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مقدمة
 -1تلع مجهو يهب غدندما  -بدسما يىما السماال ال مرر أل ريلدما إلمد لأهنما ة ما ت ممل
فكونا جز يا يابألف فأ  88جزيرة جزيرة ص رية ي كل  22ي املائهب فأ اأقىدم الموين .لمل
البىد حتت اأ ا ة ال ت الدهب اىت يىول/سبابم  ،1974او ات يخ ا وله يىا االسابلالل

أوالً -بعض االعتبارات املتعلقة ابلبلد
 -2متا َس السىطهب مسد ا فأ خالل نظام ميلرايني فابعمد األامزاو هنمبه .سمي يُناب َ م
ال مرئدف لواليممهب فممد ا ممف سممنواال ال مموة ايمما ة اناب ابممه اال فممرة ااممدة تُناب َ م ا معدممهب
الوينندهب لواليهب فد ا بع سنواال مثهب مل مسمي بمل السمىطاال الر.سمدهب الاب مريعدهب ا كوفدمهب
اللضائدهب فنق ال راع السداسي  -العسكرك لعام  ،1998مل تابمكأ ك اكوفمهب فمأ اكممال
اليابها بسب يدم االسابلرا السداسي املؤسسي الد ك
قممد انعكممف اممقا األفممر ي لدممل ابمراادم ل ممؤ ن ا كممم ي ريلدمما لعممام  ،2018الممقك
-3
ااابىممت دممه غدندمما  -بدسمما املرتبممهب  42فممأ بممل  54لممهب ريلدممهب ىممم يابعممزة النمممو االقاب مما ك
مل ترس سف سداساال اجابمايدهب فابماسكهب ،مما ضا اىل ايابما قطايماال االقاب ما ال محهب
الابعىدم يىا فعونهب اجملابمع الد يل

اثنياً -املنهجية
ل م م ما لىمبم م مما ل الابوجدهدم م ممهب الابوجدهم م مماال املن م م ممو يىدهم م مما ي ق م م مرا ىم م ممف الم م ممو
-4
اأنسمان  1/5املمؤ  18ازيران/يوندمه  ،2007صمماغت امقا الابلريمر نممهب ش مهب ف م كهب بممل
المموةا اال ن مموت وجم اللمرا قممم  ،08/GMJDH/2019املممؤ  23آو /غسممطف ال مما يممأ
ةيم ممر العم ممدل ،بابرم ممويو فم ممأ ئم ممدف الم مموة ال ،تضم ممم ممثىم ممل يم ممأ ا معدم ممهب الوينندم ممهب ةا ة العم ممدل
ال ممو اأنس ممان الى ن ممهب الوينند ممهب ل ممو اأنس ممان ةا ة ال بد ممهب الوينند ممهب الابعى ممدم الع ممايل ةا ة
اخلا جد ممهب ا الد مماال ةا ة ال ممحهب العاف ممهب ةا ة األس م مرة امل ممر ة ا ماي ممهب االجابمايد ممهب فكاب م م
املديي العام لى مهو يهب
ي طممي اممقا الابلريممر كافممل اأقىممدم المموين ،.قممد لتمما ايممدا ا برضممل اس ماب دام فنه دممهب
-5
البحمميف ي املراجممع ،الابحلدمما ،ينريلممهب الابحىدممل امللمما ن بممل العناصممر الرمسدممهب املسمابنداال قممائع
ا داة الدوفدهب ،ك الابطبدا العمىي لى كوك الدسابو يهب اللانوندهب
قم ممد يلم ممدال اىلم ممهب يمم ممل لىاب م مما ايابمم مما الابلريم ممر ي  18يىول/س م مبابم ،2019
-6
هناكت دها املؤسساال العافهب املنظماال غري ا كوفدهب لىد اع يأ الو اأنسان
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اثلثاً -حالة غينيا  -بيساو والتوصيات املقدمة يف الدورتني األوىل والثانية
ألف -التوصيات اليت مت تنفيذها (ابلكامل ،أو جزئياً/اجلاري تنفيذها أو املعلقة)
الصكوك العاملية

الابوصداال املنرقة للكافل (الابوصداال )7-96 6-96 5-96 4-96
 -7خممالل الرم ة امل مممولهب للابلريممر ،انابهممت لممهب غدندمما  -بدسمما فممأ يمىدممهب الاب ممديا يىمما
االتراقد ممهب الد لدم ممهب ماي ممهب الم ممو مجد ممع العمم ممال امله مماجريأ م مرا س ممرام (اأهنم ممعا )2018 ،
ال توكول االخابدا ك التراقدهب الو األهن ا ذ ك اأياقهب (اأهنعا )2018 ،

الابوصداال املنرقة جزئداا/ا ا ك تنردقاا (الابوصداال )38-96 37-96 10-96 9-96 2-96
 -8نُرممقال بعممو الابوصممداال جزئد ما :ال توكممول االخابدمما ك املىحمما للعهممد الممد يل اخلمما
ل لممو االقاب مما يهب االجابمايدممهب الثلا دممهب لممد ا مما ىممف المموة ال ال ملممان يىمما اممقا ال م
املهم ،مل يبا اال ت ديا ئدف ا مهو يهب اهنعا الو يع امل ابص
لممهب غدندمما  -بدسمما ينممرل ع مالا ي العهممد الممد يل اخلمما ل لممو املدندممهب السداسممدهب
-9
ال توكول االخابدما ك املىحما للعهمد المد يل اخلما ل لمو املدندمهب السداسمدهب ،لم ا لىمما ة  1فمأ
ال توكول املقكو  ،تع ل لهب غدندا  -بدسا بى نهب العهد الد يل اخلا ل لو املدندهب السداسدهب
اإلصالحات  -قطاع العدالة

الابوصداال املنرقة جزئداا
ي ممال البندمماال الابحابدممهب (الابوصممداال 88-96 91-96 94-96 85 -96 84-96
)110-96 31-96 101-96
 -10للد اُارة تلدم فىموس ي بنمال بعمو البندماال الابحابدمهب األساسمدهب ،فمأ قبدمل ا العدالمهب
ي غمابو ،اامماكم ي كان مون و ،فانسموا بممولك ،ق مر العدالممهب ي بدسمما  ،المقك يضممم كمممهب
العدل العىدا ،كمهب ا سالال ادوهب الندابهب العافهب كمهب االسابونال
 -11كما ن وت فراكز لابس دل املوالدد ي املنطلهب ال مالدهب (كوفو ا) ،ي امللاينعهب ال رقدهب
(كونابوبويل) ي املنطلهب ا نوبدهب ( والكوندا تد )
 -12فممأ نادممهب خممرض ،برضممل الفركزيممهب خممدفاال تس م دل املوالدممد ،ال م كانممت ت كممز ي
السمابا ي العاصممهب بدسما  ،ا مىت ةي ة كبمرية ي يمد األينرمال املسم ىل مانا ينمد المموال ة،
مما سهل األفر يىا اآللل األفهاال األ لدال
ر فركز الابمد ي اللضمائي اال تد يبدمهب الزافدمهب فمد ا سمنابان لىمرهنمحل اللضمائدل
-13
ما ي اللضمال ،ممما ات
لأضا هب اىل اال ديمد املعما ل لىلضماة غمري املمد بل تمد يبا فاب
حتسل النويدهب الابلندهب لىلرا اال اللضائدهب
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 -14اسابحدقت نلابهب ااافل ي غدندا  -بدسما  ،اياببما ا فمأ ت مريأ الثماين/نو م ،2017
تد يب ا قانوند ا الزافد ا فدته سنهب اادة لرائدة ااافل ا د

 -15اس م مابحدت فكاب م م املعىوفم مماال امل ممو ة اللانوندم ممهب اج م مرال ينى م م اأيرم ممال ف ممأ الرسم مموم
اللضائدهب لىمحر فل اقاب ا يا
 -16ا ابابحت ائر جديدة لىس ل املدين الابوقدا ي بدسا
 -17دممما يابعىمما بابحسممل األفممأ ،مل بنممال امللممر اأقىدمممي لى مرينهب اللضممائدهب ي بممولك لابعزيممز
تمدخل يموان ال مرينهب اللضممائدهب ي خبدمل بد ماغوس ،للابمايل ع مما سمماال ا رميمهب املنظممهب فممأ
قبدل اال ا لمل د اال غسل األفوال
دل كل اقا الابدخالال اىل ةي ة تعزيمز النظمام اللضمائي فمأ خمالل حتسمل لمر ل
-18
يمل املهندل تدسري صول املوايننل اىل العدالهب

ي ممال حتممدييف اخلممدفاال (الابوصممداال 90-96 89-96 87-96 86-96 31-96
)84-96 83-96 92-96
ُ -19ي ممزةال قاب ممهب ال مموةا ة يى مما اأيم مرا اال ف ممأ خ ممالل اسم ماب دام امل مما ل ي ممع األج ممو
املرتباال لابسهدل الرقابهب الرعالهب يىا حت دل اأيرا اال
ُ -20يزةال قد ة الرايىل اللضائدل ي ال ا رائم ا ا ة اأجرالاال اللضائدهب ،كما جرض
لادل املولرل اللضائدل ملما سهب لائرهم
 -21جرض توسدع ابح خدفهب اأيالم اأ هنما اللمانوين ي فنطلم كوينما ا توفبمايل (فركمز
الوصول اىل العدالهب ي بول)
ممدل مجدممع الابممدابري املاب ممقة اىل تلريم فمواين .اممقا املنمماينا فممأ العدالممهب ،فممأ جهممهب،
-22
اىل ا ممد فممأ الى ممول اىل العدالممهب اخلاصممهب غريامما فممأ هنممكال العدالممهب (الابلىدديممهب ،االاابكممام اىل
سىطاال ال رينهب) ،فأ جههب خرض

ي اجملال الاب ريعي (الابوصداال )110-96 92-96 89-96 85-96 84-96 83-96
 -23م ممدل الابعم ممديالال ال م م خىم ممت ي ام ممقا ال م ممد اىل متكم ممل ا هم مماال اللضم ممائدهب فم ممأ
الاب ممرل لم ا ملبممد ال ممريدهب فممأ خممالل تعزيممز ينافدكدممهب اممقا ا همماال الرايىممهب نرسممها ي فابابعممهب
اأجمرالاال ا نائدممهب ااالابهمما بسممريهب كم اىل اااكمممهب انطالق ما فممأ اممقا املنطمما ،ا مما ال ملممان
يىا قوانل فكا حهب ري املهاجريأ غسل األفوال النظام ا ديد ألجو لىلضاة
 -24لأضا هب اىل ذل  ،رك يىا قدم سا صداغهب بعو الن مو الاب مريعدهب ،بدنمما مل
للرعل ضع الىمساال األخرية لن و خرض ،ان مل تكأ ا كوفهب قد االابها عالا اىل ال ملان:
•

