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 مقدمة -أوال   
تؤكذذد دادالاةخذذةا أآةذذت آثةذذت واسذذةماول وثذذدالرر وثشذذامن وثةاةمذذت جمللذذ  ح ذذوق وإلاخذذان   -1

يةمامن جبديت مع الايةه وثدسةوريت الوثةزوماته مبوجب وملمايري وثماملةت حل وق وإلاخذانو  ةوصفها ةلدو  
التذذذاى أن و ذذذاا وإلجذذذاوءوع وثيزمذذذت ثة فةذذذ  توصذذذةاع واسذذذةماول وثذذذدالرر وثشذذذامن مذذذأ وثموومذذذن 
 وحلةويت ثدعم وجلهوي وثاومةت دىل كفاثت متةع وجل ةع يف دادالاةخةا حب وق وإلاخان على الجه كامنو

توصذذذةت يف وثذذذدالرة وثثااةذذذت ثيسذذذةماول وثذذذدالرر وثشذذذامن يف  150الاذذذد األلذذذن دادالاةخذذذةا  -2
 و اليةضذ أ وثة ايذا أيضذا  (1)و الي لَّب وهة ام ه و وثة ايا على مةاةمت تلذ  وثةوصذةاع2012 عام

وخلطووع وث  و  هتا حكومت دادالاةخةا ةشأن وثةوصةاع واخاىو الةاإل ذافت دىل اثذ   يمكذ  
ايروع الط ةذذذذت اليالن الط ةذذذذت ذةلفذذذذت و ذذذذ هتا دادالاةخذذذذةا ةشذذذذأن تمزيذذذذز ح ذذذذوق وإلاخذذذذان وثة ايذذذذا مألذذذذ

 ة ث  وثةوصةاع ومل دمت خيل وثدالرة وثثااةتو المحايةها  مةجاالزو  

 المنهجية وعملية التشاور -ثانيا   
ميثن ه و وثة ايا مثاة وثةماالن يف مذا ةذا وملؤسخذاع وحلكومةذت اوع وثلذلت يف دادالاةخذةا   -3

 اخ ةه الزورة وثشؤالن وخلارجةت الالزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخانو وث ر
دالاةخذذذةا وثةزومهذذذا ةةأسذذذة  ع لةذذذت شذذذاملت الشذذذاوكت تضذذذم أصذذذحا  ملذذذلحت االالوصذذذلن د -4

مةمدييأ  عأ طايق دشاوك وملؤسخذاع وثوط ةذت حل ذوق وإلاخذان الم   ذاع وجملة ذع وملذدين ال ريهذا 
 ت دعدوي وثة اياومأ أصحا  وملللحت وملم ةا يف ع لة

الوشذذة لن ع لةذذت دعذذدوي هذذ و وثة ايذذا علذذى سلخذذلت مذذأ واجة اعذذاع يف عذذدة أجذذزوء مذذأ  -5
دادالاةخذذةا  ةرةذذت وحللذذول علذذى مخذذاآاع مذذأ أصذذحا  ومللذذلحت علذذى وثلذذمةديأ وثذذوط  اليالن 
وثذذذذوط و الع رذذذذد فايذذذذق واخةألذذذذار م ااشذذذذاع يالريذذذذت ثة ةذذذذةم وثة ذذذذدم وحملذذذذاز ةشذذذذأن تلذذذذ  وثةوصذذذذةاعو 

  حل اع ع ن الط ةت ةشأن واسذةماول وثذدالرر وثشذامن  ةشذأن 2012  يف عام دع أيضا  الُع   
 ةشأن وملخاآاع وث هائةت اصحا  وملللحتو 2016تم ةم وثةوصةاع  اليف عام 

 وما بعده 2012متابعة توصيات عام  -ثالثا   
 (2)التصديق على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

م   واسةماول وثدالرر وثشامن وملا ي  على وتفااةذت ح ذوق وثطفذن صدان دادالاةخةا  -6
 و الوعة ذذذذدع أيضذذذذا  (3)الةاالتوكوثةهذذذذا واخةةذذذذاريا  ل أيلذذذذن تلذذذذ  وثلذذذذكوك يف اوواة هذذذذا وثوط ةذذذذت

 و(4)التمزيز ت فة  واتفااةاع وث ائ ت وث  صّدان علةها تشايماع ذةلفت ةرال وملضي ادما  
دادالاةخةا يف و اا خطووع اسةئ اف ع لةذت وثةلذديق   شاعن 2017اليف أالوئن عام  -7

علذذذى وتفااةذذذت ح ذذذوق واشذذذصا. االر وإلعااذذذتو اليف وثواذذذن افخذذذه  وسذذذة اع وملذذذدوالاع وثوط ةذذذت 
 ةشأن أآةت وثةواةع أال وثةلديق على وثلكوك وثدالثةت واخاىو
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. علةهذذا يف مذذع وملذذدوالاع وجلاريذذت  أيذذدع دادالاةخذذةا وملألذذاين واساسذذةت ومل لذذو  المتاشذذةا   -8
ذةلف وتفااةاع ح وق وإلاخان وثدالثةذت الوثةزمذن ةميماجهذا يف واطذا الوتثةذاع وثوط ةذت وث ائ ذتو 

وملةملذذق  26/2000التشذذ ن ةمذذم وامثلذذت ةااذذامع وثةشذذايماع وثوط ةذذت ةشذذأن ت  ذذةح وث ذذااون راذذم 
ةملذذذق ومل 39/2004مبحك ذذذت ح ذذذوق وإلاخذذذانا التمذذذدين وث ذذذااون وجل ذذذائيا الت  ذذذةح وث ذذذااون راذذذم 

المحذذايةهما المشذذاالق وث ذذااون وملةملذذق ةاثم ذذال ومل ذذزثةاا  ةة خذذةب وثم ذذال وإلادالاةخذذةا يف وخلذذار 
عذذيالة علذذى تواةذذع مؤسخذذذاع ح ذذوق وإلاخذذان وثوط ةذذت يف دادالاةخذذذةا علذذى مذذ كاة تفذذاهم ةشذذذأن 

 داشاء آثةت الاائةت الط ةت ثةمزيز تدوةري مكافحت وثةم يبو

 (5)متحدة لحقوق اإلنسان وجهات أخرىالتعاون مع آلية األمم ال -باء 
على وثلمةد وثماملي  تؤكد دادالاةخةا أآةت تمزيز وثةمذاالن مذع آثةذت وامذم وملةحذدة حل ذوق  -9

و الآخذذا ع لةذذت تةخذذري (6)وإلاخذذان  ةطاوئذذق تشذذ ن تةخذذري زيذذاروع ومل ذذاريأ وخلاصذذا دىل دادالاةخذذةا
 و2013وملم ةت ةاثخكأ وثيئق  يف عام هي زيارة وثخةدة روكةن رالث ة   ومل ارة وخلاصت 

السةخة ألن دادالاةخةا يف ه و وثمام وثخةد يوريوس ةوروس  ومل ذار وخلذا. وملمذ  ةذاحلق يف  -10
زيذذارة وثخذذةدة هذذيل  و السةةخذذا دادالاةخذذةا أيضذذا  2017وثلذذحت  يف زيارتذذه ومل ذذار رذذا آاور/مذذارس 

  اَّر را وجلزء وثثاين مأ ه و وثمامودثفري  ومل ّارة وخلاصت وملم ةت ةاحلق يف وثر وء  ومل
العلى وثلمةد وإلالة ي  تووصن دادالاةخةا يع ها وث ور ثّلج ت وحلكومةذت وثدالثةذت وملم ةذت  -11

حب ذذوق وإلاخذذان وثةاةمذذت ثاوةطذذت أمذذم ج ذذو  شذذاق آسذذةا  ةوصذذفها هةئذذت حل ذذوق وإلاخذذان  ةوسذذائن 
وةطذذت أمذذم ج ذذو  شذذاق آسذذةا  العذذأ تشذذ ن ديمذذا  ح ذذوق وإلاخذذان يف وثاكذذائز وثذذثي  جل اعذذت ر 

  2015طايق تمزيز محايت ح وق وإلاخان يف ومل ط تو الوسةضافن دادالاةخةا  يف آ /أ خط  
حفظ كاومت وإلاخان مب ذع وثةمذ يب الدسذاءة وملماملذت يف أالسذاو وثذدالل "حل ت ع ن دالة ةت ةشأن 

اساسذذذةت ثل ألذذذايرة يف وجمل وعذذذت و ةوصذذذفها عضذذذوو    "واعضذذذاء يف روةطذذذت أمذذذم ج ذذذو  شذذذاق آسذذذةا
حل ذذت وثم ذذن وملذذ كورة  تدشذذا  ذذوا   وملةمل ذذت ةاتفااةذذت م اهضذذت وثةمذذ يبو الأعل ذذن دادالاةخذذةا يف

ثةذذدريب وملذذدرةا  ةلذذفت مألذذاين توجةهةذذت افذذاوي دافذذاا وث ذذااون ةشذذأن م ذذع أفمذذال وثةمذذ يب  ك ذذا 
 ب التطألة هاوشجمن وثدالل واعضاء يف وثاوةطت على وثةلديق على وتفااةت م اهضت وثةم ي

يف تاسذذذذةس أسذذذذ   هامذذذذا   اليف دطذذذذار م   ذذذذت وثةمذذذذاالن وإلسذذذذيمي  تذذذذؤير دادالاةخذذذذةا يالرو   -12
وملفو ةت وملخة لت وثدوئ ت حل وق وإلاخان الوملشاركت يف أع اراو الاد وسةضذافن دادالاةخذةا وثذدالرة 

ةلذذ ةم ث مةة ذذا   و الشذذكن اثذذ  واجة ذذاق أساسذذا  2012وافةةاحةذذت ثل فو ذذةت وملخذذة لت  يف عذذام 
 أع ال وثلج ت الت فة هاو

  ةاثةمذذاالن مذذع وملفو ذذةت وملخذذة لت وثدوئ ذذت 2015  يف عذذام الوسةضذذافن دادالاةخذذةا أيضذذا   -13
حل ذذذوق وإلاخذذذان  حل ذذذذت يروسذذذةت ةشذذذأن وثةث ةذذذذف يف لذذذال ح ذذذوق وإلاخذذذذانو الوعة ذذذدع وحلل ذذذذت 

ل ح ذوق وإلاخذان  وثدروسةت دعين جاكاتا وثلاير عذأ وملفو ذةت وملخذة لت ةشذأن وثةث ةذف يف لذا
داشذذاء فايذذق عامذذن ثو ذذع مألذذاين توجةهةذذت ‘ 1‘الأالصذذى وإلعذذين مبذذا يلذذي   ذذ أ أشذذةاء أخذذاى  

افضذذن ومل ارسذذاع مذذأ أجذذن مووءمذذت وسذذعوتةجةاع وثةملذذةم وثوط ةذذت ثلذذدالل واعضذذاء مذذأ م  ذذور 
 دجذاوء دصذيحاع يف لذال وثةملذةم ةاثذدالل واعضذاء مذذأ ‘2‘وثةث ةذف يف لذال ح ذوق وإلاخذانا 

 خيل ديما  وثةث ةف يف لال ح وق وإلاخان يف ومل اهع وثدروسةت الم اهع وثةدريبو
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الثذذدى دادالاةخذذةا ا اعذذت روسذذصت ةضذذاالرة تمزيذذز وحلذذوور الوثةمذذاالن يف لذذال ح ذذوق وإلاخذذان  -14
ةذذا وثأللذذدونو التووصذذن دادالاةخذذةا يف هذذ و وثلذذدي  توسذذةع حووروهتذذا وثث ائةذذت ةشذذأن ح ذذوق وإلاخذذان 

 ملصةلفت يف ومل ط ت اليف خارجهاومع وثأللدون و

 (7)األطر المعيارية والتعليمية والمؤسسية لحقوق اإلنسان -جيم 
تةووصذذذن وجلهذذذوي مذذذأ أجذذذن تمزيذذذز وثذذذوعي الومللكةذذذت ثذذذدر وثخذذذكان الوملخذذذؤالثا وحلكذذذومةا  -15

المجةع وجلهاع وملم ةت حب وق وإلاخانو اليذ مك  اثذ   يف مجلذت أمذور  مذأ خذيل خطذي وثة  ةذت 
  وثذذ  جتّخذذد خطذذت وثة  ةذذت وثوط ةذذت وثذذ  أعل هذذا 2019-2015وثوط ةذذت مةوسذذطت واجذذن ثلفذذعة 

(و الثذذدى دادالاةخذذةا رإيذذت د ائةذذت اائ ذذت علذذى Nawacitaةاسذذم اذذاالو سذذةةا ) وثذذائة  جوكذذو اليذذداليال
ح ذذوق وإلاخذذان الهتذذدف دىل تمزيذذز د ذذاي لة ذذع يمي اوطذذي علذذى أسذذاس وثاخذذاء الوثمدوثذذت الوملخذذاالوة 

و الثةح ةذذق هذذ و ورذذدف  أير جذذن يف أالثويذذاع وخلطذذت وإل ائةذذت مخذذائن وثذذعاليع (8)السذذةاية وث ذذااون
ةذذت الوثدمي اوطةذذت الوخللذذو مذذأ وثفخذذاي الميكذذأ واعة ذذاي علةهذذاا ال خذذا اوعةذذت حلكومذذت تةخذذم ةاثفماث

 حةاة مجةع مووط  دادالاةخةاا التخايع وثة  ةت وثوط ةت مأ خيل تطويا ومل اطق ورامشةتو
الا تذذزول خطذذي وثم ذذن وثوط ةذذت حل ذذوق وإلاخذذان تشذذكن وإلطذذار وثذذوط  ثة فةذذ  وملشذذاريع  -16

   ذذن 2019-2015ت وثاوةمذذت وثذذ  ترطذذي وثفذذعة  ذذار ت فةذذ  وخلطذذوملةمل ذذت حب ذذوق وإلاخذذانو ال 
وإلشذذذاوف وملألاشذذذا ثل كةذذذب وثة فةذذذ ر ثائاسذذذت وجل هوريذذذتو الأاشذذذئن أمااذذذت مشذذذعكت ثكفاثذذذت فماثةذذذت 

 و(9)وثاصد الوثة ةةم
وملألذذاين وثذذوورية يف سةاسذذاع الط ةذذت العاملةذذت ذةلفذذت مثذذن  الأيلذذن يف وخلطذذت وثاوةمذذت أيضذذا   -17

ت وثوط ةذذت ةشذأن وثوصذذول ثلمدوثذت  الوتفااةذذت ح ذوق واشذذصا. االر وإلعااذت  المألذذاين واسذعوتةجة
وامم وملةحدة وثةوجةهةت ةشأن ح وق وإلاخان واساسةت  الأهذدوف وثة  ةذت وملخذةدومت  اليف ةمذم 
وثةوصذذةاع وثلذذايرة عذذأ هةئذذاع وملماهذذدوعو الداو اوراذذن وخلطذذت وثاوةمذذت مذذع وخلطذذي وثخذذاة ت  فذذمن 

علذى واالثويذاع الوخلطذي  متثن القة ت ّحةت ميكذأ مذأ خيرذا ديخذال تمذدييع سذ ويت وخلطت وثاوةمت
على آثةت  خَّ ت ثلاصذد الوثة ةذةم علذى مجةذع  دىل اةائع ت ةةم وثة فة و الهي تشة ن أيضا   ةااسة اي

 وملخةوياعو
كفاثذذذت التووصذذن دادالاةخذذةا و ذذاا تذذدوةري م هذذا ة ذذاء وث ذذدروع علذذى مجةذذع وملخذذةوياع ةرةذذت   -18

وتخاق وث وواا وثفاعةت مع وث وواا وثوط ةذت المذع واثةزومذاع مبوجذب ممذايري ح ذوق وإلاخذانو اليف 
علذى صذةا ت وثوقذائق  شصلذا   375ه و وثلذدي  يرَّةذن الزورة وثشذؤالن وث ااواةذت الح ذوق وإلاخذان 

وئع وحمللةذت وسذةماول وثشذا  وث ااواةت على وثلمةديأ وثوط  اليالن وثذوط و التووصذن دادالاةخذةا أيضذا  
 الة ل وجلهوي ثةمدين جوواب عدم واتخاق فةهاو

الا اول تمزيز ادروع وملخؤالثا وحلكومةا الأصحا  وملللحت على وثلذمةديأ وثذوط   -19
الوحمللي  يوالمن دادالاةخةا على ع د ةاومع م ة  ت ثلةدريب الوث شا ةشأن واثةزوماع الوثووجألاع 

وجهذذذت دىل طائفذذذت الوسذذذمت مذذذأ وملةل ذذذا  تشذذذ ن مذذذو في وملةمل ذذذت حب ذذذوق وإلاخذذذانو الهذذذي ةذذذاومع م
وخلدمت وملداةت الأفاوي دافاا وث ااون الوثطذي  الوململ ذا الاةذايوع وجملة مذاع وحمللةذت  التمذال مخذائن 
موو ذذةمةت ذةلفذذت مثذذن اضذذاء واحذذدو   المكافحذذت وثةمذذ يب  الح ذذوق ملكةذذت وارو ذذي  الواجتذذار 

 الوثطفنو ةاثألشا  الشؤالن وملووط ت  الح وق وملاأة
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ةاومع الزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخان ث شا ممارف ‘ 1‘التش ن ةمم أمثلةها   -20
  عذذذيالة علذذذذى يالروع تدريألةذذذت يف لذذذذال حكومةذذذا   جهذذذذازو   4 245ح ذذذوق وإلاخذذذان  وثذذذذ  ترطذذذي 

حل ذذذوق   لةذذذا   موجهذذذا   375مؤسخذذذت  لةذذذت  ال 327ال مذذذدرةا   450ح ذذذوق وإلاخذذذان موجهذذذت دىل 
ةااذذامع الزورة وثشذذؤالن وثدوخلةذذت وملمةذذاي ثةذذدريب الحذذدوع ‘ 2‘م اطمذذت الةلديذذتا  159وإلاخذذان يف 

ةااذذامع الزورة وثشذذؤالن  ‘3‘وثشذاطت يف لذذال ح ذوق وإلاخذذان علذذى اطذاق وثأللذذدياع يف دادالاةخذةاا 
 وملةملق حب ايت وثطفنو 35/2014واجة اعةت ثأل اء وث دروع وثيزمت ثة فة  وث ااون رام 

الا يذذذزول دصذذذي  اذذذووع وثشذذذاطت الوث ذذذووع وثمخذذذكايت  ذذذ أ أالثويذذذاع جذذذدالل واع ذذذال  -21
وثذذوط و الوسذذُةحد قن ةذذاومع يروسذذةت اائ ذذت علذذى ح ذذوق وإلاخذذان الأيلذذن يف ومل ذذاهع علذذى مجةذذع 
مخذذذةوياع تذذذدريب اذذذووع وثشذذذاطت الاذذذووع وثذذذدفاق وثوط ةذذذتو العذذذيالة علذذذى اثذذذ   أُيلذذذن مألذذذاين 

ووعذد واشذةألاك وثمخذكايتو الع  ذدع يالروع كثذرية ثةذدريب أفذاوي اذذووع يف ا ح ذوق وإلاخذان أيضذا  
وثشاطت الاووع وثدفاق يف لال ح وق وإلاخان  المأ ةة ها يالروع ع دع ةاثةماالن مع أصحا  

 وملللحت وثوط ةا الومل   اع وثدالثةتو
محذذا الاف ذذّ  ةمذذم وثذذخلومع وخلاصذذت ة ذذووع وثشذذاطت وثوط ةذذت ةاثةمذذاالن مذذع جل ذذت وثلذذلةب وا -22

مألذذاين ح ذذوق وإلاخذذان وثدالثةذذت يف سارسذذت وثخذذلطاع "وثدالثةذذت  الهذذي تشذذ ن  حل ذذت ع ذذن ةشذذأن 
موجهت ثكألار وحمل  ا يف مشال الج و  جزياة سومطاة  الحل ت ع ن ملدة  "وملصوثت افاوي وثشاطت

ت يف   موجهذت دىل فةلذق وث ذووع وملة  لذ"وث ووعد الوملمايري وثدالثةت ثم ن اذووع وثشذاطت"يوما ةشأن 
مذع وثلج ذت  و التماالاذن وثشذاطت وثوط ةذت أيضذا  2016تة ةكا  ةاةوو  الاد ع دع وحلل ةان يف عذام 

