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 -1ق د دددمت توم د ددة وف د ددالو إىل جمل د ددس ق د ددو ا نس د ددان قريره د ددا ال د ددو األو املتعلد د د
ابالسددتعراا الدددوري الشددام يف عددا  2008و قريرهددا الددو اليفددام يف عددا  .2013وواصددلت
وفالو مبواردها املالية والتقنية احملددودة العمد علدن ن يدذ مدا وافقدت عليدن مدن وصديات والتاامدات
عن ري وكاالهتدا احلتوميدة ومسسسداهتا الرمسيدة ومنممدات امتمدمل املددم .وال داا وفدالو وا دن
حتدددايت يف ن يددذ التوصدديات املوافد عليهددا وخاصددة يف ن يددذ أولوايهتددا الو نيددة يف جمدداي قددو
ا نسان والتنمية.
 -2ويضدللمل متتددا املددعل العددا التدا مل لددديوان رئديس الددوءرا ابملسدسولية عددن إعدداد التقريددر
الددو وال سدديما عددن نسددي التوصدديات املقدمددة يف إ ددار جملددس قددو ا نسددان .وعد وة علددن
ذلد كلددس جملددس الددوءرا متتددا املدددعل العددا ووءارة ال ددحة ووءارة التعلدديم والشددوال والراي ددة
ووءارة الداخلية والتنمية الري ية ووءارة املالية والتنمية االقت ادية وا دارة املعنية سياسة غد املندا
وو د دددة إدارة الت د دوار ابلتنسد ددي فيمد ددا ينهد ددا والشد ددرو يف صد دديا ة التقريد ددر الد ددو اليفال د د (.)1
ويسددتبيا هددذا التقريددر إىل التوصدديات املقدمددة نددا ى علددن التقريددر الددو اليفددام املقددد إىل جملددس
ق ددو ا نس ددان يف ع ددا  .2013وه ددو يع ددرا ا ا دداءات ال ددجم حتقق ددت يف جم ددا عاي ددا ق ددو
ا نسان ومحايتها ويشدد خ وصاى علن التحدايت الجم ال اا عرتا ن يذ التوصيات.

أوال -املنهجية وعملية إعداد التقرير
ألف -منهجية إعداد التقرير
وىل متتا املدعل العا وص ن الوكالة املسسولة عن قرير االسدتعراا الددوري الشدام
-3
نسي و يس مشداورة عقددت يدو  19شدوا//فرباير  2018غيدة مناقشدة أفضد كي يدة لتبميدمل
التقرير والرد علن التوصيات املقدمدة يف اجلولدة اليفانيدة .ومتندت املشداورة اجلهدات املعنيدة احلتوميدة
مددن ا د العمليددة واللرائ د والتوصدديات املت ددلة ابلتقريددر ال ددو اليفددام وأ ددت لل ري د العام د
املتلددس ابالسددتعراا الدددوري الشددام فرصددة قدددث معلومددات ندثددة عددن الددة ن يددذ التوصدديات.
وقددد ض ددمن دددو االس ددتعراا ال دددوري الش ددام قائمددة التوص دديات املقدم ددة م ددن جمل ددس ق ددو
ا نسد د ددان والد د ددوءارة أو ا دارة احلتوميد د ددة املسد د ددسولة عد د ددن التوصد د ددية و الد د ددة التقد د ددد يف التن يد د ددذ
وا د درا ات ا د ددافية الد ددجم يتع د د ا اذهد ددا لتن يد ددذ التوصد ددية ن يد ددذاى كد ددام ى .واسد ددتخد د دددو
االستعراا الدوري الشام ابعتوداره امل ددر الرئيسدل عدداد التقريدر الدو اليفالد  .وإ دافة إىل
ذل عقدت ا تماعات ثنائية الستقا املايد من املعلومات ال ءمة أل راا التقرير.

ابء -عملية إعداد التقرير
 -4ا ددللمل متتددا النائددا العددا عددن ري د جملددس التددا األعلددن ابملسددسولية عددن ميددمل
املعلومات الواردة من اجلهات املعنية احلتومية وإااء التقرير الو  .وعمم التقرير الدو اليفالد
علن أعضا ال ري العام املعد ابالسدتعراا الددوري الشدام السدتقا عليقداهتم عليدن .و ُدمت
إىل التقرير الو املعلومات ا افية الواردة.
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اثنيا -التطورات اليت حدثت منا االساتعراض الساا ق ومعلوماات أساساية عا
الدولا ااة مو ا ااو االسا ااتعراض وإطا ااار تعزيا ااز و ايا ااة حقا ااوق اإلنسا ااان
ال س اايما اإلط ااار املعي اااري وامل سسا ا  :الدس ااتور والتشا اريعات والت اادا
السياسا ااتية واالجته ااادات القةا ااانية الوطني ااة والبنيا ااة ايساس ااية حق ااوق
اإلنس ا ااان مب ا ااا ملل ا اال امل سس ا ااة الوطني ا ااة حق ا ااوق اإلنس ا ااان ونط ا اااق
االلتزامات الدولية احملددة "أساس االستعراض" القرار 1/5
ألف -القوانني والتشريعات الوطنية
 -5اعتمددت وفددالو سدعياى إىل موا مددة شدريعاهتا احملليددة مدمل التااماهتددا الدوليدة
والتشريعات التالية:
(أ)

قانون ناكم اجلار لعا  ( 2017عدي )؛

(ل)

قانون متافحة التوغ لعا  ( 2017عدي )؛

( )

قانون املشروابت التحولية لعا  ( 2017عدي )؛

(د)

قانون الاعامة لعا  ( 2017عدي )؛

(ه)

قانون الاوا لعا  ( 2017عدي )؛

(و)

قانون محاية األسرة ومتافحة العنس املناي لعا 2014؛

(ء)

قانون محاية األسرة والعنس املناي لعا  ( 2016عدي )؛

(ح)

قانون املسسسة الو نية حلقو ا نسان لعا 2017؛

()/

قانون العم وع قات االستخدا لعا .2017

( )2

التعدددي ت

 -6ويف عا  2017دأ متتا املدعل العا ابلتعاون مدمل متتدا اليونيسدس ا قليمدل ملنلقدة
احملدديا اددداد العمد علددن مشددرو قددانون محايددة رفدداه األ ددا لعددا )3(2017؛ وسياسددة محايددة مجيددمل
األ ا يف املسسسات التعليمية يف وفالو( .)4وإ افة إىل ذل أُدخلدت عددي ت وعيدة علدن قدوان
أخرى وفقاى للقواعد واملعاي الدولية الجم لتا هبا وفالو( .)5وهذه التعدي ت هل التالية:
(أ)
(ل)
[ال

)6(]20-10؛

املادة  39من القانون اجلنائل [ال
قانون السبون [ال

)7(]28-20؛

( ) األمد د د ددر املتعل د د د د ابلتعلد د د دديم وال د د د ددادر يف عد د د ددا ( 1984التعلد د د دديم ا ود د د دداري)
)8(]4-05-30؛
(د)

قانون األلعال واليان يا [ال

.)9(]10-54

 -7و ري وفالو الياى مرا عة دسدتورية .و شدم التغيد ات الدسدتورية املهمدة املقرت دة دمد
عن ري نو اجلنس وا عاقة من أسوال التمييا احملمورة .و ش تومة وفدالو إىل أن إ دافة
عن ري نو اجلنس وا عاقة إىل احلتم املتعل عد التمييا يف املادة  27تماشن ممل االلتاامات
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الدوليددة لتوفددالو مبو ددا ا اقيددة القضددا عل ددن مجيددمل أش ددتا التمييددا ددد امل درأة وا اقيددة ق ددو
األشددخاذ ذوي ا عاقددة .وعد وة علددن ذلد قدددمت إدارة الشددسون اجلنسددانية إىل جلنددة املرا عددة
الدسددتورية ورقددة اس درتا يبية ش د ن التغي د ات الوا ددا إدخادددا علددن الدسددتور ملوا متددن مددمل ا اقيددة
القضدا علدن مجيددمل أشدتا التمييدا ددد املدرأة .و سددلم تومدة وفدالو ن اجلددنس يشدت ابل عد
أ د أسوال التمييا احملمورة مبو ا املادة  11لتدن هنداا اعرتافداى دوليداى متاايدداى ن ندو اجلدنس
خمتلس عن اجلنس اي غدو احلماية الجم وفرها املادة  27أوسمل نلاقاى ابلت كيد.

ابء -التدا والسياسات الوطنية
ددود وفددالو سدديداى لتقيدددها ابلتااماهتددا الدوليددة أن ولددغ املددس ن جملددس الددوءرا وافد
-8
عل ددن اثد د عش ددر ددد اى و نيد داى هبد ددف عاي ددا ق ددو ا نس ددان ومحايته ددا عل ددن ال ددعيد ال ددو
وال سدديما إدرا األهددداف والتللعددات املعرو ددة يف إ ددار القواعددد واملعدداي الدوليددة ددمن القدوان
والسياس ددات والل دوائا واملمارس ددات الو ني ددة .و و د الت دددا الو ني ددة الت داا توم ددة وف ددالو جبعد د
قددو ا نسددان إ دددى أولوايهتددا و ددا اى مددن خلتهددا الو نيددة للتنميددة املسددتدامة .وقددد أقددر جملددس
الددوءرا التدددا الو نيددة التاليددة( :أ) االسددتعراا الدددوري الشددام املتعل د توفددالو؛ و(ل) مشددرو
القانون املتعل ابملسسسدة الو نيدة حلقدو ا نسدان ومشدرو القدانون املتعلد تعددي قدانون الاعامدة
()10()2017؛ و( ) النشد ددرة التحدييفيد ددة املتعلقد ددة ابلتقد ددارير املقدمد ددة مبو د ددا معاهد دددات قد ددو
ا نسان واملرا عات التشريعية لنما محاية الل ()11؛ و(د) قرير ال ري املع دراسة إمتداتت
وخي د ددارات إنش د ددا مسسس د ددة و ني د ددة حلق د ددو ا نس د ددان()12؛ و(ه) خل د ددة العمد د د الو ني د ددة شد د د ن
قد د ددو ا نسد د ددان يف وفد د ددالو لل د د ددرتة )13(2020-2016؛ و(و) اللبند د ددة االستشد د ددارية الو نيد د ددة
املعنية ابلل واخت اصات ال ري العام التق ()14؛ و(ء) جلنة قو الل  -التماس الدعم
لل ددرتة )15(2022-2019؛ و(ح) و ددرتم قددو ا نسددان مددن أ د احلوكمددة الرشدديدة والتنميددة
يف وف ددالو()16؛ و( )/االقد درتاح املتعلد د إبعد د ن دين دداراو املعتم ددد يف ع ددا  2015شد د ن ق ددو
ا نس د ددان واحلوكمد د ددة الرشد د دديدة()17؛ و(ي) إنشد د ددا و د دددة لتنسد د ددي ا اثد د ددة مد د ددن الت د د دوار ()18؛
و(ا) إنش ددا امل ددس االستش دداري ال ددو املعد د تغد د املن ددا ()19؛ و( ) إنش ددا و دددة لتنس ددي
سياسات غ املنا وإدارة التوار من ديوان رئيس الوءرا (.)20
 -9و نلو سياسة محاية األ ا يف مجيمل املسسسدات التعليميدة و دن خداذ علدن الت ميدذ
دون سددن اليفامنددة عشددرة .و ددوفر هددذه السياسددة إ دداراى حلمايددة األ ددا ددحااي ا يددذا يف املدددارس
واملسسسات التعليمية يف إ ار األنشدلة والدربام املدرسدية والتعدرف علدن هدسال األ دا وإدارة
ل د احل دواد وا د  .عنهددا .و ددنا هددذه السياسددة علددن أن( :أ) مددن د مجيددمل األ ددا يف
مدارس وفالو التمتمل ابحلقو واحلماية الجم ت لها دم ا اقية األمم املتحدة حلقدو الل د ؛ وأن
(ل) مجيمل املوظ العامل يف مدارس وفالو مسسولون عن رعاية األ ا وس متهم ومحدايتهم
يف املدرسددة أو املسسسددة التعليميددة؛ وأن ( ) هددذه املسددسولية شددم دواعددل القل د املت ددلة مبددا قددد
يتعرا لن الل مدن إادا أو مدن إيدذا نسدل و ددم ون سدل وعدا ل؛ وأن (د) وءارة التعلديم
لو سياسة عد التساما مللقاى ممل إيذا األ ا وإاادم واستغ دم.
 -10ويت د ددوخن ال د ددنه االسد د درتا يبل ال د ددذي ا وعت د ددن وف د ددالو يف سياس د ددتها اجلنس د ددانية الو ني د ددة
لل د ددرتة  2016-2014حتقيد د د النت د ددائ ا م د ددس التالي د ددة ذات األولوي د ددة( :أ) ءايدة ق د دددرة مجي د ددمل
4

