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 معلومات أساسية -أوال   
يعررره هررذا التقريررر الهررود الررج ت ررذفا نيلررام لاوفرراع ةلتلاماقررا ال وعيررة  اررس  قررو   -١

  .٢٠١٣فيذ التوصيات املق ولة أثناع الولة الثانية لالستعراه الدوري الشامل يف عام اإلنسان ولتن
 ٣٤توصرررية  رررالة الولرررة الثانيرررة لالسرررتعراه ووعررردت  دراسرررة  ١٧٢وق ارررت نيلرررام  -٢

توصرررررية وتقررررردل ردهرررررا يف الررررردورة اقامسرررررة والعشررررررين  ارررررس  قرررررو  اإلنسررررران. وكانرررررت مع رررررم 
عقو ررة اإلعرردام. ورفيررت نيلررام عشررر توصرريات  شررمن نررل  صررفة الرررم التوصرريات تتعاررغ ءل رراع 

عررن الررراملم املتعاقررة ةمليررل النسرر  أو افويررة النسررانية. وا تاررنيل التوصرريات املق ولررة يف سررت 
وثالثني جمموعرة مرن أ رل ت سريت التقريرر. ويتيرمن الفرر  نداةن مرن هرذا التقريرر الهرود امل ذولرة 

  ملعالة هذه الشواغل.
الت رررورات واإلارررااات افامرررة والتحررردمت املتعاقرررة  تنفيرررذ نيلرررام  ويعرررره التقريرررر أييرررا   -٣

 لاللتلامات ال وعية الج ق عتها عاى نفسها أمام جماس  قو  اإلنسان.

 املنهجية والعملية التشاورية  
نيررة شررتات اوتومررة ايةاديررة يف نيلررام لنررة و نيررة شرراماة مشررمكة  ررني الررواارات مع -٤

تشرررراركيا  متعرررردد املسررررتومت يف  عررررداد لررررا  ةيسررررتعراه الرررردوري الشررررامل. واعتمرررردت الالنررررة ه
التقرير. و ا ت الالنرة مرن لثار  اوتومرة وا تمرين املردين واألوسرامي األكادايرة   رراع مشراورات 

ت مرن تقرارير املعاومرا واسعة الن ا  مرين أصرحاا املاراحة املعنيرني يف ال ارد. واسرتخدمت عرددا  
 األساسية والورقات املقدمة من الواارات واإلدارات والوكايت.

 املستجدات منذ جولة االستعراض الثانية -اثنيا   
متافحرة اإلرهراا والتمررد والعمايرات األمنيرة جمراة العستري يف  - تعليل التعاون املدين -٥

 الدا اية األ رى عن  ريغ ما يا :
وأفراد الوكرايت املعنيرة ءنفرال القرانون مرن  استعراه مناهج تدريب العستريني )أ( 

أ ل تيمينها و دات تدريب ومعاومات عن  قو  اإلنسران الدوليرة والقرانون اإلنسراين الردو  
 شمن محاية املدنيني  الة العمايات األمنية الدا ايرة. و عرداد الوقملرغ املتعاقرة عارى سر يل املثراة 

العسررتريو ومررنهج  - الن ررري يف جمرراة التعرراون املرردين مبررنهج أكادايررة الرردفا  النيلايررة لاترردريب
 العستري لاقوات املساحة واأل هلة األمنية األ رى؛ - التعاون املدين

مايررون نرراا  ١٣٥وفرراع اوتومررة ةلتلامهررا املتعاررغ  رردفين تعوييررات ت ارر  قيمتهررا  )ا( 
شرو  وايعتداعات الرج  ددقا الالنة الو نية وقو  اإلنسان لفاملدة أسر وضحام القتل غا امل

 تعره فا  عض الوكالع التلاريني لادرا ات النارية يف أ وو أ و ا؛
العسرررترية  ر سرررة  نررررالني  رت رررة الارررواع يف  -  نشررراع مديريرررة لاعالقرررات املدنيرررة )ج( 

متاتررب رملرريس أركرران واارة الرردفا و ورملرريس أركرران الرري و ورملرريس أركرران القرروات الويررةو ورملرريس 
 ال حرية؛أركان القوات 
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 تعيني مستشار وقو  اإلنسان يف متتب رمليس أركان واارة الدفا ؛ )د( 
  نشاع متتب وقو  اإلنسان يف مقر قيادة الي  وأفر  الي  النيلاي؛ )هر( 
 عررررداد ونشررررر الارررري ة املنقحررررة مررررن مدونررررة قواعررررد السرررراو  وقواعررررد ايشررررت ا   )و( 

 ا اية.لاقوات املساحة أثناع العمايات األمنية الد
و نشرراع لنررة ر سررية معنيررة مب ررادرة الشررماة الشرررق  مررن أ ررل تنسرريغ  يررين التررد الت  -٦

واإلشراف عاى التعايف و عادة التمهيل يف الشماة الشرق . وتشمل وييرة هرذه الالنرة  ارة أمرور 
 منه تعليل التآار  ني  يين الهات الفاعاة اإلنسانية واإلمناملية العاماة يف املن قة.

و وضررين   ررار سياسررات و نيررة و  ررة عمررل  شررمن ٢٠١٧وا يف تشرررين الثرراين/نوفمرب  -٧
منين الت رف العنيل ومتافحته. وأشررف عارى وضرين   رار السياسرات و  رة العمرل فريرغ عامرل 
تقين يتملل من  دارات ووكايت  توميةو ومن مات دينيةو ونقاةتو وهيئات مهنيرةو وأ رلاا 

 سياسيةو ومن مات جمتمين مدين.
. ٢٠١٥و رى  صالح ن ام العدالة الناملية من  الة سن قانون العدالة النامليرة لعرام  -٨

وهررذا القررانون يعررلا ن ررام اإل ررراعات يف جمررايت التحقيررغ واملال قررة القيرراملية و  ررا ال ررت يف 
 القيامو ومحاية الشهود والقياة لتفالة سرعة  قامة العدة.

مرن  ٢ ٠١٨ستور مبو ب قانون التعرديل الرا رين لعرام وةإلضافة  ىل للكو ا تعديل الد -٩
أ ل تسريين الن ر وال ت يف املساملل السا قة لالنتخاةت. كما صدر قانون نليسوا أص ر مرن أن 
خيوضوا اينتخاةتن لفتح اويل السياس  ملشاركة الش اا يف العماية السياسية من  الة تقايرل 

 اود العمري لامنافسة اينتخا ية.

 على الصعيد الودين سياسة واسرتاتيجية أمر الفضاء اإللكرتوينيذ تنف  
وضررين اسررماتيلية ألمررن الفيرراع اإللتررموين لتحديررد مرردى اسررتعداد  ٢٠١٤ا يف عررام  -١٠

لترررموين عارررى الارررعيد العرررامل . ال ارررد مسررر قا  ليرررمان قدرتررره التنافسرررية ايقتارررادية يف الفيررراع اإل
ارررى النحررررو الرررروارد يف لالسررررماتيلية ترررروفا محايرررة ال يررررا ت واقاوصررررية عالعناصررررر الرمليسرررية  ومرررن
 ( من ايسماتيلية.١)(٤)٤ املادة
واختذ متتب مستشار األمن القوم  اق وات الرامية  ىل ةقيغ أهرداف محايرة ال يرا ت  -١١

 أمر/ ٢٥ ومايرررة ال يرررا ت يفواقاوصرررية يف نيلرررام. و عرررد  قررررار ن رررام ايةررراد األورو  العرررام 
و  ررردأت وكالرررة ت ررروير تتنولو يرررا املعاومرررات يف نيلرررام اسرررتعراه مشررررو  امل ررراد  ٢٠١٨ مرررايو

كلرلع مرن الوييرة التن يميرة لاوكالرة   ٢٠١٧التو يهية القاملمرة ومايرة ال يرا تو الرذي صردر عرام 
و أصردرت فيما يتعاغ  ق ا  تتنولو يرا املعاومرات وايتارايت يف نيلرام. وةإلضرافة  ىل للرك

 القانون املتعاغ ةيعماه املشرو  لالتاايت. ٢٠١٥الالنة النيلاية لالتاايت يف عام 
وينص القانون عاى أن ةرتف  الهرات املقدمرة لاخردمات ةل يرا ت. وةلترا و أنشرمت  -١٢

ييرررم لثارررني مرررن متترررب مستشرررار األمرررن القررروم و  ٢٠١٨أمر/مرررايو  ٢الالنرررة فريرررغ عمرررل يف 
شرر يل شرر تات افرراتل النقرراةو ومقرردم   رردمات اإلنمنررتو ومتتررب الالنررة املعنيررة وشررركات ت

ةلراملم ايقتاادية واملالية من أ ل ةديد  راملرغ اي تفرااب ةل يرا ت مرن ق رل مشر ا  شر تات 
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افاتل النقاة ومقدم   دمات اإلنمنت. ون مت وكالة ت وير تتنولو يا املعاومات يف نيلام 
يف املنررررا غ ال رافيررررة السياسررررية السررررت يف نيلررررام  رررردف تلويررررد املرررروا نني عررردة  اقررررات عمررررل 

 ةملعارف األساسية وت ادة أفيل املمارسات  شمن السالمة يف الفياع اإللتموين.

 برانمج مكافحة التطرف العنيف  
يهدف الرب مج  ىل وقل مد الت رف يف ال ادو واود من أنش ة العنلو وت يرا سراو   -١٣

 الماعات املت رفة العنيفةو وتعليل القيم الو نية األساسية. ويتتون هذا الرب مج من ثالثة عناصر:
 مناهية نلعة الت رف؛ )أ( 
 القياع عاى نلعة الت رف؛  )ا( 
 ايتاايت ايسماتيلية. )ج( 

 ونفذت املشاريين واألنش ة التالية يف   ار  ر مج متافحة الت رف العنيل: -١٤
تن ررريم قمرررة التعاررريم مرررن أ رررل التوعيرررة  مليرررة التعاررريم كرررمداة ملتافحرررة الت ررررف  )أ( 
 العنيل؛
 جتريب مناهج م تترة تشلين التفتا النقدي واملن ق ؛ )ا( 
تن ررريم محرررالت األصررروات اإلما يرررة لررردعم ا تمعرررات امايرررة يف تعليرررل التسرررامح  )ج( 

 وافوية الو نية؛
  نشاع مراكل ومن مات دينية؛ )د( 
 ةديد وتدريب األملمة   ية عره آراع  سالمية معتدلة؛ )هر( 
ةديرررد وتسرررليل املن مرررات الدينيرررة ومن مرررات ا تمرررين املررردين واملن مرررات غرررا  )و( 

اوتوميرررة وتررردريب العررراماني فيهرررا مرررن أ رررل املسررراعدة يف ةقيرررغ األهرررداف الشررراماة ومتافحرررة 
 الت رف العنيل؛

تمعيرة لتحسرني العالقرات ا تمعيرة والعالقرة تن يم لقاعات مفتو ة و روارات جم )ا( 
 مين الدولة؛
  راع دراسة استقااملية لألنش ة ايقتارادية والعمالرة واملشراريين املردرة لارد ل  )ح( 

 لفاملدة ا تمعات اماية؛
 تقول املت رفني و عادة  دما هم يف أسرهم وجمتمعاقم اماية؛ )مي( 
  اا املياد لات رف.  ال  م ادرات  عالمية تشتل اق )ي( 

 خطة العمل الودنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  
تعتررل نيلرررام عارررى وضرررين الامسررات األ ررراة عارررى   رررة عمررل و نيرررة  شرررمن  قرررو   -١٥

اإلنسرران واألعمرراة التلاريررة. وتوضرررين   ررة العمررل هررذه اسرررتلا ة لرردعوة األمررم املتحرردة ملعالرررة 
عارى  عمراة  قرو  اإلنسرانو وتعليرل عالقرات مت ادلرة املنفعرة  رني اآلقر السا ية لق ا  األعمراة 
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األعمررراة التلاريرررة وا تمعرررات امايرررة الرررج تعمرررل فيهرررا. وقرررد أعررردت الهرررات صرررا  ة املاررراحة 
 مشرو  وثيقة ستعتمدها اوتومة ايةادية.

مررررات وتتنرررراوة   ررررة العمررررل املتعاقررررة مقررررو  اإلنسرررران واألعمرررراة التلاريررررة تعهرررردات والتلا -١٦
اوتومة يف جماة محاية  قو  اإلنسان عن  ريغ توضريح اإل رراعات العمايرة لاتاردي ينتهاكرات 
 قررو  اإلنسرران املتارراة ةألعمرراة التلاريررةو مررين المكيررل عاررى ةديرردها وةاياهررا مررن ق ررل الهررات 
 صررررا  ة املارررراحةو وعاررررى املسرررراملل املتارررراة ةلعمالررررةو واألعمرررراة امل قتررررة ومبو ررررب عقررررودو و يررررااة
األراض و واملساملل ال يئيةو والتعوييراتو ومراعراة ايعت رارات النسرانية واإلدمراجو والتنميرة ا تمعيرة 

 واملشاوراتو واألمنو وتسوية النلاعاتو واإل الغ ورصد ايمتثاةو من  اة أمور أ رى.

إنشرراء الفريررق العامررل التقررين املشرررتر بررمل الرروعارات املعررين بو رر  لاعرردة بيرراانت   
 ن األشخاص املفقودير يف نيجريايبشأ
من أ ل وضين  يا ت دقيقة وموثوقرة عرن عردد األشرخاذ الرذين قتاروا أو فقردوا نتيلرة  -١٧

لوضرررين  ٢٠١٦لالرررراملم العنيفرررةو شرررتات اوتومرررة ايةاديرررة لنرررة تقنيرررة و نيرررة يف  ليران/يونيررره 
 قاعدة  يا ت و دارقا  شمن األشخاذ املفقودين. 

ت آليرة مسرتقاة هردفها تا يررة  رغ األسرر املتيرررة يف معرفرة مارا أفرادهررا وقاعردة ال يرا  -١٨
املفقررودين وأمرراكن و ررودهم. وتعتررل الالنررة التقنيررة عاررى معالررة  عررض الوقملررغ الالامررة إلنشرراع 
قاعررردة ال يرررا ت. ويشرررمل للرررك وضرررين   رررراعات عمرررل مو ررردةو وتسرررليل اورررايت واسرررتمارات 

 املوافقة من أ ل  ين ال يا ت.

