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أوالً -مقدمة
 -1أح ر رررزت أو ن ر رردا تق ر رردما ه ر ررا ا يف تعزي ر ررز احر ر رسام حق ر رروق اإلنس ر رران وس ر رريادة الق ر ررانون
والدميقراطية حيث قامرت برومور منهرا التصردي عىرا الصر ول الدوليرة واإلقىيميرة الر يسرية قروق
اإلنسرران ولاولررة وعررل حقرروق اإلنسرران حقيقررة واقعررة ملواطنيهررا .ويش ر ل دسررتور عررام 1995
حجرر األسررام مايررة حقروق اإلنسرران وتعزيزهررا .وباإلضرافة ىل للر  ،اعتمررد الربملران عررددا مررن
الق روانل الرريت تتنرراول بالتفصرريل ا قرروق املنصرروا عىيهررا يف الدسررتور ،ررا فيهررا حقرروق الف ررات
الض ررعيفة ،مث ررل األطف ررال والنس رراء واأل ررخاا لوي اإلعاق ررة و ر ر هم .ويت رري اإلط ررار الق ررانوين
ىلم انيررة النتصرراع عررن طرير احملرراكم القانونيررة و هررا مررن املؤسسررات الوطنيررة الر يسررية األخررر
ق رروق اإلنس رران فيم ررا ر ر تعزي ررز حق رروق اإلنس رران ومحايته ررا ،مث ررل الىجن ررة األو ندي ررة ق رروق
اإلنسان والىجنة املعنية بت افؤ الفررا الىترل يُسرت مل عمىهمرا بوعمرال منظمرات اجملتمرل املردين
النابضة با ياة.
 -2ولتعزي ررز حق رروق اإلنس رران ومحايته ررا ،اعتم رردت ا وم ررة أيضر را ع رردة سياس ررات وبر ررام
ونفررذ.ا .وعر وة عىررا للر  ،أُنشر ت هياكررل مؤسسررية لات صررىة مررن أوررل تنفيررذ نظررام حقرروق
اإلنسان يف البىد ورصده وتقييمه.
 -3ويررربز هررذا التقريررر التقرردم احملرررز يف تنفيررذ التعهرردات الطوعيررة الرريت أعىنتهررا أو نرردا لىفرير
العامررل يف ا ول ررة األو مررن الس ررتعراض الرردوري الش ررامل يف تش ررين األول/أكت رروبر  2011ويف
تنفيرذ التوصرريات املتفر عىيهررا يف تىر ا ولرة .ويرروفر التقريرر أيضرا مررووزا لىتطرورات الر يسررية الرريت
هد.ا أو ندا يف جمال حقوق اإلنسان منذ تشرين األول/أكتوبر .2011

ثانياً -المنهجية
ُجمل التقرير يف ظل عمىية تشاركية وتشاورية ارل فيها خمتىف أصرحا املصرىحة ،رن
-4
ف رريهم ال رروزارات واإلدارات والوك ررالت ا ومي ررة ،مث ررل قط رراا العدال ررة والق ررانون والنظ ررام وا ي ررات
الدستورية املستقىة ،كالىجنة األو ندية قوق اإلنسران ،والىجنرة املعنيرة بت رافؤ الفررا ،مرن برل
وهات أخر  .وىلضافة ىل لل  ،أوريت مشاورات أيضا مل منظمات اجملتمل املدين والنا طل
يف جم ررال حق رروق اإلنس رران واألك ررادمييل وا ر ررباء .ونس ررقت وزارة الش ررؤون ا اروي ررة ىلنش رراء ن ررة
توويهيرة وطنيررة عمىررت عىررا تميررل التقريررر .وا ررتمل تميررل التقريررر عىررا ىلورراء اسررتعراض م تر
لىتقررارير ال رواردة مررن منظمررات ترصررد حالررة حقرروق اإلنسرران يف أو نرردا بش ر ل مسررتقل والتقررارير
األخر اليت قدمتها الوزارات واإلدارات والوكرالت ا وميرة عرن تنفيرذها التوصريات املنبثقرة عرن
وعقد اوتماا إلقرار التقرير ور خ له تبادل مشروا التقرير ومناقشرته مرل
الستعراض الساب ُ .
خمتىررف أصررحا املصررىحة ،ررن فرريهم ممثىررون ع رن ررا الرروزارات واإلدارات والوكررالت ا وميررة
وا هات الفاعىة يف اجملتمل املدين اليت قدمت مزيدا من املدخ ت.
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 -5ويتضمن هذا التقرير التوصيات اليت قبىتها أو ندا ،وهي تنقسم ىل تسعة جمالت مواضريعية
منهررا التوصرريات املتعىقررة باملعاهرردات ،وقطرراا العدال رة والقررانون والنظررام ،واسررتق لية املؤسسررات
واملساءلة وا قروق القتصرادية والوتماعيرة والثقافيرة والتثقيرف يف جمرال حقروق اإلنسران وحقروق
الضعيفة وا قوق املدنية والسياسية وتنفيذ توصيات الستعراض الدوري الشامل.

الف ات

ثالثاً -التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة
ألف -التعهدات الطوعية
-6

ق مدمت أو ندا عددا من التعهدات الطوعية اليت احسمتها كىها عىا النحو املبل أدناه.

قضايا السياسة العامة

 -1خطة العمل الوطنية املتعىقة حبقوق اإلنسان
 - 7وضررعت ا ومررة يف عررام  2014خطررة العمررل الوطنيررة املتعىقررة حبقرروق اإلنسرران خطررة
العمل الوطنية) .وأعدت خطة العمل الوطنيرة مرن خر ل عمىيرة تشراورية وتشراركية اضرطىعت را
الىجن ررة التوويهي ررة الوطني ررة ال رريت تت ررولف م ررن خمتى ررف ال رروزارات واإلدارات والوك ررالت ا ومي ررة،
وتتضررمن ا طررة مرردخ ت مررن عرردد مررن ا هررات الفاعىررة ،را فيه را اجملتمررل املرردين ،واألوسررا
األكادميية ،واملنظمات األهىيرة ،والزعمراء الردينيون والثقرافيون ،مرن برل وهرات أخرر  .وتتجسرد
رؤيررة خطررة العمررل الوطنيررة يف ىلنشرراء جمتمررل أو نرردي يقرروم عىررا اح رسام حقرروق اإلنسرران ويىتررزم
بالنه القا م عىا حقوق اإلنسان ىلزاء حتقي التنمية املسرتدامة والشرامىة .وتتمثرل أهرداع خطرة
العم ررل الوطني ررة يف بن رراء ق رردرات ا وم ررة واملر رواطنل يف جم ررال محاي ررة حق رروق اإلنس رران وتعزيزه ررا
والنهوض باملساواة وعدم التمييز لىجميل وا د من الفقر وتعزيز الرفاه الفردي وا ماعي وضرمان
التمتل با قوق وا ريرات املدنيرة والسياسرية وتىبيرة احتياورات الف رات ا اصرة وضرحايا النزاعرات
وال روارم مررن حيررث التمتررل حبقرروق اإلنسرران وتنفيررذ التزامررات أو نرردا اإلقىيميررة والدوليررة املتعىقررة
حبقوق اإلنسان .وتقدم خطة العمل الوطنية أيض ا آلية تنسي أكثر تنظيم ا إل رال جيل ا هات
املعنية حبقوق اإلنسان.

 -2الستعراض السنوي الة حقوق اإلنسان 
 -8تتررو الىجنررة األو نديررة قرروق اإلنسرران والىجنررة املعنيررة بت ررافؤ الفرررا ررا يتمشررا مررل
الولية القانونية ل ل منهما تميل التقارير السنوية عن حالة حقوق اإلنسان يف البىد .وتستخدم
جي ررل ال رروزارات واإلدارات والوك ررالت و ه ررا مر ررن أص ررحا املص ررىحة تى ر ر التق ررارير كمصر رردر
لىمعىومات وتووه التوصيات الواردة فيها عمىيات امليزانية ووضل التشريعات والسياسرات و هرا
م ررن العمىي ررات ا ومي ررة .ومن ررذ ع ررام  ،2011ت ررري عمىي ررات اس ررتعراض س ررنوية ال ررة حق رروق
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اإلنس رران ،تىيه ررا مناقش ررات بش ررون التق ررارير املقدم ررة م ررن أعض رراء الربمل رران .وق ررد اس ررتدعا الربمل رران
مسررؤولل ح رروميل لتوضرري اإلو رراءات املتعىقررة بانتهاكررات حقرروق اإلنسرران ومررد تنفيررذهم
التوصرريات الصررادرة عررن الىجنررة األو نديررة قرروق اإلنسرران والىجنررة املعنيررة بت ررافؤ الفرررا .وقررد
اضطىعت رذا األمرر عىرا ووره ا صروا نرة الشرؤون القانونيرة والربملانيرة يف الربملران ويف اوونرة
األخ ة الىجنة الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان.
المسائل المؤسسية 

 -1الىجنة الفرعية جملىس الوزراء املعنية حبقوق اإلنسان
 -9أنشوت ا ومة الىجنرة الفرعيرة جملىرس الروزراء املعنيرة حبقروق اإلنسران لتقرده التوويره يف
جمررال السياسررة العامررة بشررون مسررا ل حقرروق اإلنسرران .وت فررل تىر الىجنررة الترزام جيررل أصررحا
املصىحة بالسياسات والقوانل لات الصىة وبالتزامات أو ندا اإلقىيمية والدولية حبقوق اإلنسان.

 -2الىجنة التقنية قوق اإلنسان
 -10أنشوت ا ومة نة تقنية مشسكة بل الوزارات بشون املسا ل املتعىقرة حبقروق اإلنسران
ومررن بررل أعضرراء الىجنررة ممثى رون عررن اجملتمررل املرردين .وتتمثررل وليررة تى ر الىجنررة يف تقررده الرردعم
التقر ىل الىجنرة الفرعيرة جملىرس الروزراء املعنيرة حبقروق اإلنسران .وكران وورود الىجنرة املشرسكة بررل
الوزارات أمرا حامسا يف وضل خطة العمل الوطنية.

 -3م تب حقوق اإلنسان يف وزارة العدل والشؤون الدستورية
 -11يتررو هررذا امل تررب ،عىررا املسررتو القطررري ،تنسرري تنفيررذ خطررة العمررل الوطنيررة وىلعررداد
التقرارير لات الصرىة لتقردميها ىل ا ي رات اإلقىيميرة والدوليرة قروق اإلنسران .وهرو ي فرل متسر
أو ندا بسيادة القرانون وا رم الر ريد واملسراءلة وتنفيرذها الرنه القرا م عىرا حقروق اإلنسران يف
جي ررل السياس ررات والتش رريعات الوطني ررة .وي ف ررل ه ررذا امل ت ررب أيض را امتث ررال ال رروزارات واإلدارات
والوكالت ا ومية لىنه القا م عىا حقوق اإلنسان من خ ل توف املشورة القانونية.

 -4م تب حقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون ا اروية
 -12ينس هذا امل تب مل أصحا املصىحة من أورل كفالرة المتثرال ل لتزامرات اإلقىيميرة
والدولية قوق اإلنسان.

 -5مراكز التنسي داخل الوزارات واإلدارات والوكالت ا ومية
 -13أنش ر ت مراك ررز تنس رري لىتوك ررد م ررن أن مس ررا ل حق رروق اإلنس رران موزع ررة يف السياس ررات
وا طر والرربام املؤسسررية وامليزانيرات ا اصررة ب ررل منهرا ،وكررذل ملتابعررة تنفيرذها واإلبر غ عررن
التقدم احملرز بشوهنا.
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باء -تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل التي حظيت بالقبول 
 -1توصيات بشأن المعاهدات  -التوصيات من  1إلى  5و 26و 27و 31و 74و82
 -14قُدمت توصيات خبصوا معاهدات كان من بينها ما يىي:
ىلدراج أح رام الصر ول الدوليرة قرروق اإلنسران يف قروانل البىرد ومواءمررة جيررل
أ)
القوانل مل تى الص ول؛
) التصدي عىا الربوتوكول الختياري لتفاقية األمم املتحدة ملناهضرة التعرذيب،
وىلدراج أح امه يف القوانل احملىية؛
ج)

ىلنفال أح ام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف التشريعات الوطنية؛

د)
الختفاء القسري؛

دراسررة ىلم انيررة التصرردي عىررا التفاقيررة الدوليررة مايررة جيررل األ ررخاا مررن

هر)
التمييز ضد املرأة؛

التص رردي عى ررا الربوتوك ررول الختي رراري لتفاقي ررة القض رراء عى ررا جي ررل أ ر ر ال

و)

تقده مشروا قانون ىلدارة النظام العام ا يتمشا مل اللتزامات الدولية.

