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 مقدمة ووصف ملنهجية إعداد التقرير  
 م را حكورر اجل.هو ير اإلسخمركر املو يتانكخر ي ارخا  اجلولخر الثالثخر رخا اضسخت را  هلا التمرير رمد  -1

رر املمخخاس ا  وخخم اةكورخخر ساجل. كخخر الورنكخخر سا   ملنت بخخم ايركخخم سالموخخاة سالر نخخر الخخدس ا المخخارهحم سهخخو ُّبملخخج
لكخخخر الويا كخخخر الورنكخخخرة الورنكخخخر ةمخخخوا اإلنسخخخان لالر نخخخر الورنكخخخرة ساالكخخخر الورنكخخخر ملناهوخخخر الت خخخلي  لاا

 سرنظ.ا  اجملت.ع املدين سرنظورر ا رم املتحدةحم
ر  التمريخخخخر س مخخخخخ  -2  1/5لر.بخخخخايفت التو كهكخخخخر ايخخخخديفة ي يخخخخخرا   رخخخخا حمخخخخوا اإلنسخخخخخان اً سيخخخخد حخخخخُ

ومأن املبايفت التو كهكر ال ارخر إلنخدايف امل رورخا  املمدرخر ي ارخا  اضسخت را  الخدس ا  119/17 ساملمر 
، ممخا ي كخا التخ ام اةكورخر 19-كو كخددج هخلا التمريخر ي سخكاا ا سخم ولمكخويف الخه ي ر خها  المارهحم سمُنخ 

 ولو اء وت هدانا الدسلكرحم
 وصخخكرحم سي  140، يبرخخه رو يتانكخخا 2015لثخخاين/نو .  يا ا مخخر  3سي هنايخخر اجلولخخر الثانكخخر، ي  -3

ميا  رخع اجملت.خع املخدين لامل و خكرة ، وشر  ر و كر حموا اإلنسان سال .ه اإلنساين سال 2016نام 
 محرر لت .كم هلو التوصكا حم 

، س  ه امل و كر، ولت اسن رع ركت  ر و كر ا رم املتحدة الساركر 2018را س  /سي آذا  -4
هخخلو التوصخخكا  لا  خخر  مخخوا اإلنسخخان لركتخخ  ر و خخكر ا رخخم املتحخخدةة، ة خخر ن.خخه سرنكخخر لتن كخخلة

 ر الورنكر ةمل س شر ن.خه  مخاس ير  خ.ه ممثرخم نخا اترخا الخو ا ا  الورنكرة، سانُت.د  هلو ا 
 امل نكر سكللك رنظ.ا  اجملت.ع املدينحم

  كل ا  ر الورنكخر ي رنتملخا لتمككم  ن ه  ن. ، نُظ.ه س شر  2019مكتوور /  مريا ا سل  30سي  -5
 ها  امل نكرحمولمراكر رع ركت  ر و كر ا رم املتحدة، سيد حور  الو شر مجكع اجل املدة
 سيد رر اندايف هلا التمرير وملراحه التالكر: -6

ا راء رماس ا  رع اجلها  امل نكر وغكر مجع البكاان  سامل رورا  اله يت م  مدميها ي ارا   •
 ل التوصكا ؛ ك ن

 كتاور رمرسع التمرير الورين را  ان  الر نر ال نكر إلندايف التما ير لالر نر ال نكرة؛ •
 ورنكر، سالر نخر الورنكخر،  نظكم سرسرر را املماس ا  رع ممثري املؤسسا  ال .وركر، ساجل. كر ال  •

 ساالكر الويا كر الورنكر، سرنظ.ا  اجملت.ع املدين را م ه ا ا ة التمرير؛
   رمرسع التمرير نرى اةكورر ضنت.ايفوحمر ن •

الت خخو ا   -اً   خخو  اإلرخخا  امل كخخا ا ساملؤسسخخي؛  نكخخ  -مسضً سير كخخ  التمريخخر نرخخى ايخخاس  التالكخخر:  -7
التمخدم ايخر   -اً  ن كخل التوصخكا  املمبولخر؛  او خ  -اً اإلنسخان سمحايتهخا؛  لثخ اجلديدة ي  ال    ي  حمخوا 

 التوي خا    -اً سايفسخ ا سلوع  ساملبايف ا  ساضلت ارا ؛    -اً كراها ؛ ةارس اإل س     سم وه امل.ا سا  سالتحدع 
 لتمنكر ساملالكرحمساضحتكا ا  را املساندة ا
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 تطور اإلطار املعياري واملؤسسي -أوالل  
 املعياري اإلطار -ألف 

يف .خخاانت شخخهد اإلرخخا  امل كخخا ا لت  يخخ  حمخخوا اإلنسخخان سمحايتهخخا   خخو اً ك.كخخاً سنونكخخاً رخخا حكخخ  -8
 النملوص المانونكر، مبا ي ذلك:

 لدسختو    ، املتوخ.نان   خديمً 022-2017، س يخم  021-2017المانوانن الدستو عن اضست تا كان  يم   •
 ؛ 1991نام 

 املت رق وتم كع ن اذ النساء لر.أرو ع  سالوظا ا اضنت اوكر؛   008-2018المانون النظاري  يم   •
 ةموا اإلنسان؛   لتمككرر س نظكم سسري ن.ه الر نر الورنكر   ديف اي   016-2017المانون النظاري  يم   •
 امل خخدجل لخخب ك محكخخام المخخانون النظخخاري املنمخخن ملؤسسخخر الر نخخر   005-2018المخخانون النظخخاري  يخخم   •

 ر املستمرر لمنت او ؛الورنك
   النخوا   نت خا  امل خدل لخب ك محكخام المخانون النظخاري املت رخق و   006-2018المانون النظخاري  يخم   •

 ي اجل. كر الورنكر؛
املت رق ونت ا  النوا  الليا ميثرون املو يتانكم املمك.م ي   007-2018المانون النظاري  يم  •

 ؛ا ا ج
اللا ي دل سيك.ه و ك محكام المخانون النظخاري املنمخن  009-2018المانون النظاري  يم  •

 لربردع ؛
 ؛روجلهاملت رق  010-2018المانون النظاري  يم  •
 ؛اللا جيرجم الت.كك  023-2018ن  يم انو الم •
 املت رق حب.اير البكاان  الم ملكر؛ 020-2017المانون  يم  •
 يف؛مبكا حر ال سا املت رق 014-2016المانون  يم  •
 املت رق ولملحر اإلجناوكر؛ 025-2017المانون  يم  •
 املتو.ا لر.دسنر ال ارر ة.اير ال  ه؛ 024-2018المانون  يم  •
 املتو.ا لرنظام ا ساسي لرمررر الورنكر؛ 033-2018ن انو الم •
 املت رق وتنظكم رهنر اياراة؛ 016-2020المانون  •
 املستهرك؛ املت رق حب.اير 007-2020المانون  يم  •
 يانون ركا حر التمن  ومل رورا ؛ •
 المانون املت رق مبنع سر ايبر اضجتا  ولبمر سمحاير الوحاع؛ •
 ؛ ريااه  امليانون ركا حر نري •
 ، املتو.ا لرمانون التو كهي جملت.ع امل رورا ؛006-2016المانون  يم  •
 املت رق وجلرمير السك انكر؛ 007-2016المانون  يم  •
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ايديف ملمر اياكم اجلنا كر املت ململر ي  خال ّبا وخر ال بويفيخر سيفا خرة  002-2016املرسوم  يم  •
 اةتملاصها الرتايب؛

 يا ور امل.ا سا  اضست بايفير؛اً سرنكاً يور يكرس اللا 077-2016املرسوم  يم  •
 يا ور امل.ا سا  الت.كك ير؛اً سرنكاً اللا يكرس يور 2019-027املرسوم  يم  •
 ، املنمن لر. را الورين لر  ولر؛051-2017املرسوم  يم  •
 املرسوم املنمن لر.رصد الورين ةموا املرمة سال تاةحم •

 نخخا  خخد النسخخاء ص المخخانوين املت رخخق مبكا حخخر اللخخنا نهخخانظخخر، رسهنخخان نملخخوص مةخخرا يكخخد ال -9
نرخخى اجل. كخخر الورنكخخر اً ، سهخخو ر خخرس  حالكخخ 2020مع /رخخايو  6انت.د خخا اةكورخخر ي  الخخلا سال تكخخا ،

 ا ا  احم وغكر
 ومأن ال .ال املها ريا،   143سصديه رو يتانكا نرى اض  ايكا  الدسلكر ملنظ.ر ال .ه الدسلكر:  يم   -10
ى املكثخاا ال خريب ةمخوا ماس ا  الثم كر املت رمر مب ايري ال .ه الدسلكخرحم سصخايفيه نرخ امل ومأن 144يم س  

 اإلنسان، سكللك نرى ا  اا و يا املت رق و  ايكر ا رم املتحدة اإلرا ير ومأن  غري املناخحم
انم المخو و نرخى سمبو   النظام الدستو ا املو يتاين، اللا ينص نرى من المخانون الخدسي يسخ. -11

 الورين س ملبح سا بر الت بكق مب ريف نمرهاحم ي النظام المانويناً الورنكر،  ُدرج هلو اض  ايكا   رما ك

 اإلطار املؤسسي -ابء 
شهد اإلرا  املؤسسي ةموا اإلنسان ندة   و ا   ك   نرخى اصخما املؤسسخا  الر كسخكر  -12

رخخا ا نرخخى لر تخخوا ساملظخخان، سالر نخخر الورنكخخر، ساجملتو ا، لردسلخخر، رثخخه اجل. كخخر الورنكخخر، ساجملرخخا الدسخخ 
 ساالكر الويا كر الورنكر، ساملندسوكر ال ارر لرتوارا الورين سركا حر اإليملاء ’’آت  ‘‘حم   سانماء نظام اجلهر، 

سي املكدان الموا ي، نمأ  رؤسسا   ديدة:  مث ّباكم  نا كر رت ململخر ي ركا حخر  -13
حخر  ّباكم رمار ا ، سمي ا  لالنكاور ال ارخر سالتحمكخقة رت ململخر ي ركا     مث يفير، س امل.ا سا  اضست با 

 ال سخخخايف، سايك.خخخخر اجلنا كخخخخر املت ململخخخر ي ركا حخخخخر ال سخخخخايف، سركتخخخخ   سخخخكري امل.تركخخخخا  اجمل.خخخخدة ساي خخخخو ة 
 ساململايف ة سحتملكه ا صول اجلنا كرحم

 اجلمعية الوطنية -1 
 نظخخام محخخايفا اجملرخخا: اجل. كخخر الورنكخخرحم    ملخخان ا  ل مخخه ا ، انت 2017و خخد اإلصخخما الدسخختو ا ل خخام   -14

رو نم نرى مجكع الدسا ر اضنت اوكر حس  نخديف السخكان،  اً،ان ب 157ا   94  را سا   ع نديف النوا
 اض نخا رريخق ا حخ ا  اً  سن ي خد الرتشخح ل وخوير ال ملخان ممكنخ   اً، سمصبح نظام النسخبكر اضنت اوكخر مكثخر حوخو  

 22 ه  وخخم ح ب املؤسسخر اجلديخخدة   كخا التنخوع سالت ديفيخر اة وكخخر وتمخككرتها الخه مصخ هخلو   خه  كرحم سو السكاسخ 
 احمح وً سكاسك

 اجمللس الدستوري -2 
و خخد اإلصخخمحا  الخخه ميفةرخخه نرخخى اجملرخخا الدسخختو ا،  وسخخ ه نوخخويتا لكتسخخ   ثكخخُه املؤسسخخر   -15

، نرخى التخواي، نرخى  ين س لخ  ملخميا حالرخل ا  خر نخا حخ يبا امل الورنكر لر. ا  ر الدميمراركر  ومً 
رنكرحم سجيت.ع اجملرا الدستو ا ورائسر مَساج منوا ا، نندرا ي ر  مك  نديف را النوا  ي اجل. كر الو 

 رنا ا با  حالر المغو  ي السر ر مس س ويف رانع هنا ي حيول يفسن مما سر السر رحم
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 اجمللس االاتصادي واالجتماعي والبيئي -3 
 ضيتملايفا ساض ت.اني لكم.ه الب د البكئيحم ا ن.ه اجملرا اكع ن ا وس مت -16

 األعلى للفتوى واملظاملاجمللس  -4 
سلخخد اجملرخخا ا نرخخى لا تخخاء املظخخان رخخا انخخدراج رؤسسخخر سسخخكإل اجل.هو يخخر ساجملرخخا اإلسخخمري  -17

ساإليفا ة، نخخا  موارناملخخ  ا  وخما نرخى س رخخا ال تخخوا ساملظخان، سره.تخخا اصخخدا  ال تخاسا س سخخوير املنا نخخ 
 رريق الوساررحم

 ااحة اإلاصاء )آتزر(املندوبية العامة للتضام  الوطين ومك -5 
س ت.ثه املهام الر كسكر لخ.ندسوكر "آت  " ي  خ.ان ايفرخاج ال ئخا  ايرسرخر ي ال .ركخر اإل،ا كخر،  -18

