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 مقدمة -أوال   
خرر أ  2013تشرررين األوأ/أكتررو ر  24ملررالي يف   اثين اسررتعراد دوري مررام   جررر  -1

جمللرررس ققرررو  الترررا    ابالسرررتعراد الررردوري الشرررام  املعررريللفريرررل العامررر  الررردورة السرررا عة عشررررة 
علررا النحررو  150قِبلررت منهررا   توصررية 232اإلنسران. وخرر أ هررذه الرردورة  و جهررت    مررالي يف 

 .(1)ج ئيا   قبلتها 15ن قيث املبدأ  ومقبلتها  22ابلكام   وقبلتها  113 التايل:
التقرير الوطي تطور قالة ققو  اإلنسان   مالي يف خ أ الفرتة قيد االستعراد  ميث  و  -2

. ويركررررر  التقريرررررر علرررررا متا عرررررة نترررررائ  2018آذار/مرررررار   - 2013 أي تشررررررين الثررررراين/نوفمرب
حلكومرررة   تنفيرررذ التوصررريات يتضرررمن ادهرررود الرررا  رررذلتها او االسرررتعراد الررردوري الشرررام  الثررراين 

 املقبولة  فض   عن التحديفت الا واجهتها   جماأ تع ي  ققو  اإلنسان ومحايتها.

 املنهجية وعملية التشاور -اثنيا   
ك لِّفرررررت مرررررعبة ققرررررو  اإلنسررررران والشرررررةون اإلنسرررررانية التا عرررررة إلدارة الشرررررةون املتعرررررددة  -3

هنر   علراوقرد جررت عمليرة اإلعرداد  .(2)التقريرر الروطياألطررا   رورارة ارارجيرة  تنسريل و عرداد 
تنفيررررذ التوصرررريات. وتضررررمنت هررررذه ا ليررررة عمليرررة نشررررغت لررررررد رصررررد يسرررتند    آليررررة وطنيررررة أ  

مشرررراركات ومشرررراورات منتلمررررة مرررر  الررررورارات والوكرررراالت احلكوميررررة ذات ال ررررلة   الفرررررتة مررررن 
مجير   التنفيذ  و ضرعتحلالة  يم فعاأتقيو رية  جراء . 2018مايو أيفر/    2014نيسان/أ ري  

 جمموعات. سب التوصيات املقبولة ضمن 
هررم  شررر ن ئتعليقررات أصررحاص امل ررلحة وآراجررادة   األخررذ  وابلنلررر    أن احلكومررة  -4

  مبررررا   ذلرررر  مررررركائها هررررم ومرررر لتشرررراور معلققررررو  اإلنسرررران  فقررررد عقرررردت سلسررررلة جلسررررات 
 املالي ية حلقو  اإلنسان.منلمات اجملتم  املدين  واللجنة الوطنية 

طبيعررة الررنه  البنرراء     سرريا  تع يرر  ققررو  اإلنسرران ومحايتهررا   البلررد مررالي يف وتقرردر  -5
عررررن امتناهنررررا للرررردوأ قكومتهررررا اإلعررررراص . وتررررود الكررررامن   آليررررة االسررررتعراد الرررردوري الشررررام 

الت امهرا ا  ةكرد جمردداألعضاء   األمم املتحدة الا اقرتقت توصيات خ أ االستعراد الثراين  وت
 ابملشاركة مشاركة  ناءة   عملية االستعراد الدوري الشام .

مثة قاجرة    االسرتمرار   رصرد تنفيرذ التوصريات املقبولرة وتتبر  ن أعلا مالي يف وتوافل  -6
 ذل  لضمان وفائها ابلت اماهتا الدولية   جماأ تع ي  ومحاية ققو  اإلنسان دمي  املالي يني.

 تنفيذ التوصيات املقبولة -اثلثا   
 االلتزامات الدولية -ألف 

تقرردت تقريرررير  شرران اتفاليررة القمجرراأ علررا تيررز أدررملاأ التمييررز حررد املرررأة واتفاليررة حقرروق   
 األدخاص ذوي اإلعالة

 (37)التوصية   
ات تتطلرر  مررالي يف    توثيررل تعاوهنرررا مرر  كافررة ا،يغررات الدوليرررة  مبررا فيهررا هيغررات معاهرررد -7

فاقيرة اتهيغرة القضراء علرا مجير  أمركاأ التميير  ضرد املررأة  و ومنها هيغرة اتفاقيرة  ققو  اإلنسان 
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وقررردمت مررالي يف تقريرهرررا الرردوري  شررر ن تنفيررذ اتفاقيرررة القضررراء  ققررو  األمرررخا  ذوي اإلعاقررة.
 20  ا    وقدمترررررر  أيضرررررر2016مجيرررررر  أمرررررركاأ التمييرررررر  ضررررررد املرررررررأة   آص/أ سررررررطس  علررررررا

  جنيرر . وقررد أ رررر التقريررران النهررود ابملرررأة   جمرراالت التعلرريم وال ررحة  2018مررباف/فرباير 
األخرر ة علررا ا ملسرراهتا  الررورارة املعنيررة  ررذل  قاليررتضرر  واالقت رراد والسياسررة والقررانون   مررالي يف. و 

 تقرير اتفاقية ققو  األمخا  ذوي اإلعاقة وستقدم  تبعا  لذل .

 التعاون مز اآلليات الدولية  
 (45و 44و 39و 38وصيات )الت
أن مرررن مرر ن التعامررر  مررر  اإلجرررراءات   األمرررم املتحررردة   عضرروالدولرررة التعتقررد مرررالي يف   -8

مررا تبررذأ مررن جهررود   الوقررت الررراهن سررهم  شررك   فررا  فيققررو  اإلنسرران أن ي  جمللررس اراصررة 
ريفرات لإلجرراءات  مثراينتع ي  ققو  اإلنسان ومحايتها. وقىت ا ن  استضافت مالي يف من أج  

 .)3(ةاراصة املواضيعي
 بي  األطفاأ  ةاملعني ةاراص ةوي ور مالي يف   الف   األخ  من هذا العام ك  من املقرر  -9

املقرررر ارررا  املعرري سررل اإلنسرران   احل رروأ علررا ميرراه و واسررتر ،م جنسرريا  )أيلوأ/سرربتمرب(  
ثراين/نوفمرب(. ووافقرت احلكومرة أيضرا  علرا )تشررين ال الشرص امل مونة وخدمات ال ر  ال رح 

سقررو  السرركان األصررليني  واملقرررر ارررا  املعرري  ةاملعنيرر ةاراصرر ةتوجيرر  دعرروة    كرر  مررن املقرررر 
 .2019ابلفقر املدق  وققو  اإلنسان ل يفرة مالي يف   عام 

 التصديق علا الصملوك الدولية حلقوق اإلنسان  
 (24و 23و 22و 20و 11و 9و 5و 1)التوصيات 

املتبقيررة املتعلقررة لسررتة   ال رركوا الدوليررة اا  ليسررت دولررة طرفرر علررا الررر م مررن أن مررالي يف -10
سقرررو  اإلنسررران  فررران قكومتهرررا ال تررر اأ تلتررر م  ضرررمان امتثررراأ  طرررار مرررالي يف التشرررريع  املبررراد   

 األساسية الواردة   االتفاقيات األساسية.
ولررن تنضررم مررالي يف    العهررد الرردويل ارررا  ابحلقررو  املدنيررة والسياسررية  والعهررد الرردويل  -11

ارا  ابحلقو  االقت ادية واالجتماعية والثقافية  واالتفاقيرة الدوليرة للقضراء علرا مجير  أمركاأ 
سياسرررة واضرررحة   هرررذا الشررر ن  وتتبعهرررا ىدخررراأ تعررردي ت علرررا تضررر  التمييررر  العن رررري مرررا   

مر  الرورارات    قني أهنا ستبدأ النقاشالرئيسية للدستور االحتادي املالي ي )الدستور(؛  األقكام
 شررر ن انضرررمامها    اتفاقيرررة مناهضرررة التعرررذي  و ررر ه مرررن ضرررروص  امل رررلحةاملعنيرررة وأصرررحاص 

ماأ املعاملة أو العقو ة القاسية أو ال  نسانية أو املهينة  واالتفاقية الدولية حلماية ققو  مجي  الع
 واالتفاقية الدولية حلماية مجي  األمخا  من االختفاء القسري. املهاجرين وأفراد أسرهم 

للدولرة  فران مررالي يف لرن تتخرذ أي قرررار  سررياديف  ا  وملرا كران االنضررمام    أي معاهردة ققر -12
 شررر ن أي انضرررمام اتمررر  مرررا   تضررر  اإلطرررار القرررانوين االررر  والسياسرررات واإلجرررراءات اإلداريرررة 

وترردر  اللجنررة الدائمررة املشرررتكة  .ابلكامرر  لت اماهتررا الدوليررةلكرر  ثتثرر  اوالتنفيذيررة املرتبطررة  ررذل  
  الستة املتبقية.ققو  االنسان صكوا  ني الوكاالت جدو  انضمام مالي يف    
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 االنمجمال إىل نظال روما األساسي للمحملمة اجلنائية الدولية )نظال روما األساسي(  
 (27و 26و 14)التوصيات 

مكانيرررة االنضرررمام    نلرررام رومرررا األساسررر   عنايرررة ألن ذلررر  سررريتطل   ينبرررر  النلرررر    -13
وعلا تشريعات أخر  ،ا صرلة ذرذا األمرر  وذلر   ريرة ضرمان   دخاأ تعدي ت علا دستور البلد

وعلرا الرر م مرن أن مرالي يف لريس لرديها  نلام.هذا الاالمتثاأ الكام  ل لت امات املن و  عليها   
فرران هرررذه     نلررام رومرررا األساسرر عينررر  يررن  علررا ادررررائم ااررددة   الوقررت الررراهن أي تشررري   

 األفعاأ ت عترب جرائم عادية    قد ما مبوج  قانون العقوابت وقوانني مالي ية خمتلفة أخر . 

 االنمجمال إىل الربوتوكوالت االختيارية التفالية حقوق الطفل  
 (7)التوصية 

و  انضررررمت مررررالي يف    الربوتوكررررولني االختيرررراريني األوأ والثرررراين امللحقررررني ابتفاقيررررة ققرررر -14
ولد  مالي يف  طار تشرريع  و داري وسياسر  م ئرم حلمايرة  .2012نيسان/أ ري   12الطف    

فقررد نرر ِّ قررانون الطفرر   والعقلرر  والعرراطف .ادسرردي  منرروهم األطفرراأ وتلبيررة اقتياجرراهتم وتع يرر 
علرررا محايرررة الطفررر  والعمررر  علرررا منررروه مبرررا يتمامرررا واتفاقيرررة ققرررو  الطفررر . و،رررذا  2001 لعرررام

ا ليرررة واإلجرررراءات املناسرربني للت ررردي لقضرررايف لررديها أن ا  راسرررخا  تعتقرررد مررالي يف اعتقررراد السررب  
الطفررر  علرررا الرررر م مرررن عررردم انضرررمامها  عرررد    الربوتوكررروأ االختيررراري الثالرررث التفاقيرررة ققرررو  
 الطفرر  املتعلررل ىجررراء تقرردت الب  ررات. ومرر  ذلرر   ستواصرر  مررالي يف تقيرريم ضرررورة االنضررمام   

  ربوتوكوأ االختياري.ال هذا
وعلرررا الرررر م مرررن ذلررر   يتررريين النلرررام القرررانوين املرررالي ي دميررر  األطفررراأ الرررذين ت نتهررر   -15

 ققوقهم من منلور اتفاقية ققو  الطف  وسيلة لطل  االنت ا .

 احلقوق املدنية والسياسية -ابأ 
 دنية والسياسية  شملل عالتعزيز ومحاية احلقوق امل  

 (61)التوصية 
تواصررر  احلكومرررة ااررراذ تررردا   خمتلفرررة تتعلرررل  قررررارات وتشرررريعات السياسرررة العامرررة  ريرررة  -16

فقد ألررت  حتقيل توارن  ني احلقو  االقت ادية واالجتماعية والثقافية واحلقو  املدنية والسياسية.
ضررررمن  1969قررررانون الطرررروار  )النلررررام العررررام ومنرررر  ادرميررررة( لعررررام  2013عررررام احلكومررررة منررررذ 

 جهودها املتواصلة لتحقيل هذا التوارن.

 عقو ة اإلعدال  
 (116و 107و 106و 105)التوصيات   

وألريررت مبوجرر  ذلرر   1952ابء مررن قررانون املخرردرات ارطرررة لعررام  39ع رردِِّلت املررادة  -17
وميررنين هررذا التعرردي  الررذي دخرر  قيررر   جرميررة االرررار ابملخرردرات.عقو ررة اإلعرردام اإلل اميررة علررا 

ااكمررة  سررلطة  تقديريررة عنرررد النطررل ابحلكررم سيررث ،ررا خيرررار  2018آذار/مررار   15النفرراذ   
 .وظروفها ك  قضيةوقائ   فرد عقو ة اإلعدام أو السجن املة د استنادا     
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 احلق يف حماكمة عادلة  
 (147صية )التو   

لقضرايف الرا   ا  وابلنسربة ي كف  لك  مخ  معتق    مالي يف احلل   ااكمة عادلة. -18
 مثرر  احلررل   تعيررني اررام .ترراره هررو.ققررو  مررىت تنلررر فيهررا ااكمررة  تترروافر للشررخ  املعتقرر  

انون   قرر مكررر ام اارراكم العليررا كمررا مررا هررو وفررور الطعررن   أي  دانررة ت رردر عررن ااكمررة أمرر
 اإلجراءات ادنائية.

 احلق يف حرية التجمز  
 (164و 163)التوصيتان   

ستواصرررر  احلكومررررة جهودهررررا الدلو ررررة لضررررمان التمترررر  ابحلقررررو  املرتبطررررة سريررررة التجمرررر   -19
مررن الدسررتور مررن خرر أ تنفيررذ قررانون التجمرر  السررلم   10السررلم  املن ررو  عليهررا   املررادة 

تتوافل م  قوانينها االيرة ما دامت  تع ي  ومحاية هذه احلقو  ا  وتلت م احلكومة أيض .2012 لعام
مررررن ا  عامررررا  رمعرررر 25 901  وافقررررت احلكومررررة علررررا 2017-2013القائمررررة. فخرررر أ الفرررررتة 

   املائة. 1,97ما ميث  موافقة  نسبة ا   طلب 26 685 أص 

 االنتخاابت العامة  
 (170)التوصية   

دنرة االنتخراابت االنتخاابت من قبر   تنليمالنلر   طلبات املتعلقة  التحقيقات مجي   -20
وفقررا  للقرروانني االيررة و   ضررون الفرررتة ال منيررة ااررددة ،ررذا تقرردم و  هررا مررن السررلطات املخت ررة 

 سب  ل نت ا  مبوج  القوانني ذات ال لة. للطر  املتضرروتتاح  الررد.
ااكمرررة العليرررا لتحديرررد مرررا  ذا      طلررر  الطعرررن   نتيجرررة االنتخررراابت توميكرررن تقرررد -21

مررررن  118ملررررا تقتضررري  أقكرررام دنررررة االنتخررراابت. فاملرررادة ا  كانرررت االنتخررراابت قررررد جررررت وفقررر
   نترررائ  االنتخررراابت.سررربي  للطعررن  يتمتررر  ابألهليررة ألي مررواطنأن يتررراح الدسررتور ترررن  علررا 

ويتعررني علررا املرمررين أو وكيلرر  االنتخررا  أو الناخرر  املسررج    الرردائرة االنتخا يررة تقرردت طلرر  
 الرمسية.  ادريدة   عد نشر النتيجةا  يوم 21ااكمة العليا    ضون  الطعن   

 سررتة    ضررونطلرر  الطعررن   االنتخرراابت    (4)قاضرر  االنتخرراابتيبررت وفرر  أن  -22
وميكررن تقرردت طلرر  للطعررن   قاضرر  االنتخرراابت املعررني     ااكمررة  .مررن يريررد تقدميرر  أمررهر

 سرررتةويتعرررني تسررروية هرررذا الطلررر     ضرررون   مرررن يريرررد تعيينررر يومرررا   14 ضرررون  الفيدراليرررة  
  .وي عترب قرار ااكمة الفيدرالية هنائيا   أمهر.