وثوط ةذذت حل ذذوق وإلاخذذان يف داامذذت يالروع تذذدريب يف لذذال ح ذذوق وإلاخذذان ثل ح  ذذا وجل ذذائةا 
 ث ووع وثشاطتو دالة ةا   ماكزو   32 يف

ةااذذذامع وثةث ةذذذف يف لذذذا  ‘1‘ي  التشذذذ ن ةمذذذم وثذذذخلومع وخلاصذذذت ة ذذذووع وثذذذدفاق مذذذا يلذذذ -23
وث ذذااون وثذذدال  وإلاخذذاين الح ذذوق وإلاخذذان جل ةذذع وافذذاوي وثمخذذكايا يف دادالاةخذذةا  وثذذ ر اف تذذه 

حل اع يروسةت عأ ‘ 2‘ا 2016الزورة وثدفاق ةاثةماالن مع جل ت وثللةب وامحا وثدالثةت  يف عام 
ا العذذذذأ 2013  يف عذذذذام "وثذذذذوط ت فةذذذذ  وث ذذذذااون وإلاخذذذذاين الح ذذذذوق وإلاخذذذذان يف لذذذذال وثذذذذدفاق "
وثدفاق "ا العأ 2015يف عام  "وحلا  وإلثكعالاةت مأ م  ور وث ااون وإلاخاين الح وق وإلاخان"

و الا ذذاول مووصذذلت تمزيذذز اذذدرة وافذذاوي وثمخذذكايا يف اطذذاق "وثذذوط  مذذأ م  ذذور ح ذذوق وإلاخذذان
ون وثذذدال  وثذذ ر يوجذذد   ةاثةمذذاالن مذذع ممهذذد وث ذذاا2016وثمدوثذذت  ع ذذدع الزورة وثذذدفاق يف عذذام 

وث ذااون ومل ذارن  ا ذام وثمدوثذت وثمخذكايت "م اا يف وثواياع وملةحدة وامايكةت  حل ت ع ن ةشأن 
 و"ةا دادالاةخةا الوثواياع وملةحدة وامايكةت

الا تذذزول وحلكومذذت ملةزمذذت ةة فةذذ  تذذدريب شذذامن يف لذذال ح ذذوق وإلاخذذان جل ةذذع وافذذاوي  -24
  افذ ع ةذاومع 2016وثشاطت  مبا يف اث  مأ يوجد م هم يف ةذاةووو اليف عذام وثمخكايا الأفاوي 

ذةلفذذذت يف ةذذذاةوو  ةاثةمذذذاالن مذذذع وحلكومذذذاع وإلالة ةذذذت الوحمللةذذذت  الةذذذدعم مذذذأ جل ذذذت وثلذذذلةب وامحذذذا 
وثدالثةتو التش ن ةمم وثخلومع حل اع يروسذةت التدريألةذت علذى وثذ هع وث ذائم علذى ح ذوق وإلاخذان 

هذ ا وثذخلومع  طت وثوط ةت الم ذع وثم ذف وجل خذيو السةووصذن دادالاةخذةا رصذديف ت فة  الوجألاع وثشا 
 الت ةةم فماثةةها يف وسة اور تمزيز ح وق وإلاخان المحايةها يف ةاةووو

التووصذذن دادالاةخذذةا يعذذم وملذذدن يف مجةذذع ألذذاء وارخألةذذن يف وثة ذذاف  علذذى ث ذذب وملدي ذذت  -25
وثشذذذذذذذؤالن وث ااواةذذذذذذذت الح ذذذذذذذوق وإلاخذذذذذذذان الذذذذذذذرية ح ذذذذذذذوق وإلاخذذذذذذذان  ةااسذذذذذذذة اي دىل ائحذذذذذذذت الزورة 



A/HRC/WG.6/27/IDN/1 

7 GE.17-01922 

  ةشذذذذذذأن ح ذذذذذذوق وإلاخذذذذذذانو التشذذذذذذةد دادالاةخذذذذذذةا مبذذذذذذدن ةااذذذذذذدالا   السذذذذذذوروةايا  25/2013 راذذذذذذم
اليو ةاكارتذذا  الةااةذذاي    الالاوسذذوةو  علذذى جهويهذذا وملل وسذذت يف سذذألةن وحللذذول علذذى ث ذذب مدي ذذت 

ن الزورة وثشذذؤالن ح ذذوق وإلاخذذان  التشذذجع وملذذدن واخذذاى يف وثأللذذد علذذى وااةذذدوء بذذاو الاذذد ال َّفذذ
 228  ثة ذ ح 2016وث ااواةت الح وق وإلاخان م اسذألت واحةفذال ةةذوم ح ذوق وإلاخذان يف عذام 

مدي ذت "م اطمت المدي ت يف مجةع ألاء دادالاةخذةا جذووئز علذى وسذةةفاء شذاالو وحللذول علذى ث ذب 
 ذذوق و التشذذةد دادالاةخذذةا ةذذدالر وجملة ذذع وملذذدين يف يعذذم تاسذذةس مفهذذوم مدي ذذت ح"ح ذذوق وإلاخذذان

 وإلاخانو
الاد أيلن وحلكومت ممايري المفهوم وحعوم ح وق وإلاخذان يف ومل ذاهع وثدروسذةت وثوط ةذت  -26

على مجةع مخةوياع وثةملةم  مأ م طلق فه ها ثلدالر وحلةور وث ر يؤييذه ا ذام وثةملذةم يف تمزيذز 
يف ةمذذذذم ح ذذذذوق وإلاخذذذذانو الأجذذذذاع الزورة وثةملذذذذةم الوثث افذذذذت تذذذذدريألاع يف لذذذذال ح ذذذذوق وإلاخذذذذان 

 12  ع  ذذذذدع يالروع تدريألةذذذذت يف 2016دىل  2012وملؤسخذذذاع وثةملة ةذذذذتو الخذذذيل وثفذذذذعة مذذذأ 
و الالامذذذذن الزورة وثشذذذذؤالن فذذذذاي ت ايألذذذذا   1 500م اطمذذذذت  الصذذذذن ل ذذذذوق عذذذذدي وملشذذذذاركا فةهذذذذا دىل 

 اف ذت يف دادالاةخذةا  ةشذأن تم ذةم  18م كاة تفاهم مع حكام  وث ااواةت الح وق وإلاخان أيضا  
 يف لال ح وق وإلاخان يف أجهزة وثدالثت الوجملة ع ةأسااووثةث ةف 

الا ذذذذذاول متكذذذذذا وملدرسذذذذذا  افذذذذذ ع الزورة وثشذذذذذؤالن وث ااواةذذذذذت الح ذذذذذوق وإلاخذذذذذان  م ذذذذذ   -27
مذذذأ مدرسذذذي  فذذذايو   240  ةذذذاومع ثلةث ةذذذف يف لذذذال ح ذذذوق وإلاخذذذان وسذذذةفاي م هذذذا 2015 عذذذام

اصذا ثةمزيذز ح ذوق وإلاخذان يف وملذدورس ع  وملاحلت وثثااويتو الثةشجةع وثطي  المتكة هم ثةلألحوو
اليف ةةئةهم واجة اعةت  جذاى تمزيذز اذدروع مجاعذت وثطذي  وملم ةذت ةةمزيذز ح ذوق وإلاخذانو الةلذ  

 2015  الجذاى يف عذام طاثألذا   966  2012عدي وثطي  وث يأ واض وو دىل وجل اعت م   عذام 
 خةةار مألموقا حل وق وإلاخان مأ وثطي وو

يل الفماثةذذت وملؤسخذذذاع وثوط ةذذذت حل ذذوق وإلاخذذذان  تلةذذزم وحلكومذذذت مبووصذذذلت الثةمزيذذز وسذذذة  -28
وملةملق حب وق وإلاخانو الاد أير  مشاالعه ومل  ح  39/199وملدوالاع ةشأن ت  ةح وث ااون رام 

و الأجذذاع الزورة وثةصطذذةي وإل ذذائي 2019-2015ةاثفمذذن يف ةااذذامع وثةشذذايماع وثوط ةذذت ثلفذذعة 
  ت على قي  مأ مؤسخاع دادالاةخةا وثوط ةت حل وق وإلاخان  بدف يروست مةم وثوط  أيضا  

 و(10)وسةكشاف وثخألن ملووصلت تمزيز تل  وملؤسخاع
ا وث  تدخن يف عذدوي شذاكاء وثأللذد (11)ثل ؤسخاع وث ائ ت كامي    التوفا دادالاةخةا يع ا   -29

 الوثة فة يتووراما  الا سة ا يف لال رصد أيوء وملؤسخاع وث ضائةت الوثةشايمةت 
الاذذد و  ذذذ ع مألذذذايروع ذةلفذذذت مذذذأ أجذذذن تم ذذذةم مألذذذاين ح ذذذوق وإلاخذذذان يف ومل ارسذذذاع  -30

وثةجاريت  مأ خيل اشا مألاين وامم وملةحدة وثةوجةهةت ةشأن ح ذوق وإلاخذان واساسذةتو الدىل 
جااذذب تمزيذذز اذذدروع وملخذذؤالثا وحلكذذومةا الرفذذع يرجذذت وثذذوعي يف أالسذذاطهم  تاكذذز هذذ ا وملألذذايرة 

على تمزيز ممارف وملشاريع وثلررية الوملةوسطت  ةاعةألارها جهاع فاعلذت اوع ةذاق طويذن يف  يضا  أ
 وث شاو وثةجارر ةاثأللدو
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(12)التعاون مع المجتمع المدني -دال 
 

ُع  ذذدع مشذذاالروع ةشذذأن صذذةا ت خطذذت وثم ذذن وثوط ةذذت وثاوةمذذت حل ذذوق وإلاخذذان الدعذذدوي  -31
مذع واثةذزوم وث ذور ةةمزيذز  امن الوثة اريا وملةمل ت ةاملماهذدوع  متاشذةا  ت اريا واسةماول وثدالرر وثش

وثشاوكت مع وجملة ع وملدينو الُأشا كن وملؤسخاع وثوط ةت حل وق وإلاخان الم   ذاع وجملة ذع وملذدين 
 يف ع لةت وثةلديق على وثلكوك وثدالثةت وملصةلفت حل وق وإلاخانو

 م مذع وجملة مذاع وملداةذت  ةرةذت توسذةع اطذاق وحلذوور الت ةم الزورة وخلارجةت م ذخل حذوور م ذة -32
و الأجايذذن م ااشذذاع م ة  ذذت مذذع ذةلذذف م   ذذاع وجملة ذذع (13)الوثةشذذاالر مذذع أصذذحا  ومللذذلحت

وملذذذدين ةشذذذأن مخذذذائن ح ذذذوق وإلاخذذذان وملصةلفذذذت  ةرةذذذت تمزيذذذز وثةفذذذاهم علذذذى وملوواذذذف الوثخةاسذذذاع 
  وق وإلاخانووحلكومةت وملو وعةت وملةمل ت ةاملوو ةع وملماصاة حل

ةااذذامع مشذذاالروع م ذذة م علذذى مخذذةوى وحملاف ذذاعا  التم  ذذد الزورة وثشذذؤالن وخلارجةذذت أيضذذا   -33
مذذا ا ي ذذن عذذأ مثذذاين مشذذاالروع يشذذارك فةهذذا سثلذذون مذذأ وثذذوزوروع الوثوكذذااع  حةذذت تم ذذد سذذ ويا  

 واخذذاى اوع وثلذذلت الوجملة ذذع وملذذدينو الأسَّخذذن وثذذوزوروع الوثوكذذااع واخذذاى يف دادالاةخذذةا أيضذذا  
 م خل حوور م ة م مع وجملة ماع وملداةتو

 (14)تعزيز حقوق المرأة والفئات الضعيفة -هاء 
جاهذذذدة ملووصذذذلت  خذذذا واطذذذا وث ااواةذذذت الوملؤسخذذذةت علذذذى وثلذذذمةديأ تخذذذمى دادالاةخذذذةا  -34

وثوط  الوحمللي  الثة فة  وثخةاساع الوثخلومع وثذ  تاكذز علذى تمزيذز المحايذت ح ذوق وث خذاء الواطفذال 
 الواشصا. االر وإلعاات الوملخ او

        العلذذذذذذذذذذذذذذذى وثلذذذذذذذذذذذذذذذمةد وثذذذذذذذذذذذذذذذوط   أير  ةاثفمذذذذذذذذذذذذذذذن يف ةذذذذذذذذذذذذذذذاومع وثةشذذذذذذذذذذذذذذذايماع وثوط ةذذذذذذذذذذذذذذذت  -35
  عذذذدي مذذذأ مشذذذاريع وث ذذذوواا وملةمل ذذذت حب ايذذذت وثفئذذذاع وثضذذذمةفتو ال ةذذذا  2019-2015 ةثلفذذذع 

وملةملذق ةاث ضذاء علذى وثم ذف ومل ذز   جبااذب ةمذم  23/2004ةمضها ثة  ذةح مثذن وث ذااون راذم 
مشذذاريع وث ذذوواا اةذذد وملدوالثذذت يف ورةئذذاع وثةشذذايمةت  مبذذا يف اثذذ  اذذااون يةملذذق ةذذاثم ف وجل خذذيا 

 لق ةاملخاالوة ةا وجل خا الوثمدوثت وجل خااةتا الاااون يةملق ةاعايت وملخ اوالاااون يةم
  سذذذذذأ اذذذذذوواا جديذذذذذدة اوع صذذذذذلت  مثذذذذذن وث ذذذذذااون 2012الشذذذذذهدع وثفذذذذذعة م ذذذذذ  عذذذذذام  -36
وملةملذذذذق ةااشذذذذصا. االر  8/2016وملةملذذذذق ةاثلذذذذحت وثم لةذذذذت الوث ذذذذااون راذذذذم  18/2014 راذذذذم

ةشذذأن  61/2014أا  ذذت ةشذذأن وثة فةذذ   مثذذن وثيئحذذت وحلكومةذذت راذذم  وإلعااذذتو الصذذدررع أيضذذا  
وملّةلذن ةاثةمذدين وثثذاين  1/2016وثلحت وإلجناةةت  الوثيئحذت وحلكومةذت وثألديلذت عذأ وث ذااون راذم 

وملةملذذق ةاثم وةذذاع وإل ذذافةت ثل جذذاما وثذذ يأ يمةذذدالن علذذى واطفذذال  23/2002ثل ذذااون راذذم 
 وج خةا  

ةع وثخلملااذذذاع الوحلكومذذذاع وحمللةذذذت علذذذى دصذذذدور اذذذوواا تةملذذذق حب ايذذذت تشذذذج ال ذذذار أيضذذذا   -37
وث خاء الواطفال الواشصا. االر وإلعاات التمزيز ح ذواهمو العلذى سذألةن وملثذال  أصذدرع مدي ذت 

ةشذذذأن وملذذذدن وثلذذدي ت ثألطفذذذالا الأصذذدرع  اف ذذذت ج ذذذو   1/2016يو ةاكارتذذا وثيئحذذذت راذذم 
 خدماع وحل ايت الوثاعايت ثألشصا. االر وإلعااتا ةشأن توفري 6/2014سومطاة وثيئحت رام 

 ةشأن محايت وث خاء الواطفالو 2/2012الأصدرع م اطمت ماثوكو وثيئحت رام 
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الثكي تمز ز وإلطار وملؤسخذي  أاشذأع دادالاةخذةا الحذدوع أال ماوكذز ت خذةق مم ةذت ةذاملاأة  -38
خذن تلذ  وثوحذدوع  ذ أ هةاكذن الزورة ت خذةق  الوثطفن تاةمت ثلوزوروع الوثوكااع وملصةلذتو الُأس 

وثة  ةذذذذت وثألشذذذذذايت الوثث افذذذذذت  الالزورة متكذذذذذا وملذذذذذاأة المحايذذذذذت وثطفوثذذذذذت  الالزورة وثلذذذذذحت  الالزورة وثشذذذذذؤالن 
 وثدوخلةت  الالزورة وث وى وثماملت  الاووع وثشاطت وثوط ةتو

عة ذايوع وملةزواةذت وملصللذت ثلذخلومع وملةلذلت ةاث خذاء الواطفذذال و الزويع دادالاةخذةا أيضذا   -39
 شصا. االر وإلعاات الوملخ ا يف ه ا وثوزوروعوالوا

 المرأة  
يهدف مشاالق وث ااون وملةملق ةاملخاالوة ةا وجل خا الوثمدوثت وجل خااةت دىل توفري أسذاس  -40

اذذذااوين أاذذذوى ثلخةاسذذذاع وملاوعةذذذت ثيعةألذذذاروع وجل خذذذااةتو السذذذةكون هذذذ و وملشذذذاالق  ع ذذذد وكة ذذذال 
دادالاةخذذذذةا وثألذذذارزة يف لذذذال دصذذذذي  وثخةاسذذذاع وثوط ةذذذذت  دعذذذدوي صذذذورته وث هائةذذذذت  أحذذذد دجنذذذازوع

 الوحمللةت  مأ خيل ديما  وثم اصا اوع وثللت    أ أشةاء أخاى  يف واطا وملةفق علةها يالثةذا  
 ةشأن وملاأةو

العلى وثلمةد وثماملي  أصألح وثائة  اليداليال مأ أةطال مألايرة دحدو  تأقري مأ خذيل  -41
ةذذذت طذذذا  قيقذذذت ةذذذاومع ثةمزيذذذز متثةذذذن وملذذذاأةا الوحلذذذد مذذذأ وثوفةذذذاع تضذذذامأ وثاجذذذال مذذذع وث خذذذاء  ح

 وث فاسةتا الدهناء وثم ف  د وملاأةو
يف ت فة  ةااامع روئد ثة كا وملاأة المحايذت  الشاعرن الزورة متكا وملاأة المحايت وثطفن أيضا   -42

دهنذذاء  ‘1‘و الياكذذز هذذ و وثخلاذذامع علذذى  2016وثطفذذن  ةاسذذم ةااذذامع وثرايذذاع وثذذثي   يف عذذام 
دثراء وحلووجز أمذام حلذول ‘ 3‘وث ضاء على واجتار ةاثألشاا ‘ 2‘وثم ف  د وث خاء الواطفالا 
 وملاأة على وثمدوثت وااةلاييتو

التش ن وسعوتةجةت دهناء وثم ف  د وث خذاء الواطفذال يف دطذار ةااذامع وثرايذاع وثذثي   -43
تمزيذذز ‘ 2‘مل ذذت حب ذذوق وملذذاأة الوثطفذذنا  ذذ ان دمكااةذذت وحللذذول علذذى وململومذذاع وملة‘ 1‘مذذا يلذذي  

اذذدروع وملؤسخذذاع وحمللةذذت  اليشذذ ن اثذذ  وملؤسخذذاع علذذى مخذذةوى وث ذذاى الومل اطمذذاع وثفاعةذذتا 
تمألئذذت جهذذوي مجةذذع  ‘4‘تمزيذذز اذذدروع فااذذت وثم ذذن وحمللةذذت وملةكاملذذت وملم ةذذت ةاث خذذاء الواطفذذالا ‘ 3‘

وجملة ذذذذع وملذذذذدين  ال ذذذذ ان مشذذذذذاركةها وثوزوروع/وثوكذذذذااع الأجهذذذذزة وحلكومذذذذاع وحمللةذذذذت الم   ذذذذذاع 
 اليع هاو

تطذذويا ا ذذام ثلكشذذف ‘ 1‘التشذ ن وسذذعوتةجةت دهنذذاء واجتذار ةاث خذذاء الوثفةةذذاع مذذا يلذي   -44
زيذذذذاية العذذذذي أفذذذاوي وجملة مذذذذاع وحمللةذذذذت  مبذذذذأ فذذذذةهم وثاجذذذذال  ‘2‘وملألكذذذا عذذذذأ واجتذذذذار ةااشذذذذصا.ا 

ة ذذذذاء وثةذذذذ زر يف مذذذذا ةذذذذا ‘ 3‘ا الوثفةةذذذذان  التشذذذذجةع مشذذذذاركةهم حبةويذذذذت يف ا ذذذذام وثكشذذذذف وملألكذذذذا
وثوكذذذااع يف دطذذذار فااذذذت وثم ذذذن وثوط ةذذذت وملم ةذذذت ةااجتذذذار  يف مذذذا يةملذذذق ةاإلشذذذاوف علذذذى حذذذااع 

