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أوال -مقدمة
ولــة
 -1رحـ حوومــة وــا و ("احلوومـة") هبــذه املناســلة لطـرد عطــي التوقــيات املقدمـة ـ
اإلو ـ ـ ىل األول مـ ــن ا سـ ــتعرا ،الـ ــدوري ال ـ ــامو ،و كـ ــد التيامهـ ــا وتعييـ ــي و ايـ ــة امللـ ــاد والقـ ــيم
األساس ـ ــية حلق ـ ــوا اإلنس ـ ــان العاملي ـ ــة املورس ـ ــة ت اإلعـ ـ ـ ن الع ـ ــاملن حلق ـ ــوا اإلنس ـ ــان واملعاه ـ ــدات
األساسـ ــية حلقـ ــوا اإلنسـ ــان .و كـ ــد احلوومـ ــة مـ ــن ديـ ــد أن النهـ ــو ،قـ ــوا اإلنسـ ــان و ايتهـ ــا
وضماهنا حجر األساس الذي يقوم عطيه جمتمع وا و الدميقرا ن.
 -٢وقـد قـيه هـذا التقريـر الـو ا ("التقريــر") واإلدـارة ِل ا سـتعرا ،الـدوري ال ـامو ويتنــاو
التق ــدم ايف ــرح ت جم ــا حق ــوا اإلنس ــان ت و ــا و ـ ـ ا ول ــة الثاني ــة الـ ـيت امت ــدت أرو ــع س ــنوات
ونحفال ،وهو مقدم وفقال لطفقرة  5من قرار جمطس حقوا اإلنسان .٢1/1٦

ثانيا -المنهجية والعملية التشاورية
طل ــت ه ــذا التقري ــر نـ ـةُ اإلوـ ـ ىل ع ــن ا فاقي ــات األم ــم املتح ــدة حلق ــوا اإلنس ــان ،وأع ــده
-٣
الفريق العامـو الـو ا املعـا قـوا اإلنسـان (الفريـق العامـو الـو ا) .وأ ـرا الفريـق العامـو الـو ا،
و ـراكة مــع أمانــة منتــدا ــير ايفــير ا ــاد والفريــق اإلقطيمــن املعــا ت ـوارد حقــوا اإلنســان التــاوع
ألمانــة عاعــة ايف ـير ا ــاد  ،م ــاورات م ــبكة مــع كلــار املس ـ ولم احلوــوميم مــن عيــع الــوحارات
واملنظمــات ــك احلووميــة .وواإلضــافة ِل رلــم ،أُ ريــت م ــاورات قياديــة مــع أع ــا جمطــس الــوحرا
وم اورات مستقطة مع أع ا جمطس وا و الو ا التاسع (.)Olbiil Era Kelulau
 -٤وأُن ـ ــةت ن ـ ــة اإلو ـ ـ ىل ع ـ ــن ا فاقي ـ ــات األم ـ ــم املتح ـ ــدة حلق ـ ــوا اإلنس ـ ــان تو ـ ـ األم ـ ــر
التنفيــذي  ٣٦8الحــادر عــن فخامــة الســيد ــومن ِ .رمين،يســو ،ا وــن ،روــيس عهوريــة وــا و .و ــم
نــة اإلو ـ ىل عــن حقــوا اإلنســان عيــع وحرا احلوومــة ،ويــدعمها فريــق عامــو و ــا معــا قــوا
اإلنسـ ــان ي ـ ــم مس ـ ـ ولم رويسـ ــيم مـ ــن كـ ــو وحارة .ودـ ــوطت املسـ ــاوو ا نسـ ــانية واملسـ ــاوو املتعطقـ ــة
واإلعاقــة ،و كهــا ،أهــم ا عتلــارات ورا ِن ــا الفريــق العامــو .و ســدي أمانــة منتــدا ــير ايفــير
ا اد امل ورة ِل الفريق العامو الو ا.

ثالثا -التطورات المستجدة قي اإليارير المعياري والمؤسسي لحقوق اإلنسان
ألف -اإليار المعياري 
 -5دس ــتور عهوري ــة و ــا و ("الدس ــتور") ه ــو الق ــانون األل ــي ت اللط ــد ،وي ــنى عط ــي احلق ــوا
األساس ــية لو ــو مـ ـوا ن ،وعط ــي س ــطاات احلووم ــةل ويوف ــو فلي ــات ض ــلر الف ــرو املس ــتقطة الث ث ــة
تجـاوح قـ حيات احلوومـة ا تحاقـايال ويعـبو وـاحلقوا التقطيديـة .وجيـ أ يتعـار،
ي
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م ــع الدس ــتور أي ق ــانون أو ِ ـ ـرا حو ــومن أو ا ف ــاا و ــون حووم ــة و ــا و رفـ ـال في ــه ،وِ أق ــل
يال .ويوفو دستور وا و ما يطن:
• حرية ال مك واملعتقد الفطسفن والديال
• حرية التعلك والححافةل
• احلق ت التجمع السطمنل
• احلق ت ا قبا ل
• حـ ــق ال ـ ــخى ت األمـ ــان عطـ ــي نفسـ ــه ومنيلـ ــه ومسـ ــتندا ه وأمتعتـ ــه مـ ــن عمطيـ ــات املدا ـ ــة
والتفتيش واملحادرةل
• املساواة تو القانونل وعـدم التمييـي وسـل ا ـنس أو العـرا أو املن ـ أو الط،ـة أو الـدين
أو املعتقــد أو املركــي ا تمــاعن أو ا نتمــا الاــاوفن ،واســتثنا مــا يتعطــق واملعامطــة التف ــيطية
لطمـ ـ ـوا نم ،و اي ـ ــة ال ُقح ـ ـ ـر واملس ـ ــنم واملع ـ ــوحين واألد ـ ــخاة روي اإلعاق ـ ــة ا س ـ ــدية أو
الذهني ــة ،و ــكهم م ــن الفة ــات املماثط ــة ،واملس ــاوو املتح ــطة و ــاملكا وـ ـ وق ــية والع ق ــات
األسريةل
• احل ــق ت ع ــدم احلرم ــان م ــن احلي ــاة أو س ــط احلري ــة أو املمتطو ــات ،دون مراع ــاة األق ــو
القانونية الوا لةل
• احلماية من ايفاكمة و ثر ر عنل
• احلماية من عمطيات فتيش دون أمرل
• افبا ،الربا ة حىت ثلت اإلدانةل
• احلق ت ا

عطي ليعة ا يام وت ايفاكمة العا طة والعطنية والنييهةل

• احلق ت احلحو عطي عويض من احلوومة كمـا يـنى عطـي رلـم القـانون أو سـ
ايفومةل

قـدير

• حق املوا نم ت د و وا و وم،ادريال
• احلق ت عدم التعر ،لطتعذي

أو املعامطة أو العقووة القاسية أو ال ِنسانية أو املهينةل

• حظر الرا أو العلودية القسرية ِ ل،ر ،املعاقلة عطي ار واب رميةل
•

اية األ فا من ا ست ،ل

• احل ــق ت ا ـ ـ
وكا ت احلوومةل
GE.15-19623
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• احلــق ت التمتــع وــاحلقوا اليو يــة ومــا يتحــو هبــا مــن حقــوا وامتيــاحات ومس ـ وليات والديــة
عطي أساس املساواة وم الر ا والنسا والباضن والتعاونل
• احلق ت التعطيم اجملاينل
• احلق ت الرعاية األولية اجملانية أو املدعومةل
• وفك الرعاية الححية الوقاوية جمانال لوو موا نل
• ضمان س مة وأمن األدخاة واملمتطواتل
• احلفاظ عطي ويةة ليعية عيطة وقحية وحا رة واملوارد.

باء -اإليار المؤسسي
مكتب أمير المظالم
 -٦أن ــك موت ـ أمــم املظــاج تو ـ األمــر التنفيــذي  .٢٠٣ويتــول هــذا املوت ـ مســاعدة
األفـراد الــذين يقــدمون ظطمــات و ـ ن ــدمات احلوومــة أو وراجمهــا أو أن ــاتها .و يتمتــع املوتـ
وســطاة اذــار الق ـراراتل ولونــه يســتعر ،التظطمــات ويقــدم قــارير ِل ال ـرويس .وع ـ وة عطــي رلــم،
جيري املوت التحقيقات ويتول الوسا ة وي ع ر يلات اإلحالة من أ و طقن املساعدة.
مكتب المدعي العال
 -٧يُعــم ال ـرويس املــدعن العــام الــذي يُعتــرب كلــك مــو فن ال ـ ون القانونيــة ت عهوريــة وــا و.
وخي ــع موتـ املــدعن العــام لــوحارة العــد  ،ويبأســه املــدعن العــام املعــم الــذي يُوطـف ويُطــيم تو ـ
القــانون واألمــر التنفيــذي وو يــة قــد اخلــدمات القانونيــة ِل ا مهوريــة .وي ــاطع موت ـ املــدعن
العام تا يطن:
• ِقدار فتاوا قانونية موتووة و نفيذ عيع القوانم واألوامر السارية ت ا مهوريةل
• ِنفـ ــار عيـ ــع الق ـ ـوانم ا ناويـ ــة القاومـ ــة (تـ ــا ت رلـ ــم الق ـ ـوانم املتعطقـ ــة وا ـ ــار والل ـ ــر)،
والق ـ ـوانم د ــله ا ناوي ــة واإل ـ ـرا ات اإلداري ــة ال ــيت ي ــنى عطيه ــا الدس ــتور وق ــانون األق ــاليم
امل ــمولة والوق ــاية ومعاهــدات الو ي ــات املتح ــدة الســارية والق ـوانم واألوامــر الح ــادرة ع ــن
ا مهوريةل
• املقاضاة عطي عيع الق ايا ا ناوية واملساوو األ را رات الحطةل
• أدا و نســيق املهــام واألن ــاة املتحــطة وقنفــار القــانون وا دـبام مــع موتـ السـ مة العامــة
والوكا ت األ را املعنية وقنفار القانونل
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• ق ــد اخل ــدمات القانوني ــة واملس ــاعدة ِل عي ــع وك ــا ت الس ــطاة التنفيذي ــة و ـ ـ ن املس ــاوو
املدنية والدعاوا املدنيةل
• ِ را التحطيو القانوين و قد املقبحات الت ريعية ِل رويس السطاة التنفيذيةل
• استعرا ،العقود احلوومية املقرر أن يوقع عطيها الرويسل
• اإلدراو عطي سجو ال ركات وجمطس ا ستثمارات األ نليةل
• ِسدا امل ورة القانونية ِل الوكا ت دله احلوومية.
 -8واملوت ـ ع ــو ت الفري ــق العامــو ال ــو ا ،وق ــد عم ــو ون ــا عط ــي اس ــتعرا ،الت ـريعات
املتعطقة والعنف املنييل وا ار والل ر وموافحة ا ست ،ا نسن لأل فا .
الهيئة الميكرونيزية للخدمات القانونية
 -٩أن ــةت ا يةــة امليورونيييــة لطخــدمات القانونيــة ت عــام  ،1٩٧٠و ــا موا ـ ت عيــع أ ــا
ميورونيييــا ،ويو ــد مقرهــا املركــيي ت كومنول ـ ــير ماريانــا ال ــمالية .و ــاطع ا يةــة تهمــة ِ احــة
الف ــرة ل ــذوي ال ــد و امل ــنخفض لطوق ــو ِل العدال ــة واحلح ــو عط ــي املس ــاعدة الق ــاوية املدني ــة
ا يــدة عطــي قــدم املســاواة مــع ــكهم .ويقــدم موت ـ ا يةــة ت عهوريــة وــا و ــدمات قانونيــة ت
اجملا ت التالية :دعم األ فا ل واليواجل والاـ ال واإلفـراج ـت املراقلـةل والعقـودل واملسـاوو املتعطقـة
واألراضنل واملااللات الح،كةل والوقايا.
محامو الدقاع العال
 -1٠خي ــع موتـ ـ ل ــامن ال ــدفا الع ــام ل ــوحارة الدول ــة .ويُوط ــف الدس ــتور ل ــامن ال ــدفا الع ــام
وتمثيــو عيــع الســوان األقــطيم املتهمــم وار وــاب ـراوم ت وــا و .وينظــر موت ـ لــامن الــدفا
العام أي ال ت عدد لدود من ق ايا القانون املدين وقانون األسرة عندما سم املوارد وذلم.
وم ــن مـ ـ رال
 -11ويس ــتخدم املوتـ ـ حاليـ ـال ث ث ــة ل ــامم متف ــر م ولققـ ـال وم ــو فم ِداري ــمُ ،
مييانية ل ستعانة تحام ِضات وِن ا موت فرعن.
 -1٢وميثــو املوت ـ ــو  ٩5ت املاوــة مــن عيــع الق ــايا ا ناويــة ت ا مهوريــة .ويوفــو لــامن
الدفا العام قيـد احلوومـة والقواعـد اإل راويـة واأل قيـة ت قـد الـدعاوا ِل ايفاكمـة ،وحفا هـا
عطي حقوا املتهمم وتيويدهم خبدمات قانونية جمانية عالية ا ودة.
 -1٣وميثــو املوت ـ م ـوا ا وــا و ف ـ ل عــن الرعايــا املتهمــم وار وــاب ـراوم .ويتــول املوت ـ
التمثيو ت ا نتهاكات املتعطقة والعمو وا ستدعا ات ت ق ايا ا ار و راوم أ را أ ار.
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مكتب المدعي الخاص
 -1٤ي ــاطع موتـ ـ امل ــدعن اخل ــاة و ــدور هية ــة ا دع ــا ع ــن احلووم ــة الو ني ــة ت أي ق ــية
ــارب فعطــن أو لتمــو ت املحــا أو ــك رلــم
ميوـن فيهــا ملوتـ املــدعن العــام املرافعــة وسـل
من ا عتلارات األ قية.
 -15وخي ــو الق ــانون موتـ ـ امل ــدعن اخل ــاة قـ ـ حية طق ــن ال ــواوا و ـ ـ ن عي ــع ادع ــا ات
انتهــام دســتور وق ـوانم عهوريــة وــا و ،والتحقيــق فيهــا وم حقــة مر وليهــا ،تــا ي ــمو عطــي س ـليو
املثا احلحر ،ا راوم املتعطقة وا ار والل ر.
 -1٦و طقي موت املدعن اخلاة منـذ ِن ـاوه ق ـية واحـدة تعطـق وا ـار والل ـر،
التحقيق.

ـيا قيـد

 -1٧ويعم ــو موتـ ـ امل ــدعن اخل ــاة وح ــفة مس ــتقطة ع ــن موتـ ـ امل ــدعن الع ــام ووحارة الع ــد  ،ولون ــه
يتعاون معهما ،و،ية ضمان اليق نفس معيار املسا لة عن السطوم عطي عيع األفراد ت وا و.

