب، اليت تؤدي إىل معاودة ارتكاب اجلرائم، عوامل تضاف إىل عجز القضاء الداخلي                 

                                              لسلطة الالزمة للتصدي للجرائم الكربى اليت يرتكبها          افتقاره ل و                                                   الذي يعاين حبدة من نقص املوارد املالية والبشرية،       
                                                      ويف مواجهة هذا العجز، من الضروري اللجوء إىل سبل           .                                كبار املوظفني يف مؤسسات الدولة                        أمـراء احلـرب أو    

  .                                                  قضائية أخرى، ال سيما على صعيد احملكمة اجلنائية الدولية

                     مكافحة اإلفالت من                    قيود خطرية تعوق     :                         احملكمـة اجلنائية الدولية    -    باء 
                                   العقاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

                                                                   ، شرعت احملكمة اجلنائية الدولية يف عقد اجللسات التمهيدية حملاكمة              ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٣   يف   -  ٥٧
   عة                                                                   يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الذي ارتكب اعتداءات يف مقاط                                                ً        تومـاس لوبانغا دييلو، قائد ميليشيا سابقاً      

  .                                 شخص وتشريد مئات اآلالف من األشخاص ٦    ٠٠٠                              تسببت يف مقتل ما ال يقل عن        ١٩٩٩                    إيـتوري منذ عام     
  .                                                                 وهو متهم بتجنيد وتعبئة جنود أطفال يف صفوف امليليشيا اليت كان يتزعمها

         اخلطرية                                                                                                    ويتـبني مما سبق أنه ال ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية وحدها النظر يف مجيع اجلرائم واالنتهاكات                -  ٥٨
             من الزمن،                                                                                         ً                حلقـوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية منذ ما يقارب عقداً              

    ).     ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ١ (                                                                                حيث إن اختصاصها يقتصر على الوقائع واألفعال املرتكبة بعد بدء نفاذ نظام روما األساسي 

                                                                   إذن إقامة آلية تكفل ليس فحسب القمع الفعال للجرائم املشمولة                                             ويف ظل هذه الظروف، من الضروري        -  ٥٩
                                                  ، بل وكذلك إقامة العدل ومكافحة ظاهرة اإلفالت            ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز  ١                                       بنظام روما األساسي اليت ارتكبت قبل       

  .               من العقاب عموما

  إنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة أو دوائر جنائية خمتلطة-جيم 

                                                   الشرط األساسي إلحالل السالم يف البلد وجتنب ارتكاب                 اليت هي                   ت من العقاب،                       ملكافحة ظاهرة اإلفال   -  ٦٠
                                                                                                               املـزيد من اجلرائم، يوصي اخلبري املستقل بإنشاء حمكمة دولية خاصة جلمهورية الكونغو الدميقراطية أو، إذا تعذر              

                         ها قرارات األمم املتحدة                         ، وهي سنة تشري إلي        ١٩٩٤                                                                ذلك، دوائر جنائية خمتلطة للبت يف اجلرائم املرتكبة منذ عام           
   .                                           صد ما حدث من انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين ر                باعتبارها بداية 
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                 يفضل أن يكون مقر   .                                                                       ومن أجل احلد من تكاليف هذه اهليئة القضائية اخلاصة، ميكن اختاذ بعض الترتيبات -  ٦١
                         وميكن أن يقوم البلد املضيف   .        والشهود                        ً                                         اهليئة داخل البلد، وحتديداً يف وسط البلد، للحد من تكاليف نقل املتهمني 

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

                                      أن من الضروري مكافحة ظاهرة اإلفالت       ب                                       ً      نشاء هذه اهليئة القضائية الدولية، علماً                            وإذا تبينت استحالة إ    -  ٦٢
                                                                                                                 من العقاب واجلرائم البالغة اخلطورة، ميكن النظر يف إنشاء دوائر جنائية خمتلطة على صعيد حماكم االستئناف مع                 

  :     لعليا                                    أمام دائرة خمتصة تكون تابعة للمحكمة ا  )                االستئناف والنقض (                    إتاحة إمكانية الطعن 

                                                                                ميكن أن تكون الدوائر االبتدائية خاضعة لوالية مخس حماكم استئناف تكون إحداها يف كينشاسا   ) أ ( 
  ُ                                                                                           وُتختار مواقع الدوائر األربع األخرى يف اإلقليم بصورة مالئمة حبيث تراعى يف ذلك مساحة البلد واملسافات؛

  ؛ )                     ن وقاض أجنيب، أو العكس           قاضيان حمليا (               من ثالثة قضاة          االبتدائية              تتألف الدوائر   ) ب ( 