 الفتنة  لانون  
 (49و 48 )التوصيتان  

مشررراورات مررر  الرررورارات والوكررراالت املعنيرررة  رررررد علرررا  جرررراء ا  احلكومرررة قاليررر تعكررر  -23
 .الفتنة قانونمراجعة 
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 نفاذ القانونإ احرتال حقوق اإلنسان أثناأ عمليات  
 (77)التوصية   

  اإلنسرررران   أ درجرررت عناصرررر تتعلرررل ابسرررتخدام القرررروة وااللتررر ام ال رررارم مبعررراي  ققرررو  -24
ضررمن  جررراءات ا  أيضررمدرجررة  العناصررروهررذه  فررراد وكرراالت  نفرراذ القررانون.أل يررةتدريبالرردورات ال

 ،ذه الوكاالت.العم  املوقدة 

 محاية حقوق األلليات  
 (155و 153و 97التوصيات )  

والرديفتت  واالقررتام تع ي  التفاع   رني األعررا  ريفدة  احلكومة  رام  ترم    أطلقت  -25
ا،د   ن لمت  ا،ذا  وحتقيق    أقكام الدستور.ا   ني خمتل  األديفن واجملموعات العرقية استناد

قررروارات  رررني األديفن علرررا املسرررتويفت االيرررة واإلقليميرررة والدوليرررة  فضررر  التعررراون  رررني املنلمرررات 
 الدينية والعرقية والورارات والوكاالت وادامعات االية.

ويررن  الدسررتور  وضرروح علررا أن اإلسرر م هررو الرردين الرمسرر  للبلررد  لكررن قررل اعتنررا  أي  -26
ا  راسرخا  و،رذا السرب   تلتر م احلكومرة الت امر دين أو ممارست  قل من و  علي  جبر ء   الدسرتور.

  احلفررا  ا  رئيسرري م   ىرسرراء ثقافررة التسررامين والرروحتم  ريررة حتسررني رفاهيررة اإلنسرران ابعتبررار ذلرر  عررا
 القوانني املالي ية. علي  تعاق   جنائيا  ا  جرموت عترب  هانة أي دين  علا الس م والوحتم   مالي يف.

 مبادرة منز التعذيب  
 (125و 76)التوصيتان   

  هررذا ال رردد  و  مجيرر  أمرركاأ سرروء املعاملررة  مبررا فيهررا التعررذي   الررورة ثامررا    مررالي يف. -27
  الردورات استخدام القوة وااللتر ام ال رارم مبعراي  ققرو  اإلنسران ابملعاملة و أ درجت العناصر املتعلقة 

وقرررد أصررردر  ذات ال رررلة. العمررر  املوقرردة  جرررراءاتو  لمررروظفني املكلفررني ىنفررراذ القررانون يررة لتدريبال
قرانون ادررائم األمنيرة )التردا    شر ن   ذل ،ذا الررد  مبا    جراء عم  موقدا  املفتش العام للشرطة 

 التجمعات السلمية مبوج  قانون التجم  السلم .تيس    و 2012اراصة( لعام 
 فرررران وابلررررر م مررررن أن مررررالي يف   توقرررر  علررررا اتفاقيررررة األمررررم املتحرررردة ملناهضررررة التعررررذي  -28

فقرانون العقروابت فررم األفعراأ الرا  قكومتها ال تتراضرا عرن أي مرك  مرن أمركاأ التعرذي .
رف  دعو  فور للمتقاضني   ميكن اعتبارها تعذيبا  وتسب  األذ . ابإلضافة    قانون العقوابت

  للح وأ علا انت ا  مدين.ا  مدنية  سب  التعذي  سعي
قلقات دراسية وقلقات عم  ودورات ة املالي ية حلقو  اإلنسان اللجنة الوطنيونلمت  -29

 شرر ن دورات تثقيرر  وأيقررت لوكرراالت  نفرراذ القررانون    رتجمهررا ارررا  ابلتوعيررةضررمن تدريبيررة 
 .1999    قانون اللجنة الوطنية املالي ية حلقو  اإلنسان لعاما  وذل  استناد  ققو  اإلنسان
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 حرية التعبري  
 (169و 160لتوصيتان )ا  

فحرية  سرية ممارسة ققهم   قرية التعب .ا  عموميتمت  ال حفيون واملدونون   مالي يف  -30
مررن الدسررتور. وتلترر م احلكومررة  ضررمان ثترر  كافررة مواطنيهررا  10الرررأي والتعبرر  مكرسررة   املررادة 

 ال ثس ممارسة ققو  ا خرين. ما دامت سريفهتم األساسية 
رقعررة الفضرراء العررام املترراح للمرالي يني مرر  ظهررور اإلنرتنررت ووسررائ  التواصرر  قرد توسررعت و  -31

االجتمرراع . ومرر  ذلرر   يتعررني علررا  ررواابت األخبررار واملرردوتت اإللكرتونيررة ومن ررات التواصرر  
علررا مرربكة املقرراالت الت كررد مررن أن املعلومررات الررا تتيحهررا أو االجتمرراع  الررا تنشررر األخبررار 

  أهنا ال تنته  قوانني البلد.و دقيقة وليس ا،د  منها التضلي   اإلنرتنت 
قررانون املطبوعررات والنشررر الررذي   و  الوقررت الررراهن  تسررتعرد احلكومررة املشرركلة قررديثا   -32

. كمرا أن واحلرد مرن الوصروأ    املعلومرات أداة لتكمريم وسرائ  اإلعر مكان ي نلرر  لير  علرا أنر  
 نشرراء جملررس لإلعرر م مبشرراركة األطرررا  املعنيررة  رررررد احلكومررة من رربة   الوقررت الررراهن علررا 

   نشاء هيغة تنليمية مستقلة لوسائط اإلع م.

 واالحتجازاإلصالح القمجائي   
 (148و 127)التوصيتان   

  لتعجير  ابلنلرر امرعت السلطة القضائية املالي ية    عرادة هيكلرة نلرام ااراكم  ريرة  -33
نلرررام ااكمرررة ا  السرررلطة أيضرررهرررذه  ووضرررعتالقضرررايف املعروضرررة عليهرررا وتع يررر  اسرررتق أ القضررراء. 

اإللكرتونيررة )نلرررام  دارة القضررايف  ونسرررد تسررجي  ااضرررر ااكمررة  والتعبغرررة اإللكرتونيررة( لتيسررر  
يتعرني علرا  الرا ايفنتهاء من النلر   القضرل ألداء مةمر رئيس  ل دارة ملفات ااكمة  ووض  

د لمحدال من  ر اإلطاأ اخ واالنتهرررراء منهررررا ليهررررا ع  الستمان الضما مررررهريف  االنعقرررراد اارررراكم 
 جبهودهرررا (5)علرررا اعررررتا  دويلا  ،رررذا الرررررد  ق رررلت السرررلطة القضرررائية أيضرررا  لرررذل . وحتقيقررر

 .هذه
  الشرركاو  هرر  حتقررل ودنررة أخ قيررات القضرراة آليررةم ترردعم ضررمان اسررتق أ القضرراء و  -34

مررن الدسررتور علررا أنرر   125وتررن  املررادة  .ممدونررة أخ قيرراهتخمالفررة املقدمررة ضررد القضرراة  تهمررة 
  أي قكم من أقكام هذه املدونة.خر   فور  قالة القاض   ذا

ملقبولررة وثتثرر  مجيرر  عمليررات االعتقرراأ واالقتجررار القرروانني واللرروائين فضرر   عررن املعرراي  ا -35
اعتقال  سب   ك  مخ  معتق  أو اتج  علاأن ي طل   حلقو  اإلنسان. وين  الدستور علا 

  ..تاره هو ثثي  قانونوأن يتاح ل  
ملعرررررراي  ل ا  قالرررررة جيرررررردة ووفرررررالسررررررجون  ان مرافرررررلوتلتررررر م السررررررلطات املالي يرررررة  ضررررررم -36

السرررجناء )قواعرررد نيلسرررون لنموذجيرررة ملعاملرررة مبرررا   ذلررر  قواعرررد األمرررم املتحررردة الررردنيا ا الدوليرررة 
 وقواعد ابنكوا. ماندي (
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 احلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقارية وحقوق الشعوب األصلية -جيم 
النهررود ابلتنميررة   ترروارن  تحقيررل هرردة    حتقيررل تنميررة مسررتدامة تسررعا احلكومررة جا -37
  ارطتررني املررالي يتني العامرررة واحلاديررة عشرررةكرر  مررن املنرراطل احلضرررية واملنرراطل الريفيررة  فضرر   ررني  

 .(6)و رتم  التحوأ احلكوم 
  واردمرراحلكومررة اعتمرردت   2015-2011للفرررتة العامرررة  ارطررة املالي يررةل تنفيذ وخرر  -38

عايرررة ال رررحية    ريفدة العمرررر التحسرررينات   قطررراع الر  فضرررتأو الشع . هيرررة لتع ي  رفاكبررر ة 
الوصرررروأ    خرررردمات الرعايررررة تيسررر  املتوقررر   واضفرررراد معرررردالت وفيرررات الرضرررر  واألمهررررات  و 

ررنت  ررررام  اإلسرركان قرردرة األسرررر ذات ال ررحية. املتوسرررط علررا حتمررر  و الرردخ  املررنخف   وقس 
 تكالي  السكن  ووضعت مباد  توجيهية إلنشاء  يغات معيشية م ئمة أكثر.

 (2020-2016) احلاديرررة عشرررررةارطرررة املالي يررررة  قرررد  أولررررويفت  يررررة اأ الرفاهتررروابملثررر   ال  -39
أ دخلررت حتسررينات علررا قطرراع الرعايررة ال ررحية مرر  الرتكيرر  علررا السرركان الررذين ال   ررلون علررا  قيررث

كافية  والنهود خبدمات النلرام ال رح   ريرة تع ير  كفاءتر  وفعاليتر   وتكثير  التعراون   خدمات
األسرر الفقر ة  (7)م  القطاع ارا  واملنلمات    احلكوميرة. و   جانر  ذلر   سيسرتمر دعرم

 .قديثا  واملت وجون الشباص مبا   ذل  واملنخفضة واملتوسطة الدخ    جماأ اإلسكان  

 يز احلقوق االجتماعية وااللتصاديةتعز   
 (173و 64و 63و 62)التوصيات   

علا النهود مبستو  املعيشة دمي  املرالي يني   العامرة ارطة املالي يةرك ت احلكومة    -40
(. وقررررررد ن فررررررذت 40  املائررررررة )ابء  40   أسررررررف  السررررررلم ونسرررررربتها ال سرررررريما األسررررررر املعيشررررررية
 االسرتاتيجيات التالية: 

 ريفدة فر  الوصوأ     رام   ناء االمكاتت والقدرات والتعليم؛ )أ( 
 املشاري ؛ نشاء  ريفدة  مكاتت توليد الدخ  من خ أ )ص( 
 الوصوأ    املرافل األساسية؛فر  تع ي   )ج( 
مثررر  السررركان األصررررليني   مسررررتهدفة  تنفيرررذ  ررررام  اررررددة لفغرررات خم وصرررة )د( 

 اليا صباح وساراواا.و 
التنميررررة الوطنيررررة  تسررررعا    الرررررتوي   ذ تعرررر ر  رررررتم   احلاديررررة عشرررررة  ارطررررة املالي يررررةو  -41

حتسرررني رفاهيرررة  ‘2‘للمجتمررر  العرررادأ؛ ا  تع يررر  الشرررمولية حتقيقررر ‘1‘اررراور رئيسرررية هررر :  ألر عرررة
 عرررررادة هيكلررررة النمرررررو  ‘4‘مررررة لألا  تسررررري  وتررررر ة تطرررروير رأ  املرررراأ البشرررررري تع يرررر   ‘3‘ ادميرررر ؛

 مل يد من الرخاء.ا  االقت ادي حتقيق

 التصدي لعدل املساواة يف الدخل والقمجاأ علا الفقر، مبا يشمل الشعوب األصلية  
 (216و 215و 214و 86و 85و 84و 83و 82و 81و 80و 79)التوصيات   

 توسرررري  نطررررا  اجملموعررررات  (8)أعررررادت مررررالي يف ت ررررني   رتجمهررررا للقضرررراء علررررا الفقررررر -42
 من ذوي الدخ  األدىن. 40من فغة ابء املعيشية  املستهدفة ليشم  األسر
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 ارطرة املالي يرةمرن  3الف ر   طرار ددت احلكومة عردة اسررتاتيجيات   و  هذا ال دد  ق -43
 وتضمنت هذه االسرتاتيجيات:   أي تع ي  الشمولية لتحقيل اجملتم  العادأ.احلادية عشرة
 ؛40ريفدة دخ  الفغة ابء  )أ( 
 تع ي  جمتم  البوميبوترا االقت ادي؛ )ص( 
 ثكني جمموعات األقليات؛ )ج( 
 تلبية اقتياجات اجملموعات اراصة. )د( 

ت ذرد  ريفدة عملية تنفيرذ  ررام  احلمايرة االجتماعيرة عررب الوكراالجملس مرك ي ل نس  و  -44
حتسرررني ا  الكفررراءة  مررردعوما    ذلررر  ابلرررروا ط القويرررة  رررني قواعرررد البيررراتت القائمرررة. وجرررر  أيضررر

عوامر  الم  مراعراة      اقتياجاهتما  استنادكثر أدعلها  عملية حتديد املستفيدين من املساعدات
   ذل .  ةالدميررافية وادررافي

متجررر األسررعار العادلررة قيررث تبرراع السررل  االسررته كية  رررتم  ا  ووضررعت احلكومررة أيضرر -45
 أبسعار معقولة وتنافسية دون التهاون جبودهتا.

