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مقدمة
 -1انطالقخخا مخخن الخخنهئ ال خخائ يلخخى احخسام ح خخوق اإلنسخخان وت زيزهخخا وترسخخةا مهايئهخخا وال خخة
السخخامةا تتهخخم اململكخخا وسخخع سةاسخخاس حلمايخخا وت زيخخز ح خخوق اإلنسخخان وحرايتخخه امساسخخةا متسخخكا
منهخخا امل خخايم السخخامةا حل خخوق اإلنسخخان .ت خخدم اململكخخا ت ريرهخخا الثال خ سخخمن لةخخا السخخت راض
الدولم الشامل حلالا ح وق اإلنسان ي اململكا وفاء التزاماهتخا وت هخداهتا الدولةخا متضخمن ا ابخرز
املستجداس والتطولاس والت دم احملرز حةال منظوما ح وق اإلنسان.
 -2مخخن خخخالل لةخخل ويلاسخخا التوصخخةاس السخخاب ا لالسخخت راض الثخخاين قام خ الدولخخا املينةخخا
ااراس وممالساس يملةا ت ك مدى استجابا الدولةا آللةا الست راض الدولم الشامل متثلخ
ي إيخ خخداي مصخ خخفوفا املهخ خخام وامولخ خخوايس لكخ خخل اهخ خخا م نةخ خخا بتنفة خ خ التوصخ خخةا الخ خخيت تخ خخدخل سخ خخمن
اختصاصها وما تضمن ه ا املصفوفا يواس ال ةاس ومؤشراس الياء والتحدايس الخيت توااخه
التنفة لل مل يلى جتاوزها لتنفة اللتزاماس حة قدم اململكا املينةا اهلامشةا ت ريرها الثخاين
وال م مت ايتمايا ي شهر ذال .2014

اثنيا -املنهجية وعملية التشاور مع أصحاب املصلحة
 -3مت إيخداي الت ريخخر الخخوثا الثالخ وف خخا للمهخخاية التواةهةخخا امل مخول رخخا واملخ ورة اإللشخخاييا
ووف ا ملنهجةا التشاول الوثا حة ي د سلسا من الل اءاس التشاوليا مع امثراف امل نةا مخن
مؤسسخ خخاس لوةخ خخا ووثنةخ خخا ومؤسسخ خخاس ااتمخ خخع املخ خخدين واملنظمخ خخاس خ خخم احلكومةخ خخا رخ خخدف خ خخع
امل لومخخاس حخخول التوصخخةاس الخخيت قهلتهخخا اململكخخا خخخالل فخخسة السخخت راض الثخخاين وشخخكل جلنخخا
صةا ا إليدايا وف ا للم ورة اإللشاييا.
 -4وقخخد ي خخدس هخ ا الل خخاءاس بتنظخخة مكتخخل املنسخ احلكخخومي حل خخوق اإلنسخخان ي لةسخخا
الخخوزلاء اشخخالوا صخخحاب املصخخلحا( )1وتحالفخخاس ااتمخخع املخخدين واملروخخز الخخوثا حل خخوق اإلنسخخان
وجملخ خ امم خخا واملؤسس خخاس الوثنة خخا واه خخاس يولة خخا ا خخا ي ذلخ خ امل ه خخد ال خخد الوي ومكت خخل
املفوض السامي حل وق اإلنسان وحبضول ن خابة و وخاينية صتصخ منخ يخام 2018-2014
رخخدف التنسخخة مخخا ب خ احلكومخخا وتل خ اجلهخخاس وي ه خ ا اإلثخخال مت ي خخد ( )11ل خخاء ح خوالاي
(مرف خ  ) 1وحبضخخول وافخخا امث خراف ملناقشخخا مخخدى الت خخدم احملخخرز إلنفخخاذ التوصخخةاس والسخختما إ
لاء وم سحخخاس وتوصخخةاس صخخحاب املصخخلحا حةخخال الت ريخخر الخخوثا لسخخت راض حالخخا ح خخوق
اإلنسان ي اململكا.
 -5قام جلنا الصةا ا إبيداي املسوية امولةا للت رير ومت يرسها يلى يدي من التحالفاس
و صحاب املصلحا واملروز الوثا حل وق اإلنسان واست هال الريوي من قهل اللجنا اليت مت خ ها
ب اليتهال قناء صةا ا الت رير.
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اثلثا -أبرررا التررروراى عل ر حالررة حقرروق اإلنسرران ا اململ ررة منررع االسررتعراض
الثاين
التروراى ا اإل ار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 -1اإل ار املعياري
 -6مت إقرال وت ديل ال ديد من التشخري اس الخيت هتخدف إ ت زيخز ح خوق اإلنسخان و.ايتهخا.
(مرف .)2
 -2السياساى واالسرتاتيجياى واخلرط الو نية
 -7تهن خ اململك خخا ال دي خخد م خخن السةاس خخاس والس خساتةجةاس واخلطخ خ الوثنة خخا املتواف خخا م خخع
مهخ خخاية ح خ خخوق اإلنسخ خخان وامل خ خخايم الوثنةخ خخا واإلقلةمةخ خخا والدولةخ خخا لت زيخ خخز صتل خ خ احل خ خخوق املدنةخ خخا
والسةاس خخةا والقتص خخاييا والاتماية خخا والث افة خخا والهةخلة خخا ومنه خخال اخلط خخا الوثنة خخا الش خخاملا حل خخوق
اإلنس خ خخان ( 2025-2016مرفخ خ خ  )3اخلط خ خخا الوثنة خ خخا لتف ة خ خخل قخ خ خرال جملخ خ خ امم خ خخن لقخ خ خ 1325
(مرف  )4اخلطا الوثنةا لتنفة هداف التنمةا املستداما ( 2030مرفخ  )5اخلطخا الوثنةخا ملوااهخا
التط خخرف ( 2014مرف خ  )6خط خخا الس خختجابا املينة خخا ل زم خخا الس خخوليا ( 2017مرف خ  )7اخلط خخا
اإلسخ خساتةجةا للسبة خخا والت ل خخة ( 2022-2018مرفخ خ  )8اإلسخ خساتةجةا الوثنة خخا ل شخ خ ا ذوم
اإلياقخخاس املرحلخخا الثانةخخا ( 2015-2010مرف خ  )9اخلطخخا التنفة يخخا لت زيخخز اسخختجابا املؤسسخخاس
حلخخالس ال ن خ امسخخرم ( 2018-2016مرف خ  )10قةخخد ال خخاز مشخخرو اإلس خساتةجةا الوثنةخخا
للمخ خخرة املينةخ خخا  2030-2020اإلس خ خساتةجةا الوثنةخ خخا املينةخ خخا لكهخ خخال السخ خخن 2022-2018
(مرفخ خ  )11اإلسخ خساتةجةا الوثنة خخا للتنمة خخا الزلاية خخا ( 2025-2016مرفخ خ  )12قة خخد ال خخاز
مشخ خ خخرو اإلس خ خ خساتةجةا الوثنةخ خ خخا ملن خ خ خخع الجتخ خ خخال الهشخ خ خخر  2021-2018إس خ خ خساتةجةا ال دال خ خ خخا
اجلزائةخخا ( 2019-2017مرف خ  )13اإلس خساتةجةا الوثنةخخا ل دالخخا امحخخدا 2019-2017
(مرف .)14
 -3اإل ار املؤسسي
 -8يمل احلكوما املينةخا يلخى ييخ وت زيخز اإلثخال املؤسسخي الخ م ي خم احخسام ح خوق
اإلنس خخان وحرايت خخه امساس خخةا فهاإلس خخافا إ املؤسس خخاس ال ائم خخا واملؤسس خخاس الوثنة خخا واإليالاس
والوح خخداس ي ي خخدي م خخن ال خخوزالاس مت إنش خخاء ال دي خخد م خخن املؤسس خخاس واهلةخل خخاس الرامة خخا إ ت زي خخز
ح وق اإلنسان و.ايتها ومنهال


4

وحدة احل ومة الشفالة/واارة التخريط والتعاون الدويل( )2هتدف الوحدة إ
مسخ خخايدة اجلهخ خخاس احلكومةخ خخا و خ خخم احلكومةخ خخا والوثنةخ خخا يلخ خخى متاب خ خخا مشخ خخالوا
التزام خخاس املين ي إث خخال مه خخايلة احلكوم خخاس الش خخفافا املت خخدية امثخ خراف ال خخيت
هتخخدف إ إيخخاية ت ريخ ال القخخا ب خ امل خواثن والدولخخا مخخن خخخالل ت زيخخز مفخخاهة
الشخخفافةا احلكومةخخا واملس خخاءلا واملشخخالوا الش خ هةا وحري خخا الوصخخول إ امل لوم خخاس
وتس م التكنولواةا اجلديدة لت زيز احلك الرشةد؛
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م تب الش اوى وحقوق اإلنسران/املديرية العامرة لقرواى الردر ( :)3يهخدف
إ التدليل يلخى م خايم ح خوق اإلنسخان والتويةخا والتث ةخ احل خوق امساسخةا
ومتاب ا الشكاوى؛
مركز تدريب متخصر حلقروق اإلنسران/مديرية األمرم العراً( :)4ويهخدف إ
ت زيز وبنخاء قخدلاس الكخوايل الهشخريا املت املخا ي مواسخةع ح خوق اإلنسخان وزايية
ال خويي وأتهةخخل الضخخهال وال خخامل ي جمخخال ح خخوق اإلنسخخان مخخن خخخالل ال خربامئ
التدليهةخخا وولا ال مخخل والت خخاون مخخع الخخدول الشخ ة ا والصخخدي ا تشخخجة ا لحخسام
ح وق اإلنسان؛
هيئررة النزاهررة وم الحررة الفسرراد( :)5وهتخخدف اهلةخلخخا إ صخ النظخخام السةاسخخي
واإليالم مخخن اخلخخروى يلخخى مهخخاية النزاهخخا الوثنةخخا الخخيت تس خ ى خلدمخخا امل خواثن
واحلف خخال يل خخى وخ خرامته ويل خخى ح خخوقه وممتلك خخاهت م خخن خ خخالل س خخمان تطهةخ خ
التشري اس والشفافةا ي ال مل من ال تطهة مهاية ال دالا واملسخاواة وتكخافؤ
الفخخر وحمالبخخا الفسخخاي بكخخل شخخكاله و.ايخخا ح خخوق امل خواثن الخخيت هتخخدف إ
س خخمان اللت خ خزام اه خ خاية النزاه خخا الوثنة خخا ومكافح خخا الفس خخاي م خخن خ خخالل تف ة خخل
منظوما ال ة وال وايد السلووةا ي اإليالة ال اما؛
وحرردة م الحررة اجل رراكرت االل رتونية/مديريررة األمررم العرراً( :)6ت مخخل يلخخى نشخخر
التوية خخا واإللش خخاي ل خخدى ة خخع فخل خخاس ااتم خخع لتجن خخل الوق خخو وض خخحااي للج خرائ
اللكسونة خ خخا اإلس خ خخافا إ ي خ خخد يولاس تدليهة خ خخا لكاف خ خخا مرته خ خخاس امم خ خخن ال خ خخام
ومؤسسخخاس ااتمخخع املخخدين وخل خ بةخلخخا وفضخخاء الكخخسوين مخخن لكافخخا مؤسسخخاس
الدولا احلكومةا واملدنةا؛
املنسق احل ومي حلقوق اإلنسان/رائسة الواراء( :)7يهدف مكتخل املنسخ إ
ت زيخخز مفهخخوم منظومخخا ح خخوق اإلنسخخان مخخن خخخالل نشخخر ق افخخا ح خخوق اإلنسخخان
متاب ا تنفة التوصةاس اليت ظى اواف ا اململكا خالل مناقشا الت الير الوثنةا
للوفاء اللتزاماس الدولةا ي جملخ ح خوق اإلنسخان .ومخا مت تشخكةل جلنخا يلةخا
إلي خخداي وصخ خخةا ا اخلط خخا الوثنةخ خخا الش خخاملا حل خ خخوق اإلنس خخان وإش خ خرا الن خ خخااس
وامحخ خ خزاب واملؤسس خ خخاس الوثنة خ خخا ومؤسس خ خخاس ااتم خ خخع امل خ خخدين .وق خ خخد متح خ خخولس
ساسةاس إيداي اخلطا حول صراخاس تلخ الل خاءاس واملشخاولاس اإلسخافا إ
مخا ولي الشخري ا اإلسخخالمةا والرسخخالس السخماويا حةخخال ح خخوق اإلنسخخان وصخخون
ورامتخخه والتنسخخة ل خخد ال ديخخد مخخن الل خخاءاس وامللت ةخخاس التشخخاوليا اشخخالوا يخخدي
مخ خخن املؤسسخ خخاس الدولة خ خخا ومؤسسخ خخاس ااتمخ خخع امل خ خخدين لهح خ خ توصخ خخةاس ت ري خ خخر
الست راض الدولم الشخامل حل خوق اإلنسخان الخيت التخزم رخا املين ومخا مت إيخداي
املنهجةا التنسة ةا حل وق اإلنسان واليت ت وم يلى إبراز اجلوانل اإلجيابةا للدولا
املينة خ خخا ال خ خخيت خ خ خ ي واف خ خخا اا خ خخالس سخ خ خواء يل خ خخى صخ خ خ ةد التشخ خ خري اس و
السةاساس و املمالساس؛
وح رردة م الح ررة االب ررار ابل ش ررر/مديرية األم ررم الع رراً( :)8م خخن مهامه خخا تل خخي
الش خخكاوى والتمو خخد م خخن ص خخحتها والت خخرف يل خخى الض خخحااي اإلس خخافا إ ت خخوفم
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احلمايخا للضخحةا واإليخواء وت خدم خخخدماس الريايخا النفسخةا وأتمخ تخ اور السخخفر
للمغخ خخايلة الطويةخ خخا اإلسخ خخافا إ .خ خخالس التويةخ خخا مصخ خخحاب ال مخ خخل وال مالخ خخا
الواف خ خخدة .حةخ خ خ بل خ خخى ي خ خخدي الش خ خخكاوى امل دم خ خخا إ ال سخ خ خ ( )309ش خ خخكوى
ل خخام  2017حة خ مت التكةة خ ال خخانوين ل ( )23قض خخةا م خخن قض خخااي الجت خخال
الهشخخر ومت إيخواء مخخا ي خخالب ( )175سخخحةا ل خخام  2017ي يال الكرامخخا وا خخاي
املر ة امليين؛


وح ر رردة م الح ر ررة االبر ر رار ابل ش ر ررر/واارة العم ر ررل( :)9هت خ خخدف إ التح خ خ خ ي
النتهاواس اليت ت ع حبخ ال مخال حةخ بلخى يخدي الشخكاوى امل دمخا إ ال سخ
( )336شخخكوى ي ي خخام  2016شخخكوى وال خخيت مت إحالته خخا الت خخاون م خخع قس خ
التح ة خ ي وحخخدة مكافحخخا الجتخخال الهشخخر إ املخخديي ال خخام حة خ مت تكةة خ
( )27قضةا جبرنيخا الجتخال الهشخر ومت تكثةخ الخزايلاس التفتةشخةا يلخى مكاتخل
اسخ خخت دام يخ خخامالس املنخ خخازل واملصخ خخانع ي املنخ خخاث الصخ خخنايةا املؤهلخ خخا والشخ خخرواس
والتح خ مخخن شخخههاس الجتخخال الهشخخر وبلخخى يخخدي ال خزايلاس التفتةشخخةا ()106
لل ام .2017وما مت افتتاح يال إليواء سحااي الجتخال الهشخر وهخي يال الكرامخا
وا خخاي املخخر ة امليين بلخخى يخخدي سخخحااي الجتخخال ال خ ين مت إي خوائه ( )175سخخحةا
لل خخام 2017وبلخخى يخخدي ال ضخخااي الخخيت تصخخل إ يلاخخا الجتخخال الهشخخر()236
قضخخةا متنويخخا حة خ مت اءخخاذ اإلا خراءاس ال انونةخخا حب خ صخخحاب ال مخخل وف خخا
إلحكام قانون ال مل.