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

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

      ُ                          ، حيث ُيعهد إليها مبحاكمة األشخاص  "  طة                       الدائرة اجلنائية املختل   "        ُ                               وميكـن أن ُيطلـق على املؤسسة اسم          -  ٦٣
                                                                                                             املـتهمني باملسـؤولية عـن أعمال اإلبادة اجلماعية أو غريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون                 
                                                                                                         اإلنسـاين الدويل املرتبكة يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية، وكذلك مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطية           

  .                                                  ب مثل هذه األعمال أو االنتهاكات يف أراضي الدول اجملاورة             املتهمني بارتكا

تَ           أقل             مرونة و         أكثر               هـذا التنظيم           سـيكون    و -  ٦٤                                     ح خيار إنشاء حمكمة جنائية دولية                           ُ  َ        كلفة يف حالة ما إذا مل ُي
   .    بلد                                                              دعم كامل من اجملتمع الدويل، بالنظر إىل حالة الفاقة اليت يعيشها ال  إىل        حيتاج                 مثل هذا التنظيم   لكن  .     خاصة

                                                                                             ومـن املتوقع كذلك أن تسهم هذه الدوائر اجلنائية اجلديدة يف تصحيح أوضاع نظام العدالة يف البلد من     -  ٦٥
   .                                                     حيث عدد املوظفني والتدريب والوسائل وظروف املعيشة والعمل

  التوصيات-      ًخامسا 

   :                         تفاق الشامل واجلامع مبا يلي                                                               يوصي اخلبري املستقل مجيع األطراف الكونغولية املوقعة وغري املوقعة على اال -  ٦٦

         والتعايش                                                                          توعية السكان وإشاعة ثقافة تقوم على السالم والتسامح واملصاحلة والعفو واألخوة  �
                                           السلمي واالندماج والوحدة الوطنية وحب الوطن؛

                                                                                       الوعـي بضـرورة قيام كافة األطراف السياسية ووسائط اإلعالم بنشر ثقافة احلوار ورفض              �
                                                                   ض على العنف والكراهية اإلثنية؛ وقبول العملية الدميقراطية وحكم صناديق                العنف أو التحري

  .                                                   االقتراع، واللجوء عند االقتضاء إىل سبل الطعن القانونية
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  :                                      ويوصي اخلبري املستقل احلكومة اجلديدة مبا يلي -  ٦٧

      طنية،                                                                                  اختـاذ كافـة التدابري الالزمة لبسط سلطة الدولة وتعزيزها يف مجيع أحناء األراضي الو         �
                                                                                         وكذلـك كافـة التدابري اليت من شأهنا التقريب بني اجلهات الفاعلة السياسية وإرساء روح            

             احلوار بينها؛

                         الردعية يف حق عناصر             اإلجراءات                                   على الصعيد الوطين باختاذ مجيع        "    تطهري "                  تنفـيذ عملـية       �
       ووكالة                                                          ية الكونغو الدميقراطية، والشرطة الوطنية الكونغولية،        ر                        القـوات املسـلحة جلمهو    

                                                                                     االسـتخبارات الوطنية املشتبه يف ضلوعهم بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان، وذلك من            
  ؛                                      أجل استعادة ثقة املواطنني يف مؤسسات بلدهم

                                               هبدف العمل بصورة موضوعية على حتديد نطاق         "              فريق االستقصاء  "                              تقـدمي كل الدعم الالزم إىل         �
  ؛    ٢٠٠٣      يونيه  /           إىل حزيران    ١٩٩٣     مارس  /      آذار                     املرتكبة يف الفترة من      اإلنسان              انتهاكات حقوق 

                                                                                التطبيق الفعال ملبدأ الفصل الواضح والدقيق بني اختصاص القضاء املدين والقضاء العسكري،   �
      فرباير  /      شباط  ١٨                 ألحكام دستور                                                    ً           فـيما يـتعلق بالطابع الشخصي والطابع االعتباري، وفقاً        

     يها؛                                            ، هبدف احترام وضع املتقاضني والقضايا اليت ينظر ف    ٢٠٠٦

                                                                         اإلدماج الفعلي للجيش والشرطة وإعادة توحيدمها وتعزيزمها وتزويدمها بالتجهيزات؛  �

                                                                                    حتسـني أوضـاع مؤسسـات الدولة وموظفيها على الصعيد املادي والفكري وعلى صعيد                �
        القضاء،       سيما                                                                            التجهـيزات، اليت تتسم يف الوقت احلاضر باهلشاشة والنقص الشديدين، وال          

                                                                 ابة بفعالية لالحتياجات يف جمال العدل ومكافحة إفالت اجملرمني من                               لكي يتمكن من االستج   
        العقاب؛

                                                        مكافحة االجتار باملوارد الطبيعية واستغالهلا بصورة غري مشروعة؛  �

                              ُ                                                             مكافحـة كافـة اجلرائم اليت ال تزال ُترتكب، وال سيما أعمال العنف اجلنسي ضد النساء                  �
         واألطفال؛

