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 احملخوعال
 ال فحس 

 3  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم مملقس صقاغس الخةرير - ا.ايا  

 3  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم املسائل املن ثةس ن  املشا. اال   

 4  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم السابةس اجلولسانفقه الخوصقاال املن ثةس ن   - اثنقاا  

 4  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم إو اج احكام امل اهداال يف الةوانني احمللقس   

 5  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم إنشاء نؤسسس .طنقس حلةوق اإلنسان   

 5  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم ا زيز حةوق اإلنسان   

 5  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم الةضاء ملى الفةر   

 7  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم نكافحس فن.س نةص املنامس ال شريس/نخالزنس نةص املنامس املكخس    

 9  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم طفلحةوق ال   

 10  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم الخثةقف يف جمال حةوق اإلنسان   

 10  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم مدم الخمققز   

 13  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم الخد ي  يف جمال حةوق اإلنسان   

 13  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم املسا.اة بني اجلنسني   

 15  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم الخ ا.ن نع هقئاال امل اهداال   

 15  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم مةوبس اإلمدام   

 15  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم ال نف اجلنساين   

 17  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم احلق يف الخ لقم   

 18  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم اللجوء إىل ال دالس   

 19  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم الخ ديق ملى امل اهداال   

 20  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم احلد ا وىن لس  املسؤ.لقس اجلنائقس   

 20  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم نشا كس املراة يف اجملال السقاسي .احلقاة املؤسسقس   

 21  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحماملسائل الهب ااث نا ننظماال اجملخمع املدين .مل يشملها انفقه الخوصقاال - اثلثاا  

 21  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم الرق .ممل ا طفال/ال مل الةسرن .اايسخ الل   

 21  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم احلق يف حريس اكوي  اجلم قاال .الخجمع   

 22  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم الخ ا ض يف إوا ة ا  اضي   

 23  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم نقا  الشرب املأنونس .خدناال ال رف ال حي   

 23  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحماحلةوق املخ لةس غل حس اجلنسقس .اإلجنابقس   

 24  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم انفقه اايلخزاناال الطومقس -  اب اا  

 24  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم ال .الةقووالخحدع -اإلجنازاال .املما ساال اجلقدة  - خانساا  

 24  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم احلق يف السك    

 25  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم 2036 ؤيس مام    

 26  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم خطس الخنمقس الوطنقس )خطس الخنمقس الوطنقس احلاويس مشرة(   

 26  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم خطس ال مل الوطنقس ملناهضس اايجتا  غل شر   

 27  حمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحم الخحدعال .الدمم املةدم ن  اجملخمع الد.يل   
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 عملية صياغة التقرير -أوال   
ذذذذةي مملقذذذذس صذذذذقاغس الخةريذذذذر الذذذذوطت  -1 اوا ال .زا ة الشذذذؤ.ن الد.لقذذذذس .الخ ذذذذا.ن الذذذذد.يل .نس 

بشذذأن اايسذذخ راض ابذذاس ب واسذذوا  يف إطذذا  اجلولذذس الثالثذذس نذذ  دلقذذس اايسذذخ راض الذذد. ن الشذذانل 
ننس ذةس بواسذوا  للمسذؤ.لقس  ايضاا الخاب س جمللس حةوق اإلنسان الخابع لألنم املخحدةحم .الوزا ة هي 

 م  احلمايسحم
.الخمسي الوزا ة، ب فخها  ئقسس اللجنس الوزا يس املشرتكس امل نقس غمل اهذداال .اايافايقذاال  -2

.الرب.اوكوايال، ندخالال نذ  الذوزا اال احلكونقذس .ننظمذاال اجملخمذع املذدينحم .اضذم جلنذس ال ذقاغس 
 ممثلني ن  الوزا ة، .نكخ  الرئقس، .و.ائر املدمي ال امحم

 نذذم املخحذذدة اإل،ذذائي، ب ذذفخا رتذذريكا اسذذرتااقجقاا بشذذأن املسذذائل املخ لةذذس .يذذدم بذذر ن  ا -3
 إلمداو هها الخةريرحمقاا نال غحلكم، ومماا 

ذذذذةا، ننظمذذذذاال اجملخمذذذذع املذذذذدين نذذذذ  خذذذذالل مةذذذذد  -4 .ارتذذذذركي الذذذذوزا ة، ب ذذذذفخها كقذذذذا  ننس ع
 ا خماماال اشا. يس ملى النحو الخايل:

 22 .23  جلزء الشمايل ال ريب ن  ال لد؛يف ا 2016اشري  الثاين/نوفمرب 
 12 .13   يف اجلزء الشمايل الشريي ن  ال لد؛ 2016كانون ا .ل/ويسمرب 
 30 .31  يف ال اصمس، غابو .ينحم 2017اع /نايو 

حم 2017متوز/يولقذا  26. 25نشا. اال حكونقس .اسذ س النطذاق يف  ايضاا .مةدال الوزا ة  -5
نشا. اال بني  هاال ن نقذس نخ ذدوة،  2017دب/اغسطس  25إىل  22.مةدال يف الفرتة ن  

نذ  بقنهذا الذوزا اال احلكونقذس .ننظمذاال اجملخمذع املذدين، .ملذا الخماسذا ملذدخالنا النهائقذسحم .م مذذم 
 نشر.ع الخةرير طقلس رتهر ايلول/س خمرب يف اجلهاز احلكوني ن  ا ل املوافةس ملقاحم

ون الذذذذهن يانذذذذي بذذذذا  قذذذذع .اذذذذوو حكونذذذذس بواسذذذذوا  ان ا ذذذذرب ع مذذذذ  اةذذذذديرها للذذذذد.  احلقذذذذ -6
  يف إمداو هها الخةرير الوطتحم (1)ننظماال اجملخمع املدين

 املسائل املنبثقة مر املشاورات  
 ان ثةي املسائل الخالقس غمخ ا ها ماال امهقس فائةس غلنس س ملنظماال اجملخمع املدين: -7

 يدز(؛نكافحس فن.س نةص املنامس ال شريس/نخالزنس نةص املنامس املكخس  )اإل 
 املسا.اة بني اجلنسني؛ 
 ال نف اجلنساين؛ 
 حةوق امل و يني؛ 
 حةوق السجناء؛ 
 احلد ن  الفةر؛ 
 ممل ا طفال؛ 
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  غل حس اجلنسقس .اإلجنابقس؛احلةوق املخ لةس 
 احلةوق الثةافقس؛ 
 حةوق الطفل؛ 
 ال ةاب ال دين؛ 
 الخثةقف يف جمال حةوق اإلنسان؛ 
 ا زيز حةوق اإلنسان؛ 
  ا م؛ل س الا لقم 
  . ؛ال رف ال حيخدناال نقا  الشرب املأنونس 
 احلةوق املخ لةس غ  اضي؛ 
 املقل اجلنسي .اهلويس اجلنسانقس؛ 
 إنشاء ن هد .طت حلةوق اإلنسان؛ 
 ملى املوا و الط ق قس؛ ول اجملخم اال احمللقس ح 
  ؛الةوانني احمللقسإو اج احكام امل اهداال يف 
 حريس الخ  ن؛ 
 حريس الدي ؛ 
 اجلنسقسحم  

 تنفيذ التوصيات املنبثقة مر اجلولة السابقة -اثنيا   
اي اذذزال ال ايذذس النهائقذذس ل واسذذوا  يف مملقذذس الخنفقذذه هذذي زعوة الةذذد ة الوطنقذذس ملذذى ا زيذذز  -8

 .محايس حةوق اإلنسان جلمقع ا رتلاس الهي  ي قشون يف بواسوا حم
الل اجلولذذذذذس الثانقذذذذذس نذذذذذ  اوصذذذذذقس خذذذذذ 61اوصذذذذذقس . فضذذذذذي  111.يذذذذذد ي لذذذذذي بواسذذذذذوا   -9

اايسخ راضحم .يف هها ال دو، حيا.ل الخةرير اسلقط الضوء ملى الخةدم احملرز يف انفقذه الخوصذقاال 
 املة ولس .ملى الخحدعال الهب صووفي يف ا زيز حةوق اإلنسان .محايخهاحم

 إدراج أحكا  املعاهدات يف القوانني احمللية  
بشذأن نظذام  .نذا ا ساسذي  2017يذانون مذام  2017متوز/يولقا  13ا از الربملان يف  -10

للمحكمذذس اجلنائقذذس الد.لقذذسحم .يذذنص الةذذانون ملذذى إو اج احكذذام نظذذام  .نذذا ا ساسذذي للمحكمذذس 
 ، يف الةوانني احمللقسحم2000ايلول/س خمرب  8اجلنائقس الد.لقس، الهن صد يي ملقا بواسوا  يف 



A/HRC/WG.6/29/BWA/1 

5 GE.17-19545 

 إنشاء مؤسسة ودنية حلقوق اإلنسان  
 ملذى ا ذديل يذانون انذني املظذامل 2014رتا ة إىل ان جملس الوز اء .افق يف مذام جتد  اإل -11

، .هها الخ ديل ي هد إىل نكخ  انني املظامل 1995ل ام  5[، .هو الةانون  يم 12:02]ال اب 
بواييس يف جمال حةوق اإلنسانحم .سقؤون ملا إىل حتويل نكخ  انني املظذامل إىل نؤسسذس .طنقذس 

 وق اإلنسانحمخمخلطس ن نقس حبة
ملذى .ضذع نشذر.ع يذانون انذني املظذامل قذاا .يف هها ال دو، ا مل و.ائر املدمي ال ذام حال -12

الذذذهن سذذذق هد إىل نكخذذذ  انذذذني املظذذذامل غلواييذذذس يف جمذذذال حةذذذوق اإلنسذذذانحم .ا نذذذل ن ةذذذوو ملذذذى 
 حم2018مرض نشر.ع الةانون ملى الربملان خالل و. اا الهب ا  ةد يف متوز/يولقا 

.ا.فذذدال بواسذذوا ، ننذذه اايسذذخ راض ا خذذن، ب ثذذاال إىل جلنذذس حةذذوق اإلنسذذان .ال دالذذس  -13
، .إىل جلنذذس حةذذوق اإلنسذذان .احلكذذم الررتذذقد الخاب ذذس لخنزانقذذا 2015اإلوا يذذس الخاب ذذس ل ذذا  يف مذذام 

 ، .ملا ن  ا ل .ضع امل اينحم2016.إىل نكخ  انني املظامل الخابع لنانق قا يف مام 
كونذذس الخوصذذقاال الذذوا وة يف الخةريذذر املن ثةذذس نذذ  مملقذذس .ضذذع امل ذذاين تذذدف .اذذد س احل -14

 نع ن اوئ غ يسحمقاا امخماو النمومج املثايل للمؤسسس املخوخاة متارت
.سامد بر ن  ا نم املخحدة اإل،ائي بواسوا  يف ا قني نسخشا  اةت ي دا مملا خذالل  -15

ويذذذع نذذذ  املسخشذذذا  الةذذذانوين ان يسذذذامد يف إ ذذذراء حم .نذذذ  املخ2017رتذذذهر كذذذانون ا .ل/ويسذذذمرب 
 مملقس حتويل نكخ  انني املظامل، مبا يف ملا اسخ راض يانون انني املظاملحم

 تعزيز حقوق اإلنسان  
يةضي إبنشاء .حدة حلةذوق اإلنسذان يف نكخذ  الذرئقسحم .سذخ زز  اختهال احلكونس يرا اا  -16

ن .انسذذق .ضذذع اسذذرتااقجقس .طنقذذس حلةذذوق هذذه  الوحذذدة، بذذني  لذذس انذذو  اخذذرا، حةذذوق اإلنسذذا
 اإلنسان .خطس ممل .طنقسحم

اكثقذف اجلهذوو امل ه.لذس يف جمذال  ايضذاا .َنْنح انذني املظذامل .اييذس حةذوق اإلنسذان سققسذر  -17
 ا زيز حةوق اإلنسان .محايخها .الخثةقف يف جمال حةوق اإلنسانحم

نركذذز بواسذذوا  حلةذذوق  -نقلو .اةذذوم ننظمذذاال اجملخمذذع املذذدين، نذذ  ي قذذل ننظمذذس ويخشذذوا -18
اإلنسذان، .املنظمذس النسذذائقس ملناهضذس اايغخ ذذاب، .رتذ كس بواسذوا  امل نقذذس غ خاليقذاال .الةذذانون 

يف جمال اومقس اجلمهو  جبد.ل  ايضاا .نخالزنس نةص املنامس املكخس  )اإليدز(، أبنشطس اسخ ايقس 
 ا ممال املخ لق حبةوق اإلنسانحم

 القضاء على الفقر  
اواصذذذل احلكونذذذس انفقذذذه ن ذذذاو اال الةضذذذاء ملذذذى الفةذذذر الذذذهب اخمثذذذل اهذذذدافها يف متكذذذني الفةذذذذراء  -19

 إبكساب املسخفقدي  ن  هه  امل او اال الةد اال الكفقلس بخمكقنهم ن  ان حيقوا حقاة كرميسحمعا ايخ او
لفةذر يف ( أبن ا2015.افاو اةرير بواسذوا  مذ  حالذس انفقذه ا هذداف اإل،ائقذس لأللفقذس ) -20

 3.5يف املائذس، بقنمذا اخنفذ  يف املذدن .ال لذداال بنسذ س يذد ها  6.5املناطق الريفقس اخنفذ  مب ذدل 
  حم2002/2003يف املائس ننه مام 
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.امربذذذي احلكونذذذس، .اضذذذ س ملذذذا يف امخ ا هذذذا، مذذذ  نقخهذذذا ان اةضذذذي ملذذذى الفةذذذر املذذذديع  -21
حم .مذذذال.ة ملذذذى ملذذذا، 2017مرب يف املائذذذس حبلذذذول كذذذانون ا .ل/ويسذذذ 19.1الذذذهن ا لذذذه نسذذذ خا 

هال خطواال يف مام   لخ زيز مملقس انسقق .انفقه بران  الةضاء ملى الفةرحم 2016اخت 
 .جيرن وفع اجلهوو الرانقس إىل الةضاء ملى الفةر ن  خالل امل او اال احلكونقس الخالقس: -22

 بر ن  إوا ة الثر.ة احلقوانقس .اطوير ال نقس الخحخقس؛ )ا( 
 سكان املناطق النائقس؛ بر ن  )ب( 
 خمطط متكني الش اب؛ )ج( 
 بر ن  متكني املراة ايخ اوع؛ )و( 
 بر ن  ا رتلاس امل وزي حم )هذ( 

.مال.ة ملى ملذا، خ  ذي احلكونذس امخمذاوا لخةذدان إمذا ال نخ ذدوة، اشذمل املذأ.ا  -23
ال اجلنذذذازة )منذذذد .الرمايذذذس الط قذذذس .ا ريفذذذاال اايسذذذخلدام ال رضذذذي لوسذذذائل النةذذذل ال ذذذام .ن ذذذر.فا

احلا ذذس( .إمفذذاءاال نذذ   سذذذوم ابذذدناال .الضذذرائ  . سذذوم املقذذذا  .اذذراخقص اايجتذذا  يف الشذذذوا ع 
 .الرسوم املد سقس .لوازم الخأهقل لفائدة اجملخم اال الض قفسحم

 .يوفَّر نأ.ا إضايف، يف إطا  النذداء الرسسذي بشذأن اإلسذكان، للمحخذا نيحم .يف ايلذول/ -24
 بوايحم 722 372.01ننزاي .ي دني اربماال بل ي يقمخها  756ب ت  كان يد  2017س خمرب 

بقذذذذد ان احلكونذذذذس .ا هذذذذي حتذذذذدعال امخمذذذذاو املسذذذذخفقدي  ملذذذذى بذذذذران  رتذذذذ كاال ا نذذذذان  -25
ااي خمذذذاميحم .نذذذ  بذذذني الخحذذذدعال لذذذربان  الةضذذذاء ملذذذى الفةذذذر اسذذذخهداف املسذذذخفقدي  نذذذ  هذذذه  

اض ن ذدل خذر.ج املسذخفقدي  نذ  هذه  الذربان  الربان ، .إ راءاال الخنفقه، .سذوء الخنسذقق، .اخنفذ
 ن  وائرة الفةرحم

