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أولويات تايلند اي مجال حقوق اإلنسددددددددانا اإلنجاحات والتىدطات  ل  طريق  -أوال   
 (70، و56، و55التمكين والتنمية المستدامة )التوصيات 

بالديمقراطية    وثيقا    ترتبط ارتباطا  و تقع االستتتتتتتدامة في لتتتتتتميم لت الموتتتتتتااي التي تقو    ا تا   د.   -1
ن جا    لتا  ند، ال تمثت االستتتدامة ميمة استتاستتية فحوتتث،  ت تمثت اي تتا  وبال وتتبة    والوتت   ووقوا اسنوتتان.

تط عات الب د إلى تحقيق األمن،  ترجمل عيش. وفي تفاا ت ا الخارجية، ُتوتتتتتتتتتتتتخد  االستتتتتتتتتتتتدامة بمثابة اداة ت 
 تا   د.ميع ال اس الذ ن يعيشون في جتآزر لما فيه لالح ورفع المعا ير، وتعزيز مرلزه، وال  وض بال

ذلك إلى م ظور شتتتتتتتتتتتامت لتعزيز وقوا اسنوتتتتتتتتتتتان ووما ت ا. وما انف   تا   د تعزز دور  َجمويتر  -2
األوستتتتتتاد األةاديمية والمجتمع المدني والقطاص الخات والمتطواين وال وتتتتتتاي واألطفا  وطيرهم، من م ط ق  

ومشتتارلة الجميع مشتتارلة مجدية  تدامة ال يمكن تحقيق ا إال شتتريطة تمكين لت فرد إيمان ا الراستتب ب ن االستت 
في او  استتتتتتتعراض وط ي طواي في تا   د بشتتتتتت ن    م. وقد انعكس هذا المبدا اي تتتتتتا  حُ الفي في المجتمع و 

ت فيذ اهداف الت مية الموتتتتتتتتتدامة في الم تدي الوتتتتتتتتياستتتتتتتتي الرفيع الموتتتتتتتتتوي المع ي بالت مية الموتتتتتتتتتدامة في  
 .2021ثم في اا   2017 اا 

تتبعته تتا   تد فيمتا  تع ق بف وتتتتتتتتتتتتتتفتة اقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد ال فتايتة التي ترلز ا ى تعزيز    ل   ج التذ   وتت ةيتدا   -3
االستتتتتتدامة وزيادة القدرة ا ى الصتتتتتمود في مجا  ة األزمات ا ى الموتتتتتتويات الفرد  والمجتمعي والوط ي، 

م  زال  تتع  ال فاية مع الب دان األتري، وتى وهي ما  ستتتوتتتمر تا   د في تباد  تبرات ا فيما  تع ق باقتصتتاد
 من تجربت ا الخالة.

هي ق تية شتام ة اامة اثرت ا ى   و19-ْين الماضتيْين، ان شتل ل جميع ان ازمة وةوفيدفي اامو  -4
دميقا  ب نه ال يمكن تحقيق   وقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتتان لافة  في الب د. واألهم من ذلك، ان هذه األزمة قد افرزت و يا  

عكس جميع األبعاد، بما في ذلك وقوا اسنوتتان، عات واالقتصتتادات ي تدامة إال إذا لان انتعاش المجتماالستت 
بحيث تتمكن الب دان من تحقيق اهداف الت مية الموتتدامة بشتكت شتامت وال ُ ترح اود ت ل الرلث. وبال وتبة  

 قادرة ا ى الصمود.لتا   د، يع ي ذلك تحقيق موتقبت يعيش فيه األفراد المتمك ون في مجتمعات 

 ذ ان قدم  تا  ند تقريرها في الجولة الثانية ل ستتتتتتتتتتتعراض وفي الوتتتتتتتتتت وات الخمس الماضتتتتتتتتتتية م -5
،  2019الدور  الشتتامت، وال ستتيما في الوتت وات الث ض الماضتتية م ذ تقديم تقريرها لم تصتتل المدة في اا   

اي ا ى الصتعيد المح ي او الخارجي،  تغيرت الظروف االجتما ية واالقتصتادية والوتياستية بشتكت لبير، ستو 
مجمواتة من العوامتت. وقتد طروت  هتذه التحوالت  تدورهتا تحتديتات امتا  الحكومتة في ت فيتذ وذلتك تحت  تت ثير  

التدا ير والوتتياستتات ال في ة بحماية وقوا اسنوتتان في الوق  الم استتث، مع الوتتعي في الوق  نفوتته لوضتتع 
هتذه    الختات والجم ور العتا  موضتتتتتتتتتتتتتتع الت فيتذ. وا ى الرطم مناسجرايات المط وبتة من الحكومتة والقطتاص 

العوامت، ُاورز تقد  م موس في مجاالت مخت فة بحيث تعززت فرت التمتع بالحقوا والولتتتتو  إلى ستتتتبت  
 االنتصاف بما يكفت تمكين األفراد والمجتمعات المح ية.

 المنهجية -ثانيا   

 (3، التعهد الطو ي  54التنفيذ )التوصية   -ألف 

،  2016الجولة الثانية ل ستتتتتتتتتتتعراض الدور  الشتتتتتتتتتتامت في اا   إطار   تا   د فيبعد ارض تقرير   -6
 يزية في لتتتفوف التتتحال المصتتت حة، في شتتتكت نوتتتخة ورمية  نشتتترت تا   د التقرير بال غتين التا   دية واسن 

لشتتتتتتامت، وهي  لية  وا ى اسنترن . وُاقدت اجتمااات ال ج ة الوط ية المع ية بعم ية االستتتتتتتعراض الدور  ا
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رات، لوضتتتتتع تطة امت توتتتتتت د إلى التولتتتتتيات والتع دات الطو ية الم بثقة ان الجولة  مشتتتتتترلة  ين الوزا
، وافق مج س الوزراي ا ى تطتتة العمتتت لت فيتتذ التولتتتتتتتتتتتتتتيتتات 2017لتتانون الثتتاني/  تتا ر    31الثتتانيتتة. وفي  

ة ، تي قدمت ا تا   د. وبعد ذلك مباشتتتتتتتر تولتتتتتتتية، والتع دات الطو ية الوتتتتتتتبعة ال  187المقبولة، البالغ اددها  
 ُاقدت ادة مشاورات إق يمية ل تعريف   ذه التوليات والتع دات والتو ية   ا.

الذ  شتكت  تع دات تا  ند الطو ية و   في إطار  2019ورلز تقرير م تصتل المدة المقد  في اا    -7
 والتوليات.رز في ت فيذ التع دات ا ى مياس التقد  المح ترليزا  تالا  نط ا ل ذا التقرير، النقطة ا

 (6، التعهد الطو ي  187 ملية الصياغة والتشاور )التوصية   -باء 

ت   ام ية الصتتتتتتتتتتتياطة، ُاقدت مشتتتتتتتتتتتاورات في تمس م اطق من الب د لتعزيز تباد  ا راي  ين  -8
تري  جميع التتتتتحال المصتتتتت حة بشتتتتت ن والة وقوا اسنوتتتتتان في الب د، وتقييم التولتتتتتيات والوتتتتتياستتتتتات األ

ان الوقوف ا ى التحديات المطرووة والشواطت القائمة ا ى ارض الواقع.  المتع قة بحقوا اسنوان، ف    
 وُاقدت س  مشاورات إضافية لت او  ق ايا معي ة مع الولاالت المع ية لموال ة الم اقشات المتعمقة.

 ية االستتتعراض الدور  الشتتامت ثم ووظي هذا التقرير بالت  يد ال امت من ال ج ة الوط ية المع ية بعم  - 9
 وافقة مج س الوزراي، وهو ما  ؤلد من جد د التزامات الحكومة بموجث  لية االستعراض الدور  الشامت. بم 

 (186التعاون مع اآلليات والمؤسسات الدولية واإلقليمية )التوصية  -ثالثا   

نوتتتتان، وما ت ا في مج س وقوا اسفي تعزيز وقوا اسنوتتتتان و  نشتتتتطا    ما فتئ  تا   د تؤد  دورا   -10
تعزيز الحوار الب اي والتعاون  ين الدو  والتتتتتتتتتتحال المصتتتتتتتتتت حة ا ترين من ت        ما  تع قفي وال ستتتتتتتتتتيما  

 انشطة   اي القدرات والتعاون التق ي في ميدان وقوا اسنوان.

 اي القدرات في  وتا   د هي َمن وضتتتتتتتتتع الموتتتتتتتتتودة األولى ل قرار المع ون وتعزيز التعاون التق ي وب  -11
 ين ادد من الب دان التي ا تتتو استتتاستتتي  ، وهي اي تتتا  (A/HRC/RES/45/32)ميدان وقوا اسنوتتتانو 

يتتة  مجمواتتة من القرارات األتري، مثتتت وتعزيز وقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتتتان وومتتا ت تتا وت فيتتذ تطتتة الت م  ةتتانتت  وراي
نقص الم ااة  ، وو وقوا اسنوتتتتتان في ستتتتتياا فيروس(A/HRC/RES/43/19و )2030الموتتتتتتدامة لعا  

، ووالتثقيف والتدريث في  (A/HRC/RES/47/14)قص الم ااة المكتوتتث )اس دز( و البشتترية ومت زمة ن 
 .(A/HRC/RES/31/21)ميدان وقوا اسنوانو 

وا اسنوتان التابعة لممم المتحدة، وهي ا ى استتعداد وتدام تا   د بقوة واليات مخت ل هيئات وق -12
اية ومجدية. وقد استتتتتتتتتتتتتجا   باستتتتتتتتتتتتتمرار ل ستتتتتتتتتتتتتبيانات وط بات الحصتتتتتتتتتتتتو  ا ى ل تعامت مع ا بطريقة    

، وهي تعمت مع مفوضتتتتية األمم المتحدة الوتتتتامية لحقوا اسنوتتتتان بشتتتت ن قاادة البيانات الوط ية  المع ومات
 تيوير ت فيذ التوليات المقدمة من مخت ل هيئات معاهدات وقوا اسنوان.لتتبع التوليات ل مواادة في 

 د م تزمة اي تتا  بالعمت   شتتاد مع المفوضتتية الوتتامية لحقوا اسنوتتان والشتترلاي ا ترين في  ا  وت  -13
في الم اقشتتات بشتت ن الق تتايا والقرارات ذات الصتت ة داتت ال ج ة الثالثة والمج س االقتصتتاد     الم تتي قدما  

 جتمااي، مع الترليز ا ى اوجه التآزر  ين مخت ل هيئات األمم المتحدة.واال

وا ى الصتتتتتتتتتتتتتتعيتد اسق يمي، تتدام تتا   تد بتال تامتت امتت ال ج تة الحكوميتة التدوليتة لحقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتتان  -14
التابعة لرابطة امم ج ول شرا  سيا. وقد ساهم  في إطار هذه ا لية اسق يمية في ال  وض بق ايا تعزيز 

ن ت   دام األشتتتتتتتتتتتتتتخات ذو  اسااقة، واألاما  التجارية ووقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتتان، وفي زيادة الواي موقوا  
 ج ول شرا  سيا. األنشطة الشبا ية التي تت او  ق ايا وقوا اسنوان في رابطة امم
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، في إجراي استتعراض 2019وشترا  تا   د ت   رئاستت ا لرابطة امم ج ول شترا  ستيا في اا    -15
ستتجابة  التوقي  التتصتالتات لج ة وقوا اسنوتان التابعة ل رابطة لتمكين ال ج ة من االضترور  وم استث 

الرابطة. وشتت دت رئاستتة تا   د   بشتتكت اف تتت ل تطورات التي تشتت دها والة وقوا اسنوتتان ا ى نطاا   دان
  يا، ف تت   إنشتتاي مرلز الدراستتات والحوار بشتت ن الت مية الموتتتدامة التابع لرابطة امم ج ول شتترا  ستت  اي تتا  

 ي بان وح.ان مرلز رابطة امم ج ول شرا  سيا ل شيخوتة ال شطة واال ت ار، ف

 ( 50و ،  49، و 33- 31اإلطار القانوني الوطني والسياسات الوطنية )التوصيات   - رابعا   

لة   -16   2560 في اا تعكس تشتتتتريعات تا  ند، التي يمثت في ا دستتتتتور مم  ة تا  ند بصتتتتيغته المعد 
لحقوا اسنوتان القانوَن األا ى، التزامات الب د بموجث ستبع معاهدات استاستية   (2017)من العصتر البوذ  

اللتزا  بالعمت ا ى  تتتتتتتتتتتتترورة اتخاذ المزيد من التدا ير واهي طرف في ا. وتت تتتتتتتتتتتتتمن قوانين تا   د ااترافا  ب 
 وضع لكوح إضافية من اجت إاما  وقوا اسنوان بفعالية ولفالة االتواا مع المعا ير الدولية.

لت مية الب د ضتمانا     (2037-2018)  ااما    20وُوضتع  بموجث الدستتور استتراتيجية وط ية مدت ا   -17
بشت ن    4ا  ذات الصت ة االستتراتيجية  ل ستتقرار واالستتدامة من ت   وماية الحقوا والحريات. وتشتمت األوك

 بش ن إاادة التوازن وتطوير نظا  اسدارة الحكومية. 6إيجاد الفرت واسنصاف االجتمااي، واالستراتيجية 

الخطتتتتة الوط يتتتتة الرابعتتتتة لحقوا   لوزراي رستتتتتتتتتتتتتتميتتتتا  مج س ا، اقر  2020وزيران/ ونيتتتته    30وفي   -18
نوتتتتتتتان   ظم امت الولاالت في اشتتتتتتترة مجاالت  لحقوا اس  ، التي تشتتتتتتتكت إطارا  (2022-2019) اسنوتتتتتتتان

 من الفئات ال عيفة المحددة. 12محددة، تغطي 

يتة التي وال ج تة الوط يتة المع يتة بتال  وض بتالعمتت في مجتا  وقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتتان في تتا   تد هي ا ل -19
 فة لب د. وال ج ة مكتقود ت فيذ الخطة، وهي ت تتتتتط ع بموتتتتتؤوليات شتتتتتام ة ان ق تتتتتايا وقوا اسنوتتتتتان في ا

 رلتتتد نتائج ت فيذ البرامج واألنشتتتطة المح ية المتع قة بحقوا اسنوتتتان ا ى الصتتتعيد ن المرلز  واسق يمي، 
 مقاطعة. 76من ت   مكاتث العدالة في جميع مقاطعات الب د، البالغ اددها 

 آليات حقوق اإلنسان -خامسا   

 (47-37لىقوق اإلنسان )التوصيات  التايلندطة  اللجنة الوطنية    

القانون العضدوي ال ج ة الوط ية التا   دية لحقوا اسنوتان هي هيئة موتتق ة تعمت بموجث الدستتور،  - 20
، ( 2017)  عصددددر ال و ي ال   من  2560  اي  او الناظم للجنة الوطنية لىقوق اإلنسددددان اي تايالند الصددددا ر  

هي ال ج تة الرابعتة التي  تدات تؤد   اسنوتتتتتتتتتتتتتان الم شتتتتتتتتتتتتت ة وتد ثتا  لمبتاد  بتاريس. وال ج تة الوط يتة لحقوا  ووفقتا  
 ، مما يعكس مجمواة مت واة من الخبرات والتوازن  ين الج وين. 2021ايار/ما و   31واجبات ا في  

يتة  فحص الحقتائق التدميقتة في جميع وتاالت  وُا تد إلى ال ج تة، م تذ تت ستتتتتتتتتتتتتتيوتتتتتتتتتتتتتت تا، بتالم تا  التتال -21
غ ا  ا والتولتتتتتية بالتدا ير او المباد  التوجي ية الم استتتتتبة لم ع انت اةات ت وقوا اسنوتتتتتان واس  انت اةا

وقوا اسنوتتتان او تصتتتحيح اا وتاداد تقرير ان تقييم والة وقوا اسنوتتتان في الب دا والتولتتتية  تدا ير او 
ال وائح    ا اسنوتتتان ووما ت ا، بما في ذلك تعد ت وتحوتتتين القوانين او القوااد اومباد  توجي ية لتعزيز وقو 

او األوامر لموايمت تتا مع مبتتاد  وقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتتتانا وتذلتتاي واي جميع قطتتااتتات المجتمع بتت هميتتة وقوا  
اسنوان. ومتى ارتق  انت اةات وقوا اسنوان إلى موتوي الفعت اسجرامي وتعذر ا ى الشخص المت رر 
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ان المت تتتترر بموجث قانون  شتتتتكوي، تمارس ال ج ة او الشتتتتخص الذ  تعي  ه ستتتت طة القيا   ذلك نيابة   رفعَ 
 اسجرايات الج ائية.

