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 املنهجية وعملية التشاور واخللفية -أوال   
 (٦١و ٣٥املنهجية وعملية التشاور )التوصيتان  -ألف 

املبععععادت التوجيهيععععة العامععععة اعععععداد املع ومععععات  وجعععع  ُجمرععععا هععععذا التقريععععر ع عععع  أسععععا   -١
االسععععععععتعرا  الععععععععدوري الشععععععععام ، ع عععععععع  النحععععععععو املن ععععععععو  ع يعععععععع  يف مقععععععععرر   ععععععععس  قععععععععو  

. ويس ط التقرير الضوء ع   التقدم احملرز يف  ال  قو  اانسعان يف ال ع  ١٧/١١٩ اانسان
، وع ع  تنييعذ ٢٠١٣( منذ ععام SARsالقارية ومنطقيت هونغ كونغ وماكاو ااداريت  اخلاصت  )

 هععداا املسععتقب ية. ووفقععا  التوصععيات املقدمععة أثنععاء الولععة الثانيععة مععن االسععتعرا ، والتحععد ت واأل
"، يرد التقريران املني عنن ال عذان أععد ما  تومتعا منطقعيت هونعغ كونعغ ملبدأ "ب د وا د ونظامان

 امس والساد  أدانه.وماكاو ااداريت  اخلاصت  ال ينيت  يف الي    اخل
ولتجميععا هعععذا التقريعععر ترأسعععت وزارة اخلارجيعععة ال عععينية فريقعععا  ععععامن   اصعععا  مشععع كا  بععع   -٢

جهععازا  تشععريعيا  ويضععاإيا  وإدار   يف ا)تومععة )انظععر القاإمععة الععواردة يف  ٣٠اادارات يضععم  ععوا  
يععة يواعععد األمععم املتحععدة، املرفععا األول(. وعقععدت الععوزارة عععدة اجتماعععات تنسععيقية ودرسععت بعنا

واسععتندت إأ أفضعع  املمارسععات املعمععول دععا يف العديعععد مععن الب ععدان لتحديععد وتو ععي  األفتعععار 
واألطر والطراإا واحملتو ت اليت ستستخدم يف إعداد التقرير. وع   هذا األسا  يف التعاون ع   

 ٤٠يرابعة  ستمشعتت أيضعا  صعياةة العن ، راجعا أعضعاء اليريعا التقريعر ونقحعوه عشعرات املعرات. وا
)انظعععععر القاإمعععععة يف املرفعععععا الثعععععاين(،   و طيعععععا   منظمعععععة ةعععععت  توميعععععة ومفسسعععععة أكاد يعععععة،  عععععيو   

الععتممس الععرأي العععام ع عع  نطععا  واسععا عععرب مويععا وزارة اخلارجيععة التماسععا  مل يععد مععن التعععدي   كمععا
 وبغية و ا التقرير يف صيغت  النهاإية.

 الثانيةمتابعة استعراض اجلولة  -ابء 
توصعععية يعععدمتها ب عععدان  ت يعععة يف  ٢٥٢توصعععيات معععن بععع   ٢٠٤يب عععت ا)تومعععة ال عععينية  -٣

سعععيا  الولعععة الثانيعععة معععن االسعععتعرا  العععدوري الشعععام . وبععععد االنتهعععاء معععن االسعععتعرا ، و سعععيدا  
معنيععا   عععامن   لألمهيععة البالغععة الععيت توليهععا ال عع  لعم يععة املتابعععة، أنشععات وزارة الشععفون اخلارجيععة فريقععا  

بتنييعععذ ت عععص التوصعععيات، وعممعععت تقريعععر فريعععا األمعععم املتحعععدة العامععع  املعععع   السعععتعرا  العععدوري 
الشعععام  ع ععع  العععدواإر ا)توميعععة املعنيعععة. وعقعععد اليريعععا العامععع  التعععابا ل عععوزارة اجتماععععات عديععععدة، 

نتظمعة طي عة فاو   مهام ك  إدارة، وحبث وصاغ  طعط تنييعذ دعددة، ويعدم تقعارير وتو عيحات م
( ٢٠١٥-٢٠١٢مرا عععع  التنييععععذ. وبعععععد صععععياةة  طععععة العمعععع  الوطنيععععة الثانيععععة )قععععو  اانسععععان )

وتنييععذها، وإصععدار  طععة العمعع  الوطنيععة الثالثععة )قععو  اانسععان، واديععد األهععداا واملهععام املتع قععة 
ملععدة يف ، وتنييععذ تقيععيم منت ععف ا٢٠٢٠-٢٠١٦  ع ام  قععو  اانسععان واايتهععا وتع ي هععا ل يع ة 

،  رصععععت ا)تومععععة ع عععع  دمععععض توصععععيات االسععععتعرا  يف التشععععريعات الوطنيععععة ٢٠١٨بدايععععة عععععام 
وال واإ  اادارية وع   العم  دا عند التخطيط يف  ت ف  االت التنمية االيت ادية واالجتماعيعة. 

 .االستعرا  وترد يف هذا التقرير نتاإض تنييذ التوصيات ذات ال  ة املنبثقة عن الولة الثانية من
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 مفهوم حقوق اإلنسان ذات اخلصائص الصينية ونظامها النظري -جيم 
ال توجعد سعبي  وا عدة ل نهعو  حبقععو  اانسعان يف الععاض. وألن يضعية  قعو  اانسععان  -٤

مععن الظععروا الوطنيععة  مهمعة لتعع  ب ععد يف تنميتعع  االيت ععادية واالجتماعيععة، وجعع  تع ي هععا انطنيععا  
ع  الب ععد، ال و عععمها يف إطععار سعع طة وا ععدة. واس  ععادا  بيتععر  عع  واال تياجععات اخلاصععة بشعع

جينبينععغ فيمععا العع  اال عع اكية ذات اخل ععاإ  ال ععينية لع ععر جديععد، تععو  ال عع  أمهيععة كععرب  
لتع ي   قو  اانسان واايتها، وتعم  دوما  ع   الدفاع عن يضية ااية  قو  اانسان وع   

 .ل خ اإ  ال ينية سبي  النهو  حبقو  اانسان وفقا   ممارستها وتع ي ها وتتبا داإما  
هعععذه سعععبي  تنط عععا معععن الظعععروا الوطنيعععة. فيععع  ال ععع ، يرجعععا عهعععد النهعععو  حبقعععو   -٥

اانسان إأ تقاليد ثقافية عريقة منذ أكثر معن سسعة فالا سعنة. ويف الع عر ا)عديث، انط قعت 
حعث الشعا ، ويرجعا النجعا  يف سعنة معن الب ١٧٠عم ية النهو  حبقو  اانسان منذ أكثر من 

سنة مضت، وال سيما يف األربع   ٦٩ذلص إأ ممارسة عظيمة أير ا ال   الديدة ع   مد  
سععععنة املا ععععية مععععن ااصععععن  واالنيتععععا . وت تعععع م ال عععع   ملواءمععععة بعععع   قععععو  اانسععععان العامليععععة 

تناسعا السعنم والتنميعة، واخلاصة، و لما بع  تع يع  الد قراطيعة و عمان سعب  الععيس ل نعا ، وب
معن التقعدم يف  وتع ي   قو  اانسان واايتها يف عم ية التنمية. ودونت ال   يف التاريخ ف ن  

  ال  قو  اانسان ووسعت الربانمض العم   )ماية  قو  اانسان ع   ال عيد الدو .
الشعععع   هعععذه سعععبي  تنط عععا معععن النعععا  وتنتهععع  إلعععيهم. فيععع  ال ععع  يشعععت   عععمان رفعععاه -٦

ورعاية م ا)  منط ا عم ية النهو  حبقو  اانسان وةايتها ع   الدوام. وألن ال   تعدافا ععن 
مبععدأ سععيادة الشععع ، فهعع  ب ععدد تطععوير د قراطيععة تشععاورية ا عع اكية، وإتقععان النظععام الععد قراط ، 

ععن أولويعة الشعع ، وإثراء األ تال الد قراطية وتوسعيا القنعوات الد قراطيعة. و عا أن ال ع  تعدافا 
فه  ب دد اس  رفاه الشع  وتع ي  التنمية الشام ة واالزدهار العام ل شعع  كتع . فقعد أيامعت 
ال   أكرب العنظم يف الععاض يف  عال التع عيم والضعمان االجتمعاع  واالنتخعا ت الد قراطيعة ل قواععد 

 الشعبية، مقدمة  بذلص ااية ةت مسبوية )قو  الشع  وم ا) .
وهععذه سععبي  تتخععذ مععن التنميععة أوليععة  ععا. فقععد عقععدت ال عع  الععع م ع عع  العمعع   يععاهيم  -٧

التنميعععععة يف  عععععال االبتتعععععار والتنسعععععيا واحملافظعععععة ع ععععع  البيهتعععععة واالنيتعععععا  والتبعععععادل، فععععع ادت يو عععععا 
 ٨٢.٧ترليعون يعوان رنينعىل إأ  ٥٤االيت ادية بشت  مطرد؛ إذ ارتيعا ان هعا احمل ع  ااُجعا  معن 

ليععععون يف السععععنوات اخلمععععس املا ععععية. ونيععععذت ال عععع  بضععععمت  عععع   طععععة التنميععععة املسعععععتدامة تر 
م يععار نسععمة، و يضععت عععدد  ١.٣، فععدبرت التععايف مععن الغععذاء وال بععا  ألزيععد مععن ٢٠٣٠ لعععام

م يععون فععرد مععن العمعع .  ٧٧٠م يععون  ععخ ، ومتنععت  ٧٠٠الععذين يعيشععون يف فقععر نزيععد مععن 
 يعون  عخ  ع ع  معد  السعنوات اخلمعس املا عية و عدها، م ٦٨و يَّت وطاة اليقر ألزيعد معن 

و وج  املعايت ا)الية يف ال  ،  ت  روج فقراء األر ا يف ال   من داإعرة اليقعر يف  تعم 
 .٢٠٢٠املفكد حب ول عام 

وهذه سبي  تتخذ من سيادة القانون معيارا   ا. في  إطار سع  ال   جاهدة  إأ بناء  -٨
يعانوان  ود ع   يع  النيعاذ  ٢٦٥مة و تما ات سيادة القعانون، سمعنَّ  عوا  متتام  ألمة و تو 
، كمععا أن النظععام القععانوين اال عع اك  ذا اخل ععاإ  ال ععينية يتحسععن ٢٠١٨بنهايععة نيسععان/أبري  

ععذت  مبعادرة كععرب  يف سععتة  ١٩٠يومعا  بعععد يعوم. ودععدا تع يعع  سعيادة القععانون بشعت   ععام ، ا م
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، لتحقيععا التشععريا الع معع ، واانيععاذ ال ععارم ل قععوان ، ٢٠١٤ان  منععذ ميععدا ٣٠ ععاالت رإيسععية و
والتقا   الن ي ، والت ام المهور  لقانون، وإ عدا  اخلدمعة املدنيعة القاإمعة ع ع  أسعا  القعانون. 
ويف اآلن ذاتعععع ، وم رععععحت املهععععام اخلاصععععة املتع قععععة بتع يعععع  الضععععماانت القضععععاإية )قععععو  اانسععععان 

 .ونميذت بشت  منظَّم
وهذه سبي  تتخذ من االنيتا   اف ا   ا. ذلص أن ال   تنهض اس اتيجية مييدة مرحبعة  -٩

ل جميا يوامها االنيتا  ع   العاض اخلارج  وفت  أبوادا ل مشاركة يف البناء؛ وتع ز ال   التنمية 
تشععاطر الذاتيععة عععرب ااصععن  واالنيتععا ، وتقععدم نيسععها عنععد االنيتععا  يف دور يععوة عظمعع   يععث 

العععاض  ربتهععا وفرصععها يف  ععال التنميععة. ومنععذ انيتا هععا السععابا ع عع  العععاض اخلععارج  إأ ا راطهععا 
اخلععارج  النشععيط ا)ععا  مععع ، ومنععذ االنضععمام إأ منظمععة التجععارة العامليععة إأ املشععاركة يف رعايععة 

املالية اآلسيوية واألزمعة  بناء مبادرة ا) ام والطريا، سامهت ال   كثتا  يف جهود الت دي لألزمة
يف املاإععة مععن النمععو االيت ععادي العععامل  لسععن  عديععدة،  ٣٠املاليععة الدوليععة، واسععتاثرت نزيععد مععن 

 فتانت فعالة يف تع ي  يضية السنم، والتنمية و قو  اانسان.
وتقع   ال ع  إيامعة عنيعة دوليعة جديعدة يطبعهعا اال ع ام املتبعادل، واان عاا والععدل  -١٠
التعععاون املييععد ل جميععا، وإيامععة  تمععا يوامعع  و ععدة امل ععت ل بشععرية ُجعععاء، وتقععد   طععة صععينية و 

لتع ي  النهعو  السع يم بقضعية  قعو  اانسعان ع ع  ال ععيد العدو . وتعدافا ال ع  بثبعات ع ع  
حدة،  املبادت األساسية ل قانون الدو  واملعايت األساسية لعنيات دولية جوهرها ميثا  األمم املت

كمعا هع  دييقععة يف وفاإهعا  لت اما عا املن ععو  ع يهعا يف معاهعدات  قععو  اانسعان الدوليعة الععيت 
، وتفيعد "املععايت امل دوجعة"انضمت إليها. بيد أن ال   تعار  تسييس  قو  اانسان وتطبيا 

و  مبععادت العععدل واان ععاا الدوليععة. ا إ ععا تععدافا عععن تبععادل التجععارب والتعععاون يف  ععال  قعع
اانسان ع   ال عيد الدو  ع   أسا  املساواة واال  ام املتبادل، وتو  أمهية مت ايدة ل حقعو  
االيت ععادية واالجتماعيععة والثقافيععة ول حععا يف التنميععة وهعع  ا)قععو  الععيت  ععتم دععا الب ععدان الناميععة، 

 وتع ز النهو  الشام  حبقو  اانسان جبميا أنواعها.

 يعي واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناإلطار التشر  -اثنيا   
، ١١7، و9٥، و8٥، و٥4، و٥0تشاااااريعات حقاااااوق اإلنساااااان )التوصااااايات  -ألف 

 (١٣٥، و١٢١، و١٢0، و١١8و
ذا   عاإ  صعينية، يشعم   ا ع اكيا   يانونيعا   ، وال   اسن وتطعور نظامعا  ٢٠١٣منذ  -١١

ععععدة إدارات يانونيعععة لبععععة ل حتومعععة، جعععوهره الدسعععتور وعمعععوده القعععانون ) عععا يف ذلعععص ال عععواإ  
يعا  قعو  اانسعان  اادارية، واألنظمة احمل ية وةت ذلعص معن الوقإعا املعياريعة(، ليتعون أسعا   و

املععواطن  يف املعيشععة  وتععدعيم سععيادة القععانون. وكانععت التشععريعات فعالععة يف اايععة و ععمان  قععو 
والتنميعععة، و قعععويهم الشخ عععية، و قعععويهم يف امل تيعععة، و قعععويهم و عععر  م السياسعععية األساسعععية، 

 و قويهم يف العم  والتع يم والضمان االجتماع  وةت ذلص من ا)قو .
يععانوان  جديعدا ،  عا يف ذلععص  ٢٨، كانعت ال عع  يعد سعنت ٢٠١٨وبنهايعة نيسعان/أبري   -١٢

لعامة ل قانون املعدين، ويعانون متافحعة العنعف املنع  ، ويعانون األعمعال اخلتيعة، ويعانون األ تام ا
 ععمان اخلععدمات الثقافيععة العامععة، ويععانون الضععريبة )مايععة البيهتععة. واعتممععد التعععدي  )التاسععا( ع عع  



A/HRC/WG.6/31/CHN/1 

5 GE.18-13709 

ع عع  يععانون السععتان وتنظععيم األسععرة، ويععانون  مسععتقن   تعععدين   ١٣٤القععانون النععاإ  كمععا أجععري 
لتع ععيم، ويععانون اايععة البيهتععة، ويععانون اايععة  قععو  كبععار السععن وم ععا)هم، ويععانون ااجععراءات ا

ااداريعة ويععانون ااجعراءات املدنيععة. وأملغيعت القواعععد القانونيععة املتع قعة فعععادة التثقيعف مععن  ععنل 
 يععا  العمع ، كمعا أن النظعام القعانوين لضععمان  قعو  اانسعان الضعا لتحسعع  مسعتمر، ممعا يرفعا فع

مسععععتو  الضععععماانت القضععععاإية )قععععو  اانسععععان ويععععدعم األسععععا  االجتمععععاع  ا ععععياء الطععععابا 
يععانوان  سععار  ، كمععا أن  ٢٦٥املفسسع  ع عع   ععماانت  قععو  اانسععان. ويوجعد يف ال عع   اليععا  

 بعد يوم. النظام القانوين اال  اك  ذا اخل اإ  ال ينية يتحسن يوما  

ك الدولية حلقوق اإلنسان والوضع احلايل فيما خيص تنفياهاا انضمام الصني إىل الصكو  -ابء 
 (٦4، و٦0، و٥8، و٥7، و٥٢، و٣٢-٢4، و١4، و١0-٣)التوصيات 

اتيايية دولية )قو  اانسان وما يرتبط دا من بروتوكعوالت )انظعر  ٢٦ال   طرا يف  -١٣
تطبعهعا اااابيعة والثقعة  ، وا)تومعة ال عينية تشعارر بعرو ٢٠١٣املرفا الثالث(. ومنعذ ووز/يوليع  

والشععععمولية واالنيتععععا  يف االستعرا ععععات التاليععععةر اسععععتعرا  التقريععععر الثععععاين املتع ععععا بتنييععععذ ال عععع  
أ تععام العهعععد الععدو  اخلعععا   )قعععو  االيت ععادية واالجتماعيعععة والثقافيعععة، الععذي أعدتععع  ال جنعععة 

ألمم املتحدة؛ واسعتعرا  التقريعر العاما املعنية  )قو  االيت ادية واالجتماعية والثقافية التابعة ل
ل تقريععرين الثالعععث والرابعععا بشععان تنييعععذ ال ععع  أ تععام اتياييعععة  قعععو  الطيعع ، العععذي أعدتععع  لنعععة 
 قععو  الطيعع  التابعععة لألمععم املتحععدة؛ واسععتعرا  التقريععر الععاما ل تقريععرين السععابا والثععامن بشععان 

ل التمييعع   ععد املععرأة، الععذي أعدتعع  ال جنععة تنييععذ ال عع  أ تععام اتياييععة القضععاء ع عع  ُجيععا أ ععتا
املعنيععة  لقضععاء ع عع  التمييعع   ععد املععرأة؛ واسععتعرا  التقريععر السععاد  عععن تنييععذ ال عع  أل تععام 
اتيايية مناهضة التعذي  وةته معن  عروب املعام عة أو العقوبعة القاسعية أو النإنسعانية أو املهينعة، 

، يعدمت ال ع  ردود متابععة إأ لنعة مناهضعة ٢٠١٧الذي أعدت  لنعة مناهضعة التععذي . ويف 
التععععذي  وال جنعععة املعنيعععة  لقضعععاء ع ععع  التمييععع   عععد املعععرأة، ويعععدمت تقريعععرا   سعععم منطقعععة ماكعععاو 
اادارية اخلاصعة ععن ااجعراءات املتخعذة ملتابععة اسعتعرا  التقريعر األول ععن تنييعذ ماكعاو أ تعام 

سية. ويمدم التقرير الاما ل تقارير معن الرابعا عشعر إأ العهد الدو  اخلا   )قو  املدنية والسيا
السعععابا عشعععر ععععن تنييعععذ ماكعععاو أ تعععام االتياييعععة الدوليعععة ل قضعععاء ع ععع  ُجيعععا أ عععتال التمييععع  
العن ري إأ ال جنة املعنية  لقضاء ع   التميي  العن عري التابععة لألمعم املتحعدة ي عدع استعرا ع  

 .٢٠١٨يف فب/أةسطس 
 ع   العهد الدو  اخلا   )قو  املدنيعة والسياسعية، وتنتع  اادارات وويعت ال   -١٤

ل ت ععديا ع عع    اصععن ات ااداريععة والقضععاإية اسععتعدادا   املعنيععة يف ا)تومععة ع عع  املضعع  يععدما  
ب دد دراسة االتيايية الدولية )ماية  قعو  ُجيعا العمعال املهعاجرين  العهد. وتوجد ال   أيضا  

إأ جان  صتور أ ر  )قو  اانسان وما يرتبط دا من بروتوكوالت، كما أ ا وأفراد أسرهم، 
ل مبادت املتع قة  رك  املفسسات  ب دد دراسة مسالة إنشاء مفسسة وطنية )قو  اانسان وفقا  

 الوطنية لتع ي  وااية  قو  اانسان )مبادت  ريس(.
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 الضماانت املؤسسية حلقوق اإلنسان -جيم 
 (٣8-٣٣خطة شاملة للنهوض حبقوق اإلنسان )التوصيات صياغة  -١ 

استجابت ا)تومة ال ينية ملق     س  قو  اانسان وميو ية األمعم املتحعدة السعامية  -١٥
)قو  اانسعان فيمعا الع  صعياةة  طعة وطنيعة  عام ة ل نهعو  حبقعو  اانسعان. وبععدما  ققعت 

(، ٢٠١٥-٢٠١٢الثانيععة بشععان  قععو  اانسععان )ال عع  األهععداا الرإيسععية خلطععة عم هععا الوطنيععة 
( ٢٠٢٠-٢٠١٦أصععععععدرت ال عععععع  ونيععععععذت  طععععععة عم هععععععا الوطنيععععععة الثالثععععععة )قععععععو  اانسععععععان )

. وأنشات ال   فليعة اجتماععات مشع كة معن أجع  اخلطعة، تتضعمن أزيعد ٢٠١٦أي ول/سبتمرب  يف
وكانعععت لامععععات  إدارة  توميعععة، وتضعععط ا  سعععفولية صعععياةة اخلطعععة وتنييعععذها وتقييمهعععا. ٥٠معععن 

ومفسسات حبثية ومقاوالت ومنظمات ةعت  توميعة صعينية مشعاركة نشعطة يف ت عص املهعام كعذلص. 
وبمغيععة تع يعع  العععوع  حبقععو  اانسععان وفهمهعععا وا  امهععا واايتهععا يف انيتمعععا كتعع ، ُجَّعععت ال ععع  

 مواد كتابية تيستية تتناول  طة العم  الوطنية )قو  اانسان. أيضا  

، ٥4، و٥٣، و٥0تعزياز الضااماانت القضااائية حلقااوق اإلنسااان عاات اإلصااال  )التوصاايات  -٢ 
 (١٣٣، و١٢٦-١٢4و

، اعتمدت ال   مقرر ال جنعة املرك يعة ل حع ب الشعيوع  ال عي  بشعان ععدة ٢٠١٤يف  -١٦
يضا  رإيسعية تتع عا  لتع يع  الشعام  ل حتعم القعاإم ع ع  أسعا  القعانون، معا و عا مهعام دعددة 

تنييعععذ هعععذه املهعععام  تعععرتبط "بتع يععع  الضعععماانت القضععاإية )قعععو  اانسعععان". واعععري  اليععا   بو ععو 
 بطريقة منظمة، وتتجسد يف القوان  املنقحة واحملسنة ذات ال  ة.

