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أوال -مقدمة
 -1تؤكذذد دادالاةخذذةا أآةذذت آثةذذت واسذذةماول وثذذدالرر وثشذذامن وثةاةمذذت جمللذ ح ذذوق وإلاخذذان
ةوصفها ةلدو يةمامن جبديت مع الايةه وثدسةوريت الوثةزوماته مبوجب وملمايري وثماملةت حل وق وإلاخذانو
الت ذذاى أن و ذذاا وإلجذ ذاوءوع وثيزم ذذت ثة فةذ ذ توص ذذةاع واس ذذةماول وث ذذدالرر وثش ذذامن م ذذأ وثمووم ذذن
وحلةويت ثدعم وجلهوي وثاومةت دىل كفاثت متةع وجل ةع يف دادالاةخةا حب وق وإلاخان على الجه كامنو
 -2الا ذذد األل ذذن دادالاةخ ذذةا  150توص ذذةت يف وث ذذدالرة وثثااة ذذت ثيس ذذةماول وث ذذدالرر وثش ذذامن يف
لب وهة ام ه و وثة ايا على مةاةمت تلذ وثةوصذةاع()1و اليةضذ أ وثة ايذا أيضذا
عام 2012و الي َّ
وخلطووع وث و هتا حكومت دادالاةخةا ةشأن وثةوصةاع واخاىو الةاإل ذافت دىل اثذ يمكذ
وثة اي ذذا مأل ذ ذايروع الط ة ذذت اليالن الط ة ذذت ذةلف ذذت و ذ ذ هتا دادالاةخ ذذةا ةش ذذأن تمزي ذذز ح ذذوق وإلاخ ذذان
المحايةها مةجاالزو ة ث وثةوصةاع ومل دمت خيل وثدالرة وثثااةتو

ثانيا -المنهجية وعملية التشاور
 -3ميثن ه و وثة ايا مثاة وثةماالن يف مذا ةذا وملؤسخذاع وحلكومةذت اوع وثلذلت يف دادالاةخذةا
وث ر اخ ةه الزورة وثشؤالن وخلارجةت الالزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخانو
 -4الالوصذذلن دادالاةخذذةا وثةزومهذذا ةةأسذذة ع لةذذت شذذاملت الش ذاوكت تضذذم أصذذحا ملذذلحت
مةمدييأ عأ طايق دشاوك وملؤسخذاع وثوط ةذت حل ذوق وإلاخذان الم ذاع وجملة ذع وملذدين ال ريهذا
مأ أصحا وملللحت وملم ةا يف ع لةت دعدوي وثة اياو
 -5الوشذذة لن ع لةذذت دعذذدوي هذ و وثة ايذذا علذذى سلخذذلت مذذأ واجة اعذذاع يف عذذدة أجذزوء مذذأ
دادالاةخذذةا ةرةذذت وحللذذول علذذى مخذذاآاع مذذأ أصذذحا ومللذذلحت علذذى وثلذذمةديأ وثذذوط اليالن
وث ذذوط و الع ر ذذد فاي ذذق واخةأل ذذار م ااش ذذاع يالري ذذت ثة ة ذذةم وثة ذذدم وحمل ذذاز ةش ذذأن تلذ ذ وثةوص ذذةاعو
الع دع أيضا يف عام  2012حل اع ع ن الط ةت ةشأن واسذةماول وثذدالرر وثشذامن ةشذأن
ُ
تم ةم وثةوصةاع اليف عام  2016ةشأن وملخاآاع وث هائةت اصحا وملللحتو

ثالثا -متابعة توصيات عام  2012وما بعده
ألف -التصديق على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

()2

 -6صدان دادالاةخةا م واسةماول وثدالرر وثشامن وملا ي على وتفااةذت ح ذوق وثطفذن
الةاالتوكوثةه ذذا واخةة ذذاريا ل أيل ذذن تل ذ ذ وثل ذذكوك يف اوواة ه ذذا وثوط ة ذذت()3و الوعة ذذدع أيض ذذا
تشايماع ذةلفت ةرال وملضي ادما التمزيز ت فة واتفااةاع وث ائ ت وث ص ّدان علةها()4و
 -7اليف أالوئن عام  2017شاعن دادالاةخةا يف و اا خطووع اسةئ اف ع لةذت وثةلذديق
علذذى وتفااةذذت ح ذذوق واشذذصا .االر وإلعااذذتو اليف وثواذذن افخذذه وسذذة اع وملذذدوالاع وثوط ةذذت
ةشأن أآةت وثةواةع أال وثةلديق على وثلكوك وثدالثةت واخاىو
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 -8المتاشذذةا مذذع وملذذدوالاع وجلاريذذت أيذذدع دادالاةخذذةا وملألذذاين واساسذذةت ومل لذذو .علةهذذا يف
ذةلف وتفااةاع ح وق وإلاخان وثدالثةذت الوثةزمذن ةميماجهذا يف واطذا الوتثةذاع وثوط ةذت وث ائ ذتو
التشذ ن ةمذذم وامثلذذت ةااذذامع وثةشذايماع وثوط ةذذت ةشذذأن ت ذذةح وث ذذااون راذذم  2000/26وملةملذذق
مبحك ذذت ح ذذوق وإلاخذذانا التمذذدين وث ذذااون وجل ذذائيا الت ذذةح وث ذذااون راذذم  2004/39وملةملذذق
ةة خذذةب وثم ذذال وإلادالاةخذذةا يف وخلذذار المحذذايةهما المش ذاالق وث ذذااون وملةملذذق ةاثم ذذال ومل ذزثةاا
عذذيالة علذذى تواةذذع مؤسخذذاع ح ذذوق وإلاخذذان وثوط ةذذت يف دادالاةخذذةا علذذى م ذ كاة تفذذاهم ةشذذأن
داشاء آثةت الاائةت الط ةت ثةمزيز تدوةري مكافحت وثةم يبو

باء -التعاون مع آلية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وجهات أخرى

()5

 -9على وثلمةد وثماملي تؤكد دادالاةخةا أآةت تمزيز وثةمذاالن مذع آثةذت وامذم وملةحذدة حل ذوق
وإلاخذذان ةطاوئذذق تش ذ ن تةخذذري زيذذاروع ومل ذذاريأ وخلاصذذا دىل دادالاةخذذةا()6و الآخذذا ع لةذذت تةخذذري
هي زيارة وثخةدة روكةن رالث ة ومل ارة وخلاصت وملم ةت ةاثخكأ وثيئق يف عام 2013و
 -10السةخة ألن دادالاةخةا يف ه و وثمام وثخةد يوريوس ةوروس ومل ذار وخلذا .وملمذ ةذاحلق يف
وثلذذحت يف زيارتذذه ومل ذذار رذذا آاور/مذذارس 2017و السةةخذذا دادالاةخذذةا أيضذذا زيذذارة وثخذذةدة هذذيل
دثفري ومل ّارة وخلاصت وملم ةت ةاحلق يف وثر وء ومل َّار را وجلزء وثثاين مأ ه و وثمامو
 -11العلى وثلمةد وإلالة ي تووصن دادالاةخةا يع ها وث ور ثلّج ت وحلكومةذت وثدالثةذت وملم ةذت
حب ذذوق وإلاخذذان وثةاةمذذت ثاوةطذذت أمذذم ج ذذو شذذاق آسذذةا ةوصذذفها هةئذذت حل ذذوق وإلاخذذان ةوسذذائن
تش ذ ن ديمذذا ح ذذوق وإلاخذذان يف وثاكذذائز وثذذثي جل اعذذت روةطذذت أمذذم ج ذذو شذذاق آسذذةا العذذأ
طايق تمزيز محايت ح وق وإلاخان يف ومل ط تو الوسةضافن دادالاةخةا يف آ /أ خط 2015
حل ت ع ن دالة ةت ةشأن "حفظ كاومت وإلاخان مب ذع وثةمذ يب الدسذاءة وملماملذت يف أالسذاو وثذدالل
واعض ذذاء يف روةط ذذت أم ذذم ج ذذو ش ذذاق آس ذذةا" ةوص ذذفها عضذ ذوو يف وجمل وع ذذت واساس ذذةت ثل أل ذذايرة
وملةمل ذذت ةاتفااةذذت م اهضذذت وثةمذ يبو الأعل ذذن دادالاةخذذةا يف حل ذذت وثم ذذن وملذ كورة تدشذذا ذذوا
ثةذذدريب وملذذدرةا ةلذذفت مألذذاين توجةهةذذت افذاوي دافذذاا وث ذذااون ةشذذأن م ذذع أفمذذال وثةمذ يب ك ذذا
شجمن وثدالل واعضاء يف وثاوةطت على وثةلديق على وتفااةت م اهضت وثةم يب التطألة هاو
 -12اليف دط ذذار م ذذت وثةم ذذاالن وإلس ذذيمي ت ذذؤير دادالاةخ ذذةا يالرو هام ذذا يف تاس ذذةس أس ذ ذ
وملفو ةت وملخة لت وثدوئ ت حل وق وإلاخان الوملشاركت يف أع اراو الاد وسةضذافن دادالاةخذةا وثذدالرة
وافةةاحةذذت ثل فو ذذةت وملخذذة لت يف عذذام 2012و الشذذكن اث ذ واجة ذذاق أساسذذا مةة ذذا ثةل ذ ةم
أع ال وثلج ت الت فة هاو
 -13الوسةضذذافن دادالاةخذذةا أيضذذا يف عذذام  2015ةاثةمذذاالن مذذع وملفو ذذةت وملخذذة لت وثدوئ ذذت
حل ذذوق وإلاخ ذذان حل ذذت يروس ذذةت ةش ذذأن وثةث ة ذذف يف ل ذذال ح ذذوق وإلاخ ذذانو الوعة ذذدع وحلل ذذت
وثدروسةت دعين جاكاتا وثلاير عذأ وملفو ذةت وملخذة لت ةشذأن وثةث ةذف يف لذال ح ذوق وإلاخذان
الأالصذذى وإلعذذين مبذذا يلذذي ذ أ أشذذةاء أخذذاى ‘ ‘1داشذذاء فايذذق عامذذن ثو ذذع مألذذاين توجةهةذذت
افضذذن ومل ارسذذاع مذذأ أجذذن مووءمذذت وس ذعوتةجةاع وثةملذذةم وثوط ةذذت ثلذذدالل واعضذذاء مذذأ م ذذور
وثةث ةذف يف لذال ح ذوق وإلاخذانا ‘ ‘2دجذاوء دصذيحاع يف لذال وثةملذةم ةاثذدالل واعضذاء مذذأ
خيل ديما وثةث ةف يف لال ح وق وإلاخان يف ومل اهع وثدروسةت الم اهع وثةدريبو
4
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 -14الثذذدى دادالاةخذذةا ا اعذذت روسذذصت ةضذاالرة تمزيذذز وحلذوور الوثةمذذاالن يف لذذال ح ذذوق وإلاخذذان
ةذذا وثأللذذدونو التووصذذن دادالاةخذذةا يف هذ و وثلذذدي توسذذةع حووروهتذذا وثث ائةذذت ةشذذأن ح ذذوق وإلاخذذان
مع وثأللدون وملصةلفت يف ومل ط ت اليف خارجهاو

