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مقدمة
 -1يقدم تقرير اجلولةة الثانيةة مةن االسةتعرا
توطيد الدميقراطية وتعويو سيادة القانون.

الةدوري الشةام ي سةيات التةوام تو ةو مبوالة ة

 -2وخةلل اجلولةةة األو الةةج تةةرت ي تشةرين األول/أكتةةوبر  ،2011قةةدمت  133تولةةية
قب ت تو و  122تولية منها ،ورفضت  .11ومت جتمي كافة التوليات املقبولة حبسب املوضوع.
 -3ومنةةذ اسةةتعرا التقريةةر السةةابا ،والة ت تو ةةو تهودهةةا الراميةةة ت بيةةة متب بةةات ليةةة
االسةةتعرا الةةدوري الشةةام  .وبنةةاع ع ي ة  ،ولتنفيةةذ عية التولةةيات املقبولةةةُ ،اُتةةذت العديةةد مةةن
املبادرات ،وال سيما مواعمة التشريعات الوطنية م الصكوك الدولية الج ل ردقت ع يها ،واعتماد
سياسات وبرامج وطنية وقباعية والتصديا ع ى لكوك ذات ل ة حبقوت اإنسان.
 -4وأعد هذا التقرير وفقةا ل مبةادا التوتيهيةة آلليةة االسةتعرا الةدوري الشةام ويسةتكم
املع ومات الواردة ي تقرير منتصف املدة املقدم ي حويران/يوني .2014

أوالً -المنهجية
 -5أعةةد هةةذا التقريةةر ببريقةةة تشةةاركية وفةةام ة وفةةفافة ،مةةن خةةلل األنشةةبة التاليةةة طةةلت
عم ية االستعرا الدوري الشام مةن أتة تةذكر عية ألةحاا املصة حة مبسةووليامم؛ وتعويةو
قةةدرات أعضةةاع ال جنةةة املشةةبكة بةةر الةةو ارات املعنيةةة بصةةيا ة التقةةارير األوليةةة والدوريةةة ،وتنظةةيم
ح قج عم ق يميتةر لتحسةر لةيا ة مشةروع التقريةر ،وح قةة دراسةية مة املوسسةات احلكوميةة
ووس ةائط اإعةةلم لتحسةةر لةةيا ة نةةل التقريةةر؛ والتحقةةا التقةةي بةةدعم مةةن خ ةرباع مةةن املنظمةةة
الدولية ل فرانكوفونية وح قة دراسية وطنية ل تحقا النهائي من التقرير.
 -6ول قي ةةام ب ةةذل  ،ط ب ةت ال جن ةةة املش ةةبكة ب ةةر ال ةةو ارات املعني ةةة بص ةةيا ة التق ةةارير األولي ةةة
والدورية احلصول ع ى مسامهات من ألحاا املص حة اآلخرين وال سيما ال جنة الوطنية حلقوت
اإنس ةةان ،واملوسس ةةات احلكومي ةةة ،ووك ةةاالت منظوم ةةة األم ةةم املتح ةةدة ،ومنظم ةةات ا تم ة امل ةةدين
ووسائط اإعلم والنقابات العمالية.

ثانياً -تطور اإلطار المعياري والمؤسسي
ألف -اإلطار المعياري
 -1على الصعيد الوطني
 -7باإض ةةافة األحك ةةام ذات الص ة ة ة املتع ق ةةة حبق ةةوت اإنس ةةان ال ة ةواردة ي دسة ةةتور 14
تشرين األول/أكتوبر  ،1992مت تعويو اإطار املعياري وال سيما من خلل القوانر التالية
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القةةانون األساسةةي بشة ن تكةةوين ال جنةةة الوطنيةةة حلقةةوت اإنسةةان وتنظيمهةةا وسةةر
عم ها ،الذي اعتمدت اجلمعية الوطنية ي  11ذار/مارس 2016؛



القانون األساسي رقم  16-2013الصادر ي  8متو /يولي  2013بش ن اهليئة
الع يا ل وسائ السمعية البصرية واالتصاالت؛



القة ةةانون األساسة ةةي رقة ةةم  7-2013الصة ةةادر  25فة ةةباي/فرباير  2013املع ة ة ردل
ل قةةانون األساسةةي رقةةم  11-96الصةةادر ي  21ا/أ سةةبس  1996والةةذي
حيدد مركو القضاة؛



القة ة ةةانون رقة ة ةةم  6-2016الصة ة ةةادر ي  30ذار/مة ة ةةارس  2016بش ة ة ة ن حرية ة ةةة
احلصول ع ى املع ومات والوثائا العامة؛



الق ةةانون رقة ةةم  8-2016الصة ةةادر ي  21نيسة ةةان/أبري  2016بش ة ة ن القضة ةةاع
العسكري؛



الق ة ةةانون املتع ة ةةا مبرك ة ةةو اللتئ ة ةةر ال ة ةذي اعتمدت ة ة اجلمعي ة ةةة الوطني ة ةةة ي  3ذار/
مارس 2016؛



القةةانون رقةةم  6-2015الصةةادر ي  28متو /يولي ة  2015بش ة ن نشةةاع اهليئةةة
الع يا ملكافحة الفساد واجلرائم املماث ة؛



الق ةةانون رق ةةم  10-2015الص ةةادر ي  24تش ةرين الث ةةاين/نوفمرب  2015بشة ة ن
قانون العقوبات اجلديد؛



القانون رقم  5-2015الصادر ي  28متو /يولي  2015املتع ةا بةاملركو اخلةا
ألفراد الشرطة؛



الق ةةانون رق ةةم  9-2014الص ةةادر ي  11حويران/يوني ة  2014بش ة ن الش ةةفافية
ي دارة األموال العامة؛



القةةانون رقةةم  14-2014الصةةادر ي  22تش ةرين األول/أكتةةوبر  2014بش ة ن
حتديث اإتراعات الج تتخذها الدولة لصاحل االقتصاد؛



القةةانون رقةةم  19-2014الصةةادر ي  17تش ةرين الثةةاين/نوفمرب  2014املع ة ردل
ل ق ة ةةانون رق ة ةةم  14-2012الص ة ةةادر ي  6متو /يولية ة ة  2012بشة ة ة ن األحة ة ةوال
الشخصية واألسرة؛



القانون رقم  3-2014الصادر ي  28نيسان/أبري  2014بش ن اجلمارك؛



الق ةةانون رق ةةم  10-2013الص ةةادر ي  27أيار/م ةةايو  2013بشة ة ن املس ةةاعدة
القانونية؛



القة ةةانون رقة ةةم  15-2013الصة ةةادر ي  13حويران/يوني ة ة  2013بش ة ة ن مركة ةةو
املعارضة؛
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القةةانون رقةةم  2-2013الصةةادر ي  21كةةانون الثاين/ينةةاير  2013بشة ن املركةةو
العام ل موظفر العمومير؛



الق ة ةةانون رقة ة ةةم  1-2012الصة ة ةةادر ي  20كة ة ةةانون الثاين/ينة ة ةةاير  2012بش ة ة ة ن
االستثمار ي اجلمهورية التو ولية.

 -2على الصعيد الدولي
-8

ألبحت تو و طرفا ي الصكوك الدولية التالية


اتفاقية اليونسكو بش ن مكافحة التمييو ي جمال التع يم ()2012؛
عدميي اجلنسية ()2012؛



االتفاقية املتع قة مبركو األفخا



االتفاقية الدولية حلماية عي األفخا



معاهدة جتارة األس حة (.)2015

من االختفاع القسري ()2014؛

باء -اإلطار المؤسسي
-9

يتسم اإطار املوسسي مبا ي ي


انتخاا ععية وطنية تديدة ()2013؛



جتديد مدة والية أعضاع احملكمة الدستورية ()2014؛



نشاع املفوضية السامية ل مصاحلة وتعويو الوحدة الوطنية ()2015؛



تعير أمر املظامل ()2015؛



عادة انتخاا رئيس اجلمهورية ()2015؛



جتديد مدة والية أعضاع ا س األع ى ل قضاع ()2015؛



جتدي ةةد م ةةدة والي ةةة أعض ةةاع اهليئ ةةة الع ي ةةا ل وس ةةائ الس ةةمعية البص ةرية واالتص ةةاالت
(.)2016

جيم -التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية
 -10كان التعاون كما ي ي
 -1التقارير الدورية
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التقرير الدوري الثاين مبوتب اتفاقية مناهضة التعةذيب و ةره مةن ضةروا املعام ةة
أو العقوبة القاسية أو الل نسانية أو املهينة ()2012؛



التقري ةران الةةدوريان الثالةةث والراب ة مبوتةةب اتفاقيةةة حقةةوت البف ة  ،والتقريةةر األو
مبوت ة ةةب الربوتوك ة ةةول االختي ة ةةاري التفاقي ة ةةة حق ة ةةوت البف ة ة بش ة ة ن بي ة ة األطف ة ةةال
واستغلل األطفال ي البغاع وي املواد اإباحية (.)2012

 -2التقارير المقدمة
ذوي اإعاقة ()2016؛



التقرير األو بش ن اتفاقية حقوت األفخا



التقريةران الةةدوريان الثةةامن عشةةر والتاسة عشةةر املقةةدمان مبوتةةب االتفاقيةةة الدوليةةة
ل قضاع ع ى عي أفكال التمييو العنصري (.)2015

 -3زيارات المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة وغيرهم
 -11استقب ت تو و


نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوت اإنسان ()2014؛



املقةةررة اخلالةة لألمةةم املتحةةدة املعنيةة حبالةةة املةةدافعر عةةن حقةةوت اإنسةةان (الويةةارة
الثانية) ()2013؛



املقةةررة اخلال ةة ل جنةةة األفريقيةةة حلقةةوت اإنسةةان والشةةعوا املعنيةةة حبالةةة املةةدافعر
عن حقوت اإنسان (الويارة الثانية) ()2013؛



ال جنة الفرعية ملن التعذيب ()2014؛



جلنة اخلرباع األفريقية املعنية حبقوت البف ورفاه (.)2013

 -12وتةةو هةةذا التعةةاون بانتخةةاا تو ةةو ي جم ةةس حقةةوت اإنسةةان ل فةةبة .2018-2016
وتعتوم تو و االستفادة من هذه الوالية لتعويو التواماما ي جمال حقةوت اإنسةان ،كمةا أكةد ذلة
رئةةيس اجلمهوري ةةة خةةلل مش ةةاركت ي اجلةةوع الرفي ة املسةةتول م ةةن الةةدورة احلادي ةةة والثلثةةر ةةس
حقوت اإنسان (فباي/فرباير و ذار/مارس .)2016

ثالثاً -تطوير البنية التحتية
 -13ميثة قبةةاع البنيةةة التحتيةةة ل نقة وسةةي ة هامةةة حلكومةةة تو ةةو لتنشةةيط النمةةو االقتصةةادي.
وي هةةذا السةةيات ،تتب ة احلكومةةة منةةذ عةةدة سةةنوات سياسةةة تنبةةوي ع ةةى تنفيةةذ أفةةغال ضةةخمة
لتوويد الب د بنظام نق فعال.
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ألف -تطوير الشبكة البحرية
 -14تعت ةةوم احلكوم ةةة أن يص ةةبب الب ةةد مركة ةوا رائ ةةدا ملناول ةةة البض ةةائ م ةةن خ ةةلل س سة ة ة م ةةن
تبةةوير قبةةاع امل ةوانم .وتشةةم هةةذه اإتةراعات بنةةاع رلةةيف ثالةةث،
اإتةراعات الةةج مةةد
وبنة ةةاع حة ةةو املينة ةةاع ،و نشة ةةاع نافة ةةذة واحة ةةدة لتجة ةةارة تو ة ةةو اخلارتية ةةة ،وتة ةةوفر أمة ةةاكن وقة ةةو
ل شاحنات الكبرة الج تنتظر التحمي .
 -15ويش ةةك تش ةةييد الرل ةةيف الثال ةةث االسة ةباتيجية الكام ةةة الرامي ةةة
املستق ميناع إعادة الشحن ومركو خدمات ي القارة.