 إصالح لطاع العدالة  
منررذ ايسررتعراه األ رراو نفررذت نيلررام العديررد مررن امل ررادرات الراميررة  ىل ةسررني فعاليرررة  -١٩

 الوصوة واملساعلة والشفافية واإلنااف يف الن ام القيامل . وتشمل  عض هذه امل ادرات ما يا :
 وضين   ت عمل إلصالح ق ا  العدالة؛ )أ( 
 والتدريب القيامل ؛ نشاع مراكل لا حث  )ا( 
 استعراه و عداد دليل م ست ملرا ع  اماكم؛ )ج( 
توفا التدريب يف جماة تتنولو يا املعاومرات لفاملردة مرو ف  ق را  العدالرة مبرن  )د( 

 فيهم مو فو اماكم وامققون واملدعون العامون وأفراد الشر ة ومو فو السلون؛
 لامساعدة القانونية؛ت وير و عداد اسماتيلية و نية  )هر( 
ت وير و عداد سياسرة و نيرة  شرمن املال قرات القيراملية ومدونرة قواعرد سراو   )و( 

 وم اد  تو يهية لالدعاع لفاملدة املدعني العامني ايةاديني.
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 االستحقالات االجتماعية وااللتصادية  
ل ةرررديث تاترررلم نيلرررام  تحسرررني املسرررتوى اي تمررراع  وايقتارررادي لشرررع ها. ويف سررر ي -٢٠

للرركو وضررعت اوتومررة   ررة اقتاررادية رمليسررية أط اررغ عايهررا   ررة اينتعررا  ايقتاررادي والنمررو 
 .٢٠٢٠-٢٠١٧لافمة 
وتتنرراوة هررذه اق ررة أهررداف التنميررة املسررتدامة   عادهررا الثالثررة ايقتاررادية واي تماعيررة  -٢١

ل املسرتدام مرن  رالة امدة ومساملل ايستدامة ال يئية. وتتمثل رؤيرة اق رة يف ةقيرغ النمرو الشرام
اإلنتا ية الو نية وةقيغ التنويين املستدام لإلنتاج من أ ل تنمية ايقتااد   ية ةقيغ أقاى قدر 

 من الرفاه لاموا نني.
وتشررمل اق ررة ايسررتثمار املتثررل يف رفرراه الشررعبو ويف ق رراع  الاررحة والتعارريم   يررة  -٢٢

لتنميرة املسرتدامة. وسرت دي اق رة  ىل ةسرني  متانيرة ةقيغ ال امت الدولية امرددة يف أهرداف ا
الوصوة  ىل الرعاية الاحية والقدرة عاى ةمل تتاليفها ونوعيتهرا وتعمريم الن رام الرو ين لاترممني 

 الاح  ليشمل  يين أحناع ال اد.

تنفيررذ التوصرريات املق ولررة املقدمررة يف اجلولررة الثانيررة لالسررتعراض الرردوري  -اثلثا   
 الشامل

: التولير  والتصرديق علرى معاتردات حقروق اإلنسران 6إىل  1-135التوصيات   
 والربوتوكوالت االختيارية اليت مل يتم التصديق عليها

  الة الفمة قيد ايستعراهو صدقت اوتومة عاى صتو   قو  اإلنسان التالية: -٢٣
 اتفاقية العمل ال حري؛ )أ( 
 اتفا  ةريس  شمن ت ا املناخ؛  )ا( 
 اتفاقية ايةاد األفريق  وماية ومساعدة الناا ني دا ايا  يف أفريقيا )اتفاقية كم اي(. ()ج 

 : تضررممل التشررريعات31إىل  28، و25إىل  14و 10إىل  7-135التوصريات   
 فيهافا  الودنية الصكور الدولية حلقوق اإلنسان اليت أص حت نيجرياي در 

 ررل  دمرراج الاررتو  الدوليررة وقررو  اإلنسرران الررج سررنت نيلررام القرروانني التاليررة مررن أ -٢٤
 أص حت نيلام  رف فيها:

 ؛٢٠١٥القانون املتعاغ م ر العنل ضد األشخاذو يف عام  )أ( 
 ؛٢٠١٥قانون  دارة العدالة النامليةو يف عام  )ا( 
 ؛٢٠١٥القانون املتعاغ م ر ايجتار ةألشخاذ و نفال القانون واإلدارة؛ يف عام  )ج( 
قررانون متافحررة التمييررل  سرر ب اإلصررا ة  فرراو  نقررص املناعررة ال شرررية/اإليداو  )د( 
 ؛٢٠١٤يف عام 



A/HRC/WG.6/31/NGA/1 

7 GE.18-13982 

 ؛٢٠١٧قانون متافحة التعذيبو يف عام  )هر( 
قررانون اإللررلام  ترروفا العررالج والرعايررة ليررحام اإلصرراةت ةألعرراة الناريررة؛ يف  )و( 

 ؛٢٠١٧عام 
 ؛٢٠١٧ ل حوث وعالج السر انو يف عام القانون املتعاغ ءنشاع املعهد الو ين )ا( 
  .٢٠١٧تعديل القانون املتعاغ ءنشاع هيئة تنمية دلتا النيلرو يف عام  )ح( 

 : تعزيز لوانمل مكافحة الفساد9-135التوصية   
 اختذت اوتومة عدة تدا ا لتعليل متافحة الفساد. وتشمل هذه التدا ا ما يا : -٢٥

دا  ايسرررماتيليات الرررثالث املتعاقرررة مبتافحرررة الفسرررادو وهررر  ةديررراملواعمرررة  رررني  )أ( 
اسررررماتيلية نيلررررام ملتافحررررة الفسررررادو و  ررررة العمررررل الو نيررررة ملتافحررررة الفسررررادو وايسررررماتيلية 

 الو نية ملتافحة الفسادو و عداد الوثيقة ايسماتيلية الو نية ملتافحة الفساد؛
  ية  ٢٠١٦ تومات مستناة يف عام انيمت نيلام  ىل الشراكة من أ ل  )ا( 

 عل اوتومرة منفتحرة و اضرعة لامسراعلة ومتلاو رة مرين املروا نني. والتحرالل ع رارة عرن شرراكة 
 رررني الرررواارات واإلدارات والوكرررايت اوتوميرررةو ويعمرررل ةلتعررراون مرررين ا تمرررين املررردين عارررى ةقيرررغ 

 التلامات حمددة. وهو يتو ى ةقيغ الشفافية املالية؛
  ية القياع عاى  رايت  ٢٠١٥ رى سن قانون  دارة العدالة الناملية لعام و  )ج( 

 التم ا والتعليل مبحاكمات الفساد؛
املتعارررغ  عاملررردات الرارررة معروضرررا  عارررى المعيرررة  ٢٠١٧وي يرررلاة قرررانون عرررام  )د( 

سسررية الو نيررة. وسرري دي مشرررو  القررانون هررذا يف  الررة اعتمرراده  ىل تتماررة األ ررر القانونيررة وامل  
 القاملمة ملتافحة الفساد؛

ا  ك ررا   وتعررد سياسررة اوتومررة ايةاديررة املتعاقررة ةمل ا ررني عررن املخالفررات  ررافلا   )هر( 
يرردفين املرروا نني  ىل اإل ررالغ عررن أفعرراة الفسرراد وعاملداترره املخفيررة. وقررد اعتمرردت المعيررة الو نيررة 

 مشرو  قانون  ذا الشمن؛
 ٢٠١٧يررة املت ادلررة يف املسرراملل النامليررة يف عررام واعتمررد قررانون املسرراعدة القانون )و( 

 من أ ل متافحة الفساد وةسني صورة ال اد عن  ريغ ما يا :
مساعدة نيلام يف  عادة األمواة املنهو ة وغاها من عاملدات الرارة املو رودة  '١'

 يف اقارج؛
 الفعالة لالراملم العا رة لاحدود؛ القيامليةتعليل املال قة  '٢'
 من اواوة عاى األدلة وةديد املشت ه فيهم والشهود.متتني نيلام  '٣'
ويتفررررل  سرررراا اقلانررررة املو ررررد عرررردم تعرررردد المتي ررررات املارررررفية ومنررررين ةويررررل  )ا( 

 األمواة  سهولة؛
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ويرررر دي التحقررررغ املاررررريف  ىل تعليررررل أمررررن املعررررامالت املارررررفيةو فهررررو يتشررررل  )ح( 
فرى يف الن رام املارريف ةسرتخدام هرومت عاملدات الراةو وي سيما الفساد والراملم املاليرة الر ج ختط

 مستعارة؛
وا فاررل و رردة ايسررتخ ارات املاليررة يف نيلررام عررن لنررة الررراملم ايقتاررادية  )مي( 

 شرمن الررتحف  عارى األصروة املتارراة  ٢٠١٨لعرام  ٦واملاليرةو والتوقيرين عاررى األمرر التنفيرذي رقررم 
 األ رى لات الااة.جبراملم الفساد اق اة وغاها من الراملم 

: القضرررررراء علررررررى تشرررررروي  األعضرررررراء 105إىل  100، و21-135التوصرررررريات   
 التناسلية لإلانث

)أ( من الدسرتور اومايرة لترامرة اإلنسران  ل ترنص عارى أن لترل فررد (١)٣٤توفر املادة  -٢٦
أو اورغ يف ا رمام كرامتره الشخارريةو وةلترا  ي مروا   يررا  أي شرخص لامعامارة الال نسررانية 

املهينررررة. ونفررررذت نيلررررام هررررذه التوصررررية مررررن  ررررالة سررررن القررررانون املتعاررررغ م ررررر العنررررل ضررررد 
. ويررر دي هرررذا القرررانون  ىل القيررراع عارررى العنرررل يف اويررراة اقاصرررة ٢٠١٥األشرررخاذو يف عرررام 

والعامة؛ وحي ر  يين أشتاة العنرلو مبرا يف للرك ايعترداع السردي والنسر  والنفسر  والعنرل 
سررات التقايديررة اليررارة؛ التمييررل ضررد األشررخاذو ويرروفر أقاررى قرردر مررن اومايررة املنررل ؛ واملمار 

 وس ل اينتااف الفعالة لايحام ويعاقب ا رمني.

 : كفالة إمكانية جلوء النساء  حااي العنف إىل القضاء21-135التوصية   
نيرررة يتفرررل الدسرررتور الوصررروة  ىل العدالرررة لالميرررينو ويرررنص عارررى تقررردل املسررراعدة القانو  -٢٧

ا انية لامعواين يف س يل  عماة  قوقهم األساسية. وهنا  قانون و ر العنل ضرد األشرخاذ 
مري تنفيذه ةلفعل يف نيلام. وينص هذا القانون عاى  متانية لوع النساع ضرحام العنرل  ىل 

 القياعو وييمن معاق ة الناة و ات ة س ل اينتااف لايحام واألشخاذ املتيررين.

 : مواصلة تعزيز لدرات مؤسسات حقوق اإلنسان34إىل  32-135وصيات الت  
مايرررار نررراا. وي تترررد ل  ٣اادت اوتومرررة ميلانيرررة الالنرررة الو نيرررة وقرررو  اإلنسررران  ىل  -٢٨

 تامهررررا. وأوفررررت اوتومررررة أاوتومررررة يف عمررررل م سسررررات  قررررو  اإلنسررررانو وةررررمم قراراقررررا و 
مايرون نراا  رددقا الالنرة الو نيرة وقرو  اإلنسران  ١٣٥ةلتلامها املتعاغ  دفين تعوييات  قيمرة 

لفاملرردة أسررر وضررحام القتررل غررا املشرررو  وايعتررداعات الررج تعررره فررا  عررض الرروكالع التلرراريني 
و تقروم الالنرة ٢٠١٥لادرا ات النارية يف أ وو أ و ا؛ وعرالوة عارى للركو ومنرذ آا/أغسر س 

 ري. وتشمل أهداف اووار ما يا :عست - الو نية وقو  اإلنسان  تن يم  وار مدين
 امدة توعية أفراد الي  ة مام  قو  اإلنسان؛ )أ( 
منررين انتهاكررات  قررو  اإلنسرران مررن  انررب القرروات املسرراحة أثنرراع العمايررات  )ا( 

 األمنية الدا اية؛
سرعة التحقيغ يف ادعاعات انتهاكات  قو  اإلنسران مرن  انرب العسرتريني  )ج( 

 مساعلة الناة؛ وتسويتهاو مبا يشمل
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 تعميم مراعاة  قو  اإلنسان يف العمايات العسترية؛ )د( 
تررروفا منررررب مسرررتدام لامن مرررات الو نيرررة والدوليرررة وقرررو  اإلنسررران مرررن أ رررل  ()ه 

  شرا  القوات املساحة النيلاية  اورة  ناعة.
لتعليررل وتعتررل نيلررام عاررى وضررين الامسررات األ رراة عاررى   ررة العمررل الو نيررة الثانيررة  -٢٩

. وقررد وضررعت   ررة العمررل الو نيررة الثانيررة  عررد ٢٠٢٢-٢٠١٧ومحايررة  قررو  اإلنسرران لافررمة 
  ررراع مشررراورات واسررعة الن رررا . وةرردد وثيقرررة السياسرررات العامررة  ري رررة  ريررغ لتحسرررني ثقافرررة 
 قررو  اإلنسرران مررن  ررالة الوفرراع ةلتلامررات نيلررام وتعهررداقا الدوليررة املتعاقررة مقررو  اإلنسرران. 

