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ـــــس ال امـــــس  *  ـــــدر ي متويانـــــا مـــــا ي ـــــ   ـــــ     م   مـــــ   انـــــ  األمان استُنســـــه  لـــــ ك الوردتـــــس ك ـــــا  ما ي  ل
 املتحدة. لألمم
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 المنهجية -أوال   
 
 خضـــــ   ة وميـــــس موقاممدـــــر لالتتدـــــدم ي  اـــــام ابســـــت را  الـــــد م  ال ـــــام  ي  ـــــما / -1

حزيران/يوندـــو.  ي كلــع الوبــ ي بمالـــ  بصــ س ئاةدــس ي  .  ب ــد كلــعي ا ت ـــد التتريــر2011 ف ايــر
ي   ــام التتريــر 2013توصــدس.  ي  ــا   169توصــدس مــ  بــم مــا   و ــو  161حكومــس موقاممدــر 

ي املاةـس  50ال   بدمتو احلكومس ي  اـام اسـت را  منتصـمل املـدة     ن المالـد تـف ي تن دـ   ـو 
ي املاةـــس مـــ   90مـــ  تن دـــ  قلـــا   مـــ  التوصـــدا .  يســـ دنا الدـــو   ن ن دـــد بـــ ن احلكومـــس  كنـــ 

التوصــــدا ي  ب تــــزاا التوصــــدا  املتمتدــــس بدــــد التن دــــ .  يحمل ــــر لــــ ا التتريــــر التتــــد  ا ــــرق ي تن دــــ  
 التوصدا  موضع النحملر  يسالم ب نو ب يزاا لناك الكثري ال   ينمغي   الو.

تزامنــا هــ ك ال  الدــس ف ــو  ســا  ال يصــ  ي مصــالحس املــوقاممدتدم.  تـر  احلكومــس  ن التتدــدم -2
 التـــــزا  احلكومـــــس بضـــــ ان  تـــــع املـــــوقاممدتدم بكـــــرامت م  ابحـــــ ا  الوا ـــــ   ـــــم.  لـــــ لع نـــــر   ن 

 ابست را  الد م  ال ام   ااة  خر  لتتددم األاا  تتدح ا احلكومس ألبنا  موقاممدر.
( ت زيـز حتـو  1 يتنا ا التترير الرا ا  الى التوصدا  م  خالا حتالدـ  رالرـس  ـاب  لـي   -3

( احلتــو  اببتصــاايس  اب ت ا دــس  الثتافدــس. 3( احلتــو  املدندــس  السداســدسي  2اإلنســان  يايت ــاي  
 يغطي ك   اا مدااي  مت ايزة كثرية  خر  تتض    دة توصدا  تندمج ي املص وفس التن د يس خلطس 

 لـــــ ك املصـــــ وفس  ااة . 2015-2012موقاممدـــــر ي ال ـــــ ة  -  ـــــ  ابســـــت را  الـــــد م  ال ـــــام  
ُ ِضــ   حتديــداف لك ــ  مرا ــاة املتسســا  كا  الصــالس التوصــدا   تن دــ لا  ــا  ــ  اريــر التهطــد  

 ابس اتدجي املتسسي ب ك   ام   من جي.  لي مبثابس األسا  ال   تتو   الدو ل ك ال  الدس. 
وقاما  امل ـ  قتـو    ب   مسـت لدس   ـداا التتريـر  الـى  ـاتر ال ريـر ال امـ  امل ـ ك بـم الـ -4

اإلنسان بتنسدر م   قامة ال دا  ال ت ن الدسـتوميس  الديندـس.   ـ ا الغـر ي ُ تـد  حالتـا  اماسـدس 
ت ـــا ميس ي ةدـــع املتاا ـــا  اإلحـــد    ـــرة ي المالـــد.  كـــان ا ـــد  الرةدســـي لـــو ال  ـــ  امل ـــ ك 

نسـان ي  ـاب  اختصـال كـ  لتحديد    و التتـد  ا ـرق  التحـديا  املوا  ـس ي تن دـ  حتـو  اإل
م امك.  مشال  ال  الدس م امكس  اس س م  ةدع  صحاب املصالحس ي لـ ا املضـ امي مبـ  فـد م  ثالـو 
منحمل ــا  امت ــع املــدين.  ُ ِضــ   امل الومــا  ام ع ــس ي م ــر ع تتريــر نــوبيف ب ــد كلــع  ا ُت ــد ي 

 قما  ة وميس موقاممدر التترير.حالتس      اندس ُ تد  مبابوتو.  ي  ب  بحري  بر  الر   
  

 األساس القانوني والمؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها لي موزامبيق -ثانيا   
 

 اإليار الدستوري -ألف 
 
 ك كرســ   امــاف ي المــاب   ظ ــر  موقاممدــر التزام ــا التــو  بت زيــز حتــو  اإلنســان  يايت ــا -5

 احلريـا   الضـ انا  األساسـدس ال رايـس  اي ا دـس.  يتجالـى الثالث م  استوملا احلتـو   الوا مـا  
 مـ   مـ  انضـ ا  المالـد    م حملـم الصـكوك التانوندـس الد لدـس املت التـس هـ ا املوضـوع ل ا ابلتزا   يضـاف 

 الت ا ن اإلجيايب مع آلدا  اإل را ا  اخلاصس الد لدس  اإلبالد دس. 
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 اإليار القانوني والسياسي -باء 
 
ــــ اب   134اة تــــنا املــــا -6 ــــم الســــالطا   ال ــــر  الــــى ال صــــ  ب ــــس موقاممد مــــ  اســــتوم ة ومي

.  لنــاك ةســس    ــزة ســداايس تك ــ   امســس الســالطس لــي مةــدر اي  وميــس  ة دــس اي  وميــس (1 بدن ــا
 .  (2  ال ملان(  احلكومس  ا اكم  امالر الدستوم 

  ال صـــ  بـــم الد لـــس  الطواةـــمل  موقاممدـــر ا لـــس  ال اندـــس مبتتضـــى الدســـتوم تتـــو   الـــى ممـــد -7
 تتـــداملا  الديندـــس.  مـــع كلـــعي  ـــام  الطواةـــمل الديندـــس التاة ـــس م تتـــدانا قريـــس  ت ـــ   الد لـــس هـــا

ااة ــس  500ي  ةــا  تــا   كثــر مــ   ت  ــ  فدــو الــ    ت  ــ   الــى ت زيــز التســامف. لــ ا لــو اإلاــام
 مسجعالس ممسداف ي المالد. 

بالت دايــس التانوندــسي     ن اتلدــا  الرمسدــس لتســويس النزا ــا  تت ــاييف  موقاممدــر ا لــس تتســم  -8
ــــاا  املكرســــس ي اســــتوم  ــــس  كا كانــــ  لــــ ك األخــــرية ب تت ــــام  مــــع التــــدم  املم مــــع التوا ــــد ال رفد

 ة وميس موقاممدر.
. 40مــ  املــااة  2 حيحملــر اســتوم ة وميــس موقاممدــر  توبــس اإل ــدا  صــراحس مبو ــ  ال تــرة  -9

 ـدااف  2004تنتـدف  ـا     كـد 1990غد  لـ ك ال توبـس ي املـرة األ   بصـد م اسـتوم  ـا   بد  ل
 ل ا اإلتاق التانوين  السداسي التامخيي ل    موقاممدر. 

 يتكد استوم ة وميس موقاممدـر حريـس تكـوي  اي  دـا   حـر املـواانم ي تكـوي  اي  دـا   -10
 لنحملا  ال ا  التاةم  األم  ال ا   مفاك املواانم اتخري .قريس ما اام  تالع اي  دا  ب خت  با

  
 االلتماسات  -جيم 

 
مــ   79احلــر ي تتــدل ابلت اســا   مــر اســتوم  ي موقاممدــر  الــى النحــو الــواما ي املــااة  -11

اســــتوم ة وميــــس موقاممدــــر.  ب يتتصــــر  ــــر  اســــت ااة حتــــو  املــــواانم  الــــى ابلت اســــا . ف ــــو 
  ــكابف  خــر ي مثــ  ال ــكا    الك ــمل  ــ  األخطــا .  لال ــواانم احلــر ي االــ  يتضــ    يضــاف 

اســت ااة حتــوب م مــ  خــالا ال ملــان  الالجنــس الواندــس حلتــو  اإلنســان   مــم املحملــا   ا ــاكم  الندابــس 
     ارير اإل را ا  اإلااميس. ال امس  املديريس ال امس لت تديف ال   

  
 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها لي موزامبيق  -ثالثا   

 
 التصديق على الصكوك الدولية -ألف 

 
ملوقاممدــر تتالدـــد  ريــر ي التصـــدير  الــى الصـــكوك األساســدس حلتـــو  اإلنســان ير ـــع تامخيـــو  -12

   الســـنوا  األ   بســـتتال ا  لـــو   لويـــس مـــ    لويـــا  سداســـانا اخلام دـــس.  ي لـــ ا اخلصـــولي 
 صـــمف المالـــد ارفـــاف ي م حملـــم الصـــكوك التانوندـــس اإلبالد دـــس  الد لدـــس املت التـــس قتـــو  اإلنســـان.  منـــ  
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بســت را  األخــريي صــدل  المالــد  الــى ات ابدــس يايــس حتــو  ةدــع ال  ــاا امل ــا ري    فــراا  ســرلم ا
 ال  توكــوا ابختدــام  بت ابدــس منالضــس الت ــ ي   بــريك مــ  ضــر ب امل امالــس    ال توبــس التاســدس    

 الال نساندس    امل دنس.
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء 
 

 الــى  ســا  تــو  اإلنســان  منحملومــس األمــم املتحــدة حلممدــر ا ن بــم ة وميــس موق لت ــاا يســتند -13
ال البــس   الــى صــ ددبالثنــا  األكثــر  ــدامة ايوانــ   يت ثــ   حــد ال  الــدا  املتمولــس. المالــد ل امتثــاا

م وضـــدس األمـــم املتحـــدة الســـامدس حلتـــو  ي  ـــر   الت ـــا ن ايدـــدة مـــع مـــع منحملومـــس األمـــم املتحـــدة 
فريــر األمــم املتحــدة التطــر  مــع ألفريتدــا اينوبدــس  ضــافس    فر  ــا اإلبالد ــي ي ســد ا   ب ياإلنســان

مــ  مســا دتو اســت اا  موقاممدــر الــ   ال كدــز ب ــك  خــال  الــى برنــامح األمــم املتحــدة اإل ــاةي 
مـــع الالجنـــس   دـــداف  موقاممدـــر حـــواماف   ـــر   يي ســـدا  ابحتـــاا األفريتـــي  . املدـــااي التتندـــس ي فتالـــمل 

مبــا  يلالمتثــاا بلتزاماتــو فضــ  مــا بوســ و مــ ا  مــا فتــد بالــدنا ياألفريتدــس حلتــو  اإلنســان  ال ــ وب. 
املتــرمي   لــي ت ــ   ب ثــا   يقيــاما  املكال ــم بوبيــا  ي  اــام اإل ــرا ا  اخلاصــس يي كلــع تالتــ
م  بســــاملتــــرمي     تتحتــــر ب ــــد قيــــاما  ب ــــ  . قيــــامةكال ــــا كــــان لنــــاك االــــ  ال  جيدــــس  اخلاصــــم 

 ي مغـــا  اســـتغال م ي المدـــع األا ـــاا   ب سامل ندـــ ساخلاصـــ ةقيـــامة املتـــرم كلـــع ي ـــ      ايد لـــس الزمندـــس.
     نرب  ي  ن تتحتر تالع الزيامة ي  برب  ب   ك . .املواا اإلباحدس

ــــ ل   -14 ــــر   ــــوااف  بــــد ب ــــرية لتســــويس   ة وميــــس موقاممد التتــــامير    حالت ــــا املت التــــس بتتــــدل كم
كــ  مــ  التتــامير األخــرية     بــدم  فريتــي.   ألمــم املتحــدة  ابحتــاا األاملتهصصــس التاب ــس لدــا  لات
    ندــمل جب 2013 كتــوبر ت ــري  األ ا/تــو  اإلنسـان  ينــس منالضــس الت ـ ي  ي امل ندــس قالجنـس ال

 ي لـــ ا اخلصــــولي  ــــدم . 2014 ويوندــــالالجنـــس األفريتدــــس حلتــــو  اإلنســـان  ال ــــ وب ي حزيران/
ــــــى املســــــاة  بال  ــــــ  ما   ن احلكومــــــس اإل ــــــامة     ــــــواماة ي  ال مــــــ   15  14  13ال تــــــرا  ال

   . كلع  الى سمد  املتاب س تو  اإلنسانامل ندس قالجنس الالتوصدا  اليت بدمت ا 
ــــس  -15 ــــدام     الالجــــان كا  الصــــالس التتــــامير املت التــــس بات ابد دــــع التضــــا   الــــى ة ســــمر  ن ُب

.  ينتحملــر األ ــهال ك   اإل ابــسحتــو    ــكاا الت ددــز ضــد املــر ة  ات ابدــس حتــو  الط ــ   ات ابدــس 
ــو التتريــر بريمــاف يتــد  و  .  ســلالنحملــر فد ــا  ــرا حتديــد املو ــد الــزم المالــد  التضــا   الــى    ينــس املو ع

 الت ددز ال نصر .
  

 اإليار المؤسسي -جيم 
 

مــ    تــم فــا التم يــز حتــو  اإلنســان  يايت ــا ي موقاممدــر اإلاــام املتسســي لت ز يتــ لمل  -16
 األخر   مها: من  امةدسدتم تك   ك  
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 هيكل الدولة  
حتـــو  وبيـــس ت زيـــز  الـــى صـــ دد الد لـــس تضـــطالع بيزة ارالرـــس مســـتويا  متسســـدس مت ـــلنـــاك  -17

النحملـــا  الدســـتوم  الـــ    دـــز الســـالطا  كلـــع ممـــد  ال صـــ  بـــم ي كـــر   . اإلنســـان  الـــدفاع  ن ـــا
 :املوقاممدتي

ي  ــاا لــي املتسســس الرةدســدس ال امالــس  ال ــت ن الدســتوميس   الســالطس التن د يــسي   قامة ال ــدا • 
 بوص  ا   س التنسدر ي ل ا املض ام ااخ  احلكومس؛حتو  اإلنسان 

ينـــس ال ـــت ن  ي ـــ   لدكال ـــا التنحملد ـــي الـــيت  امســـ ا ة دـــس اي  وميـــس الســـالطس الت ـــري دس  • 
 لت اسا ؛ ينس اب ال ر دس الدستوميس  حتو  اإلنسان 

  الندابس ال امس.السالطس التضاةدس  • 
 

 المؤسسات الوينية لحقوق اإلنسان  
ي  الــى ت زيــز فددنــاخطــس   ــ    ــالن   ت  ــ  احلكومــس مبتتضــى التزامانــا الد لدــسي  ب ســد ا  -18

دة لت زيــز احلــوام  ا ــم مصــد السداســا  ال امــس املت التــس ممــد  امل ــامكس   جيــاا  ــاب    ا ا   ديــ
قتـــو  اإلنســـان.  ي لـــ ا اخلصـــولي  ُن ـــت  متسســـتان  اندتـــان حلتـــو  اإلنســـان ي المالـــد  فتـــاف 

 ملماا  بامير.
 