ا ساإليفرخاج اض ت.خاني ارالتوخ ارج ديخد وخر س نسكق  ن كل اضسرتا ك كر الورنكر لرح.ايخر اض ت.انكخر، سحت
ا خخخدرا  ا ساسخخخكر ساملرككخخخر ال ما يخخخر ي  س ملخخخ.ك.ها س ن كخخخلها مبخخخا يوخخخ.ا حملخخخول  رخخخك ال ئخخخا  نرخخخى

 رنارق ال مرحم

 اآللية الوطنية ملنع التعذيب )اآللية الواائية الوطنية( -6 
تكا ا ض  ايكر ةل اض وكو لر س   ت.ثه ره.ر االكر الويا كر الورنكر، سهي رؤسسر رستمرر، س ماً  -19

 املهكنخر  مس ال مووخر الماسخكر مس المانسخانكر مس   رناهور الت لي ، ي رنع الت لي  سغريو را  رس  امل اررخر 
ي مراكا اةرران را اةريرحم سهللا الغر ،  خؤيفا االكخر وخ ع ا  رنتظ.خر رمخر ة مس غخري ر رنخر ا  هخلو 

 حم2015نمئه ي نام ا الهلكر اير اسض 2020ا راكاحم سُرديف  ي نام 

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )اللجنة الوطنية( -7 
 الر نخر الورنكخر ةمخخوا اإلنسخان، سهخخي رؤسسخر استمخخا ير رسختمرر سيا .خخر وخلانا هلخخا  رككبخر رت خخديفة،  -20

 مخو ة امل   ي  سخدا ركر ر وتمدمي املمو ة، سالرصخد، سالتنبكخا، سالوسخارر، س مكخكم مس خاع حمخوا اإلنسخانحم سهخ 
 ريفير ساجل.انكرحممأن املسا ه املت رمر وت  ي  حموا اإلنسان سمحايتها ساحرتام اةرع  ال و

سالو ُع اجلديد الخلا مصخبحه  ت.تخع وخا الر نخر الورنكخر ووصخ ها رؤسسخر يفسختو ير رخا شخأنا  -21
 كخر سالك خاءة هن امل   ايري ناة ر خ من يورد ركانتها سي    استممهلا  .ا اإلرا  املؤسسي املو يتاين، ي ظه ررا 

مل نكخر ونت.خايف املؤسسخا  الورنكخر ةمخوا لتوصخكا  الر نخر ال رنكخر ااً سالت ديفير ولنسبر  نوخا ها، س مخ 
 رع رت ربا  ربايفت و ياحماً اإلنسان س اشك

 اجلهات -8 
 ن كخخخل  ت.ثخخه ره.خخخر اجلهخخخر ي ئ خخكإل سنكئخخخر اجملخخخال اإليرك.خخخي، س مخخ كع اضسخخختث.ا ، س  خخخوير س  -22

لر.بخخدم الدسخختو ا لخايفا ة اإليرك.كخخر اةخخرة، اً كخخر اإليرك.كخخر سة  هخا سا  انخخاحم ساجلهخخر، س مخ لتن.يع ارمخا  
 كر  ت.تع ولم ملكر المانونكر ساضستممل املايحمهي هكئر ّبر

 اجلديدة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها التطورات -اثنيال  
 حم2019مكتوور /تحدة رنل  مريا ا سلم املا ري  إلنسانرو يتانكا نوو ي  را حموا ا -23
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 احلقوق املدنية والسياسية -ألف 
، 2017رنخخل اجلولخخر الثانكخخر رخخا اضسخخت را  المخخاره، م خخر  رو يتانكخخا ررا  خخر يفسخختو ير ي نخخام  -24

هخلو حم سيخد  كخ   2019، سانت خاو   ائسخكر ي نخام 2018   مري كر س هويخر سورديخر ي نخام سانت او
   كسم رنت بمحم يفميمراري سسر.ي نرى السر ر وم ناس ة وتةري ا 
 سمشر ه نرى هلو اضنت او  سنظج.تها الر نر الورنكر املستمرر لمنت او حم -25
 رنظ.خخر غخخري حكوركخخر يفسلكخخر، 62س مج كخخر سرنكخخر، 6 000سجتخاس  نخخديف رنظ.خخا  اجملت.خخع املخخدين  -26
 نماور ن.الكرحم 400نا  مك ها اررمة،  ومً  ديرر،  ُ ررك ي هكئر نماوكر 34س   اسنكر، 18 000س
ح وً نتك ر   بكق يانون ا ح ا    25مح ا ، ا     103ساخن ك نديف ا ح ا  السكاسكر را   -27

 رخخا ا صخخوا  ي يفس  خخم   ٪ 1اسخخي الخخلا ض حيملخخه نرخخى نسخخبر  السكاسخخكر الخخلا يخخنص نرخخى حخخهج اةخخ   السك 
 ر ي استحمايم انت اوكم رتتالكمحم كملمانا اميتنع انت اوكتم ورديتم نارتم مس 

دلجله يخخوانم اإل خخراءا  اجلنا كخخر ساإل خخراءا  املدنكخخر سالت ا يخخر ساإليفا يخخر وُغكخخر    يخخ  محايخخر  -28 سنخخُ
 كراو البدين ي المواع املدنكر ساةد رنا ي المواع اجلنا كرحمحموا اإلنسان را ةمل ا الر اإل 

ورين سالخدسي ا  رمخا كر  السمم سا را نرى المل كديا الخ ي م و ق ال ام حبسيد ميفا اضلت -29
نا ركا حر اإل ها  ساجلرمير املنظ.ر ي  رو يتانكا ي رهام "المب ا  ال  ياء" ي م ريمكا الوس ى،  ومً 

 ونر يفسل الساحه ا .احمارا   .
سا خخ اء ال خخاوع  ارخخرال  نخخمم إل اإلسيخد   خخ   الخخدنم املمخخدم لرتيكخخر حريخخر الملخخحا ر س  خخوير سسخخا -30

 املهين نركها را ةمل را يري:
ة FM وسخخكع ن خخاا ةخخدرا  اإلذانخخر الري كخخر سالتغ كخخر ولبخخ  نرخخى رو خخر التوخخ.م الخخرتيفيفا ل •

 ملو يتانكر"؛سانماء  رسع  هوير لرتر  يون الورين "ا
 انماء يناة  ر  يونكر ورملانكر؛ •
ي املا خر رخا  85التك جه ونسبر   س نااناإل ا ةمل مدمي الدنم ال .وري لرملحا ر ا اصر ر •

 كخخالكا ال بانخخر لخخدا امل ب خخر الورنكخخر ولنسخخبر لرملخخحا الخخه  سخختوي امل خخايري املهنكخخر التمنكخخر 
 سا ةميكر امل روور؛

 اإلشها حم انماء سر ر  نظكم •
 و وه را يري:اً كبري اً  سمحر   نمكإل المررك ير  مدر -31

 رك ير سالتن.كر ايركر؛المرال ي  ورنكر انت.ايف اضسرتا ك كر ال •
ارخخما وخخرانرج التن.كخخر اضيتملخخايفير ايركخخر ساملبخخايف ة البرديخخر الخخلا يهخخد  ا  حتسخخم الظخخرس   •

 امل كمكر لرسكان؛
ةالر املدنكر را ةمل ا الر ال وا ق ال نكر اله حتول يفسن است ايفة مجكع    ي  ال .ه ي  ال ا •

 السخخكاا، نُظلج.خخه محخخم   سخخ كه ساصخخدا  لو  خخق اةالخخر    هخخلا حم سي دنكخخر هم امل املو يتخخانكم رخخا حخخالت 
 املدنكر لملاحل كا ر املغرتومحم

 سيك خخه ايفا ة شخخ ا ر سي ارخخا  ركا حخخر ال سخخايف، ي ايخخ  يخخانون ركا حخخر ال سخخايف نرخخى اضةخختمس   -32
سا  ال .ه را ميفارر اة ه يخ ميفسرتوا نر لر.وا يف ال اررحم سكان انماء جلنر حتمكق ورملانكر  سل ررة ي التا

 نرى الدس  النمإل اللا يو رع وا النوا  ي الرياور نرى ال .ه اةكوريحم ال ملاين سيفلكمً 
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 لمنت خخاو  ال ملانكخخر ساجلهويخخر سالبرديخخر؛ س مخخر   خخر  حملخخر يُفنكخخا رخخا النسخخاء ي يخخوا م الرتشخخكحا    -33
كهخا يخوا م الرتشخكحا  ارخرمة توخ.ا  من  وا  م ر نسهكلا، مصبح يت م نرى كه يفا رة انت اوكر ممثرر وث

.ثرر أبكثر را  م ر ساحدة نرى ا يه ي الر بر ا س  مس الثانكر را كه يا .رحم سي الدسا ر اضنت اوكر امل
م رخا نوا ، وستثناء الم ا .ر الورنكر لرنساء، يت م من  كون كه يا .ر  رشكحا  رمكرر را ررشخحل
 يد نديف ررشحي ما را اجلنسم نا اجلخنا ااةخر أبكثخر رخا مض ي ري ر ، شالرت كاجلنسم يتناسوون 

 5ا   2ن اةملول نرى حملخر يفنكخا رخا رم د ساحدحم س ك.ا يت رق وضنت او  اجلهوير، حيق لر.رمة اا
 د نرى يوا م املرشحمحمرمان
 31بر ونسخ  ، ماوردير رستما ة 1 184 حم سهنان30سا   ع نديف منواء ال ملان را النساء ا   -34

ي املا رحم س رمس اررمة اجملرا اجلهوا لر اص.ر  35,2رستما ة  هوير، ما نسبر   101ي املا رحم س و د  
 نواكموطحم

سال تكا  ا  رنع ال نخا  خدها، سس خع  سيهد  رمرسع يانون ركا حر ال نا  د النساء -35
 ناةحمي  اجلس  اا، ةق هب ا راءا  يانونكر ميكا من حت.ي الوحاع، سجت  الور  اللا

نخا الخ ارج  سيد ركجا ال انرج الورين "الر او" ا اص ورتيكخر ا سخرة سحتمكخق اسختمرا ها،  وخمً  -36
   آلكا  محاير حموا املرمةحماملت ديفة الم انا  ملكا حر ال نا  د املرمة، را    ي

 ثويرحمكر ا نناسرالت  نواءسجُترجم املدسنر ال ارر ة.اير ال  ه  ساج ا ر ال س مويا ا -37
سن ل  ةا رر ال ريق لرمواء نرى مشخكال الخرا امل اصخرة ي ارخا  رخا التمخاس  وخم السخر ا    -38

ي  خخمث رناسخخبا  نُظ.خخه ولمخخراكر رخخع  اةكوركخخر سالمخخركاء سرنظ.خخا  اجملت.خخع املخخدينحم سةوخخ ه لرتمكخخكم  
 رة ي آةخخخر ن.ركخخخر امل اصخخخ   الخخخرا كال  كخخخر أبشخخخ ركتخخخ  ر و خخخكر ا رخخخم املتحخخخدةحم سشخخخا كه املمخخخر ة ا اصخخخر امل ن 

  مككمحم سةرمله هلو التمكك.ا  ا  من مجكع التوصكا  ذا  الملرر يد ن ل حم
كا   املساندة المانونكخر س ُمدم املساندة المانونكر لألش اص ذسا الدةه ايدسيفحم س و د ر -39

 املنمأة ي ّباكم الوضع حم
حم سا    ه 2016ر جريف رنل نام ء ومكه س ناول رتك جهس ايف  اململا  املك انكر املرصويفة ل -40

 مسيكر  ديدة   64  115  418ا     2016مسيكر  ديدة ي نام    35  161  000رك انكر  سكري ايفا ة الس ون را  
 ي املا رحم 82، ما و عيفة   وا 2020ي نام 

ر   ا حخ سخكاا    سمت حتسم رستوا النظا ر الملخحكر سالبكئكخر ي املؤسسخا  السخ نكر، ض سخك.ا ي  -41
  غخرا  املرايبخر ال بكخر   سن ضً اً  مُمنه  اً  حم ساسُتحدث رر ق ةاص ولوا ديا اجلديف يتو.ا  حمل 19-كو كد 

ش ملاً  559را ، است ايف مكثر 2016نرى ردا املدة امل روورحم س را ع نديف ن ضء الس ونحم  .نل نام  
 را ا راءا  ال  و سئ كا ا حكامحم

السخخخخ ونحم سيخخخخد سخخخخاند نرخخخخى اةخخخخد ي مجكخخخخع  سخخخخ ون الر خخخخك  يسحتسخخخخنه الظخخخخرس  املايفيخخخخر ل -42
أتهكخخه و خخك السخخ ون سونخخاء سخخ ون  ديخخدة ي وئخخر مم كخخريا، سنواكمخخوط  اكتظخخاا السخخ ون انخخايفة رخخا

 اجلنووكر، سانبككاحم
يفرخخاج السخخ ناء ي اةكخخاة اض ت.انكخخر ساملهنكخخرحم سل رنخخا نخخلكر سنُ خخل  وخخرارج نخخد  ا  انخخايفة ا -43

ين ساةري لالرحارر، سالن ا ة ساةلدايفة، سالسجباكر، سكهروء د ي  املهالت ُس شنم ر س  نظكم ال ديد را م
انر اةواسك ، سصنانر ال و ، س  انر ا وخرسا ، س ملخ كا املباين، سربانر النملوص سجتهك ها، سصك

