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 قدمة ومنهجية إعداد التقريرامل -أوال   
يُ ذدم  هذذ ا الة ريذر ق  أل ذذاً الة ريذر الثذذاين لذخذ را  الذذ ا  ُذد ا  ام الملريذذ  الماسذ  املمذذ   -1

يذرب  اهوذوي  و الهذو2013 اسةمراض الدال ا الشاس  ق يال ته الخابمت ألشذرة املم ذوية ق ألذا  
 امل  اللت لة ملة  الةوصةاع ال  الاف  ألذةوا الخ را و 

ا سذم املةحذدة  ملو ذةتالةذاب  ملق ياكا  دألم ت   السايل سن املكةب اإل ذةمي لرًر  فري ةا الب -2
جملذذذذ      سخذذذةمة ت ق  لذذذ ال ا ة المذذذد  ألمذةذذذت األذذذداي الة ريذذذرتولذذذ   الخذذذاسةت ق ذذذوا اإلنخذذذا  

  الهذذذو هةحذذذت  كوسةذذذت يا مذذذت تةذذذ ل  سذذذن  ذذذوا اإلنخذذذا  ااجملذذذذ  ااسةشذذذا ا الذذذول  ق ااسةشذذذا ا
متثذذذةهل   ذذذ ا اجملةمذذذ    همةذذذ  اإليا اع الو ا يذذذت  الألذذذدي ك ذذذظ سذذذن  كثذذذر س  مذذذاع اجملةمذذذ  املذذذدين ممثذذذذن
 ألن املمود الول  ق وا اإلنخا  املخمى الذج ت الول ةت الخ رالةت ق وا اإلنخا   الالربملا و فضهل  

التولذذ  األذذداي الذذت الممذذ  الول ةذذت ه ذذت ت  ةذذت تةذذ ل  سذذن زوذذاع الة خذذة  ق الذذو ا اع  -3
الر ةخةت املم ةت ال   سذ د الةوذا اجملذذ  ااسةشذا ا هذ ا املومذتو ال أل اذد سشذرالر الة ريذر سذن اذهل  
 ومج  املمذوساع الن رع فةه  ذ ت ألم  لذةشاال  بن ا ةحاع الول ةت الاجملةم  املدين برةت األةمايا

ال كمزع امل وجةت املمةمدة ق األداي ه ا الة رير ألذى ات ار هنج تشا كي  اتح الةوصذ  ام  -4
 ا وتواف  فمذي ق اآل اء بن الداللت الاجملةم  املدين  س غ ألذى الة رير لابما  الل ة

 اإلطار املعياري واملؤسسيتطور  -اثنيا   
 اإلطار املعياري -ألف 

 نةخذا / 5  املذر   10-2016ب ال ذانو  الدسذةو ا   ذم شود يسةو  الخ را   مبوز -5
السذذذن ال  ذذذاي الر ةخذذذةت  ذذذ ا   اصذذذهل ا  الاسذذذ  ال لذذذاا ُ زذذذرا ق  أل ذذذاً اسذذذةملةاءو 2016 بريذذذ  

 وسذذًو انةيذاً   ذذة  اهموو يذت السذذدة الادتذه الألذذديهااإلصذهلح ألذد  املخذذاح    كذا  املةمذ ذذت أ
ية ال ذانو  بةمزيذذز اق ذوا الخةاسذذةت  ال نشذ    و ذذا  لدمي رالةذت  السذذةااالاللذد هذذ ا اإلصذهلح   كذذا  

 زديدة لةوةحت بةحت سذةمت التو ي  املوا ي الل ةمةت الا  ا ي بن املوال ن بشك   فض و
التمزم ع سذلت الربملا  سن  ةث الر ابذت ألذذى اقكوسذت الت ةذةم الخةاسذاع الماسذتو ال اتح  -6

 ةمن ق اخلا جوس مدا  لذخ رالةن امل  15ه ا اإلصهلح ختلةص 
 اختُا ع ألدة تدابظ تشريمةت الت  ةمةت سن  مهوا سا يذي:  2013الس   ألا   -7

  بشذذذذذذ    2016متو /يولةذذذذذه  14  املذذذذذر   23-2016ال ذذذذذانو  ا ساسذذذذذي   ذذذذذم
 اجملذ  الدسةو ا؛

  بشذذذذذ   2016متو /يولةذذذذذه  14  املذذذذذر   24-2016ال ذذذذذانو  ا ساسذذذذذي   ذذذذذم  
 حملذةت ال سذًو ألمذه؛ت  ةم اجملذ  ا ألذى لذمجةمماع ا

  2017كذذذذانو  الثاين/ي ذذذذاير  17  املذذذذر   09-2017ال ذذذذانو  ا ساسذذذذي   ذذذذم  
 2008آً/ غخذذل   8  املذذر   35-2008الذذ ا ي لذذ  ال ذذانو  ا ساسذذي   ذذم 
 بش   احملكمت المذةا  الحي  عذه؛

  2017كذذذانو  الثاين/ي ذذذذاير   17  املذذذر   11-2017ال ذذذانو  ا ساسذذذي   ذذذذم  
 ال ضاء ا ألذى ال سذًو ألمذه؛ بش   ت  ةم جمذ 
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  بشذذ   2017كذذانو  الثاين/ي ذذاير   17  املذذر   10-2017ال ذذانو  ا ساسذذي   ذذم  
 ال   ال ضاة؛

  الذذذ ا  ذذذو  لذذذر ة  2015متو /يولةذذذه  16  املذذذر   15-2015ال ذذذانو    ذذذم  
بشذذ   يايذذت  183اهموو يذذت الةلذذدي  ألذذذى اتملا ةذذت س  مذذت الممذذ  الداللةذذت   ذذم 

 ا سوست؛

 بشذ    ذانو  2016تشذرين الثذاين/نوفمرب  8  املر   30-2016و    م ال ان  
 الةمدين؛

  بشذذذ   ال ذذذانو 2016تشذذذرين الثذذذاين/نوفمرب  8  املذذذر   31-2016ال ذذذانو    ذذذم   
 الةوزةوي املةمذ   إلسكا  اازةماألي؛

  الذ ا يُمذد ا  2016تشذرين الثذاين/نوفمرب  8  املذر   29-2016ال انو    ذم  
   بش   ال انو  اه ا ي؛1965متو /يولةه  21  املر   60-65م ال انو    

  الذ ا يُمذد ا  2016تشذرين الثذاين/نوفمرب  8  املذر   30-2016ال انو    ذم  
  بشذذ    ذذانو  اإلزذذراءاع 1965متو /يولةذذه  21  املذذر   61-65ال ذذانو    ذذم 

 اه ا ةت؛

  ا يُمذذد ا  ال ذذذانو   الذذ2017 زيرا /يونةذذذه  28  املذذر   23-2017ال ذذانو    ذذم  
  بشذذ   ت  ذذةم اهوذذا  2014تشذذرين الثذذاين/نوفمرب  3  املذذر   26-2014  ذذم 

 ال ضا ي  إبي اج احملاكم الةجا يت؛

  بشذذ   انشذذاء احملذذاكم2017 زيرا /يونةذذه  28  املذذر   27-2017ال ذذانو    ذذم   
 الةجا يت الغرف ااسةح اف الةجا يت  الت  ةموا ال سذًو ألمذوا؛

 بشذ   انشذاء هةحذت 2017شذ اي/فرباير  17  املذر   16-2017 ال انو    ذم  
 ارباء الخ را  الول ةت اهةحت اخلرباء ؛

  09012الةممةم   ذم/MJ/DACG/mmn     2016كذانو  ا ال /ييخذمرب   8املذر  
 بش   املما  ت ألذى زرا م الد ؛

  4322الةممةم   م/MFPAA/SG/DFPT/ms   2016كانو  ا ال /ييخمرب 23  املر  
بش   تذدابظ الةحملةذز املوزوذت ام ألذدي سذن سرسخذاع تذد يب ا شذيا   الا 

 اإلألا ت؛

  04377الةممذذةم   ذذم/MJ/DACG/MN   بشذذ   2017 زيرا /يونةذذه  14  املذذر  
اإلفذذراج ألذذن ا شذذيا  اململذذرج ألذذ وم  الاحملكذذو  ألذذذةوم  لذذرباءة  الاحملكذذو  ألذذذةوم 

 بم وبت يرلةوا اا ةجا ؛

  03319الةممذذذذذذةم   ذذذذذذم/MJ/DACG/MN   بشذذذذذذ   2017 د /سذذذذذذايو  8  املذذذذذذر  
  سذًو ألم  ها  تمدي  ا  كا ؛

  00179الةممذذذةم   ذذذم/MJ/DACG/MN   2018كذذذانو  الثاين/ي ذذذاير   11  املذذذر  
ال  كذذا   CM/¬UEMOA/05سذذن الهل حذذت   ذذم  5بشذذ   ازذذراءاع تل ةذذ  املذذاية 

 ل  ض؛ انو  اإلزراءاع اه ا ةت املةمذ ت حبضو  احملاسي فو  ال اء ا
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  ازذراءاع  الذ ا حيذدي  2014 د /سذايو  7املذر     633-2014املرسو    م
 الثانوا؛اابةدا ي ال  ت ةةم الةمذم ق الةمذةم

  ا ذذذذملاء   بشذذذذ   2017شذذذذ اي/فرباير  15  املذذذذر   313-2017املرسذذذذو    ذذذذم
 الكهلء الو ا اعواللاب  املرسخي ألذى ال داع الشرال  اه خانةت ألذى سخةوى 

 ياملؤسس اإلطار -ابء 
 لجنة السنغالية حلقوق اإلنسان )جلنة حقوق اإلنسان(لا -1 

 سن  ز  ااسةثا  مل ايئ   ي   اخت ع الداللت امل اي اع الةالةت: -8
 توفظ س ر زديد لذج ت   وا اإلنخا ؛ 

  سذةو  فرن  سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةت؛ 50ام  34 دية املةزانةت سن 

 اليخذذةماض بذذه أل ذذه  ال ذذد أُلذذرض 1997ا  و  يمذذد ا   ذذانو  ألذذاألذذداي سشذذرالر  ذذان 
ه ا املشرالر ألذى اهواع املم ةت الملاألذت لذ  ذر فةذه الابذداء سهل  اعذا ألذةذه   ذ  

 و 2018الشرالر ق ازراءاع األةمايا حبذو  كانو  ا ال /ييخمرب 

 )املرصد( املرصد الوطين ملرافق احلرمان م  احلرية -2 
سذن ال ذانو   6لذمذاية  اقريت هةحت ايا يذت سخذة ذت  الف ذا  ف  اقرسا  سن املرصد الول  ملرا -9

و الا يةذ ذذى املرصذذد توزةوذذاع سذذن  ا سذذذلت  2009آ ا /سذذا ح  2  املذذر   13-2009   ذذم
سذذذ واع غذذذظ  ابذذذذت لذةجديذذذد  ا إذذذو  اهنا هذذذا  اام ق  الذذذت ااسذذذة الت   5اليُمذذذنم  ألضذذذا ا ملذذذدة 

 حبلاانع الاسةةا اعوالمجزو اليةمة  املرصد   ال
سذن  12اليةمة  املرصد بخذلت تمةن سرا  ن سملو ذن  السذونيملن ايا يذن  التذ ص املذاية  -10

  ألذذذذى    تذذذوير سذذذوا ي 2011 زيرا /يونةذذذه  16  املذذذر   842-2011املرسذذذو  الة ملةذذذ ا   ذذذم 
 املرصد ق  خاً زاٍ  لدى اخلزانت الماستو 

سذةذو  فرنذ  سذن فرنكذاع اهماألذت  85ام  25ه سذن الس   انشاء املرصذد  ا تملمذ  سةزانةةذ -11
س ذذال  هذذي  5و اللذذدى املرصذذد ق الو ذذ  اقذذايل زوذذاع ت خذذة  ق 2018املالةذذت ا فري ةذذت ق ألذذا  

ا يرة شذذذذو   السذذذذاات   الكةذذذذدالغو  الكذذذذاالا   التةذذذذة  و التمذذذذز  ألذذذذدي المذذذذاسذن فةذذذذه بكاتذذذذب عكمذذذذت  
   السملذة  سذن ايا ة الخذجو   ال ذابط شذرلت السخاألادة  السرا  ن اا زةن سن بةذ وم ل ةذب نملخذاين

 الأل ةد سن الد  و
ال ات ذ  ألمذةذذاع الةملةذة  الذذ   زراهذا املرصذذد سما  ذت سذذونيملن  كذوسةن ا تك ذذوا انةواكذذاع  -12

 تةمذ  بخوء سماسذت  شيا  عرالسن سن اقريتو

 الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص وحدةال -3 
 ل شذذر   ألذذدع الو ذذدة الول ةذذت ملكافحذذت اا ذذا   ل شذذر  ملوازوذذت تملذذا م نيذذاهرة اا ذذا   -13

السراألاة ااسةثا  سذن ال ا ةذت   2005 د /سايو  10  املر   06-2005بمد ت ةةم ال انو    م 
 الة  ةت الفمالةت الةل ة   سشرالر اصهلح ُ د ا  األةماياو
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  فرنذذ  سذةذذو  85ام  20  ا تملمذذ  سةزانةذذت الو ذذدة سذذن 2018ال 2013البذذن ألذذاسي  -14
 سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةت ال اي ألدي الماسذن فةواو

ذذذر  الو ذذذدة سذذذونيملي انملذذذا  ال ذذذانو  ق براجموذذذا الةد ي ةذذذت بشذذذ   اا ذذذا    شذذذيا   -15 الُتشا
 العريب املوازرينو

ُّ ذي  ن ا2016  س   ألا  الاألُةمد -16   (SYSTRAITEب  ذا  اا ذا     الكرتالين همذ  ال ةذاانع 
   اب  اهواع الملاألذت ال ضا ةت ألذى اسةيداسهواليُ 

 املرصد الوطين للمساواة بني اجلنسني -4 

  املرصذذد الذذول  لذمخذذاالاة بذذن اه خذذن آلةذذت هاسذذت لةشذذجة  املخذذاالاة بذذن اه خذذن  ميث ذذ -17
سذةذذو   125ام  75  سذذن 2015ال 2013سةزانةذذت املرصذذد  بذذن ألذذاسي   المتكذذن املذذر ةو الا تملمذذ

سذةذذذو  فرنذذذ  سذذذن فرنكذذذاع  50فرنكذذذاع اهماألذذذت املالةذذذت ا فري ةذذذت   ا بذذذزدية  ذذذد ها فرنذذذ  سذذذن 
 اهماألت املالةت ا فري ةتو

  819-2011السن ال ا ةت ال انونةت  ميث  املرصذد هةحذت ايا يذت سخذة ذت مبوزذب املرسذو    ذم  -18
  ياء سوذذاسوم  المل يةذ ذذوا و المل تمذذرتض سذذ ة  املخذذراللن فةذذه  ا أل  ذذاع  ق ذذاء2011 د /سذذايو  16املذذر   

 توزةواع سن  ا سذلتو

 إدارة حقوق اإلنسان -5 

  بش   ت  ذةم ال ا ة 2018 د /سايو  31  املر   1070-2018مبوزب املرسو    م  -19
المذذد    ألةذذد ت  ذذةم ايا ة   ذذوا اإلنخذذا  إلكخذذابا سزيذذدا  سذذن الملمالةذذت فرذذدع تةذذ ل  سذذن قهلقذذت 

