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مقدمة
 -1تمدم اجلتهوسيو اليتنيو تمريرها الثاين لالست راض الخديسم الاخامو يفمخال لاتبخا ت التوجيهيخو
ال امخخو امل تتخخدة ي سخخبتترب 2117م ،بم خراس سا خ مخخوا ارنسخخان س خ ،A/HRC/RES/6/102
يذلخخم منخخل تمخخدتها لاتمريخخر امي ي فربايخخر 2119م ،الخخلم ا است را خخإ ي جخخاس جاسخخو الا نخخو
امل نيو باملراج و الديسيو الاخاماو ي يسهتخا امامسخو املن مخدة ي مخايو 2119م  ،يخ تامخه الخيتأ
( )142توصخخيو ،يافمخخه يا خ ( )125توصخخيو منهخخا يسف خخه ( )15توصخخيو ي سجخخظف الن خخر ي
توصيتني.
 -2يمخدم هخلا التمريخر م اومخخاف خو ارجخراااف الخق امخخه كخا اومخو اجلتهوسيخو اليتنيخخو
خال السنواف امسبع املا يو لتنفيل التوصياف بالاراكو مع من تخاف اتتتخع املخدين يعسخايدة
اتتتع الدييل ،يي ا التمرير ارجراااف يالتدابري الق اختلهتا احلاومو لتحسني ي خا مخوا
ارنسان يالتغال يا التحدياف الق تواجإ دسهتا يا ت زيز موا ارنسان يمحايتها ،السيتا
ي ظو ام داث الق مرف كا الخيتأ منخل انقخالا الثخوسة الاخبابيو الاخ بيو السخاتيو بخالتزامأ مخع
وساف الربيع ال ريب مقاخع ال خام 2111م ،يمخا ترتخل يايهخا مخأ تغيخرياف جوهريخو خرف باخاو
مباشر يا خمتاف ماوناف الديلو ياتتتع اليتين.
 -3ن اومخخو اجلتهوسيخخو اليتنيخخو يهخخت تمخخدم تمريرهخخا الثخخاين ي جخخاس وليخخو املراج خخو الديسيخخو
الاخخاماو مي خخا مخخوا ارنسخخان ،تخخو ار اجخخو عخخا تاخخهدو الخخيتأ مخخأ تقخخوساف خخخال يتايخخو
انتماليخو سياسخيو صخ بو ،يُ خد فيهخا احلخواس الخوجين الاخامو الوسخياو الخق يُ خو يايهخا لرسخ خاسجخو
القري خخس ملس خختمبو ال خخيتأ يام خري بامل اجل خخاف ياحلا خخو لااف خخو الم خخايا الوجني خخو م خخأ خ خخال ي خخدا
ستوس جديد لابال يالوصو ىل نت ابخاف سااسخيو يبرملانيخو ي فربايخر 2114م ،ب خد اسختاتا
يترمجو املر او االنتماليو لإلنقالا باليتأ اجلديد صوب املستمبو املظمو ي يام الديلو الدتمراجيخو
املدنيخخو احلديثخخو املرتاخخزة يا خ احلا خ الرشخخيد املبخخين يا خ س خ احلريخخو يال دالخخو ياملسخخاياة يا خ ام
موا ارنسان.

منهجيةُ إعداد التقرير
امخ خ خخه يواسة مخ خ خخوا عتاب خ خ خخو تنفيخ خ خخل خ خ خراسام سا خ خ خ الخ خ خخووساا الم خ خ خراس س خ خ خ ()317
-4
لسخخنو2119م باخخظن املوافمخخو ياخ توصخخياف ساخ مخخوا ارنسخخان خخو تمريخخر الخخيتأ امي ي
ج خخاس االس خخت راض الخ خخديسم الا خخامو ،يالم خ خراس س خ خ ( )137لس خخنو 2112م با خخظن ارج خ خراااف
التنفيليو لاتوصياف يذلم مأ خال اختاذ ارجراااف التاليو


ت تي التوصياف يمصفوفو جراااف تنفيلهايا كو مؤسساف الديلو.
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يخخدا امقابخخاف الرمسيخخو لاخخو اجلهخخاف ذاف ال ال خخو بتوفريم اومخخاف خخو مخخد تنفيخخل
التوصياف.



يمخخد يخخد مخخأ االجتتايخخاف لا نخخو الفنيخخو يا ي خخو االستاخخاسيو لخخوواسة مخخوا االنسخخان
الست راض التوصياف يمد تنفيلها.



ص خخداس خ خراس يوي خخرة م خخوا ارنس خخان بتااي خخف فري خخس مت صخ خ
امل اوماف.

ري خخدا التمري خخر يمج خخع



تنفي خخل ي خخد م خخأ الزي خخاساف امليداني خخو جلت خخع امل اوم خخاف م خخأ اجله خخاف احلاومي خخو يمراك خخز
ار صاا يامل اوماف الرمسيو.



يمخ خخد يسش خ خخو يتخ خخو الب خ خخدا بإيخ خخدا التمري خ خر ،يالخ خخق اس خ خختهدفه الا نخ خخو يالفني خ خخو يا ي خ خخو
االستااسيو حلموا االنسان باال افو اىل فريس ايدا التمرير مأ يواسة موا االنسان.



حتايو امل اوماف يالبياناف يار صااياف يصياغو املسو ة اميليو لاتمرير.



سخخت راض يمنا اخخو مسخخو ة التمريخخر ي جاسيتايخخو ماخخايساف يجنيخخو ياسخ و نفخخلهتا يواسة
مخخوا االنسخخان يبالت خخاين مخخع ماخخري الربنخخام ارمخخاات ل م خ املتحخخدة لخخدي مخخوا
ارنسان ي اليتأ خال املر او االنتماليو املتخو مخأ اخومق السخويد يهولنخدا ،يذلخم
مخخأ خخخال يمخخد ساسخخاو يسا يتخخو اسخختهدفه اجلهخخاف احلاوميخخو يمن تخخاف اتتتخخع
املخدين بار خافو ىل امخرباا يامكخا تيني ياريالميخني يالناشخخقني يكخلا السخاقو احملايخخو ي
كافو حماف اف اجلتهوسيو اليتنيو.



استي اب كافخو املال خاف يخمرجخاف يسا ال تخو ي الصخيغو النهاايخو لاتمريخر ي صخداسو
سمسيال.

معلومات أساسيةٌ عن التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية
ٌ
 -5مقا خخع ال خخام 2111م ،ش خخهدف اجلتهوسي خخو اليتني خخو انق خخالا الث خخوسة الا خ بيو الس خخاتيو ،
بايتباسها يالمو فاس و ي تخاسي الخيتأ ،يمخا تالهخا مخأ خقخواف هامخو ق تهخا الخيتأ ياخ جريخس
التسويو السياسيو الق يا ليها راس سا اممأ س ( )2114ل خام 2111م ،بخداال بخالتو يع
يا مبا سة ي سا الت اين اماي ت يوليتها التنفيليو املزمنو بتاسي  23نوفترب 2111م.
ُش خااه اوم خخو الوف خخاا ال خخوجين ي يس خخترب2111م ،ي جري خخه االنت اب خخاف الرااس خخيو
-6
بتخخاسي  21فربايخخر 2112م ،يكخخللم ا تاخخايو جلخخان حلخخو هخ خخايا امخخالل الوجنيخخو ،الخخق
كانخخه يساا ا ت اجخخاف احلخرايب اجلنخخويب السخخاتت ي خ صخخدس الم خراس اجلتهخخوسم س خ ( )2لسخخنو
2112م ،باظن نااا يتاايو جلنو ن ر يم اجلو ايا امسا ت يجلنو م اجلو ايا املوظفني
املب ديأ يأ يظاافه ي اتا املدين ياممين يال سارم.
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 -7بتخخاسي  16مخخاسص صخخدس خراس ساخخي اجلتهوسيخخو س خ  11لسخخنو 2113م بتاخخايو
مخخؤار احل خواس الخخوجين الاخخامو يالخخلم ُتثخخو املر اخخو الثانيخخو مخخأ ال تايخخو االنتماليخخو يتن مخخد يتخخا
عاخخاسكو كخخو اليتنيخخني .يبتتثيخخو % 51مخخأ مجخخايل يخخد املاخخاسكني مخخأ اجلنخخوب ي % 51مخخأ
الاتا  .ياثو النساا بنسبو  ،% 31يالاخباب بنسخبو  ،.% 21بار خافو ىل اثيخو ام خزاب
السياسخخيو،ي احل خرايب اجلنخخويب يمن تخخاف اتتتخخع املخخدين ياحلخخو يني ،يكخخلا املهتاخخني يذيم اريا خخو
يالناو ني ياملغ بني يغريه مأ الف اف االجتتاييو.
 -8الم خايا املقري خخو لابحخ ي مخخؤار احل خواس ت اخ الم خخايا ذاف اميلويخخو بالنسخخبو لاخخو
بنخخاا الخخوجأ يخ يخخت ي املخخؤار منا اخخو مجاخخو مخخأ الم خخايا تاخختو الم خخيو اجلنوبيخخو  ،خخيو
ص خ خ دة  ،احلا خ خ الرش خخيد"" ،بن خخاا الديل خخو  ،ال دال خخو االنتمالي خخو ياملص خخاحلو الوجني خخو  ،التنتي خخو
املتااماخخو  ،بنخخاا اجلخخين ياممخخأ  ،سخختمالليو ا ي خخاف ي "احلمخخوا ياحلريخخاف ي خخايا خخخر
ذاف ب ا يجنيو تندس ي جاس فرا ال تو التسع ،يسيت صياغو خمرجاف مؤار احلواس مأ بو
فمهخخاا سخختوسيني يا خ شخخاو ماخخري سخختوس يجخخين جديخخد تثخخو ال مخخد ارجتتخخايت الخخلم يتوافخخس
يايإ اجلتيع ،يالية يا م اجلو برو التحدياف الق تواجإ اليتأ.

جهود الحكومة لتحسين أوضاع حقوق االنسان
 -9ار اليتأ بظومو نسانيو فيتا يت اس باستفا س اس الغلاا يالو و  ،ياستفا م د الفمر،
ياحنخ خخداس مسخ خختو امخ خخدماف االجتتاييخ خخو ،يشخ خخحو امل خ خواس بار خ خخافو ىل الص خ خراياف الداخايخ خخو،
ييتاه احلاومو يا الت اجت مع تام امي خا مخأ خخال يخدا الربنخام املر اخت لالسختمراس
يالتنتيخخو 2114-2112م ،الخخلم ُخخدم ملخخؤار املخخاحنني املن مخخد بتخخاسي  4سخخبتترب 2112م ،ي
الرياض ،يمؤار صد اا اليتأ املن مد ي نيويخوسيب  26سخبتترب2112م .ك قخو تنتويخو لاتر اخو
االنتماليخخو تسخختهدل اسخخت ا ة االسخختمراس السياسخخت ياممخخين ياال تصخخا م يت زيخخز بنخخاا الديلخخو يخ
اثاخخه يلوياهتخخا باسخختاتا االنتمخخا السخخاتت لاسخخاقو ،يحتميخخس ارسخختمراس السياسخخت ياال تصخخا م
ياممين يت زيخز سخيا ة المخانون ي صخالق الم خاا يماافحخو الفسخا يت زيخز احلتايخو الوجنيخو حلمخوا
ارنسان ياحلرياف ال امو ف الل يأ تابيو اال تياجاف ارنسانيو ال اجاو.
 -11يلتابيو ار تياجاف الوجنيو ي ت زيز يمحايو احلموا ياحلرياف لاو مواجأ ي اجلتهوسيو
اليتنيخخو ان مخخد املخخؤار الخخوجين امي حلمخخوا ارنسخخان خخخال الف خ ة  11 -9يسخخترب 2112م،
تظكيخخدال ياخ تاثيخخف جهخخو الديلخخو ياتتتخخع لتحميخخس ا خ ام يت زيخخز مخخوا ارنسخخان يمحايتهخخا ي
نو اخخه خخخال املخخؤار يخخد ال مخخأ الم خخايا الخخق تالم خ اال تياجخخاف احلمو يخخو ا امخخو لات تتخخع
اليتين ،ي سا تنتيخو الخويت احلمخو ت يت زيخز احلمخوا السياسخيو لااخباب ي يتخا مفخاهي النخو
ارجتتايت ياملس وليو ارجتتاييو يكفالو موا ام اياف ياملهتاني ي الدستوس ،يمحايو موا
ارنسان ي جاس ارس اتي يو الوجنيخو ملاافحخو ارسهخاب بار خافو ىل اتليخاف الوجنيخو ملاافحخو
ارجتخخاس بالبا خخر ،يالتويي خخو عف خخاهي ال دال خخو ارنتمالي خخو ال خخلم يُ خخد مو خخويها احل خخدث امب خخرو يا خ
5
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الصخ يد الخخوجين ،كتخخا ا منا اخخو ارجخخاس المخخانوين الخخوجين يالخخدييل لا خخوا ،يوفخخاا يتخخو من تخخاف
اتتتخخع املخخدين يالتاخخبيم فيتخخا بينهخخا يالا خراكو مخخع اتليخخاف احلاوميخخو ي الم خخايا ذاف اميلويخخو
الوجنيو.