، وافق  ال ج ة الوط ية لحقوا اسنوتتتتتان في تا   د ا ى إنشتتتتتاي  2021لانون الثاني/  ا ر    29وفي   -22
مقتاطعتة بمتا في ذلتك المقتاطعتات   14او  مكتتث إق يمي في مقتاطعتة ستتتتتتتتتتتتتتونغخ  في الج ول، التذ  يغطي  

درة مع مباد  باريس التي تق تي ب ن تعمت المؤستوتة الوط ية لحقوا  الحدودية الج وبية. وتتماشتى هذه المبا
 اسنوان ا ى تعزيز إمكانية الولو  الماد  ل جم ور إلى  ليات االنتصاف، وال سيما في الم اطق ال ائية.

جادة  لفئة وبايو، وهي تبذ  ج ودا  في تا   د معتَمدة واليا  في ا وال ج ة الوط ية لحقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتان -23
 جت ااتمادها من جد د في الفئة واللو. لذلك، قدم  ال ج ة الوثائق ال زمة إلى ال ج ة الفر ية المع يةمن ا

 لتتانون األو /  8بتتاالاتمتتاد التتتابعتتة ل تحتتالل العتتالمي ل مؤستتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتتتتتات الوط يتتة لحقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتتتان. وفي  
لحقوا اسنوتتتتتتتتان      ديةالتا ، اجرت ال ج ة الفر ية مقا  ة ا ى اسنترن  مع ال ج ة الوط ية2020 ديوتتتتتتتتمبر

 )او ث ض دورات(. ش را   18لمدة  وقررت ت جيت ال ظر في ط ث إاادة ااتماد ال ج ة

 حماطة حقوق اإلنسان وتعزيزها -سا سا   

والقضددددددددداء  ل  الفقر  التنميدة    الىق اي  /  الىقوق االقتصدددددددددا طة واالاتمدافيدة والثقدا يدة -لفأ 
 (91، و72-70، و58، و57)التوصيات  

، التي (2021-2017)ت فذ تا   د الخطة الوط ية الثانية اشتتتتترة ل ت مية االقتصتتتتتادية واالجتما ية  -24
وقد شتترا  في لتتياطة الخطة   (2037-2018)ستت ة   20توتتت د إلى االستتتراتيجية الوط ية التي تمتد ا ى 

 الثالثة اشرة.

وتت لل الخطة الوط ية الثانية اشتتتتتتترة ل ت مية االقتصتتتتتتتادية واالجتما ية من اشتتتتتتتر استتتتتتتتراتيجيات  -25
رئيوتتتتية ت دف إلى تعزيز راس الما  البشتتتتر  وال  وض به، وتعزيز اسنصتتتتاف في المجتمع والحد من اد  

وتعزيز األمن القومي المرااي ل بيئة من اجت تحقيق الت مية الموتتتدامة،    الموتتاواة االجتما ية، وتعزيز ال مو
االستتتتقرار واالستتتتدامة، وتعزيز اسدارة العامة الفعالة، وم ع الفوتتتاد، وتعزيز  ل تتتمان الت مية التي تؤد  إلى 

 الحكم الرشيد في المجتمع التا   د .

دوالر امريكي )تط    1,9م اليومي ان  ، لم يعتتد ه تتاح في تتتا   تتد من يقتتت دت  2016وم تتذ اتتا    -26
 ون من الفقر بشكت مطرد.وقد انخف   نوبة الوكان الذ ن يعان الفقر الدولي(،  

واتالجت  اسجرايات التي اتختذت تا تتا   تد ل ق تتتتتتتتتتتتتتاي ا ى الفقر موتتتتتتتتتتتتتت لتة انعتدا  الفرت من جوانث   -27
والتعرض ل خطر. ووددت تا   د    متعددة، بما في ذلك الحماية االجتما ية، والولتتتتتتتتتتتتتو  إلى المرافق العامة،

 يم والصحة والرفاه واالستقرار المالي.في المؤشر الوط ي المتعدد األبعاد ل فقر، هي التع اربعة ابعاد رئيوية  

ومن المشتتاريع البارزة ل ت مية االقتصتتادية الشتتعبية التي ت دف إلى   اي قدرات ال اس والمجتمعات  -28
ل  ظرية  ياة وفقا  وهو مشتتتتتتتتروص لتطوير م طقة نموذجية لتحوتتتتتتتتين نو ية الح المح ية، ونموذج لوح نونغ ناو،

الجد دة، وتوزيع الحيازات العقارية، والت مية الشتتتتتتتتتام ة ل  ياةت األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية. وا وة ا ى ذلك، تقو  ال ج ة  
 تخصتتتتيص اراضف ل فقراي في شتتتتكت قطع ارض جما ية. وا د االنت اي  الوط ية لوتتتتياستتتتات األراضتتتتي واليا  

رتزقون م  ا. وانشتتتتتتتت ت الحكومة  اراض     شتتتتتتتتخص من 86  000فيذ هذا البرنامج، ستتتتتتتتي تفع اةثر من  من ت  
اي تتا  م صتتات لرستتم ترائط افراد الشتتعث التا   د  وتح يت اوضتتاا م من اجت إيجاد نظا  مع ومات شتتامت  

 ودقيق ان الفئات الموت دفة من الفقراي.
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ه ضتتربة قاستتية لج ود الق تتاي  19-ئحة لوفيد يد ان الرلود االقتصتتاد  الحاد ال اجم ان جا -29 وج 
ألداي العتتا  في مجتتا  تحقيق اهتتداف الت ميتتة الموتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة، ممتتا ادي إلى ا  ا ىاثر  الفقر في الب تتد و ا ى  

في المائة من افراد الشتعث التا   د  وزاد من تطر اكس موتار المكاستث التي تحقق    54انخفاض دتت  
اثرت جتائحتة  الموتتتتتتتتتتتتتتتتدامتة، إن لم يكن جميع تا. وا وة ا ى ذلتك،    في إطتار اتدد لبير من اهتداف الت ميتة

طير مت استتتتتث ا ى األستتتتتر المعيشتتتتتية الفقيرة التتتتت  ، وال ستتتتتيما فقراي الح تتتتتر الذ ن  ثقت   ت ثيرا   19-ةوفيد
ونتيجة لذلك، اضتتتتطرت الحكومة إلى اتخاذ  ةاه  م ارتفاص ت اليف المعيشتتتتة والمجمواات األستتتترية ال شتتتتة.

 ع قة  توفير الحماية االجتما ية.ونشطة لتعزيز شبكات األمان واالستراتيجيات المت  إجرايات ااج ة

ورلزت التدا ير الفورية ا ى ضتتتتتتتتتتمان وصتتتتتتتتتتو  الفئات الموتتتتتتتتتتت دفة الرئيوتتتتتتتتتتية، ا  المحرومين  -30
الموتتتتحقات وتدمات الرااية، مما يكفت ل عما  طير ال ظاميين، ا ى ستتتبيت مجمواة من  وال تتتعفاي، ا ى 

. وادل  الحكومة اي تتتا  القوانين وال وائح  الولتتتو  إلى نظا  ال تتتمان االجتمااي ا ى نحو اشتتتمت المثا ،
االستتتتتتتتتحقاقات وتوفير تيارات إضتتتتتتتتافية لتقديم موتتتتتتتتاهمات مالية ل عما  المؤمن ا ي م. وا وة ا ى   لزيادة

ديم الخدمات  ذلك، ُوضتتتتتع مشتتتتتروص لب اي القدرات لذو  الدتت الم خفن ان طريق نشتتتتتر وودات مت ق ة لتق
، ترج  هذه 2020ال تتتتتتتتمان االجتمااي الشتتتتتتتتام ة. وم ذ اا  تتيح إمكانية الحصتتتتتتتتو  ا ى استتتتتتتتتحقاقات  

 من العم ي.  1 006 692 مرة وقدم  تدمات ل 15 324 الفرا 

ةما دا   الحكومة ا ى ت فيذ تدا ير اتري محددة األهداف لمواادة اشد المت ررين من جائحة   -31
بات لمدة ث ثة اشتتتتتتتتتتتتت ر ل عما   5 000تقديم م ح بمب غ   (1) :وشتتتتتتتتتتتتتم   هذه التدا ير ما   ي .19-ةوفيد

  بات شتتتتتتتت ريا   1  000تقديم إاانات مالية تب غ   (2)والمزاراين الموتتتتتتتتتق ين من اجت تعوين نقص الدتتا و
خفيف  اتخاذ إجرايات ت دف إلى الموتتتتتتاادة ا ى ت  (3)لمدة ث ثة اشتتتتتت ر إلى الفئات ال تتتتتتعيفة األتريا و
تدا ير لخفن   (4)و وا تصتترون و  و50-50ا ى استتاس  ت  فة المرافق العامة، مثت مشتترواي وتقاستتم الت  فة 

 اسعار الو ع األساسية.

وا ى الموتتتتتتتتتتتتتتتوي ال  ي، مك ت  الحكومتة وزارة المتاليتة من اقتراض متا يصتتتتتتتتتتتتتتت إلى تري يون بتات  -32
من ا ثار االقتصتتتتتتتتادية واالجتما ية ا ى وموالتتتتتتتت ة ج ود الحد   19-لتعافي االقتصتتتتتتتتاد من جائحة لوفيد

دتت، وتشتتتتتتتتجيع ي هذا الصتتتتتتتتدد، وضتتتتتتتتع  الوزارة تطة سيجاد فرت امت، وتوليد الالفئات ال تتتتتتتتعيفة. وف
األنشتتتتتتطة الم  ية لدام فائن العما  الذ ن يعودون إلى مجتمعات م المح ية. وتشتتتتتتمت الخطة ت ظيم دورات  

في ظتت اوضتتتتتتتتتتتتتتاص ويتاتيتة  19-لعمتت في فترة متا بعتد لوفيتدلت ميتة الم تارات بةيتة ت بيتة اوتيتاجتات ستتتتتتتتتتتتتتوا ا
 قتصادية وطبيعية جد دةو.وظروف ا

 (77-74، و69الىق اي الصىة )التوصيات   -باء 

ا ى الرطم من التحديات المرتبطة  تحقيق التغطية الصحية الشام ة، ايا  لان الب د، وهي تحديات   -33
، توالتتتتتتت الحكومة تعزيز ستتتتتتياستتتتتتات  19-ي افرزت ا ازمة لوفيدازدادت ودة  نتيجة االوتياجات المتزا دة الت 

 الفئات الوكانية في الب د بطريقة شام ة.  مين الصحي لتوفير التغطية لمخت لالت 

في المائة من الوتتتكان، بمن في م اشتتترة م  ين    99,8 وتشتتتمت التغطية الصتتتحية في تا   د واليا   -34
اامت. والرااية الصتتتتتتحية متاوة اي تتتتتتا  لمجانث الذ ن يعيشتتتتتتون في تا   د بصتتتتتتورة قانونية واألجانث طير 

، لان ه اح اةثر 2020وثقين، الذ ن   تمي معظم م إلى الفئات الم مشتة والم خف تة الدتت. وفي اا  الم
م ورية الو الديمقراطية الشتتعبية، جع ج وتتيات )فيي  نا ، ولمبوديا، و اامت م اجر من ارب  690 000من 

 وميانمار( يشم  م نظا  الت مين الصحي في الب د.
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، توتتتعى تا   د   شتتتاد إلى ال شتتتل ان اسلتتتابات  2020اا  ي  ف 19-وم ذ تفشتتتي مرض لوفيد -35
 ومات دميقة وذات اهمية ويوية بالتعاون مع المتطواين الصتتتتتحيين التا   د ين واألجانث الذ ن   شتتتتترون مع

ا ى استتتتتتتتتتاس طير تمييز  وال ستتتتتتتتتتيما  19-ان تدا ير الصتتتتتتتتتتحة العامة، ويوفرون الع ج لمرضتتتتتتتتتتى لوفيد
   الم اجرين المعرضين ل خطر  وجه تات.ل تا   د ين ومجمواات العما

، توتتت دف تا   د في الوق  الراهن تطعيم ما ال يقت 19-وفيما  تع ق بوتتياستتة الت قيح ضتتد لوفيد -36
وستتتتتتتيحصتتتتتتتت لت شتتتتتتتخص في تا  ند ا ى ال قا ،   .2021في المائة من الوتتتتتتتكان قبت ن اية اا     70ان  

د ووتث الفئات ا ى و المعرضتة لخطر العدوي، بغن ال ظر ان الج وتية.  استت ادا  إلى األولويات التي ُتحدد
، وطيرهم والوج اين و المحتجز  بمن في مرين، الشرايين وطير الشرايين، هذا األساس، يمكن ل عما  الم اج

من األجانث المقيمين في تا   د، ان يوتتتتتتتتتتتفيدوا من وم ت الت قيح الوط ية، إذا لتتتتتتتتتتُ فوا في إودي الفئات 
 ذات األولوية.

لك ووالتتتتتت   تا   د اي تتتتتتا  إلتتتتتت   تطت ا سدارة واالت الطوار  الصتتتتتتحية العمومية، بما في ذ -37
لتمكين المجتمعات المح ية من  (2022-2021)األوبئة الوط ية واألمراض ال اشتتتتئة ا ى الصتتتتعيد الوط ي 

 في الموتقبت وتعزيز األمن الصحي ل ب د. لجوائحمواج ة ا

  الصتتحة ما   ي  الصتتحة العق ية وظي  باهتما  الحكومة في مجاومن األولويات األتري التي  -38
 صتتتتتتتتتتتتتتحتة العق يتة لمشتتتتتتتتتتتتتتختات ذو  لمع إ  ي اهتمتا  تتات   19-جتائحتة لوفيتدالتي تتدهورت تحت  تت ثير  

من ت   ال وائح الوزارية التي تق تتتتتتي ب ن    اسااقة والشتتتتتتبالا وومت المراهقات، وهي موتتتتتت لة تعاَلج جزئيا  
لم ع ومت المراهقات ومعالجة هذه الموتت لة    وطيرها من المؤستتوتتات إجرايات نشتتطةتتخذ مؤستتوتتات التع يم 

وظفي ا وط   ا المراهقينا وستتترطان الثد ، من ت   متابعة الج ود ال شتتتطة الرامية إلى تثقيف إشتتتراح مب 
ستتتتتتتتت ة ووث ن ا ى إجراي الفحولتتتتتتتتتات الذاتيةا والمشتتتتتتتتتاةت  70و 30ال وتتتتتتتتتاي ال واتي تتراو  اامارهن  ين  

ط ل مرامبة  جت ا من ت   استتتتتتراتيجيات وتطصتتتتتحية ال اجمة ان الت وض البيئي، وهي موتتتتت لة تجر  معالال
 ول دوا لحي مخصص.