GE.18-04899

A/HRC/WG.6/30/TUV/1

قلاعددات احلتوم ددة عل ددن الت دددي للمشدداك الرئيس ددية ال ددجم ع ددو حتقي د املس دداواة د اجلنس د
ومتت د امل درأة؛ و(ل) ي ددان الت داا احلتوم ددة ابملس دداواة د اجلنس د ومتت د امل درأة يف التش دريعات
والسياسددات القلاعيددة ا اصددة ابحلتومددة وامتمددمل املدددم؛ و( ) هتيئددة يئددة م ئمددة ملشدداركة امل درأة
مشاركة كاملة يف التنمية االقت ادية؛ و(د) ا اذ ددا لضدمان إمتانيدة مشداركة النسدا والر دا
يف صنمل القرار من أ عايا القيدادة واحلوكمدة علدن مجيدمل املسدتوايت؛ و(ه) القضدا علدن مجيدمل
أشتا العنس ابملرأة.
 -11ويضمل مشرو السياسة الو نية ا اصدة اب عاقدة إ داراى شدام ى يسدتبيا إىل ا تيا دات
األش ددخاذ ذوي ا عاق ددة و ق ددوقهم .و ت ددوخن ه ددذه السياس ددة حتسد د معيش ددتهم ومتتي ددنهم م ددن
املشدداركة التاملددة واملتسدداوية مددمل د هم د تهم م دوا ن مددسهل  .ويعتددس ذل د ر يددة وفددالو
متممل مرا ٍ لإلعاقة وخا ٍ من العراقي يستليمل فين األشخاذ ذوو ا عاقة التمتدمل جبميدمل قدو
ا نس ددان عل ددن ق ددد املس دداواة م ددمل د د هم والع دديي ترام ددة .ويعت ددس ذلد د أيضد داى املو دداد والق دديم
األ ساسد د ددية ال اقيد د ددة قد د ددو األشد د ددخاذ ذوي ا عاقد د ددة ال سد د دديما( :أ) مود د دددأ عد د ددد التمييد د ددا؛
و(ل) ا رتا الترامة األصيلة؛ و( ) املشاركة وا دما التامل وال علي .
 -12و ّسد سياسة الشدوال الو نيدة التداا احلتومدة وامتمدمل كتد واعرتافهمدا ضدرورة متتد
الش ددوال ددرف النم ددر ع ددن الع ددر وال دددين ون ددو اجل ددنس وا عاق ددة .ويتم ددن ه ددذا االلتد داا يف:
(أ) إ د ددة كد د د ال د ددرذ الس د ددالة لتنمي د ددة ق د دددرات الش د ددوال الشخ د ددية والودني د ددة واال تماعي د ددة
واالقت ددادية والعقليددة والرو يددة؛ و(ل) شددبيعهم علددن املشدداركة ددروح إبا يددة يف نددا الولددد ويف
صنمل مستقولهم .و تضدمن السياسدة معلومدات م دلة عدن خمتلدس املشداك الدجم يعانيهدا الشدوال
و ضمل اسرتا يبيات عامة ملعاجلة ل املشاك .
 -13و شددت السياسددة املسددتدامة واملتتاملددة للميدداه وال ددرف ال ددحل لل ددرتة 2021-2012
استبا ةى إىل أءمات املياه املتتررة علن ال عيد الو وهتدف مواشرة إىل دمان اسدتعداد احلتومدة
ماهبددة التحدددايت املقولددة .و تددوخن هددذه السياسددة ددمان وصددو شددعا وفددالو ابسددتمرار إىل مرافد
املياه وال رف ال حل امل مونة واملتيسرة واملستدامة الدجم كتدن التعويد عليهدا .و ددعم هدذه السياسدة
وثيقددة التخلدديا الرئيسددية الو نيددة (ا لددة االس درتا يبية الو نيددة اليفاليفددة للتنميددة املسددتدامة) وكددذل
خلة العم ا قليمية دارة املياه علن لو مستدا يف منلقة احمليا اداد .
 -14و سددهر جلنددة التنسددي الو نيددة املعنيددة اب عاقددة علددن النهددوا اقددو ا نسددان يف وفددالو
عموماى لتنها أُنشئت علن و ن التحديد ل ديا ة و لدورة قدرارات وإ درا ات و نيدة جمديدة ملعاجلدة
مشدداك األشددخاذ ذوي ا عاقددة يف وفددالو .و تددوخن هددذه اللبنددة ددمان يس د ن يددذ ا اقيددة
قو األشخاذ ذوي ا عاقة و دمل و لدوير يليدات أساسدية ال داذ إ درا ات مناسدوة و دربيدة
عمددا قددو ا نسددان ا اصددة ابألشددخاذ ذوي ا عاقددة يف وفددالو .وهددذه اللبنددة هددل لقددة
الوصد الو نيددة املعنيددة اب عاقددة يف الولددد ينمددا ضددللمل إدارة الشددسون احملليددة دددور لقددة الوصد
احلتومية املعنية اب عاقة.
 -15و تددوىل اللبنددة االستشددارية الو نيددة املعنيددة اقددو الل د ن يددذ الت داا احلتومددة مبو ددا
ا اقية قو الل د  .وقدد كاندت الغايدة مدن إنشدائها( :أ) نسدي وصديا ة قريدر احلتومدة املقدد
إىل جلنة قو الل ؛ و(ل) إ را مشاورات و نيدة مدمل اجلهدات املعنيدة شد ن صديا ة التقدارير
املقدمة إىل جلنة قو الل و مان قدث مجيمل ل التقدارير عدد إقرارهدا مدن جملدس الدوءرا ؛
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و( ) ددمان قدددث مجيددمل قددارير احلتومددة مبو ددا ا اقيددة قددو الل د إىل أمانددة اال اقيددة يف
نيددس؛ و(د) نسددي ردود احلتومددة علددن قائمددة املسددائ وأي مراسد ت أخددرى مددمل جلنددة قددو
الل و ها من اآلليات الدولية حلقو ا نسان؛ و(ه) يس اسدتعداد الوفدد احلتدومل قامدة
دوارات نددا ة مددمل جلنددة قددو الل د سددو منهددا التمدداس الدددعم التقد مددن الشددركا ا ددائي
لعق ددد لس ددات ناك دداة و د د ذلد د م ددن أش ددتا ال دددعم ال ءم ددة؛ و(و) نس ددي ن ي ددذ ومتا ع ددة
امل مات/التعليقات ا تامية والتوصديات املقدمدة مدن جلندة قدو الل د ورصدد لد األنشدلة
علن ال عيد الو ؛ و(ء) نسي أنشلة التوعيدة الو نيدة اب اقيدة قدو الل د واقدو الل د
عمومد د داى؛ و(ح) إس د دددا املش د ددورة إىل جمل د ددس الوءرا /الربمل د ددان شد د د ن املس د ددائ املتعلق د ددة ابأل د ددا
واال ل مبها أخدرى سدا االقتضدا يف إ دار ن يدذ ا اقيدة قدو الل د وإعدداد التقدارير
املتعلقة هبا.
 -16وأُنشددئت أمانددة املمدداً رمسيداى مبو ددا قددانون الاعامددة لعددا  .2014و ضددللمل أمانددة املمدداً
ابملهددا التاليددة( :أ) التحقي د يف أي شددتاوى أو ادعددا ات سددو سددلوا مددن انددا أي مسددسو ؛
و(ل) التحقي د د يف أي ق د ددور يف املمارس د ددات ا داري د ددة يتش د ددس عن د ددن أي حت د ددر يف قض د ددية م د ددا؛
و( ) التحقي د يف أي ادعددا يتعل د تددور /أ ددد املسددسول يف التمييددا أو يف يفارسددات يُشددتون يف
أهنا متيياية؛ و(د) إسددا املشدورة مسدوقاى شد ن أي ا تمدا إخد هبدذا القدانون؛ و(ه) التحقيد
يف أي شددتاوى تعلد ابنتهدداا هددذا القددانون وا د  .عنهددا( .)21وعد وةى علددن ذلد متتيفد أمانددة
املمدداً التو يهددات ال دواردة يف هددذا القددانون لتنهددا ال ضددمل لتو يددن أو رقا ددة أي شددخا يخددر
أو سللة أخرى.
 -17ومد ددن املهد ددم أيض د داى ا شد ددارة إىل أن احلتومد ددة واص د د يف سد دديا رصد ددها علد ددن الوفد ددا
ق دددث املس دداعدة املالي ددة إىل
ابلتااماهت ددا الدولي ددة يف جم ددا ق ددو ا نس ددان عل ددن ال ددعيد ال ددو
الوءارات وا دارات احلتومية لدعمها يف ن يذ ل االلتاامات(.)22

جيم -السلطات الرمسية واملنظمات احكومية املعنية حبقوق اإلنسان
 -18توىل يليات و نية قدث ا دمات يف إ ار املوادرات احلتومية القائمدة الراميدة إىل عايدا
قو ا نسان ومحايتها .وهذه اآلليات هل التالية:
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متتا املدعل العا ()23؛



وءارة الداخلية والتنمية الري ية()24؛



وءارة التعليم والشوال والراي ة()25؛



إدارة الشسون اجلنسانية()26؛



إدارة الشوال()27؛



شر ة وفالو()28؛



متتا نامل الشعا(.)29
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اثلثا -تعزيااز حقااوق اإلنسااان و ايتهااا أرض الوااااال :تنفيا االلتزامااات الدوليااة
حق ااوق اإلنس ااان ال ااواردة "أس اااس االس ااتعراض" والتشا اريعات و لي ااات
التوعية الوطنية وامل سسات واينشطة الوطنياة حقاوق اإلنساان والتوعياة
العامة حبقوق اإلنسان والتعاون مال ليات حقوق اإلنسان
 -19و ددعت تومددة وفددالو خلددة العمد الو نيددة حلقددو ا نسددان لل ددرتة .2020-2016
و تضددمن خلددة العم د هددذه التاامددات الولددد مبو ددا معاهدددات قددو ا نسددان الددجم ُعددد وفددالو
رف داى فيهددا .كمددا تضددمن التاامددات الولددد يف إ ددار االسددتعراا الدددوري الشددام وأهددداف التنميددة
املستدامة وا لة اليفاليفة لل رتة  .2020-2016و سعن خلة العمد الو نيدة إىل عايدا التاامدات
ومنس د إءا ن ي ددذ الت داا احلتوم ددة وحتقي د
احلتوم ددة اق ددو ا نس ددان و ت د ا و ددا هن د ش ددام
ّ
النتائ ا ائية املنشودة األخرى غية دعيم إعما قو ا نسان يف وفالو.
 -20و درد األولدوايت ا ائيدة الو نيدة يف ا لدة اليفاليفددة الدجم عدرا إ درا ات احلتومدة الراميددة
إىل حتس مستوى معيشة شعا وفالو .وقد صيغت ا لة اليفاليفة من منمور إ ائل لتن معمدم
للعاهت ددا مر ول ددة اق ددو ا نس ددان مب ددا فيه ددا احل د يف التعل دديم وال ددحة واحلي دداة والس ددتن والعم د
والت ويت واملشاركة يف احلتم علن ال عيدين الو واحمللدل .ولولدو .األهدداف ا ائيدة سدعن
احلتومددة أيض داى إىل إعمددا قددو ا نسددان األساسددية وفق داى اللتااماهتددا مبو ددا ال ددتوا الدوليددة
حلقو ا نسان ميف ا اقية القضا علدن مجيدمل أشدتا التمييدا دد املدرأة وا اقيدة قدو الل د
وا اقية قو األشخاذ ذوي ا عاقة وعملية االستعراا الدوري الشام .

