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 توطئة  
دتحماياهذذا اذذوة  داذذرتة الدذذ ة اةذذد  نيذذا ا  الةذذاام ياسمةذذا  لةمخذذح ومايذذت   ذذو  ا نخذذا 

عمذذت  ت تشذذادت ارسذذةحمرا ش لذذع  تحمذذدي   سذذةوت ياسمةذذا الذذ   ليفذذراا الربملذذان   لم ذذاه مم ةذذ
لةذااسن ُليفذر    يعذن ال اذاح   ةذر لذرمت ا  ذو  الذو اتذحما رسذةدةا   افحماي ل لح  دلئن مل

وهش فذذذزن ياسمةذذذا ىن املط ذذذتخذذذةوحل ا ذذذد ا   إهنذذذا مل ؛ إذ2016 سذذذال ارنةيذذذا هب الحماسذذذت   مذذذام
ن  ةذ  الحمذر ش متةةذا سذ تااة ماادة الحمام م ى تحمايا   و  ا نخذان لةذ حمم ايمةذال  لرفذاا  دن ر
ا ص  الذوين   ارش لدل  تل  آ الرل  الخةاسي لد الدينش لد ال  تش لد اي سش لد ال ونش لد لد
 ل  دنال آار  املةرت ش لد امل عةتش لد اريفةماميش لد لد

إينذذذات الةذذذاام ياسمةذذذا ومايذذذت   ذذذو  ا نخذذذان دتحماياهذذذاش سذذذحما إ  ت دةذذذ  مذذذد  سذذذن  د  
 س  الةوصةاهب املةدق م ةها لق ا  الددتة الثانةت سن ارسةحمرا  الددت  الشا

داسةعم ا نُظم ا سم املةحدة الو ادسا الدمم املرتئم   اجملذارهب امل دتيفذت   نطذا   
لةحمذادن سذال   عوسذتش ااسمةذا   ت دةذ  ضحمذل الةوصذةاهب  دليفذرهب درايهتا ا جناياهب الو    ةها ي 

 نخذان ن   ذو  امذس ظماهب اجملةمال املدينش ليتاي محرتهب تومةت ُادسا فةها سحم وساهب لساسذةت 
ةذد لن ياسمةذا ضنخذانةت  تشاةحماي يمةال ا لياص م ى لن يعونوا سذماا  إ  املطالمذت و ذواهم ا 

 هب ر ةةايفاهداهب الو اطحمةها م ى ندخها ضخمب ت افس اتةمعن سن الوفا  ضمحمل الةحم مل
دلااي ة ال هو  و و  ا نخانش تحمهدهب ياسمةا ليتاي  ملثاضرة م ى الة ذد  ل ةحذدايهب  

لة مةذذذت ت )اطذذذت االذذذو اذذذد تحمراذذذ  إممذذذاة   ذذذو  ا نخذذذان   إينذذذات اطذذذت الة مةذذذت الوين ةذذذت الخذذذاضحم
 ( 2021-2017الوين ةت الخاضحمت 

سذذذةحمرا  الذذذددت  الشذذذاس  الثالثذذذت ا جنذذذاياهب ات  ذذذت   ت دةذذذ  الةوصذذذةاهب دتُذذذربي  دتة ار 
ة مةذت الوين ةذذت  اطذت ال املةدذق م ةهذا ال ذا تة مذذن الذددتة الثانةذت دضحمذل ارسذذ اتةاةاهب امل دتيفذت 

 الخاضحمت  مايت   و  ا نخان دتحماياها   ياسمةا 
 لوبينداصا ب امل ام غةد  

 ديير الحمدة
 مجهوتيت ياسمةا
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 عملية إعداد التقرير -أوال   
 مقدمة  

لمذذدهب ت ريذذر ارسذذةحمرا  الشذذاس  هذذ ا  عوسذذت مجهوتيذذت ياسمةذذا سخذذةحمة ت   ذلذذح ضذذوياتة  -1
ة ختوة ه ا امل كرة لويات ال ا تة   ايريدة الرمسةت  د  2016 لحمام 836 الحمدة دف اي ل م كرة تام

 الحمدة ت ادة املخائ  ذاهب ال  ت و و  ا نخان د خن الةدضري 
 25الذ   امُةمدذد    16/21داخت  جم س   ذو  ا نخذان الةذاضال لألسذم املةحذدة ال ذرات  -2

ن لسذذذوت رسذذذةحمرا  الذذذددت  الشذذذاس  ي م ذذذي لن يركذذذاش نذذذمدنذذذل م ذذذى لن ا 2011آذات/سذذذات  
ددة اةذد ان   الذلارىش م ى ت دة  الةوصةاهب املةدق م ةهذا دالةطذوتاهب    ذارهب   ذو  ا نخذ
س  الثانةت  دت  الشاارسةحمرا   دض ا ي م ى ذلحش ليدهب ياسمةا توصةاهب    دتة ارسةحمرا  الد

 ددت  الثانةت ةحمرا  الاهب املةدق م ةها    دتة ارسديرسي ه ا الة رير اآلن إ  ت ادة الةوصة

 املنهجية  
      ليفذذذرهب  ش                                الثانةذذذت لرتسذذذةحمرا  الذذذددت  الشذذذاس      ددتة                      ل ةوصذذذةاهب ال ذذذا تة مذذذن الذذذ         اسذذذةااضت -3

      اجملةمذذذال                          املؤسخذذذاهب ا عوسةذذذت دس ظمذذذاهب    مش ذذذا              لصذذذحاه امل ذذذ حت    سذذذال                      دياتة الحمذذذدة سشذذذادتاهب
ُ                  لم ذذاه املشذذادتاهب سذذال لصذذحاه امل ذذ حتش مُجحمذذا كذذ  املحم وسذذاهب      د   .    املذذدين              شذذردع ت ريذذر  س                                
ُ  اخلةامش ُم ددهب    ذت ممذ   اذرات سشذردع الة ريذر ُ مذ   د  ُ  د                                          حت الذ ين        اه امل ذ             فةهذا مجةذال لصذح   ي       

           ريذذر  ةذذوى       لايم لة                                                               يفذذرى الةشذذادت سحمهذذم   املر  ذذت ا دلةذذت ل مشذذاتكت      ذذت ممذذ  سذذدهتا  خذذت
     لذذع            ة ريذذر                                                        ر دت ذذدم سحم وسذذاهب سخذذةعم ت  دضحمذذد ذلذذحش دنذذحما دياتة الحمذذدة ال            سشذذردع الة ريذذ

                                             ال هائي دادسة  إ  جم س الويتا  ل مواف ت م ة  

 عملية املتابعة الوطنية  
اذرتة الدذ ة اةذد ارسذةحمرا ش كانذا ياسمةذا تدة ذر إ  هةئذت ت خذةق  ائمذت لة دةذ  لنشذطت  -4

لصذحاه  لذ ا  سذالم هذا  ضةذد لن دياتة الحمذدة تولذاش  رارسةحمرا  الددت  الشاس  دا ضذرت  
ق ارسةشذات  يذت الدريذامل  حت الرئةخة ش  دت ت خةق ا نشذطت ذاهب ال ذ ت امل دتيفذت   إينذات در

 ل طاع  خن الةدضري سن ارتة ختطةط الة مةت الوين ةت 

 املشاورات املؤسسية  
لمتذا  س ظمذاهب اجملةمذال املذدين م دهب ا عوست    ذت ممذ  سذن اذرتة ضذرانسك سشذ   سذال  -5

ال ايذت امل شذو ة سذن    دكذان2017املخؤدلت من تحمايا   ذو  ا نخذان   ياسمةذا دذلذح   آذات/سذات  
ش دإذكذذذا    الشذذاس    ذذت الحممذذ  اسذذةحمرا  الةوصذذذةاهب ال ذذا تة مذذن الذذددتة الثانةذذذت لرتسذذةحمرا  الذذددت 

  ا عوسذذت اآلتا  ضذذ صذذ  إ  توافذذق  دالةو  دمذذي ماسذذت ايمهذذوت ضحمم ةذذت ارسذذةحمرا  الذذددت  الشذذاس 
 دس ظماهب اجملةمال املدين لة دة  ارسةحمرا  الددت  الشاس  
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 مجع البياانت/املعلومات  
ل محم وسذذذاهب املةخذذذ ت سذذذال الةوصذذذةاهب  تليفذذذرهب دياتة الحمذذذدة مم ةذذذاهب اسذذذةحمرا  سخذذذة دي -6

لذحش ين مذذا  مذذن ذرتي املةدذق م ةهذا ال ذذا تة مذن الذذددتة الثانةذت لرتسذذةحمرا  الذددت  الشذذاس   دفتذ
ري   لة ذدم اتذذادياتة الحمذدة سذن سؤسخذذاهب لذمي ت ذذدم سحم وساهب/ضةذاانهب اائمذت م ذذى ا  لذت مذذن 

 ت دة  الةوصةاهب ذاهب ال  ت و و  ا نخان 

 جتميع التقرير وإاراره  
ُنذذمند ا املحم وسذذاهب اجملمحمذذت   سشذذردع ت ريذذر لرتسذذةحمرا  الذذددت  الشذذاس   دضحمذذد ذلذذحش  -7

اش دسذذن   اذذرات  ريذذر ارسذذةحمرا  الذذددت  الشذذاس  م ذذى لصذذحاه امل ذذ حت املحم ةذذ ُمذذرد  سشذذردع ت
اذرات سشذردع  ت الحممذ  ضة هم س ظماهب اجملةمذال املذدين  دلُ تيفذا مجةذال الةحم ة ذاهب الذو لضذدهتا    ذ

 الة رير   الة رير ال هائي 

 تنفيذ توصيات الدورات السابقة -اثنيا   
 مقدمة  

الة رير الةوصذةاهب الذو  ممةهذا ياسمةذا لق ذا   دتة ارسذةحمرا  الذددت  ُُي ند  ه ا ايا  سن  -8
 الشاس  الثانةت دهو يةألر سن ا اخام الةالةت:

 ت دة  الةوصةاهب ت دة اي كاسرتي؛ )ل( 
 ت دة  الةوصةاهب ت دة اي يفائةاي؛ )ه( 
 الةوصةاهب املحم  ت؛ )ج( 
 الةوصةاهب الو ُل ةط .ا م ماي؛ ) ( 
 ديدة دال الئت؛املخائ  اي )ه( 
  الت ت دة  الةحمهداهب الطومةت؛ )د( 
 الةحدايهب الو تخةدمي  مم اجملةمال الدديل  )ي( 

ما الةوصةاهب ك لح  خب اجملارهب املوانةحمةت لع  س ها  -9  دُاخند

 تنفيذ التوصيات تنفيذا  كامل   -ألف 
 : التعاون مع اآلليات واملؤسسات الدولية األخرى28املوضوع ألف  -1 

 الةحمادن سال آلةاهب ا سم املةحدة  
مثت تحمذادن دينةذد الحمذرى ضذ  نظذم ا سذم املةحذدة دلصذحاه امل ذ حت الرئةخذة    مم ةذت  -10

لذذذومي ات إكخذذذاه ارسذذذةحمرا  الذذذددت  الشذذذاس   داذذذد  مذذذم ضذذذرانسك ا سذذذم املةحذذذدة ا  ذذذائي مم ةذذذ
 خعان ض ذا  ملةحدة لاا سم  رسةحمرا  الددت  الشاس    مجةال اتافظاهبش ضة ما يخَّر ص دد  

 لشاس  االددت   ال دتاهب املةحم  ت  ل حت دا  و  اي خةت دا جناضةت دمم ةت ارسةحمرا 
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 الةواص  سال سعةب ا سم املةحدة   و  ا نخان  
متث ا اتتمايناهب ياسمةا مبعةب ا سم املةحدة   و  ا نخذان   مم ةذاهب الةواصذ  م ذى  -11

شا  فريق ماس  يةذألر ش مت إن2015 ايران/يونة   ارهب ا سم املةحدة  د ال حمةد ات ي سال دك
 دةذذذ  مذذذت م ذذذى تاآلاثت امل ت سذذذن لصذذذحاه س ذذذ حت سةحمذذذد ين ل متذذذي اذذذدساي   ذذذوات الحمذذذام ضشذذذأن

ي م ذذذى كذذذ  لذذذو ي م ذذذادا  دات املمذذذا ل الةويفةهةذذذت املةحم  ذذذت   ممذذذاة الةااتيذذذت د  ذذذو  ا نخذذذان 
   ه ا الحمم ةت  ا وم .لن ت سؤسخت جتاتيت ااصت

دتة ذذذ  ارتتماينذذذاهب ا اذذذرى مبعةذذذب ا سذذذم املةحذذذدة   ذذذو  ا نخذذذان ضذذذاايتاهب امل ذذذرتين  -12
 ذذرت اخلذذاص املحمذذ  ش امل2016اخلاصذذ   فحم ذذى سذذمة  املثذذاةش اسةتذذافا ياسمةذذاش   نةخذذان/لضري  

 و و  ا لياص ذد  ا ماات 

 الطوعية وسواها م  االلتزاماتألف: أهداف حقوق اإلنسان  2املوضوع ألف  -2 

 اطواهب ياسمةا ل وفا   لةااساهتا مبويفب إمرتن لضويفا ض ةت توفري سوات  كافةت ل طاع ال حت  
  املائذذت ل وفذذا   لةااسذذاهب  15مل حت ذذق ياسمةذذا ا ذذد ا  ىن سذذن املي  ذذاهب املالةذذت المذذالغ  -13

املئويذت ال  ذوى    ددصذ ا ال خذمت1-3يةمذ َّ سذن الشذع   إمرتن لضويفا ضدشأن اطاع ال حت كما
    املائذذذذذذت  3 8ش ضة مذذذذذذا ض  ذذذذذذا ال خذذذذذذمت الذذذذذذدنةا 2013   املائذذذذذذت   مذذذذذذام 11.3ات  ذذذذذذت إ  

 ائت   امل 10.5  ديم غ سةوسط الةويف  ارتة الد ة اخلانحمت ل ةح ة  2016 مام
Figure 3.1  

Honouring of the Abuja Declaration for the Health Sector: 2012-2017 

 

  National Budget (Zambia) امل دت:

 : اإلطار الدستوري والتشريعي41املوضوع ألف  -3 

 اسةحمرا  ال وان  ات ةت ملوا سةها سال ارلةااساهب الددلةت ضشأن   و  ا نخان  
اسةحمرنذذا ياسمةذذا دسذذ ا تشذذريحماهب   إينذذات يفهو هذذا الراسةذذت إ  سوا سذذت اوانة هذذا ات ةذذت  -14
ال ذذوان   ش ُسذذ َّارلةااسذذاهب الددلةذذت ضشذذأن   ذذو  ا نخذذان  داذذرتة الدذذ ة اةذذد ارسذذةحمرا سذذال ا