مهمعة إصعن ية أ عرفت ع يهععا احملتمعة الشععبية الع يععا،  ١٨وع ع  سعبي  املثعال، أم عع ت  -١٧
صعععن  الشعععام  ل محعععاكم الشععععبية. وأنشعععات احملتمعععة مبعععادرة لتعميعععا اا ٦٥وأمط قعععت عمومعععا  

الشعععبية الع يععا سععت دععاكم داإععرات؛ وأجععري إصععن   ععام  لنظععام تسععجي  الععدعاو  القضععاإية، 
إصعععن  نظعععام  يف املاإعععة؛ ومضععع  يمعععدما   ٩٥ يعععث  عععاوز ععععدد  عععاالت تسعععجي  القضعععا  فعععورا  

جراإيععة بشععان ال سععات السععابقة التقا عع  النععاإ  املرتتعع  ع عع  احملاكمععة ونميععذت ثععن  يواعععد إ
ل محاكمععة، واسععتبعاد األدلععة ةععت القانونيععة واقيقععات احملععاكم؛ وجععر  تع يعع  إصععن  نظععام هيهتععة 

م يعون يضعية.  ١٢ ٩٥٧احمل ي  الشعبي ، و عارر أعضعاء هيهتعة احمل يع  الشععبي  فيمعا  موعع  
الع يععا لضعععمان سععع طة  مععة الشععععبيةالنيابعععة العاالعععيت ا ععط عت دعععا  ٢٩ا إن املهععام ااصعععن ية الععع 

النيابعععة ل قعععانون، تعمععا إصعععن  نظععام ريابعععة  النيابععة يف العمععع  ب ععورة مسعععتق ة وةععت متحيععع ة وفقععا  
 ، وتع ز  رعية االلتماسات والشتاو .العامة الشعبية

 (48-٣9التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان )التوصيات  -٣ 
( ٢٠٢٠-٢٠١٦طنيععة )قععو  اانسععان ) ععددت ا)تومععة ال ععينية يف  طععة العمعع  الو  -١٨

األهععداا واملهععام املتع قععة  لتثقيععف يف  ععال  قععو  اانسععان. ويف الويععت ا)ا ععر، اععري تنييععذ 
( بشان تع ي  وع  المهور وتثقيي  فيمعا الع  سعيادة ٢٠٢٠-٢٠١٦اخلطة اخلمسية السابعة )

  هععذه اخلطعة مععن تع يع   قععو  القعانون )"اخلطعة اخلمسععية السعابعة لتعمععيم العوع  القععانوين"( و عع
بشعان العوع  القعانوين. ودعدا  معن تثقيعف المهعور عمومعا   مهمعا   اانسان وسيادة القعانون جع ءا  

تع يعع  ميهععوم سععيادة القععانون والععوع  حبمايععة  قععو  اانسععان لععد  مععوبي  الدولععة، عقععد املتتعع  
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ة بشععان الععوع  حبقععو  ، مثععاين دورات تدريبيعع٢٠١٧-٢٠١٣ااعنمعع  ني ععس الدولععة، يف اليعع ة 
 النيابععة العامععة الشعععبيةاانسععان ملسععفو  ا)عع ب وا)تومععة ومععوبي  النظععام القضععاإ . وا ععط عت 
ألعف  عخ   ٤٨٠الع يا ننشطة ل تثقيف والتدري  يف  ال  قعو  اانسعان اسعتياد منهعا  عو 

دورة  ٦٩الع يعا  من ُجيا مستو ت أجه ة النيابة يف ُجيعا أ عاء الب عد. وعقعدت احملتمعة الشععبية
تدريبيعة بعععرو  إيضععا ية بشععان اسععتبعاد األدلععة ةعت القانونيععة والععوع  حبقععو  اانسععان، وأ ععرفت 

يا يا . و سنت أجه ة األمن العام جبميا مسعتو  ا معن أنظمعة تعدريبها  ٢٠ ٠٨١ع   تدري  
وا ععيا مععن ع عع  إنيععاذ القععانون ونظمععت دورات تثقيييععة بشععان الععوع  بسععيادة القععانون، تتنععاول م

 .يبي   قو  اانسان و ظر التعذي 
القاإمعة ع ع  ا)وكمعة تدريبيعة ل تثقيعف بشعان ياععدة  ٣٢ ٠٠٠وأنشات ال   أكثعر معن  -١٩

معععععديرين بنعععععواب وااعداديعععععة املاإعععععة معععععن املعععععدار  االبتداإيعععععة يف  ٩٦.٥وزموردت أكثعععععر معععععن القعععععانون. 
فيمعععا الععع  القعععانون. وأدرجعععت املعععدار  مسعععفول  ععععن التوجيععع  والتثقيعععف مستشعععارين يعععانوني   أو

االبتداإية وااعدادية مو وع ا)قو  الشخ ية والتع يميعة وااليت عادية يف مناهجهعا الدراسعية، كمعا 
أن إصدار "املبادت التوجيهيعة لتثقيعف املعراهق  بشعان سعيادة القعانون" يسعاعد الشعباب ع ع  ت عور 

 عععينية وسعععاإط ااععععنم ع ععع  فعععت  أعمعععدة  قعععو  اانسعععان وسعععيادة القعععانون. وتشعععجا ا)تومعععة ال
و  ي  موا يا )قو  اانسان. ويامت منظمات انيتما املدين مث  المعيعة ال عينية لدراسعات 
 قو  اانسان واملفسسة ال ينية ل نهو  حبقو  اانسان فذكاء الوع  حبقعو  اانسعان يف ُجيعا 

، واريعر ونشعر انيعنت والتتع  بشعان أ اء انيتما معن  عنل عقعد س سع ة معن ا) قعات الدراسعية
، كانعت المعيعة ال عينية لدراسععات  قعو  اانسعان يعد  ععررت ٢٠١٧هعذا املو عوع. وبنهايعة عععام 

 ونشرت سبعة تقارير سنوية ل تتاب األزر  بشان  قو  اانسان يف ال  .

يااة حقااوق مشااار ة املنظمااات غاام احلكوميااة واملؤسسااات اس اد يااة ووسااائ  اإلعااالم يف محا -4 
 (١70و ١٦8و ١٦7و ١٦٥و ١٥8و ١٥0-١48و ١4٦اإلنسان )التوصيات 

ل قععانون. وتشععم   منظمععة اجتماعيععة وفقععا   ٧٥٥ ٢٠٠، سمععج   ععو ٢٠١٧بنهايععة عععام  -٢٠
أنشععطتها  ععاالت التع ععيم والع ععم والتتنولوجيععا والثقافععة وال ععحة وانيتمععا واادارة والرعايععة العامععة 

، اعتمععدت ال عع ، يف ُج ععة أمععور، ٢٠١٣ قععو  اانسععان. ومنععذ عععام واألعمععال اخلتيععة واايععة 
يععععانون املفسسععععات اخلتيععععة، وعععععدلت ال ععععواإ  املتع قععععة بتسععععجي  وتنظععععيم املنظمععععات االجتماعيععععة، 
وأصععععدرت اآلراء املتع قععععة فصععععن  نظععععام إدارة املنظمععععات االجتماعيععععة لتع يعععع  تنميتهععععا السععععع يمة 

طوير املنظمات ةت ا)تومية يف  ال اايعة  قعو  اانسعان. واملنظمة، و لتا  تع ي  وتشجيا ت
ويتي  يانون تنظيم أنشطة املنظمات ةت ا)تومية األجنبيعة العام عة يف ال ع ، العذي د ع   يع  

 ، ا)ماية القانونية )قو  وأنشطة املنظمات ةت ا)تومية األجنبية.٢٠١٧النياذ يف عام 

وطنيععععة ل تثقيععععف والتععععدري  يف  ععععال  قععععو  اانسععععان. وتوجععععد يف ال عععع  مثانيععععة مراكعععع   -٢١
وتسععتييد هععذه املفسسععات األكاد يععة اسععتيادة كام ععة مععن أكععرب مععواطن يو ععا ل قيععام بععدور نشععط يف 
تقععد  املشععورة يف  ععال السياسععات والتع ععيم والتععدري ، فضععن  عععن إجععراء التبععادالت مععا اخلععارج يف 

، يامعععت ا)تومعععة ال عععينية تعععدرايا  فنشعععاء واسععع   عععال  قعععو  اانسعععان. ويف السعععنوات األ عععتة
األنظمة القانونية والتنظيمية املتع قة  جال ال حافة وااذاعة،  ا يف ذلص تشعجيا وسعاإط ااععنم 
ع عع  ممارسععة الريابععة االجتماعيععة مععن  ععنل التعبععت عععن الععرأي العععام وفقععا  ل قععانون، واايععة ا)قععو  

واايععععععة  قععععععو  امل تيععععععة اليتريععععععة لتيععععععاانت األ بععععععار والنشععععععر.  وامل ععععععاو املشععععععروعة ل  ععععععحيي ،
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ال ععع  وتضعععمن املمارسعععة القانونيعععة ل حعععا يف الريابعععة االجتماعيعععة معععن يبععع  وسعععاإط ااععععنم  واععع م
ل قعععانون يف يضعععا  العععراإم املرتتبعععة  عععد  وال عععحيي  معععن  عععنل التغطيعععة اا باريعععة، واقعععا وفقعععا  

 ل قانون. تشت  الظروا جر ة، يفا عذ املسفولون عنها وفقا   ال حيي  ووساإط ااعنم؛ وعندما

 اإلجنازات واملمارسات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -اثلثا   

 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية -ألف 

 ١88و ١8٥و ١84و ١8٣و 7٦و ٥٦احلق يف الكفاا  واحلاق يف التنمياة )التوصايات  -١ 
 (٢٥٢-٢44و ٢00و ١9٥-١90و ١89و

،  افظت ال   ع   نو ايت ادي واجتماع  مسعتقر وسع يم. إذ زاد ٢٠١٣منذ عام  -٢٢
يف  ٧.١يعدره  سعنوي نعوتري يعون يعوان،  توسعط  ٨٢.٧تري يون إأ  ٥٤الناتض احمل   ااُجا  من 

ملاإعععة، يف ا ١٥يف املاإعععة إأ  عععوا   ١١.٤املاإعععة؛ ونعععت   عععة الب عععد معععن االيت عععاد الععععامل  معععن 
يف املاإعة. و عافا العد   اليعردي  ٣٠و اوزت مسعامهة الب عد يف النمعو االيت عادي الععامل  نسعبة 

يف املاإعة ع ع   ٧.٩يف املاإعة و ٦.٥املتا  يف املناطا ا)ضرية والرييية ع   معدل نعو سعنوي يعدره 
يف  ١.٩ر بنسعبة التوا ، مما أوجد أكرب فهتة متوسطة الد   يف الععاض. وارتيععت أسععار االسعتهن

، أصععدرت ال عع  اخلطععة اخلمسععية الثالثععة ٢٠١٦املاإععة سععنو  ، وب ععت منخيضععة نسععبيا . ويف عععام 
كبعتا  ل تنميعة   ا  الشععبية، والعيت اعدد  ططععشرة ل تنمية االيت ادية واالجتماعية لمهوريعة ال ع  

خلمسية الثالثة عشعرة . ولتنييذ اخلطة ا٢٠٢٠ ىت عام  ٢٠١٦االيت ادية واالجتماعية من عام 
دور مهعععم يف  عععمان ا)قعععو  االيت عععادية واالجتماعيعععة والثقافيعععة ل شعععع  ويف اسععع  مسعععتو ت 

 عيش  وسيستمر هذا الدور.

وتو  ا)تومة ال ينية اعمال  ا الشع  يف التياا ويف التنمية أولوية ي عو . وتعر   -٢٣
سع اتيجية األساسعية ل قضعاء ع ع  اليقعر، ا)تومة يف هدا التخييف من وطاة اليقر وا)د من  اال

 ٢٠١٣م حوبعععا  يف تع يععع  ا)قععع  السعععالي  ل يقعععراء واليهتعععات الضععععيية. ومعععن  ويعععد أ عععرزت تقعععدما  
م يار يوان ل تخييف  ٢٨٢.٢،    ت الس طات املالية ل حتومة املرك ية ما  موع  ٢٠١٧ إأ

  ع عععع  مععععد  سععععس سععععنوات مععععن وطععععاة اليقععععر، مععععا  يععععيك عععععدد فقععععراء األر ا بشععععت  تراكمعععع
يف املاإعععععة يف  ايعععععة  ١٠.٢م يعععععون  عععععخ . وا يعععععك مععععععدل انتشعععععار اليقعععععر معععععن  ٦٨.٥٣  قعععععدار
،  يععث زاد ن ععي  اليععرد مععن الععد   القععوم  ٢٠١٧يف املاإععة يف  ايععة عععام  ٣.١إأ  ٢٠١٢ عععام

و  قيقععع  يف املاإعععة سعععنو  ، وهعععو مععععدل نععع ١٠.٤املتعععا  لسعععتان األر ا يف املنعععاطا اليقعععتة بنسعععبة 
يف املاإعة معن املشعاريا الرإيسعية  ٨٠نقطعة مهتويعة. ويقعا  ٢.٥أع   من املعدل الوط  لألر ا بنسبة 

اليت أط قتها ا)تومة ال ينية ل محافظة ع   املياه و يعا مواردهعا يف املنعاطا الوسعط  والغربيعة معن 
 ١٧١ه الشعرب لياإعدة الب د ويرب املنعاطا اليقعتة،  يعث   عت هعذه املشعاريا مشعاك  سعنمة ميعا

م يععون مععن املدرسعع  والطععنب يف املععدار  الريييععة،  ٢٣.٤٤م يععون  ععخ  مععن سععتان األر ا و
 م يون من ستان األر ا. ٩٥.٠٩ ا افة إأ تع ي  واس  بروا مياه الشرب لياإدة 

و ععاركت ال عع  مشععاركة نشععطة يف التبععادالت الدوليععة بشععان ا)ععد مععن اليقععر وعقععدت  -٢٤
رفيا املستو  من  نل املنتد  الرفيا املستو  املع   )د  وندوة وتبادال   اجتماعا   ٣٠من أكثر 

رابطععة أمععم جنععوب  ععر  فسععيا املععع   لتنميععة االجتماعيععة  -مععن اليقععر والتنميععة، ومنتععد  ال عع  



A/HRC/WG.6/31/CHN/1 

9 GE.18-13709 

 ٢٠١٦معفور ا)عد معن اليقعر والتنميعة. ويف  -وا)د من اليقر، ومنتد  التعاون ال ي  األفريق  
أمنشئ مويا لتبادل املع ومات عن التعاون فيما بع  ب عدان النعوب بشعان ا)عد معن اليقعر. وجعر  
التوييعععا ع ععع  معععذكرة تيعععاهم بشعععان التععععاون يف  عععال ا)عععد معععن اليقعععر معععا الب عععدان املعنيعععة يف فسعععيا 

ون يف  ععال وأفريقيععا وأمريتععا النتينيععة، وأمط ععا يف الو  وكمبععود  وميانععار مشععروع نععوذج  ل تعععا
دورة تدريبيععة  ٧٠املسعاعدة التقنيععة معن أجعع  ا)ععد معن اليقععر يف  ععر  فسعيا. وعمقععد مععا يقعرب مععن 

بشععان ا)ععد مععن اليقععر، ونمظععم تععدري  متخ عع  بشععان ا)ععد مععن اليقععر لياإععدة مععوبي  معنيعع  
مسععععاعدات يف  ععععال امليععععاه ألكثععععر  ا  أيضعععع وال عععع  تقععععدم ٢٠١٣ب ععععدان. ومنععععذ عععععام  ١٠٦ مععععن
 . دا  يف أفريقيا وفسيا وأورو  الشريية وأمريتا النتينيةب ١٠٠ من

 ١79–١74و 9٢و 90و 89احلااق يف العماال، ويف الضاامان االجتماااعي والسااك  )التوصاايات  -٢ 
 (١98-١9٦و ١87و ١8٦و ١8٣و ١8١و ١80و

تضعععا ا)تومعععة ال عععينية تع يععع  العمالعععة يف مقدمعععة أولو  عععا يف  عععال التنميعععة االيت عععادية  -٢٥
جتماعية، وتتبا اس اتيجية لتحديد أولو ت العمالعة وتعنهض يف هعذا انيعال سياسعات اسعتبايية واال

، ٢٠١٧-٢٠١٣أكثععر، وتسععع  جاهععدة إأ عمالععة أع عع  جععودة وأكثععر تتععامن . و ععنل اليعع ة 
م يعون فعرد، وبع  مععدل البطالعة  ٦٦.٠٩ب غ العدد ااُجا  ل موبي  الدد يف املناطا ا)ضرية 

م يون عاطع  ععن  ٢٧.٩٦يف املاإة. و    يف انيموع  ٤.١يف املدن والب دات أي  من  املسج 
منيع   عخ  كعانوا يواجهعون  ٨.٧٦العم  يف املناطا ا)ضرية ع   إعادة توبيف، إ افة إأ 

يف املاإعة.  ٩٠صعو ت يف إااد عم . ويب غ معدل العمالة ااُجا  خلرا  الامعات أكثر معن 
، يامعععت ال ععع  بتععععدي  يعععانون عقعععود العمععع  ويعععانون سعععنمة العمععع  وتع يععع  ٢٠١٣ومنعععذ ععععام 

تنييذمها، وو عت أ تاما   اصعة بشعان اايعة العمعال لياإعدة املوبيعات وتعدابت لتنييعذ العر   
ااداريعععة ارسعععال العمالعععة، و سعععنت  سعععتمرار العععنمظم القانونيعععة والسياسعععاتية العععيت اتعععم عنيعععات 

، اسععع دت هيهتعععات اا عععراا ع ععع  العمععع  والضعععمان ٢٠١٧إأ  ٢٠١٣ العمععع . ويف اليععع ة معععن
 ٢٠ ٩٥٢م يعععار يعععوان معععن األجعععور املتعععا رة لياإعععدة  ١٦٣.٥٩االجتمعععاع  يف ُجيعععا أ عععاء الب عععد 

م يون عام . ويف الويت نيس ، جر  الدفا بشت   ثيث وقبت بعم ية التشاور بشان األجور 
ا)ععد األدل لألجععور. ويععد أد  التوسععا السععريا يف  الماعيععة وطمبقععت ز دات معقولععة ع عع  معيععار