 -21ويف عا  2017قدمت احلتومة األسرتالية عن ري درتم "املدرأة دمم التنميدة يف
احمل دديا اد دداد " مت ددوي ى إىل توم ددة وف ددالو درا الدراس ددة الو ني ددة املتعلق ددة ابألش ددخاذ ذوي
ا عاقددة .وقدددمت تومددة وفددالو دددورها عددن ري د وءارة الداخليددة وإدارة الشددسون اجلنسددانية
دعماى أساسياى إىل هذه الدراسة يلة فرتة إااءها .وقد أدى جملس را لة األشخاذ ذوي ا عاقة
وموظ ددو الرا لددة وأعضددا ها ومتلوعوهددا دوراى رئيسددياى يف إ درا هددذه الدراسددة منددذ مرا لهددا األوىل.
و تتسددل م دداهيم ا عاقددة وا نسددانية والترامددة املتناولددة يف هددذه الدراسددة أاي دةى خاص دةى يف إ ددار
خلة العم الو نية حلقو ا نسان وا اقية قو األشخاذ ذوي ا عاقة.

را عا -اإلج ا اراءات املتل ا ا ة لتنفي ا ا التو ا ايات املقدما ااة
الثانية ()2013
ألف -التصديق على املعاهدات

جولا ااة االسا ااتعراض

()30

 -22يتواص دم ا اقية قو الل وا اقية القضا علن مجيمل أشتا التمييا د املدرأة
يف الق دوان والسياسددات الو نيددة كمددا يتبلددن يف قددانون محايددة األسددرة والعنددس املندداي املعتمددد يف
ع ددا  2014وق ددانون املسسسد ددة الو ني ددة حلقد ددو ا نس ددان املعتمد ددد يف ع ددا  2017والسياسد ددة
اجلنسانية ومشرو السياسة الو نية ا اصة اب عاقة ومشرو سياسة ا ستان .ويتبلدن ذلد
أيضاى يف التعدي ت املدخلة علن التشريعات القائمة(.)31
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 -23وإ ددافةى إىل ذل د د أا ددات احلتوم ددة وق دددمت قريره ددا اجل دداممل للتق ددارير الو ني ددة اليف ددام
واليفال والرا مل وا امس مبو ا ا اقية قو الل  .كما علم احلتومة جملس قو ا نسان
هن ددا أا ددات وق دددمت قريره ددا األوي مبو ددا ا اقي ددة ق ددو األش ددخاذ ذوي ا عاق ددة .وقُ ددد
التقريران ك اا يف يذار/مارس .2018
 -24واسددت اد متتددا النائددا العددا مددن دددريوات قدددمتها م و ددية قددو ا نسددان

ددوذ

مسش د د درات ق د د ددو ا نس د د ددان ( )2017ومسش د د درات احلق د د ددو اال تماعي د د ددة واليفقافي د د ددة و ق د د ددو
ا نسددان ()2017؛ وا اقيددة قددو األشددخاذ ذوي ا عاقددة ()2016؛ وفوائددد الت دددي علددن
ا اقية مناهضة التعذيا والتحدايت الجم عوقن (.)2016
 -25وس ددتعم توم ددة وف ددالو دددربياى عل ددن الت دددي عل ددن ا اقي ددة مناهض ددة التع ددذيا و د ه م ددن
ددرول املعاملددة أو العقو ددة القاسددية أو ال إنسددانية أو املهينددة وا اقيددة القضددا علددن مجيددمل أشددتا التمييددا
العن ري وا اقية قو العما املها رين وأفراد أسرهم وا اقية متافحة االخت ا القسري.
 -26وستش ددارا توم ددة وف ددالو يف ايران/يوني ددن  2018يف ا تماعه ددا األو مل ددس ال دددو
األ راف .وسيميفلها مسدسولون مدن وءارة الداخليدة والتنميدة الري يدة ومتتدا املددعل العدا  .وعد وة
علددن ذل د تللددمل تومددة وفددالو إىل وارهددا الت دداعلل مددمل جلنددة قددو الل د واللبنددة املعنيددة
اقو األشخاذ ذوي ا عاقة فيما يتعل تقريريها الو ني املقدم .

 -27وُعل ددم توم ددة وفد ددالو جمل ددس قد ددو ا نس ددان ن جمل ددس الد ددوءرا أق ددر يف ا تماع ددن
ا دداذ  12/13املعقددود يف  15يذار/مددارس  )32(2012االق درتاح املتعل د ابالنضددما إىل نمددا
روما األساسل للمحتمة اجلنائية الدولية .ومن املتوقمل االنضما دربياى إىل نما روما األساسدل
قود ولددة ا د  .املقولددة .وإ ددافة إىل ذلد ستنضددم وفددالو دددربياى إىل ا ددا احملتمددة اجلنائيددة
الدولية ش ن االمتياءات واحل اتت وذل عد استتما العملية الرمسية الو نية.

 -28وعد وة علددن ذلد وافد جملددس الددوءرا يف ا تماعددن ا دداذ املعقددود يف عددا 2013
علن الت دي علن الربو وكوالت االختيارية ال اقية قو الل  .وسوف نضم وفالو ددربياى
إىل هذه الربو وكوالت و قد قارير هبذا الش ن يف ولة االستعراا املقولة.
 -29وأ ددر متتددا نددامل الشددعا ا اقداى ثنائيداى مددمل جلنددة املسدداعدة القانونيددة ل يبددل مددن أ د
ددوف درام التدددريا الددداخلل والتعلدديم ملددوظ ل املتتددا .و دده اآلن اسددت اد مددن هددذه الش دراكة
موظ ددان مددن املتتددا لقيددا دددريواى يف جمددا االدعددا العددا والدددفا القددانوم حتددت إش دراف جلن ددة
املساعدة القانونية ل يبل.

ابء -دمج املعاهدات

القانون الوطين  -تعديل القوانني الوطنية

()33

 -30أدجمت تومة وفالو أ تا ا اقية قو الل وا اقية القضا علدن مجيدمل أشدتا
التمييا د املرأة يف القوان والسياسات الو نية وحتديدداى يف قدانون محايدة األسدرة والعندس املنداي
لعددا  2014وقددانون املسسسددة الو نيددة حلقددو ا نسددان لعددا  2017وقددانون العمد وع قددات
االستخدا لعا .2017
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 -31وعددلت وفددالو أيضداى يف عددا  2017قددانون ندداكم اجلددار وقددانون حتديددد التوددغ وقددانون
املشروابت التحولية وقانون الاعامة وقدانون الداوا لضدمان ا سدا هدذه القدوان مدمل التااماهتدا
مبو ا ا اقية قو الل .
 -32و ري تومة وفالو ولة اثنية من املشداورات شد ن مشدرو قدانون محايدة رفداه الل د
لعا  .2017وهذا القانون هدو أو قدانون يف وفدالو يتنداو دورة شداملة مسدائ تعلد اقدو
األ ددا ومحددايتهم ورعددايتهم وفق داى ملودداد ا اقيددة قددو الل د وأ تامهددا .وسدديمتن القددانون
املقددرتح احلتومددة مددن ا دداذ إ درا ات لضددمان دوافر احلمايددة للل د عنددد اللدداو و عايددا رفدداه مجيددمل
األ ا يف وفالو(.)34
 -33ومتاشياى ممل التاا وفالو علن ال عيد الو ضمان االعرتاف اقو األ دا ذوي ا عاقدة
وأفراد امتممل الضع ا و عاياها ومحايتها يش هذا التقريدر الدو إىل و دود خملدا مداي لتدوف الددعم
املداي لألشددخاذ ذوي ا عاقدة .وعد وة علدن ذلد أ درت وءارة الداخليددة والتنميدة الري يددة يف شدراكة
ممل رتم "املرأة مم التنمية يف احمليا اداد " دراسة ش ن مس لة ا عاقة يف وفالو.
 -34وُعلم تومة وفالو جملس قو ا نسان ن العقو ة الودنية قد أُلغيت.

جيم -إنشاء م سسة وطنية حقوق اإلنسان

()35

 -35أقر جملس الوءرا يف ا تماعن  17/10املعقود يف  8يذار/مارس  2017اقرتاح عدرا
مشرو قانون املسسسة الو نية حلقو ا نسان لعا  2017و عددي قدانون الاعامدة لعدا 2017
علددن الربملددان .واعتُم ددد قددانون املسسسددة الو ني ددة حلقددو ا نسددان لع ددا  2017يف الق درا ة اليفاني ددة
لسددة الربملددان اليفاليفددة يف كددانون األو /ديسددمرب  .2017ويتددوخن هددذا القددانون ددوف يليددة
خد
مناسوة لضمان عايا احلرايت األساسية ومحايتها ابلتامد  .كمدا يتدوخن إ دة الوصدو إىل نمدا
تومل يعاجل انتهاكات قو ا نسان واحلرايت األساسية(.)36

دال -متكني الشباب

()37

 -36خضعت سياسة الشوال الو نية الستعراا وهل قيد التن يذ الياى .وقدد ُعممدت علدن
اجلهات املعنية الو نية التغي ات املقرتح إدخادا علن هذه السياسة.

هاء -ناء القدرات

()38

 -37أ رى متتا اليونيسيس ا قليمل يف منلقة احمليا اداد دريواى ل ائدة شدر ة وفدالو.
و واص خدمدة الشدر ة دوف التددريا ملوظ يهدا فيمدا يتعلد ابلتشدريعات والقدوان ا اصدة هبدا يف
إ ار خلة عملها التنميمية و رتم نا قددراهتا الدداخلل .وقدد املتتدا ا قليمدل ددريواى لتوعيدة
شددر ة وفددالو نمددا محايددة الل د  .وقددد سددعن هددذا التدددريا إىل إذكددا الددوعل نمددا وإ درا ات
محاية الل وأايتها عند التعام ممل األ ا يف سيا إن اذ القانون.
 -38ون ذ متتا املدعل العا يف شدراكة مدمل وءارة التعلديم درام وعيدة يف فوتفدور واجلدار
ا ار ية فيما يتعل مبقرت ات مشرو قانون محاية رفاه الل لعا  2017وسياسة محايدة مجيدمل
األ ددا يف املسسسددات التعليميددة يف وفددالو .و وخددت االستشددارة الو نيددة احل ددو علددن موافقددة
و نية علن الوثيقت كلتيهما وكذل وعية اجلهات املعنية احلتومية يف اجلار ا ار ية.
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يسددر متتددا املدددعل العددا عقددد ا تماعددات ش د ن مشددرو قددانون
 -39وع د وة علددن ذل د
ّ
محايددة رفدداه الل د لعددا  2017وسياسددة محاي دة مجيددمل األ ددا يف املسسسددات التعليميددة وذل د
ل ائددة متتدا ندامل الشددعا ومستشداري التدا والسدللة القضددائية وأماندة املمداً .و وخدت هددذه
اال تماع ددات الداخلي ددة متتد د أص ددحال امله ددن القانوني ددة م ددن مناقش ددة مش ددرو الق ددانون املق ددرتح
والتمداس اآلرا شد نن وءايدة ا عهددم علدن مشددرو القدانون والسياسددة عد وة علددن فهدم العمليددة
وا را ات القانونية الوا ا ا واعها.
 -40واسددت اد متت ددا امل دددعل الع ددا م ددن دددريوات ق دددمتها م و ددية ق ددو ا نس ددان ش د ن
مسش د د درات قد د ددو ا نس د د ددان ( )2017ومسش د د درات احلقد د ددو اال تماعي د د ددة واليفقافيد د ددة و ق د د ددو
ا نسدان ()2017؛ وا اقيددة قدو األشددخاذ ذوي ا عاقدة ()2016؛ وفوائددد الت ددي علددن
ا اقيددة مناهضددة التعددذيا و ن يددذها والتحدددايت الددجم عددو ذلد ( .)2016وستواصد تومددة
وفد ددالو التمد دداس املسد دداعدة مد ددن امل و د ددية يف سد دديا نمرهد ددا يف االنضد ددما إىل ال د ددتوا الدوليد ددة
األساسية حلقو ا نسان.