اللانون الابنظدمي لدائرة قىم اااكم ل هاة اللضائي ادوهب الندابهب العافمهب ،نظمام
ا ا ة خزانهب قطاع العدل؛

•

نظام ُكاباو اااكم؛

•
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•

فسو ة النظام األساسي راس الس ون؛

•

ف ر ع النظام الداخىي ملؤسساال الس ون؛

•

ف ر ع فرسوم ب أن فكاب اس ا صول ا رائم؛

•

فسو ة قانون ب أن فد نهب ا مايهب ال افىهب لىطرولهب

االااب اة غري اللانوين الابعمقي سمول املعافىمهب (101-96 51-96 50-96 99-96
)106-96 104-96 103-96 102-96
 -25حيظممر سمابو مجهو يممهب غدندما  -بدسمما  ،كممقل بعممو الاب مريعاال العا يممهب ،مما ي ذلم
املعافىممهب اللاسممدهب املهدنممهب اظممرا صممرحي ا غممري ن اممقا املما سمماال
اللممانون ا نممائي ،الابعممقي
تابكر ي بعو فروضداال ال رينهب
 -26فأ جل فكا حهب اأ الال فأ العلاو يىا األ عال ال تنابه الو اأنسان ال
يرتكبها را قواال األفأ ،اختقال اكوفهب غدندا  -بدسا الابمدابري الالةفمهب ،ما ي ذلم الابوقدمف
الرممو ك مدممع األهن م ا املابممو ينل اج مرال حتلدلمماال ل يبدممهب ااالممهب ا مماالال املعندممهب اىل ادوممهب
النداب ممهب العاف ممهب ألغم مرات اأجم مرالاال االيابدا ي ممهب ،مم مما ض ي بع ممو األاد ممان اىل اأ ان ممهب ا نائد ممهب
لىمابو ينل مثهب يضا قضاي ي انابظا اجرال اكماال ب أ ا
قعم ممت ي

•

قم ممد ال قضم ممدهب فلابم ممل ف م مواينأ ام ممأ االااب م مماة ي بدسم ممو ا ،ال م م
يام  ،2016اىل ا انهب بعهب فأ ضباط ال رينهب املابو ينل؛

•

يأ ي يام  2018اد را ا رس الوين .للس أ النا ق ملمدة  8سمنواال،
بسب االيابدال ا نسي يىا فوايننهب؛

•

فممأ املنابظممر اج مرال اكمممهب ب ممأن االياب مدال ا نسممي لضممابطي هن مرينهب فممأ الى موال
النم مموذجي ”لب مماير فدىداب مما “ (اا ممدض فن مماينا العاص مممهب بدس مما ) يى مما فواينن ممهب
كانت ،ي الوقت نرسه ،اب زة لدض الىوال املقكو  ،ي يام 2017؛

•

ينابظر اااكمهب را ال رينهب املابو ينون ي فلابمل فمواينأ اهنماببه ي ا تكابمه لسمرقهب
ي يمام  ،2017ابعممرت لىضممرو اممىت املمموال قنمال اااب مماةا لممدض لموال ال مرينهب
ي ”ة ن سد “ (بدسا )

 -27فأ املهم اأهنا ة اىل ن اقا اي املرة األ ىل ال ُحتا َكم دهما يناصمر فمأ قمواال األفمأ
يأ يمال تنابه ا لو األساسدهب لىموايننل
 -28كل اقا العمل القك تلوم به جهزة العدالهب ا نائدهب ال يهدل اال اىل ع ا مرائم الم
يرتكبها يوان السىطهب ،المقيأ يرم ت مدهم ن يكونموا حلماة لمو اأنسمان الواجبمهب لىمموايننل،
لكنهم ينابهكو ا

الابعا ن فع اأجرالاال اخلاصهب جملىف الو اأنسان (الابوصداال )33-65 32-65 33-96
 -29يت اكوفهب غدندا  -بدسا املكىرل قا اأجمرالاال لمزي ة غدندما  -بدسما بنمالا يىما
اقا الديوة ،قافت امللر ة اخلاصهب املعندهب للرلر املدقع الو اأنسان بزي ة البىد ي يام ،2014
كممما اممقا اممق اا امللممر اخلمما املعمم .لسمابلالل اللضمماة ااممافل الممقك ةا غدندمما  -بدسمما ي
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يممام  2015قممف امللمر ان ي املدممدان يىمما الوقممائع ا لدلدممهب قممدفا العديممد فممأ الابوصممداال الم
تسمابديي بعممو الابعىدلمماال فممأ ا كوفممهب غممري ن توصممداال امللممر يأ تعاب م فلبولممهب لممدض سممىطاال
اجابهب فنها
غدندا  -بدسا  ،ي االهب يدم

املما ساال ا ددة (الابوصداال )27-96 93-96
•

يلد فؤمتر يل ب أن الو اأنسان؛

•

يلد فؤمتر يل لىعدالهب الاب ا دهب الاب ا و امللا نهب؛

•

تنظدم اىلهب يمل ب أن اضرال الطابع املؤسسي يىا فعهد الوصول اىل العدالهب
الد اع العام؛

•

ضع اخلطهب الوينندهب لىحالهب املدندهب اأا ال الرقمي؛

•

حتدي ممد خريط ممهب الطري مما ل مموت اخلط ممهب االس م اتد دهب الوينند ممهب ملكا ح ممهب امل ممد اال
ا رميهب املنظمهب ا د فأ شاينراا؛

•

توقدع اترا فع كىدهب ا لو ي بدسا ملراجعهب اللانون املدين قانون اأجمرالاال
املدندهب قانون اأجرالاال ا نائدهب؛

•

تعزيز توسدع فكاب تس دل املوالدد ي املراكز ال حدهب؛

•

تنظممدم اىلممهب يمممل ف م كهب فممع ا مايممهب االقاب مما يهب لممد ل غممرو ريلدمما ب ممأن
تلدم ممدم اخلط م ممهب الوينند م ممهب السم ممابلهب ملكا ح م ممهب امل م ممد اال ا رميم ممهب املنظم م ممهب اس م ممالة
اسابعمال امل د اال؛

•

يلد فؤمتر اقىدمي فع كممهب العمدل لالحتما االقاب ما ك النلمدك ل مرو ريلدما
ب أن تنسدا العدالهب اجملابمعدهب؛

•

تمو ري ا كوفممهب ،فممأ خممالل اخلزانممهب العافمهب ،ملبىم  10فاليممل رنم فممأ رنكمماال
ا مايممهب املالدممهب األ ريلدممهب (ا موايل  15 500يممو ) هنممهريا أينعممام الس م نال ي
شابىف س ون البىد

اإلصالحات  -قطاع الد اع
 -30دممما يابعىمما بل مواال الممد اع ،ميكممأ اللممول ان غدندمما  -بدسمما اللممت فنممق يممام 2015
قرزة نويدهب حنو ترسدخ اللواال املسىحهب ي لهب ميلرايندهب تعمل ي لل سدا ة اللانون ىلد
لى ممت ن ممأض ي ممأ ال م مراياال السداس ممدهب الم م كان ممت ائمم م ا ت ممؤ ك اىل ت د ممري النظ ممام الدسم مابو ك،
اسم ماب ابت للاب ممايل لىمب ممد الدسم مابو ك ال ممقك حيظ ممر الاب ممدخل السداس ممي لعناص ممراا ،غ ممم األةف ممهب
السداسممدهب ال م سمما ال خممالل آخممر اليممهب ت مريعدهب ،ال م هت مما ا همماال الرايىممهب السداسممدهب ال م
يرقىت تنردق تدابري اأصال اهلافهب ي قطاع الد اع األفأ
 -31مل يكأ لىنُهج املاببعهب ي ا و الابسريح ايا ة اأ فاج ك لقري فابوقع يىا الاب دري ي
ال ق مواال ال ممد اع األف ممأ مث ممهب ااج ممهب اىل سداس مماال ياف ممهب تنر ممق اأين مما الل ممانوين ال ممقك مت ممت
فراجعابممه فممؤخرا ،ممدل جعممل قمموة الممد اع األفممأ قمموة الدلدممهب ،تىابممزم بلوايممد الابعمماي ي لممهب
ميلرايندهب تعمل ي لل سدا ة اللانون
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قا ال د  ،اتات ا كوفهب لى معدهب الوينندهب ،يمأ ينريما ةا ة المد اع الموين ،.رصمهب
-32
املوا لممهب يىمما مويممهب فممأ األاكممام اللانوندممهب الم ممدل اىل ضممع نظممام لابنظممدم اللمواال املسممىحهب
ا ا ا ،اي:
•

قانون اللضال العسكرك  -القك فأ املزفع ن ي د ا ئدف ا مهو يهب -؛
هب)؛

•

اللانون الابنظدمي لىلضال العسكرك (مل توا ا يىده بعد الى نهب ال ملاندهب املاب

•

نظممام االنضممباط العسممكرك  -قممانون  2015/4املممؤ  3ت مريأ الثمماين/نو م
القك يهدل اىل ضع نظام لابنظدم اللواال املسىحهب ا ا ا

 -33ي ممال الابممد ي الابأادممل ،فممأ يممام  2016اىل اممقا الر م ة ،نظمممت ةا ة الممد اع،
لل راكهب فع قسم الو اأنسان ي فكاب األفم املابحدة املابكافمل لبنمال السمالم ي غدندما  -بدسما ،
يممأ ينري مما فعه ممد ال ممد اع المموين .هن ممعبهب ال ممؤ ن االجابمايد ممهب ي ادوممهب األك ممان العاف ممهب لىل مواال
املسممىحهب ،اال تد يبدممهب ،يىمما فرااممل ،ي ممال الممو اأنسممان أهنممايهب قممدم الممو اأنسممان
األساسمدهب ي الواممداال العسممكريهب لىبىمد سممعدا اىل ن ممر قلا ممهب اام ام الممو اأنسممان ي صممرول
اللواال املسىحهب قد مشىت فا يىي:
•