، ٢٠١٢نظام الوياية والعتحتم يف سعنمة اانتعاج إأ  عمان سعنمة العمعال. و ملقارنعة معا ععام 
يف املاإعععة ع ععع   ٢٢.٢يف املاإعععة و ٣٣.٩بنسعععبة  ٢٠١٧ا يعععك ععععدد ا)عععواد  والوفيعععات يف ععععام 

 اخلامسة عشرة ع   التوا .التوا ،  يث يتواص  "اال يا  امل دوج" ل سنة 
وأنشععات ال عع  أكععرب نظععام  ععمان اجتمععاع  يف العععاض،  يععث يغطعع  أكععرب عععدد مععن  -٢٦

نقطة مهتوية. وحب ول  اية  ١١النا  وي يد ع   املعدل العامل  لتغطية الضمان االجتماع  بنسبة 
م يعععععون  عععععخ  يتمتععععععون بتعععععام  أساسععععع  ل معا عععععات التقاعديعععععة،  ٩١٥، كعععععان ٢٠١٧ععععععام 
م يعون  عخ   ٢٢٧ لتام  الطىل األساسع ، معا اسعتيادة  م يار  خ  مشموال   ١.٣٥ وكان

م يععون مععن  ١٩٢م يععون مععن امعع  البطالععة، و ١٨٨مععن التععام  ع عع  إصععا ت العمعع ، واسععتيادة 
امعع  األمومععة. وارتيععا مسععتو  اسععتحقايات الضععمان االجتمععاع  بشععت  مطععرد يف ال عع . فقععد 

سععنة متتاليععة منععذ  ١٣اسععية ل متقاعععدين ع عع  مسععتو  الب ععد ع عع  مععد  ارتيعععت املعا ععات األس
، بينمعععا ارتيعععا العععدعم القياسععع  ل تعععام  الطعععىل األساسععع  لسعععتان املنعععاطا ا)ضعععرية ٢٠٠٥ ععععام

. ويف الويت نيس ، زادت ٢٠١٧يف عام  ان  يوا ٤٥٠إأ  ٢٠١٢يف عام  يواان   ٢٤٠من  والرييية
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ة، وإصععععا ت العمعععع  وامعععع  األمومععععة بعععع  دة النمععععو مسععععتو ت االسععععتحقايات لتعععع  مععععن البطالعععع
االيت عععادي. واعععري تنقعععي  ال عععواإ  املتع قعععة  لتعععام  ع ععع  البطالعععة لتحسععع  نظعععام التعععام  ع ععع  

م يععون  ٦٠البطالععة. و مسععن نظععام املسععاعدة االجتماعيععة، وكمي ععت اال تياجععات األساسععية )ععوا  
  .من مستحق  بدل ا)د األدل لإلعا ة واحملتاج

وتشعععععجا ا)تومعععععة ال عععععينية بنشعععععاد بنعععععاء املسعععععاكن ذات العععععد   املعععععنخيك  سعععععاعدة  -٢٧
ا)تومة، وتنيذ بنشاد إعادة تنمية مدن ال يي ، وتسع  جاهدة إأ اسع  الظعروا املعيشعية 

،    عت ا)تومعة معا  موعع  أكثعر ٢٠١٧و ٢٠١٣والبيهتعة املعيشعية ل عمعوم. فمعا بع  ععام  
اعععاانت ملشعععاريا ااسعععتان املدعومعععة مععن ا)تومعععة يف املنعععاطا ا)ضعععرية، مععن تري يعععون يعععوان معععن ا

منيع  و عدة  ٦م يون مستن يف مدن ال يي ، وبنت أكثعر معن  ٢٦ودعمت  ديد أكثر من 
م يعون  عخ  يععانون صععو ت  ٨٠ستنية لإلاار العام و سنت الظروا املعيشية ألكثر معن 

م يعار يعوان معن  ١٣٥.٩ال عينية معا  موعع  ،    عت ا)تومعة ٢٠١٣يف الستن. ومنذ ععام 
م يععععون أسععععرة فن يععععة فقععععتة. ويب ععععغ  ١٤.٦٩ ااعععععاانت لععععدعم  ديععععد املسععععاكن املتداعيععععة لياإععععدة

 املنععععاطا يف أسععععرة لتعععع  يععععوان ١ ٠٠٠ يععععدرها بعععع  دة أي يععععوان، ٧ ٥٠٠ األسععععرة بععععدلمتوسععععط 
 املسعاكن بنعاء إععادة ع ع  املرك ية ل حتومة املالية الس طات رك ت ،٢٠١٧ عام من وابتداء. اليقتة

يعوان،  ١٤ ٠٠٠مسعتو  العدعم إأ  ورمفعا املسعتييدين؛ معن وةتهم املسج ة اليقتة لألسر املتداعية
 مما أد  إأ اسن كبت يف مستو  األمن الست  لألسر الرييية اليقتة.

يف  وبغيعععة  ععع  مشعععت ة التخييعععف معععن وطعععاة اليقعععر لياإعععدة األ عععخا  العععذين يعيشعععون -٢٨
ل تخييعف معن وطعاة  مناطا ال تستطيا أرا عيهم فيهعا إععالتهم، نيعذت ا)تومعة ال عينية مشعروعا  

،    ععععت ا)تومععععة املرك يععععة ٢٠١٧و ٢٠١٣اليقععععر عععععن طريععععا إعععععادة التععععوط . فبعععع  عععععام  
منيع  معن اليقععراء  ٨.٣م يععار يعوان معن ااععاانت لعدعم إعععادة تعوط   ٨٠ موعع  أكثعر معن  معا

ل ععة سععتن فمععن وعم ععع   ععم، ودعععم بنععاء البنيعععة التحتيععة ومرافععا اخلععدمات العامعععة املسععجر  ، وإ
 األساسية النزمة لتمتينهم من اافنت من داإرة اليقر واملشاركة يف التنمية.

 (٢٢٢-٢١9و ٢١8-٢0٥و ١١9و ٥٦احلق يف التعليم واحلقوق الثقافية )التوصيات  -٣ 

، ٢٠١٢وأ يف الععععاض معععن  يعععث ا)جعععم. فمنعععذ ععععام حيتععع  التع عععيم يف ال ععع  املرتبعععة األ -٢٩
يف املاإعععة معععن النعععاتض احمل ععع  ااُجعععا . ويف  ٤ب عععت االعتمعععادات املاليعععة الوطنيعععة ل تع عععيم تتجعععاوز 

يف املاإععة، وب ععغ  ٩٩.٩١، ب ععغ املعععدل ال ععايف اللتحععا  األطيععال  لتع ععيم االبتععداإ  ٢٠١٧ عععام
يف املاإعة، وب عغ مععدل التخعرج معن التع عيم  ١٠٣.٥يعة معدل االلتحا   ملعدار  املتوسعطة ااعداد

ععا نطععا  التع ععيم  ٩٣.٨اال امعع  البععالغ مدتعع  تسععا سععنوات  يف املاإععة ع عع  ال عععيد الععوط ، وتوسَّ
 .العاض يف املرتيا الد   ذات الب دان يف املستو ت الساإدةاال ام  فتجاوز متوسط 

سات والتدابت لتع ي  تعوفت املعوارد التع يميعة واعتمدت ا)تومة ال ينية س س ة من السيا -٣٠
، اسعععععتثمرت ٢٠١٧إأ  ٢٠١٤. فمعععععن العرييعععععةيف املنعععععاطا الناإيعععععة والريييعععععة ومنعععععاطا األي يعععععات 

م يعار يعوان لتحسعع  بعروا التشعغي  ملععدار   ١٦٢السع طات املاليعة ل حتومععة املرك يعة أكثعر مععن 
م يعععون طالععع  يف مر  عععة  ٦٠أفعععاد أكثعععر معععن التع عععيم اال امععع  الريييعععة ذات األداء الضععععيف، ممعععا 

 ١٠٤.٧، اسعتثمرت السع طات املاليعة ل حتومعة املرك يعة ٢٠١٧التع يم اال ام . واعتبارا  من ععام 
م يععون طالعع  يف األر ا. واتسععا  ٣٧منيععت يععوان يف صععناديا الععدعم الغععذاإ ، ممععا أفععاد  ععوا  
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يف املععدار  جبميععا أنواعهععا،  رومععة ايت ععاد   نطععا  تقععد  املسععاعدة املاليععة ل طععنب مععن األسععر احمل
م يععون  ععخ  مععن االسععتحقايات الشخ ععية. ويععد  ققععت الدولععة   ٤٣٠أد  إأ اسععتيادة  ممععا

سنة من التع يم انياين يف  ١٥ك يا  هدا التع يم اال ام  انياين ملدة تسا سنوات، ما   ي  
 .العرييةبعك مناطا األي يات 

)مايععععة ا)ععععا يف التع ععععيم ألطيععععال العمععععال املهععععاجرين الععععرييي  وتعمعععع  ال عععع  جاهععععدة  -٣١
يف املاإععععة مععععن األطيععععال  ٨٠، التحععععا أكثععععر مععععن ٢٠١٧واأل ععععخا  ذوي ااعايععععة. فيعععع  عععععام 

املعععرافق  ل عمعععال املهعععاجرين العععرييي   عععدار  عامعععة  عععنل مر  عععة التع عععيم اال امععع ، ووتعععا ُجيعععا 
"إعيععععاءان وإعانععععة وا ععععدة" )أي إعيععععاء مععععن الرسععععوم  األطيععععال املععععرافق  بععععنيس السياسععععة املسععععماة

الدراسععععية وإعيععععاء مععععن تتععععاليف التتعععع  املدرسععععية،  ا ععععافة إأ االسععععتيادة مععععن بععععدل املعيشععععة، 
، نميعذ بران عان متتاليعان ٢٠١٤ل طنب الدا  ي  احملروم  من النا ية املالية(. وابتعداء معن ععام 

تحععععا   لتع ععععيم اال امعععع  لألطيععععال ذوي ااعايععععات ل عععع ويض ل تع ععععيم اخلععععا ، و ععععاوز معععععدل االل
 يف املاإة. ٩٠الب رية أو السمعية أو العق ية نسبة 

ومعععن  ب األمهيعععة التبعععتة العععيت تعععوأ )مايعععة  عععا النعععاة يف التع عععيم، تضعععا السعععجون يف  -٣٢
ال    ططا  وأنظمة لتع يم الناة وإصن هم، وتشجا ع   تضم  التخطعيط ا)تعوم  بعرامض 

 و األمية والتدري  ع   املهارات املهنية لياإدة الناة.حمل

، زادت ا)تومععععات ال ععععينية جبميععععا مسععععتو  ا بشععععت  مطععععرد مععععن ٢٠١٣ومنععععذ عععععام  -٣٣
إسعععهامها الثقعععايف، معععا ال كيععع  ع ععع  املنعععاطا الغربيعععة وامليععع   عععو القواععععد الشععععبية )مايعععة ا)قعععو  

تنييععذ مشععروع لتغطيععة  ععام ة ملراكعع   ٢٠١٦ذ عععام وامل ععاو الثقافيععة ل يهتععات اخلاصععة. واععري منعع
ذات ا)تععععم الععععذاا ويف املقاطعععععات والقععععر  ا)دوديععععة  العرييععععةاخلععععدمات الثقافيععععة يف املقاطعععععات 

م يععععععار يععععععوان لععععععدعم  ١ ٤٢٤،  م عععععع  مب ععععععغ ٢٠١٧و ٢٠١٦ ملنععععععاطا اليقععععععتة. ويف عععععععام  
ثر من عشرة فالا مفسسة ثقافية من مستو  يرية. وهنار أك  امن   ثقافيا   مرك ا   ١٧ ٦٤٣ بناء
يف ُجيا أ اء الب د. وتشم  ياإمة مشاريا ال ا  الثقايف ةت املعادي املمث عة ع ع  املسعتو   عريية

يف املاإة من املشعاريا املمث عة ل ع ا  الثقعايف  ٤٠صينية. و و  عرييةأي ية  ٥٥الوط  مشاريا من 
ملاإععة معععن النععاي   املمث ععع  ل عع ا  الثقعععايف ةعععت يف ا ٣٦، والعرييعععةةععت املعععادي هعع  معععن األي يععات 

 .عرييةاملادي ع   املستو  الوط  هم أفراد أي يات 

 ١99و ١88و ١87حقااوق اإلنسااان )التوصاايات، و احلااق يف الصاااةب ال يإلااة اإليكولوجيااة  -4 
 (٢4٦و ٢04-٢0١و

سعععوده ال عععحة، تبتع يععع  اخلطععوات الراميعععة إأ بنعععاء ب ععد سعععراع ااع عع   تعمعع  ال ععع   اليعععا   -٣٤
اخلععععدمات ال ععععحية لشعععععبها يف كعععع  مر  ععععة مععععن مرا عععع  ا)يععععاة. فقععععد و  ال ععععحة وتسععععع  إأ تععععوفت
. وارتيععا متوسعط العمععر املتويععا يف "٢٠٣٠ة يال عح"ال عع  خلطععة  معوج ا   ٢٠١٦أصعدرت يف عععام 

؛ وا يععك معععدل الوفيععات ٢٠١٦م يف عععا سععنة ٧٦.٥إأ  ٢٠١٠يف عععام  سععنة ٧٤,٨ال عع  مععن 
 ١٠٠ ٠٠٠لتع   ١٩,٦إأ  ٢٠١٠يف ععام  والدة  ية ١٠٠ ٠٠٠لت   الة  ٣٠النياسية من 
يف  والدة  يعة ١ ٠٠٠لتع   ١٣,١، وا يك معدل وفيات الر ا معن ٢٠١٧يف عام والدة  ية 

. ومف ععععععرات ال ععععععحة األوليععععععة ٢٠١٧يف عععععععام  والدة  يععععععة ١ ٠٠٠لتعععععع   ٦,٨إأ  ٢٠١٠عععععععام 
لب ععدان املتوسععطة والعاليععة الععد  ، الععيت تقاب هععا يف امععن املسععتو ت املتوسععطة  تان أفضعع  عمومععا  ل سعع

 األمر الذي أفض  إأ اقيا األهداا ااناإية لألليية لألمم املتحدة ذات ال  ة يف ويت مبتر.
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وستسعتمر ع ع  اسع  تعوافر  عدمات ال عحة العامعة ون اهتهعا. تعم  ال   ما فتهتت و  -٣٥
واععري إل ععة  ععدمات ال ععحة العامععة األساسععية  ععاان  لميععا املقيمعع ، يف املسععتو  الععوط   ع عع 

 فيععع . و عععمان اامعععداد دعععافليعععة جديعععدة )ععع  مشععت ة نقععع  األدويعععة،  استتشععاا فتعععرة إنشعععاء
النسعاء ا)وامع  واألطيعال دون سعن لعد   ول ع   رعايعة منتظمعة ت نسبة ا)، ب غ٢٠١٧ عام

 ال عع ،  عمن اابععنغ اال امعع ، عيدت و يف املاإعة ع عع  التععوا .  ٩١,٢يف املاإععة و ٨٩,٦الثالثعة 
 عحية العامعة، ال والطعوارت املعديعة األمعرا  تيشع  حبعاالت املبا عر لإلبنغ العاض يف  بتة أكرب

اععنت  ل جمهعور  ليعع  ال ع   وتتعي اابعنغ إأ أربععا سعاعات.هعذا تق ع  مععدل  فتعان أن
ال حة، وتدعم املنظمات ةت ا)تومية اليت توفر اخلعدمات يف  ال  واستشارية يةوتثقيي ،ترواية

وت ععدر  ،ةيالبيهتيععة وال ععح ل حمععنت ال وايععةال ععحية انيتمعيععة، وتععنظم أنشععطة األسععبوع الععوط  
"املبععادت التوجيهيععة الغذاإيععة و وال ععحة"مطبوعععات مثعع  "توعيععة املععواطن  ال ععيني  بقضععا  البيهتععة 

 ل مع ومات واملهارات ال حية. ا  ل مقيم  ال يني " تروا
وأدرجععععت ا)تومععععة ال ععععينية بمعععععد بنععععاء  ضععععارة تسععععتند إأ أسععععس إيتولوجيععععة يف نظععععام  -٣٦

ا)العععة العامععة ل بيهتعععة اايتولوجيعععة تتحسعععن. فقعععد اققعععت  زالعععت ععماانت  قعععو  اانسعععان. ومعععا 
ة بععد و عا ثعن   موععات معن "ال عواإ  العشعر" لرصعد ومتافحعة ت عو  ا عواء وامليعاه نتاإض يوي

وال بة. واستمر ا يا  ت عريف امل عوقت الرإيسعية، وتق ع  ععدد أ م الت عو  التثيعف يف املعدن 
 ١٠ ٨٧٢)مععا يعععادل مععو م يععون  ١٦٣الرإيسععية إأ الن ععف، وتوسعععت ريعععة الغععا ت  ععا يععدره 

، كي ععوم  مربععا سععنو     ٢ ٠٠٠حبععوا  تععتق    ومععا فتهتععت ريعععة املنععاطا املت ععحرةم يععون هتتععار(، 
صععياةة وتعععدي  يععوان  اايععة البيهتععة، ومنععا  ري  اليععا  اععوأمثععرت التنميععة اخلضععراء نتععاإض مر ععية. و 

ت ععو  ا ععواء، واايععة ا)يععاة الربيععة دعععدا اايععة  قععو  املععواطن  يف املع ومععات البيهتيععة واملشعععاركة 
ع عع  توييععا وإنيععاذ اتيععا   ريععس؛ كمععا أن مشععروعها ل تعععاون بنشععاد ا)تومععة  وتشععجا. بععةوالريا

منخيضة التربون، وإطن  بعرامض ل تخييعف معن تغعت  نوذجيةب  ب دان النوب انشاء مناطا 
 .س سا   يعرا تقدما  مشروع والتتيف مع ، وتدري  املشارك  من الب دان النامية،  املناخ

 ملدنية والسياسية احلقوق ا -ابء 
 ١٢0و ١١8و ١١7و ١١١و ١١0محاياااة حاااق الفااارد يف احليااااة ويف احلرياااة )التوصااايات  -١ 

 (٢40-٢٣7و ١٢٣و ١٢١و
"اابقععاء ع عع  عقوبععة ااعععدام ومرايبتهععا بديععة وتطبيقهععا حبععذر" أسععا  السياسععة املتع قععة  -٣٧

التاسعا( ل قعانون النعاإ  التععدي  ) ٢٠١٥بعقوبة ااععدام يف ال ع . فقعد أيعرت ال ع  يف ععام 
الععععذي ألغيععععت  وجبعععع  عقوبععععة ااعععععدام لتسععععا جععععراإم أ ععععر ، وا ععععيا  مععععا إلغععععاء عقوبععععة ااعععععدام 

)الثععععامن( ل قععععانون  ٢٠١١جر عععة ايت ععععادية ةععععت عنييعععة يف  ععععمن تعععععدي  ععععام  ١٣العععع   فيمعععا
اععععدام النعععاإ . وب عععرا النظعععر ععععن جعععراإم اليسعععاد والر عععوة، فععع ن العععراإم العععيت  ضعععا لعقوبعععة ا

عععتيا دعععا  اليعععا  هععع  يف جوهرهعععا جعععراإم تعععرتبط مبا عععرة  ألمعععن القعععوم ، واألمعععن الععععام، وأمعععن  وحيم
يف أداء واجبععا م. وز دة يف  النععا ، إ ععافة إأ الععراإم الععيت يرتتبهععا املوبيععون العسععتريون تق ععتا  

ار تنييعذ عقوبعة اس  أ تام عقوبة ااعدام ل مدان   وج   تعم معا ويعف التنييعذ، ةمعترو معيع
ااعععدام مععن صععيغة "ارتتععاب الر ععة مععا ثبععوت الق ععد النععاإ " يف أثنععاء فعع ة ويععف التنييععذ إأ 

 صيغة "ارتتاب الر ة عمدا  ما بروا التشديد"، ما يرفا من معايت تطبيا عقوبة ااعدام.
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بععة ااعععدام بغيععة وأنشععات النيابععة العامععة الشعععبية الع يععا متتعع  النيابععة العامععة ملراجعععة عقو  -٣٨
ممارسععة ريابععة إجراإيععة صععارمة ع عع  تطبيععا القععوان  املتع قععة دععذه العقوبععة. وتععقععد احملتمععة بتامعع  
هيهتتهعا ج سععات ل نظععر يف الطعععون املقدمععة  ععد  تععم ااعععدام مععن الدرجععة الثانيععة، ويععوأ اهتمععام 

ويف  ععال ض يسععتعن  .أكععرب لنسععتماع إأ فراء دععام  الععدفاع عنععد مراجعععة يضععا  عقوبععة ااعععدام
الشعععخ  املعععتهم  حعععام يف يضعععية مراجععععة ا)تعععم  اععععدام أمعععام دتمعععة الشعععع  الع يعععا، وجععع  