رابعا -تعزيز حقوق اإلنسان وتثقيف الناس وتوعيتهم بها
 -18ينفــذ عــدد مــن الــوحارات احلووميــة و ـرامس لطتوعيــة قــوا اإلنســان ت جمــا ت لــددة مثــو
املس ــاواة و ــم ا نس ــم ،والتعط ــيم ،وف ــكوس نق ــى املناع ــة الل ـ ـرية واإلي ــدح ،واإلعاق ــة ،والعن ــف ض ــد
النســا واأل فــا  ،وا ــار والل ــر ،واألمـرا ،ــك املعديــة ،و ـ ثك ،ــك املنــا عطــي األمــن ال،ــذاون،
والححة ،واملطوية ،وما ِل رلم.
• نظم موت

الس مة العامة وموت

املدعن العام دريلال ت جما العنف املنييلل

• عقدت ا يةة امليورونييية لطخدمات القانونية ا تماعال لطتوعية العامة قوا العما املها رينل
• يعقـ ــد ا هـ ــاح الق ـ ــاون واسـ ــتمرار ا تماعـ ــات مـ ــع الطجنـ ــة املعنيـ ــة وقـ ــانون ايـ ــة األسـ ــرة
ستعرا ،التقدم ايفرح ت نفيذ القانون والتحديات اليت عبضهل
• عقــد وحارة ال ـ ون اجملتمعيــة والثقافيــة ووحارة الحــحة ا تماعــات منتظمــة عــن ريــق الطجنــة
املعنية واإلعاقة تناو فيها ا حتيا ات احلالية لألدخاة روي اإلعاقةل
• ـ ــنظم وحارة الحـ ــحة ـ ـ ت متواقـ ــطة لطتوعيـ ــة وسـ ــلو الوقايـ ــة مـ ــن فـ ــكوس نقـ ــى املناعـ ــة
الل رية/اإليدح ت املدارس واألماكن العامةل
• عقد احلوومة منتديات منتظمة مع عامة الناس و ن ق ايا الليةة و ،ك املنا ل
• يحــدر روــيس عهوريــة وــا و ،ت  ٢5ـرين الثــاين/نوفمرب مــن كــو ســنةِ ،ع نـال ي ــجع فيــه
عيــع ســوان وــا و عطــي "حيســموا أمــرهم ويتخــذوا موقفـال لوضــع حــد ميــع أعمــا العنــف
ضد النسا والفتيات".
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خامسا -متابعة التوصيات وااللتزامات المنبثقة مر االستعراض السابق وتنفيذها
ألف -المعاهدات واإلجراءات المتعلقة بحقوق اإلنسان
التوصيات مرر  1-60إلر  : 4-60توجير ععروة عاةمرة إلر جميرك المكلفرير بواليرات قري
إيار اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان
ُ -1٩و ه ــت أثن ــا احلـ ـوار التف ــاعطن ت ِ ــار ا س ــتعرا ،ال ــدوري ال ــامو األو لل ــا و دع ــوة
داومــة ِل عيــع املوطفــم وو يــات ت ِ ــار اإل ـرا ات اخلاقــة جملطــس حقــوا اإلنســان ،وهــا هــن
وــا و و ــه مــرة أ ــرا دعــوة ِل املقــررين واملمثطــم اخلاقــم املعنيــم لطوقــوو عطــي مــا أحرحنــاه مــن
قــدم ت الوفــا والتياما نــا قــوا اإلنســان ت اجملــا ت املتعطقــة واأل فــا واألدــخاة روي اإلعاقــة
والعنف ضد املرأة و ،ك املنا وا ار والل ر والعما املها رين.
التوصية  : 5-60إشراك المجتمك المدني قي عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل
 -٢٠أدــرم الفريــق العامــو الــو ا منظمــات اجملتمــع املــدين ومنظمــة األدــخاة روي اإلعاقــة ت
عــدد مــن العمطيــات ،منهــا قــد قريــر ِل هيةــة املعاهــدة و ـ ن ا فاقيــة حقــوا الافــو ،والتحــديق
عطــي ا فاقيــة حقــوا األدــخاة روي اإلعاقــة ،وامل ــاورات و ـ ن ا ســتعرا ،الــدوري ال ــامو .ويــد
أنه ،و ـد هيةـة نسـيق لـدعم فةـات اجملتمـع املـدين ت ِعـداد قاريرهـا ،ـا أدا ِل ـ ر ا هـات
املعنية ت قد قاريرها.
التوصية  : 1-61إعماج أحكال اتفاجية حقوق الطفل قي النظال القانوني المحلي
يسـن وعــد ـريعال
 -٢1قـدا اجملطــس الــو ا عطـي ا فاقيــة حقــوا الافـو تو ـ قـرار ،ولونـه ج ُ
لــددال لتنفيــذها .ومــع رلــم ،أُحــرح قــدم ت ِد ــا وعــض الت،ي ـكات الت ـريعية املتحــطة وــلعض م ـواد
ا فاقية ،مو منع ا عتدا ا نسن عطـي األ فـا  ،و ـديد العقووـات لطـرد فيمـا يتعطـق وا ـار
واأل فــا ( )1واســت ،م نســيال والعنــف املنــييل الــذي ي ــمو األ فــا  .وع ـ وة عطــي رلــم ،ــنى
الفقـرات  1٧٠٩-1٧٠٠مــن اللــاب  1٧مــن مدونــة القـوانم الو نيــة ت وــا و (املدونــة) عطــي ِدراج
مس لة سجيو مر ويب ا راوم ا نسـية ت قـانون العقووـات ا ديـد .ويوفـو الدسـتور كـذلم لسـوان
و ــا و ،ت ــن ف ــيهم األ ف ــا  ،احل ــق ت الرعاي ــة الح ــحية األولي ــة اجملاني ــة أو املدعوم ــة ،وحري ــة التعل ــك،
والتعطيم اجملاين ،و ك رلم من أدوا احلماية.
 -٢٢وقــد وــذلت احلوومــة هــودال ت جمــا ت أ ــرا ــمو ،ايــة الت ـ مم الحــحن الــو ا الــيت
ستهدو األ فـا  ،ومقـب ـريع ت اجملطـس الـو ا و ـ ن أحيمـة األمـان ومقاعـد السـ مة اخلاقـة
واأل ف ـ ــا  .و طلـ ـ ــت وحارة الحـ ـ ــحة ،و ـ ـ ـراكة مـ ـ ــع اليونيسـ ـ ــيف ووحارة ال ـ ـ ـ ون اخلار يـ ـ ــة والتجـ ـ ــارة
األسباليةِ ،عداد قرير أساسن و ن اية الافو.
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التوص ررية  : 2-61ض ررمان ت رروقير الحماي ررة القانوني ررة لحق رروق اإلنس رران ق رري ب رراالو ومواءم ررة
القوانير الوينية مك أحكال هذه الصكوك (التوصيتان  4-61و)5-61
 -٢٣يوف ــو دس ــتور و ــا و اي ــة حق ــوا اإلنس ــان .وواإلض ــافة ِل رل ــم ،س ــن اجملط ــس ال ــو ا
قوانم ديدة من مييدال من احلماية حلقوا اإلنسان .ومن هذه القوانم ما يطن:
• قانون اية األسرة لعام ( ٢٠1٢الفحو  ،8قانون الع قات األسرية)ل
• قـ ــانون العقووـ ــات ا ديـ ــد الـ ــذي ي ـ ــمو موافحـ ــة ـ ـراوم ا ـ ــار واليـ ــد العامطـ ــة ويري ـ ـ
األدخاة وا ار هبم ،ف ل عن رمية است ،األ فا .
 -٢٤ويسدي موت املدعن العـام امل ـورة القانونيـة لطسـطاة التنفيذيـة ت احلوومـة و ـ ن ِقـ
القـوانم .وعـ وة عطــي رلــم ،قــدم وــا و املســاعدة الق ــاوية جمانـال عــن ريـق موتـ لــامن الــدفا
العام وعرب ا يةة امليورونييية لطخدمات القانونية.
التوصر رريات مر ررر  1-62إل ر ر  : 25-62التصر ررديق عل ر ر المعاهر رردات ا ساسر ررية لحقر رروق
اإلنسان
 -٢5ت أعقـاب قريـر ا سـتعرا ،الـدوري ال ـامو األو  ،نفـذت حوومـة وـا و وقـيات جمطـس
حق ــوا اإلنس ــان و ــالتوقيع عط ــي املعاه ــدات األساس ــية حلق ــوا اإلنس ــان عط ــي ه ــامش دورة ا معي ــة
العامة لألمم املتحدة السادسة والستم ت عام .٢٠11
• العهد الدويل اخلاة واحلقوا املدنية والسياسيةل


• العهد الدويل اخلاة واحلقوا ا قتحادية وا تماعية والثقافيةل
• ا فاقية الق ا عطي عيع أدوا التمييي ضد املرأةل
• ا فاقية الدولية لطق ا عطي عيع أدوا التمييي العنحريل



• ا فاقي ــة مناه ــة التع ــذي و ــكه م ــن ض ــروب املعامط ــة أو العقوو ــة القاس ــية أو ال ِنس ــانية
أو املهينةل
• ا فاقية حقوا األدخاة روي اإلعاقةل
• ا فاقية الدولية حلماية حقوا عيع العما املها رين وأفراد أسرهمل
• ا فاقية الدولية حلماية عيع األدخاة من ا تفا القسري.

 -٢٦وت ع ــام  ،٢٠1٣ق ــدقت حووم ــة و ــا و عط ــي ا فاقي ــة حق ــوا األد ــخاة روي اإلعاق ــة،
وقد أكمطت قريرها ا امع لطتقريم الثاين والثال و ن ا فاقية حقوا الافو.
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التوصر ررية  : 14-61اتخر رراا تر رردابير لنر ررمان التنفير ررذ التر ررال لمبر رراع اتفاجير ررة حقر رروق الطفر ررل
وأحكامهرراو وتكثيررف الجهرروع الراميررة إل ر إنشرراء عيرروان أمررير مظررالم خرراص بشررؤون الطفررل
لمعالج ررة الش رركاو المتعل ق ررة بانتهاح ررات حق رروق الطف ررل وال س رريما االنتهاح ررات المتص ررلة
باستغالل ا يفال وإخناعهم لعنف جنسي
 -٢٧يتـي سـن قـانون ايـة األســرة و نقـي قـانون العقووـات لت ــديد العقووـات عطـي ا ـراوم ضــد
األ فا داوك حلماية األ فا ورد ـراوم لـددة ُر وـ ضـدهم .ويـنى قـانون الع قـات األسـرية
عطي ِنفار مدين و نـاون إل ـرا ات دعـم الافـو ،تـا ت رلـم اإلنفـار املتلـاد  .ويـنى القـانون أي ـال
عطــي التلــا( )٢واحل ــانة واإلر ( )٣ويفــر ،اإلو ـ ىل عــن ِيــذا األ فــا وِ ــا م وا عتــدا ا نســن
عطــيهم .ويُســم وتلــا أ فــا مــن ــك املـوا نم ،ويعــامطون تثــو معامطــة األ فــا املولــودين ت اللطــد
فيما يتعطـق وـاإلر  ،واسـتثنا وراثـة األر ،الـيت ذ ـع حلمايـة اقـة تو ـ دسـتور وـا و وقوانينهـا
الت ريعية.
 -٢8وُعــاا ا ـراوم املر ولــة ضــد األ فــا وفقـال ملــا قت ــيه ا فاقيــة حقــوا الافــو ،وُ ــن احلمايــة
لطافــو ال ــاهد أو ال ــحية ،ويُســم مــا أي ـال وــاإلد وال ــهادة ــارج قاعــة ايفومــة .ويُعــبو
واملحاحلة العرفية ولونها ينل،ن أن وون وسيطة لعرقطة امل حقة ا ناوية.
 -٢٩وأن ـك تو ـ ِ ــار وــا و الــو ا لطافولــة امللوــرة( ،)٤املنحــوة عطيــه ت قــانون الع قــات
األسـ ـرية ،اجملط ــس املع ــا واإل ــار ال ــو ا لطافول ــة امللو ــرة ،املوط ــف وقع ــداد مل ــاد و يهي ــة و ـ ـ ن
الرعايــة والتعطــيم ت مرحطــة الافولــة امللوــرة ،وهــو وحــدد ِح ـراح قــدم ت هــذا الحــدد .ويطــيم قــد
املساعدة التقنية لوضع ِ ـار لطتنفيـذ مـن دـ نه أن يعـيح العمـو ا ـاري اسـتنادال ِل الدراسـات املتعطقـة
والعنف ضد املرأة.
 -٣٠ومـ ــن اجمل ـ ـا ت ال ـ ــيت تـ ــاج ِل ال ـ ــدعم وكال ـ ــة ـ ــدمات احلمايـ ــة ،وِن ـ ــا مراك ـ ــي اق ـ ــة
واأل فــا  ،وِد ــا ِق ـ حات قانونيــة ِضــافية اســتنادال ِل ملــدأ محــا الافــو الف ــطي .وقُــدم ت
جمطس ال يو  ،ت رين األو /أكتوور  ،٢٠15مقب ريعن لوضع نظام لوفالة األ فا .
 -٣1وج يتحق ــق أي ق ــدم يُـ ـذكر فيم ــا يتعط ــق والتوق ــية الداعي ــة ِل ِن ــا دي ـ ـوان أم ــم مظ ــاج
ــاة واأل فــا  ،ــك أن التعــاون وــم وكــا ت متعــددة يوفــو ســم فــرة الوقــو ِل األ فــا
ضحايا ا رميـة وايفتـا م ِل احلمايـة القانونيـة .وواإلضـافة ِل رلـم ،يقـدم موتـ مسـاعدة ضـحايا
ا رمية دمات اثطة ويتعاون مـع وكـا ت معنيـة تجـا ت أ ـرا مثـو الحـحة والتعطـيم ملعا ـة هـذه
املس ـ ـ لة .وهنـ ــام أي ـ ـال منظمـ ــة سـ ــتهدو ال ـ ـرو اعتُمـ ــدت م ـ ـ رال سـ ــمي  NgaraUbengقـ ــدم
التو ي ــه و ت ـي الف ــرة لط ــلاب املعرض ــم لطخا ــر ،و س ــعي لطمس ــاعدة ت ِع ــادة هي ــو األح ــدا
ا ا م وِعادة ِدما هم ت اجملتمع.
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 -٣٢وملــا كانــت مـوارد وــا و لــدودة ،فــقن ســخك التعــاون وــم الوكــا ت لــدعم هــذا العمــو أ ــع
من ِن ا ديوان أمم مظـاج ـاة واأل فـا  .وو،يـة نفيـذ هـذه التوقـية ،وـد مـن وـرامس وويانـات
وموارد مالية وو رية ِضافية.