 الوين ةت الةالةت:
 ؛2012 ال ا ت   مام 6 اانون ا لياص ذد  ا ماات تام )ل( 
 ؛2013اانون الةحم ةم الحمايلش  )ه( 
 ؛2015 ال ا ت   مام 22 اانون ارن احل داملخاداة ض  اي خ  تام )ج( 
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Figure 3.1: Honouring of the Abuja Declaration for the Health Sector: 2012-
2017
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 ؛2016 لحمام 15 اانون املدافال الحمام من ا  و  تام ) ( 
 ؛2016 لحمام 28 اانون ايواياهب تام )ه( 
  2017 لحمام 1 اانون الرتيفئ    إينات اانون الرتيفئ  تام )د( 

الذ    2016 لحمذام 34 دس ا ياسمةا ليتاي اانون الة ديق م ى ارتداااهب الددلةذت تاذم -15
 وين ةت م ى ارتداااهب الددلةت د جمها   ال وان  الي ل م ى إيفرا اهب الة ديق 

 : هيكل اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان44املوضوع ألف  -4 

 ايهو  املم دلت لةحمايا اآللةت الوين ةت ل  هو   ملرلة  
دفذذذا ي  لةااسذذذاهب ياسمةذذذذا مب اصذذذرة   ذذذذو  املذذذرلة دتحماياهذذذذاش اختذذذ هب تذذذذداضري اانونةذذذت دإ اتيذذذذت  -16

ن ذذذاحل ي ذذذت ا  خةاسذذذاهبش سذذذن ضة هذذذا إ تاج ض ذذذو  ت دسةذذذت   الدسذذذةوتش سثذذذ  إنشذذذا دسةحم  ذذذت  ل
 خذ ( الذذ   ة ضذ  ايداملخذاداة ضذ  اي خذ ؛ دسذن الةشذريال الة دةذذ   )اذانون ا ن ذاحل داملخذادا

لةمةةذذا نذذد ال للذذعاة ااتدااةذذت ال تذذا  م ذذى مجةذذيذذدتج   ال ذذوان  ات ةذذت ا  عذذام املرتئمذذت سذذن 
ملذذذرلة   اشذذذأن   ذذذو  ض  ذذذو  ا نخذذذان دالشذذذحموه دتوكذذذوة امل حذذذق  ملةثذذذا  ا فري ذذذي ؛ دالرب املذذذرلة
  دا  ائةت ي خانةتضردتوكوة ايمامت ا  ائةت ل ا وه ا فري ي ضشأن ال تااي ا؛ د لفري ةا
دلنشذذذذأهب ياسمةذذذذا ليتذذذذذاي الذذذذوياتة املع دذذذذذت  لة خذذذذةق )دياتة الشذذذذذؤدن اي خذذذذانةت( ددنذذذذذحما  -17

 افظاهب دغريهااتاهب داتت اي خانةتش دك دا للياصاي مبهمت الة خةق   مجةال الوي الخةاست الوين ة
 سن دكارهب ا ندا  ض ةت تحمايا اآللةت الوين ةت ل  هو   ملرلة 

 : حس  التدبري47 املوضوع ألف -5 

 سواص ت الحمم    ضرانسك ض ا  ال دتاهب سن ليف   خن الةدضري  
و  ت دةذذ  ضذذراسك ض ذذا  ال ذذدتاهب سذذن ليفذذ   خذذن الةذذدضري لنشذذأهب ياسمةذذا هةئذذاهب س خذذ ت تةذذ -18

 صداتهتا اهلةئاهب الةالةت: لوكارهب إنداذ ال انون د 
 ضرانسك الةمع  ال انوين دتحمايا إااست الحمدة؛ )ل( 
 س ظماهب   و  ا نخان؛ )ه( 
 س ظماهب اجملةمال املدين؛ )ج( 

ا نخذان دس ظمذاهب اجملةمذال  دفترتي من ذلحش تحم د ا عوستش  لةحمادن سذال ي ذت   ذو  -19
الة مةذذذت  خذذذانةت د املذذذدينش    ذذذاهب ممذذذ  لم ذذذا  ال ذذذدتاهب   جمذذذارهب   ذذذو  ا نخذذذان داملخذذذائ  اي

 داملشوتة ال دخةت داريفةمامةت 

سذذن ليفذذ   اسذذة دات الذذدمم ل ةشذذريحماهب املةحم  ذذت    ذذوة م ذذى املحم وسذذاهب دت دةذذ  هذذ ا الةشذذريحماهب  
 ستياي ة الشدافةت دتحمايا ادتاهب ا عو 

داذذرتة الدذذ ة اةذذد ارسذذةحمرا ش لفذذا هب ياسمةذذا لهنذذا لمذذدهب سشذذردع اذذانون  ريذذت ا مذذرتم  -20
 ال   يُ ةظر صددتا 
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 تحماياها لد إنشا  آلةاهب املخا لت الحماست املخة  ت الو تخاهم   سعافحت الدخا   
 آلةاهب املخا لت الحماست الةايل ذكرها اائمت اآلن   ياسمةا: -21

 سعافحت الدخا ؛ي ت  )ل( 
 سعةب املدافال الحمام من ا  و ؛ )ه( 
 سعةب سرايفال ا خا هب الحمام؛ )ج( 
 مجحمةت ياسمةا الوين ةت؛ ) ( 
 س ظماهب اجملةمال املدين  )ه( 

 دس   ارسةحمرا  الخاضقش اختُد هب الةداضري الةالةت لةحمايا ه ا املؤسخاهب: -22
 إما ة إنشا  يفرميت إسا ة اسةيدام الوظةدت؛ 

  يان ال ااهت   املؤسخاهب الحماست؛ إنشا 

 فظذاهب ت  اتاإ رتة الرتسركايت   سعةب املدافال الحمام من ا  و  لةشم  س طا
 دتدتجيةاي امل اينحماهب؛

  تحمايا ي ت ا خا هب الحماست   ايمحمةت الوين ةت 
دفذذو  ذلذذحش لنشذذأهب ياسمةذذا هةئذذت ار مذذا  الوين ةذذت دلكخذذمةها الطذذاضال الرتسركذذا  لةشذذم   -23
 يا  املرت  ت ال تائةت ملرتعيب كدا ة دفحمالةت  ةال اتافظاهبش ممامج

 : التثقيف والتدريب وإذكاء الوعي يف جمال حقوق اإلنسان5املوضوع ألف  -6 

سواصذذذ ت ايهذذذو  لتذذذمان تتذذذم  الةث ةذذذر و ذذذو  ا نخذذذان ضدحمالةذذذت   س ذذذاهك الةحم ذذذةم ارضةذذذدائي   
 دالثانو  الدتاسةت

نخذذان   امل ذذاهك الدتاسذذةت سذذن املر  ذذت ارضةدائةذذت إ  املر  ذذت الثانويذذت ُنذذمند ا   ذذو  ا  -24
ثذذذ  اذذذرينش سسذذذن الةحم ذذذةم  دفتذذذرتي مذذذن ذلذذذحش هةذذذأهب ياسمةذذذا ضةئذذذت  ذذذافاة  صذذذحاه امل ذذذ حت اآل
اة جمذذذلذذذومي   س ظمذذذاهب اجملةمذذذال املذذذدينش لةمعةذذذ هم سذذذن ارنذذذطرتع انشذذذطت الةث ةذذذر دإذكذذذا  ا

ر   جمذاة   الةث ةرت   دظ ا ا عوست تثاضر م ى حتخ  يفهو   و  ا نخان   مجةال لحنا  الم
    ذذذذذو  ا نخذذذذذان ضةتذذذذذم  سونذذذذذوماهب   ذذذذذو  ا نخذذذذذان   سذذذذذ هك لذذذذذحمب الذذذذذدفاع دا سذذذذذن 

 ا عوست 

 عموميات -: التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 51املوضوع ألف  -7 

 اتةاةاهتا دضراجمهاالةث ةر دإذكا  الومي   جماة   و  ا نخان   اطط ا عوست داس    
لا هب ياسمةا م ماي . ا الةوصةت  دارتة الد ة اةد ارسةحمرا ش ظ ذا ا عوسذت تحمطذي  -25

هب دالذرباسك  اتةاةاا دلويت ل ةث ةر دإذكا  الومي   جماة   و  ا نخذان ضونذال اخلطذط دارسذ
 ا عوسةت دسرايفحمةها دحتةة ها 
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 ز: املساواة وعدم التميي31املوضوع ابء  -8 

الةح ةذذذذق ال ايذذذذ    مجةذذذذال ار مذذذذا اهب  هلامذذذذاهب دالةهديذذذذداهب نذذذذد ا لذذذذياص ضخذذذذمب سذذذذة هم   
 هويةهم اي خانةت اي خي لد

ر تويفذذد اةذذو  مبويفذذب اذذانون ياسمةذذا م ذذى الةح ةذذق   ايذذرائم املرتعمذذت نذذد ل  لذذيل  -26
هب نذذد ديذذداالةهد دس انذذاة سرتعمهذذا  دي ةتذذي ال ذذانون الةحماسذذ  سذذال مجةذذال ار مذذا اهب  هلامذذاهب 

 ا فرا   دن متةةا سن ل  نوع دض ل ال ظر من ايرميت 

 : حقوق اإلنسان والبيئة71املوضوع ابء  -9 

 تحمايا  خن تدضري املوات  الطمةحمةت لتمان اسةيداسها املخةدامش نمن لهداحل لارى  
سمةذذا ل ى إ  إنشذذا  دكالذذت يا ش ممذذا2011 لحمذذام 12 ندذذ هب ياسمةذذا اذذانون إ اتة المةئذذت تاذذم -27

   اتة المةئت 
ديوفر اانون إ اتة المةئت إيناتاي اانونةاي لاسرتي لإل اتة المةئةت الدحمالت داملخةداست  دخيوة ه ا  -28

  الخةاسذذاهب شذذأن إمذذداال ذذانون لوكالذذت ياسمةذذا   اتة المةئذذتش نذذمن سهذذام لاذذرىش إسذذدا  املشذذوتة ض
ةذذذت الخذذذاضحمتش مةذذذت الوين إينذذذات اطذذذت الة  د ددنذذذال الةوصذذذةاهب املةحم  ذذذت    اتة املخذذذةداست ل مةئذذذت  

  يداساي سخةداساي اسها اسةلمطا ياسمةا ا دلويت ليتاي  خن تدضري املوات  الطمةحمةت نمااني رسةيد
سذذذن  سذذذةوت ياسمةذذذا املمذذذا ل  255() ( داملذذذا ة 1)253دفتذذذرتي مذذذن ذلذذذحش تُمذذذ ند املذذذا ة  -29

 لةوايل ت مةةهاش م ى اطمةحمةت د ت  ياسمةا المةئةت دالاملةحم  ت  سةيدام ا تاني املخةدام؛ دإ اتة سوا

 : عقوبة اإلعدام23املوضوع دال  -10 

 اسةحمرا  الةشريحماهب ددار الحمم  ضحم وضت ا مدام ض ةت إل ائها  

لاتذذذحما ياسمةذذذا هذذذ ا الةوصذذذةت املةحم  ذذذت دل ذذذا  م وضذذذت ا مذذذدام  تا ة لذذذحمب ياسمةذذذا سذذذن  -30
مذذذدام     دلُض ذذذي م ذذذى م وضذذذت ا 2016-2011 دذذذ ة اذذذرتة مم ةذذذت ارسذذذةحمرا  الدسذذذةوت  ل

حمذذذاهب ف ذذذط سذذذن ( س اين9صذذذوتا تخذذذال ) الدسذذذةوت  ن غالمةذذذت الخذذذعان اذذذرتدا ا ض ذذذا  م ةهذذذا؛ إذ
افظذذذاهب   10س اينحمذذذت  ل ائهذذذا  ي  م ذذذى ذلذذذحش لن  افظذذذت دا ذذذدة ف ذذذط سذذذن لصذذذ   72 لصذذذ 

احل سذذذةوت ل ذذذةحمرا  الدصذذذوتا  ل ائهذذذا  دصذذذوهب كذذذرت املذذذؤمتر ال طذذذامي دالذذذوين    مم ةذذذت اسذذذ
 ا ض ا  م ى م وضت ا مدام 

د  هذذذذ ا ال ذذذذد ش جيذذذذوي     عمذذذذت ذاهب ااة ذذذذاصش مبويفذذذذب  سذذذذةوت ياسمةذذذذاش فذذذذر   -31
اتذذذذ  ممذذذذداي "لرَّ يُخذذذذ ب لذذذذيل  ة( سذذذذن الدسذذذذةوت تذذذذ ل م ذذذذى 1)12م وضذذذذت ا مذذذذدام  فاملذذذذا ة 

اسمةذذا لُ يذذن ي ات    ون الخذذت دةذذ اي  عذذم صذذا ت مذذن  عمذذت يةحم ذذق مبرميذذت يف ائةذذت مبويفذذب ال ذذان إر
سذذذن ال ذذذانون  200  دمثذذذت قذذذرتث يفذذذرائم يحمااذذذب م ةهذذذا   مذذذدام هذذذي ال ةذذذ  )ال خذذذم  تتعا.ذذذا"

ي ذذذذائي( داخلةانذذذذت ( سذذذذن ال ذذذذانون ا2)294اي ذذذذائي(ش دالخذذذذرات امل  نذذذذت ضظذذذذردحل سشذذذذدند ة )ال خذذذذم 
 سن ال انون اي ائي(  43)ال خم 

لل ةهذذذذا وعذذذذم  ت دلذذذذ‘دتغذذذم لن ياسمةذذذذا اسذذذذةم ا م وضذذذت ا مذذذذدام   اوانة هذذذذاش فزهنذذذذا متثذذذ   -32
لق ذذذا  فذذذ ة ترسذذذت الرا ذذذ  الذذذدكةوت  1997 ف ذذذد نُدذذذ هب آاذذذر ل عذذذام ا مذذذدام   مذذذام  ‘الوااذذذال
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فريذدتيح تةةذذو  يفذذاكوه لذذة و   دس ذذ  ذلذذح ا ذ ش لضذذدى الرزسذذا  الرت  ذذون مادفذذاي مذذن ت دةذذ  
  1-3يةم َّ سن ايددة  مدامش كمالٍ  سن ل عام ا 

  1-3ايددة 
 حالة العفو ع  السجناء وختفيف العقوبة عليهم للسج  مدى احلياة

 الةاتيخ الرئةس
املحمدذذذذذذذذذذى مذذذذذذذذذذ هم )لين ذذذذذذذذذذق 

 سرا هم(
ختدةذذذذذذذذذذذذذذذذذر الحم وضذذذذذذذذذذذذذذذذذت 
 ل خان سدى ا ةاة

 - 24 2002تشرين ا دة/لكةوضر  الدكةوت لةدي ه  سوانواسا

 97 -  2007متوي/يولة   

 - 7 2007تشرين الثاين/نوفمرب  

 20 - 2008كانون ا دة/ يخمرب  

 - 1 2011لايت/سايو  الخةد تدضةاا ه  ندا

 26 - 2011 ايران/يونة   

 113 - 2013لايت/سايو  الخةد سايع     ساات

 10 1 2013كانون ا دة/ يخمرب  

 332 - 2015متوي/يولة   الخةد إ غات ش  لون و

  2017ادساهب ياسمةا ال طامةتش  امل دت:

