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أوال -مقدمة
ددس
 -5قدددمت منلوليددا رقاياهددا الددوعن األوة عددن االددة اقددوو اانسددان يف منلوليددا
اق د ددوو اانس د ددان يف دورر د ددف السادس د ددة ع د دداة يف ع د ددا  .5151وانبث د ددل ع د ددن النر د ددا يف التقاي د ددا
مدا موعدف  551روصدية قددمت ا د ددان أ،داا ،والتزمدت منلوليدا دتنذيدذ  551روصدية من دا دينمددا
أفادت دأهنا قد نذذت دالذعل التوصيات الثالث املتبقية.

ثانيا -المنهجية والعملية التشاورية
 -5يعكس التقايا الوعن الثاين ما ادث من رليريات قانونية وهيك يدة ومدا أُادا مدن رقدد
يف محاية اقوو اانسان ورعزيزها يف منلوليا يف الذرتة  ،5154-5151كما يعكس االة رنذيذ
،طدة العمددل ل ذددرتة  5154-5155الددأ أقاهتددا اكومدة منلوليددا يف عددا  5155سددعياإ رنذيددذ
التوصدديات .وق دددمت منلولي ددا األم ددم املتحدددة يف أيار/م ددايو  5154رقاياه ددا املاا ددع الط ددوعع
ملنتصددا املدددة د ددأن رنذيددذ التوصدديات .وي ددمل أي داإ التقايددا احلدداا التحددديات والثلداات القا مددة
يف اة محاية اقوو اانسدان ورعزيزهدا ،ف دالإ عدن األهدداق وعداو ووسدا ل التل ده ع د هدذه
التحديات والثلاات.
 -3ومجددل الذايددل العامددل املعددن دددالتقايا الددوعن الثدداين ،واملن ددأ و دده ماسددو صددادر عددن
ر دديس و ران منلوليددا ،رقدداريا فاعيددة مقدمددة مددن املنرمددات املعنيددة د ددأن رنذيددذ التوصدديات وعقددد
الذاي ددل ا تم دداعت ملناق ددت ا .ونر ددم الذاي ددل العام ددل يف ث ددالث مد داات مناق ددات مذتوا ددة د ددأن
التقاي ددا ،و ل ددع دالتع دداون م ددل ال ددو ارات والوك ددانت يف منلولي ددا وال ان ددة الوعني ددة حلق ددوو اانس ددان
واملنرمات غري احلكومية املعنية حبقوو اانسان.
 -4ويت دمن التقايددا املقرتادات والتوصدديات املقدمددة مدن مث ددع املنرمددات غدري احلكوميددة الددأ
شاركت يف املناق ات امل ار لي ا أعاله.

ثالثا -البيئة القانونية لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -تحسين البيئة القانونية الوطنية
 -1رتددألا اةليددة الوعنيددة املك ذددة وامل تزمددة حبقددوو اانسددان يف منلوليددا مددن ال انددة الذاعيددة
حلقددوو اانسددان ،و ددس ال ددعه األع د والّبملددانل ،وال انددة الوعنيددة حلقددوو اانسددان ،وال انددة
املك ذة دتنذيدذ الّبنداما الدوعن حلقدوو اانسدان وأمانت دا العامدة وأقاليم دا واملقاععداتل واملكارده
الذاعية يف املدن.
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 -1ويف عا  ،5153اعتُمدت يف عار ااصالح الق ا ع قوانت منلوليا املتع قة داحملاكم،
ودالوضل القانوين ل ق اة ،ودالوضل القانوين ل محامت ،ودإدارة احملاكم ،ودالوضل القانوين ملمث ع
املواعنت يف احملكمة ،ودالوساعة من أ ل حتقيل املصاحلة.
 -7ومددن أ ددل ضددمان املسدداواة دددت ا نسددت يف ا دانت السياسددية والقانونيددة وانقتصددادية
وان تماعيددة والثقافيددة ويف العالقددات األسداية ،أُقددا قددانون املسدداواة دددت ا نسددت يف عددا .5155
وي ددمل هددذا القددانون ال ددبون املتع قددة دا نسددت وال ددبون ا نسددانيةل ،واملسدداواة دددت ا نسددت،
وانضددط اد ا نسددع ،ونرددا احلصددس لتمثيددل ا نسددت ،وهددو يقددنرن املسدداواة وعددد التمييددز دددت
الا ددل وامل د داأة يف العالق ددات السياس ددية وانقتص ددادية وان تماعي ددة ،و دددد د ددكل ق ددانوين نر ددا
احلصس لتمثيل ا نست ،الذي يتعت ع الدولة واملنرمات غري احلكومية ارباعدف .وع د سدبيل
املث دداة ،ي ددنس ه ددذا الق ددانون ع د أن رق ددل اص ددة النس ددان ع ددن  51يف املا ددة يف مناص دده م دددياي
اادارات يف الددو ارات والوكددانت .ومددن دددت العدددد اامجدداا ل مددواذت العددام ت يف دداة نذددا
القوانت والبالغ  55 515مواذاإ ،ي لل الا اة نسدبة  2445يف املا دة والنسدان نسدبة  5142يف
املا ددة .وفيمددا تددس الت دوا ن دددت ا نسددت يف وكددانت وهي ددات و ارة العدددة ،ي ددلل الددذكور 51
منصد ددباإ أو  1143يف املا د ددة وااند دداث منصد ددبت أو  141يف املا د ددة مد ددن أصد ددل  35منصد ددباإ لكبد ددار
املسبولت.
 -2وقددد صدددر قددانون مكافحددة ش
انبددار دالب ددا يف عددا  .5155ويعدرداق هددذا القددانون ا ددة
انبددار دالب ددا ع د ل ددو مطددادل لّبوروك ددوة دددالريمو ملن ددل ش
ش
انب دار داألش ددخاب ،و اصددة النس ددان
واألعذدداة ،وقمعددف واملعاقبددة ع يددف .ويددنس هددذا القددانون ع د أن ركددون الدولددة مسددبولة عددن التعبددري
عن وها اا م ش
انبدار دالب دا وعواقب دا ومندل ا ا دة و كدان الدوعع يف هدذا الصددد يف املنداها
الدراسددية ل صددذوق الع يددا واملتوسددطة يف مدددارا التع دديم العددا  ،وعددن محايددة كاامددة ضددحايا داا م
ش
انبار دالب دا ومحايدة هدويت م ،وضدمان سداية مع ومداهتم ال خصدية مدن أ دل ضدمان سدالمت م،
وع ددن دارة م دديوي احلماي ددة ،ورق دددو ام دددمات الص ددحية و ،دددمات ع ددادة التأهي ددل النذس ددع
ال ددحايا ،ورددوفري فدداب العمددل يددم ،ورسدداي م يف التدددريه امل ددن ،ورق ددو املسدداعدة لددي م يف
اة امل ورة القانونية.
 -1وارع القانون املتع ل حبماية ال ود وال حايا داملوافقدة ع يدف يف عدا  .5153ويع رداق
هذا القانون أشكاة ردادري احلماية ،مثل روفري احلماية ال خصية ل ود الذين رعاضدت ايداهتم
وصحت م ل ار أو قدد رتعاضدان لدف ،و يدداع م د دكل مبقدت يف مدأوا نمدن ،ورليدري مر داهم
وهددو يددنس دالتحديددد ع د أنددف عنددد ا ددور احلا ددة ردددادري ل حمايددة ،رتددو ال دداعة ،ومكتدده
التحقيقات ،ودا اة مسبوا األمن الق دا ع ورا،دارل ،وهي دة مكافحدة الذسداد ،ووكالدة املخداداات
العامة مسبولية رنذيذ ردادري احلماية.
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 -51و مع القدانون املتع دل دتقددو املسداعدة القانونيدة املددع ع دي م املعدو ين ،الدذي دددأ
العمل دف يف عا  ،5153اقوو املواعنت الذقداان مدن ،دالة ردوفري ،ددمات حمدامت يدم ل ددفا
عن مصاحل م امل اوعة أثنان التحقيل واحملاكمة.

باء -االنضمام إلى المعاهدات الدولية
، -55الة الذرتة امل مولة دالتقايا ،ان مت منلوليدا الّبوروكدوة ان،تيداري الثداين امل حدل
دالع ددد الدددوا امدداب ددداحلقوو املدنيددة والسياسددية وايددادق للددان عقودددة ااعدددا و5155ل،
وصدقت ع انرذاقيدة الدوليدة حلمايدة مجيدل األشدخاب مدن ان،تذدان القسداي و5154ل وع د
الّبوروكددوة ان،تيدداري نرذاقيددة مناه ددة التعددذيه وغددريه مددن ضدداو املعام ددة أو العقودددة القاسددية
أو الال نسانية أو امل ينة و5154ل ع النحو املبت يف التوصيات.
 -55وقد دددمت منلوليد ددا رقاياهد ددا الاادد ددل و د دده الع د ددد الد دددوا امد دداب دد دداحلقوو انقتصد ددادية
وان تماعيددة والثقافيددة يف عددا  ،5155ورقاياهددا األوة و دده ارذاقيددة اقددوو األشددخاب وي
ااعاقة يف عا  ،5155ورقاياها ا امل ل تقاريا من التاسدل ع دا احلدادي والع داين و ده
انرذاقيددة الدوليددة ل ق ددان ع د مجيددل أشددكاة التمييددز العنصدداي يف عددا  ،5154ورقاياهددا ا ددامل
ل تقاي د داين الث ددامن والتاس ددل و د دده ارذاقي ددة الق ددان ع د د مجي د دل أش ددكاة التميي ددز ض ددد امل د داأة يف
عا  .5154وانت ت منلوليا من عداد رقاياها امامس و ه ارذاقيدة اقدوو الطذدل ،ورقاياهدا
الث د دداين و د دده ارذاقي د ددة مناه د ددة التع د ددذيه وغ د ددريه م د ددن ض د دداو املعام د ددة أو العقود د ددة القاس د ددية
أو الال نسانية أو امل ينة وستقدم ما عما قايه.

جيم -مؤسسات جديدة معنية بتعزيز حقوق اإلنسان
اندده مبسسددات اقددوو اانسددان املددذكورة يف التقايددا األوة ،أُن د ت اددديثاإ دا دداة
-53
ملسددبوا األمددن الق ددا ع و لددع و دده ‘القددانون املتع ددل حبمايددة ال د ود وال ددحايا‘ و‘القددانون
املتع ل ددا اة مسبوا األمدن الق دا ع‘ ال دذين اعتُمددا يف الذدرتة امل دمولة ددالتقايا .ور دارد دا داة
مسبوا األمن الق ا ع يف محاية  43مكتباإ رادعاإ لد  45مست ارية رو د يف  71حمكمة.
 -54ويف عا  ،5155أُن ئ س ل سياسة العامة د أن األشخاب املعوقت.
 -51ويف عددا  ،5154أُن د ت شددعبة ديدددة حلقددوو اانسددان دا،ددل دارة ال ددبون القانونيددة
الدوليددة يف و ارة امار يددة مددن أ ددل رنسدديل األن ددطة املتص د ة دانن ددما املعاهدددات الدوليددة
حلقددوو اانسددان ورنذيددذ املعاهدددات الددأ ان ددمت لي ددا منلوليددا دالذعددل ،ورصددد األن ددطة املتع قددة
دصياغة التقاريا ورقدو املع ومات املتص ة هبذه املعاهدات.
 -51وأُن ددئ ماك ددز املس دداعدة القانوني ددة رنذي ددذاإ ل ق ددانون املتع ددل دتق دددو املس دداعدة القانوني ددة
املدددع ع ددي م املعددو ين ،ويددبدي املاكددز عم ددف ع د الصددعيد الددوعن دتقدددو املسدداعدة القانونيددة
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املدع ع ي م املعو ين يف رسدعة أايدان دالعاصدمة ،و 55ق يمداإ وثدالث قداا .ويف النصدا األوة
من عا  ،5154ارصل اكز املساعدة القانونية  5 141شخصاإ مددع إ ع دي م يف  125ق دية
واستذادوا من ،دمات حمامت دا ان .وفص ت احملكمدة ك يدةإ يف  471ق دية مدن هدذه الق دايا،
دينمددا ددات رسددوية  11من ددا يف ماا ددة مددا قبددل احملكمددة ،وهندداد  312ق ددية يف ماا ددة ا ددا
الق داار .وقددد ع دده عدددد ها ددل مددن م تمسددع ،دددمات املاكددز احلصددوة ع د مسدداعدة حمددامت يف
ماا ة التحقيل و 4145يف املا ةل ويف ماا ة احملكمة اندتدا ية و 5243يف املا ةل.

