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 مقدمة -أوال   
ترّحخخا فك خخه اخخلو اللراخخو السخخاقو لتمخخدا تمريخخر  خخن حالخخو حمخخو  ا نسخخا  فك خخا ي خخن  -1

تنلكخخل التواخخكايف الخخ  حبكخخه ثماو خخا   نخخان ا ولخخو الثانكخخو  خخن ااسخختارا  الخخديس  الشخخا    فمخخد 
 تواكو  138تواكو  ن ثني  112جممو ه  فك ه  اقاله 

يا تخخخخفاج فك خخخخه  لخخخخل التفا  خخخخا سلن خخخخو  سملاخخخخا ل ااساسخخخخكو  مخخخخو  ا نسخخخخا  يالمخخخخكم  -2
املسخخرّرة ا ا  خخل  الاخخامله  مخخو  ا نسخخا  يامايخخو هخخلو املاخخا ل يالمخخكم ثواسخخرو   خخاس قخخانوين 

 ي ين  تني ي ؤسسايف يسكاسايف ي نكو قويو  يضاً 

 املنهجية وعملية التشاور -اثنيا   
مت جتمكع هلا التمرير  ما  جران  شايسايف  ستلكضو ثني الوزاسايف يا  اسايف اشختمله  -3

 لخخخل  شخخخايسايف  خخخع املؤسسخخخو الو نكخخخو  مخخخو  ا نسخخخا  ي نبمخخخايف   خخخر   يياخخخر  هخخخلا التمريخخخر 
اخكايف الخ  تلمت خا   نخان سلتلصك  التداثري ال  ا تمدعا فك ه ا   اس ج و ها اج  تنلكل التو 

 ا ولو الثانكو  ن ااستارا  الديس  الشا    الو حمو  ا نسا  ا فك ه 
 2015-2014ييتضخخمن املرفخخو اايج  تلخخص التواخخكايف الخخ  تلمت خخا فك خخه ا  خخا ه  -4

 ييناغه قرانته ساقرتا   ع هلا التمرير 

 وارثتغري املناخ والقدرة على الصمود يف وجه الك -اثلثا   
انلصخخاهل  خخا ثخخني تغخخري  تمخخر فك خخهت س تااسهخخا  يلخخو جفسيخخو اخخغرية ط كخخوت سلخخرياث  الخخ  ا -5

املنخا  يالمخدسة  لخل الصخمو  ا يجخه ال خواسه  خن ج خو يثخني حمخو  ا نسخا   خن ج خو   خخر ت 
يتالو مبَوا ن الضخاص ااااخو سلنسخان ياا لخاج يااشخ ا  إلي  ا  اقخو ا   خاس ا  خرة  فكما
يمتصر  لل تنايج  اجتو  ن تغري املنا  يال واسه  يقد يضانا   اساً تشرياكاً يسكاساتكاً  تكناً االن

التصد  لل واسه فحسخات ثخ  يتنخايج دخللا ثنخان جمتماخايف قويخو يقخا سة  لخل الصخمو  تضخمن 
اسخختمراس عتخخع اكخخع اللك كخخني امخخو  ا نسخخا  يا خخر يف ااساسخخكو حخخغ ا  خخري    واج خخو تغخخري 

 نا  يال واسه الراكاكو امل

 خطة التكيف الوطنية جلمهورية فيجي -ألف 
دانخخه فك خخه  خخن ثخخني اااخخوايف انخخاهرة ا املناقشخخايف الخخ   فضخخه    ا تمخخا  اتلخخا   -6

سسي  يدانه ا  لكاو  ن اّد   لل اتلخا  سسيخ   يس تاخاس فك خه  يج  يلخو  لخل ا  خل  
و تتو  سائسو  ؤعر اا خرا  ا  يستخه الثالثخو يالاشخرينت فخ    ن ثني الديج ا فسيو الصغرية النا ك

سائست ا   و  ااحه  ن  هم ثوا ث ز م سكاسه غري  ساو  يدفع سجتاو تنلكخل اتلخا  سسيخ   
 دا ًل 

ي  لمه فك ه  يج  رو ت كص ي نكخو  خا ا الخديسة الراثاخو يالاشخرين ملخؤعر اا خرا    -7
سخرتاتك كايف التدساكخو املتَخَااخو ا دلالخو سخلوش مخ  شخا   ي ن  خه يتار  هلو اارخو جياخاز اا

ياسرتاتك ه ا جماج الت كص  ع تغري املنا  يثنان المدسة  لل الصمو  ا يجه ال واسه  ن قاك  
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ثنان جدسا  اريو ينم  انتماايف امل د ة سستلاع  ستو  الاحر لتاكش ا  نا و   ر ت يتمويو 
تلتخ   ن  ريو حتسني قوا د الانان حغ يتحّم  البواهر املنا كخو ا خا ة الخ  اا كاد  ااساسكو  

 تتواتر يتشتد 
 يت ّم  اارو  يضاً  هدا  التنمكو املستدا و التالكو: -8

 : المضان  لل اللمر1الغايو  ) ( 
الخ  تاخاين  خن     سك ل  تنلكل اارو عتُّع اكع فئايف الس ا  املن لضخو الخد  ت  ي 

  آ ر  ن  ش اج ا ر ا ت سملساياة ا ا مو  ا املواس  ااقتصا يو    جانا املساياة ا ش 
ا صوج  لل ااد ايف املالكو يااد ايف ااساسكو  يتر ه اارو    ثنان قدسة اللئايف املن لضو 

اسه الد   يتلا ال  تااين  شخ اًا   خر   خن ا ر خا   لخل الصخمو  ا يجخه تغخري املنخا  يال خو 
 ؛الراكاكو

 : المضان التاهل  لل ا وع2الغايو  )ب( 
سخخخكنرو  تنلكخخخل اارخخخو  يضخخخاً  لخخخل ثخخخلج ا  خخخو  ا سخخخاك  المضخخخان  لخخخل ا خخخوع يحتمكخخخو  

خخفاسع 
َ
اا خخن الغخخلااه يالتغخخلي  يتشخخ كع الفسا خخو املسخختدا و  يتردخخف اارخخو  لخخل حتسخخني  نتاجكخخو امل

 خخخن  ريخخخو تمخخخدا  خخخد ايف ا  خخخلهل ثتغخخخريُّ املنخخخا   الصخخخغرية يانتماكخخخو يز  ة قخخخدسعا  لخخخل الصخخخمو 
يا  خخدا  ساخخد ايف املالكخخو ياملخخواس  ا نتاجكخخو ياملخخد ليف  خخن قاكخخ   نخخواع ثخخليس يَسخخنو  يتتضخخمن 
اارو  يضخاً اسخرتاتك كايف تخد م  نبمخو  سختدا و  نتخاي ااغليخو )الفسا خو ي صخايد اا خاش(  خن 

 ؛سا و اللدكو  نا كاًت ي نشان  نا و اريو يمكو ريو ا  اسة املستدا و لألساضهت يالف 
 :  مناط الاكش الصحكو يالرفاهكو3الغايو  )ي( 
 ؛تر ه اارو    ا د  ن انتشاس اا را  ااستوااكو ياا را  غري املاديو 
 : املساياة ثني ا نسني5الغايو  ) ( 
 شخاسدو النسخان ال ا لخو سخكما  خن  ريخو   خم  تر ه اارو    ع ني النسخان يالانخايف ا 

ياللاالخخو ا  ملكخخايف اخخنع المخخراست يت خخافؤ اللخخر  املتاحخخو  خخن دخخه يتخخولني   ياس المكخخا ةت يدلالخخو 
عتا ن س مخو  ا املخواس  ااقتصخا يو يااخد ايف املالكخوت يت خافؤ اللخر  املتاحخو  خن الناشخئو  خن 

 الت رك  للت كص 
م  اقتصا   ي خم ااقتصخا  مب ملخه ييتماشخل  خع ياارو ي كمو جا او  اناو تشد   لل  -9

يتماشخخخل  خخخع السكاسخخخو الو نكخخخو للحخخخد  خخخن  خخخا ر   رخخخو فك خخخه الو نكخخخو املتالمخخخو ثتغخخخريُّ املنخخخا  دمخخخا
ال خخواسهت ي خخع التمككمخخايف املتالمخخو سلتاخخر  للمنخخا  ي  خخاس النمخخو اا ضخخر  ي خخن اا كخخو مب خخا     

اخخخمكم  رتك خخخا ا منخخخااكتني الخخخو نكتني ملخخخدة  خخخ  هخخخلو اارخخخو تضخخخع اسخخخرتاتك كو فك خخخه للت كخخخص ا 
سخخنوايف يملخخدة  شخخرين سخخنو  يتمخخوهل هخخلو اارخخو  لخخل مخخ  ُدلخخه  زان ا خخد  خخن امل خخا ر يتشخخد   لخخل 
خخخ  آ س ال خخخواسه حخخخغ  اا كخخخو ا ا خخخو الخخخ  ي تسخخخك ا التصخخخد  لتغخخخري املنخخخا  يثنخخخان المخخخدسة  لخخخل حتمُّ

 ا نسا  يا ر يف ااساسكو سغم تغريُّ البري  املنا كو يُ َل  استمراس عتع اكع اللك كني امو  
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 املبادئ التوجيهية اليت وضعتها فيجي ألجل نقل السكان املخطط له -ابء 
شخخخخ ديف الخخخخديسة الراثاخخخخو يالاشخخخخري  ملخخخخؤعر اا خخخخرا   يضخخخخاً  اخخخخداس فك خخخخه  يج  اخخخخا ل  -10

املاخا ل التوجك كخو ي كمخو توجك كو  خا  لخل ا  خل  ا  وضخوع نمخ  السخ ا  امل رخ  لخه  يهخلو 
يتالخو ثاملكخايف نمخخ   حكخو تمخّدهل  رخو تلصخكلكو ترّسخخع اتاخاع مخ  قخاام  لخل حمخخو  ا نسخا  فكمخا

الس ا ت يدلالخو التنسخكو السخلكم ثخني  تلخص الودخاايفت يحتسخك  المخاامني  لخل تلخا الاملكخايف 
ياملسخنني يااشخ ا   مبساا  الت مكش  ااو سلنساو لللئايف الضاكلو حاُ خا دالنسخان ياا لخاج

 إلي  ا  اقو 
يالغر   ن املاا ل التوجك كو هو دلالو  جنخاز  ملكخو تشخم  ا مكخع يترا خه اا تاخاسايف  -11

ا نسانكو يتموهل  لل املشايسة ياملشاسدو يإللا اد  تمويخو تصخد  انتماخايف ثسخر و ت س تغخريُّ 
نم  الس ا  يتانك م   هخا  يهخلو املاخا ل املنا ت اكث ت ل  اشرتاش انتماايف احمللكو ا  ملكو 

خخن  شخخراش الاديخخد  خخن ا  خخايف اخخاحاو املصخخلحو يالتاخخاي   التوجك كخخو  اخخاسة  خخن آلكخخو تنسخخكو حتسّ 
ثكن خخا يهخخه: انتماخخخايف احمللكخخو املتضخخرسةت يالخخوزاسايف يالودخخخاايف ا  و كخخوت ينمخخاسيف الامخخخاج  فكمخخا

كوت ياملنبمايف ا قلكمكو يالديلكوت يالمراع ي نبمايف  احاب الام ت ياملنبمايف ا  و كو الديل
ااخخخخا ت ي نبمخخخخايف انتمخخخخع املخخخخدينت ياملنبمخخخخايف النسخخخخااكوت يانمو خخخخايف الامااديخخخخوت ياايسخخخخاط 

 اادا ميكو 
يتسلّ م فك ه ثمكمو اتّااع م  قاام  لل حمو  ا نسا  سلنسخاو ل لالخو اا خرتا  ثثخران  -12

يمحايت خخخا يثمكمخخخو تاخخخد   مافخخخايف سخخخ ا  فك خخخه يانتمخخخاناعم الامااديخخخو  اخخخاس  الشخخخاوب اااخخخلكو 
املشخخخرتدوت  نخخخد ا يتالخخخو اا خخخر سلتاا خخخ   خخخع جمتماخخخايف يلكخخخو تاخخخكش شخخخاوساً ثاخخخدهل الكمخخخني ثشخخخ   

  ستمال ا جرّان تغريُّ املنا  

 اإلجراءات اخلاصة واملكلفون بوالايت -رابعا   
لثانكخو  خن اسختارا  حالخو حمخو  ا نسخا  ا فك خه يفماً للتواكايف املناثمو  ن ا ولو ا -13

ت يّج خخخه فك خخخه   خخخوة 2014 يالخخخ  قالت خخخا فك خخخه ا   خخخاس ااسخخختارا  الخخخديس  الشخخخا   لاخخخاهل
سخخنويو  اامخخو    ا جخخرانايف ااااخخو ا اا خخم املتحخخدة ي   امل للخخني ثخخوا يف ا جمخخاايف إلايف 

 ثّكنته فك ه   يلويو حسا  ا
  املمرس ااا  املاين س و ا التالكمت السخكد دكشخوس سخكنيفت ا  فوّج ه فك ه   وة   -14

  يدانخخخخخخخه ز ستخخخخخخخه  ناَسخخخخخخخاو   حخخخخخخخه للك خخخخخخخه  ناقشخخخخخخخو  تلخخخخخخخص 2015دخخخخخخخانو  اايج/ يسخخخخخخخمرب 
ا اخخخلحايف الخخخ  شخخخر ه فك خخخا ا  و خخخو ا قرخخخاع التالخخخكم دخخخه ت لخخخ  تالكمخخخاً شخخخا ًل لل مكخخخع 

  تنايج ا مكع  يا
ت يج خخخخخه فك خخخخخه   خخخخخوة    املمخخخخخرس ااخخخخخا  املاخخخخخين 2016 يا دخخخخخانو  اايج/ يسخخخخخمرب -15

يتصخخ  ثخخللا  خخن تاصخخات  ساشخخ اج املاااخخرة للانصخخريو يالتمككخخف الانصخخر  يدخخرو ااجانخخا ي خخا
السخخكد تو خخا سيتخخري   يسّحاخخه فك خخه سلتمكخخكم املوضخخو ه الخخل  قخخاهل ثخخه السخخكد تو خخا سيتخخري  ملخخد  

يري الديلكخخو ا ضخخون ا اخخلحايف الخخ   جرعخخا ترخخاثو قخخوانني فك خخه يسكاسخخاعا ي واقل خخا  خخع املاخخا
 ا  و و اد  المضان  لل الانصريو ا املؤسسايف ا  و كو يالسكاسايف ااجتما كو 
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 2017ياخّدقه فك خه  لخل اتلاقكخو حمخو  ااشخ ا  إلي  ا  اقخو ا حفيرا /يونكخه  -16
ثني سمل خخخخو امخخخخو  يقخخخخد َسخخخخّرها    تستضخخخخكص اااخخخخرية املسخخخختملو املانكخخخخو ثتمتخخخخع ااشخخخخ ا  املصخخخخا

ر 2017 ا نسا ت السكدة  ْداونْخُويسا  يريت ا  اهل   يقد   حه ز سعا اللراو للك ه ده تكسّ 
 ناقشخخخخايف اخخخخا قو ياخخخخراو  خخخخع ا  خخخخايف ا  و كخخخخو املانكخخخخو ياملؤسسخخخخو الو نكخخخخو  مخخخخو  ا نسخخخخا  

 ا إللا ااش ا  املصاثو  سمل و  يانتماايف يالروااص احمللكوت مبا
ت استضخخخافه فك خخه املمخخخرس ااخخخا  املاخخين امخخخو  ا نسخخا  يالاكئخخخوت يهخخخه 2018   خخاهليا -17

تترلخخع    اا خخلع  لخخل تواخخكاته الخخ   خخن املمخخرس  رح خخا ا جملخخ  حمخخو  ا نسخخا   ينبخخراً       
الدسخخختوس ي لخخخ  ا خخخو ا الصخخخحوت فخخخ   فك خخخه تترلخخخع    استضخخخافو املمخخخرس ااخخخا  املاخخخين اخخخو دخخخ  

  2019أب لل  ستو  مم ن  ن الصحو الادنكو يالاملكو ا تشرين الثاين/نوفمرب   نسا  ا التمتع
ت استضافه فك ه  يضاً  لو  اا م املتحدة السا ه السخاثو  مخو  2018 يا  اهل -18

 ا نسا ت اا ري زيد س د ا سني 

 الوصول إىل العدالة -خامسا   
 إجراء أول ساعة  

ل اتلاقكخو اا خم املتحخدة ملناهضخو التاخليا  يسلنبخر ت اّدقه فك ه  ل2016 ا  اهل -19
    ح خخخاهل الدسخخختوس المويخخخو ياللاالخخخو املتالمخخخو ثاخخخدهل التاخخخر  للماا لخخخو الماسخخخكو يامل كنخخخو يامخخخو  
خخه   جخخران  ااشخخ ا  املماخخو   لخخك م ياحملت خخفينت فمخخد شخخر ه فك خخه ا تنلكخخل  شخخريع سااخخد  ُّ 

 ستشاس قانوين ل    شتاه ثه  وجو  ا  حد  افر   يج سا و   يي ل   جران  يج سا و توفري
الشخخخر و يإللخخخا ا  خخخلج السخخخا و ااي  الخخخ  تلخخخه المخخخاو  لكخخخهت  خخخع يضخخخع ثريتودخخخوج يتضخخخمن 

  سشا ايف ثش   سلوش د   ن  فرا  الشر و ياحملا ني ا تنلكل هلا ا و 
  ملناهضخخو يا   خخاس شخخرادو  خخع قخخوايف شخخر و فك خخه يسلتاخخاي   خخع  نخخو حمخخو  ا نسخخا -20

التمككفت قا يف  نخو املسخا دة المانونكخو تنلكخَل هخلو املاخا سة الرا كخو    دلالخو  خنف املشختاه فكخه  نخد 
 لمان الماو  لكه فراو ااتصاج مبحاهل  ن  نو املسا دة المانونكو ثغر   ؤازسته يتمدا املشوسة 