ألف -تحقيق األمن واالستقرار
 -11ي الرابخع مخأ يسخخترب2111م صخدس المخراس الرااسخت س خ ( )29بتاخخايو جلنخو الاخخؤين
ال سخخاريو يحتميخخس اممخخأ ياالسخختمراس ي الخخيتأ يالخخق باشخخرف مهامهخخا التنفيليخخو ي النخخزي امليخخداين
ي شرفه شرافال مباشرال ياخ والخو كافخو امل خاهر املسخاحو ي يخا ة الو خداف ال سخاريو ياممنيخو ىل
م سخخاراهتا ي والخخو املتخخاسص يامنخخا ا مخخأ الاخواس ي خخخالا املبخخاين ياملناخ اف احلاوميخخو ياملدنيخخو مخخأ
املساحني يتسايتها ىل الو داف امل نيخو ،بار خافو ىل صخداس يخد مخأ المخراساف الرااسخيو الخق
مأ شظهنا يا ة هيااو املؤسسو ال ساريو ياممنيو.
 -12دمه املؤسسو ال ساريو ياممنيو ت حياف كبرية ي جاس ماافحخو ارسهخاب يالم خاا
يا خ سخخيقرة ال ناصخخر ارسهابيخخو املسخخاحو ي حماف خخو بخخني يمخخديرياف ولبخخاس يخنفخخر يلخخو س تاخخم
احلخخرب الخخق مخخرف املبخخاين ياملناخخاف ال امخخو ياماصخخو يسخخما فيهخخا م خخاف ال خخحايا ،كتخخا فخخروف
يخخد ال مخخأ املاخخاالف منهخخا نخخزيق يخخدا كبخخرية مخخأ سخخاان تاخخم املنخخاجس ،بار خخافو ىل املغخخام
املزسييو يخمافاف احلرب.
 -13ا بخخل اجلهخخو باسخختتراس روالخخو املغخخام  ،يمخخل يخخام ال ناصخخر املسخخاحو املرتبقخخو بتن خخي
المايدة بزس يد كبري مأ املغام كتا ن اليتأ تنفل برناسال حمد ب ار سنواف كان مؤمالل مأ
خاللخخإ الخخت ا مخخأ ات خخاس السخخابيو ل لغخخام اخخو يخخام 2119م ،ي ن تتحخخرس الخخيتأ مخخأ هخخلا
التهدي خخد يبا خخاو ت خخام ال ن ال خخريل ال خخق اس خخت دف ي ي خخام 2111م ،يانتا خخاس اجلتاي خخاف
ىل اسختتراس املاخااو يتزايخدها يمخا يمابخو ذلخم مخأ اسختتراس اجلهخو ملسخ يااخيا
املساحو
تا خخم املن خخاجس لا خخت ا م خخأ املغ خخام ييم خخدم الربن خخام ارم خخاات ل مخ خ املتح خخدة ( )UNDPيتخ خال
لوجسخختيال يفنيخال لاتسخخايدة ي تاخخم اجلهخخو  ،يالخخيتأ مخخأ الخخدي املو خخو ياخ م اهخخد يتخخايا لتحخخر
املغام.
 -14يي سبيو توفري متقاباف يا ة اريتاس ملا خافتإ املواجهاف مع ال ناصر ارسهابيخو مخأ
تدمري لابىن التحتيو يمنخاو املخواجنني يتخامني يخو ة النخاو ني مخأ بنخاا حماف خو بخني ىل منخاجمه ،
ي يا ة تقبيع امي ا ال امو صدس راس مجهوسم س ( )111لسنو 2112م ،بإنااا صخنديا
يخخا ة يتخخاس املنخخاجس املت خخرسة ج خراا يتخخا الت ريخخل يارسهخخاب عحاف خخو بخخني ييتاخخه الا نخخو
الوجنيو لات امو مع املغام يا تقهري كافو املناجس الق كانه خت ع لسيقرة ال ناصر ارسهابيو
املسخخاحو مخخأ املغخخام املزسييخخو يخمافخخاف احلخخرب ممخخا شخ ع النخخاو ني لا خخو ة ىل منخخاجمه امصخخايو
ب د و مااكو هتدم مناو يتدمري ممتاااهت .
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 -15يلت زيخخز جهخخو بال نخخا ي سخخا ماافحخخو ارسهخخاب خخرف احلاومخخو ارس خ اتي يو الوجنيخخو
ملاافحو ارسهاب يصدسف توجيهاف ساخي اجلتهوسيخو بتخاسي 2112/8/28م ،بال تخو ياخ
توجي خخإ ال خخوواساف ياجله خخاف يالمقاي خخاف ياملؤسس خخاف ذاف ال ال خخو بتنفي خخل مص خخفوفو ارسخ خ اتي يو
الااماو ملاافحو ارسهاب ي اليتأ.

باء -العدالة االنتقالية
 -16ممه اومو اجلتهوسيو اليتنيو خقواف جيابيو ييتايو جتاو الت خايواف ياالنتهاكخاف
ال خق خخد ه خخخال الف خ ة املا خخيو مخخأ خخخال ناخخاجاف ياس خ و ي ج خراااف ف ايخخو تتتثخخو بإصخخداس
يد مأ المراساف ياختاذ يد مأ التدابري ا ا فو اىل حتميس ال دالو ارنتماليو ييُ د انون احلصانو
س ( )1لسنو 2112م ،جزاال مأ التسويو السياسيو بالتزامأ مع امل ت ي الدفع بإصداس انون
ال دالخو ارنتماليخخو ،يكخلا املوافمخخو ياخ اناخخاا جلنخو يجنيخخو مسختماو لاتحميخخس ي انتهاكخاف مخخوا
ارنسان الق د ه خال يام 2111م.
 -17صخخدس مخخر سا خ الخخووساا س خ ( )13ل خخام 2112م باخخظن تاخخايو جلنخخو يواسيخخو تتخخوىل
يدا ماري انون ال دالو االنتماليو ياملصاحلو الوجنيو ،ياه صياغو ماخري المخانون مسختويبال
مال خخاف املن تخخاف الديليخخو يمن تخخاف اتتتخخع املخخدين ياملهتتخخني مخخأ اجلتهخخوس يا ير خخإ يا خ
سا الووساا ي سيت يا ة الن ر فيإ بنااال يا خمرجاف احلواس الوجين.
 -18صخخدس مخخر سا خ الخخووساا س خ ( )4ل خخام 2112م ،بتاخخايو جلنخخو يواسيخخو برااسخخو يويخخرة
مخخوا ارنسخخان يي خخويو يويخخر اماسجيخخو ،يويخخر شخخؤين ساسخخت الن خواب يالاخخوس  ،ييويخخر ال خخد ،
ت تخخو يا خ ساسخخو يتمخخد تصخخوس خخو تاخخايو جلنخخو حتميخخس يجنيخخو مسخختماو تتتاش خ مخخع امل خخايري
الديليو لاتحميس ي ياااف انتهاكاف موا ارنسان خال داث 2111م.
 -19امخه يواسة مخوا ارنسخخان ع اجبخو كافخخو امجخرال السياسخيو ياحلزبيخخو باخظن ا خ اق ي
تم خخد تص خخوساف خخو تس خختيو ي خخااها ي جلن خخو التحميم خخاف ،يفم خ خال ل لي خخو يلاتواف خخس ي اخت خخاذ
المراساف ،يا يخدا مخلكرة تفسخرييو خو إيخو ناخاا الا نخو امل نيخو بالتحميمخاف ،بار خافو ىل
صياغو املبا ت املن تو ل تو هلو الا نو.
 -21ي بداي خخو ش خخهر غس خخق 2112م ،ا ش خخهاس التح خخالف امل خخدين ل خخدي جلن خخو التحمي خخس
املستماو يي ىل اتن رابو( )61من تو مأ من تاف اتتتع املدين الفاياو ي اليتأ .يسف ه
يد مأ من تاف اتتتع املدين مقالبتها بالتسريع ي نااا جلنو التحميس ىل الم اا.
 -21بتاسي 2112/8/7م ،صدس راس سا الخووساا س خ ( )138لسخنو 2112م ،باخان املوافمخو
مبخخدايال يا خ تاخخايو جلنخخو التحميمخخاف ي يخخاااف انتهاكخخاف مخخوا ارنسخخان يالخخلم شخخاس ىل الخخو
ماخخري الم خراس لخخوواسة الا خ ون المانونيخخو ملراج ت خخإ مراج خخو انوني خخو هناايخخو ي اس خختاتا ارج خراااف المانوني خخو
الالومو.
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 -22بتاسي  18سبتترب 2112م ،ا صداس راس سا الووساا باظن املوافمو ياخ تاخايو جلنخو
التحميس املستماو يا سف إ لراي اجلتهوسيو رصداس المراس اجلتهوسم بتاايو الا نو.
 -23بت خخاسي 2112/9/22م ص خخدس خ خراس سا خخي اجلتهوسي خخو س خ خ ( )141لس خخنو 2112م
باملوافمخخو يا خ ناخخاا جلنخخو يجنيخخو مسخختماو لاتحميخخس ي انتهاكخخاف مخخوا ارنسخخان الخخق خخد ه
خال يام 2111م ،يمأ املنت ر تستيو ي ااها يالبدا ي مماسسو مهامها.
 -24يمل اجلخ خخو اجلر خ خ يسيايخ خخو اسخ خخر الاخ خخهداا صخ خخدس مخ خخر سا خ خ الخ خخووساا س خ خ ( )11ل خ خخام
داث 2112-2111م ،كتا صدس المراس اجلتهخوسم س خ (
2113م باظن م اجلو جر
)178لسخخنو 2113م بإناخخاا صخخنديا سيايخخو سخخر شخخهداا يجر خ خخوسة فربايخخر الاخخبابيو الاخ بيو
الساتيو ياحلرايب الساتت ي احملاف اف اجلنوبيو.

اآلليات المؤسسية الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان
 -25خال السنواف الال مو لتمد تمريرهخا امي عوجخل وليخو االسخت راض الخديسم الاخامو
يتاخخه احلاومخخو اليتنيخخو ياخ ت زيخخز البنيخخو املؤسسخخيو الوجنيخخو امل نيخخو بت زيخخز مخخوا االنسخخان يياخ
النحو اتيت.

ألف -إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان
 -26ي سبيو تنفيخل التزامخاف الخيتأ الديليخو يالوفخاا بت هخدها القخويت بإناخاا مؤسسخو يجنيخو
مسختماو حلمخخوا ارنسخخان عخخا يتوافخخس مخخع مبخخا ت بخخاسي  ،صخخدس ساخ الخخووساا خراس س خ ()215
ل خام 2113م ،باملوافمخو ياخ ماخري خانون ا ي خخو الوجنيخو حلمخوا ارنسخخان ،ي التخإ اىل الربملخخان
الستاتا ارجراااف الدستوسيو.
 -27يلتحميخخس املاخخاسكو الواسخ و ا يخخدا ماخخري خخانون ناخخاا ا ي خخو الوجنيخخو حلمخخوا ارنسخخان،
بالاخراكو مخخع املفو خخيو السخخاميو حلمخخوا ارنسخخان يباالسخخت انو بت خخاسب الخخدي ال ربيخخو ي هخخلا اتخخا ،
يا ير إ يا ا ي و االستاخاسيو يالا نخو الفنيخو حلمخوا ارنسخان ،يا ناخرو لا تهخوس يخرب املو خع
االلا يين اماص بوواسة موا ارنسخان يكخلا املو خع امخاص بخوواسة الاخ ون المانونيخو ،يذلخم ر رااخإ
باملال اف ياستي اكا ي املاري ،كتايتاه يواسة موا ارنسان بالت اين مع الربنام ارمخاات
ل مخ خ املتح خخدة ياخ خ تن خخي ي خخد م خخأ الف الي خخاف ييسا ال ت خخو اماص خخو ب خخرض يمنا ا خخو ما خخري
المانون مشاه يد مأ حماف اف اجلتهوسيو باال افو اىل ي اا فريس ا ي اف املستماو ملخؤار احلخواس
الوجين يمن تاف اتتتع املدين ييد مأ ي اا سا النواب.
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باء -اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
 -28عوجخل خراس ساخ الخووساا س خ ) (46لسخنو 2012مُ ،شخااه جلنخو يجنيخو ملاافحخو االجتخاس
يمثاخه ي ي خويتها اجلهخاف احلاوميخو يالغخري اوميخو امل نيخو عاافحخو ال خاهرة يخ
بالباخرُ ،
صبحه هلو الا نو هت ارجاس الوجين املؤسست امل ين برس السياسخاف يي خع اتليخاف الوجنيخو
الافياخو عاافحخو جخراا االجتخاس بالباخر يامل ا بخو يايهخا بار خافو ىل محايخو خحاياها يي خع بخرام
يخا ة تخظهياه يخ تتخوىل هخلو الا نخو عوجخل خراس ناخااها يخدا سخ اتي يو يجنيخو ملاافحخو
االجتاس بالبار بار افو ىل يدا ماري انون يجخين ملاافحخو االجتخاس بالباخر ىل جانخل يخد
مأ املهام ياالختصاصاف ذاف الصاو.
 -29ي خخا تخخاسي يخخدا التمريخخر اختخخلف الا نخخو الوجنيخخو ملاافحخخو االجت خاس بالباخخر يخخد مخخأ
ارج خراااف ينف خخلف ي خخد م خخأ امنا خخقو بروه خخا ي خخدا ما خخري خخانون ماافح خخو االجت خخاس بالبا خخر
باالس خخت انو تخ خرباف يلي خخو ،يا ي خخرض يمنا ا خخو ما خخري الم خخانون م خخأ خ خخال يسا يت خخو يجني خخو
اسخختهدفه خمتاخخف اجلهخخاف امل نيخخو احلاوميخخو يغخخري احلاوميخخو كتخخا ا ير خخإ ي املوا خخع االلا ينيخخو
احلاوميخخو السخختمبا مال خخاف اجلتهخخوس ،يي سخخبتترب 2113م يافمخخه احلاومخخو يا خ ماخخري
المانون ييجهه يواسة الا ون المانونيو باسختاتا جخراااف ا التخإ لاربملخان لاتنا اخو ي صخداسو
ي خولإ يز التنفيل ي ا رب ي ه.

جيم  -إنشاء إدارات عامة معنية بحقوق االنسان
 -31ي جاس ي خخا ة هياا خخو يواسة الداخاي خخو ا نا خخاا ار اسة ال ام خخو حلم خخوا ارنس خخان يار اسة
ال ام خخو حلتاي خخو امس خخرة ،كت خخا ا نا خخاا ار اسة ال ام خخو حلم خخوا ارنس خخان ب خخوواسة الا خخؤين المانوني خخو
،بار افو ىل نااا اساف يامو لتنتيو املر ة ي يد مأ الوواساف.

دال -تعيين منسقي حقوق اإلنسان بالمحافظات
 -31ا افتت خخاق ي خخد م خخأ ماات خخل م خخوا ارنس خخان ي ب خخق احملاف خخاف ،يت ي خخني منس خخمني
مخخو يني ع تاخخف مااتخخل احملاف خخاف باجلتهوسيخخو يذلخخم لاميخخام برصخخد يتو يخخس انتهاكخخاف مخخوا
ارنسان يالتواصو مع يواسة موا ارنسان مل اجلتها يتنسيس تنفيل الف الياف احلمو يو.

هاء -اللجنة الفنية لحقوق اإلنسان
 -32جاس اومت تتتثو فيإ اجلهاف الم اايو ياممنيو يغريها يخخال ال خامني املا خيني ا
توسخخيع نقخخاا ي خخويو الا نخخو لتاخختو يخخد ال كخخرب مخخأ املؤسسخخاف الرمسيخخو امل نيخخو عتاب خخو يا مخخا
ايا موا ارنسان ي خققها يبراسها.
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واو -تعزيز الشراكة مع اآلليات غير الحكومية
 -33ا ي خخو ارستاخخاسيو لخخوواسة مخخوا ارنسخخان يهخخت جخخاس استاخخاسم ا التوسخخع ي نقخخاا
ي ويتها لت خ اىل اتن مخا يمخاسب ( )61ي خوال تثاخون من تخاف اتتتخع املخدين املهتتخو بم خايا
موا ارنسان بار افو ىل كا تيني يناشقني يصحفيني ينمابيني.
 -34ستويخخو ت زيخخز مخخوا ارنسخخان يهخخت جخخاس جيتخخع اجلهخخاف احلاوميخخو يالمقخخا امخخاص
ياملن تخخاف الديليخخو يستتخخع املخخاحنني يي تخخو ياخ تنسخخيس اجلهخخو يتبخخا امل اومخخاف لخخدي مخخوا
ارنسان.
 -35صدس راس سا الووساا س ( )212ل ام 2113م باخظن املوافمخو ياخ ي يمخو الاخراكو
بني احلاومو اليتنيو يمن تاف اتتتخع املخدين ،ييفمخا خلو الو يمخو يخت ال تخو ياخ ناخاا ساخ
يا لااراكو كإجخاس مؤسسخت يتتتخع باالسختمال املخايل يار اسم يالا صخيو االيتباسيخو ،ينخاط
بإ تنسيس يتايخو الاخراكو ي يخ يتاخاو اتاخ امياخ مخأ ممثاخني لاحاومخو بنسخبو  %40مخأ
امي خخاا ،يممثاخخني يخخأ من تخخاف اتتتخخع املخخدين بنسخخبو ، %60يناخخري ىل تنخخامت يخخد من تخخاف
اتتتخخع املخخدين ال اماخخو ي سخخا مخخوا ارنسخخان يال سخخيتا ب خخد الثخخوسة الا خ بيو السخخاتيو ي خ ا
ناخخاا ال اخراف مخخأ املن تخخاف املت صصخخو بال تخخو ي سخخا ت زيخخز مخخوا ارنسخخان يالخخدفا يخخأ
احلموا ياحلرياف.