واو -التوعية

()39

 -41يواص متتا املدعل العا ن يذ رام التوعية اقو ا نسان يف وفالو .ويستمر يسد
ال دربام ا ذاعيددة ل ائدددة سددتان اجلددار ا ار يددة .وبدددر اب شددارة أن ا دارات احلتوميددة املخت ددة
واص د يس د التش دداور م ددمل اجل ددار ا ار ي ددة يف مسددائ ق ددو ا نس ددان و ق ددو الل د والقض ددااي
اجلنسانية و قو املرأة و قو األشخاذ ذوي ا عاقة والتشريعات والسياسات ذات ال لة.
 -42و واص

تومة وفالو دعم اليو الددوي حلقدو ا نسدان واليدو العداملل لإلعاقدة ومحلدة

الشد دريا األ ددي  .و ق ددد توم ددة وف ددالو دعمد داى ماليد داى لل ددوءارات وا دارات احلتومي ددة املخت ددة
ل ت ددا هبددذا األاي والتوعيددة ابملسددائ املت ددلة عملهددا ووالايهتددا وحتديددداى إهنددا العنددس ابمل درأة
والنهوا اقدو األشدخاذ ذوي ا عاقدة ومسدائ أخدرى .وحتت د تومدة وفدالو يدو الشدريا
األ ي و دعم هذه احلملة الجم نسقها و ن ذها خدمة شدر ة وفدالو كد سدنة .و سدتهدف هدذه
احلمل د ددة مجي د ددمل قلاع د ددات امتم د ددمل مب د د دا يف ذل د د د امل د دددارس و ه د ددا م د ددن املسسس د ددات التعليميد د ددة.
كمددا سددتهدف القددادة امتمعيد وءعمددا التنددائس والشددوال والنسددا واألشددخاذ ذوي ا عاقددة
والددوءارات وا دارات احلتوميددة املخت ددة .و واصد إدارة الشددسون اجلنسددانية التا عددة حلتومددة وفددالو
ن يذ مح ت لتوعية اجلهات املعنية الرئيسية يف الولد ضرورة النهوا ابملساواة اجلنس .

 -43ون ددذت وءارة الداخلي ددة والتنمي ددة الري ي ددة يف شد دراكة م ددمل متت ددا امل دددعل الع ددا ورا ل ددة
األشددخاذ ذوي ا عاقددة رتجم داى للتوعيددة اب اقيددة قددو األشددخاذ ذوي ا عاقددة مبددا يشددم
صد دديا ة مشد ددرو السياسد ددة الو نيد ددة لإلعاقد ددة واسد ددتتما التقريد ددر األوي مبو د ددا ا اقيد ددة قد ددو
األشد ددخاذ ذوي ا عاقد ددة يف فوتفد ددور واجلد ددار ا ار يد ددة .وشد ددارا يف املشد دداورة يفيفلد ددون للوالد دددين
واملدرس والل ل والشوال والتنائس( )40وامالس احمللية (كاو وي)( )41وقضاة اجلار ومدوظ ل
الشر ة والسبون والعامل يف اما الليب ونامل الشعا.
 -44وإ ددافة إىل ذلد د دددأت وءارة التعل دديم يف نس ددي و يسد د د درام لت دددريا كو ددار امل ددوظ
و ددوعيتهم فيمددا يتعلد اب اقيددة قددو الل د  .و تددوخن هددذه الدربام اويددد هدسال املددوظ ابملعلومددات
واملعارف وإ عهم علن كي ية لوي مواد ا اقية قو الل و ن يذها يف عملهم وأنشلتهم.
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 -45و عم وءارة التعليم الياى ممل فري املوارد ا قليمل املع ابحلقو من أ دم درتم
املوا ن ددة اال تماعي ددة يف امل ددنه التعليم ددل .ويس ددتبيا ذلد د إىل نت ددائ املش دداورة املتعلق ددة تعاي ددا
املوا نة اال تماعية عن ري التعليم .و ه اآلن أُرسلت إىل فري املدوارد نسدم مدن مدنه علدو
ال د ددحة وعل د ددم اال تم د ددا وعل د ددم غد د د املن د ددا غ د ددرا استعرا د ددها .وس د دديودأ ن ي د ددذ املو د ددادرة يف
عا .2018

زاي -اإلجراءات اخلا ة
-46
مجيمل ا
ستواف
غية إ

حاء-

()42

ود تومة وفالو أن علم جملس قو ا نسدان هندا و هدت موددئياى دعدوة دائمدة إىل
را ات ا اصدة املوا ديعية يف  26نيسدان/أ ري  .2013وعمد ى ابلربو وكدو احلتدومل
جلنة التنسدي د ا دارات علدن العمليدة الرمسيدة قود أن يوافد عليهدا جملدس الدوءرا ددوره
ا ص ة رمسية علن الدعوة املو هة إىل املتلس ابلوالية.

اية الفئات الةعيفة

()43

 -47ما ءا يتع علن تومة وفالو أن د علن الربو وكو االختياري ال اقية قو
األش ددخاذ ذوي ا عاق ددة .وً ق ددد وف ددالو أي حت م ددات عل ددن ه ددذا الربو وك ددو  .ويام ددمل متت ددا
املدعل العا ووءارة الداخلية إ درا املايدد مدن املشداورات غيدة التعمد يف مناقشدة مسد لة الت ددي
علن الربو وكو االختياري قو قدث عهد رمسل .و قتضل العملية الرمسية إقراراى رمسيداى مسدوقاى مدن
جملس الوءرا قو التعهد ابلتقيدد تدا الربو وكدو  .ويعلدم هدذا التقريدر اللبندة ن هدذه العمليدة
يخذة جمراها.

 -48و شم ع أشتا املساعدة املقدمة واملتا ة لألشخاذ ذوي ا عاقة( :أ) مساعدة
املال املقدمة من اليونيسيس إىل را لة األشخاذ ذوي ا عاقة  -مبا يف ذلد املدنا الدراسدية؛
و(ل) التدريا علن لغة ا شارة؛ و( ) املساعدة املقدمة من السللة القضدائية يف القضدااي الدجم
ا أشخاصاى ذوي إعاقة.
 -49وعد وىة علددن ذلد تندداو السياسددة اجلنسددانية الو نيددة لل درتة  2016-2014شدوا

النس ددا ذوات ا عاق ددة يف جم دداالت موا دديعية رئيس ددية متنوع ددة ه ددل( :أ) احل دداالت احمل ددددة لنس ددا
و نددات األرايف ذوات ا عاقددة وهددل دداالت ُعدداجل واسددلة التشدريعات وابعتمدداد دددا لتيسد
إمتانيددة ددو النسددا ذوات ا عاقددة علددن فددرذ العم د ؛ و(ل) هتيئددة يئددة راع دل االعتوددارات
اجلنس ددانية داخد د جم ددالس الش دديو وامد دالس احمللي ددة والربمل ددان لتمتد د النس ددا مب ددن ف دديهن ذوات
ا عاقددة مددن املشدداركة علددن مجيددمل املسددتوايت واالعدرتاف ابلعنددس القددائم علددن نددو اجلددنس الددذي
وا هددن النسددا ذوات ا عاقددة واعتمدداد التدددا املناسددوة ملنعددن؛ و( ) محايددة النسددا و عايددا قدددرة
مددوظ ل الشددر ة والرعايددة ال ددحية علددن االسددتبا ة إىل الضددحااي اب وددا هند يراعددل نددو اجلددنس
مبا يف ذل عند التعام ممل النسا ذوات ا عاقة.
 -50واعتُمد ددد قد ددانون محايد ددة األسد ددرة والعند ددس املند دداي و د دددأ العم د د د ددن يف الربملد ددان يف كد ددانون
األو /ديسدمرب  .2014ويدوفر هدذا القدانون دماتت للنسدا واأل دا مبدن فديهم ذوو ا عاقدة
وحيمدديهم مددن مجيددمل أشددتا العنددس أي العنددس اجلنسددل واالقت ددادي والعددا ل والودددم .ويضددمل
هددذا القددانون أيضداى علددن عددا مقدددمل ا دددمات مسددسوليات إلااميددة تميفد يف ا سدرا يف معاجلددة
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االت العنس املناي .وإ افةى إىل ذل وافقت تومة وفالو واسدلة جملدس الدوءرا يف 22
يذار/مددارس  2017علددن إنشددا صددندو محايددة األسددرة يف انتمددار عيلددن تموي د مددن صددندو
نمية وفالو( .)44ويتيا هذا ال ندو لأل ا النا من العنس املناي والنسا حااي العنس
املناي فرصة االست ادة من خدما ن وفقاى للشرو /احملددة وللسياسة التشغيلية املعتمدة.
 -51وع وةى علن ذل بري متتدا املددعل العدا اليداى يف شدراكة مدمل فريد املوارد/مجاعدة
لدددان احملدديا اددداد دراسدةى أساسدديةى شد ن محايددة األسددرة والعنددس املندداي .و تددوخن هددذه الدراسددة
حتديد وحتس اآلليات القائمة الجم كتن استخدامها لتعايا العم اجلاري من أ القضا علن
العنددس ابمل درأة يف وفددالو .ومددن املتوقددمل أن سدداعد اسددتنتا ات الدراسددة علددن دددعيم عم د شددر ة
وفالو واجلهات املعنية احلتومية و احلتومية من أ القضا علن العنس ابملرأة يف الولد.
 -52و واصد د ق ددوة الش ددر ة ن ي ددذ ددرتم جمتمع ددل للتوعي ددة واال ددا يش ددم عاي ددا عملي ددة
التحقيد يف دداالت العنددس ابلنسددا  .و سددهر شددر ة وفددالو علددن ناسددوة مددر تيب أعمددا العنددس
وءايدة وصددو الضددحااي إىل العدالددة و ت د ددح قددو الضددحااي أثنددا التحقيقددات و تليددس
كوددار القضدداة و دددهم نمددر لد القضددااي .ومددن املهددم ا شددارة إىل أن قددو اجلندداة( )45مت ولددة
أيضاى يف أثنا التحقيقات .و شدم االسدرتا يبية الداخليدة أيضداى احلدد مدن العندس املنداي واسدلة:
(أ) سياسة عد التسرل؛ و(ل) إصدار أوامر الشر ة؛ و( ) وقيس امرم .
 -53وسددتبري تومددة وفددالو يف الر ددمل اليفددام مددن عددا  2018استعرا داى ل متيفددا التشدريعل
غيددة موا مددة القدوان والسياسددات الو نيددة مددمل ا اقيددة ق دو األشددخاذ ذوي ا عاقددة .وسدديتيا
هذا االسدتعراا للدوءارات وا دارات احلتوميدة املخت دة إدخدا التعددي ت ال ءمدة علدن القدوان
والسياس ددات املتعلق ددة ابألش ددخاذ ذوي ا عاق ددة .وس ددتن ذ وءارة الداخلي ددة والتنمي ددة الري ي ددة ه ددذه
املودادرة يف الر دمل األو مدن عدا  2018يف شدراكة مدمل متتدا املددعل العدا وأماندة منتددى ددار
احمليا اداد واللبنة االقت ادية واال تماعية آلسيا واحمليا اداد .
 -54ويددنا ال ددر ا ددامس مددن قددانون العم د وع قددات االسددتخدا لعددا  )46(2017علددن
املساواة يف فرذ العم  .و نا املادة  ( 50مر التمييا) علن و دول "أال كيّدا صدا ا العمد

دورة مواشددرة أو د مواشددرة دد أي موظددس أو الددا عمد فيمددا يتعلد ابلتوظيددس والتدددريا
والرتقيددة و ددد أي موظددس أو الددا عمد يف شددرو /التوظيددس وظروفددن وشددرو /إهنائددن ويف أي
ش ددسون أخ ددرى نش د ع ددن ع ق ددة االس ددتخدا عل ددن أس دداس أي س ددوا م ددن األس ددوال احملم ددورة".

