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 مقدمة -أوال   
أعددد ت هددذا التقايددا الددوه، ولددارتر، عتددر ردداار التقدداريا السدداةقة، الت نددُة امل دد كة ةدد   -١

املعاهدات. وقد أن ئت الت نة امل د كة  الوزارات واملعنية ةعمتية لوغ وتقدمي التقاريا إىل هيئات
دو بوا هدا ن دا  ٢٠١٧، وخضدعت،   عدا  ٢٠٠9ة  الدوزارات   عدا   ، لعمتيدة إلد و وسر 

مهامهدا لي ددمت متاةعددة وتنليدذ التولدديات املن حلقددة عدن اجتددوارات الدد  ملُداد مددو هيئددات املعاهدددات 
ا. وتتددفلا الت نددة مددن سدد عة أعضددا  ورريهددا مددن اتليددات املعنيددة ةتع يدد  نقددو  ا نسددان و ايتهدد

يددددة منسددددقون معنيددددون  مددددو ال يددددا ت ر االسدددداةيُ ويُع زهددددا   كددددت إدارة وز )اثدددد، ع ددددا عضددددوا    
 وا نصا ات   إداراهتم مث ةتحتيتها وموافاة الت نة هبا.

وةددددأ إعدددداد التقايدددا يعمدددا   ضدددريية مجحلتدددت   اسدددتعااه  يدددو التولددديات وتصدددنيلها  -٢
 عها تيسريا  ملتاةعتها وتنليذها.حبسب مواضي

ومددن أاددت وضددو تقايددا مددامت قدداكم عتددر امل دداركة، مدداعت الت نددة   م دداورات واسددعة  -٣
الن ا  عتر الصعيد الوه، ب اركة  يو اجلهات اللاعتة العامتة   جما  تع ي  نقدو  ا نسدان 

ا نسدددان، واعتمدددو املدددد ، تتدددجل اجلهدددات اللاعتدددةا الت ندددة الوهنيدددة جتقدددو   و ايتهدددا. ومدددن ةددد 
والق اع اخلاص، وال اكا  اتخداين   التنميدة. وأخدريا ، أُق دا هدذا التقايدا عتدر الصدعيد الدوه، مدن 

 خ   ستستة من نتقات العمت وااتماعات املاكدة املستدياة.
واسددتلادت  هوريددة اي ددو ، خدد   تتددجل املانتددة، مددن الدددعم الددذي قدمددر  ددا كددت مددن  -٤

ألمددددم املتحدددددة السددددامية جتقددددو  ا نسددددان واملنامددددة الدوليددددة لت تدددددان الناهقددددة  للانسددددية ملوضددددية ا
وةددا ما األمددم املتحدددة ا ودداكم، واللددجل مددن خدد   م دداريو دعددم ناددا  العدالددة وعقددد اجتتقددات 

 الدراسية ونتقات العمت.
 وادداد  تيددت الوذكددي الات الصددتة، الدد  ت ددمت التوايهددات الصددادرة عددن جمتددس نقددو  -٥

ا نسدددان والتولددديات املن حلقدددة عدددن اولدددة ا،سدددتعااه الحلانيدددة، بدددا فيهدددا التولددديات الددد    تُق دددت، 
وا،سدددد اتي يات السياسددددية والتددددداةري األخدددداد املتخددددذة لتع يدددد  نقددددو  ا نسددددان و ايتهددددا، وكددددان 

 كي.لتمساعدة التقنية ال  قدمها ال اكا  املذكورون أع ه دور ناسم   تيسري  تيت تتجل الوذ
عتدددر تقددددمي تقايدددا لددداي  يادددون بحلاةدددة أسدددامج  قامدددة ندددوار ةندددا  ةددد   هوريدددة  ونالدددا   -٦

ُمع ضددة. ويتندداو  اي ددو  وجمتددس نقددو  ا نسددان،   يرلددت التقايددا أي لددعوةة مددن الصددعو ت ال
 اجل   األخري من التقايا هذه الصعو ت وآفا  املستق ت واجتتو  املمانة.

 دنبذة ع  البل -اثنيا   
تقدددو  هوريدددة اي دددو    القدددان األفايقدددم وت دددت عتدددر مضددديي    املندددد  الدددذي يددداة   -٧

كيتددوم  ماةددو، ومجتددد   ٢٣ ٢٠٠املدددخت اجلنددوب لت حددا األ ددا  يددي  ا ندددي. وت تدد  مسددانتها 
، و ددها كدت ماةدو كيتدوم   ٢٠٠ ٧كيتوم ا ، وت ت  مسانة ني ها ال حداي   ٣٧٢سوانتها عتر 

 وإري اي والصوما .من إثيوةيا 
وتتسم اي و  ةتنوع تضاريسها. ومناُخها لحااوي ااف يتسم ةنددرة األم دار وارتلداع  -٨

دراات اجتداارة. وتنقسدم السدنة فيهدا إىل فصدت ، ال دتا  والصديا. وهت دت األم دار فيهدا ة دات 
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، و  متم/س ٣٠٠و متم ٥٠متق و لتراية وتتلاوت معد،ت ه و ا تلاوات  مديدا  )ما ة   نوايُ 
ةعدددأل األنيدددان، هت دددت األم دددار ةرددد ارة مدددديدة وتتسددد ب   فيضدددا ت اارفدددة   الدددوداين. و  
السدنوات الدد  ، هت ددت فيهدا األم ددار، ي ددهد ال تدد فدد ات الدداف متادارة. و، تواددد   اي ددو  

 ةنددرة الر دا  جمار ماكية داكمة. ويسترت ال تد مياه األم ار املت قيدة وامليداه اجلوفيدة. وتتسدم اي دو 
هاتددددارُ. وت تدددد  مسددددانة  ١٠ ٠٠٠الن ددددا  فيهددددا )إال ت تدددد  مسددددانة األراضددددم الصدددداجتة لت راعددددة 

هاتار فق . وت ات هذه الااوف املناخية القاسية لتراية عق ة   ٠٠٠ ١األراضم امل روعة فعتيا  
 كّبد  لنس ة لت تد ألهنا  د من قدرتر عتر ا نتاج ال راعم.

تدددر ملددد   ال ددا  ةددد  العدددا  األفايقدددم والعدداب واتسددديوي، وهدددم تتمتدددو وتقددو اي دددو  ع -9
بوقددددو اردددداا  متميدددد  عتددددر الصددددعيد دون ا قتيمددددم. وقددددد زاد هددددذا املوقددددو مددددن أ يددددة اي ددددو    
السددنوات األخددرية   سدديا  ماافحددة ا رهددا  الدددول والقالددنة ال حايددة. والواقددو أن العديددد مددن 

 إقتيم اي و .اجليوش األان ية مواودة   
وعتر وار اخلصوص، مجادن اعتمدو الددول مدن أمد  أندد أهدم خ دوا النقدت ال حداي  -١٠

  العدددا  ةلضدددت تعددداون  هوريدددة اي دددو  معدددر. ردددري أن املن قدددة ، تددد ا  تتسدددم ةعدددد  ا،سددددتقاار 
إىل  السياسم الذي يؤدي إىل ن و  الن اعات املستحة   ال تدان اعداورة، وهدو مدا يدؤدي ةددوره

انعدددا  األمددن عتددر اجتدددود ونعددت ةتدددان املن قددة توااددر لددعوةة كددّبد   السددي اة عتددر تدددفقات 
 املهاااين.

يُقدَّر عدد ساان اي و ، وفقدا  تخدا تعدداد سداا  ُأاداي  دينامية دميغرافية حقيقية. -١١
 ٢.٨مخصدا ، ردري أن متوسد  معدد  النمدو السداا  ال دال   ٨١٨ ١٥9، ة ها  ٢٠٠9  عا  

مخصدددددا ،  ١ ٠١٥ ٥٤٣ة هدددددا   ٢٠١٧  املاكدددددة سدددددنواي  يتدددددي  تقدددددديا عددددددد السددددداان   عدددددا  
  املاكة من  ٤٦.٢١اماأة ) ٤٦9 ٢٨٢و   املاكة من الساانُ ٥٣.٧9را   ) ٥٤٦ ٢٦٠ أو

 ٥١,٨) عامدددا   ٥٢.9هلددد   لاددت امدداأة، ومتوسددد  العمددا  ٢.9السدداانُ. وي تدد  معدددد  اخلصددوةة 
 ٦.٢عامددا   لنسدد ة لتنسددا ُ. وتتددفلا األسدداة املعي ددية العاديددة مددن  ٥٤.١  وعامددا   لنسدد ة لتااددا

 أمخاص.
وفقدددا  لت ندددجل املاكددد ي  بيئاااة ااتياااادية مواتياااة بفمااال تنفياااذ مشااااري  اساااتثمارية  ااا  . -١٢

  املاكدةُ. وارتلعدت نصدة  ٦,٥) ٢٠١٦   عا  اجلي و ، ظت معد  وو ا،قتصاد اجلي و  قواي  
  املاكددة مددن الندداتا ايتددم  ٦٠.١  املاكددة إىل  ٤٤.١الندداتا ايتددم ا  ددال مددن  ا،سددتحلمارات  

. واخنلضت أسعار الستو ا،سته كية ةوادر عدا  مدفهنا   ٢٠١٦و ٢٠١٤ا  ال ة  عامم 
  املاكدة  ٣مقاةدت  ٢٠١٥  املاكدة   عدا   ٢,٧اللجل مفن معد  التضخم الذي اخنلدأل ةنسد ة 

 .٢٠١٦  عا  
ري آفدددددا  ودددددو ا،قتصددددداد الاتدددددم   األاتددددد  القصدددددري واملتوسددددد ، نسدددددب وت ددددد 

ما  لدوترية سدتالددول، إىل أن ودو ا،قتصداد سي تقدياات الست ات الوهنية ولندو  النقدد
 ٧  املاكددة و ٦)سددي اوو معددد  وددو الندداتا ايتددم ا  ددال ةدد   ٢٠٢٠نلسددها نددم عددا  

ضددخم )ت ددري التقدددياات إىل أن مؤمددا أسددعار   املاكددةُ إىل اانددب كدد    دداو معددد  الت
   املاكة نتي ة ،ستقاار أسعار األرذية والنل ُ. ٣,٥الستو ا،سته كية سي ت  
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وخ   السنوات األخرية، نقي الق اع األول )ال راعة واملامية ومصايد األمساكُ، الذي   -١٣
وأدا   إناةي  يع اين عتر وار اخلصوص إىل  إىل ند ما نم وقت قايب، ووا   كان دوره هام يا  

وو أن  ة الصيد وتصديا املامية إىل ةتدان م ر اجل ياة العاةية. وي هد الق اع الحلانوي )الصناعة 
وال نا  والاها   واملياهُ ووا  متحوظا  ةلضت م اريو ال نية التحتية الُاّبد ال  ماعت   تنليذها 

ققت هذه النتداكا اجليددة ةلضدت ديناميدة ق داعم الت دييد واخلددمات، الست ات اجلي وتية. وقد  
 ُمسافنة.وتوسيو أن  ة املوانئ، وتنمية ملارة املاور العاةا مو إثيوةيا، وانتعاش أن  ة ال

و  هددددددددذا السدددددددديا ، ومنددددددددذ لدددددددددور تقايددددددددا ا،سددددددددتعااه الدددددددددوري ال ددددددددامت  
 جمدددا  السياسدددة العامدددة ، اعُتمددددت ُلددداوك ت دددايعية وتنايميدددة وتدددداةري  ٢٠١٣ لعدددا 

واس اتي يات وم ادرات هتدف عتر وار التحديد إىل تع ي  نقدو  ا نسدان و ايتهدا. 
 كت هذا ةيئة مواتية لتنليذ التوليات املن حلقة عن اولة ا،ستعااه الساةقة.  ئويُهي

 التدابري التشريعية والسياسية واالسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية -اثلثا   
 ة الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسس  

 ٢٣املؤرخ  ٠١٠٣-٢٠٠٨أُن ئت الت نة الوهنية جتقو  ا نسان بواب املاسو  رقم  -١٤
 مجددددوز/ ٢املددددؤرخ  AN/14/59، وُعدددد ز إهارهدددا القددددانو  بوادددب القددددانون رقدددم ٢٠٠٨نيسدددان/أةايت 