 إ طار مفسسة تتي  املعونة القانونية لتعي  داٍم ل دفاع عن هذا الشخ .
منهعا  ، أصدرت ال   يانون متافحة اارهاب سعيا  ٢٠١٥ويف كانون األول/ديسمرب  -٣٩

 ذا القانون، تناولت ا)تومة ال عينية    النظام القانوين ملتافحة اارهاب. ووفقا  إأ توطيد هيت
والتحريك ع يها، ويمعت أجه ة األمعن الععام بشعدة األفعراد   االت تنظيم أعمال االنتحار  ريا  

واملنظمعععات اارهابيعععة مثععع  " ركعععة  عععر  تركسعععتان ااسعععنمية"، وعم عععت يف الويعععت نيسععع  ع ععع  
 و  اانسان ل مشتب  دم. مان ااية  ق

وواصعععع ت ال عععع  اسعععع  إجععععراءات رفععععا وتعععععدي  التععععدابت القسععععرية  ععععد املشععععتب  دععععم  -٤٠
واملتهمعععع  جناإيععععا ، وي  عععععت مععععن  ععععاالت تطبيعععععا تععععدابت اال تجععععاز القسعععععري. ويف اليعععع ة معععععن 

ت ، أوصععت هيهتعععات النيابععة العامععة يف ُجيععا أ عععاء الب ععد برفععا التعععداب٢٠١٦إأ عععام  ٢٠١٢ عععام
دعععععم ض يعمعععععد معععععن الضعععععروري اسعععععتمرار ا تجعععععازهم أو  مشعععععتبها   ١٢ ٥٥٢القسعععععرية املتخعععععذة  عععععد 

، يعععررت ال جنعععة الداإمعععة ل معععفور الشععععىل العععوط ،  وجععع  ٢٠١٥بتععععدي ها. ويف فب/أةسعععطس 
يقضعععون عقعععو  م. وتواصععع  ال ععع   معععداان    خ عععا   ٣١ ٥٢٧القعععانون، إصعععدار عيعععو ععععام ععععن 
 عععععراا لضعععععمان ععععععدم انتهعععععار األمعععععن الشخ ععععع  ل محتجععععع ين اسععععع  بعععععروا اال تجعععععاز واا

ل مشععورة النيسععية ل محتجعع ين؛  وأنشععات مراكعع  اال تجععاز يف ُجيععا أ ععاء الب ععد ةرفععا   والسععجناء.
مرك  ا تجاز يف إجعراء مقعابنت  لييعديو ععرب اان نعت معا السعجناء،  ٢ ٥٠٠و رع أكثر من 

يف مرافعععععا اال تجعععععاز لتقعععععد  املسعععععاعدة القانونيعععععة  وأمنشعععععهتت مراكععععع  املعونعععععة القانونيعععععة االت ونيعععععة
ل محتج ين. ويتواص  ع   مستو  انيتمعات احمل ية تع ي  إدارة املفسسات ااصن ية، وتنسعيا 
الهود الرامية إأ معالة مشاك  التوبيعف، والتع عيم املدرسع ، وا)عد األدل معن األمعن الغعذاإ ، 

 ع  ل سجناء.واملساعدة املفيتة، والتام  االجتما

 ١70و ١٦8)التوصاااااايات الراابااااااة يف احلااااااق احلاااااق يف التصااااااويا واملشااااااار ة السياسااااااية و  -٢ 
 (١7٣-١7١و

ععن  و عت ال   أكرب نظام انتخايب د قراطع  ع ع  مسعتو  القواععد الشععبية، فضعن   -٤١
نظععام ا)تععم الععذاا المععاع  ع عع  مسععتو  القواعععد الشعععبية، وذلععص يف  ععت  لععان املقيمعع  يف 
املنععاطا الريييععة ولععان املقيمعع  يف املنععاطا ا)ضععرية يف املقععام األول. ونظمععت ال جععان القرويععة يف 

املاإععة؛ يف  ٩٠املنععاطا الريييععة انتخععا ت مبا ععرة ع عع  نطععا  واسععا، و ععاوز معععدل املشععاركة فيهععا 
أساسعية يرويعة )وكمتهعا الذاتيعة؛ ويف  يف املاإة من هذه القعر  يواععد ولعواإ  ونظمعا   ٩٨وو عت 

لنة ل مقيم  يف انيتمعات احمل ية يف أرجاء الب عد. واعري  ١٠٦ ٠٠٠املناطا ا)ضرية، أمنشهتت 
ان وا)وكمة ع ع   ستمرار توسيا ينوات املشاركة املنتظمة ل جماهت يف  ال ااية  قو  اانس

 مستو  القواعد الشعبية.
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واعععري  سعععتمرار اسععع  القعععوان  والسياسعععات املتع قعععة  شعععاركة املعععرأة يف صعععنا القعععرار ويف  -٤٢
اادارة يف ال ععع ؛ ومعععا فتعععئ اثعععت املعععرأة يف بنعععاء سياسعععة ا)وكمعععة الد قراطيعععة يت ايعععد ع ععع  ال ععععيد 

اإعة معن ُجيعا املنعدوب  يف املعفور العوط  التاسعا عشعر يف امل ٢٤,٢فقعد ب غعت نسعبة النسعاء  الوط .
يف املاإععة مقارنععة  ١,٢، وذلععص بعع  دة نسععبتها ٢٠١٧ل حعع ب الشععيوع  ال ععي  الععذي عمقععد يف عععام 

يف املاإعة معن نعواب املعفور الشععىل العوط  الثالعث عشعر، أي  ٢٤.٩ ملفور السابا. وب غت نسعبتهن 
 ٢٠.٣٩ رنة بععدد أعضعاء ا يهتعة يف دور عا السعابقة، وب غعت نسعبتهنيف املاإة مقا ١.٥ب  دة نسبتها 

من أعضاء ال جنة الوطنية ل مفور االستشاري السياسع  الشععىل ال عي  يف دورتع  الثالثعة عشعرة، أي 
 يف املاإة مقارنة  لدورة السابقة  ذه ا يهتة. ٢,٥٥ب  دة نسبتها 

 قععو  املععواطن  يف الريابععة الد قراطيععة. واععري توسععيا نطععا   ععماانت إ ععافية لتشععم   -٤٣
ع   القانون التشريع  لين  صرا ة ع ع   ، أد   املفور الشعىل الوط  تعدين  ٢٠١٥في  عام 

و ط بععات املراجعععة ومععن و ععا نظععام ل تغذيععة املرتععدة واالنيتععا  االجتمععاع  لتعع  يسععتخدم  مقععدم
دل يعععانون املي انيعععة، وصعععدرت اآلراء ، عمععع٢٠١٤ عععا املعععواطن  يف الريابعععة. ويف ععععام أجععع  تع يععع  

املتع قععة فنشععاء فليععة لنسععتماع إأ فراء واي ا ععات ممث عع  املععفور الشعععىل الععوط  وكافععة يطاعععات 
انيتما يبع  اسعتعرا  املي انيعة دعدا تع يع   عيافية املي انيعة والريابعة الد قراطيعة. ويسعتعر  املعفور 

فععععال فليعععات اا عععراا العععد قراط  ويعمععع  ع ععع   االستشعععاري السياسععع  الشععععىل ال عععي  بشعععت 
النهعععو  دعععا، ويقعععدم االنتقعععادات واالي ا عععات املتع قعععة  ملشعععاك  العععيت تنشعععا ععععن تنييعععذ يعععرارات 
السياسعععات. وأصعععدرت النيابعععة العامعععة الشععععبية الع يعععا ووزارة الععععدل  طعععة تعميعععا إصعععن  نظعععام 

اسعععتعان املتتععع  ا)تعععوم  ألمععع  املظعععاض اا عععراا الشععععىل دعععدا ز دة تع يععع  الريابعععة العامعععة. و 
ب ععدد و ععا  بشععبتة اان نععت انشععاء نظععام وطعع  ل مع ومععات املتع قععة  مل تمسععات، وهععو أيضععا  

نظععام لتقيععيم مععد  ر ععا المهععور عععن طريقععة معالععة هععذه امل تمسععات والعع  رات ولتقيععيم وتعقعع   
 ات. كييية معالة املساإ  اليت أثتت يف هذه امل تمسات وال  ر 

 (٥١و 49حظر التعهيب )التوصيتان  -٣ 
معععا بطريقعععة ةعععت  -٤٤ يعععن  يعععانون ااجعععراءات الناإيعععة صعععرا ة ع ععع  اسعععتبعاد األدلعععة العععيت  م

يانونية، متيحا  بذلص  ماانت مفسسية فعالة  تن  وجبها تع ي  ااية  قو  اانسان، وكيالة 
اسععتبعاد األدلععة ةععت القانونيععة يف اآلراء ن اهععة القضععاء. وتععرد لععواإ  مي عع ة بشععان  ظععر التعععذي  و 

، إأ ٢٠١٥املتعددة لتحس  نظام املساءلة القضاإية ل نيعا ت العامعة الشععبية، ال عادرة يف ععام 
جانععع  ال عععواإ  املتع قعععة  لعديعععد معععن املسعععاإ  املرتبطعععة  السعععتبعاد التعععام لألدلعععة ةعععت القانونيعععة يف 

ع قعة  لنهعو  فصعن  نظعام ااجعراءات الناإيعة العذي دعوره معالة القضا  الناإيعة، واآلراء املت
 .٢٠١٦احملاكمة، وكنمها نميذ يف عام 

واستتم ت أجه ة األمن العام يف ُجيا أ اء الب د عموما  عم يعة التجديعد املو عد ملرافعا  -٤٥
ة األ عر  معالة يضا  إنياذ القانون. وف  ت مناطا معالة القضعا  فع يعا ععن املنعاطا الوبيييع

يف املبىن، ما يتي  ل مشعتب   رتتعادم جعراإم املوجعودين يف منطقعة معالعة القضعا  ا) عول ع ع  
الغععذاء والرا ععة النزمعع . وعنععد وصععول املشععتب  دععم جناإيععا  إأ جهععاز األمععن العععام، يمنق ععون ُجيعععا  

 لييعععديو والتسعععجي  مبا عععرة إأ منطقعععة معالعععة القضعععا ، وهعععذا أمعععر الزم ل حيعععا  ع ععع  املرايبعععة 
ال عععوا دون اسعععتثناء. وزادت وزارة األمعععن الععععام اسعععتثمارا ا يف تتنولوجيعععا التحقيقعععات الناإيعععة، 

ع ععع  ا)عععد معععن البدايعععة معععن اسعععتخدام التععععذي  النتععع اع االع افعععات. وععععنوة ع ععع   وتعمععع   اليعععا  
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هاكات القانونية والتنظيمية ذلص، تعم  هيهتات النيابة العامة ع   تع ي  مرايبتها واستعرا ها االنت
الععيت تطععرأ يف أثنععاء إجععراء التحقيقععات؛ واععري ا)ععد  ليععع  مععن سععوء اسععتخدام التععدابت القسععرية، 

ويعععع ز نظعععام السعععجون ال عععي   وُجعععا األدلعععة ةعععت القانونيعععة، وانتععع اع االع افعععات اعععت التععععذي .
ة حبظععر التعععذي  يف إنيععاذ بشععت  كبععت عم يععات تثقيععف  ععرطة السععجون الشعععبية  ألمععور املتع قعع

 القانون، وتعم  ع   تنييذ عم ية عميقة من االستعرا  واا راا يف  ال إنياذ القانون. 

 (١٥8و ١٣4-١٢9و ٥٥احلق يف حما مة عادلة )التوصيات  -4 
مععععا فتهتععععت ال عععع  تععععد   إصععععن ات عميقععععة ع عععع  نظامهععععا القضععععاإ ، وتععععروج لنظععععام  -٤٦

ن نظام الدفاع/املناصرة، وتعنهك بسعب  االنت عاا ااجراءات الناإية اليت دو  رها احملاكمة، واسرو
القضاإية واملسعاعدة القانونيعة ع ع  املسعتو  العوط ، معا تع يع  املمارسعة املسعتق ة والن يهعة ل سع طة 

توسعا ينعوات مشعاركة مواطنيهعا يف إيامعة الععدل،  ل قعانون؛ ومعا فتهتعت ال ع  أيضعا   القضاإية وفقا  
بت الععيت توسععا نطععا  تععوفت املرافععا القضععاإية ملواطنيهععا، مثعع  املراكعع  العامععة خلععدمات وتععنهك  لتععدا

اكتم ععت عم يععة تطبيععا نظععام تسععجي  املنازعععات  ٢٠١٥التقا عع  و ععدمات يانونيععة أ ععر . ويف 
 القضاإية ما يتي   ليع  ااية  عا املتقا ع  يف ال جعوء إأ ااجعراءات القانونيعة. ويف نيسعان/

، سععنت ال عع  يعععانون يضععاة الشععع  الععذي حيمععع  مشععاركة املععواطن  يف األنشعععطة ٢٠١٨أبريعع  
 ل قانون ويع ز ن اهة القضاء.  القضاإية وفقا  

وتعمعع  ال ععع  بقععوة ع ععع  تع يعع  االنيتعععا  القضعععاإ . وتعمعع  احملعععاكم الشعععبية ع ععع  بنعععاء  -٤٧
كمعة، وأنشعطة احملتمعة، وتوثيعا االنيتا  استنادا  إأ األسس األربعة وه  عم يات وإجراءات احملا 
 ٤٧,٠٥، أتيحعت ٢٠١٨ يونيع األ تام، واملع ومات املتع قة فجعراءات احملتمعة. و عىت   يران/

م يار ز رة/مشاهدة يف  بتة اان نعت تععر   ١٦,٤م يون وثيقة يضاإية ل جمهور اط ا ع يها 
 ات النيابععة العامععة نظامععا  ب ععدان وأيععاليم. وأنشععات هيهتعع ٢١٠طاإيععة مععن القضععا  تتع ععا نكثععر مععن 

ل تشععف ععععن املع ومععات املتع قععة  لقضعععا  يشععم  تشععغي   أربعععا من ععات رإيسععيةر ط بعععات  عامععا  
ا) عععول ع ععع  مع ومعععات ععععن ااجعععراءات، والتشعععف ععععن الوقإعععا القانونيعععة، ونشعععر املع ومعععات 

  ا. املتع قة  لقضا  الرإيسية، والط بات املقدمة لتعي  هيهتة الدفاع والتابع  
وأصعععدرت احملتمعععة الشععععبية الع يعععا، والنيابعععة العامعععة الشععععبية الع يعععا، ووزارة الععععدل، ووزارة  -٤٨

األمععن العععام  موعععة مععن الوقإععا مثعع  املععذكرة املتع قععة بعع  دة تع يعع  واسعع  منطععو  يضععا  إنيععاذ 
م ععت ، ع٢٠١٧-٢٠١٣القععانون  رصععا  ع عع  ا)ععد مععن  ععاالت امليعع  يف ا)تععم. و ععنل اليعع ة 

معوا ب معا   ٧٨يضية  طتة مش ت  ٣٩احملاكم جبميا مستو  ا ع   ت حي    أو زورا    خ عا  ا م
 ل قانون.  وفقا   متهما   ٤ ٨٧٤ أو  طا، وأع نت براءة ما ال يق  عن

، صعععدرت األ تعععام املتع قعععة  ملعونعععة القانونيعععة يف ااجعععراءات الناإيعععة ٢٠١٣ويف ععععام  -٤٩
ت املسعاعدة القانونيعة دعام  ل عدفاع ععن املشعتب  دعم جناإيعا  واملتهمع  تعع   وجبهعا مفسسعا اليت

يف يضععا  دععددة بسععب  صعععو ت ماليععة، مععا يضععمن  قععو  املشععتب  دععم  يوك ععوا داميععا   الععذين ض
إأ  ٢٠١٣يف ا) عععععععول ع ععععععع  املسعععععععاعدة القانونيعععععععة. ويف اليععععععع ة معععععععن ععععععععام  واملتهمععععععع  جناإيعععععععا  

 ١ ٢٦٩ونععة القانونيععة جبميععا مسععتو  ا معونتهععا ألكثععر مععن ، يععدمت مفسسععات املع٢٠١٧ عععام
 .م يون مشتب  ب  ومتهم جناإيا  
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، أصععدرت ال عع  ع عع  التععوا  األ تععام املتع قععة  )مايععة ٢٠١٧و ٢٠١٤وبعع  عععام   -٥٠
واملعذكرة املتع قعة فنشعاء واسع  فليعة تسعريا التياعع   القانونية )قو  احملعام  يف ممارسعة احملامعاة،

لضعمان إل عة دعام   ريبيعا   االستجابة )ماية  قو  احملام  يف ممارسة احملاماة، وأط قت بران عا  و 
ععنت فليععات ااةاثععة واملسععاءلة دععدا اايععة  ل ععدفاع عععن املتهمعع  يف ُجيععا القضععا  الناإيععة، و سَّ

اٍم دععع ٣٦٥ ٠٠٠، كعععان هنعععار ٢٠١٧ قعععو  احملعععام  يف ممارسعععة احملامعععاة. وحب عععول  ايعععة ععععام 
يف  ٤٠يف املاإعة و ٤٤,٦١متت  دامعاة يف ُجيعا أ عاء الب عد، معا  ثع  ز دة بنسعبة  ٢٨ ٠٠٠و

 .٢٠١٣املاإة ع   التوا  مقارنة بعام 
وقإا مث  اآلراء املتع قة  ، أصدرت ا)تومة ال ينية تباعا  ٢٠١٧و ٢٠١٥وب  عام   -٥١

، والعرأي التنييعذي املتع عا بتحسع  النظعام فنشاء فلية لربط ال عواإ  وتطبيعا تقيعيم الطع  الشعرع 
املو د ل واإ  تقييم الط  الشرع  بغية توفت الضماانت املرتبطة بو عا نظعام ملثعول  عرباء الطع  

 الشرع  أمام احملتمة، وااية  ا األطراا يف ا) ول ع   داكمة عادلة.

 (٢٣١و ١47و ١4٥-١4٣و ١4١-١٣8و ١٣٦و ٥٥حرية املعتقد الديين )التوصيات  -٥ 
تعم  ال   ع   ااسراع بتطوير يوانينها وأنظمتها )ماية  ريعة املعتقعد العدي . ويعن   -٥٢

يانون االنتخا ت ويانون التع عيم ع ع  أن ا)قعو  السياسعية ل معواطن  و قهعم يف ا) عول ع ع  
معوبي  أجهع ة التع يم ال  ت ف   تنا معتقدا م الدينية. وين  القانون الناإ  ع   معايبعة 

، أو التعععد   يف ععععادات ل قعععانون ع ععع  سععع   املعععواطن   ريعععة املعتقعععد العععدي  ب معععا   الدولعععة وفقعععا  
وممارسععات األي يععات العرييععة. وتشععدد األ تععام املتع قععة بتنظععيم األنشععطة الدينيععة لألجانعع  دا عع  
أيععاليم ُجهوريعععة ال ععع  الشععععبية ع ععع  أن القعععانون ال عععي  حيمععع  هعععذه األنشعععطة. وعععع زت ال عععواإ  

ايعة  ريعة املعواطن  يف ، ا٢٠١٧املتع قة  لشعفون الدينيعة، العيت نمقحعت وأعيعد إصعدارها يف ععام 
 املعتقد الدي  وا)قو  وامل او املشروعة ل طواإف الدينية. 