 الالجنس الواندس حلتو  اإلنسان 1 
ـــــس  الـــــى  ن ـــــا   /ايســـــ  كـــــانون األ ا  22املـــــتم   33/2009 مبـــــم التـــــانونيـــــنا  -19 الالجن

.  بـــد   ي موقاممدـــر يايت ـــا ت زيـــز حتـــو  اإلنســـان الـــيت تضـــطالع بوبيـــس الواندـــس حلتـــو  اإلنســـان 
 ن  ا    ضـــا لا األحـــد   ـــر الد ـــم  ب ـــد 2012ســـمت    يالوا/ي   ال ـــا لـــ ك ا دتـــس املســـتتالس 

: دـــس بـــد اضـــطال   الالجنـــس منـــ  بدايـــس   ال ـــا باأل  ـــاا التال. بوبـــ  بصـــري مةـــدر اي  وميـــس مـــا  
س  تنحملـــدم حالتـــا  ســـ اتدجدت ـــا ابخط  ضـــع  الدســـتومتنتـــدف ال ملـــان ب ـــ ن املتدمـــس    املســامها  

 .ب ا  كا   احلصوا  الى ي كلع احلر ي تدميمدس ب  ن حتو  اإلنساني مبا 
 تتـــد  الالجنـــس الواندـــس حلتـــو  اإلنســـان تتريـــراف ســـنوياف  ـــ   ن ـــطت ا    ال ملـــان     مةـــدر  -20

مبو   التانون ال   يـنا  الـى  ن ـاة ا.  مـع كلـعي   تتـد  الالجنـس ب ـد    تتريـر منـ   اي  وميس
 توا ــو الالجنــس بدــوااف   الدــس تُ ــز      ــد    ــوا لدكــ   اام  متــم  .2012بــد    ال ــا ي  ــا  

ـــــى ـــــس  ال ـــــاف   ب تغطد ـــــ ا اي ـــــوا حالد ـــــوا .  تُم  كن ـــــا مـــــ  لوضـــــع اســـــ اتدجدس  فضـــــ  الصـــــ دد ال
حتـو  اإلنسـان  يايت ــا ي ي ت زيـز   مهدـس بالغـس الـيت تكتســي وبيت ـا ك ـ    ـو ب ابضـطالع  الـى

 موقاممدر.
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  مم املحملا  2 
 تت ثــ  م  تــو الرةدســدس ي ك ــ  حتــو  . 2012مــايو  يام/ مــم املحملــا  ي انتهــ  ال ملــان  -21

مرافـر مناسـمس احلكـومي   ـاق.  لـد  لـ ا اياملواانم  يايس ال ر دس  ال دالس ي   ـ  اإلاامة ال امـس
املهصصــا  مــ  مدزاندــس احلكومــس  حيحملــى مكتــ   مــم املحملــا   يتالتــى . م ا نــاف  12مــع  لــو ي  ــ  

 .بد م ال ركا  املت ا نم
 يصـدم التتريـر ب ـد    ال ملان. تتريراف سنوياف   يتد  مم املحملا ي بد  2013 ا تماماف م   ا   -22

 توب اتــــو  حتدياتــــو   ــــ   ن ــــطتو سم صــــالم الومــــا  يتضــــ      وميــــس الج ل ايريــــدة الرمسدــــسي كلــــع 
كمرية   اف لناك   داان      2014  2013 استنتا اتو  توصداتو.  ي ري  مم املحملا  ي بداين  امي 

مـا ال ـ ة  يضـدمل  ن  ـدا التضـايا الـيت  ُبالـ  ي  يتدمون  كا    الت اسا   ا ـا  .م  املواانم 
 88بضـــدس  ُبالتـــ    161بضـــدسي من ـــا  249 بالـــ  2013 آكام/مـــام   2012حزيران/يوندـــو بـــم 

ي  ُبالــ  2014   آكام/مــام   2013امل تــدة مــ  ندســان/ بري  ي ال ــ ة   . بضــدس   يُمــ  فد ــا ب ــد
 .بضدس   يُم  فد ا ب د 157   ُبالت  158بضدسي من ا  315   
 ـكا   ضـدلا مـ   مُِف ـ  تسسـا  الـيتاملتوصـدا     ي  اام  بيتـو  مم املحملا   يتد   -23

توصـــدس مو  ــــس     26ي  صــــدم  مـــم املحملـــا  لـــ ا الســـدا   ـــ  تصـــحدف    ـــو اخلالــــ  فد ـــا.  ي 
  تثمــــــ  .2014   آكام/مـــــام   2013فتالـــــمل الكدانــــــا  ي ال ـــــ ة امل تــــــدة مـــــ  ندســــــان/ بري  

 مثـس  يضـاف  لتالمدـس الطالمـا . اسـماف من املـدمبم تـدميماف   ـدا املـوظ مم ايس تالع ال  الدـا  ضـر مة قيـااة 
لــــــ ك ت ــــــ    ؛   كــــــ   ن مــــــم املحملــــــا    ــــــاا حا ــــــس    ا ت ــــــاا اســــــ اتدجدس  فضــــــ  لتن دــــــ  

 . ك ا ة    ال ا  كثر  ف الدسفد ا سد الثغرا  لالت ري ا  ابس اتدجدس تنتدف 
 

 منظمات المجتمع المدني  
.  يايت ـــا ي ت زيـــز حتـــو  اإلنســـان لامـــاف  اف ا م املوقاممدتدـــس منحمل ـــا  امت ـــع املـــدين تـــتا   -24

تالـــع   لتوا ـــد الدســـتوم.  يســـتند  ن ـــا فتـــاف  ن منحمل ـــا  امت ـــع املـــدين ت  ـــ  ت كدـــد  مـــ  امل ـــم 
 18املـــتم   8/91اســتوم ة وميـــس موقاممدــر مــع التـــانون مبــم مـــ   52  51املنحمل ــا     املــااتم 

منحمل ــس ت  ــ  ي  1 500ي موقاممدــر مــا يزيــد  الــى  وق/يولدــو  امل نــون وبــانون اي  دــا و.  يو ــد 
 ـــاا حتـــو  اإلنســــان.  ي  ـــ   كثــــر لـــ ك املنحمل ـــا  ي  ــــاا تتـــدل املســــا دة  الت ثدـــ  التــــانوين 
 مصــد ظــر   ابحتجــاق ي مراكــز ال ــراس  الســجون    ــداا تتــامير الحملــ  املت التــس مبهتالــمل مســاة  

ساســدس   ن ــطس كســ  الت يدــد  الــد وة التانوندــس حتــو  اإلنســان  تتــامير حــاب  انت ــاك احلتــو  األ
 الن ح املتمع ي الت ام  مع حتو  اإلنسان. مركزة  الى  مصد السداسا  ال امس
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اإلنجررررازات والتحررررديات والمعو ررررات لرررري مجررررا  تعزيررررز حقرررروق اإلنسرررران  -رابعا   
 وحمايتها

 
 حالة الحقوق السياسية والمدنية -ألف 

 
 واالنتخاباتالعملية السياسية   

ــــر    حــــد  ن الدســــتوم يــــنا مــــع بوا ــــد  -25 ــــس موقاممد ــــس الد تراادــــس ي ة ومي ت ــــزعق  ال  الد
بانوندــس  خــر   الــى حــر املــواانم ي تغدــري احلكومــس بوســاة  ســال دس.  مــ  الناحدــس ال  الدــسي ُ ــام  

نزي ـس  الـى كلع احلـر  ـ  اريـر انتهابـا   اايـس  ا ميـس  ـر  مـرة كـ  ةـر سـنوا  بصـومة حـرة   
 سا  اب اع  ـا .  بـد نحمل ـ  بنجـا  حـ  اتن ةـر   الدـا  انتهابدـس  امـس مةاسـدس  ت ـري دس ي 

   .2014  2009  2004  1999  1994األ وا  
 ي  اا ال  ـ  الـ    ـ  بصـداك  يضـافي  ـر  حالدـاف بصـومة مرضـدس   الدـس الالمركزيـس الـيت  -26

م يت ــا الرامدــس    حتتدـر نحملــا  حكـم ب مركــز  كامـ .  مــ  األمثالــس  االتت ـا احلكومــس مبـا يت  ــى مـع 
  الـــى كلــــعي  مســـا  الســــالطا  ا الدـــس   ضــــ ا  الصــــ س املتسســـدس  الــــى امـــالر ابست ــــاميس ا الدــــس.
 لكـــ ا تالتـــز  حكومـــس ة وميـــس موقاممدـــر مـــ  خـــالا تالـــع ال  الدـــس بـــد م الســـالطا  ا الدـــس لزيــــااة 

ي اســـتهدا  املـــواما   كـــم املـــواانم مـــ  امل ـــامكس قريـــس ي   الدـــس مســـتويا  مســـا لت ا   ـــ افدت ا 
بالديــس  صـــُنع التــرام.  فد ــا يت الــر بالالمركزيــس  الــى مســتو  المالــديا ي ُ  ريــ  بنجــا   مبــع انتهابــا 

بنتهـــــــاب م ســـــــا  المالـــــــديا     ضـــــــا  امـــــــالر  2013  2008  2003  1998ي األ ـــــــوا  
ـــــر المالديـــــس.   ن ـــــ   احلكومـــــس  يضـــــاف  املزيـــــد مـــــ  املتاا ـــــا  لتحســـــم تتـــــدل اخلـــــدما   ـــــ  اري

 متاا س. 148    128الالمركزيس.  بنا ف  الى كلع امت ع  دا املتاا ا  م  
 

 دائرة السجون  
 مكدزة مـ  الركـاةز الـيت يتـو   الد ـا نحملـا   بامـس ال ـدا ي موقاممدـر.  لـو يطـر نحملا  السجون  -27

ي المالــد  الــى الــربم مــ  ب ــ  اخلطــوا  اإلجيابدــس الــيت حتتتــ  ي  يضــاف حتــدياف مــ   كــ  التحــديا  
 اــام اي ــوا الرامدــس    احلــدل مــ  تــ رريك الســالو  الــى مســ لس حتــو  اإلنســان.  ي لــ ا اخلصــولي 

حكومـس موقاممدـر  الــى اختـاك ممـااما  لضـ ان ابمتثــاا لال مـاا  األساسـدس لدسـتوم ة وميــس  ت كـمل
ااة التــانون   ــداف مــع امل ــايري الد لدــس.  بــد ظ ــر  اينامدــا   ديــدة موقاممدــر فد ــا خيــا  مســا  ســد

كـــانون الثاين/ينـــاير   16املـــتم   3/2013ي اخلـــدما  اإلصـــالحدس ي   تـــاب صـــد م التـــانون مبـــم 
 63الــ   يــنا  الــى  ن ــا  ااةــرة الســجون الواندــس.  قاا مــ  ت زيــز التــانون صــد م املرســومم مبــم 

الالــ ي  يُتــران التــانون األساســي  النحملــا  األساســي  2013 ا/ايســ   كــانون األ  6املــتمخم  64 
ملــوظ ي ااةــرة الســجون الواندــس ي  ــاا  اا   ا مــا  حــر  الســجون  ضــافسف    الالةحــس الداخالدــس 

 لداةرة السجون الواندس.
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ي ةدـــع   ـــا   دساإلصـــالح املرافـــر ي  بالغـــ 2015ئايـــس األســـمو م األ لـــم مـــ   ـــا    ي -28
 احلــمر ملـ   هصـاف  5 184مــُداناف   10 762سـجدناف مــ  بدـن م  15 946مالـد  ـ  مـا   و ـو ال

امـــــر ة  426م ـــــالف   15 520 يتـــــ لمل مـــــ  الســـــجنا    ـــــوع  ن    اإل ـــــامة   ـــــدم. ابحتدـــــااي
ا ـالف مت  ـاف بصـ س خاصـس  1 379  ؛ امـاف  65 امـاف   كثـر بتالدـ  مـ   16ت ا      املم ما بـم 

 امـــافي  21  19بـــم     ـــاملم  ـــاباف مت  ـــاف  2 753  ؛ امـــاف  18  16 بـــم مـــاتـــ ا      ـــاملم 
  اماف  ما فو . 36بالغاف م  س   3 156  ؛ اماف  35  22بم     املم  اباف  8 573 

س لتوكدـــ  مـــا   تطـــر   ب تـــزاا املســـا دة املتدمـــس    الســـجنا  الـــ ي  لـــدر لـــدي م  يـــس  ســـدال -29
حتــدياف  الــى الــربم مــ    ــ  م  ــد املســا دة التضــاةدس لك الــس احلــر ي املســا دة التانوندــس.  ي ئايــس 

 بــــ  مــــ   ــــدا  كــــان  ــــدا الســــجنا  الــــ ي  حصــــالوا  الــــى مســــا دة بانوندــــس  2015 يالوا/ســــمت   
اي  نـــد نســـمس الســـجنا  الـــ ي    حيصـــالوا  الد ـــا.  ظـــ   ـــدا نـــزب  الســـج  ملـــ  احلـــمر ابحتدـــا

   .2014ال دا املسج  ي  ا   ي املاةس    خيتالمل    50 تنالز
 بو ــو  ــا ي ب يو ــد ســج  بــاألفراا الــ ي  بضــوا مــدة  تــوبت م  ب يزالــون أل  ســم  مــ   -30

 ب د انتضا  ل ك املدة. األسماب مسجونم
 المالــد خــالا ال ــ ة   ــ د احل ــاى  الــى األمــ   النحملــا   ابنضــما  ي املرافــر اإلصــالحدس ي -31

ي 2015موضـــع التحالدـــ  لـــد  اف  الـــى الـــربم مـــ  ب ـــ  ايـــراةم.  خـــالا النصـــمل األ ا مـــ   ـــا  
حــاب   7ت ايمدــاف     ــرا ف  25بالبــا    8ُســجال   مب ــون  ر ــس كا  اــابع تــ ايو   فضــ     

 مال لالد و .
 الت ملـــد  ـــريطس  ب  ايـــن م    ـــالن  كتا ـــدةي حيـــر لالســـجنا  احلصـــوا  الـــى الر ايـــس الطمدـــس -32

األحمـا   خُي ل كلـع بالنحملـا   ابنضـما .   كـن م تالتـي قيـاما  منتحمل ـس مـ   فـراا  سـرلم  بـريلم مـ 
 تالتــي امل الومــا   الصــحمل  امــال    ضــافسف    احلصــوا  الــى الغــ ا  حــ  رــالو مــرا  ي الدــو 

تالتـــون  يضـــاف الت الـــدم املدمســـي  الت تـــع مب امســـس األن ـــطس ال فد دـــس  الرياضـــدس.  ي  الكتـــ   الرســـاة (
ي  15.70مــــداناف   2 339 التـــدمي  امل ــــ .  مــــ  بــــم ةدــــع املــــُدانمي يـــــُزا ا  ن ــــطس ابتصــــاايس 

ســجدناف  12 556امــر ة.  ي ــامك الســجنا  املتمتــون   ــدالم  172م ــالف   2 167مــن م  املاةــس(ي
   م ندس.  ن طس ي املاةس( ي 84.3 

ري  األحكـا  المديالـس لالسـج  املــُ ت دة مبو ـ  بـانون ال توبـا ي التـانون  فد ا يت الـر بالتـداب -33
كـــانون األ ا/ايســـ  ي يت ـــم  الدنـــا التـــوا  ن تن دـــ لا ال  الـــي ي ت ـــد   31املـــتم   35/2014مبـــم 

 الـــى  بـــرام بـــانون اإل ـــرا ا  ايناةدـــس  بـــانون التن دـــ  اإلصـــالحيي  مهـــا صـــكان يك ـــالن املســـاة  
توبا .  لـ لع فـ ن مـ  امل  ـو   ن   ـوا التـانون اإل راةـي ب يحمل ـر بوضـو  ي الواماة ي بانون ال 

ســدا  بــانون ال توبــا  النافــ   ب فد ــا خيــا التــدابري الت الد دــس  اب ت ا دــس   كــ   ن ُتطمعــر الغرامــس  
كتــــدبري بــــدي  لالســــج  مــــ  بــــم تــــدابري  ااميــــس  خــــر  امتــــاف لالتــــانون اإل راةــــي النافــــ  ا ن مرا ــــاة 

 م  بانون اإل را ا  ايناةدس  م   برام بانون التن د  اإلصالحي.   املتوبععاإلصال
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 مبــــم لــــ ك اإلتــــاقا ي ب تــــزاا لنــــاك حتــــديا  ي املرافــــر اإلصــــالحدس  مرافــــر ابحتجــــاق  -34
األخــر   الــى الــربم مــ   اخــاا حتســدنا  ي ب ــ  الوحــدا  مــع ال كدــز  الــى األمــاك  الــيت تكــون 

اى مرت  ــس لالغايــس.  مــ  املتوبــع تتالــدا حجــم لــ ك امل ــكالس بت ــددد املزيــد مــ  فد ــا م ــدب  ابكتحملــ
ـــــس  ـــــدابري   حكـــــا  بديال ممـــــاين الســـــجون  احت ـــــاا اســـــتهدا  املراكـــــز اإلصـــــالحدس امل توحـــــس  اختـــــاك ت

 لالسج .
 

