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مقدمة ووصف ملنهجية إعداد التقرير الودين
 -1ه ذذذا التقمي ذذم مق ذذده م ذذن ونوم ذذة رهوري ذذة النونل ذذو الد قما ي ذذة
لالستعماض الدوري الشامل.

ذذار ا ول ذذة ال ال ذذة

تنظيم انتخاابت عامة مشلذت اننتخذاابت
 -2وقد أُع ّد ظموف سادهتا القيود اليت فمضها ُ
المائس ذذية والتش ذ ذميعية الو نيذ ذذة وا قليمي ذذة  30ك ذذانون األوس/ديسذ ذذمب  .2018وه ذذو يعنذ ذذس
ا رادة السياسية مهورية النونلو الد قما ية املتم لة احلمص على اورتاه التزاماهتا الدولية.
 -3وقذذد غذذيا هذذذا التقميذذم وفقذذا للم ذذادئ التوجيهيذذة املنصذذوص عليهذذا قذمار لذذس وقذذو
ا نسذان التذاملن ملنظمذذة األمذم املتحذذدة  1/5و مقذذمره  119/17الذذي دذذدد امل ذذادئ التوجيهيذذة
العامة اليت اعتمدها اجمللس فيما يتعلق إبعذداد املعلومذات الذيت يتع ّذن اسذتخدامها ا ولذة ال انيذة
وا ونت الالوقة من انستعماض الدوري الشامل.
 -4و أعقذذاا ا ولذذة ال انيذذة لالسذذتعماض الذذدوري الشذذامل مهوريذذة النونلذذو الد قما ي ذة
 29نيسان/أملميل  2014قُ لت  190توغية.
 -5و  15أاير/مايو  2014نظمت وزارة العدس اليت تتضذمن مشذمونهتا رعايذة وقذو
ا نس ذذان ابلتع ذذاون م ذذن منت ذذة األم ذذم املتح ذذدة املش ذذرتق حلق ذذو ا نس ذذان وممك ذذز ك ذذارتم وممك ذذز
احلق ذذو املدني ذذة والسياس ذذية ي ذذوه تفن ذذو و ذذوس تنفي ذذذ التوغ ذذيات امل ذذذكورة .وق ذذد ش ذذارق ذلذ ذ
احل ذذدرب ء ذبامل م ذذن املاسس ذذات العام ذذة م ذذل رائس ذذة ا مهوري ذذة والبمل ذذان واحلنوم ذذة والقض ذذامل
واألجهذذزة األمنيذذة واللانذذة املشذذرتكة ملذذن الذذوزارات املعنيذذة وقذذو ا نسذذان وكذذذل منظمذذات ذذو
ونومية تعىن مبواضين خمتلفة تتعلق ابلتوغيات املق ولة.
 -6و متوز/يوليذ ذ  2014نظم ذذت وزارة الع ذذدس ووق ذذو ا نس ذذان ابلتع ذذاون م ذذن وو ذذدة
ا غالح املاسسي والدعم التاملعة ملنتة األمم املتحذدة املشذرتق حلقذو ا نسذان يفلذة ريذن
مقا عات ال لد للتعميف ابلتوغيات الذ  190الصادرة عن انسذتعماض الذدوري الشذامل .وُكلفذت
هيئات انتصاس ا قليمية حلقو ا نسان مبهمة متاملعة تل ا هود على مستوى املقا عات.
 -7و نف ذذس الس ذذيا نظم ذذت اللان ذذة املش ذذرتكة مل ذذن ال ذذوزارات املعني ذذة وق ذذو ا نس ذذان
ابلتعذذاون مذذن ش ذ نة السذذنان األغذذلين وانيليذذن لذذتدارة املسذذتدامة للذذنظم ا ينولوجيذذة للذذاابت
ذيات اخلاغذذة
رهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة أايه توعيذذة اتصذذلت فيهذذا ابلذذوزارات الذذيت تعنيهذذا التوغذ ُ
ابلشعوا األغلية.
 -8وأء ذوا وضذذعت وزارة العذذدس ووقذذو ا نسذذان ش ذ ا /فبايم  2015ءطذذة لتنفيذذذ
هذذذه التوغذيات ال ذ  190وأُقذذمت اخلطذذة ءذذالس ولقذذة عمذذل رعذذت ملذذن ر لذذي الذذوزارات املختلفذذة
املعنية ملتنفيذ التوغيات ومنظمات اجملتمن املدين.
-9

وممت غيا ة هذا التقميم ابملماول التالية:
•

2

جمامل مشاورات كل من كينشاسا واملقا عات من أغحاا املصلحة هبدف
رن ال ياانت واملعلومات األءمى اليت يتعن تقد ها تنفيذا للتوغيات؛
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•

تنظذذيم ولقذذة عمذذل تقييميذذة منتصذذف املذذدة ملشذذين تنفيذذذ التوغذذيات مبسذذاعدة
تقنية من املنظمة الدولية للفماننوفونية؛

•

عقذذد اجتماعذذات مذذن اللان ذذة الو نيذذة حلقذذو ا نس ذذان لت ذذادس املعلومذذات ع ذذن
والة تنفيذ التوغيات؛

•

عذذداد مشذذمور التقميذذم الذذو ن مذذن ذذمف اللانذذة املشذذرتكة ملذذن الذذوزارات املعنيذذة
وقو ا نسان؛

•

تنظذذيم ولقذذة عمذذل قذمار مشذذمور التقميذذم الذذو ن رعذذت ملذذن ر لذذي املاسسذذات
العامة واللانة الو نية حلقو ا نسان ومنظمات اجملتمن املدين.

ذ ذ ذذايل ا ذ ذ ذذار املعي ذ ذ ذذاري
 -10ويتض ذ ذ ذذمن التقمي ذ ذ ذذم املعلوم ذ ذ ذذات التالي ذ ذ ذذة ‘1‘ :التط ذ ذ ذذورات
واملاسسذي؛ ‘ ‘2التطذورات ذاس تعزيذز وقذو ا نسذان ويفايتهذا؛ ‘ ‘3والذة تنفيذذ التوغذذيات
املق ولذذة؛ ‘ ‘4التقذذده انيذذمز وأفضذذل املمارسذذات والتحذذدايت والقيذذود؛ ‘ ‘5األولذذوايت وامل ذذادرات
وانلتزامات؛ ‘ ‘6التوقعات فيما يتعلق مل نامل القدرات و لة املساعدة التقنية.

أوال -التطررورا ا جمررار اإلدررار املعيرراري واملحسسررإل لتع ي ر حقرروق اإلنسرران
ومحايتها
ألف -اإلدار املعياري
 -11اب ض ذذافة ل النص ذذوص القانوني ذذة املتعلق ذذة ملتعزي ذذز وق ذذو ا نس ذذان ويفايته ذذا ال ذذيت سذ ذ ق
ذكمه ذذا تقمي ذذم ا ول ذذة ال اني ذذة م ذذن انس ذذتعماض ال ذذدوري الش ذذامل اعتم ذذدت رهوري ذذة النونل ذذو
الد قما ية تداملو تشميعية أءمى منها ابخلصوص:
•

وينم ذذل
القذذانون رق ذذم  001/15املذذار  12ش ذ ا /فبايم  2015الذذذي يع ذ ّدس ّ
القانون رقم  006/06املار  9آذار/مارس  2006املتعلذق ملتنظذيم اننتخذاابت
المائسية والتشميعية وا قليمية واحلضمية وال لدية وانيلية؛

•

القذذانون رقذذم  013/15املذذار  1آا/أ سذذطس  2015املتعلذذق ملطمائذذق عمذذاس
وقو املمأة واملساواة ملن ا نسن؛

•

ينمذذل
القذذانون رقذذم  2016/008/16املذذار  15متوز/يوليذ  2016الذذذي يعذ ّدس و ّ
القانون رقم  010-87املار  1آا/أ سطس  1987املتعلق مبدونة األسمة؛

•

الق ذذانون رق ذذم  013/16امل ذذار  15متوز/يوليذ ذ  2016املتعل ذذق ملوض ذذن م ذذوظفي
اخلدمة املدنية العامة؛

•

القذذانون رقذذم  022/15املذذار  31كذذانون األوس/ديسذذمب  2015الذذذي يع ذ ّدس
وينمل املمسوه املار  30كانون ال اين/ينايم  1940املتعلق ملقانون العقوابت؛
ّ

•
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القذذانون رقذذم  023/15املذذار  31كذذانون األوس/ديسذذمب  2015الذذذي يع ذ ّدس
وينم ذذل الق ذذانون رق ذذم  2002-024امل ذذار  18تشذ ذمين ال ذذاين/نوفمب 2002
ّ
املتعلق ملقانون العقوابت العسنمي؛
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•

القذ ذذانون رقذ ذذم  024/15املذ ذذار  31كذ ذذانون األوس/ديسذ ذذمب  2015الذ ذذذي يع ذ ذ ّدس
ينمل املمسوه املار  6آا/أ سطس  1959املتعلق ملقانون ا جماملات ا نائية؛
و ّ

•

القذذانون التنظيمذذي رقذذم  003/17املذذار  10آذار/مذذارس  2017الذذذي يع ذ ّدس
وينم ذذل الق ذذانون رق ذذم  2002-023امل ذذار  18تشذ ذمين ال ذذاين/نوفمب 2002
ّ
املتعلق ملقانون القضامل العسنمي؛

•

وينمذ ذذل
القذ ذذانون رقذ ذذم  010/16املذ ذذار  15متوز/يولي ذ ذ  2016الذ ذذذي يع ذ ذ ّدس ّ
الق ذذانون رق ذذم  2002-015امل ذذار  16تشذ ذمين األوس/أكتذ ذوملم  2002املتعل ذذق
ملقانون العمل؛

•

القذ ذذانون رق ذ ذذم  009/16امل ذ ذذار  15متوز/يولي ذ ذ  2016ال ذ ذذذي د ذ ذذدد القواع ذ ذذد
املتعلقة ابلنظاه العاه للضمان انجتماعي؛

•

القانون رقم  026/15املار  31كانون األوس/ديسمب  2015املتعلق ابملياه؛

•

الق ذذانون التنظيم ذذي رق ذذم  002/17امل ذذار  8شذ ذ ا /فبايم  2017ال ذذذي د ذذدد
امل ادئ األساسية لنظاه التعاونيات؛

•

ينمذذل القذذانون
القذذانون رقذذم  001/18املذذار  9آذار/مذذارس  2018الذذذي يع ذ ّدس و ّ
رقم  2002/007املار  11متوز/يولي  2002املتعلق ملقانون التعدين؛

•

القانون رقم  025/018املار  31كانون األوس/ديسمب  2015املتعلق ملعقود
ا جيار و املهنية.

 -12ون ت ذزاس هنذذاق تذذداملو تش ذميعية أءذذمى لتعزيذذز وقذذو ا نسذذان ويفايتهذذا قيذذد املناقشذذة
البملان ومنها:
•

مشمور قانون يتعلق وماية املدافعن عن وقو ا نسان ومساوليتهم؛

•

مشمور قانون حلماية وقو األشخاص ذوي ا عاقة؛

•

مشمور قانون يضن تداملو تنظّم ومية التظاهم؛

•

مشمور قانون حلماية وقو الشعوا األغلية؛

•

مشمور قانون يتعلق ابلوغوس ل املعلومات؛

•

مشمور قانون هنامل جتممي املخالفات الصحفية.