تو ري الابد ي األساسي مدع الواداال العسكريهب ي ال الو اأنسان؛

•

ضع الدلدل العمىي لو اأنسان لرائدة اللواال املسىحهب ي يام 2016؛

•

ت ممد ي امل ممد بل ي ممال ال ممو اأنس ممان ي املن مماينا العس ممكريهب امل ابىر ممهب ي
فناب ف ازيران/يونده متوة/يولده 2019؛

•

يلممد قالق مهب ف مؤمتراال ب ممأن العالقمماال بممل املممدندل  -العسممكريل ،ممدل اىل
هم ساس الاببعدهب لىسىطهب السداسدهب املن أة سابو يا؛

•

تنظدم اىلهب اسدهب اول فضمون اأصال ؛
اال اسدهب فكثرهب ي الى اال الررنسدهب اأنكىدزيهب األملاندهب؛

•

يلد

•

اهنرال املعهد الوين .لىد اع األفمأ فعهمد ال مؤ ن البحريمهب املموانل يىما يممال
ف كهب لد اسهب املسابوض األف ،.فأ  19اىل  23كانون األ ل /يسم 2016؛

•

ايا ة لادل  5بنداال حتابدهب يسمكريهب ،امي ادومهب كمان اللمواال ا ويمهب؛ ادكمل
كممان ا ممد ؛ كابائ م غممابو ل مماات كدبممو؛ قدمما ة املنطلممهب العسممكريهب ا نوبدممهب
يم ممال اي مما ة الابأاد ممل ا ا ي ممهب لعك ممان العاف ممهب لىلم مواال املس ممىحهب لملث ممل ،مل
تممد ي ي مريأ ( )20يسممكريا ي ممرة ( )10مرا فممأ ا ممرس المموين .ي ممرة ()10
را فأ هنرينهب النظام العام ألغرات ايا ة اأ فاج االجابمايي

األم
 -34ت ري الابلديراال اىل ن قواال األفأ تع ّد سهب آالل ر لكأ ي امقا املراىمهب ،يبىم
يد األ را املنابدبل عالا لىولائف اوايل قالقهب آالل سمائهب ( )3 500هن ص
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 -35يابمثممل الابوجممه ا ممايل للمواال األفممأ ي ضمممان الابمواةن بممل ا نسممل ،اذا ااابُسم يممد
اجملنديأ ي قواال ال رينهب اجملنديأ ي اللواال املسايدة
 -36يضممال اىل ذلم ن النسممال ميىممأ ،ي السممنواال األخممرية ،اىل االلابحمما ب ممو ة فابزايممدة
لهلداكل الاب دىدهب لى رينهب أبيدا كبرية فلا نهب للسنواال املاضدهب يىا سمبدل املثمال ،مثمهب تواجمد
كبري لى رينداال ي فروضداال ال رينهب (فأ  10اىل  15افر ة لكل فروضدهب ي املابوسط)
 -37يىمما سممبدل الابوضممدح ،توجممد ي بممع ( )4فروضممداال فممأ صممل سممت ( )6فروضممداال
لى رينهب ي بدسا نسال يزا لأ لائرهأ ي ا ا ة تى املروضداال
 -38ياب ىمما األفممر ب ممو ة ضممح يىمما فسمابوض هنمرينهب اركممهب املممر  ،ادمميف يالام اضممو
كبري لىنسال
 -39فمما للنسممبهب لكبمما الضممباط ،ضممباط ال ممف ا نممو  ،دظممل الرجممال كثممر متثممدالا فممع
ذل  ،مثهب العديد فأ الضابطاال الكبرياال
 -40دممما يابعىمما للابممد ي  ،كممان فعظممم الابممد ي املممنظم يىمما املسمابوض ااىممي ق ممري األجممل
متوله ي فعظمه ( 60ي املائهب) ادواال فنظوفهب األفم املابحدة ي ال الو اأنسان
 -41دما يابعىا راكمز ال مرينهب اللائممهب ،مل يم اال فركمزان جديمدان ( )2مل يكمأ هلمما جمو
فمأ قبمل ،ذلم بابمويمل فمأ األفممم املابحمدة ،ي تلدمد لملعممايري الد لدمهب فما املراكممز األخمرض هممي
فروضداال لى رينهب تلع فلا اا ي فبان سكندهب ال تسابوي املعايري الد لدهب
 -42ي اآل نم ممهب األخم ممرية ،مل اصم ممال بعم ممهب ( )4فراكم ممز لى م مرينهب ي كم ممايو فانس م موا نك م مرا
ندام كما مل ان ال سابهب ( )6فراكز فندهب فابلدفهب ي بدسا بعو البىداال ي الداخل
 -43حتسم ممأ سم ممىوك ال م مرينهب حتسم ممنا كبم ممريا فم ممأ ادم مميف تم ممو ري األفم ممأ ،اللدم ممام بم ممد يال ي
املناسباال الاب معاال ،يعزض ذل جزئد ا اىل فسابوض تد ي األ را املعدنل اديث ا ي السنواال
األخرية لكمأ ا المهب ال تمزال قمل بكثمري فمأ الابوقعماال فمأ ادميف المزك الرمسمي املعمداال اذ مثمهب
نل م ممص ي املع م ممداال س م ممائل النل م ممل البند م ممهب الابحابد م ممهب يالام م م يضم م ما غد م مماو خط م ممهب لىاب م ممد ي
االس اتد ي (ايا ة الابد ي الابد ي الداخىي الابد ي الطويل األجل)
 -44ي ممال الابعمما ن ،برفممت هنمرينهب النظممام العممام اتراقدممهب هنمراكهب فممع هنمرينهب األفممأ العممام ي
ال ت ممال ،لابضممااا يممقا هنمريندان ضممابطا هنمرينهب اىل ال ت ممال كممل يممام لىح ممول يىمما جممهب
املاجسابري ي يىوم ال رينهب
 -45دممما يابعىمما ل ممرس المموين ،.اس مابرا ال اممقا اهلدوممهب فممأ الابممد ي ي اسممباندا ،ي اينمما
هنراكهب قائمهب فع ا رس املدين اأسمباين مد لأهنما ة يضم ا الم افج الابد يبدمهب ي اينما الابعما ن
فع اكوفهب تدمو  -لد ال تو ر اال تد يبدهب لىرقبال ،برافج الابعما ن فمع سمدا الم تمو ر
اال اسممدهب لاجمماةة ي يىمموم ال مرينهب مثممهب تعمما ن يضما فممع مجهو يممهب غممان فممأ خممالل بممرنفج
تد ييب يسابردد فنه ي رة را فأ ال رينهب
اإلدارة العامة
 -46دممما يابعىمما للولدرممهب العافممهب العمممل ،مل حتلدمما ينافدكدممهب ت مريعدهب فهمممهب ي السممنواال
اخلم ممف املاض ممدهب ي اين مما اص ممال حت ممدييف اأ ا ة العاف ممهب اد مميف ميك ممأ اأهن مما ة اىل الن ممو
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اللانوندهب الابالدهب :فرسوم قانون قم ( 2009/5اخلطوط العافهب لاصمال )؛ فرسموم قمانون قمم 4
( 10 9 8 7 6 5ال م ممقك يل م ممر النظ م ممام الل م ممانوين م مماالال الابن م مماي )؛ فرس م مموم ق م ممانون
قم ( 12/11النظام األساسي أصال نظام الولدرهب العافهب يموان الد لمهب)؛ املرسموم 12/12
(النظممام اللممانوين أيمما ة الاب ممندف ايمما ة الابممد ي املهمم).؛ فرسمموم قممانون قممم ( 12/13نظممام
اأجاةاال اللانوندهب ال داو الرخص ي اأ ا ة العافهب)؛ فرسوم قانون قم ( 12/14المقك يلمر
اللواي ممد املب مما ل ال م م حتك ممم الاب ممد ي امله مم .ي اأ ا ة العاف ممهب)؛ املوا ل ممهب يى مما خط ممهب العم ممل
أصال اأ ا ة العافهب
دل اقا اخلطهب اىل اصال حتدييف اأ ا ة العافهب يأ ينريا النظمام املابكافمل أ ا ة
-47
املموا الب مريهب املالدممهب العافممهب ،قممد تعممق تنردممق ال ممكل بسممب نلممص األفموال الالةفممهب لىح ممول
يىمما ال م نفج ا اسممور هلممقا ال ممرت ي اينمما حتممدييف اأ ا ة العافممهب يض م ا ،مل تنردممق بممرنفج
النظام املابكافل أ ا ة ا ضمو املوالبمهب ي اأ ا ة العافمهب امو اة ملراقبمهب اضمو فمولري اأ ا ة
العافهب فوالبابهم
 -48متممت فممؤخرا املوا لممهب يىمما اأينمما الابنظدمممي مدممع المموةا اال ،الممقك يممنم يممأ ابابكمما ي
تسمدهب ةا ة العدل الو اأنسان
املمارسات اجليدة

اصال اأ ا ة العافهب (الابوصداال/املنرقة جزئداا )114-96
•

ان ال نهب أ ا ة صند الابلايد املمول خب م قد ا  6ي املائمهب فمأ اتم كمل
فولف فأ فولري الولدرهب العافهب اقا املبما ة الم ل الدهما االحتما الموين.
لعمال غدندا  -بدسا ا لت يىدهما ا كوفمهب ،سمابلىل اىل د امد ،للد جمهب
األ ىل ،فمأ فسمألهب ا مما ي السمكأ ،ببنمال فومماال امداال السمكأ االجابمممايي،
ي مجىهب فو خرض

التعليم

حتسل نظام الابعىدم (الابوصداال )143-96 136-96 134-96
 -49ضممعت ا كوفممهب بمرافج خططم ا اسم اتد دهب سممنت قموانل ،اممي بممرنفج قطمماع الابعىممدم
( ،)2020-2009فدثمما سداسممهب غدندمما  -بدسمما الابعىدمدممهب  ،2025-2017خطممهب الابعىممدم
اللطايدهب ( ،)2025-2017اخلطهب االس اتد دهب تريا انكا  ،2025-2015ال نفج العماملي
لىابثلدممف ي ممال الممو اأنسممان ،قممانون املطممايم املد سممدهب النظممام األساسممي ملهنممهب الابممد يف
(اللانون قم  ،)2018/6لكأ نظرا لعةفهب السداسدهب اللائمهب ي البىد إنه ي ع تنردقاا