باء -المؤسسة الوينية لحقوق اإلنسان
التوصيات مر  5-61إل  : 13-61إنشاء مؤسسة وينية لحقوق اإلنسان
 -٣٣ج ُحي ــرح ق ــدم ت ِن ــا م سس ــة و ني ــة حلق ــوا اإلنس ــان ِ ،أن جمموع ــة م ــن امل ــاورات
أ ريــت مــع أع ــا جمطــس وــا و الــو ا الثــامن واليعمــا التقطيــديم ت عــام  .٢٠11وو،يــة عييــي
التنســيق ت هــذا اجملــا  ،أن ـ فخامــة ال ـرويس ــومن ِ .رمين،يســو ،ا وــن ،نــة معنيــة وــاإلو ىل عــن
ا فاقيات األمم املتحدة حلقوا اإلنسان ،تو األمر التنفيذي .٣٦8
 -٣٤وواإلضـ ــافة ِل رلـ ــم ،قُـ ــدمت ـ ـ امل ـ ــاورات الـ ــيت ـ ــرت أثنـ ــا ا سـ ــتعرا ،الـ ــدوري
ال ــامو م ــع عي ــع أع ــا جمط ــس ال ــوحرا وق ــيةد ــدعو ِل عي ــم م ــو فم داوم ــم معني ــم ق ــوا
اإلنس ــان ت عي ــع ال ــوحارات .وس ــيوون ال ــدور الرويس ــن ال ــذي ي ــاطع و ــه هـ ـ املو ف ــون معا ــة
ق ــايا حق ــوا اإلنس ــان الناد ــةة ت احلووم ــة ،ت ــا ت رل ــم ال ــواوا العام ــة .واعت ــرب ال ــوحرا رل ــم
عنحرال قيمال ت و عدم و ود م سسة حلقوا اإلنسان.
 -٣5وع وة عطـي رلـم ،أُقـر ـ امل ـاورات الـيت ـرت أثنـا ا سـتعرا ،الـدوري ال ـامو مـع
أع ــا جمط ــس و ــا و ال ــو ا التاس ــع وـ ـ ن و ــا و ا ــة ِل موتـ ـ داو ــم ري ا تحاق ــات ل ــددة
لتن ــاو املس ــاوو املتح ــطة ق ــوا اإلنس ــان .وُ ـ ـ م ــرة أ ــرا ي ــار ِن ــا م سس ــة و ني ــة حلق ــوا
اإلنس ــان .وق ــد م ـو املس ـ ولية ع ــن ه ــذه التوق ــية وحي ــر الدول ــة ،ورو ــيس ن ــة اإلو ـ ىل ع ــن حق ــوا
اإلنسان ،ووحيرة ال ون اجملتمعية والثقافية ،ناولـة روـيس الطجنـة ،و،يـة ثهـا والتحـاور فيهـا مـع فخامـة
رويس عهورية وا و.
 -٣٦ور ــم قــد وقــيات وقن ــا وحارة معنيــة قــوا اإلنســان أو عيــم مــو فم داومــم معنيــم
ق ــوا اإلنس ــان ت ك ــو وحارة ،م ــا حا التموي ــو ي ــوو عاوق ـال و ــديال أم ــام اس ــتدامة املوا ـ وون ــا
القــدرات التقنيــة و ديــد ئــورج ي وــم حوومــة وــا و عطــي أحســن و ــه .ولوــن ــن احلوومــة ت
عمطه ــا ،س ــتحتاج ِل دع ــم ِض ــات وتق ــد التموي ــو واملس ــاعدة التقني ــة إل ـرا دراس ــة أولي ــة ِض ــافية
ملس لة ِن ا م سسة و نية حلقوا اإلنسان.
 -٣٧و يــد وــا و ِن ــا فليــة ِقطيميــة حلقــوا اإلنســان و ــدرم قيمــة رلــم ،وقــد دــاركت وحــفة
ع ــو ت الفريــق العامــو التــاوع ملنتــدا ــير ايفــير ا ــاد  ،املعــا وا ليــة اإلقطيميــة حلقــوا اإلنســان،
واملوطــف وقن ــا فليــة ت هــذه املناقــة .و عــرب وــا و عــن قــديرها حلوــوميت ركيــا وامل،ــرب ملــا قــدمتاه
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م ــن وي ــو ِس ــهامال ت ِ ـ ـرا جمموع ــة م ــن امل ــاورات و ـ ـ ن امل سس ــة الو ني ــة حلق ــوا اإلنس ــان وت
وفك دعم لدد ل ةم.

جيم -االتجار بالبشر
التوصيات  15-61و 36-61و 37-61و : 38-61منك االتجار بالبشر ومكاقحت
 -٣8اعتم ــدت و ــا و ــداوك قانوني ــة واسـ ـبا يجيات ِنف ــار ملوافح ــة ا ــار والل ــر م ــن ـ ـ
الفق ـرات ( ٢٠٠٧-٢٠٠1ا ــار واليــد العامطــة) والفقــر م ( ٢٠1٣-٢٠1٢ا ــار والل ــر) مــن
اللــاب  1٧مــن املدونــة .و ــنى هــذه األحوــام القانونيــة ا ديــدة نســليال عطــي أدــوا مــن احلمايــة ت
جمـايل العمالــة وحجــي وثـاوق الســفر وــدون مو ـ قــانوين .وعـ وة عطـي رلــم ،ســم الفقــرة ٢٠٠5
ودــددت العقوو ــات
مــن اللــاب  1٧مــن املدون ــة وســداد الــد و واســتحقاقات اإلع ــادة ِل الــو نُ .
أي ـال عط ــي ا ــار والل ــر .فعط ــي س ــليو املث ــا  ،يُعاق ـ عط ــي نق ــو األ ف ــا وح ــورة ــك م ــروعة
والسـ ــجن ملـ ــدة حـ ــو ِل  5٠عام ـ ـال و/أو رامـ ــة قـ ــدرها  5٠٠ ٠٠٠دو رل أمـ ــا نقـ ــو األدـ ــخاة
ا ـ ـرين وحـ ــورة ـ ــك م ـ ــروعة فيُعاق ـ ـ عطيـ ــه والسـ ــجن ملـ ــدة حـ ــو ِل  1٠سـ ــنوات و/أو رامـ ــة
قدرها  5٠ ٠٠٠دو ر.
 -٣٩ومــا حالــت ــديات رويســية عــب ،التــدري عطــي ِنفــار القــانون و ديــد األدــخاة املتجــر
هبم .و ىن ت هذا اجملا عن التعاون الدويل واإلقطيمن.
 -٤٠ويتعــاون موتـ ا جــرة وموتـ السـ مة العامــة وموتـ املــدعن العــام ووحارة الحــحة عطــي
دي ــد ض ــحايا ا ــار والل ــر ايفتمط ــم .و ق ــدم الوك ــا ت الرويس ــية ال ــدعم م ــن ـ ـ التحقي ــق
واإلحالــة والت د ـكات والتحــاري اخلاقــة واخلــدمات الاليــة والقانونيــة .و عمــو ا مهوريــة عطــي عييــي
دـراكتها مــع منظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات الدينيــة الــيت ميوــن أن ــوفر املـ وا و ســدي امل ــورة
لط ــحايا .وينفــذ موت ـ الحــحة العامــة حالي ـال ورناجم ـال يســمي م ــرو الســيدات العــام ت ت جمــا
البفيه ،يقدم املساعدة وو ه اة ِل العام ت املها رات.
 -٤1وواإلضــافة ِل رلــم ،يعمــو موت ـ ا جــرة عــن كثـ مــع موتـ الس ـ مة العامــة وموتـ
املدعن العـام عطـي ـوفك احلمايـة عنـد احلـدود لـدا نظـيم الـد و ِل وـا و .ونظمـت أمانـة منتـدا
ــير ايفــير ا ــاد ــدريلال عطــي مراقلــة احلــدود الو نيــة لفاوــدة موتـ ا جــرة وموتـ املـوارد الل ـرية
والعمو ودعلة ا مارم وموت الس مة العامة.
 -٤٢ومثطمــا رُكــر ت قريــر ا ســتعرا ،الــدوري ال ــامو األو  ،ــري وــا و ا حــا ت مســتمرة
مع السفارات املعنية ت اللطد لطتحدي مل اكو ا ار والل ر.
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التحقيق قي جراةم االتجار با شخاص ومالحقة مرتكبيها ومعاجبتهم
 -٤٣نتيجــة لتيايــد الــوعن وق ــايا ا ــار والل ــر ت أعقــاب قريــر ا ســتعرا ،الــدوري ال ــامو
األو والتقارير رات الحطةُ ،رفعت ق ايا ِضافية ولوحق املتور ون فيها من أ و لاكمتهم.

 -٤٤واذ ـ ــذ ـ ــدوك لت ـ ــوفك ـ ــدمات املس ـ ــاعدة القانوني ـ ــة جمانـ ـ ـال يت ـ ــي لط ـ ــحايا ِمواني ـ ــة ق ـ ــد
املااللــات ِل ا يةــة امليورونيييــة لطخــدمات القانونيــة ،الــيت و ــه الق ــية وعدوــذ ِل موت ـ املــدعن
العــام .ويلــذ موتـ املــدعن العــام العنايــة الوا لــة لطتحقيــق ت هــذه الق ــايا امليعومــة الــيت ُ ــا ِل
ايف ــاكم مللاد ــرة امل حق ــة الق ــاوية .وح ــىت ا ن أف ــت ق ــية واح ــدة ِل اإلدان ــة وا ــار والل ــر
وأُوطــه موت ـ املــدعن الع ـام وثمــان ق ــايا أ ــرا .ومــع رلــم ،ـيا هنــام حا ــة ِل عييــي هــذه
ونا القدرات و دري املوارد الل رية و وفك املساعدة التقنية.
العمطية من
 -٤5وقد حظت ا يةة امليورونيييـة كثـرة حـا ت عـدم ا متثـا لقـوانم العمـو .ويناـوي العديـد
مــن هــذه احلــا ت كــذلم عطــي عناقــر ا ــار والل ــرِ ،ر مثطــت ا يةــة ،عطــي ســليو املثــا  11 ،فــردال
ضــد اثنــم مــن مسـ و
ـتخدميهم ت دــواوا تعطــق والعمــو و ناــوي عطــي عناقــر ا ــار والل ــر ،ـ
فبة سنة من فب/أ ساس ِ ٢٠1٤ل فب/أ ساس .٢٠15
 -٤٦وت هذه الق ايا ،قدمت ا يةـة الـتهم ا ناويـة والتعـاون مـع موتـ السـ مة العامـة وموتـ
املــدعن العــام (تســاعدة موكطيهــا عطــي قــد ال ــواوا) ،و عاونــت عاون ـال وثيق ـال مــع املوتلــم لتعيي ـي
التحقيــق التــام ت يــم ا ــار .وأل ــو رلــم ،رفعــت ا يةــة ت فب/أ ســاس  ٢٠15دعــوا ق ــاوية
مدنية واسـم  ٦مـوكطم يـدعون فيهـا عرضـهم نتهاكـات مر لاـة والعمـو وانتهاكـات مر لاـة وا ـار
والل ر .و تواقو ا يةـة أي ـال مـع العمـا األ انـ لطتوعيـة وا ـار والل ـر ،و ـجيع مـن يعتقـد أنـه
وقع ضحية ل ار عطي ط املساعدة عن ريق موتلها.
أماحر إيواء ضحايا االتجار
 -٤٧دــيدت الســطاة الق ــاوية مـ رال ملــىن ديــدال ححـال ديــدال لطمحومــة ا وتداويــة ،وي ــم
م ـ وا م قت ـال ل ــحايا العنــف املنــييل .وواإلضــافة ِل رلــم ،ــدعم املنظمــات الدينيــة احلوومــة وفــت
كناوسها أمام ال حايا ايفتا م ِل ويـت فمـن .وعـ وة عطـي رلـم ،يسـم مست ـفي وـا و الـو ا
واستقلا ال حايا ايفتا م ِل م وا.
وســن قــانون ديــد هــو القـانون رقــم  ،RPPL 9-14يــنى عطــي دمــس موتـ ا جــرة وموتـ
ُ -٤8
العمو ،وياط من وحارة العد ونا مركي حتجاح منتهون قوانم العمو وا جرة.
 -٤٩و ــمو وع ــض الت ــداوك الفوري ــة ال ــيت اذ ــذها موتـ ـ ا ج ــرة م ــن ال ــحايا وض ــعال قانونيـ ـال
وقق ــدار " حـ ـري ــاة" لتموي ــنهم م ــن العم ــو ت ــروو عادل ــة ونييه ــة .ويق ــدم موتـ ـ املـ ـوارد
الل ـ ـرية املس ــاعدة ت ــوفك مو ــان فم ــن وِ اح ــة ف ــرة العم ــو ت املس ــتقلو لط ــحايا أثن ــا ملاد ــرة
ِ را ات ايفومة.
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عال -ا يفال
التوص ر ر ر ر ر ر ر رريات  16- 61و 17- 61و 23- 61وم ر ر ر ر ر ر ر ررر  38- 61إلر ر ر ر ر ر ر ر ر 46- 61
ومر ر ر ررر  29- 62إل ر ر ر ر  31- 62ومر ر ر ررر  34- 62إل ر ر ر ر  : 37- 62حقر ر ر رروق الطفر ر ر ررل
والسياسات والبرامج والخدمات الرامية إل توقير مزيد مر الحماية والرعاية لأليفال
 -5٠ت ــي ثقاف ــة و ــا و التقطيدي ــة واحلماي ــة القانوني ــة والدس ــتورية احلالي ــة ق ــدرالكلـ ـكال م ــن الرعاي ــة
أل فــا وــا و .وواإلضــافة ِل رلــم ،أثلتــت وــا و التيامهــا مايــة و عييــي حقــوا الافــو ،والتحــديق
عطي ا فاقية حقوا الافو وا فاقية حقوا األدخاة روي اإلعاقة.
 -51و ــن وــا و أ فا ــا حقوجررا متعلقررة بالحمايررة لحــوهنم مــن ا عتــدا واإل ــا وا ســت،
واملخــدرات واملـواد اإلواحيــة ،وِي وهــم اهتمامـال اقـال ت نظــام العدالــة وت موــان العمــو وت أوقــات
احلــرب .وحيــق لأل فــا روي ا حتيا ــات اخلاقــة احلحــو عطــي رعايــة اقــة (مثــو األ فــا روي
اإلعاقــة ،واأل فــا املنتم ــم ِل أقطيــات ِثني ــة ،واأل فــا ايف ــرومم مــن أس ــرهم ،واأل فــا املتلن ــم،
واأل فــا الــذين يعي ــون ت فقــر) .و ــنى املــادة الراوعــة مــن اللنــد  11مــن الدســتور عطــي أن " مــن
احلوومة األ فا من ا ست." ،
 -5٢ويتي سن قـانون ايـة األسـرة و نقـي قـانون العقووـات كـذلم ـداوك حلمايـة األ فـا ورد
راوم لددة ُر و ضدهم.
 -5٣ومـ ــن اجمل ـ ــا ت ال ـ ــيت تـ ــاج ِل ال ـ ــدعم وكال ـ ــة ـ ــدمات احلمايـ ــة ،وِن ـ ــا مراك ـ ــي اق ـ ــة
واأل فــا  ،وِد ــا ِق ـ حات قانونيــة ِضــافية اســتنادال ِل ملــدأ محــا الافــو الف ــطي .و يو ــد
قانون واض متعطق واألحـدا ملعامطـة األ فـا ا ـا مل ولوـن هنـام أحوامـال قانونيـة و ـ ن نـو
األحــدا وحظــر التجــو ـ ورد ت الفحــو  ٦1مــن اللــاب  ٣٤مــن املدونــة امل ــروحة .وينل،ــن وســيع
نااا هذه األحوام لتتناو هذه املس لة عطي و أمشو.
 -5٤و ت ــمن السياســة الو نيــة لط ــلاب اــة مــن أ ــو األ فــا  ،وقيــادة دــعلة دـ ون ال ــلاب
ت وحارة ال ون اجملتمعية والثقافية ،وهن ت حا ة ِل موارد كافية لتنفيذها.
 -55ويقــدم ورنــامس وــا و ل نا قــة ا يــدة ــدمات دــامطة ــم جمــا ت الحــحة (اخلــدمات
الاليــة والت،ذيــة و ــدمات ـ األســنان والحــحة العقطيــة) والتعطــيم واإلعاقــة وال ـراكة و ـم األســرة
واجملتمــع ايفطــن واملرافــق ووســاوو النقــو اخلاقــة واأل فــا الــذين ـباو أعمــارهم وــم  ٣ســنوات و5
ســنوات وأســرهم ،و،ــض النظــر عــن ا نتمــا العرقــن أو ا نســية أو نــو ا ــنس أو الــدين .ويســعي
الربنامس لطعمو ت ِ ار دـراكة مـع األسـر واجملتمعـات ايفطيـة عطـي النهـو ،وحـحة أ فالنـا و ـاحهم
التعطيمن .ويهدو الربنامس ِل قيق ما يطن:
• احبام التنو الثقات لوو فول
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• وم األسر من امل اركة ت قحة أ فا ا و عطيمهمل
• عييي ويةة عطمية موا ية لطافول
•

جيع ئو الافو و رعرعه الححيمل

• عييي دعور الافو وا نتما ل
• وفك سطسطة من دمات الرعاية والتعطيم واخلدمات األ را لطافول
•

جيع و عييي ال راكات مع األسر واجملتمع ايفطن.