كفالذس ان "تذدف  2009.بداال احلكونس يف انفقه بر ن  الةضاء ملذى الفةذر يف مذام  -26
ن  افراو اهل ال لد ن  وائذرة الفةذر .يشذرع يف السذن ملذى الطريذق  ذو عا خيرج كل فرو ياو   سد

حم .ي نفَّه الرب ن  للخ دن ملشكلهب الفةر 2017ايس مام حبلول هن "اكوي  ير.ة .مقش حقاة كرميس
.ال طالس املرتابطخني واخل ال لدحم .اويل احلكونس امهقذس ك ذنة هلذها الذرب ن  الذهن ينسَّذق نذ  نكخذ  
الذذرئقس لكفالذذس جناحذذاحم كمذذا .اصذذلي بواسذذوا  اوتقذذف اسذذخثما اال ك ذذنة يف احلمايذذس ااي خمامقذذس 

 هن اسفر م  اوسقع نطاق ابدناال .إنكانقس احل ول ملقهاحم.ال حس .الخ لقم، ا نر ال
غلةضذذذاء ملذذذى الفةذذذر عا .إضذذذافس إىل ملذذذا، ا نف عذذذه احلكونذذذس بر جمذذذاا لخمكذذذني املذذذراة ايخ ذذذاو -27

.إاتحذذس فذذرس ل مالذذس املذذراة نذذ  خذذذالل املشذذا يع ال ذذ نةحم .ميذذو عل الذذرب ن  النسذذاء كمجمومذذذاال، 
نذذع الخزانذذاال بواسذذوا  قاا سذذا.اة .اإلن ذذاف بذذني اجلنسذذني متارتذذ.اهلذذدف الرئقسذذي ننذذا هذذو ا زيذذز امل

  الد.لقس .اإليلقمقس .الوطنقسحم
انشذذأال احلكونذذس صذذند.ق انمقذذس الشذذ اب الذذهن يركذذز عا لخمكذذني الشذذ اب ايخ ذذاوقذاا .اوخ -28

 ملى انمقس انظقم املشا يع احلذرة .إجيذاو فذرس لل مالذسحم .هذو نخذاب غلنسذ س للمذواطنني ال واسذوانقني
حم كمذذذا حي ذذذل الشذذذ اب ملذذذى متويذذذل خذذذاس منذذذد مانذذذاا  35إىل  18الذذذهي  اذذذرتا.ب اممذذذا هم نذذذ  

 اةدميهم طل اال للح ول ملى ا اٍض .ملى اراخقص لخش قل نشا ي همحم
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.ا.لذوعال خطخهذا احلاويذس مشذرة  2036إىل ان  ؤيس بواسوا  ل ذام  ايضاا .جتد  اإلرتا ة  -29
اهداف الخنمقس املسذخدانسحم .اواصذل احلكونذس، نذ  خذالل ن   1للخنمقس الوطنقس اخوافق نع اهلدف 

الرؤيذذس، ا زيذذز السقاسذذاال .الةقذذام، منذذد الضذذر. ة، بوضذذع سقاسذذاال  ديذذدة لخنشذذقط نشذذا كس اهذذل 
ال لذذذذذد يف ا نشذذذذذطس ااي خمامقذذذذذس .ااييخ ذذذذذاويس الرانقذذذذذس إىل الةضذذذذذاء ملذذذذذى الفةذذذذذر جبمقذذذذذع ارتذذذذذكالاحم 

خطس الخنمقس الوطنقس احلاويس مشذرة نذ  خذالل ومذم .سقجرن ا زيز ن ظم احلمايس ااي خمامقس ايناء 
 السقاساال .اايسرتااقجقاال الرانقس إىل محايس الفئاال الض قفس .احملر.نسحم

 مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب  
نةذذص اواصذل بواسذوا  اختذام اذدابن ملكافحذس دفذس فذن.س نةذص املنامذس ال شذريس .نخالزنذس  -30

املنامذذس املكخسذذ  )اإليذذدز( .امخذذربال الويايذذس ا .لويذذس ا .ىل ايسذذخجابخها الوطنقذذس هلذذه  ا فذذسحم .يذذد 
لخحةقذذذق  2016-2010اسذذذخ راض لرطذذذا  اايسذذذرتااقجي الذذذوطت للفذذذرتة  2014ا ذذرن يف مذذذام 

الخوافذذذق بذذذني ا.لذذذوعال اايسذذذخجابس الوطنقذذذس .احذذذدع الخطذذذو اال فقمذذذا يخ لذذذق بفذذذن.س نةذذذص املنامذذذس 
  شريس .نخالزنس نةص املنامس املكخس  )اإليدز(حمال

.ضع اإلطا  اايسرتااقجي الوطت الثالث، .خطس الخشذ قل الوطنقذس، .ابطذس قاا .جيرن حال -31
.الفئاال  الوطنقس لخةققم الرصدحم .يسخهدف اإلطا  اايسرتااقجي الوطت الثالث ارتد الفئاال اضر اا 

اة ان الفئذاال السذكانقس الرئقسذقس اخنةذل(حم .يذد ا  ريذي السكانقس الرئقسذقس حبسذ  املويذع )نذع نرامذ
نشا. اال نع  هاال ن نقس خمخلفس )ننظماال اجملخمع املدين، .املنظماال غذن احلكونقذس، .الشذركاء 
يف الخنمقذذس، .الشذذركاء يف الةطذذاع ابذذذاس، .اإلوا اال احلكونقذذس( .نذذ  املخويذذذع ااينخهذذاء نذذ  إمذذذداو 

 حم2017.ل/اكخوبر الواثئق النهائقس حبلول اشري  ا 
ص املنامذذذس ال شذذذريس .حذذذاايال .ممذذذال ملذذذى خفذذذ  مذذذدو حذذذاايال اإلصذذذابس بفذذذن.س نةذذذ -32

 يف حزيذذران/ "اسذذرتااقجقس مذذالج اجلمقذذع"النا ذذس منذذا .اكذذالقف مال ذذا، اطلةذذي بواسذذوا   الوفذذاة
  2017اقجقس انذذذذذا يف دما /نذذذذذا س حم .يخضذذذذذح نذذذذذ  بقذذذذذا ال بذذذذذر ن  انفقذذذذذه اايسذذذذذرتا2016يونقذذذذذا 
ف مذذذذ  اإلصذذذذابس بفذذذذن.س نةذذذذص يذذذذد ا ريذذذذي هلذذذذم اخخ ذذذذا اال الكشذذذذ رتل ذذذذاا  487 177 كذذذذان
ا قنذذذذي إصذذذذابخهم غلفذذذذن.س،  يف املائذذذذس( نذذذنهم يذذذذد 6.1رتل ذذذذا ) 29 725ال شذذذذريس .ان  املنامذذذس
  ال كسيحم يد بدا.ا يف الةي ال الج املضاو لفن.ساال النسخ رتل اا  26 811 .ان
ال املقذس لذرب ن   90-90-90سذا  السذريع يف انفقه غاعال امل ايضاا .ارترتكي بواسوا   -33

يف املائذذس  90ا نذذم املخحذذدة املشذذرت  امل ذذت بذذنةص املنامذذس ال شذذريس/اإليدزحم .هذذها ن نذذا : ان يذذد   
يف املائذس ممذ   90ن  امل ابني بفن.س نةص املنامذس ال شذريس اهنذم ن ذابون غلفذن.س، .ان يخلةذى 

 يف املائس مم  يخلةون ال الجحم 90ن.س لدا يد كون إصابخهم ال الج، .ان يخم إمخاو الف
انراة ن  امل ذاغال بفذن.س نةذص املنامذس ال شذريس،  11 994، اجن ي 2016.يف مام  -34

إما   نولوواا يف غضون رتهري  ن  نولدهم للويوف ملى نا 5 770 .ا ريي اخخ ا اال فن.سقس لذ
يف املائذسحم  49كانوا ن ابني غلفن.س، .هها ي ت ان ن دل الخشلقص امل كذر حلالذس املوالقذد بلذه 

 78.نذذ  بذذني املوالقذذذد الذذهي  ا  ريذذذي اخخ ذذا اال هلذذذم منذذد بلذذذوت اممذذا هم رتذذذهري ، ا ق نذذي إصذذذابس 
يف املائذذس(حم .اتهذذرال هذذه  اايخخ ذذا اال  0.7ن نسذذ خهم ا لذذه بفذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس )ان ا

يف املائس( نذ   قذع ا طفذال كذانوا يذد اصذق وا حذديثا بفذن.س نةذص املنامذس  1.4) 152ان  ايضاا 
حم 2016ال شذذريس مذذذ  طريذذق انخةالذذذا نذذذ  ا م إىل الطفذذل يف حالذذذس النسذذذاء اللذذوا  .ضذذذ   يف مذذذام 
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 94.س نةذص املنامذس ال شذريس نذ  ا م إىل الطفذل، الةذي إطا   هذوو الويايذس نذ  انخةذال فذن  .يف
يف املائذذس نذذ  النسذذاء احلوانذذل امل ذذاغال بفذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس او.يذذس نضذذاوة لفن.سذذاال 

 النسخ ال كسي .ملا للحد ن  خطر انخةال الفن.س ننه  إىل اطفاهل حم
مذذذس ال شذذذريس مذذذ  مذذذدو .يزيذذذد مذذذدو املراهةذذذاال .الشذذذاغال امل ذذذاغال بفذذذن.س نةذذذص املنا -35

املراهةني .الش ان امل ابني غلفن.س يف بواسوا حم فةد ا ني  ن  الد اسس اايسخة ائقس الراب ذس  يذر 
كذذذان ن ذذدل انخشذذا  فذذذن.س نةذذص املنامذذذس ال شذذريس لذذذدا   2013مذذام  اإليذذدز يف بواسذذوا  انذذذا يف

يف  3.6ملائس نةا نذسا مبذا ي لذه يف ا 6.2مانا ي له  19إىل  15الفخقاال اللوا  ارتا.ب امما ه  ن  
املائذذس لذذدا الفخقذذان يف نفذذس الفئذذس ال مريذذسحم كمذذا ان ن ذذدل انخشذذا  فذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس 

يف املائذذذس( املذذذى مبةذذذدا   14.6مانذذذا ) 24إىل  20لذذذدا الشذذذاغال اللذذذوا  اذذذرتا.ب اممذذذا ه  نذذذ  
 5ىل نفس الفئذس ال مريذس )ال ذاله ياليس انثال ن  ن دل انخشا  الفن.س لدا الهكو  مم  ينخمون إ

 يف املائس(حم
، ا ذذني  نذذ  الد اسذذس اايسخة ذذائقس الثانقذذس للمراي ذذس السذذلوكقس .ال قولو قذذس 2016.يف مذذام  -36

طل ذذذس اذذذرتا.ب اممذذذا هم  7 205ني للملذذذاطر الذذذهب يخ ذذذرض هلذذذا رتذذذ اب بواسذذذوا  الذذذهب ا ريذذذي بذذذ
س كانوا يد كون ال اليس بني فن.س نةص يف املائس ن   قع الطل  75.7ان  ماناا  19إىل  13 ن 

يف املائذس كانذي هلذم جتذا ب  22.3املنامس ال شريس .نخالزنس نةص املنامس املكخسذ  )اإليذدز(، .ان 
، مانذاا  13يف املائس كان هلم اا ال  نسذي  .ل نذرة ي ذل ان ي ل ذوا نذ  ال مذر  33 نسقس، .ان 

نذع رتل ذني ا. اكثذر يف فذرتة اإليذت مشذر يف املائس نذنهم كذان لذديهم اا ذال  نسذي  43.7.ان 
 رتهرا الهب س ةي الد اسس اايسخة ائقسحم

.غلنظر إىل إنكانقس ا ر ض ص ا  الس  لرصذابس بفذن.س نةذص املنامذس ال شذريس/نخالزنس  -37
نةذذذص املنامذذذس املكخسذذذ  )اإليذذذدز(، .حذذذد.ع زعوة يف مذذذدو حذذذاايال محذذذل املراهةذذذاال .ااينخهذذذا  

لس غايا ال اجلنسي، او د لدا بواسوا  سقاساال اثةقفقذس ي سرترتذد تذا اجلنسي .ا نراض املنةو 
يف اذذوفن اثةقذذف بشذذأن فذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس .احلقذذاة اجلنسذذقس اسذذخناوا إىل نهذذا اال احلقذذاة 

 ..فةاا للم اين الد.لقس يف كل ن  نراحل الخ لقم اايبخدائي .الثانون .نا ب د الثانونحم
د   احلا س إىل ا زيز انفقه هه  السقاسذاال نذ  خذالل بنذاء الةذد اال بقد ان احلكونس ا -38

ذذ ل ح ذذول صذذ ا  السذذ  ملذذى الرفذذاايالحم .اواصذذل احلكونذذس، غلخ ذذا.ن نذذع الشذذركاء يف  .اذذوفن س 
الخنمقذذس، انفقذذه بذذران  .خذذدناال بذذدوة ا هذذداف مبذذا يف ملذذا بذذران  الخثةقذذف نذذ  خذذالل .سذذائط 

 ، .انديس املراهةني، .ابدناال املناس س للش ابحم"انخ ا"بر ن  الخواصل ااي خمامي ن  ي قل 
ان الوصذمس  2013.ا نيَّ ن  الد اسس اايسخة ائقس ملؤرتر الوصذمس الذهب ا ريذي يف مذام  -39

يف املائذذس(حم كمذذا ا ذذنيَّ نذذ  الد اسذذس  13يف املائذذس( اكذذرب نةا نذذس غلوصذذمس ابا  قذذس ) 24الداخلقذذس )
( ان النسذذ س املئويذذس للنسذذاء .الر ذذال الذذهي  2013يف بواسذذوا  )اايسخة ذذائقس الراب ذذس  يذذر اإليذذدز 

.ن مذذ  نوايذذف سذذل قس جتذذا  امل ذذابني بفذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس اخنفضذذي نذذ   يف  64.8ي ذذرب 
يف املائذسحم  23.8)الد اسس اايسخة ائقس الثالثس  ير اإليذدز يف بواسذوا ( إىل  2008املائس يف مام 

مس يف بواسذذذوا  او ذذذد سقاسذذذاال جيذذذرن انفقذذذهها غسذذذخمرا حم .جيذذذرن .نذذذع انخشذذذا  نسذذذخوعال الوصذذذ
 إكساب ال انلني يف جمال الرمايس ال حقس نا يلزم ن  كفاءاال للخ دن للوصمس .الخمققزحم
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.اخشا   احلكونس، ن  خالل .زا ة ال حس .ال افقذس، نذع املنظمذاال اجملخم قذس .ننظمذاال  -40
ال ابدناال إىل املناطق الهب ي    الوصذول إلقهذاحم .نذ  اجملخمع املدين لخنفقه بران  خمخلفس إلي 

بني هه  الربان  اخخ ا اال الكشف م  اإلصابس بفن.س نةذص املناحذس ال شذريس .مال ذا، .اةذدان 
الرمايس .الدمم، .خدناال خخان الذهكو  املذأنون، .الخ ذدن لخ ذاطي املذواو الكحولقذس .امللذد اال، 

 ال الرمايسحم. بط الفئاال السكانقس الرئقسقس خبدنا
أينذذر بخةذذدان ال ذذالج املضذذاو لفن.سذذاال قذذاا .اصذذد ال .زا ة ال ذذحس .ال افقذذس او قهذذا واخل -41

 النسخ ال كسي للسجناء ن  غن املواطننيحم
.إضافس إىل ملا، .غلنظر إىل ازايذد ن ذدل اإلصذابس بفذن.س نةذص املنامذس ال شذريس لذدا  -42

ال ذالج الويذائي "ؤخرا يذرا ا يةضذي غمخمذاو سقاسذس الفئاال السكانقس الرئقسقس، اختذهال بواسذوا  نذ
كآلقذذس لويايذذس فئذذاال سذذكانقس خمخذذا ةحم .اي اذذزال مملقذذس .ضذذع اسذذرتااقجقس لخنفقذذه هذذها   "ي ذذل الخ ذذرض
 الةرا   ا يسحم

