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 مقدمة  
 أعد هذا التقرير لتقدميه يف إطار اجلولة الثالثة آللية االستعراض الددوري الادام ، امتثداالا  -١

إلنسان. وهو يقدم معلومدات مسدتلملة عدن   در للمبادئ التوجيهية اليت وضعها جملس حقوق ا
املسددتادات الدديت اددهدوا كددايفو فددتدي يف جمدداة حعويددو واايددة حقددوق اإلنسددان  دد ة ال دد ة  يددد 
االسدددتعراض، وعدددن التقددددم ايدددرت يف حن يدددذ التواددديات الددديت  ددددمت  دددا  ددد ة اجلولدددة الثانيدددة مدددن 

 .٢٠١٣االستعراض الدوري الاام ، يف عام 
هددذا التقريددر سلتنسددير مددا فريددر عامدد  مادد   يفددت الددوتارات، ونسددقت أعمالدده و ددد أعددد  -٢

اللانددة الوطنيددة  قددوق اإلنسددان واملواطنددة، وضددم  ثلددت عددن ملتددز رةدديس الددوترا ، ووتارة العدددة، 
ووتارة الاددد ون اجارجيدددة. وحسدددتند املعلومدددات املقدمدددة إي التقدددارير األوليدددة والتقدددارير الدوريدددة الددديت 

لتقدددميها إي اللاددان املناددبة عوجددز معاهدددات حقددوق  ٢٠١٧يفو فددتدي  دد ة عددام أعدددوا كددا
اإلنسددان، وهددا حقددارير أعدددت سيعهددا سالسددتناد إي عمليددات حادداركية ملددت امل سسددات العامددة 
ومنظمدددات اعتمدددا املددددع. وسعدددت معلومدددات ادثدددة إضدددافية مدددن الق اعدددات املعنيدددة، وعرضدددت 

يف إطددار حلقدة عمد ، علددت اجلهدات ادداحبة املصدلحة يف امل سسددات  الصديةة األوليدة مددن التقريدر،
 العامة ومنظمات اعتما املدع من أج  سا مد  ت إضافية، وهو ما علسه التقرير النهاةا.

 اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -أوال   
الاواردة  ٤2–2٧، 25–2٤، 1٧-16اإلطار القانوين واملؤسسي )التوصايا   -ألف 

 (115يف الفقرة 
إن اإلطددار القددانوع وامل سسددا  مايددة وحعويددو حقددوق اإلنسددان يف كددايفو فددتدي هددو إطددار   -٣

راسخ علت حنو مدا ورد يف التقريدر املقددم يف إطدار اجلولدة الثانيدة مدن االسدتعراض الددوري الادام . 
)املرسددوم التاددريعا  ٢٠١٥يف عددام وفيمددا يتعلددر سإلطددار القددانوع، ميثدد  حنقدديو  ددانون العقددوست 

حاددددرين الثدددداع/نوفمربا   ددددوة هامددددة إي األمددددام حعددددوت التاددددريعات الوطنيددددة  ١١، 4/٢٠١٥ ر ددددم
املتعلقة يفعدة مساة . وجيرم هذا القانون االجتار سألاخاص، وينص علت إنواة العقويفة يفلد  مدن 

له املبوى ألغراض االستة ة يعرض اخصاا أو يسلمه أو يستدرجه أو ينقله أو يستقبله أو يوفر 
ألدد.ا. ويددوفر  ددانون العقددوست  ٢٧١اجلنسددا أو االسددتة ة يف العمدد  أو نددو  األعدددا  )املددادة 

املنقو ضماانت لدحااي االجتار سلبار إذ ينص علدت عددم يميد  الددحية مسد ولية جناةيدة عدن 
لصد ات يف أناد ة غدت د وة اإل ليم الوطين يفصورة غت  انونية أو عن ماداركته يي اد ة مدن ا

 انونية، عندما حلون انجتة مباارة عن حالة الاخص يفوا ه ضحية. وسإلضافة إي ذلك، جيدرم 
س ا، واللادو  إي اسدتة ة  ٢٦٨ألد. و ٢٦٨هذا القانون  ارسة اإلكدراه علدت البةدا  )املداد ن 

ص  اادر ملمارسددة ألد.ا، مدا اإليفقددا  علدت جرميدة اسددتدرا  ادخ ١4٥األط داة يف البةدا  )املددادة 
جترم حدوفت الددعم  ١4٨ا، يف حت أن املادة ٢٧١ا، والرق )املادة ١4٩اجلنس يف اجار  )املادة 

 ١4٨يف البةا  وحسهي  هذا االستة ة. و د نقحدت املداد ن  ١٦الستة ة األط اة دون سن 
ز مددن يف البةددا  أو التلسدداا عامدد ١٨و ١٦لتاددرت حسددهي  اسددتة ة األط دداة يفددت سددن  ١4٩و

ورا  ذلددك. و ددا يلتسددا ن ددس القدددر مددن األليددة مللافحددة العندد. ضددد األط دداة، حاددديُد هددذا 
القانون غالبية العقوست امل بقدة علدت اجلدراةم اجلنسدية، وحوسديعه الادرمة العمريدة املنصدوص عليهدا 
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 لتام  األط اة يفتاا، عام ١٦و ١4االعتدا  اجلنسا علت األط اة يفت سن  - ١4٥يف املادة 
 .عاماا  ١٨و ١4سن 
ومن  د ة حنقديو  دانون العقدوست، واادلت كدايفو فدتدي موا مدة حادريعاوا الوطنيدة مدا  -4

، فبدرجددت مددواد حتعلددر سجلددراةم الدوليددة، وهددا نظااام رومااا ايساسااي للمجلنمااة اجلداليااة الدوليااة
قددانوع اجلندداةا جددراةم اإلسدة اجلماعيددة واجلددراةم ضددد اإلنسددانية وجددراةم ا ددرم، وحدددثت النظددام ال

 الوطين.
ومددن املسددتادات الدديت طددرأت علددت اإلطددار امل سسددا، مبااددرة أمددت املظددا ، الددذي حقلددد  -٥

. وهو منتخز من الربملان. ووضعت الةحدة النظدام األساسدا ٢٠١٣منصبه يف كانون األوة/ديسمرب 
 ٢١، ١٠/٢٠١4)املرسدددددددوم يفقدددددددانون ر دددددددم  ٢٠١4مللتدددددددز أمدددددددت املظدددددددا  سدددددددريعاا يف ادددددددبا /فرباير 

 .ا١)موظ اا  ١٢اا، ويعم  يف ملتز أمت املظا  حالي ابا /فربايرا.
والحددواة اللانددة الوطنيددة  قددوق اإلنسددان واملواطنددة عثدد  ا يوددة العامددة املسدد ولة عددن اايددة  -٦

وحعويددو حقددوق اإلنسددان واملعنيددة يفادد ون املواطنددة والقددانون اإلنسدداع الدددوي، وهددا حقددوم مقددام هيوددة 
عنيدددة يفرادددد السياسددددات العامدددة يف هدددذه اعددداالت. وحواادددد  اللاندددة الوطنيدددة  قددددوق استادددارية م

اإلنسددددان واملواطنددددة راددددد الاددددلاوى املتعلقددددة سنتهاكددددات حقددددوق اإلنسددددان وحقدددددم حوادددديات إي 
ا لومددة وا يوددات املعنيددة شددذا الاددبن. ومنددذ  ريددخ إناددا  هددذه اللانددة إي اليددوم، ح ددورت املددوارد 

، يفلةت امليوانية اإلساليدة املخصصدة للاندة الوطنيدة  قدوق ٢٠١4 ا. ف ا عام املالية املخصصة 
إسدددلودو كدددايفو فدددتدي،  ١٥ ٢٢٦ ٢٨٢اإلنسدددان واملواطندددة، الددديت عدددوة مدددن املواتندددة ا لوميدددة، 

إسدددلودو كدددايفو فدددتدي. وحن دددذ  ٢٠ ٨١٨ ٠٧٣، إي ٢٠١٨وارح عدددت حددددرجيياا لتصددد  يف عدددام 
واملواطنددة أيددداا عدددة مادداريا عو ددا منظمددات دوليددة علددت رأسددها  اللانددة الوطنيددة  قددوق اإلنسددان

 منظمة األمم املتحدة.
 ٢٠١٧ ا يف عددام٢٠١٧-٢٠٢٢وأ ددرت اج ددة الوطنيددة الثانيددة  قددوق اإلنسددان واملواطنددة ) -٧

حن يدددددذ ‘ ١‘حادددددرين الثددددداع/نوفمربا، وهدددددا حتدددددو ت مدددددا يلدددددا   ١٧، ١٢٧/٢٠١٧)القدددددرار ر دددددم 
يددد. يفادددبن حقدددوق اإلنسدددان، مدددن  ددد ة السياسدددات الق اعيدددة القاةمدددة، اسددد احيايةا وطنيدددة للتثق

سدديما يف  ناددر ثقافددة حقددوق اإلنسددان يف اإلدارة العامددة، وال‘ ٢‘حاددم  سيددا املراحدد  التعليميددة  
أوسا  جهاتي العددة واألمدن، وكدذلك العداملت يف اعتمدا املددع ووسداة، اإلعد م، وذلدك عدن 

اإلنسدددان، عدددا يف ذلدددك التددددريز املسدددتمر يفادددبن االح ا يدددات طريدددر حعويدددو التثقيددد. يفادددبن حقدددوق 
املصدددق عليهددا وامللومددة، مددا اادد ا  حددوفر هددذه املعرفددة لقبددوة املراددحت للعمدد  يف اإلدارة العامددة 

اعتمددداد حقدددوق اإلنسدددان كمبدددادئ حوجيهيدددة يف وضدددا السياسدددات ‘ ٣‘وجهددداتي العدالدددة واألمدددن  
نسان واملواطنة ما مبادئ عم  اللانة الوطنية  قوق اإل موا مة‘ 4‘الوطنية والسياسة اجارجية  

إناددا   ليددة و اةيددة وطنيددة ملنددا التعددذيز، يف سلددة حدددايفت أ ددرى، عددا يف ذلددك حدددايفت ‘ ٥‘سريددس  
حتعلدددر سل ودددات الددددعي ة )كبدددار السدددن واألادددخاص ذوو اإلعا دددة واملهددداجرون واملثليدددات واملثليدددون 

  وية اجلنسانية وحاملو ا ات اجلنستا.ومودوجو املي  اجلنسا ومةايرو ا
وسددعياا إي موا مددة عمدد  اللانددة الوطنيددة  قددوق اإلنسددان واملواطنددة مددا مبددادئ سريددس،  -٨
سيما علت اعيد االستق لية وحرية اختاذ القرارات، جتري منا اة نظام أساسدا مقد  . فقدد  وال

الدديت متمدد  أن مددد  فيهددا حدددارم  ا  حددت وتارة العدددة إدرا  ح ااددي  إضددافية يفاددبن اعدداالت
عدددن  يف املصددام مدددا الددوالايت املسدددندة إي م سسددات أ دددرى فيمددا يتعلدددر عهددام التحقيدددر  فددد ا 
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اد حيات معاجلدة الادلاوى شددو حسدوية النددوا   دار  إطدار القددا . وحعلد. اللاندة الوطنيددة 
قد   مدن أجد  حقدميده إي  قدوق اإلنسدان واملواطندة علدت إد داة التعددي ت النهاةيدة علدت هدذا امل

 ا لومة إل راره.

التصاااااااديق كلاااااااي الصااااااانو  الدولياااااااة والتعااااااااون مااااااا   لياااااااا  ايمااااااا  املتجلااااااادة  -ابء 
 (115الواردة يف الفقرة  6٤و 6٣-56و 2٣و 15-12و 1٠-1 )التوصيا 

 التصديقا   
االتفااياااة الدوليااااة يمايااااة مياااا  اي اااا ا  ماااا    حصددددق كددددايفو فدددتدي يفعددددد علددددت  -٩

، للنهدا اختدذت التددايفت التادريعية ال تمدة للتصددير علدت االح ا يدة، وال سديما ء القسارياالختفاا
س   ٢٦٨من   ة املادة اا، حعدي   انون العقوست، الذي جيرم اال ت ا  القسري. وذلك يديد

سدري املتعلقة سجلراةم املرحلبة ضد اإلنسانية، وال قدرة ال رعيدة ) ا منهدا، الديت حعدرو اال ت دا  الق
عدددا يتماادددت مدددا التعريددد. الدددوارد يف االح ا يدددة. وجيدددري النظدددر يف التصددددير علدددت االح ا يدددة الدوليدددة 

  ماية سيا األاخاص من اال ت ا  القسري.
 و  ة ال  ة  يد االستعراض، اد ت كايفو فتدي علت الصلو  التالية  -١٠

  اال تصدددددادية الربوحوكدددددوة اال تيددددداري امللحدددددر سلعهدددددد الددددددوي اجددددداص س قدددددوق
  ٢٠١4حويران/يونيه  ٢٣واالجتماعية والثقافية، يف 

 نيسدددددددان/ ١، يف امللحددددددر سح ا يددددددة مناهدددددددة التعددددددذيز الربوحوكددددددوة اال تيدددددداري 
  .٢٠١٦ أيفري 

ويددنص الربوحوكددوة اال تيدداري الح ا يددة مناهدددة التعددذيز علددت إناددا   ليددة و اةيددة وطنيددة  -١١
التصددددير عليددده، وجيدددري النظدددر يف ذلدددك. ويف الو دددت ملندددا التعدددذيز يف غددددون سدددنة واحددددة يفعدددد 

ا داي، حتمثد  اآلليدة الديت حل د  عددم حعدرض املو دوفت أو ايتادوين للتعدذيز أو سدو  املعاملدة يف 
تايرات الت تيش اليت حنظمها النياست العامة للساون اجاضعة لواليتهدا القدداةية. وجتدري تايرات 

ذه الدددوحتة ختتلددد. مدددن من قدددة إي أ دددرى يف يفعددد  الددددواةر الت تددديش يفدددوحتة معيندددة، وإن كاندددت هددد
القداةية. وجتري اللانة الوطنية  قوق اإلنسدان تايرات دوريدة إي مرافدر السداون لتقيديم ظدروو 

 .ا٢)األاخاص مسلويب ا رية
، فدنن لدديها االتفااية اخلاصة بوض  الالجئانوما أن كايفو فتدي   حصدق يفعد علدت  -١٢

، مدددد النظددام القدددانوع للاددو  ومركددو ال جددإ، يفينمددا جيددري إعدددداد V/99/99لقددانون ، هددو ا ددانوانا 
، حلقددت كددايفو فددتدي طلددز جلددو    يُقبدد  يفسددبز عدددم وجددود ٢٠١٧إطدداره التنظيمددا. ويف عددام 

إطار حنظيما. وما ذلك، ك لت السل ات اإل امة للاخص املعين من   ة  ليات أ رى غت 
كددانون الثاع/يندداير، لسددل ات   ٦، املدد ر  ٢/٢٠١٥ملرسددوم يفقددانون  ليددات مددنو اللاددو . و ذن ا

ا دددود دادددار وثيقددة سدد ر واحدددة للمددواطنت األجانددز وال جوددت وعدددميا اجلنسددية، يفنددا  علددت 
 طلبهم، من أج  ضمان حصو م علت وسيلة ملةادرة البلد.

