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 -1عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  1/5وبيان رئييس الليس  ،2/9تعير دولية بولياييا
املتعي ييدد .القوميي ييا التطي ييورا التاليي يية ال ي ي حققتهي ييا يف إعمي ييال حقي ييوق اإلنسي ييان مني ييذ ت ي يرين
األول/أكتوبر  2014حىت تارخيه
 -2لق ييد م ّ ن ييب ا نتعاب ييا العام يية الي ي أحجري ييب يف  12ت ي يرين األول/أكت ييوبر ،2014
وأسييار عيين انتعيياي اليرئيس إياييو مييوراليس لاييرت.م ثانييية بي ك ر ميين  61يف املائيية ميين األ،يوا ،
م يين توايي ييد ال ييور .الد قراايي يية وال قافي يية يف البلي ييد الرامي يية إىل ُتقي ي ي "الع ييي ال ي ييرم" للس ي ي ان
البوليايني كافة
 -3وميين أهييم التريي ييفا يف هييذا السييياق ،نظ يراً لقيمتييه التارخيي ية ،التقييدا الييذ أحيير ه البلييد
فيمييا يتعل ي تسييتوا م يياركة امل يرأ .يف الت ي يلة اعديييد .للعمعييية الت يريعية املتعييدد .القوميييا
فمنييذ عيياا  ،2014مت ييل امل يرأ .نسييبة  49يف املائيية ميين ت ي يلة اعمعييية الت يريعية وتبل ي نسييبة
عضوية املرأ .يف جملس ال يوخ  44يف املائة ويف جملس النواي  51يف املائة وتضع هيذه النسي
بوليايييا يف املرتبيية ال انييية عاملي ياً ميين حييير أعلييئ نسييبة م يياركة نسييائية يف ا يييا .السياسييية ،بعييد
روان يدا ،وفق ياً للبيانييا ال يوارد .يف "مارايية م يياركة امل يرأ .يف السياسيية لعيياا  "2014ال ي وهييعها
ا ُتاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحد .للمساوا .بني اعنسني ومت ني املرأ.
 -4ومنييذ عيياا  ،2006حمنحييب القطاعييا الس ي انية الضييعياة ُتييويال نقدييية م ييرواة،
وميين كلييس السييند املعييروف باسييم موان يتييو بينتييو لطييالي املييرحلتني ا بتدائييية وال انوييية كلتيهمييا،
وسند موانا أثوردو لألمها واألااال حىت سن ال انية ،ونظاا ال رامة للمعاشا لألشعاص
في ييوق س ي يين السي ييتني وح ي ييىت ك ي ييانون األول/ديسي ييمرب  ،2014بل ي ي ع ي ييدد املسي ييتايدين م ي يين ه ي ييذه
التحويال النقدية  4 583 422بولياياً لون أك ر من  40يف املائة من جمموع س ان البلد
ويف هذا العاا ،حو ّسع نطاق التريطية بسند موان يتو بينتو لي مل االي الصف السادس ال انو ،
وأحهيف يف نظاا ال رامة للمعاشا مبل إهايف ُتب بند "هدية العيد"
 -5ومنذ عاا  ،2014ناذ ا ومة الوانية تدبيفاً يتم ل يف منح سند علئ سبيل ا ياف
يحدعئ باسم "مرجيو ال انوية املتاوقون  -التاوق يف شيهاد .ال انويية" ،حيير ح ينح ايالي الصيف
السييادس ال ييانو السيينة الدراسييية األميييف .يف املرحليية ال انوييية  1 000بوليايياريو سيينوياً وميين
جان آمر ،يتوا،ل تدرجيياً منح مجيع الطالي يف البلد حواسي حممولة
ُتسين مسيتوا
 -6وقد انع س النمو ا قتصاد الذ شيهده البليد يف األعيواا األمييف .يف ّ
دمييل السي ان وبييالتوا مييع كلييس ،أقيّير ا وميية املرك ييية تييدابيف للرقابيية علييئ أسييعار منتعييا
وم ييدما حم ييدد ،.األم يير ال ييذ ح ييال دون ارتا يياع ت لا يية املعي يية يف البل يد ،وإه ييافةً إىل كل ييس،