 ينص  لكه الدستوس  المانونكو  لكه يفو  ا
   مايخخخخخخخو  2016تشخخخخخخخرين الثخخخخخخخاين/نوفمرب  1لت رياكخخخخخخخو اايلكخخخخخخخو  خخخخخخخن يا تخخخخخخخديف اللخخخخخخخرتة ا -21

  غري    استاراضاً حديثاً  خلا الخربط   قخد  س   خن ا لخا  حخا  ا  خد  2017نكسا / ثري  
ا  خانايف التاخخر  للماا لخو اللبخخو  لخخل يخد  فخخرا  الشخر و  ي خخلا السخخاات مت عديخد الامخخ  جيجخخران 

 ستمراً يفاج الام  ثه    يج سا و يا
يقخخد دللخخه  نخخو املسخخا دة المانونكخخو تمخخدَا اكخخع احملخخا ني املشخخوسة يج خخاً لوجخخه  خخن  ريخخو  -22

سخخا وت  ماسنخخو ثتمخخخدا  24تمخخدا قاامخخو مل خخافر الشخخر و سحملخخا ني املسخختاّدين للامخخ   لخخل  خخد  
املماخخخو   لخخخخك م  يحخخخخغ ا حخخخخاج قخخخخرس  حخخخخد  املشخخخوسة ثواسخخخخرو ا خخخخاتص لألشخخخخ ا  احملت خخخخفين  ي

اشخخ ا  املوجخخو ين سهخخن ا راسخخو التنخخازج  خخن حمخخه ا ا صخخوج  لخخل املشخخوسة المانونكخخوت ي خخو  ا
جي  خخا   لخخر الشخخر و ااتصخخخاج ثل نخخو املسخخا دة المانونكخخخو يالت دخخد  خخن حضخخخوس يخخاهل ل خخه  خخخرب 

 الش َص املوجو  سهن ا راسو ثتااايف إللا التنازج 
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تو كخخخو ااشخخخ ا  املوجخخخو ين سهخخخن  يقخخخد دللخخخه املاخخخا سايف  خخخن قاكخخخ   جخخخران  يج سخخخا و -23
ا راسخخخو  دثخخخر امخخخوق م  ي   خخخر  حخخخدُه تمكخخخكم  خخخلا ا جخخخران تراجاخخخاً ا  خخخد  ا  خخخانايف التاخخخر  

 للماا لو اللبو  لل يد الشر و 
ينتك و لللات مت التحوُّج  ن اا تما   لل م  قاام  لل اا رتا     اا تما   لخل  -24

 ا يخخو )تسخخ ك  سلصخخويف يالصخخوسة(  يترّدخخف الشخخر و  دثخخر حالكخخاً مخخ  يسخختلفهل ا صخخوج  لخخل   لخخو 
 لخخل   خخم ا  اناعخخا أب لخخو ت خخو  قخخد حصخخله  لك خخات يلخخك   لخخل جمخخر  ا خخرتا  اخخوز الراخخن فكخخه 
  اهل احمل مو   نان ااست واسيف التم كديو  ي ن املتوقع    يسَ   مبريس الوقخه ا لخا  داخري ا 

  جُتر    نان احملادمايف ا نااكو  د  ااست واسيف التم كديو ال 
ي لية  لل إللات يموهل  د   تاس  ن  افر الشر و  يضاً ثتس ك  ااست واسيف الخ   -25

احملت خخخفين  ي   جانخخا   حخخو ااتصخخخاج مبحخخاهلت تمخخخوهل  جُتخخر   خخع ااشخخخ ا  املماخخو   لخخك م  ي
راسخخخخخو  يمبسخخخخخا دة  خخخخخافر الشخخخخخر و امل تخخخخخاسة  يضخخخخخاً ثتسخخخخخ ك  اسخخخخخت واسيف ااشخخخخخ ا  حتخخخخخه ا 

سخخخ وتلند  س  يا  و خخخو الربيرانكخخخوت تخخخدّسب  فخخخرا  الشخخخر و  لخخخل اسخخخت داهل التسخخخ ك  سلصخخخويف 
يالصخخخوسة   نخخخان ااسخخخت واسيف الخخخ  جتري خخخا الشخخخر و يإللخخخا اخخخد   لخخخو  خخخد  حخخخاايف التاخخخر  
للماا لو اللبخو  لخل يخد الشخر و   نخان سخري التحمكخو يااسخت واب  يتا خص قخوايف شخر و فك خه 

اسخختارا  قخخانو  الشخخر و ياملاخخا ل التوجك كخخو دخخه جتال خخا تتماشخخل  خخع املماسسخخايف ياملاخخايري  لخخل 
 الديلكو اللضلل 

متابعة وتنفيذ التوصيات وااللتزامات اليت مت التعهاد بتنفياذ ا يف االساتعراض  -سادسا   
 الدوري السابق

 (1)التوصيات املتعلقة ابلقواعد الدولية  
  فك خخخخه سخخخخخو   لخخخخل  خخخخخله  خخخخن املااهخخخخخدايف يااتلاقكخخخخخايف تصخخخخخدّ   ت مل2014 ا  خخخخاهل -26

ياللصخخ   الاتكخخد  2013 ااساسخخكو ا جمخخاج حمخخو  ا نسخخا   ينبخخراً    ا تمخخا  الدسخختوس ا  خخاهل
 نخخخخخه امل صخخخخخص لشخخخخخر و ا مخخخخخو ت  دخخخخخديف فك خخخخخه جمخخخخخد اً التفا  خخخخخا سلتصخخخخخديو  لخخخخخل املااهخخخخخدايف 

  2020  اهليااتلاقكايف السه املتامكو ا جماج حمو  ا نسا  الوج 
ت دانخخخخه فك خخخخه قخخخخد اخخخخدقه  لخخخخل اكخخخخع املااهخخخخدايف 2019آب/ غسخخخخر   19يا  -27

 يااتلاقكايف ااساسكو التسع ا جماج حمو  ا نسا  
خخر و ا مخخو  الخخواس ة ا الدسخختوس  تكنخخو جخخداً يجا اخخو  اناخخو  فللمخخرة ااي  ا  سيخخع  -28 يش 

خخخر و البخخخريَ  لخخخك    مخخخاج ا مخخخو  املدنكخخخو يالسكاسخخخكو فحسخخخات ي منخخخا  فك خخخهت عكخخخا هخخخلو الشّ 
  ماج ا مو  ااجتما كو يااقتصا يوت حكث يتانّي  لل الديلخو   مخاج هخلو ا مخو  تخدساكاً  

ياد  نحصراً ا تراكم ا  مو  ً ي منا  ااف  يااهم  ن إللا    تراكو هلو ا مو  ا فك ه مل
 يشم  تراكم ا  فمكاً  يضاً 

ك خخه سخخلوُش الرريخخو    التصخخديو  لخخل املااهخخدايف يااتلاقكخخايف يقخخد دخخا  يسخخرياً  لخخل ف -29
ااساسكو ا جماج حمو  ا نسا  سلنبر       هلو املاايري الديلكو قد   سجه ا  ستوس الالد 

 سَ   التمكد اا  دثر  يت ف   نه يهو  ا سللا   لل قو جال ا جفناً ا
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ا ادات واإلجاراءات اخلاصاة واالياات التوصيات املتعلقة ابلتعاون مع  يئات املع  
 (2)الدولية وابلتعاون بني الدول واملساعدة اإلمنائية

ت شخخخاسده فك خخخه ثن خخخاا ا جلسخخخو التحخخخايس  خخخع  نخخخو اتلاقكخخخو 2018ا شخخخااط/فرباير  -30
المضان  لل اكع  ش اج التمككف ضد املر ة يإللا   نان تمدا تمريرها ثش   اتلاقكو المضخان  لخل 

ج التمككف ضد املر ة  يسّحاه فك ه سلتواكايف ثت ثكص الام   لخل   افحخو الانخص اكع  ش ا
يالتحخخريف ا   خخادن الامخخ   ي لكخخهت اتلمخخه ا  و خخو  لخخل  حالخخو اتلاقكخخو  نبمخخو الامخخ  الديلكخخو 
للمضخخان  لخخل الانخخص يالتحخخريف ا  خخامل الامخخ     الربملخخا  ل خخه ينبخخر ا التصخخديو  لك خخات  لمخخاً 

  ُتمديف ا السنو نلس ا أبما اتلاقكو ا
  خوة سخنويو     جخرانايف  2015 ي ثلما سامه ا شاسة   لوت توّجه فك خه  نخل  خاهل -31

حتد و ا  و وت يهخه حالكخاً   ااو ي     للني ثوا يف ا جماايف حتبل سايلويو حسا  ا
  ن او  لل تنلكل تواكايف تلا ا جرانايف ي يلئا امل للني ثوا يف 

يتالخخخو ثتواخخخكايف املمخخخرس ااخخخا  املاخخخين س خخخو ا التالخخخكمت ُ صصخخخه حصخخخو  خخخن  يفكمخخخا -32
 لكخخخو   ياس ثخخخدياسايف فك خخخه لمرخخخاع التالخخخكم  خخخن املكفانكخخخو الو نكخخخو للسخخخنو  800املكفانكخخخو تلخخخو  

  1966 ت س ضخافو    الشخريع ا اسختارا  قخانو  التالخكم الصخا س  خاهل2020-2019 املالكو
املالخخيف امل صخخص ااسخختمراس ا تراكخخو سكاسخخايف فك خخه املتمكخخفة الخخ  تخخد م تخخخوفري يسكسخخّ   هخخلا 

 التالكم اناين يال تا املدسسكو سنا  ي د و النم  املدَ م    املداسس 
يتامخخ  يزاسة التالخخكم يالخخرتاه ياللنخخو  ثخخديسهات سلتاخخاي   خخع  ؤسسخخايف التالخخكم ا خخا اهت  -33

يف ترفخخع  خخن  سخختو  املاخخايري الاا خخو املرلخخوب    الخخراغاني ا  لخخل يضخخع  نخخاه   ساسخخكو يا تحخخاط
سخخخخكما ا  خخخخرحل  الرلولخخخخو املا خخخخرة يالتالخخخخكم ااثتخخخخدااه   حمخخخخ  التخخخخدسي  تلاكُت خخخخات ياا الامخخخخ  

فسكنشا هلا ثكئو تالكمكو  واتكو  دثر  صوج الرلب  لخل التالخكم ااساسخه الخل  ميّ خن م  خن 
 ل تاثو يا ساب تروير   اساعم ا المرانة يا

يقدهل املمرس ااا  املاين ساش اج املااارة للانصريو يالتمككف الانصر  يدخرو ااجانخا  -34
يتصخخ  ثخخللا  خخن تاصخخا تواخخكايف تتالخخو صمخخع ثكخخاطيف  لصخخلو ثنخخاًن  لخخل ا تاخخاسايف  ن خخا  ي خخا

مكخخع ا  نكخو ينخخوع ا خن  يالسخخن يالوضخع ااقتصخخا  ت اجخخ  تمكخكم سكاسخخايف فك خه الشخخا لو لل 
 تمككماً فااًا 

يتالخخو س صخخوج  لخخل  سخخكما فكمخخا يسخخاو    ُ خخّر  شخخاا فك خخه ثنخخاًن  لخخل   نكاتخخهت ا -35
ااد ايف ال  توفرها ا  و و يسلرريمو ال  يشري اا  وا نوها    ثاض م الااو ا  حا يث م  

الاااخخدين التاريخخص  خخ  ا  و خخو ا الكخخو فمخخ  مت التوقخخص  خخن الرلخخا    املخخوا نني اللك كخخني  يا
جي نكت م  ند ياو م     حد  نماط الد وج    الالد  يقا  هلو ا الحايفت دا  ا صخوج 
 لخخل  ابخخم املخخنف الدساسخخكو يااسخختلا ة  خخن  ابخخم  اخخا سايف التمويخخ  الاخخاليف الصخخغرت سهنخخاً س  نكخخو  

تك خخو لخخخللات نُف خخه  خخخن احملخخخادم ياَرفخخو   يضخخاً جي نكخخخت م  ين يدخخا  الشخخ و  ا  خخخافر الشخخر و يا
ي خن يُخر   خن م سخو    نكخت م  لخللات ف ننخا قخرتس ا اخع الاكخاطيف  اللك كني آ  كت م اكخث مل
 نلّدر اللك كني ثتاسيع التصنكص الانصر  ا فك ه   لل  ساس ا  نكو حغ ا
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يتن ا فك ه حالكاً  لل است شا  ثداا   يال اا املمرس ااا ت  لتمسو  سا دة  -36
ا اخايف يال لكخخايف ياملؤسسخخايف اادا ميكخو ا  جنخخاز  اخخاه تخد م ا ا  و خخو  يترحخخا فك خخهت ا 

 لخخل يجخخه ااصخخو ت سلتواخخكو سا تمخخا   يضخخاً  لخخل  ل خخايف ا خختل    خخر   خخن قاكخخ  نخخوع 
ا خخخن  ياللئخخخو الامريخخخو ياملكخخخ  ا نسخخخه يا غرافكخخخا يالخخخد   يا صخخخوج  لخخخل ااخخخد ايف ااجتما كخخخو 

    ثخخخ  هخخخلو التواخخخكو يمخخخر ثراكاخخخو التمككخخخف املتاخخخد ة ا وانخخخا يثاخخخدهل قاثلكخخخو  يااقتصخخخا يوت حكخخخث
 ا مو  للت فاو  ند ا يتالو اا ر مب افحو الانصريو 

ي  نخخان اللخخرتة  وضخخوع التمريخخرت استضخخافه فك خخه  خخؤعرايف يحلمخخايف  مخخ   خخّدة مبشخخاسدو  -37
كو ا جمخخخاج حمخخخو  ا نسخخخا ت شخخردان  منخخخااكني تنايلخخخه التصخخخديو  لخخخل املااهخخخدايف الديلكخخخو ااساسخخخ

سكما  ن ا حلمتا   ساسكتا   قلكمكتخا  ثشخ   التصخديو  لخل اتلاقكخو  ناهضخو التاخليا يغخريو  يا
( 2019ي 2016امل كنخخخو )ا  خخخا ه  الل نسخخخانكو  ي الاموثخخخو الماسخخخكو  ي  خخخن ضخخخريب املاا لخخخو  ي

لخخل الا خخد الخخدي  ااخخا  يتنلكخخل هخخلو ااتلاقكخخوت يحلمخخو  مخخ  تدسياكخخو  قلكمكخخو ثشخخ   التصخخديو  
( يتنلكخخخلوت يحلمتخخا  مخخ   قلكمكتخخخا  2017 س مخخو  ااقتصخخا يو يااجتما كخخخو يالثمافكخخو )ا  خخاهل

 ( 2019ي 2017تنايلتا اتلكايف الو نكو للتنلكل يتمدا التماسير ياملتاثاو )ا  ا ه 
  يا  فك خخخخه اخخخخدقه  لخخخخل اكخخخخع املااهخخخخدايف يااتلاقخخخخايف ااساسخخخخكو ا جمخخخخاج حمخخخخو  -38

 ما  لتف و جينشان آلكو ي نكو للتنلكخل  ا نسا ت ف ما  لتف و سلوفان سلتفا اعا ثتمدا التماسير  دما
يقت خخا     يتمخخدا التمخخاسير ياملتاثاخخو حكخخث تسخخلم أب  آلكخخو د خخلو سخخت ل  تمخخدا تمخخاسير  قكمخخو يا

 هكئايف املااهدايف 

 (3)التوصيات املتعلقة ابإلطار الدستوري والتشريعي  
ينص إللا اللص   ن الدستوس امل صص لشر و ا مو   لخل حمخو   خن الت خا ا خو  -39

ا ا كخاة؛ يا خو ا ا ريخخو الش صخكو؛ ي خخدهل ااضخوع للخخر  يالااو يخو يالسخخ رة يااجتخاس سلاشخخر؛ 
سخخاا  امخخخوج؛  ي خخدهل التاخخخر  للماا لخخو الماسخخخكو يامل كنخخو؛ ي خخخدهل التاخخر  للتلتخخخكش يا  خخف ثخخخل

  احملت خخخفين ياملماخخخو   لخخخك م؛ يحمخخخو  ااشخخخ ا  املت مخخخني؛ يالواخخخوج    يحمخخخو  ااشخخخ ا
احملخخخادم مب تلخخخص  سجاعخخخا؛ يالمضخخخان التنلكخخخل  يا  اس ؛ يحريخخخو التااخخخري يال خخخلهل يالنشخخخر؛ يحريخخخو 
الت مخخخخع؛ يحريخخخخو ت خخخخوين ا ماكخخخخايف؛ ي لقخخخخايف الامخخخخ ؛ يا خخخخر يف السكاسخخخخكو؛ يا صخخخخوج  لخخخخل 

 خخخخدهل التاخخخخر  للتمككخخخخف؛ ي خخخخدهل ااسخخخختكلن  لخخخخل املمتل خخخخايف قسخخخخراً املالو خخخخو؛ يا خخخخو ا املسخخخخاياة ي 
؛ يحخخو  خخّلش ااساضخخه ا  يتخخايده يسيتو خخا  يسطس تاسخخلاً؛ يا مخخو  املتالمخخو امايخخو  ساضخخه   ي

حصو يافكو  خن الرسخوهل املست لصخو  لخل اسخت راي املاخا  ؛ يا خو ا التالخكم؛ يا خو ا املشخاسدو 
حخد      خن ااجخر الاخا ج؛ يا خو ا السخ ن يا صخوج  لخل    ياااقتصا يو؛ يا خو ا الامخ

 د ايف الصر  الصخحه؛ يا خو ا الغخلان ياملخان ال خافكني؛ يا خو ا الصخحو؛ يا مخو  الاكئكخو؛ 
 يحمو  الرل ؛ يحمو  ااش ا  إلي  ا  اقو 

ت اسخخخترا ه فك خخخه    تصخخخد   لخخخل املااهخخخدايف 25    18ي ثلمخخخا جخخخان ا اللمخخخرايف  -40
ااتلاقكخخخايف ااساسخخخكو ا جمخخخاج حمخخخو  ا نسخخخا  نبخخخراً امخخخا ت مخخخ  ااح خخخاهل املتكنخخخو املضخخخَمنو ا ي 

