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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة الثالثة واألربعون

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢جنيف، 

 ١٦ر املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          النظر يف التقاري      
  من العهد١٧و

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 مجهورية الكونغو الدميقراطية    

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير مجهوريـة             -١
ميقراطية اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل الرابع بشأن تنفيذ العهـد الـدويل              الكونغو الد 

 ٣٢ و ٣١يف جلـساهتا     )E/C.12/COD/5(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
 E/C.12/2009/SR.31انظر الوثيـقة و(، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ و٣، املعقودة يف ٣٣و
ــ ،)SR.33 وSR.32و ــستْيها ـواعتم ــودتْين يف ٥٢ و٥١دت يف جل ــشرين ١٧ املعق  ت

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 مقدمة  - ألف  

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع للتقارير الدورية من الثـاين إىل               -٢
 بالردود  أيضاًكما ترحب   .  سنة عن املوعد املقرر    ٢١الرابع، غري أهنا تأسف لتقدميها متأخرة       

 .)E./C.12/COD/Q/5/Add.1(اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة 

وتقدر اللجنة الفرصة املتاحة إلجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف واألجوبة عـن               -٣
 لكنها تعرب عن أسفها لقلة عدد أعضاء وفد الدولة الطـرف            .األسئلة اليت طرحتها اللجنة   
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ملعلومات املقدمة مل تكن، يف كثري من احلاالت، مفصلة مبا فيه الكفاية لكي جتـري               ولكون ا 
 .اللجنة تقييماً أمشل ملستوى التمتع باحلقوق اليت كرسها العهد يف الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو              -٤
عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختيـاريني            ال

) ١٩٤٨(٨٧كما ترحب بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم           . امللحقني هبا 
، اجلـربي بشأن إلغاء العمل    ) ١٩٥٧(١٠٥بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم؛ ورقم        

بـشأن  ) ١٩٧٣(١٣٨بشأن التمييز يف حمال االستخدام واملهنة، ورقم        ) ١٩٥٨(١١١ورقم  
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال       ) ١٩٩٩(١٨٢؛ ورقم   ستخداماحلد األدىن لسن اال   

بشأن توفري احلماية والتـسهيالت     ) ١٩٧١(١٣٥واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، ورقم      
 .ملمثلي العمال يف املؤسسات

، يتضمن طائفـة    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٨نة بإصدار دستور جديد يف      وترحب اللج   -٥
. واسعة من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عدد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             

 : بالتشريعات اهلامة اليت سنتها الدولة الطرف، وهيأيضاًوترحب اللجنة 

 ؛٢٠٠٩يناير /قانون محاية الطفل الصادر يف كانون الثاين •

القانون املتعلق حبمايـة األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة               •
 ؛ ٢٠٠٨يوليه /اإليدز، الصادر يف متوز/لبشريةا

 والقانون  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ الصادر يف    ٦/٠٢٠القانون رقم    •
 واملتعلق بتنظيم جملـس     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥ الصادر يف    ٠٨/٠١٣رقم  

 القضاء األعلى وسري عمله؛ 

 ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦ الصادر يف    ٠١٥/٢٠٠٢قانون رقم   ال •
 املتعلق بقانون العمل؛ 

 .  اخلاص مبدونة التعدين٠٠٧/٢٠٠٢القانون رقم  •

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   

تسلم اللجنة باستمرار عدم االستقرار والرتاعـات املـسلحة املتكـررة يف بعـض                -٦
يشكل حتديات كبرية لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماهتـا           الطرف، وهو ما   مقاطعات الدولة 

غري أن اللجنة ترى أن اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنـسان             . مبوجب العهد 
واستغالل املوارد الطبيعية للبلد على حنو غري مشروع، مبا يف ذلـك اسـتغالهلا مـن قبـل                  
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ئيسية أمام التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        الشركات األجنبية، يشكل عقبات ر    
وتكرر اللجنة التأكيد على املسؤولية الرئيسية اليت تقع على الدولة . والثقافية يف الدولة الطرف

الطرف يف ضمان األمن يف أراضيها ومحاية املدنيني فيما يتعلق بـسيادة القـانون وحقـوق        
 . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - الد  

تأسف اللجنة ألن تقرير الدولة الطرف والردود اخلطية اليت قدمتها علـى قائمـة                 -٧
املسائل اليت ينبغي معاجلتها ال تتضمن املعلومات الوقائعية املفصلة وال اإلحصائيات اليت تتيح             

وترى اللجنـة   .  الدولة الطرف  للجنة تقييم مدى احترام احلقوق املنصوص عليها يف العهد يف         
 .أن هذه البيانات أساسية لرصد تنفيذ العهد

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات أكثر تفصيال يف تقريرها الدوري القادم              
عن التطبيق العملي للعهد، ال سيما من خالل تقدمي البيانات املصنفة واإلحـصاءات ذات              

 .نينها وأحكامها اإلدارية يف خمتلف اجملاالت اليت يشملها العهدالصلة، فيما يتعلق بتنفيذ قوا

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من أن املعاهدات الدولية جتـبُّ التـشريعات                -٨
، مل يتم   ٢٠٠٦احمللية، وأن العديد من احلقوق املكرسة يف العهد قد أدرجت يف دستور عام              

 مع العهد ومع الدستور اجلديد وبالكاد ُنفذت القـوانني          إلغاء التشريعات احمللية اليت تتعارض    
كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تعمل على إنفاذ            . اليت ُتعِمل أحكام العهد   

أحكام العهد إنفاذاً كامالً يف نظامها القانوين احمللي، ال سيما عن طريق توفري سبل انتصاف               
 . نتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةقضائية وغري قضائية فيما يتعلق با

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطابق التشريعات احمللية مع العهد وإبطال مجيـع              
ا العـام   ـوء تعليقه ـويف ض . ة رمسية ـه بصف ـع أحكام ـارض م ـالتشريعات اليت تتع  

 على اختاذ   أيضاً الطرف   بشأن التطبيق احمللي للعهد، حتث اللجنة الدولة      ) ١٩٩٨(٩رقم  
خطوات فورية، مبا فيها تدابري تشريعية، لتهيئة وتأمني سبل انتصاف حملية فعالة بالنـسبة              
جلميع احلقوق الواردة يف العهد وعلى أن تدرج يف تقريرها الدوري القـادم معلومـات               

 . دقيقة عن قرارات احملاكم اليت تقضي بإعمال احلقوق اليت كرسها العهد

مل يـنص    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٨ف اللجنة ألن الدستور اجلديد الصادر يف        وتأس  -٩
على إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان تأخذ يف االعتبار مبادئ بـاريس املتعلقـة مبركـز                

 .املؤسسات الوطنية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تسريع عملية إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وكفالـة              
ويف ضوء تعليقها العام    .  باريس، وتوفر املوارد املالية والبشرية الكافية هلا       مطابقتها ملبادئ 

بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة يف محايـة احلقـوق            ) ١٩٩٨(١٠رقم  
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشمل والية  
 االقتصادية االجتماعية والثقافية بشكل كامل وأن       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان احلقوق    

والدولة الطـرف مـدعوة ألن      . تكون خمولة تلقي الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات      
تضّمن تقريرها الدوري املقبل تفاصيل عن والية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان وعـن              

 . األنشطة الرئيسية ذات الصلة

ميق إزاء حالة نظام القضاء الذي يفتقر بشدة إىل القضاة،          وتعرب اللجنة عن قلقها الع      -١٠
كما . ويعاين من ضعف املوارد ومن التدخل السياسي والعسكري، وارتفاع مستويات الفساد          

تشعر اللجنة بالقلق من أن يبوء اإلصالح بالفشل على الرغم من اعتماد خطة العمل إلصـالح                
ة، اليت  ـادات امليزانية املخصصة لقطاع العدال    ـة اعتم العدالة يف اآلونة األخرية، ما مل تتم زياد       

وتشعر اللجنة بـالقلق    .  يف املائة من ميزانية الدولة، زيادة كبرية       ١ال تتعدى يف الوقت احلايل،      
كذلك لعدم توفر املوارد الالزمة جمللس القضاء األعلى ليتسىن له العمل بفعاليـة، والسـتمرار               

 . القضائي يف القرارات املتعلقة بتعيني القضاة وعزهلمانتهاك النظام األساسي للجهاز 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لبناء نظام قضائي مستقل وفعال ومسؤول      
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التحلي بقدر أكرب من اإلرادة          . وتتوفر له املوارد الكافية   

 ختصيص املوارد الالزمة لتنفيـذ خطـة        السياسية ملكافحة اإلفالت من العقاب من خالل      
العمل إلصالح العدالة اليت اعتمدت مؤخرا تنفيذا فوريا وتاما، وكيما يـؤدي جملـس              

وينبغي للدولة الطرف كذلك، أن تبادر على وجـه  . القضاء األعلى عمله على حنو سليم   
لجنـة  وتدعو ال . السرعة، إىل إنشاء مدرسة للقضاة وإصدار مدونة قواعد سلوك للقضاة         

 إىل االحترام الكامل لسلطة جملس القضاء األعلى فيما يتعلق بتعـيني       أيضاًالدولة الطرف   
 .القضاة وعزهلم

وتالحظ اللجنة مع القلق أن الفساد ال يزال مستـشريا يف الدولـة الطـرف، وأن               -١١
مرصـد احتـرام مدونـة      (مؤسسة الدولة الوحيدة املسؤولة عن مكافحة الفساد، وهـي          

 ألن  أيـضاً وتأسف اللجنـة    . ، تفتقر إىل املوارد واالستقاللية واملصداقية     )ت املهنية األخالقيا
 مع جنوب أفريقيا ومكتب األمم املتحـدة  ٢٠٠٨فرباير /االتفاق الثالثي الذي ُوقِّع يف شباط    

 . ملكافحة الفساد مل يوضع موضع التنفيذ بعد املعين باملخدرات واجلرمية

ى اعتماد تدابري قوية وفعالة وضمن إطار زمين، ترمـي إىل           حتث اللجنة الدولة الطرف عل    
 : ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة على ما يلي. تعزيز احلكم الرشيد ومكافحة الفساد

التسليم بالضرورة امللحة الستئصال الفـساد مـن مجيـع الوكـاالت             )أ(  
 ي واحمللي؛ احلكومية، مبا يف ذلك جهاز الشرطة على املستوى الوطين واإلقليم

زيادة الوعي لدى السياسيني وواضعي القوانني وموظفي اخلدمـة املدنيـة      )ب(  
 على املستوى الوطين واحمللي، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بشأن اآلثار السلبية للفساد؛
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تدريب القضاة واملدعني العامني والشرطة وغريهم من مـوظفي إنفـاذ             )ج(  
 الصارم لقوانني مكافحة الفساد؛ القانون على التطبيق 

 مراجعة سياستها املتعلقة بإصدار األحكام على مرتكيب جرائم الفساد؛   )د(  

ضمان عدم جلوء موظفي اخلدمة املدنية واألفراد العسكريني إىل ابتـزاز             )ه(  
 املدنيني عن طريق اختاذ التدابري الالزمة هلذه الغاية، مبا يف ذلك دفع رواتب كافية؛ 

 ضمان شفافية تصرفات السلطات العامة، يف إطار القانون واملمارسة؛   )و(  

تنفيذ االتفاق الثالثي املوقع مع جنوب أفريقيا ومكتب األمم املتحـدة             )ز(  
 املعين باملخدرات واجلرمية؛ 

تقدمي معلومات مفصلة، يف تقريرها الدوري املقبـل، عـن مبـادرات              )ح(  
 . العقبات اليت واجهتها يف مكافحة الفسادمكافحة الفساد والتقدم احملرز و

وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن املدافعني عن حقوق اإلنسان، وخاصة أولئك الـذين               -١٢
يشجبون الفساد واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية ويدعمون ضحايا العنف اجلنسي           

ل قوات األمن احلكومية يتعرضون باستمرار لالحتجاز التعسفي والتهديدات واهلجمات من قب  
وقوات الشرطة واجلماعات املسلحة، وللتقييد غري املشروع ألنشطتهم واملضايقة القـضائية           

 .ومحالت التشهري وغري ذلك من أشكال الوصم

 لإلعالن املتعلـق حبــق      وفقاًحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اإلجراءات الالزمة         
 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف    

املعترف هبا عامليا ومسؤوليتهم عن ذلك لوضع حد الستمرار تعرض املدافعني عن حقوق             
اإلنسان للمضايقة واالضطهاد وضمان مقاضاة املسؤولني عن هذه التهديدات واهلجمات          

ـ  أيـضاً وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . ومعاقبتهم حسب األصول   دخول يف حـوار     بال
مستمر مع املدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل تنفيذ االستراتيجيات الالزمـة حلمايـة      

 .وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع أحناء البالد

 ٢٠٠٢وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من اعتماد قانون التعـدين يف عـام                 -١٣
ع عقود التعدين يف الوقت احلايل،      ـ، فضال عن استعراض مجي    ٢٠٠٤وخطة للتعدين يف عام     

ال يزال االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية للدولة الطرف وسـوء إدارهتـا مـستمرا               
 بقلق بالغ أن قطاع التعدين الذي يتسم  أيضاًوتالحظ اللجنة   . وتتورط فيه الشركات األجنبية   

ية بالنفط واخلاضعة للسيطرة الفعلية للحكومة، ال يـزال         بأمهية فائقة يف مقاطعة كاتانغا الغن     
يتعرض لالستغالل على حساب حقوق سكان هذه املقاطعة الذين ما زالوا يعيشون يف فقـر               

كما تعرب اللجنـة عـن      . مدقع وحرمان من اخلدمات االجتماعية والبنية التحتية األساسية       
 حاليا ومنح عقـود جديـدة للـشركات         قلقها إزاء انعدام الشفافية يف تنقيح عقود التعدين       

