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 مقدمة  
 
الثانةـــ  مـــي ت ـــده ر وريـــ  النةجـــر وىل جملـــف ح ـــوق اإلنســـان ت ريرذـــا الـــوط  أل ـــل اجلولـــ   -1

ــــ  العامــــ   اا الســــتعراض الــــدورأ الشــــامل وه ــــ جملــــف ح ــــوق  ول ــــرارأ 60/251 رقــــمل ــــرار اجلمعة
   .17/119ومل ررا  16/21و 5/1اإلنسان 

 110توصــــة  قبلــــ  من ــــا  112يف اجلولــــ  الســــاب   ى وينبغــــي اإلشــــارة وىل رن النةجــــر تل ــــ -2
منــــ  هةـــ  واصــــل البلـــد   ــــودا لتحســـن حالــــ  ح ـــوق اإلنســــان ي. و اقنتـــن من ــــا ورهضـــ  اتتوصـــة

اســتعراض الت ريــر املتعلــو بــ . واــدا الوهــا  باللتزامــات املتع ــد اــا يف تلــر املناســب   و ــع النةجــر 
مــي ر ــل تنفةــ  التوصــةات  2015-2012بــدنم مــي الشــركا  الت نةــن واملــالةن خطــ  نمــل لفــ ة 

لســتعراض الــدورأ الشــامل. ور ــرأ ت ةــةم تنفةــ  خطــ  العمــل نــي واللتزامــات الطونةــ  النانــ  نــي ا
  األمــر الــ أ رتــاا رصــد الت ــده اذــرز يف تنفةــ  2014 نــاه طريــو صــةاق  ت ريــر منتصــ  املــدة يف

 التوصةات امل بول .
املتعل ـ  بالتصـديو نلـى الصـيفو  يف  فـ ت قالبةـ  التوصـةات  وخاصـ  تلـروبصف  نامـ   نُ  -3

لعدالـــ  وســـةادة ال ـــانون وميفاهحـــ  النـــار باألشـــتاق وميفاهحـــ  الـــرق واحلـــو يف جمـــالت ال ـــانون وا
الغـــ ا  واحلـــو يف التعلـــةم واحلـــو يف الصـــح  وح ـــوق الطفـــل. ورســـفر الت ـــده اذـــرز نـــي انتمـــاد نـــدة 

تـــدابري رخـــر . ومـــع جملـــر  هـــلن جمـــالت رخـــر  مثـــل  رو اقتصـــادي  رو مؤسســـة  رو تـــدابري تشـــريعة 
بســـبال الهت ـــار وىل املـــوارد املالةـــ   ومـــاتـــزال توا ـــ  صـــعوبات  ل جلةـــل الثالـــ ح ـــوق املـــررة وح ـــوق ا

 بسبال ال ةود ال تمانة  والث اهة . رو الالزم  لضمان هعالة  تنفة ذا
ويعـــرض ذـــ ا الت ريـــر حالـــ  تنفةـــ  التوصـــةات واللتزامـــات املنبث ـــ  نـــي الســـتعراض الـــدورأ  -4

يصــ  اجلــز  األول املن جةــ  املعتمــدة. وي ــده اجلــز  الثــاين و  .اا  ــز  11الشــامل. ويتــال  الت ريــر مــي 
  نـي تطـور اإلطـار ال ـانوين واملؤسسـي حلمايـ  ح ـوق اإلنسـان منـ  املرحلـ  األوىل مــي نامـمعلومـات 

الســــتعراض الــــدورأ الشـــــامل. ويســــتعرض اجلــــز  الثالـــــ  الت ــــده اذــــرز يف تعزيـــــز ح ــــوق اإلنســـــان 
للتزامــات الدولةــ . ويتطــرق اجلــز  الرابــع وىل التعــاون مــع اآللةــات ومحايت ــا نلــى ررض الواقــع وتنفةــ  ا

الدولةــــ  حل ــــوق اإلنســــان. وي ــــده الت ريــــر بعــــد جملــــر  نلــــى شــــيفل  ــــدول  معلومــــات نــــي متابعــــ  
  وســ اه وايالتوصـةات وتنفةـ ذا. ويتنـاول كـل مــي اجلـز  السـادع والسـابع والثــامي والتاسـع  نلـى التـ

 متابعــ  وتنفةــ  التوصــةات واللتزامــات املنبث ــ  نــي الســتعراض الــدورأ اجملتمــع الــدوي واإلقلةمــي يف
الشــــامل  والت ــــده اذــــرز واملمارســــات اجلةــــدة  والصــــعوبات واملعوقــــات  والتجــــاوزات والنت اكــــات 

يف جمــال ح ــوق   والتزاماتــ  اخلطــرية حل ــوق اإلنســان. ومــي ا   رــدد الت ريــر رولويــات النةجــر ومبادراتــ
   يص  الت رير تطلعات البلد يف جمال بنا  ال درات واملساندة الت نة .ختاماا اإلنسان. و 
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 المنهجية والعملية التشاورية -أوال   
 
ت ــارير النةجــر وىل ذة ــات  بتحريــر  امليفلفــاملشــ ك  بــن الــوزارات  ذــ ا الت ريــر اللجنــ ُ  ترنــد -5

 25وتتـــال  مـــي  2010 نــاه املعاذــدات والســـتعراض الــدورأ الشـــامل  وقــد رنشـــ   ذــ ا اللجنـــ 
 وزارات تنفة ي . نشرميثلون  اا نضو 

وانتمدت اللجن  املشـ ك   لغـرض صـةاق  ذـ ا الت ريـر  نملةـ  تشـاركة  وشـامل   ـرت نلـى  -6
ا  وونـــداد  ـــدول زمـــ  للعمـــل وتوزيـــع امل ـــاه  نـــدة مراحـــل  وذـــيت ا تمانـــات لتحديـــد األذـــدا

  اإلمنـــــا ياملنظمـــــ  الدولةـــــ  للفرانيفوهونةـــــ   وبرنـــــام  األمـــــم املتحـــــدة   نـــــيوتبـــــادل ت ـــــ  مـــــع  ثلـــــن
واملفو ـة  السـامة  حل ـوق اإلنسـان  واملع ـد الـدامنركي حل ـوق اإلنسـان. وقبـل بـد  املرحلـ  األوىل مــي 

نةـــ  حل ــــوق اإلنســـان والن ابـــات ومنظمــــات اجملتمـــع املــــدين. استشــــريت اللجنـــ  الوط  صـــةاق  الت ريـــر
رةـــع رصـــحا  مبشـــارك   يف حل ـــ  العمـــل الوطنةـــ  لتصـــديو الت ريـــر شـــارك  ذـــ ا اجل ـــات لح ـــاا و 

تشـــريي  13رض الت ريـــر نلـــى احليفومـــ  يف . وُنـــ2015ريلول/ســـبتمر  11و 10املصـــلح  يف يـــومي 
 جملف ح وق اإلنسان.انتمادا وت دمي  وىل  ل أل 2015األول/ركتوبر 

  
 تطور اإليار المعياري والمؤسسي لحماية حقوق اإلنسان -ثانيا   

 
 اإليار المعياري  

 
ل ـــد ح ـــو النةجـــر  منـــ  اجلولـــ  األوىل مـــي الســـتعراض الـــدورأ الشـــامل  وجنـــازات ذامـــ  يف  -7

 نزز وطارذا ال انوين الوط .و جمال التصديو نلى معاذدات ح وق اإلنسان  
 

 التصديق على الصكوك الدولية -1 
نلــى نــدد مــي الصــيفو  الدولةــ   2015و 2011 بــن نــامي مــا صــادق النةجــر يف الفــ ة -8

 تنفة  التوصةات.ال أ يبن  دول اجل يف) ( و)ج( و)د( 1 اتالف ر  يرد جمكرذا يف الفصل الثال 
 

 اإليار المعياري الويني -2 
 التشريعات ومن اتندر اإلشارة وىل انتماد العديد مي  -9

 بشان ميفاهح  النار باألشتاق؛ 2010كانون األول/ديسمر   16ال رار الصادر يف  • 
املظـــا  يف النةجـــر  وقـــد  رمانـــ   وال ا ـــي بلنشـــا  2011آ /رقســـطف  8ال ـــانون املـــؤر   • 

 ؛2013حزيران/يونة   17املؤر   30-2013 رقميفمل بال انون د ل ذ ا ال انون واستُ نُ 
ــــ أ 2011كــــانون األول/ديســــمر   7ال ــــانون املــــؤر   •  دد م ــــاه اجمللــــف القتصــــادأ رــــ  ال

 ؛ نملطري   و   وتنظةم  وتيفوين وال تماني والث ايف
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دد ال وانــــد املطب  ــــ  بشـــــان رـــــ  الــــ أ 2011كـــــانون األول/ديســــمر   14ال ــــانون املــــؤر   • 
"الوكالــ   ىســمتةعــ  وداريــ  مؤسســ  حيفومةــ  جمات طب ينشــ املســاندة ال انونةــ  وال ضــا ة   و 

 الوطنة  للمساندة ال انونة  وال ضا ة "؛
حميفمــ  الــت تعمــل ال وانــد  رــدد  الــ أ 2011كــانون األول/ديســمر   14ال ــانون املــؤر   • 

 ؛ اواإل را ات الوا ال ات بان ا رمام وه اا هلا العدل العلةا
ـــــ أ 2012آجمار/مـــــارع  26ال ـــــانون املـــــؤر   •  ـــــدقةو احلســـــابات دد م ـــــاه حمرـــــ  ال يفمـــــ  ت

 وتيفوين ا وتنظةم ا ونمل ا؛
جمات طــــــابع   ال ا ــــــي بلنشــــــا  مؤسســــــ  حيفومةــــــ  2012ريار/مــــــايو  2ال ــــــانون املــــــؤر   • 

 والتدريال امل  "؛ عمال حت  اسم "املرصد الوط  للا تماني 
  الـــــ أ حــــــد د طري ـــــ  تنظــــــةم ونمـــــل اذيفمــــــ  2012حزيران/يونةــــــ   19ال ـــــانون املـــــؤر   • 

 ؛ االدستوري  واإل را ات الوا ال ات بان ا رمام
د د تشــــيفةل اللجنــــ  الوطنةــــ  حل ــــوق رــــ  الــــ أ 2012آ /رقســــطف  24ال ــــانون املــــؤر   • 

  ام ا وسري نمل ا؛ماإلنسان وتنظةم ا و 
   املتعلو ب انون العمل يف ر وري  النةجر؛2012ريلول/سبتمر  25ال انون املؤر   • 
  ال ا ــــي بلنشــــا  مؤسســــ  نامــــ  جمات 2012كــــانون األول/ديســــمر   31ال ــــانون املــــؤر   • 

 طابع ا تماني حت  اسم "صندوق الت اند املست ل يف النةجر"؛
دد تشــيفةل جملــف الدولــ  وتنظةمــ  رــ  الــ أ 2013كــانون الثاين/ينــاير   23ال ــانون املــؤر   • 

 وم ام  ونمل ؛
دد تشــــــيفةل حميفمــــــ  الــــــن   رــــــأ   الــــــ 2013كــــــانون الثاين/ينــــــاير   23ال ــــــانون املــــــؤر   • 

 وتنظةم ا وم ام ا ونمل ا؛
نظم الوليــــــات ال ضــــــا ة  يف يــــــ  الــــــ أ 2004موز/يولةــــــ   22ال ــــــانون األساســــــي املــــــؤر   • 

ــــد ل واســــتُ قــــد دد اختصاصــــا ا  و رــــر وريــــ  النةجــــر و   29-2013 رقــــميفمل بال ــــانون ُن
 ؛2013حزيران/يونة   12املؤر  

   بشان قانون اجلنسة  النةجري ؛2014لثاين/نوهمر تشريي ا 5ال انون املؤر   • 
   بشان حماكم األحداث؛2014تشريي الثاين/نوهمر  20ال انون املؤر   • 
   املتعلو بت ريال امل ا ريي؛2015ريار/مايو  26ال انون املؤر   • 
 سة ؛توزيع املنح الدرا طرا ودد ر  ال أ 2010كانون األول/ديسمر   9املرسوه املؤر   • 
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  بشــــــــان انتمــــــــاد سةاســــــــ  وطنةــــــــ  للضــــــــمان 2011ريلول/ســــــــبتمر  16املرســــــــوه املــــــــؤر   • 
 ال تماني؛

  بشـــان حتديـــد النظـــاه األساســـي للوكالـــ  2012كـــانون األول/ديســـمر   13املرســـوه املـــؤر   • 
 الوطنة  للمساندة ال انونة  وال ضا ة ؛

ـــــ  الوطنةـــــ  لتنســـــةو   ـــــود   بشـــــان تنظـــــةم 2012آجمار/مـــــارع  21املرســـــوه املـــــؤر   •  اللجن
 ؛ انملطري   و   اوتشيفةل ميفاهح  النار باألشتاق

  بشــــان تنظــــةم الوكالــــ  الوطنةــــ  مليفاهحــــ  النــــار 2012آجمار/مــــارع  21املرســــوه املــــؤر   • 
 ؛ انملطري   و   اوتشيفةل باألشتاق

ت   بشــــان احلــــد األدحب لة ــــور  ســــال الف ــــا2012آ /رقســــطف  17املرســــوه املــــؤر   • 
 امل نة  للعمال اخلا عن لالتفاقة  اجلمانة  املش ك  بن امل ي؛

  بشـــان احلـــد األدحب لة ـــر امل ـــ  املضـــمون يف 2012آ /رقســـطف  17املرســـوه املـــؤر   • 
 السان ؛

  بشـــــــان انتمـــــــاد خطـــــــ  التنمةـــــــ  القتصـــــــادي  2012آ /رقســـــــطف  1املرســـــــوه املـــــــؤر   • 
 ؛2015-2012وال تمانة  

 للتنشـــــ    ال ا ــــي بانتمـــــاد وقة ــــ  السةاســــ  الوطنةــــ  2013موز/يولةــــ   5املرســــوه املــــؤر   • 
املتيفاملــ  للطفولـــ  املبيفـــرة يف النةجـــر وخطـــ  نمل ــا. واـــا  ذـــ ا السةاســـ  األطفـــال الـــ يي 

 سنوات؛ مثاينبن صفر و  ما ت اوا رنمارذم
إلطاريـــ  املتعل ـــ   مايـــ    بشـــان انتمـــاد الوقة ـــ  ا2013آ /رقســـطف  23املرســـوه املـــؤر   • 

 األطفال يف النةجر وخط  نمل ا؛
املشــ ك   اللجــان  بشــان حتديــد و ــرا ات نمــل 2013كــانون الثاين/ينــاير   4املرســوه املــؤر   • 

 ؛مربةي املاشة التوهةو يف تسوي  املنازنات بن املزارنن و ب امليفلف 
العملةــ  إل ــرا  اجلــرد الــوط   طرا ــول  بشــان ا2013كــانون الثاين/ينــاير   23املرســوه املــؤر   • 

 للموارد واملناطو الرنوي ؛
ســـر مـــي   بشـــان معـــايري وو ـــرا ات وقبـــات العُ 2014كـــانون الثاين/ينـــاير   3املرســـوه املـــؤر   • 

 ر ل النتفاع مي املساندة ال انونة ؛
السـاله   بشـان حتديـد سـلطات اهلة ـ  العلةـا لتوطةـد 2014شـبا//هراير  17املرسوه املـؤر   • 

 نمل ا؛طري   تنظةم ا و بةان و 
عمـــــل لتنفةـــــ  السةاســـــ  ال  الـــــ أ انتمـــــد خطـــــ  2015حزيران/يونةـــــ   25املرســـــوه املـــــؤر   • 

 الوطنة  للعدل وح وق اإلنسان.
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 المؤسسات الوينية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان -ثالثا   
 

يف املســــا ل الدســــتوري   اختصــــاق النظــــر  وهلــــا 2012 نــــاه اذيفمــــ  الدســــتوري ت رنشــــ   -10
 والنتتابة .

  يف اجلم وريــ  يف املســا ل در ــ كما اذــ  وذــي رنلــى 2013 نــاه حميفمــ  الــن  ت رنشــ   -11
 ال ضا ة .

