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أوالً -المنهجية
اإخخا ا ولخخي
 -1تدخخدمج ورو يخخي تخخيا تدريراخخا الخخوإىل الثالخخق اإل سا خ دخخو اونسخخا
انخ خخدام ال ديخ خخد خ خخن
الثالثخ خخي خ خخن ااسخ خخت راا الخ خخدا م الشخ خخا ش ااخ خخو التدريخ خخر الخ خخةم خ خخا
املؤسساا ال ا ي املذتصي .اقخامج تتنسخرع نمارخي انخدام التدريخر املديريخي ال ا خي ندخو اونسخا
نراتي ازا ة دو اونسا اانصول ناى ال دالي لدى ازا ة ال دل ا دو اونسا .
انخخدام التدريخخر خخل اينا خ الخخوإىل ندخخو اونسخخا الخخةم تنخخد خخمن
 -2امت اا خكا
ؤسسخخاا الدالخخي ا ثاخخو اينتمخخل املخخدين اإل ةان خ رانخخاا الخخرى يخخي و رخخي ا تنتم خ اإل
اينا الوإىل ندو اونسا اا نفسرا اليت ق ّد ه سامهاهتا ااقكا اهتا ا ال ظاهتا.

ثانياً -اإلطار المعياري والمؤسسي
تيا تتمتل امل ااداا الدالري ندو اونسا ترتبي مسختو يي ااخ ت اخو ناخى النظخامج
-3
الد خخانوين ال خخداالا  .انارخ خ ف خخذ الدال خخي تب خخةل ةر خخوما ب خخية خخن ة خخش االتخ خ امج تامل خخايي الدالر خخي
اا سرما مب ايي نظو ي ا م املتحدة ا نظو ي الباخدا ا ري رخي ندخو اونسخا ا خةل خن
ةش تنفرة الطي نامج  2030لاتنمري املستدا ي اااتفا الوإىل.
 -4ا الفخخكة خخن نخخامج  2012اإل يايخخي زوز/يولر خ  2017حتدخخع تدخخدمج بخخي خخن اةر خ
ت خخديش التوفخخرن ا نخخا لات خخةي اام ا ت ريخ ا
خن نايخخي ال مخخش ا خخربم ااملوافدخخي ناخخى الدوانخخد
املت ادي تتنظرم استذدامج الدوة ا افحي ةرا م قتش اونخا ،االبحخق نخن ا خذاخ املذتفخ
فخخكة ال نخخن الخخيت سخخاما تخخيا خخا ت خ نخخا  1980ا 2000اتوإرخخد التش خري اا سخخال
ا رب اال نن ا نساين.
 -5اتاملثش حتدع تددمج انتمام سراساا نا ي تفع ناررا تنفة ايي دو اونسا .
ا اخخةا الوقخخه الخخةم هخخرم فرخ ا خخل ااطخخي الوإنرخخي الثالثخخي ندخخو اونسخخا 2021-2017
ي خختم انتم خخام الط خخي خخدمة مل ا خخي امل ا خخالا ا ث خخر اس خخت ااا خخن قبر خخش اا خخا تا خخذاخ
اةرخا نمخخش املؤسسخخاا الوإنرخخي ااوقارمرخخي ااغارخخي اا يخخا ننرخخا الدرخخامج ت مخخش تشخخا
اام ُ
فر خمتان الدطاناا.
 -6امت الفخخرام خخن تصخخمرم املؤسسخخي امل افخخي تايلرخخي الوإنرخخي لاوقايخخي خخن الت خخةي ايخخي خخن
راب امل ا اي ا ال دوتي الداسري ا الالانسانري ا املررني ما انام اإل اينا الوإىل ندخو
اونسخخا ثخخش فو خخري ا خخم املتحخخدة السخخا ري ندخخو اونسخخا امل خخىل ت ري خخا ا نوترخخي تصخخفت
ناوا راقبا ما ما(.)1
 -7ا ااتامج يات مج الباخد تذنشخاآ يلرخي ملتات خي تنفرخة التوفخراا الخيت تدخد را ادرلخاا الدالرخي
سال دو اونسا .
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ثالثاً -متابع ةةة التو ة ةةيار فةةةي اطة ةةار الجول ةةة الثانيةةةة مة ةةن االسة ةةتعراض ال ةةدوري
الشامل
القبول بالقواعد الدولية (التو ةيار ،1-116 ،1-117 ،3-116 ،2-116
)2-177
ياول/سخخبتمرب  2012فخخد الباخخد ناخخى ااتفاقرخخي الدالرخخي نمايخخي ورخخل ا خخذاخ
-8
()2
خخن ااالتفخخاآ الدسخخرم افرمخخا يت اخخع تتنفرخخةاا قخخر نخخامج  2016تاالتصخخاخ نخخي افحخخي
ااالتفخاآ الدسخخرم( )3ااافخخع ناخخى قخانو البحخخق نخخن ا خخذاخ املذتفخ ونخخاآ فخخكة ال نخخن الخخيت
س خخاما البا خخد الف خخكة خخا ت خ ن خخا  1980ا )4(2000ا خخةل نا خخى ااط خخي الوإنر خخي اا
الصاي( .)5اقبش ل ُنشله املديريي ال ا ي لابحق نن ا خذاخ املذتفخ ( )6املاحدخي تخوزا ة
ال دل ا دو اونسا .
 -9ا ن خخامج  2016ف خخدقه ت خخيا نا خخى الرباتو خخول ااالتر خخا م اتفاقر خخي د خخو الطف خخش
املت اع تذةراآ تددمي البالياا( )7اااتفا تش ا ترازاا اغ مي ا نا ري الدالري ا صاناهتا(.)8
 -10ا خخن ةرخخي ال خخرى توةخخد ر ا خخي التندخخرا اتفاقر خخي الباخخدا ا ري ر خخي مل افحخخي ور خخل
خ خ ال التمرر خ خ االت ص خ خ ااتفاقر خخي البا خخدا ا ري ر خخي مل افح خخي ال نص خ خريي االتمرر خ خ ال نص خخرم
ا ال الت ص اا الصاي ااتفاقري البادا ا ري ري نمايي دو اونسا ل با السن.

التعاون مع اإلجراءار الخا ة (التو ية )5-117
 -11ةخخرى الفريخخع ال ا خخش امل خخىل تخخااا ااالتفخخاآ الدسخخرم ا يخخي الطخخون زيخخا ة رخخي اإل
تخخيا الفخخكة خخن  1اإل  10يرا /يونر خ  2015اقخخدمج تايترخخا اسخختنتاةات اتوفخخرات اإل
الساطاا الوإنري هرم تدررمرا.
 -12ا الف خخكة خخا تخ خ  10ا 19زوز/يولرخ خ  2017ة خخرى الفري خخع ال ا خخش امل خخىل مبسخ خ لي
دو اونسا االشر اا نرب الوإنري ايياا ن ؤسساا ا نمال زيا ة ري اإل الباد.
 -13افرمخخا يت اخخع تال يخخا اا الخخيت إابخخه يلرخخاا الخخرى اةراآاخخا فرخختم التنسخخرع خخل ال رانخخاا
الوإنري املذتصي تغرا حتديد التا يخ ا نس وةرا رخا تنخاآ ناخى الخدنوة املفتو خي الخيت قخد ترا
مال خخي ت خخيا اإل ايلر خخاا اااف خخي التات خخي لأل خخم املتح خخدة ت خخرا خخن الش خخفافري االت خخاا فرم خخا تخ خ
ا انب .

التعاون مع آليار دولية أخرى (التو يتان  26-116و)62-116
 -14ينسخخع ازيخخر خخؤا ااا ةرخخي تانتظخخامج خخل ارلخخاا السخخاطي التنفرةيخخي املسخخؤالي نخخن و خخو
دخخو اونسخخا خخن ةخخش ااسخختااتي ناخخى النحخخو الواةخ لاطابخخاا الخخيت قخخد ترا فو خخري ا خخم
املتحدة السا ري ندو اونسا .
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اإلط ة ةةار الدس ة ةةتوري والق ة ةةانوني (التو ة ةةيار ،8-116 ،7-116 ،2-118
)15-116 ،14-116
 -15خخا املرس خخو ا التشخ خري را ق خخم ( 1094الد خخانو ا ن خخا اا خخاخ ت خخا ر االش خخرإي)
ا( 1095قوانخخد اسخختذدامج ااسخخت مال الدخخوة خخن قب خخش الد خواا املسخخاحي ماالخخش اوقاخخرم ال خخوإىل)
و و زحرص اقرا فام نن اغ مي الدستو يي( )9تناآ ناى إا ي تربمها نافر لادسختو
ا خخن ت تدخخر ا مسخختو يترما اانسخخاا رما خخل امل خخايي الدالرخخي املت ادخخي تاملذالفخخاا الو رفرخخي الخخيت
يرت برخا فخرام ا خخر االشخرإي الخيت تخخرم توفخرفاهتا فررخا ا خخةل اا ترخازاا االصخال راا االدرخخوم
خ خخااا الط خ خوا ا الن خ خ ا املس خ خخاا
ااافخ خخي ت خ خخالدواا املسخ خخاحي نن خ خخد اسخ خختذدا را الد خ خخوة
ا اا تااةاا ااةتمانري.
خخروة ا مرو ي خخي فت خخوى تش خ اقخ خكا اف خخال ق خخانو ال دوت خخاا ال خخةم
 -16اف خخام سا خ
يتا خخمن قان خخدة ت خخنص نا خخى ة خخش توف خخرفاا ا خرا م نس خخامي خخل خخا ي خخنص نارخ خ نظ خخامج ا خخا
ا ساس اا فتوى ا ت ال قرد املناقشي(.)10
 -17ا خخانو ا ال/ميس خخمرب ُ 2012لغخ خ ئ تا ر خخا ال خخنص الد خخانوين اا خخاخ تش خخرإي ت خخيا
خخل ا فاق خ
خخذاخ خخن نف خ نخخو ا خخن
الوإنرخخي الخخةم يصخخن انشخخاآ نالقخخاا ةنسخخري ت خ
ت دوتي ت ميبري(.)11
 -18ا خ خ خخانو الثاين/ينخ خ خخاير  2017امبوة خ خ خ ت ارخ خ خخن تص خ خ خخال راا سا خ خ خ الش خ خ خخروة
نشخخرا( )12الس خخاطي التنفرةي خخي املرس خومج التش خري قخخم  1323ال خخةم انت خخرب املر خخش ا نس خ اادوي خخي
ا نسخخانري خخن سخخباب الت ص خ ا التمرر خ الخخيت تش خ ش رافخخا شخخدمة لاا خرمج نمو خخا ا خخر يت
التمرر خ االتح خريى ناخخى التمرر خ الصوفخخا .اناخخى الخخريم خخن ل خ لغخخى سا خ الشخخروة ين خ
 5يا  /ايو ا الي .ا اإه الساطي التنفرةيخي نامخا تخةل الدخرا ااخو ا يخ ال قرخد
السبب
()13
النظر .

المؤسسة ةةار والسياسة ةةار العام ة ةةة  -تو ة ةةيار عامة ةةة (التو ة ةةيتان 20-116
و)91-116
 -19اافاه تيا انشخاآ اإا اخا املؤسسخ لت يخ
اةا التدرير.

ايخي دخو اونسخا ناخى النحخو املفصخش

 -20افرمخخا يت اخخع تخخدنم الس خ ن ا يخخا اسخختُحد )14(،نخخامج  2012ترنخخا ع منخخم
املو خخش ا يخخا تدصخخد حتسخ نونرخخي رخخاة السخ ا الفدخراآ االخخةين ي رشخخو فدخخر خخدقل
املرا خ خ اياا خخي تالسخ خ ا ااملتن خخاورة ا ي خخا ا لخ خ ن خخن إري خخع ت خخوفي ا خخداا سخ خ نري د خخم.
ات ماي لةل زه املوافدي ناى الدانو قم  )15(30290الخةم يشخال تنخاآ ا خداا سخ نري
ا يا ت و ي ني ا ال مي لاس ا املتار ين ن ان اقاا الكتي تسب التساقطاا املطريي
ال ثرفخخي ا الخ ازل ا وسخخم الصخخدرل االتخخثاع مخخا زخخه املوافدخخي ناخخى ااطخخي املت خخدمة الدطانخخاا
مل افحي الصدرل االتثاع ل امج  2017اليت ت ط ا الويي لاتدالش  16ما رة(.)16

4

GE.17-14557

A/HRC/WG.6/28/PER/1

هيكةةل ايليةةار الوطنيةةة لإلقةةوق اإلنسةةان  -المؤسسةةة الوطنيةةة لإلقةةوق اإلنسةةان
(التو يار )17-166 ،18-116 ،16-116
خخانو ا ال/ميسخخمرب ُ 2015نش خ ( )17خخش خخن انخخي املظخخا اايلرخخي الوإنرخخي ملنخخل
-21
()18
خخمن ار ارخ خا اما ة ايلر خخي الوإنر خخي ملن خخل
الت خخةي  .انترا خخي ل خخةل نشخ خ ا ان خخي املظ خخا
الت خخةي تصخخفترا ةرخخازا ا خ فخخال ري التنفرخخة اااسخختداللري الو رفرخخي ااافدخخه ناخخى تراتو خخول
ال مخخش اخخةا اينخخال( .)19ايخخنص الدخخانو املنش خ لللرخخي الوإنرخخي ملنخخل الت خخةي ناخخى زويخخش اخخة
ايلري ن ر انري انخي املظخا ما إاخ يخد خن املخوا م ااخو ا خر الخةم ةخرب املؤسسخي ناخى
ة خخش إريدخخي نمارخخا تتخ قام خخل املخوا م املتخخوفرة ا تخخا دخخا خوا م انخخه البدايخخي خمصصخخي نمخخال
الرى.

خطة العمل الوطنية في مجال حقوق اإلنسان (أو فةي مجةاالر أخةرى مإلةددة)
(التو ية )22-116
ُ -22نطرخخه ااطخخي الوإنرخخي ندخخو اونسخخا لافخخكة  2016-2012ا الويخخي ينمونخخاا
خخن ا ف خرام حتتخخا اإل ايخخي الافخخي ا خخن ترنرخخا النسخخاآ االبنخخاا االبنخخو ااملراادخخاا ااملراادخخو
اا خخذاخ اا اوناق خخي ا بخخا الس خخن .انن خخد فخخرايي ااط خخي الوإنر خخي ا ديخخدة ند خخو اونس خخا
لافخخكة ُ 2021-2017م ةخخه تاو خخافي اإل خخا سخخبع سمونخخاا املثار خ ااملثارخخاا ا ماة خ
املرش ا نس ا غايرم ادويي ا نسانري ا ا ا ففاا ا نس ااملخداف نخن دخو اونسخا
اال ا ا اال ا الا املنازل.