 الشرية  
ـــال ترة  -35 مـــ  اســـتوم ة وميـــس موقاممدـــري يت ثـــ  ا ـــد  الرةدســـي  254مـــ  املـــااة  1  ـــالف ب

الــــ   تســــ ى  لدــــو  ــــراس ة وميــــس موقاممدــــر ي ك ــــ  التــــانون  النحملــــا   يايــــس ســــالمس األ ــــهال 
ـــــا  األساســـــدس  ـــــاحلتو   احلري ـــــا  ب ـــــد الت  امل تالكـــــا   النحملـــــا  ال ـــــا   احـــــ ا  ســـــدااة التـــــانون  التتد

مـــ  املـــااة ن ســـ ا  الـــى احـــ ا  ممـــد  الت دايـــس احلزبدـــس  لكن ـــا تـــنا ي  2 تـــنا ال تـــرة لال ــواانم. 
 الوب  ن سو  الى   وب  ن تكون ال راس مايدة. 

ـــس.  لـــي ت ـــ   امـــاب    ـــز  مـــ    ـــراس ة وميـــس موقاممدـــر كهدمـــس  امـــس -36  قامة الداخالد
  ـــراس الســـواح   ؛   ـــراس احلـــد ا؛التالدـــس:  ـــراس النحملـــا  ال ـــا   األمـــ ؛   ـــراس التحتدـــر اينـــاةي

 ضــ ا  المحــريا   األئــام.  ت ــ   الوحــدا ي ضــ    مــوم  خــر ي  حــدة التــدخ  الســريع   حــدة 
ال هصــــدا  المــــامقة   حــــدة ال  الدــــا  اخلاصــــس   حــــدة الكــــالب المولدســــدس.  مــــ  الناحدــــس  يايــــس

 ــا   باةــد يســا دك ناةــ  الدســتوميس  التانوندــسي يو ــد  الــى م    ــراس ة وميــس موقاممدــر باةــد  ــا 
  ي م كالد  ا مةدر اي  وميس بص تو التاةد األ الى لتوا  الدفاع  األم .

 فد ــا خيــا التــدمي ي لــد   ــراس ة وميــس موقاممدــر مدمســس لتــدمي  ال ــراس   الدــاف  كالدــس  -37
ل الــــو  ال ــــراس مـــــ    ــــ    ــــداا مـــــوظ ي ال ــــراس م ندـــــاف مــــ  خــــالا حالتـــــا  ال  ــــ    ـــــ ااا  

تُنحملم  يضـاف ا ما  ب ـ ن التحسـم  التحـديث لالضـما   الـى فتالـمل مسـتويا  التدـااة التهصا.   
 اإلاامة  التو دـــــو.  ت ـــــ   املنـــــالح الدماســـــدسي  ضـــــافس    املواضـــــدع اخلاصـــــس التتالدديـــــس الـــــيت تضـــــم 
 حــدا  ب ــ ن مرا ــاة حتــو  اإلنســان  اح ام ــاي موضــو اف يت الــر قتــو  اإلنســان  ال نــمل التــاةم 

 ال كدز  الى ال تا  اليت ت ت  ض د س.  مع نري الى نوع اي
 خـــالا الســـنوا  التالدالـــس املاضـــدسي  رـــام ضـــ مل  اا  ب ـــ   فـــراا  ـــراس ة وميـــس موقاممدـــر  -38

 ابســــتهدا  امل ــــر  لالتــــوة  ســــو  م امالــــس ا تجــــزي  ي مراكــــز ال ــــراس  ال ســــاا ي الطــــر  ال امــــس( 
 الد لدــس  األمــم املتحــدة  ا دتــا  املتهصصــس لالحتــاا الت ــا  ب ــ  منحمل ــا  امت ــع املــدين الواندــس 

 األفريتي.
  الى الربم م    ـوا تالـع األ ضـاعي حتـرق  ـراس ة وميـس موقاممدـر تتـدماف كمـرياف ي حتسـم  -39

األخضــر لالبــال   ــ   ا ــات ي نو دــس اخلــدما  الــيت تتــدم ا    املــواانم ب ــد  ن اســتحدر  اخلــ 
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ــــد ــــع   ــــرا ا  ت ايمدــــس ي لــــ ا ال ــــ ن.  ُفرضــــ   ــــدة الســــالوك املنحــــر ي  تتهــــ  ل    رمــــا  كل
  توبا   الى ب    فراا ال راسي مبا ي     توبس الطرا. 

 ب تــزاا التحــديا  التاة ــس ي لــ ا التطــاع تركــز  الــى م ــايري توظدــمل  فــراا  ــراس ة وميــس  -40
 الك ــا ة ي  اا  الوا ــ  موقاممدـر  تــدميم م  تتدـدم  ااة ــم مـ    ــ  مفــع مسـتو  املــتلال  امل ندـس 

 مبو   التانون  بريك م  الالواةف الناظ س لسالوك ال راس.
 فد ــــا يت الــــر بتحتدــــر األلــــدا ي يتهــــ  التطــــاع  ــــدة   ــــرا ا  ترمــــي    حتســــم صــــومة  -41

 ال راس لد  اي  وم  لي:
ـــــديف  •  ـــــد  ـــــراس الت ت ـــــديف ال ـــــراس  حتســـــدن ا مـــــ  خـــــالا   ـــــااة  اماج بن ت زيـــــز  ن ـــــطس ت ت

 األساسي ل راس ة وميس موقاممدر؛ التانون د دس يالتو 
توادــد   ن ــا  املزيــد مــ   ــالر  مــ  امت  ــا  ا الدــس هــد  حتســم امل ــامكس امت  دــس ي  • 

 ت زيز  ك   النحملا   األم  ي امت  ا  ا الدس ن س ا؛ 
  ضـــافس     قيـــااة  ـــدا مكاتـــ  املســـا دة املتدمـــس    األســـر  األا ـــاا ضـــحايا ال نـــمل. • 

م ايــس مســ لس ال نــمل املنــزتي ت ــ   تالــع اخلــدما  احل ايــس فضــالف  ــ  الوبايــس  مكافحــس 
  نو  األحداو؛

 بم ال راس  امت ع ا الي؛ ا ت ا ا  ابتصاا قيااة  دا • 

ا ت ــاا برنـــامح والتــانون  النحملـــا و ي ســدا  الوبايـــس مــ  اير ـــس  مكافحت ــا  ال بدـــس    ــااة  • 
 س لال واانم ي مساة  احل ايس ال اتدس   اانس امرمم؛الواند

 آمنسو. مدام  م مونس    ار  ت زيز وبرنامح • 
 

 حماية الالجئيم وعديمي الجنسية  
مــ  اســتوم ة وميــس  20ي ــك  احلكــم الدســتوم  اخلــال بــاحلر ي الالجــو  الــواما ي املــااة  -42

املت التــس هــ ا املوضــوع الــيت صــدب   الد ــا ة وميــس موقاممدــر  موقاممدــر  الصــكوك اإلبالد دــس  الد لدــس
ب ــــ ا  الد لـــــس املوقاممدتدــــس باحلا ــــس    مــــنف الالجـــــو   صــــ س الال ــــد لالر ايـــــا  األســــا  التــــانوين

 األ ان   األ هال  د ي اينسدس.
ا  املـر م  نحملراف    الوضع ايغـراي ابسـ اتدجي ملوقاممدـري ف ـي تت تـع مبكانـس مت دـزة لالـدخو  -43

ال ــابر لال تـــم.  ي لـــ ا الســـدا ي مــا فتتـــ  احلكومـــس تت ـــا ن مــع م وضـــدس األمـــم املتحـــدة الســـامدس 
ل ـــت ن الال تـــم  بريلـــا مـــ  املنحمل ـــا  اإلنســـاندس ي  ـــاا مســـا دة الال تـــم  مالت ســـي الالجـــو . 

فريتدــــس. ب تــــاف  مالت ســــاف لالجــــو  مــــ  فتالــــمل المالــــدان األ 20 884 ي ام ــــوعي يستضــــدمل المالــــد 
 مبجــرا مــنف الالجــو   صــ س الال ــد ملتــدمي الطالمــا ي فــ ئم حيصــالون  الــى الغــ ا   المتالــس  األا يــس 
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 انضــــ   موقاممدــــر    ابت ــــابدتم 2014فضــــالف  ــــ  حــــر  ا ــــا م ي الت الــــدم  ال  ــــ .  ي  ــــا  
 (.  1961 خب   حاب  ان دا  اينسدس   (1954 املت التتم بوضع األ هال  د ي اينسدس 

 
 مكالحة الفساد وتعزيز الشفالية  

مــــ   ي تــــ  ال ســــاا  اةتــــاف كمــــرياف  مــــا  احلكــــم الر ــــدد ي موقاممدــــر.  لــــ لع فــــ ن مكافحتــــو -44
 لــــي  يضــــاف  اــــام     ت زيــــز الرفــــاك اب ت ــــا ي لال ــــواانم. األ لويــــا  ال الدــــا لالد لــــسي الــــيت نــــد 

ي ضـــ   2019-2015احلكــومي اخل ســي لال ــ ة  مــ   ي حيــدا ال نــامح  ملكافحــس ال تــر املــدبع.
ـــس.  لـــي ترمـــي    ت زيـــز احلكـــم  تـــدابري  خـــر ي  صـــالحا  بانوندـــس  متسســـدس  ابتصـــاايس  ا ت ا د
الر ـــــــدد مـــــــ    ـــــــ  حتســـــــم   الدـــــــس تتـــــــدل اخلـــــــدما  ال امـــــــس  اإلســـــــ ا  ي التن دـــــــس اببتصـــــــاايس 

داف  الـى   ـوا المالـد الرامدـس    ت زيـز يـترر تـ ررياف سـالم  اب ت ا دس.  تدمك احلكومـس  ن ت  ـي ال سـاا
اببتصــاايس  السداســدس.  ينــزع ال ســاا    احلــد مــ   مكاندــس حصــوا املــواانم  -التن دــس اب ت ا دــس 

لــ ك الحملــالرة  يضــاف بــال تر.  يتجــو ت  ــي ال ســاا   الــى الســالع  اخلــدما  ال امــس.   كــ   ن تــرتم 
 صوا  الى السالع  اخلدما   اناف.    استم اا ال تا  الض د س ا ت ا داف م  احل

لــو  حــدة مســتتالس الــ    ي مــ  لنــا ينمــع الــد م احلاســم لال كتــ  املركــز  ملكافحــس ال ســاا -45
مكال ـس بضـ ان حتتدـر   الـى مسـتويا  ال ـ افدس    لدي ا مدزاندت ا اخلاصـس  سالطس املد ي ال ا  ل ختضع

آلدــا  حل ايــس  ن ــا  الــ   يــنا  الــى  15/2012 مبــم  النزالــس.   ــدم اإل ــامة     بــرام التــانون
حتو   مصاحل الضحايا  متدمي ال كا    ال ـ وا  ال ناصـر اإل راةدـس األخـر  فضـالف  ـ  التـانون 

تضـامب ال   ي خ  ممد  ال  افدس ي اب تمـام لتنحملـدم  يامل نون بانون الصال  ال ا  16/2012مبم 
  ــوب  الــى التــانون يــنا   . د  مكافحــس ال ســااهــ مصــاحل املــوظ م ال  ــومدم   صــحاب األ ــوم

التــدابري ا امــس الــيت ت ــزق مكافحــس  لــ ك.  لرصــد  تن دــ  م تالكــان ن ي الــ  املســت لون احلكومدــون  ــ  
ي  لـــي بصـــدا  ن ـــا  16/2012 مبـــم ألخالبدـــا  مـــ    ـــ  تن دـــ  التـــانوناال ســـااي  ُن ـــت  ينـــس 

مبو ـ  التــانون  خـر   ناصـر   راةدـس   ل ـ وا مكتـ  مركـز  حل ايـس الضـحايا  متـدمي ال ــكا    ا
 . 16/2012مبم 
ـــا ي ـــري المدـــان الســـنو   -46  ن ا ـــاكم نحملـــر      2013 ـــا  ي  ملـــد ي ال ـــا     صـــدمك ال
اإل ــرا ا  التانوندـس املت التـس بسـو  اسـتهدا  األمــواا   مشالـ  .2012فسـاا ي  ـا   بضـدس 148 ي

 62 930 984.77  مــــا تنــــالز بد تــــو اإلةالدــــس  ــــممت  104   األصــــوا احلكومدــــس    ال امــــس 
 خــر    كــاب    المنــع الــد تل وك ــساحل الــى الــربم مــ   ن مت ــرا  ف ي.  بالتــات(3 متكــابف موقاممدتدــاف 

 التــدابري امل ــام  لد ــا   ــالك  بريلــا تثمــ  يُتحمل ــر  ن ال ســاا ظــالرة متوانــس  م ــكالس خطــرية ي المالــد
   ــرا ا   ــديدة لالته دــمل مــ  حــدة امل ــكالس  ن   يكــ  حــ  اتن  ن الد لــس اختــ   مــ  التــدابري

 التضا   الد ا. ل
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 القضايا الجنسانية  
 بـــد ا ـــا  . حـــرق المالـــد تتـــدماف مالحوظـــاف فد ـــا يت الـــر قتـــو  املـــر ة   ثدال ـــا ي احلدـــاة ال امـــس -47

مل ـــــــدعا  ـــــــدعا الدســـــــتوم ا      املســـــــا اة  مـــــــا  التـــــــانون 1975الدســـــــتوم األ ا الصـــــــاام ي  ـــــــا  
  الى املسا اة ي ةدع  اب  احلداة السداسدس  اببتصاايس  اب ت ا دس  الثتافدس. 1990 ل ا 
ي  40ي ـــااا   لـــو مـــا ي ضـــواف  250امـــر ة مـــ  بـــم  100 يـــ    ال ملـــان امـــر ة.  لنـــاك  -48

 ي املاةــس 35  ــثال  املاةــس مــ  املتا ــد ال ملاندــس.  تضــم الالجنــس الداة ــس لالج  دــس الواندــس ســ  نســا 
 اف يانــــ ي  ســـ  برملـــاين  متــــرمة برملاندـــس  رـــالو نســــا  فريــــر .  لنــــاك امر تـــان  الـــى م  مـــ    ضـــاة ا

  ثـ   الـر الـوقما  ي حـم مـ ي املاةـس  28.6متهصصس  مترمة لالجنس متهصصـس.   ثـ  الـوقيرا  
ــــوقما   ــــس 20ناةمــــا  ال ــــس.   الــــى مســــتو  احلكومــــس ا الد ــــاك  يي املاة ــــم مــــافحملي  نســــا  4لن مــــ  ب

 الالـوا  ي ـغال ي املاةـس.  تمالـ  نسـمس النسـا   36 ـا  ثـ  نسـمس  مافحملـافي 11المـال   ـدالم  الوبيا 
 17ي حــم تصــ  نســمس الالــوا  ي ــغال  مناصــ  مةاســدس  ااميــس ي املاةــس  27 مــدير متاا ــس منصــ 
 ي املاةس.