جيم -األطر المعيارية والتعليمية والمؤسسية لحقوق اإلنسان

()7

 -15تةووصذذن وجلهذذوي مذذأ أجذذن تمزيذذز وثذذوعي الومللكةذذت ثذذدر وثخذذكان الوملخ ذؤالثا وحلكذذومةا
المجةع وجلهاع وملم ةت حب وق وإلاخانو اليذ مك اثذ يف مجلذت أمذور مذأ خذيل خطذي وثة ةذت
جتخذذد خطذذت وثة ةذذت وثوط ةذذت وث ذ أعل هذذا
وثوط ةذذت مةوسذذطت واجذذن ثلفذذعة  2019-2015وث ذ
ّ
وث ذائة جوكذذو اليذذداليال ةاسذذم اذذاالو سذذةةا ()Nawacitaو الثذذدى دادالاةخذذةا رإيذذت د ائةذذت اائ ذذت علذذى
ح ذذوق وإلاخذذان الهتذذدف دىل تمزيذذز د ذذاي لة ذذع يمي اوطذذي علذذى أسذذاس وثاخذذاء الوثمدوثذذت الوملخذذاالوة
السذذةاية وث ذذااون()8و الثةح ةذذق ه ذ و ورذذدف أيرجذذن يف أالثويذذاع وخلطذذت وإل ائةذذت مخذذائن وثذذعاليع
حلكومذذت تةخذذم ةاثفماثةذذت الوثدمي اوطةذذت الوخللذذو مذذأ وثفخذذاي الميكذذأ واعة ذذاي علةهذذاا ال خذذا اوعةذذت
حةاة مجةع مووط دادالاةخةاا التخايع وثة ةت وثوط ةت مأ خيل تطويا ومل اطق ورامشةتو
 -16الا تذزول خطذذي وثم ذذن وثوط ةذذت حل ذذوق وإلاخذذان تشذذكن وإلطذذار وثذذوط ثة فةذ وملشذذاريع
وملةمل ذذت حب ذذوق وإلاخذذانو ال ذذار ت فة ذ وخلط ذت وثاوةمذذت وث ذ ترطذذي وثفذذعة  2019-2015ذذن
وإلش ذاوف وملألاشذذا ثل كةذذب وثة فة ذ ر ثائاسذذت وجل هوريذذتو الأاشذذئن أمااذذت مشذذعكت ثكفاثذذت فماثةذذت
وثاصد الوثة ةةم()9و
 -17الأيلذذن يف وخلطذذت وثاوةمذذت أيضذذا وملألذذاين وث ذوورية يف سةاسذذاع الط ةذذت العاملةذذت ذةلفذذت مثذذن
واسذعوتةجةت وثوط ةذذت ةشذأن وثوصذذول ثلمدوثذت الوتفااةذذت ح ذوق واشذذصا .االر وإلعااذت المألذذاين
وامم وملةحدة وثةوجةهةت ةشأن ح وق وإلاخان واساسةت الأهذدوف وثة ةذت وملخذةدومت اليف ةمذم
وثةوصذذةاع وثلذذايرة عذذأ هةئذذاع وملماهذذدوعو الداو اوراذذن وخلطذذت وثاوةمذذت مذذع وخلطذذي وثخذذاة ت فذذمن
وخلطت وثاوةمت متثن القة ت ّحةت ميكذأ مذأ خيرذا ديخذال تمذدييع سذ ويت علذى واالثويذاع الوخلطذي
ةااسة اي دىل اةائع ت ةةم وثة فة و الهي تشة ن أيضا على آثةت َّخ ت ثلاصذد الوثة ةذةم علذى مجةذع
وملخةوياعو
 -18التووصذذن دادالاةخذذةا و ذذاا تذذدوةري م هذذا ة ذذاء وث ذذدروع علذذى مجةذذع وملخذذةوياع ةرةذذت كفاثذذت
وتخاق وث وواا وثفاعةت مع وث وواا وثوط ةذت المذع واثةزومذاع مبوجذب ممذايري ح ذوق وإلاخذانو اليف
يرةذن الزورة وثشذؤالن وث ااواةذت الح ذوق وإلاخذان  375شصلذا علذى صذةا ت وثوقذائق
ه و وثلذدي َّ
وث ااواةت على وثلمةديأ وثوط اليالن وثذوط و التووصذن دادالاةخذةا أيضذا وسذةماول وثشذاوئع وحمللةذت
الة ل وجلهوي ثةمدين جوواب عدم واتخاق فةهاو
 -19الا اول تمزيز ادروع وملخؤالثا وحلكومةا الأصحا وملللحت على وثلذمةديأ وثذوط
الوحمللي يوالمن دادالاةخةا على ع د ةاومع م ة ت ثلةدريب الوث شا ةشأن واثةزوماع الوثووجألاع
وملةمل ذذت حب ذذوق وإلاخ ذذانو اله ذذي ة ذاومع موجه ذذت دىل طائف ذذت الوس ذذمت م ذذأ وملةل ذذا تش ذ ن م ذذو في
وخلدمت وملداةت الأفاوي دافاا وث ااون الوثطذي الوململ ذا الاةذايوع وجملة مذاع وحمللةذت التمذال مخذائن
موو ذذةمةت ذةلفذذت مثذذن اضذذاء واحذذدو المكافحذذت وثةمذ يب الح ذذوق ملكةذذت وارو ذذي الواجتذذار
ةاثألشا الشؤالن وملووط ت الح وق وملاأة الوثطفنو
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 -20التش ن ةمم أمثلةها ‘ ‘1ةاومع الزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخان ث شا ممارف
ح ذذوق وإلاخ ذذان وثذ ذ ترط ذذي  4 245جه ذذازو حكومة ذذا ع ذذيالة عل ذذى يالروع تدريألة ذذت يف ل ذذال
ح ذذوق وإلاخ ذذان موجه ذذت دىل  450م ذذدرةا ال 327مؤسخ ذذت لة ذذت ال 375موجه ذذا لة ذذا حل ذذوق
وإلاخذذان يف  159م اطمذذت الةلديذذتا ‘ ‘2ةااذذامع الزورة وثش ذؤالن وثدوخلةذذت وملمةذذاي ثةذذدريب الحذذدوع
وثشذاطت يف لذذال ح ذوق وإلاخذذان علذذى اطذاق وثأللذذدياع يف دادالاةخذةاا ‘ ‘3ةااذذامع الزورة وثشذؤالن
واجة اعةت ثأل اء وث دروع وثيزمت ثة فة وث ااون رام  2014/35وملةملق حب ايت وثطفنو
 -21الا ي ذزول دص ذذي ا ذووع وثش ذذاطت الوث ذووع وثمخ ذذكايت ذ أ أالثوي ذذاع جذذدالل واع ذذال
وثذذوط و الوسذذةُحدقن ة ذاومع يروسذذةت اائ ذذت علذذى ح ذذوق وإلاخذذان الأيلذذن يف ومل ذذاهع علذذى مجةذذع
مخذذةوياع تذذدريب ا ذووع وثشذذاطت الا ذووع وثذذدفاق وثوط ةذذتو العذذيالة علذذى اث ذ أُيلذذن مألذذاين
ح ذوق وإلاخذان أيضذا يف اووعذد واشذةألاك وثمخذكايتو الع ذدع يالروع كثذرية ثةذدريب أفذاوي اذووع
وثشاطت الاووع وثدفاق يف لال ح وق وإلاخان المأ ةة ها يالروع ع دع ةاثةماالن مع أصحا
وملللحت وثوط ةا الومل اع وثدالثةتو
 -22الافذ ّ ةمذذم وث ذخلومع وخلاصذذت ة ذووع وثشذذاطت وثوط ةذذت ةاثةمذذاالن مذذع جل ذذت وثلذذلةب وامحذذا
وثدالثةذذت الهذذي تشذ ن حل ذذت ع ذذن ةشذذأن "مألذذاين ح ذذوق وإلاخذذان وثدالثةذذت يف سارسذذت وثخذذلطاع
وملصوثت افاوي وثشاطت" موجهت ثكألار وحمل ا يف مشال الج و جزياة سومطاة الحل ت ع ن ملدة
يوما ةشأن "وث ووعد الوملمايري وثدالثةت ثم ن اذووع وثشذاطت" موجهذت دىل فةلذق وث ذووع وملة لذت يف
تة ةكا ةاةوو الاد ع دع وحلل ةان يف عذام 2016و التماالاذن وثشذاطت وثوط ةذت أيضذا مذع وثلج ذت
وثوط ةذذت حل ذذوق وإلاخذذان يف داامذذت يالروع تذذدريب يف لذذال ح ذذوق وإلاخذذان ثل ح ذذا وجل ذذائةا
يف  32ماكزو دالة ةا ث ووع وثشاطتو
 -23التش ذ ن ةمذذم وث ذخلومع وخلاصذذت ة ذووع وثذذدفاق مذذا يل ذي ‘‘1ةااذذامع وثةث ةذذف يف ل ذذا
وث ذذااون وثذذدال وإلاخذذاين الح ذذوق وإلاخذذان جل ةذذع وافذاوي وثمخذذكايا يف دادالاةخذذةا وثذ ر اف تذذه
الزورة وثدفاق ةاثةماالن مع جل ت وثللةب وامحا وثدالثةت يف عام 2016ا ‘ ‘2حل اع يروسةت عأ
"ت فةذ ذ وث ذذااون وإلاخ ذذاين الح ذذوق وإلاخ ذذان يف ل ذذال وث ذذدفاق وث ذذوط " يف ع ذذام 2013ا الع ذذأ
"وحلا وإلثكعالاةت مأ م ور وث ااون وإلاخاين الح وق وإلاخان" يف عام 2015ا العأ "وثدفاق
وثذذوط مذذأ م ذذور ح ذذوق وإلاخذذان"و الا ذاول مووصذذلت تمزيذذز اذذدرة وافذاوي وثمخذذكايا يف اطذذاق
وثمدوثذذت ع ذذدع الزورة وثذذدفاق يف عذذام  2016ةاثةمذذاالن مذذع ممهذذد وث ذذااون وثذذدال وث ذ ر يوجذذد
م اا يف وثواياع وملةحدة وامايكةت حل ت ع ن ةشأن "وث ذااون ومل ذارن ا ذام وثمدوثذت وثمخذكايت
ةا دادالاةخةا الوثواياع وملةحدة وامايكةت"و
 -24الا تذزول وحلكومذذت ملةزمذذت ةة فةذ تذذدريب شذذامن يف لذذال ح ذذوق وإلاخذذان جل ةذذع وافذاوي
وثمخكايا الأفاوي وثشاطت مبا يف اث مأ يوجد م هم يف ةذاةووو اليف عذام  2016افذ ع ةذاومع
ذةلف ذذت يف ة ذذاةوو ةاثةم ذذاالن م ذذع وحلكوم ذذاع وإلالة ة ذذت الوحمللة ذذت الة ذذدعم م ذذأ جل ذذت وثل ذذلةب وامح ذذا
وثدالثةتو التش ن ةمم وثخلومع حل اع يروسذةت التدريألةذت علذى وثذ هع وث ذائم علذى ح ذوق وإلاخذان
يف ت فة الوجألاع وثشاطت وثوط ةت الم ذع وثم ذف وجل خذيو السةووصذن دادالاةخذةا رصذد هذ ا وثذخلومع
الت ةةم فماثةةها يف وسة اور تمزيز ح وق وإلاخان المحايةها يف ةاةووو
 -25التووصذذن دادالاةخذذةا يعذذم وملذذدن يف مجةذذع ألذذاء وارخألةذذن يف وثة ذذاف علذذى ث ذذب وملدي ذذت
الذ ذ ذذرية ح ذ ذ ذذوق وإلاخذ ذ ذذان ةااسذ ذ ذذة اي دىل ائحذ ذ ذذت الزورة وثش ذ ذ ذؤالن وث ااواةذ ذ ذذت الح ذ ذ ذذوق وإلاخذ ذ ذذان
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را ذ ذذم  2013/25ةش ذ ذذأن ح ذ ذذوق وإلاخ ذ ذذانو التش ذ ذذةد دادالاةخ ذ ذذةا مب ذ ذذدن ةاا ذ ذذدالا الس ذ ذذوروةايا
اليو ةاكارتذذا الةااةذذاي الالاوسذذوةو علذذى جهويهذذا وملل وسذذت يف سذألةن وحللذذول علذذى ث ذذب مدي ذذت
ح ذذوق وإلاخذذان التشذذجع وملذذدن واخذذاى يف وثأللذذد علذذى وااةذذدوء بذذاو الاذذد ال َّفذن الزورة وثشذؤالن
وث ااواةت الح وق وإلاخان م اسذألت واحةفذال ةةذوم ح ذوق وإلاخذان يف عذام  2016ثة ذ ح 228
م اطمت المدي ت يف مجةع ألاء دادالاةخذةا جذووئز علذى وسذةةفاء شذاالو وحللذول علذى ث ذب "مدي ذت
ح ذذوق وإلاخذذان"و التشذذةد دادالاةخذذةا ةذذدالر وجملة ذذع وملذذدين يف يعذذم تاسذذةس مفهذذوم مدي ذذت ح ذذوق
وإلاخانو
 -26الاد أيلن وحلكومت ممايري المفهوم وحعوم ح وق وإلاخذان يف ومل ذاهع وثدروسذةت وثوط ةذت
على مجةع مخةوياع وثةملةم مأ م طلق فه ها ثلدالر وحلةور وث ر يؤييذه ا ذام وثةملذةم يف تمزيذز
ح ذذوق وإلاخ ذذانو الأج ذذاع الزورة وثةمل ذذةم الوثث اف ذذت ت ذذدريألاع يف ل ذذال ح ذذوق وإلاخ ذذان يف ةم ذذم
وملؤسخ ذذاع وثةملة ة ذذتو الخ ذذيل وثف ذذعة م ذذأ  2012دىل  2016ع ذذدع يالروع تدريألة ذذت يف 12
م اطم ذذت الص ذذن ل ذذوق ع ذذدي وملش ذذاركا فةه ذذا دىل  1 500ف ذذاي ت ايأل ذذاو الالام ذذن الزورة وثش ذ ذؤالن
وث ااواةت الح وق وإلاخان أيضا م كاة تفاهم مع حكام  18اف ذت يف دادالاةخذةا ةشذأن تم ذةم
وثةث ةف يف لال ح وق وإلاخان يف أجهزة وثدالثت الوجملة ع ةأسااو
 -27الا ذ ذاول متكذ ذذا وملدرسذ ذذا اف ذ ذ ع الزورة وثش ذ ذؤالن وث ااواةذ ذذت الح ذ ذذوق وإلاخذ ذذان م ذ ذ
ع ذذام  2015ة ذاومع ثلةث ة ذذف يف ل ذذال ح ذذوق وإلاخ ذذان وس ذذةفاي م ه ذذا  240ف ذذايو م ذذأ مدرس ذذي
وملاحلت وثثااويتو الثةشجةع وثطي المتكة هم ثةلألحوو ع اصذا ثةمزيذز ح ذوق وإلاخذان يف وملذدورس
اليف ةةئةهم واجة اعةت جذاى تمزيذز اذدروع مجاعذت وثطذي وملم ةذت ةةمزيذز ح ذوق وإلاخذانو الةلذ
عدي وثطي وث يأ واض وو دىل وجل اعت م عذام  966 2012طاثألذا الجذاى يف عذام 2015
وخةةار مألموقا حل وق وإلاخان مأ وثطي و
 -28الثةمزيذذز وسذذة يل الفماثةذذت وملؤسخذذاع وثوط ةذذت حل ذذوق وإلاخذذان تلةذذزم وحلكومذذت مبووصذذلت
وملدوالاع ةشأن ت ةح وث ااون رام  199/39وملةملق حب وق وإلاخانو الاد أير مشاالعه ومل ح
ةاثفمذذن يف ةااذذامع وثةش ذايماع وثوط ةذذت ثلفذذعة 2019-2015و الأجذذاع الزورة وثةصطذذةي وإل ذذائي
وثوط أيضا يروست مةم ت على قي مأ مؤسخاع دادالاةخةا وثوط ةت حل وق وإلاخان بدف
وسةكشاف وثخألن ملووصلت تمزيز تل وملؤسخاع()10و
 -29التوفا دادالاةخةا يع ا كامي ثل ؤسخاع وث ائ ت()11ا وث تدخن يف عذدوي شذاكاء وثأللذد
وراما الا سة ا يف لال رصد أيوء وملؤسخاع وث ضائةت الوثةشايمةت الوثة فة يتو
 -30الاذذد و ذ ع مألذذايروع ذةلفذذت مذذأ أجذذن تم ذذةم مألذذاين ح ذذوق وإلاخذذان يف ومل ارسذذاع
وثةجاريت مأ خيل اشا مألاين وامم وملةحدة وثةوجةهةت ةشأن ح ذوق وإلاخذان واساسذةتو الدىل
جااذذب تمزيذذز اذذدروع وملخ ذؤالثا وحلكذذومةا الرفذذع يرجذذت وثذذوعي يف أالسذذاطهم تاكذذز ه ذ ا وملألذذايرة
أيضا على تمزيز ممارف وملشاريع وثلررية الوملةوسطت ةاعةألارها جهاع فاعلذت اوع ةذاق طويذن يف
وث شاو وثةجارر ةاثأللدو
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دال -التعاون مع المجتمع المدني

()12



ُ -31ع ذذدع مشذذاالروع ةشذذأن صذذةا ت خطذذت وثم ذذن وثوط ةذذت وثاوةمذذت حل ذذوق وإلاخذذان الدعذذدوي
ت اريا واسةماول وثدالرر وثشامن الوثة اريا وملةمل ت ةاملماهذدوع متاشذةا مذع واثةذزوم وث ذور ةةمزيذز
وثشاوكت مع وجملة ع وملدينو الأُشاكن وملؤسخاع وثوط ةت حل وق وإلاخان الم ذاع وجملة ذع وملذدين
يف ع لةت وثةلديق على وثلكوك وثدالثةت وملصةلفت حل وق وإلاخانو
 -32الت ةم الزورة وخلارجةت م ذخل حذوور م ذة م مذع وجملة مذاع وملداةذت ةرةذت توسذةع اطذاق وحلذوور
الوثةشذذاالر مذذع أصذذحا ومللذذلحت()13و الأجايذذن م ااشذذاع م ة ذذت مذذع ذةلذذف م ذذاع وجملة ذذع
وملذذدين ةشذذأن مخذذائن ح ذذوق وإلاخذذان وملصةلفذذت ةرةذذت تمزيذذز وثةفذذاهم علذذى وملوواذذف الوثخةاسذذاع
وحلكومةت وملو وعةت وملةمل ت ةاملوو ةع وملماصاة حل وق وإلاخانو
 -33التم ذذد الزورة وثشذؤالن وخلارجةذذت أيضذذا ةااذذامع مشذذاالروع م ذذة م علذذى مخذذةوى وحملاف ذذاعا
حةذذت تم ذذد س ذ ويا مذذا ا ي ذذن عذذأ مثذذاين مشذذاالروع يشذذارك فةهذذا سثلذذون مذذأ وثذذوزوروع الوثوكذذااع
أسخذذن وثذذوزوروع الوثوكذذااع واخذذاى يف دادالاةخذذةا أيضذذا
واخذذاى اوع وثلذذلت الوجملة ذذع وملذذدينو ال َّ
م خل حوور م ة م مع وجملة ماع وملداةتو