دال -اإلصالح القضائي
 -57اللدا مددن ا موعدة ا ديدددة مدن القدوانت املتع قددة دالسد طة الق ددا ية هدو دداد مكانيددة
لتنذيدذ صدالايات احملكمدة املنصدوب ع ي دا يف دسدتور منلوليدا الدد قااعع رنذيدذاإ أكثدا موضدوعية
دليددة حتقيددل العدالددة املنصددذة مددن ،ددالة ضددمان ارسددا احملكمددة دانسددتقاللية واننذتدداح وال ددذافية،
وضددمان اسددتقاللية دارة احملكمددة وميزانيت ددا ،ورنردديم ااددم العمددل الددذي يقددل ع د عددارل احملدداكم
والق د دداة ،وحتسد ددت م د ددارات الق د دداة ومسد ددبوليت م الد ددأ ر د ددكل املسد ددا ل احليويد ددة يف ااصد ددالح
الق ا ع.
 -52وقد أدا رنذيذ موعة القدوانت املتع قدة دالسد طة الق دا ية مندذ  51نيسدان/أدايل 5153
حتقيل النتا ا التالية :الذصل دت دارة احملكمة و اانات احملكمة ،ف ُ ي دت ددذلع األوضدا الدأ
ركذددل حت د ردار الق دداة م ددن رس دديري ال ددبون ااداري ددة ومددن ر ددأثريه .ول م دداة األو  ،أُن ددئ ا ددس الع ددا
ل مح دداكم وف ددل ت ددو مس ددتقل م ددن الن دداايتت التنريمي ددة واييك ي ددة لتأدي ددة م ددا رام ددع ض ددمان
استقاللية ومحاية احملاكم والق اة.
 -51وقد ددد أُن د د ت احمل د دداكم اندتدا يد ددة وحم د دداكم انس د ددت ناق ع د د املس د ددتوا ااق يم د ددع وفق د داإ
لتخصصد ا .وددددأت نليددات
لتخصصدداهتا ،مددا كددن الق دداة مددن رصدايا داانات احملكمددة ربعداإ ر
ديدة يف العمل دلية ضمان نزاهة الق اة واستقالليت م.
 -51ونرااإ أن موعدة القدوانت املتع قدة دالسد طة الق دا ية ر دل األسداا القدانوين لأل،دذ
داملنازات التكنولو ية ،فقد حتقل الكثدري مدن أ دل ضدذان الطدادل االكدرتوين ع د احملداكم .فذدع
مباين مجيل احملاكم من مجيل املستويات ،أُن ت قاعة "احملكمة املذتواة" الأ مت شكن من م داهدة
داانات احملكمددة ع د شددبكة اانرتنددت ،وهددذا رطبيددل عم ددع ألاكددا الق دوانت الددأ رددنس ع د
عل اانات احملكمدة مذتوادة وشدذافة أمدا املدواعنت وا م دور .وأُن د ت دالتداا نليدة ل حمايدة
من انت اد اقوو اانسان ع مستوا احملكمة.
 -55وقددد ددددأ األ،ددذ يف د دددنا منددذ عددا  5154دددإ اان الوسدداعة مددن أ ددل املصدداحلة ،و دداي
االياإ رطبيل هذا اا اان دنااح يف  33حمكمة ادتدا ية من حماكم الق ايا املدنية.
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 -55ويددبدي مث ددو امل دواعنت م ددام م يف احملدداكم اندتدا يددة و دده "ال دوا ر املتع قددة دا،تيددار
مث ع املواعنت وعم م".

رابعا -تنفيذ التوصيات المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -إلغاء عقوبة اإلعدام
 -53صد د ردقت منلولي ددا يف  1ك ددانون الثاين/ين ددايا  5155ع د د الّبوروك ددوة ان،تي دداري الث دداين
امل حل دالع د الدوا اماب داحلقوو املدنية والسياسية وايادق للان عقودة ااعدا .
 -54و دارا ر ديس مج وريدة منلوليدا صدالايتف الكام ددة املتع قدة ددالعذو عدن السدانان يف عددار
القددانون ا نددا ع الددذي فددا وقذ داإ ا،تياري داإ لعقودددة ااعدددا يف عددا  ،5151ومنددذ لددع احلددت
مل رطبل هذه العقودة ولو ع شخس وااد.
 -51وينس م او منقر ل قانون ا نا ع ع

للان عقودة ااعدا .

وهي ت األوضا املتع قة دااتادا األشدخاب احملكدو ع دي م دعقوددة ااعددا و لدع يف
ُ -51
ماكز اناتاا والذي ددأ ر لي ف اديثاإل يف نزانة زة دكامريا ر ذزيونيدة متحاكدة ل مااقبدة ع د
مدار الساعة رذع داملعايري الأ رتط ب ا الت ايعات.
 -57وي ط ل مكته النا ه العا  ،يف عار ا،تصاصف ،داصد ما ا كان ال دخس املددان،
عامل وفقاإ ل معايري الدولية أ ن.
احملكو ع يف دااعدا  ،يُ َ

باء -منع التعذيب
 -52وقرعت منلوليا ع الّبوروكوة ان،تيداري نرذاقيدة مناه دة التعدذيه وغدريه مدن ضداو
املعام ددة أو العقود ددة القاس ددية أو الال نس ددانية أو امل ين ددة يف  54أي وة/س ددبتمّب  ،5153وصد د ردقت
ع يف يف  55كانون األوة/ديسمّب .5154
 -51و و دده قددانون ال دداعة الددذي اعتمددده ددس ال ددعه األع د يف عددا ُ ،5153منحددت
ال انة الوعنية حلقوو اانسدان سد طة مارسدة الاقاددة ع د أن دطة ال داعة ور داة ال داعة .وأدا
لع ن ان نرا مستقل ل مااقبة الوعنية ألن طة أفااد ال اعة.
 -31وأُن د د ت ن ددة فاعي ددة لتنذي ددذ الّبن دداما ال ددوعن حلق ددوو اانس ددان دا ،ددل ددا ال دداعة
ول تأكددد مددن رنذيددذه ورقدددو املع ومددات ات الص د ة الس د طات األع د  .ويقددود هددذه ال انددة
الذاعيددة النا دده األوة لددا يس اادارة العامددة ل دداعة يف عددار األن ددطة املتع قددة د ددمان اق ددوو
اانسدان و و دده "مددذكاة التعدداون دددت اادارة العامددة ل دداعة وال انددة الوعنيددة حلقددوو اانسددان"،
ورددنرشم ه ددذه ال انددة ع د أسدداا من ددترم ا تماعددات ملناق ددة العمددل املنذ ددذ واملقرتاددات املتع ق ددة
داألن طة املقب ة ،ولدراسة االة األشخاب املساونت دسبه اا م نا ية ،واملع ومات املتع قدة
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د ددكاوا اقددوو اانسددان الددأ يقدددم ا األشددخاب امل ددتبف فددي م احملتاددزون واألشددخاب املدددانون
ومددا يُتخددذ مددن ردددادري د ددأهنا ،واألهددداق املتددو ،حتقيق ددا يف عددار العمددل املتع ددل دتعزيددز اقددوو
اانسان ،و،طة األن طة.
 -35ودندان ع د أمد نا مدن و يدا العددة ،أُقدات ال دوا ر التاليدة :ال دوا ر الدا ،يدة املتع قدة دأمداكن
اناتاددا و5153ل ،وال دوا ر املتع قددة ااقبددة رنذيددذ قداارات احملدداكم د ددأن ا ددة العمددل القسدداي
و5153ل ،وال وا ر املتع قة دأن طة القوافل املس حة و5154ل ،وال وا ر املتع قة د دمان سدالمة
الق دداة و5154ل ،وال دوا ر املتع قددة دالقوافددل املسد حة أثنددان النقددل مددن أمدداكن اناتاددا وماافددل
اناتا ددا و5154ل ،وال د دوا ر املتع ق ددة دتنذي ددذ ر دددادري األم ددن واحلماي ددة الاامي ددة ض ددمان سد داية
مع ومات ال ود وال دحايا و5154ل ،وال دوا ر املتع قدة دتزويدد ال د ود وال دحايا ددأ زة رقنيدة
،اص ددة و5154ل ،وال د دوا ر املتع قد ددة دتد دددادري األمد ددن واحلمايد ددة ،د ددالة اايد دددا املبقد ددت ل د د ود
وال د ددحايا يف مد ددأوا نم د ددن و5154ل ،وال د دوا ر املتع قد ددة دتق د دددو املسد دداعدة الطبي د دة ال د د ود
وال ددحايا و5154ل ،وال دوا ر املتع قددة داحلمايددة ال خصددية و5154ل ،وال دوا ر املتع قددة دالدددفا
عددن مااكددز اناتاددا ومحايت ددا ومااقبددة األشددخاب املدددانت و5154ل ،وال دوا ر املتع قددة دإيدددا
األشخاب امل تبف في م واملت مت واملدانت يف مبسسات و5154ل.
 -35ووفقداإ ل يكددل التنريمددع ددا ال دداعة ،نُق ددت شددعبة مك ذددة دددالتحقيل يف ا داا م الددأ
راركب ددا عناصددا معينددة دارة املااقبددة الدا ،يددة واألمددن التادعددة لددردارة العامددة ل دداعة دليددة دعددم
أن ددطة التحقي ددل ال ددأ باي ددا دارة مكافح ددة ا ا ددة .ور ددنس املدون ددة  554م ددن ال د دوا ر املتع ق ددة
دأن طة ال اعة ع أنف ُ " :را ع أفااد ال اعة معام دة شدخس موقدوق مبقتداإ دطايقدة قاسدية
ون نسدانية وم يندة ،كمدا ُ ردا رعذيبدف دتعاي دف عمددداإ ألفعداة ددنيدة ونذسدية ،والقيدا ددأي أفعدداة
مسي ة" .وي ط ل أفااد ال اعة دأن طت م عبقاإ يذه املدونة.
 -33ووفقاإ ل بيانات املوادة الأ قدم ا ا س العا ل محاكم ،يف الذرتة ما دت عدامع 5151
و ،5154ادددثت ا داا م الددأ يصددذ ا القددانون ا نددا ع دأهنددا رعددذيه ،ع د النحددو التدداا :شددخس
وااددد يف ق ددية واادددة يف عددا  5151و ق دديم ديددان أُللددعل ،وشددخس وااددد يف ق ددية واادددة يف
واكددم ع د مجيددل
عددا  5153و ق دديم هوفسددلوةل ،وشخصددان يف ق ددية واادددة و ق دديم دورنددودلُ .
املدددانت و دده املددادة  515مددن القددانون ا نددا ع .ومل يت ددل ددا ال دداعة أي ع دده ون أي رسددالة
رمسي ددة م ددن مكت دده النا دده الع ددا د ددأن التع ددذيه وغ ددريه م ددن ض دداو املعام ددة أو العقود ددة القاس ددية
أو الال نسانية أو امل ينة.
 -34وقد ُ ز قسم املقاد ة وانسدتاوا التدادل لدردارة امل نيدة لددعم أن دطة التحقيدل ب يدزاإ
حتس ددن يف أم ددن مجي ددل امل دداركت يف عم ي ددة
ك ددامالإ د ددينت رص ددويا في ددديو ونتياد دةإ ل ددع ا دددث ر
التحقيددل ،وكددذلع يف احلمايددة واملااقبددة والس داية واحلذدداق ع د النرددا ،ددالة مقددادالت مس د شا ع
الق ايا ،واحمل شققدت ،ووكدالن النياددة ،والق داة ،واحملق شقدت يف داة انسدتخبارات ومكافحدة الذسداد
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مد ددل امل د ددتبف فد ددي م واملد دددانت و،د ددالة اسد ددتاواهبم ،ومل رسد ددال أي اد ددانت رعد ددذيه أو معام د ددة
ن نسانية يف عا .5154
 -31و،الة الذرتة  ،5155-5117ددأ ر ليل ستة ماافل ااتاا رستويف املعايري الدوليدة،
ومت اننت ان من أشلاة راميم ماافل اناتاا التادعة ملكته نذا قاارات احملاكم يف  55ق يماإ،
حتسدن نسد يف أوضدا اناتادا  .ومدن أ دل موانمدة أوضدا اناتادا مدل
ونتا عن كل لدع ر
معايري األمم املتحدة ،أُقات يف عا  5153مخسة معايري ديدة.
 -31وقددد انعكسددت حمتويددات ارذاقيددة مناه ددة التعددذيه وروا ددا ،وكددذلع املسددا ل املتع قددة
ند د ددل التعد د ددذيه ،يف املن د د ددا التد د دددري ملدرسد د ددة ال د د دداعة يف امعد د ددة نذد د ددا الق د د دوانت .و،د د ددالة
الذ ددرتة  ،5153-5112التح ددل هب ددذا الّبن دداما  4 111م دداركت وع ددال مس ددا ت يف 515
دورة ،وس دديكون ل ددذلع أث ددا اقيق ددع يف مع ددارق امل ددواذت املس ددتقب يت ملنرم ددات نذ ددا القد دوانت
ويف عم م ع أر الواقل.

