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 مقدمة -أوال   

قدددمت منلوليددا رقاياهددا الددوعن األوة عددن االددة اقددوو اانسددان يف منلوليددا      ددس  -5
 . وانبثددددددل عدددددن النردددددا يف التقايددددددا5151 عدددددا  اقدددددوو اانسدددددان يف دورردددددف السادسددددددة ع ددددداة يف

روصدية من دا دينمددا  551زمدت منلوليدا دتنذيدذ روصدية قددمت ا د ددان أ،داا، والت 551  موعدف مدا
 أفادت دأهنا قد نذذت دالذعل التوصيات الثالث املتبقية.

 المنهجية والعملية التشاورية -ثانيا   
ُأادا  مدن رقدد   ومدا ادث من رليريات قانونية وهيك يدة ما يعكس التقايا الوعن الثاين -5

يعكس االة رنذيذ  كما  ،5154-5151الذرتة  يف محاية اقوو اانسان ورعزيزها يف منلوليا يف
سددعياإ    رنذيددذ  5155 عددا  الددأ أقاهتددا اكومدة منلوليددا يف 5154-5155،طدة العمددل ل ذددرتة 

رقاياهدددا املاا دددع الطدددوعع  5154التوصددديات. وقددددمت منلوليدددا    األمدددم املتحددددة يف أيار/مدددايو 
احلدداا التحددديات والثلدداات القا مددة  التقايددااإ ملنتصددا املدددة د ددأن رنذيددذ التوصدديات. وي ددمل أي دد

يف  اة محاية اقوو اانسدان ورعزيزهدا، ف دالإ عدن األهدداق وعداو ووسدا ل التل ده ع د  هدذه 
 التحديات والثلاات.

ومجدددل الذايدددل العامدددل املعدددن ددددالتقايا الدددوعن الثددداين، واملن دددأ  و ددده ماسدددو  صدددادر عدددن  -3
مدددن املنرمدددات املعنيدددة د دددأن رنذيدددذ التوصددديات وعقدددد ر ددديس و ران منلوليدددا، رقددداريا فاعيدددة مقد مدددة 

الذايدددل ا تمدددداعت ملناق ددددت ا. ونردددم الذايددددل العامددددل يف ثددددالث مددداات مناق ددددات مذتواددددة د ددددأن 
التقايدددا، و لدددع دالتعددداون مدددل الدددو ارات والوكدددانت يف منلوليدددا وال اندددة الوعنيدددة حلقدددوو اانسدددان 

 واملنرمات غري احلكومية املعنية حبقوو اانسان.
ويت دمن التقايددا املقرتادات والتوصدديات املقدمددة مدن مث ددع املنرمددات غدري احلكوميددة الددأ  -4

 شاركت يف املناق ات امل ار  لي ا أعاله.

 البيئة القانونية لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها -ثالثا   
 تحسين البيئة القانونية الوطنية -ألف 

قدددوو اانسدددان يف منلوليدددا مدددن ال اندددة الذاعيدددة رتدددألا اةليدددة الوعنيدددة املك ذدددة وامل تزمدددة حب -1
حلقددوو اانسددان، و  ددس ال ددعه األع دد  والّبملددانل، وال انددة الوعنيددة حلقددوو اانسددان، وال انددة 
املك ذة دتنذيدذ الّبنداما الدوعن حلقدوو اانسدان وأمانت دا العامدة وأقاليم دا واملقاععداتل واملكارده 

 الذاعية يف املدن.
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ُتمدت يف  عار ااصالح الق ا ع قوانت منلوليا املتع قة داحملاكم، ، اع5153 عا  ويف -1
ودالوضل القانوين ل ق اة، ودالوضل القانوين ل محامت، ودإدارة احملاكم، ودالوضل القانوين ملمث ع 

 املواعنت يف احملكمة، ودالوساعة من أ ل حتقيل املصاحلة.
انت السياسددية والقانونيددة وانقتصددادية ومددن أ ددل ضددمان املسدداواة دددت ا نسددت يف ا دد -7

. 5155 عددا  العالقددات األسدداية، أُقددا قددانون املسدداواة دددت ا نسددت يف ويف وان تماعيددة والثقافيددة
وي دددمل هدددذا القدددانون ال دددبون املتع قدددة دا نسدددت وال دددبون ا نسدددانيةل، واملسددداواة ددددت ا نسدددت، 

، وهدددو يقدددنرن املسددداواة وعدددد  التمييدددز ددددت وانضدددط اد ا نسدددع، ونردددا  احلصدددس لتمثيدددل ا نسدددت
الا ددددل واملدددداأة يف العالقددددات السياسددددية وانقتصددددادية وان تماعيددددة، و دددددد د ددددكل قددددانوين نرددددا  
احلصس لتمثيل ا نست، الذي يتعت ع   الدولة واملنرمات غري احلكومية ارباعدف. وع د  سدبيل 

يف املا دددة يف مناصددده مددددياي  51املثددداة، يدددنس هدددذا القدددانون ع ددد  أن رقدددل اصدددة النسدددان عدددن 
اادارات يف الدددو ارات والوكدددانت. ومدددن ددددت العددددد اامجددداا ل مدددواذت العدددام ت يف  ددداة  نذدددا  

يف  5142يف املا دة والنسدان نسدبة  2445مواذاإ، ي لل الا اة نسدبة  55 515القوانت والبالغ 
 51 ارة العددددة، ي دددلل الدددذكور املا ددة. وفيمدددا تدددس التدددوا ن ددددت ا نسدددت يف وكدددانت وهي دددات و 

منصددددباإ لكبددددار  35يف املا ددددة مددددن أصددددل  141 أو يف املا ددددة وااندددداث منصددددبت 1143 أو اإ منصددددب
 املسبولت.

ددار دالب ددا يف -2 . ويعددارق هددذا القددانون  ا ددة 5155 عددا  وقددد صدددر قددانون مكافحددة انبش
ددد دددار دالب دددا ع ددد  لدددو مطدددادل لّبوروكدددوة ددددالريمو ملندددل انبش ار داألشدددخاب، و اصدددة النسدددان انبش

واألعذدداة، وقمعددف واملعاقبددة ع يددف. ويددنس هددذا القددانون ع دد  أن ركددون الدولددة مسددبولة عددن التعبددري 
دار دالب دا وعواقب دا ومندل ا ا دة و  كدان الدوعع يف هدذا الصددد يف املنداها  عن  وها  اا م انبش

لعددا ، وعددن محايددة كاامددة ضددحايا  دداا م الدراسددية ل صددذوق الع يددا واملتوسددطة يف مدددارا التع دديم ا
ار دالب دا ومحايدة هدويت م، وضدمان سداية مع ومداهتم ال خصدية مدن أ دل ضدمان سدالمت م،  انبش
وعددددن  دارة مدددديوي احلمايددددة، ورقدددددو امدددددمات الصددددحية و،دددددمات  عددددادة التأهيددددل النذسددددع    

دو املسدداعدة  لددي م يف ال ددحايا، ورددوفري فدداب العمددل يددم، ورسدداي  م يف التدددريه امل ددن، ورقدد
  اة امل ورة القانونية.

. ويعدارق 5153 عدا  وارع القانون املتع ل حبماية ال  ود وال حايا داملوافقدة ع يدف يف -1
هذا القانون أشكاة ردادري احلماية، مثل روفري احلماية ال خصية ل   ود الذين رعاضدت ايداهتم 

كل مبقدت يف مدأوا نمدن، ورليدري مر داهم  قدد رتعاضدان لدف، و يدداع م د د أو وصحت م ل  ار
وهددو يددنس دالتحديددد ع دد  أنددف عنددد ا ددور احلا ددة    ردددادري ل حمايددة، رتددو  ال دداعة، ومكتدده 
التحقيقات، ودا اة مسبوا األمن الق دا ع ورا،دارل، وهي دة مكافحدة الذسداد، ووكالدة املخداداات 

 العامة مسبولية رنذيذ ردادري احلماية.
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ن املتع دل دتقددو املسداعدة القانونيدة    املدد ع  ع دي م املعدو ين، الدذي دددأ و مع القدانو  -51
، اقوو املواعنت الذقداان مدن ،دالة ردوفري ،ددمات حمدامت يدم ل ددفا  5153 عا  العمل دف يف

 عن مصاحل م امل اوعة أثنان التحقيل واحملاكمة.

 االنضمام إلى المعاهدات الدولية -باء 
مل مولة دالتقايا، ان مت منلوليدا    الّبوروكدوة ان،تيداري الثداين امل حدل ،الة الذرتة ا -55

ل، 5155دالع ددد الدددوا امدداب ددداحلقوو املدنيددة والسياسددية وايددادق     للددان عقودددة ااعدددا  و
ل وع د  5154وصدقت ع   انرذاقيدة الدوليدة حلمايدة مجيدل األشدخاب مدن ان،تذدان القسداي و

 العقودددة القاسددية أو نرذاقيددة مناه ددة التعددذيه وغددريه مددن ضدداو  املعام ددة الّبوروكددوة ان،تيدداري
 ل ع   النحو املبت يف التوصيات.5154امل ينة و أو الال نسانية أو
وقدددددمت منلوليددددا رقاياهددددا الاادددددل  و دددده الع ددددد الدددددوا امدددداب ددددداحلقوو انقتصددددادية  -55

 و دده ارذاقيددة اقددوو األشددخاب  وي  ، ورقاياهددا األوة5155 عددا  وان تماعيددة والثقافيددة يف
، ورقاياها ا امل ل تقاريا من التاسدل ع دا    احلدادي والع داين  و ده 5155 عا  ااعاقة يف

، ورقاياهددا ا ددامل 5154 عددا  انرذاقيددة الدوليددة ل ق ددان ع دد  مجيددل أشددكاة التمييددز العنصدداي يف
 ل أشددددكاة التمييددددز ضددددد املدددداأة يفل تقايدددداين الثددددامن والتاسددددل  و دددده ارذاقيددددة الق ددددان ع دددد  مجيدددد

. وانت ت منلوليا من  عداد رقاياها امامس  و ه ارذاقيدة اقدوو الطذدل، ورقاياهدا 5154 عا 
 العقودددددددة القاسددددددية أو الثدددددداين  و دددددده ارذاقيددددددة مناه ددددددة التعددددددذيه وغددددددريه مددددددن ضدددددداو  املعام ددددددة

 امل ينة وستقدم ما عما قايه. أو الال نسانية أو

 معنية بتعزيز حقوق اإلنسانمؤسسات جديدة  -جيم 
    اندده مبسسددات اقددوو اانسددان املددذكورة يف التقايددا األوة، أُن دد ت اددديثاإ دا دداة  -53

القدددانون ‘و‘ القدددانون املتع ددل حبمايددة ال دد ود وال ددحايا‘ملسددبوا األمددن الق ددا ع و لددع  و دده 
مولة ددالتقايا. ور دارد دا داة ال دذين اعُتمددا يف الذدرتة امل د‘ املتع ل ددا اة مسبوا األمدن الق دا ع

 حمكمة. 71مست ارية رو د يف  45مكتباإ رادعاإ لد  43مسبوا األمن الق ا ع يف محاية 
 ، أُن ئ   س ل سياسة العامة د أن األشخاب املعو قت.5155 عا  ويف -54
، أُن دد ت شددعبة  ديدددة حلقددوو اانسددان دا،ددل  دارة ال ددبون القانونيددة 5154 عددا  ويف -51
لدوليدددة يف و ارة امار يدددة مدددن أ دددل رنسددديل األن دددطة املتصددد ة دانن دددما     املعاهددددات الدوليدددة ا

حلقددوو اانسددان ورنذيددذ املعاهدددات الددأ ان ددمت  لي ددا منلوليددا دالذعددل، ورصددد األن ددطة املتع قددة 
 دصياغة التقاريا ورقدو املع ومات املتص ة هبذه املعاهدات.