التإلسيس والنشر (التو يتان  54-116و)55-116
اإا ااطي الوإنري ندخو اونسخا تخنظم الدخواا املسخاحي تانتظخامج نشخطي لات ارخش
-23
ردا دو اونسا لفا دة و فررا ال س ري ات خو املشخا ي تاخ ا نشخطي تا خي
لاساطاا املدنري املو ف الدااآ ا نظماا الدالي ااملنظماا يي ان و ري(.)20
 -24اا ُقر( )21الدانو الةم ينظم استذدامج الدوة احيدم قواند ( )22تن ازا ة الداالارخي
ناخخى حتخخديق ملرخخش دخخو اونسخخا اا الص خخاي تو رفخخي فخخد النظخخامج اناخخى فخخرايي ب خخام
توةررر خخي لات ا خخرم االت ار خخش ر خخدا د خخو اونس خخا انا خخى ة خخش الطخ خ الت ار خخش االت خخد ي
توا مخخي خخل امل خخايي اا خخامج املنصخخوخ ناررخخا الدخخانو املخخة و  .اتاملثخخش اافدخخه خخرإي تخخيا
الوإنر خخي نا خخى فدخ خراا ةدي خخدة تت ا خخع تاا خخا تا خخذاخ ا د خخو البن خخاا االبنخ خ ااملرااد خخاا
()23
افحي ال نن ناى املر ة اماالش اااري ا سريي
ااملرااد اناى ت مرم املنظو ا نساين
ن ةش تناادا تالتفصرش دا س تد ي الشرإي مبا يتفع ل امل ايي الدالري اةا الش .
اا تنفِّة تاستمرا نشطيئ ت ارش مبا يتفع ل اةا املسا (.)24

المساواة وعدم التمييز (التو يتان  27-116و)32-116
ن خخامج  2013ف خخبا ل خخدى ت خخيا اما ة نر خخي ت خخالتنو الثد خخا االدا خخاآ نا خخى التمرر خ
-25
()25
احد خخي ت خخوزا ة الثداف خخي ا اف خخي تو خخل اتنفر خخة تخ خرا ع تس خخاام الدا خخاآ نا خخى
ال نص خخرم
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ال نصخريي اوونرخخي اال رقرخخي اتشخخال املواإنخخي املبنرخخي ناخخى املشخخك الثدخخا اتاو خرا ناخخى تنفرخخةاا
ا خخن واخخي تاخ الخربا ع املنصخخي الر رخخي املسخخماة اونخخةا تال نصخريي ( )26الخخيت واخخي اةخراآاا
الرى تسترد الت ارش االتحسر تتخرا لامخواإن اوتخالم نخن ف خال زررخ اونرخي انرقرخي(.)27
اتااس خختفامة خخن اا خخربة امل تس خخبي تش خخال الدال خخي الوق خخه انا خخر ت خخدتيا اس خكاترارا تواس خخطي
الت خخدالش ال خخوإىل مل افح خخي ال نصخ خريي االدص خخد نخ خ ة خخش الن خخاس تنظ خخر اإل ال نصخ خريي االتمررخ خ
توفخخفرما خخاارة اةتمانرخخي ننرفخخي تاخخر تخخاينتمل خخش ا خخن الخخالل ت بلخخي امل خواإن نخخن إريخخع
تش خخارل انش خخاآ فا خخاآاا نا خخي الالر خخي خخن ال نصخ خريي ا خخن خخالا انال ر خخي نا خخي ات خخد ي
افحتر خخا
املخ خواإن اتدوي خخي نم خخش الدال خخي خخن ال خخالل ت خخوفي املس خخاندة التدنر خخي تغ خخرا حتسخ خ
لا نصريي.
()28
خك الثدخخا
 -26ا نخامج ُ 2015قخرا السراسخخي الوإنرخي الرا رخي اإل ت مخخرم نظخو املش ئ
اليت حيدم وُاخا املوا خر الثالخق ادخام اإل الداخاآ ناخى التمررخ اووخىل اال نصخرم اال رقخ
املبخخام ئ التوةرررخخي خخن ةخخش تشخخارل انشخخاآ خواإن ا واإنخخاا يؤ نخخو تاملشخخك الثدخخا  .ا
التشارل ا ل الطخي نمخش اإنرخي مل افحخي ال نصخريي ا فخبا خن املخواض ا خل
اةا اوإا يادى
ئ
()30
()29
.
اسكاتراراا تنوني لات ارش التولرد امل او اا الاتحسر

 -27ا ن خخامج  2013نش خخله الاان خخي الوإنر خخي مل افح خخي ال نصخ خريي( )31ااخ خ ارل خخي ما م خخي
ت خخدمة الدطان خخاا اف خخي ت خ خ انتم خخام ت خخداتي لتص خخمرم نت خخدى اإ خخىل لا م خخش نا خخى افح خخي
ال نصريي التنفرة اتف را اتدررم (.)32
 -28ايُسك خخد مببخخام يويرا ا تخخا فخخرايي اوخخا ع خمتاخخن االتصافخخاا الدالخخي ااطخخي
الوإنرخخي ندخخو اونسخخا  2021-2017اتدريخخر الخخدفا قخخم  175امل نخخو دخخو اونسخخا
لأل خذاخ املثارخ ااملثارخخاا ا ماةخ املرخخش ا نسخ ا غخخايرم ادويخخي ا نسخخانري ا خخا ا فخخفاا
ا نس خ  .خخرا ة ا خخل سراسخخي لتحدرخخع املسخخاااة تخخيا ( )33اإل ةان خ نخخرا ا سخخباب الخخيت
خخن قبر خخش ند خخد الدخ خرا امل خخدين تخ خ ا خخذاخ خخن نفخ خ ن خخو
تدخ خومج نارر خخا ش خخا يل الدخ خوان
()36
()35
ا ن (( )34االةم فد ا الساطي التنفرةيي تش ن يا فنرا تاملوافدي) اادويي ا نسخانري
ااملسخخاااة الخ اا ( )37اةخرا م ال راارخخي( )38ا خخةل وا خخد ال مخخش املنظمخخي تغخخرا ت يخ دخخو
النسخاآ املثارخخاا( )39ااملثارخ ا غخخايرم ادويخخي ا نسخانري ا ماةخ املرخخش ا نسخ ا خخا ا فخخفاا
ا نس (.)40

الإل ةةق ف ةةي س ةةبيل انت( ةةاص فع ةةال (التو ةةيار -116 ،53-116 ،61-116
)3-117 ،56-116 ،57-116 ،59-116 ،60-116 ،63
 -29نخة نخخامج  2005اتنفرخخةا لتوفخخراا تدريخخر نخخي اندردخخي ااملصخخاني ا خ ه تخخيا الطخخي
ةرب ت ا اي( )41تت لن ن سب ي ترا ع لاارب (ا خرب تتخوفي الت اخرم اا خرب ااقتصخامم اا خرب
الر خ م اا خخرب نخخن إريخخع تخخوفي تخخداتي ال خخال الص خح اا خخرب تواسخخطي تشخخارل تنخخاآ املسخخا ن
اانصول ناررا اا رب املتمثش انامة دخو املخواإن اإل فخحا ا اا خرب ا مخان ) لفا خدة
الا خ خخحايا خ خخن خ خخدنر انسخ خ خ ري ا فخ خ خرام الش خ خخرإي ف خ خخكة ال ن خ خخن ال خ خخيت اس خ خختمرا خ خخا تخ خ خ
نخخا  1980ا .2000اقخخد ُسخخند تنفرخ ُة تاخ الخربا ع اإل الاانخي الرفر خخي املت خخدمة الدطانخخاا
التات ي لوزا ة ال دل.
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 -30ا خخذ ا خخة الس خخاني ص خخش ث خخر خخن  500 3خخذص نا خخى ة خخرب ن خخن إري خخع ت خخوفي
الت اخخرم االت خخه ازا ة الت اخخرم ت خ تتخخرا ا خخرب ل خ  450 6ذصخخا تاخخول نخخامج  2021ت خ ال
()42
خمتاف خخي .ا خخد او خخا ة اإل الغ خخاآ اية خخال اغ خخدمة لالس خختفامة خخن ند خخش ان خخع ا خخرب
()43
ا ةل املوافدي ناى الطي ا رب املت دمة السنواا نن إريع توفي الت ارم ()2016-2021
تنص ناى ايا تنوني اةا الش لفا دة الاحايا ا قرتا رم.
 -31ا نخخة البخخدآ تنفرخخة الطخخي ا خخرب املت ا اخخي نخخامج  ُ 2011خخنا ةخخرب اقتصخخامم فخخرمم
لنحخ خخو  000 90خ خخذص اتاخ خخع اوخ خخا الت خ خخويى املخ خخامم خ خخو  100ارخ خخو ماا تخ خخداا اا
الواي خخاا املتح خخدة ا ري ر خخي م خخا ي خخامل تدريب خخا  98املا خخي خخن ا خخذاخ املس خخاا
سخخاش الاخخحايا الو رخخد لسخخب خخن ا سخخباب الخخيت ينش خ ننرخخا انخخع انصخخول ناخخى ت خخويى
اقتصخخامم .اتاملثخخش ُ خخر مفخخل الت وياخخاا تااسخختنام اإل الدا مخخي  )44(23نخخن انخخااا الخخيت
ي خخو فررخخا الاخخر ت خخدما خخل انطخخاآ ا الويخخي ل بخخا السخخن املخخن ندخ خخرب نخخدم خخن ا خرا .
انا خخى ال خخريم خخن ن خ خ يوة خخد خخذ اي ن خخدم ب خخي خخن ا خخذاخ ا ي ال خخو انتظ خخا مف خخل
را ا افري (الةين ُ نحوا ت وياا نن ر اا د فدخ ) فخذ
ت ويااا اقتصاميي دم تسب
الدالخي قخد اقك خه الوفخاآ خةا االتخ امج الخالل خخا تبدخى خن نخامج  2017ااخو خر ُالصصخه لخ
ر انري ا افري.
س خخاش الا خخحايا
 -32اه خخرم يا خخا ت خخويى  006 9خخن الا خخحايا املذتفخ خ املس خخاا
الو رخخد .ااا بخخه الاانخخي الرفر خخي املت خخدمة الدطانخخاا اسخخت امة فخخاا  975خخحري ت ّرفخخه ناررخخا
النراتيُ ال ا ي سخ خا حتدخع خن تدخدمج ةرخوم ااسخت امة االت خر خذ اخةا التخا يخ .اقُخدمج
قرتاآ الل الاخحايا الخدنم الاوةسخيت االنفسخ اااةتمخان مبخا فخش دخم راسخم مفخن خرمي
اإُا الررم الصفا االغفرا تاسم الدالي(.)45
 -33اتاملثخش ا خذ خخانو ا ال/ميسخمرب  2016مفخخل ساخ ا خخرب ت وياخا ل خ 799 176
ذصخخا تاخخر ا ( خخذ خخانو ا ال/ميسخخمرب  )2016خخن ترخخنرم  077 110ذصخخا خخانوا
يتمت خخو تالت خ الص خخح الش خخا ش( .)46ا خخن ل خ اينم خخو ص خخش  231 65ذص خخا نا خخى
الرنايي الصحري  708 447رة .ا ن ةخش املسخامهي تخوفي نايخي فاخش لاسخ ا املتاخر ين
مت حتس قد اا ال ا ا ناى املستوى ا ال االثاين خمتان اآ الباد.
امف ه ت ويااا ياا سال تشارل تناآ املسا ن اانصول ناررخا نخن إريخع سخند
ُ -34
()47
الس خ ن ا سخخرم اإخخا ترنخخا ع ا تا خ سخخدفا ا خخةل تواسخخطي الخخدنم خخن ةخخش انرخخازة .
ايا مج اةراآ ت خديالا ناخى اخةا الربنخا ع تغرخي حتسخ ال نايخي املدد خي ااخو خر هخرم ال مخش نارخ
اي .
 -35خخا فرمخخا يت اخخع تربنخخا ع انخخامة دخخو امل خواإن اإل فخخحا ا فتشخخال الاانخخي الرفر خخي
ذاخ املساا
املت دمة الدطاناا ا ئل ان و اا اغاري قوان ت ف ن الرسومج اوما يي ا
ئ
سخخاش الاخخحايا الو رخخد .اتتنسخخرع خخل السخخاش الخخوإىل لتحديخخد ادويخخي اانالخخي املدنرخخي ُ نحخخه
ساش الاحايا الو رد ت ن لديرم تطاقاا اويي فاني.
اوا ع ل  548ذصا ساا
 -36ا ن ةري الرى مت زويش ت ويااا وانري تواسطي شا يل نتِاي ا تواسطي ارا خش
ساسخخري
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ا لخ خ ن خخن إري خخع حت خخويالا الر خخي اإل ان و خخاا اغار خخي تا خخع ق خخد ُاا خخو والو خ خ ل خخن ماا
تخخداا اا الوايخخاا املتحخخدة .ا نخخة البخخداياا نخخامج  2007مت زويخخش شخخا يل خخن اخخةا الطخراز
املرا خرين
 408 2وانخخاا ا را خ يااخخي تالس خ ا ا خخةل
 13سمونخخي نظمخخي خخن ّ
الةين ي وماا اإل خواإنرم ا فخاري ايوةخد ظخم اخة ا مانخاا املنظمخي املنخاإع ا ثخر
تار ا(.)48
 -37افرم خ خخا يت ا خ خخع ت خ خخا رب الر خ خ خ م مت ان خ خخق نا خ خخى انش خ خخاآ ت خ خخل مر خ خخاا اي ولوةر خ خخي
نطدخخي يا وتشخخو ا ثخخر
نخخامج  2017خخش خخن و ا خخا ا اتشخخو ا ام ا ايخخا ا اسخخو اس
تار ا ن فكة ال نن.
 -38اي خخنص الد خخانو املت ا خخع تاس خختذدامج الد خخوة اتدنرنر خخا( )49املنس خخام خخل الد خخانو ا دي خخد
الصخخام نخخن خخرإي تخخيا الوإنرخخي( )50ناخخى قانخخدة نا خخي فاماخخا الدخخوة مبخخا فررخخا الدخخوة املمرتخخي
تُس خختذدمج ت خخد هرا اتص خخو ة تم خخاي ة امب خخا يتف خخع خخل املب خخام
تواس خخطي ا س خخاحي النا ي خخي ه خ
ا ساسري اليت تنظم استذدامج الدوة اا ساحي النا يي اا املبام الخيت انتُمخدا اإخا ا خم
املتحدة( .)51اينص الدانو ياا ناى ن ا هوز ملو ف الشخرإي اانتخدام تطانخي ا اا خر ال ارخا
خال تنفرخة تاخ
نند ا ت و اة ا اا ر يي شراني تش ش اا ا مخا يخنص ناخى نخ
ا اا خخر تخختم سخخاآلي املسخخؤال ا ناخخى تبخخي الخخةين فخخد ااا .اتاملثخخش يخخنص الدخخانو ناخخى
نماراا الشرإي اليت ا تتدرخد تامل خايي الخدنرا لصخو رخاة ا خذاخ ت خو و خل حتدرخع اا
وب خخه ن خخدمج الت ا ر خخا تالدوان خخد ت خخو و خخل اةخ خراآ ت خ ميمل ما املس خخاس تاملس خخؤالراا املدنر خخي ا
ا نا ري النا لي ننرا ( .)52اينص الدخانو خةل ناخى نخ هخ ناخى خش فخرم خن فخرام خرإي
تخخيا الوإنرخخي ونخخاآ ا سخخي ا ا ف خ ال مارخخي ونخخامة اسخختتباب النظخخامج ال خخامج اانفخخا نار خ
يدومج تتا املرامج ناى و يتدرد تدردا فا ا تا كامج الدستو م (االدانو ) الةم ينظم استذدامج
الدوة ( )...ل التشديد توة الاخ ناى ايي دو اونسا .
 -39ا خخن نا رخخي الخخرى يوإّخخد املرسخومج التشخري قخخم  1323افحخخي ةر خخي قتخخش اونخخا،
اال ن خخن ا س خخرم اال ن خخن ا نس خخاين( )53ش خخدما الوف خخن ا ن خخا لالس خختغالل ا نس خ ااا خ ا
ندوتاا شدمة ( ا تخ  20ا 25سخني بسخا)( )54تفخو ت ثخي ال دوتخاا املنصخوخ ناررخا
توفخخرفاا ةنا رخخي الخخرى ننخخد ا ت خخو الاخخحري إفخخال ا إفاخخي ا راادخخا ا راادخخي .اتاملثخخش
ُم ةه ندوتي سالبي لاحريي ا تدش نن  25سني اا ت يد ناخى  30سخني ننخد ا تنختع نخن لخ
ال نن افاة الاحري.
 -40ا ن خخامج  2015نشخ خ ( )55س خخاش خخحايا الت د خخرم الدس خخرم ل خخدى ازا ة ال خخدل ال خخيت
ساه تطاقاا اإل  813 4ذصا والوي قالرم الباد .االدالي سؤالي ن الالل ازا ة
ؤا املر ة االس ا الا فاآ نن تددمي الرنايي النفسري اااةتمانري دؤاآ .ا د او ا ة اإل
خ خخانو ا ال/ميسخ خخمرب  2016قخ خخد امنخ خخه اغفو خ خخاا خ خخن ةديخ خخد
النراتخ خخي ال ا خ خخي
تاليخاا تنونخي قُخخد ه دخا صخوخ تاخ الوقخا ل ااخ املخخرة السخات ي  16سخني الخخيت يختم فررخخا
فخخد تاخ الباليخخاا .ا الوقخخه انا خخر هخخرم ازا ة ال خخدل فخخرايي تراتو خخول لاتحدرخخع
تا الداايا.
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اإلفة ةةنر مة ةةن العقة ةةا (التو ة ةةية  )58-116الموضة ةةو  :20اقامة ةةة العة ةةدل
والمإلاكمة العادلة (التو ية )49-116
 -41ي كا اغا ميئ ناى اانترا خاا ااطخية ندخو اونسخا الخيت ا تُ بخه فخكة ال نخن
خخا ت خ ن خخا  1980ا 2000ندب خخاا ندي خخدة نر خخا خخا يت ا خخع تتا خخااز اية خخال اغ خخدمة لرف خخل
الخخدنااى ا لخ ملرخخش ناخخى خخرا ة انتمخخام تخخداتي خخن ةخخش نطخ تاخ ال دبخخاا ا خخن ةخخش
تددمي املساندة الدانونري اينانري لااحايا ا قرتا رم .ا نامج  2015حتديخدا سخااه النراتخاا
ا نا ري فخو اوقارمرخي لرمخا فختا  44حتدردخا زررخديا ا فخل  25منخوى قاخا ري تتنخاال ور رخا
خخع اونسخخانري .اسخخااه النراتخخاا ال ا خخي املتذصصخخي يا وتشخخو خخن ةرترخخا فخختا
ةخرا م
خخا سمون خ  378حتدردخخا زررخخديا ة خرا م خخد اونسخخانري .ا خخن ت خ النراتخخاا ال ا خخي املخخة و ة
ا ت اخخن تخخالتحدرع الخخدنااى الداخخا ري سخخوى النراتتخخا ال ا تخخا ا اإل االثانرخخي يا وتشخخو
ترنمخخا ت خخرس النراتخخاا ال ا خخي الباقرخخي ةروماخخا فد خ لفخختا حتدردخخاا زررديخخي .ا خخذ اخخةا التخخا يخ
ُساش ا سمون  19منوى قاا ري تت اع جبرا م د اونسانري.
 -42ا خ خخن ةر خ خخي ال خ خخرى س خ خخااه الس خ خخاطي الدا خ خخا ري الف خ خخكة خ خخا ت خ خ خ ن خ خخامج 2012
ايب /يسخخط  72 2016و خخا ناخخررم ا 64خخدانا ا 157خخن امل فخ نخخنرم ا 26ناخخى
خخي التحدرخخع ةخرا م خخد اونسخخانري .اتاملثخخش مت تسخارش  22منخخوى قاخخا ري ا 64ا ئ مخخا
ا 13خ خخدانا ا 49فر خ خخا ن خ خخنرم ةخ خ خرا م تت ا خ خخع تالت خ خخةي  .االتا خ خخا الف خ خخكة خ خخا تخ خ خ
اس خخاش  38ا ئ م خخا ا 13خخدانا ا 23فر خخا
ن خخا  2012ا 2015ة خخرا  17ا م خخي ُ
ننرم ااون ناى ي التحدرع منااى تت اع تااا االتفاآ قسرم.