وإ ددافةى إىل ذل د ددنا ال قددرة  2مددن هددذه املددادة علددن أن األسددوال احملمددورة شددم أي سددوا
يت ثر ي من خ ائا املوظس أو الا العم التالية احلقيقيدة منهدا واملت دورة :األصد ا ثد

أو الع د د ددر أو الل د د ددون أو األصد د د د الق د د ددومل أو اال تم د د دداعل أو اللوق د د ددة اال تماعي د د ددة أو الو د د ددمل
االقت ادي؛ أو نو اجلنس أو اجلنس أو احلم أو احلالة الاو ية أو املي اجلنسل أو املسسوليات
األسرية؛ أو السن أو احلالة ال حية أو الو مل من يد فد وس نقدا املناعدة الوشدرية/ا يدء أو
ا عاقة؛ أو الدين أو الرأي السياسدل؛ أو االنتمدا أو النشدا /النقداو؛ أو املشداركة يف أي مناءعدة
أو حتقي أو إ را ات قانونية.

 -55ويف متوء/يولي ددن  2017كان ددت النس ددا كد ديفلن  45يف املائ ددة م ددن جمم ددو الق ددوة العامل ددة
احلتومي د ددة وكان د ددت  47.5يف املائ د ددة م د ددن ه د ددسال النس د ددا موظ د ددات م د ددن املس د ددتوايت األو إىل
الرا د ددمل( . )47و س د ددهر توم د ددة وف د ددالو عل د ددن لوي د د املس د دداواة د د اجلنس د د يف مجي د ددمل العملي د ددات
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وا درا ات الداخليدة إىل اندا موددأ الشددمولية اجلنسدانية يف اال تماعدات واللبدان واملنتدددايت.
و سدلّم احلتومددة مبددا تتسددين املسددائ اجلنسددانية مددن ددا مل شددام و ضددمل يف اعتوارهددا مددن دم د
الوعد اجلنسام يف مجيمل األنشلة احلتومية.
 -56ويددنا األمددر ا داري العددا  1/24/4علددن مددنا مجيددمل املوظ ددات ددرف النمددر عددن
و ددعهن إ دداءة أمومددة وفق داى أل تددا قددانون العم د وع قددات االسددتخدا لعددا  .2017و ددنا
املادة  30من هذا القانون( )48علن أنن حي للموظ ة عد قدث شهادة وية سكد ريم الوالدة
املتوقددمل احل ددو علددن إ دداءة مدددهتا  12أسددووعاى مدفوعددة األ ددر ابلتام د  .وإ ددافةى إىل ذل د
يسما القانون( )49للموظ ة الجم ر مل ى دون سن  12شهراى ابسرتا ة مدهتا ساعة مر يف
اليو دون اقتلا من الرا ا.
 -57و علددم تومددة وفددالو املددس نددن ال يُسددما ألي مدددرس عدددا املعلددم األو مبو ددا
امل ددادة  29م ددن ق ددانون التعل دديم ن ي ددرا عقو ددة دني ددة عل ددن أي لمي ددذ .وإذا ف ددرا معل ددم أو
عقو دةى دني دةى علددن لميددذ فهددو يسددب اصددي العقو ددة امل رو ددة واملخال ددة الددجم ر وددت عليهددا
العقو ددة يف سددب ُحي ددح يف املدرسددة لددذاا الغددرا .ويددوفر قددانون التعلدديم لعددا  ( 2017عدددي )
مايداى من احلماية لأل ا داخ املدارس .فقد أُلغيت املدادة  29كملهدا لتعار دها مدمل املوداد
ال دواردة يف ا اقيددة قددو الل د فيمددا يتعل د امايددة ق ددو الل د وكرامتددن وا رتامهددا .وحيم ددر
التعدي العقو ة الودنية ت أشتادا ومماهرها.
 -58ويددوفر قددانون ندداكم اجلددار رقددم  5لعددا  ( 2017عدددي ) احلمايددة لأل ددا داخد ندداكم
اجلددار ال سدديما فيمددا يتعل د مبعاملددة امددرم الشددوال .ويلغددل التعدددي العقو ددة الودنيددة مددن قائمددة
العقوابت اجلنائية الجم ر ها ناكم اجلار.
 -59وندُ ِّّذت مح ت وعيدة يف مددارس فدايتو و اال تدائيدة واليفانويدة فيمدا يتعلد مداهرة سدلا

األقران .ون ّذت شعوة الشسون اجلنسانية عد التشاور ممل وءارة التعليم والشدوال والراي دة محلدةى
للتوعي ددة اثر األدوار التقليدي ددة ابعتواره ددا م ددن األس ددوال األساس ددية لتس ددلا األقد دران يف امل دددارس.
رتجم داى للتوعي ددة جبمي ددمل
وإ ددافةى إىل ذل د ن ددذت ش ددر ة وف ددالو خ د ي ددو الش دريا األ ددي
أشتا العنس (ال سيما العنس املناي والعنس ابأل ا )(.)50

طاء -احوكمة الرشيدة/االنتلاابت

()51

 -60نشر ديوان رئيس الدوءرا إعد تى شد ن نمديم انتخداابت نليدة لددائرة نوكوفيتداو وانتهدت
العملية يف عا  .2013و ذل تون تومة وفالو قد ن ذت هذه التوصية.

ايء -ايم الغ ان

()52

 -61التامد ددت وفد ددالو د د تها عض د دواى مد ددن أعضد ددا امتمد ددمل الد دددوي تن يد ددذ أهد ددداف التنميد ددة
املسددتدامة( .)53و تم د أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة األولددوايت ا ائي ددة ال دواردة يف ا ل ددة اليفاليف ددة إىل
انددا التاامددات دوليددة أخددرى يف جمددا قددو ا نسددان .ويف هددذا ا ددار سددتعم وفددالو علددن
مدى  15سنة علن حتقي أهداف األمدم املتحددة املتميفلدة يف إهندا ال قدر ومحايدة التوكدا و دمان
االءدهددار للبميددمل مبشدداركة مجي ددمل أف دراد الشددعا .وستواص د وف ددالو العم د مددمل الشددركا ا ددائي
واجلهات املالة من أ إ راء قد يف الوع من اماالت احلامسة ال سيما األمن الغذائل.
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 -62و سرتشد ا لة اليفاليفة أيضاى مبسار رائ العم السريعة للدو الناميدة اجلاريدة ال دغ ة.
ويود ذلد درا ا التاامددات تومددة احملدديا اددداد دداه أهددداف التنميددة املسددتدامة والتداا الدددو
النامية اجلارية ال دغ ة ابمداالت ذات األولويدة الدواردة يف دمن اسدرتا يبية الددو الناميدة اجلاريدة
ال غ ة وهدل  15جمداالى اسدتمدت مدن درتم عمد درابدوس واسدرتا يبية موريشديوس .و شدم
هددذه امدداالت النمددو االقت ددادي امللددرد واملسددتدا والشددام للبميددمل واملن ددس مددمل ددوف العمد
ال ئ للبميمل؛ و غ املنا واللاقة املستدامة واحلد من خمدا ر التدوار واحمليلدات والوحدار
واألم ددن الغ ددذائل والتغذي ددة؛ واملي دداه وال ددرف ال ددحل؛ والنقد د املس ددتدا ؛ وا نت ددا واالس ددته ا
املسددتدام ؛ وإدارة امل دواد التيميائيددة والن دداايت؛ وال ددحة واألم دراا د املعديددة؛ واملسدداواة د
اجلنس ومتت املرأة؛ والتنمية اال تماعية؛ والتنو الويولو ل؛ واألنوا الغريوة الغاءية.
 -63و ن ددذ تومددة وفددالو الي داى أر عددة مشدداريمل تعلد ابألمددن الغددذائل .ومتددو هددذ املشدداريمل
أمانددة مجاعددة احملدديا اددداد  .و ن ددذ يف ك د مددن تنومانغددا ونددوي وفوتفددور وفددايتو و .و ددوفر وءارة
الاراعة الشت ت للماارع يف اجلار املذكورة ملساعدهتا يف مشاريمل ءراعة الووالكا.

كاف -املياه والصرف الصح

()54

 -64تمد السياسددة املسددتدامة واملتتاملددة للميدداه وال ددرف ال ددحل أ دراى و نيددة أخددرى منهددا
السياسد ددة الو نيد ددة لتغ د د املند ددا وخلد ددة العم د د الو نيد ددة االس د درتا يبية (خلد ددة العم د د الو نيد ددة)
واالسدرتا يبية وخلددة العم د الو نيتددان للتنددو الويولددو ل وخلددة العم د الو نيددة ملتافحددة دددهور
األرا ددل واجل دداف و ددرتم العمد الددو للتتيددس .ومددن املامددمل املضددل قدددماى يف لددوير التدددا
الراميدة إىل ن يدذ هدذه السياسددة و دمل ال ديغة النهائيدة لددة ا دارة املتتاملدة للمدوارد املائيدة علددن
ال عيد الو يف وفالو.
 -65و تومل سياسة املياه وال درف ال دحل املوداد التو يهيدة التاليدة( :أ) إمتانيدة احل دو علدن
مي دداه الش ددرل امل مون ددة وخ دددمات ال ددرف ال ددحل د د أساس ددل م ددن ق ددو ا نس ددان .وينوغ ددل
أال يقت ددر الوصددو إىل املراف د علددن قلاعددات معينددة مددن امتمددمل وهدددف سياسددة امليدداه وال ددرف
ال حل هو لوية اال تيا ات اليومية جلميمل موا وفالو مبن فيهم أ عس ال ئات؛ و(ل) املياه
مس لة هتم اجلميمل ولت املوا ن دور يف إدارة املياه وال درف ال دحل .وسديتوقس ن يدذ السياسدة
ال عا علن ااح التتام والتنسي والتعاون الوءارات وا دارات املسسولة وجمدالس احلتدم احمللدن
واملنممددات د احلتومي ددة والقل ددا ا دداذ وامتم ددمل امل دددم والش ددركا ال دددولي  .و ش ددبمل السياس ددة
مش دداركة اجله ددات املعني ددة امتمعي ددة عالي ددة يف التخل دديا وو ددمل القواع ددد واملع دداي والتن ي ددذ والرص ددد
والتقي دديم .و س ددلم أيضد داى دددور املد درأة الرئيس ددل يف إدارة املي دداه؛ و( ) ينوغ ددل أن ددوفر خ دددمات املي دداه
وال رف ال حل يف وفالو يف املدى اللوي علن أساس مستدا  .و قدر السياسدة ايدة اسدتمرار
الدعم املقد من الشركا للمساعدة علن معاجلة الوع من أصدعا التحددايت الدجم يوا ههدا الولدد
يف جما املياه وال رف ال حل إهنا سلم أيضاى ضرورة أن قد هذه ا دمات مبرور الوقدت
علددن أسدداس أكيفددر اسددتدامة؛ و(د) إدارة املخددا ر أكيفددر فعاليددة مددن االسددتبا ة إىل العواقددا .و قددر
السياسة ن إدارة ياثر قلا املنا و غد ه املت دلة ابمليداه تللدا ا ودا هند قدائم علدن املخدا ر وأن
التتيس ممل هذه اآلاثر يتللا إدمدا اسدرتا يبيات فعالدة للحدد مدن املخدا ر يف مجيدمل القلاعدات؛
و(ه) شت إدارة املياه عالية استبا ة و نية مهمة للت دي آلاثر غ املنا .
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 -66واب ددافة إىل ذل د تددوخن السياس ددة املسددتدامة واملتتامل ددة للميدداه وال ددرف ال ددحل
لل رتة ( :2021-2012أ) وف إمدادات مائية م مونة ومسدتدامة كتدن التعويد عليهدا سدعار
معقولددة؛ و(ل) إدارة و ددح ا مدددادات املائيددة احملدددودة؛ و( ) إقامددة نمددم فعالددة لإلنددذار املوتددر
واالستبا ة السريعة و عهد هذه النمم؛ و(د) إ ة إمتانية إدارة املياه وال رف ال دحل عاليدة
وإن اف و تام ؛ و(هد) إذكا وعل امتممل احمللل إبدارة املياه وال رف ال حل وءايدة مشاركتن
فيها؛ (و) حتس إمتانية احل و علن التتنولو يات اجلديرة ابليفقة واملعقولة التتل ة واملستدامة
يئياى؛ و(ء) حتسد القددرة علدن حتمد تداليس خددمات امليداه وال درف ال دحل وءايدة الوصدو
إىل م ادر التموي املستدامة.