تعة ة مين ةةاع ل ةةومي

باء -تطوير البنية التحتية للطرق
 -16يعبةةى اهتمةةام خةةا لشةةبكة البةةرت الوطنيةةة .وتتع ةةا األعمةةال اجلاريةةة مبشةةاري عةةادة
ت هية ة الب ةةرت واستص ةةلحها ورل ةةفها فض ةةل ع ةةن أعم ةةال البن ةةاع .و ادت نس ةةبة الب ةةرت الوطني ةةة
املرلوفة من  45ي املائة ي عام  49 2013ي املائة ي عام .2014
 -17وفيم ة ةةا يتع ة ةةا ب ة ةةاإدارة ي ع ة ةةام  ،2014وض ة ةةعت خب ة ةةة تش ة ةةم  28مش ة ةةروعا م ة ةةن
مشةةروعات البنيةةة التحتيةةة ل بةةرت ،مت تنفيةةذ  13منهةةا بنسةةبة  100ي املائةةة ،و 10بنسةةبة تويةةد
عن  50ي املائة ،و 5بنسبة تق عن  50ي املائة .وتشم مشاري البرت املنجةوة رلةف طةرت
طولي ةةة تب ة ة  231ك ةةم مقاب ة ة  122ك ةةم ي ع ةةام  .2013وي ع ةةام  ،2014ول ة ة ت الب ةةرت
املرلوفة  1 890كم.
 -18وفيمةا خيةل النقة الةةربي ،قامةت فةركة النقة ي لةةومي بشةراع  20حاف ةة وبةذل ولة
حجم األسبول  65حاف ة ،مما أدل حتسر خدمات النق ي املدينة.

جيم -تطوير شبكة السكك الحديدية
 -19ك ةةان قب ةةاع الس ةةك احلديدي ةةة مهم ةةل لف ةةبة طوي ةةة لص ةةاحل قب ةةاع الب ةةرت ال ةذي ادت
استثمارات ع ى مر السنر .ر أن من الواضةب أن هةذا القبةاع وحةده ال ي ةي احتياتةات النقة
بش ةةك فع ةةال .وم ةةن هن ةةا كان ةةت احلات ةةة تعوي ةةو البني ةةة التحتي ةةة ل س ةةك احلديدي ةةة .وبالت ةةا
وضةةعت مشةةاري كبةةرة لتبةةوير فةبكة السةةك احلديديةةة ي اسةباتيجية النمةةو املتسةةارع والنهةةو
بالتشغي (.)2017-2013

دال -تطوير شبكة النقل الجوي
 -20عم ةةت احلكوم ةةة ع ةةى حت ةةديث البني ةةة التحتي ةةة ل مب ةةارات ي الب ةةد ،ع ةةن طري ةةا عب ةةاع
األولويةةة ملبةةار ناسةةينغي يادميةةا الةةدو ي لةةومي .وي طةةار هةةذه اإجنةةا ات ،جتةةدر اإفةةارة
العم ع ى تبوي املدر وبناع لالة تديدة.
 -21وباإضافة

6
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هاء -تطوير البنية التحتية للطاقة
 -22اد مع ة ةةدل الكهربة ة ةاع م ة ةةن  26.57ي املائ ة ةةة ي ع ة ةةام  28.3 2013ي املائ ة ةةة ي
عام  .2014وتسعى احلكومة يادة قدرة نتا الباقة من خةلل يةادة قةدرة توليةد الكهربةاع
م ةةن  161ميغ ةةاواي ي ع ةةام  300 2010ميغ ةةاواي ع ةةى األق ة ة ابت ةةداع م ةةن ع ةةام 2015
و  500ميغةةاواي ي عةةام  .2020وسةةو يتحقةةا هةةذا اهلةةد مةةن خةةلل مشةةاري بنةةاع سةةد
أدتاراال لتوليد الباقة الكهرومائية ،وتبةوير مواقة الوحةدات الصةغرة لتخةوين الباقةة الكهرومائيةة
ع ى األهنار الرئيسية ،واستصلح سد نانغبيتو ووحدة الباقة الكهرومائية الصغرة ي كيبيمي.
 -23ولت بيةةة الب ةةب ع ةةى االسةةتهلك مةةن الباقةةة ،تعتةةوم احلكومةةة أن ترفة عةةدد املشةةبكر مبةةا
ال يقة عةن  12 500مشةبك تديةد كة عةام .ومتثة اهلةد مةن ذلة ي يةادة تةوافر الكهربةةاع
من  23ي املائة ي عام  40 2010ي املائة ي عام  2017و 42ي املائة ي عام 2020
مة البكيةةو بشةةك خةةا ع ةةى الباقةةة املتجةةددة .وفيمةةا يتع ةةا باملنةةاطا الريفيةةة ،سةةتويد معةةدالت
احلصةةول ع ةةى الكهربةةاع خةةلل هةةذه الفةةبة مةةن  5ي املائةةة  16ي املائةةة مث  18ي املائةةة،
ع ةةى الت ةوا  .وي عةةام  ،2014مت تولةةي الكهربةةاع أكثةةر مةةن ةةانر ( )80جمتمعةةا ريفي ةا ي
طةةار املرح ةةة الثانيةةة مةةن مشةةروع الكهربةةة الريفيةةة املمةةول مةةن بن ة التصةةدير واالسةةتراد ي اهلنةةد
واملوارد الداخ ية.

رابعاً -متابعة توصيات الجولة األولى
ألف -الصكوك الدولية والتعاون مع اآلليات
 -1التوقيع والتصديق والتنفيذ

االتفاقية الدولية حلماية عي األفخا من االختفاع القسري (التوليات 1-100

)4-100

 -24مت التصديا ع ى االتفاقية.

اتفاقية اليونسكو بش ن مكافحة التمييو ي جمال التع يم (التوليتان 5-102؛ و)6-102
 -25مت التصديا ع ى االتفاقية.

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاع ع ى عي أفكال التمييو ضد املةرأة (التولةيات 1-102
)4-102
 -26عم ية التصديا تارية.

GE.16-14249
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الربوتوكول االختياري الثاين امل حا بالعهد الدو اخلا باحلقوت املدنية والسياسية ،اهلةاد
لغاع عقوبة اإعدام (التولية )6-100
 -27عم ية التصديا تارية.
 -2التعاون مع آليات حقوق اإلنسان

لة ة ة ةةيا ة اس ة ة ة ةباتيجية متكة ة ة ةةن مة ة ة ةةن تقة ة ة ةةدم عي ة ة ة ة التقة ة ة ةةارير املب وبة ة ة ةةة
(التوليات )34-100 32-100

هيئة ة ة ةةات املعاهة ة ة ةةدات

 -28وتةةرد قائمةةة بالتقةةارير املت ة خرة ي خبةةة العم ة الةةج وضةةعت لتنفيةةذ التولةةيات املقبولةةة.
وقدمت ثلثة تقارير وتقريران ي طار تنفيذ هذه اخلبة.

توتي دعوة دائمة ل مك فر بواليات (التوليات 8-102

)10-102

 -29اس ةةتجابت تو ةةو دائم ةةا بش ةةك ةةا لب ب ةةات الوي ةةارات املب وب ةةة مبوت ةةب اإتة ةراعات
اخلالة .وال توال احلكومة ع ى استعداد ل نظر ي أي ط بات تديدة تقةدم ليهةا ،وضةمان تةوفر
التسهيلت الل مة ل سماح ل مقررين اخلالر باالضبلع بواليتهم.

اتفاقية مناهضة التعذيب (التولية )48-100
يعر قانون العقوبات اجلديد التعذيب ي مادت  198وما ي يها ويعاقب ع ي .
 -30ر
 -31واُتذت التدابر واإتراعات التالية
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تةةدريب  484مةةن ح ةراس السةةجون ي جمةةال حقةةوت اإنسةةان ،مبةةا ي ذل ة من ة
التعذيب وحقوت احملتجوين ()2012؛



نشةةاع نةوادي قانونيةةة مسةةوولة عةةن بةةل احملتجةوين حبقةةوقهم واإتةراعات املببقةةة
ي السجون املدنية؛



دما من التعذيب ي وحدات تدريب ضباي الشرطة القضائية؛



نظ ةةر ال جن ةةة الوطني ةةة حلق ةةوت اإنس ةةان ي الش ةةكاول و ت ة ةراع التحقيق ةةات الل م ةةة
و ع ة ةةداد تق ة ة ةارير بش ة ة ة هنا .وبن ة ةةاع ع ي ة ة ة  ،س ة ةةج ت ال جن ة ةةة ي الف ة ةةبة م ة ةةن 2012
 2016ثلث حاالت تعذيب موكدة و 4حاالت معام ة قاسية أو ال نسةانية
أو مهينة وقدمت توليات أخذما احلكومة بعر االعتبار؛



ح قةات عمة ق يميةةة لفائةدة ضةةباي الشةرطة القضةةائية مةن أتة تةدريب املةةدربر
ي جمال مكافحة التعذيب ()2014؛
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اعتماد القانون األساسي بش ن تكوين ال جنةة الوطنيةة حلقةوت اإنسةان وتنظيمهةا
وسر عم ها الذي دمج اآللية الوطنية ملن التعذيب ي عام .2016

اتفاقية حقوت البف (التولية )10-100
 -32اإتراعات املتخذة


تنفيةةذ عشةةر خبةةط عم ة تنفيذيةةة لتعويةةو التسةةجي املنهجةةي ل مواليةةد ،ممةةا مسةةب
بتنظة ةةيم دورات توعية ةةة هبة ةةذا موضة ةةوع ،وعقة ةةد ت سة ةةات حمة ةةاكم متنق ة ةةة مسحة ةةت
باُت ة ةةاذ  123 492حكم ة ةةا تكمي ي ة ةا ي ع ة ةةام  2012بش ة ة ن ف ة ةةهادات م ة ةةيلد
ل بلا من السنة الرابعة السنة السادسة من التع يم االبتدائي؛



بن ةةاع  21كش ةةكا ل خ ةةدمات املدنية ةة ي الوح ةةدات الص ةةحية البرفي ةةة ب ةةدعم م ةةن
اليونيسف؛



جتديد مدة والية أعضاع ا س االستشاري ل بف ()2014؛



أمر داري لادر عن و ير األمن ي عةام  2013بشة ن دمةا حقةوت البفة ي
مناهج ك يات الشرطة والدرك .ومنذ ذل احلر ،مت تدريب  2 002مةن ضةباي
الشرطة و 2 600من الدرك ع ى أعمال وحدة "حقوت البف ومحايت "؛



تدريب  524من أعضاع اهليئة القضائية ي جمةال حقةوت البفة ي مركةو تةدريب
العام ر ي اهليئات القضائية ()2013-2011؛



مكافحةةة املمارسةةات
توقية الوعمةةاع التق يةةدير والةةدينير ع ةةى عةةلن يهةةد
ا تمعي ة ةةة الض ة ةةارة باألطف ة ةةال ،وال س ة ةةيما تش ة ةةوي األعض ة ةةاع التناسة ة ة ية ل ن ة ةةاث،
ووض ة األطف ةةال ي األدي ةةرة ( ،)2013والت ةوام ض ةةاي يرك ةةو ع ةةى مكافح ةةة وا
األطفال (.)2016

مواعمة القوانر م أحكام الصكوك الدولية حلقوت اإنسان (التولية )5-100
 -33ي س ةةيات املواعم ةةة ،ميك ةةن أن ن ةةذكر حتقي ةةا التواف ةةا ب ةةر أحك ةةام ق ةةانون العقوب ةةات وق ةةانون
األحوال الشخصية واألسرة وأحكةام الصةكوك الدوليةة ذات الصة ة .وال يوتةد ي تو ةو قةانون عةري
ولكن هناك ممارسات عرفية .وي حالة وتود نواع بر القانون والعر  ،تسري أحكام القانون.