 (145، و143، و90-82الىق اي التعليم )التوصيات   -ايم 

إن الحكومة إذ تدرح ان التع يم هو المحرح الرئيوتتتتتي لت مية الب د، فإن ا توتتتتتعى إلى توفير فرت   -39
وم ذ   ستتتتت ة(، ف تتتتت   ان إمكانية التع م مدي الحياة. 12 )لمدةل حصتتتتتو  ا ى تع يم جيد ل جميع متوتتتتتاوية  

بالتوتتتتتتجيت المدني او  تتع ق  ، تتبع الحكومة ستتتتتتياستتتتتتة ت تتتتتتمن نيت التع يم ل جميع دون شتتتتتترود2005اا  
 الج وية التا  ندية، بما في ذلك ل مجمواات العرمية والم اجرين واطفا  العما  األجانث.

إلى تصتتتتتتتتتميم مفاليمي ل تع يم يقو  ا ى  (2036-2017)ويوتتتتتتتتتت د اودض مخطط وط ي ل تع يم   -40
داف الت مية الموتتتتتتتتتتتدامة،  مباد  التع يم ل جميع، والتع يم الشتتتتتتتتتتامت، وف وتتتتتتتتتتفة اقتصتتتتتتتتتتاد ال فاية، وتحقيق اه

 ومشارلة جميع قطااات المجتمع )الجميع من اجت التع يم(.

ن الخ -41 الموجتته إلى األشتتتتتتتتتتتتتتختتات ذو  اساتتاقتتة  طتتة الثتتالثتتة سدارة التع يم  وا وة ا ى ذلتتك، تمك 
 تمين إلى هذه الفئة من جميع األامار من الحصتتتتتتتتتتتتتو  ا ى فرت ل يت مع األفراد الي جم  (2017-2021)

 يد بما  تماشى مع اوتياجات لت فرد من اجت تطوير م ارات لوث العيش واالاتماد ا ى الذات.تع يم ج

واالضتتتتتتتتتتتتطرابات ال اتجة ا  ا والتي اانى م  ا األطفا  والمدارس في  19-يدوقد اثرت ازمة لوف -42
ز ا ى التع م جميع انحتتاي الب تتد تتت ثيرا  ستتتتتتتتتتتتتت بيتتا  ا ى فرت نيتتت التع يم الجيتتد. وفي الوقتت  التتذ  زاد الترلي 

باالتصتتتتتتا  اسل تروني، تبين بشتتتتتتكت واضتتتتتتح وجود فجوة رقمية ال  د من ستتتتتتدها وت ةدت الحاجة إلى اتخاذ 
 ا ير إضافية لتعزيز الخدمات الم ئمة لمطفا  وتقديم الدام الم اسث لمسر.تد
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 (69، و59، و20الىق اي العمل )التوصيات   - ال 

جميع العمتا  بغن ال ظر ان انتمتائ م اسث ي او العرقي او تولي الحكومتة اهميتة لحمتايتة وقوا  -43
 ا  مرلز  تر.

لم ظمة العمت الدولية، وقد  188طاص لتتتتتيد األستتتتتماح رقم وتا  ند طرف في اتفامية العمت في ق -44
 (2019)من العصددددر ال و ي   2562  اي  اوقانون حماطة العمل اي قطاع مصدددداألد اكسددددما   التتتتتتدرت  

تعاون ا    ل معا ير الدولية. وتوالتتتتتت الحكومة اي تتتتتا   ن وماية وقوا الصتتتتتياد ن وفقا  لتمكين مال ي الوتتتتتفن م
 ل تفامية. جميع الحال المص حة ل مان الت فيذ ال امتال شط مع م ظمة العمت الدولية و 

، انشتتتتتتتتت ت تا  ند افرقة متعددة التخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتات سجراي ام يات تفتيش مت ام ة 2015وم ذ اا   -45
مقاطعة ستتتتتتاو ية. وهذه األفرقة موتتتتتتؤولة ان جميع الموتتتتتتائت   22ستتتتتتفن الصتتتتتتيد في    لحماية العام ين ا ى

التجار بالبشتتتر، ووقوا العما ، والعمت القوتتتر ، وامت األطفا .  المتصتتت ة بحقوا اسنوتتتان، بما في ذلك ا
إلى  2018وتالتة انت تاح في الفترة من    2512تي ُاجريت ، تم ال شتتتتتتتتتتتتتتل ان  ونتيجتة ل تحقيقتات المت تام تة ال

واتُّخذت اسجرايات ال زمة سنفاذ القانون. ونظم  تا   د، في مراةز ت وتتتتتتتتتتيق اما   2021ا ريت  ن/نيوتتتتتتتتتتا
مقاطعة، دورات تدريبية أللتتتتحال العمت والعما  والمشتتتترفين ا ى اماةن العمت  22ح في  مصتتتتائد األستتتتما

 ل تو ية بحقوا وواجبات مخت ل األطراف.

 (2019)من العصدددددددددر ال و ي   2562الصدددددددددا ر اي  او    (7قانون حمداطة العمدال )رقم وازز   -46
لتتتتاوث    قة الموظل ا ى تغييرن شتتتترطا   تع ق بموافم  التي  تمتع   ا الموظفون، ويث ت تتتت   االستتتتتحقاقات

 العمت ونص  ا ى زيادة االستحقاقات المتع قة بالحق في ايا  اسجازة وتجازة األمومة وميمة التعوين.

واقرت الحكومة اي تتتتتتا  زيادة  في الحد األدنى لمجور في جميع انحاي الب د، ويث التتتتتتبح  تراو    -47
. لما اا    ان وضتتتتتتتتع وت فيذ تطة  (2020ا ر  لثاني/   لانون ا  1من   )ااتبارا    بات  وميا    336و  313 ين  

  .19- مع ظ ور ازمة لوفيدل ستتجابة الفعالة ل حالة الراه ة، ال ستيما    (2022-2020)امت تتع ق بالعمالة  
وتشتتتتتتتتتتتتتتمتت الخطتة العتام ين في القطتاص طير ال ظتامي التذ ن يعيد ون بموجتث قتانون العمتت ول   م ال  تمتعون  

من   2558  اي  اوالصدددددددا ر   (4قانون الضدددددددمان االاتما ي )رقم من  33المادة  تغطية ت مين بموجث  
لدولية في إجراي تح يت ل فجوات في اوائت . وتعاون  الحكومة مع م ظمة العمت ا(2015)العصددددددر ال و ي  

، ويث  دات ام ية تعد ت ال وائح الوزارية لتحوتتتتتين وماية العما  الم زليين الذ ن   شتتتتتطون في  2020اا  
 اص طير ال ظامي.القط

تدا ير مخت فة لحماية وقوا   ا ى نحو اف تتتتتتتت، تتخذ تا   د اي تتتتتتتا   19-ول تصتتتتتتتد  ألزمة لوفيد -48
معد  اساانات، وزيادة استتحقاقات البطالة، وتنشتاي نظا  ل وتداد التشتارلي لصتالح  العما ، من قبيت تفن

 ل م.الخريجين الجدد، ويث تتحمت الدولة جزيا  من األجور التي ُتصرف 

 (68-60، و36االتجار بالبشر )التوصيات   -هاء 

، ثم في  2017اف   الت قيحات الرئيوية التي ادت ت ا تا   د ا ى قانون مكافحة االتجار في اا    -49
. وت تتتتم ن  (2019)من العصدددر ال و ي    2562قانون مكااىة االتجار بالبشدددر لعاو  ، إلى ستتتتن  2019اا   

لة تعاري  الجبر  او  حيةو ووالعمت  ف وتوضتتتتتتتتتيحات لعبارات واالستتتتتتتتتتغ   ألطراض رب القانون بصتتتتتتتتتيغته المعدد
الخدمات الجبريةو، ونص ا ى تدا ير إضتتافية لموتتاادة ضتتحايا العمت الجبر  ووما ت م ل متثا  لبروتولو   

  2017في تا. وفي الفترة من   ، التي ُتعتد  تتا   تد طرفتا  1930تفتاميتة العمتت الجبر  لعتا   ال  المكمتت  2014اتا   
 ق ية اتجار بالبشر. 1 056ئية في ، اذن المداي العا  بالم وقة الق ا2020نيوان/ا ريت  لىإ
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 22اددهم  البالغوزادت الحكومة ادد مفتشتتتتتتتتتي العمت لتحد د ضتتتتتتتتتحايا االتجار ووماية العما ،  -50
وزارة   وقد اجتاز هؤالي المفتشتتتتتتون دورات تدريبية لتتتتتتارمة نظمت ا م يون اامت، من ظروف العمت القمعية.

ل شتتتتتتتتتتتتتتل ان ضتتتتتتتتتتتتتتحايا االتجار بفعالية اةبر. وم ذ االت مية االجتما ية واألمن البشتتتتتتتتتتتتتتر  بشتتتتتتتتتتتتتت ن ليفية 
 مفتش امت. 3000، تم تدريث ما يقرل من 2016 اا 

 ةحقوق ائات مىد  -واو 

 (172، و171، و121-116، و114-112، و110، و107-99، و96اكطفال )التوصيات   

بشتتتكت تات ا ى اهمية مشتتتارلة  (2021-2017) مية األطفا  والشتتتبال  ترلز الخطة الثانية لت  -51
جميع القطتااتات في تعزيز وقوا الطفتت وومتا ت تا. وتعكس الخطتة رفيتة ت فتت لمطفتا  والشتتتتتتتتتتتتتتبتال نو يتة 

 ت مية.وياة جيدة وت مية م اسبة ألامارهم، وتعزز ادوارهم لمواط ين لالحين وشرلاي نشطين في ام ية ال

  وية لحماية وقوا األطفا  ورفاه م باتباص ن ج متعدد التخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتات وفقا  ومة األولااط  الحكو  -52
القانون  وستتتت   قوانين بشتتتت ن وماية الطفت، مثت    .2021-2017ل ستتتتتراتيجية الوط ية لحماية الطفت ل فترة  

،  ( 2017)ن العصدر ال و ي  م  2560  اي  اوالناظم لعملية تعزيز الغذاء للرضدع واكطفال الصدغار الصدا ر  
قدانون حمداطدة اكطفدال  التذ   تدمج المبتاد  التوجي يتة ذات الصتتتتتتتتتتتتتت تة لم ظمتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة العتالميتة. ويت تاو   

  (2015)من العصددر ال و ي    2558  اي  اوالمولو ين باسددتاداو التونولوايات اإلنجاةية الط ية الصددا ر  
المشددددددارل المرتبطة    منع حمل المراهقات وحلقانون  ويحمي    موتتتتتتتتت لة الحمت لفائدة الغير ألطراض تجارية.

 وق المراهقات في ورية اتخاذ القرار ألنفو ن. (2016)من العصر ال و ي  2559 اي  اوالصا ر  ذلكة

   تا   د  ت فيذ استتتراتيجية تعزيز األطفا  والشتتبال ووما ت م في استتتخدا  وستتائط اسا   ا ى  ج  وا  - 53
  2558 اي  او الصدا ر    ( 24  انون العقوبات )رقم قانون بشدنن تعديل ق بااتماد    2021- 2017اسنترن  ل فترة  

  ووضتتتتع  ن جا  سباوية.  فيما  تع ق بالجرائم الج وتتتتية، وبتوضتتتتيح تعريف المواد ا   ( 2015) من العصدددر ال و ي  
لحماية األطفا  من وستتتائط اسا   ا ى اسنترن   ت لل من تطة العمت لتعزيز الموتتتؤولية االجتما ية    م وتتتقا  

، وتطة العمت لم ع ا ثار  ( 2022- 2020) ياضتتة اسل ترونية لمطفا ، المرو ة األولى  المشتتترلة في مجا  الر 
 . ( 2022- 2020) ت الرياضية ا ى اسنترن  وتخفيف ا  ا ى األطفا  والشبال المترتبة ان المراه ا 

واتختذت الولتاالت    وفي ا ونتة األتيرة، زاد اتدد األطفتا  المشتتتتتتتتتتتتتتمولين في نظتا  العتدالتة الج تائيتة. -54
ت فة ل تتمان معالجة ق تتايا األوداض ا ى ال حو الم استتث، مع إ  ي االاتبار الواجث  لمع ية إجرايات مخا

وانشتئ  مراةز لتقديم المشتورة والموتاادة إلى ال تحايا    لتزامات الدولية لتا  ند.لمصت حة الطفت الف ت ى واال
وُوف ِّر التدريث ل مؤستتتتوتتتتات التع يمية    واستتتترهم، وال ستتتتيما في الق تتتتايا الج ائية في محاةم األوداض واألستتتترة.

. وا وة ا ى لتمكي  ا من تقديم المشتتتتورة الم استتتتبة التي ت دف إلى الحد من الجريمة في لتتتتفوف الشتتتتبال
ذلك، ُوضتع  مباد  توجي ية بشت ن األطفا  الشت ود في الق تايا الج ائية، وتف ر الوت طات واليا  في اتخاذ 

 طير االوتجازية في ق ايا األوداض.إجرايات م اسبة اتري مثت التدا ير 

فا   ومن اجت التصتتتتتتتد  ل ع ل ضتتتتتتتد األطفا ، ت فذ تا   د استتتتتتتتراتيجيات ا لم ع الع ل ضتتتتتتتد األط -55
. ووضتتتتتتتتتع  الحكومة اي تتتتتتتتتا  تطة امت مت ام ة (2021-2015)والشتتتتتتتتتبال وتيجاد وت ل ذه الممارستتتتتتتتتة 

تيجاد و و  ل مشتتاةت ال اشتتئة ان ذلك. لم ع الع ل العائ ي والحمت طير المتوقع و   2022-2019ل وتت وات 
ة ا ى ذلك، وضع  تا   د سياسات لحماية الطفت في جميع مراةز األطفا ، ووفرت التدريث ل والد ن  وا و 

ستتتتتتتتتتتتتتتختدا  ومقتدمي الراتايتة ل   وض بم تارات م وتعزيز قتدرات م ا ى توفير الراتايتة الجيتدة لمطفتا  )لم ع ا
لحماية األطفا  من المخاطر ا ى اسنترن .   لمقاطعات، واادت دلي   الع ل في تربية األطفا ( في جميع ا

، نشتتتتتتتتتر مع د العدالة التا   د ، بالتعاون مع مكتث المداي العا ، (2021وفي ا ونة األتيرة )تموز/ وليه  
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ل ق تتاي    ية ال موذجية التي وضتتعت ا األمم المتحدةالترجمة إلى ال غة التا   دية ل ستتتراتيجيات والتدا ير العم
ع الجريمة والعدالة الج ائية سذلاي واي الموظفين بالموتتتت لة وتفعيت ا ى الع ل ضتتتتد األطفا  في مجا  م  

 هذه االستراتيجيات والتدا ير.

