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 مقدمة  
والة ة مبالسةتعرا  الةدوري الشةام  ي سةيات التةوام تو ةو مةن االثانيةة  اجلولةةتقرير  يقدم -1

 طية وتعويو سيادة القانون.توطيد الدميقرا
تولةةية   133، قةةدمت 2011ي تشةرين األول/أكتةةوبر الةةج تةةرت اجلولةةة األو   وخةلل -2

 املوضوع.حبسب التوليات املقبولة كافة مي   جت ومت. 11رفضت ، و تولية منها 122 قب ت تو و
ت بيةةة متب بةةات  ليةةة الراميةةة    التقريةةر السةةابا، والةة ت تو ةةو تهودهةةا اسةةتعرا  منةةذ و  -3

العديةةد مةةن  اُُتةةذتلتنفيةةذ عيةة  التولةةيات املقبولةةة، و ، وبنةةاع ع يةة االسةةتعرا  الةةدوري الشةةام . 
، واعتماد لدرقت ع يهاالدولية الج  الصكوكمواعمة التشريعات الوطنية م   وال سيما ،املبادرات

 نسان.قوت اإحبلكوك ذات ل ة التصديا ع ى سياسات وبرامج وطنية وقباعية و 
ويسةتكم  ليةة االسةتعرا  الةدوري الشةام  آلهذا التقرير وفقةا  ل مبةادا التوتيهيةة  وأعد -4

 .2014منتصف املدة املقدم ي حويران/يوني  تقرير ي  الواردةاملع ومات 

 المنهجية  -أوالً  
  طةةلتهةةذا التقريةةر ببريقةةة تشةةاركية وفةةام ة وفةةفافة، مةةن خةةلل األنشةةبة التاليةةة   أعةةد -5
 وتعويةو؛ مبسةووليامم عية  ألةحاا املصة حة تةذكرمةن أتة  م ية االستعرا  الدوري الشام  ع

وتنظةةةيم  ،صةةةيا ة التقةةةارير األوليةةةة والدوريةةةةاملعنيةةة بشةةةبكة بةةةر الةةةو ارات امل جنةةةة القةةدرات أعضةةةاع 
احلكوميةة وسسةات املمة   وح قةة دراسةيةمشةروع التقريةر، لةيا ة  لتحسةر تةرعم   ق يمي ح قج
بةةةدعم مةةن خةةةرباع مةةةن املنظمةةةة  التقةةةيالتحقةةا و  نةةةل التقريةةةر؛لةةيا ة لتحسةةةر  اإعةةةلم طائووسةة

 .من التقرير النهائي ل تحقافونية وح قة دراسية وطنية و الدولية ل فرانك
صةةةيا ة التقةةةارير األوليةةةة املعنيةةةة بشةةةبكة بةةةر الةةةو ارات امل جنةةةة ال تل قيةةةام بةةةذل ، ط بةةةو  -6

ال جنة الوطنية حلقوت  وال سيمامسامهات من ألحاا املص حة اآلخرين احلصول ع ى والدورية 
األمةةةم املتحةةةدة، ومنظمةةةات ا تمةةة  املةةةدين منظومةةةة ، ووكةةةاالت احلكوميةةةةوسسةةةات املاإنسةةةان، و 

 اإعلم والنقابات العمالية. طووسائ

 تطور اإلطار المعياري والمؤسسي  -ثانياً  
 اإلطار المعياري -ألف 

 الوطني على الصعيد -1 
 14باإضةةةةافة    األحكةةةةام ذات الصةةةة ة املتع قةةةةة حبقةةةةوت اإنسةةةةان الةةةةواردة ي دسةةةةتور  -7

 وال سيما من خلل القوانر التالية  املعياري، مت تعويو اإطار 1992تشرين األول/أكتوبر 
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  وسةةر  هةةاتكةةوين ال جنةةة الوطنيةةة حلقةةوت اإنسةةان وتنظيمبشةة ن القةةانون األساسةةي
 ؛2016  ذار/مارس 11 ي اجلمعية الوطنية دت الذي اعتم ها،عم 

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

  املعةةةةةدرل  2013فةةةةةباي/فرباير  25 الصةةةةةادر 7-2013القةةةةانون األساسةةةةةي رقةةةةةم
والةةذي  1996أ سةةبس / ا 21ي الصةةادر  11-96 قةةانون األساسةةي رقةةم ل

 القضاة؛ مركوحيدد 
  بشةةةةةةة ن حريةةةةةةةة  2016 ذار/مةةةةةةةارس  30 الصةةةةةةةادر ي 6-2016القةةةةةةةانون رقةةةةةةةم

 احلصول ع ى املع ومات والوثائا العامة؛
  القضةةةةاع بشةةةة ن  2016نيسةةةةان/أبري   21 الصةةةةادر ي 8-2016القةةةةانون رقةةةةم

 العسكري؛
  ذار/ 3 ي الوطنيةةةةةةي اعتمدتةةةةة  اجلمعيةةةةةة ذاللتئةةةةةر الةةةةة مبركةةةةةوالقةةةةةانون املتع ةةةةةا  

 ؛2016 مارس
 شةةة ن  نشةةةاع اهليئةةةة ب 2015متو /يوليةةة   28 الصةةةادر ي 6-2015 رقةةةم قةةةانونال

 ؛املماث ةالفساد واجلرائم  ملكافحةالع يا 
  بشةةة ن  2015تشةةةرين الثةةةاين/نوفمرب  24 الصةةةادر ي 10-2015القةةةانون رقةةةم

 ؛قانون العقوبات اجلديد
  اخلةا   املتع ةا بةاملركو 2015و /يولي  مت 28 الصادر ي 5-2015القانون رقم

 ألفراد الشرطة؛
  الشةةةفافية  بشةةة ن 2014حويران/يونيةةة   11 الصةةةادر ي 9-2014القةةةانون رقةةةم

 ي  دارة األموال العامة؛
  بشةةة ن 2014تشةةةرين األول/أكتةةةوبر  22 الصةةةادر ي 14-2014القةةةانون رقةةةم 

 حتديث اإتراعات الج تتخذها الدولة لصاحل االقتصاد؛
 املعةةةدرل  2014تشةةةرين الثةةةاين/نوفمرب  17 الصةةةادر ي 19-2014قةةةانون رقةةةم ال

األحةةةةةةوال  بشةةةةة ن 2012متو /يوليةةةةة   6 الصةةةةةادر ي 14-2012 قةةةةةانون رقةةةةةم ل
 الشخصية واألسرة؛

  ؛بش ن اجلمارك 2014نيسان/أبري   28 الصادر ي 3-2014القانون رقم 
  املسةةةةاعدة بشةةةة ن  2013أيار/مةةةةايو  27 الصةةةةادر ي 10-2013القةةةةانون رقةةةةم

 ؛القانونية
  بشةةةةة ن مركةةةةةو 2013حويران/يونيةةةةة   13 الصةةةةةادر ي 15-2013القةةةةةانون رقةةةةةم 

 ؛املعارضة
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  املركةةو بشةة ن 2013كةةانون الثاين/ينةةاير   21 الصةةادر ي 2-2013القةةانون رقةةم 
 ؛ل موظفر العموميرالعام 

  بشةةةةةة ن 2012كةةةةةةانون الثاين/ينةةةةةةاير   20 الصةةةةةةادر ي 1-2012القةةةةةةانون رقةةةةةةم 
 .ليةتو و المهورية اجلثمار ي االست

 على الصعيد الدولي -2 
 تو و طرفا  ي الصكوك الدولية التالية  تألبح -8

 ( ؛2012اتفاقية اليونسكو بش ن مكافحة التمييو ي جمال التع يم) 
  (؛2012األفخا  عدميي اجلنسية ) مبركواالتفاقية املتع قة 
  (؛2014االختفاع القسري )االتفاقية الدولية حلماية عي  األفخا  من 
 ( 2015معاهدة جتارة األس حة.) 

 اإلطار المؤسسي -باء 
  اإطار املوسسي مبا ي ي يتسم -9

 ( ؛2013انتخاا ععية وطنية تديدة) 
  (؛2014أعضاع احملكمة الدستورية )مدة والية جتديد 
 ؛(2015) وتعويو الوحدة الوطنية ل مصاحلة ةالسامي  نشاع املفوضية 
  (؛2015) مر املظاملأتعير 
 ( ؛2015 عادة انتخاا رئيس اجلمهورية) 
  (؛2015أعضاع ا  س األع ى ل قضاع )مدة والية جتديد 
  واالتصةةةاالت وسةةةائ  السةةةمعية البصةةةرية لاهليئةةةة الع يةةةا  أعضةةةاعمةةةدة واليةةةة جتديةةةد 

(2016.) 

 التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية -جيم 
 كما ي ي   كان التعاون -10

 الدوريةالتقارير  -1 
  اتفاقيةةة القضةةاع ع ةةى عيةة  أفةةكال مبوتةةب  التقريةةران الةةدوريان السةةادس والسةةاب

 (؛2012التمييو ضد املرأة )
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 اتفاقية مناهضة التعةذيب و ةره مةن ضةروا املعام ةة الثاين مبوتب  التقرير الدوري
 (؛2012القاسية أو الل نسانية أو املهينة )أو العقوبة 

 والتقريةةر األو   ،اتفاقيةةة حقةةوت البفةة وريان الثالةةث والرابةة  مبوتةةب التقريةةران الةةد
الربوتوكةةةةةول االختيةةةةةاري التفاقيةةةةةة حقةةةةةوت البفةةةةة  بشةةةةة ن بيةةةةة  األطفةةةةةال مبوتةةةةةب 

 (.2012)واستغلل األطفال ي البغاع وي املواد اإباحية 

 التقارير المقدمة -2 
  (؛2016)التقرير األو  بش ن اتفاقية حقوت األفخا  ذوي اإعاقة 
 االتفاقيةةة الدوليةةة املقةةدمان مبوتةةب لةةدوريان الثةةامن عشةةر والتاسةة  عشةةر التقريةةران ا

 (.2015ل قضاع ع ى عي  أفكال التمييو العنصري )

 مزيارات المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة وغيره -3 
 تو و  استقب ت -11

 (؛2014حلقوت اإنسان )السامية ألمم املتحدة ا ةمفوض نائبة 
  حقةةوت اإنسةةان )الويةةارة  املةةدافعر عةةنحبالةةة  ةلألمةةم املتحةةدة املعنيةة ةاخلالةة ةاملقةةرر

 (؛2013الثانية( )
  الةةة املةةدافعر املعنيةةة حبل جنةةة األفريقيةةة حلقةةوت اإنسةةان والشةةعوا  ةاخلالةة ةاملقةةرر

 (؛2013عن حقوت اإنسان )الويارة الثانية( )
 ( ؛2014ال جنة الفرعية ملن  التعذيب) 
  (.2013)  قوت البف  ورفاهاملعنية حبخلرباع األفريقية اجلنة 

. 2018-2016جم ةةس حقةةوت اإنسةةان ل فةةبة  يانتخةةاا تو ةةو بهةةذا التعةةاون وتةةو   -12
ذلة  هذه الوالية لتعويو التواماما ي جمال حقةوت اإنسةان، كمةا أكةد  االستفادة منتعتوم تو و و 

  ةةةس  احلاديةةةة والثلثةةةرع الرفيةةة  املسةةةتول مةةةن الةةةدورة رئةةةيس اجلمهوريةةةة خةةةلل مشةةةاركت  ي اجلةةةو 
 (.2016مارس  ذار/حقوت اإنسان )فباي/فرباير و 

 تطوير البنية التحتية -ثالثاً  
النمةةو االقتصةةادي.  لتنشةةيطقبةةاع البنيةةة التحتيةةة ل نقةة  وسةةي ة هامةةة حلكومةةة تو ةةو ميثةة   -13

سياسةةة تنبةةوي ع ةةى تنفيةةذ أفةةغال ضةةخمة سةةنوات  منةةذ عةةدة تتبةة  احلكومةةةوي هةةذا السةةيات، 
 نظام نق  فعال.بلتوويد الب د 
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 ةشبكة البحريالتطوير  -ألف 
ناولةةةةة البضةةةةائ  مةةةةن خةةةةلل س سةةةة ة مةةةةن ا  ملرائةةةةد أن يصةةةةبب الب ةةةةد مركةةةةوا  تعتةةةةوم احلكومةةةةة  -14

  بنةةاع رلةةيف ثالةةث، هةةذه اإتةةراعات تبةةوير قبةةاع املةةوانم. وتشةةم الةةج مةةد     اإتةةراعات 
 تةةةةةوفر أمةةةةةاكن وقةةةةةو لتجةةةةةارة تو ةةةةةو اخلارتيةةةةةة، و  نافةةةةةذة واحةةةةةدة، و نشةةةةةاع حةةةةةو  املينةةةةةاعوبنةةةةةاع 