جيم -منع العنف المنزلي ومكافحته
 -37اا رنداوة مسدألة العندا املندزا ع د و دف التحديدد يف ورقدات ل سياسدة العامدة ل دولدة
مث ددل "السياس ددة العام ددة لدول ددة منلولي ددا د ددأن رنمي ددة األس دداة" ،و"الّبن دداما ال ددوعن ل مس دداواة د ددت
ا نس ددت" ،و"الّبن دداما ال ددوعن لتعزي ددز اق ددوو اانس ددان يف منلولي ددا" .وق ددد ان ددمت منلولي ددا
املعاه دددات وانرذاقي ددات الدولي ددة ات الصد د ة وأق ددات ا ددديثاإ "الق ددانون املتع ددل كافح ددة العن ددا
املنددزا" و"الّبندداما الددوعن ملكافحددة العنددا املنددزا" .ويدددة هددذا ع د األييددة الكبددرية الددأ رولي ددا
الدولددة يددذه املسددألة وع د مددا ربذلددف مددن ددود يف هددذا الصدددد .و دددد الّبندداما الددوعن ملكافحددة
العنا املنزا هدفاإ يتمثل يف روفري امدمات ان تماعية والنذسية والقانونية يف شكل ماكز امل
متعدددد امدددمات أو يف شددكل عمددل فايددل م ددرتد .ويف هددذا الصدددد ،فددإن ق داار الّبندداما الددوعن
ل وقاية من احلدوادث والعندا ،الدذي ُوضدل و ده قداار اكومدة منلوليدا املتخدذ يف عدا ،5111
هددو ورنذيددذه يف وقددت ناددل ن ددان دا دداة ،دددمات عبيددة مددن أ ددل ضددحايا العنددا املنددزا يف
املست ذيات .وانطالقداإ مدن احلا دة رنسديل أعمداة املنرمدات وامدّبان العدام ت يف داة رقددو
امدددمات ضددحايا العنددا ،قامددت مبسسددات الدولددة املعنيددة دال ددبون ااداريددة وامدددمات ع د
مجيددل املسددتويات دتوايددد أن ددطت ا الددأ رسددت دق األسدداة ،كمددا شدداعت هددذه املبسسددات ،منددذ
عا  ،5155يف العمل ع لدو رعداوين يف شدكل ماكدز دامل متعددد امددمات يقدو ع د مبددأ
"الذايل امل رتد".
ددا ال دداعةو5ل ،يف الذددرتة مددا دددت
 -32ويتبددت مددن املع ومددات املتع قددة دددا اا م املب لددة
ع ددا  5151ور د داين األوة/أكتد ددودا  ،5154أن ددف م ددن أصد ددل  511 321ا ددة مب ددغ عن د ددا،
__________

و5ل
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هندداد  5 252االددة رتع ددل دددالعنا املنددزا .و،ددالة السددنوات األردددل األ،ددرية ،اددل عدددد ضددحايا
العنددا املنددزا يف ا ديدداد .ود ددغ عدددد األشددخاب الددذين فقدددوا ايدداهتم وعددانوا مددن أض داار ددنيددة
وصحية دسبه ا اا م  524شخصاإ يف عا  ،5151و 451شخصاإ يف عا  ،5155و134
شخص داإ يف عددا  ،5155و 154شخص داإ يف عددا  ،5153و 135شخص داإ يف األش د ا الع دداة
األو مددن عددا  .5154وي داربذ هددذا انررذددا دزي ددادة ورددرية الط بددات املقدمددة مددن امل دواعنت
ال اعة ل حصوة ع د مسداعدهتا نردااإ حتسدن ف دم املدواعنت و يدادة معدافت م القانونيدة دذ دل
األن دطة املتع قدة دإ كدان وعدع ا م دور والتددادري التنريميدة واييك يدة املتعدددة األو دف الدأ ا ددذهتا
احلكومة من أ ل مكافحة هذا النو من ا اا م يف السنوات األ،رية.
 -31ومل ا شااد املنرمات غري احلكومية العام ة يف هذا ا اة ن يف محاية ضحايا العنا
املن ددزا ويف رق دددو ام دددمات ات الص د ة ،ولك ددن احلكوم ددة ق ددد أن ددأت يف ع ددا  ،5154ول م دداة
األو  ،مددأوا اكوميداإ حلمايددة ال ددحايا .ويعمددل هددذا املددأوا ع د مدددار السدداعة ،ويسددمر دددإيوان
ضددحايا العنددا املنددزا لذددرتة ردرتاوح مددا دددت يددو وااددد و 31يومداإ ،ويقددد لددي م املسدداعدة الطبيددة
وامل دورة النذسدية .ويف عدا  ،5154ر قد  545ضدحية املسداعدة يف هدذا املدأوا ،مدن م ر ددالن
داللان ،و 511نسان ،و 15فتاة ،و 531فىت من  541أساة.
 -41وقد م ركن ن ان مأوا ل حماية دا،ل هيكل ا ال اعة من ،ذض مستوا رعدا
ال ددحايا ل خط ددا ،وم ددن ا ددل الق ددايا قي ددد الند دزا اد دالإ سد دايعاإ ،وم ددن رق دددو ام دددمات النذس ددية
واملسدداعدة القانونيددة ال ددحايا وكددذلع ،التعدداون مددل األ،صددا يت ان تمدداعيت ،مددن رسددايل
ال دحايا يف ،دددمات الاعايددة ان تماعيددة وانضددطال دأن ددطة الوسدداعة .وقددد أدا كددل هددذا
حتس ددن يف اس ددتعادة احلق ددوو املنت ك ددة ل ددحايا د داا م العن ددا ،ويف ع ددادة التع ددويض ع ددن
حتقي ددل ر
األضاار ،ويف حتميل املسبولية ملارك أفعاة العنا.
 -45وددأ ر ليل ،ذ هارذع مباشا منذ عا  5154لت قع مكاملدات ضدحايا العندا املندزا
مددن أ ددل ع دده املسدداعدة يف اددانت الط دوارا .و،ددالة هددذه الذددرتة ،ارصددل هبددذا امددذ 472
مواعنداإ ،مدن م  15مواعنداإ مدن املنداعل الايذيددة و 312مواعنداإ مدن مديندة أوننبدارور ،ور قد هددبنن
املع ومددات وامل ددورة املناسددبة .ومنددذ  51كددانون األوة/ديسددمّب  ،5111ددددأ ن دداك ماكددز ددامل
متع دددد ام دددمات ال ددأ رق ددد ض ددحايا العن ددا املن ددزا والعن ددا ا نس ددع يف مست ددذ الط دده
ال دداعع التددادل لددو ارة العدددة .ويقددد املاكددز املسدداعدة الطبيددة النسددان ال دوا ر درتاوح أعمددارهن
مددا دددت  51و 32سددنة وال دوا وقعددن ضددحايا ل عنددا املنددزا والعنددا ا نسددع ،ويقبددل يدوا ن يف
مددأوا ل حمايددة املبقتددة ملدددة ر درتاوح مددا دددت  54و 75سدداعة .واددىت عددا  ،5154اصددل ع د
املسدداعدة الطبيددة مددن هددذا املاكددز  55شخص داإ مددن ضددحايا العنددا ا نسددع ،و 534شخص داإ مددن
ضحايا العنا املنزا ،أي ما موعف  511شخصاإ.
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 -45وقددد أُد ،ددت ضددافات ورلي دريات ع د مبش داات رقيدديم األدان وأوصدداق مكددان العمددل
املتع قة جب ا ال اعة وأفااد ال اعة ،ايث دارت هذه املبشداات اةن ر دمل رقيديم أدان ال داعة
يف اة مكافحة العنا املنزا.
 -43ول ك ددا ع ددن ه ددذا الن ددو م ددن ا د داا م ال ددأ رُارك دده سد دااإ ،ولوض ددل ا ددد ي ددا ،ورق دددو
املساعدة ال حايا ،يتط ه األما د كل أساسع أن يكدون لددا مدواذع الدولدة العدام ت يف
هذا ا اة م ارات ومعارق عالية .ويف عار هذه األن طة ،نرم املاكدز الدوعن ملكافحدة العندا،
دالتعاون مل املنرمات غري احلكومية، ،الة الذدرتة  ،5154-5153ا قدة عمدل ردريبيدة د دأن
رعزي ددز الق دددرات م ددن أ ددل ر ددوفري احلماي ددة وام دددمات ل ددحايا العن ددا املن ددزا ش ددارد في ددا أكث ددا
مدن  511فدداداإ مدن مذت ددع ال داعة واأل،صددا يت ان تمداعيت مددن رسدل مقاععددات .ونُردم هددذا
الت دددريه يف املن دداعل الايذي ددة أي داإ ،ويت ق د يف الوق ددت احل دداا أكث ددا م ددن  111ف دداد م ددن مذت ددع
ال دداعة واأل،صددا يت ان تمدداعيت احمل يددت ردددريباإ د ددأن السددمات احملددددة ل عنددا املنددزا وأسددبادف
ا ذرية ،وردريباإ ع كيذية رقدو املساعدة يف شدكل فايدل واادد ،وكيذيدة رقددو الذايدل مددمات
عاليددة املسددتوا دانسددتناد الت دايعات املتع قددة حبمايددة ال ددحايا وضددمان سددالمت م مددل أ،ددذ
اقوق م وااتيا اهتم احملددة دعت انعتبار.
 -44و و ه األما امل رتد رقم  11/11الصدادر عدن و يدا العددة وو يدا الاعايدة ان تماعيدة
والعمل ،أُقات ال وا ر املتع قة دإ اان التدريه االزامع ملارك أفعاة العنا املنزا دلية التأثري يف
س د وك م ،كم ددا أُقددا دان دداما الت دددريه ي الص د ة .و و دده هددذه ال دوا ر ،ق ددا ماكددز الت ددي ر د ددت
ال دداعة ومج ددور اادارة العامددة ل دداعة  -دالتعدداون مددل املنرمددة غددري احلكوميددة املسددماة "األسدداة
الصحية" ،وددعم ماا من و ارة العدة  -دإعالو عم يدة رقددو التددريه االزامدع ملدارك أفعداة
العنا و لع منذ ر داين األوة/أكتدودا  5154يف ماكدز اناتادا التدادل ل مكتده العدا انذدا
قاارات احملاكم .وقُد هذا التدريه  343شخصاإ حمتازاإ و ه أما من القاضع.
 -41و دداي ارب ددا سياسد ددة عام ددة مد ددن أ ددل رعيد ددت اان دداث يف مناصد دده مس د د شا ع الق د ددايا
واحمل شققددت ،ل عمددل يف الوادددة املك ذددة كافحددة العنددا ضددد األعذدداة واألسدداة دا،ددل دارة شدداعة
العاصمة.
 -41ودالنرا أن انفتقار الرتدية األساية املناسبة هو سبه من أسدبا العندا املندزا،
فقد أُعدت  4-3واددات ل تددريه الامسدع وغدري الامسدع د دأن الرتديدة األسداية ،ونُرمدت دورات
ردريبية ات ص ة داملوضو .