علررا حتسررني ظرررو  عرريش السرركان األصررليني مررن  احلاديررة عشرررة ارطررة املالي يررةوتركرر   -46
وفرتين فرر  حتتية قديثة   املستوطنات التقليدية   ىن  خ أ تنليم أنشطة مدرة للدخ   وتوف  

   ومن مث الت دي لشوا   الفغات الضعيفة واارومة.،م التعليم واملساعدة الطبية
لبررىن ااقت ررادية  ومبررادرات  عررادة الترروطني  ومرافررل تتضررمن أنشررطة  رررام  أخررر  وهنرراا  -47

وهرر   وتضررمنت  قررد  مبررادرات  عررادة الترروطني  التحتيررة  والكهرررابء  و مرردادات امليرراه املعادررة.
 رر اا  مرافررل مثرر  املرردار  وقاعررات االقتفرراالت و  هررا واليررة ع تنميررة القريررة املتكاملررة   مشرررو 

  من املرافل االجتماعية   منطقة واقدة.
وقررردمت احلكومرررة دعمهرررا لررر يفدة الررروع  أبويرررة التعلررريم   أوسررراف السررركان األصرررليني.  -48

لتلبيرة اقتياجرات أطفراأ السركان ا    و ضر  خ ي ر  املتمي   وهرو  ررتموصممت  رتم  الطال
علرررا السرركان األصرررليني األصررليني وحتسرررني مسررتو  تعلررريمهم. و ريررة تشرررجي  امل يرررد مررن أطفررراأ 

االلتحرررا  ابملررردار  الثانويرررة  قررردمت احلكومرررة مسررراعدات   مرررك  النقررر  املدرسررر  وم ررررو  
دد الط ص مرن السركان األصرليني للمنين الدراسية ل يفدة عا  خاصا   رتجما  أيض تادي . ووضع

 مةسسات   ارارج ومساعدهتم علا مواصلة تعليمهم قىت املستو  ادامع   مبا   ذل    
إلنشراء ا   ضرافيا  تردريبيا  السكان األصليني  وضعت احلكومة  رتجمر (9)و رية تع ي  مهارات -49

تعبغة وترلي  ووسم وتسرويل البضرائ   مبرا   ذلر  وتسويل األعماأ التجارية ال ر ة  مث  أعماأ 
مرا يسرما املهرارات  ر  التقنيرة   جمراأ اااسربة األساسرية تنمية و    نشاء من ة   مبكة اإلنرتنت

 للمتدر ني  دأ ووجبات وسكن طواأ مدة الدورة التدريبية. وأتيين و دارة األعماأ.
ةالء السرركان وو ضرررعت  رررام  لتنميتهرررا   جمررراالت وق ررددت اإلمكررراتت االقت ررادية ،ررر -50

من  ني أمور أخر    رام    استحدثت احلكومةمث  ال راعة والسياقة وخربات ريفدة األعماأ. و 
ضيرر  ال يررت التجرراري واملطرراف للنهررود رراعررة مرردرة للرردخ  وأنشررطة رراعيررة راريررة أخررر  مثرر  

  مبستواهم االجتماع  واالقت ادي.
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. (10)احلاديرة عشررة ارطرة املالي يرةسكان واليا صباح وسراراواا  مرددت فيما يتعلل  و  -51
التحتيرررة البرررىن علرررا ريفدة دخررر  ادميررر   واحلرررد مرررن التفررراوت   الررردخ    الرررواليتني  وحتسرررني 

 رام  خمتلفة إلفاد فر  اقت ادية. األساسية   األريف   ووض  
أقررد الررربام  األساسررية الررا ركرر ت علررا هررو  كان األصررليني رررتم  مسررين أراضرر  السررو  -52

ارررررا  ربتم  و"الرررر   واليررررة صررررباح  " ررررن البلرررردارررررا  اب ربتم "الررررالسرررركان ون فررررذت ضررررمن 
ويرمررر  هرررذا الرررربتم     محايرررة ققرررو  السررركان األصرررليني  .(11)  واليرررة سررراراواا "لبوميبررروترااب

 واحلفررا  عليهررا   واليررا صررباح وسرراراواا وريفدة نسرربة ملكيررة السرركان األصررليني مررن األراضرر 
  رفر  دذوضي  ال يت مسحها   راعة ااصي  مث  املطاف جر  طور األراض  الا . وست  فيهما

 األصليني   كلتا الواليتني. الرفاهية االجتماعية واالقت ادية للسكان
ر  ومراكررر  مركرر  التحررروأ الريفررر   ومركررر  التحرروأ الريفررر  امل رررر  ا  ت احلكومرررة أيضررر وأنشرر -53

وقد م ريدت . يةالبينان األصلمعوص اردمات الريفية   املناطل النائية من والية ساراواا لفائدة 
  املرافرررل األساسرررية والضررررورية  و يقرررة مكررران مجيررر  هرررذه املرافرررل   مواقررر  اسررررتاتيجية  ريرررة تررروف

تنسرريل عمليرررة تنفيرررذ الرررربام   رررني ريفدة  التشرررجي  علررراو يلتقرر  وفتمررر  فيررر  أفرررراد اجملتمرر  االررر   
  الوكاالت احلكومية.

خرباهترررا   جمرررايل القضررراء علرررا الفقرررر و دارة قاعررردة  يررراتت تتبرررادأ مرررالي يف ومرررا فتغرررت  -54
واملررةثرات الدوليررة مثرر  را طررة  واملنتررديفتمررن خرر أ مشرراركتها   خمتلرر  االجتماعررات   يكاسرر 

  يط ا،رراد دوأ جنرروص مررر  آسرريا  ودنررة األمررم املتحرردة االقت ررادية واالجتماعيررة  سرريا واارر
ورراء التنمية الريفية والقضاء علا الفقر لرا طة دوأ جنوص مر  آسيا  ومنلمرة التنميرة اجتماع و 

 ية األفريقية ا سيوية  ومرك  التنمية الريفية املتكاملة  سيا واايط ا،اد .الريف

 حتسني الوصوأ إىل اخلدمات االجتماعية  
 (187و 186و 176و 172و 171)التوصيات   

 ذ العامرررة واحلاديررة عشرررة  تنيالي ياملرر طتررنيارتكتسرر  رفاهيررة السرركان أويررة ق ررو     -55
عايررررة ال ررررحية  واألمررررن العررررام  والسرررركن امليسررررور التكلفررررة  واالنرررردماج ركرررر ي علررررا خرررردمات الر 
 .(12)االجتماع   والريفضة

ووضرعت احلكومررة  ررام  إلفررار املسراكن أبسررعار معقولرة للشررباص   املنراطل احلضرررية   -56
   املنررراطل الريفيرررة. ومبوجررر  خطرررة اديررر  الثررراينلفائررردة الشرررباص  وخطرررة اديررر  الثررراين لإلسررركان
 65 000   املائة من السعر اإلمجايل لك  من أ يبلر  سرعره  رني 30لإلسكان  تدعم احلكومة 

  رينريت مالي ي. 150 000و
علرررا هرررذا  ررررام  للتوعيرررة  ضررررورة التسرررجي  املررردين ومرررجعت ا  ووضرررعت احلكومرررة أيضررر -57

   ارردمات االجتماعيرة.  ال سيما   املنراطل الريفيرة والنائيرة  ذرد  تيسر  الوصروأ التسجي  
" ]سرررجل ل الرررذي وضرررعت  اإلدارة الوطنيرررة للتسرررجي  املررردين مايررردافتاروقررد سررراعد تنفيرررذ  ررررتم  "

ا  طلبرر 227 481  ويسرررت هررذه اإلدارة مررا جمموعرر واثئررل.  قررورهتم   تكررن  األمررخا  الررذين
 . 2017    2012للتوعية   الفرتة من  منف    ا   رتجم 8 412ضمن 
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لألطفاأ ذوي االقتياجات التعليمية اراصة  قدم مرك  خدمات التعليم اررا  ا  ودعم -58
خدماترر     الطرر ص الررذين .ضررعون لررربام   دمرراج مرراملة أو ج ئيررة   املرردار    مجيرر  أ رراء 

وتضررمنت خرردمات الرردعم هررذه تقيرريم مسررتو  أداء الطالرر  وقدراترر   وخطررة للترردخ  مررن  البلررد.
أجررر  مسررراعدة الطررر ص مرررن ذوي االقتياجرررات التعليميرررة اراصرررة علرررا النهرررود ىمكررراتهتم   

عن التشاور م  الط ص واملدرسرني  شر ن القضرايف املتعلقرة ىدارة  جمايل تعلمهم ورفاهيتهم  فض   
  هذه االقتياجات.

 حتسني الوصوأ إىل خدمات الرعاية الصحية  
 189و 188و 184و 183و 182و 181و 180و 179و 178و 177)التوصرررررريات   

 (190و
مررررا فتغررررت مررررالي يف تتخررررذ  جررررراءات لتحسررررني الترطيررررة ال ررررحية واحل رررروأ علررررا الرعايررررة  -59

ارطررة جررراءات مررن خرر أ ذ هررذه اإلال ررحية علررا أسررا  االقتياجررات ال ررحية للسرركان. وت نف رر
وأهدا  أخر  تتعلرل ابل رحة  3الا تتماما م  هد  التنمية املستدامة احلادية عشرة  املالي ية
 .(13)من أج  دعم الترطية ال حية الشاملة 2020-2016للفرتة 
وتقدم ورارة ال حة خدماهتا    السكان من خ أ مبكة مرن العيرادات واملستشرفيات  -60
مثر  خدمرة الطبير  الطرائر  واسررتاتيجيات مبتكررة ا  وجو ا  وهنر ا  تكملها خدمات متنقلة  ر   الثا تة

 .(14)وأ    املناطل احلضرية والريفيةلتحسني الوص
الرذي ميكِّرن أفرراد اجملتمر  االر   "اجملتم  السليم عماد الروطن" رتم  احلكومة ووضعت  -61

. وجررر  توسرري   رررام  تع يرر  ال ررحة السررليمة  ررحيةالات ميررواحل سررلوكياتواتبرراع المررن انتهرراج 
ملكافحررة األمررراد املعديررة  مبررا   ذلرر   رررتم  التواصرر  أل ررراد تريرر  السررلوا  الررا ترمرر     

 التخفي  من خطر اإلصا ة سما الضن . 
وتتررراح خررردمات ال رررحة العامرررة لرررر  املرررواطنني مبقا ررر  اررردد. وخطرررة التررر مني ال رررح   -62

للعررراملني األجانررر  نلرررام يمرررني  ل امررر  للعمررراأ األجانررر  املررروثقني؛ ويرطررر  نلرررام التررر مني هرررذا 
 خدمات املرضا الداخليني   املستشفيات احلكومية. 

يرررة اجملتمررر   تنلررريم األنشرررطة ومرررن خررر أ خررردمات املسررراعدة املن ليرررة  فرررري تع يررر  رفاه -63
وتقردت الردعم للفغررات الضرعيفة )كبررار السرن  واألمرخا  ذوي اإلعاقررة  واألمهرات العررارابت(. 

الرردعم ال ررح  واالجتمرراع  الشررام  ذررد  ريفدة فررر  الوصرروأ    اررردمات تترريين احلكومررة و 
معرات االيرة مرن ال حية  واالكتشا  املبكر للمشاك  ال حية ومعادتها  وثكرني األسرر واجملت

 .(15)مساعدة هذه اجملموعات ورعايتها
البشرري الرذي مثر  تردري  رأ  املراأ   وتقر مالي يف أبن تدري  مقدم  الرعاية ال رحية -64

يشررم  األخ ررائيني الطبيررني  وأطبرراء األسررنان  وال رريادلة واملمرضررني  ومرروظف  العلرروم ال ررحية 
عن ررررم هرررام   تررروف    اءهرررا علرررا املرررد  الطويررر الرعايرررة قبررر  اردمرررة وأثنهرررذه املتكاملرررة  علرررا 

  يرني  1 506  خ    مبلر  2018-2013خ أ الفرتة و خدمات الرعاية ال حية اديدة. 
 .مخ ا   66 661ما جمموع  ه الدورة التدريبية واستفاد منها ،ذرينريت مالي ي 
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ا العاملرررة مرررن مررر  ادامعرررات االيرررة واألجنبيرررة للنهرررود  قواهرررا  وتعاونرررت احلكومرررة أيضررر -65
 رررررررتم  جديررررررد للترررررردري   2017يني الطبيررررررني   القطرررررراع ال ررررررح . و رررررردأ   عررررررام ئاألخ ررررررا

املتخ رر  ابلتعرراون مرر  الكليررة امللكيررة للجررراقني   اململكررة املتحرردة ذررد  اسررتكماأ ترردري  
 األطباء املتخ  ني االيني.

ال ررحة اإلبا يررة ومهررارات وقرردمت احلكومررة خرردمات  شرر ن تنلرريم األسرررة  وخرردمات  -66
الوالديرررة مرررن خررر أ مراك هرررا األسررررية ادامعرررة للخررردمات  والعيرررادات وارررردمات املتنقلرررة لترطيرررة 

ا،يغررة الوطنيررة للسرركان وتنميررة األسرررة  رردورها نفررذت السرركان احلضررريني والررريفيني علررا السررواء. و 
مرن خر أ السركان املسرتهدفني للتوعية   املنراطل احلضررية والريفيرة مرن أجر  الوصروأ     رام  

 .(16)خدماهتا املتنقلة
مولرررود قررر   100 000لكررر   29,1ا  ويبلررر  معررردأ وفيرررات األمهرررات   مرررالي يف قاليررر -67
للوفيررات  اررراه مت ايرردوجررود وأظهررر التحقيررل السررري عررن وفرراة األمهررات  ؛ وقررد(2016عررام   )

النتيجررة  جررر  تنفيررذ  رررتم  الرعايررة السررا قة     هررذها  واسررتناد .األمررراد املرتبطررة  ررذل  سررب  
وواجهررن   السررا ل ا  للكشرر  عررن النسرراء ال ئرر  يعررانني أمراضررا  مبكررر  للحمرر  ابعتبرراره ترردخ   

 مضاعفات خط ة ترتبط ابلوالدة. 
  وضررررعت احلكومررررة ات ررررحة ادنسررررية واإلبا يررررة للمراهقررررتع يرررر  خرررردمات ال  جمرررراأ و  -68

وأيقتهررا  للمراهقررات التوجيهيررة الوطنيررة  شرر ن  دارة مشرراك  ال ررحة ادنسررية واإلبا يررة املبرراد  
آخذة   اعتبارها املنلورات القانونية واألخ قية  واالجتماعية والثقافيرة   ملقدم  الرعاية ال حية
وطلر  اإلجهراد  و دارة   اهقراتالتوجيهية جماالت  دارة مح  املر املباد  والدينية. وترط  هذه 

   واألمراد املنقولة جنسيا   وخدمات من  احلم . معاملتهنسوء 
ونلمررت ترردريبات منتلمررة سررنويف   واضفرر  عرردد قرراالت مررا قبرر  الرروالدة ادديرردة  ررني  -69

( 2011قالرة ) 18 652املراهقات املسج ت   مرافل الرعاية ال رحية األوليرة احلكوميرة مرن 
 (.2017الة )ق 9 617   
ومن خ أ الرربام  املتعرددة القطاعرات وذات التر ث  الكبر  املدرجرة   جمموعرة ارطرط  -70

االسرتاتيجية الوطنية  قققت مالي يف  قرد   رايفت األهردا  اإلمنائيرة لأللفيرة  ذ اضفر  معردأ 
 حتقيل  وسعيا  ا. 2015و 2002اإلصا ة  ف و  نق  املناعة البشرية    الن    ني عام  

 الطوير سررع للقضراء   األجر  أستنطلل مالي يف خبطا   أهدا  التنمية املستدامةقد   ايفت  
ضاء علا اإليدر علا النحو املبني   ارطة االسرتاتيجية الوطنية للق 2030علا اإليدر   عام 

 .(17)2030-2016للفرتة 

مرافرررل جمانيرررة لفحررر  فررر و  نقررر  ا  قاليررر (18)ةوتتررريين مجيررر  املرافرررل ال رررحية احلكوميررر -71
فر و    ذا الخ  مرن الفحر  الطروع  ،رمر 50 000أكثر مرن قد استفاد املناعة البشرية. ف
ا ذروقد استمر العدد السنوي حلراالت اإلصرا ة ابلفر و  املبلر   .2017  عام  املرافل احلكومية