المؤسسار التجارية وحقوق اإلنسان (التو ية )113-116
 -43ثامخخا ةخخاآ اخخةا التدريخخر تالتفصخخرش تن خ مالخخي تخخيا ناخخى تطبرخخع اتوإرخخد سراسخخترا
املتمثاخخي التشخخاا املسخخبع خخل الش خ وب ا فخخاري ا سخخرما سخخرا ا نشخخطي ااسخختذراةري
ا ل تغرا تال او را تتمت را تدو اونسا  .ا اةا اوإخا ا سخرا فخرايي ااطخي
الوإنري ندو اونسا لافكة  2021-2017هرم ا ل بخد تخوةرر ةديخد لالسك خام تخ
سراسخي الدالخخي ازاآ املؤسسخخاا التاا يخخي ا دخخو اونسخا تااسخختنام اإل اوإخخا الخخدا الخخةم
ا ت ا م املتحدة.

عقوبة اإلعدام (التو يار )6-116 ،5-116 ،4-116
ا خرا م ااسخختثنا ري
 -44يخخنص الدسخختو السراسخ ل خخامج  1993ناخخى ندوتخخي اونخخدامج فدخ
خال نشخوب خرب خل إخر الخا ة ) .اناخى الخريم خن لخ
(او ااب اااراني ال ظمخى
فخخذ يالخخر خخم تاونخخدامج نُطخخع ت خ انخُ ّفخخة خخا نخخامج  1979انار خ فخخذ الباخخد ياخخع ندوتخخي
اوندامج اامنا إبع ت م الواقل سراسي الغا ري فرما يت اع ت .
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حظةةر التعةةوير وضةةرو المعاملةةة القاسةةية أو النانسةةانية أو المهينةةة (التو ةةيتان
 34-116و)35-116
اداا نمش لات ارش سال الدانو اونساين الدا
 -45يشا فرام الدواا املساحي
ا دخخو اونسخخا  .اتشخخا ياخخا تا خ الخخدا اا التد يبرخخي سخخاطاا دنرخخي اسخخاطاا فخخد
النظامج ا ف ِّاو الدااآ اارلاا و ري ا نظماا يي و ري( .)56ايشا فرام رإي تيا
الوإنرخي تخخدا ام نشخطي ت ارخ اخش تتنخخاال دخو اونسخخا اا رفخي الشخخرإي ايخختم فررخا خخر ظخخر
الت ةي اسوآ امل ا اي.

ظة ة ة ةةروص االحتجة ة ة ةةاا (التو ة ة ة ةةيار  ،64-116و ،65-116و،66-116
و)67-116
 -46خخذ خخباا/فرباير  2017خخا لخخدى تخخيا  507 82خخذاخ خخرا خخن انريخخي
ااخخو نخخدم يتاخخااز اإل خخد بخخي الدخخد ة اويوا رخخي الخخيت تباخخع  928 35ذصخخا .ا اخخةا الشخ
()57
ين خ امل رخد الخوإىل لاسخاو ناخى تنفرخة تخداتي افخال نرخا انشخاآ رافخع سخانري ةديخدة
احتسخ املرافخخع املوةخخومة( .)58ا خخن ةرخخي الخخرى نُشخخر املرسخومج التشخري قخخم  )59(1322الخخةم
املرافع السانري تواسطي نظامج راسخي
يتوالى و ا نرا املسامهي الفى م ةاا اا تظا
الي اغا ئ م نند ا تشي ا حي ااهتخامج اإل ا تمخال ا ت خاب ةخرا م ي اقئخ
ال كاين)1( :
ناررخخا تخخانب ملخخدة ا ت يخخد ناخخى خخاين سخخنواا ( )2انالخخي الخخيت ي خخو فررخخا اغ و خخو قرخخد
قاخخاآ ندوتخخي س خخالبي لاحريخخي ف خخال ا ت يخخد ناخخى خخاين سخخنواا .اتاو خخافي اإل ل خ مت ت خخديش
رخخق تخخنص ناخى اةخخوب تطبرخع اخخةا اوةخراآ
ا خامج اوةرا رخخي( )60املت ادخي تاا تاخخاز املنخ
ننخخد ا ي خخو الظن خ قخخد ةخخااز  65سخخني خخن ال مخخر خخذ لخخو انطبخخع نار خ انخخب اا ترخخاإ
ا نند ا يش و ن را الطي ا ا فاآ ن ا نند ا ي خاين خن ناخ تخدين خديد اما خم
حيد تش ش بي ن قد ت ناى التندش ا نند ا ي و الظن ا ر ة ا ال.

حظة ةةر العبودية ةةة واالتجة ةةار با ة ةةخا
)48-116

(التو ة ةةيار ،21-116 ،42-116

خ خخباا/فرباير  2016املوافد خ خخي( )61نا خ خخى الال ح خ خخي ا دي خ خخدة املت اد خ خخي تالد خ خخانو
 -47ز خ خخه
()62
قم  28950ااو الدانو الصام مل افحي اا ا تا خذاخ اهتريخ املرخاةرين االخةم
ي خخنظم االتصاف خخاا اااةب خخاا ال ران خخاا ات خخداتي الوقاي خخي انوا خخش ااط خخر ا ال د خخي الف خخانا
ا اي خخي الا خخحايا ااملت خخاان االش خخروم ااا خرباآ ا خخن ي را خخو خخن قرت خخا رم اتد خخدمي املس خخاندة د خخم
اانخامة ام خخاةرم ا لخ تالتنسخخرع خخل اينتمخخل املخدين االت خخاا الخخدا  .امبوةخ الدخخانو املخخة و
ياا نشله ني ما مي ت دمة الدطاناا افخي تو خل قوانخد االطخ ااسخكاتراراا اتخرا ع
ا شا يل ا نشطي ا ةل مبتات ي ا فد تنفرة الدانو ناى املستوياا ان و ري الثالوي(.)63
 -48ا سخخرا التحدرخخع ااملال دخخي توإخخد ازا ة الداالارخخي نظو خخي فخخد النظخخامج الخخيت تت خ لن
ن اما ة اإنري( )64ا ُ لاتحدرع يي ر ة( .)65التدويي ا رفترا اه النراتي ال ا خي خاين
نراتاا اقارمري تذصصي( )66انراتي نا ي نارا تذصصي(.)67
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 -49ا س ااطي الوإنري ا ديدة مل افحي اا ا تا ذاخ  )68(2021-2017فذ
ا خخي اخخة امل اخخاي تتمحخخو خخول والوخخي خخاا
شخخا ي الفخخانا الخخةين ياخخطا و تخخدا خخا
ا خ خ  )1( :ان خ خخم املؤسس خ خ االوقايخ خخي االتحسخ خخر ( )2اااتمخ خخامج اانمايخ خخي اانخ خخامة اوم خ خخا
( )3التحدرخع ا ر خي ااملال دخي ناررخا .اتر خ اخخة ااطخي خةل اإل تدويخي اخة ال مارخخي ااإل
انشاآ يخد خن النراتخاا ال ا خي املتذصصخي ناخى الصخ رد الخوإىل ا ناخى ا قخش املنخاإع الخيت
ي ثخخر فررخخا خخدا ،اا خخا  .اتاو خخافي اإل ل خ مت اق خرا ( )69تراتو خخول ت خدم الدطانخخاا ملنخخل
اقخو ا ر خخي الامال دخخي ناررخخا التخخوفي انمايخخي االرنايخخي لااخخحايا( )70اانخخامة ام خخاةرم تاو خخافي
اإل ملر خخش ا خخل تراتو خخواا مل رف خخي املس خختفردين ااملس خختفرداا خخن ال خربا ع ااةتمانر خخي ال خخةين
ي ونو نر ي لال ا ا /ا انتشادم ن الي الت را اطر اا ا .
 -50ازي خخدا املر انر خخي املذصص خخي لاذط خخي امل خخة و ة تش خ ش ب خخي (600 1
نا  2012ا )71(2017ا ل ل فذتا تبدى لراي دا ني تام امل ااي.

املا خخي) خخا ت خ

 -51ا اقخخه سخخاتع ُنشخخله نخخامج  2013الاانخخي الوإنرخخي مل افحخخي ال مخخش ا خخربم الخخيت
اافد خخه( )72نا خخى ااط خخي الوإنر خخي الثانر خخي  2017-2013مل افح خخي ال م خخش ا خخربم ااخ خ الط خخي
تتامن انشاآ نظامج لتوفي الرنايي ال ا اي لااخحايا الخةين ةخرى اندخا ام اهتخ ّ آ الظخرا املواترخي
ملنل نومة اة الظاارة املستدبش.

الإلرية وا من – تو يار عامة (التو يار )41-116 ،4-117 ،33-116
 -52انتمخخدا مالخخي تخخيا تخخداتي خخدمة خخن ةخخش خخما افخخو دخخو اونسخخا لاس خ ا
سرا ا را م االصراناا ااةتمانري ا ةل فرما خيخص خ اا الخرى خن ال نخن
املدنر
اااستغالل اليت يرم راا تالتفصرش اةا التدرير.

حرية الرأي والتعبير (التو ية )73-116
 -53تات مج مالي تيا تتندرا تشري اهتا ن ةش فالخي الغخاآ ورخل الدخوان الخيت
دردة نريي الت بي.

خن انتبا اخا

الإلقوق المتعلقة باالسم والهوية والجنسةية (التو ةيار ،71-116 ،70-116
)68-116 ،69-116
نخخامج  2016خخا  99.2املا خخي خخن خواإىل تخخيا قخخد صخخاوا ناخخى تطاقخخي ادويخخي
-54
الوإنرخخي ايشخ ش اخخةا تدخخد ا بخيا دا نخخي تنسخخبي  97.3املا خخي الخخيت ُسخخااه نخامج .2012
ال خخلن خخا اا تف خخا ا خخة النس خخبي ق خخد اس خختمر ور خخل املن خخاإع ا غرافر خخي فذنخ خ يس خخاش
ا ي خ خخا ت خ خخد ( 98.4املا خ خخي) امل خ خخدل ال خ خخوإىل( .)73الاتغاخ خ خ نا خ خخى ا خ خخةا الدص خ خخو تُنف خ خخة
اس خكاتراراا ال نايخخي املتنداخخي تالتنسخخرع خخل قطانخخاا الخخرى ا ل خ تغخخرا تدري خ الد خخي خخنا
الوو خا ع تاينخخا لاس خ ا املنخخاإع ا ن خ ى ماالخخش الباخخد اا سخخرما نطدخخي ا خخازا ( .)74ا
نخخامج  2015نُفخخةا تاو خخافي اإل ل خ اس خكاتراري املسخخاندة التدنرخخي سخخال تسخخارش املوالرخخد
ترامج د يد ال و ملا يت ت ن ات تسارش انالي املدنرخي وانخاا الشخ وب ا فخاري
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ااملرا ايااي تالس ا اليت ُ ِفد فررا اةوم نسبي لويي بية ن راماا املرالم اليت تنطخوم
ناى الطاآ ا ن ندمج تسارش املوالرد ااو ا ل يار تالبناا االبنخ  .اير خ تنفرخة اسخكاتراري
الخخي
املسخخاندة التدنرخخي ناخخى وانخخاا الشخ وب ا فخخاري ااملرا خ ايااخخي تالسخ ا الخخيت ت خخر
الفدر ا الفدر املدقل.

الإلق ةةوق االقت( ةةادية واالجتماعي ةةة والثقافي ةةة  -ت ةةدابير تنفي ةةو عام ةةة (التو ةةيتان
 23-116و)109-116
 -55نة نامج  2015هرم تنفرخة سراسخي اإنرخي لت مخرم نظخو املشخك الثدخا ( )75ت طخ
ا الويخخي لدطانخخاا الص خخحي االت اخخرم اال دالخخي .احتد خخع تدخخدمج بخخي ا س خخرما لفا خخدة النسخخاآ خخن
الشخ وب ا فخخاري ااملنحخخد اا خخن فخخش فريدخ خخثال نخخن إريخخع نصخخرص فاخخاآاا خخن قبرخخش
الفريع ال ا ش امل ىل تالسراساا ازاآ الس ا ا فار ( )76االفريع ال ا ش امل ىل تالسراساا ازاآ
املنحخخد ين خخن فخخش فريد خ ( .)77ا نخخامج  2016زخخه املوافدخخي نا خى ااطخخي الوإنرخخي لانرخخوا
تالس خ ا خخن ف خخش فريد خ ( )78()2016-2020اال خخيت يايتر خخا نمو خخا فال خخي خخع الس خ ا
املساااة اندمج التمرر االنروا م.
املنحد ين ن فش فريد
سال الصحي( )79الخيت
 -56ا نامج  2016متّ اقرا السراسي الدطانري لامشك الثدا
تتامن الطي لو خل اسخكاتراراا نمارخي لتنفرخةاا اا تخ ال انتظخا اقرا اخا .اتتمثخش الصخ وتي
اليت ت ك را انشاآ يلري حتدم نظمي الصحي الوإنرخي الاشخ وب ا فخاري ا خر الخةم يسختا مج
اانخكا تطخ الشخ وب ا فخخاري ات مخرم نظخو املشخك الثدخخا ناخى ورخل سختوياا الرنايخخي.
خخال الخخوامة
اتوالرخخا د خةا الغخخرا مت نخخامج  2016اقخرا امل رخخا التدخخىل لاصخخحي لارنايخخي
ا ل الوقو ( )80املبنري ناى املشك الثدا ا ل تغرا املسامهي اند ن افاتي ا راا
ااملوالرد تخا راا اانخد خن ا تمخال افخاهتم .اتُن ّفخة ياخا اسخكاتراري تت اخع ت ُخدا ا خش ا نخازل
ا و خخي االغخخرا نرخخا التغاخ ناخخى خخا ي خخو الوفخخول ا غخرا اإل رافخخع الرنايخخي الصخخحري خخل
ايالآ اااتمخامج ملالآ ترخا الثدافرخي .ا نفخ السخني ُقخر رخا تدخىل لاوقايخي خن اوفخاتي تفخياس
ند خخص املنان خخي البشخ خريي امل تس خخبي اان خخد نر خخا اس خخاا خ خ وب ا خخازا ا ف خخاري خخل اي خخالآ
اانتبا لامشك الثدا (.)81
 -57ا سال الت ارم يتامن املنرا الوإىل ا ديخد( )82خاا ت مرمرخي تخرامج اينخاآ رخا اا
الطالب اتوةر ال مش الكتوم ماالخش الصخن املد سخ اترسخرخ نظخو م املسخاااة تخ ا نسخ
خمتان ال ماراا الت ارمري .ا اةا املنحى ُقرا السراسي الدطانري لات ارم
ااملشك الثدا
()83
الخخيت تاخخل قوانخخد
الدخخا م ناخخى املشخخك الثدخخا االت اخخرم الدخخا م ناخخى املشخخك الثدخخا تاُغت خ
مل ا ي الت ارم ا ي تران املشك الثدا ات رس ال نايي الت ارمري املوةرخي لاسخ ا خن فخش
فريد اترسخ ااطي الوإنري لات ارم الدا م ناخى املشخك الثدخا تاُغتخ ا خا م تنفرخةاا اإل يايخي
نامج .2021
خول تنسخرع
 -58ا سال الوفول اإل ال دالي قرا الساطي الداا ري نخامج  2013تراتو ئ
ت نظمي ال دالي اتراتو وا يالر خيص فل الخدنااى الداخا ري الخيت ي خو إرافخا فررخا تمخرما
ا فخرام ما يخخاا الخخدفا الخخةاض( .)84ا نخخامج  2016خخةل فخخام خخش خخن ازا ة الثدافخخي االسخخاطي
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الداخخا ري سخخومة الرخخي لارباتو خخول املت اخخع تخخااربة ا نثراتولوةرخخي الخخةم ا يخ ال
الساطيُ الداا ري.