ُســـجا   يلت الـــدم باة ــس.  مــع كلــع ب تــزاا ظــالرة الت ددــز ضـــد ال تدــا  ي احلصــوا  الــى ا -49
 ُتحمل ـر المدانــا  املتاحــس  يا ـاك  ــو التحسلـ  باملتامنــس باملاضــي. فتـد امت ــع م ـدا ابلتحــا  باملدمســس

.   ــ د مــو األمدــس  يضــاف حتســناف بــم النســا   الــى  ــو ابا ــا    بــم ال تدــان  ال تدــا   ال ــر  ا ــاك
ر ـــاا  النســـا .  بـــد   املت ـــرا  الصـــحدس الواندـــس تتمـــع الـــربم مـــ   ن ال ـــر  ب يـــزاا كمـــرياف بـــم ال

 كر لـــ ا  ن يـــنالر ـــاا.  مـــع كلـــع  كـــ  ل وفـــال  ر املتوبـــع لالنســـا    الـــى منـــ ياب الـــا  الد لدـــس
حـــس فــري   نتـــا املنا ــس الم ـــريس/اإليدق لــد  النســـا  الــال  يت رضـــ   ـــ ا ةاب ــاك بســـم  آرــام  ا

 .  كثر م  بريل يتوفم بسممو املر  
ي  ن ـــــ   اينســـــاين  كنتدجـــــس امد دـــــس حلساســـــدس امت ـــــع املـــــوقاممدتي ال ـــــديدة  ـــــاك الُم ـــــد -50

 قامة ال ـــت ن  اتن ُتســـ ى الـــيت ملـــر ة  الر ايـــس اب ت ا دـــسا ا   قامةداحلكومـــس منـــ  منتصـــمل التســـ دن
 اينساندس   ت ن الط    الر ايس اب ت ا دس.

 سـا  السداسـا   (4 اما ي اسـتوم ة وميـس موقاممدـرممد  املسا اة بـم اينسـم الـو ي ك     -51
اينســاندس  اســ اتدجدس تن دــ لا.  بــد  ب ــ  موقاممدــر  الــى من ــاج   ــ  بدجــم  خطــس   الــو.  المالــد 
اــر  ي املمــااما  املتهــ ة  الــى املســتو  اإلبالد ــي    ــالن املســا اة بــم اينســم الصــاام ي  اــام 

 اإل ــالن الرمســي لال ســا اة بــم اينســم ي  فريتدــا  ال  توكــوا  اي ا ــس اإل اةدــس لالجنــوب األفريتــي
(ي  ــا يتكـــد تـــو  املــر ة ي  فريتدـــاق املت الــر تــو  اإلنســـان  ال ــ وبلال دثــا  األفريتـــي حلابختدــام  
 ي تــ   .امــح املنحملــوم اينســاين ي فتالــمل السداســا   ابســ اتدجدا   بــرامح احلوك ــس  ــدااف   لويــس
امـــح  لتســـريع   الدـــس س  الـــى خطـــس ال  ـــ  الواندـــس لالن ـــو  بـــاملر ة  حـــد األا ا  المـــامقةبـــرام املوافتـــ

 املنحملوم اينساين  املسا اة.
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  الــى الــربم مــ  لــ ك األمبــا   مــ  ا ت ــاا بــوانم  سداســا  تت الــر بالتضــايا اينســاندسي ب  -52
سـد ا املسـنا ي بـالتوم  ي   ب يزاا الت ددز ضد املر ة ي ك  حتـدياف كمـرياف.  يُـت م الكثـري مـ  النسـا ي

حيحملـر  لال ـرياو  مـ    يت رضـ  لال نـمل.  يضـا  كلـع    التحـد  املت ثـ  ي  بـرام بـانون السحري
ـــس  فـــاة الـــز جي ك ـــا حيـــدو      ـــك  مـــ    ـــكاا الت ددـــز ضـــد املـــر ة فد ـــا يت الـــر بـــاملرياو ي حال

 رنــا  احلدــاة امل ــ كس  كا كانــ  بــري حالدــافي حدــث حتــر  املــر ة مــ   يــس حتــو  ي امل تالكــا  املكتســمس 
 متز  س بانوناف.

 ي ســـــدا  ال نـــــمل التـــــاةم  الـــــى نـــــوع ايـــــنري ن ـــــ   حكومـــــس موقاممدـــــر آلدـــــس املســـــا دة  -53
املتكامالـــس املت ـــداة التطا ـــا  لضـــحايا ال نـــمل الـــيت  برلـــا  الـــر الـــوقما  ي الـــد مة ال اايـــس الســـاب س 

ــــس لــــو تو دــــو ما  اــــ   متكامــــ   الــــى .  الغــــر  مــــ  لــــ 2012 يام/مــــايو  22  ــــرة ي  ك اتلد
ســـد ا ضـــما   ال نـــمل ضـــد املـــر ة  ك ـــ   ن ي  ـــ  م ـــاف ةدـــع  صـــحاب املصـــالحس ي لـــ ا امـــااي  ب

هـد  التصـد  ي دـع حـاب   ال راس  موظ و الر ايـس الصـحدس  اب ت ا دـس  بـريلم مـ  املـوظ م
 ال نمل التاةم  الى نوع اينر  متاب ت ا.

  
 اال تصادية واالجتماعية والثقالية الحالة -باء 

 
 التنمية  

تت ــــر  موقاممدـــــر لالكـــــوامو الطمد دـــــس بســـــم  موب  ــــا ايغـــــراي. فتـــــد ا تاحـــــ  المالـــــد ي  -54
فدضــــانا   رــــر  ســــالماف  الــــى الن ــــا  اببتصــــاا   اب ت ــــا ي فدــــو.   صــــاب  تالــــع  2015  ــــا 

الكامرـس بصـ س خاصــس ايـز  ال ـ ات مــ  المالـد   رـر  تــ ررياف  كـ  ي متاا ـا  نداســا  كـابو ايالغــاا  
 نـــامموب  قاممدزيــــا.  التطا ــــا  الــــيت كانــــ   كثــــر تضـــرماف لــــي الزما ــــس  النتــــ   الطابــــس  التجــــامة    

 ن  ا داك  األساسدس لال ستوانا  الم ريس  الت الدم  الصحس.  ا
 10 000 ــها  امــر   188.. . مــ  بــم اترــام املما ــرةي  رــر  الكــوامو الطمد دــس ي -55

ــــزا    150 000با ــــس اماســــس.   حلتــــ  ضــــرماف مبــــا ب يتــــ   ــــ   2 000 حــــدا  صــــحدس   7من
حركــــس األ ــــهال  المضــــاةع مــــ  املنــــاار االــــ .  ي  ــــاا المندــــس التحتدــــس اببتصــــاايسي تتالصــــ  

يومـــاف بســـم  األضـــرام اخلطـــرية الـــيت ت ـــر   ـــا  30اينوبدـــس  الوســـطى  ال ـــ الدس ملـــدة تتـــدم بنحـــو 
اإلمـداا بالك ربـا  ي املنطتتـم الوســطى  مبحافحملـس قاممدزيـا.  توبـمل متاا ـس موكوبـا ي 1الطريـر مبـم 
كدالوفولتــاف ال ــات التــوتر.  ي   220خــ   الطابــس ي بــراج لنتــ   10مــ  المالــد بســم  ائدــام   ال ــ الدس

فتـد   لكتـاماف  72 965مـ  ا كتـاما ي من ـا  110 602 التطاع الزما ـي  رـر  ال دضـانا   الـى
ي املاةـس مــ  املسـاحس الكالدـس املزم  ـس.  بــد  رـر كلـع  الــى  1.6فدـو فتالـمل ا اصـد ي    مــا ي ـااا 

    سرة. 85 000اإلنتاج   الى اخ   و 
 لنـــاك  وامـــ  لامـــس  ســـ    ي التصـــد  للرـــام الســـالمدس لتالـــع الكـــوامو الطمد دـــسي مـــ   -56

بدن ــا الــرا ال ــوم  لالحكومــس ي  ــاا ابســتمداا ال ا ــ   صــدانس الطــر   اإلمــداا بالطابــس  ضــافس    
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توقيــع الســالع الزما دــس  الــى األســر املتضــرمة مــ    ــ  موســم احلصــاا الثــاين.   ضــافس    كلــعي  كــ  
ضــــاف  ضــــافس املســــا دة اإلنســــاندس الــــيت بــــدمت ا احلكومــــس  حركــــس التضــــام  ا الــــي   ــــركا  التن دــــس.  ي

  ســــ    اي ــــوا امل ــــ كس ي  نتــــاك  م ا  الضــــحايا بســــر س  الســــدطرة  الــــى التضــــهم  ضــــافس    
 ســـا د  لـــ ك اإل ـــرا ا   الـــى  اســـتتنا  األن ـــطس اببتصـــاايس  اب ت ا دـــس ي املنـــاار املتضـــرمة.

 استترام اببتصاا الكالي ال   سجالو المالد ي السنوا  األخرية. تس الحملر   لالح اى  الىند
 

 األراضي  
مــ  اســتوم  100األماضــي ي موقاممدــر مالــع الد لــس  الــى النحــو املنصــول  الدــو ي املــااة  -57

األماضــي ت ــري  األ ا/ كتــوبر  امل ــر   بتــانون  1املــتم   19/97ة وميــس موقاممدــر.  التــانون مبــم 
لـــو التـــانون النـــاظم إلمكاندـــس احلصـــوا  الـــى األماضـــي  اســـتهدام ا  استك ـــاف ا.  بـــانون األماضـــي 
صــع مــتح ب  ابتكــام . ف ــوي مــ    ــسي جيســد  اماج التوا ــد ال رفدــس  التتالدديــس  يايــس املــزام م 
الـــ ي  يســـتغالون األماضـــي.  مـــ    ـــس  خـــر ي ي طـــي ةدـــع  صـــحاب املصـــالحس اتخـــري  ضـــ انا  

(ي األم  3اســ س   مكاندــا  ف الدــس بســتغالا األماضـــي  اميــاف  اســتهدام ا.  ك مــد   ــا   املـــااة   
مالـــع لالد لـــس.  ب  كـــ  بد  ـــا    التصـــر  فد ـــا بطريتـــس  خـــر     ملن ـــا.  ي لـــ ا الســـدا ي جيـــ  

حتــو  مرا ــاة اإلاامة الســالد س لال ــواما الطمد دــس.  جيــ   ن تن ــ  بطريتــس مســت لس مــع مرا ــاة احــ ا  
مــ  ي ــامكون مــن م م ــامكس مما ــرة ي  ن ــطس ال  ــ     مــ  يرتمطــون باملنــاار الــيت  املــواانمي ســوا 

تو ــد فد ــا املتسســا .  ي لــ ا الســدا  ن لــ   احلكومــس بال ــراكس مــع امت ــع املــدين ممــاامة لوضــع 
 خطس     تت الر بالصالس بم األ  اا التجاميس  حتو  اإلنسان.

ومي ينمغــي ا مــاف  خــ  يايــس المدتــس ي اب تمــام.  المدتــس املســتدامس ي موقاممدــر  مــ  لــ ا املنحملــ -58
من ــا  1مــ  اســتوم ة وميــس موقاممدــر الــيت تــنا ي ال تــرة  90حــر يك الــو الدســتوم  يــرا ي املــااة 

 الــى  ن لكــ  مــواا  احلــر ي ال ــديف ي بدتــس مســتدامس  مــ   ا مــو يايت ــا.  لتجســدد لــ ا احلكــم 
 ن    احلكومس  قامة األماضي  المدتـس  التن دـس الري دـسي  لـي ا دتـس املركزيـس املكرسـس لت زيـز  الدستوم ي

 السداسا  المدتدس  تن د لا.
 

 الحق لي التعليم  
يـــــنا النحملـــــا  التـــــانوين املـــــوقاممدتي  الـــــى حـــــر ةدـــــع املـــــواانم ي الت الـــــدم  فتـــــاف ألحكـــــا   -59

املت الـــر بنحملـــا   6/92اممدـــر.  يتضـــ   التـــانون مبـــم مـــ  اســـتوم ة وميـــس موق  114  113 املـــااتم
  الـــى بــرام خطـــس ال  ـــ  األ   مــ    ـــ  احلـــد مــ  ال تـــر املطالـــر  الت الــدم الـــوا  ت ســرياف لالدســـتوم.

