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 املنهجية والعملية التشاورية -أوالً  
ل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاا   ههورياة الكون او أحاد  ااور العمال احلكاوم  يشكّ  -١

لاااواردة   الرئيساااية. وتساااتند السياساااة الوانياااة   هاااذا اقاااال امل احاااباد القااايم العاملياااة وامل ااااد  ا
ميثاااااق األماااام املتحاااادة واإلعااااالن العااااامل  حلقااااوق اإلنسااااان، وامليثاااااق األفريقاااا  حلقااااوق اإلنسااااان 
والشااعو ، وامليثاااق الكون ااود لاوحاادة الوانيااة، وامليثاااق الكون ااود لاحقااوق واحلاار ت، وكااذل  

ة األخاار  امل الصااكوا القانونيااة الدوليااة املصاادق عايهااا عاااج النحااو الوااااط والتشااريعات الوانياا
 املتصاة حبقوق اإلنسان.

 متساك  ٢٠١٥تشارين األول/أكتاو ر  ٢٥و  هذا الصدد، يؤكد الدساتور الكون اود املاؤر   -٢
 قيم السالد والتماس  االاتمااع . وهاو يانل عااج احلاااة امل  نااي ههورياة تقاود عااج م ااد  

وهاعاات، لاذا م اً الناا،، أفاراد املساواة واألخوة واملشاركة والتضامن من اهة، وامل كفالة حتقيق
 . (١)  ااار ههورية حتبد حقوق اإلنسان غري القا اة لاتقييد من اهة أخر 

و  هااذا السااياق، تناادرد املهااود امل ذولااة لتنفيااذ التو اايات املق ولااة خااالل املولااة الثانيااة  -٣
لكون ااااو  ااااذه ماااان االسااااتعرا  الاااادوري الشااااامل. وعااااالوة عاااااج  لاااا ، يتوافااااق تنفيااااذ ههوريااااة ا

التو اايات مااا وفائهااا دااا تعهاادت  اا  ماان التزامااات اوعيااة عنااد اعااادة انتخا ااا    اااس حقااوق 
  .٢٠١7-٢٠١4اإلنسان لألمم املتحدة لوالية اثنية متتالية ت ط  الفبة 

ويسعج هذا التقرير امل ات اع املذكرة اإلرشادية لامفوضاية الساامية لألمام املتحادة حلقاوق  -4
لااحت حتاادد معاااة املولااة الثالثااة ماان االسااتعرا  الاادوري الشااامل. وهااو يتضاامن معاومااات اإلنسااان ا

عاان تنفيااذ التو اايات املق ولااة اّان انعقاااد املولااة الثانيااة ماان االسااتعرا  الاادوري الشااامل ا ااا  
، ويعاار  التقاادد اواار  وكااذا التاادا ري املتخااذة   ٢٠١٣تشاارين األول/أكتااو ر  ٣٠الكون ااو   

 ويشري امل التطورات املهمة الحت شهدها  ال حقوق اإلنسان. .(٢)ددهذا الص
. ومتثات هذه العماية ٢٠١٥وأُعّد هذا التقرير   أعقا  عماية تشاورية  دأت   عاد  -٥

  ال داياااة   نشااار وثيقتااا  أساسااايت  عااااج اإلدارات املعنياااة والربملاااان واملن ماااات غاااري احلكومياااة 
وكااذا، ماان أااال حساان فهمهااا،  ائمااة  ااذه  (٣)صاافوفة تنفيااذ التو ااياتحلقااوق اإلنسااان، ومااا  م

و عد  ل ، ولضمان مسامة هياا أ احا  املصااحة    .(4)التو يات مصنفة حسط املوضوع
هذه العماية مسامة فعالة كانت الاجنة املشبكة    الو ارات املكافة دتا عة التعاون ما اآللياات 

حقااوق اإلنسااان ومحايتهااا تعقااد ااتماعااات منت مااة. وااارت عمايااات الدوليااة واإل ايميااة لتعزيااز 
ت ادل اآلراي األخارية  ا  أ احا  املصااحة خاالل حاقاة نقااد. وُعقادت حاقاة عمال مان أاال 
املصااااد ة شااااركت فيهاااا هياااا املهاااات الفاعااااة احلكومياااة. وسااااهم اقتماااا املااادين    اااياغة هاااذا 

لعمايااة. ولقااد اعتمااد  اااس الااو راي الااذي يرأساا  رئاايس التقرياار ماان خااالل اشااراك  فياا  منااذ  دايااة ا
 الو راي، رئيس احلكومة، هذا التقرير   هناية املطاف.

 وهكذا، فإن هذا التقرير هو مثرة عماية وانية تشاركية وشاماة. -٦
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 اإلطار املعياري واملؤسسي -اثنياً  
 اإلطار املعياري -ألف 
 نسانالصكوك القانونية الدولية حلقوق اإل -١ 

  الساانوات األخاارية،  ااّد ت ههوريااة الكون ااو عاااج مع اام الصااكوا القانونيااة الدوليااة  -7
 فيها، وانضمت اليها.اً املتعاقة حبقوق اإلنسان الحت ليست ارف

و ااّد ت الكون ااو، منااذ انعقاااد املولااة الثانيااة لالسااتعرا  الاادوري الشااامل ا ااا   ااا،  -٨
 عاج الصكوا القانونية التالية 

 ٣١تفا يااة الدوليااة حلمايااة حقااوق هيااا العمااال املهاااارين وأفااراد أساارهم،   اال 
 ؛٢٠١7آ ار/مار، 

    ،شاا ا / ١4اتفا يااة حقااوق األشااخا   وي اإلعا ااة و روتوكو ااا االختياااري  
 ؛٢٠١4فرباير 

  ،اتفا يااة الهاااي  شااةن محايااة األافااال والتعاااون    ااال الت ااو عاااج الصااعيد الاادود
 وجيري ارسال  كوا التصديق امل األمانة العامة لألمم املتحدة؛ .٢٠١4منذ عاد 

    ،٢٠١٦نيساان/أ ريل  ٢٥الربوتوكول االختياري التفا ية مناهضاة التعاذيط .
 وجيري ارسال  كوا التصديق امل األمانة العامة لألمم املتحدة؛

  جياااري تو ياااا تعاااديالت كم ااااال املدخااااة عااااج ن ااااد روماااا األساسااا  لامحكماااة
 نائية الدولية.امل

واإلضافة امل  ل ، تدعو املؤسسات الوانية حلقوق اإلنسان ومكاوتت اقتماا املادين  -٩
و عض املهات الشاريكة، السااطات احلكومياة امل التصاديق عااج الصاكوا القانونياة الدولياة الاحت 

الدوليااة  فيهااا. وهاا  تشاامل، عاااج وااا  ا صااو ، االتفا يااةاً ة تصاا مج ههوريااة الكون ااو  عااُد ارفاا
حلماياااة هياااا األشاااخا  مااان االختفااااي القساااري، واتفا ياااة مناااا ارةاااة اإلادة املماعياااة واملعا  اااة 

 شاااةن وضاااا األشاااخا  عااادة  املنساااية، واتفا ياااة من ماااة العمااال  ١٩٥4عايهاااا، واتفا ياااة عااااد 
  شةن الشعو  األ اية والق اية.١٦٩الدولية ر م 

  ههوريااة الكون ااو،   ااااار األساا وع األورو   و  هااذا الصاادد، ن ّاام املعهااد الفرنساا  -١٠
 "ال اي عقو ة اإلعداد، ااراي التصديق عاج الربوتوكول االختياريعن موضوع اً حلقوق اإلنسان، مؤمتر 

، ٢٠١7كااانون األول/ديساامرب   ١٣،   الثاااين لاعهااد الاادود ا ااا  احلقااوق املدنيااة والسياسااية"
 ضد عقو ة اإلعداد". ولية "معاً دشاركة املن مة غري احلكومية الد

 التشريعات احمللية -٢ 
وا اااات ههورياااة الكون اااو  عاااد انعقااااد املولاااة الثانياااة مااان االساااتعرا  الااادوري الشاااامل  -١١

 ا ا   ا عماية ا الح ااارها املعياري الواو. ومشات هذه اإل الحات الدستور.
قوق املواان  وحار  م. و  اقماوع، ويكّر، الدستور الكون ود املديد فصا  الثاين حل -١٢

ختّصل اثنتان وأر عون مادة مان أ ال ماائت  وسات وأر عا  ماادة مان الدساتور حلقاوق املاواان  
 وحر  م.
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ويعكس الدستور الكون ود الرغ ة   موايماة التشاريعات الوانياة ماا الصاكوا القانونياة  -١٣
أماااور، امل أن امل ااااد  األساساااية املعاناااة واملكفولاااة  الدولياااة واإل ايمياااة. وتشاااري دي ااتااا ،   هااااة

 . (٥)ال يتجزأ من هذا الدستوراً دواط هذه الصكوا تشكل ازي
هيااا أعمااال التعااذيط وغااريه ماان ضاارو  اً مطاقاااً ماان الدسااتور ح اار  ١4وحت اار املااادة  -١4

 املعاماة القاسية أو الالانسانية أو املهينة.
حلكومة الكون ولية،  دعم مان االحتااد األورو  ومان خاالل و  السياق نفس ، اضطاعت ا -١٥

مشااااروع اإلااااارايات الرامياااااة امل تعزيااااز سااااايادة القااااانون واملمعياااااات،  عمايااااة تنقااااايمج و ااااياغة مثااااااين 
 . (٦)مدوتت موّحدة

وينل مشروع  انون العقوات املدياد عااج ميارل التعاذيط واملعا  اة عايا  الساجن ملادة  -١٦
وات ومخس عشرة سنة. وحتدد العقو اة القصاو    الساجن ملاد ثالثا  سانة، تباوح    عشر سن

   حال ا بنت أفعال التعذيط   روف مشددة منصو  عايها   هذا الصدد.
عاج ضمان محاية احلقاوق واحلار ت األساساية مان خاالل  ماا اارائم انتهااا اً وينّل أيض -١7

ا صاااو  االعتقاااال غاااري القاااانوين لألشاااخا   حرياااة ال شااار وكااارامتهم. و  هاااذا الصااادد، جيااارد عااااج
واختطااااافهم، واالميااااار ال شاااار، والعماااال القسااااري، والاااارق، والع وديااااة، والسااااخرة، والاااازواد القسااااري. 