بشاااصن صاااون  تفااياااة، ادددد  ت كدددايفو فدددتدي علدددت ا٢٠١٦كدددانون الثاع/ينددداير   ٦ويف  -١٣
 .الرتاث الثقايف غري املادي
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 التعاون م   ليا  ايم  املتجلدة يقوق اإلنسان  
و  ة ال  ة  يد االستعراض، نظدرت اللاندة املعنيدة سلقددا  علدت التمييدو ضدد املدرأة يف  -١4

حاددرين  ا. ويف٢٠١٣التقريددر الدددوري اجلدداما للتقريددرين السددايفا والثددامن للددايفو فددتدي )عوت/يوليدده 
، استعرضدت جلندة مناهددة التعدذيز أيدداا ا الدة يف كدايفو فدتدي، مددن دون ٢٠١٦الثداع/نوفمرب 

، ٢٠١٧كدانون األوة/ديسدمرب   ٧وجود حقرير وطين، وطلبت اللانة من الدولة أن حقدم، حبلدوة 
معلومددات عددن متايفعددة حواددديات اللانددة يفاددبن الدددماانت القانونيدددة األساسددية، وفظاظددة الادددرطة 

مددن امل حظددات  ٢٧و ٢١و ١٧ق ة اللانددة الوطنيددة  قددوق اإلنسددان واملواطنددة )ال قددرات واسددت
اجتامية والتواياتا. وستقدم كايفو فدتدي املعلومدات امل لويفدة إي جلندة مناهددة التعدذيز، وهدا 

 .١٠١-٩٣و ٨حةتنم هذه ال راة لتقدت ما طلز منها من معلومات، يف ال قرات 
عدددوة داةمدددة إي امللل ددت يفدددوالايت يف إطدددار اإلجدددرا ات اجاادددة ووجهددت كدددايفو فدددتدي د -١٥

، تاروا املقدررة اجداص ٢٠١٥، ويف كانون الثاع/يناير ٢٠١٣نيسان/أيفري   ٢٦علس حقوق يف 
املعنيدددددة سلسدددددلن ال ةدددددر. ومدددددن املتو دددددا أن يوورهدددددا املقدددددرر اجددددداص املعدددددين س دددددر يف التنميدددددة يف 

 .٢٠١٨ عام
 ، حقارير عن حن يذ ما يلا ٢٠١٣، منذ عام و دمت كايفو فتدي -١٦

 ،التقريددر اجلدداما لتقاريرهددا الدوريددة الثدداع والثالدد  والرايفددا،  اتفاايااة حقااوق ال فاال
     حاددددددرين األوة/ ١٢) دددددددمت يف  الوثيقااااااة ايساسااااااية املوحاااااادةو دددددددمت معدددددده 

 ا ٢٠١٧أكتويفر 
   التقريدددر ، يقاااوق االاتصاااادية واالجتماكياااة والثقافياااةاخلاااا  ابالعهاااد الااادو

، لتنظددددددر فيدددددده اللانددددددة املعنيددددددة ٢٠١٧حاددددددرين الثدددددداع/نوفمرب  ٩األوي ) دددددددم يف 
 س قدددوق اال تصدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة يف دورودددا املقدددرر عقددددها يف أيلدددوة/

 ا ٢٠١٨سبتمرب 
 التقريدر الددوري التاسدااتفااية القضاء كلي ميا  أ اناا التميياز ضاد املارأة ، 

 ا ٢٠١٨ ابا /فرباير ٩) دم يف 
 (ا، التقريدددر األوي )املقددددم العهاااد الااادو  اخلاااا  ابيقاااوق املدنياااة والسياساااية

 ا.٢٠١٨ابا /فرباير  ٩ يف
وملوااددلة يسددت مسددتوى امتثدداة كددايفو فددتدي ل لتوامددات املتعلقددة يفتقدددت حقددارير عوجددز  -١٧

، ها ٢٠١٧ام االح ا يات الدولية  قوق اإلنسان اليت اد ت عليها، أناوت  لية  ااة يف ع
 ١٥، ٥٥/٢٠١٧ار ر ددددم )القددددر  اللانددددة املادددد كة يفددددت الددددوتارات املعنيددددة دعددددداد التقددددارير الوطنيددددة

ا، التايفعددددة مللتددددز رةدددديس الددددوترا . وحتددددبل. هددددذه اللانددددة مددددن  ثلددددت عددددن اإلدارات حويران/يونيدددده
مل سسددات ا لوميددة، وهددا ملل ددة، يف سلددة أمددور، يفتعويددو ا ددوار مددا منظمددات اعتمددا املدددع وا

يمددر اا الوطنيددة  قددوق اإلنسددان مددن أجدد  إعددداد التقددارير. و ددد ُعددتشرت أعدددا  اللانددة املادد كة مدد  ر 
اددبا /فربايرا. وجيددري النظددر يف وضددا   ددة أوليددة  ٢، ٠٢/٢٠١٨مددن رةدديس الددوترا  )األمددر ر ددم 

 لبنا   درات اللانة.
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 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -اثنيا   
، الااااااواردة يف 1٠٧و ٨٧–٨2و 5٠-٤5و 26صاااااايا  حقاااااوق ال فاااااال )التو  -ألف 

 (116الواردة يف الفقرة  6–5و 1والتوصيا   115 الفقرة
 اانون محاية ال فل   

كددددددانون   ٢٦، يف VIII/2013/50أُ رتدددددر ت اددددددرعة ال  دددددد  واملراهددددددر عوجدددددز القددددددانون ر ددددددم  -١٨
املوضدددوعية واإلجراةيدددة األوة/ديسدددمرب. وحددددثت هدددذه الادددرعة وُسشرتعدددت فيهدددا العديدددد مدددن القدددوانت 

لتحقيدددر االمتثددداة ألحلدددام اح ا يدددة حقدددوق ال  ددد  والتواددديات املقدمدددة إي كدددايفو فدددتدي يف هدددذا 
الصدد. ونظمت ارعة ال    واملراهدر حددايفت اايدة األط داة اجاضدعت للواداية املدنيدة، فبلةدت 

ق ددا ، حرمددا إي األحلددام السددايفقة يف هددذا اعدداة، ويفددذلك  تمددت عمليددة إادد   عميقددة  ددذا ال
اايددة مددا لل  دد  واملراهددر مددن حقددوق متباددلة وك الددة هددذه ا قددوق وحعويوهددا وإادد حها. وميثدد  

 .ا٣)إعداد إطار حنظيما لارعة ال    واملراهر أولويةا 
ومدددن املمارسدددات ا ميددددة املتبعدددة يف جمددداة التعددداون يفدددت الق اعدددات، اضددد    القدددداة  -١٩

العدداملت يف لتلدد. الق اعددات يفاددبن اددرعة ال  دد  واملراهددر، يفتدددريز األ صدداةيت االجتمدداعيت 
عن حدريز أعدا  منظمات اعتما املدع العاملة يف جماة حقوق ال   ، وويودتهم ملرحلدة  فد ا 

 حعميم هذه الارعة وحن يذها.

 تسجيل الوالدا   
حنص ارعة ال    واملراهر علدت وجدوم حبسدي، وحسدريا إجدرا ات حسداي  األط داة يف  -٢٠

الو ت املناسز، وعلت أال يةادر أي ط د  الوحددة االستاد اةية الديت ولدد فيهدا مدن دون حسداي  
يف املاةدددة مدددن الدددوالدات يف كدددايفو فدددتدي جتدددري يف املرافدددر الصدددحيةا.  ٩٦)جتددددر اإلادددارة إي أن 
كددانون األوة/ديسددمرب،   ٩، يف VIII/2014/75السددا  املدددع )القددانون ر ددم  ويف ددد  حنقدديو  ددانون

يسددن أيددداا اإلطددار القددانوع يف هددذا اعدداة، إذ يقدددا يفدددرورة حسدداي  الددوالدات الدديت جتددري يف 
 ١٥املستادد ت  بدد  مةادرحدده، وعلددت التصددريو سلددوالدات الدديت جتددري  ددار  املستادد ت يف غدددون 

للموظ. الصحا أو املوظ. املعين سلتساي  يفداهدةا، أن ي عد  مدا يلدوم من  ريخ الوالدة. و اا يوم
لتساي  املولود يف حاة أغ   الوالدان ذلك، فيع ا ال    امساا للح اظ علت حقه يف ا صدوة 

 لتةيت االسم الذي ا تاره املوظ..اا يوم ٣٠علت اسم منذ  ظة والدحه، يف حت مُيه  الوالدان 
وهو مارو  حااركت يف لتساي  املواليد عند الوالدة، اا دي ماروعو د ن ذت كايفو فت  -٢١

إدارحدده كدد  مددن وتارة الصددحة ووتارة العدددة، مددن  دد ة إدارة السددا  والتوثيددر وإثبددات ا ويددة. ويف 
إطدددار هدددذا املادددرو ، أنادددوت  ليدددات حديثدددة وفعالدددة لتسددداي  املواليدددد عندددد الدددوالدة، حقدددوم علدددت 

املهنيدت الصدحيت العداملت يف املرافدر الصدحية، واسدتخرا  ادهادة التساي  اإللل وع يفدعم من 
 املي د األوي جماانا  ظة التساي .

وُروشرتَ  ملارو  حساي  املواليد عند الوالدة من   ة ا ت وطنيدة نظمدت يدت ادعار  -٢٢
سدان ، ورفعت مستوى الوعا شذا ا ر مدن حقدوق اإلنحر أط النا األوة، التساي  عند الوالدة

املل ولددددة لألط دددداة. وفيمددددا يتعلددددر سلنتدددداةرت ايددددرتة، حةددددت  ا دددداة ف اجعددددت نسددددبة األط دددداة دون 
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يف املاةددة مددن األط دداة يفددت  ٨يف املاةددة إي  ٨٠اجامسددة الددذين كددانوا غددت مسددالت يفعددد مددن  سددن
، دراسددة ٢٠١٣ سددنوات  ددن كددانوا غددت مسددالت يفعددد )املعهددد الددوطين ل حصددا ، ٦إي  ٠سددن 
قصددداةية يفادددبن املمارسدددات األسدددريةا. وسددديتيو التسددداي  عندددد الدددوالدة أيدددداا إملانيدددة إعدددداد است

 إحصا ات حيوية، عا يف ذلك فيما يتعلر يفتساي  املواليد، فيسه  يفذلك راد ا الة.

 العقوبة البدنية  
 مدددن القددددانون املدددددع ١٢٨ُيظدددر العقويفددددة البدنيدددة يف املنددددوة ويف املدددددار  عوجدددز املددددادة  -٢٣

ملا حنص عليده اا من  انون العقوست. وسإلضافة إي ذلك، فننه من غت املقبوة، وفق ١٣٣ واملادة
ادددرعة ال  ددد  واملراهدددر، أن يعددديش األط ددداة واملراهقدددون وضدددعاا يهددددد سددد متهم، ويتاسدددد يف أي 
ادددل  مدددن أادددلاة سدددو  املعاملدددة واالعتددددا  والعنددد. واالسدددتة ة، ويقتددددا حدددد   السدددل ات 

يف  ارسدددتهما لسدددل ة اا، يستحددددر الوالددددان داةمدددا علدددت أن ٢)٣١وحدددنص املدددادة اا. ور املختصدددة فددد
التبديز، حقوق ال    واملراهر يف ا صوة علت حريفية  الية من العن. والعقويفدة البدنيدة واجلدراةم 

 .الن سية وغت ذلك من التدايفت اليت عس سللرامة، وحعترب غت مقبولة
راهدددر ين السياسدددات واللدددواةو التبديبيدددة املدرسدددية  دددا وظي دددة وحقددددا ادددرعة ال  ددد  وامل -٢4

اا حريفوية يف املقام األوة، وين إنواة عقوست جسدية أو مهينة سألط اة أو املدراهقت اظدور  حظدر 
 ا، ويام  ذلك حالة ال البات ا وام .٥١و ١٧)املاد ن اا ارم
ملعاملددة عددن طريددر امل سسددات واآلليددات وحقدددم الاددلاوى املتعلقددة سلعقويفددة البدنية/سددو  ا -٢٥

القاةمة، أي يفعثات م سسة كايفو فتدي املعنية سل    واملراهر، واملدار  واللاان البلديدة املعنيدة 
حبقوق ال    واملراهر، وعن طرير  ، هاح ا جماع، والارطة، واللانة الوطنية  قوق اإلنسدان 

. هدذه الادلاوى ضدمن  اندة سدو  املعاملدة واملواطنة، يف سلة م سسات و ليدات أ درى، وحصدن
يف اإلحصددا ات. وخُت ددر النيايفددة العامددة و/أو واددا اجصددومة )فيمددا يتعلددر سلعااددمة يفددراايا، شددذه 

 الالاوى للا حعاجل ا االت  داةياا وفر األاوة.

 العدف ضد ايطفاا  
. ضدد األط دداة أدى حعددي   دانون العقددوست إي حعويدو األحلددام املتعلقدة علافحدة العندد -٢٦

، اج دددة ٢٠١٦ا. وسإلضدددافة إي ذلدددك، أ دددر جملدددس الدددوترا ، يف حادددرين الثددداع/نوفمرب ٣)ال قدددرة 
ا، وهدا للد    دة ٢٠١٧-٢٠١٩الوطنية مللافحدة العند. اجلنسدا ضدد األط داة واملدراهقت )
، أُناددوت جلنددة ٢٠١4ويف عددام  .ا4)ودددو إي التصدددي للاددراةم اجلنسددية املرحلبددة ضددد األط دداة

وهدددا اللاندددة الوطنيدددة مللافحدددة االعتددددا  علدددت األط ددداة واملدددراهقت واسدددتة  م  - مناادددرة ال  ددد 
عوجدددز  ددرار ادددادر عدددن جملددس الدددوترا ، مددن أجددد  إسددددا  املاددورة للمنظمدددات والددددواةر اا، جنسددي

 ا لومية واجااة العاملة يف هذا امليدان وحنسير أنا تها.
ن األط دداة هدددو مددن مسددد ولية سيددا الددددواةر الددديت وح بيددر نظدددام اايددة ضدددحااي العندد. مددد -٢٧

حلل هدا يفدذلك م سسدة كدايفو فدتدي املعنيدة سل  د  واملراهدر أو الديت حنسدر هدذه امل سسدة عملهدا، 
يفدد  إن البعثددات الصددحية والاددرطة الوطنيددة والاددرطة القددداةية والنيدداست العامددة معنيددة  يفدده أيددداا يف 

 ٥يرها م سسة كايفو فتي املعنيدة سل  د  واملراهدر سلة م سسات أ رى. وحام  الدواةر اليت حد
مراكدددو للرعايدددة النهاريدددة، وادددبلة لددددور إيدددوا   ٦مراكدددو للحمايدددة االجتماعيدددة وإعدددادة اإلدمدددا ، و
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. و دد أنادبت كد  ٨٠٠١٠٢٠مراكو طوارئ  ااة سألط اة واج، ا اح ا اعاع  ٣األسر، و
والارطة القداةية ملاحدز لتقددت الددعم الن سدا من م سسة كايفو فتدي املعنية سل    واملراهر 

لألط دداة ضددحااي االعتدددا  واالسددتة ة اجلنسدديت. وعلددت املسددتوى ايلددا، أناددبت م سسددة كددايفو 
جلندة معنيدة حبقدوق األط داة واملدراهقت، يف إطدار ادراكة  ١٧فتدي املعنية سل    واملراهر أيداا، 

 ثات الصحية والبعثات التعليمية.ما السل ات البلدية والارطة الوطنية والبع
وفيمددا يتعلددر س مدد ت، يددرو  علددت ن دداق واسددا للخدد، ا دداح ا اعدداع )يفددرانمرت  دددة  -٢٨

األط دداةا مددن أجدد  التاددايا علددت اإليفدد ع، كمددا ياددهد علددت ذلددك عدددد الاددلاوى الددواردة عددرب 
واملراهدر وم سسدة  هذا اج،. وسإلضافة إي ذلك، حااركت م سسة كدايفو فدتدي املعنيدة سل  د  

كايفو فتدي املعنية سملسداواة واإلنصداو يفدت اجلنسدت يف عمد  عخد  عدن إعدداد الدة حل ويونيدة 
، أطلددددر دليدددد  ملافحددددة االعتدددددا  ٢٠١٥وإذاعيددددة مللافحددددة االعتدددددا  اجلنسددددا. ويف عوت/يوليدددده 

للتيددز ، ُناددر ا٢٠١٦اجلنسددا والعندد. ضددد األط دداة واملددراهقت الددذي أعيددد إاددداره. ويف عددام 
الدددددذي ممددددد  عندددددوان هالسدددددر املاددددد  ه، وهددددددو يتنددددداوة أليدددددة اإليفددددد ع عدددددن حددددداالت االعتدددددددا  

 اجلنسيت. والعن.