ابء -اإلدار املحسسإل
 -13يشهد ا ار املاسسي حلماية وقو ا نسان تطورا مستمما .ومن ا ديم اب شارة
هذا الصدد ما يلي:
•

•

4

تعين املم لة الشخصية لمئيس الدولة ملنافحذة العنذف ا نسذي وجتنيذد األ فذاس
أبمم رائسي غدر  9متوز/يولي 2014؛
تفعيل اللانة الو نية حلقو ا نسان

 23متوز/يولي 2015؛
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تعين املستشار اخلاص لمئيس الدولة للحوكمة ومنافحة الفساد و سل األمواس
ومتويل ا رهاا أبمم رائسي غدر  14متوز/يولي 2016؛

•

نشامل حمنمة النقض و لس الدولة

•

وزيمان/يوني .2018

اثنيا -التطورا اجلديدة ا جمار تع ي حقوق اإلنسان ومحايتها
 -14مذذن ا ذذديم اب شذذارة أن رهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة عضذذو لذذس وقذذو ا نسذذان
التاملن لألمم املتحدة منذ كذانون ال اين/ينذايم عذاه  2018وكانذت قذد انتُخ ذت لتلذ العضذوية
تشمين األوس/أكتوملم .2017
املوضحة
 -15وتتعلق العناغم امليدانية ّ
(أ )
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التقميم ابجملانت التالية:

احلقو املدنية والسياسية

•

مارست األوزاا السياسية اليت تُ لا السلطة ا دارية ملتنظيم التظاهمات العامذة
(انجتماعذذات واملسذوات السذذلمية) أنشذذطتها وميذذة .ولألسذذف أسذذفمت ملعذذض
التظذذاهمات عذذن سذذقو قتلذذى وجموذذى وتذذدمو رتلنذذات عامذذة وءاغذذة م ذذل
مسويت  19أيلوس/س تمب و 19كانون األوس/ديسمب  2016اللتن نظمتهما
املعارضذ ذ ذذة ومسذ ذ ذذويت  31كذ ذ ذذانون األوس/ديسذ ذ ذذمب  2017و 21كذ ذ ذذانون ال ذ ذ ذذاين/
ينايم  2018اللتن نظمتهما اللانة العلمانية للتنسيق للمطال ة إبجمامل انتخاابت؛

•

أدت ه ذذذه األو ذذدارب ل نش ذذامل ن ذذيت قي ذذق مش ذذرتكتن :مه ذذا ن ذذة التحقي ذذق
املشرتكة  3121و نة التحقيذق املشذرتكة  1919مبوجذة األمذم الذوزاري رقذم
 001/CAB/MIN/DH/2018امل ذذار  1شذ ذ ا /فبايم  2018واألم ذذم ال ذذوزاري
رق ذذم  003/CAB/MIN/DH/2018امل ذذار  28وزيمان/يوني ذ ذ  2018وتت ذذيلف
اللانتان من مندوملن عن وزارات وقو ا نسذان والعذدس والداءليذة واللانذة
الو نية حلقذو ا نسذان ومنظمذات اجملتمذن املذدين مذن مشذاركة منتذة األمذم
املتحذذدة املشذذرتق املعذذن وقذذو ا نسذذان ومنتذذة انتصذذاس حلقذذو ا نسذذان
التذ ذاملن لال ذذاد األفميق ذذي ملوغ ذذفهما مذ ذماق ن .ومتنن ذذت اللانت ذذان م ذذن دي ذذد
املسذذاوليات وقذذدمتا توغذذيات ل ريذذن املاسسذذات العامذذة .و هذذذا السذذيا
قذذدمت احلنومذذة مسذذاعدة ل أسذذم الضذذحااي انيتاجذذة دفذذن ذويهذذا ورعايذذة
ية ل  32شخصا أغي وا ابلمغاص وملشظااي قناملل اللاز املسيل للدمور؛

•

نُظمذ ذذت اننتخذ ذذاابت المائسذ ذذية والتش ذ ذميعية الو نيذ ذذة وا قليميذ ذذة  30كذ ذذانون
األوس/ديسمب  2018وجذمت عمومذا ملشذنل مذمض رأي ريذن املذماق ن.
وللمذ ذذمة األول منذ ذذذ وصذ ذذوس رهوريذ ذذة النونلذ ذذو الد قما يذ ذذة علذ ذذى اسذ ذذتقال ا
انتقلذذت السذذلطة سذذلميا  24كذذانون ال اين/ينذذايم  2019ملذذن رئذذيس انتهذذت
ونيتُ ورئيس منتخة؛

•

ءالس الفرتة نفسها استفاد العديد من انيتازين من العفو المائسي؛

•

يعزز نشامل لس الدولة جماملات الطعن فيما يتعلق ابملسائل ا دارية.
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(ا)

احلقو انقتصادية وانجتماعية وال قافية:

•

اس الوغوس ل مياه الشما واغلت احلنومة ملمان هذا لتذوفو ميذاه الشذما
املنا ق الميفية وش احلضمية .ففي عاه  2018اسذتفاد  25 000شذخ
من وفم آابر املامل كينشاسا والنونلو الوسطى؛

•

للحذذد مذذن ال طالذذة اعتمذذدت احلنومذذة مشذذارين ومل ذمام كذذان ذذا ثذذو واض ذ
ن سيما مقا عة كااتنلا ويث مس تنفيذ ملمانم أنشطة توظيف الش اا
كااتنلا إبنشامل  259 969فمغة عمل من أغل  290 000وظيفة تقذمر
نشذذااها منهذذا  325وظيفذذة عمذذل للحسذذاا اخلذذاص و 220ماسسذذة ابللذذة
تذ ذذدرية  6 000ش ذذاا مماكذ ذذز التذ ذذدرية
الص ذذلم .و نفذ ذذس الس ذذيا
املهن من أجل توظيفهم؛

•

ُرف ذ ذ ذ ذذن احل ذ ذ ذ ذذد األدىن ال ذ ذ ذ ذذو ن لألج ذ ذ ذ ذذور ابملمس ذ ذ ذ ذذوه رق ذ ذ ذ ذذم  017/18امل ذ ذ ذ ذذار 22
أاير/مذ ذذايو  2018وأغ ذ ذ ي لذ ذذا  7.075فمننذ ذذات كونلوليذ ذذة اليذ ذذوه أي
ما يعادس  4.5من دونرات الونايت املتحدة؛

•

تط ذق احلنومذذة منذذذ عذاه  2016ءطذذة و نيذذة اسذرتاتياية للتنميذذة تعنذذس رايذذة
و ارا اسرتاتيايا ملواجهة دايت التنمية ولوس عاه .2050

(ج)

وقو فئات معينة:

•

أي مسذذيلة هتمهذذم غذذدر األمذذم املشذذرتق

لتمنذذن األ فذذاس مذذن ملذذدامل رأيهذذم
ملذ ذ ذ ذذن الذ ذ ذ ذذوزارات رقذ ذ ذ ذذم MINEPSP/CABMIN/0817EPSP/2018 N 009CAB/
 MINGEFAاملار  7آذار/مذارس  2018واملتعلذق ملتنظذيم وسذو عمذل ملمملذان
األ فاس و ان األ فاس؛

•

عاه  2018ديث ءطة العمل الو نية لتنفيذ قمار لذس األمذن التذاملن
لألمم املتحدة ( 1325السلم واألمن)؛

•

أنش ذ ذ ذ ذذيت رهوري ذ ذ ذ ذذة النونل ذ ذ ذ ذذو الد قما ي ذ ذ ذ ذذة مبوج ذ ذ ذ ذذة األم ذ ذ ذ ذذم ال ذ ذ ذ ذذوزاري رق ذ ذ ذ ذذم
 350/CAB.MIN/AFF-SAH.SN/2016املذذار  11تش ذمين ال ذذاين/نوفمب 2016
اللان ذذة املش ذذرتكة مل ذذن ال ذذوزارات لمغ ذذد تنفي ذذذ اتفاقي ذذة وق ذذو األش ذذخاص ذوي
ا عاق ذذة وملموتوكو ذذا انءتي ذذاري للوف ذذامل ابنلتذ ذزاه الناشذ ذ ع ذذن امل ذذادة  33م ذذن
تل انتفاقية.

 -16العالقات من مفوضية األمم املتحدة حلقو اننسان جيدة كمذا يتضذ مذن الذزايرة الذيت
ق ذذاه هب ذذا ل رهوري ذذة النونل ذذو الد قما ي ذذة املف ذذوض الس ذذامي حلقذ ذو ا نس ذذان ع ذذاه 2016
والتعذذاون الوثيذذق ملذذن احلنومذذة ومنتذذة األمذذم املتحذذدة املشذذرتق املعذذن وقذذو ا نسذذان وكذذذل
التعاون التحقيق ا تياس ء وين من األمم املتحدة كاساي.
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اثلثا -حالة تنفيذ التوصيا اليت لبلتها مجهورية الكونغو الدميقرادية
 -17تعنف رهورية النونلو الد قما ية منذ ا ولة ال انية مذن انسذتعماض الذدوري الشذامل
اليت جمت نيسان/أملميل  2014على تنفيذ التوغيات الذ  190اليت ق لتهذا .وت ّذن املعلومذات
الواردة أدانه والة تنفيذ تل التوغيات.

ألف -التوصرريا املتعلقررة ابملحسسررة الودنيررة سقرروق اإلنسرران التوصرريا 12-133
و 13و 20-134إىل )26
 -18غدقت على تسمية  9أعضامل اللانة الو نيذة حلقذو ا نسذان كيذاان ُهتم املعنيذة وأقذمت
ذلذ ذ ا معي ذذة الو ني ذذة ملقماره ذذا رق ذذم  001/CAB/P/AN/AM/2015امل ذذار  1نيس ذذان/أملميل .2015
ص ذ ذ وا مبوجذ ذذة األمذ ذذم المائسذ ذذي رقذ ذذم  023/18املذ ذذار  4نيسذ ذذان/أملميل  2015وأدوا اليمذ ذذن
ونُ ّ
 23متوز/يولي  2015أماه انينمة الدستورية .وتتمتذن اللانذة الو نيذة حلقذو ا نسذان واليذا
ابملمكز ألف.
 -19ونفذذذت اللانذذة الو نيذذة حلقذذو ا نسذذان منذذذ ملدايذذة عملهذذا عذذدة أنشذذطة ذذاس تعزيذذز
وقذذو ا نسذذان ويفايتهذذا وفق ذا لونيتهذذا .ففذذي الفذذرتة ملذذن عذذامي  2015و 2018اضذذطلعت
ذاس وقذو ا نسذان
أبنشطة ت قيف وتدرية وتوعيذة لفائذدة عذدة فئذات اجتماعيذة ومهنيذة
مب ذذا ذلذ ذ دائ ذذمة التعل ذذيم امل ذذدين وانجتم ذذاعي والش ذذم ة الو ني ذذة والقذ ذوات املس ذذلحة مهوري ذذة
النونلو الد قما ية وتضمنت تل األنشطة على سذ يل امل ذاس تذدرية  120ضذاملطا وضذامل
وقسا الفرتة من  20ل  22كانون ال اين/ينايم .2016
غف ّ
 -20وقذ ّدمت أيضذا تذدري ا ل أعضذامل األوذزاا السياسذية احلاكمذة واملعارضذة و ل منظماهتذذا
الش املية واملنظمات و احلنومية.

 -21وأدت أيض ذا الفذذرتة مذذن ش ذ ا /فبايم  2016ل وزيمان/يوني ذ  2017عذذدة زايرات
للساون وأماكن انوتااز األءمى رين أحنامل ال لد أسفمت عن ا فماج عن عدة أشخاص
اتض أن اوتاازهم مل يعد قانونيا وعن سانامل حمتازين ملعد انتهامل مدة عقوملتهم.
 -22وتلقذذت اللانذذة الو نيذذة حلقذذو ا نسذذان ودرسذذت عذذدة شذذناوى مذذن ضذذحااي انتهاكذذات
وق ذذو ا نس ذذان منه ذذا  229ش ذذنوى تتعل ذذق مبدين ذذة كينشاس ذذا ومقا ع ذذات كااتنل ذذا وكس ذذاي
الش ذذمقية و كوات ذذور وكيف ذذو الش ذذمالية وكيف ذذو ا نوملي ذذة والنونل ذذو الس ذذفلى .وتتم ذذل اندع ذذاملات
املتنذذمرة ملشذذنل عذذاه فيمذذا يلذذي :انعتق ذذانت التعسذذفية وانوتاذذاز ذذو القذذانوين ومض ذذايقات
الشذذم ة وانتهذذاق احلذذق احلي ذاة وانعتذذدامل علذذى السذذالمة ا سذذدية وانءتطذذاف والتعذذذية
وفذذمض قيذذود علذذى وميذذة التنقذذل و سذذاملة تط يذذق القذذانون وءصوغ ذا قذذانون العفذذو ورفذذض مذذن
الشخص ذذية القانوني ذذة للامعي ذذات ورف ذذض قام ذذة الع ذذدس و عاق ذذة الوغ ذذوس ل العدال ذذة وس ذذلة
املمتلنات اخلاغة والتخمية املتعمد وانوتالس و القانوين مل اين اللذو وانوتاذاز والسذان
ظموف سيئة واحلممان من املنافذتت املسذتحقة وعمليذات الفصذل و للذامل التعيينذات تعسذفيا
ورفض دفن األجور ورفض تنفيذ قمارات انياكم و لق القنوات ا ذاعية والتلفزيونية ملشذنل ذو
قانوين والعنف ا نسي ووظم املظاهمات العامة وعده تلطية تناليف دفن انيتاجن وتلويث
ال يئة ابلنفاايت السامة وتدنيس الق ور.
GE.19-03289
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 -23وأسفمت الشناوى عن اختاذ القمارات التالية:
•

ال ملف القضذية ملذدون اختذاذ أي تذدملو لعذده وجذود أدلذة علذى اننتهاكذات
املزعومة؛

•

عمض اننتهاق على ا يئات القضائية؛

•

والة القضية ل العدالة نياملة عن الضحااي؛

•

رشاد الضحااي ل انياكم املختصة؛

•

تقدمي مساعدة قانونية؛

•

اقرتاح تسوية ودية.