يتعاااق املاارائم املرتك ااة ضااد سااالد األشااخا  وشاارفهم، ياانل مشااروع  ااانون العقااوات،    وفيمااا
 رية املراسالت والتحرد املنس .هاة أمور، عاج ميرل انتهاا حرمة املسكن وانتهاا س

وعااااج ماااد  عااادة سااانوات، غاااات مساااةلة ال ااااي عقو اااة اإلعاااداد تقاااا    ااااط شاااواغل  -١٨
عان تط ياق عقو اة اإلعاداد، وتعتارب التااد  ١٩٨٢الساطات الكون ولية. وتو فت الكون و منذ عاد 

تشارين  ٢٥مان دساتور  ٨ادة مان املا 4لعقو ة اإلعداد حبكام الوا اا. والياود، تانل الفقارة اً ما ياً  اد
 ."ألغيت عقوبة اإلعدام"عاج ال اي عقو ة اإلعداد الع ارات التالية   ٢٠١٥األول/أكتو ر 

 اإلطار املؤسسي -ابء 
 اإلنساان. و اد حاّدد القاانونملنة وانية حلقوق  ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير   ٢٠أنشة دستور  -١٩
 مهامها واختصا ا ا وتن يمها ووغائفها. ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير   ١٨املؤر   ٢٠٠٣-٥ر م 
 وحصات هاذه الاجناة عااج املركاز "اي"، لكنهاا وااهات مشااكل وغائفياة عااج ماّر السان  -٢٠

 حالت دون حصو ا عاج املركز ألف. 
عاااج واااود هيطااة وانيااة لر ااد تعزيااز ومحايااة حقااوق اإلنسااان، احااتف  اً غااري أناا ، حر اا -٢١

وحيااادد القاااانون  .(7)الاجناااة الوانياااة حلقاااوق اإلنساااان ٢٠١٥ ر تشااارين األول/أكتاااو  ٢٥دساااتور 
 اختصا ات هذه الاجنة وتن يمها ووغائفها. ٢٠١٨آ /أغسطس  7املؤر   ٢٠١٨-٣٠ ر م
واإلضافة امل الاجنة الوانية حلقوق اإلنسان، يضم الن اد الواو حلماية وتعزيز حقاوق  -٢٢

س األعااج لاحرياة واالتصااالت، وهيطاات اديادة اإلنسان مؤسسات وانياة أخار ، داا فيهاا اقاا
 ، من   يل ما يا  ٢٠١٥تشرين األول/أكتو ر  ٢٥منشةة دواط دستور 

  اقاااس الااواو لاحااوار، وهااو دثا ااة اهااا  لاتشاااور واملصاااحلة و ناااي توافااق اآلراي
فيما    القو  النشطة لادولة  شاةن املشااكل السياساية الرئيساية  ات االهتمااد 

 ؛ (٨)الواو
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  اقاااس االستشاااري لاحكماااي والزعمااااي التقاياادي  املكاّااف أ اادار آراي  شاااةن
 نهاااالتااد ري الاادةقراا  والثقااا  واالاتماااع  لادولااة وتقاادل ا باحااات لاحكومااة ةكّ 

 ؛ (٩)أن تسهم   ادارة سياسية تضامنية
 دل ا باحااتاقاس االستشاري لامرأة املكاّاف أ ادار آراي  شاةن حالاة املارأة وتقا 

 ؛ (١٠)لاحكومة لتعزيز ادمااها   التنمية
  اقاااس االستشاااري لألشااخا   وي اإلعا ااة املكاّااف أ اادار آراي  شااةن حالااة

 ؛ (١١)األشخا   وي اإلعا ة وتقدل ا باحات لاحكومة لتحس  س ل رعايتهم
 قيق اقاس االستشاري لاش ا  املكاف أ دار آراي  شةن املسائل املتصاة  تح

 ؛ (١٢)  ااار حكم مشبا    األايال كامالً اً  الش ا  لذوا م حتقيق
  اقاااس االستشاااري لامجتمااا املاادين واملن مااات غااري احلكوميااة املكاّااف أ اادار

 آراي  شااةن املسااائل املتصاااة دشاااركة املااواان    احلياااة العامااة   اار  تعزيااز حقااوق
 . (١٣)وحر ت املواان  والقيم املمهورية

 و د أُكمل اإلاار القانوين  ذه ا يطات القوان  األساسية التالية  -٢٣
  شااةن تن اايم ٢٠١7آ /أغسااطس  7املااؤر   ٢٠١7-٣٠القااانون األساساا  ر اام  

 اقاس الواو لاحوار وتشكيا  واريقة عما ؛
  شااااةن ٢٠١7آ /أغسااااطس  7املااااؤر   ٢٠١7-٣١القااااانون األساساااا  ر اااام  ،

 لاحكماي والزعماي التقايدي  وتشكيا  واريقة عما ؛تن يم اقاس االستشاري 
  شاااااةن  ٢٠١7آ /أغساااااطس  7املاااااؤر   ٢٠١7-٣٢القاااااانون األساسااااا  ر ااااام 

تن اايم اقاااس االستشاااري لامجتمااا املاادين واملن مااات غااري احلكوميااة وتشااكيا  
 واريقة عما ؛

  شةن تن ايم  ٢٠١٨آ ار/مار،  ١٥املؤر   ٢٠١٨-١4القانون األساس  ر م 
 س االستشاري لامرأة وتشكيا  واريقة عما ؛اقا

  شااةن تن اايم ٢٠١٨آ /أغسااطس  7املااؤر   ٢٠١٨-٢٦القااانون األساساا  ر اام  
 اقاس االستشاري لألشخا   وي اإلعا ة وتشكيا  واريقة عما .

ويتمثل أحد التجايات األخرية لتعزيز اإلاار املؤسس  حلماية حقوق اإلنسان   انشااي  -٢4
 مااة لانهااو  الشاعو  األ اااية داخاال و ارة العاادل وحقاوق اإلنسااان والنهااو  الشااعو املديرياة العا

 .٢٠١7متو /يولي   ٢٥املؤر   ٢٦١-٢٠١7األ اية، دواط املرسود ر م 
ومنااذ عاادة ساانوات، تشااارا ا يطااات احلكوميااة املكافااة  تصااميم وتنفيااذ السياسااة الوانيااة  -٢٥

ياة ومن ماات اقتماا املادين، كال    اال اختصا ا ، املتعاقة حبقوق اإلنسان، واملؤسسات الوان
   اارامل لاتوعيااة. وتتااومل اإلدارات اإل ايميااة حلقااوق اإلنسااان واحلاار ت األساسااية املنشااةة   كاال 

 ا ايم من أ اليم الكون و تنفيذ  رامل التوعية هذه    فوف السكان اواي .
، ُعااّز ت وكاااالت انفااا  ٢٠٠7ير شاا ا /فربا 4املااؤر   ١٥٩-٢٠٠7ودواااط املرسااود  -٢٦

 اااذا اً القاااانون  اجناااة لنشااار القاااانون اإلنسااااين الااادود والقاااانون الااادود حلقاااوق اإلنساااان. وتط يقااا
 شةن  ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٢٢املؤر   PR/MDN/MID/16283املرسود،  در األمر ر م 
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نساين الدود والقاانون الادود حلقاوق تن يم وسري عمل هيطات الاجنة التقنية الدائمة لنشر القانون اإل
اإلنسااان  اا  وكاااالت انفااا  القااانون. وتتمثاال املهمااة الرئيسااية لاجنااة   تاادريط أفااراد الشااراة والاادرا 
واملااايل عااااج اختاااا  التااادا ري الال ماااة إلااااراي حتقيقاااات ساااريعة وفعالاااة  ااادف حاااّل القضاااا  املتعاقاااة 

عاااج يااد  ااوات األماان الكون وليااة. وتعماال ملنااة النشاار ادعااايات التعاار  إلساااية املعاماااة والتعااذيط 
عاااج  ااو وثيااق مااا الاجنااة الدوليااة لاصااايط األمحاار وشااركاي آخاارين. ويتمثاال آخاار نشااا  لاجنااة   
تن يمهااا احلاقااة الدراسااية لامستشااارين القااانوني   شااةن القااانون اإلنساااين الاادود    را افياال   الفاابة 

 .٢٠١٨حزيران/يوني   ١٣امل  ١١ومن  ٢٠١٨نيسان/أ ريل  ١٢امل  ٩من 
ولا ااار  نفسااا  املتمثااال   تعزياااز  ااادرات وكااااالت انفاااا  القاااانون    اااال تعزياااز ومحاياااة  -٢7

 حقوق اإلنسان، أُدرات وحدات تدري ية  شةن حقوق اإلنسان   هيا مؤسسات تدريط وتثقيف
 أفراد الشراة والدرا والقوات املساحة الكون ولية.

ة امل  لاا ، اختااذت احلكومااة خطااوات لتشااجيا الب يااة املدنيااة وا كاااي الااوع  واإلضاااف -٢٨
مفوضاية ساامية مكّافاة الب ياة املدنياة  ٢٠٠٢حبقوق اإلنسان. وهكذا أنشةت الكون و منذ عاد 

، أُنشااطت و ارة شااؤون الشاا ا  والب يااة املدنيااة و ااداخاها ادارة عامااة ٢٠١٠واألخال يااة. و  عاااد 
 وتن م خمتاف هذه ا يطات عاج  و متواتر أنشطة تعزيز الب ية املدنية. لاب ية الوانية.

و دعم من وكاالت من وماة األمام املتحادة واالحتااد األورو  والشاركاي اآلخارين، اضاطُاا  -٢٩
 األنشطة التالية 

  ؛٢٠٠7انشاي نواد مدنية   املدار، منذ عاد 
 ؛٢٠٠٨نذ عاد انشاي نواد لامواان    القطاع غري الرمس  م 
 تن يم ندوة لإلدارة الرشيدة من أال ا كااي الاوع  املادين واألخال ا    املؤسساات 

 ؛٢٠١٠حزيران/يوني   ٣٠امل  ٢٩العامة   الفبة من 
  انشاي خال  لتعايم الب ياة املدنياة وتارويل القايم املدنياة واألخال ياة   املؤسساات

 ؛٢٠١٠العامة منذ 
 ة الوانية لفائدة  وات حف  الن اد؛وضا مناهل لتدريس الب ي 
 تدريط مدر     الب ية املدنية واألخال ية؛ 
   وضا مناهل دراسية وأدلاة تعايمياة لتادريس الب ياة املدنياة   املساتوي  اال تادائ

 والثانوي من التعايم العاد والفو.

 التعاون مع اآلليات الدولية واإلاليمية املعنية حبقوق اإلنسان -جيم 
تقااايم ههورياااة الكون اااو عال اااات تعااااون  تاااا ة ماااا اآللياااات الدولياااة واإل ايمياااة حلقاااوق  -٣٠

 اإلنسان.
وعاااج الصااعيد الاادود، تعاوناات الكون ااو،  عااد انعقاااد املولااة الثانيااة لالسااتعرا  الاادوري  -٣١

الشاااااامل ا اااااا   اااااا، ماااااا آلياااااة اااااااراي الشاااااكاو  واساااااتجا ت لطا اااااات الفرياااااق العامااااال املعاااااو 
 ا  التعسف .االحتج
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 ٢٠١7كااانون الثاين/يناااير   ١٥وردت حكومااة ههوريااة الكون ااو   ماارت  متتاااليت ،    -٣٢
، عاج ااراي تقدل الشكاو  قاس حقوق اإلنسان،   أعقا  ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ١٣و

  شةن ادعايات انتهاكات حقوق اإلنسان. ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١٣شكو  رُفعت ضدها   
ون ر الفريق العامل املعو ال الغات   ااار ااراي تقدل الشكاو    الردين املقادم   -٣٣

، مث ااااااط امل احلكومااااة الكون وليااااة لثالاااا  ماااارة معاومااااات ٢٢و ٢١ماااان الكون ااااو أثناااااي دورتياااا  
 G/SO 215/1 COG 227 عن القضية نفسها، من خالل املذكرة الشافوية املساجاة حتات الار م اضافية

. وسايعر  رد احلكوماة، املاااري اعاداده،   ال أن تعقاد املولااة ٢٠١٨شا ا /فرباير  ١٩ؤرخاة وامل
 الثالثة لالستعرا  الدوري الشامل ا ا  ال اد.

 ، وااا  الفريااق العاماال املعااو االحتجااا  التعسااف  اا ااات امل الكون ااو٢٠١7وخااالل عاااد  -٣4
 لتزويده دعاومات.

