
 A/HRC/WG.6/24/PRY/1  األمــم املتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

17 November 2015 

Arabic 

Original: Spanish 

 

 

 

161215    181215    GE.15-20155 (A) 

*1520155*  

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونرابعالدورة ال

    2016كانون الثاين/يناير   18-29
مررم مرلررق  رررار مجلررس  5تقريرر وننرري مقرردا ولقرراة للفقرررة   

    *16/21حقوق اإلنسان 
 باراغواي  
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 مقدمة -أوالة  
 
تقـــدمجه رهوريـــة اـــارا واي ريمجـــو تقريرهـــا الـــورر الثـــاين اوشـــ، ا ســـتعرا  الـــدوري ال ـــام ،  -1

وتعـــر  فيـــو التقـــده ازـــرحمل وا وـــاحملات ازققـــة والتحـــديات امليروحـــة    ـــا  تع يـــ  و ايـــة حقـــو  
وىل  ا نســان. ويقــدمجه التقريــر مععومــات عــن متااعــة التوتــيات الــي تعقتهــا اــارا واي  ــ   ا ولــة األ

توتـية وبلعتهـا ، ومـن املهـم   هـذا السـيا  أن يال ـذ اا عتلـار التقريـر املرحعـ  املقـده  124)تعقمجت 
  الـــذي يـــد  ععـــا التـــ اه اللعـــد ا ليـــة التقيـــيم 86)خبصـــول التوتـــية ربـــم  2014  أيعو /ســـلتمرب 

 هذه وععا ثقتو فيها. 
بـــاعم ععـــا ا عـــااة االقرامـــة  واـــارا واي دولـــة يســـودها القـــانون وميقمهـــا ن ـــاه د قرارـــ  -2

ا نســانية. و ــارك امقــم مـــن  ــ   الســعيات امقوميــة الـــث و املوشــودة   أســونثيون، عاتـــمة 
ــــة  ــــواحملن والتنســــي  والرباا ــــارا واي ععــــا فصــــ  الســــعيات وك الــــة الت اللعــــد. ويقــــوه ن ــــاه امقــــم   ا

تنقســـــم اـــــارا واي  ىل . و 1992امل ـــــاكة فيمـــــا اينهـــــا، كمـــــا هـــــو منصـــــول ععيـــــو   دســـــتور عـــــاه 
حماف ــات واعــديات ودواعــر تــنعم ريعهــا اا ســتق لية السياســية وا داريــة والت ــريعية وتســتيي  تعل ــة 
تـار امقومـة عـن  مواردها واستثمارها ا ـق  مسـتق    حـدود مـا يـنه ععيـو الدسـتور والقـانون. وكو

ب واملست ـــارين والــو ة والعمـــدا . رريــ  ا بـــااا العــاه ذـــشأا   يلــجل ذـــشن رعــيس ا مهوريـــة والنــوا
مـن الدسـتور اوشـ، اسـت تا  لتمقـط مـوارر اـارا واي املقيمـط   ا ـار  مـن  120وعودمجلت املـادة 

ح هلم او ألو  مرة   ا نتخااات العامة لعاه   .  2013ا نتخاب، وهو ما ُسو
  2)117 150مــــــنهم  ، 1)نســــــمة 6 818 180ويلعــــــس عــــــدد ســــــقان اــــــارا واي حــــــوا   -3

امـــرأة  275 271مـــن يوي ا عابـــة مـــنهم  ذخصـــا   514 635مـــن الســـقان األتـــعيط، و ذخصـــا  
 .   3)رش    239 364و

  
 والمشاورات الواسعة المنهجية -ثانياة  

 
ععيهـــــا   بــــــرار  عــــــس حقــــــو  اتمجلعـــــت املنهمليــــــة املعتمــــــدةو امللـــــاد   التوشيهيــــــة املنصــــــول  -4

 ىل وحملارة ال ــــالون ا ارشيــــة وفريــــ  تــــيا ة ي ــــم  ثعــــط . وأوكــــ  تنســــي  العمعيــــة 16/21 ا نســــان
 . 4)لسعيات امقم الث و

ونو مجمــت م ــاركة من مــات املتمــ  املــدين و سهــا مــن املالسســات الورنيــة مقــو  ا نســان  -5
عـــــن رريـــــ  ذـــــلقة حقـــــو  ا نســـــان التااعـــــة لعســـــعية التن يذيـــــة، ويلـــــجل اتنســـــي  مـــــ  وحملارة العـــــد  

يـــة. وح يـــت العمعيـــة    معهـــا اـــدعم ال ريـــ  القيـــري للـــارا واي لـــد  ومســـاعدة مـــن وحملارة ا ارش
 مقت، م وضية األمم املتحدة السامية مقو  ا نسان )م وضية حقو  ا نسان .

واســـتقيت املععومـــات املتععقـــة اتااعـــة التوتـــيات املقدمـــة  ـــ   شولـــة ا اـــ   األوىل مـــن  -6
الــــذي وضــــعتو اــــارا واي اســــاعدة   5)لتوتــــياتا ســـتعرا  الــــدوري ال ــــام  اواســــية ن ــــاه رتــــد ا
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م وضــــية حقــــو  ا نســــان ويتمثــــ    أداة  لقاونيــــة م توحــــة تســــمح اتن ــــيم املععومــــات وا رــــ ا 
 ععيها. ويستند هذا الن اه  ىل منصة ت ارك فيها من مات املتم  املدين. 

  
ان التطررررورات لرررري اإلنررررار التشررررريعي والم سسرررري ل مايررررة حقرررروق اإلنسرررر -ثالثاة  

 وتعزيزها
 

الت سينات المدخلة على اإلنار التشرريعي الروننيا القروانيم والقررارات المعتمردة  -ألف 
 اإلنسان وحمايتها، وهي كما يلي: لتعزيز حقوق  2015و 2011بيم عامي 

 
ــــام  مســــاعدة  4083/11القــــانون ربــــم  -7 ل ــــهود وال ــــحايا و ــــايتهم   االــــذي أن ــــش ارن

الــذي يتععــ  ا ــمان مي انيــة لــربام  الصــحة ا واايــة  4313/11قــانون ربــم ا شــرا ات ا ناعيــةل وال
لرعايــــــــة ا شتماعيــــــــةل والقــــــــانون وا مــــــــداد اعــــــــواحمله الــــــــو دة املقدمــــــــة مــــــــن وحملارة الصــــــــحة العامــــــــة وا

ويتععــ  اتســوية أوضــاا املهــاشرين  2011ت ــرين األو /أكتــوار  4الــذي تــدر    4429/11 ربــم
ل 4686/12قــانون املعــده  لــو الــذي وسمجــ  نيــا  تيليــ  القــانون ربــم األشانــ،  ــس املســملمجعط، وال

ملقافحـــة ســـرران الثـــدي  ورنيـــا   نيســـان/أاري  يومـــا   12الـــذي أععـــن يـــوه  4684/12والقـــانون ربـــم 
ــرل والقــانون ربــم  الــذي يــدر  التحصــط  4744/12ويهــدة  ىل حمليــادة الــوع  اشكيــة الق ــو امللقمج

ـــــ  ا ـــــشن التحصـــــطل و مــــن فـــــسوك الـــــوره امعيمـــــ  الل ـــــري  القـــــانون   ارنــــام  وحملارة الصـــــحة املوسمج
الــــذي أن ــــش الصــــندو  الــــورر ل ســــتثمار العــــاه والتنميــــة وتــــندو  ا متيــــاحمل    4758/12 ربــــم

حــــــــة ا شــــــــار االل ــــــــرل والقــــــــانون ملقاف 4788/12التععــــــــيم واللحــــــــمل والقــــــــانون ال ــــــــام  ربــــــــم 
يــــــــــة العامــــــــــة وا اتــــــــــةل والقــــــــــانون مملقافحــــــــــة التحــــــــــر    املالسســــــــــات التععي 4633/12 ربــــــــــم
الــوارد   بــانون  1160/97مــن القــانون ربــم  309و 236الــذي يعــدمج  املــادتط  4614/12 ربــم

املعـــايس الدوليــــةل والقــــانون  العقواـــات ويرمــــ   ىل موا مـــة تصــــنيو التعـــذي، وا  ت ــــا  القســـري مــــ 
مقــــط األذــــخال يوي الــــذي يرمــــ   ىل وضــــ  باعمــــة ااألمــــاكن يات األولويــــة لت 4616/12 ربــــم

الــــذي يتععــــ  اــــالتععيم  5136/13ا عابــــة اللدنيــــة أو امركيــــة مــــن الوتــــو   ليهــــال والقــــانون ربــــم 
الــذي يــنه ععــا تقــدإ حــواف   ىل أتــحاب العمــ  لت ــمليعهم  4962/13ال ــام ل والقــانون ربــم 

ععــ  الــذي يت 4934/13ععــا توفيــو األذــخال يوي ا عابــة   القيــاا ا ــالل والقــانون ربــم 
الـــذي يوعـــ ه اتقـــدإ  5189/14اوتـــو  األذـــخال يوي ا عابـــة  ىل اللي ـــة املاديـــةل والقـــانون ربـــم 

مععومات عن استخداه املـوارد العامـة لتسـديد األشـور و سهـا مـن امللـالس املدفوعـة لعمـوف ط املـدنيط 
 مـــن الـــذي يـــنه ععـــا حريـــة وتـــو   املاذـــحط 5347/14  رهوريـــة اـــارا وايل والقـــانون ربـــم 

الســقان األتــعيط  ىل الرتلــة الثالثــة مــن الوفــاعو املعتمــدة   ا امعــات العامــة أو ا اتــةل والقــانون 
 الـــــذي يصـــــعح ش عيـــــا   1/92مـــــن القـــــانون ربـــــم  20و 17الـــــذي يعـــــده  املـــــادتط  5419/15ربــــم 

سياســـة الـــذي يعتمـــد ال 8309/12القـــانون املـــدين )لرفـــ  ســـن املوافقـــة ععـــا الـــ وا  ل واملرســـوه ربـــم 
الـــذي يعتمـــد ا يـــة الورنيـــة  10747/13الورنيـــة ملنـــ  ا شـــار االل ـــر ومقافحتـــول واملرســـوه ربـــم 



 A/HRC/WG.6/24/PRY/1 

 

4/29 GE.15-20155 

 

الــــذي يعــــدمج  ا ــــق  ش عــــ  معحــــ  ا يــــة الورنيــــة  11324/13مقــــو  ا نســــانل واملرســــوه ربــــم 
ــــذي  3891/15ل واملرســــوه ربــــم 10747/13مقــــو  ا نســــان املعتمــــدة اوشــــ، املرســــوه ربــــم  ال

الــذي  2837/14اعح امليلقــة ععــا بــانون  مقانيــة وتــو  يوي ا عابــةل واملرســوه ربــم يتععــ  اــالعو 
لعسياســــات  5446/15املتععــــ  اــــالتععيم ال ــــام ل والقــــانون ربــــم  5136/13يــــن م القــــانون ربــــم 

 ة املتععقة االنسا  الري يات. العام
  

 إنشاء أو تدعيم الم سسات المعنية بتعزيز حقوق اإلنسان -باء 
 
 عسياســـــات العقويـــــةل والقـــــانوناملن ـــــا لألمانـــــة الورنيـــــة ل 4251/11بـــــانون العقـــــات ربـــــم  -8
املتععــ  اايليــة الورنيــة ملنــ  التعــذي، و ــسه مــن ضــروب املعامعــة أو العقواــة القاســية  4288/11 ربــم

انون املتععــ  اتن ـــيم النيااــة العامـــة لعــدفاال والقـــ 4423/11أو ال  نســانية أو املهينـــةل والقــانون ربـــم 
ـــــة مقـــــو  ا نســـــان ا اتـــــة ااألذـــــخال يوي ا عابـــــةل  4720/12ربـــــم  املن ـــــا لألمانـــــة الورني

 4989/13 املــرأة  ىل وحملارةل والقــانون ربــم الرامــ   ىل يويــ  أمانــة ذــالون 4675/12والقــانون ربــم 
لــوحملارة املن ـا  5115/13 ععومـات وا تصـا تل والقــانون ربـماملن ـا لألمانـة الورنيـة لتقنولوشيــا امل

املن ـــــا لعملنـــــة امل ـــــاكة اـــــط  5619/10العمـــــ  والعمالـــــة وال ـــــمان ا شتمـــــاع ل واملرســـــوه ربـــــم 
ــــة ووشدانيــــة االنســــلة  ىل  ــــي تنيــــوي ععــــا أكيــــة تار ي الوكــــا ت املقع ــــة اكن ــــا  ذــــلقة لعموابــــ  ال

ت الرامــــ   ىل تعيــــط فريــــ  ورــــر لعتحقيــــ    حــــا  7101/11رهوريـــة اــــارا وايل واملرســــوه ربــــم 
األذــخال ازتملــ ين واملخت ــط واملعــدومط  ــار  الق ــا  واللحــم عــنهم ويديــد هــويتهمل واملرســوه 

املتععـــ   10449/12 يـــة ملقافحـــة ال ســـادل واملرســـوه ربـــماملن ـــا لألمانـــة الورن 10144/12ربـــم 
ملرســوه اكعــادة تن ــيم العملنــة امل ــاكة اــط املالسســات املقع ــة اتيليــ  األحقــاه الق ــاعية الدوليــةل وا

املتععـ  اتن ـيم القـانون  10514/13 سـوه ربـماملن ـا لألمانـة الورنيـة لع ـلابل واملر  262/13ربم 
 أي ــا  املن ــا لألمانــة الورنيــة مقــو  ا نســان ا اتــة ااألذــخال يوي ا عابــة و  4720/12ربــم 

 . 6)لعمملعس الورر مقو  األذخال يوي ا عابة
  

 انالوضع العاا ل قوق اإلنس -رابعاة  
 

 7)الصكوك الدولية  -ألف 
   

 
ينــدر  العمــ  الــدروب الرامــ   ىل  درا  املعاهــدات الرعيســية مقــو  ا نســان، العامليــة منهــا  -9

وا بعيميـــة،   الت ـــريعات الورنيـــة ضـــمن سياســـة حقوميـــة تتوافـــ  مـــ  السياســـة ا ارشيـــة للـــارا واي 
الــدو . ولثعــت أحــدو التيــورات    وتســعا  ىل دعــم تع يــ  و ايــة حقــو  ا نســان ععــا الصــعيد

 هذا السيا  فيما يع :



A/HRC/WG.6/24/PRY/1 
 

 

GE.15-20155 5/29 

 