والععععععععد انت الرإيسععععععععية يف ال عععععععع  هعععععععع  البوذيععععععععة والطاويععععععععة، وااسععععععععنم والتاثوليتيععععععععة  -٥٣
مععععن  ٣٨٠ ٠٠٠وأكثععععر معععن  م يعععون مععععواطن م تععع م  دينيعععا   ٢٠٠والربوتسعععتانتية، معععا مععععا ينعععاه  

ل قععانون، تسععجر  الدولععة موايععا معتنقعع  هععذه الععد انت لتمتيععنهم مععن  فقععا  املععوبي  الععديني . وو 
مويعععا  سععع  أصعععول  ١٤٤ ٠٠٠املشعععاركة يف األنشعععطة الدينيعععة الماعيعععة؛ فقعععد جعععر  تسعععجي  

إأ متععة املترمععة  يععث يشععارر  القععانون. وتععنظم المعيععة ااسععنمية ال ععينية موسععم ا)ععض سععنو   
 .٢٠٠٧  خ  ك  سنة منذ عام ١٠ ٠٠٠أكثر من 

 (١7٣و ١70-١٦٢و ١٥7و ١٥٥و ١٥4حرية التع م وحرية وسائ  اإلعالم )التوصيات  -٦ 
ل قععععانون.  امعععع  ا)تومععععة ال ععععينية  ريععععة املععععواطن  يف التعبععععت، و ريععععة ال ععععحافة وفقععععا   -٥٤

ول    أكرب عدد من مستخدم  اان نت يف العاض، إذ يتجاوز معدل انتشار اان نت املتوسط 
م يعون  ٧٧٢، ب غ عدد املواطن  الريمي  يف ال ع  ٢٠١٧ . و ىت كانون األول/ديسمرب العامل

يف املاإععة. ويعععرب املواطنععون الريميععون عععن وجهععات  ٥٥,٨مععواطن، وب ععغ معععدل انتشععار اان نععت 
نظرهم عرب من ات اان نت مث  موايا التع يقات اا بارية، واملنتد ت، واملدوانت، واملعدوانت 

اإ  املتناهيععة ال عغر، يوجهععون معن  ن ععا انتقععادا م ومق  عا م بشععان عمع  ا)تومععة ع عع  والرسع
 ُجيا املستو ت، ويرايبون بذلص س ور املوبي  العمومي .
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وما فتهتت ال حافة و دمات النشر يف ال   تتطعور بشعت  مطعرد  يعث ي عدر أكثعر  -٥٥
دطة إذاعية وت ي يونية، وأكثر  ٢ ٥٠٠دورية. وتوجد أكثر من  ٩ ٨٠٠صحيية و ١ ٩٠٠من 
 ٩٩,٠٧و يف املاإععة ٩٨,٧١م يععون مشعع ر يف  ععدمات الت ي يععون السعع ت ؛ ويعسععتقب   ٢٠٠مععن 

يف املاإعععة معععن  معععوع السعععتان البعععث ااذاعععع  والت ي يعععوين ع ععع  التعععوا . ويعععد عم عععت ال ععع  جبعععد 
دابت املتع قععة بتنظععيم متاتعع  وأمانععة ع عع  تنييععذ التععدابت املتع قععة بتنظععيم اعتمععاد ال ععحيي ، والتعع

مراسععع   ال عععحف والعععدور ت )مايعععة ا)قعععو  املشعععروعة ل  عععحيي  ووسعععاإط ااععععنم وفروعهعععا 
 ددا تغطية األ بار وتيست الريابة االجتماعية من  نل توجي  الرأي العام.

 وتعمعع  الدولععة بطريقععة  ععام ة ع عع  تع يعع  االنيتععا  يف الشععفون ا)توميععة. وعمعع    ععس -٥٦
الدولعععة ع ععع  تنييعععذ ال عععواإ  املتع قعععة  لتشعععف ععععن املع ومعععات ا)توميعععة، معععا ال كيععع  ع ععع  تع يععع  
التشععععف عععععن املع ومععععات يف  ععععاالت املراجعععععة واملوافقععععة ااداريتعععع ، واملي انيععععات املاليععععة ومراجعععععة 

ط . ا)سا ت، ويسر الستن، وسنمة الغذاء والدواء، ون ع م تية األرا   وا عدم وإععادة التعو 
، رمفععت ُجيععا القيعود العيت كانععت ميرو عة ع عع  املع ومعات املدرجععة ٢٠١٨معن أ ر/مععايو  واعتبعارا  

مويا إلت وين  توم  ع   كافة املسعتو ت يف ُجيعا أ عاء الب عد. ووم ععت ع ع   ٣٠ ٠٠٠يف 
نطعا  واسععا نظععم السعتقطاب الععرأي العععام يف العديعد مععن املنععاطا، إأ جانع  هيهتععات متخ  ععة 

 لغر  فت  يناة  ضراء ل مواطن  ل مشاركة يف إدارة الدولة والشفون االجتماعية. أنشهتت

 حقوق الفإلات اخلاصة -جيم 
 (99و 9٥و 9٣-9١و 88و 84و 7٥و 74ة )التوصيات أحقوق املر  -١ 

)ماية  قو  وم او املرأة يسعتند إأ الدسعتور ويتجسعد  تشريعيا   أنشات ال   نظاما   -٥٧
يانون والإحة أ ر  منهعا  ١٠٠يف يانون ااية  قو  وم او املرأة، ويتضمن أكثر من  أساسا  

ع   سبي  املثال ال ا) ر يانون تع ي  العمالة واأل تام اخلاصعة )مايعة النسعاء الععامنت. ويعد 
 ، وأل  بعععذلص سعععن ا  ٢٠١٦يف ععععام  د ععع  يعععانون متافحعععة العنعععف الععععاإ    يععع  النيعععاذ ر يعععا  

 )ماية ا)قو  الشخ ية ل مرأة. جديدا   يانونيا  
وأدرجعععععت ا)تومعععععة ال عععععينية النهعععععو   ملعععععرأة يف  طيطهعععععا الععععععام ل تنميعععععة االيت عععععادية  -٥٨

 ططععا  لععثن  دورات ل نهععو   ملععرأة ال ععينية  واالجتماعيععة الوطنيععة. وأصععدر   ععس الدولععة تباعععا  
بت االسعع اتيجية ل نهععو   ملععرأة يف كعع  اععدد بو ععو  أهععدافها العامععة، و اال ععا الرإيسععية، والتععدا

 (، العععيت اعععري تنييعععذها  اليعععا  ٢٠٢٠-٢٠١١النهعععو   ملعععرأة يف ال ععع  ) مر  عععة. واعععدد  طعععة
 .اس اتيجيا   تدبتا   ٨٨و رإيسيا   هدفا   ٥٧سبعة  االت ذات أولوية، وتق   

ال التنميععععة. وتعمعععع  ال عععع  نمانععععة ع عععع   ععععمان النهععععو  بشععععىت أنععععواع  قععععو  املععععرأة يف  عععع -٥٩
يف املاإعة معن  معوع السعتان الععام    ٤٣,١فتئ هيت  عمالة املرأة يتحسن إذ تب غ نسبة النسعاء  وما

يف ُجيا أ اء الب د. وتب غ نسبة النساء راإدات األعمال  وا  ربعا إُجعا  ععدد رواد األعمعال، معنهن 
و  وم ععاو العععامنت يف اتيايععات يف املاإععة ينشععطن يف  ععال اان نععت. واععري تع يعع  اايععة  قعع ٥٥

ُجاعيععة بعينهععا. ومععا فتهتععت اليجععوة بعع  النسعع  يف التع ععيم  تيعع  تععدرايا ؛ وزادت بشععت  كبععت نسععبة 
وةعت  ملسعالة النسعبة العاليعة جعدا   النساء من ذوي التع يم العا ، واري يف الويعت العراهن الت عدي ك يعا  

مراجعة ال واإ  املتع قة حبظعر اديعد جعنس  ٢٠١٦ت يف عام املتوازنة من الوالدات ب  النس . وجر 
النععع  دون معععربر طعععىل واا عععاء ةعععت الطبيعععع  ل حمععع  انتقعععاء لعععنس النععع ، معععا عععع ز تنظعععيم التشعععف 

 الروتي  لتحديد جنس الن  وإ اء ا)م  االنتقاإ  ألسباب ةت طبية.
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 ١0١و 98-9٦و 87و 8٦و 84و 8٣و 8١-77و 7٥و 74حقاااوق الطفااال )التوصااايات  -٢ 
 (١8٣و ١04و

تععو  ال عع  أمهيععة كععرب  )مايععة  قععو  وم ععاو الطيعع . وتععن  املبععادت العامععة لقانو ععا  -٦٠
املععدين ع عع  اايععة  قععو  وم ععاو الطيعع ، وتو عع  أكثععر نظععام إلغععاء أه يععة األوصععياء كمععا تععن  

األوصععياء  قععو  وم ععاو  ع عع  ذلععص اآلراء املتع قععة  ملعالععة القانونيععة ل عديععد مععن يضععا  انتهععار
القاصععععرين. وأم ععععيف ف عععع  عععععن إجععععراءات التقا عععع  يف القضععععا  الناإيععععة لأل ععععدا  إأ يععععانون 
ااجععراءات الناإيععة ال ععي ، ويشععدد التعععدي  )التاسععا( ل قععانون النععاإ  ع عع  عقوبععة سععوء معام ععة 

ت ع ععع  يعععانون . وامععع  التععععدينت العععيت أمد  عععاألطيعععال أو  طيهعععم أو االعتعععداء ع عععيهم جنسعععيا  
ااية القاصرين، ويانون منا جنو  األ دا ،  ليع  ال حة البدنية والعق يعة ل قاصعرين. واعري 

 (.٢٠٢٠-٢٠١٣تنييذ  طة العم  ال ينية ملتافحة اال ار  لبشر ) أيضا  
وأدرجعععت ال ععع  النهعععو   لطيععع  يف  عععمن  طعععيط التنميعععة االيت عععادية واالجتماعيعععة  -٦١

(، ٢٠٢٠-٢٠١١وو ععععععت ونيعععععذت  طعععععة النهعععععو   لطيععععع  يف ال ععععع  ) الوطنيعععععة الشعععععام ة،
(، وترسععيخ نظععام اايععة ٢٠٢٠-٢٠١٤والععربانمض الععوط  ل نهععو   لطيعع  يف املنععاطا اليقععتة )

  قو  وم او الطي  وت ويده  لرعاية واخلدمات.
 ،٢٠١٦وما فتهتعت ال ع  تعمع  ع ع  اسع  نظعام الضعماانت لألطيعال الضععياء. فيع  ععام  -٦٢

أصععدر   عععس الدولععة العععرأي املتع عععا بتع يعع  اايعععة األطيععال يف أو عععاع صععععبة الععذي يعععع ز ا)مايعععة 
لألطيععال الععذين يعععانون مععن أمععرا  أو إعايععات  ععديدة ويعيشععون يف أسععر ذات د عع  مععنخيك، 
وأطيععال الشععوارع، واأليتععام، واألطيععال امل ععاب  بيععتو  نقعع  املناعععة البشععرية/اايدز، واألطيععال 

م يععار  ١٥,٠٦،    ععت ا)تومععة املرك يععة ٢٠١٧-٢٠١١اية فع يععة. و ععنل اليعع ة دون وصعع
 ١ ٤٤٢، كانعت هنعار ٢٠١٧يوان اعتمادات عن بدل املعيشعة األساسعية لأليتعام. وحب عول ععام 

، ٢٠١٦)ماية القاصرين يف ُجيا أ اء الب عد. ومنعذ ععام  مرك ا   ٢٤٥مفسسة لرعاية األطيال، و
لتع يعع  العععون  "دنيععة ودواإععر أ ععر  ا ععة "الوصععاية  معنععا والتعععاون يمنمينععاأط قععت وزارة الشععفون امل

واملسعععاعدة املقعععدم  إأ األطيعععال دون إ عععراا كعععاا، واألطيعععال املتسعععرب ، واألطيعععال العععرييي  
 املتخ ي  عن الرك ، واألطيال يف أو اع صعبة، وةت ذلص من اليهتات املستهدفة الرإيسية.

 ١0٢و ١00و 84و 7٦-74واسشااا  ذوي اإلعاااة )التوصايات حقاوق   اار السا   -٣ 
 (١8٣و ١8٢و ١0٦و ١0٥و ١0٣و

م يعون  عخ   ٢٤٠يف ال  ، ب عغ ععدد األ عخا  العذين  عاوزوا السعت  معن العمعر  -٦٣
يف املاإة من  موع عدد السعتان. ويعد و ععت ال ع   ١٧,٣، أو ما يعادل ٢٠١٧حب ول عام 

سعتا ا ع ع  املسعتو  االسع اتيج  نيسع  ملعا تبعذل معن جهعود معن  ملعالة مسالة  عيخو ة  جا  
 أج   مان تنميتها الوطنية الشام ة، ورفاهية املني  من ستا ا.

، عععدلت ال عع  يععانون اايععة  قععو  وم ععاو كبععار السععن، وأصععدرت ٢٠١٢ومنععذ عععام  -٦٤
 خبععدمات كبععار السععن"وثيقععة سياسععاتية مثعع  "بعععك اآلراء املتع قععة بتسععريا النهععو   ٧٠أكثععر مععن 

"اخلطعععة الوطنيعععة ل نهعععو   فسسعععات رعايعععة كبعععار السعععن وإنشعععاء نظعععام لرععععايتهم يف سعععيا  اخلطعععة و
 اخلمسية الثالثة عشرة"، وا ذت اخلطوات األوأ  و و ا سياسة منتظمة ل معا ات التقاعدية.
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 يعة ويسعنده دععم ل معا ات التقاعدية أساس  انيتمعات احمل د يا   وأنشات ال   نظاما   -٦٥
، كانععت ٢٠١٧مفسسعع  إ ععايف، وامععا بعع  الرعايععة الطبيععة وا)يععا  ع عع  ال ععحة. و ععىت عععام 

مني   ٧ ٤٤٨مفسسة ومرفا من ُجيا األنواع يف ُجيا أ اء الب د، وما يناه   ١٥٥ ٠٠٠ مثة
ثعر معن سرير. وتغط   دمات رعاية كبار السن يف انيتمعات احمل ية كافة الماعات ا)ضرية وأك

 ن ف الماعات الرييية.
 ١٧ ٨١٧ جتماعية و منت رفاهية كبار السعن فيهعا، وأمدرجالوع زت ال   مساعد ا ا -٦٦

منيعع  مععن   ٤ ١٠٢م يععون مععن كبععار السععن احملتععاج   ععمن نطععا  ا)ععد األدل لبععدل املعيشععة، و
 كبار السن احملتاج  ب ية  اصة يف نطا  املساعدات ا)تومية.

  م يععون  ععخ  مععن ذوي ااعايععة، وو عععت ال عع  نظامععا   ٨٥ ال عع   ععوا  ويوجععد يف -٦٧
، أصعدرت ال ع  ونيعذت ال عواإ  ٢٠١٧نسبيا  معن القعوان  وال عواإ  اخلاصعة دعم. ويف ععام  كامن  

املتع قة  )عد معن ااعايعة وإععادة اهيع  األ عخا  ذوي ااعايعة، ونقحعت وأيعرت ال عواإ  املتع قعة 
 ع   اال تيال بيوم الوياية من ااعاية. ااعاية. ووافا   س الدولة أيضا   بتع يم األ خا  ذوي

وأدرجععععت الدولععععة  ععععفون األ ععععخا  ذوي ااعايععععة يف  ععععمن  طتهععععا الشععععام ة ل تنميععععة  -٦٨
االيت عععادية واالجتماعيعععة الوطنيعععة. وتو ععع  اخلطعععة اخلمسعععية الثالثعععة عشعععرة واسعععن نظعععام ا)مايعععة 

وي ااعايعععة، وتتيععع  سياسعععات دععععم العمالعععة ور دة األعمعععال والرفاهيعععة األساسعععية لأل عععخا  ذ
مععوج   لأل ععخا  ذوي ااعايععة، وتنيععذ مشععاريا رإيسععية اعععادة التاهيعع . وأصععدر   ععس الدولععة

لأل عخا  ذوي ااعايعة  وجع  اخلطعة اخلمسعية الثالثعة   طة تسعريا عم يعة اقيعا الر عاء نسعبيا  
عشرة، ما يا  يف تو ي  األهداا الرإيسية ومهام بعينها تتع عا نمعور األ عخا  ذوي ااعايعة. 

م يعون  ١١,٦٥منيع   عخ  معن ذوي ااعايعة، و ١٠,٦٢، اسعتياد ٢٠١٧وحب ول  اية ععام 
ملعيشة لأل خا  ذوي ااعاية، ونظام  خ  من ذوي ااعاية الشديدة من تعميم نظام بدل ا

 بدل التمريك لأل خا  ذوي ااعاية الشديدة.
لمععععا املع ومععععات املتع قععععة بتوبيععععف  نظامععععا   ٢٠١٣عععععام ا)تومععععة ال ععععينية يف وأنشععععات  -٦٩

موبععف مععن ذوي  ٣٣٣ ٠٠٠وأ ععافت مععن ذوي ااعايععة، م يععون  ععخ   ١٨وتععدري  مععا ينععاه  
لأل عخا  ذوي ااعايعة ع ع  ل تعدري  املهع  مفسسعة  ٦ ٠٠٠أكثر من ، وأنشات ااعاية سنو   
، ب غت نسبة تغطية التام  ع   املعا عات التقاعديعة لأل عخا  ٢٠١٦. وبنهاية عام صعيد الب د

يف املاإععة، وب غععت نسعععبة مسععامهة ا)تومععة يف هعععذه التغطيععة اخلاصععة  أل عععخا   ٧٩ذوي ااعايععة 
منيعععع   ٥,٣٨ ،   عععع ٢٠١٧-٢٠١٣نل اليعععع ة يف املاإععععة. و عععع ٩٢,٥ذوي ااعايععععة الشععععديدة 

م يعون  عخ  معنهم ع ع  اخلعدمات  ٢٠ خ  من ذوي ااعاية من براثن اليقر، و     عوا  
لقععراءة  ةرفععا   متتبععة عامععة تقريبععا   ١ ٠٠٠، أنشععات ٢٠١٧األساسععية اعععادة التاهيعع . وبنهايععة عععام 

 ٩ ٠٥٣ة؛ وأنشععئ مععا  موععع  التتعع  بطريقععة برايعع  وأل ععت  موعععة أ ععر  مععن التتعع  املسععموع
 ععخ  مععن  ٢٢٢ ٠٠٠نوذجيععا  ل يايععة البدنيععة لأل ععخا  ذوي ااعايععة؛ واسععتيادت أسععر  مويعععا  

 ذوي ااعاية الشديدة من  دمات مشاريا إعادة التاهي  والرعاية األسرية.
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 (٢٣4و ٢٣١و ٢٢9-٢٢٦و ٢٢4-٢١9)التوصيات  العرايةحقوق اساليات  -4 
متعدد األعرا . و ستثناء أي ية هان العريية، يب عغ  معوع سعتا ا معن ال   ب د مو د  -٧٠

يف املاإعة معن إُجعا  سعتان الب عد.  ٨,٤٩م يون نسمة، وهو معا  ثع   ١١ ٣٧٩األي يات العريية 
 وما فتهتت  تومة ال   تو  أمهية كرب  ل نهو  حبقو  اانسان لألي يات العريية.

العريية دمية مرعية. وهنعار نعواب يف املعفور الشععىل العوط  وا)قو  السياسية لألي يات  -٧١
فهتعة معن األي يعات العرييعة. و عىت  ٥٥وأعضاء يف املفور االستشاري السياس  الشعىل منتمون إأ 

عندما يتون عدد هذه األي يات أي  من الن اب املط وب لقبول ممث  وا عد عنهعا، فع ن اليهتعات 
نععععوب عنهععععا ممثعععع  وا ععععد ع عععع  األيعععع . وُجيععععا الر سععععاء، ويععععادة العرييععععة الق يعععع  عععععددها ل غايععععة ي

منطقععععة متمتعععععة  ١٥٥املقاطعععععات، ور سععععاء احملافظععععات أو يععععادة املنععععاطا ااداريععععة يف  تومععععات 
. ويتجعععاوز الععععدد ااُجعععا  إي يميعععا   ذاتيعععا    )تعععم العععذاا، أعضعععاءع يف فهتعععات عرييعععة وعععار   تمعععا  

ثنثعة منيع  موبعف، ويعد زاد هعذا الععدد  ال    اليعا   ملوبي  ا)تومة من األي يات العريية يف
 .١٩٧٨أكثر من ثنثة أ عاا منذ عام 

ومععا فتععئ دعععم التنميععة االيت ععادية واالجتماعيععة يت ايععد يف منععاطا األي يععات العرييععة. فيعع   -٧٢
منيععت يععوان مععن  ٧,١،    ععت ا)تومععة املرك يععة مب ععغ ٢٠١٧إأ عععام  ٢٠١٣اليع ة مععن عععام 

م يار يوان ل ناديا  ييف  دة اليقر وتنمية منعاطا  ٢١,٧ها، واعتمدت س طا ا املالية مي انيت
، ب ععغ النععاتض احمل عع  ااُجععا  لأليععاليم واملقاطعععات الثمععاين ٢٠١٧األي يععات العرييععة. وحب ععول عععام 

 ٧,٦تري يعوانت يعوان، أي بع  دة يعدرها  ٨,٤٨٩٩اليت تتوزع فيهعا أي يعات عرييعة بتثافعة معا يعدره 
يف املاإععة. وا يعك ععدد اليقععراء يف  ٧يف املاإعة  عاوزت إُجععا  الع  دة الوطنيعة الععيت ب غعت نسعبتها 

منيععع ، وا يضعععت نسعععبة اليقععععر  ١٠,٣٢إأ  ٢٠١٠م يعععون يف ععععام  ٥٠,٤هعععذه املنعععاطا معععن 
 يف املاإة. ٦,٨يف املاإة إأ  ٣٤,١ من
عريية دمية. فع   املستو  العوط ، يعن  ا)قو  وامل او ال غوية والتع يمية لألي يات ال -٧٣

والإحة،  ا يف ذلص الدستور، ع   استخدام وتطوير ال غات املنطوية واملتتوبة  يانوان   ٤٠ وا  
نظععام كتابعععة  ٢٩الععيت تسععتخدمها األي يععات العرييعععة. ويوجععد نظععام تع يمعع  ثنعععاإ  ال غععة يسععتخدم 

ُجيععا أ ععاء الب ععد يب ععغ عععدد املسععج    مدرسععة يف ١٠ ٠٠٠فهتععة عرييععة يف أكثععر مععن  ٢١ل غععات 
 مني  ت ميذ وت ميذة. ٤ في 
و ععععافا النععععاتض احمل عععع  ااُجععععا  اي ععععيم التبععععت املتمتععععا  )تععععم الععععذاا ع عععع  نععععو  ععععاوز  -٧٤
م يعععار  ١٣١,٠٦، ب عععغ هعععذا النعععاتض ٢٠١٧سعععنة متتاليعععة. ويف ععععام  ٢٤يف املاإعععة ملعععدة  ١٠ نسعععبة

يوان، وارتيا  ٣٠ ٦٧١د   املتا  لستان املناطا ا)ضرية إأ يوان، وارتيا ن ي  اليرد من ال
 ١٠,٣و ١٠,٠يععععوان لسععععتان املنععععاطا الريييععععة، وهععععو مععععا  ثعععع  ز دة سععععنوية تب ععععغ  ١٠ ٣٣٠إأ 
يف املاإة ع   التوا . وعمممت ع ع  نطعا  واسعا سياسعة ااي عيم املتع قعة  جانيعة التع عيم  ١٣,٦و

درسة إأ املستو  الثانوي، ما تغطية كام ة مل اريف السعتن سنة من مر  ة ما يب  امل ١٥ملدة 
  واألك  ورسوم الدراسة وهذا أع   نظام تع يم  نوذج   اين يف ال  .