بـــ  يف املســـا ل اإلداريـــ . وي  در ـــ كما اذـــ  وذـــو رنلـــى 2013 نـــاه جملـــف الدولـــ ت رنشـــ  -12
لط  مــي  انــال الســلطات اإلداريــ  وكــ لر ســو  اســتعمال الســ قضــايايف  ابتــدا ةاا وئا ةــاا  ضــي يوذــو 
 تفسري وت ةةم مشرونة  ال رارات اإلداري . الطعون الت ت دَّه يفيف 
  وهلــا الختصــاق يف حماكمــ  ر ــةف اجلم وريــ  2011 نــاه حميفمــ  العــدل العلةــات رنشــ   -13

عظمـــى رقنـــا   ارســـت  مل امـــ . ومـــارع ذـــ ا اذيفمــــ  الةانـــ  مـــي اخل  انمـــال تصـــنَّ يف حـــال قةامـــ  ب
 رقنـا  ردا  ـم مل ـام م اا  نحـ رو  ـرا متُعتـر رهعـال ارتيفـاام اختصاق حماكم  رنضا  احليفوم  نلـى 

 .يف سةاق ردا  م مل ام م رو
  وذـــي رنلــى حميفمـــ  ملراقبــ  املالةـــ  العامـــ . 2012 نــاه حميفمــ  تـــدقةو احلســاباتت رنشـــ   -14

 .وسدا  املشورة راقب   وك لر اختصاقاملةات قضا ة  ومارع اختصاق وتضطلع بصالح
  وذـي سـلط  وداريـ  مسـت ل  تنـا/ اـا 2012 نـاه اللجن  الوطنة  حل ـوق اإلنسـانت رنشـ   -15

 م اه اإلشراا نلى تعزيز احل وق واحلريات امليفرس  يف الدستور و مان هعالةت ا.
تـامن   وذـو سـلط  وداريـ  مسـت ل  مسـؤول  نـي 2012 نـاه ت رنشـ نـالهاجمللف األنلى لإل -16
 اا  ـــمان حريـــ  واســـت الل وســـا ع اإلنـــاله الســـمعة  البصـــري  والصـــحاه  املطبونـــ  واإلليف ونةـــ  وه ـــو 

 لل انون.
  وذـو سـلط  مسـت ل  تتل ـى  مبو ـال 2011ميفتال رمن املظا ت رنشـ  يف آ /رقسـطف  -17

بعمــــل ودارات الدولــــ  والســــلطات اذلةــــ  واملؤسســــات شــــرو/ رــــددذا ال ــــانون  املطالبــــات املتعل ــــ  
دل العام  وكل اهلة ـات األخـر  الـت تضـطلع مب ـاه اخلدمـ  العامـ   يف نالقا ـا مـع املـواطنن. وقـد ُنـ

   .2013 ناه يفملذ ا ال انون واستُ 
  ويســـاند ر ـــةف اجلم وريـــ  2011 نـــاه اجمللـــف القتصـــادأ وال تمـــاني والث ـــايفت رنشـــ  -18
مشـــــــرونات يـــــــدي برريـــــــ  يف يف املةـــــــاديي القتصـــــــادي  وال تمانةـــــــ  والث اهةـــــــ . و   الوطنةـــــــ معةـــــــ واجل

 ال وانن القتصادي  وال تمانة  والث اهة   باستثنا  ال وانن املالة .وم  َحات 
  وذـــي 2012 نـــاه اللجنـــ  الوطنةـــ  لتنســـةو   ـــود ميفاهحـــ  النـــار باألشـــتاقت رنشـــ   -19

 ذا.بلور ا وتوراا هلصضع تالسةاسات والرام  املتعل   مبنع النار باألشتاق وت اهلة   الت حتر  
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 التشــغةلة   وذــي البنةــ  2012 نــاه الوكالــ  الوطنةــ  مليفاهحــ  النــار باألشــتاقت رنشــ   -20
السةاســـات والســـ اتةجةات الوطنةـــ  الـــت انتمـــد ا اللجنـــ  الوطنةـــ  لتنســـةو وتطبةـــو تنفةـــ  امليفلفـــ  ب
 ني تنفة  خط  العمل جمات الصل . اهح  النار باألشتاق  هضالا   ود ميف

  وتتمثـــل م مت ـــا يف 2011 نـــاه الوكالـــ  الوطنةـــ  للمســـاندة ال انونةـــ  وال ضـــا ة ت رنشـــ   -21
وىل  ونفت ــر للــ يي يو  لف ــات حمــددة مــي األشــتاق  ــعفا  احلــالتــوهري املســاندة ال انونةــ  وال ضــا ة  

   اذاكم .الدخل الالزه لتغطة  تيفالة
ــــ  العلةــــا لتوطةــــد الســــالهت رنشــــ   -22   وكل فــــ  مب مــــ  "تعزيــــز روا الســــاله 2011 نــــاه اهلة 

واحلفــــاى نلــــى  ــــو مــــي الث ــــ  املتبادلــــ  والتســــامح يف البلــــد واحلــــوار بــــن متلــــ  اجملتمعــــات اذلةــــ  
 ".إلرادة مش ك  يف العةش معاا  والح اه حت ة اا 

 (ت رنشــــ  امليفتــــالنطعــــم النةجــــرينالنةجريــــون حنــــي ) 3نــــون ملبــــادرةميفتــــال املفــــوض الســــامي  -23
ـــبـــد رن مي ول  2012 نـــاه   الســـتثمار يف قطـــاع التنمةـــ  الريفةـــ  يفالنةجـــر مـــي وحـــداث ن لـــ  نونةـــ   ييف 
 الرنوي  اذلة . احلر ة  املنتجات الزرانة بتجارة املواد الغ ا ة  الزرانة  و ب جمات الصل   طاناتال يف كما
  ورنةطـــ  اـــا م مـــ  2011 نـــاه ة ـــ  العلةـــا مليفاهحـــ  الفســـاد واجلـــرا م املماقلـــ ت رنشـــ  اهل -24

بشـــان  ذـــاردت تالبالقـــات الـــتل ـــي يفاهحـــ  الفســـاد وت ةةمـــ   و ـــاه  وىل ملاحليفـــومي  رنـــام المتابعـــ  
  الســـتفادة من ـــا و   ـــا يف وحــدة مركزيـــ رع  ومالفـــات مشـــاا   و  ـــرا م هســاد  رو رهعـــال رو  ارســات

ا رةـع التـدابري ال انونةـ  واإلداريـ  والعملةـ  ا قـ  او  حت ة ـات رو دراسـات رنةطـ  اـا م مـ  و ـرا  اكم
مـــي شـــائا رن ت ضـــي نلـــى الفســـاد يف رةـــع  ا تـــدابريا قـــ  اوحتديـــد رســـباب  و  حصـــرا و  ملنـــع الفســـاد

يســندذا   رأ م ــاه رخــر  ةــمؤسســات اخلــدمات العامــ  وشــب  العامــ  نلــى الســلطات املتتصــ   وتنف
 ولة ا ر ةف اجلم وري .

  
 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على أرض الوا ع وتنفيذ االلتزامات الدولية -رابعا   

 
 . وقــد ن ــد النةجــر2011 نــاه منــ  اا ملحوظــ اا ل ــد شــ دت احل ــوق املدنةــ  والسةاســة  تطــور  -25
لـــ  الـــت رد ت وىل و ـــع   يف ســـةاق حتســـن الوصـــول وىل العدالـــ   اجملـــالف العامـــ  للعدا2012 نـــاه

   .2025-2016سةاسة  وطنة  للعدال  وح وق اإلنسان وخط  نمل لف ة نشر سنوات 
حنــو تعزيــز حريــ  الصــحاه  ومحايت ــا  وخاصــ   كبــرياا   وو ــاه  وىل جملــر  رحــرز النةجــر ت ــدماا  -26

صــــحفي نلــــى رأ ســــجي احليفــــم بالبتوقةــــع ر ــــةف اجلم وريــــ  ونــــالن "تةبــــل مــــاون "  الــــ أ رظــــر 
ســبةل تعزيــز قــدرة وســا ع اإلنــاله اخلاصــ   زادت الدولــ  املبلــ   ويف لســبال يتعلــو مبمارســت  م نتــ .

بــن متلــ   اا الــ أ ت دمــ  وىل صــندوق مســاندة وســا ل اإلنــاله املطبونــ  والــ أ يــوزع ســنوياملــاي 
ذــ ا  . وقــد تحــ نــالهحتــ  وشــراا اجمللــف األنلــى لإل اا حمــددة مســب  وه ــاا ملعــايريوســا ل اإلنــاله 
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   ســـال بلـــداا  179مـــي رصـــل  29  املرتبـــ  2011 نــاه للنةجـــر بـــان تشـــغل  منـــ  املتتلفـــ  التــدابري
 حدود". بال ذة   "مراسلونال أ تضع  التصنة  العاملي حلري  الصحاه  

ــــ ل النةجــــر   ــــوداا  -27 ــــرق والنــــار باألشــــتاق. هل ــــاه  وىل و ــــفا  الصــــبغ   وب مليفاهحــــ  ال
 يفــم  املنترطــ   العامــ  نفعــاملجمات (  كل ــ  النةجــر رعةــات 14املــادة الدســتوري  نلــى حظــر الــرق )

الــرق مب مــ  ت ــدو الطعــون وىل اذــاكم للحصــول نلــى تعويضــات نــي   حــهايفميف  نظام ــا األساســي
. وباملثـــل  رنشـــات احليفومـــ  الوكالــ  الوطنةـــ  مليفاهحـــ  النـــار باألشـــتاق واللجنـــ  اققســـ  حــالت ا

مبزيــد مــي  اهحــ  النــار بالبشــر بغةــ  ميفاهحــ  الــرق والنــار باألشــتاقالوطنةــ  لتنســةو   ــود ميف
يف جملـــر رســـبااا ونواقب ـــا   مبـــا رشـــادت امل ـــررة اخلاصـــ  املعـــ  باشـــيفال الـــرق املعاصـــرة . وقـــداحلـــزه

   .2014 ناه جب ود النةجر يف ذ ا الصدد  وجملر يف ت ريرذا ني البعث  الت ر ر ا
 ريــــ  تيفــــويي اجلمعةــــات  تتشــــيفل األحــــزا  السةاســــة  ونمعــــات األحــــزا   يتعلــــو هةمــــاو  -28

احتــادات اجلمعةــات ومــارع  رو السةاســة  والن ابــات واملنظمــات قــري احليفومةــ  وقريذــا مــي اجلمعةــات
 رنشطت ا  ري  وه اا لل وانن واللوا ح املعمول اا.

ــا احلــو يف األمــي  هةُ  -29 اع واألمــي وونشــا  وحــدات خاصــ  ل نــي طريــو تعب ــ  قــوات الــدهيفَفــرم 
التحــــديات الناشــــ   نــــي مســــاح  البلــــد الشاســــع  وســــ ول  اخــــ اق احلــــدود. واــــدا  للتغلــــال نلــــى

احتــوا  خطــر اإلرذــا   و ــع النةجــر اإلطــار املؤسســي مليفاهحــ  اإلرذــا   وامليفــو ن بشــيفل رساســي 
كـزأ مليفاهحـ  اإلرذـا . ورقـم مي جملف األمي الوط  واملركـز ال ـانوين مليفاهحـ  اإلرذـا  واجل ـاز املر 

مانــ  بوكــو جل مباشــراا    ذــدهاا 2015شــبا//هراير  6ذــ ا التــدابري  رصــبح النةجــر  منــ  رةــع ااــاجم 
 ني خسا ر يف األرواا.ذجما ا حراه الت رسفرت 

مـــي البلـــدان الـــت رلغـــ  ن وبـــ   بع وبـــ  اإلنـــداه  نـــدر اإلشـــارة وىل رن النةجـــر يتعلـــو هةمـــاو  -30
 ل  آخـر حالـ  ونـداهد خف  رحيفـاه اإلنـداه وىل رحيفـاه بالسـجي مـد  احلةـاة. وسـج   هاإلنداه  

نــد ة و ــرا ات ترمــي وىل ولغــا   2010 نــاه . ونــالوة نلــى جملــر  بــدرت احليفومــ  منــ 1976 نــاه
   .28وىل  21-78ش ذ ا اإل را ات يف الردود نلى التوصةات ن وب  اإلنداه. وستناقَ 

احل ـــوق القتصـــادي  وال تمانةـــ  والث اهةـــ   وخاصـــ  يف جمـــالت ز ت ـــده يف جمـــال وقـــد رحـــر   -31
 الصح  والتعلةم والعمل والغ ا .

نفـــ ت احليفومـــ  سةاســـات نامـــ   ـــدا وىل ولغـــا  الرســـوه  بـــاحلو يف التعلـــةم  يتعلـــو فةمـــاه -32
لطــــال   اا جملــــر نــــر مــــنح اليفتــــال املدرســــة  جمانــــقــــد   . و  اخفضــــ رو املدرســــة  للتعلــــةم البتــــدا ي

وو ــع خطــ  اســ اتةجة  للتغ يــ      واهتتــاا مطــانم يف املــدارع املتن لــ 2و 1 تناألساســة تناملــرحل
ذم نلـى تسـجةل رطفـاهلم يف املـدارع وكفالـ  اسـتمرار األشد ه ـراا يف املدارع مي ر ل تشجةع األذل 

   .74وىل  71-76يف الردود نلى التوصةات  بالتفصةل ش ذ ا اإل را ات. وستناقَ هة ا
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ــــ  حتســــن صــــح  الســــيفان  نفــــ  النةجــــر "خطــــ  التنمةــــ  الصــــحة " نــــي طريــــو و ــــع  -33 وبغة
 املوالةــداســ اتةجةات حمــددة ملوا ــةع معةنــ  مثــل الرنايــ  الصــحة  اجملانةــ  واحلــد مــي وهةــات األم ــات و 

. وقـــد ســاذم يف حتســن صـــح  األه ن ــا املنانــ  البشــري /اإليدزوهـــريوع  واألمــراض املن ولــ   نســةاا 
 ســــةما ول الرنايــــ  الصــــحة  اجملانةــــ  لةطفــــال دون اخلامســــ  وللنســــا   ت ــــدوُ  وىل حــــد كبــــري والطفــــل

نــــواع الستشــــارات الســــاب   للــــولدة ونملةــــات الــــولدة ال ةصــــري  وتنظــــةم األســــرة والعــــالج اجملــــاين أل
ا ش ذــ . وســتناقَ  البشــري  املنانــ ن ــاالنســا  وكــ لر لناســور الــولدة وهــريوع  الــت تصــةاللســرطان ا

   .70-76يف الردود نلى التوصة  بالتفصةل اإل را ات 
ومــي ر ــل ونمــال احلــو يف الغــ ا  امليفــرع يف الدســتور  انتمــد النةجــر اســ اتةجة   ديــدة  -34

ـــيطعـــم النةجـــرين"  نالنةجريـــون حنـــي تة ـــ  مبـــادرة "  ـــو اهلـــدا ررن مـــي لبلـــد ا اتنفةـــ ذ الـــت ميف 
ــــ  املتمثــــل يف  ــــ يي يعــــانون مــــي ســــو  التغ يــــ  وىل  خفــــ اإلمنــــا ي األول لةلفة نســــب  األشــــتاق ال

النصــــــ . وحــــــاز البلــــــد نتةجــــــ  ذــــــ ا األدا  املتمةــــــز نلــــــى  ــــــا زة مــــــي منظمــــــ  األق يــــــ  والزرانــــــ  
   .2015و 2012 نامي
ــــ  نلة ــــا املــــادة  يتعلــــو هةمــــاو  -35 مــــي  33بــــاحلو يف العمــــل واحل ــــوق جمات الصــــل   ه ــــد نص 

احل ـــوق الن ابةـــ  تاكةـــد ن اخلدمـــ  املدنةـــ  العامـــ  اجلديـــدان قـــانون العمـــل وقـــانو  نـــادالدســـتور. وقـــد ر
لعمــال ال طــانن العــاه واخلــاق. ونفــ ت نــدة تــدابري رخــر  يــرد جمكرذــا يف الــردود نلــى  عــ ا اــاامل

 .  52-76ونلى التوصة   49وىل  47-76التوصةات مي 
مشــارك  النســا  يف   ــود تســتحو الثنــا  يف جمــال  لــوحب بــ ل   ف ويــرم ــا بالنســب  للح ــوق ال -36

احلةـــاة السةاســــة  نـــر تعــــديل قـــانون احلصــــا )برهــــع النســـب  امل ويــــ  للنســـا  يف املناصــــال النتتابةــــ  
شــــــاريع ال تمانةــــــ  املالقتصــــــادأ نــــــر تنفةــــــ  نــــــدد مــــــي  الاجملــــــ ويف يف املا ــــــ ( 15وىل  10 مــــــي

 للنسا . لزيادة الدخل املادأالقتصادي  و 
مــدت نــدة سةاســات ح ــوق م وانتُ ي مــت حتز التشــريعات الــيــعز ت  باألطفــال   يتعلــو هةمــاو  -37

  املتيفاملــ  للطفولــ  املبيفــرة يف النةجــر والوقة ــ  اإلطاريــ  حلمايــ  شــ لتنفةــ ذا مثــل السةاســ  الوطنةــ  للتن
 الطفل.