قانونيدددة رنذيدددذاإ ل قدددانون املتع دددل دتقددددو املسددداعدة القانونيدددة    وأُن دددئ ماكدددز املسددداعدة ال -51
املددد ع  ع ددي م املعددو ين، ويددبدي املاكددز عم ددف ع دد  الصددعيد الددوعن دتقدددو املسدداعدة القانونيددة    
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النصدا األوة  ويف  ق يمداإ وثدالث قداا. 55املد ع  ع ي م املعو ين يف رسدعة أايدان دالعاصدمة، و
ق دية  125شخصاإ مدد ع إ ع دي م يف  5 141ل  اكز املساعدة القانونية ، ارص5154 عا  من

ق دية مدن هدذه الق دايا،  471واستذادوا من ،دمات حمامت دا ان. وفص ت احملكمدة ك يدةإ يف 
ق دددية يف ماا دددة ا دددا   312قبدددل احملكمدددة، وهنددداد  مدددا من دددا يف ماا دددة 11دينمدددا  دددات رسدددوية 

 تمسددع ،دددمات املاكددز احلصددوة ع دد  مسدداعدة حمددامت يف القدداار. وقددد ع دده عدددد ها ددل مددن م
 يف املا ةل. 5243ماا ة احملكمة اندتدا ية و ويف يف املا ةل 4145ماا ة التحقيل و

 اإلصالح القضائي -دال 
اللدا  مددن ا موعدة ا ديدددة مدن القددوانت املتع قددة دالسد طة الق ددا ية هدو   دداد  مكانيددة  -57

ملنصدوب ع ي دا يف دسدتور منلوليدا الدد قااعع رنذيدذاإ أكثدا موضدوعية لتنذيدذ صدالايات احملكمدة ا
دليددة حتقيددل العدالددة املنصددذة مددن ،ددالة ضددمان ارسددا  احملكمددة دانسددتقاللية واننذتدداح وال ددذافية، 
وضددمان اسددتقاللية  دارة احملكمددة وميزانيت ددا، ورنردديم ااددم العمددل الددذي يقددل ع دد  عددارل احملدداكم 

ت الق دددداة ومسددددبوليت م الددددأ ر ددددكل املسددددا ل احليويددددة يف ااصددددالح والق دددداة، وحتسددددت م ددددارا
 الق ا ع.

 5153نيسدان/أدايل  51وقد أدا رنذيذ  موعة القدوانت املتع قدة دالسد طة الق دا ية مندذ  -52
   حتقيل النتا ا التالية: الذصل دت  دارة احملكمة و  اانات احملكمة، فُ ي دت ددذلع األوضدا  الدأ 

لق ددداة مدددن رسددديري ال دددبون ااداريدددة ومدددن ردددأثريه. ول مددداة األو ، أُن دددئ ا  دددس العدددا  ركذدددل حتدددارر ا
ل محددداكم وفددددل تدددو   مسددددتقل مدددن الندددداايتت التنريميدددة واييك يددددة لتأديدددة م ددددا  رامدددع    ضددددمان 

 استقاللية ومحاية احملاكم والق اة.
ااق يمدددددع وفقددددداإ  وقدددددد أُن ددددد ت احملددددداكم اندتدا يدددددة وحمددددداكم انسدددددت ناق ع ددددد  املسدددددتوا -51

 كددن الق دداة مددن رصددايا   دداانات احملكمددة ربعدداإ لتخصرصدد ا. وددددأت نليددات  مددا لتخصصدداهتا،
  ديدة يف العمل دلية ضمان نزاهة الق اة واستقالليت م.

ونرااإ    أن  موعدة القدوانت املتع قدة دالسد طة الق دا ية ر دل األسداا القدانوين لأل،دذ  -51
فقد حتقل الكثدري مدن أ دل  ضدذان الطدادل االكدرتوين ع د  احملداكم. فذدع  داملنازات التكنولو ية،

مباين مجيل احملاكم من مجيل املستويات، أُن  ت قاعة "احملكمة املذتواة" الأ متكشن من م داهدة 
  دداانات احملكمددة ع دد  شددبكة اانرتنددت، وهددذا رطبيددل عم ددع ألاكددا  القددوانت الددأ رددنس ع دد  

مذتوادة وشدذافة أمدا  املدواعنت وا م دور. وأُن د ت دالتداا نليدة ل حمايدة  عل   اانات احملكمدة 
 من انت اد اقوو اانسان ع   مستوا احملكمة.

دددإ اان الوسدداعة مددن أ ددل املصدداحلة، و دداي  5154 عددا  وقددد ددددأ األ،ددذ يف د دددنا منددذ -55
 املدنية. حمكمة ادتدا ية من حماكم الق ايا 33رطبيل هذا اا اان دنااح يف اإ االي
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ويددبدي مث ددو املددواعنت م ددام م يف احملدداكم اندتدا يددة  و دده "ال ددوا ر املتع قددة دا،تيددار  -55
 مث ع املواعنت وعم  م".

 تنفيذ التوصيات المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها -رابعا   
 إلغاء عقوبة اإلعدام -ألف 

ع دددد  الّبوروكددددوة ان،تيدددداري الثدددداين  5155كددددانون الثاين/ينددددايا   1صدددددرقت منلوليددددا يف  -53
 امل حل دالع د الدوا اماب داحلقوو املدنية والسياسية وايادق     للان عقودة ااعدا .

و دارا ر ديس مج وريدة منلوليدا صدالايتف الكام ددة املتع قدة ددالعذو عدن السدانان يف  عددار  -54
 ، ومندددذ  لدددع احلدددت5151 عدددا    يفالقدددانون ا ندددا ع الدددذي فدددا  وقذددداإ ا،تياريددداإ لعقوددددة ااعددددا

 رطبل هذه العقودة ولو ع   شخس وااد. مل
 وينس م او  منقر ل قانون ا نا ع ع    للان عقودة ااعدا . -51
وُهي ت األوضا  املتع قة دااتادا  األشدخاب احملكدو  ع دي م دعقوددة ااعددا  و لدع يف  -51

نة   زة دكامريا ر ذزيونيدة متحاكدة ل مااقبدة ع د  ماكز اناتاا  والذي ددأ ر لي ف اديثاإل يف  نزا
 مدار الساعة رذع داملعايري الأ رتط ب ا الت ايعات.

  ا كان ال دخس املددان،  ما وي ط ل مكته النا ه العا ، يف  عار ا،تصاصف، داصد -57
 ن. أ  احملكو  ع يف دااعدا ، يُعاَمل وفقاإ ل معايري الدولية

 منع التعذيب -باء 
وقرعت منلوليا ع   الّبوروكوة ان،تيداري نرذاقيدة مناه دة التعدذيه وغدريه مدن ضداو   -52

، وصدددددرقت 5153أي وة/سددددبتمّب  54امل ينددددة يف  أو الال نسدددانية أو العقودددددة القاسددددية أو املعام دددة
  .5154كانون األوة/ديسمّب   55ع يف يف 

، ُمنحددت 5153 عددا  و و دده قددانون ال دداعة الددذي اعتمددده   ددس ال ددعه األع دد  يف -51
ال انة الوعنية حلقوو اانسدان سد طة مارسدة الاقاددة ع د  أن دطة ال داعة ور داة ال داعة. وأدا 

  لع     ن ان نرا  مستقل ل مااقبة الوعنية ألن طة أفااد ال اعة.
وأُن دددد ت  نددددة فاعيددددة لتنذيددددذ الّبندددداما الددددوعن حلقددددوو اانسددددان دا،ددددل   ددددا  ال دددداعة  -31

ذيدددذه ورقددددو املع ومدددات  ات الصددد ة    السددد طات األع ددد . ويقدددود هدددذه ال اندددة ول تأكدددد مدددن رن
الذاعيدددة النا ددده األوة لدددا يس اادارة العامدددة ل  ددداعة يف  عدددار األن دددطة املتع قدددة د دددمان اقدددوو 
اانسدان و و دده "مددذكاة التعدداون دددت اادارة العامددة ل  دداعة وال انددة الوعنيددة حلقددوو اانسددان"، 

 اندددة ع ددد  أسددداا مندددترم ا تماعدددات ملناق دددة العمدددل املنذ دددذ واملقرتادددات املتع قدددة وردددنرشم هدددذه ال
داألن طة املقب ة، ولدراسة االة األشخاب املساونت دسبه  اا م  نا ية، واملع ومات املتع قدة 



A/HRC/WG.6/22/MNG/1 

7 GE.15-02654 

 د ددكاوا اقددوو اانسددان الددأ يقدددم ا األشددخاب امل ددتبف فددي م احملتاددزون واألشددخاب املدددانون
ادري د ددأهنا، واألهددداق املتددو،  حتقيق ددا يف  عددار العمددل املتع ددل دتعزيددز اقددوو يُتخددذ مددن رددد ومددا

 اانسان، و،طة األن طة.
ودندان ع د  أمدان مدن و يدا العددة، أُقدات ال دوا ر التاليدة: ال دوا ر الدا، يدة املتع قدة دأمداكن  -35

 ددة العمددل القسدداي ل، وال ددوا ر املتع قددة  ااقبددة رنذيددذ قدداارات احملدداكم د ددأن  ا 5153اناتاددا  و
ل، وال وا ر املتع قة د دمان سدالمة 5154ل، وال وا ر املتع قة دأن طة القوافل املس حة و5153و

ل، وال ددوا ر املتع قددة دالقوافددل املسدد حة أثنددان النقددل مددن أمدداكن اناتاددا  وماافددل 5154الق دداة و
لااميدددة    ضدددمان سددداية ل، وال دددوا ر املتع قدددة دتنذيدددذ رددددادري األمدددن واحلمايدددة ا5154اناتادددا  و

ل، وال دوا ر املتع قدة دتزويدد ال د ود وال دحايا ددأ  زة رقنيدة 5154مع ومات ال  ود وال دحايا و
ل، وال ددددوا ر املتع قددددة دتدددددادري األمددددن واحلمايددددة ،ددددالة اايدددددا  املبقددددت ل  دددد ود 5154،اصددددة و

ة    ال ددددد ود ل، وال دددددوا ر املتع قدددددة دتقددددددو املسددددداعدة الطبيددددد5154وال دددددحايا يف مدددددأوا نمدددددن و
ل، وال ددوا ر املتع قددة دالدددفا  5154ل، وال ددوا ر املتع قددة داحلمايددة ال خصددية و5154وال ددحايا و

ل، وال دددوا ر املتع قدددة دإيددددا  5154عدددن مااكدددز اناتادددا  ومحايت دددا ومااقبدددة األشدددخاب املددددانت و
 ل.5154األشخاب امل تبف في م واملت مت واملدانت يف مبسسات و

 يكددل التنريمددع   ددا  ال دداعة، نُق ددت شددعبة مك ذددة دددالتحقيل يف ا دداا م الددأ ووفقدداإ ل  -35
راركب ددا عناصددا معينددة     دارة املااقبددة الدا، يددة واألمددن التادعددة لددردارة العامددة ل  دداعة دليددة دعددم 

مدددن ال دددوا ر املتع قدددة  554أن دددطة التحقيدددل الدددأ باي دددا  دارة مكافحدددة ا ا دددة. وردددنس املدوندددة 
 ال اعة ع   أنف: "ُ را ع   أفااد ال اعة معام دة شدخس موقدوق مبقتداإ دطايقدة قاسديةدأن طة 

ُ ردا رعذيبدف دتعاي دف عمددداإ ألفعداة ددنيدة ونذسدية، والقيدا  ددأي أفعدداة  كمدا   نسدانية وم يندة، ون
 مسي ة". وي ط ل أفااد ال اعة دأن طت م عبقاإ يذه املدونة.

 5151دت عدامع  ما قدم ا ا  س العا  ل محاكم، يف الذرتة ووفقاإ ل بيانات املوادة الأ -33
، ادددثت ا دداا م الددأ يصددذ ا القددانون ا نددا ع دأهنددا رعددذيه، ع دد  النحددو التدداا: شددخس 5154و

 و ق ددديم ديدددان أُللدددعل، وشدددخس واادددد يف ق دددية وااددددة يف 5151 عدددا  واادددد يف ق دددية وااددددة يف
واادددة و ق دديم دورنددودل. وُاكددم ع دد  مجيددل  و ق دديم هوفسددلوةل، وشخصددان يف ق ددية 5153 عددا 

أي رسددالة  ون يت ددل   ددا  ال دداعة أي ع دده ومل مددن القددانون ا نددا ع. 515املدددانت  و دده املددادة 
 العقوددددة القاسدددية أو رمسيدددة مدددن مكتددده النا ددده العدددا  د دددأن التعدددذيه وغدددريه مدددن ضددداو  املعام دددة

 امل ينة. أو الال نسانية أو
د ة وانسدتاوا  التدادل لدردارة امل نيدة لددعم أن دطة التحقيدل ب يدزاإ  وقد ُ  ز قسم املقا -34

ددددن يف أمددددن مجيدددل امل دددداركت يف عم يددددة  كدددامالإ دددددينت رصددددويا فيدددديو ونتياددددةإ  لددددع اددددث حتسر
التحقيدددل، وكدددذلع يف احلمايدددة واملااقبدددة والسددداية واحلذددداق ع ددد  النردددا  ،دددالة مقدددادالت مسددداش ع 

النياددة، والق داة، واحملققشدت يف  داة انسدتخبارات ومكافحدة الذسداد الق ايا، واحملقشقدت، ووكدالن 
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 معام دددددة أو رسدددددا ل أي اددددانت رعددددذيه ومل مددددل امل ددددتبف فددددي م واملددددددانت و،ددددالة اسددددتاواهبم،
  .5154 عا   نسانية يف ن
، ددأ ر ليل ستة ماافل ااتاا  رستويف املعايري الدوليدة، 5155-5117 و،الة الذرتة -31