 من الوثيقة قيام  شئة مثل:وتتي
  قو  األشخاذ لوي اإلعاقة؛ )أ( 
 ؛ قو  اإلنسان لامشردين دا ايا   )ا( 
  قو  اإلنسان واألعماة التلارية؛ )ج( 
 اإلرهاا والتمرد؛ )د( 
 . العنارية والتمييل العناري وكره األ انب وما يتال  ذلك من تعاب )هر( 

األ راة عارى   رة عماهرا الو نيرة  شرمن  قرو  وتعتل نيلام عاى وضين الامسرات  -٣٠
اإلنسان واألعماة التلارية. وتوضين   ة العمل هذه استلا ة لدعوة و هتها األمرم املتحردة  ىل 
الررردوة األعيررراع ملعالرررة اآلقر السرررا ية لق رررا  األعمررراة عارررى  عمررراة  قرررو  اإلنسرررانو ولتعليرررل 

 تمعات اماية الج تعمل فيها.عالقات مت ادلة املنفعة  ني األعماة التلارية وا 
وتتنررراوة   رررة العمرررل املتعاقرررة مقرررو  اإلنسررران واألعمررراة التلاريرررة تعهررردات والتلامرررات  -٣١

اوتومرررة يف جمررراة محايرررة  قرررو  اإلنسررران عرررن  ريرررغ توضررريح اإل رررراعات العمايرررة الرررج تتخرررذها 
 التلارية. اوتومة ايةادية لاتادي ينتهاكات  قو  اإلنسان املتااة ةألعماة 

: كفالة التعراون مر  منمومرة األمرم املتحردة الدوليرة 43- 35-135التوصيات   
 حلقوق اإلنسان مر أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان: 

تواصل نيلام دعم ن ام الرصد التا ين آللية استعراه األقران العاملية. وجمرايت التعراون  -٣٢
مشارررت  ٢٠١٣نسرران منررذ ايسرررتعراه األ ررا يف عررام  ررني نيلررام واملن ومررة الدوليرررة وقررو  اإل

 عداد   ة العمل وامل اد  التو يهية املتعاقة ةألعماة التلاريرة و قرو  اإلنسرانو وتقردل دعروة 
 ٢٠١٧داملمررة  ىل  يررين املتافررني  ررويمت يف   ررار اإل ررراعات اقاصررةو وتقرردل تقررارير دوريررة يف عررام 

 ين أشتاة التمييل ضد املرأةو والدفا  عنها  نلاح. ىل الالنة املعنية ةلقياع عاى  ي
وتتعررراون نيلرررام ةسرررتمرار مرررين امتمرررة النامليرررة الدوليرررة  شرررمن املسررراملل قيرررد التحقيرررغو  -٣٣

وكررذلك يف   ررار  تاررل ال يررا ت الق ريررة املقدمررة أثنرراع  اسررات امتمررة. وتعرراون نيلررام مررين 
اهررررا القرررروي  سرررريادة القررررانون و قررررو  اإلنسرررران املن ومررررة الدوليررررة وقررررو  اإلنسرررران   ررررين مررررن  ا

وا مامهمرراو والتلامهررا الراسرري  قدسررية اورررمت األساسررية عاررى الاررعيدين الرردو  وامارر و عاررى 
 النحو املتمصل يف أهداف الن ام الدو  وقو  اإلنسان.
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 را  وتتعاون نيلام مين آلية  قو  اإلنسانو ومتثل للك عاى س يل املثاة يف توسيين ن -٣٤
الدعوة الداملمة املقدمة  ىل  يين املتافرني  رويمت يف   رار اإل رراعات اقاصرةو الرذين ياتمسرون 
القيام  لمرات  اصة  ىل نيلام. و الة الفرمة قيرد ايسرتعراهو اار نيلرام عردد مرن املتافرني 

قايرراتو واملقرررر  ررويمت يف   ررار اإل ررراعات اقاصررةو مبررن فرريهم: املقرررر اقرراذ املعررين  قيررام األ
اقاذ املعين مبسرملة  يرين األ فراة واسرت الفم يف ال  راع ويف املرواد اإلة يرةو واملقررر اقراذ املعرين 
 شرررتاة الرررر  املعاصررررةو واملقررررر اقررراذ املعرررين ةلارررحة العقايرررة وال دنيرررةو واملقررررر اقررراذ املعرررين 

ال ا ررات املقدمررة مررن سرر عة مررن يف  . وعررالوة عاررى للرركو تن ررر نيلررام  اليررا  ةملشررردين دا ايررا  
املتافرررني  ررررويمت يف   ررررار اإل ررررراعات اقاصررررة الررررذين أ رررردوا رغ ررررتهم يف امرة نيلررررام. وتعمررررل 
اوتومررة جبررد عاررى ضررمان ارراح هررذه الررلمرات. كمررا قرردمت نيلررام تقاريرهررا الدوريررة  ىل الالنررة 

. ٢٠١٧ير  نلررراح يف عرررام املعنيرررة ةلقيررراع عارررى التمييرررل ضرررد املررررأةو ودافعرررت عرررن هرررذه التقرررار 
وتعاونررررت الالنررررة الو نيررررة وقررررو  اإلنسرررران مررررين التحررررالل العررررامل  لام سسررررات الو نيررررة وقررررو  

 اإلنسان من أ ل استعادة اعتمادهاو وقد أعيد تانيفها ضمن الفئة نأللن.

:  رمان تنفيرذ التوصريات املقدمرة مرر بعثرة االوراد األورو  44-135التوصية   
ساواة يف املشاركة السياسية، مر خالل تقدمي املساعدة إىل بشأن امل 2011عا  

 األشخاص املشردير داخليا  
شرعت اوتومرة يف عمايرة  دمراج املعاهردات الدوليرة التاليرة الرج صردقت عايهرا نيلرام  -٣٥

 يف القانون اما :
 ايتفاقية اقاصة  وضين الال ئني؛ )أ( 
 الربوتوكوة اقاذ  وضين الال ئني؛ )ا( 
اتفاقية من مة الو دة األفريقية الج ةتم امل اهر اقاصة مبشرتالت الال ئرني  )ج( 
 يف أفريقيا؛
 اتفاقية ايةاد األفريق  وماية ومساعدة الناا ني دا ايا  يف أفريقيا؛ و )د( 
  ايتفاقية الدولية وماية  قو   يين العماة املها رين وأفراد أسرهم. )هر( 

مرررن  رررالة ترررروفا  املسررراواة يف املشرررراركة السياسرررية لامشرررردين دا ايررررا  وكفارررت اوتومرررة  -٣٦
. وفيمرررا ٢٠١٥ ررالة اينتخررراةت العامرررة يف عرررام يرررا  صررناديغ اقرررما  يف  يمرررات املشرررردين دا ا

خيرررص محايرررة وتعليرررل  قرررو  الفئرررات اليرررعيفة مثرررل األقايررراتو واأل فررراة والنسررراعو وك رررار السرررنو 
 قررو  اإلنسررانو والال ئررني والسررلناعو دأ ررت اوتومررة عاررى  واملشررردين دا ايرراو واملرردافعني عررن

 توفا اوماية واملساعدة  دعم من الشركاع اإلمنامليني.

 :  مان مالحقة األشخاص املتوردمل يف العنف االنتخا 44-135التوصية   
ويف أثناملهررا  ٢٠١٥ رررى التحقيررغ يف  رروادث العنررل الررج وقعررت ق ررل انتخرراةت عررام  -٣٧

ق ررل اينتخرراةت را  ت مال قررة النرراة. وأصرردرت الالنررة الو نيررة وقررو  اإلنسرران تقريررو عرردها ومترر
. و يرنرت يف هرذه ٢٠١٥وقدمت املشورة  شمن العنل  الة اينتخاةت العامة يف نيلرام عرام 
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أن املس ولية الناملية اتن أن تنشم  ما  الة أنش ة اومالت اينتخا يرة أو مرن  رالة   راا 
عا  يين األ راف  ىل تو   اوذر أثناع اينتخراةت و عردها. كمرا تيرمنت املشرورة التراهيةو ود

توصرريات  ىل األ ررلاا السياسررية واوتومررة والالنررة اينتخا يررة وقرروات األمررن والسررا ة القيرراملية 
 ووساملت اإلعالم والماعات الدينية وا تمين املدين وساملر الهات املعنية يف ا تمين الدو .

: اعتماد تدابري تشريعية وإدارية للقضراء علرى 47 ،46، 45-135ات التوصي  
 املمارسات الثقافية الضارة اليت تعوق إعمال حقوق اإلنسان

()أ( من الدستور اوماية لترامة اإلنسانو  ل تنص عارى أن لترل فررد ١)٣٤توفر املادة  -٣٨
 نسررررانية  ص ملعاماررررة ييررررا  أي شررررخاوررررغ يف ا ررررمام كرامترررره الشخارررريةو وةلتررررا  ي مرررروا   

مهينة. وةإلضرافة  ىل للركو قردف التردا ا التشرريعية التاليرة  ىل متافحرة املمارسرات الثقافيرة  أو
 اليارة.

 التدابري التشريعية  
 املتعاغ م ر العنل ضد األشخاذ؛ ٢٠١٥قانون عام  )أ( 
قرررانون  قرررو  ال فرررل  مرررن ٢٢و ٢١  رررر اواج األ فررراة مبو رررب املرررادتني  )ا( 

 ؛٢٠٠٣ لعام
مرن قرانون  قرو   ٢٤  ر الوشم ورسم العالمات عاى السم مبو رب املرادة  )ج( 
 ال فل؛

املتعارغ ءنفرال وت  يرغ   رر  ٢٠١٥منين ايجتار ةأل فاة مبو رب قرانون عرام  )د( 
 ايجتار ةألشخاذ؛

 يف ويية أ مربا؛املتعاغ ةلش ون النسانية وتتاف  الفرذ  ٢٠٠٧قانون عام  )هر( 
املتعارررغ م رررر اواج ال فارررة واقتررران أو  ٢٠٠٩قرررانون وييرررة كررررو  ريفرررر لعرررام  )و( 

 تشويه األعياع التناساية لإل ث؛
 املتعاغ م ر العنل النساين؛ ٢٠١١قانون ويية  يتيج لعام  )ا( 
 ؛ةلش ون النسانية وتتاف  الفرذ املتعاغ ٢٠٠٧عام ل ٧رقم  ويية  مو قانون )ح( 
 املتعاغ مبتافحة العنل املنل ؛ ٢٠٠٧قانون ويية يغو  لعام  )مي( 
املتعارررغ م رررر اواج ال فارررة واقتررران أو  ٢٠٠٠قرررانون وييرررة كررررو  ريفرررر لعرررام  )ي( 

 تشويه األعياع التناساية لإل ث؛
املتعارررغ م رررر واملمارسرررات التقايديرررة املهينرررة  ٢٠٠٣قرررانون وييرررة ريفررراا لعرررام  ) ( 
 واليارة؛
 املتعاغ م ر تشويه األعياع التناساية لإل ث. ٢٠٠٠قانون ويية  يدو لعام  )ة( 
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: كفالرررة أن يشرررمل تررردريني العسررركريمل واملرررو فمل 50و 48-135ان التوصررريت  
املكلفرررمل انفررراا القررروانمل ومرررو في اعدمرررة املدنيرررة عناصرررر حقررروق اإلنسررران  رررا 

 حقوق اإلنسانيتماشى م  الربانمج العاملي للتثقيف يف جمال 
ا  دراج  قو  اإلنسان يف مناهج  تال م سسات تردريب القروات املسراحةو وقروات  -٣٩

الشر ة النيلاية وغاها من وكايت  نفال القانون مرن أ رل غرر  القريم العامليرة وقرو  اإلنسران 
الشررر ة يف ألهرران املترردر ني. وتقرردم اوتومررة التثقيررل والترردريب يف جمرراة  قررو  اإلنسرران ألفررراد 

والعستريني من أ ل توعيتهم  قيرام  قرو  اإلنسرانو وسروف تواصرل للرك مرن  رالة الالنرة 
 الو نية وقو  اإلنسان.

:  ررررمان محايررررة 166و 96-92و 89-83و 52، و49-135التوصرررريات   
 حقوق األدفال

يتفرررل الفارررل الرا رررين مرررن الدسرررتور اوقرررو  األساسرررية لميرررين النيلايرررني. وعرررالوة عارررى  -٤٠
()و( مررن الدسررتور تررنص عاررى أن تو رره اوتومررة سياسررتها حنررو ضررمان ٣)١٧فرر ن املررادة  وللررك

محاية األ فاة. وأدجمت اوتومة اتفاقية  قو  ال فل يف القانون اما  من  الة قانون  قو  
و مرررن ٢٠١٥ال فررل. ووضرررعت نيلررام يملحرررة   ررراعات إلنفرررال قررانون  قرررو  ال فررلو يف عرررام 

يف حمرراكم األسرررة. وتشررمل التررد الت األ رررى الررج تنفررذها اوتومررة أ ررل  نفررال  قررو  ال فررل 
 ليمان محاية  قو  ال فل ما يا :

وهررررو  ررررر مج يهرررردف  ىل امدة  - رررر مج الت ذيررررة املدرسررررية ةملنتلررررات امايرررة  )أ( 
معررردة ايلتحرررا  ةملررردار  و مترررام الدراسرررة عارررى مسرررتوى التعاررريم اي تررردامل . ويسرررتفيد مرررن هرررذا 

 أييررا  مايررون مررن تالميررذ املردار  اي تدامليررة. وأسررفر هررذا الرررب مج  ٥.٥يف الوقررت الررراهن الررب مج 
 عن ةسني ت ذية التالميذ وصحتهم؛

وضرررررين تشرررررريين حي رررررر اسرررررتخدام األ فررررراة يف القررررروات املسررررراحة ويف النلاعرررررات  )ا( 
ي  أو يف من قانون  قو  ال فل استخدام أو جتنيد األ فراة يف الر ٣٤املساحة. وة ر املادة 

مرررن قرررانون  قرررو  ال فرررل  يرررين األ فررراة واسرررت الة  ٣٣-٣٠أي نررلا  مسررراح. كمرررا ة رررر املرررواد 
 األ فاة يف ال  اع ويف املواد اإلة ية؛

ل ضررررد األ فرررراة يف نيلررررامن ا   ررررال  نسررررنة العمررررل مررررن أ ررررل  هرررراع العنرررر )ج( 
 ؛٢٠١٦-٢٠١٥ لافمة

م واسرماتيلية و نيرة إلهراع اواج ا   ال  محاة إلهاع اواج األ فاة يف نيلا  )د( 
 .٢٠٢١-٢٠١٧األ فاة يف نيلامو لافمة 

: مواصلة تطوير 159و 157-144و 134و 129و 51-135التوصيات   
 لطاع التعليم

( من الدستور  ىل اوتومة تو يه سياستها حنو ضمان و ود ٣( و)١)١٨املادة ت اب  -٤١
فرذ تعايمية كافية ومتساوية عاى  يين املستومت. وقد علات اوتومة الهود الرامية  ىل تروفا 
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تعاررريم  يرررد النوعيرررة و ات تررره لالميرررين. ويرررتم تررروفا التعاررريم األساسررر  ا ررراين لميرررين األ فررراة يف 
ة اإلعداديررةو ويررتم ترروفا تعارريم ميسررور التتافررة لامر اررة الثانويررة والتعارريم مرردار  عامررة  ررل املر ارر

 الامع .
تشريعية وسياسية لت روير ق را  التعاريم. ويشرمل للرك دسرتور را  ووضعت اوتومات أ  -٤٢