قالررررررة    3 347    2002قالررررررة   عررررررام  6 978   االضفرررررراد  ذ اضفرررررر  مرررررنا  قرررررديث
وي عررر   هرررذا األمرررر  ؛  عررردد الوفيرررات املرتبطرررة ابإليررردروابملثررر   قررردض اضفررراد  .2017 عرررام

 مبامرة     يقة الع ج املضاد للف وسات العكوسة من الفغتني األو  والثانية أبسعار معقولة.
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ومهراراهتم مر  البلردان األخرر   وترنلم ريفرات  ئهراخربايف تتبرادأ معرار  وما فتغت مرالي   -72
أفضر  ا  تتبادأ مالي يف أيضرتدريبية   مالي يف ابلتعاون م  منلمة ال حة العاملية. و  دوراتدراسية/

 .ااف  اإلقليمية والدوليةاملمارسات   ا

 التعليمحتسني ررص احلصوأ علا   
 200و 199و 198و 197و 196و 195و 194و 193و 192و 191)التوصرررررريات   

 (228و 202و 201و
جعلررررت  فقررررد تواصرررر  مررررالي يف اتبرررراع هنجهررررا الشررررام    ترررروف  التعلرررريم اديررررد للجميرررر . -73

 متمامرررررررية مررررررر  2025-2013قكومتهرررررررا مجيررررررر  مبرررررررادرات خمطرررررررط التعلررررررريم املرررررررالي ي للفررررررررتة 
وتسرررعا . احلاديرررة عشررررة ارطرررة املالي يرررةو  مرررن أهررردا  التنميرررة املسرررتدامة 4اسررررتاتيجيات ا،رررد  

مالي يف جاهدة    ضمان التحرا  مجير  األطفراأ ابملدرسرة مرن مرقلرة مرا قبر  املدرسرة    مرقلرة 
  وذل  من خ أ تطوير مسارات تعليمية جذا ة و،را أسرباص 2020التعليم الثانوي سلوأ عام 

ابلتشررررريعات  والسياسررررات  وا ليررررات   وال يوجررررد أي ثييرررر   ررررني ادنسررررني فيمررررا يتعلررررل البقرررراء.
وا،ياكرر  أو مررن قيررث ا رري  املرروارد. وابإلضررافة    ذلرر     ررذلت جهررود ضررمن العديررد مررن 

 .(19)التعليماحل وأ علا املبادرات لتحسني فر  
م مرررن خررر أ خمطرررط التعلررري تنفيرررذ  ررررتم  حتررروأ مرررام  مررررع نلرررام التعلررريم املرررالي ي  و  -74

مرردار  التعلرريم    لرر  عرردد 2017(. و  عررام 2025-2013)ا  عامرر 13 علررا مررد املررالي ي 
  ذررررذه املرررردار    مجيرررر  أ رررراء البلررررد  و لرررر  عرررردد امللتحقررررني  6 096العامررررة قبرررر  املدرسرررر  

ودأ رررت احلكومرررة علرررا تشرررجي  ودعرررم مقررردم  خررردمات  .204 105مرررا جمموعررر   2017 عرررام
  ال سرريما   املنرراطل سررعيها    فررتين امل يررد مررن املرردار اراصررة   مرردار  التعلرريم قبرر  املدرسرر  

 ريررة ريفدة فررر  ق رروأ األطفرراأ علررا التعلرريم   مرقلررة الطفولررة املبكرررة. و لرر  املعرردأ   الريفيررة
  املائرررررة    91,3  املائرررررة وابلتعلررررريم الثرررررانوي  97,9االمجرررررايل ل لتحرررررا  ابلتعلررررريم اال تررررردائ  

  .2017 عام
امل يرررد مرررن الفرررر  للطلبرررة ذوي االقتياجرررات التعليميرررة اراصرررة. وارتفعرررت ا  وأتررريين أيضررر -75

ا  وارتفرر  أيضرر. 2017  املائررة   عررام  40,88لطرر ص ضررمن التعلرريم ادررام     نسرربة هررةالء ا
 . 2017  عام  38 834ل    ألصلينياالسكان من ] أوران  أصل  عدد ط ص

املرردار  الريفضررية للنهررود مبسررتو  ريفضرري  املسررتقب    البلررد  ا  احلكومررة أيضرر وعرر رت -76
( ملعادرة األميرة 9ومدار  الفنون لتطوير املواه  الفنية  ني الشرباص واملدرسرة الشراملة )الشراملة 

   وسكان واليا صباح وساراواا.أوران  أصل  سكان واملتسر ني  ني
ذرررد   حلررررا   2013عملهرررا   عرررام " التوجيهيرررة التكميليرررةمدرسرررة اإلرمررراد "  ررردأت -77

أطفاأ الشوارع املهمشني  نلام التعليم الرمس     يغرة آمنرة وضرمان اسرتمرار تعلريمهم    جانر  
محرررايتهم مرررن خمتلررر  الرذائررر  االجتماعيرررة. وأتيحرررت صرررناديل اسرررتغمانية للطررر ص الفقرررراء ومرررنين 

 ر ذات الدخ  املنخف . ابعتبارها مساعدة مالية للط ص من األس
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دعمهررا للررتعلم مررد  احليرراة ىنشرراء كليررات جمتمعيررة وجامعررات ا  وقرردمت احلكومررة أيضرر -78
مقارنررة  2017  عررام  506 557 لرر  عرردد املسررجلني قررد مفتوقررة لتشررجي  الررتعلم املتواصرر . و 

دار  وابإلضرررررافة    ذلررررر   ر  رررررط العديرررررد مرررررن املررررر .2016  عرررررام  501 896جمموعررررر   مبرررررا
اإلنرتنرررت إليقرررة  يغرررة مناسررربة للطررر ص لتطررروير مهررراراهتم   التواصررر  والتعررراون واإل رررداع   شررربكة

 والتفك  النقدي.
ا  مبررادرات للنهررود مبهنررة الترردريس. ووضررعت احلكومررة  رتجمررا  وقررددت احلكومررة أيضرر -79

علرا املسرتو  الروطي  ريرة املردار  ج الريهم علا املد  الطوي  لتحديد عدد املدرسني الذين حتترا 
 ضمان تدري  مدرسني أكفاء دمي  املدار   ال سيما   املناطل الريفية والنائية.

ارطررررة الرئيسررررية وهرررر  مبرررراد  توجيهيررررة موقرررردة للمدرسررررني  ا  ووضررررعت احلكومررررة أيضرررر -80
عرراأ  مررن أجرر  احلفررا  علررا مسررتو   للتطرروير املهرري املتواصرر   ومعيررار األداء  ووصرر  الوظيفررة
املنهررراج التعليمرررر  للمدرسرررني املررررالي يني ا  مرررن الكفررراءة املهنيررررة   جمررراأ الترررردريس. ووضرررعت أيضرررر

املتررر  للتعلرريم العررايل والفررر  التعامرر  مرر  املشررهد ابلتررواري مرر  سياسررات التعلرريم العامليررة ذررد  
 منررراه  تر ويرررة لتكييررر  عمليررراتأتيحرررت للمدرسرررني  رررر  النلرررر عرررن نررروع ادرررنس. و  املسرررتقبلية

 التدريس والتعلم م  خمتل  مستويفت وقدرات الط ص وأسالي  تعليمهم. 
ومررن أجرر  تع يرر  اررو األميررة وق رروأ ادميرر  علررا التعلرريم  مسحررت احلكومررة ملنلمررات  -81

 أخر   تنفيذ  رام  تعليمية  ديلة.
ومبوجررر  سياسرررة التعلررريم البررردي   ي سرررمين لألطفررراأ  ررر  املرررواطنني ابلتسرررجي    مراكررر   -82
تعليم البدي  ت ديرها منلمات خاصرة أو منلمرات  ر  قكوميرة. وألسرباص  نسرانية  رير  هرذه لل

السياسرررة للمنلمرررات اراصرررة واملنلمرررات  ررر  احلكوميرررة  نشررراء مراكررر  الرررتعلم اجملتمعيرررة لتمكرررني 
األطفرراأ  ررر  املرررواطنني  أ نررراء العمرراأ املهررراجرين املررروثقني  مرررن احل رروأ علرررا التعلررريم   منررراطل 

 رع   واليا صباح وساراواا.امل ا
لرررد  أعضررراء ومررراركت احلكومرررة   قررروارات ومرررةثرات  شررر ن  دمررراج احلرررل   التعلررريم  -83

را طرررة أمرررم جنررروص مرررر  آسررريا  وتسرررليط الضررروء علرررا القضرررايف الشررراملة  و نشررراء اافررر  لتع يررر  
ة   جمرراأ وتعاونررت احلكومررة مرر  هيغررات دوليرر يمرر   شرر ن التعلرريم وققررو  اإلنسرران.التعرراون اإلقل

تبرررادأ اررررربات والررردرو  املسرررتفادة   جمررراأ احلرررل   التعلررريم  ومررراركت   العديرررد مرررن ااافررر  
مررن أهرردا  التنميررة املسررتدامة مررن  4الدوليررة لتقرردت توصررياهتا قرروأ كيفيررة حتسررني  ايررة ا،ررد  

 أج  تعليم مام  ومن  . 
والسررركان  أورانررر  أصرررل وركررر ت احلكومرررة علرررا ريفدة معررردأ احلضرررور املدرسررر  ألطفررراأ  -84

األصليني   واليرا صرباح وسراراواا  ونفرذت مبرادرات لضرمان ق روأ الشرعوص األصرلية علرا 
 مدرسرررة ا تدائيرررة عامرررة خم  رررة ق رررريف   93تعلررريم جيرررد يناسررر  اقتياجاهترررا. وتوجرررد قرررىت ا ن 

ت قضررور وقررد بررين ترروف   رررام  التعلرريم امل ئمررة والشرراملة   رفرر  معرردال .أورانرر  أصررل ألطفرراأ 
فغرة المردار  مرن  تنشرط مثراين  2018عرام قرىت و  أطفاأ الشعوص األصلية ومعردالت براقهم.

لتمكرررني الطررر ص مرررن ا  أساسررريا  مهنيرررا  تعليمرررمنهرررا وتتررريين أر ررر     مجيررر  أ ررراء البلرررد. 9الشررراملة 
للح روأ السكان األصليني من احل وأ علرا مرهادة املهرارات املالي يرة واالسرتمرار   التح ري  

 علا مهادات أعلا من الكليات املهنية.
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الررررذين أثرررروا تعلرررريمهم  أورانرررر  أصررررل لتشررررجي  أطفرررراأ ا   رتجمررررا  وأنشرررر ت احلكومررررة أيضرررر -85
هررذا الررربتم   قرردمت  طررار اال ترردائ  علررا مواصررلة تعلرريمهم اباللتحررا  ابملرردار  الثانويررة. و  

 .معدأ التسرص   املدار  الثانويةلنق  للحد من احلكومة مساعدات مالية وخدمات ا

 واألدخاص ذوو اإلعالة، واألدفاأ، النساأ -داأ 
 وتوعيتها ابملساواة  ني اجلنسني ومتملينها حقوق املرأةتعزيز   
 (96و 95و 94و 70و 69و 68و 67و 66و 65)التوصيات   

علرا اتفاقيرة القضراء علرا مجير  الردوأ املوقعرة  مرنتدرا احلكومة الت اماهتا الدولية كوهنا  -86
أمكاأ التميي  ضد املرأة  وتعهداهتا  تنفيذ منهاج عم   يجرني  وتواصر  الت امهرا  ضرمان تكرافة 

 فر  النساء والفتيات املالي يفت علا مجي  املستويفت.
مررن أجرر   2015أ نشررجم جملررس املرررأة للمشررورات واالستشررارات   آص/أ سررطس فقررد  -87

دران  مخرسللنهرود ابملررأة. وتسراعد  هرالسياسة الوطنية للمرأة وخطة عملم  اا  ثكني املرأة ثشي
جمموعررات اسرررتاتيجية )ال ررحة  والسرر مة  واالقت رراد   ارمررسعاملررة هررذا اجمللررس علررا أسررا  

 .2018عام ثكني املرأة لوالثقافة والتعليم( 
  املائرررة مرررن مناصررر  صرررن  القررررار املخ  رررة  30 وقرررد رررراورت مرررالي يف هرررد  نسررربة -88

 29.9  املائة. وم  ذلر    لررت هرذه النسربة  35.8للنساء   القطاع العام   ذ  لرت نسبتها 
. وخرر أ 2016  املائررة   قطرراع الشررركات العامررة والشررركات املسررجلة مررركات خاصررة   عررام 

ترررردري  املررررديرات الررررذي  مرمررررحة مةهلررررة    رررررتم  1 051  مرررراركت 2017-2012الفرررررتة 
تضررمن تقيرريم اسررتعداد اجمللررس وقدرترر  علررا الترردري  علررا املهررارات التقنيررة و رر  التقنيررة لضررمان 

  2017سررربتمرب أيلوأ/ 30وقرررىت  قطررراع الشرررركات.عمررر    اسرررتمرار تررروافر نسررراء مرررةه ت لل
رجرة مرن مرركة عامرة مد 100  املائة مرن أعضراء جملرس اإلدارة   أكررب  19,7مكلت النساء 

  املائرررة الرررا  18.0لنسررربة املسرررتهدفة البالررررة ابقيرررث قيمتهرررا السررروقية    ورصرررة مرررالي يف مقارنرررة 
 قددهتا احلكومة.