 -24وق لذت اللانذة التعهذذد ملذ الرب قضذذااي تتعلذق ابنتهذذاق احلذق املمتلنذذات العقاريذة (ملذذف
عائلذة مذذويال) واحلذذق احلميذة الشخصذذية (ملذذف ذالا جامعذذة كنشاسذذا ال الثذة :قضذذية نلوانلذوا
ي وآءمون والطعن  133أماه حمنمة انستئناف كينشاسا  -وميب) واحلق احلياة (ملف
ا ث املنتشلة من هنم جنيلي).
 -25وميزانية اللانة الو نية حلقو ا نسان جزمل من امليزانية الو نية.

ابء -التوصر رريا املتعلقر ررة ابلتوعير ررة والتثقير ررف والتر رردري ا جمر ررار حقر رروق اإلنسر رران
التوصيا  ،55-134و ،68و ،116و)155
 -26نُفذت ا جماملات التالية:
•

•

نشمت وزارة العدس ووقو ا نسان عاه  2015ابلتعاون من ملمانم األمذم
املتحدة ا منائي دليال حلقو املوا نن وواج اهتم؛
أُدرج الت قي ذذف ابتفاقي ذذة وقذ ذذو الطف ذذل وابلق ذذانون املتعلذ ذذق وماي ذذة الطفذ ذذل
املناه الدراسية انملتدائية وال انوية رهورية النونلو الد قما ية؛

•

ينظم املمسوه املشرتق ملن الذوزارات رقذم

•

تتضذذمن ءطذ العمذذل ذات األولويذذة لتنفيذذذ السياسذذة الو نيذذة غذذالح القضذذامل
للفرتة  2022-2018تدرية موظفي الساون والسل القضائي؛

•

تنظم أكاد ية الشم ة ومدارس تدرية الشم ة دورات منتظمة للضذ ا تتضذمن
اس وقو ا نسان.
تدري ا أساسيا

MINEPSP/CABMIN/0817/EPSP/2018

 N°009/CAB/MINGEFAKIS/GEFAاملتعلذ ذذق ملتنظذ ذذيم وعمذ ذذل ملمملذ ذذان األ فذ ذذاس
و ذان األ فذذاس واملذذار  7آذار/مذذارس  2018ذذان التالميذذذ ريذذن مذذدارس
رهوري ذذة النونل ذذو الد قما ي ذذة وي ذذن عل ذذى نش ذذامل البمل ذذان التم يل ذذي أل ف ذذاس
رهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة .ومت ذذل هذذذه اللاذذان أ ذذما (أو منتذذدايت) يعذ ّذب فيهذذا
األ فذذاس عذذن آرائهذذم ملشذذين القضذذااي الذذيت تناقشذذها السذذلطات العامذذة و وهذذا مذذن
ا هات واليت تتعلق وقو األ فاس وواج اهتم؛
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جيم -التوصية املتعلقة بسياسا تع ي حقوق اإلنسان التوصية )32-134
 -27فيما يتعلق ابحلقو انجتماعية  -انقتصادية وضعت رهورية النونلو الد قما يذة
عاه  2017ءطة و نية للتنمية انسرتاتياية تلطي الفرتة .2050-2017
 -28ومن املقمر تفعيل هذه اخلطة الو نية من ءالس  7ءط مخسية.
•

سذتم ّنن اخلطذذة اخلمسذذية األول رهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة مذذن مللذذو مسذذتوى
عذاه  2021ملنذات حملذي رذايل للفذمد نذن
ال لدان ذات الذدءل املتوسذ
أن يصل ال  1 050من دونرات الونايت املتحدة؛

•

هتدف اخلطتان ال انية وال ال ة ل انرتقامل ابل لد ل مستوى ال لذدان الناشذئة عذاه
 2030ملنات حملي رايل للفمد قدره  4 000من دونرات الونايت املتحدة؛

•

ستس ذذاعد اخلط ذ اخلمس ذذية األرمل ذذن املت قي ذذة انض ذذماه ال ذ الد ل اندي ال ل ذذدان
املتقدمة عاه  2050وستادي ا هود املشرتكة ل قيق انتذ حملذي رذايل
للفمد قدره  12 000من دونرات الونايت املتحدة.

 -29ومنذ آءم استعماض دوري شامل اعتُمدت ملعض السياسات األءمى فيما يلي أمهها:
•

السياسة الو نية غالح القضامل للفرتة  2026-2017اليت تصح ها ءطذة
لتجماملات ذات األولوية للفرتة 2022-2018؛

•

ال ذذبانم ال ذذو ن لالس ذذت مار الزراع ذذي ال ذذذي يه ذذدف ل زايدة تط ذذويم قطاع ذذات
زراعية م ل النب والناكاو و ل دمذاج األنشذطة املتعلقذة ابلتلذيذة وتلذو املنذا
ومتنن املمأة وتوظيف الش اا ضافة ل اسرتاتياية غيانة الطم الزراعية؛

•

اخلط ذذة انسذ ذرتاتياية اخلمس ذذية لتعزي ذذز ويفاي ذذة وق ذذو األش ذذخاص ذوي ا عاق ذذة
()2021-2016؛

•

ءطة العمل الو نية هنامل زواج األ فاس ()2021-2017؛
املناعة ال شمية/ا يدز ()2017-2014؛

•

اخلطة انسرتاتياية ملنافحة فووس نق

•

اسرتاتياية قطار التعليم والتدرية (.)2025-2016

دار -التوصر رريا املتعلقر ررة ابملر رردافعن عر ررر حقر رروق اإلنسر رران وال ر ر فين التوصر رريا
 52-134إىل )54
غذذيلتن
نيسذذان/أملميل  2018اعتمذذد كذذل مذذن ا معيذذة الو نيذذة و لذذس الشذذيو
-30
خمتلف ذذن مش ذذمور ق ذذانون يتعل ذذق وماي ذذة أنش ذذطة امل ذذدافعن ع ذذن وق ذذو ا نس ذذان وملنظ ذذاه د ذذدد
مسذذاولياهتم .وأُنشذذئت نذذة مشذذرتكة ملذذن ا معيذذة الو نيذذة و لذذس الشذذيو للتقميذذة ملذذن الصذذيلتن
والتوغل ل غيلة هنائية للن متوافقة من قمار ا معية العامذة لألمذم املتحذدة  144/53املتعلذق
ابملدافعن عن وقو ا نسان.
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 -31وعلذذى املسذذتوى انيلذذي اعتمذذدت رعيذذة مقا عذذة كيفذذو ا نومليذذة املمسذذوه رقذذم 2016/001
امل ذذار  10ش ذ ذ ا /فبايم  2016املتعل ذذق وماي ذذة امل ذذدافعن ع ذذن وق ذذو ا نس ذ ذان والص ذذحفين
العاملن تل املقا عة.
 -32وفيمذا يتعلذذق ابلصذذحفين هنذاق أيضذا مشذذموعا قذذانونن قيذد املناقشذذة
إبهنامل جتممي املخالفات الصحفية وابلوغوس ل املعلومات.

البملذذان يتعلقذذان

 -33وتتدءل وزارة وقو ا نسذان كلمذا تع ّذمض املذدافعون عذن وقذو ا نسذان والصذحفيون
لتهديدات تعو رارستهم لعملهم.

هاء -التوصرريا املتعلقررة ابمل رراسة الودنيررة والقارراء علررا القرروو اادامررة التوصرريا
 38-134إىل )40
 -34نُظمت منذ عاه  2015سلسلة من املشاورات ملن ا هات الفاعلة السياسية من أجذل
التوغل ل دارة سياسية توافقية ل ون جمامل انتخاابت عامة:
•

املشاورة الو نية؛

•

ووار مدينة ان اد األفميقي؛

•

ووار املمكز األسقفي الذي أسفم عذن انتفذا السياسذي لنذانون األوس/ديسذمب
( 2017اتفا عشية رأس السنة) على جمامل انتخاابت سلميّة وومة وشفافة.

 -35وتواغذ ذذل الق ذ ذوات املسذ ذذلحة مهوريذ ذذة النونلذ ذذو الد قما يذ ذذة منافحذ ذذة القذ ذذوى ا ّدامذ ذذة
ابلتعاون من ملع ة منظمة األمم املتحدة لتحقيق انستقمار رهورية النونلو الد قما ية .وأسفم
ذل التعاون عن القضامل على عدد ك و من ا ماعات املسلحة وترتكز ا هود واليا على حمور
ملين  -ملوتين و.
 -36ويتواغل ملمانم عادة القوات الد قما ية لتحميم رواندا ل و نها.
 -37وأدى اننتق ذذاس الس ذذلمي للس ذذلطة قي ذذادة الدول ذذة ل قي ذذاه أك ذذم م ذذن  700م ذذن أفذ ذماد
ميليشيات كاموينا نساملو إبلقامل السالح مقا عيت كاساي وكساي الوسطى.

واو -التوصية املتعلقة خبطط العمرل الراميرة إىل محايرة حقروق الطفرل وتع ي هرا التوصرية
)48-134
 -38تتواغذذل ا هذذود لتحسذذن النظذذاه الذذو ن لتسذذايل املواليذذد .و قيق ذا ذذذه اللايذذة وضذذن
وتنفيذ وثيقة اسرتاتيايات وءطة عمل و نية لتنشي ءدمات السال املذدين ()2018-2014
ابلتعاون من اليونيسيف.
 -39وتتذذيلف وثيقذذة اس ذرتاتيايات التنشذذي مذذن مخذذس نقذذا رئيسذذية هذذي الذذدعوة ل وف ذذامل
السلطات الو نية وسلطات املقا عات ابلتزاماهتا املتعلقة ابلسذال املذدين؛ و سذن ال نيذة التحتيذة
وأدامل ءذدمات السذذال املذذدين؛ وتقميذة ءذذدمات السذذال املذذدين مذن السذذنان؛ و سذذن التواغذذل
اس األوواس املدنية و قيق أقصى قدر رنن من التنسيق عمليات التسايل املدين.
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 -40ونُفذت ل ود اآلن األنشطة التالية:
تذ ذذدرية  598م ذ ذذن ض ذ ذ ا وم ذ ذذوظفي تنسذ ذذيق األو ذ ذواس املدني ذ ذذة اب ض ذ ذذافة ل
•
العاملن اس األمومة وراسامل األويامل مبن فيهم  236اممأة؛
•

تدرية مماقيب مناتة السال املدين؛

•

مماق ة  107مناتة لألوواس املدنية؛

•

وضن ءط عمل لتسايل األوواس املدنية

•

نشامل  1 107مناتة اثنوية لألوواس املدنية ن سيما مستشفيات التوليد؛

•

العمل ملنظاه ا ملال ملوكالة ءاغة من األملوين لماسامل األويامل؛

•

التوعية ملضمورة تسايل املواليد؛

•

تعزيذذز التذذتزر ملذذن اخلذذدمات املعنيذذة (وزارات الصذذحة والداءليذذة واملذمأة والطفذذل
واألسمة).