 -15وتود أو ندا أن تؤكد أن معظم الص ول الدولية واإلقىيمية الر يسية قروق اإلنسران قرد
أدروت لىيا يف الدستور .وىلضرافة ىل للر ُ ،سرنت القروانل بووره عرام را يتمشرا مرل الدسرتور
ومررل معاهرردات لررددة .وهررذه عمىيررة مسررتمرة .وجيررري أيضرا اسررتعراض خمتىررف القروانل ،ررا فيهررا
مشروا قانون الزواج والط ق وقانون اإلرم املعدل بغية ضمان المتثال لىمعراي الدوليرة قروق
اإلنسان.
 -16وي فررل الدسررتور يف املررادة  24ا ر يف عرردم التعرررض لىتعررذيب أو املعامىررة أو العقوبررة
القاسررية أو ال ىلنسررانية أو املهينررة .وإلنفررال هررذا ا ررم ،وتسرريد أح ررام اتفاقيررة األمررم املتحرردة
ملناهض ررة التع ررذيب بال ام ررل ،أص رردر الربمل رران ق ررانون ع ررام  2012ملن ررل التع ررذيب وحظ ررره .وجي رررم
القررانون التعررذيب ،ويعىررن أن األدلررة املنتزعررة حتررت التعررذيب ر مقبولررة يف اإلورراءات القانونيررة،
ويرن عىرا رد حقروق ضرحايا التعرذيب وىلعررادة تروهيىهم وتعويضرهم .ويرن القرانون أيضرا عىررا
توسرريل نطرراق املسررؤولية ا نا يررة عررن التعررذيب لتشررمل األف رراد وا هررات الفاعىررة ر ا وميررة.
وتع ف وزارة العدل والشؤون الدستورية عىا وضل قواعد تنظيمية لىمساعدة يف تنفيذ القانون.
 -17وتنظر أو ندا يف التصدي عىرا التفاقيرة الدوليرة مايرة جيرل األ رخاا مرن الختفراء
القسري والربوتوكول الختياري لتفاقية القضاء عىا جيل أ ر ال التمييرز ضرد املررأة والربوتوكرول
الختيرراري لتفاقيررة األمررم املتح رردة ملناهضررة التعررذيب .وتتطىررب عمىي ررة التصرردي التقرردير عى ررا
املسررتو احملىرري والسررتعداد لتنفيررذ املعاهرردة املصرردق عىيهررا .ويسررتىزم التصرردي عىررا املعاهرردات

6

GE.16-17004

A/HRC/WG.6/26/UGA/1

وتنفيررذها ت روافر امل روارد ول تررود أو نرردا أن توخررذ عىررا عاتقهررا ىلل اللتزامررات الرريت ت ررون ورراهزة
لتنفيذها.
 -18وصردر قرانون ىلدارة النظررام العرام بعررد التشراور مررل أصرحا املصررىحة الر يسريل .وتعتقررد
ا ومة أن القانون ميتثل لىمعاي الدولية .ومل لل  ،كانرت هنرال ر او عرن وورود مشراكل
تتعىر بتفسر ه وتنفيررذه .وكىفررت ا ومررة الىجنررة األو نديررة ل صر ن القررانوين بررروراء مشرراورات
مررل أصررحا املصررىحة الر يسرريل عىررا حتديررد املشرراكل النا ر ة عررن ىلنفررال القررانون .وسرروع ت رتم
الستنارة والسس اد يف أي تعدي ت قد تُدخل عىا القانون بتى املشاورات.
 -2قطاع العدالة والقانون والنظام  -التوصيات  42و 43و66
 -19قُدمت توصيات بشون قطاا العدالة والقانون والنظام وهي:
أ)

اإلسراا بتحسل نظم الشرطة والقضاء والسجون؛

) حتسررل األوضرراا يف السررجون عررن طرير معا ررة الكتظررا املفررر وا الررة ر
املرضية اليت توود عىيها السجون ومواطن القصور يف الرعاية الصحية.
 -20وبغية المتثال لىتوصيات الواردة أع هُ ،اّتذت تداب خمتىفة يف دوا رر الشررطة والقضراء
والسجون.

الشرطة األو ندية

قوات
 -21بغيررة حتسررل التقيررد عرراي حقرروق اإلنسرران ،أنشرروت ق روات الشرررطة األو نديررة مديريررة
حقرروق اإلنسرران وا رردمات القانونيررة ،ووحرردة املعرراي املهنيررة وم اتررب حقرروق اإلنسرران يف جيررل
امل اتررب اإلقىيميررة .وتتررو مديريررة حقرروق اإلنسرران وا رردمات القانونيررة مسررؤولية تقررده املشررورة
بشررون املسررا ل القانونيررة وحقرروق اإلنسرران ،ررا فيهررا املسرراءلة عررن حقرروق اإلنسرران واإلو رراءات
التوديبي ر ررة ،وتنظ ر رريم الت ر رردريب يف جم ر ررال حق ر رروق اإلنس ر رران وتنس ر رري م ات ر ررب حق ر رروق اإلنس ر رران.
ويعمل  12م تب ا من أصرل  27م تبر ا مرن م اترب حقروق اإلنسران املنشروة .وقرد رفعرت وحردة
املعاي املهنية املسؤولة عن تعزيز األخ قيات واملعاي املهنية من خ ل معا ة الشر او املقدمرة
من ا مهور عدد الوحردات ىل  .10ووضرعت قروات الشررطة األو نديرة أيضرا سياسرات قروق
اإلنس رران ستسس ررد ررا عمىي ررات الش رررطة يف املس ررتقبل ،وستس رراعد يف تعم رريم مراع رراة حق رروق
اإلنسان يف عمل الشرطة.
 -22وتنظم قوات الشرطة األو نديرة عىرا أسرام مسرتمر عمىيرة تردريب مهر ميرل ضربا
الشرررطة مررن أوررل تعزيررز قرردرا.م يف جمررالت منهررا اح رسام حقرروق اإلنسرران يف عمىيررات الشرررطة.
ومنررذ عررام  ،2011زيررد عرردد ضرربا الشرررطة يف مراكررز وخمررافر الشرررطة بغيررة حتقي ر الفعاليررة يف
ا فا عىا القانون والنظام .واعتُمردت ا فرارة اجملتمعيرة لتشرجيل مشراركة ا مهرور يف م افحرة
ا رميررة والتقري ررب ب ررل الش رررطة وا مه ررور .ومي ررن مقاضرراة املخط ررل م ررن ض رربا الش رررطة ال ررذين
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ينته ون حقوق اإلنسان ،ا يف لل ممارسرة التعرذيب وسروء املعامىرة وورب قرانون منرل وحظرر
التعرذيب أو باسررتخدام اإلورراءات القانونيررة واإلداريرة األخررر املنصرروا عىيهررا يف الفصررل 303
من قانون الشرطة ويف قوانل أو ندا.
 -23و ُاّت رذت خطر روات أيضر را لتحس ررل ظ ررروع الحتج رراز يف الش رررطة ع ررن طرير ر عمىي ررات
حس رنت الصرررع الصررحي ررا يشررمل تقىيررل اسررتخدام احملتج رزين الرردلء
تديررد وبنرراء)1املراف ر الرريت م
كم رراحي  .كمررا وررر حتس ررل رعايررة املرروظفل ،ررا يش ررمل الس ر ن حيررث بُنيررت وح رردات
س نية ىلضافية.

ا هاز القضا ي
 -24اّتررذ ا هرراز القضررا ي عررددا مررن التررداب والبت ررارات لتعزيررز سرربل الوصررول ىل العدالررة،
ررا يش ررمل ىلور رراء املطالب ررات الص ررغ ة ال ررذي ل يس ررتىزم تعي ررل ل ررام يف احمل م ررة ويش ررتمل عى ررا
خطوات بسيطة مي رن أن طوهرا أي رخ عرادي لتقرده دعرو قضرا ية ومي رن الفصرل فيهرا
س رريع ا عىررا اررو مماثررل .ويف املسررا ل ا نا يررة ،أدخررل ا هرراز القضررا ي ىلو رراء التفرراوض لتخفيررف
العقوبة كجزء من نظام العدالة ا نا ية لىتعجيل بعمىيات احملاكمة والتخفيرف مرن اكتظرا مرافر
السررجون .ويف املسررا ل املدنيررة ،اسررتُحدثت تسرروية املنازعررات البديىررة اإللزاميررة مررن أوررل التعجيررل
حبل املنازعات والتخفيف من اكتظا ودول الدعاو لد احمل مة.
 -25ولتعزيررز ىلم انيررة ا صررول عىررا ا رردمات القانونيررة يف املسررا ل ا نا يررةُ ،اّت رذت تررداب
لتحسل الوصرول ىل خردمات املسراعدة القانونيرة .وهرذا يشرمل توسريل نظرام املعونرة القانونيرة يف
ىلطررار كررل مررن مررووزات الوقررا ل الرريت ترعاهررا الدولررة فيمررا ر م ررت ا ررا م املعاقررب عىيهررا
باإلعرردام وبرنررام مراكررز العدالررة .وبرنررام مراكررز العدالررة هررو برنررام وديررد أنشرروت ا ومررة يف
ىلط رراره وب رردعم م ررن ررركا ها مراك ررز عدال ررة وأخ ررر لىمس رراعدة القانوني ررة يف احمل رراكم والس ررجون.
ويف ع ررام  ،2011مل ي ر ررن هنر ررال س ررو ث ثر ررة مراكر ررز لىعدال ررة ،يف تر ررورورو ول ر ر ا وكمبر ررال .ويف
عام  ،2016أصب هنال سبعة مراكز لىعدالرة ومراكرز لىمسراعدة القانونيرة يف احملراكم مرل املراكرز
املنشرروة حررديثا يف هوميررا ومسرراكا وفررورت بورتررال ووينجررا .ومثررة مشررروا سياسررة وقررانون يتعىقرران
باملساعدة القانونية بىغا مرحىة متقدمة ول يقتضيان سو موافقة جمىس الوزراء.
 -26ويستخدم ا هاز القضا ي الت نولوويرا لتعزيرز ىلم انيرة الىجروء ىل القضراء .فعىرا سربيل
املثررال ،أُدخىررت تسررهي ت وصر ت الفيررديو يف قضررايا األطفررال واألحرردام يف احملرراكم ونب را ىل
ونررب مررل احمل مررة النمولويررة لألطفررال كمشررروا ت رري  .وترمرري هررذه التررداب ىل محايررة هويررة
األطفال وما ي زمها من حقوق يف نظام قضاء األحدام.
 -27واعتُم رردت جمموع ررة م ررن السر رساتيجيات لىح ررد م ررن تر رراكم القض ررايا ،م ررن جىته ررا زي ررادة
املوظفل القضرا يل ،وىلورراء تعرداد لىقضرايا لىرتخى مرن املىفرات امل رررة .وباإلضرافة ىل للر ،
ُح رددت أهررداع األداء ميررل املرروظفل القضررا يل ل رري ينجررزوا عمىهررم سررنوي ا مررل أداة منرراظرة
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لتعزي ررز األداء بغي ررة تتبل/رص ررد أداء م رروظفي ا ه رراز القض ررا ي م ررن أو ررل حتس ررل ال ف رراءة وس رررعة
معا ررة القض ررايا .وع ر وة عى ررا لل ر  ،ع ررززت مديري ررة تفت رريد احمل رراكم ال رريت ترص ررد أداء امل رروظفل
القضررا يل ىلدار.ررا بتغي ر رأسررها مررن أمررل سررجل احمل مررة ىل قاضرري احمل مررة العىيررا الررذي ميررارم
اختصاصرره عىررا جيررل املرروظفل القضررا يل ،خب ر ع مررا كرران متمبع ر ا يف املاضرري .وتشررمل التررداب
األخر ىلنشاء مناط قضا ية وديدة داخل البىرد مرن أورل تضريي الفجروة برل العررض والطىرب
عىا العدالة .وارتفرل عردد دوا رر احمل مرة العىيرا مرن  13ىل  17دا ررة يف الوقرت الرذي أصربحت
فيه جيل املقاطعات يف البىد مناط قضا ية.
 -28وباإلضررافة ىل لل ر  ،جيررري ىلص ر ن الق روانل الراميررة ىل حتسررل أداء ا هرراز القضررا ي.
فعىا سبيل املثالُ ،وضل مشروا قانون إلدارة ا هاز القضا ي وهو معرروض عىرا جمىرس الروزراء.
ويررن مشررروا الق ررانون عىررا حتسررل اس ررتق ل ا هرراز القض ررا ي وىلدارترره فيمررا يتعى ر بعرردد م ررن
ا وانب ،مثل التمويل والتوظيف والنضبا  ،من بل أمور أخر .
 -29ويف ع ر ر رام  ، 2013اعتمر ر ررد ا هر ر رراز القضر ر ررا ي الدسر ر ررتور املبر ر رراد التوويهير ر ررة املتعىقر ر ررة
بالعقوبات حملاكم القضاء) املمارسة) التوويهات) لعرام  2013الريت تتمثرل أهردافها فيمرا يىري:
ىلتاحة املباد واملباد التوويهية اليت يتعل أن تطبقها احملراكم يف ىلصردار العقوبرات ،را يف للر
نطاق فسات العقوبة والوسا ل األخر لىتعامرل مرل ا نراة ومصرا ضرحايا ا رميرة واجملتمرل احملىري
ويف توف آلية من وهنا تعزيز التوحيد والتساق والشفافية يف ىلصدار األح ام.