سيادة القانون واحلكم الرفيد والتنمية االتتماعية واالقتصادية املستدامة (التولية )26-100
 -34من بر األنشبة الج نفذت
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نشاع هيئة تنظيم املشبيات العامة ()2012؛



تةةدريب مةةوظفي مديريةةة الرقابةةة املاليةةة واملفتشةةية العامةةة ل ماليةةة ،واملفتشةةية العامةةة
ل دولة وديوان احملاسبة ملراتعات حسابات املشبيات العامة ()2013؛



تشغي مكتب تو و ل يرادات هبد تةدعيم و يةادة يةرادات اجلمةارك والضةرائب
(.)2012

تنفيذ الربنامج الوطي لتحديث النظام القضائي (التولية )67-100
 -35استمر هذا الربنامج حىت عام  2012وحقا املكاسب التالية
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بناع وجتهيو حمكمج استئنا (لومي وكارا)؛



حتديث حمكمتر وتوسيعهما وجتهيومها (أتاكبامي وأنيهو)؛



تركيب نظام حموسب إلدار فهادات اجلنسية؛



نشاع مركو تدريب موظفي القضاع؛



نشاع هيئة املشرفر ع ى دارة السجون و عادة اإدما ؛



تنفيذ برجمية دارة السجون؛



توويد فرطة األدلة اجلنائية باملعدات (جمموعة األدوات التقنية والع مية اجلنائية)؛



نشر القوانر وال وائب؛



نشاع مكتبة افباضية؛



تبوير دلي احملتجوين املتع ا حبقوقهم وواتبامم؛



بناع سجن مدين تديد ي كاباالمي وفقا ل معاير الدولية؛



نش ةةاع دارة الول ةةول العدال ةةة ال ةةج نش ةةرت الة ةدلي القض ةةائي ل مة ةواطن ال ةةذي
يتضة ة ةةمن حملة ة ةةة عامة ة ةةة عة ة ةةن احلقة ة ةةوت واإت ة ة ةراعات ،والعلقة ة ةةات بة ة ةةر الس ة ة ة بات
واملوسسةةات ،فضةةل عةةن تنظةةيم احملةةاكم وسةةر عم هةةا .كمةةا حيتةةوي الةةدلي ع ةةى
قائمة بالصكوك الدولية حلقوت اإنسان ()2014؛



التوقي ة ع ةةى اتفاقي ةةة متوية ة لربن ةةامج دع ةةم تدي ةةد لقب ةةاع العدال ةةة ي  26تشة ةرين
األول/أكتةةوبر  2015بةةر تو ةةو واالحتةةاد األورو  .وأط ةةا هةةذا الربنةةامج ي 15
ذار/مارس .2016
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تعويو الضمانات املكفولة ل مواطنر أمام احملةاكم ،وتقريةب اجلهةا القضةائي مةن املةواطنر و عةادة
تعريف للحيات احملاكم (التولية )11-100
 -36جتدر اإفارة ي هذا اإطار

ما ي ي



اعتم ة ةةاد الق ة ةةانون رق ة ةةم  10-2013الص ة ةةادر ي  27أيار/م ة ةةايو  2013بشة ة ة ن
املساعدة القانونية؛



اعتماد وثيقة سياسات قباع العدل ()2015؛



نشةاع ثلثةة ةر جتاريةة داخة حمكمةةة لةومي منةذ عةام  2013هبةد احلةد مةةن
الت خر ي النظر ي النواعات التجارية؛



تدريب القضاة والكتبة املتخصصر املعنير بالنواعات التجارية ()2013؛



برام بروتوكول هبد تعجي اإتراعات ي املسائ التجارية.

فة ة ة ة ةةروي االعتقة ة ة ة ةةال ،واحلة ة ة ة ةةبس االحتية ة ة ة ةةاطي ،واالحتجة ة ة ة ةةا ؛ واسة ة ة ة ةةتقللية اجلهة ة ة ة ةةا القضة ة ة ة ةةائي
(التوليات  11-101 7-101و)14-101
 -37فيما يتع ا بشروي االحتجا واحلبس االحتياطي ،اُتذت التدابر التالية
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تقرر ي فباي/فرباير  2012حظر قيام وكالة االستخبارات الوطنية حببس األفراد
احتياطيا؛



تنظة ةةيم سة ةةت ح قة ةةات عم ة ة ق يمية ةةة لتعوية ةةو قة ةةدرات القضة ةةاة وضة ةةباي الشة ةةرطة
القضائية ع ى "احبام حقوت اإنسان ي جمال قامة العدل" ،بدعم من مفوضية
األمم املتحدة السامية حلقوت اإنسان ()2012؛



تةةدريب  144مةةن ضةباي الشةةرطة القضةةائية اجلةدد وأكثةةر مةةن  1 000مةةن أفةراد
الشرطة املعينر ()2014-2012؛



اسةةتمرار أفةةغال بنةةاع ك يةةة الشةةرطة وفقةةا ل معةةاير الدوليةةة بةةدعم مةةا مةةن االحتةةاد
األورو ؛



عقد ت سات استثنائية بدعم من برنامج األمم املتحدة اإمنةائي مسحةت بةإطلت
سراح  753حمتجوا بر عامي  2012و2015؛



ت ة ة ةةدريب  582م ة ة ةةن أفة ة ة ةراد قة ة ة ةوات حف ة ة ةةل الس ة ة ةةلم التابع ة ة ةةة ل ش ة ة ةةرطة الوطني ة ة ةةة
()2016-2015؛



تقرر منذ عام  2012احتجا السجينات حتت حراسة ضاببات.
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 -38وفيما يتع ا باستقللية اجلها القضائي وحتسر سر عم  ،جتدر اإفارة

ما ي ي



تنل املادة  113من الدستور ع ى مبدأ استقللية اجلهةا القضةائي عةن السة بة
التنفيذية ةةة .ويتج ة ةةى ذل ة ة مة ةةن خة ةةلل حتسة ةةر ظة ةةرو حية ةةاة وعم ة ة القضة ةةاة.
وحيةةدد القةةانون األساسةةي رقةةم  7-2013الصةةادر ي  25فةةباي/فرباير 2013
واملع ردل ل قانون األساسةي رقةم  11-96الصةادر ي  21ا/أ سةبس 1996
مركو القضاة؛



تبذل تهود منذ عةام  2012لتجهيةو احملةاكم باحلواسةيب وتع ةيم املةوظفر كيفيةة
استخدامها .و ري تنفيذ سياسة لبناع احملةاكم .وجتةري حاليةا أعمةال بنةاع حمكمةة
س ةةوكودي .وي جم ةةال الت ةةدريب املس ةةتمر ،ق ةةام مرك ةةو ت ةةدريب امل ةةوظفر القض ةةائير
بتعويو قدرات  27قاضيا ي عام  2012و 83قاضيا ي عام 2013؛



يعر جم س الو راع القضاة ي املنالب الع يا باحملاكم بناع ع ى اقباح مةن ا ةس
األع ةةى ل قضةةاع الةةذي يتة لف أساسةةا مةةن قضةةاة فيمةةا يتع ةةا بقضةةاة احملةةاكم وبنةةاع
ع ى اقباح من و ير العدل فيما يتع ا ب عضاع النيابة العامة؛



ي ة ةبأس رئة ةةيس احملكمة ةةة الع ية ةةا ا ة ةةس األع ة ةةى ل قضة ةةاع وفقة ةةا ملب ة ةدأ الفص ة ة بة ةةر
الس بات.

باء -التدابير التشريعية ،والسياسات ،واالستراتيجيات ،والمبادرات الوطنية
خبة عم وطنية حلقوت اإنسان ،والتمت الكام حبقوت اإنسان (التولية )27-100
 -39نظمت ح قات عم جلم ونشر التولةيات الصةادرة عةن االسةتعرا الةدوري الشةام
ي هنايةةة اجلولةةة األو مةةن االسةةتعرا الةةدوري الشةةام  .ومت تنفيةةذ األنشةةبة انبلقةةا مةةن خبةةة
تنفيةةذ تولةةيات االسةةتعرا الةةدوري الشةةام وهيئةةات املعاهةةدات الةةج وضةةعت ي عةةام .2012
وباإضةافة ذلة  ،أعةدت وثيقةة السياسةة العامةة ي جمةال حقةوت اإنسةان وتوطيةد الدميقراطيةةة
ي عام .2014

ال جنة الوطنية حلقوت اإنسان (التوليات 14-100

 18-100و)20-100

 -40ادت ميوانية ال جنة الوطنيةة حلقةوت اإنسةان بنسةبة  25ي املائةة ي عةام  2013و12
ي املائةةة بةةر عةةامي  2014و .2016واعتمةةدت اجلمعيةةة الوطنيةةة قانون ةا أساسةةيا تديةةدا بش ة ن
تكوين ال جنة الوطنية حلقوت اإنسان وتنظيمها وسر عم هةا ( .)2016وأنشةم مكتةب ق يمةي
فرعي راب ي عام .2013
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جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة (التوليتان  19-100و)22-100
 -41أجنةةوت جلنةةة احلقيقةةة والعدالةةة واملصةةاحلة ،الةةج مت تعويةةو قةةدراما لتحقيةةا مهمتهةةا ،أعماهلةةا
بتقدم تقريرها رئيس الدولة ي  3نيسان/أبري .2012

التوعية والتدريب ي جمال حقوت اإنسان (التوليتان  31-100و)85-100
 -42مت تنفيذ اإتراعات التالية


تنظيم ست ح قات عمة ي عةام  2012لبنةاع قةدرات القضةاة وضةباي الشةرطة
القض ةةائية ي جم ةةال حق ةةوت اإنس ةةان ،وذل ة ب ةةدعم م ةةن مفوض ةةية األم ةةم املتح ةةدة
السامية حلقوت اإنسان؛



تنظيم حماف ق يمية بش ن احلقوت والواتبات واملواطنة ()2014-2013؛



تةةدريس حقةةوت اإنسةةان واملواطن ةة ضةةمن ب ةرامج التةةدريب األو واملسةةتمر لألف ةراد
ي خمت ف مدارس تدريب قوات الدفاع واألمن؛



تنظةةيم دورات توعيةةة بش ة ن حقةةوت اإنسةةان واملواطن ةة قب ة رسةةال بعثةةات حفةةل
النظام العام أو استعادت ؛



اسةةتحداث وحةةدات بش ة ن حقةةوت اإنسةةان ي تةةدريب الق ةوات اخلالةةة املسةةوولة
عن ت مر االنتخابات؛



تدريس حقوت اإنسان واملواطنة ي عي مراحة التع ةيم العةام والتقةي مةن خةلل
الببيةةة املدني ةةة واألخلقيةةة كم ةةادة لواميةةة ي االمتحان ةةات الرمسيةةة (مرح ةةة التع ةةيم
الثانوي واملستول األول من فهادة البكالوريا)؛



عداد دلي علمي بش ن الببية املدنية واملواطنة بدعم من االحتاد األورو ؛



اعتماد سياسة وطنية ل ببية املدنية والتثقيف بشوون املواطنة (.)2014

جيم -الحقوق المدنية والسياسية
سلب الحرية وشروط االحتجاز

تغذية احملتجوين ومعام تهم (التوليتان  54-100و)55-100
 -43اُتذت التدابر التالية
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تنفيذ برنامج دعم قباع العدالة املمول من االحتاد األورو الةذي يةنل ،مةن بةر
أمور أخرل ،ع ى نشاع خمبو ي ك سجن؛



نشاع فريا معي بالصحة العامة والنظافة الصحية ي السجون املدنية؛
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ةةا
نشةةاع نظةةام ي  8أيار/مةةايو  2014لتحوية خم فةةات الصةةر الصةةحي
أحيةةائي يسةةتخدم لبهةةي البعةةام ي السةةجن املةةدين ي لةةومي ،وذل ة بةةدعم مةةا
من برنامج األمم املتحدة اإمنائي؛
يارة النواا ألماكن االحتجا ملراقبة أوضاع احملتجوين.