سن اتعوم م ةهم   مذدام إ  الخذان  332دادر الرئةس إ غات لاغوا لون و ل ام  -33
   م مذذدا م م ذذةهم سذذدى ا ةذذاة  دتشذذري الخذذارتهب الرمسةذذت إ  لن هذذ ا الحمذذد  ميثذذ  مجةذذال اتعذذو 

 ياسمةا   ذلح الواا 
سذذذذذذن اتعذذذذذذوم م ذذذذذذةهم  174ون ش يويفذذذذذذد   الخذذذذذذا2017آه/لغخذذذذذذطس  31د ذذذذذذمي  -34

ر وا سذؤه   لةيدةذف ط س هم لكم ذوا إيفذرا اهب ارسذةئ احل ات ةذت دلصذمح 13  مدام  ضةد لن 
 م وضةهم إ  الخان سدى ا ةاة 

ت ذذذدمش ندذذذ هب ياسمةذذذا دادذذذاي تمسةذذذاي لةطمةذذذق م وضذذذت ا مذذذدام ملذذذدة ت ذذذاته  دم ذذذى نذذذو  سذذذا -35
 ماساي  20 اآلن
ش اذراتاي لذدمم اذرات 2016الذويتا  الذااسيبش   تشذرين ا دة/لكةذوضر  دتدتجيةايش اختذ  جم ذس -36

 ا سم املةحدة ضةطمةق دار ماملي ااةةات  لحم وضت ا مدام 

 املهينة أو اللإنسانية أو القاسية املعاملة أو والعقوبة التعذيب : حظر25املوضوع دال  -11 

  يبتداضري لتمان الة دة  الدحماة رتدااةت س اهتت الةحم  
يويفذذذد اذذذانون  الواذذذا ا ذذذايلش ر   د 15ُيظذذذر  سذذذةوت ياسمةذذذا الةحمذذذ يب مبويفذذذب املذذذا ة  -37

عافحذذت سع اذذانون يحمذذرندحل الةحمذذ يب  ضةذذد لن ياسمةذذا لمذذدهبش اذذرتة الدذذ ة اةذذد ارسذذةحمرا ش سشذذرد 
جيذذذذرندم لةحمذذذذ يب د الةحمذذذذ يب دسشذذذذردع اذذذذانون  ائذذذذرة الخذذذذاون   ياسمةذذذذا  ديحمذذذذرندحل اذذذذانون سعافحذذذذت ا

ت تحمذذاع م ذذى دإا ةمةذذ ة مذذا يةتذذمن سشذذردع اذانون  ائذذرة الخذذاون   ياسمةذذا سحمذايري  دلةذذتالةحمذ يب ض
 ديف  الةحديد سخائ  الةحم يب    دت ا صرتح دالةأهة  
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 : ظروف االحتجاز26املوضوع دال  -12 

   ذذذوة   ذلذذذح ش مبذذذاسذذذن  ةذذذ  اركةظذذذا حتخذذذ  الظذذذردحل   الخذذذاون دسراكذذذا ار ةاذذذاي   
 الخا ا  م ى ال  ا  دال ظافت ال حةت

  إينذذذات ايهذذذو  الذذذو تمذذذ هلا ياسمةذذذا لةحخذذذ  الظذذذردحل   الخذذذاون دسراكذذذا ار ةاذذذايش  -38
ُلذذةنددهبش  سذةحمرا شلنشذأهب سراكذا إصذرت ةت يفديذدة   مجةذال لحنذا  الذمرت   داذرتة الدذ ة اةذد ار

 ساة اي  1 050ش لتضحمت سرافق إصرت ةت أتد  لكثر سن 2016د 2013ض  ماسي 
دإنذذذذافت إ  ذلذذذذحش يحمعذذذذر   الواذذذذا ا ذذذذايل م ذذذذى تشذذذذةةد سذذذذرف   إصذذذذرت ة  ض ذذذذدتة  -39

 ليل لع  س هما  2 000اسةةحماه تم غ 
يخذذةو  لغ مهذذا سحمذذايري ال ذذحت  د ن سحمظذذم الخذذاون ُلذذةنددهب لق ذذا  فذذ ة ارسذذةحمماتش ر -40

ةذذوفري اآلن ل   جتديذذدهاا صذذرت ةت جيذذر دال ظافذذت ال ذذحةتش سثذذ  الةهويذذت املرتئمذذت  ضةذذد لن املرافذذق 
  املرتئمت لمعاهب املةاا دلمعاهب ال رحل ال حي

دجُتر  دياتة ال حت  نةظام مم ةاهب تدةةش صحي ل ةثما سن ت ةذد املرافذق ا صذرت ةت  -41
ن سةي  ذون ةذا سوظدذو  ملحمايري الددلةت املحمةمدة  دفترتي من ذلذحش لذدى  ائذرة الخذاون   ياسم

خذذذذاون   دائرة الئةذذذت دالة  يذذذت  ديخذذذد  املةي  ذذذذون   الةع ولويفةذذذا املشذذذوتة لذذذ  ال ذذذحت المة
فذذذذق الذذذذو   املرااملخذذذذائ  ذاهب ال ذذذذ ت  لمةئذذذذت الحماسذذذذت الذذذذو يحمذذذذةش فةهذذذذا الخذذذذا ا  ديوصذذذذون دغذذذذرت

 ت ةهح ل عام اانون ال حت الحماست  تخةو  املحمايري املحمةمدةش لد ر

 إما ة أتهة  الخا ا   
سذذةوت  لصذذمحا مب ةتذذاا  ائذذرة سذذاون ياسمةذذا الخذذاض ت تخذذمى  ائذذرة ياسمةذذا غذذريَّ تحمذذدي    -42

 ا صرت ةت ال ظام اي ائي سن نظام م ايب إ  نظام إصرت ي 
 دفترتي من ذلحش اسُةحددقا ا نشطت الةالةت لةشاةال إما ة أتهة  الخا ا : -43

 ى الةحم ةم؛ضراسك تحم ةمةت مت ح   إيناتها لها اهب لااي ة   وة الخا ا  م  )ل( 
 الةدتيب م ى املهاتاهب؛ )ه( 
 املرافق ا صرت ةت ل اتامت   اهلوا  الط ق؛ )ج( 
 ا نشطت الدي ةت؛ ) ( 
 سشاتكاهب امل ظماهب غري ا عوسةت دامل ظماهب الدي ةت  )ه( 

 : حظر الرق واالجتار ابلبشر27املوضوع دال  -13 

ملالةذذذت دالة  ةذذذت لة دةذذذ  اذذذانون سعافحذذذت ارجتذذذات الةحمذذذادن سذذذال الشذذذركا  ا  ذذذائة  لةحخذذذ  ال ذذذدتاهب ا  
  لمشر
دس ظمت ا سذم املةحذدة ل طدولذت )الةونةخذةر( تشاتكا ياسمةا سال امل ظمت الددلةت ل هارة  -44

   ت دة  ا نشطت الةالةت:
 و ُيخذذة  مذذم ا نشذذطت الذذو تخذذحمى إ  ت ةذذري سوااذذر ايمهذذوت سذذن ا ممذذاة الذذ  

 فةها ا ينداة؛
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 د نذذملرتعمذذت ال المةذذاانهب مذذن ارجتذذات  لمشذذر دسذذواا سذذن ايذذرائم ا مذذم حتخذذ  مجذذ
 التحااي دا ضرت  م ها؛

 شذذذر ات  لم مذذذم ت دةذذذ  اسذذذ اتةاةت ا عوسذذذت  ذكذذذا  دمذذذي ايمهذذذوت ضطمةحمذذذت ارجتذذذ
 دخماينرا؛

 مذذذ  دض ذذذذا  مذذذم تذذذدتيب املخذذذؤدل  ال  ذذذاضة  دممث ذذذذي لت ه الحممذذذ  دسدةشذذذي الحم 
 ادتاهتم؛

 ي طذذذذي ملعافحذذذذت ارجتذذذذات  لمشذذذذر الذذذذ  990  مذذذذم اخلذذذذط اهلذذذذاتدي اجملذذذذاين تاذذذذم  
 ديحمم  ينواة ساماهب الةوم؛ الحمشر افظاهب ياسمةا 

 جتذذات حااي ارتحمايذذا العدذذا اهب لة ذذدم اخلذذدساهب امل اسذذمت الذذو ت ذذيب ا ةةايفذذاهب نذذ
ن  ذت دلسذاك لمشر دنشا  لمعت لإل الت تةألر سذن سخذاكن آس ذت دسراكذا سةعاس

 ا  ال خا  دا ينداة؛ يو 

 ت دةذ   عة ها سذنتحمايا ادتاهب دكارهب إنداذ ال انون دس ظماهب اجملةمال املدين لةم
 تشريحماهب سعافحت ارجتات  لمشر؛

 داآلسذن  املذأسون تويفة  املخامدة لتحااي ارجتات  لمشر الذو تشذم  تذوفري املذأدى
 هتم إ  دة  مذذاخذذامهلذذم دإات ذذت الرمايذذت الطمةذذت دال دخذذةت داريفةمامةذذت دت ذذدم امل

 سواين هم دإما ة إ سايفهم 

 ت دة اي اتساي  2008 تحمايا ايهو  الراسةت إ  ت دة  اانون سعافحت ارجتات  لمشر لحمام  
 يُ د  اانون سعافحت ارجتات  لمشر سن ارتة الوسائ  الةالةت: -45

 دنال سةاست دين ةت ملعافحت ارجتات  لمشر؛ )ل( 
سذال ايهذاهب الدام ذت  و تحممذ الةويفةهةت الوين ةت املش كت ضذ  الذوياتاهب الذل ا ت ا )ه( 

 ت  لمشر؛جتاتحااي ارالومي الحمامش دتوفري اخلدساهب امل اسمت داملةخرة ل  ذكا سن غري الددة 
 لسانت سعافحت ارجتات  لمشر الو ت خق لنشطت ال ا ت الةويفةهةت الوين ةت؛ )ج( 
  لمشر   ياسمةا  تصد اجتاهاهب ارجتات ) ( 

 المةاانهب املخةمدة سن لنشطت الرصد  2-3دتر    ايددة  -46
  2-3ايددة 

 2016-2012اجتاهات االجتار ابلبشر خلل الفرتة 

 ا ارهب املم َّغ م ها الخ ت
ا ذذذارهب الذذذذو مُرنذذذذا 

 ا  اانهب م ى اتاكم

2012 24 17 1 
2013 164 52 32 
2014 166 165 26 
2015 13 12 6 
 صدر 8 23 2016
  2017د دة لرينت ياسمةا لدمم التحاايش  امل دت:
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 : احلقوق املتعلقة ابالسم واهلوية واجلنسية6املوضوع دال  -14 

 إات ت تخاة  املوالةد جمااني   
تخذذذذاة  املوالةذذذذد إلااسذذذذي   ياسمةذذذذا مب ةتذذذذى ال ذذذذانون  ضةذذذذد لن سحمذذذذدة تخذذذذاة  املوالةذذذذد  -47

  نخذذذمت ا يندذذذاة   املائذذذت م ذذذى ال ذذذحمةد الذذذوين   دتدذذذو  23تم ذذذغ نخذذذمة   إذسذذذ يدل   ياسمةذذذاش 
 86.7تم ذذغ   تذذريت إذمل ذذاينق ااملدة ذذرين إ  لذذها اهب املذذةرت    امل ذذاينق الريدةذذت كثذذرياي نظريهتذذا   ا

   املائت م ى الةوايل  59.6  املائت س اض  
  مذذذذدة مواسذذذذ  س هذذذذا املركايذذذذت دتحمذذذذاى سحمذذذذدرهب تخذذذذاة  املوالةذذذذد امل يدتذذذذت   ياسمةذذذذا إ -48

لط ذذذذب اون دا ذذذذت الشذذذذديدة الذذذذو يةخذذذذم .ذذذذا نظذذذذام الةخذذذذاة  دمذذذذدم ا ملذذذذام العذذذذا  ا عذذذذام ال ذذذذان
سذن إفشذا   دالةيوحل ُتط ب لها ة املةرت   ائماي   وة ا ينداة م ى اخلدساهب ا ساسةت ر إذ

 املحم وساهب الشي ةت دمدم تواةال الحم و هب م ى مدم تخاة  ا ينداة 
يذذذذااة تخذذذذاة  املوالةذذذذد  دإيفذذذذرا اهب تخذذذذاة  املوالةذذذذد جمانةذذذذت   ياسمةذذذذا  دتغذذذذم ذلذذذذحش ر -49

  ه ا ال د :لةالةت  اس يدتاي دهو لسر يحمرند  ا ينداة ملياينر لديدة  داد اختُد هب الةداضري 
تحمايذذذا تخذذذاة  املوالةذذذد د ذذذرتة الرتسركايذذذت   اذذذدساهب الةخذذذاة  دحتوي هذذذا إ   )ل( 

 2016 حمامل 44 تام  ى غرات تخاة  املوالةد دالوفةاهبش ددنال ال ح ال انويناملرافق ال حةت م
اتذب اةمذا سعلُ ال   ي ل م ى إصدات لها اهب املةرت  م ى صحمةد امل اينحماهب  دهل ا ال ذر ش 

هذذذذ ا اجملةمحمذذذذاهب  (  افظذذذذاهب  د 6سرف ذذذذاي سذذذذن املرافذذذذق ال ذذذذحةت   ) 222لةخذذذذاة  املوالةذذذذد   
حةت" م ذذد اسذذت ال ذذاذذدساهب تخذذاة  املوالةذذد  يندذذاهلم   إينذذات "ا  ات ةذذتش ُي ذذ  ا ضذذوان م ذذى

ى اذذدساهب سذذن  ح ذوة م ذذلق ذذا  الذذاايتاهب الذو ي وسذذون .ذذا إ  ل ذد املرافذذق ال ذذحةت ل املذةرت ش لد
اذذذذ  سذذذذن املرافذذذذق   املائذذذذت م ذذذذى ا  50امةذذذذ  الةطحمذذذذةم  ديعمذذذذن اهلذذذذدحل امل شذذذذو    الوصذذذذوة إ  

 ؛2020  اي و وة مامسرف 2 000ال حةت المالغ مد ها 
إيفرا  محرتهب م ى ال حمةد الوين   ذكا  الومي ضذ  املذواين   اةةذت تخذاة   )ه( 
 املوالةد؛

إنشذذذذا  س  ذذذذاهب اطامةذذذذت  صذذذذحاه امل ذذذذ حت املشذذذذاتك    الةخذذذذاة  م ذذذذى  )ج( 
 ةد؛ال حمةد الوين  سث  إلرا  ال ا ة الة  ةدي  دال اضرتهب   تخاة  املوال

إ اتة الةخذذاة  الذذوين  دايذذواياهب داي خذذةت سذذن اذذرتة الةذذدتيب  ت مةذذت اذذدتاهب ) ( 
 دتوفري ا واسةب دال   ؛