حتسل نويدهب الابعىدم ةي ة يد املس ىل ي النظام املد سي (الابوصدهب )135-96
 -50اسمابنا ا اىل البدممانال املسمابمدة فممأ اسمماال تلريممر االممهب نظممام الابعىممدم المموين ،.ممإن فممأ
صل  88 949ينرالا ي كىون  76ي املائهب فأ األينرال املسم ىل ي السمنهب األ ىل فمأ الابعىمدم
األساسي ،ينلطع  18ي املائهب فنهم يأ الد اسهب قبل السنهب السا سهب فأ الد اسهب ال ي ل اىل
ال ف األخري فأ الابعىدم األساسي اال  48ي املائهب فأ اقا العد
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 -51غممري نممه ي املنمماينا الريردممهب ،تابمما لىرابدمماال ممر تلممل فمرتل يممأ الرممر املابمما لىرابدممان
أكمممال الابعىممدم األساسممي ،يلممل يممد اأ ي املنمماينا ا ض مريهب ،فلا نممهب للرابدممان عممدل  1.4ي
املائممهب ي يممامل فممدا س الابعىممدم األساسممي املواممد البممال يممد اا  1 674فد سممهب يىمما املس مابوض
الوين ،.ال تو ر السى الثاين الكافل فأ الابعىدم اال  25ي املائهب فنها (السنهب السابعهب اىل السنهب
الاباسعهب فأ الد اسهب)
 -52فأ جل ةي ة يد املس ىل اللضال يىا اهنكالدهب الابأخر ي االلابحا لملد سهب ،يدال
ا كوفممهب ال م نفج  ،6-6الممقك ي م ع يىمما الابحمما األينرممال للابعىممدم االبابممدائي ي سممأ السا سممهب
املثالدممهب ي آو /غسممطف  ،2018صممد ال ةا ة ال بدممهب الوينندممهب األفممر قممم 02/GM/MEESJCD/2018
القك يعري الابالفدق ذ ك اأياقهب فأ ع الرسوم الد اسدهب ال هريهب الد يهب
 -53فممأ خممالل بممرنفج الابعىممدم ا دممد ال ممافل ،ن ممأال ا كوفممهب ،للابعمما ن فممع هنممركائها،
فرا مما الوصممول فممأ قبدممل املنحممد اال ،الر ممول الد اسممدهب ال م ميكممأ الوصممول الدهمما ،السممبو اال
املن رض ممهب ،امل مراادو ،ف مما اىل ذل م غ ممري ن ممه ال يض ممع اج مرالاال لاب ممد ي املد س ممل ي ممو ر
هنر ينا فا يهب /تربويهب (ينريلهب برايل ،اأهنا ة) لابىبدهب ااابداجاال الطرل املعو
 -54ال توجد ي البىد اال قالت فدا س خاصهب ،فد سابان ( )2ي بدسما (البن مال األبمدو
املد سممهب الوينندممهب لى ممم) فد سممهب ي بدسممو ا  -ي فنطلممهب يممو  -لعممامل فممأ األينرممال املعمموقل ي
البىد أبكمىه
 -55ال ي م مممل ام ممقا ال م م نفج الابعىم ممدم العم ممايل (الابعىم ممدم ا م ممافعي الابلم مم ).يم ممنص اللم ممانون
األساسممي لنظممام الابعىممدم يىمما ان ممال تعىممدم خمما ممدل تممو ري يايممهب تعىدمدممهب كا دممهب لعهن م ا
ذ ك اأياقممهب البدندممهب العلىدممهب ،كممما يممنص يىمما ضمممان املابابعممهب الممديم ال بممويل لابالفدممق املممدا س
االبابدائدهب فأ ذ ك االاابداجاال الابعىدمدهب اخلاصهب

حتسل نظام الابعىدم الوين .ا اج الو اأنسان ي املنااج الد اسدهب (الابوصدهب )137-96
 -56إلرك ضع ف ر ع أصال املنااج الد اسدهب قمد ج ابموض يابعىما قلمو اأنسمان
ي املنااج الد اسدهب ،خاصهب ي الطو يأ الثاين الثالميف فمأ الابعىمدم االبابمدائي بدمد ن الابحمديال
فأ اديف املوا الب ريهب اائىهب تؤقر يىا نويدهب اخلدفاال الابعىدمدهب امللدفهب
 -57ف ممأ ص ممل  8 866فد س م ا ي امل ممدا س العاف ممهب ،مل يمَُر َّس ممم ف ممنهم اال  43.32ي املائ ممهب،
ميث ممل الوا ممد ن ا ممد  26.57ي املائ ممهب ،ي ا ممل ن املعىم ممل املعدن ممل بعل ممو ممد ة امل ممدة ف ممع
ا كوفم ممهب لو م م الم ممقيأ تم ممد ع جم ممو ام اجملابمعم مماال ااىدم ممهب ،ي م ممكىون فع م ما  30.11ي املائم ممهب
يعمماين الابعى ممدم ف ممأ نل ممص ي املعىمممل امل ممد بل امل ممؤاىل ،خاص ممهب املعىممماال ،يع مماين ف ممأ س ممول
اأ ا ة العافممهب لىم موا الب مريهب ،اال ابلمما اىل اأيممدا الابلمم .ال بمموك قبممل االنضمممام اىل النظممام،
كممما ن ت ممندف املعىمممل اىل ومماال املعىمممل الممرمسدل ،املعىمممل املابعاقممديأ املعىمممل الوا ممديأ
اديثا ي كل يافالا يعرقمل تطمو املعىممل ي فهنمهب الابمد يف ال تابعمدض نسمبهب املعىممل املمؤاىل
ي الابعىممدم االبابممدائي  39ي املائممهب يوجممد بَم يفمون ي األجممو بممل املعىمممل الممقيأ هلممم نرممف املسمابوض
فأ الابد ي املنابمل اىل نرف الروهب
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ةي ة الابمويممل تطبدمما اللممانون ي قطمماع الابعىممدم (الابوصممداال 140-96 139-96 138-96
)150-96 147-96 146-96 145-96 142-96
 -58خت ص ا كوفهب لىابعىدم  14ي املائهب فأ املدزاندمهب العافمهب لىد لمهب يُسمابثمر  85ي املائمهب
ف ممأ ا ممقا االيابم مما ي الر ات م م ال ممص اال  11ي املائ ممهب لىنرل مماال العاف ممهب يى مما األن ممطهب
الابعىدمدهب ،مما يد ع لهب غدندا  -بدسا اىل االيابما اىل اد كبري يىما ال مراكاال الابلندمهب املالدمهب
لابطوير اقا اللطاع
 -59ينص اللانون األساسي لنظام الابعىدم (اللمانون قمم  2011/4املمؤ  29آذا /فما س)
يى مما اجبا ي ممهب الابعى ممدم تعمدم ممه انداب ممه ا ممىت الس ممنهب السا س ممهب ف ممأ الابعى ممدم (الابعى ممدم األساس ممي)
اس مابنا ا اىل البد ممانال اخلاص ممهب للطرول ممهب املبك ممرة ،يابب ممع  13ي املائ ممهب ف ممأ األينر ممال ال ممقيأ ت م ا
يما ام بل  59 36هنهرا برن ا تعىدمدم ا مل تنظدممه لىطرولمهب املبكمرة مثمهب موا فىموسمهب بمل
املنمماينا ا ض مريهب الريردممهب اأقىدمدممهب ،ادمميف ي ممل املعممدل اىل  29ي املائممهب ي املنمماينا ا ض مريهب،
فلابل  4ي املائهب لط ي املناينا الريردهب

ا د فأ الروا ي ا

ول يىا الابعىدم (الابوصدهب )144-96

 -60فممأ جممل ةي ة االلابحمما للابعىممدم قبممل املد سممي تلىدممل الابرمما اتال بممل املنمماينا الريردممهب
املناينا ا ضريهب ،الابزفت ا كوفهب بابحسل ت طدهب اللطاع العام ،الضمعدرهب ي الوقمت ا مايل ،فمأ
خالل تنويع العرت قبل املد سي
 -61ا ممدقت ت ممد إلد ا س ممنهب س ممابلهب لىابعى ممدم االباب ممدائي ي امل ممدا س الريرد ممهبُ ،ي ممزةال ب م نفج
يابكدف فع تطوير يرت لىابعىدم قبل املد سي فدته سنابان لرائدة األينرال القيأ ت ا يمما ام
بل  5 4سنواال
 -62سم مابوجه املب مماين الم م يم مابم ت ممددداا ي ا ممقا اللط مماع الرري ممي (قاي مماال الابعى ممدم ف مما قب ممل
االبابدائي) ساس ا اىل املناينا ال يكون دها اكمال الابعىدم االبابدائي قمل يكمون فعمدل اناب ما
ال السل ي صرول ينرال الابعىدم فا قبل املد سي قل فأ املابوسط الوين.
 -63سمابُنرَّق يضما تممدابري ملوالفممهب تلىدممل فسممااهب األسممر املعد ممدهب ي ت م دل يت األينرممال
العافممهب اللائمممهب االدم ا ب ممرت تسممهدل صممول األينرممال املنحممد يأ فممأ األ سمماط اار فممهب سابُن َ ممأ
هنراكاال فع املنظماال غري ا كوفدهب لديم املعوةيأ