 سكاتب هي:
  اإلنخا  الا كاء الوألي با؛سكةب تمزيز   وا 

 سكةب الةد يب  الالد اساع  الال حوث؛ 

   سكةذذذب سةابمذذذذت االةزاسذذذذاع الداللةذذذذت الالمهل ذذذذاع سذذذذ  س  مذذذذاع   ذذذذوا اإلنخذذذذا
 الول ةت الالداللةتو

  أُلذذن ا   بمذذت سذذونيملن ق هذذ ا اإليا ة سذذن بةذذ وم  انونةذذا   2018ال 2016البذن ألذذاسي  -20
 السخاألدة ايا يت  السخرال  ألن اإليا ةو

سذةذذذو  فرنذذذ  سذذذن فرنكذذذاع اهماألذذذت  28ال ايع سةزانةذذذت هذذذ ا اإليا ة  دية لملةملذذذت سذذذن  -21
 و2018سذةو  ق ألا   33ألذى  2012املالةت ا فري ةت ق ألا  

 اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان -6 

يةمةذذ  اجملذذذ  ااسةشذذا ا ق ذذوا اإلنخذذا  مبةزانةذذت ااصذذت بذذه تةذذة  لذذه أل ذذد ازةماألاتذذه  -22
و الهو يمةمد  يضذا  ألذذى الشذركاء الة  ةذن الاملذالةن لهل ذلهلر أنشذلت  اذرى  سثذ  تمزيذز الدال يت

  ه ال ا  اي ألديهم س  ا يدي ألدي املرسخاع املمثذت فةهوا د اع  ألض
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 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -اثلثا   
 تعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانال -ألف 

ال   بشك  ب اء  س  اآللةاع الداللةذت ق ذوا اإلنخذا   س ذدسا   يثابر الخ را  ألذى الةما -23
 ال ىت اآل   الة ا ير الةالةت: 2013س   ألا  

 ؛2013نةخا / بري   29الة رير الدال ا ألن اتملا ةت   وا اللمل  ا  

 31الة ريذذر الذذدال ا ألذذن اتملا ةذذت ال ضذذاء ألذذذى مجةذذ   شذذكا  الةمةةذذز  ذذد املذذر ة ا 
  ؛2013متو /يولةه 

 آ ا / 23 اليل بشذذذذذذذ   اتملا ةذذذذذذذت   ذذذذذذذوا ا شذذذذذذذيا   الا اإلألا ذذذذذذذت االة ريذذذذذذذر ا      
  ؛2015سا ح 

  الة ريذذذر ا اليل بشذذذ   ااتملا ةذذذت الداللةذذذت قمايذذذت مجةذذذ  ا شذذذيا  سذذذن اااةملذذذاء
  ؛2015نةخا / بري   28ال خرا ا

  شذذذ   ت ملةذذذ  املةثذذذذاا ا فري ذذذي ق ذذذذوا ب 2013-2004لذملذذذذرتة الة ريذذذر الذذذدال ا
  ؛2015آ ا /سا ح  23اإلنخا  الالشمًو ا

   الة ريذذذرا  الذذذدال د  الثذذذاين الالثالذذذث بشذذذ   ااتملا ةذذذت الداللةذذذت قمايذذذت   ذذذوا مجةذذذ
  ؛2016ش اي/فرباير  25المما  املوازرين ال فراي  سرهم ا

 لة رير الدال ا الراب  بشذ   اتملا ةذت س اهضذت الةمذ يب الغذظا سذن  ذراًل املماسذذت ا
 و 2018 بري  /نةخا  26ال 25ملوة ت ا ال الم وبت ال اسةت  ال الهلانخانةت  ال ا

 الفضهل  ألن  ل   اسة    الخ را   ق الملرتة نملخوا  اإلزراءاع اخلاصت الةالةت: -24
  17 ام 7الملريذذ  الماسذذ  املمذذ  مبخذذ لت الةمةةذذز  ذذد املذذر ة ق ال ذذانو  الاملما سذذت  سذذن 

 ؛2015نةخا / بري  

      ر  اخلا  املمذ   قذ  ق  ريذت لذب  د ة امل    ق اآلالنت ا اظة الخ را
لذذذ  ام  د ة الذج ذذت الملرألةذذت مل ذذ  ية والةجمذذ  الخذذذمي التكذذوين اهممةذذاع  الهذذ

 والةم يب

  ق جمذذ  2017تشذرين ا ال / كةذوبر  16الي   انةياً الخذ را  لذمذرة الثالثذت  ق  -25
 لةماال و  وا اإلنخا  الةاب  لألسم املةحدة شاهدا  ألذى تلمةمه ألذى سواصذت ه ا ا

 حقوق فئات حمددة -ابء 
 حقوق الطفل -1 

  انو  اللمل  ا   
  اسذةرنمل   ق تمذة اع الذج ت الة  ةذت لألسانذت الماسذت لذحكوسذت بمد ا ا  ق اقخ ا  -26

ال لةمذذاال  سذذ  و ألذذذى تمذةمذذاع سذذن ال يذذر المذذد ألمذةذذت صذذةاغت  ذذانو  اللملذذ  ب ذذاء    اآلالنذذت ا اذذظة 
 وا ةذتو لو   الذمخاع ا اذظة ألذذى اللذةرت ال سلرمرةللمل    نشح  ه ت الو ير املخرال  ألن شرال  ا

 و2018السةمك ان ه ا املر ذت ا اظة الذج ت سن ت دمي سشرالر ال انو  حبذو  هنايت ألا  
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 ق ه ا املشرالر اإابةا   احملكمت المذةا   د   بدع  املم   للمل   سن امل املالفةما يةمذ  أ -27
 واألةمايا مث يُ دم  ه جمذ  الو  اءل ا سة  ر فةا

 اا ا    لملا  اً  
  2010آً/ غخذذل   11  املذذر   MJ/DACG 4131 صذذد ع ال ا ة المذذد    لةممذذةم   ذذم  -28

توزةواع لذمدألن الماسن تدألوهم    يهل  وا  ضا ةا   نة ا  املشة ه   تكابم ه ا ا فمذا   
 ذةوموال   يلال وا بةو ة  أل و ع انف ة أل

اقكوسذت ال ا ة صللذت لأللملذا و الفضذهل  ألذن  لذ   الالف ذا   ع   نش 2017الس   ألا   -29
 آللةذت ت خذة  اإليا ة الول ةذذت قمايذت ا لملذذا   تشذم  شذ كت الذجذذا  اإل ذةمةذت قمايذذت ا لملذا  س المذذاع

 س المت سن ه ا امل الماع هاهنا   ا الررضو 38س المتو ال نش ع  45 هاالخ را  الألدي
 الق جما  الةماال   انضم  الخ را  بوزه اا  ام سا يذي: -30

 سكةب الشرال  اإل ذةمةت قمايت ا لملا  املة  ذن؛ 

 اهماألذذت اا ةلذذاييت  ااألةمذذدع الذذ  ال واألذذد الاملمذذايظ الذذدنةا لرألايذذت ا لملذذا  الضذذمملاء
 ؛سرزمةت ال ةدة لذم مشذوم أسرهملدال  غًر  فري ةا 

 السو يةانةذا   اا ا    لملا  الذ  تضذم الخذ را   السذايل ش كت آلةاع ت خة  سكافحت 
 بةخذذذذذاال  الغاس ةذذذذذا  التةخذذذذذظ ت ذذذذذاي  املمذوسذذذذذاع اليةذذذذذوم -الغة ةذذذذذا كذذذذذوانكرا  الغة ةذذذذذا 
 الخ را  ت خة   ألما او

الذت لذوا ئ ل لذار يايذت  2016الاألةمدع ال ا ة اللحت الالرألايت اازةماألةت ق ألذا   -31
 يب اهواع الملاألذتوا لملا  ق  ااع اللوا ئ التد  

  ت ملةذذ  الذذت اسذذةةمابم 2016 زيرا /يونةذذه  30البشذذ   سخذذ لت  لملذذا  الشذذوا ر  بذذد   ق  -32
 تة ل  سن قهلقت أل اصر هي:

 ابماي ا لملا  سن الشوا ر الاألاية ايسازوم؛ 

 ؛الةواص  سموم 

 الة خة و 

مذار جمذذ  الذو  اء الأتيت ه ا امل اي ة نةةجت لذةوزةه الرائسي ال ا صذد  ق  أل ذاً ازة -33
 و2016 زيرا /يونةه  22ق 
التةذذذوم ت ملةذذذ  هذذذ ا اخللذذذت ه ذذذت توزةوةذذذت تةذذذ ل  سذذذن مجةذذذ   صذذذحاً امللذذذذحت ااإليا اع  -34

 1 585 اقكوسةت  الاجملةم  املدين  الالشركاء الة  ةذو  الاملذالةو  و ال   ذ  اخللذت ال ةذا ج الةالةذت: ابمذاي
لملذهل  سذن غة ةذاو  55 لملا  سذن سذايل  ال 107ال ا  رالةس  لملهل   278لملهل  سن الشوا ر سن بة وم 

ا  اللذد 225و التةذ ل  هذ ا اجملموألذت سذن 199لملهل  تلذح وم  سوذاعم ال ذالغ ألذديهن  440اله ا  
 1 131 لملذذهل   1 145لغ ألذذديهم االسذذن بذذن ا لملذذا  غذذظ امللذذحوبن بذذ اليوم الال ذذ ا وب ةذذ 215ال

سذذن غة ةذذا كذذوانكرا   13بةخذذاال  ال -ة ةذذا سذذن غ 407ال ا  سذذ رالة 676سذذ وم  ا  ب ةذذ 14الا  اللذذد
 سذذذذرة  24تذ ذذذذ   ا  سذذذذن سذذذذايلو السذذذذن  زذذذذ  ايسذذذذاج ا لملذذذذا  ازةماألةذذذذ 23سذذذذن غاس ةذذذذا ال 26ال
سد سذذذت  رآنةذذذت اكةاتةذذذب  جمموألذذذت سذذذن ا غ يذذذت اللذذذوا   ال  افذذذت اللذذذحةت السخذذذاألدة سالةذذذت  15ال
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 سذرة  60 ُي زذ  فرن  سن فرنكذاع اهماألذت املالةذت ا فري ةذتو ال  40 141 200بةكذملت  د ها 
سن االكةاتةب  اللوألةت متو ا سشا ي  صذررى  15برانسج امل   املالةت الول  لألسن ا سرا الق 

 إلألاية ايسازومو
الشدميع ايا ة شرلت اهو الاقدالي الر ابت ألذى تدف  املوذازرين لةملذايا عريذب ا لملذا   -35

سركذذزا  ق  45كذذز سرا  ذذت اقذذدالي سذذن سذذن  ا ذذ  املةذذازرين   شذذيا و ال ذذ ا الرذذرض   يذذد ألذذدي سرا 
 و الإذذذب اآل     يكذذذو  اللملذذذ  سلذذذحو   مبمثذذذذه ال ذذذانوين2018سركذذذزا  ق ألذذذا   77ام  2014ألذذذا  

 لةةمكن سن أل و  اقدالي الاا  ألةد ام ال ذد ال ا  تى س ه الُسذ ام ام الشرلت ق تذ  الداللتو 
سذذذةما اللذذذرا الر ةخذذذةت   سخذذذةودفت  االتةيذذذ  الشذذذرلت  نة ذذذا  تذذذدابظ ال ا ةذذذت ق سوا ذذذ   -36

الالازوذذاع بمذذض املرسخذذاع املالةذذت  ال سذذاكن ت ذذاال  الوز ذذاع الاملشذذرال ع  ال ذذًر اشذذا اع املذذرال  
 امل است أل د ت ال  اللراو

  2017تشذرين الثذاين/نوفمرب  10ام  6النمل ع امل  مذت الداللةذت لذشذرلت اه ا ةذت  سذن  -37
ي سن بذدا  يال  اإل ذةم سن بة وذا الخذ را  شذا ك  فةوذا ألمذةت  ُلذ  ألذةوا اسم "الل ر" ق ألد

 زواع فاألذت الل ةتو
اليما ب ال انو  بشدة ألذى مجةذ   شذكا  اا ذا   ل شذرو ال ال ي الة ريذر الخذ وا لذمركذز  -38

الذذول  ملكافحذذت اا ذذا   ل شذذر الالد اسذذت الذذ  ُ زريذذ  لة ةذذةم ال ذذانو  ألذذدي املهل  ذذاع ال ضذذا ةت 
 ر عكمت ياكا  اابةدا ةت الكربى ق اإلزراءاع ال ضا ةت:الاإلياانعو الت  

  ق  2017ازذذذذراءين لذةح ةذذذذ  ال ضذذذذا ي  ذذذذد   بمذذذذت  شذذذذيا  ق آ ا /سذذذذا ح
 الدا رة الثانةت؛

  ازراء لذةح ة  ال ضا ي س  شيص الا د ق الدا رة الرابمتو 
 و2020-2018اليمك  الخ را  اآل  ألذى ت ملة  الت ألمذه نل  الخ ويت الثالثت لذملرتة  -39
 اليُثابر ألذى تمزيز  د اع ال ضاة الاهواع الملاألذت ا ارى اليزياي املةيللن ألديا و -40
 الةدابظ الةالةت ملكافحت ألم  ا لملا :الاخُت ع  -41

   تملمة  الذجا  اإل ذةمةت املشذرتكت بذن ال لاألذاع الخذ  ملكافحذت ألمذ  ا لملذا
    الفاتة  ؛اياكا   التةة   الييو بة   السان  لوي   الكاالا

   تمزيذذز  ذذد اع اهوذذاع الملاألذذذت اقكوسةذذت الاجملةمذذ  املذذدين ق كةذذدالغو بشذذ    سذذو
  شكا  ألم  ا لملا  ق ألمذةاع تمدين ال هب الة ذةديت؛

  تمزيز السا   ألمذ  ال ذدة ت خذة  سكافحذت ألمذ  ا لملذا  بة قةذث سكة وذا  التزاليذدها
  ؛2015مبمداع اقاسًو المبرك ت ا

 لذذدألم الة ملةذذ  اهز ذذي خللذذت  2014الداللذذت س ذذ  ألذذا   ختلذذةص األةمذذاي سذذايل سذذن
ألمذذ  اخللذذت اإللا يذذت الذذ  تركذذز بوزذذه اذذا  ألذذذى تمزيذذز اإللذذا  ال ذذانوين الذذول  

 السواءسةه س  اتملا ةاع س  مت المم  الداللةت امل اس ت؛

   سكةذذب تمزيذذز  ذذد اع سملةشذذي الممذذ  بشذذ   اا ذذا    شذذيا   الا سذذةما سذذ
 و2016  ق ألا  يد اع الاهرميتا سم املةحدة املم   مل
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مل يةح ذذ   ت ذذد ج  2016المبذذا   م هذذدف ال ضذذاء ألذذذى ألمذذ  ا لملذذا  ق المذذامل ق ألذذا   -42
 هداف الة مةذت املخذةداست الذ  ت شذد  7-8ألرب الرايت  2030ااسرتاتةجةت اهديدة ق  ف  ألا  

لذذرا املماصذر الاا ذذا   ل شذذر هنذاء ااال اختذا  تذذدابظ فو يذت سذذن  زذ  "ال ضذذاء ألذذذى الممذ  ال خذذرا  
 و"2025  حبذو  ألا  ال ما    ر ألم  ا لملا  الال ضاء ألذةه ق مجة   شكاله