الربوتوكــــــو  ا  تيــــــاري  ت ابيــــــة حقــــــو  الي ــــــ  املتععــــــ  اــــــكشرا  تقــــــدإ  توبيــــــ : )أ  
 الل  اتل
مــــن ات ابيــــة الق ــــا  ععــــا ريــــ   20تعــــدي  املــــادة  بيــــد ن ــــر القــــونقرك الــــورر: )ب  

 يـــذ ن ـــاه رومـــا األساســـ  لعمحقمـــة ا ناعيـــة أذـــقا  التمييـــ  ضـــد املـــرأةل وم ـــروا بـــانون ا ـــشن تن
 من ا ت ابية الدولية لعق ا  ععا ري  أذقا  التميي  العنصريل 8الدوليةل وتعدي  املادة 

املصـــده  ععــــا ات ابيـــة من مــــة  4819/12القـــانون ربــــم  اعتمـــاد القـــوانط التاليــــة: )   
املعتِمــــد  4564/12لقــــانون ربــــم  ل وا189)ربــــم  2011العمــــ  الدوليــــة ا ــــشن العمــــا  املنــــ ليط، 

املعتِمـــد  ت ابيـــة األذـــخال  5164/14 ت ابيـــة   ـــ  حـــا ت انعـــداه ا نســـيةل والقـــانون ربـــم 
املعتِمـــد ملعاهـــدة مـــراكل لتيســـس الن ـــاي  ىل املصـــن ات  5362/14عـــد   ا نســـيةل والقـــانون ربـــم 

ات أ ـر    بـرا ة امليلوعـاتل املن ورة ل اعدة األذـخال املق ـوفط أو معـاب  اللصـر أو يوي  عابـ
 املعتِمد ملعاهدة شارة األسعحة.  5398/15والقانون ربم 

  
  8)التعاون مع اآلليات الدولية -باء 

 
تعقمجت اارا واي   السنوات األ ـسة حمليـارة عـدد مـن ا ـربا     رـار دعواـا الداعمـة املوشهـة  -10
 .   10)لتقاريرها  ىل هي ات املعاهدات. و  يسملمج  تش س   تقدإ اارا واي  9) ليهم
واالتعــاون مــ  م وضــية حقــو  ا نســان، نـو مجــذت ا يــر التاليــة   اــارا واي: ا يــة الورنيــة  -11

لعتثقيــو    ــا  حقــو  ا نســان، وا يــة الورنيــة مقــو  ا نســان، و يــة العمــ  الورنيــة مقــو  
ت مقــو  ا نســان    ــا ت الصــحة ا نســان ا اتــة ااألذــخال يوي ا عابــة. وووضــعت مالذــرا

ــــة  11)والتععــــيم .  13)، وجيــــري وضــــ  مالذــــرات مقــــو  األذــــخال يوي ا عابــــة 12)وازاكمــــة العادل
واـوـذلت شهــود   ســلي   درا  حمـــور حقــو  ا نســان   ا ســااتيملية الورنيـــة لعق ــا  ععــا ال قـــر، 

ية ا ـــال اشمانـــة العمـــ  ا شتمـــاع ، وأوحـــرحمل تقـــده فيمـــا يتععـــ  اربوتوكـــو  العنايـــة اال ـــعوب األتـــع
 ودلي  التدري، ععا انا  القدرات    ا  حقو  ا نسان، واسااتيمليات امد من ال قر. 

  ووضــ ، االتعــاون مــ  Eurosocial IIو   رــار ارنــام  التعــاون اــط أورواــا وأمريقــا ال تينيــة   -12
ريــة  ىل العدالــة عـن رريــ  ن ــاه التــداو  وحملارة العـد ، اروتوكــو  ا ــشن وتــو  األذـخال مســعو  ام

 ، وووضـــ    ـــر ا ـــشن وتـــو  األذـــخال يوي ا عابـــة الن ســـية وا شتماعيـــة  ىل 2013اال يـــديو )
العدالـة، ونـو مجــذ، االتعـاون مــ  النيااــة العامـة لعــدفاا، إلـوي  حاســو   دارة أن ــية النيااـة العامــة بصــد 

 تسملي  أكرب عدد  قن من الليانات.
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  14)تعزيز الم سسات -جيم 
 
: وضـ  م ـروا  15)اكذت ذـلقة حقـو  ا نسـان التااعـة لعسـعية التن يذيـة امللـادرات التاليـة -13

 ، ووضـــ  أو   يـــة ورنيـــة مقـــو  2011 يـــة ورنيـــة لعســـعية التن يذيـــة ا ـــشن حقـــو  ا نســـان )
ــــذها  16) 11324/13و 10747ا نســــان )املرســــومان ربــــم  . ووضــــعت ال ــــلقة  17)وتنســــي  تن ي

  .2013و 2012مالذرات مقو  ا نسان    ا  الصحة والتععيم ) أي ا  
  م ـــروا بـــانون  ن ـــا  وحملارة لععـــد  وحقـــو  ا نســـان،  حاليـــا  وتن ـــر الســـعية التن يذيـــة  -14

وهـو مــا ســيع حمل ا رـار املالسســ  ويــالثر   سياسـات امقومــة واســااتيمليااا الراميـة  ىل تع يــ  حقــو  
أشريــت م ــاورات مــ  مالسســات  2015نســان و ايتهــا ععــا الصــعيد الــورر. و  ح يران/يونيــو ا 

 الدولة ومن مات املتم  الدو  ععا حد سوا  ا شن م روا القانون. 
ــــذ األحقــــاه 2013و  عــــاه  -15 ــــة امل ــــاكة اــــط الوكــــا ت املقع ــــة اتن ي ــــد تن ــــيم العملن ، أعي

، ناعـــ، رعـــيس اـــارا واي وتنســـ  أن ـــيتها وحملارة العـــد . و  الق ـــاعية الدوليـــة فلـــات ياأســـها مقتـــ
ــــة، فقــــد أضــــيو  ىل  ــــذ ا ت ابــــات واألحقــــاه الق ــــاعية الدولي ــــة   اللدايــــة اتن ي حــــط كوعمج ــــت العملن

 .أي ا  رتد التوتيات الدولية  حاليا  مهامها 
ة وبـــد تـــا ت مديريـــة حقـــو  ا نســـان التااعـــة لعمحقمـــة الععيـــا مالذـــرات امـــ    حماكمـــ -16

عادلــةل وتصــنذو هــذه املالذــرات املتععقــة االقميــة والنوعيــة ععــا لــو يســمح اــا ر ا ععــا  تعــو 
املموعــات الســقانية وتقــده مععومــات م صــعة عــن الوتــو   ىل  بامــة العــد  لعمســاعدة   تصــميم 

 السياسات الق اعية وتن يذها.
ــــار املرذــــحط ل ــــق  منصــــ   2015وانيعقــــت   عــــاه  -17 ــــو. عمعيــــة ا تي أمــــط امل ــــا. وناعل

وا توتمــت مرحعــة اســتدعا  املرذــحط وا ســتماا  لــيهم    رــار شعســات عامــة، وجيــري وضــ  بــواعم 
 اث ثة مرذحط لق  منص،. 

  
  18)الشعوب األصلية -دال 

 
ات قــــت ال ــــعوب األتــــعية ومن مااــــا، اســــاعدة املعهــــد الــــورر لع ــــعوب األتــــعية، ععــــا  -18

  م ــروا  ن ــا  أمانــة  حاليــا  م ــروا اروتوكــو  لعت ــاور واملوافقــة امــرة واملســلقة واملســتنسة. ويون ــر 
 ورنية لع عوب األتعية.

ة عـــن رريـــ  أن ـــية وت ـــملذ  من مـــات ال ـــعوب األتـــعية ععـــا امل ـــاركة   التنميـــة الورنيـــ -19
مث  تن يم راولة مسـتديرة م ـاكة اـط الوكـا ت ممايـة حمميـة ازـير اميـوي، و ن ـا   نـة م ـاكة 
اــط الوكــا ت مقعمج ــة اــاألمن القــذاع  والتقــذوي، و ن ــا  يــالو ل ــمان اــروحمل ا ماعــات األتــعية 

ر امل ــــاك وي ــــم  من مــــات وم ــــاركتها جيمــــ  اــــط راايــــة  تــــايلو الثناعيــــة القوميــــة والربنــــام  الــــور
ال ــعوب األتــعية للنــا  القــدرات وارنــام  األمــم املتحــدة لعتعــاون    ــا    ــ  ا نلعاثــات النارــة 
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عــن  حملالــة القااــات وتــدهورها   اللعــدان الناميــة. وي ــم الربنــام  الــورر لعتواتــ  وال ــعوب األتــعية 
    .2014و 2012 ك  ا بعيمط ) حميات  ياعية  تمعية  10املتحدثة اصواا ما  موعو 

واالتعــاون مــ  ايــاد تقريــر مصــس ال ــعوب األتــعية، ن مجمــت مديريــة حقــو  ا نســان التااعــة  -20
لعمحقمـــة الععيـــا حعقـــات عمـــ  تدريليـــة ا ـــشن امـــوار اـــط الثقافـــات والتعدديـــة الق ـــاعية والعدالـــة 

ـــة. ويعمـــ  املتمـــ   املـــدين ومن مـــات ال ـــعوب األتـــعية ا تـــ حية مـــ  تركيـــ  ععـــا املســـاع  ا ناعي
ععا اعتماد م ـروا دورة تدريليـة ا ـشن حقـو  ال ـعوب األتـعية ل اعـدة املـوف ط الق ـاعيط.  حاليا  

اــن فــيهم  ، 19)ا ــشن وتــو  املست ــع ط  ىل العدالــة 100واعتمــدت ازقمــة الععيــا لــواعح اراحمليعيــا 
 ال عوب األتعية. 

ععــا تععــيم مناســ، توــدر    املي انيــة امقوميــة العامــة  ول ــمان حصــو  الســقان األتــعيط -21
لوحملارة التععيم والثقافة اللنود ازدمجدة التاليـة: تـوفس الن قـات ا راليـة ا اتـة اععمـ  املـدارك املعتمـدة 
لععمــ  دا ــ  ا ماعــات األتــعية، وتــوفس العــواحمله املدرســية لعت ميــذ املســملعط   املــدارك ا اتداعيــة 

ية واملتوســية، وتــوفس العــواحمله املدرســية لعمععمــط، ويويــ  األمــوا   ىل املــدارك امقوميــة   واألساســ
  رار التععيم العاه املاين.

 . 20)2012  املاعـــة   عـــاه  37.6 ىل  2002  املاعـــة   عـــاه  51وتراشـــ  معـــد  األميـــة مـــن  -22
ــــيم والثقافــــة لعــــام   ــــ2015و 2014وحبســــ، أربــــاه وحملارة التعع   مــــدارك  ر ــــ    1 983ملمج  ، سو

 تععيميـــــا   مركـــــ ا   91مالسســـــة لعتععـــــيم العـــــا  و 57مدرســـــة و 512ا ماعـــــات األتـــــعية وأوحصـــــيت 
   70.5، وهــــ  مالسســــات تقيــــ  ال ــــعوب األتــــعية التســــعة ع ــــر )وتلعــــس نســــلة تقييتهــــا داعمــــا  

مـن أنـواا الـدعم التععيمـ   نوعـا   Escuela viva II  28املاعة . ووضـ  ارنـام  املدرسـة الن ـية الثـاين )
. حمعيــــا    تمعــــا   318واملــــوحملمجا ععــــا  أتــــعيا   ذــــعلا   15املقــــده االعقــــة ا ســــلانية والعقــــات األتــــعية  ىل 

ـــــيم لع ـــــاة  تقـــــرمجر تقـــــدإ اســـــتثمارات كلـــــسة لت ويـــــد  2018-2013واوشـــــ، شـــــدو  أعمـــــا  التعع
ا ــشن  5347/14نون ربــم القــا . واعتومــد 21)املالسســات التععيميــة لع ــعوب األتــعية ارافــ  م عمــة

  ا امعــات  املاذـحط مــن السـقان األتــعيط  ىل الرتلـة الثالثــة مـن الوفــاعو املعتمـدةحريـة وتــو  
 العامة أو ا اتة. 

  22)2015وأن ــــا املعــــس الــــورر لعتععــــيم ا ــــال اال ــــعوب األتــــعية    ب/أ ســــيس  -23
األتـــعية. ويقـــده املعهـــد الـــورر ل ـــالون  وأوكعـــت  ليـــو مهمـــة وضـــ  السياســـات التععيميـــة لع ـــعوب

مـــن الســـقان األتـــعيط،  شامعيـــا   راللـــا   212ال ـــعوب األتـــعية مـــنح التععـــيم العـــا   ىل مـــا يعـــاد  
 .  2013و 2010فصو  وسر  تمعات السقان األتعيط اط عام   9وتق مج  النا  

ية مــــن  ــــ   تن ــــيم وتعمــــ  األمانــــة الورنيــــة لعثقافــــة ععــــا تع يــــ  ثقافــــة ا ماعــــات األتــــع -24
 املعـــس الثقـــا  أن ــية مثـــ  عقـــد اشتماعـــات لعقـــادة الـــروحيط، وضـــم  ثعـــط لع ـــعوب األتـــعية  ىل

ـــة، ون ـــر مـــواد  الـــورر، وتن ـــيم األعيـــاد التقعيديـــة وتســـمليعها، واملســـاعدة   نقـــ  املعـــارة التقعيدي
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ا   ــــ ة  ــــواراين، ُسعيــــة اصــــرية تتنــــاو  مواضــــي  ال ــــعوب األتــــعية، وتن ــــيم ورذــــات  عــــادة  نتــــ
 . 23)و ن ا  مواب  لتن يم ا حت ا ت

ـــــــــة ملـــــــــا ، موِنحـــــــــت ا ماعـــــــــا2014و 2010واـــــــــط عـــــــــام   -25 ت األتـــــــــعية تـــــــــقوك معقي
. ويوشـــد لـــد  املعهـــد الـــورر ل ـــالون ال ـــعوب األتـــعية ســـمل مج ا ـــشن هقتـــارا   283 996  موعـــو

ت القاعمــــة. و  حــــط   ا ماعــــات األتــــعية يت ــــمن  ــــراعر ســــاتعية وشقرافيــــة مرشعيــــة لعممتعقــــا
توشد  لية ورنية حمـدمجدة لعمياللـة ااألراضـ ،  قـن لعملماعـات األتـعية تقـدإ املياللـات وال ـقاو  

، مــ   ــسه مــن  24)904/81مــن القــانون ربــم  32 ىل املعهــد الــورر، الــذي ينســ ، اوشــ، املــادة 
 املالسسات امقومية ل ستملااة هلذه املياللات.

