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أوال -املنهجية وعملية التشاور واخللفية
ألف -املنهجية وعملية التشاور (التوصيتان  ٣٥و)٦١
مُجر ععا ه ععذا التقري ععر ع ع ع أس ععا املب ععادت التوجيهي ععة العام ععة اع ععداد املع وم ععات وج ع ع
-١
االسع ع ع ععتعرا الع ع ع ععدوري الشع ع ع ععام  ،ع ع ع ع ع النحع ع ع ععو املن ع ع ع ععو ع ي ع ع ع ع يف مقع ع ع ععرر ع ع ع ععس قع ع ع ععو
اانسان  .١١٩/١٧ويس ط التقرير الضوء ع التقدم احملرز يف ال قو اانسعان يف ال ع
القارية ومنطقيت هونغ كونغ وماكاو ااداريت اخلاصت ( )SARsمنذ ععام  ،٢٠١٣وع ع تنييعذ
التوصععيات املقدمععة أثنععاء الولععة الثانيععة مععن االسععتعرا  ،والتحععد ت واألهععداا املسععتقب ية .ووفقععا
ملبدأ "ب د وا د ونظامان" ،يرد التقريران املني عنن ال عذان أععد ما تومتعا منطقعيت هونعغ كونعغ
اخلامس والساد أدانه.
وماكاو ااداريت اخلاصت ال ينيت يف الي
 -٢ولتجميععا هععذا التقريععر ترأسععت وزارة اخلارجيععة ال ععينية فريقععا عععامن اصععا مش ع كا ب ع
اادارات يضععم عوا  ٣٠جهععازا تش عريعيا ويضععاإيا وإدار يف ا(تومععة (انظععر القاإمععة ال عواردة يف
املرفععا األول) .وعقععدت الععوزارة عععدة اجتماعععات تنسععيقية ودرسععت بعنايععة يواعععد األمععم املتحععدة،
واسععتندت إأ أفض ع املمارسععات املعمععول دععا يف العديععد مععن الب ععدان لتحديععد وتو ععي األفتععار
واألطر والطراإا واحملتو ت اليت ستستخدم يف إعداد التقرير .وع هذا األسا يف التعاون ع
صعياةة العن  ،راجعا أعضعاء اليريعا التقريعر ونقحعوه عشعرات املعرات .واستمشعتت أيضعا يرابعة ٤٠
منظمع ععة ةع ععت توميع ععة ومفسسع ععة أكاد يع ععة ،ع ععيو و طيع ععا (انظع ععر القاإمع ععة يف املرفع ععا الثع ععاين)،
كمععا الععتممس ال عرأي العععام ع ع نطععا واسععا عععرب مويععا وزارة اخلارجيععة التماسععا مل يععد مععن التعععدي
وبغية و ا التقرير يف صيغت النهاإية.

ابء -متابعة استعراض اجلولة الثانية
 -٣يب ععت ا(تومععة ال ععينية  ٢٠٤توصععيات مععن ب ع  ٢٥٢توصععية يععدمتها ب ععدان ت يععة يف
سععيا الول ععة الثاني ععة م ععن االس ععتعرا ال ععدوري الشععام  .وبع ععد االنته ععاء م ععن االس ععتعرا  ،و س ععيدا
لألمهيععة البالغععة الععيت توليهععا ال ع لعم يععة املتابعععة ،أنشععات وزارة الشععفون اخلارجيععة فريقععا عععامن معنيععا
بتنيي ععذ ت ععص التوص ععيات ،وعمم ععت تقري ععر فري ععا األم ععم املتح ععدة العام ع املع ع الس ععتعرا ال ععدوري
الش ععام ع ع ع ال ععدواإر ا(تومي ععة املعني ععة .وعق ععد اليري ععا العامع ع الت ععابا ل ععوزارة اجتماع ععات عدي ععدة،
فاو مهام ك إدارة ،وحبث وصاغ طعط تنييعذ دعددة ،ويعدم تقعارير وتو عيحات منتظمعة طي عة
مرا ع ع التنيي ععذ .وبع ععد ص ععياةة ط ععة العمع ع الوطني ععة الثاني ععة (ق ععو اانس ععان ()٢٠١٥-٢٠١٢
وتنييععذها ،وإصععدار طععة العمع الوطنيععة الثالثععة (قععو اانسععان ،واديععد األهععداا واملهععام املتع قععة
ع ام قععو اانسععان واايتهععا وتع ي هععا ل يع ة  ،٢٠٢٠-٢٠١٦وتنييععذ تقيععيم منت ععف املععدة يف
بداي ععة ع ععام  ،٢٠١٨رص ععت ا(توم ععة ع ع ع دم ععض توص ععيات االس ععتعرا يف التشع عريعات الوطني ععة
وال واإ اادارية وع العم دا عند التخطيط يف ت ف االت التنمية االيت ادية واالجتماعيعة.
وترد يف هذا التقرير نتاإض تنييذ التوصيات ذات ال ة املنبثقة عن الولة الثانية من االستعرا .
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جيم -مفهوم حقوق اإلنسان ذات اخلصائص الصينية ونظامها النظري
 -٤ال توجعد سعبي وا عدة ل نهعو حبقععو اانسعان يف الععاض .وألن يضعية قعو اانسععان
مهمعة لتع ب ععد يف تنميتع االيت ععادية واالجتماعيععة ،وجع تع ي هععا انطنيععا مععن الظععروا الوطنيععة
واال تياجععات اخلاصععة بش عع الب ععد ،ال و ع مععها يف إطععار س ع طة وا ععدة .واس ععادا بيتععر ع
جينبينععغ فيمععا ال ع اال ع اكية ذات اخل ععاإ ال ععينية لع ععر جديععد ،تععو ال ع أمهيععة كععرب
لتع ي قو اانسان واايتها ،وتعم دوما ع الدفاع عن يضية ااية قو اانسان وع
ال ينية.
ممارستها وتع ي ها وتتبا داإما سبي النهو حبقو اانسان وفقا ل خ اإ
 -٥ه ععذه س ععبي تنط ععا م ععن الظ ععروا الوطني ععة .في ع ال ع  ،يرج ععا عه ععد النه ععو حبق ععو
اانسان إأ تقاليد ثقافية عريقة منذ أكثر معن سسعة فالا سعنة .ويف الع عر ا(عديث ،انط قعت
عم ية النهو حبقو اانسان منذ أكثر من  ١٧٠سعنة معن البحعث الشعا  ،ويرجعا النجعا يف
ذلص إأ ممارسة عظيمة أير ا ال الديدة ع مد  ٦٩سنة مضت ،وال سيما يف األربع
س ععنة املا ععية م ععن ااص ععن واالنيت ععا  .وت ت ع ع م ال ع ع ملواءم ععة ب ع ع ق ععو اانس ععان العاملي ععة
واخلاصة ،و لما بع تع يع الد قراطيعة و عمان سعب الععيس ل نعا  ،وبتناسعا السعنم والتنميعة،
وتع ي قو اانسان واايتها يف عم ية التنمية .ودونت ال يف التاريخ ف ن معن التقعدم يف
ال قو اانسان ووسعت الربانمض العم (ماية قو اانسان ع ال عيد الدو .
 -٦هععذه سععبي تنط ععا مععن النععا وتنته ع إلععيهم .في ع ال ع يشععت ععمان رفععاه الشععع
ورعاية م ا( منط ا عم ية النهو حبقو اانسان وةايتها ع الدوام .وألن ال تعدافا ععن
مبععدأ سععيادة الشععع  ،فه ع ب ععدد تطععوير د قراطيععة تشععاورية ا ع اكية ،وإتقععان النظععام الععد قراط ،
وإثراء األ تال الد قراطية وتوسعيا القنعوات الد قراطيعة .و عا أن ال ع تعدافا ععن أولويعة الشعع ،
فه ب دد اس رفاه الشع وتع ي التنمية الشام ة واالزدهار العام ل شعع كتع  .فقعد أيامعت
ال أكرب العنظم يف الععاض يف عال التع عيم والضعمان االجتمعاع واالنتخعا ت الد قراطيعة ل قواععد
الشعبية ،مقدمة بذلص ااية ةت مسبوية (قو الشع وم ا( .
 -٧وهععذه سععبي تتخععذ مععن التنميععة أوليععة ععا .فقععد عقععدت ال ع العع م ع ع العمع يععاهيم
التنميع ععة يف ع ععال االبتتع ععار والتنسع ععيا واحملافظع ععة ع ع ع البيهتع ععة واالنيتع ععا والتبع ععادل ،ف ع ع ادت يو ع ععا
االيت ادية بشت مطرد؛ إذ ارتيعا ان هعا احمل ع ااُجعا معن  ٥٤ترليعون يعوان رنينعىل إأ ٨٢.٧
ترليع ععون يف السع ععنوات اخلمع ععس املا ع ععية .ونيع ععذت ال ع ع بضع ععمت ع ع طع ععة التنميع ععة املسع ععتدامة
لعععام  ،٢٠٣٠فععدبرت التععايف مععن الغععذاء وال بععا ألزيععد مععن  ١.٣م يععار نسععمة ،و يضععت عععدد
الععذين يعيشععون يف فقععر نزيععد مععن  ٧٠٠م يععون ععخ  ،ومتنععت  ٧٧٠م يععون فععرد مععن العم ع .
و يَّت وطاة اليقر ألزيعد معن  ٦٨م يعون عخ ع ع معد السعنوات اخلمعس املا عية و عدها،
و وج املعايت ا(الية يف ال  ،ت روج فقراء األر ا يف ال من داإعرة اليقعر يف تعم
املفكد حب ول عام .٢٠٢٠
 -٨وهذه سبي تتخذ من سيادة القانون معيارا ا .في إطار سع ال جاهدة إأ بناء
متتام ألمة و تومة و تما ات سيادة القعانون ،مس َّعن عوا  ٢٦٥يعانوان ود ع يع النيعاذ
بنهايععة نيسععان/أبري  ،٢٠١٨كمععا أن النظععام القععانوين اال ع اك ذا اخل ععاإ ال ععينية يتحسععن
يومعا بعععد يعوم .ودععدا تع يع سعيادة القععانون بشعت ععام  ،ا م ععذت  ١٩٠مبعادرة كععرب يف سععتة
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ععاالت رإيسععية و ٣٠ميععداان منععذ  ،٢٠١٤لتحقيععا التشعريا الع م ع  ،واانيععاذ ال ععارم ل ق عوان ،
والتقا الن ي  ،والت ام المهور لقانون ،وإ عدا اخلدمعة املدنيعة القاإمعة ع ع أسعا القعانون.
ويف اآلن ذاتع ع  ،مو ر ععحت امله ععام اخلاص ععة املتع ق ععة بتع يع ع الض ععماانت القض ععاإية (ق ععو اانس ععان
ونميذت بشت منظَّم.
 -٩وهذه سبي تتخذ من االنيتا اف ا ا .ذلص أن ال تنهض اس اتيجية مييدة مرحبعة
ل جميا يوامها االنيتا ع العاض اخلارج وفت أبوادا ل مشاركة يف البناء؛ وتع ز ال التنمية
الذاتيععة عععرب ااصععن واالنيتععا  ،وتقععدم نيسععها عنععد االنيتععا يف دور يععوة عظمع يععث تشععاطر
العععاض ربتهععا وفرصععها يف ععال التنميععة .ومنععذ انيتا هععا السععابا ع ع العععاض اخلععارج إأ ا راطهععا
اخلععارج النشععيط ا(ععا مع ع  ،ومنععذ االنضععمام إأ منظمععة التجععارة العامليععة إأ املشععاركة يف رعايععة
بناء مبادرة ا( ام والطريا ،سامهت ال كثتا يف جهود الت دي لألزمة املالية اآلسيوية واألزمعة
املاليععة الدوليععة ،واسععتاثرت نزيععد مععن  ٣٠يف املاإععة مععن النمععو االيت ععادي العععامل لسععن عديععدة،
فتانت فعالة يف تع ي يضية السنم ،والتنمية و قو اانسان.
 -١٠وتقع ال ع إيامعة عنيعة دوليعة جديعدة يطبعهعا اال ع ام املتبعادل ،واان عاا والععدل
والتعععاون املييععد ل جميععا ،وإيامععة تمععا يوامع و ععدة امل ععت ل بشعرية ُجعععاء ،وتقععد طععة صععينية
لتع ي النهعو السع يم بقضعية قعو اانسعان ع ع ال ععيد العدو  .وتعدافا ال ع بثبعات ع ع
املبادت األساسية ل قانون الدو واملعايت األساسية لعنيات دولية جوهرها ميثا األمم املتحدة،
كمعا هع دييقععة يف وفاإهعا لت اما عا املن ععو ع يهعا يف معاهعدات قععو اانسعان الدوليعة الععيت
انضمت إليها .بيد أن ال تعار تسييس قو اانسان وتطبيا "املععايت امل دوجعة" ،وتفيعد
مبععادت العععدل واان ععاا الدوليععة .ا إ ععا تععدافا عععن تبععادل التجععارب والتعععاون يف ععال ق عو
اانسان ع ال عيد الدو ع أسا املساواة واال ام املتبادل ،وتو أمهية مت ايدة ل حقعو
االيت ععادية واالجتماعيععة والثقافيععة ول حععا يف التنميععة وه ع ا(قععو الععيت ععتم دععا الب ععدان الناميععة،
وتع ز النهو الشام حبقو اانسان جبميا أنواعها.

اثنيا -اإلطار التشريعي واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ألف -تشا ا اريعات حق ا ااوق اإلنس ا ااان (التوص ا اايات  ،٥0و ،٥4و ،8٥و ،9٥و،١١7
و ،١١8و ،١٢0و ،١٢١و)١٣٥
 -١١منذ  ،٢٠١٣وال اسن وتطعور نظامعا يانونيعا ا ع اكيا ذا عاإ صعينية ،يشعم
ع ععدة إدارات يانوني ععة لبع ععة ل حتوم ععة ،ج ععوهره الدس ععتور وعم ععوده الق ععانون ( ععا يف ذل ععص ال ع عواإ
اادارية ،واألنظمة احمل ية وةت ذلعص معن الوقإعا املعياريعة) ،ليتعون أسعا و يعا قعو اانسعان
وتععدعيم سععيادة القععانون .وكانععت التشعريعات فعالععة يف اايععة و ععمان قععو املعواطن يف املعيشععة
والتنميععة ،و قععويهم الشخ ععية ،و قععويهم يف امل تيععة ،و قععويهم و ععر م السياسععية األساسععية،
و قويهم يف العم والتع يم والضمان االجتماع وةت ذلص من ا(قو .
 -١٢وبنهايعة نيسعان/أبري  ،٢٠١٨كانعت ال ع يعد سعنت  ٢٨يععانوان جديعدا ،عا يف ذلععص
األ تام العامة ل قانون املعدين ،ويعانون متافحعة العنعف املنع  ،ويعانون األعمعال اخلتيعة ،ويعانون
ععمان اخلععدمات الثقافيععة العامععة ،ويععانون الضعريبة (مايععة البيهتععة .واعتممععد التعععدي (التاسععا) ع ع
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القععانون النععاإ كمععا أجععري  ١٣٤تعععدين مسععتقن ع ع يععانون السععتان وتنظععيم األسععرة ،ويععانون
التع ععيم ،ويععانون اايععة البيهتععة ،ويععانون اايععة قععو كبععار السععن وم ععا(هم ،ويععانون ااج عراءات
ااداريعة ويععانون ااجعراءات املدنيععة .وأملغيعت القواعععد القانونيععة املتع قعة فعععادة التثقيعف مععن ععنل
العمع  ،كمعا أن النظعام القعانوين لضععمان قعو اانسعان الضعا لتحسع مسعتمر ،ممعا يرفعا فع يععا
مس ععتو الض ععماانت القض ععاإية (ق ععو اانس ععان وي ععدعم األس ععا االجتم ععاع ا ععياء الط ععابا
املفسسع ع ع ععماانت قععو اانسععان .ويوجعد يف ال ع اليععا  ٢٦٥يععانوان سععار  ،كمععا أن
النظام القانوين اال اك ذا اخل اإ ال ينية يتحسن يوما بعد يوم.

