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 مقدمة  
 اسُتعرضتتتتتت مالتتتتتة متتتتتاوي لووتتتتتش الستتتتتتعرال التتتتتدوري ال تتتتتام      تتتتترين ال تتتتتا / -5

. وأُعّد التقرير التوين  لجوولتة ال انيتة متن فرت  فريتو عمت  وينت  معت   الستتعرال 5151 نوفمرب
ية. ويتألف فريو العمت  متن وزارات وادارات الدوري ال ام   رأسته وزارة العدل وال ؤون الدستور 

فائمتتتة  6المرفقققق ووكتتتالت ميوميتتتة ومؤسستتتات اظوكمتتتة ومنملمتتتات ا تمتتت  املتتتد . و تتترد   
  يام  أعضاء فريو العم .

والستترعون املقرولتتة  ا تتالت التاليتتةمل مقتتومل املتترأة واملستتاواة  و تعجتتو التواتتيات ا متتد  -5
اية الفئات الضعيفة؛ والتعاون التدو؛؛ ونملتاا العدالتة؛ والتنميتة  ني اجلنسني؛ ومقومل الطف ؛ ومح

  .الفتصادية الوتماعية؛ واملؤسسات الويننية ظقومل ا نسان؛ ومحاية مقومل ا نسان عموما  

 التطورات السياسية الرئيسية منذ آخر استعراض  
لنتقتتتال انتقتتتالني سياستتتيني ستتتجميني. فأّمتتتا عمجيتتتة ا 5151شتتتهدت متتتاوي منتتتذ عتتتاا  -3

  أعقتتتتاا وفتتتتاة التتتترئيس ال التتتتن لجرجتتتتد  ا   تتتتوىل نائتتتتش التتتترئيس  5155األوىل   نيستتتتان/أ ري  
 أيتتار/ 51منصتتش الرئاستتة كرا تت  رئتتيس منتتذ الستتتقال. وأّمتتا عمجيتتة النتقتتال ال انيتتة فيانتتت   

مني نمّلمت ماوي أول انتخا تات ثاثيتة    اراهتا وانتخرتت  تامس رئتيس  عتد  5154مايو 
 لستقال وأعضاء الربملان واملست ارين اظيوميني احملجيني.ا

 الدستور  
 ويتتتنل الدستتتتور التتتذي يتضتتتمن مقوفتتتا   .أن تتتأ الدستتتتور ا ينتتتار العتتتاا ظقتتتومل ا نستتتان -4

  واظقتتتومل ومتتتو امل تتتول أمتتتاا احمليمتتتةحمتتتددة عجتتت  شتتتو ط ي تتتم  ا ينتتتار املؤسستتت  وا نفتتتا ي  
عجتت  مرتادي سياستتات  ص متن اظقتتومل. ويتنل الدستتتور أيضتا  احملتددة؛ واظتتدود والقيتود  والنتقتتا

عامتتتة ويننيتتتة  ات تينتتتا    تتتوويه ت لينتتته لتتتو لجمحتتتاكم أن  جوتتتأ اليهتتتا لتفستتت  أي ميتتتم متتتن 
أميتتتاا الدستتتتتور أو القتتتتانون و طريقتتته  والرتتتتت   م تتتتروعية فتتترارات اجلهتتتتاز التنفيتتتتذي  و فستتتت  

 الدستور.
جتتتو ققتتتومل ا نستتتان مؤسستتتات م تتت  احملتتتاكم وين تتتإل ا ينتتتار املؤسستتت  وا نفتتتا ي املتع -1

وأمانة اململامل وجلنة مقومل ا نسان وغ ها من اهليئات اظيومية. و تؤدي مؤسستات أ تر  م ت  
 مهمتا   جلنة القوانني اليت يوك  اليها مراوعة مجي  القوانني وااتامها  لتا    لتل الدستتور  دورا  

تور جيترا املتتورينني   املمارستات التمييزيتة و  هتا     عزيز ومحاية مقومل ا نسان. وملا كان الدست
   عزيتتتز مقتتتومل ا نستتتان ومحايتهتتتتا  أيضتتتا    تتتؤدي ادارة ال تتترينة وادارة الستتتوون   متتتاوي دورا  

 واعماهلا.
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الدوليتة  و يّم  شرعة اظقومل  نملاا دو؛ ظقومل ا نسان يتضمن العديد متن الصتيو  -6
لدوليتتة الرئيستية    تتال مقتومل ا نستتان ا عتان العتتامل  والقاريتة وا فجيميتة. و  تتم  الصتيو  ا

ظقتتتتومل ا نستتتتان؛ والعهتتتتد التتتتدو؛ اةتتتتاص  تتتتاظقومل املدنيتتتتة والسياستتتتية؛ والعهتتتتد التتتتدو؛ اةتتتتاص 
يقتتتتت  ظقتتتتتومل ا نستتتتتان وال تتتتتعوا؛ فر  تتتتتاظقومل الفتصتتتتتادية والوتماعيتتتتتة وال قافيتتتتتة؛ واملي تتتتتامل األ

قتتومل ا نستتان وال تتعوا املتعجتتو ققتتومل املتترأة   أفريقيتتا  فريقتت  ظوالربو وكتتول املجحتتو  املي تتامل األ
ويتنل الدستتور  .و رو وكول اجلماعة ا شائية لجونتوا األفريقت    تأن املستائ  اجلنستانية والتنميتة

عج  شروط اارمة لجحد من اظقومل املنصوص عجيها   الدستور أو  قييدها. ويقتض  الدستور 
  وأل ينفتت  عجيتته   فتتانون التطريتتو العتتاا  وأن ييتتون معقتتول   أن ييتتون التقييتتد أو اظتتد منصواتتا  

   احملتتتو  األساستت  لجحتتو  وأن  عتتعا  تته املعتتاي  الدوليتتة ظقتتومل ا نستتان؛ وأن ييتتون ضتتروريا  
    تم  منفتح ودميقراين .

م  أ رز الصيو  الدوليتة ظقتومل ا نستان  النتقتاص متن مقتومل  وجييز الدستور  مت يا   -7
معينة م   مرية التعر   مقومل ن وحتديدها و قييدها. وجيوز   مالة ينواري النتقاص منا نسا

ومريتتة ا عتتاا ومريتتة التنقتت  ومريتتة التومتت . كمتتا ينتتتقل متتن متتو امل تتول الستتري  أمتتاا احمليمتتة 
غ  أن هذا النتقاص جيتش أن يتوافتو مت  التزامتات  .ومو عدا اةضوع لامتواز دون حماكمة

وش القانون الدو؛. واضافة اىل  لل   قدا ينجرات وينعتون اىل احمليمتة العجيتا   تأن  ماوي لو 
 ك   دا   النتقاص  م   امتواز املتهمني دون حماكمة.

 حقوق اإلنسان ومؤسسات الحكم  
مهمتتة   محايتتة مقتتومل ا نستتان. وهتت    ووتتد   متتاوي مؤسستتات ك تت ة  تتؤدي أدوارا   -8

ووزارة العتتدل وال تتؤون الدستتتورية؛ وأمانتتة اململتتامل؛ وجلنتتة القتتوانني.   تتم  جلنتتة مقتتومل ا نستتان؛ 
   قتتود وزارة العتتدل وال تتؤون الدستتتورية وجلنتتة مقتتومل ا نستتان عمجيتتة اتتياغة  طتتة عمتت  وماليتتا  

  .ويننية ظقومل ا نسان  دعم من  رنامج األمم املتحدة ا شائ 
تجفة من أو    وي  املمارستات   اخنرينت أمانة اململامل   أن طة خم5155ومنذ عاا  -9

و  تم  هتذه األن تطة  .ا دارية اظستنة وستيادة القتانون واظيتم الرشتيد وامتعاا مقتومل ا نستان
التوعيتتتة العامتتتة؛ و وعيتتتة أاتتتحاا املصتتتجحة  وملتتتائف أمانتتتة اململتتتامل ودورهتتتا؛ و تتتدعيم املمارستتتات 

أن تتطة لتعزيتتز املؤسستتات  تتتدا ا داريتتة اظستتنة والقتتيم الدميقراينيتتة. واضتتطجعت أمانتتتة اململتتامل  
مواوهة التحديات اليت سرو حتديتدها. و تم ت  هتذه األن تطة فيمتا يجت مل  قيتيم أداء املؤسستات؛ 

 و طوير فدرات املوملفني؛ والتومليف.
و ستتتتفيد أمانتتتة اململتتتامل متتتن م تتتروع دعتتتم مقتتتومل ا نستتتان التتتذي يرعتتتاه  رنتتتامج األمتتتم  -51

اىل  5155ستتتنوات ينفتتتذ عجتتت  متتتد  الفتتتعة متتتن عتتتاا املتحتتتدة ا شتتتائ . وهتتتو م تتتروع ر تتتاع  ال
. ويرم  هذا امل تروع اىل دعتم اجلهتود الويننيتة الراميتة اىل  عزيتز اوليتات واملؤسستات 5156 عاا

ويتم تت  أمتتد أ تترز أن تتطة  .لت تتوي  القواعتتد واملمارستتات اظستتنة و جتتومي مستتاءلة دميقراينيتتة أفتتو 
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توضتتتيح ا تصااتتتااا ووملائفهتتتا متتتن أوتتت  زيتتتادة هتتتذا امل تتتروع   مراوعتتتة فتتتانون أمانتتتة اململتتتامل ل
 فعاليتها.