التشريعات الوطنية
 -36ا تق خخوير بني خخو التاخ خري اف الوجني خخو ذاف الص خخاو بت زي خخز يمحاي خخو م خخوا ارنس خخان يخ خ
صدسف الموانني التاليو
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انون س ( )1ل ام 2111م باظن ماافحو غسيو اممخو ياويخو ارسهخاب ييسختند
ىل امل ايري الديليو حلتايو موا ارنسان.



انخ خ خخون س خ خ ( )2لسن خ خخو 2111م بت خخديو ب خ خخق مخ خ خوا المانخ خ خخون س خ خ خ خ ( )41لس خخنو
2112م باظن املراف اف يالتنفيل املدين.



خخانون س خ ( )26لس خخنو 2111م بت خخديو خخانون س خ ( )13لس خخنو 2111م با خخظن
االنت اباف ال امو يارستفتاا يت ديالتإ.



انون س ( )9ل ام 2111م باظن التامني الصحت.



انون س ( )13ل ام 2112م باظن س احلصو يا امل اوماف.



انون س ( )15لسنو  2112باظن محايو موا املؤلف ياحلموا اتايسة.
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خخانون س خ خ ( )17لس خخنو 2112م بت خخديو امل خخا ة ( )32الم خخانون س خ خ ( )48لس خخنو
1991م اماص بتن ي الس ون يت ديالتإ.



خخانون س خ ( )18لسخخنو 2112م،بت خخديو املخخا تني ( 114 ،114ماخخرس) مخخأ خخانون
الساقو الم اايو س ( )15لسنو 2116م.

(ماحس س ( )1الموانني يالمراساف الصا سة خال السنواف امسبع املا يو)

السياسات واالستراتيجيات العامة لتعزيز حقوق االنسان
 -37هنالم يد مأ االس اتي ياف يد االنااا ذاف ال ال خو املباشخرة بت زيخز يمحايخو مخوا
االنسان منها


االسخ خ اتي يو الوجني خخو حلم خخوا االنس خخان ص خخدس خ خراس ساخ خ ال خخووساا س خ خ ( )58ل خخام
2113م باظن ت ديو راس اتا س ( ) 31ل ام 2119م ،ا عوجبإ تاايو جلنخو
يجنيخخو مثاخخه فيهخخا خمتاخخف اجلهخخاف احلاوميخخو امل نيخخو يكخخلا يخخد مخخأ من تخخاف اتتتخخع
املدين تتوىل يدا ماري ارس اتي يو الوجنيو حلموا ارنسان ي اجلتهوسيو اليتنيو.



ارس خ اتي يو الوجني خخو ملاافح خخو االجت خخاس بالبا خخر عوج خخل مه خخام ياختصاص خخاف الا ن خخو
الوجني خخو ملاافح خخو االجت خخاس بالبا خخر ي خخت ال ت خخو الي خال ياخ خ ي خخدا ارسخ خ اتي يو الوجني خخو
ملاافحو االجتاس بالبار.

 -38كتخخا يتاخخه احلاومخخو يا خ اسخختحداث اس خ اتي ياف يب خرام جديخخدة يخخه احلاجخخو اىل
يجو ه خ خخا يم خ خخأ هخ خ خ ارسخ خ خ اتي ياف ال خ خخق تتتح خ خخوس و خ خخا اجله خ خخو احلاومي خ خخو ي ه خ خخلا ارج خ خخاس
ارسخ اتي يو الوجنيخخو لاتتويخخو امصخخغر ،ارسخ اتي يو الوجنيخو لات اخخي الثخخانوم ،ارسخ اتي يو الوجنيخخو
لات اي املهين ،ارس اتي يو الوجنيو لات اي ال ايل ،ارس اتي يو الوجنيخو لاصخحو االلابيخو ،امقخو
امتس خ خخيو الراب خ خخو لاتنتي خ خخو الص خ خخحيو يالت في خ خخف م خ خخأ الفم خ خخر ،س خ خ خ اتي يو احلتاي خ خخو ارجتتايي خ خخو،
ارسخ اتي يو الوجنيخخو الصخخحيو 2125 -2111م ،بخرام يخ ت اخخي الفتخخاة ،ارسخ اتي يو الوجنيخخو
لاتاغيو 2115-2111م  ،امقو الوجنيو لتاغيو الاباب 2116 -2114م ،ارسخ اتي يو
الوجني خخو لاتنا خخاف املتوس خخقو ي الص خخغرية يالص خخغر 2111م2115-م ،ارس خ خ اتي يو الوجني خخو
لتنتي خخو المق خخا الزساي خخت 2116-2112م  ،ارس خ خ اتي يو الوجني خخو ل م خخأ الغخ خخلاات 2111م-
2115م ،يالربنام املر ات حلاومو الوفاا 2112م2114-م.
 -39يكانخخه خخد يتاخخه احلاومخخو يا خ مواصخخاو اجلهخخو لاوفخخاا بالتزاماهتخخا ي خمتاخخف سخخاالف
موا ارنسان مخأ خخال اسختتراس تنفيخل ستويخو مخأ ارسخ اتي ياف الخق بخه مخأ ارنتهخاا ي
تنفيخلها يسختاون يخد املراج خو ،منهخا ارسخ اتي يو الوجنيخو لاقفولخو يالاخباب ،ارسخ اتي يو الوجنيخخو
لتنتيو املراة 2116م2115 -م.
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اإلجراءات والسياسات العامة إلعمال الحقوق المدنية والسياسية
ألف -االعتقاالت التعسفية واإلختفاء القسري
 -41يافمخ خه احلاوم خخو ياخ خ االن خختام ىل االتفا ي خخو الديلي خخو حلتاي خخو مجي خخع امشخ خ اص م خخأ
االختفخخاا المسخخرم  ،ياتفا يخخو نا خاا احملاتخخو اجلناايخخو الديليخخو (ن خخام سيمخخا امساسخخت) ،ييجهخخه
اجلهاف امل نيو باستاتا ارجراااف المانونيو لاتصا و يا االتفا يتني  ،كتا صدس مر سا
الخخووساا س خ ( )48ل خخام 2113م باخخظن يخخدا ماخخري خخانون امش خ اص املفمخخو يأ يامل فيخخني
سرال.
 -41صدس راس سا الووساا س ( )118ل ام 2112م ،باظن جالا مجيع م تمات الر م
ل خخام 2111م ،م خخأ كاف خخو امل خختمالف الا خخرييو يغ خخري الا خخرييو ،ياري خخالن ي خخرب يس خخااو اري خخالم
امل تافو لاافو امسر الق لديها م تماخني ي مفمخو يأ ربخالجل اجلهخاف امل نيخو ممثاخو بخوواسة مخوا
ارنسان باافو البياناف يأ كو م تمو ي مفمو .
 -42يملناصرة ايا امل تماني يامل فيني سخرال يمتاب خو تنفيخل خراس ساخ الخووساا املت اخس بتنفيخل
بال نخخا لتوصخخياف ساخ مخخوا ارنسخخان ي خراسم ساخ اممخخأ س خ ( ،)2151 ،2114امخخه
يواسة مخخوا ارنسخخان ب مخخد الامخخاااف مخخع يخخا اف الو خخداف ال سخخاريو ياممنيخخو ياجلهخخاف امل نيخخو
يالق ا يال و ببالغاف االيتماالف ي االف االختفاا الق تامتها الوواسة مأ يخدة مصخا س منهخا
االاتالفاف ياملاونخاف الاخبابيو امل نيخو بالخدفا يخأ امل تماخني يامل فيخني سخريال،كتا نفخلف الخوواسة
بالت اين مع يد مأ من تاف اتتتع املدين املهتتو يد مأ الف الياف يامناقو.
 -43ي يونيو 2113م يانه يويخرة مخوا ارنسخان يتصخامها ي السخ أ املركخزم بصخن اا
ا ارفرا يأ يد مأ م تمات داث 2111م  ،ين مسوجل خانوين يا ارفخرا يخأ يخد
( )17م تمو عوجل توجيهاف ساي اجلتهوسيو.
 -44ي ي جاس مؤار احلواس الوجين تت منا او مو و التحميماف املستماو مخأ ختأ 31
نمقو حموسيو يمنها ايا ي موا امل فيني سرال يكاف احلميمو و انتهاكاف موا ارنسان
الق صاه ي ال ام 2111م.
 -45صخخدس مرسخخوم سااسخخت ي 9يوليخخو 2113م  ،بسخخريو تنفيخخل مخخا ت يخخت تنفيخخلو خخا اتن
مأ النماط ال اريأ الق رهتا الا نو الفنيو لإليدا يالتح ري ملؤار احلواس يي وا ذلخم صخدس
راس سا الووساا س ( )185ل ام 2113م باخظن املوافمخو ياخ مصخفوفو ارجخراااف التنفيليخو
عخخا ت خختنتإ النمخخاط ار خخد يالثال خخني ،يالخخق تت خختأ يخخدة نمخخاط باخخظن جخخالا سخراق امل تماخخني
يالااخخف يخخأ مصخخري امل فيخخني س خرال يت وي خخه  ،عخخا ي ذلخخم خخحايا خخرب 94م ،ي خخرب
ص دة ،ياحلرايب الساتت اجلنويب.
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باء -استقاللية وكفاءة السلطة القضائية
 -46لت زيز استمالليو الساقو الم خاايو صخدس خراس ساخي اجلتهوسيخو بمخانون س خ ( )18لسخنو
2112م،الخخلم يم خخت بت خخديو املخخا تني ( 114 ،114ماخخرس) مخخأ المخخانون س خ ( )15لس خنو
2116م،باخخظن يخخا ة هيااخخو يتاخخايو سا خ الم خخاا اميا خ يا ت يخخني سايس خال تا خ الم خخاا
اميا خ بنخخاال يا خ ت خخديو ن خ املخخا ة( )114بفصخخو منصخخل ساخخي سا خ الم خخاا اميا خ يخخأ
ساي احملاتو ال ايا عوجل راس ساي اجلتهوسيو س ( )35لسنو 2112م.
 -47ا ايخخدا ماخخري ت خخديو خخانون السخخاقو الم خخاايو ليت خختأ نصخخوص انونيخخو هتخخدل اىل
تماخخي صخخال ياف يويخخر ال خخد فيتخخا يت اخخس با خ ون الم خخاة يتوسخخيع صخخال ياف سا خ الم خخاا
االيا ينمو تب يو التفتين الم اات يالنيابو ال امو تا الم اا اميا .
 -48اصخخداس خخانون التو يخخس يالتس خ يو يا خراس خخانون الرسخخوم الم خخاايو ،كت خا ا يخخدا ماخخري
الالاحو التن يتيو لوواسة ال د  ،يا صداس مدينو وايد الساويب الم اات.
 -49لرفع دساف ال اماني ي الساقو الم اايو ا تنفيل يد ( )17يسة تدسيبيخو ي سخاالف
المخخانون الخخدييل االنسخخاين يماافحخخو االسهخخاب ييال تخخإ مخخوا االنسخخان يالقخخل الاخخريت يمفخخاهي
موا ارنسان.
 -51ن ماري ت ديو انون السخاقو الم خاايو امل خريض ياخ ساخ النخواب يت ختأ جتسخيد
االستمال الاامو لاساقو الم خاايو  ،كتخا يتو خع ن يت ختأ الدسختوس اجلديخد النخات يخأ احلخواس
الوجين الاامو مبد الفصو الاامو بني الساقاف يحتميس استمالليو الم اا بصوسة تامو.

جيم  -السجون وحقوق السجناء
 -51الصالق يتقوير املنااف ال مابيو عا يتوافس مع امل ايري الديليو ي هلا اتا صدس انون
س ( )17لسخنو 2112م بت خديو المخانون س خ ( )48لسخنو 1991م امخاص بتن خي السخ ون
يت ديالت خخإ يال خخلم ت خختأ ت خخديو امل خخا ة ( )32ياخ خ النح خخو اتيت اصخ خ ما خخان ي السخ خ أ
يُست مركز ارستمبا تاون مهتتإ مماباو الس ناا يند خو الس أ ييتوىل تصخنيفه ياخ
النحو التايل يز الس ناا الليأ يدخاون مي مرة يأ الس ناا ذيم السوابس  -يز الس ناا
مرتايب اجلراا ذاف امقوسة ارجتتاييو البالغو  -يز الس ناا امجانل يأ الس ناا اليتنيخني
 يخخز ام خخداث يخخأ السخ ناا البخخالغني  -يخخز السخ ناا ارنخخاث يخخأ السخ ناا الخخلكوس  -يخخزالس يناف بسبل الديون ي ايا مدنيو يزالل تامال يأ السخ يناف رخراا جناايخو ،كتخا ت ختأ
المخخانون خخافو مخخا ة بخخر ( )29ماخخرس تخخن ياخ ينخخدما يُسخخت ل جفخخا بالبمخخاا ي املؤسسخخو
مع مهاهت جيل ختاذ التدابري الالومو رنااا اس انو لريايته .
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 -52يتايخال ا اسخختحداث مبخخىن خخخاص بام خخداث اخخخو السخ أ املركخخزم بصخخن اا يا جتهيخخزو
عا يايب ا تياجاف هلو الف إ مأ املس ونني.
 -53ا السخختاق لا نخخو الديليخخو لاصخخايل اممحخخر بالميخخام ب خخد مخخأ الزيخخاساف ملرافخخس ام ت خخاو
التاب خخو لا ه خخاو املرك خخزم ل م خخأ السياس خخت ي حماف خخاف ص خخن اا ياحلدي خخدة يت خخز يي خخدن يالام خخاا
بخ خخاحملت زيأ ياملس خ خ وليني خخ خخال امي خ خوام (2112-2111-2111م)،ي امخ خخه يويخ خخرة مخ خخوا
ارنسخخان بزيخخاسة مرفخخس احل خخز التخخابع لا هخخاو يالامخخاا بخخاحملت زيأ ،كتخخا خخام جهخخاو اممخخأ السياسخخت
ب تيل وياساف مما او ل د مأ الفرا املنبثمو يأ احلواس الوجين الاامو خال هلا ال ام.
 -54تت تنفيل وياساف يسيو مل تاف الس ون املركزيو ياال تياجيو يمراكخز التو يخف ي كخو
حماف اف اجلتهوسيو.
 -55صدس راس سا الووساا س ( )213ل ام 2113م ،باظن املوافمو يا ماري اتفاا
بني احلاومو اليتنيو يالا نو الديليو لاصايل اممحر لات اين يامناقو امنسانيو لصخا احملخريمني
مأ ريته .