 ذذ ان حلذذول مجةذذع وثم ذذال وملهذذاجايأ وحملة لذذا علذذى تذذدريب دثزومذذي   ‘4‘واجتذذار ةااشذذصا.ا 
 كامنو

اأة علذى وثمدوثذت وااةلذاييت التش ن وسذعوتةجةت دزوثذت وحلذووجز وثذ   ذول يالن حلذول وملذ -45
حلذول وث خذاء صذاحألاع واع ذال وحلذاة علذى وثةذدريب الة ذاء وث ذدروع مذأ   ذ ان‘ 1‘ما يلي  

زياية فذا. حلذول مجةذع وث خذاء علذى وملذووري وااةلذاييت  مبذا  ‘2‘وثوزوروع الوثوكااع وملصةلتا 
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ؤسخذذاع وملاثةذذت  ال ذذ ان يف اثذذ  وثة ويذذن وثةجذذارر مثذذن وث ذذاالل الوثةخذذهةيع وائة ااةذذت مذذأ ومل
توفري متوين الرأس مال ةدين ثلاحألاع واع ذال وحلذاة يف اطذاق وملشذاريع وثلذررية ‘ 3‘ح واهأا 

د ذذذذاي يعذذذذم مذذذذا  التخذذذذهةيع ةديلذذذذت ثل خذذذذاء وملألةك ذذذذاوع يف وث طاعذذذذاع ‘ 4‘الوملة اهةذذذذت وثلذذذذراا 
 وااةلاييتو

 القوانين التمييزية  
على رصذد الوسذةماول وث ذوواا وثخذاريت ةشذكن مطّذايو اليةضذ أ  يوالمن دادالاةخةا أيضا   -46

ةشذذذأن وتثةذذذت وثذذذ  سذذذة وم ةاسذذذةماول    وملةملذذذق ةذذذاحلكم وحمللذذذي  حك ذذذا  23/2014وث ذذذااون راذذذم 
مجةذذع وث ذذوواا المشذذاريع وث ذذوواا وثدوخلةذذت الكفاثذذت وتخذذااهاو الهتذذدف هذذ ا وتثةذذت دىل كفاثذذت وتخذذاق 

ا وثوط ةذذذذت اوع وثلذذذذلت الواثةزومذذذذاع وثدالثةذذذذت وملةمل ذذذذت حب ذذذذوق مجةذذذذع وث ذذذذوواا وثفاعةذذذذت مذذذذع وث ذذذذووا
 وإلاخانو

علذذذذذذذذى دثرذذذذذذذذاء وث ذذذذذذذذااون   2016  يف عذذذذذذذذام ف ذذذذذذذذد أاذذذذذذذذدمن مدي ذذذذذذذذت ةورالوكذذذذذذذذارع مذذذذذذذذثي   -47
  ا حاكت وث خذاء  متةةزيا   وملةملق ةاث اى وثلدي ت ثلث افت  وث ر يةض أ حك ا   70/2014 رام

وملةملذذق ةةمذدي وثزالجذذاع ثذدى مذذو في  24/2014ن راذم وث ذذااو  يف وثلةذنو الأثرذن وحلكومذذت أيضذا  
 وخلدمت وثمامت  الوث ر أصدرته م اطمت ثومألوك وثشااةتو

 العنف ضد المرأة والفتاة  
أاشذذأع دادالاةخذذةا ماوكذذز ثلصذذدماع وملةكاملذذت ةرذذال متكذذا وث خذذاء الواطفذذال  ذذحايا  -48

ثةأهةذن الدعذاية وإليمذا  ثضذحايا وثم ذفو وثم فو التوفّا ه ا وملاوكز آثةت ثلواايت الوحل ايذت الدعذاية و
ثلة خذذذذذةق ةذذذذذا أصذذذذذحا  ومللذذذذذلحت الفااذذذذذت وثم ذذذذذن وثوط ةذذذذذت ملكافحذذذذذت واجتذذذذذار  م ذذذذذخلو   التذذذذذوفّا أيضذذذذذا  

ثلصذذذذدماع  ماكذذذذزو   424  2016ةااشذذذذصا.  ال اصذذذذت وث خذذذذاء الواطفذذذذالو الأاشذذذذ  م ذذذذ  عذذذذام 
 ثل خاء الواطفالو آم ا   /ماكزو  ةةةا   16ال وملةكاملت 

مذذذأ أفذذذاوي دافذذذاا وث ذذذااون  فذذذايو   949رذذذ ا وملاوكذذذز  الاذذذد تل ذذذى  ومذذذت متذذذويي  ال لذذذحل وحلك -49
ثيعةألذاروع وجل خذااةت الة ذاء وث ذدروع  مذأ ةذا وافذاوي وملخذةهدفا ةخلاذامع وثةذدريب  ماوعةا   تدريألا  

العذذذذديهم أثفذذذذا  بذذذذدف تمزيذذذذز اذذذذدرهتم علذذذذى مماجلذذذذت حذذذذااع وثم ذذذذف  ذذذذد وث خذذذذاء الواطفذذذذالو 
الحذذدة خذذدماع ثل خذذاء  527  يف ماوكذذز وثشذذاطت علذذى اطذذاق وثأللذذد  2016الأاشذذئن م ذذ  عذذام 

 دة أزماع مةكاملت يف مخةشفةاع وثشاطتوالح 67الواطفال  جبااب داشاء 
  يروسذذذذذذت 2016الثكذذذذذذي  ّخذذذذذذأ دادالاةخذذذذذذةا وثةذذذذذذدوةري وثذذذذذذ  تةصذذذذذذ ها  أجذذذذذذاع يف عذذذذذذام  -50

وسة لذذذذائةت علذذذذى اطذذذذاق وثأللذذذذد ةشذذذذأن وثم ذذذذف  ذذذذد وث خذذذذاء الواطفذذذذالو التخذذذذاعد هذذذذ ا وثدروسذذذذت 
الواطفذال  واسة لائةت ص اق وثخةاساع يف فهم واسألا  وجل ريذت ااةشذار وثم ذف  ذد وث خذاء 

 الديروك مدى واةشارا الشدته الوجتاهاتهو
ثلمدوثت ج ائةت  ةرال  خذا دمكااةذت الصذول  مةكامي   ا اما   الأيخلن دادالاةخةا أيضا   -51

 ذذذذحايا وثم ذذذذف مذذذذأ وث خذذذذاء الواطفذذذذال دىل وثمدوثذذذذتو السةحّخذذذذأ هذذذذ و وث  ذذذذام وثة خذذذذةق فة ذذذذا ةذذذذا 
 حااع وثم فو وملؤسخاع وحلكومةت اوع وثللت اليمزز فماثةت مماجلت
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يف ت فةذذذ  ةذذذاومع ثةمزيذذذز اذذذدرة وثشذذذألا  علذذذى مكافحذذذت ع لةذذذت  الشذذذاعن دادالاةخذذذةا أيضذذذا   -52
  "كذذذن طاثذذذب ي  ذذذ  أسذذذاة"وثم ذذذف الوثةحةذذذز وجل خذذذاينو اليشذذذكن أحذذذد وثذذذخلومع محلذذذت  ذذذن شذذذمار 

 بدف متكا وثشألا  مأ وثدعوة دىل متكا واساة ال  ان ادرهتا على وثةح نو

 ياة العامةالمشاركة في الح  
ثةمزيذذذز مشذذذاركت وملذذذذاأة ةفماثةذذذت يف صذذذذ ع وثخةاسذذذاع الوث ذذذاوروع  يذذذذ حل اذذذااون دادالاةخذذذذةا  -53
وملةملق ةاااةصاةاع وثمامت ثمضويت لل  وث وو  وا اير اللل  اوو  وثشمب  8/2012 رام

يف  30الللذذ  وث ذذوو  وإلالة ذذي  علذذى أن  لذذحل واحذذزو  وثخةاسذذةت ثل ذذاأة اخذذألت ا ت ذذن عذذأ 
يف وثخلملذان  م مذدو   97 وملائت مأ ل وق عدي ماشذحةها ثياةصاةذاع وثخلملااةذتو التشذرن وملذاأة حاثةذا  

لن قي  ترةريوع هامتو 17.23)  يف وملائت( الثةح ةق اث  وردف  أيخ 
  تمةا مزيد مأ وث خاء يف ومل اصب وث ةاييت وثملةا يف وث طاعا وثمذام الوخلذا. علذى أالا   -54

 م لذذذألا   126يف وملائذذذت( التة لذذذد  25م اعذذذد يف للذذذ  وثذذذوزروء ) 9 التشذذذرن وملذذذاأة حاثةذذذا  وثخذذذووءو 
ال ةفذت ةدرجذت مذديا أال رئذة  مكةذب  2 295ال يف وملائذت( 21ةدرجت اائب الزيذا أال مذديا عذام )

ألذن  16يف وملؤسخاع وحلكومةت ) ومذاأة مل اصذب حكام/رإسذاء ةلذدياع  76يف وملائت(و ك ذا واةص 
 و (يف وملائت 14.78)

  فذذال تم ذذةم ماوعذذاة ومل  ذذور وجل خذذاين يف مجةذذع ةذذاومع وثةذذدريب الوثةث ةذذف وإلثزومةذذت قااةذذا   -55
 على مجةع وملخةوياعو

  ت فةذذذ  ع لةذذذت مخذذذح خلارطذذذت ومل  ذذذور وجل خذذذاين يف وحلةذذذاة وثخةاسذذذت علذذذى وثلذذذمةد قاثثذذذا   -56
  مذذذذأ أجذذذذن الوملاشذذذذحت ممذذذا   وثذذذوط  ةرةذذذذت ت ةذذذةم متثةذذذذن وملذذذاأة ال ديذذذذد وحةةاجاهتذذذذا  يف يالر وث اخألذذذت

وملخذذذاعدة علذذذى تلذذذ ةم ةذذذاومع فماثذذذت ثةألذذذايل وململومذذذاع الوثةذذذدريب ثل ذذذاأة يف لذذذال وثخةاسذذذت اليف 
 ومل اصب وث ةاييتو

 صحة األم والطفل  
ا يزول وحلد مأ وثوفةاع وث فاسةت ال خا فا. وحللول على وثاعايذت وثلذحةت وجل خذةت  -57

الثويذاع وملة دمذت علذى جذدالل واع ذال وثذوط و الي ذن وثخلاذامع الوإلجناةةت على اطاق وثأللد مأ وا
 وثوط  ثة  ةم واساة مأ وثم اصا وحلةويت يف  خا صحت وامهاع الواطفال التمزيز رفاههمو

التذذدوالم دادالاةخذذةا علذذى جتديذذد حةويذذت ةااذذامع ت  ذذةم واسذذاة  ةوسذذائن تشذذ ن رفذذع يرجذذت  -58
وملخذذذةوياع وحمللةذذذتا التذذذوفري وثمذذذي  ثذذذألزالو  ةةكلفذذذت  وثذذذوعي الوثةث ةذذذف ةشذذذأن ت  ذذذةم واسذذذاة علذذذى

يف  مةكذذامي   صذذحةا   ماكذذزو   289 635مةخذذورة أال ةاجملذذانا الحشذذد اذذدروع حاكذذت رفذذاا واسذذاة يف 
مجةذذذع ألذذذاء وثأللذذذدو التووصذذذن دادالاةخذذذةا  خذذذا تذذذوفري السذذذائن م ذذذع وحل ذذذن الوثم ذذذااري اوع وثلذذذلت 

ةوسذذائن م ذذع وحل ذن الوثلذذحت وإلجناةةذت  جبااذذب مماجلذذت التوزيمهذاا التذذوفري وخلذدماع وثطألةذذت وملةمل ذت 
 وملشاكن واساسةت وث  تموق وثوصول دىل وملاوفق وثلحةت يف ومل اطق وث ائةتو

اليف مذذذذا يةملذذذذق ةةشذذذذويه واعضذذذذاء وثة اسذذذذلةت ثياذذذذا    ذذذذن ورذذذذدف وثائةخذذذذي ثخةاسذذذذاع  -59
العلى ما وثخذ ا  طألَّ ذن وحلكومذت دادالاةخةا على وثدالوم هو توفري أفضن محايت ثل خاء الوثأل اعو 

عذذدة سةاسذذاع تامذذي دىل مكافحذذت سارسذذاع تشذذويه واعضذذاء وثة اسذذلةت ثياذذا   بذذدف وث ضذذاء 
 على ه ا ومل ارساع وثضارة يف مجةع ألاء وثأللدو
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وثذذ  أصذذدرها الزيذذا وثلذذحت ةشذذأن خةذذان  1636/2010الأثرذذن وحلكومذذت وثيئحذذت راذذم  -60
و ال  ذذا أحذذد  ائحذذت اوع صذذلت 6/2014ت وثلذذحةت راذذم وإلاذذا  عذذأ طايذذق دصذذدور وثيئحذذ

 على مجةع وثماملا يف وحل ن وثطيب سارست دجاوءوع خةان وإلاا و
مأ ت اثةد الممة دوع مو لت يف وث  دم  ال لن تة ااذن  دّا أن ه ا ومل ارست تشكن جزءو   -61

يف  رئةخذذةا   ثذذدعوة ع لذذاو  عذذخل واجةذذال يف واسذذا الوجملة مذذاع وحمللةذذتو اليشذذكن وسذذة اور وثةوعةذذت الو
 توسةع اطاق تأقري وثيئحتو

السةووصذذذذذن دادالاةخذذذذذةا ت فةذذذذذ  ةذذذذذاومع ثلةوعةذذذذذت يف أالسذذذذذاو وثمذذذذذاملا يف وحل لذذذذذا وثطذذذذذيب  -62
الوثلحي  الالسي وتةاء الوامهاع الوجملة ماع وحمللةذت الوثزع ذاء وثذدي ةا  ةرةذت م ذع ومل ارسذت علذى 

ء وثألحو  المجع وثألةاااع  مذأ أجذن ة ذاء صذورة أال ذح أرل وثوواعو التووصن وثوزوروع وملم ةت دجاو
 عأ اطاق واةشار تشويه واعضاء وثة اسلةت ثياا  يف دادالاةخةاو

الفة ذذا يةملذذق ةذذاثزالو  وملألكذذا  أجذذاع الزورة وثشذذؤالن وثدي ةذذت  ةاثةمذذاالن مذذع ومل   ذذاع  ذذري  -63
دف هذذ ا وثدروسذذت دىل وحلكومةذت وحمللةذذت  يروسذذت ةشذذأن ت فةذذ  اذذااون وثذذزالو  يف سذذألع  اف ذذاعو الهتذذ

 خذذذا فهذذذم وثذذذزالو  وملألكذذذا الوثذذذزالو   ذذذري وملخذذذجن  عذذذيالة علذذذى  ديذذذد وخلطذذذووع وثذذذ  يةمذذذا أن 
 تةص ها وثوزورة ملماجلت هاتا وملخأثةاو

ت  ا تذزول واعةألذاروع وااةلذاييت مذأ أسذألابا  -64 الكشفن وثدروسذت عذأ عذدة عوومذن مخذاآ 
سارسذت تذزاليع وثفةةذاع مذأ أجذن  فةذف وثمذبء وااةلذاير  وثائةخةت  مبا يف اثذ  وثف ذاو اله ذاك

و اله اك عدة عوومذن وجة اعةذت عأ واساة  ةن الثةحخا ماكزها وااةلاير أال واجة اعي أيضا  
ت  م هذذا   يضذ أ رفذذاا وملاوه ذذاع مذأ خذذيل محذذايةهم مذذأ  واعة ذذاي ةذأن تمجةذذن وثذذزالو ‘ 1‘مخذاآ 

تذذدين مخذذةوى  ‘2‘ا "وثم وسذذت"ت دىل جت ذذب الصذذ ت وحة ذذااع وحل ذذن خذذار  اطذذاق وثذذزالو   د ذذاف
وثث افذذت الوثذذذوعي يف مذذذا يةملذذذق ةذذذأقا وثذذذزالو  الوحل ذذذن وملألكذذذا علذذذى وثلذذذحت وثألداةذذذت الوثم لةذذذتو الأةذذذازع 

أآةت تمزيز وثوعي يف وجملة ماع وحمللةت ةشأن آقذار وثذزالو  وملألكذا  التشذجةع واطفذال  وثدروست أيضا  
 وثزالو وعلى مووصلت وثةملةم وثما  التأجةن 

الاذذد و ذذ ع دادالاةخذذةا تذذدوةري ملماجلذذت هذذ ا وثموومذذنو التشذذ ن أمثلذذت تلذذ  وثةذذدوةري ةذذاومع  -65
زيذاية وثذوعي ةاملصذاطا وثلذحةت ثلح ذن  ‘2‘تمزيز رفاا واساة الماالاةهذا وااةلذاييتا ‘ 1‘ةشأن  

ت  بذذدف سذ  12ت فةذ  ةااذامع تملذةم دثزومذذي ةاجملذان الملذدة ‘ 3‘وملألكذا علذى واطفذال الوامهذذاعا 
وحلذذذد مذذذأ وثذذذزالو  وملألكذذذا ال خذذذا اذذذدرة  ‘4‘وسذذذة اور ة ذذذاء واطفذذذال يف وملذذذدورس التأجةذذذن وثذذذزالو ا 

واجةال وثشاةت على و ذاا وث ذاوروع ةأافخذهم يف مذا يةملذق مبخذة أللهم  مبذا يف اثذ  وثةرلذب علذى 
وثوصذذذ ت واجة اعةذذذتو الهتذذذدف هذذذ ا وثذذذخلومع وثذذذ  ت فذذذ ها وثوزوروع/وملؤسخذذذاع اوع وثلذذذلت علذذذى 

ث ذذوة تذذأقريهم علذذى اذذاور  مهذذاع  ا ذذاو  دىل وثةذذأقري علذذى وتةذذاء الوا مجةذذع مخذذةوياع وحلكومذذت أيضذذا  
 وثزالو  وملألكاو

ثلفةةذاع   عامذا   16العلذى وثذا م مذأ أن وثخذأ وث ااواةذت وثذداةا ثلذزالو  يف دادالاةخذةا هذي  -66
و اليف  االثذذت عامذذا   21فماذذه تلذذزم مووف ذذت وثووثذذديأ علذذى زالو  واشذذصا. وثذذ يأ ت ذذن أع ذذارهم عذذأ

  ت دمن ومل   ذت  ذري وحلكومةذت وحمللةذت  ياياسذان  عاما   18ثافع وثخأ وث ااواةت ثزالو  وثفةةاع دىل 
(  ةاثة ذاس دىل وحملك ذت وثدسذةوريت مذأ Yayasan Kesehatan Perempuanكةخذةهاتان ةريميألذوون )

وملةملذذذق ةذذذاثزالو و الرفضذذذن وحملك ذذذت طلذذذب  1/1994أجذذذن دجذذذاوء ماوجمذذذت اضذذذائةت ثل ذذذااون راذذذم 
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ن دادالاةخذذةا جهويهذذذا ثةثألذذةي زالو  واطفذذذال واسذذةماول علذذى أسذذذاس جوواذذب دجاوئةذذذتو السةووصذذ
 على أرل وثوواع  مأ خيل ت  ةم ةاومع تمال وثموومن وث  تخهم يف حدال  اث  وثزالو و

 األطفال  
ملةذون طفذن  مذأ  88الرفاا أطفال دادالاةخةا وثألاث  عذديهم  سة ن تمزيز المحايت ح وق -67

سذذعوتةجةت وثوط ةذذت ةشذذأن وث ضذذاء علذذى   تطألةذذق وا2016واالثويذذاع وثوط ةذذتو الاذذد ةذذدأ يف عذذام 
و الت شذذذأ عذذأ هذذذ ا واسذذذعوتةجةت وثوط ةذذذت دجذذذاوءوع 2020-2016وثم ذذف  ذذذد واطفذذذال ثلفذذذعة 

م هجةت مةكاملت الم خ ت الاائ ت علذى وايثذت  الاوع جوواذب اااواةذت  التذؤير دىل ترةذري واعذاوف 
التكفذذن تذذووفا خذذدماع يعذذم  واجة اعةذذت الومل ارسذذاع وثث افةذذت  التةذذةح وثفاصذذت ثةذذدخيع فماثذذت 