رابعا -تروير القضاء
 -9تضخخمن امولاق الن اشخخةا جلاللخخا املل خ وخاصخخا الولقخخا الن اشخخةا السايسخخا (مرف خ )15
ب نوانل "سةاية ال انون ساس الدولا املدنةا" واليت ترتكز يلى ن الدولا املت دما هي الخيت مخي
ح خخوق مواثنةه خخا وه خخو امس خخاس احل ة خخي ال خ م ته خخم يلة خخا ال خخدني راثةاس والقتص خخاياس املزيه خخرة
وااتم اس املنتجا وهو الضامن للح وق الفرييخا وال امخا والكفةخل بتخوفم اإلثخال الفايخل لخ يالة
ال امخخا ومخخا ن مهخخد سخخةاية ال خخانون هخخو خضخخو ةخخع امف خراي واملؤسسخخاس والسخخلطاس حلك خ
ال خخانون وان واا خخل و خخل مؤسس خخا ه خخو .اي خخا وت زي خخز س خخةاية ال خخانون الخ خ م ه خخو س خخاس اإليالة
احلصةفا اليت ت تمد ال دالخا واملسخاواة وتكخافؤ الفخر ومخا ن تف ةخل هخ ا املنظومخا هخو امسخاس
ي م اجلا مظاهر الغلو والتطرف اليت بد س تغزو املنط ا مستهدفا الشهاب بشخكل لئخة نتةجخا
الظروف ال املةا واإلقلةمةا واحمللةا.
 -10ومت تشخخكةل اللجنخخا امللكةخخا لتطخخوير اجلهخخاز ال ضخخائي وت زيخخز سخخةاية ال خخانون والخخيت يملخ
يلخخى مراا خخا وت ةخخة اجلهخخاز ال ضخخائي بشخخكل شخخامل ووس خ جممويخخا مخخن التوصخخةاس لتحس خ
واقخخع اجلهخخاز ال ضخخائي و س خ بةخلخخا اميمخخال ومنهخخال توصخخةاس ت زيخخز خخدي اإليالة ال ضخخائةا
وسمان يدالا فايلا للمخواثن وت زيخز اسخت الل ال ضخاء وال ضخاة وإنشخاء رفخا اقتصخاييا ءخت
ال ضخخااي التجاليخخا ذاس امقةخخا القتصخخاييا .اإلسخخافا إ ت خخديل لخخا مخخن التش خري اس تضخخمن
موائما م ايم ح وق اإلنسان ي التشري اس الوثنةا.
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خامسا -التنفيع ال امل للتوصياى
حقوق املرأة
توصية 48،55
 -11مت إلغاء املاية ( )10()308من قانون ال واس املت ل ا ب (إيفاء املغتصل مخن ال وبخا
ي حال زوااه من سحةته) اواخل ال خانون امل خدل لقخ ( )27لسخنا  .2017مخع التموةخد يلخى
انه نينع إاراء الخزواى يون إلاية وحريخا واملخا خالةخا مخن ال ةخوب لضخمان يخدم واخوي زواى قسخرم
إذ اوا خخل ال خخانون يل خخى احملكم خخا التح خ م خخن حري خخا امث خراف ي إنش خخاء ال خخد ويؤو خخد يل خخى ن
امص خخل ي س خخن ال خخزواى ه خخو بل خخو  18حةخ خ مت إص خخدال ت لةم خخاس م خخن إذن ال خخزواى مل خخن وم خخل
اخلامسخخا يشخخرة سخخنا مخخن يمخخرا و يامخخل الثامن خا يشخخرة لق خ ( )1لسخخنا (2017مرفخ  )16والخخيت
تشخخكل سخخابطا للتح خ مخخن ان خخدام الخخزواى ال سخخرم و امل خخال محكخخام ال خخانون وقخخد مت ي خخد
يولاس تدليهةخخا لل ضخخاة الشخخرية لةخخت التموخخد مخخن ن الخخزواى مت الرسخخا والختةخخال واحلريخخا التامخخا
وخلخخو إلاية ثخخري ال خخد مخخن م يةخخل مخخن يةخخوب اإللاية و ش خوائهها .وي خخدس يولاس تدليهةخخه
للم هلخ يلخخى الخخزواى و.خخالس تويةخخه وإلشخخاي خاصخخا .وللحخخد مخخن الظخخروف الخخيت نيكخخن ن يتخخزوى
فةهخخا مخخن هخ يون سخخن 18يملخ اللجنخخا الوثنةخخا املينةخخا لشخخؤون املخخر ة وشخخرواؤها مخخن الفخخاس
ااتمخخع املخخدين ومخخن خخخالل احلملخخا الدولةخخا السخخنويا ملناهضخخا ال ن خ املهخخا يلخخى النخخو الاتمخخايي
ب نخوان "لسخخه صخخغمة يخخالزواى" وهخخدف إ لفخخع ويخخي ااتمخخع احمللخخي وثلهخخا املخخدالس واجلام خخاس
صر و اثلا الاتمايةا والقتصاييا والصحةا والنفسةا.
أبقةا احلد من زواى ال ُ َّ
توصية
12،13،14،23،30،32،82،83،84،85،86،87،88،89،90،91،92،93،98
ةخع شخرائ
 -12مت إيداي خطا إسساتةجةا للسبةخا والت لخة ل يخوام  2022-2018مشلخ
وفخلاس ومناث اململكا ي يملةا التطوير و س الت لة اإلسافا إ إاتحا الت لة م النظامي
وحمخ خ خخو اممةخ خ خخا .وجيخ خ خخرم ال مخ خ خخل يلخ خ خخى خ خ خخدي اإلس خ خ خساتةجةا الوثنةخ خ خخا للمخ خ خخر ة 2017-2013
للفسة  2030-2020لتتضمن اهلدف اخلخام (حخول املسخاواة بخ اجلنسخ ومتكخ املخر ة) مخن
هداف التنمةا املسختداما الت خاون مخع هةخلخا اممخ املتحخدة للمخر ة وبخدي مخن السخكوا اإلسخافا
إ إيخ خخداي مش خ خخرو قخ خخانون م خ خوازلس الوح خ خخداس احلكومةخ خخا للس خ خخنا املالةخ خخا  2018ملراي خ خخاة الن خ خخو
الاتمخخايي ويمل خ اللجنخخا املينةخخا ل نصخخاف ي اماخخول يلخخى إيخخداي مسخخوية يلاسخخا لتحديخخد
نويةخخا خخال التمةةخخز الخخيت توااههخخا م لمخخاس املخخدالس اخلاصخخا ومخخا صخخدل ال خخد املوحخخد اخلخخا
املدالس اخلاصا ال م حيمل مزااي وربمل لماس املخدالس اخلاصخا .ومخا ت مخل احلكومخا يلخى ييخ
وتف ةل إنشاء حضالس ي ال طا اخلا وف ا لن املاية  72من قانون ال مل امليين املؤق
لقخ ( )26لسخخنا ( 2010مرفخ  .)17نفخ االخ الخخوثا لشخخؤون امسخخرة مشخخرو "ييخ وتف ةخخل
إنشاء احلضالس ي ال طخاي ال خام واخلخا ( ")2020-2017الخ م يسختهدف املخر ة ال املخا
والطفل وت زيز ح وقه من خالل توفم بةخلا يمل حمفزة للمر ة وبةخلا ت لةمةا إقرائةا منا ل ثفال
من املةالي إ لبع سنواس ومت تخدليل ( )235امخر ة وبنخاء قخدلاهتن ومهخالاهتن الطفولخا املهكخرة
والت امخخل مخخع امثفخخال ي احلضخخالس وتخخويةتهن حب خخوقهن ال مالةخخا وو خ ل تخخوفم ( )70فرصخخا
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يم خخل ادي خخدة ي احلض خخالس اله خخالى يخ خديها ( )11حض خخانا وال خخيت مت إنش خخائها مبن خخاء ال خخامالس
و سخ اخلخخدماس امل دمخا ي يول احلضخخالس ملخا ي خخالب ( )300ثفخل ي احلضخخالس املؤسسخخةا.
ويهخ خخدف املشخ خخرو ي يخ خخام  2018يلخ خخى إنشخ خخاء ( )40حضخ خخانا مؤسسخ خخةا ي ال طخ خخاي ال خ خخام
واخلخخا وتخخوفم ( )250فرصخخا يمخخل اديخخدة للمخخر ة ي احلضخخالس وتخخدليل وأتهةخخل ()400
ام خ خخر ة يل خ خخى الطفول خ خخا املهك خ خخرة وال م خ خخل ي احلض خ خخالس وم خ خخا ص خ خخدل نظ خ خخام احلض خ خخالس اجلدي خ خخد
ل خام  2018وتضخخمن إحكامخخه ي تنظخخة وتسخخهةل إنشخاء حضخخالس لخخدى وافخخا اجلهخخاس الروةخخا
والتطويةخخا واخلاصخخا حبة خ ئل خ بةخلخخا يمخخل مالئمخخا للمخخر ة ويشخخجع يلخخى إقخخدام املخخر ة يلخخى سخخوق
ال مل وما تضمن حكامه استحدا تنظة احلضالس املنزلةا واليت ي مل ر ا ال طا النساء
ف خ والتخخاح فخخت فخخر يمخخل اديخخدة للمخخر ة ف خ ومخخا لخخزم النظخخام ةخخع احلضخخالس اسخخت هال
امثفخخال ذوم اإلياقخخا وتضخخمن حكامخخه السوةخخز يلخخى امخخن وسخخالما امثفخخال ي يول احلضخخانا
وت خخدم خخخدماس ي الطفولخخا املهكخخرة وح خ الخخت ل والت لخخة ملخخا ي خخالب ( )1500ثفخخل مخخن يمخخر
املةالي إ  4سنواس وما صدل ت مة ين يولا لئة الوزلاء ال اسي ب دم ديد اخن املرشخ
إلشخخغال الوئخخائ الشخخا رة و ن يكخخون السشخخة وف خخا ل ح ةخخا بغخخس النظخخر يخخن اجلخخن سخواء مخخن
ال وول و من اإلل .
 -13خص قانون النت اب لق ( )6لسنا  )15( 2016م دا ءص للنساء "الكوات"
(مرف خ خ خ  ) 18وق خ خ خخد ش خ خ خخهدس نس خ خ خخها متثة خ خ خخل امل خ خ خخر ة التفاي خ خ خخا ي الربمل خ خ خخان الث خ خ خخامن يش خ خ خخر حة خ خ خ
بلغ خ خ  %15.4ي ح خ خ وان خ خ  %10.6ي اال خ خ السخ خخاب سخ خخنا  .2012ووف خ خ محكخ خخام
املخخاية /3ى مخخن نظخخام املسخخاقا ي يي خ امح خزاب السةاسخخةا لق خ  53لسخخنا  2016والخخيت تخخن
(يش خ خخسل لس خ خختح اق احل خ خخزب املس خ خخاقا املالة خ خخا ن ل ت خ خخل نس خ خخها النس خ خخاء بخ خ خ يض خ خخاء احل خ خخزب
ين ( )%10مرف  )19وبلغ نسها مشالوا املر ة ياخخل امحخزاب السةاسخةا  .%35ومت إاخراء
النت ااس الهلديا والالمروزيا اوال قانون الالمروزيخا لقخ  45لسخنا (2015مرفخ  )20والخ م
حخخدي نسخخها  %10حخخد يل للم ايخخد امل صصخخا للنسخخاء "الكخخوات" وقخخانون الهلخخدايس لق خ 49
لس خخنا ( 2015مرفخ خ  )21الخ خ م ح خخدي النس خخها ب %25وبل خخى ي خخدي الف خخائزاس اا خخال احمللة خخا
بنسها  %32.0وجمال احملافظخاس بنسخها  %13مخن إ خاح يخدي امل ايخد اخلاصخا التنخاف ي
حخ فخخازس  32سخخةدة يخخن ثريخ امل ايخخد امل صصخخا للنسخخاء "الكخخوات" ومخخا بلخخى يخخدي السخخةداس
اللوايت تر سن جمالسهن احمللةا  51سةدة.
 -14مخخا يخخدي النسخخاء ي السخخل الدبلوماسخخي فهخخو  52سخخةدا يخخام  2018بنسخخها % 18
فةما وان يديه  45سةدا ي يام  2013بنسها  %17.2ما ي ما يت ل اجلهخاز ال ضخائي
ف د بلخى يخدي ال ضخاة السخةداس  215سخةدة بواقخع  %20حةخ تشخغل سخةدة يضخو ي االخ
ال ضائي وقاسةتان الدلاا ال لةا يضو ي حمكما التمةةز .وتضمن الخربلمئ التنفةخ م للحكومخا
ل يخوام ( 2019-2016مرفخ  )22تشخخجةع يخخخول املخخر ة إ سخخوق ال مخخل ولفخخع مشخخالوتها فةخخه
من  %24 - %15يام  2025وت لة الفجوة ب اجلنس ي ال طاياس ذاس ال القا.
 -15اسخختهدف مشخخرو "متكخ املخخر ة ي ال طخخا ال خخام" لل خخام  2015إ زايية فخخر النسخخاء
ي ت خ خخوح املناص خ خخل ال ةايي خ خخا وبن خ خخاء ق خ خخدلاهتن وتزوي خ خخدهن امله خ خخالاس وت زي خ خخز مش خ خخالوتهن ي لسخ خ خ
السةاسخخاس وص خخنع ال خرال وق خخد مت ت خخدليل  360موئفخخا م خخن ال ة خخاياس املتوس خخطا خ خخالل ي خخامي
 2015و 2016ومت إيخخخال نظخخام ال مخخل املخخرن لق خ  22لسخخنا (2017مرف خ  )23يلخخى نظخخام
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اخلدمخا املدنةخخا وإثخخالق اخلطخا الوثنةخخا لتف ةخخل قخرال جملخ اممخخن  1325املخر ة واممخخن والسخخالم
وشخخكل جمل خ الخخوزلاء "جلنخخا وزاليخخا لتمك خ املخخر ة" ب ضخخويا الخخوزلاء امل نة خ لخخدي مشخخالوا املخخر ة
القتصخخاييا والاتماية خخا والسةاس خخةا وي احلة خخاة ال ام خخا .تهن خ احلكوم خخا خط خخا التنمة خخا املس خختداما
ل ام  2030أتوةدا يلى التزام احلكوما إبيماى النو الاتمايي سمن يملها ومت تشخكةل جلنخا
قطايةا للمساواة ومراياة النو الاتمايي برةسا امم ال ام للجنا الوثنةا لشؤون املر ة وجلنا
احل خرايس برةسخخا املفخخوض ال خخام للمروخخز الخخوثا حل خخوق اإلنسخخان رخخدف وسخخع إثاليمخخل لتطهة خ
هخ خخداف التنمةخ خخا املسخ خختداما ومخ خخا صخ خخدل ال خ خخانون امل خ خخدل ل خ خخانون الت ايخ خخد ال سخ خخكرم لق خ خ 12
لسنا  2015ال م من املر ة ال املا نف املزااي املمنوحا للرال يند الت ايد مخن الوئةفخا .ولي
ي قانون الضمان الاتمايي لق  1لسنا  2014خبصو إنصاف املر ة ال املا متمثل بتولي
لاتل املر ة املتوفاة وامال مبنائها املستح وما هو حال لاتل الرال .ومخا صخدل نظخام الت ةخ
يلخ خخى الوئخ خخائ ال ةاييخ خخا  2015لضخ خخمان النزاهخ خخا والشخ خخفافةا وال دالخ خخا واملسخ خخاواة ي الت ة خ خ ي
الوئائ ال ةاييا ما ي زز توااد النساء ي تل الوئائ .
 -16مت لفع امل صصاس املالةا لكل من اللجنا الوثنةا املينةا لشؤون املر ة لتصخه موازنتهخا
( 700ل يينال ليين) مخا ي خايل ملةخون يولل مريكخي سخنواي واملروخز الخوثا حل خوق اإلنسخان
لتصخخه موازنتخخه ( 750ل خ يينخخال ليين) مخخا ي خخايل ملةخخون وسخخه ل خ يولل مريكخخي سخخنواي
لتمك خ ه خ ا املؤسسخخاس حة خ يض خ وخخايل املروخخز الخخوثا حل خخوق اإلنسخخان ح خواح  45موئ خ
وموئفخخا وي مخخل لخخدى املروخخز سخخهال التهخخال منتش خرين ي اململكخخا يتل خخون شخخكاوى يخخرب الوسخخائل
املتاحا.
توصية 44،45،46،47،49،50،51،52،53،43
 -17تض خخمن ق خخانون احلماي خخا م خخن ال نخ خ امس خخرم لقخ خ  15لس خخنا ( 2017مرفخ خ  )24بن خخويا
إصخخالحةا هتخخدف للحفخخال يلخخى وةخخان امسخخرة والتهلةخخى يخخن م حالخخا ين خ سخخرم وتخخو إيالة
.ايخخا امسخخرة تسخخويا الن خزا ي قضخخااي ال ن خ امسخخرم ي اجلخخن إبا خراءاس لوهخخا ال خخانون تنتهخخي
اصايقا احملكما خالل مدة قصاها سه ا ايم شريطا مواف ا الطخرف ونيتنخع إاراءهخا ي اجلنايخا
يلمخخا أبن ال خخانون مشخخل ث خراف اجلنايخخا اخلخخدماس الخخيت جيخخل ت خخدنيها .وتخخوفر اخلخخدماس الشخخرثةا
وال ضائةا والاتمايةا والصحةا واإليوائةا لضحااي ال ن امسرم من النساء وامثفال وقد لخزم
ال خخانون احملكمخخا النظخخر ي قضخخااي ال ن خ امسخخرم بصخخفا السخخت جال وبشخخكل سخخرم ومت تخخوفم
ت نةخا الخرب التلفزيخخوين حلمايخا امحخخدا وقضخااي ال نخ امسخخرم ومخا وشخخديس ال خواس يلخخى
ا خ خرائ ال تص خخاب وهت خ خ ال خخرض واخلط خ خ وامف خخال املنافة خخا للحة خخاء وف خ خا لت خخديالس ق خخانون
ال خخواس لس خخنا  .2017وص خخدل نظ خخام يول إيخ خواء امل رس خخاس لل ط خخر لقخ خ  171لس خخنا 2016
رخخدف أتم خ احلمايخخا واإلي خواء املؤق خ للمنتف خخا وت خخدم الريايخخا الاتمايةخخا واخلخخدماس امل ةشخخةا
والنفسخخةا والصخخحةا واإللشخخاييا والث افةخخا وال انونةخخا الالزمخخا هلخخا .ومخخا مت إثخخالق .لخخيت تويةخخا وهخخي
.لخخا يل خ ل ت ل خ و.لخخا  16يخخوم ملكافحخخا ال ن خ يلخخى املخخر ة والطفخخل وخخان اخخزء مخخن نشخخطتها
وسخائل التواصخل الاتمخايي ومخا جتخدل اإلشخالة إ يول يال الوفخاق امسخرم ي ت خدم خخخدماس
.اي خخا امس خخرة واإللش خخاي النفس خخي اإلس خخافا إ إث خخالق النس خ ا احملدق خخا ل ث خخال ال خخوثا حلماي خخا
امسخ خخرة مخ خخن ال ن خ خ مخ خخع اخلطخ خخا الوثنةخ خخا لالسخ خختجابا لل ن خ خ امسخ خخرم .ومخ خخا انضخ خخم اململكخ خخا
يام  2014ملهايلة امم املتحدة لاللتزام ال ضاء يلى ال ن سد املر ة.
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 -18ي خد بخرامئ تدليهةخخا ي مروخز التخخدليل اإلقلةمخخي التخابع إليالة .ايخخا امسخخرة/مديريا اممخخن
ال خخام ي خخام  2017منه خخا  21يولة اس خختهدف ال خخامل م خخن الض خخهال وي خخديه  366مش خخال
اإلسخخافا إ إيالة شخخرثا امحخخدا وي خخدس  19يولة للمخخوئف وال ضخخاة تت لخ ال نخ سخخد
املخر ة .مت ي خخد يولاس تدليهةخخا لتطخخوير ال خخدلاس الشخخرثةا وال ضخخائةا يلخخى اسخخت دام الت نةخخا احلديثخخا
بسما شهاياس امثفال وتتمثل التدليل يلى تطهة الن ال انون اا يرايخي اجلانخل النفسخي
للضخخحةا وقخخد مت تغطةخخا قخخالة اململكخخا الخخثال مخخن خخخالل جمل خ امسخخرة الت خخاون مخخع مفوسخخةا
الالاخل .
 -19مت اسخخته اي م خرتكر اجل خرائ بخخدايي النت خخام للشخخرف مخخن السخختفاية مخخن ال خ ل امل ف خ
الوالي ي املاية ( )98من قخانون ال خواس لقخ  27لسخنا ( 2017مرفخ  )25لتح خ املزيخد مخن
الري .
 -20مت تف ةل خدماس است هال الشكاوى ل بال ين حالس اإلسخاءة املواهخا للطلهخا مخن
قهل امل لم وال امل ي املدالس من خالل اخل الساخن الشكاوى اخلطةا الشكاوى احملولخا
من موقع احلكوما اإللكسوين ومتاب تها واءاذ اإلاراءاس الالزما( .مرف .)26
توصية 34
 -21صخخدل النظخخام اخلخخا بصخخندوق تسخخلة النف خخا لقخ ( )48لسخخنا  2015واشخخر يمالخخه
است هال الطلهاس وتسلة املنتف وف ا محكام النظام وسة مل يلخى توسخةع انتشخالا ي وافخا
منخاث اململكخا حةخ مت لصخد مهلخخى ملةخون يينخال مخن املةزانةخخا ال امخا للدولخا يخام  2017لغخخاايس
تنفة خ حكخخام ه خ ا النظخخام ومخخا مت صخخرف مخخا نسخخهته  %100مخخن الطلهخخاس امل دمخخا واملسخختوفةا
للش خخرول .حة خ خ مت ت خخدم  251م امل خخا لغاي خخا ش خخهر ايل  2018مت قه خخول  178ثل خخل م خخا
خبصخخو الطلهخخاس الخخيت ت هخخل ويخخديها  73بسخخهل يخخدم اسخختكمال صخخحاب ال القخخا امولاق
املطلوبا مع التموةد يلى ن الصندوق ي دم خدماته يون ايتهال جلنسةا م دم الطلل وياينته.
توصية 54
 -22و قانون منع الجتال الهشر لق  9لسنا  )11(2009النساء وامثفال اهتماما خاصا
حة ااء الت ري متماشةا مع بروتووول منع وقمع وم اقها الجتال امش ا وخباصا النسخاء
وامثفخال املكمخل لتفاقةخا اممخ املتحخدة ملكافحخا اجلرنيخا املنظمخا يخرب الوثنةخا حةخ فخري مزيخخدا
مخخن صخخول احلمايخخا للضخخحااي اموثخخر يرسخخه لالنتهخخا خصوص خ ا النسخخاء وذوم اإلياقخخا مخخن خخخالل
ت خخدم اخلدم خخا الطهة خخا والنفسخخةا واإليوائة خخا للض خخحااي والستش خخالاس ال انونةخخا وال م خخل يل خخى إي خخاية
انخخدمااه ااتمخخع وف خخا مل خخايم الريايخخا الالح خخا ومخخا مت ال مخخل يلخخى توسخخةع منظومخخا التمك خ
القتصايم للضحااي ي "يال وراما" التاب ا لوزالة التنمةا الاتمايةا.
توصية 25،22
 -23ن خ الدسخختول امليين ي امل خواي ( )101 102 6يلخخى املسخخاواة مخخا ب خ املينة خ وافخخا
مخ خخام ال خ خخانون وسخ خخمن ح خ خ الت اسخ خخي م خ خخام ال ضخ خخاء وبغ خ خخس النظخ خخر ي خ خخن اجلخ خخن و ال خ خخرق و
ال خخدين (مرف خ  .)27وا خخاءس واف خخا ال خوان اإلارائة خخا واجلزائة خخا واملدنة خخا س خخمانا لتح ة خ ال خخدل
واملس خ خخاواة بكاف خ خخا التح ة خ خخاس الش خ خخرثةا وال ض خ خخائةا .وم خ خخا اي خ خخد ال خ خخربلمئ التنفةخ خ خ م للحكوم خ خخا
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ل يوام  2019-2016ملوائما مؤشراس اخلط الوثنةا مع إسساتةجةا املخر ة املينةخا و هخداف
التنمةخخا املسخختداما ل خخام  2030ومؤشخراهتا اخلاصخخا املخخر ة سخخمن اخلطخخا التنفة يخخا للحكومخخا لتنفة خ
الرؤيا القتصاييا والاتمايةا  2025ومت إصدال قانون تشخكةل احملخاو الشخريةا لسخنا 2016
لةضمن م ايم احملاوما ال ايلخا خاصخا حخ الت اسخي والوصخول لل دالخا .ومخا صخدل قخانون صخول
احملاوماس الشريةا امل دل لق  11لسنا  2016ال م ي زز مهد ال دالخا .ويمخل االخ الخوثا
لش خخؤون امس خخرة يل خخى إث خخالق اإلسخ خساتةجةا الوثنة خخا لكه خخال الس خخن خ خخالل ي خخام  2017وخطته خخا
التنفة ي خخا ل يخ خوام ( )2022-2018الت خخاون م خخع اللجن خخا الوثنة خخا لكه خخال الس خخن وال خخيت هت خخدف
لاللت خخاء اخلخخدماس امل دمخخا لكهخخال السخخن وا خخل قضخخااي املسخخن يلخخى سخخل امولخخوايس الوثنةخخا
وتتضمن لب ا حماول ذاس يالقا بكافا اجلوانل الصحةا والقتصاييا والهةخلةا والاتمايةا.