هاء -تعزيز حقوق المرأة والفئات الضعيفة

()14

 -34تخذذمى دادالاةخ ذذةا جاهذذدة ملووص ذذلت خ ذذا واطذذا وث ااواة ذذت الوملؤسخذذةت عل ذذى وثل ذذمةديأ
وثوط الوحمللي الثة فة وثخةاساع الوثخلومع وثذ تاكذز علذى تمزيذز المحايذت ح ذوق وث خذاء الواطفذال
الواشصا .االر وإلعاات الوملخ او
 -35العل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى وثل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمةد وث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوط أير ةاثفم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن يف ةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاومع وثةشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذايماع وثوط ة ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت
ثلف ذذعة  2019-2015ع ذذدي م ذذأ مش ذذاريع وث ذوواا وملةمل ذذت حب اي ذذت وثفئ ذذاع وثض ذذمةفتو ال ة ذذا
ةمضها ثة ذةح مثذن وث ذااون راذم  2004/23وملةملذق ةاث ضذاء علذى وثم ذف ومل ذز جبااذب ةمذم
مشذذاريع وث ذوواا اةذذد وملدوالثذذت يف ورةئذذاع وثةش ذايمةت مبذذا يف اث ذ اذذااون يةملذذق ةذذاثم ف وجل خذذيا
الاااون يةملق ةاملخاالوة ةا وجل خا الوثمدوثت وجل خااةتا الاااون يةملق ةاعايت وملخ او
 -36الشذ ذذهدع وثفذ ذذعة م ذ ذ عذ ذذام  2012سذ ذذأ ا ذ ذوواا جديذ ذذدة اوع صذ ذذلت مثذ ذذن وث ذ ذذااون
را ذذم  2014/18وملةمل ذذق ةاثل ذذحت وثم لة ذذت الوث ذذااون را ذذم  2016/8وملةمل ذذق ةااش ذذصا .االر
وإلعااذذتو الصذ رذدرع أيضذذا أا ذذت ةشذذأن وثة فة ذ مثذذن وثيئحذذت وحلكومةذذت راذذم  2014/61ةشذذأن
وثلحت وإلجناةةت الوثيئحذت وحلكومةذت وثألديلذت عذأ وث ذااون راذم  2016/1وملةّلذن ةاثةمذدين وثثذاين
ثل ذذااون راذذم  2002/23وملةملذذق ةاثم وةذذاع وإل ذذافةت ثل جذذاما وث ذ يأ يمةذذدالن علذذى واطفذذال
ج خةاو
 -37ال ذذار أيضذذا تشذذجةع وثخلملااذذاع الوحلكومذذاع وحمللةذذت علذذى دصذذدور ا ذوواا تةملذذق حب ايذذت
وث خاء الواطفال الواشصا .االر وإلعاات التمزيز ح ذواهمو العلذى سذألةن وملثذال أصذدرع مدي ذت
يو ةاكارتذذا وثيئحذذت راذذم  2016/1ةشذذأن وملذذدن وثلذذدي ت ثألطفذذالا الأصذذدرع اف ذذت ج ذذو
سومطاة وثيئحت رام  2014/6ةشأن توفري خدماع وحل ايت الوثاعايت ثألشصا .االر وإلعااتا
الأصدرع م اطمت ماثوكو وثيئحت رام  2012/2ةشأن محايت وث خاء الواطفالو
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 -38الثكي تمزز وإلطار وملؤسخذي أاشذأع دادالاةخذةا الحذدوع أال ماوكذز ت خذةق مم ةذت ةذاملاأة
الوثطفن تاةمت ثلوزوروع الوثوكااع وملصةلذتو الأُسخذن تلذ وثوحذدوع ذ أ هةاكذن الزورة ت خذةق
وثة ةذ ذذت وثألش ذ ذايت الوثث افذ ذذت الالزورة متكذ ذذا ومل ذ ذاأة المحايذ ذذت وثطفوثذ ذذت الالزورة وثلذ ذذحت الالزورة وثش ذ ذؤالن
وثدوخلةت الالزورة وث وى وثماملت الاووع وثشاطت وثوط ةتو
 -39الزويع دادالاةخذةا أيضذا وعة ذايوع وملةزواةذت وملصللذت ثلذخلومع وملةلذلت ةاث خذاء الواطفذذال
الواشصا .االر وإلعاات الوملخ ا يف ه ا وثوزوروعو
المرأة
 -40يهدف مشاالق وث ااون وملةملق ةاملخاالوة ةا وجل خا الوثمدوثت وجل خااةت دىل توفري أسذاس
اذذااوين أاذذوى ثلخةاس ذذاع وملاوعةذذت ثيعةألذذاروع وجل خ ذذااةتو السذذةكون ه ذ و وملش ذاالق ع ذذد وكة ذذال
دع ذذدوي ص ذذورته وث هائة ذذت أح ذذد دجن ذذازوع دادالاةخ ذذةا وثأل ذذارزة يف ل ذذال دص ذذي وثخةاس ذذاع وثوط ة ذذت
الوحمللةت مأ خيل ديما وثم اصا اوع وثللت أ أشةاء أخاى يف واطا وملةفق علةها يالثةذا
ةشأن وملاأةو
 -41العلى وثلمةد وثماملي أصألح وثائة اليداليال مأ أةطال مألايرة دحدو تأقري مأ خذيل
تض ذذامأ وثاج ذذال م ذذع وث خ ذذاء حة ذذت ط ذذا قيق ذذت ةذ ذاومع ثةمزي ذذز متثة ذذن ومل ذاأةا الوحل ذذد م ذذأ وثوفة ذذاع
وث فاسةتا الدهناء وثم ف د وملاأةو
الشاعن الزورة متكا وملاأة المحايت وثطفن أيضا يف ت فة ةااامع روئد ثة كا وملاأة المحايذت
-42
ر
وثطفذذن ةاسذذم ةااذذامع وثرايذذاع وثذذثي يف عذذام 2016و الياكذذز ه ذ و وثخلاذذامع علذذى ‘ ‘1دهنذذاء
وثم ف د وث خاء الواطفالا ‘ ‘2وث ضاء على واجتار ةاثألشاا ‘ ‘3دثراء وحلووجز أمذام حلذول
وملاأة على وثمدوثت وااةلاييتو
 -43التش ن وسعوتةجةت دهناء وثم ف د وث خذاء الواطفذال يف دطذار ةااذامع وثرايذاع وثذثي
مذذا يلذذي ‘ ‘1ذ ان دمكااةذذت وحللذذول علذذى وململومذذاع وملةمل ذذت حب ذذوق وملذاأة الوثطفذذنا ‘ ‘2تمزيذذز
اذذدروع وملؤسخذذاع وحمللةذذت اليش ذ ن اث ذ وملؤسخذذاع علذذى مخذذةوى وث ذذاى الومل اطمذذاع وثفاعةذذتا
‘ ‘3تمزيذذز اذذدروع فااذذت وثم ذذن وحمللةذذت وملةكاملذذت وملم ةذذت ةاث خذذاء الواطفذذالا ‘ ‘4تمألئذذت جهذذوي مجةذذع
وثوزوروع/وثوكذ ذذااع الأجهذ ذذزة وحلكومذ ذذاع وحمللةذ ذذت الم ذ ذذاع وجملة ذ ذذع وملذ ذذدين ال ذ ذ ان مشذ ذذاركةها
اليع هاو
 -44التشذ ن وسذعوتةجةت دهنذذاء واجتذار ةاث خذذاء الوثفةةذذاع مذذا يلذي ‘ ‘1تطذذويا ا ذذام ثلكشذذف
وملألك ذذا ع ذذأ واجت ذذار ةااش ذذصا.ا ‘ ‘2زي ذذاية الع ذذي أفذ ذاوي وجملة م ذذاع وحمللة ذذت مب ذذأ ف ذذةهم وثاج ذذال
الوثفةة ذذان التش ذذجةع مش ذذاركةهم حبةوي ذذت يف ا ذذام وثكش ذذف وملألك ذذاا ‘ ‘3ة ذذاء وثةذ ذ زر يف م ذذا ة ذذا
وثوكذذااع يف دطذذار فااذذت وثم ذذن وثوط ةذذت وملم ةذذت ةااجتذذار يف مذذا يةملذذق ةاإلش ذاوف علذذى حذذااع
واجتذذار ةااشذذصا.ا ‘ ‘4ذ ان حلذذول مجةذذع وثم ذذال وملهذذاجايأ وحملة لذذا علذذى تذذدريب دثزومذذي
كامنو
 -45التش ن وسذعوتةجةت دزوثذت وحلذووجز وثذ ذول يالن حلذول وملذاأة علذى وثمدوثذت وااةلذاييت
ما يلي ‘ ‘1ذ ان حلذول وث خذاء صذاحألاع واع ذال وحلذاة علذى وثةذدريب الة ذاء وث ذدروع مذأ
وثوزوروع الوثوكااع وملصةلتا ‘ ‘2زياية فذا .حلذول مجةذع وث خذاء علذى وملذووري وااةلذاييت مبذا
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يف اثذ وثة ويذذن وثةجذذارر مثذذن وث ذاالل الوثةخذذهةيع وائة ااةذذت مذذأ وملؤسخذذاع وملاثةذذت ال ذ ان
ح واهأا ‘ ‘3توفري متوين الرأس مال ةدين ثلاحألاع واع ذال وحلذاة يف اطذاق وملشذاريع وثلذررية
الوملة اهة ذذت وثلذ ذذراا ‘ ‘4د ذ ذذاي يعذ ذذم مذ ذذا التخذ ذذهةيع ةديلذ ذذت ثل خذ ذذاء وملألةك ذ ذاوع يف وث طاعذ ذذاع
وااةلاييتو
القوانين التمييزية
 -46يوالمن دادالاةخةا أيضا على رصذد الوسذةماول وث ذوواا وثخذاريت ةشذكن مطّذايو اليةضذ أ
وث ذذااون راذذم  2014/23وملةملذذق ةذذاحلكم وحمللذذي حك ذذا ةشذذأن وتثةذذت وث ذ سذذة وم ةاسذذةماول
مجةذذع وث ذوواا المشذذاريع وث ذوواا وثدوخلةذذت الكفاثذذت وتخذذااهاو الهتذذدف هذ ا وتثةذذت دىل كفاثذذت وتخذذاق
مجة ذذع وث ذ ذوواا وثفاعة ذذت م ذذع وث ذ ذوواا وثوط ة ذذت اوع وثل ذذلت الواثةزوم ذذاع وثدالثة ذذت وملةمل ذذت حب ذذوق
وإلاخانو
 -47ف ذ ذ ذذد أا ذ ذ ذذدمن مدي ذ ذ ذذت ةورالوك ذ ذ ذذارع م ذ ذ ذذثي يف ع ذ ذ ذذام  2016عل ذ ذ ذذى دثر ذ ذ ذذاء وث ذ ذ ذذااون
رام  2014/70وملةملق ةاث اى وثلدي ت ثلث افت وث ر يةض أ حك ا متةةزيا ا حاكت وث خذاء
يف وثلةذنو الأثرذن وحلكومذذت أيضذا وث ذذااون راذم  2014/24وملةملذذق ةةمذدي وثزالجذذاع ثذدى مذذو في
وخلدمت وثمامت الوث ر أصدرته م اطمت ثومألوك وثشااةتو
العنف ضد المرأة والفتاة
 -48أاشذذأع دادالاةخذذةا ماوكذذز ثلصذذدماع وملةكاملذذت ةرذذال متكذذا وث خذذاء الواطفذذال ذذحايا
وثم فو التوفّا ه ا وملاوكز آثةت ثلواايت الوحل ايذت الدعذاية وثةأهةذن الدعذاية وإليمذا ثضذحايا وثم ذفو
التذ ذذوفّا أيضذ ذذا م ذ ذخلو ثلة خذ ذذةق ةذ ذذا أصذ ذذحا ومللذ ذذلحت الفااذ ذذت وثم ذ ذذن وثوط ةذ ذذت ملكافحذ ذذت واجتذ ذذار
ةااش ذذصا .ال اصذ ذذت وث خذ ذذاء الواطف ذذالو الأاش ذ ذ م ذ ذ ع ذذام  424 2016ماك ذ ذزو ثلصذ ذذدماع
وملةكاملت ال 16ةةةا/ماكزو آم ا ثل خاء الواطفالو
 -49ال لذذحل وحلكومذذت متذذويي ر ذ ا وملاوكذذز الاذذد تل ذذى  949فذذايو مذذأ أف ذاوي دافذذاا وث ذذااون
تدريألا ماوعةا ثيعةألذاروع وجل خذااةت الة ذاء وث ذدروع مذأ ةذا وافذاوي وملخذةهدفا ةخلاذامع وثةذدريب
الع ذذديهم أثف ذذا ب ذذدف تمزي ذذز ا ذذدرهتم عل ذذى مماجل ذذت ح ذذااع وثم ذذف ذذد وث خ ذذاء الواطف ذذالو
الأاشذذئن م ذ عذذام  2016يف ماوكذذز وثشذذاطت علذذى اطذذاق وثأللذذد  527الحذذدة خذذدماع ثل خذذاء
الواطفال جبااب داشاء  67الحدة أزماع مةكاملت يف مخةشفةاع وثشاطتو
 -50الثك ذ ذذي ّخ ذ ذذأ دادالاةخ ذ ذذةا وثة ذ ذذدوةري وث ذ ذ ذ تةصذ ذ ذ ها أج ذ ذذاع يف ع ذ ذذام  2016يروس ذ ذذت
وسة ل ذذائةت عل ذذى اط ذذاق وثألل ذذد ةش ذذأن وثم ذذف ذذد وث خ ذذاء الواطف ذذالو التخ ذذاعد ه ذ ذ ا وثدروس ذذت
واسة لائةت ص اق وثخةاساع يف فهم واسألا وجل ريذت ااةشذار وثم ذف ذد وث خذاء الواطفذال
الديروك مدى واةشارا الشدته الوجتاهاتهو
 -51الأيخلن دادالاةخةا أيضا ا اما مةكامي ثلمدوثت ج ائةت ةرال خذا دمكااةذت الصذول
السةحخ ذذأ هذ ذ و وث ذذام وثة خ ذذةق فة ذذا ة ذذا
ذذحايا وثم ذذف م ذذأ وث خ ذذاء الواطف ذذال دىل وثمدوث ذذتو
ّ
وملؤسخاع وحلكومةت اوع وثللت اليمزز فماثةت مماجلت حااع وثم فو
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 -52الشذذاعن دادالاةخ ذذةا أيضذذا يف ت فة ذ ة ذاومع ثةمزيذذز ا ذذدرة وثش ذألا علذذى مكافح ذذت ع لة ذذت
وثم ذذف الوثةحةذذز وجل خذذاينو اليشذذكن أحذذد وث ذخلومع محلذذت ذذن شذذمار "كذذن طاثذذب ي ذ أسذذاة"
بدف متكا وثشألا مأ وثدعوة دىل متكا واساة ال ان ادرهتا على وثةح نو
المشاركة في الحياة العامة
 -53ثةمزي ذذز مش ذذاركت وملذ ذاأة ةفماثة ذذت يف صذ ذ ع وثخةاس ذذاع الوث ذ ذاوروع يذ ذ حل ا ذذااون دادالاةخ ذذةا
رام  2012/8وملةملق ةاااةصاةاع وثمامت ثمضويت لل وث وو وا اير اللل اوو وثشمب
الللذ وث ذوو وإلالة ذذي علذذى أن لذذحل واحذزو وثخةاسذذةت ثل ذاأة اخذألت ا ت ذذن عذذأ  30يف
وملائت مأ ل وق عدي ماشذحةها ثياةصاةذاع وثخلملااةذتو التشذرن وملذاأة حاثةذا  97م مذدو يف وثخلملذان
( 17.23يف وملائت) الثةح ةق اث وردف أيخلن قي ترةريوع هامتو
 -54أالا تمةا مزيد مأ وث خاء يف ومل اصب وث ةاييت وثملةا يف وث طاعا وثمذام الوخلذا .علذى
وثخذ ذووءو التش ذذرن وملذ ذاأة حاثة ذذا  9م اع ذذد يف للذ ذ وث ذذوزروء ( 25يف وملائ ذذت) التة ل ذذد  126م لذ ذألا
ةدرجت اائب الزيذا أال مذديا عذام ( 21يف وملائذت) ال 2 295ال ةفذت ةدرجذت مذديا أال رئذة مكةذب
يف وملؤسخاع وحلكومةت ( 16يف وملائت)و ك ذا واةصألذن  76ومذاأة مل اصذب حكام/رإسذاء ةلذدياع
( 14.78يف وملائت)و
 -55قااةذذا فذذال تم ذذةم ماوعذذاة ومل ذذور وجل خذذاين يف مجةذذع ةذاومع وثةذذدريب الوثةث ةذذف وإلثزومةذذت
على مجةع وملخةوياعو
 -56قاثث ذذا ت فة ذ ع لة ذذت مخ ذذح خلارط ذذت ومل ذذور وجل خ ذذاين يف وحلة ذذاة وثخةاس ذذت عل ذذى وثل ذذمةد
وث ذذوط ةرة ذذت ت ة ذذةم متثة ذذن وملذ ذاأة ال دي ذذد وحةةاجاهت ذذا يف يالر وث اخأل ذذت الوملاش ذذحت مم ذذا م ذذأ أج ذذن
وملخذذاعدة علذذى تل ذ ةم ة ذاومع فماث ذذت ثةألذذايل وململوم ذذاع الوثةذذدريب ثل ذاأة يف لذذال وثخةاس ذذت اليف
ومل اصب وث ةاييتو
صحة األم والطفل
 -57ا يزول وحلد مأ وثوفةاع وث فاسةت ال خا فا .وحللول على وثاعايذت وثلذحةت وجل خذةت
الوإلجناةةت على اطاق وثأللد مأ واالثويذاع وملة دمذت علذى جذدالل واع ذال وثذوط و الي ذن وثخلاذامع
وثوط ثة ةم واساة مأ وثم اصا وحلةويت يف خا صحت وامهاع الواطفال التمزيز رفاههمو
 -58التذذدوالم دادالاةخذذةا علذذى جتديذذد حةويذذت ةااذذامع ت ذذةم واسذذاة ةوسذذائن تشذ ن رفذذع يرجذذت
وثذذوعي الوثةث ةذذف ةش ذذأن ت ذذةم واس ذذاة علذذى وملخذذةوياع وحمللة ذذتا التذذوفري وثم ذذي ثذذألزالو ةةكلف ذذت
مةخذذورة أال ةاجملذذانا الحشذذد اذذدروع حاكذذت رفذذاا واسذذاة يف  289 635ماك ذزو صذذحةا مةكذذامي يف
مجة ذذع أل ذذاء وثألل ذذدو التووص ذذن دادالاةخ ذذةا خ ذذا ت ذذوفري الس ذذائن م ذذع وحل ذذن الوثم ذذااري اوع وثل ذذلت
التوزيمهذاا التذذوفري وخلذدماع وثطألةذذت وملةمل ذت ةوسذذائن م ذذع وحل ذن الوثلذذحت وإلجناةةذت جبااذذب مماجلذذت
وملشاكن واساسةت وث تموق وثوصول دىل وملاوفق وثلحةت يف ومل اطق وث ائةتو
ذذن ور ذذدف وثائةخ ذذي ثخةاس ذذاع
 -59اليف م ذذا يةمل ذذق ةةش ذذويه واعض ذذاء وثة اس ذذلةت ثيا ذذا
دادالاةخةا على وثدالوم هو توفري أفضن محايت ثل خاء الوثأل اعو العلى ما وثخذ ا طألَّ ذن وحلكومذت
عذذدة سةاسذذاع تامذذي دىل مكافحذذت سارسذذاع تشذذويه واعضذذاء وثة اسذذلةت ثياذذا بذذدف وث ضذذاء
على ه ا ومل ارساع وثضارة يف مجةع ألاء وثأللدو
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 -60الأثرذذن وحلكومذذت وثيئحذذت راذذم  2010/1636وثذ أصذذدرها الزيذذا وثلذذحت ةشذذأن خةذذان
وإلاذذا عذذأ طايذذق دصذذدور وثيئح ذت وثلذذحةت راذذم 2014/6و ال ذذا أحذذد ائحذذت اوع صذذلت
على مجةع وثماملا يف وحل ن وثطيب سارست دجاوءوع خةان وإلاا و
 -61داّ أن ه ا ومل ارست تشكن جزءو مأ ت اثةد الممة دوع مو لت يف وث دم ال لن تة ااذن
عذذخل واجةذذال يف واسذذا الوجملة مذذاع وحمللةذذتو اليشذذكن وسذذة اور وثةوعةذذت الوثذذدعوة ع ل ذاو رئةخذذةا يف
توسةع اطاق تأقري وثيئحتو
 -62السةووص ذ ذذن دادالاةخ ذ ذذةا ت فةذ ذ ذ ةذ ذ ذاومع ثلةوعة ذ ذذت يف أالس ذ ذذاو وثم ذ ذذاملا يف وحل ل ذ ذذا وثط ذ ذذيب
الوثلحي الالسي وتةاء الوامهاع الوجملة ماع وحمللةذت الوثزع ذاء وثذدي ةا ةرةذت م ذع ومل ارسذت علذى
أرل وثوواعو التووصن وثوزوروع وملم ةت دجاوء وثألحو المجع وثألةاااع مذأ أجذن ة ذاء صذورة أال ذح
عأ اطاق واةشار تشويه واعضاء وثة اسلةت ثياا يف دادالاةخةاو
 -63الفة ذذا يةملذذق ةذذاثزالو وملألكذذا أجذذاع الزورة وثش ذؤالن وثدي ةذذت ةاثةمذذاالن مذذع ومل ذذاع ذذري
وحلكومةذت وحمللةذذت يروسذذت ةشذذأن ت فةذ اذذااون وثذزالو يف سذألع اف ذذاعو الهتذدف هذ ا وثدروسذذت دىل
خ ذذا فه ذذم وث ذزالو وملألك ذذا الوث ذزالو ذذري وملخ ذذجن ع ذذيالة عل ذذى دي ذذد وخلط ذووع وث ذ يةم ذذا أن
تةص ها وثوزورة ملماجلت هاتا وملخأثةاو
 -64الكشفن وثدروسذت عذأ عذدة عوومذن مخذاآت ا تذزول واعةألذاروع وااةلذاييت مذأ أسذألابا
وثائةخةت مبا يف اثذ وثف ذاو اله ذاك سارسذت تذزاليع وثفةةذاع مذأ أجذن فةذف وثمذبء وااةلذاير
عأ واساة ةن الثةحخا ماكزها وااةلاير أال واجة اعي أيضاو اله اك عدة عوومذن وجة اعةذت
مخذاآت م هذذا ‘ ‘1واعة ذذاي ةذأن تمجةذذن وثذزالو يضذ أ رفذذاا وملاوه ذذاع مذأ خذذيل محذذايةهم مذذأ
وحة ذذااع وحل ذذن خذذار اطذذاق وثذزالو د ذذافت دىل جت ذذب الصذ ت "وثم وسذذت"ا ‘ ‘2تذذدين مخذذةوى
وثث افذذت الوثذذوعي يف مذذا يةملذذق ةذذأقا وث ذزالو الوحل ذذن وملألكذذا علذذى وثلذذحت وثألداةذذت الوثم لةذذتو الأةذذازع
وثدروست أيضا أآةت تمزيز وثوعي يف وجملة ماع وحمللةت ةشأن آقذار وثذزالو وملألكذا التشذجةع واطفذال
على مووصلت وثةملةم وثما التأجةن وثزالو و
 -65الاذذد و ذ ع دادالاةخذذةا تذذدوةري ملماجلذذت هذ ا وثموومذذنو التش ذ ن أمثلذذت تل ذ وثةذذدوةري ة ذاومع
ةشأن ‘ ‘1تمزيز رفاا واساة الماالاةهذا وااةلذاييتا ‘ ‘2زيذاية وثذوعي ةاملصذاطا وثلذحةت ثلح ذن
وملألكذا علذى واطفذال الوامهذذاعا ‘ ‘3ت فةذ ةااذامع تملذةم دثزومذذي ةاجملذان الملذدة  12سذ ت بذذدف
وسذذة اور ة ذذاء واطفذذال يف وملذذدورس التأجةذذن وث ذزالو ا ‘ ‘4وحلذذد مذذأ وث ذزالو وملألكذذا ال خذذا اذذدرة
واجةال وثشاةت على و ذاا وث ذاوروع ةأافخذهم يف مذا يةملذق مبخذة أللهم مبذا يف اثذ وثةرلذب علذى
وثوص ذ ت واجة اعةذذتو الهتذذدف ه ذ ا وث ذخلومع وث ذ ت ف ذ ها وثوزوروع/وملؤسخذذاع اوع وثلذذلت علذذى
مجةذذع مخذذةوياع وحلكومذذت أيضذذا دىل وثةذذأقري علذذى وتةذذاء الوامهذذاع ا ذاو ث ذذوة تذذأقريهم علذذى ا ذاور
وثزالو وملألكاو
 -66العلذى وثذا م مذأ أن وثخذأ وث ااواةذت وثذداةا ثلذزالو يف دادالاةخذةا هذي  16عامذا ثلفةةذاع
فماذذه تلذذزم مووف ذذت وثووثذذديأ علذذى زالو واشذذصا .وثذ يأ ت ذذن أع ذذارهم عذذأ 21عامذذاو اليف االثذذت
ثافع وثخأ وث ااواةت ثزالو وثفةةاع دىل  18عاما ت دمن ومل ذت ذري وحلكومةذت وحمللةذت ياياسذان
كةخذةهاتان ةريميألذوون ( )Yayasan Kesehatan Perempuanةاثة ذاس دىل وحملك ذت وثدسذةوريت مذأ
أج ذذن دج ذاوء ماوجم ذذت اض ذذائةت ثل ذذااون را ذذم  1994/1وملةمل ذذق ة ذذاثزالو و الرفض ذذن وحملك ذذت طل ذذب
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واسذذةماول علذذى أسذذاس جوواذذب دجاوئةذذتو السةووص ذن دادالاةخذذةا جهويهذذا ثةثألذذةي زالو واطفذذال
على أرل وثوواع مأ خيل ت ةم ةاومع تمال وثموومن وث تخهم يف حدال اث وثزالو و
األطفال
 -67سة ن تمزيز المحايت ح وق الرفاا أطفال دادالاةخةا وثألاث عذديهم  88ملةذون طفذن مذأ
واالثويذذاع وثوط ةذذتو الاذذد ةذذدأ يف عذذام  2016تطألةذذق واس ذعوتةجةت وثوط ةذذت ةشذذأن وث ضذذاء علذذى
وثم ذذف ذذد واطفذذال ثلفذذعة 2020-2016و الت شذذأ عذذأ ه ذ ا واس ذعوتةجةت وثوط ةذذت دج ذاوءوع
م هجةت مةكاملت الم خ ت الاائ ت علذى وايثذت الاوع جوواذب اااواةذت التذؤير دىل ترةذري واعذاوف
واجة اعةذذت الومل ارسذذاع وثث افةذذت التةذذةح وثفاصذذت ثةذذدخيع فماثذذت التكفذذن ت ذووفا خذذدماع يعذذم
جةدة الةةاااع اوع اوعةت أفضنو
 -68الةذذدأع يف عذذام  2014حاكذذت الط ةذذت ملكافحذذت وجلذاوئم وجل خذذةت ذذد واطفذذالو التشذذجع
وحلاكذ ذذت مجةذ ذذع وثش ذ ذاوئح يف وجملة مذ ذذاع مذ ذذأ مدرسذ ذذا العذ ذذاملا يف وحل ذ ذذن وثلذ ذذحي الأخلذ ذذائةا
وجة ذذاعةا الآة ذذاء الأمه ذذاع الحذ ذ واطف ذذال أافخ ذذهم عل ذذى وملشذ ذاركت يف مكافح ذذت هذ ذ ا وجلامي ذذت
وث ك ذاوءو التش ذ ن وحلاكذذت يروسذذت وسة لذذائةت الط ةذذت بذذدف مجذذع ةةااذذاع الأيثذذت شذذاملت عذذأ مذذدى
واةشار وثم ف د واطفالو
 -69الأصذذدرع دادالاةخذذةا مذذؤخاو ائحذذت حكومةذذت يخذذةمال بذذا عذذأ وث ذذااون راذذم 2016/1
وملةملق حب ايت وثطفن التفال وثيئحت ع وةت أشذد يف حاثذت وإليواذت ةارتكذا جاميذت ج خذةت ذد
طفنو المتثن وثيئحت تمديي ثل ااون رام  2002/23وملةملق حب ايت وثطفذن التشذكن رويعذا ذد
تزويد واعةدوءوع وجل خةت علذى واطفذالو الاكذاع مفو ذةت دادالاةخذةا وثوط ةذت حل ايذت وثطفذن أن
جاوئم وثم ف وجل خي د واطفال ش ّكلن اخألت  16.3يف وملائت مأ ل وق عذدي وجلذاوئم وثذ ر
ةل  3 337جاميت يف عام 2015و الاد أقارع وث ضايا وثألارزة م ها موجذت ضذب علذى وثلذمةد
وثوط الم ااشاع عامت الجديع وثدعوة دىل تشديد وثم وةت على وجل اةو
 -70اليخ ذذةطةع وث ض ذذاة ع ذذأ طاي ذذق وس ذذةصدوم وثيئح ذذت وحلكومة ذذت ة ذذدا م ذذأ وث ذذااون ف ذذال
ع وةذذاع أشذذد علذذى وجل ذذاة ال اصذذت ‘ ‘1واااةذذون أال واشذذصا .وث ذ يأ يمذذافهم وثطفذذن ممافذذت
جةدة مثن أفاوي واساة أال ال واما أال وململّما ‘ ‘2وملو ف وملم حب ايت وثطفذنا ‘ ‘3وثشذصحل
اال وثخووةق وجل ائةتا ‘ ‘4وشعوك ل وعت مأ واشصا .يف ورتكا وجلاميتو
 -71الاذذد ي ذذار وث ضذذاة تشذذديد وثم وةذذت علذذى وجل ذاوئم وخلطذذرية وث ذ ‘ ‘1يكذذون رذذا أكثذذا مذذأ
حةت الوحدةا ‘ ‘2ت ةع ع ها دصاةاع جخذديت خطذرية أال وخذةيل ع لذي أال أمذاول ج خذةت
أال تلح ذذق ذذارو ةاجله ذذاز وثة اس ذذلي ثلض ذذحةت أال ت ذذؤير دىل م ذذوع وثض ذذحةتو التشذ ذ ن وثم وة ذذاع
وإلعدوم الوثخجأ وملؤةد الوثخجأ ملدة ا ت ن عأ  10س ووع الا تزيد عأ  20س تو ال وز الف ا
احكام وثيئحت وحلكومةت رام  2016/1وث وسةُمةم با عأ وث ااون فال ع وةذاع أخذاى
مثن وإلعين عأ هويت وجلاين وملدون أال دخلائه مباية كة ةائةت أال زرق رااات دثكعالاةت يف جخداو
الجتدر وإلشارة دىل أن وث ااون وجلديد ي طألق ف ي على وجملاما وثألاثراو
 -72الفة ذذا يةمل ذذق ةأطف ذذال وثش ذوورق أال ذذحن وثألةاا ذذاع وثوط ة ذذت أن ت ذذدياوع ع ذذام 2012
تشذذري دىل أن  34 000طفذذن ت ايألذذا يمةشذذون يف وثشذوورقو الثكذذي تمذذال دادالاةخذذةا هذ ا وملخذذأثت
أطل ذذن محلذذت ذذن شذذمار "جمذذن دادالاةخذذةا خاثةذذت مذذأ أطفذذال وثش ذوورق حبلذذول عذذام "2017و
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الأجذذاع وحلكومذذت يروسذذت ثةحديذذد أعذذدوي واطفذذال وث ذ يأ يمةشذذون يف وثش ذوورق التو ذذةح أس ذألا
تشذذايهم الأمذذاكأ الجذذويهمو الأُيخلذذن ةااسذذة اي دىل هذ ا وثدروسذذت ةذاومع ذةلفذذت ملماجلذذت واسذألا
وجل ريت ثةشاي أطفال وثشوورق الدعدوي ةاومع إلعاية تأهةلهم التوفري وحل ايت واجة اعةت رمو
اليدعم ةااامع وثة فة وردف وثذوط وحلذا وملة ثذن يف جمذن ملذاف وثطفذن وثفضذلى يف
-73
ر
ومل دمذت ال خذذا يالر وثووثذذديأ يف تذوفري وثاعايذذت ثلطفذذن عذيالة علذذى مذ ح واسذا وثكألذذرية واالثويذذت
يف وثوصايتو السةكون وخلةار واخري هو وثوصايت يف ك ف وجملة ع وحمللي أال وثدالثت يف هةئذت كفاثذت
أالتأل أال وسةةما يف مؤسخاع وثاعايت وثدوخلةتو
 -74التخ ذذهم مفو ذذةت محاي ذذت وثطف ذذن أيض ذذا يف ه ذ ذ و وجله ذذد ع ذذأ طاي ذذق رص ذذد حاث ذذت أطف ذذال
وثشوورق الدجاوء م ااشاع أفاات مةصللت يف ه و وثلذدي يف مذدن جاكاتذا الةو ذور الييألذوك
التذذاارريوا و الت فذ وملفو ذذةت ةااشذعوك مذذع وثذذوزوروع الوحلكومذذاع وحمللةذذت ةااالذذا إلعذذاية واطفذذال
دىل ك ف آةائهم الأمهاهتم الأساهم المخاعدة تل واسا على خا ادرة لها وااةلاييتو
 -75اليُمد م ح أطفال وثشوورق يف دادالاةخةا أراام اةد يف وثخجن وملدين مأ أكخل وثةحذدياع
وث تمةور ه ا وث اهاةا خاصت الأن وحللذول علذى راذم اةذد يف وثخذجن وملذدين شذاو حللذول أر
مووطأ دادالاةخي على وخلدماع واجة اعةت الوثلحةت عيالة علذى خذدماع وثةملذةمو السةووصذن
دادالاةخةا تكثةف جهويها وثاومةت دىل وثةلدر ر ا وثةحدياع ال ريها مأ وثةحدياع واخاىو
قضاء األحداث
 -76تلةذزم دادالاةخذذةا وثةزومذا صذذارما ةةحخذا ا امهذذا وث ضذائي وثذذوط ثألحذدو مذذأ خذذيل
ت فة وث ااون وجلديد وملةملق ة ام اضاء واحدو وث ر ةذدأ افذااا يف آ /أ خذط 2014و
الوعة ذذدع دادالاةخذذةا أيضذذا ث ذووئح ت فة يذذت مثذذن وثيئحذذت وحلكومةذذت راذذم  2015/6ةشذذأن ترةذذري
وثخ ذذلوك الوثيئح ذذت وثائاس ذذةت را ذذم  2015/175وملةمل ذذت ةاثة ذذدريب وملةكام ذذن عل ذذى ا ذذام اض ذذاء
واحدو و التؤير ه ا وجمل وعت مأ وث وواا دىل وثةحول مأ هنع وثمدوثت وثم اةةت دىل هنع وثمدوثت
وثةلاحلةتو اليشجع وث ااون آثةت ترةري وثخلوك وث ة ذع مذأ خيرذا واطفذال وملصذاثفا ثل ذااون
الوثضحايا الأسا وثطافا الاةايوع وجملة ماع وحمللةت الوثخلطاع مأ أجذن وثم ذن سذويا علذى د ذاي
ةدوئن الوحللول على اةائع تلاحلةت خار دطار ع وةت وثخجأو
 -77الياّكذذز وث ذذااون أيضذذا علذذى ح ذذوق واطفذذال وحملةجذزيأ الي ذ حل علذذى داشذذاء ماوكذذز دعذذاية
تأهة ذذن ذذري م ّف ذذاة ثألطف ذذالو ف ذذاملاوفق وحلاثة ذذت وملم ة ذذت ةااطف ذذال وملص ذذاثفا ثل ذ ذااون ا تذ ذزول ذذري
م اسذألتو الا يوجذذد يف وثواذذن وثذاوهأ سذذوى  18مؤسخذذت إلعذذاية تأهةذذن واطفذذال ال 23مؤسخذذت
دعاية تأهةن مؤاةت ال 40م زا مؤاةا ثلاعايت يف دادالاةخةاو
 -78الاذذد ةجذذز ةمذذم واطفذذال وثخذذج اء ةلذذفت مؤاةذذت يف ماوفذذق دصذذيحةت ثلألذذاثراو ثكذذأ
ذذار يف هذ ا وحلاثذذت تذذوفري ع ذذاةا م فلذذلت ثألطفذذال وثخذذج اء ةمةذذدو عذذأ مألذذاين وثخذذج اء وثألذذاثراو
التم ذذن دادالاةخذذةا علذذى ةذذق هذذدف وثةواذذف متامذذا عذذأ ديذذدوق واحذذدو وحملكذذوما يف وثخذذجون
وملصللت ثلألاثرا يف عام 2018و
 -79الحذذد وافذذال ملحذذود يف عذذدي واحذذدو وثخذذج اء م ذ وعة ذذاي اذذااون ا ذذام اضذذاء
واح ذذدو حة ذذت واف ذذم ع ذذديهم م ذذأ  6 000يف ع ذذام  2012دىل  2 644ف ذذي يف آ /
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أ خذذط 2016و ةةذذد أاذذه ا تذزول ه ذذاك ذذدياع تةطلذذب مزيذذدو مذذأ واهة ذذامو اليةووصذذن وثم ذذن
علذذى خذذا فهذذم وملذذو فا وملصةلذذا ث ذذام اضذذاء واحذذدو مبذذا يف اث ذ مووصذذلت تمزيذذز يالر
واخلذ ذذائةا واجة ذ ذذاعةا وث ذ ذ يأ ياوف ذ ذذون واطفذ ذذال يف مجةذ ذذع جلخذ ذذاع وحملاك ذ ذذتو السذ ذذةجار
ةاإل ذذافت دىل اث ذ مزيذذد مذذأ وثةحخذذا ثةل ذ وملاوفذذق الث ذذدروع ومل ذووري وثألش ذايتو التلةذذزم وحلكومذذت
ةاثةلذ ذذدر ر ذ ذ ا وثةحذ ذذدياع ةطاوئذ ذذق تش ذ ذ ن وثةذ ذذدريب ومل اسذ ذذب الوثةحخذ ذذا وثةذ ذذدر ي ثلهةاكذ ذذن
واساسةت مأ أجن كفاثت دحاوز ت دم يف لال ت فة وث ااونو
األشخاص ذوو اإلعاقة
 -80أع ذ ذذب وثةل ذ ذذديق عل ذ ذذى وتفااة ذ ذذت ح ذ ذذوق واش ذ ذذصا .االر وإلعاا ذ ذذت يف دادالاةخ ذ ذذةا يف
عام  2012وعة اي وث ااون رام  2016/8وملةملق ةااشصا .االر وإلعااذت الوثذ ر وسذةُمةم
ةه عأ وث ااون رام 1997/4و الياكذز هذ و وث ذااون علذى تمزيذز واطذا وث ااواةذت الوملؤسخذةت عذيالة
على خا آثةت وثة فة و الأحد وث ااون ترةريو يف هنع وحلكومت عذخل تم ذةم وثخةاسذاع الوثذخلومع
وملةمل ذ ذذت ةاإلعااذ ذذت يف وثوزوروع/ورةئذ ذذاع اوع وثلذ ذذلتو التماالاذ ذذن يف ه ذ ذ و وثلذ ذذدي الزورة وثش ذ ذؤالن
واجة اعةت السن الزوروع رئةخذةت أخذاى ةة خذةق مذأ الزورة وثةصطذةي وإل ذائي وثذوط مذأ أجذن
دجناز وثةكلةف وثلاير مبوجب وث ااون رام  2016/8ةماشاء أطا ممةاريتو
 -81التووصن وثوزوروع الوثوكااع ت فة وثخةاساع الوثخلومع وحلاثةت اوع وثللت ةةمزيذز ح ذوق
واشذذصا .االر وإلعااذذتو الأيلذذن مخذذائن وإلعاا ذذت يف خطذذي وثة ةذذت وثوط ةذذت مةوسذذطت واج ذذن
ثلفذذعة  2019-2015الخطذت وثم ذذن وثوط ةذذت وثاوةمذذت حل ذذوق وإلاخذذان الةااذذامع ع لهذذا وثخذ ورو
الا اول مووصلت تم ةم ماوعاة م ور وإلعاات ال خا ااةلةت مخاءثت وث طاعاع وحلكومةت وثاوئدة
علذذى مجةذذع وملخذذةوياع أُعلذذأ يف عذذام  2015عذذأ مألذذاين توجةهةذذت ثم لةذذاع وثةصطذذةي الوملةزاذذت
وملاوعةت اعةألاروع وإلعااتو
 -82التكفن تمزيز ح وق واشصا .االر وإلعاات يف وحلةاة وثخةاسةت اوواا الأا ت ذةلفذتو
التشذ ن وجلهذذوي وثذ تألذ را وحلكومذذت ثزيذذاية متثةذذن واشذذصا .االر وإلعااذذت التمزيذذز مشذذاركةهم يف
مجلذذت أمذذور تذذوفري ماوفذذق واةصاةذذاع يخذذهن وثوصذذول دثةهذذا الاشذذا اضذذايا وإلعااذذت علذذى واح ذزو
وثخةاسةت الوجملة ماع وحمللةتو
 -83التمذذا دادالاةخذذةا عذذأ وثةزومهذذا مبماجلذذت ومللذذاعب وث ذ تكة ذذف زيذذاية عذذدي واشذذصا.
االر وإلعاات يف وثخلملان التمزيز ملكةت ورةئت وثةشايمةت ثل خأثت افخهاو
 -84الأهم مأ اث أن وحلكومت تم ن على زياية وجلهذوي ثةشذجةع تمزيذز محايذت وث خذاء االوع
وإلعاا ذذت يف دادالاةخ ذذةاو العل ذذى وث ذذا م م ذذأ س ذذأ وث ذذااون را ذذم  2016/8ةش ذذأن واش ذذصا .االر
()15
وإلعاات وث ر ي ّذا ة اةلةذت تمذال وث خذاء االوع وإلعااذت ثلة ةةذز الال ذع أا ذت الةلذت أخذاى
فماذذه ا يوجذذد صذ اذذااوين الطذ أال سةاسذذت ملماجلذذت اضذذايا وث خذذاء االوع وإلعااذذت وثذذي يةما ذذأ
ثة ةةز مةمدي وثطأل اع على الجه وثةحديد الا سة ا على وثلمةد وحملليو
السةحخذذأ دادالاةخذذةا أيضذذا خذذدماع محايذذت وث خذذاء الوثفةةذذاع االوع وإلعااذذت التووص ذذن
-85
ّ
تمزيز وث درة على وثةلدر ةشكن أفضن حلااع وثم ف د وث خاء الوثفةةاع االوع وإلعااتو
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طائفة الشعوب األصلية
 -86تلةزم دادالاةخةا ةذاحعوم وحلكذم وثدسذةورر وملةملذق ةةذوفري وحل ايذت حل ذوق طائفذت وثشذمو
واص ذذلةت الاوواة ه ذذا وثمافة ذذتو الثةح ة ذذق هذ ذ ا وثراي ذذت ذذار ت فةذ ذ ت ذذدوةري ثةوس ذذةع ف ذذا .حل ذذول
لة مذذاع وثشذذمو واص ذذلةت علذذى واحةةاج ذذاع واساسذذةت الوخل ذذدماع واجة اعةذذت الالص ذذورا دىل
ورةاكن واساسةت وااةلاييتو
 -87الجاى دعدوي أطا ممةاريت( )16ثيععوف ةذألمم ح ذوق طائفذت وثشذمو واصذلةت وملةمل ذت
ةاارو ذذيو التذذوفا ه ذ ا واطذذا أيضذذا ت ذذدوةري حل ايذذت ح ذذوق لة مذذاع وثشذذمو واصذذلةت التمزي ذذز
رفاهه ذذا م ذذأ خ ذذيل تلألة ذذت وحةةاجاهت ذذا واساس ذذةت الزي ذذاية دمكااة ذذت حل ذذورا عل ذذى ف ذذا .وثم ذذن
الوارو ذذي ذ ذ أ أش ذذةاء أخ ذذاىو التوس ذذع هذ ذ ا واط ذذا أيض ذذا ف ذذا .ديم ذذا لة م ذذاع وثش ذذمو
واصذذلةت ةشذذكن أفضذذن يف وثةةذذار وثائةخذذي ثل ذذام واجة ذذاعي الوااةلذذايرو العذذيالة علذذى اث ذ
أُير مش ذاالق وث ذذااون وملةملذذق ةطائفذذت وثشذذمو واصذذلةت ةاثفمذذن يف أالثويذذاع وثةش ذايماع وثوط ةذذت
ثلفعة 2019-2015و
 -88اليف هناي ذذت ع ذذام  2016أص ذذدر وثذ ذائة الي ذذداليال ماس ذذومه ةش ذذأن توقة ذذق حة ذذازة وارل
ثةخ ذذمت م ذذأ لة م ذذاع وثش ذذمو واص ذذلةت يف ذةل ذذف أل ذذاء وثألل ذذدو اليمذ ذ هذ ذ و وعذ ذعوف وحلكوم ذذت
ةأرو ي وثشمو واصلةتو
 -89العيالة على ال ع أطا ممةاريذت ثطائفذت وثشذمو واصذلةت علذى وثلذمةد وثذوط تشذجع
وحلكومذذت أيضذذا وحملاف ذذاع يف دادالاةخذذةا علذذى ال ذذع واطذذا وملمةاريذذت وخلاصذذت بذذاو الاذذد أعذ ّدع 14
اف ت أا ةها وملةمل ت مبجة ماع وثشمو واصلةت ح تارخيهو
 -90ال ذار وثم ذن علذى ت فةذ ةااذامع م ذذة م( )17ال ذدي واهذدوف مذأ أجذن متكذذا 3 610
اليخ ذ ذ ذذا هذ ذ ذ ذ و وثخلا ذ ذ ذذامع متك ذ ذ ذذا  99 726الح ذ ذ ذذدة أسذ ذ ذ ذايت م ذ ذ ذذأ
الح ذ ذ ذذدة أسذ ذ ذ ذايت يف ك ذ ذ ذذن ع ذ ذ ذذامو ّ
أصن  231 268الحدة أسايت ثلشمو واصلةت يف  10اف اع دادالاةخةتو
 -91التلة ذذزم دادالاةخ ذذةا ةةكثة ذذف وجله ذذوي وثاومة ذذت دىل مماجل ذذت وثةح ذذدياع وملةأل ة ذذت يف م ذذا يةمل ذذق
ةمع ال ح وق طائفت وثشمو واصلةت مبا يف اث حن ومل ازعاع ةا وثطائفت الةا وملؤسخاع
ومل لوكذذت ثلدالثذذت ةشذذأن وسذذةصدوم وارو ذذي الومل ذووري وثطألةمةذذت( )18الوث ضذذاء علذذى وث ووثذذب وث طةذذت
الوثوص ت وملاتألطت ةاثشمو واصلةتو