 جةدة الةةاااع اوع اوعةت أفضنو
حاكذذت الط ةذذت ملكافحذذت وجلذذاوئم وجل خذذةت  ذذد واطفذذالو التشذذجع  2014الةذذدأع يف عذذام  -68

وحلاكذذذذذت مجةذذذذذع وثشذذذذذاوئح يف وجملة مذذذذذاع  مذذذذذأ مدرسذذذذذا العذذذذذاملا يف وحل ذذذذذن وثلذذذذذحي الأخلذذذذذائةا 
اركت يف مكافحذذذذت هذذذذ ا وجلاميذذذذت وجة ذذذذاعةا الآةذذذذاء الأمهذذذذاع الحذذذذ  واطفذذذذال أافخذذذذهم  علذذذذى وملشذذذذ

وث كذذذاوءو التشذذذ ن وحلاكذذذت يروسذذذت وسة لذذذائةت الط ةذذذت بذذذدف مجذذذع ةةااذذذاع الأيثذذذت شذذذاملت عذذذأ مذذذدى 
 واةشار وثم ف  د واطفالو

 1/2016ائحذذت حكومةذذت يخذذةمال بذذا عذذأ وث ذذااون راذذم  الأصذذدرع دادالاةخذذةا مذذؤخاو   -69
ثذت وإليواذت ةارتكذا  جاميذت ج خذةت  ذد وملةملق حب ايت وثطفن  التفال وثيئحت ع وةت أشذد يف حا

 ذد  وملةملق حب ايت وثطفذن  التشذكن رويعذا   23/2002ثل ااون رام  طفنو المتثن وثيئحت تمديي  
وجل خةت علذى واطفذالو الاكذاع مفو ذةت دادالاةخذةا وثوط ةذت حل ايذت وثطفذن  أن  عتزويد واعةدوءو

وملائت مأ ل وق عذدي وجلذاوئم وثذ ر يف  16.3جاوئم وثم ف وجل خي  د واطفال شّكلن اخألت 
و الاد أقارع وث ضايا وثألارزة م ها موجذت  ضذب علذى وثلذمةد 2015جاميت يف عام  3 337ةل  

 وثوط  الم ااشاع عامت  الجديع وثدعوة دىل تشديد وثم وةت على وجل اةو
مذذذأ وث ذذذااون  فذذذال  اليخذذذةطةع وث ضذذذاة  عذذذأ طايذذذق وسذذذةصدوم وثيئحذذذت وحلكومةذذذت ةذذذدا   -70
واااةذذذون أال واشذذذصا. وثذذذ يأ يمذذذافهم وثطفذذذن ممافذذذت ‘ 1‘ةذذذاع أشذذذد علذذذى وجل ذذذاة  ال اصذذذت  ع و 

وثشذصحل  ‘3‘وملو ف وملم  حب ايت وثطفذنا ‘ 2‘جةدة مثن أفاوي واساة أال ال  واما أال وملمّلما 
 وشعوك ل وعت مأ واشصا. يف ورتكا  وجلاميتو ‘4‘اال وثخووةق وجل ائةتا 

يكذذذون رذذذا أكثذذذا مذذذأ ‘ 1‘شذذذديد وثم وةذذذت علذذذى وجلذذاوئم وخلطذذذرية وثذذذ  الاذذد ي ذذذار وث ضذذذاة ت -71
ت ةع ع ها دصاةاع جخذديت خطذرية  أال وخذةيل ع لذي  أال أمذاول ج خذةت   ‘2‘ حةت الوحدةا 
ةاجلهذذذاز وثة اسذذذلي ثلضذذذحةت  أال تذذذؤير دىل مذذذوع وثضذذذحةتو التشذذذ ن وثم وةذذذاع  أال تلحذذذق  ذذذارو  

 س تو ال وز الف ا   20س ووع الا تزيد عأ  10عأ وإلعدوم الوثخجأ وملؤةد الوثخجأ ملدة ا ت ن 
  وث  وسُةم ةم با عأ وث ااون  فال ع وةذاع أخذاى 1/2016 احكام وثيئحت وحلكومةت رام

مثن وإلعين عأ هويت وجلاين وملدون أال دخلائه مباية كة ةائةت أال زرق رااات دث كعالاةت يف جخداو 
 طألق ف ي على وجملاما وثألاثراوالجتدر وإلشارة دىل أن وث ااون وجلديد ي 

 2012الفة ذذذا يةملذذذق ةأطفذذذال وثشذذذوورق  أال ذذذحن وثألةااذذذاع وثوط ةذذذت أن ت ذذذدياوع عذذذام  -72
يمةشذذون يف وثشذذوورقو الثكذذي تمذذال دادالاةخذذةا هذذ ا وملخذذأثت   طفذذن ت ايألذذا   34 000تشذذري دىل أن 

و "2017م جمذذذن دادالاةخذذذةا خاثةذذذت مذذذأ أطفذذذال وثشذذذوورق حبلذذذول عذذذا"أطل ذذذن محلذذذت  ذذذن شذذذمار 
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الأجذذذاع وحلكومذذذت يروسذذذت ثةحديذذذد أعذذذدوي واطفذذذال وثذذذ يأ يمةشذذذون يف وثشذذذوورق التو ذذذةح أسذذذألا  
لذذن ةااسذذة ايتشذذايهم الأمذذاكأ الجذذويهمو الأُ  دىل هذذ ا وثدروسذذت ةذذاومع ذةلفذذت ملماجلذذت واسذذألا   يخ 

 مووجل ريت ثةشاي أطفال وثشوورق الدعدوي ةاومع إلعاية تأهةلهم التوفري وحل ايت واجة اعةت ر
اليدعرم ةااامع وثة فة  وردف وثذوط  وحلذا  وملة ثذن يف جمذن ملذاف وثطفذن وثفضذلى يف  -73

ومل دمذت  ال خذذا يالر وثووثذذديأ يف تذوفري وثاعايذذت ثلطفذذن  عذيالة علذذى مذذ ح واسذا وثكألذذرية واالثويذذت 
هةئذت كفاثذت  يف وثوصايتو السةكون وخلةار واخري هو وثوصايت يف ك ف وجملة ع وحمللي أال وثدالثت  يف

 أالتأل  أال وسةةما  يف مؤسخاع وثاعايت وثدوخلةتو
يف هذذذذ و وجلهذذذذد عذذذذأ طايذذذذق رصذذذذد حاثذذذذت أطفذذذذال  التخذذذذهم مفو ذذذذةت محايذذذذت وثطفذذذذن أيضذذذذا   -74

وثشوورق  الدجاوء م ااشاع أفاات مةصللت يف ه و وثلذدي  يف مذدن جاكاتذا  الةو ذور  الييألذوك  
إلعذذاية واطفذذال  وثذذوزوروع الوحلكومذذاع وحمللةذذت  ةااالذذا  التذذاارريوا و الت فذذ  وملفو ذذةت  ةااشذذعوك مذذع 

 دىل ك ف آةائهم الأمهاهتم الأساهم  المخاعدة تل  واسا على  خا ادرة   لها وااةلاييتو
اليُمد م ح أطفال وثشوورق يف دادالاةخةا أراام اةد يف وثخجن وملدين مأ أكخل وثةحذدياع  -75

لذول علذى راذم اةذد يف وثخذجن وملذدين شذاو حللذول أر وث  تمةور ه ا وث اهاةا خاصت الأن وحل
مووطأ دادالاةخي على وخلدماع واجة اعةت الوثلحةت  عيالة علذى خذدماع وثةملذةمو السةووصذن 

 دادالاةخةا تكثةف جهويها وثاومةت دىل وثةلدر ر ا وثةحدياع ال ريها مأ وثةحدياع واخاىو

 قضاء األحداث  
ةةحخذا ا امهذذا وث ضذائي وثذذوط  ثألحذدو   مذذأ خذذيل  ا  صذذارم تلةذزم دادالاةخذذةا وثةزومذا   -76

و 2014ت فة  وث ااون وجلديد وملةملق ة  ام اضاء واحدو   وث ر ةذدأ افذااا يف آ /أ خذط  
ةشذذذأن ترةذذذري  6/2015ثذذذووئح ت فة يذذذت مثذذذن وثيئحذذذت وحلكومةذذذت راذذذم  الاةخذذذةا أيضذذذا  دالوعة ذذذدع دا

ل ذذذت ةاثةذذذدريب وملةكامذذذن علذذذى ا ذذذام اضذذذاء وملةم 175/2015وثخذذذلوك  الوثيئحذذذت وثائاسذذذةت راذذذم 
واحدو و التؤير ه ا وجمل وعت مأ وث وواا دىل وثةحول مأ هنع وثمدوثت وثم اةةت دىل هنع وثمدوثت 
وثةلاحلةتو اليشجع وث ااون آثةت ترةري وثخلوك وث   ة ذع مذأ خيرذا واطفذال وملصذاثفا ثل ذااون 

علذى د ذاي  وحمللةت الوثخلطاع  مأ أجذن وثم ذن سذويا   الوثضحايا الأسا وثطافا الاةايوع وجملة ماع
 ةدوئن الوحللول على اةائع تلاحلةت خار  دطار ع وةت وثخجأو

علذذى ح ذذوق واطفذذال وحملةجذذزيأ  اليذذ حل علذذى داشذذاء ماوكذذز دعذذاية  الياّكذذز وث ذذااون أيضذذا   -77
ااون ا تذذذذزول  ذذذذري تأهةذذذن  ذذذذري م ّفذذذذاة ثألطفذذذذالو فذذذذاملاوفق وحلاثةذذذذت وملم ةذذذذت ةااطفذذذذال وملصذذذذاثفا ثل ذذذذ

مؤسخذذت  23ال مؤسخذذت إلعذذاية تأهةذذن واطفذذال  18م اسذذألتو الا يوجذذد يف وثواذذن وثذذاوهأ سذذوى 
 ثلاعايت يف دادالاةخةاو مؤاةا   م زا   40ال دعاية تأهةن مؤاةت 

الاذذد  ةجذذز ةمذذم واطفذذال وثخذذج اء ةلذذفت مؤاةذذت يف ماوفذذق دصذذيحةت ثلألذذاثراو ثكذذأ  -78
عذذأ مألذذاين وثخذذج اء وثألذذاثراو   ذذاةا م فلذذلت ثألطفذذال وثخذذج اء ةمةذذدو   ذذار يف هذذ ا وحلاثذذت تذذوفري ع

يذذدوق واحذذدو  وحملكذذوما يف وثخذذجون دعذذأ  التم ذذن دادالاةخذذةا علذذى   ةذذق هذذدف وثةواذذف متامذذا  
 و2018وملصللت ثلألاثرا  يف عام 

الحذذد  وافذذال ملحذذود يف عذذدي واحذذدو  وثخذذج اء م ذذ  وعة ذذاي اذذااون ا ذذام اضذذاء  -79
 ف ذذذذي يف آ / 2 644دىل  2012يف عذذذذام  6 000ةذذذذت وافذذذذم عذذذذديهم مذذذذأ واحذذذذدو   ح
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مذذأ واهة ذذامو اليةووصذذن وثم ذذن  و ةةذذد أاذذه ا تذذزول ه ذذاك  ذذدياع تةطلذذب مزيذذدو  2016أ خذذط  
علذذى  خذذذا فهذذم وملذذذو فا وملصةلذذا ث  ذذذام اضذذذاء واحذذدو   مبذذذا يف اثذذ  مووصذذذلت تمزيذذذز يالر 

طفذذذذذال يف مجةذذذذذع جلخذذذذذاع وحملاك ذذذذذتو السذذذذذةجار  واخلذذذذذائةا واجة ذذذذذاعةا وثذذذذذ يأ ياوف ذذذذذون وا
ةاإل ذذافت دىل اثذذ   مزيذذد مذذأ وثةحخذذا ثةلذذ  وملاوفذذق الث ذذدروع وملذذووري وثألشذذايتو التلةذذزم وحلكومذذت 
ةاثةلذذذذذدر رذذذذذ ا وثةحذذذذذدياع ةطاوئذذذذذق تشذذذذذ ن وثةذذذذذدريب ومل اسذذذذذب الوثةحخذذذذذا وثةذذذذذدر ي ثلهةاكذذذذذن 

 وواساسةت  مأ أجن كفاثت دحاوز ت دم يف لال ت فة  وث ااون

 األشخاص ذوو اإلعاقة  
أع ذذذذذب وثةلذذذذذديق علذذذذذى وتفااةذذذذذت ح ذذذذذوق واشذذذذذصا. االر وإلعااذذذذذت يف دادالاةخذذذذذةا  يف  -80
وملةملق ةااشصا. االر وإلعااذت  الوثذ ر وسذُةمةم  8/2016  وعة اي وث ااون رام 2012 عام

عذيالة و الياكذز هذ و وث ذااون علذى تمزيذز واطذا وث ااواةذت الوملؤسخذةت  4/1997ةه عأ وث ااون رام 
يف هنع وحلكومت عذخل تم ذةم وثخةاسذاع الوثذخلومع  على  خا آثةت وثة فة و الأحد  وث ااون ترةريو  

وملةمل ذذذذت ةاإلعااذذذذذت يف وثوزوروع/ورةئذذذذاع اوع وثلذذذذذلتو التماالاذذذذن يف هذذذذذ و وثلذذذذدي  الزورة وثشذذذذذؤالن 
أ أجذن واجة اعةت السن الزوروع رئةخذةت أخذاى  ةة خذةق مذأ الزورة وثةصطذةي وإل ذائي وثذوط   مذ

   ةماشاء أطا ممةاريتو8/2016دجناز وثةكلةف وثلاير مبوجب وث ااون رام 
التووصن وثوزوروع الوثوكااع ت فة  وثخةاساع الوثخلومع وحلاثةت اوع وثللت ةةمزيذز ح ذوق  -81

ثوط ةذذذت مةوسذذذطت واجذذذن واشذذذصا. االر وإلعااذذذتو الأيلذذذن مخذذذائن وإلعااذذذت يف خطذذذي وثة  ةذذذت و
ت وثم ذذن وثوط ةذذت وثاوةمذذت حل ذذوق وإلاخذذان الةااذذامع ع لهذذا وثخذذ ورو   الخطذذ2019-2015ثلفذذعة 

الا اول مووصلت تم ةم ماوعاة م  ور وإلعاات ال خا ااةلةت مخاءثت وث طاعاع وحلكومةت وثاوئدة 
  عذذأ مألذذاين توجةهةذذت ثم لةذذاع وثةصطذذةي الوملةزاذذت 2015علذذى مجةذذع وملخذذةوياع  أُعل ذذأ  يف عذذام 

 اتووملاوعةت اعةألاروع وإلعا
التكفن تمزيز ح وق واشصا. االر وإلعاات يف وحلةاة وثخةاسةت اوواا الأا  ت ذةلفذتو  -82

التشذذ ن وجلهذذوي وثذذ  تألذذ را وحلكومذذت ثزيذذاية متثةذذن واشذذصا. االر وإلعااذذت التمزيذذز مشذذاركةهم  يف 
مجلذذذت أمذذذور  تذذذوفري ماوفذذذق واةصاةذذذاع يخذذذهن وثوصذذذول دثةهذذذا الاشذذذا اضذذذايا وإلعااذذذت علذذذى واحذذذزو  

 ةاسةت الوجملة ماع وحمللةتووثخ
التمذذا  دادالاةخذذذةا عذذذأ وثةزومهذذا مبماجلذذذت ومللذذذاعب وثذذذ  تكة ذذف زيذذذاية عذذذدي واشذذذصا.  -83

 االر وإلعاات يف وثخلملان  التمزيز ملكةت ورةئت وثةشايمةت ثل خأثت افخهاو
الأهم مأ اث  أن وحلكومت تم ن على زياية وجلهذوي ثةشذجةع تمزيذز محايذت وث خذاء االوع  -84
ةشذذذأن واشذذذصا. االر  8/2016عااذذذت يف دادالاةخذذذةاو العلذذذى وثذذذا م مذذذأ سذذذأ وث ذذذااون راذذذم وإل

  (15)وإلعاات  وث ر ي ذّا ة اةلةذت تمذال وث خذاء االوع وإلعااذت ثلة ةةذز  الال ذع أا  ذت الةلذت أخذاى
فماذذه ا يوجذذد صذذ  اذذااوين الطذذ  أال سةاسذذت ملماجلذذت اضذذايا وث خذذاء االوع وإلعااذذت وثذذي  يةما ذذأ 

 ي وثطأل اع على الجه وثةحديد  الا سة ا على وثلمةد وحملليوثة ةةز مةمد
خذذذدماع محايذذذت وث خذذذاء الوثفةةذذذاع االوع وإلعااذذذت  التووصذذذن  السةحّخذذذأ دادالاةخذذذةا أيضذذذا   -85

 تمزيز وث درة على وثةلدر ةشكن أفضن حلااع وثم ف  د وث خاء الوثفةةاع االوع وإلعااتو
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 طائفة الشعوب األصلية   
ةذاحعوم وحلكذم وثدسذةورر وملةملذق ةةذوفري وحل ايذت حل ذوق طائفذت وثشذمو  تلةزم دادالاةخةا  -86

واصذذذذلةت الاوواة هذذذذا وثمافةذذذذتو الثةح ةذذذذق هذذذذ ا وثرايذذذذت   ذذذذار ت فةذذذذ  تذذذذدوةري ثةوسذذذذةع فذذذذا. حلذذذذول 
لة مذذذاع وثشذذذمو  واصذذذلةت علذذذى واحةةاجذذذاع واساسذذذةت الوخلذذذدماع واجة اعةذذذت الالصذذذورا دىل 

 ورةاكن واساسةت وااةلاييتو
ثيععوف ةذألمم ح ذوق طائفذت وثشذمو  واصذلةت وملةمل ذت  (16)الجاى دعدوي أطا ممةاريت -87

تذذذدوةري حل ايذذذت ح ذذذوق لة مذذذاع وثشذذذمو  واصذذذلةت التمزيذذذز  ةاارو ذذذيو التذذذوفا هذذذ ا واطذذذا أيضذذذا  
رفاههذذذذا مذذذذأ خذذذذيل تلألةذذذذت وحةةاجاهتذذذذا واساسذذذذةت  الزيذذذذاية دمكااةذذذذت حلذذذذورا علذذذذى فذذذذا. وثم ذذذذن 

ذذذع هذذذ ا واطذذذا أيضذذذا   الوارو ذذذي   ذذذ أ أشذذذةاء فذذذا. ديمذذذا  لة مذذذاع وثشذذذمو   أخذذذاىو التوس 
واصذذلةت ةشذذكن أفضذذن يف وثةةذذار وثائةخذذي ثل  ذذام واجة ذذاعي الوااةلذذايرو العذذيالة علذذى اثذذ   

ع وثةشذذايماع وثوط ةذذذت أُير   مشذذاالق وث ذذااون وملةملذذق ةطائفذذت وثشذذذمو  واصذذلةت ةاثفمذذن يف أالثويذذا
 و2019-2015ثلفعة 

  أصذذذذدر وثذذذذائة  اليذذذذداليال ماسذذذذومه ةشذذذذأن توقةذذذذق حةذذذذازة وارل 2016اليف هنايذذذذت عذذذذام  -88
ثةخذذذمت مذذذأ لة مذذذاع وثشذذذمو  واصذذذلةت يف ذةلذذذف ألذذذاء وثأللذذذدو اليمذذذ  هذذذ و وعذذذعوف وحلكومذذذت 

 ةأرو ي وثشمو  واصلةتو
العيالة على ال ع أطا ممةاريذت ثطائفذت وثشذمو  واصذلةت علذى وثلذمةد وثذوط   تشذجع  -89

 14وحملاف ذذاع يف دادالاةخذذةا علذذى ال ذذع واطذذا وملمةاريذذت وخلاصذذت بذذاو الاذذد أعذذّدع  أيضذذا  وحلكومذذت 
  اف ت أا  ةها وملةمل ت مبجة ماع وثشمو  واصلةت  ح  تارخيهو

 3 610ال ذدي واهذدوف مذأ أجذن متكذذا  (17)ال ذار وثم ذن علذى ت فةذ  ةااذامع م ذذة م -90
الحذذذذذذذدة أسذذذذذذذايت مذذذذذذذأ  99 726متكذذذذذذذا الحذذذذذذذدة أسذذذذذذذايت يف كذذذذذذذن عذذذذذذذامو اليّخذذذذذذذا هذذذذذذذ و وثخلاذذذذذذذامع 