 او  التمركدير، سرا ا  ذلكةحمالم ر، سامل 
ا 2019سي نخخخام  -44 اً ا  رركخخخ  التخخخد ي  ارخخخ ن 30س 18 وخخخم ا همسا من.خخخ نخخخ يًم شخخخاوً  خخخرتا 75، ُس خخخج

املهخين ي  سصخخو، حكخخ   رمخخوا  خخد يباً رخخؤهًم ي اترخخا اةخخر حم سي هنايخخر التخخد ي ، ُس خخجر  هلخخم امل خخدا  
 دراج اتم ي اةكاة ال .ركرحمسُرنحه هلم الت.ويم  مما ركجنهم را حتمكق ان
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 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقااية -ابء 
لرسكاسر اً ، ارا  2016املمرتن، اله انت.د  ي نام   ن.و املتسا ع سالر اواسرتا ك كر ال  مكه  -45

 حم2030 ال ارر ي  ال التن.كرحم سند  ا  حتمكق ،و ايتملايفا يوا سرتنوع سرستدام سشاره حبرول نام 
التخوا ن  سخم  سحت   لتو م، سيد ا سم السكاا اضيتملايفا وتن كل ورانرج اضستث.ا ا  ال ارر، س بإل ا  -46
 حم2019ي املا ر ي نام  3,6+داةري سا ا  يحم سا   ع نملك  ال ريف را النا ج ايري اإلمجاي ونسبر ال

ا ت.انكخاً  وران خاً    2020يناير  / سي ارا   ن كل ورانرج ’’  هدايت‘‘، مررمه اةكورر ي كانون الثاين  -47
السخكان   يخخ البرخد،  ربكخًر ضحتكا خا   ارنخر ي ات املت  يع  املمخا   "،  و.جا مكخ  نخديف رخا 1يس.ى "مسلوعيت  يم  

 ةاحاحم سيهد  هلا ال انرج، اللا  ولا الدسلر، ا  مجرر مرو  رنها:ا كثر ا
ي املا خخخر رخخخا ا سخخخر  60، ممخخخا م خخخايف 2020ي املا خخخر ل خخخام  20ئ خخخكك مسخخخ ا  الكهخخخروء ونسخخخبر  •

 ا كثر  مراً؛
 ُح رة يف اسكر؛ 400مكثر را ر ركت.رر س ا كاوتدرد سر  79س رد سر  نوير 42وناء  •
  ن كل ورانرج سرين ضستملما املنارق ال  انكر، س مككد السدسيف س ررك.ها؛ •
 نرخى ا خدرا  املالكخر ا ساسخكر     وير الت.ويه الملغري ي ا  ع  لتو ري اركانكخر حملخول سخكاهنا  •

 أبيه  كر ر؛
   النسخخاء سال تكخخا  ي  خخاض    يخخ  يخخد ا ل   ا ةخخم ن.خخال رخخ    يخخ   سا املبخخايف ة النسخخا كر لخخرعيفة ا   •

 المكايفة سانماء المركا  س سكريها؛
اإليفراج اضيتملايفا لألش اص ذسا اإلنايخر رخا ةخمل  ويخه رمخا يع صخغرية رخد ة لرخدةه  •

 ا م ه الت.كم اضيتملايفا هللو ال ئر؛س رص ال .ه ر
 رديع؛   ك  ي  مر رةمس 70 000 لتست كد رنها 2020  .كم التحويم  النمدير ي نام  •
   ي  ا را الغلا ي را ةمل التو يع اجملاين لألغلير ي رنارق جت.خع السخكان ساملنخارق الخه  •

 ي ا ر ا ؛اً كبري اً  س ره ن   
اً ررك اً ةا  ك 350غلير ي ص و  النساء سا ر ال نا رريق  تح  كثكا ركا حر سوء الت •

رخخخا اةوارخخخه  4 200رخخخا  .ونخخخا اسخخخت ايف رنهخخخا ليخخخر التغ خخخال  لرتغليخخخر اجل.انكخخخر سالتثمكخخخا ي
 ر ه ي انون را سوء التغلير اةايف سامل تدلحم 16 800ساملر  ا  س

 حم2020آ /مغس ا  28ي املا ر حىت  54,05سيد ورغ ر دل  ن كل هلا ال انرج  -48
  "، 19-و كخد  حر "ك سرا م ه روا هر التحدع  اضيتملايفير ساض ت.انكر اجلديدة سحتدع   ا  -49

ن   كد النظر ي مسلوعناحم سهكلا،  ر  املبايف ة ا  س ع س ن كل  م ر ورارج نرى اةكورر م  كان ل اراً 
 ص، سة ر التوارا الورين سالتملدا لر ا حرحم ، سال انرج الرجَنوا ا ا 1ك ا هي: ورانرج ا سلوع   يم  

اس ي شخخكه م نرخخى   خخاو النخخ هلخخاسا ال خخو ا سيُفشخخنه  .ونخخر رتسخخمر رخخا اإل خخراءا  ذا  ا  خخر -50
عيفة المخوة المخرا كر ساةملخول نرخى ورانرج لألسلوع حم سيد است ايف را هلا ال انرج، اللا يهد  ا    

 6 000شخخ ص، سةرخخق مكثخخر رخخا  2 000 000رخخا  ا خخدرا  ا ساسخخكر سةرخخق  خخرص ال .خخه، رخخا يمخخر 
 حميكرمس  رركا  4,1سظك ر رؤيتر مس يفا .ر، وتكر ر امجالكر   يد نرى 

ريبج املاشخخكر نرخخى روا هخخر ال  خخ  اةاصخخه ي الخخ انرج  ساسخخُتحدث -51 الرجنخخوا ا خخاص ملسخخاندة رخخُ
  مسيكر، است اور سري ر حم سيد شكه هلا ال انرج، اللا ورغ  ويرا رركا2019ه ول ا ر ا  ي روسم  

 كرحمس  الر لمحتكا ا  ا ساسكر ساملرحر ملئا  ااض  را ُرريبج املاش
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حم سهكخخلا، 19-كو كخخدا  خخداوري  خخو  ظهخخو   ا حخخر  ر ا  ائخخاذ رخخا يرخخ م رخخ اةكورخخر سخخبجاي انخخهسك -52
 لكر:،  و.نه التداوري الر كسكر التا2020آذا /را س  25س  ه ة ر است اور ي سيه ربكر رنل 

 ائاذ  داوري سيا كر را ةمل اغما اةدسيف س ر  حظر الت ول ساإلغما ال ام؛ •
 رد؛البكع محناء  مجر ي   ونكارما محم •
 انماء صندسا لرتوارا الورين؛ •
 ايتناء امل دا  سا يفسير؛ •
  مدمي الدنم املاي سالغلا ي املباشر ل مرا  ااض  را ا سر ال مرية؛ •
 الوخخرا   سالرسخخوم اجل.رككخخر نرخخى املنت خخا  ا ساسخخكر، سكخخللك الغخخاء الوخخرا   البرديخخر نرخخى الغخخاء   •

 دا؛رنت ا  الملكد التمرك
 ة سسكان ا  ع ؛سالكهروء لألسر ال مري  ه و وا ري املكاوك ج الت •
  نظكم  حم  إلنايفة الرناع الليا  م  ه هبم السبه ةا ج الورا؛ •
  ريماً صحكاً لرتدةه السريع؛ 88نمر  •
 ؛ 19-انماء  م ر رراك  لر حص ي نواكموط سات يا رت ململم ي  م كص رر  كو كد  •
 اض  اةر ر؛ةه و لرتك انماء ررك يا رت ململم •
 سريراحم 1 120ستك اوكر  برغ انماء ررك  لرح ر الملحي و اير ا •
سيخخد ركجنخخه ة خخر التملخخدا سايفا ة ا  رخخر الملخخحكر رخخا اةخخدج ومخخكه كبخخري رخخا أت خخري الخخووء ي  -53

 ساملالكر ال اررحماضيتملايف 
ير نكخخر ساضيتملخخايفت.اض لظخرس  اسيسخهم انمخخاء املندسوكخر ال ارخخر آت   اسخخهاراً كبخرياً ي حتسخخم ا -54

ا  ورانرج التحويم  النمدير  كا ه سورانرج مره،  إن ركا حر الت.كك   لرسكان ايرسرمحم سوإل ا ر
 سحتمكق املساساة وم املوارنم رك وضن را ةمل  م ر ورارج   كسكر هي:

 يفساوا‘‘؛’’آم الساوم ورانرج "المجكارا" ا اص ولنهو  ولبردع  الري كر سمحكاء ال بكد •
 سحدة سكنكر ا ت.انكر؛ 10 000’يفا ا‘‘ إلنماء رج ’وران •
وخرانرج ’’ال كخر‘‘ لألنمخخ ر اضيتملخايفير، سا نمخ ر املخخد ة لرخدةه، س عيفة ا ن.خال، سالت.ويخخه  •

 الملغريحم
ع  سوغكخخر حتمكخخق ميملخخى يخخد  رخخا الت.كخخم لر.خخرمة ساملمخخا كر النمخخ ر هلخخا، ُس خخع وخخرانرج إلنمخخاء رمخخا ي  -55

 املرمة، سحتسم  ثكه املرمة ي هكئا  صنع المرا حم   اررمة وغر  اورا  رها ا    6  000ة لملاحل  غري ر ص نسا ك 
 شخخ ص رخخا ذسا اإلنايخخر،   2  000س ك جرخخه اةكورخخر وخخد ع ميسخخاط التخخأرم الملخخحي لخخخ.ا  .ونخخا   -56

  ايفاسخختيتملخخايفا وران خخاً لايفرخاج اضاً ممخا ركخخنهم رخا اةملخخول نرخى  نايخخر صخخحكر  كخدةحم سس خخ ه ميوخ 
شخخخ ص ي  1 500شخخخ ص ي نواكمخخخوط س 3 800م ذسا اإلنايخخخر، رخخخا وكخخخنهرخخخا  شخخخ ص 5 300رنخخا 

 املنارق الداةركر ي البردحم
، انت.د  اةكورر اضسخرتا ك كر الورنكخر لرتمخغكه، حكخ    رخه رخا  مخغكه 2019سي نام  -57

 المبا  مسلوير هلاحم
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 حالة تنفيذ التوصيات املقبولة -ال اثلث 
 حلقوق اإلنساناإلطار املعياري واملؤسسي  علقة بتعزيزملتت اصيا التو  -فأل 
 (2-128و 1-128و 1-127التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان )التوصيات  -1 

وناء نرى  وصكر را رنظ.ر ال .خه الدسلكخر، سمبناسخبر اضحت خال ولخلكرا املئويخر ملنظ.خر ال .خه  -58
 ا سلويرحماير املها ريا نرى سبكه ن محومأ 144س 143 كتم ايرى اض الدسلكر، صديه اةكورر ن

 ن.ركر التملديق نرى اض  ايكا  ايديفة ي التوصكا حماً سجترا حالك -59

 ،8-126 ،2-126 ،1-126مواءمينينة التشينينريعات الوطنيينينة مينينع الصينينكوك املصينيندق عليهينينا )التوصينينيات  -2 
126-36، 127-4، 128-3، 128-4) 
ةخاص رخخا اجملرخخر صخخديه نركهخا رو يتانكخخا ي نخخديف ه ا اإلنسخخان الخ حمخخو ا  ا  ايكخ  نُمخر  مهخخم -60

الرمسكخخخرحم سانت.خخخد  المخخخوانم التالكخخخر لوخخخ.ان ا سخخخاا اإلرخخخا  المخخخانوين الخخخداةري نخخخا رريخخخق ايف اج محكخخخام 
 امل اهدا  اله  ُر م البرد  كا:

 المانون اللا جيرجم الت.كك ؛ •
 املدسنر ال ارر ة.اير ال  ه؛ •
 ؛ملها ريا  اريكا حر نيانون ر •
 مر؛حر اضجتا  ولبركا  يانون •
 المانون املت رق ولملحر اإلجناوكر؛ •
   ديه يانون اإل راءا  اجلنا كر سيانون اإل راءا  املدنكر الت ا ير ساإليفا ير؛ •
 حممبكا حر ال سايف المانون املت رق •
 لملخخررحم ض  ايكخخر ذا  ا  ا يف ي   الخخوا  سيخخد استنسخخخ المخخانون الخخلا جيخخرلجم الت خخلي  حر كخخاً   ريخخا الت خخلي  -61

 سمنمئه االكر الويا كر الورنكرحم
 106-63 يخخم  سخيوخخع ايتنخخاء املخخدنكم لألسخخرحر النا يخخر سحكخخا نم ساسخخت دارهم هلخخا  حكخخام المخخانون  -62

 حم024-76س 177-74س 067-69امل دل ولموانم 

  ، 11-126  ، 10-126  ، 9-126  ، 7-126  ، 6-126تعزيينينز املؤسسينينات الوطنيينينة حلقينينوق اإلنسينينان )التوصينينيات   -3 
126-13، 127-2، 127-5، 127-6، 127-7، 127-9، 127-10، 127-11، 127-12، 127-13) 
ر س     استممل الر نر الورنكر ةموا اإلنسان س ماً ملبخايفت و يخاحم  مخد  ُيجكخه هخلو املؤسسخ  -63

البمخخرير وملخخوا يف اً وخخ مي يف حم سُ سج ا  رر بخخر املؤسسخخر الدسخختو ير، سمصخخبحه  ت.تخخع وسخختممل ايفا ا سرخخاي
 ساملالكر الم رر لسري من.اهلاحم