حقوق الرفل
توصية 24،58،59،8
 -24ن قانون امحدا لق  32لسنا  2014يلى واوي حماو ونةابا خاصا امحدا
وشرثا خاصا للت امل مع امحدا (مرف  )28وصدلس امنظما والت لةماس التنفة يخا ل خانون
امحدا (مرف  )29وت لةماس س تطهة ال واس م السالها للحريا (مرف  )30اإلسافا
إ ي خخزل امح خخدا ي خخن اله خخالغ اإلاخ خراءاس ولف خخع س خخن املس خخؤولةا اجلزائة خخا ل م خخر ( )12س خخنا
واللجخخوء للتوقة خ ومخخالذ خخخم ايتهخخال حك خخام ال خخانون هتخخدف إ اإلصخخالح والتمهةخخل ول خخة
ال خخاب وت خخدم اخلخ خخدماس للح خخد للفت خخاة حسخ خخل احتةاااهت خخا م خخن خخ خخالل خص خخائةا نفسخ خخةا
وااتمايةا مؤهلا لكوهنا ينصر ساسي للسم ال ضةا وصحا إاراءاهتا والن يلى يدم ايتهال
اجلرم قةد ارمي يلى احلد .
 -25وقخخد حخخديس املسخخائلا ال انونةخخا لل خخامل يلخخى إنفخخاذ قخخانون امحخخدا ي املخخاية  4منخخه
نتةجخخا اإلخخخالل الواقخخع مخخن قهخخل منفخ م قخخانون امحخخدا ومت ديخخد مخخاون صصصخخا ل حخخدا
حسخخل الحتةااخخاس وهخخي يال أتهةخخل امحخخدا ويال ليايخخا امحخخدا ويال تربةخخا امحخخدا
ون خ ال خخانون امل خ وول يخخالا يلخخى سخخمالس مثخخل يخخدم ت ةةخخد احلخخد واسخخت دام ال خخوة إل إذا
ييخ احلااخخا وال خخدل الخخالزم ملنخخع خطخخرا ومنخخع إي خ اء نفسخخه وت خخدم الريايخخا الطهةخخا للحخخد ومخخا
بةن خ امل خخاية ( )5م خخن ذاس ال خخانون اء خخاذ اإلا خراءاس الالزم خخا لفصخخل امح خخدا وف خخا لل ض خخااي
املرتكها و يلاا اخلطولة وفصل املوقوف ين احملكوم .
توصية 39،40،95
 -26مت مشول امثفال ال امل سمن فخلخا امحخدا احملتخاا للحمايخا والريايخا وف خا ل خانون
امح خخدا وي خخت ال م خخل يل خخى وس خخع مس خخوية نظ خخام .اي خخا الطفخ خل م خخن ال م خخل خالف خخا للتشخ خري اس
الت خخاون مخخع منظمخخا ال مخخل الدولةخخا ومنظمخخا الةونةسخخة (مرفخ  )31ومت ي خخد ( )68يولا تدليهةخخا
اسخختفاي منهخخا ( )220مفخختع يمخخل حخخول التنمةخخا وال خخانون الخخدوح لالاخل خ ومكافحخخا الجتخخال
الهشخخر للحخخد مخخن ال ن خ الواقخخع يلخخى امثفخخال حةخ اسخختحد قس خ مكافحخخا يمالخخا امثفخخال
وقس خ الشخخكاوى واخل خ السخخاخن وقس خ تفتخخةع ال خخامل ي املنخخازل وقس خ الجتخخال الهشخخر .ومت
إص خخدال نظم خخا وت لةم خخاس ت خخنظ قط خخا ال مال خخا امله خخاارة املنزلة خخا وال خخيت ت ط خخي ال خخامل املن خخازل
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امتةازاس فضل من المتةازاس املنصو يلةها ي قانون ال مل (مرف  .)32وقد مت تشكةل جلنا
مت صصا لدالسا امنظما اخلاصا الصحا والسخالما املهنةخا ملخا يضخمن لل امخل بةخلخا يمخل خالةخا
من صاثر إصااس ال مخل .اإلسخافا إ صخدول نظخام ال مخل املخرن لقخ  22لسخنه  2017الخ م
حيدي الفخلاس اخلاس ا له.

حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة
توصية 7
 -27نظم املاية ( )27مخن قخانون ح خوق امشخ ا ذوم اإلياقخا لقخ  20لسخنا 2017
(مرف  )33يمل مراوز ومؤسسخاس امشخ ا ذوم اإلياقخا مخن خخالل الخن يلخى يخدم إاخازة
إيخخدا امش خ ا ذوم اإلياقخخا ي يول الريايخخا النهاليخخا و اإليوائةخخا يون احلصخخول يلخخى املواف خخا
احلرة املستنمة ويدم اواز من تخرخة إنشخاء اهخاس إيوائةخا خاصخا اديخدة لخ وم اإلياقخا ب خد
نفخخاذ حكخخام ال خخانون ومخخا لخخزم ال خخانون ي املخخاية ( )28اجلهخخاس احلكومةخخا و خخم احلكومةخخا الخخيت
ت دم خدماس الريايا اإليوائةا والنهاليا والتمهةلةخا ل شخ ا ذوم اإلياقخا بتطهةخ م خايم اخوية
اخلدماس وم ايم سواب ال مل ووسع شرول وم ايم لل امل ي تل املراوز تصخدلها اجلهخاس
املسؤولا.
توصية 19،36
 -28مش خخل ق خخانون ح خخوق امشخ خ ا ذوم اإلياق خخا امثف خخال والنس خخاء م خخن ذوم اإلياق خخا ي
املهاية ال اما الخيت نصخ يلةهخا املخاية ( )4ومخا نصخ املخاية ( )5مخن ذاس ال خانون يلخى يخدم
اواز حرمان امش ا ذوم اإلياقا من ح خوقه و حخرايهت و ت ةةخد متخت ه رخا و ممالسختها
ويخخدم ت ةةخخد ح خريته ي اءخخاذ ق خرالاهت يلخخى سخخاس اإلياقخخا و بسخخههها واشخختمل ال خخانون امل خ ِخدل
ل انون ال واس لق  27لسخنا  2017يلخى حكخام اديخدة جت خل مخن اإلياقخا ئرفخ ا مشخديا ي
اخ خرائ اإليخ خ اء اجلس خخدم والنفس خخي واخ خرائ اليت خخداء اجلنس خخي والحتة خخال واإلق خخال ي الرياي خخا و
الس /الت لي.
توصية 110
 -29يشخخكل الت خخة ال سخخرم ارنيخخا م اقخخل يلةهخخا وف خا محكخخام املخخاية ( )330مخخن قخخانون
ال خواس امل خخدل لقخ  27لسخنا (2017مرفخ  )34ومخخا صخخدلس يائخرة اإلفتخخاء ال خخام الفتخخوى ي
ال خ خرال لق خ خ ( )2014/2( )194ح خ زخرم إزال خخا لح خخام الفتة خخاس ذواس اإلياق خخا ومس خخؤولةا ااتم خخع
املسخؤول والطهةخل
جتاههن .وما ن هنخا مسخؤولةا مدنةخه اإلسخافا لل وبخا حخال قةخام الشخ
إبا خراء ه خ ا ال مخخل اجلرمخخي فةكخخون هل خ ا الفخلخخا احل خ ي الت خخويس املخخاح وإذا يت خخدم ممثخخل ذوم
اإلياقخخا ال لةخخا و ال هنةخخا وفاقخخديها تهاشخخر النةابخخا ال امخخا الشخخريةا يملهخخا املطالهخخا نةابخخا يخخنه
حب وقه املالةا.
توصية 111
 -30مت ت ة خ خ خ خخة املرحل خ خ خ خخا الثانة خ خ خ خخا م خ خ خ خخن اإلس خ خ خ خساتةجةا الوثنة خ خ خ خخا ل ش خ خ خ خ ا ذوم اإلياق خ خ خ خخا
( )2015-2010وق خخد ئه خخرس النت خخائئ الكمة خخا والنوية خخا املهاش خخرة ح خخول ت ة خخة ياء وإ خخازاس
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حماولها أبن حمول اإليالم والتث ة والتويةا هو اموثر إ ازا سخمن احملخاول بنسخها بلغخ %79
بةنمخخا حمخخول إمكانةخخا الوصخخول وخخان امقخخل إ خخازا بنسخخها  .%11ولغخخاايس سخخمان ح خخوق وقضخخااي
امش ا ذوم اإلياقا ف د ن قانون ح وق امش ا ذوم اإلياقا لقخ  20لسخنا 2017
يلى مهد التضم هل ا احل وق ي السةاساس والسساتةجةاس والربامئ واخلطخ جلمةخع اجلهخاس
امل نةا بتنفة حكام ه ا ال انون.
توصية 113،112،115
 -31ن قانون ح وق امش ا ذوم اإلياقا لق  20لسخنه  2017يلخى لفخع مسختوايس
امل ةش خخا وئروفه خخا ل شخ خ ا ذوم اإلياق خخا وذلخ خ م خخن خ خخالل الس خختفاية م خخن امل ون خخا الن دي خخا
املتكرلة و مها من شكال الدي الن دم ال م ي دمخه صخندوق امل ونخا الوثنةخا إسخافا إ الخن
يلخخى متويخخل املشخخاليع التشخخغةلةا ل شخ ا ذوم اإلياقخخا ومسخخره بت صخخة نسخخها مخخن ال خخروض
املةسرة سمن حكام املاية ( )26منه و ل التزام اجلهاس احلكومةا و م احلكومةا بت صخة
نسخخها تصخخل إ ( )%4مخخن الش خوا ر ل ش خ ا ذوم اإلياقخخا وف خ ا محكخخام املخخاية ( )25مخخن
قانون ح وق امش ا ذوم اإلياقا لق  20لسنا 2017وما ويمل احلكوما يلى تشغةل
ذوم اإلياقا مخن خخالل إنشخاء قسخ خخا بخوزالة ال مخل ي خم بتشخغةل امشخ ا ذوم اإلياقخا
مخخن خخخالل إا خراءاس وممالسخخاس مخخن شخخمهنا زايية او خراثه بسخخوق ال مخخل حة خ مت تشخخغةل مخخا
ي الب ( )283مشتغل خالل ال ام  2017إسخافا إ تضخم اسخساتةجةاس وخطخ مكافحخا
الف ر تدابم تكفل مشوهلا وإيماى امش ا ذوم اإلياقا ي حماولها و نشطتها وبراجمهخا اواخل
حكام املاية ( )29من ذاس ال انون .ما يي ح ه ي اإليماى واليتماي يلى الخ اس ف خد مت
الخخن مخخن ذاس ال خخانون يخخالا يلخخى وسخخع خطخخا وثنةخخا شخخاملا تتضخخمن حلخخول وبخخدائل مرحلةخخا
ويائما لدول اإليواء احلكومةا واخلاصا وال مل يلى ويل اجلهاس م احلكومةا اإليوائةا اخلاصا
امش ا ذوم اإلياقا إ اهاس خدماتةا هناليا ياجمه يلى ن يهد تنفة ه ا اخلطا خخالل
مخخدة ل تزيخخد يلخخى سخخنا واحخخدة مخخن اتليخخا نفخخاذ ه خ ا ال خخانون ول يتجخخاوز اسخختكماهلا مخخدة ()10
سنواس.
 -32ومخ خخا مت إصخ خخدال نظخ خخام مراوخ خخز التخ خخدخل املهكخ خخر ل ثفخ خخال ذوم اإلياقخ خخا لسخ خخنا 2017
(مرف  )35ردف التخدخل املهكخر إ يمخئ امثفخال ذوم اإلياقخا ي ااتمخع وت خدير احتةااخاهت
وتلهةتها من خالل الربامئ املت صصا.
توصية 114،116
 -33فةما يت لخ بتحسخ وصخول امشخ ا ذوم اإلياقخا إ املرافخ ال امخا ومةخدانة ا ف خد مت
ال مل يلى دي ووية متطلهاس الهناء اخلا امش ا ذوم اإلياقخا اخا يتوافخ مخع امل خايم
الدولة خخا وم خخا ونخ خ ق خخانون ح خخوق امشخ خ ا ذوم اإلياق خخا لقخ خ ( )20لس خخنا  2017امل خخاية
(/32ب )1/منخخه يلخخى وسخخع خطخخا وثنةخخا لتصخخويل وسخخا املهخخاين واملرافخ ويول ال هخخاية واملواقخخع
الس خخةاحةا ال خخيت ت خخدم خ خخدماس للجمه خخول وذلخ خ س خخمن إث خخال زم خخا ل يتج خخاوز ( )10س خخنواس
وإش خ خرا امش خ خ ا ذوم اإلياق خخا ومنظم خخاهت ي وس خخع تل خ خ اخلط خخا إس خخافا إ إنش خخاء خ خ خ
الطخ خوالة ( )114ل شخ خ ا الصخ خ ا خخا يت خخة هلخ خ إمكانة خخا إاخ خراء مكامل خخاس فة خخديو ي ح خخالس
الطوالة مع مروز ال ةاية والسةطرة ي اممن ال خام .وخبصخو سخ الوصخول للمخدالس و ة خا
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مل خخا ولي ي ق خخانون ح خخوق امشخ خ ا ذوم اإلياق خخا بوس خخع خط خخا وثنة خخا يشخ خريا ش خخاملا ل خخدمئ
امش خ ا ذوم اإلياقخخا ي املؤسسخخاس الت لةمةخخا ف خخد مت تشخخكةل جلنخخا استشخخاليا إليخخداي اخلطخخا
تض ي يضويتها ممثل ين وزالة السبةا والت لة وخرباء لل مل يلى ة يمئ ذوم اإلياقا ي
املؤسساس الت لةمةا.

حقوق العمال والعمالة الوالدة
توصية 121،126
 -34لزم قانون ال مل صاحل ال مل يلى توفم بةخلا يمل منه حلمايا ال مال مخن امخطخال
واممراض اليت قد تنج ين ال مل ويلةه الت ةد بشرول الصحا والسالما املهنةخا اواخل ال خانون
وامنظما والت لةماس وال رالاس الصايلة اواهه حة قام مديريا التفتةع التاب ا لوزالة ال مل
بتكثة الزايلاس التفتةشةا يلى مواقخع ال مخل واملنشخخلاس امل تلفخا (خخالل يخام  )2017لضخمان
تطهةخ ال خخانون وف خخا ل حصخخائةاس التالةخخال يخخدي املؤسسخخاس الخخيت متخ زايلاهتخخال ( )79589يخخدي
الشخ خخكاوى ال مالةخ خخا ال خ خوالية ( )2297يخ خخدي الشخ خخكاوى ال مالةخ خخا الخ خخيت مت حلهخ خخا ( )798يخ خخدي
امل الفاس ( )4415يدي اإلن الاس(( .)6157مرف .)36
 -35مت إحلخ خخاق مفتشخ خخي ال مخ خخل ال ديخ خخد مخ خخن الخ خخدولاس التدليهةخ خخا وولا ال مخ خخل حة خ خ بلخ خخى
ي خخديها ( )64يولة لس خخنا  2017اس خختفاي منه خخا ( )220مف خختع يم خخل بواق خخع يولتخ خ و قالق خخا
يولاس تدليهةخخا خخخالل ال خخام ومخخا مت اسخختحدا مديريخخا الصخخحا والسخخالما املهنةخخا وذل خ ل خزايية
الرقابا يلى املنشاءاس من لحةا توفم ئروف وبةخلا يمل خالةا من امل اثر (مرف .)37
توصية 96،99،120،122،123
 -36سمن قانون ال مل ي املاية /77ب .ايا ال مال ي املنخازل مخن ال مخل ال سخرم حةخ
يخخت التح خ مخخن الشخخكوى فخخول ال ل خ رخخا س خواء مخخن قهخخل ال املخخا الخخيت ضخخر بنفسخخها و منخخدوب
السخخفالة إ مروخخز الخخوزالة و إ مديريخخا ال خخامل ي املنخخازل ولل املخخا احلخ ي ت خخدم شخخكوى يلخخى
صاحل ال مل وف ا للماية /77ب (مرف .)38
 -37مت تشخخكةل جلن خخا ش خخؤون ال خخامل ي املن خخازل م خخن خخم املينة خ اوا خخل نظ خخام ال خخامل
املن خخازل لق خ ( )90لس خخنا  2009وذل خ النظ خخر ي الش خخكوى امل دم خخا م خخن ال امل خخا و ص خخاحل
ال مخخل و املكتخخل ووان خ م ظ خ املشخخاول مت ل خخا بغرامخخاس ال خخامالس وبنخخاء يلةخخه صخخدل ق خرال
يسخخم ل خخامالس املنخخازل بتصخخويل وسخخايهن وذلخ اإليفخخاء مخخن رامخخاس جتخخاوز اإلقامخخا بسخخهل
يدم جتديد تصري ال مل لتسهةل يويهتن لهاليهن.

مناهضة التععيب
توصية 37
 -38هنخخا اهتم خخام وه خخم الهةخلخخا الحتجازي خخا وموائمته خخا م خخع امل خخايم الدولة خخا والوثنة خخا حل خخوق
اإلنس خخان حةخ خ مت إي خخاية أتهة خخل م خخاون الحتج خخاز املؤق خ خ و سخ خ نوية خخا اخل خخدماس امل دم خخا
للمحتجخزين واإلاخراءاس امولةخخا ي الت امخخل مخخع امشخ ا احملتجخزين مخخن حةخ إبال هخ بكافخخا
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ح خخوقه ومخخا هخخي اإلا خراءاس الخخيت سخختت م ه خ قنخخاء واخخويه قةخخد الحتجخخاز وتوقة خ وافخخا ه خ ا
اإلا خراءاس .مت إصخخدال يلةخخل يمخخل مدونخخا املمالسخخا الخخيت ك خ وتخخنظ يملةخخا احتجخخاز وتوقة خ
امش ا ي يام  2014وتت إاراءاس التح ة واملالح ا وف ا ل حكام والضواب واحملدياس
املته خخا ل خخدى احمل خخاو النظامة خخا وال خخيت تنس خخج متامخ خا م خخع امل خخايم الدولة خخا و دي خخدا م خخا يت لخ خ منه خخا
بضمالس احملاوما ال ايلا ويت التح ة يند التكخاب يخا ارنيخا ومنهخا ارنيخا الت خ يل وتكةةفهخا
حبسخخل التكةةخ ال خخانوين السخخلة ويخخت إحالتهخخا إ احملكمخخا امل تصخخا وءضخخع رخ ا الشخخمن ل خ اس
يواس الرقاب خخا ال انونة خخا وغمه خخا م خخن اجلخ خرائ وم خخا مت ي ي خخام  2015ت خخديل ق خخانون امم خخن ال خخام
واسختحدا مديريخخا ال ضخخاء الشخرثي وحمكمخخا اسختخلناف شخخرثةا لسختخلناف ال خرالاس الصخخايلة يخخن
حمكما الشرثا مما يتف متامخا مخع امل خايم الدولةخا للمحاومخا ال ايلخا وح خوق اإلنسخان .وجيخل ن
يكخخون حخخد يضخخاء هةخلخخا احملكمخخا مخخن ال ضخخاة النظخخامة يسخخمةه لئخخة اال خ ال ضخخائي .قام خ
وزالة ال دل إبيداي الدلةل اإللشايم للمدي ال ام لست صاء ارائ الت يل والتح ةخ فةهخا
وتوزي خخه يلخخى وافخخا املخخدي ال خخام للشخخرثا ومخخا نصخ اخلطخخا الوثنةخخا الشخخاملا حل خخوق اإلنسخخان
ل يوام  2025-2016يلى يلاسا إمكانةا إحالا مخرتكر اخرائ الت خ يل إ احملخاو النظامةخا
وهنخخا ( )4قضخخااي منظخخولة مخخام حمكمخخا الشخخرثا بتهمخخا الت خ يل(.مرف 39يخخدي ال ضخخااي إسخخاءة
امل املا).
إحصاكية بعدد ضااي إساءة املعاملة لألعواً ً2017-ً2015
السنا