  اف اع دادالاةخةتو 10الحدة أسايت ثلشمو  واصلةت يف  231 268 أصن
التلةذذذزم دادالاةخذذذةا ةةكثةذذذف وجلهذذذوي وثاومةذذذت دىل مماجلذذذت وثةحذذذدياع وملةأل ةذذذت يف مذذذا يةملذذذق  -91

ع ةمع ال ح وق طائفت وثشمو  واصلةت  مبا يف اث  حن ومل ازعاع ةا وثطائفت الةا وملؤسخا
  الوث ضذذاء علذذى وث ووثذذب وث  طةذذت (18)ومل لوكذذت ثلدالثذذت ةشذذأن وسذذةصدوم وارو ذذي الوملذذووري وثطألةمةذذت

 الوثوص ت وملاتألطت ةاثشمو  واصلةتو

 (19)العمال المهاجرون -واو 
وملهذاجايأ يف وثة  ةذت الوث  ذو وااةلذاير علذى وثلذمةد  (20)تّ ا دادالاةخةا مبخاآت ع ارا -92

وثذذذوط   التمذذذا  عذذذأ وثةزومهذذذا وثكامذذذن ةةمزيذذذز ح ذذذواهم المحايةهذذذاو التمةذذذد خطذذذت وثذذذائة  اليذذذداليال 
( تأكةد وثةزوم وثدالثت ةمع ال ح وق وثم ذال وملهذاجايأ الفذق واالثويذاع  علذى Nawacitaوإل ائةت )

 خذذذذا اوعةذذذذت وحل ايذذذذت وثذذذذ  توفاهذذذذا وثدالثذذذذت ملووط ةهذذذذا الثلكةااذذذذاع وث ااواةذذذذت ‘ 1‘وث حذذذذو وثةذذذذا   
 محايت ح وق وثم ال وملهاجايأ الكفاثت سيمةهمو‘ 2‘وإلادالاةخةت يف وخلار ا 

مذذأ أجذذن تمزيذذز وثةشذذايماع وثوط ةذذت الوث ذذدروع وملؤسخذذةت  الاذذد ةذذ ثن دادالاةخذذةا جهذذويو   -93
 39/2004وثخةاسذذذاعو الأير   وسذذةماول وث ذذااون راذذذم  ال خذذا وثة خذذةق ةذذذا وثوكذذااع الت فةذذ 



A/HRC/WG.6/27/IDN/1 

17 GE.17-01922 

وملةملذذذق ةةو ةذذذف وثم ذذذال وإلادالاةخذذذةا المحذذذايةهم يف وخلذذذار   ذذذ أ واالثويذذذاع وثةشذذذايمةت وثوط ةذذذت 
 و2019-2015ثلفعة 

على تمزيز ادرهتا الوسعوتةجةةها وثواائةت يف لا  وثكشف وملألكذا  التم ن دادالاةخةا أيضا   -94
و الجاى ت فة  ه ا واشةاء  يف مجلت أمور  مأ خيل ديما  لااع واالثويذت الواسةجاةت وثفوريت

 ائةذذذذذذت مةوسذذذذذذطت واجذذذذذذن وملةمل ذذذذذذت ة ثةذذذذذذاع تو ةذذذذذذف الت خذذذذذذةب وثم ذذذذذذال وملهذذذذذذاجايأ يف وخلطذذذذذذت وإل
  الداشذذذذذذذاء فااذذذذذذذت ع ذذذذذذذن الط ةذذذذذذذت مةكاملذذذذذذذت حل ايذذذذذذذت وثم ذذذذذذذال وملهذذذذذذذاجايأ 2019-2015 ثلفذذذذذذذعة

 وإلادالاةخةاو
الكاثذذت مذذأ الكذذااع  570أ كثذذب الةلذذورة م ة  ذذت علذذى أاشذذطت التشذذا ف دادالاةخذذةا عذذ -95

يف مجةع ألاء دادالاةخةا  التةص  دجاوءوع صارمت ةشأن مذأ ي ةهكذون  وثم ال وملهاجايأ وملخجلت
 و(21)وث ااون

التشذذ ن وجلهذذوي وثذذ  ةذذ ثن ثةحخذذا محايذذت وإلادالاةخذذةا يف وخلذذار   مبذذأ فذذةهم وثم ذذال  -96
 وملهاجاالن  ما يلي 

 ا(22)سفارة دادالاةخةت 24دوع خلدمت وملووط ا يف داشاء الح 
  مأ وثم ال وإلادالاةخةا وملهذاجايأ  أثفا   27ت دمي وملخاعدة وث ااواةت اكثا مأ

 (ا2016دىل  2012)خيل وثفعة مأ 
  يف ما يةلن حب ايت وثم ال وملهاجايأ الت خةألهما ق ائةا   وتفااا   13تواةع 
  ا ةلدو   21ومل زثةا دىل فا ل الاف مؤان على درسال وثم ال 
  وثخذذذذذيمت يف "ةذذذذذدء وثم ذذذذذن ةذذذذذاثةطألةق وملة  ذذذذذن ثذذذذذوزورة وثشذذذذذؤالن وخلارجةذذذذذت وملم ذذذذذون

 و(23)"وثخفا
الاجذذذذن تمزيذذذذز وحلذذذذق يف وثةملذذذذةم ثمذذذذائيع وثم ذذذذال وإلادالاةخذذذذةا وملهذذذذاجايأ يف وخلذذذذار    -97

 ثلةملُّمو لة مةا   ماكزو   220 أاش 
عذذذذذذاةاة ثلحذذذذذذدالي ةطألةمةهذذذذذذا  فهذذذذذذي تةطلذذذذذذب وملخذذذذذذاالوة يف الان مخذذذذذذأثت وثم ذذذذذذال وملهذذذذذذاجايأ  -98

 واثةزوماع الوجلهوي ةا ةلدون ومل شأ الوثمألور الومل لدو التدعو دادالاةخذةا دىل ال ذع صذ  ملذزم اااواذا  
ةشذذأن محايذذت ح ذذوق وثم ذذال وملهذذاجايأ الأفذذاوي أسذذاهم التمزيزهذذا يف م ط ذذت روةطذذت أمذذم ج ذذو  شذذاق 

 دياع دالة ةت أخاى مثن ع لةت كوثومألو الحوور أةو  يبويف م ة آسةاو التشارك دادالاةخةا أيضا  
العلذذذذى وثلذذذذمةد وثمذذذذاملي   لذذذذن دادالاةخذذذذةا تكذذذذار ةااة ذذذذام وثذذذذدعوة دىل وثةلذذذذديق علذذذذى  -99

واتفااةذذذت وثدالثةذذذت حل ايذذذت ح ذذذوق مجةذذذع وثم ذذذال وملهذذذاجايأ الأفذذذاوي أسذذذاهم مذذذأ ا ألرذذذن وجل ةذذذع علذذذى 
دادالاةخذذةا حل ايذذت وثم ذذال وملهذذاجايأ  الا سذذة ا وثلذمةد وثمذذامليو اليف دطذذار وامذذم وملةحذذدة  تذذدعو 

وثماميع وملهذاجاوع  ةطاوئذق تشذ ن تةخذري تألذّ  اذاور وجل مةذت وثمامذت ةشذأن وث ضذاء علذى وثم ذف 
  د وثماميع وملهاجاوعو

مشذذاالق اذذااون ةشذذأن وثم ذذال ومل ذذزثةا  ةرةذذت تمزيذذز واطذذا وملمةاريذذت  الي ذذااا وثخلملذذان حاثةذذا   -100
محايت أفضن ثل شةرلا يف اطاق وثم ن ومل ذز و اليف  ضذون اثذ   أصذدرع الزورة مأ أجن توفري 
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وملةمل ذذذت حب ايذذت وثم ذذذال ومل ذذزثةا  ةرذذذال وشذذعوو وعة ذذذاي  2/2015شذذؤالن ورجذذاة وثيئحذذذت راذذم 
 مشاالق وث ااونو

التلةزم وحلكومت ةةكثةف وجلهوي مذأ أجذن  ذ ان تذوفري ال خذا وحل ايذت وثكاملذت حل ذوق  -101
وإلادالاةخذذةا وملهذذاجايأو التلةذذزم دادالاةخذذةا كذذ ث  ةم ذذاي مزيذذد مذذأ فذذا. وحللذذول علذذى  وثم ذذال

ال ذذائف اوع اوعةذذت أفضذذن الطألةمذذت مخذذةدومت يف دادالاةخذذةا  مبذذا يف اثذذ  ال ذذائف ثلمائذذديأ مذذأ 
و الأيخلذذن دادالاةخذذةا ةذذاومع ثة  ذذةم مشذذاريع واع ذذال وحلذذاة (24)وثم ذذال وملهذذاجايأ الأفذذاوي أسذذاهم

 وملاثةت  الحشدع وثدعم را مأ وث طاق وخلا. الومللارف وثوط ةتوالال ع وملصططاع 
الالفذاع وثوكاثذذت وثوط ةذذت حل ايذت وثم ذذال وإلادالاةخذذةا وملهذاجايأ الت خذذةألهم وثةذذدريب علذذى  -102

و الةلذذ  عذذدي عذامي   14 498ة ذاء وث ذذدروع جمل وعذت مذذأ وثم ذال وملهذذاجايأ وثمائذذديأ ةلذ  عذذديها 
 يأ تدرةوو على ت  ةم أع ال جتاريت خاصت بذم يف ةلذدوهتم واصذلةت وثم ال وملهاجايأ وثمائديأ وث

 وعامي   6 047ح  تارخيه  
يف م ذذاطم  داذذدرومايو الالاوسذذوةو    يف ت فةذذ  ةااذذامع2016الشذذاعن دادالاةخذذةا يف عذذام  -103

و اليذذوفا وثخلاذذامع  ةاإل ذذافت دىل  ذذ ان تذذوفري محايذذت أفضذذن "اايذذت وملهذذاجايأ ومل ةجذذت" ذذن شذذمار 
الاةخذذذذذةا وملهذذذذذذاجايأ الأفذذذذذاوي أسذذذذذذاهم  وثفذذذذذا. ثة كذذذذذا وملهذذذذذذاجايأ وثمائذذذذذديأ مذذذذذذأ دثلم ذذذذذال وإلا

وكةخذذابم مهذذاروع ت  ذذةم مشذذاريع واع ذذال وحلذذاةو التة ثذذن أهذذدوف الزورة شذذؤالن ورجذذاة يف  خذذيل
  اف اعو 9اايت اوع داةاجةت أفضن يف  120  يف داشاء 2017عام 

 (25)مكافحة االتجار بالبشر والرق -زاي 
يف وتفااةذذت وامذذم وملةحذذدة ملكافحذذت وجلاميذذت ومل   ذذت عذذخل  تمذذا  دادالاةخذذةا  ةوصذذفها طافذذا   -104

وثوط ةذذذت اليف ةاالتوكذذذول م ذذذع الا ذذذع الممااألذذذت واجتذذذار ةااشذذذصا. ال اصذذذت وث خذذذاء الواطفذذذال  عذذذأ 
 وثةزومها وثةام ةكفاثت تطألةق ه يأ وثلكا ةشكن كامنو

وملةملذق  21/2007أطا ممةاريت مأ خيل وث ااون راذم العلى وثلمةد وثوط   ال  من  -105
ةاث ضذذذاء علذذذى واجتذذذار ةااشذذذصا.   ذذذ أ أمذذذور أخذذذاىو التضذذذع خطذذذت وثم ذذذن وثوط ةذذذت حل ذذذوق 

  مألاين توجةهةت ةرال م ع واجتذار ةااشذصا. الوثةلذدر ثذه  2019-2015وإلاخان ثلفعة 
اةع علذى مذ كاة تفذاهم تشذ ن   وثةو 2016الا سة ا على وملخةوى يالن وثوط و الجاى  يف عام 

سذذذألع مؤسخذذذاع ذةلذذذت ةاثم ذذذن وثةذذذومي علذذذى مكافحذذذت واجتذذذار ةااشذذذصا.  مذذذأ ةة هذذذا ةمذذذم 
الكذذذااع دافذذذاا وث ذذذااون  ةرةذذذت مووصذذذلت تمزيذذذز وثة خذذذةق الوث ذذذدروع يف لذذذال وث ضذذذاء علذذذى واجتذذذار 

 ةااشصا.و
ق مبكافحذت واجتذار   وملةملذ21/2007التم ن دادالاةخذةا جبديذت علذى ت فةذ  وث ذااون راذم  -106

ةااشذذذصا.و اليشذذذكن اثذذذ  وث ذذذااون وإلطذذذار وث ذذذااوين وثائةخذذذي حل ايذذذت  ذذذحايا واجتذذذار ةاثألشذذذا 
 المكافحت واجتار الدافاا وإلجاوءوع وث ااواةت حملاك ت وجل اةو

 19الاذذد أاشذذأع وحلكومذذت فااذذت ع ذذن الط ةذذت مم ةذذت ةااجتذذار ةاثألشذذا  تضذذم يف عضذذويةها  -107
 31فااذذذت ع ذذذن  يف  181 اثذذذ  سذذذلطاع دافذذذاا وث ذذذااونو التوجذذذد حاثةذذذا  مؤسخذذذت الط ةذذذت  مبذذذا يف 

 م اطمتو 151ال  اف ت
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الة  ثن جهوي كألرية ثةمزيز وثمدوثت الوملخاءثت يف ما يةملق ةاجل ذاة الوثضذحايا الوث ذاجا مذأ  -108
مذأ وملةذاجايأ ةااشذصا.  المثااةذت  شصلذا   119واجتار ةاثألشاو الةلذ  عذدي وملذدواا حذ  وتن  

. مأ وملةاجايأ وث يأ ي خاالن وثضذحايا علذى وثم ذن يف صذةد واعذاك علذى مذ. وثخذفأو أشصا
مذأ  ذحايا واجتذار وإلادالاةخذةا دىل وثذوطأ   شصلذا   5 668العيالة على اث   جاع دعذاية 

 مأ وث اجا وملأالى الوخلدماع ثفعة الريةو شصلا   441الُم  ح 
ع واسذذذةجاةت واالثةذذذت يف حذذذااع واجتذذذار التذذذوفا وثألمثذذذاع وخلارجةذذذت وإلادالاةخذذذةت خذذذدما -109

ةااشصا.  الهي مخؤالثت عأ توفري مخاكأ مأموات ثلضحايا الوث اجا  جبااذب ت ذدمي وملخذاعدة 
ةمثت خارجةت مأ ه و وث وق  الثذدى كذن ةمثذت م هذا مذدر / امي  12 وث ااواةت رمو التوجد حاثةا  

 م ةمو
ةذذذذذت يف وثةمامذذذذذن مذذذذذع حذذذذذااع واجتذذذذذار الثكذذذذذي تمذذذذذزز دادالاةخذذذذذةا اذذذذذدروع وثألمثذذذذذاع وخلارج -110

  ةاثةماالن مع ومل   ت وثدالثةت ثلهجذاة  علذى تطألةذق ةذاومع 2014ةااشصا.  عكفن م   عام 
ةذذذاومع  ةمثذذذت حاثةذذذا   45تدريألةذذذت م ة  ذذذت ملذذذو في وثألمثذذذاع وملكلفذذذا ةذذذ ث  وثم ذذذنو التوجذذذد ثذذذدى 

خن أيضا    ع وث  تشذ ن أشصاصذا  ااعدة ةةاااع مةكاملت عأ وحلاا تدريب مأ ه و وث وقو الأس 
 دادالاةخةا يف وخلار   ةرةت يعم ع ن وثألمثاع وخلارجةتو

العلذذذذى وثلذذذذمةد وإلالة ذذذذي  تمذذذذزز دادالاةخذذذذةا وجلهذذذذوي الأفضذذذذن ومل ارسذذذذاع مل ذذذذع واجتذذذذذار  -111
ةااشصا. المماجلت حااته مأ خيل آثةت ع لةت ةا  ةشأن هتايب وث اس الواجتذار ةااشذصا. 

 و(26)م عاةاة ثلحداليالما يةلن ة ث  مأ جاوئ
السةووصذذذذن وحلكومذذذذت دقذذذذاوء وملمذذذذارف التذذذذدعةم اذذذذدروع وملخذذذذؤالثا يف لذذذذال م ذذذذع واجتذذذذار  -112

المماجلةه  اليش ن اث  ت فة  وثةدوةري وخلاصذت التذوفري وثاعايذت ثضذحايا واجتذار مذأ فئذاع وثخذكان 
  واسذذذعوتةجةت وثضذذمةفتو التلةذذذزم دادالاةخذذةا كذذذ ث  مبووصذذلت  خذذذا آثةذذذت وثة خذذةق ةرةذذذت يعذذم ت فةذذذ

وثوط ةذذذت ملكافحذذذت واجتذذذار ةاثألشذذذاو السةخذذذة ا وجلهذذذوي وثاومةذذذت دىل تمزيذذذز ازوهذذذت وحلكومذذذت المكافحذذذت 
 وثفخاي وث ر يماان جهوي مكافحت واجتارو

  وملةمل ذذت ة ثةذذت 2/2017العذذيالة علذذى اثذذ   أصذذدرع وحلكومذذت وثيئحذذت وثوزوريذذت راذذم  -113
عاك  ةرال مكافحت وثاق يف تل  وثل اعتو اليمةخل توقةق ح وق وإلاخان يف ص اعت ملائد وا

 مأ وثةزوم دادالاةخةا ةةمزيز جااب ح وق وإلاخان يف وااشطت وثةجاريتو جزءو   ه و أيضا  

 (27)حرية الفكر والوجدان والدين -حاء 
ت ن دادالاةخةا ملةزمت حب ايت وحل ذوق وملشذاالعت جل ةذع طووئفهذا وملصةلفذت  الةألذ ل وجلهذوي  -114

 ملذا يذ حل علةذه وثدسذةور المتاشذةا   أجن دهناء وثة ةةز الوثم ف وملةلن ةااةهاك ه ا وحل وق  الف ا  مأ 
 مع وملمايري وثدالثةتو

الا ت  طع دادالاةخةا عأ تطويا ق افت وثةفاهم الوثةخامح الوحعوم واخةيفذاعو الحذدَّيع  -115
وثوط ةذذت وثاوةمذذت حل ذذوق  وإلجذذاوءوع وثيزمذذت ثةمزيذذز وثةخذذامح ةذذا واييذذان مذذأ خذذيل خطذذت وثم ذذن

وإلاخانو اليف ومل اةن  جذاى تذدعةم وجلهذوي وملأل الثذت علذى وملخذةوى وثشذميب ثةمزيذز وثةخذامح وثذدي  
الم ع وثم ف وث اجم عأ وثةملبو المأ أمثلت اث  وثدعم ومل دم مأ وحلكومت مل ةدى وثة ثف ةا 
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 وثطووئذذف وثدي ةذذت علذذى مجةذذع ثلحذذوور مذذأ أجذذن تمزيذذز وثوئذذام الوثةخذذامح ةذذا واييذذان ةوصذذفه م ذذخلو  
 وملخةوياعو

ةا اا وخلطووع ومل اسألت ثلةح ةق يف مجةع حااع وثم ف وملةلذن  التلةزم دادالاةخةا أيضا   -116
ةاملمة ذذدوع الوثشذذمائا وثدي ةذذت الوملمااألذذت علةذذه الجذذخل وثضذذار وث ذذاجم ع ذذهو الو ذذ  ع وثةذذدوةري ومل اسذذألت 

ثل ذوواا الواا  ذت وثوط ةذتو العلذى سذألةن  فااذت  الف ذا  ثلةلدر ثلج اة أال حلذااع سذوء وثخذلوك وملة
وملثال  صذدرع أحكذام علذى وق ذا مذأ مذاتكيب واعةذدوءوع علذى م ذازل أتألذاق طائفذت وامحديذت يف 

  الأحكام ةاثخجأ على وجل ذاة وثذ يأ 2013اايت تة جووري را  يف  اف ت تاسةك اايا  يف عام 
 و2012يف اايت اااركريااا   يف أالوخا عام وعةدالو على م ازل أتألاق طائفت وثخّةا  