الت ــريعية م ــروا بــانون ملعابلــة املتــوررط   شــراعم تســتهدة املمتعقــات وتــدرك الســعية  -26
 التااعة لعملماعات األتعية أو املخصصة  بامتها، ويلجل كيريقة ل مان  اية أراضيها.

وت ـــم  الـــربام  ا شتماعيـــة لعحصـــو  ععـــا الســـقن مـــا يعـــ : )أ  وضـــ  اـــرام  لع ـــعوب  -27
لتوحمليعهــا    تعــو حماف ــات  بعيمــ  اــارا واي )حـــ   ا  مســقن 383األتــعية جيــري    رارهــا انــا  

   2014 عانــــــــة   عــــــــاه  602و 2012 عانــــــــة   عــــــــاه  459 ل و)ب  تقــــــــدإ 2012عــــــــاه 
 وـــاحمل  لصـــندو  ا ســـقان الـــورر اقـــر  انـــا  ايـــوت لع ـــعوب األتـــعيةل و)   4املســـتو    رـــار

ــيمجد    رــاره، اتمويــ  مــن الصــط،  مســقن   ا بعــيم ال ــرب     300م ــروا ت ــ  تــااي  الــذي ذو
 .  2014 عاه
ــذت هــذه األحقــاه الق ــاعية الصــادرة عــن حمقمــة اللعــدان األمريقيــة مقــو  ا نســان:  -28 ونـو مج
: نوقعـــت معقيـــة أراضـــ  األشـــداد امليالـــ،  ـــا  ىل ســـقان هـــذا ساوهوماياكســـا املتمـــ  األتـــع   1)

قمـــة الععيـــا مـــرتط اليعـــون املقدمـــة ، ورف ـــت از5194/14املتمـــ  األتـــع  اوشـــ، القـــانون ربـــم 
تــيا ة تــجل  حاليــا  : جيــري املتمــ  األتــع  يــاكي  أكســا  2ا ــشن مــد  دســتورية هــذا القــانونل و)

هــــذه األراضــــ ل  ل ــــرا  أرا  اديعــــة يت ــــمن امــــ     ن ــــا  رريــــ    فــــ  عــــده وشــــود معــــرب  ىل
تـحاب املـ ارا امليالـ،  ـا :   تـ ا  الدولـة تت ـاو  مـ  أاملتم  األتع  ت ـاكموك كاسـيجل  3و)

وتلعــــس  مــــوا املســــاحة امليالــــ، ل هقتــــارا   7 701اقــــر   لــــاه تــــ قة ل ــــرا  عقــــار  تــــد مســــاحة 
   هقتار. 12 200  ا

  
  25)المهاجرون والالجئون -هاء 

 
الــذي اوشلــو أن ــا الصــندو  الــداعم  4815/12اعتمــدت الســعية الت ــريعية القــانون ربــم  -29

املتععـ  ااملن ـ ت اللالقـة الصـقر والصـقسة واملتوسـية الـذي يـدر   4457/12ل ش ط والقـانون ربـم 
ف ـــة املـــوارن اللـــارا واي  املهـــاشر ويـــنه ععـــا  ن ـــا  وكالـــة وحملارة لعمن ـــ ت اللالقـــة الصـــقر والصـــقسة 

 املتوسية دا   وحملارة الصناعة والتملارة اقر  لرير ا شرا ات ال رورية. و 
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سياسـة شديـدة لعهملـرة تـيقت ععـا أسـاك ت ـاوري  2014ومن املقرمجر أن توعر    عـاه  -30
مالسســة مــن مالسســات ســعيات امقــم الــث و و ثعــط ملن مــات  43ومتعــدد القياعــات ا ــاركة 

 ــروا الرامــ   ىل تع يــ  ن ــاه اــارا واي  دارة املهــاشرين. و   رــار املتمــ  املــدين، ويلــجل    رــار امل
 ت ــــا  الســــو  ا نوايـــــة  3565/98الربنــــام  الرامــــ   ىل تســــوية وضــــ  املهـــــاشرين )القــــانون ربــــم 

امل ــــاكة ا ـــــشن ا بامـــــة ،  وصصـــــت، االتنســـــي  مـــــ  بنصـــــعية الرباحمليـــــ ، ســـــلعة أيـــــاه لتســـــوية وضـــــ  
مهــاشر، مع مهــم مــن الرباحمليــ ، تــرا يه  بامــة. و وصصــت ث ثــة  2 000املهــاشرين اســتعم   هلــا 

 ملوارنط اراحمليعيط. تر يصا   960سوعمجم   هلا  2015أياه أ ر    عاه 
ــــدعم مــــن م وضــــية األمــــم املتحــــدة 2013ومنــــذ عــــاه  -31 ــــة ل ش ــــط، ا ــــة الورني ، تن ــــذ العملن

متعمســـ  العملـــو  وال ش ـــط الســـامية ل ـــالون ال ش ـــط،  يـــة عمـــ  م ـــاكة لتع يـــ   ليـــات  ايـــة 
لألشانـــــ، املســـــعواة  واألذـــــخال عـــــد   ا نســـــية   اـــــارا واي. وتـــــا ت وحملارة العـــــد  اروتوكـــــو   

 . 26)حريتهم
  

  27)ال د مم الفقر -واو 
 
  املاعـة. ويلعـس  22.6لععـاه الثـامن ععـا التـوا  واعقـت نسـلتو  تراش  مسـتو  ال قـر  رـا    -32

مقارنـــة دا   ، وهـــ  نســـلة منخ  ـــة شـــ2013  املاعـــة )كمـــا   عـــاه  10.5مســـتو  ال قـــر املـــدب  
  املاعــــة. و ثــــ    ــــ   19الــــذي اعــــس  2011 ىل عــــاه  1997اســــتواه  ــــ   ال ــــاة مــــن عــــاه 

 هدة امقومة الرعيس . 2015  املاعة حبعو  عاه  9.4مستو  ال قر املدب   ىل 
.  28)ر ي ـــق  أولويـــة   ا شـــرا ات امقوميـــةوأععنـــت الســـعية التن يذيـــة أن امـــد مـــن ال قـــ -33

الــي تنســ  أعمــا   تعــو بياعــات الســعية   29)2030وبــد اعتمــدت ا يــة ا إلاعيــة الورنيــة لعــاه 
التن يذية و تعو مسـتويات امقـم واملتمـ  املـدين والقيـاا ا ـال، وتعتمـد امـد مـن ال قـر والتنميـة 

. وبـــد شـــرت موا مـــة املي انيـــة امقوميـــة العامـــة مـــ  ا شتماعيـــة ضـــمن  يـــوال عمعهـــا ا ســـااتيملية
مــن  ــ   موا مــة انــود املي انيــة مــ   يــوال العمــ  ا ســااتيملية  2030ا يــة ا إلاعيــة الورنيــة لعــاه 

 .  2016عن رري  وض  مي انية باعمة ععا النتاع ، ويلجل م  مراعاة املي انية العامة لعاه 
امـــد مـــن ال قـــر الرامـــ   ىل    Sembrando Oportunidadesويســـعا ارنـــام   اـــذر ال ـــرل  ) -34

 18 ىل حمليــادة د ــ  األســر ال ــعي ة ويســط وتــوهلا  ىل ا ــدمات ا شتماعيــة مــن  ــ   تنســي  عمــ  
مالسســـة عـــن رريـــ  أمانـــة التخيـــير التقـــر املعنيـــة االتنميـــة ا بتصـــادية وا شتماعيـــة. ويقـــرمج الربنـــام  
ا ـــرورة تـــوفس فـــرل العمـــ  ملقافحـــة ال قـــر، وي ـــم  انـــا  مســـاكن مـــ ودة ااملـــا  الصـــا  لع ـــرب، 
ــــوفس  ــــة الصــــحية األساســــية، وت وتــــوفس القهراــــا ، و ن ــــا  ذــــلقة رربــــات، ويســــط  ــــدمات الرعاي

تععـــيم ا اتــــداع ، ووضـــ  اــــرام  اـــدة  ىل مــــنح اـــد ت  عانــــة لألســـر ومعاذــــات لقلـــار الســــن، ال
 ويستند   يقي  يلجل  ىل الربام  ا شتماعية امقومية األ ر . 
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ويســـمح أـــ  الاكيـــ  الـــدبي  اتحديـــد املســـت يدين مـــن اـــرام  الرعايـــة ا شتماعيـــة امقوميـــة  -35
ىل ف ــــات  تعــــاين مــــن فقــــر مــــدب   و ف ــــات تعــــاين مــــن فقــــر مــــن  ــــ   تصــــني هم   ســــعيما  دا  يديــــ

متوسر  و ف ات   تعاين من ال قر لقنهـا مهـددة اـالوبوا فيـو  مـن أشـ  ام ـال ععـا التواتـ  مـ  
ال قــــرا  والســــقان املست ــــع ط. وألو  مــــرة يتــــاا، مــــن  ــــ   مع ــــات الرعايــــة ا شتماعيــــة، ن ــــاه 

ــددت، دا  عــن األســر املعــوحملة شــم ــاك اــط املالسســات يت ــمن مععومــات م صــعة  وال ــعي ة. وبــد حو
 أسرة   هذا السيا . 150 000، 2015ح   ب/أ سيس 

ويهــدة الن ــاه امللسمجــر ل ــرا  املنتوشــات ال راعيـــة مــن أســر م ارعــة -36
 ىل تع يــ  ا بتصـــاد   30)

الري ـــ  وضـــمان امـــ    القـــذا  مـــن  ـــ   تن ـــيم القيـــاا و تاحـــة الوتـــو   ىل األســـوا  ويســـط 
ععـا مقننـة القيـاا ويديثـو مـن أشـ  اعتمـاد حملراعـة  أي ـا  نوعية حياة السقان. وي ـمل  هـذا الن ـاه 

ــــة  ىل 2015دبيقــــة ويســــط ا نتاشيــــة. و  عــــاه  مــــن تــــقار  108 476، بــــدمت مســــاعدة تقني
 امل ارعط.

ـــــعت اـــــرام  الرعايـــــة ا شتماعيـــــة التااعـــــة ألمانـــــة العمـــــ  ا شتمـــــاع  تقييتهـــــا اصـــــورة  -37 ووسمج
 ع ـــوا   559 320أســـرة مالل ـــة مـــن  111 864، اســـت ادت 2015منهمليـــة. و   ب/أ ســـيس 

  املاعــــــة  76نســــــا  راــــــات األســــــر لعمســــــتحقات امل ــــــرورة، ومثعــــــت ال  31)مــــــن ارنــــــام  تيقواــــــورا
 عقــــــارا   608املعــــــر اابتنــــــا  مســــــاكن ح ــــــرية   32)مل ــــــمولط  ــــــا. واذــــــا  ارنــــــام  تيقوهــــــاا مــــــن

  املاعــة مــن  مــوا العقــود مــ  نســا   60ل وووبمجــ  2015أســرة حــ  ح يران/يونيــو  17 964 ل اعــدة
لإلدمـا  ا بتصـادي الـذي ي ـمل    33)، بـدمجه ارنـام  تنونـديرا2015راات أسر. وحـ  نيسـان/أاري  

 1 778ســيما تعــجل املقــادرة لربنــام  تيقواــورا، املســاعدة ملــا يعــاد   عــا توليــد الــد  ، و األســر ع
التـــــــاا  لصــــــندو  توافــــــ  هياكـــــــ  ، اســــــتوخده ارنـــــــام  التقــــــارب اهليقعــــــ  2014أســــــرة. و  عــــــاه 

 ــــرب ومرافــــ  ا تــــحاا األساســــية مــــن أشــــ  تــــوفس املــــا  الصــــا  لع  34)ا نوايــــة امل ــــاكة الســــو 
أسـرة. ويهـدة م ـروا مسكــا واحملو  ىل تـوفس مقـان وهيقـ  لسـو  تسـمح اــدعم  1 116يعـاد   ملـا

ــــام  ارواــــاييس 2014أســــرة منتملــــة   حماف ــــة كــــا واحملو. و  عــــاه  5 000ابتصــــاد  ، اســــتياا ارن
 يــة ذــامعة  24و حمــدمجدا   م ــروعا   60الثــاين )الــذي  ولــو مصــرة التنميــة لعلعــدان األمريقيــة  تن يــذ 

 18 804، وهــو مـــا اســت ادت منـــو كــام     م ـــاري  لتحســط الــدواعر تن يـــذا   4ولعتنميــة ا شتماعيــة 
 143 816، يســت يد 2015داعــرة الــارا واي. ومنــذ أيار/مــايو  59فــردا     75 216أســرة تتــشلو مــن 

 اعدة من معا  كلار السن الذين يعانون من ال قر املدب .  250   ذخصا  
االســقان األتــعيط يســمح اتقــدإ ا ــدمات   اتــا   ويت ــمن ارنــام   اــذر ال ــرل  شــ  ا   -38

ا شتماعيـــة املنســـقة   منـــار  يات أولويـــة تعـــيل فيهـــا املتمعـــات األتـــعية. ووفمجـــر ارنـــام  تيقواـــورا 
أســـــرة مـــــن أســـــر الســـــقان األتـــــعيط )حـــــ   7760التقييـــــة لع ـــــعوب األتـــــعية واســـــت ادت منـــــو 

 ان األتـــــعيط )حـــــ  نيســـــان/لســـــقمـــــن ا ومراهقـــــا   ر ـــــ    11 264  وكـــــذا 2015 ب/أ ســـــيس 
أســرة منتميــة  ىل  تمــ   39 . وأرعــ  ارنــام  تينونــديرا م ــروعا  نتــا  العســ  ي ــم  2015 أاريــ 

ميستو ر األتع  املقـيم   منيقـة ذـاكو الـارا واي، ويهـدة  ىل لقينهـا مـن توليـد د ـ  مسـتداه. 
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تــــعيط اكعانـــات  ــــ   ويـــدعم ارنـــام  مســــاعدة الصـــيادين   اـــارا واي كــــذلجل أســـر الســـقان األ
 تمـــ   14أســـرة منتميـــة  ىل  1 553، اســـت اد مـــا  موعـــو 2014موســـم ح ـــر الصـــيد. و  عـــاه 

، انتوــ ا ملــ  مــن ارنــام  2015حمعــ  أتــع  مــن م ــاري  ين ــذها ارنــام  ارواــاييس الثــاين. و  عــاه 
ــعمجم  ىل املعهــد الــورر ل ــالون ال ــعوب األتــعية اقــر   عــادة تــورط ســ قان أتــعيط   تيقوهــا وسو

 منار  ح رية.
وي ــملمج  ارنــام  تيقواــورا تــوفس األ ذيــة والرعايــة الصــحية والتععــيم لألر ــا  واملــراهقط. و   -39