 ساف  الاحت أحياات امل هاذه اآللياة امل  ادور رأيا  اثنا ،وأفضت ادعايات االحتجاا  التع -٣٥
 . وت ااذل احلكومااة الكون وليااة٢٠١٨نيسااان/أ ريل  ١٨، والثاااين   ٢٠١7حزيران/يونياا   ٨األول   

 كل املهود لتنفيذ هذين الرأي  واالستجا ة لشواغل الفريق العامل املعاو حبااالت االختفااي القساري.
 مان خاالل ا الغهاا  طرائاق العمال واملاادول كاامالً   ماا هاذه اآللياات تعاااوتً وتتعهاد احلكوماة التعااون 

 الزمو املؤ ت  ي الصاة   أ ر  و ت  كن.
 ،  دمت الكون و امل خمتاف هيطات املعاهدات التقارير التالية ٢٠١4ومنذ عاد  -٣٦

 سايةتقرير  شةن اتفا ية مناهضاة التعاذيط وغاريه مان ضارو  املعامااة أو العقو اة القا 
 ؛٢٠١٥أو الالانسانية أو املهينة،   نيسان/أ ريل 

    ،تشااااارين األول/ ٢تقريااااار  شاااااةن اتفا ياااااة حقاااااوق األشاااااخا   وي اإلعا اااااة       
 ؛٢٠١٦أكتو ر 

    ،٢7التقرياار السااا ا  شااةن اتفا يااة القضاااي عاااج هيااا أشااكال التمييااز ضااد املاارأة 
 ؛٢٠١7نيسان/أ ريل 

 ٢٠١4فيذ اتفا ية حقوق الطفل،   كانون الثاين/يناير التقارير الثالثة املتعاقة  تن. 
 وتتعهد احلكومة  تحس  أداي ال اد لتدارا أتخره   تقدل ا   التقارير. -٣7
و   ال التعاون التقو، تاقت ههورياة الكون او الادعم مان وكااالت األمام املتحادة مان  -٣٨

 أال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
سياق، واالتفاق ما احلكومة، اضطاا مكتط األمم املتحدة السامية حلقاوق و  هذا ال -٣٩

 ١٣  الكون ااااو، و لاااا    الفاااابة ماااان اً اإلنسااااان   عثتاااا  لتقياااايم حالااااة حقااااوق اإلنسااااان عموماااا
 .٢٠١7أياول/س تمرب  ٩امل  ٦ومن  ٢٠١٦متو /يولي   ٢٥حزيران/يوني  امل 

لتقاادل املساااعدة والاادعم اً ضااية السااامية موغفااو  أعقااا  هااات  ال عثتاا ، أوفاادت املفو  -4٠
التقنياااا  امل ههوريااااة الكون اااااو،   اااار  انشااااااي ملنااااة لاتحقيااااق   ادعاااااايات انتهاكااااات حقاااااوق 
اإلنسااان. و ااد أّدت هااذه املساااعدة التقنيااة امل وضااا اختصا ااات هااذه الاجنااة ومشااروع املرسااود 

 املتعاق أنشائها ومسؤوليا ا ووغائفها.
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شااااروع اإلااااارايات الراميااااة امل تعزيااااز ساااايادة القااااانون واملمعيااااات، ساااااهم وماااان خااااالل م -4١
 االحتاد األورو    تعزياز اإلااار املؤسسا  حلقاوق اإلنساان مان خاالل تادريط ماوغف  انفاا  القاانون
وموغف  ادارة السجون وغريهم من الفاعا  العاما     ال حقوق اإلنسان. وهذا هاو ا ادف 

كاانون   ١7امل  ١٦تدري ية مثل  ل  الذي نُّ م    را افيل   الفبة مان الذي سعت الي   رامل 
 ،  شةن الصكوا واآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان.٢٠١٦الثاين/يناير 

 و  سياق الشاراكة  ا  احلكوماة واألمام املتحادة مان خاالل  ارتمل األمام املتحادة اإل اائ ، -4٢
   را افيااال ل نااااي  ااادرات  ٢٠١٦أياول/سااا تمرب  ٣٠امل  ٢7نُّ مااات حاقاااة عمااال   الفااابة مااان 

 أعضاي الاجنة الوانية حلقوق اإلنسان، ومن مات اقتما املدين، ووسائط اإلعالد، واملهات الفاعاة
 األخر  املعنية  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.

ماا اآللياات  عال اات تعااون  تاا ةاً وعاج الصعيد اإل ايم ، تقيم ههورية الكون و أيضا -4٣
 اإلفريقية حلقوق اإلنسان.

وجياااري اعاااداد التقريااار الااادوري الاااذي يتنااااول احلالاااة العاماااة حلقاااوق اإلنساااان وسااايقدد امل  -44
 الاجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعو .

و ااّدمت ههوريااة الكون ااو تقريرهااا  شااةن حقااوق ورفاااه الطفاال امل الاجنااة األفريقيااة  ات  -4٥
 .٢٠١٥ا السادسة والعشرين املعقودة   تشرين الثاين/نوفمرب الصاة خالل دور 

 و ااّدد الفريااق العاماال لاجنااة األفريقيااة املعنيااة الشااعو /املماعات األ اااية دعماا  لاحكومااة -4٦
من أاال تن ايم حاقاة عمال  شاةن حقاوق الشاعو  واملماعاات األ ااية   أفريقياا،    را افيال، 

 ، دشاركة اقتما املدين.٢٠١4كانون األول/ديسمرب  ١٥و ١4يوم  
 واإلضافة امل  ل ، ن م مركز حقاوق اإلنساان والدةقرااياة   وساط أفريقياا، الاذي يوااد -47

    را افيل، وه  كما يا   ٢٠١٥مقره    وندي الكامريون، حاقات عمل   عاد 
 ذ حاقااااة عماااال لتعزيااااز القاااادرات فيمااااا يتعاااااق أعااااداد التقااااارير واسااااباتيجية تنفياااا

 تشاارين الثاااين/ ١٩تو اايات هيطااات املعاهاادات واالسااتعرا  الاادوري الشااامل،   
 ؛٢٠١٥نوفمرب 

    ،كااانون األول/  ٢و ١حاقااة عماال لتعزيااز الاانهل القااائم عاااج حقااوق اإلنسااان 
 ؛٢٠١٥ديسمرب 

    ،كاااااانون األول/  ٣حاقااااة عماااال لاتوعيااااة دساااااةلة منااااا التعااااذيط   الكون ااااو 
 .٢٠١٥ديسمرب 

 يز حقوق اإلنسان ومحايتهاتعز  -اثلثاً  
 املساوا  وعدم التمييز والقضاء على العنف ضد املرأ  -ألف 

 استفادت الكون و امل حد ك ري من التعاون ما املن مات الدولية   هذا اقال. -4٨
و  هذا الساياق، وّ عات ههورياة الكون او ماا األمام املتحادة اااار عمال األمام املتحادة  -4٩

  شاةن مشاروع ٢٠١٦، وكاذا خطاة عمال سانوية   عااد ٢ ٠١٨-٢٠١4ئية لافبة لامساعدة اإل ا
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"دعاااااام املساااااااواة  اااااا  املنساااااا ، والاااااادور القيااااااادي لاماااااارأة، والو ايااااااة ماااااان فااااااريو، نقاااااال املناعااااااة 
 اااااا  و ارة النهااااااو  املاااااارأة  ٢٠١٦آ ار/مااااااار،  4ال شاااااارية/اإليد ". وُوّ عاااااات هااااااذه ا طااااااة   

 مم املتحدة اإل ائ .وادمااها   التنمية و رتمل األ
 اتفاااق شااراكة مااا  ااندوق ٢٠١٦تشاارين األول/أكتااو ر  ٢٥وو ّعاات ههوريااة الكون ااو    -٥٠

األماام املتحاادة لاسااكان    ااال مكافحااة العنااف املنساااين. و ااذا ال اار ، ُوضااا مشااروع "منااا 
 والالمركزيااةالعنااف املنساااين والتصاادي لاا ". ويشاامل هااذه املشااروع الااذي تشاارف عاياا  و ارة الداخايااة 

 ماان الشااراة والاادرا و ااام  وأا اااي وأا اااي نفساااني  وأخصااائي  آخاارين. ومساامج هااذا املشااروعاً أفااراد
 تن اااايم حاقااااات عماااال لصااااياغة واعتماااااد دلياااال تاااادريط ضاااا ا  وأفااااراد الشااااراة الوانيااااة وامل اااااد  

اعتماااد التوايهيااة لاتاادريط عاااج مكافحااة العنااف املنساااين، و لاا    أعقااا  عمايااة انتهاات امل 
 .٢٠١٨آ /أغسطس  ٩هات  الوثيقت    

وعاج وا  العمود، اضطُاا العدياد مان األنشاطة الرامياة امل تعزياز ومحاياة حقاوق املارأة.  -٥١
وتشاامل هااذه األنشااطة عاااج ساا يل املثااال تن اايم محاااة اعالميااة وتثقيفيااة وتوا اااية  شااةن انتشااار 

 ٢٠١٥آ /أغساطس  ٨امل  ٥ اايم  اول ومان   ا ٢٠١٥متو /يوليا   ٢٢حاالت احلمل امل كار   
 امل ااتماع اعادة تفعيال املر اد الاواو املعاو العناف املنساايناً   ا ايم سان ا. وميدر اإلشارة أيض

 .٢٠١٥أياول/س تمرب  ٩الذي ُعقد    را افيل   
ت ، حسانت الكون او مشااركة املارأة   احليااة السياساية والعاماة، وعاّز  ٢٠١4ومنذ عاد  -٥٢

 متثياها   هيطات  نا القرار.
م اادأ املساااواة  اا   ٢٠١٥تشاارين األول/أكتااو ر  ٢٥ويكفاال الدسااتور الكون ااود املااؤر   -٥٣

املنسااا . ويؤكاااد أن لامااارأة نفاااس حقاااوق الراااال. ويضااامن القاااانون تعزياااز متثيااال املااارأة وتر يتهاااا   
هااذه امل اااد     عااض أحكاااد  و ااد أُدرااات .(١4)هيااا الوغااائف السياسااية واالنتخا يااة واإلداريااة

 . (١٥)القانون االنتخا 
وفيما يتعاق االنتخاات التشريعية وانتخاات  اس الشيو ، ينل القاانون االنتخاا ،  -٥4

"تقرردا اليحرريجيات نررر أن يراعرري  ثيررل املدياادة عاااج أن  ٦١عاااج ساا يل املثااال،   مادتاا  
 .وع املرحجيني"يف املائة م  جمم ٣٠النساء بنسبة ال تقل ع  

   املائااة   املمعيااة الوانيااة، ١١,٥ت ااان نساا ة متثياال املاارأة    اااالت  اانا القاارار  اً،وحالياا -٥٥
  املائااة   منا ااط  ١٢  املائااة   احلكومااة، و ٢٢.٨٥  املائااة    اااس الشاايو ، و ٢٢,٩و

  املائااة   اقااالس  ٢٣،٥  املائااة   اقااالس اوايااة، و ١٨,٨٢ اانا القاارار داخاال الااو ارات، و
   املائة   اوكمة العايا. ٢٠ال ادية، و

مان ماوغف  اً   املائاة تقري ا 4٩,٥ويشري آخر ر د ألاقم املوغف  أن املرأة متثال نسا ة  -٥٦
 . (١٦)القطاع العاد

د ، نُاّفاذت   هياا أ ااي ال اا٢٠١٦-٢٠١٢و  ااار تنفيذ ا طة اإل ائية الوانياة لافابة  -٥7
 عثاااات لااادعم ميمعاااات الزراعاااة وانتااااد ا ضاااروات، ومراكاااز التااادريط عااااج تصااافيف الشاااعر وا ياااااة 

مااان عوامااال  لفائااادة املااارأة. و  الوا اااا، وفيماااا يتعااااق  ااادعم األنشاااطة املااادرة لاااادخل، اعت ااااره عاااامالً 
ذت العديد من اارايات الدعم   هيا أ ااي ال ااد. و اد مشاات تو يا متك  ا لاوا د ا ياااة املرأة، اختخ

وتصاااافيف الشااااعر وميهيااااز املنتجااااات الزراعيااااة، وتو يااااا معاااادات ميكانيكيااااة ومرك ااااات آليااااة. وهكااااذا، 
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 عاّدة لاخياااة، ١ ٦٩٢، داا    لا  ٢٠١7و ٢٠١٢ُعّدة  ات  اة ما    عام   ٣ ١٨٦ ُوّ عت
اد ا ضروات، ُعّدة إلنت ١٥٢عّدة لتجهيز املنتجات الزراعية، و 4٠ُعّدة لتصفيف الشعر، و 7٨٠و
 ".Kavakiمرك ة آلية من نوع " 4٥٩وحدة من املعدات امليكانيكية واآللية، و ٢٣ُعّدة منزلية، و 4٠و

آخار ها  موضاوع مشاروع  اانون تن ار  وأعمال العنف الحت تستهدف املرأة ومتثل شااغالً  -٥٨
، ٢٠١٥لتوعية. و  عااد و  انت ار اعتماد هذا القانون، تن م  رامل لاتدريط وا اً.في  احلكومة حالي
نااوار سااتمائة موغااف إلنفااا  القااانون عاااج مسااائل العنااف وعاادد املساااواة  اا   - ُدّر     واناات