 إللا اللص   ن الدستوس املتالو ثشر و ا مو  
يفضخخخًل  خخخن إللخخخات تتسخخخو قخخخوانني فك خخخه الو نكخخخو ثخخخديسها  خخخع ااتلاقكخخخايف ياملااهخخخدايف  -41

 ااساسكو ا جماج حمو  ا نسا  ي ن ثكن ا:
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 ؛2009 نص املنف  لااهلقانو  الا •
 ؛2009 قانو  ا راام لااهل •
 ؛2010 قانو  سفاو الرل  لااهل •
 ؛2014 قانو   نف يقري  الدساسايف ا ا اكو لااهل •
) لغخخخخخان  موثخخخخخو  2015 قخخخخخانو  المخخخخخوايف الاسخخخخخ ريو لل م وسيخخخخخو )املاخخخخخّدج( لاخخخخخاهل •

 ا  داهل(؛
 ؛2015 قانو  الضرياو  لل الاكئو يالت كص  ع تغري املنا  لااهل •
 ؛2018 نو  حمو  ااش ا  إلي  ا  اقو لااهلقا •
 ؛2018 قانو  السل و  لل ا نرتنه لااهل •
قانو  الصندي  اااتماين لنم  انتماايف احمللكو للاكش ا   ادن   ر  ثسخاا  •

  2019 تغري املنا  لااهل

 (4)التوصيات املتعلقة بلجنة حقوق اإلنسان ومكافحة التمييز  
 خخن الدسخختوس يتاخخنّي ي خخااص  نخخو حمخخو  ا نسخخا  ي  افحخخو التمككخخف  45تنشخخا املخخا ة  -42

 (  الل نو )املسماة فكما يله 
يينص الدستوس  لل    تت لص الل نو  ن ساك  ي و   هًل ا  يانَي قاضكاً ي ن  سثاو  -43

   ضان آ رين ياكّ ن م الراك  ثناًن  لل س    نو الشؤي  الدستوسيو 
ت َ خخنَي الخخراك ت ثنخخاًن  لخخل س    نخخو الشخخؤي  الدسخختوسيوت ساكسخخاً 2015  س/ خخايو  8ا ي  -44

ت 2018 ي سثاخخو   ضخخان ا الل نخخو لوايخخو  خخّدعا  خخله سخخنوايف  ي نخخل إللخخا التخخاسيع يحخخغ  خخاهل
 نخخخد ا انت خخخه يايخخخو ساخخخك  الل نخخخو السخخخاثو ياا ضخخخان السخخخاثمني ا الل نخخخوت ُ خخخنيّ  ساخخخك  جديخخخد 

 جد  يفماً لللا ي  ضان  نو 
مماسسخخخخو سخخخخلرت ا  ييخخخخنص الدسخخخختوس  يضخخخخاً  لخخخخل اسخخخختملج الل نخخخخو ا   ان ي اال خخخخا يا -45

ياخلحكاعا )مبخخا ا إللخخا اسخختمل ا ا  اس  يتصخخرف ا ا  كفانكت خخا ي الكت خخا ااااخختني اخخا(ت ف خخه 
يخنص  لكخه  يفو  ا  دا احملادم المانونكو  ي سلرو  ا سكررة    ش ص  ي لكسه حته   اسة  ي

ي له  ن اا واج ياملواس   المانو  امل توب  يفضًل  ن إللات يتاني  لل الربملا      صص  ا
 لل نو ده عاسس الحكاعا يتؤ   ي اال ا يياجااعا ثلاالكو 

 550 000ت حصخخخله الل نخخخو  لخخخل  الخخخيف  صخخخص  خخخن املكفانكخخخو قخخخدسو 2015 يا  خخخاهل -46
 1.5ت حصله الل نو  لل  اليف قدسو 2017-2016السنو املالكو  يا ياس ثدياسايف فك ه  

 2.4ت ُ صخخص لل نخخو  الخخيف 2019-2018 لكخخو   ياس ثخخدياسايف فك خخهت س ا السخخنو املالكخخو 
  لكو   ياس ثدياسايف فك ه ل ه تؤ   ي اال ا  اماً للوايو املنو و اا مبوجا الدستوس 

شخخ و  يتمخخد ه    احمل مخخو الالكخخا  354مو خخه جم ت تلّمخخه الل نخخو  خخا2017 يا  خخاهل -47
 لاخخايف انتصخخا  مبوجخخا الدسخختوس اصخخو  ا  خخانايف تتالخخو سنت خخاش  وجممو خخه سخخت ا فك خخه مبخخا

يتالخخخو امخخخو  الرلخخخ  يثاخخخدهل التاخخخر  للماا لخخخو  حمخخخو  ا نسخخخا   ي الاخخخه الل نخخخو س خخخرب فكمخخخا
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احملت خخفين يس خخو ا  خخدهل  م  يالماسخخكو يامل كنخخو يالل نسخخانكو يامخخو  ااشخخ ا  املماخخو   لخخك 
 التار  لاملكايف ا  لن المسر  

فك خه ثواسخرو ثخرا   شخغ  18 000ت توااله الل نو  ع  زيخد  خن 2017 ي نل  اهل -48
للتثمكص ياملناارة  يقد ه الل نخو  يضخاً يسقخايف  تللخو     خا  ثرملانكخو  صخّغرة ثشخ   التصخديو 

  شاسيع قوانني إلايف الو   لل  ااهدايف ياتلاقكايف يثش   ا تما 
ت ساخخديف الل نخخو الاملكخخايف السخاثمو للنت خخاسيف يالاملكخخايف التالكخخو  خخا 2018 يا  خاهل -49

ثغكخخو دلالخخو احخخرتاهل املاخخايري الخخدنكا  مخخو  ا نسخخا    نخخان اانت خخاسيف الاا خخو  يقا خخه الل نخخو  يضخخاً 
و  يتوااخخله الل نخخو  خخع  زيخخد يتالخخو سانت خخاسيف الاا خخ ص خخو  لتثمكخخص النخخا اني يللمنااخخرة فكمخخا

 فك ه   نان تنلكل شغ ثرا   التثمكص ياملناارة  19 000  ن
 ياس ثخخخدياسايف فك خخخه ا   خخخاس  25 000ي ّ نخخخه الل نخخخو  يضخخخاً ا صخخخوج  لخخخل  الخخخيف  -50

 شريع املساياة ا  نرمخو احملخك  ا خا ل اجخ   قا خو نبخاهل   اسة الشخ اي  اّسخن  خن  سجخايف 
 فكو ييُنشا آلكو  ثلغ ي نكو لإلثلغ  ن انت ادايف حمو  ا نسا  املسانلو يالشلا

يا تخخفاج الل نخخخو  لخخل التفا  خخخا أب  عتثخخخ  ملاخخا ل سسيخخخ ت ي  نخخخان اللخخرتة  وضخخخوع التمريخخخرت  -51
اسخخخختمريف ا التوااخخخخ   خخخخع  نتخخخخد  آسخخخخكا احملخخخخك  ا خخخخا ل للمؤسسخخخخايف الو نكخخخخو  مخخخخو  ا نسخخخخا  

 كو  مو  ا نسا  اج  استاا ة ا تما ها يالتحالص الاامله للمؤسسايف الو ن

 (5)التوصيات املتعلقة ابلتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان  
ت يواا   فرا  قوايف الشخر و ا فك خهت مبخن فخك م التل كخل ا  دا ميكخو 2015  نل  اهل -52

يشخخخردان الشخخخر وت تلمخخخه تخخخدسيا  ا  كخخخدا  حمخخخو  ا نسخخخا   خخخن تنبخخخكم يتكسخخخري  نبمخخخايف  يلكخخخو 
 يتلو  ع املاايري الديلكو  مو  ا نسا  ياملماسسايف اللضلل ا هلا اناج   منااكنيت مبا

شر ه ا الشااتني املردفيو يالشخمالكو  لخل الخديس ا خاهل الخل   400يفيد  لل  يُ سّ ب  ا -53
ايف الخخ  تؤ يخخه الشخخر و ا محايخخو حمخخو  ا نسخخا  يتافيفهخخا ياخخوما  مكخخع اللك كخخني  ي خخن التخخدسيا

 نُبمه للاادة قوايف الشر و ا فك ه:
ت نبمخه دخ   خخن ثخرط   اا خخم 2015 التخدسيا  لخل حمخخو  ا نسخا ت ا  خخاهل ) ( 

املتحخخدة ا منخخخااه ي لوضخخخكو اا خخخم املتحخخخدة السخخا كو  مخخخو  ا نسخخخا  ياا خخخو  يج جنخخخوب احملخخخك  
 ا ا ل ياللريو ا قلكمه املاين سلتثمكص ا جماج حمو  ا نسا ؛

التخخخدسيا الاخخخامله  لخخخل حمخخخو  ا نسخخخا  للااخخخدة املخخخو لني املسخخخؤيلني  خخخن  نلخخخاإل  )ب( 
ت نبمته  لوضكو اا م املتحدة السا كو  مخو  2015 المواننيت  دا ميكو الشر و ا فك هت  اهل

 ا نسا ؛
حلمخخخخو  مخخخخ   خخخخن تنبخخخخكم امللوضخخخخكو السخخخخا كو  مخخخخو  ا نسخخخخا  تنايلخخخخه حمخخخخو   )ي( 

 ؛2016ت آب/ غسر  ا نسا  ي نلاإل المانو 
حلمخخخخخخخخخو  ساسخخخخخخخخخكو لتخخخخخخخخخدسيا املخخخخخخخخخدسثنيت  -ااسخخخخخخخخخت واب ا سخخخخخخخخخكا  التحمكخخخخخخخخخو  ) ( 

 ت  ن تنبكم الل نو الالكا الربيرانكو يثرط   اا م املتحدة ا منااه؛2017  اهل
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ت  خن 2017 التدسيا  لل حمو  ا نسا  للاادة ا  اسة الالكا للشخر وت  خاهل )ه( 
 ردف ااز ايف ااا  سلنسان ا فك ه؛تنبكم  لوضكو حمو  ا نسا  ي 

تخخخدسيا يتنخخخايج نخخخوع ا خخخن  يحمخخخو  ا نسخخخا  يالانخخخص  لخخخل النسخخخانت ُ مخخخد ا  )ي( 
 ت ينبمته شر و  سرتالكا ااحتا يو؛2018 فند  ييستنيت  اهل

تخخدسيا سااخخد ا جمخخاج حمخخو  ا نسخخا ت للااخخدة قخخوايف شخخر و فك خخه ا اللخخريع  )ز( 
 ت  ن تنبكم امللوضكو السا كو  مو  ا نسا ؛2018 يالشمالكوت  اهلالشرقكو يا نوثكو يالغرثكو 

 هخخم املاخخايري يالخخنُّ  ت حلمخخو  ساسخخكو للااخخدة  -حمخخو  ا نسخخا  ي نلخخاإل المخخوانني  )ا( 
 ت  ن تنبكم امللوضكو السا كو  مو  ا نسا ؛2018  لوضه الشر وت  اهل

ني يضخخخحا  يشخخخ و  تخخخدسيا املخخخدسثني ا جمخخخاج اسخخخت واب الضخخخالان  خخخن  ت مخخخ )ط( 
ت نّبمخخه 2019 يتسخخ ك  تلخخا ااسخخت واسيف سلصخخويف يالصخخوسة ا سخخكا  التحمكخخو  ا خخمت  خخاهل

 ثرط   اا م املتحدة ا منااه 
يتلمخخخه  صخخخلحو السخخخ و  ا فك خخخه ثخخخديسها تخخخدسياايف شخخخغ ا جمخخخاج حمخخخو  ا نسخخخا   -54

لو نكخخخو  مخخخو  ا نسخخخا  نبمت خخخا ييسخخخرعا  نبمخخخايف  يلكخخخو يشخخخردان  منخخخااكو   خخخن ثكخخخن م املؤسسخخخو ا
يتالخخخو  يتنايلخخه التخخدسياايف املاخخخايري يالموا خخد الديلكخخو  مخخخو  ا نسخخا  ياملماسسخخايف اللضخخخلل فكمخخا

 امو  الس نان 
 سخؤيج سخ ين تخدسيااً ا الشخااتني املردفيخو يالشخمالكو تنخايج  يس  300يتلمل  دثخر  خن  -55

ياوما  يفكما يلخه التخدسياايف الخ    صلحو الس و  ا محايو حمو  ا نسا  للس نان يتافيفها
 ُقد ه ملصلحو الس و  ا فك ه:

حلمو  م  تدسياكو ثش   حمو  ا نسا  يالس و ت  ردا سخ ن طثولخوت ا  ) ( 
 ت  ن تنبكم امللوضكو السا كو  مو  ا نسا ؛2016  اهل

حلمخخخو  مخخخ  تدسياكخخخو للااخخخدة  و لخخخايف سخخخ و  النسخخخان ا فك خخخه ا  وضخخخوع  )ب( 
ت  خخن تنبخخكم امللوضخخكو السخخا كو  مخخو  2016 نسخخا  يالنسخخان سهخخن ااحت خخازت ا  خخاهلحمخخو  ا 
 ا نسا ؛
ت  خخن تنبخخكم 2016 حمخخو  ا نسخخا  ا   خخادن ااحت خخازت ا سخخوفات ا  خخاهل )ي( 

 امللوضكو السا كو  مو  ا نسا ؛
تخخخدسيا  خخخو له السخخخ و   لخخخل حمخخخو  ا نسخخخا ت  ردخخخا دريفخخخو السخخخ ينت ا  ) ( 

 ؛2017  اهل
حمخو  ا نسخا  يالسخ و ت  دا ميكخو تخدسيا  خو له السخ و ت ا طثولخوت ا  )ه( 

 ت  ن تنبكم امللوضكو السا كو  مو  ا نسا ؛2018  اهل
ت  خن 2018 التدسيا  لل حمو  ا نسا  للااخدة  خو له السخ و ت ا  خاهل )ي( 

 ا نسا  ي ناهضو التمككف؛ تنبكم امللوضكو السا كو  مو  ا نسا  يالل نو اللك كو  مو 
: ار  تدسيا  و له الس و  المدا ل يا د   لل تلسخري 2019-2017 )ز( 

 يتراكو قوا د نكلسو   انديل يقوا د سن وش يقوا د  ودكو 
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ييوااخخ   و لخخخو المضخخان تلمخخخه تخخدسيا سخخخنو   لخخل حمخخخو  ا نسخخا  تنبّ مخخخه  نبمخخخايف  -56
  يلكو ا اناايف التالكو:

 ؛2014املساا  املتالمو ثنوع ا ن   ) ( 
 ؛2015نوع ا ن  يا راام ا نسكو  )ب( 
 ؛2016 اداس ااح اهل المضااكو ينوع ا ن   )ي( 
 ؛2016حمو  ا نسا  يالس و   ) ( 
 ؛2017حمو  الرل   )ه( 
  2019حمو  الرل   (ي) 

مخخ  السخخنويو ي خخلية  لخخل إللخخات جتخخر   ناقشخخو قضخخا  حمخخو  ا نسخخا  ا حلمخخايف الا -57
 ملو له المضان ال  يتم فك ا تنايج المانو  ا نااه يالمانو  املدين 

 (6)التوصيات املتعلقة بعدم التمييز والتمييز العنصري  
ي خخخرس الدسخخختوس  اخخخا ل يقكمخخخاً  ساسخخخكو  خخخن قاكخخخ  املوا نخخخو الاا خخخو ياملتسخخخاييوت يالديلخخخو  -58

لج المضخخانت يالمضخخان  لخخل التمككخخفت يا  خخخم الالمانكخخوت يالمضخخان  لخخل اللسخخا  ا  خخاز ت ياسخخختم
 الرشكدت ي اد   فر  ياحدت اويف ياحدت قكمو ياحدة ت ي مان ا نلاإل المانوين للتصويه ا  ين 

 2018ينبمخه فك خه ا ولخو الثانكخو  خن انت اسعخا الاا خو الناجحخو ا تشخرين الثخاين/نوفمرب  -59
  يقخد  فضخخل ا تمخا  الدسخختوس     جخخران 2013 مبوجخا  سخختوس  خخاهلا   خاس النبخخاهل اانت خان املنشخخ  

املوجخخو ااي   خخن  اخخلحايف ا  خخاس التشخخرياه اللز خخو لتنبخخكم اانت خخاسيف الاا خخو ا فك خخه  ييخخنص 
الدسخخختوس  لخخخل    تمخخخوهل الاملكخخخو اانت اثكخخخو  لخخخل نبخخخاهل ا كئخخخايف اانت اثكخخخو املتاخخخد ة اا ضخخخان ثمخخخواام 

يخنص  لخل  جخران انت خاسيف  ا يخو تمخوهل  لخل ااقخرتاع الاخاهل  خن  تمثك  النسيب دمخا لتوحو يفماً ملاد  ال
  قا  اكع املوا نني الراشدين ي ي  عككف

 29حكخخخخخخف النلخخخخخخاإل ا  2012 ي  خخخخخخ  قخخخخخخانو  اانت خخخخخخاسيف )تسخخخخخخ ك  النخخخخخخا اني( لاخخخخخخاهل -60
 الدسخخختوس يثخخخنّي سلتلصخخخك  ا وانخخخا اللنكخخخو للمترلاخخخايف املنصخخخو   لك خخخا ا 2012حفيرا /يونكخخخه 

ثش    هلكو النا اني يتس ك  النا اني  ييتضمن قانو  اانت اسيف  يضاً  ح ا خاً قانونكخو تخنص 
 لخَر   ط خا  يايج  خرة ا فك خهت ُ سخند    دخ  ط خا سقخم  لل    ُيسند    د  ط ا سقم

 النا ا  ااف يُار  الكوهل ثاراقو هويو   تص ثه  ي    هلا ا جران اا ري    استحداه  ا
يتاخخخرّ   ثراقخخخو هويخخخو النا خخخا اللك كخخخني أبمخخخم ط اخخخو  ثصخخخر  النبخخخر  خخخن نخخخوع ا خخخن   -61