واو -العمال المهاجرون

()19

 -92ت ّا دادالاةخةا مبخاآت ع ارا( )20وملهذاجايأ يف وثة ةذت الوث ذو وااةلذاير علذى وثلذمةد
وث ذذوط التم ذذا ع ذذأ وثةزومه ذذا وثكام ذذن ةةمزي ذذز ح ذذواهم المحايةه ذذاو التمة ذذد خط ذذت وث ذائة الي ذذداليال
وإل ائةت ( )Nawacitaتأكةد وثةزوم وثدالثت ةمع ال ح وق وثم ذال وملهذاجايأ الفذق واالثويذاع علذى
وث حذ ذذو وثةذ ذذا ‘ ‘1خذ ذذا اوعةذ ذذت وحل ايذ ذذت وث ذ ذ توفاهذ ذذا وثدالثذ ذذت ملووط ةهذ ذذا الثلكةااذ ذذاع وث ااواةذ ذذت
وإلادالاةخةت يف وخلار ا ‘ ‘2محايت ح وق وثم ال وملهاجايأ الكفاثت سيمةهمو
 -93الاذذد ة ذ ثن دادالاةخذذةا جهذذويو مذذأ أجذذن تمزيذذز وثةش ذايماع وثوط ةذذت الوث ذذدروع وملؤسخذذةت
ال خذذا وثة خذذةق ةذذا وثوكذذااع الت فة ذ وثخةاسذذاعو الأير وسذذةماول وث ذذااون راذذم 2004/39
16
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وملةملذذق ةةو ةذذف وثم ذذال وإلادالاةخذذةا المحذذايةهم يف وخلذذار
ثلفعة 2019-2015و

