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    ٢٠1٦الثاين/يناير  كانون  ٢٩-18

مرررر مرقرررق جررررار مجلرررس  5تقريررر وينررري مقررردل وققرررا  للفقررررة  
    * **16/21حقوق اإلنسان 

  باالو  
  

 
 

 الوثيقة كما وردت، وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.استُنسخت هذه  *
وفقـــال لطمحـــاطحات املســـتخدمة ت األمـــم املتحـــدة،  عـــا أي ِدـــارة ِل  ـــايوان  ـــرود ت هـــذه الوثيقـــة مقا عـــة  ـــايوان   **

 الحينية.
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  مقدمة -أوال   
هبــذه املناســلة لطـرد عطــي التوقــيات املقدمـة  ــ    ولــة  "(احلوومـة)"  رحـ  حوومــة وــا و -1

اإلوـــــ ىل األول مـــــن ا ســـــتعرا، الـــــدوري ال ـــــامو، و  كـــــد التيامهـــــا وتعييـــــي و ايـــــة امللـــــاد  والقـــــيم 
واملعاهــــــدات  اإلعــــــ ن العــــــاملن حلقــــــوا اإلنســــــاناألساســــــية حلقــــــوا اإلنســــــان العامليــــــة املورســــــة ت 

ومـــــة مـــــن  ديـــــد أن النهـــــو،  قـــــوا اإلنســـــان و ايتهـــــا األساســــية حلقـــــوا اإلنســـــان. و  كـــــد احلو
 وضماهنا حجر األساس الذي يقوم عطيه جمتمع وا و الدميقرا ن.

واإلدـارة ِل ا سـتعرا، الـدوري ال ـامو ويتنــاو   )"التقريــر"(وقـد قـيه هـذا التقريـر الـو ا  -٢
يت امتــــدت أروــــع ســــنوات التقــــدم ايفــــرح ت جمــــا  حقــــوا اإلنســــان ت وــــا و  ــــ   ا ولــــة الثانيــــة الــــ

 .1٦/٢1من قرار جمطس حقوا اإلنسان  5وهو مقدم وفقال لطفقرة  ،ونحفال 
  

       يةالمنهجية والعملية التشاور  -ا  ثاني 
اإلوـــ ىل عـــن ا فاقيـــات األمـــم املتحـــدة حلقـــوا اإلنســـان، وأعـــده   طلـــت هـــذا التقريـــر  نـــةُ  -٣

الفريق العامـو الـو ا املعـا  قـوا اإلنسـان )الفريـق العامـو الـو ا(. وأ ـرا الفريـق العامـو الـو ا، 
و ــراكة مــع أمانــة منتــدا  ــير ايفــير ا ــاد  والفريــق اإلقطيمــن املعــا تــوارد حقــوا اإلنســان التــاوع 

ير ا ــاد ، م ــاورات م ــبكة مــع كلــار املســ ولم احلوــوميم مــن عيــع الــوحارات ألمانــة عاعــة ايفــ
واملنظمــات  ــك احلووميــة. وواإلضــافة ِل رلــم، ُأ ريــت م ــاورات قياديــة مــع أع ــا  جمطــس الــوحرا  

 .(Olbiil Era Kelulau)وم اورات مستقطة مع أع ا  جمطس وا و الو ا التاسع 
ـــــ ىل  -٤ ـــــة اإلو ـــــات األمـــــم املتحـــــدة حلقـــــوا اإلنســـــان تو ـــــ  األمـــــروأُن ـــــةت  ن   عـــــن ا فاقي

الحــادر عــن فخامــة الســيد  ــومن ِ. رمين،يســو، ا وــن، روــيس عهوريــة وــا و. و  ــم  ٣٦8التنفيــذي 
ويـــدعمها فريــق عامــو و ـــا معــا  قـــوا  ،حقــوا اإلنســان عيـــع وحرا  احلوومــة نــة اإلوــ ىل عـــن 

اإلنســــان ي ــــم مســــ ولم رويســــيم مــــن كــــو وحارة. ودــــوطت املســــاوو ا نســــانية واملســــاوو املتعطقــــة 
واإلعاقـــة، و كهـــا، أهـــم ا عتلـــارات ورا  ِن ـــا  الفريـــق العامـــو. و ســـدي أمانـــة منتـــدا  ـــير ايفـــير 

 ا اد  امل ورة ِل الفريق العامو الو ا.
  

 التطورات المستجدة قي اإليارير المعياري والمؤسسي لحقوق اإلنسان -ثالثا   
 

اإليار المعياري -ألف 
 

ويــــنى عطــــي احلقــــوا  ،هــــو القــــانون األلــــي ت اللطــــد )"الدســــتور"(دســــتور عهوريــــة وــــا و  -5
وعطـــي ســـطاات احلوومـــةل ويوفـــو فليـــات ضـــلر الفـــرو  املســـتقطة الث ثـــة  ،األساســـية لوـــو مـــوا ن

جيـ  أ  يتعـار، ي     تجـاوح قـ حيات احلوومـة ا تحاقـايال ويعـبو وـاحلقوا التقطيديـة. و  
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ِو  أقـــل   ،أي قـــانون أو ِ ـــرا  حوـــومن أو ا فـــاا  وـــون حوومـــة وـــا و  رفـــال فيـــهمـــع الدســـتور 
   يال. ويوفو دستور وا و ما يطن:

 حرية ال مك واملعتقد الفطسفن والديال • 
 والححافةل حرية التعلك • 
 احلق ت التجمع السطمنل • 
 احلق ت ا قبا ل • 
حــــق ال ــــخى ت األمــــان عطــــي نفســــه ومنيلــــه ومســــتندا ه وأمتعتــــه مــــن عمطيــــات املدا ــــة  • 

 والتفتيش واملحادرةل
 الـدين أو الط،ـة أو املن ـ  أو العـرا أو ا ـنس وسـل  التمييـي وعـدم لاملساواة تو   القانون • 

تف ــيطية ال واملعامطــة يتعطــق مــا واســتثنا  الاــاوفن، ا نتمــا  أو ا  تمــاعن املركــي أو املعتقــد أو
ــــــلطمــــــوا نم، و ايــــــة القُ  ر واملســــــنم واملعــــــوحين واألدــــــخاة روي اإلعاقــــــة ا ســــــدية أو ح 

الذهنيــــة، و ــــكهم مــــن الفةــــات املماثطــــة، واملســــاوو املتحــــطة وــــاملكا  وــــ  وقــــية والع قــــات 
 األسريةل

عــــدم احلرمــــان مــــن احليــــاة أو ســــط  احلريــــة أو املمتطوــــات، دون مراعــــاة األقــــو  احلــــق ت  • 
 القانونية الوا لةل

 لو ثر ر عناحلماية من ايفاكمة  • 
 احلماية من عمطيات  فتيش دون أمرل • 
 افبا، الربا ة حىت  ثلت اإلدانةل • 
 والعطنية والنييهةلاحلق ت ا     عطي  ليعة ا يام وت ايفاكمة العا طة  • 
احلق ت احلحو  عطي  عويض من احلوومة كمـا يـنى عطـي رلـم القـانون أو  سـ   قـدير  • 

 ايفومةل
 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 • 
 ة القسرية ِ  ل،ر، املعاقلة عطي ار واب  رميةلحظر الرا أو العلودي • 
      ل اية األ فا  من ا ست،    • 
احلــــق ت ا  ــــ   عطــــي أي وثيقــــة حووميــــة ومتاوعــــة أي مــــداو ت رليــــة ألي وكالــــة مــــن  • 

 وكا ت احلوومةل
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يــة احلــق ت التمتــع وــاحلقوا اليو يــة ومــا يتحــو هبــا مــن حقــوا وامتيــاحات ومســ وليات والد • 
 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 • 
 ة وقحية وحا رة واملوارد.احلفاظ عطي ويةة  ليعية عيط • 
  

  اإليار المؤسسي -باء 
      مكتب أمير المظالم   

مســـاعدة هـــذا املوتـــ   يتـــولو  .٢٠٣ظـــاج تو ـــ  األمـــر التنفيـــذي أن ـــك موتـــ  أمـــم امل -٦
و  يتمتــع املوتــ   احلوومــة أو وراجمهــا أو أن ــاتها. األفــراد الــذين يقــدمون  ظطمــات و ــ ن  ــدمات

وعــ وة عطــي رلــم،  تظطمــات ويقــدم  قــارير ِل الــرويس.وســطاة اذــار القــراراتل ولونــه يســتعر، ال
 جيري املوت  التحقيقات ويتول الوسا ة وي ع  ر يلات اإلحالة من أ و  طقن املساعدة.

 
 مكتب المدعي العال  

مـــو فن ال ـــ ون القانونيـــة ت عهوريـــة وـــا و.  الـــرويس املـــدعن العـــام الـــذي يُعتـــرب كلـــك عـــم  يُ  -٧
م تو ــ  ف ويُطــي  وخي ــع موتــ  املــدعن العــام لــوحارة العــد ، ويبأســه املــدعن العــام املعــم  الــذي ُيوط ــ

موتـــ  املـــدعن  وي ـــاطع خلـــدمات القانونيـــة ِل ا مهوريـــة.القـــانون واألمـــر التنفيـــذي وو يـــة  قـــد  ا
 العام تا يطن:

 انونية موتووة و نفيذ عيع القوانم واألوامر السارية ت ا مهوريةلِقدار فتاوا ق • 
)تـــــا ت رلــــم القـــــوانم املتعطقــــة وا  ـــــار والل ـــــر(،  قاومــــةعيـــــع القــــوانم ا ناويـــــة ال ِنفــــار • 

والقــــوانم دــــله ا ناويــــة واإل ــــرا ات اإلداريــــة الــــيت يــــنى عطيهــــا الدســــتور وقــــانون األقــــاليم 
عاهـــدات الو يـــات املتحـــدة الســـارية والقـــوانم واألوامـــر الحـــادرة عـــن امل ـــمولة والوقـــاية وم

 ا مهوريةل
 اوية واملساوو األ را رات الحطةلاملقاضاة عطي عيع الق ايا ا ن • 
أدا  و نســيق املهــام واألن ــاة املتحــطة وقنفــار القــانون وا دــبام مــع موتــ  الســ مة العامــة  • 

 القانونل والوكا ت األ را املعنية وقنفار
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 قـــد  اخلـــدمات القانونيــــة واملســـاعدة ِل عيــــع وكـــا ت الســـطاة التنفيذيــــة و ـــ ن املســــاوو  • 
 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. • 
واملوتـــ  ع ـــو ت الفريـــق العامـــو الـــو ا، وقـــد عمـــو ون ـــا  عطـــي اســـتعرا، الت ـــريعات  -8

 .املتعطقة والعنف املنييل وا  ار والل ر وموافحة ا ست،   ا نسن لأل فا 
 

 الهيئة الميكرونيزية للخدمات القانونية  
، و ــا موا ــ  ت عيــع أ ــا  1٩٧٠أن ــةت ا يةــة امليورونيييــة لطخــدمات القانونيــة ت عــام  -٩

منولــ   ــير ماريانــا ال ــمالية. و  ــاطع ا يةــة تهمــة ِ احــة و ميورونيييــا، ويو ــد مقرهــا املركــيي ت ك
العدالــــة واحلحــــو  عطــــي املســــاعدة الق ــــاوية املدنيــــة الفــــرة لــــذوي الــــد و املــــنخفض لطوقــــو  ِل 

ا يـــدة عطـــي قـــدم املســـاواة مـــع  ـــكهم. ويقـــدم موتـــ  ا يةـــة ت عهوريـــة وـــا و  ـــدمات قانونيـــة ت 
اجملا ت التالية: دعم األ فا ل واليواجل والاـ ال واإلفـراج  ـت املراقلـةل والعقـودل واملسـاوو املتعطقـة 

 كةل والوقايا.واألراضنل واملااللات الح،
 

 محامو الدقاع العال  
ـــةخي ـــع موتـــ  لـــامن الـــدفا  العـــام لـــوحارة  -1٠ . وُيوطـــف الدســـتور لـــامن الـــدفا  العـــام الدول

عيـــع الســـوان األقـــطيم املتهمـــم وار وـــاب  ـــراوم ت وـــا و. وينظـــر موتـــ  لـــامن الـــدفا   وتمثيـــو
 انون األسرة عندما  سم  املوارد وذلم.العام أي ال ت عدد لدود من ق ايا القانون املدين وق

، وُمـــن  مـــ  رال ويســـتخدم املوتـــ  حاليـــال ث ثـــة لـــامم متفـــر م ولققـــال ومـــو ف م ِداريـــم -11
ن ا  موت  فرعن. ستعانة تمييانية ل  حام ِضات ِو
ت املاوـــة مـــن عيـــع الق ـــايا ا ناويـــة ت ا مهوريـــة. ويوفـــو لـــامن  ٩5  ـــو وميثـــو املوتـــ  -1٢

د احلوومـة والقواعـد اإل راويـة واأل  قيـة ت  قـد  الـدعاوا ِل ايفاكمـة، وحفا هـا الدفا  العام  قي ـ
 عطي حقوا املتهمم وتيويدهم خبدمات قانونية جمانية عالية ا ودة.

 ـــ ل عـــن الرعايــا املتهمـــم وار وـــاب  ــراوم. ويتـــول املوتـــ  وميثــو املوتـــ  مـــوا ا وــا و ف -1٣
 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  

      ي ـــاطع موتــــ  املـــدعن اخلــــاة وــــدور هيةـــة ا دعــــا  عــــن احلوومـــة الو نيــــة ت أي ق ــــية -1٤
ملوتــ  املــدعن العــام املرافعــة وسـل    ــارب فعطــن أو لتمــو ت املحــا  أو  ــك رلــم   ميوـن فيهــا 

 من ا عتلارات األ  قية.
وخيـــو  القـــانون موتـــ  املـــدعن اخلـــاة قـــ حية  طقـــن ال ـــواوا و ـــ ن عيـــع ادعـــا ات  -15

ليو دســـتور وقـــوانم عهوريـــة وـــا و، والتحقيـــق فيهـــا وم حقـــة مر وليهـــا، تـــا ي ـــمو عطـــي ســـ انتهـــام
 املثا    احلحر، ا راوم املتعطقة وا  ار والل ر.

قيـد  ،    ـيا  ـية واحـدة  تعطـق وا  ـار والل ـرو طقي موت  املدعن اخلاة منـذ ِن ـاوه ق -1٦
 التحقيق.

ويعمـــو موتـــ  املــــدعن اخلـــاة وحــــفة مســـتقطة عـــن موتــــ  املـــدعن العــــام ووحارة العـــد ، ولونــــه  -1٧
 ليق نفس معيار املسا لة عن السطوم عطي عيع األفراد ت وا و.يتعاون معهما، و،ية ضمان  ا

  
  وتثقيف الناس وتوعيتهم بهاتعزيز حقوق اإلنسان  -رابعا   

ينفـــذ عـــدد مـــن الـــوحارات احلووميـــة وـــرامس لطتوعيـــة  قـــوا اإلنســـان ت جمـــا ت لـــددة مثـــو  -18
العنـــف ضـــد و ، واإلعاقـــة، واإليـــدحاملســـاواة وـــم ا نســـم، والتعطـــيم، وفـــكوس نقـــى املناعـــة الل ـــرية 

ال،ــذاون، النســا  واأل فــا ، وا  ــار والل ــر، واألمــرا،  ــك املعديــة، و ــ ثك  ،ــك املنــا  عطــي األمــن 
 والححة، واملطوية، وما ِل رلم.