 كمل ايطفاا  
فيما يتعلر يفعم  األط اة، اعتمدت كايفو فدتدي جمموعدة متسدقة مدن التددايفت التادريعية  -٢٩

يفعمدددددد  األط دددددداة  ا حدددددددايفت اايددددددة حتعلددددددر٢٠١٣وامل سسددددددية. وح ددددددر  اددددددرعة ال  دددددد  واملراهددددددر )
،  اةمددة األعمدداة اج ددرة علددت األط دداة واملددراهقت، يفدددأ ن دداُذ ٢٠١٦ا، ويف عددام ٦٨-٦٠ )املددواد

 ذار/مددار ا. وال حلت ددا  ١٠، يف VIII/2016/113وسلتدداي مظددر علدديهم مواولتهددا )القددانون ر ددم 
 درة، يفد  إ دا هذه الارعة يفدوايدة يفيدان فودات أسدوأ أادلاة عمد  األط داة واألعمداة الديت حعتدرب  

 حتيو إملانية استعراض  اةمة هذه األعماة و ليات اإلاراو واملسا لة يفال  دوري.
ددددددددعت   ددددددددة العمدددددددد  الوطنيددددددددة ملنددددددددا عمدددددددد  األط دددددددداة والقدددددددددا  عليدددددددده )القددددددددرار  -٣٠ وُوضرت
حويران/يونيددها، وأناددب جملددس الددوترا  اللانددة الوطنيددة ملنددا عمدد  األط دداة  ٢، يف 4٣/٢٠١4 ر ددم

 وملافحته.

 فاا امل الفون للقانونايط  
يهددددددو  ددددددا  األحددددددا  يف كدددددايفو فدددددتدي إي حعويدددددو حثقيددددد. الُقص دددددر يفادددددبن القدددددانون  -٣١

وإدمدددداجهم يف ا يدددداة اعتمعيددددة، يفلرامددددة ومسدددد ولية. ويددددنظم القددددانون املتعلددددر سلوادددداية والتدددددايفت 
ا التددددايفت فمربحادددرين الثددداع/نو  ٢٧، يف ٢/٢٠٠٦االجتماعيدددة وال يفويدددة )املرسدددوم التادددريعا ر دددم 

االجتماعية ال يفوية امل بقة علت مرحليب األفعاة املماثلة للارمية من الُقص ر الذين ح او  أعمارهم 
. ويدنص القدانون علدت عددة حددايفت منهدا مدا يلدا  حوجيده إندذارات، وجدرب ضدرر ١٦و ١٢يفت سن 

مث إيددددا  القاادددر م سسدددة اعدددين عليددده، وأدا  العمددد  اعتمعدددا، وفدددرض  واعدددد سدددلوكية، واإللدددوام، 
إا حية كم ذ أ ت. وليس املراد شذا التديفت معا بة القاار، وهو ال ي بر إال إذا ظلت هندا  

ال يفويدة، يف  - حاجة إي حصحيو اخصيته. ويدد ايلمة حدايفت الوااية والتددايفت االجتماعيدة
ذيدددة، واإلاددراو علدددت أدا  املراكدددو حددت حتدددوي الدددواةر اإلاددد حية ال يفويدددة حنسددير األناددد ة التن ي

، يفلدددم جممدددو  ا ددداالت الددديت طبقدددت فيهدددا حددددايفت ٢٠١٦و ٢٠٠٩ال يفويدددة ورادددده. ويفدددت عددداما  
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حالدددة، وهدددو  ٣٦، ١٦و ١٢ال يفويدددة علدددت األط ددداة يفدددت سدددن  - الواددداية والتددددايفت االجتماعيدددة
 يف املتوس،. أط اة سنوايا  ٥يعادة أ   من  ما

يف  ٢٠١٦ال يفدددوي، الدددذي افتدددتو يف عدددام  - سنتدددتا االجتمددداعا ويتسدددا مركدددو أورالنددددو -٣٢
وط لدددة مدددن األط ددداة املخدددال ت للقدددانون املدددودعت  ط ددد ا  ٣٠يفدددرااي، رويدددرة سدددانتياغو، السدددتيعام 

 م سسات إا حية، وذلك شدو حعويو إدماجهم يف اعتما.
ايفو فتدي يف عددة وسلنظر إي أن ا اجة حستدعا التخصص يف هذا اعاة، ااركت ك -٣٣

 مبادرات لبنا  القدرات يف جماة  دا  األحدا /العدالة اإلا حية لألحدا .

 التعلي   
حددد لا الدولددة عسدد ولية حعمدديم التعلدديم اعدداع واإللوامددا حددت الصدد. الثددامن، وحنظددر يف  -٣4

الثددداع  الو ددت ن سدده يف إملانيددة حوسدديا ن ا دده لياددم  املرحلددة الثانويددة )الصدد. التاسددا والصدد.
عادددرا، عنددددما حتحقدددر ادددرو  االسدددتدامة، طبقددداا لقدددرار جملدددس الدددوترا  ) دددانون التعلددديم، املرسدددوم 

أاير/مايوا. وما أن هذا يسري سل ع  علت سيا ال  م حدت  ٧، يف ٢/٢٠١٠التاريعا ر م 
ا إع دددا  طددد م الصددد ت السدددايفا ٢٠١٦-٢٠٢١الصددد. السددداد ، يتدددو ت يفدددرانمرت ا لومدددة )

 ا.٢٠١٩-٢٠١٨دفا الرسوم املدرسية ) يد التن يذ التدرجيا حت السنة الدراسية والثامن من 
والتعلددديم األساسدددا متدددا   جمددداانا، مدددن دون فدددرض أي رسدددوم للتسددداي  أو رسدددوم دراسدددية  -٣٥

اهرية. ويقتصر ما حن قه األسر املعياية علت حعليم أط ا دا علدت الدوي املدرسدا واللدواتم املدرسدية 
م تهيد جوض االمتحاانت. وهنا  يفرامرت ادت للتدرب  سلدوي املدرسدا واللدواتم إي جانز دفا رس

املدرسدددية ألط ددداة املددددار ، وهدددا يفدددرامرت حاددداعها امل سسدددات العامدددة ومنظمدددات اعتمدددا املددددع 
حددددد سددددوا ، وحددددت مواطنددددو كددددايفو فددددتدي يف املهاددددر، مددددن  دددد ة التددددرب  سملددددواد املدرسددددية  علددددت
ألادددلية. وحقددددم إعددداانت ال تندددا  اللتدددز املدرسدددية الددديت حاددد يها األسدددر جمتمعددداوم ايليدددة ا أليفندددا 
 منخ  . يفسعر
حت داوت اا دراسدياا ويف مرحلة التعليم الثانوي )الص. التاسا وما فدوقا، حددفا األسدر رمسد -٣٦

 يمتدددده حبسددددز الوضددددا االجتمدددداعا واال تصددددادي لألسددددر وعدددددد األط دددداة املسددددالت يف النظددددام 
 التعليما.

 ٦إي  4ويُعددددو حوسدددديا ن دددداق التعلددديم  بدددد  املدرسددددا لياددددم  سيدددا األط دددداة مددددن سددددن  -٣٧
ا دو منه ا د من ال روق اال تصادية واالجتماعية يف جمداة التعلديم، عدا يف اا هاماا سنوات، ح ور 

يف املاةددددة مددددن  ٨٦ذلددددك فيمددددا يتعلددددر سألط دددداة ذوي االحتياجددددات التعليميددددة اجااددددة. ومددددا أن 
وذكوراا سلتساوي، ير دون سل ع ، م سسات التعلديم  بد  املدرسدا، فدنن احتمداة  لا األط اة، إان

أال مظددت أط دداة األسددر املعياددية ال قددتة يف راددة ا صددوة علددت التعلدديم  بدد  املدرسددا هددو احتمدداة  
مددداع.، واألرجددو أن م سسددات التعلدديم  بدد  املدرسددا الدديت ير دو ددا، إن فعلددوا، حلددون متدنيددة 

ا إي حوطيددد التعلدديم  بدد  املدرسددا ٢٠١٧-٢٠٢١ت لددا اج ددة االسدد احياية للتعلدديم )اجلددودة. وح
وح بيقدده، وجيددري سل عدد  حن يددذ التدددايفت التاليددة  حقدددت الدددعم لددوايدة عدددد رايض األط دداة التايفعددة 
للبلدايت واملنظمات غت ا لومية وا يوات الدينية  دفدا رسدوم التعلديم  بد  املدرسدا عدن أط داة 

ر الدعي ة  موا مة يفرامرت التعليم  ب  املدرسا  تايدة عدد رايض األط اة اليت حقدم وجبات األس
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سا نة  يست ا ياك  األساسية يف يفع  رايض األط اة  وحقدت منو دراسية لتدريز املدرا بت 
 يف مرحلة التعليم  ب  املدرسا، من أج  يست نوعية هذا ال ر  من النظام التعليما.

حادرين  ٢٦، امل ر  4٧/٢٠١٧، أ ر جملس الوترا  املرسوم يفقانون ر م ٢٠١٧عام  ويف -٣٨
األوة/أكتويفر، والذي مدد حدايفت حقدت الدعم االجتماعا وال يفدوي لل د م أثندا  ا مد ، ويفعدد 
الددوالدة ويف فدد ة الرضدداعة، شدددو اسددتمرار حصددوة ال تيددات علددت التعلدديم يف ظددروو جيدددة، يف 

 .ا٥)التدريز املهين والتعليم العاياالتعليمية )األساسا والثانوي و سيا املستوايت 

 ٤٤-٤٣  الضاعيفة ومحايتهاا )التوصايا  احرتام حقوق اي  ا  الضعفاء والفئا -ابء 
 (115الواردة يف الفقرة  1٠٨و ٨٠و 65و 51و

يف مسدددددتوى ال قدددددر،  دددددا يعلدددددس التدددددوام اا حادددددهد كدددددايفو فدددددتدي يفادددددل  متوااددددد  حراجعددددد -٣٩
يف  ٣٥ا لومات املتعا بة سإلدمدا  االجتمداعا. غدت أن حالدة ال قدر املدد ا ال يدواة يعداع منهدا 

املاةة من السلان، وها نسبة حنداة منهدا املنداطر الري يدة والنسدا  النصديز األكدرب. ويدنص يفدرانمرت 
ا علدت العديدد مدن حددايفت اإلدمدا  االجتمداعا، مدن  بيد  وضدا   دة ٢٠١٦-٢٠٢١ا لومة )

افحة ال قر واالستبعاد االجتماعا حقوم علت حوفت إملانية ا صوة علت د   وعم  ويقير ملل
التنميدددة اال تصدددادية  وسياسدددات اجتماعيدددة موجهدددة لألسدددر وال ودددات الددددعي ة مثددد  النسدددا  وكبدددار 
السن واألاخاص ذوي اإلعا ة  ويديد حلوة و اةية وااةية ومتلاملة لألسدر، حبسدز مسدتوى 

ل كيددو علددت إملانيددة ا صددوة علددت اجدددمات األساسددية. ويظددت رعايددة األاددخاص فقرهددا، مددا ا
املعدددالت )األط ددداة وكبدددار السدددن واألادددخاص ذوو اإلعا دددةا سهتمدددام  ددداص، إذ ينصدددز ال كيدددو 
علددديهم يف السياسدددات العامدددة املتعلقدددة سإلدمدددا  االجتمددداعا ودعدددم األسدددر، وهدددو مدددا سيسدددهم يف 

 والتوفير يفت العم  وا ياة األسرية.يقير املساواة يفت اجلنست 
ا صدددوة علدددت الدددد   و دددد ُكلشرتددد. فريدددر ماددد   يفدددت الدددوتارات يفصدددياغة ورادددد يفدددرانمرت  -4٠

كددانون األوة/ديسددمربا.   ٢٣، يف ٨٩/٢٠١٦)القددرار ر ددم  والتعلدديم والرعايددة واجدددمات الصددحية
  يف إطددار اإلدمددا ، عددن إعانددة دعددم الددد ‘ ١‘ومددن العنااددر الرةيسددية يف هددذا الددربانمرت مددا يلددا  

السدلا واجددمات األساسدية، طرير يدوي ت مباادرة إي األسدر الددعي ة، لددمان حصدو ا علدت 
نظددام رعايددة األاددخاص املعددالت، عددن طريددر يددوي ت غددت مبااددرة إي األسددر، والتعا ددد مددا ‘ ٢‘

مدددن ال وددددة املنظمدددات يف الق ددداعت العدددام واجددداص مدددن أجدددد  حدددوفت  ددددمات الرعايدددة، لألط ددداة 
حددوفت فددرص ا صددوة علدددت ‘ ٣‘سددنوات، وكبددار السددن واألادددخاص ذوي اإلعا ددة  ٣-٠ العمريددة

التعليم و دمات الصحة، عن طرير يدوي ت غدت مباادرة إي األسدر، والتعا دد مدا جمدالس املددن 
ذات  لتقدت األدوية يف إطار نظام غت اكتتايب وحوفت إملانية التعليم  ب  املدرسا ألط اة األسر

 الد   املنخ  .
،   دة الرعايدة الوطنيدةو د  دا أعدا  ال ريدر املاد   يفدت الدوتارات للتددريز وأعددوا  -4١

كدددانون   ٦، ١4٣/٢٠١٧وأ رهدددا جملدددس الدددوترا  )القدددرار ر دددم  ٢٠١٧الددديت ُأ دددوت يف  ذار/مدددار  
سددديا حو ‘ ١‘أهدددداو اسددد احياية هدددا كالتددداي   ٦األوة/ديسدددمربا. وحتمحدددور هدددذه اج دددة حدددوة 

اددبلة الدددعم املقدددم لألسددر الدديت حعتمددد علددت  دددمات الرعايددة، عددا يف ذلددك حعيددت االحتياجددات 
علت اعيد البلدايت، وحقددت الددعم التقدين واملداي ملبدادرات الرعايدة )عدا يف ذلدك رايض األط داة 

 وضددا   ددة للتدددريز يف‘ ٣‘وضددا إطددار إداري ومعيدداري لنظددام الرعايددة  ‘ ٢‘ورعايددة املعددالتا  
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جماة الرعاية، عا يف ذلك حصميم مناهرت حعويو القدرات ل اةدة رايض األط اة واملساعدين الذين 
يقدمون الرعاية للبدالةت املعدالت، وإنادا   اعددة يفيداانت للمهنيدت يف كد  يفلديدة، ويديدد مقددما 