يالار  يالدينت يهه  ن س تاخفز  اخا ل ااقخرتاع  ي  عككخف امل رسخو ا الدسختوس  ينتك خو لتراكخو 
ط خخخخخا  خخخخخن  خخخخخد  النخخخخخا اني إلي  ااهلكخخخخخوت  591 101جممو خخخخخه  إللخخخخخا المخخخخخانو ت ُسخخخخخ ّ    خخخخخا

 ط ا  610 000لااليف حسا التمديرايف املست د  يا
الرريمو ال  اا اتاا  ا ا  جخران اانت خاسيف الاا خو  2014 ييانّي قانو  اانت اسيف لااهل -62

 امخخاً للنبخخاهل اانت خخان ا ديخخد المخخاام  لخخل ا كئخخايف اانت اثكخخو املتاخخد ة اا ضخخان ثمخخواام  لتوحخخو يفمخخاً 
 ملكخخايف   اسيخخو تتالخخو جيجخخران اانت خخاسيف الاا خخوت فخخ    ثخخرز  ملاخخد  التمثكخخ  النسخخيب  ي   جانخخا يضخخع
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ال  تخنص  لخل    ي لخ  املشخر    لخل  44ااح اهل المانونكو الواس ة ا قانو  اانت اسيف هه املا ة 
اانت خخخاسيف ا خخخاإل الرتتكاخخخايف املناسخخخاو   حخخخو ا  مخخخاج ياملماسسخخخو اللالكخخخني  خخخن ق اخخخ  ااشخخخ ا  إلي  

 ن ااحتكاجايف ااااو  موق م املدنكو يالسكاسكو ا اانت اب غريها   ا  اقو  ي
يا  ار  ا  دا  للنت اسيف الاا وت تشاَيس   تا اانت اسيف اللك خه  خع   ضخان  -63

جمل  فك ه الو ين لألش ا  إلي  ا  اقو ثغكو  ناقشو ال كلكو ال  مي ن اا تلاكو احتكاجايف 
ليف ترتكاايف لتكسري الد وج      ادن ااقرتاع الخ  يُنشخئ ا ااش ا  إلي  ا  اقو  يه لا ا ُّ 

  تا اانت اسيف اللك ه  ن  ريو ثنان ممرايف  نحدسة تتخكف   خوج ال راسخه املتحردخو  ي  نخان 
التدسيا الدا لهت تاَلم سؤسان   اتا اانت اسيف دكص مي ن  سا دة النا اني إلي  ا  اقو  

 خو للنا خخات الخخ  اسخختحد  ا   تخا اانت خخاسيف اللك خخهت  شخخر و ي خن ثخخني املخخوا  التالكمكخخو املوج
فكخخديو ثلغخخخو ا شخخخاسة ُنشخخخريف ثواسخخرو الكوتكخخخوب  يقخخخد نبّخخخم   تخخا اانت خخخاسيف اللك خخخه محخخخليف 
  ل كخخخو ياسخخخاو النرخخخا   وَج خخخو للنخخخا اني يثخخخلج ج خخخو اً للتو كخخخو قاخخخ   و خخخد اانت خخخاسيف الاا خخخو  

لخخخه النخخخا اني امل َمشخخخني  خخخا ة ي خخخن ثكخخخن م النسخخخان دانخخخه ُ للتخخخو جخخخداً ي قكمخخخو ا خخخد  حكخخخث م
 يااش ا  إليي ا  اقو يالشااب ي ن ياكشو  ا انتماايف احمللكو النااكو 

ت ساقخخا هخخلو اانت خخاسيف جممو خخو  خخن 2018 يتالخخو سانت خخاسيف الاا خخو ا  خخاهل يفكمخخا -64
 21 نكسخخخخكا يا نخخخخد  يااملخخخخراقاني  تاخخخخد   ا نسخخخخكايف اشخخخخرتش ا قكا عخخخخا دخخخخ   خخخخن  سخخخخرتالكا ي ندي 

ت جان ا تمرير جممو و املراقاني  تاد   ا نسخكايف الخ  ساقاخه اانت خاسيف 2019شااط/فرباير 
     خخخوساً  خخخن الت خخخا  زالخخخو ال تخخخ  اانت اثكخخخو ا  نكخخخو ي نشخخخان نبخخخاهل  ثسخخخ    2018 الاا خخخو لاخخخاهل

و ا هخخلا الشخخ  ت يتتمكخخد  ين لخخه قخخد جاخخ  فك خخه عتثخخ  للمماسسخخو ا كخخدة الديلكخخ ط اخخني ياحخخد ا
 مباد   ط ا ياحدت اويف ياحدت قكمو ياحدة  

ت شخخ ديف الو كلخخو الامو كخخو اللك كخخو  اخخلحايف شخخغ دانخخه الغايخخو 2015 ي نخخل  خخاهل -65
ت 2018  خاهل  ن ا جا  التاكخني يالرتقكخو  ا خ  ا  و خو يسختندا     ا خداسة يااسختحما   يا

التوجك كخو للتاكخني يالتسخ ك  الواضخحو يالماامخو  لخل ا خداسة  نش يف  نو الو كلو الاا خو املاخا ل 
يااسخخختحما   يياخخخّر  الدسخخختوس قخخخكم ي اخخخا ل ااد خخخو املدنكخخخو الخخخ   خخخن الت خخخا    يسخخختند التاكخخخني 
يالرتقكو    املوضو كو يا كا  ياملنافسو النفي و ياملمخدسة ياملسختو  التالكمخه يااخربة يغخري إللخا  خن 

 تحما   صااص ا داسة يااس
 يتستند تلا املاا ل التوجك كو    املاا ل التالكو: -66

ثنخخاًن  لخخل شخخريط الو كلخخو  ي     افخخرتا  ثشخخ    خخن   خخدهل ا خخاإل    قخخراس  ا ) ( 
 ستتوفر فكه تلا الشريط؛

 حتمكو الوضوا يالشلافكو ا املنافسو  لل اكع الو ااص؛ )ب( 
 سانلو  ن ا؛حتمكو الشلافكو ا ا اإل المراسايف يامل )ي( 
يتالخخخخخو  سخخخخخكما فكمخخخخخا تخخخخخو ه الاخخخخخدج يا نصخخخخخا  ا اكخخخخخع قخخخخخراسايف التاكخخخخخنيت ا ) ( 

 سانشرو ال  تؤ ر ا ااستحما  النسيب سلنساو لمراسايف التو كص ياا تكاس 
تتخوفر لخدي ا قخوانني قاامخو ثخلاعا مل افحخو التمككخفت فمخد يس يف  يضخاً ا   ع    فك ه ا -67

 26 ح خاهل مل افحخو التمككخف تسختند    تلخا املاكنخو ا املخا ة  2007   لاخاهلقانو   لقايف الام
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 نخه جياخاز  75 ن الدستوس  يينص اللص  التاسخع  خن المخانو   لخل ت خافؤ اللخر  يتاخنّي املخا ة 
ااسااب الخ  ُابَخر التمككخف ثسخاا ا  نخد التو كخص ي خن الخو تلخا ااسخااب التمككخف  لخل  سخاس 

املكخخخ  ا نسخخخه  نخخخوع ا خخخن   ي ا خخخن   ي ا  خخخين  ي اااخخخ  ااجتمخخخا ه  ي  يالثمافخخخو  الاخخخر   ي
 خخن المخخانو   لخخل  سخخااب   خخر   78ي 77التااخخري  ن خخا  يتخخنص املخخا     ا ويخخو ا نسخخانكو  ي  ي

 يتالو ثتحديد  ادايف ااجوس  اا  دهل التمككف ا حو     ا   ثساا ا حغ فكما
مخخخاس ا خخرب ثسخخخاا تارضخخخه للتمككخخخف ثغخخري يجخخخه حخخخوت مي نخخخه  سا   حخخخد الامخخخاج الت ي إلا  خخا -68

سفخخع   خخو  التمخخاس ا خخرب مبوجخخا الدسخختوس لخخد   التمخخاس ا خخرب  خخن ي مخخو  لقخخايف الامخخ   ي
 احمل مو الالكا ا فك ه 

يتالو سلتالكمت يتمت  نل الادن ا تراكو  رو   نف يقري  التالخكم ا خا اهت حتديخد  يفكما -69
ا خخن   غخخريت يثصخخر  النبخخر  خخن الاخخر   ي    اخخد  ا خخداسة يااسخختحما  يحخخدو ااملخخنف ساسخختنا   

ا ويخو ا نسخانكو يالتااخري  ن خا  ي رخو قخري  التالخكم ا خا اه  اخاسة  خن اخندي   نوع ا ن   ي  ي
يخخخرا  ثخخخه عويخخخ  الرخخخلب اللك كخخخني الخخخلين تتخخخوفر فخخخك م الشخخخريط ملتاثاخخخو  ساسخخخت م الالكخخخا ا  ؤسسخخخايف 

  اخا  خع الا خف  خن حتمخ   صخخاسيل ات حخغ يتخاا  خم ا صخوج  لخل التالخكم ا خخا اه جا اكخو  اخرت 
  أبسااس  مديس  لك ا يتُفا  فرا م  لل قو  نصص ا ا صوج  لل التالكم الاا 

يُعخخنف املخخخنف الدساسخخخكو للرخخخلب الخخخلين احتلخخخوا  راتخخا  لكخخخا  نخخخد انت خخخان سخخخنت م الدساسخخخكو  -70
ا السنو ال  تساو السنو ال  اصلو  فك ا  لل املنحو يلللين احتلوا املراتا الالكا  ةالثالثو  شر 

 لخخل الصخخاكد الخخو ين ا جمخخاايف  ساسخخت م إلايف اايلويخخو ييرغاخخو  ا  وااخخلو السخخلا اايج  خخن 
 ساسخخت م ا ا اكخخو ا  حخخد جمخخاايف اايلويخخو ا  حخخد   ؤسسخخايف التالخخكم ا خخا اه املاخخرت  اخخا  

  الا  25 000قه ا اضرت استلا   ن هلو املاا سة  نل ثدا ا  دثر  ن الو  يا

الالإنسانية  التوصيات املتعلقة بعقوبة اإلعدام وحظر التعذيب واملعاملة القاسة أو  
 (7)املهينة أو
سخخخكما  خخخن المخخخانو   ُحخخخلفه اكخخخع ا شخخخاسايف     موثخخخو ا  خخخداهل  خخخن قخخخوانني فك خخخه يا -71

  2015 ي ن المانو  الاس ر  لااهل 2001 لااهلا نااه 
ت غخخخري    ااح خخخاهل 2009 يا تُخَاخخخد الاموثخخخو الادنكخخخو جرميخخخو مبوجخخخا قخخخانو  ا خخخراام لاخخخاهل -72

يتالخو ثاخدهل التاخر  للماا لخو الماسخكو   خن الدسختوس فكمخا 11الشديدة املنصو   لك ا ا املخا ة 
ا إللا  التاليا ال  تُرت ا ا      ا ت مباامل كنو تسر   يضاً  لل  فااج  الل نسانكو  ي  ي

املنخخفج ياملدسسخخو  ي خخلية  لخخل إللخخات هنخخاش سخخواثو قضخخااكو  ثتخخو ا تخخربيف       فاخخ   خخن  فاخخاج 
 الاموثو الادنكو يُنَفج أب   ل  ياا ج جرميو اا تدان 

موثخخو يفضخخًل  خخن إللخخات تاتمخخد يزاسة التالخخكم سكاسخخَو  خخدهل التسخخا ف  رلمخخاً  خخع  نخخفاج الا -73
الادنكخخوت حكخخث تت خخل  جخخران تصخخحكحكاً فخخوس ً حاملخخا   خخل  لمخخاً االخخو  خخن حخخاايف  نخخفاج الاموثخخو 

 الادنكو يتال م اا ني الداام للتالكم ثش ما 
املتالمو مباا سة  جخران  يج سخا و الخ  ُتسخت دهل  25    19ييرجل الرجوع    اللمرايف  -74

  اهل اتلاقكو  ناهضو التاليا حالكاً حاففاً ل لالو تمكُّد فك ه أبح
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ياستضافه فك ه حخواسين  قلكمكخني سفكاخه املسختو  ثشخرادو  خع  اخا سة اتلاقكخو  ناهضخو  -75
تخفاج اجخ  حخخوّ   يج   خر  ا  نرمخو احملخخك   التاخليا  ياسخت د ه فك خه هخخلين املنخربين يا

 و حسا ااقتضان قد ه ااربة اللنك ا ا ل  لل التصديو  لل اتلاقكو  ناهضو التاليا دما
ينبخخخخراً    التخخخخفاهل فك خخخخه الشخخخخديد ث لالخخخخو  خخخخدهل تاخخخخر     شخخخخ ص للماا لخخخخو الماسخخخخكو  -76
امل كنخخخخوت ف مخخخخا ُ  كخخخخه للنضخخخخماهل    اللريخخخخو ااساسخخخخه  خخخخن  اخخخخدقان اتلاقكخخخخو  الل نسخخخخانكو  ي  ي

هل هخخلا اانضخخماهل ا خخرتا  سلخخديس الخخر    ا خخا  ناهضخخو التاخخليا يقالخخه فك خخه تلخخا الخخد وة  يا
الخخل  تؤ يخخه فك خخه ا تنلكخخل ااتلاقكخخو  ا لكخخاً ي قلكمكخخاً  يتتماخخ  فك خخه ف خخرة    دخخ  ثلخخد تارتضخخه 

يتالخخخو سجتثخخخاه اسخخخت داهل التاخخخليا ياملاا لخخخو الل نسخخخانكو يستوااخخخ  الامخخخ   لخخخل   ماخخخايف فكمخخخا
 حتمكو  املكو التصديو  لك ا يتنلكلها 

 (8)التوصيات املتعلقة حبظر الرق واالجتار ابلبشر  
تسخخلم فك خخه أب  ااجتخخاس سلاشخخر جرميخخو شخخنكاو  لّ خخص اا خخر اادخخرب  لخخل النسخخان ياللتكخخايف   -77
 يتالو سلام  المسر  يساستغلج ا نسه  ااً( ا املنرمو  تسلم أبما  ارضو للجتاس )فكما دما
نبمخو ت انضمه فك ه  يضاً    اتلاقكو اا م املتحدة مل افحو ا رميخو امل2017 ا  اهل -78

 رب الو نكو يثريتودوج  نع يقمع ي ااقاو ااجتاس ساش ا ت ياااو النسان ياا لاجت امل م  
 اتلاقكو اا م املتحدة مل افحو ا رميو املنبمو  رب الو نكو 

 خخن الدسختوس  مكخخع اللك كخخني  خخدهل التاخر  الخخر  يااسخختااا  يالامخخ   10يت لخ  املخخا ة  -79
 ح ا خاً شخغ تتنخايج جخراام ثاكن خا  2009   ييتضمن قانو  ا خراام لاخاهلالمسر  يااجتاس سلاشر

 تتالو ساجتاس سلاشر  ن الت ا ااجتاس ساش ا  ياا لاج 
يتام  فك ه حالكاً ثش   ي كخو  خع   تخا اا خم املتحخدة مل افحخو امل خدسايف يا رميخو  -80

ودخخخخخوج  نخخخخخع يقمخخخخخع ي ااقاخخخخخو ااجتخخخخخاس  لخخخخخل اسخخخخختارا  قوانكن خخخخخا احمللكخخخخخو ثغكخخخخخو دلالخخخخخو تمكخخخخخدها ثربيت
ساشخخ ا ت ياااخخو النسخخان ياا لخخاجت امل مخخ  اتلاقكخخو اا خخم املتحخخدة مل افحخخو ا رميخخو املنبمخخو 
 خخخرب الو نكخخخو  يعخخخه سللاخخخ  الخخخد وة     جخخخران اسخخختارا   سخخختَند  ثاخخخد ز سة فريخخخو  خخخن   تخخخا 

      جرميخو ااجتخاس سلاشخر    يجتخدس ا شخاسة2019  افحو امل دسايف يا رميخو ا آإلاس/ خاسس 
امللدوسة ا قانو  ا راام ا فك هت هه جرميو شا لو يمت سللا  النرو أبح اهل  س  انو سست ااا 

  2010  نل  اهل
ي نخخخل َسخخخن قخخخانو  ا خخخراامت جنخخخف   تخخخا  خخخدير النكاثخخخو الاا خخخو ا التحمكخخخو  خخخع  خخخد   خخخن  -81

كاً  يمت النرو ثاموسيف شديدة  ن قاكخ  الاموثخو  لحمت م قضاا ااش ا  ا قضا   تللو يا
سخخنو   14سخخنو  خخع  خخدة سخخ ن  ي     انكخخو ااسخختلا ة  خخن ا فخخراي املشخخريط ملخخدة  16س خخا  
يتالخخو سلامخخوسيف  لخخل جخخراام ااجتخخاس سلاشخخرت  نشخخ يف احملخخادم حخخدي اً ياضخخحو للامخخوسيف  يفكمخخا

املنرمخخخو سلخخخن   الخخخل  تسخخخل ه فك خخخه   لخخخل تلخخخا ا خخخراام ييُ تخخخد  ا يا يف قضخخخااكو   خخخر  ا
 يتالو ساح اهل الصا سة  لل هلا النوع  ن ا راام  فكما
ي  لمخخخخه فك خخخخه محلخخخخخو تو كخخخخو ساجتخخخخخاس سلاشخخخخر ي اخخخخخدس   تخخخخا  خخخخخدير النكاثخخخخو الاا خخخخخو  -82

نمخخاط دتكاخايف ي نشخوسايف سللغخايف الصخكنكو يالتايلنديخخو يا نديخو يا ن لكفيخو تُخوزَع ا دافخو  سنتبخاهل
 الد وج    الالد 
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يا تخخخخفاج فك خخخخه  لخخخخل التفا  خخخخا ث لالخخخخو اخخخخو  اكخخخخع ااشخخخخ ا ت مبخخخخن فخخخخك م اا لخخخخاجت  -83
املوجخخخخو ي   ا خخخخ  يايت خخخخا المانونكخخخخو ي ثمخخخخاا م ا  خخخخ  ن  خخخخن التاخخخخر  للجتخخخخاس يمحايخخخخو حمخخخخوق م 