 )٢-١املادة . (األجنبية، مثل االمتياز احلصري الذي ُمنِح يف جمال استخراج اليورانيوم
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان عدم تعرض مواردهـا      
باسـتعراض عقـود    الطبيعية لالستغالل غري املشروع وسوء اإلدارة؛ والقيام دون إبطاء          

التعدين استعراضا يقوم على الشفافية واملشاركة؛ وإلغاء مجيع العقود اليت تضر بالشعب            
كما تشجع اللجنـة    . الكونغويل؛ وضمان إبرام العقود يف املستقبل بطريقة شفافة وعلنية        

الدولة الطرف على تنفيذ مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية اليت ترشحت            
، وال سيما فيما يتعلق بتقدمي كشف دوري عن إيرادات          ٢٠٠٨نضمام إليها منذ عام     لال

النفط والغاز والتعدين بطريقة تتيح إطِّالع مجهـور واسـع عليـه وتتـسم بالـسهولة               
كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابري املناسبة ملراقبة تصدير املعـادن،            . والشمولية

وتـدعو  . ورطني يف االجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية      وفرض عقوبات صارمة على املت    
اللجنة الدولة الطرف كذلك، إىل ضمان ختصيص اإليرادات املتأتية من قطاع التعـدين             
لتنمية مقاطعة كاتانغا وتوفر اخلدمات االجتماعية والبنية التحتيـة األساسـية لـسكاهنا             

 .لتمكينهم من حتسني ظروفهم املعيشية

للجنة بالقلق ألن اعتماد مدونة احلراجة والوقف املؤقت لالمتيازات مل حيوال           وتشعر ا   -١٤
دون استمرار التأثري السليب لالجتار غري املشروع باألخشاب وإساءة استخدام غابات البلـد،             
على البيئة والتنوع البيولوجي وتقويضهما حلقوق السكان األصليني، وال سـيما مجاعـات             

 وفقـاً ، يف العيش يف أراضي أجدادهم وإدارة غابـاهتم          )صرية القامة ساللة بشرية ق  (البيغمي  
كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توجيه الدعوة إىل ممثلـي جمتمعـات            . ملمارساهتم التقليدية 

السكان األصليني للمشاركة يف الدورة الثانية للجنة املشتركة بني الوزارات املكلفة باستعراض 
ري مشروعة، رغم أن الدورة ُخصصت لتوقيـع عقـود بـني            عقود قطع األشجار بصورة غ    

 )٢-١املادة . (السلطات احمللية وشركات قطع األشجار

حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الوقف املؤقت لالمتيازات إىل حني االنتـهاء مـن          
عملية رسم اخلرائط وتقسيم األراضي لضمان عدم حرمان السكان األصليني من التمتع            

حبقوقهم يف أرض أجدادهم ويف املوارد الطبيعية بسبب االمتيازات احلرجية الـيت            الكامل  
ُتمنح يف املستقبل واالستفادة من الفوائد اليت ُتجىن من هذه االمتيازات يف التخفيف من              

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تركيز املشاريع اليت تتصل بالغابات علـى            . حدة الفقر 
 تعتمد على الغابات وعدم تنفيذها إال بعد إجراء دراسات          النهوض حبقوق الشعوب اليت   

شاملة تشارك فيها الشعوب املعنية، لتقييم أثر األنشطة املقررة من الناحيـة االجتماعيـة             
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى        . والروحية والثقافية والبيئية  

املتعلقة بالشعوب األصلية والقبليـة يف      ) ١٩٨٩(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
 .البلدان املستقلة

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الرتاعات املتصلة باألرض اليت شكلت صلب الـصراع يف               -١٥
إيتوري وما زالت تشكل مصدرا للرتاع يف العديد من املقاطعات، مل يتم التوصل إىل حـل                
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ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، ألن . ديدةبشأهنا، وقد تؤدي بالتايل، إىل مواجهة عرقية ج
عملية التشاور بشأن إعادة النظر يف قانون األراضي، مل تبدأ رمسيا بعد رغم ذكرها يف تقرير                

وألنه من غري املتوقع القيام بأي مبادرة أخرى ملنع نشوب نزاع على األرض              الدولة الطرف، 
رض عدد كبري من الفالحني للطرد من       وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء تع      . يف املستقبل 

أراضيهم نتيجة عمليات التعدين يف كيجيبا وكابوشـي ونغاليـشي وكيفونغـا وشـيمانغ        
 )٢-١املادة ). (كاتانغا(

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اإلسراع ببدء عملية تشاور هبدف إعادة النظر يف قانون               
ر اعتماد وتنفيذ قـانون مـن هـذا         ويف انتظا . األراضي احلايل، وضمان حيازة األراضي    

القبيل، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، بالتشاور مع السلطات احمللية       
واإلقليمية، حلل الرتاعات القائمة على األراضي واحليلولـة دون نـشوب مزيـد مـن               

 الدعم املايل   وينبغي للدولة الطرف أن تنظر ضمن اجلهود اليت تبذهلا، يف توفري          . الرتاعات
 /ت يف شـباط   ـة والوساطة اليت تقوم هبا مفوضية األراضي اليت أنـشئ         ـألنشطة التوعي 

 يف مقاطعة إيتوري، ويف إنشاء مفوضيات جمتمعية لألراضي يف املقاطعـات            ٢٠٠٨فرباير  
كما ينبغي للدولة الطرف إجراء حتقيق يف طرد املـزارعني يف كاتانغـا ودفـع               . األخرى

 .تزويدهم بأراض زراعية بديلةتعويضات هلم و

  متينـاً   مؤسسياً وتعرب اللجنة عن القلق الشديد ألن الدولة الطرف ال متلك إطاراً            -١٦
كما تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء        . الستيعاب واستغالل املعونة اإلمنائية الدولية اليت قُدِّمت      

ت االجتماعية، وال سيما    االخنفاض املستمر طيلة العقد املاضي، يف املوارد املخصصة للقطاعا        
قطاع الصحة واحلماية االجتماعية، يف حني شهدت خمصصات امليزانية للدفاع واألمن العام            

د من قلق اللجنة أن     ـوما يزي . ات الدولة ـ يف املائة من نفق    ٣٠ت نسبتها   ـزيادة كبرية بلغ  
. إال نزر قليـل   ما ُيصرف فعليا من خمصصات امليزانية الضئيلة للقطاعات االجتماعية ما هو            

وترى اللجنة أن سوء إدارة املعونة املقدمة يف إطار التعاون الـدويل وانعـدام التـوازن يف                 
 ١-٢خمصصات امليزانية يشكالن انتهاكات خطرية اللتزامات الدولة الطرف مبوجب املـادة           

 )١-٢املادة . (من العهد

بأقصى ‘ االلتزام باختاذ خطوات     تقييم"توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا املعنون         
، )E/C.12/2007/1" ( مبوجب بروتوكـول اختيـاري للعهـد   ‘ما تسمح به املوارد املتاحة  