دال -مكافحة االتِّجار بالبشر
 -47أُن ددئ يف و ارة الع دددة ددس فاع ددع يام ددع رنر دديم أن ددطة مكافح ددة ش
انب ددار دالب دا
ومنعف ،و رقدو التو يف امل ن .وقد صيغ الّبناما الدوعن ملكافحدة ش
انبدار دالب دا ع د النحدو
املنصددوب ع يددف يف قددانون مكافحددة ش
انبددار داألشددخاب .واللددا الا يسددع مددن هددذا الّبندداما هددو
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رعزيز أن طة رنذيذ القانون املتع ل كافحة ش
انبار دالب ا ،ومكافحة ا اا م من هذا النو ومندل
ارركاهبددا يف املسددتقبل ،و ش دااد ا موعددات املسددت دفة مددن ،ددالة اربددا هنددا دنرددان د ددأن التدددريه
وأعماة الدعايدة .وي دتمل م داو ،طدة العمدل املتع قدة دتنذيدذ الّبنداما ع د مسدا ل رتصدل ندل
ومكافح ددة أش ددكاة ش
انب ددار دالب ددا مث ددل انس ددتلالة ا نس ددع ،وانس ددتلالة يف العم ددل ،وال ددزوا
اناتياا الذي يتحقل دالرتريه أو الوساعة ،وربن األعذاة ،و ش
انبدار داألع دان الب داية ،ف دالإ
عن مسا ل رتصل حبماية ضحايا هذه ا اا م.
 -42و داي العمدل مدن أ دل اسدتحداث مدل مع ومدا واادد د دأن داا م ش
انبدار دالب ددا.
وهذا ا مل مصمم لكع رستخدمف أ زة الدولة يف التحقيل يف ا اا م والك ا عن ا ومنع ا.
 -41وقد نذذت احلكومة ع ثالث مااال ،الة رسل سدنوات ادىت عدا  5154الّبنداما
ال ددوعن ملكافح ددة ش
انب ددار دالب ددا ،ن س دديما حلماي ددة األعذ دداة والنس ددان م ددن انس ددتخدا ألغد داا
انستلالة ا نسع .وستواصل احلكومة رنذيذ هذا الّبناما.
 -11ور ددارد اادارة القنص د ية التادعددة لددو ارة امار يددة ،دالتعدداون مددل ايي ددات احلكوميددة ات
الصد ة ومنرمددات غدري اكوميددة ،يف عددادة الاعايدا املنلدوليت الددذين انتُ كدت مصدداحل م يف امددار
انبار دالب ا وعن م دأمان ،و لع من أ ل منل اجناار ضحايا اا م ش
دسبه اا م ش
انبدار
دالب ا ارركا اا م ،ومن أ دل رقددو رعوي دات ال دحايا و عدادة ردأهي م ا تماعيداإ.
فذع عا  ،5154ع سبيل املثداة ،أعيدد الدوعن  31مواعنداإ كدانوا قدد وقعدوا ضدحايا داا م
ش
انبار دالب ا و اا م أ،اا.
 -15ويف عددا  ،5151أدامددت منلوليددا ارذدداو رعدداون يف دداة مكافحددة ش
انبددار دالب ددا مددل
اكومة منطقة ماكاو اادارية اماصة التادعة م ورية الصت ال عبية ،كما أدامدت ارذداو رعداون
ملكافحة ا اا م مل مج ورية الصت ال عبية يف عا  .5155وأُقات لوا ر د أن رقددو املسداعدة
املواعنت الذين وقعوا ضحايا ش
لالبار دالب ا يف امار  ،ود أن رزويددهم دأوا مبقدت و دواد
غذا ية ،ومنح م وا سذا أو وثيقدة ماث دة ،و صديس مدا ي دز مدن املدوارد اعدادهتم الدوعن،
وددأ العمل هبذه ال وا ر يف عا .5153
 -15وقد اعتُمدت "املتط بات العامة لتقدو امدمات ان تماعيدة ضدحايا داا م ش
انبدار
دالب ددا" كمعددايري ،اصددة نلوليددا يف هددذا الصدددد ،واللددا الا يسددع مددن هددذه املعددايري هددو حتديددد
املتط بات العامة لتقدو ،دمات الاعاية ان تماعية احلكومية ضحايا داا م ش
انبدار دالب دا،
وحتديد دي ة رقدو هذه امدمات ،ومن مث انررقان دنوعية امدمات.
 -13ومددن دددت  55ا ددة مددن داا م ش
انبددار دالب ددا ُسددا ت يف عددا  ،5153كددان هندداد
عذل ضحية يف االة واادة .ويف عا  ،5154كانت هناد  51ا ة متع قة ش
دانبدار دالب دا،
ُ شامددت  51اددانت من ددا وأُاي ددت احملكمددة يف اددت مددا الددت مخددس اددانت قيددد التحقيددل.
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ويف الذ د ددرتة  ،5154-5151أُود  57ض د ددحية م د ددن ض د ددحايا د د داا م ش
انب د ددار دالب د ددا يف م د ددي نو
ل حماية ،وقُدمت لي م امدمات القانونية و،دمات الاعاية الصحية وأُعيد رأهي م ا تماعياإ.

هاء -حماية الشهود والضحايا
 -14وفقداإ ل مددادة  7مددن القددانون املتع ددل حبمايددة ال د ود وال ددحايا ،أقددا و يددا العدددة ال دوا ر
املتع قددة دد د "رليددري املر ددا كددإ اان أمددن ل حمايددة" ،و"رليددري وثددا ل ال د ود وال ددحايا" ،و"اايدددا
املبق ددت ل د ود وال ددحايا يف م ددأوا نم ددن ك ددإ اان أم ددن ل حماي ددة" ،و"ر ددوفري واس ددتخدا أ ددزة
،اصددة فاديددة ورقنيددات ،اصددة وأ ددزة ارصدداة" ،و"رقدددو املسدداعدة يف دداة الاعايددة الصددحية
ال ود وال حايا" ،وقد ددأ العمل هبذه ال وا ر.
 -11ويوضددل ال د ود وال ددحايا يف مددأوا نم ددن مبق ددت دوافقت م ،أم ددا يف احل ددانت املتع ق ددة
فيودعددون وافقددة اةدددان أو األوصدديان القددانونيت أو منرمددات محايددة
دال د ود وال ددحايا الصددلار َ
اقددوو الطذددل .وعندددما يوضددل ال د ود وال ددحايا يف مددأوا نمددن ،رُتخددذ ردددادري احلمايددة اسدده
مستوا امطا .ورُقد لي م ،أثنان محايت م ،املساعدة النذسية والقانونية ع يدد فايدل م دن مدن
الوادددة األمنيددة اماصددة التادعددة لدددا اة مسددبوا األمددن الق ددا ع .ورددنس ال دوا ر املتع قددة د د "رقدددو
املسداعدة يف داة الاعايدة الصدحية ال د ود وال دحايا" ع د أن رقدد ال دخس امل دموة
داحلمايددة ،دددمات الاعايددة الصددحية مددن منرمددات الاعايددة الصددحية جبميددل مسددتوياهتا دلددض النرددا
عددن امل كيددة ويف ادداة أُ،ددذ لددع ال ددخس مست ددذ مددن أ ددل احلصددوة ع د املسدداعدة
الطبية ،يكون أمنف من مسبولية املنرمة الأ رقد ليف احلماية.
 -11وربدت ال دوا ر املتع قدة د د "ردوفري واسددتخدا أ ددزة ،اصدة فاديددة ورقنيدات ،اصددة وأ ددزة
ارصاة" أنف عندما يزود ال د ود وال دحايا ددأ زة ،اصدة فاديدة ورقنيدات ،اصدة وأ دزة ارصداة
يف عار التدادري األمنية ل حماية ،يُعقد ارذاو ورقد رع يمات ع لو لزامع د أن كيذية ومدة
اسددتخدام ا .كمددا ربددت هددذه ال دوا ر مددن دددد مدددة اسددتخدا هددذه األ ددزة وهددع رت ددمن قا مددة
داأل زة التقنية اماصة الأ أقاهتا ال وا ر.
 -17ويعكدس دا ال داعة مبدددأ محايدة كاامدة ال د ود وال ددحايا وأمدن م املنصدوب ع يددف يف
القددانون القددا م دذارددف املتع ددل كافحددة ش
انبددار دالب ددا .و ن ي دااد معددايري ددا ال دداعة املتع قددة
د د ود وضددحايا ا داا م يف وثددا ل مثددل "قددانون ال دداعة" و5153ل ،والقددانون رقددم  544ومحايددة
ال د ود وال ددحايال ،والقددانون رقددم  552وأن ددطة التحقيددلل ،والقددانون رقددم  311واسددتحداث
واس ددتخدا م ددل مع وم ددا د ددأن ا موع ددات اا اامي ددةل الد دواردة يف "ال د دوا ر املتع ق ددة دأن ددطة
ال اعة" ف دالإ عدن ال دوا ر املتع قدة عام دة ال د ود وال دحايا و5154ل ،تدا ي د ركل ،طدوة
األما ع عايل حتست البي ة القانونية املتص ة د حايا ا اا م.
 -12وسدعياإ حتقيدل ايدددق املتمثدل يف ضددمان سدالمة ال د ود وال ددحايا ورقددو املسدداعدة
النذسية والقانونية امل نية لي م ،الة التحقيل يف ا اا م ،دالتعاون مدل احملكمدة ا نا يدة اندتدا يدة
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ل مقاععة األو  ،أُن ت غافة ،اصة ل ود وال حايا يف مبىن هذه احملكمة وددأ ر لي ا منذ
عا  .5154وروفرا هدذه اللافدة رسد يالت ل د ود وال دحايا مت شكدن م مدن عدد انلتقدان دامل دتبف
فددي م واملدددانت وعددد التعد ردا ل ددلوك نذسددية ،ورعذددي م مددن ا ددور سددات احملكمددة ولكددنر م
يتمكنون من م اهدة اانات احملكمة ومن اادنن د اداهتم من اللافة.

واو -تدابير مكافحة الفساد
 -11أدا اعتم د د دداد ‘الق د د ددانون املتع د د ددل د د د ددذافية املع وم د د ددات واحل د د ددل يف ر رق د د ددع املع وم د د ددات‘
لع د ددا  5155ورنذي د ددذه ،والاام د ددع كذال د ددة ش د ددذافية أن د ددطة الدول د ددة وض د ددمان ا د ددل امل د د دواعنت
واألشددخاب انعتبدداريت يف التمدداا املع ومددات ور قي ددا ،هتي ددة األوضددا املواريددة ن ددا ردددادري
وقا ية فيمدا تدس مكافحدة الذسداد .ول دمان ال دذافية يف امدمدة العامدة ومندل الذسداد ور دار
املصاحل ،اعتُمد يف عا  5155القانون املتع ل دتسوية املصاحل العامة وال خصية يف اة امدمة
العامة و نل ر ار املصاحل.
 -11و و ه هذا القانون ،يكون من وا ه املواذت واملسبولت احلكوميت ااعالن مسدبقاإ
عددن أي ر ددار يف املصدداحل ال خصددية قبددل رعييددن م يف واددا ذ م ،وينذددذ هددذا القددانون ع د لددو
يدد ددداإ .ول ددمان ال دذافية يف مكافحددة الذسدداد ويف رنذيدذ القددانون أمددا ا م دور ،رُن ددا ع د
املواقل ال بكية ات الص ة ويف وسا ذ ااعال األ،اا مع ومدات منترمدة عدن رسدايل قداارات
د،ل املواذت.
 -15ويف ع ددا  ،5155أُد ،ددت ع د د الق ددانون املتع ددل كافح ددة الذس دداد دع ددض ااض ددافات
والتليريات الأ مذادها أن القيود املذاوضدة ع د املع ومدات ال خصدية والدأ دددها القدانون فيمدا
تددس أسداار الدولددة واملبسسددات واألشددخاب ن رنطبددل يف هددذا الصدددد مددا يددبدي حتقيددل أثددا
ايب يف الك ا عن اانت الذساد.
 -15وقد رأدا دمدا دا داة التحقيقدات التادعدة ملكتده النا ده العدا ل دولدة يف هي دة مكافحدة
الذسدداد ،هبدددق ضددمان اسددتقاللية هددذه ايي ددة ،التمكددت مددن داان حتقيقددات يف ا داا م الددأ
ياركب ا  -يف عار املنصه  -أفااد من انسدتخبارات وال داعة ومدن مسد شا ع الق دايا واحمل شققدت
ووكالن النيادة والق اة.
 -13وق د د ددد اعتم د د ددد د د ددس ال د د ددعه األع د د د د ‘الق د د ددانون املتع د د ددل داحلس د د ددا ال د د ددذاق‘ يف
عدا  .5154و و ده هدذا القدانون ُ رَدا ع د الدولدة واملبسسدات املم وكدة ل دولدة ضدذان عددادل
السد داية ع د د املع وم ددات املتع ق ددة دتخط دديذ امليزاني ددة ووض ددع ا ورنذي ددذها وااد ددال عن ددا داس ددتثنان
املع ومات املتع قدة دأسداار الدولدة ،ويُتط ده من دا ن دا مجيدل املع ومدات ات الصد ة ع د مواقع دا
ال بكية.
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 -14ويف عدا  ،5153أُقدا قددانون مكافحدة غسدل األمدواة ومتويدل اارهدا وددددأ رنذيدذه دليددة
مكافحددة كددل مددن غسددل األم دواة ومتويددل اارهددا  ،وحتسددت األن ددطة الوقا يددة ،ورطبيددل الال حددة
املعيارية الدولية.