  ضاء ا  داث ج ا 
ي ً سركذذذز الةذذذد يب ال ضذذذا ي  س ذذذ  انشذذذا ه  ألذذذذى ت ذذذدمي الةذذذد يب ألذذذذى يايذذذت   ذذذوا  -43

 اللمل و
يي اسةذذذت شذذذاسذت  التلذذذو  الذذذ وج ا ساسذذذي ال ذذذا م ألذذذذى عذذذاكم ا  ذذذداث لةلذذذ   ألمذةذذذت -44

ل ضاء ا  داث  سملرع ألن انشاء ال ذدة تد ي ةذت ي ذدسوا  ضذاة  السذدألو  ألذاسو  سةيللذو  
 ق ه ا اجملا و

 الألذذذى صذذمةد الةذذد يب ا ساسذذي  ت ذذد  ال ذذداع الةذذد يب ألذذذى اقمايذذت ال انونةذذت الال ضذذا ةت -45
صذذذذذوم سذذذذ  لأللملذذذذا  لذمةمذمذذذذن سذذذذن املمذمذذذذن املةيللذذذذن إلألذذذذدايهم ألذذذذذى  ذذذذو  فضذذذذ  ق توا

 ا  داثو عاكم
تذذذد ي ا   2013الق جمذذذا  الةذذذد يب املخذذذةمر  ي ذذذد  سركذذذز الةذذذد يب ال ضذذذا ي س ذذذ  ألذذذا   -46

سةمدي الةيللاع لذمد بن ق  ضاء ا  داث لذجواع الملاألذت ال ضا ةت ال  يةم ااةةا ها ق 
 س ل ةن لدال ة تدال  س ةنو

الذدال ة ا اذظة س ل ذ  كولذدا الكةذدالغوو  ف مد ياكا  التةة   مث ييو بة  الكوا   مشذ  -47
ق التضم ك  يال ة  و ألشرة سن املد بن ق املخة     ىت يةمكن ك  س وم سن تل ةذ  الةذد يب 

و الي ذذد ج هذذ ا ال شذذاي ق الذذا  اقذذوا  بشذذ     ذذوا اإلنخذذا  الذذدا ر بذذن الخذذ را   لاألذذه املوذذ 
 السويخراو

 Wallonie Bruxellesتماالنذه سذ  بذجةكذا ا  ق الذاالق الو ذ   اتذه  يواصذ  الخذ را    -48

Internationale  و 2001    نشلت سشرالر تمزيز يايت ال لر ق الخ را  ال  بد ع س   ألا 

 حقوق املرأة -2 

 سخاالاة املر ة المتكة وا ا   
اختذ  الخذذ را  تذذدابظ سومذذت ق الذذا  ت ملةذذ  سةاسذذةه اه خذذانةت  اليذذري فةمذذا يذذذي  هذذم هذذ ا  -49

 :الةدابظ

   ذذذر الةممذذذةم ا ساسذذذي لمذذذا الذذذ ا يذذذدألو الذذذو ا اع ام ايسذذذاج امل  ذذذو   2013يخم
 ال دة ز خانةت؛ 22انشاء  اه خاين

  الذذ ا يضذذملي اللذذاب 2017شذذ اي/فربير  15  املذذر   313-2017املرسذذو    ذذم   
 املرسخي ألذى الو داع اه خانةت ألذى صمةد الكهلء الو ا اع؛

 انةذذت سذذن  زذذ  املخذذاالاة التكذذافر الملذذر  بذذن اه خذذناألةمذذاي ااسذذرتاتةجةت الول ةذذت الث 
 ال  تمةمد ألذى الت الخ را  ال اشئ؛ 2026-2016لذملرتة 



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

GE.18-14399 10 

  يال اع تد ي ةت لذربملانةاع الاملرشحاع ق ال وا م اانةيابةت ألذى  سالةب الدألوة
الالةملاالضو التة اال  ه ا الدال اع اململذاهةم ا ساسذةت: الةيلذةط الاملةزنذت املراألةذا  

 ألذذن الةوألةذت بةحذذددع   اه خذذانةت  الال ةذاية  الالذذدألوة ال شذد الذذدألم  فضذهل  لذمخذا 
 ايساج امل  و  اه خاين ق الخةاساع الماست؛

  2016ة  ذذة  ال ذذوانن الالذذذوا   الذذ  ت لذذوا ألذذذى متةةذذز  ذذد املذذر ة  ق لانشذذاء ه ذذت  
 زوذاضال ا ة المذد و ال ضذ  الة ريذر ألذن ا نشذلت الداألةذت ام الخذماح  إلأسر سن 

 ملر ة لة اي  الاس  ال لاا لآل اءو س اً ل ةت الايساج تمري  الةمةةز  د ا

ال ايع نخذذذذ ت متثةذذذذ  املذذذذر ة ق الربملذذذذا  ق  أل ذذذذاً اانةيذذذذا ع الةشذذذذريمةت الذذذذ  ُ زريذذذذ  ق  -50
 69  2017    ا  ال خذ ةتو الانُةي ذ  ق ألذا     ىت الا  كان  ال خ ت  د اخنملض 2017 ألا 

و الي ذذذغ ألذذدي ال خذذاء ق اجملذذذ  اا ةلذذايا الاازةمذذاألي الال ةحذذي 2012ق ألذذا   64اسذذر ة س ابذذ  
ق املا ذذتو التةذ ل  هةحذذت سكةذذب  19.2سخةشذا ا    ا  120اسذذر ة سذن  صذذ   23الذ ا ترت سذذه اسذر ة 

  زا و 6نخاء ال 6اجملذ  سن 
اجملذال     ايع نخذ ت ال خذاء ق 2014الق  أل اً اانةيا ع احملذةت ق  زيرا /يونةه  -51

ق املا ذذذذت ق  47.2ام  2009ق املا ذذذذت ق ألذذذذا   15.9احملذةذذذذت قهلقذذذذت   ذذذذماف  فا تملمذذذذ  سذذذذن 
ور املخةشذا ين احملذةذن مذاسر ة س ةي ت ألذى اللمةد احملذي سن جم 13 103  سا ميث  2014 ألا 

 ا وسخةشا   27 760ال الغ 

 سكافحت الم   اه خاين اً  
  الةضذذاسن قشذذد الةمويذذ  لذمجذذااع  اع ا اللويذذت صذذ دالاال ألذذدع الداللذذت  ق الذذا   -52

"لدألم سكافحت الم   اه خذاين ق املذدا ح الاا زوذا" يُة ذ  فةذه هنذج سةمذدي ال لاألذاع ا  سشرالأل
 السشذرت  بذذن الذذو ا اع السةمذدي املخذذةودعو اليخذذةودف هذ ا املشذذرالر تةخذذظ الةحذاا الملةةذذاع  ملذذدا ح

 ي:الاسة  ا ون فةوا  بوسا   سن بة وا سا يذ
 الاقذذد سذذن  الزذذه ألذذد    بةحذذاع تمذةمةذذت آس ذذت السراألةذذت لهلألة ذذا اع اه خذذانةت عةحذذت

 ق  الذذذت   الا سذذذةماوذذذاال  ذذذاء فةال  لةحذذذاا  ملذذذدا حاملخذذذاالاة بذذذن اه خذذذن ق اا
 الملةةاع؛

 املخراللن ق الو ا اع  الالماسذن ق جما  الةمذذةم  الاجملةممذاع احملذةذت رفت سم  دية
سمذذذداع االةحذذذاا  قالم ذذذ  ال ذذذا م ألذذذذى نذذذور اهذذذ    قظالنخذذذاء  بةذذذ   زذذذاا  

 والزوية الةمذةم  ملدا ح

الت د ج سكافحت الم   اه خاين ق الا  برانسج تمزيز اهوية الاإلنلاف الالشملافةت سن  -53
  ز  تمزيز تمذةم الملةةاعو

دا ح  الا ذذافت ام الذجذذا  اإل ذةمةذذت قمايذذت ا لملذذا   الألمذةذذاع الملحذذص اللذذ  ق املذذ -54
السكاتذذذب الشذذذرال  اه خذذذانةت  السملةشذذذي الةمذذذذةم الثذذذانوا اب ذذذد اقةذذذاة املد سذذذةت   تُةذذذاح لذجوذذذاع 
الملاألذت السا   لذةوألةت  الالةد يب  الكةةذب ألذن املخذا   اه خذانةت ال  ذوا اإلنخذا  يُمكذ  ألذذى 

 ال   صةرةه ال وا ةتو
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دع ع الملاألذذت ال ألذألذذى اهوذا اخللذت الةوزةوةذت ااسذرتاتةجةت  أُلممذ  2015الق ألا   -55
س ل ذذت ملماهذذت الم ذذ  اه خذذاين ق اجملةممذذاع احملذةذذت  14دع ق ذةمةذذت الذذ   ألذذالذذط الممذذ  اإل 

 بوزه ااضو
بشذذ   تشذذويه  ألضذذاء  1999  املذذر   كذذانو  الثاين/ي ذذاير 05-99التُذذرزم ال ذذانو    ذذم  -56

ر ألذى نلاا الاس و  اإلانث الة اسذةت  ام الذراع الول ةت  الُنشا
التمزيذذز   ذذوا اه خذذاين  لذ ضذذاء ألذذذى الم ذذ ا الم  ول ةذذتال هالخذذ را  الذذت ألمذذذال ألذذدم  -57

  ألن نةا ج  اللةت متثذذ  2021-2017و ال سملر ت ملة  ه ا الوقة ت املةمدية ال لاألاع ااإلنخا 
ق الط الممذ  اإل ذةمةذتو التة ذاال  الذت الممذ  الول ةذت هذ ا مجةذ  زوانذب سكافحذت انةواكذاع 

لم   امل زيلو التٌ د  املخاألدة ال انونةت لضحاد ااغةلاً  اليذ ى ا لملا  ال ين   وا املر ة الا
 يةمر و  لهلغةلاً الرألايت ال ملخانةت الاازةماألةت اجملانةتو

  الاج ا لملا  اج  
  األةمذذذد الخذذذ را  سةاسذذذت عذذذدف ام عةحذذذت بةحذذذت سةاسذذذةت السرسخذذذةت 2014س ذذذ  ألذذذا   -58

 ذذذ   ذذذد املذذذر ة ال سذذذرعا الجمةمموذذذا احملذذذذي  اسذذذةمانت ب  ذذذا  ال انونةذذذت ملكافحذذذت مجةذذذ   شذذذكا  الم
دع الت ألم  اسذت ل اهرة  الاج ا لملا و ال أللذحمايت املةكاسذتو التةة  ه ا الخةاست سماهت ش

 الل ةت لذ ضاء ألذى  الاج ا لملا   الاُل ام  اسرتاتةجةاع لملوم ه ا ال اهرة فوما  فض و
يذذت   2016ق  زيرا /يونةذه  الخذ را   ي ذي  ن ذم ذت اااذاي ا فر هبةوصذةاع  ألمهل  ال  -59

ق صذةاغت ا  ال ُي ز  ه ا املخ لت  يضذ سن غظ الدال و الملاألذت "اهناء  الاج ا لملا " س  اهواع
  ي اسذذذذذت اذةذةذذذذذت لذمحذذذذذدياع اازةماألةذذذذذت  2016سشذذذذذرالر  ذذذذذانو  اللملذذذذذ  الُ زريذذذذذ   ق ألذذذذذا  

  بةكذةذذ  سذذن ال ا ة شذذرال  املذذر ة الا سذذرة الاا ةلذذاييت  الالث افةذذت الذذ  تشذذج  ألذذذى  الاج ا لملذذا
 الاملخا   اه خانةتو

 حقوق األشخاص ذوي اإلعااة –3 
يذذةم األمذذا    ذذوا ا شذذيا   الا اإلألا ذذت ق الخذذ را   ا سذذةما سذذن اذذهل  الذذربانسج  -60

اجملةممذذذي الذذذول  إلألذذذاية الة هةذذذ  الالةذذذ سن اللذذذحي الشذذذاس و الت ذذذنم سذذذن الة ةذذذةم الذذذدااذي الذذذ ا 
 :2016-2012  م ال ةا ج الةالةت  د ا    اهل  الملرتة  2017 ألا  ُ زرا ق

 :الربانمج الوطين إلعادة التأهيل اجملتمعي 
   سشذذذذذرالألا  ازةماألةذذذذذا  ا ةلذذذذذايد  فذذذذذريد  المجاألةذذذذذا  بةكذملذذذذذت  12 911اجنذذذذذا

 سذةا  فرن  سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةت؛ 1.6  د ها

 ذذذذذذذذ  الةكذذذذذذذذالة  ال اه ذذذذذذذذت لمذذذذذذذذهلج         سذذذذذذذذن  الا اإلألا ذذذذذذذذت ال ذذذذذذذذد ها 72 امُّ
 فرن  سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةت؛ 69 082 000

  شيلذذذذذذذا  سذذذذذذذن  الا اإلألا ذذذذذذذت   زوذذذذذذذزة بةكذملذذذذذذذت  3 488تزاليذذذذذذذد  رابذذذذذذذت
 سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةت؛ ا  فرنك 233 884 960 بذر 
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  اإلألا ذذت شذذا   سذذن  الا  452يألذذم الةذذد يب املوذذ  لذذ الا اإلألا ذذت ل حذذو
فرنذذذ  سذذذن فرنكذذذاع اهماألذذذت املالةذذذت  143 786 000بةكذملذذذت س ذذذدا ها 

 ا فري ةت؛

  سذذذذذذن  الا اإلألا ذذذذذذت بةكذملذذذذذذت  3 407سذذذذذذ   األانذذذذذذت لا  ذذذذذذت فرييذذذذذذت ل حذذذذذذو
 فرن  سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةت؛ 108 492 000 بذر 

   كذذذانو    30بلا ذذذت سذذذن بلا ذذذاع تكذذذافر الملذذذر   ذذذىت  50 006اصذذذدا
 و2017 ا ال /ييخمرب

  2017-2013التأمني الصحي الشامل للفرتة: 

  سن الخكا  سن اذدساع اللذحت اهةذدة سذن اذهل   ق املا ت 75اسةملاي
 الةرلةت اللحةت؛

  وق املا ت 46توسة  نلاا الةرلةت اللحةت ب خ ت تُ دم  ب حو 

 :التأمني الصحي اجملتمعي 

  خذذذ را  ال ذذذالغ سذذذن املراكذذذز اللذذذحةت الةما ذذذديت ق بذذذذددع ال 671انشذذاء
 بذديت؛ 552ألديها 

   شذذذيص ق املراكذذذز اللذذذحةت الةما ذذذديت  سذذذن بةذذذ وم 2 260 000تخذذذجة 
  فراي ا سر املخةملةدة سن برانسج امل   املالةت لألسن ا سراو

 :التأمني الصحي 

  الرألايذذذت اللذذذحةت اجملانةذذذت ق املرافذذذ  اللذذذحةت الماسذذذت س ذذذ  بذذذد  الممذذذ  بذذذ ا
لملذذهل  يال   4 229 178  ل حذذو 2013وبر امل ذذاي ة اتشذذرين ا ال / كةذذ

 سن اخلاسخت؛

   38 758ل حذو  2014س ذ  ألذا   ازراء ألمذةذاع الذواية ال ةلذريت جمذاان 
 اسر ة؛

  شيلذذذا  يمذذانو  سذذذن  571الرألايذذت اللذذحةت اجملانةذذذت لرخذذة  الكذذذذى ل حذذو
 و2016الملش  الكذوا املزسن  ق  يذو /س ةمرب 