املتعارغ ةلتعاريم األساسر  الشراملو  ٢٠٠٤و وقرانون عرام ١٩٩٩ هورية نيلام ايةاديرة لعرام 
املتعارغ مقرو  ال فل/قرانون  قرو  ال فرل عارى مسرتوى الرويمتو و نشراع  ٢٠٠٣وقانون عرام 

الارررندو  ايسررررتئماين لاتعارررريم العررررا و والسياسررررة الو نيررررة لاتعارررريم )الارررري ة السادسررررة املنقحررررة(و 
و ودليررل الترردريب يف جمرراة تتييررل ٢٠١٣والسياسررة الو نيررة  شررمن التعارريمو الارري ة الثامنررة لعررام 

و ووضين   ار اسرماتيل  إلعرادة تنشريت ٢٠١٠امل لالميين يف نيلامو لعام وتنفيذ التعايم الش
؛ ٢٠٠٧و والسياسررة الو نيررة لا فررلو لعررام ٢٠١٢حمررو أميررة الت ررار والشرر اا يف نيلررامو لعررام 

(؛ واملعرايا الو نيرة الرردنيا ٢٠٠٧والسياسرة الو نيرة لاتنميرة املتتامارة لا فولررة امل تررة يف نيلرام )
(؛ والسياسرة النسرانية الو نيرة املتعاقرة ةلتعارريمو ٢٠٠٧ة ال فولرة امل تررة يف نيلرام )ملراكرل رعاير

؛ وامل رراد  التو يهيررة ٢٠١٢؛ واإل ررار الررو ين  شررمن تعارريم الفتيررات والنسرراعو لعررام ٢٠٠٧لعررام 
و  ٢٠٠٧لتنفيرررررذ السياسرررررة الو نيرررررة  شرررررمن املسررررراواة  رررررني النسرررررني يف التعاررررريم األساسررررر و لعرررررام 

و  نشراع املتترب ٢٠٠٧الو نية  شمن املساواة  ني النسني يف التعايم األساسر و لعرام  والسياسة
 .٢٠١١اقاذ ةلتثقيل النساينو يف عام 

وعررالوة عاررى للرركو تنفررذ اوتومررة  رررامج لت رروير ق ررا  التعارريم. ويشررمل للررك  ررر مج  -٤٣
. و ارررر  عرررردد الدارسررررني املسررررلاني يف ٢٠١٦ عررررادة تنشرررريت حمررررو أميررررة الشرررر اا والت ررررارو لعررررام 

 ١٤٦و يف ٢٠١٥ ىل عررام  ٢٠١٣مايررون(و  ررالة الفررمة مررن عررام  ٥.١) ٥ ١٠١ ٧١٩ الرررب مج
( مررررن اإلملررررام ٤ ٥٨٩ ٦٣٧مايررررون مررررنهم ) ٤.٥دفة. ومتتررررن مررررن منررررا غ اوتررررم امارررر  املسررررته

مايرون  ٦.٤مرن امليسررين. وقردمت اوتومرة ايةاديرة م ار   ٤ ٨٠٧ةلقراعة والتتا ةو وا ختريج 
دوير لامشرررو   رردف اوررد مررن األميررة يف نيلررام و نرراع كتاررة  ر ررة مررن املعامررني يف جمررا  حمررو 

  ويية. ١٣وتومات ءنشاع وجتهيل مراكل تعايم جمتمعية يف األمية واملهارات اوياتية. وقامت ا
ويية و قاريم العاصرمة  ٢٦وا صرف منحة لفاملدة التعايم األساس  الشامل لالميين يف  -٤٤

منحرررررة لفاملررررردة التعاررررريم  نررررراا. وا صررررررف ٤٢ ٢٠٥ ٨٧٢ ٢٥٧.٨٨ايةاديرررررة  ا رررررت قيمتهرررررا 
ج تقرردم التعارريم األساسرر  اقرراذ  ا ررت مررن الررويمت والهررات الرر ٢٣اسررتفادت منهررا  اقرراذ
نررراا لات ررروير املهرررين  ٢ ٢٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠.٠٠نرررااو ورطصرررد م اررر   ٨٥١ ٥٠٢ ٩٧٥.٦٦قيمتهرررا 

 ٥٣٨وييرررة و قاررريم العاصرررمة ايةاديرررة. وقطررردم الررردعم ملرررا جمموعررره  ٣٣لامعامرررني اسرررتفادت منررره 
وعتني مررررن الفارررروة مدرسرررة يف ال ارررردو مرررن  ررررالة التررررد ل امل اشرررر. واوردت كررررل مدرسررررة مبلمررر

  ق عة أقث ومتتب لامدير ومستود . ٢٠الدراسية و
مايررررارات نرررراا لتحسررررني التعارررريم اقرررراذ. كمررررا د اررررت  ٢.٥وقرررردمت اوتومررررة م ارررر    -٤٥

اوتومة يف شراكة مين شركاع  منامليني ةراين يف   ار امل ادرة الر سرية لامن قرة الشرمالية الشررقيةو 
 داية العادية وكفالة استمرارها يف املن قة.من أ ل استعادة األنش ة األكا

 ٢ ٤٠٠من جممرو   ٢ ٢٧٤ويف   ار م ادرة املدار  اآلمنةو احت اوتومة يف نقل  -٤٦
مررن التايررات التا عررة لاحتومررة  ٤٣مررن األ فرراة املشررردين دا ايررا  مررن أدامرراوا و ورنررو ويررو   ىل 

ين دا ايرا  يف ن رام مدرسر  يعمرل مرن األ فراة املشررد ٢٠٠ ٠٠٠ايةادية. وسلات اوتومة 
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 اويرررة تسررتخدم كفاررروة م قترررة وواعتهرررا  ١١٢مدرسرررا و وقامررت  شرررراع  ٥٥٤ نررو تنيو وعيرنرررت 
 يف ويمت أداماوا و ورنو ويو .يا  عاى  تال  يمات املشردين دا ا

 مايررارات نرراا يف  ررر مج الت رروير املهررين ملعامرر  التعارريم ٧واسررتثمرت اوتومررة أكثررر مررن  -٤٧
 يف  يين ويمت ايةاد. عاما  م ٣١ ٥٢٠األساس  الشاملو ومتخض للك عن تدريب 

موضرروعاو  ٣٤وا توايررين نسرري منقحررة مررن مررنهج التعارريم األساسرر  تيررمنت اسررت داة  -٤٨
ونسرري مررنهج التعارريم الثررانوي الديررد عاررى املرردار  يف  يررين أحنرراع ال ارردو وأط اررغ مررنهج  لتررموين 

يهرررا. وكلرررلع مرررن  هرررود اوتومرررة الراميرررة  ىل ةسرررني قررردرات املعامرررني لرررلمدة تيسرررا الوصررروة  ل
معامررا   ررد اوم  ٨١٣معاررم يف جمرراة منهليررة الترردريسو وخترررج  ٨٠٠وت ررويرهم املهررينو ا ترردريب 

 دراسات عايا يف التعايم من  امعة نيلام الو نية املفتو ة.
مدار  ن ام املا راي  وعاى مستوى التعايم األساس و متت عماية رصد متثل مشات -٤٩

يف املاملرررة تقري رررا. ويف   رررار تعليرررل  ٩٠الدينيرررة. واسرررتطتمات املررردار  ال نرررات قيرررد اإلنشررراع  نسررر ة 
مرررن مررردار  الر رررل وا  نشررراع ثرررالث مررردار  لاتررردريب  ٣٢التعاررريم غرررا الن رررام و أطعيرررد  هيرررل 

 املهين.
متت رررة  لتمونيرررة  ٤٤اع وجتهيرررل وقامرررت اوتومرررة  رررالة الفرررمة قيرررد ايسرررتعراه ءنشررر -٥٠
من التايات التا عة لاحتومة ايةادية من أ ل غرر  ثقافرة التعام/التعاريم والقرراعة لردى  ٤٤ يف

 ال الا.
و ررورر جماررس الق رروة املو ررد  يررين مراكررل اي ت ررارات عررن  ريررغ اواسرروا لت ارر  قرردرقا  -٥١

الدراس /امل سسرةو و  اعرة شخاا و وأد ل  نلراح الن رام اآل  لت يرا املسرار  ٢٥٠ايستيعا ية 
 ن رررام  رايرررل ملسرررراعدة ة   اسررررو  ٢٠  ررراةت الق ررروةو والنتررراملج وتاررررحيح ال يرررا ت. وا شرررراع 

املرشحني من لوي اإلعاقة ال ارية   ية متتينهم من املشاركة التامرة يف امتحران الق روة يف التعاريم 
الق وة املو رد  رالة الفرمة قيرد العا  دون الشعور ةلتوتر. ونتيلة فذه التحديثاتو اح جماس 

 ايستعراه من   راع عماية التسليل املو د مد أدىن من املشاكل.
ولتحسني التعايم والتردريب التقرين واملهرينو ا ت روير دليرل تقيريم املعامني/املرواد التعايميرة  -٥٢

سررعيا   ىل  مررن أ ررل املسرراعدة عاررى ترردريس املنرراهج الديرردة يف م سسررات التعارريم التقررين واملهررين
ةقيغ أهداف التنمية املستدامة. واستطتمل تش يل مركل التعام اإللتموين التا ين لاملاس الو ين 
لالمتحررا ت يف جمرراة  دارة األعمرراة ويف ا رراة التقررينو مررن  ررالة شررراكات  ررني الق رراعني العررام 

ن ق يرل تردوين واقاذ. وا توفا ماسحات ضوملية وأ هلة تعمل   ريقة  رايل وكترب ألغرراه مر
مررن  ٤٨٧در ررات املرشررحني ومسرراعدة ال ررالا لوي اإلعاقررات السرردية. واعتمرردت اوتومررة 

 تن يم املشاريين. تم سسامن امل سسات التقنية واملهنية و  ٥١الربامج التقنية اقاصة يف 

: مواصرررلة تطررروير لطررراع 158و 143-134و 129و 51-135التوصررريات   
 الصحة

يررررررني يف الاررررررحة األساسررررررية ل ومحايررررررة  قررررررو  املرررررروا نني النيلا نيلررررررام ماتلمررررررة  تعليرررررر -٥٣
اي تماعيرررة مرررن  رررالة تررردا ا تشررريعية وسياسررراتية واسرررماتيلية و داريرررة. وةإلضرررافة  ىل  والرعايررة

 ٨قررانون الاررحة الررو ين رقررم  الدسررتورو وضررعت اوتومررة الترردا ا التشررريعية والسياسرراتية التاليررة:
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املتعاغ مبتافحة التمييل ضد  ٢٠١٤و وقانون عام ٢٠١٥   لعام و وقانون مراق ة الت٢٠١٤ لعام
املتعارررغ ءنشررراع  ٢٠٠٧لعرررام  ٢املارررا ني  فررراو  نقرررص املناعرررة ال شررررية/اإليداو والقرررانون رقرررم 

الرررج  ٢٠٣٠الوكالرررة الو نيرررة ملتافحرررة اإليررردا. ونيلرررام  ررررف يف   رررة التنميرررة املسرررتدامة لعرررام 
 ىل تعليررل الن ررام  ٢٠١٦اسررة الو نيررة  شررمن الاررحة لعررام تشررمل اوررغ يف الاررحة. وقرردف السي

الارررح  الرررو ين   يرررة تررروفا  ررردمات صرررحية تتسرررم ةلفعاليرررة والتفررراعة والرررودة وتترررون متا رررة 
عرررررن تررررروفا الرعايرررررة الارررررحية األوليرررررة والثانويرررررة واملتقدمرررررة لامررررروا نني  فيرررررال  وميسرررررورة التتافرررررةو 

 النيلايني.
. ٢٠١٥-٢٠١٠ية و نيرررة لاتنميرررة الارررحية لافرررمة ووضرررعت اوتومرررة   رررة اسرررماتيل -٥٤

ومنرررذ وضرررين اق رررت و  القهرررا ي قررراو ا تنفيرررذها  ررردر ات متفاوترررة عارررى املسرررتوى الرررو ين ويف 
الرويمت كمرا يتيرح مرن ايستعراضرات السرنوية واملتعاقرة مبنتارل املردة وتقيريم هايرة املردة الرذي 

ملرردة أنرره ا   ررراا تقرردم ك ررا صرروا ةقيررغ  رررى عنررد انتهرراع تنفيررذ اق ررة. وكشررل تقيرريم هايررة ا
. ٢٠١٥األهرررداف املتوقعرررةو ولترررن أل تتحقرررغ األهرررداف ةلنسررر ة ملع رررم امل شررررات  رررالة عرررام 

كررران يتعاررررغ مبعررردة الرررويدات  ررررني   ٢٠١٥وامل شرررر الو يرررد لاخ رررة األوىل الررررذي ةقرررغ يف عرررام 
 .٧٤/١٠٠٠ ىل  ١٢٦/١٠٠٠املراهقات الذي اخنفض من 

س الو ين لااحةو وهو أعاى هيئة لوضين السياسات  شمن املسراملل الارحية ووافغ ا ا -٥٥
. أمررا ايسررماتيلية الو نيررة الثانيررة ٢٠١٦يف نيلررامو عاررى متديررد تنفيررذ اق ررة األوىل  ررل عررام 

و فمتترررل  ىل السياسرررة الارررحية الو نيرررة الديررردة ٢٠٢٢-٢٠١٨ق رررة التنميرررة الارررحية لافرررمة 
مراعرراة ت اررين نيلررام  ىل ةقيررغ الت  يررة الاررحية الشرراماة لميررين ( الررج ا وضررعها مررين ٢٠١٦)

مركررل لارعايررة الاررحية األوليررة يف  يررين أحنرراع ال ارردو  ١٠ ٠٠٠املرروا ننيو عررن  ريررغ امدة فعاليررة 
وةقيغ األهداف اإلمناملية لأللفية غا املنللة وأهداف التنميرة املسرتدامةو و  رة النمرو واينتعرا  

 .٢٠٢٠-٢٠١٧ايقتاادي لافمة 
وتتو ى اق ة الثانيرة اعتمراد هرج كار  أمشرل يروفر الرعايرة الارحية لالميرين. وهر  تقروم  -٥٦

التهيئرررة لتحقيرررغ نتررراملج ق اعيرررة تركرررل عارررى القيرررادة واإلدارةو ‘ ١‘عارررى ررررس ركررراملل اسرررماتيلية؛ 
قرردمات وامدة اسررتخدام اولمررة األساسررية ‘ ٢‘واملشرراركة ا تمعيررة والشررراكة مررن أ ررل الاررحة؛ 