انتمـــاد رساســـاا وىل  نـــدر اإلشـــارةالســـي  كبـــار وبالنســـب  حل ـــوق األشـــتاق جموأ اإلناقـــ  و  -38
 نالف تــــ اتننايــــ  املــــولة هلــــر وطــــار تنظةمــــي لتحســــن ال للحمايــــ  ال تمانةــــ  وو ــــع    سةاســــ  وطنةــــ

 .تناملعنة
  

 التعاون مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان -خامسا   
 

رشـــــــــار النةجـــــــــر  يف اجلولـــــــــ  األوىل مـــــــــي الســـــــــتعراض الـــــــــدورأ الشـــــــــامل  وىل اســـــــــتعدادا  -39
اذـــــدات. ورنـــــر  نـــــي ذـــــ ا اللتـــــزاه يف الرســـــال  ذة ـــــات املع اآللةـــــات الـــــت و ـــــعت ا مـــــع للتعـــــاون
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وزيـر العـدل وىل املفو ـة  السـامة  حل ـوق اإلنســان   الـت و   ـا  2012آ /رقسـطف  21 املؤرخـ 
زيــارة النةجــر ل  دا مــ دنــوةاإل ــرا ات اخلاصــ   يف وطــار   هة ــا احليفومــ  وىل امليفلفــن بوليــاتوو  ـ

ــــــال مــــــن م ــــــادرة مــــــي الســــــلطات ال رو بطل ــــــى مب ــــــا  نل ــــــ .بن  النةجــــــر ذــــــ ا الصــــــدد  زارت ويف وطنة
 قـــد كـــانيف جملـــر رســـباب  ونواقبـــ . و  مبـــا اخلاصـــ  املعنةـــ  باشـــيفال الـــرق املعاصـــرة امل ـــررةُ  2014 نـــاه

ـــــــ  امل ـــــــررة اخلاصـــــــ   دور نشـــــــةعلنةجـــــــر ل  يف ريلـــــــول/نـــــــي بعثت ـــــــا يف نـــــــرض الت ريـــــــر الـــــــ أ قد مت
ـــــــف ح ـــــــوق    رقنـــــــا 2015 ســـــــبتمر ـــــــى اإلنســـــــان. وي ـــــــد  انع ـــــــاد الـــــــدورة الثالقـــــــن جملل ـــــــرد نل ه ال

 عاذدات.املاملزيد مي التفاصةل حول التعاون مع ذة ات  12-78و 18و 17-76 التوصةات
  

الجولررررررة ا ولررررررى  المنبثقررررررة عررررررممتابعررررررة وتنفيررررررذ التومرررررريات وااللتزامررررررات  -سادسا   
 لالستعراض الدوري الشامل

 
الــت قــاه اــا النةجــر خــالل الســنوات يبـن اجلــدول ردنــاا   ســال املو ــوع  التــدابري واجل ــود  -40

 األربع املا ة  ملتابع  توصةات الستعراض الدورأ الشامل.
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
 السةاسات والس اتةجةات واملؤسسات الوطنة  -رولا  

 السةاسات والس اتةجةات الوطنة  -رل 
والتـــــــدريال  ث ةــــــ التونةــــــ  والت -1

بشــــــــــــان ح ــــــــــــوق اإلنســــــــــــان 
 25و 10-76)التوصــــــــــــةات 

 (30وىل  29و 26وىل 

محـــــــالت تونةــــــــ  بشــــــــان تشــــــــوي   • التنفة قةد 
األنضـــــــــــا  التناســـــــــــلة  لإلنـــــــــــاث 

)بةـــــــع الفتةـــــــات  الوذايـــــــاوظـــــــاذرة 
 ؛الةاهعات(

 ــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــان   التث ةــــــــــــــ  •
ــــــ  اــــــا   ــــــدريال نلة ــــــا والتونة والت

 ــــــع برنـــــــام  إلدمـــــــاج ح ـــــــوق وُ 
 اإلنسان يف التعلةم ونف  ؛

بــــرام  التــــدريال يف جمــــال ح ــــوق  •
لل ضــــــــــــــاة مو  ــــــــــــــ  اإلنســــــــــــــان 

لنفـــــــــــــاجم واملـــــــــــــوظفن امليفلفـــــــــــــن ب
 ال وانن؛

محــــالت تونةــــ  وتــــدريال  بشــــان  •
)بةــــــــع الفتةــــــــات  الوذايــــــــاظــــــــاذرة 

واملمارســـــات الشـــــبة   الةاهعـــــات( 
ال ضــــــــاة  مو  ــــــــ  وىلاألخــــــــر   

وقــــوات الــــدهاع واألمــــي والزنمــــا  
الت لةــدين نظمت ــا الوكالــ  الوطنةــ  

 مليفاهح  النار باألشتاق.

رســال  نــر اإلجمانـــ   11 316بــ   •
والتلفزيــــــــــون نــــــــــي حظــــــــــر تشــــــــــوي  

  والــزواج لإلنــاثاألنضــا  التناســلة  
 ال سرأ؛/رو املبيفر و

ــــــدريال  • أ املنــــــاذ  حمــــــرر مــــــي  50ت
 الدراسة ؛

تدريبةـــ  للمعلمـــن  وحـــدات تصـــمةم •
 يف جمال ح وق اإلنسان؛

تعمــــةم مرانــــاة ح ــــوق اإلنســــان يف  •
 املناذ  التعلةمة ؛

 دورات تونةـــــــ  وتــــــــدريال يف نشـــــــر •
 مو  ــــ  وىلجمــــال ح ــــوق اإلنســــان 

مــــــي املــــــوظفن  98و قا ــــــةاا  284
 امليفلفن بلنفاجم ال وانن؛

ــــاونــــداد دراســــ  نــــي وظــــاذرة  •  الوذاي
  وتونةـــــ  )بةــــع الفتةـــــات الةاهعـــــات(

ذــــ ا خبصــــوق الف ــــات املســــت ده  
 املمارس ؛

)بةـــــع  الوذايـــــامـــــؤمران نـــــي ظـــــاذرة  •
 .2014 ناه الفتةات الةاهعات(

وزارة العـــــــــــــدل  وزارة 
الســـــيفان والن ــــــوض 
بــــــــــــــــــاملررة ومحايــــــــــــــــــ  

وزارة التعلــةم الطفــل  
ـــــــــــــدا ي وحمـــــــــــــو  البت
ـــــــــــــــــز  ـــــــــــــــــ  وتعزي األمة
اللغــــــــــــات الوطنةــــــــــــ  

وزارة   وال بةــ  املدنةـــ 
التعلـــــــــةم البتـــــــــدا ي 
ــــ  وتعزيــــز  وحمــــو األمة
اللغــــــــــــات الوطنةــــــــــــ  
وال بةــ  املدنةـــ   وزارة 

 الداخلة 

 طويل 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
خطــــــ  نمــــــل وطنةــــــ  حل ــــــوق  -2

 8-76اإلنســــــان )التوصــــــةتان 
 (9-76و

انتمــــاد السةاســــ  الوطنةــــ  للعدالــــ   • قةد التنفة 
وخطــــ  نمل ــــا وح ــــوق اإلنســــان 

 (؛2025-2016للف ة )
لتث ةـــ  باملواطنـــ  لانتمـــاد برنـــام   •

 وح وق اإلنسان؛
ونـــــــداد اللجنـــــــ  الوطنةـــــــ  حل ـــــــوق  •

اســــ اتةجة  لفــــ ة  اإلنســــان خطــــ ا 
 رربع سنوات.

بعــد  ول م رقــر ذــ ا التــدابرية ةــتل مييفــي 
 تنفة  ذ ا الرام .

  

 املؤسس  الوطنة  حل وق اإلنسان -با 
املؤسســـــــــ  الوطنةـــــــــ  حل ـــــــــوق اإلنســـــــــان 

 (7 وىل 5-76)التوصةات مي 
ـــــــــ جنزترُ توصةٌ      اللجنـــــــــ  الوطنةـــــــــ  حل ـــــــــوق رنش 

اإلنســــان  وذــــي ذة ــــ  شــــب  قضــــا ة   
 مي الدستور. 44للمادة اا وه 

متثــــل ملبــــاد  و  تــــؤدأ نمل ــــاذة ــــ   •
 باريف؛

الت ريــــر املرحلــــي امل ــــده وىل اجلمعةــــ   •
 ؛2013 ناه الوطنة  يف

ـــــارة كاهـــــ   تســـــع • ـــــات مةدانةـــــ  لزي بعث
رمـــاكي  ومـــي رلت ـــامنـــاطو البلـــد  

 الحتجاز؛
 27  اســـــــتاله 2013 نـــــــاه يف    •

  ا؛النظر هةشيفو  و 
ســــــ اتةجة  لفــــــ ة لطــــــ  ااخل   ــــــوز •

 .2017-2014رربع سنوات 

ــــــــــــــ   ــــــــــــــ  الوطنة اللجن
 حل وق اإلنسان

 دا م

 الشفاهة  وميفاهح  اإلهالت مي الع ا (و )الدمي راطة  والنتتابات والنظاه ال ضا ي  احلوكم  -قانةاا 
 الدمي راطة  والنتتابات -رل 

نـــادة إلدد اذـــزم  الـــدول باجلـــ الت ةـــد زتجن  رُ توصةٌ   (16-76الدمي راطة  والنتتابات )
 وىل نصااا الدمي راطة 

تشـــريي  31الســـتفتا  الدســـتورأ يف  •
 ؛2010األول/ركتوبر 

النتتابـــــــات البلديـــــــ  واإلقلةمةـــــــ  يف  •
 ؛2011كانون الثاين/يناير   11

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  
اذيفمــــ  الدســــتوري   
ــــــــ   ــــــــ  النتتابة اللجن
الوطنةـــــــــ  املســـــــــت ل   
وزارة الداخلةــــــــــــــــــــــــــــــ  

 قصري 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
 بــــالتزامي مــــعالنتتابــــات التشــــريعة   •

لنتتابــــــــــــات مــــــــــــي ااجلولــــــــــــ  األوىل 
كـــــانون الثاين/ينـــــاير   31الر اســـــة  يف 

 ؛2011
النتتابـــــــــات اجلولـــــــــ  الثانةـــــــــ  مـــــــــي  •

آجمار/مــــــــــــــــــــارع  12الر اســــــــــــــــــــة  يف 
2011. 

واألمـي العـاه وحت ةـو 
الالمركزيـــــ  والشـــــؤون 

 العرهة  والدينة 

      ي اضالنظاه ال  -با 

وىل  23-76التعــــــ يال )مــــــي  -1
 (56و 24

رأ مــي الدســتور  14حتظــر املــادة  • التنفة قةد 
التعــــ يال وقــــريا هعــــل مــــي رهعــــال 

الع وبـــــ   رو مـــــي  ـــــرو  املعاملـــــ 
 ؛امل ةن  رو الالونسانة  رو ال اسة 

 كمـــــا  التعـــــ يال  خيضـــــع مو ـــــوع •
كــــر يف الت ريــــر الســــابو )الوقة ــــ  جمُ 

A/HRC/17/15/Add.1)  
انتمـــــاد قـــــانون  للمشـــــاورة ب صـــــد

 ا ا الشان.

جيـره التعـ يال قةـد الـ أ  انون المشروع 
 النتماد.

ل  وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 اجلمعة  الوطنة 

 قصري 

 47-76النــار بالبشــر )مــي  -2
 (52و 49وىل 

التصـــــــديو نلـــــــى اتفاقةـــــــ  األمـــــــم  • قةد التنفة 
املتحــــدة مليفاهحــــ  اجلرميــــ  املنظمــــ  
ــــــــــــــ  وبروتوكول ــــــــــــــ ا نــــــــــــــر الوطنة

 ؛ اإل اهة 
 182التصـــديو نلـــى التفـــاقةتن  •

ــــــ .  138و ملنظمــــــ  العمــــــل الدولة
وقــــــــد ردر ــــــــ  رحيفــــــــاه ذــــــــاتن 
التفـــاقةتن يف قــــانون العمــــل نــــر 

 25در يف اصـــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــانون ال
 ؛2012ريلول/سبتمر 

انتمـــاد خطـــ  نمــــل اللجنـــ  الوطنةــــ   •
لتنســـــــةو   ـــــــود ميفاهحـــــــ  النـــــــار 

-2014باألشـــــــــــــــــتاق للفــــــــــــــــــ ة 
 ؛ 2019

مـي حالـ   142 امل ا اة نلى رت  •
 نــــــــــــــــــــار بالبشــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــالت ال

 ؛ 2014 ناه
نظمـــــــ  الوكالـــــــ  الوطنةـــــــ  مليفاهحـــــــ   •

دورات  نشــــــرالنــــــار باألشــــــتاق 
مـــي الناشـــطن  315 لفا ـــدةتدريبةـــ  

)اللجنـــ   وزارة العـــدل
الوطنةـــــــــــــ  لتنســـــــــــــةو 
  ـــــــــــود ميفاهحـــــــــــ  
النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 باألشـــــــــــــــــــــــــــــــتاق 
والوكالــــــــــــ  الوطنةــــــــــــ  
مليفاهحــــــــــ  النــــــــــار 

وزارة باألشــــــــــتاق( 
العمالـــــــــــــ  والعمـــــــــــــل 
والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان 

 ال تماني

 مدا 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
ويـــــنا قـــــانون ميفاهحـــــ  النـــــار  •

نلــى ونشــا  صــندوق  شــتاقباأل
 خاق لتعوي  الضحايا؛ 

ون ــدت الوكالــ  الوطنةــ  مليفاهحــ   •
النـــــــــــــــار باألشـــــــــــــــتاق دورات 

ـــــــــــــ  ل جمـــــــــــــال يف  انلنلفـــــــــــــتدريبة
 ميفاهح  النار؛

لتونةـــ  بال ـــانون املتعلـــو لمحـــالت  •
 نشرا.لبالنار باألشتاق و 

الفــــــــــــانلن يف ميفاهحــــــــــــ  النــــــــــــار 
 باألشتاق؛

تونةــــــــ  للدورة  16نظمــــــــ  الوكالــــــــ   •
ل ضـــــاة و ـــــبا/ فا ـــــدة اتـــــدريال لالو 

قــــــــوات الـــــــــدهاع واألمـــــــــي والزنمـــــــــا  
يف  مـــــــــــ يعي الـــــــــــرام الت لةـــــــــــدين و 

ومنظمـــات اجملتمـــع اإلجمانـــات اذلةـــ  
 املدين.

الدســــتور يف حظــــر الــــرق  تيفــــريف • قةد التنفة  (46وىل  37-76 الرق )مي -3
 (؛ 14)املادة 

 وطنةــــــــــ  انتمــــــــــاد خطــــــــــ  نمــــــــــل •
 مليفاهحــــــــ  النــــــــار باألشــــــــتاق

 هة ـامبـا   يتصل بـ  مـي  ـرا م وما
 .2014 ناه الرق  يف

مـــــــــرتيف  النـــــــــار مـــــــــ  م ا ـــــــــاة  •
ــــــــــــ   139 يف باألشــــــــــــتاق والعبودي

 حال .
 

وزارة  ل وزارة العـــــــــــــد
الســـــيفان والن ــــــوض 
 باملررة ومحاي  الطفل

 دا م

 21-78ن وبــ  اإلنــداه )مــي  -4
 (28وىل 

النضـــــــــــــــــــــماه وىل الروتوكـــــــــــــــــــــول  • التنفة قةد 
اهلـــــــــادا وىل الختةــــــــارأ الثــــــــاين 

ن وبـــ  اإلنـــداه؛ التصــــوي   ولغـــا 
انتمدتـــــــ  الـــــــ أ  ـــــــرار اللصـــــــا  

اجلمعةــــــ  العامــــــ  لةمــــــم املتحــــــدة 
تـــــدنو هةـــــ  وىل وقـــــ  اختةـــــارأ و 

ــــــــــــــ  اإلنــــــــــــــداه يف  نــــــــــــــاملي لع وب
 ؛2014 ناه

يشـــار وىل التعلة ـــات الـــت ربـــدي   •
والتوصــــةات بشــــان الســــتنتا ات 

الـــت قـــد مت ا احليفومـــ  بعـــد النظـــر 
يف ت ريــــــــــــر اجلولــــــــــــ  األوىل مــــــــــــي 

ـــــــ   رحيفـــــــاه اإلنـــــــداه وىل رحيفـــــــاه افَّ
ســــجي مــــد  احلةــــاة مــــي قبــــل ر ــــةف بال

اجلم وريــــ  مبناســــب  الحتفــــال مبناســــبات 
 وطنة  معةن .