احصداالت  إنادا  ادبلة‘ 4‘الرعاية من النسا  اللوايت ميلن إض ا  ال ايفا املهين علت ناداطهن  
ضدددمان ‘ ٦‘إنادددا  نظدددام إلدارة املعلومدددات واملعدددارو والوادددوة إليهدددا  و‘ ٥‘دا ليدددة و ارجيدددة  

 التموي  املستدام والتلافلا للنظام.
ويف الو ت ن سه، حعل. كايفو فتدي علت إناا  سا  اجتمداعا موحدد للمسدت يدين  -4٢

لك اعموعدددة اللاملدددة مدددن مدددن ا مايدددة االجتماعيدددة، حدددت يتسدددض حسددداي  األسدددر الددددعي ة وكدددذ
االسددتحقا ات الدديت ميلددنهم ا صددوة عليهددا يف إطددار حدداالت الدددع. املختل ددة. وسدديلون هددذا 
السا  االجتماعا عثايفدة أداة يسدتعان شدا يف اإلدارة والتخ دي،، لتقيديم الثةدرات وأوجده التددا   

ا يددددي  امليثددداق يفدددت يفدددرامرت ا مايدددة االجتماعيدددة ومسدددارات العمددد . وسإلضدددافة إي ذلدددك، يومددد
االجتمددددداعا )الدددددذي يبدددددت ادددددبلة اجددددددمات وا ياكددددد  االجتماعيدددددة يف البلددددددا وريف ددددده سلسدددددا  

 االجتماعا.
واسدددتهدو الدددربانمرت الدددوطين للحدددد مدددن ال قدددر، طيلدددة السدددنوات القليلدددة املاضدددية، املنددداطر  -4٣

 .ا٦)الري ية يفال  أساسا، ما حعميم منظور املساواة يفت اجلنست

 التمييزكدم   
سددعياا إي منددا التمييددو وضددمان التندداغم يف جهددود إدمددا  املهدداجرين يف اعتمددا، عوجددز  -44

للتحدداور اا  اادداا ماددروع ٢٠١٣االسدد احياية الوطنيددة املتعلقددة س اددرة، أعدددت ا لومددة يف عددام 
يف  لاماعددددات املهدددداجرة مددددا اعتمددددا املدددددع وحوطيددددد دوره يف جمدددداة حعويددددو اإلدمددددا  االجتمدددداعا ل

وهو مارو  اإلدما  االجتمداعا للمهداجرين، الدذي عدوت التددريز يفادبن العديدد  -فتدي  كايفو
حن يدددذ مادددرو  اا مدددن  ددددااي حقدددوق اإلنسدددان وملافحدددة القوالدددز النم يدددة التمييويدددة. وجيدددري أيدددد

حاايا التعددية الثقافية، الذي يهدو إي التوعية يفابن التسامو واح ام التنو  الثقايف يف كدايفو 
 فتدي، واسُتند يف حن يذه إي نار دراسات وحنظيم ا ت ومعارض وم عرات وااضرات.

ا علددددت حعمددددديم مسدددداة  حقدددددوق ٢٠١٧-٢٠٢٠اج ددددة االسددددد احياية للتعلدددديم )وحددددنص  -4٥
اإلنسان واملساواة يفت اجلنست واملواطنة يف املناهرت الدراسية، اليت أدرجدت يف مدواد دراسدية ادت، 

و حعليميددددة اددددددة، لدددددمان حدريسددددها يف سيددددا املراحدددد ، مددددن املرحلددددة مددددن  دددد ة وضددددا أهدددددا
حت املرحلة الثانوية. وحعل. وتارة التعليم علت حنقيو يفرامرت التعلديم األساسدا والثدانوي  االيفتداةية

 واملناهرت املدرسية.
يدة وللمساعدة يف القدا  علدت القوالدز النم يدة األيفويدة واجلنسدانية، أُعرتدد ت اج دة الوطن -4٦

ا، إي جانددددز اختدددداذ حدددددايفت التوعيددددة لتعويددددو ٢٠١٥-٢٠١٨الثانيددددة مللافحددددة العندددد. اجلنسدددداع )
املسدددداواة وثقافددددة ال عندددد. وإحدددددا  حةيددددت يف املعددددايت الثقافيددددة واالجتماعيددددة وح ليددددك القوالددددز 

 النم ية التمييوية والقاةمة علت التحيو اجلنساع.
ارسدددة التمييدددو علدددت أسدددا  العدددرق والددددين والتوااددد  االجتمددداعا م لدددوم  لللددد. عدددن   -4٧

واجلنس واملي  اجلنسا واإلعا دة واملدرض واملعتقددات السياسدية والظدروو االجتماعيدة، ويف املقايفد  
 ،VII/2010/70يعا ز جناةياا مدن يددي يفتصدرمات يتبدت أ دا يدرض علدت اللراهيدة )القدانون ر دم 

 م/أغسد س، والقدانون  ١٦، منادور يف VII/2010/73والقانون ر دم  VII/2010/71والقانون ر م 
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علدت أن مدن واجدز املهنيدت اا عوت/يوليدها. ويدنص القدانون أيدد 4منادور يف ، VIII/2015/90ر م 
يف هذا الق ا  أن يعملوا، من   ة  ارسة مهندتهم، علدت ملافحدة التعصدز والعنصدرية واجلرميدة 

 ة والبيوة.وإسا ة استعماة العقا ت واالعتدا  علت الصحة العام

 الالجئون واملهاجرون وملتمسو اللجوء  
، وضدددعت األحلدددام املتعلقدددة دجيددداد حسدددوية اسدددتثناةية ألوضدددا  الرعدددااي ٢٠١٥ويف عدددام  -4٨

  ٦، ٠١/٢٠١٥األجانددز غددت ا دداةوين لددألوراق ال تمددة يف اإل لدديم الددوطين )املرسددوم يفقددانون ر ددم 
التنظيمددددا للقددددانون املتعلددددر يفددددد وة الرعددددااي  اإلطدددداركددددانون الثاع/ينددددايرا، سلتددددوامن مددددا ادددددور 

، VIII/2014/66القددانون ر ددم ) األجانددز إي كددايفو فددتدي واإل امددة فيهددا ومةادروددا وإيفعددادهم منهددا
كدانون الثاع/يندايرا. ويف و دت   ٦، ٢/٢٠١٥  منظم عوجدز املرسدوم يفقدانون ر دم ١٧عوت/يوليه 

 ٢٦) ١٣/٢٠١٠، إجددرا   دداص، مددن  دد ة املرسددوم يفقددانون ر ددم ٢٠١٠سددايفر، وضددا يف عددام 
يفيسداو، الدذين كدانوا يقيمدون يف اإل لديم الدوطين  - نيسان/أيفري ا، لتسوية أوضا  رعدااي غينيدا

عدن حسدوية  ٢٠١٠ انوع سإل امة. وأس ر إجرا  التسدوية االسدتثناةية لعدام  من دون حر يص
 ٢٠١٥مواطنددداا يف إطدددار إجدددرا  عدددام  ١ ٠٥٨مقايفددد  حسدددوية أوضدددا  اا مواطنددد ١ 4٥٨أوضدددا  

 من اإلان ا. ١٧٠من الذكور و ٨٨٨)
ا، ن ددذت عدددة أنادد ة حرمددا ٢٠١٣-٢٠١٦ويف إطددار   ددة العمدد  الوطنيددة للهاددرة ) -4٩

إي الددددددددددرو  اا واسدددددددددتناد .ا٧)ا44هدددددددددود إدمدددددددددا  املهددددددددداجرين )ال قدددددددددرة التنددددددددداغم يف ج إي حعويدددددددددو
حن يدددذ اج دددة األوي، وضدددعت للتدددو،   دددة العمددد  الوطنيدددة الثانيدددة املتعلقدددة س ادددرة  مدددن املسدددت ادة

إدارة حددددفقات ‘ ١‘ركددداةو اسددد احياية هددا كالتددداي   ٣ا، وهددا حتمحدددور حددوة ٢٠٢٠-٢٠١٨)
اإلدمددددا  ‘ ٢‘اة واإل امددددة، واالسددددتثمار، والعمدددد ، ومددددا إي ذلددددكا  ا اددددرة )الددددد وة واالسددددتقب

التنميددددة امل سسددددية. ‘ ٣‘)التدددددريز، اكتسددددام اجلنسددددية، اإلسددددلان، الصددددحة، ومددددا إي ذلددددكا  
وسإلضافة إي ذلك، وضدا يفدرانمرت لددعم املهداجرين املعرضدت للخ در، وجيدري حاليداا وضدا  واعدد 

 لتعري. حاالت اج ر.

 كبار الس   
حتمثددد  التددددايفت الددديت اختدددذوا الدولدددة  مايدددة كبدددار السدددن يف ادددرو معاادددات اجتماعيدددة  -٥٠

اددهرية ال حقددوم علددت نظددام اكتتددايب، عددن طريددر املركددو الددوطين للمعااددات التقاعديددة، ل اةدددة سيددا  
عن حقدت املساعدة ال بيدة واألدويدة يف أ سدام  كبار السن الذين ي تقرون إي سب  العيش، فد ا 

يفادددبن عددددد املسدددت يدين فيمدددا يتعلدددر  ١٠٨العامدددة. ويدددرد مويدددد مدددن الت اادددي  يف ال قدددرة الصدددحة 
 س ماية االجتماعية.

و دددد سدرت السدددل ات ايليدددة إي إنادددا  مراكدددو ودور لتدددوفت الرعايدددة النهاريدددة مدددن أجددد   -٥١
 حقدت املساعدة للبار السن يف إطار النظام امل تو .

عددددددددت  -٥٢ االسددددددد احياية الوطنيدددددددة مدددددددن أجددددددد  اددددددديخو ة نادددددددي ة وحدددددددوفت اج دددددددة وُأ
وحظيددددت سملوافقددددة ومددددن املنتظددددر أن حناددددر يف اجلريدددددة الرمسيددددة. وهددددا  ،٢٠٢١-٢٠١٧ الرعايددددة

العم  املتعددد اال تصاادات يف ادبلة مدن األ سدام، مدن ‘ ١‘ركاةو ها كالتاي   ٥حتمحور حوة 
حعويو الايخو ة الصدحية ‘ ٢‘ايفعاا إنسانياا  أج  يقير ال عالية يف حقدت  دمات جيدة حلتسا ط
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حدوفت الرعايدة يف سيدا ‘ ٣‘والناي ة، يف سيا مراح  ا ياة والو اية من املرض يف سن الايخو ة  
حادايفك سيدا ‘ ٥‘اإلدارة املنسدقة  ‘ 4‘مراح  ا ياة والو اية من األمدراض املومندة والسدي رة عليهدا  

 ر السن.الربامرت والق اعات املعنية يفلبا

 اي  ا  ذوو اإلكااة  
للددددا مدددد  ادددد  التاددددريعات السددددايفقة الدددديت حعددددود إي  VIII/2013/40أُ ددددر  القددددانون ر ددددم  -٥٣
، وهو يقددم رييدة اداملة ومتلاملدة لتددايفت الو ايدة والتبهيد  وإعدادة التبهيد  واملاداركة ٢٠٠٠ عام

يدددة الددديت ادددد ت عليهدددا كدددايفو املوجهدددة ل اةددددة األادددخاص ذوي اإلعا دددة، عدددا يتماادددت مدددا االح ا 
. وجيددددري حاليددداا إعدددداد الةحددددة للقدددانون، يف حدددت يددددنص املرسدددوم يفقددددانون ٢٠١١فدددتدي يف عدددام 

، الددذي مدددد اإلجددرا ات اجااددة سلتوظيدد. واال تيددار يف اإلدارة العامددة، علددت ٣٨/٢٠١٥ ر ددم
 يف املاةة لألاخاص ذوي اإلعا ة. ٥ختصيص حصة نسبتها 

ة ل اةدددة امل سسددات الدديت حددوفر فددرص عمدد  لألاددخاص ذوي اإلعا ددة وأ ددرت مددوااي ضددريبي -٥4
كددانون الثاع/يندداير، الددذي يقددر  ددانون االمتيدداتات الدددريبية،   ٢١، يف VIII/2013/26)القددانون ر ددم 

كدددانون الثاع/ينددداير وميوانيدددة   ٦يف  ،VIII/2016/102مدددا إد ددداة حعددددي ت عوجدددز القدددانون ر دددم 
 ا.٢٠١٧الدولة لعام 

 ذار/مدددار ا، يعتدددرب الادددخص ذو اإلعا دددة الدددذي  ٦) ٧/٢٠١٧ز املرسدددوم ر دددم وعوجددد -٥٥
مددن املددنو الدراسددية اجااددة سلتدددريز  اددتم ا اا ينتمدا إي أسددرة معياددية منخ دددة الددد   مسددت يد

 املهين اليت حقدمها وتارة ا ون األسرة واإلدما  االجتماعا.
كدددددددددانون   ٣٠يف  ،IX/2016/5)القدددددددددانون ر دددددددددم  ٢٠١٧وحدددددددددنص ميوانيدددددددددة الدولدددددددددة لعدددددددددام  -٥٦

اا كدانون األوة/ديسدمربا علدت أن ح بدر، اعتبدار   ٣٠، يف IX/2017/20األوة/ديسمرب والقانون ر م 
، جمانيدددة التسددداي  يف امل سسدددات التعليميدددة العامدددة ومتايفعدددة ٢٠١٧/٢٠١٨مدددن السدددنة الدراسدددية 

واألساسددددا والثددددانوي الدراسددددة فيهددددا سلنسددددبة لألاددددخاص ذوي اإلعا ددددة )التعلدددديم  بدددد  املدرسددددا 
 لارو  حنظمها ا لومة.اا والتدريز املهينا، عا يف ذلك املدار  اجااة، وفق

وسددتتعوت حلدداف  فددرص األط دداة ذوي االحتياجددات التعليميددة اجااددة يف ا صددوة علددت  -٥٧
ا، عددن طريددر حددوفت ٢٠١٧-٢٠٢١التعلدديم  بدد  املدرسددا، يف إطددار اج ددة االسدد احياية للتعلدديم )

ا مدددن املدددواد التعليميدددة والتدريبيدددة للمعلمدددت. وسدددييتم ريفددد، مسدددتوى التعلددديم  بددد  املدرسدددا يل ددد مدددا
يفددددربانمرت حددددديره وتارة ادددد ون األسددددرة واإلدمددددا  االجتمدددداعا )حعويددددو فددددرص ا صددددوة علددددت الرعايددددة 

سدنوات، يف إطدار نظدام  ٣-٠الصحية والرعاية اجااة سألط داة ذوي اإلعا دة مدن ال ودة العمريدة 
علدت حركيدز مسدالك منحددرة وغتهدا مدن ا لدوة الديت حيسدر اا وطينا. وحدنص اج دة أيددالرعاية ال

التنق  يف سيا املرافر التعليمية، وحعترب األط اة ذوي االحتياجدات التعليميدة اجاادة مدن ال ودات 
 املستهدفة يف يفرامرت العم  االجتماعا املدرسا.
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الاااااواردة يف  ٨1و ٧٩-66و 6٣تعزياااااز املسااااااواة بااااان اجلدسااااان )التوصااااايا   -جي  
 (116، الواردة يف الفقرة ٤-2والتوصيا   115 الفقرة

 اخل ة الوطدية للمساواة بن اجلدسن  
، أ ددددددرت اج ددددددة الوطنيددددددة اجلديدددددددة للمسدددددداواة يفددددددت اجلنسدددددددت ٢٠١٥يف نيسددددددان/أيفري   -٥٨
 ٨ ذار/مدددار ا. وحتمحدددور هدددذه اج دددة حدددوة  ٢٣، يف 4٠/٢٠١٦ ا )القدددرار ر دددم٢٠١٨-٢٠١٥)
ا العنددددد. ٣ا ا قدددددوق اجلنسدددددية واإل ايفيدددددة، )٢ا الصدددددحة، )١اسددددد احياية هدددددا كالتددددداي  ) كددددداةور 

ا اال تصاد اإلنتاجا، ٥هين، )ا التعليم والتدريز امل4اجلنساع )حستند إي   ة عم  اددةا، )
ا حعويددددددو ٨ا املادددددداركة السياسددددددية واددددددنا القددددددرار والتواادددددد ، )٧ا تصدددددداد إعددددددادة اإلنتددددددا ، ) ا٦)

 من أج  يست حعميم مراعاة املنظور اجلنساع يف السياسات العامة. امل سسات
، ٣٧/٢٠١٦ وع وة علت ذلك، يلر  ا يلد  ا لدوما اجلديدد )املرسدوم يفقدانون ر دم -٥٩
حويران/يونيدددها دور وتارة اددد ون األسدددرة واإلدمدددا  االجتمددداعا يفواددد ها اجلهدددة ا لوميدددة  ١٧يف 

  ولدة وكبددار السددن واألادخاص ذوي اإلعا ددة، وملافحدة ال قددر، وحعويددو املسد ولة عددن اعداالت املتعلقددة سل
املسددداواة يفدددت اجلنسدددت. ويفدددذلك، يللددد. وتيدددر، للمدددرة األوي، عسددد وليات يقيدددر املسددداواة يفدددت اجلنسدددت، 
 إضافة إي مس ولية اإلاراو علت م سسة كايفو فتدي املعنية سملساواة واإلنصاو يفت اجلنست.