 .التحمي ل شاحنات الكبرة الج تنتظر 
مينةةةاع لةةةومي راميةةةة    تعةةة  لاكام ةةةة السةةةباتيجية اال ويشةةةك  تشةةةييد الرلةةةيف الثالةةةث -15

 ي القارة. اتخدمومركو عادة الشحن املستق  ميناع  إ

 التحتية للطرق تطوير البنية -باء 
شةةةاري   عةةةادة اجلاريةةةة مباألعمةةال وتتع ةةةا عبةةى اهتمةةةام خةةةا  لشةةبكة البةةةرت الوطنيةةةة. ي -16

وطنيةةةةة النسةةةةبة البةةةةرت  و ادتأعمةةةةال البنةةةةاع. البةةةةرت واستصةةةةلحها ورلةةةةفها فضةةةةل  عةةةةن ت هيةةةة  
 .2014ي املائة ي عام  49    2013ي املائة ي عام  45من املرلوفة 

مةةةةةةن  مشةةةةةةروعا   28وضةةةةةةعت خبةةةةةةة تشةةةةةةم  ، 2014ي عةةةةةةام إدارة وفيمةةةةةةا يتع ةةةةةةا بةةةةةةا -17
بنسةةةبة تويةةةد  10، وي املائةةةة 100منهةةةا بنسةةةبة  13مشةةةروعات البنيةةةة التحتيةةةة ل بةةةرت، مت تنفيةةةذ 

طةرت املنجةوة رلةف ي املائة. وتشم  مشاري  البرت  50بنسبة تق  عن  5، وي املائة 50 عن
ولةةةة ت البةةةةرت ، 2014. وي عةةةةام 2013كةةةةم ي عةةةةام   122 مقابةةةة كةةةةم   231 تب ةةةة طوليةةةةة 

 .كم  1 890 املرلوفة   
وبةذل  ولةة   ةحاف ة 20بشةراع لةةومي ي فةركة النقة   قامةتالنقة  الةةربي، خيةل وفيمةا  -18
 املدينة.النق  ي حتسر خدمات مما أدل    ، ةحاف  65األسبول     حجم

 تطوير شبكة السكك الحديدية -جيم 
  ادتي ذفةةةبة طوي ةةةة لصةةةاحل قبةةةاع البةةةرت الةةةمهمةةةل  لع السةةةك  احلديديةةةة قبةةةا كةةةان  -19

احتياتةات النقة   ي ةيمن الواضةب أن هةذا القبةاع وحةده ال  ر أن  ع ى مر السنر.   استثمارات
وبالتةةةةا  بشةةةةك  فعةةةةال. ومةةةةن هنةةةةا كانةةةةت احلاتةةةةة    تعويةةةةو البنيةةةةة التحتيةةةةة ل سةةةةك  احلديديةةةةة. 

والنهةةو  بكة السةةك  احلديديةةة ي اسةةباتيجية النمةةو املتسةةارع تبةةوير فةةكبةةرة لمشةةاري    وضةةعت
 (.2017-2013) بالتشغي 

 النقل الجويتطوير شبكة  -دال 
عةةةن طريةةةا  عبةةةاع ي الب ةةةد،  اتحتةةةديث البنيةةةة التحتيةةةة ل مبةةةار ع ةةةى احلكومةةةة  عم ةةةت -20

 جتةةدر اإفةةارة   اإجنةةا ات،  وي  طةةار هةةذهي لةةومي.  يادميةةا الةةدو   يغناسةةين بةةار األولويةةة مل
 تديدة.لالة املدر  وبناع  ع ى تبوي العم  
 جتديد مبار نيامتو و الدو .االنتهاع من أعمال باإضافة    ذل ، مت و  -21
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 تطوير البنية التحتية للطاقة -هاء 
ي املائةةةةةةة ي  28.3    2013ي املائةةةةةةة ي عةةةةةام  26.57مةةةةةن  اعكهربةةةةةةالمعةةةةةدل   اد -22
 يادة قدرة  نتا  الباقة من خةلل  يةادة قةدرة توليةد الكهربةاع    حلكومة ا تسعى. و 2014 عام
 2015عةةةةام  ابتةةةةداع مةةةةن ع ةةةةى األقةةةة  ميغةةةةاواي 300    2010ميغةةةةاواي ي عةةةةام  161مةةةةن 
بنةةاع سةةد مشةةاري   مةةن خةةلل هةةذا اهلةةد . وسةةو  يتحقةةا 2020ميغةةاواي ي عةةام  500  و 

كهرومائيةة الباقةة لتخةوين ال ات الصةغرةوحةدالمواقة   روتبةويأدتاراال لتوليد الباقة الكهرومائية، 
 .الصغرة ي كيبيميكهرومائية الباقة الوحدة نانغبيتو و سد واستصلح ع ى األهنار الرئيسية، 

مبةةا   عةةدد املشةةبكر ترفةةاحلكومةةة أن  تعتةةومالباقةةة، االسةةتهلك مةةن لت بيةةة الب ةةب ع ةةى و  -23
تةوافر الكهربةةاع  ومتثة  اهلةد  مةن ذلة  ي  يةادةكة  عةام. تديةد   مشةبك 12 500يقة  عةن  ال
 2020ي املائة ي عام  42و 2017ي املائة ي عام  40    2010ي املائة ي عام  23 من

معةةدالت سةةتويد املنةةاطا الريفيةةة، مةةا يتع ةةا بمةة  البكيةةو بشةةك  خةةا  ع ةةى الباقةةة املتجةةددة. وفي
، ي املائةةة 18مث    ي املائةةة  16ي املائةةة     5خةةلل هةةذه الفةةبة مةةن احلصةةول ع ةةى الكهربةةاع 

ي  ا  ريفيةة ( جمتمعةةا  80أكثةةر مةةن  ةةانر ) تولةةي  الكهربةةاع   ، مت 2014. وي عةةام ع ةةى التةةوا 
الريفيةةةة املمةةةول مةةةن بنةةة  التصةةةدير واالسةةةتراد ي اهلنةةةد كهربةةةة الثانيةةةة مةةةن مشةةةروع الاملرح ةةةة  طةةةار 

 اخ ية.واملوارد الد

 الجولة األولىتوصيات  متابعة -اً رابع 
 ليات مع اآلالتعاون و الدولية الصكوك  -ألف 

 تنفيذالالتوقيع والتصديق و  -1 

 (4-100    1-100االتفاقية الدولية حلماية عي  األفخا  من االختفاع القسري )التوليات   
 .يةاالتفاقع ى  مت التصديا -24

 (6-102؛ و5-102تان )التوليمكافحة التمييو ي جمال التع يم بش ن اتفاقية اليونسكو   
 .يةاالتفاقع ى  مت التصديا -25

 1-102تفاقية القضاع ع ى عي  أفكال التمييو ضد املةرأة )التولةيات االختياري الربوتوكول ال  
   102-4) 
 تارية. عم ية التصديا -26
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   ، اهلةاد  اخلا  باحلقوت املدنية والسياسيةالثاين امل حا بالعهد الدو   االختياري الربوتوكول  
 (6-100)التولية   لغاع عقوبة اإعدام

 تارية. عم ية التصديا -27

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -2 

 عاهةةةةةةةةةداتامل   هيئةةةةةةةةات  املب وبةةةةةةةةةةعيةةةةةةةة  التقةةةةةةةةارير  متكةةةةةةةةةن مةةةةةةةةن تقةةةةةةةةةدماسةةةةةةةةباتيجية لةةةةةةةةيا ة   
 (34-100    32-100)التوليات 

لتنفيةةذ التولةةةيات املقبولةةةة.  الةةج وضةةةعتعمةةة  اللتقةةارير املتةةة خرة ي خبةةة باوتةةرد قائمةةةة  -28
 تنفيذ هذه اخلبة. وتقريران ي  طار ثلثة تقارير وقدمت

 (10-102    8-102 واليات )التولياتل مك فر ب دائمةدعوة توتي    
اإتةةةراعات  املب وبةةةة مبوتةةةببةةةات الويةةةارات بشةةةك    ةةةا  لب  اسةةةتجابت تو ةةةو دائمةةةا   -29

تةوفر  ليهةا، وضةمان  تقةدمل نظر ي أي ط بات تديدة  ع ى استعداداحلكومة  ال توالاخلالة. و 
 بواليتهم.باالضبلع ل سماح ل مقررين اخلالر الل مة التسهيلت 

 (48-100اتفاقية مناهضة التعذيب )التولية   
 .ع ي  ويعاقب وما ي يها 198 مادت قانون العقوبات اجلديد التعذيب ي  يعرر  -30
 اُتذت التدابر واإتراعات التالية و  -31

  منةة ن ي جمةةال حقةةوت اإنسةةان، مبةةا ي ذلةة  و مةةن حةةراس السةةج 484تةةدريب 
 (؛2012) احملتجوينالتعذيب وحقوت 

  املببقةةة اإتةةراعات حبقةةوقهم و  احملتجةةوين بةةل  عةةن  نشةةاع نةةوادي قانونيةةة مسةةوولة
 ي السجون املدنية؛

   ؛القضائيةالتعذيب ي وحدات تدريب ضباي الشرطة  من  دما 
  و تةةةةراع التحقيقةةةةات الل مةةةةة شةةةةكاول ال ي ال جنةةةةة الوطنيةةةةة حلقةةةةوت اإنسةةةةاننظةةةةر

 2012 سةةةةةةج ت ال جنةةةةةةة ي الفةةةةةةبة مةةةةةةن ،وبنةةةةةةاع ع يةةةةةة . بشةةةةةة هنا ريراتقةةةةةةو عةةةةةةداد 
 نسةانية  ال حاالت معام ة قاسية أو 4ثلث حاالت تعذيب موكدة و 2016   

 احلكومة بعر االعتبار؛ أخذما تولياتوقدمت أو مهينة 
  تةدريب املةةدربر   مةن أتةة القضةةائيةضةةباي الشةرطة لفائةدة ح قةات عمة   ق يميةةة

 ؛(2014) ي جمال مكافحة التعذيب
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  يةة حلقةوت اإنسةان وتنظيمهةا تكوين ال جنةة الوطن بش ناعتماد القانون األساسي
 .2016التعذيب ي عام  ملن وطنية اللية اآلدمج الذي  وسر عم ها

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

  مسةةةب ، ممةةةا  مواليةةةدلتسةةةجي  املنهجةةةي التنفيةةةذ عشةةةر خبةةةط عمةةة  تنفيذيةةةة لتعويةةةو
حمةةةةةاكم متنق ةةةةةة مسحةةةةةت وعقةةةةةد ت سةةةةةات موضةةةةةوع،  هبةةةةةذاتنظةةةةةيم دورات توعيةةةةةة ب

فةةةةةهادات مةةةةةيلد  بشةةةةة ن 2012ي عةةةةةام  ا  تكمي يةةةةة مةةةةةا  حك 123 492 باُتةةةةةاذ
 ؛االبتدائي من السنة الرابعة    السنة السادسة من التع يمل بلا 

  ي الوحةةةةدات الصةةةةحية البرفيةةةةة بةةةةدعم مةةةةن  ةاملدنيةةةة ل خةةةةدمات كشةةةةكا   21بنةةةةاع
 اليونيسف؛

  (؛2014 بف  )لاالستشاري أعضاع ا  س مدة والية جتديد 
  دمةا  حقةوت البفة  ي بشة ن  2013ي عةام و ير األمن  داري لادر عن أمر 

مةن ضةباي  2 002الشرطة والدرك. ومنذ ذل  احلر، مت تدريب مناهج ك يات 
 ؛"حقوت البف  ومحايت وحدة "أعمال  من الدرك ع ى 2 600الشرطة و

  ي مركةو تةدريب  البفة  وتحقةال ي جمة ةالقضائي من أعضاع اهليئة 524تدريب
 ؛(2013-2011العام ر ي اهليئات القضائية )

  مكافحةةة املمارسةةات يهةةد      ع ةةى  عةةلنتوقيةة  الوعمةةاع التق يةةدير والةةدينير
تشةةةةةةوي  األعضةةةةةةاع التناسةةةةةة ية ل نةةةةةةاث، ، وال سةةةةةةيما ألطفةةةةةةالباالضةةةةةةارة  يةةةةةةةا تمع
ركةةةو ع ةةةى مكافحةةةة  وا  ي(، والتةةةوام  ضةةةاي 2013األطفةةةال ي األديةةةرة ) ووضةةة 

 (.2016األطفال )

 (5-100 مواعمة القوانر م  أحكام الصكوك الدولية حلقوت اإنسان )التولية  
أحكةةةام قةةةانون العقوبةةةات وقةةةانون حتقيةةةا التوافةةةا بةةةر ، ميكةةةن أن نةةةذكر املواعمةةةةي سةةةيات  -33

ي تو ةو قةانون عةري ال يوتةد و الصةكوك الدوليةة ذات الصة ة.  وأحكةاماألحوال الشخصية واألسرة 
 القانون.تسري أحكام نواع بر القانون والعر ،  وتودممارسات عرفية. وي حالة  هناك ولكن

 (26-100االقتصادية املستدامة )التولية و سيادة القانون واحلكم الرفيد والتنمية االتتماعية   
 من بر األنشبة الج نفذت  -34

 ل رلةةد  ةاسةةباتيجية وطنيةةوضةة  تثمارات و برجمةةة االسةةبشةة ن دليةة   تةةراعات   عةةداد
 (؛2012والتقييم )
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 (؛2012) هيئة تنظيم املشبيات العامة  نشاع 
  مديريةةةة الرقابةةةة املاليةةةة واملفتشةةةية العامةةةة ل ماليةةةة، واملفتشةةةية العامةةةة  مةةةوظفيتةةةدريب

 (؛2013حسابات املشبيات العامة ) ملراتعاتل دولة وديوان احملاسبة 
   اجلمةارك والضةرائب   يةراداتتةدعيم و يةادة هبد  يرادات  لو  مكتب تو تشغي

(2012.) 