 يحر عم ا د  حني 

 (9)التوصيات املتعلقة حبرية الرأي والتعبري  
لهل ا خخخخر ياملسخخخختم  ياملسخخخخؤيج ياااضخخخخع للمسخخخخانلو سدكخخخخفة دخخخخ   ميمرا كخخخخو  يشخخخخ   ا  خخخخ -84
أب  ل خ  شخ ص ا خخو ا حريخو ال خلهل يالتااخخري يالل خر يالخخر    17الدسختوست تاخرت  املخخا ة  يا

 يالنشر ي ن الت ا:
 حريو الاحث  ن املالو ايف ياملااس  يااف اس يتلمك ا ينمل ا؛ ) ( 
 ا الصحافو املراو و يا ل رتينكو يغريها؛فك  حريو الصحافوت مبا )ب( 
 حريو ااكاج يا ثداع؛ )ي( 
 ا ريو اادا ميكو يحريو الاحث الالمه  ) ( 

قكخخخو   ي  سثر خخخا مبسخخخؤيلكو  يفك خخخه لكسخخخه  يوجخخخد ثلخخخد يضخخخمن حريخخخًو ثخخخل ثكخخخد  نخخخه ا -85
دسختوس ابخر اخراحو استثناًن  ف ه ت ل  حريو ال لهل يالتااري يالل خر يالخر   يالنشخرت غخري    ال

التحخريو  لخل الانخص  ياخا ج الد ايخو للحخرب؛  ي غخري إللخا ممخا تااريايف  ي آسان  ي    دلهل  ي
اسخخااب ُابخخر  ا خخو  لخخل ال راهكخخو اسخخااب يبخخوسة  ي  لخخل  صخخكا   ح خخاهل الدسخختوس؛  ي  ي

 ي ا خخن ت ااجتمخخا هت ي/ التمككخخف ثسخخاا ا  خخن قاكخخ  الاخخر  ي/ ي الثمافخخو ي/ ي اااخخ  ا  خخين  ي
املكخخخخ  ا نسخخخخه يا ويخخخخو ا نسخخخخانكو يالتااخخخخري  ن خخخخات ي/ ي اللغخخخخوت ي/ ي املردخخخخف  ي/ ي نخخخخوع ا خخخخن ت  ي

 الصحهت ي/ ي ا  اقوت ي/ ي السنت ي/ ي الدين  ااقتصا    ي ااجتما ه  ي
ف خخلو ا مخخو   ضخخع لمكخخو  يلرضخخ ا المخخانو   خخن قاكخخ   صخخلحو اا خخن المخخو ه يالسخخل و  -86

تمتضخخخه هخخخلو المكخخخو  حتديخخخداً احخخخرتاهل ا خخخو ا  خخخدهل التاخخخر  ارخخخاب ال راهكخخخو يحمخخخو  الاا خخخوت ي 
 سخخكئو ا نشخخر تصخخحكف  جخخرّان تمخخاسير   ل كخخو غخخري  قكمخخو  ي ااشخخ ا  الخخلين يصخخكا م ضخخرس  خخا

لتلا التماسير يفو شريط  امولو اد ها المانو   نااً لل شص  ن املصا س؛ ي نخَع الخت  م  لخل  
ا ما خخايف  لخخل قخخو  خخن املخخرجف  نخخه ينلخخث  خخوهل ال راهكخخو ثخخني اا خخايف  رقكخخو  درا خخو اافخخرا   ي

  لل التمككف ا حم م  اا ايف  ي يش ع  لل اضر ا   فرا   ي  ينكو  ي  ي
يتتسخخخخو المكخخخخو  الخخخخ  يلرضخخخخ ا الدسخخخختوس  لخخخخل حريخخخخو ال خخخخلهل يالتااخخخخري يالنشخخخخر ثنخخخخاًن  لخخخخل  -87

 35 ا شخخخخر و ا مخخخخو ت  خخخخع التواخخخخكو الاا خخخخو سقخخخخم ااسخخخخااب الخخخخ  ُابَخخخخر التمككخخخخف ثسخخخخاا ا الخخخخواس ة
(CERD/C/GC/35   ثش )الصخا سة  خن  نخو    افحو  راب التحريو  لل ال راهكو الانصخريو

 المضان  لل التمككف الانصر  
حريو الصحافو ثواسرو  دينخو   لقكخو  2010 يي ل  قانو  تروير قراع ا  لهل لااهل -88

امخخخه سخخخريو املصخخخا س الصخخخحلكو  لهل يثواسخخخرو الدسخخختوست دمخخخاتمد كخخخو جخخخداً  ااخخخو  ثوسخخخاا  ا  خخخ
 ن اتلاقكو محايو حمخو  ا نسخا   10يتلو  ع قراس احمل مو اايسيثكو  مو  ا نسا  ياملا ة  )مبا

يا ر يف ااساسكو املتالمو س و ا حريو التااري(ت ييش ع ا واس الامكو ا فك ه  ي  حتريو 
يتلخخو  خخخع المخخخانو  املتالخخخو سلمكخخخو  املخخخربَسة  ريخخخو  اا خخخايف ثاكن خخخا مبخخخا لخخل ال راهكخخخو جتخخخاو  وااخخخص ي 
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التااري يال لهل مبوجا  ح اهل الا د الدي  ااا  س مو  املدنكو يالسكاسخكو ي ح خاهل ااتلاقكخو 
اايسيثكخخخو  يفضخخخًل  خخخن إللخخخات اقُتاسخخخه  دينخخخو اا خخخل  ااااخخخو ثوسخخخاا  ا  خخخلهلت املضخخخمنو ا 

ت اقتااسخخخاً حرفكخخخاً  خخخن  دينخخخو اا خخخل  الخخخ  دخخخا  قخخخد 2010   خخخلهل لاخخخاهلقخخخانو  ترخخخوير قرخخخاع ا
 ا تمدها جمل  يساا  ا  لهل الساثو املنَبم إلاتكاً 

يدلالًو للمسخانلو يالشخلافكو ا تنبخكم سخلوش يسخاا  ا  خلهلت يخنّص قخانو  ترخوير قرخاع  -89
 ا  حخخد قضخخاة احمل مخخو  يضخخاً  لخخل ي مخخو  سخختملو  ااخخو س  خخلهلت ير سخخ 2010 ا  خخلهل لاخخاهل

 ا النفا ايف ثني يساا  ا  لهل  الالكات لتلص  ا قضا  ا  لج مبدينو ا  لهل  ي
يتد و هكئو تروير قراع ا  لهلت  نل  نشاا ات     جناز تماسير احلكو  توازنو ي قكمو  -90

الخخ  تتاخخع ثريتودخخوايف يقاامخخو  لخخل اا لخخوت يهخخه تشخخ ع الصخخحافو ا كخخدة إلايف اا خخل  الاالكخخو 
تختم  ماضخاة     ؤسسخو   ارت  اا  يلكخاً فكمخا  خص الصخحافو املسخؤيلو  ي خليًة  لخل إللخات مل

 قد ته  ن يتو   ثساا  ا   ل كو  لل ا  لج مبدينو اا ل   ي

التوصااايات املتعلقاااة اااماااة العااادل واةاوماااة العادلاااة وا قاااوق يف ا صاااول علاااى   
 (10)ل، واإلفالت م  العقابسبيل انتصاف فّعا

ي رس الدستوس  اد  فص  السل   فالسلرو المضااكو ياكع  خو له المضخان  سختملو   -91
مبوجا الدستوس  ن السلرتني التشرياكو يالتنلكليو  ا   الديلو  يابر الدستوس    تد   غري 

  اموج ا سري الشؤي  المضااكو يا  اسيو للسلرو المضااكو 
 خخخخن الدسخخخختوس يفخخخخو  اخخخخا ل اا خخخخم املتحخخخخدة ااساسخخخخكو ثشخخخخ    98اخخخخكغه املخخخخا ة يقخخخخد  -92

اسخختملج السخخلرو المضخخااكو  يامخخه الدسخختوس اا خخن الخخو كله للمضخخاة ييتضخخمن   خخل  اسخختملج 
السخخلرو المضخخااكوت يي لخخ  يضخخع تخخدسيا المضخخاة حتخخه  سخخؤيلكو  نخخو املصخخا  المضخخااكو؛ يينشخخا 

 يينص  لل ااستملج ا  اس  اللايت  جراًن ا احملادم لافج المضاة 
 يتالو ثتدسياايف المضاة  فكما 56ييرجل الرجوع    اللمرة  -93

 (11)التوصيات املتعلقة اب ق يف املشاروة يف الشؤون العامة وحق التصويت  
تمتضه الدميمرا كو السلكمو    ي و   ا و الناس  ن ر ني ي لل  لم مب خر يف اا خوس  -94

 شخخخاسدو ها فخخخو ا الاملكخخخايف الدميمرا كخخخو  يتسخخخّلم ا  و خخخو أب   خخخن يسخخخاا  ز  ة  اجخخخ  دلالخخخو
غىن  ن إللا ا  ميمرا كو تؤ    تسّلم أبنه ا  شاسدو املوا نني املستنرية تمدا الرتثكو املدنكو دما

 ي كلت ا 
سسخخم  ينّلخخل   تخخا اانت خخاسيف اللك خخه  ثخخرط   تثمكخخص النخخا اني  )املشخخاس  لكخخه   طو ث -95

  فوضع يقخّدهلت ثخني شخ ر  نكسخا / ثري  2018  الربط   ( قا   مد اانت اسيف الاا و ا  اهل
ت  خخله يحخخدايف  ساسخخكو للتو كخخو محلخخه الانخخوا  املناسخخا  خخا يهخخو 2018يتشخخرين الثخخاين/نوفمرب 

يخو  يسة لتو كو النا اني ا فك ه يسيتو ا  يالغا 3 870 ا ر  انت استا  ينُّبمه ا   اسها 
 خخخن الخخخربط   سفخخخُع  سخخختو  ي خخخه النخخخا اني أب خخخوس التسخخخ ك  ا اللخخخوااف اانت اثكخخخو ياانت خخخابت 

اخخلو  اللئخخايف الضخخاكلو  ييرّدخخف الخخربط    لخخل املسخخاا  ا جرااكخخو  سخخكما ا املنخخا و النااكخخو يا ا
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اع   ن قاك  دكص يُد  ثصويف احكفت ي ين ار  التصخويه ياملسخا دة املتاحخو ا  رادخف ااقخرت 
 ي ن الو املوا  املادة لتثمكص النا اني  شر و فكديو ثلغو ا شاسة ُنشريف  لل الكوتكوب 

يا يم   ن إللا   كًو  شاسدُو انتمع املدين يااقلكايف ا املناقشايف الو نكو امللتوحخو   -96
لتشخخايس ا ييخؤ   الربملخخا ت  خخن  ريخخو  انخه الداامخخوت  يساً يخخوس ً حكخخث  خو  امخخو  خخرب  ملكخخو ا

 سخخاا  شخخغ  خخع  فخخرا   خخن ا م خخوس ي خخع  نبمخخايف انتمخخع املخخدين  يترلخخا الل خخا  الداامخخو  خخا ة 
تمدا يسقايف يترفع تماسير ثنتاا  خا    الربملخا  ياخوز  خا تمخدا تواخكايف اجخ     خاج تغكخريايف 

  لل الموانني يا  اسة 
 فيد  ن املالو ايف لل لع  لل   68    63يرجل الرجوع    اللمرايف  -97

املاااء الصاااش للشاارب  التوصاايات املتعلقااة اب ااق يف مسااتوم معيشااي مناسااب ويف  
 (12)وخدمات الصرف الصحي

يخخخنص إللخخخا اللصخخخ   خخخن الدسخخختوس الخخخل  يتضخخخمن شخخخر و ا مخخخو   لخخخه   مخخخاج ا مخخخو   -98
جخان   خع  خا يخنص  لكخه  يتتسخو هخلو ا مخو   يضخاً  ااجتما كو يااقتصا يو تدساكاًت ا الو  ا

ا الا د الدي  ااا  س مو  ااقتصا يو يااجتما كو يالثمافكو الل  اخدقه  لكخه فك خه ا 
  2018  اهل
ينبراً       ا  و و قد   خليف  لخل  اتم خا التفا خاً  سختوس ً جي مخاج ا خو ا السخ ن  -99

كني تخدساكاًت فخ   يا صوج  لل  خد ايف الصخر  الصخحه يجي مخاج ا خو ا الغخلان ياملخان ال خاف
 فك ه قد استحد ه  اا سايف شغ ثغكو دلالو ا  ماج التدساه  لو ا مو   مكع اللك كني 

تخخخوفري املخخخان ات خخخن  يا تخخخفاج ا  و خخخو ترفخخخع ح خخخم ااسخخختثماس ا ا كادخخخ  ااساسخخخكوت يا -100
ضخخخ  ا جمخخخاج ا صخخخوج  لخخخل ال  خخخرسن يالتالخخخكم انخخخاين يا كخخخد ي لخخخل  خخخد ايف  ف يالنبكخخخصت يا

 الر ايو الصحكوت ل ه ت ل  عتع اللك كني مبستو   اكشو  سفع 
ياجخخ  حتمكخخخو النتخخخاا  املتو خخخاة ا جمخخخاج ا خخخد  خخخن اللمخخخرت توااخخخ  ا  و خخخو   خخخم ثخخخرا    -101

ا مايو ااجتما كو الماامو  ن قاك  نبخاهل ااسختحماقايف املرتارخو سللمخرت يثخرا   محايخو الرلولخوت 
جتمخخا هت يثخخرط   المسخخاام الغلااكخخو  يقخخد  نشخخا نبخخاهل ااسخختحماقايف املرتارخخو ي رخخ  املاخخايف اا

 سللمر اج  غايو يد ة هه توفري الد م املا  لألسر املاكشكو اللمرية ياملاوزة 
ي اخخا سة   انخخو محايخخو الرلولخخو  اخخاسة  خخن  نحخخو نمديخخو  َصخخص ملنخخازج ا قا خخو الخخ  تخخوفر  -102

 يالتاين يا قا و لأليتاهل الر ايو الاديلو 
 الخخيف املاخخايف  2015 يز  ة ا سفخخاو داخخاس السخخن  خخن املخخوا ننيت سفاخخه ا  و خخو ا  خخاهل -103

 ياس ثدياسايف فك هت ي لضه ا الوقه نلسخه سخن ااهلكخو  50 ياس     30الش ر   ن 
 سنو  68    70للحصوج  لل إللا املاايف  ن 

اغ كلغخخخخخه: الغايخخخخخو  خخخخخن هخخخخخلا املشخخخخخريع هخخخخخه تخخخخخوفري السخخخخخ ن  شخخخخخريع   مخخخخخاج  سخخخخخادن  -104
سخخكما لألسخخر املمكمخخو ا  سخختو نايف  ث للخخو يسخخرية لألسخخر املاكشخخكو املن لضخخو الخخد  ت يا اللاخخو

 يضع الكد 
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سكاسو الس ن ااجتما ه:  صصه ا  و و  الغخاً  االكخاً قخدسو نصخص  لكخو   ياس  -105
كو  خخخن الخخخفسان الخخخلين  فاخخخوا  الخخخيف  اخخخ  الخخخدين ثخخخدياسايف فك خخخه ل خخخه تشخخخرا المخخخري  السخخخ ن

الخخلين جي  خخامم تمخخدا   اخخا يف   خخن الخخفسان الخخلين  حكلخخوا  لخخل التما خخد  ي ت  ي1.5 ضخخريسً ا 
     سااب احكو  حمكمكو لصاوسعم املالكو ساستنا       ل م املن لو  ي

ة  لخخخل   مخخخاس املنخخخازج ا يتالخخخو سلسخخخ نت اسخخختحد ه ا  و خخخو  اخخخا سَة املسخخخا د يفكمخخخا -106
التخد ري  ثغكو  سا دة اللك كني املتضخرسين الخلين تارضخه  نخاز م للضخرس  ي 2016نكسا / ثري  

ثسخخاا   صخخاس يينسخخد  ي اخخدسيف ا  و خخو ثراقخخايف  ل رتينكخخو للااخخدة ااسخخر الخخ  يمخخ    ل خخا 
احمللكخخني   ياس ثخدياسايف فك خه ل خه تشخخرت   ج خفة  خن جتخاس التمسخك   50 000السخنو   خن 

 لكخخو   ياس ثخخدياسايف فك خخه  لخخل الاراقخخايف  75.3ي تا خخاًت محّلخخه فك خخه  الغخخاً  االكخخاً قخخدسو 
 ا ل رتينكو ييّز ت ا  لل تلا ااسر 

 لكخخخخخخو   ياس  0.2 صصخخخخخخه ا  و خخخخخو  يضخخخخخخاً قخخخخخو  -تخخخخخدسيا الن خخخخخاسين ا ااس    -107
ة سخخ ا  ااس   ثمصخخد حتسخخني ثخخدياسايف فك خخه لتمخخدا تخخدسياايف يحلمخخايف  مخخ  تراكمكخخو للااخخد

   اساعم ا ثنان  نازج قا سة  لل الصمو  ا يجه اا ااري يإللا ا اكع يافبايف الالد 
 لكخخخخخو   ياس  0.2ُ صخخخخخص  الخخخخخيف قخخخخخدسو  - رخخخخخو تنلكخخخخخل السكاسخخخخخو الو نكخخخخخو لإلسخخخخخ ا   -108

و نكخخو اغخخرا  اسخختارا  السكاسخخو ال 2017-2016ثخخدياسايف فك خخه  خخن  كفانكخخو السخخنو املالكخخو 
 لإلس ا  يتنلكلها 