 -44وجتدر اإفارة أيضا

مثالر ع ى عم يات س يمة لتحقيا النظافة الصحية



عم ية النظافة الصحية والتبهر الج قامت هبا ال جنة الدولية ل صة يب األمحةر ي
السجون ()2013؛



عم ية النظافة الصحية املستمرة ألسبوع واملصحوبة برعايةة جمانيةة ي سةجن لةومي
املدين مببادرة من موسسة ناسينغي يادميا ل تع يم والصحة (.)2012

التدابر البدي ة للحتجا (التولية )9-101
 -45ي ةةنل ق ةةانون العقوب ةةات اجلدي ةةد ع ةةى ت ةةدابر بدي ةةة للحتج ةةا وه ةةي العمة ة ل مصة ة حة
العامة ،والوساطة اجلنائية وعر دف رامة (املواد .)62 59
 -46وتتاح هذه التدابر باإضافة

وقف تنفيذ احلكم ،واإفرا املوقت واإفرا املشروي.

لي ة ةةة وطني ة ةةة ملن ة ة ة التع ة ةةذيب؛ وقم ة ة ة ومن ة ة ة التع ة ةةذيب (التول ة ةةيات 21-100؛ و23-100؛
و49-100؛ و51-100؛ و52-100؛ و)4-101
 -47باإضافة

األحكام الدستورية ،جتدر اإفارة

ما ي ي



تعرية ة ةةف التعة ة ةةذيب ي قة ة ةةانون العقوبة ة ةةات اجلدية ة ةةد واملعاقبة ة ةةة ع ي ة ة ة (املة ة ةةادة 198
وما ي يها)؛



اعتمةةاد قةةانون أساسةةي تديةةد بشة ن ال جنةةة الوطنيةةة حلقةةوت اإنسةةان يةةدمج فيهةةا
وظيفة اآللية الوطنية ملن التعذيب؛



تنظ ةةيم ح ق ةةات عمة ة تدريبي ةةة مل ةةدر ض ةةباي الش ةةرطة القض ةةائية وم ةةوظفي دارة
السجون و عادة اإدما  ،بدعم من برنامج األمم املتحدة اإمنائي؛



تعويةو قةدرات العديةد مةةن اجلهةات الفاع ةة ي جمةال مكافحةةة التعةذيب مةن خةةلل
"مشروع أط س التعذيب".

العنةةف املرتكةةب ي سةةيات انتخابةةات 2005؛ وفةةكاول التعةةذيب ي طةةار اإت ةراعات املتخةةذة
ضد كباتشا ناسينغي وأتباع (التوليات 50-100؛ و5-101؛ و)6-101
 -48ك ف ةةت احلكوم ةةة ال جن ةةة الوطني ةةة حلق ةةوت اإنس ةةان ب ةةالتحقيا ي اإتة ةراع املتخ ةةذ ض ةةد
كباتشةةا ناسةةينغي واملتهمةةر مع ة وتقةةدم تولةةيات هبةةذا الش ة ن .وبنةةاع ع ةةى هةةذه التولةةيات،
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اُتةذ  13تةدبرا ،مبةا ي ذلة لةلح وكالةة االسةتخبارات الوطنيةة .وتنفيةذا حلكةم حمكمةة العةةدل
التابعةة ل جماعةةة االقتصةةادية لةةدول ةرا أفريقيةةا بشة ن القضةةية نفسةها ،دفعةةت الدولةةة تعويضةةات
قةةدرها  532م يةةون فرن ة أفريقةةي ل ضةةحايا .وفحص ةت جلنةةة احلقيقةةة والعدالةةة واملصةةاحلة عي ة
مة ةواعم التع ةةذيب وأعم ةةال العن ةةف املرتكب ةةة ي س ةةيات أح ةةداث ع ةةام  .2005وأنش ةةئت املفوض ةةية
السةامية ل مصةاحلة وتعويةو الوحةدة الوطنيةة ي عةام  2014ووضةعت خبةة عمة لتنفيةذ تولةةيات
جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة البالغة  68تولية.

أحكام قانون اإتراعات اجلنائية املتع قة باحلبس االحتياطي (التولية )53-100
 -49أخةذ مشةةروع قةانون اإتةراعات اجلنائيةة اجلديةةد بعةر االعتبةةار ملحظةات جلنةةة مناهضةةة
التعة ةةذيب وخالة ةةة خبة ةةار املة ةةتهم ب ة ةالتهم ،واحلة ةةا ي توكي ة ة حمة ةةام ،والفحة ةةل البة ةةي اإلوامة ةةي
و بل األسرة.

دال -المساواة وعدم التمييز
القضاع ع ى التمييو ضد املرأة (التوليتان  35-100و)37-100
 -50هبة ةةد املسة ةةامهة ي القضة ةةاع ع ة ةةى التميية ةةو ضة ةةد املة ةةرأة ،مت تنظة ةةيم ح قة ةةات عم ة ة بة ةةر
ع ةةامي  2013و 2014م ةةن أت ة ت ةةوفر الت ةةدريب والتوعي ةةة فيم ةةا يتع ةةا باالعتب ةةارات اجلنس ةةانية
وحصةةول امل ةرأة ع ةةى األراض ةي ،وذل ة لفائةةدة الةةوالة ،والوعمةةاع التق يةةدير ،والس ة بات الدينيةةة،
ومةةلك األراضةةي واجلهةةات الفاع ةةة الرئيسةةية األخةةرل ل س ة بات احمل يةةة .ومسحةةت ح قةةات العمة
هذه بتعويو قدرات  175تهة فاع ة ي مناطا سافانا وكارا واهلضبة.
 -51وباإضةةافة
التالية

GE.16-14249

ذل ة  ،اُتةةذت احلكومةةة بةةدعم مةةن منظمةةات ا تم ة املةةدين اإت ةراعات



توعية الرتال والنساع ،وقادة ا تمعات احمل ية والس بات احمل ية بةالعنف املرتكةب
ضد النساع والفتيات؛



طةةلت "احلم ةةة األفريقيةةة ملكافحةةة وا األطفةةال ي أفريقيةةا" الةةج ت ةةت التوعيةةة
بالووا واحلم املبكرين؛



وض ة طةةار ل تشةةاور واحل ةوار يشةةم الشةةرطة ،والةةدرك ،والقضةةاع ،واألخص ةةائير
الص ة ةةحير ،والوعم ة ةةاع التق ي ة ةةدير ،والق ة ةةادة ال ة ةةدينير ،واملس ة ةةوولر ع ة ةةن وس ة ةةائط
اإعلم ،والس بات احمل ية؛



رلد حاالت الضحايا ع ى املستوير الصحي والقانوين؛



نشاع مراكو تنسيا ي القرل والكانتونات ملكافحة العنف ضد املرأة.
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املساواة واإنصا بر الرتال والنساع (التوليات 36-100؛ و38-100؛ و)68-100
 -52اعتمةةد قةةانون العقوبةةات تعريةةف التمييةةو ع ةةى النحةةو املنصةةو ع ية ي املةةادة األو مةةن
اتفاقية القضاع ع ى عي أفكال التمييو ضد املرأة .ويكرس القانون فصل عن التمييو ضد املةرأة
والعقوبات ذات الص ة.
 -53وحيتوي القانون اجلديد لألحوال الشخصية واألسرة ع ى األحكام التالية الج مد
القضاع ع ى التمييو ضد املرأة


توحيد سن الووا بالنسبة ل رت واملرأة؛



توحيد فروي احلصول ع ى املراث ل رتال والنساع؛



الس فة والووا باألخت الصغرل ل ووتة املتوفية؛
حظر وا ِّ



االختيار التوافقي لبيت الووتية؛



حا الوو أو الووتة ي رفض تراع طقوس احلداد املهينة؛



لغاع األحكام الج جتع الوو هةو را األسةرة .ويتحمة الووتةان مةن اآلن هةذه
املسوولية بصورة مشبكة.

تعيةةر املةةوظفر العمةةومير وأفةراد اجلةةي واحتفةةاظهم بوظةةائفهم .وعمة املةرأة ي القباعةةات الةةج
يهيمن ع يها الذكور تق يديا (التوليتان  1-101و)2-101
 -54تعكةةس عم يةةة التعيةةر ي قةوات الةةدفاع واألمةةن التقسةةيم اإداري حبيةةث يةةتم متثية عية
الفئةةات اإثنيةةة ي الب ةةد .وتسةةافر جلنةةة التعيةةر عية احملافظةةات وتتخةةذ التةةدابر الل مةةة لتعيةةر
أبناع هذه املناطا أساسا لضمان عدم ُت ف أي فئة عن الركب.
 -55ومنةةذ عةةام  ،2007وفقةةا ل نظةةام األساسةةي ل ق ةوات املس ة حة ،مت تعيةةر  580فتةةاة ي
اجلي أي  5ي املائة من ا ندين و 350فتاة ي الشرطة أي  8ي املائة من ا ندين.
 -56وباإضةةافة ذل ة  ،فةةإن القةةانون رقةةم  2-2013بش ة ن الوضة العةةام ل وظيفةةة العامةةة
واملرسوم رقم  120-2015الصادر ي  15كانون األول/ديسمرب  2015ال ذين يرسيان قواعةد
موحةةدة لتنفيةةذ الوض ة العةةام ل مةةوظفر العمةةومير يكفةةلن تكةةافو الفةةر فيمةةا خيةةل التعيةةر،
واألتر ،واملسار الوظيفي والتقاعد ل موظفر العمومير.

هاء -حرية الرأي والتعبير
حرية التظاهر؛ وحرية وسائط اإعلم (التوليات 15-101

)18-101

 -57التدابر املتخذة ي هذا الش ن هي
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ي ة ةةادة املس ة ةةاعدات ال ة ةةج تق ة ةةدمها الدول ة ةةة ل ص ة ةةحافة بنس ة ةةبة  25ي املائ ة ةةة من ة ةةذ
عام 2014؛



حص ة ت  11حمبةةة ذاعي ةة و 3حمبةةات ت فويونيةةة منهةةا حمبتةةان تعم ة بالس ةوات
وف ة ة ةةركتان تق ة ة ةةدمان الباق ة ة ةةات الرقمي ة ة ةةة ( média plusو )Canal+ Horizonع ة ة ةةى
ترخيل؛ وهناك أكثر من  40لحيفة مببوعة ()2015-2012؛



تدريب الصحفير لتغبية العم يات االنتخابية ( 2013و)2015؛



تةةدريب  33لةةحفيا مةةن العةةام ر عةةرب اإنبنةةت ع ةةى مشةةاركة وسةةائط اإعةةلم
عةةرب اإنبنةةت ي تعويةةو ومحايةةة حقةةوت اإنسةةان ،نظمت ة منظمةةة العفةةو الدوليةةة ي
تو و ()2015؛



تنظيم االتتماعات العامة ل صحافة ي متو /يولي  2014الج وضعت تولةيات
حتسر اإطار القانوين واملوسسي ل صحافة؛
مد



اعتماد القانون رقم  6-2016الصةادر ي  30ذار/مةارس  2016بشة ن حريةة
احلصول ع ى املع ومات والوثائا العامة؛



املرسوم رقم  13-2013الصةادر ي  6ذار/مةارس  2013والةذي يةنظم حفةل
النظام العام واستعادت ؛



تعوي ةةو ق ةةدرات م ةةوظفي االتص ةةال ي ط ةةار ف ةراكة م ة ال جن ةةة األفريقي ةةة ملكافح ةةة
تشوي األعضاع التناس ية ل ناث ()2014؛



تةةدريب  140مةةن الصةةحفير األعضةةاع ي جمموعةةة املوسسةةات الصةةحفية املهتمةةة
مبجال الصحة ()2014؛



يةةوم ل تفكةةر بش ة ن مسةةامهة وسةةائط اإعةةلم ي مكافحةةة الفسةةاد ،نظمت ة سةةفارة
الواليات املتحدة األمريكية ي تو و.