 (67-100القضائي )التولية  النظام وطي لتحديثالربنامج تنفيذ ال  
 التالية  املكاسب وحقا 2012هذا الربنامج حىت عام  استمر -35

  لومي وكارا(؛ بناع وجتهيو حمكمج استئنا( 
 (؛أتاكبامي وأنيهو) وجتهيومها وتوسيعهما حمكمتر حتديث 
  ؛اجلنسية اتفهاد إلدارحموسب  نظامتركيب 
  موظفي القضاع؛ نشاع مركو تدريب 
  اإدما ؛السجون و عادة  دارة  نشاع هيئة املشرفر ع ى 
  ؛نو  دارة السج برجميةتنفيذ 
 (؛جمموعة األدوات التقنية والع مية اجلنائية) توويد فرطة األدلة اجلنائية باملعدات 
 وانر وال وائب؛نشر الق 
 ؛ نشاع مكتبة افباضية 
 ؛قوقهم وواتبامماحملتجوين املتع ا حبدلي   تبوير 
 معاير الدولية؛كاباالمي وفقا  ل  بناع سجن مدين تديد ي  
     الةةةةذي  مةةةةواطن القضةةةائي لدلي  الةةةةج نشةةةرت الةةةة العدالةةةة نشةةةاع  دارة الولةةةةول

ت بةةةةةةر السةةةةةة بات يتضةةةةةةمن حملةةةةةةة عامةةةةةةة عةةةةةةن احلقةةةةةةوت واإتةةةةةةراعات، والعلقةةةةةةا
ع ةةةى الةةةدلي  . كمةةةا حيتةةوي هةةةاتنظةةةيم احملةةةاكم وسةةر عم فضةةةل  عةةن واملوسسةةات، 

 (؛2014الصكوك الدولية حلقوت اإنسان )بقائمة 
 تشةةةرين  26ي  قبةةةاع العدالةةةةلربنةةةامج دعةةةم تديةةةد لاتفاقيةةةة متويةةة  ع ةةةى توقيةةة  ال

 15ي مج هةةذا الربنةةا وأط ةةابةةر تو ةةو واالحتةةاد األورو .  2015األول/أكتةةوبر 
 .2016 ذار/مارس 
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ملةواطنر و عةادة وتقريةب اجلهةا  القضةائي مةن ا، أمام احملةاكمل مواطنر املكفولة ضمانات التعويو   
 (11-100احملاكم )التولية  تعريف للحيات

  ما ي ي    اإطارجتدر اإفارة ي هذا  -36
  بشةةةةةة ن  2013أيار/مةةةةةايو  27 الصةةةةةادر ي 10-2013اعتمةةةةةاد القةةةةةانون رقةةةةةم

 ؛املساعدة القانونية
 ( ؛2015اعتماد وثيقة سياسات قباع العدل) 
  حلةد مةةن هبةد  ا 2013جتاريةة داخة  حمكمةةة لةومي منةذ عةام   ةر  نشةاع ثلثةة

 ؛النواعات التجاريةالت خر ي النظر ي 
 (؛2013التجارية )املعنير بالنواعات  رخصصتتدريب القضاة والكتبة امل 
 تعجي  اإتراعات ي املسائ  التجارية.هبد  رام بروتوكول  ب 

 ئيالقضةةةةةةةةةةا ية اجلهةةةةةةةةةةا اسةةةةةةةةةةتقللو  واحلةةةةةةةةةةبس االحتيةةةةةةةةةةاطي، واالحتجةةةةةةةةةةا ؛فةةةةةةةةةةروي االعتقةةةةةةةةةةال،   
 (14-101و 11-101    7-101 )التوليات

 التالية  التدابر، اُتذت االحتياطي االحتجا  واحلبس بشرويفيما يتع ا  -37
 حببس األفرادالستخبارات الوطنية اوكالة قيام حظر  2012فباي/فرباير  تقرر ي 

 ؛احتياطيا  
  قةةةةدرات القضةةةةةاة وضةةةةباي الشةةةةةرطة لتعويةةةةو تنظةةةةيم سةةةةت ح قةةةةةات عمةةةة   ق يميةةةةةة

القضائية ع ى "احبام حقوت اإنسان ي جمال  قامة العدل"، بدعم من مفوضية 
 (؛2012األمم املتحدة السامية حلقوت اإنسان )

  أفةةرادمةةن  1 000دد وأكثةةر مةةن اجلةة ةالشةةرطة القضةةائي بايضةةمةةن  144تةةدريب 
 (؛2014-2012الشرطة املعينر )

  الحتةةاد ا معةةاير الدوليةةة بةةدعم مةةا  مةةن وفقةةا  للشةةرطة ك يةةة ابنةةاع  اسةةتمرار أفةةغال
 األورو ؛

  إطلت مسحةت بةت سات استثنائية بدعم من برنامج األمم املتحدة اإمنةائي عقد
 ؛2015و 2012 بر عامي حمتجوا   753سراح 

  قةةةةةةةةوات حفةةةةةةةةل السةةةةةةةةلم التابعةةةةةةةةة ل شةةةةةةةةرطة الوطنيةةةةةةةةةأفةةةةةةةةراد مةةةةةةةةن  582تةةةةةةةةدريب 
 (؛2015-2016)

  ات.ببالسجينات حتت حراسة ضااحتجا   2012منذ عام تقرر 
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 جتدر اإفارة    ما ي ي سر عم  ، اجلها  القضائي وحتسر  يةوفيما يتع ا باستقلل -38
  عةن السة بة  ئيالقضةا ية اجلهةا ستقللمبدأ اع ى من الدستور  113املادة تنل

التنفيذيةةةةةة. ويتج ةةةةةى ذلةةةةة  مةةةةةن خةةةةةلل حتسةةةةةر ظةةةةةرو  حيةةةةةاة وعمةةةةة  القضةةةةةاة. 
 2013فةةةباي/فرباير  25ي  الصةةادر 7-2013رقةةةم القةةةانون األساسةةي  وحيةةدد

 1996أ سةبس  ا/ 21 الصةادر ي 11-96 قانون األساسةي رقةم واملعدرل ل
 القضاة؛ مركو

  كيفيةةاملةوظفر   تع ةيمو  باحلواسةيبلتجهيةو احملةاكم  2012تبذل تهود منذ عةام 
أعمةال بنةاع حمكمةة وجتةري حاليةا  . احملةاكمبناع لسياسة  ري تنفيذ استخدامها. و 

املةةةوظفر القضةةةائير مركةةةو تةةةدريب قةةةام ، املسةةةتمر سةةةوكودي. وي جمةةةال التةةةدريب
 ؛2013 عام يقاضيا   83و 2012ي عام  قاضيا   27 اتقدر  بتعويو

 ةس ا احملاكم بناع ع ى اقباح مةن الع يا بنالب املس الو راع القضاة ي جم  يعر 
بنةةاع و  احملةةاكمقضةةاة بمةةن قضةةاة فيمةةا يتع ةةا  تةة لف أساسةةا  الةةذي ي قضةةاع لاألع ةةى 

 ؛النيابة العامة فيما يتع ا ب عضاع و ير العدلمن ع ى اقباح 
 دأ الفصةةةة  بةةةةر  قضةةةةاع وفقةةةةا  ملبةةةةل ةةةةس األع ةةةةى ا أس رئةةةةيس احملكمةةةةة الع يةةةةا ب يةةةة

 الس بات.

 والمبادرات الوطنية ،واالستراتيجيات ،والسياسات ة،التشريعيالتدابير  -باء 
 (27-100قوت اإنسان )التولية حبالكام   والتمت خبة عم  وطنية حلقوت اإنسان،   

التولةيات الصةادرة عةن االسةتعرا  الةدوري الشةام   جلم  ونشر ح قات عم نظمت  -39
 ومت تنفيةةةذ األنشةةةبة انبلقةةةا  مةةةن خبةةةةالسةةةتعرا  الةةةدوري الشةةةام . مةةةن ااألو   اجلولةةةةي هنايةةةة 

. 2012وضةةعت ي عةةام الةةج السةةتعرا  الةةدوري الشةةام  وهيئةةات املعاهةةدات اتنفيةةذ تولةةيات 
وباإضةافة    ذلة ، أعةدت وثيقةة السياسةة العامةة ي جمةال حقةوت اإنسةان وتوطيةد الدميقراطيةةة 

 .2014ي عام 

 (20-100و 18-100    14-100جنة الوطنية حلقوت اإنسان )التوليات ال   
 12و 2013ي املائةة ي عةام  25بنسةبة  حلقةوت اإنسةان  ادت ميوانية ال جنة الوطنيةة -40

بشةة ن  ا  تديةةدا  أساسةةيا  اجلمعيةةة الوطنيةةة قانونةةاعتمةةدت . و 2016و 2014ي املائةةة بةةر عةةامي 
 مكتةب  ق يمةي وأنشةم(. 2016) هةاوسر عم  هااإنسان وتنظيمتكوين ال جنة الوطنية حلقوت 

 .2013راب  ي عام  فرعي
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 (22-100و 19-100)التوليتان جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة   
، أعماهلةةا لتحقيةةا مهمتهةةا قةةدراما الةةج مت تعويةةو ،جلنةةة احلقيقةةة والعدالةةة واملصةةاحلةأجنةةوت  -41
 .2012 نيسان/أبري  3 يرئيس الدولة    تقدم تقريرها ب

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

  لبنةاع قةدرات القضةاة وضةباي الشةرطة  2012تنظيم ست ح قات عمة  ي عةام
تحةةةدة بةةةدعم مةةةن مفوضةةةية األمةةةم امل ، وذلةةة القضةةةائية ي جمةةةال حقةةةوت اإنسةةةان

 ؛السامية حلقوت اإنسان
  ؛(2014-2013احلقوت والواتبات واملواطنة ) بش نتنظيم حماف   ق يمية 
 فةةراد أللالتةةدريب األو  واملسةةتمر ضةةمن بةةرامج  ةتةةدريس حقةةوت اإنسةةان واملواطنةة

 تدريب قوات الدفاع واألمن؛ مدارسخمت ف ي 
 رسةةال بعثةةات حفةةل قبةة   ةحقةةوت اإنسةةان واملواطنةةبشةة ن دورات توعيةةة  تنظةةيم 

 استعادت ؛أو  النظام العام
  حقةةوت اإنسةةان ي تةةدريب القةةوات اخلالةةة املسةةوولة بشةة ن اسةةتحداث وحةةدات

 ؛عن ت مر االنتخابات
 عي  مراحة  التع ةيم العةام والتقةي مةن خةلل  ي ةتدريس حقوت اإنسان واملواطن

)مرح ةةةة التع ةةةيم لرمسيةةةة المتحانةةةات اي ااملدنيةةةة واألخلقيةةةة كمةةةادة  لواميةةةة الببيةةةة 
 (؛اواملستول األول من فهادة البكالوريالثانوي 

  الببية املدنية واملواطنة بدعم من االحتاد األورو ؛بش ن  دلي   علمي عداد 
  (.2014املواطنة )بشوون التثقيف  ببية املدنية و لاعتماد سياسة وطنية 

 الحقوق المدنية والسياسية -جيم 
 وشروط االحتجازالحرية سلب   

 (55-100و 54-100تان )التولي تغذية احملتجوين ومعام تهم  
 التالية  التدابر اُتذت -43

  نل، مةن بةر يةي ذبرنامج دعم قباع العدالة املمول من االحتاد األورو  الةتنفيذ
 ؛ نشاع خمبو ي ك  سجنع ى أمور أخرل، 

  السجون املدنية؛يالصحية النظافة و  بالصحة العامة فريا معي نشاع  
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  ةةا  خم فةةات الصةةر  الصةةحي    لتحويةة   2014أيار/مةةايو  8 ي نشةةاع نظةةام 
بةةدعم مةةا   ، وذلةة لبهةةي البعةةام ي السةةجن املةةدين ي لةةومي يسةةتخدم أحيةةائي

  ؛من برنامج األمم املتحدة اإمنائي
  احملتجوينالنواا ألماكن االحتجا  ملراقبة أوضاع  ة يار. 