حمنحييب القطاعييا الس ي انية الضييعياة ُتييويال نقدييية م ييرواة وأ يير هييذه التييدابيف ارتا يياع
القدر .ال رائية لألسر املعي ية ،وهو ما أدا يف هناية املطاف إىل اخناا مستوا الاقر
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 -7ويتوا،ل إحيرا تقيدا فيميا يتعلي بإعميال ا ي يف السي ن فاي إايار قيانون اايدما
املالي يية الناف ييذ من ييذ ع يياا  ،2014اعتحم ييد مراس يييم إلن يياض  ،يينادي ه ييمان لق ييرو اإلس ي ان
ا جتميياع وقطيياع اإلنتييا  ،علييئ حييد سيواض واعتبيياراً ميين نيسييان/أبريل ميين هييذا العيياا ،سييتم ّ ن
هييذه الصيينادي السي ان ميين ا صييول علييئ قييرو بييدون مقييدا ،ل يراض مسيياكن وإقاميية م يياريع
إنتاجية علئ حد سواض
 -8وي ي ل أم يين امل يواان جم ييا ً آم يير حز يير في ييه البل ييد تق ييدماً ملموسي ياً ع يين اري ي إح ييدا
تريي ييفا هي لييية يف جهييا ال ييراة الب يوليا  ،بييدضاً بتحسييني جييود .التييدري و ييروف العمييل إىل
إتاحة استعداا الت نولوجييا املناسيبة ومين ناحيية أميرا ،أمير و ار .الدامليية منيذ شيبا /فرباير
ب ياد .وجود ال راة يف ال وارع ب ك ر من  5 200شرا جديد يضيطلعون تهياا ا ايال عليئ
أمن املواان يف مقااعا البلد التسع
 -9وفيمييا يتعل ي بتنايييذ الق ييانون ال ييامل ال يذ ي ا يل متت ييع امل يرأ .اي ييا .مالييية م يين العن ييف
ويعاق عليئ قتيل اإلنيا بسيل ا ريية ل الثيني عامياً ،يوا،يل البليد ا ملية الي أالقهيا للقضياض
علييئ مجيييع أش ي ال العنييف هييد امل يرأ .وأحن ييئب يف جهييا ال ييراة الييواال وحييدا لالسييتعابة
السريعة يف حال ورود أ بالغا ب فعال عنف مرت َ بة هد نساض كميا اسيتححد ميا هياتا
ميياص للتعامييل مييع البالغييا فييوراً وباضييل هييذه ا مليية ،ت ّ يياب حييا العنييف هييد امل يرأ.
الذ أ،بح موهوعاً تتناوله وسائا اإلعالا يومياً
 -10وزدد املرسوا السام رقم  ،2145املؤرخ ت رين األول/أكتوبر  ،2014النس الدنيا
للضريبة املباشر .علئ الوقود الذ تستعدمه ح وما اإلدار .الذاتية باملقااعا يف بناض وجتهي
املعره ييا للعن ييف وأاا يياهلن ،وال ييذ تس ييتعدمه
وت ييرييل دور اإلقام يية وامل ييلو املؤقت يية للنس يياض ّ
ح ومييا اإلدار .الذاتييية بالبلييديا يف إن يياض البيير التحتييية لييدوائر ااييدما القانونييية ال يياملة
بالبلييديا وجتهي ي هييذه الييدوائر وت ييرييلها وقييد كييان هلييذا التييدبيف أثيير أكييرب يف حاليية ح ومييا
اإلدار .الذاتييية باملقااعييا  ،إك م ّ يين ميين إن يياض برنييام ميياص اييذا املوهييوع باسييم "الييدفاع عيين
املرأ .ومحايتها"
 -11وتع يي اً مل يياركة ال ييعوي األ،ييلية يف عملييية ا،يياك القيرار ،حعقييد يف نيسييان/أبريل 2014
مؤمتر دويل يف بوليايا ب ن "برملانا ال عوي األ،يلية وحقوقهيا" وشيار فييه برمليانيون وو ليون
ميين أك يير ميين  20بلييداً اييدف اإلعييداد للميؤمتر العييامل املعييال بال ييعوي األ،ييلية الييذ حعقييد يف
أيلول/سبتمرب  ،2014تقرتح مقدا من بوليايا يف إاار منظمة األمم املتحد.