محايذذذت وثضذذذحايا الدع ذذذال ح ذذذواهم وملةمل ذذذت ةاخلذذذدماع وثمامذذذتو  التكفذذذن وحلكومذذذت أيضذذذا   -117
المثذذذال اثذذذ  مذذذ ح وثضذذذحايا  مثذذذن أتألذذذاق طائفذذذت وامحديذذذت الطائفذذذت وثخذذذّةا   الكذذذ ث  مجةذذذع أفذذذاوي 

ع واجة اعةذذت مثذذن خذذدماع أسذذاهم  دعااذذت شذذهايت صذذررية  ةاإل ذذافت دىل حلذذورم علذذى وخلذذدما
 وثةملةم الوثلحتو

السةووصذذن وحلكومذذت وسذذةماول وث ذذوواا الواا  ذذت الوثخةاسذذاع  الكذذ ث  وث ذذوواا وثفاعةذذت  -118
و الأير  ةاثفمذذن يف ةااذذامع وثةشذذايماع (28)وثذذ  ا تة اشذذى مذذع رال  حايذذت وثذذديأ الق افذذت وثةخذذامح

أتألاق وثذدياااعو ال ّخذد اثذ  وثةذزوم    مشاالق اااون مةملق حب ايت2019-2015وثوط ةت ثلفعة 
 دادالاةخةا مبألدأ وثةمدييت  مبا يف اث  حايت وثديأ الوملمة دو

العلى وثا م مأ وسة اور وثةحذدياع يف لذال ديورة وثة ذوق يف دادالاةخذةا  اذارع وحلكومذت  -119
ق افذت مووصلت وثم ن على  خا وحلوور الوثةماالن مع أصذحا  ومللذلحت وملم ةذا  مذأ أجذن تمزيذز 

وثةفاهم الواحعوم وملةألايل الوثةمايا وثخل ي السي أتألاق مجةع واييذانو اليف هذ و وإلطذار  ع ذدع 
الزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخان  ةاثةماالن مع أحد وثأللدون وثشايكت  حل ذت يروسذةت ةشذأن 

 حايت وثديأ يف سةاق وثوحدة يف وثة وقو
رجذذت وثذذوعي ثذذدى وملخذذؤالثا علذذى مجةذذع وملخذذةوياع  السةخذذة ا وجلهذذوي وثاومةذذت دىل رفذذع ي -120

ةضذذذذاالرة وحذذذذعوم المحايذذذذت حايذذذذت وثذذذذديأ الوحل ذذذذوق واخذذذذاى اعضذذذذاء وجل اعذذذذاع وثدي ةذذذذت وملصةلفذذذذتو 
ةاثزع ذذذاء وثذذذدي ةا  الاّ  ذذذن رذذذم عذذذدة يالروع تدريألةذذذت ةشذذذأن ح ذذذوق  الوتلذذذلن وحلكومذذذت أيضذذذا  

وملزيد مأ ومل اطماع/وملذدن يف  و العيالة على اث   سةشجع وحلكومت2015وإلاخان  م   عام 
دادالاةخةا على وثةملم مأ ديورة ةورالوكارتا وإلالة ةت  وث  ح ةن ةااععوف علذى وثلذمةد وثذدال  

 و(29)يف دادالاةخةا ةوصفها دحدى أكثا ومل اطماع تخا ا  

 (30)سيادة القانون والحكم الرشيد -طاء 
التمزيز ااةلةت وملخاءثت  م   ةدء ع لةت وإلصي  تووصن دادالاةخةا  خا وحلكم وثاشةد  -121

و اليمكذ  يخذول دادالاةخذةا يف شذاوكت وحلكومذاع وملخذة رية  ةلذفت عضذو 1998وثوط  يف عام 
  وثةزومها وث ور ةاثةوجه دىل واافةا  الوثشفافةت 2014-2012مؤس  الرئة  مشارك يف وثفعة 

ةا ت خطذي ع ذن علذى وملخذةويا وثذوط  الكفاثت مخاءثت وحلكومتو الجذاع مذأ خذيل وملألذايرة  صذ
 و(31)اليالن وثوط 
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ع ذذد مخذذةوى أيوء    وسذذة اورو  2009الأ هذذا مؤشذذا وثدمي اوطةذذت يف دادالاةخذذةا  م ذذ  عذذام  -122
مةوسذذيو التمذذا  وحلكومذذت عذذأ وثةزومهذذا مبووصذذلت تمزيذذز وثدمي اوطةذذت يف دادالاةخذذةا  ةوسذذائن تشذذ ن 

 تمزيز سةاية وث ااون الوحلكم وثاشةدو
التم ن وحلكومذت ةكذن مذا يف السذمها علذى تمزيذز وجلهذوي مذأ أجذن كفاثذت دجذاوء   ة ذاع  -123

  مع ماوعاة واصذول وث ااواةذت  يف مجةذع وايعذاءوع وث ااواةذت سايمت العايثت الازيهت  السلة ت أيضا  
 ةشأن حدال  واةهاكاع حل وق وإلاخان يف وثأللدو

وإلاخذذذان  أاشذذذئن الكاثذذذت خاصذذذت تضذذذم الا ذذذاول مماجلذذذت وااةهاكذذذاع وثخذذذاة ت حل ذذذوق  -124
سثلذذذا عذذذأ مؤسخذذذاع وثدالثذذذت الالكذذذااع دافذذذاا وث ذذذااون السثلذذذا عذذذأ وملؤسخذذذاع وثوط ةذذذت حل ذذذوق 
وإلاخانو السةخةصدم وثوكاثت آثةت  ري اضائةت ثةكفن تمزيز وثخ ت وثخل ةت ثلةخويت الد اي أفضن 

 وحللولو
  يف (32)تشذذذذكةن فايذذذذق مةكامذذذذن اليف مذذذذا يةملذذذذق حباثذذذذت ح ذذذذوق وإلاخذذذذان يف ةذذذذاةوو  جذذذذاى -125

  ةائاسذت الزيذا ت خذةق وثشذؤالن وثخةاسذةت الوث ااواةذت الوام ةذت  المبشذاركت وثلج ذت وثوط ةذت 2016 عام
حل ذذوق وإلاخذذان  كذذي يم ذذن ةشذذكن مخذذة ن علذذى مماجلذذت ويعذذاءوع واةهاكذذاع ح ذذوق وإلاخذذانو 

  2014دىل  1996ة مذأ الوامذت ويعذاء أُةل ذ  بذا يف وثفذع  12الخلحل وثفايق دىل أاذه مذأ ةذا كذن 
توجذذذد قذذذي  حذذذااع ويعذذذاء حبذذذدال  واةهاكذذذاع خطذذذرية حل ذذذوق وإلاخذذذانو اليةذذذاةع وثفايذذذق تلذذذ  

 ث ث  واسة ةا و وث ضايا الف ا  
اليف  ذذذذذوء هذذذذذ و وإلصذذذذذي  وثذذذذذوط   عذذذذذزَّزع مؤسخذذذذذاع وثمدوثذذذذذت وجل ائةذذذذذت يف دادالاةخذذذذذةا  -126

وق وإلاخانو الوعة د كن مذأ مكةذب وسة يرا  الرفمن ادروهتا  الحخَّ ن وسةجاةةها ملخائن ح 
وملذذدعي وثمذذام الوثشذذاطت وثوط ةذذت وإلادالاةخذذةت الاّفذذ و خطذذي دصذذي  خاصذذت ب ذذاو الو ذذ ع وثذذدالوئا 

   مألايروع ثيصي   الك ث  وملشةرلون ةاملهأ وث ااواةتووإلصيحةت الوإليوريت أيضا  
ن ا ام آثةت  -127 واةذت وملةمل ذت جب ةذع ةرال تخذايع دجذاوءوع وثضذ اااع وث اا "وسة اق"الأيخ 

وثوقذذائق أال ت ذذاريا واسذذةصألاروع وملخذذةصدمت يف ع لةذذت وثةح ةذذقو العذذيالة علذذى اثذذ   توجذذد آثةذذت 
  ةق مخة لت   أ تشكةن اووع وثشاطت الاووع وثذدفاق وثوط ةذت  مذأ أجذن وث  ذا يف ويعذاءوع 

ت وإليوريذذت الوملاثةذذت دسذذاءة وملماملذذت مذذأ ا ألرذذن أفذذاوي تلذذ  وث ذذووعو الأعةذذدع هةكلذذت وملخذذائن وثة  ة ةذذ
وملةلذذلت ةاحملك ذذت وثمخذذكايت  ذذن دشذذاوف ييذذوون وحملك ذذت وثملةذذا  دىل جااذذب قذذي   ذذاكم أخذذاى 

وحملك ت وثدي ةت الوحملك ت وإليوريت الوحملك ت وثمامتو الية ثن وث لد مأ ه و وثةحول يف  الهي  ديدو  
 ت وجلاريت يف دادالاةخةاوتمزيز وسة يل وث  ام وث ضائي   أ وإلصيحاع وثمخكايت الوث ضائة

الفة ذذذا يةملذذذق ةااحةجذذذاز  تكفذذذن وثدالثذذذت وحذذذعوم ح ذذذوق مجةذذذع واشذذذصا. وحملةجذذذزيأ يف  -128
وثخذذذجون المحايةهذذذاو الاذذذد تكّفلذذذن الزورة وثشذذذؤالن وث ااواةذذذت الح ذذذوق وإلاخذذذان ةمصذذذي  وثخذذذجون  

 عيالة على ديخال دصيحاع يف ع ن وثةح ة اع الومليح ت وث ضائةتو
ةشأن وثةم يب يف اذااون وثم وةذاع   م مأ عدم الجوي تمايف مةفق علةه يالثةا  العلى وثا  -129

و التشذ ن وثةذدوةري وملةصذ ة تذوفري (33)وثوط  وحلا   ال من وحلكومت واطذا وملمةاريذت مل ذع وثةمذ يب
 ذذذامو أال ت ذذذدمي مخذذذاعدة اااواةذذذت ثل حةجذذذزيأ أق ذذذاء واسذذذةجوو   ةرذذذال م ذذذع حذذذدال  حذذذااع 

زاء الدسذذاءة ممذذاملةهما الكذذ ث  داشذذاء ا ذذام ثاصذذد مجةذذع وثةح ة ذذاع وثذذ  ممزالثذذت مذذأ تمذذ يب وث ذذ
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جتايهذذا اذذووع وثشذذاطت المةاةمذذت لاياهتذذا عذذخل يالوئذذا تلفزيواةذذت مرل ذذت  الال ذذع حذذد أالذذى اذذدرا مثذذاين 
 ساعاع جل ةع ع لةاع واسةجوو و

م اهضذذت  وثخلالتوكذذول واخةةذذارر اتفااةذذت يف العلذذى وثذذا م مذذأ أن دادالاةخذذةا ثةخذذن طافذذا   -130
وثةم يب ال ريا مأ  اال  وملماملت أال وثم وةت وث اسةت أال وثيداخااةت أال وملهة ت  ف د أاشأع آثةذت 

  يف شذذذذاوكت مذذذع الزورة وثشذذذذؤالن (34)  شذذذذاعن وتثةذذذت2016مخذذذة لت ثلاصذذذد الوثةفةذذذذةاو اليف عذذذام 
فةذ  ةااذامع وث ااواةت الح وق وإلاخان الالزورة وثلحت الاذووع وثشذاطت وثوط ةذت الاذووع وثذدفاق  يف ت 

 س ووع ثاصد أماكأ واحةجاز يف دادالاةخةا الزيارهتاو 3مأ 
جهويهذذذا يف لذذذال تذذذدريب مو فةهذذذا علذذذى  العذذذززع اذذذووع وثشذذذاطت الاذذذووع وثذذذدفاق أيضذذذا   -131

مألاين وتفااةت م اهضت وثةم يبو الت  م دادالاةخةا  ةاثةماالن مع وملاكز وث اال ي حل ذوق وإلاخذان  
د جلخاع وثةح ة اع الفق ممايري ح وق وإلاخانو اليشعك يف يالروع تدريب م ة  ت ةشأن ع 

 مأ اووع وثشاطت الوث ووع وثمخكايتو  اةطا   40ه و وثةدريب كن عام 
الأاشأع وحلكومت آثةت ثلشكاالى وثفاييت  د أفاوي وثشاطت  حبةت يخذةطةع أر شذصحل  -132

جذذاز  التمذذال وثلج ذذت ت ذذدمي شذذكوى ةشذذأن وااةهاكذذاع وثذذ   ذذد  أق ذذاء فذذعوع واعة ذذال الواحة
وثشذذذكاالى الفذذذق واصذذذول وملاعةذذذتو الخيضذذذع أفذذذاوي وثشذذذاطت وملذذذ األا ثم وةذذذاع  (35)وثوط ةذذذت ثلشذذذاطت

اسذذة اور وخلطذذا  وثمذذام وثذذدوعي دىل  ذذاالرة مووصذذلت تمزيذذز الايذذت وثلج ذذت التذذدعةم  تأييألةذذتو الا ذذاو  
 الادرهتا  تةزويد وملطاثألت مب حها سلطت دجاوء   ة اع مخة لتو

ما  وحلكومت عأ وثةزومها مبووصلت  خذا أيوء وملاوكذز وإلصذيحةت يف وثأللذد كذي يةخذق الت -133
 مع وملمايري وثدالثةتو

الملماجلذذذت مخذذذذأثت واكة ذذذذاد وملفذذذذاو  تشذذذذ ن ةمذذذم وثةذذذذدوةري وثذذذذ  و ذذذذ ع داشذذذذاء ماوكذذذذز  -134
ت  الال ذذع دصذي  لة مةذت الدحاثذت ومل ازعذذاع ثلةخذويت خذار  وحملذاكم أال د ذذاي طاوئذق ةديلذت ثلةخذوي

ةااامع تدريب مكثف ةشأن دطذيق وثخذاو  وملشذاالو ةرةذت ترةذري أشذكال وثم وةذتو الأاشذأع الزورة 
وثشذذؤالن وث ااواةذذت الح ذذوق وإلاخذذان ا ذذام ااعذذدة ةةااذذاع دثكعالاةذذت علذذى وإلاعاذذن مذذأ أجذذن يعذذم 

اليف ةااامع وثةدريب وملكثف  جبااب ت فة  ةااذامع ثاصذد ع ذن وملخذؤالثا الثأل ذاء اذدروهتم كذ ث و 
  ةدأع الزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخان يف ة اء مزيد مأ وملاوفق وإلصيحةت  2016عام 

 و اف ت أيضا   24يف  ماف ا   59الع لن على رفع ادرة وسةةما  
الفة ا يةملق مبخأثت دساءة مماملت وث زاء مأ ا ألرذن أفذاوي عخذكايا  جتذار  اك ذت وافذاوي  -135

يف ويعذاءوع جذذ ح أال جذاوئم يف  ذاكم عخذكايت  ةة  ذذا  ذاكم أفذاوي وثشذذاطت وثمخذكايا وملةه ذا 
 48يف وحملاكم وملداةتو العيالة على اث   اليشعو اذااون وإلجذاوءوع وجل ائةذت  الهذو وث ذااون راذم 

هذذ ا ت فةذذ  وثةح ة ذذاع  "آثةذذت وثذذاةي"  كفاثذذت دمكااةذذت واتلذذالو ال ذذار مذذأ خذذيل 2009ثخذذ ت 
 ةلورة مشعكت ةا وثمخكايا الوملداةاومع وافاوي وثمخكايا 

الدا يدرك وثائة  اليداليال وثضار  ري وث اةن ثلجذخل وثذ ر يلح ذه وثفخذاي ةذاحعوم ح ذوق  -136
علذذى وجلهذوي وثواائةذذت  مذذأ  وإلاخذان  ف ذذد مذ ح واالثويذذت وث لذوى ملكافحةذذهو التاك ذز وحلكومذذت أيضذا  

ةشذذذأن واسذذذعوتةجةت  7/2015راذذذم    الوامذذذا وثائاسذذذي55/2015خذذذيل وملاسذذذوم وثائاسذذذي راذذذم 
وثوط ةذذت مل ذذع وثفخذذاي الوث ضذذاء علةذذهو السةووصذذن وحلكومذذت و ذذاا مجةذذع وثةذذدوةري ومل ك ذذت اسةئلذذال 

 وثفخاي  مأ م طلق ديروكها ثأل اور وث  تلح ها ه ا وجلاميت جب ةع اطاعاع وجملة عو
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 (36)تنقيح القانون الجنائي -ياء 
وسةماو ذذذذاع اضذذذذائةت ةشذذذذأن مذذذذووي  ذذذذدية يف اذذذذااون وثم وةذذذذاع افذذذذّ ع دادالاةخذذذذةا عذذذذدة  -137

وحلذذذا   م ذذذ  ةذذذدء ح ألذذذت وإلصذذذي و الخيضذذذع مشذذذاالق وث ذذذااون وجل ذذذائي وملذذذ  ح ثل  ااشذذذت يف ورةئذذذت 
 أكثذذا مشذذوا   اااواةذذا   مذذاية  السذذةوفا أساسذذا   780وثةشذذايمةت وتنو ال ةذذور وث ذذااون علذذى أكثذذا مذذأ 

 اليات ثة فة  وثةزوماع دادالاةخةاو
التووصذذذن دادالاةخذذذةا وثم ذذذن علذذذى ديمذذذا  مألذذذاين وتفااةذذذت م اهضذذذت وثةمذذذ يب يف مشذذذاالق  -138

وث ذذذااون  ال اصذذذت تمايذذذف وثةمذذذ يب الوملماملذذذت وث اسذذذةت الوثيداخذذذااةت أال وملهة ذذذت  عذذذيالة علذذذى جتذذذامي 
أع ال وثةم يب الال ع ع وةت رذاو اليف حاثذت حذدال  تذأخري  سذةم ن وحلكومذت علذى وسةكشذاف 

 مدييع جزئةت يف ا ام وث ااون وجل ائي إلادالاةخةاودمكااةت ديخال ت
مذذأ وإلصذذيحاع علذذى ا ذذام وثمدوثذذت  مبذذا يف اثذذ   مزيذذدو   اليرطذذي مشذذاالق وث ذذااون أيضذذا   -139

خةذذذذاروع تواةذذذذع ع وةذذذذاع تذذذذؤير دىل وحلذذذذد ة ذذذذدر كألذذذذري مذذذذأ تذذذذدفق وثخذذذذج اء ال ذذذذول يالن اضذذذذاء 
 أطول مأ وثم وةتو وحملةجزيأ اةد وحملاك ت الاةا  

 (37)المدافعون عن حقوق اإلنسان -كاف 
يكفن وثدسةور مشاركت وجل هور يف دع ال ح وق وإلاخان يف وثأللدو الاذد حذافظ  ذوا   -140

يمي اوطةت دادالاةخةا وث اةم علذى الجذوي ةةئذت مووتةذت ثلخذكان كذي يشذاركوو ةطاي ذت فّماثذت الة ذاءة يف 
 ا اليخه وو فةهاووجلهوي وثاومةت دىل دع ال ح وق وإلاخان ثلج ةع يف دادالاةخة

التشةد وحلكومت ةم ذن وملذدوفما عذأ ح ذوق وإلاخذان المخذاآاهتم  التذدرك وملصذاطا وثذ   -141
يووجهوهنذذذا يف ت فةذذذ  أاشذذذطةهمو التلةذذذزم دادالاةخذذذةا ةةح ةذذذق وثمدوثذذذت ثلضذذذحايا الوث ذذذاجا الدخضذذذاق 

أحذذد أمثلذذت اثذذ  وحلكذذم وثذذ ر صذدر علذذى وثشذذصحل وملذذدون يف اضذذةت اةذذن  وجل ذاة ثل خذذاءثتو المذذأ
 و2013وث اشطا يف لال ح وق وإلاخان وخلاصت ةاثألةئةت  يف عام 

التووصذذذذن وحلكومذذذذت تشذذذذجةع وحلذذذذوور التوعةذذذذت وجل هذذذذور الوملذذذذو فا وحلكذذذذومةا علذذذذى مجةذذذذع  -142
وملخذذةوياع  كذذي  ذذافظ علذذى الجذذوي ةةئذذت آم ذذت المووتةذذت ثلج ةذذع ثة ارسذذوو ح ذذواهم  التُ هذذي وثلذذور 

اخان الوثوص ت وث  تلحق بم مذأ جذاوء طألةمذت ع لهذمو اليف وث  طةت عأ وملدوفما عأ ح وق وإل
يف هذ و وثلذدي ةاثةمذاالن مذع    ع دع الزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخذان حذوورو  2015عام 