.نذا برحذذي او ذد يف بواسذذوا  نسذذخوعال نراف ذس نذذ  الالنسذذا.اة بذني اجلنسذذنيحم ففذذن.س  -43
.الفخقذذاال اكثذذر ممذذا ي ذذق  الر ذذال .الفخقذذانحم .لذذها اواصذذل  نةذذص املنامذذس ال شذذريس ي ذذق  النسذذاء

احلكونذذس الخ ذذدن للذذدينانقاال اجلنسذذانقس نذذ  خذذالل اذذدخالال بذذدوة ا هذذداف بشذذأن الخ ذذرض 
لرصذذابس بفذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس .اذذوفن اثةقذذف بشذذأن ال نذذف اجلنسذذاينحم .ا ذذرال بواسذذوا  

ةص املنامس ال شذريس .نخالزنذس نةذص املنامذس املكسذ  لالسخجابس الوطنقس لفن.س نقاا  نسان اةققماا 
لخحديذذذد الةضذذذاع اجلنسذذذانقس الرئقسذذذقس الذذذهب جيذذذ  ن اجلخهذذذا يف انشذذذطس  2014)اإليذذذدز( يف مذذذام 

 اايسخجابس لفن.س نةص املنامس ال شريسحم

 حقوق الطفل  
ن   مايذس يخأاى ن ظم متويل خطس ال مل الوطنقس لأليخام .ا طفال الض فاء يف إطا  بذر  -44

ا يخام، نع إسهام الشركاء الةطامقني ن  خالل .زا انم الخنفقهيسحم ف لى سذ قل املثذال، اذوفر .زا ة 
لخقسذذذذن ح ذذذذول ا يخذذذذام  خاصذذذذاا  ب ذذذذد الثذذذذانون .ال حذذذذوع .ال لذذذذم .الخكنولو قذذذذا متذذذذويالا  الخ لذذذذقم نذذذذا

.ا طفذال الضذذ فاء .املخ لمذني م.ن اايحخقا ذذاال اباصذس .كذذهلا سذكان املنذذاطق النائقذس ابذذرجيني 
 ملى الخ لقم نا ب د الثانونحم

.اشذذمل ا نشذذطس ا خذذرا يف إطذذا  خطذذس ال مذذل الوطنقذذس اوسذذقع نطذذاق اذذدخالال اةذذدان  -45
دين، .اوسقع نطذاق امل ذاو اال املخ لةذس غلنمذاء الدمم النفسي .ااي خمامي يف رتراكس نع اجملخمع امل

يف نرحلذذذس الطفولذذذس امل كذذذرة الذذذهب متثذذذل رتذذذراكس بذذذني يذذذالع .زا اال هذذذي .زا ة احلكذذذم احمللذذذي .الخنمقذذذس 
 الريفقس ..زا ة الخ لقم ا ساسي ..زا ة ال حس .ال افقسحم

جبمقذذذع  .ملذذذى الذذذرغم نذذذ  مذذذدم خت ذذذقص متويذذذل لخنفقذذذه خطذذذس ال مذذذل الوطنقذذذس فقمذذذا يخ لذذذق -46
.إن يكذذ  نذذع اذذوافر يذذد  ضذذئقل نذذ  الرصذذدحم .هذذها قاا ا طفذذال، فذذجلن اجلهذذاال امل نقذذس انفذذهها اذذد جي

يخحةذذق نذذ  خذذالل ن ذذاو اال نذذ  ي قذذل بذذر ن  ال مذذل اإلجيذذايب .اذذوفن .زا ة احلكذذم احمللذذي .الخنمقذذس 
 الريفقس ابدناال لألطفال الهي  ي قشون يف نساك  نو ووة يف نناطق  ئقسحم
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ب د  2017مام  رن بواسوا  الخحلقل الثاين حلالس ا يخام .ا طفال الض فاء ايناء.سخج -47
ان .افق جملس انمقس ال حوع اإلنسانقس ملى بر.اوكول الد اسسحم .بداال، يف هذها ال ذدو، مملقذس 

 ا قني اسخشا ن لقخوىل نهمس  ع ال قا الحم
ا ب احلقااقذذذذس .خطذذذذر بشذذذذأن الخجذذذذ 2016.ا ريذذذذي و اسذذذذس اسخة ذذذذائقس .طنقذذذذس يف مذذذذام  -48

اإلصابس ب د.ا فن.س نةص املنامذس ال شذريس لذدا ا طفذال .الشذ اب الذهي  اذرتا.ب اممذا هم نذ  
مانذذذذذاحم .ا إمذذذذذذداو نشذذذذذر.ع الخةريذذذذذذر ا .يل .جتذذذذذرن نشذذذذذذا. اال بشذذذذذأن اسذذذذذذخنخا ااا؛  24إىل  13

اسذذذذس .سذذذذخهخدن مملقذذذذس .ضذذذذع السقاسذذذذس املخ لةذذذذس غ يخذذذذام .ا طفذذذذال الضذذذذ فاء بنخذذذذائ  هذذذذه  الد  
اايسخة ائقس فضال م  حتلقل حلالس ا يخام .ا طفال الض فاءحم .اذدمم حكونذس الذوايعال املخحذدة  

 ن  الد اسس اايسخة ائقس الوطنقس .حتلقل احلالسحم كال

 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  
  را ا مقم الخثةقف يف جمال حةوق اإلنسان يف املنه  الد اسي يف املذرحلخني اايبخدائقذس -49

.الثانويذذس الخ لقمقخذذني نذذ  خذذالل و اسذذاال ا خمامقذذس .يةافقذذس، .اثةقذذف اخاليذذي، .اةذذدان اإل رتذذاو 
ال قئقذذسحم .ملذذى نسذذخوا الخ لذذقم  .املشذذو ة، .الد اسذذاال اإل،ائقذذس، .ننذذاه  الخذذا يخ .اجل رافقذذا .ال لذذوم

اإلوا يذذس، ب ذذد الثذذانون، جيذذرن انذذا.ل يضذذاع حةذذوق اإلنسذذان يف الذذد. اال الد اسذذقس الةانونقذذس .  نذذا
 .خباصس إلمكاء الوميحم

.اضذذذذذطل ي بواسذذذذذوا  بخذذذذذدابن اشذذذذذري قس حلظذذذذذر  قذذذذذع ارتذذذذذكال املما سذذذذذاال ااي خمامقذذذذذس  -50
 ) هنذاا  62.الثةافقس .الدينقس .الخةلقديس الضا ة .الةضاء ملقهاحم .ملى . ا اب ذوس، حيظذر ال نذد 

ملى النحو الهن ينص ملقا  الهن يسمح غل ةاب ال دين 90، .ال ند 61( ن  ال ند 3غلفةرة )
املما ساال ااي خمامقس .الثةافقذس .الدينقذس الضذا ة  2009الةانون( يف يانون ا طفال ال او  مام 

 الطفلحم الهب الحق الضر  برفا 

 عد  التمييز  
اد   بواسوا  . ذوو ب ذ  يطامذاال السذكان احملر.نذس .املهم شذس .الذهب اسذخحق اهخمانذا  -51

هذدف احلكونذس يف نذد يذد املسذامدة إىل هذه  اجملخم ذاال احملر.نذس .املهمشذس نو ها إلقهذاحم .يخمثذل 
نذذذ  خذذذالل خمططذذذاال .ن ذذذاو اال رتذذذل بوضذذذع مذذذدو نذذذ  السقاسذذذاال .الذذذربان  الرانقذذذس إىل ن اجلذذذس 
رتذذذذواغل اجملخم ذذذذاال املخضذذذذر ة .متكذذذذني اجملخم ذذذذاال نذذذذ  املشذذذذا كس بنشذذذذا  يف انمقذذذذس ايخ ذذذذاو ال لذذذذد 

 .اايسخفاوة ننهاحم
سوا  انفقه يرا اال صاو ة م  احملاكم متنح املسذخفقدي  حةذويهم، كمذا جتذرن .اواصل بوا -52

نشذذا. اال تذذدف اسذذخ راض الةذذوانني الوطنقذذس .إصذذالحها للخ ذذدن للخمققذذز ضذذد الفئذذاال املهمشذذس 
.احملر.نس يف اجملخمع نذ  ي قذل الال ئذني .املثلقذاال .املثلقذني .نزو. ذي املقذل اجلنسذي .ن ذايرن اهلويذس 

. حانلي صفاال اجلنسني، .ال مذال املنذزلقني، .املشذخ لني غجلذنس، .طذالج اللجذوء، اجلنسانقس ./ا
 .نزايء السجون ن  ا  ان حم

بذذدا انفقذذه بذذر ن  انمقذذس املنذذاطق النائقذذس .إطذذا  ال مذذل اإلجيذذايب ل ذذا   2014.يف مذذام  -53
ا حتديذداا نذ  سذنواال ب ذفخهم 10جمخم اال املناطق النائقس إىل  ان  خطس الخنفقذه الذهب اسذخ رق 
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الذذربان  الرئقسذذقس الذذهب انطذذون ملذذى نشذذا. اال ننخظمذذس نذذع جمخم ذذاال املنذذاطق النائقذذس .ارصذذد انفقذذه 
 املشا يع احملدوة لفائدة الا اجملخم االحم

.يسرترتد إطا  ال مل اإلجيايب ل ا  جمخم اال املناطق النائقس غلسقاسس الوطنقذس املنةحذس  -54
الوطنقذس بشذذأن احلذذد نذ  الفةذذر، ..يقةذذس بذر ن  انمقذذس املنذذاطق النائقذذس للخنمقذس الريفقذذس، .اايسذذرتااقجقس 

، .ي ة د با كفالس اسخفاوة جمخم اال املنذاطق النائقذس نذ  الذربان  الوطنقذس 2009الهب صد ال مام 
مذذذرب الةطامذذذاال، نذذذ  خذذذالل الرصذذذد الويقذذذق لخنفقذذذه الذذذربان  .اسذذذريع .اننذذذا يف جمخم ذذذاال املنذذذاطق 

 دة املثلىحمالنائقس، حتةقةا للفائ
 .ي ة د غل مل اإلجيايب، حتديداا، نا يلي: -55

ا زيذذز اإلونذذاج ااي خمذذامي لألرتذذلاس الذذهي  ي قشذذون يف نسذذخوطناال ن ذذرتف  )ا( 
 كأفراو ./ا. كأ َسر؛  تا يف نناطق  ئقس يف انمقس ال لد،

ئقذس لكذي اوفن ال نقس الخحخقس اإل،ائقس يف املسخوطناال امل ذرتف تذا يف املنذاطق النا )ب( 
 اخمك  جمخم اال املناطق النائقس ن  املشا كس يف انشطس ال لد ااييخ اويس .ااي خمامقس؛

متكني جمخم اال املناطق النائقس ن  بناء س ذ ل مذقش نسذخدانس، .ا زيذز اايمخمذاو  )ج( 
 ملى الهاال .اسخلدام املوا و الط ق قس ملى  و نسخدام؛

س ملذذى ابذذدناال ااي خمامقذذس .اسذذخفاونا زعوة ح ذذول جمخم ذذاال املنذذاطق النائقذذ )و( 
 ن  ن او اال الةضاء ملى الفةر .غنها ن  بران  الخنمقس الوطنقس؛

 اقسن املشا كس اجملخم قس جملخم اال املناطق النائقس يف ن او اال الخنمقس اجملخم قس؛ )هذ( 
 زعوة الخ ذذذذا.ن نذذذذع املنظمذذذذاال غذذذذن احلكونقذذذذس .املنظمذذذذاال اجملخم قذذذذس .املنظمذذذذاال ).( 

 الدينقس .الشركاء يف الخنمقس .الةطاع اباس بشأن انمقس جمخم اال املناطق النائقسحم
نشذذا. اال واخلقذذس تذذدف ااينضذذمام إىل اايافايقذذس املخ لةذذس حبةذذوق قذذاا .جتذذرن بواسذذوا  حال -56

ا رتذذذذلاس م.ن اإلمايذذذذسحم .يذذذذد يذذذذام نكخذذذذ  الخنسذذذذقق امل ذذذذت غ رتذذذذلاس م.ن اإلمايذذذذس بخنةذذذذقح 
حم .يف هذذذذها 1996املخ لةذذذس برمايذذذس ا رتذذذذلاس م.ن اإلمايذذذس امل خمذذذدة يف مذذذام السقاسذذذس الوطنقذذذس 

ملى الربملذان .نذ  املخويذع  2016ال دو، م رضي السقاسس الوطنقس املنةحس املخ لةس غإلمايس ل ام 
  حم2018ان ا ناَيش ايناء و. ة الربملان الشخويس يف متوز/يولقا 

 خمامي لألرتلاس م.ن اإلمايس .بداال يف .اواصل احلكونس اوفن رت كاال ا نان ااي -57
انفقذذه بذذر ن  اةذذدان حتذذويالال نةديذذذس للم ذذويني و ءاا لضذذ ف ا رتذذلاس م.ن اإلمايذذس الشذذذديدة 

( إىل  انذذذ  سذذذذلس اغهيذذذذس نذذذذ  و.اي اال الذذذوايعال املخحذذذذدة اةري ذذذذاا  و.اي اا  30بذذذذواي ) 300يذذذد ها 
مايذذس ملذذى بذذدل إمايذذس نذذ  م.ن اإل رتل ذذاا  5 747حي ذذل قذذاا .ملذذا ملذذى اسذذاس رتذذهرنحم .حال
  رتلصحم 5 000.هو  اصالا  نةابل ال دو الهن كان نسخهدفاا 

لخنسذذقق مملقذذس اةذذدان ابذذدناال لألرتذذلاس م.ن اإلمايذذس، كفذذل نكخذذ  الخنسذذقق  .ا زيذذزاا  -58
 امل ت غ رتلاس م.ن اإلمايس . وو اهلقاكل الخالقس:

 جلنس الخنسقق الوطنقس امل نقس غإلمايس؛ )ا( 
 خةنقس الوطنقس امل نقس غإلمايس؛اللجنس ال )ب( 
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 جلان الخنسقق احمللقس امل نقس غإلمايسحم )ج( 
كمذذا امخمذذد نكخذذ  الخنسذذقق امل ذذت غ رتذذلاس م.ن اإلمايذذس الذذربان  .املشذذا يع الخالقذذس  -59

 ل ا  ا رتلاس م.ن اإلمايس:
 الةضاء ملى الفةر؛ )ا( 
 س؛ال مل اإلجيايب بشأن ممالس ا رتلاس م.ن اإلماي )ب( 
 احل ول ملى اسخشا اال جمانقس يف  قع املرافق ال حقس احلكونقس؛ )ج( 
يف املائذذس  5اذذوفن خذذدناال ا طذذراف اايصذذطنامقس .الخةذذوان بسذذ ر نذذدموم ميثذذل  )و( 

نذذ  السذذ ر اإل ذذايل .اركقذذ  الذذا ا طذذراف اايصذذطنامقس .ا  هذذزة الخ ويضذذقس جمذذا  لألرتذذلاس 
 املسجلني كم وزي ؛

خاصذاا  .اذد ي اا  خاصذاا  ال نالقس سنويس للمنظمذاال الذهب اةذدم ا لقمذاا اةدان إما  )هذ( 
 ملى املها اال؛

حتديد نةا  فاصلس خاصس لة ول الطل ذس الذهي  ي ذانون نذ  صذ وغال يف الذخ لم  ).( 
 ب د الثانون؛ يف الخ لقم نا
 كفالس الطل س الهي  ي انون ن  ص وغال يف الخ لم يف نؤسساال الخ لم ال ايلحم )ز( 

يف اإلطذذذذا  الةذذذذانوين و.ن متخ ذذذذع ا رتذذذذلاس م.ن قذذذذاا .حتذذذذول ا. ذذذذا الة ذذذذو  املو ذذذذووة حال -60
اإلمايذذس حبةذذويهم املدنقذذس .السقاسذذقس الكانلذذسحم فمذذا زال ا رتذذلاس م.. اإلمايذذس يوا هذذون حتذذدعال 
ن  ي قل اسخلدام .سائل النةل ال ام، .الوصول إىل امل اين، .الرمايس ال حقس، .نراكذز ابذدناال، 