 -12وتعي الوثيقيية ااتامييية للميؤمتر العييامل املعييال بال ييعوي األ،ييلية ،املعتمييد .بقيرار اعمعييية
العاميية  ،2/69إدمييا حقييوق ال ييعوي األ،ييلية يف أهييداف التنمييية املسييتدامة ،والتنايييذ ال امييل
إلعالن األمم املتحد .ب ي ن حقيوق ال يعوي األ،يلية ،فضيالً عين تعمييم التصيدي عليئ اتااقيية
منظمة العمل الدولية رقم  ،169من مجلة مواهيع أمرا
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 -13ونوا،ييل العمييل يف سييبيل ُتسييني إم انييية اللعييوض إىل القضيياض يف البلييد وُتقيي تريي ييفا
املقرر عقد مؤمتر قمة واال ب ن القضياض هيذا العياا وتحعقيد حاليياً حلقيا عميل
ملموسة ،ومن َّ
ُتض ييفية هلييذه القميية ت ييمل شييىت القطاعييا الس ي انية واألكاد ييية واملهنييية املعنييية اييذا الييال
موسعة يف استاتاض واال
وستعضع نتائ مؤمتر القمة هذا حقاً مل اورا م َّ
 -14وفيما يتعل بيالتطورا األميرا يف مييدان إقامية العيدل، ،يدر يف شيبا /فرباير 2015
ح ييم إدانيية يف حماكميية مييوج  .اإلج يراضا علييئ السيييدين ميياريو تاديييس كييروا وإلييود تواسييو
بالسي ييعن امي ييس سي يينوا وع ي يير .أشي ييهر بتهمي يية ارت ي يياي جر ي يية العصي يييان املسي ييلح
هنريي ييار
َّ
بالتوااؤ ،هيد أمين الدولية وسيياد ا يف القضيية املعروفية باسيم "اإلرهياي" وقيد جياض هيذا ا يم
عمالً بالقانون واستعابةً لطل املدعئ عليهما اللذين اعرتفا بصحة مجيع التهم املنسوبة إليهميا،
فتم ّ نييا بييذلس ميين تععيييل حماكمتهمييا ويقض ي ا ثنييان فييرت .العقوبيية يف سييعن سييان بيييدرو يف
مدينة با
 -15واعتمد اللس الواال قيوق اإلنسيان السياسية العامية يف جميال حقيوق اإلنسيان ومطية
العمييل يف جمييال حقييوق اإلنسييان للاييرت 2020-2015 .وتحتعييذ حالي ياً إج يراضا تنايييذ ا علييئ
النحييو الواج ي يف مجيييع هيئييا الدوليية ،وكييذلس يف ح ومييا املقااعييا والبلييديا وت ييمل
مطة العمل هيذه مجييع التو،ييا الي تل ّقتهيا بولياييا مين هيئيا املعاهيدا الي ،يدقب عليهيا
الدولة ،فضالً عن التو،يا ال قبلتها يف إاار ا ستعرا الدور ال امل
 -16وجي يير العم ييل حاليي ياً بق ييانون الطا ييل واملراهي ي  ،املعتم ييد يف متو /يولي ييه  ،2014ل اال يية
وارسة األااال واملراهقني حقوقهم وارسةً كاملة وفعالة ُتقيقاً لنموهم ال امل علئ قدا املساوا.
واإلنصيياف مييع سييائر الس ي ان وأ،ييحاي ا قييوق يف هييذا القييانون هييم األشييعاص حييىت سيين
وتاسيير أح امييه تييا يراعي مصيياق الطاييل واملراهي العليييا وفقياً للدسييتور السياس ي
ال امنيية ع يير.