واو -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مكافحة الفقر

مكافحة الفقر املدق ؛ وبرامج التنميةة االتتماعيةة واالقتصةادية؛ واحلةا ي الغةذاع؛ وظةرو عةي
الس ة ةةكان؛ واأله ة ةةدا اإمنائي ة ةةة لأللفي ة ةةة (التول ة ةةيات 69-100؛ و70-100؛ و72-100؛
و89-100 87-100؛ و)19-101
 -58تتة لف اسةباتيجية النمةةو املتسةةارع والنهةةو بالتشةةغي ( ،)2017-2013وهةةي األداة
االحتادية ملكافحة الفقر ي تو و ،من األولويات اخلمس التالية
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تنمية القباعات الج تتمت بإمكانيات منو كبرة؛



تعويو البىن التحتية االقتصادية؛



تنمية رأس املال البشري ،واحلماية االتتماعية والعمالة؛



تعويو احلوكمة؛



تعويو التنمية التشاركية واملتوا نة واملستدامة.

 -59وبناع ع ى تقييمر ي عامي  2013و ،2014مت حتقيا النتائج التالية

18
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يةةادة معةةدل منةةو النةةاتج احمل ةةي اإعةةا مةةن  4ي املائةةة ي عةةام 2013
ي املائة ي عام 2014؛



ي ةةادة امليواني ةةة املخصص ةةة ل سة ة بات احمل ي ةةة م ةةن  250م ي ةةون فرنة ة أفريق ةةي ي
عة ةةام  420 2013م ية ةةون فرن ة ة أفريقة ةةي ي عة ةةام  2014ي طة ةةار عم ية ةةة
اللمركوية؛



دعم األنشبة املدرة ل دخ لصاحل  50جمموعة؛



تدريب اجلهات الفاع ة احمل ية ع ى التخبيط احمل ي بةدعم مةن التعةاون األملةاين ي
جمال اللمركوية؛



حتسةر نتةا ونوعيةة البيانةات اإحصةائية ملراقبةة بةرامج وسياسةات التنميةة بشةك
أفض ؛



ية ةةادة معة ةةدل ت ة ةوافر املية ةةاه الصة ةةاحلة ل شة ةةرا مة ةةن  42ي املائة ةةة ي عة ةةام 2012
 50ي املائة ي عام 2015؛



يادة نتا األ ذيةة مةن  2 980 862طنةا ي عةام 2013
طنا ي عام  ،2014أي بويادة قدرها  20.8ي املائة؛

3 600 522



يادة اإنتا احليواين بنسبة  6.9ي املائة واإنتا السمكي بنسبة  3.5ي املائة
بر عامي  2012و2014؛



اخنفا نسبة األفخا الذين يعانون من نقل التغذية بنسبة  40ي املائة بر
ع ةةامي  2010و 2014بفض ة ة تنفية ةةذ الربن ةةامج الة ةةوطي للس ةةتثمارات الوراعية ةةة
واألمن الغذائي؛



نشاع مناطا التنمية الوراعية املخببة ،مما مسب بالتوظيف الةذا ألكثةر مةن 2 000
موارع منهم  850امرأة بر عامي  2012و2014؛
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تنظيم منتدل وطي ل موارعر منذ عام  2012لتبادل اآلراع بش ن قضايا التنمية
الريفية واألمن الغذائي؛



تق ةةدم مس ةةاعدة مالي ةةة
"التحويلت النقدية"؛

 15 000طف ة ي األس ةةر الض ةةعيفة ي ط ةةار برن ةةامج



مةةنب قةةرو لةةغرة  557 314مةةن املسةةتفيدين مةةن بةرامج "حصةةول الفقةراع
ع ةةى اخل ةةدمات املالي ةةة" ،و"حص ةةول امل ةوارعر ع ةةى اخل ةةدمات املالي ةةة" و"حص ةةول
الشباا ع ى اخلدمات املالية".

الحق في الصحة

حتديةةد أولويةةات تكفة احلةةا ي الصةةحة؛ ووضة بةرامج وتةةدابر ي جمةةال الصةةحة؛ واحلصةةول ع ةةى
الرعاية الصحية (التوليات 73-100؛ و75-100؛ و)76-100
 -60األولويات الج وضعت مبوتب السياسة الوطنية ل صحة واخلبة الوطنية ل تنمية الصحية
( )2015-2012هي


مكافحة فروس نقل املناعة البشرية/اإيد ؛



مكافحة األمرا



مكافحة امللريا؛



تعويو قباع الصناعات الصيدالنية.

 -61وأدل تنفيذ اخلبة

املعدية و ر املعدية؛

حتقيا النتائج التالية.

 -62الولول االتتماعي واملا
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الرعاية الصحية



تغبيةة نسةةبة  90ي املائةةة مةةن تكةاليف العم يةات القيصةرية .وبةةر عةةامي 2011
و 2015اد عدد النساع ال وا حص ن ع ى رعايةة مةن 14 095 7 353
ي عام 2015؛



تعويو جمانية الرعاية ملكافحة امللريا منذ عام 2012؛
املرضى املعو ين؛



استمرار دعم املستشفيات مقاب الرعاية املقدمة



نشاع مرلد ي عام  2012ملكافحة التمييو ضد املصابر بفروس نقل املناعة
البشرية/اإيد وولمهم ،واستمرار جمانية العل مبضادات الفروسات العكوسةة
بة ةةدعم مة ةةن الشة ةةركاع التقنية ةةر واملة ةةالير ،وال سة ةةيما الصة ةةندوت العة ةةاملي ،والوكالة ةةة
الفرنسةةية ل تنميةةة ومنظمةةة الصةةحة العامليةةة .ومةةن ع ةام  2000عةةام ،2015
اخنف ةةض مع ةةدل االنتش ةةار النص ةةف .ويب ة ة املع ةةدل  3.5ي املائ ةةة ي املن ةةاطا
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احلضةرية و 1.6ي املائةة ي املنةةاطا الريفيةة .ويتمثة اهلةد ي حتقيةةا تية خةةال
من اإيد حب ول عام 2020؛

-63



التو ية ة ا ةةاين ملة ةا يق ةةرا م ةةن  4 905 864ناموس ةةية مش ةةبعة مببي ةةدات حشة ةرية
طوي ة املفعول بر عامي  2012و2014؛



تعويو قباع الصناعات الصيدالنية؛



نشاع نظام وطي لتوريدات املواد الصيدالنية ()2014؛



نشةاع وتنفيةذ فةبكة مكونةةة مةن سةت لةيدليات ل توريةةدات اإق يميةة مة اجلهةةا
املركوي ملشبيات األدوية اجلنيسة؛



توفر سبعة لقاحات با ان لألطفال والنساع من خلل الربنامج املوس ل تحصر؛



توويد املرافا الصحية باألدوية األساسية ارتف معدل تغبية املرافةا الصةحية دون
انقب ةةاع املخوون ةةات م ةةن  23.33ي املائ ةةة ي ع ةةام  46 2012ي املائ ةةة ي
عام .2015

مكانية الولول اجلغراي


يةةادة التغبيةةة اجلغرافيةةة بةةاملرافا الصةةحية مةةن  62ي املائةةة  63ي املائةةة بةةر
عةةامي  2012و 2015بفضة بنةةاع  32وحةةدة لةةحية طرفيةةة تديةةدة (النوع ةان
األول والث ةةاين) ي املن ةةاطا الريفي ةةة م ةةن ألة ة  50وح ةةدة مق ةةررة ،و ع ةةادة ت هية ة
وتوسي نبات  11خدمة متخصصة و 68وحدة لحية طرفية قائمة؛



نشاع  3بنوك وطنية و ق يمية ل دم.

 -64تودة اخلدمات والرعاية الصحية
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تعري ة ةةف املع ة ةةاير الص ة ةةحية مبوت ة ةةب األم ة ةةر اإداري الص ة ةةادر ي  2ك ة ةةانون األول/
ديسمرب 2014؛



بناع وجتهيو خمترب وطي ي عام  2013ملراقبة تودة األدوية؛



نشاع اهليئة الوطنية لتنظيم قباع املواد الصيدالنية ،الج تتمث مهمتهةا ي ضةمان
تودة وكفاعة وسلمة استخدام املنتجات الصحية ()2012؛



تعير  1 107من املهنير املتخصصر ي جمال الرعاية ()2013؛



منب  117منحةة تةدريب مةا بةر عةامي  2012و 2015لرفة مسةتول مهةارات
املهنير الصحير؛



حتسر تودة تدريب املهنيةر الصةحير بفضة الةدعم املقةدم مةن منظمةة الصةحة
العاملية والوكالة الفرنسية ل تنمية.
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لحة األم واستفادة احلوام من املرافا الببية (التولية )74-100
 -65اُتذت تو و اإتراعات التالية


مت ي عام  2015نشر املرافا الج تقدم الرعاية ي حةاالت البةوارا عنةد الةوالدة
وحلديثي الوالدة لكفالة تغبية أكثر من  80ي املائة من حاالت احلم ؛



ت ةةدريب الع ةةام ر ي املستش ةةفيات وجتهي ةةو املراف ةةا الص ةةحية ،ي ط ةةار ف ةراكة م ة
مبةةادرة ماسةةكوكا ،وال جنةةة املعنيةةة باملع ومةةات واملسةةاعلة ،ولةةندوت األمةةم املتحةةدة
ل سةةكان ،ومنظمةةة الصةةحة العامليةةة ،واليونيسةةف ،ممةةا أدل يةةادة نسةةبة تغبيةةة
برنةةامج الرعايةةة األساسةةية حلةةاالت الب ةوارا املتع قةةة بةةالوالدة والرض ة مةةن  18ي
املائة  43.7ي املائة ما بر عامي  2012و2015؛



تعيةر أخصةائير مةوه ر ي معظةةم املراكةو الصةحية الةج تقةةدم رعايةة لةحية لةألم
والرض ()2015-2014؛



يادة معدل الوالدات الج يشر ع يهةا أخصةائيون مةدربون مةن  60ي املائةة ي
عام  73 2010ي املائة (.)2014

توسةةي نبةةات الت ة مر الصةةحي اإلوامةةي لفائةةدة املةةوظفر العمةةومير ليشةةم العةةام ر ي القبةةاع
اخلا (التولية )20-101
 -66ي طةةار توسةةي نبةةات التغبيةةة بالتة مر الصةةحي ليشةةم العةةام ر ي القبةةاعر اخلةةا
وفب العام ،أنشئت ي عام  2013جلنة وطنية لتعويو احلماية االتتماعية .وتتمث مهمةة ال جنةة
ي تنسيا عي تراعات مشروع توسي نبات احلماية االتتماعية.
 -67وي هذا السيات ،اُتذت اإتراعات التالية


تبادل املع ومات م ألحاا العم بش ن تدول توسي نبات الت مر الصحي
ليشم القباع اخلا ()2013؛



ح قةةات عمة ل توعيةةة واإعةةلم مةةن أتة توسةةي نبةةات التة مر الصةةحي ليشةةم
الفئات الضعيفة؛



دراسة حول املعاير الفنية واملالية استنادا قواعد بيانةات العةام ر ي القبةاعر
اخلةةا وفةةب العةةام الرمسةةي أتراهةةا الصةةندوت الةةوطي ل ضةةمان االتتمةةاعي ،بةةر
عامي  2013و.2014

الحق في العمل

األولويات ي جمال العمالة (التولية )73-100
 -68األولويات هي

GE.16-14249
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سوت العم ؛



تيسر ولول الشباا



ضة ةةمان احلة ةةا ي العم ة ة اللئة ةةا ل جمي ة ة  ،وال سة ةةيما النسة ةةاع واألفة ةةخا
اإعاقة.