دا رة السجون يف أو ندا 
 -30وضررعت دا رررة السررجون سياسررات ىلص ر حية لتعزيررز اإلص ر ن وىلعررادة التوهيررل وتطرروير
املهررارات أثنرراء ا رربس .وترردعم تى ر السياسررات التحررول يف املمارسررة اررو تعزيررز مت ررل السررجل
كوسر رريىة مل افحر ررة ا رمير ررة وا ر ررد مر ررن حر ررالت معر رراودة اإلو ر ررام .وباإلضر ررافة ىل لل ر ر  ،ور ررر
استعراض القواعد اإلورا ية لىسجن من أول ضمان التساق مل قرانون السرجون الرذي يتضرمن
عددا من املعاي الدولية واإلقىيمية والدستورية قوق اإلنسان.
 -31ولىتعامررل مررل أوورره القصررور يف امل روارد البشررية ،وررر تعيررل أكثررر مررن  2 000حررارم
وحارسة من حرام السجون وخضعوا لىتدريب يف السرنتل املاضريتل بغيرة مضراعفة القروة العامىرة
املتاحرة دمرة السرجون .وجيرري تشرييد مرافر سرجون وديردة مرن أورل زيرادة القردرة السررتيعابية
وا ررد مررن الكتظررا  .ومررن أعمررال التشررييد ا اريررة الر يسررية سررجن ا راسررة املشررددة يف كيتاليررا
الرذي يسرتوعب  1 000سرجل وهرو سيسراعد عىررا ّتفيرف اكتظرا بعر السرجون ،را فيهررا
سجن لوزيرا لي ا راسة املشددة.
 -32واعتُمرردت ا دمررة اجملتمعيررة لىجرن البسرريطة عوض را عررن العقوبررة السررالبة لىحريررة كوحررد
تداب التخفيف من اكتظا السجون.
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 -33وبُرذلت وهررود لىحررد مررن الكتظررا وحتسررل حالررة السررجون ،ررا يف للر ا صررول عىررا
الرعاية الصحية .و ف اكتظا السرجون ،ريدت ا ومرة السرجون وزادت قردر.ا السرتيعابية.
وخ ل فسة السنوات ا مس ،زادت القردرة السرتيعابية لىسرجون ل ري تسرتوعب  2 183سرجينا
بعر ررد أن ارتفعر ررت مر ررن  14 334سر ررجين ا يف الفر ررسة  2011/2010ىل  16 517س ر ررجين ا يف
الفررسة  .2016/2015وقررد اق ررسن لل ر بتش ررييد املسرراكن مل رروظفي السررجون م ررن أوررل حتس ررل
ظ ر ررروفهم املعيش ر ررية .وعى ر ررا ال ر ررر م م ر ررن ه ر ررذه الت ر رردخ ت ،ل ير ر رزال الكتظ ر ررا يشر ر ر ل حت ر ررديا
وقررد ارتفعررت نسرربة السررجناء مررن  221يف املا ررة مررن القرردرة السررتيعابية ىل  274يف املا ررة يف
عام .2015
 -34وفيم ررا يتعى ر ر بتحس ررل حال ررة الس ررجون ،مل تع ررد م ر رراحي ال رردلء تُس ررتخدم يف أكث ررر
من  85يف املا ة مرن السرجون .ومرن املرومول ىلزالرة نظرام توزيرل مرراحي الردلء متامر ا حبىرول هنايرة
هررذه السررنة املاليررة  .2017/2016ويف الوقررت الرراهن ،ل يووررد سررو  22سررجن ا يسررتخدمون
نظام مراحي الدلء لي ا وهنارا وهنال  27سجنا فق يستخدم لل النظام يف الىيل ولريس يف
النهار.
وسجىت أيضا حتسينات يف توف خدمات الرعاية الصرحية يف السرجون .وتوورد مرافر
ُ -35
طبي ررة متاح ررة يف جي ررل وح رردات الس ررجون يف البى ررد لت رروف الرعاي ررة الص ررحية املطىوب ررة لىمص ررابل
باألمراض الشا عة واألمراض األخر  ،مثرل فر وم نقر املناعرة البشررية/اإليدز .واخنفر معردل
الوفيات بل السجناء من  1 000/2يف عام  2011ىل  1 000/0.75يف السرنوات ا مرس
األخ ر ة .وورررت عمىيررات تديررد ملراف ر الرعايررة الصررحية ،مثررل سررجن خىرري مور يسررون وترروف
املعدات يف وحدات الرعاية الصحية يف ماسيندي ومساكا.
 -36وباإلضافة ىل ما لُكر أع ه ،اّتذت دا رة السجون يف أو ندا تداب ملعا ة احتياوات
األمهات املرضعات وأطفا ن من الرعاية .وحبىول عام  ،2015كانت الدا رة تُعىن بر  234طف ا
مررن الرضررل الررذين يعيشررون مررل أمهررا.م يف السررجن ،كجررزء مررن سياسررة التوكررد مررن عرردم فصررل
األطفال الرضل عن أمهرا.م .واّترذت الردا رة ترداب لضرمان مت رل هرؤلء األطفرال مرن الوصرول
ىل مراكز الرعاية النهارية وا صول عىا امل بس وحىيب الرضل لتغذيتهم تغذية سىيمة.
 -3استقالل المؤسسات  -التوصيتان  8و83
 -37قُدمت التوصيات
القضا ي؛

أ)

ينبغ رري أن ي ررون قر ررار م ررن اإلفر رراج ب فال ررة أو رفض رره م ررن اختص رراا ا ه رراز
)

ج)
من التشاور.

10

التالية:

كفالة استق ل الىجنة األو ندية قوق اإلنسان ومتتعها بالقدرة ال افية؛
ىلوراء تعيينات خاصة بالىجنة النتخابية عىرا أسرام عمىيرة تتسرم بقردر أكررب

GE.16-17004

A/HRC/WG.6/26/UGA/1

استق ل احملاكم يف من اإلفراج ب فالة
 -38تررود ا ومررة أن تؤكررد أن ميررل األ ررخاا ا ر يف طىررب اإلفرراج عررنهم ب فالررة وأن
القررار النهررا ي بشررون مررا ىللا كرران ينبغرري مررن اإلفرراج ب فالررة أو رفضرره يعررود ىل احملرراكم .وتررن
امل ررادة  )6 23أ) م ررن دس ررتور جهوري ررة أو ن رردا عى ررا أن ألي ررخ يُق ررب عىي رره فيم ررا يتعىر ر
بارت ا ورمية ونا ية أن يتقردم ىل احمل مرة بطىرب ل فرراج عنره ب فالرة ،وجيروز لىمح مرة مرن
لل الشخ اإلفراج ب فالرة يف الظرروع الريت تعتربهرا احمل مرة معقولرة .وهرذا يتما را مرل مبردأ
استق ل احملاكم.

استق ل الىجنة األو ندية قوق اإلنسان وقدر.ا
 -39الىجنررة األو نديررة قرروق اإلنسرران هي ررة دسررتورية مسررتقىة تضررطىل بوليررة تعزيررز حقرروق
اإلنسرران ومحايتهررا .ويُ فررل اسررتق ُل الىجنررة األو نديررة قرروق اإلنسرران ووررب املررادة  54مررن
دس ررتور ع ررام  1995الر ريت تر رن عى ررا أن الىجن ررة األو ندي ررة ق رروق اإلنس رران س ررت ون مس ررتقىة
ول ّتضررل ،يف أداء مهامهررا ،لتوويرره أو سرريطرة أي ررخ أو سررىطة .وي تمررل تش ر يل الىجنررة
األو نديررة قرروق اإلنسرران خبمسررة مفوضررل ور رريس .وجيرروز لىجنررة يف ىلطررار الوليررة املنوطررة ررا
املنص رروا عىيه ررا يف امل ررادة  )2 53م ررن الدس ررتور ،ىللا تب ررل أن هن ررال انتهاكر را ر ر م ررن حق رروق
اإلنسان أو لىحرية ،أن تومر باإلفراج عن الشخ احملتجرز أو الرذي صردر يف حقره أمرر تقييردي
وبدفل تعويضات له أو ىلتاحة أي وسيىة قانونية أخر ل نتصاع أو ا رب.
 -40ومي ن الوصول بيسر ىل الىجنة األو ندية قوق اإلنسان ،وهري تقردم خردمات جمانيرة
يف عشرررة م اتررب ىلقىيميررة يف جيررل أارراء البىررد .وقررد منحررت نررة التنسرري الدوليررة لىمؤسسررات
الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها الىجنة األو ندية قوق اإلنسان اعتمادا من الف رة ألرف.
وحتررسم ا ومررة عمررل ووليررة الىجنررة األو نديررة قرروق اإلنسرران ،وقررد دأبررت عىررا اّتررال جيررل
ا ط روات املعقولررة لتنفيررذ توصرريات الىجنررة ودفررل التعويضررات الرريت تررومر ل مررة الىجنررة برردفعها.
وعىا الر م من أن ا ومة مىتزمة بدفل جيل التعويضات ،فقد ح متنا القيود املالية الريت أثررت
عىا دفل التعويضات يف الوقت املطىو .

ىلنشاء الىجنة املعنية بت افؤ الفرا 
 -41أنش ر ت الىجنررة املعني ررة بت ررافؤ الفرررا ل رري تضررطىل بوليررة القض رراء عىررا أوورره ع رردم
املساواة والتمييز يف حر أي فررد أو جمموعرة أفرراد عىرا أسرام نروا ا رنس أو السرن أو العررق أو
الىررون أو املنشررو اإلث ر أو القبيىررة أو النسررب أو العقيرردة أو الرردين أو ا الررة الصررحية أو امل ان ررة
الوتماعي ررة أو القتص ررادية أو ال ررأي السياس رري أو اإلعاق ررة ،ول رري تتخ ررذ ت ررداب ىلجيابي ررة لص ررا
اجملموعات املهمشة بسبب نوا ا نس أو الف ة العمرية أو اإلعاقة أو ألي سبب آخر نا ئ عن
الص ر ورة التار يررة أو عررن التقاليررد أو األع رراع ،ولل ر بغرررض تصررحي الخررت لت الرريت تعي ر
أفراد تى اجملموعات ولىنظر يف املسا ل األخر لات الصىة.
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 -42ومن ررذ لل ر ر ا ررل ،س ررجىت الىجن ررة م ررا يزي ررد عى ررا  370ر ر و تتعى ر ر ب ررالتهميد
والتمييز ،وأوررت حتقيقرات فيهرا وعمىرت عىرا تقييمهرا ومعا تهرا ،ول سريما يف جمرالت حقروق
األراض رري ،والعمال ررة ،وا رم رران م ررن ا ص ررول عى ررا ا رردمات الوتماعي ررة .كم ررا أو رررت الىجن ررة
عمىيررات مراقبررة ملررد امتثررال الرروزارات واإلدارات والوكررالت ا وميررة واإلدارات احملىي رة والقطرراا
ا اا لت افؤ الفرا والعمل اإلجيايب.
 -43وع ر وة عى ررا لل ر  ،وضررعت الىجن ررة ب ررام ىلع مي ررة وتثقيفيررة وأور .ررا وأدار .ررا لتيس ر
الروعي والفهرم ،فضر ا عرن قبرول ت رافؤ الفررا بررل العديرد مرن ا هرات الفاعىرة مرن الردول ومررن
الدول.

تعيل أعضاء الىجنة النتخابية
 -44يع ررل أعض رراء الىجن ررة النتخابي ررة يف ىلط ررار عمىي ررة تش رراورية عادل ررة ىل ح ررد م ررا .وتتمث ررل
املمارسررة يف أن يتىقررا الررر يس قا مررة بومسرراء املر ررحل مررن الرروزارة املختصررة أو اإلدارة أو الوكالررة
فيعل األعضاء الذين واف عىيهم أعضاء الربملان .ول جيروز لىرر يس أن يعرل أي عضرو
ا ومية ر
مل يوافر عىيرره الربملرران .ومي ررن لىجمهررور واألحرزا السياسررية ومنظمررات اجملتمررل املرردين املشرراركة
بتقده معىومات ىل نة التعيينات يف الربملان اليت توافر عىرا التعيينرات عنردما ي رون املر رحون
صا ل لىعمل .وستُبحث هذه املسولة أكثر خ ل العمىية املقبىة لستعراض ىلطارنا القانوين
والسياسايت ل ص حات اليت ورت بعد انتخاباتنا األخ ة.
 -4المساءلة  -التوصيات  38و 39و 60و 64و 65ومن  67إلى 71
 -45قُرردمت توصرريات بشررون تعزيررز املسرراءلة عررن انتهاكررات حقرروق اإلنسرران ،كرران مررن بينهررا
ما يىي:
كفال ررة ىلور رراء حتقيق ررات نزيه ررة ومس ررتقىة يف النتهاك ررات ال رريت ارت بته ررا قر روات
أ)
األم ررن ومقاض رراة ا ن رراة ومع رراقبتهم ،ررن ف رريهم أول ر ر ال ررذين ه رراجوا الش ررعب بع ررد انتخاب ررات
عام  2011والذين نفذوا عمىيات القتل خارج نطاق القضاء؛
)
األمن؛

ج)