                                                  طفال يف الرتاعات املسلحة؛ ومكافحة امليليشيات واجملموعات                          مكافحة االستخدام املستمر لأل  �
                                    املسلحة اخلاصة والتصدي إلعادة تسليحها؛

                                                                                        مكافحـة اإلفالت من العقاب الذي يترتب عليه استمرار انتهاك حقوق اإلنسان والقانون               �
              اإلنساين الدويل؛

                     امل، ومن أجل حقوق                                                                          العمـل من أجل إعادة االعتبار للمرأة، ومحايتها وحتقيق رفاهها الك            �
  .     الطفل
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  :                                            ويوصي اخلبري املستقل الربملان اجلديد املنتخب مبا يلي - ٨ ٦

                            فيما يتعلق بسائر قطاعات                                                        ً            إصـدار قوانني أساسية ال بالنسبة إلقامة العدل فحسب بل أيضاً            �
  :    سيما                            احلياة على الصعيد الوطين، وال

     ضاء؛                                            القانون املتعلق بتنظيم وسري عمل اجمللس األعلى للق  ) أ (

                                                                      القانون املتعلق بإقرار تطبيق نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛  ) ب (

                                                  قانون محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري؛  ) ج (

                                                                                 القـانون األساسي املتعلق بتنظيم وسري عمل املؤسسة الوطنية اجلديدة املعنية حبقوق            ) د (
        اإلنسان؛

                                     ذي حيدد تنظيم وسري عمل الشرطة الوطنية؛                 القانون األساسي ال    ) ه (

                              القانون املتعلق بتجرمي التعذيب؛  ) و (

                         قانون إصالح إدارة السجون؛  ) ز (

                                      قانون إدماج اجليش وإصالح األجهزة األمنية؛  ) ح (

                 سيما بعض أحكام                                                                  تنسيق أحكام بعض النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وال          ) ط (
  .                       القانون القضائي العسكري

  :                                 لى الصعيد الدويل يوصي اخلبري املستقل   وع -  ٦٩

  :                  اجملتمع الدويل مبا يلي  ) أ ( 

                                                                                          دعـم املؤسسات اجلديدة املنبثقة عن االنتخابات ليتسىن إرساء سيادة القانون ونشر ثقافة               �
                          السالم الدائم والدميقراطية؛

         وتدريبها                                  والشرطة وإدماجها والتجنيد هلا                         أجهزة اجليش واألمن                               تقدمي الدعم إلعادة هيكلة       �
         وجتهيزها؛

                                                                                  تأييد متديد والية بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لتتمكن من تقدمي   �
                                                                                        التوجـيه والدعم إىل احلكومة اجلديدة واجليش والشرطة الوطنية على نطاق أوسع وبصورة             

             فحة اجلرائم،                                                                             ملموسـة، مبـا يتناسب وخمتلف التحديات اليت ينبغي مواجهتها يف جمال مكا            
                                                         وملواجهة االضطرابات املستمرة داخل البلد وعلى احلدود الشرقية؛
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                                                                                        دعم العمل املتكامل هليئات حقوق اإلنسان، اليت ميثلها مكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق               �
                                                                                           اإلنسـان وشـعبة حقـوق اإلنسان التابعة لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو               

                                                                 ك يف جمال تنفيذ الربامج واألنشطة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛               الدميقراطية، وذل

       لضخامة         ً  ، نظراً      ّ     املعقّدة                                                                    تقـدمي الدعـم الالزم للخبري املستقل لكي يتمكن من إكمال مهمته             �
  .                                                           البلد، وتعدد اجملاالت ذات الصلة حبقوق اإلنسان اليت تدخل ضمن واليته

                                       العامة وجملس األمن واجمللس االقتصادي               َ  قه اجلمعيةَ                               حقـوق اإلنسـان، وعن طري         َ   جملـسَ   ) ب ( 
  :      مبا يلي  ،          واالجتماعي

       حلالة                                                   ً      مهورية الكونغو الدميقراطية، بقرار من جملس األمن، نظراً      جل                            إنشاء حمكمة جنائية دولية       �
                                                                                              العجـز التام اليت يعيشها النظام القضائي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وجسامة اجلرائم             

   ُ                                                                                 ال ُترتكب فيها منذ ما يزيد على عقد من الزمن، وإذا تعذر ذلك، دراسة سبل                           الـيت ال تز   
   ١                                                                                             إنشـاء دوائـر جنائية خمتلطة يف احملاكم الكونغولية احلالية للنظر يف اجلرائم املرتكبة قبل              

  .    ً الحقاً        املرتكبة           ، واجلرائم     ٢٠٠٢      يوليه  /   متوز

----- 