الرعايررررة الاررررحية الررررج تشررررمل الاررررحة اإلاا يررررة وصررررحة األمهررررات و ررررديث  الررررويدة واأل فرررراة 
واملراهقني والت ذية واألمراه املعدية وغا املعدية والاحة العقايةو ورعاية ك رار السرنو واألمرراه 

ات وتعليررل الن ررام الاررح  مررن أ ررل تنفيررذ  لمررة  رردم‘ ٣‘ايسررتواملية املهماررةو ومررا  ىل للررك؛ 
الرعايررة الاررحية األساسرررية الررج تركرررل عاررى املرروارد ال شرررريةو ون ررام املعاومرررات الاررحيةو واألدويرررة 

واومايرررة مرررن  ررردوث ‘ ٤‘والاقا ررراتو وغاهرررا مرررن التتنولو يررراتو وال حرررثو ومرررا  ىل للرررك؛ 
وامدة التمويل  اورة مستدامة واتن التن ر   را وتروفا ‘ ٥‘ ؛ ايت ال وار  الاحية واملخا ر

 وماية من املخا ر والمكيل عاى متويل الاحة.ا
وعررالوة عاررى للرركو ومررن أ ررل ةسررني معرردة الرضرراعة ال  يعيررةو تتعرراون واارة الاررحة  -٥٧

  رررااة األمومرررة املدفوعرررة األ رررر ايةاديرررة مرررين الرررواارة ايةاديرررة لاعمرررل   يرررة تسرررريين تنفيرررذ امدة 
مررين يا  أشررهر(و متشرر ٦)أي  أسرر وعا   ٢٤ىل ومواصرراة الرردعوة  ىل رفعهررا   أسرر وعا   ١٨ ىل  ١٦ مررن

 الاادر عن ا اس الو ين  شمن الاحة. ٥٩القرار 
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وتقوم اوتومة  تنفيذ سياسة نقل املو فني وتقاسرم املهرام لتفالرة متترن مقردم  الرعايرة  -٥٨
الاحية من العمل يف املنا غ الريفية واملنا غ الرج يارعب الوصروة  ليهرا. وقرد أ هررت اوتومرة 

يف  ١التلامها  تروفا الت  يرة الارحية الشراماةو  يرث  اارتو لامررة األوىل يف نيلرامو نسر ة 
مررن أ ررل متويررل امل ررادرات الاررحية  ٢٠١٨املاملررة مررن صررندو  اإليرررادات املو ررد يف ميلانيررة عررام 

 لقانون الاحة الو ين. الرمليسيةو امتثاي  

 يز حقوق اإلنسان: كفالة إحراع تقد  حنو تعز 54، و53-135التوصيتان   
عستري  اورة منت مرة منرذ  - تقوم الالنة الو نية وقو  اإلنسان  تن يم  وار مدين -٥٩

 . وتشمل أهداف اووار ما يا :٢٠١٥آا/أغس س 
 ةسني توعية أفراد الي  ة مام  قو  اإلنسان؛ )أ( 
منررين انتهاكررات  قررو  اإلنسرران مررن  انررب القرروات املسرراحة أثنرراع العمايررات  )ا( 

 األمنية الدا اية؛
سرعة التحقيغ يف ادعاعات انتهاكات  قو  اإلنسران مرن  انرب العسرتريني  )ج( 

 وتسويتهاو مبا يشمل مساعلة الناة؛
 تعميم مراعاة  قو  اإلنسان يف العمايات العسترية؛ )د( 
تررروفا منررررب مسرررتدام لامن مرررات الو نيرررة والدوليرررة وقرررو  اإلنسررران مرررن أ رررل  ()ه 

 املساحة النيلاية  اورة  ناعة.  شرا  القوات

 : تعزيز املساواة بمل اجلنسمل ومتكمل املرأة63-60و 55-135التوصيات   
  الرنس. وةملثرلو فر ن ( من الدسرتور لارسرة التمييرل عارى أسرا  نرو ١)٤٢ة ر املادة  -٦٠

دون  )ه( مررن الدسررتور تررنص عاررى األ ررر املتسرراوي لقرراع العمررل املتسرراوي القيمررة(٣)١٧املررادة 
متييل عاى أسا  النسو أو أي س ب آ ر. ويسعى مشرو  قانون املساواة  ني النسني وتتاف  

 الفرذ  ىل ضمان تتاف  الفرذ واملعاماة  ني الر ل واملرأة.

:  مان تنفيذ خطة العمل الودنية بشأن لررار جملرس األمرر 56-135التوصية   
 املتعلق اشرار املرأة يف عملية السال  1325

 ١٣٢٥أعدت اوتومة ونشررت   رة العمرل الو نيرة املتعاقرة  تنفيرذ قررار جمارس األمرن  -٦١
والقررارات لات الارراة. وتعتررس   ررة العمررل الو نيرة التلامررات اوتومررة ومسرر ولياقا فيمررا يتعاررغ 
 يررمان سررالمة النسرراع وتعليررل مشرراركتهن النشرر ة وامل اشرررة يف اإلنررذار امل تررر ةلنلاعررات ومنعهرراو 

السالم وس ل اينتااف  عد مر اة ما  عد النلا . وتوفر   ة العمل الو نية  ار ة  ريغ و ناع 
 .١٣٢٥لتنفيذ قرار جماس األمن 
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: اعتمرررررراد ترررررردابري ترمرررررري إىل وسررررررمل المررررررروف 59إىل  57-135التوصرررررريات   
 االلتصادية للمرأة - االجتماعية

 ررررل يف الوصرررروة  ىل الفرررررذ  تومررررة نيلررررام ماتلمررررة  يررررمان املسرررراواة  ررررني املرررررأة والر  -٦٢
السياسررية واي تماعيررة وايقتاررادية. و نرراع عاررى للرركو أنشررمت اوتومررة آليررات  نسررانية راملرردة 
عارررى املسرررتوى الرررو ين ويف الرررويمت؛ عرررالوة عارررى  نشررراع الرررواارة ايةاديرررة لشررر ون املررررأة والتنميرررة 

ايةاديررة. وشرررعت اوتومررة وييررة ويف  قارريم العاصررمة  ٣٦اي تماعيررة وواارات شرر ون املرررأة يف 
يف تنفيررذ العديررد مررن الررربامج لتعليررل التمتررني ايقتاررادي لامرررأة. ويشررمل  عررض مررن هررذه  أييررا  

 الربامج ما يا : صندو  تنمية األعماة التلارية اقاذ ةملرأةو والاندو  الو ين لتمتني املرأة.
وتروفر الرواارة ايةاديررة لشر ون املرررأة والتنميرة اي تماعيررةو ةلشرراكة مررين ماررف نيلررام  -٦٣

املركررليو واملاررررف الارررناع و  ررررامج التمترررني املرررا  لامررررأة مرررن  رررالة عررردة م رررادرات مرررن ق يرررل 
 عن  ر مج التمويل اللراع . فيال  املشاريين الا رى وامل سسات الا اة واملتوس ة اولمو 

: تكثيرررف اإلجرررراءات 100-97و 105و 67-64و 56-135يات التوصررر  
 املتخذة ملن  العنف والتمييز  د املرأة

 (١)٤٦مرن التمييرل. ومبو رب املرادة من الدستور  قو  النساع وةميهرا  ٤٢تتفل املادة  -٦٤
 ررررا  مررررن الدسررررتورو مرررروا لانسرررراع ضررررحام العنررررل والتمييررررل تقرررردل شررررتوى  ىل امتمررررة العايررررا  ا

ف من  الة  نفال   راعات  عماة اوقو  األساسية يف  الرة ت  يرغ أي قرانون يسرمح لالنتاا
مبمارسررة العنررل والتمييررل ضرردهن. وةإلضررافة  ىل للرركو أصرردرت اوتومررة القررانون املتعاررغ م ررر 

 العنل ضد األشخاذ.
 ويسعى القانون  ىل القياع عاى العنل يف اوياة اقاصة والعامرةو وحي رر  يرين أشرتاة -٦٥

العنل ال ردين والنسر  والنفسر  واملنرل  واملمارسرات التقايديرة اليرارة والتمييرل ضرد األشرخاذو 
لقرانون  وفقرا  وتوفا أقاى قدر من اوماية وس ل اينتاراف الفعالرة لايرحام ومعاق رة ا ررمني. و 

لسرماح  دارة العدالة النامليةو  وسين املرأة اآلن كفالة أي صا ب شتوى أو مدعى عايه   ره ا
 ةإلفراج عنه  تفالة. ولتن يتعذر للك  ل الوقت الراهن.

: اعتمررررراد تررررردابري للقضررررراء علرررررى 128-122و 82و 67-135التوصررررريات   
 التعصني الديين والكراتية

أنشمت اوتومة ايةادية يف نيلام معهد السالم وتسوية النلاعات ليتون يف األسا   -٦٦
و ين يف جماة  ناع السرالم و دارة النلاعراتو و هرة استشرارية مبثا ة معهد لا حوثو ومركل تفتا 

مررررن القرررانون الاررررادر يف  ٨ادة يف جمررراة السياسررراتو ويتمتررررين  وييرررة واسررررعة الن رررا  مبو ررررب املررر
 شررمن السررالم واملسرراملل املتعاقررة ةلنلاعررات يف نيلررام وأفريقيررا. ويو رره عمررل املعهررد  ٢٠٠٧ عررام

النررلا  مررن  ررالة ال حرروثو والتررد ل والرردعوة مررن أ ررل حنررو تعليررل  قررو  اإلنسرران يف  ررايت 
  رررالة السرررالمو والتعررراون يف مشررراة شرررر  نيلرررام عارررى و ررره التحديرررد. ويشرررعر معهرررد السرررالم 
وتسرروية النلاعررات ةلقاررغ  ااع أوضررا  الفئررات اليررعيفة يف  ررايت النررلا و مثررل النسرراع واأل فرراة 

 ررالة تشررريدهم مررن جمتمعرراقم امايررةو الررذين يشررتاون غال يررة اليررحامو سررواع أكرران للررك مررن 
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تعرضرررهم لاتشرررويه أو اي ت ررراف أو  كرررراههم عارررى العمرررل يف  هررر  ال عرررام أو عارررى العمرررل   أو
كحمالني أو    ارهم عاى تنفيذ تفلاات انتحارية أو جتنيد األ فاة أو ايسمقا  النس  ومرا 

  ىل للكو وتشمل امل ادرات األ رى لامعهد ما يا :
ن املعهررد مررين امل سسررات الو نيررة والدوليررة لات الارراة   يررة تعليررل قرردرات تعرراو  )أ( 

اللعمراع الردينيني وا تمعيررني عارى ةقيررغ الرو م الثقرايف والررديين. ون رم املعهررد  اسرتني منفارراتني 
 اسررررتني را  لاحرررروار  ررررني األدمن لالعمرررراع الرررردينيني يف  يررررين أحنرررراع ال اررررد يف كررررادو . ون ررررم مرررر  

يف را  ر فيمرررا  رررني األدمن لاقرررادة الررردينيني املسرررامني واملسررريحينيو كمرررا ن رررم مررر متمنفاررراتني لاحررروا
أ و ررا ضررمر اللعمرراع الرردينيني مررن  تاررل أحنرراع ال اررد. ون ررم املعهررد مشرراركات أ رررى  ررني األدمن 
 عت اللعامات الدينية مرن النسراع والشر ااو يف   رار شرراكة مرين من مرات أ ررى مثرل ا ارس 

اع الرردينينيو ومن مررة الرردين مررن أ ررل السررالمو والماعررة ايقتاررادية لرردوة غرررا األفريقرر  لالعمرر
 أفريقياو وايةاد األفريق ؛

لالهرررود الراميرررة  ىل تعليرررل  قرررو  اإلنسرررانو قرررام املعهرررد  تفعيرررل شررر تة  وتعليرررلا   )ا( 
ال نية األساسية من أ ل السالمو و ين  ني واضرع  السياسرات ومنفرذيها يف   رار منتردى و رين 
لفهم السياقات اي تماعية وايقتاادية والسياسية والثقافية لاسالم وايجتاهات األمنية يف ال اد. 

أمليرة ألن انتهاكرات  قرو  اإلنسران يف ال ارد تنشرم نتيلرة عوامرل ا تماعيرة ويتتس  هرذا األمرر 
 واقتاادية وسياسية وديناميات ثقافية م ثرة يف ا تمين.

: اختاا اعطوات الضرورية ملنر  عمليرات 170و 72إىل  68-135التوصيات   
 القتل خارج نطاق القضاء

 العقرررروةت قررررانون حي ررررر وةملثررررلو. ( مررررن الدسررررتور اوررررغ يف اويرررراة٣)٧٤تتفررررل املررررادة  -٦٧
قرا  والقانون النامل  عمايات القتل  رارج ن را  القيراع. وةلترا و فر ن اوتومرة ي تتسرامح   ال

 ااع أي شررتل مررن أشررتاة القسرروة مثررل سرروع املعاماررة والقتررل  ررارج ن ررا  القيرراع. وقررد  ط رررغ 
 ارف الن ر عن متانتهم.القانون ت  يقا  كامال  مغ ض امي األمن الذين متت  دانتهمو  

: اعتمراد تردابري ملسراءلة لروات األمرر عرر انتهاكاقرا حلقروق 71-135التوصية   
 اإلنسان

( من الدستور ه  تد ا تشريع  ملساعلة قوات األمن عن انتهاكاقا ٢( و)١)٤٦املادة  -٦٨
  ررررا  وقررررو  اإلنسرررران. وتررررنص عاررررى أنرررره حيررررغ ألي شررررخص رفررررين شررررتوى أمررررام امتمررررة العايررررا  ا

لالنتاررراف يف الوييرررة الرررج يررردع  أهرررا  الفرررت أو خترررالل أو حيتمرررل أن خترررالل أي  ترررم مرررن 
 أ تام هذه املادة.

ومررن أ ررل ضررمان ا ررمام  قررو  اإلنسرران مررن  انررب قرروات األمررنو أنشررمت اوتومررة  -٦٩
د لاتحقيررغ يف  يررين اينتهاكررات امللعومررة وقررو  اإلنسرران مررن  انررب أفرررا ر سرريا   ايةاديررة فريقررا  

 عستريني.
 و وتشمل ا تااصاتهو  ني أمور أ رىو ما يا :٢٠١٧وقد أنشئ الفريغ يف آا/أغس س  -٧٠
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اسرتعراه قواعررد ايشررت ا  املن  قرة الررج تسررتخدمها القروات املسرراحة النيلايررة  )أ( 
 ومدى ايمتثاة فا؛

املسرراحة التحقيرغ يف املسراملل املتعاقررة ةلسراو  واينير امي يف صررفوف القروات  )ا( 
 يف سيا  النلاعات اماية والتمرد؛

تقرردل توصرريات  شررمن وسرراملل منررين انتهررا   قررو  اإلنسرران والقررانون اإلنسرراين  )ج( 
  الدو  يف  ايت النلا .