دال -حرية الرأي والتعبير
 -56ص خخدسف توجيه خخاف سااس خخيو بإلغ خخاا خخب الص خخحفت بإيتب خخاسو ج خرااا يمي خخد ري خخو ال خخر م
يالت بخخري يهنخخايب ماخخري ت خخديالف خخدم تا خ النخواب لت خخديو خخانون الصخخحافو ياملقبويخخاف س خ
( )25لسنو 1991م ،ييت تأ ماري الت ديالف ي فمراتإ الن يا ت زيخز ريخو الصخحافو
يالصحفيني  ،ال نإ ا جتتيد منا اختإ ي صخداسو بقاخل مخأ نمابخو الصخحفيني اليتنيخني رخ خايإ
ملزيد مأ الدساسو.
 -57خخخال اميخوام 2112- 2119م م ا صخخداس تخراخي ل خخد ( )3صخخحف اوميخخو
ييد ( )4صحف زبيو ي( )12صحيفو ملن تاف ستتع مدين ي( )82صحيفو خاصو بظفرا
اىل جانل الصحف ياتالف المااتو .ييند ستاتا سا النواب مخأ منا اخو خانون اريخالم
السخخت ت يالبصخخرم سخخيت فخخت اتخخا رناخخاا ال ديخخد مخخأ المن خواف ارذاييخخو يالتافزيونيخخو اماصخخو
افول ىل المنواف الرمسيو ياماصو المااتو اليال.
 -58ياىل جانخخل توجخخإ احلاومخخو اجلخخا ي ت زيخخز يكفالخخو ريخخو الخخر م يالت بريجتخخدس ارشخخاسة اىل
احملخخد اف يالتوصخخياف الخخق انته خ اليهخخا فريخخس يتخخو اسخختمالليو ا ي خخاف ي خخايا خاصخخو يالخخق ا
سف هخخا لا اسخخو ال امخخو امتاميخخو ملخخؤار احلخواس الخخوجين ر راسهخخا  ،يخ ت خختنه الخخن ياخ تاخخويأ
سا يا لاصحافو ياريالم يت تااياإ يفس ام اام ال امخو لاهي خاف املسختماو ،يتخوىل سسخ
السياسخ خخاف يتقخ خخوير الخ خخرح اريالميخ خخو ي صخ خخالق قخ خخا الصخ خخحافو ياريخ خخالم (املمخ خخرياة ،املرايخ خخو،
املسخختويو -يااللا ينيخخو ) ي خرص ياخ تخخوفري كخخو ال خختاناف المانونيخخو يامخال يخخو حلريخخو الت بخخري
ي ريو الصحافو ياريالم ي س احلصو يا امل اوماف يمحايخو ت د يخو اريخالم ي يا يتخإ ينزاهتخإ
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املهنيو عا ي تأ محايو الدتو راجيو ي موا ارنسان يالمي الوجنيو يالدينيو املافولو سختوسيا.يعا
تن استمالليو مهنيو كاماو ر اساف املؤسساف ياالجهزة اريالميو ال امو .

اإلجراءات والسياسات العامة إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعيوة
والثقافية
خفض معدل الفقر والبطالة
ألف-
ُ
 -59نسبو الفمر ي اليتأ يصخاه ىل كثخر مخأ  %52مخأ يخد السخاان يهخو مخا يسخايم
كثر مأ 12مايون فمري مأ مجايل يد ساان الباد املمدس بخ  24مايون نسختو ي خني باغخه
هلو النسبو ىل  %39بو داث يخام 2111م  ،يل خو ا خد ابخرو ماخاكو الفمخر هخت نمخ
اممأ الغلاات ،كتا ن مستوياف سوا التغليخو مرتف خو ،خصوصخا بخني امجفخا يالنسخاا  ،يخ
ينتاخر ي الخيتأ الخو مخخأ ان خدام اممخأ الغخخلاات احلخا يياخ نقخاا ياسخخع يتصخنف الخيتأ خختأ
سو د يار بادال ي ال ات مأ ي ان دام اممأ الغلاات يخ حتتخو املرتبخو  74مخأ بخني
 84بادال ي املؤشر ال املت لا و .
 -61يي اين الخيتأ مخأ توويخع غخري متخواون لاسخاان املنتاخريأ ي  21حماف خو ،ي خين %24
،ممخخا
مخخنه ي منخخاجس خريو ي %74ي ياخخون ي جتت خخاف سيفيخخو تمخخو يخخأ  50111ش خ
يموض كثريا المدسة يا توصيو امدماف امساسيو.
 -61تواجإ اليتأ حتديا كبريا ي يتايو التنتيو متتثال ي ماااو البقالو  ،ي تباغ البقالو
ي يسخخاط الاخخباب مخخا نسخخبتإ  %5209ي الف خخو ال تريخخو (  ) 24 -15سخخنو ،كتخخا تباخخغ نسخخبو
البقالخخو  % 4404ي الف خخو ال تريخخو (.) 59-25ياستف خخه البقالخخو ىل  % 1708يفمخخا ملس خ
يتالخخو امجفخخا ي خ استفخخع يخخد ال خخاجاني يخخأ ال تخخو مخخأ 689الخخف ياجخخو ىل 911الخخف
ياجو يفما مخر مس  .يخال يام 2111م و ا ف البقالو نتي و تو ف ال ديد مأ املااسيع
االستثتاسيو يتسري ال ديد مأ ال اماني يختفيق ب خق املناخاف لسخاياف ال تخو ممابخو يقخاا
جزا مأ الراتل.
 -62يت ترب وفاا التوظيف بالنسبو لااخباب ي الخيتأ حمخدي ة جخدال نتي خو الركخو ار تصخا م
يار خقراباف اممنيخخو الخخق حتخخد مخخأ فخخرص ارسختثتاس يارنتخخا  ،يي سخخبيو خفخخق البقالخخو يتخخوفري
ف خرص ال تخخو ا استصخخداس خراس سا خ الخخووساا س خ ( )94لسخخنو 2111م باملوافمخخو يا خ اتليخخو
التنفيليخخو السخختي اب نسخخبو ( )%25مخخأ مجخخايل املسخ اني ي امدمخخو املدنيخخو لقاخخل ال تخخو خخا
يام 2111م.
 -63ت خختأ الربنخخام املر اخخت لإلسخختمراس يالتنتيخخو ال ديخخد مخخأ السياسخخاف يبخرام ال تخخو الخخق
ت ختنه يلويخخاف مخخأ شخخظهنا خاخخس فخخرص يتخخو لااخخباب يتنتيخخو املخواس الباخريو ،يتخخدسيب اومخخو
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الوفاا الوجين خقوسة استفحا البقالخو يخاصخو ي يسخاط الاخباب ،يت خع خايا الاخباب ي
ااتو يلوياهتا ،يياتو ذلم ال تو مأ اجو توفري الفرص اال تصا يو لااباب الق اانه مأ
التتت خخع باملس خختو امل يا خخت الالا خخس ،يتنفي خخل سخ خ اتي يو التا خخغيو لاح خخد م خخأ البقال خخو ي يس خخاط
الاباب يويا ة االستثتاس يحتفيز ارنتا يخاس فرص يتو لااباب.
 -64يافمه احلاومو اليتنيو يا امقخو الوجنيخو لتاخغيو الاخباب  ،2116 -2114يالخق
يبا خخغ اوياه خخا  511مايخ خخون يالس ،خختأ ارجخ خخاس املا خ خ يب لاتس خخؤيلياف املتبا لخ خخو ال خخلم خ خخد
التزام خخاف ال خخيتأ يالبا خخدان املاحن خخو جت خخاو خمرج خخاف اجتتاي خخاف م خخؤار امل خخاحنني ي ص خخد اا ال خخيتأ ال خخق
يمخخدف ي الريخخاض ي نيويخخوسيب ،يتس خ امقخخو ىل تخخوفري فخخرص يتخخو فوسيخخو لااخخباب مخخأ خخخال
برام امشغا كثيفو ال تالو ،ي بناا دساف الاخباب يت زيخز يس المقايخاف اال تصخا يو الوايخدة
ي ويا ة تاغيو الاباب ،افو ىل تسهيو انتما الاباب ىل سوا ال تو احملات ياماسجت.
 -65ت تخخزم احلاومخخو ختصخخي جخخزا مخخأ يخرا اف الخخنفا لصخخا تاخخغيو الاخخباب يخخت توظيفخخإ مخخأ
خال صنا يس التنتيو االجتتاييو يماري امشغا ال امو ،بار افو ىل حتفيز البنخويب يمؤسسخاف
التتويو اماصو يباللاف بنخم اممخو يا تمخد اخويالف ملاخاسيع صخغرية ب ختان احلاومخو ييخأ
جريخخس المخخرض احلسخخأ  .يمخخأ التخخدابري االخخخر الخخق ت تخخزم احلاومخخو اختاذهخخا ي هخخلا الاخخظن اخخد
اجله خخو ار ايتي خخو يالديلي خخو لتظهي خخو يتنتي خخو خخدساف الا خخباب ل خخدسه ي س خخواا ال ت خخو ،ي خخال
ال تالو اليتنيو املت صصو حمو ال تالو امجنبيو.

باء -اإلصالحات االقتصادية والمالية المنفذة خالل الفترة (1062-1002م)
 -66اتفمخخه اوم خخو اجلتهوسيخخو اليتني خخو يا خ برنخخام لإلص خخالق م خخع صخخنديا النم خخد ال خخدييل
يشريه احلاومو ف خالل ي تنفيخل هخلو ارصخال اف يمخأ بروهخا امفخق املتخدس لخدي املاختماف
النفقيخخو كخخدل هنخخاا هخخلا الخخدي بصخخوسة كاماخخو ي املسخختمبو ،ياملسخخايدة ارجتتاييخخو مخخع ار خراس
باحلاج خخو ىل تنفي خخل ص خخال اف جتاسي خخو يوسايي خخو ي ج خ خراااف خ خخر ماتا خخو لات ون خخاف النمدي خخو،
ييسخختهدل الربنخخام املر اخخت لالسخختمراس يالتنتيخخو حتميخخس ويخخا ة ي النخخات احملاخخت ارمجخخايل يصخخو ىل
 ، % 405عا يسه ي حتسني مستوياف امل ياو لاساان.
 -67شخخهد نصخخيل الفخخر مخخأ النخخات المخخومت حتسخخنا ماحوظخخا ي يخخام  2111ي خ استفخخع
مخ خ خ خ خ خ خخأ( ) 242894لاير يخ خ خ خ خ خ خخام  2119م ىل ( )271657لاير  ،ي خ خ خ خ خ خ خخني ا فخ خ خ خ خ خ خخق ىل
( ) 256581لاير يام  2111يذلم نتي و ام داث الق شهدها اال تصا اليتين مقاع يام
 2111ىل جانل ا فاض الموة الاراايو بسبل استفخا امسخ اس يفمخدان الوظخااف ،ي ي ال خام
 2112حتسخخأ مسخختو نصخخيل الفخخر ليصخخو ىل ( )271567لاير ،يبخخالن ر ىل نصخخيل الفخخر
مموم خ خخا بال خ خخديالس ل خ خخد استف خ خخا مس خ خختو خ خ خخو الف خ خخر م خ خخأ ( )1197يالس ي خ خخام 2119م ىل
( )1263يال س يام 2112م.
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نصيب الفرد من الناتج القومي للفترة 1061/1002
البيان
الناتج القومي اإلجمالي
بسعر السوق "مليون لاير"
متوسط سعر الدوالر

2009

2010

2011

2012

5553524

6467728

6237962

6784191

202.85

219.59

213.8

214.35

متوسط نصيب الفرد
لاير

242894

274242

256580

270657

دوالر

1197

1249

1200

1263

جيم -الرعاية االجتماعية
 -68تبنخخه احلاومخخو اليتنيخخو خختأ الربنخخام املر اخخت لالسخختمراس يالتنتيخخو توجهخخا يجنيخخا منسخخما
ي خا هخدفني ساسخني إخخا التنتيخو ار تصخا يو ،يالتوسخع ي تمخخد امل ونخاف النمديخو االجتتاييخخو
يرب صنديا الريايو االجتتاييو حلتايو كثر امسر فال ،مع إيو ال كيز يا املنخاجس الريفيخو
يالف اف امكثر هااشو ملسايدة احلاالف مأ برنام احلتايو االجتتاييو ياللم ت ختأ ستويخو
م خخأ الخ خربام يالسياس خخاف هت خخدل ىل وي خخا ة ي خخد املس خختفيديأ يتاخ خ يع ي يخ خ بخ خرام ار خ خراض
الصخغري ،يتقخوير البنخاا املؤسسخت لاخو مخأ صخنديا الريايخو االجتتاييخو يصخنديا سيايخو يتظهيخخو
امل ا ني.
 -69تم خخوم املفو خخيو اميسيبي خخو يالبن خخم ال خخدييل يمماا خخو هولن خخدا ب خخدي بخ خرام ي س خخياا ت خخوفري
احلتايو االجتتاييو مأ خال صنديا الريايو االجتتاييو.
عدد المستفيدين ومبلغ اإلعانة من صندوق الرعاية االجتماعية للفترة 1061 – 1002
السنة

2009

2010

2011

2012

عدد المستفيدين

1,020,965

1,036,953

1,014,159

1,506,714

إجمالي اإلعانة المقدمة ( ألف لاير )

39,885,997

39,774,220

40,363,697

61,858,224

جدول النفقات على الضمان االجتماعي للفترة 1061 – 1002
السنة

2009

2010

2011

2012

47,912

49,789

53,084

535,464

الناتج المحلي اإلجمالي

5,704,956

6,374,926

6,829,169

8,484,599

النسبة من الناتج المحلي

0.84

0.78

0.78

6.31

األنفاق على خدمات الضمان االجتماعي

المصدر  :وزارة المالية /نشرة إحصائية المالية الحكومة  /1061الربع الثالث
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دال -التأمينات اإلجتماعية
 -71بخالرغ مخأ ال خريل السياسخيو ياال تصخا يو الصخ بو الخق اخر كخا الخيتأ ال ن هنخايب ويخا ة
ي مجخخايل اريخرا اف التظمينيخخو املربوجخخو خخخال ال خخام 2011م ،ع خخد مخخو خخدسو  %7يخخأ ال خخام
2111م.
 -71باخغ يخد صخحاب اميتخا  ،املناخاف ،ياملاختغاني حلسخاك املسخ اني خا هنايخو ال
م)  )15394بزيا ة دسها ( ) 517يع د مو ( )%3يأ ال ام املا ت.
 -72باخغ يخد خاالف املسختفيدة مخأ املنخافع التظمينيخو خا هنايخو  2011م
(  )6327الو م اا ،ييد (  (2360الو ت وي اف.

) ( 8687

خام 2011

الخو منهخا

هاء -التعليم
 -73اس خختترف الديل خخو ي تنفي خخل ارسخ خ اتي يو الوجني خخو لتق خخوير الت ا خخي امساس خخت -2113
2115م يالربنام االس اتي ت ال ام يال ديد مأ الربام الق جتسد مبد املسخاياة ييخدم التتييخز
خاصخخو مخخا يت اخخس بااللتحخخاا يحتسخخني النوييخخو ،خخافو ىل ختصخخي ب خرام لف خخو امجفخخا ذيم
اال تياجاف اماصو ي جفا امسر الفمرية يا مستو الريف ياحل ر ،كتا تساه يواسة ال بيو
يالت اخخي ي تنفيخخل يخخد مخخأ الخربام الت ايتيخخو اماصخخو بامجفخخا الالج خخني بالت خخاين مخخع املن تخخاف
ياجلهخخاف ذاف ال ال خخو ،ي خ يتاخخون هخخلا الربنخخام ارس خ اتي ت مخخأ ستويخخو ب خرام رصخخالق
يحتسخخني الت اخخي امساسخخت ،يكخخللم بخرام لتقخخوير يحتديخخد ام اا االسخ اتي ت لات اخخي امساسخخت
يارسخ اتي يو الوجنيخخو لتقخخوير الت اخخي الثخخانوم .يمخخأ السياسخخاف يالخربام ا ا فخخو لتحسخخني الو خخع
الت ايتت ي اليتأ ما يات
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ي خخع م اجلخخاف فاياخخو ل جفخخا احملخخريمني مخخأ الت اخخي امساسخخت يالسخخيتا مخخأ ارنخخاث
يي امسيال.