حتسل البندهب الابحابدهب حتسل ر ا
)142-96

ول يىا الابعىدم مدع األينرمال (الابوصمداال 141-96

 -64غم بنال بعو املدا س ي الر ة فأ  2015اىل  ،2017خاصهب ي األقالدم ،ال يزال
اللطمماع يواجممه حتممديال كبممرية ي البندممهب الابحابدممهب ال متى م هنممبكهب املممدا س ت طدممهب كا دممهب ي مجدممع
البىداال لألقالدم
 -65يوجد  25.84ي املائهب مما مويمه  6 833ا مرة اسمدهب ي االمهب جدمدة ،بدنمما 24.76
ي املائهب فنها ي االهب فز يهب (اداكل فابدايدهب غري فسلو هب) ال يابعدض فعمدل ا مراال الد اسمدهب
األ ضممل امماالا  49.39ي املائممهب ،مممما ميثممل حتممديا لل ما يواجممه متديممد م ة الر ممول الد اسممدهب اممىت
فوسم األفطا  ،بسب اضرالال املعىمل
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العمل د اا بسداسهب ت دع الابحا الرابداال لملدا س (الابوصدابان )149-96 148-96
 -66لىح مد فممأ الر موا بممل الرابدمماال الرابدممان ي االلابحمما لملممدا س سممعد ا لىاب ى م يىمما
الر موا بممل ا نسممل ي ا ممول يىمما الابعىممدم ،ي مابم توةيممع ال ممقال يىمما األينرممال اممىت ال ممف
السمما س ،ي اينمما بممرنفج املطممايم املد سممدهب ال م ت طممي ا موايل  80ي املائممهب فممأ املممدا س يىمما
املسابوض الوين.
 -67ي اين مما ب ممرنفج الابعى ممدم ا د ممد ال ممافل لى مد ممع ،ن ممأال ا كوف ممهب ،للابع مما ن ف ممع
هنممركائها ،فرا مما الوصممول فممأ قبدممل املنحممد اال ،الر ممول الد اسممدهب ال م ميكممأ الوصممول الدهمما،
السبو اال املن رضهب ،املراادو
 -68يلل فعدل الرابدان قىدالا ( 28ي املائهب) يأ فعدل الرابداال ( 30ي املائهب) ي صرول
األينرال البال ل سأ االلابحا لملد سهب االبابدائدهب ( 6سنواال) ي غدندا  -بدسما يىابحما 31
ي املائهب فأ األينرال ي اقا السأ للسنهب األ ىل فأ املد سهب االبابدائدهب
الصحة

تعزيز نظام ال حهب (الابوصداال )133-96 131-96 123-96
 -69دما يابعىا بوسمائل خت مدص املموا الب مريهب املالدمهب الابلندمهب ،قمام البىمد ،فمأ خمالل ةا ة
ال محهب العافمهب ،بابلدممدم خطابمه الوينندمهب الثاندممهب لىابنمدمهب ال محدهب فممأ يمام  2008امىت يممام 2017
ينابظر املوا لهب يىا اخلطهب الوينندمهب الثالثمهب لىابنمدمهب ال محدهب ،الم ت طمي الرم ة فمأ  2018اىل ،2022
تابضمأ مجدع االس اتد داال مل امل ماكل املمقكو ة يمالا تنلسمم اىل  8ما ئدسمدهب ،دزاندمهب
تبى اوايل  214 000 000يو
 -70غم االخنرات الكبري ي ايانال ال ند العاملي ،دما يابعىا بابعزيز النظام ال محي،
بسب ضعف فعدل االسابدعاو ،فأ يام  2016اىل يمام  ،2019بى مت االسمابثما اال الرافدمهب
اىل تعزيممز النظممام ال ممحي فممأ خممالل ايممانال ال ممند العمماملي اخلاصممهب للسممل ممري س نلممص
املنايممهب الب مريهب/اأيدة ،فمما يلمما و  2 149 130يممو نرمما اموايل  1 111 723يممو يىمما
البندهب الابحابدهب؛ فعداال املساب رداال؛ تد ي املوا الب ريهب فا اىل ذل

فا يابعىا لملوا الب ريهب (الابوصدهب )123-96
 -71بى يد فولري ال حهب ي ايهب يام  ،2007فا مويه  2 546فولرا ك 17.3
فولر م ا ص ممحد ا لك ممل  10 000غد مم .يبى م ي ممد األينب ممال  211ينبدب م ا ،ك  1.4ف ممأ األينب ممال
(المموينندل امل بممل) لكممل  10آالل هن م ص 2.3 ،فممأ املمرضممل لكممل  10 000هن م ص،
 5.4قابالال لكل  10 000افر ة ي سأ اخل وبهب
 -72فممع ذل م  ،تبممل ن تطممو النس م املهندممهب لكممل  10 000نسمممهب كممان فناسممب ا للنسممبهب
مدع الرواال املهندهب ،لسابثنال األينبمال ندمي األهنمعهب غمري ن مثمهب متمايزا ضمودالا (ال تابعمدض نسمبهب
االخاب اصدل  29ي املائهب فأ مجدع األينبال) ،صعوبهب ي االساببلال ترا اتا ي الابوةيع (اس
فسابوض الريايهب ،اديف ين رو يد املولرل ي املسابوض االبابدائي يابزايد ي املسابويل الثمانوك
ا افعي)
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 -73ةا ال النسممبهب املوويممهب لمموةن املهندممل فممأ ذ ك املس مابوض العممايل ةي ة ينردرممهب ،تضممايف
الوةن النسيب لىمهندل فأ ذ ك املسابوض املابوسط ،لل الوةن النسيب لىمسايديأ فسابلرا

متويل الد لهب لنرلاال ال حهب (الابوصدهب )129-96
 -74يسمماام ال ممركال بلممد كم ي متويممل اللطمماع ال ممحي ابىممف هنممكل ف مماكهب ال ممركال
يابوقف يىا بر توكوالال الابعا ن السنويهب الثنائدهب املابعد ة األينرال
 -75ي  25آذا /فم مما س  ،2015قم ممدفت اكوفم ممهب غدندم مما  -بدسم مما اخلطم ممهب االس م م اتد دهب
الاب م دىدهب لر م ة " 2020-2015ت مريا انكمما" ي بركسممل ي اجابممماع املائممدة املس مابديرة تىلممت
يو ا بابمويل ياب ا ة الابوقعاال
 -76لقر تنردق اقا االلابزافاال لألةفهب السداسدهب الم ن مأال بعمد ذلم برم ة ق مرية ،الم
ال تزال قائمهب اىت اآلن غم اجرال االناب الال الاب ريعدهب ي آذا /فا س 2019

 -77يابلى م م االس م مابثما ا كم مموفي ي م ممال ال م ممحهب ب م ممكل كبم ممري فم ممأ سم ممنهب اىل خم ممرض،
ال ياب ما ة بمدا  6ي املائمهب فمأ املدزاندمهب العافمهب لىد لمهب ،اذ يلمل كثمريا يمأ  15ي املائمهب اامد ة ي
اينما الابمزام بوجمما جمرض ي يممام  2017تنردممق كم فدزاندمهب للطمماع ال ممحهب ،ك  11ي املائممهب،
ا ة توقعاال املدزاندهب ال ُا ِّّد ال ي فعدل  5.7ي املائهب

خرممو فعممدل الو دمماال النراسممدهب دمماال األينرممال املراالمماال( :الابوصممداال 125-96 124-96
)128-96 127-96 126-96
 -78اهلدل فأ السداسهب ال حدهب الوينندهب او حتسل ا الهب ال حدهب لىسمكان فمأ املرم ت
ن يكممون ا ممد فممأ دمماال الرضممع ،خاصممهب دمماال األينرممال ا ممديثي المموال ة الو دمماال النراسممدهب،
و ال كدز الرئدسي لعمل ا كوفهب هنركائها
 -79مما ن البىممد مل حيلمما اهلممدل  5فممأ األاممدال اأةائدممهب لعلردممهب ،ممإن فبا ئممه الابوجدهدممهب
ال ن دممهب ي اينمما الم نفج المموين .لى ممحهب اأشابدممهب تابماهنمما فممع حلىممهب الابع دممل خبرممو الو دمماال
النراسدهب ي ريلدا
 -80اهلممدل الرئدسممي مىممهب الابع دممل خبرممو الو دمماال النراسممدهب ي ريلدمما ال م نفج المموين.
لى حهب اأشابدهب امو الابع دمل بابمو ري اخلمدفاال ال محدهب ا دمدة املعمممهب اسمابعماهلا ،ما ي ذلم
اخلدفاال املابعىلهب لل حهب اأشابدهب ،ال ت مكل فعمايري ساسمدهب لىحمد فمأ الو دماال النراسمدهب فمأ
خالل خطهب اس اتد دهب ينندهب لى حهب اأشابدهب 2022-2018
 -81غم ايابما سداسهب اس ا الابكالدف ،اال ن العديد فأ اخلدفاال لىت اندهب فنمق
يممام  ،2013ارصممت ا كوفممهب يىمما اختمماذ تممدابري لضمممان االساب مما اال اجملاندممهب األ يممهب اجملاندممهب
لىحوافل األينرال ن سأ اخلافسهب املسنل ( 60سنهب ما و )
 -82متكأ فنابدض ينم .ب مأن صمحهب األم الطرملُ ،يلمد ي  13 12متوة/يولدمه ،2016
فأ ابراة األقر اأإلار لىاب طدهب ال حدهب اجملاندهب كدال الد اسهب االسابل مائدهب املابعمد ة املؤهنمراال
لعام  2014اقا ا لائا كما كدال خرمو فعمدل دماال الرضمع األينرمال ،فلا نمهب للو دماال
النراسدهب
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 -83ي ي ممام ُ ،2015ا ممد وج م األف ممر ق ممم  08/GMSP/2015ج ممل اص ممدا هن ممها اال
الو دماال النراسمدهب دمماال املوالدمد ي فويممد ق ماا  24سمايهب فممأ امد قها ،كممما ن موت الى نممهب
الابلندهب لابلددم الو داال النراسدهب داال األينرال اديثي الوال ة

خدفهب الابىلدح املراقبهب الولئدهب/برنفج الابىلدح املوسع
 -84ات تنرد ممق اسم م اتد داال املراقب ممهب ،ن ممطهب حلى ممهب الابىل ممدح الر تدند ممهب ا ممول البى ممد يى مما
هنمها ة ”خىممو البىمد فممأ هنمىل األينرممال“ ي كمانون األ ل /يسممم  2018غمم الابلممدم ااممرة،
تسم ممب يم ممدم االس م مابلرا السداسم ممي يم ممدم امل م مماكهب ي هن م مرال الىلاام مماال ي بعم ممو األادم ممان ي
خ ا ي شز ن املسابضداال  /الىلاااال

ال نفج الوين .ملكا حهب املال ي
 -85ي يام ِّ ،2016
ُادقت الوقايهب الكدما يهب فأ املال ي املومسدهب ي فنطل ل اات غابو،
تابك ممون ف ممأ ي ممالج لىح ممد ف ممأ انابل ممال امل ممال ي خ ممالل م م ة االنابل ممال العالد ممهب املماب ممدة ف ممأ آو/
غسطف اىل ت ريأ الثاين/نو م
جرض توةيع النافوسداال امل بعهب خالل االساب ا اال حلالال الابح ل الر تدندهب
ُي ِّمل بسداسهب الابأكدد اأجبا ك لىاب دص قبل العالج اندهب يهب املال ي