س مخخخ.ه الوضيخخخر املسخخخندة لر نخخخر الورنكخخخر ةمخخخوا اإلنسخخخان، ي مجرخخخر مرخخخو ،    يخخخ  حمخخخوا املخخخرمة  -64
ي الر نخخر الورنكخخر ملكا حخخر ال نخخا المخخا م نرخخى النخخوع  سمحايتهخخاحم ساجملرخخا الخخورين ةمخخوا اإلنسخخان نوخخو

 تناسركر ا نثويرحميا ا نواء ال مو لك ا ي ذاض ت.اني، مب
س ست كد الر نر الورنكر ةموا اإلنسان، ساالكر الويا كر الورنكر، سرنظ.ا  اجملت.ع املدين را  -65

، سالوكالر ا ملانكر لرت خاسن الخدسي، ساضحتخايف الدنم التمين ساملاي املمدم را ركت  ر و كر ا رم املتحدة
 آةرياحما س سيب سشركاء 
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حم سلديها املوا يف الم رر لر .هحم سهي  سخت كد رخا 2016 نام لويا كر الورنكر يسمنمئه االكر ا -66
 رهخخا مسيكخخر  ديخخدةحم ساسخختممهلا رك خخول ولمخخانون سونظا   12  000  000ونخخد ي املك انكخخر ال ارخخر لردسلخخر ي يخخد نرخخى  

 ا ساسي سنظارها الداةري اللا هو مثرة رداسض  منوا هاحم
ع اجملت.خع املخدين لامل و خكرة رسخؤسلكر  سال .ه اإلنساين سال ميا  رخ   وا اإلنسان حم    كر ر و س تو    -67

 2018-263انخخدايف  مخخا ير الدسلخخر سرتاو خخر  ن كخخل اضلت ارخخا  الدسلكخخر ي  خخال حمخخوا اإلنسخخان مبو خخ  املرسخخوم  
ون رخا  تكخ  ، الخو ا احم س ساندها ي هلو امله.خر جلنخر  منكخر رمخرتكر وخم 2018مغس ا /آ  7املؤ خ 
ملتحخدة نوخوان نا الم انا  امل نكرحم سالر نخر الورنكخر ةمخوا اإلنسخان سركتخ  ر و خكر ا رخم ا ممثرم

 ررايبان ي ر و كر حموا اإلنسان سال .ه اإلنساين سال ميا  رع اجملت.ع املدينحم
ملنمخأة ، ا مخرا حخر الُرنحه الوكالر الورنكر "التوارا" يا وخر ار خا  الخرا سلرخدرج سرك سيد -68

، سخر ر   خع الخدناسا الموخا كر سالتحخول 2013آذا /رخا س  28املخؤ خ  2013-048املرسوم  يخم  مبو  
ة يوخكر  ت رخق ولخراحم 17ا  رر  ردين ي يواع الراحم سيخد حتولخه ا  رخر  رخدين ي سخبع نمخرة ل
  .خه اإلنسخاين سال ان  ا اإلنسخ سو د حه هلو الوكالر، مصبحه هخلو امله.خر اان رخا اةتملخاص ر و خكر حمخو 

 سال ميا  رع اجملت.ع املدينحم
سوإل ا ر ا  ذلك، كانه سكالر التوارا يد س  ه ورارج ا ت.انكر سايتملخايفير اسختهد ه  -69

سخاوممحم سي هخلا السخكاا، يارخه وبنخاء ال بما  الوخ ك ر، مبخا ي ذلخك املنحخد سن رخا مصخول ال بكخد ال
اض ت.خخاني، ساملسخخخا د سايخخاظر، سالسخخخدسيف، ر، ساإلسخخخكان ملخخحكال املراكخخخ املخخدا س سامل خخخانم املد سخخكر، س 

ر، ساضستملخما ال  انخي، سميارخه منمخ ر رخد ة ساةوا  حم سن ل  رما يع لرت سيخد مبكخاو المخر ، ساة خ 
املسخخختهد رحم سلتكسخخخخري اةملخخخول نرخخخخى هخخخلو ا خخخخدرا   لرخخخدةه سن خخخل  حتخخخخويم  نمديخخخر لملخخخخاحل املنخخخارق

 البدس سال ا دياحممرا ساك.ا  ال .كعونكر جتا ساسكر، مت وملو ة ر
سي ارخخا  وخخرانرج "  هخخدايت"، س  خخه املندسوكخخر ال ارخخر "آت  " ر ظخخم املهخخام الخخه كانخخه رسخخندة  -70

اني جل.كخخع ا سخخر امل كمخخكرحم لوكالخخر التوخخارا السخخاومرحم س  ت.خخد املؤسسخخر اجلديخخدة نرخخى السخخ ه اض ت.خخ 
ا م ه   وير سسا ه اإلنتاج املتاحخر لو الوكالر ر هملاحل ديدة لرركا  مسيكر  20سُنبجن ربرغ راي يد و 

، راء، سالنهخخو  ومخخونم المخخرا كر، س كسخخري  خخرص حملخخوهلم نرخخى الت رخخكم، سالملخخحر، ساملكخخاو الملخخاةر لرمخخر  لر مخخ 
 سالسكا الم ق، سال اير، سرا ا  ذلكحم

ر . كخا  ا   لنوينا  المخاسيد م وه ن.ركر  ما ككر لرتماس  س بايفل اا اء وغكر حتسم اإلر -71
 روا مر  را الو  اء نرى رمرسع يانون يت رق وجل. كا  سالمبكا  ساملؤسسا حم

سوإل خخا ر ا  ذلخخك، نُ خخل  نخخدة منمخخ ر لخخدنم اجملت.خخع املخخدين رخخا م خخه رمخخا كتا نرخخى حنخخو  -72
را رر دنو  يع املحم سرا ا رثرر نرى  رك املما19-الورنكر لرتملدا لت مي سوء كو كد  م وه ي اة.رر

 را يري:امل و كر 
 محرخخر "ربخخايف ة السخخمم سالرح.خخر اض ت.انكخخر سالتن.كخخر" رخخا م خخه اة خخاا نرخخى الخختمحم اض ت.خخاني  •

 سالتن.كر ي اةو  المريي سككدمياغا؛
مل غلا كر سرستر را  لرنظا ر الملحكر؛ رمرسع لتحسم مس اع ايت  يا را ةم  •  ل يفن.هم وسل
 ر؛نايذسا اإلرمرسع لدنم ا ش اص  •
 ملها ريا؛رمرسع لدنم ا •
 رمرسع لدنم ا ش اص اململاوم وملهق سا ش اص اململاوم و ريسس نمص املنانر البمريرحم •
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سخك.كجا هخلا التمكخكم رخا اندايف يف اسر  مكك.كر ملنملخر ال خانرم غخري اةكخوركمحم س اً سجيرا حالك -73
ا من  ُ خم نرخى ر الخه رخا شخأهنار خ اجلرا يخر ايفةخال التمكحخا  الم رخر لر خرسج أب وخه  ملخو  لرهكئخر اإل

 ها س مكك.هاحموروغ ا هدا  املت رمر إبشران رنظ.ا  اجملت.ع املدين ي  مل.كم السكاسا  ال ارر س ن كل
حمخخخوا اإلنسخخخان سمحايتهخخخا، ولت خخخاسن رخخخع  سجيخخخرا ال .خخخه نرخخخى س خخخع اسخخخرتا ك كر سرنكخخخر لت  يخخخ  -74

 ركت  ر و كر ا رم املتحدةحم
 منكخخا  انخخدايف التمخخا ير دايف التمخخا ير رخخا يفس ا   د يبكخخر ي ر إلنخخ نخخر ال نكخخ لر ء اايف منوخخاساسخخت  -75

ال ريخخق ال ارخخه امل خخين وضسخخت را  الخخدس ا المخخاره، سجلنخخر الموخخاء نرخخى  سخخك.ا ضهلكئخخا  امل اهخخدا ، س 
اص ذسا را، سالر نخخر امل نكخخر حبخخاض  اضةت خخاء المسخخرا، سالر نخخر امل نكخخر حبمخخوا ا شخخ الت.ككخخ  ال نملخخ 

، ك.ا است ايف را ن ا ا نم ر ممثرون نا و ك رنظ.ا  اجملت.ع املدين املدا  ر ر، سرا ا  ذلكناياإل
 نا حموا اإلنسانحم

 ذلخك الموا خه سمحخم  سنُ ل  مجكع ا نم ر الراركر ا     ي  سمحاير حموا اإلنسان، مبا ي -76
 دينحمامل ت.عا  اجملاإل شايف سالتونكر، ولتماس  سالت اسن الو كق رع رنظ.

 (31-126 ،23-126 ،22-126ت املوظفني القضائيني )التوصيات ز ادراتعزي -4 
 31ي ارخخا  ونخخاء يخخد ا  رخخوظ ي الموخخاء سان خخاذ المخخانون ي  خخال حمخخوا اإلنسخخان، ُنمخخد   -77

خخ ا دة  2019ا   2016س ونويخخر ي ال خخرتة رخخا  حرمخخر ن.خخه  د يبكخخر  شخخا ن  كهخخا يوخخاة، اً،ش ملخخ  491لخ
ونكر سركا حخر  كر سّبارون سرديرسن، س ناسله  اض  املساندة المانس باط شررر يوا بإل،   سُكتجا

 ر الحم الرا سالت لي  ايفا ة الس ون، ساضجتا  ولبمر، سنري  املها ريا، سالرناير اض ت.انكر سالموا كر لأل 
ة ال خانرم ا دل  ة22كر لاررمة را حرما  ال .ه التد يب 382ش ملاً را وكنهم  660ساست ايف  -78

 سا ش اص ذسا اإلنايرحم ال حموا املرمة سال  هي  

 (30-126 ،29-126 ،28-126 ،5-126تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان )التوصيات  -5 
م هبخخا رمخر س ا رخخم املتحخخدة ا اصخخون امل نكخخون ولت خخلي  ي يبرخه رو يتانكخخا سنظ.خخه  ع ا  يخخا -79

، سمشخكال الخرا امل اصخرة مبخا ي ذلخك مسخباهبا 2016نخام ملخديع ي ل مخر اسا ساننوا اإل، سحم2016نام 
و ثخا  يفنويخخر يخام هبخا كخخه رخا الر نخر ال رنكخخر ملنخع الت خخلي ، اً حم ساسخختمبره ميوخ 2017سنوايبهخا ي نخام 

وا وكخخخر ةمخخخ ر، سجلنخخخر ا خخخ اء ا  ريمكخخخر امل نكخخخر حبمخخخوا ال  خخخه س  اهخخخا، سالر نخخخر ال ر سرنظ.خخخر ال .خخخه الدسلكخخخ 
نخخا و ثخخر رمخخرتكر وخخم اضحتخخايف ا س سيب،   ريمكخخر ةمخخوا اإلنسخخان سالمخخ و ،  وخخمً نسخخان، سالر نخخر ا اإل

 يفسلكخر،   كا ييب سايكإل اهلايفتحم سوإل ا ر ا  ذلك، ياره رنظ.ا  غري حكوركر س .ونر يفسل م ريمكا سال 
 احمانك يته ي رو رثه رنظ.ر ال  و الدسلكر سرنظ.ر  صد حموا اإلنسان، وب ثا  ن.

املمخخخر ة  -راً رربخخخا   ع ة و ثتخخخم لا خخخراءا  ا اصخخخر،  خخخا الر كسخخخر و يتانكخخخا رخخخؤةسيخخخد يبرخخخه ر -80
 اصرة، مبا ي ذلك لر ريق ال اره امل ين ولت.كك   د املرمة سال تاة، ساملمر  ا اص امل ين أبشكال الرا امل

 مسباهبا سنوايبهاحم
املنمخأة مبو خ  ر اهخدا : الر نخر اهلكئا  التالكر  ا ير ره  ما  سرنل اضست را  ا ةري، ُيد -81

 د املرمة، سالر نر امل نكر حباض  اضةت اء المسخرا، سالر نخر الموخاء نرخى امل نكر ولمواء نرى الت.كك  
كخع ال .خال املهخا ريا سم خرايف الت.كك  ال نملرا، سجلنر رناهور الت لي ، سالر نر امل نكر حب.اير حمخوا مج

سالر نخخخخر امل نكخخخخر يخخخخر، س رخخخخا حمخخخخوا اإلنسخخخخان، شخخخخ اص ذسا اإلناحبمخخخخوا ا  نخخخخر امل نكخخخخررهم، سالر مسخخخخ 
، سالر نخر ا  ريمكخر ةمخوا اإلنسخان سالمخ و ، سجلنخر ا خ اء وةموا اضيتملخايفير ساض ت.انكخر سالثما كخر

 ا  ريمكر امل نكر حبموا ال  ه س  اهاحم
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يرك.كخر رخا ةخمل استوخا ر س نظخكم  ساست.ر الت انه اإلجيايب رع آلكا  حمخوا اإلنسخان الدسلكخر ساإل  -82
، 2016املخخؤ را  ساملنتخخدع ، مبخخا ي ذلخخك رخخؤ ر الم.خخر السخخاو ر سال مخخريا جلار خخر الخخدسل ال روكخخر ي نخخام 