اً لوحادات رعاياة الضاحا ، وكاذا مخساة وثالثاون موغفااً املنس . و   را افيل، ُدّر  مثانون ميّسر 
نااوار  - شاايف    وانااتماان مااوغف   طاعااات الشااراة والشااؤون االاتماعيااة والصااحة والعاادل. وأن

اذت تادا ري لتوعياة القضااة وأفاراد الشاراة  لواي نسائ  ساحا  يتةّلف من احد  عشرة امرأة. واختخ
 ٢٥والعاااما     ااال الصااحة والشااؤون االاتماعيااة خااالل حاقااة دراسااية عقاادت   الفاابة ماان 

 عااج تقنيااتاً أيض ،  شةن الطا ا اإلارام  لاعنف ضد املرأة. وُدرّ وا٢٠١٥آ /أغسطس  ٢7امل 
 استق ال الضحا  واالستماع اليهم وكذا تقنيات حتديد القضا . و ودت مراكز لاشراة ومستشافيات

 دعدات معاوماتية، ولوا د مكت ية، وكامريات وآالت تصوير ر مية، وكذا األدوية الضرورية.
وع مااان العناااف، وكااادليل عااااج التااازاد السااااطات احلكومياااة الكون ولياااة دكافحاااة هاااذا النااا -٥٩

أااقاات احلكومااة   ااااار تنفيااذ السياسااة املنسااانية الوانيااة و اارتمل مكافحااة العنااف املنساااين، 
 التعااااون ماااا وكالاااة تن ااايم الربياااد واالتصاااال اإللكااابوين ووكالاااة تن ااايم مشااا ا  ا واتاااف اومولاااة

(Airtel-Congo, MTN-Congo, Azur and Congo-Telecom) لاطاااوار ، هاااو اً  انيااااً هاتفيااااً خطااا
 . ٢٠١٨آ ار/مار،  4الذي يعمل منذ  ١4 44الر م 
وتتسم مشاركة املرأة الكون ولية   التساوية الساامية لانزاعاات الفعالياة. وُدرّ ات مثاانون امارأة  -٦٠

. وُدّعاام هااذا التاادريط ماان   اال ٢٠١4عاااج تسااوية النزاعااات  وسااائل سااامية   تشاارين الثاااين/نوفمرب 
      تشااااارين الثااااااين/ ٢١حااااادة اإل اااااائ  واليونساااااكو. ون ّمااااات ههورياااااة الكون اااااو    ااااارتمل األمااااام املت

"تعزيرز مشرار ة املررأ  يف اليرات منرع ،    را افيل، االاتمااع الثالثا   شاةن موضاوع ٢٠١7نوفمرب 
نشررررون النزاعررررات وتعزيررررز السررررةم وحفقررررل يف ىهوريررررة أفريقيررررا الوسرررر ى  وىهوريررررة الكونغررررو 

نية ، وضعت ههورية الكون و خطة عمل وا٢٠١٨. و  أ ر/مايو ية الكونغو"الدميقراطية وىهور 
 (  شةن "املرأة والسالد واألمن" والقرارات  ات الصاة.٢٠٠٠)١٣٢٥لتنفيذ  رار  اس األمن 

ويااانل القاااانون الوضاااع  الكون اااود عااااج أنااا  "  اااض الن ااار عااان املمتاكاااات املتةتياااة مااان  -٦١
 د ال ا   عاج  يد احلياة يتمتا حبق املاكية وحق االساتخداد، فضاالً تفك  ن اد الزواد، فإن الزو 

عاان حاااق ال قااااي   اإل اماااة الرئيساااية، وا ا لاازد األمااار يتمتاااا اساااتحقاق األرمل/األرمااااة أو دعااااد 
سنوي أو حصة من منحة الوفاة". ورفض الزود ال ا   عاج  يد احلياة املشاركة   اقو، احلداد 

مان حقو ا    املارياو. وتشاّكل أعماال اإلياذاي أو االعتاداي الاحت تساتهدف    حرمانا اً ليس س  
 األرماة أو األرمل خالل مراسم احلداد ارائم يعا ط عايها  انون العقوات.

وحيااتف  مشااروع  ااانون األحااوال الشخصااية واألساارة، املاااري اعتماااده، د اادأ املساااواة  اا   -٦٢
يااانل عااااج أنااا  "  غااال غياااا   ،   اااال املااارياو ماااثالً اديااادة. ففااااً الااازوا ، لكنااا  أدرد أحكامااا

أ ااار   دراااة الورياا  ينقاال املاارياو الكاماال امل الاازود ال ااا   عاااج  يااد احلياااة". واملثاال، سيسااممج 
مان  ارساة البّمال ومان آاثرهاا املنتقادة اً اعتماد  انون األحوال الشخصية واألسارة املدياد احلاّد كثاري 

االت. فهااذا األخااري، ياانل عاااج أمااور منهااا أناا  "ال ةكاان اعت ااار  شاادة، وساايح رها    عااض احلاا
من ثروة  واها املتوىف. و  هذا الصدد، حت ر األعراف الحت تازد األرمااة عااج الازواد مان اً املرأة ازي

 . (١7)أحد أ ار   واها املتوىف". وهذه املمارسات يعا ط عايها دواط مشروع  انون العقوات
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ت والتقاليد الرامية امل ال اي أو تقييد حق املرأة   ش ل أو حياا ة األراضا  وتعترب العادا -٦٣
 . (١٨)العرفية أو األراض  أو ال قا األرضية املواودة   املنااق احلضرية أو ش   احلضرية الغية واااة

وترم  ههورياة الكون او، مان خاالل  ماوع هاذا اإلااار املعيااري وكاذا األنشاطة املااري  -٦4
 واحاباد كاامالً اً  ذها انت اد لصاحل املرأة، امل حتس  وضعها من خالل ضامان حتقياق  ا اا حتقيقاتنفي

 حقو ها األساسية.

 تعزيز حقوق ال فل ومحايتها -ابء 
ماان الدسااتور، "حيااق لكاال األافااال، دون متييااز، احلصااول ماان أساارهم  ٣٩دواااط املااادة  -٦٥

 الحت يقتضيها وضعهم".أو اقتما أو الدولة عاج تدا ري احلماية 
وتعز  ههورية الكون و استمرار سياساتها لتعزياز ومحاياة حقاوق الطفال، كماا تادل عااج  -٦٦

 ١4املااؤر   ٢٠١٠-٠4 لا  أمااور تشامل التصااديق عااج اتفا يااة حقاوق الطفاال، وساّن القااانون ر ام 
 ٣4١/٢٠١١  شااةن محايااة الطفاال   ههوريااة الكون ااو، وا اادار املرسااود ر اام ٢٠١٠حزيران/يونياا  

 شةن حتديد شرو  واارايات فتمج املرافاق ا ا اة الساتق ال واياواي  ٢٠١١أ ر/مايو  ١٢املؤر  
 شااااةن  ٢٠١٢شاااا ا /فرباير  ١4املااااؤر   MASAHS/CAB/2252األافااااال، وا اااادار األماااار ر اااام 

 حتديد املعايري التقنية إلنشاي وتن يم وتش يل مرافق استق ال وايواي األافال.
، عرضاااات الكون ااااو عاااااج ملنااااة حقااااوق الطفاااال تقاريرهااااا ٢٠١4الثاين/يناااااير  و  كااااانون -٦7

الثالثاااة املوحااادة عااان تنفياااذ اتفا ياااة حقاااوق الطفااال،   ااال أن تعااار  عااااج الاجناااة األفريقياااة املعنياااة 
، تقريرهااا املتعاااق  تنفيااذ امليثاااق األفريقاا  ٢٠١٥حبقااوق الطفاال ورفاهاا ،   تشاارين الثاااين/نوفمرب 

 حلقوق الطفل ورفاه .
و ذا ال ر ، وملوا اة حتس  مركز الطفل ُوضعت مسةلة مكافحة االميار األشخا   -٦٨

   اااط شااواغل احلكومااة. ويتشااكل اإلاااار القااانوين املراعاا  ملكافحااة االميااار األشااخا  ماان 
الصااكوا القانونيااة الدوليااة الااحت  اااد ت عايهااا الكون ااو. و  هااذا الصاادد، ةكاان اإلشااارة عاااج 

 امل ما يا  س يل املثال 
  شااةن ح ار أسااوأ أشاكال عماال األافااال، ١٨٢اتفا ياة من مااة العمال الدوليااة ر ام  

 ؛٢٠٠٦املصّدق عايها   عاد 
  شااااةن احلااااد األدس لساااان االسااااتخداد، املصااااّدق عايهااااا    ١٣٨االتفا يااااة ر اااام 

 ؛٢٠٠٢ عاد
 هة االتفا ياااة التكمياياااة إل طاااال الااارق ومياااارة الر ياااق واألعاااراف واملمارساااات الشااا ي

 ؛١٩77آ /أغسطس  ٢٥الرق، املصّدق عايها   
    تشاااارين  ١٣اتفا يااااة األماااام املتحاااادة املتعاقااااة حبقااااوق الطفاااال، املصااااّدق عايهااااا

 ؛٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
  ٢٥ال اري، املصاّدق عايهاا   األشخا  واسات الل دعاارة اتفا ية ح ر االميار 

 ؛١٩77آ /أغسطس 
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 ٢٦ميياااز ضاااد املااارأة، املصاااّدق عايهاااا   اتفا ياااة القضااااي عااااج هياااا أشاااكال الت 
 ؛١٩٨٢متو /يولي  

  ،روتوكاااول مناااا و ماااا ومعا  اااة االمياااار األشاااخا ، ولا اااة النسااااي واألافاااال 
املكمااال التفا ياااة األمااام املتحااادة ملكافحاااة املرةاااة املن ماااة عااارب الوانياااة، املصاااّدق 

 ؛٢٠١٢آ ار/مار،  ١٢عايها   
 وق الطفاال  شااةن اشااباا األافااال   املنا عاااتالربوتوكااول االختياااري التفا يااة حقاا 

 ؛٢٠١٠أياول/س تمرب  ٢4املساحة، املصّدق عاي    
 الربوتوكاول االختيااري املاحاق اتفا ياة حقاوق الطفال  شاةن  ياا األافاال واساات الل 

  تشااااارين األول/ ٢7األافااااال   ال  ااااااي و  املاااااواد اإلاحيااااة، املصاااااّدق عايااااا    
 .٢٠٠٩أكتو ر 

       تشااااارين األول/ ٢٥مااااان دساااااتور  ٣٣القاااااانون الاااااداخا  الكون اااااود، تااااانل املاااااادة و   -٦٩
... وال جياو  اخضااع أحاد  "ال جيو  اا اار أحاد عااج أداي عمال  ساريعاج أن   ٢٠١٥أكتو ر 

عاااج محايااة األافااال والشاا ا  ماان …  ماان الدسااتور الدولااة" 4٠لاع وديااة". واملثاال، تااازد املااادة 
. و  واالاتمااااع . وحُي ااار تشااا يل األافاااال دون سااان السادساااة عشااارة" االسااات الل اال تصاااادي

 شااةن محايااة الطفاال   ههوريااة الكون ااو  ٢٠١٠حزيران/يونياا   ١4هااذا السااياق، اعُتمااد  ااانون 
 وكذا  انون العمل.

ومتضاا  عمايااة اعتماااد مشااروع القااانون املتعاااق دكافحااة االميااار األشااخا    ههوريااة  -7٠
عاد،   أعقا  ا دار اوكمة العايا رأيها   هذا الصدد. وريثماا يعتماد هاذا  الكون و عاج  و

 القااانون، تعماال املهااات احلكوميااة وغااري احلكوميااة   أر عااة امياهااات  املنااا، وحتديااد هويااة الضااحا ،
 واالستق ال والرعاية، واإلعادة امل الوان واعادة اإلدماد.

