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 األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
  الثامنة الدورة

 ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩-١٨ نيويورك،
         *املؤقت األعمال جدول من ٤ و ٣ البندان

  احلكومات من الواردة املعلومات    
    

 الدميقراطية الكونغو مجهورية    
        

  موجز  
ــة علــى االســتبيان    تتــضمن هــذه الوثيقــة ردود حك    ــة الكونغــو الدميقراطي ومــة مجهوري

  . أن توصيات الدورة السابعة للمنتدىشاملوجه إىل الدول األعضاء ب
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 االستبيانات على الردود    
 واالجتماعية االقتصادية التنمية  - ألف  

 بـشأن  )األصـلية  الـشعوب  فيهـا  مبـا  ( االجتماعيـة  الفئـات  مجيـع  مع احلكومة تشاورت  - ١
  :لدينا املثال، سبيل وعلى .وتنفيذها هبا املتصلة التدابري وضع

 والقــــانون ٢٠٠٢ أغــــسطس /آب ٢٩ يف الــــصادر ٢٠٠٢ /٠١١ رقــــم القــــانون  -  
ــم ــصادر ٠٠٧/٢٠٠٢ رقــ ــوز ١١ يف الــ ــه/متــ ــذي ٢٠٠٢ يوليــ ــشمل الــ ــة  يــ  مدونــ

  والتعدين؛ احلراجة

 الفقر؛ من احلد ة استراتيجيورقة  -  

 .واإلعمار التأهيل وإعادة للطوارئ اعاتالقط املتعدد الربنامج  -  
  

  األصلية الشعوب نساء  - باء  
 الرجــال لــدى األميــة معــدل مــن احلــد إىل للتوصــل الــسياسية وإرادهتــا احلكومــة عــزم  - ٢

 هبـا  املتـصلة  للمراكـز  املتواصـلة  الزيـادة  خـالل  مـن  ،٢٠١٥ عـام  حبلول سواء حد على والنساء
  .دربنيامل تدريب جمال يف القدرات وتعزيز

  
 األصلية للشعوب الثاين الدويل العقد  - جيم  

 يقـــدم أن منـــها عـــايني الـــيت واالقتـــصادية الـــسياسية احلالـــة بـــسبب البلـــد يـــستطيع ال  - ٣
  .الثاين العقد لدعم وأمواالً سخية مسامهات

  
 بقــضايا املعــين الــدائم املتحــدة األمــم منتــدى توصــيات تطبيــق أمــام العقبــات  - دال  

 صليةاأل الشعوب
٤ - 

ــسية   -   ــسياسية واملؤسـ ــة :الـ ــات حالـ ــسلحة، الرتاعـ ــيما الو املـ ــاليم يف سـ ــة األقـ  الواقعـ
  اجلمهورية؛ شرق

 التحديات الكثرية اليت تواجهها؛ إزاء النقص يف إمكانيات الدولة : االقتصادية واملالية  -  

  :االجتماعية  -  

  القدمية؛ والتقاليد بالعادات التمسك  •  

 .اجلديدة ألفكاربا ترحب ال ما غالباً اليت عيةالطبي البيئة  •  
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 بقـضايا  املعـين  الـدائم  املتحـدة  األمـم  منتدى توصيات تطبيق تسهل اليت العناصر  - هاء  
  األصلية الشعوب

٥ - 

  األطراف؛ واملتعدد الثنائي التعاون افناستئ  -  

  البلد؛ إىل تدرجيياً السالم إعادة  -  

 .يةالدميقراط إىل البلد انتقال  -  
  

 املتـصلة  القـضايا  ملعاجلة خصيصاً املعدة األخرى والصكوك والسياسات القوانني  - واو  
  األصلية بالشعوب

 ٢٠٠٦ فربايـر  /شباط ١٨ يف الصادر الدميقراطية الكونغو مجهورية دستور مواد تنص  - ٦
  :يلي ما على

 قـدم  علـى  تمتعـوا ي أن هلم وحيق القانون أمام متساوون الكونغوليني مجيع  :١٢ املادة  
  ؛القانون حبماية املساواة

 عملــه  أثنــاء   يفأو التعلــيم  جمــال  يف كونغــويل، جيــوز أن يتعــرض أي   ال  :١٣ املادة  
 ترتبـت  سواء متييزية، لتدابري األشكال، من شكل بأي وأ العامة، اخلدمةب

ــن ــانون ع ــن أو الق ــذي، إجــراء ع ــسبب تنفي ــه ب ــائلي أصــله أو ،دين  ،الع
ــه أو ــةاالجتم ظروفـ ــه أو ،اعيـ ــه أو ،إقامتـ ــه أو ،آرائـ ــسياسية معتقداتـ  ،الـ
 لغوية؛ أو ثقافية أقلية أو قبيلة أو ةيإثن مجاعة أو عرق إىل انتمائه أو

 يف اإلثنيـة  اجلماعـات  مجيـع  بني التعايش وتعزيز كفالة على الدولةحترص    :٥١ املادة  
  .ووئام بسالم البلد

 علـى  وحتـرص  .األقليـات  ومجيـع  الـضعيفة  اعـات اجلم وضـع  وتعزيـز  محايـة  أيضاً الدولة وتكفل
   .هبا النهوض

  :عليها قاملصدَّ الدولية واالتفاقيات االتفاقات  - ٧

  األصلية؛ الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن  -  

  .والشعوب اإلنسان حقوق بشأن األفريقي امليثاق  -  
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  األصلية بالشعوب املتصلة باملسائل يف جماهلا كل تعىن اليت الوزارات  - زاي  
 ،االجتماعيــة والــشؤون ،والداخليــة ،والبيئــة ،اإلنــسان حقــوق بــوزارات األمــر يتعلــق  - ٨

 .اإلنسانيةواألعمال 
  

   القدرات لتعزيز وطنية هيئة توجد  - حاء  
 الشعوب حلقوق املتحدة األمم إعالن على الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة صدقت  -  أوالً  

 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  متـسك  علـى  الغاية هلذه التأكيد لدستورا وأعاد األصلية،
 الـيت  الدوليـة  القانونيـة  الصكوك يف عليها املنصوص األساسية واحلريات اإلنسان حبقوق

  انضمت إليها
 الــدول مــع بنــاء حــوار إقامــة اإلعــالن، مــن ٤٢ للمــادة وفقــاً الــدائم، لمنتــدىل ميكــن  - ٩

 بوضـع  اإلعـالن،  ألحكـام  الفعالـة  واملتابعـة  الكامـل  والتطبيـق  حتراماال تعزيز أجل من األعضاء
 أن ميكـن  الوخاصـة مـا      الـشأن  اهبـذ  القـاطع  اهتمامـه  على التأكيد إعادة أجل من رقابة آليات

  .عنها غىن ال اليت الدويل اجملتمع مبساعدة إالمنها  تحققي
  