  س يمة لتحقيا النظافة الصحيةعم يات  ع ىمثالر    أيضا  وجتدر اإفارة  -44
  ي ل صة يب األمحةر هبا ال جنة الدولية  قامت الجوالتبهر عم ية النظافة الصحية

 (؛2013السجون )
 سةجن لةومي ي رعايةة جمانيةة واملصحوبة بسبوع عم ية النظافة الصحية املستمرة أل

 (.2012) يادميا ل تع يم والصحةاملدين مببادرة من موسسة  ناسينغي  

 (9-101)التولية  التدابر البدي ة للحتجا   
هةةةي العمةةة  ل مصةةة حة و  للحتجةةةا  ع ةةةى تةةةدابر بدي ةةةةقةةةانون العقوبةةةات اجلديةةةد  يةةةنل -45

 (.62    59)املواد  وعر  دف   رامة اجلنائيةالعامة، والوساطة 
 .املشروي واإفرا  املوقتواإفرا   حلكم،ا تنفيذ وقف    باإضافة التدابر وتتاح هذه -46

 ؛23-100؛ و21-100التولةةةةةةيات ومنةةةةةة  التعةةةةةةذيب ) وقمةةةةةة التعةةةةةةذيب؛  ملنةةةةةة  ليةةةةةةة وطنيةةةةةةة   
 (4-101؛ و52-100؛ و51-100؛ و49-100و

 ما ي ي  جتدر اإفارة   باإضافة    األحكام الدستورية،  -47
 198 املةةةةةةادةع يةةةةةة  ) تعريةةةةةةف التعةةةةةةذيب ي قةةةةةةانون العقوبةةةةةةات اجلديةةةةةةد واملعاقبةةةةةةة 

 ؛ي يها( وما
  حلقةةوت اإنسةةان يةةدمج فيهةةا  ال جنةةة الوطنيةةة بشةة ناعتمةةاد قةةانون أساسةةي تديةةد

 ملن  التعذيب؛اآللية الوطنية  وظيفة
  دارة ومةةةةوظفي القضةةةةائية تنظةةةةيم ح قةةةةات عمةةةة  تدريبيةةةةة ملةةةةدر  ضةةةةباي الشةةةةرطة 

 ؛ئيبرنامج األمم املتحدة اإمنامن دعم ب، و عادة اإدما السجون 
 فاع ةة ي جمةال مكافحةةة التعةذيب مةن خةةلل الهةات العديةد مةةن اجلقةدرات  تعويةو

 "مشروع أط س التعذيب".

املتخةةذة تةةراعات اإفةةكاول التعةةذيب ي  طةةار و ؛ 2005ي سةةيات انتخابةةات  املرتكةةبالعنةةف   
 (6-101؛ و5-101؛ و50-100التوليات ) وأتباع ي غناسين  كباتشاضد  
ضةةةةد   اإتةةةةراع املتخةةةةذتحقيا ي حلقةةةةوت اإنسةةةةان بةةةةالجنةةةةة الوطنيةةةةة ك فةةةةت احلكومةةةةة ال  -48

هةةةذه التولةةةيات،  وبنةةةاع ع ةةةى. هبةةةذا الشةةة ن تولةةةيات مقةةةدتو  معةةة  املتهمةةةرو ي غناسةةةين  كباتشةةةا
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حلكةم حمكمةة العةةدل  وتنفيةذا  السةتخبارات الوطنيةة. اذلة   لةلح وكالةة  ، مبةا يا  بر تةد 13 اُتةذ
الدولةةة تعويضةةات  دفعةةت، نفسةها القضةةية بشةة ن جماعةةة االقتصةةادية لةةدول  ةرا أفريقيةةا ل التابعةة
عيةةة   جلنةةةة احلقيقةةةة والعدالةةةة واملصةةةاحلةت فحصةةةو م يةةةون فرنةةة  أفريقةةةي ل ضةةةحايا.  532 قةةةدرها
وأنشةةةةئت املفوضةةةةية . 2005عةةةام أحةةةةداث ي سةةةيات  املرتكبةةةةةالتعةةةةذيب وأعمةةةال العنةةةةف  مةةةواعم

تنفيةذ تولةةيات لخبةة عمة  ووضةعت  2014 عةام يوحةدة الوطنيةة السةامية ل مصةاحلة وتعويةو ال
 .تولية 68البالغة  جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة

 (53-100)التولية  باحلبس االحتياطيأحكام قانون اإتراعات اجلنائية املتع قة   
االعتبةةار ملحظةات جلنةةة مناهضةةة  بعةرمشةةروع قةانون اإتةةراعات اجلنائيةة اجلديةةد  أخةذ -49

الفحةةةةةل البةةةةةي اإلوامةةةةةي ، و حمةةةةةامتوكيةةةةة  التهم، واحلةةةةةا ي بةةةةة وخالةةةةةة  خبةةةةةار املةةةةةتهمالتعةةةةةذيب 
 األسرة. و بل 

 المساواة وعدم التمييز -دال 
 (37-100و 35-100التوليتان القضاع ع ى التمييو ضد املرأة )  

بةةةةر مت تنظةةةةيم ح قةةةةات عمةةةة  أة، املسةةةةامهة ي القضةةةةاع ع ةةةةى التمييةةةةو ضةةةةد املةةةةر هبةةةةد   -50
 باالعتبةةةارات اجلنسةةةانيةفيمةةةا يتع ةةةا تةةةدريب والتوعيةةةة مةةةن أتةةة  تةةةوفر ال 2014و 2013 عةةةامي
والسةةة بات الدينيةةةة،  ر،التق يةةةدي والوعمةةةاع ،الةةةوالة ي، وذلةةة  لفائةةةدةضةةةا ةةةى األر عصةةةول املةةةرأة وح

حةةت ح قةةات العمةة  ومساحمل يةةة.  األخةةرل ل سةة باتومةةلك األراضةةي واجلهةةات الفاع ةةة الرئيسةةية 
 .واهلضبةمناطا سافانا وكارا ي  تهة فاع ة 175قدرات هذه بتعويو 

اإتةةةراعات  احلكومةةةة بةةدعم مةةةن منظمةةات ا تمةةة  املةةدين اُتةةذتوباإضةةافة    ذلةةة ،  -51
  التالية

  املرتكةب العنف بةاحمل ية  والس بات ات احمل يةوقادة ا تمع، الرتال والنساعتوعية
 والفتيات؛ضد النساع 

  التوعيةةة الةةج ت ةةت  وا  األطفةةال ي أفريقيةةا"  ملكافحةةة طةةلت "احلم ةةة األفريقيةةة
 ين؛الووا  واحلم  املبكر ب

  واألخصةةةائير القضةةةاع،و  ،والةةةدرك ،الشةةةرطة يشةةةم  طةةةار ل تشةةةاور واحلةةةوار  وضةةة 
 طوسةةةةةةائ واملسةةةةةوولر عةةةةةن ،الةةةةةدينير والقةةةةةادة ،والوعمةةةةةاع التق يةةةةةدير ير،الصةةةةةح
 لس بات احمل ية؛وا ،اإعلم

  ؛قانويني والصحع ى املستوير الضحايا الرلد حاالت 
  العنف ضد املرأة. ملكافحةالكانتونات ي القرل و  نشاع مراكو تنسيا 
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 (68-100؛ و38-100؛ و36-100)التوليات  الرتال والنساعاملساواة واإنصا  بر   
نصةةو  ع يةة  ي املةةادة األو  مةةن اعتمةةد قةةانون العقوبةةات تعريةةف التمييةةو ع ةةى النحةةو امل -52

لتمييو ضد املةرأة عن ا فصل  القانون يكرس و اتفاقية القضاع ع ى عي  أفكال التمييو ضد املرأة. 
 .ذات الص ة عقوباتالو 

مد     الج األحكام التالية ع ى واألسرة  لألحوال الشخصيةتوي القانون اجلديد وحي -53
 القضاع ع ى التمييو ضد املرأة 

  ؛الووا  بالنسبة ل رت  واملرأة توحيد سن 
  ى املراث ل رتال والنساع؛احلصول عفروي  توحيد  
   ل ووتة املتوفية؛ األخت الصغرلبووا  الو السِّ فة حظر  وا 
 ؛بيت الووتيةلتوافقي االختيار ال 
 ؛املهينة طقوس احلداد تراع رفض ي  ةحا الوو  أو الووت 
 ويتحمة  الووتةان مةن اآلن هةذه را األسةرة. هةو و  ع  الو الج جتحكام األ  لغاع

 .بصورة مشبكة املسوولية

الةةج املةةرأة ي القباعةةات وعمةة  . احتفةةاظهم بوظةةائفهمتعيةةر املةةوظفر العمةةومير وأفةةراد اجلةةي  و   
 (2-101و 1-101التوليتان ) يهيمن ع يها الذكور تق يديا  

لتقسةةيم اإداري حبيةةث يةةتم متثيةة  عيةة  قةةوات الةةدفاع واألمةةن اي  التعيةةرتعكةةس عم يةةة  -54
 لتعيةةرالتةةدابر الل مةةة  وتتخةةذعيةة  احملافظةةات     التعيةةرجلنةةة وتسةةافر الب ةةد.  ي اإثنيةةة الفئةةات

 .ُت ف أي فئة عن الركبلضمان عدم أساسا  أبناع هذه املناطا 
فتةةةاة ي  580 قةةةوات املسةةة حة، مت تعيةةةر ل نظةةةام األساسةةةي لوفقةةةا   ،2007منةةةذ عةةةام و  -55

 .ا نديني املائة من  8 يي الشرطة أ اةفت 350و ا نديني املائة من  5 ياجلي  أ
العامةةة  ل وظيفةةةالوضةة  العةةام  بشةة ن 2-2013وباإضةةافة    ذلةة ، فةةإن القةةانون رقةةم  -56

قواعةد  يانرسال ذين ي 2015ديسمرب كانون األول/  15 الصادر ي 120-2015واملرسوم رقم 
، التعيةةةر فيمةةةا خيةةةلفةةةر  تكةةةافو ال يكفةةةلن ل مةةةوظفر العمةةةوميرالعةةةام  الوضةةة يةةةذ لتنف موحةةةدة
 .ل موظفر العموميرالوظيفي والتقاعد املسار ، و واألتر

 حرية الرأي والتعبير -هاء 
 (18-101    15-101اإعلم )التوليات  وسائط حرية؛ و حرية التظاهر  

  هي التدابر املتخذة ي هذا الش ن -57
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  ي املائةةةةةةة منةةةةةةذ  25 يةةةةةةادة املسةةةةةةاعدات الةةةةةةج تقةةةةةةدمها الدولةةةةةةة ل صةةةةةةحافة بنسةةةةةةبة
 ؛2014 عام

  يةةةة منهةةةا حمبتةةةان تعمةةة  بالسةةةوات  ت فويونحمبةةةات  3ة ويةةةحمبةةةة  ذاع 11حصةةة ت
ع ةةةةةةةةى  (Canal+ Horizonو média plusالرقميةةةةةةةةة )وفةةةةةةةةركتان تقةةةةةةةةدمان الباقةةةةةةةةات 

 ؛(2015-2012) لحيفة مببوعة 40أكثر من وهناك ؛ ترخيل
 (؛2015و 2013االنتخابية ) اتتدريب الصحفير لتغبية العم ي 
  اإعةةةلم  وسةةةائطمشةةةاركة  ع ةةىنبنةةةت عةةةرب اإ العةةام رمةةةن  لةةةحفيا   33تةةدريب

ي  منظمةةة العفةةو الدوليةةةنظمتةة  اإنبنةةت ي تعويةةو ومحايةةة حقةةوت اإنسةةان،  عةةرب
 (؛2015تو و )

  تولةيات  وضعتالج  2014العامة ل صحافة ي متو /يولي   االتتماعاتتنظيم
 ؛مد     حتسر اإطار القانوين واملوسسي ل صحافة

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

  حفةلالةذي يةنظم و  2013 ذار/مةارس  6ي  الصةادر 13-2013املرسوم رقم 
 ؛ت النظام العام واستعاد

  ملكافحةةةةفةةةراكة مةةة  ال جنةةةة األفريقيةةةة  طةةةار االتصةةةال ي  مةةةوظفيتعويةةةو قةةةدرات 
 (؛2014 ناث )تشوي  األعضاع التناس ية ل

  املهتمةةة املوسسةةات الصةةحفية موعةةة جمي عضةةاع مةةن الصةةحفير األ 140تةةدريب
 (؛2014) لصحةمبجال ا