-86
-87

الابحديال
 -88غم ا هو السمالرهب المقكر املبق لمهب لىحمد فمأ الو دماال النراسمدهب
تسىدط الضول يىا بعو امل اكل ،اي:
ي ممدم ت ممو ري ممر ا
()
جهل الابلندل ال حدل؛
(و)
(ج)

دماال الرضمع ،يابعمل

ممول يى مما األ ي ممهب اجملاند ممهب لىرو مماال املس مابهد هب ،بس ممب

يدم جو  /نرا شز نال األ يهب األساسدهب ،ادانا؛
اخنرات ف اكهب اأ ا ة اأقىدمدهب لى حهب ي صد ا ا ة الاب طدهب ال حدهب اجملاندهب؛

( ) اأضرالال املابواصىهب املابر دهب ي البىد ال ت كل ،ي مجىهب فو خرض ،فو ا
رجهب هلا آهت يىا ا هو املبق لهب لىحد فأ الو داال

ي ال ري س نلص املنايهب الب ريهب/اأيدة (الابوصدهب )130-96
 -89دم مما يابعى مما بابوجه مماال السداس ممهب ال ممحدهب الوينند ممهب ايابب مما ا ف ممأ فراى ممهب املراال ممهب ،حت ممد
السداسهب ال محدهب الوينندمهب لعمام  2017يىما سمبدل األ لويمهب فكا حمهب األفمرات املنلولمهب لالت مال
ا نسي /ري س نلص املنايهب الب ريهب/اأيدة/الابهاو الكبد الرري سي
 -90تنمد ج اخلطممهب اأسم اتد دهب الوينندممهب لىاب مدك لايممدة  2020-2015ي اينما اهلممدل
املابمثل ي ”يدم اد ت ك اصالال جديدة برري س نلص املنايهب الب مريهب ،يمدم امد ت ك
داال فرتبطهب لأيدة ،اللضمال يىما صممهب العما املرتبطمهب للمدال“ ذلم ي سمدا اسم اتد دهب
برنفج األفم املابحدة امل ك املع .برري س نلص املنايهب الب ريهب/اأيدة  ،90-90-90املابوقع
اشاةاا ي ا يام 2030
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 -91اقا اخلطهب ترتبط لخلطهب االس اتد دهب لد ل غرو ريلدما املابعىلمهب لأيمدة ،الم تابنما ل
فكا حممهب ممري س نلممص املنايممهب الب مريهب/اأيدة ي مجدممع فرااممل ة ا دمماة ،ت م ع الاب م دص
القايت لرري س نلص املنايهب الب ريهب الابهاو الكبد الرري سي الوقايهب قبل الابعرت لىدال
 -92ي ي ممام  ،2018ك ممرت الد اس ممهب البدولوجد ممهب االجابمايد ممهب الس ممىوكدهب تل ممدير ا ممم
السممكان األكثممر يرضممهب خلطممر اأصممابهب برممري س نلممص املنايممهب الب مريهب ،يممأ الرومماال ال م ت ممقك
اناب ا الولل ي البىد ،اي واال :امل اب الال ل نف ( 18ي املائمهب)؛ الرجمال المقيأ ميا سمون
ا نف فع الرجال ( 3ي املائمهب)؛ البايمهب املاب مولل ( 8.4ي املائمهب)؛ ال مباو امل ماب ىل للنلمل
بل املدن ( 5.9ي املائهب) ،ذ ك البزاال النظافدهب ( 6.8ي املائهب) ،املدفنل يىا امل مد اال يمأ
ينريا ا لأ
 -93قممد اممدت حتسممأ ي فس مابوض فعر ممهب ممري س نلممص املنايممهب الب مريهب/اأيدة ي صممرول
األينرال القيأ ت ا يما ام بل  20 15ياف ا ،لكمأ مل تمد ج امىت اآلن ،ك تربدمهب جنسمدهب
ي برافج املنااج الد اسدهب
 -94مل حت ممدييف اخلط ممهب االس م اتد دهب الوينند ممهب لر م ة  ،2023-2019ك ممقل بر توك مموالال
العالج ،لا لابوصدهب فنظمهب ال حهب العاملدهب املابعىلهب بنوع جديمد فمأ األ يمهب املضما ة لىرري سماال
العكوسهب
 -95غ ممم ال ممزي ة ي ي ممالج امل ممابل بر ممري س نل ممص املناي ممهب الب مريهب/اأيدة بنس ممبهب  40ي
مهب لىسمكان املسمابهد ل كمما يوجمد
املائهب ،حيدت ائما نرما ي امل مز نال تلمل األ يمهب امل
نلص ي الابمويل الالةم لابنردق اخلطهب االس اتد دهب الوينندهب

املما ساال ا ددة
 -96الابدابري املىموسهب املعابمدة ي ال ال حهب:
•

مل لفل هنرال األ يهب املسابو ة ختزينها توةيعها ،ا يابماهنا فع فعمايري ا مو ة
الد لدهب ،نح العلد يأ ينريا املزا العى .ملؤسسهب خاصهب؛

•

ي اينا اأ ا ة ال را دهب فراقبهب جو ة األ يمهب ،مل اتمالل ي مريأ يننم ا ( 20يننم ا)
فممأ األ يممهب الم انابهممت فممدة صممالادابها ،قضممو السممىطاال امل اب ممهب ال ممركال
( 14يىول/سبابم )2019

حلايهب املر ة الطرل
الابوصدهب ()41-96
 -97تعممل اكوفممهب غدندما  -بدسمما يىما ضمممان ا مما ي املسما اة بممل الرجمل املممر ة ي مجدممع
االال ا داة السداسدهب
 -98ايابُمممد قممانون املسمما اة (اللممانون  )2018/4ي م ط اممقا اللممانون خت ممدص  36ي
املائهب يىا األقل فأ املرهنحل مدع املناص املناب بهب لىنسال
-99
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 -100ا مما ىممف المموة ال ي ت مريأ الثمماين/نو م  2017يىمما السداسممهب الوينندممهب لىمسمما اة
اأن ال بل ا نسل يىا خطهب يمىها

الابوصدهب ()42-96
 -101مل تعدل جههب تنسدا لدض ادوهب األفم املابحدة لىمر ة ي اينا تنردق فنهاج يممل بد مل
لابضا الابوجده قم 16/GMMFCS/2019
ذل

الابوصداال ()149-96 148-96 46-96 45-96
 -102فممأ ااابمممل تنردممق الاب مريعاال الابممدابري ا الدممهب لىمسمما اة بممل ا نسممل ي ممال الابعىممدم
ال حهب ،ي غدندا  -بدسا
 -103قممد يمممل ان ممال فطممايم فد سممدهب بممديم فممأ بممرنفج األغقيممهب العمماملي ي املنمماينا الريردممهب
يىا ت دع ةي ة يد الرابداال ي املدا س

الابوصداال ()61-96 60-96 59-96 57-96 56-96 55-96 54-96 53-96
 -104ي ازيران/يونده  ،2011ايابُمد اللانون  2011/14القك حيظر إلمرم ت مويه األيضمال
الابناسىدهب لانت ،ي كافل اأقىدم الوينُ ،.يزة اللانون نرسه بابدابري ةجريهب حلالال تويدمهب ،ممما
ساام ي ع اقا املما سهب

الابوصدهب ()30-96 29-96
 -105ن مموت ي يممام  ،2018الى نممهب الوينندممهب ملنممع فكا حممهب اال مما للب ممر ،لأضمما هب اىل
هنبكهب املرهنديأ االجابمايدل امل كهب بل املؤسسماال ،الم تضمم ندمل آخمريأ يعمىمون ي مال
حلايهب األينرال الضعرال ضحاي العنف فسايد م
 -106ن ممل يض م ا فكاب م املسمما اة بممل ا نسممل وج م األفممر قممم  2015/9ال مما يممأ
يوان ةيرة املر ة األسرة الابماس االجابمايي
 -107ي يممام  ،2010ن مموت الى نممهب الوينندممهب لىمممنح الد اسممدهب لىمابروقمماال فممأ املراالمماال
الىوايت يع أ لر ا صمعبهب ،لكمأ نابمائ هأ املد سمدهب فرضمدهب ،ذلم ي اينما ال مراكهب فمع االحتما
االقاب مما ك النل ممدك ل ممرو ريلد مما ي ممأ ينري مما فرك ممز ا ماي ممهب االقاب مما يهب ل ممد ل غ ممرو ريلد مما
لىنهوت لملر ة
 -108ممرك يى مما ق ممدم س مما يمىد ممهب تط مموير ق ممانون ا ماي ممهب ال ممافىهب لىطرول ممهب ب ممديم ف ممأ
الدوندسممدف ف ممر ع يممم ضممحاي انابهاكمماال الممو الطرممل الابممابع لىمكاب م اأقىدمممي ملروضممدهب
األفممم املابحممدة لممو اأنسممان ي غممرو ريلدمما فممأ امللممر ن حي ممل يىمما ت ممديا تلمم .ي
هنباط /اير 2020
 -109ي ت ريأ الثاين/نو م  ،2017ا لت ا كوفهب يىا صكل فهمل مايهب الطرولهب،
اضانهب األينرال ال باو
اا قانون األسرة ا اضنهب قانون ايابما
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ابء -التوصيات اليت مل تنفذ
الصر ر ر رركوك العاملير ر ر ررة (التوصر ر ر رريات  1-96و 3-96و 11-96و 12-96و13-96
و 14-96و 15-96و 16-96و)17-96
 -110اممي :نظممام فمما األساسممي لىمحكمممهب ا نائدممهب الد لدممهب اتراقمماال افابداةا مما ا ممان ا؛
االتراقدهب الد لدهب مايهب مجدع األهن ا فأ االخابرال اللسرك؛ ال توكمول االخابدما ك التراقدمهب
فنااضم ممهب الابعم ممقي غم ممريا فم ممأ ضم ممر و املعافىم ممهب العلوبم ممهب اللاسم ممدهب الالانسم مماندهب املهدنم ممهب؛
ال توكول االخابدا ك التراقدهب الو الطرل القك ين ل اجرالاال تلدمي البالغاال
اإلصالحات