ويطجتش اليهتا   اينتار الضتطاع  وليتهتا وضت   .و عىن جلنة القوانني  إاتا  القتانون -55
الت ريعات عج  أساس   ارك . وختّول جلنة القتوانني كتذلل حتتدين القتوانني اعجهتا متوافقتة مت  

دؤو تتتة   ستتتري  مواءمتتتة   تتتريعااا  ت الجونتتتة وهتتتودا  الدستتتتور وال تتتروط واملعتتتاي  الدوليتتتة. و تتتذل
الويننية م  التزامااا الدولية. وفامت  عج  ستري  امل تال  لواءمتة فتانون املستاواة  تني اجلنستني مت  
ا فافيتتة القضتتاء عجتت  مجيتت  أشتتيال التمييتتز ضتتد املتترأة؛ وفتتانون رعايتتة الطفتت  ومحايتتته وفضتتائه متت  

عافة م  ا فافية مقومل األشخاص  وي ا عافتة. و عيتف جلنتة ا فافية مقومل الطف ؛ وفانون ا 
. 5154القتتوانني عجتت  مراوعتتة فتتانون الستتوون  وهتت  مراوعتتة يتوفتت  اكتماهلتتا قجتتول  ايتتة عتتاا 

  ن تترت اجلريتتدة الر يتتة 5153. و  أيار/متتايو 5151فتتانون املستتاعدة القانونيتتة   عتتاا  وُستتنّ 
  يفّع  هذا القانون. اشعارا  
 تتتتزال عمجيتتتتة مراوعتتتتة فتتتتانون ميافحتتتتة أعمتتتتال الّستتتتحر واريتتتتة ويتوفتتتت  اكتماهلتتتتا   ول  -55

 .مني ستقدا الجونة نتائوها و وايااا اىل اظيومة لسن القتانون و نفيتذه 5151منتصف عاا 
عج  امتاا عمجية مراوعة القوانني املتعجقتة  ا وهتال ملعاجلتة املستائ  املر رطتة  و عم  الجونة أيضا  

واظقتتتومل اجلنستتتية وا وا يتتتة واملتصتتتجة  اظصتتتول عجتتت  اوهتتتال  متتتن. و عتتترل عجتتت   صتتحة األا 
م اري  القوانني التالية اليت ااغتها الجونة  ال فعة ا  امي  فر  عرضتها عجت   اظيومة ماليا  

الربملانمل م روع فانون الجتار  الر ر؛ وم روع ) عدي ( فانون اهلورة؛ وم تروع ) عتدي ( فتانون 
؛ وم تتتروع ) عتتتدي ( فتتتانون العميتتت ؛ وم تتتروع ) عتتتدي ( فتتتانون رعايتتتة الطفتتت  ومحايتتتته العقو تتتات

وفضائه؛ وم روع ) عدي ( فانون العم ؛ وم روع ) عدي ( فانون اةدمة العامة؛ وم روع فانون 
 التعجيم القانو  واملهنيني القانونيني؛ وم روع فانون  ر  األينفال.

 .لطجيعتتة فيمتتتا يتعجتتو  تتربامج التوعيتتتة ققتتومل ا نستتتانوكانتتت جلنتتة مقتتتومل ا نستتان   ا -53
  تتتأن الستقصتتتاء املتعجتتتو لتا عتتتة الع يتتتة  5155ويفيتتتد  قريتتتر  رنتتتامج اظيتتتم التتتدميقراين  لعتتتاا 

  املائتتة متتن التتتذكور واعتتون ققتتوفهم. ولقتتتد  7156  املائتتة متتتن ا نتتا  و 1156املدنيتتة   تتأن 
 5155  املائتة   عتتاا  64اىل  5116ة   عتاا   املائت 61ار فت  مستتو  التوع  التوين  متتن 

اىل أن أك ر متن نصتف املستتوو ني  عندما ُأوري أول استقصاء م ا ه. وأشار الستقصاء أيضا  
مؤسستتتتة  جهتتتتا الستقصتتتتاء. ومتتتتن املؤسستتتتات التتتتيت  جهتتتتا  54متتتتن  تتتتني  51يعجمتتتتون  ووتتتتود 

؛ ومؤسستتتتتة الزعمتتتتتاء مؤسستتتتتة ال تتتتترينة؛ ومؤسستتتتتة الستتتتتوون؛ والجونتتتتتة النتخا يتتتتتة الستقصتتتتتاء
التقجيتديني؛ وجلنتة مقتومل ا نستتان؛ وحميمتة العافتات الصتناعية؛ وجلنتتة القتوانني؛ وأمانتة اململتتامل؛ 
وميتش ميافحة الفساد؛ وحميمة الصجح؛ واحمليمة العجيا؛ وحميمتة الستتئناا العجيتا؛ ووستائ  

 ا عاا؛ ومنملمات ا تم  املد .
  املائتتتة(؛  9755ستتت  نطتتتامل دائتتترة ال تتترينة املاويتتتة )املعروفتتتة عجتتت  أو  ومتتتن املؤسستتتات -54

  املائتتتتتة(. ومتتتتتن  85ملائتتتتتة(؛ والجونتتتتتة النتخا يتتتتتة )  ا 9353ة الزعمتتتتتاء التقجيتتتتتديني )ومؤسستتتتت
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  املائتتتتتة(؛ وحميمتتتتتة  59املؤسستتتتتات املعروفتتتتتة عجتتتتت  أفتتتتت  نطتتتتتامل حميمتتتتتة العافتتتتتات الصتتتتتناعية )
  املائتتتتة متتتتن  71  املائتتتتة(. وفتتتتال  4353)   املائتتتتة(؛ وجلنتتتتة القتتتتوانني 41الستتتتتئناا العجيتتتتا )

  املائتتة متتنهم أن الجونتتة  16 ووتتود جلنتتة مقتتومل ا نستتان  واعتتترب  املستتتوو ني ا تتم عجتت  عجتتم
    املائة أ ا  ات أمهية. 61 ضطج   عمجها  فّعالية  ورأ  

 نادرا  و صدر الجونة كذلل  قارير سنوية   أن مقومل ا نسان. ولألسف هذه التقارير  -51
متتتتتا  نتتتتتافمل دا تتتتت  الربملتتتتتان.  يتتتتتد أن جلنتتتتتة الربملتتتتتان املعنيتتتتتة  ال تتتتتؤون القانونيتتتتتة ناف تتتتتت  قريتتتتتر 

 قريتر الجونتة   تأن   ال اوتماعهتا العتادي. ونتافمل الربملتان أيضتا   5155السنوي لعاا  الجونة
. ويتعتتتني عجتتت  اظيومتتتة حتستتتني  نفيتتتذ 5155متوز/يوليتتته  51عمجيتتتات التحقيتتتو   مملتتتاهرات 

ايات املقدمة متن الجونتة   خمتجتف  قاريرهتا. كمتا أن الجونتة كانتت ن تطة لجعايتة    عمتيم التو 
عجت  خمتجتف أاتحاا املصتجحة م ت  أعضتاء  5151 وايات الستعرال التدوري ال تام  لعتاا 

 قرير منتصف الفعة   أن الستعرال الدوري ال ام . ولقتد  5155الربملان  وأادرت   عاا 
متتتن دولرات الوليتتتات املتحتتتدة    دولرا   555 695نتتتة لتتترور الستتتنوات متتتن حتّستتتن متويتتت  الجو
 5155/5153  العتتتتتتتتتتتامني املتتتتتتتتتتتاليني  دولرا   551 943اىل  5151/5155العتتتتتتتتتتتاا املتتتتتتتتتتتا؛ 

 .5155/5155و

 الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان  
ستتتعت و  .  النملتتتامني ا فجيمتتت  والتتتدو؛ ظقتتتومل ا نستتتان فتتتاعا    ملتتت  متتتاوي عنصتتترا   -56

   معملتم اتيو  مقتومل ا نستان  اىل  تدار  التتأّ ر    قتدر  قاريرهتا متاوي   اعترارهتا ينرفتا  
  فدمت ماوي  قريرها األو؛ اىل الجونة املعنية ققومل ا نسان 5155كدولة ينرا. فف  عاا 

فتتد لووتتش العهتتد التتدو؛ اةتتاص  تتاظقومل املدنيتتة والسياستتية. ونتتوفمل التقريتتر متتن فرتت  الجونتتة وو 
 قريرهتا األو؛    فتّدمت متاوي أيضتا  5153. و  عتاا 5154متوز/يوليه  51و 9ماوي يوم  

اىل الجونة األفريقية املعنية  املي تامل األفريقت  ظقتومل ا نستان وال تعوا و رو وكولته املتعجتو ققتومل 
ء عجتت    فتتدمت متتاوي  قريرهتتا التتدوري اىل الجونتتة املعنيتتة  القضتتا5154املتترأة. و  مطجتت  عتتاا 

لجتقارير الدورية  وامعا     يتوف  أن  قدا ماوي  قريرا  5154التمييز ضد املرأة. وقجول  اية عاا 
لووتش الربو وكتول ال تيتاري  أوليا   ال الن والرا   واةامس لووش ا فافية مقومل الطف ؛ و قريرا  