تف يو مبد ارلزام ي الت اي امساسخت ي خفخق يخامات الرسخوب يالتسخرب ي الت اخي
امساست.



ي خخع م خخايري الختيخخاس الميخخا اف ار اسيخخو يارشخرافيو الافخخؤة ياملت صصخخو ي املؤسسخخاف
الت ايتيو.



تقبيس م ايري اجلو ة ي خمتاف مرا و الت اي ي نوايإ.



حتسني املناه الدساسيو ياالستتراس ي تقويرها يتموتها ،يحتسني ساليل التدسي .



تف يو الاراكو بني الديلو ياتتتع املدين يالمقا اماص.
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ت خخوفري املب خخاين يام خخاث يالت هي خ خزاف املدسس خخيو ال خخق تواك خخل الزي خخا ة املتنامي خخو ي ي خخدا
املت اتني.



اسختحداث كايخاف نوييخو لتابيخو الت صصخخاف ياال تياجخاف الخق يقابهخا سخوا ال تخخو
يا املستو احملات يار ايتت.

 -74سغخ اجلهخخو ي مخخا النخخو ارجتتخخايت ي سخخر ال تايخخو الت قيقيخخو لاخربام التنتويخخو
ي سخخاالف الت اخخي  ،يالخخق خخخلف ي التنخخامت خخخال امي خوام امخخخرية ال ن مجاخخو مخخأ ال وام خخو
االجتتاييخخو ياال تصخخا يو يالثمافيخخو يغريهخخا ظاخخه تفخخرض نفسخخها يحتخخو ين حتميخخس هن خخو ت ايتيخخو
سخري و يمتااماخخو تاخخيب ا تياجخخاف التنتيخخو عفهومهخخا ارنسخخاين الاخخامو ،يتم خخت ي الو خخه نفسخخإ
ياخ خ التباين خخاف الواسخ خ و ال خخق ال تخ خزا اات خخو ب خخني ال خخلكوس يارن خخاث ي س خخا االلتح خخاا ب خخالت اي
امساست يالمدسة يا االستتراس ي مجيع املرا و الت ايتيو .
 -75باخخغ يخخد ارنخخاث املاتحمخخاف بخخالت اي  10711889خخخال ال خخام الدساسخخت 2118م
– 2119م يبنسبو  %65مأ يد ارناث ي الف و ال تريو ( )14-6يوا ف هلو النسخبو اىل
 %72083ي ال ام الدساست 2112-2111م يباملمابخو باخغ يخد الخلكوس املاتحمخني بخالت اي
 %81087مأ مجايل يد اللكوس ي السأ( )14-6يباغه ف وة النو ارجتتايت ي سخا
الت اي ( )1081ي نف ال ام.
 -76باغ يد مراكز حمو امميو ( )3,369مركزال ي ال ام 2111م ،ييخد فصخو حمخو امميخو
الق يدسص فيها اللكوس) )311فصالل يالق تدسص فيها ارناث ) )5,843فصالل ،يباغ يد امل اتني
) )6,901م اتخ خال ،كت خخا با خخغ ي خخد الداسس خخني يالدساس خخاف املاتحم خخني بخ خربام حم خخو اممي خخو ع خخر اق
امساس خ خ خ خخت ياملتاب خ خ خ خخو يامله خ خ خ خخاساف امساس خ خ خ خخيو يالنس خ خ خ خخويو خ خ خ خ خخال ال خ خ خ خخام الدساس خ خ خ خخت -2111
2111م( )159741مخخأ الخخلكوس يارنخخاث ي خ باغخخه نسخخبو ارنخخاث  % 96ممابخخو% 4
فما مأ اللكوس يباغخه نسخبو املاتحمخني بخربام حمخو امميخو مخأ امسيخال  ، %69ياثخو ارنخاث
نسبو  %95مأ الداسسني ي املناجس الريفيو.
 -77يناخخري اىل امي خخا الخخق مخخر كخخا الخخيتأ خخخال السخخنواف املا خخيو يتظ رياهتخخا يا خ يتايخخو
الت اي ي شهد قا الت اي ع تاخف مسختوياتإ فخ اف انمقخا يتو خف منخل ال خام 2111م،
بسبل ار راباف يا ت اجاف كوا س الت اي املقالبون بتحسخني ي خايه امل ياخيو ،بار خافو
ىل النزايخخاف املسخخاحو ي منخخاجس خمتافخخو مخخأ الخخيتأ يمخخا ترتخخل يايهخخا مخخأ اسخختهدال ياسخخت دام
لاتداسص ياجلام اف.
ملحق رقم ( )2إحصائيات ومؤشرات التعليم

واو -الصحة العامة
 -78ت خخد الريايخخو الصخخحيو مخخأ امخخدماف ال خخريسيو الخخق تس خ الديلخخو اىل توفريهخخا لارجخخا يالنسخخاا
يا د سواا ،ييت تمد امدماف الصخحيو مخأ خخال املستاخفياف ياملراكخز الصخحيو يكخللم مخأ
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خخخال ب خرام التوييخخو الصخخحيو ،يت هخخر املؤش خراف ار صخخاايو ن هنخخايب ويخخا ة كبخخرية ي املرافخخس الصخخحيو
الق تمدم خدماف الصحو ارلابيو ،ما بميو املرافس فالزيا ة جفيفخو .يباخاو يخام ت هخر ار صخاااف
ن الزيا ة ي املرافس الصحيو ال تتناسل مع الزيا ة ي يدا الساان.
 -79يجتخدس ارشخاسة ىل ن الريايخو الصخحيو تمخدم لاتخر ة باخاو خخاص فيتخا يت اخس تخدماف
الريايخخو الصخخحيو ارلابيخخو يالاما خخاف يخخخدماف الخخوال ة ،كتخخا حتصخخو املخخر ة ياخ الريايخخو الصخخحيو
امخر بااو متسايم مع الرجو.
 -81تموم اجلتهوسيو اليتنيو بال تو يا تنفيل يد مأ التدابري احلاوميو ا ا فو اىل حتسني
الصحو اجلستيو يال مايو يالت فيف مأ يلا اممراض املستوجنو يالااا و بار افو سفخع نسخل
التحص خخني خخد اممخ خراض يختف خخيق نس خخل س خخوا التغلي خخو ،كت خخا هت خخدل اىل سف خخع نس خخل التغقي خخو
تدماف الصحو ارلابيو يتن ي امسرة يالو ايو مأ فمر الدم (نم احلديخد) مخأ خخال تخديي
الخخد يس باحلديخخد ،يتخخوفري ااتخخو ام ييخخو امساسخخيو ي املرافخخس الصخخحيو يال تخخو يا خ ناخخر التوييخخو
الصحيو يالساانيو يت زيز الن ام الصحت مؤسسيا مأ خال التدسيل يالتظهيو.
 -81ي ي خ خخت ال ت خ خخو يا خ خ ت زي خ خخز خ خ خخدماف الق خ خواست ال اجا خ خخو ش خ خخاماو ام خ خخدماف امساس خ خخيو
يامل يتاف القبيو يام ييو ياملستازماف القبيو بال كيز ياخ املنخاجس ذاف اميلويخو  ،كتخا تبنتخه
يواسة الصخخحو برتوكخخوالف لات اجلخخو لسخخوا التغليخخو يخخأ جريخخس ي خ من تخخو اليونيسخخيف:مخخأ خخخال
تظسخي بخرام التغليخو ال الجيخو )  ( OTPي )  ( TFCل خال سخوا التغليخو احلخا املاتاخف مخع
م خخايفاف ي بخخدين م خخايفاف ،يكخخلا برنخخام التغليخخو ال الجيخخو )  ( SFPل خخال سخخوا التغليخخو
املتوسا يرب املراكز الصحيو ياملستافياف.
 -82يب خخني اجل خخدي الت خخايل او ي خخا ال ي ارنف خخاا احلا خخومت يا خ خ ق خخا الص خخحو خ خخال ال خخام
2111م ينإ ي اميوام السابمو اال ن هلا امل د ي و من ف ا يال يايب ار تياجاف ي هلا
اتا .
االعوام
النفقات بالمليون لاير

2008
70,172

2009
74,786

2010
76,945

2011
107,924

ملحق رقم ( )2اإلحصائيات والمؤشرات الخاصة بالوضع الصحي

زاي -مكافحة الفساد
 -83لت زيخخز جهخخو ماافحخخو الفسخخا املخخايل ياال اسم صخخدس خراس ساخخي اجلتهوسيخخو س خ ()54
لسنو 2113م بتاايو ا ي و الوجنيو ال ايا ملاافحو الفسخا ي خراس ساخي اجلتهوسيخو س خ ()55
لسنو 2113م بت يني ي اا ي سا اسة ا ي و ال ايا لار ابو يا املنا صاف ياملزايداف ،يا
انااا حماتتني ا اسيتخني ي مانخو ال اصختو يحماف خو يخدن ،باال خافو اىل اناخاا النيابخو االبتداايخو
الثانيو ل موا ال امو يممرها هي و ماافحو الفسا .
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 -84صخخدس خراس سا خ الخخووساا س خ ( )314لسخخنو 2112م بإصخخداس املدينخخو اماصخخو بإيتخخا
مبخخا ت احلاخ الرشخخيد ي امدمخخو ال امخخو الخخق هتخخدل اىل يخخالا يجتسخخيد خخي يم خخايري احلاخ الرشخخيد
يحتسني البناا التاري ت ياملؤسست ملن ومو ماافحو الفسا .
 -85ا انتداب يد ( )6مأ ي اا النيابو ال امو لا تو كتحممني ي ا ي و ال ايخا ملاافحخو
الفسا  ،ي سفد حماك االموا ال امو ب د مأ الم اة.
 -86نفلف يد ( )5محالف تفتين يسيو يا احملاك يالنياباف .كتا ا يمد اسبع يساف
تدسيبيو اخايو يخاسجيو ي سا ماافحو الفسا .

إجراءات تعزيز حقوق الفئات
ألف -المرأة
 -87لم خخد ك خخان لات خخر ة اليتني خخو خخوسال كثيف خ خال يمتتي خ خزال ي الث خخوسة الا خخبابيو الا خ خ بيو الس خخاتيو
ي صخخبحه س تخال صخ بال ال تاخخأ جتخخايوو اممخخر الخخلم كسخخبها خخوة يصخخالبو لات خخت صخخوب حتميخخس
كامو مقالبها ي مو ها.
ُ -88يمخخد املخخؤار الخخوجين لاتخخر ة بالت خخاين بخخني يواسة مخخوا ارنسخخان يالا نخخو الوجنيخخو لاتخخر ة
خ خخال الف خ ة م خخأ  21-19م خخاسص 2112م ،عا خخاسكو كاف خخو امجي خخال السياس خخيو ياالنتت خخاااف
احلزبيو ،يخر املؤار بظجندة النساا الق ت تنه مقالخل إهخا تقبيخس ن خام احلصخ (الاوتخا)
ي مجيع هي خاف الديلخو ،يا سف هخا ملخؤار احلخواس الخوجين لت سخيدها ي الدسختوس ي ختان ا امهخا
مأ كو المو السياسيو ياالجتتاييو.
 -89تاب خخه احلاومخخو اليتنيخخو جهو هخخا روالخخو التتييخخز خخد املخخر ة ي سخخا حتميخخس املسخخاياة ي
المخوانني الوجنيخخو مخخأ خخخال الوسخخااو الدسخختوسيو يالمانونيخخو يغريهخخا ،ي خ امخخه احلاومخخو باختخخاذ
يخخدة ج خراااف لاحخخد مخخأ التتييخخز خخد املخخر ة بإصخخالق ستويخخو مخخأ الم خوانني النافخخلة مخخا بخخإجراا
ت خخديالف انونيخخو ي بإ خخافو نصخخوص انونيخخو تافخخو مو خال لاتخخر ة ي اتخخا ال خخام االجتتخخايت
ياتا اماص يامسرم يغريها.
 -91يبغرض حتميس ويا ة مااسكو املر ة ي اال تصخا الن خامت يغخري الن خامت ا ي خع سخ اتي يو
تنتيو املر ة ال اماو 2111-2113م.بار افو ىل م يايتتخا ماخون املخر ة ي امقخو امتسخيو
الثالثو 2111-2116م يكاها تس ىل ت زيز مااسكو املر ة ي ال تايو التنتويو يموا ع صنع المراس
يي احليخاة اال تصخا يو ي خد صخدسف خراساف ي هخلا اجلانخل مخأ بخو احلاومخو مثخو خراساف ويخا ة
توظيف امل اتاف ي املناجس الريفيو ،يكللم ما النو االجتتخايت ي املواونخو ال امخو لاديلخو ال
ن التنفيل ال يزا ين املستو املقاوب.
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 -91يلتحسني ي ع املرة ي الريف يتابيو ا تياجاهتا ا ايتتخا يخد مخأ االسخ اتي ياف بروهخا
س اتي يو تنتيو املرة الريفيو ي س اتي يو المقا الزسايت 2115-2111م.
 -92يواص خخو الص خخنديا االجتت خخايت لاتنتي خخو تم خخد يت خخإ لتق خخوير ص خخنايو التتوي خخو الص خخغري
يامصغر ي اليتأ يا ايتباس نإ اجلهو احلاوميو الو يدة الق تدي برام ار راض املنتاخرة ي
م خ احملاف خخاف اليتنيخخو بار خخافو ىل جهخخو ب خخق البنخخويب الوجنيخخو الخخق خت خخع لاخخريط ال يمخخدس
ال تخخالا يا خ الوفخخاا كخخا فت خخو نسخخبو املسخختفيديأ منهخخا بسخخيقو يبالخخلاف ممخخداس اسخختفا ة النسخخاا
ي هخ البنخخويب الخخق تمخخدم خخريض هخخت البنخخم املركخخزم اليتخخين – البنخخم الت خخاسم – بنخخم التسخخايف
الت ايين الزسايت.
 -93مثرف جهو الصنديا االجتتايت لاتنتيخو ي هخلا اتخا ي حتميخس ال ديخد مخأ النتخاا
ارجيابيو منها صديس انون التتويو امصغر ،ي نااا بنم اممو لاتتويو امصغر ،بار افو ىل
تظسخخي شخخباو الخخيتأ لاتتويخخو امصخخغر يكخخلا خخخو المقخخا امخخاص بخخر ص مالخخإ الخخوجين ي هخخلا
اتا ففت يام 2112م استفع يد ال تالا املم ني مخأ الاخباو بنسخبو  %51يخ استفخع
يخد املم خني الناخخقني مخأ  42الخخف ممخ ض ي هنايخخو يخام 2119م ىل كثخخر مخأ  71لخخف
مم ض ي هنايو يام2112م ،باغه نسبو النساا املم اف ما يزيد يا . %57
 -94يركخز بنخم اممخو لاتتويخو امصخغر ياخ اسخختهدال شخر و النسخاا بإيتباسهخا مخأ هخ الاخراا
يتستحوذ يا جانل كبري مأ ناقتإ ف ال الف ة (2112-2119م) يصاه يخد التتخويالف
املصخخريفو لف خخو النسخخاا اىل  340486اويخخو عباخخغ يصخخو ىل  102مايخخاس لاير تخخين يهخخو مخخا ي خخا سخختو
ماي خخون يالس مريا خخت  ،ياتخ خال ب خخظن النس خخاا املم خخاف ياخ خااأ م خخا نس خخبتإ  %61م خخأ مج خخايل ي خخد
املم ني ا هنايو 2112م.
 -95يفيتخا يت اخس عاخخاسكو املخر ة ي مراكخز صخخنع المخراس ياحليخخاة ال امخو فمخد خخد ه نماخو نوييخخو
يغ خخري مس خخبو و بتتثي خخو النس خخاا ي م خخؤار احلخ خواس ال خخوجين امي ،بار خخافو اىل اص خخداس ي خخد م خخأ
الم خراساف با خخظن املا خخاسكو السياس خيو لاتخخر ة خ خخال الف خ ة 2112م – 2113م ،ييا خ النح خخو
االيت
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اومخخو الوفخخاا الخخوجين تاخخااه اومخخو الوفخخاا الخخوجين مخخأ  35يويخرا بيخخنه ال خخو
يويخراف ياخخغاأ مناصخخبهأ ي كخخو مخخأ يواسة مخخوا ارنسخخان ،يواسة الاخ ون االجتتاييخخو
يال تو ييويرة يلو لاؤين ساخ الخووساا ،يكخلا تاخون نسخبو النسخاا ي احلاومخو ،%9
ييا خ الخخرغ مخخأ ن الخخوواساف الخخق تخخديرها نسخخاا ليسخخه سخخيا يو ي يرا يخخو يتم خ ب مخخأ
امدماف االجتتاييو ال ن ذلم يااو خقوة يبخا سة جيخدة ي سخا ااخني املخر ة مخأ
موا ع صنع المراس.