  األةمذذذذذدع اقكوسذذذذذذت آلةذذذذذذت 2016 ال /ييخذذذذذذمرب الق تشذذذذذرين الثذذذذذذاين/نوفمرب الكذذذذذانو  ا -61
ل ةذذذذاح اإلألا ذذذذت برةذذذذت اخذذذذن ال ةذذذذاانع اإل لذذذذا ةت  الالذذذذت ألمذذذذ  الل ةذذذذت بشذذذذ   اإلألا ذذذذت  الل ةذذذذت

سذةا  فرن  سذن فرنكذاع اهماألذت املالةذت ا فري ةذتو  47.3بةكذملت تُ دم  ب حو   2021-2017ا
 و2017ييخمرب /كانو  ا ال   6ال 5الُ زرا ااسةمراض الخ وا ا ال  ق يوسي 

 اللدى ال ا ة الرتبةت الول ةت   ب  سرسخاع سةيللت ق تمذةم ا لملا   الا اإلألا ت هي: -62
 املمود الول  لةمذةم التد يب كملةملي ال لر سن الش اً امل ا  ق تةة ؛ 

 سركز ياكا  لأللملا  اللم ال كم؛ 

 سركز اتلة و يابو ق ياكا  لأللملا   الا اإلألا ت اقركةت؛ 

  كا  لةمذةم التد يب  الا اإلألا ت ال ه ةتوسركز يا 
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اللةةخذذذذظ  لذذذذو  المل ذذذذراء الالملحذذذذاع الضذذذذمةملت ألذذذذذى اخلذذذذدساع اللذذذذحةت  ت ملذذذذ  اقكوسذذذذت  -63
بلا ت تكافر الملر   الالة سن اللحي الشاس   السشرالر ش كت ا سذا  سشا ي  البراسج سن بة وا 

 اللحي الالةر الاو
زةمذذذاألي نةةجذذذت لةوزةذذذه   ذذذة  الداللذذذت  الأييت ت خذذذة  صةذذذذ  بذذذراسج شذذذ كت الضذذذما  اا -64

ذي لذربانسج الةذ سن اللذحي الشذاس  الذ ا 2015نةخا / بري   30املر      مب اس ت اافةةذاح الّر
يخةودف تخجة  مجة  ا شذيا   الا اإلألا ذت الذ ين حبذو عم بلا ذت تكذافر الملذر  ق بذرانسج 

 الن ا  الة سن اللحي الشاس و امل   املالةت لألسن ا سرا
التمز  امل اي ة اقكوسةذت اهديذدة املخذماة الةذ سن اللذحي الشذاس  لذةهلسةذ  الذ  سُةوسمذ   -65

 السذذا    لذذو  ا لملذذا  ألذذذى اخلذذدساع اازةماألةذذت ا ساسذذةت  "تهلسةذذ  الكةاتةذذب"نلا وذذا لةشذذم  
 الق لذةمةوا اخلدساع اللحةتو

  تُةذذاح لأللملذذا   الا ال ذذانو  الةذذوزةوي بشذذ   اخلذذدساع اازةماألةذذتالق الذذا  تل ةذذ   -66
 اإلألا ت السا   اقلو  ألذى اق وا الةالةت:

 :ساكن اسة  ا  ا لملا   الا اإلألا ت  

 املدا ح اخلاصت بم؛ 

 املدا ح الشاسذت لذجمة ؛ 

  سراكز ت دمي املشو ة  ق اء ال وا 

 :سكا  ااسة  ا  الل ةت الاازةماألةت  

  سركزKeur Xaleyi اسة  ا  ا لملا ؛ 

  لذرألايت ال ملخانةت لأللملا وسركز تةا الا 

   اقلو  ألذى الةمذةم: تو ي  امل   الد اسةت الالذذوا   املد سذةت ألذذى مجةذ  ا لملذا
  الا اإلألا ت املخجذن ق سدا ح ا  ةاء  ال ق سدا ح ااصت؛

 نشلت  ال اع الملراغ: الةماال  س  ا لماً ا المل ةت اخلاصتو  

بلا ذت تكذافر الملذر  ق سراكذز صذحةت تما ذديت  الُيخجم  هراء ا لملذا  الذ ين حبذو عم -67
   ألذن سذ  سذ واع  حيلذذو  ألذذى اخلذدساعةوم فةوذاو الا ا كانذ   ألمذا هم ت ذالتدف  الداللذت سخذامه

 وبرانسج امل   املالةت لألسن ا سرااجملانةت  التخةملةد  سرهم سن 
ذذذةم الالةذذد يب  الق الذذا  ت ملةذذ  بذذرانسج تمزيذذز اهذذوية الاإلنلذذاف الالشذذملافةت ق جمذذا  الةم -68

 ي زذذذ  الداللذذذت س  ذذذو  سراألذذذاة اإلألا ذذذت ق ال مذذذو ج ا اليل لذوةاكذذذ  ا ساسذذذةت املكذملذذذت  سذذذة  ا  
 ا لملا  ق سن الد استو

 األذذذذت ي اسذذذذةت اسذذذذة  ا   الا اإلألا ذذذذتو الاسذذذذة قرع  2 445  هةحذذذذ  2013الق ألذذذذا   -69
 توق املا  30,9  كايميةت  ير شو  أألذى نخ ت ق ه ا املضما  بذر 
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 ألذى ا ة  سا يذي:املةي ة الفضهل  ألن  ل   ساألدع الةدابظ ا ارى  -70
  أللملذذا لسذذ واع  10انشذذاء سرافذذ  سةيللذذت زديذذدة ت ذذد  الةمذذذةم ا ساسذذي ملذذدة 

  الا اإلألا ت الشديدة ق مجة  املد  الر ةخةت ق امل ل ت  ال احملاف ت؛

 تد يب سمذمن سةيللن  السونيملي يألم  السخاألدين ل ةن؛ 

 تمزيز  د اع املمذمن بش    ألايت ا لملا   الا اإلألا ت؛ 

  انشذذاء سذذدا ح شذذاسذت لذجمةذذذ  ق كذذ  جمةمذذ  عذذذي  التمزيذذذز تماالهنذذا سذذ  املراكذذذز
 املةيللت؛

  يألذذذم املرسخذذذاع املةيللذذذت ال ا مذذذت الذذذ  تخذذذة    ا لملذذذا   الا اا ةةازذذذاع
 رتبويت  نة ا والةمذةمةت اخلاصت  بوسا   سن  مهوا  ديد املمداع الالذوا   ال

  MFPAA/SG/DFPT/ms/4322 صذذذذد ع ال ا ة الةذذذذد يب املوذذذذ  الاقاذذذذرف الةممذذذذةم   ذذذذم  -71
  بشذذذ   الةذذذدابظ الةحملةزيذذذت الذذذ  تخذذذةودف ألذذذديا  سذذذن 2016كذذذانو  ا ال /ييخذذذمرب   23املذذذر   

 سرسخاع الةد يب املو  لألشيا   الا اإلألا ت ال ا     ال ةا ج الةالةت:
  ألا ت ألذى املوا اع املةمذ ت مبون صةذملت؛سن  الا اإل 49تد يب 

   سذذذ   لذةذذد يب املوذذذ   606سذذذن ا شذذيا   الا اإلألا ذذذت الت ذذدمي  93تخذذجة
  ق الذا  املر ذذت 2017ام ألذا   2012ل الا اإلألا ت سن الش اً  سذن ألذا  

الثانةذذت سذذن الذذذربانسج الذذول  إلألذذذاية الة هةذذ  اجملةممذذي  ق مجةذذذ  امل ذذال  بةكذملذذذت 
 سذةو  فرن  سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةتو 188,7 د ها 

 حقوق األاليات -4 
حي ذذر الدسذذةو  مجةذذ   فمذذا  الةمةةذذز اه خذذي   ال المر ذذي   ال الذذدي   الكذذ  يألايذذت زوويذذت  -72

 مت  أسن الداللت الدااذيو
اليُما ذذب ال ذذانو  اه ذذا ي اإلسذذاءة املوزوذذت جملموألذذت سذذن ا شذذيا  امل ةمذذن ام زذذ     -73
 يين بمة ه  ب لد ااث ة الكراهةتو  ال

الا حي ذذر ال ذذذانو   ريذذذت املةذذ  اه خذذذي  بذذذ  ا فمذذذا  امل افةذذت لذل ةمذذذت   ال الملا شذذذت الذذذ   -74
 تر ى ام ادش اقةاءو

 احلقوق املدنية والسياسية -جيم 
 مكافحة التعذيب وحتسني الظروف املعيشية لألشخاص احملرومني م  حريتهم -1 

سذذن  55 يب بشذذك   فضذذ  التمزيذذز  ذذد اع الذذدفار  ألذذد   الخذذ را  املذذاية ملكافحذذت الةمذذ -75
   ال صذذد  2016تشذذرين الثذذاين/نوفمرب  8  املذذر   30-2016 ذذانو  اإلزذذراءاع اه ا ةذذت اال ذذانو    ذذم 

  2018كذانو  الثاين/ي ذاير   11  املذر   MJ/DACG/MN/00179ق اآلالنت ا اظة  الةممذةم   ذم 
بشأن تقدمي املساعدة من  انا    n°05/CM/UEMOAسن الهل حت   م  5بش   س   تل ة  املاية 

 منذ حلظة التوقيف.



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

15 GE.18-14399 

الصذذد ع   كذذذا  ق  ذذ  بمذذذض سذذونيملي األمذذذا  ال ذذانو  ا تكذذذابم  ذذاال اعو ال ُلرةذذذ   -76
 امل كو ة  ألهلاو 55ازراءاع  ضا ةت تةمذ   نةوا  املاية 

تذذد ي ا  ق هذذ ا املضذذما و الُ ذذم ا   التذذةم توألةذذت سذذونيملي الداللذذت حب ذذر الةمذذ يب اليةذ ذذو   -77
ملد سذذت الول ةذذت لذذ يا ة ال ذذدة تة ذذاال    ذذوا اإلنخذذا  ق بذذراسج الةذذد يب ا ساسذذي الذذ  ت ذذدسوا ا

 الماست  الاملد ست الول ةت لذشرلت الالةد يب املخةمر  الاملد ست الول ةت لض اي الد  و
ي سذذذن سراكذذز الشذذذرلت الخُتلذذص اآل   سذذذاكن ا ةجذذا  س مللذذذذت لذ خذذاء الا لملذذذا  ق ألذذد -78

 ال لويت الد  و
 2013اللةيملة  ااكة اظ ق الخذجو    ُزريذ   ألمذا  تشذةةد الاألذاية أتهةذ  بذن ألذاسي  -79
   ق املرسخاع الم ابةت الةالةت:2017ال

 ؛2015-2014سجن  ي ةوح ا  

  ؛2017لذم و ع ا 6سمخكر لةربيت  

  ؛2016لذم و ع ا 6سجن ال خاء ق سمخكر لةربيت  

 هل ةت تةة  اتشةةد غرفةن زديدتن  الز اح لذُ لمر الز اح لذ خاء سجن الاص
 ؛  مبن فةون ال خاء املخجوانع س   لملا ن 2017ق ألا  

 ؛2017  غرف ق ألا  3سجن الاصهل ةت فوييةونغ ا ديد قهلث ا  

   ؛2017سجن الاصهل ةت فاتة  اتشةةد ز اح لذ خاء ق ألا  

  سكا  يوش  ب ا ا ألذى ااكةما  ؛ 500اصهل ةت سة ةكرات  اتشةةد سجن يضم 

 480  غذذرف ت ذذذغ سذذمةوا اإلمجالةذذت 8سمخذذكر الم ذذو ع ق كذذوات  اتشذذةةد  ذذاين ا 
  و2017بد  المم  فةوا ق هنايت ألا   سكاان  

سذذذذرتا  سربمذذذذا  ق  3 815البملضذذذذ  هذذذذ ا الةذذذذدابظ   ايع سذذذذمت املرسخذذذذاع الم ابةذذذذت سذذذذن  -80
 و2017 ألا  سرتا  سربما  ق 4 224  ام 2014 ألا 
 2013التخاهم تدابظ تمدي  ا  كا  ق اقد سن اكة ذاظ الخذجو   فملذي الملذرتة سذن ألذا   -81

سذذذج اء  8 205سذذذجة ا  سذذذداان  سذذذن الذذذهلا الخذذذراح املشذذذرالي ال1 274  اسذذذةملاي 2017ألذذذذى 
 المملوو سن
  فو ط ق املا ت 6  اخنملض سمد  اشرا  الخجو  ب خ ت 2017ال 2016البن ألاسي  -82
 وق املا ت 238ام  ق املا ت 244 سن
فرنكذاع اهماألذت سذن  600سذن بد  اإلألالت الةوسةت ا تمل  حملةجزين  االفةما  ص غ اء  -83

 فرنكذا   423 ذد ها    بزدية2018 ألا  فرنكاع ق 1 023ام  2013ق ألا   املالةت ا فري ةت
   غ يذذت كافةذذت نوألذذا  الكمذذا   املمةذذاية ا ال ذذاعق  ال احملةجذذز  ىةذ ذذالي و  سذذ واع6غضذذو  سذذ  اق 
التوزد ق الخجو  سراف  ل ةت سزالية بمذاسذن سةيللذنو التوزذد  ملمايظ   وا اإلنخا و ا  الف 

لذم ذو ع  ق ياكذا   اذدساع  6يت لةذرب  سمخذكرق سجن  ي ةوح الاملركز اللذ  اازةمذاألي ق 
للذذذب ا سذذذ ا  لمذذذهلج سر ذذذى ا سذذذ ا و اليةذذذوم اه ذذذاح اخلذذذا  ق سخةشذذذملى يانةةذذذ  ق ياكذذذا  

 لظةوألهلج ا سراض اخل
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سذذجو   10  لذذو ا ة المذذد  ام تشذذةةد2022-2018اليشذذظ بةذذا  الخةاسذذت ال لاألةذذت ا -84
 سجو و 8ال داع اسةشملاء الاألاية أتهة   9زديدة ال

 احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي -2 

ي ص الدسةو  ألذى ه ا اق و الميث  تمدي السا ط اإلألهل   التكاقر اهممةذاع  الايسذاج  -85
 لةمدييت الدمي رالةت الةوا انع الدا مت ال  تكمل  ااسة را  ق الخ را وا  ذةاع الا

الحي ر ألذى  واع ا سن   ق اء أتييت سواسوا قملظ ال  ذا   اسذةيدا  ال ذوة اا ق  الذت  -86
 الضرال ة البشك  سةد ج  الف  سا ت ةضةه الممذةاعو

   الةجممذذاع ألذذذى  ذذٍو يةخذذ اليةذذة  الةذذد يب ا ساسذذي الاملخذذةمر ل ذذواع الشذذرلت الةماسذذ  سذذ -87
 س  ا رتا    وا اإلنخا  ال انو   ملظ ال  ا و

  ريت الةم ظو 2017 زيرا /يونةه  20اليمز   انو  اللحافت اهديد ال ا األُةمد ق  -88
 ركان السالم يف منطقة كازامانسأتوطيد  -3 

لةولةذذد   كذذا  الخذذهل  املخذذةدا  الالة مةذذت ق س ل ذذت كا اسذذان   شذذرأل  اقكوسذذت   ذذمن  -89
  سو   ارى  ق ت ملة  املشا ي  الالرباسج الةالةت:

  ذذذن الذذذذ ا نُذمل اذذذ   ذذذذىت  بذذذذرانسج يألذذذم الة مةذذذذت اا ةلذذذاييت ق س ل ذذذذت كا اسذذذان سكم
ا سذذذن اخذذذن نيذذذرالف سمةشذذذت ال خذذذاء الالرزذذذا  بذذذزدية الذذذدا  الذذذ  2015 ألذذذا 
املشرذو   الألرالض اخلدساع  الاإلشراف ألذى  د اع ا ةاكذ  الة  ةذت ألذذى  يد ا

اا ذذذلهلر   نشذذذلتو السذذذن ال ا ةذذذت الممذةذذذت   صذذذ ح  ألواسذذذ  اإلنةذذذاج  فضذذذ  
  ياء  ال  ح    واع الةخوي  جمزيتو

 :ية ل  سشرالر ت مةت س ل ت كا اسان  سن   بمت أل اصر هي 

  ال ةمت؛ يألم اإلنةاج الز األي الالةخوي  السهلس 

 تةخظ الوصو  ام امل ال  الريملةت؛ 

 نزر الخهلح  التخري  اجمل دين  الاألاية ايسازومو 

 المل تُ ذمغ الخذلاع اإليا يت بمد حبااع ااةملاء  خراو -90

 إاامة العدل واحملاكمة العادلة -4 

  ضاءسة هل  الا )أ( 

  بشذ   2017ي ذاير /لثايناكانو    17  املر   11-2017ألزم  ال انو  ا ساسي   م  -91
 ت  ةم اجملذ  ا ألذى لذ ضاء السظ ألمذه اسة هل  ال ضاء سن اهل  سا يذي:

 دية ألدي  ألضاء اجملذ  امل ةي ن؛  

 اشرتاي  غذ ةت ا صواع لة حةت ال ضاة؛ 

 انشاء    اللمن ق ال را اع ال  ت ضي بةو ة  أل و ع ألذى ال ضاةو 

  بش   2017كانو  الثاين/ي اير   17  املر   10-2017ال انو  ا ساسي   م    نش -92
 ال   ال ضاة  ق الا  الة ةةم املو  لذ ا ي     اللمن ق تل ة  ال ا ي سن  ا     ةخهو
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 ربا عاكمت  خن  اً  

اإلزراءاع املةيذ ة  ذد سذرتك  اانةواكذاع اهخذةمت لذ ذانو  اإلنخذاين الذداليل ت ةدع  -93
  1990كذانو  ا ال /ييخذمرب   1ام  1982  زيرا /يونةذه 7الملذرتة سذن  ال  وا اإلنخذا  ق تشذاي  ق

  ال صذذد ع الذذدالا ر ا فري ةذذت 2013نةخذذا / بري   8البذذد ع عاكمذذت ق  وتم ولذذامل  ملوذذ  الزس ةذذت
ق الذذذذذا  اا ذذذذذرتا  الةذذذذذا  همةذذذذذ   2016ااسذذذذذةث ا ةت  كموذذذذذا ق ااسذذذذذةح اف ق  زيرا /يونةذذذذذه 

 الدفارو   وا

 اتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق اال -دال 
 احلق يف التعليم -1 

تة ذذ  ال ا ة الرتبةذذت الول ةذذت سةاسذذت يُ ةرذذى س وذذا اخذذن زذذوية الةمذذذةم الالةذذد يب املوذذ  ق  -94
 2018-2017مجة  املخةودعو ال ألدع ايا ة الةمذةم   ذ  املد سذي سذ كرة توزةوةذت لذخذ ت الد اسذةت 

  لذةذت ت ةذذةم سوذا اع املذةح ذن اهذذدي  لةمذذةم ا ساسذذي"" اسذةجابت لةوصذةاع الد اسذذت املم ونذت
  التشذذدي الذذو ا ة ألذذذى  ذذرال ة تمزيذز ال مذذد املمذذرق بة مةذذت املوذذا اع ال ا مذذت 2015ق  زيرا /يونةذه 

 ألذى ا   ا  الاململاهةم املكانةت الالزسانةتو
 كرة املذذ كو ة ام  سذذذ  املذذةذذت السملةشذذةت الةمذذذةم الالةذذد يب   ُ الا ذذافت ام سملةشذذةت ا كايمي -95

قهلث  كايميةاع لة ةةم سدى سهلءسةوا سذن   ذ  اهوذاع الملاألذذت ألذذى اللذمةد الهلسركذزاو الي ذ  
ألذذذى ألذذات  هذذ ا اهوذذاع    ختةذذرب  ق سرسخذذاع الةمذذذةم   ذذ  املد سذذي   سذذالةب تمذذذم ا لملذذا  

 امل كر لذ راءةو
الةمذذةم الالةذد يب  الهذو  ياة ال دمي سشرالر تمزيذز اهذوية الاإلنلذاف الالشذملافةت ق  لذار  -96

   عاال    ةخةت لربط  لار الةمذةم خبلت الخ را  ال اشئ:3ت ملة  الخةاست الةمذةمةت  قهلقت ا
 الوصو  امل ل  ل  ا  الةمذةم؛ 

 اخن زوية الةمذةم الالةد يب املو ؛ 

   الشملافو ال اهل يايا ة ن ا  الةمذةم بشك  س ملة 
وية الاإلنلذاف الالشذملافةت ق  لذار الةمذذةم الالةذد يب الالل  الداللت ملشرالر تمزيز اه -97

سذذن جممذذور املةزانةذذت  سةجذذاال ة  املا ذذت ق 24سذذن ال ذذاتج احملذذذي ال ذذوسي   ا  ق املا ذذت 6 كثذذر سذذن 
سذذن املةزانةذذت ل لذذار  ق املا ذذت 20الداألةذذت ام ختلذذةص  2030بذذ ل  توصذذةت الذذت الةمذذذةم لمذذا  

ر الةمذذذذةم الالةذذذد يب ال ذذذدها   ايع سةزانةذذذت  لذذذا  2015-2012الةمذذذذةم الالةذذذد يبو الق الملذذذرتة 
سذةذا   94.75ا  سذةا  فرن  سن فرنكاع اهماألذت املالةذت ا فري ةذت   379 دية سذموست فا   
 ق املةوسط ق الخ تو

التُ دم  املوا ي امليللت ملشرالر تمزيذز اهذوية الاإلنلذاف الالشذملافةت ق الةمذذةم ا ساسذي  -98
لةذت ا فري ةذتو التشذرت  ق متويذ  هذ ا املشذرالر سذةا اع فرن  سن فرنكاع اهماألت املا 108ب حو 

ق املا ذت   21,52ق املا ت الالشراكت الماملةت سن  ز  الةمذةم ب خذ ت  63.33ياللت الخ را  ب خ ت 
 ق املا تو 1,33ق املا ت  الالةماال  الك دا ب خ ت  9,17الال    الداليل ب خ ت 

ام ت ةذذةم سو ذذوألي ا    الاسذذة ايةمذذذةم الالةذذد يبلذموذذا  املخذذ دة ام الذذربانسج المشذذرا لذا  الف ذذال  -99
 ال ا ة الةمذذذةم   تمكذذ 2010-2000اذذهل  الم ذذد  السمذذايظ سةاسذذت الةمذذذةم الالةذذد يب   ا الذذربانسج ذذ
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سشذذذرالر تمزيذذذز   ملةذذذ ت  ق الذذذا  2025-2013ا ديذذذداهماسذذذت الخةاسذذذت بةذذذا  ال ال ذذذ  الاألةمذذذايألذذذذى 
 وةد يبالال اهوية الاإلنلاف الالشملافةت ق  لار الةمذةم

 المتذذ  توألةذذت الةهلسةذذ   الالالذذديوم  ال ذذاية اجملةممذذاع احملذةذذت  الهذذا  ايا ة املذذدا ح  الاملمذمذذن  -100
 الال ذددع  الاحملاكم اابةدا ةت أمهةت شواية املةهلي كشري ي  ري اسةةملا ا لذحلو  ألذى الةمذةمو

   نشذذلت تمذذذةم ال ات ذذ  سةاسذذت تمزيذذز تمذذذةم الملةةذذاع  ا سذذةما سذذن اذذهل  الذذا  ت خذذة -101
ال  اع  ا ة  املخاالاة بن اه خذن ق الةمذذةم ا ساسذي  بذ   صذ ح  نخذ ت ال  ذاع اآل   ألذذى 

 سن نخ ت ا الاي ق الةمذةم اابةدا يو
سرسخذذذت تمذةمةذذذت   149الق املر ذذذذت الثانةذذذت سذذذن بذذذرانسج تمذذذذةم الملةةذذذاع الذذذ ا يُ ملمذذذ  ق  -102
 ة    اء ال هلي  اختُا ع الةدابظ الةالةت:سد ست اثنويت السةوسلت ق مج 27 س وا

   تكثة  يهلع الةوألةت بةيملةذ  الواز ذاع املد سذةت امل زلةذت  الالم ذ  اه خذاين
 الالزالاج الاقم  امل كرين  سن اهل  الت الل ةت لهلتلا  الالةواص  اجملةممي؛

 اا ةملا  ك  ألا   لةو  الول  لةمذةم ال  اع؛ 

 لذذدألم 2016دا ح اخلاصذت  ق  زيرا /يونةذذه انشذاء شذذ كت لذمخذراللن ألذذن املذذ  
 تدابظ ال ا ة الرتبةت الول ةت لةمذةم ال  اع؛

  فرن  سن  300 000مبمد   مجمةت سن مجمةاع املمذماع ا سواع 122يألم
فرنكذذاع اهماألذذت املالةذذت ا فري ةذذت لكذذ  مجمةذذت برةذذت األذذداي  نشذذلت سذذد ة لذذذدا  

ا ة املد سذذذذةت الذذذذ  تةذذذذوم س ذذذذه ق  خذذذذاً ه ذذذذت اإليق املا ذذذذت  50سذذذذُةوير نخذذذذ ت 
 الملةةاع املةمثراع؛

 تو ي  الذوا   الاملواي الةمذةمةت الامل ايي  اللحةت؛ 

  أل ذذد س ةذذددع لذ ةذذاياع ال خذذا ةت سوزوذذت لذممذمذذاع ي ذذد  فةوذذا تذذد يب ا ذذاق
 ألذذذى ااتلذذااع  ال سذذالةب الذذةمذم  الالةشذذري   التك ولوزةذذا املمذوسذذاع الااتلذذااع 

 السا شابه  ل ؛

 م املخاب ت املم ونت "بلذت الرد ةاع  بلذت المذو "؛يألم ت  ة 

   بشذذ   تممذذةم سرشذذد لذممذذذم ال  املخذذا   اه خذذانةتةذذد يب املذذد بن ق لاألذذداي يلةذذ
 ؛ةد يب املمذمنل الواث   املرزمةت سراألاة امل  و  اه خاين ق

  تذذذد يب املخذذذراللن ألذذذن األذذذداي امل ذذذاهج الد اسذذذةت ال ُلذذذر ااشذذذراف الالر ابذذذت ألذذذذى
 خا   اه خانةت؛امل

  األداي يلة  لذةد يب بش   الم   اه خاين ق املدا ح الازراء ي است ازةماألةذت
 الانثرالبولوزةت ألن المواس  ال  تمر    لو  الملةةاع ألذى الةمذةم؛

  تكةة  سمايظ تشةةد املذدا ح لةذ ةذت اا ةةازذاع اخلاصذت  ل  ذاع ا سذةما سذن
  ةث ال  افت اللحةت؛
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 مةذذذ اع الالةهلسةذذذ  ق املذذذدا ح الذذذ  يذذذدألموا بذذذرانسج يألذذذم تمذذذذةم تزاليذذذد مجةذذذ  الةذ
 ا سد سذذي  35 000سد سذذت  لذذزا املد سذذي ا 122الملةةذذاع املمذذز  الألذذديها 

  ؛2015ق ألا  

  :مجمةذذت سذذن مجمةذذاع املمذمذذاع ا سوذذاع ق  971ت ذذدمي سذذ   ي اسذذةت لكذذ  سذذن
  2016مجمةت سن مجمةاع املمذمذاع ا سوذاع ق ألذا   4 000  2015ألا  

فرنذذذ  سذذذن فرنكذذذاع اهماألذذذت املالةذذذت ا فري ةذذذت  لكذذذ  فةذذذاة ق  30 000مبمذذذد  
 فرن  لك  فةاة ق املد ست الوسلى؛ 50 000املد ست اابةدا ةت ال

 س   زوا ز  فض  الملةةاع الاألداي ي الح لذملةةاع املةمثراع ق الد است؛ 

 ا است سمخكراع ألذمةت  ق اء المل  املد سةت؛ 

 ألذت ألذى ت اال  سخا   الم   ق املدا ح بشك  فما وتد يب اهواع الملا 

 ال     ه ا اهووي ال ةا ج ا است الةالةت: -103

  ية ذذنم سذذن تلذذو  سمذذد  الةمذذد ح اإلمجذذايل   م االةحذذاا  ملذذدا ح اابةدا ةذذت  ذذد
ق املا ذذذذت  81,10س ابذذذذ   ق املا ذذذذت 93 ,36 تال  م الملةةذذذذاع يخذذذذة قر  فةذذذذه ب خذذذذ  تمذذذذز 

 لألالاي؛

 ق  60,9 ل خذذ ت لذ  ذذاع النخذذ ت هجذذرهن الد اسذذت  16,1لةكذذافر ي ذذذغ سمذذد  ا
ام  2لذذألالاي النخذذ ت انة ذذا  ال  ذذاع سذذن اللذذ   ق املا ذذت 02,11س ابذذ  املا ذذت 

 وق املا ت 38,65ق املد ست الوسلى  6الل  

ق  80,17الق املخذذذةوى   ذذذ  املد سذذذي  ي ذذذذغ سمذذذد  الةمذذذد ح اإلمجذذذايل   ذذذ  املد سذذذي  -104
 لألالايو 50,16لذ  اع ال 19,20و البذغ املمد  2016ألا  ق  املا ت
ال ألةذذدع صذذةاغت ال لذذو  املرزمةذذذت لةو ذذة   هذذداف بذذذرانسج تمزيذذز اهذذوية الاإلنلذذذاف  -105

الالشذذملافةت الالذذ وج الاإلزذذراءاع املة مذذت فةذذه بشذذك   فضذذ  برةذذت اخذذن سخذذةوى الر ابذذت الذذ ا يةذذة  
 ا ة  ا هدافو الب اء  ألذى  ل   اختُا ع الةدابظ الةالةت:

  الذذ ا يُمذذد ا  املرسذذو 2017نةخذذا / بري   24املذذر     604-2017املرسذذو    ذذم   
 ؛2012تشرين الثاين/نوفمرب  13  املر   1276-2012  م 

  الذذذ ا يذذذ  م اسةحذذذا 2013 زيرا /يونةذذذه  7  املذذذر   738-2013املرسذذذو    ذذذم   
 شواية الد است اابةدا ةت؛

  املرسذو    الذ ا يمذد    كذا 2013متو /يولةذه  1  املر   913-2013املرسو    م 
   الي شئ ال كالو د المربةت؛2000يولةه /متو  20  املر   586-2000   م

  الذذ ا حيذذدي الخذذاألاع  2014 د /سذذايو  7  املذذر   632-2014املرسذو    ذذم
 املمةمدة الاملمداع ق الةمذةم املةوسط الما ؛

  الذذ ا حيذذدي  سذذالةب 2014 د /سذذايو  7  املذذر   633-2014املرسذذو    ذذم  
 لةمذم ق الةمذةم ا السط الالثانوا؛ت ةةم ا
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  الذذذ ا ي شذذذئ اليذذذ  م 2014 د /سذذذايو  6  املذذذر   570-2014املرسذذو    ذذذم  
 شواية اكما  الد است الوسلى؛