ربو وكتتتول ال تيتتتاري ل فافيتتتة مقتتتومل الطفتتت    تتتأن اشتتتعا  األينفتتتال   املنازعتتتات املستتتجحة وال
ل فافيتتتة مقتتتومل الطفتتت    تتتأن  يتتت  األينفتتتال واستتتتعال األينفتتتال   الرعتتتاء و  املتتتواد ا  اميتتتة  

 يقتت  ظقتتومل ورفتتاه األينفتتال. وماليتتا  فر يقتت  لووتتش املي تتامل األفر اىل الحتتتاد األ أوليتتا   وكتتذلل  قريتترا  
عتذيش؛ والعهتد التدو؛ اةتاص عجت  اعتداد  قتارير لووتش ا فافيتة مناهضتة الت  عم  ماوي أيضتا  

  اظقومل الفتصادية والوتماعية وال قافية؛ وا فافية مقومل األشخاص  وي ا عافة.
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  زار املقتتتترر اةتتتتاص املعتتتت   تتتتاظو   العتتتتذاء أوليفيتتتت  دو شتتتتو ر 5153و  متوز/يوليتتتته  -57
هتت  عاكفتتة متتاوي  تتدعوة متتن اظيومتتة. وفتتّدا   أعقتتاا زيار تته  واتتيات عديتتدة اىل اظيومتتة و 

 عج  النملر فيها من أو   نفيذها.

 حماية حقوق اإلنسان  
تتذت  تدا   عديتتدة لضتتمان محايتتة مقتومل ا نستتان والتمتتت   تتا   5155منتذ عتتاا  -58   اختخ

متتتتاوي. وفيمتتتتا يتعجتتتتو ققتتتتومل األشتتتتخاص  وي ا عافتتتتة  اعتمتتتتدت متتتتاوي فتتتتانون ا عافتتتتة   
متيافئة م  غ هم  من  ال  عافة فراا  الذي ينل عج  منح األشخاص  وي ا  5155 عاا

 عزيز مقوفهم ومحايتها  والقيتاا امجتة أمتور منهتا ان تاء اتندومل ائتمتان  تاص لستألة ا عافتة. 
ومتتتن أ تتترز ا تتتالت التتتيت يتعتتتني فيهتتتا  تتتوف  فتتترص متيافئتتتة  تتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية؛ والتعجتتتيم 

متتة؛ واألن تتطة واةتتدمات ال قافيتتة والرياضتتية والتتتدريش؛ والعمتت  والعمالتتة؛ واظيتتاة السياستتية والعا
والعفيهيتتتتة؛ والستتتتين؛ والتميتتتتني الفتصتتتتادي؛ و ينولوويتتتتا املعجومتتتتات وال صتتتتالت؛ والرحتتتتن. 

 وأن إل اندومل الئتمان  األساس لدعم  نفيذ الربامج واةدمات املتعجقة  ا عافة.
وضتت  األينفتتال  وي ل   أوتترت اظيومتتة  تتدعم متتن اليونيستتيف حتجتتيا  5155و  عتتاا  -59

وض  الربامج اةااتة  تم عجت  فتو فعتال  و  عقتش  لتل  ا عافة  عرل مج  املعجومات لتوويه
وض   طة عم  ويننية   أن  رامج األينفال  وي ا عافتة   متاوي لتنفتذها اظيومتة وخمتجتف 

 نفيتذ أاتحاا املصتجحة. واتدا اةطتة اىل أمتور متن  ينهتا حتستني التنستيو فيمتا يتعجتو  وضت  و 
 الربامج الرامية اىل  عزيز مقومل مجي  األينفال  وي ا عافة   ماوي.

ذت  دا   عديدة لضمان متتعهم  ملروا عتيمل  -51 وفيما يتعجو  األشخاص احملتوزين  اختخ
انستتتانية ولئقتتتة. وأدروتتتت دائتتترة الستتتوون املاويتتتة مقتتتومل ا نستتتان   نملامهتتتا كتتتتد   ضتتتروري 

  و لتل متن  تال دمتج الت قيتف    تال مقتومل ا نستان    اما   ا  لمعاا مملر التعذيش مملر 
لجتتدائرة  5التتتدريا األساستت  اجلديتتد اةتتاص  الستتوون. ويقتضتت   يتتان السياستتة العامتتة  منهوهتتا

. و تم ت  النتيوتة الستعا يوية تامعاا مقومل ا نسان لجسوناء وموملف  السوونتمن املوملفني 
 ائرة   ت وف  معامجة انسانية لجسوناءت.لوثيقة اةطة السعا يوية لجد

ويعافش أي موملف ثرتت أنته متارس التعتذيش عجت  ستوني أو أستاء معامجتته أو اعتتد   -55
. وعندما ي ي  سجو  املوملفني ورمية   ُلال األمتر اىل ال ترينة ملامقتتهم فضتائيا . عجيه وسديا  

عالتتة لجتصتتدي ألي عمتت  متتن أعمتتال و  اينتتار التتتدا   الراميتتة اىل ضتتمان  تتوف  ستتر  انتصتتاا ف
لجستتوناء  اوتماعيتتا   التعتتذيش املر يرتتة   مراكتتز المتوتتاز  عّينتتت دائتترة الستتوون املاويتتة مرشتتدا  

مفتومتتة   تتأن مقتتومل ا نستتان   الستتوون ميتتن اضتتطجعت    مجيتت  الستتوون ونملمتتت أيامتتا  
ة الستتتوناء ققتتتومل جلنتتتة مقتتتومل ا نستتتان وغ هتتتا متتتن اجلهتتتات اظيوميتتتة الفاعجتتتة  أن تتتطة لتوعيتتت
 ا نسان لي  يجوؤوا اىل سر  النتصاا املناسرة عندما  ُنتهل مقوفهم.
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و  اينار التتدا   الراميتة اىل امتتواء الكتملتاا   الستوون   عمت  دائترة الستوون عجت   -55
اتتياغة الجتتوائح املتعجقتتة  تتإينامل الستترا  امل تتروط. ووضتتعت التتدائرة استتتمارات ا تتامي اوتمتتاع  

واافات مجي  السوناء احمليوا عجيهم  اظرس مد  اظياة مت  يستتفيد أولئتل التذين لتحديد م
يستوفون ال روط من ختفيف العقو ة. وُوض  نملاا  سوي  وديد فتائم عجت  اظتدود الزمنيتة ملتدة 
المتواز فر  احملاكمة لضمان  عّقش األشخاص احملتوزين ومن  امتوازهم ملدة  تواوز اظدود 

 تواز املنصوص عجيها   فانون ا وراءات اجلنائية واألدلة.الزمنية لام
ونمّلمت دائترة ال ترينة املاويتة  تدورها حماضترات منتملمتة   تأن مقتومل ا نستان لفائتدة  -53

متتتوملف  ال تتترينة ليتتت  ييفتتتوا عتتتن ار يتتتاا أفعتتتال  عتتتذيش  ولضتتتمان امتتتعاا اظقتتتومل الدستتتتورية 
ة   مجيتت  متتالت انتهتتا  مقتتومل ا نستتان    لجمتهمتتني اتترائم. وحتّقتتو ومتتدة ال تتؤون الدا جيتت

لج تياو  املقدمتة ضتد أفتراد ال ترينة كمتا هتو  العم  عجت  ان تاء جلنتة دائرة ال رينة مني  واا 
وهتتو  منصتوص عجيته   فتتانون ال ترينة. ويراشتتر  رنتامج التتزوار غت  املختصتتني عمجته   تتي  كامت 

و ا اورة جلمي  مراكتز ال ترينة. ويتزور يضم مساعدين فانونيني وزعماء حمجيني مووودين   املناين
أعضاء الربنامج الزنزانات ويتفقدون ملروا المتواز ويستمعون اىل شتياو  احملتوتزين. وجتتر  

؛ وعادة متا مينت  اجلسديحتقيقات شامجة   مجي  ال ياو  املتعجقة لزاعم التعذيش أو العتداء 
 ااتتة   ُن تتأ فتترمل استتتوواا قتتات. وأميانتتا  املوملفتتون املتورينتتون متتن العمتت  لتيستت  اوتتراء التحقي

قسش  طورة املسألة حملاكمة ك  امل تره   أ م ار يروا أفعال  عتذيش أو غ هتا متن انتهاكتات 
 417ومتتتدة ال تتتؤون الدا جيتتتة متتت  اون متتت   مقتتتومل ا نستتتان التتتيت   تتتي  ورميتتتة. و عامجتتتت

 منها. 349مالت ُمّقو   

 نظام العدالة  
لقضتائ   طتوات رئيستية عديتدة   اينتار ستعيه اىل محايتة الدستتور وزيتادة اختذ اجلهتاز ا -54

الواتتول اىل العدالتتة. وجيتتري    انتتت   املركتتز التوتتاري ملتتاوي  ان تتاء فستتم جتتتاري لجمحيمتتة 
حملاكم الصجح أو أعيد  أهيجها   ست من مقاينعات الرجد. وينوي اجلهتاز  العجيا. وأن ئت مران

فضتاة  51 لتد  احمليمتة العجيتا. ويووتد ماليتا   فاضيا   41ما ل يق  عن القضائ  أن ييون لديه 
فضتتتاة لتتتد  احمليمتتتة  51استتتتئناا و لتتتد  احمليمتتتة العجيتتتا. وُعتتتنّي فاضتتتيا   فاضتتتيا   54استتتتئناا و

متن الدروتة ال ال تة  فاضتيا   17  عتنّي 5154. و  5154وعتاا  5155العجيا   الفعة  ني عاا 
 لجعم    املناينو الريفية.