  سةةفارة  نظمتةة اإعةةلم ي مكافحةةة الفسةةاد،  وسةةائطمسةةامهة  بشةة نيةةوم ل تفكةةر
 ي تو و.األمريكية الواليات املتحدة 

 ة والثقافيةواالجتماعي ةالحقوق االقتصادي -واو 
 مكافحة الفقر  

عةي  ظةرو  و احلةا ي الغةذاع؛ و برامج التنميةة االتتماعيةة واالقتصةادية؛ و مكافحة الفقر املدق ؛   
؛ 72-100؛ و70-100؛ و69-100 اإمنائيةةةةةة لأللفيةةةةةة )التولةةةةةيات؛ واألهةةةةةدا  لسةةةةةكانا
 (19-101؛ و89-100    87-100و

داة وهةةي األ، (2017-2013) والنهةةو  بالتشةةغي اسةةباتيجية النمةةو املتسةةارع تتةة لف  -58
 التالية اخلمس األولويات من  ،كافحة الفقر ي تو واالحتادية مل
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  ؛الج تتمت  بإمكانيات منو كبرةتنمية القباعات 
  التحتية االقتصادية؛ البىنتعويو 
 مية رأس املال البشري، واحلماية االتتماعية والعمالة؛تن 
 ؛ةكمو تعويو احل 
  ستدامة.املتوا نة و املتعويو التنمية التشاركية و 

 ، مت حتقيا النتائج التالية 2014و 2013 يتقييمر ي عام وبناع ع ى -59
  5.4    2013ي املائةةة ي عةةام  4 يةةادة معةةدل منةةو النةةاتج احمل ةةي اإعةةا  مةةن 

 ؛2014ي املائة ي عام 
 ي أفريقةةةةي م يةةةةون فرنةةةة   250 مةةةةن  يةةةةادة امليوانيةةةةة املخصصةةةةة ل سةةةة بات احمل يةةةةة

عم يةةةةةة  ي  طةةةةار 2014ي عةةةةام م يةةةةون فرنةةةة  أفريقةةةةةي  420    2013 عةةةةام
 اللمركوية؛

   ؛جمموعة 50 لصاحلدعم األنشبة املدرة ل دخ 
 عم مةن التعةاون األملةاين ي تدريب اجلهات الفاع ة احمل ية ع ى التخبيط احمل ي بةد

 اللمركوية؛جمال 
 بشةك   حتسةر  نتةا  ونوعيةة البيانةات اإحصةائية ملراقبةة بةرامج وسياسةات التنميةة

 ؛أفض 
  2012ي املائةةةةة ي عةةةةةام  42الصةةةةاحلة ل شةةةةرا مةةةةن  يةةةةادة معةةةةدل تةةةةوافر امليةةةةاه 

 ؛2015ي املائة ي عام  50   
   3 600 522    2013ي عةام  ا  طنة 2 980 862مةن  األ ذيةة يادة  نتا 

 ؛ي املائة 20.8ويادة قدرها أي ب، 2014ي عام  ا  طن
  ي املائة  3.5بنسبة ي املائة واإنتا  السمكي  6.9بنسبة  يادة اإنتا  احليواين

 ؛2014و 2012بر عامي 
  ي املائة بر  40بنسبة اخنفا  نسبة األفخا  الذين يعانون من نقل التغذية

الوراعيةةةةة  اتلسةةةةتثمار ل ربنةةةةامج الةةةةوطيالتنفيةةةةذ بفضةةةة   2014و 2010عةةةةامي 
 ؛واألمن الغذائي

 2 000كثةر مةن مما مسب بالتوظيف الةذا  أل ، نشاع مناطا التنمية الوراعية املخببة 
 ؛2014و 2012امرأة بر عامي  850 منهمموارع 
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  لتنمية لتبادل اآلراع بش ن قضايا ا 2012تنظيم منتدل وطي ل موارعر منذ عام
 الريفية واألمن الغذائي؛

  برنةةةامج  طةةةار ي األسةةةر الضةةةعيفة ي  طفةةة  15 000مسةةةاعدة ماليةةةة    تقةةةدم
 ؛"ت النقديةتحويلال"

 الفقةةراع "حصةةول  مةةن املسةةتفيدين مةةن بةةرامج 557 314   قةةرو  لةةغرة  مةةنب
صةةةول ح ةةةى اخلةةةدمات املاليةةةة" و"عاملةةةوارعر حصةةةول "و ةةةى اخلةةةدمات املاليةةةة"، ع

  ى اخلدمات املالية".عالشباا 

 الحق في الصحة  

احلصةةول ع ةةى و بةةرامج وتةةدابر ي جمةةال الصةةحة؛ ووضةة  احلةةا ي الصةةحة؛  تكفةة أولويةةات حتديةةد   
 (76-100؛ و75-100؛ و73-100 الرعاية الصحية )التوليات

 ةيلصحا تنمية لبة الوطنية واخلالسياسة الوطنية ل صحة  مبوتب األولويات الج وضعت -60
 هي ( 2012-2015)

 مكافحة فروس نقل املناعة البشرية/اإيد ؛ 
   ؛املعديةو ر املعدية مكافحة األمرا 
 ؛مكافحة امللريا 
  الصيدالنيةتعويو قباع الصناعات. 

 النتائج التالية.    حتقياأدل تنفيذ اخلبة و  -61
 الرعاية الصحية    الولول االتتماعي واملا   -62

 2011بةةر عةةامي و القيصةةرية.  اتالعم يةةمةةن تكةاليف  ي املائةةة 90 تغبيةة نسةةبة 
 14 095    7 353مةن  ال وا  حص ن ع ى رعايةةعدد النساع   اد 2015و

 ؛2015ي عام 
  ؛2012تعويو جمانية الرعاية ملكافحة امللريا منذ عام 
  ؛ين  و ع  امل   املرضى املستشفيات مقاب  الرعاية املقدمة دعم استمرار 
 فروس نقل املناعة ضد املصابر بكافحة التمييو مل 2012شاع مرلد ي عام  ن

العكوسةة لفروسات ات اضادالعل  مب جمانية ارواستمر  وولمهم، البشرية/اإيد 
الوكالةةةةةة و الصةةةةةندوت العةةةةةاملي،  وال سةةةةةيما بةةةةةدعم مةةةةةن الشةةةةةركاع التقنيةةةةةر واملةةةةةالير،

، 2015   عةةةام  2000ام مةةةن عةةةو الفرنسةةةية ل تنميةةةة ومنظمةةةة الصةةةحة العامليةةةة. 
ي املائةةةةة ي املنةةةةاطا  3.5 ويب ةةةة  املعةةةةدلنتشةةةةار    النصةةةةف. االاخنفةةةةض معةةةةدل 
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حتقيةةا تية  خةةال  ياهلةد  يتمثةة  ي املائةة ي املنةةاطا الريفيةة. و  1.6احلضةرية و
 ؛2020من اإيد  حب ول عام 

  ناموسةةةية مشةةةبعة مببيةةةدات حشةةةرية  4 905 864ا يقةةةرا مةةةن ملةةةالتو يةةة  ا ةةةاين
 ؛2014و 2012بر عامي طوي ة املفعول 

  الصيدالنية؛تعويو قباع الصناعات 
 (؛2014الصيدالنية ) لتوريدات املواد  نشاع نظام وطي 
  اجلهةةا  اإق يميةة مة   ل توريةةداتسةت لةيدليات مةن  مكونةةةفةبكة تنفيةذ  نشةاع و

 ؛ملركوي ملشبيات األدوية اجلنيسةا
  ؛لألطفال والنساع من خلل الربنامج املوس  ل تحصر با انسبعة لقاحات توفر 
 األدوية األساسية  ارتف  معدل تغبية املرافةا الصةحية دون بالصحية  توويد املرافا

ي املائةةةةة ي  46    2012ي املائةةةةة ي عةةةةام  23.33مةةةةن انقبةةةاع املخوونةةةةات 
 .2015عام 

  مكانية الولول اجلغراي  -63
 ي املائةةة بةةةر  63ي املائةةة     62ملرافا الصةةحية مةةةن بةةا  يةةادة التغبيةةة اجلغرافيةةةة

ان نوعةة)الوحةةدة لةةحية طرفيةةة تديةةدة  32بنةةاع  بفضةة  2015و 2012عةةامي 
 عةةةةادة ت هيةةةة  ، و مقةةةةررةوحةةةةدة  50 ألةةةة  ي املنةةةةاطا الريفيةةةةة مةةةةناألول والثةةةةاين( 

 قائمة؛وحدة لحية طرفية  68خدمة متخصصة و 11 نبات وتوسي 
  دم.ل و ق يميةبنوك وطنية  3 نشاع  

 اخلدمات والرعاية الصحية  تودة -64
  كةةةةةانون األول/  2 اإداري الصةةةةةادر يمةةةةةر مبوتةةةةةب األة يعةةةةةاير الصةةةةةحاملتعريةةةةةف 

 ؛2014ديسمرب 
  ؛تودة األدوية ملراقبة 2013عام  يوطي خمترب بناع وجتهيو 
  ي ضةمان ، الج تتمث  مهمتهةا قباع املواد الصيدالنية نشاع اهليئة الوطنية لتنظيم

 (؛2012تودة وكفاعة وسلمة استخدام املنتجات الصحية )
 (؛2013الرعاية )جمال تخصصر ي هنير املامل من 1 107 تعير 
  لرفة  مسةتول مهةارات  2015و 2012منحةة تةدريب مةا بةر عةامي  117منب

 ؛الصحيرهنير امل
  الصةحة مةن منظمةة املقةدم دعم فضة  الةالصةحير بهنيةر تدريب امل تودةحتسر

 العاملية والوكالة الفرنسية ل تنمية.
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 (74-100املرافا الببية )التولية  مناحلوام   واستفادةلحة األم   
 تو و اإتراعات التالية  اُتذت -65

  عنةد الةوالدةحةاالت البةوارا نشر املرافا الج تقدم الرعاية ي  2015ي عام مت 
 ؛املائة من حاالت احلم ي  80أكثر من  لكفالة تغبيةديثي الوالدة حلو 

  فةةةراكة مةةة   طةةةار ملرافةةةا الصةةةحية، ي وجتهيةةةو اتةةةدريب العةةةام ر ي املستشةةةفيات
األمةةم املتحةةدة ولةةندوت  وال جنةةة املعنيةةة باملع ومةةات واملسةةاعلة،سةةكوكا، اممبةةادرة 

 يةةادة نسةةبة تغبيةةة ممةةا أدل    ومنظمةةة الصةةحة العامليةةة، واليونيسةةف،  ، سةةكانل
ي  18مةةن ساسةةية حلةةاالت البةةوارا املتع قةةة بةةالوالدة والرضةة  برنةةامج الرعايةةة األ

 ؛2015و 2012ي املائة ما بر عامي  43.7املائة    
  ألم لةةة يلةحرعايةة مةوه ر ي معظةةم املراكةو الصةحية الةج تقةةدم  أخصةائيرتعيةر

 ؛(2015-2014) والرض 
 ي املائةة ي  60مةدربون مةن  أخصةائيونمعدل الوالدات الج يشر  ع يهةا   يادة

 (.2014ي املائة ) 73    2010عام 

القبةةاع  ليشةةم  العةةام ر يملةةوظفر العمةةومير فائةةدة االتةة مر الصةةحي اإلوامةةي ل توسةةي  نبةةات  
 (20-101اخلا  )التولية 

اخلةةا   رلقبةةاعيشةةم  العةةام ر ي االتةة مر الصةةحي لنبةةات التغبيةةة بتوسةةي   ي  طةةار -66
 ة ال جنةةماية االتتماعية. وتتمث  مهمةاحلجلنة وطنية لتعويو  2013عام  ي أنشئتلعام، وفب  ا

 احلماية االتتماعية. تراعات مشروع توسي  نبات ي تنسيا عي  
 اإتراعات التالية  اُتذت ،وي هذا السيات -67

  الت مر الصحي  توسي  نبات املع ومات م  ألحاا العم  بش ن تدولتبادل
 (؛2013لقباع اخلا  )ا يشم ل

   يشةةم  التةة مر الصةةحي ل مةةن أتةة  توسةةي  نبةةات توعيةةة واإعةةلم لح قةةات عمةة
 لفئات الضعيفة؛ا

  رقواعد بيانةات العةام ر ي القبةاع استنادا    دراسة حول املعاير الفنية واملالية 
، بةةر الةةوطي ل ضةةمان االتتمةةاعيالصةةندوت  أتراهةةا الرمسةةي وفةةب  العةةاماخلةةا  

 .2014و 2013ي عام

 الحق في العمل  

 (73-100)التولية  العمالةاألولويات ي جمال   
 األولويات هي  -68
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 ؛ولول الشباا    سوت العم  تيسر 
  ضةةةةمان احلةةةةا ي العمةةةة  اللئةةةةا ل جميةةةة ، وال سةةةةيما النسةةةةاع واألفةةةةخا  ذوي