ومععععا فتععععئ إي ععععيم  ععععينجيانغ ينيععععذ مبععععادرات "عععععام اسعععع  سععععب  عععععيس الشععععع " منععععذ  -٧٥
السععععععنوية. ويف يف املاإععععععة مععععععن نيقععععععات مي انيتعععععع  العامععععععة  ٧٠، مععععععا  ثعععععع  أكثععععععر مععععععن ٢٠١٣ عععععععام
، ارتيععععا ن ععععي  اليععععرد مععععن الععععد   املتععععا  ل سععععتان ا)ضععععري  والععععرييي  يف إي ععععيم ٢٠١٧ عععععام
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يف املاإععة ع عع  التععوا ، وب ععغ ن ععي  اليععرد مععن السععتن يف  ٨,٥يف املاإععة و ٨,١ ععينجيانغ بنسععبة 
ذ الععربانمض أمتععار مربعععة ع عع  التععوا . وجععر  تنييعع ١٠٥و مربعععا   معع ا   ٨٥املنععاطا ا)ضععرية والريييععة 

سنة يف جنوب إي يم  عينجيانغ، إ عافة إأ تع عيم ثنعاإ  ال غعة يف مر  عة  ١٥التع يم  انياين ملدة 
 ما يب  املدرسة ملدة ثن  سنوات يف املناطا الرييية.

 املشار ة يف اسنشطة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان -دال 
 ٦0و ٣4لألمام املتاادة )التوصايات  التعاون مع آليات وايإلات حقاوق اإلنساان الرئيساية -١ 

 (7٣و 7١و ٦9و ٦8و ٦٥-٦٢و
ع ععع  املشعععاركة يف إدارة  قععو  اانسعععان ع ععع  ال ععععيد  ٢٠١٣دأبععت ال ععع  منعععذ عععام  -٧٦

العععامل ، ويععدمت  موعععة مععن املبععادرات يف منتععد ت مثعع    ععس  قععو  اانسععان لتشععجيا بنععاء 
بنععاء يف تواصعع ها  . وتنععتهض ال عع   جععا  فعععاال  و  ومعقععوال   نظععام دو  )قععو  اانسععان يتععون عععادال  

معععععا متتععععع  األمعععععم املتحعععععدة يف جنيعععععف وميو عععععية األمعععععم املتحعععععدة السعععععامية )قعععععو  اانسعععععان، 
وتشجعهما ع   أداء واجبا معا  و عوعية ون اهعة، وتعو  أمهيعة لشعواة  الب عدان الناميعة. وتربععت 

افت دوالر أمريتععع  ل مقعععرر اخلعععا  املعععع   )عععا يف التنميعععة، واستضععع ١٠٠ ٠٠٠ال ععع   ب عععغ 
اليريا العام  املع   سالة التميي   د املرأة يف القانون ويف املمارسة، واخلبت املستق  املعع  اثقر 
الععديون اخلارجيععة، واملقععرر اخلععا  املععع   ليقععر املععديا و قععو  اانسععان، وأعضععاء لنععة مناهضععة 

 ال  . وتتعام  ال   التعذي ، ورإيس لنة القضاء ع   التميي  العن ري يف إطار ز را م إأ
يف الويععت املناسعع  وع عع   مععا اآلليععة اخلاصععة ني ععس  قععو  اانسععان جبديععة، وتقععدم إليهععا ردودا  

أسععا  اقيقععات دييقععة. وتشععارر يف أعمععال فليععات  قععو  اانسععان ذات ال عع ة نمانععة، وتعمعع  
)ععاالت. وتشععجا  واليريععا العامعع  املععع  يف ال جنععة االستشععارية ني ععس  قععو  اانسععان  عضععوا  

يف فليعععات  قعععو  اانسعععان مثععع    عععس  قعععو   املنظمعععات ةعععت ا)توميعععة ع ععع  املشعععاركة جعععد   
 تعدعم عمع  هيهتعات معاهعدات  قعو  اانسعان، ويعدمت ردودا   اانسان. وما فتهتت ال   أيضا  

ع ععع   ٢٠١٨و ٢٠١٦يف ععععام   ٦٨/٢٦٨ع ععع  األسعععهت ة املتع قعععة بتنييعععذ يعععرار المعيعععة العامعععة 
. وهعع  تععو  أمهيععة لنسععتنتاجات والتوصععيات املقدمععة مععن هيهتععات املعاهععدات وتعمعع  ع عع  التععوا 

 متابعتها بطريقة هادفة. 

 ٦7)التوصايات  ت ادل اآلراء والتعاون الثنائيان ومتعاددا اسطارا  يف جماال حقاوق اإلنساان -٢ 
 (٢٥١و ٢4٢و

، وال الععو ٢٠٣٠لعععام تعمعع  ال عع  بنشععاد ع عع  تع يعع  تنييععذ  طععة التنميععة املسععتدامة  -٧٧
جهععدا  يف تنييععذ اتياييععة األمععم املتحععدة بشععان تغععت املنععاخ، و ععجعت بنشععاد إ ععاز وإنيععاذ اتيععا  
 ريعععس. ويف إطعععار التععععاون فيمعععا بععع  ب عععدان النعععوب، تواصععع  ال ععع  توسعععيا نطعععا  املعونعععة العععيت 

ريعا"، وأنشعات صعندو  تقدمها إأ الب دان النامية األ عر . وأط قعت ال ع  مبعادرة "ا)ع ام والط
االسععتثمار يف طريععا ا)ريععر، و ععرعت يف إنشععاء امل ععرا اآلسععيوي لنسععتثمار يف البنيععة التحتيععة، 

مععا ب ععدان  موعععة بععريتس )الربازيعع  واالاععاد الروسعع  وا نععد وجنععوب  رو ععرعت أيضععا ،  ال عع ا
يت تبععذ ا الب ععدان أفريقيععا(، يف إنشععاء م ععرا التنميععة الديععد. وتععدعم ال عع  وتسععاعد الهععود العع

املت قيعععة ل معونعععة معععن أجععع  اسععع  يعععدرا ا ااناإيعععة الذاتيعععة وتق عععي  اليقعععر واسععع  سعععب  ععععيس 
ستا ا وااية البيهتة، مما يهيئ لميا الشعوب أو اعا  أفض  اعمعال ا)عا يف التنميعة. ويعدمت 
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سعععاعدت الب عععدان م يعععار يعععوان ل عععناديا املعونعععة اخلارجيعععة، و  ٤٠٠ال ععع  معععا ي يعععد  موعععع  ع ععع  
مشعروع ممعول معن املعونعة اخلارجيعة، وأوفعدت أكثعر  ٥ ٠٠٠املت قية ل معونة ع ع  تنييعذ أكثعر معن 

ب ععدا  انميععا  ع عع  اقيععا  ١٢٠عامعع  يف  ععال تقععد  املعونععة ملسععاعدة أكثععر مععن  ٠٠٠ ٦٠٠مععن 
يف املاإععة  ٩٧األهععداا ااناإيععة لأللييععة. وتطبععا ال عع  نظععام ااعيععاء مععن الرسععوم المركيععة ع عع  

ب عدا  معن أيع  الب عدان نعوا ، ممعا ي ع  معن الضعراإ  املسعتحقة  ٣٧من املنتجات اليت ي عدرها إليهعا 
 .٢٠١٧م يار يوان يف عام  ١,٣ ب غ 
 عوارا   ٥٠، ع زت ال   التيعاهم وتبادلعت اخلعربات فجراإهعا أكثعر معن ٢٠١٣ومنذ عام  -٧٨

باد عععا اخلعععرباء القعععانوني  معععا العععوال ت املتحعععدة ب عععدا  وت ٢٠بشعععان  قعععو  اانسعععان معععا أكثعععر معععن 
، عقعدت ال ع  ٢٠١٦سع اليا يف  عال  قعو  اانسعان. ويف ععام أاألمريتية، وتعاو عا التقع  معا 

عامععا  ع عع  اعتمععاد إعععنن األمععم املتحععدة بشععان  ٣٠  قععة دراسععية دوليععة يف بيجعع  لن تيععال  ععرور 
ل منتععععد  بشععععان  قععععو  اانسععععان لب ععععدان النععععوب أو  ٢٠١٧ا)ععععا يف التنميععععة؛ وعقععععدت يف عععععام 

ع ز ا)عوار العدو  وتبعادل املع ومعات يف  عال  قعو  اانسعان. وبعذلت منظمعات انيتمعا املعدين  مما
املعنيععة حبقععو  اانسععان، مثعع  المعيععة ال ععينية لدراسععات  قععو  اانسععان، جهععودا  نشععطة يف تبععادل 

واستضعافت بنجعا  ثنثعة اجتماععات سعنوية يف إطعار املع ومات والتعاون يف  ال  قو  اانسعان، 
"منتعععد  بيجععع  بشعععان  قعععو  اانسعععان" وثعععن    قعععات دراسعععية صعععينية أوروبيعععة بشعععان  قعععو  

 اانسان، و اركت بيعالية يف مفورات وأنشطة دولية تتع ا حبقو  اانسان.
التشعريا املتع عا  ويف إطار الت امنا بنهض يركع  ع ع  اانسعان، ف ننعا نسعرع اخلطع  يف و عا -٧٩

 )مايعععة القن ععع ية، ونبعععذل كععع  جهعععد انشعععاء فليعععة )مايعععة أمعععن وسعععنمة املعععواطن  ال عععيني  يف 
ن من مستو  ا)ماية واخلدمات القن  ية، و دا، مثن ، ععن طريعا املشعاورات  اخلارج، مما حيسرو

ملعنيععة ع عع  ا ععاذ إجععراءات القن عع ية الثناإيععة وا)ععوار املتع ععا حبقععو  اانسععان، إأ اييعع  الب ععدان ا
 فعالة لضمان أمن املواطن  ال يني  واملفسسات ال ينية و قويهم وم ا)هم املشروعة.

 التادايت واسادا  املستق لية -رابعا   
 الصعوابت والتادايت -ألف 

ال ال و أي و ا )قو  اانسان يف أي ب د من مثال . وال ت ال ال   تواجع  العديعد  -٨٠
و ت والتحععععد ت الععععيت تععععع   تع يعععع  واايععععة  قععععو  اانسععععان. وتتمثعععع  ال عععععو ت مععععن ال ععععع

 والتحد ت الرإيسية فيما ي  ر
ال ت ال ال ع  أكعرب ب عد انم يف الععاض، وال تع ال تععاين معن بععك املشعاك  العالقعة، منهعا  -٨١

يرتت  ع   النمو الواسا التنمية ةت املتوازنة وةت املتتم ة. فنموذج التنمية االيت ادية يف ال   
النطععا ، والقععوة الدافعععة لنمععو االيت ععاد احمل عع  ةععت كافيععة، ويععدرة الب ععد ع عع  االبتتععار ةععت يويععة 
 لقدر التايف، ونوعية وكياءة التنمية يف ال   ليستا عاليت   لقدر التايف، ومستو  االيت عاد 

ال سعععيما ال عععغتة واملتوسعععطة  ا)قيقععع  ل  ععع  حباجعععة إأ التحسععع . وتواجععع  بععععك املفسسعععات،
ا)جععم، صععععو ت تشعععغي ية، ويتسعععم نعععو االسععتثمار اخلعععا   لضععععف، ويوجعععد  عععغط ايت عععادي 

 س ىل يف بعك املناطا، وال  تن إةيال املخاطر املست ة يف انيال املا  و االت أ ر .
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قعععر ويعععع ي سعععب  ععععيس السعععتان العديعععد معععن أوجععع  الق عععور. فعم يعععة  ييعععف وطعععاة الي -٨٢
 اية، وال ت ال ا ياكع  األساسعية الريييعة وال راعيعة  ععيية، وال تع ال اليجعوات واسععة بع  الريعف 
وا)ضععر مععن  يععث مسععتو  التنميععة وتععوزع الععد  . ويوجععد العديععد مععن بواعععث عععدم الر ععا لععد  
عامععععة السععععتان فيمععععا يتع ععععا  سععععاإ  نوعيععععة ا ععععواء، ونظافععععة البيهتععععة، وسععععنمة األةذيععععة واألدويععععة، 

اسعععتان، والتع عععيم، والرعايعععة الطبيعععة، والعمععع ، واملعا عععات التقاعديعععة. ويتتعععرر ويعععوع  عععواد  وا
 صناعية  طتة و واد  أ ر ، وادر اس  املستو  العام ل تحضر االجتماع .

وتتشابص الن اعات واملشعاك  االجتماعيعة، وال تع ال عم يعة اادارة الشعام ة لشعفون الب عد  -٨٣
 اية. واتاج نظم ويدرات اادارة الوطنية إأ التع يع ، وينبغع  مواصع ة إجعراء وفقا  ل قانون مهمة 

بععك ااصعن ات وا ععاذ تعدابت سياسععاتية رإيسعية. وال يع ال ينبغعع  إجعراء إصععن  أعمعا ل نظععام 
القضععاإ ، وتيعيعع  وبييععة اا ععراا القععانوين، ومواصعع ة اسعع  القععدرات القضععاإية ع عع  مسععتو  

يعريععع  بععععك فعععراد  املعععوبي  يف الهعععاز القضعععاإ   عععر  القعععانون معععن أجععع  القاععععدة الشععععبية. و 
 متاس   خ ية ويضرون بن اهة القضاء.

ولععد  بعععك املععوبي  املععدني  إدرار  عععيف ملعععىن اخلدمععة وسععيادة القععانون، و ععض ةععت  -٨٤
بدرجات أم  يف عم هم، واستعداد ةت كاٍا لتحم  املسفولية. وتوجد الشت يات والبتويراطية 

متياوتععة. وال يعع ال سععوء املمارسععة واليسععاد  ععاإع  يف بعععك انيععاالت، وال تعع ال متافحععة اليسععاد 
 أمرا  مق قا  معقدا . وال ي ال طريا تثقيف الميا يف  ال  قو  اانسان طوين .

 اسادا  املستق لية -ابء 
الوط  التاسا عشر ل ح ب اددت األهداا العامة ل تنمية املستقب ية ل    يف املفور  -٨٥

. وتعتععععف ال عععع  ع عععع  و ععععا  طععععط عامععععة لععععدفا ٢٠١٧الشععععيوع  ال ععععي  املعقععععود يف عععععام 
"املخطط العام سسة يف وا د" لبناء االيت عاد واادارة والثقافعة وانيتمعا والتحضعر اايتولعوج ، 

لشععام  نيتمععا وتعتععف أيضععا  ع عع  تنسععيا وتع يعع  "اسعع اتيجية ر عيععة األركععان" مععن أجعع  البنععاء ا
ميسععور ا)ععال بشععت  معتععدل، وتعميععا ااصععن ، وإدارة الدولععة وفقععا  ل قععانون، وإنيععاذ االنضععباد 
ا) يب ال ارم. وسيمقض  ع   اليقر املط ا، ويتحقا البنعاء الشعام  نيتمعا ميسعور ا)عال بشعت  

، ٢٠٣٥، وسعععععيتحقا التحعععععديث اال ععععع اك  أساسعععععا  حب عععععول ععععععام ٢٠٢٠معتعععععدل حب عععععول ععععععام 
سيمسعععتتم  بنعععاء ب عععد م دهعععر ود قراطععع  ومثقعععف ومتجعععانس وُجيععع  ويعععوي، و عععديث يف إطعععار و 

. ومعععا اقعععا هعععذه األهعععداا تعععدرايا ، سعععتتمتا مسعععالة  قعععو  ٢٠٥٠اال ععع اكية، حب عععول ععععام 
 اانسان يف ال    ستو ت ةت مسبوية من ا)ماية، مما يفدي إأ تنمية بشرية  ام ة.

يم ااناإيععة الديعععدة، واعععديث االيت ععاد، وتنييعععذ اسععع اتيجيات وسنواصعع  تطبيعععا امليعععاه -٨٦
، ٢٠٣٠تنشععيط الريععف والتنميععة ااي يميععة املنسععقة. وسععتمنيذ بن اهععة  طععة التنميععة املسععتدامة لعععام 

 ةوسععتتيا مسععتو  األمععن وستتحسععن سععب  عععيس السععتان، وستتوسععا إ ععازات ااصععن  والتنميعع
سععتموأ أولويععة لتطععوير التع ععيم، وستتحسععن نوعيععة العمعع  وسععتتون أكثععر إن ععافا  ل سععتان كتعع . و 

ومسعععتو  د ععع  السعععتان، وسعععيمع ز إنشعععاء نظعععام الضعععمان االجتمعععاع ، وسيمنشعععد الن عععر بعععع م يف 
، سيتضعاعف ٢٠٢٠معركة القضاء ع   اليقر، وستمنيذ اسع اتيجية ل عحة ال ع . وحب عول ععام 

ري  والعععرييي ،  ملقارنعععة معععا مسعععتو ت النعععاتض احمل ععع  ااُجعععا  ود ععع  اليعععرد معععن السعععتان ا)ضععع
؛ وسيخرج الستان الريييعون اليقعراء معن داإعرة اليقعر بتطبيعا املععايت الراهنعة؛ وستمنشعا ٢٠١٠ عام
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م يععون وبييععة جديععدة يف ا)ضععر يف فعع ة اخلطععة اخلمسععية الثالثععة عشععرة؛ وسععتتيا  ٥٠أكثععر مععن 
التع عيم ل سعتان العذين هعم يف سعن العمع   عمر املتويا ل يعرد  قعدار سعنة؛ وسي ع  متوسعط فع ةال

 سنوات. ١٠,٨إأ 
وسعععنع ز نظعععام السعععيادة الشععععبية، وسنوسعععا مشعععاركة الشعععع  يف ا)يعععاة السياسعععية بنظعععام،  -٨٧

وسنحر  ع   أن يطبا الشع  مبعادت الد قراطيعة يف االنتخعا ت وعنعد التشعاور وا عاذ القعرارات 
وسععععنحافا ع عععع  و ععععدة النظععععام القععععانوين ل دولععععة وع عععع  كرامتعععع  واادارة واا ععععراا وفقععععا  ل قععععانون. 

وس طت ، وسنع ز ااية  قو  اانسان وسيادة القانون، وسنضمن وتا الشع   )قو  وا)عر ت 
األوسععا نطايعععا  وفقعععا  ل قعععانون. وسععنعما ممارسعععة إدارة الب عععد يف إطعععار سععيادة القعععانون، وسعععند  البنعععاء 

ت سعيادة القعانون. وسعندعم املععايت ال عارمة انيعاذ القعانون بطريقعة املو د لب د و تومة و تما ا
ن يهة ومستنتة، وسنع ز اا عراا ع ع  أنشعطة إنيعاذ القعانون وإدار عا، وسعندعم ا)قعو  الشخ عية 
ل مععواطن  و قععويهم يف التم ععص وا عع ام كععرامتهم، وسنحسععن مسععتو  الن اهععة القضععاإية، وسععنتي  

مععة عادلععة. وسنواصعع  حبعع م متافحععة اليسععاد دون منععاطا درمععة وبتغطيععة  قععو  املتقا عع  يف داك
  ام ة دون أي تسام  ما اليساد. وسنع ز التوعية والتدري  والتثقيف يف  ال  قو  اانسان.