الم -احصول على التعليم واملساواة ني اجلنسني

جمال التعليم

 -67ويشم ن يذ خلة قلا التعليم اليفاليفة لل رتة  2020-2016مجيمل القلاعدات التا عدة
لددوءارة التعلدديم مددن رعايددة و علدديم األ ددا ال ددغار إىل التعلدديم اال تدددائل واليفددانوي وكددذل التدددريا
التق وامله و نميدة املهدارات .وو دعت الدوءارة أيضداى خلدة عمد شداملة عدد رسدم خلدة القلدا
املاممل ن يذها علن مدى مخدس سدنوات وحتديدد القلاعات/الو ددات املعنيدة ابلعمد علدن حتقيد
النوا املتوخاة .واب افة إىل ذل يتع علن املوظ الذين ياورون املدارس لنشر املعلومات
متا عة قد املدرسة شهرايى يف العم علن ن يذ خلة القلا .
 -68والتعلدديم يف وفددالو جمددام للبميددمل مبو ددا موددادرة التعلدديم امددام الددجم واف د عليهددا جملددس
الددوءرا يف عددا  .2016لددذا فددان ك د الت ميددذ غ د النمددر عددن نسددهم ملتحقددون ابملدددارس.
و سددب وءارة التعلدديم عددن ري د املعلم د األوائ د واللبددان املدرسددية يف مجيددمل املدددارس ض دور
األ دا يف يدو عيندن و تحمد اللبندة املدرسدية املسدسولية عدن متا عدة داالت األ دا املتغيود
عددن الدددروس مددمل والددديهم .وقددد أثنددت هددذه املوددادرة واملمارسددات الل د ل عددن التغيددا .وحتددا
سب ت احلضور إىل الوءارة ك شهر ي ان يف نما إدارة معلومات التعليم يف وفالو.

ميم -ايشلاص ملوو اإلعااة

()55

 -69يش قرير الويداتت اال تماعيدة لعدا ( 2015مشدرو سياسدة التنميدة اال تماعيدة) إىل
عد و ود عريدس وا دا لألشدخاذ ذوي ا عاقدة .ويف املقا د يتضدمن خملدا احلتومدة لددعم
أ ددعس األشددخاذ ذوي ا عاقددة عري داى لإلعاقددة يتماشددن مددمل اال اقيددة .واب ددافة إىل ذل د
توخن ا لة االسرتا يبية للتعليم لل درتة  2015-2011ن يدذ سياسدة للتعلديم الشدام للبميدمل
و قدث عريس وا ا للشخا ذي ا عاقة عد وة علدن التلدوير املهد للمعلمد لتمتيدنهم مدن
حتديد ودعم الل ل ذوي اال تيا ات ا اصة و وفر يئات علدم م ئمدة ودمد االسدرتا يبية
ا قليميددة شد ن ا عاقددة واستتشدداف لددو جمديددة مددن يد التتل ددة قدرار نمددا للددتعلم املددرن
والتعلم عن عد من أ الوصو إىل املدارس النائية.
 -70وال و د ددد يف الق د ددانون أو السياس د ددة العام د ددة أ ت د ددا د ددنا عل د ددن "الرت يو د ددات التيس د د ية
املعقولة" يد أن وءارة التعليم و هات معنية أخرى دد ن يذ خلا و نية عما هذا املودأ
ابالعتمداد علددن املدوارد املتا ددة ودعددم الشددركا املعنيد  .و لود وءارة التعلدديم مبددا يتدداح دددا مددن مدوارد
دا لتلوية اال تيا ات التعليمية لألشخاذ ذوي ا عاقة(.)56
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 -71و س ددتع را ل ددة األش ددخاذ ذوي ا عاق ددة مبعلمد د م ددسهل يف لغ ددة ا ش ددارة ملس دداعدة
الل د ل ذوي ا عاقددة .و ت ددل ا شددارة إىل أن مدرسددة الرا لددة ومقرهددا ومرافقهددا جمهدداة مبم درات
منحدددرة لتيس د الوص ددو إليهددا .و ق ددد وءارة التعل دديم أيض داى مت ددوي ى للرا ل ددة ملسدداعدهتا عل ددن لوي ددة
اال تيا ددات التعليميددة لأل ددا ذوي اال تيا ددات ا اصددة .ون ددذت هددذه اآلليددة اي د حيمددن
األ ا ذوو اال تيا ات ا اصة ابالعرتاف التايف إىل انا التمتمل ابحل يف التعليم.
 -72واب افة إىل ذل دنا املدادة  14مدن قدانون جمدالس الشديو (أهليدة النداخو ) علدن
أن ك شدخا (أ) لدغ اليفامندة عشدرة؛ و(ل) يقديم يف منلقدة جملدس الشديو املعنيدة؛ و( ) دفدمل
ريوة ملدس احلتدم احمللدل أو أع دل منهدا مبقتضدن املدادة  )1()2(86أو املدادة  88احلد يف أن
يس ددب كناخ ددا والت ددويت ع ددد ذل د يف انتخ دداابت أعض ددا امل ددس احملل ددل يف ل د املنلق ددة.
ويشددم ذل د األشددخاذ ذوي ا عاقددة املددسهل للت ددويت .يددد أن املددادة  15ددنا علددن أنددن
ال بوء ألي شخا مشهود لن ابجلنون أو يعترب خمدت ى عقليداى مبو دا أي قدانون سداري امل عدو
الياى يف وفالو أن ي وت يف انتخاابت أعضا امالس احمللية(.)57
 -73ويسلم قانون محايدة األسدرة والعندس املنداي لعدا  2014ن النسدا ذوات ا عاقدة أيضداى
يتعر ددن للعنددس املندداي .ويددنا القددانون علددن أن النسددا ذوات ا عاقددة ينوغددل أن حيمد ابحلمايددة
ذاهتا الجم تمتمل هبا النسدا األخدرايت أو دحااي العندس .ويددعو القدانون السدللات املخت دة إىل
قدث مساعدة عا لة يف الوقت املناسا إىل النسا ذوات ا عاقة من حااي العنس.
 -74وإ ددافة إىل مددا قددد لو د تومددة وفددالو الي داى خملل داى لدددعم أ ددعس األشددخاذ ذوي
ا عاق ددة .و ع ددرتف خل ددة ال دددعم ن األش ددخاذ ذوي ا عاق ددة يعيش ددون يف ظ ددروف يس ددودها ال ق ددر
ويسلم يف هذا ا وذ ابحلا ة املاسة إىل معاجلة ما خيل ن ال قدر مدن ياثر سدلوية علدن األشدخاذ
ذوي ا عاق د ددة يف وف د ددالو و ق د دددث املس د دداعدة املالي د ددة إىل املد د دوا ن امل د ددسهل للح د ددو عليه د ددا .وحيد د د
للمست يدين من املخلا لقل مولغ  70دوالر أسرتاي يف الشهر وفقاى لشرو /هذا املخلا.
 -75ويتمن دور جلنة التنسي الو نيدة املعنيدة اب عاقدة ابألسداس يف مسداعدة تومدة وفدالو
وشعوها علن نسي ورصد ن يذ وفالو التااماهتا مبو ا اال اقية.
 -76و وفر وءارة التعليم الياى منحة مدرسية خاصة ألعضا را لة األشخاذ ذوي ا عاقدة.
وقد متنت هدذه املنحدة الرا لدة مدن قددث خددمات عليميدة لأل دا ذوي اال تيا دات ا اصدة
يف وفددالو .و غلددل املنحددة تدداليس املدرس د السدداهرين الي داى علددن إدارة مدرسددة األ ددا ذوي
اال تيا ددات ا اصددة .وإ ددافة إىل مددا قددد أدمد عددداد عددا  2012للمددرة األوىل األشددخاذ
ذوي ا عاق ددة يف املق ددا ت ويف نل ددا العمد د الع ددا  .و ض ددمنت الدراس ددة االستق ددائية للو ددمل
الدكغرايف وال حل الجم أ ريت يف عا  2007مسشرات ش ن العنس املناي ابلنسا واأل دا .
وم ددن امله ددم ا ش ددارة أيضد داى إىل أن األش ددخاذ ذوي ا عاق ددة ال س دديما ذوي ا عاق ددات الذهني ددة
يس ددتليعون السد د ر إىل أي م ددن اجل ددار ا ار ي ددة دون دف ددمل رس ددو النقد د ابلقد دوارل أو التت دداليس
األخرى ذات ال لة.
 -77واب افة إىل ذل يسرت و دة ال دحة العامدة واللبندة املعنيدة ابألمدراا د املعديدة
ن ي ددذ د درام لتوعي ددة و دددريا اجله ددات املعني ددة مب ددا يف ذلد د املنمم ددة الو ني ددة املعني ددة اب عاق ددة
فيما يتعل ابألمراا املعدية وحتس أ ا /احلياة ال حية .و ش تومة وفالو إىل احلا ة
16
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ا ات الو نيدة.
امللحة إىل إدما األشخاذ ذوي ا عاقة إدما اى كام ى يف مجمل الوياتت وا
ويددذكر التقريددر األوي أيضداى أن ذلد ً يتددن حيددد يف املا ددل لتددن احلتومددة سددتوي املايددد مددن
االهتمددا جلع د أعماد ددا وأنشددلتها املس ددتقولية أكيف ددر ددوالى .واب ددافة إىل ذل د أدخل ددت وءارة
ال ددحة حت ددويرات عل ددن موناه ددا وأم دداكن عمله ددا لتيسد د وص ددو األش ددخاذ ذوي ا عاق ددة إليه ددا.
كما يسرت وف التراسل املتحركة لألشخاذ ذوي ا عاقة الذين حيتا ون إليها.
 -78و ددنا امل ددادة ()1(5د) و(ه) عل ددن الوظ ددائس الرئيس ددية للبن ددة التنس ددي الو ني ددة املعني ددة
اب عاقة(" :د) قدث وصيات عن ا را ات التشدريعية والسياسدا ية الدجم يتعد ا اذهدا لضدمان

التن يددذ ال عددا ال اقيددة قددو األشددخاذ ذوي ا عاقددة؛ و(ه) نسددي اعتمدداد دددا
وإدارية من أ عايا قو ا نسان لألشخاذ ذوي ا عاقة".