دنذذال اطذذت ممذذ  لرتسذذ اتةاةت الوين ةذذت )اطذذت  اسذذةت(  لةحمذذادن سذذال الشذذركا   )ه( 
 املةحمادن ؛
 لُل ةا تسوم الةخاة  املةأار مبويفب ه ا ال انون؛ )د( 
ال ذذذحمةد الذذذوين    إينذذذات  مذذذم الذذذذددتة إنشذذذا  نظذذذام سةعاسذذذ  ل ةخذذذاة  م ذذذى  )ي( 

 ارنةياضةت   ياسمةا 
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 تدابري التنفيذ العامة -: احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية 1املوضوع هاء  -15 

 إات ت   وة تة اسب سال املشاك  الو مت حتديدها   امل اينق الريدةت  
ةحةةذت   مجةذال لحنذا  الذمرت  تشذم  لرما ياسمةا   ت دة  مم ةت نذيمت لةطذوير المذل ال -50

الداممذت ض ةذت   الةحةةذتسذواها سذن المذلد الطر  دايخوت داملخةشدةاهب داملذدات  دنظذم تذوفري املةذاا 
 هتةئت ضةئت سواتةت ل ة مةت اريفةمامةت داراة ا يت 

سذذذن املراكذذذا ال ذذذحةت  490داذذذرتة الدذذذ ة اةذذذد ارسذذذةحمرا ش لكم ذذذا ا عوسذذذت إنشذذذا   -51
 ش فشذذرما   ستذذمات الطذذر  سدتسذذت اثنويذذت  لسذذا 158سركذذااي دلذذةدهب  650لصذذ   الدرمةذذت سذذن

لدرمةذذذت الرئةخذذذةت اسذذذن الطذذذر   اي كة ذذذوس    13 422.9جممومذذذ   ياسمةذذذا   ت دةذذذ  ضذذذرانسك لةحخذذذ  سذذذا
  اي س  كة و   3 358, 90جمموم   ش مت حتخ  سا2016   دض هايت مام2024 و وة مام

 عمل يف ظروف عادلة ومواتيةاحلق يف ال: 32املوضوع هاء  -16 

 سواص ت هتةئت ظردحل الحمم  الحما لت داملواتةت  
اثضذذرهب ياسمةذذا م ذذى هتةئذذت ظذذردحل الحممذذ  الحما لذذت داملواتةذذت  سذذةحمرا  دإمذذدا  الخةاسذذاهبش  -52

 ن( ال ذذذ ا2016-2013 حممذذذ  الرتئذذذق )لسثذذ  الخةاسذذذت الوين ةذذذت ل حممالذذذت دالحممذذذ  دضذذرانسك ياسمةذذذا 
  ديذذةم الحمذذاس   يهذذدفان إ  تحمايذذا ممذذ  لسذذوا  الحممذذ  تةخذذرياي  جيذذا  فذذرص الحممذذ  دصذذون   ذذو 

 لذذذذعاة ممذذذذ ال كةذذذذا م ذذذذى ال تذذذذا  م ذذذذى ارنةهاكذذذذاهب ايخذذذذةمت   ذذذذو  ا نخذذذذانش سثذذذذ  لسذذذذول ل
    سمذذذذا لا يندذذذذاة  دتحمعذذذذر ياسمةذذذذا   الواذذذذا ا ذذذذايل م ذذذذى إصذذذذرت اهب اذذذذانون الحممذذذذ  لةتذذذذمة

  حماس   للخريت داخل وصةت الشي ةت   الحمم  دتوفري الرفاا ارن احل داملخاداة دا
 2015 سذذذذذذن اذذذذذذانون الحممالذذذذذذت   اذذذذذذوان  ياسمةذذذذذذا   مذذذذذذام 268دمذذذذذذاَّي تحمذذذذذذدي  الد ذذذذذذ   -53

 2012 امدمذ 2011 سن اذانون ا ذد ا  ىن سذن ا يفذوت دظذردحل الحممذ    مذام 276 دالد  
ثذذاةش ُيظذذر سذذمة  امل   دالحمذذاس    فحم ذذىم ذذى الةذذوايل ا ينذذات ال ذذانوين  مايذذت   ذذو  لت ه الحممذذ

 يفذذوت  ىن سذذن اتحمذذدي  اذذانون الحممالذذت هتشذذةش الوظذذائرش ضة مذذا تذذ ل تحمذذديرتهب اذذانون ا ذذد ا 
الذذ    امل ذذاية دظذذردحل الحممذذ  م ذذى إينذذات ُيذذد  ظذذردحل ممذذ  الحممذذاة اتذذردس  سثذذ  الحمذذاس    

 يعن يشم هم ال انون امل كوت اضةدا ي  مل

 : احلق يف الصحة: عموميات41املوضوع هاء  -17 

 يفهو  سعافحت فريد  ن ل امل امت المشريت املعةخب/ا يدي  

لمذذذدهب ياسمةذذذا إينذذذاتاي دين ةذذذذاي اسذذذ اتةاةاي س  حذذذاي ملعافحذذذت فذذذذريد  ن ذذذل امل امذذذت المشذذذذريت  -54
ت ا اذذريةش اآلدنذذ يويفذذ  يفهذذو  سعافحذذت الدذذريد   د  2016-2014املعةخذذب دا يذذدي ل دذذ ة 

لمشذذذريت مل امذذذت ا ذذذت ل دحذذذل الذذذردتة  دإسذذذدا  املشذذذوتة دسحمايذذذت فذذذريد  ن ذذذل الين  ذذذا ياسمةذذذا مح
  ذذى فذذريد ماملعةخذذب   سؤسخذذاهب ال ذذحت الحماسذذت دذلذذح اسذذةااضت لذذربانسك ا عوسذذت ل  تذذا  

  2030 ن ل امل امت المشريت املعةخب و وة مام
تةتذذذذمن  (2015-2011)ددنذذذذحما دياتة ال ذذذذحت اطذذذذت اسذذذذ اتةاةت دين ةذذذذت ل  ذذذذحت  -55

يفهذذذو  سعافحذذذت خمة ذذذر ا سذذذرا  دسذذذن ضة هذذذا فذذذريد  ن ذذذل امل امذذذت المشذذذريت املعةخذذذب/ا يدي  
دظ ذذذذذا ا عوسذذذذذت تذذذذذدمم ليتذذذذذاي الحمم ةذذذذذاهب الذذذذذو جيريهذذذذذا اجمل ذذذذذس الذذذذذوين  لدذذذذذريد  ن ذذذذذل امل امذذذذذت 

 المشريت/ا يدي/ا سرا  امل  ولت يف خةاي/الخ  
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د  ن ذذذذل امل امذذذذت المشذذذذريت دت ذذذذوم ياسمةذذذذا ليتذذذذاي دذكذذذذا  الذذذذومي دالةث ةذذذذر   جمذذذذاة فذذذذري  -56
يفذرا  ا  م ذى إسةما   صدوحل الشماه  ديهذدحل إذكذا  الذومي إ  تشذاةال ا فذر  املعةخبش در

 فحل ينومي لدريد  ن ل امل امت المشريت املعةخب دت  ي املشوتة املرتئمت 

 سحمايت ال  ل   املوات  المشريت   جماة ال حت  
مذاس    2015   املوظد ش مةَّ ا ياسمةا   مذام   إينات ايهد املةواص  لخد ال  ل -57

(  82)( دسذذذذذذوظد  إ اتيذذذذذذ  144( دلينمذذذذذذا  )203  اجملذذذذذذاة ال ذذذذذذحي سذذذذذذن ضةذذذذذذ هم ممرنذذذذذذاهب )
نذذذاهب ض  ذذذةب مذذذاسرتي صذذذحةاي  داسذذذةأقرهب املمر  1 422جممومذذذ   ش مت تحمةذذذ  سذذذا2016 مذذذام د 

 ( 196) ال اضرتهب ( مث250( ي ةهن سوظدو ال حت المةئةت )670ا سد سن ه ا الحمد  )
املرنذذذذذذى ينمةمذذذذذذاي  -د خذذذذذذب س ظمذذذذذذت ال ذذذذذذحت الحماملةذذذذذذتش تم ذذذذذذغ ال خذذذذذذمت الحما يذذذذذذت لألينمذذذذذذا   -58

داي ن ينمةمذذذاي دا ذذذاملرنذذذى اآل -  ياسمةذذذاش فةم ذذذغ نخذذذمت ا ينمذذذا   سذذذريل  لسذذذا 5 000لعذذذ   دا ذذذداي 
 سريل  12 000 لع 
فذر  سذن الخذعان   1 000لعذ   2.5دتم غ نخمت املمرناهب إ  املرنذى املحمةمذدة  دلةذاي  -59

لذذذذيل سذذذذن  1 000ممرنذذذذت لعذذذذ   0.8دتم ذذذذغ نخذذذذمت املمرنذذذذاهب إ  املرنذذذذى  الةذذذذاي   ياسمةذذذذا 
 الخعان 

دمتث  ا ذ  الذ   مولذا م ةذ  ياسمةذا   سحمايذت ليسذت املذوات  المشذريت   تذدتيب سايذد سذن  -60
مل شذذذأة اضة ذذذا وضر هذذذ ا ال ذذذد ش خُتذذذرندج ك ةذذذت الطذذذب   يفاسحمذذذت ك املذذذوظد    اطذذذاع ال ذذذحت  د 

حمذذاهب اخلاصذذت ينمةذذب لسذذ ان كذذ  سذذ ت  دفتذذرتي مذذن ذلذذحش تخذذاهم اياس 50ينمةمذذاي د 250  ذذديثاي 
 ذذ  س ذذ  داذذذا   املحمةالذذو تذذوفر الةذذذدتيب   جمذذاة الدتاسذذاهب الطمةذذذت ض  ذذةمها   املذذوظد  الطمةذذذ
ال ذحة     د  الحمذاساريب   لمي املرافق ال حةت   ياسمةا  دسةخامد ه ا ايهو    ياي ة مذ

   ياسمةاش إنافت إ  ا مدا  الو تةيرج سن ك ةت الطب مباسحمت ياسمةا 

 عموميات -: احلق يف التعليم 51املوضوع هاء  -18 

 حتخ  المل الةحةةت املدتسةت   امل اينق الريدةت  
إنافةت ض ةذت ما ة أتهة  املدات  دض ا  سدات   خُت ل ياسمةا لسواري   املةاانةت الوين ةت  -61

 ذذذى  ذذذد سذذذوا    تذذذريت مارتت ذذذا   ملحمذذذايري الةحم ةمةذذذت إ  سخذذذةوايهب لم ذذذى   امل ذذذاينق الريدةذذذت دا
   اذذراهب  (ش ض ذذغ مذذد  ا سذذاكن الذذو لنشذذئا2016د خذذب ال شذذرة ا   ذذائةت مذذن الةحم ذذةم )

 2016  مذذام سعذذااني  10 113  ديا  هذذ ا الحمذذد  إ  2015 سعذذااني   مذذام 9 115الدتاسذذت 
 2015   مذذذذذذام 4 018 064ش ل  316 7م ذذذذذذغ سةوسذذذذذذط الذذذذذذااي ة   ارلةحذذذذذذا   ملذذذذذذدات  ف
  2016   مام 4 025 380د

 ستامدت ايهو  لةوسةال نطا  ا  وة م ى الةحم ةم  
لةوسذذةال نطذذا  ا  ذذوة م ذذى الةحم ذذةمش تايفحمذذا ياسمةذذا الخةاسذذت الوين ةذذت ل ةحم ذذةم ل امةذذال  -62

لوفذذا  دمذذرتن اةحم م يفديذذد  دسذذحما ياسمةذذا ليتذذاي إ  س ةذذون سذذ 1.2دفةحذذا ا ضذذواه  كثذذر سذذن 
   املائت سن ارمةما اهب ل طاع الةحم ةم  20 اكات ال   ي تي ضةي ةل 
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  املائذذذت سذذذن ارمةمذذذا اهب ل طذذذاع الةحم ذذذةم  20دحت ذذذق هذذذ ا اهلذذذدحل املةمثذذذ    خت ذذذةل  -63
 سذن يةم ن  ماكش  لد ة اةد ارسةحمرا ( ارتة ا2015د 2014)إمرتن  اكات( سرت  )  ماسي 

 ةم   ك  س ت   املائت سن املةاانةت ل طاع الةحم  20.2م دسا ا  ا ياسمةا  2-3الشع  
   20حت ذقش   مجةذال الخذذ واهب ا اذرىش اهلذدحل املةمثذ    خت ذذةل  ضةذد لن ياسمةذا مل -64

  املائذذذذت    8.9املائذذذذت سذذذذن امةمذذذذا اهب املةاانةذذذذت الذذذذ    ذذذذد ا إمذذذذرتن  اكذذذذات  دسثذذذذ  خت ذذذذةل 
 ل ىن سخةوى ارتة الد ة اةد ارسةحمرا   2017 مام

Figure 3.2  

Education Budget Sector Allocation: 2012-2017 

 
  National Budget (Zambia) امل دت:

 : التمييز ضد املرأة12املوضوع واو  -19 

   الةشريحماهب الوين ةت اتدااةت ال تا  م ى مجةال للعاة الةمةةا ند املرلةتتم    
ي ذذذذت ا ن ذذذذاحل داملخذذذذاداة ضذذذذ   2016 لحمذذذذام 2 يُ شذذذذن اذذذذانون الدسذذذذةوت )تحمذذذذدي ( تاذذذذم -65

ت سعاتذذب   سذذن اذذانون الدسذذةوت )تحمذذدي (ش سذذةعون هلذذ ا ال ا ذذ 231اي خذذ   د خذذب املذذا ة 
  دتحممةم  اتافظاهب دتدتجيةاي   امل اينحماهب؛ دسةخحمى لةح ةق ارن احل ض  اي خ 

 22 دفتذذذذرتي مذذذذن ذلذذذذحش سذذذذ ا ياسمةذذذذا اذذذذانون ارن ذذذذاحل داملخذذذذاداة ضذذذذ  اي خذذذذ  تاذذذذم -66
يحماهب رلة   الةشذذر اتدااةذذت ال تذذا  م ذذى مجةذذال للذذعاة الةمةةذذا نذذد املذذالذذ   ُيتذذمندن  2015 لحمذذام

  الوين ةت

 الحمرفةذذذتشالةذذداضري الراسةذذت إ  نذذذمان لن يخذذو  ال ذذانون الةشذذذريحمي    الذذت الة ذذايع سذذذال املماتسذذاهب   
 سةما   الحمرتااهب ا سريت در
 ي ي: م ى سا 2016 لحمام 2 ( سن  سةوت ياسمةا )تحمدي ( تام1)1ت ل املا ة  -67