 ق يماإ،  55نت ان من أشلاة راميم ماافل اناتاا  التادعة ملكته  نذا  قاارات احملاكم يف ومت ان
ونتا عن كل  لدع حتسردن نسد  يف أوضدا  اناتادا . ومدن أ دل موانمدة أوضدا  اناتادا  مدل 

 مخسة معايري  ديدة. 5153 عا  معايري األمم املتحدة، أُقات يف
اه دددة التعدددذيه وروا دددا، وكدددذلع املسدددا ل املتع قدددة وقدددد انعكسدددت حمتويدددات ارذاقيدددة من -31
التعدددددددذيه، يف املن دددددددا  التددددددددري  ملدرسدددددددة ال ددددددداعة يف  امعدددددددة  نذدددددددا  القدددددددوانت. و،دددددددالة   ندددددددل
 515م ددداركت وعدددال  مسدددا  ت يف  4 111، التحدددل هبدددذا الّبنددداما 5153-5112 الذدددرتة

 نرمددددات  نذددددا  القددددوانتدورة، وسدددديكون لددددذلع أثددددا اقيقددددع يف معددددارق املددددواذت املسددددتقب يت مل
 عم  م ع   أر  الواقل. ويف

 منع العنف المنزلي ومكافحته -جيم 
 اا رنداوة مسدألة العندا املندزا ع د  و دف التحديدد يف ورقدات ل سياسدة العامدة ل دولدة  -37

مثدددل "السياسدددة العامدددة لدولدددة منلوليدددا د دددأن رنميدددة األسددداة"، و"الّبنددداما الدددوعن ل مسددداواة ددددت 
و"الّبندددداما الدددوعن لتعزيددددز اقدددوو اانسددددان يف منلوليدددا". وقددددد ان دددمت منلوليددددا     ا نسدددت"،

املعاهدددددات وانرذاقيددددات الدوليددددة  ات الصدددد ة وأقددددات اددددديثاإ "القددددانون املتع ددددل  كافحددددة العنددددا 
املنددزا" و"الّبندداما الددوعن ملكافحددة العنددا املنددزا". ويدددة هددذا ع دد  األييددة الكبددرية الددأ رولي ددا 

ربذلددف مددن   ددود يف هددذا الصدددد. و دددد الّبندداما الددوعن ملكافحددة  مددا يددذه املسددألة وع دد  الدولددة
العنا املنزا هدفاإ يتمثل يف روفري امدمات ان تماعية والنذسية والقانونية يف شكل ماكز  امل 

هددذا الصدددد، فددإن  قدداار الّبندداما الددوعن  ويف يف شددكل عمددل فايددل م ددرتد. أو متعدددد امدددمات
، 5111 عدا  اية من احلدوادث والعندا، الدذي ُوضدل  و ده قداار اكومدة منلوليدا املتخدذ يفل وق

هددو ورنذيددذه يف وقددت ناددل     ن ددان دا دداة ،دددمات عبيددة مددن أ ددل ضددحايا العنددا املنددزا يف 
املست ذيات. وانطالقداإ مدن احلا دة    رنسديل أعمداة املنرمدات وامدّبان العدام ت يف  داة رقددو 

  ضددحايا العنددا، قامددت مبسسددات الدولددة املعنيددة دال ددبون ااداريددة وامدددمات ع دد  امدددمات  
 شددداعت هددذه املبسسددات، مندددذ كمددا  مجيددل املسددتويات دتوايدددد أن ددطت ا الددأ رسدددت دق األسدداة،

، يف العمل ع   لدو رعداوين يف شدكل ماكدز  دامل متعددد امددمات يقدو  ع د  مبددأ 5155 عا 
 "الذايل امل رتد".

 ددددت مدددا ، يف الذدددرتةل5و مدددن املع ومدددات املتع قدددة ددددا اا م املب  لدددة      دددا  ال ددداعةويتبدددت -32
 ا ددددة مب  ددددغ عن ددددا،  511 321، أنددددف مددددن أصددددل 5154ور دددداين األوة/أكتددددودا  5151 عددددا 

__________ 

 دراسة أ ااها ماكز املع ومات والبحوث التادل لردارة العامة ل  اعة. ل5و
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االددة رتع ددل دددالعنا املنددزا. و،ددالة السددنوات األردددل األ،ددرية، اددل عدددد ضددحايا  5 252 هندداد
د. ود دددغ عددددد األشدددخاب الدددذين فقددددوا ايددداهتم وعدددانوا مدددن أضددداار ددنيدددة العندددا املندددزا يف ا ديدددا
 134، و5155 عا  شخصاإ يف 451، و5151 عا  شخصاإ يف 524وصحية دسبه ا اا م 

شخصدداإ يف األشدد ا الع دداة  135، و5153 عددا  شخصدداإ يف 154، و5155 عددا  شخصدداإ يف
الط بدددات املقد مدددة مدددن املدددواعنت    . ويددداربذ هدددذا انررذدددا  دزيدددادة وردددرية 5154 عدددا  األو  مدددن

ال اعة ل حصوة ع د  مسداعدهتا نردااإ    حتسدن ف دم املدواعنت و يدادة معدافت م القانونيدة دذ دل 
األن دطة املتع قدة دإ كدان وعدع ا م دور والتددادري التنريميدة واييك يدة املتعدددة األو دف الدأ ا ددذهتا 

  م يف السنوات األ،رية.احلكومة من أ ل مكافحة هذا النو  من ا اا
يف محاية ضحايا العنا   ن ومل  ا  شااد املنرمات غري احلكومية العام ة يف هذا ا اة -31

، ول مددداة 5154 عدددا  رقددددو امددددمات  ات الصددد ة، ولكدددن احلكومدددة قدددد أن دددأت يف ويف املندددزا
عة، ويسددمر دددإيوان األو ، مددأوا اكوميدداإ حلمايددة ال ددحايا. ويعمددل هددذا املددأوا ع دد  مدددار السددا

يومدداإ، ويقددد   لددي م املسدداعدة الطبيددة  31دددت يددو  وااددد و مددا ضددحايا العنددا املنددزا لذددرتة رددرتاوح
ضدحية املسداعدة يف هدذا املدأوا، مدن م ر ددالن  545، ر قد  5154 عدا  ويف وامل دورة النذسدية.

 أساة. 541فىت من  531فتاة، و 15نسان، و 511داللان، و
مأوا ل حماية دا،ل هيكل   ا  ال اعة من ،ذض مستوا رعدا  وقد مكرن  ن ان  -41

ال دددحايا ل خطدددا، ومدددن ادددل الق دددايا قيدددد الندددزا  ادددالإ سدددايعاإ، ومدددن رقددددو امددددمات النذسدددية 
واملسدداعدة القانونيددة    ال ددحايا وكددذلع، التعدداون مددل األ،صددا يت ان تمدداعيت، مددن رسددايل 

ضددطال  دأن ددطة الوسدداعة. وقددد أدا كددل هددذا    ال دحايا يف ،دددمات الاعايددة ان تماعيددة وان
دددن يف اسددددتعادة احلقدددوو املنت كددددة ل دددحايا  دددداا م العندددا،  عددددادة التعدددويض عددددن  ويف حتقيدددل حتسر

 حتميل املسبولية ملارك  أفعاة العنا. ويف األضاار،
لت قع مكاملدات ضدحايا العندا املندزا  5154 عا  وددأ ر ليل ،ذ هارذع مباشا منذ -45

 472 ددده املسددداعدة يف ادددانت الطدددوارا. و،دددالة هدددذه الذدددرتة، ارصدددل هبدددذا امدددذ مدددن أ دددل ع
مواعنداإ مدن مديندة أوننبدارور، ور قد  هددبنن  312مواعنداإ مدن املنداعل الايذيددة و 15مواعنداإ، مدن م 

، ددددأ ن دداك ماكددز  ددامل 5111كددانون األوة/ديسددمّب   51املع ومددات وامل ددورة املناسددبة. ومنددذ 
رقددددد      ضددددحايا العنددددا املنددددزا والعنددددا ا نسددددع يف مست ددددذ  الطدددده  متعدددددد امدددددمات الددددأ

 ال دداعع التددادل لددو ارة العدددة. ويقددد  املاكددز املسدداعدة الطبيددة    النسددان ال ددوا  رددرتاوح أعمدددارهن
سددنة وال ددوا  وقعددن ضددحايا ل عنددا املنددزا والعنددا ا نسددع، ويقبددل  يددوا  ن يف  32و 51دددت  مددا

، اصددل ع ددد  5154 عدددا  سددداعة. واددىت 75و 54دددت  مددا ملدددة ردددرتاوح مددأوا ل حمايددة املبقتدددة
شخصدداإ مددن  534شخصدداإ مددن ضددحايا العنددا ا نسددع، و 55املسدداعدة الطبيددة مددن هددذا املاكددز 

 شخصاإ. 511 موعف  ما ضحايا العنا املنزا، أي
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وقدددد أُد، دددت  ضدددافات ورليدددريات ع ددد  مبشددداات رقيددديم األدان وأوصددداق مكدددان العمدددل  -45
قة جب ا  ال اعة وأفااد ال اعة، ايث دارت هذه املبشداات اةن ر دمل رقيديم أدان ال داعة املتع 

 يف  اة مكافحة العنا املنزا.
ول ك ددددا عددددن هددددذا النددددو  مددددن ا دددداا م الددددأ رُاركدددده سددددااإ، ولوضددددل اددددد يددددا، ورقدددددو  -43

لعدام ت يف املساعدة    ال حايا، يتط ه األما د كل أساسع أن يكدون لددا مدواذع الدولدة ا
 عار هذه األن طة، نر م املاكدز الدوعن ملكافحدة العندا،  ويف هذا ا اة م ارات ومعارق عالية.

، ا قدة عمدل ردريبيدة د دأن 5154-5153دالتعاون مل املنرمات غري احلكومية، ،الة الذدرتة 
كثددددا رعزيدددز القدددددرات مددددن أ ددددل رددددوفري احلمايددددة وامددددمات ل ددددحايا العنددددا املنددددزا شددددارد في ددددا أ

فدداداإ مدن مذت ددع ال داعة واأل،صددا يت ان تمداعيت مددن رسدل مقاععددات. ونُردم هددذا  511 مدن
فددداد مدددن مذت دددع  111ويت قددد  يف الوقدددت احلددداا أكثدددا مدددن  ،التددددريه يف املنددداعل الايذيدددة أي ددداإ 

ال دداعة واأل،صددا يت ان تمدداعيت احمل يددت ردددريباإ د ددأن السددمات احملددددة ل عنددا املنددزا وأسددبادف 
 ذرية، وردريباإ ع   كيذية رقدو املساعدة يف شدكل فايدل واادد، وكيذيدة رقددو الذايدل مددمات ا

عاليدددة املسدددتوا دانسدددتناد    الت دددايعات املتع قدددة حبمايدددة ال دددحايا وضدددمان سدددالمت م مدددل أ،دددذ 
 اقوق م وااتيا اهتم احملددة دعت انعتبار.

و يدا العددة وو يدا الاعايدة ان تماعيدة  الصدادر عدن 11/11و و ه األما امل رتد رقم  -44
والعمل، أُقات ال وا ر املتع قة دإ اان التدريه االزامع ملارك  أفعاة العنا املنزا دلية التأثري يف 

أُقدددا دانددداما التددددريه  ي الصددد ة. و و ددده هدددذه ال دددوا ر، قدددا  ماكدددز التدددي ر ددددت  كمدددا  سددد وك م،
دالتعددداون مددل املنرمدددة غدددري احلكوميدددة املسدددماة "األسددداة  -ال دداعة ومج دددور اادارة العامدددة ل  ددداعة 
دإعالو عم يدة رقددو التددريه االزامدع ملدارك  أفعداة  -الصحية"، وددعم ماا من و ارة العدة 
يف ماكدز اناتادا  التدادل ل مكتده العدا  انذدا   5154العنا و لع منذ ر داين األوة/أكتدودا 
 شخصاإ حمتازاإ  و ه أما من القاضع. 343 قاارات احملاكم. وُقد  هذا التدريه   

و دددداي ارربددددا  سياسددددة عامددددة مددددن أ ددددل رعيددددت ااندددداث يف مناصدددده مسدددداش ع الق ددددايا  -41
واحملقشقددت، ل عمددل يف الوادددة املك ذددة  كافحددة العنددا ضددد األعذدداة واألسدداة دا،ددل  دارة شدداعة 

 العاصمة.
املناسبة هو سبه من أسدبا  العندا املندزا، ودالنرا    أن انفتقار    الرتدية األساية  -41

واددات ل تددريه الامسدع وغدري الامسدع د دأن الرتديدة األسداية، ونُرمدت دورات  4-3فقد أُعدت 
 ردريبية  ات ص ة داملوضو .