 وضتتااف  الحكومة ج ودها الرامية إلى التصتتد  لعمت األطفا ، ما ستتمج  تحقيق نتائج م موستتة  -56
وتلى   2020-2015ق تاي ا ى استوا اشتكا  امت األطفا  ل فترة ُتعزي إلى ود لبير إلى الخطة الوط ية ل 

العمت الذ  ت تتتتط ع به لج ة وط ية ُتع ى  ت وتتتتيق الوتتتتياستتتتات واسجرايات المشتتتتمولة في الخطة الوط ية. 
الذ   (2017)و ي  من العصددر ال  2560لعاو   (5قانون حماطة العمال )رقم وباسضتتتافة إلى ذلك، لتتتدر 
في الحاالت التي ت طو  ا ى ااما  تطرة   في ق تتايا امت األطفا ، ال ستتيما  ص ا ى تشتتد د العقوبات 

 او م ن محظورة.

، شتترا  تا   د في ت فيذ مشتتروص لتقديم الموتتاادة الفورية لمطفا  الذ ن 19-وت   جائحة لوفيد -57
لمالية.  تجات االستتتتت  ةية ال تتتترورية والموتتتتاادات ايعيشتتتتون في استتتتر مت تتتتررة، مثت توفير األق عة والم

طوي ة األجت ا ى األطفا  من ت   زيادة ادد مراةز الموتتتتتتتتتتتاادة وستتتتتتتتتتتع  ل حد من ا ثار القصتتتتتتتتتتتيرة وال
لمرلز لتقديم المشتتتتورة ا ى مدار الوتتتتااة، ا ى طرار   1300االجتما ية. وانشتتتت  تط االتصتتتتا  المباشتتتتر 

المشتتورة   والتي تقد ان وح مقاطعة وفي ب   76بال واألستترة الموجودة في مراةز إستتداي المشتتورة لمطفا  والشتت 
بشتت ن المشتتاةت المتع قة باألطفا  والشتتبال واألستتر. وباسضتتافة إلى ذلك، وضتتع  الحكومة مباد  توجي ية 
محددة ل متطواين في مجا  إدارة الحاالت ووماية الطفت تتع ق بخدمات الوقاية والحماية في ستياا جائحة  

 ا .يرها من مرافق الرااية المؤقتة لمطففي مؤسوات مثت مراةز ت مية الطفت وط 19-دةوفي 

، وقع  ستتتتتتتتتتبع ولاالت وكومية مذلرة تفاهم بشتتتتتتتتتت ن المباد  2019لانون الثاني/  ا ر    21وفي  -58
التوجي يتتة لبتتدائتتت اوتجتتاز األطفتتا  في مراةز الم تتاجرين في انتظتتار إاتتادت م إلى اوطتتان م، ممتتا يوتتتتتتتتتتتتتتمح 

تطط  يم مواطن ضتتتتتتتعل هؤالي األطفا  واستتتتتتترهم ووضتتتتتتتع تصتتتتتتتائيين االجتماايين او ا ماي ال فس  تقي لم
الرااية. والولاالت الوتتتتبع هي الشتتتترطة الم  ية التا   دية، ووزارة الت مية االجتما ية واألمن البشتتتتر ، ووزارة  

 ووزارة العمت.الدات ية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التع يم، 

اطفا  واستتتتتتتتتتترهم في   304، ت قى 2021 ونيه  /ألو /اةتوبر إلى وزيرانوفي الفترة من تشتتتتتتتتتتترين ا -59
مراةز اوتجاز الم اجرين الموتتتتتتتتتاادة في انتظار إاادت م إلى اوطان م او ستتتتتتتتتفرهم إلى   د ثالث. وتشتتتتتتتتتمت 

المح ي مع اطفالها والوتتما  لمم ات تدا ير الموتتاادة ما   ي  الوتتما  ل والد )بكفالة( بالبقاي في المجتمع  
الطفت التي تد رها إدارة شتتؤون الطفت والشتتبالا والبحث   ل ن باسقامة بصتتفة مؤقتة في مراةز موتتاادةواطفا

ان استتر واضتت ة لمطفا  طير المصتتحوبينا والوتتما  لمم ات واطفال ن باسقامة في مراةز استتتقبا  األ  
 والطفت التي  د رها مكتث ال جرة.

 (2 ، التعهد الطو ي137-125المرأة )التوصيات   

  (2015)من العصدر ال و ي    2558قانون المسداواة ةين الجنسدين لعاو  شترا  تا   د في مراجعة   -60
اي تتا  بصتتدد بعد م تتي تمس ستت وات ا ى دتوله ويز ال فاذ، وذلك تحقيقا  ألقصتتى قدر من ال فاية. وهي  

تما ية  لت مية االجان وزارة ا (2016)من العصدر ال و ي    2559  اي  اوالالألىة الوحارية الصدا رة  تعد ت 
لت ون    بشدنن معايير وجاراءات تقدطم الشدكاوا المتعلقة بالتمييز ةين الجنسدين والنفر ايهاواألمن البشتر  

 مع الوياقات االجتما ية المتغيرة. اةثر اتواقا  
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زنة ا ى الصعيد الوط ي الفوارا  ين يْ من الدستور ب ن ترااي الم 71من المادة  4وتق ي الفقرة   -61
ا ى مباد  توجي ية بشتتتتتتتتتتت ن هذه الموتتتتتتتتتتت لة موج ة إلى   وُي تظر ان  وافق مج س الوزراي قريبا    ، وتتتتتتتتتتتينالج

 الولاالت الحكومية.

تدا ير لتغيير   (1)تموتتتتتتتة محاور، هي   2021-2017وتت تتتتتتتمن استتتتتتتتراتيجية ت مية المراة ل فترة  -62
و الف ر ا  ول تتتتتتدا ير    (2)ال موذج  لت يئتتتتتة ظروف مؤا  (3)تمكينا  وتتتتتتدا ير  الحمتتتتتايتتتتتة    (4)تيتتتتتةا  تتتتتتدا ير 

تدا ير و ليات لتعزيز مكانة المراة في الت مية. وتدام هذه االستتتتتتتتتتتتتراتيجية تطُط امت،  (5)والتصتتتتتتتتتتتتحيحا و
الحصتتتتتتو  ا ى ا ى توفير دورات ل تدريث الم  ي وتدمات ل موتتتتتتاادة في   (2021-2020)ت ص اودث ا 

محدود او ال ئي  واج ن لتتتتتتتتعوبات مالية او وظيفة مجانا  ل  وتتتتتتتتاي والشتتتتتتتتابات ذوات الموتتتتتتتتتوي التع يمي ال
 العاط ت ان العمت.

 ن ب من الدستتور   90وفيما  تع ق بمكانة المراة في الوتياستة وام يات لت ع القرار، تق تي المادة  -63
ونتيجة لذلك، ارتفع   ج وتتتتين لدي إاداد قوائم ا االنتخا ية.ترااي األوزال الوتتتتياستتتتية مبدا الموتتتتاواة  ين ال

 13)في المتائتة   5,4مقتا تت   2019امراة( في اتا    78)في المتائتة   15,7ائبتات في البرلمتان إلى نوتتتتتتتتتتتتتتبتة ال ت 
 .2014امراة( في اا  

في  ان طريق تعزيز الموتتتتتتاواة  ين الج وتتتتتتين   وتولي تا   د اي تتتتتتا  اهمية لتمكين المراة اقتصتتتتتتاديا   -64
عزيز الموتتتاواة  ين  ت خت ل القطااات لمكان العمت وتقديم المشتتتورة والموتتتاادة إلى جميع اربال العمت من م

د   اي الصددددددددددا ر   (7قدانون حمدداطدة العمددال )رقم  الج وتتتتتتتتتتتتتتين في ام يتتة التوظيف. وا وة ا ى ذلتتك، متتد 
 . وما   98إجازة األمومة المدفواة األجر إلى  (2019)من العصر ال و ي  2562  او

فقد تعاون  ق يمي والدولي. ا ى الصتتتتتتعيد ن اس  ةما ستتتتتتع  الحكومة إلى تمكين المراة اقتصتتتتتتاديا   -65
، مع شتتتتبكة رائدات األاما  في رابطة  2019ت   رئاستتتتت ا لرابطة امم ج ول شتتتترا  ستتتتيا في اا  تا   د،  

ا ى التوازن  ين م  لداوة الشتتتتتتتتتتتترلات إلى الحفا  ظ ِّ امم ج ول شتتتتتتتتتتتترا  ستتتتتتتتتتتتيا في إطار الحم ت التي نُ 
 الج وين في مواج ة التحديات الحالية.

ل ق اي ا ى الع ل ضد المراة والع ل العائ ي تح  إشراف وزارة الصحة  ا ير مت واة  واتُّخذت تد -66
العتامتة. ومن  ين هتذه التتدا ير متا   ي  إدمتاج ادوات الفحص المعتمتدة لتدي م ظمتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة العتالميتة في  

 الموتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتفيات لتحد د ضتتتتتتتتتتتحايا الع ل بفعالية اةبرا وتوفير م ج  الطوار    تتاسجرايات المعتمدة دا
وتنشتتتتاي مراةز موتتتتاادة في اةثر ل  وتتتتايا وتعزيز الشتتتتبكات المح ية لم ع الع ل ضتتتتد المراة والتصتتتتد  لها  

ان التدريث   موتتتشتتفى ا ى الصتتعيد الوط ي. وتقد  هذه المراةز الرااية ل تتحايا الع ل، ف تت    899 من
 الخارج.  هث والم ارات لم ع ام يات االوتيا  والتحرش الج ويْين في تا   د وفيا ى الت 

، ق ت  المحكمة الدستتورية ب ن األوكا  الواردة في قانون العقوبات 2020شتباد/فبرا ر   19وفي  -67
بشتتتت ن اسج اض تتعارض مع المباد  والحقوا الم صتتتتوت ا ي ا في الدستتتتتور. وبعد ذلك  وق  قصتتتتير، 

وفي الشتتت ر نفوتتته، بشتتت ن جرائم اسج اض،   3من الفصتتتت  305والمادة   301تعد  ت ا ى المادة ُادت    
ل لقانون العقوبات )رقم   ، (2021)من العصددددر ال و ي    2564الصددددا ر اي  او   (28نّص القانون المعدِّّ

 من الحمت. اسبواا   12م ه، ا ى انه يمكن ل مراة إن اي وم  ا في ط ون  305في المادة 

ة في مجا  معالجة مشتتتتتك ة ومت المراهقات، وضتتتتتع  الحكومة ستتتتتياستتتتتات واستتتتتتراتيجيات وط ي ول -68
الصتتتتتتتحة اسنجا ية ل مراهقين من ت   األتذ  الصتتتتتتتحة اسنجا ية لتعزيز التثقيف بشتتتتتتت ن الم ارات الحياتية و 

ن    ج متعدد التخصتصتات. ونتيجة لذلك، انخفن معد  الحمت في لتفوف المراهقات ممن تتراو  ااماره
 .2019ي اا  في المائة ف 2,3إلى  2015في المائة في اا   5,1س ة من  19و 15 ين  
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، وافق مج س الوزراي ا ى تدا ير إضتتتتتافية لم ع التحرش الج وتتتتتي في 2020وفي نيوتتتتتان/ا ريت   -69
لقانون منع  شتتتتام     استتتتتعراضتتتتا   مكان العمت والتصتتتتد  له. وُتجر  إدارة شتتتتؤون المراة وت مية األستتتترة اي تتتتا  

لموايمتته مع ت القتانون بةيتة تعتد ت  (1996)من العصدددددددددر ال و ي   2539بغداء وقمعدا الصدددددددددا ر اي  او ال
الوتتتتتتتياا الحد ث، وذلك من ت   م اقشتتتتتتتات تد رها مجمواات ترليز مع األطفا  والشتتتتتتتبال، والمشتتتتتتتتغ ين 

 بالج س، والولاالت الحكومية المع ية، وال واي واألم ات وطيرهم.

جت ، نفذت تا   د وم ة وابقوا في الم ز ، وافظوا ا ى ستتتتتتت مت م، من ا19-وت   جائحة لوفيد -70
اكوتيا  طير مقصتود تمثت في م ع ضتحايا الع ل  األمةو الوتواي الجائحة. طير ان هذه التدا ير افرزت اثرا  

الم زلي والع ل القائم ا ى نوص الج س من تج ث الحاالت الخطيرة ألن م لم  تمك وا من مغادرة موتتتتتتتتتتتتاة  م 
 .بوبث وظر التجو  الذ  فرضته الحكومة والقيود المفروضة ا ى الوفر

، اتُّخذ ادد من التدا ير الموتت دفة، بما 19-ولحماية رفاه ال تحايا وست مت م ت   جائحة لوفيد -71
م ج  مؤقتتة    في ذلتك زيتادة اتدد العتام ين في مراةز الموتتتتتتتتتتتتتتتااتدة االجتمتا يتة. ووفرت الحكومتة اي تتتتتتتتتتتتتتتا  

تع يم المراة وت مية   ان التدريث الم  ي في جميع مراةز ل  تتتتتتحايا واألم ات العازبات المشتتتتتتردات، ف تتتتتت   
 انية الموجودة في الب د.األسرة الثم

 تر في م ع الع ل ضتتد المراة في جميع األماةن. وفي   هاما    ويشتتكت رفع موتتتوي الواي ا صتترا   -72
ثة  هذا الصتتتتتتتتتتتتدد، تولى مع د العدالة التا   د ، بال تعاون مع مكتث المداي العا ، نشتتتتتتتتتتتتر الصتتتتتتتتتتتتيغة المحدد

لعدالة  ية والتدا ير العم ية ل ق تتتاي ا ى الع ل ضتتتد المراة في مجا  م ع الجريمة وال ستتتتراتيجيات ال موذج
 الج ائية بال غة التا   دية.

 (77و 70ربار السن )التوصيتان   

،  ( 2021- 2002) طة الوط ية الثانية ل بار الوتن  تشتمت الوتياستات الحكومية المتع قة بكبار الوتن الخ  - 73
الصددا ر   (3وقانون كبار السددن )رقم  2002ة ل شتتتيخوتة لعا  دريد الدولي لخطة امت م  التي ُوضتتتع  وفقا  

 ، الذ  يعمت لآلية لتعزيز وقوا لبار الون ورفاه م.(2017)من العصر ال و ي  2560اي  او 

بشتتيخوتة المجتمع لموتت لة ذات اهمية  ، ااترف  تا  ند رستتميا  2018وفي لانون األو /ديوتتمبر  -74
التي ت دف إلى تحقيق   (2037-2021)ات ل خطة الوط ية الثالثة ل بار الوتتتتتتتتتتن وط ية وبدات االستتتتتتتتتتتعداد
 اهداف الشيخوتة ال شطة.

