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 المقدمة ومنهجية إعداد التقرير -أوالً  
لتقرير في إطدار الوولدة الراة دة من اعسددددددددددددددت را  الددور  ال ددددددددددددددامد . تقدد  الددولدة الوداةونيدة هدذا ا -1

،  2017توصدددددددددية ببنتها ناةون في نهاية الوولة العددددددددداةقة في  ا    143ي كس الوهود المبذولة لتنفيذ   وهو
  ن تطور العياق الوطني في موال ت زيز وحماية حقوق اإلنعان خلل الفترة بيد اعست را . فضلا 

دل  منية صددددديانة التقرير المذكور،  ن طريج النونة الوطنية لصددددديانة التقارير وبادت وزارة ال  -2
المت نقة ةحقوق اإلنعدددددددان في ناةون، المكونة من ممثنين  ن رواسدددددددة الوزراز واإلدارات الوزارية ومونعدددددددي  

  ق اإلنعدانالبرلمان والمونس اعبتصداد  واعتتما ي والبييي والهيية ال نيا للتصدال والمفوةدية الوطنية لحقو 
 والطواوف الدينية ومنظمات الموتمع المدني.

  ةاسدت ادة توصديات اعسدت را    2018وتاز إ داد هذا التقرير في أ قاب  منية ت داور ةدأت في  ا    -3
الذ  أتر  في الوولة الثالثة وت ميمها  نى أ ضدددداز  لية الصدددديانة والوهات األخرا صدددداحبة المصددددنحة.  

  الم ني وشددكنه هذه التوصدديات  نذاض موةددوف مصددفوفة تنفيذ صددنفه التوصدديات حعددي الموةددوف والهيك
ةور  تيعددير فهمها ومتاة تها. واتتمع أ ضدداز ا لية الوطنية ة د بلن ةانتظا ، لنتمند من معدداهمة تميع 
  الوهات صددداحبة المصدددنحة في هذه ال منية ةف الية، وشددداركوا في  دة حنقات  م  نظمه ةالت اون مع مركز

 األمم المتحدة لحقوق اإلنعان والديمقراطية في وسط أفريقيا.

لتوميع لنتوصددددددددددديات الم تنفة  اا  وأ ّد  ر  حالة حقوق اإلنعدددددددددددان الوطنية الواردة في التقرير وفق -4
المقبولة ةحعدددي ت ددداةع موةدددو اتها. وأخذت في اع تبار األن دددطة التي اةدددطن ه ةها الحكومة في الفترة 

توصديات أيضداا    ذت. ويودر ةاإلشدارة أن الدولة الواةونية نفّ 2016يوليع  /إلى تموز 2014يونيع  /من حزيران
 نير مقبولة تناولها هذا التقرير.  

خبراز  و   وشددك  التقرير موةددوف تنعددة إبرار شددارض فيها أ ضدداز النونة الوطنية لصدديانة التقارير -5
م تنفون ي منون في موال حقوق اإلنعدان، و ققدت ةد م تقن من مكتي اعسدت را  الدور  ال دام  التاةع  

. وا تمد مونس  2022سددبتمبر /أينول 21ة لحقوق اإلنعددان في تني ، في لمفوةددية األمم المتحدة العددامي 
 الوزراز فيما ة د التقرير بب  إحالتع إلى مونس حقوق اإلنعان.

 التطورات المستجدة في مجال حقوق اإلنسان بعد جولة االستعراض الثالثة -ثانياً  

 اإلطار المعياري  -ألف 

 ق اإلنسانالصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقو -1 

  إن ناةون طرف في نالبية الم اهدات الدولية األسدداسددية لحقوق اإلنعددان التي تضددع أ نى الم ايير -6
 لحماية كرامة اإلنعان وتنص  نى اإل مال التا  لنحقوق والحريات األساسية.

وانضدددددم البند إلى ةروتوكول منع وبمع وم اإلبة اإلتوار ةاألشددددد ان وخاصدددددة النعددددداز واألطفال،  -7
 .2010سبتمبر /أينول 22 يف

وصدددبه ناةون  نى البروتوكول المنحج ةالميثاق األفريقي لحقوق اإلنعددان وال دد وب المت نج ةحقوق  -8
 .2011المرأة في أفريقيا، في  ا  

  وانضددددمه إلى البروتوكول اعختيار  المنحج ةال هد الدولي ال ان ةالحقوق اعبتصددددادية واعتتما ية  -9
 .2014  والثقافية، في  ا
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 منية التصددددديج  نى اتفاإلية عها  ة ددددمن حماية الطف  والت اون في موال التبني  اا وتور  حالي  -10
 نى الصدددد يد الدولي وم اهدة مراني لتيعددددير النفاب إلى المصددددنفات المن ددددورة لفاودة األشدددد ان المكفوفين 

 م ابي البصر أو بو  إ ابات أخرا في برازة المطبو ات. أو

ناةون  نى اتفاإلية  د  تقاد  تراوم الحرب والوراوم المرتكبة ةدددد اإلنعدددانية، ةيد أن   ولم تصددددق -11
القانون المحني ينص  نى  د  تقاد  الوراوم ةدددددد اإلنعدددددانية، ةما في بلن اإلةادة الوما ية وتراوم الحرب  

 (.2019من القانون الوناوي ل ا   5-229)المادة 

ال مدال المهداترين وأفراد أسددددددددددددددرهم، فد ن األحكدا  المحنيدة تحمي وفيمدا يت نج ةداتفداإليدة حقوق تميع   -12
 ةالف   حقوق ال مال المهاترين. و نيع، يتمتع األشدد ان الذين هم في وةددع نظامي في البند ةحماية وطنية 
مماثنة لتنن المنصدون  نيها في اعتفاإلية. وأما حقوق ال مال المهاترين الذين هم في وةدع نير نظامي 

 أساسية.اا ا تبارها حقوبفهي مكفولة ة 

 التشريعات الوطنية -2 

  /كانون الثاني  12المؤرخ  2018/ 001خضددع الدسددتور الواةوني، ةموتي القانونين الدسددتوريين ربم   -13
 ، إلصلحات أهمها ما يني:2021يناير  /كانون الثاني 11المؤرخ  046/2020وربم  2018يناير  

  خلل تحقيج المعددداواة ةين المرأة والرت  في تيعدددر   توعددديد التمييز اإليواةي لصدددالأ المرأة من  •
((. 24)1الوصدول إلى الوعيات اعنت اةية وتحم  المعدؤوليات العدياسدية والمهنية )المادة 

نطاق تنن المعددداواة في الوصدددول إلى الوعيات اعنت اةية لي دددم    6المادة وتوسدددع أحكا  
 ال باب واألش ان بو  اإل ابة؛

 إتراز انت اةات من تولتين فيما يت نج ةاعنت اةات الرواسية والبرلمانية؛ال ودة إلى  •

تكريس  لية تقييم العدياسدات ال امة ةوصدفها أداة لنحوكمة الرشديدة ووسدينة تمكن البرلمان   •
 من مراإلبة ال م  الحكومي؛

  أمر   تواز أن يدفع ك  متقا  أما  محكمة  ادية ة د  الدسددددتورية لل ترا   نى بانون أو  •
 ينتهن حقوبع األساسية.

  دة تداةير ت ريعية وتنظيمية، أهمها ما يني:أيضاا  وات ذت -14

 الذ  يحدد اختصددداصدددات   2022أنعدددطس  /  ب   8المؤرخ  2022/ 17القانون األسددداسدددي ربم  •
اا  كبير اا المونس األ نى لنقضدداز وتنظيمع وتكوينع وسددير  منع. وبد أحدا هذا النص إصددلح 

 داخ  هذا الهيك ؛ة ن از أمانة داومة 

  الذ  يحدد تنظيم هييات   2019يوليع  / تموز   5المؤرخ   2019/ 008القانون األسددددددددداسدددددددددي ربم   •
النظا  القضددددداوي وتكوينها واختصددددداصدددددها وسدددددير  منها، والذ  تقن دددددم ةموتبع  نى وتع  

هييات  و   من تهة،   ال صددددددددددددون محكمة توارية ومحكمة  م  في ك   اصددددددددددددمة إبنيمية
الونحية ةالمحكمة اعةتداوية ومحكمة اعستيناف القضاوية في ليبرفي   مت صصة تاة ة لنداورة  

 لنتحقيج والبه في تراوم محددة مث  اعتوار ةالب ر والوراوم المالية من تهة أخرا؛ 

الذ  يحدد اإلترازات    2019يوليع  /تموز 5المؤرخ   007/2019القانون األسددددداسدددددي ربم  •
طبقددة فيمددا يت نج ةمحكمددة ال دددل في تمهوريددة التنظيميددة وبوا ددد ال مدد  واإلترازات الم

ناةون، ةا تبارها هيية اسددددددددددتثناوية نير داومة لنحكم في الوراوم والم الفات التي يرتكبها  
ناوي رويس الومهورية ورؤسداز المؤسدعدات الدسدتورية ونواةهم وأ ضداز الحكومة وأ ضداز 

 (؛2المحكمة الدستورية ورؤساز المحانم ال نيا )المادة 
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الم ّدل لب ض أحكا  القانون    2021سدددبتمبر  /أينول 15المؤرخ   004/2021انون ربم الق •
من القددانون المدددني، الددذ  ينص ةصددددددددددددددفددة   1972يوليددع  /تموز  29المؤرخ    15/72ربم  

خاصدددددددة  نى أحكا  تديدة تت نج ةالموا يد النهاوية لنتصدددددددريأ ةالمواليد، و المعددددددداواة ةين  
ريدة كد  زو  في ممدارسددددددددددددددة المهندة التي ي تدارهدا  الرتد  والمرأة في معدددددددددددددداود  الزوا ، و ح

 و حظر التطنيج و  ةافة أسباب وإترازات طلق أنثر مرونة؛

المت نج ةددالقددانون الوندداوي، الددذ    2019يوليددع  /تموز  5المؤرخ    042/2018القددانون ربم   •
يور   نى اع تدازات الونعدددية مث  اعنتصددداب وسدددفا  المحار  والمضدددايقة واسدددتولل 

  الد ارة والقت  المرتكي ةور  استيصال األ ضاز أو األنعوة أو الد  أو أ   نصر البواز و 
  خر أو مادة أخرا من تعد الضحية؛

  2018/ 042الم ددّدل لنقددانون ربم    2020يونيددع  / حزيران   30المؤرخ    2020/ 006القددانون ربم   •
  يبطدد  والمت نج ةددالقددانون الوندداوي لومهوريددة ندداةون، الددذ  2019يوليددع  /تموز  5المؤرخ  

 ؛402من المادة  5التوريم  نى المثنية الونعية ةحذف الفقرة 

الم دل لب ض أحكا  القانون    2021سددددددددددبتمبر  /أينول 6المؤرخ   005/2021القانون ربم  •
والمت نج ةالقانون الوناوي لنومهورية،    2020يونيع  /حزيران 30المؤرخ   006/2020ربم 

  وريم  نى اإلتها  في حاعت النعددددددداز الذ  ينص  نى وتع ال صدددددددون  نى: إةطال الت 
 اللتي يواتهن أزمة والتوريم  نى اعنتصاب الزوتي؛

ربم   • اإلترازات    2019يوليددددددع  /تموز  5المؤرخ    043/2018القددددددانون  ةقددددددانون  المت نج 
من التطورات، أهمها وةدددددددددددع إترازات  اا الوناوية لومهورية ناةون، الذ  يتضدددددددددددمن  دد

ي  ال قو ة والمثول أما  المحكمة ةنازا  نى ا تراف م تصدددددددرة: اعتفاق التفاوةدددددددي لت  
 معبج ةالذني؛