نملتاا  دارة القضتايا    استتحدا  ويعم  اجلهاز القضتائ  ومديريتة الدعتاء العتاا عجت  -51
اجلهتاز القضتايا اجلنائيتة واظتد متن  تراكم  مجي  سوا ه  دا زيادة فعالية الطريقة اليت يعتا   تا

 القضتتتايا املعروضتتتة عجتتت  احملتتتاكم. وأن تتتإل نملتتتاا  اثتتت   دارة القضتتتايا   ستتتو  القستتتم التوتتتاري
 لتعزيز  يئة األعمال.    و لل  دعم من م روع املساعدة التقنية5155حمليمة  انت    عاا 
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 حقوق الطفل  
األستاس  5151ي ي  فانون رعاية الطف  ومحايته وفضائه )فتانون رعايتة الطفت ( لعتاا  -56

  يتتتا  لعتتدد متتن مقتتومل الطفتت  املهمتتة. ويُعتتد أ تت  فتتانون وضتتعته متتاوي  النستترة لألينفتتال. ومال
وضتتعت التتوزارة املعنيتتة  تنفيتتذ القتتانون  وهتت  وزارة ال تتؤون اجلنستتانية واألينفتتال وا عافتتة والرعايتتة 

. سجستتتا   لتيستتت   نفيتتتذ القتتتانون  نفيتتتذا   اضتتتافيا   الوتماعيتتتة )وزارة ال تتتؤون الوتماعيتتتة(    تتتريعا  
 ون. طة  نفيذ حمددة التياليف ستيّسر  عرئة املوارد و نفيذ القان ووضعت أيضا  

عج   رسي  فانون رعاية الطف   تحويجته اىل فتانون  و عم  وزارة ال ؤون اجلنسانية أيضا   -57
عجت   يسه  عج  املستخدمني واألينفال فهمته و نفيتذه. واضتافة اىل  لتل   عمت  اظيومتة أيضتا  

وض  سياسة شامجة   أن األينفال. وجيري وضت  هتذه السياستة ال تامجة اىل وانتش  طتة عمت  
ينفتتتتتال الضتتتتتعفاء  عتتتتترل وضتتتتت  هتتتتتذه السياستتتتتة موضتتتتت  التنفيتتتتتذ. و رمتتتتت  األهتتتتتداا  ااتتتتتة  األ

الستتتعا يوية ةطتتتة العمتتتت  الويننيتتتة لألينفتتتتال الضتتتعفاء اىل أن  تحستتتن   متتتتاوي قجتتتول  ايتتتتة 
ينفتت  و تحستتن مستتتويات  5 811 111محايتتة األينفتتال الضتتعفاء الرتتال  عتتددهم  5158 عتتاا

واجلماعتتتتات واظيومتتتتة وحتستتتتني السياستتتتات  شتتتتوهم وعي تتتتهم عتتتتن ينريتتتتو  عزيتتتتز فتتتتدرات األستتتتر
والت تتريعات. وادراكتتا  حملنتتة األينفتتال التتذين يعي تتون ويعمجتتون   ال تتوارع  أُمتتر  تتإوراء دراستتات 
 ستتتتهدا هتتتؤلء األينفتتتال. ودفعتتتت نتتتتائج هتتتذه الدراستتتات التتتوزارة اىل وضتتت   طتتتة استتتعا يوية 

اىل  . وانضتتتمت اظيومتتتة أيضتتتا  لتأهيتتت  هتتتؤلء األينفتتتال واعتتتادة ادمتتتاوهم    تمعتتتاام وأستتترهم
املرادرة العاملية لتقييم مد  انت ار العنف ضد األينفال وال ا ات. وأورت متاوي دراستة   تأن 

. وك تتتفت الدراستتتة  عتتترل الفتيتتتان والفتيتتتات 5154العنتتتف ضتتتد األينفتتتال وال تتتا ات   عتتتاا 
استتة   ضتت  اظيومتتة ملختجتتف أشتتيال ا يتتذاء   املنتتازل واملتتدارس. و تتالنملر اىل نتتتائج هتتذه الدر 

  طة ويننية مليافحة العنف ضد األينفال وال ا ات   خمتجف أرواء الرجد. ماليا  
ويعتتتز  زواط األينفتتتال   متتتاوي   ك تتت  متتتن األميتتتان اىل املمارستتتات ال قافيتتتة الضتتتارة  -58

 وفجتتتة املعجومتتتات واملعتتتارا املائمتتتة ليتتت  ستتتن   تتتأن الصتتتحة ا وا يتتتة  وانعتتتداا اليفتتتاءة الذا يتتتة
و تد  الستتفادة متن اةتدمات  وعتدا كفايتة اظمايتة القانونيتة. و تالنملر اىل هتذه العوامت    نتتوي 
اظيومة رف  سن الزواط عن ينريو َسّن فانون الزواط والطامل والعافات األسرية. ومتن املزمت  أن 

لضتمان يتر  هذه العمجية اد ال  عديات عج  الدستور وفتانون العقو تات وفتانون رعايتة الطفت  
التوافتتتتتو   ستتتتتن التتتتتزواط   متتتتتاوي. ونفتتتتتذت  عتتتتت  منملمتتتتتات ا تمتتتتت  املتتتتتد    الفتتتتتعة متتتتتن 

 تترامج مليافحتتة زواط األينفتتال. و رّكتتز التتربامج اىل متتد كرتت  عجتت   5151 اىل عتتاا 5155 عتتاا
 ااا  الت ريعات  ومتيني الفتيات  و وعية ا تم   استخداا نملرية  ج التعي .

  محجتتة الجونتتة األفريقيتتة   تتاء زواط األينفتتال وختطتت   ينتتامل  أيضتتا  و  تتار  متتاوي  -59
مججتتة أمتتور منهتتا دعتتم ا وتتراءات السياستتية  وازالتتة العقرتتات أمتتاا انفتتا  القتتانون   مرتتادرة ستتتيف 

وزيادة فدرات الفاعجني غ  اظيوميني عج  الضطاع  أن تطة التدعوة السياستا ية القائمتة عجت  
ثاثتتت  الستتتنوات يستتتتهدا  م تتتروعا   اط األينفتتتال. وستتتتطجو متتتاوي أيضتتتا  اظوتتتة   تتتأن ا تتتاء زو 
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ثا  مقاينعات  ر ف  فيها مالت زواط األينفال. ويهتدا امل تروع اىل زيتادة مصتول الفتيتات 
 عج  التعجيم وحتسني نوعية هذا التعجيم. و تم   األهداا احملددة فيما يج مل

جتتتت  متتتتتا ييفتتتتت  متتتتتن الطعتتتتتاا مصتتتتول الفتيتتتتتات والفتيتتتتتان   متتتتتدارس  عينهتتتتتا ع )أ( 
 ومتيينهم من الرقاء   املدارس؛

حتستتني مصتتول الفتيتتات دا تت  املدرستتة و اروهتتا عجتت  متتد ستتواء عجتت  فراتتة  )ا( 
  عجيم ثانية؛
أن  تتتوفّر لجفتيتتتات دا تتت  املدرستتتة و اروهتتتا عجتتت  متتتد ستتتواء  تتتدمات ومتتتوارد  )ط( 

 سائ  استعال األينفال ونسيا  وهياك  متيامجة وويدة النوعية ومائمة لج راا  عية التصدي مل
 ومقومل الصحة اجلنسية وا وا ية وف وس نقس املناعة الر رية/ا يدز والعنف اجلنسا ؛

اظتتد متتن العنتتف ضتتد الفتيتتات   متتدارس و تمعتتات  عينهتتا ووضتت  مستتارات  )د( 
 امالة فعالة؛
و فعتتال حتستتني/ عزيز ستتجوكيات املعجمتتني ومهتتاراام متتن أوتت   زويتتدهم عجتت  فتت )ه( 

 لهارات فائمة عج  شؤون اظياة ومنهويات مراعية لنوع اجلنس؛
ققتومل الصتحة   زويد املراهقات لعجومات متينهن من ينجش اةتدمات املتصتجة )و( 

 ؛احملج اجلنسية وا وا ية  ومتيينهن من امل اركة   املواف  القيادية و وليها   املدارس وا تم  
احملجيتتة املمّينتتة واملجتزمتتة أن  قتتيم وزنتتا  جلتتودة التعجتتيم املقتتدا متتن شتتأن ا تمعتتات  )ز( 

 سيما الفتيات. اىل مجي  األينفال  ول
  اعتمتتتتتتتتتدت وزارة ال تتتتتتتتتؤون اجلنستتتتتتتتتانية  تتتتتتتتتج ادارة اظتتتتتتتتتالت. و  5151و  عتتتتتتتتتاا  -31
  ن تترت التتوزارة اينتتار ادارة مالتتة محايتتة الطفتت . وُدّرا موملفتتو محايتتة األينفتتال عجتت  5155 عتتاا