 ر ـ    250 876، اعـس عـدد األر ـا  واملـراهقط املسـت يدين مـن هـذا الربنـام  2015نيسان/أاري  
، وفمجــــر الربنــــام  اممايــــة ملــــا 2015. و   ب/أ ســــيس مســــت يدا   554 970مــــن  مــــوا  ومراهقــــا  
. معوبــا   وكــذا لألســر الــي تنتمــ   ىل ال ــعوب األتــعية وترعــا فــردا   معوبــا   ذخصــا   10 046يعــاد  

 .   معوبا   ويعي  ارنام  تيقوها األولوية عند توحملي  القي  األرضية  ىل األسر الي ت م فردا  
يــر ورنيــة لعتنميــة ا شتماعيــة وا بتصــادية مــن أشــ  وي ــم  عمــ  أمانــة اللي ــة تــيا ة   -40

 ويسط نوعية امياة. مستداما   ضمان استخداه املوارد اليليعية استخداما  
  

  35)منع التعذيب -زاي 
 
تعريــو ا  ت ـا  القســري والتعــذي، اوشـ، القــانون ا نــاع   4614/12وا ه القـانون ربــم  -41

ضـروب املعامعـة أو العقواـة القاسـية أو ال  نسـانية أو املهينـة. مـن م  ات ابية مناه ة التعـذي، و ـسه 
ـــــا اعـــــده ســـــقوال وتقـــــاده املتااعـــــة ا ناعيـــــة  و  األحقـــــاه الق ـــــاعية ال حقـــــة، ب ـــــت ازقمـــــة الععي
وا شـــــرا ات ا ناعيـــــة املتععقـــــة حبـــــا ت التعـــــذي، ســـــوا  تعـــــجل الـــــي ارتقلـــــت   فـــــ  الديقتاتوريـــــة 

 قرارية امالية.   أو   ف  الد 1954-1989)
  شـــــراعم حقـــــو    36)وت ـــــم النيااـــــة العامـــــة مديريـــــة مقـــــو  ا نســـــان ووحـــــدة متخصصـــــة -42

. وت ـيع  النيااـة العامـة الـي هلـا مي انيـة  37)ا نسان تن رد اا تصال الن ر   هذا النوا مـن ا ـراعم
و ــايتهم، وشــدر ا ذـــارة مســتقعة اشن ــية لتيســس وتــو  األذــخال املســعواة حــريتهم  ىل العدالــة 

 ىل أن لعنيااـــــة شهـــــاحملا  يرتـــــد فـــــروة ومعامعـــــة ازتملـــــ ين   الســـــملون وأمـــــاكن ا حتملـــــاحمل. وكعمجمـــــا 
فهــرت أمــارات التعــذي، ععــا ذــخه مــا تــودا ذــقو  وتســمل  الق ــية حــ   قــن التحقيــ  فيهــا 

   ععا لو سعيم.
يس الدوليــــة مقــــو  ا نســــان فيمــــا و   رــــار ارنــــام  وحملارة الدا عيــــة الرامــــ   ىل تيليــــ  املعــــا -43

رعيـــــة ملنـــــ  التعـــــذي،، وضـــــعت يتععـــــ  اعمـــــ  ال ـــــررة، واـــــدعم مـــــن تـــــندو  التربعـــــات لعملنـــــة ال 
سمل مج لإلل اه اتسـملي  ازتملـ ين    ـافر ال ـررة 2 000 الوحملارة

. وت ـملمج  وحملارة الدا عيـة ععـا  38)
تركـــ  ععـــا احـــااه حقـــو  ا نســـان تن ـــيم دورات تدريليـــة لوحـــدات النخلـــة التااعـــة لع ـــررة الورنيـــة و 

عنـــد اســـتخداه القـــوة وا عتقـــا  وا حتملـــاحمل والتحقيـــ . وتوشـــد اروتوكـــو ت  شراعيـــة عديـــدة ت ـــم  
اروتوكــو  ا ــشن عمعيــات ا  ــ   الواســعة النيــا  و  ــر ا ــشن تــد   ال ــررة   الن اعــات املنلثقــة 
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العامـــة، ووضـــعت  يـــة عمـــ  م ـــاكة عـــن حملرا ازاتـــي  أو رذـــها أو رعهـــا. واالتعـــاون مـــ  النيااـــة 
ملعا ــة مســشلة احــت   املمتعقــات اصــورة  ــس بانونيــة. واعتومــد دليــ  اســتخداه القــوة. ون مجمــت وحملارة 
الدا عيــة والعملنــة الدوليــة لعهــ   األ ــر، لععــاه الســادك ععــا التــوا ، دورة تدريليــة    ــا  حقــو  

 حاليـــا  ة. وي ـــيع  ايـــاد أمـــم أمريقـــا ا نوايـــة ا نســـان ل اعـــدة رشـــا  ال ـــررة وكلـــار مـــوف   ال ـــرر
 اشعما  تتعع  اعايس حقو  ا نسان وااستخداه القوة عند التصدي لعم اهرات وا شار االل ر.   

ولــوحملارة العــد   دارة لرتــد الســملون واروتوكــو  ا ــشن ا شــرا ات املتخــذة عنــد ا اــ   عــن  -44
سـعواة حـريتهم واروتوكـو  ا ـشن ا اـ   عـن أعمـا  ادعا ات انتهاك حقو  ا نسان لألذـخال امل

   . 39)التعذي،
ضــروب  مــن ععــا  ن ــا  ايليــة الورنيــة ملنــ  التعــذي، و ــسه 4288/11ونــه القــانون ربــم  -45

املعامعــــة أو العقواــــة القاســــية أو ال  نســــانية أو املهينــــة. واضــــيوع ،    رــــار ا يــــة الورنيــــة مقــــو  
، وهــ  أو   ليــة مــن نوعهــا 2013ه ايليــة الــي ااذـرت عمعهــا   عــاه ا نسـان، اشن ــية  ن ــا  هــذ

 ملعايس الربوتوكو  ا  تياري  ت ابية مناه ة التعذي،   املنيقة.  وفقا  ت تق  
  

 االستراتيجية الوننية للسالمة العامة -حاء 
 
 ذـــام    تعتمـــد أملـــا  تعتـــرب ا ســـااتيملية الورنيـــة لعســـ مة العامـــة أو  اســـااتيملية   نوعهـــا  -46

يرتقـــ  ععـــا حقـــو  ا نســـانل وبـــد وضـــعت ا  ـــ  م ـــاركة متعـــددة القياعـــات ملختعـــو الوكـــا ت 
 ،2015امقوميــة ومن مــات املتمــ  املــدين. وأعييــت األولويــة،   تن يــذ ا ســااتيملية املقــرر   عــاه 
ا نســــان   ىل ارنــــام  تقييــــو عمــــ  ال ــــررة مــــ  معــــايس حقــــو  ا نســــان، لتصــــلح مســــاع  حقــــو 

 اذلجل مقونا  أساسيا    السياسة العامة.
وت ـــم النيااـــة العامـــة وحـــدة متخصصـــة   التصـــدي لعملـــراعم املرتقلـــة ضـــد الســـ مة املدنيـــة  -47

والتعـــــايل مـــــن أشـــــ  يســـــط ســـــ مة املـــــوارنط واملســـــاعدة   ضـــــمان تن ـــــيم األحـــــداو الرياضـــــية 
 واملهرشانات و سها من الت اهرات ععا لو سعس. 

  
  40)نظاا السجون -ناء 

 
أوشــري ا حصــا  الــورر الثــاين لعســملون    رــار ا تــ ا ال ــام  لن ــاه الســملون الــذي  -48

، وهـو مـا سيسـمح اتحديـد السياسـات  41) نسـانيا   ت يع  او وحملارة العـد  لقـ  ت ـ   ععيهـا رااعـا  
ة حـــــريتهم املســـــعوا العامـــــة    ـــــا  السياســـــات ا ناعيـــــة ومنـــــ  ا ـــــراعم و عـــــادة  دمـــــا  األذـــــخال

   املتم .  
، أن ـــا مقتـــ، ناعـــ، الـــوحملير املقعـــو 2014و   رـــار  عـــادة تن ـــيم وحملارة العـــد    عـــاه  -49

االسياســــات ا ناعيــــة  ــــدة وضــــ  تــــدااس واســــااتيمليات ملنــــ  ا ــــراعم و عــــادة ا دمــــا  وسياســــات 
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ععـــا مركـــ  الدراســـات الســـملون وب ـــا  األحـــداو ا نـــاع  والعدالـــة ا تـــ حية. وي ـــرة املقتـــ، 
مـــراك الســـملون    رـــار مســـارهم املهـــر    وتـــدعيميا   أوليـــا   املتععقـــة االســـملون الـــذي يتـــيح تـــدريلا  

  ا  ا دمة املدنية. 
ويوســتخده التيليــ  اماســو  تيقــوة لتســملي  األذــخال املســعواة حــريتهم وامصــو  ععــا  -50

ة  دارة الســــملون فيمــــا يتععــــ  ا ــــروة مععومــــات  نيــــة ا ــــشأم. وووضــــعت ملــــاد  توشيهيــــة دا عيــــ
املعي ــة، وأد عــت يســينات ععــا الســملون ا بعيميــة   كونســيلثيون وميســيونيس وكورونيــ  أفييــدو 
ــــة  ومركــــ   يتو ــــوا  عــــادة ا دمــــا . كمــــا ووضــــ  اروتوكــــو  ا ــــشن معامعــــة ازتملــــ ين ال ــــع ا  معامع

 يتهم  ىل السملن.سعيمة. واعتمدت ايابات لتسملي  د و  األذخال املسعواة حر 
وتق ــ  العملنــة امل ـــاكة اــط الوكـــا ت املعنيــة ا يــارة ورتـــد مراكــ   عـــادة  دمــا  األحـــداو  -51

ا نــاة أن يعمــ  ن ــاه األحــداو ا نــاع  ععــا لــو ســعس، وتقــده مقاحــات وتتخــذ تــدااس ل ــمان 
 . 42)احااه حقو  املراهقط االقام 

  
  43)نظاا العدالة -ياء 

 
عية الق ـــاعية    رـــار شهودهـــا الراميـــة  ىل ضـــمان ذـــ افية املالسســـات ن ـــاه وضـــعت الســـ -52

مالذـــرات ا ـــشن ا دارة واألدا  وا حصـــا  يهـــدة  ىل تـــوفس تصـــنيو م صـــ  بـــدر ا مقـــان وتوليـــد 
 ايانات موثو   ا  كاي القرارات والتخيير لعحا ت ازتمعة.

رحمله ن ـــــاه العدالــــة ععـــــا مســـــتو  وت ــــهد هـــــذه التيــــورات ععـــــا التقــــده القلـــــس الـــــذي أحــــ -53
ل ويديـــد امللـــاد  التوشيهيـــة  يـــداا  44)100املالسســـات مـــن  ـــ  : التصـــدي  ععـــا لـــواعح اراحمليعيـــا 

ل  45)األر ــا  واملــراهقط   املرافــ  الصــحية   امــا ت اليارعــة، كتــداس مــن تــدااس اممايــة الوباعيــة
ل  46)5282/14املتخـــذة اوشـــ، القـــانون ربـــم ووضـــ   شـــرا  بااـــ  لعتيليـــ  ععـــا التـــدااس الق ـــاعية 

واكــــاي تــــدااس ب ـــــاعية ا ــــشن امصــــو  ععـــــا املععومــــات العامــــةل و ن ـــــا  ا دارة املعنيــــة اال ـــــ افية 
ــــة من ــــشة رلقــــا   ل واعتمــــاد 5282/14لعقــــانون ربــــم  وامصــــو  ععــــا املععومــــات العامــــة، وهــــ  هي 

ععقــة االتعــذي،ل والتصــدي  ععــا  عــ ن ليمــا الســااقة الق ــاعية الــي ب ــت اعــده تقــاده الق ــايا املت
ــــة األحــــداو ا تــــ حية ــــدفاا عــــن  47)ا ــــشن عدال ــــاع  والســــمل ت املتععقــــة اال ــــ  مركــــ  الوث ل وتع ي

حقـــو  ا نســـانل و ن ـــا  وفي ـــة ميســـر ب ـــاع  وتعيـــط ميســـرين ب ـــاعيط مـــنهم أفـــراد مـــن الســـقان 
ل واعتمـاد اروتوكـو  املاعـدة املسـتديرة امل ـاكة  48)األتعيطل و ن ـا   نـة تقنيـة لـدعم العدالـة ا ناعيـة

اـط الوكــا ت كلـدي  لوتــو  اللـالقط املســعواة حـريتهم  ىل العدالــةل واعتمـاد الوتــو  ا لقــاوين  ىل 
الـي أن ـ ت     49)ا شرا ات الق اعية   ريـ  حمـاكم اـارا واي عـرب منصـة ا شـرا ات ا لقاونيـة

 ة ا لقاونية. رار م روا السمل ت الق اعي
العملنـــة الورنيـــة لعن ـــر    تـــ ا الن ـــاه ا نـــاع  ون ـــاه  5140/13وأن ـــش القـــانون ربـــم  -54

الســملون. واــدة العملنــة  ىل مراشعــة القــانون ا نــاع  وبــانون ا شــرا ات ا ناعيــة. ويهــدة القــانون 
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تن يــذ تــدااس اممايــة املتععــ  اتن يــذ العقواــات  ىل تن ــيم تن يــذ العقواــات ا ناعيــة و  5162/14 ربــم
    ا  العدالة ا ناعية.

ـــــ  كـــــ  املععومـــــات املتععقـــــة اعـــــدد  وت ـــــم النيااـــــة العامـــــة لعـــــدفاا مقتلـــــا   -55 لإلحصـــــا ات جيممج
األذــخال املســعواة حـــريتهم الــذين يتعقـــون املســاعدة، وهــ  مععومـــات مصــنمج ة حبســـ، الســن ونـــوا 

 ة أو مدان  وما  ىل يلجل.  ا نس ونوا ا ر ة وحالة ا شرا ات )رهن ازاكم
  

  50)الذاكرة وال قيقة والعدالة والجبر -كاف 
 
يتوىل ال ريـ  الـورر املعـر اـالتحقي    حـا ت األذـخال ازتملـ ين واملخت ـط واملعـدومط  -56

 ـــار  الق ـــا  واللحـــم عـــنهم ويديـــد هـــويتهم تنســـي  أن ـــية اللحـــم ويديـــد اهلويـــة فيمـــا يتععـــ  
. وي ـــيع   ـــذه 2006األراعـــة والث ثـــط الـــي أو رشـــت مـــن الـــااب منـــذ عـــاه ارفـــات األذـــخال 

األن ـــية ال ريـــ  األرشنتيـــر لعيـــ، ال ـــرع     رـــار ات ـــا  وبعتـــو وحملارة العـــد  ومعهـــد الدارســـات 
 املقارنة    ا  الععوه ا ناعية وا شتماعية )اارا واي .