 ملذذا انذذاك  ال  ذذذاوة، ا نذذر الذذهن حيذذول و.ن متذذذخ  هم الكانذذل حبةهذذم الدسذذخو ن يف حريذذذس مبذذا يف
 حم (2)الخنةل
.نة حذذي .زا ة الشذذؤ.ن الرسسذذقس .احلكذذم .اإلوا ة ال انذذس السقاسذذس الوطنقذذس املخ لةذذس برمايذذس  -61

ان ملقهذا حم .انخظر السقاسس املنةحذس نوافةذس الربملذ1996ا رتلاس م.ن اإلمايس امل خمدة يف مام 
 حم2018ايناء و. اا الشخويس يف متوز/يولقا 

كمذذا امخ ذذذربال اإلمايذذذس يضذذقس نذذذ  يضذذذاع ال ذذذحس .نذذ  ر اي اذذذؤون الةطامذذذاال ا خذذذرا  -62
بف القذذس و. هذذا ا ساسذذي يف اذذوفن ابذذدناال لألرتذذلاس م.ن اإلمايذذسحم .اشذذدو السقاسذذس املنةحذذس 

مايذذذذس ضذذذم  نذذذا هذذذذو ن هذذذوو بذذذذا إىل ملذذذى امهقذذذس اةذذذذدان ابذذذدناال نذذذ  خذذذذالل إو اج بذذذد عواال اإل
 الةطاماال ن  .اييس انخال  زنام ا نو  ..اييس الخنفقه الكانلحم

ن اجلذس املسذائل ا خذرا املسذخجدة .الشذانلس ل ذدة  ايضذاا .الة د ن  انةقح السقاسس هو  -63
يطامذذاال نذذ  ي قذذل نذذوع اجلذذنس، .فذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس/نخالزنس نةذذص املنامذذس املكخسذذ ، 

 .كهلا ض ف ا رتلاس م.ن اإلمايسحم
إىل احكذذام اافايقذذس ا نذذم املخحذذدة املخ لةذذس حبةذذوق  .يذذد صذذق ي السقاسذذس املنةحذذس اسذذخناواا  -64

اإلمايذسحم .هذها سقسذامد  ك لذد ملذى ضذمان انفقذه احكذام اايافايقذس نذ  خذالل ا رتلاس م.ن 
 هه  السقاسس، .متهقد الس قل غلخايل للخ ديق ملى اايافايقسحم
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 التدريب يف جمال حقوق اإلنسان  
يف جمذذذذذال حةذذذذذوق اإلنسذذذذذان للةذذذذذواال النظانقذذذذذسحم فةذذذذذواال الذذذذذدفاع  اذذذذذوفر بواسذذذذذوا  اذذذذذد ي اا  -65

يف جمذال حةذوق اإلنسذان، مبةخضذى يذانون النذزاع املسذلح، ملذى نسذخوعال  ال واسوانقس اةذدم اذد ي اا 
صذذ ا  الةذذاوة .ا  كذذان يف كلقذذس يقذذاوة .ا كذذان يذذواال الذذدفاع، بقنمذذا اةذذدم وائذذرة سذذجون بواسذذوا  

نذذذ  خذذذالل إو اج .حذذذداال ا لقمقذذذس بشذذذأن حةذذذوق اإلنسذذذان يف نذذذنه  الذذذد. اال الد اسذذذقس  اذذذد ي اا 
يف جمذذذال حةذذذوق اإلنسذذذان يف  اةذذذدم وائذذذرة رتذذرطس بواسذذذوا  اذذذد ي اا ا .لقذذس ملذذذوتفي السذذذجونحم كمذذذا 

 ننهجها الخد يجحم
.إضذذافس إىل ملذذا، اسخضذذقف بواسذذوا  ا كاوميقذذس الد.لقذذس إلنفذذام الةذذانون، املو ذذووة يف  -66

بشأن حةوق اإلنسان .و. اال اخرا بشأن إنفام الةذانونحم   نوب رترق ال لد، .الهب اةدم اد ي اا 
س اذدممها حكونذذس الذوايعال املخحذدة .اةذدم و. اال و اسذذقس ملذوتفي إنفذام الةذذانون .هذه  ا كاوميقذ

 ن  بواسوا ، .ننطةس اجلمامس اإل،ائقس للجنوب ا فريةي، .يا ة افريةقاحم

 املساواة بني اجلنسني  
ي ذرتف وسذذخو  بواسذذوا  غملسذذا.اة بذذني املذذراة .الر ذل انذذام الةذذانونحم .يف هذذها ال ذذدو متثذذل  -67
ا خمذذد  السقاسذذاال .اطذذر الخلطذذقط الوطنقذذسحم .يذذد ازايذذد ي ذذول قاا .اة بذذني اجلنسذذني ن ذذدا  ئقسذذاملسذذا

 حمهاناا قاا إ،ائ خمخلف يطاماال ااييخ او ملى نر السنني للمسا.اة بني اجلنسني بوصفها نخ ناا 
.صذذديي بواسذذوا  ملذذى اافايقذذس ا نذذم املخحذذدة للةضذذاء ملذذى  قذذع ارتذذكال الخمققذذز ضذذد  -68

حم .يف هها ال دو ا هل احلكونس  هووا نسخمرة إلو اج احكذام اايافايقذس يف 1996 مام املراة يف
 الةوانني احمللقس ..ضع إطا  لخف قل انفقه اايافايقسحم

قذذذذذس نذذذذذ   كذذذذذائز الرؤيذذذذذس الوطنقذذذذذس املخ لةذذذذذس غلخنمقذذذذذس ال شذذذذذريس .ااي خمام 2.ا ذذذذذرتف الركقذذذذذزة  -69
ااييخ ذاويس .السقاسذقس  -و يس للخنمقس ااي خمامقذس غملسا.اة بني اجلنسني غمخ ا ها ب 2036 ل ام

.الثةافقسحم كما انص خطس الخنمقس الوطنقس احلاويس مشرة ملى ا مقم املنظو  اجلنساين .ننذع ال نذف 
اجلنسذذاين .الةضذذاء ملقذذا يف إطذذا  اجملذذال املواضذذق ي املخ لذذق غحلكذذم .السذذالنس .ا نذذ  .ملذذا ملذذى 

 انسحم و يخفق نع اهداف الخنمقس املسخد
امخمذذدال احلكونذذس السقاسذذس الوطنقذذس للشذذؤ.ن اجلنسذذانقس .الخنمقذذسحم .يف  2015.يف مذذام  -70
، انشئي اللجنذس الوطنقذس للشذؤ.ن اجلنسذانقس لرصذد انفقذه الذا السقاسذسحم .إضذافس إىل 2016مام 

 ملا، اص حي املسألس اجلنسانقس حتخل نكانس غ زة يف .زا ة اجلنسقس .اهلجرة .الشؤ.ن اجلنسانقسحم
.امطذذي السقاسذذس الوطنقذذس للشذذؤ.ن اجلنسذذانقس ا.لويذذس للمجذذاايال اإل،ائقذذس الوطنقذذس الخالقذذس  -71

 لخ مقم املنظو  اجلنساين فقها:
 حتةقق ازوها  الخنمقس ااييخ اويس .احلد ن  الفةر لخحةقق الخنمقس املسخدانس؛ )ا( 
.لويذذذس لذذذربان  اذذذوفن احلمايذذذس ااي خمامقذذذس .ابذذذدناال ااي خمامقذذذس نذذذع إمطذذذاء ا  )ب( 

 احلمايس ااي خمامقس .خدنانا مبا يف ملا نرافق ال رف ال حي املالئمس .حتسني الرفا ؛
 احل ول ملى ا لقم .اد ي   قدي  .ملى ن لوناال  قدة؛ )ج( 
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السذذذذك  ا نذذذذ  .النظذذذذر يف املسذذذذائل املخ لةذذذذس بخ ذذذذن املنذذذذا  حرصذذذذا ملذذذذى ال قئذذذذس  )و( 
 املسخدانس؛
 احل كم الدميةراطي، .صنع الةرا ؛السلطس السقاسقس، .  )هذ( 
 اللجوء إىل ال دالس، .محايس حةوق اإلنسان، .الخحر  ن  ال نف؛ ).( 
انفقه ادابن خاصس .رتانلس اسخهدف فئاال الر ال .النساء .الفخقاال .الفخقذان  )ز( 
 الض قفسحم

لذذذذذذذذرب ن  متكذذذذذذذذني املذذذذذذذذراة ايخ ذذذذذذذذاوع، خ  ذذذذذذذذي بواسذذذذذذذذوا  نذذذذذذذذوا و إضذذذذذذذذافقس يف  .ا زيذذذذذذذذزاا  -72
نذذذذذ  و.اي اال الذذذذذوايعال املخحذذذذذدة نلقذذذذذون و.اي   2.5بذذذذذزعوة املقزانقذذذذذس نذذذذذ   2017/2018 مذذذذذام
 63.6بل ذذي  ان نسذذ س زعوة املقزانقذذس ناليذذني و.اي  نذذ  و.اي اال الذذوايعال املخحذذدة )ان 5.5 إىل

يف املائذذذذس(حم .إضذذذذافس إىل ملذذذذا، . ضذذذذع ولقذذذذل للمشذذذذا يع النسذذذذائقس لخقسذذذذن انفقذذذذه ن ذذذذاو اال متكذذذذني 
 .الشراء احمللي، ..صول صاح اال املشا يع إىل ا سواق املخاحسحمعا يخ اواملواطنني ا

كما انشئي جلنس اسخشا يس ن نقس بةضاع الر ال/الفخقان .النساء/الفخقاال لخةدم املشو ة  -73
جلذذان لخنمقذذس املةاط ذذاال اخمثذذل .اييخهذذا يف  ايضذذاا الخةنقذذس للجنذذس الوطنقذذس للشذذؤ.ن اجلنسذذانقسحم .او ذذد 

 السقاسس ملى نسخوا املةاط االحم اقسن انفقه
.ا ذذذرتف احلكونذذذس أبمهقذذذس الزممذذذاء الخةلقذذذديني )ا مقذذذان( بوصذذذفهم  مذذذاة الثةافذذذس .اواصذذذل  -74

، .ضذذذع ا مقذذذان خطذذذس ممذذذل .طنقذذذس بشذذذأن ا مذذذذقم 2015إرتذذذراكهمحم .يف اشذذذري  الثذذذاين/اكخوبر 
 املنظو  اجلنساين يف نظام ال دالس ال ريفحم

احلملذذس  2015ال، رتذذن ي بواسذذوا  يف كذذانون ا .ل/ويسذذمرب .فقمذذا يخ لذذق إبرتذذرا  الر ذذ -75
اي سذذقما يف جمذذال الرعضذذسحم كمذذا يواصذذل يطذذاع الر ذذال بنذذاء يذذد اال  "الر ذذل ن ذذن املذذراة"الوطنقذذس 

 الر ال .الفخقانحم
يف املائذس يف  9حبقذث اي اخجذا.ز نسذ خه  قاا .نا زال متثقل النساء يف الةقاوة السقاسقس إمس -76

يف املائذس يف ا هذزة احلكذم احمللذيحم .نذا زالذي املذراة  18. يف املائس يف جملس الذوز اء، 17. الربملان،
اوا ذا حتذذدعال حتذول و.ن نشذذا كخها الكانلذس يف اجملذذال السقاسذي بسذذ   الخفذا.اتال بذذني اجلنسذذني 
.الةقوو ااييخ اويس، بذني انذو  اخذراحم .اواصذل بواسذوا  اسخكشذاف الخذدابن .ا لقذاال الذهب ميكذ  

اشجع املراة، ن  خالل بناء الةد اال .الخومقس .زعوة الذومي، ملذى ا قذن نذا يو ذد يف اجملخمذع  ان
 ن  مةلقاال .انمقط خب وس اويل النساء نناص  يقاويسحم

حم فةذذد انشذذأال بو ذذا مذذام يف جمذذال ا زيذز متكذذني املذذراة ايخ ذذاوعا  .كذان اواء بواسذذوا   قذذداا  -77
الذذهن ي ذذوو غلفائذذدة ملذذى  قذع النسذذاء مبذذ  فذذقه  اللذذوا  عا بواسذوا  صذذند.ق متكذذني املذذراة ايخ ذاو

 ي ش  يف نناطق  يفقسحم
.نا زالي النساء يف بواسوا  يخحمل  مذ ء ا ذد و او.ا هذ  الذهن يذؤير ملذى نشذا كخه   -78

اجملديس يف انشطس اإلنخذاج نخقجذس للنظذام ا بذونحم .يف هذها ال ذدو، اظذل الخ  ئذس اجملخم قذس .اذد ي  
 النساء بشأن الةضاع اجلنسانقس ميثالن ا.لويس غلنس س ل واسوا حمالر ال . 

.حةةذذذي بواسذذذوا  الخ ذذذاول بذذذني اجلنسذذذني يف جمذذذال الخ لذذذقم نذذذ  حقذذذث كذذذل نذذذ  الخحذذذاق  -79
اجلنسذني غلخ لذقم اايبخذذدائي .الثذانون .نذذا ب ذد الثذانون .بةائهمذذا فقذاحم .اواصذذل احلكونذس اشذذجق ها 
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م .الخكنولو قا .اهلندسس .الرعضقاال ن  خالل اةذدان نذنح و اسذقس ملشا كس الفخقاال يف و اسس ال ل
 او قاحم بدوة اهلدف .بران 

.اةذذذذوم احلكونذذذذس .ننظمذذذذاال اجملخمذذذذع املذذذذدين بخنفقذذذذه بذذذذران  اومقذذذذس نذذذذ  خذذذذالل نكااذذذذ   -80
املةاط ذذاال للشذذؤ.ن اجلنسذذذانقس لخ مذذقم امل لونذذذاال املخ لةذذس غلشذذذؤ.ن اجلنسذذانقس .متكذذذني املذذراة ملذذذى 

.الر ذذذال يف املنذذذاطق الريفقذذذسحم .ا زيذذذزا لفهذذذم املسذذذا.اة بذذذني املذذذراة .الر ذذذل .لذذذدممها، امذذذدال النسذذذاء 
احلكونذس نذواو للخثةقذف ال ذام اخنذا.ل حتديذدا نفهذوم املسذا.اة بذني اجلنسذني .ار ذي هذه  املذذواو إىل 

 الل س احمللقسحم
فريةذذذي بشذذذأن ..ي  ذذذي بواسذذذوا  ملذذذى الرب.اوكذذذول املذذذنةح للجمامذذذس اإل،ائقذذذس للجنذذذوب ا  -81

حم .يذذد ن ةذذح هذذها الرب.اوكذذول 2017اع /نذذايو  10املسذذائل اجلنسذذانقس .الخنمقذذس .انضذذمي إلقذذا يف 
للخوفقق بني اهدافا .اهداف ماملقذس .يضذاع نسذخجدة رتذلحم .يذنص الرب.اوكذول املذنةح ملذى متكذني 

الخشذذذري اال املذذذراة، .الةضذذذاء ملذذذى الخمققذذذز، .ا زيذذذز املسذذذا.اة .اإلن ذذذاف بذذذني اجلنسذذذني نذذذ  خذذذالل 
 .السقاساال .الربان  .املشا يع املسخجق س للمنظو  اجلنساينحم

 التعاون مع هيئات املعاهدات  
اواصذذل بواسذذوا  ا ا.هنذذا نذذع هقئذذاال امل اهذذداال كلمذذا ط لذذ  ننهذذا ملذذاحم .يذذد زا  املةذذر   -82

حم ..افةذي 2015اباس امل ت مبقا  الشرب املأنونس .خدناال ال رف ال حي بواسذوا  يف مذام 
ملى طل  املةر  اباس امل ت غحلق يف ال هاء .املةر  اباس امل ت حبق ا يلقاال  ايضاا بواسوا  

 ةونا بزع ة بواسوا  يف ات خيني ي خفق ملقهما ملى  و نخ اولحمان ي
.انشذأال .زا ة الشذذؤ.ن الد.لقذذس .الخ ذا.ن الذذد.يل دلقذذس لرصذذد انفقذه الخوصذذقاال املة ولذذس نذذ   -83