  بشذذ   اململةشذذةت 2014 زيرا /يونةذذه  22  املذذر   777-2014املرسذذو    ذذم  
 الماست لذةمذةم الالةد يب؛

  الذ ا ي شذئ اليذ  م 2014ه متو /يولةذ 23  املذر   904-2014املرسو    م  
سذذذظ ألمذذذ  ااذذذاياع جمذذذذ  ايا ة املرسخذذذاع برةذذذت اات ذذذت ال  ذذذ  امل اشذذذر لذ ةذذذا ج 

 الد اسةت املمةمدة؛

  سد سذذت إب الذذت  8 146فذذة   خذذا ع سلذذرفةت لذمذذدا ح ا اللةذذت ال ذذالغ ألذذديها
 اللاب  املايا لدف  ااألةماياع امليللت  او

ء المذذا  لذخذذكا  الاإلسذذكا  الالز األذذت التربةذذت املواشذذي الية ذذن  سذذن نةذذا ج تو مذذاع اإل لذذا -106
  م سذذذن هذذذم ق سذذذن الةمذذذد ح سذذذن الخذذذكا  الذذذ ين بذرذذذوا سذذذن الةمذذذد ح التذذذرتاالح  2013لمذذذا  

 س ت ميثذو  اللذب احملةم  ألذى الةمذةمو11ال 6 ألما هم بن 
 1 161 576سذذذن بةذذذ وم  لملذذذهل   2 391 343   ُذذذد ا  هذذذ ا اللذذذذب ب حذذذو 2017الق ألذذذا   -107

 22,18و اليةمركذذز اهذذزء ا كذذرب سذذن هذذراء الخذذكا  ق ياكذذا  ب خذذ ت ق املا ذذت 57,48 ا    ةذذا  ب
ذ   ي  ق املا ذذذت 03,12  الييو بةذذذ  ب خذذ ت ق املا ذذذت 12, 87  التةذذذة  ب خذذ ت ق املا ذذت و الُسذذذج ا

  و٪18,1  الكةدالغو ا٪60,3  ال ير شو  ا٪85,3  السةدهةو ا٪68,4ال خب ق ساات  ا
سذذذذ واع   6 سذذذذت اابةدا ةذذذذت ا   ُذذذذد ا  ألذذذذدي سذذذذن بذرذذذذوا سذذذذن ياذذذذو  املد2017الق ألذذذذا   -108
 6الق الملحذذت بذذن  وق املا ذذت 55,48 ا  ا  ب ةذذ 203 547سذذن بةذذ وم   لملذذهل   419 196 ب حذذو

الُسذذذذج ا  امل حذذذذى نملخذذذذه بذذذذن  و376 025ام  419 196سذذذذ ت   اي المذذذذدي سذذذذن  11سذذذذ واع ال
 ا الاي الال  اعو

اجملةممةذت الاذديث  اليمةمد ت وي  اخلدساع الةمذةمةت املةا ت ألذى تمزيز املدا ح ا ساسةت -109
 الملرنخةت الالد است المربةت اإلسهلسةتو - "الكةاتةب"  التلوير الد است المربةت

اللةمزيز املدا ح ا ساسةت اجملةممةت ال  تخذة    ا لملذا  غذظ املذةح ذن  ملذدا ح الذ ين  -110
  اختُاذ ع الةذدابظ بذروا سن ال  و  ق املدا ح اابةدا ةت   ال ان لموا ألن الد است ق سر ذت س كرة

 الةالةت: 
  سذذذذذ ت ق س ل ذذذذذ  سذذذذذاات   12ال 9لملذذذذذ  تذذذذذرتاالح  ألمذذذذذا هم بذذذذذن  3 000 ألايذذذذذت

 الكةدالغو سةةم اقا وم ق ال   ا    لةمذةم اابةدا ي الف   يا وم؛

 فة  س  صملوف ي اسذةت وو زةذت ل ذزاء سذجن الاصذهل ةت ها /ياكذا   السمخذكر 
 ؛6  التةة   اللةربيت  سة ةكوات ااألة ا  

  و36ال   برانسج حملو  سةت ل زاء سجو  الاصهل ةاع ال هلي ال الغ ألديا 

  فة  صملن ي اسةن ق ييو بة  التةة  للاحل  ابلت املكملوفن سن  زذ  الو ذدة
 الالةضاسن الاملخاألدة املة ايلت؛

 فة  قهلقت فلو  ي اسةت ل الا اإلألا ت اقركةت ق ها /ياكا ؛ 



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

21 GE.18-14399 

 زذذذذذذاع اخلاصذذذذذذت اا لملذذذذذذا  غذذذذذذظ امل ذذذذذذدجمن عذذذذذذو ا سةذذذذذذت لأللملذذذذذذا   الا اا ةةا
 نداال؛ يي  بظا ق سركز  ا ؛ازةماألة

  يا عذا الةمذذةم ا ساسذي لذشذ اً افة  سخت فلذو  لذد اسذت املخذا ةت الذ  يةذوم
 الالك ا ؛

   تد يب املمذمذن املةذد بن ألذذى ال ذداع الةمذذةم ا ساسذي لذشذ اً الالك ذا  ا سةذن
 ؛2014س   ألا  

  ة   الكافرين  ق الا  برانسج عو ب  ت  ساسةت جمةممةت ق ييو سد س 190افةةاح
سد سذذذت  ساسذذذةت جمةممةذذذت ق الذذذا  سشذذذرالر  ريذذذت  12ا سةذذذت الالةذذذد يب اقذذذرق  ال

 ا لملةت ال ا ت مل ا س  ماع غظ  كوسةت  ق لوغا؛

  سد ست  ساسةت جمةممةت ال وةزها؛ 160تشةةد 

  اع؛سن ال   ق املا ت 66.4سن بة وم سةمذم  5 973تد يب 

  األذذذداي سشذذذا ي  انةازةذذذت صذذذررى لكذذذ  سد سذذذت  سذذذاح جمةممةذذذت برةذذذت اإليسذذذاج ق
 سوا المم ؛

  سشذذذرالر تمزيذذذز سمذذذذم سة ذذذور الةيللذذذاع ق الذذذا 1 500تذذذد يب  كثذذذر سذذذن  
 ال د اع الةمذةمةتو

ت ذذذديرا  هوذذذويا  2016ال لذذذ  الخذذذ را  ألذذذذى "زذذذا زة الةونخذذذكو حملذذذو ا سةذذذت" ق ألذذذا   -111
 وزه اا وبا سةن وزه ألا  الق سضما  الةمذةم ا ساسي لذش اً الالك ا  لةمزيز عو ا سةت ب

اإلسذهلسي ق الذا   - المذر  الالةمذذةم المذر  - التة كد الرغ ت ق تلوير الةمذةم الملرنخي -112
ألربةذذت  - سد سذذت فرنخذذةت 527بذذرانسج تمزيذذز اهذذوية الاإلنلذذاف الالشذذملافةتو اللذذدى الخذذ را  الةذذو  

 سد ست اثنويتو 12السلى ال سد ست 37سن بة وا 
اليوذذذدف الةمذذذذةم لذجمةذذذ   ملمذذذي الذذذوا ي ق بةذذذا  الخةاسذذذت الماسذذذت ام اسذذذةكما  الةمذذذذةم  -113

 و2020حبذو  ألا   %100اابةدا يو اليخةودف الخ را  ا ة  سمد  اجنا  ب خ ت 
سذذذذن  ا  فرنكذذذذ 38 611 941 882النةةجذذذذت لذذذذ ل    ايع سةزانةذذذذت ال ا ة الرتبةذذذذت مب ذذذذدا   -114

 437 306 837 321  ف ذرذذ  2017-2016نكذذاع اهماألذذت املالةذذت ا فري ةذذت ق الملذذرتة فر 
سذن فرنكذاع  ا  فرنكذ 398 694 495 439سذن فرنكذاع اهماألذت املالةذت ا فري ةذت س ابذ   ا  فرنك

 وق املا ت 83,8  بزدية  د ها 2016اهماألت املالةت ا فري ةت ق ألا  
 دبظا  اذذهل  اجملذذذ  الرائسذذي لذةمذذذةم ق آً/اللةمزيذذز ال ةذذا ج احمل  ذذت  اخُتذذ    ذذد ألشذذر تذذ -115

 و2015 غخل  
  ا  ذذ  اإلجنذذا اع الةالةذذت بملضذذ  سشذذا ي  2016ام ألذذا   2012الاذذهل  الملذذرتة سذذن ألذذا   -116

 البراسج عدية:
  :170 000 750سرافذ  سذن سرافذ  الرألايذت بةكذملذت  ذد ها  6تشذةةد الطفولة املبكارة 

 ري ةذت  تشذم   األذاع لذد اسذت   ذ  املد سذةتفرن  سن فرنكذاع اهماألذت املالةذت ا ف
 شةدعا الداللت ق املدا ح اابةدا ةتو
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  :سرف ذذذذذا  لذ  افذذذذذت  1 140  ال األذذذذذت ي اسذذذذذةت 7 814ُشذذذذذة اد التعلااااايم االبتااااادا ي
سذذذذذذذذو ا  بةكذملذذذذذذذذت  27ن لذذذذذذذذت سةذذذذذذذذاا  ال 530سرف ذذذذذذذذا  ايا د   ال 743الاللذذذذذذذذحةت  

ا فري ةذذذذت  سذذذذن فرنكذذذذاع اهماألذذذذت املالةذذذذت  ا  فرنكذذذذ 49 560 557 165  ذذذذد ها
 12 452 733 327سد سذذذت ابةدا ةذذذت كاسذذذذت  ُذذذد ا ع تكذملةوذذذا ب حذذذذو  333ال

سذذن فرنكذذاع اهماألذذت املالةذذت ا فري ةذذت س وذذا الا ذذدة شذذةدعا اللذذن بةكذملذذت  ا  فرنكذذ
فرن  سن فرنكاع اهماألذت املالةذت ا فري ةذتو اليضذاف  700 000 000بذر  

 175 938 727د ها سذذذدا ح ابةدا ةذذذت بةكذملذذذت  ذذذ 6ام  لذذذ   األذذذاية أتهةذذذ  
جممما  ي اسةا  بةكذملت ا  سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةتو الُشة اد  يض ا  فرنك

 سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةتو ا  فرنك 4 030 002 345 د ها 

 :األذذت ي اسذذذةت ي تشذذةةدها ال وةزهذذذا  1 661زيذذذد ت التعلاايم األوساااث والثااانوي 
  عذذذ  سرافذذذ  سر ةذذذتو الفضذذذهل  ألذذذن  لذذذ    ذذذد ة املذذذدا ح ألذذذذى ااسذذذة  ا   ال اذذذ

 19الا  سذذذو   54الال ذذذدة لذ  افذذذت اللذذذحةت   286الال ذذذدة ايا يذذذت   70ُشذذذة ادع 
فرنذ  سذن فرنكذاع اهماألذت  24 894 432 427ن لت لذمةاا بةكذملذت بذرذ  
سد ست السلى  ال هذي ق لذو  الةشذةةدو اليُ ذد   162املالةت ا فري ةتو الُشة ادع 
سذذذن فرنكذذذاع اهماألذذذت  ا  فرنكذذذ 16 680 143 685متويذذذ  هذذذ ا املرافذذذ  ب حذذذو 

سذذذذدا ح السذذذذلى ق لذذذذو  الةوسذذذذة /األاية  10ا فري ةذذذذتو الُتضذذذذاف ام  لذذذذ  املالةذذذذت 
فرنذذذ  سذذذذن  2 098 166 286ق ياكذذذذا  بةكذملذذذت س ذذذذد اها  9س وذذذا  الة هةذذذ  

 فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةتو

 داع ألذمةت التك ولوزةتوالق الا  تمزيز تمذةم المذو  الالرد ةاع  ُتشةمد ال  -117

 1 550سمذما  ق املر ذذت   ذ  املد سذةت الاابةدا ةذت  ال 2 985  ي تمةن 2018اللما   -118
 سمذما  ق املداح الوسلى الالثانويتو

 "ذذذمم   الداللذذذذت ق سشذذذرالر تمزيذذذز اهذذذذوية الاإلنلذذذاف الالشذذذذملافةت  :"الكتاتياااب 
   تةلذذذدى  ذذذا سةاسذذذت الوا ذذذ  اازةمذذذاألي الالث ذذذاق الذذذ ا يثذذذظ اذذذددع ي  رذذذي 

اذذذديث "الكةاتةذذذب" لةلذذذ    ياة لة ويذذذ  سذذذا ت دسذذذه سذذذن اذذذدساع  ذذذد  ةذذذ ً 
  ألذذذذذدة 2012 املخذذذذذة مدين سذذذذذن ن ذذذذذا  الةمذذذذذذةمو الاخُتذذذذذ ع  ا سذذذذذةما س ذذذذذ  ألذذذذذا 

ال  ذذ  اإلسذذهلسي لذة مةذذت الذذ ا س ذذاي اع سذذ  الشذذركاء ق الة مةذذت  البذذوج  اذذص 
 10 032 000 000   سشذذرالر يألذذم اذذديث "الكةاتةذذب" بةكذملذذت بذرذذ سذذو  

 فرن  سن فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةت سن  ز :

  غظ  كوسةت؛ 32سن "الكةاتةب" اقديثت سن بة وا  64تشةةد ال وةز 

   فرنذ  سذن 300 000ت دمي األذاانع ملا ذت سذن  صذحاً "الكةاتةذب" مبمذد 
ذص األةمذاي  ذد ا   3 750فرنكاع اهماألت املالةت ا فري ةت لكذ  سذ ومو الُال ا

 سذةذا  فرنذ  سذن فرنكذذاع اهماألذت املالةذت ا فري ةذت ق الذذا  سشذرالر تمزيذز اهذذوية
الكةاتةب لةمويذ  هذ ا الةجربذت ذذةم ا ساسذي/الاإلنلاف الالشملافةت ق الةم

 1 750سن "الكةاتةب" سوم ر ألذى ال حو الةايل:  100الرا دة لةحديث 
ت سذذذن الشذذذركاع سذةذذذا  فرنذذذ  سذذذن فرنكذذذاع اهماألذذذت املالةذذذت ا فري ةذذذت األانذذذ

 اللرظة الاملةوسلت السذةا ين سن الداللت؛
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 فري ذذذي ق الذذذا  سشذذذرالر يألذذذم انشذذذاء املشذذذا ي    ذذذد ا سذةذذذا  فرنكذذذا   ويذذذ مت 
سذذذذن  26لذملهل ذذذن اخلذذذا  " لكةاتةذذذب" لةشذذذذةةد ال  ةذذذت الةحةةذذذت؛ الُشذذذة اد 

ق املذذذذذد  الدي ةذذذذذت  ا سذذذذذةما  2015ال 2012"الكةاتةذذذذذب" بذذذذذن ألذذذذذاسي 
 لو ؛ ق

 ن الداللذذت لمشذذرين سذذن "الكةاتةذذب"   ذذ  املد سذذةت  ق الذذا  ت ذذدمي الذذدألم سذذ
 شراكت س  الةونةخ  برةت اخن سظ ألمذوا؛

   سذن "كةاتةذب" 100ق انشذاء سلذاألم سد سذةت ق  2014الشرالر س   ألذا 
 ؛سشرالر تمزيز اهوية الاإلنلاف الالشملافةت ق الةمذةم ا ساسي