ال دد ة  يددد االسددتعراض، يفددذلت جهددود كبددتة مددن أجدد  حعمدديم مراعدداة املنظددور ويف إطددار  -٦٠
إي األدلددة. اا اجلنسداع يف السياسددات وامليوانيددات العامدة، وإيفددرات أوجدده ال مسداواة السدداةدة، اسددتناد

وأجريدددت دراسدددة استقصددداةية عدددن اسدددتة ة الو دددت،  دددا أ   عقدددد منا ادددات عامدددة يفادددبن أحدددد 
منددة ورا  املسدداواة يفددت اجلنسددت، سلنظددر إي أن املددرأة حتحمدد  يفاددل  يلدداد األسددبام اجلذريددة اللا

إي األدوار اا يلددددون حصددددرايا مسدددد ولية العمدددد  املنددددوي، وحريفيددددة األط دددداة، ورعايددددة األسددددرة، اسددددتناد
والقوالز النم ية اجلنسانية. ويفنا  علت نتاةرت هذه الدراسة االستقصاةية، عقد م عر وطين يفابن 

، و ر  امل عر يف لدرة موحددة م داهدا ٢٠١4ألسرة والسياسات االجتماعية يف عام نو  اجلنس وا
أن وظي ة الرعاية ينبةا أن يظدت سالعد او. فدالوا ا أن هدذه الوظي دة الديت حد دى مدن دون أجدر 
يف أكثر األحيان، وُحسَق، من ا ساست القوميدة، ال حلدون مرةيدة يف اال تصداد ويف ادنا  درارات 

امددة، وصااددة السياسددة اال تصددادية. وكمددا سددبر الددذكر، فقددد أفدددت ذلددك إي إناددا  السياسددة الع
 نظام الرعاية الوطين.

ومددن اإل دداتات الرةيسددية األ ددرى، جتريددز نظددام م اددر املسدداواة يفددت اجلنسددت، يف إطددار  -٦١
، يتددديو إع دددا  ع مدددة للميوانيدددات حبسدددز مددددى مسدددالتها يف يقيدددر ٢٠١٨مواتندددة الدولدددة لعدددام 

سدددداواة يفددددت اجلنسددددت، األمددددر الددددذي سددددي دي يفدددددوره إي حسددددهي  الراددددد واملسددددا لة فيمددددا يتعلددددر امل
 سملساواة يفت اجلنست.

 العدف اجلدساين  
فيمددا يتعلددر سإلطددار القددانوع، أُ ددر  اإلطددار التنظيمددا لقددانون ملافحددة العندد. اجلنسددداع  -٦٢

أيداا، ندص القدرار  ٢٠١٥ينايرا. ويف عام /كانون الثاع  ٢٧، يف ٨/٢٠١٥)املرسوم يفقانون ر م 
ادددندوق دعدددم ضدددحااي العنددد. حادددرين األوة/أكتدددويفر، علدددت إنادددا   ١، املددد ر  ٩٧/٢٠١٥ر دددم 

. وجيري حاليداا، يليد  النظدام األساسدا املقد   لتادةي  هدذا الصدندوق إل دراره يف جملدس اجلنساع
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ات املتبحيددة مددن املمتللددات الدديت الددوترا . وسدديموة هددذا الصددندوق مددن سلددة مصددادر، منهددا اإليددراد
 ١٣، يف VIII/2012/18يف املاةة، علت حنو ما ينص عليه القانون ر م  ١٥اادروا الدولة، يفنسبة 

 )داا.١، ١٧وة/سبتمرب )املادة أيل
و د يفذلت جهود هاةلة يف جماة يفنا   درات امل سسدات واملدوظ ت املسد ولت عدن حن يدذ  -٦٣

ع، وملددت الاددرطة الوطنيددة والقددداة وايددامت وال نيددت الصددحيت  ددانون ملافحددة العندد. اجلنسددا
ولتلد. أادحام املصدلحة يف   داعا  التعلديم واعتمددا املددع، مدا ال كيدو علدت ح ليدك القوالددز 
النم يددة اجلنسددانية والتمييويددة، ولتلدد. أنددوا  العندد. املنصددوص عليهددا يف  ددانون ملافحددة العندد. 

ش اجلنسا يف ملان العم  واملدار ، واإليفد ع اإللوامدا عدن العند. اجلنساع، عا يف ذلك التحر 
اجلنساع واملس وليات املنوطة يفل    دا  يف حن يدذ  دانون ملافحدة العند. اجلنسداع، علدت النحدو 
 ايدد فيه. ووضعت إجرا ات حاةي  موحدة للارطة والق دا  الصدحا ووسداة، اإلعد م، فدد ا 

ت ا ميددددددة يف جمددددداة التثقيددددد. )التثقيددددد. يفادددددبن املسددددداواة عدددددن أدلدددددة إرادددددادية يفادددددبن املمارسدددددا
يفاددبن نددو  اا حدددريبياا وال عند.ا. وسإلضددافة إي ذلددك، أدر  مركددو حدددريز الاددرطة الوطنيددة  وذجدد

 اجلنس والعن. اجلنساع يف التدريز األوي الذي خيدا له أفراد الارطة.
اإليدوا  غدت أ دا   حُنَادب يفعدد، و د نص  انون ملافحة العن. اجلنسداع علدت حدوفت دور  -٦4

وهدذه مددن نقددا  الدددع. املعدد و شددا يف حدددايفت حددوفت الدددعم وا مايددة لدددحااي العندد. اجلنسدداع، 
إل امددة مددبوى  دداص  ، أ حددت الدولددة ملدداانا ٢٠١٣وال سدديما ملددن هددم عرضددة للخ ددر. ويف عددام 

ر إي املدوارد الددرورية السدتمراريته. حباالت ال وارئ يف يفرااي وللنه   ي تو أيفوايفه يفعدد يفسدبز االفتقدا
 وال ميلن أتمت املبوى امل  ت يف الو ت ا اضر إال من   ة عوي  حلالي. اإليوا .

 التوكية  
، فام  مدار  يف جور فوغو، وساة ويفدرااي العاادمة مدار  حعوت املساواةن ذ مارو   -٦٥

 .ا٨))اليت حتصدر اإلحصا ات املتعلقة سلعن. اجلنساعا
عدن  وأُعرتد ت عدة مواد لتنظديم ا مد ت ويفُدث دت علدت ا دات اإلذاعدة والتل ويدون، فدد ا  -٦٦

إعدددداد ونادددر كتيبدددات ونادددرات، عدددا يف ذلدددك عدددن العنددد. اجلنسددداع يف إطدددار لقدددا ات التعدددارو، 
 .هك  ما يتا  إي معرفته عن  انون ملافحة العن. اجلنساعه وطبعة لنية من اللتيز املعنون

 مبدأ "تنافؤ ايجر لقاء العمل املتنافئ القيمة"  
   يدر  يفعد مبدأ حلاف  األجر لقا  العم  املتلافإ القيمة يف  انون العم .  -٦٧
غددددت أن وددددة دورات حدريبيددددة نظمددددت يف إطددددار السددددعا إي إدرا  هددددذا املبدددددأ يف القددددانون  -٦٨

قدداست العماليددة ورايف ددات أرسم وحن يددذه يف املسددتقب . و دددعت  ددا عدددة جهددات فاعلددة، أي الن
العمد ، والربملانيددات ومنظمددات اعتمددا املددع، مددن أجدد  حعويددو  ددروا علددت حاددايا يفددرانمرت حددوفت 

، علددددت اح ا يددددات ٢٠١٦العمدددد  ال ةددددر للمددددرأة. فركددددو التدددددريز، الددددذي أجددددري يف حويران/يونيدددده 
يفادددددبن التمييدددددو يف  ١١١يفادددددبن املسددددداواة يف األجدددددور، ور دددددم  ١٠٠منظمدددددة العمددددد  الدوليدددددة ر دددددم 

يفاددبن حلدداف  ال ددرص واملسدداواة يف املعاملددة للعمدداة مددن اجلنسددت،  ١٥٦االسدتخدام واملهنددة، ور ددم 
يفابن العم  ال ةر للعماة املنوليت.  ١٨٩يفابن مراجعة اح ا ية ااية األمومة، ور م  ١٨٣ور م 

وانت الوطنيدددة، وكدددذلك واادددتم  التددددريز علدددت إجدددرا  يليددد  مقدددارن ملعدددايت العمددد  الدوليدددة والقددد
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إي األولدوايت اا التوايات اليت حلقتها كايفو فتدي والقيود اليت حعد ض حن يدذها سللامد . واسدتناد
وهددا    ددة عمدد  للدددعوة إي حعويددو املسدداواة يفددت اجلنسددت يف سددياق العمدد الدديت حددددت، أُعددد ت 

  يد التن يذ.

 املشاركة يف ايياة السياسية وايياة العامة  
، حاددريعية ويفلديددة ور.سددية. و ددد ٢٠١٦اددهدت كددايفو فددتدي ث ثددة انتخدداست يف عددام  -٦٩

 ٢٠.٨سالت تايدة يف نسبة عثي  النسا  يف االنتخاست التاريعية والبلدية علت حد سوا  )من 
يف االنتخدددداست ايليددددةا،  ٢٦.٣يف املاةددددة إي  ٢٢يف املاةددددة يف الربملددددان  مددددن  ٢٣.٦يف املاةددددة إي 

 ٢٠١٦هددذه الددوايدة كانددت متواضددعة. واع افدداا يفددذلك، حعهدددت ا لومددة يف   تهددا لعددام وللددن 
 سل ويرت لقانون حلاف  ال رص.

وال حددواة عمليددة إدمددا  املددرأة حدددرجييا يف سيددا جمدداالت ا يدداة العامددة وعلددت اددعيد اددنا  -٧٠
يف املاةدةا  ٢٨.٦) دداة  ٧القرار يف ح ور مستمر. وحدم المة العدة العليا  اضيتت  من أا  

وحتوي امرأة ر.سة نقايفة ايامت، للمرة اا. ورةيستها امرأة. وحرأ  اعلس األعلت للقداة امرأة أيد
الثانية علت التواي. وحات البياانت املسدتقاة مدن الدراسدات االستقصداةية للعمالدة الديت أجريدت يف 

التاددددريعية والتن يذيددددة واملددددديرين  ثلددددا السددددل تت إي أن نسددددبة النسددددا  ضددددمن فوددددة  ٢٠١٦عددددام 
يف املاةدددة. ويف   دددا  التعلددديم، ادددهدت مناادددز ادددنا القدددرارات  4٣.٣حبلدددم  واملدددديرين التن يدددذيت

ال مركوية، الديت يادةلها الرجداة عدادة، ح دوراا سجتداه التلداف ، يف حدت ارح عدت نسدبة املدديرات يف 
جامعدة كدايفو فدتدي ا لوميدة امدرأة مندذ  يف املاةة. وحاة  منصز عميد ٣٩املدار  الثانوية إي 

 .٢٠١4عام 

 التعلي   
يتواا  حقلص ال اوة يفت اجلنست يف معدالت األمية،  ا يعلس حادم االسدتثمارات  -٧١

يف هددددددذا اعدددددداة. وال يددددددواة و ددددددا األميددددددة أكددددددرب علددددددت النسددددددا ، وال سدددددديما النسددددددا  املسددددددنات يف 
 ٣4-٢٥ا  الري يدددات األميدددات مدددن ال ودددة العمريدددة الري يدددة وا ددددرية، غدددت أن نسدددبة النسددد املنددداطر

 يف املاةة. ٢.٨حتعدى  ال
وفيمددا يتعلددر سجيددارات املهنيددة، نو عددت طالبددات املدددار  الثانويددة  يدداراون. ف ددا السددنة  -٧٢

يف املاةدة.  4٩.٢، يفلةت نسبة ال تيات يفت ط م العلدوم والتلنولوجيدا ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسية 
، كان هنا  ملتز للتوجيه املهدين يف سيدا املددار  الثانويدة، يقددم ٢٠١٦-٢٠١٢وطيلة ال  ة 

الددددعم لل ددد م )مدددن ال صددد  الثدددامن إي الصددد. الثددداع عادددرا. ويتعدددت علدددت كددد  ملتدددز مدددن 
ملاحز التوجيه املهين حاايا ال تيات وال تيان علت الت لت يف ألية اال تيارات املهنيدة للقددا  

 انية حصوة املرأة علت عم .علت ال ص  املهين ويست إمل
، ُجددددددرشرتم املنهددددددا  الدراسددددددا لتنظدددددديم املادددددداريا )املرحلددددددة ٢٠١٦و ٢٠١4ويفددددددت عدددددداما   -٧٣

والتدددددددريز املهددددددينا. وحتدددددددمن اتددددددوايت املقددددددرر الدراسددددددا املسدددددداة  اجلنسددددددانية، وهددددددا   الثانويددددددة
التمييدو ‘ ٢‘اجرافات والتحيو الساةدان يفابن طبيعدة العمد  حبسدز ندو  اجلدنس، و‘ ١‘ كالتاي 

اجلنساع وعدم املساواة يفت اجلنست يف سياق العمد  واعتمدا، وسدب  منعهمدا. و دد عمدم املدنهرت 
 الدراسا ليام  حالياا السنة األ تة من الثانوية.
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لل تيات ، نظمت جامعة كايفو فتدي، يف إطار االحت اة سليوم العاملا ٢٠١٦ويف عام  -٧4
علددت املددرأة يف جمدداة حلنولوجيددا  مدد عراا دوليدداا يفاددبن، االحصدداالتيف جمدداة حلنولوجيددا املعلومددات و 

 من أج  حاايا النقاش العام يفابن هذه املسبلة. املعلومات واالحصاالت يف كايفو فتدي،

 العمالة  
ا ٢٠١٦-٢٠١٨)   ددددة العمدددد  لتعمدددديم مراعدددداة املنظددددور اجلنسدددداع يف السددددياحةعثدددد   -٧٥

ا ٢٠١٧-٢٠٢٠) من اال تصاد غت الرمسدا إي اال تصداد الرمسداواالس احياية الوطنية ل نتقاة 
مرجعدددان رةيسددديان، سلنظدددر إي أن عددددد النسدددا  ي دددوق عددددد الرجددداة يف القدددوة العاملدددة يف هدددذين 

. ويف عدددام  ، اسدددتحد  النظدددام اجدداص مل سسدددات األعمددداة الصدددةرى والصدددةتة ٢٠١4الق دداعت 
موجهداا إي الوحددات اا واكتتايفيداا ضدريبياا إطدار  م/أغسد سا  ٢٦، يف VII/2014/70ر دم )القانون 

اإلنتاجية غت الرمسية، وفر للق ا  غت الرمسا عدة موااي لتعويو  درحده التنافسدية وإنتاجيتده وإضد ا  
 الصبةة الرمسية عليه.