ا تمتت  احملجتت  وموملفتتو الرعايتتة الوتماعيتتة عجتت  اتتعيد املقاينعتتات عجتت  استتتخداا اينتتار  اتتعيد
ادارة اظتتالت. وأد  هتتذا التتنهج اىل حتستتن عتتاا   واتتول األينفتتال اىل  تتدمات متعتتددة عتتن 

 ينريو زيادة ا مالت واملتا عات اليت ي و  عجيها اينار ادارة اظالت.
 تتتترامج وسياستتتتات خمتجفتتتتة  تتتتدعم مقتتتتومل الطفتتتت . و نفتتتتذ هتتتتذه التتتتربامج  و ووتتتتد ماليتتتتا   -35

اجة  قضايا الطف  من فري  الصحة والتعجتيم والزراعتة  والسياسات من فر  فطاعات خمتجفة  ات
اظاليتة اىل وانتش السياستات  والرعاية الوتماعية واةدمات األمنية. وفيما يج   ع  التطتورات

 والربامج املووودةمل 
وانتتتتتش السياستتتتتة املتعجقتتتتتة  النمتتتتتاء   مرمجتتتتتة الطفولتتتتتة املريتتتتترة  وضتتتتتعت  اىل )أ( 

متتن أوتت  حتديتتتد األينفتتال  وي المتياوتتات اةااتتتة  اظيومتتة مرتتادي  وويهيتتة ملقتتتدم  الرعايتتة
  تتتتأن النمتتتتاء   مرمجتتتتة الطفولتتتتة املريتتتترة يتطتتتترمل اىل  شتتتتاما    تتتتدريريا   ودعمهتتتم  ووضتتتتعت دلتتتتيا  

 ؛مسأليت مقومل الطف  ومقومل املرأة
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وفيمتتا يتعجتتو  سياستتة األيتتتاا وغتت هم متتن األينفتتال الضتتعفاء   عمتت  اظيومتتة عجتت   )ا( 
املرتادي التوويهيتة التدنيا لتحستني  وض   طة عم  ويننية لألينفال الضعفاء. ووضعت اظيومتة أيضتا  

   عمتت  اظيومتتة عجتت  وضتت  نوعيتة  قتتدر اةتتدمات اىل األيتتتاا وغت هم متتن األينفتتال الضتتعفاء. وماليتا  
 ادي  وويهية ملقدم  الرعاية   أن   عي  األونحة اةااة  رعاية األينفال   ماوي؛مر

وفيمتتا يتعجتتو تتتدمات محايتتة األينفتتال واعتتادة  تتأهيجهم   عمتت  اظيومتتة عجتت   )ط( 
ان اء مراكز متعددة اةدمات   املست فيات املركزيتة ومست تفيات املقاينعتات. وييمتن اهلتدا 

ىل النتتتاوني متتتن العتتتتداءات  تتتدمات مناستتترة دون أن يتعرضتتتوا متتتن  لتتتل   ضتتتمان أن  قتتتدا ا
 ؛لجمزيد من ا يذاء

يوااتت  الرجتتد  نفيتتذ سياستتات أ تتر  لتعزيتتز مقتتومل الطفتت  م تت  سياستتة ا دارة  )د( 
املتيامجتتة ألمتترال الطفولتتة عجتت  اتتعيد ا تمتت  احملجتت ؛ والربنتتامج املعّوتت    تتأن  قتتاء األينفتتال؛ 

انتقتتتتال   فتتتت وس نقتتتتل املناعتتتتة الر تتتترية/ا يدز؛ و رنتتتتامج الوفايتتتتة متتتتنوالسياستتتتة الويننيتتتتة املتعجقتتتتة 
ا اتتا ة  فتت وس نقتتل املناعتتة الر تترية متتن األا اىل الطفتت ؛ والسياستتة التعذويتتة الويننيتتة واةطتتة 

 السعا يوية؛ و رنامج التعذية املدرسية؛ وومدات ا نعاش التعذوي والتعذية العاوية.
تتذت  طتتوات ملعاجلتتة -35 م تتيجة عمتت  األينفتتال. ووضتتعت وزارة العمتت  و طتتوير القتتوة  واختخ

العامجتتتتتة  طتتتتتة عمتتتتت  ويننيتتتتتة  رمتتتتت  اىل القضتتتتتاء التتتتتتدرجي  عجتتتتت  عمتتتتت  األينفتتتتتال   الفتتتتتعة متتتتتن 
. و تتتتتتر ر   طتتتتتتة العمتتتتتت  الويننيتتتتتتة  الت تتتتتتريعات والستتتتتتعا يويات 5156اىل عتتتتتتاا  5119 عتتتتتتاا

لقتتتانون املتعجتتتو  الجتتتتار  الر تتتر؛ والسياستتتات والصتتتيو  الدوليتتتة املتعجقتتتة  األينفتتتال م تتت  مقتتتع  ا
واستتعا يوية متتاوي   تتأن النمتتو والتنميتتة التتيت   تتي  أ تت  استتعا يوية لجتنميتتة   متتاوي عجتت  
املتتتد  املتوستتت ؛ واةطتتتة الويننيتتتة لقطتتتاع التعجتتتيم؛ وسياستتتة الزراعتتتة واألمتتتن العتتتذائ ؛ والسياستتتة 

 وي القطري   أن العم  الائو.الويننية لف وس نقل املناعة الر رية/ا يدز؛ و رنامج ما
و  تتم  األهتتداا الستتعا يوية ةطتتة العمتت  الويننيتتة ايئتتة  يئتتة فانونيتتة وسياستتية مؤا يتتة  -33

متتتتتن  تتتتتال ادمتتتتتاط فضتتتتتايا عمتتتتت  األينفتتتتتال   السياستتتتتات والت تتتتتريعات والتتتتتربامج الفتصتتتتتادية 
لتقنيتتتة واملؤسستتتية ؛ و نتتتاء و عزيتتتز القتتتدرات ا5154والوتماعيتتتة الويننيتتتة والقطاعيتتتة قجتتتول عتتتاا 

لعم  األينفال عن ينريو  والر رية ألاحاا املصجحة املعنيني  عم  األينفال؛ وامليافحة املراشرة
وسحش األينفال العامجني من أماكن العم  واعادة  تأهيجهم واعتادة ادمتاط هتؤلء األينفتال  منعه

اا املصتتجحة وأفتتراد أستترهم. وفيمتتا يتعجتتو  القضتتاء عجتت  عمتت  األينفتتال اختتتذت اظيومتتة وأاتتح
األينفتتال  متن  تتال  تتأمني د تت  أستتري؛ وستتحش او ترون مرتتادرات   تتم  منتت  عمتت  األينفتتال

 طتتت ة؛  التتذين مل يرجعتتوا ستتن العمتت  التتدنيا متتن أمتتتاكن العمتت  واألينفتتال التتذين ينوتتزون أعمتتال  
واعتتتادة  تتتأهيجهم ملتتتنعهم متتتن العتتتودة اىل العمتتت ؛ و تتتوف  اظمايتتتة هلتتتم متتتن  تتتال ادارة املختتتاينر؛ 

نملتتتيم محتتتات  وعيتتتة دا تتت  ا تمتتت   واوتتتراء عمجيتتتات  فتتتتيمل   تتتأن عمتتت  األينفتتتال لتحديتتتد و 
األينفتتال العتتتامجني؛ والتتدعوة اىل  عيتتت  املوافتتتف ازاء عمتت  األينفتتتال  واوتتراء مامقتتتات فضتتتائية  
و نمليم أياا مفتومة   أن مسألة عم  األينفال؛ وان اء جلان  تمعية   أن عم  األينفال  ان 
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ة  و فعيتت  املووتتود منهتتا  واتتياغة فتتوانني وسياستتات لذنفتتا   لتتا    لتتل وضتت  مل  يتتن مووتتود
 الجوائح التنمليمية. 

  تم  مرتتادي  وويهيتة مفصتتجة  ووضتعت دائترة ال تترينة املاويتة سياستتة ظمايتة األينفتتال -34
لفائتتدة متتوملف  ال تترينة متتن أوتت  ا ّراعهتتا عنتتد معاجلتتة متتالت   تتم  األينفتتال كضتتحايا وونتتاة 

اء. ويتم تت  أمتتد أهتتداا السياستتة   ضتتمان  عزيتتز وامتتعاا مقتتومل الطفتت   لتتا   عجتت  متتد ستتو 
عتتن ينريتتو فتترع ال تترينة   لتتل ضتتحايا الجتتتار   صتترا النملتتر عتتن ملتتروفهم. و تتنملم ال تترينة أيضتتا  

ا تمعية محات لجتوعية ققتومل الطفت    متاوي  و لتل   املنتاينو التيت يتعترل فيهتا األينفتال 
ومتتتدة شتتترينة لتتتدعم  75األن تتتطة ال تتترينية ا تمعيتتتة  أن تتتئت    اينتتتارلاستتتتعال والجتتتتار. و 

 الضحايا. و واا  ال رينة  دريش موملفيها أثناء العم  وفرجه فيما يتعجو قماية األينفال. 
من اةطتوات املهّمتة ليفالتة امتعاا مقتومل الطفت  و عزيزهتا.  واختذت وزارة التعجيم عددا   -31

يم ال تتتتتدائ  ميتتتتون املهتتتتارات   شتتتتؤون اظيتتتتاة التتتتذي يستتتتمح و تضتتتتمن املنتتتتاهج الدراستتتتية لجتعجتتتت
ألينفتتال املتتدارس قمايتتة أنفستتهم متتن أي شتتي  متتن أشتتيال انتهتتا  مقتتوفهم. وأوتتر  القطتتاع  
كتتذلل دراستتات   املتتدارس ال تدائيتتة وال انويتتة عجتت  متتد ستتواء لتقيتتيم نتتوع العنتتف املووتتود فيهتتا 

ف. وأن تأت التوزارة مديريتة لامتياوتات اةااتة والطريقتة التيت مييتن التخفيتف  تا متن هتذا العنت
 من أو   جرية المتياوات اةااة ألينفال املدارس عج  ووه التحديد.