التحقي يف قضايا التعذيب وسوء املعامىة ولاسبة ا ناة؛
كفال ررة تق ررده التع رروي

ال ررايف ىل ض ررحايا العت ررداءات عى ررا أي رردي م رروظفي

د) التحقير ر يف ا جم ررات ال رريت طال ررت جمتم ررل املثىي ررات واملثىي ررل ومزدوو رري املي ررل
ا نسي ومغايري ا وية ا نسانية والنا طل يف جمال حقوق املثىيل وم حقة ا ناة؛
هر)
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 -46وتُفت حتقيقات نزيهة ومستقىة يف النتهاكات اليت ترت بها قوات األمن وعادة مرا تقروم
ا الىجنة األو ندية قوق اإلنسان وقروات الشررطة األو نديرة ومديريرة النيابرات العامرة .و ضرل
الضرربا املتورطررون يف النتهاكررات أيضررا إلو رراءات الشرررطة التوديبيررة .ويف الواقررل ،تىقررت الىجنررة
األو ندير ررة قر رروق اإلنسر رران ر ر او وحققر ررت فيهر ررا أثنر رراء احتجاور ررات عر ررام  2011املتعىقر ررة
بانتهاكررات ا ر يف ا يرراة  .)2ومي ررن أن توصرري الىجنررة األو نديررة قرروق اإلنسرران ،بنرراء عىررا
اسررتنتاوا.ا ،قاضرراة ا نرراة وهررو أمررر تتابعرره مديريررة النياب رات العامررة .وأورررت مديريررة النياب رات
العامة م حقات قضا ية يف ح الضبا املخط ل.
 -47وحققت الىجنة األو ندية قوق اإلنسان عىا مرر السرنل يف ر او التعرذيب وسروء
املعامىة ومنحت تعويضات لضرحايا انتهاكرات حقروق اإلنسران .وعىرا ووره ا صروا ،اخنفر
عرردد الش ر او املتعىقررة بالتعررذيب وسرروء املعامىررة الرريت تىقته را الىجنررة األو نديررة قرروق اإلنسرران
مر ررن  428ر ر و يف عر ررام  2011ىل  343ر ر و يف عر ررام  )3 2015ومي ر ررن أيض ر ر ا اون
لاسرربة ا نرراة باسررتخدام قررانون منررل وحظررر التعررذيب الررذي صرردر يف عررام  .2012وتعررا وزارة
العدل والشؤون الدسرتورية يف ميزانيا.را تعويضرات الضرحايا الريت ترديرها الىجنرة األو نديرة قروق
اإلنسران .فعىرا سرربيل املثرال ،يف عررام  2015وحرده ،منحررت الىجنرة األو نديررة قروق اإلنسرران
تعويضررات بىررر قرردرها  520 300 000ررىن أو نرردي ح روا  150 000دولر أمري رري).
أن القيود املاليرة وعىرت مرن الصرعب عىرا الروزارة دفرل جيرل التعويضرات بال امرل يف الوقرت
احملدد.
 -48واسررتخدمت ق روات الشرررطة األو نديررة ك ر ا مررن احملرراكم اإلداريررة واحملرراكم العاديررة ملعاقبررة
أفراد الشرطة الذين اعتردوا عىرا حقروق املرواطنل وأفرطروا يف اسرتخدام القروة .فعىرا سربيل املثرال،
يف عررام  ،2013ا.مررت القرروات مخس ررة مررن ضررباطها بالعتررداء أم ررام ل مررة الشرررطة التوديبي رة
وأديررن ا ميررل يف هنايررة املطرراع بالتهم رة ال ريت ُووهررت ىللرريهم وفُصررىوا مررن قرروة الشرررطة عىررا اررو
مشررل .ويف عررام  ،2015فُصررل أحررد كبررار ضرربا الشرررطة مررن قروات الشرررطة ألنرره اعتررد عىررا
صحفي فو به أضرارا بدنية وسيمة .ويف الوقت الراهن ،يواوه مخسة رورال مرن الشررطة .مرا
أمام احمل مة التوديبية نا ةا عن العتداء عىا أفراد من ا مهور.
 -49وواصل ا يد أيضا معاقبرة أفرراده الرذين يعتردون عىرا حقروق النرام يف انتهرال لىقرانون
العسر ر ري .وتع ررا ه ررذه القض ررايا يف ىلط ررار نظ ررام العدال ررة العس ر ر رية و رراكم اجملرم ررون ش رراركة
الضحايا مشاركة تامة ا يشمل املناط اليت ارت بت فيها ا رمية.
 -5الحقوووق االقتدووادية واالعتماعيووة والثقافيووة  -التوصوويات  22وموون  85إلووى  97و107
و108
 -50قُدمت توصيات لتعزيز التمتل با قوق القتصادية والوتماعية والثقافية ،كان من بينها
ما يىي:
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خف

م افحررة امل ريررا والسررل وف ر وم نق ر املناعررة البش ررية/اإليدز ،والسررتمرار يف
أ)
معدلت وفيات األطفال واألمهات ،وزيادة العمر املتوقل؛

) مواصىة العمل مل منظمة الصحة العاملية واإلبقاء عىا التداب الراميرة ىل ا رد
من تفشي ف وم نق املناعة البشرية عن طري المتناا وتيس ا صول عىا األدوية؛
ج)
د)

كفالة ُحسن أداء نظم املعىومات الصحية مل بيانات مفصىة؛
ىلنشاء نظام تومل صحي لىفقراء؛

ه) تى مقر ري البى ررد املس رراعدة ال رريت تاوه ررا م ررن األفر رراد واملر روارد الىووس ررتية ،لتط رروير
القطاا الصحي بغية خف معدل وفيات األطفال ومعا ة امل ريا وف وم نق املناعة البشررية
والسل؛
و) زيررادة فرررا ا صررول عىررا خرردمات الصررحة ا نسررية واإليابيررة بزيررادة ميزانيررة
الصحة كي تبىر نسبة  15يف املا ة متشي ا مل ىلع ن أبووا؛
ز)

ضمان حصول ا ميل عىا التعىيم وحتسل معاي التعىيم؛

ن)

زيادة اإلنفاق العام عىا التعىيم وأداء النظام التعىيمي؛

)

مواصىة السياسة املتعىقة بالتعىيم البتدا ي؛

ي) تنفيررذ السياسررات الراميررة ىل دعررم اإلنترراج الغررذا ي ،وا صررول عىررا القررروض
وبرام الووبات املدرسية املرتبطة باإلنتاج الغذا ي احملىي.

الصحة
 -51منرذ عررام  ،2011زاد حجررم التمويررل املقرردم مرن أوررل م افحررة امل ريررا والسررل وفر وم
نق ر املناعررة البش ررية/اإليدز ىل  2.4مىيررون دولر مررن دولرات الوليررات املتحرردة .فقررد ارتفررل
معدل ال شرف عرن حرالت السرل مرن  39.8يف املا رة ىل  45يف املا رة ،وارتفرل معردل النجران
يف معا ر ررة الس ر ررل م ر ررن  43يف املا ر ررة ىل  64يف املا ر ررة .وفيم ر ررا يتعىر ر ر بفر ر ر وم نقر ر ر املناع ر ررة
البشررية/اإليدز ،بىغررت النسرربة امل ويررة لىتغطيررة با رردمات  56يف املا ررة .وحتسررنت نسرربة األطفررال
املعرضل لىعدو بف وم نق املناعة البشرية من أمهرا.م والرذين صرىون عىرا اختبرار فر وم
نق ر ر املناعر ررة البش ر ررية يف ضر ررون ر ررهرين مر ررن  30يف املا ر ررة ىل  58يف املا ر ررة .وزادت نس ر رربة
األمه ررات ا وام ررل املص ررابات بفر ر وم نقر ر املناع ررة البشر ررية املس ررج ت يف برن ررام الع و ررات
املضررادة لىف وسررات الع سررية لىقضرراء عىررا انتقررال الف ر وم مررن األم ىل الطفررل مررن  407يف
ع ر ررام  2011ىل  1 658يف الف ر ررسة  .2015/2014ونتيج ر ررة ر ررذه ا ه ر ررود ،حتققر ر رت بعر ر ر
اإليازات .ومل لل ل تزال هنال حاوة ىل ىلدخال مزيد من التحسينات.
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املؤ ر

معدل وفيات الرضل
وفيات املواليد
الوفيات دون سن ا امسة
وفيات األمهات

2011

1 000/54
1 000/29
1 000/90
100 000/438

2015/2014

1 000/45
1 000/23
1 000/69
100 000/360

 -52وواصررىت منظمررة الصررحة العامليررة دعررم قطرراا الصررحة يف جمررال م افحررة ف ر وم نق ر
املناع ررة البشر ررية/اإليدز م ررن خر ر ل البح رروم وبن رراء الق رردرات ،وت رروف بروتوك ررولت ومر رواد اإلدارة
واملبر ر رراد التوويهير ر ررة ال زمر ر ررة ملعا ر ر ررة ا وانر ر ررب املختىفر ر ررة لىوقاير ر ررة مر ر ررن ف ر ر ر وم نق ر ر ر املناعر ر ررة
البش ررية/اإليدز وتقررده الرعايررة والرردعم .وزاد اتبرراا ال رنُه الوتماعيررة والبيولوويررة الطبيررة لضررمان
خف اإلصابات بف وم نق املناعة البشرية/اإليدز.
حسررن قطرراا الصررحة بش ر ل ها ررل نظررام املعىومررات املتعىقررة بررردارة ررؤون الصررحة
 -53وقررد م
باس ررتخدام م رردخ ت النظ ررام احملى رري لىمعىوم ررات الص ررحية  .)DHIS2 2وجي ررري وض ررل الص رريغة
النها ية لسياسة واسرساتيجية الصرحة اإلل سونيرة الراميرة ىل توحيرد نظرم املعىومرات املتعىقرة برردارة
ررؤون الص ررحة و.ي ررة مس ررتودا وطر ر لىمعىوم ررات الص ررحية ك رري يس ررتفيد من رره جي ررل أص ررحا
املصررىحة .وجيررري حتررديث نظررام املعىومررات املتعىقررة بررردارة ررؤون الصررحة بانتظررام لتىبيررة مطالررب
الربنررام ا ديررد واملؤ ررات ال زمررة لقيررام التقرردم احملرررز يف املؤ ررات الصررحية .وهررذه البيانررات
مص ررنفة حس ررب العم ررر ون رروا ا ررنس وينتق ررل القط رراا اون ىل تص ررنيف البيان ررات حس ررب املوق ررل
ومستو التعىيم وحالة الدخل ،ول سيما يف جما صحة األم والطفل.
 -54وتع ررف ا ومررة عىررا سررن مشررروا قررانون التررومل الصررحي الرروط الررذي يررن عىررا
دعم جيل ف ات املواطنل ،بوسا ل منها تقده اإلعانات ىل املعروزين الفقرراء) .وتسرتعرض وزارة
املالية والتخطي والتنمية القتصادية حاليا مشروا القانون ملعرفة مد امتثالره مرن الناحيرة املاليرة.
وعنرردما يُعطررا ررهادة المتثررال املررا  ،سرريقدم ىل جمىررس الرروزراء لىموافقررة عىيرره مث يُعرررض عىررا
الربملان لسنه كقانون.
 -55وفيم ر ر ررا يتعىر ر ر ر ب ر ر رراملوارد البشر ر ر ررية يف جم ر ر ررال الص ر ر ررحةُ ،عر ر ر رل من ر ر ررذ ع ر ر ررام  ،2012م ر ر ررا
ووزع روا يف جيررل املقاطعررات،
جمموعرره  3 141عررام ا مررن األخصررا يل الصررحيل ووررب عقررود ُ
ودف ررل ررم م ررن خر ر ل ع رردة آلي ررات ،ررا فيه ررا مب ررادرة ال ررر يس الطار ررة ل اث ررة م ررن اإلي رردز ال رريت
ُ
ت رردعم  2 274ع ررام ا والص ررندوق الع رراملي ال ررذي ي رردعم  309عم ررال وص ررندوق األم ررم املتح رردة
لىس ان الذي يدعم  142عام ا ووزارة الصحة الريت تردعم  416عرام ا مرن العمرال املتعاقردين.
ووررر تعيررل العمررال املتعاقرردين بغيررة سررد ا اوررة املاسررة مررن امل روارد البش ررية يف جمررال الصررحة يف
جي ررل أا رراء البى ررد ،ول س رريما ا رردمات املتعىق ررة بفر ر وم نقر ر املناع ررة البشر ررية/اإليدز .وتىت ررزم
ا ومررة باسررتيعا العمررال املتعاقرردين املررؤهىل بوصررف للر اسرساتيجية ر يسررية لتعزيررز واسررتبقاء
املرروظفل ،ول سرريما يف املنرراط الرريت يصررعب الوصررول ىلليهررا رريطة ت روافر األوررور .فعىررا سرربيل
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املثررال ،وررر اسررتيعا مررا جمموعرره  464عررام ا  21يف املا ررة) حررا اون مررن أصررل 2 234
ع ررام ا م ررن األخص ررا يل الص ررحيل امل ررؤهىل ل رردعم مب ررادرة ال ررر يس الطار ررة ل اث ررة م ررن اإلي رردز،
أي  415عام ا يف الوحدات الصحية العامة و 49يف الوحدات ا اصة الرحبية.
 -56وقدم البن الدو يف ىلطار راكة مل ا ومرة الردعم لتردريب أخصرا يل صرحيل مرن
أوررل مس رراندة املن رراط الرريت يص ررعب الوص ررول ىلليهررا واإلقام ررة فيه ررا ولترردريب جمموع ررة خمت ررارة م ررن
ال روادر ال رريت مت ررس ا او ررة ىلليه ررا .وحت ر مرول املتوس ر ال رروط م ررن أو ررل امل ر ل ال رروظيفي لىوظ ررا ف
املعتمدة من  56يف املا رة يف الفرسة  2012/2011ىل  70يف املا رة يف الفرسة .2015/2014
وترد األرقام أدناه:
األخصا يون الصحيون املدربون ل ل ف ة
ف ة املن الدراسية

2014/2013 2013/2012 2012/2011

منطقة يصعب الوصول ىلليها صفر
صفر
ال وادر لات األولوية*
صفر
المجموع

*

153
217
370

295
67
362

2015/2014

11
54
65

المجموع

459
338
797

ال وادر لات األولوية :القاب ت واملوظفون الطبيون والتقنيون املتخصصون يف ت نولوويا املخابر.

 -57وحظي القطاا أيض ا بدعم من التحالف العراملي لىقاحرات والتحصل/الصرندوق العراملي
ملعا ة أمراض مي ن التحصل منها فض ا عن ع ج امل ريا وف وم نق املناعة البشرية/اإليدز
من خ ل القضاء عىا انتقال العدو من األم ىل الطفل .كما حظي القطراا بالردعم يف تنفيرذ
اإلر ر ررادات التقنير ررة مر ررن األمر ررم املتحر رردة ووكر ررالت األمر ررم املتحر رردة يف أو نر رردا لتحسر ررل قابىير ررة
الس ررتجابة لحتياو ررات الرعاي ررة النفاس ررية ،وتعي ررل ونش ررر ع رردد ىلض ررايف م ررن الق رراب ت وم رروظفي
املختربات واملوظفل الطبيل واملمرضل و هم.
 -58ومل تُرفل النسبة امل وية من امليزانية الوطنية لىصحة ىل  15يف املا رة عىرا النحرو املطىرو
وورب ىلعر ن أبووررا .ومتثرل تىر النسرربة يف الوقرت الرراهن  7.1يف املا ررة .ويعرز هررذا األمررر ىل
حد كب ىل قىة املوارد .ويُست مل متويل قطاا الصحة من الشركاء اإلمنا يل.