ناات نااوار، العا اامة اال تصااادية ملمهوريااة الكون ااو، ويتو ااف املنااا عاااج التوعيااة. و   وا -7١
تن م محالت التوعية من   ل اهات تشمل املن مة غري احلكومية "العمل ملكافحة االميار األافال 

   غر  ووسط أفريقيا" والاجنة األسقفية لاعدالة والسالد،  دعم تقو وماد من اليونيسيف.
حتديد هوية الضاحا ، ها   احلكوماة، و اادة األحيااي  واملهات الفاعاة الرئيسية    ال -7٢

أو القاار ، واملوغفااون املكافااون أنفااا  القااوان  )الشااراة والاادرا وحاار، احلاادود وادارات ا جاارة( 
 واملن مات غري احلكومية.

 و  الو ت الراهن، يؤو  األافال ضحا  االميار عند األسر احلاضنة. -7٣
عاااادة ضاااحا  االمياااار األشاااخا  األااناااط امل واااانهم وتضاااطاا احلكوماااة  عماياااات ا -74

واعااادة ادمااااهم، وتقاادد   هااذا الصاادد مساااعدة لاعااودة امل الااوان. وانط ااق  لاا  عاااج عمايااة 
الحت نُّ مت   ااار االتفاق املاربد  ا   انن وههورياة الكون او، كماا  ُكار  ال نيني اعادة األافال 

 .٢٠١٣دوري الشامل لاكون و   عاد خالل املولة الثانية من االستعرا  ال
وفيمااا يتعااااق دسااةلة تساااجيل املوالياااد، أغهاارت الدراساااات أنااا  ُسااّجات والدة أكثااار مااان  -7٥

   أ ل مان سانة وأر اا سانوات اً   املائة( تباوح أعمارهم حالي ٩٦تسعة من كل عشرة أافال )
  السااجل املاادين. وال يواااد فاارق   تسااجيل املواليااد ماان الفتيااان والفتيااات. وماان تحيااة أخاار ، 
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  املائاااة مااان الاااوالدات  ٩٩يالحااا  وااااود فجاااوة ك ااارية  ااا  املناااااق احلضااارية واملناااااق الريفياااة )
ا الوضااا، تاان م احلكومااة محااالت   املائااة   الثانيااة(. وملعاملااة هااذ ٩١مسااجاة   األومل مقا اال 

 . (١٩)متنقاة منت مة لاتسجيل   السجل املدين
وتكفاال الدولااة الكون وليااة ملميااا األافااال احلااق   التعااايم وتكااافؤ فاار  احلصااول عاااج  -7٦

وعاااج الاارغم ماان  .(٢٠)التعااايم والتاادريط دون أي متييااز. والتعااايم الزاماا  حاا  ساان السادسااة عشاارة
اخاااتالف احلالااة االاتماعياااة واملهنيااة واملناااااق امل رافيااة، تؤّكاااد الدراساااات واااود فاااوارق مرت طااة 

  ات الصاة واود مساواة نس ية   احلصول عاج التعايم.
"اساباتيجية وي   حتايل اإلحصايات املتاحة الذي يستند امل  ياتت الدراسة املتعاقة  ا  -77

، أن عاااادد الفتيااااات ٢٠١٥ة   عاااااد ، ونشاااارت  احلكوماااا٢٠٢٠- ٢٠١٥لافاااابة   طاااااع التعااااايم"
وي ااّ   .(٢١)والفتيااان املسااّجا    التعااايم   اال اال تاادائ  والتعااايم اال تاادائ  يكاااد يكااون متساااو ً 

التحاياال نفااس مسااتو ت  قاااي الفتيااان والفتيااات   املدرسااة حاا  هنايااة املرحاااة اال تدائيااة؛ ا  ي ااان 
   املائااة النساا ة لافتيااات. ٨4،٥ائااة النساا ة لافتيااان و  امل ٨٥,٣معااّدل اكمااال التعااايم اال تاادائ  

غري أن مساتو ت و اول الفتياات امل املرحااة األومل مان التعاايم الثاانوي ومشااركتهن فيهاا متدنياة 
 مقارنااة الفتيااان. وتتزايااد الفجااوة ارتفاااع مسااتو ت التعااايم. وتقرياار الدراسااات االستقصااائية العنقوديااة

 ٢٠١٥-٢٠١4حت أاراها املعهد الواو لإلحصاي،  دعم من اليونيسيف لافابة املتعددة املؤشرات ال
 يؤكد هذا التحايل.

  املائااة( ومااا يقااار  تسااعة ماان   ٨4و  الكون ااو، أكثاار ماان مثااان ماان كاال عشاار نساااي ) -7٨
ساانة يعرفااون القااراية والكتا ااة.  ٢4و ١٢  املائااة( تااباوح أعمااارهم  اا   ٨٩كاال عشاارة راااال )

   ٩٣  املائة لد  الشااات و ٩١الت اإلملاد القراية والكتا ة   املنااق احلضرية )وت ان معد
 74  املائااة لااد  الشاااات و ٦٢املائااة لااد  الشاا ان( مسااتو ت أعاااج منهااا   املنااااق الريفيااة )

ن مستو  اإلملاد القراية والكتا ة عاج  و ك ري الوضا االاتما اع    املائة لد  الش ان(. وحيسِّّ
  املائاة مان نسااي األسار املعيشاية األكثار  4٩اال تصادي لألسرة املعيشاية، ساواي  ا  الشااات )

  املائاة مان  ٦4  املائة من نساي األسر املعيشية األكثر غىن( أو    الش ان ) ٩٨مقا ل  اً،فقر 
 ألكثر غىن(.  املائة من راال األسر املعيشية ا ٩٨و اً،راال األسر املعيشية األكثر فقر 

  السااانة األومل مااان التعاااايم اً   املائاااة مااان األافاااال املساااجا  حاليااا ٢٣كاااان   اً،وعمومااا -7٩
 اا  الفتيااان اً اال تاادائ ، مسااجا    التعااايم   اال املدرساا    اال عاااد. وتالحاا  فجااوة  اا رية اااد

احلضارية تعاايمهم    املائة من أافال املنااق ٣٨  املائة(. وي دأ  ٢4  املائة( والفتيات ) ٢٣)
اً   املائااة لااد  أافااال املنااااق الريفيااة. وتواااد أيضاا 7  ماادار، التعااايم   اال اال تاادائ ، مقا اال 

تفاواتت ك رية   اإلعداد لاللتحاق املدرسة، حبسط مستو  الرفاه اال تصادي لألسر املعيشية؛ 
يم اال تااادائ  وكاااانوا يتاااا عون   السااانة األومل مااان التعاااااً ا  ت اااان نسااا ة األافاااال املوااااودين حاليااا
 اً،  املائااة النساا ة ألافااال األساار املعيشااية األكثاار فقاار  ٥ اارتمل التعااايم   اال اال تاادائ    اال عاااد 

   املائة ألافال األسر املعيشية األكثر غىن. ٥٩و
 ارشااادات  يمااة  شااةن املساااواةاً وتقاادد وتاارية االلتحاااق املاادار، اال تدائيااة والثانويااة أيضاا -٨٠

أو أواااا  انعااادامها  ااا  املنسااا  و ااا  خمتااااف الشااارائمج االاتماعياااة الاااحت ينحااادر منهاااا األافاااال. 
( يااذه ون امل عاماااً  ١١-٦  املائااة ماان األافااال ال ااال   ساان التعااايم اال تاادائ  ) ٩7 اً،وعموماا

اً اوية تقري ااملدار، اال تدائية أو الثانوية. وياتحق الفتيان والفتيات املدار، اال تدائية  نسط متسا
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  املائااااة  ٩٢  املائااااة(. وي ااااان معاااادل االلتحاااااق املاااادار، اال تدائيااااة  ٩7  املائااااة مقا اااال  ٩٦)
  املائة النس ة ألافال األسر املعيشاية األكثار  ٩٩واً النس ة ألافال األسر املعيشية األكثر فقر 

 ئ .غىن. ومعدل االلتحاق التعايم الثانوي أ ل من  التعايم اال تدا
 ١٨-١٢وثاثا األافال ال ال   سان االلتحااق التعاايم الثاانوي )املباوحاة أعماارهم  ا   -٨١
 ( يتااا عون تعااايمهم   مدرسااة اثنويااة أو عايااا. وال يواااد فاارق  اا  الفتيااان والفتيااات   االلتحاااقعاماااً 

كثاااري   املناااااق املااادار، الثانوياااة. وي اااان  اااا  معاااّدل االلتحااااق التعاااايم الثاااانوي نسااا ة أعااااج  
  املائة(. ويؤثر مستو  ثروة األسرة املعيشاية  4١  املائة( من    املنااق الريفية ) 7٨احلضرية )

عاااج  ااو  ااوي   االلتحاااق املاادار، الثانويااة. و  الوا ااا، يعااادل  ااا  معاادل التحاااق أافااال 
الو ماارات أ اال مناا  لااد  أافااال   املائااة( ثاا ٢٩التعااايم الثااانوي )اً األساار املعيشااية األكثاار فقاار 
   املائة(. ٨٩األسر املعيشية األكثر غىن )

والنساا ة لألافااال املاتحقاا   اً.وي اال معاادل ال قاااي   التعااايم اال تاادائ  واكمالاا  مرتفعاا -٨٢
السنة األومل من التعايم اال تدائ ، يصل أكثر من تسعة من كل عشرة أافال امل السنة األخارية 

 .حسط انس الطفل أو مكان ا امت  اً،افيف  . ويتفاوت معدل ال قاي هذا تفاواتً من هذا املستو 
لااد     املائااة   الكون ااو. وهااو أكاارب  ااايالً  ٩١وي ااان معاادل اكمااال التعااايم اال تاادائ   -٨٣

  املائة(. ويكاد يكون نفسا    املناااق احلضارية  ٩٠  املائة( من  لد  الفتيان ) ٩٢الفتيات )
 والريفية.

 معااادل الع اااور امل املااادار، الثانوياااة أو معااادل االنتقاااال مااان التعاااايم اال تااادائ  امل وي اااّ   -٨4
  املائاة( كاانوا   الصاف األخاري  ٩7التعايم الثاانوي أن أكثار مان تساعة مان كال عشارة أافاال )

لثاااانوي مااان التعاااايم اال تااادائ  )املتوساااط الثااااين(   ااال عااااد، انتقااااوا امل السااانة األومل مااان التعاااايم ا
  املائة( واملنااق الريفية  ٩٨)الصف الساد،(. ويواد فارق ثالو نقا     املنااق احلضرية )

  املائاة  ٩4ما يتةثر معدل الع ور امل املدار، الثانوية دساتو  تعاّام األد )اً   املائة(. وكثري  ٩٥)
فال األمهات الاوايت ات عان   املائة ألا ١٠٠النس ة ألافال األمهات غري املتعامات   مقا ل 

أو أكثااار( والوضاااا االاتمااااع  واال تصاااادي لألسااارة املعيشاااية  ٢الدراساااة حااا  التعاااايم الثاااانوي 
   املائة النس ة ألافال األسر املعيشية األكثر غىن(. ٩٢)

 ١.٠٠وي ان مؤشر التكاافؤ  ا  املنسا    املدرساة اال تدائياة والثانوياة عااج حاد ساواي  -٨٥
فارق  ا  الفتياات والفتياان فيماا يتعااق اً وهاو ماا يادل عااج أنا  ال يوااد   الكون او عموما نقطة.