ذوي

 -69وق ةةد مس ةةب تنفي ةةذ اخلب ةةة االس ة ةباتيجية لعمال ةةة الش ةةباا وخب ةةة العم ة ة اخلال ةةة بتنفي ةةذ
السياسة املتع قة بالشباا بتحقيا النتائج التالية


تعبئة  6 252متبوعا منذ عام 2011؛



دعم  50 951فابا لبدع أعمال حرة (التدريب والتجهيو والتموي )؛



متوية ة ة  463مش ة ةةروعا ل ة ةةغرا م ة ةةن خ ة ةةلل ل ة ةةندوت دع ة ةةم مب ة ةةادرات الش ة ةةباا
االقتصةةادية وبرنةةامج دعةم التنميةةة القاعديةةة مبب ة عةةا قةةدره 640 575 661
فرنكا أفريقيا؛



استحداث  2 067وظيفة دائمة مبافةرة و ةر مبافةرة و 10 500وظيفةة موقتةة
من خلل األعمال كثيفة العمالة؛



استفادة  39 641فابا من األنشبة االتتماعية والتع يمية.

الحق في التعليم

توطيةةد املنظومةةة التع يميةةة؛ وحتديةةد األولويةةات وال ةربامج والتةةدابر ي جمةةال التع ةةيم؛ وتةةوفر التع ةةيم
االبتدائي اإلوامي وا اين (التوليتان  82-100و)22-101
 -70ع ى مستول التع يم العام
 -71ولتبةوير تع ةيم أساسةي عةةا اجلةودة ،اُتةذت املبةادرات التاليةةة خةلل الفةبة الةج يغبيهةةا
التقرير
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نشر كتب ومرات بش ن احلساا والقراعة ي املدارس االبتدائية؛



تعير وتدريب  8 023مع ما ي املدارس االبتدائية والثانوية ()2015-2012؛



ت ةةدريب أكث ةةر م ةةن  600م ةةدير مدرس ة ةة ثانوي ةةة ( )2015وعي ة ة مع م ةةي ال غ ةةة
الفرنس ةةية والع ةةوم التجريبي ةةة ي الص ةةف األول الث ةةانوي م ةةن خ ةةلل مش ةةروع دع ةةم
للح املدارس الثانوية؛



توفر  11 115لوحة قراعة جلمي املدارس االبتدائية احلكومية ()2014-2013؛



تقيةيم الةتع م ي  200مدرسةة وفقةا ألسة وا برنةامج حت ية الةنظم التع يميةة ملةومتر
و راع التع يم ي الب دان الناطقة بالفرنسية.
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 -72ولتوسي نبات التغبية ي مرح ة ما قب املدرسة
األطفال العامة ي عي املناطا التع يمية؛



نشاع ريا



تعير أكثر من  1 000مع م ملرح ة ما قب املدرسة؛



ت ةةوفر كت ةةب مدرس ةةية متهيدي ةةة لتع ةةيم احلس ةةاا والرياض ةةيات والق ة ةراعة ي ري ةةا
األطفال العامة.

 -73ولتعويةةو التع ةةيم الشةةام ل جمي ة  ،اعتُمةةدت الكتةةب املدرسةةية املعةةدة ببريقةةة براي ة ولغةةة
اإف ةةارة .ونُظ ةةم منت ةةدل ف ةةب ق يم ةةي (تو ةةو ،وبوركين ةةا فاس ةةو ،والنيج ةةر) بش ة ن التع ةةيم الش ةةام
ل جمي ي عام .2016
 -74وبصورة عامة ،تتخذ عدة تراعات هبد توطيد املنظومة التع يمية ي تو و وهي


تةةوفر  3مليةةر كتةةاا مدرسةةي لفائةةدة  4 358مدرسةةة ابتدائيةةة عامةةة ي طةةار
"مشةةروع التع ةةيم والتعويةةو املوسسةةي" بةةدعم مةةن الوكالةةة الفرنسةةية ل تنميةةة والبن ة
اإسلمي ل تنمية ()2013؛



تنظةةيم عم يةةات ل تحقةةا مةةن املنةةاهج التع يمي ةةة ملرح ةةة مةةا قب ة املدرسةةة واملرح ةةة
االبتدائية ()2014؛



بناع وجتهيو العديد من املباين املدرسية ي عي أحناع الب د مبا ي ذلة  200ي طةار
مشة ةةروع التع ة ةةيم والتعوية ةةو املوسسة ةةي بة ةةدعم مة ةةن البن ة ة الة ةةدو (،)2014-2012
و رها بدعم من املنظمة ر احلكومية  BORNEFondenواملوسسات الدينية؛



نشاع  5مدارس عادية لتدريب املع مر؛



رعاي ة ةةة األطف ة ةةال م ة ةةن قب ة ة املنظم ة ةة ة ةةر احلكومي ة ةةة  ،BORNEFondenومنظم ة ةةة
التضةةامن واملسةةاعدة ،واخلبةةة الدوليةةة  -تو ةةو ومنظمةةة األعمةةال اخلريةةة مةةن أتة
التنمية املتكام ة.

 -75وع ى مستول التع يم التقي والتدريب املهي
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افتتةاح مركةةو تةةدريب ل مهةةن الصةةناعية ي طةار برنةةامج حتةةديث التةةدريب املهةةي ي
طار فراكة م القباع اخلا بدعم من الوكالة الفرنسية ل تنمية؛



جتهي ةةو مرك ةوين ق يمي ةر ل تع ةةيم التق ةةي والت ةةدريب امله ةةي ومدرس ةةة ل تع ةةيم التق ةةي
واملهي ()2013؛



افتتةةاح وجتهيةةو مدرسةةة ل تع ةةيم التقةةي واملهةةي ي ت يةةدتي ( )2014بةةدعم مةةن
ق يم يف ر ي فرنسا ،حيث تقةدم الةدورات ببريقةة رقميةة .وسةيتم توسةي نبةات
هذا املشروع ليشم مدارس التع يم التقي األخرل؛
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الةذي



العم  ،ابتداع من عام  2013مبيثات الشراكة بر القباعر العام واخلةا
اعتمد ي عام 2011؛



احلص ة ةةول ع ة ةةى برجمي ة ةةات معدل ة ةةة تناس ة ةةب الت ة ةةدريب ي جم ة ةةال احملاس ة ةةبة وأعم ة ةةال
السكرتارية والقباعات الصناعية (الرسم اهلندسي ،وميكانيكا السيارات)؛



تنفيذ التدريب املهةي عةن طريةا الةتع م املةودو بةدعم مةن مشةروع التةدريب املهةي
وعمالة الشباا (.)2015

 -76وباإضةةافة ذل ة  ،مت تةةدريب املع مر/املةةدربر وفقةةا لتخصصةةهم بةةدعم مةةن الشةةركاع
التقنير واملالير ي ا االت التالية


احملاسبة)2013( 200 ،؛



ال غة الفرنسية)2013( 114 ،؛



ميكانيكيا السيارات)2014( 64 ،؛



ال غة األملانية)2016( 30 ،؛



أعمال السةكرتارية تةدريب تع يمةي أو قصةر365 ،؛ وتةدريب مسةتمر833 ،
(.)2016

اسةتفادة عية األطفةال مةن التع ةيم االبتةدائي؛ واسةتفادة الفتيةات والنسةاع مةن التع ةيم؛ واحلةد مةةن
مس ة ةةتويات التس ة ةةرا املرتفع ة ةةة م ة ةةن امل ة ةةدارس االبتدائي ة ةةة (التول ة ةةيات 75-100؛ و77-100؛
و78-100؛ و)81-100
 -77يتواي ةةد حض ةةور الفتي ةةات ي امل ةةدارس .ووفقة ةةا لدراس ةةة أتراه ةةا ل ةةندوت األم ةةم املتحة ةةدة
ل سكان ،حتص  87ي املائة مةن الفتيةات ع ةى التع ةيم االبتةدائي ،مقابة  98ي املائةة ل فتيةان.
وهنةةاك سةةببان هل ةذه األرقةةام ،ومهةةا جمانيةةة التع ةةيم االبتةةدائي الةةج تةةدف اآلبةةاع رسةةال أبنةةائهم
ل دراسةةة وتبةةور العق يةةات ،وخالةةة ي املنةةاطا الريفيةةة ،حيةةث مل يعةةد رسةةال الفتيةةات الصةةغرات
املدرسة من احملرمات.
 -78ولتعويو هذه املكاسب ،اُتذت تدابر تديدة
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ُتصيل  1 016منحة دراسية ولوا م مدرسية ل فتيات من ا تمعات الج تعةاين
من اخنفا معدالت االلتحات باملدارس ،بدعم من اليونسكو ()2014؛



توعية الوعماع التق يدير والعرفير باملمارسات التق يدية الضارة بالفتيات ممةا أدل
ع ة ةةلن نوس ة ةةتي الص ة ةةادر ي  14حويران/يوني ة ة ة  ،2013وال ة ةةذي يتعه ة ةةدون
مبوتبة ة حبظ ةةر املمارس ةةات العرفي ةةة ال ةةج متنة ة الفتي ةةات م ةةن ال ةةذهاا املدرس ةةة،
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وخال ةةة وض ةةعهن ي األدي ةةرة (مت س ةةحب  118طف ةةل م ةةن األدي ةةرة لتع ةةيمهم ي
املدرسة ( 2014و))2016؛


نش ة ة ة ة ة ةةاع مب ة ة ة ة ة ةةاعم ي  308م ة ة ة ة ة ةةدارس منوذتي ة ة ة ة ة ةةة تض ة ة ة ة ة ةةم  85 000ت مي ة ة ة ة ة ةةذ
()2015-2008؛



وض ة نظ ةةام لتقس ةةيم الفص ةةول دورات فرعي ةةة وبالت ةةا جتن ةةب تك ةرار الس ةةنوات
الدراسية ل حد من معدل التسرا ()2012؛



تو ي ة  400جمموع ةةة م ةةن امل ةواد املدرس ةةية و 500منح ةةة دراسةةية ألفض ة ط ةةلا
املرح ة الثانوية ( 2012و.)2013

زاي -حقوق فئات محددة
حقوق المرأة

محايةةة املةرأة؛ والعةةادات واملمارسةةات الثقافيةةة أو التق يديةةة الةةج حتةةر ع ةةى العنةةف أو التمييةةو ضةةد
املة ةرأة؛ وتش ةةوي األعض ةةاع التناسة ة ية ل ن ةةاث؛ وال ةةووا القس ةةري واملبك ةةر؛ واألرامة ة و وا السِّة ة فة
وال ة ة ة ة ةةررت (التول ة ة ة ة ةةيات 30-100؛ و37-100؛ و39-100؛ و44-100 40-100؛
و57-100؛ و58-100؛ و)62-100 60-100
 -79حيظةةر قةةانون األح ةوال الشخصةةية واألسةةرة املمارسةةات العرفيةةة الةةج تشةةك عنف ةا أو متييةةوا
السة فة والةووا مةن األخةت الصةغرل
ضد املرأة وال سيما املمارسات التمييوية ضةد األرامة و وا ِّ
بعةد وفةاة الووتةة (املةادة  .)411وألةبب سةن الةووا اآلن  18سةنة لكةل اجلنسةر (املةةادة .)43
وباملث ة  ،ال يفةةرت القةةانون بةةر طةةاب األلةةول وال مصةةدرها وال مييةةو أيضةةا بةةر اجلنسةةر ي تو ي ة
املراث (املادة  .)414وجتدر اإفارة أيضةا أحكةام املةادة  99مةن قةانون األسةرة الةذي يضة
اآلن املسوولية عن األسرة ع ى عاتا الووتر.
 -80ونُف ةةذت أيض ةةا ب ةةدعم م ةةن اليونيس ةةف اس ةةباتيجية اتص ةةال وطني ةةة تس ةةتهد املمارس ةةات
الثقافيةةة أو التق يديةةة الةةج حتةةر ع ةةى العنةةف أو التمييةةو ضةةد امل ةرأة ،وال سةةيما تشةةوي األعضةةاع
التناس ية ل ناث ،فضل عن الووا املبكر .وترتكو هذه االسباتيجية ع ةى مشةاركة ممث ةي الصةف
األول ل دارة اللمركوية واملنظمات الشعبية ،وخالة الوالة والوعمةاع التق يةدير والةدينير ،وممث ةي
البوائةةف الدينيةةة املخت فةةة ،وجلةان تنميةةة القةةرل .وع ية ُ ،عقةةدت  8مشةةاورات ق يميةةة ومشةةاورتان
وطنيتان أسفرت عن التوقي ع ى التوام خمت ف الوعماع باملشاركة بشك أفض أو اُتاذ مبةادرات
ل قضاع ع ى املمارسات التق يدية الضارة الج توثر ع ى األطفال.
 -81ونفذت أنشبة أخرل
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تنفيذ االسباتيجية الوطنية ملكافحة العنف القائم ع ى نوع اجلنس؛
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بدعم من الشركاع لتقدم الرعاية القضائية والببيةة لضةحايا