 لم  دريلال ت جما  العنف املنييلنظم موت  الس مة العامة وموت  املدعن العا • 
 لة العامة  قوا العما  املها رينعقدت ا يةة امليورونييية لطخدمات القانونية ا تماعال لطتوعي • 
لطجنـــــة املعنيـــــة وقـــــانون  ايـــــة األســـــرة مـــــع ا ا تماعـــــاتواســـــتمرار يعقـــــد ا هـــــاح الق ـــــاون  • 

 لذ القانون والتحديات اليت  عبضه ستعرا، التقدم ايفرح ت  نفي
 عقــد وحارة ال ــ ون اجملتمعيــة والثقافيــة ووحارة الحــحة ا تماعــات منتظمــة عــن  ريــق الطجنــة  • 

 ل ات احلالية لألدخاة روي اإلعاقةاملعنية واإلعاقة  تناو  فيها ا حتيا
ظم وحارة الحـــــحة  ـــــ ت متواقـــــطة لطتوعيـــــة وســـــلو الوقايـــــة مـــــن فـــــكوس نقـــــى املناعـــــة  ـــــن • 

 لت املدارس واألماكن العامة اإليدحالل رية/
 لو  ن ق ايا الليةة و ،ك املنا   عقد احلوومة منتديات منتظمة مع عامة الناس • 
ِع نــال ي ــجع فيــه   ــرين الثــاين/نوفمرب مــن كــو ســنة،  ٢5يحــدر روــيس عهوريــة وــا و، ت  • 

لوضــع حــد  ميــع أعمــا  العنــف  ال موقفــ حيســموا أمــرهم ويتخــذوا"عيــع ســوان وــا و عطــي 
 ."ضد النسا  والفتيات
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 متابعة التوصيات وااللتزامات المنبثقة مر االستعراض السابق وتنفيذها -خامسا   
  

 المعاهدات واإلجراءات المتعلقة بحقوق اإلنسان -ألف 
 

: توجير  ععروة عاةمرة إلر  جميرك المكلفرير بواليرات قري 4-60إلر   1-60التوصيات مرر   
 إيار اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان

ُو هــــت أثنــــا  احلــــوار التفــــاعطن ت ِ ــــار ا ســــتعرا، الــــدوري ال ــــامو األو  للــــا و دعــــوة  -1٩
 ســـان، وهـــا هـــنداومـــة ِل عيـــع املوطفـــم وو يـــات ت ِ ـــار اإل ـــرا ات اخلاقـــة جملطـــس حقـــوا اإلن

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 

 ن.والعنف ضد املرأة و ،ك املنا  وا  ار والل ر والعما  املها ري
 

 : إشراك المجتمك المدني قي عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل5-60التوصية   
أدــرم الفريــق العامــو الــو ا منظمــات اجملتمــع املــدين ومنظمــة األدــخاة روي اإلعاقــة ت  -٢٠

عــدد مـــن العمطيــات، منهـــا  قــد   قريـــر ِل هيةــة املعاهـــدة و ــ ن ا فاقيـــة حقــوا الافـــو، والتحـــديق 
ويــد  ا فاقيــة حقــوا األدــخاة روي اإلعاقــة، وامل ــاورات و ــ ن ا ســتعرا، الــدوري ال ــامو.عطــي 
،    و ـد هيةـة  نسـيق لـدعم فةـات اجملتمـع املـدين ت ِعـداد  قاريرهـا،  ـا أدا ِل  ـ  ر ا هـات أنه

 املعنية ت  قد   قاريرها.
 

 القانوني المحلي: إعماج أحكال اتفاجية حقوق الطفل قي النظال 1-61التوصية   
ن وعــد   ــريعال ا اجملطــس الــو ا عطـي ا فاقيــة حقــوا الافـو تو ــ  قــرار، ولونـه ج يُســقـد   -٢1

لــددال لتنفيــذها. ومــع رلــم، ُأحــرح  قــدم ت ِد ــا  وعــض الت،يــكات الت ــريعية املتحــطة وــلعض مــواد 
د  فيمـا يتعطـق وا  ـار ا  فاقية،   مو منع ا عتدا  ا نسن عطـي األ فـا ، و  ـديد العقووـات لطـر 

واســـت،  م  نســـيال والعنـــف املنـــييل الـــذي ي ـــمو األ فـــا . وعـــ وة عطـــي رلـــم،  ـــنى  (1) واأل فـــا
مــن مدونــة القــوانم الو نيــة ت وــا و )املدونــة( عطــي ِدراج  1٧مــن اللــاب  1٧٠٩-1٧٠٠الفقــرات 
فـو الدسـتور كـذلم لسـوان  سجيو مر ويب ا راوم ا نسـية ت قـانون العقووـات ا ديـد. ويومس لة 

وـــا و، تـــن فـــيهم األ فـــا ، احلـــق ت الرعايـــة الحـــحية األوليـــة اجملانيـــة أو املدعومـــة، وحريـــة التعلـــك، 
 والتعطيم اجملاين، و ك رلم من أدوا  احلماية.

وقــد وــذلت احلوومــة  هــودال ت جمــا ت أ ــرا   ــمو  ،ايــة التــ مم الحــحن الــو ا الــيت  -٢٢
ومقـب    ـريع ت اجملطـس الـو ا و ـ ن أحيمـة األمـان ومقاعـد السـ مة اخلاقـة  ستهدو األ فـا ، 

واأل فــــــا . و طلــــــت وحارة الحــــــحة، و ــــــراكة مــــــع اليونيســــــيف ووحارة ال ــــــ ون اخلار يــــــة والتجــــــارة 
 األسبالية، ِعداد  قرير أساسن و  ن  اية الافو.



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

 

8/34 GE.15-19623 

 

اإلنسررران قررري بررراالو  ومواءمررررة : ضرررمان تررروقير الحمايرررة القانونيررررة لحقررروق 2-61التوصرررية   
 (5-61و 4-61القوانير الوينية مك أحكال هذه الصكوك )التوصيتان 

يوفــــو دســــتور وــــا و  ايــــة حقــــوا اإلنســــان. وواإلضــــافة ِل رلــــم، ســــن اجملطــــس الــــو ا  -٢٣
 قوانم  ديدة   من مييدال من احلماية حلقوا اإلنسان. ومن هذه القوانم ما يطن:

 ، قانون الع قات األسرية(ل8)الفحو  ٢٠1٢سرة لعام قانون  اية األ • 
 قـــــانون العقووـــــات ا ديـــــد الـــــذي ي ـــــمو موافحـــــة  ـــــراوم ا  ـــــار واليـــــد العامطـــــة ويريـــــ  • 

 األدخاة وا  ار هبم، ف  ل عن  رمية است،   األ فا .
 ـ ن ِقـ   ويسدي موت  املدعن العـام امل ـورة القانونيـة لطسـطاة التنفيذيـة ت احلوومـة و -٢٤

ق موتــ  لــامن الــدفا  القــوانم. وعــ وة عطــي رلــم،  قــدم وــا و املســاعدة الق ــاوية جمانــال عــن  ريــ
 عرب ا يةة امليورونييية لطخدمات القانونية.العام و 

 
: التصرررررديق علرررر  المعاهررررردات ا ساسرررررية لحقررررروق 25-62إلررررر   1-62التوصرررريات مرررررر   

 اإلنسان
الـدوري ال ـامو األو ، نفـذت حوومـة وـا و  وقـيات جمطـس ت أعقـاب  قريـر ا سـتعرا،  -٢5

حقــــوا اإلنســــان وــــالتوقيع عطــــي املعاهــــدات األساســــية حلقــــوا اإلنســــان عطــــي هــــامش دورة ا معيــــة 
 .٢٠11العامة لألمم املتحدة السادسة والستم ت عام 

    ل  العهد الدويل اخلاة واحلقوا املدنية والسياسية •  
 •  ل  اخلاة واحلقوا ا قتحادية وا  تماعية والثقافيةالعهد الدويل 

 لا فاقية الق ا  عطي عيع أدوا  التمييي ضد املرأة • 
 لا  فاقية الدولية لطق ا  عطي عيع أدوا  التمييي العنحري • 

 • ا فاقيــــة مناه ــــة التعــــذي  و ــــكه مــــن ضــــروب املعامطــــة أو العقووــــة القاســــية أو ال ِنســــانية              
 ل أو املهينة

 لا فاقية حقوا األدخاة روي اإلعاقة • 
    ل  ا  فاقية الدولية حلماية حقوا عيع العما  املها رين وأفراد أسرهم •  

 .ا  فاقية الدولية حلماية عيع األدخاة من ا  تفا  القسري • 
اإلعاقـــة، قت حوومـــة وـــا و عطـــي ا فاقيـــة حقـــوا األدـــخاة روي ، قـــد  ٢٠1٣وت عـــام  -٢٦

 وقد أكمطت  قريرها ا امع لطتقريم الثاين والثال  و  ن ا فاقية حقوا الافو.
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: اتخرررراا ترررردابير لنررررمان التنفيررررذ التررررال لمبرررراع  اتفاجيررررة حقرررروق الطفررررل 14-61التوصررررية   
وأحكامهرراو وتكثيررف الجهرروع الراميررة إلرر  إنشرراء عيرروان أمررير مظررالم خرراص بشررؤون الطفررل 

قررررة بانتهاحررررات حقرررروق الطفررررل  وال سرررريما االنتهاحررررات المتصررررلة لمعالجررررة الشرررركاو  المتعل
   جنسي إخناعهم لعنفباستغالل ا يفال و 

يتـي  سـن قـانون  ايـة األســرة و نقـي  قـانون العقووـات لت ــديد العقووـات عطـي ا ـراوم ضــد  -٢٧
سـرية األ فا   داوك حلماية األ فا  ورد   ـراوم لـددة  ُر وـ  ضـدهم. ويـنى قـانون الع قـات األ

عطي ِنفار مدين و نـاون إل ـرا ات دعـم الافـو، تـا ت رلـم اإلنفـار املتلـاد . ويـنى القـانون أي ـال 
اإلوــ ىل عــن ِيــذا  األ فــا  ِو ــا م وا عتــدا  ا نســن  يفــر،و  (٣) واحل ــانة واإلر  (٢)عطــي التلــا

األ فــا  املولــودين ت اللطــد عطــيهم. وُيســم  وتلــا أ فــا  مــن  ــك املــوا نم، ويعــام طون تثــو معامطــة 
فيما يتعطـق وـاإلر ، واسـتثنا  وراثـة األر، الـيت ذ ـع حلمايـة  اقـة تو ـ  دسـتور وـا و وقوانينهـا 

 الت ريعية.
و ُعــاا ا ــراوم املر ولــة ضــد األ فــا  وفقــال ملــا  قت ــيه ا فاقيــة حقــوا الافــو، وُ ــن  احلمايــة  -٢8

أي ــال وــاإلد   وال ــهادة  ــارج قاعــة ايفومــة. ويُعـــبو لطافــو ال ــاهد أو ال ــحية، وُيســم   مــا 
 لعرقطة امل حقة ا ناوية. ينل،ن أن  وون وسيطة واملحاحلة العرفية ولونها  

قــانون الع قــات  املنحــوة عطيــه ت، (٤)ةطافولــة امللوــر لك تو ــ  ِ ــار وــا و الــو ا وأن ــ -٢٩
امللوـــرة، املوطـــف وقعـــداد ملـــاد   و يهيـــة و ـــ ن طافولـــة لاإل ـــار الـــو ا املعـــا وطـــس اجملاألســـرية، 

. ويطـــيم  قـــد  وحـــدد ِحـــراح  قـــدم ت هـــذا الحـــدد هـــوو الرعايـــة والتعطـــيم ت مرحطـــة الافولـــة امللوـــرة، 
لدراسـات املتعطقـة اسـتنادال ِل ااملساعدة التقنية لوضع ِ ـار لطتنفيـذ مـن دـ نه أن يعـيح العمـو ا ـاري 

 والعنف ضد املرأة.
ن ـــــا  مراكـــــي  اقـــــة ومـــــن اجملـــــ -٣٠ ا ت الـــــيت  تـــــاج ِل الـــــدعم وكالـــــة  ـــــدمات احلمايـــــة، ِو

د ــا  ِقــ حات قانونيــة ِضــافية اســتنادال ِل ملــدأ محــا  الافــو الف ــطي. وقُــدم ت  واأل فــا ، ِو
 ، مقب    ريعن لوضع نظام لوفالة األ فا .٢٠15جمطس ال يو ، ت   رين األو /أكتوور 

  ديــــوان أمــــم مظــــاج ذكر فيمــــا يتعطــــق والتوقــــية الداعيــــة ِل ِن ــــاأي  قــــدم يُــــ يتحقــــق وج -٣1
 ــك أن التعــاون وــم وكــا ت متعــددة يوفــو  ســم فــرة الوقــو  ِل األ فــا   ، ــاة واأل 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 

 قـــــدم  NgaraUbengوهنـــــام أي ـــــال منظمـــــة    ســـــتهدو الـــــرو  اعُتمـــــدت مـــــ  رال  ســـــمي املســـــ لة. 
ي  الفـــرة لط ـــلاب املعرضـــم لطخاـــر، و ســـعي لطمســـاعدة ت ِعـــادة   هيـــو األحـــدا  تـــالتو يـــه و 

عادة ِدما هم ت اجملتمع.  ا ا م ِو
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هــذا العمــو أ ــع  وملــا كانــت مــوارد وــا و لــدودة، فــقن  ســخك التعــاون وــم الوكــا ت لــدعم -٣٢
من ِن ا  ديوان أمم مظـاج  ـاة واأل فـا . وو،يـة  نفيـذ هـذه التوقـية،   وـد مـن وـرامس وويانـات 

 وموارد مالية وو رية ِضافية.
  

 المؤسسة الوينية لحقوق اإلنسان -باء 
 

 : إنشاء مؤسسة وينية لحقوق اإلنسان13-61إل   5-61التوصيات مر   
ِن ــــا  م سســــة و نيــــة حلقـــوا اإلنســــان، ِ  أن جمموعــــة مــــن امل ــــاورات ج حُيـــرح  قــــدم ت  -٣٣

. وو،يـــة  عييـــي ٢٠11أ ريـــت مـــع أع ـــا  جمطـــس وـــا و الـــو ا الثـــامن واليعمـــا  التقطيـــديم ت عـــام 
 نـــة معنيـــة وـــاإلو ىل عـــن  ،التنســـيق ت هـــذا اجملـــا ، أن ـــ  فخامـــة الـــرويس  ـــومن ِ. رمين،يســـو، ا وـــن

 .٣٦8حلقوا اإلنسان، تو   األمر التنفيذي  ا فاقيات األمم املتحدة
وواإلضـــــافة ِل رلـــــم، قُـــــدمت  ـــــ   امل ـــــاورات الـــــيت  ـــــرت أثنـــــا  ا ســـــتعرا، الـــــدوري  -٣٤

ال ـــامو مـــع عيـــع أع ـــا  جمطـــس الـــوحرا   وقـــيةد  ـــدعو ِل  عيـــم مـــو فم داومـــم معنيـــم  قـــوا 
ي ــــاطع وــــه هــــ    املو فــــون معا ــــة اإلنســـان ت عيــــع الــــوحارات. وســــيوون الــــدور الرويســــن الـــذي 

ق ـــايا حقـــوا اإلنســـان النادـــةة ت احلوومـــة، تـــا ت رلـــم ال ـــواوا العامـــة. واعتـــرب الـــوحرا  رلـــم 
 قوا اإلنسان.حلم سسة  ت  و عدم و ود عنحرال قي مال 

وع وة عطـي رلـم، أُقـر   ـ   امل ـاورات الـيت  ـرت أثنـا  ا سـتعرا، الـدوري ال ـامو مـع  -٣5
جمطـــس وـــا و الـــو ا التاســـع وـــ ن وـــا و  ا ـــة ِل موتـــ  داوـــم ري ا تحاقـــات لـــددة أع ـــا  

لتنـــاو  املســــاوو املتحــــطة  قــــوا اإلنســــان. وُ ــــ  مـــرة أ ــــرا  يــــار ِن ــــا  م سســــة و نيــــة حلقــــوا 
ـــ روـــيس  نـــة اإلوـــ ىل عـــن حقـــوا و و املســـ ولية عـــن هـــذه التوقـــية وحيـــر الدولـــة، اإلنســـان. وقـــد  م 
ال  ون اجملتمعية والثقافية، ناولـة روـيس الطجنـة، و،يـة  ثهـا والتحـاور فيهـا مـع فخامـة اإلنسان، ووحيرة 

 رويس عهورية وا و.
ور ــم  قــد   وقــيات وقن ــا  وحارة معنيــة  قــوا اإلنســان أو  عيــم مــو فم داومــم معنيــم  -٣٦

دامة املوا ـــ  وونـــا  عاوقـــال و ـــديال أمـــام اســـتي ـــوو  قـــوا اإلنســـان ت كـــو وحارة، مـــا حا  التمويـــو 
القــدرات التقنيـــة و ديــد ئـــورج ي وــم حوومـــة وــا و عطـــي أحســن و ـــه. ولوــن   ـــن احلوومـــة ت 
عمطهـــا، ســـتحتاج ِل دعـــم ِضـــات وتقـــد  التمويـــو واملســـاعدة التقنيـــة إل ـــرا  دراســـة أوليـــة ِضـــافية 

 ملس لة ِن ا  م سسة و نية حلقوا اإلنسان.
دـــاركت وحـــفة  قـــدقطيميـــة حلقـــوا اإلنســـان و ـــدرم قيمـــة رلـــم، و و  يـــد وـــا و ِن ـــا  فليـــة ِ -٣٧

ع ــو ت الفريــق العامــو التــاوع ملنتــدا  ــير ايفــير ا ــاد ، املعــا وا ليــة اإلقطيميــة حلقــوا اإلنســان، 
ملــا قــدمتاه وــوميت  ركيــا وامل،ــرب حل واملوطــف وقن ــا  فليــة ت هــذه املناقــة. و عــرب وــا و عــن  قــديرها
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 ِ ـــرا  جمموعـــة مـــن امل ـــاورات و ـــ ن امل سســـة الو نيـــة حلقـــوا اإلنســـان وت ِســـهامال تمـــن  ويـــو 
  وفك دعم لدد ل  ةم.