ابء -انضمام الصني إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والوضع احلايل فيما خيص تنفياهاا
(التوصيات  ،١0-٣و ،١4و ،٣٢-٢4و ،٥٢و ،٥7و ،٥8و ،٦0و)٦4
 -١٣ال طرا يف  ٢٦اتيايية دولية (قو اانسان وما يرتبط دا من بروتوكعوالت (انظعر
املرفا الثالث) .ومنعذ ووز/يوليع  ،٢٠١٣وا(تومعة ال عينية تشعارر بعرو تطبعهعا اااابيعة والثقعة
والش ععمولية واالنيت ععا يف االستعرا ععات التالي ععةر اس ععتعرا التقري ععر الث ععاين املتع ععا بتنيي ععذ ال ع ع
أ تععام العهععد الععدو اخلععا (قععو االيت ععادية واالجتماعيععة والثقافيععة ،الععذي أعدت ع ال جنععة
املعنية (قو االيت ادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم املتحدة؛ واسعتعرا التقريعر العاما
ل تقري عرين الثالععث والرابععا بشععان تنييععذ ال ع أ تععام اتياييععة قععو الطي ع  ،الععذي أعدت ع لنععة
قععو الطيع التابعععة لألمععم املتحععدة؛ واسععتعرا التقريععر الععاما ل تقريعرين السععابا والثععامن بشععان
تنييععذ ال ع أ تععام اتياييععة القضععاء ع ع ُجيععا أ ععتال التمييع ععد املعرأة ،الععذي أعدتع ال جنععة
املعنيععة لقضععاء ع ع التميي ع ععد امل عرأة؛ واسععتعرا التقريععر السععاد عععن تنييععذ ال ع أل تععام
اتيايية مناهضة التعذي وةته معن عروب املعام عة أو العقوبعة القاسعية أو النإنسعانية أو املهينعة،
الذي أعدت لنعة مناهضعة التععذي  .ويف  ،٢٠١٧يعدمت ال ع ردود متابععة إأ لنعة مناهضعة
التعععذي وال جنععة املعنيععة لقضععاء ع ع التميي ع ععد امل عرأة ،ويععدمت تقري عرا سععم منطقععة ماكععاو
اادارية اخلاصعة ععن ااجعراءات املتخعذة ملتابععة اسعتعرا التقريعر األول ععن تنييعذ ماكعاو أ تعام
العهد الدو اخلا (قو املدنية والسياسية .ويمدم التقرير الاما ل تقارير معن الرابعا عشعر إأ
الس ععابا عش ععر ع ععن تنيي ععذ ماك ععاو أ ت ععام االتيايي ععة الدولي ععة ل قض ععاء ع ع ع ُجي ععا أ ععتال التمييع ع
العن ري إأ ال جنة املعنية لقضاء ع التميي العن عري التابععة لألمعم املتحعدة ي ععد استعرا ع
يف فب/أةسطس .٢٠١٨
 -١٤وويعت ال ع العهد الدو اخلا (قو املدنيعة والسياسعية ،وتنتع اادارات
املعنيععة يف ا(تومععة ع ع املض ع يععدما اصععن ات ااداريععة والقضععاإية اسععتعدادا ل ت ععديا ع ع
العهد .وتوجد ال أيضا ب دد دراسة االتيايية الدولية (ماية قعو ُجيعا العمعال املهعاجرين
وأفراد أسرهم ،إأ جان صتور أ ر (قو اانسان وما يرتبط دا من بروتوكوالت ،كما أ ا
ب دد دراسة مسالة إنشاء مفسسة وطنية (قو اانسان وفقا ل مبادت املتع قة رك املفسسات
الوطنية لتع ي وااية قو اانسان (مبادت ريس).
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جيم -الضماانت املؤسسية حلقوق اإلنسان
 -١صياغة خطة شاملة للنهوض حبقوق اإلنسان (التوصيات )٣8-٣٣
س قو اانسان وميو ية األمعم املتحعدة السعامية
 -١٥استجابت ا(تومة ال ينية ملق
(قو اانسعان فيمعا الع صعياةة طعة وطنيعة عام ة ل نهعو حبقعو اانسعان .وبععدما ققعت
ال ع األهععداا الرإيسععية خلطععة عم هععا الوطنيععة الثانيععة بشععان قععو اانسععان (،)٢٠١٥-٢٠١٢
أص ع ععدرت ال ع ع ع وني ع ععذت ط ع ععة عم ه ع ععا الوطني ع ععة الثالث ع ععة (ق ع ععو اانس ع ععان ()٢٠٢٠-٢٠١٦
يف أي ول/سبتمرب  .٢٠١٦وأنشات ال فليعة اجتماععات مشع كة معن أجع اخلطعة ،تتضعمن أزيعد
مععن  ٥٠إدارة توميععة ،وتضععط ا سععفولية صععياةة اخلطععة وتنييععذها وتقييمهععا .وكانععت لامعععات
ومفسسات حبثية ومقاوالت ومنظمات ةعت توميعة صعينية مشعاركة نشعطة يف ت عص املهعام كعذلص.
وبمغيععة تع ي ع الععوع حبقععو اانسععان وفهمهععا وا امهععا واايتهععا يف انيتمععا كت ع ُ ،جَّعععت ال ع
أيضا مواد كتابية تيستية تتناول طة العم الوطنية (قو اانسان.
 -٢تعزياز الضااماانت القضااائية حلقااوق اإلنسااان عاات اإلصااال (التوصاايات  ،٥0و ،٥٣و،٥4
و ،١٢٦-١٢4و)١٣٣
 -١٦يف  ،٢٠١٤اعتمدت ال مقرر ال جنعة املرك يعة ل حع ب الشعيوع ال عي بشعان ععدة
يضا رإيسعية تتع عا لتع يع الشعام ل حتعم القعاإم ع ع أسعا القعانون ،معا و عا مهعام دعددة
بو ععو ت عرتبط "بتع ي ع الضععماانت القضععاإية (قععو اانسععان" .واععري اليععا تنييععذ هععذه املهععام
بطريقة منظمة ،وتتجسد يف القوان املنقحة واحملسنة ذات ال ة.
 -١٧وع ع سعبي املثعال ،أم ع ت  ١٨مهمعة إصعن ية أ عرفت ع يهععا احملتمعة الشععبية الع يععا،
وأمط ق ععت عموم ععا  ٦٥مب ععادرة لتعمي ععا ااص ععن الش ععام ل مح ععاكم الش عععبية .وأنش ععات احملتم ععة
الشعععبية الع يععا سععت دععاكم داإعرات؛ وأجععري إصععن ععام لنظععام تسععجي الععدعاو القضععاإية،
ي ععث ععاوز ع ععدد ععاالت تس ععجي القض ععا ف ععورا  ٩٥يف املاإ ععة؛ ومضع ع يمععدما إص ععن نظ ععام
التقا ع النععاإ املرتت ع ع ع احملاكمععة ونميععذت ثععن يواعععد إجراإيععة بشععان ال سععات السععابقة
ل محاكمععة ،واسععتبعاد األدلععة ةععت القانونيععة واقيقععات احملععاكم؛ وجععر تع ي ع إصععن نظععام هيهتععة
احمل ي الشعبي  ،و عارر أعضعاء هيهتعة احمل يع الشععبي فيمعا موعع  ١٢ ٩٥٧م يعون يضعية.
ا إن املهععام ااصععن ية الع ع  ٢٩الععيت ا ععط عت دععا النيابععة العامععة الشعععبية الع يععا لضععمان س ع طة
النيابععة يف العم ع ب ععورة مسععتق ة وةععت متحي ع ة وفقععا ل قععانون ،تعمععا إصععن نظععام ريابععة النيابععة
العامة الشعبية ،وتع ز رعية االلتماسات والشتاو .
 -٣التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان (التوصيات )48-٣9
 -١٨ععددت ا(تومععة ال ععينية يف طععة العمع الوطنيععة (قععو اانسععان ()٢٠٢٠-٢٠١٦
األهععداا واملهععام املتع قععة لتثقيععف يف ععال قععو اانسععان .ويف الويععت ا(ا ععر ،اععري تنييععذ
اخلطة اخلمسية السابعة ( )٢٠٢٠-٢٠١٦بشان تع ي وع المهور وتثقيي فيمعا الع سعيادة
القعانون ("اخلطعة اخلمسععية السعابعة لتعمععيم العوع القععانوين") و عع هععذه اخلطعة مععن تع يع قععو
اانسان وسيادة القعانون جع ءا مهمعا معن تثقيعف المهعور عمومعا بشعان العوع القعانوين .ودعدا
تع يع ميهععوم سععيادة القععانون والععوع حبمايععة قععو اانسععان لععد مععوبي الدولععة ،عقععد املتتع
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ااعنم ع ني ععس الدولععة ،يف الي ع ة  ،٢٠١٧-٢٠١٣مثععاين دورات تدريبي عة بشععان الععوع حبقععو
اانسععان ملسععفو ا(ع ب وا(تومععة ومععوبي النظععام القضععاإ  .وا ععط عت النيابععة العامععة الشعععبية
الع يا ننشطة ل تثقيف والتدري يف ال قعو اانسعان اسعتياد منهعا عو  ٤٨٠ألعف عخ
من ُجيا مستو ت أجه ة النيابة يف ُجيعا أ عاء الب عد .وعقعدت احملتمعة الشععبية الع يعا  ٦٩دورة
تدريبيعة بعععرو إيضععا ية بشععان اسععتبعاد األدلععة ةعت القانونيععة والععوع حبقععو اانسععان ،وأ ععرفت
ع تدري  ٢٠ ٠٨١يا يا .و سنت أجه ة األمن العام جبميا مسعتو ا معن أنظمعة تعدريبها
ع ع إنيععاذ القععانون ونظمععت دورات تثقيييععة بشععان الععوع بسععيادة القععانون ،تتنععاول موا ععيا مععن
يبي قو اانسان و ظر التعذي .
 -١٩وأنشات ال أكثعر معن  ٣٢ ٠٠٠ياععدة تدريبيعة ل تثقيعف بشعان ا(وكمعة القاإمعة ع ع
وزرودت أكثع ععر مع ععن  ٩٦.٥يف املاإع ععة مع ععن املع ععدار االبتداإيع ععة وااعداديع ععة بن ع عواب مع ععديرين
القع ععانون .م
أو مستش ععارين ي ععانوني مس ععفول ع ععن التوجيع ع والتثقي ععف فيم ععا ال ع الق ععانون .وأدرج ععت امل ععدار
االبتداإية وااعدادية مو وع ا(قو الشخ ية والتع يميعة وااليت عادية يف مناهجهعا الدراسعية ،كمعا
أن إصدار "املبادت التوجيهيعة لتثقيعف املعراهق بشعان سعيادة القعانون" يسعاعد الشعباب ع ع ت عور
ق ععو اانس ععان وس ععيادة الق ععانون .وتش ععجا ا(توم ععة ال ععينية وس ععاإط ااع ععنم ع ع ف ععت أعم ععدة
و ي موا يا (قو اانسان .ويامت منظمات انيتما املدين مث المعيعة ال عينية لدراسعات
قو اانسان واملفسسة ال ينية ل نهو حبقو اانسان فذكاء الوع حبقعو اانسعان يف ُجيعا
أ اء انيتما معن عنل عقعد س سع ة معن ا( قعات الدراسعية ،واريعر ونشعر انيعنت والتتع بشعان
هعذا املو عوع .وبنهايعة عععام  ،٢٠١٧كانعت المعيعة ال عينية لدراسععات قعو اانسعان يعد ععررت
ونشرت سبعة تقارير سنوية ل تتاب األزر بشان قو اانسان يف ال .
 -4مشااار ة املنظمااات غاام احلكوميااة واملؤسسااات اس اد يااة ووسااائ اإلعااالم يف محايااة حقااوق
اإلنسان (التوصيات  ١4٦و ١٥0-١48و ١٥8و ١٦٥و ١٦7و ١٦8و)١70
 -٢٠بنهايععة عععام  ،٢٠١٧مسععج ععو  ٧٥٥ ٢٠٠منظمععة اجتماعيععة وفقععا ل قععانون .وتشععم
أنشععطتها ععاالت التع ععيم والع ععم والتتنولوجيععا والثقافععة وال ععحة وانيتمععا واادارة والرعايععة العامععة
واألعمععال اخلتيععة واايععة قععو اانسععان .ومنععذ عععام  ،٢٠١٣اعتمععدت ال ع  ،يف ُج ععة أمععور،
ي ععانون املفسس ععات اخلتي ععة ،وع ععدلت ال ع عواإ املتع ق ععة بتس ععجي وتنظ ععيم املنظم ععات االجتماعي ععة،
وأصع ععدرت اآلراء املتع قع ععة فصع ععن نظع ععام إدارة املنظمع ععات االجتماعيع ععة لتع ي ع ع تنميتهع ععا الس ع ع يمة
واملنظمة ،و لتا تع ي وتشجيا تطوير املنظمات ةت ا(تومية يف ال اايعة قعو اانسعان.
ويتي يانون تنظيم أنشطة املنظمات ةت ا(تومية األجنبيعة العام عة يف ال ع  ،العذي د ع يع
النياذ يف عام  ،٢٠١٧ا(ماية القانونية (قو وأنشطة املنظمات ةت ا(تومية األجنبية.
 -٢١وتوجع ععد يف ال ع ع مثانيع ععة مراك ع ع وطنيع ععة ل تثقيع ععف والتع ععدري يف ع ععال قع ععو اانسع ععان.
وتسععتييد هععذه املفسسععات األكاد يععة اسععتيادة كام ععة مععن أكععرب م عواطن يو ععا ل قيععام بععدور نشععط يف
تقععد املشععورة يف ععال السياسععات والتع ععيم والتععدري  ،فضععن عععن إج عراء التبععادالت مععا اخلععارج يف
ععال ق ععو اانس ععان .ويف الس ععنوات األ ععتة ،يام ععت ا(توم ععة ال ععينية ت ععدرايا فنش ععاء واس ع
األنظمة القانونية والتنظيمية املتع قة جال ال حافة وااذاعة ،ا يف ذلص تشعجيا وسعاإط ااععنم
ع ع ممارسععة الريابععة االجتماعيععة مععن ععنل التعبععت عععن ال عرأي العععام وفقععا ل قععانون ،واايععة ا(قععو
وامل ع ععاو املش ع ععروعة ل ع ععحيي  ،وااي ع ععة ق ع ععو امل تي ع ععة اليتري ع ععة لتي ع ععاانت األ ب ع ععار والنش ع ععر.
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وا ع م ال ع وتضععمن املمارس ععة القانونيععة ل ح ععا يف الرياب ععة االجتماعيععة م ععن يب ع وس ععاإط ااع ععنم
وال ععحيي م ععن ععنل التغطي ععة اا باري ععة ،واق ععا وفق ععا ل ق ععانون يف يض ععا الع عراإم املرتتب ععة ععد
ال حيي ووساإط ااعنم؛ وعندما تشت الظروا جر ة ،يفا ع ذ املسفولون عنها وفقا ل قانون.