تمخدهل ا  و خو  نحخاً  الكخو لخدفع التفا خايف ا اخاس  -ا  انو املالكو نل  ا ااس الامخو ه  -109
الواقاخخخخو  لخخخخل  خخخخاتو احملخخخخري ني  خخخخن املسخخخخت جرين املسخخخخَ لني لخخخخد  جملخخخخ  ا اخخخخاس الامخخخخو ه ا اكخخخخع 

 2017-2016نكخو السخنو املالكخو احملافبايف  يُ صص  اليف  لكخو   ياس ثخدياسايف فك خه  خن  كفا
  لتموي  هلو املاا سة

 2.1ُ صخص  الخيف  -حتسني املسادن ا  ستو نايف يضع الكد ي  ا ة تو ني سخ اما  -110
 دمخاج   مخاج الانخان ا  2017-2016 لكو   ياس ثدياسايف فك ه  ن  كفانكو السخنو املالكخو 

 278يدخوسيت يلكدسيساسخا  ياسختلا يف قخو  1  ي  اس يدوفو يساساييرا يط اسا يتلو ادكنخا سقخم
 2008 ثخخني  خخاهل اللخخرتة  خا  سخرة  اكشخخكو  خن املشخخاسيع السخخاللو الخلدر  نخخد ا فُخخرغ  خن ثناا خخا  يا

قراخخخخو  سضخخخخكو سخخخخ نكو ا انمخخخخوع  خخخخن  ريخخخخو هخخخخلا الخخخخربط    974ت  ُنشخخخخئه 2016ي  س/ خخخخايو 
 ش صاً  4 893استلا   ن ا قو 

التمريرت   لمه ا  و خو  يضخاً  شخريع حتسخني السخ ن الاشخوااه ي لج اللرتة  وضوع  -111
ا املدينخخو ثر ت خخا ثغخخر  حتسخخني  سخختو نايف يضخخع الكخخد ا املنخخا و ا ضخخريو يالضخخواحه الخخ  تمخخع 

اسسا يسافوسافوت يإللا سلتااي   ع  لوتودات يا -نوتوس ت ي ريو ط    - لل  ريو اوفا 
 املد  يجمال  املد  

ُ صخخخخخص  الخخخخخيف نصخخخخخص  لكخخخخخو   ياس  - غا خخخخخو ياملسخخخخخا دة لتخخخخخوفري السخخخخخ ن اخخخخخندي  ا -112
لتموي  هلا الربط    يالغر   نخه هخو  2017-2016ثدياسايف فك ه  ن  كفانكو السنو املالكو 

 90ت ا  ت و   اخوزةت ياصخ   ثنان يجتديد قرً  س نكو ث للو  ن لضو  يوان ااسر  اوزة  ي
ل  سخخخخا دة اخخخخندي  الر ايخخخخو ااجتمخخخخا ه  يتخخخخدفع ااسخخخخر ا املااخخخخو  خخخخن سخخخخ ا  هخخخخلو المخخخخر   لخخخخ
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 ياسايف ثخدياسايف فك خه د اخاس  سخاو ه ا تمخا اً  لخل  واملستلكدة  ن الخربط    ياساً     سخ
 نوع املنفج الل  تس نه 

يير خخه  شخخريع  س الخخد   املسخختداهل    ا خخد  خخن نشخخون  سخخادن ثوضخخع الكخخد  خخن  ريخخو  -113
لخخخخد    خخخخن  ريخخخخو الفسا خخخخو املسخخخختدا و ا  سخخخختو نايف ا ااس    تخخخخوفري السخخخخ ن ييسخخخخاا   س ا

 لكخخو   ياس ثخخدياسايف فك خخه لتمويخخ  املشخخريع  خخن  كفانكخخو السخخنو  0.3ُ صخخص  الخخيف قخخدسو  يقخخد
ثغكخخخخخو ضخخخخخما   دمخخخخخاج املشخخخخخاسيع ا خخخخخاس  تنلكخخخخخلها ا  نخخخخخا و سنوادونخخخخخو  2017-2016املالكخخخخخو 

و  ييشخختم  املشخخريع  لخخل  اخخا سايف  خخن قاكخخ   خخفاسع يفونكسخخكنو يطثخخوتكين يطدخخوسي يطدا خخا يطثوالخخ
ترثكخخو الخخدياجن ي  خخر  لرتثكخخو اانخخازير يترثكخخو النحخخ  ي لخخل ثنخخان  نخخازج للمخخفاس ني ي شخخاسيع حخخر  

 يدييو للاادة النسان 
ي خلج اللخرتة  وضخوع التمريخرت اسختحد ه ا  و خخو  يضخاً ثخرط   شخران  يج  نخفج  الخخل   -114

شخخخرانو   ة املالكخخخو لألسخخخر ياافخخخرا  الخخخلين ياتف خخخو  ثنخخخان  يج  نخخخفج  خخخم  ييردخخخف  لخخخل تمخخخدا املسخخخا د
  ياس ثدياسايف فك ه  50 000ييست د  املشريع  ن يم    ل م السنو   ن 

ير ه هلا الخربط      تمخدا املسخا دة املالكخو  - سا دة الس ن للاادة ضحا  ا رااو  -115
 ياس ثخدياسايف فك خه يالخ  لخدي ا  20 000 خا  خن لألسر ال  تضرسيف  ن ا رااو ييمخ    ل

 علا   كناً   مو   ااس احكحو يل ن ا ا

دخخللا  اخخا سايف  خخن قاكخخ   ناخخايف   2020-2019يتخخد م املكفانكخخو الو نكخخو للسخخنو املالكخخو  -116
املسخخختو نايف يالاكئخخخايف غخخخري الر كخخخو: يهخخخه  اخخخا سة اشخخخرتش ا عويل خخخا دخخخ   خخخن نكوزيلنخخخدا يجا اخخخو 
 خخخوطيفت يجتمخخخع ثخخخني جوانخخخا الصخخخحو يالاكئخخخو ياملخخخان ي خخخد ايف الصخخخر  الصخخخحه ا املسخخختو نايف 

يستند    الراكاخو ا  ناخايف املسختو نايف م  لربهنو  لل     ن ش   اتااع ا ضريو الاشوااكوت ل
 الاشوااكو    امو حتسكنايف  ستدا و يفاالو  ن حكث ال للو احكاً يثكئكاً 

 سختو نو  شخوااكو ا  نرمخو اخوس ال خرب  ي خن  12ي ن املمرس تنلكل هخلا الخربط   ا  -117
ييايخخخخين  ينخخخخوت ينولخخخخو فخخخخاتوت يدو خخخخا ت يالكخخخخا سايوادخخخخات  ثكن خخخخا  سخخخختو نايف ياين فودخخخخا ت ي خخخخا  ت

ي وانكلاتوت يدكنو ت ي اسافوت ينكخو ي ت ي وانك وسخوت يلوثخو  يسخكغره التمويخ  ت خالكص تصخمكم 
يثنان  رافو الصر  الصحه ا د   نفج يحتسكنايف للصمو  ا يجه تغريُّ املنا   ن قاك  جمخاس  

للكضخخاطيف يمحايخخو املخخانغري  اجخخ  ا خخد  خخن الانخخان الاشخخوااه؛ املكخخاو ياملمخخرايف يا خخدسا  الدافاخخو ل
ي ا  املد  ياملسختو نايف الاشخريو حاضخنو  مكخع سخ اما يآ نخو ي سختدا و يقخا سة  لخل الصخمو  

 ا يجه تغريُّ املنا  
تمخخخخخدا املسخخخخخا دة  2020-2019يفضخخخخخًل  خخخخخن إللخخخخخات توااخخخخخ   كفانكخخخخخو السخخخخخنو املالكخخخخخو  -118

 خخن  ريخخو حتريخخر  شخخاسيع اتلاقخخايف  اخخاس يحتسخخني ا كادخخ  ااساسخخكو  خخن للمسخختو نايف الاشخخوااكو 
 ريخخخو  ضخخخلان الصخخخاغو النبا كخخخو  لخخخل املسخخختو نايف الاشخخخوااكو يهخخخو   خخخر يسخخختلفهل حتسخخخني يترخخخخوير 

 لخخل  ساضخخه  يتخخودهت ثتخخوفري ا كادخخ   املسخختو نايف الاشخخوااكو الماامخخو  لخخل  س   عل  خخا الديلخخو  ي
ااشخخغاج الخخ   خخن املتوقخخع اانت خخان  ن خخا ااشخخغاج ا  نرمخخ  يايخخدا  ااساسخخكو ي  خخن ا كخخازة  ي خخن

 و ا خو )طيتخا سخري ( يدخوسيت ) اسخكنو(  ي خخن املنخا و الخ  ستشخ د حتسخني  سختواها يادنسخخكلت 
 سخرة  خن هخلو  1 000يا م  الراثعت يسادودات ي فكلت يتوست يداي   ي خن املتوقخع    تسختلكد 

  2020-2019الربط   ا  ا ه املاا سة ا   اس هلا 
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ي خخن ثخخني  اخخا سايف   خخر  تخخد م ا فك خخهت نُخلّ خخليف  خخلج اللخخرتة  وضخخوع التمخخاسيرت تلخخا  -119
املتالمو جيضلان الصاغو النبا كخو  لخل املسختو نايف الاشخوااكو  ييشختم  هخلا  لخل  ضخلان الصخاغو 

ميخخنف اللك كخخني املمكمخخني ا  النبا كخخو  لخخل املسخختو نايف الاشخخوااكو الماامخخو  لخخل  ساضخخه الديلخخوت مبخخا
هلو املنخا و  حساسخاً جديخداً سا خن يال را خو  يتشخم  هخلو املاخا سة دخًل  خن  سختو نايف يضخع 
الكخخد الواقاخخو ا  سا    خخلن عل  خخا الديلخخو يتلخخا املوجخخو ة ا  نخخا و فر كخخو ثصخخوسة غخخري قانونكخخو 

  ياس ثدياسايف فك ه(  50 000 لل  ساضه الديلو )
ملاخا سايف  2020-2019يُ صصه  االيف  الكخو داخرية ا املكفانكخو الو نكخو للسخنو املالكخو  -120

 تتالو ثتغري املنا  ي ن ضمن ا:
التشخخديد ثصخخوسة  دخخرب  لخخل ز  ة قخخدسة  يزاسة   اسة ال خخواسه ي حخخواج الرمخخ : ) ( 

لنت يتثاكخه انتماايف احمللكو  لل الصمو  ا يجه  ا ر ال واسه  ن  ريو حتسني  رادف ا ج
جت كفايف ساد  ستو  املكاو يالتساقرايف املرريو ثغر  حتسني ساد املنا و املاّرضو لللكضخاطيف 
ي  ا ة عوي  اندي  ا غا و ي  خا ة الت هكخ  ثاخد ال خواسه ثغخر  تمخدا املسخا دة الااجلخو ثاخد 

 ك ه(؛ لكو   ياس ثدياسايف ف 2.9حديه ال واسه للم تماايف احمللكو املتضرسة  ن ا )
  له ا  و و ا شرادو  ع يدالو اللضخان  شااو تغري املنا  يالتااي  الدي : )ب( 

ا اململ خخو املتحخخدة لتنلكخخل  شخخريع ثانخخوا   التحلخخه س صخخافو   يهخخلا املشخخريعت الخخل  سكسخختغر  
تنلكلو  له سنوايفت  صَمم لد م يثنان المدسة  لل الصمو  ا يجه تغري املنا  يحتسني المدسة 
 لخخل اخخنع المخخراس سسخخت داهل ت نولوجكخخا ااستشخخااس  خخن ثُاخخد  يسخخكفيد هخخلا املشخخريع حتديخخداً  خخن 
المدسة الو نكو  لل ا صوج  لل التموي  املتالخو سملنخا  ي لخل تمخدا تمخاسير اصخو  الصخنا يو 
املتالمخخخخو سملنخخخخا ؛ يسخخخخكمو  السكاسخخخخو الاا خخخخو املتالمخخخخو جيجخخخخرانايف املنخخخخا   لخخخخل الصخخخخاكدين الخخخخو ين 

 ا قلكمهت يسكحد  ن   ر ال واسه الراكاكو ياّسن   اسة امل ا ر ياا ن الغلااه؛ي 
ثنان قدسة املخداسس ااثتدااكخو يالثانويخو  لخل الصخمو   يزاسة التالكم يالرتاه ياللنو : )ي( 

  ا يجخخه تغخخريُّ املنخخا   خخن  جخخ  التصخخد  لتمرُّخخع ا  خخدا  سملكخخاو يهخخو   خخر   اَ خخه تفايخخُد  منخخاط ا لخخا 
 ؛2020-2019 لكرت  ن املكاو ا فرتة السنتني 5 200 دسسو  لل  199يسكحص  قو 

سخخخخُتاىن ا   خخخخاس  شخخخخريع املدينخخخخو النموإلجكخخخخو   يزاسة ا سخخخخ ا  يالتنمكخخخخو احمللكخخخخو: ) ( 
دوسياثكتات الل  تنللو  نبمو املد  النموإلجكوت  حكاٌن إلايف هندسو ي خد ايف  ااخو ي نخازج ا 

 خخخن اا ااخخخري س ضخخخافو    تخخخوفري ا سشخخخا  يالخخخد م للن خخخو  ساسخخخر   خخخ  ن  خخخن الخخخد اس النخخخاجم
هك تخخخاساً  خخخن  15اللمخخخرية  خخخن  ريخخخو تنلكخخخل ثخخخرط   دلخخخه ينشخخخك  للتنمكخخخو احمللكخخخو  يسخخخكتم تامخخخري 
ت 2020-2019ااساضخخه املسخخت جرة احملاإليخخو ل وسياثكتخخات ا   خخاس املكفانكخخو الو نكخخو للسخخنو املالكخخو 

 نخخخفًا جديخخخداً َيسخخخت دهل  ل خخخوهل  دينخخخو   145صمكخخخع ااخخخد ايف يتخخخ لص  خخخن س تااسهخخخا حكخخخاً  خخخفي اً 
  وا ناً فك كاً ياانو  الت مكش؛ 580دوسياثكتا النموإلجكو للاادة قو 

سكش د ثنان  نويو ُحلخاة فك خه  نشخان  يج  يزاسة املر ة يالرل  ي لكص اللمر: )ه( 
 يج  ردخف  لخل ا  خل  ا  نرمخو   ردف تدسيا  لل  نتاي الراقو الشمسكو  ا  سلنسخان يهخو

احملخخك  ا خخا ل يُخخرا  ثخخه ع خخني نسخخان ااس    خخن    يصخخاحن   ندسخخايف  ت صصخخايف ا الراقخخو 
الشمسكو يثنان المدسة احمللكو  ن  ريو تفييد انتماايف احمللكو اللمرية غري املواولو ثنبخاهل ا  خدا  

 شمسكو املن لضو ال للو يالنبكلو؛سل  رسن املردف  سل  رسن ثواسرو حلوج الراقو ال
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تثاكخخخه ياخخخكانو  نبمخخخو لتفييخخخد املنخخخازج سلراقخخخو الشمسخخخكو للااخخخدة    اسة الراقخخخو: )ي( 
انتماخخخايف احمللكخخخو ا ااس   غخخخري املواخخخولو ثنبخخخاهل ا  خخخدا  سل  خخخرسن املردخخخف  اكخخخث يتسخخخىن  خخخا 

ك خخه  ييشخختم  هخخلا  لخخل ا صخخوج  لخخل د خخرسن  ت خخد ة يث للخخو  مخخديس  لك خخا ا اكخخع  قخخان ف
   ا ة  هك   نبمو تفييد املنازج سلراقو الشمسكو املتضرسة ثلا  ال واسه الراكاكو؛

التموي  امل صخص لخربط    لخو اانااخا يف النااخو  خن  زالخو  يزاسة الغاسيف: )ز( 
الغخاسيفت  الغاسيف يتدهوسهات يآلكو  املكو للحد  ن اانااا يف النااو  ن  زالو الغخاسيف يتخدهوس

ي شخخخاسيع   خخخر    خخخا ة التحخخخري ت حكخخخث جي  خخخا  الغخخخاسيف     لخخخص  خخخن آ س تغخخخري املنخخخا   خخخن 
  ريو ا تصا   ين  دسكد ال رثو   ن ا و؛

حتسخخني قخخدسة ا كادخخ  ااساسخخكو لإل خخدا  سملكخخاو ا اكخخع  هكئخخو املكخخاو ا فك خخه: )ا( 
تغخخري املنخخا  يإللخخا ثلضخخ   شخخريع نبخخاهل   قخخان الالخخد يا تما يت خخا يقخخدسعا  لخخل الصخخمو  ا يجخخه

توزيخخع املكخخاو  يسكحّسخخن املشخخريع ا كادخخ  ااساسخخكو الاتكمخخو يسكحسخخن ا تما يت خخا ي  خخني التفييخخد 
 لكخخخو   ياس ثخخخدياسايف  25.2حخخخاج حصخخخوج دخخخواسه  اكاكخخخو ) سملكخخخاو   نخخخان سخخخا ايف الخخخلسية يا

 فك ه(؛
 خخن الرخخر  يتشخخككدهات ي خخن حتسخخني الشخخا و ااساسخخكو  هكئخخو الرخخر  ا فك خخه: )ط( 

يليب املاايري ا ندسكو الاصريو اكخث تسختركع  ضمن ا ا سوس يالرر  ا ضريو ياحملكرو سملد ت مبا
  لكو   ياس ثدياسايف فك ه(؛ 88.8الصمو  ا يجه آ س تغري املنا  الشديدة )

ثنخخخان ي  خخخا ة  هكخخخ  املخخخداسس يالانخخخا يف الاا خخخو الخخخ  تارضخخخه  يزاسة ااقتصخخخا : ) ( 
للضرس الشخديد ثسخاا اا ااخري ااسختوااكو يينسخد يغكتخا يجخوز  يدكخين  يتشخم   شخغاج   خا ة 

يلخخيب  اخايري هندسخخكو تارخه تلخخا املاخخاين قخدسة  دخخرب  لخخل  الت هكخ  تلخخا   خا ة ثنخخان تلخخا املاخاين مبخخا
 الصمو  ا  واج و اا ااري 