ذ أ واالثويذذاع وثةش ذايمةت وثوط ةذذت

 -94التم ن دادالاةخةا أيضا على تمزيز ادرهتا الوسعوتةجةةها وثواائةت يف لا وثكشف وملألكذا
الواسةجاةت وثفوريتو الجاى ت فة ه ا واشةاء يف مجلت أمور مأ خيل ديما لااع واالثويذت
وملةمل ذ ذذت ة ثة ذ ذذاع تو ة ذ ذذف الت خ ذ ذذةب وثم ذ ذذال ومله ذ ذذاجايأ يف وخلط ذ ذذت وإل ائة ذ ذذت مةوس ذ ذذطت واج ذ ذذن
ثلف ذ ذ ذذعة  2019-2015الداش ذ ذ ذذاء فاا ذ ذ ذذت ع ذ ذ ذذن الط ة ذ ذ ذذت مةكامل ذ ذ ذذت حل اي ذ ذ ذذت وثم ذ ذ ذذال ومله ذ ذ ذذاجايأ
وإلادالاةخةاو
 -95التشذذاف دادالاةخذذةا ع ذأ كثذذب الةلذذورة م ة ذذت علذذى أاشذذطت  570الكاثذذت مذذأ الكذذااع
وثم ال وملهاجايأ وملخجلت يف مجةع ألاء دادالاةخةا التةص دجاوءوع صارمت ةشأن مذأ ي ةهكذون
وث ااون()21و
 -96التشذ ن وجلهذذوي وثذ ةذ ثن ثةحخذذا محايذذت وإلادالاةخذذةا يف وخلذذار مبذذأ فذذةهم وثم ذذال
وملهاجاالن ما يلي


داشاء الحدوع خلدمت وملووط ا يف  24سفارة دادالاةخةت()22ا



ت دمي وملخاعدة وث ااواةت اكثا مأ  27أثفا مأ وثم ال وإلادالاةخةا وملهذاجايأ
(خيل وثفعة مأ  2012دىل )2016ا



تواةع  13وتفااا ق ائةا يف ما يةلن حب ايت وثم ال وملهاجايأ الت خةألهما



فال الاف مؤان على درسال وثم ال ومل زثةا دىل  21ةلدوا



ةذ ذذدء وثم ذ ذذن ةذ ذذاثةطألةق وملة ذ ذذن ثذ ذذوزورة وثش ذ ذؤالن وخلارجةذ ذذت وملم ذ ذذون "وثخ ذ ذذيمت يف
وثخفا"()23و

 -97الاج ذذن تمزي ذذز وحل ذذق يف وثةمل ذذةم ثم ذذائيع وثم ذذال وإلادالاةخ ذذةا ومله ذذاجايأ يف وخل ذذار
أاش  220ماكزو لة مةا ثلةملُّمو
 -98الان مخ ذ ذذأثت وثم ذ ذذال ومله ذ ذذاجايأ ع ذ ذذاةاة ثلح ذ ذذدالي ةطألةمةه ذ ذذا فه ذ ذذي تةطل ذ ذذب وملخ ذ ذذاالوة يف
واثةزوماع الوجلهوي ةا ةلدون ومل شأ الوثمألور الومل لدو التدعو دادالاةخذةا دىل ال ذع صذ ملذزم اااواذا
ةشذذأن محايذذت ح ذذوق وثم ذذال وملهذذاجايأ الأف ذاوي أسذذاهم التمزيزهذذا يف م ط ذذت روةطذذت أمذذم ج ذذو شذذاق
آسةاو التشارك دادالاةخةا أيضا يف م ةدياع دالة ةت أخاى مثن ع لةت كوثومألو الحوور أةو يبو
 -99العلذ ذذى وثلذ ذذمةد وثمذ ذذاملي لذ ذذن دادالاةخذ ذذةا تكذ ذذار ةااة ذ ذذام وثذ ذذدعوة دىل وثةلذ ذذديق علذ ذذى
واتفااة ذذت وثدالثة ذذت حل اي ذذت ح ذذوق مجة ذذع وثم ذذال ومله ذذاجايأ الأف ذاوي أس ذذاهم م ذذأ األرذذن وجل ة ذذع عل ذذى
وثلذمةد وثمذذامليو اليف دطذذار وامذذم وملةحذذدة تذذدعو دادالاةخذذةا حل ايذذت وثم ذذال وملهذذاجايأ الا سذذة ا
وثماميع وملهذاجاوع ةطاوئذق تشذ ن تةخذري تألذ ّ اذاور وجل مةذت وثمامذت ةشذأن وث ضذاء علذى وثم ذف
د وثماميع وملهاجاوعو
 -100الي ذذااا وثخلملذذان حاثةذذا مشذاالق اذذااون ةشذذأن وثم ذذال ومل ذزثةا ةرةذذت تمزيذذز واطذذا وملمةاريذذت
مأ أجن توفري محايت أفضن ثل شةرلا يف اطاق وثم ن ومل ذز و اليف ضذون اثذ أصذدرع الزورة
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ش ذؤالن ورجذذاة وثيئحذذت راذذم  2015/2وملةمل ذذت حب ايذذت وثم ذذال ومل ذزثةا ةرذذال وش ذعوو وعة ذذاي
مشاالق وث ااونو
 -101التلةزم وحلكومت ةةكثةف وجلهوي مذأ أجذن ذ ان تذوفري ال خذا وحل ايذت وثكاملذت حل ذوق
وثم ذذال وإلادالاةخذذةا وملهذذاجايأو التلةذذزم دادالاةخذذةا ك ذ ث ةم ذذاي مزيذذد مذذأ فذذا .وحللذذول علذذى
ال ذذائف اوع اوعةذذت أفضذذن الطألةمذذت مخذذةدومت يف دادالاةخذذةا مبذذا يف اث ذ ال ذذائف ثلمائذذديأ مذذأ
وثم ذذال وملهذذاجايأ الأف ذاوي أسذذاهم()24و الأيخلذذن دادالاةخذذةا ة ذاومع ثة ذذةم مشذذاريع واع ذذال وحلذذاة
الال ع وملصططاع وملاثةت الحشدع وثدعم را مأ وث طاق وخلا .الومللارف وثوط ةتو
 -102الالفذاع وثوكاثذذت وثوط ةذذت حل ايذت وثم ذذال وإلادالاةخذذةا وملهذاجايأ الت خذةألهم وثةذذدريب علذذى
ة ذاء وث ذذدروع جمل وعذت مذذأ وثم ذال وملهذذاجايأ وثمائذذديأ ةلذ عذذديها  14 498عذاميو الةلذ عذذدي
وثم ال وملهاجايأ وثمائديأ وث يأ تدرةوو على ت ةم أع ال جتاريت خاصت بذم يف ةلذدوهتم واصذلةت
ح تارخيه  6 047عاميو
 -103الشذذاعن دادالاةخذذةا يف عذذام  2016يف ت فةذ ةااذذامع يف م ذذاطم داذذدرومايو الالاوسذذوةو
ذذن شذذمار "اايذذت وملهذذاجايأ ومل ةجذذت"و اليذذوفا وثخلاذذامع ةاإل ذذافت دىل ذ ان تذذوفري محايذذت أفضذذن
ثلم ذ ذذال وإلاد الاةخ ذ ذذةا ومله ذ ذذاجايأ الأفذ ذ ذاوي أس ذ ذذاهم وثف ذ ذذا .ثة ك ذ ذذا ومله ذ ذذاجايأ وثمائ ذ ذذديأ م ذ ذذأ
خذذيل وكةخذذابم مهذذاروع ت ذذةم مشذذاريع واع ذذال وحلذذاةو التة ثذذن أهذذدوف الزورة شذؤالن ورجذذاة يف
عام  2017يف داشاء  120اايت اوع داةاجةت أفضن يف  9اف اعو

زاي -مكافحة االتجار بالبشر والرق

()25

 -104تمذذا دادالاةخذذةا ةوصذذفها طافذذا يف وتفااةذذت وامذذم وملةحذذدة ملكافحذذت وجلاميذذت ومل ذذت عذذخل
وثوط ةذذت اليف ةاالتوكذذول م ذذع الا ذذع الممااألذذت واجتذذار ةااشذذصا .ال اصذذت وث خذذاء الواطفذذال عذذأ
وثةزومها وثةام ةكفاثت تطألةق ه يأ وثلكا ةشكن كامنو
 -105العلى وثلمةد وثوط ال من أطا ممةاريت مأ خيل وث ااون راذم  2007/21وملةملذق
ةاث ض ذذاء عل ذذى واجت ذذار ةااش ذذصا .ذ أ أم ذذور أخ ذذاىو التض ذذع خط ذذت وثم ذذن وثوط ة ذذت حل ذذوق
وإلاخان ثلفعة  2019-2015مألاين توجةهةت ةرال م ع واجتذار ةااشذصا .الوثةلذدر ثذه
الا سة ا على وملخةوى يالن وثوط و الجاى يف عام  2016وثةواةع علذى مذ كاة تفذاهم تشذ ن
س ذألع مؤسخ ذذاع ذةل ذذت ةاثم ذذن وثة ذذومي عل ذذى مكافح ذذت واجت ذذار ةااش ذذصا .م ذذأ ةة ه ذذا ةم ذذم
الك ذذااع داف ذذاا وث ذذااون ةرة ذذت مووص ذذلت تمزي ذذز وثة خ ذذةق الوث ذذدروع يف ل ذذال وث ض ذذاء عل ذذى واجت ذذار
ةااشصا.و
 -106التم ن دادالاةخذةا جبديذت علذى ت فةذ وث ذااون راذم  2007/21وملةملذق مبكافحذت واجتذار
ةااش ذذصا.و اليش ذذكن اثذ ذ وث ذذااون وإلط ذذار وث ذذااوين وثائةخ ذذي حل اي ذذت ذذحايا واجت ذذار ةاثألش ذذا
المكافحت واجتار الدافاا وإلجاوءوع وث ااواةت حملاك ت وجل اةو
 -107الاذذد أاشذذأع وحلكومذذت فااذذت ع ذذن الط ةذذت مم ةذذت ةااجتذذار ةاثألشذذا تضذذم يف عضذذويةها 19
مؤسخذذت الط ةذذت مبذذا يف اث ذ سذذلطاع دافذذاا وث ذذااونو التوجذذد حاثةذذا  181فااذذت ع ذذن يف 31
اف ت ال 151م اطمتو
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 -108الة ثن جهوي كألرية ثةمزيز وثمدوثت الوملخاءثت يف ما يةملق ةاجل ذاة الوثضذحايا الوث ذاجا مذأ
واجتار ةاثألشاو الةلذ عذدي وملذدواا حذ وتن  119شصلذا مذأ وملةذاجايأ ةااشذصا .المثااةذت
أشصا .مأ وملةاجايأ وث يأ ي خاالن وثضذحايا علذى وثم ذن يف صذةد واعذاك علذى مذ .وثخذفأو
العيالة على اث جاع دعذاية  5 668شصلذا مذأ ذحايا واجتذار وإلادالاةخذةا دىل وثذوطأ
الم ح  441شصلا مأ وث اجا وملأالى الوخلدماع ثفعة الريةو
ُ

 -109الت ذذوفا وثألمث ذذاع وخلارجة ذذت وإلادالاةخ ذذةت خ ذذدماع واس ذذةجاةت واالثة ذذت يف ح ذذااع واجت ذذار
ةااشصا .الهي مخؤالثت عأ توفري مخاكأ مأموات ثلضحايا الوث اجا جبااذب ت ذدمي وملخذاعدة
وث ااواةت رمو التوجد حاثةا  12ةمثت خارجةت مأ ه و وث وق الثذدى كذن ةمثذت م هذا مذدر  /امي
م ةمو
 -110الثكذ ذذي تمذ ذذزز دادالاةخذ ذذةا اذ ذذدروع وثألمثذ ذذاع وخلارجةذ ذذت يف وثةمامذ ذذن مذ ذذع حذ ذذااع واجتذ ذذار
ةااشصا .عكفن م عام  2014ةاثةماالن مع ومل ت وثدالثةت ثلهجذاة علذى تطألةذق ةذاومع
تدريألةذذت م ة ذذت ملذذو في وثألمثذذاع وملكلفذذا ة ذ ث وثم ذذنو التوجذذد ثذذدى  45ةمثذذت حاثةذذا ة ذاومع
تدريب مأ ه و وث وقو الأسخن أيضا ااعدة ةةاااع مةكاملت عأ وحلااع وث تشذ ن أشصاصذا
دادالاةخةا يف وخلار ةرةت يعم ع ن وثألمثاع وخلارجةتو
 -111العلذ ذذى وثلذ ذذمةد وإلالة ذ ذذي تمذ ذذزز دادالاةخذ ذذةا وجلهذ ذذوي الأفضذ ذذن ومل ارسذ ذذاع مل ذ ذذع واجتذ ذذار
ةااشصا .المماجلت حااته مأ خيل آثةت ع لةت ةا ةشأن هتايب وث اس الواجتذار ةااشذصا.
الما يةلن ة ث مأ جاوئم عاةاة ثلحدالي()26و
 -112السةووص ذذن وحلكوم ذذت دق ذ ذاوء وملم ذذارف التذ ذذدعةم ا ذذدروع وملخ ذ ذؤالثا يف لذ ذذال م ذذع واجتذ ذذار
المماجلةه اليش ن اث ت فة وثةدوةري وخلاصذت التذوفري وثاعايذت ثضذحايا واجتذار مذأ فئذاع وثخذكان
وثضذذمةفتو التلةذذزم دادالاةخذذةا ك ذ ث مبووصذذلت خذذا آثةذذت وثة خذذةق ةرةذذت يعذذم ت فة ذ واس ذعوتةجةت
وثوط ةذذت ملكافحذذت واجتذذار ةاثألشذذاو السةخذذة ا وجلهذذوي وثاومةذذت دىل تمزيذذز ازوهذذت وحلكومذذت المكافحذذت
وثفخاي وث ر يماان جهوي مكافحت واجتارو
 -113العذذيالة علذذى اث ذ أصذذدرع وحلكومذذت وثيئحذذت وثوزوريذذت راذذم  2017/2وملةمل ذذت ة ثةذذت
توقةق ح وق وإلاخان يف ص اعت ملائد واعاك ةرال مكافحت وثاق يف تل وثل اعتو اليمةخل
ه و أيضا جزءو مأ وثةزوم دادالاةخةا ةةمزيز جااب ح وق وإلاخان يف وااشطت وثةجاريتو