 ٢٠١٠وتوصي الدولة الطرف اليت جيري فيها التصويت حاليا على امليزانية السنوية للعام             
مثل الـسكن   بتوفري زيادة كبرية يف اإلنفاق الوطين على اخلدمات االجتماعية واملساعدة           

والغذاء والصحة والتعليم، وذلك هبدف التوصـل إىل اإلعمـال التـدرجيي للحقـوق              
 من ٢ من املادة ١االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد وفقاً للفقرة    

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف إعداد  . العهد
لعامة للدولة واالستفادة من املعونة اإلمنائية الدولية من خـالل وضـع بنـود              املوازنة ا 



E/C.12/COD/CO/4 

GE.09-46890 8 

وتـشجع  . يف امليزانية لصاحل أشد الفئات واحملافظات حرمانا وهتميشا   استراتيجية واضحة 
الدولة الطرف كذلك، على تعزيز الشفافية واملساءلة من أجل حتسني مستوى الفعالية يف             

 . متوهلا جهات ماحنة دوليةتنفيذ الربامج اإلمنائية اليت

ويساور اللجنة القلق ألن مجاعات البيغمي ما زالوا يعانون من أشكال قاسية مـن                -١٧
التهميش االجتماعي وال سيما فيما يتعلق باحلق يف احلصول على وثـائق اهلويـة والتعلـيم                

قـوق  والصحة والعمالة، وألنه على الرغم من الدعوات املتكررة اليت وجهتـها هيئـات ح             
اإلنسان للتصدي هلذه احلالة، مل تتخذ الدولة الطرف بعد التـدابري الالزمـة لوضـع حـد         

كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألن مجاعات البيغمي يف          . النتهاكات حقوق اإلنسان هذه   
مناطق احلرب، تعرضت وما زالت تتعرض لعمليـات االغتـصاب اجلمـاعي، واإلبـادة              

 )٢-٢املادة . (ن خشية من العقابواالضطهاد اليت ترتكب دو

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان جترمي التمييز العنصري بوصفه جرميـة حمـددة،              
وحتث اللجنة  . وتقدمي مرتكيب أعمال التمييز العنصري واجلرائم ضد البيغمي إىل العدالة         

وعي العـام    على تدريب املوظفني العموميني وتنظيم محالت لتعزيز ال        أيضاًالدولة الطرف   
 .بالقضايا املتعلقة بالتمييز ضد البيغمي

 باألحكام اجلديدة املنصوص عليها يف قـانون العمـل بـشأن            وحتيط اللجنة علماً    -١٨
األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنها تأسف لعدم تقدمي معلومات كافية يف تقرير الدولة الطـرف              

قة هبم، مبا يف ذلك ضمانات عـدم        عن احلالة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة والقوانني املتعل       
وتالحظ اللجنة مع القلق أنه يف غياب اخلدمات االجتماعية املناسبة، يلجأ           . التعسف واإلمهال 

معظم البالغني من ذوي اإلعاقة إىل التسول وُيحرم أطفاهلم من احلصول على التعليم والرعاية              
 )٢-٢املادة . (الصحية

بشأن املعـوقني وحتـث الدولـة       ) ١٩٩٤(٥العام رقم   توجه اللجنة االنتباه إىل تعليقها      
الطرف على اعتماد تشريع شامل ملكافحة التمييز يقضي بوضـع بـرامج للـسياسات              
االجتماعية والقضائية متكن املعوقني من أن يعيشوا حياة متكاملة ومستقلة يتحكمون فيها            

على اتفاقية حقـوق     على النظر يف التصديق      أيضاًوحتث اللجنة الدولة الطرف     . مبصريهم
والدولة الطـرف مـدعوة إىل تقـدمي        . األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    

معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن املعوقني، مبن فيهم األطفال والنساء، فيما             
 .يتعلق بتمتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الدولة الطرف ليست على علم بانتـشار التمييـز ضـد            وتشعر اللجنة بالقلق ألن     -١٩
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لقتـل األشـخاص ذوي املهـق             . األشخاص ذوي املهق  

 )٢-٢املادة . (واستخدام أعضائهم أو االجتار هبم الستخدامهم يف احتفاالت السحرة
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مع املـسؤولني   حتث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل االستعجال، على ضمان التحقيق           
عن قتل وتشويه األشخاص الذين يعانون من املهق وحماكمتهم بشكل فعال ويف الوقـت              

 الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها ملكافحة التمييز القائم           أيضاًوحتث اللجنة   . املناسب
يف الدولة الطرف ضد األشخاص الذين يعانون من املهق، وحتثها، حتقيقا هلذه الغاية، على              

ة تعاون وثيق مع اجلمعيات اليت تروج حلقوق األشخاص الذين يعانون مـن املهـق               إقام
وحتميها، وتقدمي الدعم املايل هلذه اجلمعيات، والقيام حبمالت توعية ملكافحة املعتقـدات            

 .اخلرافية اليت تلحق هبم الضرر

مبـدأ  وتالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من األحكام الدستورية اليت تكفـل               -٢٠
املساواة بني املرأة والرجل، فإن األحكام اليت متيز ضد املرأة، مثل األحكام الواردة يف املـواد                

 من قانون األسرة ال تزال سارية املفعول على الرغم من تكرار            ٤٥٠ و ٤٤٩ و ٤٤٨ و ٤٤٤
كما تشعر اللجنة أنه على الرغم مـن ارتفـاع          . دعوات هيئات حقوق اإلنسان إىل إلغائها     

العنف القائم على نوع اجلنس يف الدولة الطرف، مل متنح األولويـة ملعاجلـة هـذه                مستوى  
املشكلة، كما يتضح من بطء عملية صياغة قانون املساواة بني اجلنسني وعملية مراجعة قانون           
األسرة؛ ومن حمدودية عدد النساء يف احلياة العامة ومواقع صنع القـرار، واسـتمرار عـدم                

كما تعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار           . بني الرجال والنساء  املساواة يف األجور    
املمارسات التقليدية الضارة مثل مدفوعات املهور، وزواج األرملة من شقيق زوجها املتوىف،            

 )٣املادة . (وتعدد الزوجات، والزواج القسري واملبكر، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتـع         ) ٢٠٠٥(١٦ويف ضوء تعليقها العام رقم      
، تذكر اللجنة بأن ذلك واجـب   )٣املادة  (جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

وترى اللجنة أن إلغاء مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة يتطلب        . فوري على الدول األطراف   
بالتايل، على املضي قدما يف إلغائها، دون مزيـد         إرادة سياسية ثابتة، وحتث الدولة الطرف،       

 أن ُتسرِّع عملية اعتماد القانون املتعلق باملـساواة         أيضاًوينبغي للدولة الطرف    . من التأخري 
بني اجلنسني، وسن تشريعات حتظر املمارسات التقليدية اليت تلحق الضرر بالنساء والفتيات            