نشاع لندوت خا
العنف اجلنسي؛



تضمر السياسات االتتماعية والتع يمية مس لة من العنف؛



نشاع مراكو املشورة ي عي اإدارات اإق يمية ل عم االتتماعي؛



التةةدريب والتوعي ةةة بش ة ن العن ةةف والتميي ةةو ضةةد امل ةرأة لثم ةةانر ته ةةة فاع ةةة معني ةةة
بالقض ةةاع (كت ةةاا احملكم ةةة وكت ةةاا الع ةةدل والقض ةةاة وض ةةباي الش ةةرطة القض ةةائية)
()2015؛



تنظ ة ةةيم مح ة ةةلت توعي ة ةةة ي املراك ة ةةو الرئيس ة ةةية ل من ة ةةاطا بش ة ة ن التح ة ةةرس اجلنس ة ةةي
واال تصة ةةاا ،لفائة ةةدة أكثة ةةر مة ةةن  10 000طالة ةةب ومتة ةةدرا ولة ةةاحب عم ة ة
ومع م ()2013؛



ت ةةدريب  31م ةةن مس ةةوو مراك ةةو املش ةةورة ع ةةى الرعاي ةةة النفس ةةية لض ةةحايا العن ةةف
القائم ع ى نوع اجلنس (.)2012

من العنف اجلنساين (التولية )56-100
 -82يعاقب قانون العقوبات اجلديد مبوتب املادة  232من ع ى العنف ضد املرأة.

من االجتار بالنساع ومكافحت (التولية )63-100
 -83يعاقب قانون العقوبات اجلديد مبوتب مواده  334 317ع ى االجتار باألفخا
بغض النظر عةن نةوع اجلةنس .وأنشةم لةندوت ل تضةامن ،بةدعم مةن فرنسةا ،ميةنب األولويةة ملسة لة
االجتار بالبشر ي ب دان خ يج ينيا.

مكافحة األمية (التوليتان  83-100و)84-100
 -84فيما يتع ا مبحةو أميةة الكبةار ( 45-15سةنة) ،يتمثة هةد احلكومةة ي يةادة معةدل
اإملام بالقراعة والكتابة من  62.5ي املائة ي عام  72.7 2012ي املائة ي عام ،2017
و يادة الدورات املقدمة حملو األمية ،من خلل فراك اجلهات الفاع ةة مةن ا تمة املةدين والقبةاع
اخلا .
 -85واضبُ ب نشبة أسهمت ي يادة ولول الشةباا والبةالغر الةذين تةباوح أعمةارهم مةا
بر  15و 45سنة برامج حمو األمية .وي عام  ،2014افتُتب  944مركةوا حملةو األميةة التحةا
هبا ما جمموع  19 078طالبا منهم  14 824امرأة.
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حقوق الطفل

مكافحة االجتار باألطفال وعمالتهم (التوليات 28-100؛ و64-100؛ و)12-101
 -86تةةرد أحكةةام خالةةة بش ة ن االجتةةار باألطفةةال ي قةةانون البف ة (امل ةواد 411
وقانون العقوبات اجلديد (املواد  317و 319و.)320

)420

 -87وي طار "مشروع لندوت أولوية التضامن" الةذي تنفةذه سةفارة فرنسةا ي  5مةن ب ةدان
خ يج ينيا ،نُظمت دورة تدريبيةة حةول االجتةار ،ومحايةة الضةحايا و تةراع ملحقةة مةرتكي أفعةال
االجت ةةار ت ةةت  21قاض ةةيا وض ةةاببا م ةةن ض ةةباي الش ةةرطة القض ةةائية ال ةةذين ق ةةاموا ب ةةدورهم بتق ةةدم
التةةدريب  150طالبةةا مةةن الةةدرك ( .)2014وي عةةام  ،2015أسةةفرت العم يةةة عةةن ح قةةة
عمة ة لتب ةةادل اآلراع ض ةةمت مئ ةةات م ةةن املش ةةاركر م ةةن الب ةةدان اخلمس ة ةة املعني ةةة هب ةةد توطي ةةد
ديناميةات التعةةاون األمةةي والقضةةائي القةةائم ع ةةى املسةةتول اإق يمةةي وتبةةادل اخلةربات واملمارسةةات
اجليدة بر املشاركر.
 -88وفيما يتع ا بإدرا مس لة بي واختبا األطفال ي نظام ع البيانةات ل جنةة الوطنيةة
للستقبال و عادة اإدما االتتمةاعي لألطفةال ضةحايا االجتةار ،تُنسةا و ارة العمة االتتمةاعي
عم يةةة عةةداد سةةج سةةنوي بشة ن محايةةة البفة يتضةةمن مع ومةةات عةةن عية املوفةرات الرئيسةةية
حلماية البف ويض ي االعتبار هاتر احلالتر.

القضاع ع ى العنف ضد األطفال و يذائهم واستغلهلم تنسيا (التوليتان  66-100و)13-101
 -89ومت بدعم تقي وما من اليونيسف واملنظمات ر احلكومية الدولية ومنظمةات ا تمة
املدين طلت عدة برامج تتع ا بإتراعات الوقاية والرعاية ،وهي تشم ما ي ي
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برنامج "محاية األطفال ومتكر املراهقر واملراهقات"2018-2014 ،؛



الربن ةةامج ال ةةوطي ملكافح ةةة مح ة املراهق ةةات ي األوس ةةاي املدرس ةية و ةةر املدرس ةةية
()2019-2015؛



نفةةذت منظمةةة  BØRNEfondenي الفةةبة  2014-2011مشةةروع "تعويةةو بيئةةة
مواتي ةةة ل تع ةةيم وال ةةتع م لألطف ةةال والش ةةباا ي تو ةةو" ومش ةةروع "التع ةةيم ببريق ةةة
أخرل ،املرح ة األو " ي املنبقةة البحريةة ،وتةوع مةن منبقةج اهلضةبة وكةارا وتنفةذ
"املرح ةةة الثانيةةة مةةن مشةةروع التع ةةيم ببريقةةة أخةةرل" حاليةةا ي بعةةض ب ةةديات كةةارا
واهلض ةبة ،ممةةا مسةةب باكتسةةاا املع مةةر ألسةةاليب ةةر عنيفةةة ل تع ةةيم مةةن خةةلل
تدابر بدي ة؛



املبادا التوتيهية الوطنية لقضاع األحداث ي تو و لعام 2015؛
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مشة ةةروعا "التع ة ةةيم املراعة ةةي لنة ةةوع اجلة ةةنس واخلة ةةا مة ةةن العنة ةةف" و"تعوية ةةو حقة ةةوت
املراهقر ي الصحة اجلنسية واإجنابية"؛



اسباتيجية االتصاالت بش ن املمارسات الثقافية الضارة باألطفال.

 -90وفيما يتع ا مبوظفي السجون واملهنير اآلخرين ،اُتذت املبادرات التالية


درا وحدة تع يمية تتع ا حبمايةة حقةوت البفة ي التةدريب األساسةي واملسةتمر
لقوات األمن ،وموظفي السجون ،واألخصائير االتتماعير؛



حتديد أس وا رعاية األطفال ضحايا اإيذاع والعنف واالستغلل؛



تعير قضاة لألطفال ي معظم احملاكم؛



حتديد مبادا توتيهية بش ن رعاية األحداث.

تبةةي سياسةةة وطنيةةة حلمايةةة البف ة ؛ وخبةةة عمة وطنيةةة بش ة ن حقةةوت البف ة (التولةةيتان 28-100
و)29-100
 -91أظهرت دراسة أتريت ي عامي  2013و 2014عدم كفاية البيانات الواردة ي وثيقةة
السياس ةةة الوطني ةةة ل بفول ةةة ال ةةج أع ةةدت ي ع ةةام  .2008واس ةةتجابة لة ةذل ةةري ع ةةداد وثيق ةةة
تديدة بش ن السياسة الوطنية ل بفولة م مراعاة احلقائا اجلديدة.

تعةدي التشةري املتع ةا حبقةوت النسةاع واألطفةال واألفةخا ذوي اإعاقةة ليتسةا مة االلتوامةةات
الدولية (التولية )12-100
 -92مسحت عم ية مواعمة التشري الوطي والج أسفرت عن اعتمةاد قةانون العقوبةات اجلديةد
والقانون اجلديد لألحةوال الشخصةية واألسةرة بويةادة مراعةاة حقةوت األطفةال والنسةاع واألفةخا
ذوي اإعاقة.

ال جنة الوطنية حلقوت البف (التولية )24-100
 -93أنش ةةئت جلن ةةة تتك ةةون م ةةن ممث ةةي ال ةةو ارات ومنظم ةةات ا تم ة امل ةةدين والش ةةركاع التقني ةةر
واملةةالير لصةةيا ة مشةةروع مرسةةوم بش ة ن تكةةوين ال جنةةة الوطنيةةة حلقةةوت البف ة وتنظيمهةةا وسةةر
عم ها ع ى النحو الذي ينل ع ي قانون البف .

مبة ة ةةدأ عة ة ةةدم التميي ة ة ةةو ضة ة ةةد األطف ة ة ةةال الضة ة ةةعفاع وال سة ة ةةيما الفتي ة ة ةةات واألطفة ة ةةال ذوي اإعاق ة ة ةةة
(التولية )3-101
 -94أدر قانون البف مبدأ عدم التمييو ي مادت .5
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

معاجلة استبعاد األفخا ذوي اإعاقة؛ وتع يم األطفال ذوي اإعاقةة (التولةيات 45-100؛
و46-100؛ و64-100؛ و79-100؛ و)80-100
 -95اُتذت عدة تدابر وهي


التصديا ع ى االسباتيجية الوطنية حلماية وتعويو األفخا
تنفيذها ل فبة 2015-2013؛



التصديا ع ى وثيقة الولول الشام لسوت العم ()2014؛



تنفي ةةذ العدي ةةد م ةةن مش ةةاري ع ةةادة الت هية ة ا تمع ةةي لألطف ةةال ذوي اإعاق ةةة ي
احملافظةات ،ممةةا مسةةب بتحديةةد  3 000طفة مةةنهم  1 300فتةةاة ودعةةم تع ةةيمهم
االتتماعي ،ب غة اإفارة وب نشبة احلركات اجلسدية؛



بناع  5مواق إعادة الت هي ا تمعي؛



تدريب  34موظفا ع ى لغة اإفارة؛



تةةوفر التةةدريب ع ةةى التع ةةيم الشةةام موعةةات املةدربر الةوطنير ،وتة ذلة 3
دورات ب غةةة اإفةةارة و 3ببريقةةة براية  ،وسةةيتولون بةةدورهم تةةدريب املةةدربر ع ةةى
املستول اإق يمي؛



 20م يةون فرنة أفريقةي سةنويا

تقدم منب ل مدارس املتخصصة تص قيمتها
منذ عام .2012

ذوي اإعاقة وخبة

 -96والتدابر املتخذة لتعويو التع يم الشام ل جمي هي


التةدريب املتخصةةل ل مع مةةر هبةةد حتسةر دارة فةةوون األطفةةال ذوي اإعاقةةة
و دماتهم ي عي املناطا؛



جتربة التع يم الشام ل جمي بدعم من املنظمةة الدوليةة لألفةخا ذوي اإعاقةة
واالحتاد التو و جلمعيات األفخا ذوي اإعاقة ي منبقج سافانا وكارا؛



التةةدريب ع ةةى التع ةةيم الشةةام ل جمي ة ي منبقةةج سةةافانا وكةةارا  243مدرس ةا
و 1 200طالةةب ( 69ببريقةةة براي ة ؛ و 102ب غةةة اإفةةارة؛ و 38لألفةةخا
ذوي اإعاقة الذهنية).