وزارة   العـــــــــــــدلوزارة 
ـــــــــ   الشـــــــــؤون اخلار ة
والتعــــــاون والتيفامــــــل 
األهري ــــــــــي وشــــــــــؤون 
النةجــــــــــــــــــــــــــــــــــرين يف 

  ر ـــــــــــــــةف اخلــــــــــــــارج
اذيفمــــ   اجلم وريــــ  
 الدستوري 

 متوسع 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
الســـــــــتعراض الـــــــــدورأ الشـــــــــامل 

(doc. A HRC/17/15/Add.1  
 (14وىل  10الف رات مي 

  رـــــدد 2013 نـــــاه انتمـــــاد مرســـــومن تعزيز اإلطار ال انوين قةد التنفة  (4-76قانون الرني ) -5
املشــــــ ك   اللجـــــاننمـــــل  طرا ـــــوروهلمـــــا 

املسؤول  نـي التوهةـو يف تسـوي  املنازنـات 
بـــــن املـــــزارنن والرنـــــاة  ورـــــدد قانة مـــــا 

ــــــ  إلنــــــداد قــــــوا م اجلــــــرد  طرا ــــــوال العملة
 الوطنة  للمناطو واملوارد الرنوي .

   وزارة الثروة احلةوانة

وزارة الداخلةــــــــــــــــــــــــــــــ  
واألمـي العـاه وحت ةـو 
الالمركزيـــــ  والشـــــؤون 
ـــــــــــ  والدينةـــــــــــ    العرهة

 العدل وزارة

 وطويل متوسع 

-76والطفـــــل ) ررةح ـــــوق املـــــ -6
13) 

حتســـــــــن   تعزيـــــــــز اإلطـــــــــار ال ـــــــــانوين قةد التنفة 
مشـــــــــــــــارك  النســـــــــــــــا  يف املناصـــــــــــــــال 

  ـــــواننالنتتابةـــــ ؛  ـــــمان امتثـــــال ال
ألحيفــــاه الصــــيفو  ال انونةــــ  الدولةــــ  

 والطفل.ررة املتعل     وق امل

 5قـــــــــــانون احلصـــــــــــا الصـــــــــــادر يف  •
 ؛ 2014تشريي الثاين/نوهمر 

تشـــــــــــــــــــريي  5ال ـــــــــــــــــــانون املـــــــــــــــــــؤر   •
  بشـــــــــــــــــان 2014الثـــــــــــــــــاين/نوهمر 
 اجلنسة  النةجري ؛

تشـــــــــــــــــريي  20ال ـــــــــــــــــانون املـــــــــــــــــؤر   •
  الــــ أ رــــدد 2014الثــــاين/نوهمر 

ات الوليــــــــات ال ضــــــــا ة  اختصاصــــــــ
اخلاصــــــــــــ  باألحــــــــــــداث وســــــــــــلطا ا 

 ونمل ا.

وزارة الســـــــــــــــــــــــــــــــيفان 
ررة والن ــــــــــــوض بــــــــــــامل

وزارة  ل ومحايـــ  الطفـــ
 العدل

 قصري 

      اإلهالت مي الع ا  - ةم

 55-76رحيفــــــــــــــاه نامــــــــــــــ  ) -1
 (57و

ــــــــــز اإلطــــــــــار املؤسســــــــــي ا قةد التنفة  ــــــــــالزه تعزي ل
 .مليفاهح  اإلهالت مي الع ا 

ونشـــا  اهلة ـــ  العلةـــا مليفاهحـــ  الفســـاد  •
 واجلرا م املماقل ؛

ونشــا  ميفتــال املعلومــات واملطالبــات  •
النفــوجم   ســتغاللالفســاد واوميفاهحــ  

 وتزويدا خبع رخضر.

 طويل  
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
-78  56-76التع يال ) -2

30) 
ــــــــــ  تن ــــــــــةح قــــــــــانون  • قةد التنفة  نــــــــــرأ نملة

الع وبــــــــات وقــــــــانون اإل ــــــــرا ات 
لتعـــ يال اجلنا ةـــ  اـــدا تعريـــ  ا
 ؛بوصف   رمي  قا م  ب ا ا

قضـــايا التعـــ يال  تـــتم املالح ـــ  يف •
املعرو ــ  نلــى الوليــات ال ضــا ة  

 ـــــــرا م  دا مـــــــاا حتـــــــ  مســـــــمةات
رخــــــــــــر  موصــــــــــــوه  يف ال ــــــــــــانون 

 اجلنا ي.

ه جيـر  الـ أ  ـانون المشـروع جيرأ انتمـاد 
 التع يال.

وزارة وزارة العـــــــــــــدل  
الداخلةــــــــــ  واألمــــــــــي 
العـــــــــــــــــاه وحت ةـــــــــــــــــو 
الالمركزيـــــ  والشـــــؤون 

ـــــــــــ  والدينةـــــــــــ    العرهة
 وزارة الدهاع الوط 

 دا م

املنازنات بن الرحل  -3
 (54-76يي )ست ر وامل

تنفةــــــــ  السةاســـــــــ  الوطنةـــــــــ  ملنـــــــــع  • قةد التنفة 
 نشو  املنازنات الريفة  وودار ا؛ 

ونشـــــــــا  مديريــــــــــ  منـــــــــع نشــــــــــو   •
تابعـــ  الاملنازنـــات الريفةـــ  وودار ـــا  

 لـــــــــــــــوزارة الثـــــــــــــــروة احلةوانةـــــــــــــــ   يف
 ؛2011 ناه

ــــــــن  ل    حُتــــــــنمومــــــــاا  • املنازنــــــــات ب
املـــــــــزارنن والرنـــــــــاة نـــــــــي طريـــــــــو 

املســــــــــــاع حالــــــــــــ   ويف التوهةـــــــــــو.
مــــــا  شــــــتاالبدنةــــــ  ل بالســــــالم 

ض ال ضـــــة    تعـــــرَ وقـــــوع قتةـــــل رو
 نلى اذاكم.

 28اجل ـــــــات الفانلـــــــ  يف  ســـــــةفحت •
  يف منط ـــت دوســـو وتـــاذوا يف رانـــ

؛ بعثــــــــــــــ  2013و 2012نــــــــــــــامي 
دارة املنازنــــــات يف إلكــــــز ا مر نشــــــا  إل

م اطعـــــــ  يف منـــــــاطو تةالبـــــــريأ  17
ودوســــــو وتــــــاذوا ومــــــارادأ وزينــــــدر  
وبعثـــ  إلدارة النزانـــات املتصـــل  بـــلدارة 

  املةـــــــاا واألرا ـــــــي يف منط ـــــــ منـــــــابع
 ؛2015 ناه تةالبريأ

 ول بالنســب  للمنازنــات املتعل ــ  بــاحل •
بـن نــامي  مـال  الع اريــ   واألةـزرانال

جل  ت ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2014و 2012
 44طب  قضــــــــــــــة ؛ وُشــــــــــــــ 2 899

 بـن املتنـازنن توهةوالقضة ؛ وحصل 
قضــــة ؛ ونظــــر يف األســــف  120يف 

 قضة . 795جممون   ملا املو ونة 

  وزارة الثــروة احلةوانةــ 
وزارة الداخلةــــــــــــــــــــــــــــــ  
واألمـي العـاه وحت ةـو 
الالمركزيـــــ  والشـــــؤون 
ـــــــــــ  والدينةـــــــــــ    العرهة

 وزارة العدل

 دا م
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
 آلةات مساندة الضحايا -دال
توحةــد و ــرا ات حتديــد ذويــ   ــحايا  قةد التنفة  (50-76الرق ) -1

آلةـــــــــات  ونشـــــــــا النــــــــار بالبشـــــــــر؛ و 
 نداد املرا ع.إل

آلةــــــات  جيــــــرأ التفيفــــــري يف اســــــتحداث
 ساندة الضحايا.مل

وزارة الســـــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــوض بــــــــــــاملررة 

وزارة   ومحايــ  الطفـــل
  وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

الداخلةــــــــــ  واألمــــــــــي 
العـــــــــــــــــاه وحت ةـــــــــــــــــو 
ن الالمركزيـــــ  والشـــــؤو 

 العرهة  والدينة 

 طويل 

ـــــــع ال • قةد التنفة  (33-78نسي )اجل العن  -2 ـــــــ من اجلنســـــــي ومعاقبـــــــ   عن
 مرتيفبة ؛ 

ت ـــــــدو الرنايـــــــ  الطبةـــــــ  النفســـــــة   •
 وال تمانة  للضحايا؛ 

و ـــــع وطـــــار تشـــــاورأ لةطـــــراا  •
الفانلـــــــ  يف التصـــــــدأ ألشـــــــيفال 
 العن  ال ا م  نلى نوع اجلنف؛ 

وطـــالق محـــالت تونةـــ  مـــي ر ـــل  •
 ؛  تغةري الع لة

جيـــــــــــرأ العمـــــــــــل نلـــــــــــى و ـــــــــــع  •
اس اتةجة  وطنةـ  مليفاهحـ  العنـ  

 ال ا م نلى نوع اجلنف؛
ونداد دراس  بشـان حجـم العنـ   •

ال ــا م نلــى نــوع اجلــنف والعوامــل 
 اذددة ل .

مـــــــي حالـــــــ   927 ـــــــرت مالح ـــــــ   •
نســـــي يف الفـــــ ة اجل حـــــالت العنـــــ 

 ؛2014وىل  2011مي 
مـــــــي  ـــــــحايا العنـــــــ   128تل ـــــــى  •

منظمـــــــات اجملتمـــــــع مـــــــي ندة املســـــــا
 ؛2011 ناه يف املدين

  تــــــدربوا شتصــــــاا  1 097ا ــــــطلع  •
يف منظمــــات اجملتمــــع املــــدين  مب مــــ  
ـــــــ   تونةـــــــ  وتث ةـــــــ  جمتمعـــــــا م اذلة

 ؛2011 ناه
بلـــ  نـــدد األشـــتاق الـــ يي  ـــرت  •

رقنــــــــا   اا شتصــــــــ 3 200تــــــــونةت م 
مـــي النشـــا/  ســـت  نشـــر يومـــاا المحلـــ  

 املنـــاذ  للعنـــ   ـــد املـــررة والطفـــل
يف نةــــــامي وتةالبــــــريأ  2011 لعــــــاه
 وديفا.

وزارة  ل وزارة العـــــــــــــد
الســـــيفان والن ــــــوض 
بــــــــــــــــــاملررة ومحايــــــــــــــــــ  

وزارة ل  الطفـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الداخلةــــــــــ  واألمــــــــــي 
العـــــــــــــــــاه وحت ةـــــــــــــــــو 
الالمركزيـــــ  والشـــــؤون 
ـــــــــــ  والدينةـــــــــــ    العرهة

منظمــــــــات اجملتمـــــــــع 
 املدين

 دا م



 

 

A
/H

R
C

/W
G

.6
/2

4
/N

E
R

/1
 

 

G
E

.1
5

-1
9

5
0

8
 

1
9

/3
9

 

 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
 للشؤون العام  الشفاهة  واإلدارة الرشةدة -ذا 

للشؤون  الرشةدة الشفاهة  واإلدارة
 (15-76) العام 

 حميفم  تدقةو احلسابات؛ • قةد التنفة 
ونشــــــــا  اهلة ـــــــــ  العلةـــــــــا مليفاهحـــــــــ   •

 الفساد واجلرا م املماقل ؛
ـــــــونشـــــــا  اخل • ـــــــز لة   الوطنةـــــــ  لتج ة

 املعلومات املالة ؛
مبــــــــــــــادرة الشــــــــــــــفاهة  يف جمــــــــــــــال  •

 الصنانات الستترا ة ؛
ة التفتـــــــــةش نلـــــــــى ر  ـــــــــز  تعـــــــــدد •

 اخلدمات العام ؛
انتمـــــــاد قـــــــرار يف آ /رقســـــــطف  •

 الطـــالعمةثـــاق  يضـــمتي 2011
نلــــى املعلومـــــات العامــــ  والوقـــــا و 

 اإلداري ؛
قضــــا ي و  ونشــــا  جممــــع اقتصــــادأ •

 .2015 ناه يف

وصـــــدار حميفمــــــ  تــــــدقةو احلســــــابات  •
 2012قالقـــــــ  ت ـــــــارير بـــــــن نـــــــامي 

 ؛2015و
  الوطنةــــــــ  لتج ةــــــــز لةــــــــناجلــــــــ  اخل •

بـن نـامي اا ملف 15املعلومات املالة  
 ؛2014و 2011

يف مالح ــــــ  قضــــــا ة   56وبوشـــــرت  •
األمــــــوال العامــــــ   يف  متلســــــيحــــــو 
 ؛2014-2011الف ة 

ت مبــــــادرة الشــــــفاهة  يف جمــــــال نشــــــر  •
ا ذـــــــرير االصــــــنانات الســــــتترا ة  ت 

 ؛2014-2010يف الف ة  سنوياا 
بعثـــــــــ  لرصـــــــــد تنفةـــــــــ   76فـــــــــ ت نُ  •

 تســـــــع   واهتتحـــــــ   نامـــــــ طلبةـــــــات
ـــــــــ   ـــــــــد شـــــــــركات  حت ة ـــــــــات وداري

ميفاتـــــال ومشـــــاريع  ـــــد حيفومةـــــ  و 
 2011 نـــــاه مـــــي وبـــــرام  يف الفـــــ ة

 .2015 ناه وىل

ر ــــــــةف اجلم وريــــــــ   
احليفومــــــــ   حميفمــــــــ  
 تــــــدقةو احلســــــابات 

 وزارة العدل

 طويل 

 الصيفو  الدولة  والتعاون مع اآللةات الدولة  حل وق اإلنسان -قالثاا 
 حتسن التعاون مع ذة ات املعاذدات -رل 

 2-76و 1-76التصديو ) -1
 7-78وىل  1-78ومي 

 (11و

ــــــ  التصــــــديو نلــــــى  • قةد التنفة  وطــــــالق نملة
الروتوكــــــــــول الختةــــــــــارأ الثــــــــــاين 
اخلــــــــــــــــاق بــــــــــــــــاحل وق املدنةــــــــــــــــ  

 والسةاسة ؛
الشــروع يف نملةـــ  التصـــديو نلـــى  •

رحةـــل مشـــروع قـــانون جيةـــز التصـــديو  •
نلــــى الروتوكــــول الثــــاين وىل اجلمعةــــ  

 الوطنة ؛
ـــــــ  اخلاصـــــــ  بو ـــــــع ل تـــــــزال  • التفاقة

 ؛نلة ا الال  ن تنتظر التصديو

وزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
اخلار ةــــــــ  والتعــــــــاون 
والتيفامــــــل األهري ــــــي 
وشــــــــؤون النةجــــــــرين 

  وزارة اخلــــــــــــــــــــارجيف 
وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  

 متوسع 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
التفاقةــــــــــــــــ  اخلاصــــــــــــــــ  بو ــــــــــــــــع 

 األشتاق ندميي اجلنسة ؛
نملةـــــ  التصـــــديو نلـــــى التفاقةـــــ   •

الدولةـــ  حلمايـــ  رةـــع األشـــتاق 
 ختفا  ال سرأ؛مي ال

نملةـــ  التصـــديو نلـــى الروتوكـــول  •
الختةـــــــــارأ لتفاقةـــــــــ  مناذضـــــــــ  

 التع يال؛
الشــروع يف نملةـــ  التصـــديو نلـــى  •

الروتوكــــــــول الختةــــــــارأ امللحــــــــو 
ــــدوي اخلــــاق بــــاحل وق  بالع ــــد ال
القتصـــــــــــــــــــــادي  وال تمانةــــــــــــــــــــــ  

 والث اهة ؛
نملةـــ  التصـــديو نلـــى الروتوكـــول  •

الختةارأ لتفاقةـ  ح ـوق الطفـل 
بشــــــــــــان اشــــــــــــ ا  األطفــــــــــــال يف 

 النزانات املسلح .

مايــ  حلا  ــر  التصــديو نلــى اتفاقةــ  •
 3الختفـــــــــــــا  ال ســــــــــــــرأ يف  مـــــــــــــي

 ؛2015موز/يولة  
 ـــــــر  التصـــــــديو نلـــــــى الروتوكـــــــول  •

الختةـــــــــــــارأ لتفاقةـــــــــــــ  مناذضــــــــــــــ  
تشـــريي الثـــاين/نوهمر  7التعـــ يال يف 

 ؛2014
الروتوكــول الختةــارأ امللحــو بالع ــد  •

 ؛نلة  لتصديوقةد االدوي اخلاق 
 ـــــــر  التصـــــــديو نلـــــــى الروتوكـــــــول  •

وق الطفــــل الختةــــارأ لتفاقةــــ  ح ــــ
بشــان اشـــ ا  األطفـــال يف النزانـــات 

آجمار/مـــــــــــــــــــارع  13املســـــــــــــــــــلح  يف 
2012. 