 ا است "ال  " اسةداست متوي  اديث "الكةاتةب"؛ 

  سن سديرا "الكةاتةذب" غذظ اقكوسةذت الةابمذت ملشذرالر يألذم اذديث 32تد يب 
 ؛2016"الكةاتةب" ألذى ايا ة الشرال  اإليا يت الالرتبويت  ق آ ا /سا ح 

  160سذذن سمذمذذي الذرذذت المربةذذت  ال 160سذذن سمذمذذي ال ذذرآ   ال 224تذذد يب 
 14ن سذن سمذمذي الذرذت الملرنخذةت ق" الكةاتةذذب" غذظ اقكوسةذت  ابةذداء  سذذ

 ق املراكذذز اإل ذةمةذذت الخذذ مت لذةذذد يب املوذذ  لذممذمذذن الوا مذذت 2016متو /يولةذذه 
 ق س ل ت سشرالر يألم اديث "الكةاتةب"/ال    اإلسهلسي لذة مةت؛

  لمشذرين سذن "الكةاتةذب" ق املر ذذت  2016ت دمي الدألم س   آ ا /سا ح
  لذذذوي و كةاتةذذذب ق سذذذان  10  ذذذ  املد سذذذةت ق بةةكذذذن  الغةذذذددالاا  ال

   ق سشذذرالر  ذذانو  اذذديث2018 زيرا /يونةذذه  6الن ذذر جمذذذ  الذذو  اء  ق 
 "الكةاتةب"و

 احلق يف الصحة -2 
ال خذاء الا لملذا    لو  اهمة  ألذى اخلدساع اللذحةت  التمزيذز  ذ ُ اا  ق اقخ ا   -119

اللذذحي  الةذذ سنتلذذوير  ذذو  الةذذدابظ تةمحذذو  الق الذذا  الةذذ سن اللذذحي الشذذاس    ق اللذذحتو
س ذذاي اع اخلذذدساع اللذذحةت اجملانةذذت برةذذت التمزيذذز  سراكذذز اللذذحت الةما ذذديت ا ساسذذي سذذن اذذهل  

ا ة  ا هدافو التخاهم جمانةت ألهلج ا لملا  يال  سن اخلاسخت الألمذةاع الواية ال ةلريت ق 
سرافذذ  اللذذحت الماسذذت ق مجةذذ  امل ذذال  ق اخذذن صذذحت اجملموألذذاع املخذذةودفت الختملذذةض نمل ذذاع 

 ا سر املمةشةت اللحةتو
سركذذذزا   676الق الذذذا  الةذذذ سن اللذذذحي الشذذذاس  السذذذن اذذذهل  عذذذو  الةذذذ سن اللذذذحي    ذذذةم  -120

لذمراكذز اللذحةت الةما ذديت  سذزالية بو ذدة ت  ةذت ا  ااايا  ا ذةمةذ 45بذديت  ال 552صحةا  تما دد  ق 
ق  37راكذذز اللذذحةت الةما ذذديت و الت ذذذغ نخذذ ت ترلةذذت امل2017كذذانو  ا ال /ييخذذمرب   31لذذ يا ة ق 

شذيص سذن  فذراي ا سذر املمةشذةت  1 482 924شيلا  سخجهل   س وم  2 537 879 ا  املا ت
سذن يذذت بلا ذاع تكذافر الملذر   سذ   17 192سن برانسج امل   املالةت لألسن ا سذرا ال املخةملةدة
ت سذذن ااشذذرتا  الذذ ا يدفمذذه كذذ  ألضذذو سذذن  ألضذذاء املراكذذز اللذذحة ق املا ذذت 50األانذذت ب خذذ ت ت ذذدمي 

 بذذذذرانسج املذذذذ   املالةذذذذت لألسذذذذن ا سذذذذرالذمخذذذذةملةدين سذذذذن  ق املا ذذذذت 100ب خذذذذ ت  الةما ذذذذديت  الاألانذذذذت
 والبلا اع تكافر الملر 
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 7 277 550  اسذذذةملاي 2014الس ذذذ  بذذذدء املخذذذاألدة اللذذذحةت  ق كذذذانو  الثاين/ي ذذذاير  -121
 ؛يتألمذةذذذت الاية  ةلذذذر  45 548سذذذن الرألايذذذت اللذذذحةت اجملانةذذذت  ال ُزريذذذ   سذذذ واع 5لملذذذهل  يال  سذذذن 

  "SESAME"كثر ال لذذ  ق الذذا  اخللذذت املخذذماة  شيلذذا  بذرذذوا سذذن الخذذةن فذذ  567 923الألذذو  
 شيلا و 556ملر ى يمانو  سن الملش  الكذوا املزسن ي ذغ ألديهم ال ُتة  غخة  الكذى جماان  

الاُلس ا  نلاا برانسج الةحلن املوس  لةشم  الةذ ة  اهديد  د الملظالست المجذةذت الذ   -122
ملذذذظالح الذذذو   اقذةمذذذي ب  اع الر ذذذتو التةواصذذذ  املر ذذذذت الةجري ةذذذت لذةذ ذذذة   ذذذد اإلصذذذا ع بتخذذذ 

 بن الملةةاع ملكافحت سرلا  أل   الر مو ال شرا

 ختفيف وطأة الفقر -3 

 اقلو  ألذى سةاا الشًر ا   

ي   ذدث الةوزةوذاع بشذ   اإليا ة املةكاسذذت لذمذوا   زديد لذمةاا  الألة  فةه انو   أل اد  -123
 ُ د ا  لذو ا ة املم ةت الالربملا  األةماياواملا ةت  ال 
  بشذذ   انشذذاء سكةذذب املةذذاا 2014شذذ اي/فرباير  28  املذذر   13-2014 ال ذذانو    ذذم اليُمذذرب   -124

اهوفةذذذت ق امل ذذذال  الريملةذذذت البةذذذا  الخةاسذذذت ال لاألةذذذت اهديذذذد بشذذذ   املةذذذاا الاللذذذرف اللذذذحي ق امل ذذذال  
 و2025-2016ةوزواع ااسرتاتةجةت الاإللا  الرباجمي لذةدابظ لذملرتة اقضريت الالريملةت ألن ال

الق الا  يايت املوا ي  أُلز ا ع  د اع سذونيملي ال ا ة املةذاا الاللذرف اللذحي ألذذى سرا  ذت  -125
 املةاا الاللرف اللحي ال يالا ال خم  سا  احملاكمو

بحذذذر   300سشذذذرالر قملذذذر التواصذذذ  الداللذذذت زوويهذذذا املدألوسذذذت ب ذذذوة سذذذن املةزانةذذذت امتويذذذ   -126
السخذذاندة سذذن الشذذركاء الة  ةذذن الاملذذالةن  فذذ اتح  لذذ  لذخذذ را  ا ةذذ  ا هذذداف اإلوا ةذذت لأللملةذذت 

 و2015بش   سةاا الشًر ق امل ال  اقضريت الالريملةت ق ألا  
الق الو   اقايل  ميضي الخ را   دسا  ق ا ةذ   هذداف الة مةذت املخذةداست همذ  اقذ   -127
لذذذو  ألذذذذى املةذذذاا الا مذذذا  سماشذذذا  بة ملةذذذ  املكذذذو  املةمذذذذ   ملةذذذاا ق بذذذرانسج اللذذذوا ئ الالة مةذذذت ق اق

اجملةممةذذذت الذذذ ا يخذذذذةودف تمزيذذذز ال ذذذي الةحةةذذذذت املا ةذذذت ق امل ذذذال  الريملةذذذذت بذذذزدية سمذذذد  الةرلةذذذذت 
 اهررافةذذت ال فذذ  سمذذد  اقلذذو  ألذذذى اسذذداياع سةذذاا الشذذًر ق امل ذذال  الريملةذذت بشذذك  سذمذذوحو

 بحرو 200الالمم  زاٍ  ق  ملر 

 اقلو  ألذى ألم  اً  
  29-2014ُ خد الوكالت الول ةت لةونية  الشذ اً الذ   ُنشذح  مبوزذب املرسذو    ذم  -128
  الرغ ذت ق ا ةذ  ااتخذاا ق  لذار ايا ة ألمذ  الشذ اً سذن 2014كانو  الثاين/ي اير   9املر   

 اهل  سا يذي:
 ذمجموألاع املخةودفت ق سوا المم ؛لملةابمت ال   ن ا  سةكاس  لذممذوساع الا 

 تمزيز فر  المم  لذش اً الاجملموألاع املخةودفت؛ 

 لو  الش اً الاجملموألاع املخةودفت ألذى ألم و  
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ال  ُال اص   الخريمتا ألما  اقرة الكالت ال    سث  ال ا ة الممالتمم  سرسخاع  ارى   -129
 مزيز ألمالت الش اًوذى تأللذ خاء الالش اً  ا   لر   ا اط ا ةماين سكرمح

شذذذذيصو  461 000  بذذذذذغ ألذذذذدي ال ذذذذا ثن ألذذذذن ألمذذذذ  ق الخذذذذ را  2011الق ألذذذذا   -130
سذذن  ق املا ذذت 36,5و الميثذذ  الشذذ اً ق املا ذذت 32,2البذرذذ  نخذذ ت الممالذذت ال ا لذذت بذذن المذذاسذن 

و اللذةلذدا  ذ ا الو ذ     ا ق املا ذت 12,7الخكا  ال شةلن التلذ  نخذ ت الملالذت بةذ وم ام 
ت ال لذار ا الم ال لذذار الز األذذتو الق هذذ ا اإللذا   املمذذض بذذرانسج امل ذذال    م اقذ  يكمذذن ق ت مةذذ

 الز األةت الاجملةممةت نخ ت الملالت بن الش اًو

 متكن اجملةمماع اإل ذةمةت ج ا 
سذذذن  زذذ  ت ملةذذذ    2013  س ذذ  ألذذا  ال ا ة اإليا ة اإل ذةمةذذذتت ذذد ج الةذذدابظ الذذذ  اختذذ عا  -131

 والهلسركزيت تمزيزسةاست  ق الا اس   توصةاع ااسةمراض الدال ا الش
 3املخذمى" الةذدبظ   ذم  2013الملكافحت المل ر  يرسي اصهلح الة مةت اإل ذةمةت ق ألا   -132

 املةمذ   لهلسركزيت" ام ا ة  ا هداف الةالةت:
   ق مجة    اء ال ذد؛ام بذددع الة خةم اإليا ا الكاس 

 لةذةمكن سذن األذداي  نشذلةوا اإلوا ةذت ال انونةذت املايل الشيلذةةوا  سة هل اتمزيز ا
 البرجمةوا الت ملة ها بشك   فض ؛

 دية ااألةماياع املالةت التمزيز ال ي الةحةةت ا ساسةت لذمجةمماع احملذةتو  

الألذى اللمةد املايل  تمز  الداللت س ود  املوا ي املةا ت لذجماألاع اإل ذةمةت  سخةمة ت ق  -133
 سج يألم ال ذددع الاهماألاع اإل ذةمةت ق الخ را و ل  بوزه اا  بربان

اليُ ةرذذى سذذن ت ملةذذ  الذذرباسج ت مةذذت ااسذذةثما اع ال دية اإلنةازةذذت لةيملةذذ  اللذذ ة المل ذذر ق   -134
 ك  اهماألاع اإل ذةمةت سن اهل  سا يذي:

  سذةذذا  فرنذذ  سذذن فرنكذذاع  400بذذرانسج اللذذوا ئ الالة مةذذت اجملةممةذذت لةمويذذ  ي ذذذغ
 ةت ا فري ةت؛اهماألت املال

 برانسج تلوير املد و 

 سكافحت سوء الةر يت اي  
يشظ تلو  سرشراع الةر يت ان ص الذو    السذوء الةر يذت اقذاي  السذوء الةر يذت املذزسن    -135

  ام اخنملذذذاض سخذذذةمر تةيذذذذذه فذذذرتاع تذذذدهو  تمذذذزى ام صذذذدساع 2016ال 2010بذذذن ألذذذاسي 
 يااذةت الاا زةتو

ال دة سكافحت سوء الةر يذت سذ  الذو ا اع امليةذملذت ق ا ةذ    تخاهم 2013الس   ألا   -136
 ا هداف ال   ديعا الداللت ق الا  سماهت الةر يت بشك   فض  الاخن غ اء الخكا و

التمزى تدابظ الخةاست الماسذت هذ ا ام ت ملةذ  الةوزةوذاع اللوألةذت بشذ   اقذ  ق الرذ اء  -137
  الام الخةاسذذت الول ةذذت لةحخذذن 2016ألةذذت س ذذ  ألذذا  الذذوا ية ق صةذذذ  بةذذاانع الخةاسذذت ال لا

 الةر يت ال  تُ ملم  سن اهل  اخللت ااسرتاتةجةت املةمدية ال لاألاع لذةر يتو
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 2015التلم  الخةاست الول ةت لةحخن الةر يت ال  األُةمادع ق تشرين الثاين/نوفمرب  -138
 ام اخن  الت الخكا  الةر اليتو

انذذذد ز  اخللذذذت ااسذذذرتاتةجةت املةمذذذدية ال لاألذذذاع لذةر يذذذت ق الذذذا    2017الق ألذذذا   -139
اخللذت     التةمحذو 2017ت ملة  الخةاست الول ةت لةحخن الةر يذت الذ  األُةماذدع ق  زيرا /يونةذه 

الذذت ألمذذ   لاألةذذت  مذذ  ا نشذذلت الذذ  تمةذذز  اا ذذلهلر بذذا صةذذذ   12الول ةذذت لذة ملةذذ   ذذو  
ذذذم  ا هذذذداف ااسذذذرتاتةجةت الذذذو ا اع املخذذذامهت ق بذذذذوغ  هذذذ داف الةر يذذذتو الق  ذذذوء  لذذذ   ُ خ ا

 و2022الخ مت ام  هداف عدية حبذو  ألا  
 الُ ديع احملاال  اخلمخت الةالةت لألنشلت: -140

 الو ايت سن سوء الةر يت السن  سراض الةر يت غظ امل  ولت السماهةوا؛ 

 سكافحت ن ص املر دع الد ة ت؛ 

  ر يت؛امللحةت ال الال  وألتاملة توافر ا غ يت دية 

 الةد يب الال حوث الاابةكا ؛ 

 تدبر الةر يتو 

 سةخذ ا   ء الةر يذت الذا ا   انونةذا    األةمذدع ال ذدة سكافحذت سذو 2017-2013الاهل  الملذرتة  -141
 لة ملة  املشا ي  الالرباسج الةالةت:

 ةخذذذةاخللذذذت الول ةذذذت لهلسذذذةجابت الذذذ  ميو ذذذا الخذذذ را   الال  ذذذ  الذذذداليل  الالةون   
 ؛الوكالت اإلس انةت لذةماال  اإلوا ي الداليلسج ا غ يت الماملي  ال البران

  بذذرانسجPLCM  الشذذما  الالشذذما  الشذذر ي  بذذدألم سذذن الوكالذذت اإلسذذ انةتس ل ذذ  ق 
 ؛تا ندلخة ايي لل اال الداليل  لذةماال  اإلوا ي

  شذذرالر "سيوذدفYélitaré "اليخذذةودفةر يذذت ام تمذذدي ال لاألذاع ق سضذذما  ال 
  عاف ت بويال ؛ال  س ل ت ساات 