وتوصي اللجنة كذلك بـأن تعتمـد       .  سنة ١٨ورفع احلد األدىن لسن زواج الفتيات إىل        
الدولة الطرف، دون تأخري، تدابري لتعديل أو إلغاء املمارسات التقليدية والقوالب النمطيـة             
للتمييز ضد املرأة، وأن جتعل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني عنـصرا واضـحا يف مجيـع                  

مار الوطنية، واختاذ تدابري ملموسة لزيادة عدد النـساء يف         استراتيجيات التنمية وإعادة اإلع   
 .مواقع صنع القرار وتطبيق مبدأ املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الطلبات املتكررة اليت قدمتـها جلنـة                 -٢١
ابعة ملنظمة العمل الدولية، فإن الدولة الطرف       اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقات والتوصيات الت     

 APAJ/١٥األمـر رقـم     (د التشريعات اليت جتيز فرض السخرة على احملتجزين         ـمل تلغ بع  
يف سياق الربامج الوطنية إلنتـاج املـواد الغذائيـة          ) ١٩٣٨يناير  / كانون الثاين  ٢٠املؤرخ  
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 التنمية الوطنية واألمـر      بشأن جهود  ١٩٧٦مايو  / أيار ٢١ املؤرخ   ٠١١-٧٦القانون رقم   (
، )١٩٧٦يونيـه   / حزيـران  ١١ املؤرخ   BCE/AGRI/76/٠٠٧٤٨التنفيذي ذي الصلة رقم     

 ٧١/٠٨٧ من املرسوم التشريعي رقـم       ٢١-١٨واب  ـاألب(رض الضرائب   ـوكوسيلة لف 
كما تـشعر اللجنـة   ). ات الشخصية الدنياـ بشأن التربع١٩٧١سبتمرب  / أيلول ١٤املؤرخ  

 على نطاق   سالونغوارسة برنامج اخلدمات املدنية اإللزامي املعروف باسم        بالقلق الستمرار مم  
 )٦املادة . (واسع

بشأن احلق يف العمـل     ) ٢٠٠٥(١٨حتيل اللجنة الدولة الطرف على تعليقها العام رقم         
 من العهد، وعلى وضع حد      ٦وحتثها على إلغاء التشريعات اليت ال تتفق مع أحكام املادة           

 .اخلدمات املدنية بشكل فوريإللزامية برنامج 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف ملعاجلـة                 -٢٢
وضع اآلالف العمال املستخدمني يف أنشطة استخراج املعادن بالطرق احلرفية الذين يعملون يف             

 املعدات أو التـدريب  ظروف شاقة، دون عقود عمل ودون محاية وال ما يكفي من املالبس أو       
كما تشعر اللجنة بالقلق ألنه يف حني ال تتحمل         . الذي ينبغي أن توفره هلم الشركات التجارية      

احلكومة وال الشركات التجارية اليت تستفيد مباشرة من عمل عمال املناجم احلرفيني، املسؤولية             
جلمعيـات الـيت    عن حياهتم ورفاههم، تقوم السلطات واجلمارك وقوات الشرطة، وكذلك ا         

 أيضاًوتالحظ اللجنة   . يفترض أن حتمي مصاحلهم، بانتزاع مبالغ مالية كبرية من هؤالء العمال          
مع القلق أن مفتشية العمل تعاين من قلة املوارد، وختضع لتأثريات خارجية وهي بالتـايل غـري                 

 )٧املادة  (.قادرة على ممارسة مراقبة فعالة على ظروف عمل عمال املناجم

 اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة مراجعة عقود التعـدين واعتمـاد اسـتراتيجية              تدعو
كما ينبغي أن   . واضحة، وذلك مبشاركة شركات جتارية، ملنع وقوع احلوادث يف املناجم         

تضمن الدولة الطرف توقيع الشركات التجارية لعقود عمل مع عمال املناجم والوفـاء             
الصحة يف أماكن العمل على النحـو احملـدد يف قـانون    بالتزاماهتا فيما يتعلق بالسالمة و   

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مفتشية العمل، ورفع احلظـر املفـروض           . العمل
 وضمان إجراء حتقيقات نزيهة يف مجيع       ١٩٩٤على زيارات التفتيش املعمول به منذ عام        

 ويف حـاالت ابتـزاز   قضايا تتعلق حبدوث وفيات وإصابات يف املنـاجم   ما يبلغ عنه من   
وتوصي . األموال من عمال املناجم ومعاقبة املسؤولني عن تلك األعمال حسب األصول          

 بالنظر يف التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم               أيضاًالدولة الطرف   
ـ    ـة والصح ـ املتعلقة بالسالم  )١٩٨١(١٥٥ ق هبـا،   ـة املهنيتني والربوتوكول امللح

 .املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني يف املناجم) ١٩٩٥(١٧٦قم ة رـوكذلك االتفاقي

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حاالت عديدة من املضايقات واالعتقال واالحتجـاز              -٢٣
ملسؤويل النقابات العمالية وعرقلة األنشطة النقابية يف بعض املؤسسات، وإنـشاء نقابـات             
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ات املوارد الطبيعية، لتثبيط مـشاريع إنـشاء        صورية يف القطاع اخلاص، وال سيما يف صناع       
 .نقابات حقيقية

حتث اللجنة على التحقيق حسب األصول، يف اإلجراءات املناهضة للعمل النقايب، وعلى            
كما تدعو اللجنة   .  للقانون وفقاًتقدمي املسؤولني عن هذه األعمال إىل احملاكمة ومعاقبتهم         

ضمان احلرية يف تكوين النقابات واالنضمام إليها،       الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري مناسبة ل      
ومنع التدخل يف إدارة وتشغيل النقابات، وإلغاء القيود املفروضة على احلـق يف إنـشاء               

ة أنه  ـد اللجن ـوتؤك. النقابات يف أجهزة اخلدمة املدنية واخلدمات اإلدارية الالمركزية       
 من العهد إالّ يف ٨ مبوجب املادة ال ميكن إعمال حقوق العمال على النحو املنصوص عليه    

 ) ٨املادة . (جو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أنواع التهديد

وتالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تعترف بوجود اختالل يف نطاق الضمان               -٢٤
االجتماعي، ومبحدوديته الشديدة، ومع ذلك اتسمت التدابري املتخـذة ملعاجلـة املـشكلة             

قصور كما يشهد على ذلك التباطؤ الشديد يف اعتماد قانون للضمان االجتماعي، وعدم             بال
 ) ٩املادة . (اختاذ تدابري ملموسة لتوفري احلماية واملساعدة ألشد الفئات حرمانا وهتميشا

بينما تعترف اللجنة مبا تواجهه الدولة الطرف من صعوبات، فإهنا تـرى أنـه ال ينبغـي                 
انية باعتبارها املربر الوحيد لعدم إحراز تقدم حنو إرساء نظام للـضمان            التذرع بقيود امليز  

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتمـاد قـانون للـضمان             . االجتماعي
كما تدعو اللجنة الدولة الطـرف      . االجتماعي وإنشاء نظام مستدام للضمان االجتماعي     