 مكافحة االتِّجار بالبشر -دال 
دددار دالب ددد -47 ا أُن دددئ يف و ارة العددددة   دددس فاعدددع يامدددع    رنرددديم أن دددطة مكافحدددة انبش

دار دالب دا ع د  النحدو  ومنعف، و   رقدو التو يف امل ن. وقد صيغ الّبناما الدوعن ملكافحدة انبش
ددار داألشددخاب. واللددا  الا يسددع مددن هددذا الّبندداما هددو  املنصددوب ع يددف يف قددانون مكافحددة انبش
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ار دالب ا، ومكافحة ا اا م من هذا النو  ومندل  رعزيز أن طة رنذيذ القانون املتع ل  كافحة انبش
ارركاهبددا يف املسددتقبل، و شددااد ا موعددات املسددت دفة مددن ،ددالة ارربددا  هنددا دنرددان د ددأن التدددريه 
وأعماة الدعايدة. وي دتمل م داو  ،طدة العمدل املتع قدة دتنذيدذ الّبنداما ع د  مسدا ل رتصدل  ندل 

ددددار دالب ددددا مثددددل انسددددتلالة ا نسددددع، وانسددددتلالة يف ال عمددددل، والددددزوا  ومكافحددددة أشددددكاة انبش
دار داألع دان الب داية، ف دالإ  أو اناتياا الذي يتحقل دالرتريه الوساعة، وربن األعذاة، وانبش

 عن مسا ل رتصل حبماية ضحايا هذه ا اا م.
دار دالب ددا.  -42 و داي العمدل مدن أ دل اسدتحداث  مدل مع ومدا  واادد د دأن  داا م انبش

   زة الدولة يف التحقيل يف ا اا م والك ا عن ا ومنع ا.وهذا ا م ل مصمم لكع رستخدمف أ
الّبنداما  5154 عدا  وقد نذذت احلكومة ع   ثالث مااال ،الة رسل سدنوات ادىت -41

دددار دالب دددا، سددديما حلمايدددة األعذددداة والنسدددان مدددن انسدددتخدا  ألغددداا   ن الدددوعن ملكافحدددة انبش
 لّبناما.انستلالة ا نسع. وستواصل احلكومة رنذيذ هذا ا

ور ددارد اادارة القنصدد ية التادعددة لددو ارة امار يددة، دالتعدداون مددل ايي ددات احلكوميددة  ات  -11
الصد ة ومنرمددات غدري اكوميددة، يف  عددادة الاعايدا املنلددوليت الددذين انُت كدت مصدداحل م يف امددار  

ار دالب ا    وعن م دأمان، و لع من أ ل منل اجناار ضحايا   دار دسبه  اا م انبش اا م انبش
دالب ا    ارركا   اا م، ومن أ دل رقددو رعوي دات    ال دحايا و عدادة ردأهي  م ا تماعيداإ. 

مواعنداإ كدانوا قدد وقعدوا ضدحايا  داا م  31، ع   سبيل املثداة، أعيدد    الدوعن 5154 عا  فذع
ار دالب ا و اا م أ،اا.  انبش

دددار دالب دددا مدددل ، أدامدددت منلوليدددا ارذددداو رعدددا5151 عدددا  ويف -15 ون يف  ددداة مكافحدددة انبش
أدامدت ارذداو رعداون  كما  اكومة منطقة ماكاو اادارية اماصة التادعة  م ورية الصت ال عبية،

. وأُقات لوا ر د أن رقددو املسداعدة 5155 عا  ملكافحة ا اا م مل مج ورية الصت ال عبية يف
ار د الب ا يف امار ، ود أن رزويددهم  دأوا مبقدت و دواد    املواعنت الذين وقعوا ضحايا لالبش

ي دز  مدن املدوارد اعدادهتم    الدوعن،  مدا وثيقدة ماث دة، و صديس أو غذا ية، ومنح م  وا  سذا
  .5153 عا  وددأ العمل هبذه ال وا ر يف

د -15 ار وقد اعُتمدت "املتط بات العامة لتقدو امدمات ان تماعيدة    ضدحايا  داا م انبش
دالب ددا" كمعددايري ،اصددة  نلوليددا يف هددذا الصدددد، واللددا  الا يسددع مددن هددذه املعددايري هددو حتديددد 
دار دالب دا،  املتط بات العامة لتقدو ،دمات الاعاية ان تماعية احلكومية    ضحايا  داا م انبش

 وحتديد دي ة رقدو هذه امدمات، ومن مث انررقان دنوعية امدمات.
دددار دالب دددا ُسدددا ت يف 55ومدددن ددددت  -13 ، كدددان هنددداد 5153 عدددا   ا دددة مدددن  ددداا م انبش

دار دالب دا،  51، كانت هناد 5154 عا  ويف عذل ضحية يف االة واادة.  ا ة متع قة دانبش
  الددت مخددس اددانت قيددد التحقيددل. مددا اددانت من ددا وُأاي ددت    احملكمددة يف اددت 51ُ اشمددت 
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دددددار دالب دددددا يف  57، أُود  5154-5151الذدددددرتة  ويف  مدددددديون ضدددددحية مدددددن ضددددددحايا  ددددداا م انبش
 ل حماية، وُقدمت  لي م امدمات القانونية و،دمات الاعاية الصحية وأُعيد رأهي  م ا تماعياإ.

 حماية الشهود والضحايا -هاء 
مددن القددانون املتع ددل حبمايددة ال دد ود وال ددحايا، أقددا و يددا العدددة ال ددوا ر  7وفقدداإ ل مددادة  -14

د "رليددري املر ددا كددإ اان أمددن ل حمايددة"، و"رليددري وثددا ل ال دد ود وال ددحايا"، و"اايدددا  املتع قددة ددد
املبقدددت ل  ددد ود وال دددحايا يف مدددأوا نمدددن كدددإ اان أمدددن ل حمايدددة"، و"ردددوفري واسدددتخدا  أ  دددزة 
،اصددة فاديددة ورقنيددات ،اصددة وأ  ددزة ارصدداة"، و"رقدددو املسدداعدة يف  دداة الاعايددة الصددحية    

 يا"، وقد ددأ العمل هبذه ال وا ر.ال  ود وال حا
يف احلدددانت املتع قدددة  أمدددا ويوضدددل ال ددد ود وال دددحايا يف مدددأوا نمدددن مبقدددت  دددوافقت م، -11

منرمدددات محايدددة  أو األوصددديان القدددانونيت أو دال ددد ود وال دددحايا الصدددلار فيوَدعدددون  وافقدددة اةددددان
ردددادري احلمايددة اسدده  اقددوو الطذددل. وعندددما يوضددل ال دد ود وال ددحايا يف مددأوا نمددن، رُتخددذ

مستوا امطا. ورُقد    لي م، أثنان محايت م، املساعدة النذسية والقانونية ع   يدد فايدل م دن مدن 
الوادددة األمنيددة اماصددة التادعددة لدددا اة مسددبوا األمددن الق ددا ع. ورددنس ال ددوا ر املتع قددة دددد "رقدددو 

ع د  أن رقدد      ال دخس امل دموة املسداعدة يف  داة الاعايدة الصدحية    ال د ود وال دحايا" 
داحلمايددة ،دددمات الاعايددة الصددحية مددن منرمددات الاعايددة الصددحية جبميددل مسددتوياهتا دلددض النرددا 

اددداة ُأ،دددذ  لدددع ال دددخس    مست دددذ  مدددن أ دددل احلصدددوة ع ددد  املسددداعدة  ويف عدددن امل كيدددة 
 الطبية، يكون أمنف من مسبولية املنرمة الأ رقد   ليف احلماية.

ال ددوا ر املتع قدة دددد "ردوفري واسددتخدا  أ  ددزة ،اصدة فاديددة ورقنيدات ،اصددة وأ  ددزة  وربدت -11
ارصاة" أنف عندما يزو د ال د ود وال دحايا ددأ  زة ،اصدة فاديدة ورقنيدات ،اصدة وأ  دزة ارصداة 
يف  عار التدادري األمنية ل حماية، يُعقد ارذاو ورقد   رع يمات ع   لو  لزامع د أن كيذية ومدة 

ربددت هددذه ال ددوا ر مددن  دددد مدددة اسددتخدا  هددذه األ  ددزة وهددع رت ددمن قا مددة  كمددا  ام ا.اسددتخد
 داأل  زة التقنية اماصة الأ أقاهتا ال وا ر.

ويعكدس   دا  ال داعة مبدددأ محايدة كاامدة ال د ود وال ددحايا وأمدن م املنصدوب ع يددف يف  -17
دددار دالب دددا. و ن  يدددااد معدددايري   دددا  ال ددداعة املتع قدددة  القددانون القدددا م دذاردددف املتع دددل  كافحدددة انبش
ومحايددة  544ل، والقددانون رقددم 5153د دد ود وضددحايا ا دداا م يف وثددا ل مثددل "قددانون ال دداعة" و

واسدددتحداث  311وأن دددطة التحقيدددلل، والقدددانون رقدددم  552ال ددد ود وال دددحايال، والقدددانون رقدددم 
ددددل مع ومددددا  د ددددأن ا موعددددات اا ااميددددةل الددددواردة يف  "ال ددددوا ر املتع قددددة دأن ددددطة واسددددتخدا   م 

ل،  تدا ي دكرل ،طدوة    5154ال اعة" ف دالإ عدن ال دوا ر املتع قدة  عام دة ال د ود وال دحايا و
 األما  ع   عايل حتست البي ة القانونية املتص ة د حايا ا اا م.

وسدعياإ    حتقيدل ايدددق املتمثدل يف ضددمان سدالمة ال د ود وال ددحايا ورقددو املسدداعدة  -12
لنذسية والقانونية امل نية  لي م ،الة التحقيل يف ا اا م، دالتعاون مدل احملكمدة ا نا يدة اندتدا يدة ا
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 ل مقاععة األو ، أُن  ت غافة ،اصة ل   ود وال حايا يف مبىن هذه احملكمة وددأ ر لي  ا منذ
دن م مدن عدد  انل5154 عا  تقدان دامل دتبف . وروفرا هدذه اللافدة رسد يالت ل  د ود وال دحايا متكش

فددي م واملدددانت وعددد  التعددار  ل ددلوك نذسددية، ورعذددي م مددن ا ددور   سددات احملكمددة ولكددنر م 
 يتمكنون من م اهدة   اانات احملكمة ومن اادنن د  اداهتم من اللافة.

 تدابير مكافحة الفساد -واو 
 ‘ ومدددددددداتالقددددددددانون املتع ددددددددل د ددددددددذافية املع ومددددددددات واحلددددددددل يف ر قرددددددددع املع‘أدا اعتمدددددددداد  -11
ورنذيددددددذه، والاامددددددع    كذالددددددة شددددددذافية أن ددددددطة الدولددددددة وضددددددمان اددددددل املددددددواعنت  5155 لعددددددا 

واألشددخاب انعتبدداريت يف التمدداا املع ومددات ور قي ددا،    هتي ددة األوضددا  املواريددة ن ددا  ردددادري 
 وقا ية فيمدا تدس مكافحدة الذسداد. ول دمان ال دذافية يف امدمدة العامدة ومندل الذسداد ور دار 

القانون املتع ل دتسوية املصاحل العامة وال خصية يف  اة امدمة  5155 عا  املصاحل، اعُتمد يف
 العامة و نل ر ار  املصاحل.