اثلثا -اإلجنازات واملمارسات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ألف -احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية
 -١احلق يف الكفاا واحلاق يف التنمياة (التوصايات  ٥٦و 7٦و ١8٣و ١84و ١8٥و١88
و ١89و ١9٥-١90و ٢00و)٢٥٢-٢44
 -٢٢منذ عام  ،٢٠١٣افظت ال ع نو ايت ادي واجتماع مسعتقر وسع يم .إذ زاد
الناتض احمل ااُجا من  ٥٤تري يون إأ  ٨٢.٧تري يعون يعوان ،توسعط نعو سعنوي يعدره  ٧.١يف
املاإ ععة؛ ون ععت ععة الب ععد م ععن االيت ععاد الع ععامل م ععن  ١١.٤يف املاإ ععة إأ ع عوا  ١٥يف املاإ ععة،
و اوزت مسعامهة الب عد يف النمعو االيت عادي الععامل نسعبة  ٣٠يف املاإعة .و عافا العد اليعردي
املتا يف املناطا ا(ضرية والرييية ع معدل نعو سعنوي يعدره  ٦.٥يف املاإعة و ٧.٩يف املاإعة ع ع
التوا  ،مما أوجد أكرب فهتة متوسطة الد يف الععاض .وارتيععت أسععار االسعتهنر بنسعبة  ١.٩يف
املاإععة سععنو  ،وب ععت منخيضععة نسععبيا .ويف عععام  ،٢٠١٦أصععدرت ال ع اخلطععة اخلمسععية الثالثععة
عشرة ل تنمية االيت ادية واالجتماعية لمهوريعة ال ع الشععبية ،والعيت اعدد ططعا كبعتا ل تنميعة
االيت ادية واالجتماعية من عام  ٢٠١٦ىت عام  .٢٠٢٠ولتنييذ اخلطة اخلمسية الثالثة عشعرة
دور مهععم يف ععمان ا(قععو االيت ععادية واالجتماعيععة والثقافيععة ل شععع ويف اس ع مسععتو ت
عيش وسيستمر هذا الدور.
 -٢٣وتو ا(تومة ال ينية اعمال ا الشع يف التياا ويف التنمية أولوية ي عو  .وتعر
ا(تومة يف هدا التخييف من وطاة اليقر وا(د من االسع اتيجية األساسعية ل قضعاء ع ع اليقعر،
ويععد أ ععرزت تقععدما م حوبععا يف تع ي ع ا(ق ع السععالي ل يق عراء واليهتععات الضعععيية .ومععن ٢٠١٣
ت الس طات املالية ل حتومة املرك ية ما موع  ٢٨٢.٢م يار يوان ل تخييف
إأ ،٢٠١٧
م ععن وط ععاة اليق ععر ،م ععا ي ععيك ع ععدد فقع عراء األر ا بش ععت تراكمع ع ع ع ع م ععد س ععس س ععنوات
قع ععدار  ٦٨.٥٣م يع ععون ع ععخ  .وا يع ععك معع ععدل انتشع ععار اليقع ععر مع ععن  ١٠.٢يف املاإع ععة يف اي ع ععة
عععام  ٢٠١٢إأ  ٣.١يف املاإععة يف ايععة عععام  ،٢٠١٧يععث زاد ن ععي اليععرد مععن الععد القععوم
املتععا لسععتان األر ا يف املنععاطا اليقععتة بنسععبة  ١٠.٤يف املاإععة سععنو  ،وهععو معععدل ن عو قيق ع
أع من املعدل الوط لألر ا بنسبة  ٢.٥نقطعة مهتويعة .ويقعا  ٨٠يف املاإعة معن املشعاريا الرإيسعية
اليت أط قتها ا(تومة ال ينية ل محافظة ع املياه و يعا مواردهعا يف املنعاطا الوسعط والغربيعة معن
الب د ويرب املنعاطا اليقعتة ،يعث عت هعذه املشعاريا مشعاك سعنمة ميعاه الشعرب لياإعدة ١٧١
م يععون ععخ مععن سععتان األر ا و ٢٣.٤٤م يععون مععن املدرس ع والطععنب يف املععدار الريييععة،
ا افة إأ تع ي واس بروا مياه الشرب لياإدة  ٩٥.٠٩م يون من ستان األر ا.
 -٢٤و ععاركت ال ع مشععاركة نشععطة يف التبععادالت الدوليععة بشععان ا(ععد مععن اليقععر وعقععدت
أكثر من  ٣٠اجتماعا وندوة وتبادال رفيا املستو من نل املنتد الرفيا املستو املع (د
مععن اليقععر والتنميععة ،ومنتععد ال ع  -رابطععة أمععم جنععوب ععر فسععيا املعع لتنميععة االجتماعيععة
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وا(د من اليقر ،ومنتد التعاون ال ي األفريق  -معفور ا(عد معن اليقعر والتنميعة .ويف ٢٠١٦
أمنشئ مويا لتبادل املع ومات عن التعاون فيما بع ب عدان النعوب بشعان ا(عد معن اليقعر .وجعر
التوييععا ع ع مععذكرة تيععاهم بشععان التعععاون يف ععال ا(ععد مععن اليقععر مععا الب ععدان املعنيععة يف فسععيا
وأفريقيععا وأمريتععا النتينيععة ،وأمط ععا يف الو وكمبععود وميانععار مشععروع نععوذج ل تعععاون يف ععال
وعقععد مععا يقعرب مععن  ٧٠دورة تدريبيععة
املسعاعدة التقنيععة معن أجع ا(ععد معن اليقععر يف ععر فسعيا .م
بشععان ا(ععد مععن اليقععر ،ونمظععم تععدري متخ ع بشععان ا(ععد مععن اليقععر لياإععدة مععوبي معني ع
م ععن  ١٠٦ب ععدان .ومن ععذ ع ععام  ٢٠١٣وال ع ع تق ععدم أيضع عا مس ععاعدات يف ععال املي ععاه ألكث ععر
من  ١٠٠ب دا يف أفريقيا وفسيا وأورو الشريية وأمريتا النتينية.
 -٢احلااق يف العماال ،ويف الضاامان االجتماااعي والسااك (التوصاايات  89و 90و 9٢و١79–١74
و ١80و ١8١و ١8٣و ١8٦و ١87و)١98-١9٦
 -٢٥تضععا ا(تومععة ال ععينية تع ي ع العمالععة يف مقدمععة أولو ععا يف ععال التنميععة االيت ععادية
واالجتماعية ،وتتبا اس اتيجية لتحديد أولو ت العمالعة وتعنهض يف هعذا انيعال سياسعات اسعتبايية
أكثععر ،وتسععع جاهععدة إأ عمالععة أع ع جععودة وأكثععر تتععامن .و ععنل الي ع ة ،٢٠١٧-٢٠١٣
ب غ العدد ااُجا ل موبي الدد يف املناطا ا(ضرية  ٦٦.٠٩م يعون فعرد ،وبع مععدل البطالعة
يف انيموع  ٢٧.٩٦م يون عاطع ععن
املسج يف املدن والب دات أي من  ٤.١يف املاإة .و
العم يف املناطا ا(ضرية ع إعادة توبيف ،إ افة إأ  ٨.٧٦منيع عخ كعانوا يواجهعون
صعو ت يف إااد عم  .ويب غ معدل العمالة ااُجا خلرا الامعات أكثر معن  ٩٠يف املاإعة.
ومن ععذ ع ععام  ، ٢٠١٣يام ععت ال ع ع بتع ععدي ي ععانون عق ععود العمع ع وي ععانون س ععنمة العمع ع وتع يع ع
تنييذمها ،وو عت أ تاما اصعة بشعان اايعة العمعال لياإعدة املوبيعات وتعدابت لتنييعذ العر
ااداريععة ارسععال العمالععة ،و سععنت سععتمرار الععنمظم القانونيععة والسياسععاتية الععيت اتععم عنيععات
العم ع  .ويف الي ع ة م ععن  ٢٠١٣إأ  ،٢٠١٧اس ع دت هيهت ععات اا عراا ع ع العم ع والض ععمان
االجتمععاع يف ُجيععا أ ععاء الب ععد  ١٦٣.٥٩م يععار ي عوان مععن األجععور املتععا رة لياإععدة ٢٠ ٩٥٢
م يون عام  .ويف الويت نيس  ،جر الدفا بشت ثيث وقبت بعم ية التشاور بشان األجور
الماعيععة وطمبقععت ز دات معقولععة ع ع معيععار ا(ععد األدل لألجععور .ويععد أد التوسععا السعريا يف
نظام الوياية والعتحتم يف سعنمة اانتعاج إأ عمان سعنمة العمعال .و ملقارنعة معا ععام ،٢٠١٢
ا يععك عععدد ا( عواد والوفيععات يف عععام  ٢٠١٧بنسععبة  ٣٣.٩يف املاإععة و ٢٢.٢يف املاإععة ع ع
التوا  ،يث يتواص "اال يا امل دوج" ل سنة اخلامسة عشرة ع التوا .
 -٢٦وأنشععات ال ع أكععرب نظععام ععمان اجتمععاع يف العععاض ،يععث يغط ع أكععرب عععدد مععن
النا وي يد ع املعدل العامل لتغطية الضمان االجتماع بنسبة  ١١نقطة مهتوية .وحب ول اية
ع ع ععام  ،٢٠١٧ك ع ععان  ٩١٥م ي ع ععون ع ععخ يتمتع ع ععون بت ع ععام أساسع ع ع ل معا ع ععات التقاعدي ع ععة،
وكان  ١.٣٥م يار خ مشموال لتام الطىل األساسع  ،معا اسعتيادة  ٢٢٧م يعون عخ
مععن التععام ع ع إصععا ت العمع  ،واسععتيادة  ١٨٨م يععون مععن امع البطالععة ،و ١٩٢م يععون مععن
امع األمومععة .وارتيععا مسععتو اسععتحقايات الضععمان االجتمععاع بشععت مطععرد يف ال ع  .فقععد
ارتيعععت املعا ععات األساسععية ل متقاعععدين ع ع مسععتو الب ععد ع ع مععد  ١٣سععنة متتاليععة منععذ
ع ععام  ، ٢٠٠٥بينم ععا ارتي ععا ال ععدعم القياسع ع ل ت ععام الط ععىل األساسع ع لس ععتان املن ععاطا ا(ضع عرية
والرييية من  ٢٤٠يواان يف عام  ٢٠١٢إأ  ٤٥٠يواان يف عام  .٢٠١٧ويف الويت نيس  ،زادت
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مس ععتو ت االس ععتحقايات لت ع ع م ععن البطال ع عة ،وإص ععا ت العم ع ع وامع ع األموم ععة بع ع دة النم ععو
االيت ععادي .وا ععري تنق ععي ال عواإ املتع ق ععة لت ععام ع ع البطال ععة لتحس ع نظ ععام الت ععام ع ع
البطالععة .و م سععن نظععام املسععاعدة االجتماعيععة ،ومكي ععت اال تياجععات األساسععية (عوا  ٦٠م يععون
من مستحق بدل ا(د األدل لإلعا ة واحملتاج .
 -٢٧وتشع ععجا ا(تومع ععة ال ع ععينية بنشع ععاد بنع ععاء املسع ععاكن ذات الع ععد املع ععنخيك سع ععاعدة
ا(تومة ،وتنيذ بنشاد إعادة تنمية مدن ال يي  ،وتسع جاهدة إأ اسع الظعروا املعيشعية
عت ا(تومعة معا موعع أكثعر
والبيهتعة املعيشعية ل عمعوم .فمعا بع ععام  ٢٠١٣و،٢٠١٧
مععن تري يععون ي عوان مععن ااعععاانت ملشععاريا ااسععتان املدعومععة مععن ا(تومععة يف املنععاطا ا(ض عرية،
ودعمت ديد أكثر من  ٢٦م يون مستن يف مدن ال يي  ،وبنت أكثعر معن  ٦منيع و عدة
ستنية لإلاار العام و سنت الظروا املعيشية ألكثر معن  ٨٠م يعون عخ يععانون صععو ت
عت ا(تومعة ال عينية معا موعع  ١٣٥.٩م يعار يعوان معن
يف الستن .ومنذ ععام ،٢٠١٣
ااع ععاانت ل ععدعم دي ععد املس ععاكن املتداعي ععة لياإ ععدة  ١٤.٦٩م ي ععون أس ععرة فن ي ععة فق ععتة .ويب ععغ
متوس ععط ب ععدل األس ععرة  ٧ ٥٠٠يع عوان ،أي بع ع دة ي ععدرها  ١ ٠٠٠يع عوان لتع ع أس ععرة يف املن ععاطا
اليقتة .وابتداء من عام  ،٢٠١٧رك ت الس طات املالية ل حتومة املرك ية ع ع إععادة بنعاء املسعاكن
ورفعا مسعتو العدعم إأ  ١٤ ٠٠٠يعوان،
املتداعية لألسر اليقتة املسج ة وةتهم معن املسعتييدين؛ م
مما أد إأ اسن كبت يف مستو األمن الست لألسر الرييية اليقتة.
 -٢٨وبغي ععة ع مش ععت ة التخيي ععف م ععن وط ععاة اليق ععر لياإ ععدة األ ععخا ال ععذين يعيش ععون يف
مناطا ال تستطيا أرا عيهم فيهعا إععالتهم ،نيعذت ا(تومعة ال عينية مشعروعا ل تخييعف معن وطعاة
ععت ا(توم ععة املرك ي ععة
اليق ععر ع ععن طري ععا إع ععادة الت ععوط  .فبع ع ع ععام  ٢٠١٣و،٢٠١٧
معا موعع أكثعر معن  ٨٠م يععار يعوان معن ااععاانت لعدعم إعععادة تعوط  ٨.٣منيع معن اليقعراء
عج  ،وإل ععة سععتن فمععن وعم ع ععم ،ودعععم بنععاء البنيععة التحتيععة ومرافععا اخلععدمات العامععة
املسع ر
األساسية النزمة لتمتينهم من اافنت من داإرة اليقر واملشاركة يف التنمية.
 -٣احلق يف التعليم واحلقوق الثقافية (التوصيات  ٥٦و ١١9و ٢١8-٢0٥و)٢٢٢-٢١9
 -٢٩حيت ع التع ععيم يف ال ع املرتبععة األوأ يف العععاض مععن يععث ا(جععم .فمنععذ عععام ،٢٠١٢
ب ععت االعتم ععادات املالي ععة الوطني ععة ل تع ععيم تتج ععاوز  ٤يف املاإ ععة م ععن الن ععاتض احمل ع ااُج ععا  .ويف
عععام  ،٢٠١٧ب ععغ املعععدل ال ععايف اللتحععا األطيععال لتع ععيم االبتععداإ  ٩٩.٩١يف املاإععة ،وب ععغ
معدل االلتحا ملعدار املتوسعطة ااعداديعة  ١٠٣.٥يف املاإعة ،وب عغ مععدل التخعرج معن التع عيم
وتوسععا نطععا التع ععيم
اال ام ع البععالغ مدت ع تسععا سععنوات  ٩٣.٨يف املاإععة ع ع ال عععيد الععوط َّ ،
اال ام فتجاوز متوسط املستو ت الساإدة يف الب دان ذات الد املرتيا يف العاض.
 -٣٠واعتمدت ا(تومة ال ينية س س ة من السياسات والتدابت لتع ي تعوفت املعوارد التع يميعة
يف املن ع ععاطا الناإي ع ععة والرييي ع ععة ومن ع ععاطا األي ي ع ععات العريي ع ععة .فم ع ععن  ٢٠١٤إأ  ،٢٠١٧اس ع ععتثمرت
السع طات املاليعة ل حتومععة املرك يعة أكثعر مععن  ١٦٢م يعار يعوان لتحسع بعروا التشعغي ملععدار
التع ععيم اال ام ع الريييععة ذات األداء الضعععيف ،ممععا أفععاد أكثععر مععن  ٦٠م يععون طال ع يف مر ععة
التع يم اال ام  .واعتبارا من ععام  ،٢٠١٧اسعتثمرت السع طات املاليعة ل حتومعة املرك يعة ١٠٤.٧
منيععت ي عوان يف صععناديا الععدعم الغععذاإ  ،ممععا أفععاد عوا  ٣٧م يععون طال ع يف األر ا .واتسععا
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نطععا تقععد املسععاعدة املاليععة ل طععنب مععن األسععر احملرومععة ايت ععاد يف املععدار جبميععا أنواعهععا،
ممععا أد إأ اسععتيادة  ٤٣٠م يععون ععخ مععن االسععتحقايات الشخ ععية .ويععد ققععت الدولععة
ك يا هدا التع يم اال ام انياين ملدة تسا سنوات ،ما ي  ١٥سنة من التع يم انياين يف
بعك مناطا األي يات العريية.
 -٣١وتعم ع ع ال ع ع جاه ععدة (مايع ععة ا( ععا يف التع ععيم ألطيع ععال العم ععال امله ععاجرين ال ع عرييي
واأل ععخا ذوي ااعاي ععة .في ع ع ع ععام  ،٢٠١٧التح ععا أكث ععر م ععن  ٨٠يف املاإ ععة م ععن األطي ععال
امل عرافق ل عم ععال امله ععاجرين ال عرييي ععدار عام ععة ععنل مر ععة التع ععيم اال ام ع  ،ووت ععا ُجي ععا
األطي ععال املع عرافق ب ععنيس السياس ععة املس ععماة "إعي ععاءان وإعان ععة وا ععدة" (أي إعي ععاء م ععن الرس ععوم
الدراس ععية وإعي ععاء م ععن تت ععاليف التتع ع املدرس ععية ،ا ععافة إأ االس ععتيادة م ععن ب ععدل املعيش ععة،
ل طنب الدا ي احملروم من النا ية املالية) .وابتعداء معن ععام  ،٢٠١٤نميعذ بران عان متتاليعان
ل ع ع ويض ل تع ععيم اخل ععا  ،و ععاوز مع ععدل االلتح ععا لتع ععيم اال امع ع لألطي ععال ذوي ااعاي ععات
الب رية أو السمعية أو العق ية نسبة  ٩٠يف املاإة.
 -٣٢ومععن ب األمهيععة التبععتة الععيت تععوأ (مايععة ععا النععاة يف التع ععيم ،تضععا السععجون يف
ططا وأنظمة لتع يم الناة وإصن هم ،وتشجا ع تضم التخطعيط ا(تعوم بعرامض
ال
حملو األمية والتدري ع املهارات املهنية لياإدة الناة.
 -٣٣ومنع ععذ عع ععام  ،٢٠١٣زادت ا(تومع ععات ال ع ععينية جبميع ععا مسع ععتو ا بشع ععت مطع ععرد مع ععن
إسععهامها الثقععايف ،مععا ال كي ع ع ع املنععاطا الغربيععة واملي ع ععو القواعععد الشعععبية (مايععة ا(قععو
وامل ععاو الثقافيععة ل يهتععات اخلاصععة .واععري من عذ عععام  ٢٠١٦تنييععذ مشععروع لتغطيععة ععام ة ملراك ع
اخل ععدمات الثقافي ععة يف املقاطع ععات العريي ععة ذات ا(ت ععم ال ععذاا ويف املقاطع ععات والق ععر ا(دودي ععة
ملن ع ععاطا اليق ع ععتة .ويف ع ع ععام  ٢٠١٦و ،٢٠١٧م ع ع ع مب ع ععغ  ١ ٤٢٤م ي ع ععار يع ع عوان ل ع ععدعم
بناء  ١٧ ٦٤٣مرك ا ثقافيا امن من مستو يرية .وهنار أكثر من عشرة فالا مفسسة ثقافية
عريية يف ُجيا أ اء الب د .وتشم ياإمة مشاريا ال ا الثقايف ةت املعادي املمث عة ع ع املسعتو
الوط مشاريا من  ٥٥أي ية عريية صينية .و و  ٤٠يف املاإة من املشعاريا املمث عة ل ع ا الثقعايف
ةععت املععادي ه ع مععن األي يععات العرييععة ،و ٣٦يف املاإععة مععن النععاي املمث ع ل ع ا الثقععايف ةععت
املادي ع املستو الوط هم أفراد أي يات عريية.
 -4احلااق يف الصاااةب ال يإلااة اإليكولوجيااة وحقااوق اإلنسااان (التوصاايات ١87 ،و ١88و١99
و ٢04-٢0١و)٢4٦
 -٣٤تعم ع ال ع اليععا ع ع ااس عراع بتع ي ع اخلط عوات الراميععة إأ بنععاء ب ععد تسععوده ال ععحة،
وتس ععع إأ ت ععوفت ال ععحة واخل ععدمات ال ععحية لش عععبها يف كع ع مر ععة م ععن مرا ع ع ا(ي ععاة .فق ععد
أصعدرت يف عععام  ٢٠١٦معوج ا خلطععة "ال ع ال عحية  ."٢٠٣٠وارتيععا متوسعط العمععر املتويععا يف
ال ع مععن  ٧٤,٨سععنة يف عععام  ٢٠١٠إأ  ٧٦.٥سععنة يف عععام ٢٠١٦؛ وا يععك معععدل الوفيععات
النياسية من  ٣٠الة لت  ١٠٠ ٠٠٠والدة ية يف ععام  ٢٠١٠إأ  ١٩,٦لتع ١٠٠ ٠٠٠
والدة ية يف عام  ،٢٠١٧وا يك معدل وفيات الر ا معن  ١٣,١لتع  ١ ٠٠٠والدة يعة يف
ع ع ععام  ٢٠١٠إأ  ٦,٨لتع ع ع  ١ ٠٠٠والدة ي ع ععة يف ع ع ععام  .٢٠١٧ومف ع ع عرات ال ع ععحة األولي ع ععة
ل سعتان أفضع عمومععا مععن املسععتو ت املتوسععطة الععيت تقاب هععا يف الب ععدان املتوسععطة والعاليععة الععد ،
األمر الذي أفض إأ اقيا األهداا ااناإية لألليية لألمم املتحدة ذات ال ة يف ويت مبتر.
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 -٣٥وما فتهتت ال تعم ع ع اسع تعوافر عدمات ال عحة العامعة ون اهتهعا .وستسعتمر
ع ع املسععتو الععوط يف إل ععة ععدمات ال ععحة العامععة األساسععية ععاان لميععا املقيمع  ،واععري
استتشععاا فتععرة إنشععاء فليععة جديععدة ( ع مشععت ة نق ع األدويععة ،و ععمان اامععداد دععا .في ع
عام  ،٢٠١٧ب غت نسبة ا( ول ع رعايعة منتظمعة لعد النسعاء ا(وامع واألطيعال دون سعن
الثالثعة  ٨٩,٦يف املاإععة و ٩١,٢يف املاإعة ع ع التعوا  .و عيدت ال ع  ،عمن اابععنغ اال امع ،
أكرب بتة يف العاض لإلبنغ املبا عر حبعاالت تيشع األمعرا املعديعة والطعوارت ال عحية العامعة،
فتعان أن تق ع مععدل هعذا اابعنغ إأ أربععا سعاعات .وتتعي ال ع ليعع ل جمهعور اععنت
ترواية ،وتثقييية واستشارية يف ال ال حة ،وتدعم املنظمات ةت ا(تومية اليت توفر اخلعدمات
ال ععحية انيتمعيععة ،وتععنظم أنشععطة األسععبوع الععوط ل حمععنت ال وايععة البيهتيععة وال ععحية ،وت ععدر
مطبوعععات مثع "توعيععة املعواطن ال ععيني بقضععا البيهتععة وال ععحة" و"املبععادت التوجيهيععة الغذاإيععة
ل مقيم ال يني " ترواا ل مع ومات واملهارات ال حية.
 -٣٦وأدرج ععت ا(توم ععة ال ععينية بمع ععد بن ععاء ض ععارة تس ععتند إأ أس ععس إيتولوجي ععة يف نظ ععام
ععماانت قععو اانسععان .ومععا زالععت ا(الععة العامععة ل بيهتععة اايتولوجيععة تتحسععن .فقععد اققععت
نتاإض يوية بععد و عا ثعن موععات معن "ال عواإ العشعر" لرصعد ومتافحعة ت عو ا عواء وامليعاه
وال بة .واستمر ا يا ت عريف امل عوقت الرإيسعية ،وتق ع ععدد أ م الت عو التثيعف يف املعدن
الرإيسععية إأ الن ععف ،وتوسعععت ريعععة الغععا ت ععا يععدره  ١٦٣م يععون مععو (مععا يعععادل ١٠ ٨٧٢
م يععون هتتععار) ،ومععا فتهتععت ريعععة املنععاطا املت ععحرة تععتق حبعوا  ٢ ٠٠٠كي ععوم مربععا سععنو ،
وأمثععرت التنميععة اخلض عراء نتععاإض مر ععية .وا عري اليععا صععياةة وتعععدي ي عوان اايععة البيهتععة ،ومنععا
ت ععو ا عواء ،واايععة ا(يععاة الربيععة دععدا اايععة قععو امل عواطن يف املع ومععات البيهتيععة واملشععاركة
والريابععة .وتشععجا ا(تومععة بنشععاد ع ع توييععا وإنيععاذ اتيععا ريععس؛ كمععا أن مشععروعها ل تعععاون
ب ب دان النوب انشاء مناطا نوذجية منخيضة التربون ،وإطن بعرامض ل تخييعف معن تغعت
املناخ والتتيف مع  ،وتدري املشارك من الب دان النامية ،مشروع يعرا تقدما س سا.