لر نر  سالدس ة الثانكر سالستون    ،2018سرؤ ر الم.ر اةايفير سالثم م لرؤساء يفسل اضحتايف ا  ريمي ي نام  
، سرنتدعنا التحوريير ومأن املؤسسا  الورنكر ةموا 2018 ا  ريمكر ةموا اإلنسان سالم و  ي نام 

اإلنسخخان ساملنظ.خخا  غخخري اةكوركخخرحم سوإل خخا ر ا  ذلخخك،  مخخا ن رو يتانكخخا ونتظخخام ي مجكخخع املناسخخبا  
رخخا حمخخوا اإلنسخخان، سجلنخخر س خخع املخخرمة، سرنظ.خخر الت خخاسن  الدسلكخخر ساإليرك.كخخر ةمخخوا اإلنسخخان، رثخخه 

 اإلسمري، سالر نر ا  ريمكر ةموا اإلنسان سالم و ، سةم هاحم
ي  رخا حمخوا اإلنسخان لر.خرة اً ، نوخو 2020كخانون الثاين/ينخاير   1سمصبحه رو يتانكا، رنل  -83

 .خخا، الخه نمخخد  رخؤ را ي.خخر لرؤسخخاء االثانكخرحم سحتتوخخا رو يتانكخا املمخخر الخدا م جمل.ونخخر يفسل السخاحه 
 حم2020الدسل وستوا ر رو يتانكا ي نام 

سي  خخال صخخون السخخرم سا رخخا،  مخخا ن رو يتانكخخا ي  هخخويف ح خخا السخخمم ي م ريمكخخا الوسخخ ى  -84
سي ركا حر اإل ها  ساجلرمير املنظ.خر ي ارخا  المخوة املمخرتكر جمل.ونخر يفسل السخاحه ا .خاحم سمنمخأ  

سخخاء  .ونخخر يفسل السخخاحه ا .خخا، سانت.خخد  ة خخر ن.رخخاحم س ستوخخكا رو يتانكخخا ض ئخخم رخخا نلاً رنخخ  
 حم2012يفسلر راي رنل نام 

 مكااحة االجتار ابلبشر )خملفات الرق والتعذيب والتمييز( -ابء 
 – 24-127 ،20-127 ،3-127  ،59-126  –  53-126  ،21-126مكااحة خملفات الرق )التوصيات   -1 

127-51، 127-51 – 127-59، 127-62) 
ي ارا   ن كل  وصكا  ةا رر ال ريق التوا مكر ملكا حر مشكال الرا امل اصرة، مُلغي المانون  -85

حم سيتوخخخخخ.ا المخخخخخانون اجلديخخخخخد مجكخخخخخع الت ري خخخخخا  2015-031سحخخخخخه ّبرخخخخخا المخخخخخانون  يخخخخخم  2007-048 يخخخخم 
  ايكخخا  الدسلكخخر اض اململخخ رحكر الخخه  سخخهه   بكمخخاحم ك.خخا منخخا يخخنص نرخخى مجكخخع امل ال خخا  املخخلكو ة ي

ملكا حر الرا سيؤكد ندم ةوونها لرتمايفمحم سي ر  المانون ايف اج التثمكخا ي  خال ركا حخر الخرا ي 
 رناهج التد ي  الماندا ساملست.ر لر.وظ م املدنكم سا  رايف ال سكريم املسؤسلم نا ان اذ هلا المانونحم 

سخخت ايفة الوخخحاع رخخا املسخخاندة المانونكخخر  رخخى ا ن ّبخخاكم رت ململخخر سيخخنص  اً  سينمخخن هخخلا المخخانون ميوخخ  -86
نرخى  سالموا كر، سرا  انكر اإل راءا  سرخؤا  ة رنظ.خا  اجملت.خع املخدينحم سوإل خا ر ا  ذلخك، يخنص المخانون 

 ان اذ يرا ا  المواء وملر  النظر نا سبه ال  ا ساضستئنا حم
اء نرخى امل رورخا  الخه ا ونخ و سيمتوي المخانون رخا  خباط المخررر الموخا كر سسكم هخا من يتملخر  -87

  ُبرجغ الكهم سمن يباشرسا التحمكما  الم رر، سأيرر المواة، حته را رخر امل اصخ.ر، من يتملخر وا س خق ا خراءا  
 اضست  ال سمن يت لسا مجكع التداوري املناسبر اله  و.ا حموا الوحاعحم

 ك.ر ال ركا منوخاء النكاوخر ال ارخر اي   ا سي ارا    بكق هلا المانون، أترر   .ك.ا  املدني ال ام لد  -88
 حم ة1لأبن يولوا اهت.اراً ةاصاً لرتحمكما  ساملمحما  الموا كر س ن كل المرا ا  املت رمر ولرا

سيخخد  كثخخا النمخخاط الموخخا ي ي هخخلا اضجتخخاوحم سمصخخبحه هنخخان ول  خخه  .ونخخر غنكخخر رخخا السخخواوق   -89
ع يف  خخخا  التما خخخيحم سرنخخخل صخخخخدس   ا مجكخخخ تو الموخخخا كرحم سنمخخخد  ّباك.خخخا  سصخخخد   محكخخخام نرخخخخى رسخخخ 

، نك ه اياكم اجلنا كر نرى  مل كر المواع ال المر اله كانه ر رس خر نرخى نظرهخا  2015-031 المانون 
، سهخي  بخلل اةخرص سال نايخر لد  خر مهنخا و خه  خديا اإلهخاان  الر ظكخر البسخك ر  2007مبو   يانون نخام  

  كر  ت رخخق ومل.ا سخخا  اضسخخت بايفيرحم س راسحخخه ا حكخخام يوخخ   11  ذا  المخخحنر اضسخخت بايفيرحم س ملخخه الموخخاء ي 
سغرارا  كبرية وإل ا ر ا  اصخدا  ُحك.خم    ة 20ل سنر    20ا  الس ا    ة 1ل   را الس ا ملدة سنر ساحدة 

ول اءةحم سمشره  رك المواع مخسر نمخرا ش ملخا رخا وخم اجلنخاة ساملتخوارئمحم س ت رخق اجلخرا م املر كبخر   ة 2ل 
   ةحم 2ة سا شكال امل اصرة لررا ل 4  الر ظكر ذا  المحنر اضست بايفير ل هاان اإل ة س 9وضست بايف التمركدا ل 
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 -سرا م ه التغر  نرى املماكه املو س خر رخا الخرا ع.كخع مشخكالا، نُ خل  وخرارج ا ت.انكخر  -90
ايتملايفير  ستهد  حتديداً آيفساوا لمحكخاء ال بكخد السخاوممةحم س مخ.ه هخلو الخ ارج ونخاء سا تتخاا املخدا س 

ساملراك  الملحكر ساردايفا  ركاو المر  سالسدسيف ساضستملما ال  اني،  وخم نخا  ويخه  ايفع ندساإل
 حم ة2لا نم ر املد ة لردةه

سي ارا   ن كل ةا رر ال ريق لرمواء نرى مشكال الرا امل اصرة، اسُتحد ه يفس ا  يف اسكر  -91
 حم ة3لونكر  لرتمحم رت ململر س سيف  وملوا يف البمرير ساملالكر ساملايفير، ك.ا نُ ل 

سُس خخع رمخخخرسع املخخص ملكا حخخخر السخخخج رة وخخدنم رخخخا رنظ.خخخر ال .خخه الدسلكخخخر سس ا ة ال .خخخه ي  -92
لاجلسخرة لخا ال وخه ي ال ديخد رخا منمخ ر  خد ي   BRIDGEالوضع  املتحدةحم سهلا املمرسع املسخ.ى 

 اجملت.خخع نرخخر يهخخا  ال اس ونكخخر سونخخاء يخخد ا  الموخخاة سمنخخوان الموخخاء سيخخوا  ح خخا النظخخام سا رخخا ساجل
 املدين سالسكان املستهد محم

سوغكر المواء نرى ن.ه ا ر ال المسرا، انت.د  اةكورر ة ر ن.ه سرنكر لرمواء نرى  -93
ن.ه ا ر ال ند  ا  حتسم اإلرا  المانوين ساملؤسسي، س   ي  المد ا  التمنكر سالتمغكركر لر ها  

س ترمخى ة خخر ال .خه هخخلو الخدنم رخخا  حمة4لسأبسخوم مشخخكالا ر خخالو .خه ا  ال انرخر امل نكخر، س عيفة التونكخخر
 روا يف الدسلر سمبساندة رنظ.ر ال .ه الدسلكر را ةمل رمرسع اجلسرحم

سمنمخخخأ  اةكورخخخر جلنخخخر سرنكخخخر ملكا حخخخر الخخخ ساج المسخخخرا س ساج ا ر خخخالحم سيخخخد س خخخ ه هخخخلو  -94
نرى محكام املدسنر ال ارر   مسةاإلنممحم سنالر نر سن ل  ة ر ن.ه  موم نرى التونكر سانتاج سسا إل  

ة.ايخر ال  خخه، سا رخخر المخخانوين املت رخخق وة.ايخخر اجلنا كخخر لر  خخه، سيخخانون جتخخرمي الخخرا سامل ايبخخر نركخخا،  خخإن 
 ظاهرة ال ساج المسرا سال ساج املبكر رم.ولر ي رمرسع يانون ركا حر ال نا  د النساء سال تكا حم

د  اةكورخر ة خر ال .خه الورنكخر ملكا حخر اضجتخا  انت.خ ا  ولبمخر، سرخا م خه ركا حخر اضجتخ  -95
ولبمخرحم س تنخاسل ة خر ال .خخه هخلو مجكخع  وانخخ  اضجتخا حم سهخي  خ سيف اةكورخخر ووسخكرر ئ خكإل رتكاررخخر 

 ملكا حر هلو اا ر نرى حنو   ال سرستدامحم
عيفة يخق   لبمخر نخا رر سند  ة ر ال .ه الورنكخر ملكا حخر اضجتخا  ولبمخر ا  رنخع اضجتخا  و -96

الوني، س و كق الظاهرة، سوناء يد ا  اجلهخا  ال انرخر امل نكخر، سحتسخم اإلرخا  المخانوين لمجتخا ، س   يخ  
الم.خخخع الموخخخا ي لر خخخرا م، سمحايخخخر الوخخخحاع سالمخخخهويف، سرسخخخاندة الوخخخحاع رخخخا ةخخخمل انخخخايفة اإليفرخخخاج 

 اإليرك.ي سالدسيحمديا ن نرى المل كاض ت.اني س/مس ال ويفة ال ونكر، س   ي  التنسكق سالت اس 
 سان رق  ن كل ة ر ال .خه هخلو ونت.خايف يخوانم ومخأن رنخع سر ايبخر اضجتخا  ولبمخر سمحايخر الوخحاع  -97

 سركا حر نري  املها رياحم

 (14-127 ،37-126 ،35-126القضاء على التعذيب )التوصيات  -2 
الورنكخخر س سيف  وملخخوا يف  كخخر الكخخر الوياحم سمنمخخئه ا034-2015س 033-2015انت.خخد المخخانوانن  -98

البمخخرير ساملالكخخر الم رخخر لتمخخغكرهاحم سهخخي  مخخوم ونتظخخام وخخ ع ا  ر رنخخر س/مس غخخري ر رنخخر ا  مجكخخع مرخخاكا 
اةرران را اةريرحم سنظ.ه االكر الويا كر الورنكر، ةمل  رتة سضيتها ا س  املنتهكخر، نخدة يفس ا  لر خع  

امل نكم، مبا  كهم المواة ساملدنون ال ارون س باط المررر  نرمس ونكر ال اك اءة منوا ها، س د ي  
الموا كر سمنواء رنظ.ا  اجملت.ع املدينحم سمنمأ  آلكخر لرمخكوا ساإلوخمغ رخا ةخمل صخنايفيق وريديخر 

 ميارها ي مراكا اةرران را اةريرحم
را وملخو ، مصخبحه التحمكمخا  ي رخ انم الت خلي033-2015سمبو   المخانون  -99 رما كخر  ة    جتخُ

 حم ة5لسرنه كرحم س تويا رمءرر املمحمر الموا كر نرى نتا ج التحمكق اإليفا ا سالموا ي
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 (17-126و 16-126التوصيتان القضاء على التمييز العنصري ) -3 
حم سيستنسخخخخخ هخخخخلا المخخخخانون محكخخخخام ا  ايكخخخخر 2018انت.خخخد المخخخخانون الخخخخلا جيخخخخرم الت.ككخخخخ  ي نخخخخام  -100

ملكا حخر امل.ا سخا  اً سرنكخ اً ل نملخرا ي النظخام الخورين سيكخرس يورخ ككخ  امجكخع مشخكال الت.المواء نرى 
كخخانون الثاين/ينخخاير رخخا كخخه نخخام   9الت.كك يخرحم سحُيت خخه هبخخلا الكخخوم الخخورين ملكا حخخر امل.ا سخخا  الت.كك يخخر ي 

 مبما كر نم ر را اجملت.ع املدينحم
راهكر ا  ان  سرا ير بإل نملرا سك حر الت.كك  ال سيد ُ سنيج رمرسع ة ر ال .ه الورنكر ملكا -101

 وللك را   مل  نند اندايف اضسرتا ك كر الورنكر لت  ي  الرح.ر اض ت.انكر اجلا ا انت.ايفهاحم
سا  من يخختم  ن كخخل اضسخخرتا ك كر، ائخخل  اترخخا الم انخخا  ا خخراءا  ملكا حخخر الت.ككخخ  لت  يخخ   -102