      
   االتجار بالبشر  -جيم 

 
 : منك االتجار بالبشر ومكاقحت 38-61و 37-61و 36-61و 15-61التوصيات   

والل ــــر مــــن  ــــ   اعتمــــدت وــــا و  ــــداوك قانونيــــة واســــبا يجيات ِنفــــار ملوافحــــة ا  ــــار  -٣8
)ا  ــار والل ــر( مــن  ٢٠1٣-٢٠1٢)ا  ــار واليــد العامطــة( والفقــر م  ٢٠٠٧-٢٠٠1الفقــرات 
مــن املدونــة. و ــنى هــذه األحوــام القانونيــة ا ديــدة نســليال عطــي أدــوا  مــن احلمايــة ت  1٧اللــاب 

 ٢٠٠5فقــرة جمـايل العمالــة وحجــي وثـاوق الســفر وــدون مو ـ  قــانوين. وعــ وة عطـي رلــم،  ســم  ال
مـــن املدونـــة وســـداد الـــد و واســـتحقاقات اإلعـــادة ِل الـــو ن. وُدـــددت العقووـــات  1٧مـــن اللـــاب 

 ة ـــك م ـــروعوحـــورة   عطـــي نقـــو األ فـــا  أي ـــال عطـــي ا  ـــار والل ـــر. فعطـــي ســـليو املثـــا ، يُعاق ـــ
دو رل أمـــــا نقـــــو األدـــــخاة  5٠٠ ٠٠٠عامـــــال و/أو  رامـــــة قـــــدرها  5٠والســـــجن ملـــــدة  حـــــو ِل 

       ســـــنوات و/أو  رامـــــة 1٠فُيعاق ـــــ  عطيـــــه والســـــجن ملـــــدة  حـــــو ِل  ةم ـــــروع  ـــــكوحـــــورة  ـــــرين ا 
 دو ر. 5٠ ٠٠٠قدرها 
ن و ديــد األدــخاة املت جــر  ــديات رويســية  عــب، التــدري  عطــي ِنفــار القــانو ومــا حالــت  -٣٩
 و   ىن ت هذا اجملا  عن التعاون الدويل واإلقطيمن.هبم. 
ويتعــاون موتــ  ا جــرة وموتــ  الســ مة العامــة وموتــ  املــدعن العــام ووحارة الحــحة عطــي  -٤٠

ايفتمطــــم. و قــــدم الوكــــا ت الرويســــية الــــدعم مــــن  ــــ   التحقيــــق    ــــار والل ــــرا ديــــد ضــــحايا 
و عمــو ا مهوريــة عطــي  عييــي  اقــة واخلــدمات الاليــة والقانونيــة.واإلحالــة والت دــكات والتحــاري  اخل

تها مــع منظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات الدينيــة الــيت ميوــن أن  ــوفر املــ وا و ســدي امل ــورة دــراك
لط ــحايا. وينفــذ موتــ  الحــحة العامــة حاليــال ورناجمــال يســمي م ــرو  الســيدات العــام ت ت جمــا  

 البفيه، يقدم املساعدة وو ه  اة ِل العام ت املها رات.
وتــ  ا جــرة عــن كثــ  مــع موتــ  الســ مة العامــة وموتــ  وواإلضــافة ِل رلــم، يعمــو م -٤1

احلـدود لـدا  نظـيم الـد و  ِل وـا و. ونظمـت أمانـة منتـدا  عنـد املدعن العـام عطـي  ـوفك احلمايـة
 ــير ايفــير ا ــاد   ــدريلال عطــي مراقلــة احلــدود الو نيــة لفاوــدة موتــ  ا جــرة وموتــ  املــوارد الل ــرية 

 لس مة العامة.والعمو ودعلة ا مارم وموت  ا
ومثطمـــا رُكـــر ت  قريـــر ا ســـتعرا، الـــدوري ال ـــامو األو ،  ـــري وـــا و ا حـــا ت مســـتمرة  -٤٢

 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  
والل ـــر ت أعقـــاب  قريـــر ا ســـتعرا، الـــدوري ال ـــامو  نتيجـــة لتيايـــد الـــوعن وق ـــايا ا  ـــار -٤٣

 .ولوحق املتور ون فيها من أ و لاكمتهم ت ق ايا ِضافيةاألو  والتقارير رات الحطة، رُفع
ـــــي  لط ـــــحايا ِموانيـــــة  قـــــد   -٤٤ ـــــذ  ـــــدوك لتـــــوفك  ـــــدمات املســـــاعدة القانونيـــــة جمانـــــال يت واذ 

القانونيـــة، الــيت  و ـــه الق ــية وعدوـــذ ِل موتــ  املـــدعن  املااللــات ِل ا يةــة امليورونيييـــة لطخــدمات
العــام. ويلــذ  موتــ  املــدعن العــام العنايــة الوا لــة لطتحقيــق ت هــذه الق ــايا امليعومــة الــيت ُ ــا  ِل 
ايفـــاكم مللادـــرة امل حقـــة الق ــــاوية. وحـــىت ا ن أف ـــت ق ـــية واحــــدة ِل اإلدانـــة وا  ـــار والل ــــر 

ام وثمــان ق ــايا أ ــرا. ومــع رلــم،    ــيا  هنــام حا ــة ِل  عييــي هــذه وأُوطــه موتــ  املــدعن العــ
 العمطية من     ونا  القدرات و دري  املوارد الل رية و وفك املساعدة التقنية.

حـا ت عـدم ا متثـا  لقـوانم العمـو. ويناـوي العديـد  حظت ا يةة امليورونيييـة كثـرةوقد   -٤5
فــردال  11، املثــا  ا ــار والل ــر، ِر مث طــت ا يةــة، عطــي ســليو مــن هــذه احلــا ت كــذلم عطــي عناقــر

ا ــار والل ــر،  ــ    اقــرعن  ناــوي عطــيضــد اثنــم مــن مســتخدوميهم ت دــواوا  تعطــق والعمــو و 
 .٢٠15ِل فب/أ ساس  ٢٠1٤ من فب/أ ساس فبة سنة

العامـة وموتـ   الـتهم ا ناويـة والتعـاون مـع موتـ  السـ مة ، قد مت ا يةـةت هذه الق اياو  -٤٦
ي املــدعن العــام )تســاعدة موكطيهــا عطــي  قــد  ال ــواوا(، و عاونــت  عاونــال وثيقــال مــع املوتلــم لتعييــ

دعــوا ق ــاوية  ٢٠15، رفعــت ا يةــة ت فب/أ ســاس وأل ــو رلــم التحقيــق التــام ت يــم ا  ــار.
اكـات مر لاـة وا  ـار نتهاكـات مر لاـة والعمـو وانته عرضـهم  مـوكطم يـد عون فيهـا  ٦مدنية واسـم 

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  

مــة ا وتداويــة، وي ــم دــيدت الســطاة الق ــاوية مــ  رال ملــىن  ديــدال  ححــال  ديــدال لطمحو -٤٧
م قتـــال ل ـــحايا العنـــف املنـــييل. وواإلضـــافة ِل رلـــم،  ـــدعم املنظمـــات الدينيـــة احلوومـــة وفـــت    مــ وا

الـو ا  وـا وكناوسها أمام ال حايا ايفتا م ِل ويـت فمـن. وعـ وة عطـي رلـم، يسـم  مست ـفي 
 واستقلا  ال حايا ايفتا م ِل م وا.

، يــنى عطــي دمــس موتــ  ا جــرة وموتــ  RPPL 9-14انون رقــم وُســن قــانون  ديــد هــو القــ -٤8
 العمو، وياط  من وحارة العد  ونا  مركي  حتجاح منتهون قوانم العمو وا جرة.

 قانونيــــال  وضــــعال  ال ــــحايامــــن   و  ــــمو وعــــض التــــداوك الفوريــــة الــــيت اذــــذها موتــــ  ا جــــرة -٤٩
ويقـــدم موتــــ  املــــوارد  مــــن العمــــو ت  ـــروو عادلــــة ونييهــــة. لتمويـــنهم " حــــري   ــــاة"وققـــدار 

الل ـــرية املســــاعدة ت  ــــوفك موــــان فمــــن ِو احــــة فــــرة العمــــو ت املســــتقلو لط ــــحايا أثنــــا  ملادــــرة 
 ِ را ات ايفومة.



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

 

GE.15-19623 13/34 

 

      ا يفال -عال  
 

        46-61إلررررررررررررررررر   38-61ومرررررررررررررررررر  23-61و 17-61و 16-61التوصررررررررررررررررريات   
: حقرررررررروق الطفررررررررل  37-62إلرررررررر   34-62ومررررررررر  31-62إلرررررررر   29-62ومررررررررر 

 والسياسات والبرامج والخدمات الرامية إل  توقير مزيد مر الحماية والرعاية لأليفال
لــــكال مــــن الرعايــــة  تــــي  ثقافــــة وــــا و التقطيديــــة واحلمايــــة القانونيــــة والدســــتورية احلاليــــة قــــدرال ك -5٠

مايــة و عييــي حقــوا الافــو، والتحــديق وواإلضــافة ِل رلــم، أثلتــت وــا و التيامهــا  أل فــا  وــا و. 
 عطي ا فاقية حقوا الافو وا فاقية حقوا األدخاة روي اإلعاقة.

لحــوهنم مــن ا عتــدا  واإل ــا  وا ســت،    حقوجررا  متعلقررة بالحمايررةو ــن  وــا و أ فا ــا  -51
ي وهــم اهتمامــال  اقــال ت نظــام العدالــة وت موــان ا لعمــو وت أوقــات واملخــدرات واملــواد اإلواحيــة، ِو

احلــرب. وحيــق لأل فــا  روي ا حتيا ــات اخلاقــة احلحــو  عطــي رعايــة  اقــة )مثــو األ فــا  روي 
اإلعاقـــة، واأل فـــا  املنتمـــم ِل أقطيـــات ِثنيـــة، واأل فـــا  ايفـــرومم مـــن أســـرهم، واأل فـــا  املتلنـــم، 

 مــن "لدســتور عطــي أن مــن ا 11واأل فــا  الــذين يعي ــون ت فقــر(. و ــنى املــادة الراوعــة مــن اللنــد 
 ."احلوومة األ فا  من ا ست،  

ويتي  سن قـانون  ايـة األسـرة و نقـي  قـانون العقووـات كـذلم  ـداوك حلمايـة األ فـا  ورد   -5٢
  راوم لددة  ُر و  ضدهم.

ن ـــــا  مراكـــــي  اقـــــة  -5٣ ومـــــن اجملـــــا ت الـــــيت  تـــــاج ِل الـــــدعم وكالـــــة  ـــــدمات احلمايـــــة، ِو
د ــا  ِقــ حات قانونيــة ِضــافية اســتنادال ِل ملــدأ محــا  الافــو الف ــطي. و  يو ــد  واأل فــا ، ِو
قانون واض  متعطق واألحـدا  ملعامطـة األ فـا  ا ـا مل ولوـن هنـام أحوامـال قانونيـة و ـ ن  نـو  

مــن املدونــة امل ــروحة. وينل،ــن  وســيع  ٣٤مــن اللــاب  ٦1وحظــر التجــو   ــرود ت الفحــو األحــدا  
 .أمشونااا هذه األحوام لتتناو  هذه املس لة عطي  و 

و ت ــمن السياســة الو نيــة لط ــلاب  اــة مــن أ ــو األ فــا ، وقيــادة دــعلة دــ ون ال ــلاب  -5٤
 كافية لتنفيذها. موارد وهن ت حا ة ِل ت وحارة ال  ون اجملتمعية والثقافية،

 ـــدمات دـــامطة   ـــم جمـــا ت الحـــحة )اخلـــدمات  ا ي ـــدة ل نا قـــة وـــا وويقـــدم ورنـــامس  -55
األســـرة  م( والتعطـــيم واإلعاقـــة وال ـــراكة وـــالاليـــة والت،ذيـــة و ـــدمات  ـــ  األســـنان والحـــحة العقطيـــة

 5ســنوات و ٣أعمــارهم وــم  واملرافــق ووســاوو النقــو اخلاقــة واأل فــا  الــذين  ــباو ايفطــن واجملتمــع 
ســـنوات وأســـرهم، و،ـــض النظـــر عـــن ا نتمـــا  العرقـــن أو ا نســـية أو نـــو  ا ـــنس أو الـــدين. ويســـعي 
الربنامس لطعمو ت ِ ار دـراكة مـع األسـر واجملتمعـات ايفطيـة عطـي النهـو، وحـحة أ فالنـا و ـاحهم 

 التعطيمن. ويهدو الربنامس ِل  قيق ما يطن:
 الثقات لوو  فولاحبام التنو   • 
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  وم األسر من امل اركة ت قحة أ فا ا و عطيمهمل • 
  عييي ويةة  عطمية موا ية لطافول • 
 ه الححيملع  جيع ئو الافو و رعر  • 
  عييي دعور الافو وا نتما ل • 
  وفك سطسطة من  دمات الرعاية والتعطيم واخلدمات األ را لطافول • 
 ال راكات مع األسر واجملتمع ايفطن.  جيع و عييي  • 
 

 (20-61االلتزامات المتعلقة باإلبالغ بموجب اتفاجية حقوق الطفل )التوصية   
انتهــي الفريــق العامــو الــو ا مــن ِعــداد  قريــر وــا و ا ــامع لطتقريــرين الثــاين والثالــ  و ــ ن  -5٦