اإل ذذذراءاال اباصذذذس .هقئذذذاال امل اهذذذداالحم .اةذذذدم الذذذوزا ة ن لونذذذاال نسذذذخكملس مذذذ  حالذذذس انفقذذذه 
 حم2017ساس رتهرنحم .يد بدا ملا يف متوز/يولقا الخوصقاال إىل جملس الوز اء ملى ا

 عقوبة اإلعدا   
مل اخمك  احلكونس ن  مةد ننايشاال مانس فقما يخ لق مبسألس مةوبس اإلمدام ننه  ولس  -84

 اايسخ راض ا خنةحم

 العنف اجلنساين  
ال ذذذذذاو   10، .هذذذذذو الةذذذذذانون  يذذذذذم [05: 28يل ذذذذذي يذذذذذانون ال نذذذذذف اجلنسذذذذذاين ]ال ذذذذذاب  -85
ذذ ل 2008 مذام ، اسذخ  او الذذز.ج يف يضذاع اايغخ ذذابحم .يذنص الةذانون ملذذى طائفذس .اسذذ س نذ  س 

ااينخهذا  اجلنسذي ا. الخهديذد "ااينخ اف يف حذاايال سذوء امل انلذس .السذلو  املسذيء مبذا يف ملذا 
نذذ  الةذذانون ماليذذس يكذذون  2حم .اشذذمل ال اليذذس ال ائلقذذس فقمذذا يخ لذذق غل نذذد "ماليذذس مائلقذذس"يف  "بذذا

 حم" ا. كا  نخز. نْي نخز. نْي "فقها رتل ان 
نظذذام إحالذذس يضذذاع ال نذذف اجلنسذذاين يف با.لذذس قذذاا .مذذال.ة ملذذى ملذذا، جتذذر ب بواسذذوا  حال -86

ننها لخةدان خدنس رتانلس للنا قاال ن  ال نف اجلنساينحم .إضافس إىل ملذا، ا ذرتف احلكونذس ب ذدم 
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ملقذذس اجلا يذذس إلو اج احكذذام اافايقذذس يخنذذا.ل ااينخهذذا  اجلنسذذيحم بقذذد ان ال قذذاا . ذذوو اشذذريع بذذدو حال
 الةضاء ملى  قع ارتكال الخمققز ضد املراة يف الةوانني احمللقس ي ة د تا ن اجلس هه  املسائلحم

.اواصذذل احلكونذذذس الخ ذذا.ن نذذذع  هذذاال خمخلفذذذس نذذ  اجلهذذذاال امل نقذذس .الشذذذريكس يف  هذذذوو  -87
هذه  املسذألسحم .ي شذر  يطذاع ال ذحس ارني إىل ن اجلس ال نف اجلنساين .إمكذاء الذومي ال ذام بشذأن 

اجملخم اال احمللقس يف مملقس ننع ال نف اجلنساين .إوا اا نذ  خذالل اسذرتااقجقس فريذق ممذل الذهكو  
ملى ص قد املةاط اال لخ  ئذس اجملخم ذاال احمللقذسحم .ا  ذظ ننظمذاال اجملخمذع املذدين املشذا كس اجملخم قذس 

زل  خذذذذرحم .هذذذذها يسذذذذهم يف الخ كذذذذن يف ننذذذذع ال نذذذذف اجلنسذذذذاين نذذذذ  خذذذذالل رتذذذذ  محذذذذالال نذذذذ  ننذذذذ
 غكخشاف ال نف اجلنساين .حتديد  .إحالس حااياا يف الويي املناس حم

.يذذذذد ا ذذذذزز اذذذذد ي  نةذذذذدني خذذذذدناال الرمايذذذذس ال ذذذذحقس ملذذذذى اإلوا ة السذذذذريريس لل نذذذذف  -88
يف امةذاب  2011يف ملا حفظ ا ولس ال دلقذس .  هذا .اإلبذالت منهذا، ننذه مذام  اجلنساين، مبا

ا  سقاسذس يطذذاع ال ذحس بشذذأن ال نذذف اجلنسذاين .بر.اوكذذوايال نةذدني خذذدناال الرمايذذس .ضذع إطذذ
ال حقس .ن اين ابدنسحم .انص هه  الرب.اوكوايال .امل اين ملذى إسذداء نةذدني خذدناال الرمايذس 
ال ذحقس املشذذو ة .ملذذى اذذد ي  اايخ ذذائقني ااي خمذذامقني ال ذذانلني يف املسخشذذفقاال ملذذى الخ انذذل 

اذذذد ي  ا ط ذذذاء السذذذريريني ملذذذى نهذذذا اال الفحذذذص لخحديذذذد  ايضذذذاا ينحم .جيذذذرن نذذذع ال نذذذف اجلنسذذذا
 النا قاال ن  ال نف اجلنساينحم

ملنظماال اجملخمع املدين لكي اةدم خذدناال اسخشذا يس قاا .اةنقاا نال .اةدم احلكونس ومماا  -89
بشذأن ا مذقم  للنا قاال نذ  ال نذف اجلنسذاين . سذره حم .الةذى ا خ ذائقون ااي خمذامقون اذد ي اا 

املنظذذو  اجلنسذذاين .ال نذذف اجلنسذذاين غسذذخلدام املذذنه  الذذوطت لخ مذذقم املنظذذو  اجلنسذذاين، كمذذا مذذزز 
الخذذذد ي  امل رفذذذس ال انذذذس بشذذذأن املسذذذائل اجلنسذذذانقس .نهذذذا اال اةذذذدان الذذذدمم النفسذذذي .ااي خمذذذامي 

 للنا قاال ن  ال نف اجلنساين . سره حم
ملذذذى إو اج املسذذذائل اجلنسذذذانقس .ال نذذذف قذذذاا نظان.اضذذذفى  هذذذاز رتذذذرطس بواسذذذوا  طاب ذذذا  -90

 ايضذذذاا اجلنسذذاين فقمذذا يةذذوم بذذا نذذ  مملقذذاال اذذذد ي  ي ذذل ابدنذذس .ايناءهذذاحم .اسذذخحديي الشذذرطس 
او.اال لخقسذذذن اسذذذجقل بقذذذا ال نف ذذذلس حسذذذ  نذذذوع اجلذذذنس يف نةذذذا  اةذذذدان ابذذذدناالحم .جيذذذرن 

نل حتديدا نذع حذاايال ال نذف يف إنشاء .حداال نخل  س واخل و.ائر الشرطس اخ اقاا النظر حال
 اجلنساينحم

.ملى الذرغم نذ  مذدم . ذوو نلجذأ للنسذاء النا قذاال نذ  ال نذف اجلنسذاين مملذو  للد.لذس  -91
فجلن امللجأي  اللهي  اديرمها ننظماال اجملخمع املذدين حي ذالن ملذى ومذم نذايل .اةذت نذ  احلكونذس 

الض فاء كما اةدم الدمم املذايل   ب ذس  .الشركاء يف الخنمقسحم .ادير احلكونس نلجأا .احداا لألطفال
 نال ظ اديرها ننظماال اجملخمع املدينحم

.جيرن اايضطالع أبنشطس إمكاء الومي ال ام بشأن ال نف ضد النساء .الفخقذاال نذ  خذالل  -92
حذذوا اال يةافقذذس .جمخم قذذس، .ننايشذذاال القفزيونقذذس .إمامقذذس، .حلةذذاال و اسذذقس، .محذذالال، .يشذذمل ملذذا 

اسذذ اال الذذهكرا الد.لقذذسحم .جيذذرن .ضذذع خطذذس ال مذذل الوطنقذذس إلهنذذاء ال نذذف اجلنسذذاين، اايحخفذذاايال مبن
الذذذهب اسذذذخهدف ان اشذذذذمل  قذذذع  هذذذذوو اجلهذذذاال امل نقذذذذس امللخلفذذذس .اذذذذد ي  نةذذذدني ابذذذذدناالحم 

 .سخقسر هه  ابطس  صد الخدخالال ن  ا ل يقاس نا ا حرز ن  اةدم .نا حتةق ن  ايرحم
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( إلهنذذاء ال نذذف اجلنسذذاين يف بواسذذوا  2016-2020) .نشذذر.ع اايسذذرتااقجقس الوطنقذذس -93
يسذذلط الضذذوء ملذذى الخذذدخالال الرئقسذذقس املو هذذس إىل املما سذذاال الثةافقذذس السذذل قس الذذهب اذذؤير ملذذى 

 املسا.اة بني اجلنسنيحم

 احلق يف التعليم  
نذذ   9نذذ  خذذالل ال نذذد  (3)كذذل طفذذل نكفذذول لذذا احلذذق يف احل ذذول ملذذى ا لذذقم اساسذذي -94

، الذذهن يذذنص ملذذى 2009ال ذذاو  مذذام  8[، .هذذو الةذذانون  يذم 28:04فذذال ]ال ذذاب يذانون ا ط
ان احلةذذوق املن ذذوس ملقهذذا يف اجلذذزء الثالذذث )رتذذرمس حةذذوق الطفذذل( نكملذذس للحةذذوق املن ذذوس 
ملقها يف الف ل الثذاين )رتذرمس احلةذوق( نذ  الدسذخو حم .يف هذها ال ذدو، فذجلن الخ لذقم يف بواسذوا  

 بدءا ن  املرحلس اايبخدائقس إىل املرحلس الثانويسحم جماين يف املدا س ال انس
.بذذذدا انفقذذذه بذذذر ن  الذذذخ ل م يف نرحلذذذس الطفولذذذس امل كذذذرة كجذذذزء اي يخجذذذزا نذذذ  نظذذذام الخ لذذذقم  -95

بذذر ن  الخ لذذقم ي ذذل اايبخذذدائي .انشذذأال قذذاا الرمسذيحم .نخقجذذس لذذهلا انفذذه .زا ة الخ لذذقم ا ساسذذي حال
يف املائذذذس( نذذذ  املذذذدا س اايبخدائقذذذس ال ذذذاله  62.4) 471ائي يف ف ذذذواي و اسذذذقس للخ لذذذقم ي ذذذل اايبخذذذد

 غلخ لقم ي ل اايبخدائيحمقاا حال نلخحةاا  المقهاا  20 361ند سسحم .هنا   755جممومها 
تدف اوفن الخ لقم للجمقع غمخ ذا   إحذدا ابطذواال ا ساسذقس  ايضاا .ا رتف بواسوا   -96

يف اطوير الخ لقم .اوفن  يف ال لدحم .نخقجس لهلا، ا خله ادابن لكفالذس زعوة ح ذول اجلمقذع ملذى 
 الخ لقمحم .اشمل هه  الخدابن نا يلي:

حةذذني انفقذذه بذذر ن  الخ لذذقم ا ساسذذي للك ذذا  .بذذر ن  ا لذذقم ا طفذذال غذذن امللخ )ا( 
 غملدا س؛
 انفقه ن او ة ال ووة إىل املد سس؛ )ب( 
احلفذذذال ملذذذذى املر.نذذذذس يف سقاسذذذذس الة ذذذذول لخمكذذذذني ا طفذذذذال الذذذذهي  ينخمذذذذون إىل  )ج( 

نسخوطناال سكان املناطق النائقس ن  بذدء الد اسذس يف املذدا س يف سذ  اي اخجذا.ز سذ  اايلخحذاق 
سنواالحم .هها يخضم  اوفن نرافق اإليانس الداخلقس ..سذائل ااينخةذال إىل املذدا س  6الرمسقس .هي 

.ملذذذا الداخلقذذذس .ننهذذذا غلنسذذذ س لألطفذذذال الذذذهي  ينخمذذذون إىل نسذذذخوطناال سذذذكان املنذذذاطق النائقذذذس 
 لزعوة إنكانقس ح وهلم ملى ا لقم؛

ننهذذذذا اذذذذوفن .سذذذذائل لنةذذذذل ا طفذذذذال م.ن اايحخقا ذذذذاال اباصذذذذس إىل املد سذذذذس .  )و( 
 لكفالس زعوة نشا كخهم يف الخ لقم؛

اذذذوفن كفالذذذس لألطفذذذال م.ن اايحخقا ذذذاال اباصذذذس لقسذذذخفقد.ا نذذذ  الذذذربان  الذذذهب  )هذ( 
 يف ال لد؛قاا اةدَّم حال اي

ااي خمامقذذذذس .ا ساسذذذذقس )سذذذذلس اغهيذذذذس، .ازعء  - ال قذذذذس اايحخقا ذذذذاال النفسذذذذقس ).( 
ااييخ ذاويس  -  فقهم م.. ابلفقاال ااي خمامقذس ند سقس .يرطاسقس( لأليخام .ا طفال الض فاء مب

 الفةنة؛
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انفقه بر ن  ا هيس ند سقس، لخل قس اايحخقا اال الخ ه.يس جلمقذع ا طفذال، مبذ   )ز( 
فذذقهم م.. ابلفقذذذاال ااييخ ذذذاويس الفةذذنة، تذذذدف زعوة إنكانقذذذس ح ذذذوهلم ملذذى ا لذذذقم .نقئذذذس بقئذذذس 

 هلم؛ ند سقس نناس س
ملخ لةذذذذس غحلمذذذذل لكفالذذذذس يذذذذد ة الفخقذذذذاال اللذذذذوا  يذذذذنةط   مذذذذ  انفقذذذذه السقاسذذذذس ا )ب( 

 الد اسس بس   احلمل ملى نواصلس ا لقمه  ب د الوايوة؛
ا مقم املنظو  اجلنساين يف السقاساال .الربان  .املشا يع الخ لقمقس لكفالس اوفن  ) ( 

 بران  ا لقمقس نرامقس للفوا ق بني اجلنسني؛
 اإلماياال املخ دوة الشديدةحم إنشاء نراكز لألطفال م.ن )ن( 

ا طي الرسوم الد اسقس .بذدايال إيانذس غلنسذ س  (4)كفاايال  ايضاا .اةدم حكونس بواسوا   -97
للطل ذذس يف نؤسسذذاال الخ لذذقم نذذا ب ذذد الثذذانون ال انذذس .اباصذذس احمللقذذس املسذذجلس لذذدا هقئذذس بواسذذوا  

ا  قذس اإليلقمقذس .الد.لقذس امل خمذدة امللخ س غمخماو املؤهالالحم كما اةدَّم كفاايال للمؤسساال اب
 اخاب يف بواسوا حم الهب اةدم بران  اي

 اللجوء إىل العدالة  
نذذذ  الدسذذذخو  كذذذل رتذذذلص يف بواسذذذوا  احلذذذق يف محايذذذس حةويذذذا .حرعاذذذا  3ميذذذنح ال نذذذد  -98

نذ  الدسذخو   ن رتذلص ي ذخهم غ اكذاب  رميذس ان  10( ن  ال ند 1ا ساسقسحم .اكفل الفةرة )
باكمذذس ماولذذس نذذ  بكمذذس نسذذخةلس .بايذذدة يف غضذذون نذذدة زننقذذس ن ةولذذسحم .اذذد    حي ذذل ملذذى

ال دالذذس اي يكفذذي ان اخحةذذق بذذل جيذذ  "احملذذاكم، فقمذذا يخ لذذق حبمايذذس احلذذق يف باكمذذس ماولذذس، ان 
 "حم"ان ي را اهنا اخحةق ايضاا 
مذذذذى  -99 نذذذذ  خذذذذالل حذذذذق اايسذذذذخئنافحم  ايضذذذذاا .ا  ذذذذزز حةذذذذوق الفذذذذرو .حرعاذذذذا ا ساسذذذذقس .حت 
ذا س نذ  خذالل احملكمذس  .اي ا س حق اايسخئناف نذ  خذالل بكمذس اايسذخئناف فحسذ  بذل مي  مي 

  حمايضاا  ال لقا .بكمس اايسخئناف ال رفقس
إليانس ال دل ملى . ذا السذرمس، هذي بذاكم املطال ذاال  ايضاا .انشئي باكم نخل  س  -100