قط مماع العدال م مهب (الابوص ممداال 23-96 22-96 21-96 20-96 19-96 87-65
)108-96 98-96 90-96 36-96 26-96 25-96 24-96
 -111سأ قانون حلايهب املدا عل يأ الو اأنسان ال حردل
 -112فراجعهب النظام األساسي لىم ىف الوين .لمو اأنسمان الابسم دل ي الى نمهب الد لدمهب
املعندهب بابنسدا هنؤ ن املؤسساال الوينندهب لو اأنسان
 -113ضم ممع اخلطم ممهب الوينندم ممهب لم ممو اأنسم ممان؛ ان م ممال نم ممهب ف م م كهب بم ممل الم مموةا اال لابنردم ممق
االلابزافاال الد لدهب لو اأنسان قانون حلايهب املبى ل يأ جرائم الرسا هنهو اا
التوصيات املعلقة (التوصية )75-65
 -114اجرال حتلدلاال ي يمىداال اللابل االغابداالال السداسدهب لعناصر قواال الد اع األفأ

جيم -املنظورات املستقبلية
 -115تعك ممف املنظ ممو اال املس مابلبىدهب ال موا ة نا ف ممر ع ب ممرنفج ا كوف ممهب الدس مابو يهب لىوالي ممهب
الاب ريعدهب العاهنرة
العدالة
 -116تعزيز اللد ة املؤسسدهب لىمحاكم اللضاة ا السل الندابهب العافهب
 -117حتس ممل ل ممر ل العم ممل ي اا مماكم ،ف ممأ خ ممالل بن ممال فب ممان جدي ممدة هدزا مما ،ك ممقل
اصال املباين اللائمهب
 -118تعزيز ال افج الابد يبدهب مدع العافىل ي ال العدالهب
 -119تلدير فهنهب الرايىل اللضائدل ،خىا لر ل لدَا أل ال فهافهم
 -120تعزي م ممز اأص م ممالااال الاب م م مريعدهب ،ال س م ممدما فراجع م ممهب الاب م م مريعاال ا نائد م ممهب اأجم م مرالاال
ا نائدهب ،ي مجىهب فو خرض ،لضمان فنع ا رميهب فكا حابها ب كل ضل
GE.19-18001
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 -121تعزيز آلداال حلايهب الو اأنسان
 -122تنرد م ممق السداس م ممهب الوينند م ممهب ماي م ممهب اللاصم م مريأ النس م ممال ان م ممال فرك م ممز لىرياي م ممهب النرس م ممدهب
االجابمايدهب فابابعهب هنؤ ن ضحاي العنف
 -123توسدع هنبكهب املؤسساال اأصالادهب
 -124تعزيز اللد اال املؤسسدهب لى رينهب اللضائدهب
 -125املكا حهب الرعىدهب لىرسا الابداخل امل بوا بل الد لهب اللطاع اخلا
 -126حتسل آلداال فكا حهب ا رميهب ي الوينندهب ب كل يام ،خاصهب اال ا لمل د اال
 -127تنردق ن ر فرسوم اللانون القك يبسمط اأجمرالاال اسماو الرسموم املسمابحلهب وجم
قوانل الابس دل ،تنردق ن ر فرسوفه الابطبدلي
 -128متديد خدفاال حتديد اهلويهب املدندهب ي العاصمهب يواصم األقالدم
 -129تسم مريع اوس ممبهب ائ ممر السم م ل امل ممدين ف ممأ ج ممل توس ممدع نط مما الوص ممول اىل اخل ممدفاال
حتسل عالدهب اأجرالاال
 -130املوا لهب يىا اخلطهب االس اتد دهب املسابلبىدهب لىس ل املدين ال ر ع ي تنردقاا
 -131املوا لهب يىا قانون األاوال املدندهب ا ديد
 -132تنظدم فىراال س ل اهلويهب املدندهب الس الال املركزيهب
 -133تعزيز تد ي ضباط الس الال املدندهب املوقلل
 -134تنردق املرسوم  2017/1القك يلر النظام األساسي لىمولرل اللضائدل
 -135تطبدا اللانون  2018/1املابعىا لل ند

العام لىعدالهب

الد اع
 -136االنابهممال فممأ اصممال قطممايي الممد اع األفممأ ،ال سممدما فممأ خممالل ايمما ة ادكىممهب ق مواال
ال ممد اع األف ممأ ت د ممري ا مه مما حت ممديثها ،لأض مما هب اىل ان ممال ص ممند لىمعاهن مماال الابلايدي ممهب
املكا آال ،لابسريح ا فاج امللاتىل فأ جل اريهب الوينأ
 -137تنردق قانون املهأ العسكريهب
 -138ن ممر الل موانل السداسمماال االس م اتد داال املابعىلممهب ممال الممد اع ي صممرول الل مواال
املسىحهب االضطالع بابد ي يناصراا يىا اللوانل السا يهب ي اقا اللطاع
 -139فابابعهب تعزيز سداسمهب صمون كرافمهب امللماتىل فمأ جمل اريمهب الموينأ ،ال سمدما دمما يابعىما
لاابداجا م فأ اديف اأسكان ال حهب اال فاج االجابمايي لىمعالل خاصهب تعىدم ينراهلم
 -140الراممان يىمما تممد ي ق مواال الممد اع فممأ خممالل الممد اال الابد يبدممهب الاب
خا جه

ممص ي البىممد

 -141تعزيز ف اكهب قواتنا الد ايدهب ي البعثاال الد لدهب ،ال سدما ي فهام ار السالم
18
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 -142ت
البىد

دع اادات برافج تابدح ضع املموا الب مريهب للمواال المد اع األفمأ ي خدفمهب تنمدمهب

 -143حتسل الظر ل ي الثكناال
 -144ان ال صند

املسايدة االجابمايدهب ايا ة لادل امللاتىل فأ جل اريهب الوينأ

 -145ايا ة لادل بعو البىن الابحابدهب العسكريهب ،ك فن آال اللواال البحريمهب ،تىم اخلاصمهب
بواداال املظىدل فساب را قايدة بدسا ا ويهب
 -146تعزي م ممز اأناب م مماج الز اي م ممي العس م ممكرك؛ حتس م ممل اأ ا ة تل م ممدمي اخل م ممدفاال ي املساب م ممرا
العسكرك الرئدسي ()Amizade Sino Guineense
وزارة الداخلية
 -147ضمان فأ العمىدهب االناب ابدهب
 -148صد ال راياال االجابمايدهب ا ا ا
 -149اقافهب فراكز فابلدفهب (فروضداال ال رينهب) ي هنىت فناينا البىد
 -150حتس ممل ا ا ة الاب ممد لاال ي م ا ممد
املراكز ا د يهب

الابل مدم حن ممو اس ماب دام الابكنولوجد مماال ا ديث ممهب ي

 -151ضمان هنر ط ا د األ د لىلدام بد يال ي األادال املناينا ا ساسهب فأ املدينهب
 -152الراان يىا تد ي قواال األفأ فأ خالل الد اال الابد يبدهب الاب

ص ي البىد خا جه

 -153تعزيز قد ة اساب ابهب الدائرة الوينندهب لىحمايهب املدندهب
التعليم
 -154خب و

GE.19-18001

الابعىدم ،نل

فا يىي:

•

فراجعهب اللانون األساسي للطاع الابعىدم ،فأ خالل نلاش ين .اسمع ،لابكددرمه
فع الابحديال املابطىباال الراانهب؛

•

ممهب لىابعىممدم اىل  15ي املائممهب اممىت ايممهب الواليممهب
ممع ممموع فدزاندممهب الد لممهب امل
الاب ريعدهب املدزاندهب ا الدهب اىل  25ي املائهب لابوسدع نطا الابعىدم االبابمدائي املعممم
ي يام 2025؛

•

توس ممدع الع ممرت الابعىدم ممي لىابعى ممدم الع ممام ي ممأ ينري مما ةي ة ي ممد امل ممدا س االبابدائد ممهب
ذاال األين موا الكافىممهب املممدا س الثانوي ممهب ي اممقا السممدا  ،س مدابم بنممال فمما يى ممي:
 38معا فد سدا ( يت األينرال اىت ال ف الد اسمي الاباسمع)؛  8فمدا س
هتنويهب اقىدمدهب  8فدا س لىابد ي املهم( .فؤسسمهب اامدة فمأ امقا املؤسسماال
ي كل فنطلهب)؛

•

تنردق النظام األساسي ملهنهب الابد يف؛
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•

ريد النظام الابعىدمي فأ الطمابع السداسمي يمأ ينريما تنظمدم افابحمانال تنا سمدهب
يافهب ل ل لائف املديريأ اأقىدمدل لىمدا س فديريال املدا س؛

•

ان ممال نظممام تممد ي قنممال اخلدفممهب مدممع فممديرك املممدا س املراب ممل املعىمممل
املربل القيأ يعمىون للرعل ي النظام الابعىدمي؛

•

ا س ممال نظ ممام لىحوكم ممهب األك ند ممهب ل ممبكهب الابعى ممدم اوس ممبهب اهلداك ممل الابعىدمد ممهب
تد إلدا (الربط لل بكهب)؛

•

اسابعرات فنااج الابعىدم األساسي ،ل ر  ،ي مجىمهب فمو  ،يىما ا اج ااابموض
الابا ي لىبىد ي الكاب املد سدهب؛

•

ضمممان الابكمما ؤ بممل الرابدممان الرابدمماال فممأ ادمميف االلابحمما للابعىممدم األساسممي
تلىدل الروا بدنهما ي الابعىدم الثانوك؛

•

توس ممدع ب ممرنفج املط ممايم املد س ممدهب لد مممل مجد ممع امل ممدا س ا كوفد ممهب ي األينم موا
األ ل الثاين الثاليف فأ الابعىدم األساسي؛

•

حتويل الكاباتد اللرآندهب اىل فدا س؛

•

ت مدم تنردق برنفج ين .او األفدهب؛

•

ت م مممدم تنردم ممق بم ممرنفج لىطم ممالو ذ ك االاابداجم مماال الابعىدمدم ممهب اخلاصم ممهب يىم مما
املسابوض الوين.؛

•

صد تلددم قمر سداسماال الابعىمدم ،ال سمدما يمأ ينريما اخاببما اال الابلدمدم امللما ن
لابالفدق املدا س االبابدائدهب الثانويهب؛

•

ان ال نظام لابلدمدم ال مجدمع الرمايىل ي قطماع الابعىمدم فمأ خمالل ةماذج اأ ا ة
اللائمهب يىا النابائج؛

•

تعزيز اللد ة الاب دىدهب لىمديريهب العافهب لىابعىدم الابرابد العام؛

•

ان ممال فعهممد ينمم .لىمممنح الد اسممدهب لابنسممدا تطمموير ال مراكاال ي اممقا اجملممال،
فراجعهب حتدييف نظام املنح الد اسدهب؛