تعوي ــات  ىل ضــحايا الديقتاتوريــة، وتعدي تــو ععــا تقــدإ  838/96ويــنه القــانون ربــم  -57
وهـــ  عمعيـــة ت ـــرة ععيهـــا أمانـــة امل ـــا. الـــي شمـــ  األدلـــة وتعـــا  املع ـــات، وي ـــارك فيهـــا مقتـــ، 
الناعـ، العــاه الــذي يصـدر فتــواه    رــار ا شـرا ات ا داريــة، وهــ  فتـو  مع مــة وســااقة ألي حقــم 

، 2012و 2002ل ـــاة اـــط عـــام  فتـــو    ا 10 794تصـــدره أمانـــة امل ـــا.. وتـــدر مـــا  موعـــو 
 .  2015وح يران/يونيو  2013اط عاه فتو   4 045وما  موعو 

وتتــوىل النيااــة العامــة تصــنيو ويعيــ  الوثــاع  املقدمــة مــن أمانــة امل ــا. لتحديــد الوبــاع  الــي  -58
   . 51)من أش  ت ادي تقرار الق ايا دبيقا  دا  ينلق  التحقي  فيها يدي

وبد حددت العملنة امل اكة اط الوكـا ت املقع ـة اكن ـا  ذـلقة لعموابـ  الـي تنيـوي ععـا  -59
 مواب  أثرية تار ية.  8أكية تار ية ووشدانية االنسلة  ىل رهورية اارا واي 

لععدالــــة ي ــــمل  املــــوارنط ععــــا اســــاداد ياكــــرام التار يــــة  وت ــــم ازقمــــة الععيــــا متح ــــا   -60
ــــاد   م    ــــا ويــــثق ه ــــاع  القــــيم والنهــــو  ال ــــ  هــــذا املتحــــو   مركــــ  الوث  بامــــة العــــد . ويتمث

 والسمل ت املتععقة االدفاا عن حقو  ا نسان. 
  

  52)االتجار بالبشر -الا 
 
،  53)2019-2010وضـعت اـارا واي سياســة ورنيـة ملنـ  ومقافحــة ا شـار االل ـر لع ــاة  -61

اـــا هود ال ـــامعة الراميـــة  ىل مقافحـــة ا شـــار االل ـــر.  املتععـــ  4788/12واعتمـــدت القـــانون ربـــم 
واوشــــ، هــــذا القــــانون، أن ــــ ت املاعــــدة املســــتديرة امل ــــاكة اــــط الوكــــا ت ملنــــ  ومقافحــــة ا شــــار 
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ـــ  العمـــ  امل ـــاك ملختعـــو ا دارات. وجيـــري   حاليـــا  االل ـــر لتعمـــ  هي ـــة است ـــارية لعحقومـــة وتنسمج
 وض   ية ورنية   هذا الصدد.

وتتعقــــا النســــا  ضــــحايا ا شــــار االل ــــر  ــــدمات الرعايــــة مــــن  ــــ   وحملارة املــــرأة اواســــية  -62
 مراك   حالة ومعملش مالبت ل حايا ا شار االل ر. 4املديرية العامة ملقافحة ا شار االنسا  و

وت ـــرة األمانـــة الورنيـــة لألر ـــا  واملـــراهقط ععـــا اهلي ـــة املنســـقة  شـــرا ات  ايـــة ورعايـــة  -63
ـــة أمـــور، األ ر ـــا  واملـــراهقط ضـــحايا ا شـــار وا ســـتق   ا نســـ . وتقـــده امل شـــا املالبتـــة،   رع

الرعايـــة الن ســـية واليليـــة وتســـاعد ععـــا  لـــاه ا شـــرا ات الق ـــاعية املوشهـــة  ىل النيااـــة العامـــة لعـــدفاا 
ار ااألر ـــا  املعنيـــة ااألر ـــا  واملـــراهقط. وت ـــم النيااـــة العامـــة وحـــدة متخصصـــة   مقافحـــة ا شـــ

   ـــا   تـــدريليا   واملـــراهقط واســـتق هلم ا نســـ . ويتـــيح مركـــ  النيااـــة العامـــة املعـــر االتـــدري، ارنا ـــا  
ااألن ــية التاليــة:  عــداد دورة افااضــية ا ــشن ا شــار االل ــرل  حاليــا  ا شــار االل ــر. وي ــيع  املركــ  

االل ـــر، وكتيمجـــ،  شراعـــ  ودليـــ  لتقـــدإ  و عـــداد كتيمجـــ، ا ـــشن التحقيـــ  ا نـــاع    حـــا ت ا شـــار
ســــيما ا شــــار  ا ــــدمات  ىل ضــــحايا ا شــــار ولت ــــخيه وضــــ  ا شــــار االل ــــر   اــــارا واي، و 

 االنسا  وال تيات. 
  

  54)مكال ة الفساد -ميم 
 
األمانــة الورنيــة ملقافحــة ال ســاد مــن أشــ  تع يــ  ا هــود املالسســية  2012أن ــ ت   عــاه  -64

الراميــة  ىل مقافحــة ال ســاد. وأن ــ ت املنصــة ا فااضــية ل ــلقة الســعية التن يذيــة الراميــة  ىل ضــمان 
ال ـــ افية ومقافحـــة ال ســـاد مـــن أشـــ   رســـا  ثقافـــة أ  بيـــة والســـماا لعمـــوارنط اـــشن ميصـــعوا ععـــا 

 ععومات املتععقة اعم  امقومة   حينها وأن يصعوا  ىل اوااة املععومات امقومية. امل
املعــ ه اتقــدإ مععومــات عــن اســتخداه املــوارد العامــة لتســديد  5189/14وسوــنمج القــانون ربــم  -65

األشــور و سهــا مــن امللــالس املدفوعــة لعمــوف ط املــدنيط   رهوريــة اــارا واي. ولثعــت ســااقة مهمــة 
الصـــادرين عـــن ازقمـــة الععيـــا ا ـــشن حـــ  ا نســـان   امصـــو   1306/13  القـــرار وامقـــم ربـــم 

، تناولـــــت 2014مـــــن الدســـــتور. و  عـــــاه  28ععـــــا املععومـــــات العامـــــة املنصـــــول ععيـــــو   املـــــادة 
معــو مــن  ـــ   ن امهــا ا ــال اال ــقاو  والتقــارير، ويلـــجل    1 200 أي ــا  الســعية الق ــاعية 
 لرامية  ىل مقافحة ال ساد وا شار ااملخدرات.  رار شهودها ا

وت ـــم النيااـــة العامـــة وحـــدة متخصصـــة   مقافحـــة ا ـــراعم املاليـــة وال ســـاد اســـتياعت أن  -66
ـــــس  ـــــة   عـــــاه   55) ـــــواراين 2 569 055 906تعيـــــد ملع ـــــدين 2014 ىل   ينـــــة الدول  14، وأن ت

 وذــهرين لقلولــو رذــوة،   ال ــاة ، مــن ايــنهم بــا  ســاا  حوقــم ععيــو االســملن ملــدة ســنتطذخصــا  
اــط كــانون الثاين/ينــاير وأيعو /ســلتمرب مــن العــاه ياتــو. وجيــري ا عــداد  ن ــا  وحــدة متخصصــة   

 مقافحة  سي  األموا .    
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  56)حقوق المرأة -نون 
فلاتــــت اهلي ــــة املقع ــــة اتوشيــــو سياســــات   57)هيقــــ  وحملارة املــــرأة 4675/12ن مجــــم القــــانون  -67

وتنســـيقها ويديـــد معايسهـــا فيمـــا يتععـــ  ات ـــملي  املســـاواة اـــط الرشـــا  والنســـا    امقـــو   امقومـــة
وال ـرل، وات ــملي  م ــاركة املــرأة االقامــ    اميــاة السياســية وا بتصــادية والثقافيــة واملدنيــة، ويلــجل 

 .  2017-2008   رار ا ية الورنية الثالثة لتقافال ال رل اط الرش  واملرأة لع اة 
وحـــدمجدت ا يـــة ث ثـــة  يـــوال  ســـااتيملية امـــد مـــن ال قـــر تســـتند  ىل التمقـــط وا دمـــا   -68

ا شتمـــــاع ، وهـــــ : )أ  تصـــــميم رراعـــــ  تـــــد مج   دمـــــا  املن ـــــور ا نســـــاين   السياســـــات العامـــــة 
  الصـــــقار ععـــــا املنافســـــة وحمليـــــادة stevia-ka'a he'eالقياعيـــــة ويســـــط بـــــدرة منتملـــــ  نلتـــــة الســـــتي يا )

ت مــن هــذا املنتــو ، و)ب  وضــ  ارنــام  اشتمــاع  لتمقــط نســا  األحيــا  ذــلو ام ــرية، الصــادرا
 دعم تاحلات م اري  ال راعة األسرية. و)  
املتععـــ  االسياســـات العامـــة لعنســـا  الري يـــات ععـــا دعـــم  5446/15ويـــنه القـــانون ربـــم  -69

لثقافيـــــة ســـــية وا شتماعيـــــة واا هـــــود الراميـــــة  ىل تع يـــــ  حقـــــو  النســـــا  الري يـــــات ا بتصـــــادية والسيا
ــــنهن والنهــــو   ــــن. واســــت اد مــــا  موعــــو  مــــن امــــرأة مــــن امل ــــروا الرامــــ   ىل  2 711أشــــ  لقي

ـــ  نيـــا   ت ـــملي  م ـــاركة املـــرأة   ســـو  العمـــ    حماف ـــات ســـان ايـــدرو وكاحملااـــا وكانينـــدويو، وووسمج
امــرأة  1 686وتســت يد منــو  هــذا امل ــروا لي ــم  حماف ــات اــارا واي ألتــو واــارا واري وميســيونيس

 اصورة ملاذرة.
ــذت  شــرا ات  -70 و   رــار ارنــام  يســط بــدرات املــرأة ععــا امل ــاركة   اميــاة السياســية، اك 

وضــ  شــدو  عمــ  لتع يــ  امقــو   حاليــا  لت ــملي  املــرأة ععــا الاذــح ملناتــ، تــن  القــرار. وجيــري 
لــــة ولن ــــر الــــوع    تــــ وة الرشــــا   ــــذا السياســــية لعمــــرأة وتــــدريلها ععــــا تقعــــد مناتــــ، منتخ  

مــــن  32ا صــــول . وتن وــــر الســــعية الت ــــريعية   م ــــروا بــــانون لتعــــدي  ال قــــرة )ة  مــــن املــــادة 
املتصــــ  االقــــانون ا نتخــــا  للــــارا واي فيمــــا يتععــــ  انســــلة النســــا  العــــوا   834/96القــــانون ربــــم 

لة.       ي قعن منات، منتخ 
التااعـــة لـــوحملارة املـــرأة رعايـــة ذـــامعة  ىل النســـا  ضـــحايا العنـــو املنـــ    وتقـــده  دارة دعـــم املـــرأة -71

والعنــو األســري والعنــو ا نســ  وتــ ومجدهن ااملععومــات وامل ــورة عــن رريــ   ليــات مثــ   ــر اهلــاتو 
مقاملـة حـ  هـذه السـاعة. كمـا اعتومـد  42 000الـذي تعقمجـا حـوا    58)ملساعدة النسـا  137ربم 

الــذي يعتــرب أو  مــشو   صــه لعنســا  ضــحايا العنــو املنــ   واألســري.  مــشو  ســاندوفا مرســيديس
 ، و  عـــــة 2011ونو مجمـــــت  ـــــ ت التوعيـــــة التاليـــــة:  عـــــة  لـــــنعل حيـــــاة  اليـــــة مـــــن العنـــــو ، )

 ، 2012مقافحــة التحــر  ا نســ    ا دمــة املدنيــة ، و عــة  يديــد امقــو    ا دمــة املدنيــة  )
 ، و عــة  امل ــايقة   ال ــوارا ذــق  مــن أذــقا  العنــو 2015   )و عــة    أنــا و  أنــت و  هــ

 . ولثــ  اهلــدة مــن امعقــات الدراســية الــي كــان موضــوعها  التعــارة مــن دون 2014ضــد املــرأة  )
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مــن ال ــلاب   ك ــو حــا ت العنــو ومنعهــا حاملــا تلــدأ  4 000عنــو  وذــارك فيهــا أكثــر مــن 
   . 59)ع    ت وة ال لاب  ذا ا صوللقا ات التعارة اط ا نسط و  ن ر الو 

املتععقـــــة اـــــالعنو األســـــري  229املعـــــده  لعمـــــادة  5378/2014واوشـــــ، القـــــانون ربـــــم  -72
اصـــــــــيقتو املعدلـــــــــة االقــــــــــانون  1160/97والـــــــــواردة   القـــــــــانون ا نــــــــــاع ، وكـــــــــذا القـــــــــانون ربــــــــــم 

والسـقن امل ـاك  ، ووض  تعريـو شديـد  ر ـة العنـو األسـري ألقـا ذـرر  التقـرار4628/12 ربم
. وتن ــر اـط ال ــحية واملعتـدي، وروفعــت كــذلجل العقواـة القصــو  مـن ثــ و  ىل ســت سـنوات ســملنا  

   السعية التن يذية   م روا بانون ا شن توفس امماية ال امعة لعنسا  من ري  أذقا  العنو.
 تـوفر رعايـة فرديـة وت ممج النيااـة العامـة وحـدة متخصصـة   ذـالون املـرأة واألر ـا  واملـراهقط -73

لعنســـا  واألر ـــا  واملـــراهقط ضـــحايا ا ـــراعم القاعمـــة ععـــا نـــوا ا ـــنس. وتتنـــاو  هـــذه الوحـــدة مـــا 
حالـــــة   الســـــنة. وووضـــــعت  موعـــــة  رذـــــادات شديـــــدة ا ـــــشن امللـــــاد  التوشيهيـــــة  480متوســـــيو 

ــــة   شــــراعم العنــــو األســــري والعنــــو القــــا ــــكشرا  يقيقــــات شناعي ــــة املتععقــــة ا عم ععــــا نــــوا ا شراعي
   . 60)ا نس
ولقـــد تـــنمجو مركـــ  الوثـــاع  والســـمل ت التـــاا  لعســـعية التن يذيـــة ذـــقاو  العنـــو املودعـــة  -74

لــد  ازــاكم ا  عيــة، وكــذا  سهــا مــن الليانــات املتععقــة االوضــ  ا بتصــادي وا شتمــاع  لعنســا    
ا  لعمحقمــــة الععيـــا  موعــــة . ووضـــ  مرتــــد العدالـــة وذـــالون املــــرأة التـــامنهمليــــا   اـــارا واي، تصـــني ا  

مالذـــرات يات اوعـــد شنســـاين ا ـــشن  بامـــة العـــد  مـــن أشـــ  تيســـس اعتمـــاد بـــرارات تســـمح اتحســـط 
هــذا ا انــ،. واعتمــدت الســعية الق ــاعية معــايس موضــوعية   تيــار املــوف ط، مــن  ــ   مراشعــة 

    دارة املــوارد الل ــرية  شــرا ات ا  تيــار والا ــيه والنقــ  اماليــة،  ــدة  درا  املن ــور ا نســاين
لعخدمــة املدنيـــة عـــن رريـــ   ليـــات ترمـــ   ىل  حـــداو تـــشثس هيقعـــ  ووضـــ   ارســـات بوامهـــا حقـــو  

 ا نسان واملن ور ا نساين.
ــــدري، املــــوف ط املــــدنيط ععــــا ريــــ   -75 ــــة ااملســــاع  ا نســــانية  ــــدة ت ــــة املعني وتعمــــ  األمان

تن يذيــة ععــا تقــدإ اســتملااات فعالــة  ىل النســا  معتمســات املســتويات ا داريــة والق ــاعية لعســعية ال
العـــد . وتعمـــ  األمانـــة مـــ  مســـتعمع  ا ـــدمات الق ـــاعية، املختصـــط و ـــسهم، عـــن رريـــ  تن ـــيم 
ـــاملن ور ا نســـاين واالســـواا  الق ـــاعية   هـــذا املـــا  وااملعـــايس الدوليـــة   ـــ ت لعتوعيـــة والتعريـــو ا

 يات الصعة.  
  