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١محايااة حااق الفاارد يف احلياااة ويف احلريااة (التوصاايات  ١١0و ١١١و ١١7و ١١8و١٢0
و ١٢١و ١٢٣و)٢40-٢٣7
" -٣٧اابقععاء ع ع عقوبععة ااعععدام ومرايبتهععا بديععة وتطبيقهععا حبععذر" أسععا السياسععة املتع قععة
بعقوبة ااععدام يف ال ع  .فقعد أيعرت ال ع يف ععام  ٢٠١٥التععدي (التاسعا) ل قعانون النعاإ
ال ععذي ألغي ععت وجب ع ع عقوب ععة ااع ععدام لتس ععا ج ع عراإم أ ععر  ،وا ععيا م ععا إلغ ععاء عقوب ععة ااع ععدام
فيم ععا الع ع  ١٣جر ععة ايت ععادية ة ععت عنيي ععة يف ععمن تع ععدي ع ععام ( ٢٠١١الث ععامن) ل ق ععانون
النععاإ  .وب ععرا النظ ععر ع ععن ج عراإم اليس ععاد والر ععوة ،ف ع ن ال عراإم ال ععيت ض ععا لعقوب ععة ااع ععدام
وحيععتيا دععا اليععا ه ع يف جوهرهععا ج عراإم ت عرتبط مبا ععرة ألمععن القععوم  ،واألمععن العععام ،وأمععن
م
النععا  ،إ ععافة إأ العراإم الععيت يرتتبهععا املوبيععون العسععتريون تق عتا يف أداء واجبععا م .وز دة يف
اس أ تام عقوبة ااعدام ل مدان وج تعم معا ويعف التنييعذ ،مة ورعت معيعار تنييعذ عقوبعة
ااعععدام مععن صععيغة "ارتتععاب الر ععة مععا ثبععوت الق ععد النععاإ " يف أثنععاء ف ع ة ويععف التنييععذ إأ
صيغة "ارتتاب الر ة عمدا ما بروا التشديد" ،ما يرفا من معايت تطبيا عقوبة ااعدام.
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 -٣٨وأنشععات النيابععة العامععة الشعععبية الع يععا متتع النيابععة العامععة ملراجعععة عقوبععة ااعععدام بغيععة
ممارسععة ريابععة إجراإيععة صععارمة ع ع تطبيععا الق عوان املتع قععة دععذه العقوبععة .وتععقععد احملتمععة بتام ع
هيهتتهعا ج سععات ل نظععر يف الطعععون املقدمععة ععد تععم ااعععدام مععن الدرجععة الثانيععة ،ويععوأ اهتمععام
أكععرب لنسععتماع إأ فراء دععام الععدفاع عنععد مراجعععة يضععا عقوبععة ااعععدام .ويف ععال ض يسععتعن
الشععخ امل ععتهم ح ععام يف يضععية مراجع ععة ا(ت ععم اعععدام أم ععام دتم ععة الشععع الع ي ععا ،وج ع
ٍ
دام ل دفاع عن هذا الشخ .
إ طار مفسسة تتي املعونة القانونية لتعي
 -٣٩ويف كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٥أصدرت ال يانون متافحة اارهاب سعيا منهعا
إأ توطيد هيت النظام القانوين ملتافحة اارهاب .ووفقا ذا القانون ،تناولت ا(تومة ال عينية
االت تنظيم أعمال االنتحار ريا والتحريك ع يها ،ويمعت أجه ة األمعن الععام بشعدة األفعراد
واملنظم ععات اارهابي ععة مث ع " رك ععة ععر تركس ععتان ااس ععنمية" ،وعم ععت يف الوي ععت نيس ع ع ع
مان ااية قو اانسان ل مشتب دم.
 -٤٠وواص ع ع ت ال ع ع اس ع ع إج ع عراءات رفع ععا وتعع ععدي التع ععدابت القس ع عرية ع ععد املشع ععتب دع ععم
واملتهم ع ع جناإيع ععا ،وي ع ععت مع ععن ع ععاالت تطبيع ععا تع ععدابت اال تجع ععاز القسع ععري .ويف الي ع ع ة مع ععن
عععام  ٢٠١٢إأ عععام  ،٢٠١٦أوصععت هيهتععات النيابععة العامععة يف ُجيععا أ ععاء الب ععد برفععا التععدابت
القس ع عرية املتخع ععذة ع ععد  ١٢ ٥٥٢مشع ععتبها دع ععم ض ميعع ععد مع ععن الضع ععروري اسع ععتمرار ا تجع ععازهم أو
بتع ععدي ها .ويف فب/أةس ععطس  ،٢٠١٥ي ععررت ال جن ععة الداإم ععة ل م ععفور الش عععىل ال ععوط  ،وج ع
الق ععانون ،إص ععدار عي ععو ع ععام ع ععن  ٣١ ٥٢٧خ ععا م ععداان يقض ععون عق ععو م .وتواص ع ال ع
اس ع ع ب ع ععروا اال تج ع ععاز واا ع عراا لض ع ععمان ع ع ععدم انته ع ععار األم ع ععن الشخ ع ع ل محتج ع ع ين
والسععجناء .وأنشععات مراك ع اال تجععاز يف ُجيععا أ ععاء الب ععد ةرفععا ل مشععورة النيسععية ل محتج ع ين؛
و رع أكثر من  ٢ ٥٠٠مرك ا تجاز يف إجعراء مقعابنت لييعديو ععرب اان نعت معا السعجناء،
وأمنش ع عهتت مراك ع ع املعونع ععة القانونيع ععة االت ونيع ععة يف مرافع ععا اال تجع ععاز لتقع ععد املسع ععاعدة القانونيع ععة
ل محتج ين .ويتواص ع مستو انيتمعات احمل ية تع ي إدارة املفسسات ااصن ية ،وتنسعيا
الهود الرامية إأ معالة مشاك التوبيعف ،والتع عيم املدرسع  ،وا(عد األدل معن األمعن الغعذاإ ،
واملساعدة املفيتة ،والتام االجتماع ل سجناء.
 -٢احل ا ااق يف التص ا ااويا واملش ا ااار ة السياس ا ااية واحل ا ااق يف الرااب ا ااة (التوص ا اايات  ١٦8و١70
و)١7٣-١7١
 -٤١و عت ال أكرب نظام انتخايب د قراطع ع ع مسعتو القواععد الشععبية ،فضعن ععن
نظععام ا(تععم الععذاا المععاع ع ع مسععتو القواعععد الشعععبية ،وذلععص يف ععت لععان املقيم ع يف
املنععاطا الريييععة ولععان املقيم ع يف املنععاطا ا(ض عرية يف املقععام األول .ونظمععت ال جععان القرويععة يف
املنععاطا الريييععة انتخععا ت مبا ععرة ع ع نطععا واسععا ،و ععاوز معععدل املشععاركة فيهععا  ٩٠يف املاإععة؛
وو عت  ٩٨يف املاإة من هذه القعر يواععد ولعواإ ونظمعا أساسعية يرويعة (وكمتهعا الذاتيعة؛ ويف
املناطا ا(ضرية ،أمنشهتت  ١٠٦ ٠٠٠لنة ل مقيم يف انيتمعات احمل ية يف أرجاء الب عد .واعري
ستمرار توسيا ينوات املشاركة املنتظمة ل جماهت يف ال ااية قو اانسان وا(وكمة ع ع
مستو القواعد الشعبية.
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 -٤٢واععري سععتمرار اس ع الق عوان والسياسععات املتع قععة شععاركة امل عرأة يف صععنا الق عرار ويف
اادارة يف ال ع ؛ وم ععا فت ععئ اث ععت املع عرأة يف بن ععاء سياس ععة ا(وكم ععة الد قراطي ععة يت اي ععد ع ع ع ال عععيد
الوط  .فقعد ب غعت نسعبة النسعاء  ٢٤,٢يف املاإعة معن ُجيعا املنعدوب يف املعفور العوط التاسعا عشعر
ل حع ب الشععيوع ال ععي الععذي معقععد يف عععام  ،٢٠١٧وذلععص ب ع دة نسععبتها  ١,٢يف املاإععة مقارنععة
ملفور السابا .وب غت نسعبتهن  ٢٤.٩يف املاإعة معن نعواب املعفور الشععىل العوط الثالعث عشعر ،أي
ب دة نسبتها  ١.٥يف املاإة مقارنة بععدد أعضعاء ا يهتعة يف دور عا السعابقة ،وب غعت نسعبتهن ٢٠.٣٩
من أعضاء ال جنة الوطنية ل مفور االستشاري السياسع الشععىل ال عي يف دورتع الثالثعة عشعرة ،أي
ب دة نسبتها  ٢,٥٥يف املاإة مقارنة لدورة السابقة ذه ا يهتة.
 -٤٣واععري توسععيا نطععا ععماانت إ ععافية لتشععم قععو املعواطن يف الريابععة الد قراطيععة.
في عام  ،٢٠١٥أد املفور الشعىل الوط تعدين ع القانون التشريع لين صرا ة ع ع
و ععا نظععام ل تغذيععة املرتععدة واالنيتععا االجتمععاع لتع يسععتخدم مقععدمو ط بععات املراجعععة ومععن
أج ع تع يع ع ععا املع عواطن يف الرياب ععة .ويف ع ععام  ،٢٠١٤معع عدل ي ععانون املي اني ععة ،وص ععدرت اآلراء
املتع قععة فنشععاء فليععة لنسععتماع إأ فراء واي ا ععات ممث ع املععفور الشعععىل الععوط وكافععة يطاعععات
انيتما يبع اسعتعرا املي انيعة دعدا تع يع عيافية املي انيعة والريابعة الد قراطيعة .ويسعتعر املعفور
االستشععاري السياس ع الشعععىل ال ععي بشععت فعععال فليععات اا عراا الععد قراط ويعم ع ع ع
النه ععو د ععا ،ويق ععدم االنتق ععادات واالي ا ععات املتع ق ععة ملش ععاك ال ععيت تنش ععا ع ععن تنيي ععذ ي عرارات
السياس ععات .وأص ععدرت النياب ععة العام ععة الش عععبية الع ي ععا ووزارة الع ععدل ط ععة تعمي ععا إص ععن نظ ععام
اا عراا الش عععىل د ععدا ز دة تع ي ع الرياب ععة العام ععة .واس ععتعان املتت ع ا(ت ععوم ألم ع املظ ععاض
بشععبتة اان نععت انشععاء نظععام وطع ل مع ومععات املتع قععة مل تمسععات ،وهععو أيضععا ب ععدد و ععا
نظععام لتقيععيم مععد ر ععا المهععور عععن طريقععة معالععة هععذه امل تمسععات وال ع رات ولتقيععيم وتعق ع
كييية معالة املساإ اليت أثتت يف هذه امل تمسات وال رات.
 -٣حظر التعهيب (التوصيتان  49و)٥١
 -٤٤يععن ي ععانون ااج عراءات الناإي ععة ص عرا ة ع ع اسععتبعاد األدل ععة الععيت م م ععا بطريقععة ة ععت
يانونية ،متيحا بذلص ماانت مفسسية فعالة تن وجبها تع ي ااية قو اانسان ،وكيالة
ن اهععة القضععاء .وتععرد لعواإ مي ع ة بشععان ظععر التعععذي واسععتبعاد األدلععة ةععت القانونيععة يف اآلراء
املتعددة لتحس نظام املساءلة القضاإية ل نيعا ت العامعة الشععبية ،ال عادرة يف ععام  ،٢٠١٥إأ
جان ع ال عواإ املتع ق ععة لعدي ععد م ععن املس ععاإ املرتبط ععة الس ععتبعاد الت ععام لألدل ععة ة ععت القانوني ععة يف
معالة القضا الناإيعة ،واآلراء املتع قعة لنهعو فصعن نظعام ااجعراءات الناإيعة العذي دعوره
احملاكمة ،وكنمها نميذ يف عام .٢٠١٦
 -٤٥واستتم ت أجه ة األمن العام يف ُجيا أ اء الب د عموما عم يعة التجديعد املو عد ملرافعا
معالة يضا إنياذ القانون .وف ت مناطا معالة القضعا فع يعا ععن املنعاطا الوبيييعة األ عر
يف املبىن ،ما يتي ل مشعتب رتتعادم جعراإم املوجعودين يف منطقعة معالعة القضعا ا( عول ع ع
الغععذاء والرا ععة النزمع  .وعنععد وصععول املشععتب دععم جناإيععا إأ جهععاز األمععن العععام ،يمنق ععون ُجيعععا
مبا ععرة إأ منطق ععة معال ععة القض ععا  ،وه ععذا أم ععر الزم ل حي ععا ع ع املرايب ععة ليي ععديو والتس ععجي
ال ععوا دون اسععتثناء .وزادت وزارة األم ععن العععام اسععتثمارا ا يف تتنولوجي ععا التحقيقععات الناإي ععة،
وتعم ع اليععا ع ع ا(ععد مععن البدايععة مععن اسععتخدام التعععذي النت ع اع االع افععات .وعععنوة ع ع
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ذلص ،تعم هيهتات النيابة العامة ع تع ي مرايبتها واستعرا ها االنتهاكات القانونية والتنظيمية
الععيت تطعرأ يف أثنععاء إجعراء التحقيقععات؛ واععري ا(ععد ليعع مععن سععوء اسععتخدام التععدابت القس عرية،
وُج ععا األدل ععة ة ععت القانوني ععة ،وانت ع اع االع اف ععات ا ععت التع ععذي  .ويع ع ز نظ ععام الس ععجون ال ععي
بشععت كبععت عم يععات تثقيععف ععرطة السععجون الشعععبية ألمععور املتع ق عة حبظععر التعععذي يف إنيععاذ
القانون ،وتعم ع تنييذ عم ية عميقة من االستعرا واا راا يف ال إنياذ القانون.
 -4احلق يف حما مة عادلة (التوصيات  ٥٥و ١٣4-١٢9و)١٥8
 -٤٦م ععا فتهت ععت ال ع ع ت ععد إص ععن ات عميق ععة ع ع ع نظامه ععا القض ععاإ  ،وت ععروج لنظع ععام
و
واسن نظام الدفاع/املناصرة ،وتعنهك بسعب االنت عاا
ااجراءات الناإية اليت دورها احملاكمة ،ر
القضاإية واملسعاعدة القانونيعة ع ع املسعتو العوط  ،معا تع يع املمارسعة املسعتق ة والن يهعة ل سع طة
القضاإية وفقا ل قعانون؛ ومعا فتهتعت ال ع أيضعا توسعا ينعوات مشعاركة مواطنيهعا يف إيامعة الععدل،
وتععنهك لتععدابت الععيت توسععا نطععا تععوفت املرافععا القضععاإية ملواطنيهععا ،مثع املراكع العامععة خلععدمات
التقا ع و ععدمات يانونيععة أ ععر  .ويف  ٢٠١٥اكتم ععت عم يععة تطبيععا نظععام تسععجي املنازعععات
القضاإية ما يتي ليع ااية عا املتقا ع يف ال جعوء إأ ااجعراءات القانونيعة .ويف نيسعان/
أبري ع  ، ٢٠١٨سععنت ال ع يععانون يضععاة الشععع الععذي حيم ع مشععاركة امل عواطن يف األنشععطة
القضاإية وفقا ل قانون ويع ز ن اهة القضاء.
 -٤٧وتعم ع ال ع بقععوة ع ع تع ي ع االنيتععا القضععاإ  .وتعم ع احملععاكم الشعععبية ع ع بنععاء
االنيتا استنادا إأ األسس األربعة وه عم يات وإجراءات احملاكمعة ،وأنشعطة احملتمعة ،وتوثيعا
األ تام ،واملع ومات املتع قة فجعراءات احملتمعة .و عىت يران/يونيع  ،٢٠١٨أتيحعت ٤٧,٠٥
م يون وثيقة يضاإية ل جمهور اط ا ع يها  ١٦,٤م يار ز رة/مشاهدة يف بتة اان نعت تععر
طاإيععة مععن القضععا تتع ععا نكثععر مععن  ٢١٠ب ععدان وأيععاليم .وأنشععات هيهتعات النيابععة العامععة نظامععا
عامععا ل تشععف عععن املع ومععات املتع قععة لقضععا يشععم تشععغي أربععا من ععات رإيسععيةر ط بععات
ا( ععول ع ع ع مع وم ععات ع ععن ااجع عراءات ،والتش ععف ع ععن الوقإ ععا القانوني ععة ،ونش ععر املع وم ععات
املتع قة لقضا الرإيسية ،والط بات املقدمة لتعي هيهتة الدفاع والتابع ا.
 -٤٨وأصععدرت احملتمععة الشعععبية الع يععا ،والنيابععة العامععة الشعععبية الع يععا ،ووزارة العععدل ،ووزارة
األمععن العععام موعععة مععن الوقإععا مثع املععذكرة املتع قععة بع دة تع يع واس ع منطععو يضععا إنيععاذ
القععانون رصععا ع ع ا(ععد مععن ععاالت امليع يف ا(تععم .و ععنل اليع ة  ،٢٠١٧-٢٠١٣عم ععت
احملاكم جبميا مستو ا ع ت حي  ٣٩يضية طتة مش ت  ٧٨خ عا ا م معوا ب معا أو زورا
أو طا ،وأع نت براءة ما ال يق عن  ٤ ٨٧٤متهما وفقا ل قانون.
 -٤٩ويف ع ععام  ،٢٠١٣ص ععدرت األ ت ععام املتع ق ععة ملعون ععة القانوني ععة يف ااجع عراءات الناإي ععة
اليت تعع وجبهعا مفسسعات املسعاعدة القانونيعة دعام ل عدفاع ععن املشعتب دعم جناإيعا واملتهمع
الععذين ض يوك عوا داميععا يف يضععا دععددة بسععب صعععو ت ماليععة ،مععا يضععمن قععو املشععتب دععم
واملتهم ع ع ع جناإيع ع ععا يف ا( ع ع ععول ع ع ع ع املسع ع ععاعدة القانونيع ع ععة .ويف الي ع ع ع ة مع ع ععن عع ع ععام  ٢٠١٣إأ
عععام  ،٢٠١٧يععدمت مفسسععات املعونععة القانونيععة جبميععا مسععتو ا معونتهععا ألكثععر مععن ١ ٢٦٩
م يون مشتب ب ومتهم جناإيا.
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 -٥٠وبع عععام  ٢٠١٤و ،٢٠١٧أصععدرت ال ع ع ع التعوا األ تععام املتع قععة (مايععة
القانونية (قو احملعام يف ممارسعة احملامعاة ،واملعذكرة املتع قعة فنشعاء واسع فليعة تسعريا التياعع
واالستجابة (ماية قو احملام يف ممارسة احملاماة ،وأط قت بران عا ريبيعا لضعمان إل عة دعام
ل ععدفاع عععن املتهمع يف ُجيععا القضععا الناإيععة ،و َّسععنت فليععات ااةاثععة واملسععاءلة دععدا اايععة
ق ععو احمل ععام يف ممارس ععة احملام ععاة .وحب ععول اي ععة ع ععام  ،٢٠١٧ك ععان هن ععار  ٣٦٥ ٠٠٠دع ع ٍام
و ٢٨ ٠٠٠متت دامعاة يف ُجيعا أ عاء الب عد ،معا ثع ز دة بنسعبة  ٤٤,٦١يف املاإعة و ٤٠يف
املاإة ع التوا مقارنة بعام .٢٠١٣
 -٥١وب عام  ٢٠١٥و ،٢٠١٧أصدرت ا(تومة ال ينية تباعا وقإا مث اآلراء املتع قة
فنشاء فلية لربط ال عواإ وتطبيعا تقيعيم الطع الشعرع  ،والعرأي التنييعذي املتع عا بتحسع النظعام
املو د ل واإ تقييم الط الشرع بغية توفت الضماانت املرتبطة بو عا نظعام ملثعول عرباء الطع
الشرع أمام احملتمة ،وااية ا األطراا يف ا( ول ع داكمة عادلة.
 -٥حرية املعتقد الديين (التوصيات  ٥٥و ١٣٦و ١4١-١٣8و ١4٥-١4٣و ١47و)٢٣١
 -٥٢تعم ال ع ااسراع بتطوير يوانينها وأنظمتها (ماية ريعة املعتقعد العدي  .ويعن
يانون االنتخا ت ويانون التع عيم ع ع أن ا(قعو السياسعية ل معواطن و قهعم يف ا( عول ع ع
التع يم ال ت ف تنا معتقدا م الدينية .وين القانون الناإ ع معايبعة معوبي أجهع ة
الدول ععة وفق ععا ل ق ععانون ع ع س ع امل عواطن ري ععة املعتق ععد ال ععدي ب م ععا ،أو الت ععد يف ع ععادات
وممارسععات األي يععات العرييععة .وتشععدد األ تععام املتع قععة بتنظععيم األنشععطة الدينيععة لألجانع دا ع
أيععاليم ُجهوريععة ال ع الشعععبية ع ع أن القععانون ال ععي حيم ع هععذه األنشععطة .وع ع زت ال عواإ
املتع قة لشعفون الدينيعة ،العيت نمقحعت وأعيعد إصعدارها يف ععام  ،٢٠١٧اايعة ريعة املعواطن يف
املعتقد الدي وا(قو وامل او املشروعة ل طواإف الدينية.
 -٥٣وال ع ع ععد انت الرإيس ع ع ععية يف ال ع ع ع ع ه ع ع ع ع البوذي ع ع ععة والطاوي ع ع ععة ،وااس ع ع ععنم والتاثوليتي ع ع ععة
والربوتس ععتانتية ،م ععا م ععا ين ععاه  ٢٠٠م ي ععون مع عواطن م تع ع م ديني ععا وأكث ععر م ععن  ٣٨٠ ٠٠٠م ععن
عج الدولععة موايععا معتنق ع هععذه الععد انت لتمتيععنهم مععن
املععوبي الععديني  .ووفقععا ل قععانون ،تسع ر
املشععاركة يف األنشععطة الدينيععة الماعيععة؛ فقععد جععر تسععجي  ١٤٤ ٠٠٠مويععا س ع أصععول
القععانون .وتععنظم المعيععة ااسععنمية ال ععينية موسععم ا(ععض سععنو إأ متععة املترمععة يععث يشععارر
أكثر من  ١٠ ٠٠٠خ ك سنة منذ عام .٢٠٠٧
 -٦حرية التع م وحرية وسائ اإلعالم (التوصيات  ١٥4و ١٥٥و ١٥7و ١70-١٦٢و)١7٣
 -٥٤ام ع ع ا(توم ععة ال ععينية ري ععة امل ع عواطن يف التعب ععت ،و ري ععة ال ععحافة وفق ععا ل ق ععانون.
أكرب عدد من مستخدم اان نت يف العاض ،إذ يتجاوز معدل انتشار اان نت املتوسط
ول
العامل  .و ىت كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٧ب غ عدد املواطن الريمي يف ال ع  ٧٧٢م يعون
معواطن ،وب ععغ معععدل انتشععار اان نععت  ٥٥,٨يف املاإععة .ويعععرب املواطنععون الريميععون عععن وجهععات
نظرهم عرب من ات اان نت مث موايا التع يقات اا بارية ،واملنتد ت ،واملدوانت ،واملعدوانت
والرسعاإ املتناهيععة ال عغر ،يوجهععون معن ن ععا انتقععادا م ومق عا م بشععان عمع ا(تومععة ع ع
ُجيا املستو ت ،ويرايبون بذلص س ور املوبي العمومي .
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 -٥٥وما فتهتت ال حافة و دمات النشر يف ال تتطعور بشعت مطعرد يعث ي عدر أكثعر
من  ١ ٩٠٠صحيية و ٩ ٨٠٠دورية .وتوجد أكثر من  ٢ ٥٠٠دطة إذاعية وت ي يونية ،وأكثر
مععن  ٢٠٠م يععون مشع ر يف ععدمات الت ي يععون السع ت ؛ ويعسععتقب  ٩٨,٧١يف املاإععة و٩٩,٠٧
يف املاإععة مععن مععوع السععتان البععث ااذاع ع والت ي يععوين ع ع الت عوا  .ويععد عم ععت ال ع جبععد
وأمانععة ع ع تنييععذ التععدابت املتع قععة بتنظععيم اعتمععاد ال ععحيي  ،والت عدابت املتع قععة بتنظععيم متات ع
مراس ع ال ععحف وال ععدور ت (ماي ععة ا(ق ععو املش ععروعة ل ععحيي ووس ععاإط ااع ععنم وفروعه ععا
ددا تغطية األ بار وتيست الريابة االجتماعية من نل توجي الرأي العام.
 -٥٦وتعمع الدولععة بطريقععة ععام ة ع ع تع ي ع االنيتععا يف الشععفون ا(توميععة .وعم ع ععس
الدولععة ع ع تنييععذ ال عواإ املتع قععة لتشععف عععن املع ومععات ا(توميععة ،مععا ال كي ع ع ع تع ي ع
التش ععف ع ععن املع وم ععات يف ععاالت املراجع ععة واملوافق ععة ااداريتع ع  ،واملي اني ععات املالي ععة ومراجع ععة
ا(سا ت ،ويسر الستن ،وسنمة الغذاء والدواء ،ون ع م تية األرا وا عدم وإععادة التعوط .
واعتبعارا معن أ ر/مععايو  ،٢٠١٨مرفععت ُجيععا القيعود العيت كانععت ميرو عة ع ع املع ومعات املدرجععة
وو ععت ع ع
يف  ٣٠ ٠٠٠مويا إلت وين توم ع كافة املسعتو ت يف ُجيعا أ عاء الب عد .م
نطعا واسععا نظععم السعتقطاب العرأي العععام يف العديعد مععن املنععاطا ،إأ جانع هيهتععات متخ ععة
أنشهتت لغر فت يناة ضراء ل مواطن ل مشاركة يف إدارة الدولة والشفون االجتماعية.