ويف إطدار التددايفت األ درى الراميدة إي النهدوض سلعمالدة، ن دذ معهدد التوظيد. والتددريز  -٧٦
،  دا أ   للادبام البداحثت عدن عمد  ألوة مدرة مدن للتدريز الدا لا املهديناا وطنياا جميفراناملهين 

 رجيا التعليم العاي، إملانية اكتسام  ربة عملية وأسهم يفذلك يف يست مهاراوم الاخصدية 
يف  ٦٨.٦الادداست ) ال سدديماواالجتماعيددة وال نيددة. واسددت اد مددن هددذا الددربانمرت موددات الاددبام، و 

، يفلم معدة اإلدما  يف سوق ٢٠١4ا. وسإلاارة إي عام ٢٠١٥من املست يدات يف عام املاةة 
 يف املاةة. ٦٨العم  يفعد إكماة ف ة التدريز الدا لا 

، جدددددرم معهدددددد التوظيددددد. والتددددددريز املهدددددين يفرانجمددددداا جديدددددداا إلدمدددددا  ٢٠١٥ويف عدددددام  -٧٧
اخصدداا  ٨٩لبنددا   دددرات  األاددخاص العدداطلت عددن العمدد  منددذ فدد ة طويلددة، فن ددذت مبددادرات

مراكددو للتوظيدد. أكثددر مددن عددام واحددد.  4يف املاةددة مددن النسددا ا مدددت علددت حسددايلهم يف  ٨٣)
يف املاةدة مدن  ٧٣وفيما يتعلر دملانية ا صوة علت عم ، أس رت املرحلدة التاريبيدة عدن إدمدا  

 املست يدين يف سوق العم .
الصدددددةرى املوجددددده للادددددبام )القدددددرار ، أنادددددإ يفدددددرانمرت حنظددددديم املاددددداريا ٢٠١٧ويف عدددددام  -٧٨
نيسدددان/أيفري ا، الرامدددا إي حعويدددو  ددددرة الادددبام علدددت حنظددديم املاددداريا  ٢٥، يف ٣٥/٢٠١٧ر دددم

وإضددد ا  ال دددايفا الرمسدددا عليهدددا وحوليدددد فدددرص العمددد  والدددد  ، واسدددتهدو الدددربانمرت امل سسدددات 
ص حدد او  أعمددارهم يف املاةددة علددت األ دد ا أاددخا ٦٠الصددةتة أو التعاونيددات الدديت ميللهددا )يفنسددبة 

يف املاةددة مددن التمويدد  املتددا  للمادداريا امل هلددة الدديت  ٥٠. ويددنص الددربانمرت علددت مددنو٣٥و ١٨يفددت 
 حديرها نسا .

 (115الواردة يف الفقرة  ٩6-٨٨االجتار ابي  ا  )التوصيا   -داا 
لافحدددة ، عدددو ت  دددانون العقدددوست املعددددة اإلطدددار القدددانوع الدددوطين مل٣كمددا ورد يف ال قدددرة  -٧٩

القدانون املتعلدر يفدد وة الرعدااي األجانددز إي  االجتدار سألادخاص. وسإلضدافة إي ذلدك، يتدددمن 
واإل امة فيها ومةادروا وإيفعادهم منها حدايفت حرما إي ملافحة االجتدار سألادخاص  كايفو فتدي

ن الرعدددددااي ومنعددددده و معددددده، و ذن سإل امدددددة امل  تدددددة لددددددحااي اجلدددددراةم املتصدددددلة سالجتدددددار سلبادددددر مددددد
األجاندز،  ددا أسددهم يف معا بددة مددرحليب هددذه اجلددراةم )سعتبددار أن الدددحااي هددم اددهود رةيسدديونا. 



A/HRC/WG.6/30/CPV/1 

GE.18-03366 18 

ويددنص القددانون علددت ضددرورة أتمددت املعياددة والعدد   ال دديب العاجدد  للدددحااي الددذين ي تقددرون إي 
مدددد  املددددوارد، وحددددوفت ضددددماانت  ااددددة يف حدددداالت اإلعددددادة إي الددددوطن، وال سدددديما للنسددددا  ا وا

وضددحااي التعددذيز واالعتدددا  اجلنسددا أو غددته مددن أاددلاة العندد. الن سددا أو البدددع أو اجلنسددا 
وغددت ذلددك. وحتددوي اللانددة الوطنيددة  قددوق اإلنسددان واملواطنددة مسدد ولية راددد مدددى احدد ام معددايت 
م حقوق اإلنسان يف حن يذ إجرا ات اإلعادة إي الوطن. وأدر  يف القانون أيداا عدد من األحلا

املتصددلة يفتهريددز املهدداجرين، ويفددذلك، يققددت موا مددة القددانون الددوطين مددا يفعدد  الاددرو  الرةيسددية 
 اليت حددها يفروحوكوة ملافحة وريز املهاجرين.

    سحددددت كددددايفو فددددتدي علددددك، منددددذ يفددددد  ن دددداذ  ددددانون العقددددوست املددددنقو )كددددانون األوة/ -٨٠
ادددر والددددعارة سإلكدددراه. وحدددت  ايدددة ا يفيددداانت منهايدددة عدددن جدددراةم االجتدددار سلب٢٠١٥ديسدددمرب 

، سدالت النيايفدة ٢٠١٧، جرت ااكمتان يف هذا الابن. وحت  ريخ ابا /فرباير ٢٠١٦ عام
 الاوى حتعلر سالجتار سألاخاص، وها ال حواة  يد التحقير. ٣العامة 
وفيمدددا يتعلدددر سالجتدددار سألط ددداة، حدددنص ادددرعة ال  ددد  واملراهدددر علدددت واجدددز الدولدددة يف  -٨١
و عندد منافدذ اية األط اة واملراهقت من التنق  غت املصر  يفه وغت القانوع يف اإل ليم الدوطين أا

ا، ادددرعة ال  ددد  واملراهدددرا. وحن بدددر ن دددس الادددرو  يف حددداة كدددان ال  ددد  ٣)٣٢املةدددادرة )املدددادة 
 دوديدة أجنبياا. وحتوي الارطة الوطنية مس ولية اإلاراو علت حركدة حنقد  األط داة عندد املنافدذ ا

 اجلوية والبحرية، اليت حت لز ا صوة علت إذن يفذلك.
،   يُبل م عن أي حالة مدن حداالت االجتدار سألادخاص أو ا ت داو ٢٠١٦وحت عام  -٨٢

حددداالت حتعلدددر يفادددرا   صدددر وحالدددة واحددددة مدددن حددداالت  4القصدددر. وسدددالت الادددرطة اجلناةيدددة 
، جتدددري الادددرطة اجلناةيدددة يقيقدددات ٢٠١٨اسدددتة ة القصدددر ألغدددراض إسحيدددة. ومندددذ يفدايدددة عدددام 

 ا.٢٠١٧حاالت ألط اة م قودين )و عت حالتان يف عام  4 يفابن
ا وجيدري ٢٠١٨-٢٠٢١ووضعت م  راا اج دة الوطنيدة مللافحدة االجتدار سألادخاص ) -٨٣
إط   اعتما عليها جلما مويد من املد  ت،  بد  وضدعها يف اديةتها النهاةيدة وإ رارهدا. اا حالي

مندا االجتدار سألادخاص )املعرفدة ‘ ١‘وها حتمحور حوة أريفعة جماالت اسد احياية هدا كالتداي  
ك حوفت ا ماية واملساعدة للدحااي )التدد   ويفندا  القددراتا، عدا يف ذلد‘ ٢‘والو اية والتوعيةا  
التعددداون علدددت الصدددعيد ‘ ٥‘التحقيدددر يفادددبن االجتدددار سألادددخاص و معددده  و‘ ٣‘إعدددادة التبهيددد   

  الوطين واإل ليما والدوي.
وميثد  املددعا العدام للامهوريدة السدل ة املركويدة املعنيدة سلتعداون يف املسداة  اجلناةيدة، و ددد  -٨4

ات حعدداون واسددعة ومبااددرة عمدد  علددت حلثيدد. التعدداون الدددوي ألهددداو مددن سلتهددا إ امددة ع  دد
يفابن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وما يتص  شا من جراةم، عن طرير حبادة املعلومات واملسداعدة 
التقنية واملساعدة املتبادلة يف التحقيقات. ويام  ذلك التعاون مدا ساعدة البلددان الناطقدة سللةدة 

عدين سملخددرات واجلرميدة، والتعداون الثنداةا مدا الربحةالية واالياد األورويب وملتز األمم املتحدة امل
عدة يفلددان. و دد أسدهم ذلدك يف حوسديا القددرات امل سسدية ألجهدوة مثد  الادرطة الوطنيدة وجهدات 

 أمن ا دود والقدا  من   ة التدريز، وحبادة اجربات ووضا اإلجرا ات.
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 1٠-٨والتوصايا  ، 115اردة يف الفقارة الاو  1٠1-٩٧سيادة القانون )التوصيا   -هاء 
 (116الواردة يف الفقرة 

يظهر من   ر حقرير اادر عن اعلس األعلت للقدا  أن نسبة القدااي الديت يفتدت فيهدا  -٨٥
يف املاةة من القدااي اليت يُنتظر البت فيها، وحبلم نسبة  4٦,٦يف املاةة مقايف   ٩٨,٢اياكم حبلم 

 يف املاةة. ٢,١القدااي امل اكمة 
وساددرت مهامهددا، فحلددت يفددذلك ادد   ٢٠١٥اددوت ايلمددة الدسددتورية يف عددام و ددد أن -٨٦

المددة العدددة العليددا يف االضدد    يفتلددك املهددام. ودناددا  ادداكم االسددتوناو وح عيلهددا )ياددم  
، ست دملدان المدة العددة ٢٠١٦ن اق عملهدا جويدريت  سدو فينتو وسرالفينتدوا، يف  ايدة عدام 

حية مراجعدة القدرارات علدت حندو فعداة. ويف ظد  ادرو  ثد   درجدات العليا أيداا أن عار  اد 
مددن ايدداكم يف عملهددا، ست دملددان ادداكم كدد  درجددة أن حلددر  ن سددها ملمارسددة ا تصااددها، 
وهددو مددا سيسددهم يف معاجلددة القدددااي علددت حنددو فعدداة ويف الو ددت املناسددز. وسإلضددافة إي ذلددك، 

دة العليا من سبعة  داة،  ا أ   حرحيز عمد  المة الع  دت عملية اإلا   يفتالي  هيوة
أعدددا  هددذه ا يوددة يفتقسدديمها إي ثدد   دواةددر )داةددرة للنظددر يف القدددااي املدنيددة واجلناةيددة، وداةددرة 
للنظر يف القدااي الدريبية وداةرة للنظر يف  دااي العم  والقددااي اإلداريدةا، وهدو مدا سدي دي إي 

  املناسز  التخصص ومعاجلة القدااي يف الو ت
. ويُعل. حالياا علت إ ات ٢٠١4وحظا نظام املعلومات القداةية سالهتمام منذ عام  -٨٧

 عملية ر منة اإلجرا ات وحوسبتها.
وهنددا  نظددام متلامدد  إلدارة العمليددات يف طددور اإل ددات مددن أجدد  حبسددي، وحسددريا سددا  -٨٨

امة وما ا يودات األ درى يف جمداي األمدن املعلومات ومعاجلتها وحباد ا فيما يفت موظ ا النيايفة الع
 والعدالة.

 ، ُوضددددددددعت ال ةحددددددددة التنظيميددددددددة مل تاددددددددية القدددددددددا  )القددددددددانون ر ددددددددم٢٠١٥ويف عددددددددام  -٨٩
84/VIII/2015 85نيسددان/أيفري ا وكددذلك مل تاددية النيايفددة العامددة )القددانون ر ددم  ٦، يف/VIII/2015 ،

واملرا بدددة الددديت خيددددا  دددا عمددد   نيسدددان/أيفري ا، فوضدددعت يفدددذلك ضدددوايف، لعمليدددات الت تددديش٦يف 
 عن اجدمات املقدمة من القداة واملدعت العامت. اياكم والنيايفة العامة، فد ا 

ومددن التدددايفت األ ددرى الدديت اعُتمدددت، اسددتحدا   ليددة لتسددريا النظددر يف القدددااي املتددب رة.  -٩٠
مددعا العدام أو معاونده أو فعندما حُتااوت اآلجاة ايددة لل  مرحلدة مدن مراحد  الددعوى، ميلدن لل

املددتهم أو األطددراو املدعيددة س ددر املدددع امل البددة يفتسددريا اإلجددرا ات. و  حقدددم أي طلبددات مددن هددذا 
 طلبات علت األ  . ٣النو  إي اعلس القداةا، يف حت حلقت اعلس األعلت للنيايفة العامة 

ة سملدوارد البادرية، وهدو مدا ين بدر و د عوت اعلس القداةا واعلس األعلت للنيايفدة العامد -٩١
دددإ مركدددو حددددريز الادددرطة اجلناةيدددة. اا أيدددد علدددت جهددداتي الادددرطة اجلناةيدددة والادددرطة الوطنيدددة. وأُنارت
 معهد ال ز الارعا والعلوم اجلناةية فهو يف طور اإلناا . أما
، أجددددرت وتارة العدددددة دراسددددة عددددن حالددددة   ددددا  العدالددددة، عددددا يف ذلددددك ٢٠١٧ويف عدددام  -٩٢

إي هددذه اا   التقنيدة والبادرية واملاديدة واملاليدة واللوجسددتية، و ددمت الدوتارة عددة حواديات. واسدتنادالوسداة
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ا، ٢٠١٨-٢٠٢٨الدراسددددة، حعمددددد  وتارة العددددددة علدددددت وضددددا اج دددددة االسددددد احياية لق دددددا  العددددددة )
 املديرية العامة للارطة اجلناةية واملديرية العامة للارطة الوطنية. سلاراكة ما

 اإلفال  م  العقاب وسوء استعماا السل ة  
ُمظددر يف كددايفو فددتدي التعددذيز واملعاملددة القاسددية أو ال إنسددانية أو املهينددة، ويددنص  ددانون  -٩٣

العقوست علت حظر واسدا الن داق  دذه السدلوكيات. و  يبلدم عدن أي حالدة حتعلدر سرحلدام جرميدة 
سددان واملواطنددة أو ملتددز أمددت املظددا . وعلددت حعددذيز لدددى الاددرطة أو اللانددة الوطنيددة  قددوق اإلن