2015
2016
2017

مدان

58
21
46

م مدان

162
167
114

قضااي إساءة م املا
حالا ا حمكما الشرثا
ل زال منظولة

9
14
87

23
6
15

مواءمة التشريعاى
توصية 1،2،3،4،5،6،31
 -39مت ت خ خخديل امل خ خواي  208 20 54 100مخ خخن قخ خخانون ال خ خخواس لق خ خ  27لسخ خخنا 2017
واملت ل خخا جبرنيخخا الت خ يل (مرفخ  )40لتصخخه احلخخد اميل سخخنا واحلخخد اميلخخى قخخال سخخنواس(.)12
وقخخد فخخريس اخلطخخا الوثنةخخا الشخخاملا حل خخوق اإلنسخخان  2025-2016ي حمخخول احل خخوق املدنةخخا
والسةاسةا ت ديل التشري اس اا يكفل توسةع مفهوم ارنيا الت يل لتنسج مع اتفاقةا مناهضا
الت خ يل وتشخخديد ال خخواس يلخخى مرتكهةهخخا .وهخ ا يتخواءم مخخع امل خخايم الدولةخخا واللتزامخخاس بتنفةخ
التوصةا.
 -40مت إيخ خخداي يلةخ خخل اإلا خ خراءاس الوثنةخ خخا املوح خ خخدة للوقايخ خخا م خ خخن ال ن خ خ امله خ خخا يلخ خخى الن خ خخو
الاتمايي وال ن امسرم وال ن سد امثفال( .مرف .)41
 -41مت ت خخديل امل خخاية (/2/62ى) م خخن ق خخانون ال خخواس ي خخالا املت ل خخا إبا خ خراء ال ملةخ خخاس
اجلراحةخخا وال الاخخاس الطهةخخا للطف خل شخخرل ن جتخخرم برسخخا احخخد والديخخه واملخخاية ( )308الخخيت مت
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إلغائها من قانون ال واس املت ل ا إيفخاء اجلخاين مخن ال خاب ي اخرائ ال تصخاب واملواق خا بغخم
الرسا وهت ال رض وإقرال قانون احلمايا من ال ن امسرم وقانون امحدا .
 -42صدل قانون ح وق امش ا ذوم اإلياقا لق  20لسنا  2017ال ائ يلى املساواة
وي خخدم التمة خخز وتك خخافؤ الف خخر لةتخ خواءم م خخع اتفاقة خخاس ح خخوق اإلنس خخان و.اي خخا امشخ خ ا ذوم
اإلياقخخا مخخن التمةةخخز ي وافخخا ااخخالس خاصخخا النسخخاء وامثفخخال ومخخا ولي ال خخانون يخخالا ت ريفخخا
ذم اإلياقخا مخن حخ و
لل ن "حة ي د ينفا وخل ف خل و امتنخا مخن شخمنه حرمخان الشخ
حريخخا مخخا و ت ةةخخد ممالسخخته مم منهمخخا و املسخخاس بتكاملخخه اجلسخخدم و إحلخخاق امذى ال لخخي
و /و النفسي به يلى ساس اإلياقا".
توصية 94 ،10
 -43مت تش خخكةل جلن خخا ملكة خخا لتط خخوير اجله خخاز ال ض خخائي وت زي خخز س خخةاية ال خخانون ل خخام 2016
س خخم ي يض خخويتها مؤسس خخاس ااتم خخع امل خخدين وي م خخدمتها ن اب خخا احمل خخام و خخان م خخن م دم خخا
صرااس يمل اللجنخا لخا مخن التوصخةاس لت خديالس تشخري ةا ل خوان و نظمخا وقخد اخرى إقرالهخا
وه خخيل ق خخانون اس خخت الل ال ض خخاء وق خخانون تش خخكةل احمل خخاو النظامة خخا وق خخانون ص خخول احملاوم خخاس
اجلزائةخخا وقخخانون الوسخخاثا لتسخخويا النزايخخاس املدنةخخا وقخخانون ال خخواس وقخخانون حمكمخخا اجلنخخاايس
الك خخربى وق خخانون ص خخول احملاوم خخاس املدنة خخا وق خخانون حم خخاو الص خخل وق خخانون الهةن خخاس وق خخانون
التنفةخ وقخخانون إيالة قضخخااي الدولخخا وقخخانون ن ابخخا احملخخام النظخخامة ونظخخام اخلخخربة مخخام احملخخاو
النظامةخا ونظخخام التفتخخةع يلخى احملخخاو النظامةخخا ونظخخام امل هخد ال ضخخائي امليين ونظخخام تخخرخة
واتخخل ال خخدل وجتخخدل اإلشخخالة إ ن اخلطخخا الوثنةخخا الشخخاملا حل خخوق اإلنسخخان 2025-2016
نص خ صخراحا يلخخى إشخرا مؤسسخخاس ااتمخخع املخخدين ي اللجخخان املشخخكلا ملراا خخا ال خوان ومخخا
ي مل ييوان التشريع والر م يلى نشر مسوية م تشريع يلى املوقع اللكسوين للخديوان ويسخت هل
يخا مالحظخخاس لةخخت يرسخخها يلخخى اللجنخخا ال انونةخخا بخخديوان التشخريع لدلاسخختها وامخخ اخخا يتناسخخل
مع الت ديالس امل سحا.
توصية 11،16
 -44صدل يولخا لئخة الخوزلاء ت مخة يخام ملتاب خا تنفةخ التوصخةاس الخوالية ي الت ريخر السخنوم
ال م يصدل ين املروز الوثا حل خوق اإلنسخان ومخا شخكل جملخ الخوزلاء جلنخا "متاب خا توصخةاس
املروخخز ال خخوثا حل خخوق اإلنس خخان" وإي خخداي الت خخالير بش خخمهنا م خخن ا خخل ت زي خخز اح خسام و.اي خخا ح خخوق
اإلنسان.
 -45يمخخل اال خ الخخوثا لشخخؤون امسخخرة ومؤسسخخا وثنةخخا يلخخى إيخخداي مسخخوية اإلس خساتةجةا
الوثنةخخا ل دالخخا امحخخدا ( )2019-2017التشخخال مخخع اجلهخخاس الروةخخا ومنظمخخاس ااتمخخع
املدين والةونةسة واليت انتهخ ايتمايهخا ال مخل التنفةخ م ياخخل اململكخا وت مةمهخا اإلسخافا
ل يمال التشالوةا إبيداي مسوية قانون ح وق الطفل وال م سةت لف ه قهل هنايا ال ام اجلالم
ومخخا و نخخه مخخن هنخخئ الدولخخا ومخخن خخخالل قةخخام اال خ ومؤسسخخا وثنةخخا ب خخد قخخال ولشخخاس يمخخل
مطولا الربع امول مخن يخام  2017ملناقشخا مشخرو قخانون احلمايخا مخن ال نخ امسخرم ي حةنخه
واليت سم وافا املؤسساس امل نةخا ياخخل الدولخا مخع يضخاء جملخ اممخا بشخ ةه والخيت خلصخ
إبق خرال ونف خخاذ ال خانون ب خخرق ( )15لس خخنا  2017و يض خخا مت خ الاتماي خخاس م خخع يض خخاء الربمل خخان
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ملناقشا املطالل املت ل ا بطلل ت ديل قانون امحوال الش صةا املؤق النص امول من ال ام
اجلالم وهو يدل يلى التشالوةا والتنسة ب مؤسساس الدولا.
توصية 42،60،61
 -46قخانون منخع اجلخرائ لقخ  7لسخنا  1954هخخو قخانون وقخائي ويسختولم ل يهخدف إ احلخخد
من احلرايس الش صةا وإ ا إ منع التكاب اجلرائ اليت ءل أبمخن ااتمخع والنظخام ال خام وخاصخا
ا خرائ ال تخخل واجل خرائ الخخيت ترتكخخل اس خ الشخخرف والسخخرقاس وذل خ قهخخل وقويهخخا .وي خخوم احلخخاو
اإليالم الت خخدخل حلماي خخا املواح واملمتلك خخاس ب خخد ن تت خخوفر لدي خخه ال ناي خخا بض خخرولة اللج خخوء إ
التوقةخ اإليالم لضخخمان سخخالما املخواثن ومنخخع اجلخرائ  .ومخخا ن التوقةخ اإليالم ي إثخخال هخ ا
ال خخانون يخخت سخخمن س خواب حمخخدية وي تصخخر تطهةخ ال خخانون يلخخى حخخالس حمخخدية مخخن امش خ ا
اخلط خرين ا خخدا واخل خخالا يل خخى ال خخانون واملمتهن خ ل ا خرام واليت خخداء يل خخى امل خواثن وت خخروي ه
ويك خخون اليت خخال اإليالم مل خخدي مؤقت خخا وذلخ خ حلخ خ ت خخدم وفال خخا تض خخمن حس خخن س خخلو ه خخؤلء
امش ا ويخدم ت رسخه للمخواثن مسخت هالا و يخويهت ل اخرام .واواخل املخاية  8مخن قخانون
امحخخدا ل جي خخوز توقة خ احلخخد إل ب خرال م خخن اجله خخا ال ض خائةا امل تص خخا وم خخا مت افتت خخاح يال
استضافا وأتهةل النساء ( منا) للموقوفاس إيالاي وامل رساس لل طر وذل اوال حكام نظخام
يول إيواء امل رساس لل طر لق  171لسنا  2016والت لةماس الصايلة اواهه.
 -47إن التوقةخ اإليالم هخخو إاخراء احخسازم يخخت اللجخخوء إلةخخه مخخن اخخل ةخ خاايس الخخري
ال خام واخلخا ويطهخ ي حخخالس حمخدية قخانولا ويخخت ينخد تطهةخ هخ ا ال خانون السخماح للمحخخام
حبضول التح ةخ الخ م ي خوم بخه احلكخام اإلياليخون مخع املشختهه رخ  .ول بخد مخن التح خ مخن ماهةخا
امف ال املسندة للمشختهه رخ قهخل إصخدال مخ ورة احلضخول حب هخ فخ ذا وانخ هخ ا امف خال تخدخل
سمن اختصا احملاو النظامةا يكل املشختكي خطةخا اراا تهخا يون احلااخا إ إاخراء ةخ
را ما إذا وان سمن اختصا احلاو اإليالم يهاشر اإلاراءاس ال انونةا وف ملا ت دم.
 -48هنا م ايم وسواب قانونةا حمدية لتوقةخ امشخ ا املشختهه التكخار اخرائ ويطهخ
مخخام احلخخاو اإليالم وهخخو ذاس
قوايخخد قخخانون صخخول احملاومخخاس اجلزائةخخا ينخخد مثخخول م ش خ
ال انون املطه يلى سائر اجلرائ ي اململكا .فل د نص املاية  4/5من قخانون منخع اجلخرائ يلخى
نخخه تتهخخع ي اإلا خراءاس الخخيت جتخخرم ا تضخخى ه خ ا ال خخانون فةمخخا يت لخ أبخ خ الشخخهاية ب خخد الةم خ
واسخ خختجواب الشخ خخهوي ومناقشخ خخته وحضخ خخول احملخ خخام وتهلةخ خخى اموامخ خخر وم خ خ وراس احلضخ خخول وسخ خخائر
املس خختنداس والي خساض يل خخى امحك خخام وتنفة خ ال خرالاس وامص خخول نفس خخها املته خخا ي اإلا خراءاس
اجلزائةخخا لخخدى احملخخاو الهدائةخخا وءضخخع قخرالاس احلخخاو اإليالم للط خخن مخخام ال ضخخاء اإليالم الخ م
صخخه يلخخى يلات خ اواخخل قخخانون ال ضخخاء اإليالم لق خ  27لسخخنا  .2014ومخخا ن للمتضخخرل
احلخ خ ي متاب خخا احل خخاو اإليالم ازائة خخا وم خخدنةا ي ح خخال و خخان ال خ خرال التوقةخ خ ص خخال محك خخام
ال انون (ت سفةا).
توصية 62،63
 -49قامخ وزالة ال خخدل بتهخخا التشخري اس اخلاصخخا ال خخواس الهديلخخا رخخدف م اجلخخا موسخخو
التوقة خ ال ضخخائي وثخخول مخخدا قهخخل احملاومخخا وي قنائهخخا وتنفة خ توصخخةاس ت ريخخر اللجنخخا امللكةخخا
لتطخخوير اجلهخخاز ال ضخخائي وت زيخخز سخخةاية ال خخانون بت خخديل قخخانون ال خخواس ونصخخو قانونةخخا تسخخم
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بتطهة خ ال خخواس الهديل خخا وااتم ة خخا واس خخت دام ب خخدائل التوقةخ خ "احل خخه الحتة خخاثي" س خخةما ي
اجلخخن الهسخخةطا مخخن قخخانون ال خخواس وقخخد مت إقخرال الرقابخخا اللكخخسوين (اإلس خوالة) والخخيت ت خخد ن لخخه
نويةخخه وإسخخافا ممةخخزا ي جمخخال تطخخوير ال دالخخا اجلنائةخخا ي مكافحخخا اجلرنيخخا .ف خخد مت ت خخديل ال خخانون
إبسخخافا املخخاية ( )25مكخخرل إلةخخه والخخيت اخخاءس ب نخوان (بخخدائل إصخخالح جمتم ةخا) ونصخ يلخخى مخخا
يلخخيل اخلدمخخا ااتم ةخخا (إل خزام احملكخخوم يلةخخه ال ةخخام ب مخخل خخم مخخدفو اماخخر خلدمخخا ااتمخخع ملخخدة
ديها احملكما ل ت ل ين ( )40سايا ول تزيد يلخى ( )200سخايا يلخى ن يخت تنفةخ ال مخل
خالل مدة ل تزيد يلى سنا) واملراقها ااتم ةا (إلزام احملكوم يلةخه اخلضخو لرقابخا جمتم ةخا ملخدة
ديها احملكما ل ت ل ين ستا شهر ول تزيد يلى قال سخنواس) واملراقهخا ااتم ةخا املشخروثا
اخلضخخو لخخربلمئ أتهةخخل و وثخخر (إل خزام احملكخخوم يلةخخه اخلضخخو لخخربلمئ أتهةخخل خخديا احملكمخخا
يهخخدف لت خخوم سخخلو احملكخخوم يلةخخه لتحسخخةنه) .وقام خ وزالة ال خدل إبيخخداي ت لةمخخاس ال خخواس
ااتم ةا وت ديل نظام اهلةكل التنظةمي للوزالة إبنشاء مديريا صتصا ال واس ااتم ةا وقخد مت
إق خرال الرقابخخا اإللكسونةخخا (اإلس خوالة) والخخيت ت خخد ن لخخه نويةخخه وإسخخافا ممةخخزا ي جمخخال تطخخوير ال دالخخا
اجلنائةا ي مكافحا اجلرنيا و اتح املخاية ( )158مخن قخانون صخول احملاومخاس اجلزائةخا للمخديي
ال خخام و احملكمخخا اسخخت دام الت نةخخاس احلديثخخا ي إا خراءاس التح ة خ واحملاومخخا يون املسخخاس حب خ
املناقشا واا ي ذل حماوما النزيل يخن ب خد مخن مروخز اإلصخالح والتمهةخل املخوي بخه يلخى النحخو
امله ي النظام ال م يصدل هل ا الغايا يلى ن ءضع اميواس املست دما ي الت نةا احلديثا اا
ي ذلخ امشخخرثا وامقخرا املدجمخخا إلاخراءاس احلمايخخا امل خخرلة للحفخخال يلخخى ىسخريتها وخصوصخخةا
الشاهد و النزيل وبتاليا  2018/7/30قرل جمل الوزلاء املواف ا يلى نظامي است دام وسائل
الت نة خخا احلديث خخا ي اإلاخ خراءاس اجلزائة خخا واس خخت مال الوس خخائل اإللكسونة خخا ي اإلاخ خراءاس ال ض خخائةا
املدنةا وذلخ لتخوفم سخمالس احملاومخا ال ايلخا ملخن حيخاو اسخت دام الوسخائل الت نةخا احلديثخا مخن
حة خ خ ح خ خ الخ خخدفا و حكخ خخام ال النةخ خخا واحلضخ خخول ويشخ خخال إ ن قخ خخانون ال خ خخواس امل خ خخدل ل خ خخام
( )2017لغى ي وبا امشغال (الشاقا) من قانون واستهدهلا ب وبا امشغال ف وما ومت لفع
مستوى ال وبا املفروسا يلى موئفي الضابطا ال دلةا ي حال ت صمه ي املهام املووولخا إلخةه
حة لزم املاية ( )22من قانون صول احملاوماس اجلزائةا املديي ال ام بتنظة سه الواق ا
ولف ه إ النائل ال ام ال م له إحالته إ املديي ال ام امل ت و احملكما امل تصا.
 -50وي تطول خر مت الن يلى إنشاء صندوق ي وزالة ال دل يسخمى (صخندوق املسخايدة
ال انونةخخا مخخام احملخخاو ) وذل خ اواخخل املخخاية ( )208مخخن قخخانون صخخول احملاومخخاس اجلزائةخخا خ
إش خراف ال خخوزالة وت خخدفع من خخه ا خخول املس خخايدة ال انونة خخا املس خختح ا اوا خخل ه خ ا ال خخانون وامنظم خخا
والت لةماس الصايلة و يطي احل للجهاس الروةا امل تصا و م من املؤسسخاس امل نةخا و م
مواثن و م ة ي اململكا م قايل يلى ت ة حمام ت دم ثلل إ وزير ال دل لتوفم املسايدة
ال انونةخا لخخه وفخ حكخخام التشخري اس النافخ ة والتنسخخة مخخع ن ابخخا احملخخام وبلخخى يخخدي املسخختفةدين
مخخن صخخندوق املسخخايدة ال انونةخخا الخ ين مت ت خخدم املسخخايدة ال انونةخخا هلخ منخ اتليخخا 2016/1/1
ولغاي خخا  )340( 2018/4/1ش صخ خ ا م خخع اإلش خخالة إ ن خخه مت تس خخمةا س خخهال الته خخال ( ص خخةل
وبخخديل) ممخخن حيملخخون شخخهاية ال خخانون وي ملخخون ي احملخخاو للتواصخخل مخخع مديريخخا املسخخايدة ال انونةخخا
لتسهةل إاراءاس ت دم خدما املسايدة ال انونةا لطالهةها.
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توصية 64
 -51مت ت خخديل قخخانون حمكمخخا امخخن الدولخخا لقخ ( )19لسخخنا  2014حبةخ مت ت لخخة وحصخخر
اختصاصاس احملكما النظر ي اجلرائ اخلمسا املخ وولة واملنصخو يلةهخا ي الدسختول امليين ي
مدين ي قضةا ازائةا ل يكون ةع قضخاهتا
املاية ( )101يلى نه ل جيوز حماوما م ش
مدنة ويستثم من ذل ارائ اخلةانا والتجس واإللهاب واخرائ امل خدلاس وتزيةخ ال ملخا
ومخخا ن قخخانون صخخول احملاومخخاس اجلزائةخخا الخ م نيثخخل سخخمالس احملاومخخا ال ايلخخا هخخو ذاتخخه املطهخ
لخخدى حمكمخخا مخخن الدولخخا وق خرالاس حمكمخخا مخخن الدولخخا لةس خ قط ةخخا وءضخخع للط خخن فةهخخا لخخدى
حمكمخخا التمةةخخز وم ظ خ هةخلخخاس احملكمخخا تض خ ي يضخخويتها قضخخاة مخخدنة وذل خ سخخندا محكخخام
املاية الثانةا من قانون حمكما من الدولا.
توصية 65
 -52مت ت ديل املخواي ( )150 276مخن قخانون ال خواس املت ل خا التمةةخز ال نصخرم حبةخ مت
لفخخع احلخخد اميل لل وبخخا املنصخخو يلةهخخا لتصخخه سخخنا بخخدلا مخخن سخختا شخخهر متاشخخةا مخخع التفاقةخخا
الدولةا لل ضاء يلى ةع شكال التمةةز ال نصرم( .مرف .)42
 -53ص خخهح التفاقة خخا الدولة خخا لل ض خخاء يل خخى ة خخع ش خخكال التمةة خخز ال نص خخرم ا خخزءا م خخن
التشريع ول جيوز صالفتها ب د نشرها ي اجلريدة الروةا بتاليا .2006/6/15
 -54ن الدستول امليين ي املواي ( )6 101يلى يدم التمةةز وما شدي قانون ال واس
امل دل لق ( )27لسنا  2017ال واس يلى مخرتكر ارنيخا التمةةخز ال نصخرم برفخع احلخد اميل
لل وبا ملدي تزيد ين قالقخا شخهر والتخاح يخدم اخواز اسختهدال ي وبخا احلخه الغرامخا املالةخا ممخا
ئ خخال حك خخام ال خخانون اجلخ خرائ
ةخ خ ال خخري ال خخام واخل خخا مم شخ خ
ي خخؤيم النتةج خخا إ
ال ائما يلى التمةةز ال نصرم ايا وان نويها ويضمن إنصاف الضحااي بشكل يايل.