 و و ه هذا القانون، يكون من وا ه املواذت واملسبولت احلكوميت ااعالن مسدبقاإ  -11
وينذ ددذ هددذا القددانون ع دد  لددو عددن أي ر ددار  يف املصدداحل ال خصددية قبددل رعييددن م يف واددا ذ م، 

رنذيدذ القددانون أمددا  ا م دور، رُن ددا ع دد   ويف  يدد  ددداإ. ول ددمان ال دذافية يف مكافحددة الذسدداد
وسا ذ ااعال  األ،اا مع ومدات منترمدة عدن رسدايل  قداارات  ويف املواقل ال بكية  ات الص ة

 د،ل املواذت.
كافحددددة الذسدددداد دعددددض ااضددددافات ، أُد، ددددت ع دددد  القددددانون املتع ددددل  5155 عددددا  ويف -15

والتليريات الأ مذادها أن القيود املذاوضدة ع د  املع ومدات ال خصدية والدأ  دددها القدانون فيمدا 
يددبدي    حتقيددل أثددا  مددا رنطبددل يف هددذا الصدددد ن تددس أسدداار الدولددة واملبسسددات واألشددخاب

   ايب يف الك ا عن اانت الذساد.
التحقيقدات التادعدة ملكتده النا ده العدا  ل دولدة يف هي دة مكافحدة وقد أدرا  دمدا  دا داة  -15

الذسدداد، هبدددق ضددمان اسددتقاللية هددذه ايي ددة،    التمكددت مددن   دداان حتقيقددات يف ا دداا م الددأ 
أفااد من انسدتخبارات وال داعة ومدن مسداش ع الق دايا واحملقشقدت  -يف  عار املنصه  -ياركب ا 

 ووكالن النيادة والق اة.
 يف‘ القدددددددانون املتع دددددددل داحلسدددددددا  ال دددددددذاق‘وقدددددددد اعتمدددددددد   دددددددس ال دددددددعه األع ددددددد   -13
. و و ده هدذا القدانون ُ رَدا ع د  الدولدة واملبسسدات املم وكدة ل دولدة  ضدذان عددادل 5154 عدا 

السدددداية ع دددد  املع ومددددات املتع قددددة دتخطدددديذ امليزانيددددة ووضددددع ا ورنذيددددذها واادددددال  عن ددددا داسددددتثنان 
دأسداار الدولدة، ويُتط ده من دا ن دا مجيدل املع ومدات  ات الصد ة ع د  مواقع دا  املع ومات املتع قدة

 ال بكية.
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، أُقدا قددانون مكافحدة غسدل األمددواة ومتويدل اارهدا  وددددأ رنذيدذه دليددة 5153 عدا  ويف -14
مكافحددة كددل مددن غسددل األمددواة ومتويددل اارهددا ، وحتسددت األن ددطة الوقا يددة، ورطبيددل الال حددة 

 ة.املعيارية الدولي

 تعزيز حقوق المرأة -زاي 
عمدددالإ دالتوصددديات الدددأ قددددمت ا د ددددان كثدددرية د دددأن سدددنر قدددانون ل دددمان املسددداواة ددددت  -11

ا نست، وارا التمييز ضد املاأة ع   أساا نو  ا نس يف مجيل ا انت، و يادة م اركة املاأة 
 واة دت ا نست.القانون املتع ل داملسا 5155 عا  ع   مستوا صنل القاار، أُقا يف

 ويدددددنس القدددددانون املدددددنق ر املتع دددددل دانتخاددددددات   دددددس ال دددددعه األع ددددد ، الدددددذي أُقدددددا يف -11
 51، ع   أن يقل عدد املاشحات لالنتخادات مدن األادزا  ومدن ان تالفدات عدن 5155 عا 

يف  35، اسدددتأثات النسدددان دنسدددبة 5155 لعدددا  انتخاددددات   دددس ال دددعه األع ددد  ويف يف املا دددة.
 71يف املا ددة مددن أع ددان الّبملددان املنتخبددت البددالغ عددددهم  54447ة مددن املاشددحت ودنسددبة املا دد
 ي كل  يادة دأردعة أمثاة داملقارنة مل الّبملان السادل. ما مقعداإ  55أي فزن دد  ،ع واإ 
ويدنس القددانون املتع ددل داملسداواة دددت ا نسددت ع د  متثيددل املدداأة ع د  مجيددل املسددتويات يف  -17
يف املا ددة ع دد   41و 51دددت  مددا ارات والوكددانت واملبسسددات احلاكمددة احمل يددة دنسددبة رددرتاوحالددو  

ألا مواا عمومع يعم ون يف امدمدة ااداريدة احلكوميدة،  5741 موعف  ما األقل. ومن أصل
 يف املا ة من املناصه الع يا. 5741يف  لع   ا يف املا ة، 1744رستأثا النسان دنسبة 

 القانون املتع ل داملساواة ددت ا نسدت، ر قدت ال اندة الوعنيدة حلقدوو اانسدان ومنذ َسن -12
شددكوا د ددأن التحدداي ا نسددع يف مكددان العمددل ود ددأن العنددا املنددزا املتصددل  31 موعددف  مددا

، 5155 عددا  ، ورسددل شددكاوا يف5155 عددا  في ددا مخددس شددكاوا يف  ددا دددالتمييز ضددد املدداأة،
، 5154 عدددددا  كاوا يف األشددددد ا السدددددتة األو  مدددددن، ورسدددددل شددددد5153 عدددددا  شدددددكوا يف 51و

 وأاالت ال انة هذه ال كاوا    مبسسات  نذا  القوانت.
ومن أ ل محاية صحة األ  والطذل يف دعض األقاليم، أُن دئ "صدندوو الاعايدة الصدحية  -11

را لأل  والطذل" الذي  وشة العال  الط  لألسا الذقرية. وقدد افذ دت مكاملدات ادانت الطدوا
دذعدل  رسدداة مست دذيات متنق ددة وأفاقدة عبيددة م نيددة    القداا لتقدددو املسداعدة الطبيددة    الاعدداة 

 يف املناعل النا ية.
ووفقددداإ ل ت دددايعات املنلوليدددة  ات الصددد ة،  دددنر صدددندوو التأميندددات والاعايدددة ان تماعيدددة  -71

  صددندوو التنميددة الب دداية  عانددات محددل ووندة دليددة حتسددت الاعايددة ان تماعيددة لألم ددات. ويقددد
 سنة. 52 عانات عذولة    مجيل األعذاة املنلوليت الذين رقل أعمارهم عن 

وقددد اققدددت التددددادري املتخدددذة ل حدددد مدددن األمددداا  النذاسدددية نتدددا ا م موسدددة، وشددد دت  -75
 السنوات األ،رية افذاضاإ مستمااإ يف ااصدادة دداألماا  النذاسدية. وع د  سدبيل املثداة، افذ دت
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 يف 4541، و   5155 عددددددددا  يف املا ددددددددة يف 1541هددددددددذه النسددددددددبة مددددددددن الناايددددددددة الكميددددددددة    
اددت  ويف .5154 عددا  يف املا ددة يف األشدد ا األاددد ع ددا األو  مددن 3345، و   5153 عددا 

يف املا دة  41د لت نسبة ااصادة داألماا  النذاسدية يف صدذوق امل دتلالت ددالاعع والااعيداتل 
 يف املا دددددددة يف 53، و   5151 عدددددددا  يف املا دددددددة يف 37افذ دددددددت     ، فإهندددددددا5114 عدددددددا  يف
  .5155 عا 
 وي كرل التحاي ا نسع  ا ة يف م او  ل قانون ا نا ع ُوضل اديثاإ. -75
ولدا البنات واألوند والنسان والا اة يف منلوليا فاب متساوية ل حصوة ع د  التع ديم  -73

في دددا   دددا والتع ددديم العددداا والتددددريه امل دددن يف مجيدددل امليدددادين،اندتددددا ع والتع ددديم الثدددانوي ال دددامل 
 ددانت الع ددو  والتكنولو يددا. وقددد أن ددأت اكومددة منلوليددا يف و ارة التع دديم والع ددو  ماكددز التع دديم 
مدددا احليدداة. ووفقدداإ ل ت ددايعات،  ددارا مذت ددو التع دديم العددام ون يف التذتددي  امل ددن الاقادددة ع دد  

ع قة دتحقيل ركافب فاب التع يم أما  البنات واألوند والنسدان والا داة، وع د  رنذيذ السياسة املت
  ودة ،دمات التع يم واألن طة املتع قة هبا.

 حماية حقوق الطفل -حاء 
، أقدددا ا  دددس الدددوعن ل طذولدددة دقيدددادة ر ددديس و ران منلوليدددا ورقدددة سياسدددة 5151 عدددا  يف -74

ن رعزيددز محايددة الطذددل، مصددم مة مددن أ ددل  ن ددان ل د ددأ5151-5151عامددة اسددرتارياية ول ذددرتة 
نرددا  حلمايددة ووقايددة كددل عذددل مددن اايدداة والعنددا وانسددتلالة يف العمددل، وانكدده هددذا ا  ددس 
ع دد  رنذيددذها مددن ،ددالة أن ددطة لط ددذ يددا. ولتنذيددذ هددذه انسددرتارياية، وفددات اكومددة منلوليددا 

  .5155 عا  يف املتوسذ منذم يون روغاو   111-411متويالإ  ضافياإ سنوياإ قدره 
واعُتمد الّبناما الوعن ل ق ان ع   أشكاة عمل األعذداة غدري املسدموح هبدا والّبنداما  -71

 ع   التواا. 5153و 5155التدر ع لتحقيل تو األعذاة، وددأ العمل هبما يف عامع 
اإ رت دمن أكثدا قانون 11قانوناإ سارياإ يف منلوليا، هناد  موعة من لو  452ومن دت  -71
اكماإ د أن األعذاة واقوق م. ومن أ دل حتسدت الت دايعات الوعنيدة عبقداإ نرذاقيدة  311من 

اقددوو الطذدددل،  دداا اننت دددان مدددن وضددل م ددداريل قددوانت د دددأن اقدددوو الطذددل ومحايدددة الطذدددل، 
وددأت عم ية اعتماد   دس ال دعه األع د  يدا. وقدد أُدر دت يف م داريل القدوانت هدذه أاكدا  

لقدانون العمدل أاكدا  د دأن  ل5وأُدر دت يف امل داو  املدنقر كمدا  صل داحلد من عمدل األعذداة رت
سددنة، ويدداد التنردديم القددانوين ملسددألة ربددن  51اردا روايددا األشددخاب الددذين رقددل أعمددارهم عدن 

 األعذاة يف امل او  املنق ر لقانون األساة وفقاإ ل صكود الدولية  ات الص ة.
__________ 

قددددات رصددددن ا م دددداريل القددددوانت كم دددداريل أوليددددة وم دددداريل منق حددددة. فذددددع احلالددددة الددددأ رددددنر م في ددددا دعددددض العال ل5و
ان تماعيددة مدددن الناايدددة القانونيدددة ألوة مددداة، يُذ دددم م ددداو  القددانون املعدددن ع ددد  أندددف م ددداو  أوا، أمدددا   ا كدددان 

يف املا دة أو أكثدا مدن أاكامدف، فدإن م داو  القدانون  11القانون الذي ينرم العالقات قد ُعدشة دتليري ما نسبتف 
 املعن يُذ م ع   أنف م او  منق ر.
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أ ددل التصددديل ع دد  الّبوروكددوة ان،تيدداري نرذاقيددة اقددوو الطذددل  ورعمددل منلوليددا مددن -77
ال وا ر  5155 عا  املتع ل دإ اان رقدو البالغات. وقد أقات ال انة الوعنية حلقوو اانسان يف

املتع قدددة دت قدددع ع بدددات وشدددكاوا األعذددداة ورو يع دددا والبدددت في دددا. وفيمدددا تدددس مجيدددل الط بدددات 
 ،5151 عددا  من ددا يف 1وو الطذددل، دتددت ال انددة د ددكل رددا  يف وال ددكاوا الددواردة املتع قددة حبقدد

 يف 55 ويف ،5155 عدددددددددا  شددددددددكوا وااددددددددددة/ع ه وااددددددددد يف ويف ،5155 عددددددددا  يف 51 ويف
  .5153 عا 
أفعدداة عنددا وأشددكانإ لذيددة مددن العقودددة البدنيددة الددأ  مددا ودددالنرا    أن هندداد    اددد -72

ساعدة األعذاة دلية دما أن طة الك ا عن متاَرا ضد األعذاة، ُشلشل ،ذ هارذع سا،ن مل
هددذه األفعدداة ورسدداي  ا ومحايددة األعذدداة الددذين يعي ددون يف اددل هددذه األوضددا . وامددذ ايددارذع 

املتع ددل  سدداعدة األعذدداة يعمددل ع دد  مدددار السدداعة و اندداإل ورسددا ل مجيددل املع ومددات  512 رقددم
 لطذدددل ورقدددي م املخددداعا. وادددىت هنايدددةالدددواردة مدددن املدددواعنت واملنرمدددات د دددأن انت اكدددات اقدددوو ا

مكاملة حمددة ايددق ع د  هدذا الداقم ايدارذع وقُددمت امددمات  45 141، وردت 5153 عا 
املناسبة. وي كل امذ ايارذع املتع ل  ساعدة األعذاة الن اك األساسع يف عم ية  ن ان نرا  

 5يدددة داألعذددداة. وادتددددانإ مدددن لتقددددو امددددمات اسددده احلالدددة يعمدددل وفقددداإ مل دددا  املنرمدددات املعن
 ، رقددد  شدداكة موديكددو  واملنرمدددة الدوليددة ل امليددددة العامليددددة دعمدداإ ماليدداإ م ددرتكاإ 5154ازياان/يونيددف 

    هذا امل او  ملدة ثالث سنوات.
، الددددذي يقت ددددع انسددددتخدا  االزامددددع MNS6264:2011وقددددد أدا انشددددرتاك املعيدددداري  -71

،    5155 عدا  ذاسان الذين ي اركون يف سدباو اميدل الدوعن مندذل مالدس الواقية لألعذاة ال
 الددت هندداد مسددا ل رتط دده  مددا  ادداا  دعددض التقددد  يف محايددة اقددوو األعذدداة الذاسددان  ديددد أنددف