جيم -حقوق الفإلات اخلاصة
 -١حقوق املرأة (التوصيات  74و 7٥و 84و 88و 9٣-9١و 9٥و)99
 -٥٧أنشات ال نظاما تشريعيا (ماية قو وم او املرأة يسعتند إأ الدسعتور ويتجسعد
أساسا يف يانون ااية قو وم او املرأة ،ويتضمن أكثر من  ١٠٠يانون والإحة أ ر منهعا
ع سبي املثال ال ا( ر يانون تع ي العمالة واأل تام اخلاصعة (مايعة النسعاء الععامنت .ويعد
د ع يععانون متافحععة العنععف العععاإ ي ع النيععاذ ر يععا يف عععام  ،٢٠١٦وأل بععذلص سععن ا
يانونيا جديدا (ماية ا(قو الشخ ية ل مرأة.
 -٥٨وأدرج ع ععت ا(توم ع ععة ال ع ععينية النه ع ععو مل ع عرأة يف طيطه ع ععا الع ع ععام ل تنمي ع ععة االيت ع ععادية
واالجتماعيععة الوطنيععة .وأصععدر ععس الدولععة تباعععا ططععا لععثن دورات ل نهععو ملعرأة ال ععينية
اععدد بو ععو أهععدافها العامععة ،و اال ععا الرإيسععية ،والتععدابت االس ع اتيجية ل نهععو ملعرأة يف ك ع
مر ععة .واععدد طععة النهععو مل عرأة يف ال ع ( ،)٢٠٢٠-٢٠١١الععيت اععري تنييععذها اليععا
سبعة االت ذات أولوية ،وتق  ٥٧هدفا رإيسيا و ٨٨تدبتا اس اتيجيا.
 -٥٩وتعمع ع ال ع ع نمان ععة ع ع ع ععمان النه ععو بش ععىت أنع عواع ق ععو املع عرأة يف ع عال التنمي ععة.
وما فتئ هيت عمالة املرأة يتحسن إذ تب غ نسبة النسعاء  ٤٣,١يف املاإعة معن معوع السعتان الععام
يف ُجيا أ اء الب د .وتب غ نسبة النساء راإدات األعمال وا ربعا إُجعا ععدد رواد األعمعال ،معنهن
 ٥٥يف املاإععة ينشععطن يف ععال اان نععت .واععري تع ي ع اايععة ق عو وم ععاو العععامنت يف اتيايععات
ُجاعيععة بعينهععا .ومععا فتهتععت اليجععوة بع النس ع يف التع ععيم تي ع تععدرايا؛ وزادت بشععت كبععت نسععبة
النساء من ذوي التع يم العا  ،واري يف الويعت العراهن الت عدي ك يعا ملسعالة النسعبة العاليعة جعدا وةعت
املتوازنة من الوالدات ب النس  .وجرت يف عام  ٢٠١٦مراجعة ال واإ املتع قة حبظعر اديعد جعنس
الن ع دون مععربر طععىل واا ععاء ةععت الطبيع ع ل حم ع انتقععاء لععنس الن ع  ،مععا ع ع ز تنظععيم التشععف
الروتي لتحديد جنس الن وإ اء ا(م االنتقاإ ألسباب ةت طبية.
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 -٢حقااوق الطفاال (التوصاايات  74و 7٥و 8١-77و 8٣و 84و 8٦و 87و 98-9٦و١0١
و ١04و)١8٣
 -٦٠تععو ال ع أمهيععة كععرب (مايععة قععو وم ععاو الطيع  .وتععن املبععادت العامععة لقانو ععا
املععدين ع ع اايععة قععو وم ععاو الطيع  ،وتو ع أكثععر نظععام إلغععاء أه يععة األوصععياء كمععا تععن
ع ع ذلععص اآلراء املتع قععة ملعالععة القانونيععة ل عديععد مععن يضععا انتهععار األوصععياء قععو وم ععاو
القاص ع عرين .وأم ععيف ف ع ع ع ععن إج ع عراءات التقا ع ع يف القض ععا الناإي ععة لأل ععدا إأ ي ععانون
ااجعراءات الناإيععة ال ععي  ،ويشععدد التعععدي (التاسععا) ل قععانون النععاإ ع ع عقوبععة سععوء معام ععة
األطيععال أو طيهععم أو االعتععداء ع ععيهم جنسععيا .وام ع التعععدينت الععيت أمد عت ع ع يععانون
ااية القاصرين ،ويانون منا جنو األ دا  ،ليع ال حة البدنية والعق يعة ل قاصعرين .واعري
أيضا تنييذ طة العم ال ينية ملتافحة اال ار لبشر (.)٢٠٢٠-٢٠١٣
 -٦١وأدرج ععت ال ع النه ععو لطي ع يف ععمن ط ععيط التنمي ععة االيت ععادية واالجتماعي ععة
الوطنيع ععة الشع ععام ة ،وو ع عععت ونيع ععذت طع ععة النهع ععو لطي ع ع يف ال ع ع (،)٢٠٢٠-٢٠١١
والععربانمض الععوط ل نهععو لطي ع يف املنععاطا اليقععتة ( ،)٢٠٢٠-٢٠١٤وترسععيخ نظععام اايععة
قو وم او الطي وت ويده لرعاية واخلدمات.
 -٦٢وما فتهتعت ال ع تعمع ع ع اسع نظعام الضعماانت لألطيعال الضععياء .فيع ععام ،٢٠١٦
أصععدر ععس الدولععة ال عرأي املتع ععا بتع ي ع اايععة األطيععال يف أو ععاع صعععبة الععذي يع ع ز ا(مايععة
لألطيععال الععذين يعععانون مععن أمعرا أو إعايععات ععديدة ويعيشععون يف أسععر ذات د ع مععنخيك،
وأطيععال الش عوارع ،واأليتععام ،واألطيععال امل ععاب بيععتو نق ع املناعععة البشعرية/اايدز ،واألطيععال
ععت ا(تومععة املرك يععة  ١٥,٠٦م يععار
دون وص عاية فع يععة .و ععنل الي ع ة ،٢٠١٧-٢٠١١
يوان اعتمادات عن بدل املعيشعة األساسعية لأليتعام .وحب عول ععام  ،٢٠١٧كانعت هنعار ١ ٤٤٢
مفسسة لرعاية األطيال ،و ٢٤٥مرك ا (ماية القاصرين يف ُجيا أ اء الب عد .ومنعذ ععام ،٢٠١٦
أط قععت وزارة الشععفون املدنيععة ودواإععر أ ععر ا ععة "الوصععاية معنععا والتعععاون يمنمينععا" لتع يع العععون
واملس ععاعدة املق ععدم إأ األطي ععال دون إ عراا ك ععاا ،واألطي ععال املتس عرب  ،واألطي ععال الع عرييي
املتخ ي عن الرك  ،واألطيال يف أو اع صعبة ،وةت ذلص من اليهتات املستهدفة الرإيسية.
 -٣حقاوق اار السا واسشااا ذوي اإلعاااة (التوصايات  7٦-74و 84و ١00و١0٢
و ١0٣و ١0٥و ١0٦و ١8٢و)١8٣
 -٦٣يف ال  ،ب عغ ععدد األ عخا العذين عاوزوا السعت معن العمعر  ٢٤٠م يعون عخ
حب ول عام  ،٢٠١٧أو ما يعادل  ١٧,٣يف املاإة من موع عدد السعتان .ويعد و ععت ال ع
جا ملعالة مسالة عيخو ة سعتا ا ع ع املسعتو االسع اتيج نيسع ملعا تبعذل معن جهعود معن
أج مان تنميتها الوطنية الشام ة ،ورفاهية املني من ستا ا.
 -٦٤ومنععذ عععام  ،٢٠١٢عععدلت ال ع يععانون اايععة قععو وم ععاو كبععار السععن ،وأصععدرت
أكثععر مععن  ٧٠وثيقععة سياسععاتية مث ع "بعععك اآلراء املتع قععة بتس عريا النهععو خبععدمات كبععار السععن"
و"اخلطععة الوطنيععة ل نه ععو فسسععات رعايععة كب ععار السععن وإنشععاء نظ ععام لرعععايتهم يف سععيا اخلط ععة
اخلمسية الثالثة عشرة" ،وا ذت اخلطوات األوأ و و ا سياسة منتظمة ل معا ات التقاعدية.
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 -٦٥وأنشات ال نظاما د يا ل معا ات التقاعدية أساس انيتمعات احمل يعة ويسعنده دععم
مفسس ع إ ععايف ،وامععا ب ع الرعايععة الطبيععة وا(يععا ع ع ال ععحة .و ععىت عععام  ،٢٠١٧كانععت
مثة  ١٥٥ ٠٠٠مفسسة ومرفا من ُجيا األنواع يف ُجيا أ اء الب د ،وما يناه  ٧ ٤٤٨مني
سرير .وتغط دمات رعاية كبار السن يف انيتمعات احمل ية كافة الماعات ا(ضرية وأكثعر معن
ن ف الماعات الرييية.
 -٦٦وع زت ال مساعد ا االجتماعية و منت رفاهية كبار السعن فيهعا ،وأمدرج ١٧ ٨١٧
م يععون مععن كبععار السععن احملتععاج ععمن نطععا ا(ععد األدل لبععدل املعيشععة ،و ٤ ١٠٢منيع مععن
كبار السن احملتاج ب ية اصة يف نطا املساعدات ا(تومية.
 -٦٧ويوجععد يف ال ع عوا  ٨٥م يععون ععخ مععن ذوي ااعايععة ،وو عععت ال ع نظامععا
كامن نسبيا معن القعوان وال عواإ اخلاصعة دعم .ويف ععام  ،٢٠١٧أصعدرت ال ع ونيعذت ال عواإ
املتع قة (عد معن ااعايعة وإععادة اهيع األ عخا ذوي ااعايعة ،ونقحعت وأيعرت ال عواإ املتع قعة
بتع يم األ خا ذوي ااعاية .ووافا س الدولة أيضا ع اال تيال بيوم الوياية من ااعاية.
 -٦٨وأدرج ععت الدول ععة ععفون األ ععخا ذوي ااعاي ععة يف ععمن طته ععا الش ععام ة ل تنمي ععة
االيت ععادية واالجتماعيععة الوطنيععة .وتو ع اخلطععة اخلمس ععية الثالثععة عشععرة واسععن نظععام ا(ماي ععة
والرفاهيععة األساسععية لأل ععخا ذوي ااعايععة ،وتتي ع سياسععات دع ععم العمالععة ور دة األعم ععال
لأل ععخا ذوي ااعايععة ،وتنيععذ مشععاريا رإيسععية اعععادة التاهي ع  .وأصععدر ععس الدولععة مععوج
طة تسعريا عم يعة اقيعا الر عاء نسعبيا لأل عخا ذوي ااعايعة وجع اخلطعة اخلمسعية الثالثعة
عشرة ،ما يا يف تو ي األهداا الرإيسية ومهام بعينها تتع عا نمعور األ عخا ذوي ااعايعة.
وحب ول اية ععام  ،٢٠١٧اسعتياد  ١٠,٦٢منيع عخ معن ذوي ااعايعة ،و ١١,٦٥م يعون
خ من ذوي ااعاية الشديدة من تعميم نظام بدل املعيشة لأل خا ذوي ااعاية ،ونظام
بدل التمريك لأل خا ذوي ااعاية الشديدة.
 -٦٩وأنشع ععات ا(تومع ععة ال ع ععينية يف عع ععام  ٢٠١٣نظامع ععا لمع ععا املع ومع ععات املتع قع ععة بتوبيع ععف
وتععدري مععا ينععاه  ١٨م يععون ععخ مععن ذوي ااعايععة ،وأ ععافت  ٣٣٣ ٠٠٠موبععف مععن ذوي
ااعاية سنو  ،وأنشات أكثر من  ٦ ٠٠٠مفسسعة ل تعدري املهع لأل عخا ذوي ااعايعة ع ع
صعيد الب د .وبنهاية عام  ،٢٠١٦ب غت نسبة تغطية التام ع املعا عات التقاعديعة لأل عخا
ذوي ااعايععة  ٧٩يف املاإععة ،وب غععت نسععبة مسععامهة ا(تومععة يف هععذه التغطيععة اخلاصععة أل ععخا
ذوي ااعاي ععة الش ععديدة  ٩٢,٥يف املاإ ععة .و ع عنل اليع ع ة  ،٢٠١٧-٢٠١٣ع ع  ٥,٣٨منيع ع
عوا  ٢٠م يعون عخ معنهم ع ع اخلعدمات
خ من ذوي ااعاية من براثن اليقر ،و
األساسععية اعععادة التاهي ع  .وبنهايععة عععام  ،٢٠١٧أنشععات  ١ ٠٠٠متتبععة عامععة تقريبععا ةرفععا لق عراءة
التتع بطريقععة برايع وأل ععت موعععة أ ععر مععن التتع املسععموعة؛ وأنشععئ مععا موعع ٩ ٠٥٣
مويعععا نوذجيععا ل يايععة البدنيععة لأل ععخا ذوي ااعايععة؛ واسععتيادت أسععر  ٢٢٢ ٠٠٠ععخ مععن
ذوي ااعاية الشديدة من دمات مشاريا إعادة التاهي والرعاية األسرية.
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 -4حقوق اساليات العراية (التوصيات  ٢٢4-٢١9و ٢٢9-٢٢٦و ٢٣١و)٢٣4
 -٧٠ال ب د مو د متعدد األعرا  .و ستثناء أي ية هان العريية ،يب عغ معوع سعتا ا معن
األي يات العريية  ١١ ٣٧٩م يون نسمة ،وهو معا ثع  ٨,٤٩يف املاإعة معن إُجعا سعتان الب عد.
وما فتهتت تومة ال تو أمهية كرب ل نهو حبقو اانسان لألي يات العريية.
 -٧١وا(قو السياسية لألي يات العريية دمية مرعية .وهنعار نعواب يف املعفور الشععىل العوط
وأعضاء يف املفور االستشاري السياس الشعىل منتمون إأ  ٥٥فهتعة معن األي يعات العرييعة .و عىت
عندما يتون عدد هذه األي يات أي من الن اب املط وب لقبول ممث وا عد عنهعا ،فع ن اليهتعات
العرييع ععة الق ي ع ع عع ععددها ل غايع ععة ينع ععوب عنهع ععا ممث ع ع وا ع ععد ع ع ع األي ع ع  .وُجيع ععا الر سع ععاء ،ويع ععادة
املقاطع ععات ،ور س ععاء احملافظ ععات أو ي ععادة املن ععاطا ااداري ععة يف توم ععات  ١٥٥منطق ععة متمتع ععة
(تععم ال ععذاا ،أعض ععاءع يف فهت ععات عريي ععة و ععار تم ععا ذاتي ععا إي يمي ععا .ويتج ععاوز الع ععدد ااُج ععا
اليعا ثنثعة منيع موبعف ،ويعد زاد هعذا الععدد
ملوبي ا(تومة من األي يات العريية يف ال
أكثر من ثنثة أ عاا منذ عام .١٩٧٨
 -٧٢ومععا فتععئ دعععم التنميععة االيت ععادية واالجتماعيععة يت ايععد يف منععاطا األي يععات العرييععة .فيع
ععت ا(تومععة املرك يععة مب ععغ  ٧,١منيععت يعوان مععن
اليع ة مععن عععام  ٢٠١٣إأ عععام ،٢٠١٧
مي انيتها ،واعتمدت س طا ا املالية  ٢١,٧م يار يوان ل ناديا ييف دة اليقر وتنمية منعاطا
األي يععات العرييععة .وحب ععول عععام  ،٢٠١٧ب ععغ النععاتض احمل ع ااُجععا لأليععاليم واملقاطعععات الثمععاين
اليت تتوزع فيهعا أي يعات عرييعة بتثافعة معا يعدره  ٨,٤٨٩٩تري يعوانت يعوان ،أي بع دة يعدرها ٧,٦
يف املاإعة عاوزت إُجععا الع دة الوطنيعة الععيت ب غعت نسعبتها  ٧يف املاإععة .وا يعك ععدد اليقعراء يف
ه ععذه املن ععاطا م ععن  ٥٠,٤م ي ععون يف ع ععام  ٢٠١٠إأ  ١٠,٣٢منيع ع  ،وا يض ععت نس ععبة اليق ععر
من  ٣٤,١يف املاإة إأ  ٦,٨يف املاإة.
 -٧٣ا(قو وامل او ال غوية والتع يمية لألي يات العريية دمية .فع املستو العوط  ،يعن
وا  ٤٠يانوان والإحة ،ا يف ذلص الدستور ،ع استخدام وتطوير ال غات املنطوية واملتتوبة
الععيت تسععتخدمها األي يععات العرييععة .ويوجععد نظععام تع يم ع ثنععاإ ال غععة يسععتخدم  ٢٩نظععام كتابععة
ل غععات  ٢١فهتععة عرييععة يف أكثععر مععن  ١٠ ٠٠٠مدرسععة يف ُجيععا أ ععاء الب ععد يب ععغ عععدد املسععج
في  ٤مني ت ميذ وت ميذة.
 -٧٤و ععافا الن ععاتض احمل ع ع ااُج ععا اي ععيم التب ععت املتمت ععا (ت ععم ال ععذاا ع ع ع ن ععو ععاوز
نسععبة  ١٠يف املاإععة ملععدة  ٢٤سععنة متتاليععة .ويف عععام  ،٢٠١٧ب ععغ هععذا النععاتض  ١٣١,٠٦م يععار
يوان ،وارتيا ن ي اليرد من الد املتا لستان املناطا ا(ضرية إأ  ٣٠ ٦٧١يوان ،وارتيا
إأ  ١٠ ٣٣٠يع عوان لس ععتان املن ععاطا الرييي ععة ،وه ععو م ععا ثع ع ز دة س ععنوية تب ععغ  ١٠,٠و١٠,٣
وعممت ع ع نطعا واسعا سياسعة ااي عيم املتع قعة جانيعة التع عيم
و ١٣,٦يف املاإة ع التوا  .م
ملدة  ١٥سنة من مر ة ما يب املدرسة إأ املستو الثانوي ،ما تغطية كام ة مل اريف السعتن
واألك ورسوم الدراسة وهذا أع نظام تع يم نوذج اين يف ال .
 -٧٥وم ععا فت ععئ إي ععيم ععينجيانغ يني ععذ مبع ععادرات "ع ععام اس ع ع س ععب ع ععيس الش ععع " منع ععذ
ع ع ععام  ،٢٠١٣م ع ععا ثع ع ع أكث ع ععر م ع ععن  ٧٠يف املاإ ع ععة م ع ععن نيق ع ععات مي انيتع ع ع العام ع ععة الس ع ععنوية .ويف
ع ععام  ،٢٠١٧ارتي ععا ن ع ععي الي ععرد م ععن الع ععد املت ععا ل س ععتان ا(ض ع عري وال ع عرييي يف إي ع ععيم
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ععينجيانغ بنسععبة  ٨,١يف املاإععة و ٨,٥يف املاإععة ع ع الت عوا  ،وب ععغ ن ععي اليععرد مععن السععتن يف
املنععاطا ا(ضعرية والريييععة  ٨٥مع ا مربعععا و ١٠٥أمتععار مربعععة ع ع التعوا  .وجععر تنييعذ الععربانمض
التع يم انياين ملدة  ١٥سنة يف جنوب إي يم عينجيانغ ،إ عافة إأ تع عيم ثنعاإ ال غعة يف مر عة
ما يب املدرسة ملدة ثن سنوات يف املناطا الرييية.