 اإعاقة.
الةةةةة بتنفيةةةةذ الشةةةةباا وخبةةةةة العمةةةة  اخل لعمالةةةةةتنفيةةةةذ اخلبةةةةة االسةةةةباتيجية وقةةةةد مسةةةةب  -69
 النتائج التالية  بتحقيا الشباااملتع قة بلسياسة ا

  ؛2011منذ عام ا  متبوع 6 252تعبئة 
  والتموي (؛ والتجهيو)التدريب  حرة أعمال فابا  لبدع 50 951دعم 
   مةةةةةةن خةةةةةةلل لةةةةةةندوت دعةةةةةةم مبةةةةةةادرات الشةةةةةةباا مشةةةةةةروعا  لةةةةةةغرا   463متويةةةةةة

 640 575 661 قةةدره مبب ةة   عةةا  القاعديةةةتنميةةة الم االقتصةةادية وبرنةةامج دعةة
 ا ؛أفريقي ا  فرنك

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

 من األنشبة االتتماعية والتع يمية. ا  فاب 39 641ة استفاد 

 الحق في التعليم  

التع ةةيم وتةةوفر الةةربامج والتةةدابر ي جمةةال التع ةةيم؛ و األولويةةات وحتديةةد ؛  يميةةةتوطيةةد املنظومةةة التع  
 (22-101و 82-100التوليتان ا اين )و االبتدائي اإلوامي 

 ع ى مستول التع يم العام -70
، اُتةذت املبةادرات التاليةةة خةلل الفةبة الةج يغبيهةةا عةةا  اجلةودةلتبةوير تع ةيم أساسةي و  -71

 التقرير 
   ؛احلساا والقراعة ي املدارس االبتدائيةبش ن  كتب ومرات نشر 
 ؛(2015-2012) والثانويةاملدارس االبتدائية  ا  يمع م 8 023وتدريب  تعير 
  ال غةةةةة ( وعيةةةة  مع مةةةةي2015ثانويةةةةة )ة مدرسةةةةمةةةةدير  600تةةةةدريب أكثةةةةر مةةةةن 

الثةةةةانوي مةةةةن خةةةةلل مشةةةةروع دعةةةةم ي الصةةةةف األول والع ةةةةوم التجريبيةةةةة  ةالفرنسةةةةي
 ؛املدارس الثانويةلح  ل

  (؛2014-2013جلمي  املدارس االبتدائية احلكومية ) لوحة قراعة 11 115توفر 
  التع يميةة ملةةومتر نظم الةبرنةامج حت ية  سةة وا مدرسةة وفقةا  أل 200ي تقيةيم الةتع م

 و راع التع يم ي الب دان الناطقة بالفرنسية.
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 املدرسة مرح ة ما قب  ي لتوسي  نبات التغبية و  -72
  ؛يةالتع يم املناطاي عي   العامة نشاع ريا  األطفال 
 ؛ما قب  املدرسة ملرح ة مع م 1 000أكثر من  تعير 
   ريةةةةا   يالقةةةةراعة و سةةةةاا والرياضةةةةيات لتع ةةةةيم احلمتهيديةةةةة مدرسةةةةية  كتةةةةبتةةةةوفر

 .األطفال العامة
ببريقةةة برايةة  ولغةةة املعةةدة الكتةةب املدرسةةية  تمةةد، اعتُ ل جميةة  تعويةةو التع ةةيم الشةةام ول -73

الشةةةام  التع ةةةيم  بشةةة نوالنيجةةةر(  ،فاسةةةو وبوركينةةةاظةةةم منتةةةدل فةةةب   ق يمةةةي )تو ةةةو، اإفةةةارة. ونُ 
 .2016ي عام  ل جمي 
 تو و وهي  ية يالتع يم املنظومةوطيد هبد  تعدة  تراعات تتخذ ، وبصورة عامة -74

  ي  طةةاريةةة عامةةة مدرسةةة ابتدائ 4 358ائةةدة فل مليةةر كتةةاا مدرسةةي 3تةةوفر 
التع ةةةيم والتعويةةةو املوسسةةةي" بةةةدعم مةةةن الوكالةةةة الفرنسةةةية ل تنميةةةة والبنةةة  مشةةةروع "

 (؛2013) اإسلمي ل تنمية
 مةةةا قبةةة  املدرسةةةة واملرح ةةةة يةةةة ملرح ةةةة تع يمالنةةةاهج امل تنظةةةيم عم يةةةات ل تحقةةةا مةةةن

 (؛2014االبتدائية )
 طةار  ي 200مبا ي ذلة   الب دع بناع وجتهيو العديد من املباين املدرسية ي عي  أحنا 

 (،2014-2012) التع ةةةةةيم والتعويةةةةةو املوسسةةةةةي بةةةةةدعم مةةةةةن البنةةةةة  الةةةةةدو مشةةةةروع 
 املوسسات الدينية؛و  BORNEFonden ر احلكومية  ةاملنظم بدعم من و رها

  تدريب املع مر؛ل مدارس عادية 5 نشاع 
 ةةةةةر احلكوميةةةةةة  ةرعايةةةةةة األطفةةةةةال مةةةةةن قبةةةةة  املنظمةةةةة BORNEFonden ، ومنظمةةةةةة

مةةن أتةة  اخلريةةة األعمةةال تو ةةو ومنظمةةة  - اخلبةةة الدوليةةةو  ،املسةةاعدةالتضةةامن و 
 لتنمية املتكام ة.ا

 والتدريب املهي  التقيالتع يم  مستولوع ى  -75
  ي برنةةامج حتةةديث التةةدريب املهةةي  الصةةناعية ي  طةارافتتةاح مركةةو تةةدريب ل مهةةن

 ؛لة الفرنسية ل تنميةفراكة م  القباع اخلا  بدعم من الوكا طار 
 التقةةةي  ل تع ةةةيماملهةةةي ومدرسةةةة التةةةدريب و  التقةةةيل تع ةةةيم  ر ق يميةةة مركةةةوين جتهيةةةو

 (؛2013املهي )و 
  بةةةدعم مةةةن  (2014ي ت يةةةدتي ) مدرسةةةة ل تع ةةةيم التقةةةي واملهةةةيافتتةةةاح وجتهيةةةو

رقميةة. وسةيتم توسةي  نبةات تقةدم الةدورات ببريقةة  يف ر ي فرنسا، حيث  ق يم 
 ؛التع يم التقي األخرلمدارس يشم  ملشروع لهذا ا
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  اخلةا  الةذي و  يثات الشراكة بر القباعر العاممب 2013العم ، ابتداع  من عام
 ؛2011 اعتمد ي عام

  وأعمةةةةةاللتةةةةةدريب ي جمةةةةةال احملاسةةةةةبة معدلةةةةةة تناسةةةةةب ا برجميةةةةةاتاحلصةةةةةول ع ةةةةةى 
 السيارات(؛الصناعية )الرسم اهلندسي، وميكانيكا السكرتارية والقباعات 

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

الشةةركاع  مةةن بةةدعم تخصصةةهماملع مر/املةةدربر وفقةةا  لمت تةةدريب باإضةةافة    ذلةة ، و  -76
 ي ا االت التالية  التقنير واملالير

 ؛(2013) 200 ،احملاسبة 
  ؛(2013) 114 ،فرنسيةالال غة 
 (؛2014) 64 ا السيارات،ميكانيكي 
  (؛2016) 30 ،األملانيةال غة 
 833 مسةتمر، تةدريب؛ و 365 ،أو  قصةرتع يمةي   تةدريب أعمال السةكرتارية 

(2016.) 

واحلةد مةةن التع ةيم؛  مةنالفتيةات والنسةاع  واسةتفادةالتع ةيم االبتةدائي؛ اسةتفادة عية  األطفةال مةن   
؛ 77-100؛ و75-100 االبتدائيةةةةةةة )التولةةةةةةيات مةةةةةةن املةةةةةةدارس التسةةةةةةرا املرتفعةةةةةةةمسةةةةةةتويات 

 (81-100؛ و78-100و
لةةةةندوت األمةةةةم املتحةةةةدة  أتراهةةةةادراسةةةةة ووفقةةةةا  لاملةةةةدارس.  الفتيةةةةات ي حضةةةةوريتوايةةةةد  -77

. ل فتيةان ي املائةة 98 مقابة االبتةدائي،  ع ةى التع ةيمي املائة مةن الفتيةات  87 حتص ل سكان، 
   رسةةةال أبنةةةائهم  اآلبةةةاع  الةةةج تةةةدف التع ةةةيم االبتةةةدائي ومهةةةا جمانيةةةة ذه األرقةةةام، سةةةببان هلةةةوهنةةةاك 

 يةةات الصةةغرات رسةةال الفتحيةةث مل يعةةد ، وخالةةة ي املنةةاطا الريفيةةة، تبةةور العق يةةاتل دراسةةة و 
    املدرسة من احملرمات.

  ، اُتذت تدابر تديدةلتعويو هذه املكاسبو  -78
  الج تعةاين دراسية ولوا م مدرسية ل فتيات من ا تمعات منحة  1 016ُتصيل

 (؛2014االلتحات باملدارس، بدعم من اليونسكو )من اخنفا  معدالت 
 ممةا أدل  الفتياتباملمارسات التق يدية الضارة ب رتوعية الوعماع التق يدير والعرفي

 والةةةةةةذي يتعهةةةةةةدون، 2013حويران/يونيةةةةةة   14    عةةةةةةلن نوسةةةةةةتي  الصةةةةةةادر ي 
، ظةةةر املمارسةةةات العرفيةةةة الةةةج متنةةة  الفتيةةةات مةةةن الةةةذهاا    املدرسةةةةمبوتبةةة  حب
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 لتع ةةةةيمهم يمةةةةن األديةةةرة طفةةةل   118مت سةةةةحب ديةةةرة )وضةةةةعهن ي األ وخالةةةة
 ((؛2016و 2014املدرسة )

 ت ميةةةةةةةةةةةةةذ 85 000تضةةةةةةةةةةةةةم منوذتيةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةدارس 308  نشةةةةةةةةةةةةةاع مبةةةةةةةةةةةةةاعم ي 
 (؛2008-2015)

  السةةةنوات رعيةةةة وبالتةةةا  جتنةةةب تكةةةرار ف دوراتقسةةةيم الفصةةةول    نظةةةام لت وضةةة
 (؛2012ل حد من معدل التسرا ) الدراسية

   طةةةلا فضةةة  منحةةةة دراسةةةية أل 500درسةةةية وجمموعةةةة مةةةن املةةةواد امل 400تو يةةة
 (.2013و 2012الثانوية )املرح ة 

 فئات محددةحقوق  -زاي 
 حقوق المرأة  

املمارسةةات الثقافيةةة أو التق يديةةة الةةج حتةةر  ع ةةى العنةةف أو التمييةةو ضةةد و العةةادات و محايةةة املةةرأة؛   
  وا  السِّةةةة فةو األرامةةةة  و  ؛الةةةةووا  القسةةةةري واملبكةةةةرو تشةةةةوي  األعضةةةةاع التناسةةةة ية ل نةةةةاث؛ و املةةةةرأة؛ 
؛ 44-100    40-100؛ و39-100؛ و37-100؛ و30-100التولةةةةةةةةةةةةيات ) والةةةةةةةةةةةةررت

 (62-100    60-100؛ و58-100؛ و57-100و
 ا  أو متييةةو  ا  الةةج تشةةك  عنفةة العرفيةةةقةةانون األحةةوال الشخصةةية واألسةةرة املمارسةةات  حيظةةر -79

ة فةو ضد املرأة وال سيما املمارسات التمييوية ضةد األرامة   األخةت الصةغرل والةووا  مةن   وا  السِّ
 (.43سةنة لكةل اجلنسةر )املةةادة  18سةن الةووا  اآلن وألةبب (. 411)املةادة بعةد وفةاة الووتةة 

ي تو يةة  بةةر اجلنسةةر أيضةةا  مييةةو بةةر طةةاب  األلةةول وال مصةةدرها وال القةةانون  ال يفةةرتوباملثةة ، 
مةن قةانون األسةرة الةذي يضة   99أحكةام املةادة    أيضةا   وجتدر اإفارة(. 414)املادة  املراث
 األسرة ع ى عاتا الووتر.املسوولية عن اآلن 
اتيجية اتصةةةال وطنيةةةة تسةةةتهد  املمارسةةةات أيضةةةا  بةةةدعم مةةةن اليونيسةةةف اسةةةب  ونُفةةةذت -80

تشةةوي  األعضةةةاع  وال سةةيماالتق يديةةة الةةج حتةةر  ع ةةى العنةةةف أو التمييةةو ضةةد املةةرأة، الثقافيةةة أو 
الصةف  ممث ةي مشةاركةكو هذه االسباتيجية ع ةى تالووا  املبكر. وتر فضل  عن  ،التناس ية ل ناث