 (13)لتوصيات املتعلقة حبقوق النقاابت العماليةا  
ادقه فك خه  لخل اكخع ااتلاقكخايف ااساسخكو الثمخاين ملنبمخو الامخ  الديلكخو يقخا يفت  -121

مباا سة  ن ا  و و نلس ا ا  حكا  دثريةت  حراز تمخدهل غخري  سخاو  ا ع خني الامخاج اللك كخني 
ر  يجخخه ا مايخخو املوجخخو ة ا ثلخخدا   دثخخر  خخن  ريخخو اسخختحداه سكاسخخايف ترّدخخف  لخخل الامخخاج يتخخوف

 تمد اًت ث  يتت ايزها 
يقد تمد ه  ؤ راً نماسيف  مالكو  اكنو     نبمو الام  الديلكو ثاد   ن اا  انايف  -122

 لل ا  و و  ي ن الو هلو اا  انايف انت اش ا ر يف املدنكو ااساسكو للنماثكني يفخر  قكخو  
يا خخو ا امللايضخخو ا ما كخخو  يتنايلخخه هخخلو اا  خخانايف  لخخل يجخخه  لخخل حريخخو ت خخوين ا ماكخخايف 

ااصو  التحمكمايف ال  ُ جريخه يالخت م ا نااكخو الخ  ُيج خه  خؤ راً     حخد   ضخان نماثخو  خن 
 النماسيف ثساا انت ادايف  د اة لموانني فك ه 

د ني يلخخد  ا  و خخو  سيخخع  ثاخخه  خخن الامخخ  اسخخن نكخخو  خخع  اخخحاب الامخخ  ياملسخخت  -123
يممثله الاماج اد  او  ا و الدستوس  امل لوج  مكع اللك كني ا مماسسايف  ا لو ا جمخاج 

 الامالو 
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يس تاخخاس فك خخه  يلخخو إلايف سخخكا ةت فخخ   المخخوانني فك خخا تنَلخخل  خخن قاخخ   ؤسسخخايف  سخختملو  -124
 خري يتوجكخه يخاسة  يالتحمكخو اا يقويو تام   لل تراكخو المخانو  تراكمخاً  نصخلاً  ي   خو  يا

الخخخت م الناجتخخخو  نخخخه     ضخخخو ا  حخخخد  النمخخخاسيف دخخخاط نتك خخخو  جخخخرانايف  سخخختملو ا خخخلعا قخخخوايف 
الشر و ا فك ه ي  تا  دير النكاثو الاا و  يا  هلو ا كئايف هكئايف  ستملو ي نش ة مبوجا 

دسخختوسيو الدسخختوس ييفمخخاً لخخهت ف مخخا تت خخل قخخراسايف  وضخخو كو يتت خخل  جخخرانايف تتلخخو  خخع يا عخخا ال
 اوطً  مو  اكع اللك كني 

يي خرس الدسخختوس ا خو ا املماسسخخايف الاا لخخو ا جمخاج الامالخخو الخخل  يشختم   لخخل ا خخو  -125
ا اانتسخخاب     حخخد  النمخخاسيف ياملشخخاسدو ا  نشخخرو نماثكخخو  ييضخخمن الدسخختوس دخخللا  مكخخع 

 ما كخخخو يحخخخ  التبلمخخخايف يتالخخخو سمللايضخخخو ا ااشخخخ ا  ا خخخو ا حريخخخو ت خخخوين ااكخخخايف  يفكمخخخا
يالنفا خخايف املتالمخخو سلامالخخوت لخخد  فك خخه  ج خخفة حت خخكم تمخخوهل ثامل خخا  لخخل  دمخخ  يجخخه يتتمتخخع 

يتالخخخخو ساخخخخد ايف  سسخخخختملج  هل  يقخخخخد قا خخخخه اخخخخ  الاديخخخخد  خخخخن التبلمخخخخايف يالنفا خخخخايف  يفكمخخخخا
  ااساسخخخكوت هنخخخاش هكئخخخو حت خخخكم الخخخ  فك خخخا ممثلخخخو الامخخخاج ي اخخخحاب الامخخخ  )   جانخخخا ساخخخك

  ستم ( اج  ح  النفا ايف املتالمو ساد ايف ااساسكو ياللص  فك ا 
يا تفاج ا  و و  لل التفا  ا امايو حمو  اكخع اللك كخني ا اانضخماهل    النمخاسيف  -126

 املشاسدو ا  نشرو تلا النماسيف يثتافيف تلا ا مو  ياوما  الامالكو يا

 (14)ة وا ق يف التعليمالتوصيات املتعلقة اب ق يف الصح  
تخخر  فك خخه    هنخخاش  لقخخو ي كمخخو يت افلكخخو ثخخني الا خخد الخخدي  ااخخا  س مخخو  املدنكخخو  -127

يالسكاسخخكو يالا خخد الخخدي  ااخخا  س مخخو  ااقتصخخا يو يااجتما كخخو يالثمافكخخو  يتخخر   لخخل يجخخه 
  املثخاجت يناغخخه    التالخكمت  لخخل سخاك التحديخد  نخه اجخ  ع خخني السخ ا   خن التمتخخع سلصخحو  ي

ا خو ا التالخكم  توضع ا ا سخاا   يجخه اا ختل  الماامخو  فك خا   مخاج ا خو ا الصخحو  ي
 ع ا تااس ا تل  نوع ا ن  يغريو  ن  يجه اا تل  يالضاص  يهلات ا س ينخات هخو جخوهر 

 حو د  فر  يجمتمع يله ا تنمكو  ستدا و 
تمخخخوهل ثخخخه ا  و خخخو  خخخن ج خخخو ت ا   ضخخخافًو     خخخات 2018 يشخخخر ه ا  و خخخو ا  خخخاهل -128

حتسني  ستشلل س ي ستشخلل لوتودخا اللخلين حتخوا     رافخو اخحكو  خن الرخراز الاخامله ثواسخرو 
شرادو ثني المرا ني الااهل يااا  ي ا يمد ا  نو اً غري  ساو   ن ااد ايف الصخحكو لشخاا 

ي السخخر ا  يتصخخلكو ال لخخل يس ايخخو فك خخهت  خخن الت خخا س ايخخو  د اتكخخو  فضخخ  ي خخد ايف ا  خخل
 فضخخ  لاخخد   دخخرب  خخن اا  خخايف اللك كخخايف ثاخخد الخخوا ةت ي رااخخو  خخلي اا خخرا  غخخري املاديخخوت 
ي   انكو  جران  ملكايف جراحو الملا امللتوا  لل  داس السا و  كلو   هل ااساوع يإللا للمرة 

 ااي   لل ا  ل  
(: عوي   شغاج الانان CWMس حرب ااستاماس )توسكع قسم الوا ة ا  ستشلل تلدا -129

( ثشخ   داخريت CWMا اسيو اج  توسخكع قسخم الخوا ة ا  ستشخلل تخلداس حخرب ااسختاماس )
يسكشخخّ   إللخخا ز  ة داخخرية ا قخخدسة املستشخخلل  لخخل تمخخدا الر ايخخو لأل  خخايف ياملوالكخخد اللك كخخني 

ثتحسخخني الر ايخخو الراكخخو املتخخوفرة للنسخخان ا يتلخخو  خخع امل مخخو الخخ    خخلعا ا  و خخو  لخل  اتم خخا  مبخا
 فك ه 
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   اج حتسكنايف  لل املستشلكايف ا ضريو ي سادن  و لك ا ياخكانت ا: يشخم  إللخا  -130
ت خخالكص حتسخخخني ياخخخكانو  ل خخخو  ستشخخخلكايف  قلكمكخخو )لوتودخخخات ياسسخخخات  ستشخخخلل تخخخلداس حخخخرب 

 (( يملستشلكني  صصكني )سانه جكل  يتوي ه( CWMااستاماس )
ثنخخخان  ستشخخخلل طفوسخخخا  ي  ا قلكمخخخخه:    خخخاج حتسخخخكنايف  لخخخخل  ردخخخف د كاسخخخه للر ايخخخخو  -131

الصحكو لتحويله     ستشلل  ي   قلكمخه ثغكخو تلاكخو الرلخا  لخل  خد ايف الر ايخو الصخحكو ا 
 ضون تفايد  د  الس ا  

اكخخع التخخداثري ييخخنص الدسخختوس  لخخل ا خخو ا التالخخكم ي لخخل  نخخه يتاخخني  لخخل الديلخخو ا خخاإل  -132
 راحخخ   ي صخخكص دخخ  املخخواس  الخخ  عل  خخا   مخخاج ا خخو ا التالخخكم انخخاين ا الرلولخخو املا خخرة يا

حاج اّ  ه الديلو  دهل توفر املواس  لخدي ا   مخاج هخلا  ثادو  يا التالكم ااثتدااه يالثانو  ي ا
 ا وت يمع  لل  اتم ا  ان   اايف احو هلا اا ر 

السنوايف اام  املاضكوت     استثماس ا  و خو الثاثخه ياحملخد  ا خد  ا ي لل  د   -133
تالكم الرلب اللك كني    حتمكو  جناز  س ه يتمث  ا توفري التالكم ااثتدااه  مكع اا لخاجت 

 يُس    د  قكاسه  ن  ثنان فك ه اللين ثلغوا التالكم الثانو  يا ا اه 
الخخخخكم سنخخخخا  لأل لخخخخاج ا  خخخخرحل  التالخخخخكم ااثتخخخخدااه يالثخخخخانو ت يس ضخخخافو    تخخخخوفري الت -134

نلخخخليف ا  و خخخو  يضخخخاً  اخخخا سايف دخخخرب  مبنح خخخا  خخخد اً  دخخخرب  خخخن املخخخنف الدساسخخخكو للااخخخدة  خخخلب 
ا ا اخخخايف  خخخن  ريخخخو  رخخخو قخخخري  الرخخخلب ي رخخخو اايااخخخ ت ي اخخخا سة ج خخخاز تالُّخخخم ل خخخ   لخخخ ت 

رط   ا لكخخا سنخخا  لرخخلب السخخنو ااي  يتخخوفري يثخخرط   املسخخا دة لشخخران تخخلادر ا خخافليفت يثخخ
 ال تا املدسسكو سنا  ي د و النم  املد وهل  يصاج التل كل    املداسس 

التوصاايات املتعلقااة ابلتاادابري املتخااذة للقااااء علااى التمييااز يف حااق املاارأة وعلااى   
 (15)العنف القائم على نوع اجلنس

 الكخخاً  خخن    شخخ    خخن  شخخ اج التمككخخف المخخاام  لخخل نخخوع   خخ  فك خخه    تاخخين جمتماخخاً  -135
ا خخن ؛ تشخخاسش فكخخه النسخخان ياللتكخخايف  شخخاسدو   خخو ا اخخنع المخخراس ا ثكخخوعن يجمتماخخاعن احمللكخخوت 
ييسخخا ن ا  ملكخخايف التنمكخخو ييمرلخخن ىاسهخخا  لخخل قخخدهل املسخخاياة  خخع الرجخخاج  يللن خخو  سملسخخاياة 

كخخايفت تسخخلم فك خخه أب   سخخ لو املسخخاياة ثخخني ا نسخخني  نصخخر ثخخني ا نسخخني يلتم خخني النسخخان ياللت
هخخخخلا ا  خخخخاست تسخخخختنري ا  و خخخخو   ساسخخخخه  خخخخن  نااخخخخر التنمكخخخخو الو نكخخخخو يالنمخخخخو ااقتصخخخخا    يا

سلدسخختوس يارخخ  التنمكخخو الو نكخخو ااَمسخخكو يملخخدة  شخخرين سخخنو يسلسكاسخخو الو نكخخو املتالمخخو ثنخخوع 
تلاقكو المضان  لل اكع  شخ اج التمككخف ضخد املخر ة ت يد  إللا يتماشل  ع ا2014 ا ن  لااهل

 ي ع  ن اي ثك ني 
ا املااخخو  خخن النخخواب ا الربملخخا    20ت  اخخاحه النسخخان ميخخثلن 2018 ياثتخخداًن  خخن  خخاهل -136

يُ كّ نخخه  خخخله ثرملانكخخايف يزيخخخرايف ا ا  و خخخو يُ كّ نخخه ا نتخخخا   خخخن الربملانكخخايف  سخخخا د   لخخخوزسان  
 ت ثتاكني  يج ا ر ة ساكسو للربملا  ا الالد 2018ي 2014ت ا  ا ه يسّحا الربملا   يضاً 

ا املااخو  خن  24ا املااخو  خن املنااخا المكا يخو ا ااد خو املدنكخو؛ ي 29يتتو  النسخان  -137
 نصخااً  يتشخغ   55ا املااخو  خن املنااخا الدثلو اسخكو ي خد ها  30 نااا اا نان الداامني ي
ا املااخخخو  خخخن  38ا املااخخخو  خخخن النسخخخان ي 62ا   تخخخا ساخخخك  الخخخوزسان )النسخخخان  نااخخخا قكا يخخخو 
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 خخخن الرجخخخاج(ت  43ا املااخخخو  خخخن النسخخخان ي 57يزاسة الصخخخنا و يالت خخخاسة يالسخخخكاحو ) الرجخخخاج(ت يا
ا املااخخخخو  خخخخن الرجخخخخاج(ت  48ا املااخخخخو  خخخخن النسخخخخان ي 52يزاسة الصخخخخحو يااخخخخد ايف الراكخخخخو ) يا
يزاسة  ا املااخو  خن الرجخاج(ت يا 50ا املااخو  خن النسخان ي 50و ه )يزاسة الدفاع ياا ن المخ يا

ا املااخو  خن  نااخا المكخا ة(  يالتمخدهل احملخرز ياضخف ثشخ     50الس ر )حتت  النسان  دثخر  خن 
داخخري  يضخخاً ا ا ك خخ  ااجتمخخا ه التملكخخد  نتمخخع  يتخخوده حكخخث تضخخرلع النسخخان أب ياس قكا يخخو  

ا املااخو  خن املنااخا ا يحخدة ا ختلش  8او  ن  نااا ز مان المر  يا املا 7فتشغ  النسان 
 ااساضه 

يتشخخ   النسخخانت ا فك خخهت ااغلاكخخو السخخاحمو  خخن الاا خخو ا ااسخخوا ت فااسخخوا  تخخوفر  -138
فراخخاً ها خخو لتغكخخري  ردخخف النسخخان ااجتمخخا ه يااقتصخخا    يتوجخخد حالكخخاً ا نتخخا  شخخرة ساثرخخو لاا خخو 

 ضو  يتوجد ا ر ة  لل س س تسع  ن ساثرايف س و  3 500تضم  دثر  ن  ااسوا  ا فك ه
ا املااو  ن املنااا المكا يو ا اكخع تلخا  50ساثرو يتتو  النسان  12ااسوا  الااليف  د ها 

 الراثرايف 
ي خخخخخخخن امل خخخخخخخم ا شخخخخخخخخاسة    استلخخخخخخخاع  خخخخخخخخد  النسخخخخخخخان سااخخخخخخخدايف اا مخخخخخخخخاج اللخخخخخخخوايت شخخخخخخخخاسدن ا  -139
ا خخخر ة  يقخخخد   لمخخخه يزاسة املخخخر ة يالرلولخخخو  417الخخخو ين فمخخخد ثلخخخيف  خخخد هن  النسخخخااه 2019  اخخخر 

اجخخخخ  اا خخخخرتا  مبواهخخخخا  2014 يالت لكخخخخص  خخخخن اللمخخخخر  اخخخخر  فك خخخخه النسخخخخااه الخخخخو ين ا  خخخخاهل
ا رَفكايف اللك كايف يااحتلخان اخن  يتاتخفهل الخوزاسة حتسخني املردخف ااقتصخا   للنسخان  خن  ريخو  نتخد  

  ا   نت اعن    ااسوا  يمي ن ن  ن التااي   لل الام  يا ثداعي ين يار   نت اعن ييو 
 ي  نان اللرتة  وضوع التمريرت حممه فك ه تمد اً دارياً ا اناايف التالكو: -140

ت  ُ لخخو ايج  خخرة  خخ  جنخخدة هخخاتله سنخخا   خخا  سا لخخاج 2016 ا  خخاهل ) ( 
ااشخ ا ت مبخخن فخخك م اا لخخاجت ا ثخخلَغ  مي خن ااتصخخاج  خخربو  لخخل  خداس السخخا وت ييتخخكف  مكخخع

  ن  شاد  تتالو سا تدان  لل   لاج؛
ت ُشخخخّ له انمو خخخو اللر كخخخو املانكخخخو سلانخخخص المخخخاام  لخخخل نخخخوع 2016 ا  خخخاهل )ب( 

ا خن   ا خخ  جممو خو السخخل و يا مايخخوت يإللخا ثغخخر  ز  ة حتسخخني ا اهفيخو الو نكخخو يالتصخخد  
  حاايف الرواسل؛للانص الماام  لل نوع ا ن  ا

ت ا ُتمديف السكاسو الو نكو للتصد  لتغري املنا ت ي ن ضمن ا 2017 ا  اهل )ي( 
ت يتر خه هخلو السكاسخو    23 رو الام  املتالمو ثنوع ا ن  املاتمدة ا   اس  ؤعر اا خرا  
 ز  ة  شاسدو النسان ياللتكايف يعثكل ن ا الام  املتالو سملنا ؛

ت ا ُتمخخخخخد قخخخخخانو  االفخخخخخو ياملخخخخخرياه ي  اسة الرتدخخخخخايف )ثصخخخخخكغته 2018 ا  خخخخخاهل ) ( 
املادلخخخو( الخخخل  يضخخخمن حمخخخو  ا سه  مكخخخع النسخخخان يالرجخخخاج الخخخلين ياكشخخخو  ا   خخخاس  لقخخخايف 

يتالخخخخو جيسه  ا خخخخم الواقخخخخع  يي لخخخخ  هخخخخلا المخخخخانو   خخخخدهل التمككخخخخف انحخخخخص ا حخخخخو النسخخخخان فكمخخخخا
 املمتل ايف؛
قخخانو   لقخخايف الامخخ  اجخخ    خخا ة الت دكخخد  لخخل ت مت تاخخدي  2018 ا  خخاهل )ه( 