 ٢١٠-٢٠١٥واملتعتددددي ةتنادددديم الت نددددة الوهنيددددة جتقددددو  ا نسددددان واملاسددددو  رقددددم  ٢٠١٤ يوليددددر
والقاضددم ةتنليددذه، واللددجل هبدددف موا مددة عمددت هددذه املؤسسددة مددو  ٢٠١٥مجوز/يوليددر  ١١ املددؤرخ

 القواعدددد وامل دددادل الدوليدددة الددد  تدددنام عمدددت املؤسسدددات الوهنيدددة جتقدددو  ا نسدددان واملعاوفدددة  سدددم
 ."م ادل  ريس"

ا يئددات  مددن القددانون اجلديددد عتددر اسددتق لية هددذه املؤسسددة و اددا عتددر ٢وتددنا املددادة  -١٥
، نددددوز ألي هيئددددة ناوميددددة أن تتدددددخت   أدا  الت نددددة " اجتاوميددددة األخدددداد وتت مهددددا بددددا يتددددما

الوهنيدددة جتقدددو  ا نسدددان مهامهدددا، نالدددا  عتدددر اسدددتق لية الت ندددة املدددذكورة ومصدددداقيتها. وتدددوفا 
 .")…ُ نة ما يت   من دعم ومساعدة. الست ات اجتاومية لت

عت ل نيات الت نة -١٦  لت مت ما يتما وقد وس 
  مساعدة الست ات اجتاومية املعنية مدن خد   إلددار آرا  ة دفن  يدو املسداكت

العامة املتعتقة ةتع ي  نقدو  ا نسدان و ايتهدا    هوريدة اي دو ، وشادن ن دا 
هددددذه اترا  والتولدددديات واملق نددددات والتقدددداريا إمددددا ب ددددادرة مددددن الت نددددة الوهنيددددة 

 هتب الست ة املعنية؛جتقو  ا نسان أو ةنا  عتر 
  توايددددر انت دددداه اجتاومددددة إىل نددددا،ت انتهدددداك نقددددو  ا نسددددان   ال تددددد وتقدددددمي

مق ندددات إليهدددا تتعتدددي  مل دددادرات الااميدددة إىل وضدددو ندددد  دددذه اجتدددا،ت، وعندددد 
ا،قتضددددا ، إةدددددا  آراكهددددا   موقددددا اجتاومددددة وردود فعتهددددا. والت نددددة  ولددددة،   

إعداد تقاريا عدن نالدة نقدو  ا نسدان عمومدا ، سيا  أداكها مهامها، ل نية 
 إىل اانب تقاريا عن مساكت حمددة؛
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   ل نية دعوة السدت ات العامدة إىل اذداال تدداةري لتع يد  نقدو   وهم  ولة أيضا
ا نسددان و ايتهددا مددن ق يددت التصددديي عتددر الصدداوك الدوليددة أو ا،نضددما  إليهددا 

ان  مددو الصدداوك الدوليددة وتنليددذها وتنليددذها، وعنددد ا،قتضددا ، إىل موا مددة القددو 
 فعا، . تنليذا  

ومجحلتددت التددداةري املتخددذة لتع يدد  القدددرات املاديددة وال  دداية لت نددة أساسددا    الدد ايدة الا ددرية الدد   -١٧
  املاكددةُ و  تعيدد  عدددد مناسددب مددن املددوظل  املددؤهت ،  ١٣٠مددهدهتا مي انيتهددا )ةنسدد ة تاةددو عتددر 

 وأ ماانة حمورية   ناا   اية نقو  ا نسان وهيفها ألدا  مهامها.وهو ما اعت الت نة تت 
ويت تدددددر هدددددذا الت دددددور   ا ودددددازات الددددد   ققدددددت والددددد  ت دددددمت، عتدددددر سددددد يت املحلدددددا   -١٨
 اجتصا، ما يتما ،

   مداود مقدمدة مدن أمدخاص يُددعر أهندم ضدحااي انتهاكدات  ٢٠ال ت   زهدا
 ؛٢٠١٦جتقو  ا نسان   عا  

  مددد ام تلددداعتم لتوعيدددة عمدددو  اجلمهدددور حبقدددو  ا نسدددان وة  يعدددة إن دددا  موقدددو
 ال ااود ال  شان تقدشها إىل الت نة؛

  ا،ضدد  ع ين دد ة عديدددة لتدددريب وتوعيددة فئددات معينددة )محلددت املنامددات رددري
اجتاوميددة والقضدداةُ ة ددفن نقددو  ا نسددان عمومددا  وة ددفن مواضدديو حمددددة مددن 

 ق يت نقو  العما  املهاااين وأساهم؛
  إادداا  زايرات منتامددة أو ملاائددة إىل أمدداكن ا،نت دداز   ال تددد مددن أاددت معافددة

الااوف ال  ُتستب فيها ناية األمدخاص اخلاضدع  لتحقيقدات وايت د ين لددد 
ال دداهة والددذي يقضددون عقددو ت سدد ن ةنددا  عتددر ناددم لددادر عددن حمامددة، مددو 

ات تدددددعو إيدددد   اهتمددددا  خدددداص جتالددددة األمددددخاص املستضددددعل ، وتقدددددمي تولددددي
 الست ات العامة إىل  س  معامتة هؤ،  األمخاص وظاوف انت ازهم.

 املؤسسات اأُلخر  املعنية حبقوق اإلنسان  
اخناهدددت املؤسسدددات القانونيدددة التقتيديدددة واجلهدددات اللاعتدددة األخددداد العامتدددة   اعدددا،ت  -١9

 الات الصتة أيضا    العمت الاامم إىل تع ي   اية نقو  ا نسان.
   ٢٠١٠نيسدددان/أةايت  ٢١، الدددذي نُقددد    ١99٢دسدددتور  هوريدددة اي دددو  لعدددا ،

سدديما غلرددا  عقوةددة ا عدددا ، والددذي يتوقددو أن  دددد ناددا  نصددا ويددنا عتيددر  و،
الدد  عقدددهتا اجلمعيددة  اجلتسددات  ضددو  التعتيقددات العديدددة الدد  ُسدد تت   حماضددا 

، الدذي ٢٠١٧ يندايانون الحلا /كدا  ١١املدؤرخ  ٢١9/١٨الوهنية ملناق ة القانون رقم 
 ين ئ ناا  نصا لتنسا    املنالب ا،نتخاةية وا دارات اجتاومية؛

 أم  املاا ، الذي ُع  ممحلتون لر   حمافاات ال تد؛ 
  ١١٤/١٦الت نددددة الوهنيددددة ل ددددؤون ا،تصددددا،ت، املن ددددفة بواددددب القددددانون رقددددم 

كددددانون   ٨املدددؤرخ  ٣٢9-٢٠١٦واملاسددددو  رقدددم  ٢٠١٦آالار/مدددارمج  ٢١املدددؤرخ 
واملتعتددددي ةتعيدددد  أعضدددا  الت نددددة وتاتدددديلهم يدا  مهمددددة  ٢٠١٦ديسدددمّب /األو 

 ركيسية تتمحلت   تنايم ق اع ا،تصا،ت؛
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 اتلية األفايقية ل ستعااه من ق  ت األقاان؛ 
 .الت نة الوهنية ملاافحة اللساد 

 السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية  
وا،سد اتي يات  "٢٠٣٥رؤيدة اي دو  لعدا  "يدة املعاوفدة  سدم ت مت ا،س اتي ية الوهن -٢٠

اخلمسية املن حلقة عنها )املعاوفة  مج اس اتي يات تسايو وتدرية النمدو  نداد فداص العمدتُ العديدد 
مدددن األةعددداد املتعتقددددة ةتع يددد  نقدددو  ا نسددددان و ايتهدددا والعديدددد مددددن السياسدددات الق اعيددددة الات 

 الصتة، وهما
 ُ؛٢٠١٥-٢٠١٢ية الوهنية )لتل ة السياسة اجلنسان 
 خ ة العمت ا،س اتي ية الوهنية لت لولة   اي و ؛ 
  ؛٢٠١9-٢٠١٠إهار عمت وزارة التعتيم لتل ة 
  ؛ ٢٠١9-٢٠١٣اخل ة الوهنية لتنهوه  لصحة لتل ة 
 / ا،سددددد اتي ية الوهنيدددددة لتوقايدددددة مدددددن سدددددو  الترذيدددددة، املعتمددددددة   كدددددانون الحلدددددا 

 ؛٢٠١٨ ينايا
  ُمدن خالية م  األحياء الفقرية"السياسة الوهنية لإلساان وةا ما". 

 التوعية والتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان  
 تنلذ  نتاا  أن  ة عديدة هتدف إىل توعية الساان حبقو  ا نسان وت مت ما يتما -٢١

  وا قتيميدة عقد نتقات عمت لتع ي  قدرات اعتمو املد  ة فن اتليات الدولية
 املعنية ةتع ي  نقو  ا نسان و ايتها؛

  ،ا،نتلدددا  سدددنواي   ليدددو  الددددول جتقدددو  ا نسدددان  دددت رعايدددة ركددديس اجلمهوريدددة
 وتنايم   ت إع مية   إهاره؛

 ا،نتلا  ةيو  املاأة ويو  ال لت ويو  األمخاص الوي ا عاقة ويو  ال  ا ؛ 
 ن عددادة مددا يتعاضددون لتتمييدد  عقددد نتقددات عمددت ة ددفن نقددو  األمددخاص الددذي

 )النسا  واألهلا  واألمخاص الوو ا عاقة واملهاااون وال ائونُ؛
   عقدددد نتقدددات عمدددت لتتوعيدددة ي يدددة تسددد يت املواليدددد وبسدددفلة ت دددوير األعضدددا

 التناستية لإل ث ورريها من أماا  العنا اجلنسا ؛
 تلاقيدات عقد نتقات عمت ة فن لاوك نقو  ا نسان، مدو ال كيد  عتدر ا،

 ال    يصد  عتيها ال تد؛
  عقدد نتقدات عمددت تدري يدة تقنيددة ة دفن ا  دداة املختت دة، ونتقددة عمدت لتدددريب

 املدرة    جما  ماافحة ا،ملار  ل  ا.
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 تسجيل املواليد  
 ٧تس يت املواليد هو ني أساسم مالو  لات هلت، وهو ني أعادت أكيدده املدادة  -٢٢

، الددد  تدددنا عتدددر مدددا يتدددما ٢٠١٥نونيدددة لتقصدددا، الدددذي اعُتمدددد   عدددا  مدددن قدددانون اجتمايدددة القا
ُيس ت كت هلت فور و،دتر ويتمتو، فور و،دتر،  جتي   أن ياون لر اسدم واجتدي   اجتصدو  "

 ."عتر انسية ويُتاو لر، قدر ا ماان، اجتي   معافة والدير وتتقم رعايتهما
   9٠جلددددد املسددد ت     هوريدددة اي دددو  ، ملددداوزت نسددد ة املواليدددد ا٢٠١٦و  عدددا   -٢٣

  املاكددة مددن املواليددد، مدداعت اجتاومددة  ١٠٠املاكدة. ول تددوغ ا دددف املتمحلددت   تسدد يت مددا نسد تر 
  إااا  دراسة واسعة الن ا  لتحتيت العق ات الد  تعد ه  ٢٠١٧خ   الاةو األخري من عا  

 ناا  تس يت املواليد.