جلن خخو االتص خخا الرااس خخيو ص خخدس خ خراس سا خخي اجلتهوسي خخو س خ خ ( )13لس خخنو 2112م
بتاايو جلنو االتصا املس ولو بالتواصو مخع امجخرال امل نيخو لاتاخاسكو ي مخؤار احلخواس
الوجين يت هلو الا نو مثانيو ي اا مأ بينه امر تني بنسبو (.)%25
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الا نخخو الفنيخخو لاتح خخري ملخخؤار احلخواس الخخوجين صخخدس خراس ساخخي اجلتهوسيخخو س خ ()31
ل ام 2112م باظن تاايو الا نخو الفنيخو لاتح خري ملخؤار احلخواس الخوجين الخق تاونخه
مأ (29ي و ) ياثو فيها النساا بنسبو ( )%17ي خد خرف الا نخو الفنيخو لاتح خري
ملخخؤار احل خواس ن ياخخون اثيخخو املخخر ة مخخا ال يمخخو يخخأ ( )%31ي مجيخخع ماونخخاف احل خواس
الوجين.



ت يني مستااسة ي ماتل ساي اجلتهوسيو صدس ساي اجلتهوسيو راس مجهوسم س
( )55لس خخنو 2112م خ بت ي خخني ام خخر ة كتستا خخاسة لا خ ون امل خخر ة يي خخد ه خخلا الم خراس
امي مأ نويإ ي تاسي اليتأ.



الا نخخو ال ايخخا لالنت ابخخاف صخخدس خراس ساخخي اجلتهوسيخخو س خ ( )63لسخخنو 2112م
خ بت يخخني ا خخيتني ي خوام الا نخخو ال ايخخا لالنت ابخخاف يالخخق ت خ ( )9خخاة يخ
شااه نسبو النساا فيها .%22



الس خخاقو الم خخاايو ا ت ي خخني ا خخيو ي احملات خخو ال اي خخا ،يا الت ا خخد م خخع ي خخد ()11
نساا لا تو ي احملاتتني اال اسيتني ي امانو ال اصتو ييدن ،كتا ا ت يخني يخد ()6
مأ خرجياف امل هد لام اا لا تو ي احملاك .



ا ي و الوجنيو ال ايا ملاافحو الفسا ت يني ( )3نساا ي ي ويو ا ي و مأ بخني ()11
ي خوال يتتخخوىل امل خخر ة منصخخل ساخخي ا ي خخو يناابخخإ بن خخاال يا خ االنت ابخخاف ال خخق اخخه ب خخني
ي ااها.

ملحق رقم ( )4احصائيات ومؤشرات تعزيز حقوق المرأة

باء -الطفل
 -96صخخدس خراس سا خ الخخووساا س خ ( )193لسخخنو 2113م باملوافمخخو يا خ خقخخو يتخخو بخخني
اومخخو اجلتهوسيخخو اليتنيخخو يامم خ املتحخخدة فيتخخا يت اخخس بت نيخخد امجفخخا يالخخق هتخخدل اىل ي خخف
يمنع جتنيخل امجفخا يتسخري اتنخديأ اليخال ي يخ يخا ة تظهياه .يصخدس مخر ساخ الخووساا س خ
( )1ل خخام 2113م ام خخاص عراج خخو مس خختو تنفي خخل بال ن خخا اللتزامته خخا باهن خخاا ظ خخاهرة اس خختغال
امجفخخا ،يا تاخخايو جلنخخو يواسيخخو تتخخوىل مهتخخو ساسخخو الم خراساف املرفويخخو باخخظن اختخخاذ تخخدابري منخخع
شرايب امجفا ي النزاياف املساحو.
 -97صخخدس خراس سا خ الخخووساا ( )212ل خخام 2112م باخخظن املوافمخخو يا خ التزامخخاف بخخاسي
حلتايو امجفا مأ الت نيد غري املاري ي استغال مأ بو المواف اي اتتوياف املساحو.
 -98صخخدس خراس مخخأ يويخخر ال خخد بإناخخاا جلنخخو فنيخخو مت صصخخو بالقخخل الاخخريت لاااخخف يحتديخخد
السخخأ ل جفخخا الخخليأ صخخدس ي مه خ اخخام باريخخدام ،كتخخا امخخه الا نخخو بتخخدسيل يخخد ()11
جبيخخل ي سخخا حتديخخد السخخأ ،كتخخا امخخه الا نخخو عراج خخو ليخخو خقخخو يت ايتخخاف امجبخخاا يال خخاماني
23
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الصحيني و الت رل يا االف ال نف يارسخااة الخق يت خرض خا امجفخا يالنسخاا يكبخاس السخأ،
يالوال خخو ام او يا اي ت خخاسب ي النص خخوص المانوني خخو ع خخا ي ذل خخم حتدي خخد س خخأ احل خخدث ا اي خخدا
ماري انون جديد ا فيإ م انون اال داث ي انون موا القفو.
 -99ا اس خختيفاا ت ي خخني ( )21خب خخريال اجتتاييخ خال ،لا ت خخو ياخ خ ساس خخو يحتاي خخو ال خخو احل خخدث
يمسخخايدة االجفخخا ياال خخداث ي خخاة احملخخاك بخخو النقخخس بخخاحلا ياخخيه  ،ي الت ا خخد مخخع يخخد
( )16حمخام ملتاب خخو خايا االجفخخا لخخد ا سخام الاخخرجو يامخام النيابخخاف يال افخخع فيهخا امخخام حمخخاك
اال داث ،يايدا ليو اسشا م الي اا النيابو ي اة حماك اال داث ا ناا التحميس يحماكتو
اال داث يفما لاتاري اف النافلة ياملوا يس الديليو.
 -111يحلتايخخو امجفخخا مخخأ الت خخرض مقخخر يموبخخو اريخخدام ناخخري ىل نخخإ التوجخخد م م خوا ي
المخ خوانني اليتني خخو جتي خخز احلاخ خ باري خخدام ياخ خ اال خخداث يفمخ خال لات خخا ة(  )36م خخأ خخانون سياي خخو
اال داث كتا ال يمر احلا بااليدام ي س مأ ي انون ييبال يمايال يفمخال لاتخا تني ()34 ،33
مأ المراس اجلتهوسم باظن اجلراا يال موباف ياملا ة ( )4مأ انون سيايو ام داث.
 -111يلتحديخخد سخخأ الخخزيا يمحاي خو امجفخخا مخخأ خمخخاجر الخخزيا املبارهنالخخم جهخخو ي جخراااف
امه كا اليتأ نست رض منها ما يات
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يدا ماري انون لتحديد احلد ام ىن لسأ الزيا ياه موافمخو ساخ النخواب يايخإ
ي فرباي خ خخر 2119م ،ال هن خ خخا ت تس خ خختاتو جخ خ خراااف ص خ خخداسو ،يت ت خ خخو يواسة م خ خخوا
ارنسان مع يد مأ اجلهاف امل نيو ياملهتتو يا متاب و صخداس المخانون يانفخاذو ،كتخا
ن م اجلو خيو الخزيا املباخر مقري خو ي مخؤار احلخواس الخوجين الاخامو يخ صخدسف
جلنخخو احلمخخوا ياحلريخخاف خراسال يؤكخخد ياخ ارلتخزام بامل خخايري الديليخخو ي سخخأ الخخزيا يحتديخخدو
يفمال التفا يو موا القفو.



ت تخي يويخر ال خد ىل اممنخاا الاخرييني ب خدم يمخد الخزيا ملخأ هخ ين السخاب و ياخر
سنو.



ب خخلله كث خخري م خخأ اجله خخو ي س خخا التويي خخو عاافح خخو ال خخزيا املبا خخر يذل خخم م خخأ خ خخال
امناقو الق تموم كا اجلهاف احلاوميو يغري احلاوميو ،منها ما امه بإ يواسة الصحو
ال ام خخو يالس خخاان ي خخرب اتتوي خخو التمني خخو لاص خخحو ارلابي خخو يخ خ ا تا خخويأ ستوي خخاف
الاباب يت ىن باو اياه يا تبين يو الزيا املبار ي هلو اتتويو.



تنفيخخل الا نخخو الوجنيخخو لاتخخر ة لدساسخخو خخو حتديخخد سخخأ الخخزيا 2118م ،بار خخافو اىل
تنفيل ساسو ي يام 2111م  ،و راس الزيا ياحلتو املباريأ.



ا تاخخايو جلنخخو مناصخخرة جهخخاف اوميخخو ،من تخخاف ستتخخع مخخدين خختأ الاخخباو
الوجنيو حلتايو القفو لثالث ايا سايسيو ا القفولو باليتأ يهت ( الزيا املبار –
ال نف ي املداسص – تس يو املواليخد) ،يا الت ا خد مخع اسب خو حمخاميني لا افخع ي خايا
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النسخخاا الفم خرياف مخخام احملخخاك ي حماف خخاف يخخدن – خخرموف – ت خخز -احلديخخدة ،
يصخخدست تي م خخأ يوي خخر الص خخحو ي ي خخام 2111م عنخخع ج خراا خت خخان ارن خخاث ي املراف خخس
الصحيو يتوييو اتتتع ع اجرو ييدم جرااإ خاس املؤسساف الصحيو.


ي خخام احلاوم خخو بالت خخاين م خخع من ت خخو اليونيس خخيف عراج خخو التاخ خري اف احلالي خخو اماص خخو
بالقفو يتمد مم ق مااسيع جديدة موااتو التفا يو مخوا القفخو يسخيت تمخد هخلو
املااسيع لاحاومو لتموم بإ راسها يبالتايل سسا ا تا النواب ا تخت املصخا و يايهخا
ي خ تخخن املخخا ة (  ) 21املم خخو ي خخانون مخخوا القفخخو يا خ ن لاقفخخو احلخخس ي
احلتايو مأ الزيا املبار ،يتت ل الديلخو كافخو ارجخراااف ار اسيخو يالتاخري يو ملنخع تخزيي
امجف خخا يامل ا ب خخو ياي خخإ يفمخ خال لام خخانون ،يسف خخع ال خخويت اتتت خخت ع خخاجر ويا امجف خخا
الصحيو يارجتتاييو يا امجفا نفسه ييا اتتتع بااو يام.

 -112يملنخخع مخخا يسخخت بخخالزيا السخخيا ت ا ي خخع يخخدة اجخراااف ي يخخو راخخام الخخزيا امل خختاا
بخخدال باش خ اط موافمخخو يواسة الداخايخخو اليتنيخخو يسخخفاسة جالخخل الخخزيا يعخخا مخخأ شخخظنإ التظكخخد مخخأ ن
الزيا ال تو م شبهو جتاس بالفتياف ي ما يست بالزيا السيا ت  ،يا التحميخس ي كثخر
مأ ( )151الو مأ خمالفاف الزيا امل تاا يا ا الو امل الفني اىل التظ يل يالنيابو.
 -113باخخان ماافحخخو يتالخخو االجفخخا ا تنفيخخل ال ديخخد مخخأ الدساسخخاف يالبحخخوث امليدانيخخو مخخأ
خال ي دة يتالو امجفا ي يواسة الا ون االجتتاييو يال تو يفرييها ي احملاف اف ،لدساسخو
ال خخاهرة ي نا خخاا اي خخدة م اوم خخاف و خ خا ،باال خخافو اىل بن خخاا خخدساف ال خخاماني ي ه خخلا ات خخا
،ييس خختتر ال ت خخو ياخ خ تنفي خخل امنا خخقو التويوي خخو ا ا ف خخو ىل سف خخع مس خختو يي خخت اتتت خخع تق خخوسة
ال اهرة ،بار افو ىل تنفيل يد مأ امناخقو يالف اليخاف الخق ن تتهخا الو خدة كخدل احلخد مخأ
تفا يانتااس ال اهرة ي خمتاف حماف اف اجلتهوسيو.
 -114جامخخه احلاومخخو اليتني خو بالت خخاين مخخع من تخخو ال تخخو الديليخخو تنفيخخل ي مس خ ميخخداين
شخخامو مجف خخا الا خواس ي يت خخوم حماف خخاف ال خخبال 2111-2119م ،س خ يا ىل ت خخوفري اي خخدة
هلو ال اهرة.
بياناف تو
 -115يي سخخبيو خفخخق م خخدالف يفيخخاف االجفخخا ناخخري اىل ان كثخخر مخخأ  4ماليخخني ي589
لف ي 281جفو يجفاو ه ين سأ امامسو مخأ ال تر،ي خد لحخه الخيتأ ي حتميخس خفخق
كبخري ي م خدالف يفيخاف امجفخخا الر خع ي خديثت الخوال ة ي ين سخخأ امامسخو ،يخ ا فخخق
م خخد يفيخخاف امجفخخا يالر خخع مخخأ  91لاخخو  1111يال ة يخخو يخخام  1991ىل  57يخخام
 .2111يا فق م د يفياف امجفا ين سأ امام مأ  128لاو لف يال ة يتخو ي
يخخام  1991ىل  77يفخخاة لاخخو  1111مخخأ املواليخخد ام يخخاا .يع خخد ا فخخاض  205ي املااخخو
خ خ خخال الف خ خ خ ة  2111-1991م ،كت خ خخا ا فخ خ خخق م خ خ خخد املوالي خ خخد امخ خ خخام ىل  3509لاف خ خ خ ة
 2115/2111مماسنو  3709لاف ة  2115/2111يمأ املتو ع ن ين فق م خد املواليخد
ىل  2707او يام 2125/2121م.
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 -116ت اين بياناف تس يو الوا اف احليويو (الوال اف ،الوفياف ،الزيا  ،القخالا) مخأ تخدين
مستو مشو ا مسباب كثرية يا لة ماتاون مرتبقو ب ف من ومو الس و املدين باافو مموماتإ
يال خخب ق اتخ خخر م خ خرتبا بت خخدين ال خخويت ل خخد امل خ خواجنني بظإي خخو تس خ خ يو ه خخلو الوا خ خاف ،يتا خخري
ار صخخااياف ىل مخخد التحسخخأ ي نسخخبو تس خ يو املواليخخد خخخال ال خخام 2111م،يويا هتخخا يخخأ
النسبو املس او ي ال ام 2119م،يا فاض هلو النسبو ي ال ام 2111م،نتي و ام داث الق
مرف كا اليتأ.
 -117ج خ خخدي يو خ خ خ املوالي خ خخد املسخ خ خ اني ي اجلتهوسي خ خخو اليتني خ خخو س خ خخل الن خ خخو خ خ خخال الفخ خ خ ة
2111-2119م.
المواليد حسب النوع
1066
1060
2009
البيان
إجمالي
إناث
ذكور
إجمالي
إناث
ذكور
إجمالي
إناث
ذكور
اإلجمالي 239,980 107,170 132,810 318,936 139,939 178,997 271,269 120,462 150,807

 -118اخت خخلف املؤسس خخاف احلاومي خخو يغ خخري احلاومي خخو ي خخدة جخ خراااف م خخأ ج خخو تف ي خخو ن خخام
تس يو املواليد يمشوليتإ يا مستو اجلتهوسيو اليتنيو يذلم يا النحو اتيت


صداس شها اف امليال جلتيع امجفا املولو يأ ي اجلتهوسيو اليتنيخو سانخال ايتبخاسال مخأ
يام 2117م يفمال لمراس احلاومو اليتنيو ع انيو صداس شها اف امليال .