دال -املشار ة يف اسنشطة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
 -١التعاون مع آليات وايإلات حقاوق اإلنساان الرئيساية لألمام املتاادة (التوصايات  ٣4و٦0
و ٦٥-٦٢و ٦8و ٦9و 7١و)7٣
 -٧٦دأبععت ال ع منععذ عععام  ٢٠١٣ع ع املشععاركة يف إدارة قععو اانسععان ع ع ال عععيد
العععامل  ،ويععدمت موعععة مععن املبععادرات يف منتععد ت مثع ععس قععو اانسععان لتشععجيا بنععاء
نظععام دو (قععو اانسععان يتععون عععادال ومعقععوال وفعععاال .وتنععتهض ال ع جععا بنععاء يف تواصع ها
م ع ععا متت ع ع األم ع ععم املتح ع ععدة يف جني ع ععف وميو ع ععية األم ع ععم املتح ع ععدة الس ع ععامية (ق ع ععو اانس ع ععان،
وتشجعهما ع أداء واجبا معا و عوعية ون اهعة ،وتعو أمهيعة لشعواة الب عدان الناميعة .وتربععت
ال ع ب ععغ  ١٠٠ ٠٠٠دوالر أمريتع ع ل مق ععرر اخل ععا املعع ع ( ععا يف التنمي ععة ،واستضع عافت
اليريا العام املع سالة التميي د املرأة يف القانون ويف املمارسة ،واخلبت املستق املعع اثقر
الععديون اخلارجيععة ،واملقععرر اخلععا املع ع ليقععر املععديا و قععو اانسععان ،وأعضععاء لنععة مناهضععة
التعذي  ،ورإيس لنة القضاء ع التميي العن ري يف إطار ز را م إأ ال  .وتتعام ال
مععا اآلليععة اخلاصععة ني ععس قععو اانسععان جبديععة ،وتقععدم إليهععا ردودا يف الويععت املناس ع وع ع
أسععا اقيقععات دييقععة .وتشععارر يف أعمععال فليععات قععو اانسععان ذات ال ع ة نمانععة ،وتعمع
عض عوا يف ال جنععة االستشععارية ني ععس قععو اانسععان واليريععا العام ع املع ع (ععاالت .وتشععجا
املنظم ععات ة ععت ا(تومي ععة ع ع ع املش ععاركة ج ععد يف فلي ععات ق ععو اانس ععان مثع ع ععس ق ععو
اانسان .وما فتهتت ال أيضا تعدعم عمع هيهتعات معاهعدات قعو اانسعان ،ويعدمت ردودا
ع ع األس عهت ة املتع ق ععة بتنيي ععذ ي عرار المعي ععة العام ععة  ٢٦٨/٦٨يف ع ععام  ٢٠١٦و ٢٠١٨ع ع
الت عوا  .وه ع تععو أمهيععة لنسععتنتاجات والتوصععيات املقدمععة مععن هيهتععات املعاهععدات وتعم ع ع ع
متابعتها بطريقة هادفة.
 -٢ت ادل اآلراء والتعاون الثنائيان ومتعاددا اسطارا يف جماال حقاوق اإلنساان (التوصايات ٦7
و ٢4٢و)٢٥١
 -٧٧تعم ع ال ع بنشععاد ع ع تع ي ع تنييععذ طععة التنميععة املسععتدامة لعععام  ،٢٠٣٠وال الععو
جهععدا يف تنييععذ اتياييععة األمععم املتحععدة بشععان تغععت املنععاخ ،و ععجعت بنشععاد إ ععاز وإنيععاذ اتيععا
ريععس .ويف إطععار التعععاون فيمععا ب ع ب ععدان النععوب ،تواص ع ال ع توسععيا نطععا املعونععة الععيت
تقدمها إأ الب دان النامية األ عر  .وأط قعت ال ع مبعادرة "ا(ع ام والطريعا" ،وأنشعات صعندو
االسععتثمار يف طريععا ا(ريععر ،و ععرعت يف إنشععاء امل ععرا اآلسععيوي لنسععتثمار يف البنيععة التحتيععة،
و ععرعت أيضععا ،ال ع ار مععا ب ععدان موعععة بعريتس (الربازيع واالاععاد الروسع وا نععد وجنععوب
أفريقيععا) ،يف إنشععاء م ععرا التنميععة الديععد .وتععدعم ال ع وتسععاعد الهععود ال عيت تبععذ ا الب ععدان
املت قيععة ل معونععة م ععن أج ع اس ع ي ععدرا ا ااناإيععة الذاتي ععة وتق ععي اليقععر واس ع سععب ع ععيس
ستا ا وااية البيهتة ،مما يهيئ لميا الشعوب أو اعا أفض اعمعال ا(عا يف التنميعة .ويعدمت
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ال ع مععا ي يععد موع ع ع ع  ٤٠٠م يععار ي عوان ل ععناديا املعونععة اخلارجيععة ،وسععاعدت الب ععدان
املت قية ل معونة ع ع تنييعذ أكثعر معن  ٥ ٠٠٠مشعروع ممعول معن املعونعة اخلارجيعة ،وأوفعدت أكثعر
مععن  ٦٠٠ ٠٠٠عام ع يف ععال تقععد املعونععة ملسععاعدة أكثععر مععن  ١٢٠ب ععدا انميععا ع ع اقيععا
األهععداا ااناإيععة لأللييععة .وتطبععا ال ع نظععام ااعيععاء مععن الرسععوم المركيععة ع ع  ٩٧يف املاإععة
من املنتجات اليت ي عدرها إليهعا  ٣٧ب عدا معن أيع الب عدان نعوا ،ممعا ي ع معن الضعراإ املسعتحقة
ب غ  ١,٣م يار يوان يف عام .٢٠١٧
 -٧٨ومنذ عام  ،٢٠١٣ع زت ال التيعاهم وتبادلعت اخلعربات فجراإهعا أكثعر معن  ٥٠عوارا
بش ععان ق ععو اانس ععان م ععا أكث ععر م ععن  ٢٠ب ععدا وتباد ععا اخل عرباء الق ععانوني م ععا ال ععوال ت املتح ععدة
األمريتية ،وتعاو عا التقع معا أسع اليا يف عال قعو اانسعان .ويف ععام  ،٢٠١٦عقعدت ال ع
قععة دراسععية دوليععة يف بيجع لن تيععال ععرور  ٣٠عامععا ع ع اعتمععاد إعععنن األمععم املتحععدة بشععان
ا( ععا يف التنمي ععة؛ وعق ععدت يف ع ععام  ٢٠١٧أول منت ععد بش ععان ق ععو اانس ععان لب ععدان الن ععوب
مما ع ز ا(عوار العدو وتبعادل املع ومعات يف عال قعو اانسعان .وبعذلت منظمعات انيتمعا املعدين
املعنيععة حبقععو اانسععان ،مثع المعيععة ال ععينية لدراسععات قععو اانسععان ،جهععودا نشععطة يف تبععادل
املع ومات والتعاون يف ال قو اانسعان ،واستضعافت بنجعا ثنثعة اجتماععات سعنوية يف إطعار
ق ععات دراس ععية ص ععينية أوروبي ععة بش ععان ق ععو
"منت ععد بيجع ع بش ععان ق ععو اانس ععان" وث ععن
اانسان ،و اركت بيعالية يف مفورات وأنشطة دولية تتع ا حبقو اانسان.
 -٧٩ويف إطار الت امنا بنهض يركع ع ع اانسعان ،ف ننعا نسعرع اخلطع يف و عا التشعريا املتع عا
(مايععة القن ع ية ،ونبععذل ك ع جهععد انشععاء فليععة (ماي ععة أمععن وسععنمة امل عواطن ال ععيني يف
و
حيسن من مستو ا(ماية واخلدمات القن ية ،و دا ،مثن ،ععن طريعا املشعاورات
اخلارج ،مما ر
القن ع ية الثناإيععة وا( عوار املتع ععا حبقععو اانسععان ،إأ اييع الب ععدان املعنيععة ع ع ا ععاذ إج عراءات
فعالة لضمان أمن املواطن ال يني واملفسسات ال ينية و قويهم وم ا(هم املشروعة.

رابعا -التادايت واسادا املستق لية
ألف -الصعوابت والتادايت
 -٨٠ال ال و أي و ا (قو اانسان يف أي ب د من مثال  .وال ت ال ال تواجع العديعد
م ععن ال عععو ت والتح ععد ت ال ععيت تعع ع تع يع ع وااي ععة ق ععو اانس ععان .وتتمثع ع ال عععو ت
والتحد ت الرإيسية فيما ي ر
 -٨١ال ت ال ال ع أكعرب ب عد انم يف الععاض ،وال تع ال تععاين معن بععك املشعاك العالقعة ،منهعا
التنمية ةت املتوازنة وةت املتتم ة .فنموذج التنمية االيت ادية يف ال يرتت ع النمو الواسا
النطععا  ،والقععوة الدافعععة لنمععو االيت ععاد احمل ع ةععت كافيععة ،ويععدرة الب ععد ع ع االبتتععار ةععت يويععة
لقدر التايف ،ونوعية وكياءة التنمية يف ال ليستا عاليت لقدر التايف ،ومستو االيت عاد
ا(قيق ع ل ع حباجععة إأ التحس ع  .وتواج ع بعععك املفسسععات ،ال سععيما ال ععغتة واملتوس ععطة
ا(جععم ،صعععو ت تشععغي ية ،ويتسععم نععو االسععتثمار اخلععا لضعععف ،ويوجععد ععغط ايت ععادي
س ىل يف بعك املناطا ،وال تن إةيال املخاطر املست ة يف انيال املا و االت أ ر .
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 -٨٢ويع ع ي سععب عععيس السععتان العديععد مععن أوج ع الق ععور .فعم يععة ييععف وطععاة اليقععر
اية ،وال ت ال ا ياكع األساسعية الريييعة وال راعيعة ععيية ،وال تع ال اليجعوات واسععة بع الريعف
وا(ضععر مععن يععث مسععتو التنميععة وتععوزع الععد  .ويوجععد العديععد مععن بواعععث عععدم الر ععا لععد
عام ععة الس ععتان فيم ععا يتع ععا س ععاإ نوعي ععة ا ع عواء ،ونظاف ععة البيهت ععة ،وس ععنمة األةذي ععة واألدوي ععة،
وااس ععتان ،والتع ععيم ،والرعاي ععة الطبي ععة ،والعمع ع  ،واملعا ععات التقاعدي ععة .ويتت ععرر وي ععوع ع عواد
صناعية طتة و واد أ ر  ،وادر اس املستو العام ل تحضر االجتماع .
 -٨٣وتتشابص الن اعات واملشعاك االجتماعيعة ،وال تع ال عم يعة اادارة الشعام ة لشعفون الب عد
وفقا ل قانون مهمة اية .واتاج نظم ويدرات اادارة الوطنية إأ التع يع  ،وينبغع مواصع ة إجعراء
بععك ااصعن ات وا ععاذ تعدابت سياسععاتية رإيسعية .وال يع ال ينبغع إجعراء إصععن أعمعا ل نظععام
القضععاإ  ،وتيعيع وبييععة اا عراا القععانوين ،ومواص ع ة اس ع القععدرات القضععاإية ع ع مسععتو
القاعععدة الش عععبية .ويعري ع بع ععك ف عراد امل ععوبي يف الهععاز القض ععاإ ععر الق ععانون مععن أج ع
متاس خ ية ويضرون بن اهة القضاء.
 -٨٤ولععد بعععك املععوبي املععدني إدرار عععيف ملعععىن اخلدمععة وسععيادة القععانون ،و ععض ةععت
أم يف عم هم ،واستعداد ةت ٍ
كاا لتحم املسفولية .وتوجد الشت يات والبتويراطية بدرجات
متياوتععة .وال يع ال سععوء املمارسععة واليسععاد ععاإع يف بعععك انيععاالت ،وال تع ال متافحععة اليسععاد
أمرا مق قا معقدا .وال ي ال طريا تثقيف الميا يف ال قو اانسان طوين.

ابء -اسادا املستق لية
يف املفور الوط التاسا عشر ل ح ب
 -٨٥اددت األهداا العامة ل تنمية املستقب ية ل
الش ععيوع ال ع ععي املعق ععود يف عع ععام  .٢٠١٧وتعت ععف ال ع ع ع ع ع و ع ععا ط ععط عامع ععة لع ععدفا
"املخطط العام سسة يف وا د" لبناء االيت عاد واادارة والثقافعة وانيتمعا والتحضعر اايتولعوج ،
وتعتععف أيضععا ع ع تنسععيا وتع ي ع "اس ع اتيجية ر عيععة األركععان" مععن أج ع البنععاء الشععام نيتمععا
ميسععور ا(ععال بشععت معتععدل ،وتعميععا ااصععن  ،وإدارة الدولععة وفقععا ل قععانون ،وإنيععاذ االنضععباد
ا( يب ال ارم .وسيمقض ع اليقر املط ا ،ويتحقا البنعاء الشعام نيتمعا ميسعور ا(عال بشعت
معتع ععدل حب ع ععول عع ععام  ،٢٠٢٠وسع ععيتحقا التحع ععديث اال ع ع اك أساسع ععا حب ع ععول عع ععام ،٢٠٣٥
وسيمس ععتتم بن ععاء ب ععد م ده ععر ود قراط ع ومثق ععف ومتج ععانس وُجي ع وي ععوي ،و ععديث يف إط ععار
اال ع ع اكية ،حب ععول ع ععام  .٢٠٥٠وم ععا اق ععا ه ععذه األه ععداا ت ععدرايا ،س ععتتمتا مس ععالة ق ععو
ستو ت ةت مسبوية من ا(ماية ،مما يفدي إأ تنمية بشرية ام ة.
اانسان يف ال
 -٨٦وسنواص ع تطبيععا امليععاهيم ااناإيععة الديععدة ،واععديث االيت ععاد ،وتنييععذ اس ع اتيجيات
تنشععيط الريععف والتنميععة ااي يميععة املنسععقة .وسععتمنيذ بن اهععة طععة التنميععة املسععتدامة لعععام ،٢٠٣٠
وسعتتيا مسععتو األمععن وستتحسععن سععب عععيس السععتان ،وستتوسععا إ ععازات ااصععن والتنميعة
وسععتتون أكثععر إن ععافا ل سععتان كتع  .وسععتموأ أولويععة لتطععوير التع ععيم ،وستتحسععن نوعيععة العمع
ومسععتو د ع السععتان ،وسععيمع ز إنشععاء نظععام الضععمان االجتمععاع  ،وسيمنشععد الن ععر بع ع م يف
معركة القضاء ع اليقر ،وستمنيذ اسع اتيجية ل عحة ال ع  .وحب عول ععام  ،٢٠٢٠سيتضعاعف
الن ععاتض احمل ع ااُج ععا ود ع الي ععرد م ععن الس ععتان ا(ض عري وال عرييي  ،ملقارن ععة م ععا مس ععتو ت
عام ٢٠١٠؛ وسيخرج الستان الريييعون اليقعراء معن داإعرة اليقعر بتطبيعا املععايت الراهنعة؛ وستمنشعا
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أكثععر مععن  ٥٠م يععون وبييععة جديععدة يف ا(ضععر يف ف ع ة اخلطععة اخلمسععية الثالثععة عشععرة؛ وس عتتيا
العمر املتويا ل يعرد قعدار سعنة؛ وسي ع متوسعط فع ة التع عيم ل سعتان العذين هعم يف سعن العمع
إأ  ١٠,٨سنوات.
 -٨٧وس ععنع ز نظ ععام الس ععيادة الش عععبية ،وسنوس ععا مش ععاركة الش ععع يف ا(ي ععاة السياس ععية بنظ ععام،
وسنحر ع أن يطبا الشع مبعادت الد قراطيعة يف االنتخعا ت وعنعد التشعاور وا عاذ القعرارات
واادارة واا ع عراا وفق ععا ل ق ععانون .وس ععنحافا ع ع ع و ععدة النظ ععام الق ععانوين ل دول ععة وع ع ع كرامت ع ع
وس طت  ،وسنع ز ااية قو اانسان وسيادة القانون ،وسنضمن وتا الشع (قو وا(عر ت
األوسععا نطايععا وفقععا ل قععانون .وسععنعما ممارسععة إدارة الب ععد يف إطععار سععيادة القععانون ،وسععند البنععاء
املو د لب د و تومة و تما ات سعيادة القعانون .وسعندعم املععايت ال عارمة انيعاذ القعانون بطريقعة
ن يهة ومستنتة ،وسنع ز اا عراا ع ع أنشعطة إنيعاذ القعانون وإدار عا ،وسعندعم ا(قعو الشخ عية
ل م عواطن و قععويهم يف التم ععص وا ع ام ك عرامتهم ،وسنحسععن مسععتو الن اهععة القضععاإية ،وسععنتي
قععو املتقا ع يف داكمععة عادلععة .وسنواص ع حب ع م متافحععة اليسععاد دون منععاطا درمععة وبتغطيععة
ام ة دون أي تسام ما اليساد .وسنع ز التوعية والتدري والتثقيف يف ال قو اانسان.
 -٨٨وسنواص ااسراع اصن ا يت ل حضارة اايتولوجية وبناء ص ُجي ة .وسعننيذ
التنميععة اخلضعراء ،مععا ال كيع ع ع ع املشععاك البيهتيععة النا عهتة ،وتع يع اايععة الععنظم اايتولوجيععة
وإصن نظام إدارة البيهتة اايتولوجية.
 -٨٩وسنسععرع وتععتة تنميععة األي يععات العرييععة ومنععاطا األي يععات العرييععة ،وسنسععع إأ القضععاء
ع ع التميي ع ب ع النس ع  ،وس ععنع ز ااي ععة ق ععو وم ععاو الق َّ ععر ،والت ععدي بنش ععاد ملس ععالة
ع ععيخو ة الس ع ععتان ،واسع ع ع نظ ع ععام ع ععدمات مس ع ععاعدة األ ع ععخا ذوي ااعاي ع ععة .وحب ع ععول
عام  ،٢٠٢٠سيتون مععدل النمعو يف املف عرات االيت عادية الرإيسعية يف منعاطا األي يعات العرييعة
أع ع مععن املتوسععط الععوط ؛ وسععينخيك معععدل وفيععات األمومععة إأ  ١٨الععة لتع ١٠٠ ٠٠٠
والدة يععة؛ وسععينخيك مع عدل وفيععات الر ععا إأ أي ع مععن  ٧,٥ومعععدل وفيععات األطيععال دون
سس سنوات من العمر إأ أي من  ٩,٥من ك  ١ ٠٠٠والدة ية؛ وستغط مرافا دمات
املسن أكثر من  ٩٠يف املاإة من انيتمعات ا(ضرية و ٦٠يف املاإة من انيتمعات الرييية.