 ا و.نتظر حاليال ِقراره من رويس عهورية وا فاقية حقوا الافو، ويُ 
 

 38-61القررروانير الراميرررة إلررر  حمايرررة ا يفرررال مرررر االسرررتغالل االجتصررراعي والجنسررري )التوصررريتان   
(  وتنفيررذ 40-61(  وسررر جرروانير مكاقحررة االعتررداء الجنسرري علرر  ا يفررال )التوصررية 39-61و

تردابير جانون يعالج تحديدا  مسألة االستغالل الجنسري لأليفرال مرر خرالل الصرور اإللكترونيرة واتخراا 
مناسررربة لنرررمان الحمايرررة القانونيرررة الكاقيرررة لأليفرررال  بمرررر قررريهم ا والع  مرررر االسرررتغالل الجنسررري 

(  ومكاقحررة االسررتغالل الجنسرري لأليفررال  وسررر جرروانير 35-62و 34-62التجرراري )التوصرريتان 
 (37-62و 36-62منك عمل ا يفال واالستغالل الجنسي التجاري لأليفال )التوصيتان 

،  ـــراوم اســـت،   ٢٠1٤و قـــانون العقووـــات ا ديـــد، الـــذي وـــدأ نفـــاره ت  وح/يوليـــه عـــر  يُ  -5٧
ــــاب  18٠8-18٠1األ فــــا  ت الفقــــرات  ــــة. و  ــــمو هــــذه ا ــــراوم ِ ــــوا   1٧مــــن الل مــــن املدون

مـــن املدونـــة، الـــيت  ـــرم  1٧مـــن اللـــاب  18٠٧األ فـــا  عطـــي اإلنبنـــت، الـــوارد ت أحوـــام الفقـــرة 
األ فـــــا  و روجيهـــــا واســـــتخدام احلاســـــوب ل ضـــــا   و ن ـــــاة  نســـــية حيـــــاحة مـــــواد ِواحيـــــة عـــــن 

 1٦واســتدراج األ فــا  دون ســن الثامنــة ع ــرة لطقــا  املعتــدين ا نســيم. ووســعت أحوــام الفحــو 
مــــن املدونــــة ناــــاا  ــــراوم ا عتــــدا  ا نســــن لت ــــمو  ــــراوم مثــــو املــــواد اإلواحيــــة  1٧مــــن اللــــاب 

 ايفارم. وحنار والتحرش ا نسن وا عتدا  ا نسن املتواقو عطي القح  
مـــن املدونـــة، عطـــي  1٧مـــن اللـــاب  1٧ويـــنى قـــانون العقووـــات ا ديـــد أي ـــال، ت الفحـــو  -58

التســجيو اإلليامــن ملــر ويب ا ــراوم ا نســية. وقــد وضــع موتــ  املــدعن العــام، والتعــاون مــع موتــ  
معـــال عطـــي  نفيـــذ ورنـــامس  ســـجيو  الســـ مة العامـــة، ســـج ل ملـــر ويب ا ـــراوم ا نســـية. و عمـــو ا يةتـــان

 مر ويب ا راوم ا نسية، لن ره ت هناية املااو عطي اإلنبنت لياطع عطيه عامة الناس.
ومـا فتةــت الطجنــة املعنيـة وقــانون  ايــة األسـرة  عمــو عطــي التوعيـة والقــانون ا ديــد، و م نــة  -5٩

عنــف املنــييل. وقــد أدا رلــم ِل النــاس وضــمان ســ متهم لنوــ ىل عــن  ــراوم ا عتــدا  ا نســن وال
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ــــاير  ــــذ كــــانون الثاين/ين ــــدا  ا نســــن امللطــــه عنهــــا من ــــي ٢٠15حيــــادة ت ق ــــايا ا عت ، عطــــي أن البكي
 ينح  وو ه  اة عطي ال حايا األ فا .

 
التحقيق  قي إيرار إجرراءات جنراةية رقيقرة بالطفرل  قري جميرك اععراءات االعترداء الجنسري   

       نايرررررة الواجبرررررة لحمايرررررة حرررررق الطفرررررل قررررري حرمرررررة خصوصررررريات علررررر  ا يفرررررال مرررررك إيرررررالء الع
 (41-61)التوصية 

عطــي  ايــة األ فــا ، تــن فــيهم األ فــا   (5)ةيــنى قــانون لومــة األســرة والع قــات األســري -٦٠
 ال حايا وال هود، واذار  داوك رفيقة هبم ت ايفاكم، وا ستعانة و هود ف رين.

مـن املدونـة عطـي سياسـة احلوومـة الو نيـة  ٢1مـن اللـاب  ٦الفحو من  ٦٠1و نى الفقرة  -٦1
ِحا  ق ــــايا ا عتــــدا  عطــــي األ فــــا . و  ــــوو ق ــــايا العنــــف وا عتــــدا  املنــــيليم م ــــوطة حساســــة 

مــن  ٦٠1)الفقــرة  "يتعــم عطــي احلوومــة الو نيــة أن  تلــع سياســة  ــنى عطــي  ايــة األ فــا  ..."و
  ـــمو هـــذه السياســـة  ايـــة الاـــاوع الســـري  ويـــات األ فـــا  (. و امل ـــروحة مـــن املدونـــة ٢1اللـــاب 

ســــلو احلفــــاظ عطــــي ســــرية هويــــة الافــــو ت املســــتندات املقدمــــة ِل  ٦٠٩ال ــــهود ِر  ــــدد الفقــــرة 
 ت املساوو واإل را ات املتعطقة واأل فا  ال حايا وال هود.ايففو ة ايفومة والسج ت 

و   ت ــمن املدونــة حومــال لــددال يــنى عطــي ِ ــرا ات لطتعامــو مــع األ فــا  ال ــهود،  ــك  -٦٢
اعتمــــاد ‘مـــن املدونــــة امل ـــروحة، املعنونــــة  ٣٤مـــن اللــــاب  ٦1٠٢أن الفقـــرة الفرعيــــة )أ( مـــن الفقــــرة 

 عتمــــد ِ ــــرا ل مرنــــال يســــتند ِل "،  ســــم  لطســــطاة الق ــــاوية ت وــــا و وــــ ن ‘ايفــــاكم ِ ــــرا ات مرنــــة
 ."ارسات املقلولة ت لاكم األحدا  ت الو يات املتحدة ...املم
مـــن  18وعمــ ل هبـــذه القاعــدة، جيـــوح لطق ـــا  ت وــا و ا لـــا  اإل ـــرا ات ايفــددة ت اللـــاب  -٦٣

األ فــا  ال ــحايا مدونــة قــوانم الو يــات املتحــدة امل ــروحة، فيمــا يتعطــق وال ــهود و  ســيما حقــوا 
مـن مدونـة قـوانم الو يـات املتحـدة، املعنونـة  18مـن اللـاب  ٣5٠٩فقـرة )انظـر ال واأل فا  ال ـهود

 .(‘حقوا األ فا  ال هود واأل فا  ال حايا‘
. دـــهاد ه دخحـــيا أمـــام ايفومـــةدـــهادة الافـــو ووســـاوو  ـــك     ـــذ وجيـــوح لطمحومـــة أن -٦٤
 ها أن  فعو رلم واريقتم:وميون
 لداورة  طفييونية ثناوية م،طقةرب لادر ععطي املا ستما  ِل دهادة الافو  • 
 أ ذ أقوا  الافو مسجطة والفيديو. • 
عــــــن اإلد   عــــــا ي وجيــــــوح لطمحومــــــة الطجــــــو  ِل هــــــذين التــــــدوكين ِرا رأت أن الافــــــو  -٦5

 و هاد ه ت  طسة مفتوحة ألي من األسلاب التالية:
 لو عن اإلد   و هاد ه وسل  اخلووعجي الاف • 
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ــــك، مث •  أن يتعــــر، الافــــو لحــــدمة نفســــية وســــل  لــــت و ــــهادة  لــــك، و ــــود احتمــــا  كل
 لد   و هاد هاإل

 لالافو را عطة رهنية أو عطة أ را كون • 
 للافو عن مواقطة اإلد   وال هادة سل  سطوم املدعي عطيه أو لاميه ت عجي ا • 
             ونــــا ل عطــــي وقــــاوع و ــــروو ِضــــافية، جيــــوح لطمحومــــة أن  قــــرر أن يــــديل الافــــو و ــــهاد ه • 

م،طقــــة )  يوـــون الافــــو حاضـــرال ت ايفومــــة ثناويـــة لادــــر عـــرب داوــــرة  طفييونيـــة عطـــي املِمـــا 
ولونــه يــديل و ــهاد ه فنيــال أثنــا  اإل ــرا ات(، أو مســجطة والفيــديو )ُ ســجو دــهادة الافــو 

 و و ُعر،     اإل را ات ت وقت  حق(.يوالفيد
الطتـــم    تاطلـــان ح ـــور الافـــو ِل قاعـــة ايفومـــة، جيـــوح وواإلضـــافة ِل هـــا م الاـــريقتم  -٦٦

لطافــــو أي ــــال، مــــىت اســــتاا  رلــــم، أن حي ــــر ِل قاعــــة ايفومــــة لــــند   و ــــهاد ه. وعنــــدما يــــديل 
الافـــو و ـــهاد ه ملادـــرة ت قاعـــة ايفومـــة، جيـــوح لطمحومـــة أن  عقـــد  طســـة م،طقـــة و ســـتلعد مـــن 

، وح لطمحومـــة أن  ـــ مر وـــق  ا القاعـــة ِرا رأتالقاعـــة كـــو دـــخى    عنيـــه الق ـــية ملادـــرة. وجيـــ
أن ِليام الافـو وـاإلد   و ـهاد ه ت  طسـة عطنيـة مـن دـ نه أن يسـل  لـه  استنادال ِل مطف الق ية،

 ضررال نفسيال كلكال أو جيعطه عا يال عن التواقو وفعالية.
دـــخى، وـــ ن  يقدمـــه أي التمـــاس وأ ـــكال، يســـم  النظـــام األساســـن لطمحومـــة، ونـــا ل عطـــي -٦٧

 ــ مر  مايــة الافــو ال ــاهد مــن الو ــف عــن الــه أو أي معطومــات أ ــرا  تعطــق وــه، ِرا رأت أن 
 أن يتعر، الافو ل رر وسل  رلم الو ف.حتما ل كلكال هنام ا
والســــما  لطافــــو ال ــــاهد وــــاإلد   و ــــهاد ه هبــــذه الوســــاوو حيميــــه مــــن قــــدمات ِضــــافية  -٦8
و تمادـــي هـــذه التـــداوك أي ـــال مـــع سياســـة احلوومـــة الو نيـــة  هبـــا.فـــو أي ـــال قدر ـــه عطـــي اإلد   ويو

 و  ن  اية األ فا  الذين  عرضوا ل عتدا  أو اإل ا .
و ُـــدون ا ـــراوم املر ولـــة ضـــد األ فـــا  ت ســـج ت  تومـــة حلمايـــة هـــويتهم واحليطولـــة دون  -٦٩

 معاودة ِيذاوهم.
 

        االعترررررداء علررررر  ا يفرررررال وإهمرررررالهمالتررررردابير الراميرررررة إلررررر  مكاقحرررررة ومنرررررك وجمرررررك أقعرررررال   
 (42-61)التوصية 

ِ ــــا  األ فـــــا  وا عتــــدا  عطـــــيهم والتـــــداوك مســـــ لة  تنــــاو  أحوـــــام قــــانون  ايـــــة األســــرة  -٧٠
ــيم القــانون النــاس وــاإلو ىل عــن حــا ت ا عتــدا   القانونيــة ت هــذا الحــدد، مثــو أوامــر احلمايــة. ويُط

عقووــــات عطــــي عــــدم اإلوــــ ىل، ويــــنى عطــــي ح ــــانتهم و،ــــر، عطــــي األ فــــا  ِو ــــا م، ويفــــر، 
 من املدونة(. ٢1من اللاب  ٦٠5-٦٠1 ايتهم )الفقرات 
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 (45-61إل   43-61العقوبة البدنية )التوصيات مر   
مـــن املدونـــة، اســـتخدام القـــوة ضـــد  1٧مـــن اللـــاب  ٣1٠يـــنظم القـــانون ا نـــاون، ت الفقـــرة  -٧1

عم لرعايــة أو مراقلــة دــخى ف ــر. وي ــع هــذا احلوــم حــدال األ فــا  و ــكهم مــن األدــخاة اخلاضــ
 لطت دي  اللدين لأل فا  والسجنا  و كهم من األدخاة اخلاضعم لطرعاية أو املراقلة.

الـذي وضـعته وحارة التعطـيم، وعنـوان م ـرو  ملـادرات  ٢٠1٠ويت من الـدليو املدرسـن لعـام  -٧٢
وملــــاد   وأنظمــــة(، سياســــات وقواعــــد PRIDEاســــن )ايفــــير ا ــــاد  اإلقطيميــــة لتــــوفك التعطــــيم األس

ســم العــامطم ت نظــام التعطــيم العــام. ويــنى الــدليو ســم واملــو فم  ــك املدر   و يهيــة لطاــ ب واملدر  
العقووــة اللدنيــة لظــورة ت نظــام التعطـــيم العــام. ويُــذك ر املدرســون واملو فــون ا  ــرون وـــ ن "عطــي أن 

 ."سللال لتعطيق اخلدمة أو ِهناوهاالعقووة اللدنية ...   وو 
 

 (46-61أيفال الشوارع )التوصية   
    ُتناو  هذه املس لة لعدم و ود أي ويانات أو أدلة و  هنا. -٧٣
 

 (31-62و 30-62السر الدنيا للمسؤولية الجناةية )التوصيتان   
 مـــــن  1٠٦، ت الفقـــــرة ٢٠1٤ُســـــن ت  وح/يوليـــــه  العقووـــــات ا ديـــــد الـــــذيقـــــانون يـــــنى  -٧٤

عطــــي  الافــــو دون ســــن العادــــرة وــــد مــــن افــــبا، عــــدم قــــدرة ه  أنــــ مــــن املدونــــة، عطــــي 1٧اللــــاب 
ــــم  أي ــــال  قا عــــةوحــــورة  يُفــــب،ار وــــاب أي  رميــــة. و   1٠أن األ فــــا  الــــذين  ــــباو  أعمــــارهم و

، و ـــا  ـــرمييت القتـــو أو ا  تحـــاب واســـتثنا ســـنة   يســـتايعون ار وـــاب أي  رميـــة،  1٤ســـنوات و
.  ــــك أن أحوــــام هــــذه املــــادة    نــــع ملادــــرة احلــــالتم الطتــــم ميوــــن فيهمــــا دحــــض هــــذا ا فــــبا،

  ف ل  ا ال. ِرا كان دخى دون سن الثامنة ع رةالدعاوا أو اذار ِ را ات   ديلية ضد أي 
 

 ة للزواج(: توحيد السر الدنيا القانوني41-62سر الزواج )التوصية   
ج  ت،ــك الســن القانونيــة لطــيواج ت وــا و منــذ  قــد  التقريــر الســاوق. وو،يــة الــيواج، جيــ  أ   -٧5

ـــي   1٦عامـــال وســـن األنثـــي عـــن  18يقـــو ســـن الـــذكر عـــن  م األنثـــي أي ـــال، ِرا كانـــت دون عامـــالل و ُط
 ٢٠1عطيهــا )الفقــرة الثامنـة ع ــرة، واحلحــو  عطــي موافقـة أحــد أوويهــا عطــي األقـو أو موافقــة الوقــن 

 من املدونة(. ٢1من اللاب 
      

   اإلعاجة  -هاء 
 

 : ا شخاص اوو اإلعاجة52-61و 22-61و 19-61و 18-61التوصيات   
عطـي ا فاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوا األدـخاة روي  ٢٠1٣قد قت حوومة وـا و ت عـام  -٧٦