يدا ماوناف ماري الن ام االلا يين لاها ة امليال يالوا اف امخر بخدي مخأ
الصخخنديا االجتتخخايت لاتنتيخخو يمن تخخو اليونيسخخيف ،ي خخد ا لخخاو املاخخري الت خرييب ي
كخخو مخخأ مستاخخف السخخب ني يمستاخخف ال اخخوم يالتانولوجيخخا بن خخاق يعوجخخل املاخخري
سيت ت تي شها ة امليال يا املسختو الخوجين ( املركخزم – احملاف خاف ) خخال ياخر
سنواف.



يمد يد  11يسا يتو تويويو بظإيو تس يو املواليد يا املستو الوجين .



يمد يسشو يجنيو ريدا ليو جراااف يد يتس يو املواليد يالوا اف امخر .



يخ خخت االسخ خخت دا الفتتخ خخاق  11مراكخ خخز رصخ خخداس شخ خخها اف املخ خخيال االلا ينيخ خخو ي سبخ خخع
حماف اف .

 -119بدي مأ من تو اليونيسف يت ال تو يا نااا مرصد يجين حلمخوا القفخو ،يهخدل
ىل تخخوفري ار صخخااياف ع تاخخف نوايهخخا يخخأ ي خخا القفولخخو  ،سصخخد االنتهاكخخاف يمتاب تهخخا ،
النخخزي امليخخداين الخخديسم ىل خمتاخخف املؤسسخخاف ال اماخخو ي سخخا القفولخخو  ،التنسخخيس بخخني خمتاخخف
اجلهاف احلاوميو يغري احلاوميو ذاف ال ال و.
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جيم -المهمشون
 -111منخخل يخخام 2111م  ،خخد ه يخخد مخخأ التحخخوالف باخخان ماخخاسكو هخخلو الف خخو ي احليخخاة
ال امخخو يخ اشخ يب فرا هخخا ي اال ت اجخخاف الخخق شخخهدهتا الخخبال ي خخاموا عقالبخخاف رهنخخاا ن خخرة
اتتتخخع الدينيخخو جتخخاهه ي ك قخخوة متمدمخخو لاح خد مخخأ ان خزا يخخأ ار خراط ي احليخخاة ال امخخو ا
اثياه ي ي ويو مؤار احلواس الوجين الاامو لات بري يأ ا تياجخاهت يمقخالبه الخق يسخ ون ىل
تانتها ي الدستوس اجلديد،كتا ن االحتا ال خام لاتهتاخني ممثخو ي ي خويو ا ي خو االستاخاسيو
لوواسة موا ارنسان يالق مأ خال ناقتها يت جخرق يمنا اخو خايا مخوا ارنسخان يمنهخا
تياجاف يمااكو املهتاني.
 -111ي يسخخترب 2112م نفخخلف يواسة مخخوا ارنسخخان يسشخخو يتخخو خخو مخخوا ام ايخخاف
ياملهتاخخني صخخدسف ينهخخا توصخخياف تؤكخخد يا خ ا مخخا كخخو ام ايخخاف ياملهتاخخني ي احليخخاة ال امخخو
يبصوسة كاماو.
 -112يتايال تموم الديلو ب د مأ التدابري لدي يسيايو هلو الف و منها


تا خ يع ناخخاا اجلت يخخاف امهايخخو اماصخخو كخخلو الف خخاف منهخخا االحتخخا الخخوجين لاف خخاف
امشد فمرات بار افو ىل ناااه ( 55مج يو هايو) يت يتها باملا سنويال.



ايتتا ممايد سانيخو ي جام خو ت خز لخ خ 151مهتخن ،ييخد ( )31مم خد ساسخت ي
جام و صن اا.







يمدم مستافيان ي صن اا لاتهتاني خدماف ييتاياف جرا يو سانيو.
ختصخ خ خخي ( )1511مخ خ خخأ يظخ خ خخااف الم خ خ خواف املسخ خ خخاحو خ خ خخلو الف خ خ خخو خخ خ خخال يخ خ خخامت
2119ي2111م.
باغ يد

االف ال تان االجتتايت لاتهتاني  47لف الو.

اايخخم الف خخاف املهتاخخو منخخاو ي ست خخاف سخخانيو ي صخخن اا يت خخز ي خخخا خخخدماف
امليخخاو يالاهربخخاا ليهخخا يهنخخايب ست خخاف خخخر جيخخرم ال تخخو ياخ اسخختاتا التتايخخم كخخا
ي ت ز يصن اا ييدن ياحلديدة.

دال -ذوي اإلعاقة
 -113نائ صنديا سيايو يتظهيو امل ا ني مأ جو حتميخس امهخدال يامقخا الخق مخأ شخظهنا
سيايو يتظهيو شر و هامو مأ اتتتع يهت شخر و امل خا ني يذيم ار تياجخاف اماصخو  ،ياسختتر
الصخخنديا ي تمخخد امخخدماف يتنفيخخل ال خربام يامناخخقو ي سخخاال ف الريايخخو يالتظهيخخو يالتخخدسيل
املؤسسخت يفمخال ل هخدال الخق يس ف ي خراس ناخااإ  ،يخ باخغ يخد املسختفيديأ مخأ خخدماف
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الصخ خخنديا خ خ خخال ال خ خخام 2111م ( )83439م خ خخاا م خ خخأ اجلنس خ خخني م خ خخأ خمتا خ خخف حماف خ خخاف
اجلتهوسيو  ،يباغه النفماف ارمجاليو لو امدماف يامناقو ( )2041302510415لاير .
 -114يخال ال ام 2112م باغ امجايل يد احلاالف امل ا و املستفيدة مأ املسايداف املاليخو
املمدمخخو مخخأ صخخنديا سيايخخو يتظهيخخو امل خخا ني ( )5481الخخو ي خخني باخخغ امجخخايل يخخد احلخخاالف
امل ا و املستفيدة مأ املسايداف الدساسخيو لافخ ة ذاهتخا ( )342الخو امخا املسخايداف ال ينيخو فمخد
اس خختفا ف منه خخا لافخ خ ة ذاهت خخا ( )6651ال خخو بينت خخا باغ خخه احل خخاالف املس خختفيدة م خخأ ام خخدماف
الصخحيو الخخق تو خخا الصخخنديا مايمخخاسب ( )8541الخخو يتنويخخه اتخخاالف الخخق يخخت تمخخد الخخدي
م خخأ خال خخا ىل مسخ خخايداف مالي خخو يمس خخايداف يينيخ خخو س خ خواال ل ف خ خرا امل خ خخا ني مباش خخرة ي يخ خخرب
اجلت ياف يمراكز تخدسيل يتظهيخو امل خا ني املسختهدفني مخأ الصخ يالخبا يال تخت يامل خا ني ركيخال
امل خاا
يتاتو هلو املسايداف توفري يتظمني امجهزة القبيو املسايدة الق تخا ليهخا الاخ
مثخخو الاراسخخت املتحركخخو ي جهخخزة السخختع القبيخخو يالن خخاساف بار خخافو ىل م خخداف ي ياف الت اخخي
يالتخخدسيل يالتظهيخخو امل تافخخو يلاافخخو الف خخاف امل ا خخو ذكخخوسال ي نا خخا هخخلا ىل جانخخل يخ الصخخنديا
جلتيخخع امناخخقو يالف اليخخاف يال خربام الت ايتيخخو يالثمافيخخو لا ت يخخاف ياملراكخخز التاب خخو لات خخا ني ي
يتوم حماف اف اجلتهوسيو .
 -115ي سخخبتترب 2113م خخر سا خ الن خواب ماخخري خخانون بت خخديو المخخانون س خ ( )2لسخخنو
2112م باظن نااا صنديا سيايو يتظهيو امل ا ني بصيغتإ النهاايخو ي خوا تمريخر جلنخو المخو
ال اماو يالا ون االجتتاييو ياللم يو اهتتام نخواب الاخ ل كخلو الاخر و ا امخو مخأ اتتتخع
يتوسخخيع ناخخاط صخخنديا سيايخخو يتظهيخخو امل خخا ني ي تمخخد امخخدماف يامناخخقو يالخربام ياملاخخاسيع
الخ خخق تو خ خخا الصخ خخنديا يا خ خ الص خ خ يديأ الفخ خخر م ياملؤسسخ خخت ،يمشاخ خخه الت خ خخديالف امل خ خواس املاليخ خخو
اسة الصنديا ياملدير ال ام التنفيلم.
لاصنديا ياختصاصاف ساي سا

هاء -الالجئون
 -116منخل بدايخخو ال خام 2118م ي خخا شخهر مخخايو 2113م باغخه يخخدا الالج خني اجلخخد ي
ي خخد باخخغ يخخدا الالج خني املسخ اني مخخأ املفو خخيو
نمخاط ال بخخوس كثخخر مخخأ ( )434111شخ
الساميو لاؤين الالج ني وايل ()297الف الجئ يتاري التمديراف احلاوميخو ىل ن الالج خني
ياملهاجريأ غري الارييني مأ المرن ارفريمت يت ايو يد ه املايون ش .
 -117بتخخاسي 2112/5/21م ،ا تو يخخع مخخلكرة تفخخاه بخخني يواسة مخخوا ارنسخخان ياملفو خخيو
ال ايخخا ل م خ املتحخخدة لاخخؤين الالج خخني بصخخن اا نفخخلف عوجبهخخا ب خرام ي سخخا التخخدسيل يبنخخاا
الم خخدساف يالتويي خخو يا اص خخداس يتووي خخع ي خخد م خخأ الو خخااس التويوي خخو باغ خخاف خمتاف خخو الص خخوماليو،
ام يوبيخو ،يكخلا ال ربيخخو يااللايزيخو كتخا امخخه الخوواسة بتفمخد ي ساسخخو ي خا الالج خني يالنخخاو ني
يتمد ال ون المانوين  ،يخ ا تنفيخل يخد مخأ الزيخاساف امليدانيخو مل يتخاف يمراكخز اسختمبا
الالج خخني  ،كتخخا ا النخخزي ىل مراكخخز اال ت خخاو يالس خ ون الخخق يوجخخد فيهخخا الج خخني يا جخخالا
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سخ خراق الاث خخري م خخنه خاص خخو م خخأ ت تثب خخه ان خخته بم خخايا جنااي خخو جس خخيتو ..يا خ خخال ال خخام
2113م ،جتديخخد مخخلكرة التفخخاه بخخني يواسة مخخوا ارنسخخان ياملفو خخيو لسخخاميو لاخخؤين الالج خخني
لتنفيل يد مأ امناقو التويويو يالتدسيبيو ي سا الا وا.
 -118ا نا خخاا يتا خخغيو س خختو مراك خخز تس خ يو اات خخو عوج خخل م خخلكرة التف خخاه املو خخو ي ي خخام
2113م ،بخخني املفو خخيو السخخاميو لاخخؤين الالج خخني يمصخخاحو ا خخرة ياجل خواواف  ،ييخخت صخخداس
بقا خخاف الا خخوا لالج خخني مخخأ بخخو ار اسة ال امخخو لالج خخني يفرييهخخا ي احملاف خخاف ي خ ا مخخن
بقااس لنحو( )1170111منل وايل ماسص  2119ي ا مايو 2113م.
 -119يستفيد الالج ني مأ امدماف احلاوميو يا دم املساياة مخع املخواجنني اليتنيخني يمنهخا
خدماف املراكز الصحيو احلاوميو ياملستافياف يااللتحاا باملخداسص يمراكخز حمخو امميخو يم اهخد
التخخدسيل املهخخين ياجلام خخاف  ،ي صخخداس الو خخااس اماصخخو بخخالزيا ياملواليخخد يالوفيخخاف ،كتخخا يسخختقيع
الالج ني الوصو ىل مراكز الارجو يالتما ت مام احملاك اليتنيو.
 -121ي ام خخه احلاوم خخو بالت خخاين يالاخ خراكو م خخع املن ت خخو الديلي خخو لاه خخرة يالس خخفاسة ام يوبي خ خو
بصخخن اا يبخخدي مخخأ املخخاحنني بإيخخا ة ( )250511مهخخاجر يخخويب غخخري شخخريت ىل باخخده خخخال
الف ة 2111م – يونيو 2113م.
 -121ي ال ام 2119م ا توسيع ي خويو يمهخام ياختصاصخاف الا نخو الوجنيخو ال ايخا لاخؤين
الالج ني يالق انبثمه ينها جلنو فنيو تموم بال تو امليداين بالتنسيس مع ماتل املفو يو السخاميو
لاخخؤين الالج خخني  ،يي ذاف ال خخام ا تاخخايو فريخخس ال تخخو امل خخين بخخا رة امل تاقخخو يالخخلم خخام
بإيدا ساساف يتماسير خو صخااياف ا خرة امل تاقخو ي الخيتأ ،يعوجخل المخراس اجلتهخوسم
س ( )39لسنو 2111م ا توسيع مهام ياختصاصاف ار اسة ال امخو لالج خني عصخاحو ا خرة
ياجلواواف يالق مأ ه اختصاصاهتا استمبا ي يواا الالج ني  ،يتوفري احلتايو يالريايو .
 -122امه يواسة موا ارنسان خخال ال خام 2111م بإناخاا اسة ت خىن بم خايا الالج خني
يالناو ني ىل جانل ناخاا اسة ملاافحخو االجتخاس بالباخر  ،كتخا ا تاخايو فريخس ي خقاع عهتخو
تامخخت شخخااي يبالغخخاف الالج خخني ي ساسخختها يم اجلتهخخا بالتنسخخيس مخخع املفو خخيو السخخاميو لاخخؤين
الالج ني ياجلهاف امل نيو .
 -123تبن خخه يواسة م خخوا ارنس خخان يم خخد يسش خخو يت خخو خخو ت خخدفس الالج خخني ىل ال خخيتأ ي خ خخرو
(ا تص خخا يال ،اجتتايي خال ،سياس خخيال ،ي مني خال) يذل خخم ي ج خخاس ف الي خخاف امل خخؤار ال خخوجين امي حلم خخوا
ارنسان 2112م ،يمأ ابرو التوصياف الق ا ا راسها


التظكيد يا ريسة جيا انون يجين ين يتايخو الا خوا ي الخيتأ ملخا لخللم مخأ خر
ي احل خخد م خخأ كث خخري م خخأ املا خخاالف يالتماي خخو م خخأ و اسه خخا يمل خخا لخ خللم م خخأ يس ي محاي خخو
الالجئ يحتديد مو إ يالتزاماتإ.