الداخلةــــــــــ  واألمــــــــــي 
العـــــــــــــــــاه وحت ةـــــــــــــــــو 
الالمركزيـــــ  والشـــــؤون 
ـــــــــــ  والدينةـــــــــــ    العرهة

وزارة الســـــــــــــــــــــــــــــــيفان 
بــــــــــــاملررة والن ــــــــــــوض 
 ومحاي  الطفل

سحال التحفظات )مي  -2
 17و 10-78وىل  78-8
 (32و

اســــــــــــــــت ناا النظــــــــــــــــر يف رهــــــــــــــــع  • قةد التنفة 
ال ضـــا   اتفاقةـــ  نلـــىالتحفظـــات 

نلـــى رةـــع رشـــيفال التمةةـــز  ـــد 
ـــــات  املـــــررة نلـــــى الـــــرقم مـــــي الع ب

املرتبطـــــــــــ  بـــــــــــال ةود ال تمانةـــــــــــ  
 والث اهة ؛

ونشــــــا  جلنــــــ  للنظــــــر يف ســــــحال  •
 ؛2014 ناه يفالتحفظات 

 قالقةـــــــــ  ونالمةـــــــــ و ـــــــــع خطـــــــــ   •
 2017-2015للفـــ ة  الســنوات

رهـــــــــــع النجـــــــــــاا يف مـــــــــــي ر ـــــــــــل 
 التحفظات.

 قالقــــــــــــــ  ن ــــــــــــــدت جلنــــــــــــــ  النظــــــــــــــر •
 ؛ا تمانات

م النتــــــا   واآلقـــــار بنــــــا  نلــــــى ســـــت ةَّ  •
يف تنفةــــ  الــــ أ ُرــــَرز الت ــــده  مــــد 

 ذ ا اخلط .
 

وزارة الســـــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــوض بــــــــــــاملررة 

وزارة ومحايــ  الطفـــل  
ـــــــــ   الشـــــــــؤون اخلار ة
والتعــــــاون والتيفامــــــل 
األهري ــــــــــي وشــــــــــؤون 
النةجــــــــــــــــــــــــــــــــــرين يف 

اللجنـــــــــــــ    اخلـــــــــــــارج
الوطنةـــــــــــــ  حل ـــــــــــــوق 

منظمـــات  اإلنســـان 
 اجملتمع املدين

 متوسع 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
-78و را ات خاص  )مي  -3

 (16-78وىل  14
تو ةـــ  دنـــوة دا مـــ   نلـــىتفـــاق ال • قةد التنفة 

وىل رةــــع رصــــحا  الوليــــات يف 
وطـــــار اإل ـــــرا ات اخلاصـــــ  لزيـــــارة 

 ؛2012 ناه النةجر
تنفةــ  توصــة  الســتعراض الــدورأ  •

اإل ــــــــــــرا ات بشــــــــــــان الشــــــــــــامل 
 اخلاص .

 املعنةـــ  باشـــيفالمل ـــررة اخلاصـــ  ازيـــارة  •
 ؛2014 ناه الرق يف

مشارك  النةجر يف ت ـدو ت ريـر امل ـررة  •
 .2014ريلول/سبتمر اخلاص  يف 

وزارة ل  وزارة العـــــــــــــد
ـــــــــ   الشـــــــــؤون اخلار ة
والتعــــــاون والتيفامــــــل 
األهري ــــــــــي وشــــــــــؤون 
النةجــــــــــــــــــــــــــــــــــرين يف 

وزارة  اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــارج 
الســـــيفان والن ــــــوض 
 باملررة ومحاي  الطفل

 قصري 

التعاون مع ذة ات املعاذدات  -4
 18-76و 76-17)
 (12-78و

اســت ناا احلــوار التفــانلي مــع متلــ   
 عاذدات.املذة ات 

نــرض الت ريــر املرحلــي بشــان ال ضــا   •
ــــــــــــــــــــز العنصــــــــــــــــــــرأ  ــــــــــــــــــــى التمةة  نل

 ؛ 2015 ناه
ت ــــدو ت ــــارير بشــــان اتفاقةــــ  ح ــــوق  •

الطفـــــــل والروتوكـــــــول األول واتفاقةـــــــ  
ال ضـــا  نلـــى رةـــع رشـــيفال التمةةـــز 
ـــــــــــــ  ح ـــــــــــــوق   ـــــــــــــد املـــــــــــــررة واتفاقة

 األشتاق جموأ اإلناق ؛
نــــــــــرض الت ريــــــــــر الــــــــــدورأ اجلــــــــــامع  •

( 2014-2003)لةنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه 
بتاســةف اللجنــ  األهري ةــ   يتعلــو هةمــا

 حل ـــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــان والشـــــــــــــــعو 
 .2015 ناه

وزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
اخلار ةــــــــ  والتعــــــــاون 
والتيفامــــــل األهري ــــــي 
وشــــــــؤون النةجــــــــرين 

  وزارة يف اخلــــــــــــــــــــارج
الســـــيفان والن ــــــوض 
بــــــــــــــــــاملررة ومحايــــــــــــــــــ  

  وزارة الطفـــــــــــــــــــــــــــــــــل
 وزارة العدل التعلةم 

 قصري ومتوسع

 3-76املساندة الت نة  ) -با 
 (77وىل  75و

تنظـــــةم نـــــدد مـــــي رنشـــــط  تعزيـــــز  • قةد التنفة 
ح وق اإلنسـان ومحايت ـا بالتعـاون 

ات منظومــــــــــ  األمــــــــــم ذة ــــــــــمــــــــــع 
 املتحدة؛ 

قــد م  كــل مــي املفو ــة  الســامة   •
حل ــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــان وبرنــــــــــــــام  

ظمـــــــــ  دورات تدريبةـــــــــ  يف جمـــــــــال نُ  •
ح ــــوق اإلنســــان لل ضــــاة والعناصــــر 
  الفانل  مـي منظمـات اجملتمـع املـدين

ـــــدهاع واألمـــــي واملـــــوظفن   وقـــــوات ال
والزنمــــا    اننامليفلفــــن بلنفــــاجم ال ــــو 

 الت لةدين والزنما  الدينةن؛ 

وزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
اخلار ةــــــــ  والتعــــــــاون 
والتيفامــــــل األهري ــــــي 
وشــــــــؤون النةجــــــــرين 

  وزارة يف اخلــــــــــــــــــــارج
 العدل

 طويل 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
املتحــــدة اإلمنــــا ي واملنظمــــ   األمــــم

الدولة  للفرانيفوهونةـ  الـدنم الت ـ  
ـــــــن الـــــــوزارات  ـــــــ  املشـــــــ ك  ب للجن

 لنداد الت ارير.ب امليفلف 

خصــــــــا برنــــــــام  األمــــــــم املتحــــــــدة  •
مــي متطــوني  متطونــاا  115اإلمنــا ي 

األمــم املتحــدة ملنفعــ  شــعال النةجــر  
 ؛ مغ باا  28من م 

ــــــــــ  توصــــــــــةات  • و ــــــــــع خطــــــــــ  لتنفة
الســـــــــــــتعراض الـــــــــــــدورأ الشــــــــــــــامل 

 (؛ 2012-2015)
 2011 نــاه ت ــارير مــيســبع  ونــداد  •

   ؛2015 ناه وىل
 برنــام  األمــم املتحــدة اإلمنــا ي عةــنت •

 ــــــانون مــــــي متطــــــوني ه ة ــــــن يف ال
األمــــــــم املتحــــــــدة ملســــــــاندة اللجنــــــــ  

 املش ك .
الوطنة  لرصد وتنسةو   اآللة - ةم

تنفة  اللتزامات الدولة  
 (18و 13-78و 76-12)

ونـــداد ت ـــارير جلنـــ  ال ضـــا  نلـــى  • قةد التنفة 
التمةةــــز  ــــد املــــررة وجلنــــ  ح ــــوق 

 الطفل؛ 
بتوصـــــــةات اللجنـــــــ   يتعلـــــــو هةمـــــــا •

األهري ةـــــــــــــ  حل ــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــان 
والشـــــــــــــعو  بشـــــــــــــان الســـــــــــــيفان 

النةجـــــــــر عـــــــــ ا ي ل األصـــــــــلةن 
و ـود ب ومنـاو شـعو  رصـلة  و ود ب

 ؛  رقلةشعو  جمات 
ونشــــــا  شـــــــعب  مليفاهحــــــ  العنـــــــ   •

 ال ـــا م نلـــى نـــوع اجلـــنف يف نـــاه
2011. 

ت ـــــدو ت ـــــارير اتفاقةـــــ  ح ـــــوق الطفـــــل  •
واتفاقة  ال ضـا  نلـى التمةةـز  ـد املـررة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف  نعاذــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتامل توىل ذة 
 ؛2015آ /رقسطف 

ت ـــاريرت  نشــرةرنــد ت اللجنــ  املشــ ك   •
  ورحةلـــ  قالقـــ  ت ـــاريرر ـــ  من ـــا نُ 

   وب ي ت ريران من ا معل ن؛مخس 
رنــدت وزارة الســيفان والن ــوض بـــاملررة  •

ومحايـــ  الطفـــل جممونـــ  مـــي النصـــوق 
ال انونةــــــــ  بشــــــــان املســــــــا ل اجلنســــــــانة  

 مــــــــــــــــــدتوح ــــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــــان  انتُ 
 .2012 ناه

وزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
اخلار ةــــــــ  والتعــــــــاون 
والتيفامــــــل األهري ــــــي 
وشــــــــؤون النةجــــــــرين 

  وزارة يف اخلــــــــــــــــــــارج
  اللجنـــــــــــــ  دلالعـــــــــــــ

املشــــــــــــــــــ ك  بــــــــــــــــــن 
 الوزارات

 متوسع وطويل
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
 احل وق املدنة  والسةاسة  -رابعاا 
 احلو يف احلةاة والسالم  البدنة  -رل 

 21-76ن وب  اإلنداه ) -1
 25و 23وىل  21-78ومي 

 (28و

ير ـــى الر ـــوع وىل اإل ابـــات امل دمـــ   قةد التنفة 
 .4-با -يف الفصل قانةاا 

اإل ابــات امل دمـــ  يف ير ــى الر ــوع وىل 
 .4-با -الفصل قانةاا 

  وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
اذيفمــــ  الدســــتوري   
وزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
اخلار ةــــــــ  والتعــــــــاون 
والتيفامــــــل األهري ــــــي 
وشــــــــؤون النةجــــــــرين 

ر اســــــــ    يف اخلــــــــارج
 ر وري  النةجر

 متوسع 

-78محاي  األسرة والزواج ) -2
32) 

مــــــــي  24وىل  21تيففــــــــل املــــــــواد  • قةد التنفة 
 احلو يف محاي  األسرة؛الدستور 

مـــــي ال ــــــانون  144حتـــــدد املــــــادة  •
 املدين سي الزواج؛

ير ـــــــــى الر ـــــــــوع وىل اإل ابـــــــــات  •
  ةم.-امل دم  يف الفصل قالثاا 

ن ـــــد منتـــــد  "املـــــررة واألســـــرة ومنظومـــــ  
  2013 نــــــــاه ال ــــــــةم يف النةجــــــــر"  يف

األزمــات الــت وتنــاول موا ــةع مــي بةن ــا 
األســـــــــــــر ودور املـــــــــــــررة يف ودارة  توا ـــــــــــــ 

واللتــــــزاه مبيفاهحــــــ  العنــــــ    ملنازنــــــاتا
 شاب  جملر. وما املنزي

وزارة الســـــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــوض بــــــــــــاملررة 

وزارة   ومحايــ  الطفـــل
  منظمـــــــات العـــــــدل

اجملتمــــــــــــــع املــــــــــــــدين  
منظمـــــــــــــــات قـــــــــــــــري 

 حيفومة 

 متوسع

تشوي  األنضا  التناسلة   -3
 27-76لإلناث )مي 

 (31 وىل

ـــــــــــــــــاول املـــــــــــــــــواد  • قةد التنفة  وىل  1-232تتن
مــــــي قــــــانون الع وبــــــات  232-3
تشــــوي  األنضــــا  التناســــلة    ميــــ ر 

 ؛الإلناث وتعاقال نلة 
تنظـــةم محــــالت دنـــوة يف روســــا/  •

يف الزنمـــــا  الت لةـــــدين والـــــدينةن 
و ـــــــــــا منط ــــــــــت تــــــــــريا وســــــــــاأ )

مــي ذــ ا  املنط تــان األكثــر تضــرراا 
( نــــي الصــــح  اإلجنابةــــ  املمارســــ 

وتشــــــــــــوي  األنضــــــــــــا  التناســــــــــــلة  

مالح ــ  قضــا ة   ــد  279بوشــرت  •
رخــــر   رشــــيفالو  انتــــدا ات مــــرتيف 

 ؛2014 ناه يفمي العن  اجلنسي 
وحـــــــــــد    2011 نـــــــــــاه ردينـــــــــــ   •

ت طفـال سـبعتان خلتائا اخل  ت  نات
 23بــن  مــا تــ اوارنمــارذي  كانــ 
 سنتن؛و  يوماا 

  تــــ اوا مراذ ــــاا  222 ــــرت تونةــــ   •
 14و نشـر سـنواتبـن  ما رنمارذم

ســـــــــن   مـــــــــي امللتح ـــــــــن باملـــــــــدارع 

  وزارة وزارة العـــــــــــــدل
وزارة الصح  العامـ   

الســـــيفان والن ــــــوض 
 باملررة ومحاي  الطفل

 املتوسعاألمديي ال صري و 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
 اإلنسان؛لإلناث وح وق 

 تو ةــ تنظــةم محــالت تونةــ  بغةــ   •
 ؛وىل م ي رخر  ات اخلتان ت ن

تـــدريال مـــ يعي اإلجمانـــات اذلةـــ   •
ـــــــريا وســـــــاأ حـــــــول الصـــــــح   يف ت
اإلجنابةــــــــــــ  وتشــــــــــــوي  األنضــــــــــــا  
التناســـــــــــــلة  لإلنـــــــــــــاث وح ـــــــــــــوق 

 اإلنسان.

قريــــ   17 مــــيامللتح ــــن اــــا   وقــــري
ت ــع قريــ   20منط ــ  ســاأ و ت ــع يف

منط ـــــــــ  تـــــــــريا  حـــــــــول الصـــــــــح   يف
اإلجنابةـــ  وتشـــوي  األنضـــا  التناســـلة  

 لإلناث وح وق اإلنسان؛
مـــــي الزنمـــــا  الت لةـــــدين  64تونةـــــ   •

ـــــــــدينةن بشـــــــــان تشـــــــــوي  ال ـــــــــادة و  ال
 األنضا  التناسلة  لإلناث.

 املساواة ونده التمةةز -با 
املساواة بن الر ل واملررة  -1

(76-19) 
الدسـتور مبـدر املسـاواة بـن  يفر عي • قةد التنفة 

 املواطنن؛
مبــدر املســاواة يف  احلــو يف العمــلت •

لحصـــول نلـــى الوظـــا   لذلةـــ  األ
يف ال طــــــــــانن العــــــــــاه واخلــــــــــاق 
ميفــــــر ع مبو ــــــال قــــــانون اخلدمــــــ  
املدنةـــــــ  العامـــــــ  وقـــــــانون العمـــــــل. 

هعـــــــل مـــــــي رهعـــــــال  رأ   تبعيســـــــتو 
 ولغـــــــا َ  التمةةـــــــز يف ذـــــــ ا الصـــــــدد

التعةــــن دون املســـــاع بالع وبـــــات 
ـــــ  ون  ـــــل وحـــــ   اجلنا ة ـــــ   ب التاديبة

 اقتض  احلا  .