  سشرالرPIUS سذذةم الذ ا ي ةجذه انةاج املذ  املما   لةوي ألذى  ذو  ال ا يدألم
البذذرانسج ا غ يذذت المذذاملي   الةر يذذت الداللةذذت س  مذذت سذذن بةمويذذ امل ةجذذن  صذذرا  
  ؛ ةالالةونةخ

 سشرالر تمزيز ال د ة ألذى ام  صدساع سن انمدا  ا سن الر ا ي الالةر يت؛ 

 سشذرالر متويذ  الذا  ق  اللذب ألذى  ألايت ا سوسذت"ب د " ذةد يباخللت الول ةت ل
 ؛اللحت الالةر يت

  والةحال  الماملي لةحخن الةر يتالةموي  ال ا م ألذى ال ةا ج ال ا يدألمه 

 552بذذدة سذن  صذ   400س ل ت  الألذذى الزذه الةحديذد  14التشم  ه  املشا ي  الالرباسج  -142
 ق الخ را و
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 احلقوق الثقافية -4 

  2008كذذذانو  الثاين/ي ذذذاير   25 املذذذر    09-2008دسذذذةو  الال ذذذانو    ذذذم يكذذذرح ال -143
 ا لمذذاً ابةكذذا ق اقةذذاة الث افةذذت  ال  وال ناملذذسشذذا كت كذذ   شذذ ةوت بذذهبشذذ     ذذوا املرلذذ  الاق ذذوا ال

تةذذ ل  سذذن   ذذوا الةذذ لة  الال شذذر الاق ذذوا  اع الذذ    ذذوا املذكةذذت الملكريذذت و التةمةذذ  ال ه ةذذت
 سا يذي: سن اهل اتملا اع  نري  الا قمايت ق اللذت  

 ؛اإليا ة اهماألةت ق وا الة لة  الال شر الاق وا  اع اللذت انشاء هةحت 

 فر ت الل ةت ملكافحت ال رص ت؛ انشاء 

   اقضريت؛ص ايي  ت مةت الث افاع ال  متوي  الث افت ت وي  ص ايي 

 وانشاء تما ديت صحةت لذجواع الملاألذت ق جما  الث افت 

 فيمااا يتعلاق بتنفيااذ ،والتحادتت واملعوااات ،وأفضال املمارسااات ،اإلجناازات -رابعا   
 حالة حقوق اإلنسان رالتوصيات املقبولة وتطو 

 حقوق املرأة -ألف 
 الالةحذاا الملةةذذاع  ملذدا ح السكافحذذتاملذذر ة كذن متألذذذى اللذحت ال  ةاملذر  يركذز ااهةمذا  حب ذذوا -144

 الم   اه خاينو
ية ذذاال  كةةذذب املخذذا   اه خذذانةت ال  ذذوا اإلنخذذا  مذذذ  مبو ذذور الم ذذ  اه خذذاين  الفةمذذا ية -145

ملكافحذت الم ذ  اه خذاين ق املذدا حو سكاتذب لذشذرال  اه خذانةت    فضهل  ألن الزذويال ةحت املد سةت
اهوذذذاع الملاألذذذذت ق سكافحذذذت  امل ذذذال  ا  بمذذذت ألشذذذرة ألذذذذى اللذذذحةت اإللزاسةذذذت ق طاخللذذذ الي تممذذذةم
ذضذذذحاد ألذذذذى سخذذذةوى لالت ملةذذذ  الذذذط الممذذذ  اإل ذةمةذذذت املةمذ ذذذت  لرألايذذذت اخلاصذذذت  ينخذذذاالم ذذذ  اه 

  لذ ضاء ألذى الم ذ  اه خذاين التمزيذز   ذوا 2021-2017التكمل  الت ألم  ا اجملةم  احملذيو
اإلنخا  توفظ املخاألدة ال ضا ةت جماان  لضذحاد ااغةلذاً الاملخذاألدة ال ملخذةت الاازةماألةذت لذُ لمذر 

 ادوسن الضح
ال اتح انشذذذاء ال ذذذداع ز خذذذانةت ق الذذذو ا اع غذذذرح ق افذذذت   ذذذوا املذذذر ة ق اإليا ة  الا    -146

 كان  ال ةوي الث افةت الالدي ةت  الاا ةلاييت ال  ا تزا   ا مت ت لئ املخظةو

 حقوق الطفل -ابء 
    شذودع   ذذوا اللملذذ   سذن اذذهل  ااسذذرتاتةجةت الول ةذت قمايذذت اللملذذ 2013س ذ  ألذذا   -147

الذزدية ق سمذد  االةحذاا  فمذى اللمةد املد سذي  فذ م زانذب وتلو ا  اإابةا  ق زوانب ألديدة
ف  ا  سذدا ح السرسخذاع صللذت  ذمو  ت لأللملا   الا اإلألا تحبالن ا  الةمذةم    اهةم ملدا ح

ذذذذم  ق ألذذذذا  االتةواصذذذذ  ألمذةذذذذاع ابمذذذذاي  لملذذذذا   و 2016لشذذذذوا ر س وذذذذا بة ملةذذذذ  اخللذذذذت الذذذذ  اُل ا
ك  ألذى ت ملة  اخللط ااسرتاتةجةت لةمزيز اللحت بوزه ألا  الصحت ا لملذا  بوزذه اذا و اليُم

اللذذذذمةد ال ضذذذذا ي  مُيذذذذا ح  ق الذذذذا  الةمذذذذذةم اخلا ذذذذ  لذمرا  ذذذذت الاقمايذذذذت اازةماألةذذذذت   ضذذذذاء الألذذذذذى 
 ألذى  و يةخ  س  املمايظ الالةوزةواع الداللةتو ا  داث
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صذذذمو ع تمذذذزى ام ال ةذذذوي الث افةذذذت  ال الدي ةذذذت بةذذذد   م األمذذذا    ذذذوا ا لملذذذا  يوازذذذه  -148
 الافة ا  ال ذد ام املوا يو

 حقوق احملتجزي  -جيم 
سذذامه  تذذدابظ الةوسذذ   الاألذذاية الة هةذذ   الالةشذذةةد  الازذذراءاع تمذذدي  الم ذذو ع التذذذ   -149

 املةمذ ت  ل دا   ألن الخجن سخامهت سذموست ق ختملة  ااكة اظ ق الخذجو و الاختُاذ ع تذدابظ
 ارى ق جمااع صحت احملةجزين الغ ا وم اليايت سهلسةوم ال دنةتو بةد   م الوفاء جبمة    ذوا 

 احملةجزين ا يزا   هة ا  مبخةوى اا ةلاي الضمة  ق ال هليو

 حقوق األشخاص ذوي اإلعااة -دال 
و   اتح ت ملةذذذذذ  الذذذذذربانسج الذذذذذول  إلألذذذذذاية الة هةذذذذذ  اجملةممذذذذذي  ق  أل ذذذذذاً صذذذذذدال  ال ذذذذذان -150

  اخذذذن ال ذذذ  ا شذذذيا   الا اإلألا ذذذتو 2010الةذذذوزةوي بشذذذ   اخلذذذدساع اازةماألةذذذت لمذذذا  
اخذذن ال ذذ  هذذراء ا شذذيا  ام اشذذراكوم ق تذذدبر شذذرالهنم  الام بمذذض الةذذدابظ  سثذذ   ىاليمذذز 

رانسج املذ   املالةذت الذول  بلا اع تكافر الملر   الالةخجة  ق املراكز اللحةت الةما ديت  الق بذ
   الالة سن اللحي الشاس وسرالألسن ا 

غذذذظ   م األمذذذا  ال ذذذانو  الةذذذوزةوي بشذذذ   اخلذذذدساع اازةماألةذذذت ا يشذذذم  ألذذذذى ال حذذذو  -151
 الكاق س د  تةخظ الوصو  املايا ل الا اإلألا ت ام امل اين  الاسةيدا  السا ط ال    الماستو

 احلقوق السياسية -هاء 
الادتذه     السذدةسذذًو انةيذاً   ذة  اهموو يذتأ   كا  املةمذ ذت  ميث  ألد  املخاح -152

 و2016الألديها  ا دى ال  وي الر ةخةت ق اإلصهلح الدسةو ا لما  
ال ذذد ألذذزم  هذذ ا اإلصذذهلح الدمي رالةذذت ال نشذذ    و ذذا  زديذذدة تكملذذ  تو يذذ  املذذوا ي الل ةمةذذت  -153

 وسن اقمايت لذ ةحتا  تو يما   فض  التوفر سزيد
ةذذت  تمذذز ع الر ابذذت اقكوسةذذت الت ةذذةم الخةاسذذاع الماسذذتو الُكذ املذذ  ه ذذت الق اهممةذذت الول  -154

برملانةذت حب ذذوا اإلنخذا و ال صذذ   الخذ رالةو  الذذ ين يمةشذو  ق اخلذذا ج يشذكذو  امل ل ذذت اخلاسخذذت 
 ا وألشرة الميثذوم سخت ألشر ان  

 اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان -واو 
   ذذوا اإلنخذذا  اليايةوذذاو الق الخذذ واع ا اذذظة تممذذ  هةحذذاع الل ةذذت ألديذذدة ألذذذى ترسذذة   -155

ذدع  زذوذا سذوا ي سالةذت  البشذريت  الساييذذت  بُذ ل  زوذوي  ثةثذت لةمزيذز  ذد اع هذ ا ا ةحذاع الُ شا
 ألديدة لةمكة وا سن  ياء سواسوا ألذى  و  فض و

 غظ   م ه ا ا ةحاع ا تزا  توازه اللمو ع  الالم  اع  الالمرا ة  الةالةت: -156
  املةزانةت؛  لو 

 اسة هل  املةزانةت ق  الت بمضوا؛ 

 لو  املوا ي ال شريت الاملاييت؛  
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   الةرةذذذذذذظ املةكذذذذذذر  الذذذذذذ ا يلذذذذذذا  ا ةحذذذذذذت نملخذذذذذذوا   ال سومةوذذذذذذا   ال ااةلاصذذذذذذاعا          
  ال الماسذن فةوا؛

 لو  ال ةاانع اإل لا ةت لةوزةه سةاساع تمزيز   وا اإلنخا  اليايةوا؛  

  خذذذة  ال لذذذو  الذذذ  تمةمذذذد ألذةوذذذا ق  ياء ألمذوذذذا سذذذ  ال لذذذو  الذذذ ا يشذذذًو ت
 اللكو  الداللةت ق وا اإلنخا ؛

 لو  تد يب الماسذن ق ه ا ا ةحاعو  

 اليمزى ه ا الو    ق امل ا  ا ال   ام  م  املخةوى اا ةلايا لذ هليو -157

 وااللتزامااات املقطوعااة للتغلااب علاات التحاادتت ،واملبااادرات ،األولااوتت -خامسا   
 الة حقوق اإلنسان علت أرض الوااعتحسني حلوالقيود 

لذةرذذذذب ألذذذذى اللذذذمو ع الذذذ  تكة ذذذ  األمذذذا    ذذذوا اإلنخذذذا  ألذذذذى اللذذذمةد الذذذول    -158
  ديع الداللت ا اللودع الةالةت:

 ت ويت اآللةاع الول ةت ق وا اإلنخا ؛ 

 تمزيز   وا الملحاع الضمةملت اليايةوا؛ 

 لكو  الداللةت؛ت خة  ال وانن الول ةت س  ال 

 دية تد يب اهواع الملاألذت اقكوسةت الاجملةم  املدين؛  

 تولةد ألرى الةماال  س  مجة  اآللةاع الداللةت؛ 

 انشاء ق افت الل ةت ق وا اإلنخا  بةوألةت الخكا  الالةمري   للكو ؛ 

 كملالت يايت   وا اإلنخا  مبما  ت سرتك  اانةواكاعو 

 صذذكو    ذذوا اإلنخذذا  مجةذذ لذذرف ق  الهذذو الخذذ را  د يمةذذ  سذذاعاالةزا ق سضذذما ال  -159
 وال صد ت ملة  توصةاع اآللةاع بة دمي ت ا يرا الةزاسه الة كةد ألذى  ألذى الزه الة ريب

 و الان خذذذمق ذذذوا اإلنخذذذا    يُمكذذذ  ألذذذذى األذذذداي اسذذذرتاتةجةت الل ةذذذتالفةمذذذا يةمذذذذ   مل ذذذاي اع -160
وا ذذذذةمةت لضذذذذما  األذذذذداي الة ذذذذا ير الت ملةذذذذ  سا  هذذذذق ذذذذوا اإلنخذذذذا  ام الذذذذول  اجملذذذذذ  ااسةشذذذذا ا 

ألذذن كثذب سذذ  املكةذذب الايا ة   ذذوا اإلنخذا  اجملذذ  ااسةشذذا ا اليةمذذاال   وبشذذك   فضذ  الةوصذةاع
 الالذج ت الخ رالةت ق وا اإلنخا و  الاململو ةت الخاسةت ق وا اإلنخا   اإل ذةمي لرًر  فري ةا

 علت املساعدة التقنية والدعمالتواعات املتعلقة ببناء القدرات واحلصول  -سادسا   
 يوي الخ را     تُمزم  املخاألدة الة  ةت الاملالةت ق اجملااع الةالةت: -161

 تمزيذذز  ذذد اع اهوذذاع الملاألذذذت ال ضذذا ةت اال ضذذاة  الاحملذذاسو   السذذواهم سذذن املخذذراللن 
 ألن األما  ال انو  ؛

 الدألم ق األداي الة ا ير؛ 
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  الماسن اآلارين؛تد يب الخذلاع الخةاسةت الاملونيملن 

 تد يب اجملةم  املدين؛ 

 توألةت الخكا  الالةمري   للكو ؛ 

 سةابمت ت ملة  الةوصةاع الت دمي الة ا ير؛ 

 انشاء ال   الةحةةت التمزيز الوسا   الذوزخةةتو 

 االستنتاج -سابعا   

سذذد زن ألذذذى الذذدالا  ق سةاسذذاع اقكوسذذت الماسذذتو  وذذانيذذ م تمزيذذز   ذذوا اإلنخذذا  الياية -162
  " خن الةخذةظ  الاملرسخذاع  الا سذن"س وا املم و   3ال خد الت الخ را  ال اشئ ق احملو    م 

 تمزيز  الت   وا اإلنخا   الالمدالت  الاإلنلاف  الاملخاالاة بن اه خن  ق توزواع اسرتاتةجةتو
ام الوصذذذذو   فذذذذر  اخذذذذنق    ق زوهرهذذذذا اقالةذذذت  هذذذذداف الخةاسذذذذت الماسذذذذتالتةمثذذذ   -163

املةضذذر ين  تمذذويضال   لذذ  المدالذذت ق اجملةممذذاع احملذةذذت اليشذذم    مدالذذت ال دية كملاءعذذا الفمالةةوذذاال
ام  ُيضذافال  ق الخذجو واإل اسذت ر  النيذرالف لمذ ألايت ال ُ  نيرالفاا ةجا  الخاب  لذمحاكمت  ال  سن

  ذذذد اعالتمزيذذذز ال الا  ذةذذذاع   الاللملذذذ   شذذذديد الم ذذذو ع ألذذذذى انةواكذذذاع   ذذذوا املذذذر ةت  لذذذ  
    الاحملذذاكم  الاخلذذدساع املركزيذذت الالهلسركزيذذتسخذذةت الال شذذريت ملرسخذذاع   ذذوا اإلنخذذا  الول ةذذتاملر 
 اا ةجا  الخاب  لذمحاكمتو سدة ت لظال 

    