  61)األنفال والمراهقيمحقوق  -سيم 
 
ا لت امــــات الع ــــرون الــــي أعيــــت األولويــــة  ىل تــــدعيم الن ــــاه  2013اعتومــــدت   عــــاه  -76

الــورر ممايــة حقــو  األر ــا  واملــراهقط وتع ي هــا ععــا لــو ذــام  )الن ــاه الــورر مقــو  األر ــا  
اتقـدإ تقـارير سـنوية، بـودمجه اثنـان  واملراهقط . وت م هذه ا لت امات مالذـرات ا ـشن ا متثـا  والت امـا  

. و    املاعــة مــن النــات  ازعــ   7 ىل  ل لتــ اه ارفــ  مي انيــة القيــاا تــدرجييا   وفقــا  منهــا ععــا لــو موــر  
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   4.5و 2013  املاعــة   عــاه  4.4 ىل  ، فقــد روفعــت املي انيــة فعــ   2018ا رــا  حبعــو  عــاه 
 ديات   اارا واي ميثا  بلو  هذه ا لت امات.. ووبمج  مرذحو اللع2014املاعة   عاه 

ثــاين سياســة    2024-2014وتعتــرب السياســة الورنيــة اماليــة لألر ــا  واملــراهقط لع ــاة  -77
مــن أشــ  ضــمان وتــوهلم  ىل السياســات ال ــامعة مــ   نوعهــا تســتهدة األر ــا  واملــراهقط حصــريا  

  عيا  األولوية لع  ات األضعو منهم.
شهــود ل ــمان ال عاليــة   عمــ   ــالس ازاف ــات واللعــديات التااعــة لعن ــاه الــورر  وتولــذ  -78

 عـــس  17مقــو  األر ـــا  واملـــراهقط. وأعيــد ت ـــقي  العديـــد مــن هـــذه املـــالس حيــم يوشـــد اين 
، 2015. و  عـــاه  62) عـــس اعديـــة. وأون ـــ ت ذـــلقة أمانـــات األر ـــا  واملـــراهقط 250حماف ـــة و

  مج     رــار ا هــود الراميــة  ىل تقــدإ الرعايــة  ىل األر ــا  واملــراهقط   ريــ   أرعقــت  عــة  ان ــر
 ألا  اللعد من     تقدإ ا دمات ا ست ارية اللعدية املتععقة حبقو  األر ا  واملراهقط. 

تـــيا ة م ـــروا بـــانون لتيليـــ  ارنـــام  أاـــراحملو   ريـــ  ألـــا  اللعـــد ولتمويـــ   حاليـــا  وجيـــري  -79
اه الــورر مقـــو  األر ــا  واملــراهقط اـــوارد يوفرهــا الصــندو  الـــورر ل ســتثمار العــاه والتنميـــة الن ــ

   من أش  تن يذ ا ير والربام  وامل اري  الي كده مصعحة القياا.
وأرعقت العملنة الورنيـة ملنـ  العنـو ضـد األر ـا  واملـراهقط والتصـدي لـو اصـورة ذـامعة    -80

مـن أشــ  معامعــة  عقـة لع تيــان وال تيـات   ــدة ت ــملي  اعتمـاد أــ   جيــا     عــة    63)اـارا واي
الاايـــة   ي ـــم  العقواـــة الن ســـية أو ا ســـدية   تشديـــ، األر ـــا . واســـتالن ت اشتماعـــات املاعـــدة 

ل وتتـوىل شنسـيا  املستديرة املتعـددة القياعـات ملقافحـة ا عتـدا  ععـا املـراهقط واألر ـا  واسـتق هلم 
ملاعدة املستديرة رتد ا يـة الورنيـة ملنـ  ا سـتق   ا نسـ  لألر ـا  واملـراهقط والق ـا  ععيـو هذه ا
لــنععن رف ـــنا  -ونو مجمـــت    رارهــا اممعـــة األســلوعية  تـــو  هــو تـــوتجل  2017-2012لع ــاة 

 .   64)العنو ا نس  
والربنـــام  ال ـــام  ألر ـــا  ومراهقـــ  ال ـــوارا   أســـونثيون يالديـــان  و  يـــ ا  ارنـــام  أاـــراحملو -81

ــــ  األو  نيــــا  ن ــــارو لي ــــم  ف ــــات مست ــــع ة أ ــــر  وفاع همــــا، حيــــم وسمج
. ويــــوفمجر هــــذان  65)

ــــــة ملقافحــــــة اســــــتق   األر ــــــا  واملــــــراهقط، القــــــذا  واملــــــشو   الربنا ــــــان،    رــــــار ا هــــــود امللذول
ماعيـــــة لتيســـــس  عـــــادة  دمـــــا  األســـــر. ويلعـــــس عـــــدد األر ـــــا  وا تـــــحاا واملســـــاعدة الن ســـــية ا شت

و  ارنــــــــام  ســــــــ    فــــــــردا   12 666واملــــــــراهقط املســــــــملعط   ارنــــــــام  املســــــــتحقات امل ــــــــرورة 
، وعــدد املــودعط مــنهم   املراكــ  امل توحــة ومراكــ  ووحــدات ا يــوا  فــردا   7 406األساســية  األ ذيــة
د األر ـــا  واملــــراهقط املســــت يدين مــــن الــــدعم املدرســــ  ،   حــــط يلعــــس عــــدفــــردا   7 767املتمعيـــة 

فـرد ومـن  200فـرد ومـن الرعايـة الصـحية  2 600واملقم ت القذاعية واألن ـية الافيهيـة والرياضـية 
 .فردا   5 971املساعدة لعحصو  ععا وثاع  هوية 

اتــــة اتــــوفس   املراكــــ  ا 1ويــــدير ارنــــام  أاــــراحملو ث ثــــة أنــــواا مــــن مراكــــ  الرعايــــة، وهــــ : ) -82
  املراكـــ  امل توحـــة لألر ـــا  العـــامعط 2اممايـــة لألر ـــا  منـــذ و داـــم  ىل ا امســـة مـــن عمـــرهمل و)
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  املراكـ  املتمعيـة 3مـن مقـان عمعهـم، و) سـنة واملقامـة بريلـا   14سنوات و 6املااوحة أعمارهم اط 
الـــدعم الن ســـ   أي ـــا  نـــام  ســـنة. ويقـــدمجه الرب  14ا اتـــة ااألر ـــا  املااوحـــة أعمـــارهم اـــط ســـنتط و

وا شتماع  لألسـر املعنيـة وي ـمن األمـن القـذاع  لألر ـا  منـذ و داـم  ىل الثامنـة مـن عمـرهم مـن 
مـــن دو رات الو يـــات املتحـــدة ومنحـــة  دو را   90 ـــ   تـــوفس ح مـــة أ ذيـــة ذـــهرية بيمتهـــا حـــوا  

 دو ر.  100م رورة بيمتها 
ا  واملــراهقط  ىل تع يــ  مصــا  األر ــا  واملــراهقط ازــرومط وتســعا األمانــة الورنيــة لألر ــ -83

  املتمعـــات األتـــعية و ىل ضـــمان بـــدرام ععـــا امل ـــاركة وامصـــو  ععـــا اممايـــة ال ـــامعةل وهلـــذا 
القــر ، تتواتــ  األمانــة معهــم   ال ــوارا وال  ــا ات العامــة ويــدد منــار  وشــودهم، وتـــدعمهم 

ــ   يــداعهم   أمــاه املخــارر، وتن ــا ذــلقة ممــ ايتهم، وتســاعدهم   ازــاكم واملست ــ يات، وتنسمج
مركــ   تيســاي ريقــو  أي ــا  مراكــ  مقافحــة ا دمــان   حــا  كــان وضــعهم يقت ــ  يلــجل. وأن ــشت 

 ريندا  واملشو   كيوراه  ريس  .
ــــام  ال ــــام  ألر ــــا  ومراهقــــ  ال ــــوارا   أســــونثيون كــــ  املســــاعدة ال حملمــــة  -84 ويقــــده الربن

  مركــ  2  املــشو  امل تــوال و)1قــو  أر ــا  ال ــوارا ويلــجل مــن  ــ   مراكــ ه الث ثــة: )ل ــمان ح
  مركـــ  نييميـــي لعتعـــايل الليـــدا وش . ويتـــيح ن ـــاه  دارة املســـت يدين ايانـــات 3اممايـــة املالبـــتل و)

  حصاعية حمددة ا شن عم  األر ا  وا دمات وامماية الي يتيحهما الربنام .
وتــــدير وحملارة التععــــيم والثقافــــة   أســــونثيون اــــرام  لتــــوفس وشلــــات   ي ــــة تــــحية ووشلــــات  -85

 ذاعيــــة مدرســــية تــــحية وميــــاعم مدرســــية تــــحية، أمــــا   ازاف ــــات فتوكــــ  هــــذه املســــالولية  ىل 
الســــعيات امل ــــرفة ععــــا ازاف ــــات واللعــــديات. وتــــدير كــــذلجل، االتعــــاون مــــ  وحملارة الصــــحة العامــــة 

ماعيـة، اــرام  التحصـط والق ـا  ععــا الي يعيـات وتـحة ال ــم وك ـو ضـعو اللصــر والرعايـة ا شت
 .   66)1443/99لعقانون ربم  وفقا  
التوفيـــــو ا ـــــربي لعقصمجـــــر. ويـــــدير باعـــــد القعيـــــات  3360/2007ومي ـــــر القـــــانون ربـــــم  -86

لــ  منهــا التععــيم والتــدري، املتخصــه و  يق 10كعيــة عســقرية يتــيح   11العســقرية لتــدري، ا نــود 
سو  اللالقط. وتعترب املدرسة العسـقرية أكوسـتا نيـو املدرسـة الوحيـدة الـي تقلـ  القصمجـر  ـس اللـالقط 
ســن الثامنــة ع ــرة، وهــ  ك ـــ  ألحــد اروتوكــو ت وحملارة التععــيم والثقافـــة الــذي مي ــر ععــا القصمجـــر 

اكمقــان مــوارر  ـس اللــالقط ســن الثامنــة ع ــرة امل ــاركة   تــدري، عســقري واســتخداه األســعحة. و 
 سنة ا نت اه   أي وحدة عسقرية كي ب أو  نمجدين. 18اارا واي الذين يتملاوحمل عمرهم 

 ع ـــوا   26، أشـــرت ا لهـــة الربملانيـــة لألر ـــا  واملـــراهقط املاللمج ـــة مـــن 2015و ـــ   عـــاه  -87
ارملانيـــا مراشعـــة لعملـــ   الت ـــريع  األساســـ  واباحـــت ت ـــريعات شديـــدة مثـــ  م ـــروا بـــانون  ايـــة 

 األر ا  واملراهقط من العقواة ا سدية واملعامعة السي ة واملهينة.     
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  67)االستنكاف الضميري -عيم 
 
ريــــة ا ســــتنقاة ال ــــمسي مــــن ا دمــــة العســــقرية ا شلا 4013/10يــــن مجم القــــانون ربــــم  -88

هلـــا. ويتـــوىل أمـــط امل ـــا. الن ـــر   رعلـــات ا بـــرار اا ســـتنقاة  ويـــنه ععـــا ا دمـــة املدنيـــة اـــدي   
 569/7مــــن القــــانون  47و 34ال ــــمسي. ومــــن ذــــشن م ــــروا بــــانون جييــــ  ا ع ــــا  مــــن املــــادتط 

. واكمقـان املتعع  اا دمة العسـقرية ا شلاريـة أن يليـ  كـ  األحقـاه املتقادمـة و ـس القااعـة لعتيليـ 
املــوارنط امليــاللط اــشدا  ا دمــة العســقرية أو املدنيــة أن ييعلــوا ععــا أســس مقلولــة تششيــ  التحــابهم 

  ذه ا دمة.
  

  68)حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة -لاء 
 
األمانــة الورنيـــة مقــو  ا نســـان ا اتــة ااألذـــخال يوي  4720/12أن ــش القــانون ربـــم  -89

السياســـة العامـــة لعقيـــاا وتعمـــ  ععـــا تعمـــيم ا شـــرا ات ال ـــامعة ا اتـــة ا عابـــة. وتـــدير األمانـــة 
 ااألذخال يوي ا عابة   الوكا ت والقيانات امقومية.     