( مــــو 2009-2005(  2-(ي حــــدا  خطــــس ال  ــــ  الثاندــــس  بامبــــا2004-2001(  1- بامبــــا
    ن  2007الت الد ـي.  ي ـري ت ـداا  ــا  األمدـس  ت الـدم الكمـام ك حـد األلـدا  الرةدسـدس لال نـامح 

ي املاةــــــس.  ي حتــــــديث بحــــــر لدماســــــس استتصــــــاةدس مت ــــــداة  50.4نســــــمس األمدــــــس ي المالــــــد تمالــــــ  
ي املاةــس.  ســتحمل ر الدماســس ابستتصــاةدس ملدزاندــس األســر  48.1املت ــرا ي اا ــ  امل ــدا ن ســو    
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المالــــد.  ت كــــر الصــــكوك التانوندــــس امل ت ــــدة الوضــــع ال  الــــي  ــــو األمدــــس ي  2015امل د ــــدس ل ــــا  
 السداسـا  امل ــام  لد ـا   ــالك تصـ دم احلكومــس  امت ـع ككــ   الـى مــنف حدـز خــال لالت الــدم  ا م 

ي المالـد.  يت  ـى كلـع مـع ابلتزامـا  الد لدـس  ف اا متزايد ي  ات احلد م  ال تر  التن دـس الم ـريس
 التزاما   خر .     ااكامي ض (5 املتطو س ي   الين  وميت

 خــالا ال ــامم املاضــدمي كــان مــ  بــم اإلتــاقا  ا امــس الــيت  حرقلــا بطــاع الت الــدم توســدع  -60
 ــمكس املــدام  ي ةدــع   ــا  المالــد مــع ال كدـــز  الــى املنــاار الري دــس.  نتدجــسف لــ لعي امت ــع م ـــدا 

 تحمل ـــر  .ط  ـــا الطـــالبيت بمـــوا الطـــالب ايـــدا  تتالـــا ي الوبـــ  ن ســـو متوســـ  املســـافا  الـــيت
ال ــر   بــم النســ  املتويــس بلتحــا  ال تدــا   ال تدـــان.  تزايــداف ي تتالــا المدانــا  اإلحصــاةدس  يضــاف 

ال بدـــس الواندـــس  األخالبدـــس الـــيت ت ـــ     اماج مـــااة  مـــ  ايوانـــ  الـــيت جيـــ  تســـالد  الضـــو   الد ـــا
  التحــديا  الرةدســدس الــيت ب تــزاا مــ الت الــدم ي  ــاا حتــو  اإلنســان ي املنــالح الدماســدس. بدــد  ن

ألن امت ـع ي ـتكي  (6 باة س ضر مة حتسم نو دس الت الـدم  اإلبتـا   الـى الطـالب ي النحملـا  الت الد ـي
سدســـت ر  الـــى املســـتو  اببتـــداةي  ـــر   مـــ  ماا ة نو دـــس التـــرا ة  الكتابـــس بـــم التالمدـــ .  لـــ لعي

ي  اـــام  ـــراكس مـــع منحمل ـــا    ال ـــماب  المـــالغمفتالـــمل بـــرامح ت الـــدم التـــرا ة  الكتابـــس لألا ـــاا 
امت ـــــع املـــــدين.  سد ـــــامك الطـــــالب ي بـــــرامح ت الـــــدم الكمـــــام  ي  ضـــــع بـــــرامح لتثتدـــــمل الوالـــــدي  

 بالتنسدر مع برنامح الت الدم اببتداةي.
 حالداف تطوير  ن طس فتال سي من ا ما يالي:  جير  -61

تثتدـــ  حر ف ـــا   م  برايـــ   لتو د دـــس     ـــزة ممااة ـــا ا آب  برايـــ  -  ـــرا  لـــواق  مـــداة • 
برايــ    م ـدا  الرياضــس املكد ـس  ااب ــس  لوحــا  م ـاتدف اتلــس الكاتمــس لغــس اإل ـامة  بـامو 

 ملراكز مواما الت الدم ايامع  ما    كلع؛
 براي   الت هدا  التو دو؛ التدمي  املست ر لال دمسم  الى لغس اإل امة  كتابس • 
 ؛ الرياضس ال امالس( املكد سال دمسم ي  اا الرياضس  ر لملستتدمي  اال • 
بـــالنحملر     ن لنــــاك مــــا  ا افحملــــا  مـــ  مزيــــد ي مـــواما الت الــــدم ايـــامعاســـتحداو مراكــــز  • 

االمــــاف ي الت الــــدم  670االــــ  مســـج  بال  ــــ  ي الت الــــدم اببتـــداةي   26 000  و ـــو 
 االماف ي الت الدم ال ات؛ 27الثانو   

 منف اماسدس لالطالب ك   ابحتدا ا  الت الد دس اخلاصس لاللتحا  بالت الدم ال ات؛ تتدل • 
  ضع امتحانا  خاصس لالطالب ك   ابحتدا ا  الت الد دس اخلاصس. • 
  13 139 000ي حتتر لد  توقيع الكتـ  املدمسـدس قدـث ُ قع مـا   و ـو 2014 ي  ا   -62

ال امـــــــــس ي المالـــــــــد بالتدـــــــــا     الـــــــــربم املتـــــــــرم  كتـــــــــاب مدمســـــــــي  الـــــــــى ةدـــــــــع املـــــــــدام  اببتداةدـــــــــس
ــــ ي  جيالســــون  الــــى األم .  حتســــن  13 000 000 المــــال  كتــــاب.  قاا تتالــــدا  ــــدا األا ــــاا ال

 منضدة اماسدس. 71 975ظر   التدمير  الت الم م  خالا توقيع 
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 صـال  كجـز  مـ    2003/2004 بد  تطمدر نحملا  الت الدم الثناةي الالغـس ي السـنس الدماسـدس  -63
مدمســــــــس بســــــــ    ــــــــرة لغــــــــس.  خــــــــالا الســــــــنس  23املن ــــــــاج الدماســــــــي ي الت الــــــــدم األساســــــــي ي 

 2 331االمـاف مبسـا دة  98 179مدمسـس  ي ـ    551ي يُطمعر الت الدم الثناةي ي 2015 الدماسدس
مدمساف.    يتغري  دا الالغا ي بـ  لنـاك اماسـس  اميـس إلاماج لغـيت سـدمالكي  سـد اندكا مـ  مافحملـس 

ي كال ــ   قامة الت الــدم   ــس خام دــس بــ  را  تتدــدم لال نــامح الثنــاةي خالصــ  2013اندكــا.  ي  ــا  م
    ن النحملــا  حيتــر نتــاةح  دــدة.   ظ ــر الطــالب الــ ي  التحتــوا مبــدام  تطمــر النحملــا  الثنــاةي نتــاةح 

 ـــرا   فضــ  باملتامنــس مـــع النحملــا  األحـــاا  الالغــا .  مـــع كلــعي   صـــ  الدماســس بضـــر مة ت زيــز اإل
ال بـو   تـدمي  املدمسـم   نتـاج مـواا  ضـافدس  ت زيـز املن جدـا  اخلاصـس بـالت الدم الثنـاةي الالغـس.  مــ  
األمهدـــس مبكـــان تســـالد  الضـــو   الـــى  ن ابســـ اتدجدس اخلاصـــس بتوســـدع نطـــا  الت الـــدم رنـــاةي الالغـــس بـــد 

املتوبـع  ن يمـد  التوس ـع .  مـ  2015 ض   بال     ينمغي تتد  ا     الر الوقما  بم  ئايـس  ـا  
 . 2017ال  اا ي  ا  

   حُيتعـــر ب ــــد لـــد  خ ــــ  نســــمس الطـــالب    امل ال ــــم.  مــــا قاا ي ـــك  حتــــدياف كمــــريافي  -64
تال دـــــ اف لكـــــ  م الـــــم ي  65.8 بـــــدمك ســـــد ا ي الت الـــــدم اببتـــــداةي.  انطالبـــــاف مـــــ  خـــــ   ســـــا   ب

ت ــــ م بالــــو  ا ــــد    مــــ   ي .2014ي  ــــا   62ي اا ــــ  لــــ ا امل ــــدا لدصــــ     2010  ــــا 
االمـاف لكـ  م الـم( بسـم  امت ـاع م ـدا  60ا دا ي خطس ال    م    ـ  احلـد مـ  ال تـر املطالـر  

 الــى اي ــوا الكمــرية املم  لــس لت دــم مدمســم  بنــا  لداكــ    تتضــي لــ ك احلالــس ابلتحــا  باملــدام .
دا التحـــا  األا ـــاا بالصـــمل األ ا     ساســـدس مدمســـدس ي ةدـــع   ـــا  المالـــد.  ي ـــز  امت ـــاع م ـــ

ابتصــاا مــ  خــالا الــ امح اإلكا دــس  الرســاة  املنتولــس  ــ  الكنــاةر  األ ــهال  تن دــ  اســ اتدجدس
 قيـــااة ال كدـــز  الســـ  املناســـ  ك   الن ـــوك  املســـام   الكتدمـــا  لكـــي يالتحـــر األا ـــاا باملدمســـس ي

 ثالــ  حتــديا   خــر  ي   ال ــم    الطــالبي لكــ اي     انــ  احلــد مــ  نســمس امل  الــى ال تدــا .
 ضر مة  ن ا  م الد  قيااة اي وا املم  لس لرفع م دا مو األمدس.

 ُ ــري     نتــ  ال تدــا  احلوامــ     مــدام  لدالدــسي  فد ــا يت الــر بالصــع التــانوين الــ   يتــدف -65
ي امت ـــع.  ي لـــ ا بـــرام ب ـــ ن لـــ ك املســـ لس ألئـــا مســـ لس حساســـس  تـــوخي احلـــ م ي اختـــاك ضـــر مة

 السدا ي  ُن د فرير سدالت ر آما  فتالمل  راةف امت ع ب  ن كد دس الت ام  مع املس لس.
 

 السكم  
منـو  الـى  ن السـك  حـر  ساسـي مـ  حتـو    91ينا اسـتوم ة وميـس موقاممدـر ي املـااة  -66

احلكومــس السداســس  كــ  مــواا .  مــع حــد و التغدــريا  السداســدس  اببتصــاايس  اب ت ا دــسي  بــر 
حزيران/يوندــو  8املــتم   19/2011 اســ اتدجدس اإلســكان ي موقاممدــر مــ  خــالا التــرام مبــم  ال امــس

   بةر  بدتس م د دس سالد س بتكالدمل م تولس ي دع  راةف امت ع. بغدس تدسري توفري سك 
الســك  صــند   تن دــس  ي  اــام م ــاميعمنــزا  200ي بُــ  2015-2011 خــالا ال ــ ة  -67

 ت زيــزهــد   مـاتوب نتاكـا مبدينــس ي حــي منـزا  5 000م ـر ع لمنــا   ُ ِضــع  .ي فتالـمل   ــا  المالـد
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 330الســـك  اب ت ــــا ي لصــــاحل اأُلســـر كا  الــــدخ  املــــنه    األق اج ال ـــماب.  بـُـــ  بال  ــــ  
 منزبف ي  اام امل ر ع. 

 
 يةإمكانية الحصو  على المياه ومرالق الصرف الصحي األساس  

مــ  اســتوم  98املدــاك ي موقاممدــر مــوما امد ــي  الكــو الد لــس  لــو مالــع  ــا   فتــاف لال ــااة  -68
ة وميـــس موقاممدـــر.  لـــ لع فـــ ن  مكاندـــس احلصـــوا  الـــى املدـــاك ختضـــع لسداســـا  املدـــاك الواندـــس الـــيت 

ممــاا   ت ــري  األ ا/ كتــوبر.  ي ــزق التــرام 30املــتم   46/2007 برلــا  الــر الــوقما  ي بــرامك مبــم 
ســـــد ا  قيـــــااة التغطدـــــس قدـــــث ت ـــــ   ابحتدا ـــــا  األساســـــدس مـــــ  املدـــــاك  الصـــــر  الصـــــحيي  ب

احتدا ــا  فتــس ال تــرا  الــ ي  ي د ــون ي املنــاار الري دــسي  م ــامكس املســت ددي ي  الالمركزيــسي  ت متــس 
ع اخلــــالي املــــواما ا الدــــسي    ــــااة حتديــــد ا م احلكومــــس كج ــــس مدســــرةي  قيــــااة ا م اســــتث ام التطــــا 

 التــدمي   الــى ةدــع املســتويا .  التحــديا  املطر حــس ي بطــاع املدــاك  الصــر  الصــحي مبوقاممدــر 
 تســـالم ي قيـــااة التحـــديا    و ـــس فتالطـــس مـــ  ال وامـــ ي مثـــ  تـــدين مســـتويا    ديـــدة   ـــاةكس.

 الت وي   ت تدد التطاع  حتديد فصصا  ي املدزاندس.
 17 000ســـتغالعس ي املنـــاار الري دـــسي فتـــد بالـــ   ـــدالا  ـــو امل  فد ـــا خيـــا مصـــاام املدـــاك -69

مصـــدماف  24 679لدصـــ      2014قالـــوا  ـــا   .  امت ـــع لـــ ا ال ـــدا2010مصـــدم مدـــاك ي  ـــا  
ي 2011نتدجـــسف لتوســـدع  ـــمكس املدـــاك  بنـــا  مصـــاام  ديـــدة.   فتـــاف ملت ـــر التن دـــس اب ت ا دـــس ل ـــا  

ان ي موقاممدــر  الــى املدــاك الصــاحلس لال ــرب مــ  مصــاام ي املاةــس مــ  الســك 51.0حيصــ  مــا نســمتو 
خ ــ  نســمس األ ــهال الــ ي  ب  كــن م احلصــوا  الــى مدــاك ال ــرب امل مونــس   ا ــد  لــو ُمســنس

   .2015بصومة مستدامس    النصمل قالوا  ا  
   ــااة  ينــس م ندــس باملدــاك  الصــر  الصــحيي 1 479تــدمي   جيــر   ي  ــاا ابســتدامسي -70
مدكاندكدـــاف  حرفدـــاف مالدـــافي    ـــرا  صـــدانس  311لـــ ك الالجـــاني  تـــدمي   ينـــس مـــ  1 655  تن ـــد

 باةدس ملصـاام املدـاكي  تنحملـدم يـال  تدميمدـس مـ  بمـ  امت  ـا  ا الدـس ي امـاا اب ت ـا يي قدـث 
   .2014مصدماف ي  ا   24 679املستغالعس      ص  ال دا الكالي ملصاام املداك املت ربس

ــــاار احلضــــريسي بُــــ   -71 مرحاضــــاف ُمســــناف ي  22 991  الــــى صــــ دد الصــــر  الصــــحي ي املن
خزانـــاف لالتحالدـــ .  12 084مـــراحد  متـــرمة.  بُـــ   يضـــاف  16 106املنـــاار ا دطـــس باملـــدن متابـــ  

موظ ــــاف ي المالديــــس م ندــــاف خبــــدما  الصــــر  الصــــحي.  فد ــــا يت الــــر مبرافــــر  142 خضــــع لالتــــدمي  
  ُ الـــ   2014مرحاضـــاف ُمســـناف خـــالا  ـــا   114 721املنـــاار الري دـــسي بُـــ   الصـــر  الصـــحي ي

 ت  ــاف مالدــاف مــ  حــاب  التغــو  ي ال ــرا .  فد ــا خيــا اإلمــداا باملدــاكي  ــر  ي  841خــال    ــ 
نـــافومة  195 ُســرة م د ــدس ب ــمكس املدــاك ي املنــاار احلضــريس   ُبد ــ   47 799 مبــ  2014 ــا  
 مداك.
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لــ ا     يضــاف م ــاميع  مــدااا  املدــاك الــواماة ي باة ــس اي ــوا الــيت تمــ  ا احلكومــس ي ُ تــز  -72
 1 675 662 التطاعي  ب تزاا م اميع  خر   اميس.  ت   تالع اإلتاقا  التدمة  الى خدمـس  ـو

 هصـــاف مـــ  األ  ـــاا املنجـــزة ي ال ـــمكا   1 309 980 هصـــاف  ضـــافداف.  اســـت اا ي املتوســـ  
امــر ةف.  مــا ي املنــاار الري دــسي فتــد  689 842م ــالف   635 896ي املنــاار الري دــسي مــن م الواب ــس 

 180 794م ـالف   166 887 هصافي م  بدـن م  347 682است اا م  ال مكا  اليت  ُنِ ت  
 امر ةف.