ي ي مسساط رنظ.ا  اجملت.ع املدين سنارر اء الونر اجلنا كر ساذكيد ا  اجلها  ال انرر ي  ال ال دال
اجل.هخخو حم سين بخخق هخخلا ا رخخر نرخخى حرمخخر ال .خخه التد يبكخخر لرموخخاة ساملخخوظ م ال .خخوركم سممثرخخي اجملت.خخع 

ومخخأن محكخخام ا  ايكخخر الموخخاء نرخخى مجكخخع مشخخكال  2019موريه /املخخدين، الخخه نظ.تهخخا امل و خخكر ي نكسخخان
 اللا جيرجم الت.كك حم 025-2018ملرا سالمانون الت.كك  ال ن

 محاية حقوق ائات حمددة )النساء واألطفال واملدااعون ع  حقوق اإلنسان( -جيم 
  38-126  ، 34-126  ، 33-126  ، 15-126  -  12-126  ، 4-126  ، 3-126تعزيز حقوق املرأة )التوصيات  -1 

- 126-45، 126-47، 126-60، 127-56، 127-16 - 127-18، 127-21، 127-22) 
آلكر  ن كل اضسرتا ك كر الورنكر إل  اء ال اوع املؤسسي نرى النوع  2017ام د ه ي ناستح -103

ملتاو ر النوع اض ت.خاني يوخم مجكخع اً اض ت.انيحم س م.ه االكر جلنر سرنكر يرمسها   كا الو  اء، س ريم
منمخئه    .خاني الخه وع اض ت كخر ولنخ رنسمي النوع اض ت.اني نرى ص كد املمار خا  سا خمع الم انكخر امل ن 

ي اترخخا الخخو ا ا حم سيخخد اسخخت ايف رخخا التخخد ي  املسخخؤسلون نخخا هخخلو ا خخمع سكخخللك و خخك املنظ.خخا  غخخري  
 اةكوركر را التد ي  نرى روا كع اضسرتا ك كر ساندايف املك انكا  املرانكر ضنتبا ا  النوع اض ت.انيحم 

ث يا .خخر سرنكخخر لرنسخخاء ي ل اسختحدامة رخخا ةخخمرخر لر.خخر سيخد حتسخخنه املمخخا كر السكاسخخكر سال ا -104
امل.ثرخر  ال ملان، سيا .ر رمرتكر ي نواكمخوط و خديف رتسخاس رخا اجلنسخم، س عيفة نخديف الخدسا ر اضنت اوكخر

أبكثر را  م ر رماند، حك  ير م من خيملص را  رك املماند الثم ر رم د ساحد نرى ا يه لرنساء، 
 ثرر أب و ر رماندة ولتساسا وم اجلنسمحمي  كون مممةرا لك نت اوكرنا  وسكع يفسا ر ا  ومً 
ي املا خخر رخخا منوخخاء اجملخخالا  31س ي املا خخر رخخا منوخخاء ال ملخخان، 19,6 س مخخكه النسخخاء نسخخبر -105

ي املا خر  34,6ي املا ر را منواء اجملخالا اجلهويخرحم سا خا ر ا  ذلخك،  خإن النسخاء ميخثرا  35س البردير،
 وركرحمر ال .تسيب الوظك ع رنرا  .و 

سرا م ه    ي  الت.كم اضيتملايفا لر.رمة، ن ل  اةكورر ورارج لت.ويه التن.كر اضيتملايفير  -106
 لر.رمة، اةورير سالري كر نرى حد سواءحم سرا وم هلو ال ارج را يري:

رخا ذسا   مةارخر  1 900اررمة ي ارخا  وخرانرج "مسلخوعيت‘‘، مبخا ي ذلخك  7 900ورانرج  كم  •
 اير؛اإلن

 م ر جت. ا  نسوير لميفةا  سالمر  ي ردن ال كون سال كن ان سنواكموط؛  •
اضحتخايف اجلهخوا ململخا   كو كخول النسخا كر، الخلا يوخم رملخا   ي ككهكخدا ساربخويف سرونغخخه  •

 سرمارا؛
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 90 000 رؤسسر لرت.ويه الملخغري ي املنخارق الري كخر سشخبا اةوخرير ايرسرخر،  وخم حخواي 17 •
 رركخون مسيكخر رخا المخرس حم سأتيت مرخوال   223 ة الت.ويركخر هلخلو املؤسسخا   ه المخد اررمةحم سيد ورغ 

هلو املؤسسخا  رخا رخوا يف  تخو  النسخاء   بئتهخا مس رخا الدسلخر سشخركا ها اإل،خا كم، سض سخك.ا 
ام وخخرانرج ا رخخم املتحخخدة اإل،خخا ي، سالكونكسخخخكا، سرملخخر  التن.كخخر ا  ريمخخي، سرنظ.خخر مسكسخخخ 

 احمسغريه ري انكا ال ظ.ى،و
س سهم سكالر  ريكر صنايفيق اضيفةا  سالمر ، سصندسا اإليداع سالتن.كر ي  كم املرمة وتو ري  -107

  ويم  ي ي انا  ال  انر سالملنانر التمركدير سالسكاحر سا درا حم
ي املا خخخرحم  70بر س مخخخد  رمخخخا كر املخخخرمة ي ي خخخاع اضيفةخخخا  سيخخخرس  الت.ويخخخه البخخخالغ الملخخخغر ونسخخخ  -108
نمرا  اجلها  ال انرخر غخري الرمسكخر، مبخا ي ذلخك مج كخا  اضيفةخا  سالمخرس  اً الم اع ميو وم هلاسي

 ولتناس  نرى رستوا ا حكاء س/مس المراحم
سيد انت.د  را الو  اء رمرسع يانون ركا حخر ال نخا  خد النسخاء سال تكخا ، سهخو ر خرس   -109
لا المخخانون ا  رنخخع ال نخخا  خخد النسخخاء سيهخخد  هخخ  اململخخايفير نركخخاحم ر نرخخى اجل. كخخر الورنكخخر وغخخ اً حالكخخ 

 سال تكا ، سس ع ا راءا  يانونكر ة.اير الوحاع، س  ا الور  سر ايبر اجلناةحم
سحيظخخر يخخانون الملخخحر اإلجناوكخخر مجكخخع مشخخكال ال نخخا اجلنسخخي سامل.ا سخخا  التمركديخخر الوخخا ة،  -110
 هاحمثوير سي اي  نركن كها  مويا ا نواء التناسركر ا  مبا

س سخخاسا املدسنخخر ال ارخخر ة.ايخخر ال  خخه وخخم امل اررخخر الماسخخكر مس المانسخخانكر مس املهكنخخر سا تخخان  -111
سغخخخريو رخخخا امل.ا سخخخا  املمخخخاهبر  خخخد ا ر خخخال اإلانث، سكخخخلا امل.ا سخخخا  ال ر كخخخر سالثما كخخخر ساض ت.انكخخخر 

 كرارتاحم  مسالسربكر اله  ؤذا السمرر البدنكر لر  ه مس صحتا 
ندة منم ر لرتونكر سالتد ي  ي ارا   ن كل اضسرتا ك كر الورنكر ملكا حر  مويا  يد نُ ل س  -112

ا نوخخاء التناسخخخركر ا نثويخخخر، سمسخخ ر  نخخخا اصخخخدا  رئخخا  اإلنخخخمان  ا هركخخخر نخخا الت رخخخي نخخخا  مخخخويا 
 ا نواء التناسركر ا نثوير ي املنارق اله  ر  ع  كها ر دض احم

 خخوء ا  الموخخاءحم س ترمخخى النسخخاء  خخحاع ال نخخا رسخخاندة يانونكخخر انكخخر الرك خخه المخخانون اركسي -113
وملخخو ة  رما كخخر  تخخخكح هلخخا، حسخخ  اةالخخخر، اضسخخت ايفة، نرخخى ن مخخخر الدسلخخر، رخخا املمخخخو ة المانونكخخر اجملانكخخخر 

 را رؤا  ة ّبام مس غريو را منوان المواء را م ه ان.ال حمويهاحم مس

 ،15-127 ،52-126 – 48-126 ،46-126 ،32-126 ،18-126ل )التوصينينينيات فينينين تعزيينينينز حقينينينوق الط -2 
127-19، 127-20، 127-23، 127-52، 127-53) 
، حتخخخدي  اضسخخخرتا ك كر الورنكخخخر ة.ايخخخر ال  خخخه سانت.ايفهخخخا، رمخخخ ونر   خخخر 2019مت، ي نخخخام  -114

ر وكئخر  اة.ايخر سنكئخ عن.هحم سهد ها الر كسي هو  كريا هنج ُكري يموم نرى نخدم الت.ككخ  ي ايفا ة يوخا
 .اير ا ر الحمة

نرخخخى   خخخه  سخخخ كه ا ر خخخال ننخخخد الخخخوضيفة رنتظ.خخخاً، ن.رخخخه الوكالخخخر الورنكخخخر لسخخخ ه اً سحرصخخخ  -115
السكان سالو  ق املؤرنر نرى  مريخ  رراكخ  اسختمبال املخوارنم رخنهمحم سجيخرا   .خكم هخلو املراكخ  لتمخ.ه 

لخخك، اسخختحد ه لرغخخر  .خخا يتحمخخق ذع املنخخارقحم س يثمجكخخع البرخخدع  الري كخخر، هبخخد    .ك.هخخا نرخخى مجكخخ 
ذا ا رراك  استمبال رتنمررحم سوإل ا ر ا  ذلك، منمن نظام رؤسسي ة.اير ال  ه ي مجكع الوضع  

 سو ك البردع  وغر   م كع س كسري  س كه املوالكدحم
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املدسنر ال ارر سحظر ن.ه ا ر ال رنملوص نركا ي يانون ال .هحم  مد ن   المانون املتو.ا   -116
 ه هلا اةظر ونتبا  من ما ن.ه لر  ه يت ا   رخع محكخام يخانون ال .خه مس حيخرم ال  خه ة.اير ال 

 را   رك.ا مس يد يور وملحتا مس سمرتا البدنكر سامل نوير ي د  رميرحم
 ر، سي ارخخا   ن كخخل ة خخر ال .خخه الورنكخخ 182س 138رخخع ا  خخايكه رنظ.خخر ال .خخه الدسلكخخر اً س اشخخك -117

 مد ركجا الدنم املمخدم رخا رنظ.خر ال .خه الدسلكخر سس ا ة ال .خه ا رريككخر ه ا ر ال، لرمواء نرى ن.
را  ن كل ا  رحم سنتك ر لللك،  خه رواءرخر اإلرخا  المخانوين ل .خه ا ر خال رخع ر خايري رنظ.خر ال .خه 

 الدسلكرحم سنظ.ه حرما  ن.ه لتونكر ال انرم امل نكم سوناء يد انمحم
يفرا هم اض ت.اني سال رسع التاو ر لا اة.ايخر  ر خال المخوا عحم ا ر ال سا و ر ررك  محايريس  -118

 هلا املرك  ي .ه رع  رسنا نرى حتديد مراكا هؤضء ا ر ال سحتديد هويتهم س و ري الدنم هلم سالتك ه 
ودنم را انماذ ال  ولر  هبمحم سيد مت  رركم هلو املراك  سجتهك ها را يبه املنظ.ر الدسلكر لره رة سرنظ.ر

  ة الوضع  املتحدة ساضحتايف ا س سيبحمس ا
سنُ خخخل وخخخرانرج ملكا حخخخر التسخخخول، سسخخخاند رمخخخرسع إليفرخخخاج س خخخد ي  ا ر خخخال املتسخخخولم نرخخخى  -119

 ركا حر هلو امل.ا سرحم
 سي ارا  محرر اضحتايف ا  ريمي  د  ساج ا ر ال، منمأ  اةكورر جلنر رت ديفة الم انا حم -120

 ة ر ن.ه سرنكر ملكا حر  ساج ا ر الحم لر نر سن ل سيد س  ه هلو ا
 سم ر  اةكورر يف اسر لتحدي  يانون ا حوال الم ملكر را م ه  دا ن مس ا المملو  اله -121

   رتيا ساله حتد را  ن كلو سرواءرتا رع اضلت ارا  الدسلكر ي هلا اجملالحم
المخانون ساملركخ  املغرخق لألر خال  تنخا نم رخعيفرخج ا ر خال املسرع ا تتاا ررك  اسختمبال سانخايفة  -122

ر  املتنا نم رع المانون،  ومً  نخا انمخاء م نحخر مس  نخ اان  ةاصخر ولمملخر، مصخبح ال ملخه وخم الُمملخج
 احمممكناً سالبالغم ي الس ون مرر 

 (55-127و 54-127محاية حقوق املدااعني ع  حقوق اإلنسان )التوصيتان  -3 
ك ولخخر س مخخاً لرمخخانونحم سن يُ خخرت  نرخخى ما رخخا اشخخ ا ا  كخخا  سالتظخخاهر ر كخخويا اجل. ريخخر ح -123

 املظخخاهرا  الملخخايف ة نخخا ا حخخ ا  السكاسخخكر سالنمخخاو  ساجل. كخخا  سا  خخرايف سغخخريهم، وخخه حظكخخه  رخخك
، رئخخخخا  2019س 2016املناسخخخخبا  وة.ايخخخخر ساملسخخخخاندة ا رنكخخخخر الم رخخخخرحم سهكخخخخلا، ُنمخخخخد  وخخخخم نخخخخاري 