ار الوتتتن ل حصتتتو  ا ى التع يم ويوفر ادد من المؤستتتوتتتات التع يمية في الوق  الراهن فرلتتتا  ل ب  -75
 1 545بمخت ل موتتتتتوياته. وُانشتتتتئ ، بالتعاون  ين ادد من المؤستتتتوتتتتات والولاالت والمجتمعات المح ية، 

مدرستتتتتتتتتة ا ى الصتتتتتتتتتعيد الوط ي توفر ل بار الوتتتتتتتتتن فرلتتتتتتتتتا  ل تع م ترااي اامارهم في اربعة مجاالت، هي 
 الصحة، والمجتمع، واالقتصاد، والبيئة.

لوتتتياستتتة   ص، بمن في ذلك لبار الوتتتن، الحصتتتو  ا ى رااية لتتتحية جيدة وفقا  ويحق ل ت شتتتخ -76
. والحكومة م تزمة  توفير الرااية الطوي ة األجت ل بار الوتتتتتتتتتن الشتتتتتتتتتام ةتا   د المتع قة بالتغطية الصتتتتتتتتتحية  

 شخصا . 219 518،   غ ادد لبار الون الذ ن استفادوا من رااية الحكومة 2019وفي اا    .المعالين

، وضتتتع  (2036-2017)ستتت ة   20ي إطار الخطة الرئيوتتتية لت مية اسستتتكان التي تمتد ا ى فو  -77
ل بار الوتتتتتتتن. وتعتز  الحكومة التعاون مع القطاص    م زال    447 618طوي ة األجت لتحوتتتتتتتين  الحكومة اهدافا  

 وودة سك ية وكومية ل بار الون ذو  الدتت الم خفن. 14 500الخات لتحوين 
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ستتياستتة   مجا  ة التحديات التي يطرو ا مجتمع متقد  في الوتتن، وضتتع  تا   د اي تتا  واستتتعدادا  ل -78
ستتتتت ة   63إلى  60لتعزيز استتتتتتخدا  لبار الوتتتتتن ان طريق تمد د ستتتتتن التقااد لموظفي الخدمة المدنية من 

 ن في العمت،وباسضتافة إلى ذلك، قام  وزارة العمت  تعداد وتوتجيت لبار الوتن الراطبي  .2024بح و  اا  
مرسددوما  ملويا   وانشتت ت مراةز تدريث ل م في وستتط الب د وا ى موتتتوي المقاطعات. وستت   الحكومة اي تتا  

، (2017)من العصدددر ال و ي   2560لعاو   (639بشدددنن اإل فاء الضدددري ي بموان قانون اإليرا ات )رقم 
وا الخات بكبار ، قد  الصت د2019لتحد د المزايا ال تريبية المخصتصتة ل بار الوتن ال اشتطين. وفي اا  

من لبار الوتتتن. وباسضتتتافة إلى الموتتتاادات المالية  8 991 لتمويت مشتتتاريع ناشتتتئة تابعة ل الوتتتن قروضتتتا  
المقدمة في إطار نظا  بطاقة الرااية االجتما ية الحكومية، يمكن ل بار الون ان يحص وا اي ا  ا ى دام 

 مالي من الص دوا.

تدا ير لموتتتتتتتتاادة لبار الوتتتتتتتتن الذ ن  تعرضتتتتتتتتون ل  ذاي ا ى  اي تتتتتتتتا  وي ص قانون لبار الوتتتتتتتتن  -79
وتذا تبين ان فع   إجراميا  ارُت ث، يجث إ  غ ضتتتتابط التحقيق لبدي اسجرايات الق تتتتائية من  واالستتتتتغ  .

 في ام ية إاادة الت هيت البدني والعق ي. اجت الشروص فورا  

وزادت إدارة شتتتتتتتتتؤون  .19-حة لوفيدت   جائ  وقد ااط  الحكومة األولوية لحماية لبار الوتتتتتتتتتن -80
ةبار الوتن من ميمة الم ح المقدمة ل بار الوتن،  ي ما اا ن الصت دوا الخات بكبار الوتن وقفا  مؤقتا  لوتداد  
القروض المتصتت ة بالمشتتاريع ال اشتتئة لمدة ستت ة واودة. وا وة ا ى ذلك، انشتت  مشتتروص مح ي ل متطواين  

 تتتررين من إط ا مرافق رااية لبار الوتتتن، وفي الوق  الحاضتتر  الين المت من اجت رااية لبار الوتتتن المع
 اامت. 16 000 ب غ ادد العام ين في مجا  رااية لبار الون في جميع انحاي الب د نحو من 

 (144، و142-139اكشااص  وو اإل اقة )التوصيات   

  ( 2007) ال و ي  من العصدر    2550  اي  او قانون تمكين اكشدااص  وي اإل اقة الصدا ر  ال  زا    - 81
ووما ت ا. يشتتتتتتكت، بال وتتتتتتبة لجميع الولاالت، ا ليَة القانونية الرئيوتتتتتتية لتعزيز وقوا األشتتتتتتخات ذو  اسااقة  

وتعمتت الحكومتة في الوقت  الراهن ا ى إدتتا  تعتد  ت ا ى القتانون ل تتتتتتتتتتتتتتمتان ت فيتذ اوكتامته بطريقتة اةثر 
 قة.  اسااالتفامية وقوا األشخات ذو  وفقا   فعالية وشموال  

 (2021-2017)الخطة الوط ية الخاموتتتتة لتمكين األشتتتتخات ذو  اسااقة   وت فذ الحكومة واليا   -82
التي تترجم رفية  لمجتمع ويث و تمتع األشتخات ذوو اسااقة بالولتو  ال امت إلى المجتمع ويعيشتون فيه  

الموتتتاواة، وتمكين  زي عز إلى ت  ت دفمعا  بشتتتكت موتتتتقت وموتتتتدا و. وت درج هذه الخطة في إطار استتتتراتيجية 
 األشتخات ذو  اسااقة، وتطوير نو ية الخدمات المقدمة لمشتخات ذو  اسااقة، والق تاي ا ى التمييز.

،  ي  م اشتتتتخات  شتتتتخصتتتتا   2  096 931مشتتتتاريع لما مجمواه   805وقد نجح  الخطة الوط ية في إنجاز 
 ذوو إااقة واسرهم ومجتمعات م المح ية واامة الجم ور.

  وزارة التع يم بمراجعة ستتتتتتتياستتتتتتتات ا ومشتتتتتتتاريع ا سدماج األشتتتتتتتخات ذو  اسااقة في نظا  وقام -83
العالي. وقد تم ذلك من ت   إاداد الموظفين في المدارس،  موتتتتتتوي اال تدائي إلى ال موتتتتتتوي التع يم، من ال

عتد تت استتتتتتتتتتتتتتتاليتث  يتة، وت وتتذليتت العقبتات المخت فتة التي تعوا التع م والولتتتتتتتتتتتتتتو  إلى المواد والمرافق التع يم
ألشتتتتتتتتخات ذو  اسااقة في األنشتتتتتتتتطة الرياضتتتتتتتتية االتدريس. وشتتتتتتتتجع  الوزارة اي تتتتتتتتا  ودام  مشتتتتتتتتارلة  

 والمجتمعية، وتاداد مع ومات مت ام ة ان التع يم واألشخات ذو  اسااقة.

    ج  اسااقة، ا وبةية إتاوة فرت الحصتتو  ا ى التع يم الشتتامت والخدمات األتري لمشتتخات ذو   - 84
 وفي  ذار/   مة بإنشتتتتتتتتتتتتتاي نظا  مرلز  لقوااد البيانات سلتتتتتتتتتتتتتدار وبطاقات إااقةو ا ى الصتتتتتتتتتتتتتعيد الوط ي. الحكو 
 جميع انحاي الب د. في   ااما    18دون سن    طف     121  883، لان قد وصت ا ى وبطاقة إااقةو  2020 مارس 
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لانون    28في ا ال شتتر والت ليف، و وتولي تا   د اي تتا  اهمية لتمتع األشتتخات ذو  اسااقة بحقو  -85
، التتتتتتتتبح  طرفا  افي معاهدة مراةش لتيوتتتتتتتتير ال فاذ إلى المصتتتتتتتت فات الم شتتتتتتتتورة لفائدة 2019  ا ر  الثاني/

  التجارة  وزارة  والدرت األشخات المكفوفين او معاقي البصر او ذو  إااقات اتري في قراية المطبواات.
 ة هذه الحقوا.فيما  تع ق بممارس الف م لتعزيز دلي    ونشرت ل ة ذات إا نات

ان األشتتتخات ذو  اسااقة  ت ثرون بال وارض الطبيعية اةثر من طيرهم.  تاما   وتدرح تا   د إدراةا   -86
اقث   (2021-2017)لذلك، وضتتتتتتتتتتتع  الخطة األولى سدارة ال وارض الطبيعية لمشتتتتتتتتتتتخات ذو  اسااقة  

امورهم ومجتمعات م المح ية.  ة واستتتتتتتترهم واوليايج وتتتتتتتتات اامة استتتتتتتتُتمع في ا  راي األشتتتتتتتتخات ذو  اسااق
وُنظم  دورات تدريبية لمشتتتتتتتتتتتتتخات ذو  اسااقة والم ظمات التي تمث  م والعام ين والمتطواين في مجا   
الت مية االجتما ية واألمن البشتتر  بشتت ن ما   بغي ام ه اث اي ال وارض. وُنشتتر اي تتا  دليت ان إاادة ت هيت 

 الطبيعية.ي ااقال ال وارض ف األشخات ذو  اسااقة

 وفيما  تع ق بالصتتتتتتحة العامة، ادي ااتماد تطة الرااية الصتتتتتتحية الثانية لمشتتتتتتخات ذو  اسااقة - 87
، وتطة إدارة ال وارض الطبيعية، وتطة التدت ت الطبية، وجميع ا مخصتتتتتتتص لمشتتتتتتتخات  ( 2021- 2017) 

 . رئيويا   موتشفى إق يميا    83، إلى إنشاي مرلز جامع ل خدمات في  2021إلى   2017ذو  اسااقة ويمتد من 

ا ى األشخات ذو  اسااقة، سع  الحكومة إلى زيادة شبكات    19-لوفيدول حد من اثر جائحة   -88
بات   800زيادة  د  العجز الشتتتتتت ر  من   (1) :األمان وتعزيز فرت ت مية ستتتتتتبت لوتتتتتتث العيش من ت  

ذو  تمكين األشتتتتتتتتتخات  الحرت ا ى تحقيق ال فاية في مصتتتتتتتتتروفات لتتتتتتتتت دوا  (2)باتا و 1 000 إلى
اسا ن ان وقل مؤق  لوتتتتداد   (3)في واجة إلى الموتتتتاادةا و  شتتتتخصتتتتا   1 223  192اسااقة لموتتتتاادة 

 من  ين الموتفيد ن من ل دوا تمكين األشخات ذو  اسااقة. شخصا   86 732قروض 

 (97، و69، و57المجمو ات اإلثنية )التوصيات   

المجمواات اسث ية ووقوق ا الثقافية من  اتخذت الحكومة تدا ير استتتتتتتتتتبامية لحماية استتتتتتتتت ول وياة -89
ويتج ى ذلك من ت   دام الحكومة الستعادة  اجت م ع التمييز الع صر  وتعزيز ف م االتت فات الثقافية.

المح ية، وتنشتتتتتتتتاي متحل   األنشتتتتتتتتطة الثقافية ل مجمواات اسث ية، واألنشتتتتتتتتطة الرامية إلى ال  وض بالثقافات
 كم وال غات المح ية.الحِّ محافظة ا ى مح ي ل جمااات اسث ية، وال

من التدستتتتتتتتتتتتتتتور ا ى ان وتعزز الدولة الجمتااات اسث يتة المخت فتة وتوفر الحماية    70وت ص المتادة   -90
يقة طو ية وس مية  ل ثقافة التق يدية والعرف واساليث الحياة بطر   ل ا ل مان وق ا في العيش في المجتمع وفقا  

مية لتعزيز الحقوا الثقافية ل جمااات اسث ية ليس فقط ألن ذلك من شت نه  ودون تدتت...و وتولي الحكومة اه
ان يعزز ال ويتة اسث يتة في مجتمع متعتدد الثقتافتات،  تت ألن الحقوا الثقتافيتة يمكن ان ت ون بمثتابتة  ليتة هتامة  

 حيز الثقافي وت ق مجتمع يحت ن الت وص الثقافي.ل   وض باألمن القومي ان طريق الحد من الت 

قانون حماطة  وقد لتتتتاغ مرلز ستتتتيري دهورن لمنثروبولوجيا )م ظمة امومية( التابع لوزارة الثقافة  -91
... من العصتتتتتتتر البوذ ، ليعمت بمثابة  لية ل تتتتتتتمان تمتع   وتعزيز أسدددددلوة حياة المجمو ات اإلثنية لعاو

مباد  توجي ية ستتتتتاستتتتتية دون تمييز. وستتتتتيتحقق ذلك  وضتتتتتع مباد  اامة و ية بالحقوا األ  المجمواات اسث 
لحماية المجمواات اسث ية، ومن ت   إنشاي نظا  واضح وفعا  لمشارلة افراد هذه المجمواات. ويت من 

ا والموتتتتتاواة ث يةمشتتتتتروص القانون المباد  ال امة التالية  وماية الحقوا الثقافيةا وب اي قدرات المجمواات اس
 اما  االتت فات اسث ية.

ض مشتروص القانون، الذ  نوقش في إطار اشتر ج وتات إضتافية ا ى األقت  ومن المقرر ان ُيعر  -92
  2021، إلى مج س الوزراي في ا  و /ستتتتتتتتتتتتتتبتمبر  2021ت   الفترة من نيوتتتتتتتتتتتتتتان/ا ريتت إلى وزيران/ ونيته  

 .2022لموال ة ال ظر فيه ل ي يصبح قانونا  في ط ون اا  
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يذ واستتتتتتعراض نتائج ت فيذ تطة تعزيز   وة ا ى ذلك، تشتتتتتترح ولاالت وكومية مخت فة في ت فوا -93
وت تتتدف الخطتتتة إلى تعزيز    .2021-2018التعتتتايش في إطتتتار مجتمع متعتتتدد الثقتتتافتتتات في تتتتا   تتتد ل فترة  

 ل  التعايش في مجتمع متعدد الثقافاتا وتشتتجيع مشتتارلة مخت ل المجمواات في ت مية الب د وفي وت مخت 
 مخت ل الج ات الفاا ة بش ن ت وص المجتمع التا   د .الق ايا والحاالتا وتعزيز المعرفة والف م  ين  

 (92، و56اإلنسان والط يعة )التوصيتان   

، قام  الحكومة بمراجعة شتتتتام ة لرفيت ا الوتتتتياستتتتية بشتتتت ن إدارة 2019إلى   2016في الفترة من   -94
حقيقا  لذلك، األراضتتتتي والغابات من اجت دمج ج ود إدارة الم اطق المحمية وت وتتتتيق ا ا ى نحو اف تتتتت. وت 

اتبع  الحكومة ستتتياستتتة  تجمع  ين وفض األراضتتتي وتاادة ت هي  ا وتحوتتتين نو ية الحياة والرفاه ل مجتمعات 
اتمدت ادة ستتتتتتياستتتتتتات رئيوتتتتتتية قائمة ا ى ال ُ ج التي ترلز ا ى اسنوتتتتتتان لتحقيق التوازن  ين  المح ية. وا 

نشتتتتتتتتتتئ  ال ج ة الوط ية  اُ  ى ستتتتتتتتتتبيت المثا ، وا  المصتتتتتتتتتتالح االجتما ية واالقتصتتتتتتتتتتادية، واالاتبارات البيئية.
وتعزيز  لوتياستات األراضتي   دف معالجة مشتاةت ويازة األراضتي من ت   دمج ج ود مخت ل الولاالت،

 اسدارة الشام ة لمراضي، والتحريج، وتاادة التحريج، وتنشاي الغابات المجتمعية.