مــــ  ات يف اخلدوظفــــقــــد ارتفــــع معــــدل امل
 يف املا ــــــــــــــــــ  30.66املدنةــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــي 

 يف املا ــــــــــــــ  33.50وىل  2011 نـــــــــــــاه
 .2013 ناه

وزارة اخلدمـــــ  املدنةـــــ  
  واإلصـــــالا اإلدارأ

وزارة الســــــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــوض بـــــــــــــاملررة 

وزارة ومحايـــ  الطفـــل  
والعمــــــــــــــل  عمالــــــــــــــ ال

والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان 
 ال تماني

 قصري ومتوسع

املساواة لةشتاق جموأ  -2
 (20-76اإلناق  )

حمايـ  وطنةـ  للالنةجـر سةاسـ  بـع ت  ي • 
 ؛2011 ناه  تمانة  من لا
ت ـــد ه ذـــ ا السةاســـ  تغطةـــ  بنســـب   •

يف املا ــــــ  لتيفــــــالة  الرنايــــــ   100
الطبةـــــ  لةشـــــتاق جموأ اإلناقـــــ  

 يف مراهو الصح  العام ؛

ـــــــــــــــد ســـــــــــــــلم   • شـــــــــــــــ ادة  650وق
ألشتاق مي جموأ اإلناقـ  ي طنـون 

-2013يف نةــــــــــــــــــامي يف الفــــــــــــــــــ ة 
 ؛2015

متتــــــــرج مــــــــي جموأ  300ووظــــــــ   •
 ؛2014-2007اإلناق  يف الف ة 

وزارة الســــــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــوض بـــــــــــــاملررة 

  وزارة ومحايـــ  الطفـــل
وزارة الصــح  العامــ   
وزارة   العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
والعمـــــــــل التوظةـــــــــ  

 قصري ومتوسع
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
يســــتفةد األشــــتاق جموو اإلناقــــ   •

مـــي املســـاندة ال انونةـــ  وال ضـــا ة  
 اجملانة ؛

يضـــــــمي قـــــــانون اخلدمـــــــ  املدنةـــــــ   •
يف املا ـــ   5العامـــ  حص ـــ  نســـبت ا 

لةشـــــــــــــتاق جموأ اإلناقـــــــــــــ  يف 
 سةاق تعةةنات املوظفن.

 2012 لعــاه يفـرض قـانون العمـل •
نلـــى رةـــع رصـــحا  العمـــل بـــان 

يف املا ـــ   5نلـــى األقـــل  واخيصصـــ
مــــــي هــــــرق العمــــــل لةشــــــتاق 

 جموأ اإلناق ؛
يــــدنم النظــــاه التعلةمــــي األطفــــال  •

 ق  نر صة  قالثتجموأ اإلنا
املــــــــدارع املتتصصــــــــ  الــــــــت  ر()

تستضــــــــــة  األطفــــــــــال جموأ 
اإلناقــــــــــــــ  جما ــــــــــــــا )الصــــــــــــــم 

ــــــــت يو وامليففوهــــــــ   ضــــــــين( ال
األطفـــال هة ـــا مرحلـــ  التعلـــةم 

 ؛كامل ا   البتدا ي
 ( املــــــــــــــــدارع النظامةــــــــــــــــ  جمات )

  الــــــــــــت داجمــــــــــــالصــــــــــــفوا ال
جموأ تستضــــــــــة  األطفــــــــــال 

ســــة  يف صــــ  احل اإلناقــــات
 خـــــاق ملـــــد ة رربـــــع ســـــنوات 

الثالــــــ   مســــــتو يف  والةـــــدجمَ 
 ابتدا ي يف ص  نادأ؛

 مدارع متتصص ؛ 4واهتتح   •
 ص  شامل؛ 26و •
طفـــــــل مـــــــي جموأ  8 326والتحـــــــو  •

مـــي  438اإلناقـــ  باملـــدارع  مـــن م 
 مي امليففوهن. 240الصم و

والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان 
وزارة   ال تمــــــــــــــاني

ــــــــــــــــ   اخلدمــــــــــــــــ  املدنة
 واإلصالا اإلدارأ
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
 املـــــــدارع الشـــــــامل  للجمةـــــــع ج()

 والــــت يبــــدر هة ــــا األطفــــال جمو 
 رطفـــالا مـــي يُســـم ون اإلناقـــ  و 

 منــــ  معـــاا دراســـت م " ن"نـــادي
 تم ةدي .املرحل  ال

التع يال وقريا مي  رو   - ةم
 الع وب  ال اسة  رو املعامل 

امل ةن   رو الالونسانة  رو
 (29-78و 76-23)

ير ـــــــــى الر ـــــــــوع وىل اإل ابـــــــــات  • قةد التنفة 
 -امل دمـــــــــــــ  يف الفصـــــــــــــل قانةـــــــــــــاا 

 ؛2- ةم
وىل اإل ابـــــــــات ير ـــــــــى الر ـــــــــوع  •

 -امل دمـــــــــــــ  يف الفصـــــــــــــل قالثــــــــــــــاا 
 .1-رل 

ير ــى الر ــوع وىل اإل ابــات امل دمــ   •
   .2- ةم-يف الفصل قانةاا 

ير ــى الر ــوع وىل اإل ابــات امل دمــ   •
 .1-رل -يف الفصل قالثاا 

وزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
اخلار ةـــــــــ  والتعـــــــــاون 
والتيفامـــــــل األهري ـــــــي 
وشـــــــــؤون النةجـــــــــرين 

  وزارة يف اخلــــــــــــــــــــــارج
وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  

ـــــــــــ  واألمـــــــــــي الد اخلة
العــــــــــــــــــاه وحت ةــــــــــــــــــو 
الالمركزيــــــ  والشــــــؤون 

 العرهة  والدينة 

 قصري ومتوسع

النار بالبشر والرق  -دال
)مي  الشبة   ب واملمارسات 

 (46و 41وىل  76-37

ير ـــــــــى الر ـــــــــوع وىل اإل ابـــــــــات  • قةد التنفة 
 2-بـــا -اا قانةـــامل دمـــ  يف الفصـــل 

 .3و

ير ــى الر ــوع وىل اإل ابــات امل دمــ   •
 .3و 2-با -اا قانةيف الفصل 

وزارة   وزارة العـــــــــــــــدل
ـــــــــــ  واألمـــــــــــي  الداخلة
العــــــــــــــــــاه وحت ةــــــــــــــــــو 
الالمركزيــــــ  والشــــــؤون 

 العرهة  والدينة 

 متوسع وطويل

حري  الررأ والتعبري )مي  -ذا 
 (60وىل  76-58

مـــي الدســــتور  30ســـ  املـــادة كر   • قةد التنفة 
 والتعبري؛حري  الررأ 

 2010 نـــاه نظـــم ال ـــرار الصـــادر •
حريــــــــ  الصــــــــحاه  ورلغــــــــى نــــــــرو 

 مالفات الصحاه ؛
 ؛إلنالهف اجمللف األنلى لةاست •

 47املرتبـ   2014 نـاه رحـرز النةجـر •
املرتبــــ   احتــــلو  اا بلــــد 180مــــي بــــن 

الســابع  نلــى مســتو  رهري ةــا والثانةــ  
نلـــى مســـتو  بلـــدان رهري ةـــا الناط ـــ  

 بالفرنسة ؛
ت وســـــــــا ع اإلنـــــــــاله نلـــــــــى تطـــــــــور  •

 وات األخرية؛اإلن ن  نفي السن

وزارة وزارة العـــــــــــــــدل  
اإلنـــــاله والعالقـــــات 
مــــــــــــع املؤسســــــــــــات  
ــــــــــــــى ــــــــــــــف األنل  اجملل

    نالهلإل

 قصري ومتوسع
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
 30ونــالن تةبــل مــاون  يف  توقةــع •

 ؛2011تشريي الثاين/نوهمر 
وســــا ع اإلنـــاله الســــمعة   تيفـــاقر •

 البصري  والصحاه  املطبون ؛و 
الصــــحفةون املرصــــد الــــوط   ارنشــــ •

املســـــــــــــت ل لوســـــــــــــا ع اإلنـــــــــــــاله 
 .وقواند السلو  خالقةاتلة

   يســــــــــــــجي رأ صــــــــــــــحفي منــــــــــــــ  •
 ؛2011 ناه

صــــندوق لددت دهعــــات منتظمــــ  ُســــ •
وارتفعـــــ  م دراتــــــ  دنـــــم الصــــــحاه  

 ؛2015 ناه يف املا   25بنسب  
ــــــــول • ــــــــ  نــــــــدد 2015 نــــــــاه  ل ت بل

حمطـــــ  من ـــــا  14حمطـــــات التلفزيـــــون 
حمطتــــــان نامتــــــان وباقتــــــان ناريتــــــان 

وجمانــــــ   134وجمانــــــ  خاصــــــ  و 49و
 ســـــــنداا  50 لـــــــىيزيـــــــد ن ومـــــــا حملةــــــ 
 .خاصاا 

حري  التجمع وتيفويي  -واو
 (61-76اجلمعةات )

مـــــــي  34و 32املادتـــــــان  يفـــــــر عت • قةد التنفة 
ــــ  التجمــــع وتيفــــويي  الدســــتور حري

 اجلمعةات؛
 2012 لعـاه يضمي قانون العمـل •

يف ال طــــــــــانن العــــــــــاه  نملاللعــــــــــ
 واخلاق حري  تيفويي اجلمعةات.

تع ـــــــــــــــد الحتـــــــــــــــادات والن ابـــــــــــــــات  •
يف األمـــاكي حـــ  ا تمانا ـــا  ريـــ   

 العام ؛
  2013 نــــاه وىل 2011 نــــاه مــــي •

ــ منظمـــــ  قـــــري  585   ال خـــــةا لــــ
 مثانةــــــــــ رعةــــــــــ  و  320حيفومةــــــــــ  و

 انشطت ا؛ ب بال ةاهرحزا  سةاسة  
كانـــــــ  قـــــــد    2015 نـــــــاه  لـــــــول •

؛ تـــانرعةو  رعةـــ  2 200جل  ُســـ
منظمـــــــ  قـــــــري حيفومةـــــــ ؛  1 557و
 احتـــــــاداا  13؛ وسةاســـــــةاا  حزبـــــــاا  79و

قـــــري  ن ابـــــاتتنســـــةو لوذة ـــــ   ن ابةـــــاا 
 250ركثــــــــر مــــــــي  تضــــــــممنتســـــــب   

 .ن اب 

وزارة  وزارة العـــــــــــــــدل 
اإلنـــــاله والعالقـــــات 
 مــــــــــــع املؤسســــــــــــات 
ــــــــــــــى  ــــــــــــــف األنل اجملل

وزارة  نـــــــــــــــــــــــــــــاله لإل
ـــــــــــ  واألمـــــــــــي  الداخلة
العــــــــــــــــــاه وحت ةــــــــــــــــــو 
الالمركزيــــــ  والشــــــؤون 

 العرهة  والدينة 

 قصري ومتوسع



 

 

A
/H

R
C

/W
G

.6
/2

4
/N

E
R

/1
 

 

2
8

/3
9

 
G

E
.1

5
-1

9
5

0
8

 

 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
املشارك  يف ودارة الشؤون  -زاأ

 (63-76العام  )
مــــــي الدســــــتور  10حتــــــدد املــــــادة  • زتجن  رُ توصةٌ  

تلـــــــــر وطـــــــــار  ارســـــــــ  احلـــــــــو يف 
رمـــــــر ل ـــــــانون ل وتركـــــــ املشـــــــارك  

 ؛ اشروط حتديد
 قانون النتتابات؛  •
 مةثاق األحزا  السةاسة ؛ •
 قانون احلصا. •

النتتابةـــ ت  بالتيفلةفـــات يتعلـــو هةمـــا •
 17 يف جمــــــــالف املــــــــدن   تبــــــــ انتُ 

 ستشــارييم 104 ة مــي بــنمستشــار 
اجملــــــالف اإلقلةمةــــــ   ويف ؛يف اجملمــــــوع

مستشـــــارة مـــــي رصـــــل  36تبـــــ  انتُ 
 مثــــــــــــاين؛ وذنــــــــــــا  مستشــــــــــــاراا  260

 270ر ةســــات بلــــديات مــــي رصــــل 
مــي برملانةــ   بــ  نا 15ور ــةف بلديــ ؛ 

 ؛برملانةاا  نا باا  113رصل 
 تـــررعهةمــا خيــا املـــوظفن املعةنــنت  •

اذيفمــــ  الدســــتوري  وحميفمــــ  العــــدل 
قا ــــــــةتان؛ ونلــــــــى مســــــــتو   العلةـــــــا

مــــي  ســــبع وزيــــراتذنــــا    احليفومــــ 
 ؛وزيراا  31رصل 

 52يرانـــــــــى املنظـــــــــور اجلنســـــــــاين يف  •
جملتمعــــات اتنمةــــ  مــــي خطــــع خطــــ  
 اذلة .

وزارة الداخلةــــــــــــــــــــــــــــــــ  
واألمــي العــاه وحت ةــو 
الالمركزيــــــ  والشــــــؤون 

وزارة   العرهةـ  والدينةــ 
وزارة الشــؤون   العـدل

اخلار ةـــــــــ  والتعـــــــــاون 
والتيفامـــــــل األهري ـــــــي 
وشـــــــــؤون النةجـــــــــرين 

  يف اخلارج
 اذيفم  الدستوري 

 هورأ وقصري

 احل وق القتصادي  وال تمانة  والث اهة  -خامساا 
 67-76الغ ا  واملا  ) -رل 

 (68و
( 12تيفـــــــريف الدســـــــتور )املـــــــادة  • قةد التنفة 

 للحو يف الغ ا  واملا ؛
نةســـان/ربريل  1األمـــر الصـــادر يف  •

 قانون املةاا؛ املتضم ي 2010
  2012 نـــــــاه انتمـــــــاد النةجـــــــر  •

النةجريـــــون حنـــــي " 3 نـــــونملبـــــادرة 
طعــم النةجــرين" الــت  ــدا وىل ن

 وقايــــ  ســــيفان النةجــــر مــــي اجلــــوع

 زرعت
 طــــــــي مــــــــي بــــــــ ور 78 921.422 •

ملةـــــــون شـــــــتل  مـــــــي  62  ومتنونـــــــ 
 املنة وت والبطاطا احللوة؛

طــــــي مــــــي  34 001.5واســــــتتداه  •
لـــــــــ  مـــــــــي  187 895األتـــــــــدة  و
  490 000ات وشـــــــــر مبةـــــــــدات احل

 4 624كةف مـي مبةـدات الفطـر و

ر ـــــــــةف اجلم وريـــــــــ   
وزارة  وزارة الزرانــــــــــــــ  
وزارة   الثـــروة احلةوانةـــ 

ـــــــــــــــاا والصـــــــــــــــرا  املة
وزارة   الصــــــــــــــــــــــــــــحي

العمالــــــــــــــ  والعمــــــــــــــل 
والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان 

 ال تماني

 دا م
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
  ييففـــــل هلـــــم شـــــرو/ املشـــــارك مبـــــا

 زيـــادةاليفاملــ  يف اإلنتــاج الــوط  و 
 دخل م.

 ـــــــتم  مـــــــي  حصـــــــ اصـــــــةا  •
املةزانةـــــــ  نلـــــــى مـــــــد  الســـــــنوات 

 األربع املا ة ؛
ـــــــام   • مـــــــي لتح ةـــــــو األو ـــــــود برن

غـــ ا ي قـــا م نلـــى ننصـــر األمـــي ال
الغــــــــــ ا ي والتغــــــــــ وأ يف خطــــــــــ  
الطــــوار  الوطنةــــ   الــــ أ ي ــــدا 

رقـر األزمـات الغ ا ةـ  احلد مي وىل 
 يفان؛والتغ وي  نلى الس

ســـــنوي  ملســـــاندة الطـــــع اخلتنفةـــــ   •
ــــــــات الضــــــــع ف  بــــــــدنم مــــــــي ةالف 
 اجملتمع الدوي؛

إلمــــداد لانتمــــاد الرنــــام  الــــوط   •
لصــــرا لو    الصــــا  للشــــر املــــاب

 (؛2015-2011الصحي )
انتمـــاد الســـ اتةجة  الوطنةـــ  ملةـــاا  •

 .2014 لعاه املراني 

الصـــــــــح   ات ـــــــــالنمـــــــــي   ـــــــــاز 
 النباتة ؛ 

مركــز ومــداد  218و اا مزنــ 88ونشــا   •
 مثانةــ واملعــدات الزرانةــ  و  دخالتباملــ

 اا مزنـــ 334مراكـــز لتســـويو البصـــل و
بنــــو   1 207 ــــمانات وإلنطــــا  
 17 778 نلـــــــى حتتـــــــوأ للحبـــــــو 

 طي مي احلبو ؛
 51للــرأ الزرانــي و اا ســد 20تشــةةد  •

 92ةــاا واستصـــالا املتوزيــع ل اا حــا ز 
 ؛ مستن عاا 

كـــــــــــــــــانون األول/ديســـــــــــــــــمر   31يف  •
  بلغـــــ  نســـــب  الوصـــــول وىل 2014

يف  77.1املةــــــاا يف املنــــــاطو الريفةــــــ  
 املا  ؛

اوزت نســــب  يف املنـــاطو احلضـــري   نـــ •
تلـــر اذـــددة هلـــ ا  الوصـــول وىل املةـــاا

األذــــــــداا اإلمنا ةــــــــ   اهلــــــــدا مــــــــي
يف  88.85بلغــــــــــــــ   وجم لةلفةــــــــــــــ  

 املا  .