ل  اذذانون سعةذذوه يحمذذد "هذذ ا الدسذذةوت هذذو ال ذذانون ا مسذذى يمهوتيذذت ياسمةذذا د  
ة  سال فل   يةحمات  ل عاس  رغةاي  ل دت اسال  ية اىف مماتست مرفةتد  داانون مر آارش 
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سذن اذذوان   CAP29( سذذن اذانون اتعمذت ات ةذتش 1)12دإنذافت إ  ذلذحش يذ ل ال خذم  -68
ر ا ال ذانونش تذدي عذام هذ ا"ته ذاي ي ذي  ياسمةاش الو لُنةطا .ا سهمت إ اتة ال انون الحمذر  م ذى سذا

 ام هذذذ ا   ةهذذذا سذذذاماتعمذذذت ات ةذذذت ال ذذذانون الحمذذذر  ا فري ذذذي امل طمذذذق م ذذذى ل  سونذذذوع سحمذذذرد  
 عةوه" سل عام ل  اانون  ا ارت  لد يةحمات  سال الحمدالت الطمةحمةت لد ال انون ر

دتتذذذذمن هذذذذ ا ا  عذذذذام سذذذذةا ة ال ذذذذانون الةشذذذذريحمي    الذذذذت الةحمذذذذات  سذذذذال املماتسذذذذاهب  -69
 الحمرفةت 

 الةداضري اخلاصت املؤاةت   مجةال اجملارهب الو تعون فةها املرلة ممث ت متثةرتي انا اي   
داضري إجياضةت تعد  متثة  املرلة   مجةال اجملذارهب  ديتذال  سذةوت ياسمةذا )تحمذدي ( اخُت هب ت -70
  اصذذذذب الذذذذو متذذذذألإينذذذذاتاي إجياضةذذذذاي يفديذذذذداي ُيذذذذد  اامذذذذدة ل مخذذذذاداة ضشذذذذأن امل 2016 لحمذذذذام 2 تاذذذذم

انةت  دهلذذذ ا اة اي خذذذ رنةيذذذاه دالةحمةذذذ  سذذذال ارمذذذ احل    ذذذو  املةخذذذاديت دإنشذذذا  ي ذذذت ل مخذذذاد 
ق حل إ  حت ةذذذ"تذذذداضري ااصذذذت هتذذذدال ذذذانون اآلن م ذذذى إلذذذاام ا عوسذذذت ان تةيذذذ  ال ذذذر ش يذذذ ل 

 املخاداة ض  الريفاة دال خا " 
 2015 لحمذام 22 دفترتي من ذلذحش مُيعندذن اذانون ارن ذاحل داملخذاداة ضذ  اي خذ  تاذم -71

ت اذاص دذلذح ض ةذيفذ  ملذرلة ضو الويير املخؤدة من الشؤدن اي خانةت سن اختاذ تداضري إجياضةت تحمل  
 نشذطت  فحم ذى اجمذارهب  إيالت مجةال ا وايفا الو حتوة  دن سشاتكت املذرلة سشذاتكت جمديذت   مجةذال
ت ا تانذيش سةاسذ   مت ح سمة  املثاةش لمدهب ياسمةاش سحمةاي س ها إ  تحمايا املخاداة ض  اي خ 

امذذت ضردتوكذذوة ايمال سذذشذذةاي   املائذذت سذذن ا تانذذي املحمردنذذت ل مذذرلة مت 30إجياضةذذت خت ذذل مبويفمهذذا 
يذذذدهب هذذذ ا ي ش 2014 مذذذام   د ا  ائةذذذت ل ا ذذذوه ا فري ذذذي ضشذذذأن ال تذذذااي اي خذذذانةت دا  ائةذذذت

 خذذا  فس الريفذذاة دال  املائذذت سذذن مجةذذال ا تانذذي املي  ذذت ل مذذرلةش م ذذى لن ية ذذا 40ال خذذمت إ  
 م ى نخمت الخة    املائت املةم ةت 

  املائذذذذذت    25لتانذذذذذي الددلذذذذذت املةا ذذذذذت ل  خذذذذذا  يا هب سذذذذذن  لن 3-3ديُمذذذذذ ن ايذذذذذددة  -72
  2016 مام   املائت   1داخندتا مب دات  2015   املائت   مام 31إ   2013 مام

  3-3ايددة 
 2013-2011أراضي الدولة املتاحة حسب احملافظات ونوع اجلنس 

 2013 2015 2016 

 اجملموع ذكر لنثى اجملموع ذكر لنثى  اجملموع ذكر لنثى 

3 565 682 2 883 ا تاني املةا ت   061 1  408 2  469 3  094 4  373 9  467 13  
  70 30  69 31  75 25 ال خمت املئويت

  2014دياتة ا تاني داملوات  الطمةحمةت دمحايت المةئتش إ اتة سحم وساهب ا تانيش  امل دت:

 : العنف ضد املرأة13املوضوع واو  -20 

 املم َّغ م ها وا ث ارغة اه دهةح الحمر و املةحم  ت ا   ائةت املةحم  ت    اانهبالمةاانهب   
المةذذذاانهب ا   ذذذائةت ضشذذذأن ا  اانهب املةحم  ذذذت وذذذوا ث ارغة ذذذاه  4-3يُمذذذ ند ايذذذددة  -73

  2016-2012دهةح الحمر  املم َّغ م ها ارتة الد ة 
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  4-3ايددة 
 تعلقة حبوادث االغتصاب وهتك العرض املبلغ عنهاالبياانت اإلحصائية بشأن اإلداانت امل

 ا  اانهب  خب الخ ت ايرائم
2012 2013 2014 2015 2016 

م ها
 غ 

 املم

عمت
 ات

م ى
نت 

حمرد
 امل

انهب
  ا

 ا

م ها
 غ 

 املم

عمت
 ات

م ى
نت 

حمرد
 امل

انهب
  ا

 ا

م ها
 غ 

 املم

عمت
 ات

م ى
نت 

حمرد
 امل

انهب
  ا

 ا

م ها
 غ 

 ى  املم
ت م

ردن
املحم

عمت
ات

 

انهب
  ا

 ا

م ها
 غ 

 املم

عمت
 ات

م ى
نت 

حمرد
 امل

انهب
  ا

 ا

انةهذذا  مذذر  
 يند 

2 369 938 47 2 234 940 292 429 2  841 305 759 2  835 211 363 2  852 223 

 ادلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  
انةهذذا  مذذر  

 يند 

7 5 3 2 2 1 8 6 1 11 5 2 11 4 1 

 

 اغة اه

215 102 29 227 112 42 205 84 22 274 98 32 265 106 29 

 ادلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت 
 اغة اه

29 17 7 41 20 7 41 27 10 58 20 8 45 21 3 

انةهذذا  مذذر  
 لض    سحمةوا لد

23 9 5 15 7 5 23 12 7 18 12 4 26 15 4 

 260   257   345   347   91   اجملموع
  2016د دة لرينت ياسمةا لدمم التحاايش  امل دت:

  3-3الشع  
 ضتهاك العر اإلداانت املتعلقة ابالغتصاب وانرسم بياين للبياانت اإلحصائية ع  

 
  Zambia Police-Victim Support Unit, 2016 امل دت:

دتشذذري المةذذاانهب ا   ذذائةت إ  لن ا  اانهب ضشذذأن  ذذوا ث ارغة ذذاه دهةذذح الحمذذر   -74
 2012 املم َّذذغ م هذذا ظ ذذا سرتدحمذذت اذذرتة الدذذ ة اةذذد ارسذذةحمرا   دض ذذغ جممذذوع ا  اانهب   مذذام

  2013   مذذذام 347  داتتدذذذال هذذذ ا الحمذذذد  إ  91)دهذذي سذذذ ت ا سذذذا   ل خذذذمت هلذذذ ا الة ريذذر( 
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  341 ةذذذ  ض ذذذغ مذذذد  ا  اانهب  2014 لذذذهد اخندانذذذاي يندةدذذذاي   مذذذامداداصذذذ  هذذذ ا ارجتذذذاا د 
  2016   مام 260غري لن  يا  فم غ  257إ   2015 داخندل الحمد    مام

 خلطواهب املةي ة لتمان فحمالةت ت دة  اانون سعافحت الحم ر اي خاينا  
ام ا عذذام اذذانون ت دذذ  ياسمةذذا مذذد اي سذذن ضذذراسك الةومةذذت لةمعذذ  ماسذذت ايمهذذوت سذذن ا ملذذ -75

شذأهب انونش لنسعافحت الحم ر اي خاين  دفتذرتي مذن ذلذح دم ذى حنذو يةخذق سذال ل عذام هذ ا ال ذ
كذذذااي اذذذرين دسر ياسمةذذذا قرتقذذذت سذذذ د  لتذذذحااي الحم ذذذر اي خذذذاين دا  ذذذا لتنذذذاي لةشذذذةةد سذذذأدي  آ

ق نش دفذاين يخذحمو سةعاسرتي لة دم اخلدساهب الشذاس ت هلذم  دفذو  ذلذحش ظذ  نذحااي الحم ذر اي خذ
ر لذذذ   يذذت دلداسذذاذذانون سعافحذذت الحم ذذر اي خذذذاينش ل ح ذذوة م ذذى لداسذذذر ا غاقذذت سثذذ  لسذذذر ا ما

 املخعن 

 2011 إنشا  ص دد  سعافحت الحم ر اي خاين م ى ال حو امل  وص م ة    اانون مام  
لنشذذذأهب ياسمةذذذا صذذذ دد  سعافحذذذت الحم ذذذر اي خذذذاين الذذذ   ميذذذوة سذذذن امةمذذذا اهب املةاانةذذذت  -76

وتة  ذت دسذدا  املشذ  املةحم  دم ال  دد  املخامدة املالةت ا ساسذةت ديحمذاع مجةذال املخذائالوين ةت  دي
 ل  ايف  سن الحم ر اي خاين ددما ة أتهة هم 

 سوايفهت انةشات الحم ر ند املرلة دالدةاة ضدتيفت مالةت  
 الذومي    ذو  2015 لحمذام 22 ماي سَّن اانون ا ن احل داملخاداة ضذ  اي خذ  تاذم -77

ملذرلة دحت ةذق ات متعذ  ض ةذ اتدااةت ال تا  م ى مجةال للذعاة الةمةةذا نذد املذرلةامل  وص م ةها   
لةحمذذادن سذذال سمةذذاش  ا ن ذذاحل داملخذذاداة ضذذ  اي خذذ  دممذذاة هذذ ا ارتدااةذذت  دلجنذذاهب  عوسذذت يا
 مجةذذذال  تذذذا  م ذذذىس ظمذذذاهب اجملةمذذذال املذذذدينش مذذذد اي سذذذن محذذذرتهب الةومةذذذت ضشذذذأن سمذذذا ل اتدااةذذذت ال

 إينات اطذت  طةط هلا للعاة الةمةةا ند املرلة  دمش ا ضراسك الةومةت لنشطت تدتة ةت يفرى الةي
حماهب املةحم  ذذت د الةشذذريالة مةذذت الوين ةذذت الخا سذذت دالخا سذذت امل  حذذت؛ دإيفذذرا  سشذذادتاهب لق ذذا  حتديذذ

  2015 لحمذذذام 22  رتدااةذذذت لفتذذذا إ  إصذذذدات اذذذانون ا ن ذذذاحل داملخذذذاداة ضذذذ  اي خذذذ  تاذذذم
( He for She)رلة" ضراسك اائمت م ى ل داث سث  مح ت "الريف  ن ري امل دساةا ضراسك لارى لد

الحم ذذر   ذذايف  سذذندا ايم الخذذةت مشذذر سذذن ا نشذذطت مل اهتذذت الحم ذذر اي خذذاين؛ دإنشذذا  سذذ د  ل 
 اي خاين   إذكا  الومي ضشأن الحم ر اي خاين   لدساط ماست ال ا  

اسمةذذا  تاسذذت اسة  ذذائةت م ذذى ال ذذحمةد الذذوين  ضشذذأن الحم ذذر ش ليفذذرهب ي 2014 د  مذذام -78
حم ذذر نذذد نةشذذات النذذد ا يندذذاة  دمتث ذذا ال ايذذت امل شذذو ة سذذن هذذ ا الدتاسذذت   إذكذذا  الذذومي  

  دتحمعذذذذر ا يندذذذذاة د لحمواسذذذذ  الذذذذو تخذذذذاهم فةذذذذ   دديمذذذذا املحم وسذذذذاهب م ذذذذى لصذذذذحاه امل ذذذذ حت
 ا عوست اآلن م ى ت دة  نةائك ه ا الدتاست 

دم الشذذركا  املةحمذذادنون الذذدمم لذذوياتة الشذذؤدن اي خذذانةت   ت دةذذ  "مح ذذت الريفذذ  ن ذذري داذذ -79
دحل الذذذذذ   يهذذذذذ( Boys to Men) اذذذذذرتة سشذذذذذردع ا در  إ  الريفذذذذذاة نسذذذذذ (He for She)املذذذذذرلة" 

 ي خاين الةشاةال الريفاة دا در  م ى لن يعونوا سشاتك  نشط    سعافحت الحم ر 
املةحمذذذادنون ياسمةذذذا سالةذذذاي   دنذذذال دتحمايذذذا نظذذذم الذذذدمم الذذذو تعدذذذ  سحماس ذذذت د مذذذم الشذذذركا   -80

لحمدالت الذو ا وة م ى ال ايف  سن الحم ر سحماس ت كرميت دسةخمت  ر  ام دإات ت الدرص هلم ل ح
 هم له  هلا 

 دانطُ ال ليتاي ضم ا  ال دتاهب د لةومةت ض  لفرا  دكارهب إنداذ ال انون  -81
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 : األطفال؛ التعريف؛ واملبادئ العامة؛ واحلماية31 املوضوع واو -21 

  ظر الحم اه المدين لألينداة   مجةال ا ساكن  
سذذ ا ياسمةذذا تشذذريحماهب  مايذذت ا يندذذاة سذذن سذذو  املحماس ذذت دالةحمذذ يب  دُيظذذر الدسذذةوت  -82

م ةذذ  امل  ذذوص   ذذى ال حذذوماملحماس ذذت الشذذمةهت .ذذا  املهة ذذتش لد حم وضذذت الرتإنخذذانةت لدال الةحمذذ يب لد
 سن الدسةوت  24د 15 ا ت مبويفب امل

ليتذذذذاي الحم ذذذذاه المذذذذدين   امل ذذذذاة  2016 لحمذذذذام 2 دُيظذذذذر  سذذذذةوت ياسمةذذذذا )تحمذذذذدي ( تاذذذذم -83
 ذذى الةذذوايل الخذذاون مد داملذذدات  دغريهذذا سذذن املؤسخذذاهب  دفتذذرتي مذذن ذلذذحش ُمذذدندة اذذانواني الةحم ذذةم 

 ض ةت إل ا  الحم اه المدين كتره سن نرده الةأ يب 
نشذذذأهب ياسمةذذذا ليتذذذاي د ذذذداهب ل رصذذذد  مايذذذت ا يندذذذاة سذذذن سذذذو  املحماس ذذذت دالةحمذذذ يب  دل -84