 االلتحاق املدار، اال تدائية والثانوية.
نقطاة  ١,٠٠ومؤشر التكافؤ  ا  املنسا    مساتو  التعاايم اال تادائ  يعاادل أو يفاوق  -٨٦

( ٠,٩7  ا ااااااايم ليكومااااااو )وهااااااو دون  لاااااا   اً.  عشاااااارة أ اااااااليم ماااااان أ اااااال اثااااااو عشاااااار ا ايماااااا
 (.٠,٩٩) و وينزا
وفيماااا يتعااااق التعاااايم الثاااانوي، يالحااا  أن معااادل االلتحااااق الدراساااة مااانخفض لاااد   -٨7

 ١,٠٠الفتيااات مناا  لااد  الفتيااان    عااض األ اااليم، ا  ال ير ااج مؤشاار التكااافؤ  اا  املنساا  امل 
(، ٠,٨٣(، و ااول )٠,7٨و ااوينزا )(، ٠,٨4(، وليكومااو )٠,74نقطااة. وهااذه األ اااليم، هاا   كوياااو )

 (.٠,٩١(، وليكواال )٠,٨٥(، وسان ا )٠,٩٠و الاو )
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 تعزيز حقوق الفئات الضعيفة ومحايتها -جيم 
 الةجئون -١ 

 ٢١  ههوريااة الكون ااو، يُكفاال حااق الاجااوي دواااط اإلاااار القااانوين القااائم. وتاانل املااادة  -٨٨
لاشاارو  اوااددة   اً ةاانمج لارعااا  األاانااط وفقاا ماان الدسااتور   هااذا الصاادد عاااج أن "حااق الاجااوي

املعاااّدل  ٢٠١7آ /أغسااطس  7املااؤر   ٢٠١7-٢٩ماان القااانون ر اام  ١٨القااانون". وتاانل املااادة 
واملتعااق  شارو  دخاول  ١٩٩٦حزيران/يونيا   ٦املؤر   ٩٦-٢٣واملكّمل ل عض أحكاد القانون ر م 

"ال يشاب  مان مااتمس الاجاوي در م  ا عااج أنا   األاانط امل ههورية الكون و وا امتهم فيها وم ا
تقاادل واثئااق الساافر أو أتشاارية الاادخول وال عاااج تقاادل ضاامان العااودة امل الااوان،  اال يشااب  مناا  أن 

.   هااذا الصااادد"اً يث اات الصاافة املنشااودة الااحت ساااتؤكبد أو تاارفض  عااد مااا ميااري الااادوائر املعنيااة حتقيقاا
"جيط أن حيصل األانيب الذي يق ال   ههورياة الكون او  عاج أن  من القانون  ات   ٣١وتنل املادة 

واملتعاقااة دركااز  ١٩٥١متو /يولياا   ٢٨كالااايف، والااذي يسااتفيد ماان أحكاااد اتفا يااة انيااف املؤرخااة 
أو اتفا ية من مة الوحدة األفريقية  ١٩٦7كانون الثاين/يناير   ٣١الالاط  و روتوكو ا اإلضا  املؤر  

الاااحت حتكااام املواناااط املتصااااة دشااااكل الالاطااا    أفريقياااا، عااااج  ١٩٦٩سااا تمرب /أياول ١٠املؤرخاااة 
 . طا ة خا ة تسمّج  طا ة ا وية ومتتد  الحيتها ملدة ثالو سنوات  ا اة لاتجديد"

 ومن أال االستجا ة الحتيااات محاية الالاط  ومساعد م، أنشطت املؤسسات التالية  -٨٩
 ٣١٠-٩٩اطاا  الااحت أُنشااطت دواااط املرسااود ر اام الاجنااة الوانيااة ملساااعدة الال 

 ؛١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٣١املؤر  
  الاجنة املعنية  تحديد األهاية لاحصول عاج  فة الالاايف الاحت أنشاطت دوااط

، وهااا  مكّافاااة ٢٠٠١كاااانون األول/ديسااامرب   ٢٦املاااؤر   4١-٨٠املرساااود ر ااام 
كفالااااة تنفيااااذ االتفا يااااات الدوليااااة  تااااوفري احلمايااااة القانونيااااة واإلداريااااة لالاطاااا ، و 

 واإل ايمية املتصاة  صفة الالاط  والن ر   اا ات احلصول عاج هذه الصفة؛
  ملنااة اسااتطناف القاارارات املتعاقااة  صاافة الالاطاا ، الااحت أنشااطت دواااط املرسااود

، وهاا  مكّافااة  ضااامان ٢٠٠١كااانون األول/ديساامرب   ٢٦املااؤر   4٢-٨٠ر اام 
عند اختا  اإلارايات القانونية املتصاة استطناف  ارارات احباد حقوق الالاط  

 الاجنة األومل.
إلحصاااااايات الاجناااااة الوانياااااة املعنياااااة دسااااااعدة الالاطااااا ، تستضااااايف الكون اااااو اً ووفقااااا -٩٠
وتتمثل ال ادان األ اية الرئيسية   تاا  الاحت شاهدت أ ماات ااتماعياة  اً.الاط ٦٠ ٣٣٥ حالياً 

، وههورياااة الكون اااو اً(الاطااا ٩ 7٦٥ملاضاااي ، ال سااايما روانااادا )وسياساااية عااااج ماااد  العقااادين ا
 .اً(الاط ٣٣ ٠٨١الايف(، وههورية أفريقيا الوسطج ) ١٥ ٥4٠الدةقرااية )

 ونتيجة حلالة الالاط  الرواندي  ُعقد عدد من االاتماعات    الكون و )ال اد املضيف(، -٩١
 الالاط . ورواندا ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون

 أياول/ساا تمرب، ُعقااد ااتماااع ثالثاا     را افياال )ههوريااة الكون ااو( ٩امل  ٨و  الفاابة ماان  -٩٢
 شااةن تنفيااذ االسااباتيجية الشاااماة الراميااة امل اجياااد حاااول دائمااة لالاطاا  الرواناادي . وُعقااد ااتماااع 

عديادة،  ي  تو ايات، اعُتمدت ف٢٠١٦أياول/س تمرب  ٣٠آخر  شةن نفس املوضوع   انيف   
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. وُعقاد ٢٠١7كانون األول/ديسامرب   ٣١من اً دا فيها تط يق  ند و ف منمج  فة الالايف اعت ار 
  كي اد )روانادا( ااتمااع ثالثا  لتقيايم خارااة الطرياق املن ثقاة  ٢٠١7نيسان/أ ريل  4و ٣اً يوم

 عن ااتماع  را افيل.
 الاذين استضاافتهم ههورياة الكون او كانات حالاة الالاطا  الروانادي   ٢٠١١ومنذ عاد  -٩٣

موضااوع عاادة ااتماعااات ثالثيااة ) اا  الكون ااو ورواناادا واملفوضااية(.  ١٩٩7و ١٩٥٨ اا  عااام  
و  أعقااا  هااذه االاتماعااات، الااحت رّكاازت عاااج اجياااد حاااول دائمااة لالاطاا  الرواناادي ،   ااات 

نادي    ههورياة الكون او. الكون و تو ية املفوضية  شاةن و اف مانمج  افة الالاايف لارعاا  الروا
و اف مانمج هاذه الصافة  ٢٠١٣حزيران/يونيا   ٣٠و  هذا الساياق، أعانات ههورياة الكون او   

الساتنتااات خمتااف االاتماعاات الثالثياة، اً . ووفقا٢٠١7كانون األول/ديسمرب   ٣١من اً اعت ار 
دوااط  افة  ااط محاية مقدد ٨ 4٦٣الاط  من  ند و ف منمج الصفة، ورُفض  ٨٠4أُعف  

  اً الالااايف. وتشااّجا الساااطات الرعااا  الرواناادي  الااذين ة ةنحااوا هااذه الصاافة، ويوااادون حالياا
 ١٩٩٦حزيران/يونياا   ٦املااؤر   ٩٦-٢٣األراضاا  الكون وليااة، عاااج امتثااال أحكاااد القااانون ر اام 

 واملتعاق  شرو  دخول األاانط امل ههورية الكون و وا امتهم فيها وم ادر م  ا.
ويطاااط  عااض الالاطاا  ماان ههوريااة الكون ااو الدةقراايااة وههوريااة أفريقيااا الوسااطج    -٩4

أعقاااا  ااتمااااعهم الاجناااة الوانياااة املعنياااة دسااااعدة الالاطااا ، العاااودة الطوعياااة امل واااانهم مااان 
 خالل تدا ري الدعم.

 األحخاص ذوو اإلعااة -٢ 
 األشخا   وي اإلعا ة و روتوكو ا اإلضا  ّد ت الكون و عاج االتفا ية الدولية حلقوق  -٩٥
 .٢٠١4ش ا /فرباير  ١4  
 عاج انشاي  اس استشااري ٢٠١٥تشرين األول/أكتو ر  ٢٥من دستور  ٢٣4وتنل املادة  -٩٦

 معو األشخا   وي اإلعا ة.
"حيق لك ار السن واألشاخا   وي اإلعا اة االساتفادة من الدستور  ٣١ودواط املادة  -٩7

 كاامالً اً  ري محاية تتوافق ما احتيااا م املادية أو العقاية أو غريها،   ية حتقيق  ا ام حتقيقامن تدا 
دوااااط الشااارو  الاااحت حياااددها القاااانون. ويتعااا  عااااج الدولاااة النهاااو  األشاااخا   وي اإلعا اااة 

 .داخل املؤسسات واإلدارات الوانية واواية"
 واملتعاااق  وضااا األشااخا   وي ١٩٩٢ريل نيسااان/أ  ٢٢املااؤر   ٠٠٩/٩٢والقااانون ر اام  -٩٨

 مان هاذا املنطاق. غاري أن احلكوماة اشارت ا االحاً اإلعا ة ومحايتهم والنهو   ام مثّال الفعال اازي
هذا القانون  دف مراعااة املساتجدات الاحت تطارأ عااج حالاة األشاخا   وي اإلعا اة، وال سايما 

 ولية حلقوق األشخا   وي اإلعا ة.عاج االتفا ية الد ٢٠١4منذ التصديق   ش ا /فرباير 
 ،  اودق عااج اااار اساباتيج ٢٠١٦-٢٠١٢لور ة اسباتيجية احلد من الفقار لافابة اً ووفق -٩٩

  نيساااان/ ١املاااؤر   ٢٩٨-٢٠١٠ شاااةن تااادريس األافاااال  وي اإلعا اااة. ودوااااط املرساااود ر ااام 
 شخا   وي اإلعا ة.، أُنشطت ملنة لتنسيق ور د وتقييم خطة العمل الوانية لأل٢٠١٠أ ريل 
، ُو ّااا اتفاااق شااراكة  اا  مؤسسااة "عاااج  اادد املساااواة "، وو ارة ٢٠١٨أ ر/مااايو  ٣و   -١٠٠

الشااؤون االاتماعيااة والعماال اإلنساااين، وو ارة الصااحة والسااكان، وو ارة الشااؤون املاليااة وامليزانيااة، 
ون مااان تشاااوهات خاقياااة  شاااةن مشاااروع لرعاياااة الرضاااا واألافاااال الكون اااولي  الفقاااراي الاااذين يعاااان

 . (٢٢)مكتس ة تؤثر عاج املها  العضا  ا يكا  أو
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 الشعون األصلية -٣ 
عااج السياساة  ٢٠١١شا ا /فرباير  ٢٥املاؤر   ٢٠١١-٥ينل الدساتور والقاانون ر ام  -١٠١

عااج انشااي اااار اً املت عة من أال تعزيز ومحاية حقوق الشعو  األ اية. وتعكف احلكومة حاليا
 مشاريا مراسيم تتعاق دا يا  اً ئم اعتمادها حالي انوين مال
 ارائق محاية املمتاكات الثقافية واملوا ا املقدسة والروحانية لاشعو  األ اية؛ 
  اختااا  تاادا ري خا ااة لتيسااري امكانيااة و ااول أافااال الشااعو  األ اااية امل التعااايم

 وامكانية تعام الك ار القراية والكتا ة؛
 دنية ألفراد الشعو  األ اية؛ا دار واثئق احلالة امل 
 تنفيذ ااارايات تشااور الشاعو  األ ااية ماا مؤسساات  انا القارار و ارامل التنمياة 

 اال تصادية واالاتماعية ومشاركتها فيها؛
 و ول الشعو  األ اية امل فار  العمال وا ادمات االاتماعياة والصاحية، وضامان 

 محاية دستور األدوية ا ا   ا.
 ،  اادعم ماان شااركائها التقنياا  واملااالي ،   وضااا اسااباتيجية وانيااة  شااةنوشاارعت احلكومااة -١٠٢

مسةلة الشاعو  األ ااية. وأفضات هاذه االساباتيجية امل وضاا خطاة عمال وانياة  شاةن حتسا  
 .٢٠١7-٢٠١4مث لافابة  ٢٠١٣-٢٠٠٩( لافابة PAN/AQVPAنوعية حياة الشعو  األ ااية )