قانون الىفاظ  ل   ذات الصتتتتتتت ة، ال ستتتتتتتيما  جري  تعد  ت تمس الحاجة إلي ا ا ى القوانين  اُ ةما   -95
ات الوطنية  وقانون المتنزه   (2019)من العصر ال و ي    2562الىيوانات ال رية وحمايتها الصا ر اي  او  

  2562قانون الغابات المجتمعية الصدا ر اي  او  ، و(2019)من العصدر ال و ي    2562الصدا ر اي  او  
جد دة تشتتجع مشتتارلة المجتمعات المح ية    نين ا ن اوكاما  . وتت تتمن هذه القوا(2019)من العصدر ال و ي  

القانون الوطني للغابات  وال  زا     األراضتتتتتتتتتتتتتي والموارد الطبيعية األتري والت وص البيولوجي.  من  استتتتتتتتتتتتتتفادت او 
 تر لمعالجة    هاما    قانونيا    يشتتتتتتتتتتكت تد يرا    (1964)من العصدددددددر ال و ي    2507المىمية الصدددددددا ر اي  او  

 باألراضي التي طا  امدها والتي تؤثر في سبت  يش المجتمعات المح ية وسك  ا. المشاةت المتص ة

رية والحفا  ا ى ال باتات اي تا  بإجراي موتح لمراضتي وُل  ِّف  إدارة الم تزهات الوط ية والحياة الب  -96
لعيش  في المت زهات الوط ية، وم اطق الحياة البرية طير المخصتتتتتصتتتتتة ل صتتتتتيد   دف تمكين القرويين من ا

. ورطم استتتتتتتتمرار الصتتتتتتتعوبات المتصتتتتتتت ة باسدماج والت وتتتتتتتيق، ااما   20في الم طقة ولوتتتتتتتث رزق م لفترات  
نو ية الحياة والرفاه ل مجتمعات المح ية، بما في ذلك معالجة موتتتائت  ستتتتوالتتتت الحكومة ج ودها لتحوتتتين 
 اسنفاذ والتعوين وسبت االنتصاف.

 8 ي في إدارة األراضي، تم التوميع ا ى مذلرة تفاهم فيوب دف التشجيع ا ى األتذ    ج تشارل -97
اة البرية والحفا  ا ى  ين ستتتت  ولاالت مختصتتتتة، هي إدارة الم تزهات الوط ية والحي   2019فبرا ر شتتتتباد/

المح ية، ومكتث لج ة   الشتتتتتتتتتتتؤون ال باتات، وتدارة الغابات الم  ية، وتدارة الموارد البحرية والوتتتتتتتتتتتاو ية، وتدارة  
ت الحكم من الموتتتتتتتتوي المرلز  إلى الموتتتتتتتتوي المح ي، ومع د ت مية الم ظمات المجتمعية. تحويت ستتتتتتت طا

انشتطة مثت ج وتات استتماص ا  ية لدام مشتارلة التحال    وتوفر مذلرة التفاهم اسطار لمشتروص رائد يشتمت
مخت فة   المصتتتتتت حة والمجتمعات المح ية المع ية والجم ور في ق تتتتتتايا مثت تحد د او توستتتتتتيع او إلغاي انواص

ع  من الم اطق الغا ية او تقديم مدت ت بشتتتتت ن تطط اسدارة ل مجتمعات المح ية التي تعيش ه اح. وتشتتتتتجد
إدارة الموارد الطبيعيتة والبيئتة والت وص البيولوجي ووفظ تا ولتتتتتتتتتتتتتتيتانت تا وتويتائ تا، بمتا   الحكومتات المح يتة ا ى

 فحت ا.في ذلك من ت   لياطة تطط الوقاية من ورائق الغابات ومكا

ول  فت  متذلرة التفتاهم مع تَد ت ميتة الم ظمتات المجتمعيتة لولتالتة موتتتتتتتتتتتتتتؤولتة ان ربط االوتيتاجتات   -98
. ويحرت ولتتتتتوال  إلى موتتتتتتوي الوتتتتتياستتتتتات العامةو الموتتتتتتوي المح ي   قا  منانط اسنمائية ووت المشتتتتتاةت 

يكون ل تتت مجتمع المج س ا ى ان يكون ل تتت إق يم فراي تريطتتة واوتتدة مقبولتتة ا ى نطتتاا واستتتتتتتتتتتتتتع وان  
وا وة ا ى ذلك، ُتوتتتتتتخد   الخات   م. ا مح ي نظا  يجمع راس الما  لوتتتتتكان اسق يم الفراي ول صتتتتت دو 
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ة لآلية لربط وت المشتتتتتتتتتاةت  ت مية الم طقة. ول ذا الغرض، نفذ مع د ت مية الم ظمات  الشتتتتتتتتتبكات المجتمعي 
، اط ق المع د هذا 2021-2017الفترة المجتمعية مشتتتتروص امن البي  الريفي مع المجتمع المح ي. وت    

 إق يما  فر يا  في جميع انحاي الب د. 1 717المشروص في 

 الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين المثليات والمثليون ومز واو الميل  

الج وتتتتتتي   تولي الحكومة اهمية لتعزيز ووماية وقوا اسنوتتتتتتان ل مث يات والمث يين ومزدوجي الميت -99
 ووام ي لفات الج وين. وقد ُسج   التطورات ال امة التالية في هذا الصدد  ومغا ر  ال وية الج وانية

من العصدر ال و ي    2558مسداواة ةين الجنسدين الصدا ر اي  او  قانون اليجر  تعد ت   •
بعد تمس ستتتتتتتتتتتت وات من دتوله ويز الت فيذ، لزيادة لفاية تدا ير وماية وتعزيز   (2015)

ا ل جميع، بمن في ذلتتك المث يتتات والمث يون ومزدوجو الميتتت الج وتتتتتتتتتتتتتتي ومغتتا رو الحقو 
ال وية الج وتتتتانية ووام و لتتتتفات الج وتتتتين، ولدام امت ال ج ة المع ية بكشتتتتل واالت  

 التمييز طير المشروص  ين الج وين.

ل وتما  ل مث يات والمث يين ومزدوجي الميت الج وتي  قانون الشدرارة المدنية )...(ولتيغ   •
ومغا ر  ال وية الج وتتتتتتانية ووام ي لتتتتتتفات الج وتتتتتتين بالتوتتتتتتجيت لشتتتتتترلاي في الحياة، 

يخول م الحصتتتو  ا ى وقوا ومزايا معي ة موتتتاوية لت ك التي  تمتع   ا األشتتتخات   مما
تجتار . ويعزز مشتتتتتتتتتتتتتتروص القتانون الحق في الزواج المتزوجون بموجتث القتانون المتدني وال

ق  الحاضتتتتتتتر باستتتتتتتتعراض المشتتتتتتتروص قبت تقديمه مرة  واألستتتتتتترة. وتقو  وزارة العد  في الو 
 اتري إلى مج س الوزراي.

، ادل  لج ة تمكين األستتر تعاريف ا المتع قة باألستترة لتشتتمت المتزوجين 2019وم ذ اا   •
 من نفس الج س.

 في مج س ال وال. تا  ند انتخال او  ا و متحو  ج ويا   ، ش دت2019وفي اا   -100

 (149-146، و95توصيات العمال المهاارون )ال  

توتتتتتتتتتعى تا   د جاهدة  ل تتتتتتتتتمان تمتع العما  الم اجرين بالحقوا الم صتتتتتتتتتوت ا ي ا في القوانين   -101
ث اي إاادت م إلى اوطان م، الوتتارية، انط قا  من   دان م األلتت ية وولتتوال  إلى   دان المقصتتد، بما في ذلك ا

من  8مع ال دف   ستوا اشتكا  امت األطفا ، تمشتيا  وذلك لحما ت م من ا  مشتاةت من قبيت إستار الد ون وا
 اهداف الت مية الموتدامة ومعا ير العمت الدولية.

من    2560مرسددددددوو الطوارع المتعلق بع ارة  مالة العمال اكاانن اي  او  والتتتتتتتتتدرت الحكومة   -102
ر ال و ي  من العصدد  2551قانون العمال اكاانن الصددا ر اي  او  من اجت إنفاذ    (2017)ل و ي  العصددر ا

ومرسدددددددوو الطوارع بشدددددددنن قوا د الن العمال المهاارين للعمل مع أصدددددددىاة العمل المىليين    (2008)
 ع  ، وهما مرستتومان يعززان ت فيذ الوتتياستتات الرامية إلى م(2018)من العصددر ال و ي    2561لعاو    (2 )رقم

قاية والحماية واالنتصتتتتتتتتتتتاف  وت دف مراستتتتتتتتتتتيم الطوار  اي تتتتتتتتتتتا  إلى تعزيز ت ظيم العمت والو   االتجار بالعما .
 لالح العما  الم اجرين والعام ين في قطاص مصائد األسماح.  هوالت ويق  ين القطااات ذات الص ة لما في 

من العما  الم اجرين من الب دان ألاداد لبيرة  م تتيفا    وقد واول  تا   د باستتتمرار،  ولتتف ا   دا   -103
شتتتتتتتت ن إدارة العما  الم اجرين بإ را  مذلرات تفاهم مع   دان المجاورة، توستتتتتتتتيع التعاون مع   دان الم شتتتتتتتت  ب 

الم شتتتتتت  المع ية )جم ورية الو الديمقراطية الشتتتتتتعبية، وفيي  نا ، ولمبوديا، وميانمار(. وت دف هذه الج ود 
 م اجرين.إلى م ع استغ   العما  ال اي ا  
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ير التغطية الصتحية الشتام ة وفي مجا  الصتحة العامة، ت ت ج الحكومة ستياستة واضتحة بشت ن توف -104
ل عما  الم اجرين الشتترايين الذ ن  توتتاوون في الحقوا مع العما  التا   د ين. وتوتتمح الحكومة ا ن لوزارة  

ل عما  الم اجرين  بات ستتت ويا   1 600الصتتتحة العامة ووزارة الدات ية  بيع بطاقات الت مين الصتتتحي بوتتتعر 
 في تا   د. الذ ن يحم ون تصاريح امت سارية المفعو 

، تدرح الحكومة لذلك األهمية البالغة لولتتو  العما  الم اجرين إلى 19-وفي ستتياا ازمة لوفيد -105
لمع ومات المع ومات. لذلك، وضتتع  الحكومة  ليات وق وات مخت فة تتيح ل عما  الم اجرين الولتتو  إلى ا

واشتتتتتتتتتتترة مراةز لموتتتتتتتتتتتاادة العما   وتقديم الشتتتتتتتتتتتكاوي   غات مخت فة، باالاتماد ا ى المترجمين الشتتتتتتتتتتتفويين
 .2020في اا   م اجرا   اام    17 957الم اجرين قدم  بالفعت الدام لحوالي 

 تمد د تصتتتتريح إقامة العما   ، التتتتدر مج س الوزراي قرارا  2020لانون األو /ديوتتتتمبر    29وفي  -106
ميانمار(، وتى  توتتتت ى ل م  اجرين من ث ض ج وتتتتيات )جم ورية الو الديمقراطية الشتتتتعبية، ولمبوديا، و الم

وي ص القرار ا ى  .19-موالت ة العمت بصتورة قانونية ا ى استاس استتث ائي بوتبث موجة جد دة من لوفيد
، وان ُيوتتتتَمح ل م بالعمت والبقاي في  2021شتتتتباد/فبرا ر   13ان يوتتتتجت العما  ابر نظا  إل تروني بح و  

مح .2023شتتباد/فبرا ر   13المم  ة لمدة اامين وتى  ل عما  الم اجرين طير الشتترايين اي تتا  بالتمتع   وستتُ
، واالةتتتال في نظتا  التت مين الصتتتتتتتتتتتتتتحي،  19-بختدمتات الراتايتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة من اجتت إجراي اتتبتارات لوفيتد

 م اجر ا ى التوجيت. 496 000رار، اقبت وم ذ لدور الق والحصو  ا ى وثائق ال وية.

 (95الناححون واكشااص موضع االهتماو )التوصية   

اةتوتتتتتتتتتتتتتتبت  تتا   تد تبرة طوي تة في إدارة وتاالت التتدفق المكثل لمشتتتتتتتتتتتتتتختات الوافتد ن من الب تدان  -107
 ل في  المجاورة، وال ستتتتتتتتتتتتيما ت   الحرل الباردة التي اضتتتتتتتتتتتتطرت اةثر من م يون ناز  إلى الفرار من الع

 الب دان المجاورة.

تتتتتا   تتتتد لم تصتتتتتتتتتتتتتتتتتدا ا ى اتفتتتتاميتتتتة اتتتتا    -108 تع قتتتتة بمرلز ال جئين الم  1951وا ى الرطم من ان 
لتقاليدها اسنوتتتتتتتتتتانية والتزامات ا الدولية  ، فإن ا تحتر  مبدا اد  الرد القوتتتتتتتتتتر ، وفقا  1967وبروتولول ا لعا  

 م ة او العقوبة القاسية او ال إنوانية او الم ي ة.بموجث اتفامية م اه ة التعذ ث وطيره من ضرول المعا

وفي الوقت   . 1984متار، فقتد وفرت تتا   تد المت وي ل تذه الفئتة م تذ اتا   وفيمتا  تع ق بتال تازوين في ميتان  - 109
مؤقتة تقع في اربع مقاطعات ودودية،   و  آ م من ال ازوين يقيمون في توتتعة    81  000الحاضتتر، ال  زا  نحو  

وما  هونغ ستون، وراتشتا ور ، وتاح. وقد انشت ت تا   د باالشتتراح مع ميانمار افرقة اام ة    ، هي لانشتانا ور  
نازوا  من ميانمار إلى    1  039، اايد  2016م اقشتة إاادة افراد هذه المجمواة إلى   دهم األلت ي. وم ذ اا  ل 

 . 19- لوفيد    دهم في اربع م اسبات مخت فة. طير ان ام يات العودة الطو ية ت ج   بوبث ازمة 

االهتما  في  من األشتتتتتخات موضتتتتتع  5 000وتقد  تا   د الموتتتتتاادة اسنوتتتتتانية اي تتتتتا  إلى نحو   -110
الم اطق الح تتتتتترية )ووتتتتتتبما وددته مفوضتتتتتتية األمم المتحدة الوتتتتتتامية لشتتتتتتؤون ال جئين( الذ ن دت وا الب د 

 بصورة طير قانونية.