ـــواعح لتن ـــيم أن ـــية املعـــس الـــورر مقـــو  األذـــخال يوي 2012و  عـــاه  -90 ، ووضـــعت ل
ورنيــــــة مقــــــو   ، اعتمــــــد املعــــــس  رــــــار  يــــــة عمــــــ 2015. و  عــــــاه 2012ا عابــــــة   عــــــاه 

األذــخال يوي ا عابـــة. ولثـــ  هـــذه ا يـــة الـــي انلثقـــت عـــن عمعيـــة واســـعة وت ـــاركية أو  سياســـة 
وضـ  مالذــرات مقـو  ا نســان ا اتــة  حاليــا  عامـة تســتهدة هـذا القيــاا ا ـق  حصــري. وجيـري 

الــي  ااألذــخال يوي ا عابــة ععــا أســاك امللــاد  التوشيهيــة لعخيــة. كمــا أون ــ ت ايليــة امقوميــة
 ــدة تعمـــيم تن يـــذ ات ابيـــة حقـــو  األذـــخال  2015كيـــان حقـــوم    عـــاه   100ت ــم حـــوا  
 . 69)يوي ا عابة

وتـــــن مجم أمانـــــة املععومـــــات وا تصـــــا  أن ـــــية تدريليـــــة و رذـــــادية ا ـــــشن السياســـــة امقوميـــــة  -91
ــــروي  العقــــة ال ــــامعة واســــتخدامها الســــ ــــة  ىل ت عيم. وهلــــذا املتععقــــة ااألذــــخال يوي ا عابــــة والرامي

 القر  أن شت األمانة ذلقة من املتواتعط االعقة ال امعة. 
ا ـــشن وتـــو  األذـــخال يوي ا عابـــة  4934/13واعتومـــدت لـــواعح لتن يـــذ القـــانون ربـــم  -92

ل وستســــمح هــــذه العــــواعح اتحســــط رتــــد هــــذه ال  ــــا ات ععــــا أســــاك  70) ىل ال  ــــا ات املاديــــة
معـــايس  مقانيـــة الوتـــو  ال ـــام . وأود عـــت تقيـــسات رعيســـية مـــن أشـــ  ضـــمان  مقانيـــة التصـــويت 

 لألذخال يوي ا عابة. 
املتععـــــ    71)2479/2004وتلـــــط مـــــن  ـــــ   رتـــــد أمانـــــة ا دمـــــة املدنيـــــة لعقـــــانون ربـــــم  -93

مـوف ط  1 403اتوفيـو األذـخال يوي ا عابـة   اهلي ـات العامـة أن هـذه اهلي ـات كانـت ت ـم 
تقيــدت تســ  هي ــات  2014. و  عــاه 2014  عــاه  2024و 2013مــن يوي ا عابــة   عــاه 
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  املاعـــة. ومـــن املقـــرمجر يســـط هـــذه  5عامـــة حبصـــتها املتععقـــة ااألذـــخال يوي ا عابـــة واملتمثعـــة   
 .األرباه تدرجييا  

وأو ت أمانة امل ا. ومالسسـة سـاراك  دراسـة م ـاكة لعلنيـة األساسـية العامـة اقـر  يديـد  -94
العقلات وتقـدإ توتـيات ا ـشن التقيمج ـات الـ حمله  شرارهـا. وأف ـت هـذه الدراسـة  ىل تـوفس  موعـة 

ابــة. وبوـــدمجمت مععومــات ت ــم  مقاحـــات مصــيعحية منهـــا مــا يتععـــ  اقــ  ذـــق  مــن أذـــقا  ا ع
توتــيات  ىل القيانــات امقوميــة ا ــشن تقييــو مرافقهــا وامتثاهلــا ن ــاه امصــه الــذي يــنه ععيــو 

 القانون فيما يتعع  ااألذخال يوي ا عابة. 
ـــــة الوتـــــو ،  -95 ـــــ   مقاني ـــــة منت مـــــة ا ـــــشن مواضـــــي  مث ـــــا دورات تدريلي وتـــــن مجم ازقمـــــة الععي

، وحقـــــو  األذـــــخال يوي ا عابـــــة، تســـــتهدة الق ـــــاة وا ســـــتق لية الذاتيـــــة، واملعامعـــــة الســـــعيمة
ــــ  ععــــا الت ــــريعات الورنيــــة  واملــــوف ط الق ــــاعيط ومــــوف   ازــــاكم ومن مــــات املتمــــ  املــــدين وتركمج

. وت ـق  حقـو  ا نسـان حمـور تـدري، موحمجـد ععـا لقـة ا ذـارة. 100والدولية وععا لواعح اراحمليعيـا 
خال يوي ا عابـــة واملســـنط  ىل العدالـــة. وتعـــا  تـــيا ة سياســـة ا ـــشن وتـــو  األذـــ حاليـــا  وجيـــري 

مســشلة الوتــو   ىل العدالــة مــن  ــ   من ــورات دوريــة وتــ حة  لقاونيــة تااعــة لعمحقمــة وكتيمجلــات 
تســــعا  ىل اســــتخداه لقـــــة ذــــامعة. ووضــــعت وحملارة العـــــد  اروتوكــــو ت ا ــــشن رريقـــــة التعامــــ  مـــــ  

األذــــــــخال يوي ا عابــــــــة الن ســــــــية  ا ــــــــشن وتــــــــو  ، واروتوكــــــــو    72)األذــــــــخال يوي ا عابــــــــة
 .   73)ا شتماعية  ىل ازاكم

  
  74)التعليم -صاد 

 
تعــدي  ا يــة الورنيــة لعتثقيــو    ــا  حقــو  ا نســان و عــداد تقريــر ا ــشن  حاليــا  جيــري  -96

 امتثا  ن اه التععيم الورر ملالذرات حقو  ا نسان.
ا  اليعلــة ععــا اللقــا    ن ــاه التععــيم ويصــي  وي ــملمج  ارنــام  مــنح  التععــيم الثــانوي امل تــو  -97

ال ــهادات    رــاره. وتســعا اممعتــان الورنيتــان   نــا  و اــروة  نــا   ىل تع يــ  دور النســا  واملتمــ  
 التععيم  كق    من  ري  أذقا  العنو ضد املرأة.

ععــا حقــو  وتركــ  سياســة التععــيم ععــا األر ــا  والوالــدين واملععمــط مــن  ــ   ت ــديدها  -98
ا نسان وم اركة ري  املعنيط. وتن ـذ هـذه السياسـة اـرام  تسـاعد ععـا ي يـ  اليعـ، ععـا التععـيم 
والتســملي     تعــو مســتويات التععــيم وأذــقالو   الوبـــت املناســ،. ويتــاا ارنــام  مــنح لع ـــلاب 

 .  وماديا   ال ع ا  اشتماعيا  
حماف ـة دا ـ  اـارا واي. وتن ـر ال ـلقة الراميـة  17وجيري تن يـذ ا يـة الورنيـة لعقـات    -99

 ىل توحيـــــــد اســـــــتخداه لقـــــــة  ـــــــواراين   املقاتـــــــ، امقوميـــــــة التااعـــــــة لعمقارعـــــــات واللعـــــــديات و  
. مــدنيا   موف ــا   300املالسســات العامــة، ومــن اــط أن ــيتها تععــيم لقــة القــواراين التواتــعية ملــا يعــاد  
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جيـــري تن يـــذ التععـــيم الثنـــاع  العقـــات ااســـتخداه العقتـــط ا ســـلانية والقـــواراين العتـــط تدرمجســـان ععـــا و 
املســتو  العقــوي وتســـتخدمان لتــدريس مواضـــي  أ ــر . وتـــدرمجك املنــاه  الدراســـية   ريــ  مـــدارك 

 اارا واي وتدعم اواد تععيمية حمرمجرة االعقتط   التععيم األساس .
لتععـــيم ا تـــ ح  ععـــا امتـــداد الســـنة   األوســـاال التععيميـــة املوشـــودة   وتعمـــ   دمـــة ا -100

املراكــ  املتمعيــة وامل توحــة، والليــوت، ومراكــ  ا يــوا  وأشنحــة املست ــ يات. وي ــق  ت ويــد األر ــا  
ألسـرهم وي ـمن املسـاواة   امصـو  ععـا املـوارد  مهمـا   ابتصاديا   االعواحمله واأل ذية   املدارك حاف ا  

 عمعية ال رورية لعذهاب  ىل املدرسة.ال
. وميصــــ  اليعلــــة ععــــا بســــاعم )تــــذاكر منخ  ــــة ويقــــدمجه التععــــيم األساســــ  والثــــانوي  انــــا   -101

التقع ــــة  لعــــذهاب  ىل املدرســــة اوســــاع  النقــــ  العــــاه. ويــــ ود األر ــــا  اــــالعواحمله املدرســــية بلــــ  اــــد  
يم األساســـ  ملوا متهـــا مـــ  امـــد األد  مســـارهم الدراســـ . وعوـــدمجلت أشـــور املععمـــط   ن ـــاه التععـــ

 لألشور املدفوعة لقا  نواة عم    ن اه التععيم كق .
داعــــرة  ــــس رُسيــــة زــــو األميــــة   املتمعــــات األتــــعية  94، تقــــرر  ن ــــا  2015و  عــــاه  -102

. واملنــار  الري يــة. وســيقون مع ــم امل ــاركط فيهــا مــن النســا  العــوا  ألســلاب ذــ  أوب ــن تععــيمهن
التـدري، املهـر األو . وععـا وشـو العمـوه، تتمتـ  النسـا  اسـتو  تععيمـ  أععـا  أي ـا  وتتيح الـدواعر 

   عيم الرُس  فاة أرو .مقارنة االرشا  ويواتعن التع
وععا امتداد أرا  سـنوات، ن مجمـت مديريـة حقـو  ا نسـان التااعـة لعمحقمـة الععيـا منافسـة  -103

ـــــ ت ععـــــا حقـــــو  شامعيـــــة جعـــــت  شـــــرا  حماكمـــــات ذـــــ ا نســـــان. وبـــــد ذـــــارك   هـــــذا  هية وركمج
رالــ،. واســت اد اليعلــة مــن التــدري، واكتســلوا  ــربة عمعيــة    ــا   100شامعــات و 10 الن ــاال

ععــا تع يـــ  مركـــ  التـــدري،  أي ـــا  الن اعــات ا ســـااتيملية وحقـــو  ا نســـان ا وهريــة. وتعمـــ  املديريـــة 
 هملو الدراسية.  الق اع  اقر   درا  حقو  ا نسان   منا

  
  75)العمل - اف 

 
املن ـــا لـــوحملارة العمـــ  والعمالـــة وال ـــمان  5115/13اعتمـــدت الســـعية الت ـــريعية القـــانون  -104

ــا  وال ــمان  ا شتمــاع . وتتحمــ  الــوحملارة مســالولية ضــمان حقــو  العمــا  فيمــا يتععــ  االعمــ  والعممج
 عن وحملارة العد . ا شتماع ، وااتت مستقعة كعيا  

ون مجمــــت العملنــــة الورنيــــة لعق ــــا  ععــــا عمــــ  األر ــــا  حعقــــات دراســــية   ريــــ  ألــــا   -105
اــارا واي ا ــشن يديــد م هــوه العمــ  ا  يــو وعمــ  األر ــا    املنــاحمل  مــن دون أشــر و ارســتهما 
اصــورة منهمليــة. كمــا أشــري تقيــيم ألهــداة ا ســااتيملية الورنيــة ملنــ  عمــ  األر ــا  والق ــا  ععيــو 

. ونوسمجــقت ا شـــرا ات املتمجخــذة   حمــاشر الِقعـــس 2015-2014ا  املـــراهقط لع ــاة وممايــة العمــ
ســــان  حملارو )كونســــيلثيون ، اســــتملااة ل ــــقاو  األر ــــا  واملــــراهقط العــــامعط فيهــــا.  -  اــــاييم  
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وعوــ مجحملت ذــلقة مقافحــة عمــ  األر ــا    ســيوداد ديــ   ســي كــ  تســتيي  توســي  نيــا  ن ــارها 
   منيقة املثعم امدودي حيم تعتق  األرشنتط واارا واي والرباحملي . لي م  عم  األر ا 

ويتـــــيح مركـــــ  العمـــــا  املنـــــ ليط الـــــذي تـــــديره وحملارة العمـــــ  والعمالـــــة وال ـــــمان ا شتمـــــاع   -106
الوسارة وامل ورة لععمـا  املنـ ليط فيمـا يتععـ  حبقـوبهم والت امـاام. وتـن مجم اممـ ت لعتعريـو حبقـو  

ل ـــرل والت امـــات النســـا  العـــام ت ون ـــرها ععـــا العمـــوه. وترتـــد العملنـــة الورنيـــة الث ثيـــة لتقـــافال ا
مــــن بــــانون العمــــ  )تــــوفس دور ح ــــانة   أمــــاكن العمــــ   وت ــــيع  اعمعيــــات  134امتثــــا  املــــادة 

ت تــــيل   أمــــاكن العمــــ   ــــدة فحــــه أمــــور منهــــا ســــمل ت األشــــور ومــــد  احــــااه املســــاواة   
 امقو  اط الرشا  والنسا  فيما يتعع  ااألشور. 