احلق ا حرية الرأي والتع ري
توصية 81-66
 -55تضخمن اخلطخخا الوثنةخخا الشخخاملا حل خوق اإلنسخخان ( )2025-2016ي هخخدفها السخخابع
"ت زيخخز .ايخخا احلخ ي حريخخا الخخر م والت هخخم" يلخخى مراا خخا قخخانون ال خخواس إبلغخخاء ال وبخخا السخخالها
للحري خخا واحخ خسام ح خخوق اآلخخ خرين و و خخته وحة خخاهت اخلاص خخا وحمالب خخا م يي خخوة إ الكراهة خخا
ال ومةخخا و ال رقةخخا و الدينةخخا والوتفخخاء الغرامخخاس خخم الهاهظخخا مخخع مرايخخاة واخخوي احلخ للمتضخخرل
املطالهخا الت خخويس املخخدين ومنخخع توقةخ الصخخحفي نتةجخخا إبخخداء ل يخه ال خخول والكتابخخا و مهخخا مخخن
وسائل الت هم ي التشري اس ذاس ال القا وان م إاراء قد يت اءاذا خبصو الصخحفي يكخون
ل ايتهالا إبخداء ل اي وإ خا مل الفتخه قخانون ال خواس الخ م يضخمن ح خوق الصخحفي وامشخ ا
اآلخرين متاشةا مع حكام املاية ( )19من ال هد الدوح اخلخا احل خوق املدنةخا والسةاسخةا .مخا
خبصو ال وان املت ل ا بتنظة ممالسا املخواثن حل خه ي الخر م والت هخم فال وبخا املنصخو يلةهخا
ال انون تتناسل مع ثهة ا اجلخرم حةخ وفخل الدسختول امليين للمخواثن ح خه ي اللجخوء لل ضخاء
سمن ال انون إذا ش ر الظل و الت س ي تطهة ال انون.
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 -56مت تش خخكةل جلن خخا تس خخمى (جلن خخا الش خخكاوى) للنظ خخر ي النزاي خخاس اإليالمة خخا قهخ خل اللج خخوء
لل ضخخاء اسخختنايا للمخخاية (/4م) مخخن قخخانون اإليخخالم املرئخخي واملسخخمو الناف خ للنظخخر ي النزايخخاس
اإليالمةخخا وهخخي خطخخوة اجيابةخخا حلخخل النزايخخاس اإليالمةخخا ي قطخخا اإليخخالم املرئخخي واملسخخمو ب خ
اجلمهول واملؤسساس اإليالمةا وقد تل اللجنا من اتليا تشكةلها لغايا اتلئه ( )21شخكوى
مت النظ خخر ر خخا وإجي خخاي حل خخول هل خخا .إن التشخ خري اس املت ل خخا اإلي خخالم تنس خخج وتتواف خ م خخع امل خخايت
( )19 21من ال هد الدوح للح وق املدنةا والسةاسةا واليت وفل حريا اإليالم وحريا الت هم
حة تضمن الت ديالس امخمة يلى قانوين املطهوياس والنشر واملرئي واملسمو فضل امل ايم
الدولةخخا حلريخخا الخخر م واملسخخؤولةا ال انونةخخا مخخن خخخالل إلغخخاء ةخخع ال خخواس السخخالها للحريخخا ونصخ
من خالل موايها يلى .ايا واحسام ح وق اآلخخرين و و خته وحةخاهت اخلاصخا وسخ يضخا
من خالل نصوصها إ حمالبا م ييوة إ الكراهةا ال ومةخا و ال رقةخا و الدينةخا و التفرقخا بخ
املخواثن مخخا التشخري اس امخخخرى النافخ ة يطخ احلخ الكامخخل للصخخحفي ي اسخخت دام ح خخه ي
الن خخد مياء امل خخوئف ال م خخومة ي امل خخايت ( )198 192ي خخواس .وم خخا ن ال ض خخاء امليين
استند ي ب س حكامه إ ال هد الدوح اخلخا احل خوق املدنةخا والسةاسخةا فةمخا يت لخ ب ضخااي
الصحفة وتربئته .
 -57مخخا فةمخخا يت ل خ ي املخخاية ( )8مخخن قخخانون املطهويخخاس والنشخخر ف خخد مخخن احل خ للصخخحفي
حضول الاتماياس ال امخا والسخاس اجلم ةخاس ال مومةخا ل حخزاب والن خااس ال مومةخا و مهخا
من املؤسساس ال مومةا والساس احملاو ال لنةا ما تكخن سخريا حبكخ ال خوان و امنظمخا و
الت لةمخخاس السخخاليا املف خخول ومخخا حظخخر التخخدخل أبم يمخخل نيالسخخه الصخخحفي ي إثخخال مهنتخخه و
التمقم يلةه و إوراهه يلى إفشخاء مصخايل م لوماتخه اخا ي ذلخ حرمانخه مخن يملخه و الكتابخا و
النشر بغم سهل مشرو .
 -58تضخ خ خخمن قخ خ خخانون الاتمايخ خ خخاس ال امخ خ خخا لق خ خ خ  7لسخ خ خخنا  2004وت ديالتخ خ خخه ي املخ خ خخاية 4
(مرف خ  )43ن ي خخدم املنظمخخون إش خ الا للحخخاو اإليالم قه خخل املويخخد احمل خخدي ل خخد الاتم خخا و
تنظة املسمة ب 48سايا يلى امقل يلى ن يتضمن اإلش ال واء منظمي الاتما ال ام و
املسخخمة ومكخخان وزمخخان م منهمخخا حة خ وخخان الخخن قهخخل الت خخديل ي تضخخي املواف خخا املسخخه ا يلخخى
تنظخخة م مسخخمة و ااتمخخا وت خخوم مديريخخا امم خخن ال خخام وجهخخا إنفخخاذ لل خخانون ي جمخخال .اي خخا
احلرايس اإليالمةا بتوفم احلمايا للصحفة واإليالمة قنخاء أتييخا يملهخ ويخدم الت خرض حلريخا
م صخخحفي و إيالمخخي مخخا يام ملتزمخخا ال خخانون قنخخاء يائخخه لوااهخخه ومخخن إا خراءاس تخخوفم احلمايخخا
للصحفة قناء تغطةته لاليتصام واملظاهراس ان مت ديد ماون صصصخا لتوااخد الصخحفة
لتغطة خخا هخ خ ا الف الة خخاس ومت دي خخد له خخاس خ خخا لتمةة خخزه ي خخن امشخ خ ا املش خخالو ي هخ خ ا
الف الةخاس .جتخخدل اإلشخخالة إ واخخوي يخدي وهخخم مخخن املنظمخخاس خم احلكومةخخا الخخيت تراقخخل حخخالس
اليتخخداء إن واخخدس ومخخدى اسخختجابا احلكومخخا ل خ ل ومخخا ننخخوا إ ن ت خخالير ه خ ا املنظمخخاس
تؤخ خ ب خ اليتهخخال ويخخت الخخري الروخخي يلخخى مخخا ولي فةهخخا حة خ ت خخوم هةخلخخا اإليخخالم ا اجلخخا م
انتها واقع يلى حريا الر م والت هم إبخهال النةابا ال اما يلما أبنخه ي حالخا ت خرض م شخ
من اراء ه ا املمالساس اللجوء لل ضاء.
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 -59بل خخى ي خخدي ال خخرخ املمنوح خخا للمطهوي خخاس اإللكسونة خخا خ خخالل الف خخسة 2018-2014
( )171مطهويخ خ خخا وللمحطخ خ خخاس اإلذاية خ خ خخا ( )39حمطخ خ خخا واحملط خ خ خخاس الفضخ خ خخائةا ( )38حمط خ خ خخا
واملطهوياس الصحفةا الولقةا ( )30مطهويا.
 -60نظم خ التش خري اس املينةخخا حريخخا اسخخت دام النسن خ ي ئخخل النتشخخال الواسخخع ملواقخخع
التواصل الاتمايي واملدولس اللكسونةا وذل سمن توازن يرايي حريا الر م والت هخم واحلخد
مخخن ب خخس الظخواهر مثخخل ا تةخخال الش صخخةا وانتهخخا اخلصوصخخةا والخخسويئ ل لهخخاب و خخما تكفخخل
التشري اس ح الصحافا امالسا يولهخا املهخا املصخان سخمن احملخدياس املهنةخا.وما ن احلكومخا
بص خخدي إنش خخاء منص خخا الكسونة خخا لتل خخي ش خخكاوى وم سح خخاس امل خ خواثن ح خخول تط خخوير اخل خخدماس
احلكومةا وثرح فكال إبدايةا لتطوير ااتمع واملساقا ي القتصخاي وتكخري حخ احلصخول يلخى
امل لوما والتموخد مخن صخحتها .ل خد ي خدس احلكومخا سلسخلا ل خاءاس يلخى مخدال السخنواس املبخع
املاسةا مع صحاب املصلحا واستم ملطالهه والت ديالس الخيت ير هخون رخا ي قخوان اإليخالم
وذل خ من خ يخخام  2014ولغايخخا شخخهر متخخوز 2018/ومنهخخا يلخخى سخخهةل املثخخال مخخا مت ي خخدا مخخع
ال إنسان و ال ي ومروز .ايا وحريا الصحفة و مها.
 -61واوال قانون "سمان ح احلصول يلى امل لوماس" لق  47لسنا  2007ف ن ةخع
الخخوزالاس واملؤسسخخاس الروةخخا تلتخخزم اإلفصخخاح يخخن امل لومخخاس وحريخخا تخخداوهلا وإاتحخخا ااخخال مخخام
امل خواثن والصخخحفي للحصخخول يلخخى تل خ امل لومخخاس سخخمن مخخدة ل تزيخخد يخخن  30يخخوم ومخخا يتخخو
جمل خ امل لومخخاس سخخمان تزويخخد امل لومخخاس إ ثالهةهخخا والنظخخر ي الشخخكاوى امل دمخخا مخخن ثخخالر
احلصول يلةها وتسخويتها .مخع امخخ ب خ اليتهخال ن هنخا مشخرو لت خديل ال خانون ومخن ابخرز
مخخا اخخاء فةخخه ت لخخة املخخدة مخخن  30يخخوم إ  15يخخوم وتوسخخةع يضخخويا جمل خ امل لومخخاس لتشخخمل
ن ةل احملام ون ةل الصحفة وإيطخاء احلخ ي احلصخول يلخى امل لومخاس للم خة يضخا ولخة
املواثن ف شريطا امل املا املثل.

العنف املنزيل والرعاية االجتماعية
توصية 15،41،103،104
 -62ص خخدل ق خخانون احلماي خخا م خخن ال ن خ امس خخرم لق خ  15لس خخنا ( 2017مرف خ  )44حة خ
ساف ال ديد من امحكام املت ل خا املخر ة والطفخل وت زيخز تخدابم .ايخا النسخاء سخحااي ال نخ و
املهخخدياس بخخه ومخخا مشخخل ال خخانون تخخوفم احلمايخخا لضخخحااي ال ن خ امسخخرم والشخخهوي وت مخخل إيالة
.ايخخا امسخخرة يلخخى تخخوفم اخلخخدماس الشخخرثةا وال ضخخائةا والاتمايةخخا والصخخحةا واإليوائةخخا لضخخحااي
ال نخ امسخخرم مخخن النسخخاء وامثفخخال وهخخي خطخواس إسخخافةا للتصخخدم هلخ ا اآلفخخا وتخخوفم احلمايخخا
الالزم خخا لض خخحااي تل خ اجل خرائ  .وم خخا وتت خخاون وزالة التنمة خخا الاتماية خخا م خخع إ خخاي امل خخر ة املينة خخا
وجم ةا ومؤسسا هنر املين التنسة لواوي يول إيواء رات املؤسست .
 -63مت ي خخد ولشخخاس تدليهةخخا يلخخى قخخانون احلمايخخا مخخن ال نخ امسخخرم يلخخى مسخختوى اململكخخا
خ خخالل ال خخام  2017وال خخيت ش خخال ر خخا ( )120من خخدوب ي خخن االخ خ ال ض خخائي ووزالة التنمة خخا
الاتمايةا والطل الشريي وإيالة .ايا امسرة ي د التدليل يلى ال انون الناف وف ا للم خايم
الدولةخخا بتطهةخ ال خخانون لغخخاايس متكخ الضخخحااي ي إثخخال قوايخخد احلمايخخا مخخن الوصخخول إ ال دالخخا
و.ايا ح وقه واا يضمن يدم التكرال.
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 -64مت إي خخداي امل خخايم الوثنة خخا حلماي خخا امس خخرة ملس خخايدة املؤسس خخاس الوثنة خخا للرق خخي اس خختوى
خخخدماهتا مخخن خخخالل تطخخوير م خخايم خاصخخا اخلخخدماس امل دمخخا حلخخالس ال ن خ امسخخرم وا خخدمي
اخلدماس اإلسافا للمؤسساس م دما اخلدما لةت ايتمايهخا يلخى املسختوى الخوثا ومخن خخالل
س نويةا وم ايم النظام الوثا حلمايا امسرة وإسفاء الطابع املؤسسخي يلخى املمالسخا املهنةخا
ي إثخخال امل خخايم الوثنةخخا حلمايخخا امسخخرة ومتخ املواف خخا يلخخى هخ ا امل خخايم مخخن قهخخل جملخ الخخوزلاء
وارى ت مةمها يلى وافا املؤسساس امل نةا لاللتزام بتنفة اا ولي فةها.
توصية 105،106
 -65نف خ س وزالة التنمةخخا الاتمايةخخا ال ديخخد مخخن ال خزايلاس املةدانةخخا الصخخهاحةا واملسخخائةا ملراوخخز
امش ا ذوم اإلياقا وبلى يديها ل امي  )385( 2018-2017زايلة وبلى يخدي اإلنخ الاس
للمراوخخز ( )21إن خ ال فةمخخا حصخخل ( )21مروخخز يلخخى تصخخويهاس ومالحظخخاس وخضخخع ( )12مروخخز
للجان ة .
 -66مت ممسسا يمل الفري الوثا املست ل للرقابخا والتفتخةع يلخى مراوخز الريايخا الاتمايةخا
وإي خخداي امل خخايم الوثنة خخا حلماي خخا امس خخرة لض خخمان ا خخوية خ خخدماس الرياي خخا اإليوائة خخا وتط خخوير نظ خخام
تطهة ها ومتاب تها يلى الض الواقع بصولة تدي وزالة التنمةا الاتمايةا ي اإلشراف والتفتةع
يلخخى مراوخخز الريايخخا وتطخخوير إا خراءاس وم خخاية وب خرامئ س خ اخخوية و ياء مؤسسخخاس الريايخخا
اإليوائة خخا لض خخمان ا خخوية الرياي خخا اإليوائة خخا فض خخال ي خخن تط خخوير نظ خخام ل ة خخاس المتث خخال وايتم خخاي
املؤسساس.
 -67مت ممسسا إاراءاس الستجابا حلالس ال ن امسرم الوالية ي اإلثال الوثا حلمايخا
امسرة من ال ن وت دم اخلخدماس الالزمخا هلخا مخن خخالل إجيخاي نظخام متتخا إاخراءاس الت امخل مخع
حالس ال ن امسرم ردف سمان ت دم استجابا متكاملا وف املصلحا الفضلى هلا وت دم
اخل خخدماس الالزم خخا هل خخا الس خخريا ال ص خخوى بص خخولة تكاملة خخا ذاس ا خخوية يالة خخا مهنة خخا يل خخى ال خخنهئ
التشالوي وسمان سهولا ويل احلخالس بخ املؤسسخاس وتهخايل امل لومخاس فةمخا بةنهخا وإيخداي
ت خخالير يولي خخا ح خخول إاخ خراءاس اس خختجابا املؤسس خخاس و دي خخد الثغخ خراس والفجخ خواس فةه خخا واحلل خخول
امل سحا هلا وتزويدها مصحاب ال رال امل نة لءاذ اإلاراءاس الالزما.
توصية 107
 -68صخخدل نظخخام الفري خ الخخوثا حلمايخخا امسخخرة مخخن ال ن خ لق خ ( )33لسخخنا  2016رخخدف
ت زي خخز ال م خخل التش خخالوي ي لسخ خ السةاس خخاس الوثنة خخا ي جم خخال .اي خخا امس خخرة وتوس خخة و دي خخد
اآللة خخاس والط خخرق واميوال واملس خخؤولةاس والص خخالحةاس وال الق خخا التش خخالوةا بخ خ واف خخا املؤسس خخاس
ال املا ي جمال .ايخا امسخرة فةمخا يت لخ التث ةخ يخت ي خد يولاس تدليهةخا للكخوايل ال املخا ي
مراوخخز اممومخخا والطفولخخا التاب خخا للمستشخخفةاس واملراوخخز الصخخحةا ي الخخوزالة منهخخا يولاس تخخدليل
مخدلب ( )TOTويولاس تخدليل للكخوايل يلخى ال نخ امسخخرم والخيت هتخدف لتف ةخخل قخانون .ايخخا
امسرة.
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توصية 108،101
 -69ةخخع امثفخخال يون  6سخخنواس ي خخاجلون جمخخال واسخختنايا للمخخاية ( )27مخخن نظخخام التخخمم
الصحي لق ( )83لسنا ( 2004مرف  )45ي مراوز ومستشفةاس وزالة الصخحا املينةخا مخا
فةم خخا يت لخ خ خب خخدماس الكشخ خ املهك خخر ي خخن اإلياق خخا ت خخدم جلمة خخع امثف خخال وال ص خخر يون ()18
وامل ةم يلى الض اململكا وخدماس التط ة حسل الربلمئ الوثا للتط ة ت دم جمال جلمةخع
امثفخخال وال صخخر يلخخى لض اململكخخا( .بلغ خ النسخخها %98مخخن امل ةم خ يلخخى الض اململكخخا)
خخخدماس بخخرلمئ مسخخوحاس حخخديثي الخخولية وخخخدماس فح خ ف خخر الخخدم و"الثالسخخةمةا" وو خ ل
خخخدماس ال خخالى وخخخدماس الصخخحا املدلسخخةا مخخن فحوصخخاس ثهةخخا يوليخخا ومطخخاية ويخخالى جمخخاين
جلمةع الطالب يلى لض اململكا .وما صدل املةثاق الخوثا حل خوق املخريس( )13ملراا خا ال ضخااي
املرتهطا حبمايا ح وق املريس و نسنا ال ملةا ال الاةا لكافا امش ا .