االلتزامات المتعلقة باإلبالغ بموجب اتفاجية حقوق الطفل (التوصية )20-61
 -5٦انتهــي الفريــق العامــو الــو ا مــن ِعــداد قريــر وــا و ا ــامع لطتقري ـرين الثــاين والثال ـ و ـ ن
ا فاقية حقوا الافو ،ويُنتظر حاليال ِقراره من رويس عهورية وا و.
القر روانير الرامي ررة إلر ر حماي ررة ا يف ررال م ررر االس ررتغالل االجتص رراعي والجنس رري (التوص رريتان 38-61
و )39-61وسررر ج روانير مكاقحررة االعتررداء الجنسرري عل ر ا يفررال (التوصررية  )40-61وتنفيررذ
جانون يعالج تحديدا مسألة االستغالل الجنسري لأليفرال مرر خرالل الصرور اإللكترونيرة واتخراا تردابير
مناس رربة لن ررمان الحماي ررة القانوني ررة الكاقي ررة لأليف ررال بم ررر ق رريهم ا والع م ررر االس ررتغالل الجنس رري
التجرراري (التوصرريتان  34-62و )35-62ومكاقحررة االسررتغالل الجنسرري لأليفررال وسررر جروانير
منك عمل ا يفال واالستغالل الجنسي التجاري لأليفال (التوصيتان  36-62و)37-62
 -5٧يُعــرو قــانون العقووــات ا ديــد ،ال ــذي وــدأ نفــاره ت وح/يوليــه  ،٢٠1٤ـراوم اس ــت،
األ ف ــا ت الفق ـ ـرات  18٠8-18٠1م ــن الل ــاب  1٧م ــن املدون ــة .و ــمو ه ــذه ا ـ ـراوم ِ ـ ـوا
األ ف ــا عط ــي اإلنبن ــت ،الـ ـوارد ت أحو ــام الفق ــرة  18٠٧م ــن الل ــاب  1٧م ــن املدون ــة ،ال ــيت ــرم
حيـ ــاحة م ـ ـواد ِواحي ـ ــة ع ـ ــن األ ف ـ ــا و روجيهـ ــا واس ـ ــتخدام احلاس ـ ــوب ل ض ـ ــا و ن ـ ــاة نس ـ ــية
واســتدراج األ فــا دون ســن الثامنــة ع ــرة لطقــا املعتــدين ا نســيم .ووســعت أحوــام الفحــو 1٦
م ــن الل ــاب  1٧م ــن املدون ــة نا ــاا ـ ـراوم ا عت ــدا ا نس ــن لت ــمو ـ ـراوم مث ــو امل ـ ـواد اإلواحي ــة
وا عتدا ا نسن املتواقو عطي القحر والتحرش ا نسن وحنا ايفارم.
 -58وي ــنى ق ــانون العقوو ــات ا دي ــد أي ـال ،ت الفح ــو  1٧م ــن الل ــاب  1٧م ــن املدون ــة ،عط ــي
التســجيو اإلليامــن ملــر ويب ا ـراوم ا نســية .وقــد وضــع موت ـ املــدعن العــام ،والتعــاون مــع موت ـ
الس ـ مة العامــة ،ســج ل ملــر ويب ا ـراوم ا نســية .و عمــو ا يةتــان مع ـال عطــي نفيــذ ورنــامس ســجيو
مر ويب ا راوم ا نسية ،لن ره ت هناية املااو عطي اإلنبنت لياطع عطيه عامة الناس.
 -5٩ومـا فتةــت الطجنــة املعنيـة وقــانون ايــة األسـرة عمــو عطــي التوعيـة والقــانون ا ديــد ،و م نــة
النــاس وضــمان سـ متهم لنو ـ ىل عــن ـراوم ا عتــدا ا نســن والعنــف املنــييل .وقــد أدا رلــم ِل
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حي ــادة ت ق ــايا ا عت ــدا ا نس ــن امللط ــه عنه ــا من ــذ ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،٢٠15عط ــي أن البكي ــي
ينح وو ه اة عطي ال حايا األ فا .
التحقيق قي إيرار إجرراءات جنراةية رقيقرة بالطفرل قري جميرك اععراءات االعترداء الجنسري
عل ر ر ا يفر ررال مر ررك إير ررالء الع ناير ررة الواجبر ررة لحماير ررة حر ررق الطفر ررل قر رري حرمر ررة خصوصر رريات
(التوصية )41-61
 -٦٠يــنى قــانون لومــة األســرة والع قــات األسـرية( )5عطــي ايــة األ فــا  ،تــن فــيهم األ فــا
ال حايا وال هود ،واذار داوك رفيقة هبم ت ايفاكم ،وا ستعانة و هود ف رين.
 -٦1و نى الفقرة  ٦٠1من الفحو  ٦مـن اللـاب  ٢1مـن املدونـة عطـي سياسـة احلوومـة الو نيـة
ِحا ق ــايا ا عت ــدا عط ــي األ ف ــا  .و ــوو ق ــايا العن ــف وا عت ــدا املنـ ـيليم م ــوطة حساس ــة
و"يتعــم عطــي احلوومــة الو نيــة أن تلــع سياســة ــنى عطــي ايــة األ فــا ( "...الفقــرة  ٦٠1مــن
الل ــاب  ٢1م ــن املدون ــة امل ــروحة) .و ــمو ه ــذه السياس ــة اي ــة الا ــاوع الس ــري وي ــات األ ف ــا
ال ــهود ِر ــدد الفق ــرة  ٦٠٩س ــلو احلف ــاظ عط ــي س ـ ـرية هوي ــة الاف ــو ت املس ــتندات املقدم ــة ِل
ايفومة والسج ت ايففو ة ت املساوو واإل را ات املتعطقة واأل فا ال حايا وال هود.
 -٦٢و ت ــمن املدونــة حومـال لــددال يــنى عطــي ِ ـرا ات لطتعامــو مــع األ فــا ال ــهود ،ــك
أن الفق ــرة الفرعي ــة (أ) م ــن الفق ــرة  ٦1٠٢م ــن الل ــاب  ٣٤م ــن املدون ــة امل ــروحة ،املعنون ــة ‘اعتم ــاد
ايف ــاكم ِ ـ ـرا ات مرن ــة‘ ،س ــم لطس ــطاة الق ــاوية ت و ــا و وـ ـ ن " عتم ــد ِ ـ ـرا ل مرنـ ـال يس ــتند ِل
املمارسات املقلولة ت لاكم األحدا ت الو يات املتحدة ."...
 -٦٣وعم ـ ل هبــذه القاعــدة ،جيــوح لطق ــا ت وــا و ا لــا اإل ـرا ات ايفــددة ت اللــاب  18مــن
مدونــة قـوانم الو يــات املتحــدة امل ــروحة ،فيمــا يتعطــق وال ــهود و ســيما حقــوا األ فــا ال ــحايا
واأل فا ال ـهود (انظـر الفقـرة  ٣5٠٩مـن اللـاب  18مـن مدونـة قـوانم الو يـات املتحـدة ،املعنونـة
‘حقوا األ فا ال هود واأل فا ال حايا‘).
 -٦٤وجي ــوح لطمحوم ــة أن
وميونها أن فعو رلم واريقتم:

ــذ د ــهادة الاف ــو ووس ــاوو ــك د ــهاد ه دخح ــيا أم ــام ايفوم ــة.

• ا ستما ِل دهادة الافو عطي امللادر عرب داورة طفييونية ثناوية م،طقةل
• أ ذ أقوا الافو مسجطة والفيديو.
 -٦5وجي ـ ــوح لطمحوم ـ ــة الطج ـ ــو ِل ه ـ ــذين الت ـ ــدوكين ِرا رأت أن الاف ـ ــو ع ـ ــا ي ع ـ ــن اإلد
و هاد ه ت طسة مفتوحة ألي من األسلاب التالية:
• عجي الافو عن اإلد
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• و ــود احتمـ ــا كل ــك ،مثلـ ــت و ــهادة لـ ــك ،أن يتع ــر ،الافـ ــو لح ــدمة نفسـ ــية وسـ ــل
اإلد و هاد هل
• كون الافو را عطة رهنية أو عطة أ رال
• سل سطوم املدعي عطيه أو لاميه ت عجي الافو عن مواقطة اإلد

وال هادةل

• ون ــا ل عط ــي وق ــاوع و ــروو ِض ــافية ،جي ــوح لطمحوم ــة أن ق ــرر أن ي ــديل الاف ــو و ــهاد ه
ِم ــا عط ــي امللاد ــر ع ــرب داو ــرة طفييوني ــة ثناوي ــة م،طق ــة ( يو ــون الاف ــو حاضـ ـرال ت ايفوم ــة
ولونــه يــديل و ــهاد ه فني ـال أثنــا اإل ـرا ات) ،أو مســجطة والفيــديو ( ُســجو دــهادة الافــو
اإل را ات ت وقت حق).
والفيديو وُعر،
 -٦٦وواإلضــافة ِل هــا م الا ـريقتم الطتــم تاطلــان ح ــور الافــو ِل قاعــة ايفومــة ،جيــوح
لطاف ــو أي ـ ـال ،م ــىت اس ــتاا رل ــم ،أن حي ــر ِل قاع ــة ايفوم ــة ل ــند و ــهاد ه .وعن ــدما ي ــديل
الاف ــو و ــهاد ه ملاد ــرة ت قاع ــة ايفوم ــة ،جي ــوح لطمحوم ــة أن عق ــد طس ــة م،طق ــة و س ــتلعد م ــن
القاع ــة ك ــو د ــخى عني ــه الق ــية ملاد ــرة .وجي ـوح لطمحوم ــة أن ـ مر و ــق ا القاع ــة ِرا رأت،
استنادال ِل مطف الق ية ،أن ِليام الافـو وـاإلد و ـهاد ه ت طسـة عطنيـة مـن دـ نه أن يسـل لـه
ضررال نفسيال كلكال أو جيعطه عا يال عن التواقو وفعالية.
 -٦٧وأ ـكال ،يســم النظــام األساســن لطمحومــة ،ونــا ل عطــي التمــاس يقدمــه أي دــخى ،و ـ ن
ـ مر مايــة الافــو ال ــاهد مــن الو ــف عــن الــه أو أي معطومــات أ ــرا تعطــق وــهِ ،را رأت أن
هنام احتما ل كلكال أن يتعر ،الافو ل رر وسل رلم الو ف.
 -٦8والس ــما لطاف ــو ال ــاهد و ــاإلد و ــهاد ه هب ــذه الوس ــاوو حيمي ــه م ــن ق ــدمات ِض ــافية
ويوف ــو أي ـال قدر ــه عط ــي اإلد هب ــا .و تماد ــي ه ــذه الت ــداوك أي ـال م ــع سياس ــة احلووم ــة الو ني ــة
و ن اية األ فا الذين عرضوا ل عتدا أو اإل ا .
 -٦٩وُــدون ا ـراوم املر ول ــة ض ــد األ ف ــا ت س ــج ت توم ــة حلماي ــة ه ــويتهم واحليطول ــة دون
معاودة ِيذاوهم.
التر رردابير الرامير ررة إل ر ر مكاقحر ررة ومنر ررك وجمر ررك أقعر ررال االعتر ررداء عل ر ر ا يفر ررال وإهمر ررالهم
(التوصية )42-61
 -٧٠تنـ ــاو أحوـ ــام قـ ــانون ايـ ــة األسـ ــرة مس ـ ـ لة ِ ـ ــا األ فـ ــا وا عتـ ــدا عطـ ــيهم والتـ ــداوك
القانونيــة ت هــذا الحــدد ،مثــو أوامــر احلمايــة .ويُطــيم القــانون النــاس وــاإلو ىل عــن حــا ت ا عتــدا
عط ــي األ ف ــا وِ ــا م ،ويف ــر ،عقوو ــات عط ــي ع ــدم اإلو ـ ـ ىل ،وي ــنى عط ــي ح ــانتهم و ،ــر،
ايتهم (الفقرات  ٦٠5-٦٠1من اللاب  ٢1من املدونة).
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العقوبة البدنية (التوصيات مر  43-61إل )45-61
 -٧1يــنظم القــانون ا نــاون ،ت الفقــرة  ٣1٠مــن اللــاب  1٧مــن املدونــة ،اســتخدام القــوة ضــد
األ فــا و ــكهم مــن األدــخاة اخلاضـعم لرعايــة أو مراقلــة دــخى ف ــر .وي ــع هــذا احلوــم حــدال
لطت دي اللدين لأل فا والسجنا و كهم من األدخاة اخلاضعم لطرعاية أو املراقلة.
 -٧٢ويت من الـدليو املدرسـن لعـام  ٢٠1٠الـذي وضـعته وحارة التعطـيم ،وعنـوان م ـرو ملـادرات
ايف ــير ا ــاد اإلقطيمي ــة لت ــوفك التعط ــيم األساس ــن ( ،)PRIDEسياس ــات وقواع ــد وأنظم ــة ومل ــاد
و يهيــة لطاـ ب واملدرســم واملــو فم ــك املدرســم العــامطم ت نظــام التعطــيم العــام .ويــنى الــدليو
عطــي أن "العقووــة اللدنيــة لظــورة ت نظــام التعطــيم العــام .ويـُـذكر املدرســون واملو فــون ا ــرون و ـ ن
العقووة اللدنية  ...وو سللال لتعطيق اخلدمة أو ِهناوها".
أيفال الشوارع (التوصية )46-61
-٧٣

ُتناو هذه املس لة لعدم و ود أي ويانات أو أدلة و هنا.

السر الدنيا للمسؤولية الجناةية (التوصيتان  30-62و)31-62
 -٧٤يـ ــنى قـ ــانون العقووـ ــات ا ديـ ــد الـ ــذي ُسـ ــن ت وح/يوليـ ــه  ،٢٠1٤ت الفقـ ــرة  1٠٦مـ ــن
الل ــاب  1٧م ــن املدون ــة ،عط ــي أنـ ـه و ــد م ــن افـ ـبا ،ع ــدم ق ــدرة الاف ــو دون س ــن العاد ــرة عط ــي
ار و ــاب أي رمي ــة .ويُف ــب ،وح ــورة قا ع ــة أي ـ ـال أن األ ف ــا ال ــذين ـ ـباو أعم ــارهم و ــم 1٠
ســنوات و 1٤ســنة يس ــتايعون ار وــاب أي رمي ــة ،واســتثنا ـرمييت القت ــو أو ا تحــاب ،و ــا
احل ــالتم الطت ــم ميو ــن فيهم ــا دح ــض ه ــذا ا فـ ـبا .،ــك أن أحو ــام ه ــذه امل ــادة ن ــع ملاد ــرة
الدعاوا أو اذار ِ را ات ديلية ضد أي دخى دون سن الثامنة ع رة ِرا كان ف ل ا ال.
سر الزواج (التوصية  :) 41-62توحيد السر الدنيا القانونية للزواج
 -٧5ج ت،ــك الســن القانونيــة لطــيواج ت وــا و منــذ قــد التقريــر الســاوق .وو،يــة الــيواج ،جيـ أ
يق ــو س ــن ال ــذكر ع ــن  18عامـ ـال وس ــن األنث ــي ع ــن  1٦عامـ ـالل وُط ــيم األنث ــي أي ـ ـالِ ،را كان ــت دون
الثامنـة ع ــرة ،واحلحــو عطــي موافقـة أحــد أوويهــا عطــي األقـو أو موافقــة الوقــن عطيهــا (الفقــرة ٢٠1
من اللاب  ٢1من املدونة).