أولويررة   ذ و ضررعت تشررك  مسرر لة ثكررني املرررأة ظلررت   احلاديررة عشرررة ارطررة املالي يررةو   -89
  املائرة  59    2016ائرة   عرام   امل 54,3 رام  ل يفدة معدأ مشاركة املررأة   العمر  مرن 

. وكانررت هررذه الترردا   متوافقررة مرر  االسرررتاتيجية الراميررة    حتويرر  مررالي يف     لررد 2020  عررام 
 ضمن  طار  رتم  التحوأ االقت ادي.  2020ذي دخ  مرتف  سلوأ عام 

ضررعيفات  واضرطلعت احلكومررة أيضررا  ابلعديررد مررن  ررام  التمكررني االقت ررادي للنسرراء ال -90
  واألمهررررات العررررارابت  واألرامرررر   ومجاعررررات 40الفغررررة ابء  نتمررررني   ال سرررريما النسرررراء ال ئرررر  ي

األعمرراأ التجاريررة مررن خرر أ  فررذت  طرر    مررن  ررني الررربام  الررا ن  قررد كرران و  السرركان األصررليني.
عرن   رتم  تطوير كفاءات رائدات األعماأ  و ناء قدرات املةسسات ال ر ة واملتوسرطة  فضر   

 ذلررر      وابإلضرررافة .حتديررردا   نسررراء الشرررعوص األصرررليةمرررن   ررررتم  مسررراعدة رائررردات األعمررراأ
والتطروير الروظيف   املهرارات علرا التردري   رتم  سيا    األصلية الشعوص نساء تدري  جر 

 علرا تدريباتا  يضأ ون لمت. معيشتهن مستو  وحتسني أفض  دخ  كس و  هاراهتنلنهود مبل
 . الريفيات للنساء املهارات
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  للنهرررود  ررردور   أدرجرررت احلكومرررة أر عرررة تررردا 2018املي انيرررة الوطنيرررة لعرررام  ومبوجررر  -91
 لررر ام الشرررركات املرتبطرررة ابحلكومرررة  ومرررركات االسرررتثمار املرتبطرررة ابحلكومرررة   هررر  املررررأة   البلرررد

األق  من أعضاء   املائة علا  30 ضمان أن يكون  2018وا،يغات القانونية سلوأ هناية عام 
 90   ا  قاليررا  يومرر 60جمرالس  دارهتررا مرن النسرراء؛ وريفدة  جررارة األمومرة   القطرراع ارررا  مرن 

 عفراء مرنين مليون رينريت مالي ي لربام  التدري  وريفدة األعماأ للنسراء؛ و  20؛ وا ي  يوما  
 عم .ضرييب فردي للنساء ال ئ  .رتن العودة    العم   عد ارروج من سو  ال

 تعزيز ومحاية حقوق الطفل  
 (230و 151و 150و 149و 73و 72و 71)التوصيات   

 مسةوليتها   ضمان رفاهيرة األطفراأ وسر متهم البدنيرة والعاطفيرة.ا  تدرا احلكومة ثام -92
هرردفها و  2014  عررام  "احلملررة الرمرريدة إلنقرراذ ومحايررة الطفرر "و،ررذه الرايررة  نفررذت احلكومررة 

  املعلومات املتعلقة  س مة األطفاأ وتوعيتهم  ذل    املدار . نشر
وفيما يتعلرل  تسرجي  مجير  األطفراأ قرديث  الروالدة  يرن  قرانون تسرجي  املواليرد والوفيرات  -93
قرررررانون و (  123)صرررررباح  الف رررر   1948  وقررررانون تسرررررجي  املواليررررد والوفيرررررات لعررررام 1957لعررررام 

دميرررر  األطفررررراأ ن تترررراح أ( علرررررا 10)سرررراراواا  الف رررر   1951والوفيررررات لعرررررام  تسررررجي  املواليررررد
 جررراءات   ،ررذين الوالرردين القررانوينالوضرر   املولررودين   مررالي يف   ررر  النلررر عررن جنسررية والررديهم أو

الت كيرررد أن القررروانني ا  . ومرررن الضرررروري أيضرررة مررري دهمتسرررجي  املررري د الرمسيرررة واحل ررروأ علرررا مرررهاد
 .أمني السج    عنها املكلفني ابإل  غ ابلوالدة تقدت املعلومات األمخا   اوأ احلالية
من خ أ  دارة التسجي  الوطنية    وض  عدة  رام  للتشرجي  علرا   مرعت احلكومةو  -94

تسررجي  املواليررد  مبررا   ذلررر  النلررام املتكامرر  لتسررجي  املواليرررد   املستشررفيات الرئيسررية   مجيررر  
البلررد. وتترريين هررذه املبررادرة رميرر  تفاصرري  املواليررد   موقرر  املستشررفا  ر طرر  ىدارة التسررجي  أ رراء 

املبررادرة أن تيسررر عمرر  مرروظف  التسررجي    متا عررة  هالوطنيررة عرررب مرربكة اإلنرتنررت. ومررن مرر ن هررذ
ي  وابإلضافة    ذل   أنش ت  دارة التسرجي  فرر  التسرج احلاالت املت خرة لطل  مهادة املي د.

وأنشر ت  دارة التسرجي   املتنقلة الا تسافر   مجي  أرجاء البلرد لتسرجي  املواليرد   املنراطل النائيرة.
 مكات    مراك  التحوأ الريف  للتعجي   تسجي  املواليد   املدن الريفية.

الطفررررر   وفيمرررررا يتعلرررررل سمايرررررة األطفررررراأ  أ نشرررررغت "اررررراكم األطفررررراأ" مبوجررررر  قرررررانون -95
هردفها االسرتماع    مجير  القضررايف املتعلقرة ابألطفراأ املخرالفني القرانون )ابسررتثناء و  2001 لعرام

  جرميرررة مررر  ا  املتهمرررني ابرتكررراص جررررائم يعاقررر  عليهرررا ابإلعررردام عنررردما يكرررون الطفررر  مشرررارك
ة قراٍد ويرأ  كر  اكمر(.  عدا   ي تهم رمسيو ا  عام 18ن مخ  ابل   أو عندما يبل  الطف  س

تقرررردت املشرررورة    ااكمررررة ل  ويسررراعده علرررا ذلرررر  مستشررراران  فرررر  أن يكرررون أقرررردوا امررررأة
يتعلل أبي اعتبار قد يةثر   احلكم ال ادر   قل الطف . وت عقد  جراءات ااكمة خلر   فيما

مهوده   و يطف  ووالدي /أولياء أموره ومناصر أ واص مرلقة  ابستثناء أعضاء ااكمة وموظفيها  وال
الطف  أو وص  ضور والد سا  ااكمة أيضمر و  هم من األمخا  املعنيني مبامرة  قضيت . وي

 .م لحة الطف    معقوأ أو   ذل       مجي  مراق  اإلجراءات ما   يكن 
 10   الرذي دخر  قير  النفراذ  2017وين  قانون ادرائم ادنسرية ضرد األطفراأ لعرام  -96

  علررا  عرر  ادرررائم والعقرروابت املرتبطررة ذررا  ابإلضررافة    ادرررائم ادنسررية ضررد 2017يرر  ثور/يول
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األطفاأ الا تن  عليها قوانني مكتو ة أخرر . وتشرم  هرذه ادررائم ادنسرية اسرتر أ األطفراأ   
قو رة ع املتهمرونومبوجر  هرذا القرانون  يواجر  ا . لريهم جنسرياملواد اإلابقية واستدراجهم واالعتداء ع

ئم ادنسررية ضررد وعقو ررة ادلررد. و عررد  قرررار قررانون ادررراا  عامرر 30    ت رر  مرردهتاالررا قررد السررجن 
للنلررررر    2017ق يران / يونيرررر 22  أ نشررررغت اكمررررة جنائيررررة خاصررررة   2017األطفرررراأ لعررررام 

مسررةولون ادرررائم ادنسررية ضررد األطفرراأ. وقررد ج هرر ت ااكمررة مبرافررل م ئمررة لألطفرراأ  ويعمرر  ذررا 
 قضائيون وقانونيون متخ  ون مكلفون  تسري  النلر   هذه القضايف.

رررررن قرررررانون ثبررررروت مرررررهادة الطفررررر  لعرررررام  -97 دمررررراج ىألطفررررراأ الشرررررهود لمحايرررررة  2007وس 
 اإلجررراءات امل ئمررة لألطفرراأ خرر أ عمليررات ااكمررة للحررد مررن ال رردمة الررا يعرراين منهررا هررةالء

 تمكينهم من تقدت أدلتهم   قاعة ااكمرة خلر  مامرة تف ر   يرنهم    وذل األطفاأ الشهود
  أو  رردال  مرن ذلر  عررن طريرل ر ررط مبامرر أو تسرجي  ابلفيررديو. وفرور للمحكمررة نيو رني املتهمر

ا    أي  جررراءات اسررتناد مررهادت أن تسررمين لشررخ  ابلرر  مب رراقبة الطفرر  الشرراهد أثنرراء تقرردت 
ابإلضررررافة    مررررا ذ كررررر أعرررر ه  تواصرررر  احلكومررررة سياسرررراهتا و  .    عرررر  الشررررروف ااررررددة سررررلفا  

  السا قة مث  السياسة الوطنية للطف   والسياسة الوطنية حلماية الطف .
ابلتعررراون مررر  منلمرررة األمرررم املتحررردة للطفولرررة  وقررردة رعايرررة ومحايرررة   أنشررر ت احلكومرررةو  -98

اية األطفاأ استنادا     أفض  املمارسات الدوليرة الرا الطفولة لتطوير كفاءة املوظفني املعنيني سم
تتضمن رعاية األطفاأ وس متهم ومحايتهم  دعم من والديهم وأوصيائهم وأفراد أسرهم. وأنشرغت 

   مجي  مكات  املقاطعات املعنية ابلرعاية االجتماعية.ا  هذه الوقدة أيض
احلرد األدىن لسرن رواج املسرلمني و ر  وفيما يتعلل ابل واج  ن ت خمتل  القوانني علا  -99

 .(20)املسلمني
( من قرانون الر واج املردين ترن  6)22احلكومة عن ال واج ابإلكراه. فاملادة ال تتراضا و  -100

علا أن  ال فور عقد أي رفة ما   يقتن  موظر  التسرجي  أبن طرر  الر واج يوافقران سريرة علرا 
 رررام أي تهديرررد إلر القررروة أو اليسرررتخدم  (21)مرررخ  علرررا معاقبرررة أي 37الررر واج؛ وترررن  املرررادة 

  .مخ  علا ال واج ضد  رادت
وأنشررر ت احلكومرررة  ضرررمن جهودهرررا الراميرررة    الت ررردي لررر واج األطفررراأ  فرقرررة العمررر   -101

املعنية   واج األطفاأ  وذل     طار جملس التنسريل املعري سمايرة الطفولرة. وتتكرون فرقرة العمر  
قكوميررة وأكررادمييني وتمررطني وتعمرر  علررا حتديررد القضررايف ذات ال ررلة  رر واج هررذه مررن وكرراالت 

واقرتقت الفرقة  صدار تقارير طبية وتقارير اجتماعية ينلر فيها قضاة الشريعة  ورئريس  األطفاأ.
  الورراء ورعيم السكان األصليني قب  املوافقة علا طل  رواج الطف .

 ة مر العنفتعزيز محاية املرأ  
 (130و 128)التوصيتان   

  ذلت جهود خمتلفة لر يفدة محايرة ققرو  املررأة فيمرا يتعلرل ابلعنر  العرائل . فعلرا سربي   -102
 ادنسررية.األسرررية و  ليررن  علررا ردع أمررد للجرررائم 2013املثرراأ  ع رردأ قررانون العقرروابت   عررام 

لرة الر وج مبوجر  التعردي ت الرا وت فرد عقوابت أمرد علرا املردانني جبررائم جنسرية  وسروء معام
 أ دخلت علا قانون العقوابت.
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وع وة علا ذلر   أدرجرت احلكومرة   خطرة العمر  للنهرود ابملررأة العنر   ضرد املررأة  -103
وابإلضررافة    ذلرر   تتضررمن الترردا   األخررر   ابعتبرراره أقررد القطاعررات الرئيسررية الث ثررة عشررر.

  وقرانون العنر  1955ون العقوابت  وقانون العم  لعرام تعدي  التشريعات ذات ال لة مث  قان
 محذ الوع  أبوية معادة قضايف العن  ضد املرأة.و   1994العائل  لعام 

ألرر  مررن قررانون العقرروابت  شررك  أساسرر     ريفدة تع يرر  احلمايررة  375وترمرر  املررادة  -104
يسرربب  الرر وج   قررل روجترر  لررررد ممارسررة   ذ ن ررت املررادة علررا ررررت أي أذ لل وجررة القانونيررة 

. ذه املرادةادنس  ابلر م من أن م طلين "اال ت اص ال وج "    من و  علير  صرراقة   هر
ألرر   توجررد أقكررام أخررر    قررانون العقرروابت ميكررن أن تلجرر   375و  ررر  النلررر عررن املررادة 

الر وج   أي قرني جبرميرة  قسر  وقرائ  القضرية. ومرن مجلرة أمرور أخرر   فرور اهترامال وجة  ليها 
وتتشا   هذه العقو رة ا . عام 20ابلسجن ملدة قد ت      جراءها يعاق  الا التسب    ضرر 

 وج  عام مر  عقو رة اال ت راص  لكنهرا أمرد  كثر  ممرا هر  علير    البلردان األخرر  الرا ترن  
 علا قكم  عين  درمية "اال ت اص ال وج ".

"اال ت راص ال وجر "   مررالي يف القرانون فيمرا .رر  الرر م مررن أن مرك  علرا   وابلترايل -105
قضرائية أخرر   فران األقكرام القانونيرة املرذكورة أعر ه  عمرا هرو علير    هيغراتقد يكرون خمتلفرا  
تويل االهتمرام الواجر  ملسر لة "اال ت راص ال وجر "  وتلتر م   وهرادقيث من  تثبت أن مالي يف 

 احلماية الكافية لضحايفه. توف  

 رعاية األمهات واملراهقني  
 (229و 185و 175)التوصيات   

الرعايرة ال رحية وخردمات صرحة  مكانيرة ق روأ األمهرات علرا تواص  مالي يف حتسني  -106
وابإلضررررافة     الطفرررر  ونوعيتهررررا  توسرررري  مرافررررل الرعايررررة ال ررررحية   املنرررراطل الريفيررررة واحلضرررررية.

خدمات صحية متنقلرة خم  رة للمرضرا اررارجيني  ا  ات والعيادات الثا تة  توجد أيضياملستشف
الرعايرررة املهنيرررة أثنررراء احل ررروأ علرررا وقرررد أيقرررت هرررذه املبرررادرات  مكانيرررة  واألمهرررات واألطفررراأ.

  احلم  والوالدة  واحل وأ علا اردمات واملعلومات اديدة املتعلقة  تنليم األسرة.
الت رردي لقضررية األطفرراأ الررذين ال يتلقررون الرعايررة األ ويررة السررلمية  دأ ررت  مررن أجرر و  -107

احلكومة علا يييد مفهوم الرعاية األسرية ابعتبارها وسيلة لرت ية األطفاأ. واقتفظ قرانون الطفر  
ة املدرجرة فير . ذذا املفهوم من خ أ أوامر الرعايرة واحلمايرة و عرادة الت هير  واحلماير 2001لعام 

أسرررة الطفرر  ويعطرر  هررذا املفهرروم األولويررة ارراكم الطفرر  إلصرردار أمررر اإليررداع    مررخ  مررن 
 قري  موثو      أو مخ  أو مرك  مناس  وم ئم لضمان توف  الرعاية األسرية للطف . أو

افيرر  العرر ء عررن األمهررات العررام ت  اعتمرردت احلكومررة خم  ررات إلنشرراء   ريررةو  -108
مراكررر  رعايرررة الطفررر    أمررراكن العمررر  احلكوميرررة  ومنحرررت قرررواف  ابإلعفررراء مرررن الضررررائ   ريرررة 

لرعايررة الطفرر   مررهريةوتقرردم ايضرا   عانررة  نشراء هررذه املراكرر    أمرراكن العمر    القطرراع ارررا . 
 5 000يقر  دخلهرا عرن معيشرية  مالي ي عن ك  طف  من أسررةرينريت  180 قيمة ت يد علا 

   القطاع العام. رينريت مالي ي مهريف  
ا  يومرا  متوالير 60ارة أمومرة مردهتا احل وأ علا  جراحلل   وللنساء العام ت   مالي يف  -109
مديررد  جررارة . وأ دخلررت عرردة تعرردي ت للسررماح  ت1955ملررا نرر  عليرر  قررانون العمرر  لعررام ا  وفقرر
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أسربوعا  علررا األقر ( احل روأ علررا  جرارة أمومرة مدفوعررة  22األمومرة  مرا فير  للنسرراء احلوامر  )
وال فررور  هنرراء خرردمات املوظفررات خرر أ فرررتة  مرر  أقكررام منلمررة ال ررحة العامليررة.ا  األجررر ثامرري

  جارة األمومة.
 جررارة أمومررة مدفوعررة األجررر  يلرردن احل رروأ علررا ئرر  و ررل للموظفررات احلكوميررات ال -110

 جررارة أ رروة مرردهتا يضررا  أ يومررا  طررواأ فرررتة خرردمتهن. وميررنين املوظفررون احلكوميررون 360ت رر     
 سبعة أيفم.