انتظخخا

تدخخر

الإل ةةق ف ةةي مس ةةتوى معيش ةةي ال ةةق  -تو ةةيار عام ةةة (التو ةةيتان 88-116
و )19-116وحقةةوق اإلنسةةان والفقةةر (التو ةةيار ،79-116 ،78-116
،85-116 ،84-116 ،83-116 ،82-116 ،81-116 ،80-116
)90-116 ،92-116 ،86-116 ،89-116 ،87-116
نخخامج  2016مت حتديخخد الويخخاا السراسخخي ااةتمانرخخي( )85الخخيت نرّنخخه يةخخاا لاحخخد
-59
خخن الفدخخر ا خ ن انخخال نخخامج  .2021ا خخن تخ تاخ ا الويخخاا الداخخاآ ناخخى الفدخخر املخخدقل
اانخ خخد خ خخن الفدخ خخر التخ خخامج خ خخن  22املا خ خخي اإل  15املا خ خخي الفخ خخكة خ خخا ت خ خ نخ خخا 2015
ا 2021ازيامة نسخبي ا سخر امل رشخري ا يخا الخيت حتصخش ناخى ااخد اا ا ساسخري اانخد
ن دل سوآ التغةيي امل ن ففو ا إفال ما سن ااا سخي خن  14املا خي اإل 6
املا ي االفى دل ا إفال الةين تكاا نما ام ا ت ستي خرر ا 36خررا خن 44
املا ي اإل  19املا ي اإل ةان استحداقاا الرى.
 -60ا ا خخةا اوإ خخا ق خخرا( )87()86ااسخ خكاتراري الوإنر خخي لاتنمر خخي ااوم خخا ااةتم خخانر
اوم خخا خخن ةخخش التنمرخخي ( )88الخخيت تر خ اإل سخخد الفاخواا الدا مخخي انصخخول ناخخى الفخخرخ
اتطوير قد اا الس ا ورل را ش رخاهتم .ات طخ اخة السراسخي ا الويخي لتغةيخي ا إفخال
الر ّخخل النمخخو ا إفخخال الر ّخخل اقخخه ب خخر النمخخو ا إفخخال ااملخرااد منخوا خخا ال التحدرخخع
اوم خخا ااقتصخخامم ا ايخخي بخخا السخخن .ا ورخخل انخخااا تُرانخخى انتبخخا اا ت مخخرم نظخخو اا
املشك الثدا ااوناقي انو ا ن .
 -61اتالت ا خخش خخل لخ خ ا خ خ ه ازا ة التنمر خخي ااوم خخا ااةتم خخان اسخ خكاتراري نم خخش
اةتمخان ما مخي( )89الغايخي نرخا حتسخ خخرا نخر امنخو سخ ا وانخاا الشخ وب ا فخخاري.
انار خ مت اخخةا ال خخامج اق خرا اس خكاتراري انخخد خخن الفدخخر انوا خخر  -اازماخخا االغايخخي نرخخا
فالي ال خر مرخل ا خذاخ انوا خر ناخى خو خنرم خن تطخوير قخد اهتم ا خن انصخول
تصو ة نصفي ا ستدا ي ناى فرخ التطو االتنمري.
افي تتنفرة ترا ع اةتمانري لفا دة الس ا الةين
 -62اازا ة التنمري ااوم ا ااةتمان
ي انو ن ااا ندص ا ن ديدين ا ن ت تا الربا ع AGUA+ ‘1‘ :الةم تُتذة
اإا بام اا ن ةش افال ب اا او دام تاملخاآ الصخال لاشخرب امبرافخع اوفخحا
ا ي خ خخا اف خ خخرانترا ا فال خ خخي تش خ خخغرارا ‘ CUNA MÁS ‘2ال خ خخةم يس خ خخاام ة خ خخش ا إف خ خخال
ي تسخخبو رخخا اا ساسخخري تايخخي السخخا الثخخاين خخن الت اخخرم ا ساس خ ال خخامم اإل ةان خ
خخرا خخن الفدخخر االفدخخر
حتس خ منخخو املوالرخخد الخخةين يباغ خوا  36خخررا خخن ال مخخر اي رشخخو
املخدقل ‘ QALI WARMA ‘3ااخو ترنخا ع اإخىل لتخوفي الغخةاآ الت مراخ لألإفخال املخدا س
نطدخي ا خازا ‘JUNTOS ‘4
املخدا س ال مو رخي الثانويخي
ال مو ري ااتتدا رخي الامخرااد
 ترنخخا ع الخخدنم املبا خخر خخد النخخاس فد خرا الخخةين يشخخال ايتخخرا انصخخول ناخخى الخخد يت الرنايخخيالصخ خخحري االت اخ خخرم لاس خ خ ا الخ خخةين ي رشخ خخو فدخ خخر خ خخدقل خ خخن نظخ خخو اسخ خخت امهتم دخ خخوقرم
ا ساسري ا ل تاستحداِّ ،ف ( )90شخراا تدرخامج ا سخر امل رشخري الخيت حتصخش ناخى املسخاندة
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تصخترا خخن املسخؤالراا املشخخك ي نخن وا فخخي ا إفخخال ناخى الخخةااب اإل املخدا س اتخخوفي الرنايخخي
الصخخحري دخخم ‘ TAMBOS ‘5ااخخو نتخخدى خخو الخخاخ تا يخخا اتا مانخخاا املتنخخاورة
ا يخخا تدخخدمج رانخخاا نا خخي االافخخي خخن الاللخ الخخد اهتا لسخ ا املنطدخخي امل نرخخي ا نشخخطترا
سخخااا ال مخخش ااةتمخخان ااونتخخاة  .اا خخةا تخختم املسخخامهي حتس خ نونرخخي انرخخاة ازيخخامة
املساااة الفرخ اتطوير ا تدويي الدد اا الفرميي اا مانري.
 -63ا خخا تخ خ ن خخا  2012ا 2017زي خخدا ر انر خخي ازا ة التنمر خخي ااوم خخا ااةتم خخان
تش ش بي رق ا تف خه خن  2.895 080.00فخول نخامج  2012اإل 4.378 950
فول نامج .2017

الإلة ةةق فة ةةي العمة ةةل (التو ة ةةية  )112-161والموضة ةةو رقة ةةم  :37الشة ةةعو
ا لية (التو يار )110-116 ،111-116 ،108-116
 -64نة نامج  2011فبا لدى تيا قانو ينص ناى ع الش وب ا فخاري املشخاا ة
املسخبدي( .)91انُشخخر الدخخانو التنظرمخ ا الصخاي نخخامج  .)92(2012ا نفخ السخخني اسخختُ مش
ل الدخانو تخ ر تخوةرر ( )93يخنظم اوةخراآاا الخيت تُختّبخل تطبرخع خااا ااسختثناآ خن اخةا
()94
ال انا اةخراآاا اما يخي تتصخش تبنخاآ ا /ا فخراني ارا خش ساسخري لتخوفي الخد اا
انع
الصحي االت ارم االد اا نا ي الرى.
 -65ا ن خخامج ُ 2013نش خخله يا خخا الاان خخي الدا م خخي املت خخدمة الدطان خخاا لتطبر خخع ان خخع
()95
انددا اداا نمخش اقارمرخي مبشخا ي السخاطاا ااملخو ف تشخ خا حتدخع
املشاا ة املسبدي
ُ
ن تددمج انمال ل انع .ا نف السني نُشر الدلرش املنرا املت اع تانع املشاا ة
تدصخخد توةر خ املخخو ف املسخخؤال نخخن نمارخخاا املشخخاا ة تا خ  .ا نخخامج  2014نُشخخرا الطخخي
التش خاا النمو ةر خخي ال خخيت خخدا ال ران خخاا امل اف خخي ت خ ا
خدلرش خ تتب خ ا خخل ااط خخي امل خخة و ة
مبشخخا ي ثا خ نظمخخاا الش خ وب ا فخخاري املخخا يُشخخر نمارخخي املشخخاا ة .انُشخخر ياخخا الخخدلرش
املنراخ املت اخع تخخاوةراآ الخةم ينبغخ لاح و خاا اغارخي اتبانخ إاخ م تدخخىل تخالدبول خخن
نراتخخي الخخوزا ة امل نرخخي تاملشخخك الثدخخا انُفخخة نظخخامج انخخةا ب خخر قبخخش االتدخخاآ جبمانخخاا الش خ وب
ا فاري امل الخي .ا الفخكة خا تخ نخا  2014اُ 2016ندخدا خةل نخدة ما اا ت ار اخش
ا اداا نمش ل قامة الش وب ا فاري ا ل املو ف (.)96
 -66ا نامج  2014ةرى تنفرة  14اةراآ ن اةخراآاا التشخاا املسخبع خا فررخا 16
ن الش وب ا فاري (مت الفرام ن والوي اةراآاا ايوةد داا ر اي انا الدرا ايالر
ر اخخي النشخخر اا الخخي ناخخى ا خ مالخخول نفخ اخخة املر اخخي) ترنمخخا يوةخخد سخخب ي خخن تاخ
اوةراآاا ر اي حتديد ن ا الش وب ا فاري امل نري ايوةد اةخراآ يالخر ر اخي انخا
الدخرا تش خ التخخداتي الخخيت سخختنفة .ا نخخامج  2015نُفخخة  13اة خراآ خخا فرخ خخا ينخخاا 500
واني ن ثر ن  25ن الش وب ا فاري انري قالرم اناى املستوى الوإىل( .)97اتت اخع
س خختي خخن تا خ خ اوةخ خراآاا تدط خخا اغراق خخاا ااون خخا نر خخا تاملن خخاإع الطبر ر خخي اغمر خخي اوالو خخي
تصخناناا الت خدين ااونخا نرخخا تدطانخاا الخرى .مخا نُظمخخه اةخراآاا تشخاا الرخي قطخخا
الت خخدين وخخال ،وانخخاا( )98ا نطدخخي ةبخخال ا نخخدي ت اخخع خ ُخداا مبنطدخخي اغمرخخي اوقارمرخخي
ت خ خري خ خخانونر امت التوفخ خخش اإ خ خخا اإل اتفاقخ خخاا خ خخل سخ خختي خ خخن ا مانخ خخاا ا ف خ خخاري .ا
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نامج  2016مت اانتراآ ن تسخ ي اةخراآاا خا فررخا خو  30وانخي خن وانخاا الشخ وب
ا فخخاري خخن أسخخي قخخالرم( .)99اتت اخخع سخخب ي خخن تاخ اوةخراآاا تدطخخا الت خخدين ااةخراآ اا خخد
تاملنخ خخاإع الطبر رخ خخي اغمرخ خخي ااة خ خراآ يالخ خخر تدطخ خخا الطاقخ خخي مت اانترخ خخاآ نر خ خا ور خ خخا .ا الخ خخالل
نامج  2017مت اانتراآ ن اةراآئين(.)100
 -67اتاو خخافي اإل لخ خ نشخ خ س خخاش املكوخ خ الش خخفوي ااملرسخ خرين( )101امت اقخ خرا خخر
تخخوةرر ( )102يخخنظم الدرخخد لخ السخخاش .اُقخخر ا خخر التخخوةرر ( )103الخخةم يخخنظم إريدخخي نمخخش
قاندة البراناا الر ري ااافي تالش وب ا فخاري .ا نخامج  2013اسختُحد ،سخاش الشخ وب
املتصش ا ال رة ااغمراا ااافي تالش وب ا فاري( )104مبا يتفخع
ا فاري امل الي االش وب ئ
()105
خخل الد خخانو التنظرمخ خ املت ا خخع تالد خخانو  . 28 736ا نفخ خ الس خخني تُرو خخه طبون خخاا
التشخخاا املسخخبع االووخخا ع الر رخخي اإل سخختي لغخخاا فخخاري( .)106اناخخى نف خ املن خوال نشخخرا لامخخرة
ا اإل ناخخى الشخخب ي ال ن بوترخخي او خخاا نخخن قانخخدة البرانخخاا ااافخخي تالش خ وب ا فخخاري .ا
نخخامج  2014خخرفه اإل تا خ الدانخخدة او خخاا نخخن  24خ با خخن الش خ وب ا فخخاري ا ُ خئمج
او خخاا نخخن سخخبل نظمخخاا زخخثارم .ا نخخامج  2015سخخاش تاخ الدانخخدة  55خ با خخن
الش وب ا فاري.

املتصخخش خخم ال خخرة
 -68ا نخخامج ُ 2013إادخخه اخخي توورخخع ال
سخ) ا النخخانيت االنخخااوا ئ
(107
ستوإناا ا ان راتو اسايونداا م ا ونترتوين  .ا نامج ُ 2014قرا املبخام التوةرررخي
اليت تُنش اسا ش انامة وخل امل او خاا ااةتمانرخي احتخدم خايي تطبردرخا اإخا حتديخد اويخي
الش وب ا فاري( .)108ا ن ةري الرى مت اقرا ر توةرر ( )109تو خل بخام توةرررخي تُختّبخل
س خخم الط خخي الطخ خوا املنص خخوخ نارر خخا الد خخانو خخن ة خخش اي خخي البرل خخي اإ خخا نش خخطي
املتص خخش خخا ال خخرة  -الط خخي الطخ خوا
اغراق خخاا افرم خخا يت ا خخع تالش خ وب ا ف خ
)110خاري امل ال خخي ا ئ
ا نثراتولوةري .اُقر ياا ر توةرر ( يتناال الدوان االدواند ااوةراآاا اليت تخنظِّم تنفرخة
املرسخ خومج الس خخا ق خخم  007-2013-MCاا خخو رسخ خومج ي تم خخد يلر خخاا مف خخل الت ويا خخاا ااقتص خخاميي
املتصخخش خخا ال خخرة املوةخخومة اغمرخخاا اا قخخالرم
ايياخخا لفا خخدة الشخ وب ا فخخاري امل الخخي ا ئ
اغمري املذصصي دا ن واي تداتي الرى.
 -69ا نامج ُ 2014نش فريع ال مش الخدا م امل اخن تتنسخرع ااقخكا ا تات خي السراسخاا
ال ا ي اليت تت اع تالش وب ا فاري ا /ا تستدن انتمام نظو املشك الثدا ( )111ناى و
خخن لخخد ثاخ نراتخخي الخخوزا ة امل نرخخي تاملشخخك الثدخخا ا نظمخخاا الشخ وب ا فخخاري اا
تشخخا
النط خخا الد خخو  .اتاملث خخش يت خخا ن خخة ن خخامج  2012رخ خ تش خخا لامنظم خخاا امل نر خخي تالشخ خ وب
ا فاري اتس ا تيا املنحد ين ن فش فريد ُنشخله خمن الاانخي الوإنرخي امل نرخي تخالت ارم
الدا م ناى املشك الثدا تاغت (.)112
 -70ا ن خخامج  2015ف خخرغه اقُخ ِّخد ه دك خخاا تش خ ااس خكاتراري الوإنر خخي مان خخاا
الس خ خ ا ا ف خخار تتا خخمن الط خخوا نم خخش خمتا خخن اين خخااا االدطان خخاا اتت خخوالى ت خخوفي
ال خخد اا نا خخي تران خ خ ا ان خ خ الثد خخا اتنف خ خة تواس خخطي فا خخاآاا ُ ؤسس خخي ملش خخا ي الش خ خ وب
ا فخخاري .ا نف خ السخخني ُن ِدخخدا املا خخدة الفنرخخي الخخيت تناالخخه التنمرخخي ا خخا فررخخا ثاخخو الدالخخي
االش وب ا فاري الغاتي ااستوا ري الوسطى اانبثع ننرا  41اتفاقا سرتم فد اتف را .

GE.17-14557

15

A/HRC/WG.6/28/PER/1

 -71ا اةا اوإا نُفخة ا خ آ املت اخع تالشخ وب ا فخاري خن شخرا توسخرل نطخا ةرخوم
التصخخدم لفخخياس ندخخص املنانخخي البش خريي فخخفو الفلخخاا الس خ انري انا خ ِخي مهرترخخا اامل ر خخي
اسخخاا س خ ا انوا خخر ا نطدخخي ا خخازا امل ر خ لافخخاتي ت خ
اطخخر اوفخخاتي ت خ ا خخةل
ا ن ام ا نشطي اةا الش الت ارش سااا املشخك الثدخا لفا خدة فرقخي انخوا اا لويخي
املتندا خخي نطد خخي ا خخازا ال خخيت تد خومج ت م خخش ر خخداين ن خخاإع اا الوي خخي خخن اقا خخرم لُوِيت خخو.
اتاو خافي اإل لخ يخختم التنسخرع تصخخو ة ما مخخي خل نظمخخاا الشخ وب ا فخاري املنطدخي ا خخل
ا راا الفاناي اغاري.
 -72ا نخخامج ُ 2016نشخخله الاانخخي الوإنرخخي الدا مخخي املت خخدمة الدطانخخاا لصخخو امل خخا
ااملرا اا ااملما ساا التدارديي لاشخ وب ا فخاري( )113ااخ تتخ لن خن ثاخ نخن ت خي نشخرة
ؤسسخ خخي نا خ خخي ا خ خخن ثا خ خ نخ خخن نظمخ خخاا الش خ خ وب ا فخ خخاري .ات خ خخن الاانخ خخي ناخ خخى ا خ خخل
ااس خكاتراري الوإنرخخي اخخةا الشخ ناخخى خخو تشخخا تالت خخاا خخل خمتاخخن نظمخخاا الش خ وب
ا فاري ا نظماا اينتمل املدين.
 -73اُنش خخله يا خخا املنح خخي اااف خخي لاش خ خ وب ا ف خخاري اا ا ا خخا اااف خخي( )114ال خخيت
تش خختمش نا خخى خ خ ال تنون خخي خخن خخنا الد اس خخاا ال ار خخا ا ا ر خخي اامل خخنا اين خخال التد خخىل -
اونتاة ايُتوالى نرا سد الفاوة الو الس ا ا فار اإل الت ارم ال ا .