األمم االجتماعي واحلق ا الصحة والتعليرت واملياه
توصية 125
 -70الر من التحدايس اليت توااه اململكا ي قطا املةاا وقلا املخوالي ت مخل احلكومخا يلخى
أتم الحتةااخاس املائةخا جلمةخع ال خاثن يلخى لسخه يون متةةخز وبشخفافةا ويدالخا تخوح اململكخا
احلر الدائ يلى قطا املةاا من خخالل تخوفم املةخاا سخمن شخد امل خايم الصخحةا احمللةخا والدولةخا
ومراقهتها وت مل الدولا يلى توفم مصايل مائةا ءدم الحتةاى الةومي جلمةع امل ةم يلى الض
اململكا وما ت مل احلكوما يلى توفم احملمةاس الطهة ةا حلمايا التنو النهخايت واحلةخواين واحلفخال
يلةها وثروة وثنةا بةخلةا.
توصية 109
 -71تس ى احلكوما إ استحدا لايض امثفال لتوفم فضل ليايخا ل ثفخال حةخ بلخى
يخخدي لايض امثفخخال احلكومةخخا لغايخخا ال خخام الدلاسخخي  )1611( 2018/2017لوسخخا يلمخخا ن
وزالة السبةا والت لخة هتخدف إ بلخو مخا نسخهته ( )%80ي يخام  2025ملرحلخا لايض امثفخال
مت تخخدليل ( )7244م ل خ ملرحلخخا لايض امثفخخال والصخخفوف الثالقخخا امو لل خخام  .2017ومخخا
تشخختمل ةخخع منخخاث اململكخخا يلخخى مخخدالس اثنويخخا و ساسخخةا لكخخال اجلنس خ اخخا ي ذل خ الطلهخخا
السخ خخولي  .ووصخ خخل نسخ خخل اللتحخ خخاق اإل خ خخاح إ  %97,3لكخ خخل مخ خخن ال خ خ وول واإلل مخ خخا
اللتحاق الصاي  %92,4لل وول و %94,1ل ل .

الالجئون
توصية 117،118،119
 -72قام احلكوما املينةخا إبيخداي خطخا السختجابا املينةخا ل زمخا السخوليا للت فةخ مخن
وثخخمة اموسخخا يلخخى امشخ اء السخخولي امل ةمخ اململكخخا والخخيت يخخت خخديثها سخخنواي إبتهخخا فضخخل
املمالس خخاس ي دي خخد اميه خخاء وت ة خخة الحتةاا خخاس لك خخل م خخن الالاخلخ خ وااتم خخاس املستض خخةفا
وبلولهتخخا ي خطخخا واحخخدة تشخخس ي إيخخدايها الخخوزالاس واملؤسسخخاس احلكومةخخا ومنظمخخاس امم خ
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املتح خ خخدة امل تلف خ خخا واجل ه خ خخاس املاا خ خخا واملنظم خ خخاس خ خخم احلكومة خ خخا احمللة خ خخا والدولة خ خخا واله ث خ خخاس
الدبلوماسةا املمثلا وووالس التنمةا الدولةا.
 -73ايتم خخدس احلكوم خخا املينة خخا ي خططه خخا املتتالة خخا لالس خختجابا هنجخ خا جيم خخع بخ خ اجله خخوي
اإلنسخخانةا واإل ائةخخا ي إثخخال وثخخا واحخخد ئخخدم احتةااخخاس الالاخل خ السخخولي واف خراي ااتم خخاس
املضةفا املتضرلين من الزما السوليا يلى حد سخواء وقخد مشلخ اخلطخ املتتالةخا مشخاليع تنمويخا
ي قطايخخاس الت لخخة وال مخخل والطاقخخا والهةخل خخا والصخخحا وال خخدل والسخخكن واملةخخاا والن خخل
واحلمايخخا الاتمايةخخا وسخخهل ال خخةع الكخخرم اإلسخخافا إ متطلهخخاس يي خ اخلزينخخا لتغطةخخا ال خزايية
احلاصخخلا يلخخى الكل خ اممنةخخا والخخدي احلك خخومي للسخخلع وامل خواي امل تلفخخا واخلسخخائر املستهخخا ا خراء
تخدايةاس امزمخخا السخوليا .هخ ا ويلخى سخخهةل املثخخال ف خد بلخخى حجخ التمويخخل امل خدم النسخخها خلطخخا
الستجابا ل زما السوليا لل ام  2017حواح 1.7ملةال يولل مريكي م ما نسهته  %65من
الحتةااخاس الخوالية ي اخلطخا لل خخام  2017والنسخخها خلطخا السخختجابا املينةخا لالزمخخا السخخوليا
ل يخ خوام  2020-2018ف خخد مت ت خخدير الكلف خخا املالة خخا لتغطة خخا احتةاا خخاس الالاخلخ خ الس خخولي
وت زيخخز املن خخا سخخمن ه خ ا اخلطخخا حب خواح ( )7.312ملةخخال يولل مريكخخي ال إن النتخخائئ السخخلهةا
وتدايةاس يدم توفم التمويخل الكخاي قخد بخد س الظهخول لخة يلخى الالاخلخ فحسخل بخل يضخا
يلخخى ااتم خخاس املستضخخةفا اممخخر ال خ م ُحيخخت إيخخاية النظخخر ي لةخخاس يي خ الخخدول املااخخا للخخدول
املستضةفا وسرولة ممسسا وتوفم الدي الكامل لل ط الوثنةا لالستجابا لالزما السوليا.
 -74وما يمل احلكوما املينةا من خالل وزالة ال مل يلى إنشاء قس خا لتشغةل ال مالا
السوليا وبلى يدي تصالي ال مل الصايلة للسولي من ال ام  2016ولغايا اتلئه ( )105404ومت
إتها إاراءاس مةسرة حلصوهل يلى تصالي ال مل .وما وقد بلى جممو امسر السوليا اليت استفايس
م خ خخن املس خ خخايداس امل دم خ خخا م خ خخن اهلةخل خ خخا اخلمي خ خخا املينة خ خخا اهلامشة خ خخا منخ خ خ ال خ خخام  2018-2014يل خ خخى
الت خ خ خ خ خ خ خواح ( )2630( )81,590( )52,516( )132,257( )943,812حة خ خ خ خ خ خ خ مشل خ خ خ خ خ خ خ
املسايداس امل دما ب س املناث ي الداخل السولم.

نشر ثقالة حقوق اإلنسان
توصية 17،20،21،26،38
 -75مت نشخخر ق افخخا ح خخوق اإلنسخخان ي صخخفوف ال خخامل ي اماهخخزة اممنةخخا والشخخرثةا يخخرب
الخربامئ التدليهةخخا وولا ال مخخل ومخخا اسخختحدق مديريخخا اممخخن ال خخام اخخائزة خاصخخا ملرتهخخاس اممخخن
ال ام تسمى اخائزة حسخن الت امخل مخع املخواثن والخيت اخاءس لهلخولة فكخال ومفخاهة حديثخا ت خوم
يلخخى امب خخاي الوقائةخخا واإلنسخخانةا والاتمايةخخا واحلضخخاليا للوئةفخخا الشخخرثةا لتطخخوير سخخلوب ال مخخل
الشخخرثي واممخخا واخخا ئخخدم مصخخلحا مخخن ااتمخخع امليين واسخخت رالا وازيهخخالا ولتحس خ الصخخولة
ال هنةخخا يخخن لاخخل الشخخرثا مخخن خخخالل احخسام املخواثن وييخ وتوثةخخد ال القخخا الطةهخخا بخ الشخخرثا
واملواثن وف م ايم ح وق اإلنسان.
 -76ي خخد يولاس تدليهةخخا يلخخى قخخانون امحخخدا مسخختهدفا احملخخامون وال ضخخاة وو خوايل شخخرثا
امحخخدا وامخصخخائة الاتمخخاية بخخوزالة التنمةخخا الاتمايةخخا وتضخخمن التخخدليل تسخخويا الن خزا
وإاراءاس احملاوما واللوم والتمنةخل وال خواس الهديلخا وترسخةا مصخطل مصخلحا الطفخل الفضخلى
وم ايم احملاوما ال ايلا.
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 -77يت ال مل يلى نشر الويي حب وق اإلنسخان مخن خخالل السخت انا اخلخرباء واملت صصخ
ي ه ا ااال بتويةا ثلها املخدالس واجلام خاس رخ ا املنظومخا وسخةت إثخالق يلاسخا لةلةخا ل دالخا
امحدا يام  2018للحد من قضااي امحدا اجلخاا والت لةخل مخن حخالس إحالخا امثفخال
إ احمل خخاو م خخن خ خخالل تس خخويا نزاي خخاس امثف خخال ي املراح خخل املت دم خخا لل خخديوى النس خخا ال ربة خخا
وال لةزيخخا والخخيت تخخوم يلخخى نسخخل هتخخدف خلفخخس حخخالس اجلنخخوح .ومت ي خخد ل خخاءاس تشخخاوليه
اسخختهدف وافخخا املؤسسخخاس امل نةخخا ب ضخخااي .ايخخا الطفخخل رخخدف المتثخخال مخخن ااخخل التنمةخخا للحخخد
من ال ن الواقع يلى امثفال.
 -78تنفةخ خ ا للتزام خخاس وزالة ال خخدل س خخمن اهل خخدف الرئةس خخي امول م خخن احمل خخول امول لل ط خخا
الوثنةا حل وق اإلنسان  2025-2016واملت ل احلمايا احل ي احلةاة والسالما اجلسديا من
خالل توفم احلمايا اإلارائةا واملوسويةا املثلى ملن يت رض للتوقة وتخوفم املسخايدة ال انونةخا لخه
ونشخر الث افخخا ال انونةخا ي جمخخال ح خوق اإلنسخخان و سخخةنها ينخد املخخوئف املكلفخ إبنفخخاذ ال خخانون
وااتمخخع مخخن خخخالل ب خرامئ لنشخخر الث افخخا التويويخخا ي جمخخال ح خخوق اإلنسخخان ف خخد مت ي خخد ()40
للخخسويئ خلخخدماس املسخخايدة
السخخا تويويخخا قانونةخخا لفخلخخاس مت خخدية اسخختهدف ( )1065شخ
ال انونةا اليت ت دمها وزالة ال دل ومت تنفة ها ي حمافظاس مت دية.
 -79وما نظم وزالة ال دل ي يام  2017والت اون مع مروخز ال خدل للمسخايدة ال انونةخا
السخا ن اشخخةا حخخول احل خخوق والضخمالس ال انونةخخا ل شخ ا خخخالل إاخراءاس مخخا قهخخل احملاومخخا
من بةخنه قضخاة وسخهال مخن يخام (لؤوسخاء
ومنها املسايدة ال انونةا شال فةها ( )35ش
مراوخخز منةخخا إيالة .ايخخا امسخخرة وإيالة شخخرثا امحخخدا ) وحمخخام ومخخوئف مخخن وزالة ال خخدل
وتناول اجللسا الن اشةا ال ديد من املواسةع والضخمالس ال انونةخا ل شخ ا احملتجخزين خخالل
إاراءاس ما قهل احملاوما اواخل امل خايم الدولةخا والواقخع التشخري ي وح خوق امشخ ا احملتجخزين
لخخدى اه خخزة إنف خخاذ ال خخانون ومتطله خخاس ح خ ال خخدفا الف خخال لض خخمان ح خخوق امش خ ا خ خخالل
إاراءاس ما قهخل احملاومخا ويول وزالة ال خدل ي متاب خا واقخع النخزلء احملتجخزين واملوقخوف ي مراوخز
اإلصالح والتمهةل.
 -80ي د ي امل هد ال ضخائي  12يولة تت لخ بنشخر الخويي والتث ةخ حب خوق اإلنسخان خخالل
يخخامي ( )2017/2016وبلخخى يخخدي املشخخالو ( )217و( )471يلخخى التخواح ومت ي خخد يولاس
لل ضاة خالل اميوام ( )2017/2016/2015مشل ( )205قاسةا.
 -81وما قام اال ال ضائي الت اون مع امل هد ال ضائي بتنظة قال يولاس تت ل بنشر
التث ة خ خ اج خ خخال ح خ خخوق اإلنس خ خخان للس خ خخاية ال ض خ خخاة وذل خ خ خ خ خخالل ي خ خخام  2015وبل خ خخى ي خ خخدي
املستفةدين ( )26قاسةا وخالل يخام  2016مت ي خد سخهع يولاس يضخا وبلخى يخدي املسختفةدين
( )122قاسخخة ا وخخخالل يخخام  2017مت ي خخد قخخال يولاس يضخ ا وبلخخى يخخدي املسخختفةدين ()57
قاسة ا.
توصية 18
 -82مت إيخخداي مصخخفوفا املفخخاهة املت ل خخا بت زيخخز "مفخخاهة ال دالخخا الاتمايةخخا وسخخةاية ال خخانون
واحخسام ح خخوق اإلنسخخان" (مرفخ  )46وفخ املسخختوى ال مخخرم للطلهخخا و لةخخل الكتخخل املدلسخخةا بنخخاء
يلخخى املصخخفوفا الخخيت مت إيخخدايها للوقخخوف يلخخى مخخدى تخخوفر ه خ ا املفخخاهة فةهخخا وم اجلخخا اوانخخل
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الض خ م خخن خ خخالل ت زيزه خخا بنص خخو يلمة خخا و نش خخطا ومواق خ ت لةمة خخا وأتلة خ جمموي خخا م خخن
الخخدلوس ت خخم ال دالخخا واملسخخاواة ويخخدم التمةةخخز واحل خخوق واحل خرايس ال امخخا ونه خ ال ن خ والتطخخرف
والت صخخل والتمةةخخز والتسخخام والوسخخطةا واليتخخدال والنزاهخخا والشخخفافةا ومكافحخخا الفسخخاي و.ايخخا
امسخخرة وح خخوق املخخر ة والنخخو الاتمخخايي ي وتخخل السبةخخا الوثنةخخا للصخخفوف ة هخخا إلوسخخاب
الطلها مهاية احسام ح وق اإلنسان والطفل واجتاهاس اجيابةا او تطهة ها ي ت امالهت الةومةا.
توصية 27،28،29
 -83ي إثال التزام اململكا بت دم الت خالير الت اقديخا مخام اللجخان الدولةخا ف خد مت مناقشخا وخل
من ت رير اململكا الدولم السايس لتفاقةا ال ضاء يلى وافا إشكال التمةةخز سخد املخر ة والت ريخر
اموح لالتفاقة خخا الدولة خخا امل نة خخا امشخ خ ا ذوم اإلياق خخا والت ري خخر ال خخدولم اجل خخامع ()20-18
لالتفاقةخخا الدولةخخا لل ضخخاء يلخخى ةخخع شخخكال التمةةخخز ال نصخخرم مناقشخخا الت ريخخر الخخدولم الثال خ
لتفاقةخخا مناهضخخا الت خ يل و خخما مخخن سخخروب امل املخخا ال اسخخةا و الالانسخخانةا و املهةنخخا .والت ريخخر
الرابخخع واخلخخام والربوتووخخولس امللح خخا رمخخا لتفاقةخخا ح خخوق الطفخخل والت ريخخر الخخدولم اخلخخام
لل هخخد الخخدوح اخلخخا احل خخوق املدنةخخا والسةاسخخةا والت ريخخر الخخدولم الثخخاين للمملكخخا حخخول التخخدابم
املت ة لتنفة وإيمال حكام وبنوي املةثاق ال ريب حل وق اإلنسخان ومخا ت مخل احلكومخا املينةخا
يلى مواءما وافا التشري اس الوثنةا وف ا لاللتزاماس الدولةا املصايق يلةهخا مخن اململكخا وال مخل
يلى إنفاذها وف ا للم ايم الدولةا لت زيز ح وق اإلنسان.
توصية 35
اململكا تنمةا ق افةا وثنةا شاملا اا يؤود هويتها بوصخفها ق افخا لينةخا يربةخا
 -84ح
إسالمةا إنسخانةا وترسخةا املفهخوم الخدني راثي بكخل مخا نيثلخه مخن التخزام حب خوق اإلنسخان واحخسام
الت دييا والتنو وحريا الت هم والر م وما وفلها الدستول.
توصية 56،57
 -85مت ي د يولاس تدليهةا مت صصا لل ضاة ي وافا مناث اململكا ب نوان "إيماى امل ايم
الدولةخخا حل خخوق اإلنسخخان ي ال خوان الداخلةخخا" إسخخافا إ تخخدليل مت صخ ي صتلخ مواسخخةع
ح وق اإلنسان وح وق امسرة والطفل وح وق املر ة وذوم اإلياقا وبلى يدي ال ضاة املشالو
ي ه ا الدولاس ( )338قاض .ومت ي خد يولاس تدليهةخا لكافخا ال خامل مخع الفخلخاس املستضخ فا
لل نايخا بصخحا امسخرة مخن التخمقماس النفسخةا الخيت يت خرض هلخا سخحااي اليتخداءاس ووةفةخا الت امخل
م ه وتدليل ال ضاة يلى قخانون احلمايخا مخن ال نخ امسخرم وشخال  137قخاض ي نشخاثاس
خالاةا لت زيز الت اون ال ضائي وامل رفا وت اس اخلرباس مع الهلدان امخرى.