 مزيداإ من اننتباه.
املتع قددددة دأشددددكاة عمددددل األعذدددداة غددددري  5151-5155و،طددددة العمددددل الوعنيددددة ل ذددددرتة  -21

 دعم مدددددن منرمدددددة العمدددددل الدوليدددددة ووافقدددددت ع ي دددددا احلكومدددددة يفاملسدددددموح هبدددددا، الدددددأ صددددديلت دددددد
، حتدد ايدق الا يس املتو،  من موانمة الت ايعات الوعنية املتع قدة دعمدل األعذداة 5155 عا 

مل املعاهدات الدولية الأ ان مت  لي ا منلوليا، ومن حتست قددرات مبسسدات  نذدا  القدوانت، 
الصددحية والتع دديم وامدددمات ان تماعيددة أمددا  األعذدداة ومددن  يددادة فدداب احلصددوة ع دد  الاعايددة 

عذددالإ،  51 312، كدان 5153 عدا  الدذين يعدانون مدن أشدكاة العمدل غددري املسدموح هبدا. وادىت
 عذالإ عامالإ، مستخَدمت يف أعماة شاقة. 13 112 موعف  ما من أصل

العمدددل ومدددن أ دددل حتسدددت الاقاددددة ع ددد  عمدددل األعذددداة عدددن عايدددل  يدددادة عددددد مذت دددع  -25
مبادا رو ي ية من ايدة ملااقبدة عمدل األعذداة يتعدت اررباعدف  5111 عا  املتخصصت، أُعدت يف

يف مجيل ألان الدولة. وك ذت عم يات ل تحقرل من العمدل يف كياندات اقتصدادية أ ااهدا مذت دو 
عذدالإ، وقدد  5155، وفقداإ ل مبدادا التو ي يدة، عدن اسدتخدا  5155 عدا  العمل احلكوميدون يف

 يتم   مل الت ايعات.  ا ُ ذت التدادري املناسبةا
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و مكانيددددة احلصددددوة ع دددد  امدددددمات ان تماعيددددة املصددددم مة حتديددددداإ مددددن أ ددددل األعذدددداة  -25
أعمددداة املاكدددز التدددادل  5151 عدددا  العدددام ت هدددع  مكانيدددة حمددددودة. وقدددد دددددأت يف العاصدددمة مندددذ

   األعذاة العام ت، ولكن هذا املاكدز يف ملنرمة غري اكومية واملك  ا دتقدو امدمات اليومية 
   عددددد ق يدددل مدددن األعذددداة دسدددبه انفتقدددار      ن يسدددتطيل رقددددو ،دماردددف ن الوقدددت احلددداا

 امليزانية الكافية و   املوارد املالية.
عذددالإ رددرتاوح أعمددارهم  25، أشدداكت دورصددة العمددل املاكزيددة 5154-5153ويف الذددرتة  -23
 رددريه م دن دندانإ ع د  ع دب م يف  عدار "دانداما رددريه العمداة املدبه ت سدنة يف 52و 51دت 

، أشدددددددددداكت  دارة الن ددددددددددو  دالطذددددددددددل 5153-5155الذدددددددددرتة  ويف ع ددددددددد  الصددددددددددعيد الددددددددددوعن".
سنة، ي تل ون دأعماة عوعيدة، يف  57عذالإ ررتاوح أعمارهم دت مخس سنوات و 521 واألساة

 ماعع.دانا  ا التدري  املتع ل داادما  ان ت

 حماية حقوق األشخاص المعوَّقين -طاء 
رعكددا االيدداإ و ارة التنميددة السددكانية والاعايددة ان تماعيددة ع دد  صددياغة م دداو  القددانون  -24

املتع دددل حبقدددوو املدددواعنت املعدددو قت. و،دددالة الذدددرتة امل دددمولة ددددالتقايا،  ددداا  عدددالو ،طدددة عمدددل 
تحدة حلقوو األشخاب  وي ااعاقة و لع د أن رنذيذ ارذاقية األمم امل 5151-5153 ل ذرتة

من أ ل دعم الن دو  داألشدخاب املعدو قت، وضدمان م داركت م، و يدادة فداب العمدل أمدام م، 
 عدار  ويف التحدار مدن العندا والتمييدز، والن دو  حبقدوق م األ،داا. ويف ورعزيز اق م يف التع يم

املخطذ يا والااميدة    ركثيدا هذه امطة، اضط عت مبسسات األقاليم واملقاععات داألن طة 
  ودها املتع قة داألشخاب املعو قت، وُواشدت رقاريا الدو ارات والوكدانت واألقداليم واملقاععدات 
املتع قة دالتنذيذ وُقدمت    ا تما  احلكومة. وهكذا، رو د نلية ألدان م مة الاصد الأ ُأجندزت 

 ع   لو را .
ايددة ان تماعيددة لألشددخاب املعددو قت، صدديغ اددديثاإ م دداو  ويف  عددار رنقددير قددانون الاع -21

قددانون يتع ددل حبقددوو األشددخاب املعددو قت، ونُرددم ا تمددا  ملناق ددة هددذا امل دداو  ور قرددع رع يقددات 
د ددأنف مددن الدولددة ومددن املنرمددات غددري احلكوميددة واملددواعنت وا م ددور. وقُددد  م دداو  عددن مذ ددو  

لكدع روافدل ع يدف  5154ر داين األوة/أكتدودا  52عقدود يف هذا القانون    ا تمدا  احلكومدة امل
 احلكومة، وباي يف الوقت احلاا أعماة صياغة القانون.

ال انة املعنيدة دالاعايدة الصدحية لألعذداة املعدو قت ودتع ديم م ‘، أُن  ت 5153 عا  ويف -21
عددددادة رأهيددددل . وأعدددددرت هددددذه ال انددددة يف ماا ددددة أو  تددددو   رسددددايل ا‘وداعددددايت م ان تماعيددددة

سددنة، وورقددة رقيدديم ل ك ددا  51دددت أردددل سددنوات و مددا األعذدداة املعددو قت الددذين رددرتاوح أعمددارهم
نرمدت ادددثاإ  كمددا  املبكدا عدن ااعاقددة لددا األعذدداة مدن سدن الددوندة ادىت سددن ثدالث سدنوات،

ع   الصعيد الوعن د أن الك ا املبكا عن ااعاقة لددا األعذداة مدن سدن الدوندة ادىت سدن 
 ق يمدداإ مددن أقدداليم منلوليددا ورسددعة أايددان  55الث سددنوات. و،ددالة هددذا احلدددث الددذي نُرددم يف ثدد
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دددت صددذا وثددالث سددنوات ل ذحددس  مددا عذددالإ رددرتاوح أعمددارهم 534 171يف العاصددمة، ، ددل 
عذددالإ مددن املدينددة. ومددن دددت  31 375أعذدداة مددن املندداعل الايذيددة و 11 512الطدد ،  ددن فددي م 

ثدددددالث سدددددنوات الدددددذين ، دددددعوا ل ذحدددددس، كدددددان  -  دددددة العمايدددددة صدددددذامجيدددددل األعذددددداة مدددددن الذ
 عذدالإ  535 154يف املا دة مدن أايدان املديندة. وكدان  5143يف املا ة من األقداليم و 7347 هناد
 عذدددالإ  5 111يف املا دددة مدددن هدددبنن األعذددداة أعذدددانإ  وي تدددو عبيعدددع يف ادددت كدددان  1241 أو
 أ،ا يف النمو.يف املا ة من م أعذانإ يعانون من ر 541 أو
ويف  عار "داناما ريل دورين"، أُن  ت عيادات اعادة التأهيل وحمدالت ألدوات رقدوو  -27

م يدددون ردددوغاو  يف أقددداليم هوفسدددلوة، وأورهدددون، ونرهانلددداي، وأومنوغدددويف،  5141العردددا  دقيمدددة 
 وكذلع يف مقاععات سوهبارار، ودايانزوره، وداغاهانلاي يف العاصمة.

، أقدددات و ارة الصدددحة والاياضدددة الّبنددداما الدددوعن لوقايدددة األعذددداة مدددن 5153 عدددا  ويف -22
ل ونرمددت رددددريباإ 5151-5154احلددوادث وداندداما الذحدددس والتح يددل املتع ددل دالاضردددل ول ذددرتة 

 ثالثة أايان يف العاصمة. ويف ةدان وأم ات األعذاة املصادت دال  ل الدماغع يف أردعة أقاليم
لتددّب عدد  لع ددم الوراثددة ‘عذدداة املعددو قت ألسددبا  وراثيددة، أُن ددئ ودليددة احلددد مددن عدددد األ -21

 يف املاكز الوعن ل اعاية الصحية لأل  والطذل.‘ قبل الوندة ملا والت خيس
و اي رنذيذ املاا ة الثانية مدن دانداما اصدوة األعذداة املعدو قت ع د  التع ديم ع د  قدد   -11

متخصصدت يف التع ديم املتخصدس دددورة ردريبيدة ملددة املساواة مل غريهم. و اا  حلداو مدرسدت 
هددذا ااعددار، أُن ددئ يف هددذه  ويف سددنة واادددة د ددأن دنددان القدددرات يف  امعددة الرتديددة يف منلوليددا.

ا امعدددة دتمويدددل مدددن ميزانيدددة الدولدددة لتدددّب ل تددددريه والت دددخيس فيمدددا تدددس األعذددداة املعدددو قت. 
عذددددددددالإ معو قدددددددداإ مددددددددن  153، هندددددددداد 5153 عددددددددا  واسدددددددده رقايددددددددا أصدددددددددررف و ارة العمددددددددل يف

 عالباإ م تحقاإ  ااكز التدريه واانتا  امل نيت. 45 712 أصل
ويف سياو العمل الاامع    حتست البي ة التع يمية لألعذاة املعدو قت،  داا  متدا  عم يدة  -15

ميددة عذددالإ، وي ددمل املبددىن قاعددات ل قدداانة، وقاعددة لتن 351روسدديل مبددىن مدرسددع لكددع يسددتوعه 
أردداح رسدد يالت  مددا قدددرات املدرسددت والطددال ، وقاعددة ل ثقافددة البدنيددة الطبيددة، وقددد ددددأ ر ددلي ف

، 5154-5153ل دراسدة ولتنرديم اصددس دراسدية يف قاعددات دراسدية. و،ددالة السدنة الدراسددية 
أُعددت دعددض الكتده املدرسددية مددن أ دل مدددارا ،اصدة، وُن ددات هددذه الكتده دكميددات رعددادة 

 ية املتع قة دطال  مخس مدارا ،اصة.البيانات اااصا 
ورنس ال وا ر املتع قة حبسا  نذقات مبسسدات التددريه اماصدة، الدأ أقاهتدا احلكومدة  -15
، ع   أنف عند رقدو التمويل    هذه املبسسات املك ذة دتقدو رع يم ،اب    5155 عا  يف

عذدددل  قددددار ثالثدددة أمثددداة. وقدددد  األعذددداة املعدددو قت،  ددده  يدددادة معددددة النذقدددات املعياريدددة لكدددل
اضدددطُ ل دأن دددطة م موسدددة وفعالدددة لكدددع ردددنعكس املن ايدددة وع دددم الدددنذس املتبعدددت يف العمدددل مدددل 
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األعذدداة املعددو قت يف دددااما دنددان القدددرات املعددد ة مددن أ ددل مدددارا التع دديم العددا ، ولتقدددو دورات 
 ردريبية د أن رع يم  وي اناتيا ات اماصة.

رة املدددارا وريددا  األعذدداة ع دد  اسددتيعا  األعذدداة املعددو قت، يُدددر   ع دد  ولزيددادة قددد -13
املسددتوا احمل ددع مدرسددون يف  دداة التع دديم امدداب، ويددذا اللددا  أُع قددت دورة ردريبيددة ملدددة سددنة 

قبددل اندتدددا ع يف  امعددة الرتديددة يف  مددا واادددة مددن أ ددل املدرسددت يف هددذا ا دداة يف ك يددة التع دديم
ان ع   ع ه منرمات اكوميدة ودددعم مدن منرمدات دوليدة، قُددمت أ  دزة ردريبيدة منلوليا. ودن

في دددا عادعددة دطايقدددة داايدددل، وعصدددع ل م دددع، وعدسدددات، وأوراو   دددا م يدددون ردددوغاو ، 41دقيمددة 
ل كتادددة دطايقددة داايددل، وعدسدددات مكددّبة، ف ددالإ عددن ادددافالت وماكبددات صددلرية   ددزة  عددددات 

 لألعذاة املكذوفت واألعذاة ضعيذع البصا. 551درسة رقم ل افل، وهع أشيان ُقدمت    امل
م يدددون  112ويف  عدددار دانددداما دعدددم ر دددليل املدددواعنت املعدددو قت، ُ،صدددس مب دددغ م يدددارين و -14

م دددداوعاإ ع دددد  صددددعيد الدولدددة وقددددل ع ي ددددا ان،تيددددار يف عطددددانات باريددددة  5 511ردددوغاو  لتمويددددل 
 ن دددان رعاونيدددات وشددداكات. ونتيادددةإ  أو فاديدددة ألشدددخاب معدددو قت مدددن أ دددل  قامدددة م ددداريل باريدددة

عدددن عطدددان حمددددود يف أوسددداك  شخصددداإ معو قددداإ ع ددد  عمدددل. وأُع دددن أي ددداإ  5 111لدددذلع، اصدددل 
املنرمددات غددري احلكوميددة العام ددة يف  دداة محايددة مصدداحل األشددخاب املعددو قت وكياندداهتم انقتصددادية. 