 ائها  تنفيااذ خمتاااف املشاااريا الااحت ختاادد مصاااحل الشااعو و ااد مسحاات هااات  ا طتاا  لاحكومااة وشاارك
 . (٢٣)األ اية

 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية -دال 
   ١٢امل أن  ٢٠١٥يشااري تقرياار التنميااة ال شاارية لااربتمل األماام املتحاادة اإل ااائ  لعاااد  -١٠٣

 املائة من سكان الكون و يعانون من الفقر املد ا.
. وهكااذا، ٢٠١٦-٢٠١٢اخااتالالت   تنفيااذ ا طااة اإل ائيااة الوانيااة لافاابة وُسااّجات  -١٠4

و دف حتس  حالة احلقوق اال تصاادية واالاتماعياة والثقافياة عااج أر  الوا اا، تعتازد احلكوماة 
  .٢٠٢٢-٢٠١٨تنفيذ اإلارايات الحت حّدد ا ا طة اإل ائية الوانية املديدة لافبة 

ثاين الكون ود لألسر املعيشية الرام  امل تقييم الفقر، ي اان معادل وحسط االستقصاي ال -١٠٥
  املائااة، ماا تساجيل تفاااواتت  ا  الرااال واملارأة. وت اان نساا ة ال طالاة لااد   ٦,٩ال طالاة   الكون او 

   املائة    فوف الش ا  دون سن الثالث ، ونصاف ٣٠الش ا ، الحت متثل أحد شواغل احلكومة، 
  املائااة    اافوف  ٥,4ساانة، و 4٩و ٣٠األشااخا  املباوحااة أعمااارهم  اا   لاا     اافوف 

   لاد  الرااال ١٩,٨٥األشخا  فوق سن ا مس . وي اان معاّدل  طالاة األشاخا   وي اإلعا اة 
  .٢٠٠7لاتعداد العاد لاسكان واملساكن لعاد اً   املائة لد  النساي وفق ٩,٥4مقا ل 
ة واحلد من الفقر،  ادت احلكوماة   أااور املاوغف    الفابة ولتنفيذ خطة تعزيز العمال -١٠٦

 نقطة.  ٣٠٠امل  ١٦٠ رفعها  يمة النقطة املطوية من  ٢٠١7و ٢٠١4   عام  
 وتنفيااذ  عاض اإلااارايات االاتماعياة اوااددة   ا طاة اإل ائيااة "Lisungi"و فضال مشاروع  -١٠7

ن ماان التحااويالت النقديااة كاال ثالثااة أشااهر ، ات عاادد املسااتفيدي٢٠١٦-٢٠١٢الوانيااة لافاابة 
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 قايال أسارة  ٢7 ٢٨٠مستفيدين. وتاقج ما يزياد عان  ٣ ١٠٥من األسر املعيشية واملسن  ي ان 
فتااة أد  ١٢ ٨٢7معيشية مساعدات غرفية نقدية أو عينية أو   شكل خدمات، واستفاد منها 

ية ماان أساار الشااعو  أساارة معيشاا ٢ 7٥٨ماان ك ااار الساان واً شخصاا ٢ ٩٨7أرماااة و 4 ٣74و
ماااان  وي اإلعا ااااة. وااااار  اً شخصاااا ١ ٢٥٥و اً،متخاااااج عناااا  ويتيماااا افااااالً  ١ 4٩٥األ اااااية، و

ماان أفااراد الشااعو  األ اااية. و  ااااار مشااروع شاا كات األمااان ال ااذائ ، اً شخصاا ٢٥7متكاا  
 أسرة معيشية من الش كات ال ذائية. ٥ ٠٠٠استفادت 

اً ياه الصاحلة لاشر ، نّفذت احلكومة الكون ولية عددوفيما يتعاق أمكانية احلصول عاج امل -١٠٨
و اد مسامج هاذا  .(٢4)  عشر مقااعات ريفياة ٢٠١7امل عاد  ٢٠١٠من املشاريا   الفبة من عاد 
 متثل   حفر آار و يطة موارد املياه الط يعية.اً مشروع ٣ ٠7٦املشروع الواسا النطاق  تنفيذ 

 عاج وضا الت طية الصحية الشاماة. و  هذا اإلاار، يتج اً يوتنكط ههورية الكون و حال -١٠٩
  و حتقيق حصول املميا عاج الرعاياة الصاحية الطارئاة، عااج النحاو امل ا    مؤشاراتاً ال اد تدرجيي

  حة األد والوليد والطفل التالية 
   مولاااود حاااا   ١٠٠ ٠٠٠حالاااة وفاااااة عااان كااال  4٣٦معااادل وفياااات األمهاااات

مولاااااود حااااا     ١٠٠٠٠٠حالاااااة وفااااااة عااااان كااااال  ٢٢٦و ؛(٢٥)٢٠١٥عااااااد   
 ؛ (٢٦)٢٠١7 عاد

   مولاااود حااا    عااااد  ١ ٠٠٠حالاااة وفااااة عااان كااال  ٢١معااادل وفياااات الوالئاااد
 ؛ (٢٨)٢٠١7مولود ح    عاد  ١ ٠٠٠حالة وفاة عن كل  ١٥و ؛(٢7)٢٠١٥

   ؛ (٢٩)مولود ح  ١ ٠٠٠حالة وفاة عن كل  ٥٦,4٠معدل وفيات الرضا 
 ؛ (٣٠)مولود ح  ١ ٠٠٠حالة عن كل  ٥٢واألافال   معدل وفيات الرضا 

 و  ااااار مكافحااة تفشاا  األماارا  املنقولااة املياااه مثاال الكااولريا واألماارا  املعديااة األخاار ، -١١٠
 يعمل ال اد   ااار شراكة ما وكاالت من ومة األمم املتحدة عاج القياد دا يا  

 انية؛اإلخطار احلاالت/اعالن األو طة واأل مات اإلنس 
 .دعم تدا ري الو اية من األو طة واأل مات اإلنسانية ومعاملتها 

واّان خمتاااااف فاااابات غهااااور ماااار  فااااريو، اي ااااوال   ههوريااااة الكون ااااو الدةقراايااااة    -١١١
واان السانوات الساا قة ل هاوره، ة ي اّان عان أي حالاة   ههورياة الكون او،  فضال  ٢٠١٨ عاد

الااواي عاااج امتااداد هنااري الكون ااو وأوان اا . وحتااتف  احلكومااة حاا  التن اايم الناااامج إلاااراي ر ااد 
 اآلن لطة ترم  امل التصدي ملر  فريو، اي وال.

 احيام حقوق اإلنسان يف جمال إاامة العدل وإدار  السجون -هاء 
يتضااااّمن  ااااانون العقااااوات احلاااااد ث اااارات  انونيااااة  شااااةن التعااااذيط. وماااان شااااةن أحكاااااد  -١١٢

قوات املاري اعتماده أن يسد هاذه الث ارات. وير اج الطاا ا الشاديد لاعقاوات مشروع  انون الع
 املقبحة امل مستو  ا طر الذي يشّكا  هذا النوع من املرةة.

ودواااط أحكاااد مشااروع  ااانون العقااوات، تصاال العقو ااة الاادنيا النساا ة ملرةااة التعااذيط  -١١٣
 لسجن مد  احلياة.امل السجن مدة عشر سنوات والعقو ة القصو  امل ا
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 وختضا مسةلة محاية الشهود عاج أعمال التعاذيط لألحكااد العاماة ملشاروع  اانون اإلاارايات -١١4
املنائية الذي ينل عاج أن  ال جيو  أبي حال من األحوال الكشف عن هوية الشاهد أو عنوانا  

 ن  ل .سنوات ملن خيالفو  ٥اال   غروف معينة، ما فر  عقو ة السجن ملدة أ صاها 
وماان أااال حتساا  األحااوال   السااجون، اضااطاعت ههوريااة الكون ااو  ااربتمل ا ااالح  -١١٥

 .٢٠١٦-٢٠١٢و ناي ا ياكل األساسية لاسجون أثناي تنفيذ الربتمل اإل اائ  الاواو خاالل الفابة 
 اعتو  هذا السياق، أُااقت عمايات  ناي سجن أواندو ومركزي االحتجا  دوساكا وايوو. كما اضاط

 نوار ودوليس . - احلكومة،  دعم من االحتاد األورو ، أ الح مركزي االحتجا    وانت
و فضااااال اتفا ياااااة التموياااااال املربماااااة  اااااا  االحتااااااد األورو  وحكومااااااة الكون اااااو )االتفا يااااااة  -١١٦

CG/FED/2009/021-316 و  ااااار مشااروع األنشااطة الراميااة امل تعزيااز ساايادة القااانون واملمعيااات ،)
(PAREDA اساااتفاد ال ااااد مااان  ااارتمل اعاااادة ادمااااد اقااارم    اقتماااا. وأُنشاااطت مراكاااز إلعاااادة ،)

 نوار. -   سجو  را افيل و وانت التةهيل
  آ / 4و   را افيل، تعمل ست مان أ ال سا ا وحادات لاتادريط مهاو افتُتحات مناذ  -١١7

 الثاانوي )مدرساة اعدادياة واثنوياة(. وافتتمج مركاز احتجاا   را افيال دورة لاتعاايم .(٣١)٢٠١7أغسطس 
 مان مركاز احتجاا   را افيال عااج شاهادةاً مرشاح ١٢مرشح  مان أ ال  7، حصل ٢٠١٨و  عاد 

اً  تجاز  ٣4مان أ ال  ٣٠الثانوية العامة. والنس ة لشهادة املستو  التعايما  األول، أُعاان   اول 
 جزون التعمق   دراستهم.و فضل املكت ات الحت تنشطها احلكومة يستطيا اوت اً.مرشح
واملعااّدل لاا عض  ٢٠١7نيسااان/أ ريل  ١٠املااؤر   MJDHPPA-CAB/2899ومساامج األماار ر اام  -١١٨

 واواّدد لصاالحيات اإلدارات ٢٠١١أياول/س تمرب  ١٥املؤر   MJDH-CAB/2898أحكاد األمر ر م 
  كاال واحاادة ماان  اإل ايميااة املعنيااة أدارة السااجون،  تااوفري خاادمات اعااادة التةهياال االاتماااع 

 هذه اإلدارات.
و ااادعم مااان املن ماااة غاااري احلكومياااة "املماعاااة املسااايحية لاعمااال عااااج ال ااااي التعاااذيط"،  -١١٩

  شةن الضماتت القضائية لامحتجزين. نشرت الكون و دليالً 
و  ااااار مشااروع األنشااطة الراميااة امل تعزيااز ساايادة القااانون واملمعيااات، وضااا االحتاااد  -١٢٠

 واعااد  ياااتت  وساا ة لتحساا  ر ااد وضااا السااجناي. و ااد ُ ّودت  عااض السااجون دعااّداتاألورو   
معاوماتيااة وُوضااا خااادود مركاازي داخاال و ارة العاادل وحقااوق اإلنسااان. وجيااري االنتهاااي ماان وضااا 

 التط يق الال د الستخداد هذه املعدات.
ماان خااالل تاادريط  ٢٠٠٩و اادأ تط يااق سياسااة تعزيااز  اادرات املااوغف  القضااائي  منااذ عاااد  -١٢١

القضاة. وُوّ ا اتفاق ما املدرسة الوانية لاقضاي   فرنسا  دف تن يم تدريط مستمر سنوي لفائدة 
القضاة الكون ولي . وُوّسا نطاق هذه السياسة حلل مشكاة النقل   املوغف . و  ا طة اإل ائية 

  ا . ١ ٠٥٠، حّددت الكون و لنفسها هدف  اوغ ٢٠١٦-٢٠١٢الوانية لافبة 
ومااااان أاااااال تساااااريا عماياااااة التااااادريط، ااااااّددت الكون اااااو اتفا اااااات التعااااااون القضاااااائ   -١٢٢
فرنسااااا وأ رماااات اتفا ااااات تعاااااون أخاااار  مااااا  اااانن، والساااان ال، والكااااامريون، وامل اااار ،  مااااا املربمااااة

 وتوغو. وتونس،
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 ل، نشرت عاج فبات منت مة عماياة أفاواد مان القضااة املادد، ويتوا ا٢٠١٨وح  عاد  -١٢٣
 كما يا    ٢٠١٨تنفيذ  رتمل التدريط. وُوّ عت أاقم القضاة   عاد 

 هيا الوال ت القضائية لا اد؛اً تشطاً نشر س عمائة ومخسة عشر  اضي   
 .تدريط ثالمثائة ومثانية مرااع   ضائي  لاحساات 

لقضااائية ولتحسا  ضامان تقرياط ا يطااات القضاائية مان املاواان ، كااان هيكال ا ارااة ا -١٢4
 كما يا    ٢٠١٨الكون ولية املديدة لعاد 

  ًاً؛من ثالو سا ق مخس  اكم استطناف  دال 
  ًمن احد  عشرة  كمة؛ س ا عشرة  كمة عايا  دال 
 .مخس ومثانون  كمة ازئية 

  تشارين األول/ ٢٥مان دساتور  ١٦٨ويؤكبد م ادأ اساتقالل القضااي مان ادياد   املاادة  -١٢٥
"الساااطة القضااائية مسااتقاة عاان الساااطة التنفيذيااة والساااطة ّل عاااج أن حياا  ياان ٢٠١٥أكتااو ر 

مااان هاااذه املاااادة، "ال خيضاااا القضااااة    ارساااة وغاااائفهم  ٣. ودوااااط أحكااااد الفقااارة التشاااريعية"
 سو  لساطة القانون".