التعىيم
 -59اّتذت ا ومة خطوات ل ستمرار يف تيس ا صول عىا التعىريم لىجميرل مرن خر ل
ىلتاحررة التعىرريم البترردا ي الشررامل لىجميررل والتعىرريم الثررانوي الشررامل لىجميررل ،ررا يف لل ر تعىرريم
لوي الحتياو ر ررات ا اص ر ررة .ويف ع ر ررام  ،2011اس ر ررتحدثت ا وم ر ررة برن ر ررام تعم ر رريم التعى ر رريم
والتردريب يف مرحىرة مرا بعرد الدراسرة الرذي يتما را مرل ا طرة اإلمنا يرة الوطنيرة لتىبيرة احتياوررات
الط األو نديل الذين ي مىون بنجان هادة التعىيم األو ندية و صىون عىيها.
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 -60ويُظه ررر التع ررداد املدرس رري الس ررنوي زي ررادة يف اللتح رراق بامل رردارم الثانوي ررة ال ررذي وص ررل
ىل  1 395 250طالبا حبىرول آلار/مرارم  ،2014مقابرل  954 324طالبرا يف عرام 2007
عنرردما أُدخ ررل برنررام امل رردارم الثانويررة الش ررامىة لىجميررل .وفيم ررا ر م رردارم التعىرريم الث ررانوي
الشامل لىجميل املستو األول ىل املستو الرابل) ،بىرر جممروا الطر  873 476طالبر ا يف
عام  2014من بينهم  469 819طالب ا و 403 657طالبة) مما أسفر عن زيادة نسبتها  8يف
املا ررة مقارن ررة بالع رام الس رراب  8يف املا ررة لى ررذكور و 8يف املا ررة ل ن ررام) .وتش ر النت ررا ىل أن
املدارم اليت تتىقا مساعدة ح ومية لديها  478 554طالبا بينما يوود لد مردارم الشرراكة
العام ررة وا اص ررة لىم رردارم ا دي رردة  394 922طالبر ر ا م ررؤه ا لىحص ررول عى ررا التعى رريم الث ررانوي
الشررامل لىجميررل .واسررتمر حجررم حتصرريل التعىريم الثررانوي الشررامل لىجميررل يف املسررتو العررا يف
الرتفاا منذ بدء الربنام يف عام .2007
 -61وارتفعت ميزانية وزارة التعىيم منذ عام  2011سنة بعد أخر لضمان كفاءة أداء قطاا
التعىرريم .ويف السررنة املاليررة  ،2012/2011تىقررا قطرراا التعىرريم مررا نسرربته  15.6يف املا ررة مررن
امليزانيررة الوطنيررة ،وانتقررل ىل  17.1يف املا ررة يف الفررسة  2013/2012وىل  17.5يف املا ررة يف
الفررسة  .2015/2014و.رردع هررذه الزيررادات ىل حتسررل نوعيررة التعىرريم واسررتيعا املزيررد مررن
املتعىمل وحتسل رفاه املعىمل.

الزراعة
 -62تن ررته ا وم ررة سياس ررات ت رردعم اإلنت رراج الغ ررذا ي وا ص ررول عى ررا الق ررروض واإلنت رراج
الغررذا ي احملىرري لىمرردارم .ويتجىررا الررنه املعتمررد لتنفيررذ التوصررية يف العمررل عىررا حتقي ر النتررا
التاليررة عىررا النحررو املبررل يف خطررة التنمي ررة الوطنيررة الثانيررة أي زيررادة اإلنترراج الزراعرري واإلنتاوي ررة
الزراعية وزيادة فرا ا صول عىا املدخ ت الزراعية ا يوية وتعزيز اإلطار املؤسسري وتروف بي رة
مت ينية وىلضافة القيمة.
 -63وع وة عىا لل  ،اعتمدت ا ومة السياسة الزراعية الوطنية لعام  ،2013اليت تضل
ىلطررارا متينر ا لتوويرره السررتثمار وتقررده خرردمات زراعيررة .وحررددت ا ومررة أيضر ا األهررداع التاليررة
وهري القضرراء عىررا ا رروا وضررمان حصررول ا ميرل ،ول سرريما الفقرراء وضررعاع ا ررال ،ررن فرريهم
الرضررل ،عىررا مررا ي فرريهم مررن الغررذاء املررومون واملغ ر مذي وال ررايف ط روال العررام حبىررول عررام ،2030
م
ووضرل حرد ميرل أ ر ال سروء التغذيرة ،را يف للر حتقير األهرداع املتمفر عىيهرا دولير ا حبىررول
عام  2025بشون توقمف النمو وا رزال لرد األطفرال دون سرن ا امسرة ،ومعا رة الحتياورات
التغذوير ررة لىمراهق ر ررات والنس ر رراء ا وامر ررل واملرض ر ررعات وكب ر ررار السر ررن حبى ر ررول ع ر ررام  2030وزي ر ررادة
السررتثمار ،بوسررا ل منهررا التعرراون الرردو املعر مرزز يف ا ياكررل األساسررية يف األريرراع ،ويف البحرروم
الزراعيرة وخردمات اإلر راد الزراعري ،ويف تطروير الت نولوويرا وبنرول ا ينرات ا يوانيرة والنباتيرة مرن
أول تعزيز القدرة اإلنتاوية الزراعية.
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 -64وع ر وة عى ررا لل ر  ،س ررتوفر ا وم ررة قروض ر ا لىمر رزارعل يف األري رراع بتنفي ررذ ا رردمات
الستشارية الزراعية الوطنية .ومت ن ا دمات الستشارية الزراعية الوطنية املرزارعل لوي املهرارات
واملعررارع مررن النتقررال مررن زراعررة ال فرراع ىل الزراعررة التجاريررة .وتشررمل التررداب األخررر ترروف
املدخ ت الزراعية ،وحتسل ب ة األرياع ،والتشجيل عىا ىلضافة القيمة.
 -6التثقيف في مجال حقوق اإلنسان  -التوصيات من  9إلى  11و 78
 -65قُدمت التوصيات التالية:
ىلدماج حقوق اإلنسان يف اسساتيجيات التعىيم القطاعية وكفالة ىلدراج وحدات
أ)
حقوق اإلنسان يف املناه الدراسية؛
اإلنسان؛

)

ىلدراج التثقيررف يف جمررال حقرروق اإلنسرران مررن أوررل زيررادة الرروعي ميررل حقرروق

ج) ىلدمرراج الربنررام العرراملي املتعىر بررالتثقيف والترردريب يف جمررال حقرروق اإلنسرران،
ول سيما خطوته الثانية ،يف الربام الوطنية؛
د) ّتصرري املزيررد مررن امل روارد لىتثقيررف يف جمررال حقرروق اإلنسرران يف تى ر األارراء
من البىد اليت ظىت لوقت طويل حتت سيطرة املتمردين.

مدارم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وىلتاحة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد األمن
 -66كمررا لُكررر آنفر ا ،عمىررت ا ومررة عىررا تشررجيل وضررمان ىلدراج حقرروق اإلنسرران والسبيررة
الوطنيررة يف املرردارم .وأدروررت وزارة التعىرريم والرياضررة حقرروق اإلنسرران والسبيررة املدنيررة يف املنرراه
الدراسررية لىمرردارم البتدا يررة والثانويررة .وىلضررافة ىل لل ر  ،جيررري أيض را التثقيررف يف جمررال حقرروق
اإلنسان يف مؤسسات التعىيم العا .
 -67وأُدرج الربنررام العرراملي لىتثقيررف والترردريب يف جمررال حقرروق اإلنسرران ،ول سرريما خطوترره
الثانية ،يف السياسة التعىيمية املدنية الوطنية .ونفذت الىجنة األو ندية قروق اإلنسران ومفوضرية
األم ررم املتح رردة الس ررامية ق رروق اإلنس رران بر ررام ل ررددة ّتر ر حق رروق اإلنس رران والسبي ررة املدني ررة
تستهدع بصفة خاصة مشال أو ندا.
 -68وأدروررت جيررل وكررالت األمررن ،مثررل ق روات الرردفاا الشررعبية األو نديررة وق روات الشرررطة
األو نديررة ودا رررة السررجون يف أو نرردا ،الترردريب يف جمررال حقرروق اإلنسرران يف مناهجهررا الدراسررية
ودورا.را التدريبيرة .ومنررذ عرام  ،2011تىقرا الرردورات التدريبيرة لىجنرة األو نديررة قروق اإلنسرران
يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسران أكثرر مرن  11 000فررد مرن أفرراد األمرن .وارتفرل عردد أفرراد اجملتمرل
الررذين ضرررون اوتماعررات التثقيررف يف جمررال حقرروق اإلنسرران ا اصررة برراجملتمل احملىرري الرريت تنظمهررا
الىجنة األو ندية قوق اإلنسان بنسبة تزيد عىا  50يف املا ة ليصرل عرددهم ىل  31 694فرردا يف
عام  2015بعد أن كان أقل من  15 000فرد يف عام .2011
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 -7حقوووق الفتووات الضووعيفة  -التوصوويات  6و 18و 23وموون  32إلووى  ،36وموون  44إلووى
 ،59ومن  98إلى  105و110
 -69قُدمت توصيات خمتىفة تتعى حبماية خمتىرف الف رات الضرعيفة ،مثرل النسراء ،واألطفرال،
واأل خاا لوي اإلعاقة ،وال و ل ،واملشردين داخىيا ،والس ان األصىيل ،والعمال املنزليل.

املرأة
اسررتعراض الق روانل وتعررديىها ،وتعررديل أو ىللغرراء املمارسررات التقىيديررة والقوالررب
أ)
النمطية اليت متيز يف ح املرأة؛
)

املرأة؛

تنقرري مشررروا قررانون الررزواج والط ر ق وتعديىرره لىقضرراء عىررا التمييررز يف ح ر

ج) وض ررل ت ررداب لزي ررادة المتث ررال لق ررانون العن ررف املن ررز وق ررانون تش ررويه األعض رراء
التناسىية ل نام والتوعية مارسة تشويه األعضاء التناسىية ل نام؛
د)
هر)
واحتياوا.ا؛

تنفيذ القوانل اليت حتمي املرأة من العنف ا نسي والتحرش ا نسي؛
تر ر رردريب األف ر ر رراد العس ر ر ر ريل املعنير ر ررل حبف ر ر ر الس ر ر ر م بشر ر ررون حقر ر رروق امل ر ر ررأة

و)

زيادة مشاركة املرأة يف وضل وتنفيذ خط التنمية؛

ز)

كفالة تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعىقة باملرأة.

 -70وتود ا ومة أن تؤكد أن البىد قد سن القروانل الريت حتظرر املمارسرات التقىيديرة الضرارة
الرريت تسررتهدع املررأة وتُبررذل وهررود مررن خر ل التثقيررف يف جمررال حقرروق اإلنسرران والتوعيررة لتعزيررز
تنفيررذها الفعررال .وتشررمل تى ر القروانل قررانون حظررر تشررويه األعضرراء التناسررىية ل نررام ،وقررانون
العنررف املنررز  ،وقررانون منررل التررار باأل ررخاا ،وقررانون الىجنررة املعنيررة بت ررافؤ الفرررا ،وقررانون
احمل مرة ا نا يررة الدوليررة ،وقررانون تعرديل قررانون العقوبررات ،وقررانون العمالرة والقررانون املعرردل بشررون
األراضي ،من بل قوانل أخرر  .وىلضرافة ىل للر طعنرت احمل مرة الدسرتورية بنجران يف القروانل
التمييزية املتعىقة بالزنا ودفل مثرن العرروم وألغتهرا .وعر وة عىرا للر  ،أُعرد مشرروا قرانون ا ررا م
ا نسية وسيُعرض عىا الربملان يف الوقت املناسب.
ووضررل مشررروا قررانون الررزواج والط ر ق لىقضرراء عىررا التمييررز يف حر املررأة .ومررل لل ر ،
ُ -71
ل ي رزال معروض را عىررا الربملرران منررذ وقررت طويررل بسرربب آثرراره الثقافيررة .وسررتعمل ا ومررة عىررا
ضمان سن مشروا القانون من أول زيادة محاية املرأة األو ندية من التمييز.
 -72وعمىت ا ومة عىا ىلتاحة التدريب ألهم ا هات املسؤولة يف جما القوانل والقواعد
التنظيميررة واملبرراد التوويهيررة لىمسرراعدة عىررا تنفيررذها يف كارامووررا وسررابي وبوسررو ا واملنطقتررل
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الغربية والشمالية .وأنشوت ا ومة مراكز ىليرواء لضرحايا العنرف ا نسراين يف املقاطعرات ا مرس
ىلمبررارارا وماسرراكا وموروتررو ولر ا و ولررو وقاعرردة بيانررات وطنيررة لىررتم ن مررن رصررد املسررا ل املتعىقررة
بالعنف ا نساين.
 -73وخض ررل األفر رراد العسر ر ريون لىت رردريب يف جم ررال احر رسام حق رروق اإلنس رران ،وم ررن جىته ررا
حقرروق املررأة واحتياوا.ررا .وأقامررت الوكررالت األمنيررة رراكات مررل عرردة مؤسسررات ،مثررل الىجنررة
األو ندي ررة ق رروق اإلنس رران ،واليونيس رريف ،ومفوض ررية األم ررم املتح رردة الس ررامية ق رروق اإلنس رران،
واملركرز األفريقري لعر ج وىلعررادة توهيرل ضرحايا التعرذيب ،ومنظمررة ىلنقرال الطفولرة ،ومشرروا قررانون
ال و ل ،لتدريب العامىل فيها.
 -74ولزيررادة مشرراركة امل ررأة يف وضررل وتنفيررذ خط ر التنميررة ،عمىررت ا ومررة مررل منظمررات
اجملتمررل املرردين عى ررا زيررادة مش رراركة امل ررأة يف عمىيررة التخط رري القتصررادي ،مث ررل برنررام مبا رررة
األعمال ا رة النسا ية يف أو ندا .ول تزال تُطرن حتديات عىا صعيد ضمان ىلدمراج املررأة الريفيرة
بنش ررا يف القتص رراد .وت ررن خط ررة التنمي ررة الوطني ررة لىف ررسة  20/2019 - 16/2015خط ررة
التنميررة الوطنيررة الثانيررة) عىررا زيررادة ىلم انيررة ا صررول عىررا التمويررل الزراعرري مررل خيررارات لررددة
لىنساء املزارعات يف املناط الريفية.
 -75وكفى ررت ا وم ررة تنفي ررذ خط ررة العم ررل الوطني ررة املتعىق ررة ب راملرأة م ررن خ ر ل زي ررادة ال رروعي
والتوعية با طة.