اإلعاقـــة. وعقـــ  رلـــم، ُأ ريـــت سطســـطة مـــن امل ـــاورات ت ِ ـــار دـــراكة مـــع منتـــدا مناقـــة ايفـــير 
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دــاركت حيــ  قــي،ت سياســة و نيــة لنعاقــة. و  ،ا ــاد  لنعاقــة وأمانــة منتــدا  ــير ايفــير ا ــاد 
واإلعاقـــــة، تـــــا فيهـــــا معنيـــــة رويســـــية قـــــيا ة السياســـــة املتعطقـــــة واإلعاقـــــة  هـــــات ت امل ـــــاورات و ت 

 .منظمات األدخاة روي اإلعاقة ووكالة  وم ا وا  ت وا و
ــــــذ لطحوومــــــة  -٧٧ ويــــــدو السياســــــة ِل  قــــــد   و يهــــــات و وقــــــيات و ــــــ ن محــــــفوفة التنفي

األســر واجملتمعــات ايفطيــة ت و د واملنظمــات  ــك احلووميــة ومنظمــات األدــخاة روي اإلعاقــة واألفــرا
عيـــع أ ـــا  وـــا و، و نـــاو  احتيا ـــات و ـــدمات األدـــخاة روي اإلعاقـــة وأســـرهم، وونـــا  جمتمـــع 

 أمشو  ميع سوان وا و.
ويــــدو السياســــة ِل ضــــمان عــــيش عيــــع األدــــخاة روي اإلعاقــــة ت وــــا و حيــــاة حــــرة  -٧8

وتفـــــم وـــــذايم وقـــــادرين عطـــــي اإلســـــهام ت م اأفـــــراد ودـــــامطة، و قيـــــق ِموانـــــايم كامطـــــة، والعـــــيش
جمتمعات وا و ايفطية وت رفـاه ا مهوريـة. وواإلضـافة ِل رلـم،  تـي  السياسـة هـيو ل ملعا ـة ق ـايا 

            لييــــادة ا عــــباو ووضــــع اإلعاقـــــة   ل و ومشــــ ال فانحــــِ أكثـــــراإلعاقــــة ت وــــا و مــــن أ ــــو ِقامــــة جمتمــــع 
 ميــع األدــخاة.  "دــامو" ف ــن ِل جمتمــع متماســوة عامــة و يــة ومــا يقت ــيه لتحقيــق  نميــة و ن

 و تو ي هذه السياسة  قيق ا دفم التاليم:
 وا هـات املـدين اجملتمـع ومنظمـات احلووميـة الوكـا ت وـم والتعـاون التنسـيق  عييـي )أ( 
 األ رال املعنية

 قاومــة لتوــون احلووميــة  ــك واملنظمــات اإلعاقــة روي األدــخاة منظمــات  عييــي  )ب( 
 ة.ومستدام وذايا
وواإلضــافة ِل رلــم، أن ــ ت حوومــة وــا و قــندوقال ملســاعدة األدــخاة املحــاوم وقعاقــة  -٧٩

،  ـــديره وحارة ال ـــ ون اجملتمعيـــة ٦رقـــم  RPPL 6-26دـــديدة ت وـــا و تو ـــ  قـــانون جمطـــس ال ـــيو  
        والثقافيــــــة عــــــن  ريــــــق موتــــــ  اخلــــــدمات اجملتمعيــــــة. وأن ــــــك هــــــذا الحــــــندوا اســــــتجاوة حلــــــا ت

. ويتـــو ي الحـــندوا يعمطـــون وـــدوام كامـــو موا نـــال وا ويـــال محـــاوم وقعاقـــة دـــديدة و  ٣٢5حـــوايل 
  قيق ال،رضم التاليم:

                املتحركـــــــة الوراســـــــن مســـــــتخدمن أو املقعـــــــدين فـــــــرادلأل دـــــــهرية مســـــــاعدة  قـــــــد  )أ( 
 لووا  عهورية ت املوفوفم أو

ــــــواو   عــــــديو عقــــــ   )ب(  ــــــة حادت ،الط ــــــه  لتحــــــو اإلعان دو رال ت ال ــــــهر  ٧5ِل ملط
دو رال ملسـتخدمن الوراسـن املتحركـة  5٠لطمحتا م ِل الرعاية عطـي مـدار السـاعة، وُ حـى ملطـه 

 واملوفوفم.
الســــاعة  وحيــــق لألدــــخاة الــــذين يثلــــت أهنــــم مقعــــدون وحيتــــا ون ِل الرعايــــة عطــــي مــــدار -8٠

يثلـت أهنـم يسـتخدمون الوراسـن املتحركـة دو رال، وحيحـو مـن  5٠احلحو  عطي ِعانة دهرية قـدرها 
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 دو رال  ٢٠ وـــو لطفةــة األول دو رال  ٢5وـــ  وقــد حاد هــذان امللط،ــان دو رال. ٣٠أو أهنــم موفوفــون عطــي 
 .لطفةة الثانية

قعــدال أو عطــي كرســن متحــرم أو موفوفــال لطححــو  و  وــد أن يوــون ال ــخى رو اإلعاقــة مُ  -81
نهــا روــيس عهوريــة وــا و الاطلــات، و ــيور منــاح  أقــحاهبا، عي  عطــي هــذه املســاعدة. و فحــى  نــة 

ل موتــ  الــرويس. و حــى اجملطــس الــو ا  ــ     الفــبةو قــدم  قــارير ســنوية ِل اجملطــس الــو ا ِو
دو ر ســــــنويال لربنــــــامس قــــــندوا األدــــــخاة  ٢٢5 ٠٠٠اعتمــــــادال قــــــدره ، ٢٠15-٢٠1٤املاليــــــة 

   الربنامس يتطقي الاطلات وجيهيها.املحاوم وقعاقة دديدة ت وا و. وما حا
ويـــنى قــــانون ال ــــمان ا  تمــــاعن أي ــــال عطـــي  ــــوفك التمويــــو لألدــــخاة روي اإلعاقــــة،  -8٢
امللطــه الــذي أن خيتــار ال ــخى  لــذا و ــ  عطــي ،األمــوا  املخححــة  ــذا ال،ــر، قطيطــة  ــدال  لوــنو 

عاقــة، ِ  أن لوــو دــخى يتطقــاه. وعــ وة عطــي رلــم، إــة  ويــو ِضــات ألنــوا   اقــة  ــدال مــن اإل
امل ــروحة مــن املدونــة  ٣٤احلــق، حــىت ت هــذه احلالــة، ت محــدر  ويــو واحــد فقــر. ويــنى اللــاب 

 اليت  عترب نظامال أساسيال دام ل، عطي  ويو ِضات لقانون  اية األسرة ود ون اإلعاقة.
و ُلذ  حاليال  هـود لتعييـي هيةـة التنسـيق الو نيـة وال ـراكات مـع منظمـات األدـخاة روي  -8٣

ـــذ   هـــود متيايـــدة مـــع وحارة التعطـــيم ت  العامطـــة مـــع األ فـــا  روي اإلعاقـــة.اإلعاقـــة واملنظمـــات  و ُل
اخلـــربة   اقـــال.  ـــك أن لدوديـــة املـــوارد وقطـــة ال يـــجمـــا  التعطـــيم ال ـــامو لطجميـــع،  تنـــاو  ورناجمـــال  عطيم

 وعدم و ود موت  و ا معا واإلعاقة عوامو  و  دون ِحراح  قدم ت هذا امليدان.
 

 (21-62تنفيذ استراتيجية المحيط الهاع  اإلجليمية المتعلقة باإلعاجة )التوصية   
أ ــرت وحارة ال ــ ون اجملتمعيــة والثقافيــة، ت ِ ــار دــراكة مــع منتــدا ايفــير ا ــاد  لنعاقــة  -8٤

منتــدا  ــير ايفــير ا ــاد ، م ــاورات و ــ ن اإل ــار اإلقطيمــن ا ديــد لنعاقــة، الــذي ُعــر،  وأمانــة
عطي الوحرا  ت ا  تمـا  الـوحاري و ـ ن اإلعاقـة الـذي ُعقـد ت وـونيب وو يـات ميورونيييـا املوحـدة ت 

 .٢٠1٤عام 
ع منظمـــات و  يـــد حوومـــة وـــا و   ييـــدال  امـــال اإل ـــار ا ديـــد و واقـــو العمـــو عـــن كثـــ  مـــ -85

 وــا  األدـخاة روي اإلعاقـة، والربنـامس التعطيمــن اخلـاة الـذي  نفـذه وحارة التعطــيم، ووكالـة  وـم ا
 سبا يجية ايفير ا اد  اإلقطيمية املتعطقة واإلعاقة.ت وا و، من أ و  نفيذ ا

 
 (21-62إشراك ا شخاص اوي اإلعاجة قي هذه العملية )التوصية   

املتعطقـــة وا ســـتعرا، الـــدوري ال ـــامو الـــيت ُأ ريـــت ت ِ ـــار دـــراكة مـــع   ـــ   امل ـــاورات -8٦
أمانة منتدا  ير ايفير ا ـاد  وأمانـة عاعـة ايفـير ا ـاد ، أُدـرم الفريـق املعـا واإلعاقـة ت عمطيـة 
اإلوــ ىل الثانيــة مــن ا ســتعرا،، وكــان ع ــوال أي ــال ت  نــة قــيا ة  قريــر ا ســتعرا،. واضـــاطعت 

 ا وــــا  ت وــــا و وــــدور رويســــن ت قــــيا ة التقريــــر وســــاعدت الفريــــق ت كفالــــة ِدراج وكالــــة  وــــم
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   و ــد هيةــة  نســيق لــدعم اجملتمــع املــدين ت ِعــداد  ويــد أنــه الق ــايا والتحــديات املر لاــة واإلعاقــة.
 التقارير،  ا ي دي ِل    ره ت  قد   قارير ا هات املعنية.

 
(  والتعلررريم 52-61لرررألوالع والبنرررات اوي اإلعاجرررة )التوصرررية  البررررامج التعليميرررة الخاصرررة  

 الشامل لأليفال اوي اإلعاجة قي جميك المراحل التعليمية
املـــــ ر   RPPL 3-9والقـــــانون رقـــــم  ٢٠٠٤يـــــنى قـــــانون  عطـــــيم األفـــــراد روي اإلعاقـــــة لعـــــام  -8٧

وي ــرو  ، عطــي حــق األ فــا  روي اإلعاقــة ت التعطــيم العــام املناســ  جمانــال.1٩8٩فب/أ ســاس 
ورنــــامس  عطيمــــن  ــــاة،  نفــــذه وحارة التعطــــيم، عطــــي  عطــــيم األ فــــا  وال ــــلاب روي اإلعاقــــة الــــذين 

 .سنة، ت املدارس أو الربامس العامة واخلاقة عطي السوا  ٢1سنوات و ٣ باو  أعمارهم وم 
ويناـوي كــو ورنــامس ت كــو مدرســة عطــي  ــد و أفرقــة أو  ــان  تطفــة  قــدم اخلــدمات رات  -88

الحــطة. ويســهر الفريــق املعـــا ودراســة الافــو، الــذي ي ـــم املــدير واملدرســم وفوــا  األدـــخاة روي 
 اإلحالــة ِل ورنــامس  عطيمــن  ــاة. اإلعاقــة، ت ِ ــار كــو مدرســة أو كــو ورنــامس، عطــي التــد و أو

 5ســـــنوات و ٣ِعاقـــــة ) ـــــباو  أعمـــــارهم وـــــم  أ فـــــا  روي ٧ ا يـــــدة و ورنـــــامس ا نا قـــــةوي ـــــم
 سنوات(.

ويُعــــر و األ فــــا  روو ا حتيا ــــات اخلاقــــة وــــ هنم أدــــخاة  ــــباو  أعمــــارهم وــــم الســــنة  -8٩
ســنة حيتــا ون ِل مســاعدة  اقــة ت جمــا  التعطــيم واخلــدمات رات الحــطة حيــادة عطــي  ٢1األول و

معظـــم األ فـــا  ا  ـــرين، وســـل   ـــروفهم ا ســـدية أو املتعطقـــة وـــالنمو أو الســـطوكية أو  مـــا حيتا ـــه
. و  ـــم هـــذه الفةـــة األ فـــا  الـــذين يعـــانون مـــن ِعاقـــات  ســـدية وعقطيـــة ة األ ـــوالعا فيـــة الاويطـــ

 ٣٠٠وعا فيــة وقــعووة ت الــتعطم. ويلطــه عــدد هــ    األ فــا  املســجطم حاليــال لــدا وحارة الحــحة 
يتطقــون أي ــال  ــدمات  عطيميــة  اقــة. ومــن وــم األ فــا  الــذين يتطقــون  18٩، مــنهم  فــو  قريلــال 

 فــ ل محـاوال وقعاقــة دـديدة  تاطــ  حـالتهم احلحــو  عطـي اخلــدمات ت  15هـذه اخلــدمات، يو ـد 
 مناح م أو ت مرفق  عطيمن متخحى.

 الوكــا ت  رأســها و نســق اخلــدماتو املقدمــة  لأل فــا  روي اإلعاقــة فرقــُة عمــو م ــبكة وــم -٩٠
 ا يـــدة األع ـــا  فيهـــا م سســـة التعطـــيم اخلـــاة وم سســـة ا نا قـــة و  ـــمو ا هـــاتُ  ،وحارة الحـــحة

ــــادة  ــــو املهــــا وم سســــة العــــ ج ا ســــدي والعي وم سســــة الحــــحة الســــطوكية وم سســــة ِعــــادة الت هي
حــدة  ركــي عطــي  وــم ا وــا  ت وــا و. ويــدو فرقــة العمــو ِل ِ احــة  ــدمات مو  لــةاخلار يــة ووكا

 األ فا  و تد من الو دة ِل مرحطة الافولة.
عطـــي  األدـــخاة روي اإلعاقـــة  ـــرا  عيـــم عطـــي املـــادة اخلامســـة مـــن دســـتور وـــا و، وونـــا ل  -٩1
       فةـــــة ضـــــعيفة  ســـــتحق عنايـــــة  اقـــــة مـــــن احلوومـــــة. ويقت ـــــن قـــــانون األ فـــــا  روي اإلعاقـــــة أهنـــــم
 ــوفك  ــدمات التعطــيم  ميــع "املدونــة، مــن احلوومــة  مــن ٢٢مــن اللــاب  ٤ت الفقــرة  1٩8٩لســنة 

)و( ِ احــة فــرة التعطــيم الوامــو و ــدمات …  األ فــا  لتمويــنهم مــن العــيش حيــاة حــرة ومنتوجــة



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

 

GE.15-19623 21/34 

 

الدعم ال ـرورية لوـو  فـو ري ِعاقـة حـىت يوتسـ  الافـو املهـارات واملعـارو ال حمـة لطتمتـع  يـاة 
 ."مرضية ومنتجة ووقفه موا نال ت ا مهورية

اخلـــدمات لألدـــخاة روي اإلعاقـــة، وين ـــك  لتقـــد  مســـ لة اإلدمـــاج القـــانون أي ـــال  حيـــددو  -٩٢
فرقة العمو امل بكة وـم الوكـا ت املعنيـة واأل فـا  روي ا حتيا ـات اخلاقـة، وي ـمن أن خيحـى 

م أمـــوا ل مـــن املـــدا يو ايفطيـــة لتعـــويض ا عتمـــادات ا  اديـــة خلـــدمات التعطـــي جمطـــس وـــا و الـــو ا
 اخلاة ت حا   وقفها  درجييال.