والوعمةاع التق يةدير والةدينير، وممث ةي ، وخالة الوالة واملنظمات الشعبية اللمركوية دارة ل األول
 تانمشةةاور و مشةةاورات  ق يميةةة  8 تقةةد، عُ وع يةة . لان تنميةةة القةةر جلةةالبوائةةف الدينيةةة املخت فةةة، و 

مبةادرات  اُتاذأو بشك  أفض   باملشاركة خمت ف الوعماع التوامع ى توقي  العن  تأسفر  تانوطني
 الضارة الج توثر ع ى األطفال. ل قضاع ع ى املمارسات التق يدية

 نفذت أنشبة أخرل و  -81
  اجلنس؛ نوعتنفيذ االسباتيجية الوطنية ملكافحة العنف القائم ع ى 
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 ئية والببيةة لضةحايا رعاية القضاتقدم ال نشاع لندوت خا  بدعم من الشركاع ل
 ؛العنف اجلنسي

  ؛مس لة من  العنف السياسات االتتماعية والتع يميةتضمر 
 نشاع مراكو املشورة ي عي  اإدارات اإق يمية ل عم  االتتماعي؛  
  لثمةةةانر تهةةةة فاع ةةةة معنيةةةة العنةةةف والتمييةةةو ضةةةد املةةةرأة  بشةةة نالتةةةدريب والتوعيةةةة

وكتةةةةاا العةةةدل والقضةةةةاة وضةةةةباي الشةةةةرطة القضةةةةائية(  كتةةةةاا احملكمةةةةة) بالقضةةةاع
 (؛2015)

 التحةةةةةرس اجلنسةةةةةي  ن بشةةةةة منةةةةةاطا املراكةةةةةو الرئيسةةةةةية لي  تنظةةةةةيم محةةةةةلت توعيةةةةةة
لةةةةةاحب عمةةةةة  طالةةةةةب ومتةةةةةدرا و  10 000أكثةةةةةر مةةةةةن لفائةةةةةدة  ،واال تصةةةةاا

 (؛2013) ومع م
  ع ةةةى الرعايةةةة النفسةةةية لضةةةحايا العنةةةف  املشةةةورةمسةةةوو  مراكةةةو مةةةن  31تةةةدريب

 (.2012القائم ع ى نوع اجلنس )

 (56-100)التولية  اجلنساينالعنف  من   
 العنف ضد املرأة.من  ع ى  232املادة  مبوتبقانون العقوبات اجلديد  يعاقب -82

 (63-100)التولية  ت النساع ومكافحبمن  االجتار   
االجتار باألفخا  ع ى  334    317 مواده مبوتبيعاقب قانون العقوبات اجلديد  -83

ميةنب األولويةة ملسة لة ، بةدعم مةن فرنسةا،  تضةامنللةندوت  وأنشةماجلةنس. نةوع بغض النظر عةن 
 خ يج  ينيا.ب دان ر ي االجتار بالبش

 (84-100و 83-100التوليتان األمية ) مكافحة  
 يةادة معةدل  يهةد  احلكومةة يتمثة  (، سةنة 45-15حةو أميةة الكبةار )فيما يتع ا مب -84

، 2017ي املائة ي عام  72.7    2012 عام ي املائة ي 62.5اإملام بالقراعة والكتابة من 
ا تمة  املةدين والقبةاع  اجلهات الفاع ةة مةن  فراكمن خلل و األمية، الدورات املقدمة حملو يادة 
 اخلا .
مةا ي  يادة ولول الشةباا والبةالغر الةذين تةباوح أعمةارهم  واضبُ   ب نشبة أسهمت -85
التحةا حملةو األميةة  مركةوا   944 افُتتب، 2014ي عام و برامج حمو األمية.     سنة 45و 15بر 
 امرأة. 14 824 ممنه طالبا   19 078ما جمموع   هبا
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 حقوق الطفل  

 (12-101؛ و64-100؛ و28-100 )التوليات وعمالتهم األطفالبمكافحة االجتار   
( 420    411تةةرد أحكةةام خالةةة بشةة ن االجتةةار باألطفةةال ي قةةانون البفةة  )املةةواد  -86

 (.320و 319و 317وقانون العقوبات اجلديد )املواد 
مةن ب ةدان  5سةفارة فرنسةا ي  الةذي تنفةذه" التضامنأولوية روع لندوت "مش  طاري و  -87

أفعةال مةرتكي  تةراع ملحقةة محايةة الضةحايا و و دورة تدريبيةة حةول االجتةار، نُظمت خ يج  ينيا، 
بتقةةةدم بةةةدورهم  قةةةامواضةةةباي الشةةةرطة القضةةةائية الةةةذين ضةةةاببا  مةةةن و  قاضةةةيا   21 ت ةةةت االجتةةةار

 عةةةن ح قةةةة، أسةةةفرت العم يةةةة 2015(. وي عةةةام 2014مةةةن الةةةدرك ) طالبةةةا   150   تةةةدريب ال
توطيةةةةد هبةةةةد   ة املعنيةةةةةاخلمسةةةة الب ةةةةدانمئةةةةات مةةةةن املشةةةةاركر مةةةةن  اآلراع ضةةةةمتعمةةةة  لتبةةةةادل 

اخلةةربات واملمارسةةات  وتبةةادلاإق يمةةي  القةةائم ع ةةى املسةةتولالقضةةائي األمةةي و  التعةةاون اتديناميةة
 اجليدة بر املشاركر.

بي  واختبا  األطفال ي نظام ع  البيانةات ل جنةة الوطنيةة  مس لة بإدرا وفيما يتع ا  -88
و ارة العمة  االتتمةاعي تُنسةا لستقبال و عادة اإدما  االتتمةاعي لألطفةال ضةحايا االجتةار، ل

مع ومةةات عةةن عيةة  املوفةةرات الرئيسةةية يتضةةمن محايةةة البفةة  سةةج  سةةنوي بشةة ن  عم يةةة  عةةداد
 .هاتر احلالترعتبار ي االيض  حلماية البف  و 

 (13-101و 66-100التوليتان ) واستغلهلم تنسيا   و يذائهمالعنف ضد األطفال القضاع ع ى   
ا تمة  منظمةات وما  من اليونيسف واملنظمات  ر احلكومية الدولية و  تقيبدعم ومت  -89
  ي ي وهي تشم  ما والرعاية،وقاية الإتراعات تتع ا ببرامج  طلت عدة  املدين

  ؛"2018-2014 واملراهقات،املراهقر متكر برنامج "محاية األطفال و 
  ة و ةةةر املدرسةةةية يدرسةةةاألوسةةةاي املالربنةةةامج الةةةوطي ملكافحةةةة محةةة  املراهقةةةات ي

 ؛(2015-2019)
  نفةةةذت منظمةةةةBØRNEfonden  مشةةةروع "تعويةةةو بيئةةةة  2014-2011ي الفةةةبة

ببريقةةةة تع ةةةيم ال"مشةةةروع تو ةةةو" و  مواتيةةةة ل تع ةةةيم والةةةتع م لألطفةةةال والشةةةباا ي
تنفةذ اهلضةبة وكةارا و  جاملنبقةة البحريةة، وتةوع مةن منبقة " يأخرل، املرح ة األو 

كةةارا   ب ةةدياتي بعةةض  " حاليةةا  ببريقةةة أخةةرلتع ةةيم املرح ةةة الثانيةةة مةةن مشةةروع ال"
سةةةاليب  ةةةر عنيفةةةة ل تع ةةةيم مةةةن خةةةلل ألاملع مةةةر  ممةةةا مسةةةب باكتسةةةاا بة،واهلضةةة

 ي ة؛تدابر بد
  ؛2015عام لاملبادا التوتيهية الوطنية لقضاع األحداث ي تو و 
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  العنةةةةف" و"تعويةةةةو حقةةةةةوت اخلةةةةا  مةةةةن لنةةةةوع اجلةةةةنس و  املراعةةةةي"التع ةةةةيم مشةةةةروعا
 املراهقر ي الصحة اجلنسية واإجنابية"؛

  املمارسات الثقافية الضارة باألطفال. بش ناسباتيجية االتصاالت 
 التالية  املبادرات، اُتذت ينخر اآل رلسجون واملهنيامبوظفي وفيما يتع ا  -90

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

 والعنف واالستغلل؛ اإيذاعطفال ضحايا رعاية األديد أس وا حت 
  ؛ي معظم احملاكم لألطفالتعير قضاة 
  األحداثرعاية بش ن حتديد مبادا توتيهية. 

 28-100التولةةيتان حقةةوت البفةة  )بشةة ن خبةةة عمةة  وطنيةةة و تبةةي سياسةةة وطنيةةة حلمايةةة البفةة ؛   
 (29-100و

وثيقةة الواردة ي عدم كفاية البيانات  2014و 2013 يدراسة أتريت ي عامأظهرت  -91
  ةةةةري  عةةةداد وثيقةةةةةذل  واسةةةتجابة لةةة. 2008ي عةةةةام  عةةةدتالةةةج أوطنيةةةة ل بفولةةةةة السياسةةةة ال

 احلقائا اجلديدة.مراعاة م   ل بفولةسياسة الوطنية بش ن ال ةتديد

االلتوامةةات اإعاقةة ليتسةا مة  ذوي األفةخا  و  النسةاع واألطفةالاملتع ةا حبقةوت  التشةري  تعةدي   
 (12-100الدولية )التولية 

ي والج أسفرت عن اعتمةاد قةانون العقوبةات اجلديةد عم ية مواعمة التشري  الوط مسحت -92
األفةخا  حقةوت األطفةال والنسةاع و  بويةادة مراعةاةواألسةرة  لألحةوال الشخصةيةديد اجلقانون الو 

 اإعاقة.ذوي 

 (24-100ال جنة الوطنية حلقوت البف  )التولية   
التقنيةةةر الةةةو ارات ومنظمةةةات ا تمةةة  املةةةدين والشةةةركاع  جلنةةةة تتكةةةون مةةةن ممث ةةةيأنشةةةئت  -93
وسةةةر  هةةةاقةةةوت البفةةة  وتنظيمحلتكةةةوين ال جنةةةة الوطنيةةةة  بشةةة نمرسةةةوم مشةةةروع لصةةةيا ة  راملةةةاليو 

 قانون البف . ع ى النحو الذي ينل ع ي  هاعم 

الفتيةةةةةةةات واألطفةةةةةةةال ذوي اإعاقةةةةةةةة  وال سةةةةةةةيما الضةةةةةةةعفاعمبةةةةةةةدأ عةةةةةةةدم التمييةةةةةةةو ضةةةةةةةد األطفةةةةةةةال   
 (3-101 ية)التول
 .5 ت البف  مبدأ عدم التمييو ي ماد قانون أدر  -94
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 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

؛ 45-100 تع يم األطفال ذوي اإعاقةة )التولةياتو استبعاد األفخا  ذوي اإعاقة؛  معاجلة  
 (80-100؛ و79-100؛ و64-100؛ و46-100و

  وهي اُتذت عدة تدابر -95
 ة وخب األفخا  ذوي اإعاقةع ى االسباتيجية الوطنية حلماية وتعويو  التصديا

 ؛2015-2013 ل فبة هانفيذت
 (؛2014شام  لسوت العم  )الولول الوثيقة  التصديا ع ى 
 ي ذوي اإعاقةةةةةالت هيةةةة  ا تمعةةةةي لألطفةةةةال  عةةةةادة العديةةةةد مةةةةن مشةةةةاري   تنفيةةةةذ 

تع ةةيمهم ودعةةم  فتةةاة 1 300مةةنهم طفةة   3 000تحديةةد ممةةا مسةةب ب ،احملافظةات
 ؛وب نشبة احلركات اجلسدية غة اإفارة بتتماعي، اال

  مواق  إعادة الت هي  ا تمعي؛ 5بناع 
  ع ى لغة اإفارة؛ موظفا   34تدريب 
  3، وتةة  ذلةة  وطنيرالةةدربر  موعةةات املةةالتةةدريب ع ةةى التع ةةيم الشةةام  تةةوفر 

تةةدريب املةةدربر ع ةةى  مبةةدورهولون وسةةيت بريقةةة برايةة ،ب 3 غةةة اإفةةارة وب دورات
 ؛اإق يمي لاملستو 

  سةنويا  أفريقةي م يةون فرنة   20   قيمتها تص   املتخصصة مدارس لمنب تقدم 
 .2012منذ عام 

  ل جمي  هي التدابر املتخذة لتعويو التع يم الشام و  -96
  األطفةةال ذوي اإعاقةةة فةةوون حتسةر  دارة هبةةد  التةدريب املتخصةةل ل مع مةةر

 ي عي  املناطا؛ دماتهم و 
   اإعاقةة  لألفةخا  ذويبدعم من املنظمةة الدوليةة ل جمي  جتربة التع يم الشام