 حقوق المرأة  
فتتانون املستتاواة  تتني اجلنستتني. ونتتّل  5153اعتمتتدت اجلمعيتتة الويننيتتة   شتتراط/فرباير  -36

اجلنستت  والتمييتتز عجتت  أستتاس  هتتذا القتتانون عجتت  محايتتة النستتاء متتن املمارستتات الضتتارة والتحتترش
 اجلنس. ويعّرا القانون مصطجح تالتمييز ضد املرأةت  أنه متييز شخل ضد   ر  ا امل

فاا  عج  أستاس اجلتنس  لعامجتة ال تخل او تر معامجتة دون  جتل التيت كتان  )أ( 
 من اجلنس املقا  ؛ أو سيعام   ا شخصا  

ة أو  قييديتتتتة  نطرتتتتو عجتتتت  عامتتتت  ال تتتتخل او تتتتر معامجتتتتة افصتتتتائية أو متييزيتتتت )ا( 
 اجلنسني  أو سوا  نطرو عجيهما  عج  مد سواء لينمل

نسرة األفراد القادرين عج  المت ال هلا متن أمتد اجلنستني أفت   ي ت  متن نسترة  '5'
 األفراد غ  القادرين عج   لل من اجلنس او ر؛ 

 من يطرقها ل ميينه  ربيرها  صرا النملر عن ونس ال خل املنطرقة عجيه؛ '5'
ث ها سجا عج  ال خل او ر لعدا فدر ه عج  المت ال هلا  و لل  دا  أ '3'

أو غتترل عرفجتتة أو ا طتتال ا فتترار  تتاظقومل واظريتتات األساستتية هلتتذا ال تتخل 
 أو التمت   ا أو  ارستها.
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تاملمارستتات الضتتارةت املعّرفتتة عجتت  أ تتا  ارستتة  ولملتتر فتتانون املستتاواة  تتني اجلنستتني أيضتتا   -37
أو ثقافيتتتة أو دينيتتتة  جحتتتو  أو فتتتد  جحتتتو  عجتتت  أستتتاس وضتتت  ونستتت  أو ونستتتا  أو اوتماعيتتتة 

  الضتتتترر  يرامتتتتة أي شتتتتخل أو اتتتتحته أو مريتتتتته؛ أو  تستتتترش ألي شتتتتخل   ضتتتترر واوتتتت ز 
وستتدي أو ونستت  أو عتتاينف  أو نفستت . ومل يعتترل م تتروع فتتانون التتزواط والطتتامل والعافتتات 

التتتيت   تتتم  مملتتتر  عتتتّدد الزووتتتات والستتتن التتتدنيا األستتترية عجتتت  الربملتتتان  ستتترش املستتتائ  العالقتتتة 
 لجزواط. وهذا امل روع معرول عج  اظيومة.

وأوريت دورات  دريرية متعددة   أن القتوانني املتصتجة  املستائ  اجلنستانية  لتا    لتل  -38
  فانون املساواة  ني اجلنسني  لفائدة القضاة وأفتراد ال ترينة امليجفتني لهتاا الدعتاء العتاا ومتوملف

 53ينتمتتتتون اىل  موملفتتتتا   61الرعايتتتتة الوتماعيتتتتة. ومتتتت  اون  درّ تتتتت وزارة ال تتتتؤون اجلنستتتتانية 
 مقاينعة  نفذ  رنامج املساواة  ني اجلنسني ومتيني النساء.

ويستتند م تتروع فتانون الجتتتار  الر تر املقتتع  اىل ا فافيتة األمتتم املتحتدة مليافحتتة اجلرميتتة  -39
   رو وكوهلتتا املتعجتتتو لنتت  الجتتتتار  الر تتر وفمعتتته واملعافرتتة عجيتتته اىل املنملمتتة عتترب الويننيتتتة التتيت ي تتت

. ولملتت  األينفتال والنستتاء   م تتروع النستاء واألينفتتال  التحديتتد عجت  أ تتم أك تتر الفئتات ضتتعفا  
 القانون قماية  ااة من الجتار.

اة  تتني اجلنستتني و تتال فتتعة ا  تتامي  كانتتت التتوزارة  نّفتتذ التتربامج التاليتتةمل  رنتتامج املستتاو  -41
؛ والستوا ة الويننية الرامية اىل ميافحتة العنتف 5151اىل عاا  5155ومتيني النساء من عاا 

فيتد املراوعتة؛ و رنتامج زيتادة مت يت  النستاء  وهت  ماليتا   5153اىل عاا  5118اجلنسا  من عاا 
؛ 5154اىل عتتتتتاا  5119ت متتتتتن عتتتتتاا 11مل11  الربملتتتتتان واظيومتتتتتات احملجيتتتتتة املستتتتتّم  تمحجتتتتتة 

 5155اىل عتاا  5111و رنامج النساء والفتيات وف وس نقل املناعة الر رية وا يدز متن عتاا 
)انتهتتتتت (؛ و رنتتتتتامج  عمتتتتتيم مراعتتتتتاة املنملتتتتتور اجلنستتتتتا  كربنتتتتتامج شتتتتتره دائتتتتتم؛ و رنتتتتتامج التميتتتتتني 
الفتصتتتادي. وراوعتتتت اظيومتتتة السياستتتة اجلنستتتانية الويننيتتتة ليتتتن مل  عتمتتتدها  عتتتد. ومل  عتمتتتد 

ياسة اجلنسانية  صورة ر ية من فر  اظيومة  لينها  واا   وويه التربامج فيمتا يتعجتو  تعزيتز الس
مقومل املرأة لا    لل ميافحة التمييز والعنتف اجلنستا . وأستفرت النتخا تات العامتة ال اثيتة 

  وا  عضتت 35  عتتن  راوتت  عتدد النستتاء األعضتتاء   الربملتتان اىل 5154أيار/متتايو  51املنمّلمتة   
امرأة  16  املائة. و  انتخاا  51  املائة من  موع األعضاء  وهو  راو   نسرة  5651أي 

 عضوا . 465عضاء ا الس الرال  أفق  من  موع 
وُوضتتتعت استتتعا يوية فطتتتاع ال تتتؤون اجلنستتتانية واألينفتتتال وال تتتراا والرياضتتتة   اينتتتار  -45

 تعزيتتز مقتتومل املتترأة والطفتت . و فّعتت  الستتعا يوية اجلهتتود املرذولتتة لتحستتني التنستتيو فيمتتا يتعجتتو 
األولويات املنصوص عجيهتا   املوضتوع الستادس املتعجتو لستائ  متقاينعتة متن استعا يوية متاوي 
ال انيتتة   تتأن النمتتو والتنميتتة  و  املوضتتوع الفرعتت  األول املتعجتتو  نتتوع اجلتتنس  و   تتال األولويتتة 

ال تتتراا ومتييتتتنهم. ويتطتتترمل املوضتتتوع ال تتتا  املتعجتتتو  التنميتتتة  ال تتتامن املتعجتتتو  نمتتتو األينفتتتال وشتتتو
 اىل مسأليت شو األينفال وشو ال راا ومتيينهم. الوتماعية أيضا  
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وُوضعت السياسة الويننية لجدعم الوتماع  كسياسة متوسطة املتد  اتدا اىل  يست   -45
ايتتتة الضتتتعفاء متتتن املختتتاينر  نفيتتتذ التتتربامج التتتيت ستتتتوفر حتتتتويات د تتت  أو استتتتها  لجفقتتتراء؛ ومح

املعي تتية؛ وحتستتني مقتتومل املنتمتتني اىل الفئتتات املهّم تتة والضتتعيفة وحتستتني وضتتعهم الوتمتتاع   
مزمنتتتة واأليتتتتاا وغتتت هم متتتن األينفتتتال الضتتتعفاء واألشتتتخاص  وي  كاملستتتّنني واملصتتتا ني  تتتأمرال

 ا عافة واألسر الفق ة اليت  ضم نساء . 
  القضتاء عجت  املمارستات الضتارة عتن ينريتو  نملتيم محتتات   ستري و تذل الرجتد وهتودا   -43