الوزراي بشتتتتتتتتتتتتتتتتت ن  ليتتتتة ال، وافق مج س الوزراي ا ى الئحتتتتة د وان رئ واتيرا   -111 الوط يتتتتة   تتتتتدقيقيس 
وتقو    .2020وزيران/ ونيته    22ز الت فيتذ في التي دت ت  وي  ،(2019)من العصتتتتتتتتتتتتتتر البوذ    2562 لعتا 

الولاالت المع ية ا ن بصتتتتياطة ال وائح ذات الصتتتت ة لتفعيت  لية التدقيق الوط ية. ووا  االنت اي من ام ية 
مت لتحد د األشتتتتخات المحتاجين إلى الحماية ولتوتتتتوية اوضتتتتاا م الصتتتتياطة، ستتتتيكون لدي تا   د نظا  شتتتتا

  ا ى الخدمات العامة ال زمة، مما يوتتمح ل م باسقامة المؤقتة في المم  ة  م من الحصتتو   القانونية وتمكي 
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والبحث ان و و  موتتتتتدامة ألوضتتتتاا م. ويشتتتتكت هذا التطور إنجازا  تاريخيا  يعزز اسجرايات التي اتخذت ا 
 بش ن هذه الموائت.تا   د  

 (98و 97 دطمو الجنسية )التوصيتان   

من  ين األشتتتخات   شتتتخصتتتا    480 549ستتتج   تا   د   (2020ر لانون األو /ديوتتتمب  31وتى ) -112
رقما  في فئة اديمي الج وتتتتتتية في نظا  التوتتتتتتجيت المدني، مما ي تتتتتتمن   13الذ ن تت لل وثائق هويت م من  

 ل م الحصو  ا ى الخدمات األساسية.

د  شتخص اديم الج وتية، وذلك بمع  290 000ووتى ا ن، م ح  تا   د الج وتية ال ام ة ل حو  -113
 .2020و 2017شخص  ين اامي  10 000س و    اهز  

  االت انعدا  الج وتتية في لتتفوف األطفا ، التتدرت تا   د مؤترا  وفيما  تع ق بموتت لة الحد من و -114
، الذ  ي ذن ل تتتتتتتتباد الحالة  (2019)من العصددددددر ال و ي    2562لعاو   (3قانون التسددددددجيل المدني )رقم  

ولي ال وتتتتث او الذ ن ال يوتتتتتطيعون تقديم دليت رستتتتمي ا ى الج وتتتتية  المدنية بقبو  توتتتتجيت المواليد المج 
ى ذلك، إذا توفر دليت ا ى ان الطفت قد اقا  في تا   د بصتتتتتتتتفة موتتتتتتتتتمرة لمدة اشتتتتتتتتر التا   دية. وا وة ا 

 س وات ا ى األقت، يحق له ان يط ث الحصو  ا ى الج وية التا   دية.

 الىقوق المدنية والسياسية -حاي 

 (161، و160، و158-152رأي والتع ير وحرية التجمع )التوصيات حرية ال  

وهذه الحريات مكرسة في  ان ورية اسا  .  الحكومة وتحمي ورية الرا  والتعبير، ف    تحتر   -115
ألن   ونظرا    الدستتور الذ  يعطي األولوية لمشتارلة الشتعث ومخت ل قطااات المجتمع في إدارة شتؤون الب د.

التعبير ومت تتتتتتتتتتتتتتتاربتة، فتإن الحكومتة تحرت ا ى ان تمتاَرس وريتة    مت واتةو   متعتددة  ن ت ون ا راي يمكن ا
بطريقة   اية وم استتبة، من دون  بارات م ي ة او موتتيئة أل  شتتخص او مؤستتوتتة، ودون الموتتاس باألمن  

 القومي وال ظا  االجتمااي والصحة العامة واألت ا العامة.

ميع ال اس، شتتتتجع  الحكومة ا ى استتتتتخدا  الم تديات ومن اجت تحقيق مجتمع ستتتت مي يشتتتتمت ج -116
م اقشتتتتتات لتتتتتريحة وب اية ولتباد  ا راي  ين مخت ل قطااات المجتمع، في الداتت    التي تتيح ويزا  سجراي

 وفي الخارج، بش ن اسل وات الوط ية وتدتا  تعد  ت ا ى الدستور والقوانين األتري.

قتتتد ر لبير لرئيس ل تتتدولتتتة. وي تتتدف قتتتانون الطعن في التتتذات وتتتتا  نتتتد   تتتد يحظى فيتتته الم تتتك  ت  -117
من قانون العقوبات، إلى وماية األمن القومي ومؤستتتتتتوتتتتتتات المجتمع التا   د .    ت جزيا  الم  ية، الذ  يشتتتتتتك

  تدف إلى تقييتد وقوا ال تاس في وريتة الرا  او التعبير او وريتة اسا  ،  تت يحتدد  وضتتتتتتتتتتتتتتو  اسطتار   وال
 سة هذه الحقوا دون المواس باألمن القومي وال ظا  العا  ووقوا ا ترين.الذ  يمكن فيه ممار 

خاوف التي اثيرت بشتتتتتتتتتتت ن هذا القانون، فإن اسجرايات الق تتتتتتتتتتتائية المتع قة بالق تتتتتتتتتتتايا مونظرا  ل  -118
ة ، ُتوتتتتتتتتتتخَد  اد2021ل جرايات القانونية الواجبة. ووتى اا    المشتتتتتتتتتمولة ب وكا  القانون ُتدار بع اية وفقا  

ا ى األمن القومي    ليتتات لفحص الق تتتتتتتتتتتتتتتتايتتا ذات الصتتتتتتتتتتتتتت تتة  تتدقتتة، مع إ  ي االاتبتتار الواجتتث لتتت ثيرهتتا
 والحواسيات التي قد تثيرها، ومع اسبقاي ا ى إمكانية االنتفاص بالعفو الم  ي.

، اضتتتتتتتتتتتتتتطرت الحكومتة إلى إا ن وتالتة الطوار  وتنفتاذ قوانين وتتدا ير  19-وت   جتائحتة لوفيتد -119
 1بموجث الفقرة    ، مارستتتتت  تا   د،2020وزيران/ ونيه   4اطاي األولوية لحماية األروا . ثم في  تالتتتتتة س
من الع تد التدولي الختات بتالحقوا المتدنيتة والوتتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتيتة، الحق في اتد  التقيتد بتالتزامتات تا    4من المتادة  
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من  ثار هذه   بشتتتتتتتتتتتت ن ورية الت قت(. وقد  ذل  الحكومة قصتتتتتتتتتتتتاري ج دها ل تق يت إلى ادنى ود 12 )المادة
ووتى في هذا الوتياا، وافض ال اس ا ى   ت م.القوانين والتدا ير ا ى ممارستة ال اس لحقوق م وتمتع م بحريا

 وق م في التعبير بحرية ان  رائ م في المجتمع.

 (174و 173، و29-22، و11حفر التعذين واالختفاء القسري )التوصيات   

هو  لية   وقمعهما )... من العصددددددر ال و ي(  القسددددددري   قانون منع التعذين واالختفاءمشتتتتتتتتتتروص  -120
امية م اه تتتة التعذ ث وفوتتتح المجا  ل تصتتتد ق ا ى االتفامية الدولية لحماية جميع رئيوتتتية لتعزيز ت فيذ اتف

 .2012األشخات من االتتفاي القور ، التي وقع  ا ي ا تا   د في اا  

 زا  مشتتتتتتتتروص القانون قيد نظر البرلمان، توالتتتتتتتتت   وتبعا  لتقرير تا   د لم تصتتتتتتتتل المدة، فبي ما ال -121
ال ج ة الوط ية سدارة الق تتايا المتع قة بالتعذ ث واالتتفاي القوتتر ، التي  راستت ا وزير العد  وت تتم ممث ين  

 ولالة ذات ل ة، اداي م ام ا. 13من 

تحقيق، والجبر ع لجان فر ية )وهي ال جان المع ية بالرلتتتتتتد، والوقد ستتتتتتع  ال ج ة، مداومة  ب رب  -122
والوقاية والفرز( لتعزيز الشتفافية في ام  ا بإشتراح مفوضتية شتؤون ال جئين وم ظمات المجتمع المدني في  
زيارات ألقارل ال تتحايا، وبعقد و قات دراستتية وو قات امت لتعزيز الف م بشتت ن م تتمون اتفامية م اه تتة 

 تفامية وماية األشخات من االتتفاي القور .التعذ ث وا

وقتتد وفرت إدارة ومتتايتتة الحقوا والحريتتات التتتدريتتث لموظفي إنفتتاذ القتتانون والعتتام ين في المجتتا    -123
 الطبي ا ى االتفاقيتْين، ف    ان  روتولولْي اسط بو  ومي يووتا.

 (181، و178، و135إقامة العدل )التوصيات   -حاء 

خدا  وت ييف التدا ير ذات الص ة،  ة اهمية سقامة العد ، وتشجع باستمرار ا ى است تولي الحكوم -124
مثت لتت دوا العدالة ل تتمان وصتتو  لت مواطن ا ى الموتتاادة القانونية التي تقدم ا وزارة العد . وتشتتمت 

  ف ت   هذه الموتاادة ت  فة اسفراج بكفالة، واتعال المحامين، ورستو  المحاةم، وفحولتات الطث الشتراي، 
 ى تقديم الموتاادة المخصتصتة ل فقراي مكتُث المداي العا . وهي ان الموتاادة القانونية ل فقراي. ويشترف ا

 تشمت توفير المشورة القانونية والمواادة اث اي اسجرايات الق ائية.

ومن اجت ت بيتة اوتيتاجات ال تاس ا ى نحو اف تتتتتتتتتتتتتت، ام ت  وزارة العتد  جاهدة  ا ى إزالة العقبتات  - 125
اسجرايات التي اتخذت ا الوزارة تقصتتتير م  ة ال ظر في  التي تعترض الولتتتو  إلى لتتت دوا العدالة. وشتتتم    

صتتتتتتتتتتتترف مبالغ الموتتتتتتتتتتتتاادة، وت  يف الصتتتتتتتتتتتت دوا باالجتماص اةثر من مرة في لت شتتتتتتتتتتتت ر  ب   المتع قة الط بات  
ستتتتتتاليث مخت فة  ا ى دراستتتتتتة مخت ل الخيارات لتطوير ا  الستتتتتتتعراض الط بات. ولتتتتتت دوا العدالة م  ث واليا  

ا ى استتتتتتتعراض المعا ير والمقا يس والممارستتتتتتات من اجت   كتث اي تتتتتتا  ويعمت الم   اتري لصتتتتتترف الموتتتتتتاادة. 
تعزيز الشتتتتتتتتتفافية والحكم الرشتتتتتتتتتيد. وقد تم ذلك من ت   ت ظيم دورات تدريبية لموظفي المكتث، واتباص طرائق  

 شيد. عزيز ال فاية وال زاهة والشفافية والحكم الر فعالة ل توالت بش ن سياساته، وتط ا وم ة ل ع قات العامة لت 

الموتتتتتتاادة القانونية لغير التا   د ين، من ت   توفير مترجمين شتتتتتتفويين   وقدم  الحكومة اي تتتتتتا   -126
توتت م إلى ود   يمكن انل مداى ا ي م والمداين ت   ام ية التحقيق. وااُتبرت هذه الخطوة نقطة انط ا  

 تمع المدني. ائية، إلى جانث المواادة التي يقدم ا المجبعيد في تشكيت العم ية الق

ل عدالة والوتتتتعيدةو في  مرلزا    76وباسضتتتتافة إلى ذلك، انشتتتت ت وزارة العد  تدمة الخط الوتتتتاتن و -127
 جميع انحاي الب د.
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، اتخذ مكتث المداي العا  تدا ير لتيوتتتير إقامة العد  ان 19-وفي إطار التصتتتد  ألزمة لوفيد -128
  AGO-Trackingي اما  المحاةم، وتط ا تطبيق طريق توتتتتتتتتتتريع مخت ل العم يات المتع قة  رفع الدااو 

 لتمكين الجم ور العا  من تتبع ورلد والة الق ايا ووجز مواايد ا ى اسنترن .

،  185، و170-163، و35و 34)التوصدددددديات    نفاو العدالة الجناألية وحقوق السددددددجناء -طاء 
 (2التعهد الطو ي  

ي اشتتتتتترة المشتتتتتتمولة في ج ود اسلتتتتتت   الوط ية نظا  العدالة الج ائية هو اود المجاالت اسود -129
ل دستتور. وال دف ال  ائي هو ان يعمت نظا  العدالة الج ائية بجداو  زم ية واضتحة في جميع المراوت   وفقا  
ج ائي توتتتتتتت د إلى بآليات توتتتتتتااد ال اس ا ى قد  الموتتتتتتاواة، مع تطبيق القانون بصتتتتتترامة، وام ية تحقيق و 

الشتتتتتتتتتتتتراي يفي بالمعا ير الدولية، وذلك   دف ت ق ثقافة ت ظيمية تعطي ضتتتتتتتتتتتتوابط وموازين، ونظا  ل طث  
 األولوية سوقاا العدالة بطريقة م  ية وفعالة.

وا وة ا ى ذلك، اضتط ع  الحكومة بمشتاريع لتعزيز  ليات الموتاادة، مثت توفير المحامين في   -130
من العصددر ال و ي    2562ات لعاو تسددوية المناح يم تدريث ل وستتتطاي بموجث قانون  مرلز الشتتترطة، وت ظ

سج يا  في جميع انحاي الب د، وااتماد نظا  إل تروني لتوفير مترجمين شفويين   مرفقا   93، وتحوين (2019)
.  (V.3روني  في محاةم الدرجة األولى، وتنشتتتتتتتتاي نظا  لتقديم الوثائق وااللتماستتتتتتتتات إل ترونيا  )اس داص اسل ت 

 ساطة المجتمعية، مع تطط لتوسيع نطاق ا لتشمت مخت ل انحاي الب د.مراةز ل و  وانش ت الحكومة اي ا  

فيما  تع ق بمخت ل التولتتتتتتتتتتتتتيات الم بثقة ان ام ية االستتتتتتتتتتتتتتعراض الدور    واورزت تا   د تقدما   -131
، وافق مج س الوزراي ا ى 2018لانون األو /ديوتتمبر   18في  (1) :ما   يفي الشتتامت، ويتج ى هذا التقد   

شتتتتتتتتت ن اقوبة اسادا  والتولتتتتتتتتتيات المقدمة من وزارة العد  بإلغاي اقوبة اسادا  بال وتتتتتتتتتبة نتائج دراستتتتتتتتتة ب 
القانون العضددوي بشددنن  من  173ل موتتتؤولين الذ ن ارت بوا افعاال  طير مشتتترواة بالمف و  الوارد في المادة 

ولية رفع الحد األدنى لوتتتتتتن الموتتتتتتؤ  (2)ا و(2018)  من العصددددر ال و ي 2561الفسددددا  الصددددا ر اي  او  
 قانون لتعديل قانون العقوبات )رقم ...(ستتتتتتتتتتتتت ة، من ت   مشتتتتتتتتتتتتتروص   12ستتتتتتتتتتتتت وات إلى   10الج ائية من  

 ا ى البرلمان ل ي   ظر فيه.  معروض واليا  

ااة  وتولي تا   د اهمية ل دارة الفعالة لمخت ل فئات المحتجزين وستتت وح موظفي الوتتتجون، مع مرا  -132
وت ا يته في قوااتد األمم المتحتدة ال موذجيتة التدنيتا لمعتام تة مبتاد  وقوا اسنوتتتتتتتتتتتتتتان ا ى ال حو الم صتتتتتتتتتتتتتت 