ة دمن القضداز  نى ال نف ةدد  2021سدبتمبر  /أينول 6المؤرخ   006/2020القانون ربم  •
المرأة، الدذ  يهددف إلى ت زيز المعددددددددددددددداواة ةين الرتد  والمرأة. وينص  نى مومو دة من  
األحكا  تكف  توفير ر اية أفضدددددد  لننعدددددداز ةددددددحايا ال نف ويضددددددع  ليات لحمايتهن من  

 ة وفي ال م ؛تميع أشكال ال نف والتمييز في األسر 

ة ددددددمن بانون ال م ،   2021نوفمبر  /ت ددددددرين الثاني 19المؤرخ   022/2021القانون ربم  •
الذ  يكرس الحوار اعتتما ي في الكيانات التوارية ويحعددددن رواتي المو فين و روف 
 منهم، وي زز المعددددددداواة ةين الونعدددددددين وتكافؤ الفرن ويناهض تميع أشدددددددكال التمييز،  

 ت ابد و يفي متنو ة؛ينص  نى أشكال  نما

ة ددددددددددددددمن تنظيم بطداف الت ددين    2019يونيدع  /حزيران  11المؤرخ  037/2018القدانون ربم  •
الدددددولددددة  ةين ميزانيددددة  إيرادات الت دددددين  الددددذ  ينص  نى توزيع  في تمهوريددددة ندددداةون، 
وصدددددددددندوق تنمية الموتم ات المحنية وصدددددددددندوق د م بطاف الت دين ويحّم  الم دددددددددونين  

 حدوا تنوا مباشر أو نير مباشر؛المعؤولية في حالة 

المت نج ةقدددانون الطفددد  في   2019فبراير  /شددددددددددددددبددداط  8المؤرخ    003/2018القدددانون ربم   •
 تمهورية ناةون؛

الثدددداني  26المؤرخ    PR/2018/00004األمر ربم   • ي ددددّدل   2018يندددداير  /كددددانون  الددددذ  
مت نج  ال   1996مددارس  /  بار   12المؤرخ    96/ 07ويحددذف ة ض أحكددا  القددانون ربم  ويكمددّ   
منع  10الم ددددتركة ةين تميع اعنت اةات العددددياسددددية، الذ  تقضددددي أحكا  المادة ةاألحكا   
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ة ن دددددددداز مركز اعنت اةات الواةوني الذ  يح  مح  النونة اعنت اةية الوطنية المعددددددددتقنة 
 والداومة؛

الذ    2018يناير  /كانون الثاني 24المؤرخ   PR/MDSFPSSN/00033المرسدو  ربم  •
  2012يونيع  / حزيران   19المؤرخ  PR/MFAS/252ة ض أحكا  المرسدو  ربم  ي دل ويكم  

 ة من نظا  تنفيذ المعا دة اعتتما ية وحماية األسرة؛

ة دددمن تنظيم   2018أنتو ر  /ت دددرين األول 4المؤرخ   PR/MSF/000241المرسدددو  ربم •
 الطي المتوول في تمهورية ناةون؛

الددذ  يقر موددانيددة   2018مددارس  / بار  26المؤرخ    PR/MS/000111المرسددددددددددددددو  ربم   •
 الوةع في مرافج الصحة ال مومية؛

الددذ     2021يونيددع  /حزيران  7المؤرخ    PR/MESRSTTENFC/148المرسددددددددددددددو  ربم   •
 يحدد نظم المنأ الدراسية في تمهورية ناةون؛

الذ  يحدد   2021سددددددبتمبر  /أينول 15المؤرخ   PR/MJGSCDH/0236المرسددددددو  ربم  •
  دمة الموتمعية في تمهورية ناةون؛طراوج ممارسة ال

  ة دددمن مرانز   2022أنعدددطس  /  ب   8المؤرخ   PR/MJGSCDHEG/0212المرسدددو  ربم   •
 الحماية والنهو  اعتتما ي لر اية النعاز ةحايا ال نف؛

ة دمن تحديد  2022أنعدطس  / ب 5المؤرخ   PR/MJGSCDHEG/183المرسدو  ربم  •
 ر  منع.اختصاصات مرصد حقوق المرأة وتنظيمع وسي 

 ،  ّزز اإلطار القانوني ةالنصون التالية:19-وفي سياق التصد  لواوحة كوفيد -15

ة دمن إن داز صدندوق   2020أةري   /نيعدان  10المؤرخ   PR/MEF/00101المرسدو  ربم  •
 وتنظيمع؛ 19-التضامن ال ان ةواوحة كوفيد

وةددع نظا  المت نج ة  2020أةري   /نيعددان 10المؤرخ    PR/MEF/00102المرسددو  ربم  •
 ؛ 19- اإل فاز من اإليوار لألش ان فابد  الدخ  خلل فترة حالة الطوارئ المتصنة ةكوفيد 

  المت نج ةوةددددع نظا    2020أةري   / نيعددددان   10المؤرخ   PR/MERH/00103المرسددددو  ربم   •
خلل فترة حالة الطوارئ  SEEGتوطية الدولة لفواتير المياه والكهر از ال اصدددة ة دددركة 

 ؛19-كوفيد المتصنة ةواوحة

المت نج ةحظر    2020أةري   /نيعدددددددددان 10المؤرخ   PR/MERH/00104المرسدددددددددو  ربم  •
  وبف ال ددددددددركة الواةونية لنطابة والمياه إمدادات المياه والكهر از أثناز حالة الطوارئ المتصددددددددنة 

 ؛19-ةكوفيد

  2020أةري   /نيعدددددددان 10المؤرخ   PR/MPIFDLVFSIHSN/00105المرسدددددددو  ربم  •
 ؛ 19- الوذاز وتنظيمع وسير  منع خلل فترة حالة الطوارئ المتصنة ةكوفيد  ة من إن از ةنن 

 الذ  يحدد  2020أةري   / نيعدددان   10المؤرخ  PR/MEFPTFPDS/00106المرسدددو  ربم  •
ال دمات الضددددرورية المتوفرة والمو فين األسدددداسدددديين المداومين ةاسددددتمرار في القطا ات  

 ؛19-طوارئ المتصنة ةكوفيدال ا  وشبع ال ا  وال ان الم أثناز حالة ال

  الفحص   الذ  ينص  نى   2020أةري   / نيعددددددان   10المؤرخ  PR/MS/00108المرسددددددو  ربم   •
 في تمهورية ناةون؛ 19-المكثف لنك ف  ن كوفيد
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ة دددددددمن    2020أةري   /نيعدددددددان 10المؤرخ   PR/MEFPTFPDS/00109المرسدددددددو  ربم  •
 ؛19-صنة ةدكوفيد د  التقيد ةوبه ال م  خلل فترة حالة الطوارئ المت 

الذ  ينص  نى اعرتداز  2020مايو  /أيار 11المؤرخ   PR/MS/00132المرسدددددو  ربم  •
 ومكافحتع. 19-و از كوفيد اإللزامي لألبن ة في األمانن ال امة لنوباية من

 اآلليات المؤسسية -باء 

 أترت ناةون  دة إصلحات مؤسعية، ع سيما اإلصلحات المت نقة ةما يني: -16

ل منية شددفافة )ع سدديما اا از مركز اعنت اةات الواةوني، الذ  يقنتقى أ ضدداؤه ا ن وفقإن دد  •
  انت اب الرويس من تاني هيية خاصدددددة تتملف من ممثني األحزاب العدددددياسدددددية أو مومو ات 

 األحزاب العياسية المنتمية إلى األننبية الحكومية والم ارةة مناصفةا؛

  لتي تقو  ةتحديث وت زيز نظا  اعتصددددال والنظا  العددددم ي إن دددداز الهيية ال نيا للتصدددداعت، ا  •
 ، وحّ  المونس الوطني للتصاعت العاةج؛1991البصر  الم مول ةع منذ  ا  

اسدتحداا خنية تحني  ةقعدم اعسدت بارات الوناوية التاة ة لقوات ال درطة الوطنية لتحعدين  •
 توتيع اإلترازات المت ذة في موال مكافحة الوريمة؛

  ، 1412 ن طريج ال ط الهاتفي   اا، از مركز اعتصدال سسدو رمواناس الذ  يقد  ال دمة موان إن د  •
 لمكافحة ال نف المت دد األوتع ةد األطفال؛

للستماف واإلحالة  ند التبنيغ  ن أ مال ال نف ةد   1404فتأ ال ط الهاتفي المواني  •
 المرأة؛

التاةع لعددددون ليبرفي  المركز ، الذ  يوفر لنعددددوينات  إن دددداز مركز حبس النعدددداز الوديد •
 مرافج تفي ةالم ايير المطنو ة؛

 دا؛إن از شعبة مكافحة ال نف الونعاني التاة ة لمركز شرطة أنان  •

إن داز المرصدد الوطني لحقوق المرأة المكنف ةرصدد المؤشدرات واعتصدال ومكافحة ال نف  •
 ةد المرأة في ناةون؛

 إن از مرانز الحماية والنهو  ةاألوةاف اعتتما ية لر اية النعاز ةحايا ال نف. •

 التعاون الدولي -جيم 

اإلنعدددددددددددان. وفي هذا الصددددددددددددد، أ ّدت  تواصددددددددددد  ناةون الت اون البناز مع ا ليات الدولية لحقوق   -17
 التقارير التالية:

 التقرير الدور  المقد  ةموتي اعتفاإلية الدولية لحماية تميع األش ان من اعختفاز القعر ؛  •

 التقرير الدور  المقد  ةموتي اتفاإلية التمييز ال نصر ؛ •

 تتما ية والثقافية؛التقرير المقد  ةموتي ال هد الدولي ال ان ةالحقوق اعبتصادية واع •

  ال قو ة  اتفاإلية مناهضة الت ذيي ونيره من ةروب الم امنة أو التقرير الدور  المقد  ةموتي   •
 القاسية أو اللإنعانية أو المهينة؛
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 تقرير اعست را  الوطني الطو ي ألهداف التنمية المعتدامة. •

ترازات ال اصددددة لمونس حقوق اإلنعددددان وخلل الفترة الم ددددمولة ةالتقرير، ت اونه ناةون مع اإل -18
من خلل الرد  نى البلنات التي أحالها الفريج ال ام  الم ني ةاعحتواز الت عدفي و نى الوربة الم دتركة 

 .AL GAB3/2019ربم 

نما تققيم ناةون  لبة ت اون وثيج مع المفوةدددددددية العدددددددامية لحقوق اإلنعدددددددان، من خلل مكتبها   -19
 اإلبنيمي في ياوند .

 ، وتهه ناةون د وة داومة إلى اإلترازات ال اصة لمونس حقوق اإلنعان.2012ومنذ  ا   -20

،  2020-2019ومن خلل م ددددددروف سد م ت زيز حقوق اإلنعددددددان وحمايتها في ناةونس في الفترة  -21
ددددددددددددددة ساهم اعتحاد األورو ي والمفوةية العامية لحقوق اإلنعان ومكتي منعج ةرامج األمم المتحدة لنمعا 

اإلنعدددددانية واعبتصدددددادية و رنامج األمم المتحدة اإلنماوي في ت زيز اإلطار المؤسدددددعدددددي لحقوق اإلنعدددددان من 
خلل تنظيم دورة تدريبية لفاودة الكوادر اإلدارية وأ ضدداز النونة الوطنية لحقوق اإلنعددان وم تنف منظمات  

 الموتمع المدني.

ول والمنظمات الم نية ةمعددملة المهاترين، ع سدديما مع وتور  ناةون حواراا معددتمراا و نازا مع الد -22
ال ددددالمي الم ني  ةددددالمهدددداترين والمنتدددددا  المنظمددددة الدددددوليددددة لنهورة وفي إطددددار المنتدددددا ال ددددالمي الم ني 

 والتنمية. ةالهورة

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني -دال 

ا نددة في البنددد. وم ظم البرامج مع منظمددات الموتمع المدددني الفدد اا  وثيقدد اا  تت دداون الحكومددة ت دداوندد  -23
 واألن طة الواردة في هذا التقرير هي نتا  شرانات ةين الدولة ومنظمات الموتمع المدني.