حاء -حرية الفكر والوجدان والدين

()27

 -114ت ن دادالاةخةا ملةزمت حب ايت وحل ذوق وملشذاالعت جل ةذع طووئفهذا وملصةلفذت الةألذ ل وجلهذوي
مأ أجن دهناء وثة ةةز الوثم ف وملةلن ةااةهاك ه ا وحل وق الف ا ملذا يذ حل علةذه وثدسذةور المتاشذةا
مع وملمايري وثدالثةتو
 -115الا ت طع دادالاةخةا عأ تطويا ق افت وثةفاهم الوثةخامح الوحعوم واخةيفذاعو الحذدَّيع
وإلج ذاوءوع وثيزمذذت ثةمزيذذز وثةخذذامح ةذذا واييذذان مذذأ خذذيل خطذذت وثم ذذن وثوط ةذذت وثاوةمذذت حل ذذوق
وإلاخانو اليف ومل اةن جذاى تذدعةم وجلهذوي وملأل الثذت علذى وملخذةوى وثشذميب ثةمزيذز وثةخذامح وثذدي
الم ع وثم ف وث اجم عأ وثةملبو المأ أمثلت اث وثدعم ومل دم مأ وحلكومت مل ةدى وثة ثف ةا
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واييذذان ةوصذذفه م ذخلو ثلح ذوور مذذأ أجذذن تمزيذذز وثوئذذام الوثةخذذامح ةذذا وثطووئذذف وثدي ةذذت علذذى مجةذذع
وملخةوياعو
 -116التلةزم دادالاةخةا أيضا ةا اا وخلطووع ومل اسألت ثلةح ةق يف مجةع حااع وثم ف وملةلذن
ةاملمة ذذدوع الوثشذذمائا وثدي ةذذت الوملمااألذذت علةذذه الجذذخل وثضذذار وث ذذاجم ع ذذهو الو ذ ع وثةذذدوةري ومل اس ذألت
ثلةلدر ثلج اة أال حلذااع سذوء وثخذلوك وملةفااذت الف ذا ثل ذوواا الواا ذت وثوط ةذتو العلذى سذألةن
وملثال صذدرع أحكذام علذى وق ذا مذأ مذاتكيب واعةذدوءوع علذى م ذازل أتألذاق طائفذت وامحديذت يف
اايت تة جووري را يف اف ت تاسةك اايا يف عام  2013الأحكام ةاثخجأ على وجل ذاة وثذ يأ
وعةدالو على م ازل أتألاق طائفت وثخةّا يف اايت اااركريااا يف أالوخا عام 2012و
 -117التكف ذذن وحلكوم ذذت أيض ذذا محاي ذذت وثض ذذحايا الدع ذذال ح ذذواهم وملةمل ذذت ةاخل ذذدماع وثمام ذذتو
المث ذذال اث ذ م ذ ح وثض ذذحايا مث ذذن أتأل ذذاق طائف ذذت وامحدي ذذت الطائف ذذت وثخ ذذةّا الك ذ ث مجة ذذع أف ذاوي
أسذذاهم دعااذذت شذذهايت صذذررية ةاإل ذذافت دىل حلذذورم علذذى وخلذذدماع واجة اعةذذت مثذذن خذذدماع
وثةملةم الوثلحتو
 -118السةووصذذن وحلكومذذت وسذذةماول وث ذوواا الواا ذذت الوثخةاسذذاع الكذ ث وث ذوواا وثفاعةذذت
وث ذ ا تة اشذذى مذذع رال حايذذت وثذذديأ الق افذذت وثةخذذامح()28و الأير ةاثفمذذن يف ةااذذامع وثةشذايماع
وثوط ةت ثلفعة  2019-2015مشاالق اااون مةملق حب ايت أتألاق وثذدياااعو ال ّخذد اثذ وثةذزوم
دادالاةخةا مبألدأ وثةمدييت مبا يف اث حايت وثديأ الوملمة دو
 -119العلى وثا م مأ وسة اور وثةحذدياع يف لذال ديورة وثة ذوق يف دادالاةخذةا اذارع وحلكومذت
مووصلت وثم ن على خا وحلوور الوثةماالن مع أصذحا ومللذلحت وملم ةذا مذأ أجذن تمزيذز ق افذت
وثةفاهم الواحعوم وملةألايل الوثةمايا وثخل ي السي أتألاق مجةع واييذانو اليف هذ و وإلطذار ع ذدع
الزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخان ةاثةماالن مع أحد وثأللدون وثشايكت حل ذت يروسذةت ةشذأن
حايت وثديأ يف سةاق وثوحدة يف وثة وقو
 -120السةخذذة ا وجلهذذوي وثاومةذذت دىل رفذذع يرجذذت وثذذوعي ثذذدى وملخ ذؤالثا علذذى مجةذذع وملخذذةوياع
ةض ذ ذاالرة وح ذ ذعوم المحاي ذذت حاي ذذت وث ذذديأ الوحل ذذوق واخ ذذاى اعض ذذاء وجل اع ذذاع وثدي ة ذذت وملصةلف ذذتو
الوتل ذذلن وحلكوم ذذت أيض ذذا ةاثزع ذذاء وث ذذدي ةا الا ّ ذذن ر ذذم ع ذذدة يالروع تدريألة ذذت ةش ذذأن ح ذذوق
وإلاخان م عام 2015و العيالة على اث سةشجع وحلكومت وملزيد مأ ومل اطماع/وملذدن يف
دادالاةخةا على وثةملم مأ ديورة ةورالوكارتا وإلالة ةت وث ح ةن ةااععوف علذى وثلذمةد وثذدال
ةوصفها دحدى أكثا ومل اطماع تخا ا يف دادالاةخةا()29و

طاء -سيادة القانون والحكم الرشيد

()30

 -121تووصن دادالاةخةا خا وحلكم وثاشةد التمزيز ااةلةت وملخاءثت م ةدء ع لةت وإلصي
وثوط يف عام 1998و اليمكذ يخذول دادالاةخذةا يف شذاوكت وحلكومذاع وملخذة رية ةلذفت عضذو
مؤس الرئة مشارك يف وثفعة  2014-2012وثةزومها وث ور ةاثةوجه دىل واافةا الوثشفافةت
الكفاثت مخاءثت وحلكومتو الجذاع مذأ خذيل وملألذايرة صذةا ت خطذي ع ذن علذى وملخذةويا وثذوط
اليالن وثوط ()31و
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 -122الأ هذذا مؤشذذا وثدمي اوطةذذت يف دادالاةخذذةا م ذ عذذام  2009وسذذة اورو ع ذذد مخذذةوى أيوء
مةوسذذيو التمذذا وحلكومذذت عذذأ وثةزومهذذا مبووصذذلت تمزيذذز وثدمي اوطةذذت يف دادالاةخذذةا ةوسذذائن تش ذ ن
تمزيز سةاية وث ااون الوحلكم وثاشةدو
 -123التم ن وحلكومذت ةكذن مذا يف السذمها علذى تمزيذز وجلهذوي مذأ أجذن كفاثذت دجذاوء ة ذاع
سايمت العايثت الازيهت السلة ت أيضا مع ماوعاة واصذول وث ااواةذت يف مجةذع وايعذاءوع وث ااواةذت
ةشأن حدال واةهاكاع حل وق وإلاخان يف وثأللدو
 -124الا ذاول مماجل ذذت وااةهاك ذذاع وثخ ذذاة ت حل ذذوق وإلاخ ذذان أاش ذذئن الكاث ذذت خاص ذذت تض ذذم
سثل ذذا ع ذذأ مؤسخ ذذاع وثدالث ذذت الالك ذذااع داف ذذاا وث ذذااون السثل ذذا ع ذذأ وملؤسخ ذذاع وثوط ة ذذت حل ذذوق
وإلاخانو السةخةصدم وثوكاثت آثةت ري اضائةت ثةكفن تمزيز وثخ ت وثخل ةت ثلةخويت الد اي أفضن
وحللولو
 -125اليف م ذذا يةمل ذذق حباث ذذت ح ذذوق وإلاخ ذذان يف ة ذذاةوو ج ذذاى تش ذذكةن فاي ذذق مةكام ذذن( )32يف
عام  2016ةائاسذت الزيذا ت خذةق وثشذؤالن وثخةاسذةت الوث ااواةذت الوام ةذت المبشذاركت وثلج ذت وثوط ةذت
حل ذذوق وإلاخذذان كذذي يم ذذن ةشذذكن مخذذة ن علذذى مماجلذذت ويعذذاءوع واةهاكذذاع ح ذذوق وإلاخذذانو
الخلحل وثفايق دىل أاذه مذأ ةذا كذن  12الوامذت ويعذاء أُةلذ بذا يف وثفذعة مذأ  1996دىل 2014
توج ذذد ق ذذي ح ذذااع ويع ذذاء حب ذذدال واةهاك ذذاع خط ذذرية حل ذذوق وإلاخ ذذانو الية ذذاةع وثفاي ذذق تل ذ
وث ضايا الف ا ث ث واسة ةا و
 -126اليف ذ ذذوء ه ذ ذ و وإلصذ ذذي وثذ ذذوط عذ ذ َّذززع مؤسخذ ذذاع وثمدوثذ ذذت وجل ائةذ ذذت يف دادالاةخذ ذذةا
الحخ ن وسةجاةةها ملخائن ح وق وإلاخانو الوعة د كن مذأ مكةذب
وسة يرا الرفمن ادروهتا
َّ
وملذذدعي وثمذذام الوثشذذاطت وثوط ةذذت وإلادالاةخذذةت الا ّفذ و خطذذي دصذذي خاصذذت ب ذذاو الو ذ ع وثذذدالوئا
وإلصيحةت الوإليوريت أيضا مألايروع ثيصي الك ث وملشةرلون ةاملهأ وث ااواةتو
 -127الأيخن ا ام آثةت "وسة اق" ةرال تخذايع دجذاوءوع وثضذ اااع وث ااواةذت وملةمل ذت جب ةذع
وثوقذذائق أال ت ذذاريا واسذذةصألاروع وملخذذةصدمت يف ع لةذذت وثةح ةذذقو العذذيالة علذذى اث ذ توجذذد آثةذذت
ةق مخة لت أ تشكةن اووع وثشاطت الاووع وثذدفاق وثوط ةذت مذأ أجذن وث ذا يف ويعذاءوع
دسذذاءة وملماملذذت مذذأ األرذذن أف ذاوي تل ذ وث ذووعو الأعةذذدع هةكلذذت وملخذذائن وثة ة ة ذت وإليوريذذت الوملاثةذذت
وملةلذذلت ةاحملك ذذت وثمخذذكايت ذذن دشذاوف ييذوون وحملك ذذت وثملةذذا دىل جااذذب قذذي ذذاكم أخذذاى
الهي ديدو وحملك ت وثدي ةت الوحملك ت وإليوريت الوحملك ت وثمامتو الية ثن وث لد مأ ه و وثةحول يف
تمزيز وسة يل وث ام وث ضائي أ وإلصيحاع وثمخكايت الوث ضائةت وجلاريت يف دادالاةخةاو
 -128الفة ذذا يةملذذق ةااحةجذذاز تكفذذن وثدالثذذت وح ذعوم ح ذذوق مجةذذع واشذذصا .وحملةج ذزيأ يف
وثخذذجون المحايةهذذاو الاذذد تك ّفلذذن الزورة وثش ذؤالن وث ااواةذذت الح ذذوق وإلاخذذان ةمصذذي وثخذذجون
عيالة على ديخال دصيحاع يف ع ن وثةح ة اع الومليح ت وث ضائةتو
 -129العلى وثا م مأ عدم الجوي تمايف مةفق علةه يالثةا ةشأن وثةم يب يف اذااون وثم وةذاع
وثوط وحلا ال من وحلكومت واطذا وملمةاريذت مل ذع وثةمذ يب()33و التشذ ن وثةذدوةري وملةصذ ة تذوفري
ذ وذام أال ت ذذدمي مخ ذذاعدة اااواة ذذت ثل حةج ذزيأ أق ذذاء واس ذذةجوو ةر ذذال م ذذع ح ذذدال ح ذذااع
ممزالثذذت مذذأ تمذ يب وث ذزاء الدسذذاءة ممذذاملةهما الكذ ث داشذذاء ا ذذام ثاصذذد مجةذذع وثةح ة ذذاع وثذ
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جتايهذذا اذووع وثشذذاطت المةاةمذذت لاياهتذذا عذذخل يالوئذذا تلفزيواةذذت مرل ذذت الال ذذع حذذد أالذذى اذذدرا مثذذاين
ساعاع جل ةع ع لةاع واسةجوو و
 -130العلذذى وثذذا م مذذأ أن دادالاةخذذةا ثةخذذن طافذذا يف وثخلالتوكذذول واخةةذذارر اتفااةذذت م اهضذذت
وثةم يب ال ريا مأ اال وملماملت أال وثم وةت وث اسةت أال وثيداخااةت أال وملهة ت ف د أاشأع آثةذت
مخ ذذة لت ثلاص ذذد الوثةفة ذذةاو اليف ع ذذام  2016ش ذذاعن وتثة ذذت( )34يف شذ ذاوكت م ذذع الزورة وثشذ ذؤالن
وث ااواةت الح وق وإلاخان الالزورة وثلحت الاذووع وثشذاطت وثوط ةذت الاذووع وثذدفاق يف ت فةذ ةااذامع
مأ  3س ووع ثاصد أماكأ واحةجاز يف دادالاةخةا الزيارهتاو
 -131العذذززع ا ذووع وثشذذاطت الا ذووع وثذذدفاق أيضذذا جهويهذذا يف لذذال تذذدريب مو فةهذذا علذذى
مألاين وتفااةت م اهضت وثةم يبو الت م دادالاةخةا ةاثةماالن مع وملاكز وث اال ي حل ذوق وإلاخذان
يالروع تدريب م ة ت ةشأن ع د جلخاع وثةح ة اع الفق ممايري ح وق وإلاخانو اليشعك يف
ه و وثةدريب كن عام  40اةطا مأ اووع وثشاطت الوث ووع وثمخكايتو
 -132الأاشأع وحلكومت آثةت ثلشكاالى وثفاييت د أفاوي وثشاطت حبةت يخذةطةع أر شذصحل
ت ذذدمي شذذكوى ةشذذأن وااةهاكذذاع وثذ ذذد أق ذذاء فذعوع واعة ذذال الواحةجذذاز التمذذال وثلج ذذت
وثوط ة ذذت ثلش ذذاطت( )35وثش ذذكاالى الف ذذق واص ذذول وملاعة ذذتو الخيض ذذع أف ذاوي وثش ذذاطت ومل ذ األا ثم وة ذذاع
تأييألةذذتو الا ذاو اسذذة اور وخلطذذا وثمذذام وثذذدوعي دىل ذاالرة مووصذذلت تمزيذذز الايذذت وثلج ذذت التذذدعةم
الادرهتا تةزويد وملطاثألت مب حها سلطت دجاوء ة اع مخة لتو
 -133التما وحلكومت عأ وثةزومها مبووصلت خذا أيوء وملاوكذز وإلصذيحةت يف وثأللذد كذي يةخذق
مع وملمايري وثدالثةتو
 -134الملماجل ذذت مخ ذذأثت واكة ذذاد وملف ذذاو تشذ ذ ن ةم ذذم وثة ذذدوةري وثذ ذ و ذ ذ ع داش ذذاء ماوك ذذز
دصذي لة مةذت الدحاثذت ومل ازعذذاع ثلةخذويت خذار وحملذاكم أال د ذذاي طاوئذق ةديلذت ثلةخذويت الال ذذع
ةااامع تدريب مكثف ةشأن دطذيق وثخذاو وملشذاالو ةرةذت ترةذري أشذكال وثم وةذتو الأاشذأع الزورة
وثشذؤالن وث ااواةذذت الح ذذوق وإلاخذذان ا ذذام ااعذذدة ةةااذذاع دثكعالاةذذت علذذى وإلاعاذذن مذذأ أجذذن يعذذم
ةااامع وثةدريب وملكثف جبااب ت فة ةااذامع ثاصذد ع ذن وملخذؤالثا الثأل ذاء اذدروهتم كذ ث و اليف
عام  2016ةدأع الزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخان يف ة اء مزيد مأ وملاوفق وإلصيحةت
الع لن على رفع ادرة وسةةما  59ماف ا يف  24اف ت أيضاو
 -135الفة ا يةملق مبخأثت دساءة مماملت وث زاء مأ األرذن أفذاوي عخذكايا جتذار اك ذت وافذاوي
وثمخذكايا وملةه ذا يف ويعذاءوع جذ ح أال جذاوئم يف ذاكم عخذكايت ةة ذذا ذاكم أفذاوي وثشذذاطت
يف وحملاكم وملداةتو العيالة على اث اليشعو اذااون وإلجذاوءوع وجل ائةذت الهذو وث ذااون راذم 48
ثخذ ت  2009كفاثذذت دمكااةذذت واتلذذالو ال ذذار مذذأ خذذيل "آثةذذت وثذاةي" هذ ا ت فةذ وثةح ة ذذاع
مع وافاوي وثمخكايا ةلورة مشعكت ةا وثمخكايا الوملداةاو
 -136الدا يدرك وثائة اليداليال وثضار ري وث اةن ثلجذخل وثذ ر يلح ذه وثفخذاي ةذاحعوم ح ذوق
وإلاخذان ف ذذد مذ ح واالثويذذت وث لذوى ملكافحةذذهو التاكذز وحلكومذذت أيضذا علذذى وجلهذوي وثواائةذذت مذذأ
خذذيل وملاسذذوم وثائاسذذي راذذم  2015/55الوامذذا وثائاسذذي راذذم  2015/7ةشذذأن واس ذعوتةجةت
وثوط ةذذت مل ذذع وثفخذذاي الوث ضذذاء علةذذهو السةووصذذن وحلكومذذت و ذذاا مجةذذع وثةذذدوةري ومل ك ذذت اسةئلذذال
وثفخاي مأ م طلق ديروكها ثأل اور وث تلح ها ه ا وجلاميت جب ةع اطاعاع وجملة عو
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ياء -تنقيح القانون الجنائي

()36

 -137افذ ذ ّ ع دادالاةخ ذذةا ع ذذدة وسةماو ذذاع اض ذذائةت ةش ذذأن مذ ذووي ذذدية يف ا ذذااون وثم وة ذذاع
وحلذذا م ذ ةذذدء ح ألذذت وإلصذذي و الخيضذذع مش ذاالق وث ذذااون وجل ذذائي ومل ذ ح ثل ااشذذت يف ورةئذذت
وثةشذايمةت وتنو ال ةذذور وث ذذااون علذذى أكثذذا مذذأ  780مذذاية السذذةوفا أساسذذا اااواةذذا أكثذذا مشذذوا
اليات ثة فة وثةزوماع دادالاةخةاو
 -138التووص ذذن دادالاةخ ذذةا وثم ذذن عل ذذى ديم ذذا مأل ذذاين وتفااة ذذت م اهض ذذت وثةمذ ذ يب يف مشذ ذاالق
وث ذذااون ال اصذذت تمايذذف وثةم ذ يب الوملماملذذت وث اسذذةت الوثيداخذذااةت أال وملهة ذذت عذذيالة علذذى جتذذامي
أع ال وثةم يب الال ع ع وةت رذاو اليف حاثذت حذدال تذأخري سذةم ن وحلكومذت علذى وسةكشذاف
دمكااةت ديخال تمدييع جزئةت يف ا ام وث ااون وجل ائي إلادالاةخةاو
 -139اليرطذذي مش ذاالق وث ذذااون أيضذذا مزيذذدو مذذأ وإلصذذيحاع علذذى ا ذذام وثمدوثذذت مبذذا يف اث ذ
خة ذذاروع تواة ذذع ع وة ذذاع ت ذذؤير دىل وحل ذذد ة ذذدر كأل ذذري م ذذأ ت ذذدفق وثخ ذذج اء ال ذذول يالن اض ذذاء
وحملةجزيأ اةد وحملاك ت الاةا أطول مأ وثم وةتو

كاف -المدافعون عن حقوق اإلنسان

()37

 -140يكفن وثدسةور مشاركت وجل هور يف دع ال ح وق وإلاخان يف وثأللدو الاذد حذافظ ذوا
فماثذت الة ذاءة يف
يمي اوطةت دادالاةخةا وث اةم علذى الجذوي ةةئذت مووتةذت ثلخذكان كذي يشذاركوو ةطاي ذت ّ
وجلهوي وثاومةت دىل دع ال ح وق وإلاخان ثلج ةع يف دادالاةخةا اليخه وو فةهاو
 -141التشةد وحلكومت ةم ذن وملذدوفما عذأ ح ذوق وإلاخذان المخذاآاهتم التذدرك وملصذاطا وثذ
يووجهوهنذذا يف ت فة ذ أاشذذطةهمو التلة ذذزم دادالاةخذذةا ةةح ة ذذق وثمدوثذذت ثلض ذذحايا الوث ذذاجا الدخض ذذاق
وجل ذاة ثل خذذاءثتو المذذأ أمثلذذت اثذ وحلكذذم وثذ ر صذدر علذذى وثشذذصحل وملذذدون يف اضذذةت اةذذن أحذذد
وث اشطا يف لال ح وق وإلاخان وخلاصت ةاثألةئةت يف عام 2013و
 -142التووص ذذن وحلكوم ذذت تش ذذجةع وحلذ ذوور التوعة ذذت وجل ه ذذور الومل ذذو فا وحلك ذذومةا عل ذذى مجة ذذع
وملخذذةوياع كذذي ذذافظ علذذى الجذذوي ةةئذذت آم ذذت المووتةذذت ثلج ةذذع ثة ارسذوو ح ذذواهم التُ هذذي وثلذذور
وث طةت عأ وملدوفما عأ ح وق وإلاخان الوثوص ت وث تلحق بم مذأ جذاوء طألةمذت ع لهذمو اليف
عام  2015ع دع الزورة وثشؤالن وث ااواةت الح وق وإلاخذان حذوورو يف هذ و وثلذدي ةاثةمذاالن مذع
مؤسخت تةفا الهي دحدى م اع وجملة ع وملدينو
 -143الأيخلذذن وثذذوزورة يف وثةمذذدين ومل ذذع ثل ذذااون راذذم  1999/39وملةملذذق حب ذذوق وإلاخذذان
أحكاما ةشأن تمايف وملدوفما عأ ح ذوق وإلاخذان اليالر وملؤسخذاع وثوط ةذت حل ذوق وإلاخذان
الالكاثت محايت وثشذهوي الوثضذحايا الوملؤسخذاع واخذاى اوع وثلذلت يف لذال محايذت وملذدوفما عذأ
ح وق وإلاخانو اليف اوع وثوان سةمزز وحلكومت خا ت فة وث وواا الواا ت وث ائ ت()38و