 
 الوصو  إلى وسائل النقل  

ريسي  ب ســـد ا املـــدن الُكـــ  ي تتتضـــي احلالـــس الواندـــس الرالنـــس لالنتـــ  ال ـــا  ي املنـــاار احلضـــ -73
ت اب ــاف تدســر  ســاة  النتــ    يزيــد األمــوم لدكالــس لــ ا التطــاع  اختــاك   ــرا ا    الدــس ب ــ نو.   ــااة

ـــس الطـــر  ي ب ـــ  املنـــااري  اقاحـــا  حركـــس املـــر م.  بنـــا ف  الـــى كلـــعي ُخ ـــ   ـــدا  التاة ـــسي  حال
ي اقاحـــا   ســـاة  النتـــ  املتاحـــس  الـــرحال  الـــيت تتـــو  هـــا كـــ   ســـدالس مـــ   ســـاة  النتـــ ي  ـــا  ســـ م

ابنضــما .  يتســم  كلــع ي لــدم الكثــري مــ  الوبــ  ي املوابــمل    ــد  احــ ا     نــوع  مــ   نــواع
يتتضـي  ــرا    ا طـا .  تمـم مــ  الدماسـا  الـيت ُ  ريــ   ن الته دـمل مــ  حـدة م ـكالس النتــ  ب

  ن ــا   ي  تتدــدم الن ــو الســكاينا ت ــاا  ــوكج  اامة تتــ   ت ــغدال  يضــاف   ســاة  النتــ  فحســ ي بــ 
اــر   نحملــم صــر  تــ اكر فصصــس لضــ ان حتســم   الدــس التهطــد   اســتهدا  املــواما بصــومة  مثــ . 

 مةدســي لــد  اي ــا  ال ا الــس امل ندــسي مــ   تنحملــر احلكومــس اتن ي مســ لس مســو  النتــ  ألئــا  ــاب 
ـــسي اب حـــ     ـــ  نتـــ  املســـافري   الـــى  ـــو  يتســـم بالك ـــا ة  السالســـس.  لالته دـــمل مـــ  لـــ ك احلال

 لالنتــ  ال ــا  لالركــاب تُــدفهع تكال ت ــا مــ  األمــواا ال امــس. حافالــس 93 تاحــس  2015احلكومــس ي  ــا  
ا افحملــا .  فد ــا خيــا   الــى ةدــع  واصــم  ُ قا ــ  حافالــس. 64 بامــ  حــ  اتن ب ــرا    تاحــس 

فالــس  ضــافس     ســاة  نتــ  حا 50حالدــاف  ــرا   كثــر مــ   برنــامح ال ــراكس مــع التطــاع اخلــالي جيــر 
آخر ي اختـاك تـدابري لزيـااة  ـدا التطـاما .  ي لـ ا اخلصـولي ت كـمل  مت    يت ث  ح   خر .

 ـــاحنا  لنتـــ  األمت ـــس  8 ربـــس لنتـــ  الركـــاب   62مركمـــس  ديـــدةي من ـــا  70احلكومـــس  الـــى  ـــرا  
 إلضا ة ال ربا .  املولدا  الك رباةدس

 
 البشرية/اإليدزالصحة وليروس نقص المناعة   

  لويـــا  السداســـا  اب ت ا دـــس لالحكومـــس ألن  ابســـتث ام ي الر ايـــس الصـــحدس   لويـــس مـــ  -74
مــ   116 لــ ا احلـر مكــر  ي املـااة .  صــ  مـ   صــوا ةدـع املــواانم  حـر مــ  حتـوب م الصـحس

قاممدــــر.  يســــ م ي ت كدــــد ممــــد  ال دالــــس اب ت ا دــــس الناظ ــــس لد لــــس مو  اســــتوم ة وميــــس موقاممدــــر.
 ال امــ  املو ــو الرةدســي ي لــ ا امــاا لــو  ن حيصــ  ةدــع املــواانم ا ن اســتثنا   الــى  فضــ  م ايــس 

م ايـس صـحدس  دــدة  احتـا وا  لد ــاي  لـ ا  مـر ضــر م  لك ـ  حصـوا األ ـهال  الــى صـحدس كال ـا
 ي الوب  املناس   بصومة ف الس   نساندس.
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تـــــا  تن دـــــ  الـــــ امح   مهدـــــس مةدســـــدس ي  الـــــي يكتســـــي ت زيـــــز الصـــــحس  م ـــــامكس امت ـــــع ا -75
مــ   ســمد  مــ  األ لويــا  الرةدســدس ألنــو  الت الــدم ي  ــاا الصــحس يــزاا تــوفري امل الومــا  الصــحدس.  ب

اخلاصـــس بالصـــحس.  لـــو  يضـــاف  ســـدالس  الســـم  الـــيت تك ـــ  حـــر الســـكان ي احلصـــوا  الـــى امل الومـــا 
 اإل ـال   الت الــدم  ابتصـاا لــي األا ا    احلدــو . لتدسـري  مكاندــس احلصـوا  الــى لـ ا املــوما الث ـم

امل ت ــــد  الد ــــا لتغدــــري الســــالوك  ا ت ــــاا  ســــالد  حدــــاة صــــحدس.  بــــد ت ــــزعق  ال البــــس مــــع  ســــاة  
اإل ــال ي مبــا ي كلــع مطــا  اإلكا ــس امت  دــس  بريلــا مــ   ســاة  اإل ــال  اي ــالري  لمــث مســاة  

ت  ــا  ا الدــس مــ  خــالا املســامهس املســتنرية لالســكان ي ت ــزق الصــحس  ــ  األرــري.  تحملــ  م ــامكس ام
حالدـــاف  ن ـــا  يـــان  يـــان منحملع ـــس م ندـــس بالصـــحس  اإلاامة امل ـــ كس مكدـــزة مـــ  مكـــاةز ال  ـــ .  جيـــر 

 صحدس  توسدع نطاب ا ي  اام امت  ا  ا الدس  اإلاامة امل  كس ي يان املرافر الصحدس.
ــــ -76 ــــاما   ُســــجا  بو ــــو  ــــا  حتس  ــــد ي م ــــدعا قي   ي املت ــــرا  الصــــحدس ا ــــداةي  بالتحدي

املرضــى اخلــام دم  م ــدعا تغطدــس تالتــدف األا ــاا ا ن  ــامم  م ــدعا تغطدــس الــوباة ي املتسســا  
 توســــدع نطــــا  تغطدــــس ال ــــالج املـــــُضاا لال ري ســــا  ال كوســــس.  يســــ م  اماج لتاحــــا   ديــــدة ي 

   ال كدــز  الــى ال  ــ  الوبــاةي الــ   ينصــ   الــى ايــواة  ال نايــس ايــد ا الــزم  لالتحصــم  ضــافسف 
 لكـ ي  الــى الــربم مــ  قيــااة  املتكامالـس  ال ــامالس  ســ اماف كمــرياف ي احلـد مــ  م ــدب   فدــا  الرضعــع.

تغطدــس الــوباا  املتسســدسي ب يــزاا المالــد ب دــداف  ــ  حتتدــر  مكاندــس حصــوا اي دــع  الــى خــدما  
نـر   ن م ـدعا الوفدـا  الن اسـدس ب يـزاا مرت  ـاف مبـم  ف الـى سـمد  املثـااي ابدـس.الصـحس اينسـدس  اإلت

اا اضو.  مـ  ن ـر املنطالـري  ـ د ال تـد املاضـي امت ا ـاف ي م ـدب  اخلصـوبس  اا اضـاف ي م ـدعا 
 انت ام استهدا   ساة  منع احل   احلديثس   د  تالمدس احتدا ا  تنحملدم األسرة.

 2014  حدة صحدس  اتس   ال مكس الصحدس ي  ا  1 435كان لناك   ي2011 ي  ا   -77
 حـــدة صـــحدس.  مـــ  بـــم تالـــع  1 537ي املنـــاار الري دـــس  احلضـــريس لدصـــ   ـــدا الواحـــدا  فد ـــا    

ي املاةـس مــ  ام ـوع.   الـى الـربم مــ   79مست ـ ى لالتولدــدي    مـا ي ـااا  1 211الوحـدا ي لنـاك 
تدا ا  الصحدسي فالتحسدنا   اضحس ي نسمس الوحدا  الصحدس ل ـدا  د  تالمدس حجم كمري م  ابح

امدمـافي  977ي بالـ   ـدا األامـا  2011السكان  ي حتس   ال نايس  الر ايس الصحدس لالسـكان.  ي  ـا  
 خصـــــــاةداف قدـــــــث  صـــــــمف   ـــــــوع األخصـــــــاةدم  34 524  ـــــــدا األخصـــــــاةدم الصـــــــحدم اتخـــــــري  

 امـا   1 309لتصـ      2014د.  قاا  لـ ك األمبـا  ي  ـا   خصـاةي ي المالـ 35 501 الصحدم
  خصاةداف صحداف. 44 081 خصاةداف صحداف آخر قدث بال    وع األخصاةدم الصحدم  42 772 

 ُتحمل ـــر الصـــومة الصـــحدس ال امـــس ي موقاممدـــري مـــ    ـــسي  ن ال تـــر  امـــ  م ـــم ي حـــد و  -78
 -ن ل ا التطاع يـترر تـ ررياف كمـرياف ي التن دـس اب ت ا دـس امل اك  الصحدس الرةدسدسي  م    س  خر   

اببتصـاايس بســم  اا ـا  اإلنتا دــس  امت ـاع التكــالدمل الالقمـس إل ــرا ا  الوبايـس  املكافحــس املتهــ ة 
ملوا  ــس  مــرا  مــ  بمدــ  املالميــا  فــري   نتــا املنا ــس الم ــريس  اإليــدق(  الســ  الــيت تُ ــدل امل ــاك  

حالـس مـ  حـاب  املالميـا ي  3 344 413ال امس ي المالـد.  ُ خِطـر  السـالطا  بــ  الرةدسدس لالصحس
ي 2013حالــــــــس ي  ــــــــا   3 924 832  2012حالــــــــس ي  ـــــــا   3 203 338  ي2011 ـــــــا  
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.  ُتحمل ـــر تالـــع األمبـــا  امت ـــاع  ـــدا احلـــاب  الـــيت كانـــ  بـــد 2014حالـــس ي  ـــا   5 463 800 
 ن ــطس مكافحــس نــابال  األمــرا ي مثــ  توقيــع الناموســدا  تكــون   الــى مــ  كلــع لــو   ين ــ  المالــد 
ناموسـدس  11 041 194ي ُ قا ـ  2014    ـا   2011 مش املناقا.  ي ال ـ ة امل تـدة مـ   ـا  

ناموسدس  الى النسا  احلوامـ   رنـا  است ـامة مـا بمـ   4 320 480م  خالا يال  توقيع مكث س  
ختضــع لالــرش كــ   ــا  لوبايت ــا مــ   128تاا ــس مــ   صــ  م 33الــوباة.  ي ال ــ ة ن ســ اي كانــ  

 ي املاةس ي املناار املست دفس. 85الم و ي  ا ي كر تغطدس السكان بنسمس تزيد  الى 
 امت ع م دعا اإلخطام قـاب  السـ  ي السـنوا  األخـريةي  ـا يـدا  الـى قيـااة التـدمة  الـى  -79

فــرل احلصــوا  الــى اخلــدما .   الــى الــربم مــ   اســتجابس النحملــا  الصــحي الــوا  األمــر الــ   يزيــد
اي وا املم  لسي ف ن اإلصابس بالس  ب تزاا ت ك  حتدياف.  ُكِ مله      وا تماي  بم  دا احلاب  
املمالع   ن ا ي المالد  تتديرا  منحمل س الصحس ال املدـس.   ضـافسف    كلـعي فـ ن  ـد    ـوا فتـ ا  ي  

وظ م مـدمبم  ـ ا الغـر  ي ـوا   مكاندـس قيـااة  ـدا احلـاب  املمالعـ  ك  مرفر م  املرافر الصحدس  مـ
حالــس ســ   58 270.  مــ   صــ  100 233/000ي بالــ  م ــدعا اإلخطــام 2014 ن ــا.  ي  ــا  

حالـــس( من ـــا ينطـــو   الـــى  صــــابس  29 377ي املاةــــس   52ي كـــان  ـــو 2014ممالـــ   ن ـــا ي  ـــا  
 ريس/اإليدق.مزا  س بالس   فري   نتا املنا س الم 

 فد ــا يت الــر بصــحس النســا   األا ــااي بالغــ  نســمس التغطدــس ي  ــاا ابست ــامة بمــ  الــوباة  -80
ي املاةس  الى مبم التدوا الـيت حتـوا ا ن اإلبتـا   الـى النسـا  احلوامـ   متـاب ت  .  91األ   ي المالد 

قيـاما   الـى األبـ   رنـا  احل ـ  ك ـا ي املاةس نسمس النسا  الالوا  يت   ب مبع  50 ب تزيد    حوات 
  صـــ  بـــو منحمل ـــس الصـــحس ال املدـــس.  تتتصـــر نســـمس النســـا  احلوامـــ  الالـــوا  يالـــدن ي  حـــدة صـــحدس 

(.   فتـــــاف لنحملـــــا  امل ـــــايري 2011ي املاةـــــس  الدماســـــس ابستتصـــــاةدس الد غرافدـــــس  الصـــــحدسي  54  الـــــى
ي املاةــس ي  71 س بــالوباا  املتسســدس    امل الومــا  ي  قامة الصــحسي امت  ــ  نســمس التغطدــس اخلاصــ

ي األمر ال   يترر مما رة  الى خ   الوفدا  الن اسدس م  خالا ندتس الحملر   املناسمس 2014 ا  
لوباة آمنـس مبسـا دة امدـس.   ـدم اإل ـامة     ن المالـد حتـر تتـدماف خب ـ  م ـدعا الوفدـا  الن اسـدس 

مولـــوا حـــي  100 000 فدـــا  لكـــ   408ة    قلـــا   فـــا 1 000ي املاةـــسي    مـــ   60بنحـــو 
ـــر المالـــد ا ـــد  مبـــم 2011 الدماســـس ابستتصـــاةدس الد غرافدـــس  الصـــحدسي  مـــ  األلـــدا   4(.  حتع

اإل اةدس لألل دس فد ا يت الر باحلد مـ  م ـدعا  فدـا  الرضعـع.  حسـ  مـا  ما ي الدماسـس ابستتصـاةدس 
 2001-1996ي املاةـــس ي ال ـــ ة  106  لـــ ا امل ـــدا مـــ(ي اا ـــ  2011الد غرافدـــس  الصـــحدس  

  .2011-2006ي املاةس ي ال  ة  64   
بدــد  ن المدانــا  املســت دة مــ  نحملــا  امل ــايري  امل الومــا  ي  قامة الصــحس ت ــري     ن المالــد  -81

ي  ي املاةــــس 23ســــج  قيــــااة ي  ــــدا املســــتهدمم ايــــدا امل ــــ ولم بتغطدــــس تنحملــــدم األســــرة مــــ  
.  مكز التحالد   ابستث ام  الـى قيـااة  مكاندـس احلصـوا 2014ي املاةس ي  ا   28    2011  ا 

 الــى امل الومــا   اخلــدما      بصــى حــد  ت كدــد  اماج  نصــر تنحملــدم األســرة  الــى مســتو  امت ــع 
م ـــدا  ا الــي إلتاحـــس  مكاندــس احلصـــوا  الـــى تالــع اخلـــدما  ل تــس الســـكان األ ـــد حرمانــاف.  ب يـــزاا
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 فتـاف لالدماسـس ي املاةـس  11.3 دوع  ساة  منع احل   ا ن املستو  املربوب فدو حدث بالغ  نسمتو 
  لو  حد التحديا  املارالس  ما  المالد.  2011غرافدس  الصحدس ل ا  ابستتصاةدس الد 