ساعدة االجتماعية ملن ال يتمتعون بـأي محايـة يف   إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري امل 
الوقت احلاضر هبدف متكني األفراد واألسر احملتاجة، مبن فيهم العاملون يف القطاع غـري              

 . املنظم واألفراد واألسر األشد حرمانا وهتميشا من عيش حياة كرمية

مال الوحشية،  وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف اجلنسي واألع           -٢٥
مبا يف ذلك عمليات االغتصاب اجلماعية والعلنية اليت ُترتكب بدوافع إثنية من قبل اجلماعات              

) القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة      (املسلحة كافة مبا فيها اجليش الكونغويل       
سان والقانون  والشرطة الوطنية الكونغولية، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدويل حلقوق اإلن          

وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ القانونني املتعلقني بالعنف اجلنسي الذْين اعُتِمدا          . اإلنساين الدويل 
وتشعر اللجنة باجلزع ألنه . ، تنفيذا فعاال حىت اآلن وإلفالت اجلناة من العقاب٢٠٠٦يف عام 

 يف إطار تـسويات     كثريا ما ُيفرج عن الرجال املتهمني باالغتصاب بكفالة أو ُيطلق سراحهم          
ُتجرى خارج احملاكم أو ممارسات فاسدة، يف حني أن الناجني من العنف اجلنسي يكون مآهلم 
النبذ من أسرهم، دون أن تقدم هلم الدولة الطرف الرعاية الصحية أو الدعم من أجل إعـادة               

 )١-١٠املادة . (إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا أو دفع التعويض هلم
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 فيما يتعلق باالعتداءات    أيضاًذلك مع القلق أن اإلفالت من العقاب يسود         وتالحظ اللجنة ك  
اجلنسية اليت ترتكب بصورة متزايدة خارج مناطق الرتاع، فضال عن العنف املرتيل الذي ينتشر 

 )١-١٠املادة . (على نطاق واسع يف الدولة الطرف

شاملة ملكافحـة العنـف   حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع بتنفيذ االستراتيجية ال  
، وختصيص املوارد البشرية    ٢٠٠٩أبريل  /اجلنسي اليت صدقت عليها احلكومة يف نيسان      

: واملالية الالزمة لتحقيق األهداف الرئيسية األربعة املتوخاة من هذه االستراتيجية وهـي           
 مكافحة اإلفالت من العقاب، وتوفري احلماية والوقاية، وإصالح القطاع األمين وحتقيـق           

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تكفـل دون         . استجابة متعددة القطاعات للناجني   
مزيد من التأخري، ختصيص اعتمادات ثابتة ومستدامة لتقدمي تعويضات فوريـة وتـوفري             

 .الدعم النفسي والرعاية الصحية للناجيات من العنف اجلنسي

اجلنسي يف الـسياق األوسـع       الدولة الطرف على التصدي لالعتداء       أيضاًوحتث اللجنة   
للعنف القائم على نوع اجلنس واختاذ مجيع التدابري املالئمة ملكافحة العنف املرتيل ودعـم              

 .متكني املرأة

وتشعر اللجنة بالقلق من أن االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنـسي              -٢٦
 بالقلق من أن الرجـال      أيضاً وتشعر اللجنة . والتجاري ميثل ظاهرة منتشرة وتزيد استفحاال     

والنساء واألطفال ما زالوا يتعرضون لالختطاف بصورة منتظمة على يد اجلماعات املسلحة            
مبا يف ذلك القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وُيعتقلون يف الدولة الطـرف أو              

 وتشعر اللجنة بـالقلق    .ُينقلون قسرا إىل بلدان جماورة ألغراض السخرة أو االستعباد اجلنسي         
كذلك ألن القوانني احلالية ال حتظر مجيع أشكال االجتار وألن الدولة الطرف مل تعتمد بعـد                

 )٣-١٠املادة . (أية تدابري ترمي إىل مكافحة االجتار بالبشر

حتث اللجنة الدولة الطرف على جترمي مجيع أشكال االجتار بالبشر، وإدانة اجلناة، واختـاذ              
ة ملكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي والتجاري للنـساء واألطفـال،           تدابري فعال 

وتوفري التأهيل البدين والنفسي هلم واختاذ تدابري ترمي إىل إعادة إدماجهم اجتماعيا، مبا يف              
 .ذلك توفري املأوى وتقدمي املشورة والرعاية الطبية

الرتاع، مبا يف ذلك القـوات      وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد من أن مجيع أطراف            -٢٧
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، ما زالت جتند األطفـال يف صـفوفها، وأن آالف              
األطفال ما زالوا يشاركون يف الوقت احلاضر يف الرتاع املسلح ويتعرضون ألعمال وحـشية              

ـ           . على يد اجلماعات العسكرية    ن وتالحظ اللجنة كذلك مع القلق عدم بذل ما يكفـي م
اجلهود من أجل حماكمة األشخاص الذين تبني أهنم يقومون بتجنيد األطفـال وباسـتخدام              
اجلنود األطفال، وال من أجل توفري احلماية وبرامج اإلدماج يف اجملتمع احمللي لصاحل األطفال،              

 )٣-١٠املادة . (وخاصة الفتيات
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ذين خيدمون يف القوات    حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلفراج فورا عن مجيع األطفال ال          
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية واحملتجزين يف املرافق العسكرية، وحماكمة مجيـع           

كمـا  . أفراد القوات املسلحة الذين يقومون بتجنيد األطفال واستخدامهم واحتجازهم         
ان والفتيات  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي املساعدة املناسبة للفتي          

 .املسرحني من اجليش مبا ميكنهم من التعايف اجلسدي والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف، مبـا يف ذلـك العنـف                  -٢٨
اجلنسي، الذي يعاين منه األطفال يف الدولة الطرف، وخباصة الفتيـات وأطفـال الـشوارع               

املتهمني مبمارسة السحر، واألشخاص املصابني بـاملهق واأليتـام واألطفـال ذوي            واألطفال  
كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق من       . اإلعاقة، وأطفال السكان األصليني واألطفال احملتجزين     

 )٣-١٠املادة . (أن األطفال ُيستغلون جنسيا واقتصاديا يف مجيع أحناء البلد وعلى نطاق واسع

لدولة الطرف على عدم التغاضي عن العنف ضد األطفال بعـد اآلن وعلـى              حتث اللجنة ا  
وتوصـي  . ٢٠٠٩ينـاير   /التنفيذ الكامل لقانون محاية الطفل الذي اعتمد يف كانون الثاين         

اللجنة باعتماد تدابري ملموسة للتعرف على األطفال األكثر حرمانا وهتميشا وتوفري احلماية            
الطرف مبواصلة السعي إىل احلصول على املساعدة مـن       وتوصي اللجنة كذلك الدولة     . هلم

 .ومنظمة العمل الدولية يف هذا الصدد) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف اعتمدت استراتيجية               -٢٩
كما تشعر اللجنـة    .  فقر مدقع   يف املائة من السكان يعيشون يف      ٧٥للحد من الفقر، ال يزال      