: اعتماد تدابري ملن  التعذيني واسرتخدا  121و 75إىل  72-135التوصيات   
 القوة مر جانني مو في األمر

الدستور لارسة التعذيب  ي شتل من األشتاة. وقد سرنت ( من ١)٣٤ة ر املادة  -٧١
. وحي رررر ٢٠١٣عارررى النحرررو املعررردة يف عرررام  ٢٠١١اوتومرررة قرررانون متافحرررة التعرررذيب لعرررام 

القررانون لارسررة التعررذيب وغرراه مررن ضررروا املعاماررة أو العقو ررة القاسررية أو الال نسررانية أو املهينررة 
 ن وينص عاى معاق ة مرتتيب هذه األفعاة.من  انب املو فني املتافني ءنفال القانو 

: تعزيز التردابري الراميرة إىل وسرمل األمرر 170و 81إىل  76-135التوصيات   
 يف ال لد

)ا( مررن الدسررتور عاررى اوتومررة  ن يتررون هرردفها الرمليسرر  هررو (١)١٤املررادة تفررره  -٧٢
عديد مرن امل رادرات لاحرد ايلتلام  توفا األمن والرفاه لاشعب. وقد شرعت اوتومة يف   ال  ال

 ٩٠من   ر اإلرهاا والتمررد يف ال ارد مرن ق رل  اعرة  وكرو  ررام. وقرد  ردث اخنفراه  نسر ة 
 ١٢ ٠٠٠يف املاملررة يف عرردد الوفيررات لات الارراة ةإلرهرراا يف نيلررام. وأط اررغ سررراح أكثررر مررن 

 فن مررن فترراة ا ررت ١١٣ا ررت فن مررن مدينررة شرري و  و ١٠٦رهينررة مررن أيرردي املتمررردينو  يررنهن 
 مدينة دا ش .

وقررررد تقاررررص  ىل  ررررد ك ررررا نشررررامي التمرررررد الررررذي متارسرررره  اعررررة  وكررررو  رررررام. واسررررتعيدت  -٧٣
يف يرررا  السرررا ات املدنيرررة يف املنرررا غ املترررمثرة ةلتمررررد. كمرررا  رررذلت  هرررود ك ررراة ومايرررة املشرررردين دا ا

ملسراعدة السرا ة املدنيرة املخيمات يف مشاة شر  ال ارد. ومرري تنفيرذ العديرد مرن العمايرات العسرترية 
 يف اوفااب الفعاة عاى األمن والقانون والن ام يف املنا غ املتيررة من مترد  اعة  وكو  رام.

 : مواصلة اجلهود الرامية إىل من  االجتار ابل شر91و 90-135التوصيتان   
ون أنشررمت اوتومررة الوكالررة الو نيررة و ررر ايجترررار ةألشررخاذ. ومررين  عررادة سررن القررران -٧٤

و ا تعليررررل الوكالررررة الو نيررررة ملتافحررررة ايجتررررار ةل شررررر ٢٠١٥املتعاررررغ ةيجتررررار ةل شرررررو يف عررررام 
لتمتينها من التعامل مين آفة ايجتار ةأل فاةو وللك مرن  رالة تنفيرذ  ررامج توعيرة يف املردار  

و ف  داملررة اي تداملية والثانوية وم سسات التعايم العا . وتقوم الوكالة  تردريب و عرادة تردريب مر
افلرررة يف نيلررامو وقرروات الشررر ةو والوكالررة الو نيررة إلنفررال قررانون املخرردراتو وداملرررة المررار و 
وقوات األمن والدفا  املدينو والالنرة ايةاديرة لاسرالمة عارى ال رر و و دارة أمرن الدولرةو ووكالرة 
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و مررن أ ررل ةسررني ايسررتخ ارات الو نيررةو ومتتررب مستشررار األمررن القرروم و وامررامني والقيرراة
 اسماتيليات التشل عن هذه الراملم ومتافحتها.

: وسررررمل  ررررروف مرافررررق االحتجرررراع،  ررررا يف 112إىل  106-135التوصرررريات   
 الك سلور أفراد الشردة وكيفية معاجلة االكتماظ يف السجون

القانون  نيلام ماتلمة  قواعد األمم املتحدة النمول ية الدنيا ملعاماة السلناع. ومشرو  -٧٥
املتعاغ  داملرة السرلون ومرافرغ اإلصرالح يف نيلرام الرذي خييرين  اليرا  لعمايرة ةوياره  ىل تشرريين 
يرم   ىل معالرة املسراملل املتاراة ةل رروف املاديرة يف السرلون النيلايرةو مبرا يف للرك ايكت رااب 

 واإليذاع ال دين لاسلناع.
ح النيلايررة مررن  ررالة الهررود الررج ومررري ةسررني السررلون وغاهررا مررن مرافررغ اإلصررال -٧٦

لتحسني املرافرغ وافياكرل القاملمرةو مبرا يف للرك دا  ت ذفا واارة الدا اية. وت ذة اإلدارة اوالية  هو 
مرررن  رررالة معالرررة ايكت رررااب. كمرررا اعتمررردت اوتومرررة سياسرررة التحقيرررغ يف  يرررين ايدعررراعات 

صرالح والتاردي فرا. ونيلرام ماتلمرة املتعاقة ةنتهاكات  قو  اإلنسان يف السلون ومرافغ اإل
 ترردريب و عررادة ترردريب مررو ف  السررلون مررن أ ررل ضررمان التقيررد ةملعررايا الرردنيا ملعاماررة  أييررا  

 امتللين.
وتقرروم اارة العرردة ايةاديررةو ةلتعرراون مررين من مررة اورررمت املدنيررة وغاهررا مررن من مررات  -٧٧

نا غ والالران اوتوميرة  ردور نأمرني امل راألن مرن ا تمين املدينو  رصد أنش ة الشر ة. وكطافت امل
لتحسرني دا   الة استعراه الشتاوى املقدمة ضد الشر ة. كما ت ذة  تومات الرويمت  هرو 

ال روف يف مرافغ اي تلاا. ويقوم رؤساع القيراة يف العاصرمة ايةاديرة أ و را وويمت ايةراد 
تم   رال  سرراح السرلناع امتلرلين  ارورة غرا  لمرة السرلون. و رالة هرذه الرلمراتو ير ٣٦ الر

 قانونية  ما دون شرومي أو شري ة ضمان  يورهم.
 الشررررررررتاوى يف تشرررررررررين الثرررررررراين/ وأنشرررررررمت قرررررررروات الشررررررررر ة النيلايررررررررة و رررررررردة لتاقرررررررر  -٧٨

لان ر يف الشتاوى املقدمة ضد أفرراد الشرر ة  شرمن انتهاكرات  قرو  اإلنسران.  ٢٠١٥ نوفمرب
قيررادات الشررر ة يف الررويمت ويف مقررر ر سررة الشررر ة. وأنشررمت الشررر ة وتو ررد الو رردة يف  يررين 

مررن أ ررل   ٣٦وقررو  اإلنسرران يف مقرر الر سررة و يررين مقرررات الر سرة يف الررويمت الررر متت ررا   أييرا  
 كفالة  قو  املوا ننيو وسرعة تاق  الشتاوى والن ر فيها ومعالتها.

يررل يف جمرراة  قرررو  اإلنسرران لميرررين كمررا اعتمرردت الشرررر ة سياسررة تن ررريم دورات تثق -٧٩
أفرادهررررا لترررروعيتهم ةلقيررررام املتعاقررررة  ررررذا ا رررراةو وكفالررررة مراعرررراقم وقررررو  اإلنسرررران أثنرررراع أداع 
مهرررامهم. كمرررا يقررردم عررردد مرررن املن مرررات الررردعم لاشرررر ة عرررن  ريرررغ التررردريب يف جمررراة  قرررو  

رة التنميررة الدوليررة التا عررة اإلنسرران. وتشررمل هررذه املن مررات الالنررة الو نيررة وقررو  اإلنسررانو و دا
التردريب ملو فيهررا يف  أييرا  لامماترة املتحردةو وم سسرة نكارنين. وقردمت قرروة الشرر ة النيلايرة 

 .٢٠١٥جماة ا مام وتنفيذ أ تام قانون العدالة الناملية لعام 
وأ اقررت قرروة الشررر ةو ةلتعرراون مررين جماررس املسرراعدة القانونيررة يف نيلررامو ومركررل  نفررال  -٨٠
قررو  والقررانون العررامو وم ررادرة العدالررة يف ا تمعررات املفتو ررةو ن ررام املنتررد ني القررانونيني لرردى او
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الشررررر ة. ويتفررررل الن ررررام اقرررردمات القانونيررررة ا انيررررة لألشررررخاذ املعتقاررررني أو امتلررررلين لرررردى 
 الشر ة.

 : تيسري الوصول إىل العدالة120إىل  113-135التوصيات   
( مرررن الدسرررتور عارررى اسرررتقالة و يررراد ونلاهرررة امررراكمو وضررررورة )ه(١)١٧ترررنص املرررادة  -٨١

سرررن قرررانون  دارة العدالرررة النامليرررة مرررن أ رررل  ٢٠١٥تيسرررا وضرررمان الوصررروة  ليهرررا. وا يف عرررام 
تسريين  قامة العدة. ويتيمن القرانون أ تامرا  ترنص عارى أن يترون اور س اي تيرا    مرر مرن 

لاتعسررل و سرراعة عررا  عاررى اورر س اي تيررا   من امتمررة. وللررك لتمتررني امتمررة مررن اإلشررراف
 املعاماة من  انب وكايت  نفال القانون.

لنة رصد الفساد والفال يف القيام املتعاقة ةلراملم املالية. ه  لنرة  ديردة  )أ( 
لرصررد حماكمرات قيررام الفسراد والررراملم  ٢٠١٨أنشرمها رملريس القيرراع يف نيلرام يف م اررين عرام 

ارل امراكم. وسرري دي للرك  ىل تعليرل سررعة وشررفافية  رت امراكم يف قيرام الفسرراد املاليرة يف  ت
 والراملم املالية؛

األفرقة اقاصة التا عرة لامحتمرة العايرا وحمتمرة ايسرتئناف. هر  أفرقرة  اصرة  )ا( 
ات عة لامحتمة العايا وحمتمة ايستئناف أنشمها رملريس القيراة يف نيلرامو ومتتنرت يف غيرون 

 ن ال ت يف عدة  راملم فساد و راملم مالية كان العديد منها معاقا  أمام اماكم لسنوات؛أشهر م
و أصررررردر ٢٠١٧و ٢٠١٣التو يهرررررات اإل رامليرررررة:  رررررالة الفرررررمة  رررررني عرررررام   )ج( 

رؤسرراع  تاررل حمرراكم ايسررتئناف وامرراكم العايررا عاررى الاررعيد ايةررادي وعاررى صررعيد الررويمت 
يف  ررررراملم الفسرررراد والررررراملم املاليررررة. ومشررررل للررررك: التو يهررررات  تو يهررررات   رامليررررة لتسررررريين ال ررررت

الاررادرة عررن امتمررة العايررا لالسررتئنافات النامليررة؛ والتو يهررات اإل رامليررة  ٢٠١٣اإل رامليررة لعررام 
؛ والتو يهررررات ٢٠١٤الاررررادرة عررررن حمتمررررة ايسررررتئناف )تسررررريين ال ررررت يف القيررررام(و يف عررررام 

قارررريم و والتو يهررررات اإل رامليررررة املتعاقررررة ء٢٠١٣يف عررررام اإل رامليررررة لامحتمررررة ايةاديررررة العايرررراو 
 ؛٢٠١٧ العاصمة ايةاديةو يف عام

 صررررالح ق ررررا  العدالررررة: أسررررفرت م ررررادرات اإلصررررالح الررررج أ اقتهررررا اوتومررررة  )د( 
 ايةادية ةلتعاون مين الويمت ومن مات ا تمين املدين عن النتاملج التالية:

و ٢٠١٤املال قرررات القيرررامليةو يف عرررام وضرررين واعتمررراد سياسرررة و نيرررة  شرررمن  '١'
ومدونررة قواعررد السرراو  التتميايررة وامل رراد  التو يهيررة العامررة املتعاقررة ةملرردعني 

 العامني يف نيلام؛
  املتعاغ ءدارة ش ون العدالة الناملية. ٢٠١٥سن قانون عام  '٢'
مرررن  ١١٣و أطديرررن ٢٠١٨حماكمرررة أعيررراع  اعرررة  وكرررو  ررررام. يف متوا/يوليررره  )هر( 

قيرية.  ٧٣ا اإلفرراج عرنهمو وا   يرل الن رر يف  ١١١أعياع  اعة  وكو  رامو و طتم  رباعة 
مررن أعيرراع  اعررة  وكررو  ٢٠٥. وأطديررن ٢٠١٨قيررية يف شرر امي/فرباير  ٣٣١و رررى الفاررل يف 
و ٢٠١٧قيررية. ويف تشرررين األوة/أكتررو ر  ٧٣متهمررا  وأط ررل الن ررر يف  ٥٢٦ رررام. وأطفرررج عررن 

رهرن اي تلراا اي تيرا   وأطفررج  ١٦٦٩ع  اعة  وكو  رامو يف  ني  قر  من أعيا ٤٥أطدين 
 منهم. ٤٦٨عن 
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: اختررراا التررردابري الالعمرررة للتأكرررد مرررر دمرررج لرررانون حقررروق 115-135التوصرررية   
 يف النما  القانوين لوالايت االواد 2003الطفل لعا  

الرررذي حيررردد السرررن هرررو القرررانون الو يرررد يف نيلرررام  ٢٠٠٣قرررانون  قرررو  ال فرررل لعرررام  -٨٢
 ٣٦مرررن الرررويمت ال رررال  عرررددها  ٢٤سرررنة. واعتمرررد القرررانون  رررل اآلن يف  ١٨الررردنيا لارررلواج  رررر 

ويية؛ وي يلاة يتعني عاى الويمت يف مشراة شرر  ومشراة غررا ال ارد اعتمراد هرذا القرانون. ومرين 
التنميرة اي تماعيررةو للركو تتعراون اوتومررة ايةاديرةو مرن  ررالة الرواارة ايةاديرة لشرر ون املررأة و 

مين افيئات األ رى املعينة مقو  ال فلو مبا يف للك واارات و دارات ووكرايت  توميرة أ ررى 
ومن مررات جمتمررين مرردين ومن مررات دينيررةو لاتمكررد مررن اعتمرراد القررانون مررن ق ررل الررويمت الررج أل 

 تفعل للك  عد.