 -41ومت ل هذه انسرتاتيايات عوامل حمددة

املقا عات؛

زايدة تسايل الوندات .فعلى س يل امل اس:

•

مقا ع ذذة كويل ذذو و الف ذذرتة م ذذن ك ذذانون ال اين/ين ذذايم ل تشذ ذمين األوس/أكتذ ذوملم
 2018مللذذا العذذدد ا رذذايل لأل فذذاس املسذذالن  70 120مذذنهم 70 091
فذذال ُسذذالوا ءذذالس املهلذذة انيذذددة و 29فذذال ملعذذد انتهائهذذا مذذن رذذايل عذذدد
وندات مللذذا  143 826مذذنهم  69 036ف ذ و 74 790فتذذاة أي 48.7
املائة .ويُع ّد هذا سذنا ك ذوا مقارنذة إبوصذاملات املسذ الذد و ما والصذحي
للفرتة  2014-2013اليت ملللت في تل النس ة  28املائة؛

•

الف ذذرتة م ذذن ك ذذانون ال اين/ين ذذايم ل ك ذذانون األوس/ديس ذذمب  2018ملل ذذا الع ذذدد
ا رذذايل لأل فذذاس املسذذالن ءذذالس الفذذرتة القانونيذذة كينشاسذذا  157 770مذذن
أغل  267 942وندة ءالس تل السنة من ملينهم  126 497فتاة أي 61
املائة مقاملل  51املائة عاه  2016و 53املائة عاه .2017

 -42وابلذذم م مذذن القيذذود املتعذذددة القائمذذة تُعتذذب انيذذة التعلذذيم انملتذذدائي الذذيت أقمهتذذا احلنومذذة
منذ عاه  2010جمامل تقدميا.
 -43ومذن ذلذ ومذن أجذل التخفيذف مذن تنذاليف التعلذيم ذو امل اشذمة تقذوه احلنومذة ابلتعذاون
من شمكامل التنمية ملتوزين النتة واألدوات املدرسية املدارس وملتنظيم أسعار األزايمل املدرسية.
املسالن ءذالس العقذد املاضذي .كمذا سذنت
 -44وشهد التعليم انملتدائي توسعا قواي عدد َّ
التلطية املدرسية ويث ارتفعت نس ة انلتحا ا رالية من أقل من  90املائة عذاه 2007
ل أك ذ ذذم م ذ ذذن  107املائذ ذذة ع ذ ذذاه  .2014و ن ذ ذذن تفسذ ذذو ه ذ ذذذا التوسذ ذذن الق ذ ذذوي األرق ذ ذذاه
ملعوامذذل منهذذا تط يذذق سياسذذة انيذذة التعلذذيم منذذذ عذذاه  .2010وارتفذذن ماشذذم التنذذافا مذذن 0.91
عاه  2014ل  1.90عاه 2018؛
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 -45وفيما يتعلق ابلوغوس ل المعاية األساسية تُستخده عدة قنوات اتصاس واسرتاتيايات
ل ذ ذزايدة معذ ذذدس التطعذ ذذيم .واعتمذ ذذدت احلنومذ ذذة مذ ذذن ءذ ذذالس الذ ذذبانم املوسذ ذذن للتحصذ ذذن ءطذ ذذة
اسرتاتياية ذات ءطن رئيسين:
•

تع ئذذة األم ذواس واخل ذذدمات اللوجسذذتية .و قيق ذذا ذذذه اللايذذة ت ذذدعو ش ذ نة البمل ذذانين
النونلولين لدعم التحصن ل زايدة خمصصات امليزانية الو نية لشمامل اللقاوات؛

•

التع ئ ذذة انجتماعي ذذة لتوعي ذذة و قن ذذار ري ذذن فئ ذذات الس ذذنان م ذذن ء ذذالس التواغ ذذل
الشخصي من موظفي انتصاس اجملتمعي.

ويسذ ذ ذذمت قن ذ ذ ذوات انتصذ ذ ذذاس اجملتمعذ ذ ذذي (الننذ ذ ذذائس وا معيذ ذ ذذات وا ذاعذ ذ ذذات انيليذ ذ ذذة
-46
ّ
واملنظمات و احلنومية وقادة الفنم) الوغوس ل السنان املستهدفن.

زاي -التوص ر رريا املتعلق ر ررة ابلنظ ر ررا القا ر ررااإل التوص ر رريا  ،8-133و ،16و،19
و 5-134إىل  ،11ومر  13إىل  ،15و ،56و 107إىل  ،114و)124
 -47اعتمدت رهورية النونلو الد قما ية أرملعة قوانن أدرجت
نظاه روما األساسي للمحنمة ا نائية الدولية هي:
•

التشميعات انيليذة أونذاه

القذذانون رقذذم  022/15املذذار  31كذذانون األوس/ديسذذمب  2015الذذذي يع ذ ّدس
وينمل املمسوه املار  30كانون ال اين/ينايم  1940املتعلق ملقانون العقوابت؛
ّ

•

القذذانون رقذذم  023/15املذذار  31كذذانون األوس/ديسذذمب  2015الذذذي يع ذ ّدس
وينم ذذل الق ذذانون رق ذذم  2002-024امل ذذار  18تشذ ذمين ال ذذاين/نوفمب 2002
ّ
املتعلق ملقانون العقوابت العسنمي؛

•

القذ ذذانون رقذ ذذم  024/15املذ ذذار  31كذ ذذانون األوس/ديسذ ذذمب  2015الذ ذذذي يع ذ ذ ّدس
ينمل املمسوه املار  6آا/أ سطس  1959املتعلق ملقانون ا جماملات ا نائية؛
و ّ

•

القذذانون التنظيمذذي رقذذم  003/17املذذار  10آذار/مذذارس  2017الذذذي يع ذ ّدس
وينم ذذل الق ذذانون رق ذذم  2002-023امل ذذار  18تشذ ذمين ال ذذاين/نوفمب 2002
ّ
املتعلق ملقانون القضامل العسنمي.

 -48ويط ق القضاة النونلوليون

املمارسة العملية نظاه روما األساسي م اشمة.

 -49وللحذذد مذذن انكتظذذاا السذذاون تُتخذذذ ابنتظذذاه تذذداملو لتف ذماج عذذن املسذذاجن ءاغذذة
فيما يتعلق ابنيتازين فظيا واملدانن من ءالس ا فماج املشمو أو ختفذيض األونذاه أو العفذو
والة املخالفات و ا سيمة.
 -50وتتواغذذل عذذادة هيذذل املاسسذذات السذذانية .ومشذذل ذلذ سذذاون مقا عذات روتشذذورو
وماسيسي ووالينايل ولوملوو وملونياكوي وفيزي وكذاليهي وابفواسذيندي وجيذيت ومام اسذا
ومواب وسان ابندوندو املمكزي.
 -51وتتضمن ءطة العمذل ذات األولويذة السياسذة الو نيذة غذالح القضذامل نشذامل ماسسذات
سذذانية جدي ذذدة .ذذو أن ذ سذذتامي م ذذن انوي ذذة أء ذذمى عذذادة هي ذذل  1 000منطق ذذة آمن ذذة موزع ذذة
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ري ذذن م ذذدن رهوري ذذة النونل ذذو الد قما ي ذذة ال ذ ذ  32لتعزي ذذز ق ذذدرهتا انس ذذتيعاملية املق ذذدرة والي ذ ذا
و ذ ذوايل  32 250شخص ذ ذا واليذ ذذا ضذ ذذافية ل منطقذ ذذة نزومذ ذذو القذ ذذادرة علذ ذذى اسذ ذذتيعاا 700
شخ واليت ملللت عادة هيلها املمولة النهائية.
 -52وأسفمت اجتماعات اجملالس العامذة ملناقشذة قضذااي العذدس الذيت ُعقذدت كينشاسذا
الفذرتة مذذن  27نيسذان/أملميل ل  2أاير/مذذايو  2015عذذن اعتمذاد سياسذذة و نيذة غذذالح نظذذاه
القضذذامل للفذذرتة  .2026-2017واعتُمذذدت عذذاه  2017ءطذذة عمذذل ذات أولويذذة للسياسذذة
الو نية غالح القضامل للفرتة .2022-2018
 -53وس ذذيقوه املعه ذذد ال ذذو ن للت ذذدرية القض ذذائي ملتق ذذدمي الت ذذدرية األويل وأثن ذذامل اخلدم ذذة للقض ذذاة
وسيقوه أيضا ملتدرية موظفي سال انينمة وأمنامل مناتة املدعن العامن وموظفي الساون.
 -54و عاه ُ 2018رفّعت ممت ات القضاة ملنس ة 12

حاء -التوصيتان املتعلقتان مبقاضاة مرتكيب التعذي

املائة.

التوصيتان  50-134و)51

 -55فيمذذا يتعلذذق مبقاضذذاة م ذمتنيب التعذذذية تنظذذم انيذذاكم النونلوليذذة القضذذااي الذذيت ت ذذت
غحة اندعامل فيها .فعلى س يل امل اس تنظم انينمة العسنمية حلامية كينشاسذا /وميب واليذا
قضذية املذذدعي العذذاه والطذمف املذذتظلم (كانينيذذدا) ضذد النقيذذة م يذذا وآءذمين ذذت الذذمقم RP 983
ومن املتوقن غدور احلنم قمي ا.

داء -التوصيا املتعلقة مبكاف ة العنف اجلنسإل التوصيا  ،64-134و،72-71
و ،77و ،81و ،106و ،115و ،117و ،123-118و،130-127
و ،133و)1-135
 -56فيما يتعلق مبنافحة العنف ا نسي نن ا ملال عما يلي:
•

•

•
•

•

•
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رهوريذة النونلذو الد قما يذة خلطذذة

اعتمذاد القذوات املسذلحة والشذم ة الو نيذذة
عمل ملنافحة العنف ا نسي؛
نشامل وودات متخصصذة مذن الشذم ة الو نيذة النونلوليذة املقا عذات حلمايذة
األ فاس ومنن العنف ا نسي؛
تعين املم لة الشخصية لمئيس الدولة ملنافحة العنف ا نسي وجتنيد األ فاس؛
تعزيز يفلة "كسم واجز الصمت" اليت هتدف ل منن العنف ا نسي ملتنظيم
يفلتن عاه  2015للتشاين على ا ملال على وانت ان تصاا؛
نشامل ء هاتفي ساءن للطوارئ (المقم  )473333يسم لضذحااي العنذف
رهوري ذذة النونل ذذو الد قما ي ذذة ملتلق ذذي مش ذذورة ملش ذذين
ا نس ذذي وألي ش ذذخ
املساعدة الط ية أو القانونية؛
ديث الن الصذادر عذاه  2014عذن وزارة العذدس ملشذين غذندو تعذويض
ضحااي العنف ا نسي ملتضمين السماح للمش ّذمر إبعذداد مقذرتح لتعذديل قذوانن
ع ذ ذذاه  2006ل ذ ذذدم غ ذ ذذندو مس ذ ذذاعدة الض ذ ذذحااي وآلي ذ ذذة التعويض ذ ذذات املالي ذ ذذة
املخصصة م؛
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•

نشامل فميذق عامذل مشذرتق يتذيلف مذن قضذاة مذدنين وعسذنمين وءذبامل قذانونين
لتنظ ذذيم املماق ذذة القض ذذائية هب ذذدف تعزي ذذز منافح ذذة ا ف ذذالت م ذذن العق ذذاا و نت ذذاج
وصاملات رمسية وقيقية تنون متاوة للامين؛

•

توجي  50 000رسالة نصية على ش نات ا ذاتف اخللذوي العاملذة
النونلو الد قما ية للتوعية اس منافحة العنف ا نسي؛

رهوريذة

•

علذذى س ذ يل امل ذذاس تشذذو وصذذاملات انيذذاكم املدنيذذة والعسذذنمية للفذذرتة 2015-2014
ل أن  2 272شخصا أدينوا نرتناا عنف جنسي؛

•

ل ذذوو أن تنفي ذذذ ه ذذذه الت ذذداملو أس ذذفم ع ذذن تن ذذاق و ذذدورب أنذ ذوار م ذذن العن ذذف
ا نسذي نظذمت فيهذذا انيذاكم؛ فقذد اخنفذذض عذدد وذانت العنذذف ا نسذي املذمت
ابلنزاع ذذات املس ذذلحة ملنسذ ذ ة  50املائ ذذة .واخنف ذذض ع ذذدد احل ذذانت املن ذذا ق
املستهدفة من  15 352ل  7 510ملن عامي  2013و.2015