الإلق في ظروص عمل عادلة ومواتية (التو ية )77-116
 -74ن خ خخة ن خ خخامج  2014مت اق خ خ خرا و خ خخال ،الط خ خ خ نم خ خخش لفا خ خخدة ال خ خخا الا اال خ خخا ا
املنخ خخازل( .)115ات ماخ خخي لخ خخةل نُشخ خخر نخ خخامج  2014خ خخر تخ خخوةرر يُ ّمخ خخم الواةبخ خخاا املرتبطخ خخي
تاستذدامج اؤاآ ال ا ا اال ا الا اامل رسي اةا النظخامج ااخاخ ا لخ خد املسخامهي
تنفرخخة  .ا خخن اخخم خخا ددت خ تا خ ااط خ انشخخاآ ا خخدة نمخخش لتشخخارل تنفرخخة اتتخخداآ خخن فخخكة
السنت  .)116(2017-2016امت ياا اقرا ( )117تراتو ول ملراقبي الوفخاآ تاالت ا خاا املنصخوخ
نارر خخا ا خخةا النظ خخامج اي خخنص لخ خ الرباتو خخول تو خخو امق خخي نا خخى الدوان خخد اامل خخايي الواةخ خ
ا كا رخا الدرخخامج تو رفخي التفتخخر تشخ ش فخخحرا يسخاام التحدخخع الف خال خخن ا خكامج قوانخخد
ااستذدامج.

الإل ةةق ف ةةي ال( ةةإلة  -تو ةةيار عام ةةة (التو ةةيتان  94-116و)93-116
والإل(ول على خةدمار ال(ةإلية الجنسةية واإلنجابيةة (التو ةيار ،95-116
،7-119 ،6-119 ،9-119 ،8-119 ،97-116 ،96-116
)98-116
 -75خخن ة خخش حتس خ املت خخا خخن ال خخد اا ا خخن ة خخش تابر خخي الطا خ نا خخى خمتا خخن ةوان خ
الصخخحي ا نسخخري ااوةاترخخي خ ّدوه ازا ة الصخخحي الدانخخدة التدنرخخي لتنظخخرم ا سخخرة( )118الخخيت تو ّ خخد
ال مارخخاا اتشخخمش مخخش سمونخخي خخن اسخخا ش نخخل انمخخش (ال خواق ا نثخخوم نخخل انمخخش تخخاندن
الشخخرريي ااسخخراي نخخل انمخخش تخخالغرس حتخخه ا اخخد ا بخخوب نخخل انمخخش انخخااا املسخخت ااي
 Levonorgestrelاإل ةانخ خ اس خخا ش ال خخرى) .اتا خخل الدان خخدة يا خخا ا خخا ن خخص نمار خخاا
ؤسسخخاا الصخخحي ا خمتاخخن
الرنايخخي الشخخا اي تنظخخرم ا سخخرة مبخخا ي فخخش ا خخومة اا خخا
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سخختوياا ال نايخخي .افرمخخا يت اخخع تدخخو املسخختفردين ااملسخختفرداا مي التشخخديد ناخخى نخخدمج التمررخ
ترخخنرم م س خخب خخن ا س خخباب .ا خخد او خخا ة اإل نسخخبي انتش خخا اس خخا ش ن خخل انم خخش ق خخد
ا تف ه ن  75.4املا ي نامج  2011اإل  76.2املا ي نامج .2016
 -76اقخخد ُ خ ِّخوز تفسخخي املخخامة  4خخن قخخانو الصخخحي ال خخامج الخخةم يدرخخد صخخول املخرااد ناخخى
اإخخا فرخومج تنظخخرم ا سخخرة فرخخو لخخر نالةخخا إبرخخا اا ةرا رخخا
اسخخا ش نخخل انمخخش ا خخةل
اامنخخا اخخو اة خراآ اقخخا نخخل انمخخش يخخي املريخخوب فر خ انار خ نش خ املنخختئع املسخخمى املراادخخاا
حيصان ناى الد اا الصحي ملنل انمش تدصد توةر اة الفلي خن السخ ا ااسخداآ النصخا
دخخا اإل ةان خ تخخوفي الرنايخخي الشخخا اي نخخن إريخخع الخخد اا تمخخاي ة خخل التشخخديد ناخخى الصخخحي
ا نسخ خخري ااوةاترخ خخي .اناخ خخى الخ خخريم خ خخن تخ خخةل اخ خخة ا رخ خخوم فخ خخذ خ خخدل الفترخ خخاا انوا خ خخش
نامج  2016رتفل ( 12.7املا ي س ا قامج الر ري)(.)119
 -77اُقخخرا ياخخا الدانخخدة التدنرخخي املت ادخخي تالصخخحي تغخخرا تخخوفي الرنايخخي الشخخا اي ااملتمخخاي ة
()120
خال الدانخدة انصخول ناخى اسخا ش
لامراادي انا ش ونخاآ انمخش االخوامة ات خد الخوامة  .اتش ّ
ن خخل انم خخش الف خخكة ال خخيت تا خ ال خخوامة االف خخكة ال خخيت تا خ اوةر خخاا م خخا تش خخال نا خخى تد خخدمي
التوةرخ  -النصخخا ا سخخا الصخخحي ا نسخخري ااوةاترخخي خخل التشخخديد ناخخى تنظخخرم ا سخخرة ا لخ
ملنل دا ،ش يالر.
 -78اا تفخل خخدل الخخوامة املؤسسخخاا الطبرخخي ناخخى الصخ رد الخخوإىل تخخد هرا خخن 84.3
خاش ثخر ا يخخا
املا خي نخامج  2011اإل  92.2املا خي نخامج  2016ااخو ا تفخا ُس ِّ
( خخن  62.6املا خخي ن خخامج  2011اإل  76.8املا خخي ن خخامج  )2016اق خخد حتد خخع لخ خ
تفاخخش حتس خ الدخخد اا اة خخش صخخال الصخخحي ال مخخي ودافرخخا اتخخوفي الرنايخخي ونخخاآ الخخوامة
ا خخل الوقخخو خخل حتدرخخع املالآ خخي الثدافرخخي ا ُما التولرخخد اإل ةان خ تخخوفي الت خ الصخخح
الشا ش.
 -79اةرى ياا تنفرة اسكاتراراا لاوقايي ن انتدال فياس ندص املنانخي البشخريي خن ا مج
اإل ا ن خ نخخن إريخخع ا الخخة تخخالفحوخ الس خري ي لا شخخن نخخن اوفخخاتي مبخخرا ال اخخرم افخخياس
ندخخص املنانخخي البشخريي .ايتخخوفر ال خخال تاملاخخاماا انرويخخي ال وسخخي الشخخديدة النشخخاا فرمخخا يت اخخع
تفخخياس ندخخص املنانخخي البش خريي ا الخخي النسخخاآ انوا خخش يُ ط خخى دخخن نخخال سخخاين تاملا خخاماا
انرويي ال وسي ايددمج نال يالر لألإفال ديث الوامة.
 -80ا تخخيا يسخخما خخش خخن الدخخانو املخخدين اقوانخخد الصخخحي تخخذةراآ اوةرخخاا ال الة خ
وندا رخاة ا مج فدخ ا يخي امبوةخ قخانو ال دوتخاا الصخام نخامج  1991ي اقئخ ناخى
اوةرخاا ورخخل انخااا ا الخخرى( .)121ا اخةا السخخرا ُقخر نخخامج  2014الخدلرش التدخخىل
الوإىل لتو رد نماري تخوفي الرنايخي الشخا اي لخألمج انا خش ونخاآ اوةرخاا الطخون خد ال خال
انااا اليت تدش فررا دة انمش نن  22سبونا ت د انصول ناى املوافدي املستنية(.)122
 -81ا سال التثدرن يُتوالى ن ااطي املت دمة الدطاناا ملنل ش املراادخاا تاخمن
ت خخوفي التثدر خخن ا ساسخ خ املن خختظم لانس خخاآ االش خخباب ا ص خخودم نا خخى ترن خخا ع لاتثدر خخن ا نسخ خ
الش خخا ش اا ر خخد .فف خ ن خخامج  2015ان خه نس خخبي  68.6املا خخي خخن امل خرااد ال خخةين تخ خكاا
نمخخا ام خخا ت خ  17ا 18سخخني قخخد ما خه ت ارمرخخا الثخخانوم .اتاا ت خخاز ناخخى اخخة ا رخخوم
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خخن قبرخخش املشخخرا التثدرف خ
املتمخخاي ة ُ خخر تنفرخخة سراسخخاا تثدرفرخخي تر خ ناخخى نخخو ا خخن
ال خخوإىل خخذ ن خخامج  2021ات م خخرم ام ا التثدر خخن ا نسخ خ الش خخا ش املنر خخا ال خخوإىل لات ا خخرم
اتتم ناقشت ياا وناآ ساناا املساندة الد اسري(.)123
ا ساس
ّ

الإل ة ةةق ف ة ةةي التعل ة ةةيم (التو ة ةةيار ،102-116 ،100-116 ،99-116
)103-116 ،104-116 ،25-116 ،101-116
 -82سخ امل او خخاا الر رخخي ا تف خخه املر انرخخي اووالرخخي املذصصخخي ناخخى فخ رد املسخختوياا
ان و ري الثالوي تنسبي تفو  50املا خي خا تخ نخا  2012ا .)124(2017اتغخرا ت مخرم
الد ي الت اخرم ا ساسخ املنختظم تُنفخة ورخل املنخاإع تخداتي اسخكاتراري هتخد اإل زيخامة نسخبي
التغطري د اا الت ارم املستوي ااتتخدا االثخانوم رخق ا الت اخرم ااتتخدا يغطخ 98
املا ي انوا ر ما ا يا  .اتاملثش متّ تنفرة تخدا ش خمتافخي خن الرنايخي اإخا ةرخد
شك ل ادرلاا اوقارمري( )125ا ن واي تا البدا ش را خ الت اخرم ا ا اتخرا ع خمصصخي
لغي املاتحد تاملدا س لتاد الت ارم ا ا اا ترا ع وةري لألإفال ا ت الثالثي اااا سخي
خخن ال مخخر اتندسخخم اإل ت خرا ع نخخن ا سخخرة ات خرا ع نخخن اينتمخخل اغا خ افخختا املخخدا س
الثانويي مبا ل توفي ال الرنايي املتنوني املناإع الشديدة التناور.
اس خ خ خ ه اخ خ خخة التخ خ خخداتي نطخ خ خخا التغطرخ خ خخي تخ خ خخالت ارم ا ا ( 83.95املا خ خ خخي
 -83اقخ خ خخد ّ
ا
نامج  2015مب دل تسارش فا تاع  86املا خي نخامج  .)2016اقخد خاقه الفاخوة تخ
ا يخ خخا اانوا خ خخر تش خ خ ش بخ خخي اخ خخةا اينخ خخال رخ خخق ا تفخ خخل خ خخدل التسخ خخارش ا يخ خخا
خخن  68.36املا خخي نخخامج  2011اإل  84.09نخخامج  .2015انار خ فخخذ فخخا خخدل
التسارش الت ارم الثانوم لافلي الس انري اليت تكاا نما اا ا ت  12ا 16سني تاغه
نامج  84.3 2015املا ي .افرما يت اع تسد الفاوة انصول ناخى الت اخرم ا ا تالنسخبي
خاش م خخدل تس خخارش
لألإف خخال الب خخالغ و خخال ،س خخنواا خخن ال م خخر اا خ الفل خخي ال خخيت تس خ ّ
املدا س انخا سخ اإل زيخامة خدل التغطرخي خ يباخع  85املا خي تاخول نخامج  .2021ااخةا
ي خخىل ال مخخش ةخخا ا ناخخى تخخوفي خ ا
خراا يتسخخم تاملرانخخي ي خخو تا خخا لألإفخخال اخخة السخخن
ئ
ا خخةل استدصخخاآ ا سخخباب الخخيت خخش الوالخخدين ا يسخخاال اتنرمخخا ا اتنترمخخا البخخالع خخن ال مخخر
وال ،سنواا.
 -84ا ا تخ نخا  2012ا 2015تدخ خدل ا رخي يخراا انخ رخق تاخع خوا 6
املا خخي خخل نخ ناخخى ا يخخا  .ادخخةا ت خخكا ترنخخا ع خخو ا رخخي( )126سمونخخي خخن ال وا خخع
ترتب تان دامج تدا ش ت ا اي غخو ا رخي تشخ ش سخريل ( خ ش خالا) انخدمج ااسختمرا
خ خ ن التغطرخ خخي .ا خ خخن ةرخ خخي الخ خخرى ي مخ خخش خ خخو ارخ خخو
الد اسخ خخي اماا خ خخر الخ خخت ام تسخ خخب
خخذص ت خكاا نمخخا ام خخا ت خ  15ا 30سخخني ت اخخرمرم ا ساس خ ااخخم ا ّ خخا ي رسخخو اقخخترم
لا مش ا ا يد سو اا ي ماو ( .)127ا ن ةرخي الخرى تنفخة نخة نخامج  2010اسخكاتراري
املوا بي الكتويي لصفو ندة ن قِبش د ّس اا د ( )128اا اسكاتراري تخد ي ونخاآ ال مخش
تتمحخخو خخول املد سخخي .ا نطرخخه ا الويخخي تنفرخخةاا لامرخخا اا انسخخن ا ماآ اإخخا سخخن
ماآ املد س اا خر التخوةرر ادخام اإل حتسخ ا ماآ ااملرخا اا خن ةخش ت ميخي نمخش فاخش
املخدا س املت خدمة الصخفو
ماالش قاني الد س .انظرا اإل الت درد الةم يطبخل رمخي املد سخ
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ا يخخا هخخرم ا خخل اسخكاتراراا تد يبرخخي تنونخخي توالرخخا ل يخخامة انتمخخام املخخد ّس ناخخى نفسخ .
ا ن خخامج  2017تنف خخة ا خخة ااسخ خكاتراراا  150 6ؤسس خخي ت ارمر خخي ( 46املا خخي ا خخو
خخدل التغطرخخي) ورخخل قخخالرم الباخخد البخخالع نخخدماا  25اقارمخخا خخا يخخو ال نايخخي ل خ 961 153
تامرةا ( 47املا ي او دل التغطري) ا لخ  570 13د سا.
 -85اتاملثخخش يُتخخا الت اخخرم الدخخا م ناخخى املشخخك الثدخخا تاغتخ ل خ  616 11ؤسسخخي ت ارمرخخي
ن املستوى ا ا الخ  639 11ؤسسي ن املسختوى ااتتخدا تسختدبش  960 224ا607 740
تامرةا ناى التوا  )129(.ا نة يا  /ايو  2017ينفخة منخو ا خد  30ؤسسخي ت ارمرخي خن
املسخختوى الثخخانوم .ازيخخدا املر انرخخي املذصصخخي لتحدرخخع اخخةا ادخخد تنسخخبي  85املا خخي خخا ت خ
()130
اازن خخه ن خخامج  2017يا خخا خ خوام ت ارمر خخي ( راس خخاا نم خخش)
ن خخا  2015اُ . 2016
تثال ،انشرين لغي فاري تانتبا اا الاغي ا مج اتالاغي اوسخبانري تانتبا اخا الاغخي الثانرخي ا مخ
لغاا فاري تانتبا اا لغاا و اوي(.)131
 -86ازام خخدل وا ب خخي املخ خرااد خ خا تخ خ  12ا 16س خخني خخن ال م خخر املس خختوى الث خخانوم
خ خخن  86.7املا خ خخي نخ خخامج  2001اإل  92.7املا خ خخي نخ خخامج  .2015اا يوا خ خ ناخ خخى
اناخخو اإل ؤسسخخي ت ارمرخخي  10املا خخي خخن املخرااد خخن نفخ الفلخخي ال مريخخي خخن ي رشخخو
ا يخخا فالنسخخبي خخرب ت ثخخي خخن تا خ الخخيت تسخخاش انوا خخر ( 6.9املا خخي) .ترنمخخا يباخخع
خدل اندطخخانرم نخخن الد اسخخي  8.2املا خخي م مب خدل  1املا خخي ثخخر خخن سخ ا انوا خخر.
ايسخخاام ال ديخخد خخن ال وا خخش املذتافخخي ااندطخخا نخخن الد اسخخي اا خخن اخخم تا خ ال وا خخش
ا نش خخطي
ا س خخرما ا ي خخا ال ا خخش ااقتص خخامم ر خخق ا ش خخا ي ا إف خخال ااملخ خرااد
ااقتصاميي ت و ثر تواترا ت ثي .ا ن ال وا ش املؤورة ا الرى ال افخي املرتف خي املكتبخي ناخى تخر
املرخخامج الخخيت تنا خ املن خ ل اال افخخي الناوخخي نخخن انمخخش انخخن و خخي املراادخخاا اف خ وتي الوفخخول
نطدخي ا خازا النفدخاا االصخ وتاا الاوةسختري الخيت خرب
ا غرا  .اياا اإل ل اخ
املرااد ناى اانتدال اإل ا يالر ملوافاي م استرم الثانويي.
 -87الاتغا خ ناخخى الص خ وتاا السخخالن راخخا ا يخخا نُفخخةا نمارخخي الخخدنم الكتخخوم
الخيت يشخا فررخا خو  100 1خد س ا يخا اهتخم
لتال رة املخدا س الثانويخي ا يخا
البا خخد) .ا
ا ي خخا
ت خخدا اا خخو  25 758تامر خخةا ( 9املا خخي خخن سم خخو املس خخاا
نخخامج  2016إاخخع ياخخا ترنخخا ع حتخخديق خخا املد س خ لفا خخدة سخخاتةة الت اخخرم الثخخانوم
امل خخدا س ال خخيت تك خ خ س خخب ي خخن ق خخالرم البا خخد .ا ن خخامج ُ 2016ق خخرا املب خخام
ا ي خخا
التوةرررخخي الخخيت تخخنظم خ ال ال نايخخي املتنونخخي سخختوى الت اخخرم الثخخانوم اإخخا ترنخخا ع الت اخخرم
ا ساس ال خامم ا يخا ( )132اتاخل اخة املبخام التوةرررخي اإخا ا تنظرمرخا نا خا يبخ ّ اخم
خ ال ال نايخخي املتنونخخي اامل ونخخاا الالز خخي لتنفرخخةاا .اتسخخترد اخخة املبخخام التوةرررخخي البنخخاا
االبنخ خ ااملرااد خخاا ااملخ خرااد ال خخةين زخ خوا الص خخن الس خخامس ااتت خخدا ات ي خخد نم خخا ام ت خخثال،
خخا ن تب خخد مبسخخافي ت يخخد ناخخى  75مقردخخي سخيا
سخخنواا ا خخافري ناخخى ا ثخخر الخخةين يسخ نو
ناى ا قدامج نن ؤسسي ت ارمري وانويي نمو ري ا الافي.
 -88ا خخن ةرخخي الخخرى يخختم تنفرخخة ترنخخا ع ال مخخش املب خخر املوةخ لألإفخخال ام اوناقخخي خخذ
سن الثالثي ن ال مر .االغايخي خن لخ الربنخا ع تخوفي ال نايخي الت ارمرخي ت خد ي خو الطفخش قخد
مت وال ،سنواا نن إريع ؤسساا ت ارمرخي ةا خي الخةل الغخرا اةخ تدرخرم ااد خي خن
GE.17-14557