 امللذز. ال، .بذاكم الفسذاو، .بذاكم إمالذس الطفذلحم .ا زيذزاا  ال  نة، .باكم املر. ، .باكم سذريس
.يف  ات يف  2016للجذذذذذذذوء إىل ال دالذذذذذذذس ف خحذذذذذذذي بذذذذذذذاكم  زئقذذذذذذذس يف كذذذذذذذانه .رتذذذذذذذاكا.ن يف مذذذذذذذام 

حم .لذذذزعوة كفذذذاءة النظذذذام الةضذذذائي ارتذذذرتال هقئذذذس إيانذذذس ال ذذذدل دايال اخخذذذزال 2017رتذذذ ا /فرباير 
 حمسخقسر إمداو باضر احملاكم يف الويي احلةقةي

.ي مذذذذل بذذذذر ن  امل ونذذذذس الةانونقذذذذس ال واسذذذذوانقس غلكانذذذذل ا ن .يةذذذذدم املسذذذذامدة الةانونقذذذذس  -101
نسذامدة ا رتذلاس امل ذوزي  ملذى مبهمس لألرتلاس امل وزي  يف بواسوا حم .هها الرب ن  نكل ف 

يذذانوينحم .هذذذو خيطذذط لذذزعوة ا طقخذذا حبقذذث يكذذذون كذذل نذذواط  نو ذذووا ملذذذى متثقذذل احل ذذول ملذذى 
كقلذذذذونرت نذذذذ  املكذذذذان الذذذذهن يو ذذذد فقذذذذا نركذذذذز لخةذذذذدان امل ونذذذذس الةانونقذذذذسحم   100اي اخجذذذذا.ز نسذذذافس 

ضذع خطذذط لفذخح نكااذذ  يف غايغن او .ف خحذي نكااذذ  إضذافقس يف نذذا.ن .كاسذاين .اسذذابونهحم . 
، 2016/2017يخ لذذذذق غلسذذذذنس املالقذذذذس  حم .فقمذذذذا2017/2018.غانخسذذذذي خذذذذالل السذذذذنس املالقذذذذس 

يف املائذذذس ننهذذذا ملذذذى اسذذذاس اخخ ذذذا   70ملذذذى  قطل ذذذاا . .فذذذ 2 752قذذذس الةذذذي هقئذذذس امل ونذذذس الةانون
  الةد ة املالقسحم
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ملذى حتسذني الظذر.ف يف السذجون، اواصذل وائذرة سذجون بواسذوا  صذقانس املرافذق  .ممالا  -102
خظذذذذذال يف نرافذذذذذق السذذذذذجون، اطلذذذذذق .جتديذذذذذدها ملذذذذذى نطذذذذذاق ال لذذذذذدحم .لذذذذذزعوة الخلفقذذذذذف نذذذذذ  اايك

حم كمذذا اضذع وائذذرة 2016/2017حذداع اجلذذا ني خذالل مذام نذذ  ا  366. سذجقناا  29 سذراب
سذذذذجون بواسذذذذوا  سقاسذذذذس لخأهقذذذذل السذذذذجناء اذذذذنص ملذذذذى بذذذذران   هقذذذذل للمجذذذذرنني اكثذذذذر انظقمذذذذا 
.ف القذذسحم .إضذذافس إىل ملذذا، جتذذرن مملقذذس .ضذذع نظذذام إلوا ة يضذذاع اجملذذرنني سذذقنص ملذذى ن انلذذس 

[، 03:21ا ذديل يذانون السذجون ]ال ذاب  اا ايضذحم .جيذرن اجملرنني . هقلهم ملذى  ذو اكثذر اركقذزاا 
 ، لكي ي  ح نطابةا ل قئس السجون احلديثسحم1979ال او  مام  28.هو الةانون  يم 

 التصديق على املعاهدات  
.افةذذذذي بواسذذذذوا  ملذذذذى طلذذذذ  النظذذذذر يف الخ ذذذذديق ملذذذذى مذذذذدو نذذذذ  ن اهذذذذداال حةذذذذوق  -103

س تذاحم . مبذا كانذي بواسذوا  مل ا ذدق اإلنسان خالل اجلولس الثانقس ن  اايسخ راض الشانل ابذا
ن قنذس ملذى النحذو  يف امخمذاو اذدابن سذخمنح حةويذاا  ك ذناا   ملى ان ن اهدة .لكنها احرزال اةذدناا 

 الوا و يف امل اهداالحم
ان ممذذذل للخ ذذذديق ملذذذى اايافايقذذذس الد.لقذذذس حلمايذذذس حةذذذوق قذذذاا .لذذذئ  كذذذان اي جيذذذرن حال -104

(، ا مذل .زا ة اجلنسذقس 189اافايقذس ننظمذس ال مذل الد.لقذس ) يذم ال مال املها ري  .اسذرهم .ملذى 
.اهلجرة .الشؤ.ن اجلنسانقس ملى .ضع سقاسس اهلجرة الهب سخحدو، بني  لس انو  اخرا، حةوق 

 ال مال املها ري حم
 1.3.الةي احلكونس، ن  خالل .زا ة اجلنسقس .اهلجرة .الشؤ.ن اجلنسانقس، متذويال يذد    -105

نذ  صذند.ق  2016و.اي  ن  و.اي اال الوايعال املخحذدة( يف مذام 130 000.00)نلقون بواي 
 الخنمقس الد.لقس الخابع للمنظمس الد.لقس للهجرة ن  ا ل .ضع سقاسس .طنقس للهجرةحم

.جتذذرن نشذذا. اال بشذذأن نشذذر.ع السقاسذذس ي ذذل مرضذذا ملذذى الربملذذان، .يرنذذي املشذذر.ع إىل  -106
اهلجذذذرة، .حتةقذذذق اذذذوازن ا هذذذداف احلكونقذذذس املخ لةذذذس غلخنمقذذذس اذذذوفن  ؤيذذذس اسذذذرتااقجقس بشذذذأن إوا ة 

.ا ن  .ا هداف اإلنسانقس حول الركائز ا  بع املخمثلس يف إوا ة اهلجرة، .اهلجرة .الخنمقس، .اقسذن 
 اهلجرة، .انظقم اهلجرة .اهلجرة الةسريسحم

هي اقسذن الخنةذل، .ومذم  .امل اوئ ال انس الهب اسخند إلقها السقاسس الوطنقس بشأن اهلجرة -107
ال ذذذذدل ااي خمذذذذامي، .محايذذذذس احلةذذذذوق .احلذذذذرعال ا ساسذذذذقس، .النهذذذذوض غلخنمقذذذذس، .بنذذذذاء الخ ذذذذا.ن، 

 .ا مقم نراماة املنظو  اجلنساين، .احلفال ملى ا ن حم
.مذذذال.ة ملذذذى ملذذذا، وممذذذي املنظمذذذس الد.لقذذذس للهجذذذرة .زا ة اجلنسذذذقس .اهلجذذذرة .الشذذذؤ.ن  -108

اءاال اشذذذذ قل نوحذذذدة، .حتديذذذذدا .ضذذذع ،ذذذذومج الخ ذذذنقف .إنشذذذذاء ا لقذذذذس اجلنسذذذانقس يف .ضذذذذع إ ذذذر 
الوطنقس لرحالس .ملا ن  ا ل فحذص املهذا ري  الضذ فاء .حتديذد هذويخهم .ا ذنقفهم .إحذالخهم 
إىل اجلهاال الهب اةذدم ابذدناال .اذوفر احلمايذس هلذمحم .سذقجرن جتريذ  نشذر.ع إ ذراءاال الخشذ قل 

 ن  ا ل اسخلداناحمقاا هنائ املوحدة ملدة سخس ارتهر ي ل امخماو 
.مل ي نظر يف الخ ذديق ملذى الرب.اوكذول اايخخقذا ن الثالذث ايافايقذس حةذوق الطفذل املخ لذق  -109

 إب راء اةدان ال الغاال  نا مل ي نشر ملى نطاق .اسعحم



A/HRC/WG.6/29/BWA/1 

GE.17-19545 20 

 احلد األدىن لسر املسؤولية اجلنائية  
ال ذذذاو   8الةذذذانون  يذذذم [، .هذذذو 04:28نذذذ  يذذذانون ا طفذذذال ]ال ذذذاب  82يذذذنص ال نذذذد  -110
اي ي فرتض ان لديا الةد ة ملى ا اكاب  رميس  ماناا  14الطفل و.ن س  "، ملى ان 2009 مام
.لةذذانون ا طفذذال ا سذذ ةقس ملذذى حم "مل يخسذذ  إي ذذاال يد اذذا ملذذى الخمققذذز .يذذي ا اكذذاب اجلرميذذس نذذا

 س  املسؤ.لقس اجلنائقسحم قاا  قع الةوانني ا خرا الهب اخ لق غ طفال، .ن  ر  فع هها ال ند ف ل
الةقذذام ب مذذل لكفالذذس  فذذع احلذذد ا وىن لسذذ  املسذذؤ.لقس اجلنائقذذس ملواءنذذس  قذذع قذذاا .جيذذرن حال -111

 الخشري اال املخ لةس حبةوق ا طفالحم

 مشاركة املرأة يف اجملال السياسي واحلياة املؤسسية  
   هو يذس بواسذوا حم .اخضذم  حةوق ا فراو نكفولس يف اإلطا  الةانوين، اي سذقما وسذخو  -112

هذذه  احلذذرعال املن ذذوس ملقهذذا يف الدسذذخو ، يف تذذل اركق ذذس ال لذذد السقاسذذقس، حذذق انخقذذاز املذذواطنني 
 .حةهم يف الخ ويي .يف ان ي نخل وا لش ل نوايع الةقاوة السقاسقسحم

بواسذوا  .نا زالي نشذا كس املذراة يف اجملذال السقاسذي .يف احلقذاة ال انذس نخللفذس .مل حتةذق  -113
يف املائذذسحم .نذذ  بذذني  50ال ايذذس الد.لقذذس املخمثلذذس يف ان اكذذون نسذذ س النسذذاء يف نوايذذع صذذنع الةذذرا  

 429ا فراو الهي  يشا كون يف املوايع السقاسقس ال القس .يف احلقاة ال انس أبرتكاهلا ا خرا هنا  
 ن  نظرائه  الهكو حم 1 182انراة نةا نسا مبا ي له 

د اذذدابن نؤيخذذس خاصذذس لخسذذريع .اذذنة املشذذا كس السقاسذذقسحم .نذذع ملذذا، ا طذذي .مل ا خلذذه ب ذذ -114
السقاسذذذس الوطنقذذذس بشذذذأن املسذذذائل اجلنسذذذانقس .الخنمقذذذس ا.لويذذذس ايمخمذذذاو الةطامذذذاال .اط قةهذذذا اذذذدابن 

 نع .ايعناحمقاا إجيابقس حس  ااييخضاء مل اجلس الث راال احملدوة بني اجلنسني متارت
مما يخقح لكال اجلنسني املشا كس يف الشؤ.ن قاا السقاسي بايدة  نسان .املشا كس يف اجملال -115

ال انذذس ملذذى يذذدم املسذذا.اةحم انذذا املسذذؤ.لقس مذذ  كفالذذس املشذذا كس ملذذى يذذدم املسذذا.اة يف ااينخلذذاغال 
ذذذرن ا حذذذزاب السقاسذذذقس ممونذذذا  ا .لقذذذس املفخوحذذذس فةذذذد ا ركذذذي لألحذذذزاب السقاسذذذقس امللخلفذذذسحم .جت 

لخحديذذد املررتذذحني الذذهي  سقخنافسذذون يف ااينخلذذاغال الوطنقذذسحم .اي يط  ذذق ن ظذذم  انخلاغنذذا ا .لقذذس
 ا حزاب السقاسقس نظام احل ص يف حتديد املررتحني بوض ااينخلاغال الوطنقسحم

.ممال ملى ا زيز نشا كس املراة يف اجملال السقاسي .يف الخنمقس ااييخ اويس، يةدم بذر ن   -116
و.اي  نذذ  و.اي اال الذذوايعال املخحذذدة إلوا ة  10 000يذذد   قذذاا مذذا نالا نذذم املخحذذدة اإل،ذذائي وم

الشذذذذؤ.ن اجلنسذذذذانقس لذذذذدمم يذذذذد ة اللجنذذذذس الوطنقذذذذس للشذذذذؤ.ن اجلنسذذذذانقس ملذذذذى مما سذذذذس الريابذذذذس ملذذذذى 
 50 000مذذ  اةدميذذا متذذويالا للمنظمذذاال غذذن احلكونقذذس يف حذذد.و ن لذذه يذذد    السقاسذذاال، فضذذالا 

حدة لدمم املررتحاال كي ينافسذ  بف القذس يف ااينخلذاغال ال انذس و.اي  ن  و.اي اال الوايعال املخ
  حم2019الهب سخجرن يف مام 
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 املسائل اليت أاثرهتا منظمات اجملتمع املدين ومل يشملها تنفيذ التوصيات -اثلثا   
 الرق وعمل األدفال/العمل القسري واالستغالل  

سذذذذقما يف اجملخم ذذذذاال  ا طفذذذذال ايلةذذذد ااث ال  هذذذذاال ن نقذذذذس نسذذذذائل اايسذذذخ  او .ممذذذذل  -117
( نذ  1الز امقس يف ال لد، نذع ان هذه  املسذائل لقسذي نوي ةذسحم .اذوو احلكونذس ان ا لذ  ان الفةذرة )

ن  الدسخو  حتمي  قذع ا رتذلاس الذهي  ي قشذون يف بواسذوا  نذ  اايسذخ  او ا. الذرقحم  6ال ند 
 اي ذذس اايجتذذا  غ رتذذلاس، .مذذال.ة ملذذى ملذذا، صذذد يي بواسذذوا  ملذذى بر.اوكذذول ننذذع .يمذذع .ن

.ملذذى الرب.اوكذذول اايخخقذذا ن ايافايقذذس حةذذوق الطفذذل  2002.خباصذذس النسذذاء .ا طفذذال يف، مذذام 
 حم2003بشأن بقع ا طفال .ب اء ا طفال يف مام 

 قذذع ارتذذكال اايجتذذا   2014.حيظذذر َسذذْ  يذذانون نناهضذذس اايجتذذا  غل شذذر ال ذذاو  مذذام  -118
احم .يخمثذذل هذذدف الةذذانون يف اط قذذق بر.اوكذذول ا نذذم املخحذذدة ملنذذع غل شذذر يف بواسذذوا  .نذذ  خالهلذذ

.يمذع .ن اي ذس اايجتذذا  غ رتذلاس، .خباصذذس النسذاء .ا طفذالحم .يذذنص الةذانون ملذذى حظذر .يمذذع 
.كذذذهلا ملذذى اذذذدابن حلمايذذذس .نسذذذامدة ضذذذحاع  (6).اسذذذخ الهلم (5).نكافحذذس اايجتذذذا  غ رتذذذلاس

 اخ لق بهلاحماايجتا  غ رتلاس .نسائل اخرا ا  قس 
.يف إطا  مملقس .ضع خطس ال مل الوطنقس م ةدال نشا. اال نع ننظماال جمخمذع نذدين  -119

متثذذل  هذذاال ن نقذذس نخ ذذدوة إلمكذذاء الذذومي بةضذذاع اايجتذذا  غل شذذرحم .يف هذذها ال ذذدو،  ذذ   ذذث 
ننظماال اجملخمع املدين الهب يد يكون ندا نشاطها ا.سع ملى ان ا مل نع احلكونس يف ن اجلس 

 حلالس .إخضاع املسؤ.لني للم ساَءَلسحما

 احلق يف حرية تكوير اجلمعيات والتجمع  
م قذذاالحم .هذذها احلذذق يخمخذذع نذذ  الدسذذخو  احلذذق يف الخجمذذع .اكذذوي  اجل 13يكفذذل ال نذذد  -120
كانذذذذذي   2015اءحم .يف دب/اغسذذذذذطس ا فذذذذذراو .اجلمامذذذذذاال .اجملخم ذذذذذاال احمللقذذذذذس ملذذذذذى السذذذذذو  بذذذذذا

 ننظمذذس وينقذذس، 1 952سذذوا حم .نذذ  هذذه  املنظمذذاال هنذذا  ننظمذذس نسذذجلس يف بوا 7 628 هنذذا 
 حزغا سقاسقااحم 15. ننظمس نسائقس، 80. ننظماال وف ، 1 608. ننظمس  عضقس، 1 738.