مليافحتتتة العنتتتف  تتتال المتفتتتاء  األيتتتاا الدوليتتتة مليافحتتتة العنتتتف اجلنستتتا   م تتت  اليتتتوا التتتدو؛ 
  ار/متتتارس متتتن كتتت  ستتتنة( واأليتتتاا الستتتتة ع تتتر متتتن العمتتت  الن تتت  مليافحتتتة العنتتتف  8لجمتتترأة )

 كانون األول/ديسمرب.   51نوفمرب اىل   رين ال ا / 51اجلنسا  املنملمة ك  سنة من 
مرتتتادرات لت تتتوي   عجتتتيم الفتيتتتات   متتتاوي. واعتمتتتدت اظيومتتتة مرتتتدأ  و نفتتتذ ماليتتتا   -44

املستتاواة   أعتتداد التاميتتذ املستتوجني   مستتتويات التعجتتيم ال تتتدائ  وال تتانوي والعتتا؛  وسياستتة 
 اىل املدرسة  عد الوض .اعادة التسوي  من أو  السما  لجتجميذات اظوام   العودة 

 تتتدا  تتتوف  متتتنح نقديتتتة  5116وأينجتتتو الربنتتتامج الوتمتتتاع  لتحويتتت  النقتتتود   عتتتاا  -41
اع ة لألسر املعي ية ال ديدة العوز اليت لتيس فيهتا أي فترد  تال  اتحيح الرنيتة )األستر املعي تية 

مقاينعتات وهنتا   9   اليت  واوته عقرتات   اظصتول عجت  عمت (. ويطرتو هتذا الربنتامج ماليتا  
 طة لتطريقه   املقاينعات ال مانية والع ترين كجهتا. و تم ت  أهتداا الربنتامج   اظتد متن الفقتر 

؛ وحتستتتتني اظالتتتتة العذائيتتتتة اظضتتتتوراملتتتتدف  واجلتتتتوع؛ وزيتتتتادة اللتحتتتتامل  املتتتتدارس واملواملرتتتتة عجتتتت  
 والصحية  ورعاية أينفال األسر املستفيدة ومحايتهم. 

 ة االجتماعيةالتنمية االقتصادي  
 سع  اسعا يوية ماوي ال انية لجنمو والتنمية   اعترارها  طة ميومية متوسطة املتد   -46

  اىل ت جتو ال تروة متن  تال حتقيتتو شتو افتصتادي مستتداا و طتوير الرنيتتة 5156-5155لجفتعة 
 تالت  التحتية كوسيجة لجحد من الفقرت. ولرجومي هذا اهلتدا  متددت الستعا يوية ال انيتة ستتة

مواضتتتيعية واستتتعة هتتت مل )أ( النمتتتو الفتصتتتادي املستتتتداا؛ )ا( التنميتتتة الوتماعيتتتة؛ )ط( التتتدعم 
الوتمتتاع  وادارة خمتتاينر اليتتوار ؛ )د(  طتتوير الرنيتتة التحتيتتة؛ )هتتت(  عزيتتز اظيتتم؛ )و( ال تتؤون 

ا يوية اجلنستتتانية و طتتتوير القتتتدرات. و  اينتتتار هتتتذه ا تتتالت املواضتتتيعية الستتتتة  متتتّددت الستتتع 
ال انيتتة  ستتعة  تتالت  ات أولويتتة رئيستتية  وهتت مل الزراعتتة واألمتتن العتتذائ ؛ والرنيتتة التحتيتتة لجنقتت  
وميناء نساو  العامل  التدا ج ؛ والطافتة والتنميتة الصتناعية والتعتدين والستيامة؛ والتعجتيم والعجتوا 

وس نقتتتل املناعتتتة الر تتترية والتينولوويتتتا؛ والصتتتحة العامتتتة  واملرافتتتو الصتتتحية  وادارة املاريتتتا وفتتت  
وا يتدز؛ والتنميتتة الريفيتة املتيامجتتة؛ وري اظتزاا األ ضتتر و نميتتة املتوارد املائيتتة؛ وشتو األينفتتال وشتتو 
ال تتتراا ومتييتتتنهم؛ و عتتت  املنتتتال  واملتتتوارد الطريعيتتتة وادارة ال تتتؤون الريئيتتتة. و  أعقتتتاا اعتمتتتاد 

عتتتادت اظيومتتتة حتديتتتد أولويتتتات  تتتالت   أ5155استتتعا يوية متتتاوي ال انيتتتة   نيستتتان/أ ري  
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التتتتد   الرئيستتتية ومتتتددت  تتتالت الرنيتتتة التحتيتتتة )الطافتتتة والنقتتت (؛ و نويتتت  الصتتتادرات )الزراعتتتة 
 والتعدين(؛ و طوير القطاع اةاص؛ والسيامة  كمحركات رئيسية لجنمو عج  املد  القص .

لزراعتتتتتة املتعجقتتتتتة  الفئتتتتتات   أينجقتتتتتت وزارة الزراعتتتتتة استتتتتعا يوية فطتتتتتاع ا5155و  عتتتتتاا  -47
. و تتتتتتتو   هتتتتتتذه 5157-5155اجلنستتتتتتانية وفتتتتتت وس نقتتتتتتل املناعتتتتتتة الر تتتتتترية وا يتتتتتتدز لجفتتتتتتعة 

السعا يوية املسامهة    أمني العذاء والتعذية والد   عج  فتو مستتداا ومنصتف عجت  الصتعيد 
الضعيفة. و قوا  الوين  وا تمع  واألسري من  ال متيني النساء وغ هن من الفئات اجلنسانية

السعا يوية عج  ثاثة دعائم ه مل ُمسن م اركة النساء وغ هن من الفئات اجلنسانية الضعيفة 
  حمتتتاور  ركيتتتز التتتنهج الواستتت  لقطتتتاع الزراعتتتة و   تتتدمات التتتدعم الرئيستتتية املقدمتتتة   اينتتتاره؛ 

ر تتترية وا يتتتدز؛ واستتتحدا  ون تتتر التينولوويتتتا املستتتتويرة لنتتتوع اجلتتتنس وفتتت وس نقتتتل املناعتتتة ال
وفعالية التنسيو و ناء القدرات و عرئة املوارد. وُوضعت السعا يوية  واسطة عمجية م اركة ويننية 
ُعقدت   اينارها م اورات م  ينائفة واسعة من اجلهات املعنيتة عجت  مجيت  املستتويات. و عتمتد 

اعتتة؛ وم تتروع السياستتة الستتعا يوية عجتت  وثتتائو  وويهيتتة رئيستتية هتت مل التتنهج الواستت  لقطتتاع الزر 
اجلنستتتانية الويننيتتتة؛ واينتتتار العمتتت  التتتوين  اةتتتاص  فتتت وس نقتتتل املناعتتتة الر تتترية وا يتتتدز. وهتتت  

 م  األهداا ا شائية لأللفية وم  اسعا يوية ماوي لجنمو والتنمية.  متماشية أيضا  
  املائتتة متتن  81  املائتتة متتن القتتوة العامجتتة وينتتتون  71ومت تت  النستتاء   فطتتاع الزراعتتة  -48

العذاء املعّد لاستها  األسري. غ  أن هنتا  فتوارمل  تني الروتال والنستاء   الواتول اىل متوارد 
ا نتاط الزراع  م   األرل والئتمان و دمات ا رشاد والتوهيزات واملتواد األوليتة الزراعيتة  و  

  اتتن  القتترار  ود أيضتتا  التتتحيم   هتتذه املتتوارد. وعتتاوة عجتت   لتتل    تتار  النستتاء  قتتدر حمتتد
ستتتيما األرامتتت    القتتتدر  دا تتت  القطتتتاع ا  يهتتتيمن الروتتتال عجتتت  هتتتذه العمجيتتتة. و تتتتأثر النستتتاء  ل

األكتتترب ا  يتعرضتتتن  صتتتورة عامتتتة لنتتتتزاع املمتجيتتتات الزراعيتتتة لتتتا فيهتتتا األرل وال تتت ان واحملاريتتتن 
رش نقتتتتتل وستتتتتائ  النقتتتتت  واملتتتتتواد األوليتتتتتة. كمتتتتتا أن واتتتتتوهلن اىل األستتتتتوامل الزراعيتتتتتة حمتتتتتدود  ستتتتت

والتينولوويتتتا ومهتتتارات التفتتتاول عجتتت  األستتتعار. و وااتتت  متتتاوي مواوهتتتة و تتتاء فتتت وس نقتتتل 
   5559 تتني ا نتتا  ) املناعتتة الر تترية وا يتتدز املتف تت  عجتت  فتتو  طتت  لعتتدلت أعجتت  نستتريا  

 تم   تأث ات . و   املائة(   اتفوا الرتالعني الن تطني ونستيا   855املائة( منها لد  الروال )
فتت وس نقتتل املناعتتة الر تترية وا يتتدز عجتت  الزراعتتة فقتتدان األشتتخاص   أعمتتار لقتتو فيهتتا املتترء 
أعجتتتت  مستتتتتويات انتاويتتتتته الفتصتتتتادية  فتتتتتتأثر  وفيتتتتاام نوعيتتتتة اليتتتتد العامجتتتتة الزراعيتتتتة وكميتهتتتتا. 