  واإلنواز الها  الذ  تحقج في إطار م دددددددددروف سد م ت زيز وحماية حقوق اإلنعدددددددددان في ناةونس، الذ   -24
  ، 2020مدارس  / إلى  بار   2019سدددددددددددددبتمبر  / رة من أينول يمولدع األمم المتحددة واعتحداد األورو ي والدذ  نفدذ في الفت 

  هو إن ددددددددداز  لية وطنية لنحوار والتبادل تومع ةين الحكومة والنونة الوطنية لحقوق اإلنعدددددددددان ومنظمات الموتمع 
المدني. ويعددددددددمأ إطار الت دددددددداور هذا لنوهات الفا نة المحددة ةمناب ددددددددة حاعت تواوزات وانتهانات حقوق  

 ال هرية، وتنظيم أن طة م تركة. اإلنعان، خلل اتتما ات

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في أرض الواقع -ثالثاً  
من أ ضدداز المونس  قي اا حصددنه ناةون  نى مق د في مونس حقوق اإلنعددان ةصددفتها  ضددو  -25

. وخلل العددددددددددددددندة األولى من هدذه الوعيدة، ةدادرت نداةون ةتقدديم  2020أنتو ر  /في ت ددددددددددددددرين األول  انت داةهدا
ة دددددددمن سإدارة النظافة الصدددددددحية أثناز فترة الطمث وحقوق اإلنعدددددددان والمعددددددداواة ةين الونعدددددددينس   47/4 القرار
 .2021يوليع /تموز 12ا تمده مونس حقوق اإلنعان في  الذ 

  في المونس التنفيدذ  لهييدة األمم المتحددة لنمرأة اا   ضدددددددددددددو  2022يونيدع  / حزيران  8وانت داب نداةون في   -26
  نى الوهود التي يبذلها البند لتحعين وةع المرأة.خير دلي   2025-2023لنفترة 

وأدت موازمة القانون الوطني مع القانون الدولي لحقوق اإلنعدددان )وإن كانه تدريوية( إلى إحراز   -27
 في الدسدددتور وبانون الطف   24- 118إلى   18- 118تقد  تونى في إدرا  ال دددوان  المذكورة في التوصددديات من 

 ون المدني وبانون ال م  والنصون التنظيمية األخرا المذكورة أ له.والقانون الوناوي والقان 
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(  نى الصددددد يد الوطني لفاودة 5-118ويتواصددددد  التثقي  في موال حقوق اإلنعدددددان )التوصدددددية   -28
  أو ةمبادرة/ اإلدارات الوزارية ومنظمات الموتمع المدني والعكان. وتنفذ هذه األن طة ةد م من األمم المتحدة و 

 ومة، ع سيما خلل حملت التو ية أو ةمناسبة األيا  التذكارية لحقوق اإلنعان.من الحك

، ةد م من 19-وبد سدا د تنفيذ اعسدتراتيوية الوطنية الم تمدة في إطار اعسدتواةة لواوحة كوفيد -29
 شركاز التنمية المت ّدد  األطراف والثناويين،  نى احتواز انت ار الفيروس.

استراتيوية ت زيز حقوق المرأة وتقنيص أوتع  د  المعاواة ةين الونعين من إرساز   وبد مّكن تنفيذ -30
 اإلطار التنظيمي المت نج ةالمعاواة ةين المرأة والرت  ومكافحة ال نف ةد المرأة في ةوز الم ايير الدولية. 

نى ،  2021مارس / بار 23، في  8-118ووافج مونس الوزراز في إطار اعسددددتواةة لنتوصددددية   -31
  ة ددددمن   1325ة ددددمن تنفيذ برار مونس األمن التاةع لألمم المتحدة ربم  2021- 2018خطة ال م  الوطنية لنفترة 

 المرأة والعل  واألمن.

 ن التوصدديات فضددلا   نما أق ّد وأبّر التوميع المواةددي ي لتوصدديات اعسددت را  الدور  ال ددام ، -32
لوةدددددددددع خطة ال م  الوطنية  اا  الواردة من هييات رصدددددددددد حقوق اإلنعدددددددددان الدولية واإلبنيمية األخرا، تمهيد

وةددع العددياسددات  لحقوق اإلنعددان. ويهدف التوميع إلى معددا دة العددنطات ال امة  نى إ ادة ت ددكي   منية 
 لنهج باوم  نى حقوق اإلنعان.اا  نى الص يدين المركز  والمحني وفق

اا  إلى مبادرة ال ددفافية في موال الصددنا ات المنومية التي تحعددن تدريوياا  وانضددمه ناةون مودد -33
 ال فافية في إدارة اإليرادات المتمتية من استولل موارد الت دين والواز والنفط.

في مديرية ال درطة التقنية وال نمية اا ف ربمنة العدولت الوناوية الوار  تنفيذه حالي وبد أتا  م درو  -34
 منف. 33 000حتى ا ن من أص   منفاا  13 385تعوي  

عنت اب أ ضددددداز الومعية    2018أنتو ر  /ت دددددرين األول  27و 6وأتريه انت اةات ت دددددريعية في  -35
منية اعبتراف أتريه ةطريقة شددددددددفافة ومرةددددددددية. ورأا المراببون أن    اا. ضددددددددو   143الوطنية البالغ  ددهم  

 .(17-118)الوصية 

 .2022ديعمبر /واختتم الحوار العياسي المكثف ةين ناةون واعتحاد األورو ي في كانون األول -36

 2020ويعدددتمر توفير النق  المدرسدددي والحضدددر  موانا في ليبرفي ، في إطار مبادرة ةدأت في  ا   -37
 .19-استواةة لواوحة كوفيد

 تنفيذ توصيات االستعراض السابق -رابعاً  
 توصية.   143نفذت ناةون، خلل الفترة بيد اعست را ، تميع التوصيات المقبولة البالغ  ددها  - 38

 (3-118إلى    1-118الحوار السياسي )التوصيات من    

 ي م  تنفيذ توصيات الحوار العياسي ألنوندتي ما يني: -39

أ مال الحوار العددددددددددياسددددددددددي تتملف من ممثنين  ن األننبية   إن دددددددددداز لونة لرصددددددددددد وتقييم •
 الحكومية والم ارةة؛

من   برار انت دداب الرويس  ن طريج نظددا  اعنت دداب الفرد  ةدداألننبيددة في تولتين ةدددعا  •
 تولة واحدة؛

 ن زيادة  دد فضددددلا   إ ادة هيكنة الدواور اعنت اةية فيما يت نج ةاعنت اةات الت ددددريعية، •
 ؛143إلى  120النواب من 
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 ؛ ضواا  70 ضو إلى  102ت  يض  دد أ ضاز مونس ال يوخ من  •

اعسدددت اةدددة  ن لونة اعنت اةات الوطنية المعدددتقنة والداومة ةمركز اعنت اةات الواةوني  •
 الذ  لم َت د المحكمة الدستورية هي التي ت ّين رويعع، ة  تنت بع هيية خاصة؛

 الواةوني؛  ت من وزير الداخنية إلى رويس مركز اعنت اةات نق  اختصان إ لن نتاوج اعنت اةا  •

 سنوات. 9حصر وعية القضاة الدستوريين في فترة واحد تدو   •

  25-118اللجنة الوطنية لحقوق اإلنساان واآللية الوطنية لمنع التعذي  )التوصايات من    
 (15-119إلى    6-119ومن    30-118إلى  

ة لحقوق اإلنعدددددان وت نها متوافقة مع مبادئ ةاريس، ةدأت  منية إلى ت زيز النونة الوطني اا  سدددددعي  -40
شددامنة لت دي  القانون الذ  ينظمها، ان رطه فيها اإلدارة والنونة الوطنية لحقوق اإلنعددان نفعددها والموتمع 
المدني، ةد م تقني من مفّوةددددددددية األمم المتحدة العددددددددامية لحقوق اإلنعددددددددان ومكتي األمم المتحدة اإلبنيمي 

ومونس    2022أةري   /أفريقيا. وانبثج  ن بلن م دروف القانون الذ  ا تمده مونس الوزراز في نيعدانلوسدط 
، وهو ا ن بيد المناب ددددة في الومعية الوطنية. ويتضددددمن م ددددروف القانون  2022يونيع  /ال دددديوخ في حزيران

  وب الم امنة أو ال قو ة تميع  راز وتوصددددددديات النونة الفر ية لمنع الت ذيي وراةطة منع الت ذيي ونيره من ةدددددددر 
 اللإنعانية أو المهينة.

ومن المعددددتودات الهامة التي اشددددتم   نيها م ددددروف القانون ت زيز وعية النونة من خلل إن دددداز  -41
  ا لية الوطنية لمنع الت ذيي التاة ة لها وت زيز مهامها وت دي  تركيبتها وتنظيمها بصدد تكريس اسدتقلليتها، 

 ت لتقديم ال كوا إليها وا تماد تداةير بمعية. ن إدخال  ليافضلا 

حقوق    عن  المااادافعين  وحمااااعاااة  والتجمع  الجمعياااات  وتنوين  التع ير  حرياااة  في  الحق 
 (105-118إلى    96-118اإلنسان )التوصيات من  

  PR/2018/12 قّززت، خلل الفترة بيد اعسدت را ، حرية الت بير المكرسدة في الدسدتور ةاألمر ربم   -42
  ة دددددددددمن بانون  2016أنعدددددددددطس  /  ب   09المؤرخ   2016/ 019ي ّدل ويكّم  ة ض أحكا  القانون الذ  

لألحكا  العدددالبة لنحرية في تنأ الصدددحافة في  اا وةدددع حدّ اا  هام  اعتصدددال. وأدخ  ا تماد هذا األمر ت ديلا 
 اا.مكرر  199المادة 

والمهن العددينماوية،  ولتحعددين الم ددهد اإل لمي، نظرت النونة الم نية ة صدددار ةطابة الصددحافة -43
 ةطابة صددددحافة   71، منحه  2021ةطابة صددددحافة. وفي  ا    186طني وأصدددددرت    200، في  2019في  ا   

ترا النظر فيع. و اإلةدددافة إلى بلن، يعدددتمر الد م العدددنو  المقد  لقطاف الصدددحافة،  اا طنب  93من أصددد   
يود الميزانية التي اشدددتدت ةعدددبي  نى الرنم من ب  اا،منيون فرنن أفريقي سدددنوي   500و 200الذ  يتراو  ةين  

 .19-تاوحة كوفيد

لندور الحاسدم الذ  تؤديع وسداوط اإل ل  اا  وخلل الفترة الم دمولة ةالتقرير، نظمه الحكومة، نظر  -44
في ت زيز العدددل  والديمقراطية، ةد م تقني من مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنعدددان والديمقراطية في وسدددط  

 دة حنقات  م  لت زيز القدرات المهنية لنرتال والنعددداز في وسددداوط اإل ل  ة دددمن  ،أفريقيا ومن اليونعدددكو
مواةددديع من ببي  األخلإليات والعدددنوض المهني والمهنية الصدددح ية ودور وسددداو  اإل ل  في إتراز وت زيز 

 ال منيات اعنت اةية وما إلى بلن. 