شخخراكر رخخع رنظ.خخا  حمخخوا اإلنسخخان الخخه  مخخا ن ونمخخاط ي نمخخر يارخخه اةكورخخر   ال ارخخرحم سمسخخبااملنا
  ما ر املوارنر س وركد الدميمراركرحم

رلع ي  -124 سي  خخال حتسخخم اإلرخخا  المخخانوين لر . كخخا  سمحايخخر املخخدا  م نخخا حمخخوا اإلنسخخان، شخخُ
 ؤسسخا حم سالمخبكا  سامل   مخأن اجل. كخا  ن و ن.ركر  ماس   مخا ككر؛ سيخد م وخى ذلخك ا  س خع رمخرسع يخانو 

سرمرسع المانون الخلا انُت.خد ي  رخا الخو  اء، ر خرس  اان نرخى نظخر اجل. كخر الورنكخرحم سهخو يكخرس 
 ولنسبر لر . كا  ا ةل ونظام اإلنمن ودًض را نظام الرتةكص املسبقحم

 إعمال احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقااية -دال 
 (60-127 ،59-127 ،57-127 ،64-126 – 61-126لفقر )التوصيات مكااحة ا -1 

سيخخخد اسخخخُت كك ننهخخخا  حمة6لسنُ خخخل  ة خخخر ال .خخخه الثالثخخخر لارخخخا  اضسخخخرتا ك ي لرحخخخد رخخخا ال مخخخر -125
  كل اضسرتا ك كر الورنكر لألرا الغلا يحم ناً وسرتا ك كر الن.و املتسا ع سالر او املمرتنحم سجيرا حالك
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رجم ا سلخخخوع  ي ة خخخر ال .خخخه اض ت.انكخخخر سالثةمخخخوا اضيتملخخخايفير س سيتملخخخد  ان.خخخال ا -126 ما كخخخر سخخخُ
ةحم سئوخخع اسخخرتا ك كر الن.خخو املتسخخا ع 2020-2016ا س  ضسخخرتا ك كر الن.خخو املتسخخا ع سالر خخاو املمخخرتن ل

ذلخك   مخا ولتحركخه نرخى اإلجنخا ا  الر كسخكر، مبخا ي ة7لو خر سالتمكخكمسالر او املمرتن ل .ركخر سخنوير لر.تا
سخخت رع الخخرؤا سالتوصخخكا  الراركخخر ا  التملخخدا لرمكخخويف سالتحخخدع حم الم انخخا ، س  اإلصخخمحا  س ويخخه

 سيتم حتركه نتا ج التن.كر س ماً  هدا  التن.كر املستداررحم
، ُس خخخ ه اسخخخرتا ك كر ي انكخخخر لتن.كخخخر الم خخخاع سي ارخخخا  اضسخخخرتا ك كر الورنكخخخر لألرخخخا الغخخخلا ي -127

ملت رمخخخر وت خخخوير ال  انخخخر سالثخخخرسة اةكوانكخخخرحم ه وملوا خخخكع اةحم سهخخخي  تك خخخ 2025-2012 الري خخخي لاسخخخرتا ك كر
سيند ج ي ارا  ها م اضسرتا ك كتم ورارج سرنكر رنها ال انرج الورين لت وير ال  انر سال انرج الورين 

يفا  ن كخل هخلو ا  خإل كر، سكللك اسرتا ك كر الن.خو املتسخا ع سالر خاو املمخرتنحم سيخد ملت وير الثرسة اةكوان
 سنوني ي اإلنتاج ال  اني ساستغمل مرثه لر.وا يف اةكوانكرحم حتسم ك.جي ا 

 (70-126 ،66-126 ،65-126تعزيز الوصول إىل خدمات الصحة )التوصيات  -2 
ن خخاا  غ كخر التخخأرم الملخخحي  2010  اير /شخباط 3املخخؤ خ  018-2010يوسخع المخخانون  يخم  -128

سا  ال .وركر سالمركا  اله  ساهم الدسلر ندير ي املؤسسمصحا  امل اشا  التمالكم.ه املوظ م  
 7املؤ خ  007-2012 ي  ممساهلا سا ش اص اضنتبا يم ا ا  م لرمانون ال امحم سيوسع المانون  يم

 كخخر لكمخخ.ه رخخوظ ي اجل.انخخا  ايركخخر، سمصخخحا  املهخخا اةخخرة، ن خخاا هخخلو التغ 2012شخخباط/  اير 
الم خخاع ا خخاص، ساجل. كخخا  ا ا خخ ر لرمخخانون ا خخاص  التمانديخخر يظ م سمصخخحا  امل اشخخا  ساملخخو 

سرنظ.خخخا  اجملت.خخخع املخخخدين، سا  خخخرايف ال خخخاررم ةسخخخاهبم ا خخخاص الخخخليا يمورخخخون أبنمخخخ ر رخخخد ة لرخخخدةه 
 ةساهبم ا اصحم

 2 000كورخر   غ كر التأرم الملحي ولنسبر لر ئا  ا كثر  خ  اً، سخ جره اةسوغكر حتسم -129
يوا م املنتسبم لملندسا التأرم الملحي سودم  ي  س كه ا سر ال مرية  ا اإلناير يش ص را ذس 

 املمكدة ي الس م  اض ت.انكر ي يوا م املنتسبم لملندسا التأرم الملحيحم
ه حتسخكنا  كبخرية نرخى التغ كخر الملخحكر المخارررحم سيخد ميف  اجلهخويف سي  ال الملحر، ميفةر -130

 الملحكر امل رس ر سي  رص اةملول نرى ا يفسيرحم  ي ا درا املبلسلر ا  حتسا كبري
سمُحخخخر   مخخخدم كبخخخري ي الويايخخخر رخخخا ا رخخخرا  سركا حتهخخخا، سكخخخللك ي ايفا ة حخخخاض  ال خخخوا ت  -131

ت رمخخخخر وتوظكخخخخا املخخخخوا يف البمخخخخرير س  خخخخع ك اءانخخخخا سئ ك هخخخخاحم الملخخخخحكر ال ارخخخخرحم س واصخخخخره اإل خخخخراءا  امل
 حم ة8لاستث.ا ا  كبريةلت هك ا  را ايف  الُب  التحتكر ساساست 
سن خخل   خخدةم  ي  خخاض  الملخخحر اإلجناوكخخر، سس كخخا  ا رهخخا  سا ر خخال، س بانخخد الخخوضيفا ،   -132

تدارر املت رمخر ولملخحرحم سهكخلا، ائخلل  سا ررا  امل دير سغري السا ير وغكر حتمكق مهدا  التن.كخر املسخ 
جل ا كر لرتولكد، س ديكق الو كا  الن اسكر، كم الت ر ر ا رها  سا ر ال، رثه   . داوري لتحسم صحر ا

ه وتكخخالكا النمخخه املت رمخخر و .ركخخا   س انكخخر  كخخالكا الرنايخخر الملخخحكر لخخألم سال  خخه،  وخخمً  نخخا التك خخج
ض  ال ا  خر، ايب ي نونكر  ناير التولكد سالرنايخر و خد التولكخد ي اةخااإل مء ال يبحم سكان لللك م ر اجي

رخخا ا م ا  ال  خخه، س نظخخكم ا سخخرة، ساملسخخاندة املخخاهرة ي الخخوضيفة، سانتمخخا   انتمخخال املخخر  سالويايخخر رخخا
 سسا ه رنع اة.ه، سالتغ كر ي  ال اضستما ة ال بكر يبه الوضيفةحم
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 ،69-126 ،72-126 ،71-126 ،68-126 ،67-126علينيم )التوصينيات تعزيز ارص احلصينول علينى الت -3 
127-63، 127-61، 127-62) 
كل سكاسر الت ركم   .كم الت ركم ا ساسي، س وسكع ن اا الوصول ا  الت ركم الثخانوا ماتا  ن  -133

ج الت رك.كخر اإلندايفا، س نظكم  رص اةملول نرى الت ركم املهين سالت ركم ال اي، رع حتسم نونكخر الخ ار
 ة املخخوا يف ةخمل حتسخم ايفا  نرخى الم خاع سايفا  خا رخا س دسا كخر التخد ي حم ك.خا ميفا ا  حتسخم اإلشخرا

 البمرير ساملايفيرحم
سيخخخد ن خخخل  اةكورخخخر اسخخخرتا ك كر سرنكخخخر لرت رخخخكم هخخخد ها الر كسخخخي هخخخو  خخخ.ان حملخخخول مجكخخخع  -134

نكخخرحم س مخخ.ه هخخلو اجلهخخويف حتسخخم  خخو ري ا ر خخال ي رو يتانكخخا، يفسن  ككخخ ، نرخخى   رخخكم كارخخه  كخخد النو 
الت رخخخكم، س ن كخخخخل هنخخخج اإليفا ة الما .خخخخر  ، س   يخخخخ  نونكخخخرالت خخخاس  رخخخا مجكخخخخع ا نخخخواع الت رخخخكم، سا الخخخر مس خخخخا

 النتا جحم نرى
 سائل  التداوري التالكر لتحسم  و ري الت ركم س م كع   ركم ال تكا : -135
 ل جت.كخع المخرا لنبككخه ةخواش، سمم اصخ كر،  م كع الت .ع اةوخرا لسخكان ا  ع  رخا ةخم  •

 سبواض، سووةراثة؛س ررسا، سوو ا ، س 
 7  179 420  453  ا    2016مسيكخخر ي نخخام    3  765  646  699  رك انكخخر الت رخخكم رخخا يفة الكبخخرية ي  الخخ ع  •

 ي املا ر؛ 190، ما و عيفة مكثر را 2019مسيكر ي نام 
 ا ي املنارق الري كر؛ وسكع شبكر املدا س اضوتدا كر، ض سك. •
 م؛ عيفة نديف امل ر.م سحتسم رستوا أتهكره •
 ملد سكرة؛لير لامل انم اودء ال .ه و ارج التغ •
  ركك  رراحكك سركاو  ا ير سرراحكك ةاصر ول تكا ؛ •
  و ري حا م  لنمه التر.كلا  ي املنارق الري كر؛ •
 ري كر؛انماء رنارق   ركم ذا  مسلوير ي املنارق ال •
  نظكم محم  ملكا حر  ساج ا ر ال؛ •
 ؛ا ا  املدا سل مرية، ومرط ا سال مر اهلرنح التحويم  النمدير لألسر ا •
  تاة را ال بما  الو ك ر؛ 2 400 و ري رنح يف اسكر شهرير لنحو  •
  مدمي يف سس لرتموير ي الت ململا  ا ساسكر؛ •
ولنسخخخخخبر لر تكخخخخخا  ي  ومخخخخخبكر اإلنرتنخخخخخه  خخخخخاانً اسخخخخختحداث رراكخخخخخ  انرتنكخخخخخه  هخخخخخ ة سروصخخخخخولر  •

 المل و  الد اسكر؛
 الت ململيحم ا اإلناير مبدا س الت ركمر ًم را ذس  426التحاا  •
ا وخخرانرج  كا خخه  -136 مسخخرة  مخخرية رخخا اضسخخت ايفة رخخا التحخخويم  النمديخخر املمخخرسرر  30 512سركخخج

نا است ايفنا را حملخص لرتونكخر ساإل شخايف اض ت.خاني  ررخي ا   إب سال ا ر ال ا  املدا س،  ومً 
  غكري السرونحم
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 (27-126 – 24-126 ،20-126 ،19-126)التوصيات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -4 
وإل ا ر ا  منم ر وناء يخد ا  الموخاة سرخوظ ي ان خاذ المخانون ومخأن اترخا يوخاع حمخوا  -137

اإلنسان امللكو ة منمو، ميف  ه سحخدا   د يبكخر ي  خال حمخوا اإلنسخان ي رنخاهج رخدا س التخد ي  
 ة سالملخحا ر لخايفا سخر الورنكخر سخر المخررر الورنكخر، ساملدالماندا ملوظ ي الدسلر سمنواهنا، سةاصخر رد  

 سالمواء، ساملد سر ال ركا لرت ركم، سرراك  التد ي  التاو ر لرد ن ساةرس الورنكمحم
 ورانرج را ستري ي حموا اإلنسان ي  ار ر نواكموط ال ملريرحماً سا تُتح ميو -138
وص المانونكخخر مت انخخدايف  .ونخخا  رخخا النملخخ سي ارخخا  نمخخر  ما خخر حمخخوا اإلنسخخان س  .ك.هخخا،  -139
رمخخر حبمخخوا اإلنسخخان سنمخخرها س و ي هخخا نرخخى ن خخاا ساسخخع نرخخى الموخخاة ساملخخوظ م ال .خخوركم سسكخخمء املت 

الدسلخخرحم سس نخخه نرخخى ن خخخاا ساسخخع صخخنايفيق حتتخخخوا نرخخى الملخخكون الدسلكخخخر الر كسخخكر ةمخخوا اإلنسخخخانحم 
سيخد ن خل  هخلو ترخا يوخاع حمخوا اإلنسخانحم سنظ.ه اترا الم انا  ندة محم   ونكر ومأن ا