التقنيتتتتة  و ستتتتررت األمتتتترال والوفيتتتتات املتصتتتتجة  ا يتتتتدز   فقتتتتدان األاتتتتول والتتتتد   واملهتتتتارات
عجتتتت  ا نتتتتتاط الزراعتتتت   واملهتتتتارات املتنافجتتتتة  تتتتني األويتتتتال واملعتتتتارا واملمارستتتتات  متتتتا أثّتتتتر ستتتتجرا  

 وا نتاوية الزراعية.
  أملهتتر  قريتتر متتاوي املرمجتت  أن الرجتتد   ينريقتته فتتو  جتتومي  ستتة متتن 5151و  عتتاا  -49

  الفقتتتر املتتتدف  واجلتتتوع  األهتتتداا ا شائيتتتة ال مانيتتتة لأللفيتتتة. وهتتتذه األهتتتداا هتتت  القضتتتاء عجتتت
و ف  معدل وفيات األينفال  وميافحة ف وس نقل املناعة الر ترية وا يتدز واملاريتا وأمترال 
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أ ر   وضمان الستدامة الريئية  وافامة شراكة عاملية من أو  التنميتة. و رتنّي املؤشترات املنّقحتة 
اتوا  جتومي األهتداا  أن ماوي أمرزت نتائج نسرية من ميتن التقتدا 5154-5155لجفعة 

ا شائية لأللفية ورلا  يون   ينريقها فتو  جتومي نصتف األهتداا ا شائيتة ال مانيتة وهت مل  فت  
معدل وفيات األينفال؛ وميافحة ف وس نقتل املناعتة الر ترية وا يتدز واملاريتا وأمترال أ تر ؛ 

 والستدامة الريئية؛ وافامة شراكة عاملية من أو  التنمية.

 قص المناعة البشرية واإليدزفيروس ن  
  اعتمدت اظيومة اةطة السعا يوية الويننية املتعجقة 5155  كانون األول/ديسمرب  -11

متا عتتة منهتتا  ينتتار العمتت  التتوين   5156-5155 فتت وس نقتتل املناعتتة الر تترية وا يتتدز لجفتتعة 
يوية الويننيتة  وويته . و تتو   اةطتة الستعا 5155الذي ُمتّدد اىل عتاا  5119-5114لجفعة 

لو تتاء فتت وس نقتتل املناعتتة الر تترية وا يتتدز  الستتتناد اىل مياستتش األدوات  الستتتوا ة الويننيتتة
  املائتتة عتتن  51 فتت  ا اتتا ات اجلديتتدة  نستترة  السياستتا ية الستتا قة. و تتتو   اةطتتة أيضتتا  
. واتدا اةطتة   املائتة 51  املائتة واليرتار  نسترة  31ينريو  ف  ااتا ات األينفتال  نسترة 

و فتت  وفيتتات األينفتتال املتصتتجة    املائتتة عمومتتا   8اىل  فتت  الوفيتتات املتصتتجة  ا يتتدز  نستترة 
   املائة.  11 ا يدز  نسرة 

اىل اظتتتتد متتتتتن ا اتتتتا ات اجلديتتتتدة لتتتتتد   واتتتتدا اةطتتتتة الستتتتعا يوية الويننيتتتتتة أيضتتتتا   -15
 تتالت  ات أولويتتة  1ةطتتة ستتنة. و  تتم  ا 54ستتنة و 51األشتتخاص املعاومتتة أعمتتارهم  تتني 

ه مل )أ( الوفايتة متن العتدو  األوليتة وال انويتة  فت وس نقتل املناعتة الر ترية  )ا( حتستني نوعيتة 
العاط و دمات الرعاية والدعم املقدمة اىل األشتخاص املصتا ني  فت وس نقتل املناعتة الر ترية  

الر تترية؛ )د(  تتدعيم  و)ط( اظتتد متتن  عتترل شتت  فئتتات الستتيان لعتتدو  فتت وس نقتتل املناعتتة
التتنهج متعتتدد القطاعتتات والتخصصتتات    نستتيو و نفيتتذ التتربامج املتعجقتتة  فتت وس نقتتل املناعتتة 

 لف وس نقل املناعة الر رية وا يدز.  ت(  عزيز راد و قييم الستوا ة الويننيةهالر رية وا يدز؛ )

 الصحة الجنسية واإلنجابية  
ات شتتامجة    تال الصتتحة واظقتومل اجلنستتية وا وا يتتة ان اظيومتة مجتزمتتة  تتوف   تتدم -15

  اينار سياسات دولية وافجيمية وويننية م    رنامج عم  املؤمتر الدو؛ لجسيان والتنمية املعقتود 
؛ واألهتتداا ا شائيتتة لأللفيتتة؛ ومرتتادي 51؛ واملتتؤمتر التتدو؛ لجستتيان والتنميتتة   5994  عتتاا 

ياستتتات مقتتتومل الصتتتحة اجلنستتتية وا وا يتتتة؛ واستتتعا يوية الحتتتتاد يقتتت  التوويهيتتتة لسفر الحتتتتاد األ
يقتتت     تتتال الصتتتحة؛ والستتتعا يوية الصتتتحية لجوماعتتتة ا شائيتتتة لتتتدول اجلنتتتوا األفريقتتت ؛ فر األ

و طتتتتة عمتتتت  متتتتا و و. و تم تتتت  السياستتتتات الويننيتتتتة   استتتتعا يوية الصتتتتحة ا وا يتتتتة   متتتتاوي 
يتتة ملتتاوي    تتال  قتتدر  تتدمات الصتتحة ا وا يتتة؛ ؛ واملرتتادي التوويه5151-5116 لجفتتعة
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و ريطة ينريتو ا ستراع تفت  وفيتات ومراضتة األمهتات والرّضت    متاوي؛ واستعا يوية متاوي 
 لرقاء األينفال وشوهم؛ والسياسة اجلنسانية الويننية؛ والسياسة السيانية ملاوي. املعّوجة
نتتتامج وينتتت  لألمومتتتة املأمونتتتة يتتتتو      نفيتتتذ  ر  5119وشتتترعت اظيومتتتة منتتتذ عتتتاا  -13

 511 111مالتة وفتاة ليت   671 األساس  ف  معّدل وفيات األمهات التذي كتان فتد  جت  
مالتتتتة وفتتتتاة  461  اخنفتتتت  معتتتتدل وفيتتتتات األمهتتتتات  قتتتتدر كرتتتت  اىل 5113ولدة. و  عتتتتاا 

ألمومتتتتة متتتتن املواليتتتد األميتتتتاء  و لتتتتل نتيوتتتة لتنفيتتتتذ املرتتتتادرة الرئاستتتية   تتتتأن ا 511 111 ليتتت 
  شتتتوعت املرتتتادرة الرئاستتتتية الزعمتتتاء التقجيتتتديني عجتتت  أداء دورهتتتتم   5155املأمونتتتة. و  عتتتاا 

 الوفاية من وفيات األمهات وا ثناء عن الجووء اىل القا ات التقجيديات. 
و عيتتتد اظيومتتتة النملتتتر   القتتتوانني املتعجقتتتة  ا وهتتتال  لتتتا ي تتتم  جتتتترر املتتتتورينني    -14

ل   اينتتار عمجيتتة   تتاورية اتتدا اىل ستتن   تتريعات ملعاجلتتة فضتتايا ا وهتتال ا وهتتال  و لتت
 غ  املأمون ووفيات األمهات والصحة اجلنسية وا وا ية. 

 التعاون  
من ال تراكات مت  شتركاء حمجيتني ودوليتني يقتدمون اليهتا مستاعدة  أفامت اظيومة عددا   -11

  هؤلء منملمتة األمتم املتحتدة وهيئااتا التيت  قتدا مالية و قنية    نفيذ سياسااا و را ها. وي م
التتدعم قستتش وليتهتتا. ومتتن  تتني هتتذه اهليئتتات  رنتتامج األمتتم املتحتتدة ا شتتائ   ومنملمتتة األمتتم 
املتحتدة لجطفولتة  واتندومل األمتم املتحتدة لجستيان  ومفوضتية األمتم املتحتدة ل تؤون الاوئتتني. 

هيئا ه املختجفة   ميادين  عاون ش . وعج  الصتعيد م  الحتاد األفريق  و  و عم  اظيومة أيضا  
ا فجيمتت   جتتتدر ا شتتارة اىل شتتراكة اظيومتتة متت  اجلماعتتة ا شائيتتة لتتدول اجلنتتوا األفريقتت  متتن 

 أو   نفيذ  رنامج عمجها ا شائ . 
متن عافااتا ال نائيتة مت  ميومتات  جتدان أ تر  أمههتا املمجيتة  و ستفيد اظيومتة أيضتا   -16
دة والوليتتتات املتحتتتدة األمريييتتتة والحتتتتاد األورون وكنتتتدا وأملانيتتتا وأستتتعاليا وونتتتوا أفريقيتتتا املتحتتت

و جدان ك  ة أ ر . ولجحيومة عافة عم  وينيدة مت  منملمتات ا تمت  املتد . وكمتا أشت  اليته 
  أعتتاه شتتاركت منملمتتات ا تمتت  املتتد    جتميتت  هتتذا التقريتتر  ويّترتت  هتتذا التتنهج   جتميتت  كتت

 قارير اليت  قدمها الدولة الطرا.الت
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