خامسا -تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة اونغ ونغ اإلدارية اخلاصة
ألف -املنهجية والتشاور مع اجلمهور
 -٩٠أجععرت تومععة منطقععة هونععغ كونععغ ااداريععة اخلاصععة ،يف سععيا إعععداد هععذا ال ع ء مععن
التقرير ،عم يات تشاور ما المهور يف الي ة من  ٣نيسان/أبري إأ  ٧أ ر/مايو  .٢٠١٨ويعد
موزعت وقإا التشاور اليت أعد ا تومة منطقة هونعغ كونعغ ااداريعة اخلاصعة ع ع عراإ ت يعة
يف انيتم ععا ،مش ععت اني ععس التشع عريع  ،واملنظم ععات ة ععت ا(تومي ععة املعني ععة ،ومع عواط هون ععغ كون ععغ
املهتم ووسعاإط ااععنم املهتمعة دعذه املسعالة ،كمعا موزععت ععن طريعا متتع الشعفون الدا يعة
واان نععت .وأثنععاء فع ة التشععاور ،اسععتمعت تومععة منطقععة هونععغ كونععغ ااداريععة اخلاصععة لوجهععات
نظ ععر ممث ع ع املنظم ععات ة ععت ا(تومي ععة ،ع ععن طري ععا اني ععس التشع عريع ومنت ععد ق ععو اانس ععان.
ونظرت تومة منطقة هونغ كونغ اادارية اخلاصة بعناية يف ُجيا التع يقات اليت ت قتها.
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ابء -إطار وتدابم تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 -٩١منطقععة هونععغ كونععغ ااداريععة اخلاصععة ج ع ء ال يتجع أ مععن ال ع  .ويععد أمنش عهتت وفقععا ملبععدأ
"ب ععد وا ععد ونظامععان" وجع املععادة  ٣١مععن دسععتور ُجهوريععة ال ع الشعععبية .ونظععام ا(تععم يف
منطقة هونغ كونغ من و ع ي يف القانون األساس ملنطقة هونغ كونعغ ااداريعة اخلاصعة التابععة
لمهورية ال الشعبية ("القانون األساس ") .و قو اانسعان يف منطقعة هونعغ كونعغ متيولعة
واما وج أ تعام القعانون األساسع  ،ومرسعوم عرعة ا(قعو يف هونعغ كونعغ (الي ع ،)٣٨٣
ومراسععيم متافحععة التميي ع  ،وي عوان اايععة البيععاانت ،وتش عريعات أ ععر  .وتعقععد احملععاكم القضععاإية
داكم ععات بش ععت مس ععتق وا ععوز ععا أن و ععن س ععب انت ععاا ع ععن انتهاك ععات أ ت ععام الق ععانون
األساس ع املتع قععة حبقععو اانسععان وانتهاكععات مرس ععوم ععرعة ا(قععو يف هونععغ كونععغ .وع ع زت
تومعة منطقععة هونععغ كونععغ ،بعععد تقععد تقريرهععا السععابا ،سع طة بعععك الوكععاالت ملسععاعد ا ع ع
تع ي وااية قو اانسعان .فمعثن ،أنشعات لنعة تتعافف اليعر و عدة معنيعة بشعفون األي يعات
العريية لتع ي تتافف الير واندماج األي يات العريية يف انيتما؛ وأط ا امليو املع خب وصعية
البي ععاانت الشخ ععية ط ععة ل مس ععاعدة القانوني ععة ملس ععاعدة مس ععتخدم البي ععاانت ال عراةب يف ب ععدء
إج ع عراءات يانونيع ععة اللتمع ععا التعع ععويك؛ وأمدرجع ععت كيع ععاانت أ ع ععر لبعع ععة ل قطع ععاع العع ععام ع ععمن
ا ت ععا أمع املظععاض .وتواصع تومععة منطقععة هونععغ كونععغ إيععنء أمهيععة لتع يع قععو اانسععان
عن طريا تثقيف المهور وتنظيم ا(منت ال واية.

جيم -اإلجنازات والتادايت
 -٩٢تسع تومة منطقة هونغ كونغ إأ اقيا هدا انتخاب العرإيس التنييعذي ل مج عس
التش عريع وُجيععا أعضععاإ الي ع اع العععام عمععن لقععانون األساس ع والتيس عتات والق عرارات ذات
ال ع ع ة ل جن ععة الداإم ععة ل مج ععس ال ععوط لنع عواب الش ععع  .ويف يران/يونيع ع  ،٢٠١٥اي ععت
ا(تومععة ع ع اني ععس التشعريع  ،بعععد ج عولت مععن املشععاورات العامععة املوسعععة الععيت اسععتمرت ععو
وو عععت اخلطععط ذات ال ع ة
سععبعة أ ععهر ،ططععا النتخععاب ال عرإيس التنييععذي الي ع اع العععام .م
وفقا ل قانون األساس ويرارات ال جنة الداإمة ل مج س الوط لنواب الشع وما مراعاة اآلراء
الععيت مُجعععت عععن طريععا املشععاورات العامععة .ومععن املفسععف أن هععذا التحععرر ض يمقععر يععث ض حيععا
ملوافقععة نة بيععة ث ث ع أعضععاء اني ععس ،ولععذلص اسععتمر انتخععاب ال عرإيس التنييععذي بععنيس أس ع وب
االنتخاب الراهن (أي بت ويت لنة االنتخا ت اليت يب غ عدد أعضاإها  ١ ٢٠٠عضو).
 -٩٣وت ععدرر توم ععة منطق ععة هون ععغ كون ععغ أمهي ععة انتخ ععاب ال عرإيس التنيي ععذي وأعض ععاء اني ععس
التشريع الي اع العام ،وتدرر أيضا مناداة المهور بذلص .وسعتبذل ا(تومعة ي عار جهعدها
لتهيهتة مناخ اجتماع مفات لو ا هذا النظام السياس .
 -٩٤وأمجريت الولة اخلامسة النتخاب العرإيس التنييعذي يعوم  ٢٦فذار/معار  .٢٠١٧ويف ايعة
ف ع ة ال ع  ،كععان ثنثععة مر ععح مسععتوف لشععرود ال ع  .ومععن أص ع عععدد األص عوات ال ععحيحة
املدأ دا ،ت السيدة كاري الم ع أكثر من ن ف أصوات أعضاء لنة االنتخعا ت ،وعينهعا
عس الدولعة لمهوريعة ال ع الشععبية رإيسععة تنييذيعة امسعة ( )٢٠٢٢-٢٠١٧ملنطقعة هونعغ كونععغ
اادارية اخلاصة .وه أيضا أول امرأة تمع َّ رإيسة تنييذية.
GE.18-13709

25

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

 -٩٥ويتالف اني س التشريع الساد من  ٧٠عضوا مت ا تيعارهم يف انتخعا ت أمجريعت يف ٤
أي ول/سععبتمرب ٢٠١٦؛ وأمجريععت انتخععا ت ععس املقاطعععات اخلععامس يععوم  ٢٢تش عرين الثععاين/
نوفمرب .٢٠١٥
تومععة منطقععة هونععغ كونععغ م يععدا
 -٩٦وفيمععا يتع ععا بتحسع سععب عععيس السععتان ،ع
من املوارد ملساعدة اليقراء والضعياء .ويف عام  ،٢٠١٦أدت سياسة متتعررة لإلععاانت النقديعة،
اع ععت إ ع عراا لنع ععة التخييع ععف مع ععن وطع ععاة اليقع ععر وعع ععن طريع ععا تع ععد نت سياسع ععاتية فعالع ععة ،إأ
ععروج  ٣٦٠ ٠٠٠ععخ م ععن داإ ععرة اليق ععر وإأ تق ععي مع ععدل اليق ععر بنس ععبة  ٥,٢يف املاإ ععة.
وا ععذت توم ععة منطق ععة هون ععغ كون ععغ ت ععدابت ل ععدعم احملت ععاج  ،منه ععا ط ععة ب ععدل األس ععر العام ععة
و ع ععخ  ٤٠٠م ي ع ععون دوالر م ع ععن دوالرات هون ع ععغ كون ع ععغ يف ص ع ععندو الش ع عراكة ل ع ععدعم احمل ع ععروم .
و ا افة إأ ذلص ،ارتيا ا(د األدل لألجور ثعن معرات ،معن  ٢٨دوالرا معن دوالرات هونعغ
كونع ععغ يف السع ععاعة يف عع ععام  ٢٠١١إأ  ٣٤,٥دوالرا مع ععن دوالرات هونع ععغ كونع ععغ يف السع ععاعة يف
عام  ،٢٠١٧وهو ما ي يد ع معدل التضخم يف الي ة نيسها.
 -٩٧وأمنشهتت لنة أطيال هونغ كونغ يف  ١يران/يونيع  ٢٠١٨برائسعة كبعت األمنعاء لشعفون
اادارة ،وه ع تض ععم املتاتع ع /اادارات املعني ععة لسياس ععات وانيموعع عات املعني ععة حبق ععو وم ععاو
األطيال ع املد البعيد ،ددا ال كيع ع ع القضعا العيت يواجههعا األطيعال يف سعيا النمعو.
ومت ععخ رأ مععال إ ععايف يععدره  ٣٠٠م يععون دوالر مععن دوالرات هونععغ كونععغ يف صععندو تنميععة
األطيعال مععن أجع دعععم األطيععال احملعروم  .وسععيميتت أول مستشععي لألطيععال يف هونععغ كونععغ يف
اية عام  ٢٠١٨وستك ع عنج االت ط األطيال املعقدة واخلطتة.
 -٩٨ولتقويعة التععاون الععدا (تومعة منطقععة هونعغ كونععغ دعمعا لألي يععات العرييعة ،سيشععت
كبععت األمنععاء لشععفون اادارة لنععة توجيهيععة مش ع كة ب ع املتات ع يف عععام  ٢٠١٨دععدا تنسععيا
ومرايب ععة ورص ععد تنيي ععذ األعم ععال ذات ال ع ع ة بتق ععد ال ععدعم إأ ععو  ٢٥٠ ٠٠٠ععخ م ععن
عت ا(تومعة أيضعا مب عغ  ٥٠٠م يعون دوالر مععن
األي يعات العرييعة يف منطقعة هونعغ كونعغ .و
دوالرات هون ععغ كون ععغ لتقوي ععة ال ععدعم املق ععدم إأ األي ي ععات العريي ععة .وإ ععافة إأ ذل ععص ،ستواصع ع
تومة منطقعة هونعغ كونعغ ،يف سعيا مسعاعدة الطعنب ةعت النعاطق ل عينية ع ع تع عم ال غعة
ال ينية ب ورة فعالة ،رصد التقدم احملرز يف تدابت تقد العدعم يف هعذا ال عدد ومراجععة تياصعي
تنييععذ هععذه التععدابت حبس ع الضععرورة .وتتخععذ تومععة منطقععة هونععغ كونععغ أيضععا ،بوصععيها أكععرب
صا عم يف هونغ كونغ ،طوات إاابية لضمان أن تتون رود التياءة يف ال غة ال ينية
ل مععوبي املععدني ع ع ُجيععا املسععتو ت متناسععبة مععا ععرود وبععاإيهم ،وأن تمتععا لميععا طععالىل
الوباإف فر متتافهتة يف غ الوباإف ا(تومية.
 -٩٩وملواجهععة التحععد ت الععيت تشععت ها ععيخو ة السععتان ،أط قععت تومععة منطقععة هونععغ
عت بعدل معيشعة
كونغ طة عشرية لتطوير املستشييات (ل دة  ٥ ٠٠٠سعرير إ عايف) ،و
مرتيعا ل مسن ا افة إأ أنواع ت ية من استحقايات الضعمان االجتمعاع  ،وا عذت تعدابت
لدعم التوبيف ددا مساعدة املسن البا ث عن عم .
 -١٠٠وتواصع تومعة منطقعة هونععغ كونعغ تع يع تتعافف اليععر لعذوي امليع النسع املخت ععف
وملغايري ا وية النسانية ،ددا يهتة ثقافة وييم ال ابط االجتماع واال ع ام املتبعادل .وا عذت
ا(تومة تدابت دددة ،منها إنشاء طود هاتيية مبا رة ،و ي معوارد لتعدري فهتعات معينعة
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م ععن مع ععوبي ا(تومع ععة لتحس ع ع مراعع ععا م لألي ي ععات النسع ععية ،وو ع ععا مواثيع ععا يعتمع ععدها طوعع ععا
أصحاب العم بشان عدم التميي د األي يات النسية .وأمنشئ يف عام  ٢٠١٤اليريا العامع
املش ر ب اادارات املع الع اا بنوع النس ،من أج دراسة التشريعات والتدابت ااداريعة
الععيت يععد ت ع م (مايععة ا(قععو القانونيععة ملغععايري ا ويععة النسععانية يف هونععغ كونععغ .ويعتععف اليريععا
العام ع  ،الععذي أجععر مشععاورات عامععة يف عععام  ،٢٠١٧ع ع ا ي ع التع يقععات ال عواردة ،وسععيعد
تقريرا بشان مسار العم املق ل مستقب .
 -١٠١وعقع اسععتعرا ععام أجرتع لنععة تتععافف اليععر ل مراسععيم األربعععة املتع قععة تافحععة التمييع ،
ي ععررت توم ععة منطق ععة هون ععغ كون ععغ تنيي ععذ التوص ععيات الثم ععاين ل جن ععة ،ومنه ععا ظ ععر التميي ع ععد النس ععاء
املر ععات واايعة مقعدم اخلعدمات معن املضعايقة معن جانع املنتيعع خلعدمات بسعب األصع العريع
أو ااعاية .وستقدَّم إأ اني س التشريع يف  ٢٠١٨مق ات اجراء تعدينت ع القوان .
 -١٠٢وتطبعا تومععة منطقععة هونععغ كونععغ ،منععذ فذار/مععار  ،٢٠١٨فليععة فععرز مو ععدة لغععر
مراجعة ط بات عدم ااعادة القسرية املقدمة لميا األسباب املعمول دا .ويد مو عت إجعراءات
فليععة املراجعععة املو ععدة هععذه ع ع ةعرار فليععة املراجعععة القانونيععة ل ط بععات املقدمععة لسععب التعععذي ،
وه ع ع اآللي ععة ال ععيت ب ععدأ تطبيقه ععا يف كع ععانون األول/ديس ععمرب  ٢٠١٢واس ععتوفت معي ععارا عالي ععا مع ععن
اان ععاا ،يشععم تقععد املسععاعدة القانونيععة ع ع نيقععة الدولععة لميععا مقععدم الط بععات .واععوز
ملقععدم الط بععات املع ع ع ع يعرار إدارة ا جععرة الطعععن يف القعرار أمععام ععس الطعععون املسععتق
املع دعاءات التعر ل تعذي .
 -١٠٣وفيمععا يتع ععا حبقععو املععوبي واسععتحقايا م ،اعتمععد اني ععس التشعريع يف أ ر/مععايو ٢٠١٨
مشععروع يععانون روتععن دتمععة العم ع مععن إصععدار أمععر ،دون ا( ععول أوال ع ع موافقععة أصععحاب
العم ع  ،فعععادة العام ع املي ععول مععن عم ع ألسععباب ةععت مععربرة وةععت يانونيععة إأ عم ع وإعععادة
توبيي  .وستسن تومة منطقعة هونعغ كونعغ أيضعا تشعريعا يقضع بع دة ععدد أ م إجعازة الو عا
القانونيععة مععن ثنثععة أ م ،كمععا هععو مطبععا اليععا ،إأ سسععة أ م ،وبععدأت ا(تومععة عم يععة مراجعععة
ددا اس إجازة الو ا القانونية .ويتمتا العمال املن ليون األجان بنيس ا(قو اليت يتمتعا
دععا املوبيععون احمل يععون وج ع ي عوان العم ع  .ولععن تتسععام تومععة منطقععة هونععغ كونععغ مععا أي
أفعال تنطوي ع إسعاءة معام عة أو اسعتغنل معن جانع أصعحاب العمع أو وكعاالت التوبيعف
حبععا العمععال املن ع لي األجان ع  .ويععن يععانون جديععد ف ععر بععدأ تنييععذه يف ععباد/فرباير ٢٠١٨
ع ع ز دة كبععتة يف العقوبععة الق ععو املويعععة ع ع جععر يت تقا ع وكععاالت التوبيععف لعمععوالت
و
حيسععن مععن ا(مايععة املتيولععة ل بععا ث عععن
ميرطععة وييامهععا نعمععال اريععة ةععت مععر دععا ،ممععا ر
عم ع  ،ععن فععيهم العمععال املن ليععون األجان ع  .ويف فذار/مععار  ،٢٠١٨أصععدرت لنععة توجيهيععة
مش ع ع كة ب ع ع املتات ع ع /اادارات ،ي أس ععها كب ععت األمن ععاء لش ععفون اادارة ،ط ععة العم ع ع املتع ق ععة
تافحعة اال ععار أل عخا واسع ا(مايعة املتيولععة ل عمعال املنع لي األجانع  ،و ععدا هععذه
اخلطة إأ توجي أعمال تومة منطقة هونغ كونغ يف هذا ال دد.
 -١٠٤وت تع م تومععة منطقععة هونععغ كونععغ بتهيهتععة بيهتععة فمنععة وموثويععة وإنسععانية ومناسععبة وصععحية
ال تجع ععاز السع ععجناء ،و سع ععاعدة السع ععجناء ع ع ع إعع ععادة التاهي ع ع وإعع ععادة االنع ععدماج يف انيتمع ععا.
ولتحسع اسععتقنلية و ععيافية فليععة النظععر يف الشععتاو  ،أنشععات إدارة اخلععدمات ااصععن ية ،يف
عععام  ،٢٠١٦ععس الطعععون املع ع لشععتاو بغيععة إل ععة ين عوات ل طعععن ألصععحاب الشععتاو
الذين أ سوا لظ م.
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 -١٠٥وا ع م تومععة منطقععة هونععغ كونععغ ععا امل عواطن يف التجمععا الس ع م والتظععاهر .في ع
الي ع ة مععن عععام  ٢٠١٢إأ عععام  ،٢٠١٧نمظععم أكثععر مععن  ٥٠ ٠٠٠اجتمععاع عععام ومظععاهرة يف
هونغ كونغ ،جر معظمها بطريقة س مية ومنظمة وفقا ل قانون.
 -١٠٦ويتمتا مواطنعو هونعغ كونعغ حبريعة التعبعت و ريعة ال عحافة .ووفعرت تومعة منطقعة هونعغ
كونعغ بيهتععة منإمععة الزدهععار ال ععحافة ا(ععرة ،ولععن تتععد يف الشععفون الدا يععة لوسععاإط ااعععنم.
ويف عععام  ،٢٠١٧اسععتمحد ترتي ع جديععد يسععم ملمث ع وسععاإط ااعععنم االت ونيععة املعتمععدة
حبضور املفورات ال حيية واأل دا ااعنمية اليت ترعاها ا(تومة.
 -١٠٧وتتمث ع التح ععد ت الرإيس ععية ال ععيت تواجهه ععا منطق ععة هون ععغ كون ععغ يف اس ع س ععب ع ععيس
السععتان وت بيععة ا تياجععات المهععور وبنععاء مدينععة منإمععة ل عععيس فيهععا .وسععيتون ااي ععيم مسععتعدا
الةتنععام اليععر الععيت تتيحهععا سياسععتان وطنيتععان رإيسععيتان ،مهععار مبععادرة ا( ع ام والطريععا ،وتطععوير
"منطق ععة ةوانغ ععدونغ  -هون ععغ كون ععغ  -ععيض مت ععاو التب ععت" .وم ععن ععان تط ععوير التتنولوجيع ععا
االبتتارية أن يساعد أيضا ع تشجيا دمات جديدة وأن يوفر فر عم ممتازة ل شباب.