زاي -تعزيز حقوق المرأة
 -11عمد دالإ دالتوص دديات ال ددأ ق دددمت ا د دددان كث ددرية د ددأن س د ردن ق ددانون ل ددمان املس دداواة د ددت
ا نست ،وارا التمييز ضد املاأة ع أساا نو ا نس يف مجيل ا انت ،و يادة م اركة املاأة
ع مستوا صنل القاار ،أُقا يف عا  5155القانون املتع ل داملساواة دت ا نست.
 -11وي د ددنس الق د ددانون امل د ددنقر املتع د ددل دانتخاد د ددات د ددس ال د ددعه األع د د د  ،ال د ددذي أُق د ددا يف
عا  ،5155ع أن يقل عدد املاشحات لالنتخادات مدن األادزا ومدن ان تالفدات عدن 51
يف املا ددة .ويف انتخادددات ددس ال ددعه األع د لعددا  ،5155اسددتأثات النسددان دنسددبة  35يف
املا دة مددن املاشددحت ودنسددبة  54447يف املا ددة مددن أع ددان الّبملددان املنتخبددت البددالغ عددددهم 71
ع واإ ،أي فزن دد  55مقعداإ ما ي كل يادة دأردعة أمثاة داملقارنة مل الّبملان السادل.
 -17ويدنس القددانون املتع ددل داملسداواة دددت ا نسددت ع د متثيددل املداأة ع د مجيددل املسددتويات يف
الددو ارات والوكددانت واملبسسددات احلاكمددة احمل يددة دنسددبة ر درتاوح مددا دددت  51و 41يف املا ددة ع د
األقل .ومن أصل ما موعف  5741ألا مواا عمومع يعم ون يف امدمدة ااداريدة احلكوميدة،
رستأثا النسان دنسبة  1744يف املا ة ،ا يف لع  5741يف املا ة من املناصه الع يا.
 -12ومنذ َسن القانون املتع ل داملساواة ددت ا نسدت ،ر قدت ال اندة الوعنيدة حلقدوو اانسدان
مددا موعددف  31شددكوا د ددأن التحدداي ا نسددع يف مكددان العمددل ود ددأن العنددا املنددزا املتصددل
دددالتمييز ضددد امل داأة ،ددا في ددا مخددس شددكاوا يف عددا  ،5155ورسددل شددكاوا يف عددا ،5155
و 51شد ددكوا يف عد ددا  ،5153ورسد ددل ش د دكاوا يف األش د د ا السد ددتة األو مد ددن عد ددا ،5154
وأاالت ال انة هذه ال كاوا مبسسات نذا القوانت.
 -11ومن أ ل محاية صحة األ والطذل يف دعض األقاليم ،أُن دئ "صدندوو الاعايدة الصدحية
لأل والطذل" الذي شوة العال الط لألسا الذقرية .وقدد افذ دت مكاملدات ادانت الطدوارا
دذعدل رسدداة مست دذيات متنق ددة وأفاقدة عبيددة م نيددة القداا لتقدددو املسداعدة الطبيددة الاعدداة
يف املناعل النا ية.
 -71ووفق داإ ل ت دايعات املنلوليددة ات الص د ة ،ددنر صددندوو التأمينددات والاعايددة ان تماعيددة
عانددات محددل ووندة دليددة حتسددت الاعايددة ان تماعيددة لألم ددات .ويقددد صددندوو التنميددة الب داية
عانات عذولة مجيل األعذاة املنلوليت الذين رقل أعمارهم عن  52سنة.
 -75وقددد اققددت التدددادري املتخددذة ل حددد مددن األم داا النذاسددية نتددا ا م موسددة ،وش د دت
السنوات األ،رية افذاضاإ مستمااإ يف ااصدادة دداألماا النذاسدية .وع د سدبيل املثداة ،افذ دت
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هد د د ددذه النسد د د ددبة مد د د ددن الناايد د د ددة الكميد د د ددة  1541يف املا د د د ددة يف عد د د ددا  ،5155و  4541يف
عددا  ،5153و  3345يف املا ددة يف األش د ا األاددد ع ددا األو مددن عددا  .5154ويف اددت
د لت نسبة ااصادة داألماا النذاسدية يف صدذوق امل دتلالت ددالاعع والااعيداتل  41يف املا دة
يف عد د ددا  ،5114فإهن د د ددا افذ د د ددت  37يف املا د د ددة يف ع د د ددا  ،5151و  53يف املا د د ددة يف
عا .5155
 -75وي ركل التحاي ا نسع ا ة يف م او ل قانون ا نا ع ُوضل اديثاإ.

 -73ولدا البنات واألوند والنسان والا اة يف منلوليا فاب متساوية ل حصوة ع د التع ديم
اندتدددا ع والتع دديم الثددانوي ال ددامل والتع دديم العدداا والتدددريه امل ددن يف مجيددل امليددادين ،ددا في ددا
ددانت الع ددو والتكنولو يددا .وقددد أن ددأت اكومددة منلوليددا يف و ارة التع دديم والع ددو ماكددز التع دديم
مدددا احليدداة .ووفق داإ ل ت دايعات ،ددارا مذت ددو التع دديم العددام ون يف التذتددي امل ددن الاقادددة ع د
رنذيذ السياسة املتع قة دتحقيل ركافب فاب التع يم أما البنات واألوند والنسدان والا داة ،وع د
ودة ،دمات التع يم واألن طة املتع قة هبا.

حاء -حماية حقوق الطفل
 -74يف عددا  ،5151أقددا ا ددس الددوعن ل طذولددة دقيددادة ر دديس و ران منلوليددا ورقددة سياسددة
عامددة اسدرتارياية ول ذددرتة 5151-5151ل د ددأن رعزيددز محايددة الطذددل ،مصددممة مددن أ ددل ن ددان
نرددا حلمايددة ووقايددة كددل عذددل مددن اايدداة والعنددا وانسددتلالة يف العمددل ،وانكدده هددذا ا ددس
ع د رنذيددذها مددن ،ددالة أن ددطة لطددذ يددا .ولتنذيددذ هددذه انس درتارياية ،وفددات اكومددة منلوليددا
متويالإ ضافياإ سنوياإ قدره  111-411م يون روغاو يف املتوسذ منذ عا .5155
 -71واعتُمد الّبناما الوعن ل ق ان ع أشكاة عمل األعذداة غدري املسدموح هبدا والّبنداما
التدر ع لتحقيل تو األعذاة ،وددأ العمل هبما يف عامع  5155و 5153ع التواا.

 -71ومن دت  452قانوناإ سارياإ يف منلوليا ،هناد موعة من لو  11قانوناإ رت دمن أكثدا
من  311اكماإ د أن األعذاة واقوق م .ومن أ دل حتسدت الت دايعات الوعنيدة عبقداإ نرذاقيدة
اقددوو الطذددل ،دداا اننت ددان مددن وضددل م دداريل ق دوانت د ددأن اقددوو الطذددل ومحايددة الطذددل،
وددأت عم ية اعتماد دس ال دعه األع د يدا .وقدد أُدر دت يف م داريل القدوانت هدذه أاكدا
رتصل داحلد من عمدل األعذداة كمدا أُدر دت يف امل داو املدنقرو5ل لقدانون العمدل أاكدا د دأن
اردا روايددا األشددخاب الددذين رقددل أعمددارهم عدن  51سددنة ،ويدداد التنردديم القددانوين ملسددألة ربددن
األعذاة يف امل او املنقر لقانون األساة وفقاإ ل صكود الدولية ات الص ة.

__________

و5ل
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 -77ورعمددل منلوليددا مددن أ ددل التصددديل ع د الّبوروكددوة ان،تيدداري نرذاقيددة اقددوو الطذددل
املتع ل دإ اان رقدو البالغات .وقد أقات ال انة الوعنية حلقوو اانسان يف عا  5155ال وا ر
املتع قددة دت ق ددع ع ب ددات وش ددكاوا األعذ دداة ورو يع ددا والب ددت في ددا .وفيم ددا ت ددس مجي ددل الط ب ددات
وال ددكاوا الدواردة املتع قددة حبقدوو الطذددل ،دتددت ال انددة د ددكل رددا يف  1من ددا يف عددا ،5151
ويف  51يف عد د د ددا  ،5155ويف شد د د ددكوا وااد د د دددة/ع ه وااد د د ددد يف عد د د ددا  ،5155ويف  55يف
عا .5153
 -72ودددالنرا أن هندداد اددد مددا أفعدداة عنددا وأشددكانإ لذيددة مددن العقودددة البدنيددة الددأ
متارا ضد األعذاةُ ،شلشل ،ذ هارذع سا،ن ملساعدة األعذاة دلية دما أن طة الك ا عن
َ
هددذه األفعدداة ورسدداي ا ومحايددة األعذدداة الددذين يعي ددون يف اددل هددذه األوضددا  .وامددذ ايددارذع
رقددم  512املتع ددل سدداعدة األعذدداة يعمددل ع د مدددار السدداعة و انداإل ورسددال مجيددل املع ومددات
ال دواردة م ددن امل دواعنت واملنرم ددات د ددأن انت اك ددات اق ددوو الطذددل ورق دديم املخدداعا .وا ددىت هناي ددة
عا  ،5153وردت  45 141مكاملة حمددة ايددق ع د هدذا الداقم ايدارذع وقُددمت امددمات
املناسبة .وي كل امذ ايارذع املتع ل ساعدة األعذاة الن اك األساسع يف عم ية ن ان نرا
لتق دددو ام دددمات اس دده احلال ددة يعم ددل وفق داإ مل ددا املنرم ددات املعني ددة داألعذ دداة .وادت دددانإ م ددن 5
ازياان/يونيددف  ،5154رقددد شدداكة موديكددو واملنرمددة الدوليددة ل املي ددة العاملي ددة دعمداإ ماليداإ م ددرتكاإ
هذا امل او ملدة ثالث سنوات.
 -71وق ددد أدا انش د درتاك املعيد دداري  ،MNS6264:2011ال ددذي يقت د ددع انسد ددتخدا االزامد ددع
ل مالدس الواقية لألعذاة الذاسان الذين ي اركون يف سدباو اميدل الدوعن مندذ عدا ،5155
اداا دعددض التقددد يف محايددة اقددوو األعذدداة الذاسددان ديددد أنددف مددا الددت هندداد مسددا ل رتط دده
مزيداإ من اننتباه.
 -21و،ط ددة العم ددل الوعني ددة ل ذ ددرتة  5151-5155املتع ق ددة دأش ددكاة عم ددل األعذ دداة غ ددري
املسد ددموح هبد ددا ،الد ددأ صد دديلت د د ددعم مد ددن منرمد ددة العمد ددل الدوليد ددة ووافقد ددت ع ي د ددا احلكومد ددة يف
عا  ،5155حتدد ايدق الا يس املتو ،من موانمة الت ايعات الوعنية املتع قدة دعمدل األعذداة
مل املعاهدات الدولية الأ ان مت لي ا منلوليا ،ومن حتست قددرات مبسسدات نذدا القدوانت،
ومددن يددادة فدداب احلصددوة ع د الاعايددة الصددحية والتع دديم وامدددمات ان تماعيددة أمددا األعذدداة
الدذين يعدانون مدن أشدكاة العمدل غددري املسدموح هبدا .وادىت عدا  ،5153كدان  51 312عذدالإ،
مستخدمت يف أعماة شاقة.
من أصل ما موعف  13 112عذالإ عامالإ،
َ