      
  المساواة بير الجنسير  -واو 

 
؛ 48-61و 47-61و 35-61إلرررر   23-61ومررررر  21-61و 19-61التوصرررريات   

 33-62والتوصية 
مــن األهــداو اإلئاويــة  ٣وــا و أحــد ث ثــة وطــدان ت ايفــير ا ــاد  أحــرح  قــدمال ت ا ــدو  -٩٣

لأللفيــة املتمثـــو ت  قيـــق املســـاواة وـــم ا نســـم و وـــم املـــرأة. وركـــيت اخلاـــوات املتخـــذة مـــن أ ـــو 
اورات التحــديق عطــي ا فاقيــة الق ــا  عطــي عيــع أدــوا  التمييــي ضــد املــرأة عطــي وــرامس التوعيــة وامل ــ

 .(٦)‘املرأة التقطيدية ت وا و جمموعة‘مع ا هات املعنية الرويسية، تا ت رلم 
ـــرحت مســـ لة العنـــف ضـــد املـــرأة  -٩٤ الدراســـة األ ـــكة و ـــ ن قـــحة األســـرة وســـ متها ت ت وأُو

قــيا ة حاليــال  جيــري الــيت  ناولــت انت ــار العنــف ضــد النســا  والفتيــات. وواإلضــافة ِل رلــم، وــا و،
سياســة لتعمــيم مراعــاة املنظــور ا نســاين ســتهدو أساســال ِل  عمــيم مراعــاة ا عتلــارات ا نســانية ت 

 سياسات وورامس احلوومة الو نية وحوومات الو يات.
 

المحرردعة قرري التقريررر الررويني   تنقرريا القرروانير القاةمررة الترري تنطرروي علرر  تمييررز ضررد المرررأة  
ضد المرأة  وتنفيذ سياسات لنرمان تعزيرز حقروق النسراء  والتدابير القانونية لمعالجة العنف

 وا يفال  وال سيما مكاقحة العنف المنزلي
مـن املدونـة( الــذي  ٢1ومـا يطيهـا مـن اللـاب  1٠1ت وـا و قـانون  ايـة األسـرة )الفقـرة سـن   -٩5

حلحـــانة يت ـــمن مـــواد لـــددة  ُطـــيم وـــاإلو ىل عـــن اإليـــذا  أو ا عتـــدا  ا نســـن أو اإل ـــا ، و تـــي  ا
لنوـــــ ىل اإلليامـــــن، و فـــــر، عقووـــــات عطـــــي ا نتهاكـــــات. وإـــــة ِ ـــــرا ات لـــــند   وال ـــــهادة دون 
ح ــــور املــــدعي عطيــــه وايفافظــــة عطــــي ســــرية هويــــة األ فــــا  ال ــــحايا وال ــــهود، ف ــــ ل عــــن وضــــع 
 عاريف  وسع نااا ضـحايا اإليـذا  لي ـمو أي دـخى يوـون فـردال مـن أفـراد األسـرة. و و ـد أي ـال 

 ح رية وأوامر لطحماية  تعطق والعنف املنييل. أوامر
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وهنــام مــذكرة  فــاهم و ــ ن  نفيــذ قــانون  ايــة األســرة الــذي يت ــمن أحوامــال  ــنى عطــي  -٩٦
ــــن التنســــيق وــــم الوكــــا ت املختطفــــة  امل ــــورة والتحقيــــق واملقاضــــاة. و ُعقــــد ا تماعــــات منتظمــــة ُ س 

 املعنية هبذا القانون.
نســـق ومـــو فم متخححـــم مثـــو لـــامن ت  ســـتعانةمييـــد مـــن التـــدري  وان  ـــوفك و  وـــد مـــ -٩٧

ال ـــحايا ومست ـــاريهم. و اـــر  القـــدرة عطـــي  يســـك اإلوـــ ىل اإلليامـــن  ـــديال أمـــام الـــوحارات الرويســـية 
مثــــو وحارة الحــــحة، األمــــر الــــذي يتاطــــ  ذحــــيى مــــوارد  ــــذا ال،ــــر، ووضــــع نظــــم ســــطيمة إلدارة 

 الليانات.
و يــــه اجملتمعــــن ودــــعلة الحــــحة الســــطوكية العــــ ج لطمعتــــدين وال ــــحايا مــــن ويــــوفر مركــــي الت -٩8

دارة األدويــــة والتثقيـــــف وامل ــــاكو املر لاـــــة   ــــ   التقيــــيم النفســـــن وا  تمــــاعن و ،يـــــك الســــطوم ِو
 الوحو  واملخدرات، واحلحو  عطي اخلدمات واحلقوا. واإلدمان عطي

 
ق الررزواج والمسرراواة قرري الحقرروق : تجررريم االصتصررا  قرري نطررا4-61و 3-61التوصرريتان   

قرري اإلرو وإلغرراء القررانون الررذي ينطرروي علرر  تمييررز ضررد الزوجررة والبنرر  قيمررا يتعلررق بررالحق 
 قي إرو الممتلكات

 نســن. ووقل،ــا  رريعــة ل  ا  تحــاب ت ِ ــار الــيواج  رميــة اعتــدا  منــذ التقريــر األو ، أقــ -٩٩
 .مر ولة ت نااا الع قة اليو ية  رميةاليواج، أقل  من املمون اعتلار ا عتدا  ا نسن 

ويت ـــمن قـــانون  ايـــة األســـرة فحـــ ل عـــن التلـــا. و  يتســـاوا الافـــو املتلـــىن  ـــك املـــوا ن  -1٠٠
والافـــو املتلـــىن املـــوا ن ت حقـــوا اإلر  وســـل  قيـــود دســـتورية وقانونيـــة فريـــدة  ُفـــر، عطـــي مطويـــة 

احلـــايل   ـــع  الـــنى الدســـتوري دســـتوريال، ألن األر،. ويتاطـــ   ،يـــك الوضـــع نقادـــال عامـــال و عـــدي ل 
 ملناق ة كلكة ت الساوق.

ويُعر، حاليال عطي جمطس ال يو  مقـب  لتعـديو القـانون احلـايل الـذي يـنى عطـي نقـو ِر   -1٠1
األر، ِل ا وــــن األكـــــرب، لتوســـــيع ناــــاا حقـــــوا األحواج واأل فـــــا  ت اإلر  مــــا ج  وـــــن هنـــــام 

 والفتيات حقوقال متساوية ت اإلر . وقية، لُتمن  من مث النسا 
 

بررررير البررررالغير  ةرقررررك صررررفة الجرررررل عررررر العالجررررة الجنسرررري: 40-62و 39-62التوصرررريتان   
 المتراضير

  قـــانون العقووـــات لرفـــع قـــفة ا ـــرم عـــن الع قـــات ا نســـية والباضـــن وـــم دخحـــم ُعـــد   -1٠٢
 وال،م من  نس واحد.
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 والقناة عل  التصدي للعنف ضد المرأة آليات تدريب موظفي الشرية والمحامير  
مـــع الوكـــا ت  يـــةريلالتداألن ـــاة نظمـــت الطجنـــة املعنيـــة وقـــانون  ايـــة األســـرة جمموعـــة مـــن  -1٠٣

احلووميـــة الرويســـية و ـــ ن  نفيـــذ القـــانون. وإـــة  ويـــو  ـــوفره احلوومـــة وا هـــات املا ـــة ال ـــريوة  ـــذا 
قــدرال كلــكال مــن التمويــو مــن احلوومــة والوكــا ت  ال،ــر،ل  ــك أن النجــا  ت  نفيــذ القــانون يتاطــ 

 املا ة. ويقدم موت  املدعن العام التدري  عطي قانون العقووات ا ديد وقانون  اية األسرة.
ال ـــرير "ويـــنظم موتـــ  الســـ مة العامـــة التـــاوع لـــوحارة العـــد  ســـنويال  طـــة جمتمعيـــة وعنـــوان  -1٠٤

هــــذه املناقــــة و،ــــر، الق ــــا  عطــــي العنــــف ضــــد املــــرأة.  ، وهــــن ملــــادرة عامليــــة أُ طقــــت ت"األوــــيض
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 

 ر ا  والفتيان هبذه املس لة.رويسن ت  ،يك املواقف و وعية ال
 

توقير أماحر إيواء ضحايا العنف المنزلي واتخراا التردابير الراميرة إلر  تحقيرق التعراقي وإعراعة   
 اإلعماج
ـــال  -1٠5  دـــيدت الســـطاة الق ـــاوية مـــ  رال ملـــىن  ديـــدال  ححـــال لطمحومـــة ا وتداويـــة ي ـــم موان

عـت وحارة ال ـ ون اجملتمعيـة قتـة إليـواوهم. ووق   ايـة ضـحايا العنـف املنـييل ومسـاكن م   لتقد   طلـات
والثقافيـة مــع موتـ  الســ 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.
 

 العنف المنزليالتوعية العامة ب  
نتـــاج مـــواد  -1٠٦   ـــمو الـــربامس الـــيت  نفـــذها احلوومـــة حاليـــال  طـــة ال ـــرير األوـــيض الســـنوية، ِو

ع نـــات وســـاور اإلعـــ م، و ـــوفك وـــرامس التوعيـــة ت املـــدارس، وعقـــد  اإلعـــ م والتثقيـــف وا  حـــا  ِو
الـربامس ت ِ ـار دـراكة مـع  مـ  ر و ـا لطمـرأة. و ُنف ـذ هـذه نظـيم ا تماعات وم ا وا  واملعطمم، و 

وحارة ال ــــ ون اجملتمعيــــة والثقافيــــة ولومــــة األســــرة ووحارة العــــد  ووحارة الحــــحة ووحارة التعطــــيم ومركــــي 
 .وا و وم املرأة ت 

 
 تسجيل الشكاو  المتعلقة بالعنف المنزلي ومالحقة الجناة عل  النحو المناسب  

 الــو ا قاعــدة ويانــات وــا وموتــ  الســ مة العامــة ولومــة األســرة ومست ــفي  لوــو مــن  -1٠٧
 عها ت دوو قاعدة ويانات مركيية.يم عن حا ت العنف املنييل، ميون  سينها و  منفحطة
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 ٢٠1٤ قرير عام 
 ق ايا العنف املنييل

 عدد الق ايا املرفوعة أمام ايفومة العطيا:

 من الذكور من اإلنا   
عدة ضحايا من 

 )ركور وِنا (
من  هات أ را 

 )األسرة(
أمـــر ح ـــري مـــدين ضـــد العنـــف 

ــــــييل ــــــة املن  تو ــــــ  قــــــانون  اي
 قفر قفر قفر قفر قفر (اياال ح من ةعو رفماألسرة )
ــــــــذا  ق ــــــــايا ــــــــييل ِي  لونهــــــــا من

 ـــــراوم أ ـــــرا  ضـــــمن ةحـــــن فم
 ة مـــنعـــو رفم - ناويـــة ق ـــايا )

 قفر قفر قفر قفر قفر ا مهورية(
املعامطة ت األسـرة تو ـ  سو  

ق ـــــايا قـــــانون  ايـــــة األســـــرة )
 ة مــــــــــــــــنعــــــــــــــــو رفم - ناويــــــــــــــــة 
 قفر قفر قفر 1٤ 1٤ ا مهورية(

     14 مجموع القنايا 

 عدد الق ايا املرفوعة أمام ايفومة ا وتداوية:

 من الذكور من اإلنا   
من عدة ضحايا 
 )ركور وِنا (

من  هات أ را 
 )األسرة(

العنـــف  أمـــر ح ـــري مـــدين ضـــد
ــــــييل ــــــة املن  تو ــــــ  قــــــانون  اي
 قفر قفر ٢ ٣5 ٣٧ (اياال حمن  ةعو رفماألسرة )
ــــــــذا  ق ــــــــايا ــــــــييل ِي  لونهــــــــا من

 ـــــراوم أ ـــــرا  ة ضـــــمنحـــــن فم
مـــن  ةعـــو رفم - ناويـــة ق ـــايا )

 ٢٣ 1 ٤ 15 ٤٣ ا مهورية(
سو  املعامطة ت األسـرة تو ـ  

ق ـــــايا قـــــانون  ايـــــة األســـــرة )
 ة مــــــــــــــــنعــــــــــــــــو رفم - ناويــــــــــــــــة 
 قفر قفر 1 1٦ 1٧ ا مهورية(

     97 مجموع القنايا 
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 (٢٠15أيطو /سلتمرب  ٢1)حىت  ٢٠15 قرير عام 
 ق ايا العنف املنييل

 عدد الق ايا املرفوعة أمام ايفومة العطيا:

 من الذكور من اإلنا   
من عدة ضحايا 
 )ركور وِنا (

من  هات أ را 
 )األسرة(

أمـــر ح ـــري مـــدين ضـــد العنـــف 
املنــــــييل تو ــــــ  قــــــانون  ايــــــة 

 قفر قفر قفر قفر قفر (اياال حمن  ةعو رفماألسرة )
 لونهــــــــا منــــــــييل ِيــــــــذا  ق ــــــــايا

 ـــــراوم أ ـــــرا  ة ضـــــمنحـــــن فم
 ة مـــنعـــو رفم - ناويـــة ق ـــايا )

 قفر قفر قفر قفر قفر ا مهورية(
سو  املعامطة ت األسرة تو ـ  

ق ـــــايا قـــــانون  ايـــــة األســـــرة )
 ة مـــــــــــــــنعـــــــــــــــو رفم - ناويـــــــــــــــة 
 قفر قفر قفر ٢ ٢ ا مهورية(

     2 مجموع القنايا 

 عدد الق ايا املرفوعة أمام ايفومة ا وتداوية:

 من الذكور من اإلنا   
من عدة ضحايا 
 )ركور وِنا (

من  هات أ را 
 )األسرة(

أمـــر ح ـــري مـــدين ضـــد العنـــف 
املنــــــييل تو ــــــ  قــــــانون  ايــــــة 

 ٣ ٢ ٣ ٢٤ ٣٢ (اياال ح ة منعو رفماألسرة )
 لونهــــــــا منــــــــييل ِيــــــــذا  ق ــــــــايا

 ـــــراوم أ ـــــرا  ضـــــمن ةحـــــن فم
ـــــــــــــــة ق ـــــــــــــــايا )  نمـــــــــــــــ - ناوي

 قفر قفر ٢ 5 ٧ ا مهورية(
سو  املعامطة ت األسرة تو ـ  

ق ـــــايا قـــــانون  ايـــــة األســـــرة )
 ة مـــــــــــــــنعـــــــــــــــو رفم - ناويـــــــــــــــة 
 1 قفر ٤ 18 ٢٣ ا مهورية(

     62 مجموع القنايا 
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التوعيـــــة وـــــه ِل حيـــــادة عـــــدد احلـــــا ت امللطـــــه عنهــــــا. وأدا ســـــن قـــــانون  ايـــــة األســـــرة مث  -1٠8
وواإلضـافة ِل رلــم، حاد عـدد احلــا ت الــيت أُوطـه هبــا موتـ  الســ مة العامــة وف ـو التــدري  املقــدم 

 حالة هذا العام. ٩٢ِل وكا ت التنفيذ. وقد أُوطه عن 
 

 (47-61عدع النساء قي مواجك صنك القرار )التوصية   
انتخــــاب ثــــ   نســــا  لع ــــوية جمطــــس  ٢٠1٢ا نتخاوــــات العامــــة الو نيــــة لعــــام دــــهدت  -1٠٩

 1٦ظـة واحـدة مـن أقـو ال يو  ت جمطس وـا و الـو ا التاسـع. وعطـي قـعيد الو يـات،  و ـد لافو 
ت ا هـــاح الت ـــريعن ت حوومـــات الو يـــات.  1٧٤منحـــلال مـــن أقـــو  ٢5لافظـــال. و  ـــ،و النســـا  

حيــــــادة ت عــــــدد النســــــا  الــــــ ط   ــــــن  مــــــار ا نتخاوــــــات الو نيــــــة ودــــــهدت الســــــنوات املاضــــــية 
وانتخاوــات الو يــات. وي ــم جمطــس الــوحرا  وحيــرة واحــدة. و  يــيا   ثيــو املــرأة ت الســطاة الق ــاوية 
أكــرب  ــا هــو عطيــه ت األ هــية األ ــرا. وواإلضــافة ِل رلــم،   ــوو النســا  أ طليــة كلــار املــو فم 

 العموميم.
لــــدعوة ِل م ــــاركة املــــرأة ت القيــــادة وهيةــــات يُعــــىن واك فريــــق  ــــاوع لطمجتمــــع املــــدين وأُن ــــ -11٠

، ت ِ ـار دـراكة مـع وحارة ال ـ ون اجملتمعيــة وـا ووعمطيـات قـنع القـرار. ونفـذ مركـي  وـم املــرأة ت 
ـــادة ي ِحـــدا  القـــادرة عطـــ والثقافيـــة واجملطـــس الـــو ا، ورنـــامس املمارســـة الربملانيـــة لطمـــرأة وورنـــامس القي

              . وسُتســــــتعر،  اــــــة العمــــــو الو نيــــــة لطنهــــــو، وــــــاملرأة ت عمطيــــــة قــــــنع القــــــرار والقيــــــادة التحــــــو  
ت رســـم السياســـات  املـــرأة التقطيديـــة ت وـــا و. وقـــد أســـهمت أي ـــال جمموعـــة ٢٠15-٢٠1٠لطفـــبة 

 ت هذا الحدد واعتلارها فريقال رويسيال لطدعوة السياسا ية.
 