 لتعاون م  اآلليات الدولية حلقوق اإلنساناليكوك الدولية وا -رابعا   
التيااااديق علاااا  اليااااكوك الدوليااااة والتعاااااون ماااا  اإلجااااراءات ا ا ااااة و يئااااات   

 املعا دات
لدددددقت  هوريددددة اي ددددو  عتددددر معاددددم ا،تلاقيددددات الدوليددددة وا قتيميددددة املتعتقددددة حبقددددو   -٢٤

الدوليدددددة جتمايدددددة  يدددددو  ا نسدددددان  سدددددتحلنا  اتلاقيدددددة نقدددددو  املهددددداااين وأفدددددااد أسددددداهم وا،تلاقيدددددة
عتر الوفا  با تعهد ةر من الت امات خ    األمخاص من ا،ختلا  القساي. ويعمت ال تد ناليا  

 اجلولة الحلانية ل ستعااه الدوري ال امت وعتر التصديي عتر هذين الصا .
   قيدي  ٢٠١٣ويت تر استماار اجتوار والتعاون مو آليات نقدو  ا نسدان مندذ عدا   -٢٥

 ا وازات التاليةا
  تقدمي تقاريا دوريدة إىل الت ندة املعنيدة  جتقدو  ا،قتصدادية وا،اتماعيدة والحلقافيدة

 ُ؛٢٠١٣والت نة املعنية حبقو  ا نسان )  عا  
 / تقددددددددددمي تقايدددددددددا دوري إىل جلندددددددددة القضدددددددددا  عتدددددددددر التمييددددددددد  العنصدددددددددداي   آ 

 ؛٢٠١٧ أرس س
  األمخاص الوي ا عاقة؛ إنالة تقايا أول إىل الت نة املعنية حبقو 
 .ال اوع   إعداد التقايا الدوري املتعتي حبقو  ال لت 

وتُ ددذ  اهددود تعدداون وتنسدديي مماثتددة عتددر الصددعيد ا قتيمددم، واجتددوار مسددتما مددو الت نددة  -٢٦
 األفايقية جتقو  ا نسان وجلنة اخلّبا  األفايقية املعنية حبقو  ال لت ورفاهر.

 ون الدويلاملساعدة التقنية والتعا  
، ومنسدددقا   مدددام    ق دددت تنليدددذ التولددديات الصدددادرة عدددن اولدددة ا،سدددتعااه الحلانيدددة تنليدددذا   -٢٧

 ٢٠١٤مو مناومة األمدم املتحددة   عدا   وقعت اجتاومة والت نة الوهنية جتقو  ا نسان اتلاقا  
 يتع  ةتورها. لتنليذ ةا ما م  ك يتضمن خ ة عمت ُ دد أهدافا  
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ت دددداين  ١9، التوقيددددو،   اا ات الدددد  اذددددذت   اتونددددة األخددددرية أيضددددا  ومددددن ةدددد  ا ادددد -٢٨
ةدد   هوريددة  ٢٠٢٢-٢٠١٨، عتددر إهددار عمددت املسدداعدة ا واكيددة لتلدد ة ٢٠١٧ األو /أكتددوةا

 اي و  واجلهات املعنية  لتنسيي   مناومة األمم املتحدة.
ي األهددددااف   جمددددا  نقددددو  وقددددد أاتو تع يدددد  التعدددداون مددددو ال دددداكا  الحلندددداكي  واملتعدددددد -٢9

ا نسان تدعيم آليات اجتماية القانونية واذاال إااا ات تالت  اية نقو  ا نسان  اية أفضت 
 و س  ظاوف عيش  يو الساان.

 احلقوق املدنية والسياسية -خامسا   
منا مة التعذيب وغريه م  ضروب املعاملة أو العقوباة القاساية أو الالسنساانية أو   

 نة، وظروف االحتجازاملهي
، ةدعم من ال داكا  التقنيد  واملدالي ، م داوع إلد و القدانون تناقش وزارة العد  ناليا   -٣٠

اجلنداكم وقددانون ا ادداا ات اجلناكيددة. وينددرج هددذا امل دداوع   إهددار عمتيدة إلدد و ادد   ك ددري مددن 
ه من ضاو  املعامتدة السديئة الت ايعات اجلناكية، محلت م اوع القانون املتعتي غدانة التعذيب ورري 

وم اوع قانون إلرا  ااشدة الت دهري وم داوع قدانون  ايدة اللئدات املستضدعلة، وهدم عمتيدة يُ مدو 
 أن تلضم إىل  س   اية نقو  ا نسان.

 ويتوقو أن يحلما هذا امل اوع عن مسا ات عديدة تتمحلت فيما يتما -٣١
 تعايا ملهو  التعذيب؛ 
 جلناة؛ س  فعالية مقاضاة ا 
 تدريب املوظل  املاتل  غنلاال القانون؛ 
 .توفري الاعاية ال امتة لتضحااي وتعويضهم 

وريحلمددا تاتمددت عمتيددة ا لدد و هددذه، توالددت اجتاومددة ةددذ  اهودهددا الااميددة إىل منددو  -٣٢
انتهاكددات نقددو  ا نسددان والتصدددي  ددا. فمددن أاددت  سدد  ظدداوف املعي ددة   السدد ون واجتددد 

أُعيددد فددت  سدد ن  اديدددين، أنددد ا   مدينددة أوةددوك   رددا  ال تددد واتخددا   مددن اكتااظهددا، 
مدينة دخييت   انو  ال تد. ويتم ذليأل عدد ن ،  الس ون أيضا  من خ   ما يتخذه ركديس 

 اجلمهورية كت عا  من تداةري لتعلو عن الس نا  الذين لدرت حبقهم أناا  هناكية.
نوية املخصصددددة لتسدددد ون مددددن أاددددت  سدددد  اجتيدددداة اليوميددددة واددددات زايدة املي انيددددة السدددد -٣٣

لتسد نا  مددن خدد   تيسددري السدد ت الدد  تالدت ولددو   يددو السدد نا  إىل ميدداه ال ددا  ونصددو م 
 عتر الاعاية الصحية، ومن خ   كلالة امتحلا  أماكن ا،نت از لتمعايري الدولية.

 ة مالددو . و ددي ألسدداهم أيضددا  ، ونُقهددم   الدد اير ويتتقددر السدد نا  ثدد ث وا ددات يوميددا   -٣٤
 ةنا  عتر هت هم. أن ملتب  م ال عا  يوميا  
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و  ضافة إىل اللجل، توادد   السد ون عيدادات مجُددها وزارة الصدحة بدا يتد   مدن أدويدة  -٣٥
ومن مقدمم رعاية لحية. و دي لتسد نا  الدذين يعدانون مدن م داكت لدحية خ درية فقد  تتقدم 

 الاكيسية   ال تد.الع ج   املست ليات 

االجتااار ابلبشاار والاارق ومااا مياثلهمااا ماا  قارسااات، وحقااوق املهاااجري  والالجئاا    
 واألشخاص عدميي اجلنسية

مدو اعتمدو الددول   ماافحدة ا،ملدار  ألمدخاص  وثيقدا   تتعاون  هورية اي و  تعاو    -٣٦
املتحدة ملاافحدة اجلاشدة املنامدة عدّب وهتايب املهاااين. فلم أعقا  التصديي عتر اتلاقية األمم 

الوهنية وةاوتوكوليها ا ضافي ، وضعت اجتاومة اسد اتي يات وسياسدات لتنليدذ مدا تعهددت ةدر 
 من الت امات.

، اعُتمددد القددانون املعدددر   لقددانون ماافحددة ا،ملددار  ل  ددا. ٢٠١٦آالار/مددارمج  ٢٤و   -٣٧
ار  ألمدددخاص وهتايدددب املهددداااين، الدددذي يسدددتمد ويتدددي  القدددانون اجلديدددد املتعتدددي باافحدددة ا،ملددد

من الّبوتوكو  ا،ختياري ،تلاقية األمم املتحدة ملاافحة  ٣تعايلر ل ملار  ألمخاص من املادة 
 اجلاشة الوهنية، ما يتما

  س  فعالية تداةري ماافحة ا،ملار  ألمخاص واذاال إااا ات اناكية أنسب 
 لتتصدي لر؛

 اسية لضحااي ا،ملار؛ اية اجتقو  األس 
 ملاافحددة اددااكم ا،ملددار  ألمددخاص  ميددو أمدداا ا و ايددة  وضددو إهددار مددامت

الضدددحااي وال ددددهود ومسددداعدهتم والتحقيددددي   هدددذه اجلددددااكم ومقاضددداة ماتا يهددددا 
 ومعاق تهم ةعقو ت فعالة ومناس ة؛

   مددة أ   جلاشدة املنا املسدا ة   ماافحدة ا،ملدار  ألمدخاص، سدوا   كدان مات  دا
،، عتر الصعيدين الوه، والدول من خ   ت  يو التعاون ا قتيمدم والددول 

   هذا الصدد.
وةلضدددددت أن ددددد ة التوعيدددددة هبدددددذا القدددددانون اجلديدددددد،  در عددددددد مدددددن الضدددددحااي، بسددددداعدة  -٣٨

لارمة   ني ماتايب  منامات اعتمو املد ، ةافو دعاود أما  اياكم وألدر القضاة أنااما  
 اكم امل مولة هبذا القانون.اجلا 
وت ددمت هدددذه ا،سددد اتي يات والسياسدددات ةدددااما ل ندددا  قددددرات القضددداة ومدددوظلم إنلددداال  -٣9

القددانون واعتمددو املددد . فمنددذ اعتمدداد القددانون، نامددت اجتاومددة نتقددات عمددت عديدددة لتحقيددي 
 ايددة املهدداااين  أهددداف مددن  تتهددا ت ويددد اجلهددات اللاعتددة   جمددا  ا  دداة ةاؤيددة مددامتة لتددداةري

 وتوفري خيار ةديت ومفمون لته اة رري القانونية من خ   العودة ال وعية.
و  الوقددت الاتددر، أقامددت اجتاومددة مددااكات دوليددة وإقتيميددة وتعاونددت مددو اهددات منهددا  -٤٠

ماتددب األمدددم املتحدددة املعددد،  ملخددددرات واجلاشددة، واملنامدددة الدوليدددة لته دداة، وامللوضدددية السدددامية 
مددو ال تدددان الصددديقة،  ثناكيددا     ا نسددان، وامللوضددية السددامية ل ائدد ، كمددا تعاونددت تعدداو   جتقددو 

 ونامت نتقات دراسية تناولت املواضيو ايددة التاليةا
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 ا هار القانو  ملاافحة اجلاشة املنامة عّب الوهنية؛ 
 خ ة العمت الوهنية ملاافحة ا،ملار  ألمخاص؛ 
 ريب فيما يتصت  ،ملار  ل  ا؛الوقاية والتوعية والتد 
 التعاف عتر الضحااي؛ 
 األالد الذي يتحي ةضحااي ا،ملار  ألمخاص؛ 
 است وا  ضحااي ا،ملار  ألمخاص؛ 
 امل ادل العامة لتتحقيي   نا،ت ا،ملار  ألمخاص؛ 
 التعاون الدول   املساكت اجلناكية؛ 
  تقدمي املساعدة إىل ضحااي ا،ملار  ألمخاص؛ 
 اد  ال حددوث واملعتومددات ا،سددتخ اراتية   التحقيقددات املتعتقددة  ددااكم ا،ملددار ت دد

  ألمخاص.

 التعبري، وحرية التجم  وتكوي  اجلمعيات حرية الرأي، وحرية  
مدددن دسدددتور اي دددو  لتمدددواهن  اجتدددي   ممارسدددة نايدددة الددداأي والتع دددري  ١١تالدددت املدددادة  -٤١

اللاا والضمري والدين والعقيدة والاأي رهندا   ند ا  لات مخا اجتي   ناية "وتنا عتر أن 
 ."القوان  واألنامة السارية

وقدددد ُسدددنت قدددوان  تتعتدددي بدددا يتدددما وضدددو املعارضدددة السياسدددية والت ندددة الوهنيدددة ل دددؤون  -٤٢
ا،تصا،ت وناية ا،تصا ، وهم قوان  تالت إعما  نايدة التع دري والت مدو وتادوين اجلمعيدات 

 و ايتها.
وُعد ز ال داةو التعدددي لتناددا  الددشقااهم   اي دو  مدن خدد   األخدذ  لتمحليدت الن سدديب  -٤٣

  ناا  ا،نتخا ت القاكم عتر أسدامج األرت يدة، وهدو مدا ماردن مامدح  مدن األند ا  املعارضدة 
 .٢٠١٣من مرت مقاعد   اجلمعية الوهنية منذ انتخا ت ن ياان/يونير 

ة   التنمية وم اركتها   اذاال القاارات من خ   استحداث وقد أسهم تع ي  دور املاأ -٤٤
ناا  نصا لتمنالب ا،نتخاةية والتعيينات   الوظاكا العتيا   إدارة الدولة   تع ي  نقو  

 وناايت  يو مااك  اعتمو.
وتضدددمن الت ندددة الوهنيدددة ل دددؤون ا،تصدددا،ت نايدددة الصدددحافة و يدددو ووسددداكت ا عددد    -٤٥

لت  ايتها وفقا  لتقانون؛ وتالت اند ا  العدامت    وسداكت ا عد   أخ قيدات املهندة العامة وتا
 وآداهبا.