منرمدة غدري اكوميدة  33ون ردوغاو     م يد 71144ونتياةإ لذلع، قُدمت مسداعدة ماليدة دقيمدة 
شخصاإ معو قاإ ع د  عمدل. وف دالإ عدن هدذا، ُمنحدت مسداعدة ماليدة  554وكياناإ اقتصادياإ واصل 

 مواعناإ معوقاإ. 15   كيانات اقتصادية ومنرمات غري اكومية وف ات واا ا دا مة لد 
يف  5154 عددا  قدداإ يفمددداناإ معو   517، و5153 عددا  شخصدداإ معو قدداإ يف 515وُسددان  -11

معسددكاات ااتاددا  رادعددة ل مكتدده العددا  انذددا  قدداارات احملكمددة. ومددن دددت هددبنن ُوفددات فدداب 
و لددع يف  5154 عددا  مددداناإ معو قدداإ يف 77و 5153 عددا  مددداناإ معو قدداإ يف 11عمددل مناسددبة لددد 

 عمدددددل كَمكتددددد ماافدددددل اانتدددددا  الدا، يدددددة التادعدددددة ملعسدددددكاات اناتادددددا ، دندددددانإ ع ددددد  ع دددددب م، ل 
مطددداش . ورعددداَي ق ددداياهم املتع قدددة دددداأل ا والرتقيدددة معا دددة ردر يدددة وقدددد ُ،ذش دددت  أو مصدددذشر أو

 مدفوعات التعوي ات    اد ما.
و و ددددده القدددددوانت املتع قدددددة دال دددددمان ان تمددددداعع والاعايدددددة ان تماعيدددددة لألشدددددخاب  -11

 املسدددداعدة وامدددددمات وانسددددتحقاقات. نوعدددداإ مددددن أنددددوا  12املعددددو قت، رت قدددد  الذ ددددة املسددددت دفة 
م يون روغاو  ع   صعيد األقداليم،  31-51م يار روغاو  و 5، ُ،صس مب غ 5153 عا  ويف
رددوغاو  ع ددد  صدددعيد املقاععدداتل مدددن أ دددل ردددوفري الدددعم املددداا لألشدددخاب املعدددو قت  21-11و

 12141أدا رقددو  شدااكات. وقدد أو يف  عدار رعاونيدات أو الذين يدياون م اريل  ما  ذادهم
 م ددددددددداوعاإ،      ددددددددداد 223م يدددددددددون ردددددددددوغاو  كددددددددددعم مددددددددداا مل ددددددددداريل لتدددددددددارة د دددددددددغ عدددددددددددها 

 فاصة عمل دا مة ألشخاب معو قت. 111في ا   ا فاصة عمل، 5 431  موعف ما
ودلية هتي دة األوضدا  الدأ متكردن األشدخاب املعدو قت مدن مارسدة اق دم يف التصدويت يف  -17

، اسددددُتحدألثت ألوة مدددداة رسدددد يالت ،اصددددة ل نددددا،بت الددددذين 5153 لعددددا   اسدددديةاننتخادددددات الا 
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مااكدددز لالقددددرتا . وُوضدددعت يف اادددريات انقددددرتا   4-3يسدددتخدمون كااسدددع متحاكددددة و لدددع يف 
عدسدددات مكدددّبة ونردددارات ل قددداانة وم دددا حبددداوق داايدددل مدددن أ دددل األشدددخاب  وي الدددنقس يف 

  مددن اادنن دأصددواهتم دصددورة مسددتق ة دون مكددن األشددخاب املكذددوفت ل مدداة األو  مددا البصددا،
 مساعدة أشخاب يثقون هبم.

حمايرررة حقررروق المثليرررات والمثليرررين ومزدوجررري الميرررل الجنسررري ومغرررايري الهويرررة  -ياء 
 الجنسانية

من أ ل ارا مجيل أشكاة التمييز ومكافحت ا د كل قدانوين، رددرا منلوليدا  مكانيدة  -12
الدوليددة ل ق ددان ع دد  مجيددل أشددكاة التمييددز العنصدداي، وقددد  مددن انرذاقيددة 54انعددرتاق داملددادة 

أدر ت يف م او  القانون ا نا ع الذي صيغ اديثاإ اكماإ ينس ع  : "ُروق دل عقوددات ا داا م 
 العمددا، أو لددون الب دداة، أو ال لددة، أو األصددل، أو ا نا يددة يف االددة التمييددز ع دد  أسدداا ا نسددية،

 الدددددين، أو الوايذددددة، أو العمددددل، أو الثدددداوة، أو ان تمدددداعع، األصددددل واملاكددددز أو نددددو  ا ددددنس، أو
احلالدددة الصدددحية، وكدددذلع يف  أو امليدددوة ا نسدددية وا نسدددانية، أو املر دددا، أو التع دديم، أو اةران، أو

 التخويا". أو انمتنا  عن فعل أو ع ه فعل أو االة رقييد احلقوو واحلايات،
واملث يددت ومزدو ددع امليددل ا نسددع وملدداياي ايويددة ودسددبه الددن ا التق يدددي   ان املث يددات  -11

متييز ضدهم وانت اد حلقوق م اانسدانية. ورو دد نتدا ا حبدث  ما  اة هناد    اد ما ا نسانية،
، د دأن  عمداة اقدوو املث يدات واملث يدت ومزدو دع امليدل ا نسدع وملداياي 5155 عا  ُأ اي يف

ا نسدددداين  أو التمييدددز ع دددد  أسددداا امليددددل ا نسدددع ايويدددة ا نسدددانية يف منلوليددددا، هبددددق مكافحددددة
ورثقيا ا م ور ورقدو املع ومات  ليف و  كان الوعع العا  يف  اة اقوو اانسان، وهع نتا ا 
أُورألدت يف التقايددددا الثدددداين ع ددددا ل انددددة الوعنيددددة حلقددددوو اانسددددان د ددددأن االددددة اقددددوو اانسددددان 

ا مددة ل  ددبون القانونيددة يف   ددس ال ددعه األع دد  واحلايددات يف منلوليددا الددذي قُددد     ال انددة الد
 ونُوق  في ا.

وقد أثبتت  عالنات وأفدال  وثا قيدة ر ذزيونيدة دثت دا عددة حمطدات ر ذدزة فعاليت دا يف  عدار  -511
م ددداو  املنرمدددات غدددري احلكوميدددة املعندددون "رفدددل مسدددتوا وعدددع ا م دددور وف مدددف حلقدددوو املث يدددات 

لدداياي ايويددة ا نسددانية"، الددذي ي دددق    احلددد مددن الصددورة واملث يددت ومزدو ددع امليددل ا نسددع وم
السدددد بية يددددبنن األشددددخاب وانسددددتيان املو ددددود يف ا تمددددل   انهددددم، و   حتسددددت موقددددا الندددداا 
ورذكريهم وثقافت م يف هذا الصدد وهتي ة دي ة موارية متكرن هبنن األشخاب من مارسة اقدوق م 

 ومن التعبري عن نرا  م حباية.
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الوقايرررة مرررن فيررررون نقرررب المناعرررة البشررررية/متالزمة نقرررب المناعرررة المكتسرررب  -كاف 
 )اإليدز( ومكافحته

اعُتمد القانون املدنقر املتع دل دالصدحة والقدانون املدنقر املتع دل دالوقايدة مدن فدريوا نقدس  -515
ع دددد   5155و 5155املناعددددة الب دددداية ومتال مددددة نقددددس املناعددددة املكتسدددده واايددددد ل يف عددددامع 

. ويددنس هددذان القانونددان ع دد  قواعددد  ديدددة د ددأن رقدددو املسدداعدة وامدددمات الطبيددة    التددواا
السددكان دون أي متييددز وع دد  قددد  املسدداواة وع دد  لددو يسدد شل الوصددوة  لي ددا، ود ددأن ارددا أي 

اايد ، ود أن  أو رقييد حلقوو اانسان ول حايات دسبه ااصادة دذريوا نقس املناعة الب اية
 نة لألشخاب املصادت هبذا الذريوا ومجيل أشكاة التمييز ضدهم.ارا أي  ها

، ُأ اي رقيديم ملنتصدا املددة د دأن امطدة انسدرتارياية الوعنيدة ل وقايدة 5153 عا  ويف -515
مدددن األمددداا  املنقولدددة  نسدددياإ ومدددن فدددريوا نقدددس املناعدددة الب ددداية/اايد   وُك ذدددت و ارة الصدددحة 

  مة رنسيل ووضمان رنذيدذ امطدة، ‘ ن املعن داألماا  املعديةماكز البحوث الوع‘والاياضة مل 
ولذلع أُن  ت نلية لتنذيذ السياسة العامة املواددة د دأن األمداا  املنقولدة اسدياإ وفدريوا نقدس 

 املناعة الب اية/اايد .
ة ومنلوليا هع د د من دت الب دان الأ رنت ا في ا ااصدادة دذدريوا نقدس املناعدة الب داي -513

رسددا ل أي االددة مددن اددانت انتقدداة الذددريوا عددن عايددل  مل الوقددت احلدداا، ويف دصددورة حمدددودة 
، ، ددل مجيددل املددواعنت املصددادت 5154 عددا  الددد  ومنتاددات الددد  ومددن األ     ا نددت. واددىت

 551دذريوا نقس املناعة الب اية/اايد  املسا  ت الذين  تا ون    العال ، والبالغ عددهم 
واعندداإ، ل عددال  امل دداد ل ذريوسددات العكوسددة، وأ،ددذت احلكومددة املنلوليددة ع دد  عارق ددا مسددبولية م

. ويددة كدل هدذا ع د  حتسردن  مكانيدة احلصدوة ع د  5153 عدا  دفل نذقات أدويت م ادتدانإ مدن
الاعايدددة الصدددحية العامدددة و،ددددمات املسددداعدة الطبيدددة املتصددد ة دالوقايدددة مدددن فدددريوا نقدددس املناعدددة 

 ايد  وع   حتسرن نوعية هذه الاعاية.الب اية/ا
ول وقاية من فريوا نقس املناعة الب اية/اايد ، ددأت منلوليدا ع د  الصدعيد الدوعن يف  -514

ر ليل مااكز عوعية ل م ورة والتح يل رُعىن دالك ا عن ااصادة دالذريوا، وهع مااكز رقار  
اكددز البحددوث الددوعن املعددن ددداألماا  امدددمات مددن املددواعنت. ورددنرم دا دداة الذحددس والتح يددل  

 املعدية ا قات عمل ردريبية ع   نطاو الدولة.

 تعزيز الحق في التعليم -الم 
دددأت منلوليدا يف رنذيدذ الّبنداما الدوعن ل تع ديم املذتدوح املسدم   "منلوليدا وااددة" الدذي  -511
يدد املسدتما مددا احليداة وايادق    ، دل الذاصدة ل حصدوة ع د  التع ديم ا  5154 عا  أُقا يف

 واملذتوح والقا م ع   ركنولو يا املع ومات وانرصانت.
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و دددداي انضددددطال  دأن ددددطة مددددن أ ددددل رقدددددو التع دددديم اندتدددددا ع واألساسددددع والثددددانوي  -511
وا داملدرسدة ألسدبا  أ،داا، قدي تح مل الدذين أو ال امل    املدواعنت الدذين انقطعدوا عدن الدراسدة

يددة ورع دديم سددبل كسدده الددا و يف  عددار ر ددايعات مثددل قددانون التع دديم، وورقددة ومددن أ ددل حمددو األم
ل، وال ددوا ر املتع قددة دددإ اان دورات ردريبيددة 5151السياسددة العامددة املتع قددة دددالتع يم غددري الامسددع و

 ل.5117 وا اة املناها الدراسية ل مااال اندتدا ية واألساسية والثانوية ال ام ة و
عدال   55 251، و5155-5155عالبداإ يف السدنة الدراسدية  55 151وقد اصدل  -517

كددانوا مسددا  ت يف داندداما  عددادة التأهيددل، ع دد  شدد ادات  ،5153-5155يف السددنة الدراسددية 
التع يم األساسع وش ادات التع يم الثانوي ال امل. ود غ عدد األشخاب املسا  ت يف الّبنداما 

عذدالإ مدن  72عذدالإ مدن األديداة و 551س، مدن م شدخ 1 111اندتدا ع واملتوسذ حملو األمية 
 املناعل النا ية.