   بروتوحول منك وجمك ومعاجبة االتجار با شخاص  وبخاصة النساء وا يفالالتصديق عل  
ج  ســــتعر، وــــا و ورو وكــــو  منــــع وقمــــع ومعاقلــــة ا  ــــار واألدــــخاة، وخباقــــة النســــا   -111

 واأل فا ، وج ُ ر م اورات و  نه وج  حدا عطيه وعد.
       

  الحقوق االجتماعية واالجتصاعية  -زاي 
 

: ا هررداا اإلنماةيررة لأللفيررة  مواصررلة الجهرروع الراميررة إلرر  51-61و 49-61التوصرريتان   
: اسررررتراتيجيات وخطررررط التنميررررة االجتماعيررررة 50-61ضررررمان ا مررررر الغررررذاةي  والتوصررررية 

 واالجتصاعية للبلد
كثفـــت وـــا و  هودهـــا الراميـــة ِل  قيـــق معظـــم األهـــداو اإلئاويـــة لأللفيـــة، ِ  أن هنـــام  -11٢
املتمثــو ت الق ــا  عطــي الفقــر املــدقع وا ــو .  1ات  عــب، التقــدم ت  قيــق ا ــدو اإلئــاون  ــدي

ومــن التــداوك الــيت اذــذيا احلوومــة لطمســاعدة ت التخفيــف مــن حــدة الفقــر ومعا ــة مســ لة األمــن 
 ال،ذاون ما يطن:
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ِل محـــدر دو ر، ت ورنـــامس مســـاعدة عـــدمين الـــد و، لألســـر الـــيت  فتقـــر  1٠٠ذحـــيى • 
، اخنفـض عـددها ٢٠1٢أسـرة ت عـام  1٧منتظم لطـد و. وكـان الربنـامس ي ـمو ت ودايتـه 

 لأسر حاليال  ٧ِل 
نفاقهـا و طيـو الفقـر، ومـن املفـب، ِقـدار  •  استوما  الدراسة ا ستقحـاوية لـد و األسـر ِو

وضــع  ــر و و،يــة ، لتقيــيم در ــة ضــيق احلــا  ت وــا ٢٠15 قريــر ت   ــرين الثــاين/نوفمرب 
 لأساسن لطم ن قدمال 

 لاضا   حوومة و ية كورور وربنامس امليارعم احل ريم • 
اضـــا   دـــلوة املنـــا ق ايفميـــة وربنـــامس ايفميـــة اللحريـــة الو نيـــة مـــن أ ـــو ضـــمان األمـــن  • 

 لال،ذاون
 لم اريع وعثة  ايوان التقنية ت جما ت اليراعة و روية املادية و روية املاويات • 
 لدراج مس لة األمن ال،ذاون ت سياسات  ،ك املنا ِ • 
            ت مييانيــــــة الســــــنة ذحـــــيى ِعانــــــة لألســـــر املنخف ــــــة الــــــد و لطححـــــو  عطــــــي الوهروـــــا • 

 ل٢٠1٦املالية 
 لدو رال  5٠حيادة استحقاقات ال مان ا  تماعن  ميع املتقاعدين تلطه  • 
 لا  الت مم الححن قد  ِعانة لطمسنم وروي اإلعاقة ت جم • 
 لورنامس اخلحوم اخلاقة واملوا نم املسنم • 
 لاستمرار وا و ت  نفيذ أولويايا والتيامايا و ااها الو نية الرويسية • 
  وفك الدعم ا  تماعن أي ال ت ِ ار املمارسات أو األعراو ا  تماعية والثقافية. • 

      
 العمال المهاجرون  -حاء 
 

 : الرعايا ا جانب والعمال ا جانب56-61إل   53-61التوصيات مر   
دعمت احلوومة ورامس  وعية اجملتمعـات ايفطيـة وتقـد  اخلـدمات لطعمـا  املهـا رين. و ـ    -11٣

 ولــــة اإلوــــ ىل،  حظــــت احلوومــــة وعــــض انتهاكــــات حقــــوا اإلنســــان الــــيت أُوطــــه عنهــــا و  ــــعت 
أســرهم عطــي املســاعدة الق ــاوية وميوــنهم ا  حــا  والســطاات  لطم حقــة. وحيحــو املهــا رون وأفــراد

تــا ت  ،املعنيــة مثــو أ هــية العدالــة وا جــرة. وحادت  ،ايــة وســاور اإلعــ م لق ــايا العمــا  املهــا رين
 واملساوو اخلاقة اليت   ثر فيهم. األوضا  رلم
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ومتابعررة إجررراءات التحقيررق منررك إسرراءة معاملررة الرعايررا ا جانررب  ومكاقحررة التمييررز ضرردهم    
قي الجراةم المرتكبة ضدهم ومالحقة مرتكبيهرا  وتنفيرذ القروانير بمزيرد مرر الفعاليرة لحمايرة 

(  53-61العمررال ا جانررب  وبخاصررة احترررال المعررايير المهنيررة ومعررايير السررالمة )التوصررية 
 (55-61وحماية حقوق العمال ا جانب )التوصية 

مـــن املدونـــة، يـــنى  1٣يـــرد ت اللـــاب  ،ن يتعطـــق وـــا جرة والعمـــولـــدا حوومـــة وـــا و قـــانو  -11٤
             عطـــي  ايـــة العمـــا  األ انـــ  واحـــبام معـــايك الحـــحة والســـ مة املهنيتـــم. ويو ـــد ت وـــا و حاليـــال 

عامــو مهــا ر، يتيايــد عـددهم ســنويالل  ــك أن القـدرة الو نيــة عطــي رقــد  ٦ ٠٠٠مـا يييــد قطــي ل عـن 
اخلـــــدمات  ـــــم لـــــدودة. وي ـــــم موتــــ  املـــــوارد الل ـــــرية  ســـــة مـــــو فم معنيـــــم  وضــــعهم و قـــــد 

نفــــاره. وخياــــر املوتــــ  لتو يــــف ســــتة  ــــا  ِو وا متثــــا  لقــــانون العمــــو موطفــــم ورقــــد هــــذا ا متث
.  ـك أن املـوارد املاليـة والل ـرية    ـيا    ـوو  ـديال أمـام ٢٠15مو فم ِضافيم  طو  هنايـة عـام 

م سســـة حلقـــوا   ـــو عـــدم و ـــود دمات كامطـــة لطعمـــا  املهـــا رين ت وـــا و. وتتقـــد   ـــل املوتـــ 
موتــــ  املــــوارد الل ـــرية وا يةــــة امليورونيييــــة لطخــــدمات القانونيــــة  ــــدمات كــــو مــــن اإلنســـان، يقــــدم  

التوعيــة واإلحالــة القانونيــة لطعمــا  املهــا رين. وت حــا  ِن ــا  م سســة و نيــة حلقــوا اإلنســان، مــن 
 ق ايا املها رين. نوو يات لددة و  ملهم أن ُ وطف ا

قـانون لطعمـو ينالـق عطـي مـوا ا وـا ول رلـم  املاروحة عدم و ـود ومن التحديات الولكة -115
 أن قانون العمو احلايل  اة والعما  األ ان  فقر.

 
اعتمرراع جررانون للعمررل يررنظ علرر  أنظمررة أحثررر شررفاقية قيمررا يتعلررق بمعاملررة العمررال ا جانررب   

(  وتحسررير أسررلو  إنفرراا ا نظمررة الراميررة 54-61دا  أعنرر  لألجررور )التوصررية ويحرردع حرر
إلرر  حمايرررة العمررال ا جانرررب  وتوسرريك نطررراق المقتنرريات المتعلقرررة بالحررد ا عنررر  لألجرررور 

 (56-61ليشمل العمال ا جانب )التوصية 
 ار فع احلد األدىن لأل ور وأقل  ينالق عطي ا ميع. -11٦
ـــــن العمـــــو القانونيـــــة وـــــم و ـــــدد أنظمـــــة الع -11٧ عامـــــال،  ـــــا حيـــــو  دون  ٦٠عامـــــال و ٢1مـــــو سو

 است،   األ فا  األ ان  ت العمو.
ويتنــاو  املو فــون املعنيــون وا متثــا  لقــانون العمــو الق ــايا الــيت يقــدمها العمــا  األ انــ ،  -118

ري املو فــــون وحييطوهنــــا عطــــي النحــــو املناســــ  ِل موتــــ  املــــدعن العــــام. وواإلضــــافة ِل رلــــم، جيــــ
 عمطيات  فتيش ع واوية لطت كـد مـن امتثـا  أمـاكن العمـو وأمـاكن اإلقامـة و حـاري  العمـو لألنظمـة

 .السارية
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: تعزيررز تعاونهررا التقنرري مررك 59-61و 58-61تغيررر المنرراق وحقرروق اإلنسرران  التوصرريتان   
جهررردها الوحررراالت اات الصرررلة والجهرررات المعنيرررة لمنرررك ا ثرررر السرررلبي لتغيرررر المنررراق علررر  

لتعزيررررز وحمايررررة حقرررروق اإلنسرررران  ومواصررررلة جهوعهررررا الدوليررررة الراةرررردة لمعالجررررة االحترررررار 
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 

   مستويات مأمونةالدقيئة إل
سياســـة وـــا و املتعطقـــة وت،ـــك املنـــا  مـــن "وضـــعت وـــا و سياســـة لطتحـــدي لت،ـــك املنـــا  هـــن  -11٩

، ٢٠15، اســـُتومطت ت  وح/يوليـــه "أ ـــو  نميـــة  في ـــة ا نلعاثـــات وقـــادرة عطـــي  مـــو الوـــوار 
ات منهــا  ــرة قااعــوهــن ا ن قيــد اســتعرا، ا هــات املعنيــة قــاحلة املحــطحة. و  ــمو السياســة ع

 والححة. ،واليراعة ومحاود األلام ،ةاجملتمع والثقاف
وو،يــة التحــدي  ثــار  ،ــك املنــا  عطــي اليراعــة ومحــاود األلــام ت وــا و، انتهــت احلوومــة  -1٢٠

اليراعــة و رويــة املاويــات   عــو قاــاعن"مــن وضــع سياســتها الو نيــة املعنونــة  ٢٠15ت فب/أ ســاس 
واعتلـاره  ـدوكال را أولويـة  ،، هبـدو  عييـي األمـن ال،ـذاون ت وـا و"املنـا  ،ـك فثـار عطـي  مـو قادرين 

السياســة تــا  وا هــه  تطــف الفةــات مــن  ــا ر ومــوا ن ضــعف   قــر هــذهلطتويــف مــع  ،ــك املنــا . و 
لـــــددة، و ســـــعي مـــــن مث ل ســـــتجاوة  حتيا ـــــات األدـــــخاة روي اإلعاقـــــة واملهـــــا رين والنســـــا  

 م.والر ا  واأل فا  واملسن
ودلوة املنا ق ايفمية فليـة  وينيـة يـدو ِل  سـهيو مراعـاة  ،ـك املنـا  واألمـن ال،ـذاون ت  -1٢1

ـــة.  مـــديرال  8٤حوومـــات الو يـــات، عـــن  ريـــق ال ـــلوة،  وو فـــتأولويـــات وـــا و وملادرايـــا الو ني
نفــار القــوانم اخلاقــة هبــا ت عيــع لطمواقــع ومــو فو  أ ــا  وــا و، وأنفقــت م معنيــم واحلفــاظ عطيهــا ِو
م يــم دو ر لــدعم  هــود ِدارة املنــا ق ايفميــة ت أ ــا  اللطــد كافــة. وُوضــع أكثــر  ٤مــا يييــد عطــي 

               ت املاوــــة مـــن مواردهـــا الربيـــة  ــــت ٢٠ت املاوـــة مـــن منـــا ق وــــا و القريلـــة مـــن الســـاحو و 5٠مـــن 
  اية معينة.

تنـو  الليولـو ن و،يـة ِداريـا والعمـو وفعاليـة عطـي ِحالـة وعـض و تواقو ا هود لتحديـد وـ ر ال -1٢٢
ـــــنظم  ـــــو ن و ـــــدمات ال ـــــو  الليول ـــــد قـــــدرة التن ـــــا ، كـــــن  يي عوامـــــو اإل هـــــاد الناعـــــة عـــــن  ،ـــــك املن

 اإليوولو ية عطي  مو فثار  ،ك املنا .
ة مــن  ــ   و ســعي احلوومــة حاليــال لتعلةــة الــدعم لطتمويــو املتعطــق واملنــا  واملســاعدة التقنيــ -1٢٣

 ر يلـــات ثناويـــة مـــع وطـــدان دـــريوة مثـــو ا  ـــاد األوروا وأملانيـــا والياوـــان و ـــايوان والو يـــات املتحـــدة. 
دـرو  احلحـو  عطـي اعتمـاد الويـان الـو ا امل ـرو  اسـتيفا  وواإلضافة ِل رلم،  عمو وا و عطي

دعــم الت هــ  ت ِ ــار  عطــي التنفيــذ لــدا قــندوا التويــف، و قــوم وــق را ات ا ســتفادة مــن ورنــامس
 الحندوا األ  ر لطمنا .



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

 

30/34 GE.15-19623 

 

 فليـيت التمويـو هـا م الثناويـة واملتعـددة األ ـراو، ا سـتفادة مـن حلوومة، وف ـوا مونستتو  -1٢٤
  وــربامس جمتمعيــة  تنــاو  احلــق ت احلحــو  عطــي ميــاه ال ــرب امل مونــة واألمــن ال،ــذاون ضــا ا  مــن

الرويســـية املتعطقـــة وت،ـــك املنـــا  الت ـــرد الـــدا طن النـــا س عـــن وســـلو العـــيش املســـتدامة. ومـــن املســـاوو 
ار فــا  مســتوا ســـا  اللحــر واألعاقــك املداريـــة. فــذلم ي ـــوو علةــال عطــي املـــوارد الو نيــة ايفـــدودة 
وســـل  احلا ـــة ِل نقـــو أفـــراد اجملتمعـــات ايفطيـــة ِل أمـــاكن أ ـــرا أثنـــا  ِعـــادة اللنـــا . وقـــد أُعطنـــت 

وومــة اعتمــادات لتمويــو  هــود اإلنعــاش. وســعت احلوومــة ت الوقــت حالــة الاــوار  و ححــت احل
 را ه سعيال حثيثال لاط  املساعدة اخلار ية من اللطدان املا ة.