   ن الت ددية الديمقراطية الد اوم فضددددلا     وية، وت ددددك  ت ددية الهييات الصددددح ية، وكثافة الظاهرة الوم  -45
 الثاةتة عستقرار ناةون.
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وع يؤبن لقوات الدفاف واألمن لدا إليامها ةمهامها المت نقة ةحفظ النظا  ةاسددت دا  القوة إع إبا   - 46
 لنمتطنبات الميدانية. اا  األمر و طريقة تدريوية، وفق  لز  

عحترا  حقوق اإلنعدان اا الدفاف واألمن تمطير الح دود، وفقويتيأ التدريي األولي والمعدتمر لقوات   -47
 والت ري ات بات الصنة.

وفيما يت نج ةالمداف ين  ن حقوق اإلنعان، وتهه شبكة المداف ين  ن حقوق اإلنعان في وسط  -48
ريقية  د وة وطنية لن در المبادئ التوتيهية لنونة األف  2018يونيع  /حزيران 15أفريقيا )شدبكة المداف ين( في  

 لحقوق اإلنعان وال  وب ة من حرية تكوين الومعيات والتومع في صفوف أ ضاز مونس ال يوخ والحكومة. 

في ناةون تحه ر اية رويس النونة   2022فبراير  /شدباط 9وأقطنقه شدبكة المداف ين المذكورة في  -49
 األفريقية لحقوق اإلنعددددان وال دددد وب و حضددددور ممثنين  ن الحكومة من أت  ت زيز إشددددراف المنظمة  نى

تي شدددبكة المداف ين في  التحالف القاوم ةين البند وال دددبكة. ويتمث  الهدف الرويعدددي الذ  يعددد ى إلى تحقيقع مك 
مناب دات  اا ناةون في ا تماد بانون ة دمن ت زيز وحماية المداف ين  ن حقوق اإلنعدان في ناةون. وتور  حالي 

 ة من وةع إطار رسمي لنت اور ةين الدولة ومنظمات الموتمع المدني التي تدافع  ن حقوق اإلنعان. 

 ( 39- 118إلى   25- 118صيات من  التعذي  وسوء المعاملة وتحسين ظروف االحتجاز )التو   

  ، في م دددددددددروف نص ة دددددددددمن تنظيم النونة الوطنية 40كما بقنر في الفقرة اا تنظر الومعية الوطنية حالي  -50
  لحقوق اإلنعدددددان )النونة(. ومن المعدددددتودات الهامة التي اشدددددتم   نيها هذا النص إن ددددداز ا لية الوباوية الوطنية 

  ددة ت دددددم  تميع أشدددددكال الت ذيي ونيره من ةدددددروب الم امنة أو ال قو ة التاة ة لنونة، وبد أنيطه ةها مها  مح 
 القاسية أو اللإنعانية أو المهينة وتنفذ من دون بيود في تميع أمانن سني الحرية.

وبد تناول النص اعسددددتقلل المالي وأشددددار إلى رصددددد ميزانية خاصددددة ةا لية الوباوية الوطنية في  -51
ما توخى تحقيج اعسددددددتقلل اإلدار  ةتمكين النونة من أن تقرر أ مالها وإترازاتها  الميزانية ال امة لنونة. ك
 ةاع تماد  نى مو فيها.

  ولت زيز احترا  الحقوق األسددداسدددية لألشددد ان المعدددنو ة حريتهم، أ ادت الحكومة النظر في سدددياسدددتها  -52
الونداوي ة درا  ةداو  للحتوداز،    الونداويدة ةات داب تداةير ت ددددددددددددددريعيدة وتنظيميدة. وأدخ  ت دديلن  نى القدانون 

 وال قو ات العالبة أو المقيدة لحقوق م ينة وال دمة الموتمعية. هي الوزازات التصحيحية

  ، الذ  يحدد 2021سددددددبتمبر  / أينول   15المؤرخ   PR/MJGSCDH/00236و تطبيج المرسددددددو  ربم  -53
 من انتظاظ العوون.اا   تدريوي طراوج ممارسة ال دمة الموتمعية، تعتطيع الهييات القضاوية الت  ي 

  ةداو  لنملحقة القضدددداوية. فقد ةات ةاسددددتطا ة المد ي أيضدددداا   ويوفر بانون اإلترازات الوناوية الوديد  -54
ال ا  أن ينوم إلى إتراز اعتفاق التفاوةددددي مع األطراف في إطار شددددروط محددة ةدبة. وع يمكن تنفيذ هذا 

  تضر ةالعلمة البدنية لن  ص.اإلتراز إع في سياق الم الفات التي ع

ويضدداف إلى بلن إتراز المثول أما  المحكمة ةنازا  نى ا تراف معددبج ةالذني، وهو إتراز يمكن  -55
 أن يقترحع المد ي ال ا  ةحكم منصبع أو ةنازا  نى طني المد ى  نيع.

نات القضددددددداوية ت زيز مومو ة تداةيرها الرامية إلى ةدددددددمان احترا  الضدددددددماأيضددددددداا   وت تز  ناةون  -56
األسددداسدددية في الممارسدددة ال منية. وينص م دددروف تنقيأ القانون الوناوي بيد النظر  نى التوريم  نى أف ال  

 نثيرة تت نج ةتواوزات وانتهانات حقوق األفراد من تاني المو فين المكنفين ة نفاب القوانين.

ت ددديد  ال قو دات مثدد  اإلفرا   وفي موددال تنفيددذ ال قو دات، يقر اإلصدددددددددددددل ، ةداإلةددددددددددددددافدة إلى أدوات   -57
ةاسم باةي  أيضاا  ال فو الرواسي وال فو الت ري ي، كما ي رف القاةي المكنف ةتطبيج ال قو ات  الم روط، 

 اإلفرا  الم روط.
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وعحتواز معدددددملة اعحتواز نير القانوني وم الوتها، أن ددددديه في ليبرفي  وفي سددددداور مناطج البند  -58
  MJGSCDH/SG/009حتواز في العدددددددددوون ةموتي القرار ربم لونة م صدددددددددصدددددددددة لدراسدددددددددة بانونية اع

 .2020نوفمبر  /ت رين الثاني 24 المؤرخ

  حالة احتواز أةنغ   843حالة من أصدددددددددد     529وفيما يت نج ةالعددددددددددون المركز  في ليبرفي ، نظر في   -59
 104ن ةينهم  محتوزين )م  207وأّدت األ مدال المنوزة حتى منتصدددددددددددددف المددة إلى اإلفرا   ن    ة دد  بدانونيتهدا، 

 91في الماوة من حاعت اعحتواز، والحكم ي دانة  24(، أ  ما ي ادل باصددراا اا صددبي  19نعدداز و 4رتال و
 في الماوة من حاعت اعحتواز. 11صبيان باصرين(، أ  ما ي ادل  9نعاز و 4و رتلا  78) ش صاا 

 ي  توسدددددددديع وتوديد وين كس التزا  الدولة ةتحعددددددددين  روف اعحتواز في البرامج المنفذة في سددددددددب  -60
أسدددّرة، حيز   106لنم ايير الدولية ةعددد ة اا المرافج اإلصدددلحية. ودخ  سدددون ليبرفي  لننعددداز، الذ  ةني وفق

  . و اإلةددددافة إلى بلن، أوشددددكه أ مال ةناز مركز احتواز األحداا والمدرسددددة 2022أةري   / الت ددددوي  منذ نيعددددان 
ات ال رو  وتقديرات التكنفة فيما يت نج ةعددددوون  في سددددون ليبرفي  المركز   نى اعنتهاز. كما أ دت منف

 .2023عمباريني ومانوكو وأوييم، ويتوبع أن تبدأ أ مال إ ادة تمهينها في  ا  

با تان. و اإلةدددافة إلى الزيارات، اا ويحج الزيارة مكفول لن اولت والمحامين وت صدددص لهم حالي  -61
 ال دمة اعتتما ية. تتا  لنمحتوزين فرصة إتراز مكالمات هات ية  ن طريج

  ويطبج الفصدد  ةين الموبوفات والمدانات في سددون النعدداز، وسدديعددتمر في الوحدات األخرا ةافتتا  -62
 اا.مركز احتواز األحداا بريب 

  اا. وفيما يت نج ة ط ا  المحتوزين، زيدت الحصددددددددددة اليومية من وتبة واحدة إلى وتبتين متنو تين يومي  -63
 صة يومية مزدوتة وتوفر مواد نذاوية خاصة لمرةى الع .ويحص  العوناز المرةى  نى ح

  وفيما يت نج ةالر اية الطبية،  ززت تميع العدوون في ناةون ةوحدة صدحية يديرها أطباز وممرةدون  -64
  وباةلت وفنيو م تبرات يحرصدددددون  نى متاة ة الحالة الصدددددحية لنمحتوزين ونقنهم إلى المعدددددت ددددد يات المناسدددددبة 

 اثنين من أخصاويي  نم النفس.أيضاا  اعت. ويضم سون ليبرفي للستواةة ألخطر الح

 من خلل  2022و   2020وت ززت ال ددمدات التي يقددمهدا المركز الصدددددددددددددحي في الفترة مدا ةين  دامي   -65
 اإلترازات التالية:

إلى م تنف البرامج الصدددددددحية، ةما فيها المت نقة ةفيروس نقص المنا ة اا الوصدددددددول موان  •
وداز العدددددد ، واألمرا  المتوطنة  اا،مكافحة األمرا  المنقولة تنعددددددي و رنامج    الب ددددددرية،

 الرويعية، ومكافحة سرطانات النعاز، إلخ؛

 (؛GENEXPERتوهيز الم تبرات ةالم دات الطبية لت  يص مر  الع  ) •

 .19-افتتا  وحدة لك ف و ل  الع  وفيروس نقص المنا ة الب رية وكوفيد •

 ية، فيلحظ ما يني:أما من حيث النظافة الصح -66

 تنفيذ اتفاق مبر  مع م هد النظافة الصحية والصرف الصحي؛ •

 إن از نظا  إلدارة وم الوة مياه الصرف الصحي في أمانن اعحتواز؛ •

 تنفيذ نظا  و رنامج لومع النفايات المنزلية الناشية  ن أمانن اعحتواز؛ •

 في موال اإلمداد. إ ادة تمهي  شبكة توزيع المياه وت زيز القدرات •

، ات ذت تداةير لضددددددددمان معددددددددتوا  ال من التدريي لفاودة المد ين 2020-2017وخلل الفترة   -67
لنم ايير  اا ال امين والقضدداة وةددباط ال ددرطة القضدداوية ومو في العددوون ة ددمن منع الت ذيي ومكافحتع، وفق

 بات الصنة.
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 ( 41- 118إلى    40- 118وصيات من مكافحة الجرائم المرتنبة في إطار طقوس تقليدعة )الت   

ربم   -68 القدددددانون  في   2020يونيدددددع  /حزيران  30المؤرخ    006/2020ينص  الونددددداوي  القدددددانون  من 
 نى بمع تراوم القت  ال مد المرتكبة ةور  استيصال األ ضاز أو األنعوة    2-224و 1-4-223 مادتيع

 أو الد  أو أ   نصر  خر أو مادة أخرا من تعد الضحية ألنرا  توارية أو إلبامة الطقوس.