وتعرب اللجنة عن قلقها من     . بالقلق إزاء االخنفاض املستمر يف مستوى املعيشة والعمر املتوقع        
 يف املائة ال حيصلون     ٧٠ يف املائة من السكان ال حيصلون على مياه الشرب املأمونة، و           ٨٣أن  

ويعود ذلك أساسا إىل    . باء يف املائة فقط على الكهر     ١على مرافق صحية نظيفة، فيما حيصل       
 )١١املادة  (.سوء إدارة مرافق إنغا الكهرمائية

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ استراتيجية احلد من الفقـر،             
وضمان أن ُتدمج بالكامل يف االستراتيجية املذكورة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

به اللجنة يف اإلعالن الذي أصدرته بـشأن الفقـر          والثقافية، على النحو الذي أوصت      
). E/CN.12/2001/10(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         
الدولية وغريها مـن     كما حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة ختصيص املعونة اإلمنائية         

القطاعات ذات األولويـة وعلـى      املوارد بنقلها من القطاعات اليت ليست هلا أولوية إىل          
ضمان استخدام املعونة اإلمنائية الدولية إلعمال حقوق الكونغوليني تـدرجييا يف التمتـع             

 .مبستوى معيشي الئق

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية احلادة واملزمنة وتعـرض               -٣٠
. نات الكـبرية يف الدولـة الطـرف       السكان للنقص يف املواد الغذائية على الرغم من اإلمكا        

 مليون هكتار من األراضي الصاحلة للزراعـة يف         ٦,٧وتالحظ اللجنة مع القلق أنه من أصل        
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، وأن استغالل )١١املادة ( مليون هكتار زراعة دائمة ١,١البلد، ال ُيزرع حاليا سوى حوايل  
وأنه على الرغم من تسليم     مصائد األمساك وتربية احليوانات ال يزال دون اإلمكانات املتاحة،          

الدولة الطرف بضرورة َتَصدُّر قطاع الزراعة لقائمة األولويات، ال تتعدى النسبة املخصصة له          
 .  يف املائة٣,٥، ٢٠٠٨من ميزانية الدولة لعام 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها إلنعاش اقتصاد املناطق الريفية يف البلـد              
 والتغذوي، ال سيما من خالل اعتماد قانون زراعي وبرنامج خاص           وحتقيق األمن الغذائي  

وينبغي أن متنح الدولة الطرف أولوية فعلية للقطاع الزراعي من خـالل            . باألمن الغذائي 
ختصيص املوارد الالزمة إلعادة تأهيل البنية األساسية للزراعة والنقل، وتعزيـز قـدرات             

ني فرص احلصول على املـدخالت الزراعيـة        اجملتمعات احمللية من خالل التدريب وحتس     
والقروض الصغرية لدعم الزراعة وصيد األمساك وتربية املواشـي واألنـشطة املتعلقـة             

  .بالصناعات اليدوية، وحتسني التقنيات الزراعية
وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من الظروف السكنية الرديئة وغري الصحية يف               -٣١

طرف واالنفجار السكاين يف املدن، مل ُتقدَّم أي خمصصات من امليزانيـة            مجيع أحناء الدولة ال   
على مدى السنوات الثالثني املاضية لتحسني الظروف السكنية للسكان، ومل تعتمد الدولـة             

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع غري املـستقر         . الطرف بعد أي سياسة شاملة لإلسكان     
 /من منازهلا يف حملة كاسا فوبـو يف كينـشاسا يف آذار            عائلة طُردت قسرا     ٣٠٠ألكثر من   

 بأمر من وزارة األراضي دون احلصول على أي تعويض مناسب أو احلـصول             ٢٠٠٩ مارس
 )١-١١املادة . (على سكن بديل

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل األولوية، باعتماد سياسـة وطنيـة               
توطنات احلضرية الفقرية وضمان أمن احليازة، ُتحدَّد       لإلسكان من شأهنا رفع مستوى املس     

فيها مسؤوليات مؤسسية واضحة على الصعيدين الوطين واحمللي وعلى صعيد الواليات،           
كما حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن        . وختصص لتنفيذها الفعال موارد مالية كافية     

 عمليات اإلخالء القسري،    تكفل دفع التعويضات املناسبة أو توفري سكن بديل عند تنفيذ         
) ١٩٩٧(٧وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف التعليق العـام رقـم         

عمليـات اإلخـالء    ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (بشأن احلق يف السكن الالئق      
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، يف أماكن إعـادة اإلسـكان،        . القسري
 اخلدمات األساسية مبا فيها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق االغتسال والتصحاح،           توفري

واملرافق الكافية مبا فيها املدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل عنـدما جتـري              
ويف هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل املبـادئ      . عملية إعادة التوطني  
الء والترحيل بدافع التنمية، اليت أعدها املقرر اخلاص املعين بالسكن          التوجيهية بشأن اإلخ  

 ).A/HRC/4/18(الالئق بوصفه عنصرا من عناصر احلق يف مستوى معيشي الئق 
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وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد املتزايد واملقلق للسجناء، ومعظمهم مـن               -٣٢
ون أحيانا يف السجون املكتظة يف الدولة الطرف        السجناء الذين ينتظرون احملاكمة والذين ميوت     

وتـشعر  . بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، والظروف الصحية الالإنسانية والتعـذيب         
اللجنة بقلق بالغ من أن هذا الوضع، ورغم التنديد اجلماعي املنتظم به، مل حيـظ حـىت اآلن              

األموال الالزمة لسجن واحد فقط يف باالهتمام املطلوب من الدولة الطرف اليت ال توفر حاليا      
وتالحظ اللجنة كذلك مع القلق الشديد أنه على الرغم من اختاذ الرئيس لقرار             . البلد بأكمله 

 التزال السلطات األمنية تستخدم العديد مـن        ،٢٠٠٦إغالق السجون غري القانونية يف عام       
دولية واملنظمات غري احلكومية من     مراكز االعتقال غري القانونية اليت ُتمنع األسر واملنظمات ال        

 )١-١١املادة . (الوصول إليها

حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإجراء تعداٍد لـرتالء الـسجون وختـصيص      
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تزويد       . األموال الالزمة لتوفري الغذاء للمحتجزين    

، ال سيما عن طريق اسـتخدام       كل سجن مبيزانية معقولة واحلد من اكتظاظ السجون       
بدائل للحبس االحتياطي واإلفراج عن مجيع السجناء الذين ال يزالـون حمتجـزين يف              

كما ينبغي أن تغلق الدولة الطرف مجيع مرافق االحتجاز غـري           . انتهاك للمعايري الدولية  
القانونية دون مزيد من التأخري، وضمان وصول املنظمات الدولية واملنظمـات غـري             

 .كومية إىل مجيع أماكن االحتجازاحل

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع اخلطري للمشردين داخليا يف الدولة الطـرف،               -٣٣
 مليون والذين يعتمدون فقط على املساعدات اليت تقـدمها املنظمـات            ١,٧البالغ عددهم   