الم -حرية الرأي والتعبير

()39

 -144تكفن حايت وثةمألري يف دادالاةخةا وملاية  28مأ وثدسةور وملةمل ذت حبايذت وثةج ذع التكذويأ
وجل مةاع عيالة على وث وواا الوثلووئح اوع وثللت مبا يف اث وث ااون راذم  1998/9وملةملذق
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حبايت وإلفلا عأ وثاأر يف واماكأ وثمامذت الوث ذااون راذم  2008/11وملةملذق ةشذفافةت وإلعذيم
مأ أجن دع ال وحلق يف حايت وحللول على وململوماعو
 -145التكفذذن سذذيمت الأمذذأ واشذذصا .وثمذّذزل وثذ يأ يفلذذحون عذذأ آروئهذذم يف وامذذاكأ وثمامذذت
أيض ذذا ومل ذذاية  )1(15م ذذأ وث ذذااون را ذذم  2002/2وملةمل ذذق ة ذووع وثش ذذاطت وإلادالاةخ ذذةت الماس ذذوم
مفذذةا عذذام وثشذذاطت وثوط ةذذت راذذم  2012/7ةشذذأن دجذاوءوع وثة فةذ الوخلذذدماع الوامذذأ الوثةمامذذن
مع حااع وإلفلا عأ وثاأر يف واماكأ وثمامتو
 -146الجتذذدر وإلشذذارة علذذى سذألةن وملثذذال يف هذ و وثلذذدي دىل أن عذذدي ومل ذذاهاوع وثمامذذت وث ذ
يخاهتا وثشاطت وحمللةذت يف جاكاتذا ةلذ  3 148م ذاهاة يف عذام  2015م اةذن  2 784م ذاهاة
يف عام 2016ا أر مبةوسي  11م اهاوع عامذت يومةذا يف جاكاتذاو العذيالة علذى اثذ يخذاع
وثشاطت أيضذا مذا ا ي ذن عذأ  190م ذاهاة عامذت يف عذام  2015يف ةذاةوو أر مبةوسذي م ذاهاة
الوحدة يف كن يوماو
 -147ةةد أن وحلكومت تؤكد الجو وثةزوم وجل ةع ةاحعوم ح وق وتخايأ الوحلفاد على وث ذام
وثم ذذام ع ذذد سارس ذذت ح ه ذذم يف حاي ذذت وثةمأل ذذري الح ه ذذم يف وحلل ذذول عل ذذى وململوم ذذاع عل ذذى وث ح ذذو
ومل لو .علةه يف وث ااون رام 1998/9و
 -148المتثن حايت وثلحافت دحدى وثخ اع وثألذارزة ث ذوا وثدمي اوطةذت يف دادالاةخذةاو ذري أن
حايت وثلحافت ثةخن ةي حدالي دا ي ألري وحعوم اااون وثم ن المدالات أخيق ومله تو
 -149العل ذذى وث ذذا م م ذذأ ذذاا وثدمي اوطة ذذت وث ذ طألّ ذذن ح ذ وتن ا ت ذزول وثةح ذذدياع وملةل ذذلت
ةمجاوء وااةصاةاع وحمللةت اائ ت يف هةئت وحةكاكاع سةاسةت التوتاوع يف وجملة ماع وحمللةذتو التووصذن
وحلكومذذت تمزيذذز وجلهذذوي يف س ذألةن وث ذعاليع ث ذذوا أفضذذن مذذأ ق افذذت وثدمي اوطةذذت الوثةمدييذذت يف وثأللذذدو
الةة ذذا تووجذذه ةلذذدون يمي اوطةذذت أخذذاى أيضذذا هذ و وثةحذذدر وملة ذذامي تووصذذن دادالاةخذذةا وثذعاليع ثفكذذاة
أن وثديأ الوثدمي اوطةت الوثةمدييت تشكن أساسا مة زرو جملة ع صذحي مزيهذا علذى وث حذو وثذ ر أةذازا
وملو وق وثائةخي يف م ةدى ةا وثةاسع ثلدمي اوطةت وث ر ُع د مؤخاو يف عام 2016و

 -150الث ذ ذ ث وعة ذ ذذدع دادالاةخذ ذذةا يف عذ ذذام  2016وث ذ ذذااون وملم ذ ذ ّدل وملةملذ ذذق ةاململومذ ذذاع
الوملمذذاميع وإلثكعالاةذذت ثمذذام 2008و اليش ذ ن وثةمذذدين وجلديذذد عذذديو مذذأ وملخذذائن وملصةلفذذت()40و
الع ذذيالة عل ذذى م ذذا هت ذذدف دثة ذذه وثةم ذذدييع يف ل ذذال مماجل ذذت وثةح ذذدياع وثذ ذ تش ذذكلها وثةط ذذوروع
وثةك وثوجةذذت وثاوه ذذت ثوسذذائي وإلعذذيم فهذذي هتذذدف أيضذذا دىل ذ ان أن ذذافظ وثلذذحافت علذذى
مزوياهذذا وخلاصذذت مثذذن وملو ذذوعةت الوثلذذدق الوإلالذذاف الوح ذعوم وثمدوثذذت الوثكاومذذت وإلاخذذااةت جل ةذذع
وافاوي يالن أر متةةزو

 -151الاد زورع ةاةوو م عذام  2012م ذاع يالثةذت الم ذاع لة ذع مذدين يلذن عذديها
دىل  90م ذذتو اليش ذ ن ه ذ و زيذذارة سثلذذي جل ذذت وثلذذلةب وامحذذا وثدالثةذذت يف عذذام  2016وث ذ يأ
ع دالو ةاثةماالن مع اووع وثشاطت وإلادالاةخةت حل ت يروسةت مدهتا يومان ةشأن وثم ف د وملذاأة
ةاإل ذذافت دىل حل ذذت ع ذذن مذذدهتا يومذذان ةشذذأن ماوعذذاة وملمذذايري وإلاخذذااةت يف ع لةذذت ص ذ ع وث ذاوروع
وملةمل ت ةكألار وثضألاو وثمخكايا ةاثةماالن مع فةلق وث ووع وخلاصت وإلالة ي وثخاةع عشاو
 -152العيالة على اث أحازع حكومت دادالاةخذةا ت ذدما أيضذا فة ذا يةملذق ةاثةوصذةاع ذري
وملدعومت ةأيثت وثلايرة عأ وثدالرة وثثااةت ثيسةماول وثدالرر وثشامن يف ما يةملق ةض ان حايذت
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الص ذذول وثل ذذحفةا واجاا ذذب دىل ة ذذاةوو()41و الأص ذذدر وثذ ذائة جوك ذذو الي ذذداليال يف ع ذذام 2015
توجةها ةةوحةد دجاوءوع زيارة وثلحفةا جل ةع وحملاف اع يف دادالاةخذةا مبذا فةهذا ةذاةووو الأع ذب
اث تألخةي دجاوءوع ت دمي وثطلألاع ثزيارة ةاةوو مبا يف اث ع لةاع وثةلوياو الاةةجذت ثذ ث
ورتفذذع عذذدي زيذذاروع وثلذذحفةا ثألذذاةوو ة خ ذألت  41يف وملائذذت مذذأ  22زيذذارة عذذام  2014دىل 39
ظ ةاملووف ذذت مذذأ 5
زيذذارة يف عذذام 2015و الحذذد ةامل اةذذن وافذذال يف عذذدي وثطلألذذاع وثذ
ُُذ ر
طلألاع يف عام  2014دىل  4طلألاع يف عام 2015و ال لن ه ا وثطلألاع علذى وملووف ذت يف
وثراثذذب ةخذألب عذذدم وكة ذذال وثوقذذائق وثيزمذذت ثة ذذدمي وثطلألذذاعو الا تذزول وململومذذاع عذذأ وإلجذاوء
وملةَّألع يف زيارة وثلحفةا واجااب توزَّق على السائي وإلعيم وثدالثةت الوث اشطا يف لذال ح ذوق
وإلاخانو
 -153اله اك حااع الةلت ااةهاك اااون ورجذاة مذأ األرذن ةمذم وثلذحفةا واجااذب تة ثذن
يف زي ذذارهتم ثأل ذذاةوو ع ذذأ طاي ذذق تأش ذذرية س ذذةاحةت أال تأش ذذرية أاش ذذطت ق افة ذذت أال وجة اعة ذذت خاثة ذذت م ذذأ
وث ة ذذويو التطأل ذذق دادالاةخ ذذةا عل ذذى ه ذ ا وحل ذذااع ا ذذااون ورج ذذاة عل ذذى ذاور ومل ارس ذذت وثش ذذائمت يف
وثأللدون واخاىو
 -154الةلفت عامت يةزويد عدي وثلحفةا وث يأ يزالرالن دادالاةخةا حةذت ةلرذن وثزيذاية 19
يف وملائت يف عام 2015و المت األول  493طلألا مأ السائي وإلعيم ةة ا يةخذأ وث ذا يف عذدي
الةن مأ وثطلألاع الادرا  19طلألا ةخألب عدم وكة ال وثوقائقو

ميم -الفقر والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

()42

 -155الي دَّر أن  28.01ملةذون شذصحل يف دادالاةخذةا يمةشذون ذن خذي وثف ذا وثذوط ()43و
الاذذد ة ذ ل وث ذائة اليذذداليال جهذذويو ملماجلذذت وثف ذذا يف وثأللذذد ةاعةألذذارا مذذأ واالثويذذاع وملة دمذذت مذذأ
خيل مألايرته وإل ائةت()44و المشلن وثخةاساع وثذ ال ذمها وثذائة يف هذ و وثلذدي فةذف حذدة
وثف ذذا الدعذذاية توزيذذع ومل ذووري وااةلذذاييت الا سذذة ا وارو ذذي التطذذويا وملاوفذذق وااةلذذاييت وحلةويذذت
ثلف اوءو الاد ُش ّكن وثفايق وثوط وملم ةةخايع الترية فةف حدة وثف ا الداشاء وملاوفذق واساسذةت
يف اطاعي وثلحت الوثةملةم مأ أجن تةخري ت ةت وملووري وثألشايت ال اصت يف ما يةملق ةاثف اوءو
 -156التذذأ مهذذام وسذذةةفاء مةطلألذذاع وحل ذذوق واساسذذةت الوثاعايذذت واجة اعةذذت ثلخذذكان وث ذ يأ
يمةشذذون يف ومل ذذاطق وملةصلفذذت الوث لذذةّت الوحلدالييذذت علذذى رأس أالثويذذاع خطذذت "ة ذذاء دادالاةخذذةا مذذأ
ومل ذاطق ورامشذةت"و الاذد افذ ع ةذاومع هتذدف دىل متكذا وث ذاى ثةلذألح جهذاع فاعلذت أساسذذةت يف
جهوي وث ضاء على وثف او الثكذي تكفذن دادالاةخذةا ت ةذت أكثذا مذأ  74 000اايذت ع ذدع دىل
مضاعفت ذللاع ص دالق وث اى مذأ  1.5ملةذون يالار ت ايألذا يف عذام  2015دىل ااوةذت 3.6
ملةذون يالار يف عذام 2016و التل ذذن  434اايذت أالل يفمةذذت مذأ تلذ وملصللذذاع ع ذب دافذذاا
وث ااون رام  2014/6وملةملق ةاث اىو
 -157الحذذدي وث ذذااون راذذم  2013/40وملةملذذق ةاث ذذام وثذذوط ثلض ذ ان واجة ذذاعي الوامذذا
وثائاسذذي راذذم  2014/7وإلطذذار وث ذذااوين ثلح ايذذت واجة اعةذذت وملوجهذذت دىل واسذذا وثف ذذريةو الافذ
ه ذ و وملش ذاالق عذذأ طايذذق دصذذدور ةطااذذت وثاعايذذت واس ذايت وث ذ تؤهذذن واسذذا وملمةشذذةت وإلادالاةخذذةت
الزعذذن
وثف ذذرية ثلحلذذول علذذى وثألطااذذت وإلادالاةخذذةت وث كةذذت الوثألطااذذت وثلذذحةت وإلادالاةخذذةتو الاذذد ّ
وحلكومذذت حذ كذذااون واالل/ييخذ خل  2016ةطااذذاع واسذذا وثف ذذرية علذذى  15.5ملةذذون أسذذاة
GE.17-01922