هاء -اإلعاجة
التوصيات  18-61و 19-61و 22-61و :52-61ا شخاص اوو اإلعاجة
 -٧٦قدقت حوومة وـا و ت عـام  ٢٠1٣عطـي ا فاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوا األدـخاة روي
اإلعاقــة .وعق ـ رلــم ،أُ ريــت سطســطة مــن امل ــاورات ت ِ ــار د ـراكة مــع منتــدا مناقــة ايفــير
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ا ــاد لنعاقــة وأمانــة منتــدا ــير ايفــير ا ــاد  ،حيـ قــي،ت سياســة و نيــة لنعاقــة .ودــاركت
ت امل ـ ــاورات وت قـ ــيا ة السياسـ ــة املتعطقـ ــة واإلعاقـ ــة هـ ــات رويسـ ــية معنيـ ــة واإلعاقـ ــة ،تـ ــا فيهـ ــا
منظمات األدخاة روي اإلعاقة ووكالة وم ا وا ت وا و.
 -٧٧وي ـ ــدو السياس ـ ــة ِل ق ـ ــد و يه ـ ــات و وق ـ ــيات و ـ ـ ـ ن مح ـ ــفوفة التنفي ـ ــذ لطحووم ـ ــة
واملنظمــات ــك احلووميــة ومنظمــات األدــخاة روي اإلعاقــة واألفـراد واألســر واجملتمعــات ايفطيــة ت
عي ــع أ ــا و ــا و ،و ن ــاو احتيا ــات و ــدمات األد ــخاة روي اإلعاق ــة وأس ــرهم ،وون ــا جمتم ــع
أمشو ميع سوان وا و.
 -٧8وي ــدو السياس ــة ِل ض ــمان ع ــيش عي ــع األد ــخاة روي اإلعاق ــة ت و ــا و حي ــاة ح ــرة
ود ـ ــامطة ،و قي ـ ــق ِموان ـ ــايم كامط ـ ــة ،والع ـ ــيش أف ـ ـرادا موتف ـ ــم و ـ ــذايم وق ـ ــادرين عط ـ ــي اإلس ـ ــهام ت
جمتمعات وا و ايفطية وت رفـاه ا مهوريـة .وواإلضـافة ِل رلـم ،تـي السياسـة هـيو ل ملعا ـة ق ـايا
اإلعاقـ ــة ت وـ ــا و مـ ــن أ ـ ــو ِقامـ ــة جمتمـ ــع أكثـ ــر ِنح ـ ـافال ومش ـ ـو ل لييـ ــادة ا ع ـ ـباو ووضـ ــع اإلعاقـ ــة
ومــا يقت ــيه لتحقيــق نميــة و نيــة عامــة ومتماســوة ف ــن ِل جمتمــع "دــامو" ميــع األدــخاة.
و تو ي هذه السياسة قيق ا دفم التاليم:
(أ)
املعنية األ رال

عييـي التنسـيق والتعـاون وـم الوكـا ت احلووميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين وا هـات

(ب)
وذايا ومستدامة.

عييــي منظمــات األدــخاة روي اإلعاقــة واملنظمــات ــك احلووميــة لتوــون قاومــة

 -٧٩وواإلضــافة ِل رلــم ،أن ـ ت حوومــة وــا و قــندوقال ملســاعدة األدــخاة املحــاوم وقعاقــة
د ــديدة ت و ــا و تو ـ ق ــانون جمط ــس ال ــيو  RPPL 6-26رق ــم  ،٦ــديره وحارة ال ـ ون اجملتمعي ــة
والثقافيـ ـ ــة عـ ـ ــن ريـ ـ ــق موت ـ ـ ـ اخلـ ـ ــدمات اجملتمعيـ ـ ــة .وأن ـ ـ ــك هـ ـ ــذا الحـ ـ ــندوا اسـ ـ ــتجاوة حلـ ـ ــا ت
ح ـوايل  ٣٢5موا ن ـال وا وي ـال مح ــاوم وقعاق ــة د ــديدة و يعمط ــون و ــدوام كام ــو .ويت ــو ي الح ــندوا
قيق ال،رضم التاليم:
قـ ـ ــد مسـ ـ ــاعدة دـ ـ ــهرية لألف ـ ـ ـراد املقعـ ـ ــدين أو مسـ ـ ــتخدمن الوراسـ ـ ــن املتحرك ـ ـ ــة

(أ)
أو املوفوفم ت عهورية وا ول
(ب) عق ـ ـ ـ ع ـ ــديو الط ـ ـ ـواو  ،حادت اإلعان ـ ــة لتح ـ ــو ِل ملط ـ ــه  ٧5دو رال ت ال ـ ــهر
لطمحتا م ِل الرعاية عطـي مـدار السـاعة ،و ُ حـى ملطـه  5٠دو رال ملسـتخدمن الوراسـن املتحركـة
واملوفوفم.
 -8٠وحي ــق لألد ــخاة ال ــذين يثل ــت أهن ــم مقع ــدون وحيت ــا ون ِل الرعاي ــة عط ــي م ــدار الس ــاعة
احلحو عطي ِعانة دهرية قـدرها  5٠دو رال ،وحيحـو مـن يثلـت أهنـم يسـتخدمون الوراسـن املتحركـة
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أو أهنــم موفوفــون عطــي  ٣٠دو رال .وقــد حاد هــذان امللط،ــان و ـ  ٢5دو رال لطفةــة األول وو ـ  ٢٠دو رال
لطفةة الثانية.
 -81و وــد أن يوــون ال ــخى رو اإلعاقــة ُمقعــدال أو عطــي كرســن متحــرم أو موفوفـال لطححــو
عطــي هــذه املســاعدة .و فحــى نــة عينهــا روــيس عهوريــة وــا و الاطلــات ،و ــيور منــاح أقــحاهبا،
و قــدم قــارير ســنوية ِل اجملطــس الــو ا وِل موت ـ ال ـرويس .و حــى اجملطــس الــو ا ـ الفــبة
املالي ـ ــة  ،٢٠15-٢٠1٤اعتم ـ ــادال ق ـ ــدره  ٢٢5 ٠٠٠دو ر س ـ ــنويال لربن ـ ــامس ق ـ ــندوا األد ـ ــخاة
املحاوم وقعاقة دديدة ت وا و .وما حا الربنامس يتطقي الاطلات وجيهيها.
 -8٢وي ــنى ق ــانون ال ــمان ا تم ــاعن أي ـ ـال عط ــي ــوفك التموي ــو لألد ــخاة روي اإلعاق ــة،
ولوــن األم ـوا املخححــة ــذا ال،ــر ،قطيطــة ــدال ،لــذا و ـ عطــي ال ــخى أن خيتــار امللطــه الــذي
يتطقــاه .وعـ وة عطــي رلــم ،إــة ويــو ِضــات ألنـوا اقــة ــدال مــن اإلعاقــة ِ ،أن لوــو دــخى
احلــق ،حــىت ت هــذه احلالــة ،ت محــدر ويــو واحــد فقــر .ويــنى اللــاب  ٣٤مــن املدونــة امل ــروحة
اليت عترب نظامال أساسيال دام ل ،عطي ويو ِضات لقانون اية األسرة ود ون اإلعاقة.
 -8٣وُلذ حاليال هـود لتعييـي هيةـة التنسـيق الو نيـة وال ـراكات مـع منظمـات األدـخاة روي
اإلعاقــة واملنظم ــات العامطــة م ــع األ ف ــا روي اإلعاقــة .وُل ــذ ه ــود متيايــدة م ــع وحارة التعط ــيم ت
جمــا التعطــيم ال ــامو لطجميــع ،تنــاو ورناجم ـال عطيمي ـال اق ـال .ــك أن لدوديــة امل ـوارد وقطــة اخل ــربة
وعدم و ود موت و ا معا واإلعاقة عوامو و دون ِحراح قدم ت هذا امليدان.
تنفيذ استراتيجية المحيط الهاع اإلجليمية المتعلقة باإلعاجة (التوصية )21-62
 -8٤أ ــرت وحارة ال ـ ون اجملتمعيــة والثقافيــة ،ت ِ ــار دـراكة مــع منتــدا ايفــير ا ــاد لنعاقــة
وأمانــة منتــدا ــير ايفــير ا ــاد  ،م ــاورات و ـ ن اإل ــار اإلقطيمــن ا ديــد لنعاقــة ،الــذي عُــر،
عطي الوحرا ت ا تمـا الـوحاري و ـ ن اإلعاقـة الـذي عُقـد ت وـونيب وو يـات ميورونيييـا املوحـدة ت
عام .٢٠1٤
 -85و يــد حوومــة وــا و ييــدال ام ـال اإل ــار ا ديــد و واقــو العمــو عــن كث ـ م ـع منظمــات
األدـخاة روي اإلعاقـة ،والربنـامس التعطيمــن اخلـاة الـذي نفـذه وحارة التعطــيم ،ووكالـة وـم ا وــا
ت وا و ،من أ و نفيذ اسبا يجية ايفير ا اد اإلقطيمية املتعطقة واإلعاقة.
إشراك ا شخاص اوي اإلعاجة قي هذه العملية (التوصية )21-62
 -8٦ـ امل ــاورات املتعطقــة وا ســتعرا ،الــدوري ال ــامو الــيت أُ ريــت ت ِ ــار د ـراكة مــع
أمانة منتدا ير ايفير ا ـاد وأمانـة عاعـة ايفـير ا ـاد  ،أُدـرم الفريـق املعـا واإلعاقـة ت عمطيـة
اإلو ـ ىل الثانيــة مــن ا ســتعرا ،،وكــان ع ـوال أي ـال ت نــة قــيا ة قريــر ا ســتعرا .،واضــاطعت
وكالـ ــة وـ ــم ا وـ ــا ت وـ ــا و وـ ــدور رويسـ ــن ت قـ ــيا ة التقريـ ــر وسـ ــاعدت الفريـ ــق ت كفالـ ــة ِدراج
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الق ــايا والتحــديات املر لاــة واإلعاقــة .ويــد أنــه و ــد هيةــة نســيق لــدعم اجملتمــع املــدين ت ِعــداد
التقارير ،ا ي دي ِل ره ت قد قارير ا هات املعنية.
الب رررامج التعليمي ررة الخاص ررة ل ررألوالع والبن ررات اوي اإلعاج ررة (التوص ررية  )52-61والتعل رريم
الشامل لأليفال اوي اإلعاجة قي جميك المراحل التعليمية
 -8٧ي ـ ــنى ق ـ ــانون عط ـ ــيم األف ـ ـراد روي اإلعاق ـ ــة لع ـ ــام  ٢٠٠٤والق ـ ــانون رق ـ ــم  RPPL 3-9امل ـ ـ ر
فب/أ ســاس  ،1٩8٩عطــي حــق األ فــا روي اإلعاقــة ت التعطــيم العــام املناس ـ جمان ـال .وي ــرو
ورن ــامس عطيم ــن ــاة ،نف ــذه وحارة التعط ــيم ،عط ــي عط ــيم األ ف ــا وال ــلاب روي اإلعاق ــة ال ــذين
باو أعمارهم وم  ٣سنوات و ٢1سنة ،ت املدارس أو الربامس العامة واخلاقة عطي السوا .
 -88ويناـوي كــو ورنــامس ت كــو مدرســة عطــي ــد و أفرقــة أو ــان تطفــة قــدم اخلــدمات رات
الحــطة .ويســهر الفريــق املعــا ودراســة الافــو ،الــذي ي ــم املــدير واملدرســم وفوــا األدــخاة روي
اإلعاقــة ،ت ِ ــار كــو مدرســة أو كــو ورنــامس ،عطــي التــد و أو اإلحالــة ِل ورنــامس عطيمــن ــاة.
وي ـ ــمو ورن ـ ــامس ا نا ق ـ ــة ا ي ـ ــدة  ٧أ ف ـ ــا روي ِعاقـ ــة ( ـ ـباو أعم ـ ــارهم و ـ ــم  ٣س ـ ــنوات و5
سنوات).
 -8٩ويُع ــرو األ ف ــا روو ا حتيا ــات اخلاق ــة وـ ـ هنم أد ــخاة ـ ـباو أعم ــارهم و ــم الس ــنة
األول و ٢1ســنة حيتــا ون ِل مســاعدة اقــة ت جمــا التعطــيم واخلــدمات رات الحــطة حيــادة عطــي
م ــا حيتا ــه معظ ــم األ ف ــا ا ـرين ،وس ــل ــروفهم ا س ــدية أو املتعطق ــة و ــالنمو أو الس ــطوكية أو
العا فيــة الاويط ـة األ ــو .و ــم هــذه الفة ــة األ ف ــا ال ــذين يعــانون م ــن ِعاق ــات س ــدية وعقطي ــة
وعا فيــة وقــعووة ت الــتعطم .ويلطــه عــدد ه ـ األ فــا املســجطم حالي ـال لــدا وحارة الحــحة ٣٠٠
فــو قريل ـال ،مــنهم  18٩يتطقــون أي ـال ــدمات عطيميــة اقــة .ومــن وــم األ فــا الــذين يتطقــون
هـذه اخلــدمات ،يو ـد  15فـ ل محـاوال وقعاقــة دـديدة تاطـ حـالتهم احلحــو عطـي اخلــدمات ت
مناح م أو ت مرفق عطيمن متخحى.
 -٩٠و نســق اخلـ و
ـدمات املقدمــة لأل فــا روي اإلعاقــة فرق ـةُ عمــو م ــبكة وــم الوكــا ت رأســها

ـات األع ــا فيهــا م سســة التعطــيم اخلــاة وم سســة ا نا قــة ا يــدة
وحارة الحــحة ،و ــمو ا هـ ُ
وم سس ــة الح ــحة الس ــطوكية وم سس ــة ِع ــادة الت هي ــو امله ــا وم سس ــة الع ـ ـ ج ا س ــدي والعي ــادة
اخلار يــة ووكالــة وــم ا وــا ت وــا و .ويــدو فرقــة العمــو ِل ِ احــة ــدمات موحــدة ركــي عطــي
األ فا و تد من الو دة ِل مرحطة الافولة.
 -٩1وونــا ل عطــي املــادة اخلامســة مــن دســتور وــا و ،ــرا عيــم األدــخاة روي اإلعاقــة عطــي
أهنـ ــم فةـ ــة ضـ ــعيفة سـ ــتحق عنايـ ــة اقـ ــة مـ ــن احلوومـ ــة .ويقت ـ ــن قـ ــانون األ فـ ــا روي اإلعاقـ ــة
لســنة  1٩8٩ت الفقــرة  ٤مــن اللــاب  ٢٢مــن املدونــة ،مــن احلوومــة " ــوفك ــدمات التعطــيم ميــع
األ فــا لتمويــنهم مــن العــيش حيــاة حــرة ومنتوجــة … (و) ِ احــة فــرة التعطــيم الوامــو و ــدمات
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الدعم ال ـرورية لوـو فـو ري ِعاقـة حـىت يوتسـ الافـو املهـارات واملعـارو ال حمـة لطتمتـع يـاة
مرضية ومنتجة ووقفه موا نال ت ا مهورية".
 -٩٢وحيــدد الق ــانون أي ـال مس ـ لة اإلدم ــاج لتقــد اخل ــدمات لألدــخاة روي اإلعاق ــة ،وين ــك
فرقة العمو امل بكة وـم الوكـا ت املعنيـة واأل فـا روي ا حتيا ـات اخلاقـة ،وي ـمن أن خيحـى
جمط ــس و ــا و ال ــو ا أمـ ـوا ل م ــن امل ــدا يو ايفطي ــة لتع ــويض ا عتم ــادات ا ادي ــة خل ــدمات التعط ــيم
اخلاة ت حا وقفها درجييال.