 ؛سافانا وكارامنبقج ي  اإعاقة األفخا  ذويو  جلمعيات  واالحتاد التو 
 ا  مدرسةةة 243سةةةافانا وكةةةارا   منبقةةةجي  ل جميةةة  التع ةةةيم الشةةةام  ع ةةةى التةةدريب

لألفةةةخا   38؛ و غةةةة اإفةةةارةب 102؛ وبرايةةة ببريقةةةة  69) طالةةةب 1 200و
 ذهنية(.العاقة ذوي اإ

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

 بةةةة مصةةةحوبة خ الضةةةعيفة وضةةة  اسةةةباتيجية وطنيةةةة ل حمايةةةة االتتماعيةةةة ل فئةةةات
 (؛2013عم  )
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 األتيةال ي بةر والتضةامن  كبةار السةنة  ماي، حب2012منذ عام  ،التوعية موال ة
 اليوم العاملي لكبار السن؛  طار

  مايةةةة وتعويةةةو حل( 2018-2014ل فةةةبة ) 2014 ي عةةةاموضةةة  وتنفيةةةذ برنةةةامج
  بشةة ن 2015ي عةةام  ، وقةةد مسةةب الربنةةامج بةةإتراع دراسةةة مكانةةات كبةةار السةةن

 ؛كبار السنبش ن  قاعدة بيانات   عداداملتبوعر و  السن كبار
 ل جميةة  الةةذي يتةةيب ل سةةكان الضةةعفاع  تمويةة  الشةةام  ل  الصةةندوت الةةوطي تفعيةة

 (؛2014احلصول ع ى متوي  ) مكانية 
   ورعةةةايتهم  اإيةةةذاعوضةةةحايا الضةةةعفاع األطفةةال عةةةن  كشةةةف لنظةةةام مركةةةوي وضةة

بةةةةة واخلاليونيسةةةةف، و ، اإنسةةةةانمنظمةةةةة أر  ، وخالةةةةة مبسةةةةاعدة مةةةةن الشةةةةركاع
املنظمةات  ةر احلكوميةة الوطنيةة ؛ و  تضةامنل ةالوطنيوكالة وال، ليةتو و ال - دوليةال

 والشركات اخلالة؛
 ي جمةا  الريةادة النسةائية واملخت بةةمجموعات ل  تهة فاع ة 500قدرات  تعويو 

 (.2015لومي( ) وجمتم البحرية، املنبقة الصغرة )سافانا، و  املشروعاتو دارة 

 دورات التةةةةةةةةةدريب التقةةةةةةةةةيضةةةةةةةةةمن  فةةةةةةةةةروس نقةةةةةةةةةل املناعةةةةةةةةةة البشةةةةةةةةةرية  درا  التثقيةةةةةةةةةف بشةةةةةةةةة ن  
 (21-101)التولية 

 التقةةيالتع ةةيم يةةنل ع ةةى تضةةمر منةةاهج  2010أيار/مةةايو  10 ولةةدر أمةةر  داري ي -98
اإيةد  واألمةرا  و فروس نقل املناعة البشرية اإلوامي ي جمال وقائي التثقيف ال والتدريب املهي

"التثقيةف الصةحي ي  الةج  ةري تدريسةها هةو وعنةوان املةادة. عن طريا االتصال اجلنسياملنقولة 
 . "املنقولة عن طريا االتصال اجلنسياإيد  واألمرا   ل وقاية من رسةاملد

 (23-101ن )التولية و ال جوع واللتئ وطالب  
 بش ن 2000ديسمرب كانون األول/  29 الصادر ي 19-2000قانون رقم مت تنقيب ال -99
اجلمعيةة الوطنيةة  2016 ذار/مةارس  3ي  تة انون الةذي اعتمدالقوتب مبوذل   ،اللتئر مركو
 السياسات القائمة ي هذا الش ن.الذي حُيدث و 

 (65-100العم  القسري  الدعارة واالجتار )التولية   
ومةةا ي يهةةا(، وكةةذل  االجتةةار  338القةةوادة )املةةادة  ع ةةى اجلديةةديعاقةةب قةةانون العقوبةةات  -100
 ما ي ي يما يتع ا بالنتائج، ميكن ملحظة وفالقسري.  همألطفال وعم با

  106 خضعتحاالت اجتار باألطفال مسج ة،  110من بر ، 2012ي عام 
  دانة؛ 69و ةملحق 80 وأسفرت عنلتحقيا حاالت 

  لتحقيةةةا حالةةةة  81 خضةةةعت، أُب ةةة  عنهةةةا ةحالةةة 85 مةةةن بةةةر، 2013ي عةةةام
 . دانة 40و ةملحق 62 وأسفرت عن
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 والمساعدة التقنية والتعاون الدولي القدراتبناء  -خامساً  
قت الدولية حلقوت اإنسان الةج لةدر  الصكوكمواعمة التشري  الوطي م  هبد  املساعدة التقنية   

 (13-100)التولية  ع يها تو و
املسةاعدة بفضة  قانون العقوبات اجلديد ومشروع قانون اإتراعات اجلنائية  متت مواعمة -101
ومفوضةةية األمةةم املتحةةدة السةةامية حلقةةوت اإنسةةان  ،فرنسةةا، و االحتةةاد األورو  مةةة مةةناملقدالتقنيةةة 

اتفاقية ي قانون العقوبات  38ما جمموع    درا  أحكام. وقد مت ل ص يب األمحر وال جنة الدولية
األمةةةم  واألسةةةرة بةةةدعم مةةةن لةةةندوت لألحةةةوال الشخصةةةيةالقةةةانون اجلديةةةد أيضةةةا  مةةةد اجلديةةةد. واعتُ 
فوضةةةية األمةةةم ماللتئةةةر بةةةدعم مةةةن  ركةةةو. وباملثةةة ، مت تنقةةةيب القةةةانون املتع ةةةا مبسةةةكاناملتحةةةدة ل 

 .املتحدة لشوون اللتئر

 التخصةةةةةةةةيل الفعةةةةةةةةال ل مةةةةةةةةوارد لتعويةةةةةةةةو حقةةةةةةةةوت اإنسةةةةةةةةانو التعةةةةةةةةاون مةةةةةةةة  الشةةةةةةةةركاع الةةةةةةةةدولير   
 (86-100)التولية 
 مث ة ع ى ذل  األو العديد من الشركاع الدولير لتعبئة املوارد. يتم االتصال ب -102

 وضةة  خبةةط عمةة  سةةنوية ي جمةةال حقةةوت اإنسةةان مةة  برنةةامج األمةةم املتحةةدة ت
 اإمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوت اإنسان؛

  ورو  ومفوضةية األمةةم املتحةةدة االحتةةاد األ، قةدم التعةةذيب مشةةروع أط ةسي  طةار
 تنقةةةيبتو ةةةو خةةةلل     دعممنةةة  التعةةةذيب الةةةالسةةةامية حلقةةةوت اإنسةةةان وراببةةةة 

اآلليةة الوطنيةة ملنة  لةدمج حلقةوت اإنسةان ال جنة الوطنية  بش نالقانون األساسي 
 ؛(2013-2012) التعذيب

 ؛عم ية االستعرا  الدوري الشام لاملنظمة الدولية ل فرانكوفونية  املقدم من دعمال 
  النهج القةائم م  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوت اإنسان  النظر ي بالتعاون

 الصحة والتع يم. خالة ي جما و شاري  املربامج و ال يع ى حقوت اإنسان 

 واآلفاق المستقبلية األولويات  -اً سادس 
 القباعات التالية تتع ا ب -103

 نو السج 
 ؛عدد السجناع احلد من 
  ؛الصحية ل محتجوينحتسر التغذية والصحة والنظافة 
  ل محتجوين؛متابعة  عادة اإدما  االتتماعي 
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   ال وتستية واملالية؛ يادة املوارد 
  املعاير الدولية؛تفي ببناع سجون تديدة 
 .تعويو اإفرا  ع ى املوظفر 

 الصحة 
  ؛الرض و مكافحة وفيات األمهات 
   مبةةا ي ذلةة  فةةروس نقةةل املناعةةة املعديةةة، و ةةر املعديةةة مكافحةةة األمةةرا

 يد  وامللريا؛البشرية/اإ
  ؛هابناع مرافا لحية وجتهيو 
  وبناع قدرات املوظفر؛لير صاتخاالاألطباع تدريب 
 عي  فئات السكان.تشم  توسي  نبات احلماية االتتماعية ل 

 التعليم 
 تعويو نظام التع يم كك ؛ 
 عم ؛م  متب بات ال لتدريبمواعمة ا 
 ها؛وجتهيو  بناع البنية التحتية ل مدارس 
   ل جمي ؛ التدر ي ي التع يم الشام التوس 
  التع م؛ للح التدريب املهي من خلل 
  حملو األمية الوظيفية؛ املوظفر العموميربناع قدرات 
  و األمية الوظيفية.حمل ةوطنيخبة وتنفيذ  وض 

 الزراعة 
 ؛دعم تنفيذ السياسة الوراعية اجلديدة 
  والصر  الصحي؛تنفيذ سياسة املياه 
  الوراعة م  تغر املناخ.تكييف 

 تخطيط التنمية 
   تنمية؛لبة الوطنية اخلمتوي  
   ؛احمل ية واإق يمية والوطنية الستخدام األراضي اخلبطمتوي 
 دمج أهدا  التنمية املستدامة ي سياسات وبرامج التنمية؛ 
 مكافحة الفقر املدق ؛ 
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  التقييم؛و  رلدجما  التعويو املوارد البشرية ي 
  لس بات احمل ية ي  عداد خبط التنمية احمل ية؛ادعم 
  ألراضي.الستخدام اوطنية السياسة التنفيذ 

 حقوق اإلنسان 
 وتوطيةةةةدمتويةةةة  األولويةةةةات االسةةةةباتيجية ل سياسةةةةة العامةةةةة حلقةةةةوت اإنسةةةةان  

 هي و  ،(2020-2014الدميقراطية )
   ؛ي جمال حقوت اإنسان تع يمل وض  وتنفيذ خبة عم 
 القائم ع ى حقوت اإنسان ي مشاري  وبرامج التنمية؛ مراعاة النهج 
  الدميقراطيةةة والسةةلم مةةن أتةة   لتوطيةةدحتةةديث وتفعيةة  االسةةباتيجية الوطنيةةة

 التنمية املستدامة؛
  الةةةج خبةةةة عمةةة  االسةةةتعرا  الةةةدوري الشةةةام  وهيئةةةات املعاهةةةدات  تفعيةةة

 ؛الثانية اجلولةتتضمن توليات 
  الدميقراطية.وتوطيد حقوت اإنسان  جما  القدرات لتعبئة املوارد يبناع 

  فئات محددةحقوق 
  ؛استكمال وتنفيذ السياسة الوطنية حلماية البف 
  لبف ؛رفاه اوطنية لنظام السياسة الاعتماد وتنفيذ 
 جلنة حقوت البف ؛  نشاع 
  لألفخا  ذوي اإعاقة؛اعتماد وتنفيذ قانون احلماية االتتماعية 
  لألفخا  ذوي اإعاقة؛تدابر خالة اعتماد 
  عم  االتتماعي؛لسياسة الوطنية الاعتماد وتنفيذ  
  ؛سياسة الوطنية ل حماية االتتماعيةالاعتماد وتنفيذ 
  ؛املستضعفةاإتراعات لصاحل الفئات  ملوال ةتعبئة موارد  ضافية 
 تكثيف مكافحة العنف ضد النساع والفتيات؛ 
  ؛النمبية مكافحة القوالباالستمرار ي 
 عويو حمو األمية بر اإناث.ت 

 قطاع األراضي 

 اعتماد وتنفيذ قانون األراضي اجلديد. 
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 الصعوبات والمعوقات -سابعاً  
عةةدة  وتكةةون يض اجلهةةود واإتةةراعات يتقةةو تةةودي الصةةعوبات واملعوقةةات    مةةا  كثةةرا   -104
  أفكال

 املتاحة؛ عدم كفاية املوارد 
 األعباع االتتماعية واالقتصادية؛ 
 حقوت اإنسان ي السياسات العامة؛ هنج دما   ةلعوب 
  ع  البيانات.خلل عدم وتود  حصاعات 

 الخالصة  
مةةةن التحةةةديات والقيةةةود  ع ةةةى الةةةر م مةةةن اجلهةةةود املبذولةةةة، ال تةةةوال تو ةةةو تواتةةة  عةةةددا   -105

تو ةةو ت ةةتمس ميةة  االلتوامةةات ي جمةةال حقةةوت اإنسةةان. ونتيجةةة لةةذل ، ل وفةةاع جاملةةذكورة أعةةله 
 .احملددة األولويات الرئيسية لتناولمرة أخرل مساعدة ا تم  الدو  ع ى وت  اخلصو ، 

    