 -25ومددن أ ددل حتسددت الاقادددة ع د عمددل األعذدداة عددن عايددل يددادة عدددد مذت ددع العمددل
املتخصصت ،أُعدت يف عا  5111مبادا رو ي ية من ايدة ملااقبدة عمدل األعذداة يتعدت ارباعدف
يف مجيل ألان الدولة .وك ذت عم يات ل تح رقل من العمدل يف كياندات اقتصدادية أ ااهدا مذت دو
العمل احلكوميدون يف عدا  ،5155وفقداإ ل مبدادا التو ي يدة ،عدن اسدتخدا  5155عذدالإ ،وقدد
ا ُ ذت التدادري املناسبة ا يتم مل الت ايعات.
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 -25و مكاني ددة احلص ددوة ع د د ام دددمات ان تماعي ددة املص ددممة حتدي ددداإ م ددن أ ددل األعذ دداة
العددام ت هددع مكانيددة حمدددودة .وقددد ددددأت يف العاصددمة منددذ عددا  5151أعمدداة املاكددز التددادل
ملنرمة غري اكومية واملك ا دتقدو امدمات اليومية األعذاة العام ت ،ولكن هذا املاكدز يف
الوق ددت احل دداا ن يس ددتطيل رق دددو ،دمار ددف ن ع دددد ق ي ددل م ددن األعذ دداة دس ددبه انفتق ددار
امليزانية الكافية و املوارد املالية.
 -23ويف الذددرتة  ،5154-5153أشدداكت دورصددة العمددل املاكزيددة  25عذدالإ ردرتاوح أعمددارهم
دت  51و 52سدنة يف رددريه م دن دندانإ ع د ع دب م يف عدار "دانداما رددريه العمداة املدبه ت
ع د د د د د الص د د د ددعيد ال د د د ددوعن" .ويف الذ د د د ددرتة  ،5153-5155أش د د د دداكت دارة الن د د د ددو دالطذ د د د ددل
واألساة  521عذالإ ررتاوح أعمارهم دت مخس سنوات و 57سنة ،ي تل ون دأعماة عوعيدة ،يف
دانا ا التدري املتع ل داادما ان تماعع.

المعوقين
طاء -حماية حقوق األشخاص َّ
 -24رعكددا االيداإ و ارة التنميددة السددكانية والاعايددة ان تماعيددة ع د صددياغة م دداو القددانون
املتع ددل حبقددوو امل دواعنت املعددوقت .و،ددالة الذ ددرتة امل ددمولة دددالتقايا ،دداا عددالو ،طددة عم ددل
ل ذرتة  5151-5153د أن رنذيذ ارذاقية األمم املتحدة حلقوو األشخاب وي ااعاقة و لع
من أ ل دعم الن دو داألشدخاب املعدوقت ،وضدمان م داركت م ،و يدادة فداب العمدل أمدام م،
ورعزيز اق م يف التع يم ويف التحدار مدن العندا والتمييدز ،والن دو حبقدوق م األ،داا .ويف عدار
هذه امطة ،اضط عت مبسسات األقاليم واملقاععات داألن طة املخطذ يا والااميدة ركثيدا
وو شادت رقاريا الدو ارات والوكدانت واألقداليم واملقاععدات
ودها املتع قة داألشخاب املعوقتُ ،
املتع قة دالتنذيذ وقُدمت ا تما احلكومة .وهكذا ،رو د نلية ألدان م مة الاصد الأ أُجندزت
ع لو را .
 -21ويف عددار رنقددير قددانون الاعايددة ان تماعيددة لألشددخاب املعددوقت ،صدديغ اددديثاإ م دداو
قددانون يتع ددل حبقددوو األشددخاب املعددوقت ،ونُرددم ا تمددا ملناق ددة هددذا امل دداو ور رقددع رع يقددات
د ددأنف مددن الدولددة ومددن املنرمددات غددري احلكوميددة واملدواعنت وا م ددور .وقُددد م دداو عددن مذ ددو
هذا القانون ا تمدا احلكومدة املعقدود يف  52ر داين األوة/أكتدودا  5154لكدع روافدل ع يدف
احلكومة ،وباي يف الوقت احلاا أعماة صياغة القانون.
 -21ويف عا  ،5153أُن ت ‘ال انة املعنيدة دالاعايدة الصدحية لألعذداة املعدوقت ودتع ديم م
وداع ددايت م ان تماعي ددة‘ .وأعد د ردت ه ددذه ال ان ددة يف ماا ددة أو ت ددو رس ددايل اع ددادة رأهي ددل
األعذدداة املعددوقت الددذين ردرتاوح أعمددارهم مددا دددت أردددل سددنوات و 51سددنة ،وورقددة رقيدديم ل ك ددا
املبكدا عدن ااعاقددة لددا األعذدداة مدن سدن الددوندة ادىت سددن ثدالث سدنوات ،كمددا نرمدت ادددثاإ
ع الصعيد الوعن د أن الك ا املبكا عن ااعاقة لددا األعذداة مدن سدن الدوندة ادىت سدن
ثدالث سددنوات .و،ددالة هددذا احلدددث الددذي نُرددم يف  55ق يمداإ مددن أقدداليم منلوليددا ورسددعة أايددان
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يف العاصددمة ، ،ددل  534 171عذدالإ ردرتاوح أعمددارهم مددا دددت صددذا وثددالث سددنوات ل ذحددس
الطد  ،ددن فددي م  11 512أعذدداة مددن املندداعل الايذيددة و 31 375عذدالإ مددن املدينددة .ومددن دددت
مجي د ددل األعذ د دداة م د ددن الذ د ددة العماي د ددة ص د ددذا  -ث د ددالث س د ددنوات ال د ددذين  ،د ددعوا ل ذح د ددس ،ك د ددان
هناد  7347يف املا ة من األقداليم و 5143يف املا دة مدن أايدان املديندة .وكدان  535 154عذدالإ
أو  1241يف املا ددة مددن هددبنن األعذدداة أعذددانإ وي تددو عبيعددع يف اددت كددان  5 111عذ دالإ
أو  541يف املا ة من م أعذانإ يعانون من رأ،ا يف النمو.
 -27ويف عار "داناما ريل دورين" ،أُن ت عيادات اعادة التأهيل وحمدالت ألدوات رقدوو
العرددا دقيمددة  5141م يددون رددوغاو يف أقدداليم هوفسددلوة ،وأورهددون ،ونرهانلدداي ،وأومنوغددويف،
وكذلع يف مقاععات سوهبارار ،ودايانزوره ،وداغاهانلاي يف العاصمة.
 -22ويف ع ددا  ،5153أق ددات و ارة الص ددحة والاياض ددة الّبن دداما ال ددوعن لوقاي ددة األعذ دداة م ددن
دالاضددل ول ذددرتة 5151-5154ل ونرمددت ردددريباإ
احل دوادث وداندداما الذحددس والتح يددل املتع ددل ر
ةدان وأم ات األعذاة املصادت دال ل الدماغع يف أردعة أقاليم ويف ثالثة أايان يف العاصمة.
 -21ودليددة احلددد مددن عدددد األعذدداة املعددوقت ألسددبا وراثيددة ،أُن ددئ ‘لتددّب عد لع ددم الوراثددة
والت خيس ملا قبل الوندة‘ يف املاكز الوعن ل اعاية الصحية لأل والطذل.
 -11و اي رنذيذ املاا ة الثانية مدن دانداما اصدوة األعذداة املعدوقت ع د التع ديم ع د قدد
املساواة مل غريهم .و اا حلداو مدرسدت متخصصدت يف التع ديم املتخصدس دددورة ردريبيدة ملددة
سددنة واادددة د ددأن دنددان القدددرات يف امعددة الرتديددة يف منلوليددا .ويف هددذا ااعددار ،أُن ددئ يف هددذه
ا امع ددة دتموي ددل م ددن ميزاني ددة الدول ددة لت ددّب ل ت دددريه والت ددخيس فيم ددا ت ددس األعذ دداة املع ددوقت.
واس د د دده رقايد د د ددا أصد د د دددررف و ارة العمد د د ددل يف ع د د ددا  ،5153هند د د دداد  153عذ د د د دالإ معوق د د د داإ مد د د ددن
أصل  45 712عالباإ م تحقاإ ااكز التدريه واانتا امل نيت.
 -15ويف سياو العمل الاامع حتست البي ة التع يمية لألعذاة املعدوقت ،داا متدا عم يدة
روسدديل مبددىن مدرسددع لكددع يسددتوعه  351عذدالإ ،وي ددمل املبددىن قاعددات ل قداانة ،وقاعددة لتنميددة
قدددرات املدرسددت والطددال  ،وقاعددة ل ثقافددة البدنيددة الطبيددة ،وقددد ددددأ ر ددلي ف مددا أردداح رس د يالت
ل دراسدة ولتنرديم اصددس دراسدية يف قاعددات دراسدية .و،ددالة السدنة الدراسددية ،5154-5153
أُعددت دعددض الكتده املدرسددية مددن أ دل مدددارا ،اصدة ،ونُ ددات هددذه الكتده دكميددات رعددادة
البيانات اااصا ية املتع قة دطال مخس مدارا ،اصة.
 -15ورنس ال وا ر املتع قة حبسا نذقات مبسسدات التددريه اماصدة ،الدأ أقاهتدا احلكومدة
يف عا  ،5155ع أنف عند رقدو التمويل هذه املبسسات املك ذة دتقدو رع يم ،اب
األعذ دداة املع ددوقت ،دده ي ددادة مع دددة النذق ددات املعياري ددة لك ددل عذ ددل ق دددار ثالث ددة أمث دداة .وق ددد
اض دطُ ل دأن ددطة م موس ددة وفعال ددة لك ددع ر ددنعكس املن اي ددة وع ددم ال ددنذس املتبع ددت يف العم ددل م ددل
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األعذدداة املعددوقت يف ددااما دنددان القدددرات املعدددة مددن أ ددل مدددارا التع دديم العددا  ،ولتقدددو دورات
ردريبية د أن رع يم وي اناتيا ات اماصة.
 -13ولزيددادة قدددرة املدددارا وريددا األعذدداة ع د اسددتيعا األعذدداة املعددوقت ،يدُددر ع د
املسددتوا احمل ددع مدرسددون يف دداة التع دديم امدداب ،ويددذا اللددا أُع قددت دورة ردريبيددة ملدددة سددنة
واادددة مددن أ ددل املدرسددت يف هددذا ا دداة يف ك يددة التع دديم مددا قبددل اندتدددا ع يف امعددة الرتديددة يف
منلوليا .ودنان ع ع ه منرمات اكوميدة ودددعم مدن منرمدات دوليدة ،قُددمت أ دزة ردريبيدة
دقيمددة  41م يددون رددوغاو  ،ددا في ددا عادعددة دطايقددة داايددل ،وعصددع ل م ددع ،وعدسددات ،وأوراو
ل كتادددة دطايقددة داايددل ،وعدسددات مكددّبة ،ف دالإ عددن اددافالت وماكبددات صددلرية ددزة عدددات
ل افل ،وهع أشيان قُدمت املدرسة رقم  551لألعذاة املكذوفت واألعذاة ضعيذع البصا.
 -14ويف عددار داندداما دعددم ر ددليل امل دواعنت املعددوقت،ُ ،صددس مب ددغ م يددارين و 112م يددون
ر ددوغاو لتموي ددل  5 511م دداوعاإ ع د د ص ددعيد الدول ددة وق ددل ع ي ددا ان،تي ددار يف عط ددانات باري ددة
ألشددخاب مع ددوقت م ددن أ ددل قام ددة م دداريل باري ددة فادي ددة أو ن ددان رعاوني ددات وش دداكات .ونتيا دةإ
ل ددذلع ،اص ددل  5 111شخص داإ معوق داإ ع د عم ددل .وأُع ددن أي داإ ع ددن عط ددان حم دددود يف أوس دداك
املنرمددات غددري احلكوميددة العام ددة يف دداة محايددة مصدداحل األشددخاب املعددوقت وكياندداهتم انقتصددادية.
ونتياةإ لذلع ،قُدمت مسداعدة ماليدة دقيمدة  71144م يدون ردوغاو  33منرمدة غدري اكوميدة
وكياناإ اقتصادياإ واصل  554شخصاإ معوقاإ ع د عمدل .وف دالإ عدن هدذاُ ،منحدت مسداعدة ماليدة
كيانات اقتصادية ومنرمات غري اكومية وفات واا ا دا مة لد  15مواعناإ معوقاإ.
وسددان  515شخصداإ معوقداإ يف عددا  ،5153و 517مددداناإ معوقداإ يف عددا  5154يف
ُ -11
معسددكاات ااتاددا رادعددة ل مكتدده العددا انذددا قداارات احملكمددة .ومددن دددت هددبنن ُوفددات فدداب
عمددل مناسددبة لد د  11مددداناإ معوق داإ يف عددا  5153و 77مددداناإ معوق داإ يف عددا  5154و لددع يف
كمكت د د
ماافد ددل اانتد ددا الدا ،يد ددة التادعد ددة ملعسد ددكاات اناتاد ددا  ،دند ددانإ ع د د ع د ددب م ،ل عمد ددل َ
أو مص دذشر أو مط دشا  .ورع ددا َي ق دداياهم املتع ق ددة د دداأل ا والرتقي ددة معا ددة ردر ي ددة وق ددد ُ ،شذ ددت
مدفوعات التعوي ات اد ما.
 -11و و د دده القد د دوانت املتع ق د ددة دال د ددمان ان تم د دداعع والاعاي د ددة ان تماعي د ددة لألش د ددخاب
املع ددوقت ،رت ق د د الذ ددة املسد ددت دفة  12نوع د داإ م ددن أن د دوا املس دداعدة وام دددمات وانسد ددتحقاقات.
ويف عا ،ُ ،5153صس مب غ  5م يار روغاو و 31-51م يون روغاو ع صعيد األقداليم،
و 21-11رددوغاو ع د صددعيد املقاععدداتل مددن أ ددل رددوفري الدددعم املدداا لألشددخاب املعددوقت
الذين يدياون م اريل ما ذادهم أو يف عدار رعاونيدات أو شدااكات .وقدد أدا رقددو 12141
د د د دداد
م يد د د ددون رد د د ددوغاو كد د د دددعم مد د د دداا مل د د د دداريل لتد د د ددارة د د د د ددغ عد د د ددددها  223م د د د دداوعاإ،
ما موعف  5 431فاصة عمل ،ا في ا  111فاصة عمل دا مة ألشخاب معوقت.
 -17ودلية هتي دة األوضدا الدأ مت ركدن األشدخاب املعدوقت مدن مارسدة اق دم يف التصدويت يف
اننتخاد ددات الا اس ددية لع ددا  ،5153اس ددت أل
حدثت ألوة م دداة رسد د يالت ،اص ددة ل ن ددا،بت ال ددذين
ُ
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ووض ددعت يف ااد دريات انقد درتا
يس ددتخدمون كااس ددع متحاك ددة و ل ددع يف  4-3مااك ددز لالقد درتا ُ .
عدسددات مكددّبة ونرددارات ل ق داانة وم ددا حبدداوق داايددل مددن أ ددل األشددخاب وي ال ددنقس يف
البصددا ،مددا مكددن األشددخاب املكذددوفت ل مدداة األو مددن اادنن دأص دواهتم دصددورة مسددتق ة دون
مساعدة أشخاب يثقون هبم.