 (61-118إلى    43-118جار باألشخاص )التوصيات من  االت  

تبذل حكومة الومهورية، في سددددد يها إلى م الوة معدددددملة الهورة نير النظامية المرتبطة ةاعتوار  -69
لنم ايير الدولية الدنيا المت نقة ةتنق  الب ددددر ومكافحة اعتوار ةاألشدددد ان.  اا كبيرة وفقاا ةاألشدددد ان، تهود

 التداةير المت ذة ما يني:وت م  العياسات ال امة و 

ر في ارتكاب  •   إدرا  بمع اعتوار ةالب ددددر ثم إدرا  تريمة تهريي المهاترين واسددددتولل القصددددّ
 هذه األف ال في النصون القانونية؛

إن دداز سممر إنعددانيس لتيعددير وتممين تدفقات المهاترين ساللتيينس وساألطفال المنفصددنين   •
  ن بويهمس؛

منظمات نير الحكومية وتحعددددين المعددددا دة المقدمة إليها في إطار إشددددراض الومعيات وال •
 ر اية األطفال ةحايا اعتوار والمهاترين في أوةاف ه ة؛

  إةدددافة مهمة ر اية األطفال ةدددحايا اعتوار إلى مها  المركز الم ني ةاألطفال في وةدددعية  •
 اتتما ية صعبة؛

الددذ  يعددددددددددددددتقبدد  األطفددال    ،ل ددانت يين مو فين مؤهنين في مركز سبوس بز س لن بور ا •
 ةحايا اعتوار؛

بطع أشددددواط ةدددد مة في  منية إن دددداز مرصددددد لنهورة ةمعددددا دة المنظمة الدولية لنهورة   •
 و د مها المالي، من أت  تحعين إدارة تدفقات المهاترين؛

 نى اتفابين ثناويين مع تمهوريتي ةنن وتونو ة دددددددددمن منع وبمع    2018التوإليع في  ا   •
 ةالمهاترين القّصر؛ اعتوار

إلى ةندانهم األصدددنية وإدماتهم فيها ةد م من المنظمة الدولية لنهورة  اا  مهاتر  182 ودة  •
 مواطنين ناةونيين  اودين من ةندان أفريقية ومن أورو ا؛ 3واليونيعي ، ومن ةينهم  

وزارة    في باومة البندان الم دمولة ةالمراإلبة في تقرير 2إ ادة تصدني  ناةون ةدمن الفية  •
 ة من اعتوار ةالب ر. 2019ال ارتية األمريكية ل ا  

 ومع بلن، تواتع ناةون تحديات كبيرة، ةما في بلن: -70

ال منيات البطيية والم قدة المتب ة إل ادة المهاترين إلى ةندانهم األصنية وإ ادة إدماتهم  •
 في أسرهم هناض؛

دان المن م و ندان ال بور و ند المقصد،  د  وتود ت اون حقيقي في موال الوباية ةين ةن •
 وهو ناةون؛

  في ت اون تميع الوهات اا  ةددد ف أدوات وخدمات الد م والحماية، التي تكمن ف اليتها أسددداسددد  •
 الفا نة الوطنية والدولية.



A/HRC/WG.6/42/GAB/1 

13 GE.22-17818 

وفيما يت نج ة ن ددددددددداز هيك  وطني داوم ومتكام  لمكافحة اعتوار ةالب دددددددددر، يودر ةاإلشدددددددددارة أن  -71
 ، ةموتي برار وزار ، المونس الوطني لمنع اعتوار ةاألطفال في تمهورية ناةون.الحكومة أن مت

و اإلةددددددددافة إلى بلن، يور  إ داد م ددددددددروف نص ة ددددددددمن إن دددددددداز لونة وطنية لمنع اعتوار   - 72
ةاألشدد ان ومكافحتع في تمهورية ناةون واختصدداصددات هذه النونة وتنظيمها وسددير  منها. والهدف  

وطنية واحدة، تناط ةها معددملة اعتوار ةاألشدد ان في ناةون وتنفذ البرنامج    من بلن هو إن دداز هيية 
الوطني القاوم. وسدتتملف النونة من مونس لنرصدد والتوتيع اعسدتراتيوي ووحدة تنعديج وطنية لمكافحة  

   اعتوار ةاألش ان. 

  اية الطف  ةالم داركة ويقنز  النظا  القضداوي الوطني لحماية الطف  تميع الوهات الفا نة في سدنعدنة حم  -73
  في دورات تدريبية محددة بب  ال روف في ممارسة و اوفها.

 .2020وأق ّدت ال طة الوطنية لمكافحة اعتوار ةالب ر في  ا   -74

ونظمدده حملت لنتو يددة ودورات تدددريبيددة ةددد م من المنظمددات الدددوليددة و ددالت دداون مع الموتمع  -75
 المدني. وهكذا:

في موال حماية الطف  من دورات تدريبية  فا لا اا  وطرفاا اتتما ي اا أخصددداوي  861اسدددتفاد  •
 ؛2019ة من اعتوار ةالب ر، في  ا  

 نى إتراز تحقيقات تركز  نى ةددحايا اعتوار ةالب ددر ةهدف تحعددين اا  باةددي  50دقرب  •
 ؛2019أنتو ر  /بدراتهم، في ت رين األول

عتتما ية والموتمع المدني من في موال إنفاب القانون والمعددددددددا دة ا فا لا  70اسددددددددتفاد  •
 ؛2020يناير  /دورات تدريبية، في كانون الثاني

من تميع المناطج حنقة دراسددددددددية وطنية حول المعددددددددا دة القانونية اا  باةددددددددي  40حضددددددددر   •
المتبدددادلدددة في مودددال مكدددافحدددة اعتودددار ةددداألطفدددال نظمددده ةدددد م من اليونيعددددددددددددددف، في  

 .2022يونيع  /حزيران

 (124-118إلى    106-118تماعية والثقافية )التوصيات من  الحقوق االقتصادعة واالج  

وةددددد ه الحكومة، من أت  تحعدددددين رفاه العدددددكان وموازمة التداةير المت ذة ةالف  ، خطةا مدتها  -76
 3  000ثلا سدددددددنوات لنت وي  ةتحوي  اعبتصددددددداد الواةوني، وبد رصددددددددت لتنفيذ هذه ال طة ميزانية بدرها 

مر ةوثيقة م نومات أسدددددددداسددددددددية للسددددددددتراتيويات القطا ية والتدخلت الحالية  منيار فرنن أفريقي. ويت نج األ
والمعددتقبنية في موال العددياسددات، وتهدف الوربة إلى تويير منظور العددياسددات ال امة ةالتركيز  نى م ددان   

 العكان ومصالحهم وتطن اتهم.

تكامنة لتوفير مياه ال ددددرب وفيما يت نج ةالحصددددول  نى المياه والمرافج الصددددحية، تنفذ البرامج الم -77
والمرافج الصددددددحية في ليبرفي  الكبرا إلى تاني م ددددددروف الوصددددددول إلى ال دمات األسدددددداسددددددية في المناطج  

 في الماوة حتى ا ن. 25الري ية ةوتيرة م و ة، إب ةنوه نعبة التنفيذ 

، التي وةدددد ه في ةددددوز الواية 2021-2017وتتضددددمن ال طة الوطنية لنتنمية الصددددحية لنفترة  -78
المت نقة ةالصدحة من أهداف التنمية المعدتدامة، ات اب  دة إترازات تعدهم في ةدمان المعداواة في حصدول  

 العكان  نى الر اية.
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ة في موال الطي ال ا  والوراحة  ولت زيز استراتيوية الطي المتوول التي تركز  نى توفير الر اي  -79
 البعيطة والفحوصات البيولوتية واعست ارات التي تعبج الوعدة وت قبها، ات ذ اإلترازان التاليان:

 ون روا في المقاط ات؛اا  كو ي اا طبيب  162 ّين   •

نمه  •  مركبة ر ا ية الدفع بات مقصورتين إلى مديريات المقاط ات. 30سق

 يوية في م تنف المقاط ات:و ند إطلق اعسترات  -80
 ش ص الر اية الطبية؛ 6 000تنقى أنثر من  •
 من التنقيأ؛اا شهر  11طف  من سن الوعدة إلى سن  500استفاد أنثر من  •
 نظمه حملت إلبكاز الو ي ةتنظيم األسرة. •

في إطار  منية  19-من التنقيأ ةددددددد كوفيدشدددددد صدددددداا   76  226و اإلةددددددافة إلى بلن، اسددددددتفاد  -81
 المتوول. أالتنقي 

، من خدمة 2020و 2018امرأة، في الفترة ما ةين  امي   29 539وفي العدياق نفعدع، اسدتفادت  -82
 التوليد المواني في إطار ال طة الحالية.

(  Samu social gabonaisويواصدددددددد  مركز المعددددددددا دة الطبية ال اتنة اعتتما ية الواةونية ) -83
 نى الر اية الويدة لنعددددددددددكان الم وزين  اا،نية الحصددددددددددول، موان أن ددددددددددطتع في تميع أنحاز البند ة تاحة إمكا

)المعددددددددددددنون، والنعدددددددددددداز نير المتزوتات الحاةددددددددددددنات ألطفالهن أو من دون أطفال، واألطفال الم زولون، 
 واألش ان الذين ي انون من م ان  ةدنية أو نفعية، والنعاز ةحايا ال نف( دون تمييز.

سأمانن إبامة في حاعت الطوارئس و  1488ربمع اا  مواني اا ي هات اا  ويوفر المركز لنمعددددددددت دمين خط -84
في الماوة من سددددددددددكان ناةون،    25لنصددددددددددحة النفعددددددددددية الطبيةس. وتنقى  اا لنمعددددددددددا دةس وسمركز   متنقلا اا وسفريق
. 2019ديعدمبر  / كانون األول   31شد ص، الر اية في تميع أنحاز البند إلى ناية من   351  500ي ادل  ما  أ 

 اا. ش ص استفادوا من ال دمات الصحية واعتتما ية موان   250  000ةمنثر من    2020ا   وارتفع هذا الربم في   

 وبد اتعم تنفيذ خطة مكافحة فيروس نقص المنا ة الب رية ةما يني: -85

ا تماد سددددياسددددة ساعختبار وال ل س وتطبيج اللمركزية في خدمات الر اية وتقديم الر اية  •
 فيروس نقص المنا ة الب رية؛ال امنة لننعاز الحوام  المصاةات ة 

 إدرا  دولوتيورافير في البروتوكول ال لتي األولي ةما ي م  النعاز الحوام  والمرة ات؛  •
  لنت دددد يص المبكر وإلياس الحم  الفيروسددددي من فيروس نقص   GenXpertاسددددت دا  أتهزة   •

 المنا ة الب رية في تميع المقاط ات؛
تصدددد  لفيروس نقص المنا ة الب دددرية وداز العددد  ت زيز م ددداركة الموتمع المدني في ال •

 ونيرهما من األو ية، وإن ع يزال هناض الكثير مما ينبوي القيا  ةع  نى هذا المعتوا؛
الذ   زز الوصدددددددول إلى ال دمات    2020يوليع  /إلواز توريم المثنية الونعدددددددية في تموز •

 ة ك  أفض  وتهيية ةيية مواتية لنت  ي  من الوصم والتمييز.