واو -المساواة بير الجنسير
التوص رريات  19-61و 21-61وم ررر  23-61إل ر ر  35-61و 47-61و48-61؛
والتوصية 33-62
 -٩٣وــا و أحــد ث ثــة وطــدان ت ايفــير ا ــاد أحــرح قــدمال ت ا ــدو  ٣مــن األهــداو اإلئاويــة
لأللفيــة املتمثــو ت قيــق املســاواة وــم ا نســم و وــم امل ـرأة .وركــيت اخلا ـوات املتخــذة مــن أ ــو
التحــديق عطــي ا فاقيــة الق ــا عطــي عيــع أدــوا التمييــي ضــد املـرأة عطــي وـرامس التوعيــة وامل ـاورات
مع ا هات املعنية الرويسية ،تا ت رلم ‘جمموعة املرأة التقطيدية ت وا و‘(.)٦
 -٩٤وأُو ــرحت مسـ ـ لة العن ــف ض ــد املـ ـرأة ت الدراس ــة األ ــكة و ـ ن ق ــحة األس ــرة وسـ ـ متها ت
وــا و ،الــيت ناولــت انت ــار العنــف ضــد النســا والفتيــات .وواإلضــافة ِل رلــم ،جيــري حاليـال قــيا ة
سياســة لتعمــيم مراعــاة املنظــور ا نســاين ســتهدو أساسـال ِل عمــيم مراعــاة ا عتلــارات ا نســانية ت
سياسات وورامس احلوومة الو نية وحوومات الو يات.
تنقرريا القرروانير القاةمررة الترري تنطرروي عل ر تمييررز ضررد المرررأة المحرردعة قرري التقريررر الررويني
والتدابير القانونية لمعالجة العنف ضد المرأة وتنفيذ سياسات لنرمان تعزيرز حقروق النسراء
وا يفال وال سيما مكاقحة العنف المنزلي
 -٩5سـنت وـا و قـانون ايـة األسـرة (الفقـرة  1٠1ومـا يطيهـا مـن اللـاب  ٢1مـن املدونـة) الــذي
يت ــمن مـ ـواد ل ــددة ُط ــيم و ــاإلو ىل ع ــن اإلي ــذا أو ا عت ــدا ا نس ــن أو اإل ــا  ،و ت ــي احلح ــانة
لنو ـ ـ ىل اإلليامـ ــن ،و فـ ــر ،عقووـ ــات عطـ ــي ا نتهاكـ ــات .وإـ ــة ِ ـ ـرا ات لـ ــند وال ـ ــهادة دون
ح ــور امل ــدعي عطي ــه وايفافظ ــة عط ــي سـ ـرية هوي ــة األ ف ــا ال ــحايا وال ــهود ،ف ـ ـ ل ع ــن وض ــع
عاريف وسع نااا ضـحايا اإليـذا لي ـمو أي دـخى يوـون فـردال مـن أفـراد األسـرة .و و ـد أي ـال
أوامر ح رية وأوامر لطحماية تعطق والعنف املنييل.
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 -٩٦وهنــام مــذكرة فــاهم و ـ ن نفيــذ قــانون ايــة األســرة الــذي يت ــمن أحوام ـال ــنى عطــي
امل ــورة والتحقي ــق واملقاض ــاة .وُعق ــد ا تماع ــات منتظم ــة ُ س ــن التنس ــيق و ــم الوك ــا ت املختطف ــة
املعنية هبذا القانون.
 -٩٧و وــد م ـن ــوفك مييــد مــن التــدري وا ســتعانة تنســق ومــو فم متخححــم مثــو لــامن
ال ــحايا ومست ــاريهم .و اــر القــدرة عطــي يســك اإلو ـ ىل اإلليامــن ــديال أمــام الــوحارات الرويســية
مث ــو وحارة الح ــحة ،األم ــر ال ــذي يتاطـ ـ ذح ــيى مـ ـوارد ــذا ال ،ــر ،ووض ــع نظ ــم س ــطيمة إلدارة
الليانات.
 -٩8وي ــوفر مرك ــي التو ي ــه اجملتمع ــن ود ــعلة الح ــحة الس ــطوكية العـ ـ ج لطمعت ــدين وال ــحايا م ــن
ـ ـ التقيـ ــيم النفسـ ــن وا تمـ ــاعن و ،يـ ــك السـ ــطوم وِدارة األدويـ ــة والتثقيـ ــف وامل ـ ــاكو املر لاـ ــة
واإلدمان عطي الوحو واملخدرات ،واحلحو عطي اخلدمات واحلقوا.
التوصرريتان  3-61و :4-61تجررريم االصتصررا قرري نطرراق الررزواج والمسرراواة قرري الحقرروق
قرري اإلرو وإلغرراء القررانون الررذي ينطرروي علر تمييررز ضررد الزوجررة والبنر قيمررا يتعلررق بررالحق
قي إرو الممتلكات
 -٩٩منــذ التقريــر األو  ،أقـل ا تحــاب ت ِ ــار الــيواج رميــة اعتــدا نســن .ووقل،ــا رريعــة
اليواج ،أقل من املمون اعتلار ا عتدا ا نسن رمية مر ولة ت نااا الع قة اليو ية.
 -1٠٠ويت ــمن ق ــانون اي ــة األس ــرة فحـ ـ ل ع ــن التل ــا .و يتس ــاوا الاف ــو املتل ــىن ــك املـ ـوا ن
والافــو املتلــىن امل ـوا ن ت حق ــوا اإلر وســل قيــود دســتورية وقانوني ــة فريــدة ُفــر ،عطــي مطوي ــة
األر .،ويتاط ـ ،يــك الوضــع نقاد ـال عام ـال و عــدي ل دســتوريال ،ألن الــنى الدســتوري احلــايل ــع
ملناق ة كلكة ت الساوق.
 -1٠1ويُعر ،حاليال عطي جمطس ال يو مقـب لتعـديو القـانون احلـايل الـذي يـنى عطـي نقـو ِر
األرِ ،ل ا وـ ــن األكـ ــرب ،لتوسـ ــيع ناـ ــاا حقـ ــوا األحواج واأل فـ ــا ت اإلر مـ ــا ج وـ ــن هنـ ــام
وقية ،لتُمن من مث النسا والفتيات حقوقال متساوية ت اإلر .
التوص رريتان  39-62و :40-62رق ررك ص ررفة الج رررل ع ررر العالج ررة الجنس ررية ب ررير الب ررالغير
المتراضير
 -1٠٢عُ ــد ق ــانون العقوو ــات لرف ــع ق ــفة ا ــرم ع ــن الع ق ــات ا نس ــية والباض ــن و ــم دخح ــم
وال،م من نس واحد.
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آليات تدريب موظفي الشرية والمحامير والقناة عل التصدي للعنف ضد المرأة
 -1٠٣نظمــت الطجنــة املعنيــة وقــانون ايــة األســرة جمموعــة مــن األن ــاة التدريليــة مــع الوكــا ت
احلووميــة الرويســية و ـ ن نفيــذ القــانون .وإــة ويــو ــوفره احلوومــة وا هــات املا ــة ال ـريوة ــذا
ال،ــر،ل ــك أن النجــا ت نفيــذ القــانون يتاط ـ قــدرالكل ـكال مــن التمويــو مــن احلوومــة والوكــا ت
املا ة .ويقدم موت املدعن العام التدري عطي قانون العقووات ا ديد وقانون اية األسرة.
 -1٠٤وي ــنظم موت ـ الس ـ مة العام ــة الت ــاوع ل ــوحارة الع ــد س ــنويال ط ــة جمتمعي ــة وعن ـوان "ال ـرير
األو ــيض" ،وه ــن مل ــادرة عاملي ــة أُ طق ــت ت ه ــذه املناق ــة و ،ــر ،الق ــا عط ــي العن ــف ض ــد املـ ـرأة.
و ــوو احلمطــة أكــرب حركــة عامليــة مــن الر ــا والفتيــان العــامطم مــن أ ــو ِهنــا العنــف ضــد النســا
والفتيـات و عييــي املســاواة وـم ا نســم والع قــات الحـحية ورليــة ديــدة لطـذكورة .وقــد كــان ــا دور
رويسن ت ،يك املواقف و وعية الر ا والفتيان هبذه املس لة.
توقير أماحر إيواء ضحايا العنف المنزلي واتخراا التردابير الراميرة إلر تحقيرق التعراقي وإعراعة
اإلعماج
 -1٠5د ــيدت الس ــطاة الق ــاوية م ـ رال مل ــىن دي ــدال حح ـال لطمحوم ــة ا وتداوي ــة ي ــم موان ـال
لتقد طلـات ايـة ضـحايا العنـف املنـييل ومسـاكن م قتـة إليـواوهم .ووقعـت وحارة ال ـ ون اجملتمعيـة
والثقافيـة مــع موتـ السـ مة العامـة ولومــة األســرة ووحارة الحـحة والوحــدة املعنيـة تســاعدة ضــحايا
ا رمية مذكرة فاهم لطمساعدة ت نفيذ قـانون ايـة األسـرة ،تـا ت رلـم التوعيـة والتثقيـف والقـانون
ا ديد.
التوعية العامة بالعنف المنزلي
 -1٠٦ــمو ال ـربامس ال ــيت نف ــذها احلووم ــة حالي ـال ط ــة ال ـ ـرير األو ــيض الس ــنوية ،وِنت ــاج مـ ـواد
اإلع ـ م والتثقيــف وا حــا وِع نــات وســاور اإلع ـ م ،و ــوفك و ـرامس التوعيــة ت املــدارس ،وعقــد
ا تماعات وم ا وا واملعطمم ،و نظـيم مـ ر و ـا لطمـرأة .وُنفـذ هـذه الـربامس ت ِ ـار دـراكة مـع
وحارة ال ـ ـ ون اجملتمعي ــة والثقافي ــة ولوم ــة األس ــرة ووحارة الع ــد ووحارة الح ــحة ووحارة التعط ــيم ومرك ــي
وم املرأة ت وا و.
تسجيل الشكاو المتعلقة بالعنف المنزلي ومالحقة الجناة عل النحو المناسب
 -1٠٧لوــو مــن موتـ الس ـ مة العامــة ولومــة األســرة ومست ــفي وــا و الــو ا قاعــدة ويانــات
منفحطة عن حا ت العنف املنييل ،ميون سينها و ميعها ت دوو قاعدة ويانات مركيية.
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قرير عام ٢٠1٤
ق ايا العنف املنييل
عدد الق ايا املرفوعة أمام ايفومة العطيا:
من اإلنا
أمــر ح ــري مــدين ض ــد العن ــف
املن ـ ــييل تو ـ ـ ـ ق ـ ــانون اي ـ ــة
األسرة (مرفوعة من ال حايا) قفر

قفر

ق ـ ـ ــايا ِي ـ ـ ــذا من ـ ـ ــييل لونه ـ ـ ــا
محـ ــنفة ض ـ ــمن ـ ـراوم أ ـ ــرا
(ق ــايا ناويــة  -مرفوع ـة م ــن
قفر
ا مهورية)

قفر

سو املعامطة ت األسـرة تو ـ
ق ـ ــانون اي ـ ــة األس ـ ــرة (ق ـ ــايا
ناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -مرفوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
1٤
ا مهورية)

1٤

مجموع القنايا

من عدة ضحايا
(ركور وِنا )

من الذكور

قفر

قفر

قفر

قفر

قفر

قفر

من هات أ را
(األسرة)
قفر

قفر

قفر

14

عدد الق ايا املرفوعة أمام ايفومة ا وتداوية:
من اإلنا
أمــر ح ــري مــدين ض ــد العن ــف
املن ـ ــييل تو ـ ـ ـ ق ـ ــانون اي ـ ــة
األسرة (مرفوعة من ال حايا) ٣٧

٣5

ق ـ ـ ــايا ِي ـ ـ ــذا من ـ ـ ــييل لونه ـ ـ ــا
محـ ــنفة ض ـ ــمن ـ ـراوم أ ـ ــرا
(ق ــايا ناويــة  -مرفوع ـة مــن
٤٣
ا مهورية)

15

سو املعامطة ت األسـرة تو ـ
ق ـ ــانون اي ـ ــة األس ـ ــرة (ق ـ ــايا
ناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -مرفوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
1٧
ا مهورية)

1٦

مجموع القنايا
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من الذكور

٢

٤

1

من عدة ضحايا
(ركور وِنا )

قفر

1

قفر

من هات أ را
(األسرة)

قفر

٢٣

قفر
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قرير عام ( ٢٠15حىت  ٢1أيطو /سلتمرب )٢٠15
ق ايا العنف املنييل
عدد الق ايا املرفوعة أمام ايفومة العطيا:
من اإلنا
أمــر ح ــري مــدين ضــد العنــف
املن ـ ــييل تو ـ ـ ـ ق ـ ــانون اي ـ ــة
األسرة (مرفوعة من ال حايا) قفر

قفر

ق ـ ـ ــايا ِي ـ ـ ــذا من ـ ـ ــييل لونه ـ ـ ــا
محـ ــنفة ضـ ــمن ـ ـراوم أ ـ ــرا
(ق ــايا ناويــة  -مرفوع ـة مــن
قفر
ا مهورية)

قفر

سو املعامطة ت األسرة تو ـ
ق ـ ــانون اي ـ ــة األس ـ ــرة (ق ـ ــايا
ناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -مرفوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
٢
ا مهورية)

٢

مجموع القنايا

من الذكور

قفر

قفر

قفر

من عدة ضحايا
(ركور وِنا )

قفر

قفر

قفر

من هات أ را
(األسرة)

قفر

قفر

قفر

2

عدد الق ايا املرفوعة أمام ايفومة ا وتداوية:
من اإلنا
أمــر ح ــري مــدين ضــد العنــف
املن ـ ــييل تو ـ ـ ـ ق ـ ــانون اي ـ ــة
األسرة (مرفوعة من ال حايا) ٣٢

٢٤

ق ـ ـ ــايا ِي ـ ـ ــذا من ـ ـ ــييل لونه ـ ـ ــا
محـ ــنفة ضـ ــمن ـ ـراوم أ ـ ــرا
(ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا ناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
٧
ا مهورية)

5

سو املعامطة ت األسرة تو ـ
ق ـ ــانون اي ـ ــة األس ـ ــرة (ق ـ ــايا
ناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -مرفوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
٢٣
ا مهورية)

18

مجموع القنايا
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من الذكور

٣

٢

٤

من عدة ضحايا
(ركور وِنا )

٢

قفر

قفر

من هات أ را
(األسرة)

٣

قفر

1
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 -1٠8وأدا س ـ ــن ق ـ ــانون اي ـ ــة األس ـ ــرة مث التوعي ـ ــة و ـ ــه ِل حي ـ ــادة ع ـ ــدد احل ـ ــا ت امللط ـ ــه عنه ـ ــا.
وواإلضـافة ِل رلــم ،حاد عـدد احلــا ت الــيت أُوطـه هبــا موتـ السـ مة العامــة وف ـو التــدري املقــدم
ِل وكا ت التنفيذ .وقد أُوطه عن  ٩٢حالة هذا العام.
عدع النساء قي مواجك صنك القرار (التوصية )47-61
 -1٠٩د ــهدت ا نتخاو ــات العام ــة الو ني ــة لع ــام  ٢٠1٢انتخ ــاب ثـ ـ نس ــا لع ــوية جمط ــس
ال يو ت جمطس وـا و الـو ا التاسـع .وعطـي قـعيد الو يـات ،و ـد لافوظـة واحـدة مـن أقـو 1٦
لافظ ـال .و ــ،و النســا  ٢5منحــلال مــن أقــو  1٧٤ت ا هــاح الت ـريعن ت حوومــات الو يــات.
ود ـ ــهدت الس ـ ــنوات املاض ـ ــية حي ـ ــادة ت ع ـ ــدد النس ـ ــا الـ ـ ـ ط ـ ــن م ـ ــار ا نتخاو ـ ــات الو ني ـ ــة
وانتخاوــات الو يــات .وي ــم جمطــس الــوحرا وحيــرة واحــدة .و ي ـيا ثيــو امل ـرأة ت الســطاة الق ــاوية
أكــرب ــا هــو عطيــه ت األ هــية األ ــرا .وواإلضــافة ِل رلــم ،ــوو النســا أ طليــة كلــار املــو فم
العموميم.
 -11٠وأُن ـ ـك فري ــق ــاوع لطمجتم ــع امل ــدين يُع ــىن وال ــدعوة ِل م ــاركة املـ ـرأة ت القي ــادة وهية ــات
وعمطيـات قـنع القـرار .ونفـذ مركـي وـم املـرأة ت وـا و ،ت ِ ـار دـراكة مـع وحارة ال ـ ون اجملتمعيــة
والثقافي ــة واجملط ــس ال ــو ا ،ورن ــامس املمارس ــة الربملاني ــة لطم ـرأة وورن ــامس القي ــادة الق ــادرة عط ـي ِح ــدا
التح ـ ــو  .وستُس ـ ــتعر ،ا ـ ــة العم ـ ــو الو ني ـ ــة لطنه ـ ــو ،و ـ ــاملرأة ت عمطي ـ ــة ق ـ ــنع القـ ـ ـرار والقي ـ ــادة
لطفــبة  .٢٠15-٢٠1٠وقــد أســهمت أي ـال جمموعــة امل ـرأة التقطيديــة ت وــا و ت رســم السياســات
ت هذا الحدد واعتلارها فريقال رويسيال لطدعوة السياسا ية.
التصديق عل بروتوحول منك وجمك ومعاجبة االتجار با شخاص وبخاصة النساء وا يفال
 -111ج سـ ــتعر ،وـ ــا و ورو وكـ ــو منـ ــع وقمـ ــع ومعاقلـ ــة ا ـ ــار واألدـ ــخاة ،وخباقـ ــة النسـ ــا
واأل فا  ،وج ُ ر م اورات و نه وج حدا عطيه وعد.