خخايا الالج خخني ي ب خرام التنتيخخو ال امخخو لاديلخخو ،يب خرام التنتيخخو
ال تخخو يا خ سا
لاتحاف اف املتظ رة بالا وا يا رة امل تاقو.
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 -124يخخت ال تخخو يا خ االيخخدا يالتح خخري ر امخخو املخخؤار اال ايتخخت خخو الا خخوا يا خخرة مخخأ
المخخرن االفريمخخت اىل اجلتهوسيخخو اليتنيخخو املمخخرس ان مخخا و ي صخخن اا خخخال الف خ ة  13 -11نخخوفترب
2113م.

التعاون مع آليات األمم المتحدة
 -125االلتزام بتقديم التقارير الوطنية التعاهدية إلى اللجان المعنية:


تمد تمرير اليتأ الديسم الرابع و تنفيل اتفا يو موا القفو2119م.



تم خ خخد تمري خ خخر ال خ خخيتأ ال خ خخديسم امي با خ خخان اشخ خ خرايب االجف خ خخا ي النزاي خ خخاف املس خ خخاحو
2111م.



تم خخد تمري خخر اجلتهوسي خخو اليتني خخو ( )18 ،17با خخظن مس خختو تنفي خخل االتفا ي خخو الديلي خخو
ملناه و التتييز ال نصرم ي نوفترب 2119م ،يمنا اتإ ي 2111م.



تمد التمرير الخديسم امخام لا تهوسيخو اليتنيخو باخظن ال هخد الخدييل امخاص بخاحلموا
املدني خ خ خخو يالسياس خ خ خخيو غس خ خ خخق 2119م ،يمنا ا خ خ خختإ ي م خ خ خخاسص 2112م ،ي ي خ خ خخدا
التو يحاف الرمسيو يا مال اف جلنو موا ارنسان ي غسق 2113م.



تمخخد التمريخخر الخخوجين الثخخامأ خخو مسخختو تنفيخخل اتفا يخخو الم خخاا يا خ مجيخخع شخخاا
التتييز د املر ة مايو 2113م.



تم خخد التمري خخر ال خخوجين الثالخ خ با خخظن مست خخو تنفي خخل ال ه خخد ال خخدييل امخ خخاص باحلم خ خخوا
اال تصا يو ياالجتتاييو يالثمافيو ي مايو 2113م.



منا اخو التمريخخر الخخوجين الثخخاين خخو مسخختو تنفيخخل اتفا يخخو مناه خخو الت خخليل يغخخريو مخخأ
ريب امل اماو ي ال موبو الماسيو ي الال نسانيو ي املهينو ي 2111م.

 -126المصادقة واالنضمام الى اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
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خخانون س خ خ ( )3لسنخ خخو 2111م با خخظن املوافم خخو ياخ خ االتفا ي خخو الديلي خخو لمت خخع اوي خخو
ارسهاب.



خخانون س خ خ ( )9ل خخام 2112م با خخظن املوافم خخو ياخ خ ن خختام اجلتهوسي خخو اليتني خخو ىل
ارتفا يو الديليو لمتع يتا ارسهاب النويم.



راس سا الووساا س ( )127ل ام 2113م باملوافمو يا ن تام اجلتهوسيو اليتنيو
لالتفا يو الديليو حلتايو مجيع امش اص مأ االختفاا المسرم.



خ خراس ساخ خ ال خخووساا س خ خ ( )128ل خخام 2113م با خخظن املوافم خخو ياخ خ ارن خختام ىل
تفا يو نااا احملاتو اجلناايو الديليو.
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راس سا الووساا س ( )129ل ام 2113م باظن املوافمو يا الربتوكو االختياسم
رتفا يو موا القفو املت اس بإجراا تمد البالغاف .

 -127العموول بتوصوويات ومالحظووات اللجووان الدوليووة باالضووافة الووى قورارات مجلووس حقوووق
االنسووان :مخخأ خخخال صخخداس خراسف سا خ الخخووساا باخخان املوافمخخو يا خ تاخخم التوصخخياف يالم خراساف
ياختخخاذ التخخدابري الخخق مخخأ شخخظهنا ال تخخو كخخا ي ب خرام احلاومخخو ي سهخخا ي خققهخخا يسياسخخاهتا ال امخخو
ي صدسف خال السنواف املا يو المراساف التاليو
مخخوا



خراس سا خ الخخووساا س خ ( )317لسخخنو2119م باخخظن تنفيخخل توصخخياف سا خ
ارنسان يا تمرير اليتأ امي لإلست راض الديسم الاامو حلموا ارنسان.



راس سا الووساا س ( )137لسنو 2112م ،باان ارجخراااف التنفيليخو لتوصخياف
سا موا ارنسان ي الديسة ( )19بتاسي  21ماسص 2112م ،يتوصياف الا نو
امل ني خخو م خخوا ارنس خخان الص خخا سة ي م خخاسص 2112م .يت ت خخو يواسة م خخوا ارنس خخان
عتاب خخو اجلهخخاف امل نيخخو لتنفيخخل الم خراس كخخو فيتخخا اصخخإ يتمخخد تمخخاسير يخخأ مسخختو تنفيخخل
التوصياف.



خراس ساخ الخووساا س خ ( )238لسخخنو 2111م ،باخان تنفيخخل توصخياف الا نخخو امل نيخخو
باحلموا ار تصا يو يارجتتاييو يالثمافيو.



راس مأ ساخ الخووساا س خ ( )55ل خام 2119م باخظن املوافمخو ياخ توصخياف الا نخو
الديليو امل نيو باتفا يو الم اايا مجيع شاا التتييز د املر ة السيداي .

 -128فتح مكتب المفوضوية السوامية لحقووق االنسوان :ا فخت ماتخل لاتفو خيو السخاميو
حلموا ارنسان ي صن اا ،ي صدس بتاسي  24يناير 2112م راس سا الووساا س ()14
ل خخام 2112م ،باخخظن املوافمخخو ياخ فخخت ماتخخل لاتفو خخيو السخخاميو حلمخخوا ارنسخخان ي بال نخخا،
يبالت اين مع ب ثو املفو يو ا يدا تفا يو فت املاتل الق ا تو ي ها ي مدينو نيويوسيب بتخاسي
 25سبتترب 2112م.
 -129التعوواون مووع االج وراءات الخاصووة :يتاخخه احلاومخخو يا خ ترتيخخل ج خراااف يخخد مخخأ
الزياساف لبح ي ا موا ارنسان ي اليتأ خال املر او ارنتماليو يمأ تام الزياساف


ويخخاساف ب ثخخاف املفو خخيو السخخاميو حلمخخوا االنسخخان اىل اليتأ،يالتفايخخو مخخع مخخا يصخخدس
ينها مأ تماسير يالت ايس يايها يمنا اتها بار افو اىل ال تو يا تنفيل توصياهتا.



وي خخاسة الس خخيدة /فالفي خخا نااب خخو املفو خخو لا خخيتأ بن خخاال ياخ خ
/نيفام بيالم املفو و الساميو حلموا االنسان.

ي خخوة بال ن خخا املوجه خخو لاس خخيدة



وي خخاسة الس خخيدة /لياخ خ وسي خخت مس خخايدة االم خخني ال خخام لالمخ خ املتح خخدة لا خخؤين امجف خخا
يالنزاياف املساحو نوفترب 2112م.
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وياسة السيدة /جو م هوباينز مسايدة اممني ال ام ل م املتحدة لاؤين ي
السالم نوفترب 2112م.

فظ

الت اين يترتيل جراااف ن ما جاسو سا االمأ بصن اا ي يناير 2113م.



ويخاسة السخخيدة /فخالريم ومخخوص مسخايدة االمخخني ال خام لااخ ون االنسخانيو يمنسخخمو ارغا خخو
ي االف القواست سبتترب 2113م.



وي خ خخاسة الس خ خخيدة /ير خ خخاسيأ ك خ خخاويأ امل خ خخدير التنفي خ خخلم لربن خ خخام امغلي خ خخو ال خ خخاملت س خ خخبتترب
2113م.



الخخر يا خ البالغخخاف ال خواس ة مخخأ املمخخرسيأ اماصخخني ال خخاماني باملفو خخيو السخخاميو حلمخخوا
ارنسان.



الت اين املستتر مع السيد مجا بأ يتر اللم صدس اممني ال خام ل مخ املتحخدة بخان
كخخت مخخون خراسال بت يينخخإ مستاخخاسال خاص خال لخخإ لاخخؤين الخخيتأ بدسجخخو مخخني يخخام مسخخايد،
يمسؤيالل يممثالل لاتسايت احلتيدة ل م املتحدة ي اليتأ خال الف ة ارنتماليو.

الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقوة
بحقوق اإلنسان
 -131تتتثو ي اتيت





البدا ي حتميماف شفافو مستماو و انتهاكاف موا ارنسان.
سخختاتا تنفيخخل اميلويخخاف اال تصخخا يو لاتر اخخو االنتماليخخو يماخخاسيع الربنخخام املر اخخت
لاتنتيو ي اليتأ.



ستاتا يا ة هيااو ي صالق اممأ ياجلين.



ستتراس ا تاف يا خقوط الاهرباا ي نابيل النفا يالغاو.



ستتراس ارغتياالف الق تستهدل الا صياف ال امو يالميا اف ال ساريو ياممنيو.



ستتراس هتريل امساحو اىل اخو اليتأ يانتااسها بني املواجنني.
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ل خخاق م خخؤار احل خواس ال خخوجين ي جي خخا احلا خخو املالات خخو لام خخيو اجلنوبي خخو يش خخاو الديل خخو
يحتميس ال دالو االنتماليو ياملصاحلو الوجنيو يجت صفحو املا ت.

ف اتلياف الوجنيو حلتايو موا ارنسان.
يدم يجو ن ام ف ا لتوفري البياناف يار صااياف اماصو بإيتا

موا ارنسان.
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غياب الويت اتتت ت باحلموا يالواجباف لد شر و كبرية مأ اتتتع.

التوقعات والمساعدات التقنية
 -131تتتثو ي اتيت


ت خخوفري املس خخايداف التمني خخو ياملا ي خخو الالوم خخو ل خخدي جه خخو ال خخيتأ ا ا ف خخو اىل االص خخالق
اال تصا م يالتنتيو مأ جو حتميس ت زيز ياستدامو هدال ال تايو االنتماليو.



يخخوة سحيص امم خوا امجنبيخخو ىل ارسخختثتاس ي الخخيتأ لخخدي اال تصخخا يخاخخس فخخرص
يتو يحتسني ياة الا ل اليتين.



مسخايدة الخخيتأ لتنفيخل النمخخاط ال اخريأ الخخق يصخه كخخا الا نخو التح خرييو الفنيخو ملخخؤار
احلواس الوجين يالنماط الخ11الا ايتتدها مؤار احلواس باظن الم يو اجلنوبيو .



يوة املاحنني لاوفخاا بالتزامخاهت عخا يتوافخس مخع اميلويخاف اال تصخا يو لاتر اخو االنتماليخو
يمااسيع الربنام املر ات لاتنتيو ي اليتأ.



يخ خخوة اتتتخ خخع الخ خخدييل ىل ويخ خخا ة يتخ خخإ مقخ خخو االسخ خخت ابو ارنسخ خخانيو ي الخ خخيتأ ل خ خخام
2113م  ،ي ي جهو احلاومو اليتنيو املتواصاو ي مواجهو االسهاب يالمرصنو.



ت زي خخز اتلي خ خاف الوجني خخو لتنفي خخل توص خخياف املراج خخو الديسي خخو الا خخاماو يتوص خخياف جل خخان
امل اهداف يال تو املا يب لنار مافو موا ارنسان ي اتتتع اليتين.




بنااالمدساف الوجنيو يت زيز ولياف سصد يتو يس انتهاكاف ي ايا موا ارنسان.
ويا ة الدي ار ايتت يالخدييل لاخيتأ ملواجهخو موجخاف الا خوا يا خرة امل تاقخو ،يبنخاا
المدساف التاري يو يالتن يتيو يالتظهيايو لد امجهزة امل نيو بالا وا يا رة امل تاقو.

خاتمة
 -132ن اومو اجلتهوسيو اليتنيو ت اأ التزامال غري حمدي بت زيخز يمحايخو مخوا ارنسخان كتخا
تت هخخد بال تخخو يا خ جتخخايو كخخو الص خ وباف يالتحخخدياف الخخق اخخر كخخا الخخيتأ ،يتاخخيد بت خخاين كافخخو
امشماا يامصد اا مأ سياة املبا سة اماي يو لا ري باليتأ اىل بر اممان  ،ي ن اومو الخيتأ
يا مخو بخظن خمرجخاف مخؤار احلخواس الخوجين الاخامو سختاون حمخو سيايخو ياهتتخام احملخيا ار ايتخت
ياتتتع الدييل يبظهنا ستح بالدي الابري لتنفيلها يا سض الوا ع.
 -133ختامخ خال يس خخر اومو اجلتهوسي خخو اليتني خخو ن تتم خخدم بالا خخار يالتم خخدير ىل ساخ خ م خخوا
ارنسخخان ياملفو خخيو السخخاميو حلمخخوا ارنسخخان ي ىل الفريخخس ال امخخو امل خخين باملراج خخو الديسيخخو الاخخاماو
33
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،ي ذ تؤكخخد التزامهخخا باخخو التوصخخياف املمبولخخو الخخق سخخيتبناها اتاخ ي جخخاس منا اخخو تمريرهخخا الثخخاين
لإلس خخت راض ال خخديسم الا خخامو ،فإهن خخا ت خخديو ر ام خخو شخ خراكو ميمي خخو م خخع ك خخو املن ت خخاف الديلي خخو
يمن تاف اتتتع املدين امل نيو ياملهتتو عا مأ شظنإ ت زيز ي يتا مخوا ارنسخان ي اجلتهوسيخو
اليتنيو.

مالحق التقرير
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ملحق رقم ( )6القوانين والقرارات الصادرة خالل السنوات األربع الماضية



ملحق رقم ( )1إحصائيات ومؤشرات التعليم



ملحق رقم ( )2اإلحصائيات والمؤشرات الخاصة بالوضع الصحي



ملحق رقم ( )4احصائيات ومؤشرات تعزيز حقوق المرأة