و نى الرنم من أن م اركة الوهات الفا نة الموتمعية بد حعنه الوةع، ف ن ه اشة المصاةين  -86
، وبلن ةعدددددبي تباطؤ تنفيذ األن دددددطة  19-ةفيروس نقص المنا ة الب دددددرية كانه منحو ة خلل أزمة كوفيد

 نتهازية.المت نقة ةفيروس نقص المنا ة الب رية وص و ة الحصول  نى الر اية في حالة األمرا  اع

  وأما سدددرطان اإلناا فهو  خذ في اعرتفاف في ناةون. وفي الوابع، تك دددف أربا  دورة سأنتو ر الورد س  -87
  امرأة   629نعدداز( من أن ددطة التو ية، إب خضدد ه    1  609و   رتلا   414شدد صدداا )   2  023اسددتفادة    2020ل ا  
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ّنفه  حالة ك ددف  ن سددرطان  نج  234حالة ك ددف  ن سددرطان الثد ، و 395لنفحص )  21الرحم( وصددق
حاعت    10حالة اشدددتباه في سدددرطان الثد  و 11حالة في خانة الحاعت الم دددتبع في إصددداةتها ةالعدددرطان )

         رتلا  3 385)شددددددد صددددددداا   12  342، شدددددددمنه التو ية 2021اشدددددددتباه في سدددددددرطان  نج الرحم(. وفي  ا  
حالة    977حالة ك ددددددددف  ن سددددددددرطان الثد  و  1 210امرأة لنفحص ) 2 187امرأة( وخضدددددددد ه   8  957و

حالة م ددددددتبع في إصدددددداةتها ةالعددددددرطان   75ن ددددددف  ن سددددددرطان  نج الرحم(، مما مكن من الك ددددددف  ن  
 خز ة.   54حالة اشتباه في سرطان  نج الرحم(، إةافة إلى إتراز    38حالة اشتباه في سرطان الثد  و  37) 

 :19-وفي سياق الواوحة، ات ذت ناةون التداةير التالية لنتصد  لمر  كوفيد -88

 اد بانون الطوارئ الصحية؛ا تم •

 ومكافحتها؛ 19-إن از لونة توتيهية لرصد تاوحة كوفيد •

 لألش ان الذين يحمنون أ را  اإلصاةة؛ 1410فتأ ال ط الهاتفي المواني  •

 مع تحديث البيانات والم ان  وتحديد الحنول المناسبة؛  اا، ر  الوةع الو اوي يومي  •

ي المدرسدددة التطبيقية لنداورة الصدددحية ال عدددكرية في  فاا طبي اا مو ف  40واا  طبيب   19تدريي   •
 ليبرفي ؛

من المعدددددددددددددددا دددين الطبيين لر ددايدة    100في موددال ال نددايددة المركزة واا  طبيبدد   55تدددريددي    •
 الحاعت ال طيرة؛ 

 وةع خطة وطنية لنتمهي ل دوا فيروس كورونا والتصد  لها؛ •

وةدددع اسدددتراتيوية لنتو ية واعتصدددال فيما يت نج ةالوباية من أت  الوصدددول إلى العدددكان  •
 األنثر  زلة؛

 اا.وتحديثها دوري  19-الموافقة  نى البروتوكوعت العريرية ل ل  كوفيد •

وتنتهج ناةون سددددددياسددددددة ترمي إلى إ مال الحج في الت نيم وتحعددددددين نو ية مناهج الت نيم والت ّنم  نى  -89
  2021يع المعدددددتويات. وات ذت  دة تداةير، ةما في بلن خطة تطوير الت نيم الوطنية التي وةددددد ه في  ا   تم 

  ، المناهج الت نيمية والحصددددددول  نى الت نيم   والتي ت ددددددم  ت زيز أدوات حوكمة النظا  الت نيمي وإدارتع، وتحعددددددين 
 سيما:  ن تحعين إطار الحياة المدرسية. وشّيدت  دة مرافج وسّنمه، عفضلا 

 الموم ان المدرسيان في ةيكيني نزونغ وأويندو؛ •

 الثانوية التقني في ةيكيني والثانوية الزرا ية في ليبامبا؛ •

 كاريير والمدرسة اعةتداوية في ةيزانوو. -المومع اعةتداوي الثانو  في إيوومي   •

  نيم لفاودة القصددددددددر المحتوزين، سةمبدأ  د  ترض أحد خنف الركيس،  ززت ناةون الحج في الت  اا  وإيمان  -90
 من خلل:

 إن از با ة مت ددة الوساوط لنتدريي الم نوماتي؛ •

 ةناز مدرسة؛ •

  إن دداز مركز امتحانات خان ةالعددوناز المعددونين في امتحانات ني  شددهادة الت نيم اعةتداوي  •
 وشهادة الت نيم اإل داد  وامتحانات البكالوريا.
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  الوكدالدة الوطنيدة لنت نيم والتددريدي المهنيين والمركز الددولي مت ددد  2021و  2020وأن ددددددددددددد  في  دامي   -91
في إطار تنفيذ العياسة ال امة   اا،القطا ات لنت نيم والتدريي المهنيين في نكوض، الذ  يضم أحد   ر معار 

 لننهو  ةمواعت ال م  الحّر والتدريي وال مالة.

.  ت تم ه ةين الراةطات والمنظمات نير الحكومية وبد نوب ددده معدددملة الت نيم ال دددام  في  دة منتديا  -92
 واتتمع األش ان بوو اإل ابة لبحث ا ليات الكفينة ةح  م كنة اإلبصاز هذه، التي طالما انتقدت في المدارس. 

ألهمية إةقاز الفتيات في المدارس وتمكينهن وتحقيج المعدداواة ةين الونعددين، بامه ناةون  اا وإدران -93
 ةما يني:

بعددددم م صددددص ألن ددددطة التدريي والتو ية المت نقة ةالصددددحة الونعددددية واإلنواةية إن دددداز  •
 لنمراهقين وال باب في المدارس؛

  تو ية أولياز أمور التلميذ  ن طريج راةطات والد  التلميذ ةالم ددان  الصددحية لنمراهقين •
 وال باب و واببها، ع سيما معملة التواص  ةين الوالدين والطف ؛

 الراةطات ال امنة في الميدان؛/ ت تدريبية لفاودة أ ضاز المنظمات نير الحكومية تنظيم دورا  •

، ع سدددديما 2020إطلق ةرنامج لبناز دورات المياه في المدارس وإ ادة تمهينها، منذ  ا   •
 أشوال البناز.اا في المناطج الداخنية من البند حيث تور  حالي 

شدباب ناةونيين    10سسديارة أترة تعداو  فرصدة  م س واسدتفاد من م دروف تمكين ال دباب المعدمى  -94
. ويندر  هذا الم ددددددروف في إطار العددددددما  لنباحثين  ن  م ، المعددددددونين لدا  2022أةري   /نيعددددددان  7في 

مكتي ال مالة الوطني، والحامنين شددددهادة البكالوريا ولرخصددددة القيادة، ةامتلض سدددديارة أترة دونما حاتة إلى 
في  اا  سديارة أترة تديدة تدريوي   90حكومة، من خلل هذا الم دروف، في توفير  إيداف ةدمان. وتتمث  رؤية ال

 تميع أنحاز البند بصد تمكين ال باب.

وا تمدد الت نيم  ن ة دد لطلب المرحنتين اعةتدداويدة والثدانويدة في إطدار مواتهدة تف ددددددددددددددي تداوحدة  -95
  مواسدددددد  اليدين ونيرها من النواز ،  نى الرنم من الصدددددد و ات المت نقة ةنقص الموارد. كما وز ه  19- نوفيد 

 طالي ومو ف في المدارس ةد م من اليونيعف.   450  000مدرسة، واستفاد منها أنثر من   757الصحية في  

، ال م   ن ة د، الذ  تقرب أثناز الحور الصحي 53ةموتي المادة  اا،وكّرس بانون ال م  أيض -96
ع فيات األشددددددددد ان، ع سددددددددديما األشددددددددد ان بو  ، وهو ما  زز باةنية تمي 19-الذ  ابترن ةواوحة كوفيد

 اإل ابة، لنتو ي .

 (84-118إلى    63-118حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين )التوصيات من    

لكفالة احترا  حقوق المرأة والمعدددداواة ةين الونعددددين، ا تمدت ناةون اسددددتراتيوية سناةون لنمعدددداواةس   -97
معددداواة ةين الونعدددين. وتنص هذه اعسدددتراتيوية، التي تعدددتند إلى لت زيز حقوق المرأة والحّد من أوتع  د  ال

 ن دراسات إلياسية،  نى فضلا   م اورات أتريه مع ش صيات كثيرة تمث  م تنف الحعاسيات الواةونية،
لنتدخ  في مواعت التر ية والصددددددحة وبانون األسددددددرة والعددددددياسددددددة واعبتصدددددداد ومكافحة  اا  ثلثة وثلثين تدةير 
 .ال نف ةد المرأة 

لهدذه الودايدة، ات دذت تدداةير ت ددددددددددددددريعيدة في إطدار القدانون الونداوي والقدانون المددني وا تمدد  اا  وتحقيقد  -98
 بانون محدد ة من بمع ال نف ةد المرأة.

ويهدددف هددذا القددانون المحدددد إلى حمددايددة المرأة من ال نف والتمييز ومن همددا والقضددددددددددددددداز  نيهمددا.   -99
 :هذا الصدد، أن م القانون  وفي
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استقبال م صص ةالكام  لننعاز ةحايا ال نف، يضم  يادة بانونية معؤولة  ن  مركز •
 اإلشراف  نى النعاز ةحايا ال نف وتقديم الم ورة لهن وتوتيههن ومرافقتهن؛

 إلى مؤشددرات محددة، يتولىاا مرصددد وطني لحقوق المرأة لقياس أثر اإلصددلحات اسددتناد •
  مال ال نف المرتكبة ةدها.التواص  ة من حقوق المرأة ومكافحة أ أيضاا 

 ويهدف القانون الوناوي إلى ت ددددددددديد ال قو ات المطبقة  نى مرتكبي ال نف ةددددددددد المرأة، ولكنع يتوخى  -100
 ما يني:أيضاا 

توسيع نطاق الظروف الم ددة لنوراوم المرتكبة ةد النعاز )اع تداز ةالضرب والت ني    •
 واعنتصاب والقت  ال مد، وما إلى بلن(؛

 توسيع نطاق ت ري  تراوم التحرش النفعي والونعي وتوةيحها؛ •

  ت زيز حماية النعدددداز ةددددحايا ال نف منذ لحظة تقديم ال ددددكوا  ن طريج م اإلبة المعددددؤولين  •
 الذين بد يمارسون الضوط  نيهن إلتبارهن  نى الت ني  ن حقوبهن؛

ة وإصدددار حكم فر   قو ات إةددافية  نى األشدد ان مرتكبي أ مال ال نف ةددد المرأ  •
 ةالمتاة ة اعتتما ية والقضاوية من أت  منع ال ودة إلى اإلترا ؛

 إصدار القاةي المدني أو الوناوي أمر حماية  اتنة؛ •

 ةمان الدولة توفير حماية خاصة لحقوق ةحايا ال نف؛ •

  نى المعا دة اعتتما ية والمعا دة القانونية؛اا الحج في الحصول موان  •

  خاصددددة فيما يت نج ة قد  م  الضددددحية )إ ادة تنظيم وبه ال م  ومنأ األولوية  توفير حماية  •
 ةالنق  الوورافي واعنتداب في مؤسعة أخرا، وما إلى بلن(.