ايء -التوصرريا املتعلقررة ليررا مسرراعدة ض ر ااي انتهاسررا حقرروق اإلنسرران ،مبررا ا
ذلر ررع العنر ررف اجلنسر ررإل التوصر رريا  ،17-133و ،18و ،16-134و،31
و ،57و ،58و ،74و ،76و ،78و ،84و ،85و ،86و)126 ،125
ذذار قيذذق التذذتزر منافحذذة العنذذف ا نسذذي توجذذد ممافذذق لتقذذدمي المعايذذة الط يذذة
-57
اجملانية ل الضحااي مقا عات خمتلفة من ال لد ون سيما الشذم  .ومذن األم لذة علذى ذلذ
مستشفى ابنزي مدينة ملوكافو املعموف من ءالس الدكتور دينيس موكوي احلائز على جائزة
نومل ذل للسذذاله لعذذاه  .2018و كينشاسذذا مت ذذل املستشذذفيات املمكزيذذة العامذذة ملقا عذذة كينشاسذذا
ومستشذذفيات سذذانت جوزيذذف ونلاليمذذا وكينتذذام و أو ممكذذز موننذذويل الطذذيب هياكذذل المئيسذذية
تقده ءدماهتا ل ضحااي العنف ا نسي.
 -58وتقذذده املنظمذذات ذذو احلنوميذذة أيضذا املسذذاعدة القضذذائية للضذذحااي ملذذدعم مذذن الشذذمكامل
التقنين واملالين.
 -59واب ض ذذافة ل ذلذ ذ ّوق ذذن منت ذذة املم ل ذذة الشخص ذذية لذ ذمئيس الدول ذذة ملنافح ذذة العن ذذف
ا نسذي وجتنيذد األ فذاس ا ماعذات املسذلحة مذذكمة تفذاهم عذاه  2016مذن املعهذد الذذو ن
املسمون.
للتدرية املهن لتقدمي تدرية اجتماعي  -مهن ل ضحااي العنف ا نسي واأل فاس ّ

 -60وفيم ذذا يتعل ذذق ح ذذب ض ذذحااي العن ذذف ا نس ذذي وتق ذذدمي التعويض ذذات ذذم أُدرج امليزاني ذذة
عذاه  2016علذى سذ يل
الو نية لعذاه  2015ملنذد لذذل اللذمض تذديمه وزارة العذدس .فقذد
امل اس تعويض ضحااي العنف ا نسي القضية املعموفة ابسم سونلو م ويو لعاه .2007

ساف -التوصرريتان املتعلقترران بتنظرريم االنتابررااب والتمثيررل السياسررإل للم ررأة التوصرريتان
 132-134و)137
 -61كانت اننتخاابت المائسذية والتشذميعية الو نيذة وا قليميذة الذيت أجميذت  30كذانون األوس/
ديسذذمب  2018وسذذة رأي ا ميذذن وذذمة وشذذفافة .وأُعلذذن أن اننتخذذاابت احلضذمية وانيليذذة سذذتنظم
آذار/مارس  .2019و أن لوو أن مت يل املمأة قوائم األوزاا السياسية منخفض لللاية.
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 -62وتُ ن النتائ املاقتة اليت نشمهتا اللانة الو نية املستقلة لالنتخاابت أن عدد من فذزن
اننتخذاابت كذان  52امذمأة مذن ملذن  485انئ ذا علذى املسذتوى الذو ن أي  12املائذة و72
اممأة من ملن  627انئ ا على مستوى املقا عات أي  11املائة.

ال  -التوص ر رريا املتعلق ر ررة ابلت ر ررديق عل ر ررا املعاه ر رردا الرايس ر ررية سق ر رروق اإلنس ر رران
التوصيا  1-133إىل  ،7و 1-134إىل )4
 -63من ذذذ ا ول ذذة األء ذذوة لالس ذذتعماض ال ذذدوري الش ذذامل غذ ذ ّدقت رهوري ذذة النونل ذذو الد قما ي ذذة
 30أيلوس/س ذ ذ ذ تمب  2015عل ذ ذ ذذى اتفاقي ذ ذ ذذة وق ذ ذ ذذو األش ذ ذ ذذخاص ذوي ا عاق ذ ذ ذذة وملموتوكو ذ ذ ذذا
انءتياري .وملذل تمتفن مشاركتها الصنوق القانونية الدوليذة حلقذو ا نسذان مذن  6ل 7
من أغل  9غنوق.

ميم -التوصرريا املتعلقررة ابإلجرراءا اااصررة التوصرريا  ،14-133و43-134
و)44
 -64تظذذل رهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة منفتحذذة علذذى أي لذذة لزايرهتذذا مذذن ذذمف املنلفذذن
ذذار ا جذماملات اخلاغذذة .وهذذي تنذذوي مواغذذلة تعاوهنذذا الوثيذذق معهذذم كمذذا دأملذذت عليذ
ملذذونايت
املاضي.

نون -التوصرريا املتعلقررة ابلتعرراون م ر اايأررا املنشرردة مبوج ر معاهرردا
 ،12-134و ،41و)42

التوصرريا

 -65يتواغل التعاون مذن ا يئذات املنشذية مبوجذة معاهذدات .وفيمذا يلذي والذة التقذاريم املقدمذة ل
ار انستعماض الدوري الشامل:
ا يئات املنشية مبوجة معاهدات منذ تقدمي التقميم الساملق
•

•

•

•

•
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كذذانون ال اين/ينذذايم  2017قُذذدمت ل نذذة وقذذو الطفذذل التقذذاريم الدوريذذة
ال الذذث والماملذذن واخلذذامس عذذن تنفيذذذ اتفاقيذذة وقذذو الطفذذل والتقميذذم األويل عذذن
البوتوكوس انءتياري املتعلق مل ين األ فاس ومللامل األ فاس واستلالس األ فاس
املواد ا ابوية؛
تشذمين األوس/أكتذوملم  2017قُذده ل نذذة وقذو ا نسذذان التقميذم الذذدوري
الماملن عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقو املدنية والسياسية؛
متوز/يولي  2017قُده ل نة مناهضذة التعذذية التقميذم ال ذاين املووذد عذن
تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذية و وه مذن ضذموا املعاملذة أو العقوملذة القاسذية أو
الال نسانية أو املهينة؛
كذذانون األوس/ديسذذمب  2017قُذذده ل اللانذذة املعنيذذة ابلقضذذامل علذذى التمييذذز
ضذذد املذمأة التقميذذم الذذدوري ال ذذامن عذذن تنفيذذذ اتفاقيذذة القضذذامل علذذى ريذذن أشذذناس
التمييز ضد املمأة؛
تشمين ال اين/نوفمب  2018قُذده ل نذة احلقذو انقتصذادية وانجتماعيذة
وال قافيذذة التقمي ذمان الذذدوراين اخلذذامس والسذذادس عذذن تنفيذذذ العهذذد الذذدويل اخلذذاص
ابحلقو انقتصادية وانجتماعية وال قافية ملعد اننتهامل من عدادمها.
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 -66وس ذذتقوه رهوري ذذة النونل ذذو الد قما ي ذذة املس ذذتق ل القمي ذذة إبع ذذداد التقمي ذذم األويل ع ذذن
تنفيذذذ اتفاقيذذة وقذذو األشذذخاص ذوي ا عاقذذة وملوضذذن اللمسذذات األءذذوة علذذى التقذذاريم الدوريذذة
السذذادس عشذذم والس ذاملن عشذذم وال ذذامن عشذذم عذذن تنفيذذذ انتفاقيذذة الدوليذذة للقضذذامل علذذى ريذذن
أشناس التمييز العنصمي.

سن -التوصرريتان املتعلقترران ابآلليررة الودنيررة ملتابعررة تنفيررذ االلت امررا الدوليررة وتنسرريقها
التوصيتان  ،10-133و)98-134
 -67فيما يتعلق ابنتفا ا اري ملشين الساله واألمن والتعاون أُنشذئت آليذة و نيذة ملتاملعذة
تنفيذذذ اتفذذا أديذذس أاباب ا ذذاري .ومذذن ملذذن ا ج ذماملات املتخذذذة نننذذا ذكذذم تس ذمي الق ذوات
ا ّدامة و عادة دماجها (م ل املقاتلن ساملقا غفوف ا ماعات املسلحة).
 -68وكان تنفيذ القمار  1325موضور ءطة عمذل و نيذة ُوضذعت عذاه  2010ونُقحذت
عذذاه  2018لنذذي تتنيّذذف مذذن املسذذتادات علذذى أرض الواقذذن .وتقذذوه ملتنسذذيقها أمانذذة و نيذذة
أنش ذ ذذئت مبوج ذ ذذة األم ذ ذذم ال ذ ذذوزاري رق ذ ذذم  024/CAB/MIN.GEFAE/BMK/2015الص ذ ذذادر آا/
أ سطس .2015

 -69وين لذذي انع ذرتاف أبن مت يذذل امل ذمأة مفاوضذذات السذذاله ن ي ذزاس م ذن الناويذذة العمليذذة
ضذذعيفا .ونفذذس الشذذيمل ينط ذذق علذذى خمتلذذف املفاوضذذات السياسذذية الذذيت جذذمت ملذذن عذذامي 2015
و 2016للتوافق على تنظيم اننتخاابت العامة.

عن -التوص رريا املتعلق ررة ابآللي ررة الودني ررة ملنر ر التع ررذي
 ،30و ،49و)50

التوص رريا  27-134إىل

 -70تذذدرس احلنومذذة واليذا أفضذذل آليذذة نذذن وضذذعها ملنذذن التعذذذية .وتشذذمل مهذذاه كذذل مذذن
اللانذذة الو ني ذذة حلق ذذو ا نس ذذان ووزارة وق ذذو ا نس ذذان زايرة الس ذذاون ومماك ذذز انوتا ذذاز
رين أحنامل ا مهورية.

فاء -التوصيا املتعلقرة رريرة الررأي والتعبرل والتجمر وتكروير اجلمعيرا
 ،131-124ومر  134إىل )136

التوصريا

 -71تضذذمن احلنومذذة احل ذمايت األساسذذية علذذى النحذذو املنصذذوص علي ذ الدسذذتور .وتعذذود
التذذداملو التقييديذذة الذذيت ُاختذذذت مذذاءما ل احلاجذذة ل احلفذذاا علذذى النظذذاه واألمذذن العذذامن ءذذالس
فرتة اننتخاابت وهي فرتة وامسة وفميدة من نوعها اتريخ مللدان .ومن ذل ومن أجذل تعزيذز
يفاية الصحفين ن سيما من ءالس هنذامل جتذممي املخالفذات الصذحفية واوذرتاه وميذة املظذاهمات
العامة هناق مقرتوات تشميعية ينظم فيها البملان واليا.
 -72واعتم ذذدت مفت ذذا البمل ذذان أاير/م ذذايو  2017مش ذذمور الق ذذانون املتعل ذذق ابلوغ ذذوس ل
املعلومات غيا تن خمتلفتن .وسيُعتمد ملصفة هنائية ملعد املواملمة ملينهما.
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صاد -التوصية املتعلقة مبشارسة اجلمي ا الشحون العامة التوصية )21-133
 -73تضمن قوانن مللدان مشاركة رين النونلولين الشاون العامة كمذا يتضذ مذن وجذود
أك ذذم مذذن  400وذذزا سياسذذي تذذنظم أوذذدااث واجتماعذذات عامذذة .وقذذد شذذاركت ري ذن األو ذزاا
السياسية اننتخاابت المائسية والتشميعية الو نية وا قليمية اليت أجميت  30كانون األوس/
ديسمب .2018

لاف -التوصية املتعلقة ابسرمان مر اسرية التوصية )15-133
 -74تُ ذس ملوجذ عذاه جهذود ملنذن انعتقذانت ذو القانونيذة أو التعسذفية وءاغذة مذن ءذالس
تذدرية مذذوظفي األمذذن ومماق ذذة املذذدعن العذذامن ميذذن أمذذاكن انوتاذذاز والذزايرات الذذيت تاديهذذا
وزارة وق ذذو ا نس ذذان واللان ذذة الو ني ذذة حلق ذذو ا نس ذذان .و وال ذذة ارتن ذذاا خمالف ذذة يعاق ذذة
ممتنُها ابلسان ملدة ترتاوح ملن سنة ومخس سنوات.