ياء -حمايررة حقرروق المثليررات والمثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الهوي ررة
الجنسانية
 -12من أ ل ارا مجيل أشكاة التمييز ومكافحت ا د كل قدانوين ،رددرا منلوليدا مكانيدة
انع درتاق داملددادة  54مددن انرذاقيددة الدوليددة ل ق ددان ع د مجيددل أشددكاة التمييددز العنصدداي ،وقددد
أدر ت يف م او القانون ا نا ع الذي صيغ اديثاإ اكماإ ينس ع " :رُوقدل عقوددات ا داا م
ا نا يددة يف االددة التمييددز ع د أسدداا ا نسددية ،أو األصددل ،أو ال لددة ،أو لددون الب دداة ،أو العمددا،
أو ن ددو ا ددنس ،أو األص ددل واملاك ددز ان تم دداعع ،أو الث دداوة ،أو العم ددل ،أو الوايذ ددة ،أو ال دددين،
أو اةران ،أو التع دديم ،أو املر ددا ،أو امليددوة ا نسددية وا نسددانية ،أو احلالددة الصددحية ،وكددذلع يف
االة رقييد احلقوو واحلايات ،أو ع ه فعل أو انمتنا عن فعل أو التخويا".
 -11ودسددبه الددن ا التق يدددي ان املث يددات واملث يددت ومزدو ددع امليددل ا نسددع وملدداياي ايويددة
ا نسانية ،ما اة هناد اد ما متييز ضدهم وانت اد حلقوق م اانسدانية .ورو دد نتدا ا حبدث
أُ اي يف عا  ،5155د دأن عمداة اقدوو املث يدات واملث يدت ومزدو دع امليدل ا نسدع وملداياي
ايوي ددة ا نس ددانية يف منلولي ددا ،هب دددق مكافح ددة التميي ددز ع د د أس دداا املي ددل ا نس ددع أو ا نس دداين
ورثقيا ا م ور ورقدو املع ومات ليف و كان الوعع العا يف اة اقوو اانسان ،وهع نتا ا
أ أل
ُوردت يف التقاي ددا الث دداين ع ددا ل ان ددة الوعني ددة حلق ددوو اانس ددان د ددأن اال ددة اق ددوو اانس ددان
واحلايددات يف منلوليددا الددذي قُددد ال انددة الدا مددة ل ددبون القانونيددة يف ددس ال ددعه األع د
ونُوق في ا.
 -511وقد أثبتت عالنات وأفدال وثا قيدة ر ذزيونيدة دثت دا عددة حمطدات ر ذدزة فعاليت دا يف عدار
م دداو املنرمددات غددري احلكوميددة املعنددون "رفددل مسددتوا وعددع ا م ددور وف مددف حلقددوو املث يددات
واملث يددت ومزدو ددع امليددل ا نسددع وملدداياي ايويددة ا نسددانية" ،الددذي ي دددق احلددد مددن الصددورة
الس د د بية ي ددبنن األش ددخاب وانس ددتيان املو ددود يف ا تم ددل انه ددم ،و حتس ددت موق ددا الن دداا
ورذكريهم وثقافت م يف هذا الصدد وهتي ة دي ة موارية مت ركن هبنن األشخاب من مارسة اقدوق م
ومن التعبري عن نرا م حباية.
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كاف -الوقاي ررة م ررن في رررون نق ررب المناع ررة البش رررية/متالزمة نق ررب المناع ررة المكتس ررب
(اإليدز) ومكافحته
 -515اعتُمد القانون املدنقر املتع دل دالصدحة والقدانون املدنقر املتع دل دالوقايدة مدن فدريوا نقدس
املناع ددة الب د داية ومتال م ددة نق ددس املناع ددة املكتس دده وااي ددد ل يف ع ددامع  5155و 5155ع د د
التدواا .ويددنس هددذان القانونددان ع د قواعددد ديدددة د ددأن رقدددو املسدداعدة وامدددمات الطبيددة
السددكان دون أي متييددز وع د قددد املسدداواة وع د لددو يس د ش ل الوصددوة لي ددا ،ود ددأن ارددا أي
رقييد حلقوو اانسان ول حايات دسبه ااصادة دذريوا نقس املناعة الب اية أو اايد  ،ود أن
ارا أي هانة لألشخاب املصادت هبذا الذريوا ومجيل أشكاة التمييز ضدهم.
 -515ويف عا  ،5153أُ اي رقيديم ملنتصدا املددة د دأن امطدة انسدرتارياية الوعنيدة ل وقايدة
مددن األم داا املنقولددة نسددياإ ومددن فددريوا نقددس املناعددة الب داية/اايد وُك ذددت و ارة الصددحة
والاياضة مل ‘ماكز البحوث الوعن املعن داألماا املعدية‘ مة رنسيل ووضمان رنذيدذ امطدة،
ولذلع أُن ت نلية لتنذيذ السياسة العامة املواددة د دأن األمداا املنقولدة اسدياإ وفدريوا نقدس
املناعة الب اية/اايد .
 -513ومنلوليا هع د د من دت الب دان الأ رنت ا في ا ااصدادة دذدريوا نقدس املناعدة الب داية
دصددورة حمدددودة ويف الوقددت احلدداا ،مل رسددال أي االددة مددن اددانت انتقدداة الذددريوا عددن عايددل
الددد ومنتاددات الددد ومددن األ ا نددت .واددىت عددا  ، ،5154ددل مجيددل امل دواعنت املصددادت
دذريوا نقس املناعة الب اية/اايد املسا ت الذين تا ون العال  ،والبالغ عددهم 551
مواعنداإ ،ل عددال امل دداد ل ذريوسددات العكوسددة ،وأ،ددذت احلكومددة املنلوليددة ع د عارق ددا مسددبولية
حتسدن مكانيدة احلصدوة ع د
دفل نذقات أدويت م ادتدانإ مدن عدا  .5153ويددة كدل هدذا ع د ر
الاعاي ددة الص ددحية العام ددة و ،دددمات املس دداعدة الطبي ددة املتصد د ة دالوقاي ددة م ددن ف ددريوا نق ددس املناع ددة
حتسن نوعية هذه الاعاية.
الب اية/اايد وع
ر
 -514ول وقاية من فريوا نقس املناعة الب اية/اايد  ،ددأت منلوليدا ع د الصدعيد الدوعن يف
رقا
ر ليل مااكز عوعية ل م ورة والتح يل رُعىن دالك ا عن ااصادة دالذريوا ،وهع مااكز ر
امدددمات مددن امل دواعنت .ورددنرم دا دداة الذحددس والتح يددل اكددز البحددوث الددوعن املعددن ددداألماا
املعدية ا قات عمل ردريبية ع نطاو الدولة.