وواصررررلت مررررالي يف جهودهررررا لتع يرررر  خرررردمات الرعايررررة السررررا قة للحمرررر   تثقيرررر  النسرررراء  -111
وعهن   احلمرر   وكفالررة  يقررة حتسررني قررالتهن ال ررحية قبرر  مررر   ريررةامل رراابت أبمررراد م منررة 

 م يد من اريارات املتعلقة أبسالي  تنليم األسرة.

 حقوق األدخاص ذوي اإلعالة   
 (208و 207و 206و 205و 204)التوصيات   

درران هرردفها الرتكيرر  علررا جمرراالت سررت أنشرر  اجمللررس الرروطي لألمررخا  ذوي اإلعاقررة  -112
وتسررررجي  األمررررخا  ذوي اإلعاقررررة    العمالررررةو   اديرررردةلتعلرررريم  والنقرررر   والرعايررررة ااررررددة هرررر  

 والت ميم الشام  و ناء البيغة.
شراركة األمررخا  مريفدة    ا  ترمر  عمومرلرباجمهرا أر عرة نطاقرات ووضرعت دنرة العمر   -113
  القرررو  العاملرررة. وتضرررمنت هرررذه النطاقرررات  ررررتم  مررردرص الوظيفرررة  و ررررتم  التمكرررني ذوي 

طط املساعدة علا حتسني األعماأ  و رتم  النهرود مبواهر  األمرخا  ذوي االقت ادي  وخم
 اإلعاقة.
و ضرر   رررتم  "مرردرص الوظيفررة" ذررد  تشررجي  مشرراركة األمررخا  ذوي اإلعاقررة   و  -114

اجملتم   توف  فر  العم  ،م  ونشر الوع  والفهم  رني أفرراد اجملتمر   شر ن ذلر . وركر  الرربتم  
ي اإلعاقرررة  و ررررتم  لتررردري   وتررردري  املررردر ني علرررا  ررررتم  تسررراوي ذو علرررا تطررروير وقررردات ا

 يفة.مدرص الوظ
لمهررن احلرررة  ررني األمررخا  ذوي اإلعاقررة  قرردمت احلكومررة  رررتم  التمكررني لا  تشرجيعو  -115

مرك   عادة الت هي  والتدري  ال رناع  ا  وأ نشجم أيض االقت ادي ضمن  رتجمها لتطوير املهارات.
 .ت اردمات    األمخا  ذوي اإلعاقة ىيقة التدري  املهي ،م و عادة يهيلهم طبيا  لتقد
فانرر    2007خمطررط املسرراعدة علررا حتسررني األعمرراأ الررذي  رردأ العمرر   رر    عررام أمررا  -116

يسراعد أصرحاص املشراري  مرن ذوي اإلعاقرة علررا حتسرني أعمرا،م  ويروفر   الوقرت نفسر  فررر  
 داة لتمكررني وحتويرر  أصررحاص األعمرراأ مررن كررن مررن ذوي اإلعاقررة. ويعمرر  املخطررط  عمرر   خررري

احلفا  علا التنافس   سو  العم   وتوف  فر  العم  و ذوي اإلعاقة لي بحوا مستقلني ماليا  
 لذوي اإلعاقة ا خرين.

ذ خ أ صرندو  تنميرة املروارد البشررية    تنفيرمن  و ضافة ا  ذل   مرعت احلكومة  -117
ررن هررذا املخطررط أرابص 2016 رررتم  النهررود مبواهرر  األمررخا  ذوي اإلعاقررة   عررام  . وميكِّ

العمررر  مرررن احل ررروأ علرررا مسررراعدة ماليرررة إلرسررراأ مررروظفيهم مرررن ذوي اإلعاقرررة للتررردري  علرررا 
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وت كمرر  هررذه املبررادرة  رررتم  مرردرص  لرردخوأ سررو  العمرر . تررنياكتسرراص املهررارات واملعرفررة ال رم
  ذ   وقت سا ل لفائدة األمخا  ذوي اإلعاقة.الوظيفة الذي ن ف

االقتياجررات التعليميررة اراصررة ي ذو مررن   املائررة  30,24وقققررت ورارة التعلرريم التحررا   -118
  4 308لر  عردد املردار  اال تدائيرة    2017عرام  قرىتو  ؛2016ادام    عرام  ربتم  التعليم 

التعلرريم دميرر  فغررات الطرر ص مررن وهرر  ترروفر    النلررام التعليمرر  2 002وعرردد املرردار  الثانويررة 
٪   املائرررة مرررن الطررر ص مرررن ذوي 40,88ويررردر  قررروايل  ذوي االقتياجرررات التعليميرررة اراصرررة.

وجرر  توسري  هرذا  االقتياجات اراصرة  ردوام كامر    املردار  اال تدائيرة والثانويرة   أ راء البلرد.
 .2025 ن املتوق  أن يشم  امل يد من املدار  قىت عاممدرسة  وم 44املشروع ليشم  

ملسررراعدة عمرروم املدرسرررني ومدرسررر   2016وو ضرر  دليررر  تنفيررذ التعلررريم ادرررام    عررام  -119
ذوي االقتياجررررات اراصررررة علررررا ترررردريس وتعلرررريم هررررةالء الطرررر ص   ف رررروأ دراسررررية مرررراملة. 

الطرر ص لترردريس  لرر  فغررات اإلعاقررة ومساهتررا  ومنرراه  اررددةويتضررمن الرردلي  معلومررات عررن خمت
ذوي االقتياجات اراصة وتعلمهم  ابإلضافة    خدمات الدعم األخر  مث  الع ج  وأمراكن 

 التعلم  وأدوات التعلم اراصة. 
م الطلبة مرك  خدمات تعلي"مث  "مدرسة   مستشفا"  و  طلل العديد من املبادراتوأ   -120

يسركا . ون فرذ مشرروع رررييب يسرما ت هرةالء الطلبرةقتياجراالتلبيرة  "ياجات اراصةذوي االقت
فغات من األطفاأ ذوي اإلعاقة وه  فغة  ست]روضة رعاية األطفاأ ذوي اإلعاقةل لفائدة  أوكو

يسرركا مت رمرة داون  والتوقرد  والب رر  والسرم   والبردن  والررتعلم. ومرن املتوقر  أن يتريين  نشراء 
لألطفاأ ذوي اإلعاقة  فضر   عرن افير  العر ء عرن األسرر ذات الردخ  املرنخف   ا  فرص أوكو

 للح وأ علا الرعاية املبكرة  وتعليم جيد ألطفا،ا.
 ررررتم   عرررادة الت هيررر  اجملتمعررر  املعررري ابلتررردخ  املبكرررر   طرررور تنفيرررذ ا  احلكومرررة أيضرررو  -121

 البلد لفائدة األمخا  ذوي اإلعاقة.مرك ا   مجي  أ اء  544و عادة الت هي    
مررربكة  عرررادة يهيررر  " ررررتم  لتكنولوجيرررا املعلومرررات والوسرررائط املتعرررددة يسرررما ووضررر   -122

هدف  املساعدة علا  عادة يهي  األمخا  ذوي اإلعاقة  والنهرود مبعرارفهم  "اجملتمعات االية
  رام  احلاسوص.  تشري   ومهاراهتم
دعررم تع يرر   ريرة  "املبرراد  التوجيهيررة لتخطريط الت ررميم الشررام يضرا  "أ كومررةوأعردت احل -123

ققرررو  األمرررخا  ذوي اإلعاقرررة ومحايتهرررا. وتوضرررين هرررذه املبررراد  اقتياجرررات اطررريط املرافرررل  
وت ررميم البيغررات احلضرررية الررا تركرر  علررا ترروف  مرافررل خاليررة مررن العوائررل  ال سرريما لألمررخا  

  ذوي اإلعاقة.
( 1990)تعردي ت  1984أل  من اللوائين االية للبناء املوقد لعام  34وتن  املادة  -124

علررا ضرررورة ترروف  تسررهي ت لألمررخا  ذوي اإلعاقررة؛ وقررد نفرردت مجيرر  الررواليفت   مررالي يف  
 فيها  قليم العاصمة االحتادية  التدا   ال رمة لتوف  هذه املرافل لألمخا  ذوي اإلعاقة. مبا

ومشرررورت     احلكومرررة آرائررر  يواصررر  اجمللرررس الررروطي لألمرررخا  ذوي اإلعاقرررة تقررردت و  -125
ونفذت احلكومة ،ذه الرايرة خطرة العمر   شر ن الرعايرة   ش ن املسائ  املتعلقة ابل حة واإلعاقة.

 ريرة حتسرني وصرون صرحة األمررخا  ذوي  2020-2011ال رحية لألمرخا  ذوي اإلعاقرة 
  للرعاية ال حية علا مجي  املستويفت. توف  فر  متساوية اإلعاقة 
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 العماأ األجانب والالجئون ودالبو اللجوأ واالجتار ابألدخاص -اأهر 
 جهود مملارحة االجتار ابألدخاص  
 (142و 141و 137و 133و 132و 131)التوصيات   

   2 رفر  ترتيبهرا    املسرتو    مكافحة االرار ابألمخا  ها هودملالي يف دوليا  جباعرت    -126
. وضمن جهرود مرالي يف الراميرة    2017تقرير الواليفت املتحدة  ش ن االرار ابألمخا  لعام 

تع يررر  التعررراون  رررني الوكررراالت   جمررراأ التحقيقرررات  و ضررر  قرررانون مكافحرررة االررررار ابألمرررخا  
فحة االرار ابألمخا  وهتري    وأ نشغت فرقة العم  املعنية مبكا2007وهتري  املهاجرين لعام 

الشرطة امللكيرة املالي يرة  و دارة ا،جررة  من هذه ك    . وتضم فرقة العم 2017املهاجرين   عام 
املالي ية  ووكالة اإلنفاذ البحري املالي ية  و دارات العم   وادمارا امللكية املالي ية  ودوائر املدع  

 العام  وجملس األمن القوم .
 2015  عرررام  داتت  سرررب و  جمررراأ امل ققرررة القضرررائية  ارتفررر  عررردد اإلداتت مرررن  -127
 .2017 دانة   عام  147   

وابإلضررافة    ذلررر   رفعرررت مرررالي يف مسرررتو  مبادراهترررا ىمرررراا املنلمرررات  ررر  احلكوميرررة    -128
مكافحرررة االررررار  أقرررد جوانررر  رعايرررة ضرررحايف االررررار ومحرررايتهم  عرررد  دخررراأ تعررردي ت علرررا قرررانون

. وتتضررمن التعرردي ت  مررن  ررني أمررور أخررر    نشرراء 2015ابألمررخا  وهتريرر  املهرراجرين   عررام 
دنرررررة رفيعرررررة املسرررررتو  يرتأسرررررها وريرررررر الشرررررةون الداخليرررررة  ودفررررر  تعويضرررررات و ررررردأ لضرررررحايف االررررررار 

لتعردي ت . وع وة علا ذلر   مهردت هرذه اةالتنق  سريابلعم  و عن اإلذن ،م  ابألمخا   فض   
ابلبرردأ يتعلررل  . وفيمرراالطريررل أمررام تعيررني الررورير أي مررخ  مررن  رر  املرروظفني العررامني مسررةوأ محايررة

لررررروائين قرررررانون مكافحرررررة االررررررار  2017مرررررار  آذار/ 1   نفررررراذدخلرررررت قيررررر  الاملرررررذكورة أعررررر ه  
 .2017 ألمخا  ضحايف االرار( لعامابألمخا  ومكافحة هتري  املهاجرين )دف   دأ    ا

ابلتعررراون مررر  مرررركاء اسررررتاتيجيني أجانررر   ون فرررذت عررردة  ررررام  لبنررراء القررردرات داخليرررا   -129
ومنلمررات دوليررة مثرر  را طررة أمررم جنرروص مررر  آسرريا  ومكترر  األمررم املتحرردة املعرري ابملخرردرات 

 آسيا ملكافحة االرار ابألمخا . - وادرمية  واملنلمة الدولية للهجرة  و رتم  أسرتاليا
ادهررود املتواصرلة ملعادررة مسرر لة االررار ابألمررخا   أنشر ت احلكومررة ارراكم و   طرار  -130

للت ررردي ،رررذه القضرررايف. ويررررتأ  هرررذه ااررراكم قضررراة كبرررار مرررن  2018خاصرررة   آذار/مرررار  
 اردمة القضائية والقانونية.   علا األق  ا  عام 25اااكم ادنائية االية ،م خربة 

وفيما يتعلل ىدارة  نفراذ القرانون ومكافحرة االررار ابألمرخا  والتهرير   دخر  قرانون  -131
لتر مني  2017كرانون األوأ/ديسرمرب   29قير  النفراذ    2017وكالة أمن احلردود املالي يرة لعرام 

 احلدود الربية املالي ية ضد أي أنشطة هتري  أو أنشطة    مشروعة أخر .

 واألدفاأ يف أثناأ مملارحة االجتار ابألدخاص، النساأمحاية   
 (143و 140و 139و 138و 135و 134)التوصيات   

مبسرائ  االررار ابألمرخا   ال سريما  ةاملعنيرلألمم املتحردة دعت مالي يف املقررة اراصة  -132
 28    23النسرراء واألطفرراأ  السرريدة مرراريف  راتسرريا جيامارينررارو    ريفرة مررالي يف   الفرررتة مررن 

  تقريرهررا مررالي يف ابلرتكيرر  أكثررر علررا أمرركاأ املقررررة اراصررة  . وقررد أوصررت2015مررباف/فرباير 
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االررررار األخرررر  مثررر  اسرررتر أ العمالرررة. وأعر رررت عرررن يييررردها لتعررردي  قرررانون مكافحرررة االررررار 
 ل ررحيين ابتباعهرراابألمررخا  ومكافحررة هتريرر  املهرراجرين  واريت أن مررالي يف تسرر    االررراه ا

 .ايفاوره الضحا  هنج
   خ  ررت أر عررة منهرراجررجم لضررحايف االرررار ابألمررخا م  سرربعةوأنشرر ت احلكومررة  -133

ن يكررون هررةالء الضررحايف أباحلكومررة أيضررا  تكفلررت . و للرجرراأ ا  وواقررد  لألطفرراأاثنررني للنسرراء  و 
قبررررت هررررذه قررررانونيني. ور  لررررداهنم ومستشرررراريها العلررررا علررررم سقرررروقهم   الوصرررروأ    سررررفارات 

امل جرجم احلكوميرة ابلتعراون مرر  املنلمرات  ر  احلكوميرة    دارة مررةون هرةالء الضرحايف لضررمان 
ا    ونلمررت أنشررطة نفسررية واجتماعيررة  وأيقررت تعليمررومشررورهتاوقرردمت دعمهررا  محايررة رفرراههم.

  .،م    رمس 
أداء دور أكررررب   تررروف  احلمايرررة لضرررحايف االررررار   لمنلمرررات  ررر  احلكوميرررة ا  لودعمرر -134

ابألمخا   قدمت احلكومة مساعدة مالية    املنلمات    احلكومية الا ،را م جرجم خاصرة 
دارة مرررةون هرررةالء الضرررحايف. ويعكرررس هرررذا اإلجرررراء التررر ام احلكومرررة املسرررتمر ابلعمررر  مررر  إلذرررا 

 املنلمات    احلكومية.
االجتماعيرة إلعرادة اإلدمراج  مثر   - ة أيضا  مسراعدهتا املاديرة والنفسريةوقدمت احلكوم -135

امل جررجم واملشررورة واملعلومررات  واررردمات الطبيررة والنفسررية والبرردأ والعمالررة وفررر  الترردري  علررا 
 املهارات األساسية.