لرفذذاا ادإ اتة  دتشذذم  هذذ ا الو ذذداهب ي ذذت   ذذو  ا نخذذانش دد ذذدة لذذرينت ياسمةذذا لذذدمم التذذحااي
 اريفةمامي 

 يفهو  تحمايا الومي و و  الطد   
رهب لنشذطت ل حممذ  سذال لمدهب ا عوستش سن ارتة الوياتاهب املخؤدلت دامل اينحماهب دالوكا -85

 الامما  الة  ةدي    جماة محايت   و  الطد  
دترمجذذذا ا عوسذذذت ليتذذذاي اتدااةذذذت   ذذذو  الطدذذذ  إ  سذذذمال سذذذن ل ذذذاهب دسذذذائط ا مذذذرتم  -86

 دنم ا ال ضةت املدنةت   امل اهك املدتسةت 
يذذذت دلنشذذذأهب ياسمةذذذا ليتذذذاي د ذذذداهب محايذذذت الطدذذذ  ديذذذان امل اينحمذذذاهب  مايذذذت الطدذذذ  دلند -87

ت امل اصذذذذذر لربملانةذذذذذ  ذذذذذو  الطدذذذذذ    املذذذذذدات  دارسذذذذذةحمانت  ر ةدذذذذذارهب الة  ةديذذذذذت داجملمومذذذذذاهب ا
 لألينداة   ايمحمةت الوين ةت ديان مم  ا ينداة   امل اينحماهب 

ديخَّر إنشا  دياتة الامما  دالشؤدن الة  ةديذت إلذرا  الاممذا  الة  ةذدي    إذكذا  الذومي  -88
ملمعذر  اى الاداج ؛ دال تا  م ‘ةضحمل ه ا ا مرتهب: الريف  ن ري املرلو و  الطد   دتتم ا 

الةشذريحماهب  د  2016 لحمذام 2 ديخَّر ارم احل  لخ طت الة  ةديت    سةوت ياسمةا )تحمذدي ( تاذم
 الدرمةت توينةد ه ا الحمم ةت 

 ةتحممةم سراماة   و  ال خا  دا يندا  
"مضاااعفة جهااود التنميااة صااوب ضحمت املحم ونذذت لين  ذذا ياسمةذذا اطذذت الة مةذذت الوين ةذذت الخذذا -89

يطذذذذةط الذذذذو ت ذذذذأى ض دخذذذذها مذذذذن الة دون أن يتخلااااف أحااااد عاااا  الركااااب" 2030 رؤيااااة عااااام
 ال طامي الة  ةد  دتةمل هنااي سةعاسرتي )سةحمد  ال طاماهب( 

 1 د  إينات ه ا اخلطتش سة د  ياسمةا م ذى ال ذحمةد الذوين ش   اتخذا  سذال اهلذدحل تاذم -90
ال طذذذا   طةذذذت داسذذذحمتالة مةذذذت املخذذذةداستش نظمذذذاي سرتئمذذذت ل حمايذذذت اريفةمامةذذذت تةذذذةح ت سذذذن لهذذذداحل 

التذذحمدا  لد ذذرا  د ال د ذذرا  دالتذذحمدا ش م ذذى حنذذو يعدذذ  متةذذال مجةذذال الريفذذاة دال خذذا ش دضويفذذ  لاذذل 
ةذت ا تانذي سذةت دس عس همش و و  سةخاديت   املوات  اراة ا يت دا  وة م ى اخلذدساهب ا سا

ةع ولويفةذذذا اذذذدساهب الد املذذذرياث داملذذذوات  الطمةحمةذذذت  ا دسذذذواها سذذذن للذذذعاة امل عةذذذت د دالذذذةحعم فةهذذذ
 دحل سذن دتا  ذلذحيعمذن اهلذفةهذا الةمويذ  المذالغ ال ذ ر  د  ايديدة داخلدساهب املالةت املرتئمتش مبذا

   ا د سن الةهمةش اريفةمامي دتحمايا ال دتاهب ا نةايفةت 
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  املائت س اتنت   سر الو  78.9املحمةشةت الو تحمة ها لنثى دتم غ نخمت الد ر ض  ا سر  -91
ة  ذذائةت لرصذذد )الدتاسذذت ارس 2015   املائذذت   مذذام 76.0يحمة هذذا ذكذذر  ةذذ  ض  ذذا ال خذذمت 

املهمشذذاهب سذذن  هذذ ا ال ذذد ش تذذدمم ياسمةذذا ال خذذا  دالدةةذذاهب (  د 2015 ظذذردحل املحمةشذذت لحمذذام
 ارتة الرباسك الةالةت:

    يخذةهدحلةم الدةةاهب دمتع  املرلة د مم سم  كخذب الحمذةش الذتحم سشردع  )ل( 
 ذا   مجةذذال لحنذذا  ض 14 000الواذذا ا ذايلش يذذدمم هذ ا املشذذردع  د  ا سذر املحمةشذذةت التذحمةدت 

 المرت ؛
يذذوفر سعذذون متعذذ  املذذرلة دسذذم  كخذذب الحمذذةش سذذوات  لألسذذر املحمةشذذةت الشذذديدة  )ه( 

 الواذا ملشذردع  ل ةحذويرتهب ال  ديذت  ديذدمم هذ ا ا الد ر تدفال هلا سن ارتة سشذردع ايفةمذامي
 ض ا؛ 75 000ا ايل 

يذذذذوفر سعذذذذون تحم ذذذذةم الم ذذذذاهب سذذذذن املشذذذذردع املذذذذوات  ل م ذذذذاهب   ا سذذذذر املحمةشذذذذذةت  )ج( 
  م ذاهب   املذدات ض ذا  ال الشديدة الد ر لةخديد الرسوم املدتسةت دلرا  ال وايم املدتسةت ا اذرى 

 ثاين مشر سن ال ر الثاسن إ  ال ر ال

 : األطفال: احلماية م  االستغلل33املوضوع واو  -22 

 الةداضري الراسةت إ  سحمايت ارمةدا  اي خي دارسة رتة اي خي لألينداة  
 مايذذذذذت نذذذذذحااي الحم ذذذذذر  2011 لحمذذذذذام 1 سذذذذذ ا ياسمةذذذذذا اذذذذذانون الحم ذذذذذر اي خذذذذذاين تاذذذذذم -92

ملشذذاتكت    يفةمذذامي محمةذذت دالرفذذاا اراي خذذاين  د خذذب هذذ ا ال ذذانونش تع ذذر دياتة الة مةذذت اجملة
 ا نشطت الةالةت:

الواذا ا ذايلش يويفذد س اذأ دا ذد  إنشا  املأدى لتحااي الحم ر اي خذاين  د  )ل( 
 اذأ جتديذد س يفاها ل حمم    سانخذا  ديحمعذر م ذى إنشذا  س اذأ آاذر   كذاضري  سمولذي دم ذى

ةشذذةةد لطحمذذت لت  ااا اريفةمذذامي م ذذى آاذذر   لذذون و   د  ذذ ا دياتة الة مةذذت اجملةمحمةذذت دالرفذذ
 ؛س اأين آارين   لريدندد دسةوسا

تشذذذعة  يذذذان سعافحذذذت الحم ذذذر اي خذذذاينش دإنشذذذا  صذذذ دد  سعافحذذذت الحم ذذذر  )ه( 
 ت دم  اي خاين؛ دهتةئت الوسائ  املةحم  ت  ملخائ  املة  ت مبا

 2015 لحمذام 22 دفترتي من ذلحش ي شن اانون ا ن ذاحل داملخذاداة ضذ  اي خذ  تاذم -93
اش ضذ  لسذوت ا دسذ طاهتسن اوان  ياسمةذا ي ذت ا ن ذاحل داملخذاداة ضذ  اي خذ  الذو تشذم  سهاسهذ
وفري تومةذذت لتذذاتة دتذذالاذذرىش  ظذذر الةحذذرش دا يذذ ا  داملماتسذذاهب اريفةمامةذذت دالث افةذذت دالدي ةذذت 
 تذذا  م ذذى ائ  ل وسذذايمهذوت دالةذذدتيب ضشذذأن سخذذائ  ا ن ذذاحل داملخذذاداة ضذذ  اي خذذ  دهتةئذذت ال

 مجةال للعاة الةمةةا ند املرلة 
اياا /الحم وضذذذت  2011 لحمذذذام 2 سذذذن ال ذذذانون اي ذذذائي )تحمذذذدي ( تاذذذم 133دلذذذد  ال خذذذم  -94

اذد يعذون ايذاين د ماسذاي  15م ى يفرميت ارغة اه ف ل م ى  د ل ىن إلااسذي سذن الحم وضذت يم ذغ 
 مرنت ل خان سدى ا ةاة 

تذاديك املذةحم م إذا كذان يندذرتيش  2011 لحمام 23 الةحم ةم تامسن اانون  18دُيظر ال خم  -95
ا ذذذؤدة  دن ذلذذذح ض ذذذر  الذذذاداج  دإذا لُ يذذذن  س ذذذال سذذذةحم م يندذذذ  سذذذن ارلةحذذذا   ملدتسذذذتش لد لد
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ماساي داد يخان سذدى ا ةذاة   15ت   من  ليل خمالر هل ا ا عمش ُياكم  لخان ملدة ر
 ادَّج   ممر غل يُ  دُيمي ه ا ا عم املةحم م سن لن يةادج لد

الو تخحمى إ   2000 ش تايفحما ياسمةا الخةاست الوين ةت اي خانةت لحمام2014 د  مام -96
ملؤسخذاهب؛ إينذات نةت   اسحمايت لديفذ  ال  ذوت الةالةذت: ا ذوت الدهذم مبرامذاة تحممذةم املخذائ  اي خذا
 تاهب الويا  الرصد دالة ةةم ال اصرش ا وت إينات ت دة  الخةاساهب؛ دالة خةق اتدد  ض

ديةمثذذ  اهلذذدحل الحمذذام ل ذذربانسك املشذذ   ضذذ   عوسذذت ياسمةذذا دا سذذم املةحذذدة ضشذذأن الحم ذذر  -97
 خذذذاين  لحم ذذذر ايااي خذذذاين   إنشذذذا  آلةذذذت سةعاس ذذذت سةحمذذذد ة ال طامذذذاهب لة دةذذذ  اذذذانون سعافحذذذت 

إ اتيذذت ضري ختذذاذ تذذداإينذذات هذذ ا الذذربانسكش  لضذذا ياسمةذذا م ذذى تذذدتيب املذذوظد  دم ذذى الرصذذد دا د 
ال ذذود   ةذذ  ا مذذلسرتئمذت ل تذذحااي  دفتذذرتي مذذن ذلذذحش ا ةذذايهب إ اتة لذذرينت ياسمةذذا يفهذذاياي لةح 
ي خذذذةت  اايذذذرائم د ل ذذذةمعن سذذذن الةح ةذذذق الدحمذذذاة   ايذذذرائم دسذذذن ضة هذذذا يفذذذرائم الحم ذذذر اي خذذذاين 

 ين دلنشئا  اكم ا يفرا اهب الخريحمت ل ةحماة   ل ظر   اتااي الحم ر اي خا

 ل تا  م ى مماتست اسة رتة ممالت الطد تداضري ا  
إ  محايذذذذذت ا يندذذذذذاة سذذذذذن ارسذذذذذة رتة  طذذذذذاي ترسذذذذذيطاشذذذذذريحمةت د تداضري تذذذذذنذذذذذحما ياسمةذذذذذا د  -98

سذت الوين ةذت ر دالخةا  ديذويل اذانون سعافحذت ارجتذات  لمشذ  ذلح مم  ا يندذاة مبا شاراة ا  
اطذذت  اة ددنذذالايذذت ا يندذذضشذذأن ممذذ  ا يندذذاة دالخةاسذذت الوين ةذذت ضشذذأن ا يندذذاة ا دلويذذت  م

 مم  لألينداة 
سن اوان  ياسمةذاش توظةذر ا يندذاة الذ    274دُيظر اانون توظةر الشماهش الد    -99

ملمذذا ل الحماسذذت ادُيذذد   138 سذذ ت دفذذق اتدااةذذت س ظمذذت الحممذذ  الددلةذذت تاذذم 15ت ذذ  لممذذاتهم مذذن 
شذأن  ظذر ض 182 اذمت ددلةت لةوظةر ا ينداة  ديدتج ه ا ال انون ليتاي اتدااةت س ظمت الحمم  ال

ا يندذذاةش  نذذت ضحممذذ لسذذول للذذعاة ممذذ  ا يندذذاة   ال ذذوان  الوين ةذذت  دملوايفهذذت الةحذذدايهب امل   
رمايذذذت لألسذذذر  ذذدسي الاسذذةحدقا ياسمةذذذا ليتذذذاي نظذذم ا مذذذاانهب املالةذذذت دضذذراسك ا مايذذذت دالةمعذذذ  مل

ظذر توظةذر   2013 لحمذام 121 ش سذ ا ياسمةذا ال ذح ال ذانوين تاذم2013 مذام التحمةدت  د 
 الشماه   ل  نوع سن ا مماة اخلطرة 

 : األطفال: اضاء األحداث34املوضوع واو  -23 

اسةعماة اسةحمرا  س ة ر املدة من مد  سراكا ار ةااي   الم د الو تةتمن سرافق س د  ت   
 لأل داث اياحن 

سذذن الذذ كوت  304ش ض ذذغ مذذد  املذذدان  سذذن ا  ذذداث 2017آه/لغخذذطس  31 ذذمي  -100
 مجةذال لحنذا  صذرت ةت  دلنثى دا دةش ددص  مد  اتموس  ا ةةاينةاي سن ا  داث   املرافق ا 

 إانث  10سن ال كوت د 293المرت  
دض ةت إجيا     ملشع ت ايمال ض  ا  ذداث ايذاحن  دالعمذاتش ا  ذا ياسمةذا سراكذا  -101

  سذذذذةةحماه كذذذذاا صذذذذرت ةت تم ذذذذغ ينااذذذذت  س د ذذذذ ت ل اذذذذاحن  سذذذذن ا  ذذذذداث   اق ذذذذ  سذذذذن املرافذذذذق
 ليل  300 س ها
ييذن س د ذ ت ر ةاذاي ضةد لن لدى ياسمةا   الواا ا ايل قرتقت سرافذق إصذرت ةت .ذا يان -102

سذذذن  100هذذذي سرفذذذق كذذذاسور ا صذذذرت ي الذذذ   تم ذذذغ ينااذذذت ارسذذذةةحماه فةذذذ   ا  ذذذداث ايذذذاحن 
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ن ا  ذداث ايذاحن  دسرفذق كذاضو  سذ 50ا  داث اياحن ش دسرفق كانخ اي ال   يخذةومب 
 سن ا  داث اياحن   50ا صرت ي املةوسط ال   تم غ يناات ارسةةحماه فة  