لنزو  ةتقديم طني إلى المحانم لمنع زوتتع من اا  و موتي القانون المدني المنقأ، لم ي د معدددموح -101
لكل الزوتين ممارسدددددددددة المهنة التي ي تارانها. و وتع  ا ، ال م  لمصدددددددددنحة األسدددددددددرة. و المث  يمكن ا ن 

 ي د الزو  هو رّب األسرة وصاحي القرار الوحيد فيما يت نج ةال ؤون المالية لألسرة. لم

 ويضاف إلى بلن ما يني: -102

تمديد المو د النهاوي لإل لن  ن المواليد والتزا  المؤسدددددعدددددة الطبية المضددددديفة ة صددددددار  •
 د؛وثاوج الميل

 سنة؛ 18سنة إلى  15رفع العن الدنيا لنزوا  ةالنعبة لنمرأة من  •

 حرية المرأة في ممارسة ن اط مدفوف األتر واإلدارة اعبتصادية ال  صية؛ •

 استحداا مفهو  الطلق ةالتراةي. •

لص يد وات ذت، خلل الفترة بيد اعست را ، تداةير لنتو ية وت زيز المعاواة ةين الونعين  نى ا -103
إلى   2021سدددبتمبر  /الوطني، ع سددديما ةم ددداركة وسددداوط اإل ل . وت ززت تنن التداةير في الفترة من أينول

شددددد ص من سدددددنن القضددددداز ومو في   2600، من خلل ت ميم الم ايير الوديدة  نى 2022فبراير  /شدددددباط
 العو  المدني والمو فين اعتتما يين والم نمين ومنظمات الموتمع المدني.
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لنتبنيغ  ن مرتكبي  اا وأن دمت الحكومة، في سدياق مكافحة ال نف ةدد المرأة وال نف األسدر ، منبر  -104
، الذ  سددددددددددددو  أنثر 1404أ مال ال نف ود م الضددددددددددددحايا، ع سدددددددددددديما ةتوفير خدمة خط الهاتف المواني  

  .حالة تت نج ةضحايا ال نف الماد 85مكالمة في األشهر الثمانية األولى، ةما في بلن  2 500 من

 ولت زيز نظا  المعددددا دة القانونية لننعدددداز ةددددحايا ال نف، أن ددددمت م تنف مرانز ال ددددرطة أفربة رصددددد  -105
 . 1404لنتدخ   نى مدار العا ة وطوال أيا  األسبوف في حال تنقي إنذار في هذا ال من  نى ال ط الهاتفي  

اندا، وا تبرت تور ة راودة في مركز شدرطة أن   2021وأن ديه شدعبة خاصدة ةال نف الونعداني في  ا    -106
 580، سدددددددو  مركز ال دددددددرطة 2022أنعدددددددطس  / إلى  ب   2021في هذا الموال. وخلل الفترة الممتدة من  ا  

 امرأة وفتاة كن ةحايا لن نف المت دد األوتع. 573واستقب    اا،هات ي اا ةلن 68شكوا و

وهكذا، انبثج   اا.يتطور تدريوي   وفيما يت نج ةم اركة المرأة في الحياة ال امة، ف ن بانون الحصص -107
ناوبة إلى البرلمان مقارنة ةاعنت اةات الت دريعية العداةقة   19وصدول    2018 ن اعنت اةات الت دريعية ل ا  

 ، احترا  صار  لهذا اإلتراز في م تنف الحكومات. 2020منذ  ا   أيضاا    ناوبة. ويلحظ   15التي  رفه وصول  

   ّدة   2022لوصدددددددول المرأة إلى الحياة العدددددددياسدددددددية، نظمه في  ا     ومن أت  تهيية الظروف المواتية  -108
 .أن طة لتو ية النعاز والفتيات واألحزاب العياسية ةد م من شركاز التنمية

ة من سإرشاد ال اةات في موال العياسةس، الرامي إلى  6و اإلةافة إلى بلن، توعد تنفيذ التدةير  -109
العددياسددية وت زيز ال م  المدني، ةصددورة خاصددة في تحديد الوثاوج حث ال دداةات  نى الم دداركة في الحياة 

امرأة من خلل  منية شددددامنة، وإبرار وحدات التدريي.   64امرأة مرشدددددة، واسددددتفادة   101اإلطارية، وت يين  
 وستركز ال طوات التالية المزمع تنفيذها في األشهر المقبنة  نى التدريي.

 نى اإلتهدا  في حدالدة النعدددددددددددددداز اللتي يواتهن أزمدات.   وفي ميددان الصددددددددددددددحدة، ألوي التوريم -110
ويعدددمأ هذا اإلصدددل ، من   اا.وزيدت مهنة النووز إلى اإلتها  من   دددرة أسددداةيع إلى اثني   دددر أسدددبو 

ةين أمور أخرا، ةالك ف  ن الت وهات المحتمنة لنطف  الذ  لم يولد ة د والتي لم يكن ةاإلمكان انت افها 
  كنة انت ار اإلتها  العر .بب  بلن. كما يعتويي لم

ولنحد من التمييز ةددددددد المرأة الري ية، يور  تنفيذ  دة ةرامج ةد م من شددددددركاز التنمية و الت اون   -111
مع منظمدات الموتمع المددني في موداعت الصددددددددددددددحدة والت نيم وال مد  ومدا إلى بلدن. ويتونى بلدن في نظدا   

عت العدنكية واللسدنكية، والذ  يتيأ إمكانية وصدول سدكان ال دمة ال دامنةس الذ  تديره هيية تنظيم اعتصداس
 الدخ . فابدات  األرياف إلى شبكة اإلنترنه، ع سيما النعاز والفتيات من

وناةون  ازمة أشددددددددد ال ز   نى إنهاز  د  المعدددددددداواة في الفرن والم امنة ةين الرت  والمرأة في   -112
ن ال م  الوديد  نى تحقيج المعدداواة لفاودة المرأة في الوصددول  لهذه الواية، يؤكد بانو اا موال ال م . وتحقيق

إلى فرن ال م  ومكافحة تميع أشددددددددكال التمييز التي تحول دون حصددددددددولها  نى ال م ، و نى المعدددددددداواة 
المهنية ةين الرت  والمرأة وحج المرأة في الحصددول  نى تميع أنواف ال م  في ال ددركة، و نى المعدداواة ةين 

في األتر وفي تطوير الحيددداة المهنيدددة. كمدددا يرا ى احترا  التكدددافؤ أثنددداز  منيدددة التو ي  الرتددد  والمرأة  
 ومباريات التو ي  و رو  ال م .

ولنقضدددداز  نى القوالي النمطية اعتتما ية والممارسددددات والتقاليد الثقافية المنافية لحقوق المرأة   - 113
  ة، ةما في بلن دروس التر ية المدنية واألخلق األساسية، وة ه استراتيويات، ع سيما في بطاف التر ي
 دة أن ددددددطة لفاودة بادة األحياز وشدددددديوخ  أيضدددددداا   والنواد  الطلةية وما إلى بلن. وفي هذا الصدددددددد، تنفذ 

 القرا والعكان. 



A/HRC/WG.6/42/GAB/1 

19 GE.22-17818 

 (94-118إلى    85-118حقوق الطفل )التوصيات من    

ةون أن دمت في أ قاب حنقة ال م  فيما يت نج ةاألشد ان  ديمي الونعدية، يودر ةاإلشدارة أن نا -114
اإلبنيمية الرامية إلى إبكاز الو ي وت زيز الحوار المنعدددددددددج ة دددددددددمن ان دا  الونعدددددددددية والهوية القانونية، التي 
نظمه ةالت اون مع الوما ة اعبتصددادية لدول وسددط أفريقيا ومفوةددية األمم المتحدة ل ددؤون اللتيين، في  

مت دد الت صدددددددصدددددددات إلتراز     املا اا ، فريق2018ديعدددددددمبر /األولكانون   12و  11نوامينا، ت ددددددداد، يومي  
ةمعددملة التصددديج  نى إحدا  اا  دراسددة وطنية  ن الونعددية وان دا  الونعددية. ويهتم هذا الفريج ال ام  أسدداسدد 

اعتفابيتين المت نقتين ةان دا  الونعددددية أو كنتيهما، ويعددددهر  نى ف الية تعددددوي  المواليد وإصدددددار شددددهادات  
 األطفال المولودين في ناةون دون تمييز ةعبي ال رق أو األص  أو الدين.ميلد لوميع 

و اإلةددددددافة إلى بلن، أتريه  منيات معددددددتمرة لتحديد هوية األطفال الذين ع يحمنون شددددددهادات   -115
ميلد، ومّكنه من تحديد هوية نالبية األطفال وأصددولهم وتعددوينهم في الصددندوق الوطني لنتممين الصددحي  

 تتما ي.والضمان اع

طف  في محافظة ليعددتوير، لت ددم   15  000وبد وسددع نطاق ال منية، التي اسددتهدفه في البداية  -116
  المحافظات التعدددع ةد م تقني من األمم المتحدة في إطار صدددندوق أهداف التنمية المعدددتدامة. وتهدف ال منية

 طف  في ك  محافظة وتعوينهم. 1 000إلى تحديد هوية  

، تمكنه مصدددالأ ال دمات اعتتما ية والمحانم ومرانز العدددو   19-و نى الرنم من  ثار كوفيد -117
طفدد  ووالددد من دون   15  000  المدددني في البنددديددات والمحددافظددات أو المحددافظددات الفر يددة من تحددديددد نحو

ت  شدددددددددهادات ميلد. وهكذا با  األطباز ةفحص منفات هؤعز إلصددددددددددار شدددددددددهادات تقدير ال مر، ثم أصددددددددددر 
أصددددددرت البنديات والمحافظات ة دها شدددددهادات الميلد. وفي نهاية المطاف،  و   المحانم برارات نير منزمة،

طف  ووالد من أنثر المناطج  زلة كما المناطج الحضدددددددرية من الحصدددددددول  نى شدددددددهادات    15 000تمكن  
 ميلدهم والتعوي  في الصندوق الوطني لنتممين الصحي والضمان اعتتما ي.

ة ددددمن بانون الطف  في تمهورية  2019فبراير  /شددددباط 8المؤرخ   003/2018ز القانون ربم وي ز  -118
منع، التي تحظر    83ناةون اإلطار القانوني المت نج ةاعسدددددددددتولل الونعدددددددددي واعتوار ةالب دددددددددر في المادة 

 تميع أشكال ال نف ةد األطفال.اا  رسمي 

،  لية لمنع ال نف في المدارس والوام ات وفي ال ا  نفعدع، أن دمت الحكومة، ةموتي برار وزار   -119
 والتدريي المهني واإلنذار ةع والتدخ  العريع ة منع ومراببتع لمكافحة هذه ا فة ةف الية.

وفي نضددون  امين، سددو  مركز اعتصددال سسددو رمواناس، الذ  ي ني ةنوة البانتو سالطف  ال ارقس   -120
سدددددددوز الم امنة وال نف  مكالمة ة صدددددددون  11 429ر،  من التقري  16والذ  سدددددددبج الحديث  نع في الفقرة 

 الماد  والنفقة وسوز التوذية واإلهمال والت ني  ن األطفال واعنتصاب وما إلى بلن.

ربم   -121 المرسددددددددددددددو   الوندددددداوي  والقددددددانون  الطفدددددد   بددددددانون   13المؤرخ    PR/MTEPS/0651وي زز 
علتحاق ةال م  في تمهورية ناةون،  الذ  يضع إ فازات فردية من الحد األدنى لعن ا  2011أةري   /نيعان

 سنة في شركةس. 16والذ  تنص مادة منع  نى أنع: سع يووز تو ي  أ  باصر يق   مره  ن 

 ويووز منأ إ فازات فردية لم دداركة القاصددر في ال رو  الفنية، وفي أداز أ مال خ يفة ع يحتم  -122
سدة وفي أن دطة تور  في مؤسدعدات ع ي دارض أن تضدر ةصدحة القاصدر الم ني و نموه وموا بتع  نى الدرا

فيها سدددددددوا أفراد األسدددددددرة، تحه سدددددددنطة األب أو األ  أو الوصددددددديس. ويبرز هذا الحكم الصدددددددنة ةين اعتوار 
ألحكا  اتفابيتي منظمة ال م  الدولية اا في أن ددددطة الكبار، وفقاا  ةاألطفال  بر الحدود واسددددتوللهم ابتصددددادي 

 .182وربم  138ربم 
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 (18-119إلى    16-119األصلية )التوصيات من    حقوق الشعوب  

 ت م  اإلترازات المت ذة لصالأ ال  وب األصنية ما يني: -123

 نى اتفدداق ت دداون مع مونس الحفدداظ  نى   2020يندداير  /كددانون الثدداني  31التوإليع في   •
يكرس م ددددددداركة المواطنين المحنيين، ةمن فيهم ال ددددددد وب األصدددددددنية، في اإلدارة   الواةات
 ؛امة لنواةات وإصدار شهادات حعن إدارة الواةاتالمعتد

  تنفيذ م ددددددروف لد م طلب المدارس اعةتداوية من ال دددددد وب األصددددددنية في محافظات نوونييع  •
وأونو  إيفيندو ووليو نتيم، من أت  مكافحة التعدددددرب المدرسدددددي، ةد م من اليونيعدددددي ،  