 رمان احلصرول : مواصلة اجلهود الراميرة إىل 133إىل  130-135التوصيات   
 على السكر الالئق

( مررن الدسررتور عاررى أن تو رره الدولررة سياسررتها حنررو ضررمان  ارروة ٢)١٦تررنص املررادة  -٨٣
 ٣٣و ردة سرتنية منول يرة يف  ٢ ٧٣٦ يين املوا نني عاى املموى املالملم. واوتومة  ادد  نراع 

لررب مج  ٢٠١٨ام مايار نراا يف ميلانيرة عر ٣٥من ويمت ايةاد. و اات اوتومة ايةادية 
اإلستان الو ين الشامل. وعالوة عاى للكو أنشمت اوتومة املارف ايةادي لارهن العقاري 
وهيئة اإلستان ايةادية   ره تا يرة اي تيا رات السرتنية لامروا نني النيلايرني. ةإلضرافة  ىل 

الرو ين  ردف  صدار قانون صندو  اإلستان الو ين الرذي ا مبو  ره  نشراع صرندو  اإلسرتان 
 تيسا توفا األمواة لتا ية اي تيا ات الستنية لاموا نني النيلايني  تتافة ميسورة.

  رررال  م رررادرة مرررن أ رررل  شررررا  المعيرررات التعاونيرررة يف  رررر مج  أييرررا  وتعترررلم اوتومرررة  -٨٤
ى اإلسرررتان الرررو ين. وةإلضرررافة  ىل الهرررود الرررج ت رررذفا اوتومرررة ايةاديرررة ليرررمان اواررروة عاررر

و قارريم العاصررمة ايةاديررة عاررى تنفيررذ عرردد مررن  رررامج  ٣٦ السررتن الالملررغو تعتررل الررويمت الررر
 اإلستان.

: كفالرررررة تعزيرررررز ومحايرررررة حقررررروق األشرررررخاص 163إىل  160-135التوصررررريات   
 الضعفاء احلال

نيلررام  ررررف يف العهرررد الررردو  اقررراذ ةوقررو  املدنيرررة والسياسررريةو وامليثرررا  األفريقررر   -٨٥
اإلنسرررران والشررررعواو واتفاقيررررة القيرررراع عاررررى  يررررين أشررررتاة التمييررررل العناررررريو واتفاقيررررة وقررررو  

مناهية التعذيب وغاه من ضروا املعاماة أو العقو ة القاسية أو الال نسرانية أو املهينرةو واتفاقيرة 
القياع عاى  يين أشتاة التمييل ضد املرأةو من  ني صتو  أ رى. وةإلضافة  ىل للكو هنا  

الارررتو  الدوليررررة مثرررل اإلعررررالن العررررامل  وقرررو  اإلنسررررانو واإلعرررالن املتعاررررغ مقررررو   عررردد مررررن
األشرررخاذ املنتمرررني  ىل أقايرررات قوميرررة أو  ثنيرررة أو دينيرررة أو ل ويرررةو الرررج تعرررد مالمرررة كلرررلع مرررن 
القانون الردو  العرريف. والقواعرد األساسرية املتعاقرة مقرو  اإلنسران األساسرية )  رراعات اإلنفرال( 

و متتن اماكم مرن تفسرا األ ترام املتعاقرة مقرو  اإلنسران الرواردة يف الدسرتور ويف ٢٠٠٩لعام 
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امليثرررا  األفريقررر  وقرررو  اإلنسررران والشرررعوا وت  يقهرررا  ارررورة واسرررعة الن رررا  وهادفرررة مرررن أ رررل 
 النهوه ةوقو  واورمت الواردة يف هذين الاتني.

حلمايررررة حقرررروق األلليررررات : اعتمرررراد ترررردابري 165إىل  164-135التوصرررريات   
 العرلية واأللليات األخرى

أعدت اوتومة م اد  تو يهية  شمن التو يل يف اقدمة العامة. وتتناوة هذه امل راد   -٨٦
التو يهيررة توايررين الو رراملل عاررى الررويمت  نسررب متسرراوية لشرر ل املناصررب العامررة عاررى الاررعيد 

 ا ة  ىل تعمريم مراعراة املن رور النسراين الو ين. وعالوة عاى للكو تعمف اوتومة  ن هنا  
مثل النساع ولوي اإلعاقرات م  يف القوة العاماة يف ال ادو وي سيما ةلنس ة لافئات املهمشة تقايد

  السدية.
( من الدسرتور عارى ضررورة أن يرتم تشرتيل اوتومرة ايةراد   ريقرة ٣)١٤وتنص املادة  -٨٧

عرردم هيمنرة أشررخاذ مرن عردد قايررل مرن الررويمت أو  تعترس ال را ين ايةرراديو وةلترا  ضرمان
( مرن ٤)١٤ة. وةملثرلو فر ن املرادة يراوتوماينتماعات العرقية أو الفئات األ رى عارى الو راملل 

الدستور توفر اوماية وقو  األقايات يف الويمت  ل تنص عاى تشتيل  تومات الرويمت أو 
عب يف الويية أو املن قة   ية تعليل شعور الميرين منا غ اوتم اما  عاى حنو يعمف  تنو  الش

 دفين هذه السياسة.عاى ةينتماع والويع. وتعمل الالنة املعنية  تعليل ال ا ين ايةادي  نشامي 

 : اعتماد تدابري لتعزيز االتفالية املتعلقة ابلعمال املهاجرير166-135التوصية   
لترررلام نيلرررام ةلشررررو  يف عمايرررة تيرررمني اخترررذت اوتومرررة   ررروة رمليسرررية حنرررو تنفيرررذ ا -٨٨

 القانون اما  املعاهدات الدولية التالية الج صدقت عايها:
 ايتفاقية اقاصة  وضين الال ئني؛ )أ( 
 الربوتوكوة اقاذ  وضين الال ئني؛ )ا( 
اتفاقية من مة الو دة األفريقية الج ةتم امل اهر اقاصة مبشرتالت الال ئرني  )ج( 
 ا؛يف أفريقي
 اتفاقية ايةاد األفريق  وماية ومساعدة الناا ني دا ايا  يف أفريقيا؛   )د( 
 . ين العماة املها رين وأفراد أسرهمايتفاقية الدولية وماية  قو   ي )هر( 

: مواصلة اختاا تدابري لضمان احلق يف التنمية 169إىل  167-135التوصيات   
 املستدامة

سرتدامة حمررور اق رة اواليررة لاتنميرة يف نيلررام. ويف   رار الهررود متثرل أهرداف التنميررة امل -٨٩
امل ذولررررة إلدمرررراج أهررررداف التنميررررة املسررررتدامة وتعميمهررررا يف اق ررررت الو نيررررة لاتنميررررة يف األ اررررني 
املتوسررت وال ويررلو   يررة التخ رريت الفعرراة ورصررد امليلانيررة التافيررة وتنفيررذها النررا ح  و رره عررام يف 

ذة متتب ك ا املساعدين اقاصني لارمليس املعين  هرداف التنميرة املسرتدامة  يين أحناع ال ادو ي 
 ثيثة يف هذا الاددو يف   رار شرراكة مرين واارة امليلانيرة والتخ ريت الرو ين. وأقرام متترب  دا   هو 



A/HRC/WG.6/31/NGA/1 

GE.18-13982 24 

ك ررا املسرراعدين اقاصررني لارررمليس املعررين  هررداف التنميررة املسررتدامة شررراكة مررين املتتررب الررو ين 
 مج األمرم املتحردة اإلمنرامل و وأ ررى عمايرة مسرح لا يرا ت املتا رة لات الاراة لإل ااعات و رر 

 هداف التنمية املستدامةو ووضرين ال يرا ت األساسرية الرج سرتتون مفيردة يف قيرا  التقردم امررا 
لتحقيررررغ أهررررداف التنميررررة املسررررتدامة. واضرررر اين املتتررررب  عرررردد مررررن األنشرررر ة مررررن أ ررررل التو يرررره 

. ويشرررمل للررركو عارررى سررر يل املثررراة لترررلام الرررو ين  شرررمن هرررذه األهررردافايسرررماتيل  و فرررل اي
 اوارو ما يا : ي

 عداد ونشر تقريرر هرامل   شرمن األهرداف اإلمنامليرة لأللفيرة ةلتعراون مرين  رر مج  )أ( 
األمم املتحدة اإلمنامل و وواارة التنمية الدولية والرواارات واإلدارات والوكرايت وغاهرا مرن الهرات 

 املااحة؛صا  ة 
 وضين اسماتيلية انتقاة ال اد  ىل ةقيغ أهداف التنمية املستدامة؛ )ا( 
 وضين   ة عمل لتو يه تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛ )ج( 
الشرو  يف تقييم ا تيا ات تنفيذ أهرداف التنميرة املسرتدامة وتقردير التتراليل  )د( 

واارات واإلدارات والوكرررايت املعنيرررةو و رررر مج ةلتعررراون مرررين واارة امليلانيرررة والتخ ررريت الرررو ينو والررر
 األمم املتحدة اإلمنامل ؛

ةديد جمايت ال يا ت وامل شررات األساسرية ألهرداف التنميرة املسرتدامة ال رال   )هر( 
 لقيا  التقدم امرا ةلتعاون مين املتتب الو ين لإل ااعات؛ م شرا   ١٢٦عددها 
مرم املتحردة اإلمنرامل  مرن أ رل  دمراج أهرداف  قامة اتفا  شراكة مين  ر مج األ )و( 

 التنمية املستدامة عاى املستومت دون الو نية؛
 نشررراع آليرررات م سسرررية مرررن ق يرررل جمارررس ر سررر  ألهرررداف التنميرررة املسرررتدامةو  )ا( 

ولرران معنيررة  هررداف التنميررة املسررتدامة يف جماسرر  المعيررة الو نيررةو ولنررة مشررمكة  ررني الررواارات 
لرواارات واإلدارات والوكرايتو و قامرة شرراكة عارى الارعيد دون الرو ين مرن  رالة لاتنسيغ  ني ا

  ر مج املنح املشرو ة؛
 نشاع آلية إلشرا  أصحاا املااحة املتعرددين مثرل الفريرغ ايستشراري املعرين  )ح( 

ةلق رررا  اقررراذو ومنتررردى الهرررات املاحنرررة املعرررين  هرررداف التنميرررة املسرررتدامةو وفريرررغ من مرررات 
 تمين املدين املعين ةسماتيلية تنفيذ أهداف التنمية املستدامةو من  ني أمور أ رى؛ ا 

تع ئرة الهرات املر ثرة مثررل مناصرري ةقيرغ أهررداف التنميرة املسرتدامة واملرردافعني  )مي( 
  عنها من أ ل الدعوة لتنفيذها.

 : مواءمة النما  القانوين لل لد11-135التوصية   
انونيررة مررن امل رراد  الشرراماة لان ررام القررانوين يف نيلررام. فهرر  تترريح قيررام تعررد التعدديررة الق -٩٠

عرردد مررن الررن م القانونيررة يف نيلررامو رهنررا  قواعررد تسرروية النلاعررات ومعالررة عرردم ايتسررا . وقررد 
 ىل  نرب. وعقردت  را  أات ت العمل ةلقانون اإلنتايلي والقرانون العرريف والقرانون اإلسرالم   ن

يرررة و تومرررات الرررويمت العرررلم عارررى  يرررالع ايعرررماف الوا رررب واي رررمام لا رررا ين اوتومرررة ايةاد
التعددي الذي يتسم  ه الن ام القانوين النيلايو وتوفا الدعم لت وير وتعليل ن ام  قامة العردةو 
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مين  يالع ايعت ار الوا ب لا ا ين التعردديو عارى النحرو املناروذ عايره يف الدسرتور. ويف سر يل 
نرررة  صرررالح القرروانني يف نيلرررامو ولررران  صرررالح القررانون يف الرررويمت وغاهرررا مرررن للرركو فررر ن ل

افيئرررات األ ررررى املعنيرررة ءصرررالح ن رررام العدالرررةو مرررا االرررت تررردرج يف  راجمهرررا املتعاقرررة ةإلصرررالح 
القررررانوين اسررررتعراه وتعليرررررل ن ررررم ت  يررررغ أ ترررررام الشررررريعة اإلسررررالمية والقرررررانون العررررريفو وتقرررررمح 

 اسات والتد الت األ رى املناس ة لتحسينها.التشريعات والسي
وي تقرررروم اوتومررررة ايةاديررررة  تعيررررني عرررردد ك ررررا مررررن القيرررراة املتخااررررني يف القرررروانني  -٩١

ملقتيررريات الدسرررتور  شرررمن تعيرررني قيررراة حمتمرررة ايسرررتئناف وامتمرررة  وفقرررا  اإلسرررالمية والعرفيرررةو 
العايرا ت  يررغ القرروانني اإلسررالمية والعرفيررةو العايرا. أمررا  تومررات الررويمت الرج تترروىل فيهررا امرراكم 

فتيين يف اوس ان اوا ة  ىل قياة متخااني يف هرذين الن رامني القرانونيني لردى تعيرني قيراة 
امرراكم العايررا لررديها. وتررو  اوتومررة ايهتمررام املناسررب لاقرروانني اإلسررالمية والعرفيررة وامرراكم الررج 

نفيررذ  تاررل التررد الت املعتمرردة مررن  ررالة السياسررة ت  قهمرراو وللررك دون أي متييررل يف   ررار ت
 الو نية  شمن العدالةو مين  يالع ايعت ار الوا ب لتعددية عناصر الن ام القانوين.