راء -التوصية املتعلقة مبكاف ة الفقر التوصية )23-133
 -75تتواغذذل عمليذذة التنميذذة رهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة مذذن ءذذالس تنفيذذذ ءطذذة التنميذذة
انسرتاتياية الو نية للفرتة .2050-2017

شن -التوصرريا املتعلقررة ابسررق ا التعلرريم التوصرريا  146-134إىل  ،154ومررر
 156إىل )159
 -76فيم ذذا يتعل ذذق هب ذذذه التوغ ذذيات تش ذذو احلنوم ذذة ل ال ذذمد الذ ذوارد الفق ذذمة  42م ذذن ه ذذذا
التقميذذم مذذن ا شذذارة ل أن امليزانيذذة الو نيذذة املخصصذذة للتعلذذيم ارتفعذذت مذذن  11.59املائذذة
عاه  2017ل  15.46املائة عاه .2018

اتء -التوصيا املتعلقة خبطة التنمية االجتماعيرة  -االلت رادية التوصريا ،22-133
و ،24و ،37-134و)138
 -77يوض ا دوس أدانه وصة امليزانية املخصصة لقطاعات اجتماعية معينة.
المقم

القطار/الوزارات

2018

2017
امل لا املخص
ابلفمن النونلويل

امل لا املخص
النس ة املئوية ابلفمن النونلويل

النس ة املئوية

1

الشاون انجتماعية

35 762 832 536

0.35

63 247 346 451

0.71

2

التوظيف والعمل

24 750 203 130

0.24

25 997 910 552

0.29

3

التعليم (انملتدائي وال انوي واملهن) 1 185 356 981 568

11.59

1 380 684 587 669

15.46

4

التنمية الميفية

207 247 994 105

2.03

167 391 346 636

1.87

5

التضامن والشاون اننسانية

12 546 496 298

0.12

27 957 668 358

0.31

6

الصحة العامة

801 271 497 662

7.84

681 714 620 461

7.64

املصدر :وزارة امليزانية.
GE.19-03289
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 -78واب ضافة ل هذا التمويل الداءلي تتلقى احلنومة
األ ماف دعما ماليا للقطاعات انجتماعية المئيسية.

سيا التعاون ال نذائي واملتعذدد

 -79وت ذ ذذذس رهوريذ ذذة النونلذ ذذو الد قما يذ ذذة منذ ذذذ عذ ذذاه  2014جهذ ذذودا ك ذ ذذوة لتحسذ ذذن مليئذ ذذة
األعماس .وفيما يلي م انن على تل ا هود:
•

مماجعة قانون انست مار؛

•

اننضماه ل منظمة مواملمة قوانن األعماس

أفميقيا.

اثء -التوصية املتعلقة ابلامان االجتماعإل التوصية )25-133
 -80يش ذ ذذهد الض ذ ذذمان انجتم ذ ذذاعي غ ذ ذذالوا ك ذ ذذامال .فق ذ ذذد أغ ذ ذ ذ اآلن منظم ذ ذ ذا ابلق ذ ذذانون
رقذ ذ ذذم  009/16املذ ذ ذذار  15متوز/يولي ذ ذ ذ  2016الذ ذ ذذذي دذ ذ ذذدد قواعذ ذ ذذد النظذ ذ ذذاه العذ ذ ذذاه للضذ ذ ذذمان
انجتم ذذاعي وال ذذذي دء ذذل وي ذذز التنفي ذذذ  15متوز/يوليذ ذ  .2018ويه ذذدف ه ذذذا الق ذذانون ل
ض ذذمان التلطي ذذة النامل ذذة لف ذذمور النظ ذذاه الع ذذاه للض ذذمان انجتم ذذاعي .وه ذذو ي ذذن عل ذذى احل ذذق
استحقاقات فرتيت ما ق ل الوندة واألمومذة واحلذق ملذدنت يوميذة للنسذامل العذامالت أثنذامل جذازة
األمومة تعويضا عن فقدان دءلهن.
 -81وفيما يتعلق ملفمر املعاشات التقاعديذة يماعذي القذانون ا ديذد أيضذا م ذادئ املسذاواة ملذن
المجذل واملذمأة .وسذن التقاعذذد حمذددة مل ذ  65سذنة لنذذل مذن المجذذاس والنسذامل .وياءذذذ ملعذن انعت ذذار
شذمامل مذذن علذذى فذذرتة ضذذافية ذا مللذذا  60عامذذا مذذن العمذذم ق ذذل أن تصذذل مذذدة
وذذق الشذذخ
مس ذذامهت الت ذذيمن  180ش ذذهما .ونف ذذس الش ذذيمل ينط ذذق عل ذذى مل ذذدس الش ذذيخوءة ذا قلّ ذذت م ذذدة
التيمن على الشخ املستحق عن  15سنة وعلى معاشات أ فال األيتاه وذوي .
 -82ودتذذوي الضذذمان انجتمذذاعي علذذى ملعذذض امليذزات ا ديذذدة فيمذذا يتعلذذق ابملخذذا م املهنيذذة
وءاغذذة ملتلطيذذة العذذالج نتياذذة وذوادرب العمذذل أو األمذماض املهنيذذة .ومذذن تلذ امليذزات ا ديذذدة
التمديد ل  60يومذا مهلذة ا ملذال عذن وذادرب عمذل و ل  101يومذا مهلذة ا ملذال عذن
ممض مهن.
 -83وأغ ذ حت تلطيذذة الضذذمان انجتمذذاعي تشذذمل عذذدة فئذذات جديذذدة هذذي :ر لذذو الدولذذة
وموظفوه ذذا واملوظف ذذون انيلي ذذون وأفذ ذماد ال ع ذذات الدمللوماس ذذية املعتم ذذدة ل ذذدى رهوري ذذة النونل ذذو
الد قما ية وشمكامل اجملتمن النشطون واملتطوعون املامن عليهم ونزنمل الساون الذين يتعمضذون
حلوادرب أثنامل قيامهم أبعماس ءطمة.
نذذة لدراسذذة مائذذق أءذذذ العذذاملن القطذذار ذذو
 -84وأنشذذيت احلنومذذة ضذذافة ل ذلذ
الممسذذي انعت ذذار و ميذذمه ليمنذذنهم انسذذتفادة مذذن فذذمص التلطيذذة الشذذاملة العديذذدة الذذيت يتيحهذذا
القطار اخلاص.
ينمل ذ القذذانون التنظيمذذي رقذذم  002/17املذذار  8ش ذ ا /
 -85ونظذذاه الضذذمان انجتمذذاعي ّ
فبايذذم  2017ال ذذذي د ذذدد امل ذذادئ األساس ذذية لنظ ذذاه التعاوني ذذات .وتط يق ذا ذذذا الق ذذانون أُنش ذ
للمدرس ذذن
الص ذذندو ال ذذو ن للض ذذمان انجتم ذذاعي مل ذذوظفي الدول ذذة الع ذذامن؛ وتعاوني ذذة الص ذذحة ّ
ذذار الشذ ذماكة مل ذذن
وشذ ذ نة التض ذذامن انجتم ذذاعي ال ذذيت تعم ذذل ابلتع ذذاون م ذذن اخلدم ذذة العام ذذة
القطاعن العاه واخلاص.
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خاء -التوصرريا املتعلقررة ابلوصررور إىل ميررال الشررر واارردما ال ر ية التوصرريتان
 ،142-134و)145
 -86ت ل ذذا نس ذ ة الس ذذنان ال ذذيت ن تص ذذل ل مي ذذاه الش ذذما والي ذا  37.8املائ ذذة املن ذذا ق
الميفية و 19املائة املنا ق احلضمية .ويتم اختاذ تداملو لتحسن هذه املعدنت منها قانون
املياه رقم  026/15املار  31كانون األوس/ديسمب  2015الذي يهدف على وجذ اخلصذوص
ل قيق ما يلي:
•

وضن قواعد دارة املوارد املائية ملشنل عادس ومستداه؛

•

وضن قواعد املساولية عن ءدمات املياه والصمف الصحي العامة ملتنييفها مذن
املتطل ات احلالية للتنمية انقتصادية وانجتماعية لل الد؛

•

ديد األدوات الالزمة لتدارة المشذيدة واملتوازنذة لل ذموات املائيذة ابسذتخداه هنذ
متعدد القطاعات يماعي انوتياجات احلالية واملستق لية؛

•

ذدين نسذة الوغذوس ل
جياد ول ملشنلة ضعف ا ار القذانوين واملاسسذي وت ّ
مياه الشما؛

•

يفاية املوارد املائية وتنظيم استخدامها؛

•

ضفامل الفعالية على هذا القطار؛

•

اجتذذذاا املسذذت ممين ل هذذذا القطذذار مذذن ءذذالس تذذداملو أمنيذذة والتشذذاين علذذى
نشامل ماسسة و نية دارة املياه ابستخداه غيلة الشماكة ملن القطذاعن العذاه
واخلاص.

 -87وجيذذمي عمليذذا نشذذامل ونفيذذات عامذذة
شماكة ملن القطاعن العاه واخلاص.

املنذذا ق الميفيذذة و ض ذواوي املذذدن

ذذار

 -88واب ض ذ ذذافة ل ذل ذ ذ يق ذ ذذده مل ذ ذمانم ا م ذ ذذداد ابملي ذ ذذاه الميفي ذ ذذة للف ذ ذذرتة 2018-2013
ء ذذدمات وف ذذم آابر املي ذذاه لفائ ذذدة موع ذذة م ذذن الس ذذنان يُق ذذدر ع ذذددهم ملنح ذذو 2 352 000
رين أحنامل ال لد.
شخ
 -89وجذديم اب شذارة أنذ يوجذد واليذا  516مستوغذفا ومستشذفى عذاه رئيسذي واوذد علذذى
األق ذذل ك ذذل قل ذذيم م ذذن أق ذذاليم ال ل ذذد ال ذ ذ  .146ومسذ ذ تنفي ذذذ اخلط ذذة الو ني ذذة للتنمي ذذة الص ذذحية
للفرتة  2020-2016ملتاهيز و عادة هيل  186مستشذفى عامذا رئيسذيا و 1 610مستوغذفات
ملدعم من الشمكامل.