19

A/HRC/WG.6/28/PER/1

الكتري ن نو الاخ .ا
ةان فرقي تدرر ام وني ن د س ا ن ييام املتذصص
الي ا إفال ا الطالب ام اوناقي الشخديدة تخوفر دخم ال نايخي الكتويخي قبخش يسختفرداا خن
ترنخخا ع ال مخخش املب خخر ا ل خ تواسخخطي را خ الت اخخرم ا ساس خ ااخخاخ .ا اخخةا اوإخخا مت
نامج  2015توزيل سموناا ن املوام ااتا ي فرقي ا وا م ت ارمري ل دم بي خن را خ الت اخرم
ُترحخخه نصخخوخ ت ارمرخخي
ا ساس خ خخن نخخو
 )133الخخاخ ا خخن املرا خ امل نرخخي تربنخخا ع ال مخخش املب خخر ا ئ
مبنظو خخي تراي خخش(  .ا اينم خخو تاد خخى ال نايخخي  400 28تامر خخة خخن ام اوناق خخي خخدا س
ةا ي ا 986 16تامرةا ن ام اوناقي الشديدة را الت ارم ا ساس خن نخو الخاخ
ا را خ ترنخخا ع ال مخخش املب خخر ا خخل ل خ فخخذ نسخخبي بخخية خخن ا إفخخال اامل خرااد ام اوناقخخي
ا حيصخخاو ناخخى اخخة ااخخد اا .ايش خ ّ ش لخخودم تخخالت ارم حتخخديا ه خ ناخخى الدالخخي تتغا خ
نار تسرني.
 -89اتناخخم املؤسسخخاا املتذصصخخي الدالخخي( )134اإل اتفاقخخاا ت خخاا خخن ةخخش التحس خ
املسخختمر لات اخخرم السخخاو تواسخخطي ت خرا ع ت ارخ اخش احتخخديق اف خكاا تخخد ي ا وةرخخي لألن خوا
الكتخوي (املخديرين ااملنسخخد اامل امخ ) .ايسخخاام اخةا ا خخر حتسخ ااد خخي الت ارمرخي املدد خخي
لأل خخذاخ اغ خخرا خ خخن انري خخي خمتاخ خخن املرا خخش ااملس خختوياا امبذتاخ خخن النم خخا اال خ خربا ع
الت ارمري .ايربز ن ت تاخ الخربا ع ترنخا ع خو ا رخي لأل خذاخ اغخرا خن انريخي االخةم
ي خرام ت خ فخخدش رخخا ض الد خراآة اال تاتخخي مبخخا ياخخمن تاو خخافي اإل ل خ اتخخاآ املسخختوى ااتتخخدا
ن الت ارم.

التمييةةةز فة ةةي حة ةةق الم ة ةرأة (التو ة ةةيار ،31-116 ،76-116 ،75-116
)29-116 ،28-116
 -90حتدخ خخع تدخ خخدمج تنفرخ خخة التخ خخداتي الشخ خخا اي .ا خ خخن واترخ خخا ااطخ خخي الوإنرخ خخي لامس خ خاااة ت خ خ
ا نس  )135(2017-2012االيت استُند الررا تش رش الاانخي الدا مخي املت خدمة الدطانخاا
امل نري ترفد تنفرة ااةاز ا ادا ااسخكاتراري املسخطرة ااطخي .اتوةخد ياخا الطخ اقارمرخي
لتحدرخخع املسخخاااة تخ ا نسخ الانرخخوا تدخخو املخخر ة .فمنخخة نخخامج  2012اافدخخه  17و خخي
اقارمرخخي ناخخى نخخدم تسخخا اا خخن ااطخ (نشخخرة نرخخا الطخ لتحدرخخع املسخخاااة اسخخب ي نرخخا الطخ
مل افحخخي ال ن خخن نا خخى امل خخر ة) .اتا خخول خخانو ا ال/ميس خخمرب  2016تا خخع  29خخن ال ران خخاا
امل ِّون خخي لاان خخي الدا م خخي املت خخدمة الدطان خخاا ن خخن ل خخديرم ارل خخي ا ث خخر س خخؤالي ن خخن تنفر خخة
نخامج  2013النظخامج الخوإىل
السراساا الرا ري اإل حتدرع املساااة ت ا نس  .اتاملثش نشخ
()136
ااو يسختذدمج
ملؤ راا امل را ا نساين الةم ُ فره نار الصبغي الر ري نامج 2015
تطبردخخا او اترخخا تات خخي اتدرخخرم السراسخخاا املس خطّرة ااطخخي الوإنرخخي لتحدرخخع املسخخاااة ت خ
ا نس ا سراساا اإنري الرى.
اسخخنه قخوان الخخرى لتشخخارل املسخخاااة تخ ا نسخ خخن واترخخا الدخخانو قخخم 29824
ُ -91
()137
دما ناى ااةخ السخاطي الداخا ري تشخارل شخا ي النسخاآ
اقانو قااة الصاا
()138
ِ
اانتذاتخخاا ا انتدخخاآ الداخخاة االدا خخراا .اتاملثخخش ُقخ ّخر املرس خومج التش خري ق خخم 1318
الخخةم يخخنظم التخخد ي املرخخىل لشخخرإي تخخيا الوإنرخخي االخخةم حتظخخر املخخامة  11ن خ تدررخخد ا سخخح
ف خخفي إالب خخي خخدا س الت خخد ي س خخباب تت ا خخع تانم خخش ا ا ت خخوة ا ا و خخي ا اس خختذدا را
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وسخخا ش ووبخخاا خخدا ،خمالفخخي ا لتحديخخد ال دخخاب .خخا الدخخانو قخخم  30007الخةم ُقِخ ّخر
ن خخامج  )139(2013فر خ خ ّدل خ خوام خمتاف خخي خخن الد خخانو امل خخدين تغ خخرا فال خخي املس خخاااة تخ خ النس خخاآ
االرةال الةين ترتطرم نالقاا ت م الواقل امليا.،
 -92ااخنفى ندم النساآ تال اوا ع ن  1.6املا ي نخامج  2013اإل  0.9املا خي
نامج  0.7( 2016املا ي انوا ر ا 1.8املا ي ا يا ) .ا اة السني ُقر ياخا
ق خخانو ي خخنص نا خخى سانر خخي اوة خراآاا اوما ي خخي اس خختذرا ا ا ا الثبوتر خخي اا س خخال تطاق خخي ادوي خخي
الوإنري لادافرين االبالغ ا ل د الفى ندم ا ذاخ تال اوا ع.
 -93انخُفِّةا نماريُ حتديد ا تات ي ا ا ي خااا ااطخر ااةتمخان  :الطخر ااندطخا نخن
الد اسي (تسب انمش ا اانتدال لا ر ل ذص يالر خن واخي سخباب الخرى) ا خااا
فص خخاي ا ص خخنّفي س خ ن خخو
ال ن خخن ا نس خ  .اتالنس خخبي ل خخامج  2017يُتوق خخل و خ ُخل او خخاا ّ
انااا نن ا سباب اليت تؤمم اإل اندطا التال رة نن الد اسي ااملؤسساا الشري ي.
 -94ا اخةا اوإخا يتاخخمن املنرخا الخخوإىل لات اخرم ا ساسخ خخو ا يرّ خ ناخخى نخو ا خخن
اناخخى تشخخارل ت خخافؤ الفخخرخ ت خ الفترخخا االفترخخاا االرةخخال االنسخخاآ ايشخخدم ناخخى فخخى م
ش ن ال التمرر اال نن(.)140
 -95ا تباّخخع م و خخي خخن ان و خخاا اوقارمرخخي نخخن ت خرا ع ا الط خ خخدمة تسخخاند
تشخخارل شخخا ي النسخخاآ ال مخخش السراس خ ا انخخد اةرن املؤسسخخاا التاا يخخي ااّ ن خ قخخد
ا ما تدخخا ير نخخن انخخا اة خراآاا خخن قبرخخش افخخدا اا خخر ت اخخن خخن املصخخاحي ا الرخخي اال ا خخي
تشخخارل اانمخخال خخع النسخخاآ املشخخا ي ال مخخش السراسخ ااملواإنخخي خخن واخخي نشخخطي الخخرى
دمة الغرا نرا تشارل شا ي النساآ ال مش السراس .
 -96اناخخى الخخريم خخن املنافخخفي تتحدخخع ت خخد فخخذ شخخا ي النسخخاآ ال مخخش ال خخامج قخخد
ا تف ه تش ش بي .اا خةا ثّاخه النسخاآ نخامج  2016نسخبي  33املا خي خن ا خذاخ
سخخا الداخخاآ ا 23.4املا خخي خخن الاخخباا ا 17املا خخي خخن خخباا الصخخن
امل رنخ
خخرإي ت خخيا الوإنر خخي ا 27.7املا خخي خخن نا خخاآ سا خ الش خخروة املنتذب خ اا خخو ق خخم يف خخو
نسخخبي  22.3املا خخي الخخيت حتددخخه اانتذاتخخاا ال ا خخي نخخامج  .2011اناخخى ال خ خخن
تُنتذ سوى ا ر ة اا دة ا مي اقارمري الباد اسه نساآ فدخ افظخاا قخالرم
ل
ا 53ا ر ة فد افظاا داإ اا ( ن سمو  851 1افظي اقارمري ا داإ ري).

العن ة ةةا عل ة ةةى الم ة ةةرأة (التو ة ةةيار ،51-116 ،52-116 ،36-116
)30-116 ،40-116 ،38-116 ،39-116 ،37-116
()141
يوةخ سراسخاا الوقايخي
 -97لدى تيا ترنا ع اإىل مل افحي ال نخن ا سخرم اا نسخ
ِّ
نمخخال ننخخن ةنسخخاين خخل الك ر خ ناخخى
االرنايخخي ااملسخخاندة الخخيت تُدخخدمج لأل خخذاخ املتخخو إ
ال نن ا سرم اا نس الةم ُ ا س ناخى النسخاآ اناخى فخرام ااارخي ا سخريي .ا اخةا السخرا
ُقخخر خخا تخ نخخا  2015ا 2016اإخخا رخخا م ةديخخد يتاخخمن الدخخانو قخخم  30364الرا خ
اإل نخ خ خخل ال نخ خ خخن ناخ خ خخى املخ خ خخر ة ا ف خ خ خرام ااارخ خ خخي ا س خ خ خريي اامل اقبخ خ خخي االداخ خ خخاآ نار خ خ خ ( )142اقانون خ خ خ
التنظرم ( )143االرباتو ول املشك ت املؤسساا لا مش ناى افحي قتش اونخا ،ا خاااا
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قت خخش اون خخا ،االط خخر الت خخرا الش خخديد ل ن خخن ا زاا ( )144اااط خخي الوإنر خخي مل افح خخي ال ن خخن
ا نس خ خخاين  )145(2021-2016االرباتو خ خخول املشخ خ خخك ت خ خ خ الدطان خ خخاا ملنخ خ خخل ةر خ خخي اا خ خ خخا
تا خخذاخ ااملال دخخي ناررخخا( .)146ا قخ ّخرا خخرإي تخخيا الوإنرخخي خخن ةانبرخخا ملرخخش اوة خراآاا
الواة اتبانرا ن ةش تدالش رإي تيا الوإنري سرا الدانو قم .30364
 -98ا نة رر يب /يسط  2016تُطبع سراسي تر خ اإل تدويخي ما خرة ايخي النسخاآ
ت تمخخد ناخخى الخخد اا الوقايخخي االرنايخخي اااسخخت امة ااةتمانرخخي اال اإفرخخي اااقتصخخاميي لااخخحايا
خخن ةخخش اةتثخخا ،ال نخخن ا نسخخاين ا خخد ظخخاار خخدة ااخخو قتخخش اونخخا .،ااتسخخاقا خخل ل خ
يوةد نخامج  245 2017ر خ ا لناخدة النسخاآ ورخل داإ خاا الباخد تخال اسختثناآ يشخك
اب أسخخي خخن تخ
تسخخرياا ان و خخاا اغارخخي ( نخخامج  2012خخا انخخا  175ر خ ا) ا تخو ُ
تاخ املرا خ فتو خخي تشخ ش سخختمر  24سخخاني الرخومج .امتّ ياخخا توإرخخد الخ الرنايخخي اداتفرخخي
اينانري اا  100املفتخو  24سخاني الرخومج اإل ةانخ انشخاآ ما اويخواآ ( تخل ما نرخا
وةومة ف ال ا خن املدخر يباخع نخدماا  12ما ا تاخول تايخي نخامج  2017ازخه املوافدخي ناخى
()147
اا ِ خ ئه بخام
اسا ش لتوفي ننايي ن نو الخاخ لااخحايا خن قِبخش را خ ةخدة النسخاآ
ُ
توةررر خخي تت ا خخع تال ناي خخي تا خخذاخ املص خخات تف خخياس ند خخص املنان خخي البشخ خريي ال خخةين يت ر خخو
لا نخخن( )148اتراتو خخول شخخك ت خ الدطانخخاا لا مخخش ناخخى افحخخي قتخخش اونخخا ،ا االخخي قتخخش
اون خخا ،االط خخر الت خخرا الش خخديد ل ن خخن ا زاا ( )149خخن وا خخي خ خواار ال خخرى .اق خخد زام ن خخدم
ا خ خذاخ ال خخةين يتاد خخو ال ناي خخي را خ خ ة خخدة النس خخاآ خخن  537 42ن خخامج  2012اإل
 510 70نخ خخامج  ( 2016نخ خخامج  2017اإل خ خخدام خ خخرر يا  /خ خخايو قُخ خ ِّخد ه ال نايخ خخي لخ خ خ
 692 33ا ر ة اينمو ).
 -99ا نخخامج ُ 2012قِخ ّخرا( )150ااسخكاتراري الرا رخخي اإل نخخل ال نخخن ا سخخرم اا نسخ
ا ي خخا ا ناي خخي خخحايا ا خخايترن ااخ خ اسخ خكاتراري ينف خخة اإا ا خخا ترن خخا ع اخ خ لادا خخاآ
املشخ خخك ت خ خ الثدافخ خخاا تالتنسخ خخرع خ خخل ان و خ خخاا اغارخ خخي اقخ خخامة اينتم خ خخاا اغارخ خخي ا ف ِّا خ خ
املؤسساا اتشال التنسرع ت نظا الدااآ ال امم ااينتم خ ااخ خ امة ا إخاا إريخع
 33داإ ي يفري  18اقارما.
ا يا
اتراتو واا ال مي لاواقل املؤسس ااينتم