وقددد اضدد تعت الت نددة ةدددور  رز خدد   ا،نتخددا ت ا قتيميددة األخددرية الدد  ُعقدددت    -٤٦
مددن خدد   ممارسددة لدد نياهتا املتمحلتددة   الدددفاع عددن دشقااهيددة نيرددة وندداة ومتعددددة  ٢٠١٧عددا  

 ستق   وملافية. 
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ويالت القانون ناية الت مو. وني  عقد الت معات العامة وامل اركة فيها ماي ة تقدمي  -٤٧
هبا. و، نوز فاه قيود عتر هذه اجتاية إ، وفقا  لتقانون. و، يُلاه من القيود إ،ر ما  "إخ ار"

أو السدد مة العامدددة أو مجتيددر الضدداورة القصددود   جمتمدددو دشقااهددم لتحلدداق عتددر األمدددن القددومم 
 الناا  العا  أو  اية الصحة العامة أو اتدا  العامة أو  اية نقو  اتخاين وناايهتم.

 عدم التمييز  
تالدددت "ُتادددامج املددداداتن األوىل والحلالحلدددة مدددن الدسدددتور م ددددأ عدددد  التمييددد  وتنصدددان عتدددر أن  -٤٨

ترددة أو األلددت أو العددا  أو اجلددنس أو الدولددة تسدداوي اجلميددو أمددا  القددانون ةدد  مجييدد  عتددر أسددامج ال
، ويددنام هددذا امل دددأ ويواددر  يددو السياسددات اجتاوميددة. ويعددد هددذا "الدددين. و دد    يددو املعتقدددات

امل دددأ بحلاةددة األسددامج الددذي يسددتند إليددر ت  يددي اجتقددو  األساسددية األخدداد؛ وهددو يسددتت و أن تعمددت 
مدو مااعداة  م إىل إعما دا إعمدا،  كدام   اجتاومة عتر تع ي  نقو  األمخاص املستضعل  با يلضد

 ضاورة ةذ  العناية الواا ة لالالة ان ا  هذا امل دأ من اانب اجلميو و   يو السياقات.
وت مت القوان  ال  اعُتمدت وم اريو القوان  ال  وضعت لتع ي  نقدو  فئدات معيندة  -٤9

 من األمخاص ما يتما
  اية نقو  األمخاص الوي ا عاقة؛م اوع القانون املتعتي ةتع ي  و 
 م اوع القانون املتعتي ةتع ي  و اية ك ار السن؛ 
  واملتعتدددي غعدددادة تناددديم  ٢٠١٧كدددانون الحلا /يندددايا   ٥املدددؤرخ  ١٦٢القدددانون رقدددم

أمانددة الدولددة املاتلددة  ل ددؤون ا،اتماعيددة، وا دارة املاتلددة ة تيددب ا ادداا ات 
 ملستضعل  نسب األولوية؛الاامية إىل  اية نقو  األمخاص ا

  واملتعتدي ةوضدو ال ائد  ٢٠١٧كدانون الحلا /يندايا   ٥املدؤرخ  ١٥9القانون رقم 
 كدددددددانون األو /  ٧املدددددددؤرخ  ٤٠9-٢٠١٧   هوريدددددددة اي دددددددو  واملاسدددددددو  رقدددددددم 

الدددذي  ددددد قواعدددد ممارسددة ال ائددد  وهددداليب الت دددو  نقدددوقهم  ٢٠١٧ ديسددمّب
 األساسية    هورية اي و .

 احلقوق االاتيادية واالجتماعية والثقافية -ا  سادس 
 مكافحة الفقر  

واسد اتي ية تسدايو وتدرية النمدو مدن خد   إنداد فداص  "٢٠٣٥رؤية اي و  لعدا  "تعد  -٥٠
وأهددددداف التنميددددة املسدددتدامة بحلاةددددة األدوات الاكيسددددية الدددد  مجاددددن  ٢٠١9-٢٠١٥العمدددت لتلدددد ة 

لتتخليددا مددن ندددة اللقددا  ميددو أمدداالر والقضددا  عتيددر   اجتاومددة مددن اذدداال التددداةري املناسدد ة 
 هناية امل اف.

 أما ا،س اتي ية الوهنية لتحماية ا،اتماعية، ف ك  عتر حماور العمت التاليةا -٥١
  إن دددا  نادددا  لتدددوفري املسددداعدة الترذويدددة امل ددداوهة املواهدددة عتدددر سددد يت األولويدددة

 من العما؛ لتحوامت واملاضعات واألهلا  دون سن الحلانية
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  إن ا  ناا  لتمساعدة النقدية رري امل اوهة للاكدة اللئات الساانية ال  تعيش
   ظت أوضاع ه ة أو ال  ، مجتجل مصدر دخت؛

  زايدة العاه   ق اع ةنا  وليانة ا ياكت األساسية واملاافي العامدة، إىل ااندب
املاليددة عتددر إن ددا  وت ددويا تددوفري التدددريب املهدد،   هددذا اعددا  وتددوفري املسدداعدة 

األعمددا  اجتدداة والصددناعات اجتافيددة والتعاونيددات واملؤسسددات الصددررية واملتوسدد ة 
 اجت م وق اع ال نا  واألمرا  العامة.

وخ   اللد ة امل دمولة  لتقايدا، نلدذت اجتاومدة ا اداا ات التاليدة   إهدار اسد اتي ية  -٥٢
 اجتد من اللقاا

 املعي ددية الدد  تعدديش   فقددا والدد  ، تسددت يو مدداا   مددن  مسدداعدة نقديددة لألسددا
 انتياااهتا من الستو الرذاكية؛

   إهددار مجديددد  توزيددو سددتو رذاكيددة وة اقددات مجددوين للاكدددة أمددد اللئددات ضددعلا  (
 م اوع ة اقات التموين  لتعاون مو ةا ما األرذية العاملمُ؛

  ه   ايافاات فقاا ؛موالتة عمتية التحوي ت النقدية املواهة للاكدة أمد 
 تنليذ ةااما مم من ق ت وكالة التنمية ا،اتماعية؛ 
 س  س ت اجتصو  عتر اخلدمات األساسية )  ةت   وا تُ؛  
   ( ،تنليددذ م دداريو قاكمددة عتددر كحلافددة اليددد العامتددة   جمددا  نلدد  الدد اث الددوه

 مدينة اي و ُ؛
  ا وأيترُ؛ت ويا م اريو ال اقة ال مسية )  يوةوكم ودور 
 توسيو ن ا  م اات األمان ا،اتماعم )  عاات وعتم ل ي ُ؛ 
 ت ويا ق اع التعدين املولرد للاص العمت؛ 
  اجتلاق عتر ال يئة من خ    تة أمدور، منهدا إن دا  مادب النلداايت   مديندة

 و  ايافاات وذ ي  أنيا  املدن. اي و 
ن امل داريو بسداعدة اهدات مامدة منهدا ال ندجل عددد مد و  ضافة إىل اللجل، يُنلذ ناليدا   -٥٣

 الدول، وهم م اريو هتدف إىل ما يتما
   مد املنداهي الايليدة  لاهدا   وتوسديو ن دا  نادم توزيدو ال اقدة الاها كيدة وزايدة

أسددددداة معي دددددية  لاهدددددا   مدددددن خددددد   ا ياكدددددت  ٠٠٠ 9كحلافتهدددددا، وي مدددددو مدددددد 
مص انا   ٧9٠ا،نتها  من تاكيب األساسية اجلديدة ل  اة الاها   كما ي مو 

مدددددددن مصددددددداةي  إضدددددددا ة ال دددددددوارع ومدددددددد ايافادددددددات   اي دددددددو   لاهدددددددا     
. ومددن خدد   هددذا امل دداوع، تامددم اجتاومددة إىل إمددداد  يددو أراددا  ٢٠١9 عددا 

  املاكدددة مدددن  ١٠٠، وإىل تدددوفري مدددا نسددد تر ٢٠٣٥ال تدددد  لاهدددا   حبتدددو  عدددا  
 ؛ ، وإىل اجتد من ا  اة إىل اجتضاددةالاها   من مصادر ال اقة املت 
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  اجتد من اللقدا   املنداهي اجتضداية )  إهدار م داوع اجتدد مدن اللقدا   املنداهي
ُ مدن خد   إلد و ا ياكدت األساسدية ٢٠١٤اجتضاية اجلاري تنليذه منذ عدا  

 )وهو أكّب أنيا  مدينة اي و ُ؛ ٧  اجتم رقم 
  هنا إدارة امل اريو ال  ت مت دعم تع ي  م اات األمان ا،اتماعم من خ  

تنليددذ الددّباما ومتاةعتهددا وتقييمهددا مددن خدد   تنليددذ ةددا ما  ندداد فدداص العمددت 
هبدددف  سدد  دخددت األسددا املعي ددية، وهددو ةددا ما ي ددمت عنصدداا  يتعتددي ةتقدددمي 

 املساعدة ا،اتماعية   جما  الترذية؛
   عتدددر سددداان املنددداهي الايليدددة  مدددديدا   التصددددي مل ددداتة الع دددش الددد  تدددؤثا أثدددريا

والاعوية خ   فصت اجللاف، واللجل من خ   ةا ما تنميدة اعتمعدات الايليدة 
 ُ.٢٠١٧-٢٠١٢واستر   موارد املياه الس حية )لتل ة 

دو   عدا   -٥٤ والدذي مجولدر  ٢٠١٤ويامم الدّب ما ا،سدتحلماري الدوه، اخلم سدم، الدذي وض 
ون اخلتي دم )املمتادة العاةيدة السدعودية، والاويدت، وا مدارات أرةعة ةتدان مدن ةتددان جمتدس التعدا

العاةية املتحدة، وق اُ إىل تنليدذ م داريو إواكيدة    يدو أمدا  ال تدد، وهدو موادر للاكددة اللئدات 
املندددداهي الايليددددة وايافاددددات اخلمددددس واألنيددددا   السدددداانية اياومددددة. ويسددددتهدف الددددّب ما أساسددددا  

  ، نيث تعيش أمد اللئات الساانية فقاا .الاكيسية   مدينة اي و 

 احلق يف التعليم  
         أكدددددددددددددددت  هوريددددددددددددددة اي ددددددددددددددو  جمددددددددددددددددا ،   اخل ددددددددددددددة الوهنيددددددددددددددة ال ددددددددددددددامتة الحلانيددددددددددددددة  -٥٥
، عتر األولوية ال  توليها لتتعتيم األساسم   سياسة التعتيم الوهنية ال  ٢٠١9-٢٠١٠ لتل ة

 .٢٠٠٠عا  وضعت منذ ان    عمتية ا ل و   
و، يدد ا  ضددمان التحددا  اجلميددو بدددارمج التعتدديم األساسددم أنددد التحدددايت الاكيسددية    -٥٦

سياسددة واسدد اتي يات التعتدديم الوهنيددة. وقددد أةدددت اي ددو  ع مهددا عتددر تددوفري التعتدديم اجلددامو مددن 
خد   رعايدة األهلددا  الوي ا،نتياادات اخلالدة ومااعدداة التولديات الصدادرة عددن جمتدس نقددو  

  نسان وهيئات املعاهدات.ا
وعتددر  عتددر عدد   اجتاومددة ٢٠١٦-٢٠١٤وتددّبهن خ ددة العمددت   جمددا  التعتدديم لتلدد ة  -٥٧

األ ية ال  توليها لتتعتيم األساسم الذي  ادر يكدّب نصدة مدن املدوارد املالدودة جلميدو املااندت 
 التعتيمية.