ومـــن التحـــديات الـــيت أُوـــرحت  ـــ   عمطيـــة الت ـــاور و ـــ ن السياســـة الو نيـــة املتعطقـــة وت،ـــك  -1٢5
قااعـات الع ـرة. وهنـام حا ـة ِل مييـد مـن املنا  نقى املوارد والقـدرات ال حمـة لتنفيـذ أولويـات ال

الـــوعن اجملتمعـــن والـــدعم لطفةـــات ال ـــعيفة لتعييـــي قـــدريا عطـــي التحمـــو. ومـــن التـــداوك الـــيت اذـــذيا 
ت ايفميــــة اللحريــــة ( Bul) وــــا و ت ســــياا التحــــدي لت،ــــك املنــــا  ســــن قــــانون حظــــر قــــيد األلــــام

 ة مـن مناقـة وـا و ا قتحـادية احلحـرية الـيت  تـدت املاوـ 8٠الو نية. وينى هذا القانون عطـي  عـو 
مـــن الحـــيد التجـــاري واســـت،   املعـــادن  و اليـــةل  ،نـــع الحـــيد فيهـــاميـــو مناقـــة ميُ  ٢٠٠ عطـــي مســـافة

وحفـــر فوـــار الـــنفر، ومـــا ِل رلـــم. واألهـــم مـــن رلـــم أن هـــذا القـــانون يقـــوم عطـــي ملـــاد  املعـــارو 
 ة فثار  ،ك املنا .التقطيدية واملمارسات الثقافية ويهدو ِل معا 

ويعمو موت  ا سـتجاوة الليةيـة والتنسـيق وحـفته  هـة  نسـيق  اوعـة   فاقيـة األمـم املتحـدة  -1٢٦
اإل اريـــة و ــــ ن  ،ــــك املنــــا ، وي ـــاطع تهمــــة  نســــيق  هــــود التحـــدي لت،ــــك املنــــا . ور ــــم ا هــــود 

ملنــا ، ســتحتاج احلوومــة ِل مــوارد امللذولــة حاليــال إلعــادة ا يوطــة و نفيــذ السياســات املتعطقــة وت،ــك ا
 ِضافية لطم ن قدمال.

و واقــو وــا و  هودهــا الراميــة ِل التحــدي لظــاهرة ا حــبار العــاملن وامل ــاركة ت ا  فاقيــة  -1٢٧
ل ـمان  ،اإل ارية مع  كها مـن اللطـدان األع ـا ، و  سـيما أهـم األ ـراو املسـ ولة عـن ا نلعاثـات

اعدة و ايـــــة حقـــــوا اإلنســـــان ت وـــــا و، وتقطـــــيى انلعاثـــــات ال،ـــــاحات ِل وفاوهـــــا والتيامايـــــا واملســـــ
در ــة مةويــة فــوا  1.5مســتويات م مونــة كــن يتســىن اإلوقــا  عطــي ار فــا  معــد  در ــة احلــرارة دون 

 .٢1٠٠مستويات ما قلو العحر الحناعن، أو أقو من رلم  طو  عام 
 

 : الكوارو الطبيعية57-61التوصية   
  الـــــو ا إلدارة الاـــــوار  ِ ـــــارال و نيـــــال إلدارة حـــــا ت الاـــــوار  مـــــن أ ـــــو وضـــــع املوتـــــ -1٢8

التحــدي لطوـــوار  الاليعيـــة والتخفيـــف مـــن فثارهـــا. ونُظـــم  ـــدري  ملمثطـــن اجملتمعـــات ايفطيـــة و ثطـــن 
 احلوومــة عطــي وضــع  ااهــم ت جمــا  ِدارة أ اــار الوــوار  أو  ــدي  اخلاــر املو ــودة ت هــذا

والت ـــاور مـــع موتـــ  األمـــم املتحـــدة لتنســـيق ال ـــ ون  ،موعـــاتاجمل يلـــات الحـــدد. وميوـــن ِدراج  ر 
ت اإل ـــار ا ديـــد إلدارة أ اـــار الوـــوار  مــــع مراعـــاة  ر يلـــات الفريـــق اإلنســـاين املعــــا  ،اإلنســـانية

 تناقة ايفير ا اد .
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 الالجئون  
 1967: التصديق عل  اتفاجية الالجئير وبروتوحولها لعال 26-62التوصية   

                 مــــدا م  مــــة ا فاقيــــة ال  ةــــم وورو وكو ــــا اســــتعرا، و قيــــيم وــــا و    يــــيا  يتعــــم عطــــي -1٢٩
   م اورات و  هنما. ِ را ت سياقها احلايل و  1٩٦٧لعام 
 

بشرررأن وضرررك ا شرررخاص عرررديمي  1954: التصرررديق علررر  اتفاجيرررة عرررال 27-61التوصرررية   
 ض حاالت انعدال الجنسيةبشأن خف 1961الجنسية واتفاجية عال 

و ــ ن وضــع األدــخاة عــدمين  1٩5٤مــدا م  مــة ا فاقيــة عــام وعــد ج  ســتعر، وــا و  -1٣٠
و ـــ ن  فـــض حـــا ت انعـــدام ا نســـية ت ســـياقها احلـــايل، وج  ـــر  1٩٦1ا نســـية، وا فاقيـــة عـــام 
 مال  ما وعد.ي قي  م اورات و ـ هنما و 

 
يرررررة مكاقحرررررة الجريمرررررة المنظمرررررة عبرررررر الوينيرررررة : التصرررررديق علررررر  اتفاج28-61التوصرررررية   

 وبروتوحول باليرمو الملحق بها
مـــــدا م  مـــــة ا فاقيـــــة موافحـــــة ا رميـــــة املنظمـــــة عـــــرب الو نيــــــة وعـــــد ج  ســـــتعر، وـــــا و  -1٣1

 مال  ما وعد.ي قي  وورو وكو  والكمو املطحق هبا ت سياقها احلايل، وج  ر م اورات و  هنما و 
 

 معرررزز رسرررمي طرررابكيتسرررم ب إنشررراء نظرررال -اللجررروء  ون ويرررالبو الجئرررال: 42-62التوصرررية   
 لتوقير الحماية لالجئير ويالبي اللجوء

ل ِ  أن لــديها نظامــال 1٩٦٧وــا و ليســت دولــةل  رفــال ت ا فاقيــة ال  ةــم وورو وكو ــا لعــام  -1٣٢
الدولـــة مـــع موتـــ  ا جـــرة ل  حـــا  معنيـــال واألدـــخاة الـــذين يـــد طوهنا  طلـــال لطجـــو . و عمـــو وحارة 

املتحــدة الســامية ل ــ ون ال  ةــم )املفوضــية( الــذي يو ــد مقــره ت أســباليا، وتــ  مفوضــية األمــم ت
حـــدر لتيســـك عمطيـــة حُيـــد د تو لهـــا وضـــع الطجـــو  لط ـــخى املعـــا. وعقـــ  املوافقـــة عطـــي الاطـــ ، يُ 

النهاويـــة. و ـــ   هـــذه العمطيـــة، موتـــ  املفوضـــية وااقـــة وضـــع ال  ـــك مـــن أ ـــو ِعـــادة التـــو م 
يسـم  لـه واللقـا  وحـفة قانونيـة ت وـا و ِل  " اقـال   حـرحيال "موت  ا جـرة لط ـخى املعـا يحدر 
يُلت ت ِعـادة  و ينـه. وعـ وة عطـي رلـم، يسـاعد موتـ  املـوارد الل ـرية األدـخاة املعنيـم ت أن 

 احلحو  عطي عمو وسون داومم.
  
 الناشئةالقنايا  -ساعسا   

 
 التشرع قي المنايق الريفية والحنرية  

 
 فاقمــت النياعــات املســـتمرة عطــي حيــاحة األراضـــن عطــي مــر الســـنم. و  ــهد منــا ق وـــا و  -1٣٣

الريفيـــة واحل ـــرية عطـــي الســـوا    ـــرد األدـــخاة، األمـــر الـــذي يـــ دي ِل انتهـــام احلـــق ت الســـون 
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ت  ٦٧ت مركــي كــورور احل ــري، حيــ  يقــيم ال وــق.  ــك أن مســ لة الت ــرد هــذه  ظــو أدــد و ــ ة 
ــــات عقــــود  (٧)ةاملاوــــ ــــا و. و  ــــمو وعــــض أســــلاب الت ــــرد مــــن  حوومــــة الو ي  ِجيــــارمــــن ســــوان و

األراضـن املســوونة ملالويهــا الســاوقم ال ــرعيم نتيجــة لقـرارات قــادرة عــن ايفــاكم، و حــاعد أســعار 
نـــ . وحيـــد رلـــم مـــن ِموانيـــة ححـــو  اســـتةجار املنـــاح  وال ـــقق ودـــراوها وســـل  املســـتثمرين األ ا

 املوا نم عطي سون ميسور التوطفة.
و  يو ــد ســليو انتحــاو قــانوين ملــالون املنــاح  الــذين يفقــدون منــاح م وســل  نقــو مطويــة  -1٣٤

 األراضن العامة ملالويها اخلواة ال رعيم.
 لة مســاعدة وســتتاط  وعــض اخلاــوات الــيت ميوــن أن  تخــذها احلوومــة ملعا ــة هــذه املســ -1٣5

من اجملتمع الدويل، مثو مووـو األمـم املتحـدة، و لـاد  ئـارج املمارسـة السـطيمة املتلعـة ت اللطـدان الـيت 
 وا ــــه م ــــاكو  اثطــــة. ومــــن اجملــــا ت الــــيت  تــــاج ِل الــــدعم ضــــمان حيــــاحة األراضــــن مــــن  ــــ   

ن ــا  ا يةــات التنظيميــة ومو ا ــ  التخاــير والتقســيم ت الت ــريعات املناســلة، وا ياكــو األساســية، ِو
 الو يات.

  
 اإلنجازات والتحديات -سابعا   
 

 اإلنجازات  
 

من أهم الت،يكات الـيت دـهديا وـا و  ـ   الفـبة امل ـمولة وـالتقرير  حـديقها عطـي ِحـدا  -1٣٦
املعاهدات األساسـية حلقـوا اإلنسـان ِو ـاح  قريرهـا. وُسـنت قـوانم  تثـو حلقـوا اإلنسـان مـن أ ـو 

ســــجو مــــر ويب ا ــــراوم  ُوضــــعنســــن لطنســــا  واأل فــــا ، و التحــــدي لطعنــــف املنــــييل، وا ســــت،   ا 
ــــرا نســــية، وا  ــــار والل ــــر، و  ــــيواج، ورُ ر ُ ــــاحلــــد األدىن لأل ــــور، و  أُق فــــع م ا  تحــــاب ت ِ ــــار ال

 التجر  عن املمارسة ا نسية وم اللال،م املباضم.
مــع دو  أع ــا  أ ــرا ِدمــاج املنظــور ا نســاين   لاد ــا وــنالــيت مي ا يــدة ومــن املمارســات -1٣٧

 وا عتلارات املتعطقة واإلعاقة وحقوا اإلنسان ت اإلححا ات الو نية.
، و عمــو حاليــال عطــي  نقيحــه ٢٠11وــا و نظــام التــ مم الحــحن الــو ا ت عــام  وضــعتو  -1٣8

ــفيــه. وواإلضــافة ِل رلــم، ذُ لت،ايــة ا ميــع تــن فــيهم املتقاعــدون الــذين ج يســلق أن ســا وا  ى ح 
 اعتمادات ت املييانية ألفراد الفةات ال عيفة، تن فيهم األدخاة روو اإلعاقة واملسنون.

وعــــ وة عطــــي رلــــم، قــــدقت وــــا و عطــــي عــــدد مــــن ا  فاقيــــات والربو وكــــو ت املتحــــطة  -1٣٩
 واملنظمة اللحرية الدولية وأقلحت ع وال ت منظمة العمو الدولية.
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 التحديات  
 

واعتلارهــا دولــة  يريــة قــ،كة ناميــة، اإلعمــا  التــام  ،التحــديات الــيت  عــب، وــا و أكــرب مــن -1٤٠
حلقـــوا اإلنســـان، وـــالنظر ِل املـــوارد ايفطيـــة ايفـــدودة و  ـــارب األولويـــات. وميوـــن ا تـــيا  كثـــك مـــن 
املســـاوو الـــيت  ـــو  دون ِحـــراح مييـــد مـــن التقـــدم ت جمـــا  حقـــوا اإلنســـان ت نقـــى القـــدرات وقطـــة 

ل املســـــاعدة ت منـــــع حـــــا ت ا  ـــــار والل ـــــر وك ـــــفها. وقلـــــو املـــــوارد املاليـــــة، واحلا ـــــة والـــــذات ِ
التحـــديق عطـــي مـــا  لقـــي مـــن معاهـــدات حقـــوا اإلنســـان،  ـــود وـــا و اذـــار  اـــوات  ـــو اإلعمـــا  
التــدرجين واســـتعرا، ا متثـــا  لطقـــوانم، األمـــر الـــذي يتاطــ  مســـاعدة  قنيـــة وماليـــة. وقـــد ُ ثـــت ت 

   ت األساســية األ ــرال  ــك أن لــذلم أي ــال  لعــات ماليــةهــذا الحــدد أي ــال مســ لة  عــديو الت ــريعا
ـــــاخلربا  املناســـــلم  ـــــ ثر كـــــذلم ت ا ســـــتعانة و ـــــو   ـــــدة فحســـــ ، و ـــــ ثر ت ِنفـــــار القـــــوانم ا دي    

 لطمساعدة ت قيا ة الت ريعات امل ومة للا و.
اإلنســــــان ِل وميوـــــن أن  ــــــ دي اإلرادة السياســــــية القويــــــة و لــــــا املســــــاوو املر لاــــــة  قــــــوا  -1٤1

ســــتدامة  قيــــق ا اــــر  مســــ لة التعجيــــو وتنفيــــذ ا لتيامــــات القاومــــة وســــن الت ــــريعات الرويســــية. و   
 سســـة و نيـــة حلقـــوا اإلنســـان  ـــديال يتاطـــ    ـــافر  هـــود الوكـــا ت الدوليـــة واإلقطيميـــة وتقـــد  مل

 املساعدة التقنية والتمويو.
  

 التعاون والمساعدة الدوليان -ثامنا   
 

ــــــدعم عطــــــي الحــــــعيدين الــــــدويل  -1٤٢ ــــــا و التمــــــاس التعــــــاون واملســــــاعدة وال  واقــــــو حوومــــــة و
 واإلقطيمن، سعيال منها لتعييي وضمان ا ستمرار ت  نفيذ التيامايا ت جما  حقوا اإلنسان.

  
 خاتمة -تاسعا   

 
 وقـــيات  1٠٦قلطـــت حوومـــة وـــا و، ت ا ولـــة األول مـــن ا ســـتعرا، الـــدوري ال ـــامو،  -1٤٣
ثتهــا ونفــذيا. ويلــم  قريــر ا ولــة الثانيــة ا هــود املطموســة الــيت  لــذ ا احلوومــة وــالتوقيع والتحــديق  

د ـا  ِقـ حات   ـريعية ووضـع سياسـات ووـرامس يـدو ِل  سـم  عطي الحووم رات الحـطة ِو
 حياة دع  وا و. و ظو وا و مطتيمة وتنفيذ التيامايا ت جما  حقوا اإلنسان.
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Notes 

 1 The Labor Trafficking 17 PNCA section 2001-2007. 

 2 21 PNCA Chapter 4 (§§ 401–409). 

 3 21 PNCA Chapter 4 (§ 409). 

 4 21 PNCA Chapter 7. 

 5 21 PNCA § 606. 

 6 Palau Traditional Women’s Group, headed by Bilung of Koror and EbilReklai of Melekeok, comprised of 

all Palauan women. 

 7 Palau 2012 Mini Census.  

 