 مؤسخت تةفا  الهي دحدى م   اع وجملة ع وملدينو
اخذذان  وملةملذذق حب ذذوق وإل 39/1999الأيخلذذن وثذذوزورة يف وثةمذذدين ومل ذذع  ثل ذذااون راذذم  -143

ةشأن تمايف وملدوفما عأ ح ذوق وإلاخذان  اليالر وملؤسخذاع وثوط ةذت حل ذوق وإلاخذان   أحكاما  
الالكاثت محايت وثشذهوي الوثضذحايا  الوملؤسخذاع واخذاى اوع وثلذلت  يف لذال محايذت وملذدوفما عذأ 

 و(38)ح وق وإلاخانو اليف اوع وثوان  سةمزز وحلكومت  خا ت فة  وث وواا الواا  ت وث ائ ت

 (39)حرية الرأي والتعبير -الم 
مأ وثدسةور  وملةمل ذت حبايذت وثةج ذع التكذويأ  28تكفن حايت وثةمألري يف دادالاةخةا وملاية  -144

وملةملذق  9/1998وجل مةاع  عيالة على وث وواا الوثلووئح اوع وثللت  مبا يف اث  وث ااون راذم 
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وملةملذق ةشذفافةت وإلعذيم  11/2008اون راذم حبايت وإلفلا  عأ وثاأر يف واماكأ وثمامذت  الوث ذا
 مأ أجن دع ال وحلق يف حايت وحللول على وململوماعو

التكفذذن سذذيمت الأمذذأ واشذذصا. وثمذذّزل وثذذ يأ يفلذذحون عذذأ آروئهذذم يف وامذذاكأ وثمامذذت  -145
وملةملذذذق ة ذذذووع وثشذذذاطت وإلادالاةخذذذةت الماسذذذوم  2/2002( مذذذأ وث ذذذااون راذذذم 1)15وملذذذاية  أيضذذذا  

ةشذذأن دجذذاوءوع وثة فةذذ  الوخلذذدماع الوامذذأ الوثةمامذذن  7/2012وثشذذاطت وثوط ةذذت راذذم مفذذةا عذذام 
 مع حااع وإلفلا  عأ وثاأر يف واماكأ وثمامتو

الجتذذدر وإلشذذارة علذذى سذذألةن وملثذذال يف هذذ و وثلذذدي   دىل أن عذذدي ومل ذذاهاوع وثمامذذت وثذذ   -146
م ذاهاة  2 784  م اةذن 2015يف عذام  م ذاهاة 3 148يخاهتا وثشاطت وحمللةذت يف جاكاتذا ةلذ  

يف جاكاتذاو العذيالة علذى اثذ   يخذاع  م اهاوع عامذت يومةذا   11ا أر مبةوسي 2016يف عام 
يف ةذاةوو  أر مبةوسذي م ذاهاة  2015م ذاهاة عامذت يف عذام  190مذا ا ي ذن عذأ  وثشاطت أيضذا  

 الوحدة يف كن يوماو
 وق وتخايأ الوحلفاد على وث  ذام ةةد أن وحلكومت تؤكد الجو  وثةزوم وجل ةع ةاحعوم ح -147

وثمذذذام ع ذذذد سارسذذذت ح هذذذم يف حايذذذت وثةمألذذذري الح هذذذم يف وحللذذذول علذذذى وململومذذذاع  علذذذى وث حذذذو 
 و9/1998ومل لو. علةه يف وث ااون رام 

المتثن حايت وثلحافت دحدى وثخ اع وثألذارزة ث  ذوا  وثدمي اوطةذت يف دادالاةخذةاو  ذري أن  -148
   دا ي ألري وحعوم اااون وثم ن المدالات أخيق ومله توحايت وثلحافت ثةخن ةي حدالي

العلذذذى وثذذذا م مذذذأ  ذذذاا  وثدمي اوطةذذذت وثذذذ  طأّل ذذذن حذذذ  وتن  ا تذذذزول وثةحذذذدياع وملةلذذذلت  -149
ةمجاوء وااةصاةاع وحمللةت اائ ت يف هةئت وحةكاكاع سةاسةت التوتاوع يف وجملة ماع وحمللةذتو التووصذن 

وثذذعاليع ث  ذذوا  أفضذذن مذذأ ق افذذت وثدمي اوطةذذت الوثةمدييذذت يف وثأللذذدو وحلكومذذت تمزيذذز وجلهذذوي يف سذذألةن 
هذذ و وثةحذذدر وملة ذذامي  تووصذذن دادالاةخذذةا وثذذعاليع ثفكذذاة  الةة  ذذا تووجذذه ةلذذدون يمي اوطةذذت أخذذاى أيضذذا  

جملة ع صذحي مزيهذا  علذى وث حذو وثذ ر أةذازا  مة زرو   أن وثديأ الوثدمي اوطةت الوثةمدييت تشكن أساسا  
 و2016يف عام    د مؤخاو   ر عُ خي يف م ةدى ةا  وثةاسع ثلدمي اوطةت  وثوملو وق وثائة

  وث ذذذذااون وملمذذذذّدل وملةملذذذذق ةاململومذذذذاع 2016الثذذذذ ث   وعة ذذذذدع دادالاةخذذذذةا  يف عذذذذام  -150
و (40)مذذأ وملخذذائن وملصةلفذذت و اليشذذ ن وثةمذذدين وجلديذذد عذذديو  2008الوملمذذاميع وإلثكعالاةذذت ثمذذام 

وثةمذذذدييع يف لذذذال مماجلذذذت وثةحذذذدياع وثذذذ  تشذذذكلها وثةطذذذوروع العذذذيالة علذذذى مذذذا هتذذذدف دثةذذذه 
دىل  ذذذ ان أن  ذذذافظ وثلذذذحافت علذذذى  وثةك وثوجةذذت وثاوه ذذذت ثوسذذذائي وإلعذذذيم  فهذذذي هتذذدف أيضذذذا  

مزوياهذذا وخلاصذذت مثذذن وملو ذذوعةت الوثلذذدق الوإلالذذاف الوحذذعوم وثمدوثذذت الوثكاومذذت وإلاخذذااةت جل ةذذع 
 وافاوي  يالن أر متةةزو

  م   ذاع يالثةذت الم   ذاع لة ذع مذدين يلذن عذديها 2012رع ةاةوو  م   عذام الاد زو -151
  وثذذذ يأ 2016م   ذذتو اليشذذ ن هذذذ و زيذذارة سثلذذي جل ذذذت وثلذذلةب وامحذذا وثدالثةذذذت  يف عذذام  90دىل 

ع دالو  ةاثةماالن مع اووع وثشاطت وإلادالاةخةت  حل ت يروسةت مدهتا يومان ةشأن وثم ف  د وملذاأة  
ع ذذذن مذذذدهتا يومذذذان ةشذذذأن ماوعذذذاة وملمذذذايري وإلاخذذذااةت يف ع لةذذذت صذذذ ع وث ذذذاوروع  ةاإل ذذذافت دىل حل ذذذت

 وملةمل ت ةكألار وثضألاو وثمخكايا  ةاثةماالن مع فةلق وث ووع وخلاصت وإلالة ي وثخاةع عشاو
فة ذا يةملذق ةاثةوصذةاع  ذري  أيضذا   العيالة على اث   أحازع حكومت دادالاةخذةا ت ذدما   -152

وملدعومت ةأيثت وثلايرة عأ وثدالرة وثثااةت ثيسةماول وثدالرر وثشامن  يف ما يةملق ةض ان حايذت 
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  2015و الأصذذذذدر وثذذذذائة  جوكذذذو اليذذذذداليال  يف عذذذذام (41)الصذذذول وثلذذذذحفةا واجااذذذذب دىل ةذذذاةوو
  مبذا فةهذا ةذاةووو الأع ذب توجةها ةةوحةد دجاوءوع زيارة وثلحفةا جل ةع وحملاف اع يف دادالاةخذةا

اث  تألخةي دجاوءوع ت دمي وثطلألاع ثزيارة ةاةوو  مبا يف اث  ع لةاع وثةلوياو الاةةجذت ثذ ث   
 39دىل  2014زيذذذارة عذذذام  22يف وملائذذذت  مذذذأ  41ورتفذذذع عذذذدي زيذذذاروع وثلذذذحفةا ثألذذذاةوو ة خذذذألت 

 5ظر ةاملووف ذذت  مذذأ و الحذذد  ةامل اةذذن وافذذال يف عذذدي وثطلألذذاع وثذذ    ُ ُذذ2015زيذذارة يف عذذام 
و ال   لن ه ا وثطلألاع علذى وملووف ذت يف 2015طلألاع يف عام  4دىل  2014طلألاع يف عام 

وثراثذذب  ةخذذألب عذذدم وكة ذذال وثوقذذائق وثيزمذذت ثة ذذدمي وثطلألذذاعو الا تذذزول وململومذذاع عذذأ وإلجذذاوء 
وث اشطا يف لذال ح ذوق وملةَّألع يف زيارة وثلحفةا واجااب توزَّق على السائي وإلعيم وثدالثةت ال 

 وإلاخانو
اله اك حااع الةلت ااةهاك اااون ورجذاة مذأ األرذن ةمذم وثلذحفةا واجااذب  تة ثذن  -153

يف زيذذذارهتم ثألذذذاةوو عذذذأ طايذذذق تأشذذذرية سذذذةاحةت أال تأشذذذرية أاشذذذطت ق افةذذذت أال وجة اعةذذذت خاثةذذذت مذذذأ 
ر ومل ارسذذذت وثشذذذائمت يف وث ةذذذويو التطألذذذق دادالاةخذذذةا علذذذى هذذذ ا وحلذذذااع اذذذااون ورجذذذاة  علذذذى  ذذذاو

 وثأللدون واخاىو
 19الةلفت عامت  يةزويد عدي وثلحفةا وث يأ يزالرالن دادالاةخةا  حةذت ةلرذن وثزيذاية  -154

مأ السائي وإلعيم ةة  ا   يةخذأ وث  ذا يف عذدي  طلألا   493و المت األول 2015يف وملائت يف عام 
 وقائقو  ةخألب عدم وكة ال وثطلألا   19الةن مأ وثطلألاع  الادرا 

 (42)الفقر والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ميم 
و (43)ملةذون شذصحل يف دادالاةخذةا يمةشذون  ذن خذي وثف ذا وثذوط  28.01الي دَّر أن  -155

ملماجلذذذت وثف ذذذا يف وثأللذذذد ةاعةألذذذارا مذذذأ واالثويذذذاع وملة دمذذذت  مذذذأ  الاذذذد ةذذذ ل وثذذذائة  اليذذذداليال جهذذذويو  
المشلن وثخةاساع وثذ  ال ذمها وثذائة  يف هذ و وثلذدي  فةذف حذدة و (44)خيل مألايرته وإل ائةت

وثف ذذذا  الدعذذذاية توزيذذذع وملذذذووري وااةلذذذاييت الا سذذذة ا وارو ذذذي  التطذذذويا وملاوفذذذق وااةلذذذاييت وحلةويذذذت 
ثلف اوءو الاد ُشّكن وثفايق وثوط  وملم  ةةخايع الترية  فةف حدة وثف ا الداشاء وملاوفذق واساسذةت 

 وثةملةم  مأ أجن تةخري ت  ةت وملووري وثألشايت  ال اصت يف ما يةملق ةاثف اوءويف اطاعي وثلحت ال 
التذذأ  مهذذذام وسذذةةفاء مةطلألذذذاع وحل ذذذوق واساسذذةت الوثاعايذذذت واجة اعةذذت ثلخذذذكان وثذذذ يأ  -156

ة ذذاء دادالاةخذذةا مذذأ "يمةشذذون يف ومل ذذاطق وملةصلفذذت الوث لذذّةت الوحلدالييذذت علذذى رأس أالثويذذاع خطذذت 
و الاذد اف ذ ع ةذاومع هتذدف دىل متكذا وث ذاى ثةلذألح جهذاع فاعلذت أساسذذةت يف "ومل ذاطق ورامشذةت

اايذت  ع ذدع دىل  74 000جهوي وث ضاء على وثف او الثكذي تكفذن دادالاةخذةا ت  ةذت أكثذا مذأ 
 3.6دىل ااوةذت  2015يف عذام  ملةذون يالار ت ايألذا   1.5مضاعفت ذللاع ص دالق وث اى مذأ 

اايذت أالل يفمةذذت مذأ تلذ  وملصللذذاع ع ذب دافذذاا  434و التل ذذن 2016ملةذون يالار يف عذام 
 وملةملق ةاث اىو 6/2014وث ااون رام 

وملةملذذذق ةاث  ذذذام وثذذذوط  ثلضذذذ ان واجة ذذذاعي  الوامذذذا  40/2013الحذذذدي وث ذذذااون راذذذم  -157
ايذذت واجة اعةذذت وملوجهذذت دىل واسذذا وثف ذذريةو الاف ذذ    وإلطذذار وث ذذااوين ثلح 7/2014وثائاسذذي راذذم 

هذذ و وملشذذاالق عذذأ طايذذق دصذذدور ةطااذذت وثاعايذذت واسذذايت  وثذذ  تؤهذذن واسذذا وملمةشذذةت وإلادالاةخذذةت 
وثف ذذرية ثلحلذذول علذذذى وثألطااذذت وإلادالاةخذذذةت وث كةذذت الوثألطااذذذت وثلذذحةت وإلادالاةخذذذةتو الاذذد الّزعذذذن 

ملةذذون أسذذاة  15.5ةطااذذاع واسذذا وثف ذذرية علذذى   2016وحلكومذذت  حذذ  كذذااون واالل/ييخذذ خل 
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  الوثألطااذذاع وث كةذذت علذذى ملةذذون شذذصحل ت ايألذذا   92.4ممةشذذةت ف ذذرية  الوثألطااذذاع وثلذذحةت علذذى 
ملةون طفن يف سأ وثدروستو التش ن وخلدماع وث  توفاها ه ا وثألطااذاع خذدماع  19.7ااوةت 

يذا مذأ وإلادالاةخذةا  جبااذب عذدي مذأ ةاومع وثةملةم الوثلذحت الوثاعايذت واجة اعةذت وملةاحذت ثل ي
هذ ا وثألطااذاع  مبذا يف اثذ  خذدماع وثةذأما وثلذحي  ئد واخاى وث   لذن علةهذا حذاملووثفوو

 و(45)ةاجملان عاما   12الوثةملةم ملدة 
  2015  م   عام الةاإل افت دىل ةااامع وحل ايت واجة اعةت  خللن وحلكومت أيضا   -158

ملةذذون أسذذاة ممةشذذةت ف ذذريةو  15.5  يف هةئذذت دعااذذت ماثةذذت ثةذذوفري وارز ثملةذذون يالار  1.6حذذوو  
ةدمع مجةع ةاومع وملخاعدة واجة اعةت يف ةطااذت را ةذت  ثل خة ألن  أصدر وثائة  أماو   الوسةشاوفا  

الوحدة )وااة ال مأ وثةمامن ةاث  د دىل وثةمامن ةاثألطاااع( ثضذ ان الصذول وملخذاعدة دىل هذدفها 
 و(46)2016وثدروست وثةجايألةت ر و وملشاالق يف عام  مألاشاةو الةدأع

الثضذذذذذذ ان الصذذذذذذول وملذذذذذذذووط ا دىل وملاوفذذذذذذق الوخلذذذذذذدماع وثلذذذذذذذحةت  ةذذذذذذدأع وحلكومذذذذذذذت  يف  -159
  ت فةذذ  ا ذذام وثةذذأما وثلذذحي وثذذوط  وثذذ ر سةشذذ ن مجةذذع وملذذووط ا وإلادالاةخذذةا 2014 عذذام

 67لةذون شذصحل  أال أكثذا مذأ م 171.8أكثا مذأ  و اليرطي ه و وثخلاامع حاثةا  2019حبلول 
يف وملائذذذذذت مذذذذذأ ل ذذذذذوق وثخذذذذذكان  اليةذذذذذةح دمكااةذذذذذت وحللذذذذذول علذذذذذى وخلذذذذذدماع وثلذذذذذحةت يف مجةذذذذذع 

علذذى توسذذةع اطذذاق وثةمذذاالن ثةشذذ ن وملخةشذذفةاع  وملخةشذذفةاع وثمامذذتو التمكذذف وحلكومذذت حاثةذذا  
 وخلاصت  وث  شارك عدي م ها يف ه و وملشاالقو

ثلةحذذدياع وثذذ  تووجذذه ت فةذذ  هذذ و وملشذذاالق وثذذ ر سذذةرطي  الا تذذزول دادالاةخذذةا تةلذذدى -160
 ملةون شصحل يف مجةع ألاء وارخألةن وإلادالاةخيو 250أكثا مأ 

   ذذذ ان تذذذووفا وخلذذذدماع الماوفذذذق وثاعايذذذت وثلذذذحةت ةةكلفذذذذت أالا  التشذذذ ن هذذذ ا وجلهذذذوي   -161
ةم وث  ذذام وثلذذحي   تذذدعقااةذذا  مةخذذورة  الا سذذة ا يف اذذاى ومل ذذاطق وملةصلفذذت الوث لذذّةت الوحلدالييذذتو 

  تمزيز تووفا وثمذاملا يف وجملذال قاثثا  ال خا ادروع وثماملا يف وجملال وثطيب يف مجةع ألاء وثأللدو 
فذذاي مذذأ وثمذذاملا يف لذذال وخلذذدماع  800وثطذذيب التذذوزيمهم ةاثةخذذاالرو الرذذ و  وسذذُة د م أكثذذا مذذأ 

صذحي عذأ ةخذت أفذاويو الورتفذع وثطألةت  الجاى توزيمهم حبةت ا ي ن عدي وثماملا يف كذن ماكذز 
 مأ أخلائةا طألةا يف ومل اطماع/ومل اطق وإليوريذت مذأ 7عدي وملخةشفةاع وث  تضم أكثا مأ 

يف وملائذذذذت يف  44دىل ااوةذذذذت  2015يف وملائذذذذت مذذذذأ ل ذذذذوق عذذذذدي وملخةشذذذذفةاع يف عذذذذام  35اخذذذذألت 
 2015يف عذذذذذذام  1179عذذذذذذدي ماوكذذذذذذز وثاعايذذذذذذت وثلذذذذذذحةت مذذذذذذأ  و الاذذذذذذد زياذذذذذذا أيضذذذذذذا  2016 عذذذذذذام

 و2016يف عام  1 256 دىل
التووصذذذن دادالاةخذذذةا تذذذوفري خذذذدماع وثةملذذذةم ثلج ةذذذع الكفاثذذذت حلذذذورم علةهذذذا الوثةلذذذدر  -162

 اث  وثم نو عثةحديا
  كفاثذذذذت الجذذذذوي ورةاكذذذذن واساسذذذذةت وثةملة ةذذذذت يف ومل ذذذذاطق أالا  التشذذذذ ن وثةذذذذدوةري وملّةصذذذذ ة   -163

ن  ذ ان فذذا. وثوصذذول دثةهذذا  عذذيالة علذذى  ذذ ان وثايفةذت الومل ذذاطق وث ائةذذت يف مجةذذع ألذذاء وارخألةذذ
تذذذووفا وخلذذذدماع ةةكلفذذذت مةخذذذورةو التمهذذذدع وحلكومذذذت ةةذذذوفري مذذذا يكفذذذي مذذذأ ورةاكذذذن واساسذذذذةت 

  2014مذذأ عذذام  وعةألذذارو   عة ذذدع دادالاةخذذةا ووثةملة ةذذت ال خذذا اوعةةهذذاو العلذذى سذذألةن وملثذذال  
  ةذذدأع دادالاةخذذةا 2016اليف عذذام زيذذاية يف ذللذذاع وملةزواةذذت ثةشذذةةد مألذذانو مدرسذذةت جديذذدةو 
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تضذذذذذذذم أكثذذذذذذذا  جديذذذذذذذدو   مألذذذذذذذا مدرسذذذذذذذةا   726ااعذذذذذذذت يروسذذذذذذذت التشذذذذذذذةةد  11 633دعذذذذذذذاية تأهةذذذذذذذن 
 ااعت جديدةو 14 000 مأ