زاي -الحقوق االجتماعية واالجتصاعية
التوصرريتان  49-61و : 51-61ا هررداا اإلنماةيررة لأللفيررة مواصررلة الجهرروع الراميررة إلر
ضر ررمان ا مر ررر الغر ررذاةي والتوصر ررية  : 50-61اسر ررتراتيجيات وخطر ررط التنمير ررة االجتماعير ررة
واالجتصاعية للبلد
 -11٢كثف ــت و ــا و هوده ــا الرامي ــة ِل قي ــق معظ ــم األه ــداو اإلئاوي ــة لأللفي ــة ِ ،أن هن ــام
ــديات عــب ،التقــدم ت قيــق ا ــدو اإلئــاون  1املتمثــو ت الق ــا عطــي الفقــر املــدقع وا ــو .
ومــن التــداوك الــيت اذــذيا احلوومــة لطمســاعدة ت التخفيــف مــن حــدة الفقــر ومعا ــة مس ـ لة األمــن
ال،ذاون ما يطن:

26/34

GE.15-19623

A/HRC/WG.6/24/PLW/1

• ذح ــيى 1٠٠دو ر ،ت ورن ــامس مس ــاعدة ع ــدمين ال ــد و ،لألس ــر ال ــيت فتق ــر ِل مح ــدر
منتظم لطـد و .وكـان الربنـامس ي ـمو ت ودايتـه  1٧أسـرة ت عـام  ،٢٠1٢اخنفـض عـددها
ِل  ٧أسر حاليالل
• استوما الدراسة ا ستقحـاوية لـد و األسـر وِنفاقهـا و طيـو الفقـر ،ومـن املفـبِ ،قـدار
قريــر ت ـرين الثــاين/نوفمرب  ،٢٠15لتقيــيم در ــة ضــيق احلــا ت وــا و و،يــة وضــع ــر
أساسن لطم ن قدمالل
• اضا

حوومة و ية كورور وربنامس امليارعم احل ريمل

• اض ــا
ال،ذاونل

د ــلوة املن ــا ق ايفمي ــة وربن ــامس ايفمي ــة اللحري ــة الو ني ــة م ــن أ ــو ض ــمان األم ــن

• م اريع وعثة ايوان التقنية ت جما ت اليراعة و روية املادية و روية املاوياتل
• ِدراج مس لة األمن ال،ذاون ت سياسات ،ك املنا ل
• ذح ـ ــيى ِعان ـ ــة لألس ـ ــر املنخف ـ ــة ال ـ ــد و لطحح ـ ــو عط ـ ــي الوهرو ـ ــا ت ميياني ـ ــة الس ـ ــنة
املالية ٢٠1٦ل
• حيادة استحقاقات ال مان ا تماعن ميع املتقاعدين تلطه  5٠دو رالل
• قد ِعانة لطمسنم وروي اإلعاقة ت جما الت مم الححنل
• ورنامس اخلحوم اخلاقة واملوا نم املسنمل
• استمرار وا و ت نفيذ أولويايا والتيامايا و ااها الو نية الرويسيةل
• وفك الدعم ا تماعن أي ال ت ِ ار املمارسات أو األعراو ا تماعية والثقافية.

حاء -العمال المهاجرون
التوصيات مر  53-61إل  : 56-61الرعايا ا جانب والعمال ا جانب
 -11٣دعمت احلوومة ورامس وعية اجملتمعـات ايفطيـة وتقـد اخلـدمات لطعمـا املهـا رين .و ـ
ول ــة اإلوـ ـ ىل ،حظ ــت احلووم ــة وع ــض انتهاك ــات حق ــوا اإلنس ــان ال ــيت أُوط ــه عنه ــا و ــعت
لطم حقــة .وحيحــو املهــا رون وأفـراد أســرهم عطــي املســاعدة الق ــاوية وميوــنهم ا حــا والســطاات
املعنيــة مثــو أ هــية العدالــة وا جــرة .وحادت ،ايــة وســاور اإلعـ م لق ــايا العمــا املهــا رين ،تــا ت
رلم األوضا واملساوو اخلاقة اليت ثر فيهم.
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منررك إسرراءة معاملررة الرعايررا ا جانررب ومكاقحررة التمييررز ضرردهم ومتابعررة إجررراءات التحقيررق
قي الجراةم المرتكبة ضدهم ومالحقة مرتكبيهرا وتنفيرذ القروانير بمزيرد مرر الفعاليرة لحمايرة
العمررال ا جانررب وبخاصررة احترررال المعررايير المهنيررة ومعررايير السررالمة (التوصررية )53-61
وحماية حقوق العمال ا جانب (التوصية )55-61
 -11٤لــدا حوومــة وــا و ق ــانون يتعطــق وــا جرة والعمــو ،ي ــرد ت اللــاب  1٣مــن املدونــة ،ي ــنى
عط ــي اي ــة العم ــا األ انـ ـ واح ـبام مع ــايك الح ــحة والسـ ـ مة املهنيت ــم .ويو ــد ت و ــا و حاليـ ـال
مـا يييــد قطــي ل عـن  ٦ ٠٠٠عامــو مهــا ر ،يتيايــد عـددهم ســنويالل ــك أن القـدرة الو نيــة عطــي رقــد
وضـ ــعهم و قـ ــد اخلـ ــدمات ـ ــم لـ ــدودة .وي ـ ــم موت ـ ـ امل ـ ـوارد الل ـ ـرية سـ ــة مـ ــو فم معنيـ ــم
وا متث ــا لق ــانون العم ــو موطف ــم ورق ــد ه ــذا ا متث ــا وِنف ــاره .وخيا ــر املوت ـ ـ لتو ي ــف س ــتة
مو فم ِضافيم طو هنايـة عـام  .٢٠15ـك أن املـوارد املاليـة والل ـرية ـيا ـوو ـديال أمـام
املوت ـ لتقــد ـدمات كامطــة لطعمــا املهــا رين ت وــا و .وت ــو عــدم و ــود م سســة حلقــوا
اإلنس ــان ،يق ــدم ك ــو م ــن موتـ ـ املـ ـوارد الل ـ ـرية وا ية ــة امليورونييي ــة لطخ ــدمات القانوني ــة ــدمات
التوعيــة واإلحالــة القانونيــة لطعمــا املهــا رين .وت حــا ِن ــا م سســة و نيــة حلقــوا اإلنســان ،مــن
املهم أن ُوطف وو يات لددة و ن ق ايا املها رين.
 -115ومن التحديات الولكة املاروحة عدم و ـود قـانون لطعمـو ينالـق عطـي مـوا ا وـا ول رلـم
أن قانون العمو احلايل اة والعما األ ان فقر.
اعتمرراع جررانون للعمررل يررنظ عل ر أنظمررة أحثررر شررفاقية قيمررا يتعلررق بمعاملررة العمررال ا جانررب
ويحرردع ح ردا أعن ر لألجررور (التوصررية  ) 54-61وتحسررير أسررلو إنفرراا ا نظمررة الراميررة
إل ر حمايررة العمررال ا جانررب وتوسرريك نطرراق المقتنرريات المتعلقررة بالحررد ا عن ر لألجررور
ليشمل العمال ا جانب (التوصية )56-61
 -11٦ار فع احلد األدىن لأل ور وأقل ينالق عطي ا ميع.
 -11٧و ـ ــدد أنظمـ ــة العمـ ــو وسـ ــن العمـ ــو القانونيـ ــة وـ ــم  ٢1عام ـ ـال و ٦٠عام ـ ـال ،ـ ــا حيـ ــو دون
است ،األ فا األ ان ت العمو.
 -118ويتنــاو املو فــون املعنيــون وا متثــا لقــانون العمــو الق ــايا الــيت يقــدمها العمــا األ انـ ،
وحييطوهن ــا عط ــي النح ــو املناس ـ ـ ِل موتـ ـ امل ــدعن الع ــام .وواإلض ــافة ِل رل ــم ،جي ـ ـري املو ف ــون
عمطيات فتيش ع واوية لطت كـد مـن امتثـا أمـاكن العمـو وأمـاكن اإلقامـة و حـاري العمـو لألنظمـة
السارية.
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تغيررر المنرراق وحقرروق اإلنسرران التوصرريتان  58-61و :59-61تعزيررز تعاونهررا التقنرري مررك
الوح رراالت اات الص ررلة والجه ررات المعني ررة لمن ررك ا ث ررر الس ررلبي لتغي ررر المن رراق علر ر جه رردها
لتعزير ررز وحماير ررة حقر رروق اإلنسر رران ومواصر ررلة جهوعهر ررا الدولير ررة الراةر رردة لمعالجر ررة االحتر رررار
العالمي بما قي الك بتذحير البلردان المتقدمرة وصيرهرا مرر الردول التري تفررز أحبرر جردر مرر
االنبعاثات بالتزامهرا بالمسراعدة وحمايرة حقروق اإلنسران قري براالو بتقلريظ انبعاثرات صرازات
الدقيئة إل مستويات مأمونة
 -11٩وضــعت وــا و سياس ــة لطتحــدي لت ،ــك املنــا ه ــن "سياســة و ــا و املتعطقــة وت ،ــك املنــا م ــن
أ ــو نميــة في ــة ا نلعاث ــات وقــادرة عطــي م ــو الو ـوار " ،اســتُومطت ت وح/يولي ــه ،٢٠15
وهــن ا ن قيــد اســتعرا ،ا هــات املعنيــة قــاحلة املحــطحة .و ــمو السياســة ع ــرة قااع ـات منهــا
اجملتمع والثقافة ،واليراعة ومحاود األلام ،والححة.
 -1٢٠وو،يــة التحــدي ثــار ،ــك املنــا عطــي اليراعــة ومحــاود األلــام ت وــا و ،انتهــت احلوومــة
ت فب/أ ســاس  ٢٠15مــن وضــع سياســتها الو نيــة املعنونــة " عــو قاــاعن اليراعــة و رويــة املاويــات
قادرين عطـي مـو فثـار ،ـك املنـا " ،هبـدو عييـي األمـن ال،ـذاون ت وـا و ،واعتلـاره ـدوكال را أولويـة
لطتويــف مــع ،ــك املنــا  .و قــر هــذه السياســة تــا وا هــه تطــف الفةــات مــن ــا ر ومـوا ن ضــعف
ل ـ ــددة ،و س ـ ــعي م ـ ــن مث ل س ـ ــتجاوة حتيا ـ ــات األد ـ ــخاة روي اإلعاق ـ ــة وامله ـ ــا رين والنس ـ ــا
والر ا واأل فا واملسنم.
 -1٢1ودلوة املنا ق ايفمية فليـة وينيـة يـدو ِل سـهيو مراعـاة ،ـك املنـا واألمـن ال،ـذاون ت
أولوي ــات و ــا و وملادراي ــا الو ني ــة .وو ف ــت حووم ــات الو ي ــات ،ع ــن ري ــق ال ــلوة 8٤ ،م ــديرال
لطمواقــع ومــو وفم معنيــم واحلفــاظ عطيهــا وِنفــار القـوانم اخلاقــة هبــا ت عيــع أ ــا وــا و ،وأنفقــت
ووضــع أكثــر
مــا يييــد عطــي  ٤م يــم دو ر لــدعم هــود ِدارة املنــا ق ايفميــة ت أ ــا اللطــد كافــةُ .
م ــن  5٠ت املاو ــة م ــن من ــا ق و ــا و القريل ــة م ــن الس ــاحو و ٢٠ت املاو ــة م ــن موارده ــا الربي ــة ــت
اية معينة.
 -1٢٢و تواقو ا هود لتحديـد وـ ر التنـو الليولـو ن و،يـة ِداريـا والعمـو وفعاليـة عطـي ِحالـة وعـض
عوام ـ ــو اإل ه ـ ــاد الناع ـ ــة ع ـ ــن  ،ـ ــك املن ـ ــا  ،ك ـ ــن يي ـ ــد ق ـ ــدرة التن ـ ــو الليول ـ ــو ن و ـ ــدمات ال ـ ــنظم
اإليوولو ية عطي مو فثار ،ك املنا .
 -1٢٣و ســعي احلوومــة حالي ـال لتعلةــة الــدعم لطتمويــو املتعطــق واملنــا واملســاعدة التقني ـة مــن ـ
ر يلــات ثناويــة مــع وطــدان د ـريوة مثــو ا ــاد األوروا وأملانيــا والياوــان و ــايوان والو يــات املتحــدة.
وواإلضافة ِل رلم ،عمو وا و عطي اسـتيفا دـرو احلحـو عطـي اعتمـاد الويـان الـو ا امل ـرو
عطــي التنفيــذ لــدا قــندوا التويــف ،و قــوم وــق را ات ا ســتفادة مــن ورنــامس دعــم الت هـ ت ِ ــار
الحندوا األ ر لطمنا .
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 -1٢٤وستتمون احلوومة ،وف ـو ا سـتفادة مـن فليـيت التمويـو هـا م الثناويـة واملتعـددة األ ـراو،
مــن ا ضــا و ـربامس جمتمعيــة تنــاو احلــق ت احلحــو عطــي ميــاه ال ــرب امل مونــة واألمــن ال،ــذاون
وس ــلو الع ــيش املس ــتدامة .وم ــن املس ــاوو الرويس ــية املتعطق ــة وت ،ــك املن ــا الت ــرد ال ــدا طن الن ــا س ع ــن
ار فــا مســتوا ســا اللحــر واألعاقــك املداريــة .فــذلم ي ــوو علة ـال عطــي امل ـوارد الو نيــة ايفــدودة
وســل احلا ــة ِل نقــو أف ـراد اجملتمعــات ايفطي ــة ِل أمــاكن أ ــرا أثنــا ِع ــادة اللنــا  .وق ــد أُعطن ــت
حالــة الاـوار و ححــت احلوومــة اعتمــادات لتمويــو هــود اإلنعــاش .وســعت احلوومــة ت الوقــت
را ه سعيال حثيثال لاط املساعدة اخلار ية من اللطدان املا ة.
 -1٢5ومــن التحــديات الــيت أُوــرحت ـ عمطيــة الت ــاور و ـ ن السياســة الو نيــة املتعطقــة وت،ــك
املنا نقى املوارد والقـدرات ال حمـة لتنفيـذ أولويـات القااعـات الع ـرة .وهنـام حا ـة ِل مييـد مـن
ال ــوعن اجملتمع ــن وال ــدعم لطفة ــات ال ــعيفة لتعيي ــي ق ــدريا عط ــي التحم ــو .وم ــن الت ــداوك ال ــيت اذ ــذيا
و ــا و ت س ــياا التح ــدي لت ،ــك املن ــا س ــن ق ــانون حظ ــر ق ــيد األل ــام ( )Bulت ايفمي ــة اللحري ــة
الو نية .وينى هذا القانون عطـي عـو  8٠ت املاوـة مـن مناقـة وـا و ا قتحـادية احلحـرية الـيت تـد
عط ــي مس ــافة  ٢٠٠مي ــو مناق ــة ُمين ــع الح ــيد فيه ــا ،و الي ـةل م ــن الح ــيد التج ــاري واس ــت ،املع ــادن
وحفــر فو ــار ال ــنفر ،وم ــا ِل رل ــم .واأله ــم م ــن رلــم أن ه ــذا الق ــانون يق ــوم عط ــي مل ــاد املع ــارو
التقطيدية واملمارسات الثقافية ويهدو ِل معا ة فثار ،ك املنا .
 -1٢٦ويعمو موت ا سـتجاوة الليةيـة والتنسـيق وحـفته هـة نسـيق اوعـة فاقيـة األمـم املتحـدة
اإل اري ــة و ـ ـ ن  ،ــك املن ــا  ،وي ــاطع تهم ــة نس ــيق ه ــود التح ــدي لت ،ــك املن ــا  .ور ــم ا ه ــود
امللذولــة حالي ـال إلعــادة ا يوطــة و نفيــذ السياســات املتعطقــة وت،ــك املنــا  ،ســتحتاج احلوومــة ِل م ـوارد
ِضافية لطم ن قدمال.
 -1٢٧و واقــو وــا و هودهــا الراميــة ِل التحــدي لظــاهرة ا حـبار العــاملن وامل ــاركة ت ا فاقيــة
اإل ارية مع كها مـن اللطـدان األع ـا  ،و سـيما أهـم األ ـراو املسـ ولة عـن ا نلعاثـات ،ل ـمان
وفاوهـ ــا والتياماي ـ ــا واملس ـ ـاعدة و ايـ ــة حق ـ ــوا اإلنس ـ ــان ت وـ ــا و ،وتقط ـ ــيى انلعاث ـ ــات ال ،ـ ــاحات ِل
مســتويات م مونــة كــن يتســىن اإلوقــا عطــي ار فــا معــد در ــة احل ـرارة دون  1.5در ــة مةويــة فــوا
مستويات ما قلو العحر الحناعن ،أو أقو من رلم طو عام .٢1٠٠
التوصية  :57-61الكوارو الطبيعية
 -1٢8وضـ ــع املوت ـ ـ ال ـ ــو ا إلدارة الا ـ ـوار ِ ـ ــارال و ني ـ ـال إلدارة ح ـ ــا ت الا ـ ـوار م ـ ــن أ ـ ــو
التحــدي لطو ـوار الاليعيــة والتخفيــف مــن فثارهــا .ونُظــم ــدري ملمثطــن اجملتمعــات ايفطيــة و ثطــن
احلوومــة عطــي وضــع ااهــم ت جمــا ِدارة أ اــار الو ـوار أو ــدي اخلاــر املو ــودة ت هــذا
الح ــدد .وميو ــن ِدراج ر يل ــات اجملموع ــات ،والت ــاور م ــع موتـ ـ األم ــم املتح ــدة لتنس ــيق ال ـ ـ ون
اإلنس ــانية ،ت اإل ــار ا دي ــد إلدارة أ ا ــار الوـ ـوار م ــع مراع ــاة ر يل ــات الفري ــق اإلنس ــاين املع ــا
تناقة ايفير ا اد .
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الالجئون
التوصية  : 26-62التصديق عل اتفاجية الالجئير وبروتوحولها لعال 1967
 -1٢٩يـ ـيا يتع ــم عط ــي و ــا و اس ــتعرا ،و قي ــيم م ــدا م م ــة ا فاقي ــة ال
لعام  1٩٦٧ت سياقها احلايل وِ را م اورات و هنما.