األطفال
 -76قُدمت التوصيات التالية:
ىلنف ررال قر روانل عم ررل األطف ررال والت ررار ررم زي ررد م ررن الفعالي ررة وحتس ررل محاي ررة
أ)
األطفال من عمل األطفال واستغ م اقتصاديا؛
) التوكررد مررن أن األطفررال والشرربا ل جينردون يف املمارسررات املقيتررة الرريت تتنررا
مل القانون األو ندي والثقافة واملمارسات الضارة بالس مة املعنوية؛
ج) م افح ررة ح روادم قت ررل األطف ررال وال ب ررار يف ىلط ررار تودي ررة الطق رروم يف خمتى ررف
أااء أو ندا وضمان التحقي الفعال يف تى ا را م ومقاضاة مرت بيها؛
د)

محاية األطفال بطرق من بينها استعراض نظام قضاء األحدام؛

هر) تعزير ررز ومواصر ررىة وضر ررل التر ررداب الرامي ر ررة ىل ضر ررمان تسر ررجيل جير ررل األطف ر ررال
املولودين داخل األراضي الوطنية؛
و)
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 -77وتىتزم ا ومة بتطبي قانوين م افحة تشغيل األطفال وم افحة التار بالبشر الىرذين
يشر ن أيضررا وررزءا مررن خطررة العمررل الوطنيررة .وقررد استعرضررت ا ومررة قررانون الطفررل لضررمان
محايررة األطفررال كمررا وضررعت ونفررذت بررام سرربل عرريد الشرربا مررن أوررل القضرراء عىررا الفقررر.
وقررد كرران قررانون الطفررل املعرردل) رقررم  19لعررام  2016ول يرزال مرري األطفررال مررن املمارسررات
العرفيرة الضررارة والعمالرة والعنررف وميرنحهم كررذل ا ر يف السرتفادة مررن خردمات محايررة الطفررل.
و دد القانون أيضا ا ي ة الوطنية لشؤون الطفل الريت تشرمل مها ُمهرا رصرد تنفيرذ القروانل املتعىقرة
مير ررل أ ر ر ال العتر ررداء عىر ررا األطفر ررال .ونقحر ررت الشر رررطة اسر ررتمارا.ا املتعىقر ررة مر ررل األدلر ررة
الس ررتمارة  )PF3يف ا ررالت ال رريت تنط رروي عى ررا العت ررداء ا نس رري ،وأدخى ررت رس رروم ا تص ررويرية
لتم ل األطفال من تقده األدلة بسهولة.
 -78و ضل نظام قضاء األحدام لستعراض سنوي يف ىلطار قطاا العدالة والقرانون والنظرام
ا رادع ىل حتسررل سرربل الىجرروء ىل العدالررة عررن طرير ضررمان ىلورراء لاكمررات سرريعة وعادلررة.
ويسرراعد قررانون الطفررل ا ديررد عىررا التخفيررف مررن ىلورراءات البررت يف القضررايا وىلصرردار األح ررام
األطفال أو األحدام الذين اكمون يف احمل مة العىيا .وع وة عىرا للر ُ ،وضرعت
فيما
املب رراد التوويهي ررة الوطني ررة لتف ررادي اإلور رراءات القض ررا ية م ررن أو ررل دع ررم آلي ررات بديى ررة لتس رروية
املنازعررات فيمررا ر قضررايا العدالررة املتصررىة باألطفررال .ويهرردع هررذا ىل ا ررد مررن ورود وررن
األطفرال الصررغ ة ىل نظررام العدالررة ا نا يرة األمررر الررذي يسرربب حرالت ترروخ ويصرريب األطفررال
بصرردمات .وجيررري وضررل اسرساتيجية لعدالررة األطفررال مررن أوررل ىلر رراد وتنسرري العمىيررات املتعىقررة
باألطفال وقضاء األحدام يف البىد حبيث مي ن معا ة املسا ل املتعىقة م عىا ارو عاورل مرل
احسام حقوق الطفل.
 -79ووضررعت ا ومررة أيض ر ا اس رساتيجية مايررة الطفررل مررن أوررل دعررم ا مايررة الوتماعيررة
لألطف ررال واألح رردام لتىبي ررة احتياو ررا.م الفري رردة .وأنش ررو قط رراا العدال ررة والق ررانون والنظ ررام برناجم ر ا
لعدالررة األطفررال مررن أوررل تنسرري قضرراء األحرردام وتعزيررزه عىررا مسررتو املقاطعررات .وهنررال 15
منس ر ررقا يف برن ر ررام عدال ر ررة األطف ر ررال ينتش ر رررون يف جي ر ررل أا ر رراء البى ر ررد لرص ر ررد العمىي ر ررات والتقي ر ررد
ات خمتىررف أصررحا
برراإلوراءات القانونيررة الواوبررة يف قضرراء األحرردام يف أو نرردا .وبنيررت قرردر ُ
املصرىحة املعنيرل يف نظرام قضرراء األحردام وسيسرتمر للر  .وتُبررذل وهرود لتحسرل بي رة احملراكم
فيم ررا ر ر القض ررايا املتعىق ررة باألطف ررال واألح رردام م ررن خر ر ل اس ررتخدام تس ررهي ت وصر ر ت
الفي ررديو يف بع ر احمل رراكم ،مث ررل احمل م ررة العىي ررا ب مب ررال .وع ر وة عى ررا لل ر  ،أنش ر ت ل م ررة
منولويررة لألطفررال يف ماكينرردي لتوض رري الش ر ل الررذي ينبغرري أن ت ررون عىيرره لرراكم األطف ررال
األخر  .ووضل ا هاز القضا ي مباد توويهيرة بشرون معا رة مسرا ل الطفرل وقضراء األحردام
وأعاد النظر يف اختصاا التعامل مل قضرايا األطفرال بنقىره مرن قاضري الصرى يف الدرورة الثانيرة
ىل القاضي يف الدروة األو .
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 -80ووضرعت مديريرة النيابرات العامررة مبراد توويهيرة يف التعامرل مررل قضرايا العنرف ا نسرري
وا نساين والقضايا املتعىقة بالطفل .ويشرارل قطراا العدالرة والقرانون والنظرام يف مواصرىة التردريب
وتنميررة امل روارد البش ررية لىجميررل يف قطاعررات العدالررة يف جمررال الطفررل وقضرراء األحرردام ،مررن بررل
أمور أخر  .وتُبذل ا هود لتحسل قضاء األحدام ل ن عدم كفاية املوارد كث ا ما يعوق ىلحرراز
تقدم يف هذا الشون.
 -81واّتذت ا ومة تداب لضمان تسجيل املواليرد عرن طرير ا ي رة الوطنيرة لتحديرد ا ويرة
والتسجيل املسؤولة عن تسجيل جيل األطفرال املولرودين داخرل اإلقىريم الروط  .وعىرا الرر م مرن
حرردوم اخنفرراض يف معرردلت تسررجيل املواليررد ،فقررد حتسررنت هررذه املعرردلت سررنة بعررد أخررر
ب ر رردعم م ر ررن الش ر ررركاء ،ول س ر رريما اليونيس ر رريف ال ر رريت دعم ر ررت التس ر ررجيل املتنق ر ررل .واعتب ر ررارا م ر ررن
عررام  ،2014حصررل  60يف املا ررة مررن األطفررال الررذين ترساون أعمررارهم بررل صررفر وأربررل سررنوات
عىا مستندات تثبت تسجيل مي دهم .)4
 -82ويف عام  ،2012اعتمدت ا ومرة قا مرة بوعمرال األطفرال ا طررة كجرزء مرن القواعرد
التنظيمية لىعمالة عمالة األطفال) لعام  2012الص القانوين  17الصادر يف عام .)2012
و رردد الص ر "األعمررال ا طرررة " الرريت تع ر العمررل الررذي مي ررن حب ررم طبيعترره أو الظررروع الرريت
يُنجز فيها أن يضر بصحة الطفل أو س مته أو أخ قه.

األ خاا لوو اإلعاقة
 -83قُدمت التوصيات التالية دع حتسل حقوق األ خاا لوي اإلعاقة:
تعمرريم مراعرراة حالررة اإلعاقررة يف مح ر ت التوعيررة لىقضرراء عىررا املواقررف السررىبية
أ)
تاه األ خاا لوي اإلعاقة يف املراكز الصحية؛
) تنفيذ ا طوات املتوخاة يف تعزيز حقوق األ خاا لوي اإلعاقرة ،مرل التوكيرد
بووه خاا عىا ت افؤ الفرا لألطفال لوي اإلعاقة؛
ج) ضررمان حقرروق األ ررخاا لوي اإلعاقررة يف أو نرردا ،ول سرريما التمييررز الررذي
قصرر ،مرل ىلير ء اهتمرام خراا
تواوهه النساء لوات اإلعاقة ،وعدم ت افؤ الفررا بالنسربة ىل ال م
لألطفال امله ؛
ُ
د) ضررمان ا ر يف التصررويت لأل ررخاا لوي اإلعاقررة وتنفيررذ جىررة تررداب منهررا
التداب البديىة الرامية ىل مت ينهم من التصويت حبرية وبسرية ومن دخول املراف بسهولة؛
هر) حتس ر ررل ىلم اني ر ررة حص ر ررول األ ر ررخاا لوي اإلعاق ر ررة عى ر ررا التعى ر رريم والرعاي ر ررة
الصحية ،مل السكيز بصفة خاصة عىا األطفال.
 -84واّتررذ قطرراا الصررحة خط روات ملواصررىة توعيررة األخصررا يل الصررحيل بررا يف الصررحة
وتعزيرز حصرول األ رخاا لوي اإلعاقرة عىرا ا رردمات الصرحية .وأوررت الروزارة للر بالتعرراون
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مررل ررركاء آخررين ،ررا يف للر املؤسسررات الوطنيررة قرروق اإلنسرران واألمررم املتحرردة ،ومنظمررات
اجملتمل املدين ،من بل وهات أخر  .وكفىت وزارة الصحة أيضا .ي ة مبانيها ومعردا.ا ولوازمهرا
وق رردرا.ا الص ررحية حبي ررث تف رري باحتياو ررات األ ررخاا لوي اإلعاق ررة .ووض ررعت ال ر روزارة أيض ر را
ونشرت مواثي املرضا والعم ء كما ست فل ترجتها ىل الىغات احملىية.
 -85وأورررت وزارة الشررؤون ا نسررانية والعمررل والتنميررة الوتماعيررة دراسررة حبثيررة عررن األطفررال
لوي اإلعاقة يف ىلطار ىلعداد خطة عمل ستنفذها ا ومة لضمان ت افؤ الفررا لألطفرال لوي
اإلعاقة.
 -86وي ررن الدس ررتور وق ررانون األ ررخاا لوي اإلعاق ررة لع ررام  2006عى ررا محاي ررة حق رروق
األ ررخاا لوي اإلعاق ررة ،ررن ف رريهم النس رراء واألطف ررال ،وعى ررا ض ررماهنا .واستعرض ررت ا وم ررة
قانون األ خاا لوي اإلعاقرة وتووره ا هرود ارو العرساع برامله كشر ل مرن أ ر ال اإلعاقرة
وفق را ملطالررب املصررابل برره .و ررجعت الرروزارة الرروعي حبقرروق األ ررخاا لوي اإلعاقررة ،ررا فيهررا
امله  ،ملنل التمييز يف حقهرم .والىجنرة املعنيرة بت رافؤ الفررا م ىفرة بالقضراء عىرا عردم املسراواة
والتمييررز يف ح ر أي فرررد أو جمموعررة مررن األف رراد ،ررن فرريهم األ ررخاا لوو اإلعاقررة  .)5وتقرردم
التقارير والتقييمات اليت تع ُدها الىجنة املعنية بت افؤ الفرا ىلر ادات وتوصيات عن الطريقة اليت
مي ن ا لىمؤسسات ا وميرة تعزيرز املسرا ل ا نسرانية واملسراواة يف الفررا وهري تتصرل حبمايرة
حق رروق األ ررخاا لوي اإلعاق ررة وتعزيزه ررا .واس ررتمر متثي ررل األ ررخاا لوي اإلعاق ررة يف جمى ررس
الشبا وا ومة احملىية ،واستمر لل يف انتخابات عامي  2011و.2016
 -87ويف عررام  ،2015وثمقررت الىجن ررة األو نديررة قرروق اإلنس رران روا ل حقرروق اإلنس رران
ا اصة بامله وقدمت عددا من التوصيات ،ا فيها التداب الضرريبية ال زمرة لتعزيرز الوصرول ىل
السررىل ا اصررة الرريت تاوهررا األ ررخاا املصررابون بررامله  .وسررتدرم ا ومررة تى ر التوصرريات
وتنفذها.
 -88و مي ررل األ ر ررخاا لوي اإلعاقر ررة ا ر ر يف التصر ررويت حبرير ررة وس ر ررية .ومي ر ررن أن ميثمر رل
الدخول ىل مراف التصويت حتديا ول ن البرا مرا تُبرذل ا هرود لىتوكرد مرن أن األ رخاا لوي
اإلعاقرة يتىقرون املسرراعدة عنردما يروتون ىل مرفر التصرويت .وحردد قررانون اجملىرس الروط ل عاقررة
أيضر ا هياكررل ا ومررة احملىيررة كرردوا ر انتخابيرة وصررارت ا ومررة ،خبر ع مررا كرران عىيرره األمررر يف
الساب  ،أمام املسرؤولية واملسراءلة التامرة عرن العمىيرة النتخابيرة فيمرا ر حر األ رخاا لوي
اإلعاقررة برردءا مررن مسررتو القريررة وحررا املسررتو الرروط  .وورررت مواءمررة تعريررف اإلعاقررة وتقنينُهررا
وورب قررانون اجملىرس الرروط ل عاقررة املعردل ،وهرو مرا يعررزز أيضر ا حر األ ررخاا لوي اإلعاقررة
يف التصويت.
 -89وخ ل النتخابات ،متُن األولوية لأل خاا لوي اإلعاقة فيُعفون من الوقروع صرفوف ا
يف مراكررز القرساا لر دلء بوصروا.م .وهررذا اإلعفرراء منصرروا عىيرره يف القروانل النتخابيررة ويؤكررد
عىيه أثناء تدريب موظفي القساا .ومثة حتسن يف جل اإلحصاءات عن النراخبل مرن األ رخاا