 دااي ذُكرتر فيها التعرض للتعذيز أو غدته مدن ضدروم  ٥مستوى اياكم، مت يديد ما ال يق  عن 
م فيها أفراد من الارطة وحرا  ساون.  املعاملة القاسية  اثنان منها  يد النظر وث    دااي اوو

املعتمددة لددمان عددم حعدرض األادخاص املعتقلدت أو ، ذكر  للتددايفت ١١ويرد يف ال قرة  -٩4
ايتادددوين للتعددددذيز أو سددددو  املعاملددددة. وهنددددا  إجددددرا ات معمددددوة شددددا لتقدددددت الاددددلاوى املتعلقددددة 
سلتعددددذيز أو سددددو  املعاملددددة ضددددد الاددددرطة أو  ددددوات األمددددن أو حددددرا  السدددداون، وهددددا حراعددددا 

 اإلجرا ات اليت حد دها  انون اإلجرا ات اجلناةية.
و دددد حلقدددت كددد  مدددن اللاندددة الوطنيددددة  قدددوق اإلنسدددان واملواطندددة وملتدددز أمدددت املظددددا   -٩٥

الاوى حتعلر يفسو  استعماة السل ة أو التعرض ل عتددا  علدت أيددي عناادر الادرطة. ووفقداا للاندة 
 يف املاةدة ١١، ٢٠١٥الوطنية  قوق اإلنسان واملواطنة، فنن هذا النو  من الالاوى ادل  ، يف عدام 

يددا الاددلاوى الددواردة. ووفقدداا مللتددز أمددت املظددا ، اددللت الاددلاوى املقدمددة ضددد ضددبا  مددن س
يف املاةة من جممو  الالاوى الواردة، ورعدا يعدوى يفعددها  ٦، ٢٠١٦/٢٠١٧الارطة، يف ال  ة 

 أو كلها إي االستخدام امل ر  للقوة.
ت التعددذيزا هددا أكثددر واملعلومددات املسددتقاة مددن ايدداكم يفاددبن سددو  اسددتخدام القددوة )غدد -٩٦

استعصددا  علددت التحليدد ، ألن ا دداالت املتعلقددة يفتعددرض األاددخاص ل عتدددا ، يفدد  وحددت القتدد ، 
 مُيي و فيها يفت ضبا  الارطة وساةر املواطنت العاديت. ال

يفادددبن اسددددتخدام  ٢٠١٦اددددلوى  ددددمت يف عدددام  ٢٥و دددد سدددالت الادددرطة الوطنيدددة  -٩٧
، حدت ادهر أاير/مدايوا. وُأجريدت يقيقدات يفاددبن ٢٠١٧ادلوى يف عدام  ١٥الادرطة للعند. )

 أُدينوا للمحاسبة وفقاا للقانون. سيا الالاوى وحعرض اجلناة الذين
وحتوي اإلدارة العليا حن يذ اإلجرا ات التبديبية لل ص  يف مدى و و  إ د ة سلواجبدات  -٩٨

لومة. وست اإلجدرا ات املهنية من عدمه، ويارو علت عملية التحقير الاخص املس وة يف ا 
يدددده ال ةحددة التبديبيددة ملددوظ ا اإلدارة العامددة ووك ةهددا. ويف حدداة نعددت السددلو  املرحلددز علددت 

عددن كوندده إ دد الا يفواجبددات املهنددة، حعددرض القدددية علددت املدددعا العددام  أندده جرميددة جناةيددة، فددد ا 
 الذي يتوي مس ولية حن يذ اإلجرا ات اجلناةية.

التحقيدددر يف ا ددداالت املتعلقدددة د ددد ة حدددرا  السددداون يفدددواجبهم وإندددواة  وتايدة يف ضدددمان -٩٩
العقويفددة شددم،  دددا النظددام األساسددا  ددرا  أمددن السدداون وال ةحددة التبديبيددة اجااددة شددم للتعدددي  يف 

 حارين الثاع/نوفمربا. ٥، يف ٦٠/٢٠١4ور م  ٦١/٢٠١4 )املرسومان يفقانون ر م ٢٠١4عام 
ر ت مدوندددددة أ   يدددددات وسدددددلو  مدددددوظ ا اإلدارة العامدددددة )القدددددرار ، أُ رتددددد٢٠١٥ويف عدددددام  -١٠٠
ابا /فربايرا، وها حام  حظر إسا ة اسدتعماة السدل ة، وحدنص علدت  ١١، يف ٦/٢٠١٥ ر م
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إنادددا  جلندددة معنيدددة سأل   يدددات يف سيدددا اإلدارات ا لوميدددة لددددمان حن يدددذ املبدددادئ املنصدددوص 
 عليها يف املدونة.

يفاددبن حقددوق اإلنسددان يف التدددريز اا اددرطة الوطنيددة  وذجدداا حدددريبيوأدر  مركددو حدددريز ال -١٠١
األوي الددددددذي خيدددددددا لدددددده أفددددددراد الاددددددرطة، وياددددددم  هددددددذا النمددددددوذ  ضددددددمن مواضدددددديعه، اح ا يددددددة 

التعددددذيز. وسإلضددددافة إي ذلددددك، نظمددددت اللانددددة الوطنيددددة  قددددوق اإلنسددددان واملواطنددددة،  مناهدددددة
تبهي  االجتماعا، دورات حدريبية  را  السداون سلاراكة ما املديرية العامة للساون وإعادة ال

العدداملت يف سيددا امل سسددات السددانية، مددا إدرا  التعددذيز ضددمن املواضدديا الدديت عددت معاجلتهددا 
 ا.٢٠١4، ٢٠١٣، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨)

 محاية الُقصَّر  
)سدداو يفددرااي اا فيمددا يتعلددر عبدددأ ال صدد  يفددت األحدددا  والبددالةت يف السددان، ميتثدد  سددان -١٠٢

فوغدو وسداة يفادل  جوةدا اا مارحينوا وساو فيسنيت امتثاالا  ماا  ذا املبدأ، يف حت ميتث  له سدان
 )تنواانت من صلة فق،ا أما سان سانتو أنتاو  فهو ال يستويف ارو  االمتثاة ال تمة.

 ١٦أط ددداة حددد او  أعمدددارهم يفدددت  ٧، أود  سدددان يفدددرااي ٢٠١٦و ٢٠١٣ويفدددت عددداما   -١٠٣
ا  وأُود  سدان سداو فيسدنيت عامداا  ١٨يف عمدر  ٣منهم يف عمر السايفعة عادرة و 4) اا عام ١٨و

أط داة )ط د  واحدد  ٩ا  وأود  سدان فوغدو عامداا  ١٨يف  ٥و ١٧منهم يف  ٢أط اة ) ٧اا أيد
يف  ٢و ١٦يف عمددددر  ١أط دددداة ) ٣ا  وأود  سددددان سدددداة عامددداا  ١٨يف  ٦و ١٧يف  ٢و ١٦يف 

 ا.عاماا  ١٧عمر 
حددداع. عدددد نددوال  السدداون ثدد   مددرات حقريبدداا  دد ة العقدددين املاضدديت وسلنظدر إي  -١٠4

ددا جنددا  النسددا  يف سددان يفددرااي ٢٠١٣ا، يفُددين سددان سدداة اإل ليمددا )٢٠١٦-١٩٩٧) ا، ووسشرت
إل حددة إملانيددة ال صدد  فعليدداا ويفاددل  منهاددا يفددت السددانا  حسددز نددو  اجلددنس والسددن ونددو  

  اجلرمية املرحلبة وطبيعة عقويفة السان.

 روف االحتجازظ  
حدددر  ا لومددة أن تايدة عدددد نددوال  السدداون ح حددز عليدده عوا ددز حنظيميددة وحعقيدددات  -١٠٥

 ددذه الةايددة، نقحددت ا لومددة ال ةحددة اا وظي يددة ال يفددد مددن معاجلتهددا ووضددا ضددوايف،  ددا. ويقيقدد
ر  ذار/مدار ا، وهدا  ايفلدة للت بيد ٢٣، ١4/٢٠١٦امل بقة علت سان يفرااي املركدوي )األمدر ر دم 

علت السداون األ درى يف البلدد. وحدنص هدذه ال ةحدة علدت لدووم إجيداد   دا  ادحا يلدون مهيدب 
لتوفت الرعاية، عا يف ذلك الرعاية الن سية  وإناا  وحدة للع   من إدمان املخدرات  اا  صيص

وكدددذلك إنادددا  نظدددام للمرا بدددة األمنيدددة أكثدددر ك دددا ة، يف سلدددة أمدددور أ دددرى. وارح دددا عددددد املهنيدددت 
لصددحيت )األطبددا  واملمرضدداتا املنتددديفت للعمدد  يف م سسددات السدداون، وكددذلك ارح ددا لددوون ا

األدوية. ويدم سان يفرااي، وهو أكرب سان يف البلدد، وحددةا لعد   السدانا  مددمين املخددرات 
 وإعادة إدماجهم يف اعتما، ها هوحدة التحرر من املخدراته.

ظدداظ والنظافددة الصددحية واملددرض وسددو  التةذيددة والعندد. وملعاجلددة املادداك  املرحب ددة سالكت -١٠٦
يفددت السددانا ، يسددن مسددتوى التواادد  يفددت مددديري السدداون واملديريددة العامددة للسدداون وإعددادة 
التبهيد  االجتمدداعا، وذلدك لددوايدة القددرة علددت التنبدد  سالحتياجدات املاديددة وحعبودة مددوارد امليوانيددة. 
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ت اجدددمات االجتماعيددة املقدمددة للنددوال ، وحاددم  الدددعم وحتددوي هددذه اإلدارة أيددداا مسدد ولية حقددد
 ٢٧، يف 4٧/٢٠١٦االجتمدددداعا وال يفددددوي والتدددددريز املهددددين )مرسددددوم يفقددددانون ر ددددم  - الن سددددا

 أيلوة/سبتمربا.
حعددداد السدداون سلتعدداون مددا املعهددد الددوطين ل حصددا ، وسيس اددد يفدده يف اا وجيددري حاليدد -١٠٧

 .وضا   ة إلعادة التبهي  االجتماعا

ة الوارد 112، 1٠6-1٠2، 6٣ايقوق االجتماكية واالاتصادية )التوصيا   -واو 
 (116دة يف الفقرة ر االو  11والتوصية  115يف الفقرة 

 نظام ايماية االجتماكية  
اخصددددددداا،  ٢٢٧ 4٣٩ياددددددم  نظدددددددام الددددددددمان االجتمددددددداعا يف كددددددايفو فدددددددتدي تهدددددددا   -١٠٨
يف اا اخصددد ٢١ ١٩٨ال رعدددا االكتتدددايب، و يف إطدددار النظدددام مادددموالا اا اخصددد ٢٠٦ ٢4١ يفيدددنهم

يف املاةددة مددن  4٠إطددار النظددام ال رعددا غددت االكتتددايب. وهددذا يعددين أن نظددام االكتتددام ياددم   رايفددة 
السدددلان )عدددن يف ذلدددك املسدددت يدون املباادددرون وغدددت املباادددرينا. ويسدددتهدو النظدددام غدددت االكتتدددايب 

ل قددددر و/أو يعددددانون مددددن حالددددة االسدددددتبعاد السددددلان الددددذين يعددددانون مددددن ال قددددر، واملعرضدددددت ج ددددر ا
االجتمدداعا، وهددو ث ثددة أنددوا   املعدداش األساسددا، ومعدداش العاددو ومعدداش الورثددة. ويسددت يد مندده يف 
املقام األوة، كبار السدن وذوو األمدراض املومندة، واألادخاص ذوو اإلعا دة أو املصدايفون حبالدة عادو، 

ومددا فددوق. و ددد اعتددربت منظمددة  ٦٠سددن  يف املاةددة مددن السددلان ايفتدددا  مددن 4٣وهددو يلدداد ياددم  
، همثاالا لتاريفة انجحة يف جماة حوسيا ن داق ا مايدة االجتماعيدةهالعم  الدولية كايفو فتدي م  راا 

 يف وضا حدود دنيا للحماية االجتماعية.اا وان تها يف مصاو األمم األفريقية األكثر حقدم
إعاندددة دعدددم الدددد   يف إطدددار حنقددديو  دددانون ا مايدددة االجتماعيدددة ليادددم  اا وجيدددري حاليددد -١٠٩

 .اإلدما 
ومددن الت ددورات الرةيسددية يف جمدداة الدددمان االجتمدداعا، مددنو اسددتحقاق الب الددة، الددذي  -١١٠

 ذار/مدار . ومدا أن هدذا النظدام نادر وحقدرر  ٥، يف ١٥/٢٠١٥أ ر  عوجز املرسوم يفقانون ر م 
، فدددنن النقددداست واملعهدددد الدددوطين ٢٠١٦ايفتددددا  مدددن نيسدددان/أيفري   يفادددل  واضدددو أن يبددددأ ن ددداذه

للدددددددمان االجتمدددددداعا حوادددددد  إي ح دددددداهم يف أحددددددد اجتماعددددددات ا ددددددوار االجتمدددددداعا )حاددددددرين 
. ومدددددد املرسددددوم ٢٠١٧ا يقدددددا يفتمديددددد األجدددد  ايدددددد ملنحدددده إي عددددام ٢٠١٦األوة/أكتددددويفر 

موعداا لبد  ن اذ استحقاق  ٢٠١٧يو أاير/ما ١ ذار/مار ا  ريخ  ٥) ٢٣/٢٠١٧يفقانون ر م 
الب الددة علددت مراحدد  متدرجددة، ُحسددته  سلنظددام العددام، أمددا الددنظم اجااددة )عمدداة املندداتة، واإلدارة 
العامة، والنظام اجداص سملناد ت الصدةرى والصدةتةا فسدتدمرت علدت مراحد  متدرجدة، عدن طريدر 

 ولية إدارة اسددتحقاق الب الددة يف اددهادة اددددة. ويتددوي املعهددد الددوطين للدددمان االجتمدداعا مسدد
حددت أن معهددد التوظيدد. والتدددريز املهددين يدددير حدددايفت العمالددة النادد ة. وميددوة اسددتحقاق الب الددة 

يف  ٠,٥مددن مسددالات العمدداة )تايدة مسددالاوم يف املعهددد الددوطين للدددمان االجتمدداعا يفنسددبة 
اةدددةا. ويسددداهم املعهدددد الدددوطين يف امل ١.٥املاةدددةا، وكدددذلك مدددن مسدددالة رم العمددد  )تايدة يفنسدددبة 

 يف املاةة. ١,٥للدمان االجتماعا يفدوره يفنسبة 
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 الصجلة  
يققددت إ دداتات هامددة يف فددرص حصددوة السددلان علددت اجدددمات الصددحية اجليدددة، مددا  -١١١

حوسيا ن اق الرعاية الصحية ويست مسدتواها، مدن  د ة تايدة ا ياكد  األساسدية واالرحقدا  شدا 
حقدددم الرعايددة األوليددة والرعايددة املمتدددة يف يفددرااي وسدداو فيسددنيت، املدددن/اجلور  وإناددا  مراكددو اددحية

سلسدددلان. وتادت املدددوارد البادددرية املتخصصدددة واملعددددات، وال سددديما يف أ سدددام اا األكثدددر اكتظاظددد
الرعايدددة األوليدددة والثانويدددة املقدمدددة لألط ددداة والنسدددا  ا وامددد  واملواليدددد. ووسدددعت   دددة التحصدددت 

لقاحددات يف السددايفر )متاحددة يف  ٦لقاحددات جمانيددة مقايفدد   ١٠سحددت اليددوم حاددم   الددوطين، الدديت
 سيا املرافر الصحية يف البلدا.