.حقثمذذا كذذان هنذذا  ارتذذلاس يذذر.ن ان حةهذذم يف الخمخذذع حبريذذس اكذذوي  اجلم قذذاال جيذذرن  -121
.يذذذد  ف ذذذي ننظمذذذس املثلقذذذاال  الخ ذذذدن ملقذذذا فذذذجلهنم يسذذذخطق ون مذذذرض هذذذه  املسذذذألس ملذذذى احملذذذاكمحم

.املثلقذذني .نزو. ذذي املقذذول اجلنسذذقس يف بواسذذوا  نذذؤخرا يضذذقس ضذذد احلكونذذس لرفضذذها ان اسذذجلها  
. اال فقذذذذا  2014اشذذذذري  الثذذذذاين/نوفمرب  14كجم قذذذسحم .صذذذذد  احلكذذذذم بشذذذذأن هذذذذه  املسذذذذألس يف 

نذ   اسذوا  حمحمحمم اجلنسذي  رميذس يف بو يشكل نذقله حرنان ا رتلاس الهي  اي"احملكمس ال لقا ان 
احلق يف اسجقل انفسذهم كجم قذس  غذراض الةقذام أبممذال الذدموة بطريةذس يانونقذس نذ  ا ذل  لذس 

اكذذذوي   ح حلةذذذويهم الدسذذذخو يس يف حريذذذس حمحمحمانذذذو  نذذذ  بقنهذذذا إزالذذذس جتذذذران املثلقذذذس هذذذو انخهذذذا  .اضذذذ
نثذذذذل  .يف جمخمذذذذع وميةراطذذذذي"حمحمحم  "نذذذذ  الدسذذذذخو  3اجلم قذذذاال، ا نذذذذر الذذذذهن يخ ذذذذا ض نذذذذع ال نذذذذد 

جمخم نذذا، متثذذل حريذذس اكذذوي  اجلم قذذاال .الخجمذذع .الخ  ذذن يقَمذذا هانذذس حيمقهذذا وسذذخو   ملذذى النحذذو 
يذرب    نذا الوا   حمحمحم .اي ميك  اةققد الخمخع ته  احلةوق إاي حقثما كذان هذها الخةققذد ن ةذواي .لذا
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.يذذد ي ذذدم اسذذخئناف بشذذأن هذذه  املسذذألس .ايذذدال بكمذذس اايسذذخئناف يذذرا   (7)"يف نظذذام وميةراطذذيحم
 احملكمس ال لقاحم

.ال ذذذذذحس ال انذذذذذس  ملذذذذذى الذذذذذدفاع .السذذذذذالنس ال انذذذذذس .النظذذذذذام ال ذذذذذام .نذذذذذع ملذذذذذا، .حرصذذذذذاا  -122
.ا خاليقذذذاال ال انذذذس، لذذذقس نسذذذموحا لةذذذواال الذذذدفاع ال واسذذذوانقس . هذذذاز رتذذذرطس بواسذذذوا  .وائذذذرة 

 نةاغال .ملا  هنا نكل فس مبسؤ.لقس احلفال ملى الةانون .النظامحم سجون بواسوا  بخكوي 

 التعارض يف إدارة األراضي  
لئ  كاني  هاال ن نقس يد ااث ال نسألس إوا ة ا  اضي .اسخلدانها .كذهلا الخ ذا ض  -123

ا اايلخذزام بني ا حقاء الربيس .ال شريس، الخزم بواسوا  إبوا ة املذوا و الط ق قذس ملذى  ذو نسذخدامحم .هذه
 ادمما اشري اال .سقاساال رتل ن  ي قل نا يلي:

 سقاسس اإلوا ة اجملخم قس للموا و الط ق قس؛ )ا( 
 السقاسس الوطنقس حلفظ املوا و الوطنقس .انمقخها؛ )ب( 
 سقاسس حفظ ا حقاء الربيس؛ )ج( 
 السقاسس الوطنقس للمقا ؛ )و( 
 سقاسس ال اغال؛ )هذ( 
 سقاسس السقاحس؛ ).( 
 يانون اةققم ا ير ال قئي؛ )ز( 
 يانون املنا م .امل اونحم )ب( 

 ذذذدعا يف اجلذذذزء الشذذذمايل نذذذ  ال لذذذد،  .ميثذذل الخ ذذذا ض بذذذني ال شذذذر .ا حقذذذاء الربيذذذس رتذذذاغالا  -124
.حيذذدع هذذذها الخ ذذا ض يف ال الذذذ  خذذا ج املنذذذاطق احملمقذذسحم فةذذذد اوال زعوة امذذداو ا حقذذذاء الربيذذذس 

 إىل . وو ا ا ض بني اايينني نخقجس للخنافس ملى احلق ز/ا  اضيحماملةر.نس بزعوة مدو السكان 
.يف هها ال دو انشأال احلكونس يف السنواال ا خنة دلقاال خمخلفس للحذد نذ  الخ ذا ض  -125

بني ال شر .ا حقاء الربيسحم .ن  بني هه  ا لقاال إيانذس اسذوا  نكهربذس غذن ن هلكذس حذول املنذاطق 
  إيانس هه  ا سوا  هو ن اجلذس نسذألس الخ ذا ض بذني ال شذر .ا حقذاء احملمقسحم .اهلدف الرئقسي ن

الربيس مبنع احلقوا ال الربيذس نذ  وخذول ا  اضذي املشذامقس .ننذع املارتذقس، نذ  الناحقذس ا خذرا، نذ  
 وخول املخنزهاال الوطنقسحم

ي .لكفالس اذوفن سذ ل ال ذقش املسذخدانس للمجخم ذاال الذهب اضذر ال إبيانذس ا سذوا  .افةذ -126
احلكونذذذس ملذذذى طلذذذ  ا قذذذن ا. ذذذا اسذذذخلدام ب ذذذ  يطذذذع ا  اضذذذي نذذذ  اايسذذذخلدام الخةلقذذذدن إىل 
السقاحس لكي يخسىن ل دو ن ةول ن  افذراو اجملخمذع احمللذي اايسذخفاوة نذ  زعوة ا نشذطس يف جمذال 

 السقاحس يف املناطق املخضر ةحم
 و الط ق قذس احملذد.وة ..ض ي بواسوا  سقاساال .اسرتااقجقاال .خططا لدمم حفظ املوا -127

.محايخها؛ .اشجقع اسخلدام ن او  الطايس املخجدوة ك ذدائل؛ .امخمذاو اايافايذاال .الرب.اوكذوايال 
 ال قئقس ال املقس املخ دوة ا طراف .إو ا ها يف ا طر .السقاساال الخشري قس الوطنقسحم
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 مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي  
ملةذذر  ابذذاس امل ذذت حبذذق اإلنسذذان يف احل ذذول ملذذى نقذذا  الشذذرب زا  السذذقد لقذذو هقلذذر، ا -128

تذدف و اسذس الخةذدم الذهن احرزاذا  2015املأنونس .خدناال ال رف ال حي، بواسوا  يف مذام 
.الخحذذدعال الذذهب ا  ذذاوفها يف كفالذذس اإلممذذال الخذذام حلذذق اإلنسذذان يف احل ذذول ملذذى نقذذا  الشذذرب 

حم .يذذذذذد  ح ذذذذذي بواسذذذذذوا  غملالحظذذذذذاال ابخانقذذذذذس املأنونذذذذذس .خذذذذذدناال ال ذذذذذرف ال ذذذذذحي يف ال لذذذذذد
 .غلخوصقاال الوا وة يف الخةرير الهن امد  املةر  اباس يف امةاب زع اا .ي لي اغل هاحم

، ن اجلذذس رتذذانلس نذذ  خذذالل إنشذذاء ك ذذناا   .سذذخجرن ن اجلذذس نومقذذس املقذذا ، الذذهب متثذذل رتذذاغالا  -129
هذاال ن نقذس نخ ذدوة .سخ نشذأ، نذ  خذالل بر ن  للمقا  .ال رف ال حي .النظافذس ال ذحقس يضذم  

 هها الرب ن ، دلقاال لخةاسم امل لوناال م  نومقس املقا  نع حتديد او.ا  .نسؤ.لقاال بدوةحم
لكفالذذذذذذذس اإلن ذذذذذذذاف .الكفذذذذذذذاءة  2012.. ضذذذذذذذ ي السقاسذذذذذذذس الوطنقذذذذذذذس للمقذذذذذذذا  يف مذذذذذذذام  -130

سخلدام الشل ي .املنزيل  .اايسخدانسحم .انص السقاسس ملى إمطاء ا .لويس فقما يخ لق غملقا  لال
 كما انص ملى إاتحس س  ل احل ول ملى املقا  حس  اراق  ا .لويس الخايل:

 اايحخقا اال ا ساسقس الالزنس لالسخهال  ال شرن؛ )ا( 
 اايحخقا اال ال قئقس لكفالس اوافر اسس نسخدانس لدمم امل ا  الوطنقس؛ )ب( 
 ناال الخجا يس .ال نامقسحماايسخلدام الز امي .احلقواين، .اايسخلدا )ج( 

 .حتديد ا .لوعال هها سقهخدن با اسخ راض يانون املقا حم -131
بقذذذد ان بواسذذذوا  اوا ذذذا حتذذذدعال نذذذد ة املقذذذا ، . خذذذر اطذذذوير ال نقذذذس الخحخقذذذس، .بد.ويذذذس  -132

 الخمويلحم .حي ل ال لد، يف هها ال دو، ملى متويل ن  رتركائا يف الخنمقس لخطوير ال نقس الخحخقسحم

 احلقوق املتعلقة ابلصحة اجلنسية واإلجنابية  
اذذذنص السقاسذذذس .امل ذذذاوئ الخو قهقذذذس املخ لةذذذس غل ذذذحس اجلنسذذذقس .اإلجنابقذذذس ملذذذى ان  قذذذع  -133

النساء يف س  اإلجناب هل  احلق يف احل ول ملى .سذائل ننذع احلمذل بذد.ن نوافةذس اطذراف اثلثذس 
نفهذذوم سذذ  اإلجنذذاب اةذذدان ابذذدناال ملذذى منذذدنا يطلذذر إ ذذراء مملقذذس ا ةذذقم هلذذ حم .ية ذذر  إاي

ذذ ل ح ذذول مانذذاا  49إىل  15اإل ع اللذذوا  اذذرتا.ب اممذذا ه  نذذ   حم .لذذها  ذذس حا ذذس إىل ا زيذذز س 
 املراهةاال ملى ابدناال اإلجنابقسحم

.نذذا زال ن ذذدل .فقذذاال ا نهذذاال الذذهب ميكذذ  احلقلولذذس و.ن حذذد.يها نراف ذذا يف بواسذذوا ،  -134
 2015.ايوة طفل حقاا )يف مام  100 000حالس لكل  127لوفاة حبقث ي له ن دل حاايال ا

حسذذ  املذذو ز اإلح ذذائي(حم .نذذدف احلكونذذس إىل حتسذذني نومقذذس الرمايذذس املةدنذذس للنسذذاء احلوانذذل 
 ب د الوايوةحم ايناء فرتة احلمل .الوايوة .نا

اسذخناوا ملذى إنكانقذس احل ذول ملذى خذدناال اإل هذاض املأنونذس  .انص يوانني بواسذوا  -135
 إىل ياليس اسس:

 مندنا حيدع احلمل نخقجس لالغخ اب ا. هخا ال رض ا. سفاب احملا م؛ )ا( 
 إلنةام حقاة ا م؛ )ب( 
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 بخشوهاالحم حقثما كان هنا  خطر .ايوة الطفل ن اغا  )ج( 
يف املائذذس نذذ  جممذذوع .فقذذاال ا نهذذاال حسذذ ما يذذهكر  24.ميثذذل اإل هذذاض غذذن املذذأنون  -136

ال ذذذذاو  مذذذذ  .زا ة ال ذذذذحس .ال افقذذذذسحم  2014-2012.فقذذذذاال ا نهذذذذاال للفذذذذرتة اةريذذذذر نرا  ذذذذس 
اإل ذذراءاال الةانونقذذس الالزنذذس إلي ذذاال  ايضذذاا .إنكانقذذس احل ذذول ملذذى خذذدناال اإل هذذاض اةقذذدها 

حذذذد.ع اايغخ ذذذاب ا. اايمخذذذداء اجلنسذذذي، .يل ذذذس اإلبذذذالت مذذذ  اايغخ ذذذاب .اايمخذذذداء اجلنسذذذي، 
ض املراهةذاال، .ي ذو  إنكانقذس احل ذول ملذى ن لونذاال .ضر. ة احل ول ملى نوافةس ملى إ هذا

 صحقحس م  ابدناال املخوافرة، .املوايف السل قس ن   ان  ب   نةدني ابدناالحم
.ندف بواسوا  إىل ال قس احلا س غن املل اة إىل خدناال انظقم ا سرة للنساء .الفخقذاال  -137

ال ذذذدء يف اسذذذخلدام الوسذذذائل  للحذذذد نذذذ  حذذذاايال احلمذذذل غذذذن املرغذذذوب فقهذذذا، .ملذذذا نذذذ  خذذذالل
لوسذذذذذائل ال ا لذذذذذس ملنذذذذذع احلمذذذذذلحم الطويذذذذذل ا  ذذذذذل )امل ر.سذذذذذاال( .زعوة إنكانقذذذذذس احل ذذذذذول ملذذذذذى ا

حا ذذس إىل ا زيذذز انذذ  السذذلع اإلجنابقذذس للخ ذذدن حلذذد.ع حذذاايال انةطذذاع يف إنذذداواال سذذلع  . ذذس
 انظقم ا سرةحم

ااييخ اويس ا قق/اةق د اسذخةالل  -.نا زالي الدينانقاال الثةافقس .الخفا.اتال ااي خمامقس  -138
املراة فقما يخ لق غلةرا اال ماال ال لس غل حس اجلنسقس .اإلجنابقسحم .اواصل احلكونس انفقه .ا زيز 
الخشري اال الهب ندف إىل محايس املراة )يانون ال نف ال ائلي، .يذانون إل ذاء سذلطس الذز.ج، .يذانون 

 نس اوفن اثةقف بشأن ال نف اجلنساينحمإخل(حم كما اواصل احلكو  املمخلكاال الز. قس،

 تنفيذ االلتزامات الطوعية -رابعا   
الخزني بواسوا  بخةدان اةرير نؤيذي طذومي يف سذقاق اايسذخ راض الذد. ن الشذانل .يذد  -139

 حم2015حتةق ملا يف مام 

 التحدايت والقيود –اإلجنازات واملمارسات اجليدة  -خامسا   
 احلق يف السكر  

اخمثذذذذل اهذذذذدافها ال انذذذذس  2013بواسذذذذوا  سقاسذذذذس  ديذذذذدة لأل اضذذذذي يف مذذذذام امخمذذذذدال  -140
 يلي: فقما

 محايس .ا زيز حةوق  قع حائزن ا  اضي يف ا اضقهم؛ )ا( 
كفالذذذذذذذس إاتحذذذذذذذس الفرصذذذذذذذس جلمقذذذذذذذع املذذذذذذذواطنني املذذذذذذذؤهلني للح ذذذذذذذول ملذذذذذذذى ا اٍض  )ب( 

 .اسخلدانها؛
 اشجقع احخفال املواطنني حبةويهم يف ا  اضي؛ )ج( 
 ا زيز اإلن اف يف احل ول ملى ا  اضي .املوا و الط ق قس؛ )و( 
حتسذذذذني نظذذذذام إوا ة ا  اضذذذذي .كفالذذذذس إنكانقذذذذس الخن ذذذذؤ بذذذذا .رتذذذذفافقخا .نويويقخذذذذا  )هذ( 

 .ااسايا .ح س  اويقخا؛
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إنشذذذاء نركذذذز للم لونذذذاال املخ لةذذذس غ  اضذذذي يكذذذون ملذذذى احذذذدع طذذذراز .يخسذذذم  ).( 
 غلكفاءة .سهولس الوصول إلقا؛