GE.16-17004

23

A/HRC/WG.6/26/UGA/1

لوي اإلعاقة .وخر ل تسرجيل املرواطنل إلصردار بطاقرات ا ويرة الوطنيرة ،سرجىت بيانرات تتعىر
باإلعاقرة .وسيحسررن هرذا ا انررب يف التخطري وترروف تسرهي ت لأل ررخاا لوي اإلعاقرة أثنرراء
النتخابررات .وتترران اإلم انيررة لىنرراخبل الررا بل يف ا صررول عىررا املسرراعدة لىتصررويت يف مراكررز
القساا ،ن فيهم األ خاا لوو اإلعاقة لختيار أ خاا ملسراعد.م عىرا التصرويت .ومي رن
أن تار األ خاا لوو اإلعاقة مساعدين ملساعد.م يف مراكز القساا .وتقل مراكز القساا يف
أو ندا يف مناط خ ء خارج املباين وهو ما جيعل الوصول ىلليها متيسرا بقدر معقول لأل خاا
لوي اإلعاقة.
 -90وزادت ا ومررة الرردعم املقرردم ىل تعىرريم لوي الحتياوررات ا اصررة مررن األطفررال لوي
اإلعاقر ررة .وأور رررت وزارة الصر ررحة مح ر ر ت توعير ررة لفا ر رردة األ ر ررخاا لوي اإلعاقر ررة ،ر ررن فر رريهم
األطفال ،وهنال تطرورات واريرة لىتوكرد مرن أن مبانيهرا ومعردا.ا ولوازمهرا وقردرا.ا الصرحية تىر
احتياوات األ خاا لوي اإلعاقة ،ن فيهم األطفال.

ال و ون واملشردون داخىياا
 -91تشمل التوصيات املتعىقة حبقوق ال و ل واأل خاا املشردين داخىي ا ما يىي:
أ)

حتسل الظروع املعيشية لىمهاورين وال و ل؛

) مواص ررىة معا ررة مس ررولة ىلع ررادة ت رروطل املش ررردين داخىي را وتزوي رردهم با رردمات
األساسية والبنية التحتية.
 -92ويف الوقرت الرراهن ،تستضرريف أو نرردا  575 438لو را مرن بىرردان تقررل داخررل منطقررة
البح ات ال رب وما بعدها .ومتشي ا مل خطة التنمية الوطنيرة الثانيرة ،تتمثرل اسرساتيجية ا ومرة
لىتعامررل مررل ال و ررل يف ضررمان حتسررل سرربل عيشررهم .وتسس ررد سياسررة ا ومررة برنه تسرروية
يقتضي ىلتاحة أرض ل و ل ملسراعد.م يف العتمراد عىرا أنفسرهم .ويتحقر للر برتاحرة قطرل
أرض صغ ة ل و ل املسجىل يف القر خارج خميمات ال و ل .وباإلضافة ىل للر  ،يُسرم
ل و رل با صررول عىررا ا رردمات الوتماعيررة نفسررها الرريت صررل عىيهررا السر ان احملىيررون ،مثررل
املياه والتعىيم والرعاية الصحية .وتُتان ل و ل أيض ا حرية ا ركة ول يقتصر لل عىرا ا ركرة يف
املخيمات بل مي نهم أيضا ا صول عىا عمرل حيثمرا أم رن .وعىرا الرر م مرن أن أو نردا تقردر
الردعم املقرردم مررن الشرركاء اإلمنررا يل ،ل ترزال ا ومرة تواورره عجرزا متويىيرا ،األمررر الررذي أد ىل
ا ررد مررن ىلم انيررة حصررول ال و ررل عىررا امليرراه النقيررة واملومونررة وىل سرروء حالررة املراف ر الصررحية
ونق األدوية األساسية ،من بل أمور أخر .
 -93ويتمتررل ال و ررون بررا يف العمررل ،ويف ه ررذا الصرردد أصرردرت وزارة الشررؤون الداخىي ررة
القواعررد التنظيميررة املتعىقررة با نسررية ومراقبررة ا جرررة الرسرروم) ،ووررب الص ر القررانوين رقررم 13
لعام  ،2016وهي تقضي برعفاء ال و ل بش ل صري من دفل املال لىحصرول عىرا تصراري
العمل .وقد أتان هذا ل و ل الفرصة ل خنرا يف العمالة املرحبة وبالتا لتحسل رفاههم.
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 -94وتتمثل سياسة ا ومة أيض ا يف تشجيل العودة الطوعية ىل الوطن .ففي عام ،2015
يحت العودة الطوعية ل و ل ال ينيرل بعرودة  1 232لو را كينيرا ممرن فرروا ىل أو نردا خر ل
أعمررال العنررف عقررب النتخابررات الرريت ورررت يف كينيررا يف الفررسة  .2008-2007وهررو مررا يرروفر
ح ا دا م ا ؤلء ال و ل.
 -95واعتُمدت جمموعة من السرساتيجيات مايرة وتعزيرز حقروق ال و رل يف خطر العمرل
الوطنيررة ،ررا يف لل ر حتسررل محررايتهم وأمررنهم ورفرراههم الوتمرراعي والقتصررادي وانرردماوهم يف
اجملتمرل وضرمان حصرو م عىررا الردعم النفسري  -الوتمراعي ،وامليرراه والصررع الصرحي والرعايررة
الصحية وال ساء والتعىيم ،من بل أمور أخر .

 -96وفيمررا يتعى ر باملشررردين داخىي ر ا ،واصررىت أو نرردا تعقررب األهررداع احملررددة يف سياس را.ا
املتعىقررة باملشررردين داخىي را لعررام  2004ررا يشررمل دعررم التصرردي املت امررل ملسررولة التش رريد مررن
خ ل تشجيل العودة الطوعية وىلعادة التوطل وبرام اإلنعراش .ومرا فت رت ا ومرة تقردم الردعم
ىل النرام ل رري يغررادروا املخيمررات ويعررودوا ىل ديررارهم ،ول سرريما يف مشررال أو نرردا ،حيررث أُ ىر
اون أكثر من  250خميم ا.
 -97ويف الس ررنوات األخر ر ة تسر رببت ال ر روارم الطبيعي ررة ،ول س رريما الفيض ررانات والهني ررارات
األرضررية ،يف التشرررد الررداخىي .وأورررب لل ر ا ومررة عىررا نقررل بع ر النررام يف املنرراط املعرضررة
لى وارم ،مثل بودودا يف رق أو ندا ،وىلعادة توطينهم يف أماكن آمنة ،مثل ك ياندونغو.
 -98وتن خطة العمل الوطنية أيض ا عىا عدة ىلوراءات ترمي ىل حتسرل حالرة األ رخاا
املشررردين داخىي را ،مررن بينهررا تنفيررذ السياسررات املتعىقررة باملشررردين داخىي را ،وىلصرردار قررانون لتعزيررز
محايررة املشررردين داخىي را وىلنشرراء منرراط إلعررادة ترروطل املشررردين داخىي را وضررمان ا صررول عىررا
السرىل وا ردمات القتصرادية والوتماعيررة ،مثرل الرعايرة الصرحية والتعىرريم ومت يرنهم مرن املشرراركة
يف األنشررطة املرردرة لىرردخل وضررمان سرريادة القررانون يف خميمررات املشررردين داخىي ر ا ،وىلقامررة برنررام
لىتعقب والبحث لىتم ل من جرل مشرل املشرردين داخىيرا وىلعرادة ىلدمراوهم مرل أفرراد أسررهم ويف
جمتمعا.م احملىية ،من بل أمور أخر .

ف ات األقىيات العرقية 
 -99قُدمت توصيات فيما يتعى حبقوق األقىيات العرقية ،كان من بينها ما يىي:
مواصررىة ا روار امل ررم مررل جمتمعررات الشررعو األصررىية رردع تقىيررل ىل أدىن
أ)
حد مم ن من اتباا النُه املدمرة ألمنا معيشتها وتقاليدها مل حتسل ظروع حيا.ا؛
)

مواصىة اّتال تداب تشريعية وىلدارية لتحسل حقوق عب الباتوا.

 -100ويؤكد الدستور حقوق األقىيات العرقية .وع وة عىا للر  ،ترن خطرة العمرل الوطنيرة
عىررا أنشررطة الغايررة منهررا تعزيررز املسرراواة وعرردم التمييررز يف حر الف ررات املهمشررة ،ررا فيهررا اعتمرراد
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تررداب مصررممة ويرردا ولررددة ا رردع بشررون العمررل اإلجيررايب لصررا تى ر الف ررات وتنفيررذها مررل
السكيررز بصررفة خاصررة عىررا األقىيررات العرقيررة والشررعو األصررىية وجمتمعا.ررا احملىيررة .وسرروع جيررري
لل ر بطريق ررة تش رراركية وتش رراورية .وت ررن أيض را خط ررة العم ررل الوطني رة حتدي رردا عى ررا محاي رة تى ر
األقىيررات والعمررل اإلجيررايب ومشرراركتها يف صررنل الق ررار ومت ينه را وحصررو ا عىررا التعىرريم والصررحة
واملياه ،من بل أمور أخر .

العمال املنزليون
 -101تتمثل التوصية بشون العمال املنزليل يف تعديل القروانل لتشرمل محايرة العمرل يف ا دمرة
املنزلية.
 -102و مرري قررانون العمررل أيض ر ا العمررال املن رزليل .ومررل لل ر  ،فهررم ل يزالررون ف ررة ضررعيفة.
وتعم ررل ا وم ررة ،م ررن خ ر ل سياس ررا.ا التعىيمي ررة ،ررا فيه ررا التعى رريم البت رردا ي الش ررامل لىجمي ررل
والتعى رريم الث ررانوي الش ررامل لىجمي ررل ،عى ررا زي ررادة مع رردل اللتح رراق بامل رردارم ومعا ررة مع رردلت
التسر  ،ول سيما تسر الطف ت الىوايت الب ا ما ينتهي األمر باستخدامهن يف العمل املنز .
 -103واعتمرردت ا ومررة أيضرا تررداب مايررة العمررال املنرزليل املعينررل لىعمررل خررارج أو نرردا.
وق ررد حتقر ر لل ر م ررن خ ر ل ىل ر ررال البى رردان املس ررتقبىة يف اّت ررال ت ررداب ماي ررة العم ررال املنر رزليل
األو ن رديل .ويف بع ر ا ررالت املبىررر عنهررا ،عمىررت ا ومررة مررل بعثررات خارويررة ل رري تعيررد
العمررال املنرزليل األو نررديل الررذين تعرضروا ل سرراءة ىل مرروطنهم .واّتررذت ا ومررة أيضررا تررداب
ىلدارية من خر ل وزارة الشرؤون ا نسرانية والعمرل والتنميرة الوتماعيرة لىحرد مرن الترار بالبشرر.
وباإلض ر رافة ىل لل ر ر  ،أنش ر ر ت ىلدارة لىتحقي ر ر يف قضر ررايا التر ررار ومعا تهر ررا يف ق ر روات الشر رررطة
األو ندية.
 -104ويف عام  ،2015سىطت الىجنة األو ندية قوق اإلنسان الضوء عىا ظروع العمال
املنرزليل مررن حيررث العمررل واألوررور والفتقررار ىل السررتحقاقات الوتماعيررة وعمررل األطفررال مررن
بررل أم ررور أخ ررر  .وق رردمت الىجنررة األو ندي ررة ق رروق اإلنس رران عرردة توص رريات س ررتقوم ا وم ررة
بدراستها وتنفيذها.
 -105وباإلضر ررافة ىل لل ر ر  ،حر ررددت ا ومر ررة يف خطر ررة عمىهر ررا الوطنير ررة تسر ررجيل وتنظر رريم
املؤسسررات الرريت تعمررل عىررا اسررتخدام العمررال املنرزليل ومحررايتهم مررن اإليررذاء والسررتغ ل وفرررض
حد األدىن لألوور.
 -8الحقوق المدنية والسياسية  -التوصيات  37و 40ومن  75إلى  82و84
 -106قُدمت التوصيات التالية فيما يتعى با قوق املدنية والسياسية:
أ)
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) وضررل قررانون ىلدارة النظررام العررام الررذي ررسم ا ر يف التجمررل والتظرراهر واحرسام
املى ية والس مة ولل متشيا مل اللتزامات الدولية؛
سويسرا؛
السىمية؛

ج)

رفررل ا ظررر املفررروض عىررا جيررل أ ر ال التجمررل وتنظرريم املظرراهرات العامررة -

د)

معاقب ررة الس ررتخدام املف ررر لىق رروة م ررن وان ررب أفر رراد األم ررن أثن رراء التجمع ررات

هر)

تدريب موظفي األمن عىا احسام حرييت التعب والتجمل.