: تعمرررريم معررررايري حقرررروق اإلنسرررران يف سررررياق 172إىل  171-135التوصرررريتان   
 مكافحة اإلرتاب

رضرررى ةلقررروات املسررراحة يف يتفاقيرررة  نيرررل األوىل لتحسرررني  ررراة الر رررى وامل امتثررراي   -٩٢
امليدانو واتفاقية  نيل الثانية لتحسني  اة  ر ى ومرضى وغرقى القوات املساحة يف ال حرارو 
واتفاقية  نيل الثالثة  شمن معاماة أسرى اوراو واتفاقية  نيرل الرا عرة املتعاقرة ممايرة املردنيني 

) اررري ته املعدلرررة(و ودليرررل  ١٩٩٩وقرررت اورررراو يرررنص دسرررتور  هوريرررة نيلرررام ايةاديرررة لعرررام 
الرري  النيلرراي  شررمن القرروانني امايررة والدوليررة لتو يرره تنفيررذ عمايررات الرري  وسياسررته املتعاقررة 

و ومراعاة  ملس ولية القيادة جتاه الير امي واألفررادو وتنفيرذا  لتو يهرات ٢٠١٦مقو  اإلنسان لعام 
م ايةاديرةو أصردرت ر سرة أركران الرري  الررمليس والقاملرد العرام لاقروات املسراحة لمهوريرة نيلرا 

تو يهات رمليس األركان لاقادة عاى  يين املستومت مبنرين اينتهاكرات وةسرني ايمتثراة لاقروانني 
 اماية والدولية الج تو ه تنفيذ العمايات من ق ل أفراد الي  النيلاي.

فرراد الري  النيلراي مب راد  وتقتي  التو يهات املتعاقرة ةلسياسرة العامرة الترلام  يرين أ -٩٣
وروح القررانون الرردو  وقررو  اإلنسرران أثنرراع  يررين العمايررات األمنيررة الدا ايررة وغاهررا مررن أشررتاة 
املسررراعدة العسرررترية املقدمرررة يف سررريا  أنشررر ة السرررا ات املدنيرررة الرررج قرررد يشرررار  فيهرررا الررري  

ور  هورية نيلام من دست ١٩٩٩(٣)٢١٨( أو او جو دو و٢)٢١٧لامادتني  وفقا  النيلاي 
 ايةادية ) اي ته املعدلة(.

لاتو يهرررات املتعاقرررة ةلسياسرررة العامرررة الارررادرة عرررن رملررريس  وفقرررا  وعرررالوة عارررى للررركو و  -٩٤
تثرررررراة لاقرررررروانني األركرررررران  شررررررمن الرررررررب مج الشررررررامل لالرررررري  النيلرررررراي الرامرررررر   ىل ةسررررررني ايم

 هوريرررة نيلرررام ايةاديررررة  ودسررررتورو ٢٠١٨والدوليرررة الرررج تو رررره سرررا العمايررراتو لعرررام  امايرررة
و ودليررل الرري  النيلرراي  شررمن القرروانني امايررة والدوليررة املتعاقررة  تو يرره العمايرراتو ١٩٩٩ لعررام
و أصردر رملريس أركران الري  تو يهرات ٢٠١٣و وتعديل قانون منين اإلرهااو لعرام ٢٠١٨لعام 

 واسرررر ة الرررري  النيلرررراي.   شررررمن قواعررررد ايشررررت ا و والقواعررررد الداملمررررة  شررررمن اسررررتخدام القرررروة
وتو يهررات رملرريس أركرران الرري   شررمن القواعررد الداملمررة لالشررت ا و والقواعررد الداملمررة يسررتخدام 
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القروة  واسرر ة الرري  النيلررايو قرد صرردرت لتعليررل التو يرره الر سر  الاررادر عررن الرررمليس والقاملررد 
دم  لوقررو  انتهاكررات عنررد تتايفرره  تعررديل قواعررد ايشررت ا  تفررا ٢٠١٥أمر/مررايو  ٢٥األعاررى يف 

 وقو  اإلنسان أثناع العمايات.

 : محاية األشخاص اوي اإلعالة15-135التوصية   
يف مشرو  قانون و ين  شمن اإلعاقة يرم   ىل محاية  قو  يا  تن ر المعية الو نية  ال -٩٥

ة األشرررخاذ لوي اإلعاقرررة و نشررراع لنرررة و نيرررة لألشرررخاذ لوي اإلعاقرررة. وتيرررم الالنرررة الو نيررر
لشر ون اإلعاقرة نفرذر العديرد مرن امل رادرات افامرة الراميرة  ىل معالرة قيرام  را  وقو  اإلنسران متت

اإلعاقررةو مبررا يف للررك العمررل مررين من مررات ا تمررين املرردين يف هررذا ا رراةو وقررام  تو يررل عرردد مررن 
و  األشرررخاذ لوي اإلعاقرررة. وقرررد أنشرررمت  تومرررة وييرررة  الترررو لنرررة وييرررة  الترررو املعنيرررة مقررر

األشخاذ لوي اإلعاقة. وتعتل الالنرة عارى تردريب املشررعني واملسر ولني اوتروميني يف جمراة 
  قو  األشخاذ لوي اإلعاقة.

س املشرررتر بررمل الرردايانت ب يررة : مواصررلة تعزيررز دور ا لرر126-135التوصررية   
يخ القررريم األخالليرررة ومكافحرررة الفسررراد األخاللررري مرررر أجرررل القضررراء علرررى ترسررر

 ديولوجيات املتطرفة يف ا تم األيو التشدد 
كشفت الالنة املعنية ةلراملم ايقتارادية واملاليرة عرن قيامهرا ءصردار دليرل مشرم   رني  -٩٦

و كللع من  هودهرا الراميرة  ىل ٢٠١٤األدمن لادعوة والتثقيل يف جماة حمار ة الفسادو يف عام 
مفرراده أن ارراح متافحررة الفسرراد  متافحررة الفسرراد يف ال اررد. وتوصررات الالنررة  ىل اسررتنتاج قررا ين

والراملم املاليرة حيتراج  ىل أكثرر مرن جمررد  نفرال لاقروانني. ومرن الواضرح أن  ثرا ا موعرات الدينيرة 
 و ألن نيلام  اد يتسم ةلتدين الشديد.عاى النا  سيتون  عيد املدى ومستداما  

حة يف محاررة متافحررة و دراكررا  ليرررورة تسررخا مسرراملات الهررات افامررة صررا  ة املاررا -٩٧
الفسادو تسعى الالنة املعنية مبتافحة الرراملم ايقتارادية واملاليرة  ىل تن ريم جمموعرات شر ه ر يرة 
تشرررررمل هيئرررررات  ال يرررررة ونسرررررويةو ونقررررراةتو وجمموعرررررات مسرررررب الفئرررررات العمريرررررةو ورا  رررررات 

نتردى الرو ين ا تماعية ومهنيةو وهيئات دينيةو وغاهرا مرن  عيرات املاراا اقاصرة. ومتخرض امل
املشرم   رني األدمن الرذي ن متره الالنرة ملتافحرة الفسراد عرن  صردار دليرل يركرل عارى اسرتخدام 

 املنا ر اإلسالمية واملسيحية إلشرا  المهور يف متافحة الفساد.

 نيجرياي يفالتحدايت اليت تعرتض تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -رابعا   
سررررتعراه الررردوري الشرررامل الثانيررررة الاررررادر عرررن  ولرررة اي التحررردمت الرررواردة يف التقريرررر -٩٨
تررلاة ماثاررةو رغررم أن اوتومررة ايةاديررة و تومررات الررويمت اواليررة تعمررل  اهرردة مررن أ ررل  ي

الت اررب عاررى تاررك التحرردمتو وهنررا  العديررد مررن اإلصررال ات وامل ررادرات الررج أصرر حت تع رر  
 :نتاملج  ما ية. ومن هذه التحدمت الرمليسية ما يا 
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ال رررررا ين التعرررررددي و لرررررم ال ارررررد:  رررررا ين نيلرررررام املتعررررردد األعررررررا  والثقافرررررات  )أ( 
واألدمن ي ررررح صرررعوةت عمايرررة  شرررمن توافرررغ اآلراع وايسرررماتيليات والرررربامج الراميرررة  ىل تعليرررل 

 ومحاية  قو  اإلنسان يف ال اد؛
الن ررام القررانوين: الن ررام القررانوين يف نيلررام يتسررم ةلتعرردد ويتررملل مررن القررانون  )ا( 

العررررررريفو والقررررررانون اإلنتايررررررليو والتشررررررريعات والشررررررريعة اإلسررررررالمية. ويقرررررروم مع ررررررم النيلايررررررني 
لاقرانون العرريف والشرريعة اإلسرالمية. وفرذه القروانني  وفقا  ةإل راعات املتعاقة ةأل واة الشخاية 

 يف جمايت مثل اللواج واملااث والسا ات التقايدية. وتتعاره  عض القواعد العرفية مرين أثر ك ا
معررايا  قررو  اإلنسرران. وسيسررت ر  األمررر وقتررا  ررويال ق ررل ةقيررغ ال ايررة الررج ترمرر   ليهررا الهررود 

 ااع امل ذولة من ق ل اوتومة لنشرر الروع   رني النرا  ورثهم عارى التسرامح وت رين ترتي رات ليرباليرة 
 املساملل العرفية وا مام التشريعات وأ تام الدستور الج قدف  ىل تقول الساو  الثقايف؛

وعاررى الرررغم مررن أن اإلدارة اواليررة أد اررت العديررد مررن اإلصررال ات يف ال اررد  )ج( 
  ية التادي ق رر الفسراد ايقتارادي يف الق راعني العرام واقراذو ي يرلاة هرذا اق رر ضرارا 

يف جمرراة التمتررين مقررو  اإلنسرران ا    ررا  ا تمررين. وت رررح السرراوكيات الفاسرردة قديرردا  الررذور يف 
و عمافرررررا عنررررردما ترررررذهب املررررروارد املرصرررررودة لتحسرررررني املسرررررتوى املعيشررررر  لامررررروا نني  ىل أيررررردي 
األشررخاذ.  يررد أن اوتومررة ماتلمررة ةلقيرراع عاررى السرراوكيات الفاسرردة السرراملدة يف ا تمررين يف 

 قاذ؛ا الني العام وا
أصررر ح تررروفا األمرررن الررردا ا  أكثرررر صرررعو ة  سررر ب انتشرررار الرارررة املن مرررة يف  )د( 

 يين أحناع ال اد. وت دي الراملم يف أوسامي فئات العماة والراملم العا رة لاحدود الو نية يف ال ارد 
 ىل التمثا  شتل ك را عارى  عمراة  قرو  اإلنسران.  يرد أن اوتومرة ي ترد ر  هردا  مرن أ رل 

 ملقتييات ا مام سيادة القانون؛ وفقا  ين الراملم وكشفها ومساعلة مرتت يها من
الاعوةت املتعاقة ةلت ارب عارى األفترار املتمصراة  شرمن املمارسرات التقايديرة  ()ه 

  اليارة الج متس  قو  اإلنسان لانساع واأل فاة.

 دل ات املساعدة التقنية -خامسا   
 تعليل ومحاية  قو  اإلنسان   ريقرة مسرتدامةو ت ارب نيلرام سعيا   ىل ةسني ايلتلام  -٩٩

 اواوة عاى مساعدة تقنية من املفوضية السامية وقو  اإلنسان يف ا ايت التالية:
وضررين وت  يررغ م شرررات وقررو  اإلنسرران   يررة تقيرريم التنفيررذ الفعرراة لاللتلامررات  )أ( 

 م؛الو نية والدولية املتعاقة مقو  اإلنسان يف نيلا 
ترردريب مررو ف  واارات العرردة عاررى املسررتوى ايةررادي ويف الررويمت والررواارة  )ا( 

 ايةادية لاميلانية والتخ يت الو ينو ةستخدام م شرات  قو  اإلنسان؛
تنميررة قرردرات مررو ف  امل سسررات ايةاديررة والويمليررة لات الارراة عاررى ت  يررغ  )ج( 

ياسات والربامج اإلمنامليةو مبا يف للك أهداف التنمية هج قاملم عاى اوقو  يف صياغة وتنفيذ الس
 ؛٢٠٦٣املستدامةو و  ة ايةاد األفريق  لعام 
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تدريب أفراد األمن وامل سسرات املعنيرة األ ررى مرن أ رل تعمريم معرايا  قرو   )د( 
 اإلنسان يف اسماتيلية متافحة اإلرهاا. ويشمل للك ت وير و نتاج األدوات املناس ة؛

تنميررة القرردرات امل سسررية ملررو ف  معهرررد السررالم وتسرروية النلاعررات وغرراه مرررن  )هر( 
اإلدارات اوتوميررة لات الارراة عاررى اسررتحداث أدوات مناسرر ة لا حررثو وتعمرريم هررج قرراملم عاررى 

  قو  اإلنسان من أ ل  ناع السالم واملااوة؛
لررررة املسرررراعدة يف وضررررين آليررررات مناسرررر ة لتقارررر  اوقرررراملغ واملارررراوة   يررررة معا )و( 

 نلعات اينقسام املتلايد يف ال ادو ومال قة مرتتيب اينتهاكات املنهلية وقو  اإلنسان.
وستعمل نيلام عاى امدة توضيح هذه ال ا ات وتقداها  ىل املفوضية السامية وقو   -١٠٠

 اإلنسان يختال اإل راعات املناس ة.

 استنتاجات -سادسا   
يرررل ومحايرررة  قرررو  اإلنسررران يف نيلرررام وعارررى صرررعيد العررراأل  تومرررة نيلرررام ماتلمرررة  تعل  -١٠١

 سره. ويو ره هرذا ايلترلام تعاوهرا مرين ال اردان األ ررى يف أفريقيرا ويف  يرين أحنراع العراأل مرن أ رل 
تعليرل اإلعمراة الشررامل وقرو  اإلنسرران. واوتومرة عاامرة عاررى ةسرني رفرراه املروا ننيو وي سرريما 

نسررراع واأل فررراة. وتررررى أن تعليرررل ومحايرررة  قرررو  اإلنسررران عمايرررة الفئرررات اليرررعيفةو مبرررا فيهرررا ال
مسرتمرة. وأ ررات  تارل م رادرات اوتومرة منرذ ايسرتعراه األ را و رل اآلنو تارميم نيلرام 

 عاى مواصاة ةسني التمتين مقو  اإلنسان يف ال اد.
قت عايهررراو وتاترررلم نيلرررام متامرررا  ةلتلاماقرررا مبو رررب صرررتو   قرررو  اإلنسررران الرررج صرررد -١٠٢

وستواصررل العمررل جبررد ليررمان تنفيررذها فعايررا  عررن  ريررغ ةسررني ال ررروف املعيشررية وةقيررغ التنميررة 
املسرررتدامة يف ال ارررد. وتررررى اوتومرررة ايةاديرررة أن ا رررمام  قرررو  اإلنسررران هرررو األسرررا  لاسرررالم 

 الداملم والو م اي تماع .
    