الوتتتتتج اي )قوااد ماند  (. وما فتئ  تا   د، م ذ ااتمادها لقوااد األمم المتحدة لمعام ة الوتتتتتجي ات والتدا ير  
تدريث ا ى م تتتتتتتتمون الصتتتتتتتتك وتعمت ، توفر ال2010طير االوتجازية ل مجرمات )قوااد بان وح( في اا  

 ا ى الصعيد المح ي ومع شرلائ ا في ادد متزا د من الب دان. ا ى نشر نصه

ومن اولويتات الحكومتة اي تتتتتتتتتتتتتتتا  تحوتتتتتتتتتتتتتتين الحيز التذ  يوتتتتتتتتتتتتتتتختتدمته المحتجزون. وتخطط إدارة   -133
شتتتتتتتاريع ولج ة  ل مباد  التوجي ية لمكتث األمم المتحدة لخدمات الم اسلتتتتتتت ويات القترا  توستتتتتتتيعات، وفقا  

 .2021مج س الوزراي في ط ون ا  و /سبتمبر  الص يث األومر الدولية، ا ى

، تم التوميع ا ى مذلرة تفاهم  ين إدارة اسلتتتتتتتتتتت ويات  19-وفي إطار التصتتتتتتتتتتتد  لجائحة لوفيد -134
لتعزيز األمن داتت المرافق اسلتتتتتتت وية وتحوتتتتتتتين إدارة    2020 ذار/مارس   24ومكتث محكمة العد  في 

لوتتترا  المؤق ، او إفادات الشتتت ود  وستتتائت إل ترونية. وقد   األوكا  بالوتتتجن من ت   ط بات الت جيت او ا
رئيس المحكمة الع يا اي تتتتتتتتتتا  تولتتتتتتتتتتيات محددة بشتتتتتتتتتت ن إدارة الق تتتتتتتتتتايا اث اي الجائحة، بما في ذلك ت جيت 

الموظفين وتدارة المواقع لتخفيف االزدوتا . وبعتد اةتشتتتتتتتتتتتتتتاف العتد تد من وتاالت    المحتاةمتات وتدارة شتتتتتتتتتتتتتتؤون 
طوا    19-، جري تعزيز تدا ير مكافحة لوفيد2021وتتتتتتتتتتتتتجون في م تصتتتتتتتتتتتتتل اا  العدوي الجما ية في ال
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ام ية االوتجاز، م ذ استتتتتتتقبا  المحتجزين إلى طاية اسفراج ا  م، مع موالتتتتتت ة ام يات التطعيم ل ت من 
 وموظفي الوجون.المحتجزين  

 ار في مجا   وت ت ج تا   د ستتتياستتتة نشتتتطة ا ى الصتتتعيد الدولي. فقد اززت التعاون بشتتت ن اال ت  -135
العدالة من ت   امت مع د العدالة التا   د  والج ود اسق يمية في إطار مؤتمر رابطة امم ج ول شتتتتتتتتتتتتترا  

ن إلى التدورة الث ثين  ريْ يرة، قتدمت  تتا   تد قرا ستتتتتتتتتتتتتتيتا المع ي بم ع الجريمتة والعتدالتة الج تائيتة. وفي ا ونتة األت
األو  بشتتتتتتتتت ن وتعزيز نظم العدالة   ،2021ائية في ايار/ما و  ل ج ة األمم المتحدة لم ع الجريمة والعدالة الج  

  ،( E/CN.15/2021/L.8/Rev.1)وبعتتتدهتتا    (19-الج تتتائيتتتة اث تتتاي جتتائحتتتة مرض فيروس لورونتتا )ةوفيتتتد
في استتتتتتتتتتتتتتراتيجيات م ع الجريمة والعدالة الج ائية المتع قة بالشتتتتتتتتتتتتتبالو   والثاني بشتتتتتتتتتتتتت ن و إدماج الرياضتتتتتتتتتتتتتة

(E/CN.15/2021/L.7/Rev.1) د ااُتمتد القراران  توافق ا راي في ال ج تة ومن المقرر إوتالت متا إلى . وقت
 الجمعية العامة لممم المتحدة الاتمادهما.

 (7، والتعهد الطو ي 5الطو ي ، التعهد 48اك مال التجارية وحقوق اإلنسان )التوصية  -طاء 

اسنوتتتتتتتتتتتتتتان ووزارة العتد  ووزارة  ، وقعت  ال ج تة الوط يتة التتا   تديتة لحقوا 2017ايتار/متا و   31في  -136
الشتتؤون الخارجية ووزارة المالية واتحاد الصتت ااات التا  ندية ورابطة المصتترفيين التا  ند ين وطرفة التجارة  

في تا  ند إا ن بشتتتتتتتتت ن التعاون في مجا  ت فيذ مباد  األمم المتحدة  التا  ندية وشتتتتتتتتتبكة االتفاا العالمي
 ارية ووقوا اسنوان.التوجي ية بش ن األاما  التج

في ت فيذ مباد  األمم المتحدة التوجي ية بشتتتتتتتت ن األاما    وتوالتتتتتتتتت تا   د اي تتتتتتتتا  الم تتتتتتتتي قدما   -137
مت المع ي بموتتتت لة وقوا اسنوتتتتان والشتتتترلات  التجارية ووقوا اسنوتتتتان في الب د، ويوتتتترت زيارة الفريق العا

 4 ذار/مارس إلى  26   د ت   الفترة من  ابر الوط ية وطيرها من مؤستتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتات األاما  التجارية إلى تا
 .2018ا ريت  نيوان/

، وافق مج س الوزراي ا ى تطة العمت الوط ية بشتتتتتتتتتتتتت ن 2019تشتتتتتتتتتتتتترين األو /اةتوبر    29في و  -138
وقد لتتتيغ  تطة العمت الوط ية   اي   .2022-2019  :نوتتتان، المرو ة األولىاألاما  التجارية ووقوا اس
المشتتتتتتتتتتتتتتتاورات الوط يتة العتامتة  ين الولتاالت الحكوميتة والشتتتتتتتتتتتتتترلتات الحكوميتة   ا ى التع يقتات الم بثقتة ان

ومؤستتتتوتتتتات األاما  والمجتمع المدني في جميع م اطق الب د، وترلز ا ى األرلان الث ثة لتعزيز الحقوا،  
اي تا   بالوتياا الوط ي لتا  ند. وورلت  الحكومة   وثيقا   تبط ارتباطا  وهي الحماية واالوترا  والجبر، التي تر 

ا ى ان ت ون تطة العمت الوط ية متوتتتتتتتتقة مع االستتتتتتتتتراتيجية الوط ية، والخطة الوط ية لحقوا اسنوتتتتتتتتان، 
 ان المعا ير الدولية. ووالة وقوا اسنوان في تا   د، والوياسات وال وائح الت ظيمية ذات الص ة، ف    

وتتتتتتتان وازم ا ا ى الم تتتتتتتي قدما  في  يؤلد ااتماد الخطة التزاَ  تا   د بحماية وتعزيز وقوا اسن و  -139
وتجر    .2021هذا المجا ، وهو ما تج ى لذلك في متابعة وتقييم ت فيذ تطة العمت الوط ية في اوائت اا  

بشتتت ن التقاضتتتي إمكانية وضتتتع ستتتياستتتات    تت او في الوق  الحاضتتتر م اقشتتتات مع شتتترلات األاما  البارزة 
 االستراتيجي ضد مشارلة الجم ور.

 (91مل الجاري واالتجاهات المستق لية )التوصية الع -سابعا   

تدرح تا   د ان ه اح ال ثير من العمت الذ  يجث القيا  به. وا ى ستتتتتبيت المثا ، ادت التطورات   -140
تصاالت واالستخدا  المكثل لم صات  ال ائ ة في ت  ولوجيا المع ومات والولو  إلى اسنترن  إلى زيادة اال

ي، ما اثار م اقشتتتتتتتتات مكثفة وو  دور الف تتتتتتتتاي اسل تروني. وتدام الحكومة  وستتتتتتتتائت التوالتتتتتتتتت االجتماا
الم ا ر المفتووة ل توالتتتتتتتتتتت وزيادة فرت الحصتتتتتتتتتتو  ا ى المع ومات لما فيه لتتتتتتتتتتالح ال اس اامة ، وتعي 
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الوق  نفوتتتته، تدرح الحكومة التحد  المتمثت في م ع  ضتتتترورة ستتتتد الفجوة الرقمية التي ال تزا  قائمة. وفي
الج ات الفاا ة الخبيثة ل ف تتتتتتتاي اسل تروني. وستتتتتتتتصتتتتتتتبح إدارة األنشتتتتتتتطة وتدفق المع ومات في    استتتتتتتتغ  

الف تاي اسل تروني مع الحفا  ا ى وقوا ال اس في ورية الرا  والتعبير اةثر لتعوبة. وفي هذا الوتياا،  
 وية.  وب اي الثقة  ين الحكومة والجم ور العا  يكتوي اهمية وي البح تعزيز االتصا  الفعا

لبيرة ا ى الحكومة، الحاجُة إلى زيادة   ومن التحديات ال اشتتتتتتتتتتتتتئة األتري التي تفرض ضتتتتتتتتتتتتتغوطا   -141
الفعالية في إدارة التح تتتتتر وال جرة ابر الحدود وتضتتتتتفاي الطابع اسنوتتتتتاني ا ى العم يات واسجرايات ذات  

همون بقدر لبير في الت مية  الصتتدد، تعترف الحكومة ب همية العما  الم اجرين الذ ن يوتتاالصتت ة. وفي هذا 
وستتتتتتوالتتتتتت  ذ  الج ود لتحوتتتتتين التشتتتتتريعات  .4,0االقتصتتتتتادية الوط ية وفي ال  وض بوتتتتتياستتتتتات تا   د  

فادة  االستتت والممارستتات ضتتمانا  لحصتتو  العما  الم اجرين ا ى نفس الحقوا التي  تمتع   ا المواط ون في 
لشتف    ويثية الحاستمة لتوفير هذه الخدمات،  األهم 19-الخدمات األستاستية. وقد اةدت جائحة لوفيد من

 ان مدي هشاشة المجتمعات الح رية وسراة ت ثرها بالفقر واتواص اوجه اد  المواواة.

اش  تع تتد اسنعتت و  ل، ان تتتتتتتتتتتتتتمتت  تتتا  نتتد إلى مجمواتتة من الب تتدان الرا يتتة  2021  في ايتتار/متتا وو  -142
نو داتت األمم المتحدة. وتوتت ط المبادرة ال تتوي  الموتتتدا     اي موتتتقبت اف تتت ل جميع، محوره وقوا اسنوتتا

وتؤلد الحاجة إلى  .19-ا ى اهمية وقوا اسنوتتتتتتان والت مية الموتتتتتتتدامة في ت فيذ تدا ير التعافي من لوفيد
لعكس بالعكس، وموالتتتتتتتتت ة الج ود إدماج اهداف الت مية الموتتتتتتتتتتدامة في تعزيز ووماية وقوا اسنوتتتتتتتتتان وا

  سره، بما يعكس ال  ج الذ  تتبعه تا   د م ذ امد بعيد.بطريقة تعاونية مع المجتمع ب 

مكثفة ا ى مدي الوتتتتتت وات الخمس الماضتتتتتتية لتحوتتتتتتين الحماية الشتتتتتتام ة  بذل  الحكومة ج ودا  و  -143
هذه الج ود ا ى زيادة واي لحقوا اسنوتتتتتتتتتتان وتعزيزها، وسوراز تقد  بشتتتتتتتتتت ن موتتتتتتتتتتائت محددة. وقد رلزت 

ب همية وقوا اسنوتتتتتان لرلن استتتتتاستتتتتي ل مجتمع. وفي المرو ة المقب ة،   الولاالت الحكومية ولذلك الشتتتتتعث
 من اجت الحوار والتعاون الب ايْ ن.  يجث ا ى الحكومة ان توفر م ا ر اةثر انفتاوا  

يتتتة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتة لوضتتتتتتتتتتتتتع الخطتتتة الوط يتتتة الثتتتالثتتتة اشتتتتتتتتتتتتترة ل ت م   وتوتتتتتتتتتتتتتتعتتتد الحكومتتتة وتتتاليتتتا   - 144
ترليز ا ى الت مية التي محورها اسنوان لتحقيق األمن والرتاي التي ستوالت ال  ( 2030- 2023)  واالجتما ية 

 واالستتتتتتدامة. وستتتتتت ون تطة اسلتتتتت   الوط ية، التي توتتتتتت د إلى االستتتتتتراتيجية الوط ية لفترة العشتتتتترين ااما  
وزراي، بمثابة  لية ت فيذ لدفع جزي لبير من هذا والقرارات ذات الصتت ة الصتتادرة ان مج س ال  ( 2037- 2018) 

إلى األما ، باتباص اساليث وتجرايات تالة بكت مجا  من مجاالت اسل  ، بما في ذلك اطر زم ية   العمت 
ول ذا الغرض، ستتتتتتتتتوتتتتتتتتااد تطة اسلتتتتتتتت   الوط ية   . 2022ل  تائج المتوقعة التي  تعين تحقيق ا بح و  اا  

ى إرستتاي استتاس ل ت مية  ، ا  2021شتتباد/فبرا ر   25وافق ا ي ا مج س الوزراي في   )بالصتتيغة الم قحة(، التي 
 الموتدامة وديمقراطية موتدامة تقو  ا ى سيادة القانون والحكم الرشيد ووقوا اسنوان. 

، ستتتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتتتت م اسجرايات المتختتذة في األطر الث تتائيتتة والمتعتتددة األطراف وتمتتا  في تعزيز واتيرا   -145
ا. وتا   د م تزمة  تعزيز التعاون في  االلتزامات المح ية وتحقيق اهداف الت مية الموتتتتدامة في اقد العمت هذ

مجا  وقوا اسنوان من ت   جميع ا ليات اسق يمية والعالمية ذات الص ة. ويشمت ذلك ال ج ة الحكومية 
امم ج ول شرا  سيا، وام ية بالي، واالتفاا الدولية المع ية بحقوا اسنوان واألطر األتري التابعة لرابطة  

االتفاا العالمي بشتتتتتتت ن ال جرة ا م ة والم ظمة وال ظامية، الذ  تتشتتتتتتترف تا   د  العالمي بشتتتتتتت ن ال جئين، و 
 ان شتتتبكة األمن البشتتتر  ومجمواة األلتتتدقاي المع ية باألمن البشتتتر .  بالعمت في إطاره لب د رائد، ف تتت   

ققة وفي ا من ا ليات القائمة والجد دة دورا  استتتاستتتيا  في ترستتتيب المكاستتتث المحوستتتتؤد  هذه ا ليات وطيره
معالجة مشتتتتتتاةت وقوا اسنوتتتتتتان بفعالية، وتعزيز التعاون وب اي القدرات ل   وض بحقوا اسنوتتتتتتان في الب د 

 .19-والم طقة ووو  العالم في الوق  الذ  نوتعد ل دتو  في ا د طير واضح المعالم بعد جائحة لوفيد
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