ش دريعية

 -79و ددت تومة وفالو من خ مشرو السياسة الو نية املتعلقة اب عاقة  12جماالى
ذا أولويددة .وقددد ددددت هددذه امدداالت عددد مشدداورات مست يضددة مددمل األشددخاذ ذوي ا عاقددة
واجلهددات املعنيددة احلتوميددة املخت ددة( .)58ومددن املهددم ا شددارة إىل أن التدددا املقددررة يف امدداالت
احملددة قيد التن يذ دربياى .و ُ ددت للمباالت ذات األولوية أهداف وا حة وأنشلة م دا وة
س دديتع اال ددل هب ددا لتحقي د ل د األه ددداف .واب ددافة إىل ذل د و ددعت خل ددة لتن ي ددذ
مشدرو السياسدة .و ضدمنت خلدة التن يدذ أنشدلة يف إ دار كد جمدا مدن امداالت الرئيسددية ذات
األولوية وهل أنشلة يتع ن يذها لضمان االعرتاف اقو األشخاذ ذوي ا عاقدة و يسد ه.
وحتدددد ا لددة أيضداى ا دارة احلتوميددة الرئيسددية الددجم سددتعم يف شدراكة مددمل را لددة األشددخاذ ذوي
ا عاقة من أ ن يذ األنشلة املقررة.
 -80ويش د التقري ددر إىل أن ددن ب ددا عل ددن جمل ددس الش دديو مبعي ددة احلتوم ددة أن خي ددا وفق داى

لقددانون جمددالس الشدديو (اجلدددو  3مددن ال د  )08-4موددالغ ماليددة مددن أ د إعالددة ورعايددة
األ ددا والشددوال واملسددن واملعددوءين والعبدداة .وسددتعم تومددة وفددالو مددمل الددوءارات وا دارات
احلتومية املخت ة يف سوي إدرا م للا ا عاقة يف هذا الوند من اجلدو املذكور.

نون -تغ املناخ

()59

 -81واص وفالو ن يذ رتم عملها الو للتتيس من أ الت ددي آلاثر غد املندا .
و ن دداو ددرتم العمد د األو ث ث ددة مش دداريمل تي ددس اعتربه ددا ش ددعا وف ددالو ذات أولوي ددة وه ددل:
( )1محايدة السدوا و( )2األمدن الغددذائل و( )3األمدن املدائل .وقددد ُم ِّّدو درتم العمد األو
مددن مرفد الويئددة العامليددة و ددرتم األمددم املتحدددة ا ددائل وصد ن الوكالددة املن ددذة .وقددد أُاددا ددرتم
العم د األو وأُهنددل .وكددو ددرتم العم د الددو اليفددام للتتيددس مرف د الويئددة العامليددة مددمل ددرتم
األمم املتحدة ا ائل وص ن الوكالة املن ذة .ويركا هذا املشرو علن ث ثة موا ديمل رئيسدية هدل:
( )1عاي ددا الد دربام امتمعي ددة للح دداا عل ددن م ددائد األمس دداا الس ددا لية املعر ددة ل ددر ش ددديد
و( )2دددعيم قدددرة امتمعددات احملليددة يف جمددا الت هددا للت دوار واالسددتبا ة إليهددا و( )3ءايدة
قدرة امتمعات علن احل و علن التموي الداخلل/ا ار ل للدربام امتمعيدة للتتيدس مدمل غد
املنا يف إ ار عمليات التخليا القائمة علدن املشداركة .و درتم العمد اليفدام قيدد التن يدذ اليداى
ومن املتوقمل إااءه نهاية عا .2018
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 -82وأُقيمددت شدراكات ثنائيددة ومتعددددة األ دراف يف سدديا ن يددذ مددا جمموعددن  33مشددروعاى نشددلاى
يتعل د د تغ د د املن ددا واحل ددد م ددن خل ددر الت د دوار ( دده ك ددانون اليفام/ين دداير  .)2018و ش ددم ه ددذه
الش دراكات ددرتم العم د الددو اليفددام للتتيددس ومشددرو التتيددس السددا لل (ال ددندو األخضددر
للمن ددا ) و دددعيم مسسس ددات ل دددان ددار احمل دديا اد دداد م ددن أ د التتي ددس م ددمل غ د املن ددا (وكال ددة
ال دوالايت املتح دددة للتنمي ددة الدولي ددة) والتقي دديم املتتام د للقا لي ددة للت د ثر (الش ددوتة العاملي ددة ل دربام العم د
الو نيدة) و عايددا األمدن املددائل يف الددو اجلاريددة القا لدة للتد ثر (الوكالدة النيوءيلنديددة للمسداعدة ا ائيددة).
ويف أواخددر عددا  2017واف د مرف د الويئددة العامليددة علددن املشددرو دون ا قليمددل املع د ابل ددحة و غ د
املنا يف لدان احمليا اداد األق واى وهو مشرو أعدده منتددى دار احملديا ادداد وسدوف ين دذ
يخر عن ر من أولوايت التتيس احملددة يف رتم عم وفالو الو للتتيس.
 -83وأُاددا يف كددانون األو /ديسددمرب  2016املشددرو املتعل د تغ د املنددا وادبددرة يف منلقددة
احمل دديا اد دداد واملم ددو م ددن االحت دداد األوروو واللبن ددة االقت ددادية واال تماعي ددة آلس دديا واحمل دديا
اداد  .واستناداى إىل هذا املشرو ن ذ الوكالدة األملانيدة للتعداون الددوي مشدرو ا دارة املسدتدامة
للتنقد الوشدري يف سديا غد املندا ( شدرين اليفدام/نوفمرب  -نيسدان/أ ري  )2020الدذي يركددا
علددن حتس د املعددارف التلويقيددة املتعلقددة ابلتنق د الوشددري القددائم علددن أسددوال مناخيددة يف منلقددة
احمل دديا اد دداد  .وأق د ّدر ءعم ددا ددار احمل دديا اد دداد يف أيلو /س ددوتمرب  2017مش ددرو ق درار األم ددم
املتحدددة ش د ن قددو األشددخاذ املشددردين سددوا ياثر غ د املنددا  .وعقدددت املنممددة الدوليددة
للهبرة يف ال رتة مدن  14إىل  16شدوا//فرباير  2018يف سدوفا نددوةى إقليميدةى شد ن مشدتلة
التش ددرد س ددوا الت د دوار  .و وا د د املش دداركون يف الن دددوة م ددللحات رئيس ددية ميف د د "ادب ددرة"
وع ِّقدددت م او ددات شد ن اال ددا العدداملل مددن أ د ادبددرة
و"التشددرد" يف ع قتهددا تغد املنددا ُ
اآلمنة واملنممة والنمامية.

سني -القوانني املتعلقة ابجلنسية

()60

 -84ددوفر ق دوان وفددالو ددماتت حتمددل األف دراد مددن انعدددا اجلنسددية .ويتددوىل موظددس احلالددة
املدنية يف ك إقلديم سدبي والدة كد د يولدد يف وفدالو وفقداى للقواعدد التاليدة )1( :يف دا
العيفور علن مولود ديد ال توافر معلومات شد ن متدان والد دن يتدوىل موظدس احلالدة املدنيدة يف
ا قليم الدذي ُولدد فيدن الل د سدبي الدوالدة؛ ( )2بدوء لأل دراف التاليدة دوف معلومدات شد ن
والدة ( :أ) والد الل ووالد ن و(ل) أي شخا ضر الوالدة و( ) أي شخا كدان
يف وقت الوالدة مو دوداى يف املندا الدذي ُولِّدد فيدن الل د وعلدن علدم دوالدة ذلد الل د يف ذلد
املنددا و(د) أي أخ ددائل دديب أو قا لددة أشددرفا علددن األ أو الل د عددد الددوالدة وكددات علددن علددم
شخ ياى ادو الوالدة و(ه) أي شخا ت ّ ابلل (.)61

خامسا -اإلجنازات وأفةل املمارسات والتحدايت والقيود
 -85علم تومدة وفدالو جملدس قدو ا نسدان إب راءهدا قددماى كود اى فيمدا يت د ابلتااماهتدا
يف جما قو ا نسان .و شم أ رء ا ااءات ما يلل:

18



مشرو قانون محاية رفاه الل لعا 2017؛
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إا دداء التقري ددر ال ددو
ا اقية قو الل ؛



إااء التقرير األوي املقد مبو ا ا اقية قو األشخاذ ذوي ا عاقة؛



مشرو السياسة الو نية لإلعاقة؛



خلة العم الو نية حلقو ا نسان لل رتة 2020-2016؛



قانون محاية األسرة والعنس املناي لعا 2014؛



قانون محاية األسر والعنس املناي لعا  ( 2016عدي )؛



قانون املسسسة الو نية حلقو ا نسان لعا 2017؛



قانون الاعامة لعا  ( 2017عدي )؛



قانون الاوا لعا  ( 2016عدي )؛



قانون حتديد التوغ لعا  ( 2017عدي )؛



قانون العقوابت لعا  ( 2016عدي )؛



قانون العم وع قات االستخدا لعا .2017

 -86وع وةى علن ذل

اجل دداممل للتق ددارير اليف ددام واليفال د والرا ددمل وا ددامس مبو ددا

من املهم ذكر ما يلل:



إنشا متتا محاية الل ؛



إنشا من ا مدير محاية الل ؛



إنشا جلنة التنسي الو نية املعنية اقو الل ؛



إنشا جلنة التنسي الو نية املعنية اب عاقة؛



إنشا من ا موظدس محايدة الل ولدة والسد مة املدرسدية (مستشدار قد ) وهدو
موظس متلو يقد الدعم إىل متتا التعليم (املدارس اآلمنة ومحاية الل ).

 -87و علم تومة وفالو جملس قو ا نسان ن اجلهود املوذولة من أ
ٍ
حتدايت وقيوداى منها التالية:
ا نسان وا ن
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غ املنا ؛



نقا املوارد املالية؛



نقا املوارد التقنية؛



ناء األولوايت الو نية؛



واعد اجلار ا ار ية من النا ية اجلغرافية؛



عد موثوقية قنوات التشاور والتوعية يف اجلار ا ار ية.

إعما

قو
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سادسا -ايولااوايت واملبااادرات الوطنيااة الرنيسااية وااللتزامااات الاايت اطعتهااا الدولااة
وتلل الايت تناوي اطعهاا ما أجال التغلات علاى تلال التحادايت والقياود
وحتسني حالة حقوق اإلنسان البلد
 -88ستند تومة وفدالو إىل ا لدة اليفاليفدة( )62ابعتوارهدا أساسداى لتحديدد األولدوايت الو نيدة
وااللتاامات الرئيسية وهل التالية:


غ املنا ؛



احلوكمة الرشيدة؛



ال حة والتنمية اال تماعية؛



نمية اجلار؛



لوير القلا ا اذ؛



التعليم واملوارد الوشرية؛



املوارد اللويعية؛



الونية األساسية وخدمات الدعم؛



الويئة؛



ادبرة والتحضر؛



احمليا والوحار.

 -89و ددت تومة وفدالو أيضداى امداالت الرئيسدية ذات األولويدة الدجم حتتدا إىل املايدد مدن
اهتمامها .وفيما يلل عرا لوع األمور الجم يف القل و ضمل للوح الياى:
املسسسة الو نية حلقو ا نسان  -املوارد الوشرية والتقنية؛



استعراا واف القوان والسياسات الو نية ممل ا اقية قو األشخاذ ذوي ا عاقة؛



إقرار مشرو السياسة الو نية لإلعاقة؛



إكما مشرو السياسة الستنية وإقراره.