حرية التجمل وت وين ا معيات والتعب
 -107يضررمن الدسررتور ا ر يف حريررة التجمررل وت رروين ا معيررات والتعب ر  .ول يووررد حظررر
عىررا أي ر ل مررن أ ر ال التجمررل وتنظرريم املظرراهرات العامررة .ويررن قررانون ىلدارة النظررام العررام
عىا أح ام من أول ىلدارة التجمل السىمي وت وين ا معيرات .وسروع تعرا الشروا ل املتعىقرة
بتفس ر القررانون ،ضررمن مسررا ل أخررر  ،بعررد املشرراورات الرريت تريهررا الىجنررة األو نديررة ل ص ر ن
القانوين.
 -108وتوود آليات داخل كرل وكالرة أمرن ملعاقبرة أفرراد األمرن الرذين يسرتخدمون القروة املفرطرة
خ ل التجمعات السىمية .وباإلضافة ىل لل مي ن م حقة هؤلء األفرراد يف ىلطرار قرانون منرل
وحظر التعذيب لعام .2012

الستخدام املفر لىقوة عىا أيدي أفراد األمن 
 -109يعاقب عىا الستخدام املفر لىقوة مرن وانرب أفرراد األمرن أثنراء التجمعرات السرىمية.
وهنال آليات توديبية داخل الشرطة وا يد ملعاقبة الضبا املخط ل .وعر وة عىرا للر  ،مي رن
م حقة هؤلء األفراد يف ىلطار قانون منل وحظر التعذيب لعام  .2012فعىا سربيل املثرال ،ميثُرل
أمررام الىجنررة التوديبيررة ضرربا الشرررطة الررذين رراركوا يف ضررر أنصررار الرردكتور كي رزا بيسرريغي وهررو
املر الر اسي الساب ز املنتد من أول التغي الدميقراطي.

تدريب موظفي األمن 
 -110خضل موظفو األمن لىتدريب يف جمال احسام حقوق اإلنسان ،ا يف لل حرية التعبر
والتجمل .وأقامت الوكالت األمنية راكات مل عدة مؤسسرات ،مثرل الىجنرة األو نديرة قروق
اإلنسان ،واليونيسيف ،ومفوضية األمم املتحدة السامية قوق اإلنسان ،واملركرز األفريقري لعر ج
وىلع ررادة توهي ررل ض ررحايا التع ررذيب ،ومنظم ررة ىلنق ررال الطفول ررة ومش ررروا ق ررانون ال و ررل ،لت رردريب
العامىل فيها.
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 -9تنفيووذ توصوويات االسووتعراض الوودوري الشووامل ا وور  -التوصوويات  7و 15و 16و19
و 20و 24
 -111قُدمت التوصيات التالية من أول تنفيذ توصيات الستعراض الدوري الشامل:
ىل رال اجملتمل املدين يف عمىية تنفيذ توصيات الستعراض الدوري الشامل؛

أ)
)

ىلنشاء مؤسسة دا مة ملزامنة تنفيذ التوصيات ورصد األداء واإلب غ؛

ج) تعزيررز مركررز ا طررة الوطنيررة ملتابعررة السررتعراض الرردوري الشررامل يف خطررة عمررل
وطنية امىة قوق اإلنسان؛
د) ضمان التنفيذ الفعال طة العمل الوطنية املقسحرة مرن أورل القضرايا املثرارة يف
تقرير أو ندا الوط فض ا عن توصيات الستعراض الدوري الشامل.

ىل رال اجملتمل املدين واعتماد خطة عمل وطنية
 -112عمى ر رت ا وم ر ررة عى ر ررا ىل ر ررال منظم ر ررات اجملتم ر ررل امل ر رردين واملنظم ر ررات ر ر ا ومي ر ررة
واألوسررا األكادمييررة ،ومررا ىل لل ر  ،يف تنفيررذ سياسررات وب ررام ررا تتعى ر حبقرروق اإلنسرران.
وسامهت تى ا هات أيض ا ،بوصفها رري ة عىرا قردم املسراواة ،يف وضرل خطرة العمرل الوطنيرة
ويف الستعراض السنوي الة حقوق اإلنسان.
 -113ولتحقير الفعاليررة يف تنفيررذ خطررة العمررل الوطنيررة ورصرردها وتقييمهررا ،اعتمرردت ا ومررة
آلية تنسي وىلب غ بوصفها وزءا ل يتجزأ من خطة العمل الوطنية .وتروفر تىر اوليرة مردخ ت
من خمتىف أصحا املصىحة فيما يتعى بتنفيذ ا طرة ،فضر ا عرن التعقيبرات الرواردة مرن خمتىرف
أصررحا املص ررىحة .وباإلض ررافة ىل لل ر  ،ستض ررطىل اولي ررات املؤسسررية املختىف ررة ،مث ررل الىجن ررة
الفرعيررة جملىررس الرروزراء املعنيررة حبقرروق اإلنسرران والىجنررة الربملانيررة املعنيررة حبقرروق اإلنسرران والىجنررة
األو ندية قوق اإلنسان والىجنة املعنية بت افؤ الفرا والىجنة التقنيرة قروق اإلنسران ،و هرا
من الىجان ،كرل يف ىلطرار وليتره ،بردور رصرد األداء واإلبر غ .وستضرمن تىر املؤسسرات أيضرا
اّتررال ىلورراءات يف الوقررت املناسررب بشررون مسررا ل أثار.ررا هي ررات املعاهرردات فضر ا عررن التزامررات
أو ندا الدولية واإلقىيمية األخر .
 -114وتُعترررب خطررة العمررل الوطنيررة ررامىة را فيرره ال فايررة مررن حيررث النطرراق ،فهرري ترروفر ىلطررارا
سياساتي ا واسع ا مرن أورل تعزيرز حقروق اإلنسران ومحايتهرا يف البىرد .وسيُسس رد با طرة يف وضرل
وتنفيذ سياسات حقوق اإلنسان وبراجمها وميزانيا.ا القطاعية.
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رابعاً -التطورات في مجال حقوق اإلنسان منذ تشرين ا ول/أكتوبر 2011
إطار السياسة العامة
 -115اعتم ر ر ر ر ر ر رردت ا وم ر ر ر ر ر ر ررة ،يف ع ر ر ر ر ر ر ررام  ،2015خط ر ر ر ر ر ر ررة التنمي ر ر ر ر ر ر ررة الوطني ر ر ر ر ر ر ررة الثاني ر ر ر ر ر ر ررة
 )20/2019-16/2015كرطار ىلمنا ي ر يسي لىسنوات ا مس القادمة .وأُعر مدت هرذه ا طرة،
الرريت هرري اون قيررد التنفيررذ ،مررل املراعرراة التامررة ملبرردأ الررنه القررا م عىررا حقرروق اإلنسرران يف التنميررة.
وتنرردرج يف ا طررة أهررداع التنميررة املسررتدامة لات الصررىة .وترردعم ا طررة الدميقراطيررة ،راعرراة هن ر
ا ر يف التنميررة كح ر مررن حقرروق اإلنسرران ،وتترري ىلطررارا لتعزيررز حقرروق اإلنسرران يف أو نرردا .وقررد
رعت ا ومة يف توزيل ا طة عىا السياسات وا ط والربام وامليزانيات القطاعية.

اإلطار القانوني
 -116اّتررذت أو نرردا عررددا مررن التررداب الراميررة ىل حتسررل حقرروق اإلنسرران وتعزيزهررا يف البىررد.
ويف عررام  ،2015أوررر الربملرران استعراض را لىدسررتور واعتمررد قررانون الدسررتور املعرردل) رقررم 12
الص ررادر يف ع ررام  .2015ويع ررزز التع ررديل اس ررتق ل الىجن ررة النتخابي ررة ،وي ررن عى ررا ىلور رراءات
مس ررتقىة وح يم ررة إلزاح ررة أعض رراء الىجن ررة .ويتن رراول أيض ر را قض ررايا تتعى ر ر ب رراألحزا السياس ررية
ومناصب أعضاء الربملان املستقىل .ويعزز التعديل أيض ا الىجوء ىل العدالة يف املسرا ل الدسرتورية
ويواص ررل دع ررم اس ررتق ل ا ه رراز القض ررا ي ع ررن طرير ر الس ررمان ل رره بتعي ررل جي ررل موظفي رره واّت ررال
ىلوراءات توديبية حبقهم.
 -117وصرردرت أيض ر ا الق روانل التاليررة الراميررة ىل تعزيررز حقرروق اإلنسرران فض ر ا عررن ا ط روات
املتخ ررذة لتنفي ررذ الق روانل القا م ررة .وه رري تش ررمل ق ررانون اس ررتحقاقات التقاع ررد يف أو ن رردا  15يف
عام  ،)2011وقانون مؤسسة الزعماء التقىيديل أو الثقافيل  6يف عام  ،)2011وقانون نقرل
اجملرمل املدانل  2يف عام  ،)2012وقانون منل وحظر التعذيب  3يف عرام  ،)2012وقرانون
الوقايررة مررن فر وم نقر املناعررة البشررية/اإليدز ،وقررانون اجملىررس الرروط ل عاقررة املعرردل)  6يف
ع ر ررام  ،)2013وق ر ررانون اجملى ر ررس ال ر رروط لىش ر رربا املع ر رردل)  17يف ع ر ررام  ،)2015وق ر ررانون
املنظمات ا ومية  ،)2016وقانون األطفال املعدل) .)2016
 -118وقبل النتخابات العامة لعام  ،2016عدلت قوانل انتخابية مثل قرانون الدسرتور املعردل)،
وق ررانون ا وم ررات احملىي ررة املع رردل) ،وق ررانون النتخاب ررات الر اس ررية املع رردل) ،وق ررانون النتخاب ررات
الربملانية املعدل) ،وقانون اجملىس الوط ل عاقة املعدل) ،وقرانون اجملىرس الروط لىمسرنل املعردل)،
وقانون اجملىس الوط لىمرأة املعدل) ،وقانون اجملىس الوط لىشبا املعدل).

الديمقراطية
 -119نظمت أو ندا انتخابات يف با /فرباير  .2016و ىت تىر النتخابرات ىل اون
حجر أسام آخر له أمهيتره يف العمىيرة الدميقراطيرة يف أو نردا .وعىرا الرر م مرن بعر التحرديات
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ال ر رريت طُرح ر ررت ،ول س ر رريما يف ىليص ر ررال املر ر رواد النتخابي ر ررة ىل بعر ر ر أور ر رزاء البى ر ررد ،و ر رررت تىر ر ر
النتخابررات ىل حررد كب ر يف وررو مررن ا ريررة والنزاهررة وعر مرربت نتا جهررا عررن اإلرادة ا رررة لغالبيررة
ررعب أو نرردا .ولحظررت ا ومررة التوصرريات الرريت قرردمها خمتىررف امل رراقبل احملىيررل واإلقىيميررل
والدوليل بشرون بعر ووانرب العمىيرة النتخابيرة .وتؤكرد ا ومرة األو نديرة مرن وديرد التزامهرا
برون تنظررر عىرا اررو ىلجيرايب يف تىر التوصريات الرريت سرتدفل ،يف رأيهررا ،عجىرة عمىيتنررا الدميقراطيررة
ىل األمررام .وسررتتناول ا ومررة أيضررا ،يف الوقررت املناسررب ،التوصرريات لات الصررىة الرريت قرردمتها
احمل مر رة العىي ررا يف أو ن رردا فيم ررا يتعىر ر بالنتخاب ررات .وتىت ررزم ا وم ررة أيضر را ب ررروراء املزي ررد م ررن
اإلص حات النتخابية من أول حتسل اإلطار القانوين لتنظيم متويل ا م ت.
 -120وتررود ا ومررة أن تؤكررد أن الدميقراطيررة هرري أكثررر ب ث ر مررن ىلو رراء النتخابررات .واررن
يعزز قانوننا ىلرساء صحافة حرة وقوية وحيوية ومسؤولة عىا أسام حرية
نىتزم واصىة ضمان أن م
ال ىمررة واملشرراركة الواسررعة ميررل ررا جمتمعنررا .وتشرردد ا ومررة عىررا أن مسررؤوليتها الر يسررية
تتمثل يف محاية النام وممتى را.م .وسنواصرل توعيرة رعبنا برون كرل رخ مىرزم بالتصررع وفقرا
لىقررانون .وباإلضررافة ىل للر  ،جيررب أن تُرردار املنظمررات ر ا وميررة ومنظمررات اجملتمررل املرردين
وأن تعمل يف جيل األوقات وف ما يقتضيه القانون ويف تواف تام مل ولية كل منها.
 -121وتؤك ررد ا وم ررة م ررن ودي ررد أيضر را التزامه ررا ب رردعم املس رراءلة والش ررفافية وا ررم الر رريد
وم افحة الفساد يف تقده ا دمات وىل رال قطاا ا دمات وا م الر يد .وعقردنا العرزم عىرا
ت ثيف م افحة الفساد حرا يف ضرمان ىلتاحرة ت رافؤ الفررا والتنافسرية يف تقرده العطراءات يف
املشسيات العامة.

امساً -االستنتاج
 -122قطعررت أو ن رردا العديررد م ررن األ روا يف جم ررال تعزيررز حق رروق اإلنسرران ومحايته ررا .وا ررن
مىتزمررون بتحسررل حالررة حقرروق اإلنسرران بوسررا ل منهررا تنفيررذ القروانل والسياسررات والرربام لات
ونرحب بالدعم املقدم مرن رركا نا ،ول سريما يف اجملرالت لات األولويرة الريت نواوره فيهرا
الصىة .م
أحيان ر ا بع ر التحررديات كتى ر املطروحررة يف بنرراء القرردرات وتعمرريم مسررا ل حقرروق اإلنسرران يف
السياسات والربام وامليزانيات القطاعية ،من بل أمور أخر .
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