وسنواص  ااسراع  اصن  ا يت   ل حضارة اايتولوجية وبناء ص  ُجي ة. وسعننيذ  -٨٨
 عع   عع  املشععاك  البيهتيععة النا ععهتة، وتع يعع  اايععة الععنظم اايتولوجيععة التنميععة اخلضععراء، مععا ال كيعع  ع

 وإصن  نظام إدارة البيهتة اايتولوجية.
وسنسععرع وتععتة تنميععة األي يععات العرييععة ومنععاطا األي يععات العرييععة، وسنسععع  إأ القضععاء  -٨٩

ملسعععالة ع ععع  التمييععع  بععع  النسععع ، وسعععنع ز اايعععة  قعععو  وم عععاو الق َّعععر، والت عععدي بنشعععاد 
 ععععععيخو ة السععععععتان، واسعععععع  نظععععععام  ععععععدمات مسععععععاعدة األ ععععععخا  ذوي ااعايععععععة. وحب ععععععول 

، سيتون مععدل النمعو يف املف عرات االيت عادية الرإيسعية يف منعاطا األي يعات العرييعة ٢٠٢٠ عام
 ١٠٠ ٠٠٠ الععة لتعع   ١٨أع عع  مععن املتوسععط الععوط ؛ وسععينخيك معععدل وفيععات األمومععة إأ 

ومععععدل وفيعععات األطيعععال دون  ٧,٥دل وفيعععات الر  عععا إأ أيععع  معععن والدة  يعععة؛ وسعععينخيك معععع
والدة  ية؛ وستغط  مرافا  دمات  ١ ٠٠٠من ك   ٩,٥سس سنوات من العمر إأ أي  من 

 يف املاإة من انيتمعات الرييية. ٦٠يف املاإة من انيتمعات ا)ضرية و ٩٠املسن  أكثر من 

 منطقة اونغ  ونغ اإلدارية اخلاصةتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف  -خامسا   
 املنهجية والتشاور مع اجلمهور -ألف 

إععععداد هعععذا الععع ء معععن  سعععيا يف  ،ااداريعععة اخلاصعععة أجعععرت  تومعععة منطقعععة هونعععغ كونعععغ -٩٠
ويعد . ٢٠١٨أ ر/مايو  ٧نيسان/أبري  إأ  ٣الي ة من  تشاور ما المهور يف ياتالتقرير، عم 

 عراإ   ت يعة  ع ع  ة تومة منطقة هونعغ كونعغ ااداريعة اخلاصع أعد االتشاور اليت  قإاو  ومزعت
ومعععواط  هونعععغ كونعععغ اني عععس التشعععريع ، واملنظمعععات ةعععت ا)توميعععة املعنيعععة،  مش عععت، يف انيتمعععا

 الشعفون الدا  يعةزععت ععن طريعا متتع  ، كمعا وم ة دعذه املسعالةاملهتمع املهتم  ووسعاإط ااععنم
وجهععات ل تومععة منطقععة هونععغ كونععغ ااداريععة اخلاصععة  اسععتمعتتشععاور، واان نععت. وأثنععاء فعع ة ال

 اني عععس التشعععريع  ومنتعععد   قعععو  اانسعععان. ، ععععن طريعععانظعععر ممث ععع  املنظمعععات ةعععت ا)توميعععة
 ونظرت  تومة منطقة هونغ كونغ اادارية اخلاصة بعناية يف ُجيا التع يقات اليت ت قتها. 
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  ن ومحايتهاإطار وتدابم تعزيز حقوق اإلنسا -ابء 
جعع ء ال يتجعع أ مععن ال عع . ويععد أمنشععهتت وفقععا  ملبععدأ  منطقععة هونععغ كونععغ ااداريععة اخلاصععة -٩١

مععن دسععتور ُجهوريععة ال عع  الشعععبية. ونظععام ا)تععم يف  ٣١"ب ععد وا ععد ونظامععان"  وجعع  املععادة 
لتابععة ا نطقة هونغ كونعغ ااداريعة اخلاصعةمنطقة هونغ كونغ من و  ع ي  يف القانون األساس  مل

)"القانون األساس "(. و قو  اانسعان يف منطقعة هونعغ كونعغ متيولعة  مهورية ال   الشعبيةل
(، ٣٨٣واما   وج  أ تعام القعانون األساسع ، ومرسعوم  عرعة ا)قعو  يف هونعغ كونعغ )الي ع  

ة ومراسععيم متافحععة التمييعع ، ويععوان  اايععة البيععاانت، وتشععريعات أ ععر . وتعقععد احملععاكم القضععاإي
داكمعععات بشعععت  مسعععتق  واعععوز  عععا أن وعععن  سعععب  انت عععاا ععععن انتهاكعععات أ تعععام القعععانون 
األساسععع  املتع قعععة حبقعععو  اانسعععان وانتهاكعععات مرسعععوم  عععرعة ا)قعععو  يف هونعععغ كونعععغ. وعععع زت 
 تومعة منطقععة هونععغ كونععغ، بعععد تقععد  تقريرهععا السععابا، سعع طة بعععك الوكععاالت ملسععاعد ا ع عع  

نسعان. فمعثن ، أنشعات لنعة تتعافف اليعر  و عدة معنيعة بشعفون األي يعات تع ي  وااية  قو  اا
العريية لتع ي  تتافف الير  واندماج األي يات العريية يف انيتما؛ وأط ا امليو  املع  خب وصعية 
البيعععاانت الشخ عععية  طعععة  ل مسعععاعدة القانونيعععة ملسعععاعدة مسعععتخدم  البيعععاانت العععراةب  يف بعععدء 

لتمعععععا  التععععععويك؛ وأمدرجعععععت كيعععععاانت أ عععععر  لبععععععة ل قطعععععاع الععععععام  عععععمن إجعععععراءات يانونيعععععة ال
ا ت ععا  أمعع  املظععاض. وتواصعع   تومععة منطقععة هونععغ كونععغ إيععنء أمهيععة لتع يعع   قععو  اانسععان 

 عن طريا تثقيف المهور وتنظيم ا)منت ال واية.

  اإلجنازات والتادايت -جيم 
هدا انتخاب العرإيس التنييعذي ل مج عس تسع   تومة منطقة هونغ كونغ إأ اقيا  -٩٢

التشعععريع  وُجيعععا أعضعععاإ   اليععع اع الععععام عمعععن   لقعععانون األساسععع  والتيسعععتات والقعععرارات ذات 
، اي  ععععت ٢٠١٥ال عععع ة ل جنععععة الداإمععععة ل مج ععععس الععععوط  لنععععواب الشععععع . ويف   يران/يونيعععع  

املوسعععة الععيت اسععتمرت  ععو  ا)تومععة ع عع  اني ععس التشععريع ، بعععد جععولت  مععن املشععاورات العامععة
سععبعة أ ععهر،  ططععا  النتخععاب الععرإيس التنييععذي  اليعع اع العععام. ووم عععت اخلطععط ذات ال عع ة 
وفقا  ل قانون األساس  ويرارات ال جنة الداإمة ل مج س الوط  لنواب الشع  وما مراعاة اآلراء 

ععععت ععععن طريعععا املشعععاورات العامعععة. ومعععن املفسعععف أن هعععذا التحعععر  ر ض يمقعععر  يعععث ض حيعععا العععيت ُجم
 ملوافقععة نة بيععة ث ثعع  أعضععاء اني ععس، ولععذلص اسععتمر انتخععاب الععرإيس التنييععذي بععنيس أسعع وب 

 عضو(. ١ ٢٠٠االنتخاب الراهن )أي بت ويت لنة االنتخا ت اليت يب غ عدد أعضاإها 
وتعععدرر  تومعععة منطقعععة هونعععغ كونعععغ أمهيعععة انتخعععاب العععرإيس التنييعععذي وأعضعععاء اني عععس  -٩٣

المهور بذلص. وسعتبذل ا)تومعة ي عار  جهعدها  مناداةالتشريع   الي اع العام، وتدرر أيضا  
 لتهيهتة مناخ اجتماع  مفات لو ا هذا النظام السياس .

. ويف  ايعة ٢٠١٧فذار/معار   ٢٦ولة اخلامسة النتخاب العرإيس التنييعذي يعوم الوأمجريت  -٩٤
مسععتوف  لشععرود ال  عع . ومععن أصعع  عععدد األصععوات ال ععحيحة فعع ة ال  عع ، كععان ثنثععة مر ععح  

أعضاء لنة االنتخعا ت، وعينهعا  أصوات املدأ دا،    ت السيدة كاري الم ع   أكثر من ن ف
( ملنطقعة هونعغ كونععغ ٢٠٢٢-٢٠١٧  عس الدولعة لمهوريعة ال ع  الشععبية رإيسععة  تنييذيعة   امسعة  )

  .أة تمع َّ رإيسة  تنييذية  اادارية اخلاصة. وه  أيضا  أول امر 
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 ٤عضوا  مت ا تيعارهم يف انتخعا ت أمجريعت يف  ٧٠ويتالف اني س التشريع  الساد  من  -٩٥
 تشعععرين الثعععاين/ ٢٢؛ وأمجريعععت انتخعععا ت   عععس املقاطععععات اخلعععامس يعععوم ٢٠١٦أي ول/سعععبتمرب 

 .٢٠١٥نوفمرب 
قععة هونععغ كونععغ م يععدا  وفيمععا يتع ععا بتحسعع  سععب  عععيس السععتان،   عع   تومععة منط -٩٦

، أدت سياسة متتعررة لإلععاانت النقديعة، ٢٠١٦من املوارد ملساعدة اليقراء والضعياء. ويف عام 
اععععت إ ععععراا لنععععة التخييععععف مععععن وطععععاة اليقععععر وعععععن طريععععا تععععد نت سياسععععاتية فعالععععة، إأ 

يف املاإعععة.  ٥,٢ عععخ  معععن داإعععرة اليقعععر وإأ تق عععي  مععععدل اليقعععر بنسعععبة  ٠٠٠ ٣٦٠  عععروج
وا عععذت  تومعععة منطقعععة هونعععغ كونعععغ تعععدابت لعععدعم احملتعععاج ، منهعععا  طعععة بعععدل األسعععر العام عععة 

م يعععععون دوالر معععععن دوالرات هونعععععغ كونعععععغ يف صعععععندو  الشعععععراكة لعععععدعم احملعععععروم .  ٤٠٠ و عععععخ
دوالرا  معن دوالرات هونعغ   ٢٨و ا افة إأ ذلص، ارتيا ا)د األدل لألجور ثعن  معرات، معن 

يف السعععععاعة يف معععععن دوالرات هونعععععغ كونعععععغ دوالرا   ٣٤,٥إأ  ٢٠١١ععععععام كونعععععغ يف السعععععاعة يف 
 ، وهو ما ي يد ع   معدل التضخم يف الي ة نيسها.٢٠١٧ عام
برائسعة كبعت األمنعاء لشعفون  ٢٠١٨  يران/يونيع  ١وأمنشهتت لنة أطيال هونغ كونغ يف  -٩٧

ات املعنيعععة حبقعععو  وم عععاو اادارة، وهععع  تضعععم املتاتععع /اادارات املعنيعععة  لسياسعععات وانيموعععع
األطيال ع   املد  البعيد، ددا ال كيع  ع ع  القضعا  العيت يواجههعا األطيعال يف سعيا  النمعو. 

يف صععندو  تنميععة  دوالر مععن دوالرات هونععغ كونععغم يععون  ٣٠٠ومت  ععخ رأ  مععال إ ععايف يععدره 
 هونععغ كونععغ يف األطيعال مععن أجعع  دعععم األطيععال احملعروم . وسععيميتت  أول مستشععي  لألطيععال يف

 وستك  ع   عنج  االت ط  األطيال املعقدة واخلطتة. ٢٠١٨ اية عام 
ولتقويعة التععاون الععدا    )تومعة منطقععة هونعغ كونععغ دعمعا  لألي يععات العرييعة، سيشععت    -٩٨

دععدا تنسععيا  ٢٠١٨كبععت األمنععاء لشععفون اادارة لنععة توجيهيععة مشعع كة بعع  املتاتعع  يف عععام 
 ععععخ  مععععن  ٠٠٠ ٢٥٠تنييععععذ األعمععععال ذات ال عععع ة بتقععععد  الععععدعم إأ  ععععو  ومرايبععععة ورصععععد

م يعون دوالر مععن  ٥٠٠. و   عت ا)تومعة أيضعا  مب عغ منطقعة هونعغ كونعغاألي يعات العرييعة يف 
لتقويعععة العععدعم املقععععدم إأ األي يعععات العرييعععة. وإ عععافة  إأ ذلعععص، ستواصعععع   هونعععغ كونعععغدوالرات 
مسعاعدة الطعنب ةعت النعاطق   ل عينية ع ع  تع عم ال غعة  ، يف سعيا منطقعة هونعغ كونعغ تومة 

ال ينية ب ورة فعالة، رصد التقدم احملرز يف تدابت تقد  العدعم يف هعذا ال عدد ومراجععة تياصعي  
أيضععا ، بوصععيها أكععرب  منطقععة هونععغ كونععغتنييععذ هععذه التععدابت حبسعع  الضععرورة. وتتخععذ  تومععة 

ة لضمان أن تتون  رود التياءة يف ال غة ال ينية صا   عم  يف هونغ كونغ،  طوات إاابي
ل مععوبي  املععدني  ع عع  ُجيععا املسععتو ت متناسععبة مععا  ععرود وبععاإيهم، وأن تمتععا  لميععا طععالىل 

 الوباإف فر  متتافهتة يف  غ  الوباإف ا)تومية.
منطقعععة هونعععغ  وملواجهعععة التحعععد ت العععيت تشعععت ها  عععيخو ة السعععتان، أط قعععت  تومعععة  -٩٩
سعرير إ عايف(، و   عت بعدل معيشعة  ٥ ٠٠٠عشرية لتطوير املستشييات )ل  دة  طة  كونغ

وا عذت تعدابت  ،مرتيعا  ل مسن   ا افة إأ أنواع  ت ية من استحقايات الضعمان االجتمعاع 
 لدعم التوبيف ددا مساعدة املسن  البا ث  عن عم .

لعذوي امليع  النسع  املخت ععف تع يع  تتعافف اليععر   منطقعة هونععغ كونعغوتواصع   تومعة  -١٠٠
وملغايري ا وية النسانية، ددا  يهتة ثقافة وييم ال ابط االجتماع  واال ع ام املتبعادل. وا عذت 
ا)تومة تدابت دددة، منها إنشاء  طود هاتيية مبا رة، و  ي  معوارد لتعدري  فهتعات معينعة 
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و ععععا مواثيععععا يعتمععععدها طوعععععا  مععععن مععععوبي  ا)تومععععة لتحسعععع  مراعععععا م لألي يععععات النسععععية، و 
اليريا العامع   ٢٠١٤أصحاب العم  بشان عدم التميي   د األي يات النسية. وأمنشئ يف عام 

املش ر ب  اادارات املع   الع اا بنوع النس، من أج  دراسة التشريعات والتدابت ااداريعة 
سععانية يف هونععغ كونععغ. ويعتععف اليريععا )مايععة ا)قععو  القانونيععة ملغععايري ا ويععة الن الععيت يععد ت عع م

، ع عع  ا يعع  التع يقععات الععواردة، وسععيعد ٢٠١٧العامعع ، الععذي أجععر  مشععاورات عامععة يف عععام 
 تقريرا  بشان مسار العم  املق   ل مستقب .

وعقعع  اسععتعرا   ععام  أجرتعع  لنععة تتععافف اليععر  ل مراسععيم األربعععة املتع قععة  تافحععة التمييعع ،  -١٠١
تنييعععذ التوصعععيات الثمعععاين ل جنعععة، ومنهعععا  ظعععر التمييععع   عععد النسعععاء  منطقعععة هونعععغ كونعععغيعععررت  تومعععة 

املر ععات واايعة مقعدم  اخلعدمات معن املضعايقة معن جانع  املنتيعع   خلعدمات بسعب  األصع  العريع  
 مق  ات اجراء تعدينت ع   القوان . ٢٠١٨أو ااعاية. وستقدَّم إأ اني س التشريع  يف 

، فليععة فععرز مو ععدة لغععر  ٢٠١٨، منععذ فذار/مععار  منطقععة هونععغ كونععغا  تومععة وتطبعع -١٠٢
مراجعة ط بات عدم ااعادة القسرية املقدمة لميا األسباب املعمول دا. ويد وم عت إجعراءات 
فليععة املراجعععة املو ععدة هععذه ع عع  ةععرار فليععة املراجعععة القانونيععة ل ط بععات املقدمععة لسععب  التعععذي ، 

واسععععتوفت معيععععارا  عاليععععا  مععععن  ٢٠١٢بععععدأ تطبيقهععععا يف كععععانون األول/ديسععععمرب وهعععع  اآلليععععة الععععيت 
اان ععاا، يشععم  تقععد  املسععاعدة القانونيععة ع عع  نيقععة الدولععة لميععا مقععدم  الط بععات. واععوز 
ملقععدم  الط بععات املع  عع  ع عع  يععرار إدارة ا جععرة الطعععن يف القععرار أمععام   ععس الطعععون املسععتق  

   ل تعذي .املع   دعاءات التعر 
 ٢٠١٨وفيمععا يتع ععا حبقععو  املععوبي  واسععتحقايا م، اعتمععد اني ععس التشععريع  يف أ ر/مععايو  -١٠٣

 تروععن دتمععة العمعع  مععن إصععدار أمععر، دون ا) ععول أوال  ع عع  موافقععة أصعععحاب  مشععروع يععانون
دة العمععع ، فععععادة العامععع  املي عععول معععن عم ععع  ألسعععباب ةعععت معععربرة وةعععت يانونيعععة إأ عم ععع  وإععععا

توبيي . وستسن  تومة منطقعة هونعغ كونعغ أيضعا  تشعريعا  يقضع  بع  دة ععدد أ م إجعازة الو عا 
القانونيععة  مععن ثنثععة أ م، كمععا هععو مطبععا  اليععا ، إأ سسععة أ م، وبععدأت ا)تومععة عم يععة مراجعععة 

يتمتعا  ددا اس  إجازة الو ا القانونية. ويتمتا العمال املن ليون األجان  بنيس ا)قو  اليت
مععا أي   تومععة منطقععة هونععغ كونععغدععا املوبيععون احمل يععون  وجعع  يععوان  العمعع . ولععن تتسععام  

أفعال تنطوي ع   إسعاءة معام عة أو اسعتغنل معن جانع  أصعحاب العمع  أو وكعاالت التوبيعف 
 ٢٠١٨حبععا العمععال املنعع لي  األجانعع . ويععن  يعععانون جديععد ف ععر بععدأ تنييععذه يف  عععباد/فرباير 

كبععتة يف العقوبععة الق ععو  املويعععة ع عع  جععر يت تقا عع  وكععاالت التوبيععف لعمععوالت   ع عع  ز دة
ععن مععن ا)مايععة املتيولععة ل بععا ث  عععن  ميرطععة وييامهععا نعمععال  اريععة ةععت مععر   دععا، ممععا حيسرو

، أصعععدرت لنعععة توجيهيعععة ٢٠١٨عمععع ،  عععن فعععيهم العمعععال املن ليعععون األجانععع . ويف فذار/معععار  
اادارات، ي أسععععها كبععععت األمنععععاء لشععععفون اادارة،  طععععة العمعععع  املتع قععععة مشعععع كة بعععع  املتاتعععع /

 تافحعة اال ععار  أل عخا  واسعع  ا)مايعة املتيولععة ل عمعال املنعع لي  األجانع ، و ععدا هععذه 
 يف هذا ال دد.  تومة منطقة هونغ كونغاخلطة إأ توجي  أعمال 

بتهيهتععة بيهتععة فمنععة وموثويععة وإنسععانية ومناسععبة وصععحية   تومععة منطقععة هونععغ كونععغوت تعع م  -١٠٤
ال تجععععاز السععععجناء، و سععععاعدة السععععجناء ع عععع  إعععععادة التاهيعععع  وإعععععادة االنععععدماج يف انيتمععععا. 
ولتحسعع  اسععتقنلية و ععيافية فليععة النظععر يف الشععتاو ، أنشععات إدارة اخلععدمات ااصععن ية، يف 

ل ععة ينععوات ل طعععن ألصععحاب الشععتاو  ،   ععس الطعععون املععع   لشععتاو  بغيععة إ٢٠١٦عععام 
 الذين أ سوا  لظ م.
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 ععا املععواطن  يف التجمععا السعع م  والتظععاهر. فيعع    تومععة منطقععة هونععغ كونععغواعع م  -١٠٥
اجتمعععاع ععععام ومظعععاهرة يف  ٠٠٠ ٥٠، نمظعععم أكثعععر معععن ٢٠١٧إأ ععععام  ٢٠١٢اليععع ة معععن ععععام 

 انون.هونغ كونغ، جر  معظمها بطريقة س مية ومنظمة وفقا  ل ق
 تومعة منطقعة هونعغ  ويتمتا مواطنعو هونعغ كونعغ حبريعة التعبعت و ريعة ال عحافة. ووفعرت  -١٠٦
بيهتععة منإمععة الزدهععار ال ععحافة ا)ععرة، ولععن تتععد   يف الشععفون الدا  يععة لوسععاإط ااعععنم.  كونعغ

، اسععتمحد  ترتيعع  جديععد يسععم  ملمث عع  وسععاإط ااعععنم االت ونيععة املعتمععدة ٢٠١٧ويف عععام 
 ر املفورات ال حيية واأل دا  ااعنمية اليت ترعاها ا)تومة.حبضو 
وتتمثععع  التحعععد ت الرإيسعععية العععيت تواجههعععا منطقعععة هونعععغ كونعععغ يف اسععع  سعععب  ععععيس  -١٠٧

السععتان وت بيععة ا تياجععات المهععور وبنععاء مدينععة منإمععة ل عععيس فيهععا. وسععيتون ااي ععيم مسععتعدا  
طنيتععان رإيسععيتان، مهععار مبععادرة ا)عع ام والطريععا، وتطععوير الةتنععام اليععر  الععيت تتيحهععا سياسععتان و 

  ععععيض متععععاو التبععععت". ومععععن  ععععان تطععععوير التتنولوجيععععا  - هونععععغ كونععععغ - "منطقععععة ةوانغععععدونغ
 االبتتارية أن يساعد أيضا  ع   تشجيا  دمات جديدة وأن يوفر فر  عم  ممتازة ل شباب.