 حم(8)اشجقع اايسخلدام املخوافق .ا فضل لأل اضي، .نوا و ا  اضي ا خرا )ز( 
كمذذا اوخلذذي السقاسذذس اذذدابن لل مذذل اإلجيذذايب ل ذذا  فئذذاال اجملخمذذع الضذذ قفس، نذذ  ي قذذل  -141

جمخم ذذذاال املنذذذاطق النائقذذذس، .ا  انذذذل، .ا يخذذذام، .الشذذذ اب، .م.ن اإلمايذذذسحم .مذذذال.ة ملذذذى ملذذذا، 
اوخلي احلكونس ن ظم بناء الةد اال الالزنس ن  ا ل إ راءاال .مملقاال إوا ة ا  اضيحم .الة د 

ر.ع هذذو اسذذجقل  قذذع ال ةذذا اال املو ذذووة يف ال لذذدحم .يف هذذها ال ذذدو، يسذذخطقع كذذل نذذ  هذذها املشذذ
ملذى حتديذد  ايضذاا ن  احلكونس .ا فراو الخمسا حبق املواطنني يف الخمل احم .هها يسامد احلكونس 

 ا رتلاس الهي  اي ميلكون ا ضاحم
 ال ةا يس:الربان  الخالقس الهب ا زز احلق يف امللكقس  ايضاا .انفه احلكونس  -142

خمطذذذذذط .كالذذذذذس اإلسذذذذذكان غجلهذذذذذد الذذذذذها ، .هذذذذذو خمطذذذذذط ل ذذذذذا  م.ن الذذذذذدخل  )ا( 
بذذذواي رتذذذهرع، ملذذذى نطذذذاق ال لذذذدحم .حي ذذذل  3 000بذذذواي إىل  395املذذذنلف ، الذذذهن يذذذرتا.ب نذذذ  

هؤايء ا فراو ملى يذر.ض ن فذاة نذ  الفائذدة لخحسذني انذاك  سذكنهم ا. حي ذلون ملذى .حذداال 
 ؛سكنقس  اهزة للسكىن

ر ن  اإلسذذذكان .الخلفقذذف نذذذ  الفةذذذر، .هذذو بذذذر ن  بذذذدا انفقذذه  اينذذذاء خطذذذس بذذ )ب( 
الخنمقس الوطنقس الثاننس ملراماة الفئاال الهب اي يؤهلها وخلها للح ول ملذى يذر.ض نذ  املؤسسذاال 

اسخويف احلد ا وىن للدخل الهن حدواا .كالس اإلسكان غجلهد الها حم .يد انذخ  هذها  املالقس .اي
 لد؛.حدة سكنقس ملى ص قد ال  148ا ن الرب ن  حل 

نذأ.ا  1 732بر ن  إسكان امل وزي ، .هو بر ن  اياني احلكونس يف إطا    )ج( 
 ؛2008/2009ايئةا للفةراء ننه مام 

اخذذذذذاب جلمقذذذذذع املذذذذذواطنني فذذذذذرس نخسذذذذذا.يس للح ذذذذذول ملذذذذذى ا  اضذذذذذيحم .اسذذذذذمح  )و( 
ملذذواطت بواسذذوا  بخةذذدان طلذذ  للح ذذول ملذذى ا اٍض، سذذواء  غذذراض السذذك  ا.  ايضذذاا احلكونذذس 

  غراض جتا يس، حقثما  ا.ا ان ملا انر نناس حم

 2036رؤية عا    
، فرصذذذس لل لذذذذد 2016، الذذذهب صذذذذد ال يف ايلول/سذذذ خمرب 2036اخذذذقح .يقةذذذس  ؤيذذذذس مذذذام  -143

حتةقذذق الرخذذاء "يذذس، مبوضذذومها اجلذذانعلخحديذذد خريطذذس طريةذذا للسذذنواال ال شذذري  املة لذذسحم .اذذوفر الرؤ 
، نسا ا رتانال للخنمقس يخحةق ن  خالل اوس ع ااييخ او احمللذي نذع متكذني املذواطنني نذ  "للجمقع

 املشا كس اجملديس يف انمقس بلدهمحم
هذذذذذذذي الخنمقذذذذذذذس ااييخ ذذذذذذذاويس املسذذذذذذذخدانس؛ .الخنمقذذذذذذذس ال شذذذذذذذريس  2036. كذذذذذذذائز  ؤيذذذذذذذس مذذذذذذذام  -144

 ئس؛ .احلكم .السالم .ا ن حم.ااي خمامقس؛ .اسخدانس ال ق
.غاعنذذذا إمذذذاوة حتديذذذد بذذذو  اركقذذذز ،ذذذومج  2036.سذذذقخطل  حتةقذذذق اهذذذداف  ؤيذذذس مذذذام  -145

الخنمقذس احلذايل بخو قهذا  ذو ،ذومج نو ذا إىل الخ ذدير .كثقذف اسذخلدام القذد ال انلذس .نذدفوع نذ  
 يامدانا ااييخ اويسحمالةطاع اباسحم .هها انر ضر. ن لزعوة إجياو فرس ممل نسخدانس .انويع 
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 خطة التنمية الودنية )خطة التنمية الودنية احلادية عشرة(  
 2016امخمدال بواسوا  خطس الخنمقذس الوطنقذس احلاويذس مشذرة يف كذانون ا .ل/ويسذمرب  -146

يف  2036يف امةذذذاب اايحخفذذذال غلذذذهكرا املئويذذذس ابمسذذذني ايسذذذخةالل ال لذذذد .إطذذذالق  ؤيذذذس مذذذام 
حم .   ننو ، كأن س، نع الفلر، إىل انخةال ال لد ن  كونا احد ارتد ال لذدان 2016ايلول/س خمرب 

فةذذذرا .يذذذي اايسذذذخةالل إىل بلذذذد ينخمذذذي إىل الشذذذرحيس ال لقذذذا نذذذ  ال لذذذدان املخوسذذذطس الذذذدخل خذذذالل 
السنواال ابمسني املاضقسحم .نذ  املمكذ  مذز. هذها النجذاب إىل . ذوو نؤسسذاال وميةراطقذس يويذس، 

وق اإلنسذان .محايخهذا، .اإلوا ة ااييخ ذاويس احل ذقفس، .اايسذخلدام املسذخدام مبا يف ملا ا زيذز حةذ
 ل ائداال إنخاج املاس ل ناء  اس نال ناون .بشرن ن نخعْ حم

.يد ا مدال خطس الخنمقس الوطنقس احلاويس مشرة لخو ا نسذا  الخنمقذس ااييخ ذاويس لل لذد يف  -147
حم 2036سلسذذذلس خطذذذط انفقذذذه  ؤيذذذس مذذذام ا  ذذذل املخوسذذذط، فضذذذال مذذذ  كوهنذذذا ابطذذذس ا .ىل يف 

 حم"النمو الشانل إلجياو ممالس نسخدانس .الةضاء ملى الفةر".نوضوع هه  ابطس هو 
لذ    الخحذذدعال اإل،ائقذس اركذذز خطذس الخنمقذس الوطنقذذس احلاويذس مشذذرة ملذى سذذي عا .ا ذد -148

 ا.لوعال .طنقس .اس س النطاق هي نا يلي:
 ااييخ اون؛إجياو ن او  نخنومس للنمو  )ا( 
 انمقس  اس املال ال شرن؛ )ب( 
 الخنمقس ااي خمامقس؛ )ج( 
 اسخلدام املوا و الط ق قس ملى  و نسخدام؛ )و( 
 اوطقد احلكم الررتقد .ا زيز ا ن  الوطت؛ )هذ( 
 انفقه نظام ف ال للرصد .الخةققمحم ).( 

 خطة العمل الودنية ملناهضة االجتار ابلبشر  
، 2014انشذذذذأال احلكونذذذذس، يف امةذذذذاب سذذذذْ  يذذذذانون نناهضذذذذس اايجتذذذذا  غل شذذذذر يف مذذذذام  -149

يف امةذذذذذذاب محلذذذذذس ك ذذذذذذنة اسذذذذذذخهدفي  2015اللجنذذذذذس امل نقذذذذذذس )حبظذذذذذر( اايجتذذذذذذا  غل شذذذذذذر يف مذذذذذام 
.ضذذذذع خطذذذذس ممذذذذل .طنقذذذذس رتذذذذانلس نسذذذذخوا الذذذذومي لذذذذدا  قذذذذع اجلهذذذذاال امل نقذذذذس نذذذذ  ا ذذذذل   فذذذذع

 (حم2020-2017 )للفرتة
أبن اايجتذذذذا  غل شذذذذر نخ ذذذذدو ا . ذذذذا .لذذذذها يخطلذذذذ  اذذذذدخالال بذذذذدوة  .ا ذذذذرتف احلكونذذذذس -150

ا هذذداف ملذذى  قذذع املسذذخوعال .أبن الرصذذد .الخةقذذقم املسذذخمري  سذذقمكنان ابطذذس نذذ  الخ ذذدن 
 ملى  و رتانل  ن يضاع نسخجدةحم

.خطذذس ال مذذل الوطنقذذذس ا ذذني  خطذذذس حتويذذل ا ن ذذس، املخمثلذذذس يف حتةقذذق الرفذذذا  للجمقذذع ملذذذى  -151
، مبذذذا يف ملذذذا ا هذذذداف الوطنقذذذس امل ق نذذذس يف الف ذذذل 2036حذذذو املوضذذذح نذذذ  خذذذالل  ؤيذذذس مذذذام الن

 الهن يخنا.ل احلوكمس .السالنس .ا ن  ن  ف ول خطس الخنمقس الوطنقس احلاويس مشرةحم
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 التحدايت والدعم املقد  مر اجملتمع الدويل  
ال نذذ  ي قذذل ا افذذاع ن ذذدل نذذا زال ال لذذد يوا ذذا،  غذذم النجاحذذاال السذذالفس الذذهكر، حتذذدع -152

حم .نذ  (، .الخفا.ال يف الذدخل، .مذدم انذو ع ااييخ ذاو نسذ قاا 2013يف املائس يف مام  20ال طالس )
املخويع ان يؤير امخماو ال لد بشدة ملى صاو اال املذاس املةذر.ن حبذد.ع اخنفاضذاال يف اإليذراواال 

لذذي اإل ذذايل احلةقةذذيحم .يف هذذها ملذذى نسذذخوا النذذاا  احملقاا سذذل  نذذ  الةطامذذاال غذذن امل دنقذذس  يذذناا 
ال ذدو، اواصذذل بواسذوا  انفقذذه اإلصذالحاال الالزنذذس الذهب اخضذذم  انفقذه اذذدابن لخ زيذز ااييخ ذذاو، 

  .ا هم ن  ملا هو انوي ا حبقث ي خ د م  اايمخماو ملى املاسحم
.سذذقظل نذذ  ال ذذ   ملذذى بواسذذوا ، و.ن اسذذريع .اذذنة النمذذو ااييخ ذذاون، إجيذذاو فذذرس  -153
سذذذقما فذذذرس ال مذذذل الذذذهب اسذذذهم يف زعوة اإلنخا قذذذس، .احلذذذد نذذذ  الفةذذذر، .حتةقذذذق الخنمقذذذس  ل، ايممذذذ

ااييخ ذذاويس ال اولذذذسحم .نذذ  ر فذذذجلن ا طذذذر احلكونقذذس للسقاسذذذاال .الخلطذذذقط ا خذذرب بوضذذذوب الخنويذذذع 
  ااييخ اون خطوة  وهريس صوب ا زيز ال مالس .الخنمقس ااييخ اويسحم

 -فائةذذذس .املكاسذذذ  الذذذهب حةةهذذذا يف جمذذذال الخنمقذذذس ااي خمامقذذذس بقذذذد ان إجنذذذازاال ال لذذذد ال -154
ااييخ اويس خالل ال ةوو الثاليس املاضقس ا ر ضي لنكسس ك نة بسذ   ا يذر ال شذرن .ااي خمذامي 
املذذدن ر جلائحذذس فذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس .اإليذذدزحم .إىل  انذذ  الخكذذالقف امل ارتذذرة للويايذذس نذذ  

.اإليذذدز .مال همذذا .اةذذدان نذذا يخ لذذق تمذذا نذذ   مايذذس .ومذذم هنذذا   فذذن.س نةذذص املنامذذس ال شذذريس
ابسذذذا ة غذذذن امل ارتذذذرة الذذذهب حلةذذذي غاييخ ذذذاو اي سذذذقما نذذذ  حقذذذث املذذذوا و ال شذذذريس املهنقذذذس املذذذاهرة 

نذذذذ  اإلنخا قذذذذس .ن ذذذذدل النمذذذذو ااييخ ذذذذاونحم .اخفذذذذايم هذذذذه   .املخمرسذذذذس، ا نذذذذر الذذذذهن يةلذذذذل كثذذذذناا 
، .هذذذها هذذذو الذذذدافع ملنارتذذذدانا ان يسذذذخمر "فذذذخ الذذذدخل املخوسذذذط" لذذذذالخحذذدعال غلخذذذأيناال السذذذل قس 

 الدمم املةدم ن  الشركاء يف الخنمقس .ن  اجملخمع الد.يل بو ا مامحم
Notes 

 1 Ditshwanelo-The Botswana Centre for Human Rights, Botswana Watch, Thusano Lefatsheng, The 

Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana (LEGABIBO), Botswana Society for the Deaf, 

Botswana Network of People Living with AIDS (BONEPWA), EFB, Botswana Educational 

Research Association (BERA), Society of Road Safety Ambassadors, Skills Share International 

Botswana (SKIB), Motse Wa Kgalalelo Youth Project, Okavango Community Trust, Khwai 

Village, Tane Ko Teemahane Women’s Foundation, Green Ginger Association, Thuso 

Rehabilitation Centre, Khawi Development Trust, Tsodilo Trust, Bana Ba Letsatsi Trust, BRAP 

Group, Save Wildlife Conservation, Ngamiland Council of Non Governmental Organisation 

(NCONGO), Non Governmental Organisation (NGO) Council, Khwedon, Food Bank Botswana 

Trust, Kagisano Society Women Shelter, Marang Child Care Network Trust, Kitso ke Maatla, 

Emang Basadi, Botswana Substance Abuse Support Network (BOSASNET), Rainbow Identity, 

Botswana Christian Aids Intervention Program (BOCAIP), Botswana Council of Non–

Governmental Organisations (BOCONGO), Mbanveru Youth Association Botswana, Light & 

Courage Centre, Mazibakufa Development Trust, Alliance for a Healthier Generation, Nlapkhane 

Community Environment Trust, Bhokamano Conservation Trust, Environmental Heritage 

Foundation, Methodist Church, Botswana Guardian, and the Mmegi Newspaper. 

 2 Section 14 of the Constitution of Botswana. 

 3 See Section 18 of the Children’s Act. 

 4 These are in the form of loans, full or partial grants depending on the course of study. 

 5 Human trafficking is widely defined in Section 9 of the Act as the recruitment, transport, transfer, 

harbouring or reception of another person "by means of the threat or use of force or other forms of 

coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of 

vulnerability, or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a 

person having control over another person for the purpose of exploitation of that person." It also 
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includes the removal of an organ from a person’s body, forcing a woman to fall pregnant and take 

the child away, subjecting a person to slavery or forced labour, instigating a person to commit an 

act of prostitution, instigating a person to take part in an obscene publication or obscene display or 

committing a sexual offence against a person. [Section 9(2)] 

 6 According to Section 2 of the Act, the term "exploitation" includes but is not limited to "keeping a 

person in a state of slavery, subjecting a person to practices similar to slavery, involuntary 

servitude, forcible or fraudulent use of any human being for removal of organs or body parts, 

forcible or fraudulent use of any human being to take part in armed conflict, force labour, child 

labour, sexual exploitation, child marriage, or force marriage." 

 7 See case Thuto Rammoge and others vs The Attorney General of Botswana, MAHGB-00175-13 of 

November 14, 2014. Paragraph 57. 

 8 See Botswana Land Policy, 2013, Ministry of Lands and Housing, paragraph 49. 

    