يف ومل اطق وملةصلفت الوث لذّةت الوحلدالييذت  التوجذد " وملدورس يف وثطلةمت"الةدأ ت فة  ةااامع  -164
  اف تو 31مدرست يف مواع وثلدورة  يف  114 حاثةا  
يف وملائذذذت مذذذأ وملةذذذزواةةا وحلكومةذذذت الوإلالة ةذذذت ثلةملذذذةم يف  20ال لذذذحل دادالاةخذذذةا اخذذذألت  -165

 846وثأللدو الاد وثةزمن الزورة وثةملةم الوثث افذت ةزيذاية مذووري وملةزواةذت  مبذا يف اثذ   لذةحل حذوو  
 دة ثة فة  ا ام وثألطاات وث كةتوملةون يالار مأ يالاروع وثواياع وملةح

ن م   عام  -166 س ت  ةاعةألارا أفضن مأ ا ذام  12  ا ام وثةملةم وإلثزومي ملدة 2013الأيخ 
وثةملذذةم وثثذذااور "وثخذذ ووع وثةخذذع وإلثزومذذي الوجملذذاين وثخذذاةقو التشذذ ن أحذذد  مألذذايرة  أر ةااذذامع 

)وملذذدورس وإلسذذيمةت وثثااويذذت(  ثماثةذذتالوملذذدورس و  مذذدورس وملاحلذذت وثثااويذذت وثملةذذا "وثشذذامن ثلج ةذذع
المذذدورس وثةملذذةم وملهذذ  وثثااويذذتو الاذذد صذذ م هذذ و وثخلاذذامع بذذدف توسذذةع فذذا. حلذذول مذذووط  
دادالاةخةا علذى تملذةم قذااور ار اوعةذت جةذدةو التةخذا وحلكومذت ت فةذ  وثخلاذامع وثذ ر التشذعك يف 

يةواذع أن تةخذارق وثزيذاية يف دمجذا  ممذدل متويله وحلكومت وملاكزيت الوحلكوماع وحمللةت الوجملة ماعو ال 
  2020يف وملائت  حبلول عام  97يف وملائت دىل ااوةت  78.7واثةحاق ةاملدورس وثثااويت وثملةا مأ 

 اةةجت ر وو
 يالاروع سذذ ويا   103  مأللذذ  2013الكلّذذف يعذذم ت فةذذ  هذذ و وثخلاذذامع  م ذذ  متوز/يوثةذذه  -167

س وملم ةذذذت ة وعةهذذذا وثمذذذام الوخلذذذا.و الُخلذذذحل يف دطذذذار علذذذى كذذذن طاثذذذب  يف هةئذذذت ممواذذذت ثل ذذذدور 
يالاروع يف وثخذ ت ثكذن طاثذب مذأ  103مأللذ  د ذايف اذدرا  مشاالق مموات وثطي  وثف اوء أيضا  

 ملةون طاثبو 1.7طي  وملدورس وثثااويت وتتا مأ أسا ف رية العديهم 
  وثذذذ  2019ام الحذذذديع دادالاةخذذذةا  مذذذأ خذذذيل ةااذذذامع وثألطااذذذت وث كةذذذت  أهذذذدوفها ثمذذذ -168

 14 311دىل  12 389تة ثن    أ أهدوف أخاى يف زياية عذدي وملذدورس وثثااويذت وثملةذا مذأ 
 و الحذذديع دادالاةخذذةا هذذدفا  386 1دىل  361 1اخذذألت وثطذذي  دىل وملذذدورس مذذأ مدرسذذت  الرفذذع 

لذذول يف وملائذذت حب 50آخذذا ية ثذذن يف وثوصذذول ة خذذألت وثةحذذاق وثطذذي  ةاملذذدورس وثثااويذذت ومله ةذذت دىل 
و 2025حبلذذذول  70 30  الالصذذذول اخذذذألت وملذذذدورس ومله ةذذذت دىل وملذذذدورس وثماييذذذت دىل 2015عذذذام 

يف  15 1مذذذأ   خذذذا اخذذذألت وثطذذذي  دىل وملدرسذذذا تذذذدر ةا   التشذذذ ن أهذذذدوف دادالاةخذذذةا أيضذذذا  
 و2019يف عام  10 1دىل  2014 عام

وثةفاالع يف توزيمهم  ع لن الزورة   ثض ان تووفا وملدرسا وملؤهلا المماجلت مخأثت قااةا   -169
وثةملةم الوثث افت يف تماالن القةق مذع وحلكومذاع وحمللةذت علذى مخذةوى كذن مذأ وحملاف ذاع الوثأللذدياع 
مأ أجن  خا توزيع وملدرسذا  ال اصذت يف ومل ذاطق وملةصلفذت الوث لذةت الوحلدالييذتو الي ألرذن ةااذامع 

 98أجذذذذذن تذذذذذوزيمهم علذذذذذى  آاف فذذذذذاي مذذذذذأ خا ذذذذذي وجلاممذذذذذاع مذذذذذأ 3وثةو ةذذذذذف يف كذذذذذن عذذذذذام 
 اف ذذتو الورتفذذع عذذدي وملدرسذذا وثذذ يأ يلةح ذذون ةاثم ذذن يف هذذ ا  28م اطمت/ةلديذذت يف أكثذذا مذذأ 

 و2016آاف يف عام  7دىل  2015يف عام  مدرس ت ايألا   800ومل اطق مأ 
علذذى داشذذاء  الا ذذاول مووصذذلت دقذذاوء ممذذارف المهذذاروع وث اشذذئا تمكذذف وحلكومذذت حاثةذذا   -170

كلةذذت   500ؤسخذذاع ةااسذذة اي دىل وثكلةذذاع واهلةذذتو التةطلذذع دادالاةخذذةا دىل تشذذةةد شذذألكت مذذأ ومل
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و اليعكز وهة ام ه ا وثكلةاع على وثةدريب مأ أجذن شذرن ال ذائف يف 2018أهلةت حبلول عام 
 اطاق وثل اعاع وثةحويلةت اللا  وثة ايم التك وثوجةا وملةك ت  ال ريها مأ وملهأو

 مألذذا مدرسذذةا   213اومع وثةذذدريب وملهذذ   ع ذذدع دىل تشذذةةد الثكذذي تطذذور دادالاةخذذةا ةذذ -171
ااعذذت ادميذذتو الةاإل ذذافت دىل اثذذ    999ااعذذت يروسذذت جديذذدة  جبااذذب تذذامةم  5 438ال  جديذذدو  
 43مكةألذذت ملؤسخذذاع وثةملذذةم وملهذذ و العذذيالة علذذى اثذذ   شذذّةدع  363ال ذةذذخلو   1 333الفّذذاع 

 حلدالييت يف ةاةووومدرست مه ةت يف ومل اطق وملةصلفت الوث لّةت الو
ا ام وثةملةم وثشامن ثألطفال االر واحةةاجاع وخلاصتو الةدأ  الطأّل ن دادالاةخةا أيضا   -172

و اليف 2012ت فةذذذذذذ  وملشذذذذذذاريع وثةجايألةذذذذذذت رذذذذذذ و وث  ذذذذذذام وثةملة ذذذذذذي يف تخذذذذذذع  اف ذذذذذذاع  يف عذذذذذذام 
 1 460ال مدرسذذت مةوسذذطتا 5 660ال مدرسذذت وةةدوئةذذتا 23 195  كااذذن ه ذذاك 2016 عذذام

 مدورس قااويت مه ةت  يف وثأللدو 1 405ال ت قااويت أكايميةتمدرس
اليف مذذذذا خيذذذذةحل ةاثةوصذذذذةت وملةمل ذذذذت ةاثلذذذذحت وإلجناةةذذذذت واسذذذذايت الومل ذذذذاهع يف وملؤسخذذذذاع  -173

وثةملة ةذذت  أيخلذذن دادالاةخذذةا هذذ و وملو ذذوق يف ومل ذذاهع وثدروسذذةت علذذى وثلذذمةد وثذذوط و اليشذذ ن 
الس ا ذحل ومل اعذت وثألشذايت/وإليدز ال ذريا مذأ وامذاول وملمديذت وث  وا  تدوةري الاائةت مل ع واةشار فري 

عذذأ طايذذق واتلذذال وجل خذذيو الرالعةذذن يف تطألةذذق هذذ و وملذذ هع عوومذذن وثخذذأ ومل اسذذألت الوث ذذةم وحمللةذذت 
 الوحلك تو

 ذذوز مذذأ وث احةذذت وث ااواةذذت متةةذذزهأ  الفة ذذا يةملذذق ةاسذذة اور وثةملذذةم ثلطاثألذذاع وحلوومذذن  ا -174
  الهذي ةااذامع ةذدين يمذايل وث  ذام "ABC"أو الأيخلن وحلكومت أيضذا حزمذت عأ وثطي  وتخاي

وثاعي ثلدروست وةةدوء مأ وملاحلت واةةدوئةت الح  وملاحلت وثثااويذت  ثلطاثألذاع وحلوومذن وثذي  خيذعن 
عدم مووصلت وثدروست يف اطذاق وثةملذةم وثاعذيو التمذا  دادالاةخذةا عذأ وثةزومهذا مبووصذلت وحلذوور مذع 

ومللذذذذلحت وملم ةذذذذا ةشذذذذأن أآةذذذذت مووصذذذذلت وثةملذذذذةم ثلطاثألذذذذاع وحلوومذذذذن  الا سذذذذة ا علذذذذى أصذذذذحا  
 وملخةوياع يالن وثوط ةتو

 خاتمة -رابعا   
يدل وثة دم وثذ ر جذاى تو ذةحه يف هذ و وثة ايذا علذى وثةذزوم حكومذت دادالاةخذةا وث ذور   -175

جلهذوي وثاومةذت دىل كفاثذت يف شاوكت مع مجةع أصحا  وملللحت االر وثللت يف وثأللد  ةرةت تخذايع و
وثة ةذذع وثكامذذن حب ذذوق وإلاخذذان يف دادالاةخذذةا  ةطاوئذذق تشذذ ن  خذذا ت فةذذ  واثةزومذذاع وملةمل ذذت 

 ثلدسةور وثوط  الوملمايري وثدالثةتو حب وق وإلاخان الف ا  
الت ذن مووصذذلت تمزيذذز ح ذوق وإلاخذذان المحايةهذذا  ذ أ واالثويذذاع يف دادالاةخذذةاو الةذذاثا م  -176

 وحملاز التكثةف وجلهوي  ا تزول ه اك  دياع الاةوي يةما وثةلدر را ةاسة اورومأ وثة دم 
دىل وتخذذاق رامذذت دادالاةخذذةا وجلراوفةذذت التاكةألةهذذا وثدميراوفةذذت وثفايذذدة  الت ذذوق ق افاهتذذا  الا ذذاو   -177

لذذب الثراهتذذا وحمللةذذت الوإلق ةذذت  عذذيالة علذذى سةاسذذاهتا وثيماكزيذذت الا ذذام وحلكذذم وثذذ و  وإلالة ذذي  يةط
 ت فة  ممايري ح وق وإلاخان وثماملةت فةها و اا تدوةري خاصت الدييء وعةألار خا. ثلخةاق وحملليو

الت ن دادالاةخذةا علذى وثةزومهذا وملخذة ا ةضذ ان تمزيذز ح ذوق وإلاخذان المحايةهذا ثلج ةذع  -178
 يف وثأللد  ةوسائن تش ن  خا ت فة  توصةاع واسةماول وثدالرر وثشامنو 
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Notes 

 1 In this report, recommendations that Indonesia supported are clustered into 13 thematic areas. 

 2 Recommendations reference: 108.1–25; 108.71; 109.1–2; 109.8. 

 3 Some of the recent incorporation includes Law No.35/2014 on Child Protection and Ministry of 

Labor Regulation No. 2/2015 on Protection of Domestic Workers. 

 4 These include Law No. 6/2014 on Village, Law No. 23/2014 on Local Government, Law No. 31/2014 

on Victims and Witness Protection, Law No. 18/2014 on Mental Health, Law No. 8/2016 on Persons 

with Disabilities and Regulation of Minister of Education and Culture No. 82/2015 on Violence 

against children in schools. 

 5 Recommendations references: 108.55; 108.56–57. 

 6 Indonesia invites Special Procedure Mandate Holders for country visits on the basis of its priority and 

needs for the promotion and protection of human rights. To this date, we have received 13 visits of 12 

UN Special Procedure Mandate Holders. 

 7 Recommendations references: 108.32–50; 108.71; 108.84–87. 

 8 Nawacita contains 9 government priorities for 2015–2019 which include (1) protection of Indonesian 

citizens;(2)goodgovernance;(3)developmentofIndonesia’speripheries;(4)eradicationof

corruption; (5) improvement of the quality of life of the people; (6) improvement in productivity and 

global competitiveness; (7) economic independence; (8) mental revolution; (9) strengthening of 

Indonesia’sunityindiversity. 

 9 The Joint Secretariat consists of institutions that include State Secretariat, Ministry of Law and 

Human Rights, Ministry of Social Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of National 

Development Planning and Ministry of Foreign Affairs. 

 10 One of the recommendations from this study is the need for institutional strengthening that is 

measurable through clear blueprint of policy which is supported by a transparent and accountable 

planning and budgeting. 

 11 In Indonesia, National Human Rights Institutions consist of the National Commission on Human 

Rights, the National Commission on Violence against Women and the National Commission on Child 

Protection, as well as the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) and the Victim and 

Witness Protection Agency (LPSK). 

 12 Recommendations references: 108.51–54. 

 13 Some of our partners from civil societies include Migrant Care for migrant workers issues, Tifa 

Foundation for human rights defenders issues, Human Rights Working Group and International 

Global Compact Network and Institute for Policy Research and Advocacy for business and human 

rights, Centre for Detention Studies for monitoring standard facilities in correctional services, 

International Criminal Justice Reform for implementation of human rights instruments, International 

NGO Forum on Indonesian Development for human right cities, as well as the Association of Women 

with Disabilities and the Association of Persons with Disabilities for the rights of PwDs. 

 14 Recommendations references: 108.58–61; 108.64–67; 108.72–73; 108.121–123; 108.135; 109.27; 

108.62–63; 108.74–75; 108.82; 108.93; 109.28–29; 108.134–136. 

 15 Currently, at the national level the normative framework for the protection of women with disabilities 

include Law No. 23/2004 on Elimination of Domestic Violence and the Ministry of Women 

Empowerment and Child Protection Regulation No. 7/2012 on the Standard of Procedure for Centre 

for Consultation and Information for Women with Disabilities. 

 16 Recents laws include Law No. 23/2014 on Local Government; Law No. 6/2014 on Village; 

PresidentialDecreeNo.186/2014onSocialEmpowermentof“KomunitasAdatTerpencil/ remote 

“masyarakathukumadat”; as well as the Minister of Home Affairs Decree No. 52/2014 on the 

GuidelinesoftheRecognitionandProtectionof“masyarakathukumadat”. 

 17 Through this program, each family is given housing, access to social services and a start-up package 

for their livelihood. 

 18 Land disputes involving MHA are handled by the Public Complaint Services of the Ministry of Law 

and Human Rights, the National Land Agency and the National Commission on Human Rights. 

MoLHR followed up 99 reported cases of land dispute in 2012 and 15 cases in 2013, while the 

National Land Agency handled 9 cases through mediation and 4 cases through the State 

Administrative Courts in the period of 2010–2013. 

 19 Recommendations references: 108.137–138; 109.8. 

 20 According to the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, 

currently there are more than 4.5 million Indonesians working in the informal sector abroad. 

 21 To this date, the Government has terminated the license of 130 Agencies who have been proven of 

violating the recruitment and placement procedures and their misconducts have been made publicly 

known. 

 22 The CSU provide an integrated service that covers 24 hours hotline service, consular services, legal 

assistance, education and trainings, shelters, and health services. 

 23 “SafeTravel”isamobileapplicationforIndonesianstravelingabroadeitherontemporaryor

permanent basis. The application is expected to accommodate various segments in order to provide 

protection and services to Indonesian citizens abroad. In the near future, this application will be 

connected with the database of citizens living abroad and in e-shelters. 

 24 NMTDP 2015-2019 three strategies to accelerate poverty alleviation include pilot projects to 
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empower returning migrant workers with new job skills and entrepreneurship trainings to create small 

businesses based on local economic commodities. 

 25 Recommendations references: 108.76–81; 108.83. 

 26 Bali process is the largest regional multi-stakeholders consultation involving sending, transit, and 

receiving countries. Deliberation in this process is beneficial for relevant officials on the ground. 

 27 Recommendations references: 108.68; 108.97–112; 108.139; 108.144. 

 28 Law No. 23/2014 on Local Government stipulates an establihment of a new by-laws review 

mechanism to ensure coherence at all levels. 

 29 The Purwakarta regional administration in West Java, through Regent Circular No. 450/2621/Kesra 

implements policy that guarantees the freedom of local residents to express their religious beliefs and 

promote tolerance. 

 30 Recommendations references: 108.70; 108.85; 108.88–92; 108.94; 108.96. 

 31 For the period of 2014–2015, a total of 47 Open Government Indonesia action plans were agreed and 

implemented. The action plans identified four groups of commitments designed to increase the quality 

of transparency, public participation and public services. 

 32 The Team consists of different community representatives, including members of NHRI, human 

rights activists, legal experts, and representatives of Papua. Representatives from neighboring 

countries including from Fiji, Papua New Guinea and Solomon Islands were invited to become 

observers so that they can monitor the process. The National Commission on Human Rights has also 

formed a special team to support the work of their representatives in the Team. 

 33 Including among others, the Regulation of the National Commander of the Armed Forces No. 

73/IX/2010 on anti-torture and other cruel treatments and the Regulation of the National Police Chief 

No. 8/2009 on the human rights principles and norms in the conduct for the law enforcement officials. 

 34 Established through the signing of MoU involving five NHRI (the National Commission on Human 

Rights, the National Commission on Violence against Women, the Indonesian Child Protection 

Commission, the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Victim and Witness Protection 

Agency). 

 35 For example, in 2012, the Commission received 476 complaints in which 46 complaints concerning 

allegation of acts of violence by police officers. 

 36 Recommendations references: 108.26–31; 108.69; 108.85. 

 37 108.115; 108.117–119. 

 38 Such as Article 28 of the Constitution and Article 100 of Law No.39/1999 on inclusive participation 

for the protection, promotion and fulfilment of human rights, as well as Law No. 31/2004 on witness 

and victims protection and Law No. 16/2011 on legal assistance. 

 39 Recommendations references: 108.113; 108.116. 

 40 The changes to the Law include: (i) An expanded definition of defamation and libel, contained in 

article 27(3). Those convicted of defamation might now be sentenced to up to six years of 

imprisonment, an increase over the previous maximum of four years, in addition to up to Rp750 

million in fines (about US$57,000). That highest possible fine represents a reduction from the 

previous ceiling of Rp1 billion; (ii) Supporting violent actions as stipulated in article 29 of the Law is 

now punishable with a maximum term of imprisonment of four years, with the same possible fine; 

this also represents a reduction in the most severe possible sentence from the previous 12 years in 

prison and up to Rp2 billion in fines; (iii) Article 26, which states that “[e]veryelectronicsystem

organizer is required to delete electronic information deemed no longer relevant by someone who 

requests the deletion based on a court ruling; and (iv) Article 40, which allows government officials 

to prevent the dissemination of information with prohibited content. 

 41 Reccommendation No. 109.30. 

 42 Recommendations references: 108.120; 108.122; 108.124–133; 108.141–144. 

 43 Based on BPS Susenas Survey (March 2016). This number represents around 10.86% of the total 

population of Indonesia. 

 44 Nawacita’spovertystrategyissupportedalsobyNMTDP 2015-2019’snationalstrategytoaccelerate

poverty reduction and decreasing inequality, which are: (1) strengthening a comprehensive social 

protection programs; (2) improving access and quality of basic services for the poor and vulnerable; 

(3) developing sustainable livelihood programs. 

 45 The Government has also provided 6 million families covered nationally with conditional cash 

transfer program focused on improving the quality of health and education for the poorest families. 

Since 2016, the Government has also expanded the program to not only cover poor family with 

pregnant mother, under-five and school-aged children, but also households that have elderly and 

persons with disability. 

 46 The Presidential Regulation on non-cash social transfer program will start to be implemented in 

selected cities in 2017 and will be expanded gradually to other cities and rural areas in 2018. 

    