، د ددددغ عدددددد الطدددال  الددددذين ُسدددداش وا يف الّبندددداما 5154-5153ويف السدددنة الدراسددددية  -512
عالبدداإ، وعدددد الطددال  املسددا  ت  5 173املددوا ي ل تع دديم األساسددع مدددا احليدداة والددذي أكم ددوه 

عالبدداإ،  241 دد  مسدتوا التع دديم الثدانوي ال ددامل يف صدذوق ،ددار  املدرسدة وصددذوق مسدا ية ع
 عالباإ. 5 315وعدد الطال  املسا  ت يف الّبناما املوا ي ل تع يم الثانوي ال امل مدا احلياة 

وأدر  فا   ديد عن الن اة مدن أ دل اقدوو اانسدان واحلايدات والد قااعيدة يف مدادة  -511
 اسات ان تماعية.من ا  الدر  ويف التاريخ يف التع يم املدرسع

ومدددن أ دددل  يدددادة م ددداركة القطدددا  امددداب األساسدددية يف رعزيدددز الدددنرم الوعنيدددة يف  ددداا  -551
التع يم والصحة، ُمنحت منرمة غري اكومية احلل يف رنريم امتحانات املستوا امل ن مدن أ دل 

 ا،تيار رادطات واحتادات منرشمة يف هذين ا الت وفقاإ ملعايري ،اصة.
، د ددددغ  مجدددداا ريددددا  األعذدددداة الددددأ رعمددددل ع دددد  5154-5153 السددددنة الدراسددددية ويف -555

 711مبسسات م وكة ل قطا  امداب  ومدن ددت  313مبسسة، من ا  5 117الصعيد الوعن 
 يف املا ة. 5141 أو مدرسة 552مدرسة من مدارا التع يم العا ،  ت ع القطا  اماب 

ذين يقيمددددون ويعم ددددون يف امددددار  للددددت م املنلوليددددة ينسدددد  أدنددددان املددددواعنت الدددد ن ولكددددع -555
األصدد ية، ولكددع رتدداح يددم الذاصددة لدراسددة ال لددة املنلوليددة، رُاسددل  لددي م كتدده مدرسددية عددن عايددل 

 البعثات الدد وماسية يف الب دان األ نبية.

 تعزيز الحق في العمل -ميم 
سددف ل عددام ت والعددامالت ع دد  الدداغم مددن أن قددانون العمددل يددنس ع دد : "ُ ددد د األ ددا نذ -553

يت من مبدأ "املساواة يف األ ا دت العام ت والعامالت عن  ن الذين يبدون العمل نذسف"، فإنف
املتع قدة داملسداواة  511العمل  ي القيمدة املتسداوية" احملددد يف ارذاقيدة منرمدة العمدل الدوليدة رقدم 

 العمل. يف األ ا. وسُيدر  هذا املبدأ يف امل او  املنقر لقانون
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و و ه قانون امدمة العامدة، مُتدنر املاربدات واأل دور ملدواذع الدولدة دصداق النردا عدن  -554
 نو  ا نس وفقاإ  داوة األ ور الأ ر ع ا احلكومة اسه رصنيا الواا ا والارره.

وقد وافقت ال انة الوعنية الثالثيدة املعنيدة دالعمدل والتوافدل ان تمداعع ع د  "التوصديات  -551
ملتع قة داملاربات واأل ور يف الكيانات واملبسسات انقتصادية"، الأ حتدد أساليه رقييم العمل ا

ورعاشق أنوا  الواا ا وررب ا ع   أساا التقيديم. وهنداد عددد صدلري مدن الكياندات واملبسسدات 
ثدا ل، وفقداإ انقتصادية الكبرية الأ رّب  عقوداإ وارذاقدات ورددفل ماربدات وأ دوراإ حمدددة يف هدذه الو 

لتصنيا الواا ا و دوة األ ور الورادين في ا، ولكن ا زن األعرم من الكياندات واملبسسدات 
ينذددذ هددذه التوصدديات. و دداي، دالتعدداون مددل منرمددة العمددل الدوليددة، دددذة   ددود  ن انقتصددادية

ملبسسددات لتعزيددز قدددرات املبسسددات ال ددايكة ع دد   ددداا  عقددود األ ددور، ددددناإ يف املاا ددة األو  دا
 العام ة يف  اا التعدين والبنان.

، نذذت و ارة العمل داناما ااعداد ل عمل الذي ُصمم مدن أ دل مدنر 5154 عا  ويف -551
نذددذت  كمددا  غددري املددبه ت م ددارات م نيددة يف فددرتة  منيددة و يددزة  أو العددام ت العدداع ت عددن العمددل

وداندداما دعددم روايددا املددواعنت الددذين رتادداو  الددو ارة الّبندداما الددوعن اعددداد العددام ت امل نيددت، 
سددنة، وداندداما رنميددة امل دداريل، وداندداما دعددم فدداب العمددل ل اعدداة، وداندداما دعددم  41أعمددارهم 

فدداب العمددل لألشددخاب املعددو قت، وداندداما دعددم فدداب العمددل ل  ددبا ، والّبندداما املتع ددل دعمددل 
 دمات انست ارية ل خّبان املسنت.الطال ، وداناما ساعات العمل، وامل او  املتع ل دام

و دداي رنذيددذ داندداما "منلوليددا األساسددع" مددن أ ددل رددوفري فدداب عمددل مبقتددة ل مددواعنت  -557
العاع ت عن العمل املسا  ت لدا مبسسة التوايا، دإشااك م يف أن طة عامدة واسدعة النطداو 

 ودإ اد أماكن عمل ، اان.

 الفقر وتعزيز األمن الغذائي -نون 
، مث 5151 عددددا  يف املا ددددة يف 3247وفقدددداإ ل بيانددددات اااصددددا ية، د ددددغ مسددددتوا الذقددددا  -552

. ويصدددل مسدددتوا البطالدددة يف املنددداعل الايذيدددة 5155 عدددا  يف املا دددة يف هنايدددة 5744افذدددض    
 يف املا ة يف املناعل احل اية. 5345يف املا ة يف ات يب غ  3141   

قانون اللذان وقانون أمن املنتادات اللذا يدة هبددق احلدد  5155 عا  وقد أُقا اديثاإ يف -551
مدن الذقدا و يددادة اامددادات اللذا يددة و مكانيدة احلصدوة ع ي ددا. وأُعددت امل دداريل املتع قدة دقددانون 
األغذية الع وية، والّبناما الوعن لدعم  نتا  األغذيدة الع دوية، وقا مدة املدواد الدأ ُرسدتخد  يف 

الّبندددداما الددددوعن لألمددددن اللددددذا ع  5111 عددددا  . ورنذددددذ احلكومددددة منددددذ نتددددا  األغذيددددة الع ددددوية
 من أ ل حتست االة األمن اللذا ع. 5151 عا  وستستما يف رنذيذه اىت
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دددل املع ومدددا  الواادددد الدددذي ي دددمل  -551 أسددداة يف منلوليدددا  714 111وقدددد اسدددُتحدث ا مر
يف املا دة مدن  5 أو أسداة 51 255اسه مستواها املعي ع وُو عدت شد اياإ قسدا م غذا يدة ع د  

 مجيل األسا الأ حتتا  قطعاإ     عانات ا تماعية ودعم ا تماعع.
، فددإن مبشدداات احلالددة اللذا يددة ل سددكان يف منلوليددا، مثددل رددأ،ا تددو 5154 عددا  واددىت -555

األعذاة دون سن امامسة، وعدد األشخاب الذين يعانون من ا و ، وعددد األشدخاب الدذين 
يف املا ددة  541يف املا ددة و 541يف املا ددة و 5142اددز يف اللددذان، قددد افذ ددت    يعددانون مددن ع

ع   التواا. وقد مكرن  لع منلوليا من حتقيل ايدق املتمثل يف  ذيض عدد األشخاب الذين 
   عدد يقل  قدار ستة أمثاة عن عدد  5151 عا  يعانون من ا و  ومن العاز يف اللذان يف

. وأدا رنذيدددذ "دانددداما شددداي منصدددا الن دددار" امددداب دتالميدددذ الصدددذوق 5111 عدددا  هدددبنن يف
اندتدا ية يف مددارا التع ديم العدا     افذدا  يف ادانت التسدا  املدرسدع لددا أعذداة األسدا 

 املنخذ ة الد،ل و   راا ل اانت نقس الطعا  والعاز يف اللذان.

 ترّدي البيئة وتعزيز األمن -سين 
 52ة القانونية، والق دان ع د  التددا،ل والثلداات والتناق دات املو دودة يف لتحست البي  -555

  5155 عددا  قانوندداإ يف 51قانوندداإ يف  دداة البي ددة، ولتحسددت التنسدديل، أُد، ددت رعددديالت ع دد  
واعُتمددددت ادددديثاإ القدددوانت املتع قدددة داسدددو  ر دددوث امليددداه، وحبمايدددة الرتددددة، وداحلمايدددة مدددن التصدددحرا 

 وانت موضل التنذيذ.وُوضعت هذه الق
و و دده هددذه القددوانت، يكددون ع دد  ال ددخس الددذي ينت ددع التددوا ن البي ددع ويتسددبه يف  -553

أضدداار أن يزيددل ال ددار عددن عايددل دفددل رعددويض. وقددد أُن ددئ صددندوو  صددالح البي ددة الددذي يتددير 
ة مدن يف املا د 11يقدل عدن  ن مدا الذاصة حلماية البي ة ول تخذيا من رادري ا من ،دالة اسدتخدا 

الددد،ل املتددأ ر مددن دفددل رسددم املددوارد الطبيعيددة والددذي  دده أن يتماكددز يف األقدداليم والعاصددمة. وقددد 
 اصل السكان احمل يون ع   احلل اللاله يف محاية البي ة وانستذادة من مثار الثاوة الطبيعية.

نضدددطال  ، أُقدددا الّبنددداما الدددوعن لتلدددرير املنددداا الدددذي  ددداي يف  عددداره ا5155 عدددا  ويف -554
ماليددت دونر يتع ددل دتنذيددذ ردددادري التكيددا القا مددة ع دد  الددنرم اايكولو يددة  141  داو  دقيمددة 

يف أاوا  األهنار القاد ة ل تأثا دتلري املناا، و لع ددعم ماا من داناما األمم املتحدة ااتا ع 
 وصندوو التكيرا.

دالتعددداون مدددل دانددداما األمدددم املتحددددة ونذدددذت و ارة البي دددة والتنميدددة ام ددداان والسددديااة،  -551
ل يف أقداليم 5153-5112ااتا ع، داناما حتسدت اامدداد دامليداه و ددمات الصداق الصدحع و

ألتاي، وداياهنونلور، وأومنوغويف. ويُتو،  من هذا الّبناما حتسدت  دارة ورنرديم وهيكدل  - غويف
د املواعنت احمل يدت  يداه ال دا  الدأ املبسسات املسبولة عن ماافل املياه والصاق الصحع، ورزوي

 ر  ر متط بات الاعاية الصحية و دمات أف ل يف  اة الصاق الصحع.
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 التحديات وطرق التغلب عليها -عين 
ع ددد  الددداغم مدددن  صددددار السددد طات املختصدددة ل وثدددا ل الت دددايعية املتع قدددة دتعزيدددز اقدددوو  -551

صد ة حتسددت القدددرات وامل دارات الب دداية املط ودددة ردزاة رو ددد اا ددة    موا ن اانسدان ومحايت ددا،
  الت املوارد املالية غري كافية. ما لتنذيذ القوانت ع   لو را . ودااضافة     لع،

 المسألة ذات األولوية -خامسا   
،ددددالة الذددددرتة امل ددددمولة دددددالتقايا، ا ددددذت منلوليددددا ردددددادري م موسددددة لتنذيددددذ التوصدددديات.  -557

رقدددد  كبدددري يف  ددداة انن دددما     املعاهددددات الدوليدددة وسدددن الت دددايعات ود ددكل ،ددداب، ُأادددا  
الوعنيددة املتع قددة دددأنوا  حمددددة مددن اقددوو اانسددان. واملسددألة  ات األولويددة هددع مواصدد ة حتسددت 
القددددرات الب ددداية واملبسسدددية ملبسسدددات  نذدددا  القدددوانت ورعزيدددز رثقيدددا ا م دددور يف  ددداة اقدددوو 

 اانسان.
    