 ٢٠١٨آ /أغسااطس  7املااؤر   ٢٠١٨-٢٩ماان القااانون األساساا  ر اام  ٢لامااادة اً ووفقاا -١٢٦
"يضمن رئيس املمهورية استقالل اقاس األعاج لاقضاي وتشكيا  واريقة عما ، واملتعاق  تن يم 

. ويعااّز  هااذا القااانون  ااالحيات اقاااس، الساااطة القضااائية ماان خااالل اقاااس األعاااج لاقضاااي"
 . (٣٢)سيما فيما يتعاق املسائل التةدي ية ال

 املةحقات اخلتامية -رابعاً  
دون حتفاااا  امل آليااااة االسااااتعرا  الاااادوري الشااااامل منااااذ ا  انضااااّمت ههوريااااة الكون ااااو  -١٢7

انشااائها فإهنااا تسااام أبميااة هااذه اآلليااة لتعزيااز ومحايااة حقااوق اإلنسااان   العاااة و اادعمها لااادول 
 يتعاق دتا عة تنفيذ التو يات الحت   اتها. فيما

و وامل ااناااط اإلااااار الرمسااا  لالساااتعرا  الااادوري الشاااامل، ستوا ااال ههورياااة الكون ااا -١٢٨
حوارهاا الاادائم مااا املؤسسااات الوانياة واقتمااا املاادين والشااركاي وهياا املهااات الفاعاااة العاماااة   

  ال حقوق اإلنسان.
وت اال ههوريااة الكون ااو عا مااة عاااج موا اااة اهودهااا الراميااة امل حتساا  حالااة حقااوق  -١٢٩

ال تعزيااز حقااوق اإلنسااان مااا تعهاادا ا والتزاما ااا الدوليااة    اااً اإلنسااان عاااج أر  الوا ااا متشااي
 ومحايتها.

وهاااذا التقريااار، مااان خاااالل عرضااا  التااادا ري الضااارورية املتخاااذة لتنفياااذ خمتااااف التو ااايات،  -١٣٠
امل واااود حتااد ت كثاارية يتعاا  الت اااط عايهااا لتااوفري محايااة كاماااة حلقااوق اإلنسااان. اً يشااري أيضاا

لتقاو لامجتماا الادود مان ولذل ، سيسعج ال ااد، حساط اال تضااي، امل احلصاول عااج الادعم ا
 أال  ناي  درات    هذا اقال.
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 مواف اجملتمع املدين -خامساً  
 ان من مااات اقتمااا املاادين الااحت تتخصاال    ضااا  حقااوق اإلنسااان واحلاار ت األساسااية، -١٣١

منها   عدة ااسات عمل  شةن اعتماد هذا التقرير تشاري ماا التقادير  والحت شارا األكثر متثيالً 
 أهناااا أول مااارة تُااادعج فيهاااا امل  اااياغة واعتمااااد مثااال هاااذه الوثيقاااة، وتعااار  عااان رغ تهاااا   أن امل

 يتوا ل ات اع هذا النهل.
وعاااج الاارغم ماان موافقااة هااذه املن مااات عاااج املضاامون   اوانااط عدياادة، فإهنااا تعاار   -١٣٢

اإلنسااان ومحايتهااا،  عاان  اقهااا ا اي الفجااوة  اا  اإلرادة املعانااة لاحكومااة فيمااا يتعاااق  تعزيااز حقااوق
 و   املمارسة العماية.

 وه  تعر  عن  اقها الشديد ا اي ما يا   -١٣٣
 غااري مسااموح  اا  وغااري اً توا اال  ارسااة التعااذيط   مراكااز الشااراة و اوغهااا حااد

مق ااول   غاال افااالت املناااة ماان العقااا ، عاااج الاارغم ماان واااود تشااريعات   
 هذا الصدد؛

 ٢١ن  شااةن ماتمساا  الاجااوي،   حاا  أن املااادة عاادد واااود  ااانون  اادد حاا  اآل 
 من الدستور تنل عاج  ل ؛

  عااااادد احاااااباد اآلااااااال القانونياااااة لالحتجاااااا  لاااااد  الشاااااراة واالحتجاااااا  الساااااا ق
 لامحاكمة.

وتشااجط املن مااات الدوليااة تقاااعس احلكومااة  صاافة خا ااة والدولااة الكون وليااة  صاافة  -١٣4
ال ل الحت أوأبت ال اد وتؤثر عاج  و سايب لا اية عامة   مكافحة غواهر الفساد واالختال، و 

   حياة النا،،  ا يؤدي امل تفا م اإل صاي االاتماع .
وتشجط من مات الدفاع عن حقاوق اإلنساان ال اروف   مراكاز االحتجاا  الاحت تعتارب  -١٣٥

 اعيااة، وانعااداد األماانأن  ااا اااا ا املعاماااة القاسااية أو الالانسااانية أو املهينااة أو شاا يهة  ااا )منااا ل متد
 ال ذائ ، واالكت اظ، وغيا  سياسات اعادة التةهيل(، وتندد  ذه ال روف.

وتنت اار من مااات الاادفاع عاان حقااوق اإلنسااان،  اال تطاااط، التنفيااذ العاااال لتشااريعات  -١٣٦
ح ر التعذيط وال اي عقو ة اإلعداد وتفعيل املسااواة املنساانية، ألهناا تار  أن املارأة، حا  داخال 

كياة احلكومااة، ال تعاااين ماان نقاال   التمثياال فحسااط،  اال حُتاارد حاا  اليااود ماان  عااض املهاااد تشاا
 واالمتيا ات، وه  كما يا  

 توّد منا ط   و ارات السيادة؛ 
 .توّد منصط و ير دولة 

، ة تر ّااج أي اماارأة  ااط امل منصااط اناارال   املاايل وة تتااوّل  ااط رةسااة مؤسسااة دسااتورية -١٣7
 التفا يااة األماام املتحاادة لامساااواة  اا اً ه املن مااات أن هااذه األوضاااع تشااكل انتهاكااوماان مث تاار  هااذ

 املنس . وه  ترحط أارايات و ارة حقوق اإلنسان الرامية امل وضا ااار رمس  لاعمال  ا  الاو ارة
 واملن مات غري احلكومية حلقوق اإلنسان.
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Notes 

 1 Préambule de la Constitution du 25 octobre 2015, paragraphes 1 et 2. 

 2 Rapport EPU de la République du Congo 2èmecycle (A/HRC/25/16 et Add.1) du 30 octobre 2013. 

 3 La matrice de la mise en œuvre des recommandations, élaborée au cours du deuxième cycle de 

l’Examen Périodique Universel et réactualisée courant 2017, est un document qui fixe les objectifs à 

atteindre, la période d’exécution des activités à réaliser, détermine les moyens et les acteurs 

impliqués : institutions étatiques (ministères, parlement), commission nationale des droits de 

l’homme, société civile, partenaires bilatéraux et multilatéraux, et indique les coûts et les sources de 

financement des activités prévues. 

 4 La classification thématique a consisté à regrouper les recommandations en fonction de la catégorie 

de droits auxquels elles renvoient. 

 5 Préambule de la Constitution du 25 octobre 2015, paragraphe 6. 

 6 Il s’agit de : le Il code pénal, le code de procédure pénale, le code des personnes et de la famille, le 

code civil, le code de procédure civile et commerciale, le code de procédure administrative et 

financière, le code pénitentiaire et le code de l’organisation juridictionnelle. Tous ces avant-projets de 

codes se trouvent actuellement dans le circuit d’approbation au niveau du Gouvernement. 

 7 Articles 214 et 215 de la Constitution. 

 8 Article 227 de la Constitution. 

 9 Article 230 de la Constitution. 

 10 Article 232 de la Constitution. 

 11 Article 234 de la Constitution. 

 12 Article 236 de la Constitution. 

 13 Article 238 de la Constitution. 

 14 Article 17 de la Constitution du 25 octobre 2015. 

 15 Il s’agit notamment des dispositions des lois n° 5-2007 du 25 mai 2007, n° 9-2012 du 23 mai 2012 et 

n° 40-2014 du 1er septembre 2014 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi électorale. 

 16 Selon les statistiques du dernier contrôle physique des agents civils de l’Etat du 31 octobre 2016 au 2 

juin 2017. 

 17 Le projet de Code pénal prévoit en effet une peine d’emprisonnement allant de 3 à 6 ans et une 

amende qui varie entre 2.500.000 et 5.000.000 Frs CFA en cas de pratiques commises dans le cadre 

des rites de veuvage. 

 18 Article 19 de la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des 

terres et terrains. 

 19 D’octobre 2015 à avril 2016, 550 actes de naissance ont été signés à Sibiti et 304 à Zanaga, dans le 

département de la Lékoumou. 

 20 Article 29 de la Constitution. 

 21 L’indice de parité d’accès au primaire est de 1 en 2015 contre 0,98 en 2011. 

 22 Il s’agit du 3ème accord signé avec cette fondation. Au total, plus de 400 enfants ont été pris en 

charge au plan chirurgical dans le cadre de ce partenariat. 

 23 Il s’agit entre autres des activités ci-après : 

• Campagne de sensibilisation sur la prolifération des grossesses précoces à Souanké et à Mokéko 

(département de la Sangha), du 5 au 8 août 2015 ; 

• Sensibilisation des peuples autochtones sur le VIH/SIDA à Sibiti et à Komono (département de la 

Lékoumou), en novembre 2015 ; 

• Organisation des activités sportives et culturelles ainsi que la distribution des kits scolaires et du 

matériel aratoire à Sibiti, le 9 août 2014 et le 9 août 2015 à Ouesso (département de la Sangha) ; 

• Organisation d’un atelier de capitalisation du système intégré de protection de l’enfant, à Sibiti, en 

août 2018. 

 24 La République du Congo a été primée par l’Union africaine pour le projet « Eau pour tous » qui a 

permis au Gouvernement de construire en milieu rural des structures d’approvisionnement en eau 

potable. 

 25 Enquête MICS. 

 26 Rapport de surveillance des décès maternels de 2017. 

 27 Enquête MICS. 

 28 Rapport de surveillance des décès maternels de 2017. 

 29 PND 2018-2022. 

 30 PND 2018-2022. 

 31 Il s’agit des modules coiffure homme, de coiffure femme, de couture homme, de couture femme, de 

menuiserie et de soudure. 

 32 Sept (7) magistrats ont été radiés des effectifs de la magistrature au cours de l’année 2018. 

    