سدتسذذذة  إصذذذرت ةة  ُتخذذذةيدسان مبثاضذذذت سركذذذا ا ةاذذذاي لأل ذذذداث  ليتذذذاي دلذذذدى ياسمةذذذا  -103
كمرف   ن  ان تحممرتال ين لصدتهب اتعمت الحم ةا لداسر س ا ات     هم  دظ ا هااتن املدتسة

 تحم ةمة  يمةال ا  داث املخاون  

 تحمرير ال اصر   اتدااةت   و  الطد   
  2016 لحمذذذام 2 مرفذذذا ياسمةذذذا ال اصذذذر )الطدذذذ ( مبويفذذذب  سذذذةوت ياسمةذذذا )تحمذذذدي ( تاذذذم -104

لاذ   شذرةش لدم"الطدذ  هذو الشذيل الذ   ض ذغ ممذر الثاس ذت سن الدسذةوت لن  266دت ل املا ة 
 سن ذلح" 

 : األشخاص ذوو اإلعااة: التعريف، واملبادئ العامة41واو  املوضوع -24 

 الةداضري الراسةت إ  ال تا  م ى مجةال للعاة املحماس ت الةمةةايت جتاا ا لياص ذد  ا ماات  
الذ    2012 لحمام 6 ا لياص ذد  ا ماات تام نش س َّا ياسمةا اانو 2012   مام -105

م ذى ا ذ ام  ال ذانون  ماات   ال وان  الوين ةذت  ديشذاالُيتمندن اتدااةت   و  ا لياص ذد  ا
ا ذذذرايهب   ذذذو  د العراسذذذت ال اتةذذذت لأللذذذياص ذد  ا مااذذذت ديعدذذذ  متذذذةحمهم م ذذذى اذذذدم املخذذذاداة  

 املرتئمذذت يمةذذاللرتيسذذت د ا نخذذانةت  ديةتذذمن ال ذذانون ليتذذاي تذذداضري ت دسةذذت تعدذذ  ت ذذدم املخذذامدة ا
وظدي إندذذاذ عذذاكهم مبذذتةمذذاهب الةةخذذرييت املحم ولذذت هلذذم م ذذد ا ةا لذذياص ذد  ا مااذذت داختذذاذ ال  

 اتاكمت  ار ةاايش لد ال انون لق ا  ارمة اةش لد

 : اللجئون وملتمسو اللجوء5املوضوع زاي  -25 

 انون الرتيفئ اإ ساج سمدل مدم ا ما ة ال خريت     
  2017 لحمذام 1 الرتيفئذ  تاذم نمَّ ا ياسمةا سمدل مدم ا ما ة ال خذريت مبويفذب اذانون -106

ةم ش تخذذذذ  إضحمذذذذا اش لد جيذذذذوي تفذذذذل  اذذذذوة لذذذذيل إ  ياسمةذذذذاش لد (ش ر1)23د خذذذذب ال خذذذذم 
ارب ذلذذذح مذذذا ة سذذذةا  ا ضحمذذذا ش لد إما تذذذ  سذذذن ياسمةذذذا إ  ض ذذذد آاذذذر إذا كذذذان هذذذ ا الذذذرفل لد لد

 الم ا  فة   ة : الشيل م ى الريفوع إ  ض د لد
يف خذذذةة ش   ي ذذذ ش لد ها  ضخذذذمب مراذذذ ش لداذذذد يةحمذذذر  ذلذذذح الشذذذيل لرتنذذذط )ل( 

 ضخمب الرل  الخةاسي؛ لد انةمائ  إ  جممومت ايفةمامةت سحمة تش لد لد
 ريةذ  مذددان اذاتيفيش  سذرتسة  المدنةذتش لد إذا هد   ةاة ذلذح الشذيلش لد )ه( 

ا  سذذن يفذذلحمذذام    ذذدث يخذذمب انذذطرا ي يفخذذةماي   ال ظذذام ا هةم ذذت ليف مةذذتش لد ا ذذةرتةش لد لد
   الم د اكم    لد الم د



A/HRC/WG.6/28/ZMB/1 

GE.17-18823 24 

 تنفيذ التوصيات تنفيذا  جزئيا   -ابء 
 : التعاون مع اإلجراءات اخلاصة24املوضوع ألف  -1 

  موة امل رتين اخلاص   
لذذةس مثذذت اةذذو  مبويفذذب اذذوان  ياسمةذذا م ذذى امذذوة يايتاهب لٍ  سذذن املع دذذ  ضذذورايهب ا سذذم  -107

  ضذذورايهب ن املع دذذيفذذرا  يايتة ت ذذدم ضذذ  ل  سذذتذذرفل ا عوسذذت اذذط ين مذذاي   املةحذذدة اخلاصذذت  دمل
 ا سم املةحدة اخلاصت 

 : املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان45املوضوع ألف  -2 

 توفري الةموي  العا  ل مؤسخت الوين ةت   و  ا نخان  
تذذةمعن ياسمةذذا سذذن متويذذ  ي ذذت   ذذو  ا نخذذان متذذويرتي   اذذرتة الدذذ ة اةذذد ارسذذةحمرا ش مل -108

ايفذذاهب ب ار ةةكافةذذاي ميع هذذا سذذن ارنذذطرتع ضحمم ةاهتذذا )املعافذذ هب غذذري الشي ذذةت( دذلذذح ضخذذم
 79 املائت د  89سخت الوين ةت ا ارى امل افخت  دض  ا لم ى نخمت سن الةموي  ال   ت  ة  املؤ 

لةمويذذذ  اش كذذذان 2015د 2013مذذذاسي  م ذذذى الةذذذوايل  د  2016د 2014  املائذذذت   مذذذاسي 
ملةاانةذت سذن  عوسذت خم  ذاهب ا 5-3  املائذت  ديُمذ ند ايذددة  65ؤسخت ااذ  سذن ال   ت  ة  امل

  2016-2013مجهوتيت ياسمةا إ  ي ت   و  ا نخان ل د ة 
  5-3ايددة 

 2013خمصصات امليزانية واملدفوعات للجنة حقوق اإلنسان للفرتة ما  كاانون الثاين/ينااير 
 2016إىل كانون األول/ديسمرب 

 ل ممالغ املدفومت   املائت  مةت(املمالغ املدفومت )س ةون كوالا ياس املةاانةت )س ةون كوالا ياسمةت( الم د الدرمي  الخ ت

 61.8 827.00 .738 .2 250.48 .430 .4 سعاف هب غري لي ةت 2013
 89.0 141.50 .141 .4 939.00 .652 .4 سعاف هب غري لي ةت 2014
 62.6 492.00 .856 .2 162.00 .563 .4 سعاف هب غري لي ةت 2015
 79.0 416.34 .440 .1 278.00 .817 .1 سعاف هب غري لي ةت 2016

  2017ي ت   و  ا نخانش  امل دت:

 : األطفال: اضاء األحداث34املوضوع واو  -3 

 ياي ة سن الرلد  غرا  املخؤدلةت اي ائةت  
اي ائةذذت ض ةذذت تذذوفري ا مايذذت مل ترايفذذال ياسمةذذا ضحمذذد سذذن الرلذذد ال انونةذذت  غذذرا  املخذذؤدلةت  -109

 الةاست ل شماه ال ين اد خيالدون ال انون 
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 التوصيات املعلقة -جيم 
 : ابول املعايري الدولية12املوضوع ألف  -1 

الوين ةذذذت سذذذال مجةذذذال ارلةااسذذذاهب مبويفذذذب نظذذذام تدسذذذا ا ساسذذذي ل محعمذذذت  يحماهب ياسمةذذذاسوا سذذذت تشذذذر   
 اي ائةت الددلةت

تتذذذذم      دمل نظذذذذام تدسذذذذا ا ساسذذذذي ل محعمذذذذت اي ائةذذذذت الددلةذذذذتاا ياسمةذذذذا م ذذذذى صذذذذدَّ  -110
سذحمةاي  2017ت/سذات  اوانة ها الوين ةت  ضةد لن سشادتاهب اد ُليفريا م ى ال ذحمةد الذوين    آذا

ا س ةاسذذذت ظذذذ  ياسمةذذذ ذكذذذا  الذذذومي ضذذذددت اتعمذذذت اي ائةذذذت الددلةذذذت   صذذذدوحل ماسذذذت ايمهذذذوت  دت
 ينذذذذات ي ديةواذذذذال لن تتذذذذال  ذذذذاة ت  ذذذذي الةشذذذذريحماهب ا لةمخذذذذح ا عذذذذام نظذذذذام تدسذذذذا ا ساسذذذذ

 ةذذذذت  ن  الوينالةشذذذذريحمي ات ذذذذي امل اسذذذذب الذذذذ   سذذذذةدمم تتذذذذم  نظذذذذام تدسذذذذا ا ساسذذذذي   ال ذذذذوا
 دسُةةي  اطواهب إجياضةت سن ليف  الةتم    ال وان  الوين ةت 

 رلةتدااةت ال تا  م ى مجةال للعاة الةمةةا ند املالة ديق م ى الربدتوكوة امل حق    
 تدااةذذذت ال تذذذا  م ذذذى مجةذذذال للذذذعاة الةمةةذذذا  حذذذق الربدتوكذذذوة اململ ت ذذذد  ياسمةذذذا م ذذذى  -111
  املرلة ند

 ارتدااةت الددلةت ضشأن محايت   و  مجةال الحمماة املهايفرين الت الة ديق م ى   
ضةذد ش ارتدااةت الددلةت ضشذأن محايذت   ذو  مجةذال الحممذاة املهذايفرينمل ت دند  ياسمةا م ى  -112

  ملهايفرينالهنا لرما   مم ةت دنال سةاست هارة الةد الحماس ت   اتة محايت الحمماة 

لة ذذديق م ذذى الربدتوكذذوة اراةةذذات  الثالذذ  رتدااةذذت   ذذو  الطدذذ  املةحم ذذق ديفذذرا  ت ذذدم  الذذت ا  
 المرتغاهب

ةحم ذق ديفذرا  م ى الربدتوكوة اراةةات  الثال  رتدااةت   و  الطد  اململ ت ندد  ياسمةا  -113
  ت دم المرتغاهب

 : متابعة االستعراض الدوري الشامل27املوضوع ألف  -2 

 حتدي  س ة ر املدة ضشأن ت دة  توصةاهب ارسةحمرا  الددت  الشاس   
هذذ ا  افة ذذرهب ياسمةذذا إ  اطذذت ممذذ  لة دةذذ  توصذذةاهب ارسذذةحمرا  الذذددت  الشذذاس   د  -114

ا  ارسذذذةحمر  الة ذذذدم اتذذذري   ت دةذذذ  توصذذذةاهب ال ذذذد ش لذذذةس مثذذذت حتذذذدي  س ة ذذذر املذذذدة ضشذذذأن
إمدا   ذوذج  ضحمتش م ىالددت  الشاس   ضةد لن ياسمةا تحمعرش   إينات اطت الة مةت الوين ةت الخا

 س  دحتذذذد خلطذذذت ممذذذ  سذذذةحد  سحمذذذامل ااتينذذذت ينريذذذق لة دةذذذ  توصذذذةاهب ارسذذذةحمرا  الذذذددت  الشذذذا
 يفددري يس ةاي لة اتير س ة ر املدة 
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 : اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة21املوضوع ألف  -3 

 ارسةثمات   ت خةق دت دة  خمة ر توصةاهب هةئاهب املحماهداهب  
مل تحمذذاع هذذ ا الةوصذذةت لق ذذا  الدذذ ة اةذذد ارسذذةحمرا   ضةذذد لن ياسمةذذا سذذ ا الة ذذديق م ذذى  -115

لت ملؤسخذاهب املخذؤد إ  ا يرارتداااهب الددلةت ال   لاتح الرتسركايذت   ت ذدم الددلذت الطذرحل الة ذات 
  فةها من املونوماهب اتد ة الوات ة   لمي املحماهداهب الو تعون ياسمةا ينرفاي 

الةحمادن دالة خةق ض  خمة ر املؤسخاهب املحم ةت سن ليف  ت دة  توصذةاهب آلةذت ارسذةحمرا  الذددت    
 الشاس 
ئةخذذةت الذذثرتث دهذذي يويفذذد سخذذةوى سحمةذذدة سذذن الةحمذذادن دالة خذذةق سذذال ايهذذاهب املحم ةذذت الر  -116

ةحمذذاي  داذذد ي م ذذي لن ا عوسذت دس ظمذذاهب اجملةمذذال املذذدين دي ذذت   ذذو  ا نخذان  ضةذذد لن الة خذذةق ي
اتسذذذاهب فتذذ  اململليفذذرهب ايهذذاهب املحم ةذذذت الذذثرتث يفذذذورهب تحم ذذم   لدغ ذذدا دنةاذذذرياي ل ذذةحم م سذذذن 

 لة دة  توصةاهب ارسةحمرا  الددت  الشاس  م ى ال حمةد الوين  

 اليت ُأحيط هبا علما   التوصيات -دال 
 : ابول املعايري الدولية12املوضوع ألف  -1 

 تم ى سن ال عو  الددلةت   و  ا نخان دت دة ها دسةاضحمةها الت الة ديق م ى سا   
 ياسمةا لةخا ينرفاي   املحماهداهب الةالةت: -117

 ت؛الربدتوكوة اراةةات  ل حمهد الدديل اخلاص    و  املدنةت دالخةاسة )ل( 
 الربدتوكوة اراةةات  رتدااةت س اهتت الةحم يب؛ )ه( 
الربدتوكذذذذوة اراةةذذذذات  رتدااةذذذذت   ذذذذو  الطدذذذذ  املةحم ذذذذق دلذذذذرا  ا يندذذذذاة    )ج( 

 ؛ال ااماهب املخ حت
توكذذذذوة اراةةذذذذات  رتدااةذذذذت   ذذذذو  الطدذذذذ  املةحم ذذذذق ضمةذذذذال ا يندذذذذاة دض ذذذذا  الربد  ) ( 

   ةتا ينداة داسة رتة ا ينداة   املوا  ا  
در تااة ياسمةا تحمعر م ى ت ةةم ينرائق إ اتة ت دة  ه ا املحماهداهب ام  لن ت ذمح ينرفذاي  -118
 فةها 

 : اإلطار الدستوري واملؤسسي41املوضوع ألف  -2 
 ي ي: تةي  ياسمةا تداضري فوتيت ضشأن سا .اش مل  ةط م ماي سن ض  الةوصةاهب الو لُ  -119

 اي خةت املث ةت؛إهنا  جترم الحمرتااهب  )ل( 
 ارم احل ان ارغة اه الاديفي يشع  يفرميت  )ه( 
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 املسائل اجلديدة والناشئة -هاء 
 عموميات - : املؤسسات والسياسات42املوضوع ألف  -1 

 ا مماة الةااتيت د  و  ا نخان  
هتذذذذةمن ال ذذذذ امت ارسذذذذةيرايفةت مب ذذذذدات كمذذذذري م ذذذذى ااة ذذذذا  ياسمةذذذذا  داذذذذد يفذذذذ ه اطذذذذاع  -120
رة  يف مةذت املمالذثماتاهب اهائرتي سن ارسذة ماهب ارسةيرايفةت   الخ واهب ال  ةت املانةت كماي ال  ا