 64-76ميفاهح  الف ر )مي  -با 
 (66وىل 

ـــــــ  القتصـــــــادي   قةد التنفة  انتمـــــــاد خطـــــــ  التنمة
 2015-2012وال تمانةـــ  للفـــ ة 

النمـــو وحتســـن وتـــرية تســـريع  املـــراد اـــا
 لسيفان.ا نةشظروا 

ــــــ  خطــــــ  التنمةــــــ  القتصــــــادي   رد  تنفة
يف  10.8وال تمانةــ  وىل زيــادة قــدرذا 

ــــــــــــات  اذلــــــــــــي اإلرــــــــــــاي  املا ــــــــــــ  يف الن
 .2012 ناه

التتطـــــــــــــــــــــــــــةع وزارة 
والت ة ـــــــــــ  العمرانةـــــــــــ  

ات تنمةـــــــــ  اجملتمعـــــــــو 
   ة اذل

 طويل
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
-76احلو يف التعلةم )مي  - ةم

 (74وىل  71
انتمــاد الرنــام  ال طــاني للتعلــةم  • قةد التنفة 

ـــــــــــــــــدريال للفـــــــــــــــــ ة  -2012والت
 ؛2020

تنفة  اس اتةجة  التنمةـ  املسـتدام   •
( وخطــــ  التنمةــــ  2035)النةجــــر/

ــــــ   للفــــــ ة القتصــــــادي  وال تمانة
 ؛2012-2015

مدرســـــــن يف املـــــــرحلتن توظةـــــــ   •
 البتدا ة  والثانوي ؛ 

رهـــــع نـــــدد املدرســـــن نـــــر توقةـــــع  •
 الع ود؛

 مدرســــــة  داخــــــل ونشــــــا  مطــــــانم •
 املدارع؛

 ليفـــــي تلتحـــــوو ـــــع اســـــ اتةجة   •
  باملدارع البنات

 التحــــاقالتونةــــ  والتواصــــل بشــــان  •
واســـــــتحداث   باملــــــدارع البنــــــات
ات بنــــــال التحــــــاق حفةــــــزلت تــــــدابري

 ؛استمرارذي هة ااملدارع و ب
زيـــــادة املةزانةـــــ  املتصصـــــ  ل طـــــاع  •

 التعلةم؛
 حتسن التو ة  ال بوأ؛ •
 ؛زيادة اهلةاكل األساسة  •

يف مرحلــــ   مدرســــاا  8 382توظةــــ   •
 مدرســــاا  1 918التعلــــةم البتــــدا ي و

يف التعلـــــــــــــــةم الثـــــــــــــــانوأ يف الفـــــــــــــــ ة 
 ؛2010-2014

مــــــــــدرع  15 000توقةــــــــــع ن ــــــــــود  •
البتـــــــــــــــدا ي  يف التعلـــــــــــــــةم ديـــــــــــــــد 

 الثانوأ؛ تعلةممدرع لل 5 200و
يف  مدرســــــــةاا  مطعمــــــــاا  549ونشــــــــا   •

  2013 نــــــــاه املــــــــدارع البتدا ةــــــــ 
 اإلنداديـــ املـــدارع  يف مطعمـــاا  62و

 يف منـــــــــــــــاطو الرحـــــــــــــــل يفالريفةـــــــــــــــ  
 ؛2012 ناه

للتعلــــــةم  اا معلمــــــ 12 416تــــــدريال  •
حل ــــــات  رو بتــــــدا ي نــــــر دوراتال

نمــــــــل نظمت ــــــــا وحــــــــدات التو ةــــــــ  
 ال بوأ؛

مــــــــي مفتشــــــــي التعلــــــــةم  31تل  ــــــــى  •
مـــــــي مستشـــــــارأ  131البتـــــــدا ي و

يف مدرســـــ   التو ةـــــ  ال بـــــوأ تـــــدريباا 
 املعلمن العلةا؛

 مــــي قانــــات الــــدرع 6 665وبــــ   •
البتـــدا ي بـــن  بنـــا ا دا مـــاا يف التعلـــةم

 .2014و 2011نامي 

  الوطنةــــ  وزارة ال بةــــ 
وزارة القتصـــــــــــــــــــــــــــــاد 

  واملالة 
الشـــــــــــركا  الت نةـــــــــــون 

 واملالةون

 طويل



 

 

A
/H

R
C

/W
G

.6
/2

4
/N

E
R

/1
 

 

G
E

.1
5

-1
9

5
0

8
 

3
1

/3
9

 

 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
خط  التنمة  القتصادي   -دال

-76وال تمانة  وبرناجم ا )
 (14و 11

تشـــــــيفل خطـــــــ  التنمةـــــــ  القتصـــــــادي   قةد التنفة 
مـــي اهلـــدا العـــاه اا وال تمانةـــ   ـــز 

املتمثــــل يف حت ةــــو الرهــــاا القتصــــادأ 
وال تمـــــاني والث ـــــايف ليفـــــل ســـــيفان 
 البلــــــد. وير ــــــى الر ــــــوع وىل الفصــــــل

-اا والفصـــــل خامســـــرلـــــ   -اا خامســـــ
  ةم

 رلــ -اا ر ــى الر ــوع وىل الفصــل خامســيُ 
  ةم-اا خامسو 

التتطـــــــــــــــــــــــــــةع وزارة 
والت ة ـــــــــــ  العمرانةـــــــــــ  

ات تنمةـــــــــ  اجملتمعـــــــــو 
وزارة العـــدل    ةـــ اذل

وزارة القتصـــــــــــــــــــــــــــــاد 
وزارة واملالةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الشــــــــــؤون اخلار ةــــــــــ  
والتعـــــــاون والتيفامـــــــل 
األهري ــــــــــي وشـــــــــــؤون 
 النةجرين يف اخلارج

 قصري 

 ه ات معةن ح وق  -سادساا 
 ح وق املررة -رل 

خدمات احلصول نلى  -1
 عالجالرناي  الصحة  وال

(76-69) 

ــــــ  الصــــــحة   • قةد التنفة  انتمــــــاد خطــــــ  التنمة
 ؛2015-2011للف ة 

 ؛ زيادة اهلةاكل األساسة  •
زيـــــــــــادة نـــــــــــدد نمـــــــــــال الرنايـــــــــــ   •

 الصحة ؛
ـــــــــ   • اســـــــــت ناا اخلـــــــــدمات اجلراحة

 ؛2014 ناه املتن ل 
ونشـــــــا  جلنـــــــ  مصصـــــــ  لضـــــــمان  •

الرنايــــ  الصــــحة  ت ــــدو اســــتدام  
 اجملانة  للنسا ؛

تنفةــــــــ  وصــــــــالحات مــــــــي ر ــــــــل  •
الرنايـــــ  خـــــدمات  حتســـــن  ـــــودة

لنســـا  ل والعـــالج املتـــوهرة الصـــحة 

 متيفــــــــــــــــامالا  مركــــــــــــــــزاا  15تشــــــــــــــــةةد  •
 نشـــــــــــــرة  و للتـــــــــــــدمات الصـــــــــــــحة 

مستشـــــــفى  38صـــــــناديو صـــــــحة  و
 ؛2015و 2011تولةد بن نامي 

 اا وصـــــــــــةدلة اا طبةبـــــــــــ 536توظةـــــــــــ   •
 1 874وطبةــــال رســــنان  و اا و راحــــ
نةجرييـــــات قـــــابالت  نشـــــرو  اا مســـــعف
  األمــــــــم املتحــــــــدةمتطونــــــــات مــــــــي 

 مـــي متطـــونيدولةـــن رطبـــا   نشـــرةو 
رخصـــــا ةاا  2 290و األمـــــم املتحـــــدة

بع ـــود   الصـــح خصـــا ةيرمـــي آخـــر 
 2011 نـــــــامي بـــــــن مـــــــا يف الفـــــــ ة

 ؛2015و

وزارة الصــح  العامــ   
وزارة الســــــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــوض بـــــــــــــاملررة 

  وزارة ومحايـــ  الطفـــل
القتصـــــــــاد واملالةـــــــــ   

التتطـــــــــــــــــــــــــــةع وزارة 
والت ة ـــــــــــ  العمرانةـــــــــــ  

ات تنمةـــــــــ  اجملتمعـــــــــو 
وزارة العـــدل    ةـــ اذل

وزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
اخلار ةـــــــــ  والتعـــــــــاون 
والتيفامـــــــل األهري ـــــــي 
وشـــــــــؤون النةجـــــــــرين 

 يف اخلارج

 قصري ومتوسع
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
واألطفــــــــــال يف املنــــــــــاطو الريفةــــــــــ  

 ني طريوت وزيادة تةسريذا هلم
محـــــــــالت الستشـــــــــارات الطبةـــــــــ   •

 املتن ل ؛ 
 ةـــــ  الـــــت محـــــالت التونةـــــ  والتث •

تســــت دا الر ــــال والنســــا  نلــــى 
حد سوا   مي ر ل ال ضـا  نلـى 
 ارســــــــــــات تشــــــــــــوي  األنضـــــــــــــا  
التناســـــــلة  لإلنـــــــاث واملمارســـــــات 

 الضارة األخر ؛
نلــى تنفةــ  اســ اتةجةات  ديــدة  •

جملتمعــات اذلةــ  مــي ر ــل صــعةد ا
نلـى تعزيز قدرات املراهـو الصـحة  

ومرا عـــــــ  حزمـــــــ  احلـــــــد التـــــــدخل 
صـــــــــــناديو  مـــــــــــي رنشـــــــــــط األدحب 
 الصح .

م مــات  راحــ  متن لــ  رتاحــ   رربــع •
ــــــ ــــــ  ل ــــــات  راحة  693 ـو ــــــرا  نملة

استشــــــارة  2 028  وت ــــــدو مريضـــــاا 
استشـــــــارة متعل ـــــــ   970 راحةـــــــ  و

 بامراض النسا ؛ 
ن جلراحـــــ  األســـــنان ان متن لتـــــام متـــــ •

 ؛شتصاا  2 086تا معاجل  رتاح
مراكــــــز لصــــــح  األه  ســــــبع تشــــــغةل  •

 املناطو؛ يف متل والطفل 
مدرسـ  مـي "مـدارع  1 036ونشا   •

يف منـــــــــــــــــــاطو زينـــــــــــــــــــدر  (1)األزواج"
 ومارادأ ودوسو وتاذوا وتةالبريأ.

املشارك  يف ودارة الشؤون  -2
-76و 62-76) العام 
69) 

وزارة الســــــــــــــــــــــــــــــــيفان  زاأ-رابعاا  يف الفصلانظر الرد  زاأ-رابعاا  يف الفصل انظر الرد قةد التنفة 
والن ــــــــــــوض بـــــــــــــاملررة 
 ومحايــــــــــــــ  الطفــــــــــــــل 
اذيفمـــــ  الدســـــتوري   

وزارة وزارة العـــــــــــــــدل  
الشــــــــــؤون اخلار ةــــــــــ  
والتعـــــــاون والتيفامـــــــل 
األهري ــــــــــي وشـــــــــــؤون 
 النةجرين يف اخلارج

 قصري ومتوسع

__________ 

 وىل تونة  األزواج با ة  الرناي  الصحة  اإلجنابة . " دا "مدارع األزواج (1) 
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
-78املساواة بن اجلنسن ) -3

 (20و 19
باملســـــــــــــــاواة بـــــــــــــــن  يتعلـــــــــــــــو هةمـــــــــــــــا قةد التنفة 

ير ـــى الر ـــوع وىل الفصـــل  اجلنســـن 
 .1-با -اا رابع

   .1-با -اا ير ى الر وع وىل الفصل رابع
 

وزارة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــــــوض بـــــــــــــــــاملررة 

وزارة  ومحايــــــ  الطفــــــل 
وزارة الداخلةــ    العــدل

واألمــــي العــــاه وحت ةــــو 
الالمركزيـــــــــ  والشـــــــــؤون 

وزارة   العرهةــــ  والدينةــــ 
الشـــــــــــــؤون اخلار ةـــــــــــــ  

والتيفامـــــــــــل  والتعــــــــــاون
األهري ــــــــــــــي وشــــــــــــــؤون 
  النةجــــرين يف اخلــــارج

منظمـــــــــــــات اجملتمـــــــــــــع 
 املدين

 متوسع وطويل

 32-76العن   د املررة ) -4
 (33و

ير ـــى الر ـــوع وىل اإل ابـــات امل دمـــ   قةد التنفة 
ــــاا  نيف الفصــــل -  ورابعــــاا 2-دال-قانة

 .3-رل 

وير ـــــى الر ـــــوع وىل اإل ابـــــات امل دمـــــ  
-ورابعــــــــاا   2-دال-قانةــــــــاا  نيف الفصــــــــل

 .3-رل 

  

ــــــنا املــــــادة  • قةد التنفة  (70-76احلو يف الصح  ) -5 مــــــي الدســــــتور  12ت
 نلى احلو يف الصح ؛

 قانون الصح  العام ؛ •
 قانون الصح  اإلجنابة ؛  •
 ن ــــاقـــانون الوقايــــ  مــــي هــــريوع  •

 رنايــ  املصــابن بــ و   البشــري  املنانــ
 ومراقبت ؛

الرنايـــ  الصـــحة  اجملانةـــ  لةطفـــال  •
اخلامســــ  وللنســـــا   وخاصـــــ  دون 

الستشــــــــارات الســــــــاب   للــــــــولدة 
ونملةـــــــــــات الـــــــــــولدة ال ةصـــــــــــري  

خفــ  معــدل الوهةــات النفاســة  مــي  •
مولــود  100 000وهــاة ليفــل  648
 554  وىل 2006 نــــــــــاه يف حــــــــــي

حـــي مولـــود  100 000وهـــاة ليفـــل 
 535  ومــــي ا وىل 2010 نــــاه يف

حـــي مولـــود  100 000وهـــاة ليفـــل 
 ؛2012 ناه يف

خفــــ  معــــدل وهةــــات الر ــــع مــــي  •
 51وىل  2010 نـــــــــــــــــــــاه يف 63.2

 مولــــــــــــــــــــــــــــود يف 1 000ليفــــــــــــــــــــــــــــل 
 ؛2012 ناه

وزارة الصــح  العامــ   
وزارة الســــــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــوض بـــــــــــــاملررة 

وزارة   ومحايـــ  الطفـــل
 القتصاد واملالة 

 قصري ومتوسع
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
العـالج اليفشـ  و وتنظةم األسرة و 

الـــــــت لســــــرطان نــــــواع األ اناجملانةــــــ
النســـــا  وناســـــور الـــــولدة  تصـــــةال

  املنانــــــــــــــــــ ن ــــــــــــــــــاوهــــــــــــــــــريوع 
 . /اإليدزالبشري

خفـــــــــ  معــــــــــدل وهةــــــــــات الر ــــــــــع  •
 يف 130.5واألطفــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــي 

ليفــــــــــــــــــل  127وىل  2010 نــــــــــــــــــاه
 ؛2012 ناه مولود يف 1 000

خفــــ  معــــدل وهةــــات املوالةــــد مــــي  •
 يفمولــــــــــــــــــود  1 000ليفــــــــــــــــــل  33
 1 000ليفـــل  24وىل  2006 نــاه

 .2012 ناه مولود يف
      ح وق الطفل -با 

ستغالل وال بالبشرالنار  -1
 34-76اجلنسي والسترة )

 (52و 51و 35-76و

ير ـــى الر ـــوع وىل اإل ابـــات امل دمـــ   قةد التنفة 
ـــــــــــاا  ـــــــــــا -يف الفصـــــــــــول قانة   3و 2-ب

 2-رلـــــــــ -  ورابعــــــــاا 2-دال-وقانةــــــــاا 
   .3و
ونشــــــا  اللجنــــــ  الوطنةــــــ  لتنســــــةو  •

  ــــــــــــــــود ميفاهحــــــــــــــــ  النــــــــــــــــار 
باألشـــــــــتاق والوكالـــــــــ  الوطنةـــــــــ  

 باألشــــــــتاقمليفاهحــــــــ  النــــــــار 
 ؛2012 ناه

جيــره قــانون العمــل نمــل األطفــال  •
ــــــ اا  لتفاقةــــــ  منظمــــــ  العمــــــل  تنفة
 ؛182 رقمالدولة  

اتفاقةـــــــ  منظمـــــــ  العمـــــــل الدولةـــــــ   •
 وبروتوكوهلـــــــــــــــــــــــــــــــا 29 رقـــــــــــــــــــــــــــــــم

 ؛2014 لعاه
اتفاقةـــــــ  منظمـــــــ  العمـــــــل الدولةـــــــ   •

 ؛105 رقم

ير ــى الر ــوع وىل اإل ابــات امل دمـــ  يف 
-  وقانةـــــــاا 3و 2-بـــــــا -الفصـــــــول قانةـــــــاا 

 .3و 2-رل -  ورابعاا 2-دال

وزارة الســــــــــــــــــــــــــــــــيفان 
والن ــــــــــــوض بـــــــــــــاملررة 

وزارة ومحايـــ  الطفـــل  
والعمــــــــــــــل  عمالــــــــــــــ ال

والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان 
  وزارة ال تمــــــــــــــاني

ــــــــــــــــ   اخلدمــــــــــــــــ  املدنة
  اإلصـــــالا اإلدارأو 

وزارة وزارة العـــــــــــــــدل  
الشــــــــــؤون اخلار ةــــــــــ  
والتعـــــــاون والتيفامـــــــل 
األهري ــــــــــي وشـــــــــــؤون 
 النةجرين يف اخلارج

 متوسع وطويل
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 امل  ح  رو اإل را ات املتت ة حال  التنفة  التوصةات

ــــــــــدابري  مؤشــــــــــرات رصــــــــــد تنفةــــــــــ  الت
 )النتا  (

ـــــــــ   ـــــــــ  وىل تنفة تـــــــــاقري التـــــــــدابري الرامة
 واللتزاماتالتوصةات 

املؤسسات 
 املسؤول 

 - األمـــــــــــــــــــد )هـــــــــــــــــــورأ
 - طويـــــــــل - متوســـــــــع

 دا م(
ق مشــروع ميفاهحــ  الســترة طــالو •

 والتمةةز؛ 
ت ريـــــال املتعلـــــو ب ـــــانون الد اانتمـــــ •

 .2015 ناه   يفامل ا ريي
املتعلــــو مــــي ال ــــانون  29املــــادة  نــــعم زتجن  رُ توصةٌ   (22-76ن وب  اإلنداه ) -2

  بالوليـــــ  ال ضـــــا ة  نلـــــى األحـــــداث
ــــــــــاين/نوهمر  20املــــــــــؤر   تشــــــــــريي الث
 تطبةــو ن وبــ  اإلنــداه نلــى  2014
 حدث.