 ما او اإلدارية اخلاصةتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة  -سادسا   
 املنهجية وعملية التشاور -ألف 

أمعععد هععذا التقريععر ع عع  أسععا  املع ومععات املقدمععة مععن اادارات والتيععاانت ذات ال عع ة  -١٠٨
ملنطقععععة ماكععععاو ااداريععععة اخلاصععععة )منطقععععة ماكععععاو( واملتا ععععة عععععن طريععععا املشععععاورات العامععععة ع عععع  

 قععة بتنييععذها التياييععات  قععو  اانسععان، والتقععارير اان نععت. وتتععي  منطقععة ماكععاو التقععارير املتع
املقدمععة إأ   ععس  قعععو  اانسععان، ع ععع  نطععا  واسععا ععععن طريععا البوابعععة االت ونيععة ل حتومعععة 

 ومويا متت  الشفون القانونية ع   اان نت.

 واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها التشريعياإلطار  -ابء 
اسععععية وتقععععارير سععععابقة  لتي ععععي  الو ععععا السياسعععع  وااطععععار تناولععععت وقإععععا صععععينية أس -١٠٩

املفسسعع  ملنطقععة ماكععاو. ووععار  منطقععة ماكععاو درجععة عاليععة مععن االسععتقنلية وتتمتععا بسعع طات 
تنييذيعععة وتشعععريعية ويضعععاإية مسعععتق ة وبسععع طة إصعععدار أ تعععام  اإيعععة، يف  ععع  تضعععط ا ا)تومعععة 

دفاع والشعفون اخلارجيعة ملنطقعة ماكعاو. ويف الويعت الشعبية املرك ية ل     سفولية إدارة  فون الع
نيسعععع ، اععععوز )تومععععة منطقععععة ماكععععاو، فذن مععععن ا)تومععععة الشعععععبية املرك يععععة، أن تتنععععاول بنيسععععها 

 من القانون األساس  ملنطقة ماكاو. ١٣من املادة  ٣الشفون اخلارجية ذات ال  ة وفقا  ل يقرة 
األساسعععع  يف يمععععة ااطععععار القععععانوين )قععععو  وع عععع  املسععععتو  الدسععععتوري،  ا القععععانون  -١١٠

اانسععان يف منطقععة ماكععاو، ويقتضعع  هععذا ااطععار القععانوين تطبيععا املعاهععدات ذات ال عع ة )العهععد 
الععععععدو  اخلععععععا   )قععععععو  املدنيععععععة والسياسععععععية، والعهععععععد الععععععدو  اخلععععععا   )قععععععو  االيت ععععععادية 

ا أ ععتال التمييعع  العن ععري، واتياييععة واالجتماعيععة والثقافيععة، واالتياييععة الدوليععة ل قضععاء ع عع  ُجيعع
القضاء ع   ُجيا أ تال التميي   د املرأة، واتيايية  قو  الطي ، واتياييعة  قعو  األ عخا  

اتياييععععععة مناهضعععععة التعععععععذي  وةععععععته معععععن  ععععععروب املعام عععععة أو العقوبععععععة القاسععععععية ذوي ااعايعععععة، و 
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ن ععو  ع يهععا يف القععانون العععام. أو املهينععة(، فضععن  عععن تععوفت أ ععتال ا)مايععة امل النإنسععانية أو
وتمعععد اايععة ا)قععو  وا)ععر ت املتيولععة لسععتان منطقععة ماكععاو أ ععد املبععادت الشععام ة املن ععو  

 ( واملن و  ع يها أيضا  يف القانون العام.١١و ٤ع يها يف القانون األساس  )املادلن 
يمععععع  يف إي يمهعععععا ويتيععععع  النظعععععام القعععععانوين ملنطقعععععة ماكعععععاو وتعععععا ُجيعععععا األ عععععخا  املق -١١١

اخلا ععع  لواليتهععا  ملسععاواة أمععام القععانون وبعععدم التعععر  ل تمييعع  ألي سععب  كععان. ويمسععتمد  أو
معععن القعععانون  ٤٣و ٢٥هعععذا املبعععدأ معععن م عععادر يانونيعععة  ت يعععة وهعععو من عععو  ع يععع  يف املعععادت  

نون األساسععع ، ومتعععر  أيضعععا  ع ععع  مسعععتو ت معياريعععة  ت يعععة. ويعععن  البعععاب الثالعععث معععن القعععا
( ع عع  ا)قععو  وا)ععر ت األساسععية الرإيسععية املتيولععة ل سععتان ٤٤إأ  ٢٤األساسعع  )املععواد مععن 

احمل ي  وةت احمل ي . وب را النظر عن التمييع  اااعايب العذي هعو إجعراء  عروري ل تععويك ععن 
ر  (. وال اعععوز فععع٣٨الظ عععم حبتعععم الوايعععا، فععع ن التمييععع  دظعععور مط قعععا   وجععع  القعععانون )املعععادة 

 (.٤٠ييود ع   ا)قو  وا)ر ت إال  وج  القانون )املادة  أي
وتتسعععم منطقعععة ماكعععاو بطيعععف واسعععا معععن انيتمععععات العرييعععة والدينيعععة وال غويعععة والثقافيعععة  -١١٢

املخت ية اليت تعيس معا  يف انسجام. وبع  التسعام  وا ع ام التنعوع الثقعايف العركن العرك  ألسع وب 
وتتمتا ك  فهتة عريية بنيس املستو  من الترامة و )ا يف التمتا حبيا ا  ا)ياة يف منطقة ماكاو.

 الثقافية الذاتية وممارسة دينها واستعمال لغتها.
ووثعع  مشععاركة فهتععات انيتمععا املععدين يف ا)يععاة انيتمعيععة إ ععد    ععاإ  منطقععة ماكععاو.  -١١٣

اانسععان يف تع يعع  السياسععات  وتسععاعد مشععاركة هععذه اليهتععات يف ال جععان ا)توميععة املعنيععة حبقععو 
ذات ال ععع ة حبقعععو  اانسعععان، وتع يععع  واايعععة  قعععو  اانسعععان، و عععمان الشعععيافية يف   عععي  

 املوارد ونوعية اخلدمات، وتع ي  املشاركة االجتماعية املبا رة يف الشفون ا)تومية.

 التقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -جيم 
و تقععدما  يف  ععاالت  ععىت مععن  ععاالت  قععو  اانسععان، وخباصععة أ ععرزت منطقععة ماكععا -١١٤

ع ععع  املسعععتو  التشعععريع . فقعععد صعععدرت يعععوان  جديعععدة، منهعععا تشعععريعات ملنعععا ومتافحعععة العنعععف 
املنعع  ، وتعععرروا هععذه القععوان  التحععرس النسعع  واسععتغنل األطيععال يف املععواد اا  يععة بوصععيهما 

غععاء األطيععال، وامعع  العع ا  الثقععايف، وتععنظم التع ععيم جععر ت  مسععتق ت ، وتوسععا تعريععف جر ععة ب
ن املساكن املنخيضة التت ية، وتع ز سعنمة األةذيعة، وتنشعئ نظامعا  )مايعة  قعو   العا ، واسرو
ععن عنيعات العمعع   العداإن  يف العمع ، وونععا الضو عاء يف البيهتععة، وتعنق  نظععام االنتخعا ت، واسرو

وتعع ز متافحعة تععاط  املخعدرات واملعفثرات العق يعة واال عار  وبعروا العمع  ل معوبي  املغ بع ،
فيها، وونا األمرا  السارية. وتنظر المعية التشريعية يف الويت الراهن يف مشعاريا يعوان  بشعان 
الععنظم القانونيععة )مايععة  قععو  وم ععاو املسععن  وتععوفت املسععاكن العامععة امليسععورة التت يععة، وبشععان 

 تعي  األ خا  ذوي ااعاية. األفض يات الضريبية ل
الععيت ويف هععذا ال ععدد، تشععت  فليععة التشععاور بشععان السياسععة العامععة ومشععاريا القععوان ،  -١١٥

، أداة مهمعععة ملشعععاركة السعععتان يف الشعععفون العامعععة. ومعععن املوا عععيا العععيت ٢٠١١وم ععععت يف ععععام 
و  وم عععععاو (، والنظعععععام القعععععانوين )مايعععععة  قععععع٢٠١٣دارت  و عععععا املشعععععاورات يعععععانون النشعععععر )

(، والقعععانون النعععاإ  ملاكعععاو، ونظعععام التع عععيم اخلعععا ، و طعععة العمععع  العشعععرية ٢٠١٤املسعععته ص )
(، ويعانون انتخعا ت المعيعة التشعريعية واخلطعة ٢٠١٥خلدمات املسن ، وفلية امع  املعا عات )
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نون أمعن (، وإنشاء املنظمات الب دية ةعت ا)توميعة، ويعا٢٠١٦العشرية خلدمات إعادة التاهي  )
(، و طة ااية وإدارة املناطا ٢٠١٧اليضاء االت وين، وتتنولوجيا اا اب  ملساعدة الطبية )

 (. ٢٠١٨ا)ضرية التارالية ملاكاو )
وتسع   تومة منطقة ماكاو أيضا  إأ تشجيا و عمان النظعام القضعاإ  الثنعاإ  ال غعة،  -١١٦

دري  متخ عع ، ممععا يتيعع  ا)ععا األساسعع  بعع  دة عععدد املععوبي  القضععاإي  ا)اصعع   ع عع  تعع
 املتمث  يف الوصول إأ العدالة.

وتواصعع   تومععة منطقععة ماكععاو تنظععيم اععنت تروايععة وتقععد  دورات تدريبيععة متخ  ععة  -١١٧
لتع يععععع   قعععععو  اانسعععععان يف صعععععيوا املعععععوبي  ا)تعععععومي ، واملعععععوبي  القضعععععاإي ، واملدرسععععع ، 

 تومعععة منطقعععة ماكعععاو، ععععن طريعععا التع عععيم، ال سعععيما أنشعععطة وانيتمععععات املخت يعععة. كمعععا ا عععذت 
التععدريس والعع ويض، تععدابت مو ععوعية وفعالععة لتشععجيا املسععاواة والتمتععا  )قععو  األساسععية األ ععر  
املن عععو  ع يهعععا يف القعععانون األساسععع  ويف صعععتور  قعععو  اانسعععان املطبقعععة يف ماكعععاو. ويف هعععذا 

مععراهق ، بتععوعيتهم  سعععاإ  املسععاواة بععع  النسعع  وععععدم ال ععدد، تععو  ا)تومعععة اهتمامععا   اصعععا  ل 
التميي  وا)قو  األساسية األ ر  يف إطار املناهض الدراسية، وفنشاء مرك  توعية الشباب  لقعانون 

مشاركة  ٢٠٢٠-٢٠١٢. وتتي  أيضا  السياسة املتع قة  لشباب يف ماكاو ل ي ة ٢٠١٥يف عام 
 العامة، وتتي  أيضا  تتافف الير .الشباب يف الشفون االجتماعية و 

والوايععععا أن  تومععععة منطقععععة ماكععععاو بععععذلت جهععععودا  ل عععع ويض )قععععو  اانسععععان والقععععوان   -١١٨
املتع قة دعا، والتوعيعة دعا، ع ع   عو واسعا و عام ،   عاذ أنعواع جديعدة معن العنعمهمض وااجعراءات، 

ل غتعع  الربتغاليععة وال ععينية )ال غتععان منهععا اسععتخدام التتنولوجيععات الديععدة واألنشععطة ااعننيععة  
 سيما اانت ي ية. الر يتان( وب غات أ ر ، ال

وتعم  منطقة ماكاو ع ع  تع يع  ريابتهعا ع ع   قعو  املعوبي  املغ بع  واايتهعا لتجنيعبهم  -١١٩
اايذاء واالستغنل. واعتمد متت   فون العم  اس اتيجيات متنوعة  ستخدام لغات  ت يعة معن 

 اس  وع  املوبي  بقوان  العم  وحبقويهم، وايامة عنيات عم  منسجمة. أج 
واعتمدت  تومة منطقة ماكاو  جا  جامعا  و امن  بشان العنف املن   ع   املستو   -١٢٠

القعععانوين )العععراإم العامعععة( واملسعععتو  املفسسععع  )فليعععات التععععاون ععععرب ا)عععدود( واملسعععتو  العم ععع ، 
الضحا ، وتقد  املساعدة االيت ادية  ىت ملساعدة الضحا ، منها إعادة توط وا ذت تدابت  

والقضععاإية، والرعايععة ال ععحية، وااللتحععا   ملععدار ، والعمعع ، واملشععورة اليرديععة واألسععرية، وتقععد  
اخلدمات عن طريا  بتة  دمات دعم األسر يف األزمات. وأنشات ا)تومة أيضعا  فليعة إبعنغ 

انت العامة واخلاصة اليت تقدم اخلدمات لألطيال أو النساء أو املسن  أو ذوي ااعاية تم  وم التيا
  ابنغ عن العنف املن  .

 ،٢٠٢٥-٢٠١٦ طة العم  العشرية خلدمات املسن  ل ي ة   تومة منطقة ماكاووو عت  -١٢١
يهيععة مشعع كة ، و ععت ت لنععة توج٢٠٢٥-٢٠١٦واخلطععة العشععرية خلععدمات إعععادة التاهيعع  ل يعع ة 

بعع  اادارات دععدا تنييععذ السياسععات والتععدابت الق ععتة األجعع  واملتوسععطة األجعع  والطوي ععة األجعع  
بطريقعععة منظمعععة سععععيا  إأ اسععع  نوعيعععة  يعععاة املسعععن  ومسعععاعدة األ عععخا  ذوي ااعايعععة ع ععع  

معا تثقييع    ٢٠١٦االندماج يف انيتمعا. ويف  عال الويايعة معن تععاط  املخعدرات، أمنشعئ يف ععام 
 ل  ويض ألناد ا)ياة ال حية، يرك  ع   تع يم األطيال كيف يعيشون  ياة صحية.
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وتواصعع   تومععة منطقععة ماكععاو متافحععة اال ععار  ملخععدرات واملععفثرات العق يععة ) وجعع   -١٢٢
، ونظععام ١٠/٢٠١٤(، واليسععاد )القععانون ريععم ٢٠١٦املعععدل يف عععام  ١٧/٢٠٠٩القععانون ريععم 

وة يف التجارة اخلارجية(، واال ار  أل خا . وتواصع  ال جنعة املعنيعة بتعدابت ردع منا ويما الر 
اال عععار  لبشعععر تنسعععيا عمععع  العديعععد معععن اادارات ا)توميعععة معععن أجععع  منعععا ومتافحعععة اال عععار 
 أل خا ، و    موارد كبتة لألنشطة التثقييية وال واية؛ مما أسير عن كعب  األنشعطة ةعت 

 ت ال  ة، و ظ  ا)د من ويوع هذه ا)االت بتقدير ُجيا يطاعات انيتما.القانونية ذا
ويشعععت  التنعععوع الثقعععايف إ عععد  السعععمات الرإيسعععية ملنطقعععة ماكعععاو. وأدرجعععت منظمعععة األمعععم  -١٢٣

 ععععمن ياإمععععة العععع ا  الثقععععايف  ٢٠٠٥املتحععععدة ل  بيععععة والع ععععم والثقافععععة املركعععع  التععععارال  ملاكععععاو يف عععععام 
 ٢٠١٧تسمية ماكاو من يوبع  هعذه املنظمعة ن عا "املدينعة املبدععة يف فعن الطهع " لععام ل منظمة؛ وتمعد 

بشعان  يععا العع ا  الثقعايف اايععة وتع يعع  العع ا   ١١/٢٠١٣مع معا  مهمععا  ف ععر. ويتيع  القععانون ريععم 
 الثقععايف املععادي وةععت املععادي ملاكععاو، وهععو يععن  ع عع  إنشععاء لنععة العع ا  الثقععايف الععيت تضععم مسععفول 

  تومي  و خ يات عامة  رزة مشهود  ا  لتياءة.

 اسادا  والتادايت املستق لية -دال 
تعتف  تومة منطقة ماكاو  اليا  ع ع  صعياةة أهعداا تنميعة املعرأة، العيت سع ك  ع ع   -١٢٤

سعععععبعة  عععععاالت، هععععع ر التع عععععيم والتعععععدري ، والرعايعععععة ال عععععحية، واألمعععععن، والرعايعععععة االجتماعيعععععة، 
واملشععاركة يف السعع طة ويف ا ععاذ القععرارات، وااعععنم والثقافععة. وسيمشععت  فريععا عامعع  وااليت ععاد، 

مش ر ب  اادارات ملنايشة وتنسيا برامض وتدابت سياسعاتية دعددة معن أجع  تع يع  املسعاواة بع  
 النس  وتنمية املرأة يف انيتما.

تخععذ تععدابت ابتتاريععة وتدرايععة وتععو   تومععة منطقععة ماكععاو أمهيععة كععرب  )مايععة البيهتععة وت -١٢٥
ل حعععد معععن انبععععاقت التربعععون وا)عععد معععن الععع  دة يف ععععدد املركبعععات )اعععت  ععععارر "بنعععاء ماكعععاو 
 ييضة التربون و يهتة  ياة  ضراء معا "(. ويمععد ترسعيخ الثقافعة البيهتيعة، والعدعوة إأ املمارسعات 

طبعا اتيعا   ريعس واتياييعة مينامعال املستدامة وإأ  تما أ ضعر، معن املشعاريا ذات األولويعة. ويم 
، ٢٠١٧، ع عععع  التععععوا . ويف عععععام ٢٠١٧و ٢٠١٦بشععععان ال إبععععا يف منطقععععة ماكععععاو منععععذ عععععام 

 (. ٢٠٢٦-٢٠١٧أصدرت ا)تومة  طة إدارة موارد النيا ت ال  بة يف ماكاو )
ا  املتع ععا وفيمععا يتع ععا  نععا التععوار  والععدفاع املععدين، راجعععت ا)تومععة النظععام القععانوين ا)عع -١٢٦

، واسععتتم ت صععياةة القععانون ااطععاري ٢٠١٧ لععدفاع املععدين، مبا ععرة عقعع  إع ععار هععاتو يف عععام 
 ل ععدفاع املععدين  ا ععافة إأ إطععار انشععاء متتعع  لتنسععيا  ععفون الععدفاع املععدين والطععوارت، يف  ععباد/

نعععا التعععوار  . وتعتعععف  تومعععة منطقعععة ماكعععاو،  اليعععا ، ع ععع  إععععداد اخلطعععة العشعععرية مل٢٠١٨فربايعععر 
(. وتعتعع م ا)تومععة إيامععة مبععىن إداري جديععد ملركعع  ٢٠٢٨-٢٠١٩والتخييععف مععن فقرهععا يف ماكععاو )

الععدفاع املععدين وعم يععات الطععوارت يف  ععب  ج يععرة ماكععاو، وتطععوير الرب يععات واألجهعع ة ا)اسععوبية ملركعع  
يععة املععوارد البشععرية ملنععا القيعادة املو ععد، وتشععتي  فريععا   ع  لإلنقععاذ يف  ععاالت الطععوارت، وتع يع  تنم
 التوار ، إ افة إأ تع ي  القدرة ع   الت دي )االت الطوارت وتقييم املخاطر.

    