 يف جماأ مملارحة االجتار ابألدخاص خلرباتاالتعاون وتبادأ   
 (136)التوصية   

ا ال رعيدين اإلقليمر  والردويل ماركت احلكومة   عدة قلقرات عمر  واجتماعرات علر -136
فريل اررباء العامر  الرذي صراغ اتفاقيرة ا سريان ملكافحرة االررار ابألمرخا   مشاركتها    مث 

تشرررين  21ال سرريما النسرراء واألطفرراأ  املوقعررة خرر أ انعقرراد مررةثر قمررة ا سرريان السررا   والعشرررين   
 . 2017وأ/سبتمرب لأي 7. وصدقت مالي يف  عد ذل  علا هذه االتفاقية   2015نوفمرب /الثاين
ع قرررات واسرررعة النطرررا  مررر  الوكررراالت احلكوميرررة الدوليرررة و ررر   قامرررة  وواصرررلت مرررالي يف -137

  احلكوميرررة مثررر  وكالرررة األمرررن الررروطي للتحقيقرررات  وورارة العررردأ   الرررواليفت املتحررردة األمريكيرررة
  قلقات العم   ش ن مكافحة االرار ابألمخا  وهتري  املهاجرين.ابملشاركة  

وتعاونت مالي يف مرات عديدة م  منلمات دولية مث   عثة العدالة الدوليرة  ومنلمرة أطبراء  -138
  تبادأ ارربات وأفض  املمارسات.ا التعاون هذ    قدود  واملنلمة الدولية للهجرة. وتضمن

ومجي  الدوأ األعضاء   ا سيان أطرا    معاهدة تبرادأ املسراعدة القانونيرة   ومالي يف  -139
الردوأ األعضراء   ا سريان الرا تسر  علرا هنر  واقرد( ملكافحرة ادرميرة فيما  رني املسائ  ادنائية )

 .عرب الوطنية جبمي  أمكا،ا  وتتعاون  شك  وثيل م  وكاالت  نفاذ القانون ال ديقة   املنطقة
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 محاية حقوق العماأ املهاجرير  
 (224و 223و 222و 218و 217)التوصيات   

ت ررر احلكومررة علررا ضررمان محايررة ققررو  العمرراأ ورفرراههم ابلعمرر  علررا ق رروأ مجيرر   -140
العمرراأ علرررا محايرررة متسررراوية فيمررا يتعلرررل سقررروقهم ورفررراهيتهم املن ررو  عليهرررا   قررروانني العمررر  

  وقررانون نقرراابت 1967  وقررانون ع قررات العمرر  لعررام 1955عمرر  لعررام املالي يررة مثرر  قررانون ال
  والقواعرد الرردنيا 2011  وقررانون اجمللرس االستشرراري لألجرور الوطنيرة لعررام 1959العمراأ لعرام 

وقررررانون مكافحررررة االرررررار ابألمررررخا  وهتريرررر    1990 مسرررراكن ومرافررررل العمرررراأ لعررررام ملعرررراي 
 املهاجرين.

 ارطوات التالية:ا  أيضكومة وااذت احل -141
 توقي  ترتيبات ثنائية م   لدان امل در  ش ن توظي  العماأ األجان ؛ )أ( 
 استحداض عقد عم  موقد دمي  العماأ األجان ؛ )ص( 
مطالبرررة مجيررر  أرابص العمررر   تررر مني عمرررا،م األجانررر  مبوجررر  نلرررام تعررروي   )ج( 

  مني ال ح  للعماأ األجان ؛العماأ األجان  ونلام الت
ضررمان ق رروأ العمرراأ األجانرر  علررا واثئررل ا،ويررة اراصررة ذررم مثرر  جرروارات  )د( 

 السفر لتمكينهم من التنق  سرية   البلد.
االسرتخدام عمر  مجير  وكراالت  1981وينلم قانون وكاالت االسرتخدام اراصرة لعرام  -142

رينريرت مرالي ي عرن  250 000)ص( علا دف   رامة ال تتجراور (2)28اراصة  وتن  مادت  
ويتعررني علررا  أي خمالفررة أو عرردم امتثرراأ ألقكررام أي مررن اللرروائين ال ررادرة مبوجرر  هررذا القررانون.

منر  فررد رسروم ابهلرة علرا العمراأ قبر   رسرا،م   لردان امل ردروكاالت االستخدام اراصة   
 الدين.لعبودية  للعم    مالي يف تفاديف  

نين مجي  العماأ األجانر  املروثقني العراملني   مرالي يف احلرد األدىن  -143 وع وة علا ذل   مي 
( مرررن 1)8 لألجررور واملرر ايف واحلمايرررة القانونيررة املن رررو  عليهررا   القررروانني االيررة. وترسرررد املررادة

ققرروقهم واملسراواة  يررنهم. ودمير  العمرراأ كفر  دميرر  األمرخا  محايرة تالدسرتور هرذا األمررر  ذ 
األجان  احلل   الوصوأ الكام     العدالة  و   أي سب  انت ا  قانونية أخر  ين  عليها 

  احل روأ علرا خردمات املعونرة القضرائية مثر  تلر  املن رو  عليهرا ا  القانون  و،رم احلرل أيضر
 .    نلام اام  ااكمة املعني 

علا اإلنرتنت يتريين ا  نلام 2018كانون الثاين/يناير   1واستحدثت احلكومة ا تداء من  -144
مرررن  لررردان خمترررارة دون االسرررتعانة خبررردمات مبامررررة عمررراأ املنرررارأ األجانررر  اسرررتقدام للمرررالي يني 

 وكرراالت االسررتخدام  والتقليرر  مررن مث مررن العرر ء املررايل علررا األطرررا  املعنيررة  والتقليرر     أدىن
قد ممكن من خطر عبودية الدين  وضمان محاية ققو  العماأ املنر ليني األجانر   مبرا   ذلر  

هنيرة وفقرا  لقروانني اإلنفاذ السليم لعقد العم  املوقد  والت مني ال ح   والت مني ضرد احلروادض امل
 .عموأ ذاالعم  امل
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  إدارة دؤون املهاجرير وداليب اللجوأ  
 (227و 226وصيتان الت)

  اتفاقيررة األمررم املتحرردة املتعلقررة مبركرر  ال جغررني ا  علررا الررر م مررن أن مررالي يف ليسررت طرفرر -145
ترروفر م جررجم مةقتررة ل جغررني وطرراليب اللجرروء  وتواصرر  تعاوهنررا مرر  فرران قكومتهررا   1951لعررام 

 سس  نسانية.مفوضية األمم املتحدة السامية لشةون ال جغني إلدارة هذه القضايف علا أ
 طاقات هوية صادرة عن ممث  مفوضرية مرةون ال جغرني لديهم وفور لألمخا  الذين  -146

  مالي يف الوصوأ    مرافل الرعايرة ال رحية االيرة وطلر  العر ج   أي مةسسرة رعايرة صرحية 
الطارئرة وانتهراء ابلع ج   عيادات املرضا ارارجيني والداخليني وخردمات احلراالت ا  الية   دء

  املائة من  50فضت الرسوم  نسبة خبدمات رعاية األمومة والطفولة. ومبوج  هذا الرتتي   خ  
ا  وينطبرل هرذا أيضر (.209)القرانون  1951الرسوم ااددة لألجان  مبوج  قانون الرسوم لعام 

التعلرريم البرردي  األطفرراأ احلرراملني  طاقررة مفوضررية مررةون ال جغررني. وي سررمين ملراكرر    ررنيعلررا حت
كرررر  قالررررة علررررا أسررررا   ) امل  هررررذه البطاقرررراتورارة التعلرررريم  ترررروف  التعلرررريم حلرررر املسررررجلة لررررد 

 قدة(. علا
   ع ن نيويورا  ش ن االتفا  العامل   ش ن ال جغني والت امات  ا  وماركت مالي يف أيض -147

محايررة ققررو  اإلنسرران دميرر  ال جغررني ( دعررم 1الررا تتضررمن  مررن  ررني أمررور أخررر   مررا يلرر : )
( دعم البلدان الا تنقذ  وتستقب   وتستضري  أعردادا   2واملهاجرين   ر  النلر عن وضعهم؛ )
(  فررراد مسررراكن جديررردة دميررر  ال جغرررني الرررذين قرررددت 3كبررر ة مرررن ال جغرررني واملهررراجرين؛ )

 هم    لدان اثلثة.السامية لشةون ال جغني هويفهتم من خ أ  عادة توطين املفوضية  
نشرررغت فرقرررة عمررر  مشررررتكة  رررني احلكومرررة ومفوضرررية األمرررم املتحررردة   أ  2016و  عرررام  -148

وتقاسرررم املعلومرررات  ريرررة الت ررردي للتحرررديفت املتعلقرررة   لشرررةون ال جغرررني إلرسررراء تعررراون أوثرررل
مر  فنيرة  رحتسرة فرقرة العمر  هرذه  أ نشرغت جمموعرات ع  طرار مبسائ   دارة ا،جرة   مرالي يف. و 

  الوكاالت/الوقدات املعنية من الطرفني ملعادة قضايف اددة   نطا  اخت اصها.

 اآلليات الودنية حلقوق اإلنسان -اوو  
 خطة العمل الودنية حلقوق اإلنسان  
 (57)التوصية   

 2018  آذار/مررررار   (22)أطلقررررت احلكومررررة خطررررة العمرررر  الوطنيررررة حلقررررو  اإلنسرررران -149
ونشررر ثقافررة قويررة   ذررد  حتقيررل  صرر قات مةسسررية وتشررريعية  وريفدة الرروع  سقررو  اإلنسرران

 مبثا ة خارطة طريل لضمان وتع ي  محاية ققو  اإلنسان   مالي يف. ارطةو   ش هنا   البلد.
 :أخر  كما يل ا  وتتضمن هذه ارطة أهداف -150

وجيهيررررة للمسررررةولني احلكرررروميني  واملنلمررررات  رررر  احلكوميررررة  ترررروف  مبرررراد  ت )أ( 
مايرة حل ضرمات  مبسرةولياهتم الوفراء وا،يغات املهنية  واألوساف األكادميية  واجملتم  املدين من أجر  

 ققو  اإلنسان؛
ثكرررني الوكررراالت ذات ال رررلة سقرررو  اإلنسررران مرررن اسرررتيعاص املسرررائ  املتعلقرررة  )ص( 

 سقو  اإلنسان؛
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تشرررجي  الت رررديل علرررا املعاهررردات الدوليرررة حلقرررو  اإلنسررران وفقرررا  للدسرررتور   )ج( 
 ومساعدة احلكومة علا رصد مشاركة البلد   االلت امات الدولية؛

 تع ي  الوع  سقو  اإلنسان؛ )د( 
 الت كيد علا جان  ققو  اإلنسان   تنمية البلد. )هر( 
دعامررات هرر  احلقررو  املدنيررة  مخررسوتسررتند خطررة العمرر  الوطنيررة حلقررو  اإلنسرران     -151

والسياسررية  واحلقررو  االقت ررادية واالجتماعيررة والثقافيررة  وققررو  اجملموعررات الضررعيفة  وققررو  
خطرررة صررريرت السررركان األصرررليني وسررركان واليرررا صرررباح وسررراراواا  وااللت امرررات الدوليرررة. وقرررد 

 م  أصحاص امل لحة داخ  احلكومة وخارجها.  لتشاورابالعم  الوطنية 

 اللجنة الودنية حلقوق اإلنسان  
 (60و 55و 54و 53و 52و 51)التوصيات   

ة كمةسسرردورهررا  أداء  ررذلت اللجنررة الوطنيررة املالي يررة حلقررو  اإلنسرران جهررودا  خمتلفررة    -152
وتواصررر  احلكومرررة  الي يف.تع يررر  ققرررو  اإلنسررران ومحايتهرررا   مرررترمررر     وطنيرررة حلقرررو  اإلنسررران 

تعاوهنا م  اللجنة الوطنية املالي ية علا حتديد ومعادة قضايف ققرو  اإلنسران   البلرد  ذ يتقاسرم 
وقررردمت اللجنرررة الوطنيرررة  متماثلرررة   ضرررمان محايرررة ققرررو  املرررواطنني واقرتامهرررا.ا  الطرفررران أهرررداف

   احلكومرة طرواأ مرقلرة تطرروير  قضررايف ققرو  اإلنسران  وقردمت دعمهرراعرن قيمرة  آراءاملالي يرة 
  خطة العم  الوطنية حلقو  اإلنسان.

  نلمررت اللجنررة الوطنيررة املالي يرررة مائرردة نقرراش مسررتديرة  شرر ن  نشررراء 2016و  عررام  -153
وكران الرررد مرن هرذه املائرردة  املةسسرات الوطنيرة حلقرو  اإلنسران    لردان جنروص مرر  آسريا.

مةسسرة وطنيرة حلقرو  اإلنسران علرا  ي  الردوأ األعضراء   ا سريان الرا   تنشرجم  عرد  هو تشرج
  عن تع ي  املةسسات القائمة وتقويتها. أن تفع  ذل   فض   

التوصيات العامة، والتعاون الدويل والتثقيف والتدريب يف جمراأ حقروق اإلنسران،  -زاي 
 االجتماعيوالوحدة الودنية، والتماسك 

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  
 (59و 58)التوصيتان   

  دارة رئريس الرورراء. وه  تتبر   وطنية لشةون الن اهة واحلوكمةالدارة اإلأنش ت احلكومة  -154
حتررروأ   اردمرررة املدنيرررة مرررن قيرررث احلوكمرررة اديررردة  قررردوض  ضرررمانهرررذه اإلدارة  وكررران هرررد 
اإلدارة قضررررررايف ققررررررو  اإلنسرررررران وتنسررررررل هررررررذه وترصررررررد  تثرررررراأ ققررررررو  اإلنسرررررران.والن اهررررررة وام

وتعادهررا ابلتعرراون مرر  القطاعررات اراصررة  مبررا فيهررا ا،يغررات القانونيررة واجملتمعررات املدنيررة.  مررةوهنا
انشراء هررذه اإلدارة مررهادةم علررا الترر ام احلكومررة مبعادرة قضررايف ققررو  اإلنسرران  طريقررة مةسسررية ف

  ومنهجية وماملة.
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 اإلنسانالتثقيف يف جماأ حقوق   
 (78و 75و 74)التوصيات   

طلقررت ورارة التعلرريم واللجنررة الوطنيررة املالي يررة حلقررو  اإلنسرران  رررتم  أفضرر  ممارسررات أ -155
ترسرريد مبرردأي االقرررتام واملسررةولية ررراه ققررو  اإلنسرران  ريررة مدرسررة  222نسرران   ققررو  اإل
علررا وعرر  قضررايف تشررجي  الطرر ص واملدرسررني ا  وكرران الررررد مررن الررربتم  أيضرر الطفرر .وققررو  

 . املدرسيةققو  اإلنسان واألطفاأ واستحضارها عند اطيط وتنفيذ األنشطة 
عرررت   املنررراه  الدراسرررية الرمسيرررة عناصرررر ققرررو  اإلنسررران وأ درجرررت فيهرررا مواضررري   -156 ومج 

تعلررررل مبواضرررري  مثرررر  الرت يررررة األخ قيررررة  والترررراريد  واالقت رررراد  ومسررررائ  ووجهررررات نلررررر وهن  رررر  ت
 ينمرررا تتضرررمن األنشرررطة املواريرررة   وادررافيرررا  واألدص  واللررررات  والفنرررون واألخ قيرررات واملواطنرررة

 للمناه  الدراسية ما يل :
 قو  اإلنسان؛حل  نشاء تدٍ  )أ( 
 تنليم مهرجان/أنشطة ققو  اإلنسان؛ )ص( 
تتعلررل  عينهررا  قامررة اقتفرراالت أو أقررداض أخررر  مبناسرربة أيفم دوليررة أو وطنيررة  )ج( 

 سقو  اإلنسان؛
  ط   محلة ضد التنمر  أو التحرش  أو العن    املدرسة أو اجملتم ؛  )د( 
اعتمرررراد  رررررتم  للخدمررررة االجتماعيررررة مرررر  الرتكيرررر  علررررا ققررررو  اإلنسرررران   ارررريط  )هر( 

 جملتم .ا
  عقرررردت ورارة التعلرررريم ابلتعرررراون مرررر  اللجنررررة الوطنيررررة املالي يررررة حلقررررو  2016و  عررررام  -157

اإلنسرران قفرر  توريرر  جرروائ   رررتم  أفضرر  ممارسررات ققررو  اإلنسرران تقررديرا  للمرردار  املشرراركة 
حلقرررو    نلمرررت ورارة التعلررريم واللجنرررة الوطنيرررة املالي يرررة 2017و  عرررام  علرررا ال رررعيد الررروطي.