 حــدا  صــحدس  1 406 جيــر  ي الوبــ  الــرال  تن دــ  برنــامح موســع ب ــ ن التحصــم ي  -82
ي  2011ي املاةــــس.  ي  ــــا   92 حــــدة باة ــــس  لــــو مــــا يتابــــ  تغطدــــس نســــمت ا  1 537صــــ  مــــ   
 2014رال ــس م ــغالس حل ـــب الالتاحــا .  ُســجال  قيـــااة قالــوا  ـــا   2 620لــد  ال نـــامح  كــان

رال ـس.  سـج   3 079ي املاةس قدث  ص   دا الثال ا  امل غالس    مـا   و ـو  17.5 نسمت ا
ع ا الــا  متزايــدة ي  ــاا تغطدــس األا ــاا ا صــنم حتصــدناف تامــاف.  امت  ــ  برنــامح التحصــم املوســ

 لـــي ت ـــااا مـــا  2014ي املاةـــس ي  ـــا   82.4    2011ي املاةـــس ي  ـــا   74لـــ ك النســـمس مـــ  
ي ســج  ال نــامح 2014    2011ا ــالف مصــناف.  ي ال ــ ة امل تــدة مــ   ــا   604 293  و ــو 

ى ايـــد ا الـــزم   لـــو الالتـــا  املضـــاا لال كـــوما  الرةويـــس.  ي ال ـــ ة ن ســـ اي  اماج لتـــا   ديـــد  الـــ
 ض   اس اتدجدس موضع التجربس ب ت اا الالتا  املضاا لسراان  نر الرحم حدث  مك  حتصم مـا 

 فتاة ي ال ا رة م  ال  ر ي رالو متاا ا  فتامة. 5 877  و و 
س ي موقاممدــر حتــديا  كمـــرية ت اب ــ  بحمل ــوم  بـــا   ي ال تــوا األخــريةي  ا ــو بطـــاع الصــح -83

فري   نتا املنا س الم ريس/اإليدقي  ا  ضع المالد ي  داا المالدان ال  رة الرةدسدس اليت تتح ـ   كـ  
ي املاةـس مـ  ةدـع حـاب  انتتـاا ال ـد   لألا ـاا ي ال ـا .  ت ـري  8    لالوبـا   تسـت رر بنسـمس 

امـر ة  800 000الدون  ها ب ري   نتا املنا س الم ريسي مـ  بدـن م م 1.5التتديرا      صابس 
ا ــــــ  ا ن اخلامســــــس   ــــــرة.  يمالــــــ  م ــــــدا انت ــــــام فــــــري   نتــــــا املنا ــــــس الم ــــــريس  200 000 

 امــاف  اماســس  49  15ي املاةــس ي   ســا  المــالغم الــ ي  تــ ا      ــاملم مــا بــم  11.5 مبوقاممدــر
   نتــا املنا ــس الم ــريس/اإليدق ي موقاممدــر  املهــاار الســالوكدس استتصــاةدس  اندــس ب ــ ن انت ــام فــري 

 صابس سنويس  التتريـر ال ـاملي  ـ  التتـد   120 000(.  لناك حوات 2009 امل الوما  املت التس بوي 
ي  16.8(.  ال تــس الســكاندس الــيت ُســجال  فد ــا   الــى نســمس لالصــابس  2014ي مكافحــس اإليــدقي 
 امـاف.  ي فتـس ال ـماب الـ ي  تـ ا    29  25الالـوا  تـ ا      ـامل  مـا بـم  املاةس( لي فتس النسـا 

ي املاةـس(  ن ـا لـد   11.1 امافي تزيد نسمس ت  ي املـر  لـد  النسـا    24  15   املم ما بم 
  ي املاةس(. 3.7الر اا  

 .   ــــ ا تطــــر  اإلصــــابس ب ــــري   نتــــا املنا ــــس الم ــــريس/اإليدق م ــــكالس  ديــــس  م ســــا يس -84
  ـــوااف  ـــ  ي  ـــاا الوبايـــس  مكافحـــس الوبـــا  تتجالـــى ي  ن ـــا  امالـــر  بـــ ل  احلكومـــس الســـم ي

الــوا  ملكافحــس اإليــدق.  ي  ــاا احل ايــس مــ  الت ددــزي  ُبــر   ــدة  حكــا  بانوندــس تــنا  الــى تــوفري 
  امس األخر .احل ايس لال صابم ب ري   نتا املنا س الم ريس/اإليدق ي ال     ي األماك  ال

 كــان ا م املنحمل ــا  بــري احلكومدــس  ساســداف ي تن دــ  اخلطــس الواندــس ملكافحــس اإليــدق.  بو ــو  -85
 ـا ي ب تـزاا المدانـا  املت التـس بــال  ة املر  دـس تتكـد نتـاةح الدماســس ابستتصـاةدس  الصـحدس الثالثـس الــيت 

س الســكان  التحــديا  املارالــس ي  الــيت تك ــ   تتــدماف لــاةالف ي  ــاا صــح 2011ُ  ريــ  ي  ــا  
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السنوا  املتمالس.  لناك    و تتد  كمرية فد ا خيا منع انتتـاا فـري   نتـا املنا ـس الم ـريس مـ  األ  
   الط ـ .  امت ــع  ـدا املرافــر الصـحدس الــيت تتـد  ال ــالج ملنـع انتتــاا اإلصـابس ب ــري   نتـا املنا ــس 

  .2014مرفتاف ي  ا   1 288    2011ي  ا   مرفتاف  1 063الم ريس م  األ     الط   م  
  ا   تاحـــس فـــرل حصـــوا اي دـــع  الـــى ال ـــالج املضـــاا لال ري ســـا  ال كوســـس املهصـــا  -86

   قيااة تغطدـس  2013لالنسا  احلوام  املصابا  ب ري   نتا املنا س الم ريس  اخلدام با +( ي  ا  
ف الدـــس خل ـــ  انتتـــاا املـــر  مـــ  األ     الط ـــ  النســـا  احلوامـــ  الالـــوا  يســـت دن مـــ   نحمل ـــس  كثـــر 

 نحملـا  امل ـايري  امل الومـا  ي  قامة  2014ي املاةـس ي  ـا   91    2011ي املاةس ي  ا   72 م 
ي  اـام  2014ي املاةـس ي  ـا   8.7الصحس(.   ص  م دا انتتاا املـر  مـ  األ     الط ـ     

ي  5اا املــر  مــ  األ     الط ــ  خب ــ  النســمس     بــ  مــ  اي ــوا الرامدــس    التضــا   الــى انتتــ
املاةس.  فد ا يت الر ب مكاندـس احلصـوا  الـى ال ـالج املضـاا لال ري سـا  ال كوسـس  تغطدتـوي ُ حـرق تتـد   

مرفتاف صحداف يتد  خـدما  ال ـالج  753ي كان لناك 2014كمري  الى مد  السنم.  بانت ا   ا  
مرفتــــاف لتتــــدل ال ــــالج ي  261 الــــى املســــتو  الــــوا  باملتامنــــس مــــع املضــــاا لال ري ســــا  ال كوســــس 

.   ا  امت اع م دا احلصوا  الى اخلدما     قيااة  دا املرضى ال ي  يتالتون ال الج 2011  ا 
مريضــــاف ي  646 312    2011مريضــــاف ي  ــــا   273 561املضــــاا لال ري ســــا  ال كوســــس مــــ  

 ا  ي  قامة الصحس(.  نحملا  امل ايري  امل الوم 2014  ا 
 السدناميو ال    ما  ص و   الك فد ا يت الر ب   و التتد  ي احلصوا  الى خدما  الر ايس  -87

الصــحدس   ــالج فــري   نتــا املنا ــس الم ــريس  تغطدت ــاي مبــا ي كلــع منــع انتتــاا املــر  مــ  األ     
   كلــعي امت ــع ال  ــر املتوبــع الط ــ ي  فضــى بطريتــس  مــا    حتســم نو دــس حدــاة الســكان.   ضــافس 

لالنســـا   54.5 امـــاف   53.5    2011لالر ـــاا( ي  ـــا   50.4لالنســـا    54 امـــاف   52.4 مـــ 
 امــاف  49 امل  ــد الـوا  لالحصــا ا (.  امت ــع ال  ـر املتوبــع مــ   2014لالر ـاا( ي  ــا   50.4 

م م   حراق ل ا التتـد ي ب  المنع الد ت(.   الى الرب 2013 اماف ي  ا   50    2011ي  ا  
تــزاا احلكومــس توا ـــو صــ وبا  ي مكافحــس فـــري   نتــا املنا ــس الم ـــريس/اإليدق.  ت ــ   امل وبـــا  
الرةدســدس نتــا املــواما الم ــريس  ابفتتــام    الالــواق   امل ــدا  الطمدــس  مد ايــس تغطدــس ال ــمكس الصــحدس 

 ساة  النت   بالس الت وي . امت اع م دب  سو  التغ يس املزم   ابفتتام      
 

 العمل  
ال  ــ  حــرم يت تــع بــو ةدــع املــواانم الــ ي  بالغــوا ســ  ال  ــ    ا ــ   الــد م  لــو مكــر   -88

مــــ  اســــتوم ة وميــــس موقاممدــــر.  يـُـــنحملم ال  ــــ  مبو ــــ  بــــانون خــــال  بــــانون  84بانونــــاف ي املــــااة 
ل امــس   الــى   ــو التحديــد آب/ بســطر( فد ــا يت الــر باحلــاب  ا 1املــتم   23/2007ال  ــ  مبــم 

التطاع اخلالي  النحملا  األساسي لال ـوظ م ال  ـومدم    ـوان الد لـس فد ـا خيـا مـوظ ي احلكومـس. 
   دم اإل امة     ن موقاممدر ار  ي  دة ات ابدا  ملنحمل س ال    الد لدس.
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ال  ــ   يــنا بــانون ال  ــ   الــى حــر ال  ــاا ي التنحملــدم  الت ــا   اي ــا ي  الــى  تــوا  -89
 ابســتحتابا .  تتــو  نتابــا  ال  ــاا مبو ــ  التــانون امل ــام  لدــو   ــالك مســت لدس الت ــا    الــى 

الــيت تضــم احلكومــس   مبــاب ال  ــ   قيــااة األ ــوم ي ظــ  آلدــس احلــوام اب ت ــا ي الثالردــس األاــرا 
احلـر مـ  الناحدـس  النتابا  ال  الدس.  يك   الدستوم يايس احلر ي اإلضـراب.   ـام  ال  ـاا لـ ا 

ال  الدــس  سدواصــالون  امســتو  ــريطس امتثــا م لال ــر   ا ــداة بانونــاف.  حيحملــر التــانون ال  ــ  التســر  
ضــد اينــاة    مــ    تتهــ  الســالطا  اإل ــرا ا  املناســمس    اإل مــام ي مبــا ي كلــع   ــ  األا ــاا.

 لتانون  ت     الى  ن اك التانون. كال ا  بال      راةم مداة ي ا
 

 األيفا   
 14 322 409مــ  بدــن م مالدــون نســ سي  25يتــدم  ــدا ســكان موقاممدــر مبــا يزيــد  الــى  -90

.  ب مـــامة  خـــر ي فـــ ن  كثـــر مـــ  نصـــمل ســـكان (7  امـــاف  19 فـــراا تـــ ا      ـــاملم مـــا بـــم صـــ ر  
ضـ د س.  فتـس    موقاممدر مـ  األا ـاا.  ي ـ  كلـع  ن  ـو نصـمل سـكائا ينت ـوني قكـم الطمد ـسي

كا    لويــس بصــو    ي لــ ا الســدا ي  ــك  ت زيــز حتــو  األا ــاا ا مــاف ضــر مة اســتوميس  مســ لس
ا لدــس  صــكوكاف  مــ  الدســتوم.  بــد  بــع المالــد 47ي المالــد.  ُتكــرع  حتــو  الط ــ  ي  حكــا  املــااة 

 صـــد   الد ـــاي مبـــا ي ـــ   ات ابدـــس حتـــو  الط ـــ .   ُبـــر  ت ـــري ا   ضـــافدس لت زيـــز ابت ابدـــسي مثـــ  
انون الوبيــس التضــاةدس لألحــداو  التــانون املــدين  بــانون ال توبــا   بــانون األســرة ضــ   ت ــري ا   بــ

 اام يايـس األا ـاا كـ لعي بـانون ت زيـز  يايـس حتـو  األا ـاا  التـانون   خر .  ا ت د المالدي ي
ـــر  التـــانون مبـــم  9املـــتم   7/2008مبـــم   8/2008 وق/يولدـــو(  بـــانون تنحملـــدم الوصـــايس  الـــى الُتصل

 وق/يولدـــــو(  بـــــانون منـــــع  مكافحـــــس اب ـــــام باأل ـــــهالي  خباصـــــسف النســـــا   األا ـــــاا  15املـــــتم  
  وق/يولدو(. 9املتم   6/2008 التانون مبم 

 لضــ ان تنســدر  تضــافر اي ــوا الــيت تضــطالع هــا فتالــمل املتسســا  احلكومدــس  منحمل ــا   -91
ايت ــــاي  ن ــــ   احلكومــــس امالــــر الــــوا  حلتــــو  امت ــــع املــــدين امل ندــــس بت زيــــز حتــــو  األا ــــاا  ي

الط ــ .  يــ    امالــر  قيــر ال ــت ن اينســاندس  الط ولــس  الر ايــس اب ت ا دــس  لــو يضــم متسســا  
 حكومدس  خر   ضافس     ثالي منحمل ا  امت ع املدين  ا دتا  الديندس.

نــد  بصــ س  مةدســدس     لألا ــاا   ا ُت ــد  اســ اتدجدا   بــرامح متوســطس  اويالــس األ ــ  -92
 تن دــــس بــــدمانم مــــ  الناحدــــس اببتصــــاايس.   ــــدم اإل ــــامة    خطــــس ال  ــــ  الواندــــس   ــــولم ك ــــ 

  تن دـــــس بـــــدمانم لألا ـــــاا. ف ـــــ ا الصـــــع حيـــــدا األ لويـــــا  الرةدســـــدس ي بتـــــا  األا ـــــاا  يـــــايت م
اخلطـــس اخل ســـدس لالحكومـــس بابســـتناا  ساســـاف    السداســـا   ابســـ اتدجدا  احلكومدـــسي  ب ســـد ا 

ي  صــكوك ا املت التــس بــالتهطد  2025 خطــس ال  ــ  مــ    ــ  احلــد مــ  ال تــر املطالــر  برنــامح  ــا  
 السنو : اخلطس اببتصاايس  اب ت ا دس  مدزاندس الد لس  السدناميو املات املتوس  األ  .