ن ــية املندرشــة ضــمن  عــة الق ــا  ععــا وأععنــت ازقمــة الععيــا أن ا تصاتــها ي ــم  األ -107
عمـــ  األر ـــا  الــــي تـــدبت ععيهــــا العملنـــة الورنيــــة لعق ـــا  ععــــا عمـــ  األر ــــا . واالتعـــاون مــــ  

تواتـــعية وعقـــدت دا  من مـــة العمـــ  الدوليـــة، ن مجمـــت ازقمـــة الععيـــا حعقـــات دراســـية وتـــممجمت مـــوا
 ـــــشن مســـــاع  متصـــــعة اعمـــــ  مناب ــــات مـــــ   ثعـــــ  املالسســـــات املعنيـــــة ومـــــ  املـــــوف ط الق ـــــاعيط ا

 األر ا ، وعم  األر ا    املناحمل ، والعم  ا ربي، وعم  املراهقط، وا شار االل ر.
امــرأة    تعــو  1 792ل اعــدة مــا  موعــو  ون مجمــت ا دمــة الورنيــة لعابيــة املهنيــة تــدريلا   -108

ـــملمجعت أععـــا النســـ،   ازاف ـــة الوســـيا    املاعـــة  وحماف ـــة  27)منـــار  اـــارا واي ا قرافيـــةل وسو
. و  العــاه ياتــو، ن مجــم الن ــاه الــورر لعتــدري، والتشهيــ  املهــر 2014  املاعــة    عــاه  17 يتــااوا )

ست دورات تدريلية ل اعـدة النسـا    املنـار  الري يـة، ويلـجل    رـار سياسـتو الراميـة  ىل ضـمان أن 
، 2015امل ـــاركط   تدريلاتـــو. و  عـــاه    املاعـــة مـــن  مـــوا 50ت ـــق   النســـا  مـــا   يقـــ  عـــن 

 دورة تدريلية.  58نو مجمت 
  

  76)الص ة -راء 
 

الراميـــــة  ىل  حـــــراحمل تقـــــده فيمـــــا يتععـــــ    77) 2015اعتومـــــدت السياســـــة الورنيـــــة لعصـــــحة ) -109
حبصـــو  ا ميـــ  ععـــا الرعايـــة الصـــحية واعـــو  أععـــا مســـتو   قـــن مـــن التقييـــة ال ـــامعة  ضـــافة  ىل 
امـــد مـــن ال ـــوار    الرعايـــة الصـــحية والســـع   ىل يســـط معي ـــة الســـقان. وتتـــوىل ذـــلقة الرعايـــة 

 املسماة  األباليم ا شتماعية .الصحية األساسية  ن ا  وحدات لعصحة األسرية   املنار  
املتععـــ  اصـــحة الســـقان األتـــعيط  5469/15واعتمـــدت الســـعية الت ـــريعية القـــانون ربـــم  -110

الــذي يوســـ و نيـــا  ن ـــاه الصــحة الـــورر لي ـــم  ال ـــعوب األتــعية وين ـــاو  عـــس الصـــحة الـــورر 
عوب األتـــعية لع ـــعوب األتـــعية. وبـــد ح ـــ  هـــذا التـــداس الـــذي انلثـــ  عـــن  حـــد  ملـــادرات ال ـــ

 ادعم القيانات امقومية.
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و  يـــ ا    78)2018-2014واعتومـــدت ا يـــة الورنيـــة لعصـــحة ا نســـية وا واايـــة لع ـــاة  -111
الرامـ   ىل ضـمان مي انيـة اـرام  الصـحة ا واايـة وضـمان ا مـدادات  4313/11ين ذ القـانون ربـم 

  اممـ . واعتومـد دليـ  ا ـشن تقـدإ رعايـة رليـة من املستهعقات اليلية واألدوية ولواحمله الو دة وموانـ
، وعوـ مجحملت العملـان املعنيـة ارتـد حـا ت مـر  ووفـاة األمهـات والرضمجـ     79) نسانية اعد ا شهـا 

   .2014  املاعة   عاه  33.6ري  ألا  اللعد وبعمجصت وفيات األمهات انسلة 
عــم الرضـاعة اليليعيــة. ويـنه هــذا وتتواتـ  تـيا ة م ــروا بـانون ا ــشن ت ـملي  و ايـة ود -112

امل روا ععا عدد من املستملدات مث  فـاات الراحـة بلـ  الـو دة واعـدها، و شـاحملة األاـوة، واسـت ادة 
األمهـــات مـــن تقييـــة ضـــمان اشتمـــاع  كامعـــة  ـــ   فـــاات راحتهـــا، وتـــشمط الوفي ـــة  ـــ   فـــاة 

 ملتعددة والتلر.   الرضاعة، ومنح  شاحملة   أعقاب الو دة امللقرة والو دات ا
  

  80)الثقالة -شيم 
 

ي ـــق    2018-2014لقـــد تـــا ت األمانـــة الورنيـــة لعثقافـــة  يـــة ورنيـــة لعثقافـــة لع ـــاة  -113
مــن عناتــر  أساســيا   مــن عوامــ  السياســة العامــة والتنــوا الثقــا  عنصــرا   أساســيا   فيهــا ا دمــا  عــام   

التنــوا املســتداه. ولقــد أوعــدمج م ــروا بــانون ا ــشن الــااو الثقــا  مــن أشــ  تعمــيم الــنه  القــاعم ععــا 
امقــو     شــرا ات ت ــم  تعــجل املتععقــة حبمايــة وضــمان واســتعادة وتــرميم وتســملي  الــااو الثقــا  

ـــــارا واي ارمتـــــو. وتلـــــذ  ا هـــــود  ـــــا  لل ـــــوا  حالي مـــــن ا لـــــ  املع ـــــوة   عـــــ ن ال ـــــيلا اللارا واييـــــة )ن
  س مادي. ثقافيا   ومهرشانات ذع، أذيو تراثا  

وجيتمـــ  املعـــس الثقـــا  الـــورر اانت ـــاه مـــ   ثعـــ  الســـقان املنحـــدرين مـــن أتـــو  أفريقيـــة  -114
واملتمــــ  املــــدين ومن مــــات املثعيــــات واملثعيــــط وم دوشــــ  امليــــ  ا نســــ  ومقــــايري اهلويــــة ا نســــانية، 

 لتعيط  ثعط لع عوب األتعية.ويعقد م اورات مسلقة 
مـن ال ـو  ععـا ال ـعوب األتـعية للـار واي وععـا سـقان دا  وسعمجر عـدد مـن امللـادرات م يـ -115

اللعـــد املنحـــدرين مـــن أتـــو  أفريقيـــة. وت ـــم  هـــذه امللـــادرات  نتـــا  مـــواد ُسعيـــة اصـــرية مثـــ   مانقـــا 
عم الوثـاعق   األحملمنـة املتواحمليـة  االتعـاون مـ  نييلوساراي  و القوارانيـون ااتقـروا كـرة القـده ، و نتـا  ال ـي

 ال عوب األتعية، وتسملي  ا حت ا ت التقعيدية  ماعة السقان املنحدرين من أتو  أفريقية. 
ذــــخه مــــن  تعــــو األن ــــية الثقافيــــة الــــي  18 000، اســــت اد حــــوا  2015و  عــــاه  -116

اقـر  شعـ  األن ـية الثقافيـة   متنـاو  األر ـا  والقلـار ععـا  ن متها األمانة الورنية لعثقافـة  انـا  
حـــد ســــوا . واــــدأ العمــــ  ا مرك يــــة ا دارة الثقافيــــة مـــن  ــــ   ت ويــــد ســــعيات املقارعــــات اــــاملراف  
ال ـــرورية وضـــمان التنســـي  معهـــا. وتـــيقت  يـــر عمعيـــة لعثقافـــة ععـــا تـــعيد ازاف ـــات ل ـــمان 

منتــد  لعحــوار اــط املــوارنط    رــار  17و أف ــ ، وأون ــا تنســي  السياســة الثقافيــة العامــة ععــا لــ
 املاعدة املستديرة الثقافية.
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المثليررات والمثليررون ومزدوجررو الميررل الجنسرري وميررايرو الهويررة الجنسررانية وحرراملو  -تاء 
  81)صفات الجنسيم

ــــنت وحملارة الصــــحة مــــن مســــتو  الرعايــــة الصــــحية املقدمــــة  ىل املست ــــع ط مثــــ   -117 لقــــد حسمج
 املثعيات واملثعيط وم دوش  املي  ا نس  ومقايري اهلوية ا نسانية وحامع  ت ات ا نسط.

لت ــــــملي   ون مجــــــذت وحملارة التععــــــيم والثقافــــــة   أســــــونثيون و  املقارعــــــة الوســــــيا م ــــــروعا   -118
األر ــا  ععــا  كمــا  التععــيم األساســ  و  ــر   أســونثيون لت ــملي  متعــددي اهلويــة ا نســية ععــا 

األميــة و كمــا  التععــيم األساســ . وضــممجنت املنــاه  الدراســية الورنيــة )اــرام  الســعجل الثالــم  حمــو 
 الق ا ات واملهارات وازتويات يات الصعة ان  ري  أذقا  التميي .

ــــورر ا ــــشن حقــــو  ا نســــان   بيــــاا التععــــيم  -119 ــــة ععــــا الصــــعيد ال ونو مجمــــت دورات تدريلي
رــــ ب ،  ىل شانــــ،  907و مــــديرا   234و مععمــــا   1 040لت ميــــذ )ل اعــــدة املععمــــط واملــــديرين وا

دورات تدريليــــة   العاتــــمة ا ــــشن الــــربام  التععيميــــة ا اليــــة مــــن التحيــــ  ا نســــ . وأورعــــ  م ــــروا 
، وووضــعت مــواد لــدعم امل ــروا مثــ  اروتوكــو  مســاعدة 2011ملقافحــة التنمــر   املدرســة   عــاه 
  املاعــة مــن  94مــا ت العنــو والتنمــر   املــدارك )ووحملمجا ععــا املالسســات التععيميــة ععــا التصــدي 

 املدارك ، ودلي  تععيم  ملن  التنمر، ومخسة أدلة تععيمية  اتة ااملععمط.
   اهلوية ا نسية املسعواة حريتهم.لعتيلي  ععا مقايري  باا    ووضعت وحملارة العد  اروتوكو    -120

  
  82)إلياء عقوبة اإلعداا -ثاء 

 
نــهمج الدســتور ععــا  لقــا  عقواــة ا عــداه وهقــذا يعتــرب أي  شــرا  يتعــار  مــ  هــذا امقــم  -121

اـار . وتوــدمج  ععــا الربوتوكــو  املعحــ  اا ت ابيــة األمريقيـة مقــو  ا نســان الرامــ   ىل  لقــا  عقواــة 
ة، الرامــ   ىل ا عــداه والربوتوكــو  ا  تيــاري الثــاين لععهــد الــدو  ا ــال اــامقو  املدنيــة والسياســي

  لقا  عقواة ا عداه. 
  
 االلتزامات والتعهدات الطوعية -خامساة  

 
 تقدإ م روا بانون شديد ملقافحة ك  أذقا  التميي ل 
 دعم تعيط أمط م ا. وناع، أمط م ا. شديدينل 
 تقدإ م روا بانون ا شن  ن ا  وحملارة العد  وحقو  ا نسانل 
 م  ال عوب األتعية وامصو  ععا موافقتها امرة  اعتماد اروتوكو  ا شن الت اور

 واملسلقة واملستنسةل
 ت ملي  اعتماد م روا بانون ا شن تن يذ ن اه روما األساس ل 
 اعتماد سياسة ورنية شديدة ا شن اهلملرةل 
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   اعتماد  ية ورنية ملن  ا شار ومقافحتو ورعاية ضحاياه، وكصيه مي انية لعربنام
ر االل ر ومقافحتو ورعاية ضحاياه من     تندو  ا ستثمار املعر الورر ملن  ا شا

 ل4788/12ان  ا شار االل ر ورعاية ضحاياه املنصول ععيو   القانون ربم 
 ت ملي  اعتماد م روا بانون ا شن الصحة ا نسية وا واايةل 
 ت ملي  اعتماد م روا بانون ا شن املقافحة ال امعة لععنو ضد املرأةل 
 م  ن ا   لية مستقعة ل مان امتثا  ات ابية حقو  األذخال يوي ا عابةلدع 
 اعتماد  ية عم  ورنية مقو  األذخال يوي ا عابةل 
  ا شن تع ي  األمومة و ايتها ودعم الرضاعة اليليعية. 5508سنمج القانون ربم 

  
 خاتمة -سادساة  

 
ـــ ت اـــار واي شهودهــــا   الســـنوات األ ـــسة ععــــا  -122 انـــا  و رســـا  ثقافــــة د قراريـــة دا ــــ  ركمج

املتمــــ . ويتمثــــ  ال ــــاهد ععــــا يلــــجل فيمــــا تلديــــو مــــن احــــااه كامــــ  لعحريــــات املدنيــــة والسياســــية، 
وا نتقـــا  السياســـ  امقـــوم ، وحريـــة التعلـــس، وتوســـي  وتيـــوير الت ـــريعات املتععقـــة ا ـــمان  ارســـة 

ير املالسسـات املقع ــة اـذلجل. ويعقــس حقـو  ا نسـان واحاامهــا ععـا لـو كامــ  وكـذا توســي  وتيـو 
حملالـــت  هـــذا التقريـــر ا هـــود الـــي اوـــذلت وا وـــاحملات الـــي يققـــت وكـــذا التحـــديات والعقلـــات الـــي مـــا

 تعا  اارا واي.
  الربملــان  حاليــا  و    ــون الســنوات األراــ  هــذه مارســت كــ  األحــ اب السياســية املمثعــة  -123

ــ ت الســعية التن يذيــة وذــاركت    دارة ا لدولــة  ــدة تــيا ة سياســات ورنيــة عامــة وتن يــذها. وركمج
سياســة امقومـــة ععـــا تع يـــ  الد قراريـــة وســـيادة القـــانون وععـــا تـــوفس فـــروة مالاتيـــة لتحقيـــ  تنميـــة 
ابتصــادية واشتماعيــة تســمح اا دمــا  وشــاوحمل ال ــوار . وتتمثــ   حــد  نتــاع  يســط  دارة ال ــالون 

أحـــرحمل مـــن تقـــده كلـــس فيمـــا يتععـــ  اقافحـــة ال قـــر وت ـــيي  اهلـــوة  العامـــة   الســـنوات األ ـــسة   مـــا
 .  ة ويسط ال روة ا شتماعيةا شتماعية ا بتصادي

وأعرات حقومة اارا واي عـن اسـتعدادها وع مهـا السياسـ  وحرتـها ععـا الوفـا  االت امااـا  -124
توتــيات ا ســتعرا  الدوليـة مــن  ــ   وضــ  الن ــاه الــورر لرتــد التوتــيات  ــدة متااعــة ورتــد 

الـدوري ال ـام ، وهي ـات املعاهـدات، وا شـرا ات ا اتـة ملعـس حقـو  ا نسـان، وبـرارات حمقمــة 
اللعــدان األمريقيــة مقــو  ا نســان. ووســعت اــارا واي نيــا  الت امهــا مــن  ــ   ن ــارها كع ــو   

املتععــ  اتع يــ  التعــاون   عــس حقــو  ا نســان هــذه الســنة،  ي اباحــت أن يوعتمــد اتوافــ  ايرا  القــرار
الــدو  لــدعم الــن م والعمعيــات الورنيــة ملتااعــة حقــو  ا نســان، وروشــت هلــذا القــرار ععــا لــو فعــا  
وكوعمجعــت مســاعيها االنملـــاا. ونتيملــة لـــذلجل، روعــ، تعــاون اـــارا واي، وااتــت تقـــدمجه املســاعدة التقنيـــة 

ت ت تقـر  ىل  ليـات متااعـة، مـا ُسـح حملالـ  ىل الدو  األ ر  الي تعتمس وض  ن ـم م ـا ة لقنهـا مـا
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الت امهــا اـدعم التعــاون وبـدراا ععــا يلــجل مـن أشــ  ضـمان رتــد حقــو   للـارا واي اــشن تالكـد عمعيــا  
 ا نسان ععا الصعيد الدو . 

وتعـــرب اـــارا واي عـــن تقـــديرها هلـــذا التقيـــيم، وت ـــمل  ان ـــاال متااعـــة التوتـــيات ون ـــرها،  -125
مـــ  سياســـتها    ـــا  حقـــو  ا نســـان، وتلـــدي الت امهـــا  ـــذه العمعيـــة    رـــار حـــوار ن ـــر  ل ـــيا  

 وانمجا  وم توا ينه  حبالة حقو  ا نسان   ري  ألا  العا. ويساعد   يسينها.  
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