 ارتلاع عدد املتتحق   ملددارمج وأدد رلد أكّب نصة من املي انية لتتعتيم ا،ةتداكم إىل -٥٨
ما. وت ري ال يا ت املستمدة من القاكم  عتر ق اع التعتيم إىل أن عددد املددارمج  ا،ةتداكية نوعا  

، ٢٠١٧-٢٠١٣مدرسة   الل ة ما ة  عامم  ١٦٥مدرسة إىل  ١٥٦ا،ةتداكية قد ارتلو من 
   املاكة. ٦.٦أي با نس تر 

   ٧٨.٥  املاكدة مدن  ٣ارتلدو املعدد  ا  دال لتقيدد  ملددارمج ةنسد ة و  الل ة الاهتا،  -٥9
  املاكدة، مدو  ٤٦. وت ت  النس ة املئويدة لتلتيدات ٢٠١٧  عا   ٨١.٥إىل  ٢٠١٣املاكة   عا  

واددود اخددت ف ةسددي  ةدد  املندداهي اجتضدداية واملندداهي الايليددة. وتُقدددر نسدد ة التاددافؤ ةدد  اللتيددات 
   املاكة. ٠,٨٧واللتيان ة ها  
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 ويستند ا هار املااعم لتتعتيم إىل أرةعة ركاك  أساسيةا -٦٠
  ؛٢٠١9-٢٠١٥السياسة الق اعية لتل ة 
  ؛٢٠١9-٢٠١٠إهار عمت وزارة التعتيم الوه، والتعتيم العال لتل ة 
 ؛٢٠١٦-٢٠١١تيم والتدريب امله، لتل ة خ ة العمت ال  وضعتها وزارة التع 
 ي ية لت ويا التعتيم التق، والتدريب امله،.اخل ة ا،س ات 

 وتامم ا ل نات املنلذة عتر أسامج اخل   املذكورة أع ه إىل ما يتما -٦١
 تت ية مت ت ات  س  ا،لتحا   ملدارمج   األات  القصري واملتوس ؛ 
 توهيد ا وازات ال   ققت  للعت   جما   قيي التاافؤ ة  اجلنس ؛ 
  ا   ناددا  التعتديم والتدددريب املهد، لسددد الدنقا   املددوارد عمددواهن الضدمعاجلدة

ال  دداية املؤهتدددة   األاتددد  املتوسددد  وال ويدددت وكلالدددة إدمددداج ال ددد ا    اجتيددداة 
املهنيددة وت ددويا مهدداراهتم. وهددو هدددف تن ددو أولويتددر مددن دوره األساسددم   ودداو 

 ة ا نتااية عموما .ووالج النمو الذي يت تب اكتسا  مهارات اديدة وزايد
 وتتمحلت األهداف الاكيسية املن ودة   هذا السيا  فيما يتما -٦٢

  املاكدددة   مانتدددة التعتددديم مدددا ق دددت  ٣٥زايدة نسددد ة ا،لتحدددا   ملددددارمج ةنسددد ة  
املدرسم، وتوفري التعتيم اجلامو، وضمان إكما  مانتة التعتديم ا،ةتدداكم، وةتدوغ 

  املاكدة   مدانت  التعتديم ا،ةتدداكم واملتوسد   ٨٤نس ة التحا  إ اليدة قددرها 
   املاكة   مانتة التعتيم الحلانوي؛ ٦٤و

  موالتة التقد  اياز   تنليذ خ ة التاافؤ ة  اجلنسد ، الد  يتوقدو أن تلضدم
إىل  قيي التاافؤ ة  اجلنس    مانتة التعتيم ا،ةتداكم وإىل  س  مستوايتر 

 األساسم املتوس  والحلانوي  سينا  متموسا ؛   مانت  التعتيم
 تع ي  املهارات األساسية املاتس ة؛ 
 ت ويا وتنويو مناها التعتيم التق، وامله، ومساقات التعتيم امله،؛ 
 ت دات أدا  وات داع تموالتة تع ي  أساليب إدارة ناا  التعتيم مدن خد    ديدد م 

 . ا ا دارة القاكمة عتر النتاكاهنُ 
التقد، والتددريب املهد،، تامدم السياسدة الوهنيدة لتعمدت النادامم إىل   لتعتيمفيما يتعتي و  -٦٣

  قيي ا دف  التالي ا
  ،زايدة نسددد ة مدددن يتتقدددون تددددري هم   مؤسسدددات التعتددديم التقددد، والتددددريب املهددد

 ٢٠١٢  املاكة   عا   ١٠جمموع القوة العامتة بقدار ث ثة أضعاف )من  من
 ُ؛٢٠٢٤  املاكة حبتو  عا   ٣٣إىل 

    إدماج  يو خانم مؤسسات التعتيم التق، والتدريب امله،   سو  العمدت
 من اتريخ ذاراهم. رضون ف ة أقصاها سنة واندة اعت ارا  



A/HRC/WG.6/30/DJI/1 

15 GE.18-03378 

 وت   نتاكا ا ل نات اجلارية ما يتما -٦٤
 زايدة نس ة ا،لتحا   ملدارمج إ ا، ؛ 
  ت  دددة ةندددوع اجلدددنس واجتالدددة ا،اتماعيدددة لتوالددددين   اخنلددداه أوادددر التلددداوت املا

 اجتصو  عتر التعتيم؛
 سن نوعية التدريس ومستود العاكد عتر ناا  التعتيم؛  
 .تع ي  القدرات املؤسسية عتر إدارة السياسات التعتيمية وتوايهها 

اخلداص  وااد العمت عتر إقامة مااكة فعالة مستدامة ة  رواة  أوليا  األمور والق داع -٦٥
  إهار ت  يي ناا  التعتيم وإدارة املاافي التعتيمية. ويسهم ا،ستحلمار   التدريب امله،   توفري 

 قوة عامتة مؤهتة ومناس ة لتت ية انتيااات ا،قتصاد الوه،.
 أما ا هار املااعم ايدد لسياسات التعتيم العال وال حث العتمم، فيتمحلت فيما يتما -٦٦

 ؛٢٠١9-٢٠١٥ اعية لتل ة السياسة الق 
  ؛٢٠١9-٢٠١٠إهار عمت وزارة التعتيم الوه، والتعتيم العال لتل ة 
  ٢٠١٥-٢٠١٣خ ة عمت وزارة التعتيم الوه، والتعتيم العال لتل ة. 

إىل  سدددددد  ظدددددداوف معي ددددددة  ٢٠١9-٢٠١٥وهتدددددددف السياسددددددات الق اعيددددددة لتلدددددد ة  -٦٧
التعتديم العدال وإىل ت دويا جمدا،ت التعتديم اجلدامعم ال    والقدرة عتر استيعاهبم   مؤسسدات 

املتميدد  الدد  يددتم ق ددو  ال دد   فيهددا مددن خدد   امتحددا ت تنافسددية ومسدداعدهتم عتددر اكتسددا  
املهارات املهنية   جما،ت ا ندسة املدنية والت دارة والت دييد والتردات مدن أادت تت يدة انتياادات 

   قيدددي التنميدددة مدددن خددد   ةدددااما ال حدددوث  أيضدددا  سدددهم ال حدددث العتمدددم ق ددداع ا،قتصددداد. وسيُ 
 الت  يقية ال  تاك  عتر جما،ت املوارد املاكية وال اقة والتعدين.

وأي  التصدددددي لتتحدددددي املتمحلددددت   ت ايددددد عدددددد ال دددد   مددددن خدددد    سدددد  ظدددداوف  -٦٨
 استق ا م   لدارة أولوايت وزارة التعتيم العال.

 ركيسية أو ناي تنليذها   هذا الصددا وقد نُلذت ث ثة إااا ات -٦9
   وال داوع ٢٠١٧ا،نتها  من ت ييد اجتا  اجلامعم اجتال، الذي افتُدت    عدا ،

   ت ييد نا  اامعم ذن؛ 
 إن ا  م عم اامعم؛ 
 .   ا،ستحلمار   وساكت نقت لتيسري نقت ال 

الت مددت اامعددة اي ددو ،    أمددا األولويددة الحلانيددة، فتتمحلددت    سدد  نوعيددة التعتدديم. فقددد -٧٠
سعيها إىل  قيي هدفها الاكيسم املتمحلت   من  درا  التعتيم العال )ال االوريومج واملااستريُ، 
غعداد خان  قادرين عتر دخدو  سدو  العمدت وةت ويددهم  لالدا ات ال زمدة لتسدايو وتدرية ودو 

 الق اعات ا،قتصادية الاكيسية.
عتدر إن دا  كتيدات متخصصدة يدتم دخو دا مدن  مت ايددا   و  تاكيد ا  لذا، س ك  اامعة اي د -٧١

 خ   امتحا ت تنافسية وعتر إقامة ال ااكات مو اجلامعات األان ية املاموقة.
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، ٢٠١٣ولتحقيددددي هددددذه الرايددددة، زوَّدت كتيددددة ا ندسددددة املدنيددددة، الدددد  افُتتحددددت   عددددا   -٧٢
الااميدة إىل تت يدة انتياادات ا،قتصداد اجلي ددو   ملعددات ال زمدة، ونداي تنليدذ عددد مدن امل داريو 

من خ   إن ا  كتية الت دارة وكتيدة ا ندسدة املعماريدة وحمض دن لتم داريو الت اريدة وماكد  ادامعم 
 لتدريس الترات.

وأمددا األولويددة الحلالحلددة، فتتمحلددت   ال حددث األكددادشم، إال ندداي تنليددذ سياسددة اسددت اقية    -٧٣
  ال حدددوث األكادشيدددة الددد  نايهدددا أسددداتذة اامعدددة اي دددو  وت وياهدددا هدددذا اعدددا  مدددن أادددت تع يددد

 وا،ستلادة منها.
 وقد اُذذت ث ثة تداةري ركيسية لتنليذ هذه السياسةا -٧٤

 إعداد دليت مااعم لتمهارات؛ 
  إن ا  إدارة تُع، ةاة  ال اكات الت ارية  جلامعة  لتعاون مو رافة الت ارة؛ 
 لاددري   ةددا ما الدراسددات العتيددا   مانتددة الدددكتوراه   ت ددايت فايددي يعدد   لت

اجلامعددة. وفيمددا يتعتددي غادداا  ال حددوث عتددر الصددعيد الددوه،، ياكدد  هددذا اللايددي 
عتدددر تنليدددذ م ددداريو   ث ثدددة جمدددا،ت ركيسدددية هدددما ال اقدددة اجتااريدددة األرضدددية، 

 وموارد املياه، واملوارد املعدنية والنل ية.

 احلق يف اليحة  
 يتفلا ا هار املااعم الذي اعتمدتر اجتاومة  عما  اجتي   الصحة مما يتما -٧٥

 إناد فداص العمدت السياسة الق اعية ا،س اتي ية لتسايو وترية النمو من خ   
 ؛٢٠١9-٢٠١٥لتل ة 

  48القددددددانون رقددددددم/AN/99/4ème L /املتعتددددددي  لسياسددددددة الصددددددحية واملددددددؤرخ مجددددددوز 
 ؛١999 يولير

  ؛ ٢٠١٧-٢٠١٣اخل ة الوهنية لتنهوه  لصحة لتل ة 
  24القدددانون رقدددم/AN/14/7ème  واملتعتدددي غن دددا   ٢٠١٤مددد اا/فّبايا  ٥املدددؤرخ

 ناا  التفم  الصحم ال امت.
 وتامم اخل ة اخلمسية لتنهوه  لصحة إىل  قيي األهداف العامة التاليةا -٧٦

  أداكر؛ س  تنايم ناا  الاعاية الصحية وإدارتر و 
  توسدددديو ن ددددا  اخلدددددمات الصددددحية و سدددد  أداكهددددا واودهتددددا لتت يددددة انتيااددددات

 الساان؛
 تاييا التمويت املقد  واستخدا  املوارد املالية وفقا  ل نتيااات؛ 
   نتيااات ناا  الاعاية الصحية؛ تع ي  املوارد ال  اية وت وياها وفقا، 
 اانيدددددة الولدددددو  إليهدددددا  سددددد  تدددددوافا األدويدددددة اجليددددددة ووسددددداكت الت دددددخيا وإم

 رميدا . واستخدامها استخداما  
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  تع يددددد  املدددددوارد ال  ددددداية  ٢٠١٧-٢٠١٥ومجحلتدددددت اعدددددا،ت الات األولويدددددة   اللددددد ة  -٧٧
و ددديث املعدددات وماافددي الت ددخيا واللحددا التقنيددة )آ،ت التصددويا ال دديب واملختددّبات وآ،ت 

 تت ية ا،نتيااات إىل ند ك ري.املس  ال يلمُ وزايدة القدرات الساياية، مما أاتو 
وأاتو  ديث املمارسات ا دارية، ال  أضحت تاك  عتر نالة كت مدايأل عتدر نددة،  -٧٨

مددو رقمنددة متلددات املاضددر الدد  ألدد     ماددان ت اد ددا مددن خدد   اجتاسددو ، تقدددمي رعايددة ه يددة 
 سوا .ايدة إىل عدد أكّب من املاضر   جمال ال ب ال اه، واجلاانة عتر ند 

األمدددخاص الدددذين  ويدددوفا التدددفم  الصدددحم ال دددامت الاعايدددة الصدددحية األساسدددية جلميدددو -٧9
 يعي ون   إقتيم  هورية اي و ، كما يوفا التفم  الصحم ا ل امم لتعامت  من الساان.