ي  ضــــــــــ   احلكومــــــــــس خطــــــــــس ال  ــــــــــ  الواندــــــــــس الثاندــــــــــس لألا ــــــــــاا 2012 ي  ــــــــــا   -93
مب ـامكس ةدــع  صـحاب املصــالحس امل ندـم ب   ـاا حتــو  الط ـ .  تركــز  2019-2013 لال ـ ة
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خطس ال    الواندـس الثاندـس لألا ـاا  الـى املمـاا   احلتـو  املنصـول  الد ـا ي اسـتوم ة وميـس 
موقاممدــر  ي الت ــري ا  الــيت  برنــا موقاممدــر  الصــكوك الد لدــس الــيت صــدب   الد ــا  توصــدا  

 م املتحدة حلتو  الط    توصدا  برملان األا اا  منتديا   خر .ينس األم
  فضـــى تن دـــ  خطـــس ال  ـــ  الواندـــس حلتـــو  الط ـــ     حتســـم  مكاندـــس حصـــوا األا ـــاا  -94

ــــس األساســــدس فضــــالف  ــــ  بــــدم   كــــ  مــــ  احل ايــــس  الــــى مســــتو  األســــر   الــــى اخلــــدما  اب ت ا د
 تـــاقا  كمـــرية ي حتســـم ظـــر   اســـتتماا األا ـــاا   امت  ـــا  ا الدـــس.  ي لـــ ا الســـدا ي حتتتـــ 

الدتــامى  املســدمم  بــريلم مــ  األا ــاا الـــ ي  ي د ــون ظر فــاف صــ مس  مســا دنم   امــا  م. لـــ ا 
 ضـــافسف      ـــرا ا  التضـــام  ااخـــ  امت  ـــا  ا الدـــس ألن مـــ  املســـالم بـــو  ن التـــدما  املتسســـدس 

 د ــون ظر فــاف صــ مسي مبــ  فــد م ضــحايا ال نــملي ب تــزاا الالقمــس لتالمدــس احتدا ــا  األا ــاا الــ ي  ي
 ا ن املستويا  املن واة.

  كا ا ت نــا  ن المدتــس األســريس لــي األنســ  لتن ــتس األا ــاا بصــومة  دــدة  متناســتسي فتـــد  -95
 ضــ   احلكومــس سداســا   بــرامح ترمــي    ت زيــز بــدما  اأُلســر  امت  ــا  ا الدــس ي  ــاا م ايــس 

لال تـــا  الضـــ د سي مبـــ  فد ـــا األا ـــااي مـــ  خـــالا امل  ـــد  تن ـــ  احلكومـــس بـــرامح مســـا دة ا ا ـــا.   
الـــوا  لال  ـــ  اب ت ـــا ي  لـــو متسســـس تاب ـــس لـــوقامة ال ـــت ن اينســـاندس   ـــت ن األا ـــاا  الر ايـــس 
اب ت ا دــــس.  بو ــــو   ــــا ي ُيســــا د برنــــامح الــــد م اب ت ــــا ي املما ــــر  برنــــامح اإل انــــس األساســــدس 

 ُســـرة م د ـــدس ســـنوياف مـــ  بـــم األســـر الـــيت ت ـــديف حـــاب  صـــ مس.  400 000دـــس حـــوات اب ت ا 
 ا ــاا ألئــم ي   ُســرة م د ــدس يُ دال ـا 6 761  ـدم اإل ــامة ي لـ ا امــاا    تتــدل املسـا دة    

الـ    ُاِمـح فدـو  ي بـد  تن دـ  برنـامح ال  ـ  اب ت ـا ي املنـتح2012م حملم احلاب   يتـا .  ي  ـا  
 ُســـرة  9 683فـــراا مـــ  ال تـــا  الضـــ د س لـــدي م بـــدمة  الـــى ال  ـــ .  يســـت دد مـــ  لـــ ا ال نـــامح  

 م د دس ي املناار احلضريس  الري دس.
 ي ســـدا  ت زيـــز بـــدما  األســـر  امت  ـــا  ا الدـــس مـــ  خـــالا الـــ امح احلكومدـــس  فتالـــمل  -96

ســـنوياف  الـــى صـــ دد امت ـــع ا ـــ   900 000بُـــدام  املســـا دة     كثـــر مـــ      ـــاا املنحمل ـــا ي
ا الــي مــ  حدــث املــتن الغ اةدــس  الالــواق  املدمســدس    و ــا  مــواا  م ــدا  متنو ــس   ــ ااا  فتــر 

ا ـــالف  6 468احلــاا  الناموســدا   املالبــر.  ي ســـدا  تــدابري يايــس األا ــاا كـــ لعي ُةــع مشــ  
 متمندس. مضد س     سر مع  ُسرلم    ا وا ي

اب تدا  اينسيي  مبم  د  املوافتس  الى ت ري ا   مداةي  ك  تطمدر ب ـ   فد ا يت الر ب -97
تت الــر ب  ــ  األا ــاا صــغام الســ   التــوانم الــيت  بــر  بال  ــ  كتــانون ال  ــ  الــ   يتضــ    حكامــا ف

 6/99 اخــوا األا ــاا    األمــاك  ال امــس ال فد دــس الالدالدــس  اســت الك الكحــوا  التمــ   التــانون مبــم 
 ـما /ف اير  ضــافسف    اإلحالـس    األحكــا  الـواماة ي بــانون ال توبـا  الــيت  بـر  مبو ــ   2املـتم  

 ســو  امل امالــس     179كــانون األ ا/ايســ  ي  ب ســد ا املــااة   31املــتم   35/2014التــانون مبــم 
ــــر    املســــنم    األ ــــهال ك   اإل ابــــس(ي  املــــااة  ــــا  ال  ــــ  امل راــــس فد ــــا خيــــا الُتصل  219  م
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 227  امســس ايــنر مــع الُتصلــر(ي  املــااة  220 ابتصــاب الُتصلــر فــو  ســ  الثاندــس   ــرة(ي  املــااة 
  فساا الُتصلـر(  ينمغـي مصـدلا ب  الدـس حل ايـس الُتصلـر  فـر   توبـا   ـديدة  228 الر (ي  املااة 

  الى ايناة.
ــــاب ال ــــدا التاب ــــس -98 ــــس الواندــــس ألبــــال  ا ك ــــس  كت لــــوقامة ال ــــدا  ال ــــت ن   تضــــطالع املديري

ي  ــر  2014    ــا   2010الدســتوميس  الديندــس بتســجد  الــوباا .  ي ال ــ ة امل تــدة مــ   ــا  
  الدــس مصــد  تســجد  م تدــ  لال والدــد  اما ــس مــواا التســجد   فضــ      ضــع ســج   الــى مــد  

ا . بــري ا ــالف تــ ا      ــاملم مــا بــم صــ ر  ةــر ســنو  3 453 482ةــر ســنوا  ملــا   و ــو 
 ن مــ  املســالم بــو  ن مــ  الضــر م   جيــاا ســم   فضــ  لتوســدع نطــا  التغطدــس مب ــامكس  قامة ال ــت ن 

 اينساندس   ت ن األا اا  الر ايس اب ت ا دس   قامة الصحس  منحمل ا  امت ع املدين.
 ت ــــ   التحــــديا  ا ــــداة ي لــــ ا امــــاا مكافحــــس اب ــــام باألا ــــاا  التصــــد  ملســــ لس  -99

ا ـــاا ال ـــوامع.   ُ ـــري     ن مـــ  امل ـــم مواصـــالس ضـــ ان  ســـدد ابت ابدـــا  الد لدـــس الـــيت صـــدب   
  الد ا موقاممدر ي التوانم الواندس حل ايس األا اا.

 
 االحتكاً إلى القضاء  

تســتند  مكاندــس احلصــوا  الــى املســا دة التانوندــس ي موقاممدــر    املمــد  الدســتوم  لالت دايــس  -100
مـ  اسـتوم ة وميـس موقاممدـر.  لـ ا ي ـ   ن لال ـواانم حريـس الالجـو      4س الـواما ي املـااة التانوند

لــ ك األخــرية ممــاا  ســدااة التــانون التاة ــس  لدتــا  ال دالــس الرمسدــس  بــري الرمسدــس  ــريطس  ب تتــو 
  الى  سا  ال ر دس.

اســـتوم ة وميـــس موقاممدـــر الـــيت  يضـــاف مـــ   62 جيـــ  بـــرا ة لـــ ا املمـــد  بـــابب ان مـــع املـــااة  -101
تـــنا  الـــى  ن لال ـــواانم احلريـــس ي الالجـــو     ا ـــاكم  احلصـــوا  الـــى املســـا دة  الت ثدـــ  التـــانوين 
 احل ايـــس.  مـــ  الناحدـــس ال  الدـــسي  ن ـــ   الد لـــس م  ـــد املســـا دة  الت ثدـــ  التـــانوندم لتجســـدد حـــر 

اب ــــس لــــوقامة ال ــــدا  ال ــــت ن الدســــتوميس ت متسســــس  لــــ ا امل  ــــد املــــواانم ي الالجــــو     التضــــا .
م  ت ــا ضــ ان    ــاا احلــر ي احل ايــس مــ  خــالا تــوفري الر ايــس  املســا دة التانوندــس اماندــس   الديندــس

 لال واانم ا ر مم ابتصااياف.
  ك يس ى م  د املسا دة  الت ثدـ  التـانوندم     تاحـس ال دالـس لالج دـع ف ـو يغطـي اإلبالـدم  -102
ي 2014-2010 برمتوي  بد  ن   مكات  ي املتاا ا  اإلحد    رة كال ا.  خالا ال ـ ة الوا 

.  لال   ـد   ــوا 148متاا ــس مـ   صــ   140 اصـ  امل  ــد توسـدع نطــا  تغطدتـو اإلبالد دــس ف ـ   
م  تالع املتاا ا  ي حم  ن التغطدس متنتالس ي املتاا ا  اخل ر املتمتدس.  خالا  135ماا  ي 

مواانـــاف مــ  املــواانم األبـــ  ححملــاف ابتصـــااياف مــ  املســـا دة  462059املــ كومة   ـــالكي اســت اا ال ــ ة 
  الت ثد  التانوندم.
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 ن ـــــا  منحمل ـــــا    ممـــــاا  ال صـــــ  بـــــم الســـــالطا   اســـــتتالا اي ـــــاق التضـــــاةي   ت ـــــك  -103
  صـوا ب تاحـسالك دالـس األا ا   بـرق  ينـد     الـدفاع  ـ  حتـو  املـواانم ي الـيتلال جت ع املـدين

 السالطس التضاةدس  لم الض انا . ت ك  املنحملومي ل ا  م . التضا     ب  الدس املواانم
 خيضـع بطــاع  بامــس ال ــدا إلصــالحا  كــ   ت ـ    ضــع  اــام بــانوين  متسســي  توســدع  -104

م نطا  ال ـمكس التضـاةدس   ن ـا   ت ـوي  مـاكم اسـتتنا  ُ الدـا.  سـدتدف كلـع خت دـمل   مـا  ا ـاك
توســــدع ا ــــاكم اإلااميــــس اإلبالد دــــس  األخــــر  ي  ــــاا  ن ــــاك األحكــــا .  ت ــــ   اإلصــــالحا   يضــــاف 

 ت ــغدال ا   ن ــا   ت  دــ  الالجنــس  اندــس حلتــو  اإلنســان  ال ــراس التضــاةدس   ن ــا  مراكــز لالتحكــدم 
مضــا   الوســااس ي النزا ــا .   الــى الــربم مــ  لــ ك التطــوما  املالحوظــسي فــ ن التحــديا  التاة ــس إل

 م  الد لس  امت ع بو و  ا . املواانم تتتضي املزيد م  اي وا
  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية -خامسا   

 
لالوفـــا  بالتزامانـــا الد لدـــس ب ـــ ن الصـــكوك الرةدســـدس  تمـــ ا ة وميـــس موقاممدـــر   ـــوااف  مـــامة -105

ت ــك   ــامالف متدــداف حيــوا ا ن  حلتــو  اإلنســان. بدــد  ن التحــديا  اببتصــاايس الــيت يوا   ــا المالــد
حتتدــر املزيــد مــ  اإلتــاقا .  لــ لع ترحــ  موقاممدــر باملســا دة التتندــس  الت ــا ن الــد تي  ب ســد ا 

 ي بنا  التدما  ي اماب  التالدس:
خاصـس بزيـااة  ـدا ا ـاكم  ت زيـز  ت زيز التدما  املتسسدس  الت ـغدالدس إلبامـس ال ـدا بطـر ي • 

  موظ ي ا اكم  حتسم الحملر   امل د دس لالسجنا    ماك  ابحتجاق؛ تدمي  التضاة
الرةدســـدس الواندـــس  اإلبالد دـــس  الد لدـــس حلتـــو  اإلنســـان    الالغـــا   التانوندـــس ترةـــس الصـــكوك • 

 ابضطالع ب ن طس تو دس؛  ضر مةالواندس 
 ا م فتالمل الوقاما  امل ندس بت زيز حتو  اإلنسان  يايت ا؛ • 
 ؛ت  دالف كامالف  الجنس الواندس حلتو  اإلنسانالت  د   ا م • 
 تكثدمل تثتدمل اي  وم ي  اا حتو  اإلنسان؛ • 
 دس املت التس قتو  اإلنسان.حتديث املنالح الدماس • 

  
 التحديات الرئيسية -سادسا   

 
ا الـــي مــ   ا ـــ  حكومـــس موقاممدـــر تن دـــ  املمـــاا  ال املدــس حلتـــو  اإلنســـان  الـــى املســـتو   -106

ــــزاا  ــــرا األ لويــــا  الرةدســــدس ب جيــــاق ي لــــ ا التتريــــر.  ب ت  اإلبالد ــــي  ال ــــاملي.  ي لــــ ا الســــدا ي ت
مالتزمــس  م ــغولس مبواصــالس   الدــس التصــدير  الــى الصــكوك التانوندــس الد لدــس الرةدســدس  حكومــس موقاممدــر

لــدر المالــد ارفــاف فد ــا ب ــد    ابنضــ ا   لد ــا.  نت  ــد  يضــاف بتتــدل التتــامير كا  الصــالس  الــى  الــيت
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الـداخاليي  ـدا موقاممدـر التزام ـا   سا  منتحملم    لدتا  م الدا  األمـم املتحـدة.   الـى الصـ دد
  مــ  ف ــ ك احلتــو  املت التــس قتــو  اإلنســان  اســت داالا لــ لع. مبواصــالس ن ــر امل ــام   امل امســا 

صــــ دم اســــتوم موقاممدــــر.   ــــ  نــــر   نــــو  كــــ  حتتدــــر كلــــع  ــــ  اريــــر ت زيــــز متسســــا  الد لــــس 
 ت ــجدع م ــامكس امت ــع املــدين  املنحمل ــا  بــري احلكومدــس   ســاة  اإل ــال   مــا    كلــع( كــ ا ا  

 لت زيز حتو  اإلنسان  يايت ا.
مكافحـــس ال تـــر.  ستســـت ر   خـــريافي ستواصـــ  موقاممدـــر بـــ ا  بصـــى مـــا بوســـ  ا ي  ـــاا  -107

احلكومــس ي ت زيــز   ــرا   صــالحا    ميــس ي التطا ــا  احلدويــس الــيت ب يــزاا  اا لــا بــري مــر . 
 ســــدتحتر كلــــع ي ســــدا    ــــااة ت كدــــد بالــــدنا بوصــــ و ا لــــس ا تراادــــس حتك  ــــا ســــدااة التــــانوني 

ا  الت ايمدـس  ي  ـاا سد ا م  خالا  تاحـس  مكاندـس الالجـو     التضـا    صـال  نحملـا  املتسسـ  ب
ال  ـــ   املســـا اة بـــم اينســـم  يايـــس حتـــو  الط ـــ   احلـــر ي الســـك  الالةـــر  اإلصـــال  التـــانوين 
ــــالن و  بالتــــدما   ــــر  يضــــاف ب ــــز  موقاممد  التضــــا   الــــى فــــري   نتــــا املنا ــــس الم ــــريس/اإليدق.  تالت

 املتسسدس لت زيز حتو  اإلنسان  يايت ا.
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