يف حـــــــو   يصـــــــدر رأ حيفـــــــم ونـــــــداه 
 حدث.

 هورأ وقصري وزارة العدل

-76خط  العمل الوطنة  ) -3
53) 

ونــــداد خطــــ  نمــــل وطنةــــ  مليفاهحــــ   قةد التنفة 
 نمل األطفال

 م النتــــــا   واآلقــــــار نلــــــى رســــــاعســــــت ةَّ 
 تنفة  ذ ا اخلط .ال أ ُرَرز يف ت ده ال

والعمـــل  عمالـــ وزارة ال
والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان 

وزارة   ال تمــــــــــــــاني
الســــــيفان والن ــــــوض 
  باملررة ومحايـ  الطفـل

 وزارة العدل

 قصري ومتوسع

ذــاتن موقفــ  مــي اا ؤكــد النةجــر جمــددي زتجن  رُ توصةٌ   2و 79-1
ــــــــنَّ امل تنالتوصــــــــة  79 نيف الف ــــــــرت ب

 .A/HRC/17/15الوقة   مي  80و
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لررررري متابعرررررة وتنفيرررررذ التومررررريات واإل ليمررررري مسرررررالمة المجتمرررررع الررررردولي  -سابعا   
 الجولة ا ولى مم االستعراض الدوري الشاملعم  ةنبثقوااللتزامات الم

 
انتفـــع النةجـــر  يف ســـةاق تنفةـــ  توصـــةات الســـتعراض الـــدورأ الشـــامل  مـــي دنـــم اجملتمـــع  -41

الــدوي )برنــام  األمـــم املتحــدة اإلمنــا ي  واملنظمـــ  الدولةــ  للفرانيفوهونةــ   واملفو ـــة  الســامة  حل ـــوق 
الـوزارات ونشـا  جلنـ  اخلـرا  املشـ ك  بـن  نس ـد يف دنـماإلنسان  وذة ـ  األمـم املتحـدة للمـررة( وذـو 

منتصــ  املــدة بشــان تنفةــ  يف تنفةــ  التوصــةات وونــداد ت ريــر لالــت ســا   يف ونــداد خطــ  العمــل 
ــــــ ــــــالالتوصــــــةات ال ــــــ  ب ــــــ  و  بول. ت حظة ســــــاذم برنــــــام  األمــــــم املتحــــــدة اإلمنــــــا ي واملنظمــــــ  الدولة

 يف ونداد ذ ا الت رير. بدورذم منركي حل وق اإلنساناهونة  واملع د الدو للفرانيف
  

 اإلنجازات وألضل الممارسات -ثامنا   
 

 يليت ما يتعلو باإلجنازات ورهضل املمارسات  مييفي جمكر ما يف -42
هة ــــا اللجنــــ  الوطنةــــ  حل ــــوق  مبــــا ونشــــا  رةــــع املؤسســــات املنصــــوق نلة ــــا يف الدســــتور  • 

 ملباد  باريف؛ طب اا اإلنسان 
 شتاق؛تعزيز اإلطار ال انوين واملؤسسي مليفاهح  النار باأل • 
 الع وبـــ  ال اســـة  رو التيفـــريف الدســـتورأ حلظـــر الـــرق والتعـــ يال وقـــريا مـــي  ـــرو  املعاملـــ  • 

 امل ةن ؛ رو الالونسانة  رو
 املطبون ؛ الصحاه لصندوق دنم  وزيادة الدنم املايولغا  نرو مالفات الصحاه    • 
 لزوج؛لمبنح اجلنسة   يتعلو هةماال ضا  نلى التمةةز  د املررة  • 
ســةما يف املنــاطو الريفةــ  مــي خــالل ونشــا  حمــاكم متن لــ  إلصــدار  ول تســجةل املوالةــد زيــادة • 

 ش ادات الولدة؛
 ؛لفا دة ه ات بعةن ا تنظةم دورات تدريبة  يف جمال ح وق اإلنسان • 
 ات باملدارع البتدا ة ؛بنالتحاق ال لتشجةعتاسةف مطانم مدرسة   • 
 واج"؛ونشا  "مدارع األز  • 
مباشـــرة رنشـــط  استصـــالا األرا ـــي املتـــدذورة اـــدا ميفاهحـــ  التصـــحر والف ـــر نلـــى حـــد  • 

 سوا ؛
 ودارة تن ل الرناة؛ • 
 المتثال ملبادرة الشفاهة  يف الصنانات الستترا ة ؛ • 
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 لشفاهة  يف الصنانات الستترا ة ؛ا لمي ر ونشا  الشبيف  الرملانة   • 
 إلدمــــــاج تعلــــــةم ح ــــــوق اإلنســــــان يف املــــــدارع البتدا ةــــــ  والثانويــــــ و ــــــع وتنفةــــــ  برنــــــام   • 

 مراكز التدريال امل  ؛ ويف
ه وىل ذة ــات  ــدَّ الــت تبصــةاق  الت ــارير  تيفلَّــ  خص ةصــاا ونشــا  جلنــ  مشــ ك  بــن الــوزارات  • 

 الستعراض الدورأ الشامل.وطار  ويف املعاذدات
  

 الصعوبات والمعو ات -تاسعا   
 

 يليت ما يتعلو بالصعوبات واملعوقات  مييفي جمكر ما يف -43
 نال  الديون اخلار ة  نلى برام  الستثمار؛ • 
 بروز مصادر  ديدة لنعداه األمي يف النةجر والبلدان اجملاورة؛ • 
اتفاقةــ  ال ضــا   لــىرهــع التحفظــات ن نعــل مــي الصــعالالث اهةــ  الــت و العوامــل ال تمانةــ   • 

  د املررة؛ نلى رةع رشيفال التمةةز
 تيفرر األزمات الغ ا ة ؛ • 
 ئر النةجر. ورمالتسارع وترية التصحر و  • 

  
 التجاوزات واالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان -عاشرا   

 
ل ــد رســفرت املوا  ـــات بــن رانـــ  بوكــو حــراه اإلرذابةـــ  وقــوات الـــدهاع واألمــي النةجريـــ    -44
كانـــ  حصـــةل  اهلجـــوه  وجم خطـــرية حل ـــوق اإلنســـان.  نـــي انت اكـــات 2015شـــبا//هراير  6 منـــ 

 32  و ـــاه  وىل ه ـــدان مـــدنةاا  28و  نـــدياا  46  م تـــل 2015نةســـان/ربريل  25ا يف غـــنلـــى كارام
رن ـــــا  ذجمـــــات بوكـــــو حـــــراه يف الفـــــ ة مـــــي شـــــبا//هراير وىل  ويف آخـــــريي. تســـــع و ـــــرا  اا  نـــــدي

مــن م يف اجملمــوع  ــحة   140يفــا   بلــ  نــدد الوهةــات الــت ســج ل ا مستشــفى د2015موز/يولةــ  
 مي املدنةن. ر الا  97و امررة 43
وىل  رقمرلــ  شــتا؛ وارتفــع ذــ ا الــ 150 ال  ــن نلــى حــد ســوا العا ــديي و ال بلــ  نــددو  -45

و ــال   ــزر  ــرية  بعــدا قــررت احليفومــ  الــ أ اغــرلــ  شــتا يف رن ــا  اهلجــوه نلــى كارام 170
مــي وبوســو ونغةغحنــو بلــدات بيفثاهــ  تــدهو ســيفان اجلــزر  تشــاد ألســبا  رمنةــ . ورد  ذــ ا ال ــرار وىل

 نتةج  التدابري الت اا  ا احليفوم . تدرجيةاا  قد حتسن  احلال  بةد رنوديفا. 
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 ا ولويات والمبادرات وااللتزامات -حادي عشر
 

 ما يليتهةوا   ا البلد  ي  يف  و  التحديات الت  تتمثل رولويات النةجر ومبادرات  والتزامات -46
 جمات ران  بوكو حراه اإلرذابة ؛هل التصدأ  زه • 
مـي  خصوصـاا  ررةوح ـوق املـ تيفثة  محـالت التونةـ  العامـ  يف جمـال ح ـوق اإلنسـان نمومـاا  • 

 اتفاقةــ  ال ضــا  نلــى رةــع رشــيفال التمةةــز  ــد املــررة وانتمــاد   لــىر ــل رهــع التحفظــات ن
 قانون األحوال الشتصة ؛

 مستويات التعلةم؛ يف رةعيف ح وق اإلنسان يف املناذ  الدراسة  توسةع نطاق تدر  • 
 ال ةادي ؛ امل ارات نلىتيفثة  محالت وجمكا  الوني وتدريال النسا   • 
 مواصل  اجل ود مي ر ل ولغا  ن وب  اإلنداه؛ • 
احلـــو يف  ونمـــالطعـــم النةجـــرين" لضـــمان نالنةجريـــون حنـــي " 3نـــون مواصـــل  تنفةـــ  مبـــادرة • 

 الغ ا ؛
 ونشا  صندوق لتعوي   حايا النار بالبشر؛ • 
 تسريع نملة  ونشا  ذة   متتصص  إلدارة السجون ورمن ا؛ • 
 مواصل  الستثمار يف قطاع املةاا ادا تعزيز وصول كل املواطنن ولة ؛ • 
 مواصل  تنفة  برام  التنمة  القتصادي  وال تمانة  ادا ميفاهح  الف ر بفعالة ؛ • 
 صل  اجل ود يف جماي محاي  البة   وميفاهح  التصحر؛موا • 
 آقار تغري املنا ؛ حتم لتعزيز قدرة السيفان نلى  • 
 مواصل  تعزيز ومحاي  ح وق الطفل واألشتاق جموأ اإلناق ؛ • 
 يفاهح  الفساد؛مل اجل ودب ل مواصل   • 
 ت.استدرا  التاخري يف ونداد الت ارير وت دمي ا وىل ذة ات املعاذدا • 

  
 التطلعات لي مجال تعزيز القدرات والمساعدة التقنية -ثاني عشر

 
 اإل را ات التالة ت يف اااجمذ ا الن ط  تجلى ينبغي رن ت -47

 جمات ران  بوكو حراه اإلرذابة ؛هل التصدأالدنم الت   يف  • 
 نظاه زراني حدي ؛ وقام املساندة الت نة  مي ر ل  • 
 ذة   متتصص  يف ودارة السجون ورمن ا؛ الدنم الت   إلنشا  • 
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ورســـال مستشـــار يف جمـــال ح ـــوق اإلنســـان مـــي املفو ـــة  الســـامة  حل ـــوق اإلنســـان اـــدا  • 
 دنم اللجن  املش ك  بن الوزارات يف ونداد الت ارير.

  
 الخاتمة  

 
للت ـــده اذـــرز يف تنفةـــ  التوصـــةات الـــت صـــدرت  يف ئايـــ  ذـــ ا الت ريـــر الـــ أ يعـــرض ت ةةمـــاا  -48

 اا النةجـر اجلولـ  األوىل مـي السـتعراض الـدورأ الشـامل  يتضـح رن الدولـ  بـ ل    ـود ا تةازن ال 
يف تنفةـ  التوصـةات    احليفومـ رقبـ جلـىبغة  تنفة  التوصـةات امل بولـ  واللتزامـات الطونةـ . وتت لهت 

متــع  هةمــا خيــا رو اإلطــار ال ــانوين واملؤسســي هةمــا خيــاوا  تــدابري وو ــرا ات ســ هةمــا اا تــ  مــي
 م.املتول  هل رياتاحل وق و تتل  احلاملواطنن مب

  نلـــى نـــدد مـــي الصـــيفو  ال انونةـــ  الدولةـــ  2011 نـــاه   منـــ بالفعـــل وقـــد صـــدق النةجـــر -49
 متثــل جملــر ونــالوة نلــى حلمايــ  ح ــوق اإلنســان.   اذلةــ ات نــزز تشــريعو املتعل ــ    ــوق اإلنســان. 

 وسةادة ال انون. الدمي راطة بنةت  املؤسسة  ملباد  
 حـرزَ قـد رُ  كبـرياا   حتلةل حال  احل ـوق املدنةـ  والسةاسـة  نلـى ررض الواقـع رن ت ـدماا  مي بنتوي -50

بللغــا  نــرو مالفــات الصــحاه  وحتســن الوصــول وىل العدالــ  وميفاهحــ   2015و 2011بــن نــامي 
 الرق والنار باألشتاق.

بـــــاحل وق القتصــــــادي  وال تمانةـــــ  والث اهةــــــ   يـــــرز بشــــــيفل ر ةســـــي التــــــزاه  يتعلــــــو هةمـــــاو  -51
تتـــوخى ســـ اتةجةات الســـلطات بلجيـــاد حلـــول دا مـــ  لنعـــداه األمـــي الغـــ ا ي نـــر تنفةـــ  سةاســـات وا

 ذ ا اهلدا.لوغ ب
بالنســـــب  للح ـــــوق اذـــــددة  ه ـــــد رتـــــاا انتمـــــاد متلـــــ  التـــــدابري التشـــــريعة  واإلداريـــــ  رمـــــا  -52

يـــــرز و . 2010 نـــــاه كانـــــ  نلةـــــ  حاهلـــــا مبـــــا والسةاســـــات اجلديـــــدة وحـــــراز ت ـــــده ملحـــــوى م ارنـــــ ا 
ـــي اإلطـــار ال ـــانوين املتعلـــو   ـــوق الطفـــل وح ـــوق األشـــتباألســـاع  اق جموأ اإلناقـــ   والتـــزاه حتس 

 احليفوم  بتعزيز ح وق املررة.
 يـزال ذنـا  اليفثـري ل ورقم كل اجل ود الت ب ل  يف سبةل تعزيـز ح ـوق اإلنسـان ومحايت ـا  -53
ملــررة. وح ــوق ابــاحلو يف األمــي واحل ــوق ال تمانةــ  األساســة   يتعلــو هةمــاينبغــي وجنــازا  خاصــ    ــا
نـ  بوكـو حـراه اإلرذابةـ  واألزمـات الغ ا ةـ  راذجمـات  يف توا ـ  البلـدركر التحديات الـت  تمث لتو 

وانتمــــاد قــــانون األحــــوال  ال ضــــا  نلــــى التمةةــــز  ــــد املــــررة اتفاقةــــ  لــــىاملتيفــــررة ورهــــع التحفظــــات ن
 الشتصة  وولغا  ن وب  اإلنداه.

ملتـزه  بـدنم مـي شـركا    بو ـع مبـادرات ملموسـ    ذـ ا التحـديات  هلنـالنةجر در  يووجم  -54
 األمـردولـ  النةجـر يف ئايـ  سـتب ى . و هعلةـاا  ح ـوق اإلنسـان ونمـالالشـر يف  يدع جمالا  ل مبا تس م

 تعزيز ح وق اإلنسان ومحايت ا.املضي يف ملتزم  ب
 