ة ــم وورو وكو ــا

التوص ررية  : 27-61التص ررديق علر ر اتفاجي ررة ع ررال  1954بش ررأن وض ررك ا ش ررخاص ع ررديمي
الجنسية واتفاجية عال  1961بشأن خفض حاالت انعدال الجنسية
 -1٣٠ج ســتعر ،وــا و وعــد مــدا م مــة ا فاقيــة عــام  1٩5٤و ـ ن وضــع األدــخاة عــدمين
ا نس ــية ،وا فاقي ــة ع ــام  1٩٦1و ـ ـ ن ف ــض ح ــا ت انع ــدام ا نس ــية ت س ــياقها احل ــايل ،وج ــر
م اورات و ـ هنما و قييمال ما وعد.
التوص ر ررية  :28-61التص ر ررديق علر ر ر اتفاج ي ر ررة مكاقح ر ررة الجريم ر ررة المنظم ر ررة عب ر ررر الويني ر ررة
وبروتوحول باليرمو الملحق بها
 -1٣1ج س ـ ــتعر ،و ـ ــا و وع ـ ــد م ـ ــدا م م ـ ــة ا فاقي ـ ــة موافح ـ ــة ا رمي ـ ــة املنظم ـ ــة ع ـ ــرب الو ني ـ ــة
وورو وكو والكمو املطحق هبا ت سياقها احلايل ،وج ر م اورات و هنما و قييمال ما وعد.
التوص ررية  :42-62الالجئر رون وي ررالبو اللج رروء  -إنش رراء نظ ررال يتس ررم بط ررابك رس ررمي مع ررزز
لتوقير الحماية لالجئير ويالبي اللجوء
 -1٣٢وــا و ليســت دول ـةل رف ـال ت ا فاقيــة ال ةــم وورو وكو ــا لعــام 1٩٦٧ل ِ أن لــديها نظام ـال
معني ـال واألدــخاة الــذين يــد طوهنا طل ـال لطجــو  .و عمــو وحارة الدولــة مــع موت ـ ا جــرة ل حــا
توتـ مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية ل ـ ون ال ةــم (املفوضــية) الــذي يو ــد مقــره ت أسـباليا،
لتيســك عمطيــة ُحيــدد تو لهــا وضــع الطجــو لط ــخى املعــا .وعق ـ املوافقــة عطــي الاط ـ  ،يُحــدر
موتـ ـ املفوض ــية وااق ــة وض ــع ال ــك م ــن أ ــو ِع ــادة الت ــو م النهاوي ــة .و ـ ـ ه ــذه العمطي ــة،
يحدر موت ا جـرة لط ـخى املعـا " حـرحيال اقـال" يسـم لـه واللقـا وحـفة قانونيـة ت وـا و ِل
أن يُلت ت ِعـادة و ينـه .وعـ وة عطـي رلـم ،يسـاعد موتـ املـوارد الل ـرية األدـخاة املعنيـم ت
احلحو عطي عمو وسون داومم.

ساعسا -القنايا الناشئة
التشرع قي المنايق الريفية والحنرية
 -1٣٣فاقمــت النياعــات املســتمرة عطــي حيــاحة األراضــن عطــي مــر الســنم .و ــهد منــا ق وــا و
الريفي ــة واحل ـرية عط ــي الس ـوا ــرد األد ــخاة ،األم ــر ال ــذي ي ـ دي ِل انته ــام احل ــق ت الس ــون
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ال وــق .ــك أن مس ـ لة الت ــرد هــذه ظــو أدــد و ـ ة ت مركــي كــورور احل ــري ،حي ـ يقــيم  ٦٧ت
املاو ـ ـة( )٧م ــن س ــوان و ــا و .و ــمو وع ــض أس ــلاب الت ــرد م ــن حووم ــة الو ي ــات عق ــود ِجي ــار
األراضـن املســوونة ملالويهــا الســاوقم ال ــرعيم نتيجــة لقـرارات قــادرة عــن ايفــاكم ،و حــاعد أســعار
اس ــتةجار املن ــاح وال ــقق ود ـراوها وس ــل املس ــتثمرين األ ان ـ  .وحي ــد رل ــم م ــن ِمواني ــة حح ــو
املوا نم عطي سون ميسور التوطفة.
 -1٣٤و يو ــد ســليو انتحــاو قــانوين ملــالون املنــاح الــذين يفقــدون منــاح م وســل نقــو مطويــة
األراضن العامة ملالويها اخلواة ال رعيم.
 -1٣5وســتتاط وعــض اخلا ـوات الــيت ميوــن أن تخــذها احلوومــة ملعا ــة هــذه املس ـ لة مســاعدة
من اجملتمع الدويل ،مثو مووـو األمـم املتحـدة ،و لـاد ئـارج املمارسـة السـطيمة املتلعـة ت اللطـدان الـيت
وا ــه م ــاكو اثط ــة .وم ــن اجمل ــا ت ال ــيت ت ــاج ِل ال ــدعم ض ــمان حي ــاحة األراض ــن م ــن ـ ـ
الت ـريعات املناســلة ،وا ياكــو األساســية ،وِن ــا ا يةــات التنظيميــة وموا ـ التخاــير والتقســيم ت
الو يات.

سابعا -اإلنجازات والتحديات
اإلنجازات
 -1٣٦من أهم الت،يكات الـيت دـهديا وـا و ـ الفـبة امل ـمولة وـالتقرير حـديقها عطـي ِحـدا
وسـنت قـوانم تثـو حلقـوا اإلنسـان مـن أ ـو
املعاهدات األساسـية حلقـوا اإلنسـان وِ ـاح قريرهـاُ .
التح ــدي لطعن ــف املن ــييل ،وا س ــت ،ا نس ــن لطنس ــا واأل ف ــا  ،وُوض ــع س ــجو م ــر ويب ا ـ ـراوم
ورفـ ــع
ا نس ــية ،وا ــار والل ــر ،وأُق ــر احل ــد األدىن لأل ــور ،و ُ ـ ـرم ا تح ــاب ت ِ ــار ال ــيواجُ ،
التجر عن املمارسة ا نسية وم اللال،م املباضم.
 -1٣٧ومــن املمارســات ا يــدة الــيت ميوــن لاد ــا مــع دو أع ــا أ ــرا ِدمــاج املنظــور ا نســاين
وا عتلارات املتعطقة واإلعاقة وحقوا اإلنسان ت اإلححا ات الو نية.
 -1٣8ووضــعت وــا و نظــام الت ـ مم الحــحن الــو ا ت عــام  ،٢٠11و عمــو حالي ـال عطــي نقيحــه
لت،ايــة ا ميــع تــن فــيهم املتقاعــدون الــذين ج يســلق أن ســا وا فيــه .وواإلضــافة ِل رلــمُ ،ذح ـى
اعتمادات ت املييانية ألفراد الفةات ال عيفة ،تن فيهم األدخاة روو اإلعاقة واملسنون.
 -1٣٩وع ـ ـ وة عطـ ــي رلـ ــم ،قـ ــدقت وـ ــا و عطـ ــي عـ ــدد مـ ــن ا فاقيـ ــات والربو وكـ ــو ت املتحـ ــطة
واملنظمة اللحرية الدولية وأقلحت ع وال ت منظمة العمو الدولية.
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التحديات
 -1٤٠مــن أكــرب التحــديات الــيت عــب ،وــا و ،واعتلارهــا دولــة يريــة قــ،كة ناميــة ،اإلعمــا التــام
حلقــوا اإلنس ــان ،وــالنظر ِل امل ـوارد ايفطيــة ايف ــدودة و ــارب األولوي ــات .وميوــن ا ت ـيا كثــك م ــن
املســاوو الــيت ــو دون ِح ـراح مييــد مــن التقــدم ت جمــا حقــوا اإلنســان ت نقــى القــدرات وقطــة
امل ـ ـوارد املاليـ ــة ،واحلا ـ ــة وال ـ ــذات ِل املسـ ــاعدة ت منـ ــع حـ ــا ت ا ـ ــار والل ـ ــر وك ـ ــفها .وقل ـ ــو
التحــديق عطــي مــا لقــي مــن معاهــدات حقــوا اإلنســان ،ــود وــا و اذــار ا ـوات ــو اإلعم ــا
التــدرجين واســتعرا ،ا متثــا لطق ـوانم ،األمــر الــذي يتاط ـ مســاعدة قنيــة وماليــة .وقــد ُ ثــت ت
هــذا الحــدد أي ـال مس ـ لة عــديو الت ـريعات األساســية األ ــرال ــك أن لــذلم أي ـال لعــات ماليــة
ـ ـ ثر ت ِنف ـ ــار الق ـ ـوانم ا دي ـ ــدة فحس ـ ـ  ،و ـ ــو ـ ـ ثر ك ـ ــذلم ت ا س ـ ــتعانة و ـ ــاخلربا املناس ـ ــلم
لطمساعدة ت قيا ة الت ريعات امل ومة للا و.
 -1٤1وميو ـ ــن أن ـ ـ ـ دي اإلرادة السياس ـ ــية القوي ـ ــة و ل ـ ــا املس ـ ــاوو املر لا ـ ــة ق ـ ــوا اإلنس ـ ــان ِل
التعجي ــو وتنفي ــذ ا لتيام ــات القاوم ــة وس ــن الت ـ ـريعات الرويس ــية .و ا ــر مس ـ ـ لة قي ــق ا س ــتدامة
ــافر ه ــود الوك ــا ت الدولي ــة واإلقطيمي ــة وتق ــد
مل سس ــة و ني ــة حلق ــوا اإلنس ــان ــديال يتاطـ ـ
املساعدة التقنية والتمويو.

ثامنا -التعاون والمساعدة الدوليان
 -1٤٢واق ـ ــو حوومـ ـ ــة و ـ ــا و التمـ ـ ــاس التع ـ ــاون واملسـ ـ ــاعدة وال ـ ــدعم عطـ ـ ــي الح ـ ــعيدين الـ ـ ــدويل
واإلقطيمن ،سعيال منها لتعييي وضمان ا ستمرار ت نفيذ التيامايا ت جما حقوا اإلنسان.

تاسعا -خاتمة
 -1٤٣قلطــت حوومــة و ــا و ،ت ا ولــة األول مــن ا س ــتعرا ،الــدوري ال ــامو 1٠٦ ،وق ــيات
ثتهــا ونفــذيا .ويلــم قريــر ا ولــة الثانيــة ا هــود املطموســة الــيت لــذ ا احلوومــة وــالتوقيع والتحــديق
عطي الحووم رات الحـطة وِد ـا ِقـ حات ـريعية ووضـع سياسـات ووـرامس يـدو ِل سـم
حياة دع وا و .و ظو وا و مطتيمة وتنفيذ التيامايا ت جما حقوا اإلنسان.
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Notes
1
2
3
4
5
6

7
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The Labor Trafficking 17 PNCA section 2001-2007.
21 PNCA Chapter 4 (§§ 401–409).
21 PNCA Chapter 4 (§ 409).
21 PNCA Chapter 7.
21 PNCA § 606.
Palau Traditional Women’s Group, headed by Bilung of Koror and EbilReklai of Melekeok, comprised of
all Palauan women.
Palau 2012 Mini Census.
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