سادسا -تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة ما او اإلدارية اخلاصة
ألف -املنهجية وعملية التشاور
 -١٠٨أمعععد هععذا التقريععر ع ع أسععا املع ومععات املقدمععة مععن اادارات والتيععاانت ذات ال ع ة
ملنطق ععة ماك ععاو ااداري ععة اخلاص ععة (منطق ععة ماك ععاو) واملتا ععة ع ععن طري ععا املش ععاورات العام ععة ع ع ع
اان نععت .وتتععي منطقععة ماكععاو التقععارير املتع قععة بتنييععذها التياييععات قععو اانسععان ،والتقععارير
املقدمععة إأ ععس قععو اانسععان ،ع ع نطععا واسععا عععن طريععا البوابععة االت ونيععة ل حتومععة
ومويا متت الشفون القانونية ع اان نت.

ابء -اإلطار التشريعي واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 -١٠٩تناول ععت وقإع ععا ص ععينية أساسع ععية وتقع ععارير س ععابقة لتي ع ععي الو ععا السياس ع ع وااطع ععار
املفسس ع ملنطقععة ماكععاو .ووععار منطقععة ماكععاو درجععة عاليععة مععن االسععتقنلية وتتمتععا بس ع طات
تنييذيععة وتش عريعية ويضععاإية مسععتق ة وبس ع طة إصععدار أ تععام اإيععة ،يف ع تضععط ا ا(تومععة
سفولية إدارة فون العدفاع والشعفون اخلارجيعة ملنطقعة ماكعاو .ويف الويعت
الشعبية املرك ية ل
نيسع ع  ،ا ععوز (توم ععة منطق ععة ماك ععاو ،فذن م ععن ا(توم ععة الش عععبية املرك ي ععة ،أن تتن ععاول بنيس ععها
الشفون اخلارجية ذات ال ة وفقا ل يقرة  ٣من املادة  ١٣من القانون األساس ملنطقة ماكاو.
 -١١٠وع ع ع املس ععتو الدس ععتوري ،ا الق ععانون األساس ع ع يف يم ععة ااط ععار الق ععانوين (قع ععو
اانسععان يف منطقععة ماكععاو ،ويقتضع هععذا ااطععار القععانوين تطبيععا املعاهععدات ذات ال ع ة (العهععد
ال ع ععدو اخل ع ععا (ق ع ععو املدني ع ععة والسياس ع ععية ،والعه ع ععد ال ع ععدو اخل ع ععا (ق ع ععو االيت ع ععادية
واالجتماعيععة والثقافيععة ،واالتياييععة الدوليععة ل قضععاء ع ع ُجيعا أ ععتال التمييع العن ععري ،واتياييععة
القضاء ع ُجيا أ تال التميي د املرأة ،واتيايية قو الطي  ،واتياييعة قعو األ عخا
ذوي ااعاي ع ععة ،واتيايي ع ععة مناهض ع ععة التع ع ععذي وة ع ععته م ع ععن ع ععروب املعام ع ععة أو العقوب ع ععة القاس ع ععية
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أو النإنسععانية أو املهينععة) ،فضععن عععن تععوفت أ ععتال ا(مايععة املن ععو ع يهععا يف القععانون العععام.
وتمعععد اايععة ا(قععو وا(ععر ت املتيولععة لسععتان منطقععة ماكععاو أ ععد املبععادت الشععام ة املن ععو
ع يها يف القانون األساس (املادلن  ٤و )١١واملن و ع يها أيضا يف القانون العام.
 -١١١ويتي ع ع النظع ععام القع ععانوين ملنطقع ععة ماكع ععاو وتع ععا ُجيع ععا األ ع ععخا املقيم ع ع يف إي يمهع ععا
أو اخلا ععع لواليتهععا ملسععاواة أمععام القععانون وبعععدم التعععر ل تميي ع ألي سععب كععان .ويمسععتمد
ه ععذا املب ععدأ م ععن م ععادر يانوني ععة ت ي ععة وه ععو من ععو ع ي ع يف امل ععادت  ٢٥و ٤٣م ععن الق ععانون
األساس ع  ،ومت ععر أيض ععا ع ع مس ععتو ت معياري ععة ت ي ععة .وي ععن الب ععاب الثال ععث م ععن الق ععانون
األساسع (املعواد مععن  ٢٤إأ  )٤٤ع ع ا(قععو وا(ععر ت األساسععية الرإيسععية املتيولععة ل سععتان
احمل ي وةت احمل ي  .وب را النظر عن التمييع اااعايب العذي هعو إجعراء عروري ل تععويك ععن
الظ ععم حبت ععم الوايععا ،ف ع ن التميي ع دظ ععور مط قععا وج ع القععانون (امل ععادة  .)٣٨وال اععوز ف عر
أي ييود ع ا(قو وا(ر ت إال وج القانون (املادة .)٤٠
 -١١٢وتتس ععم منطق ععة ماك ععاو بطي ععف واس ععا م ععن انيتمع ععات العريي ععة والديني ععة وال غوي ععة والثقافي ععة
املخت ية اليت تعيس معا يف انسجام .وبع التسعام وا ع ام التنعوع الثقعايف العركن العرك ألسع وب
ا(ياة يف منطقة ماكاو .وتتمتا ك فهتة عريية بنيس املستو من الترامة و (ا يف التمتا حبيا ا
الثقافية الذاتية وممارسة دينها واستعمال لغتها.
ععاإ منطقععة ماكععاو.
 -١١٣ووثع مشععاركة فهتععات انيتمععا املععدين يف ا(يععاة انيتمعيععة إ ععد
وتسععاعد مشععاركة هععذه اليهتععات يف ال جععان ا(توميععة املعنيععة حبقععو اانسععان يف تع يع السياسععات
ذات ال ع ة حبق ععو اانس ععان ،وتع ي ع وااي ععة ق ععو اانس ععان ،و ععمان الش ععيافية يف ععي
املوارد ونوعية اخلدمات ،وتع ي املشاركة االجتماعية املبا رة يف الشفون ا(تومية.

جيم -التقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 -١١٤أ ععرزت منطقععة ماكععاو تقععدما يف ععاالت ععىت مععن ععاالت قععو اانسععان ،وخباصععة
ع ع املسععتو التش عريع  .فقععد صععدرت ي عوان جديععدة ،منهععا تش عريعات ملنععا ومتافحععة العنععف
املن ع  ،وتعع روعرا هععذه الق عوان التحععرس النس ع واسععتغنل األطيععال يف امل عواد اا يععة بوصععيهما
جععر ت مسععتق ت  ،وتوسععا تعريععف جر ععة بغععاء األطيععال ،وام ع ال ع ا الثقععايف ،وتععنظم التع ععيم
و
واسن املساكن املنخيضة التت ية ،وتع ز سعنمة األةذيعة ،وتنشعئ نظامعا (مايعة قعو
العا  ،ر
و
واسععن عنيعات العمع
العداإن يف العمع  ،وونععا الضو عاء يف البيهتععة ،وتعنق نظععام االنتخعا ت ،ر
وبعروا العمع ل معوبي املغ بع  ،وتعع ز متافحعة تععاط املخعدرات واملعفثرات العق يعة واال عار
فيها ،وونا األمرا السارية .وتنظر المعية التشريعية يف الويت الراهن يف مشعاريا يعوان بشعان
الععنظم القانونيععة (مايععة قععو وم ععاو املسععن وتععوفت املسععاكن العامععة امليسععورة التت يععة ،وبشععان
األفض يات الضريبية لتعي األ خا ذوي ااعاية.
 -١١٥ويف هععذا ال ععدد ،تشععت فليععة التشععاور بشععان السياسععة العامععة ومشععاريا الق عوان  ،الععيت
مو عععت يف ع ععام  ،٢٠١١أداة مهم ععة ملش ععاركة الس ععتان يف الش ععفون العام ععة .وم ععن املوا ععيا ال ععيت
دارت و ع ععا املش ع ععاورات ي ع ععانون النش ع ععر ( ،)٢٠١٣والنظ ع ععام الق ع ععانوين (ماي ع ععة ق ع عو وم ع ععاو
املس ععته ص ( ،)٢٠١٤والق ععانون الن ععاإ ملاك ععاو ،ونظ ععام التع ععيم اخل ععا  ،و ط ععة العم ع العش عرية
خلدمات املسن  ،وفلية امع املعا عات ( ،)٢٠١٥ويعانون انتخعا ت المعيعة التشعريعية واخلطعة
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العشرية خلدمات إعادة التاهي ( ،)٢٠١٦وإنشاء املنظمات الب دية ةعت ا(توميعة ،ويعانون أمعن
اليضاء االت وين ،وتتنولوجيا اا اب ملساعدة الطبية ( ،)٢٠١٧و طة ااية وإدارة املناطا
ا(ضرية التارالية ملاكاو (.)٢٠١٨
 -١١٦وتسع تومة منطقة ماكاو أيضا إأ تشجيا و عمان النظعام القضعاإ الثنعاإ ال غعة،
ب ع دة عععدد املععوبي القضععاإي ا(اص ع ع ع ت عدري متخ ع  ،ممععا يتي ع ا(ععا األساس ع
املتمث يف الوصول إأ العدالة.
 -١١٧وتواص ع تومععة منطقععة ماكععاو تنظععيم اععنت تروايععة وتقععد دورات تدريبيععة متخ ععة
لتع يع ع ع ق ع ععو اانس ع ععان يف ص ع ععيوا امل ع ععوبي ا(ت ع ععومي  ،وامل ع ععوبي القض ع ععاإي  ،واملدرسع ع ع ،
وانيتمع ععات املخت ي ععة .كم ععا ا ععذت توم ععة منطق ععة ماك ععاو ،ع ععن طري ععا التع ععيم ،ال س ععيما أنش ععطة
التععدريس وال ع ويض ،تععدابت مو ععوعية وفعالععة لتشععجيا املسععاواة والتمتععا (قععو األساسععية األ ععر
املن ععو ع يهععا يف القععانون األساس ع ويف صععتور قععو اانسععان املطبقععة يف ماكععاو .ويف هععذا
ال ععدد ،تععو ا(تومععة اهتمامععا اصععا ل م عراهق  ،بتععوعيتهم سععاإ املسععاواة ب ع النس ع وعععدم
التميي وا(قو األساسية األ ر يف إطار املناهض الدراسية ،وفنشاء مرك توعية الشباب لقعانون
يف عام  .٢٠١٥وتتي أيضا السياسة املتع قة لشباب يف ماكاو ل ي ة  ٢٠٢٠-٢٠١٢مشاركة
الشباب يف الشفون االجتماعية والعامة ،وتتي أيضا تتافف الير .
 -١١٨والواي ععا أن توم ععة منطق ععة ماك ععاو ب ععذلت جه ععودا ل ع ع ويض (ق ععو اانس ععان والقع عوان
املتع قة دعا ،والتوعيعة دعا ،ع ع عو واسعا و عام  ،عاذ أنعواع جديعدة معن العنمع مهض وااجعراءات،
منهععا اسععتخدام التتنولوجيععات الديععدة واألنشععطة ااعننيععة ل غت ع الربتغاليععة وال ععينية (ال غتععان
الر يتان) وب غات أ ر  ،ال سيما اانت ي ية.
 -١١٩وتعم منطقة ماكاو ع ع تع يع ريابتهعا ع ع قعو املعوبي املغ بع واايتهعا لتجنيعبهم
اايذاء واالستغنل .واعتمد متت فون العم اس اتيجيات متنوعة ستخدام لغات ت يعة معن
أج اس وع املوبي بقوان العم وحبقويهم ،وايامة عنيات عم منسجمة.
 -١٢٠واعتمدت تومة منطقة ماكاو جا جامعا و امن بشان العنف املن ع املستو
القععانوين (ال عراإم العامععة) واملسععتو املفسس ع (فليععات التعععاون عععرب ا(ععدود) واملسععتو العم ع ،
وا ذت تدابت ىت ملساعدة الضحا  ،منها إعادة توط الضحا  ،وتقد املساعدة االيت ادية
والقضععاإية ،والرعايععة ال ععحية ،وااللتحععا ملععدار  ،والعم ع  ،واملشععورة اليرديععة واألسعرية ،وتقععد
اخلدمات عن طريا بتة دمات دعم األسر يف األزمات .وأنشات ا(تومة أيضعا فليعة إبعنغ
تم وم التياانت العامة واخلاصة اليت تقدم اخلدمات لألطيال أو النساء أو املسن أو ذوي ااعاية
ابنغ عن العنف املن .
 -١٢١وو عت تومة منطقة ماكاو طة العم العشرية خلدمات املسن ل ي ة ،٢٠٢٥-٢٠١٦
واخلطععة العش عرية خلععدمات إعععادة التاهي ع ل ي ع ة  ،٢٠٢٥-٢٠١٦و ععت ت لنععة توجيهيععة مش ع كة
بع اادارات دععدا تنييععذ السياسععات والتععدابت الق ععتة األجع واملتوسععطة األجع والطوي ععة األجع
بطريق ععة منظم ععة س عععيا إأ اسع ع نوعي ععة ي ععاة املس ععن ومس ععاعدة األ ععخا ذوي ااعاي ععة ع ع ع
االندماج يف انيتمعا .ويف عال الويايعة معن تععاط املخعدرات ،أمنشعئ يف ععام  ٢٠١٦معا تثقييع
ل ويض ألناد ا(ياة ال حية ،يرك ع تع يم األطيال كيف يعيشون ياة صحية.
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 -١٢٢وتواصع تومععة منطقععة ماكععاو متافحععة اال ععار ملخععدرات واملععفثرات العق يععة ( وجع
القععانون ريععم  ٢٠٠٩/١٧املعععدل يف عععام  ،)٢٠١٦واليسععاد (القععانون ريععم  ،٢٠١٤/١٠ونظععام
منا ويما الر وة يف التجارة اخلارجية) ،واال ار أل خا  .وتواصع ال جنعة املعنيعة بتعدابت ردع
اال ععار لبش ععر تنس ععيا عم ع العدي ععد م ععن اادارات ا(تومي ععة م ععن أج ع من ععا ومتافح ععة اال ععار
موارد كبتة لألنشطة التثقييية وال واية؛ مما أسير عن كعب األنشعطة ةعت
أل خا  ،و
القانونية ذات ال ة ،و ظ ا(د من ويوع هذه ا(االت بتقدير ُجيا يطاعات انيتما.
 -١٢٣ويش ععت التن ععوع الثق ععايف إ ععد الس ععمات الرإيس ععية ملنطق ععة ماك ععاو .وأدرج ععت منظم ععة األم ععم
املتح ععدة ل بي ععة والع ععم والثقاف ععة املركع ع الت ععارال ملاك ععاو يف ع ععام  ٢٠٠٥ععمن ياإم ععة الع ع ا الثق ععايف
ل منظمة؛ وتمعد تسمية ماكاو من يوبع هعذه املنظمعة ن عا "املدينعة املبدععة يف فعن الطهع " لععام ٢٠١٧
مع معا مهمععا ف ععر .ويتيع القععانون ريععم  ٢٠١٣/١١بشعان يععا الع ا الثقعايف اايععة وتع يع الع ا
الثقععايف املععادي وةععت املععادي ملاكععاو ،وهععو يععن ع ع إنشععاء لنععة ال ع ا الثقععايف الععيت تضععم مسععفول
تومي و خ يات عامة رزة مشهود ا لتياءة.

دال -اسادا والتادايت املستق لية
 -١٢٤تعتف تومة منطقة ماكاو اليا ع ع صعياةة أهعداا تنميعة املعرأة ،العيت سع ك ع ع
سع ععبعة ع ععاالت ،ه ع ع ر التع ع ععيم والتع ععدري  ،والرعايع ععة ال ع ععحية ،واألمع ععن ،والرعايع ععة االجتماعيع ععة،
وااليت ععاد ،واملشععاركة يف الس ع طة ويف ا ععاذ الق عرارات ،وااعععنم والثقافععة .وسيمشععت فريععا عام ع
مش ر ب اادارات ملنايشة وتنسيا برامض وتدابت سياسعاتية دعددة معن أجع تع يع املسعاواة بع
النس وتنمية املرأة يف انيتما.
 -١٢٥وتععو تومععة منطقععة ماكععاو أمهيععة كععرب (مايععة البيهتععة وتتخععذ تععدابت ابتتاريععة وتدرايععة
ل ح ععد م ععن انبع ععاقت الترب ععون وا( ععد م ععن ال ع دة يف ع ععدد املركب ععات (ا ععت عععارر "بن ععاء ماك ععاو
ييضة التربون و يهتة ياة ضراء معا") .ويمععد ترسعيخ الثقافعة البيهتيعة ،والعدعوة إأ املمارسعات
املستدامة وإأ تما أ ضعر ،معن املشعاريا ذات األولويعة .ويمطبعا اتيعا ريعس واتياييعة مينامعال
بش ععان ال إب ععا يف منطق ععة ماك ععاو من ععذ ع ععام  ٢٠١٦و ،٢٠١٧ع ع ع الت ع عوا  .ويف ع ععام ،٢٠١٧
أصدرت ا(تومة طة إدارة موارد النيا ت ال بة يف ماكاو (.)٢٠٢٦-٢٠١٧
 -١٢٦وفيمععا يتع ععا نععا الت عوار والععدفاع املععدين ،راجعععت ا(تومععة النظععام القععانوين ا( عا املتع ععا
لععدفاع املععدين ،مبا ععرة عق ع إع ععار هععاتو يف عععام  ،٢٠١٧واسععتتم ت صععياةة القععانون ااطععاري
ل ععدفاع املععدين ا ععافة إأ إطععار انشععاء متت ع لتنسععيا ععفون الععدفاع املععدين والطعوارت ،يف ععباد/
فربايععر  .٢٠١٨وتعتععف توم ععة منطقععة ماكععاو ،الي ععا ،ع ع إعععداد اخلط ععة العش عرية ملنععا الت عوار
والتخييععف مععن فقرهععا يف ماكععاو ( .)٢٠٢٨-٢٠١٩وتعت ع م ا(تومععة إيامععة مبععىن إداري جديععد ملرك ع
الععدفاع املععدين وعم يععات الط عوارت يف ععب ج يععرة ماكععاو ،وتط عوير الرب يععات واألجه ع ة ا(اس عوبية ملرك ع
القيعادة املو ععد ،وتشععتي فريععا ع لإلنقععاذ يف ععاالت الطعوارت ،وتع يع تنميععة املعوارد البشعرية ملنععا
التوار  ،إ افة إأ تع ي القدرة ع الت دي (االت الطوارت وتقييم املخاطر.
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