اإلنسران ورمرة عمر  لترردري  مدرسر  املردار  اال تدائيرة والثانويررة لتطروير وقردات دراسرية  شرر ن 
  تعليم ققو  اإلنسان.

  رررام     ابلتعرراون مرر  اللجنررة الوطنيررة املالي يررة حلقررو  اإلنسررانا   ونلمررت احلكومررة أيضرر -158
تعليميرررة و رررررام  لبنرررراء القرررردرات   مةسسررررات التعلرررريم العرررايل مررررن أجرررر  تع يرررر  معرفررررة اااضرررررين 
والطرر ص ادررامعيني مبوضرروع ققررو  اإلنسرران األساسررية واملسررةوليات املرتتبررة علررا ذلرر . وفررري 

يل تثقي  ضباف  نفاذ القانون من الشرطة امللكية املالي ية  وفيلل املتطوعني الشعيب  ومسرةو ا  أيض
 السجون والسلطات االية وتدريبهم علا ققو  اإلنسان.

 االجتماعيوالتالحم الوحدة الودنية   
 (154و 93و 92و 91و 90و 89و 88و 87)التوصيات   

التثقيفرررر   واصررررلت مررررالي يف علررررا ال ررررعد الوطنيررررة واإلقليميررررة والدوليررررة تشررررجيعها احلرررروار   -159
يررة    النهررود  قرريم االعتررداأ  والتسررامين  واالقرررتام املتبررادأ والترروفيق    سرريا  جهودهررا الرام

 ررني اجملتمعررات والثقافررات واألديفن. ونلررم املعهررد املررالي ي للتفرراهم اإلسرر م  دورة عررن "قرروارات 
ار  رني خمتلر  ا،يغرات قضايف خمتلفة من منلور ديري. وألن هرذا الرنه  ييسرر احلرو تقشت احلياة" 
 عقائد.لتفاع   ني خمتل  األديفن والمن أمكاأ الشراكة الا تع ر اك  كشي نلر  لي   الدينية  ف
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ضعت دورة تدريبية ثنين مهادة الوساطة  ني     فاد قلوأ سلمية للن اعات  و   ا  وسعي -160
الي يف. وكررران ا،ررررد  مرررن الرررردورة هرررو ثكررررني مبررراألديفن ابلتعررراون مررر  ادامعررررة اإلسررر مية العامليررررة 

ا  قررر  ن فهرررم خمتلررر  األديفن   البلرررد  شرررك  أفضررر   ومعادرررة احلاجرررة املت ايررردة املشررراركني مررر
 الن اعات  ني األديفن.

مبشرراركة نقامررات املوائررد املسررتديرة مررن خرر أ تنلرريم  لمررت أيضررا  جمموعررة مررن األقررداضون   -161
الشرعور املشررتا ابملسرةولية    مجي  أصحاص امل رلحة  ال سريما املةسسرات اجملتمعيرة والدينيرة  لتع ير 

عن اقتواء خطر العن ررية والتطرر  والتع ر  الرديي  رني   ناء جمتم  تعم  األخ   والفضيلة  فض   
املررررالي يني. وتتضررررمن موائررررد النقرررراش هررررذه موائررررد مثرررر  "أدوار الشررررباص   التفرررراهم  ررررني األديفن" الررررا 

سررجام  ررني أتباعهررا  وجمموعررة ال ررداقة للخرردمات مرراركت فيهررا دنررة تع يرر  التفرراهم  ررني األديفن واالن
 وقركة الشباص املسلمني املالي ية.   عية املالي ية التبش ية البوذية ني األديفن  وادم

علرا عمليرة صرن  السر م لفائردة رعمراء اجملتمعرات يرة تدريبدورة ا  ونلمت احلكومة أيض -162
وسرررطاء  1 208و  الوقرررت احلرررايل  يتررردرص  اجملتمعيرررة.علرررا أسرررلوص الوسررراطة مرررددت  االيرررة

  للتوسط   عمليات ق  الن اعات.  وقد اعت مدوا علا املهارات املطلو ةجمتمعيني 
األفكار ملواجهررة  2010ع رر رت   عررام قيم االعتدال وا  أيضررهررذه الرردورة رجررت   دأ  و -163

   وا من عناصر السلوا املتشدد.ة والتع   والكراهياملتطرفة واملتشددة الا تث  

 التعاون الدويل لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  
 (232و 231)التوصيتان   

اللجنررررررة الوطنيررررررة املالي يررررررة حلقررررررو  اإلنسرررررران عضررررررو   منتررررررد  آسرررررريا واارررررريط ا،رررررراد   -164
املةسسرررات   للمةسسرررات الوطنيرررة حلقرررو  اإلنسررران الرررذي يركررر  علرررا دعرررم  نشررراء وتع يررر  هرررذه 

املنطقة من خ أ  رام  وأنشطة مث  التدري  وقلقرات العمر   شر ن القضرايف املواضريعية حلقرو  
 اإلنسان  ووض  أدلة ،ا.

  منترد  الكومنولرث للمةسسرات ا  واللجنة الوطنية املالي ية حلقو  اإلنسان عضو أيضر -165
   تسررعا ةسسررات الوطنيررة حلقررو  اإلنسرران الوطنيررة حلقررو  اإلنسرران  وهررو مرربكة دوليررة مررن امل

تشررجي  تبررادأ املعلومررات وارررربات واملمارسررات فيمررا  ررني أعضررائها  وتشررج   لرردان الكومنولررث 
هذه املةسسات علا وتساعد علا  نشاء مةسسات وطنية حلقو  اإلنسان ثتث  مباد  ابريس  

  بار األنشطة الا ك لفت ذا.
كر أعر ه  تشرارا اللجنرة الوطنيرة املالي يرة حلقرو  اإلنسران  نشراف عما ذ  و  ر  النلر  -166
  منتررد  جنرروص مررر  آسرريا للمةسسررات الوطنيررة حلقررو  اإلنسرران  وهررو منتررد  مسررتق  ا  أيضرر

مةسسات وطنيرة حلقرو  اإلنسران   جنروص مرر   ستدون  قليم  حلقو  اإلنسان يت ل  من 
ويرمررر   ليشرررا  والفلبرررني  ومرررالي يف  وميامنرررار. - وتيمرررور مرررن  ندونيسررريا  وييلنرررد وحتديررردا   آسررريا

 قليميررة كآليررة منتررد  جنرروص مررر  آسرريا للمةسسررات الوطنيررة حلقررو  اإلنسرران    تنلرريم نفسرر   
واعتمرد هرذا  لتع ي  ققو  اإلنسان ومحايتها و عما،ا  شك  فعاأ   منطقة جنوص مر  آسيا.

الرررا حتررردد اجملررراالت املواضررريعية الرررا  2021-2017سررررتاتيجية للفررررتة خطتررر  االا  املنترررد  مرررةخر 
  س ك  عمل  عليها خ أ السنوات ارمس القادمة.
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ودأ رررت اللجنرررة الوطنيرررة املالي يرررة حلقرررو  اإلنسررران علرررا االلتررر ام مبشررراركة ممثررر  مرررالي يف    -167
  وتتعررراون مررر  الفررررع املرررالي ي للجنرررة اللجنرررة احلكوميرررة الدوليرررة حلقرررو  اإلنسررران التا عرررة ل سررريان

 :منها احلكومية لتنليم  رام  مشاركة  
احلكومية الدولية حلقو  اإلنسران التا عرة ل سريان العم  اإلقليمية للجنة ورمة  )أ( 

 2015  تشرررررين األوأ/أكتررررو ر    شرررر ن دور الشررررباص   تع يرررر  ققررررو  اإلنسرررران   ا سرررريان
  كواال المبور؛

رمررة عمرر  اللجنررة احلكوميررة الدوليررة حلقررو  اإلنسرران التا عررة ل سرريان  شرر ن و  )ص( 
  كواال المبور؛ 2016  أيفر/مايو   دور وسائ  اإلع م   تع ي  ققو  اإلنسان

نررررردوة قضرررررائية للجنرررررة احلكوميرررررة الدوليرررررة حلقرررررو  اإلنسررررران التا عرررررة ل سررررريان  )ج( 
 2017  آذار/مرار    ابلقانون الدويل حلقرو  اإلنسران تقاسم املمارسات اديدة املتعلقة  ش ن
 .مبورال كواال 

Notes 
   1 This was an increase to 64.6% of the accepted recommendations compared to the first UPR held in 

2009 where Malaysia accepted 62 out of a total of 103 recommendations. 

 2 The present Report has been prepared in accordance with the provisions contained in 

A/HRC/RES/5/1, A/HRC/RES/16/21, A/HRC/DEC/17/119 and other relevant guidelines for the UPR 

process. 

 3 The eight visits received were from: i. Special Rapporteur (SR) on the promotion and protection of 

the right to freedom of opinion and expression (1998); ii. Independent Expert on the right to 

development (2001); iii. SR on the right to education (2007); iv. WG on Arbitrary Detention (2010); 

v. SR on the right to food (2013); vi. SR on the right of everyone to the enjoyment of the highest 

attainable standard of physical and mental health (2014); vii. SR on trafficking in persons (TIP), 

especially women and children (2015); and viii. SR in the field of cultural rights (2017). 

 4 The Chief Judge or any Judge nominated by the Chief Judge. 

 5 On 5 May 2017, the Federal Court of Malaysia was admitted as the 107th member of the World 

Conference on Constitutional Justice (WCCJ) and officials attended the 4th Congress of WCCJ on 11–

14 September 2017 at Vilnius, Lithuania which discussed issues on constitutional review including 

human rights cases, law as a key element for democracy, the protection of human rights and the rule 

of law. 

 6 In the economic, social and cultural spheres, these programmes are formulated with the people as the 

centrepiece of all development efforts, reinforcing the Government’s commitment to bring further 

development to the people by enriching their lives, providing people dignity, and uplifting their 

potential to partake in the prosperity generated. 

 7  As of 2017, 84,490 units of the Public Housing Programme were completed while 24,662 units are 

under construction. 

 8 This is done through capacity and capability building, education, entrepreneurship and special 

programmes for the targeted groups. Various monetary and non-monetary initiatives are also 

implemented based on the needs regardless of ethnicity, gender, socio-economic status and 

geographic location. 

 9 Skills such as baking, culinary, retailing, motor vehicle repairs and early childhood education. 

 10 Under the 11th MP, the Government has allocated RM150.66 million to Program Khas Anak Negeri 

(PKAN) Sabah encompassing programmes and projects for the construction of native courts, capacity 

building and native customary land survey programme. Besides that, the Sabah State Government has 

implemented the Mini Estet Sejahtera (MESEJ) programme to uplift the income of natives in rural 

areas through commodity plantation, agriculture, livestock and cash crops plantation. It is designed 

that the participants of MESEJ programmes will work, receive salary and dividend from the outputs 

of the programme. Similarly, the Government has allocated RM200 million for Program Khas 

Bumiputera (PKB) Sarawak under the 11th MP. The allocation channelled is for the implementation 

of various programmes and projects involving economic development, rural basic infrastructure 

development, native courts, capacity building and native customary land survey programmes. 
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 11 Cumulatively, since the 10th MP, a total of 827,813 hectares of land has been surveyed in Sarawak, 

while a total of 67,805.92 hectares of land has been surveyed in Sabah. 

 12  Through the 10th MP, the Government has improved access to quality healthcare services by 

upgrading healthcare infrastructure, enhancing the capacity of healthcare personnel, promoting 

healthy lifestyles, and extending nationwide preventive care programmes. Under the 11th MP, the 

Government is striving to accelerate efforts to achieve universal access to quality healthcare by 

targeting under-served areas, and increasing capacity of both facilities and healthcare personnel. 

 13 In the 11th MP, at least 121 infrastructure projects, including primary health care facilities, have been 

planned. 

 14 These initiatives include 1Malaysia Clinic, 1Malaysia Mobile Services, Orang Asli Mobile Services, 

Family Doctor Concept, Pharmacy Information System, extended clinic hours, drive-through and 

postal pharmacy. 

 15 This programme has benefited 6,614 senior citizens and 1,740 PWDs with the involvement of more 

than 2,400 volunteers. 

 16 Under the 11th MP, 5 mobile services were added to the existing 10 services making LPPKN’s mobile 

services available throughout Malaysia. 

 17 NSPEA has been endorsed as the country’s blueprint to combat HIV outlining the fast track activities 

to be achieved by 2020 and long-term activities by 2030. 

 18 1,061 health clinics and 143 hospitals inclusive of other government hospitals that are not under the 

purview of the MOH. 

 19 The initiatives include: i. setting up 11,215 pre-schools and 499 day-care centres which are mostly 

located in the rural areas and to provide an opportunity to rural children including indigenous children 

to be introduced to early childhood learning. The fee is minimal, between RM10 to RM120 per 

annum, as it is subsidised by the Government; ii. continuous outreach programmes in collaboration 

with various agencies, including NGOs, to reduce school drop outs and out of school children; iii. 

revision of the policy on compulsory education from 6 to 11 years of schooling to encourage more 

students to stay in school and ensure that they obtain a secondary level certificate upon leaving the 

education system; iv. expansion of opportunities for students including SEN students to enrol in 

Technical and Vocational Training and Education schools and colleges; and v. post-secondary 

education pathways such as Form 6, Pre-University, Matriculation and foundation programmes. 

 20 For non-Muslim marriages, the minimum age for marriage is 18 years. However, the Chief Minister 

may, in his discretion, grant a licence authorizing the solemnization of a marriage of a female who is 

under the age of 18 years if she has completed her 16th year as provided for under section 10 and 

subsection 21(2) of the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA). For Muslim marriages, 

the minimum age for marriage is 18 years for male and 16 years for female. However, if they wish to 

marry below that minimum age, they must obtain permission in writing from the Syariah Judge as 

provided for under section 8 of the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 and other 

States’ Islamic Family Law Enactment/Ordinance.  

 21 Section 37 of LRA reads: Any person who uses any force or threat – (a) to compel a person to marry 

against his will; or (b) to prevent a person who has attained the age of twenty-one years from 

contracting a valid marriage, shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to 

imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding three thousand ringgit or 

to both. 

 22 NHRAP is a public document that takes a systematic approach in advancing human rights by placing 

it in the context of public policy. 

 

    