وفيما يتعتي خب ة تنمية املوارد ال  اية، ارتلو العدد ا  ال لتعامت  الصحي  التداةع   -٨٠
، وهدو ٢٠١٧  عدا   مخصدا   ٤٢٠ ٣إىل  ٢٠١٥  عدا   مخصدا   ٦9٥ ٢لوزارة الصحة من 

 ما مارن القاكم  عتر ق اع اخلدمات الصحية العامة من تسيري قوافت ه ية.
وتُدنا م القوافددت ال  يدة أن دد تها   هياكدت الاعايددة الصدحية   ايافاددات. وقددمت هددذه  -٨١

ست ارة والع ج ال يب   املقاهعات الداختيدة اخلمدس خدمة من خدمات ا، ٨٠ ٦٤٠القوافت 
  ال تد. وكانت هذه القوافت ُتسريَّ نم وقت قايب مدن ق دت اجلمعيدات اخلرييدة الدوليدة أو ةددعم 

 يقدمر أند ال تدان   إهار التعاون الحلناكم.
اافدي ال  يدة وتعد ال ايدة الا رية الد  هداأت عتدر عددد ا،ست دارات ال  يدة املقدمدة   امل -٨٢
ُ وعدددددد اللحولددددات اعددددااة  سددددتخدا  تقنيددددات ٢٠١٧و ٢٠١٥  املاكددددة ةدددد  عددددامم  ٦٧,٣)

التصدددويا ال ددديب والت دددور ا نددداب املتمحلدددت   ارتلددداع عددددد املست دددليات بحلاةدددة نتي تددد  م امدددات  
ات جلمتددة تددداةري منهددا زايدة عدددد املددوظل  الصددحي ، وفددت  ماافددي لددحية اديدددة، واقتنددا  معددد

 وتانولوايا اديدة.
و  إهار الّباما الات األولوية املنلذة   جما  الاعاية الصحية، يتوالت تقدمي خدمات  -٨٣

مددددن ق يددددت ت ويددددد املااكدددد  الصددددحية اعتمعيددددة واملست ددددليات ب موعددددات لددددواز  اللحددددا السددددايو 
اافدي ال  يددة، واملسدتهتاات ال  يدة لتقدددمي خددمات اللحددا ال دوعم لتماضددر الدذين أيتددون إىل امل

لددددليت معدددايري منامدددة الصدددحية العامليدددة  واللدددجل عمددد   ةتوايهدددات اللحدددا اجلديددددة ايدثدددة وفقدددا  
. وقدد ارتلدو عددد األمدخاص املسدتليدين مدن خددمات اللحدا ٢٠١٥وم ادكها التوايهية لعدا  

   مخصدددا   ٧٤9 ٦وامل دددورة ال  يدددة فيمدددا يتعتدددي ةلدددريومج نقدددا املناعدددة ال  ددداية   اي دددو  مدددن 
 .٢٠١٦مخصا    عا   ٢٣٣ ١٢إىل  ٢٠١٤ عا 
 ٢٠١٤مدددددخا   عدددددا   ٥٠٠ ١مدددددن  وارتلدددددو عددددددد املاضدددددر الدددددذين يتتقدددددون العددددد ج -٨٤
تدددداةري لددددعم املاضدددر الدددذين يتتقدددون  . وقدددد اُذدددذت أيضدددا  ٢٠١٦مخصدددا    عدددا   ٣٦٠ ٢ إىل

 الع ج ملساعدهتم عتر التقيد ةر.
مج نقدا املناعدة ال  داية والسدت، هداأ  سدن تددرنم وفيما يتعتي   لاةة املت امنة ةلدريو  -٨٥

  املاكددة  ٥٣عتدر نسد ة ت دخيا املصداة  ةلدريومج نقدا املناعددة ال  داية ةد  ماضدر السدت مدن 
مددددددن  مايضددددددا   ٤٠١ ٢  املاكددددددة ) ٨9وإىل  ٢٠١٥  املاكددددددة   عددددددا   ٨٤إىل  ٢٠١٢  عددددددا  

  املاكدددة    9ت امندددة مدددن ، واخنلدددأل معدددد  ا لددداةة امل٢٠١٦مايضددداُ    عدددا   ٦9٢ ٢ ألدددت
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ةلضت توفري الع ج املضاد لتلريوسدات العاوسدة ملدا  ٢٠١٥  املاكة   عا   ٦إىل  ٢٠١٤ عا 
   املاكة من املاضر املصاة  ةلريومج نقا املناعة ال  اية. 9٧نس تر 
وقددددد سددددا ت ا،سدددد اتي يات املنلددددذة واجلهددددود امل ذولددددة مددددن أاددددت تع يدددد  ةددددا ما التحصدددد   -٨٦

 ال امت   زايدة معد  التر ية  لتحص  و  استئناف أن  ة التحص    ةعأل املاافي الصحية.

 احلق يف العمل، والممان االجتماعي، واحلرايت النقابية  
   املاكددة ناليددا   ٤٨.٤هتدددف السياسددة الوهنيددة لتعمالددة إىل ذلدديأل معددد  ال  الددة مددن  -٨٧
فالدة عمدت. وتامدم هدذه  ٢٠٠ ٠٠٠أي إىل إناد نوال ، ٢٠٢٤  املاكة حبتو  عا   ٣١ إىل

 لردا   السياسة إىل وضو اسد اتي ية  نداد نتدو  داكمدة مل داتة ال  الدة اجلماعيدة الد  تدؤثا أثدريا  
  ال تدد. وتسددت يب هددذه السياسددة اجلديدددة لتمت ت دات الدوليددة، محلددت األهددداف ا واكيددة لأللليددة 

 العمالة. وإع ن ا، اد األفايقم ة فن
 و دد السياسة الوهنية لتعمالة مسارات العمت التاليةا -٨٨

 تع ي  التعتيم املؤدي إىل العمالة؛ 
 النهوه  ،قتصاد با يؤدي إىل توفري العمت ال كي؛ 
 .تع ي  ا دارة الاميدة   سو  العمت وتوفري الضمان ا،اتماعم 

اان املستضدددعل  أو الوي ا،نتياادددات وفيمدددا يتعتدددي  لضدددمان ا،اتمددداعم وبسددداعدة السددد -٨9
اخلالددة، هتدددف التددداةري الدد  اذددذهتا اجتاومددة عتددر واددر اخلصددوص إىل كلالددة نصددو  أمددد السدداان 
فقاا  عتر اخلدمات األساسية، وال ويا لألن  ة املدرة لتددخت واملولددة للداص العمدت   أوسداا تتدجل 

 لئات الساانية فقاا  وضعلا .اللئات الساانية، وتوفري م اات أمان للاكدة أمد ال
، عاضددددت اجتاومددددة عتددددر اجلمعيددددة الوهنيددددة ث ثددددة ٢٠١٧ت دددداين األو /أكتددددوةا  ٣و   -9٠

 م اريو قوان  تتعتي با يتما
 تع ي  نقو  األمخاص الوي ا عاقة و ايتها؛ 
 تع ي  نقو  ك ار السن و ايتها؛ 
  قددددد اعتمددددد الّبملددددان إن ددددا  ماكدددد   يددددوا  ك ددددار السددددن ايتدددداا  إىل املسدددداعدة. و

 م اريو القوان  الحل ثة وسنها ركيس اجلمهورية.
 و    القانون ممارسة اجتاايت النقاةية، با فيها اجتي   ا ضاا ، ويع ف هبا. -9١

 احلق يف املياه  
تنلددذ مدداكة فانسددم م دداوع ملديددد مناومددة إمددداد مدينددة اي ددو   مليدداه الصدداجتة لت ددا   -9٢
، وتقسددديم ق اعدددات ا مدددداد، وإلددد و مدددواهن التسدددا    املعددددات اجتاليددددة ةئددداا   ٣٤ملديدددد  )أي

خد  إمددادُ، وسديتي  مدد  ٠٠٠ ٦، وولدت كيتدوم ا    ١٥٠التاللة، وتاكيب أ ةيب مياه عتر هو  
اي و   ملياه الصاجتة لت ا  مدن إثيوةيدا سدد الدنقا   ا مدداد   األادت القصدري وضدمان إمدداد 

 ال ويت،  ملياه الصاجتة لت ا  كما  ونوعا  وفقا  ملعايري منامة الصحة العاملية.ال تد،   األات 
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و  املناهي الايلية، تعمت الست ات اجتاومية عتر تنليذ ةا ما التنمية اعتمعية الايليدة  -9٣
ر واستر   موارد املياه الس حية، وةا ما إدارة املياه وال ةدة، كمدا تعمدت عتدر نلدا عددد مدن آ 

 املياه   املناهي الناكية من ال تد.
وي  ددا وضددو ن ددا األسددامج  ن ددا  حم ددة  تيددة ميدداه ال حددا   ضددوانم العالددمة    -9٤

 ةداية هذا العا  بستق ت أفضت فيما يتعتي  لولو  إىل هذا املورد الحلم .

 احلق يف السك   
قدت هويدت. فقدد اذدذت ي ات اجتصو  عتر السان أولوية من أولدوايت اجتاومدة مندذ و  -9٥

تددداةري مددم لتدددوفري السددان   موااهدددة النمددو السدداا  ال  يعدددم وارتلدداع ا ندددارات. وت ددمت هدددذه 
 ، ال  تعد بحلاةة م اوع إساان ااتماعم نقيقم."اجتي   السان"التداةري تلعيت مؤسسة 

إىل    الاسدددالة الددد  واههدددا "سدددنة تدددوفري السدددان" ٢٠١٨وأعتدددن ركددديس اجتاومدددة سدددنة  -9٦
 األمدة بناسدد ة نتددو  العددا  اجلديددد. وقددد  ركديس اجتاومددة   أو  ااتمدداع عقددده جمتددس الددوزرا   

ونددددددددة سدددددددانية ااتماعيدددددددة  ٢٥٠ ٢العدددددددا  اجلديدددددددد خارهدددددددة هايدددددددي لتحقيدددددددي هددددددددف إن دددددددا  
ق عة أره   العالمة وايافاات لت ييد ونددات سدانية. واداد التفكيدد  ٦٠٠ ٣ وذصيا

ق عة أره  ٠٠٠ ١٥مقة وذصيا  ٢٠٠ ٥من املوارد سُيع ف لت ييد  ك ريا    عتر أن قدرا   أيضا  
 لألرااه السانية   األات  القصري واملتوس .