سا عا -تطلعااات الدولااة فيمااا يتعلااق بناااء القاادرات واملساااعدة والاادعم التقنيااان
الل ان تلقتهما
 -90قددر تومددة وفددالو ابلدددعم املسددتمر املقددد مددن الشددركا ا قليميد والدددولي ملسدداعدهتا
علن الوفا ابلتااماهتا يف جمدا قدو ا نسدان .ويف هدذا ال ددد ر دا تومدة وفدالو ابلددعم
املقددد مددن املتتددا ا قليمددل لليونيسدديس وامل و ددية السددامية حلقددو ا نسددان وأمانددة منتدددى ددار
احملدديا اددداد وأمانددة مجاعددة احملدديا اددداد وهيئددة األمددم املتحدددة للم درأة ومنممددة العم د الدوليددة
و رتم ا دارة املتتاملدة للمدوارد املائيدة و درتم التتيدس مدمل غد املندا يف منلقدة احملديا ادداد
واملتتا املتعدد األقلار لربتم األمم املتحدة ا ائل.
20
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 م ددرف التنميددة: و قددر تومددة وفددالو و نددوه ابلدددعم املقددد مددن شددركائنا املددال وهددم-91
اآلسدديوي ووءارة الشددسون ا ار يددة والتباريددة األس درتالية وال ددندو التندددي للموددادرات احملليددة
والتومونولد ومنممددة األمددم املتحدددة لأل ذيددة والاراعددة ووكالددة م ددائد األمسدداا ملنتدددى نددول
احملديا اددداد ومرفد الويئدة العامليددة و تومددة ادندد و ددرتم املسدداعدة ا ع ميدة ملنلقددة احملدديا
اداد ومرف الونيدة التحتيدة ا قليميدة ملنلقدة احملديا ادداد ومجهوريدة ال د الشدعوية و يدوان
ومجهورية كواب ومجهورية كوراي ومجهورية ركيدا واالحتداد الروسدل وأماندة درتم الويئدة ا قليمدل
للمح دديا اد دداد و ددرتم املعون ددة النيوءيلن دددي (الوكال ددة النيوءيلندي ددة للتنمي ددة الدولي ددة) والوكال ددة
. النيوءيلندية للتنمية الدولية وصندو املشاركة ا اذ جبار احمليا اداد

 االلتزامات الطوعية-اثمنا
 تعهددد تومددة وفددالو مبواصددلة العم د علددن ن يددذ األولددوايت الرئيسددية احملددددة يف إ ددار-92
 وع وة علن.)2020-2016 ا لة اليفاليفة (ا لة السرتا يبية الو نية للتنمية املستدامة لل رتة
ذل تعهد وفالو ابلعمد مدمل الشدركا علدن ال دعيد الدو وا قليمدل والددوي مدن أ د ن يدذ
.التااماهتا املتعلقة اقو ا نسان

 خامتة-اتسعا
 وسددوف واصد العمد مددمل. تللددمل تومددة وفددالو إىل احل دوار الونددا مددمل أعضددا املددس-93
.الشركا من أ الوفا ابلتااماهتا و ن يذ أولوايهتا يف جما قو ا نسان
ق ددو

 و دددعو توم ددة وف ددالو امتم ددمل ال دددوي إىل املس دداعدة يف ن ي ددذ قواع ددد ومع دداي-94
.ا نسان من خ وف الدعم التق واملاي
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Memo 31/18 Tuvalu’s Universal Periodic Review. Cabinet authorised the OAG to initiate
preparation, recruitment of a Technical Adviser and drafting of the UPR Report.
on the Rights of the Child (CRC), the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
The Child Protection and Welfare Bill 2017 is the first law in Tuvalu to make comprehensive
provision for issues related to the rights, protection and welfare of children in accordance with the
principles and provisions of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). This new law
will empower the government to take action to ensure that children are protected whenever
necessary. It also guarantees that the laws of Tuvalu will be applied in the best interests of
children.
The Policy for the Protection of Children in all Educational Institutions in Tuvalu.This Policy
provides a framework for the protection, identification, managing and reporting incidents of child
abuse in schools and educational institutions and whenever school activities and programs are
conducted or provided.
The consequential amendments will be effective upon the passing the proposed Child Protection
and Welfare Bill 2017.
Is amended as follows: (a) by amending the title of the section to be "39. Offenders under the age
of 18 years"; and (b) by deleting the words "16 years" from subsections (1) and (6), and replacing
them with the words "18 years”.
The Prisons Act [Cap 20.28] is amended as follows: (a) Section 3 is amended by: (i) deleting the
definitions of "juvenile" and "young person"; and (ii) inserting the following definition – "child
prisoner" means any person under the age of 18 years who has been sentenced to serve a term of
imprisonment; (b) Section 26A is inserted as follows: “26A Treatment of child prisoners (1) All
child prisoners must be treated in accordance with the requirements of the Child Protection and
GE.18-04899
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Welfare Bill 2017 during their time in custody. (2) In addition to the requirements under
subsection (1), child prisoners must be given the following entitlements: (a) access to visits by
their parents or guardian at any time during prescribed hours; (b) appropriate counselling,
rehabilitation and other support services; (c) opportunities to continue their education through
arrangements made between the Superintendent and the Ministry of Education.
Section 5(c) of the Education (Compulsory Education) Order 1984 [Cap 30.05.4] is amended and
replaced with the following: “(c) a child whose level of disability is assessed by a medical
practitioner as resulting in there being no substantial benefit from schooling or further schooling”.
Section 3 of the Gaming and Lotteries Act [Cap 54.10] is amended by deleting subsection (3) and
replacing it with the following: “(3) No gaming is to take place at which any person under the age
of 18 years is included among the players".
Cabinet decision M082-17.
Cabinet Decision M241-17.
Cabinet Decision M246-16.
Cabinet Decision M288-16.
Cabinet Decision M337-16.
Cabinet Decision M356-16.
Cabinet Decision M028-16.
Cabinet Decision M067-15.
Cabinet Decision M035-15.
Cabinet Decision M031-14.
Cabinet Decision M005-14.
s38 Leadership Code Act 2008.
Gender Affairs Division – AUD 93,100; Legal Services – AUD 31, 120; Public Utilities – AUD
28,400; Health – AUD 3,120.000; Natural Resources 53,000; Home Affairs and Rural
Development – AUD 471,506 and Education, Youth and Sports AUD 237, 505.00.
The Office of the Attorney General is the lead government agency that deals with all human rights
issues and concerns in Tuvalu. The OAG is mandated to oversee all human rights related activities
including treaty ratification, reporting and implementation. It is also responsible for ensuring that
laws, regulations and policies are human rights compliance.
MHARD is responsible for issues relating to persons with disabilities. Also has the mandate to
oversee disability financial scheme and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
It is also mandated to coordinate and manage the affairs of the cabinet endorsed Tuvalu National
Coordinating Committee on Disability.
The Ministry of Education vision is to provide quality education for sustainable living for all. Its
mission is to provide and sustain excellence in Education for all. MOE is also responsible for the
implementation of the Convention on the Rights of the Child. MOE is also mandated to coordinate
and effectively manage the National Coordinating Committee on Children's Rights.
Gender Affairs Department oversee gender related matters. Its mission is to strengthen
mechanisms across Government Ministries and within other institutions that will contribute to
gender equality and the full realisation of women’s human rights. Their vision is to build a society
where women and men are recognised as equal partners in all aspects of development, are
protected from all forms of discrimination and violence, and can equally access and benefit from
the growth and development of Tuvalu.
Department for Youth deals with all youth related matters in Tuvalu. Its objective is to foster the
spiritual, mental, physical and cultural development of youth of Tuvalu to enable them to be
positive contributors to the national development of Tuvalu. The Department for Youth is also
responsible for implementing the National Youth Policy.
Purpose is to provide safety and protection of the people of Tuvalu. One of its key functions is to
provide law and order and to maintain peace and security.
The function of a People's Lawyer is to give, in Tuvalu, legal advice and representation. In the
exercise of the functions conferred on him or her by or under this Act a People's Lawyer is not
subject to the direction or control of any other person or authority. Peoples lawyer provide access
to legal services and justice for the citizens of Tuvalu.
Recommendations 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12.
Labour and Employment Relations Act 2017, (b) Island Courts (Amendment) Act 2017, (c)
Tobacco Control (Amendment) Act 2017, (d) Alcoholics Drinks Amendment Act 2017, (e) The
National Human Rights Institution Act, (f) The Leadership Code (Amendment) Act 2017, (g)
Marriage (Amendment) Act 2017 and (h) Family Protection and Domestic Violence Act 2014.
Cabinet Decision - M067-12.Internatonal Criminal Court statute.
Recommendations 82/13, 82/14, 82/15.
It also guarantees that the laws of Tuvalu will be applied in the best interests of children. The
proposed Bill will ensure that Tuvalu maintains good international standing for the way it treats
and protects its children. In addition, the proposed Bill also states that any law which relates to the
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rights of children, or which provides for processes relevant to dealing with children in any manner
and in any context, must be read and applied subject to the provisions of this proposed Bill, and in
the event of any inconsistency between the provisions of this Bill and of any other law, the
provisions of this Bill shall prevail.
Recommendations 82/16, 82/17, 82/18.
The primary functions of the National Human Rights Institution Act 2017 of Tuvalu are: (a) to
advocate and promote respect for, and understanding and appreciation of, human rights in
Tuvaluan society; and (b) to encourage the maintenance and development of harmonious relations
between individuals and among the diverse groups in Tuvaluan society.
Recommendation 82/20, 82/21.
Recommendation 82/22.
Recommendation 82/23, 82/24, 82/25, 82/26.
Church Ministers in Tuvalu.
Island Councils.
Recommendation 82/27, 82/28.
Recommendation 82/29, 82/30, 82/31, 82/32, 82/33, 83/34, 82/35, 82/36, 82/37, 82/38, 82/39,
82/40, 82/41, 82/42, 82/43, 82/44, 82/45, 82/46, 82/47, 82/48, 82/49, 82/50, 82/51, 82/52, 82/53,
82/54, 82/55, 82/56, 82/57.
Cabinet submission - MO62-17, Establishment of the Family Protection Fund.
Right to be legally represented and the right to remain silent.
The Labour and Employment Relations Act 2017 was passed by Parliament in October 2017.
Of the Government Salary Structure.
Labour and Employment Relations Act 2017.
Section 22 of the Labour and Employment Relations Act 2017.
This is an ongoing activity by the Government of Tuvalu. The White Ribbon campaign involves
all sectors of the community and targets schools (both primary and secondary), and is inclusive of
community leaders, church leaders, women groups, persons with disabilities, youths, nongovernment organisations, students including government.
Recommendation 82/58.
Recommendation 82/59.
Sustainable Development Goals.
Recommendation 82/60, 82/61, 82/62, 82/63, 82/64.
Recommendations 82/66.
For example, partly blind children are placed in the front of a class session to allow for them to
fully participate in learning.
Falekaupule Act Section 15 Disqualification of voters (1) No person who – (a) is serving a
sentence of imprisonment; (b) is certified to be insane or otherwise adjudged to be of unsound
mind under any law for the time being in force in Tuvalu; or (c) is disqualified from registering as
a voter or voting under any law for the time being in force in Tuvalu relating to offences connected
with elections, shall be registered as a voter or, being registered, shall be entitled to vote in an
election of a member of a Kaupule. (2) A voter shall not be entitled to have his name retained on
the register of voters for any Falekaupule area if for a continuous period of 12 months he has
ceased to be a person resident within such area or if he becomes disqualified for voting under
subsection (1).
(1) awareness and advocacy; (2) education; (3) health; (4) accessibility; (5) employment and
livelihood; (6) policy planning and legislation; (7) women, children, youth and elderly; (8)
strengthening disabled persons org; (9) family life; (10) religion; (11) recreation and sports; (12)
emergency and safety.
Recommendation 82/67, 82/68.
Recommendation 82/69, 82/70.
Births Deaths and Marriages Registration Act Section 9 CAP. 17.10.
(National Strategy for Sustainable Development 2016-2020).
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