َّ
للدولة ،واملعاهدا الدولية قوق اإلنسان مىت كانب أ،لح هلما وتت تئ خمصصا تنايذ هيذا
القييانون ميين الدوليية املرك ييية وأقيياليم ا ييم الييذا باملقااعييا والبلييديا  ،وكييذلس ميين ال ييركا
ااا،ة ال جي عليها تنايذ برام املسؤولية ا جتماعية ب ن هذا املوهوع
 -17أمي يا ع يين ا ي ي يف الص ييحة ،فيتوا ،ييل تناي ييذ بن ييود ااط يية ا سي يرتاتيعية الواني يية للص ييحة
اعنسييية اإلبابييية للاييرت ،2015-2009 .الي حمصصييب هلييا مي انييية أتاحييب إدمييال ت نولوجيييا
جديد .ملنع ا مل يف نظياا الصيحة ال يامل ،وتيدري العياملني يف قطياع الصيحة عليئ اسيتعداا
ت نولوجي ييا من ييع ا م ييل اعدي ييد ،.وت ي ي يل عن يية الص ييحة اعنس ييية واإلبابي يية ،ملتابع يية العملي ييا
املتصلة اذا املوهوع
يوسييع
 -18ويف ت يرين ال يياين/نوفمرب ، ،2014ييدر قييانون األسيير .والعملييية األس يرية الييذ
ّ
نطاق ماهوا األسر .تا ّ ن من تع ي ا يف اهلويية ،ومسياعد .األسير ،والقضياض عليئ أشي ال
التميي وتواَّد ا قوق ا جتماعية لألسر تا زرتا تعدد أنواعها
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 -19وقد بدأ تنايذ القانون املتعل بتعايف أعباض نظاا اإلجيراضا اعنائيية وتاعيليه ،الصيادر
يف ت يرين األول/أكتييوبر  ،2014الييذ يهييدف إىل تنايييذ إج يراضا لتس يريع إج يراضا الييدعاوا
اعنائية وإىل ،ايف األعبياض الي يتحملهيا النظياا اعنيائ برييية ا يد مين حيا تي ميف البيب يف
القضييايا ويقي ّير هييذا القييانون مجليية مواهيييع منهييا اسييتحدا ميييارا جديييد .لوقييف تنايييذ تييدبيف
ا حتع ييا الس يياب للمحاكم يية ،و ي يياد .إم اني يية ا س ييتااد .م يين ا ل ييول البديل يية ،وإلري يياض بعي ي
اإلجراضا من أجل تسريع البب يف الدعاوا
 -20وتوا،ل اللعان امل رتكة بيني املؤسسيا عملهيا مين أجيل تيوفيف بيانيا حم ّدثية ملؤشيرا
حقوق اإلنسان املعتميد .مين املعهيد اليواال لءحصياض مت ّ ين مين ا صيول عليئ بيانيا إحصيائية
عيين حال يية ا ي يف العم ييل ويف اللع ييوض إىل القضيياض ويف الري ييذاض والص ييحة ومي يياه ال ييري والتعل يييم
والس ن وح النساض يف عدا التعر للعنف وا يف القضاض علئ ا جتار باألشعاص
 -21وتلت ي ا دول يية بولياي ييا املتع ييدد .القومي ييا الت امي ياً راس ييعاً بإنا يياك حق ييوق اإلنس ييان ،م لم ييا
تعرتف اا يف الدستور ويف املعاهدا الدولية قيوق اإلنسيان الي هي ايرف فيهيا والي تنايذها
وفقياً لربنييام عملهييا حييىت عيياا  ،2025وكلييس ت ياركة التمييع املييدين علييئ .ييو كامييل ويف هييذا
السياق ،بدأ منذ  5آكار/مارس عقد ا جتماعا امل رتكة بني املؤسسا بريية تعمييم تو،ييا
ا سييتعرا الييدور ال ييامل علييئ هييذه املؤسسييا وفقياً لو ييية كييل منهييا ،وميين إجييياد مسيياحة
م رتكة بينها يف جمال حقوق اإلنسان من أجل إعداد التقارير
 -22وستوا،ييل دوليية بوليايييا املتعييدد .القوميييا املضي قييدماً باإلعمييال التيياا قييوق اإلنسييان
فيها من أجل ُتقي "العي ال رم" بانسعاا مع أحمنا األر
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