 احلقوق املتعلقة بفئات أخر  -سابعا   
 حقوق الطفل  

خ دددددددة العمدددددددت ا،سدددددد اتي ية الوهنيدددددددة لت لولدددددددة   اي دددددددو   ٢٠١٧ُندددددددر ثت   عدددددددا   -9٧
هتيئددة ةيئددة تددوفا اجتمايددة جلميددو األهلددا  وتالددت إعمددا  نقددوقهم هبدددف  ٢٠١٥-٢٠١١ لتلدد ة

 األساسية ونصو م عتر اخلدمات األساسية عتر قد  املساواة مو رريهم.
وُعددد زت  ايدددة نقدددو  ال لدددت  عتمددداد مدوندددة اجتمايدددة القانونيدددة لتقصدددا، الددد  وضدددعت  -9٨

 ١٣اجلناكيدة اعت دارا  مدن سدن  ، الذي  دد سدن املسدؤوليةAN/15/7ème L/95بواب القانون رقم 
مل دأ املصدا  اللضدتر  لتقانون، وفقا   . و مم هذا القانون ال لت سوا   كان ضحية أ   اللا  عاما  

لت لددت. ويُدددرج هددذا القددانون، مددن خدد   مددا يددنا عتيددر مددن عقددو ت ةديتددة ل نت دداز، قواعددد 
عدددد ةي ددد  أو قواعدددد هافدددا ُ، األمدددم املتحددددة ة دددفن  ايدددة األندددداث اعدددادين مدددن ندددايتهم )قوا

وم دددادل األمدددم املتحددددة التوايهيدددة ملندددو اندددوو األندددداث )م دددادل الددداايه التوايهيدددةُ، وقواعدددد 
 هوكيو ة فن التداةري رري ا،نت ازية، وما إىل اللجل.

)املددواد  ٢٠١٤، ُعدددلت األناددا  اجلديدددة الدد  يددنا عتيهددا قددانون األسدداة لعددا  وأخددريا   -99
ي ينام الت د، ةرداه الالالدة، املماثدت لتت د، ال سدي ، حبيدث تدول األولويدة ُ الذ9٢إىل  ٨٠ من

 العتيا جتقو  ال لت ومصاجتر مو كلالة نقو  األساة األلتية واألساة املت نية.
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 حقوق املرأة واملنظور اجلنساين  
يالت الدستور م دأ عدد  التمييد . وتعد ف أعتدر مسدتوايت لدنو القداار ةضداورة إمدااك  -١٠٠

 املاأة عتر قد  املساواة مو الاات   تنمية ال تد.
م داورات مددو  وست داع وزارة العددد  قاي دا ،  ،مدد اك مدو وزارة مددؤون املداأة واألسدداة،   -١٠١

هبددف موا متدر  مدام    اعتمو املد  والست ات الدينيدة مدن أادت إلد و قدانون األسداة إلد نا  
 مو اتلاقية القضا  عتر  يو أماا  التميي  ضد املاأة.

السياسدة  ، تنلدذ  هوريدة اي دو ٢٠١٢ن ياان/يونير  9املؤرخ  ١٥٤ لقانون رقم  وعم    -١٠٢
 ُ من خ   عدد من ا ااا ات، منها ما يتما٢٠٢١-٢٠١١اجلنسانية الوهنية )لتل ة 

  إن ا  مااك  مساعدة ااتماعية ورايه أهلدا  إن ا  مالد لت ؤون اجلنسانية؛
جمتمعية؛ تنايم نتقدات عمدت لتتوعيدة ةتناديم األسداة، وإن دا  مااكد  يدو األميدة 

 ودور نضانة؛
  ،وضدددددو خ دددددة عمدددددت م ددددد كة ةددددد  وزارة الصدددددحة ووزارة مدددددؤون املددددداأة واألسددددداة

واسددددددد اتي ية وهنيدددددددة اديددددددددة ملاافحدددددددة ت دددددددوير األعضدددددددا  التناسدددددددتية األنحلويدددددددة 
 ُ.٢٠٢١-٢٠١٧ ل ة)لت

عتددددر  سدددد  م دددداركة املدددداأة  وقددددد سدددداعدت تددددداةري ا لدددد و الت ددددايعم املتخددددذة أيضددددا   -١٠٣
  املاكدددة مدددن مقاعدددد  ٢٥خيصدددا  اجتيددداة السياسدددية. فقدددد اعتمددددت  هوريدددة اي دددو  قدددانو     

الّبملدان . وسيضدم ٢٠١٨الّبملان لتنسا  أثنا  ا،نتخا ت الت ايعية الد  ُعقددت   مد اا/فّبايا 
 .نسا  ناليا   ٧اماأة مقاةت  ١٧املق ت 
 وفيما يتعتي ةتما  املاأة والنهوه ةوضعها امله،، اذذت اجتاومة ا ااا ات التاليةا -١٠٤

  ُ؛٢٠٢١-٢٠١١رسم سياسة انسانية وهنية )لتل ة 
 ا،قتصادية لتماأة الايلية؛ - إااا  دراسة عن اجتالة ا،اتماعية 
 القددرة عتدر موااهدة اجللداف وتنميدة سد ت العديش املسدتدامة؛ تنليذ ةا ما ل ندا  

 وماا  دواان ومنت ات رذاكية وةي اية؛
 والقدداارات الات الصددتة ٢٠٠٠)١٣٢٥ ددة عمددت وهنيددة لتنليددذ القدداار وضددو خ ُ

 الصادرة عن جمتس األمن التاةو لألمم املتحدة ة فن املاأة والس  ؛
  ٢٠١٣األسدددددددداة )  عددددددددامم وضددددددددو اسدددددددد اتي يت  إع ميتدددددددد  ة ددددددددفن تنادددددددديم 

 ُ.٢٠١٦و

 الفئات املستمعفة )األشخاص ذوو اإلعااة و بار الس (  
 القدانون رقدم  ت  يو ساان اي و  يتمتعون  لتفم  الصحم األساسم الذي يالتدر -١٠٥

24/AN/14/7ème  واملتعتدي غن دا  نادا  التدفم  الصدحم ال دامت.  ٢٠١٤م اا/فّبايا  ٥املؤرخ
القدددانون نادددا  أمدد  لدددحم يسدددتند إىل م دددادل التضددامن الدددوه، واجتدددي   الصدددحة وين ددئ هدددذا 

ونصدو  اجلميددو عتدر الاعايددة الصدحية. ويتسددم هدذا الناددا  ة داةو أكحلددا ردو،  ويددوفا، مدن خدد   
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ةا ما املسداعدة الصدحية ا،اتماعيدة املنلدذ   إهداره، خددمات الاعايدة الصدحية لألسدا املعي دية 
 دخت وألهلا ا. ال  ، مجتجل مصدر

األمدددخاص املستضدددعل   ويددددعم القدددانون اجلديدددد املتعتدددي  لتدددفم  الصدددحم ال دددامت أيضدددا   -١٠٦
)بن فيهن النسا  الوات ا عاقةُ ويساعدهم من خ   مجاينهم مدن ا،سدتلادة، مدن خد   ةدا ما 

 اني .ُ، من الاعاية والع ج ال  ي  اعPASSالتفم  الصحم ا،اتماعم )املعاوف  سم 
  و  ضددددددددددددافة إىل اللددددددددددددجل، أن ددددددددددددفت اسدددددددددددد اتي ية مدددددددددددد اات األمددددددددددددان ا،اتمدددددددددددداعم  -١٠٧
ُ ناا   اية ااتماعية  صا للاكدة اللئات املستضعلة ال   تاج إىل ٢٠١٧-٢٠١٣ )لتل ة

تدددداةري خالدددة )محلدددت األمدددخاص الوي ا عاقدددة، وك دددار السدددن الدددذين ،  صدددتون عتدددر معامدددات 
ع، واألمخاص رري املؤهت  أو الدذين ، شتادون مدؤه ت كافيدةُ، وهدو تقاعدية، وأهلا  ال وار 

 ناا  يهدف،    تة أمور، إىل  س  أوضاع أمد النسا  واألهلا  ناما  .
املتعتدي  ٣٢٠وفيما يتعتي  لضمان ا،اتماعم، اعتمدت  هوريدة اي دو  املاسدو  رقدم  -١٠٨

 ةتنايم الصندو  الوه، لتضمان ا،اتماعم.
وع وة عتر اللجل، والتت ناومة اي و  اهودهدا الااميدة إىل ماافحدة انعددا  األمدن  -١٠9

 ُ.٢٠١٧-٢٠١٢الرذاكم من خ   اعتماد الّب ما الوه، لألمن الرذاكم )لتل ة 
 وُكتلت جلنة  لعمت عتر وضو خ ة عمت للاكدة األهلا  املستضعل . -١١٠
، وهددددم تددددوفا ةيئددددة ٢٠١٥لا    اتاددددورا   عددددا  وأُن ددددئت قايددددة  يددددوا  األهلددددا  الضددددع -١١١

 هلت من األهلا  اليتامر واملستضعل . ١٠٠ااتماعية ملا جمموعر 
ويت تددر ا،هتمددا  املسدددتما الددذي توليدددر ناومددة اي دددو  ملسددفل  املسددداواة ةدد  األهلدددا   -١١٢

حمدداور عمددت  وعددد  التمييدد  ةيددنهم فيمددا تضددمنر خ ددة العمددت ا،سدد اتي ية لت لولددة   اي ددو  مددن
 عديدة للاكدة األهلا  املستضعل  والوي ا عاقة.

، كتلدددت  هوريدددة اي دددو  اهدددات معنيدددة غاددداا  عددددة دراسدددات عدددن ٢٠١٤و  عدددا   -١١٣
، دراسددة   إهددار تنليددذ اخل ددة ٢٠١٥موضدوع األهلددا  الوي ا عاقددة، مث أاددات،   م تددو عددا  

، دراسددة ٢٠١٧مددا أاددات،   عددا  ، ك٢٠١٥-٢٠١١الوهنيددة لت لولددة   اي ددو  عددن اللدد ة 
 عن األهلا  الوي ا،نتيااات اخلالة هبدف إعداد خ ة عمت متعددة الق اعات.

وتاكد  اجتاومدة اهتمامهدا عتدر األهلدا  الوي ا عاقدة مدن خد   اهدات سياسدية فاعتدة  -١١٤
اج املهد،، مم، محلت أمانة الدولة لت ؤون ا،اتماعيدة، والوكالدة الوهنيدة لتعمالدة والتددريب وا دمد

 ووكالة التنمية ا،اتماعية اجلي وتية، ولندو  التضامن الوه،.
وهددذه اجلهددات اللاعتددة ماتلددة ةتنليددذ ا،سدد اتي يات الدد  تسددتهدف األمددخاص الوي  -١١٥

ُ وخ ددة العمددت   جمددا  ٢٠١9-٢٠١٠ا عاقددة، وياكدد  إهددار عمددت وزارة التعتدديم الددوه، )لتلدد ة 
ُ عتدددر التعتددديم اجلدددامو مدددن أادددت تع يددد  إدمددداج ٢٠١٦-٢٠١١تلددد ة التعتددديم والتددددريب املهددد، )ل

 األهلا  الوي ا،نتيااات التعتيمية اخلالة   املدارمج.
وةريدددددة  قيدددددي ا ددددددف املتمحلدددددت   القضدددددا  عتدددددر العمدددددر الدددددذي شادددددن ت فيدددددر حبتدددددو   -١١٦
،  د ت لتقضدا  عتدر ٢٠١٤و ٢٠١٢، نامت اجتاومة،   الل ة ما ةد  عدامم ٢٠٢٠ عا 

 هذا النوع من العمر.
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مدرسددة لددذوي ا عاقددة ال صدداية تتددفلا مددن  ،٢٠١٣و  الوقددت الاتددر، أُن ددئت   عددا   -١١٧
 لل  )لا أو  ولا ذ ُ لتدريس مناها الصلوف ا،ةتداكية اخلمسة ةترة ةاايت.

لتقومي العاا  خدمات الاعاية  ، يوفا مست لر ةت  ٢٠١٤ومنذ كانون األو /ديسمّب  -١١٨
الصددددحية األوليددددة وإعددددادة التفهيددددت اعتمعددددم. ويهدددددف هددددذا الددددّب ما إىل تددددوفري التدددددريب امل كددددم 

 لتعامت    جما  الاعاية الصحية واملستليدين من هذه الاعاية.
وسعت ناومدة اي دو  إىل مسداعدة األمدخاص الوي ا عاقدة ةعددة هدا ، منهدا تقددمي  -١١9

اقددددة، وإن ددددا  ةددددا ما القدددداوه املصددددراة الاامددددم إىل املسدددداعدة إىل راة ددددات األمددددخاص الوي ا ع
عددن   سدد  مسددتود معي ددة اللئددات اياومددة، ودعددم تعتدديم األهلددا  الوي ا عاقددة العقتيددة، فضدد   

فانددددجل  ٠٠٠ ١٥٠تقدددددمي الدددددعم املددددال لت دددد   الوي ا عاقددددة   مددددات منحددددة مددددهاية قدددددرها 
 اي و  وت ويدهم بعدات تانولوايا املعتومات.