البنةةون والبنةةار :التعريةةا والمبةةاد العامةةة والإلمايةةة (التو ةةيار ،24-116
)50-116 ،13-116 ،12-116 ،11-116 ،10-116 ،9-116؛
البن ةةون والبن ةةار :الإلماي ةةة م ةةن االس ةةت نل (التو ةةيار ،45-116 ،44-116
)43-116 ،47-116 ،46-116 ،4-119؛ البنون والبنار فةي سةياق
النزا المسلح (التو ية )1-118
 -100نامج ُ 2012ا ل الربنا ع الوإىل ياتشام( )151د است امة ا إفخال ااملخرااد
ا خ خ ري الش خخا د خخوقئرم ن خخن إري خخع ت خخوفي ال خخد اا ال ناي خخي املتذصص خخي را خ خ او ال خخي
اال خخد اا الت خخد ي الت ارمخ خ اال خخد اا اةتمانر خخي تديا خخي اال خخد اا الرناي خخي الدانونر خخي .ا خخذ
نرسخا  /تريش  2017اسختفام خخن الربنخا ع  265 14إفاخخي اإفخال ا راادخخي ا راادخا ي ماخخو ا
ي رشخخو الشخخا تذنخخامة دخخوقرم دخخم (التخ الصخخح الشخخا ش اانخخامة اوم خخا املخخدا س
اانص خخول نا خخى ال خخد اا الت خخد ي الت ارمخ خ اال خخد اا التس خخاري الفنر خخي االريا خخي ااا خخد اا
22
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الدانونرخخي) مخخا اسخختفام نخ  686 9خخن قرتخخاآ اللخ ا إفخخال ااملخرااد  .اتخخةا التدخخديراا
اإل  459 3إفاي اإفخال ا راادخي ا راادخا قخد تر خوا الشخا ا  744 8خن ترخنرم يداخو
يا خا قصخخر الشخوا تفاخخش تاخ ااخخد اا .ازيخدا ر انرخخي الربنخا ع تنحخخو  100املا خي خخا
ت نا  2012ا.2017
 -101ا نخخامج ُ 2015قِخ ّخر الدخخانو قخخم  30403الخخةم حيظخخر ان خ ال ال دوتخخي البدنرخخي ااملةلخخي
تا إفال ااملرااد ( )152ايؤ د مهري انع امل ا اي انسني تدويي اني ا إفال ااملرااد
تانتبا ام نايا ام دو ا واإن .
 -102اي خخنظم ق خخانو الطفول خخي ااملرااد خخي نمال خخي ا إف خخال ااملخ خرااد (احي خخدم الس خخن ال خخدنرا لا م خخش
 15سخخني تالنسخخبي لا خخا ا الخ انر يخخي الصخخنانر ا 16سخخني لا خخا ا الصخخنان االتاخخا ي
قط خخا ف خخرد ا خخا الص خخنان ا 14س خخني مر خخل
ا قط خخا الت خخدين ا 17س خخني لا خخا ا
خ ال ال مخخش ا الخخرى خخا تاحخخع تا خ ا نمخخال خخر ا تالصخخحي ا تنمخخو الطفخخش ا خخا ت خخع
اخخو اإل را خ الت ا خرم ا شخخا ت ت خرا ع التوةر خ ا التخخد ي املرخخىل) .ايسخخرم اخخةا الدخخانو
فخرا ي( )153ناخى ورخل خن يدخومج ت مخش نخ ايخنص ناخى دخو ا اناخى خد م لألةخو اناخخى
ايا اةتمانري اناى ندم يامج اساناا ال مش ا سبو  .ايئ تمش اةا الدانو تتحديخد سمونخي
ن ا نشطي( )154اا نمال ااطرة ا املارة تتمامج الصحي ات الال املرااد ااملرااداا.
 -103ا ن خخامج  2013ا تف خخل تش خ ش ب خخي با خخع الغرا خخاا املفرا خخي نا خخى نم خخش ا إف خخال
الخ خخةم يُ تخ خخرب االخ خخالا تالدخ خخانو ا خ خخن تدا خ خ  .اي خ خكاا باخ خخع الغرا خ خخاا خ خخا ت خ خ  50ا خ خخدة
()155
الخخي املدخخاااا الصخخغية
خخااا املدخخاااا الصخغرى ا 100ا خخدة خريبري
خريبري
ا 200ا خخدة خ خريبري ان خخااا ا ال خخرى .اُقِ خ ّخر يا خخا تراتو خخول التف ر خخش فرم خخا يت ا خخع ت م خخش
يرسخخخ الدوانخخد الخخدنرا لوةخخوب ا خكامج الدخخانو الخخيت تسخخاام تف را خ
ا إفخخال( )156ااخخو ف خ
ّ
تو و ا فاآة.
 -104ا نامج  ُ 2012ر تنفرة ااسكاتراري الوإنري ملنل نمش ا إفال االدااآ نار
الخيت يخرام خخا الداخخاآ التخامج ناخخى سخخو خ ال نمخخش ا إفخال تاخخول نخخامج  .2021اتواسخخطي نخخي
نخخل نمخخش ا إفخخال االداخخاآ نار خ نُفخخةا نخخدة تخخداتي مبشخخا ي نظمخخاا مالرخخي ا الخخرى الافخخي
ارو  .ا ةا الش ش زه املوافدي نة نامج  2013ناى الطخ سخنويي ترفخداا ازا ة ال مخش
اتشارل ال مالي .ات ماي لةل نشله ا توةررري اقارمري اد ي الغرا نفس تدخومج ناخى
تنسردرا ان و اا اوقارمري اتت لن خن ثاخ نخن خمتاخن الدطانخاا ااملؤسسخاا الخيت تشخ ش
نخخي نخخل نمخخش ا إفخخال االداخخاآ نار خ  .ا خخذ اخخةا التخخا يخ مت تش خ رش تا خ الااخخا ورخخل
قالرم الباد البالع ندماا  25اقارما.
 -105ا اخخةا اوإخخا تنفخخة ازا ة ال مخخش اتشخخارل ال مالخخي تخخداتي تالت خخاا خخل نظمخخي ال مخخش
الدالرخخي خخن واترخخا نشخخر نتخخا ع ااستدصخخاآ الخخوإىل ااخخاخ ت مخخش ا إفخخال( )157اانشخخاآ نظخخامج
س خخاش نم خخش ا إف خخال ال خخةم يس خخاش فرخ خ تدر خخرم امل او خخاا ن خخن التحص خخرش املد سخ خ لاتال ر خخة
املساا فر انن تسارارم املدا س ا او ام الررا اتشار رم ناخى التحصخرش .ا اإخا
ااسخ خكاتراري امل خخة و ة ِّ
تنف خخة ازا ة ال م خخش اتش خخارل ال مال خخي يا خخا نش خخطي حتسرس خخري اس خخا ش
اونالمج انن إريع تنظرم اداا نمش ا ن الا انال ري ن واي اسا ش الرى.
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 -106ا ق خخرا ازا ة امل خخر ة االس خ ا الا خ فاآ ت خخدا اا الرباتو خخول املت ا خخع تال ناي خخي تا خخذاخ
اا س خخر ال خخيت ة خخرى اندا ا خخا خخن ت خ خراون سمون خخاا ا ااتر خخي ا نش خ خ ا الاان خخي الدا م خخي املت خخدمة
الدطاناا امل نري مبتات ي حتدرخع ادخد خن انشخاآ الاانخي ااخو خر ُ اّخن تخ نا خ الخوزيرة امل خىل
تالس ا الا فاآ.

ا خا ذوو اإلعاقةة :التعريةا ،والمبةاد العامةة (التو ةيار ،105-116
)106-116 ،107-116
انو ا ال/ميسمرب  2012نُشخر( )158الدخانو قخم  29973ااخو الدخانو ال خامج
-107
املت اع تا خذاخ ام اوناقخي .ايشخ ش اخةا الصخ تدايخي نمار ِخي واآئ خي الدخوان الوإنرخي خل
امج اتفاقري دخو ا خذاخ ام اوناقخي لأل خم املتحخدة اتصخام سخن خل التغرخي الخةم
إر ناى النمو التصو م الةم ا الغرا ن توةر السراساا ال ا ي و الداخاآ التخد ه
ناى ال وا ع انا ي املسببي لاقصاآ تسب اوناقي ااملفاقِمي ل  .ايتحمش اينا الوإىل وم ا
ا ذاخ ام اوناقي( )159سؤالري تات ي ا فد اتدررم ا حتدع ن تددمج تنفرة ا خامج
املنصوخ ناررا الدانو املة و .
 -108اتدصد املسامهي تطبرخع ااتفاقرخي نُشخر( )160الدخانو  29889الخةم ي فخش دخو
ا خخذاخ الخخةين ي خخانو خخن شخخا ش الصخخحي ال دارخخي االدخخانو قخخم  29992الخخةم يخخنص
خ خخال اامة إف خ خخال ام اناق خ خخي( )161االد خ خخانو
نا خ خخى زدي خ خخد خ خخدة اوة خ خخازة ت خ خخد ال خ خخوامة
قخخم  30012الخخةم خخنا انخخع اةخخازة لا خخا ا الخخةين ي خخو خخد قرتخخا رم املدخخرت صخخاتا
الي الطية ا تاع ر اي تا ري ا ت را نام ،الطي( )162االدانو قم 30119
مبرا
الخخةم خخنا انخخع اةخخازة لا خخا ا الخخةين يدو خخو تنشخخاا نخخامج ا الخخاخ يدخخد و خخن الالل خ
املسخخاندة الطبرخخي انخخال انخخامة الت ارخخش لأل خخذاخ ام اوناقخخي( )163االدخخانو قخخم 30150
قخانو ايخي ا خذاخ الخةين تظرخر ناخررم نال خاا اوفخاتي تا خطراب التو خد( )164االدخخانو
قم  30412الةم نا ا ذاخ ام اوناقي الشديدة انخع التندخش تاينخا نخرب اسخا
الندش ال امج الربم( )165االدرا التشري قم  30371الخةم زخه مبوةبخ املوافدخي ناخى ااخدة
خرا لترسخخي النفخخا اإل املصخخنفاا املنشخخو ة لفا خخدة ا خخذاخ امل فخخوف ا خخاق البصخخر ا
ام اناقخخاا الخخرى قخراآة املطبونخخاا( )166اترنخخا ع التدانخخد تسخخب اناقخخي خخديدة( )167اإل
ةان خ رس خومج تش خري يدخخر( )168تخخداتي خمتافخخي لتبسخخر اوة خراآاا اوما يخخي الالز خخي اسخختذرا
خخرامة اناقخخي ايياخخا خخن الشخخراماا الخخيت تر خ اإل انشخخاآ خخا نفصخخش ن خ خخن اسخختذدامج
واقن السرا اا.
 -109اتاو خخافي اإل خخا سخخبع ه خخرم النظخخر ت خخديش خمتاخخن خوام الدخخانو املخخدين خ ي خختم
اان خكا ال ا خخش تا اارخخي الدانونرخخي لأل خخذاخ ام اوناقخخي خخل خخنحرم ورخخل خخا يا خ مج خخن
اسخخا ش الخخدنم اانمايخخي .ااخخةا خخا سخخرا ش الدخخانو ئ الخخوإىل تسخخدا خخل الدخخانو الخخدا رخخق
سر يش ورل البنوم الدانونري اليت ا زنا انكافا تا ااري الدانونري دة الفلي ن الناس .ا خن ةرخي
الخخرى ُ خخفره الص خخبغي املؤسس خخري نا خخى س خ لي اوناق خخي س خخرا السراس خخاا الوإنر خخي الواةب خخي
التطبرع اُة ااستدصاآ الوإىل ا ال اااخ تاوناقي انُفخةا تخرا ع املر انرخي ااسخكاتراري
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سال اوناقي رامين الصحي االت اخرم ا خا ل اتشخارل صخول ا خذاخ ام اوناقخي ناخى
.نمش ا و الرى
2018-2009  ا ااتخخامج ُقخخرا الطخخي لت خخافؤ الفخخرخ لفا خخدة ا خخذاخ ام اوناقخخي-110
اا تر اإل املسامهي حتس نونري راة الس ا ام اوناقي تواسطي تداتي الوقايخي اتخوفي
ننايي الافي اانتمام تداتي التمررخ اوهخاو اتوإرخد اتوسخرل نطخا ااخد اا املتا خي مبخا يرسخر
 ا نرتخخه الاانخخي الدا مخخي املت خخدمة الدطانخخاا.انصخخول ناررخخا احيسخخن نونرترخخا انطخخا تغطرترخخا
امل نري ترفخد ا تات خي الطخي ت خافؤ الفخرخ املخة و ة نخال نخن خااا نخن الناخا تنفرخة تاخ
 ااّ ااطخخي املخخة و ة ا تخ ال إخخو انخخامة.التخخداتي خخن قبخخش خخش قطخخا خخن الدطانخخاا امل نرخخي
 ا خل خامج الدخانو الخدا االنظخامج الدخانوين29973 الصرايي تغرا واآ ترا ل الدخانو قخم
. الوإىل سال التذطر ااسكاترا