ذار -التوص ر ر رريا املتعلق ر ر ررة رق ر ر رروق املر ر ر ررأة التوص ر ر رريا  ،20-133و ،26و،27
و 45-134و ،46و 59إىل  ،63و ،65و ،69و ،70و ،73و،75
و ،79و ،80و ،83و ،87و ،143و)144
 -90ينفل القانون رقم  013/15املار  1آا/أ سطس  2015واملتعلذق إبجذماملات تنفيذذ
وقو املمأة والتنافا مواده  4و 5و 6و 33مشاركة املمأة احلياة السياسية:
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املذ ذذادة " :4يتمتذ ذذن كذ ذذل مذ ذذن المجذ ذذل وامل ذ ذمأة علذ ذذى قذ ذذده املسذ ذذاواة حميذ ذذن احلقذ ذذو
السياس ذ ذذية .وين ذ ذذون مت ي ذ ذذل املذ ذ ذمأة ع ذ ذذادن ري ذ ذذن الوظ ذ ذذائف ابلتعي ذ ذذن أو اننتخ ذ ذذاا
املاسسذات الو نيذذة وا قليميذة وانيليذذة مبذا ذلذ املاسسذات الداعمذذة للد قما يذة واجمللذذس
انقتصادي وانجتماعي وكذل املاسسات الممسية وش الممسية على رين املستوايت".
املذادة " :5تماعذذي األوذزاا السياسذذية املسذذاواة ملذذن ا نسذذن عذذن وضذذن قوائمهذذا
اننتخاملية وفق الشمو اليت ين عليها قانون اننتخاابت".
امل ذذادة " :6تعتم ذذد الدول ذذة اسذ ذرتاتيايات حم ذذددة لض ذذمان تن ذذافا ف ذذمص النس ذذامل
والمجذ ذذاس املشذ ذذاركة ريذ ذذن العمليذ ذذات اننتخامليذ ذذة مبذ ذذا ذل ذ ذ دارة اننتخذ ذذاابت
والتصذذويت .وهذذي تنفذذل مشذذاركة المجذذاس ريذذن األنشذذطة املتعلقذذة ابلقضذذااي ا نسذذانية
والتع ئة اجملتمعية".
املذادة " :33ن ينذون مذاهال للحصذوس علذذى التمويذل العذاه أي وذزا سياسذذي
ن تماعي قائمت اننتخاملية ال عد ا نساين".
 -91وتذذن المايذذة السياسذذة ا نسذذانية الو نيذذة لعذذاه  2009الذذيت جيذذمي تنقيحهذذا واليذذا علذذى
املسذ ذذتوى السياسذ ذذي علذ ذذى أن تن ذ ذذون امل ذ ذمأة ر لذ ذذة ملنس ذ ذ ة  50املائذ ذذة املاسسذ ذذات الو ني ذ ذذة
وا قليميذذة وانيليذذة مهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة .وجتذذمي هذذذا الصذذدد أنشذذطة الذذدعوة والتوعيذذة
ملماعاة م دأ التنافا املاسسات هبدف زايدة مشذاركة املذمأة احليذاة السياسذية وهذي مشذاركة
ن تزاس منخفضة.
 -92وفيم ذذا يتعل ذذق ابخل ذذدمات الص ذذحية األساس ذذية ي ذذن الق ذذانون رق ذذم  013/15امل ذذار 1
آا/أ س ذذطس  2015املتعل ذذق إبج ذ ذماملات تط ي ذذق وق ذذو امل ذ ذمأة والتن ذذافا مادت ذ ذ  14عل ذذى
مذذا يلذذي" :تنفذذل الدولذذة للم ذمأة أثنذذامل احلمذذل والذذوندة وملعذذد الذذوندة ءذذدمات المعايذذة الصذذحية
املناسذ ذ ة ملتنلف ذذة خمفض ذذة عل ذذى مس ذذافات معقول ذذة وابجمل ذذان عن ذذد انقتض ذذامل فض ذذال ع ذذن امل ذ ذزااي
انجتماعية واملهنية املنتس ة".
 -93وجيمي تنفيذ البانم الو ن للصحة ا جناملية و اره تنظَّم يفذالت ريذن أحنذامل الذ الد
ملنافحذذة خمذذا م ا غذاملة ابلناسذذور امل ذذاين امله لذذي .وهذذي يفذذالت تذذدعمها منظمذذة الصذذحة العامليذذة .وقذذد
ار هذه احلمالت.
أومز الدكتور موكويلي الذي يعمل مستشفى ابنزي جائزة نوملل
 -94واب ضذذافة ل ذل ذ مشلذذت جهذذود تفذذادي الوفيذذات النفاسذذية ووفيذذات األ فذذاس قامذذة
مذذوظفن لالتصذذاس اجملتمعذذي؛ وزايدة عذذدد املستوغذذفات (املماكذذز الصذذحية) ريذذن أحنذذامل ال لذذد؛
و م ذذداد تلذ ذ املماك ذذز ابملع ذذدات واألدوي ذذة األساس ذذية؛ و س ذذن المعاي ذذة السذ ذاملقة لل ذذوندة؛ وتعزي ذذز
الوغوس ل العقاقو املضادة للفووسات.
 -95ومسذذيلة احلمذذل امل نذذم مدرجذذة املنذذاه الدراسذذية وءاغذذة دروس املهذذارات احلياتيذذة.
ذذاس غ ذذحة
ويتن ذذاوس مل ذمانم الص ذذحة ا جناملي ذذة أس ذذالية تنظ ذذيم األس ذذمة ل جان ذذة الت قي ذذف
املماهق ذذات .و نف ذذس الس ذذيا أُع ذذدت ءط ذذة عم ذذل لل ذذبانم القط ذذمي للف ذذرتة 2017-2013
ملشين الصحة ا جناملية ملدعم من غندو األمم املتحدة للسنان.
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 -96وفيمذذا يتعل ذذق ابلتعل ذذيم ي ذذن القذذانون رق ذذم  013/15امل ذذار  1آا/أ س ذذطس 2015
واملتعلذذق إبجذماملات تط يذذق وقذذو املذمأة والتنذذافا مادتذ  10علذذى مذذا يلذذي" :للمجذذاس والنسذذامل
احلذذق تنذذافا الفذذمص و الوغذذوس ل التعلذذيم والتذذدرية .و قيق ذا ذذذه اللايذذة تنفذذذ احلنومذذة
ملمام حمددة من أجل قيق األهداف التالية:
•

تنافا فمص الفتيان والفتيات

التعليم؛

•

توجي الفتيات

•

احل ذذد ملش ذذنل ك ذذو م ذذن الفا ذذوة القائم ذذة مل ذذن ال ذذذكور وا انرب
ابلقماملة والنتاملة؛

•

حلذ ذذا األ فذ ذذاس ذ ذذو املتمدرسذ ذذن مذ ذذن كذ ذذال ا نسذ ذذن مل ذ ذبام ءاغذ ذذة للتعلذ ذذيم
والتدرية املهن؛

•

تويل مساولية تدرية وتعليم الفتيات والفتيان الفقمامل؛

•

رين انت التعليم؛

ضمان ملقامل الفتيات  -األمهات أو احلوامل

مع ذذدس ا مل ذذاه

الدراسة".

 -97واختذت السلطات العامة تداملو لضمان املساواة ملن المجذل واملذمأة ذاس التعلذيم مذن
أمههذذا مذذا يلذذي )1( :زالذذة العق ذذات الذذيت تعذذرتض وغذذوس الفتيذذات والفتيذذان ل التعلذذيم ( )2تعزيذذز
التحا الفتيات والنسامل ابلتعليم العايل واسذتممارهن ذلذ (العلذوه والمايضذيات والتننولوجيذا)
( )3سد الفاوة ملن المجاس والنسامل اس حمذو األميذة الوظيفيذة ( )4زالذة احلذواجز الذيت ذوس
دون التحا املماهقات احلوامل ابملدارس.
 -98و قيقا ذه اللاية األءوة يطلة التعميم الصذادر عذن وزارة التعلذيم انملتذدائي وال ذانوي
من مديمي املدارس السماح للفتيات احلوامل/األمهات مبواغلة دراستهن.
 -99وهبدف القضامل على الصور النمطية انجتماعيذة فيمذا يتعلذق أبدوار المجذل واملذمأة يذن
القذذانون رقذذم  013/15املذذار  1آا/أ سذذطس  2015واملتعلذذق إبجذماملات تط يذذق وقذذو امل ذمأة
والتنافا مادت  24على ما يلي" :تتخذ الدولة تداملو مناس ة لتليذو أمنذا وأشذناس السذلوق
انجتماعي وال قا للممأة والمجل من ءالس الت قيف العاه وعذن ميذق اسذرتاتيايات تسذتخده
تننولوجيا املعلومات وانتصذانت احلدي ذة مذن أجذل التوغذل ل القضذامل علذى ريذن املمارسذات
ال قافية الضارة واملمارسات القائمذة علذى أسذاس دونيذة أو تف ّذو أوذد ا نسذن أو علذى األدوار
النمطية ألي منهما".
 -100و هذذذا السذذيا ُوضذذعت اس ذرتاتيايات لوضذذن وذذد للصذذور النمطيذذة قطذذار التعلذذيم م ذذل
تعليم املهارات احلياتية و ان الطالا واملدارس اليت تماعي الفوار ملن ا نسن وما ل ذل .
 -101وفيما يتعلق ابلعنف ا نسي تشو احلنومذة ل الذمدود الذواردة الفقذمات مذن  48ل 52
من هذا التقميم.
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ضاد -التوصرريا املتعلقررة رقرروق الطفررل التوصرريا  ،67-134ومررر  88إىل ،97
ومر  99إىل  ،102ومر  103إىل )105
 -102ن ا ذذار القذذانوين وانس ذرتاتياي ملنافحذذة عمذذل األ فذذاس سذذن مسذذتمم .و هذذذا
ا ذذار ُعذ ذ ّدس الق ذمار ال ذذوزاري رق ذذم  12/MIN/TPS/AR/34/2006امل ذذار  10وزيمان/يونيذ ذ 2006
املتعلذق إبنشذامل وتنظذيم وتشذليل اللانذة الو نيذة ملنافحذة أسذوأ أشذناس عمذل األ فذاس مبوجذة األوامذذم
الوزاري ذ ذ ذ ذ ذ ذذة رق ذ ذ ذ ذ ذ ذذم  118/CAB/MIN/ETPS/MBL/dag/2013و004/CAB/MIN/AFF.SOC/2013
و 030/CAB/MIN/GEFAE/2013املارء ذ ذذة  14تش ذ ذمين األوس/أكت ذ ذوملم 2013؛ وءط ذ ذذة العم ذ ذذل
الو نية ملنافحة عمل األ فذاس للفذرتة  2020-2012والذبانم الذدويل للقضذامل علذى تشذليل
األ فاس التذاملن ملنظمذة العمذل الدوليذة .وتقذوه هذذه اخلطذة علذى سذتة حمذاور :نفذاذ القذانون ملشذنل
غاره والتوعية والتع ئة انجتماعية والذرتوي للتعلذيم للاميذن و سذن الظذموف املعيشذية لألسذم
الضعيفة والمعاية واحلماية وتعزيز التنسيق.
 -103و نف ذذس الس ذذيا اعتُم ذذدت انسذ ذرتاتياية القطاعي ذذة الو ني ذذة للف ذذرتة 2025-2017
ملنافحذذة عمذذل األ فذذاس املنذذاجم احلمفيذذة و مواقذذن التعذذدين احلذذم فضذذال عذذن ءطذذة العمذذل
ال الثية السنوات (.)2020-2017
 -104وأُنشئت نة مشرتكة ملن الوزارات ملتاملعة مشنلة عمل األ فاس

املناجم.

 -105ومننت ملع ات املماق ة اليت أوفدهتا هذه اللانة عاه  2018من ءلق آتزر العمل
مل ذذن ا ه ذذات الفاعل ذذة م ذذن أج ذذل ء ذماج األ ف ذذاس م ذذن العم ذذل املن ذذاجم و ع ذذادهتم ل الدراس ذذة
و دماجهم من جديد اجملتمن.
 -106ويوجذد اب ضذذافة ل ذلذ فميذذق عامذذل ينظذم
التسام مطلقا من تشليل األ فاس املناجم احلمفية.