•

توسدع جافعهب فدىكا كابرال إبادات قالقهب ادال جافعدهب (اي جافعي ااد
لكل ا ظهب) ،هدزاا لمل اب اال تكنولوجدا املعىوفاال االت االال؛

•

ان ال املعهد الابل .ل دندا  -بدسا القك يضم املدا س العىدا الابالدهب:
•

كىدممهب اهلندسممهب املد سممهب العىدمما لىممنرط املنمماجم؛ كىدممهب ال بدممهب ،املد سممهب
العىدا لىعىوم الز ايدهب صدد األمساك؛

•

املد سهب العىدا لىبدوهب السدااهب؛ املد سهب العىدا لىرنون؛

دع ان ال ادكل ايم أل لر الطالو؛

•

ت

•

تعزيز البحيف العىمي يمأ ينريما ان مال صمند
لىبحيف العىمي الابطبدلي؛

لىابطموير العىممي خت مدص فمنح
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•

ان ال برنفج لىعىوم الابد ي لرائدة املاب

ل ي العىوم

الصحة
 -155ضمممان تعمممدم اخلممدفاال ال ممحدهب ا دممدة يىمما السممكان فممأ خممالل ان ممال هنممبكهب فممأ
املراكز ال حدهب ايابما نظام ينبال األسرة
 -156خت دص نسبهب  10ي املائهب فمأ مموع فدزاندمهب الد لمهب  15ي املائمهب فمأ املدزاندمهب ا الدمهب
سنويا لىلطاع ال حي
 -157ايط ممال األ لوي ممهب املطىل ممهب خلر ممو د مماال الرض ممع الو د مماال النراس ممدهب ف ممأ خ ممالل حتس ممل
تد ي فولري ال حهب هنر ط الريايهب قنال الوال ة
 -158حتسمل خمدفاال ال محهب اأشابدمهب يمأ ينريما ةي ة االساب ما اال السمابلهب لىموال ة لرائممدة
النسال ا وافل ةي ة نسبهب الوال اال ال تابم يىا يد فولرل فؤاىل
 -159متديممد اجمماةة األفوفممهب خىمما ا موا ز لىنسممال ا وافممل لىم مماكهب ي االساب مما اال السممابلهب
لىوال ة حوصاال األفوفهب الضر يهب
 -160تعزيز ال نفج الوين .لىابىلدح ،لساب دام األفوال الداخىدهب اخلا جدهب ( ا ي ذل فوال
الابحالف العاملي لىلاااال الابح ل) ،ضمان تعمدم ت طدهب الابىلدح لىوقايهب فأ األفرات الرئدسدهب
 -161ا ر يىا ن يكون لكل فنطلهب ينبد لى محهب العافمهب (ميكمأ ن يكمون امو فنمد و
ال حهب) تناط به ،ي مجىهب فهام خرض ،فسؤ لدهب الرصد الولئي
 -162تعزيز برافج صمد فكا حمهب املمال ي مري س نلمص املنايمهب الب مريهب/اأيدة الكمولريا غرياما
فأ األفرات املعديهب ،كقل األفرات غري املعديهب فأ قبدل ا تراع ض ط الدم ال السكرك
 -163ان ال ادوهب لىمناب اال الطبدهب ضمان جو ة األ يهب ال يابم تسويلها ي البىد
 -164العمل يىا اادات فركز لدري ل سل الدم قىول ايهب الواليهب الاب ريعدهب ،مما سدسممح
عا هب الل و الكىوك املزفأ اخل البىد
 -165ت

دع ان ال نظام ين .لىطوا ل الطبدهب

 -166ان ال فعهد ين .لىدم
 -167ت دع ن طهب الابد ي املسابمر ،للابعما ن فمع اهلدوماال املهندمهب ي امقا اللطماع ،لابمكمل
املهندل فأ الابحدييف املسابمر ملعىوفا م اادات يمىدهب لابلددم األ ال لى قي ي ا داة املهندهب
 -168اختاذ تدابري لىحرز يىا تعدل العافىل ال حدل ي املناينا الريردهب النائدهب اار فهب
 -169ت دع قدام األينبمال غمريام فمأ فمولري ال محهب املنابممل اىل غدندما  -بدسما العمافىل
ي اخلا ج بزي اال يمل يهب لبىدام
 -170ان ممال غ ممرل لىعناي ممهب الطبد ممهب ي ممأ بُع ممد ي شابى ممف فساب ممرداال البى ممد ملناق ممهب ا مماالال
السريريهب فع األينبال ي اخلما ج ،ذلم فمأ خمالل اللدمام ،ي مجىمهب فمو خمرض ،بابلمدمي املسمايدة
لابرسري اخاببا اال الاب دص الابكمدىدهب
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 -171بنال هدز فركز اساب رائي فاب ص ي غدندا  -بدسما لعمالج امل ا ماالال األكثمر
تعلددا ،مما سدلىل ب كل كبري فأ يمىداال اأجالل الطيب اىل اخلا ج
 -172حتويل امل اب الوين .لى حهب اىل شاب فرجعي الدلي لا لىمعايري الد لدهب
 -173ان ممال نممهب ينبدممهب ينندممهب فعممزةة الدمماال اجمرالاال يمممل فنلحممهب فبسممطهب اديثممهب لابعزيممز
العدالهب االجابمايدهب ي اصدا ال اخدص لعمىداال اأجالل الطيب
 -174ان ممال آلد ممهب نظافد ممهب عال ممهب لابنس ممدا ن ممطهب اللط مماع ال ممحي ت مممل ال ممركال ال مموينندل
الد لدل لابعظدم اساب دام املوا الب ريهب املالدهب املا يهب اأسراع بابنردق األن طهب
الفقر املدقع والعمالة والتغذية
 -175ضمان توةيع ضل لىثر ة فأ خالل سداساال يافهب جافعهب
 -176ت دع متويل ال افج امل ا يع ال هلا قر يىا املناينا الريردهب ،الز ايهب ،فعا هب جوة
الكاجو ،ال دد الابلىددك لعمساك فعا هب املناب اال السمكدهب ،لساب دام يمالهب كثدرهب
 -177تعزيز األن طهب املساب دفهب لعمالهب كثدرهب ي املناينا الريردهب ،ل ا لنهج العمل فلابل ال قال
 -178الابحسل الابد إلي لبدوهب األيمال الاب ا يهب ي غدندا  -بدسما  ،الابطىمع اىل ترتدم
لىبىد ي فؤهنر البن الد يل املابعىا بري ة األيمال
 -179يم ممم بنم ممال قم ممد اال اللطم مماع اخلم مما
ملنظماته الابمثدىدهب

ضمل

الم مموين ،.ال سم ممدما يم ممأ ينريم مما الابعزيم ممز املؤسسم ممي

 -180ت م دع ا موا الممدائم فممع اللطمماع اخلمما  ،مما ي ذلم ان ممال فنابممدض ائممم لىحموا بممل
ا كوفهب اللطاع اخلا ( ىف االقاب ا فؤسساال األيمال)
 -181فراجعهب ايابما قوانل ال راكاال بل اللطايل العام اخلا

خامتة
 -182ي مكل الابلريمر امللمدم فرجعم ا فدنم ا المهب المو اأنسمان ي غدندما  -بدسما  ،يسممعا اىل
االسماب ابهب لىابوصممداال الم صممد اا ىممف األفمم املابحممدة لممو اأنسممان ي الممد تل األخريتممل
لالسابعرات الد ك ال افل ،لعافي 2015 2010
 -183كمما ياببممل فممأ الابلريممر ،إنممه لأضمما هب اىل ا وانم الابمهدديممهب ،اقاب ممر الممنص يىمما ايمرا
فعىوفمماال يممأ تطممو ممال حلايممهب تعزيممز الممو اأنسممان ي غدندمما  -بدسمما ي الرم ة فممأ كممانون
الثاين/يناير  2015اىل آو /غسطف  ،2019كقل ابراة بعو املنظمو اال املسمابلبىدهب للنسمبهب
لىسنواال اللا فهب
 -184يو الابلرير ا هو الم بمقلابها السمىطاال الوينندمهب الفابثمال الابوصمداال امللدفمهب ،خاصمهب
خ ممالل السم منابل األ لد ممل ف ممأ الوالي ممهب الاب م مريعدهب الاباس ممعهب ،الم م يرقىابه مما س ممباو تابعى مما لألةف ممهب
السداسممدهب املؤسسممدهب ال م كممان هلمما لقممري سممىيب يىمما العالقممهب بممل جهممزة جهمماة الد لممهب ،لوضممت
بقل كل ااابماالال اأصال ال كانت قائمهب للرعل
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 -185هلممقا السممب  ،مل ي مابم تنردممق بعممو الابوصممداال ،بدنممما مل تنرممق بعممو الابوصممداال األخممرض
اال جزئد ا
 -186ال األةفمماال املؤسسممدهب الد يممهب اىل تلممويو السممري الطبدعممي همماة الد لممهب ،مممما يمما
تويندممد سممدا ة اللممانون كانممت لممه يواق م يىمما تنردممق السداسمماال االجابمايدممهب االقاب مما يهب حلايممهب
الممو اأنسممان غممري ن غدندمما  -بدسمما لفممل ن تعكممف ا مماا الوضممع ا ممايل فممأ خممالل تنردممق
بممرنفج ”ت مريا انكمما“ االس م اتد ي الممقك ت كممز مما ا ِّ
املهدكىممهب يىمما تنمدممهب س املممال الب ممرك
تعزيز مجدع الو اأنسان ،ال سدما تى الواجبهب لىرواال األكثمر ارفمانا ،فكا حمهب اأ مالال
فمأ العلمماو الرسما  ،اصممال حتمدييف قطايمماال العدالممهب المد اع األفممأ ،فكا حمهب الرلممر فممع
ال كدز ب كل خا يىا املناينا الريردهب ،تعزيز الابنمدهب االقاب ما يهب املسمابدافهب ،امل مر ينهب للابلدمد
ال ا م قمايهب ار البدوهب
 -187لابحلدا اقا ال ايهب ،أيفل البىد ن يظل حيظا بثلهب اجملابمع الد يل يمه املايل الابلم.
لابحلدا االسابلرا ي البىد تىبدهب تطىعاال ال ع ال د.
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