محاية الفئات الضعيفة (التوليتان  47-100و)73-100
 -97التدابر املتخذة هي


GE.16-14249

وض ة اس ةباتيجية وطنيةةة ل حمايةةة االتتماعيةةة ل فئةةات الضةةعيفة مصةةحوبة خبةةة
عم ()2013؛
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موال ة التوعية ،منذ عام  ،2012حبماية كبةار السةن والتضةامن بةر األتيةال ي
طار اليوم العاملي لكبار السن؛



وضة ة وتنفي ةةذ برن ةةامج ي ع ةةام ( 2014ل ف ةةبة  )2018-2014حلماي ةةة وتعوي ةةو
مكانةةات كبةةار السةةن ،وقةةد مسةةب الربنةةامج بةةإتراع دراسةةة ي عةةام  2015بش ة ن
كبار السن املتبوعر و عداد قاعدة بيانات بش ن كبار السن؛



تفعية الصةةندوت الةةوطي ل تموية الشةةام ل جمية الةةذي يتةةيب ل سةةكان الضةةعفاع
مكانية احلصول ع ى متوي ()2014؛



وض ة نظةةام مركةةوي ل كشةةف عةةن األطفةةال الضةةعفاع وضةةحايا اإيةةذاع ورعةةايتهم
مبس ةةاعدة مة ةةن الشة ةةركاع ،وخالة ةةة منظمة ةةة أر اإنسة ةةان ،واليونيسة ةةف ،واخلبة ةةة
الدولية  -التو ولية ،والوكالة الوطنية ل تضةامن؛ واملنظمةات ةر احلكوميةة الوطنيةة
والشركات اخلالة؛



تعويو قدرات  500تهة فاع ة ل مجموعات النسةائية واملخت بةة ي جمةا الريةادة
و دارة املشروعات الصغرة (سافانا ،واملنبقة البحرية ،وجمتم لومي) (.)2015

درا التثقي ة ة ة ةةف بش ة ة ة ة ن ف ة ة ة ةةروس نق ة ة ة ةةل املناع ة ة ة ةةة البشة ة ة ة ةرية ض ة ة ة ةةمن دورات الت ة ة ة ةةدريب التق ة ة ة ةةي
(التولية )21-101
 -98ولةةدر أمةةر داري ي  10أيار/مةةايو  2010يةةنل ع ةةى تضةةمر منةةاهج التع ةةيم التقةةي
والتدريب املهي التثقيف الوقائي اإلوامي ي جمال فروس نقل املناعة البشرية واإيةد واألمةرا
املنقولة عن طريا االتصال اجلنسي .وعنةوان املةادة الةج ةري تدريسةها هةو "التثقيةف الصةحي ي
املدرسة ل وقاية من اإيد واألمرا املنقولة عن طريا االتصال اجلنسي".

طالبو ال جوع واللتئون (التولية )23-101
 -99مت تنقيب القانون رقم  19-2000الصادر ي  29كانون األول/ديسمرب  2000بش ن
مركو اللتئر ،وذل مبوتب القانون الةذي اعتمدتة ي  3ذار/مةارس  2016اجلمعيةة الوطنيةة
والذي ُحيدث السياسات القائمة ي هذا الش ن.

العم القسري الدعارة واالجتار (التولية )65-100
 -100يعاقةةب قةةانون العقوبةةات اجلديةةد ع ةةى القةوادة (املةةادة  338ومةةا ي يهةةا) ،وكةةذل االجتةةار
باألطفال وعم هم القسري .وفيما يتع ا بالنتائج ،ميكن ملحظة ما ي ي
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ي عام  ،2012من بر  110حاالت اجتار باألطفال مسج ة ،خضعت 106
حاالت لتحقيا وأسفرت عن  80ملحقة و 69دانة؛



ي ع ةةام  ،2013م ةةن ب ةةر  85حالة ةة أُب ة ة عنه ةةا ،خض ةةعت  81حال ةةة لتحقي ةةا
وأسفرت عن  62ملحقة و 40دانة.
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خامساً -بناء القدرات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي
املساعدة التقنية هبد مواعمة التشري الوطي م الصكوك الدولية حلقوت اإنسان الةج لةدرقت
ع يها تو و (التولية )13-100
 -101متت مواعمة قانون العقوبات اجلديد ومشروع قانون اإتراعات اجلنائية بفضة املسةاعدة
التقنيةةة املقدمةةة مةةن االحتةةاد األورو  ،وفرنسةةا ،ومفوضةةية األمةةم املتحةةدة السةةامية حلقةةوت اإنسةةان
وال جنة الدولية ل ص يب األمحر .وقد مت درا أحكام ما جمموع  38اتفاقية ي قانون العقوبات
اجلديةةد .واعتُمةةد أيضةةا القةةانون اجلديةةد لألح ةوال الشخصةةية واألسةةرة بةةدعم مةةن لةةندوت األمةةم
املتحةةدة ل سةةكان .وباملث ة  ،مت تنقةةيب القةةانون املتع ةةا مبركةةو اللتئةةر بةةدعم مةةن مفوضةةية األمةةم
املتحدة لشوون اللتئر.

التع ة ة ةةاون م ة ة ة ة الشة ة ة ةةركاع الة ة ة ةةدولير والتخصة ة ة ةةيل الفع ة ة ةةال ل م ة ة ة ةوارد لتعوية ة ة ةةو حقة ة ة ةةوت اإنسة ة ة ةةان
(التولية )86-100
 -102يتم االتصال بالعديد من الشركاع الدولير لتعبئة املوارد .واألمث ة ع ى ذل


توض ة خبةةط عم ة سةةنوية ي جمةةال حقةةوت اإنسةةان م ة برنةةامج األمةةم املتحةةدة
اإمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوت اإنسان؛



ي طةار مشةةروع أط ةس التعةةذيب ،قةدم االحتةةاد األورو ومفوضةية األمةةم املتحةةدة
الس ةةامية حلق ةةوت اإنس ةةان ورابب ةةة منة ة التع ةةذيب ال ةدعم تو ةةو خ ةةلل تنق ةةيب
القانون األساسي بش ن ال جنة الوطنية حلقةوت اإنسةان لةدمج اآلليةة الوطنيةة ملنة
التعذيب ()2013-2012؛
الدوري الشام ؛



الدعم املقدم من املنظمة الدولية ل فرانكوفونية لعم ية االستعرا



بالتعاون م مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوت اإنسان النظر ي النهج القةائم
ع ى حقوت اإنسان ي الربامج واملشاري وخالة ي جما الصحة والتع يم.

سادساً -األولويات واآلفاق المستقبلية
 -103تتع ا بالقباعات التالية
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السجون


احلد من عدد السجناع؛



حتسر التغذية والصحة والنظافة الصحية ل محتجوين؛



متابعة عادة اإدما االتتماعي ل محتجوين؛
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بناع سجون تديدة تفي باملعاير الدولية؛



تعويو اإفرا ع ى املوظفر.

الصحة


مكافحة وفيات األمهات والرض ؛



مكافحةةة األم ةرا املعديةةة و ةةر املعديةةة ،مبةةا ي ذل ة فةةروس نقةةل املناعةةة
البشرية/اإيد وامللريا؛



بناع مرافا لحية وجتهيوها؛



تدريب األطباع االختصالير وبناع قدرات املوظفر؛



توسي نبات احلماية االتتماعية لتشم عي فئات السكان.

التعليم


تعويو نظام التع يم كك ؛



مواعمة التدريب م متب بات العم ؛



بناع البنية التحتية ل مدارس وجتهيوها؛



التوس التدر ي ي التع يم الشام ل جمي ؛



للح التدريب املهي من خلل التع م؛



بناع قدرات املوظفر العمومير حملو األمية الوظيفية؛



وض وتنفيذ خبة وطنية حملو األمية الوظيفية.

الزراعة


دعم تنفيذ السياسة الوراعية اجلديدة؛



تنفيذ سياسة املياه والصر الصحي؛



تكييف الوراعة م تغر املناخ.

تخطيط التنمية


متوي اخلبة الوطنية ل تنمية؛



متوي اخلبط احمل ية واإق يمية والوطنية الستخدام األراضي؛



دمج أهدا التنمية املستدامة ي سياسات وبرامج التنمية؛



مكافحة الفقر املدق ؛
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تعويو املوارد البشرية ي جما الرلد والتقييم؛



دعم الس بات احمل ية ي عداد خبط التنمية احمل ية؛



تنفيذ السياسة الوطنية الستخدام األراضي.

حقوق اإلنسان
متوية ة األولوي ةةات االسة ةباتيجية ل سياس ةةة العام ةةة حلق ةةوت اإنس ةةان وتوطي ةةد
الدميقراطية ( ،)2020-2014وهي







وض وتنفيذ خبة عم ل تع يم ي جمال حقوت اإنسان؛



مراعاة النهج القائم ع ى حقوت اإنسان ي مشاري وبرامج التنمية؛



حتةةديث وتفعية االسةباتيجية الوطنيةةة لتوطيةةد الدميقراطيةةة والسةةلم مةةن أتة
التنمية املستدامة؛
ال ةةدوري الش ةةام وهيئ ةةات املعاه ةةدات ال ةةج



تفعي ة خب ةةة عم ة االس ةةتعرا
تتضمن توليات اجلولة الثانية؛



بناع القدرات لتعبئة املوارد ي جما حقوت اإنسان وتوطيد الدميقراطية.

حقوق فئات محددة


استكمال وتنفيذ السياسة الوطنية حلماية البف ؛



اعتماد وتنفيذ السياسة الوطنية لنظام رفاه البف ؛



نشاع جلنة حقوت البف ؛



اعتماد وتنفيذ قانون احلماية االتتماعية لألفخا

ذوي اإعاقة؛

ذوي اإعاقة؛



اعتماد تدابر خالة لألفخا



اعتماد وتنفيذ السياسة الوطنية ل عم االتتماعي؛



اعتماد وتنفيذ السياسة الوطنية ل حماية االتتماعية؛



تعبئة موارد ضافية ملوال ة اإتراعات لصاحل الفئات املستضعفة؛



تكثيف مكافحة العنف ضد النساع والفتيات؛



االستمرار ي مكافحة القوالب النمبية؛



تعويو حمو األمية بر اإناث.

قطاع األراضي
اعتماد وتنفيذ قانون األراضي اجلديد.
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سابعاً -الصعوبات والمعوقات
 -104كثةرا مةةا تةةودي الصةةعوبات واملعوقةةات
أفكال

تقةةويض اجلهةةود واإتةراعات وتكةةون ي عةةدة



عدم كفاية املوارد املتاحة؛



األعباع االتتماعية واالقتصادية؛



لعوبة دما هنج حقوت اإنسان ي السياسات العامة؛



عدم وتود حصاعات خلل ع البيانات.

الخالصة
 -105ع ةةى ال ةةر م م ةةن اجله ةةود املبذول ةةة ،ال تة ةوال تو ةةو تواتة ة ع ةةددا م ةةن التح ةةديات والقي ةةود
املةةذكورة أعةةله ل وفةةاع جمية االلتوامةةات ي جمةةال حقةةوت اإنسةةان .ونتيجةةة لةةذل  ،ت ةةتمس تو ةةو
مرة أخرل مساعدة ا تم الدو ع ى وت اخلصو  ،لتناول األولويات الرئيسية احملددة.

34

GE.16-14249