الم -تعزيز الحق في التعليم
 -511دددأت منلوليدا يف رنذيدذ الّبنداما الدوعن ل تع ديم املذتدوح املسدم "منلوليدا وااددة" الدذي
أُقا يف عا  5154وايادق  ،دل الذاصدة ل حصدوة ع د التع ديم ا يدد املسدتما مددا احليداة
واملذتوح والقا م ع ركنولو يا املع ومات وانرصانت.
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 -511و دداي انض ددطال دأن ددطة م ددن أ ددل رق دددو التع دديم اندت دددا ع واألساس ددع والث ددانوي
ال امل املدواعنت الدذين انقطعدوا عدن الدراسدة أو الدذين مل ي تحقدوا داملدرسدة ألسدبا أ،داا،
ومددن أ ددل حمددو األميددة ورع دديم سددبل كسدده الددا و يف عددار ر دايعات مثددل قددانون التع دديم ،وورقددة
السياسددة العامددة املتع قددة دددالتع يم غددري الامسددع و5151ل ،وال دوا ر املتع قددة دددإ اان دورات ردريبيددة
وا اة املناها الدراسية ل مااال اندتدا ية واألساسية والثانوية ال ام ة و5117ل.
 -517وقد اصدل  55 151عالبداإ يف السدنة الدراسدية  ،5155-5155و 55 251عدال
يف السددنة الدراسددية  ،5153-5155كددانوا مسددا ت يف داندداما عددادة التأهيددل ،ع د ش د ادات
التع يم األساسع وش ادات التع يم الثانوي ال امل .ود غ عدد األشخاب املسا ت يف الّبنداما
اندتدا ع واملتوسذ حملو األمية  1 111شدخس ،مدن م  551عذدالإ مدن األديداة و 72عذدالإ مدن
املناعل النا ية.
 -512ويف الس ددنة الدراس ددية  ،5154-5153د ددغ ع دددد الط ددال ال ددذين ُسد د شا وا يف الّبن دداما
املدوا ي ل تع دديم األساسددع مدددا احليدداة والددذي أكم ددوه  5 173عالبداإ ،وعدددد الطددال املسددا ت
يف صدذوق ،ددار املدرسدة وصددذوق مسدا ية ع د مسدتوا التع دديم الثدانوي ال ددامل  241عالبداإ،
وعدد الطال املسا ت يف الّبناما املوا ي ل تع يم الثانوي ال امل مدا احلياة  5 315عالباإ.
 -511وأدر فا ديد عن الن اة مدن أ دل اقدوو اانسدان واحلايدات والد قااعيدة يف مدادة
التاريخ يف التع يم املدرسع ويف من ا الدراسات ان تماعية.
 -551ومددن أ ددل يددادة م دداركة القط ددا امدداب األساس ددية يف رعزي ددز الددنرم الوعني ددة يف دداا
التع يم والصحةُ ،منحت منرمة غري اكومية احلل يف رنريم امتحانات املستوا امل ن مدن أ دل
ا،تيار رادطات واحتادات منرشمة يف هذين ا الت وفقاإ ملعايري ،اصة.
 -555ويف الس ددنة الدراس ددية  ،5154-5153د ددغ مج دداا ري ددا األعذ دداة ال ددأ رعم ددل ع د د
الصعيد الوعن  5 117مبسسة ،من ا  313مبسسات م وكة ل قطا امداب ومدن ددت 711
مدرسة من مدارا التع يم العا  ،ت ع القطا اماب  552مدرسة أو  5141يف املا ة.
 -555ولكد ددع ن ينس د د أدند ددان امل د دواعنت ال د دذين يقيمد ددون ويعم د ددون يف امد ددار للد ددت م املنلوليد ددة
األصد ية ،ولكددع رتدداح يددم الذاصددة لدراسددة ال لددة املنلوليددة ،رُاسددل لددي م كتدده مدرسددية عددن عايددل
البعثات الدد وماسية يف الب دان األ نبية.

ميم -تعزيز الحق في العمل
 -553ع د الدداغم مددن أن قددانون العمددل يددنس ع د  ُ " :دددد األ ددا نذسددف ل عددام ت والعددامالت
الذين يبدون العمل نذسف" ،فإنف ن يت من مبدأ "املساواة يف األ ا دت العام ت والعامالت عن
العمل ي القيمدة املتسداوية" احملددد يف ارذاقيدة منرمدة العمدل الدوليدة رقدم  511املتع قدة داملسداواة
يف األ ا .وسيُدر هذا املبدأ يف امل او املنقر لقانون العمل.
22

GE.15-02654

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

 -554و و ه قانون امدمة العامدةُ ،متدنر املاربدات واأل دور ملدواذع الدولدة دصداق النردا عدن
الاره.
نو ا نس وفقاإ داوة األ ور الأ ر ع ا احلكومة اسه رصنيا الواا ا و ر

 -551وقد وافقت ال انة الوعنية الثالثيدة املعنيدة دالعمدل والتوافدل ان تمداعع ع د "التوصديات
املتع قة داملاربات واأل ور يف الكيانات واملبسسات انقتصادية" ،الأ حتدد أساليه رقييم العمل
ورعشاق أنوا الواا ا وررب ا ع أساا التقيديم .وهنداد عددد صدلري مدن الكياندات واملبسسدات
انقتصادية الكبرية الأ رّب عقوداإ وارذاقدات ورددفل ماربدات وأ دوراإ حمدددة يف هدذه الوثدا ل ،وفقداإ
لتصنيا الواا ا و دوة األ ور الورادين في ا ،ولكن ا زن األعرم من الكياندات واملبسسدات
انقتصددادية ن ينذددذ هددذه التوصدديات .و دداي ،دالتعدداون مددل منرمددة العمددل الدوليددة ،دددذة ددود
لتعزيددز قدددرات املبسسددات ال دايكة ع د دداا عقددود األ ددور ،ددددناإ يف املاا ددة األو داملبسسددات
العام ة يف اا التعدين والبنان.
صمم مدن أ دل مدنر
 -551ويف عا  ،5154نذذت و ارة العمل داناما ااعداد ل عمل الذي ُ
العددام ت العدداع ت عددن العمددل أو غددري املددبه ت م ددارات م نيددة يف فددرتة منيددة و يددزة كمددا نذددذت
الددو ارة الّبندداما الددوعن اعددداد العددام ت امل نيددت ،وداندداما دعددم روايددا املدواعنت الددذين رتادداو
أعمددارهم  41سددنة ،وداندداما رنميددة امل دداريل ،وداندداما دعددم فدداب العمددل ل اعدداة ،وداندداما دعددم
فدداب العمددل لألشددخاب املعددوقت ،وداندداما دعددم فدداب العمددل ل ددبا  ،والّبندداما املتع ددل دعمددل
الطال  ،وداناما ساعات العمل ،وامل او املتع ل دامدمات انست ارية ل خّبان املسنت.
 -557و دداي رنذيددذ داندداما "منلوليددا األساسددع" مددن أ ددل رددوفري فدداب عمددل مبقتددة ل م دواعنت
العاع ت عن العمل املسا ت لدا مبسسة التوايا ،دإشااك م يف أن طة عامدة واسدعة النطداو
ودإ اد أماكن عمل  ،اان.

نون -الفقر وتعزيز األمن الغذائي
 -552وفق د داإ ل بيان ددات اااص ددا ية ،د ددغ مس ددتوا الذق ددا  3247يف املا ددة يف ع ددا  ،5151مث
افذ ددض  5744يف املا ددة يف هناي ددة ع ددا  .5155ويص ددل مس ددتوا البطال ددة يف املن دداعل الايذي ددة
 3141يف املا ة يف ات يب غ  5345يف املا ة يف املناعل احل اية.
 -551وقد أُقا اديثاإ يف عا  5155قانون اللذان وقانون أمن املنتادات اللذا يدة هبددق احلدد
مدن الذقدا و يددادة اامددادات اللذا يددة و مكانيدة احلصدوة ع ي ددا .وأُعددت امل دداريل املتع قدة دقددانون
األغذية الع وية ،والّبناما الوعن لدعم نتا األغذيدة الع دوية ،وقا مدة املدواد الدأ رُسدتخد يف
نت ددا األغذي ددة الع ددوية .ورنذ ددذ احلكوم ددة من ددذ ع ددا  5111الّبن دداما ال ددوعن لألم ددن اللد ددذا ع
وستستما يف رنذيذه اىت عا  5151من أ ل حتست االة األمن اللذا ع.
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 -551وق ددد اس ددتُحدث ا رم ددل املع وم ددا الواا ددد ال ددذي ي ددمل  714 111أس دداة يف منلولي ددا
وو عدت شد اياإ قسدا م غذا يدة ع د  51 255أسداة أو  5يف املا دة مدن
اسه مستواها املعي ع ُ
مجيل األسا الأ حتتا قطعاإ عانات ا تماعية ودعم ا تماعع.
 -555واددىت عددا  ،5154فددإن مبش داات احلالددة اللذا يددة ل سددكان يف منلوليددا ،مثددل رددأ،ا تددو
األعذاة دون سن امامسة ،وعدد األشخاب الذين يعانون من ا و  ،وعددد األشدخاب الدذين
يعددانون مددن عاددز يف اللددذان ،قددد افذ ددت  5142يف املا ددة و 541يف املا ددة و 541يف املا ددة
ع التواا .وقد م ركن لع منلوليا من حتقيل ايدق املتمثل يف ذيض عدد األشخاب الذين
يعانون من ا و ومن العاز يف اللذان يف عا  5151عدد يقل قدار ستة أمثاة عن عدد
هددبنن يف عددا  .5111وأدا رنذيددذ "داندداما شدداي منصددا الن ددار" امدداب دتالميددذ الصددذوق
اندتدا ية يف مددارا التع ديم العدا افذدا يف ادانت التسدا املدرسدع لددا أعذداة األسدا
املنخذ ة الد،ل و راا ل اانت نقس الطعا والعاز يف اللذان.

سين -تر ّدي البيئة وتعزيز األمن
 -555لتحست البي ة القانونية ،والق دان ع د التددا،ل والثلداات والتناق دات املو دودة يف 52
قانون داإ يف دداة البي ددة ،ولتحسددت التنسدديل ،أُد ،ددت رعددديالت ع د  51قانون داإ يف عددا 5155
دحا
واعتُمدددت اددديثاإ الق دوانت املتع قددة داسددو ر ددوث امليدداه ،وحبمايددة الرتدددة ،وداحلمايددة مددن التصد ر
ووضعت هذه القوانت موضل التنذيذ.
ُ

 -553و و دده هددذه القدوانت ،يكددون ع د ال ددخس الددذي ينت ددع التدوا ن البي ددع ويتسددبه يف
أض داار أن يزيددل ال ددار عددن عايددل دفددل رعددويض .وقددد أُن ددئ صددندوو صددالح البي ددة الددذي يتددير
رادي ا من ،دالة اسدتخدا مدا ن يقدل عدن  11يف املا دة مدن
الذاصة حلماية البي ة ول تخذيا من ر
الددد،ل املتددأ ر مددن دفددل رسددم املدوارد الطبيعيددة والددذي دده أن يتماكددز يف األقدداليم والعاصددمة .وقددد
اصل السكان احمل يون ع احلل اللاله يف محاية البي ة وانستذادة من مثار الثاوة الطبيعية.
 -554ويف عددا  ،5155أُقددا الّبندداما الددوعن لتلد ردري املندداا الددذي دداي يف عدداره انضددطال
داو دقيمددة  141ماليددت دونر يتع ددل دتنذيددذ ردددادري التكيددا القا مددة ع د الددنرم اايكولو يددة
يف أاوا األهنار القاد ة ل تأثا دتلري املناا ،و لع ددعم ماا من داناما األمم املتحدة ااتا ع
وصندوو التكيرا.

 -551ونذ ددذت و ارة البي ددة والتنمي ددة ام د داان والس دديااة ،دالتع دداون م ددل دان دداما األم ددم املتح دددة
ااتا ع ،داناما حتسدت اامدداد دامليداه و ددمات الصداق الصدحع و5153-5112ل يف أقداليم
غويف  -ألتاي ،وداياهنونلور ،وأومنوغويف .ويُتو ،من هذا الّبناما حتسدت دارة ورنرديم وهيكدل
املبسسات املسبولة عن ماافل املياه والصاق الصحع ،ورزويد املواعنت احمل يدت يداه ال دا الدأ
ر ر متط بات الاعاية الصحية و دمات أف ل يف اة الصاق الصحع.
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عين -التحديات وطرق التغلب عليها
 -551ع د ال دداغم م ددن ص دددار الس د طات املختص ددة ل وث ددا ل الت دايعية املتع ق ددة دتعزي ددز اق ددوو
اانسدان ومحايت ددا ،ن ردزاة رو ددد اا ددة مواصد ة حتسددت القدددرات وامل دارات الب داية املط ودددة
لع ،ما الت املوارد املالية غري كافية.
لتنذيذ القوانت ع لو را  .ودااضافة

خامسا -المسألة ذات األولوية
 ، -557ددالة الذ ددرتة امل ددمولة د ددالتقايا ،ا ددذت منلولي ددا ر دددادري م موس ددة لتنذي ددذ التوص دديات.
ود ددكل ،دداب ،أُاددا رقددد كبددري يف دداة انن ددما املعاهدددات الدوليددة وسددن الت دايعات
الوعنيددة املتع قددة دددأنوا حمددددة مددن اقددوو اانسددان .واملسددألة ات األولويددة هددع مواص د ة حتسددت
القدددرات الب داية واملبسسددية ملبسسددات نذددا الق دوانت ورعزيددز رثقيددا ا م ددور يف دداة اقددوو
اانسان.
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