نشذذامل غذذندو اجتمذاعي يعذذىن ملعذذده

 -107وأءذ ذوا جت ذذمي أيضذ ذا عل ذذى املس ذذتوى انيل ذذي معا ذذة مش ذذنلة يفاي ذذة األ ف ذذاس الع ذذاملن
املناجم .ومن األم لة على ذل القذمار رقذم  27/K.OCC/2015الصذادر عذن حمذاف مقا عذة كاسذاي
الوسطى  18أاير/مايو  2015والذي دظم توظيف واستلالس األ فاس منا ق التعدين.
 -108وفيمذذا يتعلذذق ابسذذتخداه األ فذذاس النزاعذذات املسذذلحة مذذن ا ذذديم اب شذذارة أن جهذذود
احلنوم ذذة أس ذذفمت ع ذذن ء ذذموج رهوري ذذة النونل ذذو الد قما ي ذذة م ذذن قائم ذذة ال ل ذذدان ال ذذيت تس ذذتخده
األ فاس النزاعات املسلحة.
 -109وفيمذذا يتعلذذق ابنجتذذار ابأل فذذاس وملذذيعهم تعذ ّذمف املذذادة  162مذذن قذذانون يفايذذة الطفذذل
ملوضوح جم ة انجتار ابأل فاس ومليعهم.
 -110واب ضذذافة ل ذل ذ أُنشذذئت عذذاه  2017اللانذذة املشذذرتكة ملذذن الذذوزارات ملنافحذذة
انجتار ابل شم ملتنسيق من وزارة الداءلية وجيمي وضن ءطة عمل هذا اجملاس.
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ألف ألف -التوصيا املتعلقة رقوق الشرعو اصصرلية مرر البيغمرإل التوصريا 160-134
إىل )162
 -111علذذى الصذذعيد القذذانوين ُعذذمض علذذى ا معيذذة الو نيذذة منذذذ عذذاه  2015مشذذمور قذذانون
حلمايذذة وتعزيذذز وقذذو الشذذعوا األغذذلية مذذن ال يلمذذي مب ذذادرة مذذن موعذذة مذذن الن ذواا الذذو نين
وأعضذذامل لذذس الشذذيو مذذن أجذذل الذذدفار عذذن وقذذو الشذذعوا األغذذلية وتعزيزهذذا مبسذذاندة مذذن
منظمة الديناميات ا ماعية للشعوا األغلية.
 -112و انتظار اعتماد مشمور القذانون هذذا جيذمي تنفيذذ األمذم رقذم
 DD/CI/00/RBM/2015امل ذ ذذار  9ش ذ ذ ا /فبيم  2016ال ذ ذذذي يتض ذ ذذمن أونام ذ ذا حم ذ ذذددة دارة
واس ذذتلالس ذذاابت اجملتمع ذذات انيلي ذذة و ذذن اجملتمع ذذات انيلي ذذة ملطميق ذذة دائم ذذة و ذذق اسذ ذتخداه
منا قها احلمجية و ديد ميقة دارهتا.
025/CAB/MIN/ECN-

 -113ويسذم تنفيذذ املمسذوه ملشذذنل ءذاص ومايذة اجملتمعذات انيليذذة وابحلفذاا علذى اابهتذذا
ملطميقة دائمة .ويشمل ا جمامل املنصوص علي هذا املمسوه املماول التالية:
•

دي ذذد امتي ذذازات اس ذذتلالس الل ذذاابت ال ذذيت وافق ذذت عليه ذذا دارة الل ذذاابت انيلي ذذة
وا قليمية؛

•

رسم ءمائ اللاابت املشمولة ابنمتيازات؛
املنا ق املعنية؛

•

جمد اللاابت

•

تقسيم اللاابت املشمولة ابنمتيازات و ديد األنوار المئيسية كل منها.

 -114وملدأت احلنومة أيضا منذ عاه  2015عملية احلماجة اجملتمعية حلماية اابت الشعوا
األغذذلية .وتُمرذذت هذذذه ا رادة ل املمسذذوه رقذذم  016/13املذذار  31أاير/مذذايو  2013الذذذي
يُنش اللانة الو نية غالح األراضي وينظم سذو أعما ذا ألن سذومل دارة هذذه املسذيلة يذادي
ك ذذو مذذن األويذذان ل نش ذومل غ ذماعات داءذذل اجملتمعذذات انيليذذة م ذذل الص ذمار الذذذي نشذذي ملذذن
ال انتو وال يلمي حمافظة تنلانيينا.
 -115ومسحذذت الدولذذة النونلوليذذة أيض ذا للمنظمذذات ذذو احلنوميذذة الو نيذذة والدوليذذة مبسذذاعدة
اجملتمع ذ ذذات انيلي ذ ذذة قن ذ ذذاعهم ابنش ذ ذرتاق تل ذ ذ العملي ذ ذذة وفق ذ ذا لنظ ذ ذذاه "موافق ذ ذذة األف ذ ذماد احل ذ ذذمة
واملس ذذتقلة" .وتتم ذذل املنهاي ذذة املس ذذتخدمة قي ذذاه املنظم ذذات ذذو احلنومي ذذة أون ملتعم ذذيم ري ذذن
النصوص القانونية املتعلقة ملتيمن اللاابت اجملتمعيذة التعميذف إبجذماملات احلصذوس علذى املمسذوه
املتعلذذق وصذذوس اجملتمعذذات انيليذذة علذذى امتيذذازات اسذذتلالس اللذذاابت .وكم ذذاس توضذذيحي قُذ ّده
كيف ذذو الش ذذمالية ملف ذذان رئيس ذذيان ل احل ذذاكم يتعل ذذق أو ذذدمها ابلش ذذعوا األغ ذذلية م ذذن ال هاس ذذا
منطقة ملين قطذار روينذزوري (اجملذاور ملوتوانلذا) ويتعلذق ال ذاين ابلشذعوا األغذلية مذن ال يلمذي
الوالينايل منطقة كيسي  -موملوسا كياماكاسا ابكانو .وجيمي التوقين على امللفن ملعذد أن
تنظم فيهما هيئة التنسيق ال يئي ملقا عة كيفو الشمالية.
 -116و ريذذن هذذذه العمليذذات تُستشذذار تمعذذات الشذذعوا األغذذلية واجملتمعذذات انيليذذة مذذن
ءالس ما يلي:
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•

نشامل أ م للحذوار ملذن موعذات الشذعة األغذلية واحلنومذة واملنظمذات ذو
اس الدفار عن وقو الشعوا األغلية؛
احلنومية الدولية اليت تنش

•

تعيذذن ر لذذي الشذذعوا األغذذلية مذذن ال يلمذذي األفمقذذة العاملذذة واللاذذان املشذذرتكة
ملن الوزارات املعنية إبغالح استلالس اللاابت.

ابء ابء -التوصرريا املتعلقررة رقرروق اصشرراباف الاررعفاء التوصرريا  35-134و،36
و)47
 -117كانت مسيلة تعزيز وقو األشخاص ذوي ا عاقة ويفايتها موضذور اجتماعذات عامذة
ُعق ذذدت كينشاس ذذا الف ذذرتة م ذذن  2ل  4وزيمان/يوني ذ ذ  2016ووض ذذمها أك ذذم م ذذن 400
شذذخ مبذذن فذذيهم أعضذذامل احلنومذذة املمكزيذذة وعذذدد مذذن ونذذاه األقذذاليم ومذذن راسذذامل ال ع ذذات
الدمللوماسذ ذذية املعتم ذ ذذدة لذ ذذدى رهوري ذ ذة النونلذ ذذو الد قما ي ذ ذذة ور لذ ذذي وك ذ ذذانت األمذ ذذم املتح ذ ذذدة
واألشخاص ذوي ا عاقة و وهم من الشمكامل التقنين واملالين.
 -118ومن النتائ ال ذارزة لتلذ انجتماعذات قذمار التقميذم عذن والذة األشذخاص ذوي ا عاقذة
رهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة؛ واخلطذذة انس ذرتاتياية اخلمسذذية للفذذرتة  2021-2016حلمايذذة
وقذذو األشذذخاص ذوي ا عاقذذة وتعزيزهذذا؛ ومشذذمور نشذذامل اآلليذذة الو نيذذة املشذذرتكة ملذذن الذذوزارات
لمغ ذ ذذد تنفي ذ ذذذ اتفاقي ذ ذذة وق ذ ذو األش ذ ذذخاص ذوي ا عاق ذ ذذة والبوتوك ذ ذذوس انءتي ذ ذذاري امللح ذ ذذق هب ذ ذذا؛
واسرتاتياية متويل مشارين يفاية وقو األشخاص ذوي ا عاقة وتعزيزها.
 -119واب ض ذ ذ ذذافة ل ذلذ ذ ذ ذ دء ذ ذ ذذل الص ذ ذ ذذندو ال ذ ذ ذذو ن للنه ذ ذ ذذوض ابألوض ذ ذ ذذار واخل ذ ذ ذذدمات
انجتماعية الذي أُنش مبوجة املمسذوه رقذم  007/13املذار  23كذانون ال اين/ينذايم 2013
قيد التشليل.
 -120ومن ا ديم اب شارة أءوا أن البملان يناقش واليا مشمور قانون يتعلق ملتعزيز وقو
األشخاص ذوي ا عاقة ويفايتها.
 -121وفيما يتعلق ابألشخاص املصاملن ابملهق تنظم احلنومة ابلتعاون من منظمذات اجملتمذن
املدين يفالت توعية ملشين يفاية وقوقهم ون سيما ءالس األايه املخصصة ذه املسيلة.

رابعا -حتديد اإلجنازا  ،وأفال املمارسا  ،والت داي  ،والقيود
ألف -االبتكارا املحسسية
 -122تتم ل انملتنارات املاسسية األساسية فيما يلي:
•
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تعين املم لة الشخصية لمئيس الدولة ملنافحذة العنذف ا نسذي وجتنيذد األ فذاس
متوز/يولي 2014؛
متوز/يولي 2015؛

•

تفعيل اللانة الو نية حلقو ا نسان

•

نشامل األمانة الو نية املعنية ملقمار لس األمن التاملن لألمذم املتحذدة رقذم 1325
أيلوس/س تمب 2015؛
GE.19-03289
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•

تعين املستشار اخلاص لمئيس الدولة للحوكمة ومنافحة الفساد و سل األمواس
ومتويل ا رهاا متوز/يولي 2016؛

•

مت ذذوز/

•

نش ذذامل اجملل ذذس ال ذذو ن لتشذ ذماف عل ذذى انتف ذذا والعملي ذذة اننتخاملي ذذة
يولي 2017؛
نشامل حمنمة النقض و لس الدولة

وزيمان/يوني .2018

ابء -أفال املمارسا
 -123فيما يتعلق أبفضل املمارسات من املهم ا شارة ملوج ءاص ل ما يلي:
•

ءطة العمل الو نية هنامل زواج األ فاس ()2021-2017؛

•

اآللية الو نية املشرتكة ملن الوزارات لمغد تنفيذ اتفاقيذة وقذو األشذخاص ذوي
ا عاقة وملموتوكو ا انءتياري؛
رهورية النونلو الد قما ية؛

•

متويل اننتخاابت العامة

•

اعتمذذاد انس ذرتاتياية القطاعيذذة الو ني ذذة للفذذرتة  2025-2017ملنافح ذذة عم ذذل
األ فذذاس املنذذاجم احلمفيذذة و مواقذذن التعذذدين احلذذم فضذذال عذذن ءطذذة العمذذل
ال الثية السنوات (.)2020-2017

جيم -ال عواب والقيود
 -124اعرتضت تنفيذ احلنومة للتوغيات
مبا يلي:

ملعض األويذان عذدةُ غذعوابت تتعلذق ابخلصذوص

وس ال الد ملس ة ميليشيا كاموينا نساملو؛

•

انعداه األمن

•

تنظيم اننتخاابت العامة أبمواس ونومية؛
ال ية املوارد املتاوة نستت اا ا دومل

ا قليم الو ن؛

•

ختصي

•

عده كفاية األمواس املخصصة للقطاعات انجتماعية؛

•

تذذدهور ال نيذذة التحتيذذة انجتماعيذذة وانقتص ذذادية ألس ذ اا أمههذذا اسذذتممار انع ذذداه
األمن شم ال الد؛

•

استممار تفشي فووس ي ون.

خامسا -اصولواي واملبادرا وااللت اما
 -125من أجذل سذن والذة وقذو ا نسذان
األولوية أعما ا ل انياور التالية:
•

GE.19-03289

الذ الد توجذ ونومذة ا مهوريذة علذى سذ يل

ضذذمان التمت ذذن ابحل ذمايت العامذذة ويفاي ذذة وق ذذو ا نسذذان؛ ووض ذذن و ذذد ننع ذذداه
األمن شم ال الد؛
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•

حمارملة الفساد؛ وتعزيز التماس الو ن؛ و سن ظموف املعيشة من ءالس العمل؛

•

سن تل ية انوتياجات انجتماعية األساسية ومتاملعة ا غالوات املاسسية
ذذانت ا دارة العامذذة وا ذذيش والشذذم ة والقضذذامل وتعزيذذز وقذذو ا نسذذان
ومنافحة الفساد وا فالت من العقاا وتعزيز املسذاواة ملذن ا نسذن و سذن
وضن املمأة والطفل.

سادسا -تولعا الدولة فيما يتعلق بتع ي القدرا ودلبا املساعدة التقنية
 -126جتذذدد ونومذذة رهوريذذة النونلذذو الد قما يذذة توقعاهتذذا فيمذذا يتعلذذق ابلتعذذاون ون سذذيما
اجملانت التالية:
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•

األمن والساله؛

•

تعزيز القدرات املاسسية وال شمية

اس وقو ا نسان.
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