ة ت ددد يو الاايضدددي  الوي ا عاقدددة عتدددر املحلددداةاة   هايدددي الن ددداو، مُنحدددت اجلددداك ة ةريددد -١٢٠
لدر ألداكدر  )وقددرها متيدو  فاندجلُ لاايضدم الي إعاقدة تااشدا   ٢٠١٤الاّبد لاكيس الدولة   عا  

 .٢٠١٢امل اف   األلعا  األومل ية لتمعاق    لندن   عا  
ولددددو  األمددددخاص الوي ا عاقددددة إىل املعتومددددات  ةالالددددة والت مددددت ناومددددة اي ددددو  أيضددددا   -١٢١

وغدمااهم    يو اعا،ت. فقدد   تددريب لدحلي  عتدر اسدتخدا  لردة ا مدارة   تقددمي ةدااما، 
منها عتر وار اخلصوص، ن اة األخ ار التتل يونيدة ةتردة ا مدارة للاكددة الصدم وضدعاف السدمو. ومدن 

لصدد، تناديم  د ت لتتوعيدة حبقدو  األمدخاص الوي ا عاقدة ة  امل ادرات ا ناةية املنلذة   هذا ا
 وةث ةا ما مهاي عتر التتل يون الوه، عن نقو  األمخاص الوي ا عاقة.

مخصددا  مددن الوي ا عاقددة ال صدداية    ٦٠، ي ددارك ٢٠١٧ومنددذ ت دداين الحلددا /نوفمّب  -١٢٢
مجولدددر  لاامدددت ر سدددة ةدددا ما تددددريب لتماددد  الوي ا عاقدددة ال صددداية وإدمدددااهم، وهدددو ةدددا ما 

اجلمهوريدددة. ويهددددف الدددّب ما إىل تددددريب  يدددو األمدددخاص الوي ا عاقدددة ال صددداية املوادددودين   
دوليدددا  ووضدددعت  دددت تصددداف   دددذه الرايدددة، عيندددت ر سدددة اجلمهوريدددة خ دددريا   إقتددديم ال تدددد. و قيقدددا  

 الّب ما فايقا  يتفلا من مخسة مدرة .

 شخاص عدميي اجلنسيةحقوق املهاجري  والالجئ  واأل  
إن  هوريدددددة اي دددددو  ةتدددددد مضددددديا وةتدددددد مددددداور عددددداةا  لنسددددد ة لاحلدددددري مدددددن ال ائددددد   -١٢٣

واملهددداااين. ومدددن هدددذا املن تدددي، اعتمددددت اي دددو ، آخدددذة   اعت ارهدددا التحددددايت الددد  ت انهدددا 
 مدددددددددن القدددددددددوان  للاكددددددددددة ال ائدددددددد ، منهدددددددددا القدددددددددانون رقدددددددددم ناكددددددددات نددددددددد وو السددددددددداان، عددددددددددا  

159/AN/16/7ème L املتعتددددددددددددي ةوضددددددددددددو ال ائدددددددددددد     هوريددددددددددددة اي ددددددددددددو ، واملاسددددددددددددو  رقددددددددددددم 
2017-409/PR/MI     الددذي  دددد القواعددد ا اااكيددة لتهيئددات املسددؤولة عددن إدارة وضددو ال ائدد

الددذي  PR/MI/410-2017واملاسددو  رقددم   هوريددة اي ددو ، وأسدداليب تنادديم وعمددت تتددجل ا يئددات،
 تمسم الت و  نقوقهم األساسية    هورية اي و . دد هااكي ممارسة ال ائ  ومت

ومدددن أادددت ضدددمان ندددي األهلدددا  ال ائددد    التعتددديم، تستضددديا  يمدددات ال ائددد   -١٢٤
مددددارمج تددددياها ملوضدددية األمدددم املتحددددة السدددامية ل دددؤون ال ائددد . وعقددددت ال تددددان األعضدددا  

 كددددانون األو /  ١٤إىل  ١٢ ددددو  )مددددن   اي ا يئددددة اجتاوميددددة الدوليددددة املعنيددددة  لتنميددددة مددددؤخاا    
ُ، ةصدددلتها ضدددامنة  دددذا اجتدددي، مدددؤمجاا  إقتيميدددا  ة دددفن تعتددديم ال ائددد    الددددو  ٢٠١٧ديسدددمّب 
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معددددايري اجلددددودة ا قتيميددددة   جمددددا  تعتدددديم األهلددددا  ال ائدددد  "األعضددددا    ا يئددددة  ددددت عنددددوان 
مدددن  ٤مسددفلة ال ائدد  وا دددف وإدمددااهم   الددنام الوهنيددة وفقدددا   هددار التعامددت ال ددامت مدددو 

 ."املتعتقة  لتعتيم ٢٠٦٣أهداف التنمية املستدامة وخ ة عا  
وتعمت  هورية اي و  قدر ا ماان عتر  ر رت األهلدا  يسداهم، و، سديما األهلدا   -١٢٥

الددذين ُمنحدددوا نددي الت دددو  والدددذين يقيمددون    يمدددات ال ائددد . و  عدددة مناسددد ات، أعيددددت 
مددن األسددا واألهلددا  إعددادة هوعيددة إىل ةتددداهنا األلددتية )إثيوةيددا والصددوما ُ ةدددعم مددن جمموعددات 

 املنامات الدولية.
 ٢٠١٨وةريدددة  سددد  فهدددم انتياادددات األهلدددا  ال ائددد  وتوقعهدددا، سدددُت اد   عدددا   -١٢٦

دراسة عن األهلا  الذين يعي ون   ظت أوضاع ه ة وستاون مامر تة لتدراسة ال  أاايت   
 .٢٠١٧ عا 

القددانون رقددم  ٢٠١٦وفيمددا يتعتددي حبمايددة املهدداااين، اعتمدددت ناومددة اي ددو    عددا   -١٢٧
133/AN/16/7ème L  ة ددددفن ماافحددددة ا،ملددددار  ألمددددخاص وهتايددددب املهدددداااين. ويهدددددف هددددذا

القانون إىل منو ا،ملار  ألمخاص، و، سيما النسدا  واألهلدا ، وقمعدر ومعاق تدر. ويتدوخر هدذا 
قيدددي اللدددجل ا ددددف ةسددد ت منهددددا،   املقدددا  األو ،  ايدددة اجتقدددو  األساسدددية لضددددحااي القدددانون  

ا،ملار، من خ   وضو إهار مامت ملاافحة اااكم ا،ملدار  ألمدخاص  ميدو أمداا ا و ايدة 
الضدحااي وال دهود ومسداعدهتم والتحقيدي   هدذه اجلدااكم ومقاضداة ماتا يهدا ومعداق تهم ةعقدو ت 

 جلاشدة املنامدة أ    املسا ة   ماافحة ا،ملار  ألمخاص، سوا   كان مات  ا  فعالة ومناس ة. مث
 ،، عتر الصعيدين الوه، والدول من خ   ت  يو التعاون ا قتيمم والدول   هذا الصدد.

و لتددددال، يتددددي  هددددذا القددددانون تع يدددد  تددددداةري التعدددداون ا قتيمددددم الدددد  اذددددذها ال تددددد منددددذ  -١٢٨
دف  سد   ايددة األهلدا  املهداااين املستضدعل  الددذين يقعدون ضدحااي ل ملددار هبد ٢٠١٥ عدا 

  ل  ا   هايقهم إىل ختيا عدن.
وفيمددددا يتعتددددي  لتولددددية الداعيددددة إىل التصددددديي عتددددر ا،تلاقيددددة املتعتقددددة ةوضددددو األمددددخاص  -١٢9

، ملددر ١9٦١ا  وا،تلاقية املتعتقدة خبلدأل ندا،ت انعددا  اجلنسدية لعد ١9٥٤عدشم اجلنسية لعا  
ا مدددارة إىل أن قدددانون اجلنسدددية جلي دددو  يدددنا عتدددر إاددداا ات تالدددت اجتمايدددة مدددن انعددددا  اجلنسدددية، 

 سيما من خ   من  اجلنسية اجلي و  لات هلت يولد   اي و  لوالدين جمهول ا وية. و،

 القيود واليعوابت -اثمنا   
الارم من ات اع سياسة مامتة تاك  عتدر تع يد  تتمحلت القيود ال  توااهها اجتاومة، عتر  -١٣٠

 نقو  ا نسان و ايتها، فيما يتما
  ةدد   ترددري األفاددار السدداكدة فيمددا يتعتددي حبقددو  املدداأة وت ددوير األعضددا  التناسددتية

 لإل ث وال واج امل اا، وما إىل اللجل؛
   عدب  التقاليدد الدذي ، يد ا  يدؤثا عتددر اجلهدود امل ذولدة   سد يت إعمدا  نقددو

 ملاأة وال لت؛ا
 أوار القصور ا ياتية ال  ت و  اعتمو املد ؛ 
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  ة   وترية التقد  اياز   إدراج أناا  ا،تلاقيات الدوليدة   القدانون الدداختم
 نااا  إىل عد  تقدمي مق نات قوان    هذا الصدد؛

  مددة   اسددتماار ال  الددة واللقددا، عتددر الددارم مددن اجلهددود الا ددرية الدد  ت ددذ ا اجتاو
 هذا اعا ؛

 عد  واود موارد كافية لتنليذ ةااما وم اريو حمددة؛ 
   ( عدددد  إملدددا  السددداان إملامدددا  كافيدددا   ملعدددايري املتعتقدددة حبمايدددة نقدددو  ا نسدددان

 أوساا األمي  أو ساان املناهي الايليةُ.

 ا ال ة  
مددة تددداةري عديدددة ، اذددذت اجتاو ٢٠١٣مدد اا/فّبايا  ٤منددذ تقدددمي التقايددا السدداةي    -١٣١

لتنليذ التوليات املقدمة   سيا  ا،ستعااه الدوري ال امت. وتدد  اجلهدود الا درية الد  ت دذ ا 
اجتاومددة   جمددا   ايددة نقددو  ا نسددان وسددعيها اجتحليددث إىل  سدد  نالددة  يددو السدداان الددذين 

 امات ملاه مواهنيها.يعي ون   إقتيمها عتر األ ية ال  توليها الدولة ملا تعهدت ةر من الت  
وستؤدي خ   العمت والّباما الواردة   اس اتي ية تسايو وترية النمو من خ   إناد  -١٣٢

إىل  س  مستود معي ة الساان إىل ند ك ري. وسدتالت  ٢٠١9-٢٠١٥فاص العمت لتل ة 
 هذه اخل ة ا واكية الوهنية  قيي تنميةا

 قاكمة عتر أسس منت ة متينة ومتنوعة؛ 
 مولدة للاص العمت ومدرة لتدخت؛ 
 مؤدية إىل اجتد من أوار التلاوت ا،اتماعم واجلراا ؛ 
 كليتة ةضمان نصو  اجلميو عتر اخلدمات األساسية وةتحس  نوعية نيداهتم 

 و جتلاق عتر التوازن ال يئم   األات ال ويت.
يتعددد  الترتددب عتيهدددا   رددري أن اجتاومددة مدركدددة لتتحدددايت والصدددعو ت العديدددة الدد   -١٣٣

جما   اية ولون نقو  ا نسان. لذا، فهم سدتعمت عتدر مضداعلة اهودهدا ةسد ت منهدا تع يد  
القدرات الوهنية عتر التن ؤ وعتر تواير مسرية التنميدة الوهنيدة وإدارهتدا إدارة متضدافاة، مدو إيد   

 قيي نتاكا فعتية ومستدامة.األولوية لتالا ة واللعالية   التدخ ت اجتاومية با يؤدي إىل  
    