الفقر وال رالة
توصية 100،102
 -86تس خ خ خ خخاه نش خ خ خ خخطا "ب خ خ خ خخرلمئ ت زي خ خ خ خخز اإلنتااة خ خ خ خخا القتص خ خ خ خخاييا والاتماية خ خ خ خخا" س خ خ خ خخنوايا
بتمسخخة ( )1000مشخخرو إنتخخااي صخخغم ومتوسخ وتخخدليل ( )500مخخن صخخحاب املشخخاليع
وإحلخخاق ( )750ثالهخخا وثالهخخا مخخن حخخديثي الت خخرى بخخربلمئ تخخدلير لتخخمهةله للخخدخول إ سخخوق
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ال مخخل وفةمخخا يت لخ جبلخخل السخختثمالاس ي احملافظخخاس للمسخخاقا إبجيخخاي حلخخول ملشخخكليت الهطالخخا
والف ر ف د مت إيداي اخلالثا الستثماليا ي اململكخا حةخ مت مخن خالهلخا ديخد ( )120فرصخا
استثماليا بواقع ( )10فر استثماليا ي وخل حمافظخا ومت تنفةخ مشخرو السخجل الخوثا املوحخد
ومشخخرو الهخخاحث الاتمخخاية الت خخاون مخخع الهنخ الخخدوح ي يخخام  2014والخ م ومخخن املتوقخخع
النتهاء منه هنايا يام .2018
 -87مت إثخخالق لؤيخخا املين  2025الخخيت تضخخمن حمخخول لل ضخخاء يلخخى الف خخر و خخخر ملكافحخخا
الهطالخخا هتخخدف لت فخخةس م خخدلس الهطالخخا إ مخخا يزيخخد يخخن  %9ونسخخل الف خخر إ  %8حبلخخول
ال خخام  2025وي خخت س خخنواي لص خخد صصص خخاس مالة خخا ي موازن خخا الدول خخا لص خخندوق تنمة خخا احملافظ خخاس
ر خدف فة خخز القتص خخاي احملل خخي وإنش خخاء م خخدالس ومراو خخز ص خخحةا ومش خخاليع ص خخغمة اإلس خخافا إ
صصصاس لتنفة برلمئ شهكا اممخن الاتمخايي لضخمان حخ املخواثن ي احلصخول يلخى الغخ اء
و ةخ مسخختوى م ةشخخي لئ خ اإلسخخافا إ صصصخخاس لخخدي الصخخندوق اهلخخامشي لتنمةخخا الهاييخخا
املينةا وصندوق امل ونا الوثنةا وصندوق التنمةا والتشغةل واإلنفاق يلى برلمئ الطلهخا الف خراء
ي اجلام خ خ خخاس املينةخ خ خخا وال خ خ خخائالس الف خ خ خخمة .ومخ خ خخا اقخ خ خخر قخ خ خخانون الضخ خ خخمان الاتمخ خ خخايي لق خ خ خ 1
لس خخنا  2014يل خخى لبخ خ لات خخل الت اي خخد ولات خخل الي خختالل التضخ خ و ا خخدل النم خخو الس خخنوم
ملتوس اماول.

سادسا -التنفيع اجلزكي للتوصياى
توصية 9،97،124
 -88جيخخرم ال مخخل حالةخخا يلخخى ت خخديل قالقخخا مشخخاليع ق خوان وهخخي ال مخخل املؤق خ لق خ ()26
لسنا  2010حلمايا ح وق ال امخل وتخوفم بةخلخا يمخل سخلةما تتمثخل بت خديل امنظمخا والت لةمخاس
اخلاصا ب طا ال امل املنازل منها إيخال ت ري التمةةخز اماخول بخ اجلنسخ يخن ال مخل ذو
ال ةمخخا املتسخخاويا وتغلخخةو ال وبخخا ي حالخخا إقهخخاس ه خ ا التمةةخخز مخخن قهخخل صخخاحل ال مخخل وت ري خ
ال مخل املخخرن وت خخديل املخخاية  72لتخوفم حضخخالس مبنخخاء ال مخخال وت خديل املخخاية  12مخخن ال خخانون
ومخخن ال امخخل إاخخازة بخخوة ي مخخل اال خ الخخوثا لشخخؤون امسخخرة حالةخخا مخخن خخخالل جلنخخا فنةخخا يلخخى
خخدي اإلثخ خخال ال خخوثا للحخ خخد م خخن يمخ خخل امثف خخال يخ خخام  2011التش خخال مخ خخع (وزالة التنمةخ خخا
الاتمايةا وزالة السبةا والت لة وزالة ال مل وزالة الداخلةا منظمخا ال مخل الدولةخا) ومخا سخةت
التشاول خبصوصه مخع مؤسسخاس ااتمخع املخدين واملؤسسخاس الدولةخا ذاس ال القخا وإصخدال يلةخل
اإلا خراءاس التطهة ة خخا لة خخت لح خخا إق خرالا م خخن لةس خخا ال خخوزلاء .وق خخانون من خخع الجت خخال الهش خخر الناف خ
وت ديل نظام يول إيواء ااا يلةه واملتضرلين من ارائ الجتال الهشر لقخ  30لسخنا 2012
وال مل يلى وسع مسوية ت لةماس يول ااا يلةه واملتضرلين من ارائ الجتال الهشر لةتواءم
مخخع قخخانون الجتخخال الهشخخر امل خخدل ب خخد اخلخخروى الصخخةغا النهائةخخا امل دلخخا .ومخخا مشلخ اإلسخساتةجةا
الوثنة خخا ملن خخع الجت خخال الهش خخر لب خخا حم خخاول (الوقاي خخا احلماي خخا املالح خخا ال ض خخائةا وحم خخول ته خخايل
الشخراواس احمللةخخا واإلقلةمةخخا والدولةخخا) .وقخخانون امح خوال الش صخخةا اإلسخخافا إ إيخخداي املسخخوية
امو ل انون ح وق الطفل.
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توصية 33
 -89يملخ احلكومخخا يلخخى وسخخع خطخخا تنفة يخخا للتويةخخا حخخول مهخخد املواثنخخا وسخخةاية ال خخانون
واملسخخاواة( )14والخخيت هتخخدف إ املسخخاقا ي خل خ ق افخخا جمتم ةخخا ت خخوم يلخخى مهخخد املواثنخخا وسخخةاية
ال انون واملساواة.

سابعا -التحدايى اليت تواجه اململ ة ا التقدً بقضااي حقوق اإلنسان
عل الصعيد السياسي واالمين
 -90تشمل التحدايس يلى الص ةد السةاسي والما التاحل






عدً التوصل حىت اترخيره حلرل للقضرية الفلسررينية يسرهرت ا اايدة التر ثرياى
اال تصادية واالجتماعية واألمنية عل اململ ة .وابلتايل علر اتتمرع الردويل
االستمرار ا بعل جهوده حلل القضية الفلسرينية؛
اسررتمرار االامررة السررورية واستضررالة عرردد ك ررري مررم االشررقاء السرروري عل ر
ارض اململ ررة وابلتررايل عل ر اتتمررع الرردويل االسررتمرار ا العمررل عل ر إجيرراد
حل سياسي لالامة السورية؛
التهديداى اإلرهابيرة الريت تسرتهدأل األردن بسر ب مو عره اجل رراا وموا فره
السياسية الثابترة والقاكمرة علر االعتردال والترروراى ا املنرقرة (حالرة عردً
االسر ر ررتقرار ا بعر ر ررن دول اجلر ر رروار ،انتشر ر ررار العنر ر ررف والتسر ر ررل  ،اتسر ر ررا
األيدولوجياى املتشددة وظاهرة التررأل الديين واالنقساً املعهيب).

عل الصعيد اال تصادي واالجتماعي
 -91تشمل التحدايس يلى الص ةد القتصايم والاتمايي التاحل
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ض و اى ك رية مضالة انبة عم استضرالة االشرقاء السروري ترؤثرعل كالرة
من رراحي احلي رراة وال ني ررة التحتي ررة خاص ررة ا ر ررا املي رراه والص رررأل الص ررحي
والصحة والتعليرت واخلدماى ال لدية ،وظهورحتدايى اجتماعية ،ابإلضالة إىل
األع رراء املرتت ررة علر ر اخلزين ررة العام ررة ،وحت رردايى س رروق العم ررل الناب ررة ع ررم
التواجررد السرروري وانتشررار ال رالررة والفقررر لقلررة املرروارد اال تصررادية ،وارتفررا
ت لفة استضالة االشقاء السوري عل األراضي األردنية وعدً اعمال م دأ
تقاسرت األع اء والتضامم ابلشر ل املرلروب وال راا ،ومرا ترترب عرم اغرالق
احلرردود الةيررة مررع شررركاء األردن التجرراري مررم تررداعياى عل ر القراعرراى
اال تصررادية مثررل اافرراض الصررادراى وارتفررا كلررف الشررحم وابلتررايل عرردً
القدرة عل االستمرار بتولري لررص العمرل مرم رل هرعه القراعراى ،وغرريه
مررم امررور .وكررل ذلررد يهرردد امل تس ر اى الو نيررة والتنمويررة الرريت مت اجنااهررا
خالل العقود السابقة؛
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لررة املرروارد املاكيررة حيررأل يصررنف األردن كثرراين ألقررر دولررة ا العررا ا امليرراه
ابالضررالة اىل حترردايى الت ررري املنرراخي الرريت تواجهرره واللررروأل ال يئيررة العامليررة
واليت تشمل التصحر؛
احلاجر ررة لتر ررولري املر رروارد واخل ر رةاى الالامر ررة لتنفير ررع ر رراور وأهر ررداأل التنمير ررة
املسررتدامة ومؤش رراملا املرت رررة إلقرروق اإلنسرران ،وايضررا لنشررر ثقالررة حقرروق
اإلنسان؛
احلاجررة لتررولري أش ر ال الرردعرت الفررين واملررادي مررم اجررل تر ررة أح رراً ررانون
حقرروق األشررخاص ذوي اإلعا ررة اجلديررد ر رررت  20لسررنة  2017إىل و رراكع
وممارساى عملية يشعر هبا املعنيون كالة.

اثمنا -رؤية األردن حلالة حقوق اإلنسان
 -92ت م خ خخل الدول خ خخا املينة خ خخا يل خ خخى ال خ خخر م خ خخن التح خ خخدايس يل خ خخى تض خ خخم نت خ خخائئ توص خ خخةاس
السخخت راض الخخدولم الشخخامل ي إثخخال خطخخا وثنةخخا تنفة يخخا لتحس خ حالخخا ح خخوق اإلنسخخان ي
املين ومواءمتهخخا مخخع حمخخاول اخلطخخا الوثنةخخا الشخخاملا حل خخوق اإلنسخخان  2025-2016اشخخالوا
وافا الفخلاس الفايلا ي ااتمع امليين.

اتسعا -اخلامتة
 -93تؤو خخد اململك خخا املينة خخا اهلامشة خخا يل خخى سخ خ ةها اجل خخاي وامل لخ خ لسس خخةا منظوم خخا ح خخوق
اإلنس خخان واس خختمرال التزامه خخا اح خ خسام ح خخوق اإلنس خخان واحل خ خرايس امساس خخةا ي إث خخال الدس خختول
والتشري اس واللتزاماس الدولةا والربامئ والسةاسخاس احلكومةخا وبنخاء مخا مت ا خازا ي هخ ا ااخال
وهي ت دم ت ريرها الثال لالست راض الدولم الشامل حلالخا ح خوق اإلنسخان .ومخا تؤوخد اململكخا
يلخخى ن مسخخمة اإلصخخالح السةاسخخي هنخخئ قخخائ ومسخختمر ومتخخدلى الخخر مخخن الظخخروف السةاسخخةا
واممنةخخا احملةطخخا ي ه خ ا اإلقلخخة مخخن خخخالل ايتمخخاي خالثخخا ثريخ ل صخخالح والتنمةخخا والتطخخوير ي
ئل واوي إلاية سةاسةا فايلا تؤمن اإلصالح وترياا وت مل يلى ترسة ه.

احلواشي
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اسخخت هل مكت خخل املنس خ احلك خخومي ت خخالير صخخحاب املص خخلحا م خخن (املروخخز ال خخوثا حل خخوق اإلنس خخان ال ي خ
املين ال إنسان ال إلاية شهاب التحال املدين ملناهضا الت يل).
وحدة احلكوما الشفافا/وزالة الت طة والت اون الدوح مت إنشائها بتاليا .2018/5/15
مكتخخل الشخخكاوى وح خخوق اإلنسخخان/املديريا ال امخخا ل خواس الخخدل مت أتسةسخخه خخخالل ال خخام  2018وهخخو م خرته
مهاشرة ب طوفا املدير ال ام ل واس الدل .
مروخخز تخخدليل مت ص خ حل خخوق اإلنسخخان/مديريا امم خخن ال خخام اس خختحد يخخام  2017ويتهخخع ملكتخخل الش خخفافةا
وح وق اإلنسان.
هةخلخخا النزاهخخا ومكافحخخا الفسخخاي أتسسخ يخخام  2016ومت يمخخئ وخخل مخخن ييخوان املظخخا وهةخلخخا النزاهخخا ومكافحخخا
مسمى واحد اوال إقرال قانون النزاها ومكافحا الفساي لق ( )13لسنا .2016
الفساي
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وحخخدة مكافحخخا اجلخرائ اللكسونةا/مديريخخا اممخخن ال خخام اشخخرس يملهخخا ي يخخام  2015وهخخي تتهخخع إيالة الهح خ
اجلنائي.
املنس احلكومي حل وق اإلنسان/لةسا الوزلاء مت استحدا منصل املنس احلكومي حل وق اإلنسخان ي لةسخا
الوزلاء ب رال من لئة الوزلاء بتخاليا  3/6ال خام  2014واملكخون مخن حخواح ( )110سخاب التهخال مخن وخوايل
الوزالاس واملؤسساس والدوائر احلكومةا واممنةا وامواينيةا.
وحدة مكافحا الجتال الهشر/مديريا اممن ال ام اشرس يملها ي يام .2013
مت إنشاء قس تفتةع لدى وحدة مكافحا الجتال الهشر ي وزالة ال مل يام .2014
مت تضم مطالهاس ااتمع املدين و الفاته ي الت رير الوثا واملت ل إبلغاء املاية  308من قانون ال واس.
جيرم ال مل حالةا يلى ت ديل ال انون لق  9لسنا  2009ملواوها امل ايم الدولةخا لضخمان .ايخا سخحااي الجتخال
الهشر ومت لف ه للجهاس ذاس ال القا للسم ي اإلاراءاس التشري ةا.
مت تضم إفاية التحال املدين ملناهضا الت يل ي الت رير الوثا.
ي دم املةثاق الوثا امليين حل خوق املخريس الريايخا الصخحةا لكافخا امشخ ا مخن ذوم اسخطراب التوحخد وذوم
اإلياقخخاس واملرسخخى النفسخخة ووهخخال السخخن والالاخل خ واملهخخاارين وامل رس خ لل طخخر ومخخا إن الغايخخا مخخن إصخخدال
املةثاق لة وسع ح وق اديدة للمرسى وإ ا تطهة ح وق املريس.
ومخخا ت خخزز اخلطخخا مف خخاهة املواثنخخا وس خخةاية ال خخانون واملسخخاواة اإلسخخافا إ تنمةخخا املهخخالاس وامل خخالف امساسخخةا
اض خخام مه خخد املواثن خخا وس خخةاية ال خخانونو ومشلخ خ حم خخاول تنفة ي خخا منه خخا ب خخرلمئ ت خخدلير موا خخه مل لم خخي امل خخدالس
ومؤسسخخاس ااتمخخع املخخدين وف الةخخاس و نشخخطا ق افةخخا تويويخخا تنظمهخخا املؤسسخخاس احلكومةخخا الت خخاون مخخع ااتمخخع
املخخدين اإلسخخافا إ نشخخر وتخخل وييخ يمخخال فنةخخا تسخخاه ي نشخخر مفخخاهة املواثنخخا وسخخةاية ال خخانون وحمخخول حخخول
يدالا توزيع مكتسهاس التنمةا.
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