قكمو الر ايو غري املدفو و ااج  يا جازايف الوالديو ياا خرتا  ثمكمت خا  خن  ريخو   ساي  ح خاهل 
تارت  مبنف  جازة يالديو  دعا  سو   هلت ي جازة للر ايو ااسريو  دعا  سخو   هلت    جانخا 

 يو اً؛ 98 يو اً    84  الو  جازة اا و و  ن 
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ت ا ُتمد قانو  السل و  لل ا نرتنخه اجخ  التصخد  استلخاع 2018 ا  اهل )ي( 
حديه ااستغلج ا نسه للنسان ياللتكايف  لل ا نرتنه  يامه المانو  النسان ياللتكخايف  خن 

ا إللخخخخات  لخخخخل سخخخخاك  املثخخخخاج  ااسخخخختغلج ثواسخخخخرو ا نرتنخخخخه ثسخخخخاا     راسخخخخلو  ل رتينكخخخخو مبخخخخا
 قنوايف ي واقع يساا  ا  لهل الراكسكو  لل ا نرتنه؛ ا صرت ا

ت ُسّن قانو  حمو  ااش ا  إلي  ا  اقخو يهخو قخانو  ير خه 2018 ا  اهل )ز( 
   محايخخو حمخخو  دخخ   خخن النسخخان يالرجخخخاج إلي  ا  اقخخو جينشخخان جملخخ  ي خخين لألشخخخ ا  إلي  

 ا  اقو؛ ا  اقو يتاكا  ا مو  ال   ته اا اتلاقكو حمو  ااش ا  إلي 
ت اسخخخُتحده ثريتودخخخوج فك خخخه الخخخو ين لتمخخخدا  خخخد ايف تخخخرتا  2018 ا  خخخاهل )ا( 

سلانص الماام  لل نوع ا ن   ييُاترب هلا الربيتودوج اسخت اثًو  تاخد ة المرا خايف ت لخ  تمخدا 
الوقخخه املناسخخا ملخخن يتاخخر  للانخخص المخخاام  لخخل نخخوع ا خخن   يقخخد    خخد ايف  ناسخخاو يجكّخخدة يا

يتودخخوج ىخخرة  شخخايسايف ياسخخاو  خخع  مخخد ه ااخخد ايف املوجخخو ين مبخخن فخخك م  نبمخخايف دخخد هخخلا الرب 
انتمع املخدين ياملنبمخايف الدينكخو  يقخد تاخَفز ا  خد التاخايين ثخني ا  و خو ي نبمخايف حمخو  املخر ة 
سجتخاو ا تمخخا   اخخا سة  مخخان الانخخص  لخخل املخخر ة ثلضخخ  تمويخخو ا  خخو  التااينكخخو ثخخني يدخخاايف  تاخخد ة 

 و آلكايف  ن قاك  فرقو الام   لل  مان الانص  لل املر ة؛ثواسر
ت انرلخخو الامخخ  اخخ  جنخخدة هخخاتله جمخخاين  خخا  سلانخخص املنخخف  2018 ا  خخاهل ) ( 

مي خن ااتصخخاج  خربو  لخخل  خخداس السخا و ي َصخخص ملسخا دة النسخخان اللخخوايت يتارضخن للانخخص املنخخف  
ر ة يالرلولخو يالت لكخص  خن اللمخر ا شخرادو  خع ل ه يتصلن اد ايف املشوسة ال  توفرها يزاسة امل

  ردف فك ه لألز ايف ااا  سلنسان 

 (16)التوصيات املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعااة  
للك خخه  2018 يخوفّر الدسختوس يقخخانو  حمخو  ااشخ ا  إلي  ا  اقخخو الصخا س ا  خاهل -141

و يتافيفهخخا ياخخوما  يفضخخًل  خخن إللخخات   خخاساً قانونكخخاً  تكنخخاً  مايخخو حمخخو  ااشخخ ا  إلي  ا  اقخخ
 لخل اتلاقكخو ااشخ ا  إلي  ا  اقخو الخ  ت ّمخ  يتمخو  ا  خاس  2017 اّدقه فك ه ا  اهل

المخخانوين الخخو ين  ي نخخل فخخرتة  قخخربت ا تمخخديف فك خخه  رخخو تنلكخخل تتالخخو امخخو  ااشخخ ا  إلي  
  2019 ا  اقو ا  اهل

ه  اخخا سايف شخخغ لتم خخني ااشخخ ا  إلي  ي  نخخان اللخخرتة  وضخخوع التمريخخرت   لمخخه فك خخ -142
ا  اقو حغ ت ل   شخاسدت م ال ا لخو يالنشخكرو يااالكخو  خن التمككخف ا انتمخع  ي خن الخو تلخا 

 املاا سايف:
   اطيف  الكو  مايو الرل  ُعنف لوالد   اا لاج إلي  ا  اقو؛ ) ( 
ا  اقخو ثغكخو   نحو ح و كو سنويو ُعنف نل  فك ه الو ين لألشخ ا  إلي  )ب( 

ع كنخخخه  خخخن تنلكخخخل  تلخخخص الخخخربا   ياانشخخخرو للااخخخدة ااشخخخ ا  إلي  ا  اقخخخو  يانلخخخ  الخخخو ين 
لألشخخ ا  إلي  ا  اقخخو يدالخخٌو ي نكخخو للتنسخخكو ثخخني اكخخع املنبمخخايف ا فك خخه الخخ  تمخخدهل حالكخخاً 
  خخخد ايف لألشخخخ ا  إلي  ااحتكاجخخخايف ااااخخخو  يعخخخنف ا  و خخخو  يضخخخاً  نحخخخاً سخخخنويو ملنبمخخخايف

   ر  تمدّ هل  د ايف لألش ا  إلي  ا  اقو؛
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 نشخخان  ردخخف  خخا  س  اقخخو ا لوتودخخا دخخْه ي خخو    خخاطً يامخخد فكخخه ااشخخ ا   )ي( 
إليي ا  اقخخو ا ا خخفن الغخخرن  خخن الالخخد اجتما خخاعم  يسخخكمدّ هل هخخلا املرفخخو فضخخاًن لت خخفين ااشخخكان 

سو ا اجخو    الخف  ة ا سياتخا املدسسخني يالت  كفايف ال  يتم التربع  م اا  يسخكليب التمويخ  ثخدي 
 ا املداسس ااااو املس لو ياقتنان حافلو مي ن للي  ا  اقو الصاو   لل  تن ا؛

اسخختحداه  رخخو الضخخرياو  لخخل الامالخخو للااخخدة ااشخخ ا  إلي  ا  اقخخو يهخخه  ) ( 
تشخخخّ ع  لخخخل اسخخختحداه يتخخخوفري فخخخر   مخخخ  لألشخخخ ا  إلي  ا  اقخخخو  يقخخخد يسخخخاه ا  و خخخو 

را  تراكو  رو الضرياو  لل الامالو اكث اشتمله  لل است داهل  ش ا  إلي    اقو ملدة ن
 ا املااو  ن الضرااا؛ 300 له سنوايف  ماث   صم 

ُعخخخنف املخخخداسس املسخخخ لو ااااخخخو ثخخخلي   -التالخخخكم لخخخلي  ااحتكاجخخخايف ااااخخخو  )ه( 
ااحتكاجخخايف ااااخخخو يلخخدفع سياتخخا املدسسخخخني ااحتكاجخخايف   نحخخًو سخخنويو للااخخخدة اا لخخاج إلي  

فك خا اقتنخان   يايف  سخا  دة يدتخا  خن نخوع  خا    يتغركو غري إللا  خن النلمخايف التشخغكلكو مبخا
 يتُمَدهل  نف  ساسكو  يضاً لأل لاج إلي  ااحتكاجايف ااااو؛

  انخخو  الكخخو لألشخخ ا  إلي  ا  اقخخو: هخخلا ثخخرط   جديخخد يس  إلدخخرو ا  كفانكخخو  )ي( 
 ياساً ثخدياسايف فك خه  90تمَدهل مبوجاه   انو  الكو ش ريو قخدسها  2018-2017نو املالكو الس

ملسا دة  ش ا  لدي م   اقو ثدنكو  اامو  يقد ُ صص  لا الربط    الخيف ىانكخو  ليخني  ياس 
  ستلكد؛ 11 400ثدياسايف فك ه ي ن املتوقع    يد م 

 ياس  500 000ص  الخخخخخخخخخيف  سخخخخخخخخخا دة ااشخخخخخخخخخ ا  إلي  ا  اقخخخخخخخخخو: ُ صخخخخخخخخخ )ز( 
ت  اخخ  املاخخاين  قخخ  اسخختااا اً 2020-2019ثخخدياسايف فك خخه  خخن املكفانكخخو الو نكخخو للسخخنو املالكخخو 

لألشخخخ ا  إلي  ا  اقخخخو ي دثخخخر ساحخخخو  يسخخختنلّ ل هخخخلو املاخخخا سة املنبمخخخو الديلكخخخو ملواخخخ   خخخن  جخخخ  
تماكخخخو ثغكخخخو تكسخخخخري الاشخخخريو ثواسخخخرو عويخخخ  ُ صخخخص    خخخاج تاخخخخديليف  لخخخل ملنخخخازج ياملرادخخخف ان

الخخد وج  لك خخا  يسخخكغره هخخلا التمويخخ  جممو خخو  تنو خخو  خخن التحسخخكنايف ا ك لكخخو  خخن الت خخا ثنخخان 
ممرايف  نحدسة ي ساثفينايف يممايف  حخوج املنخازج ي رافخو اغتسخاج ي خراحكو يسخ   الخد وج  لك خات 

 يتغكري  دا   املرادف انتماكو ده يس   الد وج  لك ا؛
ا  انخخو  لخخل  فخخع ىخخن تخخلادر ا خخافليف: تمخخدهل هخخلو ا  انخخو لللك كخخني الخخلين  )ا( 

سخخنو يلألشخخ ا  إلي  ا  اقخخو  يعخخوّ ج ا  و خخو هخخلا الخخربط   ثشخخ     60تفيخخد   مخخاسهم  لخخل 
 ياساً ثخدياسايف فك خه  ييسختلكد  خن هخلو  40دا   فكمَدهل ل    ستلكد  خلية شخ ريو قخدسها 

 تلكد؛ س 50 000ا  انو  دثر  ن 
امل خخخخنف الر ضخخخخكو لألشخخخخ ا  إلي  ا  اقخخخخو: تمخخخخَدهل هخخخخلو املخخخخنف لللك كخخخخني  لخخخخل  )ط( 

تلخخخاييف  مخخخدساعم الادنكخخخو اخخخد  تشخخخ كع انخخخد اج م اجتما كخخخا  خخخن  ريخخخو اا خخخراط ا اانشخخخرو 
 الر ضكو الو نكو؛

ت استحد ه ا  و و   انو 2018 حوافٌف  لل جتديد املااين الت اسيو: ا  اهل ) ( 
ا املااخخو للااخخدة  اخخحاب املاخخاين الخخلين يصخخرفو   لخخل جتديخخد ي اخخلا  اخخانك م  25ثنسخخاو   الكخخو

يمخخ   خخن  لكخخو   ياس ثخخدياسايف فك خخهت يملخخن يسخخت دهل الت نولوجكخخا ااضخخرانت  خخن قاكخخ    الغخاً ا
لخخوااف الراقخخو الشمسخخوت يملخخن يكسخخري  الخخد وج     اخخانك م لألشخخ ا  إلي  ا  اقخخوت  خخن  ريخخو 

  سل راسه املتحردو  ثًلت يملن يثاتو  يساا   ضخانة  خاسي  اخانك م  ضخانة اازقخو ثنان ممر  ا
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 ياس ثخخخخخدياسايف  250 000ت ُ لضخخخخخه  تاخخخخخو ااسخخخخختثماس لتالخخخخخيف 2019  خخخخخاهل يالشخخخخخواسع  يا
  ا ملؤسسخخايف   مخخاج   اخخغر ح مخخاً يملخخال ه اا مخخاج الت اسيخخو فراخخو تنلكخخل  فك خخهت يهخخو  خخا

الالخخدت ي اخخ  اا مخخاج الت اسيخخو  دثخخر احرتا خخاً للاكئخخو يغخخري  سخختاا دة اسخختثماسايف  شخخااو لت مكخخ  
 احد  ن اللك كني 

 (17)تعليقات تتعلق حبقوق األاليات واملدافعني ع  حقوق اإلنسان  
تخخفاج  خخع ا  خخايف اللا لخخو  خخن غخخري الديلخخو اجخخ  تشخخ كع ا خخواس  توااخخله ا  و خخو يا -143

  ي خخرة   خخخر ت   مخخخه فك خخخه المخخراس الماضخخخه امايخخخو يايخخخو ثشخخ   املسخخخاا  إلايف اا كخخخو المو كخخخو
اااخخخري املسخخختم  املاخخخين س مايخخخو  خخخن الانخخخص يالتمككخخخف المخخخاامني  لخخخل  سخخخاس املكخخخ  ا نسخخخه يا ويخخخو 

تخخفاج فك خخه  لخخل التفا  خخا ث لالخخو حمخخو  ا ما خخايف  ا نسخخانكو ي يخخديف توسخخكع نرخخا  يايتخخه  يا
 إلايف ااقلكو يثتافيفها يمحايت ا 

يحتمو قوايف الشر و ثصوسة  ستملو ا اكع اا  انايف ال  تمَدهل  لل الديلوت س يموهل  -144
  تخخا  خخدير النكاثخخو الاا خخو سمللحمخخو المضخخااكو  لك خخا  يتتمتخخع ا  خخايف اللا لخخو  خخن غخخري الديلخخو 

 اريو ااتصاج ثوساا  ا  لهل يااستمراس ا التااري  ن آساا ا 
شخخخخخ ا  املت مخخخخخني    احملادمخخخخخو ا  قخخخخخرب يقخخخخخه مم خخخخخن  لخخخخخل ياخخخخخا تمخخخخخدا اكخخخخخع اا -145
ُات ف  سا و  نل سا و  لمان الماو  لك م  يل   ش ص يُماو  لكه  ي 48يتاد  إللا   ا

يلخخفهل  خخن  خخ ي  يغخخلان ي خخلي  ا خخوُّ ا  خخري  احت خخاز  نسخخانكو ي خخن ياجخخا ا  و خخو تخخوفري  خخا
ا نسخخا ت يالشخخر و  لف خخو قخخانوطً مبوجخخا   خخيب  ييتمتخخع اخخلو ا مخخو   يضخخاً املخخدافاو   خخن حمخخو 

 الدستوس امايو هلو ا مو  الدستوسيو يثتافيفها ياحرتا  ا 
تتخوفر      لخو  لخل تاخر   خدافاني  خن حمخو   ي نل اللرتة  وضخوع التمريخر السخاثوت مل -146

 ا نسا  لت ديدايف ي ضايمايف ي ويص ي ملكايف ا تماج تاسله 

 ايتاإلجنازات والتحد -سابعا   
حممخخخخخه ا  و خخخخخو تمخخخخخد اً داخخخخخرياً  نخخخخخل جخخخخخول  ااسخخخخختارا  ااي  يالثانكخخخخخو  يسلنبخخخخخر     -147

التصديو  لل ااتلاقكايف ياملااهدايف التسخع ااساسخكو ا جمخاج حمخو  ا نسخا  ي   التواخكايف 
ال  تلمت ا الديلو  خن هكئخايف  ااهخدايف ا هخلا الشخ   ساقخرتا   خع تواخكايف سخنويو تلمت خا  خن 

ثخخد  خخا  خخن  وااخخلو ساخخد تنلكخخل هخخلو  مخخرسين ااااخخني يااخخربان املسخختملنيت تخخر  ا  و خخو  نخخه اامل
 التواكايف 

ي ن ست تلتفهل فك ه جينشان آلكو ي نكو للراد يالتنلكل ياملتاثاو ثغكخو دلالخو تمخدا تمخاسير  -148
التواخكايف الخ   يقت خا  كئخايف املااهخدايف يثغكخو دلالخو ساخد فك خه ثشخ    ااخم تنلكخلَ   تسمو يا

 تتلماها  ن آلكايف اا م املتحدة 
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 اخلامتة -اثمنا   
تواخخخخكو يالتف خخخخه فك خخخخه  138 خخخخلج ا ولخخخخو الثانكخخخخو  خخخخن ااسخخخختارا ت تلمخخخخه فك خخخخه  -149
تواخكو  خن تلخا التواخكايف  ييسخل  هخلا التمريخر الضخون  لخل ا  خو  امللموسخو الخ   112 ثتنلكل

اجخ  تنلكخل هخلو التواخكايف قصخد الن خو  امخو   ثللت ا ا  و و ثواسخرو  اخلحايف تشخرياكو
 ا نسا   مكع اللك كني ياوما 

Notes 

 1 UPR recommendations outlined on pages 1–2 of Annex 1. 

 2 UPR recommendations outlined on pages 3–4 of Annex 1. 

 3 UPR recommendations outlined on page 4 of Annex 1. 

 4 UPR recommendations outlined on pages 4–5 of Annex 1. 

 5 UPR recommendations outlined on page 5 of Annex 1. 

 6 UPR recommendations outlined on page 5 of Annex 1. 

 7 UPR recommendations outlined on pages 5–6 of Annex 1. 

 8 UPR recommendations outlined on page 6 of Annex 1. 

 9 UPR recommendations outlined on page 6 of Annex 1. 

 10 UPR recommendations outlined on page 7 of Annex 1. 

 11 UPR recommendations outlined on page 7 of Annex 1. 

 12 UPR recommendations outlined on pages 7–8 of Annex 1. 

 13 UPR recommendations outlined on page 8 of Annex 1. 

 14 UPR recommendations outlined on page 8 of Annex 1. 

 15 UPR recommendations outlined on pages 8–9 of Annex 1. 

 16 UPR recommendations outlined on page 10 of Annex 1. 

 17 UPR recommendations outlined on page 10 of Annex 1. 

    