 حقيبة مدرسية؛ 2 000مما مكن من توزيع  

نف ةم دددددروف سوةدددددع أسدددددس بانونية لنواةات وسدددددب  العيي المعدددددتدامةس  تولي الفريج المك •
مهمة ةناز بدرات المعددددددددددددا دين التقنيين الموتم يين والموتم ات المحنية في موال إدارة  

 ؛2022فبراير /الواةات الموتمعية، في محافظتي أونو  إيفيندو ووليو نتيم، في شباط

ان اعتتما ي، وهو ما أدا إلى إن داز م داركة ال د وب األصدنية في تنقيأ بانون الضدم •
 ال امنين المتنقنين المعتقنين المعتفيدة من حماية اتتما ية محددة؛ فية

في محافظات وليو نتيم    2020وةدع خطة لنتنمية المعدتدامة لنعدكان األصدنيين في  ا    •
 ونوونيع وأونو  إيفيندو وأونو  أوت؛

  اإليدز في مينفول/ وس نقص المنا ة الب دددرية ة دددمن فير  2020تنظيم حمنة تو ية في  ا   •
 ةد م من ةرنامج األمم المتحدة لمكافحة اإليدز؛

 في محافظة أونو  إيفيندو. 19-ة من كوفيد 2021تنظيم حمنة تو ية في  ا   •

 انت اب 2018وفيما يت نج ةالم دددداركة في إدارة ال ددددؤون ال امة، شددددهدت اعنت اةات البرلمانية ل ا   -124
 ن العكان األصنيين في مقاط ة إيفيندو.ناوي م

 (129-118إلى    123-118حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )التوصيات من    

 ات ذت  دة تداةير  نى معتويات م تنفة خلل الفترة بيد اعست را . وت م  هذه التداةير: -125

 ؛(2إدرا  األش ان بو  اإل ابة في بانون ال م  )المادة  •

 اسية محددة )المنحة سطس( لنتلميذ والطلب بو  اإل ابة؛توفير منحة در  •

لنوصدددول إلى مومع مدارس ليون مبا؛ وتواصددد  هذه األشدددوال في  اا  خاصددد اا ممر   13ةناز   •
 المؤسعات األخرا؛

إ ادة تمهي  المدرسددة الوطنية لألطفال ةدد اف العددمع و ناز بدرات المو فين فيما ة د،   •
 توفير المواد الت نيمية؛أطفال ةمتهزة العمع و  10وتزويد  

، سلنققِد   نى د م الت نيم ال ام س، في إطار الحمنة  OSEIإنتا  ون ر الفينم الوثاوقي سس   •
 الوطنية لنت نيم ال ام ؛

 9إن دددددداز أول اتحاد معددددددتق  لنمهنيين بو  اإل ابة والفيات المرتبطة ةهم في ناةون في   •
 ؛2022يوليع  /تموز

اودة رؤسداز وأ ضداز النوان المحنية ة دمن مرا اة األشد ان بو  تنظيم دورات تدريبية لف •
 ؛2022أنتو ر /اإل ابة خلل اعنت اةات البرلمانية الفر ية في ت رين األول
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 /كانون األول 3وةددددددددع خطة ال م  المكرسددددددددة لنيو  الدولي لألشدددددددد ان بو  اإل ابة ) •
ت األشددد ان بو  اإل ابة  ةالت اون مع اعتحاد الوطني لراةطااا ديعدددمبر( وتنفيذها سدددنوي 

 والراةطات ال امنة من أتنهم في ناةون؛

ة من القضاز  نى ال نف  2021سبتمبر /أينول 6المؤرخ   006/2021ن ر القانون ربم  •
ةدددددددددددد المرأة في اليو  الوطني لحقوق اإلنعدددددددددددان ةصددددددددددديغ تلوم أنواف اإل ابات الم تنفة  

األشدد ان بو  اإل ابة  نى إنواز معددمو ة ومكبَرة وم دة ةطريقة ةرا (. وسددهر   )مواد
 النعخ الم تنفة.

 قانون الالجئين  

 214 ، التحج 2020يق ول القددانون الودداةوني اللتيين الحج في الت نيم والتدددريددي المهني. وفي  ددا    -126
 في المدارس ال امة. طفلا  115ةالمدارس، كما أدمج  اا عتي  طفلا 

ونفذت أن دطة التدريي المهني ومنحه برو  صدويرة ةد م من مفوةدية شدؤون اللتيين ألنثر  -127
 عت . 100من 

الددد م اللز  اا   ددامدد   30تنقى نددالبيددة اللتيين الددذين يعي ددددددددددددددون في ندداةون منددذ مددا يقرب من  وي  -128
من تصدداريأ    مؤهلا اا عتي   189لهذه الواية، اسددتفاد اا و ودتهم الطو ية إلى وطنهم. وتحقيقاا إلدماتهم محني 
 .2020اإلبامة في  ا  

  روا اسددت دادهم الحقيقي للندما  الونعددية ألشدد ان عتيين منذ أمد طوي  أ ه أيضدداا    ومنحه ناةون  -129
 في الموتمع.

 /أيار 15و دز تداول توازات العدددددفر البيومترية لنوما ة اعبتصدددددادية والنقدية لوسدددددط أفريقيا في  -130
ت بير  ن الرغبة الحقيقية في حماية األشددد ان في وةدددعية ه دددة  أيضددداا  لفاودة اللتيين هو 2022مايو 

  في أراةينا.

  8- 120التوصاايات من )  2016بها: أزمة ما بعد انتخابات عام  ًا  حيط علم التوصاايات التي أ   
 (10-120إلى  

 21أحاله ناةون المعدملة، ةالتزامن مع إتراز تحقيقات وطنية، إلى المحكمة الوناوية الدولية في  -131
أ قاب في   لنتحقيج فيما را  من مزا م ارتكاب تراوم ةدددددددد اإلنعدددددددانية وتراوم أخرا  2016  سدددددددبتمبر/أينول

 .2016 أنعطس/ باعنت اةات الرواسية في 

، 2018سددددددبتمبر  / أينول   21وأصدددددددر المد ي ال ا  لنمحكمة الوناوية الدولية تقريره ةموتي برار مؤرخ  -132
في تمهورية ناةون، فيما يت نج  2016أنعدطس  / ب 31ة دمن التحقيقات التمهيدية التي أ قبه انت اةات 

 ي أراةيها التي يحتم  أن تقع ةمن اختصان المحكمة الوناوية الدولية.ةالوراوم المز و  ارتكاةها ف

ويعدتفاد من التقرير أنع ة د إن ا  النظر، ةحكم الوابع والقانون، خنصده المحكمة الوناوية الدولية   -133
ع تقاد أن تريمة تدخ  في نطاق اختصاصها بد حدثه    م قوعا اا  إلى أن سالم نومات المتاحة ع توفر أساس

 في ناةون. و ناز  نيع، ع يوتد أساس م قول لمباشرة التحقيج في القضيةس.

، فقد أفر   ن 2016وفيما يت نج ةمتاة ة اإلترازات القضداوية التي ةوشدرت  قي انت اةات  ا   -134
 ة د بضاز مدة  قو تهم.  2022سبتمبر  /وأينول 2020سبتمبر /المتهمين الثلثة في أينول
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 وأفضل الممارسات والتحدعات والقيوداإلنجازات   -خامساً  

 اإلنجازات -ألف 

لنبرلمددان م ددددددددددددددروف بددانون يت نج ةدد  ددادة تنظيم النونددة الوطنيددة    ا تمدداد المونس األ نى •
 لحقوق اإلنعان؛

 الم ني ةال نف ةد األطفال؛ 1412فتأ ال ط الهاتفي المواني سو رموانا   •

 ف ةد النعاز؛الم ني ةال ن  1402 ال ط الهاتفي المواني فتأ •

 إن از شعبة مكافحة ال نف الونعاني؛ •

 تحعين  روف اعحتواز؛ •

 ت وي  سون النعاز. •

 أفضل الممارسات -باء 

 فيما يت نج ةمفض  الممارسات، من المهم اإلشارة إلى ما يني: -135

 إن از  لية الحوار والتبادل الوطنية؛ •

 دية والنقدية لوسط أفريقيا لفاودة اللتيين؛ إصدار توازات سفر ةيومترية لنوما ة اعبتصا  •

 تف ي  م روف ربمنة العولت الوناوية؛ •

 وةع ساستراتيوية ت زيز حقوق المرأة والحد من أوتع  د  المعاواة ةين الونعينس. •

 القيود -جيم 

 حّددت ة ض التحديات والقيود لدا تنفيذ التوصيات: -136

 أما  إ داد التقارير في الوبه المناسي؛ اا  رويعي اا  ك   اوق  د  وتود با دة ةيانات، مما ي  )أ(  

 تويير أ ضاز النونة الوطنية لصيانة التقارير المت نقة ةحقوق اإلنعان في ناةون؛ )ب( 

  د  كفاية الموارد الب رية والمالية. ) ( 

 األولويات والمبادرات وااللتزامات الوطنية للتغل  على التحدعات والقيود -سادساً  
 لنتوني  نى ص و ات إ مال حقوق اإلنعان  نى الص يد الوطني، حّددت الدولة األولويات التالية: - 137

 ت زيز الهييات الوطنية لحقوق اإلنعان؛ •

 ت زيز وحماية حقوق الفيات في وةعية ه ة؛ •

 ة الت ري ات الوطنية مع الصكوض الدولية؛موازم •

 مواصنة تنظيم دورات تدريبية لفاودة الوهات الفا نة في الدولة والموتمع المدني؛ •

 ت زيز الت اون مع تميع ا ليات الدولية؛ •
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 إرساز ثقافة مدنية لحقوق اإلنعان  ن طريج إبكاز الو ي ال ا  ون ر الصكوض؛ •

 ن من خلل م اإلبة الم تدين.نفالة حماية حقوق اإلنعا •

ويعدددترشدددد  م  الحكومة الواةونية، سدددواز في سدددياسدددتها الداخنية أو  نى العددداحة الدولية، ة المية  -138
 اا.حقوق اإلنعان وتراةطها و د  باةنيتها لنتوزوة وهي حقوق ي زز ة ضها ة ض

ت زيز م تنف  لياتها الوطنية  وفي سددياق اعلتزامات، سددتواصدد  ناةون الوفاز ةالتزاماتها ةالكام  و  -139
المكنفة ةالنهو  ةحماية الحقوق والحريات األسدددداسددددية وت زيزها، ع سدددديما النونة الوطنية لحقوق اإلنعددددان. 
وسددددددتواصدددددد  ناةون من خلل تقديم تقاريرها الدورية، ةما ي ددددددم  اعسددددددت را  الدور  ال ددددددام  و ن طريج  

التي ت ددك  محور اإلطار ال ا  لحقوق اإلنعددان، من أت     الحوار، الت اون مع المؤسددعددات الدولية الم تنفة
 وةع هذه الحقوق موةع التنفيذ.

 التوقعات في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية -سابعاً  
مرة أخرا توب اتها فيما يت نج ةالمعددا دة التقنية والمالية اللزمة في موال حقوق اإلنعددان    تبين ناةون  -140

 لية:لفاودة األطراف التا

 الفا نون في موال القضاز )القضاة والمحامون ونيرهم من المو فين المكنفين ة نفاب القانون(؛  •

 ؛الصحفيون  •

 العنطات العياسية ونيرها من المو فين ال موميين؛ •

 منظمات الموتمع المدني؛ •

 النونة الوطنية لصيانة تقارير حقوق اإلنعان؛ •

 الهيية ال نيا للتصاعت؛ •

 س اعنت اةات الواةوني؛مون •

 لخ.إالنونة الوطنية لحقوق اإلنعان،  •
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