 ذر إ  الطذاضال  ةذاي تدةضة ما ظ ا لركاهب الةحمدين ال  رية ا ام دغريها سن الشذركاهب املم وكذت  
 ش داذذذانون2015 لحمذذذام 11 الرمسذذذي إ   ذذذد كمذذذري  دسذذذ ا ا عوسذذذت اذذذانون امل ذذذايفم داملحمذذذا ن تاذذذم

 2012 لحمذام 15  ( تاذم؛ داذانون دكالذت ياسمةذا ل ة مةذت )تحمذدي2011 لحمذام 11 ا  اتة المةئةت تاذم
عد  محايذت   ذو  داخت هب تداضري إ اتيت لارى ت 2015 لحمام 20 داانون ا تاني )تحمدي ( تام
 ا نخان   ا مماة الةااتيت 

المةئةذت   هبص ت  لةذأقريا ديشع  الةخمم  لرصاص   الةحمدين سخألت انلئت لارى ذاهب -121
ن س ذذاينق سذذى س رضذذت داختذذ هب ياسمةذذا تذذداضري ت ذذحةحةت  لةحمذذادن سذذال لذذركاهب الةحمذذدين دامل ةمذذ  م ذذ

 الةحمدين 
دياسمةا س ةاسذت ضونذال اطذت ممذ  دين ةذت لةةخذري سذن ال ذوان  دالخةاسذاهب الذو تخذةدمي  -122

 تاج تاي ت ةةماي  اسمةا ليدجتر  ي ت  الة  ةح سحمةاي لةحمايا محايت   و  ا نخان   ا مماة الةااتي
   الوين ةت  ال وانسما ل ا سم املةحدة الةويفةهةت ضشأن ا مماة الةااتيت د  و  ا نخان  

 مي: حق التجمع السل44املوضوع دال  -2 

 الحم ر الخةاسي  
م ذى حنذو لهد ال ظام الخةاسي   مجةال لحنا  المرت  اي اي  الةحم ب   اآلتا  املةتاتضت  -123

لعذوا ت اكاهب ضذ  لفتى إ  الحم ر  داد اختذ  الحم ذر للذعاري لذمي مش ذا ارمةذدا اهب دارلذةما 
ضرلسذذذهاش  لذذذو لين ذذذاامل ةمذذ  إ  خمة ذذذر ا  ذذذااه الخةاسذذذةت  دملوايفهذذذت ق افذذت الحم ذذذر الخةاسذذذي ا

ويا دالحم ذذذذر ش ي ذذذذت الةح ةذذذذق   ل ذذذذاط الة ذذذذ2016مة ذذذذا ياسمةذذذذاش   تشذذذذرين ا دة/لكةذذذذوضر 
 سذماه الذو دالةح ذق سذن ا 2016د 2006نةيذايب ل ةح ةذق   ل ذاط الة ذويا ضذ  مذاسي ار

 ذذذاط لا هب   تحمذذذاى إلةهذذذا هذذذ ا ا  ذذذاط د اتسذذذت سذذذدى أتقذذذري الحم ذذذر الخةاسذذذي الخذذذاضق لرتنةيذذذ
  2016آه/لغخطس  11الة ويا   ارنةيا هب الحماست الو ُليفريا   

 مومياتع -: احلق يف الصحة 41املوضوع هاء  -3 

 ا  وة م ى ال حت داخلدساهب اي خةت دا جناضةت  
ل ذذريهب ياسمةذذا ت ذذدساي س موسذذاي   إات ذذت اذذدساهب ت ظذذةم ا سذذرةش فم  ذذا نخذذمت ا ات ذذت  -124

ةذذذذد لن تةخذذذذري ضم ذذذذى الةذذذذوايل   2013د 2007  املائذذذذت   مذذذذاسي  45  املائذذذذت د 33امل ذذذذدتة 
ا ذذد  ل هب إ  ضةذذت دايفذذ  صذذحمو هب سالةذذت م ذذةتا  ذذوة م ذذى ال ذذحت داخلذذدساهب اي خذذةت دا جنا

ايت سخذائ   حةت ملحمسن ت دم اخلدساهب  دتحمعر ياسمةا م ى دنال اس اتةاةت لةموي  الرمايت ال
  شد املوات  دخت ة ها ل  حت داخلدساهب اي خةت دا جناضةت 
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 الوفةاهب ال داسةت  
 100 000دفذذاة   كذذ   591ل ذذريهب ياسمةذذا ت ذذدساي   ختدذذةل الوفةذذاهب ال داسذذةت سذذن  -125

  2014 سولذذذذو   ذذذذي   مذذذذام 100 000دفذذذذاة لعذذذذ   398إ   2007 سولذذذذو   ذذذذي   مذذذذام
تذذةمعن ياسمةذذا سذذن حت ةذذق اهلذذدحل ا  ذذائي  تذذااة الوفةذذاهب ال داسذذةت سرتدحمذذت   تاذذام املط  ذذتش دمل در

  2015 سولو   ي ض هايت مام 100 000دفاة لع   162لأللدةت املةمث    

 لة تنفيذ التعهدات الطوعيةحا -واو 
 : األطفال: احلماية م  االستغلل33املوضوع واو  -1 

 يداج ا ينداة  
الحمذذر   غذذري تمسذذي ديشذذم  ذلذذح الذذاداج الذذدي  لد يشذذري يداج ا يندذذاة إ  اذذران تمسذذي لد -126

 ن لم ذذىسذذياسمةذذا  املةحم ذذق ا  لذذيل ي ذذ  ممذذرا مذذن مثانةذذت مشذذر ماسذذاي  دنخذذمت يداج ا يندذذاة  
ش املخذذح 2014-2013  املائذذت ) 31.4تم ذذغ نخذذمت ارنةشذذات املدذذا  م هذذا  ال خذذب   الحمذذامل إذ

 الدمي را  دال حي   ياسمةا( 
ديشذذع  يداج ا يندذذاة انةهاكذذاي يفخذذةماي   ذذواهم دهذذو يهذذد  صذذحةهم دتحم ذذةمهم دآفذذا   -127

 م دالةةم الةحم ة م ى يحماى يداج ا ينداة إ  الد ر دنةق فرص ا  وة سخة م هم  دكثرياي سا
داذذد يذذؤ   يداج ا يندذذاة إ  مماتسذذت ايذذ س اخذذراي دا مذذ  املمعذذر دإ  تحم ةذذداهب تةحم ذذق  -128

اسذوت املهم ذي   ة دال ضور ة ا ينداة سث  الور ة ام  ا يفذ ش ددين ا يندذاة املذ يدل م ذد الذور
ن فذذرص نذذئة ت هلذذهب تةذذاح لدةةذذايحمذذ  الذذاداج   سذذن سمعذذر هنايذذت الةحم ذذةم  فحم ذذدسا تةذذادج ا دكثذذرياي سذذا

 تةاح هلن المةت  ر ل ح وة م ى ال حت داخلدساهب اي خةت دا جناضةت لد
دملوايفهذذذت الةحذذذدايهب امل  نذذذت ضذذذاداج ا يندذذذاةش لمذذذدهب ياسمةذذذا اسذذذ اتةاةت دين ةذذذت يةمثذذذ   -129

  2021   املائت و وة مام 40هدفها الحمام   ختدةل يداج ا ينداة ض خمت 

 : حرية الرأي والتعبري43دال املوضوع  -2 

  ريت الةحممري د ريت دسائط ا مرتم دال حدة   
ش اطحمذذذا  عوسذذذت مجهوتيذذذت ت اانةذذذا م ذذذى ندخذذذها تحمهذذذداي ينومةذذذاي ضحمذذذر  2012   مذذذام -130

 سشردع اانون  ريت ا مرتم م ى الربملان لخ   اانواني 
يحمةمذذدان م ذذى هةئذذت المذذ  د ذذمي ذلذذح الواذذاش كانذذا  ريذذت دسذذائط ا مذذرتم داسذذة رتهلا  -131

هةئذت  نمت تحمدي ذ  ض ذانو الذ   لصذدتا الربملذان د  2002 لحمذام 17 املخة  ت الو لنشأها ال انون تاذم
  2010 لحمام 26 الم  املخة  ت )تحمدي ( تام

داذذذرتة الدذذذ ة اةذذذد ارسذذذةحمرا ش لُمندذذذد سشذذذردع اذذذانون  ريذذذت ا مذذذرتم امل ذذذ ح  دسة ذذذمح  -132
 نال مجةال اآللةاهب لة دة ا الة دة  الةام املشردع اانواني  املا تو 
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 : حق التجمع السلمي44املوضوع دال  -3 

ش لتمان لكرب ادت ممعن سن  ريت تعذوين ايمحمةذاهب مالة ةرياهب الةشريحمةت م ى اانون ال ظام الحما  
 دالةحممري
تةشادت مجهوتيت ياسمةا سذال لصذحاه امل ذ حت ضشذأن لفتذ  الخذم  لةحمذدي  اذانون ال ظذام  -133

رت ظاتذ  سلة ذدم  حمام م ى حنو يرامذي اجملمومذاهب ذاهب ال دذوذ  د مذا ا عوسذت ماسذت ايمهذوتال
اتتذذح س هذذا  اتيذذت داذذديفتذذااة املشذذادتاهب  ضشذذأن الةحمذذديرتهب امل   ذذت م ذذى اذذانون ال ظذذام الحمذذام  در

   ن ل عاس  ستمو   مي اآلن لن الةحد  يعمن   ت دة  ل عام اانون ال ظام الحمام ر

 حدايت اليت تستدعي دعم اجملتمع الدويلالت -زاي 
 : متابعة االستعراض الدوري الشامل27املوضوع ألف  -1 

 ت خةق لنشطت ارسةحمرا  الددت  الشاس   
يةمثذذ  الةحذذد  الذذ   توايفهذذ  ياسمةذذا   ت خذذةق لنشذذطت ارسذذةحمرا  الذذددت  الشذذاس     -134

   ت ل ة دةاملحم ةت دإ  اط افة اتها إ  آلةاهب ت خةق سةة ت ض  الوياتاهب دايهاهب
ددايفهذذذا دياتة الحمذذذدةش دهذذذي املؤسخذذذت ا عوسةذذذت الذذذو لُدك ذذذا إلةهذذذا سهمذذذت الة خذذذةق    -135

ق ايهذو  ةذةح ت خذةستمات ارسةحمرا  الددت  الشاس ش صحمو هب    شذد املذوات  الرتيسذت الذو ت
دلت مذذذذن ت دةذذذذ  ت املخذذذذؤ وسةذذذذت خذذذذة اي فحمذذذذاري   مجةذذذذال الذذذذوياتاهب الرئةخذذذذةت دا  اتاهب دالوكذذذذارهب ا ع

 الةوصةاهب دإمدا  الة اتير 

 إينات الرصد دالة ةةم املةحم ق و و  ا نخان  
تدة ر ياسمةا إ  إينذات ل رصذد دالة ةذةم   جمذاة   ذو  ا نخذان  دم ذدسا يذةم إنشذا  آلةذت  -136

امل  حتش ه اهب دلصحال ة خةق ضشأن ارسةحمرا  الددت  الشاس  داملخائ  املة  ت ض  ض  الويات 
و يةخذذر ا م ذذى حنذذسةتذذط ال هذذ ا اآللةذذت  لذذددت الرئةخذذي   تصذذد ضةذذاانهب   ذذو  ا نخذذان دختاي هذذ

  اسةحما هتا  دسةخةدمي ه ا املهمت  مم اجملةمال الدديل   سرا  ها ا د 

 عموميات -هاء: احلق يف الصحة  41املوضوع  -2 

 سعافحت خمة ر الحم   دالوفةاهب ال داسةت  
تذذااة ياسمةذا توايفذذ  صذذحمو هب   سعافحذذت  و  املم دلذذت لذااي ة املرافذذق ال ذذحةتش رتغذم ايهذذ -137

 ايفذذت     دمثذذتخمة ذذر الحم ذذ  دالوفةذذاهب ال داسذذةت ضخذذمب ا ذذت مذذد  الحمذذاس   ال ذذحة  املةي  ذذ
 لرتسةثمات   سرافق الةدتيب لةدتيب ا ينما    خمة ر جمارهب الةي ل 

 حلقوق اإلنسان: املؤسسة الوطنية 45املوضوع ألف  -3 
ي ةتي اانون )تحمدي (  سةوت ياسمةا إ رتة الرتسركايت   ي ت   و  ا نخان دسعةذب  -138

ض ذا     دي ام ليتذاي اي فشةئاي املدافال الحمام من ا  و  لة طةت مجةال اتافظاهب مث مجةال امل اينحماهب لةئ
 هلما سن ل ا  مم هما ضخهولت ديخر  ادتاهب هات  املؤسخة  متعة اي 
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دفتذذرتي مذذن ذلذذحش تحمةذذام ي ذذت   ذذو  ا نخذذان تحممذذةم سمذذا ل ا سذذم املةحذذدة الةويفةهةذذت  -139
خذان  ديُةواذال  ذو  ا نضشأن   و  ا نخان   ا مماة الةااتيذت دتومةذت لفذرا  ايمهذوت الحمذام و

يذدة   يفخذةةت مدلن تعون الةومةت مم ةت سةواص ت داد دايفها ي ت   و  ا نخذان حتذدايهب لو 
 لةااسها الوفا   

 خامتة  
ل ذذذريهب ياسمةذذذا ت ذذذدساي   محايذذذت   ذذذو  ا نخذذذان دتحماياهذذذا  داذذذد لنشذذذأ اذذذانون الدسذذذةوت  -140

ذذذر فحمذذذرتي دفذذذا  ياسمةذذذا  لةااساهتذذذ ة ذذذر صذذذعو  خما مبويفذذذب )تحمذذذدي ( تذذذدتجيةاي سؤسخذذذاهب تئةخذذذةت تُةخند
ش د عمت لدسةوتيتا  و  ا نخان  دتشع  املؤسخاهبش سث  دياتة الشؤدن اي خانةتش داتعمت 

تذذائةتش عادى ال ارسذذةئ احلش د عمذذت ا سذذرةش دي ذذت الشذذعادى الحماسذذت سذذن الشذذرينتش دي ذذت الشذذ
  ا نخان دي ت ا ن احل داملخاداة ض  اي خ  اامدة ص مت لة دة  الةااساهب   و 

الدذ ة اةذد دميث  فش  ارسةدةا  ال   كان يمة ى س   تحمايا لرمت ا  و  انةعاست لق ا   -141
مت ر   امةمذذذا  لذذذ ارسذذذةحمرا   ضةذذذد لن ياسمةذذذا لذذذرماش   إينذذذات اطذذذت الة مةذذذت الوين ةذذذت الخذذذاضحمتش

 حماة ا ضشع  فاسةحمرا  الةشريحماهب نمااني  مايت   و  ا نخان دتحماياه   و  سحماية د 
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