  ر مبساندة الوكالر ا ملانكر لرت اسن الدسيحما نم
س ُبخخخخ  ونتظخخخخام  سخخخخا ه مس كخخخخر وملخخخخرير سرسخخخخرحكا  نرخخخخى ّب خخخخا  اإلذانخخخخر سالتر  يخخخخون ال ارخخخخر  -140

ناسخركر سا اصر، لتم كع احرتام ااةريا س عيفة الوني   ر امل.ا سا  الوا ة رثه  مويا ا نوخاء الت
 كر سكرو ا  ان  سال نا ال ا ري ساملن ي سرا ا  ذلكحملكراهر سالت.كك  ساا نثوير سال نملري

ومأن ايف اج التثمكا ي  ال حمخوا اإلنسخان  سنظ.ه س ا ة التهلي  الورين رنتدا  ماس عً  -141
ون، المخركاء التمنكخون ساملخالكي املناهج الد اسكرحم سشا ن ي املنتدا ممثرون نا اإليفا ا  ال ارر امل نكخر، س 

 حم سانُت.د ول  ه  مدمي يف س ي الرتوكر املدنكر ي املدا س اضوتدا كر سالثانويرحمملدينساجملت.ع ا
سيمكه التثمكا ي  ال حموا اإلنسخان  خ ء ض يت خ م رخا املنخاهج التد يبكخر ي كركخر الخد اع  -142

 موطحمر ي البميف، سرمرها نواكجمل.ونر يفسل الساحه ا .سر، سهي مسل رد سر حروك

 (73-126ائم على حقوق اإلنسان يف البيئة )التوصية هنج اإدماج  -5 
ان محايخخر البكئخخر سرنخخع  غخخري املنخخاخ، ي ظخخه احخخرتام حمخخوا اإلنسخخان،  خخا ي صخخ.كم السكاسخخا   -143

كخق ال مخوو  ي حالخر اةكوركر املت رمر وتن.كخر املخوا يف ال بك كخر ساسختغمهلاحم سهكخلا،  ك خه اةكورخر   ب
لألحكام ذا  الملرر اً ئكر املد  ر ي ال مويف اضست را كر سنمويف الت ديا س مالبك  اضرتثال لرمرسطندم  

را ردسنر الت ديا، سالمانون اإلرا ا ومأن البكئر، سالمانون املنظم ض  ايكا  الت ديا ساملتو.ا ا  ايكر 
 الت ديا الن.وذ كر امل ت.دةحم

لتداوري الم رر إل الر اا   الوخا ة نرى اة البكئكر الووء اا ن سا،  سرإل ة ر اإليفا  سي السك -144
املرت بخخخر نرخخخى ما رمخخخرسع ساةخخخد رنهخخخا سالت خخخويك ننهخخخا، سالمكخخخام رسخخخبماً إب خخخراء  مكخخخكم ا  خخخر البكئخخخي  ا 

 رمرسعحم
سخخخبمر ساةخخخرة سيتبخخخع التمكخخخكم البكئخخخي الخخخنهج التمخخخا كي لوخخخ.ان اةملخخخول نرخخخى روا مخخخر السخخخكان امل -145

املت رمخخخخخر وملمخخخخا يع اضسخخخخخت را كر سالت دينكخخخخر مس ال  انكخخخخخر الخخخخه هلخخخخخا مخخخخرا  ي ن.ركخخخخا  صخخخخخنع الساملسخخخختنرية 
ض ميتثخخخه هلخخخلا اً   انكخخخ اً نرخخخكهمحم سي هخخخلا الملخخخديف، جتخخخد  اإلشخخخا ة ا  من اةكورخخخر مسي خخخه رمخخخرسن أت خخخري

 ا ساسيحم المرط
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 لتحدايت يف تنفيذ التوصياتالتقدو احملرز وأاضل املمارسات وا -ال رابع 
 ل املمارساتوأاض التقدو احملرز -ألف 

منمأ  اةكورخر جلنخر  نكخر ركر خر إبنخدايف التمخا ير سرتاو خر  ن كخل  وصخكا  هكئخا  امل اهخدا   -146
سالتوصكا  املنبثمر نخا اضسخت را  الخدس ا المخارهحم س وخم هخلو الر نخر مجكخع الم انخا  الو ا يخر ذا  

ركتخخ  ر و خخكر ا رخخم سخخان س ر الورنكخخر ةمخخوا اإلنهخخا وملخخ ر ررايخخ  كخخه رخخا الر نخخ الملخخرر، سيمخخا ن  ك
 املتحدة ي رو يتانكاحم

س  ت.خخد الر نخخر كخخه سخخنر ة خخر ن.رهخخا السخخنويرحم سي هخخلا السخخكاا، منخخد   مخخا ير نخخا  ن كخخل  -147
 اض  ايكا  التالكر:

 ةحماض  ايكر الدسلكر لرمواء نرى مجكع مشكال الت.كك  ال نملرا  د املرم •
 ؛انكر سالثما كرر ساض ت.ةموا اضيتملايفيال هد الدسي ا اص و •
 ال هد الدسي ا اص وةموا املدنكر سالسكاسكر؛ •
 ا  ايكر المواء نرى مجكع مشكال الت.كك  ال نملرا؛ •
 ا  ايكر رناهور الت لي  سغريو را  رس  امل اررر مس ال موور الماسكر مس المانسانكر مس املهكنر؛  •
 سمسرهم؛ها ريا ايكر محاير حموا ال .ال املا   •
 موا ال  ه؛ا  ايكر ح •
 ا  ايكر حموا ا ش اص ذسا اإلناير؛ •
 ا  ايكر محاير مجكع ا ش اص را اضةت اء المسراحم •
سلوخخخ.ان رتاو خخخر  وصخخخكا  اضسخخخت را  الخخخدس ا المخخخاره نرخخخى حنخخخو م وخخخه، نظ.خخخه ر و خخخكر  -148

  يف اسخخكر سحرمخخا  ن.خخه مخخارخخع اجملت.خخع املخخدين نخخدة حر حمخخوا اإلنسخخان سال .خخه اإلنسخخاين سال ميخخا 
 مراكر رع ركت  ر و كر ا رم املتحدة ساملنظ.ر الدسلكر لر رانك ونكرحمول

 سمشره هلو ا نم ر را يري: -149
 وناء يد ا  منواء الر نر ساجلها  ال انرر ي  ال اندايف التما ير سكللك ممثري اجملت.ع املدين؛  •
 لدس ا المارهحملتن كل  وصكا  اضست را  اس ع ة ر ن.ه سرنكر  •
يج خخه سكالخخر ’’آت  ‘‘ ا  خخاا شخخراكر رخخع الر نخخر الورنكخخر ةمخخوا اإلنسخخان وغكخخر    يخخ  آلكخخا  سس  -150

كارخخه سايارخخر شخخراكر ونخخاءة لتربكخخر اضحتكا خخا  الر كسخخكر لر ئخخا  ال مخخرية سالوخخ ك رحم سيهخخد  الت خخاسن سالت
 هخخخخر  خخخخال حمخخخخوا اإلنسخخخخان ملوااترخخخخا اجلهخخخخا  ال انرخخخخر ي  ا    خخخخوير الت خخخخاسن وخخخخماً اض  خخخخاا ميوخخخخ 

 سخخك.ا ضالتحخدع  الخه   خرت  رسخاني  خ.ان اةمخخوا اض ت.انكخر ساضيتملخايفير لر ئخا  املسختهد ر، س 
  ال اةملول نرى املكاو الملاةر لرمر  سا درا  الملحكر سالت رك.كرحم ي

 التحدايت -ابء 
  ولتوصخكااً  رخق ا رخر مساسخ كر ص وو  ي  ن كلهاحم سيتسا هه و ك  وصكا  اجلولر الثان -151

 ومأن التملديق نرى و ك اض  ايكا  سوبإلء ن.ركر انت.ايف و ك النملوص الورنكرحم 
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 ملبادرات وااللتزامات الوطنية والقيود والتحدايتاألولوايت وا -ال خامس 
 األولوايت -ألف 

نكخر، سا رخا ساةكخم سالدميمراركر سالرح.خر الور  م.ه ا سلوع  الورنكر    ي  سكايفة المانون، -152
س ريكخر الت رخكم سالملخحر سحمخوا النسخاء سالمخبا ، سركا حخر اإل هخا  سال مخر سال سخايف ساضجتخا  الرشكد، 
 ولبمرحم

 املبادرات وااللتزامات الوطنية -ءاب 
ايفلخخخخر ي  رخخخخا حمخخخخوا اإلنسخخخخان، نرخخخخى يفنخخخخم الموخخخخاع ال اً ن.رخخخخه رو يتانكخخخخا، ووصخخخخ ها نوخخخخو  -153

 حم ة9لاإلسمركر سال روكر سا  ريمكر سالدسلكر رتام كرارر اإلنسان ي ايا هسالمواع املت رمر وح

 القيود -جيم 
خخ ا حر -154 " أت خخري سخخريب نرخخى ايخخرايفا  رك انكخخر البرخخد 19-"كو كخخد كخخان لأل رخخر الملخخحكر املر ب خخر وخ

 حمرركا ا  مسيكر  ديدة 10مببرغ  وسب   بارؤ النماط اضيتملايفاحم س مد  ا سا ر ي اإليرايفا 
نمبخر   كسخكر مرخام الت.تخع الكارخه وةمخوا اً انركخ اً البرخد ووصخ ا ورخد س مكه اةالر السخا دة ي -155

 اضيتملايفير ساض ت.انكرحم

 لتحدايتا -دال 
  ت.ثه التحدع  الر كسكر اله  وا ا البرد ي  ال الت.تع الكاره حبموا اإلنسان ي را يري: -156
 بمرير ساملالكر الكا كر؛ نكر حبموا اإلنسان ا  املوا يف الا تما  املؤسسا  ساملنظ.ا  امل •
   ا ئملص المواة سمنوان المواء ي  ال حموا اإلنسان؛ •
 حموا اإلنسانحمس  ا  ما ر  •

 التواعات واالحتياجات م  املساعدة -ال سادس 
يخخ  سمحايخخر  اهلكئخخا  الورنكخخر امل نكخخر وت   يمخخدم ركتخخ  ر و خخكر ا رخخم املتحخخدة رسخخاندة  منكخخر ا  -157

ا اإلنسخخخان سال .خخخه اإلنسخخخاين سال ميخخخا  رخخخع اجملت.خخخع املخخخدين، سالر نخخخر حمخخخوا اإلنسخخخان لر و خخخكر حمخخخو 
االكخخر الويا كخخر الورنكخخر، سالم انخخا  الو ا يخخر امل نكخخر سغريهخخا رخخا املؤسسخخا ، الورنكخخر ةمخخوا اإلنسخخان، س 

ملسخخاندة نخخا رريخخق يفنخخوة اجلهخخا  املخخدينةحم سيرخخ م من  سخخت.ر هخخلو ا سايخخاكم الورنكخخر، سرنظ.خخا  اجملت.خخع
 ر ا  رؤا  ة سيفنم اإلصمحا  ي  ال حموا اإلنسانحماملاحن
يد ا  اهلكئا  امل نكر حبموا اإلنسان، سض سك.ا ر و خكر  سينبغي  و كا هلا الدنم حنو    ي  -158

مؤسن اض ت.انكر ملدين، سس ا ة ال دل، سس ا ة الحموا اإلنسان سال .ه اإلنساين سال ميا  رع اجملت.ع ا
سس ا ة المخخخغه، سالر نخخخر الورنكخخخر ةمخخوا اإلنسخخخان، ساالكخخخر الويا كخخخر الورنكخخخر، سالر نخخخر سال  ولخخر سا سخخخرة، 

 ندايف التما يرحمال نكر إل
 سيت ر   ن كل ة خر ال .خه الورنكخر ملكا حخر اضجتخا  ولبمخر يفن.خاً كبخرياً رخا اترخا المخركاء، -159

 الكمحمالمركاء ال نكم سامل سك.ا ضس 
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 يفة ا  سكاسر السخ ون وو خا نخام سلرنهخو  ومل خايري املت رمخر ولسخ ون سينبغي  مدمي رساندة ّبد  -160
 ومل ر ةاصرحم

كورخخخر اجل.هو يخخر اإلسخخخمركر املو يتانكخخر مجكخخخع البرخخدان الملخخخديمر سالمخخركاء ال نكخخخم ساملخخخالكم  س مخخكر ح  -161
، س خخدنو لورنكخخر لت  يخخ  حمخخوا اإلنسخخان سمحايتهخخاهخخويف املبلسلخخر ي ارخخا  سكاسخختها انرخخى رسخخا تهم ي اجل

  اجملت.ع الدسي ا  امل يد را الت اسن را م ه حتمكق مهدا  التن.كر املستداررحم
 ياةواش

 حم226س 111س 2017/023 يم  الت .ك.ا  ة1ل

 احمحملكرر منم ر سكالر التوار ة2ل

 رمل و ر  مككم ةا رر ال ريقحم ة3ل
 ة ر ال .ه الورنكر لرمواء نرى ن.ه ا ر الحم ة4ل
 االكر الويا كر الورنكرحم  ما ير ة5ل
 حم2015-2010نظر  مككم اإلرا  اضسرتا ك ي لرحد را ال مر  ة6ل
 حمRAMO/ SCAPP 2016-2019انظر  ة7ل

 حمRAMO/ SCAPP 2016-2019انظر  ة8ل
 نكرحم و ا  الرلكرة اضلت ار ة9ل

    