ـ     . اإلنسانية الدولية  ن يف املقاطعـات  وتالحظ اللجنة مع القلق أنه نظرا الستمرار انعدام األم
الشرقية للدولة الطرف، ال جيد املشردون داخليا خيارا سوى االختبـاء يف الغابـة حيـث                

 بقلق بالغ أن املشردين داخليا يقعون بشكل        أيضاًوتالحظ اللجنة   . ُيحرمون من أي مساعدة   
 منتظم ضحايا النتهاكات تتناىف مع أحكام قانون حقوق االنسان والقانون اإلنساين الـدويل            

اليت ترتكبها مجيع الفصائل املشاركة يف القتال، مبا يف ذلك القـوات املـسلحة جلمهوريـة                
 . الكونغو الدميقراطية

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تفي، بواسطة وزارة التضامن والشؤون اإلنـسانية،             
 . بالتزاماهتا املتعلقة حبماية املشردين داخليا وتلبية احتياجاهتم

 ماليني شخص لقوا حتفهم منذ بدء الـرتاع وأن          ٤للجنة قلق بالغ من أن      ويساور ا   -٣٤
وتعرب اللجنة عن قلقها    . معظم الوفيات حدثت بسبب أمراض ميكن الوقاية منها وعالجها        

 يف املائة من السكان حرمانا      ٣٧الشديد من أن معظم الدوائر الصحية مل تعد تعمل، مما حيرم            
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن الرسوم املفروضة . ية الصحيةتاما من أي شكل من أشكال الرعا

على االستفادة من اهلياكل األساسية حيثما توفرت، جتعل احلصول على الرعايـة الـصحية              
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صعب املنال، مما يؤدي إىل مستويات مقلقة من الوفيات بني الرضع واألطفال دون اخلامسة              
 )١٢املادة . (ال التطعيمووفيات األمهات وإىل اخنفاض يف التغطية يف جم

 يف املائة من ميزانيتها لبناء      ١٥حتث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتخصيص         
 أيـضاً وحتث اللجنة   . نظام صحي مستدام كما أعلنت يف التقرير الذي قدمته إىل اللجنة          

ئج الدولة الطرف على تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري القـادم عـن النتـا              
 .امللموسة اليت حتققت من خالل الربامج اليت تنفذها الدولة الطرف حاليا

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الزيادة الكبرية يف االعتمادات املخصصة               -٣٥
يف امليزانية لقطاع التعليم، فإن التعليم يف املدارس االبتدائية ال يزال غري جماين، وبالتايل فـإن                

 أن نـسبة التحـاق      أيـضاً وتالحظ اللجنة مع القلق     . ال يستطيعون حتمل تكاليفه   الكثريين  
األطفال باملدارس، وال سيما الفتيات، ال تزال منخفضة للغاية، وأن اخنفاض مستوى تسجيل             

كما تشعر  . املواليد يف الدولة الطرف ال يزال يشكل عقبة رئيسية أمام التمتع باحلق يف التعليم             
ن أن قسطا ضئيال فقط من ميزانية الدولة املخصصة للتعليم ُينفق فعليا علـى              اللجنة بالقلق م  

التعليم، وأن هذا اإلنفاق ال يشمل اجملاالت ذات األولوية، مثل البنية األساسـية التعليميـة               
 .وختصيص رواتب الئقة للمعلمني

ئي بشأن خطط العمل من أجل التعليم االبتـدا       ) ١٩٩٩(١١يف ضوء تعليقها العام رقم      
 من العهد تقضي بأن تتعهد كل       ١٤، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن املادة        )١٤املادة  (

دولة طرف يف العهد مل تتمكن من ضمان تعليم ابتدائي إلزامي وجماين، بالقيام يف غضون               
سنتني بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعلـيم             

وحتث اللجنـة    .انيته للجميع خالل عدد معقول من السنني حيدد يف اخلطة         االبتدائي وجم 
 الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تسجيل املواليد يف مجيع أحناء              أيضاً

البلد، وبأن ُتصرف األموال املخصصة للتعليم فعليا على اجملاالت ذات األولوية مثل البنية  
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات دقيقة         .  واملدرسني األساسية التعليمية 

يف تقريرها الدوري القادم عن التدابري املتخذة لتحقيق هدف تعميم التعلـيم االبتـدائي              
 .اجملاين واإللزامي جلميع األطفال

 تشعر اللجنة بقلق عميق من أن االستغالل املنظم والسيئ ملوارد الغابات يف الدولـة               -٣٦
الطرف أثر سلبا على األراضي وعلى طريقة حياة العديد من الشعوب األصـلية، ال سـيما                
مجاعات البيغمي الذين يعيشون يف املقاطعة االستوائية، مما يعوق متتعهم حبقوقهم كما يعوق             

 .عالقتهم املادية والروحية مع الطبيعة، ويقوض، يف هناية املطاف، هويتهم الثقافية اخلاصة

جنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وتدابري تعترف بوضع مجاعات البيغمي           توصي الل 
 الذين يعيشون يف الدولة الطرف، من أجل محاية أراضـي           الشعوب األصلية وغريهم من   

 .  عن هويتهم الثقافية اخلاصةأجدادهم، فضالً
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لوثيقـة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً لـشروط ا             -٣٧
األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املوحدة لإلبالغ، واليت وافقت عليها هيئات            

 .املعاهدات الدولية مؤخراً

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مسألة التوقيع والتصديق على الربوتوكول              -٣٨
 . ة واالجتماعية والثقافيةاالختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف توجيه دعوة إىل املقـرر اخلـاص املعـين         -٣٩
بالسكن الالئق، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن                

نـسان املتعلقـة    الصحة البدنية والعقلية، واخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإل         
باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي من أجـل االسـتفادة مـن               

 .خرباهتم يف وضع السياسات الالزمة لتبديد خماوف اللجنة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع          -٤٠
وساط موظفي الدولة والقوات املسلحة واجلهـاز       وعلى صعد اجملتمع كافة، مبا يف ذلك يف أ        

القضائي ومنظمات اجملتمع املدين، وأن تطلع اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل على اخلطوات             
 . املتخذة لتنفيذها

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة من مكتـب مجهوريـة الكونغـو               -٤١
بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية، وكذلك فيمـا       القطري ملفوضية حقوق اإلنسان فيما يتعلق       

كما تشجعها على االستمرار يف إشراك املنظمات غـري         .يتعلق بإعداد تقريرها الدوري املقبل    
احلكومية وغريها من هيئات اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت جتري على املستوى الـوطين      

 .قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

 ٣٠لجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلـامس حبلـول             وتطلب ال   -٤٢
، على أن تعدَّه مبا يتماشى مع ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهيـة              ٢٠١٣يونيه  /حزيران

 ).E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨منقحة خاصة بتقارير اإلبالغ اعُتمدت يف عام 

        