وحادددم  اعموعدددة األساسدددية مدددن اجددددمات الصدددحية الددددرورية، الددديت حقددددم جمددداانا علدددت  -١١٢
علددت حددد الصددعيد الددوطين )املندداطر ا دددرية والري يددةا  دددمات الصددحة اإل ايفيددة للنسددا  والرجدداة 

سدوا ، وحددوفت الرعايددة للمصددايفت سألمددراض املعدية/السدارية )فددتو  نقددص املناعددة الباددرية/اإليدت، 
األمدراض املنقولددة سالحصداة اجلنسددا والسد ، يف سلددة أمددراض أ درى، عددا يف ذلدك العدد   املددداد 

ارة املتلاملدة لل توسات العلوسة، اليت أادبحت اآلن متاحدة يف سيدا البلددايت يف البلددا، واإلد
ألمراض ال  ولة، وغت ذلك من أنوا  اجدمات/الرعاية. ودملان سيا النسا  ا وامد  ا صدوة 

علددت  دددمات الصددحة اجلنسددية واإل ايفيددة، الدديت حاددم  إجددرا  ا تبددار فددتو  نقددص املناعددة  جمدداانا 
 ددددمات اا أيدددد البادددرية أثندددا  ا مددد  والرعايدددة  بددد  الدددوالدة ويفعددددها. وحادددم  اعموعدددة األساسدددية

 جمانية لل حص اللا. عن سرطان الثدي وعنر الرحم وكذلك سرطان الربوستاحة.

 املياه والصرف الصجلي  
 ٢٠١٥مدددددد القددددانون اجلديددددد املتعلددددر سمليدددداه والصددددرو الصددددحا، والددددذي أ ددددر يف عددددام  -١١٣

كثددددر حاددددرين األوة/أكتددددويفرا، ال وددددات السددددلانية األ ١٩، يف ٣/٢٠١٥)املرسددددوم التاددددريعا ر ددددم 
ضددددددع اا، ويقدددددددا ين حعتمددددددد الدددددددواةر املعنيددددددة سمليدددددداه والصددددددرو الصددددددحا يف البلدددددددايت   دددددد، 

ا والتوامدددات حراعدددا االعتبدددارات االجتماعيدددة واجلنسدددانية يف مدددنو االلتوامدددات ٣١)املدددادة  املسددداواة
ا. ومددن الدد تم التخ ددي، يف هددذا الق ددا  لتعمدديم منظددور ا ددد مددن ال قددر ١4٣و ١٢٧)املدداد ن 

 ا.٩4واة يفت اجلنست )املادة واملسا
وكادددو  مدددن اإلطدددار التنظيمدددا ألسدددعار امليددداه والصدددرو الصدددحا، يدددنص املرسدددوم يفقدددانون  -١١4
)لددمان حدد اا نيسان/أيفري ا يديد حعري دات ح اضدلية لل ودات األادد فقدر  ١٢) ٢٦/٢٠١٦ ر م

رحب، سلقدددرة أدىن مددن مسددتوايت االسددته   الدديت حت ددايفر مددا مت لبددات الصددحة العامددة، يفقيمددة حدد
علدددددت الددددددفاا. و دددددد حدددددددت اج دددددة االسددددد احياية الوطنيدددددة للميددددداه والصدددددرو الصدددددحا )القدددددرار 

مددددن امليدددداه للاددددخص/اليوم كحددددد أدىن ينبةددددا اا لدددد   4٠اددددبا /فرباير،  ٢٠، يف ١٠/٢٠١٥ ر ددددم
 ا صوة عليه.

كدددددددانون   ٣٠، يف IX/2017/20)القدددددددانون ر دددددددم  ٢٠١٨وحادددددددم  ميوانيدددددددة الدولدددددددة لعدددددددام  -١١٥
عددددن إمدددددادات اللهددددرس ،  ااددددة  وة/ديسدددمربا التعرفددددة االجتماعيددددة إلمدددددادات امليدددداه، فددددد ا األ

سملسدددتهللت الددددع ا ، ويسدددز عدددن طريددددر  صدددم التعري دددات امل بقدددة. ويتعدددت علددددت اإلدارات 
ا لوميددة املسدد ولة عددن امليدداه واللهددرس  واإلدمددا  االجتمدداعا والادد ون املاليددة، إي جانددز وكالددة 
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القددانون املعيدداري الددذي مدددد طريقددة حن يددذ اا يومدد ٩٠ تصددادي، أن حناددر، يف غدددون التنظدديم اال
 التديفت املذكور ) يمة اجصم، معايت األهلية،  ليات التموي  واإلاراو والتن يذا.

وأنادإ اددندوق   ددا  امليدداه والصددرو الصدحا، إي جانددز إناددا  اددندوق لتددوفت امليدداه  -١١٦
شددو حعويدو فدرص اا فرعيد االجتماعية الدعي ة سعتباره ملوانا  و دمات الصرو الصحا لل وات

السددددلان ايددددرومت يف ا صددددوة علددددت امليدددداه والواددددوة إي اددددبلة دورات املياه/اعدددداري. ومولددددت 
يف  ٦4أسدددرة حعو دددا نسدددا ، ) ٢ ٧٩٠اسدددرة معيادددية، يفينهدددا  4 ٣4٣واددد ت ادددبلية لددددمناتة 

 كثت منهم يف اعتمعات الري ية. اا،  حقريباا مست يد ٢٧ ٥١٨املاةةا ياللون ما أسرهم حواي 

 اإلسنان  
ويتو ت يفرانمرت همنوة للامياه حوفت مساكن اجتماعية من ثد   فودات  ألد. )منداتة  -١١٧

إسلودو كايفو فتديا، س  )الدذين يد او  د لهدم  4٠ ٠٠٠ لألاخاص الذين يويد د لهم عن
 ١٨٠ ٠٠٠إسلودو كايفو فتديا وجيم )الذين يص  د لهم اي  ١٠٠ ٠٠٠و 4٠ ٠٠٠يفت 

عددن طريدددر اح دداق اجيدددار )ال ودددة  ١ ٠٩١يفينهدددا اا مسددلن ١ ٩٦٧إسددلودو كدددايفو فددتديا. وُأسدددند 
مدددن ال ودددة جددديما.  ٢٥4مدددن ال ودددة س  و 4٢٢مدددن  ددد ة اح ا دددات ادددرا  ويفيدددا ) ٦٧٦ألددد.ا و

ن سيدا املسداكن مهيدبة للتنقد  سللراسدا يف املاةدة مد ٥ويا   يف إطار هذا الربانمرت، أن حلدون 
املتحركدددة ومدددوودة سلتسدددهي ت اللافيدددة للوادددوة إي األيفنيدددة كافدددة. و دددد طبقدددت هدددذه القاعددددة يف 

لألاددددخاص الددددذين متدددداجون  ددددذه اا عمليددددة التاددددييد واإلسددددناد، وهددددذه املسدددداكن ااددددوتة حصددددر 
اةدة مدن املسدت يدين اللدذين أسدندت يف امل ٥٨التسهي ت. وعث  األسر املعياية اليت حعيلها نسا  

 ا.٦٧٦إليهم مناتة يف إطار هذا الربانمرت )

 العمالة  
ا علددت حدددايفت سياسدداحية حاددم  سياسددات ٢٠١٦-٢٠٢١ين ددوي الددربانمرت ا لددوما ) -١١٨

العمالددة النادد ة، ويادددد علددت أليددة اال تصدداد االجتمدداعا يف تايدة فددرص العمدد ، ويقيددر حلدداف  
 ة االجتماعية والبيوية والتارخيية لدعم التنمية.ال رص، وحعويو األاو 

واخُتذت حدايفت حرما إي ح و العمالة، يفينها ما يلا  حوفت حوافو للاركات اليت حوظد.  -١١٩
الابام، وعوي  التدريز املهين الدا لا سلاراكة ما الق ا  اجاص  وحادايا حنظديم املاداريا  

ويدد  املادداريا. ة يفددرامرت حدريبيددة وأتهيليددة  وحاددايا عوحعويددو مهددارات اجددرجيت الاددبام، مددن  دد 
ح ااددي  عددن يفعدد  الددربامرت والتدددايفت املن ددذة، لصددام النسددا  والرجدداة  ٧٨-٧٦وحقدددم ال قددرات 
 علت حد سوا .

، اعُتمددددد ا ددددد االدىن لألجددددور علددددت املسددددتوى الددددوطين، ٢٠١4ويف كددددانون الثاع/يندددداير  -١٢٠
كدددددددانون   ٢٩، يف ٦/٢٠١4ملرسدددددددوم يفقدددددددانون ر دددددددم إسدددددددلودو كدددددددايفو فدددددددتدي )ا ١١ ٠٠٠ وهدددددددو

الثاع/يندددايرا، وسددديلون واجدددز الت بيددددر علدددت سيدددا املدددوظ ت اجاضددددعت لنظدددام  دددانون العمدددد . 
يُعا َدددز عليهدددا يفةرامدددة. ورُفدددا ا دددد األدىن لألجدددور  لال دددة إداريدددةعددددم دفدددا املبلدددم ايددددد  ويعتدددرب

)القدددددددددانون  ٢٠١٨امليوانيدددددددددة لعدددددددددام إسدددددددددلودو كدددددددددايفو فدددددددددتدي عوجدددددددددز  دددددددددانون  ١٣ ٠٠٠ إي
 كانون األوة/ديسمربا.  ٣٠، امل ر  IX/2017/20 ر م
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 الثقافة  
جيري وضا الصيةة النهاةية لقانون يفابن ال ا  الثقايف غت املادي. وفيما يتعلر حبقدوق  -١٢١

، يف املددد ل ت، ُعددددلت التادددريعات الوطنيدددة للوفدددا  سملعدددايت الدوليدددة، مدددا النظدددر، يف الو دددت ن سددده
 حيست واوة األاخاص ذوي اإلعا ة إي املعارو.

 تغري املداخ  
كث ت كايفو فتدي إنتا  ال ا ات املتاددة، وال سيما ال ا دة الامسدية وطا دة الدراي ،  -١٢٢

اج ددة الوطنيددة لل ا ددة املتادددة، وهددا  ري ددة طريددر السددتخدام ال ا ددة  ٢٠١٥ووضدعت يف عددام 
عددن اج ددة الوطنيددة لل ددا ة اسددتخدام  يف املاةددة، فددد ا  ١٠٠بة املتاددددة يف حوليددد اللهددرس  يفنسدد

يف الد ايف، يفدت   داعا  ال ا دة وامليداه. ووضدعت كدايفو فدتدي اسد احيايات اا ال ا ة. وسُينظر أيدد
للتصددي ملخدداطر حةدت املنددا ، ويعتددرب ا دد مددن لداطر اللددوار  مددن اعداالت ذات األولويددة. فقددد 

، ل س ااد يفه لدى وضدا اسد احياية متعدددة الق اعدات. غدت أن أجري حقييم ملخاطر اللوار 
حعبوددة املددوارد سيلتسددا أليددة سلةددة للتن يددذ، سلنظددر إي االسددتثمارات اللثي ددة والدرايددة ال نيددة الدديت 

 حن يذ االس احيايات يف هذه اعاالت. اسيت لبه

 (115ردة يف الفقرة الوا 55إىل  52املساكدة التقدية الدولية )التوصيا  م   -زاي 
كددايفو فددتدي،  دد ة ال دد ة  يددد االسددتعراض، علددت الاددراكة مددا هيوددات لتل ددة   اعتمدددت -١٢٣

للتعاون الدوي يف جماالت عديدة، و د يقر العديد من اإل اتات اليت أيفلم عنهدا يف جمداة حعويدو 
كددايفو فددتدي إي   و املدداي الددذي  دمتدده. وحت لدداأواايددة حقددوق االنسددان يف ددد  الدددعم التقددين و/

 استمرار الع  ة املثمرة اليت حقيمها ما اركاةها التعاونيت.

 خالصة -اثلثا   
اعتمدددت االنتقاةيددة يف هددذا التقريددر فيمددا يتعلددر سإل دداتات الرةيسددية الدديت يققددت  دد ة  -١٢4

ات ال دد ة  يددد االسددتعراض، وهددو، وإن كددان غددت اددام ، يبددت التددوام كددايفو فددتدي يفتن يددذ التوادددي
الصددادرة  دد ة اجلولددة الثانيددة مددن االسددتعراض الدددوري الاددام ، وفددا ا سلتواماوددا الدوليددة يف جمدداة 

 حقوق االنسان.
Notes 

1 From 2014 to June 2017, the Ombudsman received 492 complaints, 36 collective and 456 individual 

complaints, signed overall by 1,112 citizens. Of the total 492 reports received, 322 were admitted as 

complaints, 134 were not admitted and 36 are in preliminary analysis. By the end of the 1st semester 

of 2017, 221 of the admitted complaints were solved and 101 have proceedings in progress. Although 

most complaints come from Santiago, the most populated island of the country, the Ombudsman has 

received complaints from all islands and even from the Diaspora (6 complaints). To better reach all 

islands, the Ombudsman’s Office has signed protocols with 9 Municipal Assemblies and Town Halls, 

while another 7 are ready to be signed. The protocol includes collaboration in disseminating 

information on the Ombudsman, training of staff at municipal level where required and the provision 

of easy direct contact lines for citizens to submit complaints. 
2 Visits to Praia Central Prison in 2005, 2007, 2012, 2014 e 2016; Military Prison in 2013, 2014, 2016; 

the Social Reintegration Centre Orlando Pantera, for children adolescents in conflict with the law, in 

2017; Prisons and Police Stations in the islands of São Vicente, Santo Antão and Sal in 2013 and 

2014. 
3 To prepare ECA’s regulatory framework, a working group was established in 2017, including the 
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Public Prosecutor’s Office, the Judiciary, UNICEF, CNDHC and ICCA. 
4 The Plan is structured in 5 dimensions: (1) participation of children and adolescents, emphasizing 

their active role in defending their rights, promoting self-care and in the process of evaluating the 

protection policies targeted to them, (2) prevention, (3) care, (4) accountability, including updating 

the legal framework, improvement of surveillance, upgrading of reporting systems and accountability 

flows, with a view to maximizing the reduction of impunity, and (5) mobilization of local and 

multilateral alliances for implementation of the Plan. 
5 The Decree-law establishes the right to 60 days of maternity leave after child birth; leave before 

childbirth in clinical risk situations; a special regime of leave postpartum (justified leave for 

consultation, illness and assistance to the baby); and adjustments of evaluation rules according to 

need (deadlines and modalities), among other measures. 
6 Under the current cycle, between 2014 and 2016, 4,395 persons were benefited (51% women), 

through 381 economic micro projects and 409 social micro projects. The program’s mid-term 

evaluation noted the quality of micro projects and estimated 76% have sustainability potential. 
7 Additional activities include the training of 303 leaders and members of immigrant associations in 

project design and management, associative and financial management, leadership and immigration 

issues; the funding of projects of immigrant association on literacy, small business management, 

handicrafts, vocational training, etc. Out of the 23 integration projects supported by the General 

Directorate for Immigration from 2013 to 2017, 46% of beneficiaries were women and 4 civil society 

projects from 2015/2016 specifically targeted the economic empowerment of immigrant women. 
8 Under the project 257 teachers were trained, who subsequently prepared and implemented 24 Action 

Plans to promote gender equality and combat GBV, through activities in classrooms, school and 

school communities. The project developed campaign materials, including 3 TV spots. 

    