25

A/HRC/WG.6/27/IDN/1

ممةشذذةت ف ذذرية الوثألطااذذاع وثلذذحةت علذذى  92.4ملةذذون شذذصحل ت ايألذذا الوثألطااذذاع وث كةذذت علذذى
ااوةت  19.7ملةون طفن يف سأ وثدروستو التش ن وخلدماع وث توفاها ه ا وثألطااذاع خذدماع
ةاومع وثةملةم الوثلذحت الوثاعايذت واجة اعةذت وملةاحذت ثل ييذا مذأ وإلادالاةخذةا جبااذب عذدي مذأ
وثفووئد واخاى وث لذن علةهذا حذاملو هذ ا وثألطااذاع مبذا يف اثذ خذدماع وثةذأما وثلذحي
الوثةملةم ملدة  12عاما ةاجملان()45و
 -158الةاإل افت دىل ةااامع وحل ايت واجة اعةت خللن وحلكومت أيضا م عام 2015
حذوو  1.6ملةذذون يالار يف هةئذذت دعااذذت ماثةذذت ثةذذوفري وارز ث  15.5ملةذذون أسذذاة ممةشذذةت ف ذذريةو
الوسةشاوفا ثل خة ألن أصدر وثائة أماو ةدمع مجةع ةاومع وملخاعدة واجة اعةت يف ةطااذت را ةذت
الوحدة (وااة ال مأ وثةمامن ةاث د دىل وثةمامن ةاثألطاااع) ثضذ ان الصذول وملخذاعدة دىل هذدفها
مألاشاةو الةدأع وثدروست وثةجايألةت ر و وملشاالق يف عام )46(2016و
 -159الثض ذ ذ ذ ان الصذ ذ ذذول ومل ذ ذ ذووط ا دىل وملاوفذ ذ ذذق الوخلذ ذ ذذدماع وثلذ ذ ذذحةت ةذ ذ ذذدأع وحلكومذ ذ ذذت يف
عذذام  2014ت فة ذ ا ذذام وثةذذأما وثلذذحي وثذذوط وث ذ ر سةش ذ ن مجةذذع ومل ذووط ا وإلادالاةخذذةا
حبلول 2019و اليرطي ه و وثخلاامع حاثةا أكثا مذأ  171.8ملةذون شذصحل أال أكثذا مذأ 67
يف وملائ ذ ذذت م ذ ذذأ ل ذ ذذوق وثخ ذ ذذكان الية ذ ذذةح دمكااة ذ ذذت وحلل ذ ذذول عل ذ ذذى وخل ذ ذذدماع وثل ذ ذذحةت يف مجة ذ ذذع
وملخةشذذفةاع وثمامذذتو التمكذذف وحلكومذذت حاثةذذا علذذى توسذذةع اطذذاق وثةمذذاالن ثةش ذ ن وملخةشذذفةاع
وخلاصت وث شارك عدي م ها يف ه و وملشاالقو
 -160الا ت ذزول دادالاةخذذةا تةلذذدى ثلةحذذدياع وث ذ تووجذذه ت فة ذ ه ذ و وملش ذاالق وث ذ ر سذذةرطي
أكثا مأ  250ملةون شصحل يف مجةع ألاء وارخألةن وإلادالاةخيو
 -161التشذ ذ ن هذ ذ ا وجله ذذوي أالا ذ ذ ان تذ ذووفا وخل ذذدماع الماوف ذذق وثاعاي ذذت وثل ذذحةت ةةكلف ذذت
مةخذذورة الا سذذة ا يف اذذاى ومل ذذاطق وملةصلفذذت الوث لذذةّت الوحلدالييذذتو قااةذذا تذذدعةم وث ذذام وثلذذحي
ال خا ادروع وثماملا يف وجملال وثطيب يف مجةع ألاء وثأللدو قاثثا تمزيز تووفا وثمذاملا يف وجملذال
وثطذذيب التذذوزيمهم ةاثةخذذاالرو الرذ و وسذذةُ دم أكثذذا مذذأ  800فذذاي مذذأ وثمذذاملا يف لذذال وخلذذدماع
وثطألةت الجاى توزيمهم حبةت ا ي ن عدي وثماملا يف كذن ماكذز صذحي عذأ ةخذت أفذاويو الورتفذع
عدي وملخةشفةاع وث تضم أكثا مأ  7مأ أخلائةا طألةا يف ومل اطماع/ومل اطق وإليوريذت مذأ
اخذ ذألت  35يف وملائ ذذت م ذذأ ل ذذوق ع ذذدي وملخةش ذذفةاع يف ع ذذام  2015دىل ااوة ذذت  44يف وملائ ذذت يف
ع ذ ذذام 2016و الا ذ ذذد زيا ذ ذذا أيض ذ ذذا ع ذ ذذدي ماوك ذ ذذز وثاعاي ذ ذذت وثل ذ ذذحةت م ذ ذذأ  1179يف ع ذ ذذام 2015
دىل  1 256يف عام 2016و
 -162التووصذذن دادالاةخذذةا تذذوفري خذذدماع وثةملذذةم ثلج ةذذع الكفاثذذت حلذذورم علةهذذا الوثةلذذدر
ثةحدياع اث وثم نو
 -163التشذ ذ ن وثة ذذدوةري وملةّصذ ذ ة أالا كفاث ذذت الج ذذوي ورةاك ذذن واساس ذذةت وثةملة ة ذذت يف ومل ذذاطق
وثايفةذت الومل ذذاطق وث ائةذذت يف مجةذذع ألذذاء وارخألةذن ذ ان فذذا .وثوصذذول دثةهذذا عذذيالة علذذى ذ ان
تذ ذووفا وخل ذذدماع ةةكلف ذذت مةخ ذذورةو التمه ذذدع وحلكوم ذذت ةة ذذوفري م ذذا يكف ذذي م ذذأ ورةاك ذذن واساس ذذةت
وثةملة ةذذت ال خذذا اوعةةهذذاو العلذذى س ذألةن وملثذذال وعة ذذدع دادالاةخذذةا وعةألذذارو مذذأ عذذام 2014
زيذذاية يف ذللذذاع وملةزواةذذت ثةشذذةةد مألذ و
ذان مدرسذذةت جديذذدةو اليف عذذام  2016ةذذدأع دادالاةخذذةا
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دعذ ذ ذذاية تأهةذ ذ ذذن  11 633ااعذ ذ ذذت يروسذ ذ ذذت التشذ ذ ذذةةد  726مألذ ذ ذذا مدرسذ ذ ذذةا جديذ ذ ذذدو تضذ ذ ذذم أكثذ ذ ذذا
مأ  14 000ااعت جديدةو
 -164الةدأ ت فة ةااامع "وملدورس يف وثطلةمت" يف ومل اطق وملةصلفت الوث لذةّت الوحلدالييذت التوجذد
حاثةا  114مدرست يف مواع وثلدورة يف  31اف تو
 -165ال لذذحل دادالاةخذذةا اخ ذألت  20يف وملائذذت مذذأ وملة ذزواةةا وحلكومةذذت الوإلالة ةذذت ثلةملذذةم يف
وثأللدو الاد وثةزمن الزورة وثةملةم الوثث افذت ةزيذاية مذووري وملةزواةذت مبذا يف اثذ لذةحل حذوو 846
ملةون يالار مأ يالاروع وثواياع وملةحدة ثة فة ا ام وثألطاات وث كةتو
 -166الأيخن م عام  2013ا ام وثةملةم وإلثزومي ملدة  12س ت ةاعةألارا أفضن مأ ا ذام
وثخ ذ ووع وثةخذذع وإلثزومذذي الوجملذذاين وثخذذاةقو التش ذ ن أحذذد مألذذايرة أر ةااذذامع "وثةملذذةم وثثذذااور
وثشذذامن ثلج ةذذع" مذذدورس وملاحلذذت وثثااويذذت وثملةذذا الوملذذدورس وثماثةذذت (وملذذدورس وإلسذذيمةت وثثااويذذت)
المذذدورس وثةملذذةم ومله ذ وثثااويذذتو الاذذد ص ذ م ه ذ و وثخلاذذامع بذذدف توسذذةع فذذا .حلذذول م ذووط
دادالاةخةا علذى تملذةم قذااور ار اوعةذت جةذدةو التةخذا وحلكومذت ت فةذ وثخلاذامع وثذ ر التشذعك يف
متويله وحلكومت وملاكزيت الوحلكوماع وحمللةت الوجملة ماعو اليةواذع أن تةخذارق وثزيذاية يف دمجذا ممذدل
واثةحاق ةاملدورس وثثااويت وثملةا مأ  78.7يف وملائت دىل ااوةت  97يف وملائت حبلول عام 2020
اةةجت ر وو
 -167الكلّذذف يعذذم ت فة ذ ه ذ و وثخلاذذامع م ذ متوز/يوثةذذه  2013مألل ذ  103يالاروع س ذ ويا
الخل ذذحل يف دط ذذار
علذذى ك ذذن طاث ذذب يف هةئ ذذت ممواذذت ثل ذذدورس وملم ة ذذت ة وعةه ذذا وثمذذام الوخل ذذا.و ُ
مشاالق مموات وثطي وثف اوء أيضا مأللذ د ذايف اذدرا  103يالاروع يف وثخذ ت ثكذن طاثذب مذأ
طي وملدورس وثثااويت وتتا مأ أسا ف رية العديهم  1.7ملةون طاثبو
 -168الحذذديع دادالاةخ ذذةا م ذذأ خ ذذيل ةاا ذذامع وثألطاا ذذت وث كة ذذت أه ذذدوفها ثم ذام  2019وث ذ
تة ثن أ أهدوف أخاى يف زياية عذدي وملذدورس وثثااويذت وثملةذا مذأ  12 389دىل 14 311
مدرسذذت الرفذذع اخذألت وثطذذي دىل وملذذدورس مذذأ  1 361دىل 1 386و الحذذديع دادالاةخذذةا هذذدفا
آخذذا ية ثذذن يف وثوصذذول ة خذألت وثةحذذاق وثطذذي ةاملذذدورس وثثااويذذت ومله ةذذت دىل  50يف وملائذذت حبلذذول
عذذام  2015الالصذذول اخ ذألت وملذذدورس ومله ةذذت دىل ومل ذذدورس وثماييذذت دىل  30 70حبل ذذول 2025و
التشذ ذ ن أه ذذدوف دادالاةخ ذذةا أيض ذذا خ ذذا اخذ ذألت وثط ذذي دىل وملدرس ذذا ت ذذدر ةا م ذذأ  1 15يف
عام  2014دىل  1 10يف عام 2019و
 -169قااةا ثض ان تووفا وملدرسا وملؤهلا المماجلت مخأثت وثةفاالع يف توزيمهم ع لن الزورة
وثةملةم الوثث افت يف تماالن القةق مذع وحلكومذاع وحمللةذت علذى مخذةوى كذن مذأ وحملاف ذاع الوثأللذدياع
مأ أجن خا توزيع وملدرسذا ال اصذت يف ومل ذاطق وملةصلفذت الوث لذةت الوحلدالييذتو الي ألرذن ةااذامع
وثةو ة ذ ذذف يف ك ذ ذذن ع ذ ذذام  3آاف ف ذ ذذاي م ذ ذذأ خا ذ ذذي وجلامم ذ ذذاع م ذ ذذأ أج ذ ذذن ت ذ ذذوزيمهم عل ذ ذذى 98
م اطمت/ةلديذذت يف أكثذذا مذذأ  28اف ذذتو الورتفذذع عذذدي وملدرسذذا وثذ يأ يلةح ذذون ةاثم ذذن يف هذ ا
ومل اطق مأ  800مدرس ت ايألا يف عام  2015دىل  7آاف يف عام 2016و
 -170الا ذاول مووصذذلت دقذاوء ممذذارف المهذذاروع وث اشذذئا تمكذذف وحلكومذذت حاثةذذا علذذى داشذذاء
شذألكت مذذأ وملؤسخذذاع ةااسذذة اي دىل وثكلةذذاع واهلةذذتو التةطلذذع دادالاةخذذةا دىل تشذذةةد  500كلةذذت
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أهلةت حبلول عام 2018و اليعكز وهة ام ه ا وثكلةاع على وثةدريب مأ أجذن شذرن ال ذائف يف
اطاق وثل اعاع وثةحويلةت اللا وثة ايم التك وثوجةا وملةك ت ال ريها مأ وملهأو
 -171الثكذذي تطذذور دادالاةخذذةا ة ذاومع وثةذذدريب ومله ذ ع ذذدع دىل تشذذةةد  213مألذذا مدرسذذةا
جديذذدو ال 5 438ااعذذت يروسذذت جديذذدة جبااذذب تذذامةم  999ااعذذت ادميذذتو الةاإل ذذافت دىل اثذ
الفّذذاع  1 333ذةذخلو ال 363مكةألذذت ملؤسخذذاع وثةملذذةم وملهذ و العذذيالة علذذى اثذ شذذةّدع 43
مدرست مه ةت يف ومل اطق وملةصلفت الوث لةّت الوحلدالييت يف ةاةووو

 -172الطألّ ن دادالاةخةا أيضا ا ام وثةملةم وثشامن ثألطفال االر واحةةاجاع وخلاصتو الةدأ
ت فة ذ ذ ذ وملش ذ ذذاريع وثةجايألة ذ ذذت ر ذ ذ ذ و وث ذ ذذام وثةملة ذ ذذي يف تخ ذ ذذع اف ذ ذذاع يف ع ذ ذذام 2012و اليف
عذذام  2016كااذذن ه ذذاك  23 195مدرسذذت وةةدوئةذذتا ال 5 660مدرسذذت مةوسذذطتا ال1 460
مدرست قااويت أكايميةت ال 1 405مدورس قااويت مه ةت يف وثأللدو
 -173اليف م ذذا خي ذذةحل ةاثةوصذ ذذةت وملةمل ذذت ةاثلذ ذذحت وإلجناةة ذذت واس ذ ذايت الومل ذذاهع يف وملؤسخذ ذذاع
وثةملة ةذذت أيخلذذن دادالاةخذذةا ه ذ و وملو ذذوق يف ومل ذذاهع وثدروسذذةت علذذى وثلذذمةد وثذذوط و اليش ذ ن
وث وا تدوةري الاائةت مل ع واةشار فريالس ا ذحل ومل اعذت وثألشذايت/وإليدز ال ذريا مذأ وامذاول وملمديذت
عذذأ طايذذق واتلذذال وجل خذذيو الرالعةذذن يف تطألةذذق هذ و وملذ هع عوومذذن وثخذذأ ومل اسذألت الوث ذذةم وحمللةذذت
الوحلك تو
 -174الفة ذذا يةملذذق ةاسذذة اور وثةملذذةم ثلطاثألذذاع وحلوومذذن ا ذذوز مذذأ وث احةذذت وث ااواةذذت متةةذذزهأ
عأ وثطي وتخايأو الأيخلن وحلكومت أيضذا حزمذت " "ABCالهذي ةااذامع ةذدين يمذايل وث ذام
وثاعي ثلدروست وةةدوء مأ وملاحلت واةةدوئةت الح وملاحلت وثثااويذت ثلطاثألذاع وحلوومذن وثذي خيذعن
عدم مووصلت وثدروست يف اطذاق وثةملذةم وثاعذيو التمذا دادالاةخذةا عذأ وثةزومهذا مبووصذلت وحلذوور مذع
أص ذذحا وملل ذذلحت وملم ة ذذا ةش ذذأن أآة ذذت مووص ذذلت وثةمل ذذةم ثلطاثأل ذذاع وحلووم ذذن الا س ذذة ا عل ذذى
وملخةوياع يالن وثوط ةتو

رابعا -خاتمة
 -175يدل وثة دم وثذ ر جذاى تو ذةحه يف هذ و وثة ايذا علذى وثةذزوم حكومذت دادالاةخذةا وث ذور
يف شاوكت مع مجةع أصحا وملللحت االر وثللت يف وثأللد ةرةت تخذايع وجلهذوي وثاومةذت دىل كفاثذت
وثة ةذذع وثكامذذن حب ذذوق وإلاخذذان يف دادالاةخذذةا ةطاوئذذق تش ذ ن خذذا ت فة ذ واثةزومذذاع وملةمل ذذت
حب وق وإلاخان الف ا ثلدسةور وثوط الوملمايري وثدالثةتو
 -176الت ذن مووصذذلت تمزيذذز ح ذوق وإلاخذذان المحايةهذذا ذ أ واالثويذذاع يف دادالاةخذذةاو الةذذاثا م
مأ وثة دم وحملاز التكثةف وجلهوي ا تزول ه اك دياع الاةوي يةما وثةلدر را ةاسة اورو
 -177الا ذاو دىل وتخذذاق رامذذت دادالاةخذذةا وجلراوفةذذت التاكةألةهذذا وثدميراوفةذذت وثفايذذدة الت ذذوق ق افاهتذذا
الثراهتذذا وحمللةذذت الوإلق ةذذت عذذيالة علذذى سةاسذذاهتا وثيماكزيذذت الا ذذام وحلكذذم وث ذ و وإلالة ذذي يةطلذذب
ت فة ممايري ح وق وإلاخان وثماملةت فةها و اا تدوةري خاصت الدييء وعةألار خا .ثلخةاق وحملليو
 -178الت ن دادالاةخذةا علذى وثةزومهذا وملخذة ا ةضذ ان تمزيذز ح ذوق وإلاخذان المحايةهذا ثلج ةذع
يف وثأللد ةوسائن تش ن خا ت فة توصةاع واسةماول وثدالرر وثشامنو
28
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In this report, recommendations that Indonesia supported are clustered into 13 thematic areas.
Recommendations reference: 108.1–25; 108.71; 109.1–2; 109.8.
Some of the recent incorporation includes Law No.35/2014 on Child Protection and Ministry of
Labor Regulation No. 2/2015 on Protection of Domestic Workers.
These include Law No. 6/2014 on Village, Law No. 23/2014 on Local Government, Law No. 31/2014
on Victims and Witness Protection, Law No. 18/2014 on Mental Health, Law No. 8/2016 on Persons
with Disabilities and Regulation of Minister of Education and Culture No. 82/2015 on Violence
against children in schools.
Recommendations references: 108.55; 108.56–57.
Indonesia invites Special Procedure Mandate Holders for country visits on the basis of its priority and
needs for the promotion and protection of human rights. To this date, we have received 13 visits of 12
UN Special Procedure Mandate Holders.
Recommendations references: 108.32–50; 108.71; 108.84–87.
Nawacita contains 9 government priorities for 2015–2019 which include (1) protection of Indonesian
citizens;(2)goodgovernance;(3)developmentofIndonesia’speripheries;(4)eradicationof
corruption; (5) improvement of the quality of life of the people; (6) improvement in productivity and
global competitiveness; (7) economic independence; (8) mental revolution; (9) strengthening of
Indonesia’sunityindiversity.
The Joint Secretariat consists of institutions that include State Secretariat, Ministry of Law and
Human Rights, Ministry of Social Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of National
Development Planning and Ministry of Foreign Affairs.
One of the recommendations from this study is the need for institutional strengthening that is
measurable through clear blueprint of policy which is supported by a transparent and accountable
planning and budgeting.
In Indonesia, National Human Rights Institutions consist of the National Commission on Human
Rights, the National Commission on Violence against Women and the National Commission on Child
Protection, as well as the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) and the Victim and
Witness Protection Agency (LPSK).
Recommendations references: 108.51–54.
Some of our partners from civil societies include Migrant Care for migrant workers issues, Tifa
Foundation for human rights defenders issues, Human Rights Working Group and International
Global Compact Network and Institute for Policy Research and Advocacy for business and human
rights, Centre for Detention Studies for monitoring standard facilities in correctional services,
International Criminal Justice Reform for implementation of human rights instruments, International
NGO Forum on Indonesian Development for human right cities, as well as the Association of Women
with Disabilities and the Association of Persons with Disabilities for the rights of PwDs.
Recommendations references: 108.58–61; 108.64–67; 108.72–73; 108.121–123; 108.135; 109.27;
108.62–63; 108.74–75; 108.82; 108.93; 109.28–29; 108.134–136.
Currently, at the national level the normative framework for the protection of women with disabilities
include Law No. 23/2004 on Elimination of Domestic Violence and the Ministry of Women
Empowerment and Child Protection Regulation No. 7/2012 on the Standard of Procedure for Centre
for Consultation and Information for Women with Disabilities.
Recents laws include Law No. 23/2014 on Local Government; Law No. 6/2014 on Village;
PresidentialDecreeNo.186/2014onSocialEmpowermentof“KomunitasAdatTerpencil/ remote
“masyarakathukumadat”; as well as the Minister of Home Affairs Decree No. 52/2014 on the
GuidelinesoftheRecognitionandProtectionof“masyarakathukumadat”.
Through this program, each family is given housing, access to social services and a start-up package
for their livelihood.
Land disputes involving MHA are handled by the Public Complaint Services of the Ministry of Law
and Human Rights, the National Land Agency and the National Commission on Human Rights.
MoLHR followed up 99 reported cases of land dispute in 2012 and 15 cases in 2013, while the
National Land Agency handled 9 cases through mediation and 4 cases through the State
Administrative Courts in the period of 2010–2013.
Recommendations references: 108.137–138; 109.8.
According to the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers,
currently there are more than 4.5 million Indonesians working in the informal sector abroad.
To this date, the Government has terminated the license of 130 Agencies who have been proven of
violating the recruitment and placement procedures and their misconducts have been made publicly
known.
The CSU provide an integrated service that covers 24 hours hotline service, consular services, legal
assistance, education and trainings, shelters, and health services.
“SafeTravel”isamobileapplicationforIndonesianstravelingabroadeitherontemporaryor
permanent basis. The application is expected to accommodate various segments in order to provide
protection and services to Indonesian citizens abroad. In the near future, this application will be
connected with the database of citizens living abroad and in e-shelters.
NMTDP 2015-2019 three strategies to accelerate poverty alleviation include pilot projects to
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empower returning migrant workers with new job skills and entrepreneurship trainings to create small
businesses based on local economic commodities.
Recommendations references: 108.76–81; 108.83.
Bali process is the largest regional multi-stakeholders consultation involving sending, transit, and
receiving countries. Deliberation in this process is beneficial for relevant officials on the ground.
Recommendations references: 108.68; 108.97–112; 108.139; 108.144.
Law No. 23/2014 on Local Government stipulates an establihment of a new by-laws review
mechanism to ensure coherence at all levels.
The Purwakarta regional administration in West Java, through Regent Circular No. 450/2621/Kesra
implements policy that guarantees the freedom of local residents to express their religious beliefs and
promote tolerance.
Recommendations references: 108.70; 108.85; 108.88–92; 108.94; 108.96.
For the period of 2014–2015, a total of 47 Open Government Indonesia action plans were agreed and
implemented. The action plans identified four groups of commitments designed to increase the quality
of transparency, public participation and public services.
The Team consists of different community representatives, including members of NHRI, human
rights activists, legal experts, and representatives of Papua. Representatives from neighboring
countries including from Fiji, Papua New Guinea and Solomon Islands were invited to become
observers so that they can monitor the process. The National Commission on Human Rights has also
formed a special team to support the work of their representatives in the Team.
Including among others, the Regulation of the National Commander of the Armed Forces No.
73/IX/2010 on anti-torture and other cruel treatments and the Regulation of the National Police Chief
No. 8/2009 on the human rights principles and norms in the conduct for the law enforcement officials.
Established through the signing of MoU involving five NHRI (the National Commission on Human
Rights, the National Commission on Violence against Women, the Indonesian Child Protection
Commission, the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Victim and Witness Protection
Agency).
For example, in 2012, the Commission received 476 complaints in which 46 complaints concerning
allegation of acts of violence by police officers.
Recommendations references: 108.26–31; 108.69; 108.85.
108.115; 108.117–119.
Such as Article 28 of the Constitution and Article 100 of Law No.39/1999 on inclusive participation
for the protection, promotion and fulfilment of human rights, as well as Law No. 31/2004 on witness
and victims protection and Law No. 16/2011 on legal assistance.
Recommendations references: 108.113; 108.116.
The changes to the Law include: (i) An expanded definition of defamation and libel, contained in
article 27(3). Those convicted of defamation might now be sentenced to up to six years of
imprisonment, an increase over the previous maximum of four years, in addition to up to Rp750
million in fines (about US$57,000). That highest possible fine represents a reduction from the
previous ceiling of Rp1 billion; (ii) Supporting violent actions as stipulated in article 29 of the Law is
now punishable with a maximum term of imprisonment of four years, with the same possible fine;
this also represents a reduction in the most severe possible sentence from the previous 12 years in
prison and up to Rp2 billion in fines; (iii) Article 26, which states that “[e]veryelectronicsystem
organizer is required to delete electronic information deemed no longer relevant by someone who
requests the deletion based on a court ruling; and (iv) Article 40, which allows government officials
to prevent the dissemination of information with prohibited content.
Reccommendation No. 109.30.
Recommendations references: 108.120; 108.122; 108.124–133; 108.141–144.
Based on BPS Susenas Survey (March 2016). This number represents around 10.86% of the total
population of Indonesia.
Nawacita’spovertystrategyissupportedalsobyNMTDP 2015-2019’snationalstrategytoaccelerate
poverty reduction and decreasing inequality, which are: (1) strengthening a comprehensive social
protection programs; (2) improving access and quality of basic services for the poor and vulnerable;
(3) developing sustainable livelihood programs.
The Government has also provided 6 million families covered nationally with conditional cash
transfer program focused on improving the quality of health and education for the poorest families.
Since 2016, the Government has also expanded the program to not only cover poor family with
pregnant mother, under-five and school-aged children, but also households that have elderly and
persons with disability.
The Presidential Regulation on non-cash social transfer program will start to be implemented in
selected cities in 2017 and will be expanded gradually to other cities and rural areas in 2018.
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