)72-116 و74-116 المدافعون عن حقوق اإلنسان (التو يتان
 مت تاخمرنرا سمونخي2021-2017  نند ا ل ااطي الوإنري ندخو اونسخا لافخكة-111
حتتخخا اإل ايخخي الافخخي ااخ سمونخخي املخخداف ااملخخداف اا نخخن دخخو اونسخخا الخخةين يشخ ش
 اانطالقخا خن اخة الدنانخي. نُرم د س الدالي الدا مي ناى الدستو االد دراإري ااندو
.ستصام السراساا املدباي مبشا ي اة الفلي ن الناس
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Aprobado en la sesión del Consejo Nacional de Derechos Humanos del 20 de julio de 2017.
Mediante Resolución Legislativa N° 29894, publicada en el diario oficial el 6 de julio de 2012.
A través de la Resolución legislativa N° 30434, del 13 de mayo de 2016.
Ley N° 30470, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de junio de 2016.
Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0363-2016-JUS, publicada en el diario oficial El
Peruano el 25 de diciembre de 2016.
Creada mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, del 22 de junio de 2017, que modifica el
Reglamento de Organización y Funciones del MINJUS.
Mediante Decreto Supremo N° 068-2015-RE, publicado en el diario oficial El Peruano el 5 de
diciembre de 2015.
Mediante Decreto Supremo N° 070-2016-RE, publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de
septiembre de 2016.
Sentencia recaída en el Expediente N° 00022-2011-PI/TC, del 15 de julio de 2015.
El dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República
fue aprobado el 9 de diciembre de 2014, y sintetiza 152 proyectos de ley de reforma del Código
Penal, entre los que se incluye la adecuación al Estatuto de Roma (Proyecto de Ley N° 498-2016CR).
Esta restricción estaba contenida en la Ley N° 29356, que regulaba el régimen disciplinario de la
PNP. Las normas sucesivas que regularon dicha materia, el Decreto Legislativo N° 1150, de
diciembre de 2012, (vigente hasta diciembre de 2016), y el Decreto Legislativo N° 1268, (publicado
en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2016, y vigente hasta la fecha), no contienen
dicha tipificación.
Ley publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de octubre de 2016.
La observación del PE se remitió el 2 de junio de 2017. Disponible en:
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/
Observacion_a_la_Autografa/OBAU0131920170602.pdf
Mediante Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, del 7 de enero de 2012, adscrito al
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2014.
Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2017-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el
21 de febrero de 2017.
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Mediante la Ley N° 30394, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2015.
Mediante la Resolución Defensorial Nº 007-2017/DP, del 20 de abril de 2017.
Contenido en: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. «Mecanismo nacional de prevención de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Primer Informe Anual». Lima, mayo de 2017.
Entre el 2012 y el 2017 se capacitó a 7,608 oficiales y suboficiales en los procedimientos de intervención
durante operaciones militares y para el tratamiento especial en caso de menores de edad).
Mediante Decreto Legislativo N° 1186, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto de
2015.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2016-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el
27 de julio de 2016.
Aprobado mediante Resolución Directoral N° 962-2017-DIREED-PNP/DIREDU, del 29 de mayo de
2017.
El 2013 se capacitó a 3,031, el 2014 a 4552, el 2015 a 5,560 y el año 2016 a 8,854 efectivos
policiales del país.
Adscrita al Ministerio de Cultura e incorporada en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, publicado en el diario
oficial El Peruano el 20 de junio de 2013.
Declarada como Plataforma Oficial del Ministerio de Cultura mediante Resolución Ministerial N°
431-2015-MC publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de noviembre de 2015.
Desde el 2013 se han reportado a la plataforma 785 casos, 120 de ellos actos de discriminación
étnico-racial probados, de los cuales 55 se dieron en espacios públicos. Los otros casos corresponden
a discriminación de otro tipo, que no son competencia del Ministerio de Cultura, pero que son
derivados a las instancias competentes.
Mediante el Decreto Supremo N° 003-2015-MC, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de
octubre de 2015.
Se publicaron diferentes instrumentos como la Guía para comunicadores “Comunicación que no
Discrimina” en el año 2014; cuatro (04) diagnósticos situacionales sobre la discriminación étnicoracial en diversos ámbitos de ocurrencia entre los años 2015 y 2017; y durante el año 2015 se realizó
el Concurso Periodístico Literario “Cuenta la Historia” en el año 2015 y se elaboró y distribuyó el
“Maletín de Videoteca de las Culturas” el cual contiene 84 elementos audiovisuales para promover su
uso pedagógico en escuelas públicas a nivel nacional.
A modo de ejemplo puede mencionarse las campañas “Playas libres de discriminación” y “Ponte
alerta contra el racismo en el fútbol”, en el 2014; “Ah, no eres racista, pero…”, en el 2015; las guías
para comunicadores “Comunicación que no discrimina”, entre otras.
Mediante el Decreto Supremo N° 015-2013-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de
diciembre de 2013.
La Comisión se encuentra adscrita al MINJUS y está integrada por ocho ministerios.
Mediante Resolución Defensorial N° 010-2016-DP, publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de
agosto de 2016.
Proyecto de Ley N° 718/2016-CR.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, «Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2647/2013-CR,
que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo.» Disponible en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/
24F403AE5D6F527605257CFC0076AC23/$FILE/doc27032014-140153.pdf
Proyecto de Ley N° 790/2016-CR.
Proyecto de Ley N° 961/2016-CR.
Proyecto de Ley N° 1378/2016-CR.
Creada mediante Resolución Ministerial N° 099-2016-MIMP, publicada en el diario oficial El
Peruano el 22 de abril de 2016.
Creada a través de la Resolución Ministerial N° 294-2016-MIMP, publicada en el diario oficial El
Peruano el 7 de noviembre de 2016.
Mediante Ley N° 28592, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 2005 en el diario
oficial El Peruano.
A través del Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de
julio de 2016.
Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 351-2016-MINEDU, publicado en el diario oficial El
Peruano el 28 de julio de 2016.
Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0095-2017-JUS, publicado en el diario oficial El
Peruano el 27 de abril de 2017.
Diario Perú 21, Ministra de Justicia pidió perdón a nombre del Estado a víctimas de la violencia e
iniciará registro de personas desaparecidas, publicado el 26 de agosto de 2016. Disponible en:
http://peru21.pe/politica/cvr-se-cumplen-13-anos-entrega-informe-final-sobre-violencia-pais2255608.
De conformidad con la Ley N° 28592, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de julio de 2005.
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A través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la fecha se ha
titulado 21,814 y atendido con el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional del Programa Techo
Propio a 2,760 beneficiarios.
Ayacucho, Junín, Huánuco, Apurímac y Huancavelica.
Aprobado por Decreto Supremo N° 012-2016-IN, del 27 de julio de 2016.
Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1267, del 16 de diciembre de 2016.
Artículo 3, numeral 8 del Decreto Legislativo N° 1267.
Ministerio del Interior, Pronunciamiento del Ministro del Interior sobre los sucesos ocurridos en la
carretera Las Bambas, publicado el 16 de octubre de 2016. Disponible en:
https://www.mininter.gob.pe/content/pronunciamiento-del-ministro-del-interior-sobre-los-sucesosocurridos-en-la-carretera-las.
Publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero de 2017.
Cuando el agente es ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad,
pariente colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad, adopción o segundo grado de afinidad;
cuando la explotación es un medio de subsistencia del agente; cuando existe pluralidad de víctimas,
la víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años, adulta mayor, padece de una enfermedad
grave, se produzca una lesión grave, pertenezca a un pueblo indígena o presente cualquier situación
de vulnerabilidad; se derive de una situación de trata de personas.
A través del Decreto Supremo N° 006-2015-JUS, que declara de interés nacional la atención
prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995–2001 y crea el registro
correspondiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de noviembre de 2015.
Así, en el 2016 se capacitó a 1,201 funcionarios a nivel nacional. Asimismo, entre el 2012 y el 2016
se ha capacitado a 4,593 funcionarios.
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Oficio N° 025-2016-INPE/14, del 8 de enero de 2016.
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Oficio N° 377-2017-INPE/4, del 8 de enero de 2016.
Publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero de 2017.
Decreto Legislativo N° 957. Código Procesal Penal. Publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de
julio de 2004. Específicamente se modificó para este fin el artículo 290 del citado código.
Mediante Decreto Supremo N° 001-2016-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de febrero
de 2016.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de enero de 2007.
Esta comisión se encuentra conformada por el MININTER, que la preside, el MIMP, MINSA,
MINJUS, MINEDU, MINTRA, MRREE, MINCETUR, INEI, Poder Judicial, Ministerio Público y
Defensoría del Pueblo; y, contempla la participación de la sociedad civil, de órganos y organismos
internacionales e instituciones especializadas.
Creada mediante Resolución Directoral N° 665-2014-DIRGEN/EMG-PNP, del 19 de julio de 2014.
Mediante la Resolución Directoral N° 665-2014-DIRGEN / EMG-PNP, del 19 de julio de 2014, se
eleva de categoría a la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
– DIRINTRAP PNP, perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la
Justicia - PNP, estableciéndose en el tercer párrafo de los considerandos, que ésta se constituye como
órgano especializado y sistémico con competencias funcionales a nivel nacional para investigar,
denunciar y combatir los delitos de Trata de personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y delitos conexos.
Hasta la fecha son 26 en 22 regiones del país, estando pendiente su creación en dos regiones,
Amazonas y Ucayali.
En Lima (creada el 29 de septiembre de 2014 mediante la Resolución 4050-2014-MP-FN); en el
Callao, Cusco, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes (creadas el 1 de septiembre de 2015, mediante la
Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 124-2015-MP-FN-JFS). Asimismo, se ha designado un
fiscal coordinador nacional y fiscales coordinadores a nivel nacional, para la implementación del
Protocolo de asistencia y protección a víctimas de trata de personas del Ministerio Público.
Creada el 1 de octubre de 2014, mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 4126-2014-MPFN.
Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 017-2017-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el
8 de junio de 2017.
Mediante Decreto Supremo N° 005-2016-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de mayo
de 2016.
Mediante Resolución Ministerial N° 157-2015-MIDIS, del 16 de julio de 2015.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas pasó de S/ 328,855 en el 2012 a S/
5´360,436 en el 2017.
Mediante Decreto Supremo N° 004-2013-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de junio
de 2013.
Información obtenida de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2016 del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI). El Registro Nacional de Estadística e Informática
(RENIEC), es la entidad encargada de mantener actualizado el Registro único de identificación de las
personas naturales.
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Una de las medidas adoptadas por RENIEC se da a través de la Gerencia de restitución a la identidad
y apoyo social (GRIAS), que participan en la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS).
Aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MC, del 28 de octubre de 2015. Cabe precisar
que se encuentra reglamentado la participación de por lo menos una representante mujer por cada
macro-región del país donde existe población indígena o afroperuana, respectivamente.
Mediante la Resolución Ministerial N° 403-2014-MC publicada en el diario oficial El Peruano el 07
de noviembre del 2014 se conforma el Grupo de Trabajo de naturaleza permanente, encargado de
coordinar, proponer y dar seguimiento a las políticas públicas que involucran a los pueblos indígenas
y/o requieren un enfoque de interculturalidad, de manera participativa, entre representantes del
Viceministerio de Interculturalidad y los pueblos indígenas a través de sus organizaciones nacionales
representativas.
Mediante Resolución Ministerial N° 476-2016-MC, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de
diciembre de 2016.
A través del Decreto Supremo N° 003-2016-MC, del 14 de julio de 2016.
Mediante Decreto Supremo N° 016-2016-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de abril
de 2016.
Aprobada por Resolución Ministerial N° 518-2016/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano
el 25 de julio de 2016.
Norma técnica de salud N° 129-MINSA/2016/DGIESP.
Aprobado por Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, publicada en el diario oficial El
Peruano el 3 de junio de 2016.
Aprobada mediante Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU, publicado en el diario oficial El
Peruano el 9 de Julio de 2016.
Mediante Resolución Administrativa N° 333-2013-CE-PJ.
Aprobadas por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) en su sesión del 12 de
octubre de 2016.
Mediante el Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de
abril de 2013.
Cabe señalar que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es el ente rector de la
Política nacional de desarrollo e inclusión social (PNDS), de conformidad con la Ley N° 29792 de
octubre de 2011.
A través del Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS se aprobó la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad y se estableció que esta constituye la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión
Social (PNDIS).
Aprobada por Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, publicado en el diario oficial El Peruano el 15
de mayo de 2016.
De S/ 200, aproximadamente US$ 60.00.
Ley N° 29785, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de septiembre de 2011.
Mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MC, publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de abril
de 2012.
Directiva Nº 001-2016-VMI/MC, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 013-2016-VMI-MC,
del 27 de mayo de 2016.
De conformidad con la Decimoquinta disposición Complementaria, Transitoria y Final del
reglamento de la Ley.
Mediante Decreto Supremo N° 021-2013-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de
febrero de 2013.
Se realizaron 75 talleres de capacitación y 165 reuniones de trabajo a las cuales asistieron en total
4,116 personas entre líderes, lideresas indígenas, funcionarios y funcionarias.
Las regiones son Ancash, Apurímac, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali.
Ubicadas en Ancash, Apurímac y Cusco.
Ucayali, Ancash, Ayacucho, Apurímac y Cusco.
Sobre la propuesta de categorización de la Zona Reservada Yaguas y sobre el proceso de exploración
minera Pantería, en los departamentos de Loreto y Huancavelica, respectivamente.
Resolución Viceministerial N° 001-2012-VMI/MC, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de
agosto de 2012.
Resolución Ministerial Nº 375-2012-MC, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de octubre
de 2012.
Resolución Ministerial 202-2012-MC, del 22 de mayo de 2012, que aprueba la Directiva N° 03-2012MC.
Resolución Viceministerial N° 004-2013-VMI-MC, del 19 de junio de 2013.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES.
Tarea que estuvo a cargo de la Dirección General de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura.
A través de la Resolución Ministerial N° 171-2013-MC, del 17 de junio de 2013.
Mediante la Directiva N° 001-2014-VMI/MC.
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Directiva N° 002-2014-VMI-MC, aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 005-2014-VMIMC, del 11 de marzo de 2014.
Directiva N° 003-2014-VMI/MC, del 3 de abril de 2014.
Mediante Resolución Ministerial N° 403-2014-MC, publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de
noviembre de 2014.
Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0246-2012-ED, publicada en el diario oficial El
Peruano el 5 de julio de 2012.
Mediante el Decreto Supremo N° 006-2016-MC, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de
julio de 2016.
A través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), adscrito al MINEDU.
El correspondiente al 2014 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 221-2013-TR; el del 2015,
por Resolución Ministerial N° 052-2014-TR, y el del 2016-2017 por Resolución Ministerial N° 0662016-TR, todos a cargo del MTPE.
Dirigida por el Viceministerio de Trabajo y conformada por las unidades orgánicas competentes del
MINTRA y por representantes de las organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores del
hogar.
Mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral N° 113-2017SUNAFIL, del 8 de junio de 2017.
Aprobada por Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano
el 31 de agosto de 2016.
Según la Encuenta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2016.
Aprobada por Resolución Ministerial N° 007-2017/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano
el 12 de enero de 2017.
Según consta en el Capítulo II, Aborto, artículo 119 del Código Penal peruano.
Resolución Ministerial N° 486-2014/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de junio
de 2014.
En el 2013, el reglamento de la Ley Nº 29600. Ley que Fomenta la Reinserción Escolar por
Embarazo, con el objetivo evitar la deserción escolar de las adolescentes gestantes; la Guía para
tutores: Propuesta para la formación de docentes en Educación Sexual Integral. 2da Edición.
Documento normativo y pedagógico del Ministerio de Educación que postula elementos
conceptuales, enfoques y principios básicos para abordar el tema de la sexualidad en el ámbito
educativo. En el 2014, la Guía con sesiones de Educación Sexual Integral para el nivel de educación
secundaria, disponible en la página web de tutoría: http://tutoria.minedu.gob.pe/. En el 2016 se
realizaron conferencias y cursos virtuales con el apoyo del MINSA y la UNESCO, dirigidas a
capacitar a docentes tutores de educación secundaria.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pasó de S/ 18,438´252,998 (más de
US$ 6,000´000,000) en el 2012 a S/ 28,751´236,248 (más de US$ 9,000´000,000 en el 2017).
Direcciones regionales de educación y Unidades de gestión educativa local.
Norma Técnica aprobada mediante la Resolución de Secretaría General N° 063-2015-MINEDU,
publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de enero de 2015.
Población de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan.
Aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 008-2016-MINEDU, publicada en el diario
oficial El Peruano el 12 de enero de 2016.
Según cifras del Censo Escolar 2016 y el padrón de instituciones educativas EIB.
Pasando de S/ 9´044,430 a S/ 16´739,868.
Las lenguas atendidas son aimara, asháninka, awajún, quechua chanka, quellua collao, quechua
central, harakbut, jaqaru, kandozi-chapra, kichwa, matsés, matsigenka, yine, yanesha, nomatsigenga,
wampis, aimara, jaquaru, achuar, kakataibo y urarina.
Mediante Resolución de Secretaría General N° 040-2016-MINEDU.
Un total de 243 CEBE, 10 centros de recursos y 37 PRITE, así como 4,751 textos escolares en el
sistema braile que beneficiaron a 795 estudiantes con ceguera y sordoceguera a nivel nacional, kits
para 805 estudiantes con ceguera y sordoceguera a nivel nacional.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con el Ministerio de Educación, la
Biblioteca Nacional y otras instituciones educativas públicas y privadas nacionales e internacionales.
Asimismo se implementan directivas y manuales de procesos (MAPROS) desde el año 2016,
plasmándose en una Directiva denominada “Gestión y desarrollo de la educación penitenciaria”Directiva N° 11-2016-inpe con 12 Manuelas de Procedimientos, disponible en: https://goo.gl/3ezBFe.
Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP, publicado en el diario oficial El
Peruano el 18 de agosto de 2012.
Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de
agosto de 2015.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de enero de 2012.
Publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de enero de 2017.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de abril de 2013.
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Currículo Nacional, pág. 26.
Creado mediante el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, del 24 de abril de 2001, adscrito al
PROMUDEH, hoy MIMP.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de noviembre de 2015.
Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, publicado en el diario oficial El
Peruano el 27 de julio de 2016.
Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MIMP, publicado en el diario oficial El
Peruano el 15 de octubre de 2015.
Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, publicado en el diario oficial El
Peruano el 26 de julio de 2016.
Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2016-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el
12 de mayo de 2016.
Disponibles en
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/procesos/lineamientos_acc_prev_cem.p
df
Aprobada mediante Resolución Directoral N° 034-2016-MIMP-FNCVFS-DE, del 22 de julio de
2016.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 06-2015-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano el
15 de octubre de 2015.
Mediante Resolución Ministerial N° 273-2012-MIMP, publicada en el diario oficial El Peruano el 14
de octubre de 2012.
Mediante Decreto Supremo N° 005-2012-MIM, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de
septiembre de 2012. Cabe señalar que de acuerdo con el Decreto Supremo N° 002-2017-MIMP, se ha
dispuesto la fusión por absorción de este Programa y el programa Vida Digna al Programa Integral
Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).
Ley N° 30403, publicada en el diario El Peruano el 30 de diciembre de 2015, que deroga el inciso d)
del artículo 74 del Código de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconocía el derecho de los padres a
“d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acción no bastare
podrán recurrir a la autoridad competente”.
Artículo 48.
Aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2010-MIMP, publicado en el diario El Peruano el 20
de abril de 2010.
Actualmente, una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) equivale a S/ 4,050, aproximadamente US$
1,227.
Mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2017-SUNAFIL, publicada en el diario oficial El
Peruano el 13 de junio de 2017.
Disponible en https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/alrededor-de-2-millones-de-ninas-ninos-yadolescentes-trabajan-en-el-pais-9394/
Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre de 2012.
Artículo 45 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 002-2016-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de febrero de 2016.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de junio de 2012.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de febrero de 2013.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de abril de 2013.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de diciembre de 2013.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de enero de 2014.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de enero de 2016.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2015.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de agosto de 2016.
Publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2016.
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