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 مقدمة -أوالً  
يف تعزيررررررز احررررررسام حقرررررروق اإلنسرررررران وسرررررريادة القررررررانون  هررررررا  ا  تقرررررردماا أحرررررررزت أو نرررررردا  -1

التصردي  عىرا الصر ول الدوليرة واإلقىيميرة الر يسرية  قروق  حيث قامرت برومور منهرا والدميقراطية
 1995ويشررر ل دسرررتور عرررام  .ملواطنيهررراواقعرررة اإلنسررران ولاولرررة وعرررل حقررروق اإلنسررران حقيقرررة 

مررن  ، اعتمررد الربملران عرردداا باإلضرافة ىل  للرر و  .هررايز وتعز حقروق اإلنسرران حجرر األسررام  مايررة 
حقررروق الف رررات  هررراا قررروق املنصررروا عىيهرررا يف الدسرررتور،  رررا في بالتفصررريل القررروانل الررريت تتنررراول

اإلطررررار القررررانوين  ويترررري  .و رررر هم ل والنسرررراء واأل ررررخاا لوي اإلعاقررررةالضررررعيفة، مثررررل األطفررررا
املؤسسررات الوطنيررة الر يسررية األخررر    هررا مررن و لنتصرراع عررن طريرر  احملرراكم القانونيررة ىلم انيررة ا

، مثرررل الىجنرررة األو نديرررة  قرررروق ومحايتهرررا حقررروق اإلنسرررانتعزيرررز فيمرررا  ررر   قررروق اإلنسررران 
تمرل املردين جملامنظمرات  بوعمرالعمىهمرا  ُيسرت ملل ترالى اإلنسان والىجنة املعنية بت افؤ الفررا

  نابضة با ياة.ال
يتهررررا، اعتمرررردت ا  ومررررة أيضرررراا عرررردة سياسررررات وبرررررام  ولتعزيررررز حقرررروق اإلنسرررران ومحا -2

نشرر ت هياكررل مؤسسررية لات صررىة مررن أوررل تنفيررذ نظررام حقرروق وعرر وة عىررا للرر ، أُ  ونفررذ.ا.
  اإلنسان يف البىد ورصده وتقييمه.

ويررربز هررذا التقريررر التقرردم احملرررز يف تنفيررذ التعهرردات الطوعيررة الرريت أعىنتهررا أو نرردا لىفريرر   -3
يف و  2011السرررتعراض الررردوري الشرررامل يف تشررررين األول/أكتررروبر مرررن لرررة األو  العامرررل يف ا و 

مررووزاا لىتطرورات الر يسررية الرريت  أيضرراا التقريرر ويرروفر  تىرر  ا ولرة. يفالتوصرريات املتفر  عىيهررا تنفيرذ 
  .2011 هد.ا أو ندا يف جمال حقوق اإلنسان منذ تشرين األول/أكتوبر 

 المنهجية -ثانياً  
 رن  ،خمتىف أصرحا  املصرىحة  ارل فيهاعمىية تشاركية وتشاورية ظل ل التقرير يف ُجم  -4

، مثرررل قطررراا العدالرررة والقرررانون والنظرررام وا ي رررات ا  وميرررة فررريهم الررروزارات واإلدارات والوكرررالت
لىجنة األو ندية  قوق اإلنسران، والىجنرة املعنيرة بت رافؤ الفررا، مرن برل كاالدستورية املستقىة،  

منظمات اجملتمل املدين والنا طل مل أيضاا  أوريت مشاوراتلل ،  وىلضافة ىل  أخر . وهات
 نررررة  ونسررررقت وزارة الشررررؤون ا ارويررررة ىلنشرررراء يف جمررررال حقرررروق اإلنسرررران واألكررررادمييل وا رررررباء.

وا ررتمل تميررل التقريررر عىررا ىلوررراء اسررتعراض م ترر   توويهيرة وطنيررة عمىررت عىررا تميررل التقريررر.
التقررارير نظمررات ترصررد حالررة حقرروق اإلنسرران يف أو نرردا بشرر ل مسررتقل و مردة مررن لىتقررارير الرروا

التوصريات املنبثقرة عرن  هاتنفيرذ عرنالوزارات واإلدارات والوكرالت ا  وميرة  األخر  اليت قدمتها
ور  خ له تبادل مشروا التقرير ومناقشرته مرل  قرار التقريرإلقد اوتماا الستعراض الساب . وعُ 

ن  ررا الرروزارات واإلدارات والوكررالت ا  وميررة عرر ممثىرروناملصررىحة،  ررن فرريهم  خمتىررف أصررحا 
   من املدخ ت. مزيداا  تقدم يتاجملتمل املدين ال وا هات الفاعىة يف
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هذا التقرير التوصيات اليت قبىتها أو ندا، وهي تنقسم ىل  تسعة جمالت مواضريعية  تضمنوي -5
 واسرررتق لية املؤسسرررات، والقرررانون والنظرررام ةلررراوقطررراا العد ،منهرررا التوصررريات املتعىقرررة باملعاهررردات

وحقروق  التثقيرف يف جمرال حقروق اإلنسرانو  وا قروق القتصرادية والوتماعيرة والثقافيرة املساءلةو 
 .وتنفيذ توصيات الستعراض الدوري الشامل وا قوق املدنية والسياسية الضعيفةالف ات 

 التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولةالتقدم المحرز في تنفيذ  -ثالثاً  
 التعهدات الطوعية  -ألف 

 ها عىا النحو املبل أدناه.كى    احسمتهامن التعهدات الطوعية اليت  مت أو ندا عدداا قدم  -6

 قضايا السياسة العامة  

 قوق اإلنساناملتعىقة حبخطة العمل الوطنية  -1 
قرروق اإلنسرران  خطررة حب املتعىقررةوطنيررة العمررل الخطررة  2014يف عررام وضررعت ا  ومررة  -7

خطة العمل الوطنيرة مرن خر ل عمىيرة تشراورية وتشراركية اضرطىعت  را  أعدتو . العمل الوطنية(
 ،الىجنررررة التوويهيررررة الوطنيررررة الرررريت تتررررولف مررررن خمتىررررف الرررروزارات واإلدارات والوكررررالت ا  وميررررة

اجملتمرررل املررردين، واألوسرررا   افيهررر امررردخ ت مرررن عررردد مرررن ا هرررات الفاعىرررة،  رررا طرررة وتتضرررمن 
وتتجسرد  .وهرات أخرر ، مرن برل نو والثقرافين و األكادميية، واملنظمات األهىيرة، والزعمراء الرديني

 ويىترررزميقررروم عىرررا احرررسام حقررروق اإلنسررران أو نررردي جمتمرررل  نشررراءىلرؤيرررة خطرررة العمرررل الوطنيرررة يف 
وتتمثرل أهرداع خطرة  .الشرامىةحتقي  التنمية املسرتدامة و  ىلزاءه  القا م عىا حقوق اإلنسان بالن  

 وتعزيزهررررا العمررررل الوطنيررررة يف بنرررراء قرررردرات ا  ومررررة واملررررواطنل يف جمررررال محايررررة حقرررروق اإلنسرررران
وضرمان  ا د من الفقر وتعزيز الرفاه الفردي وا ماعيو  املساواة وعدم التمييز لىجميلب النهوضو 

الف رات ا اصرة وضرحايا النزاعرات وتىبيرة احتياورات  التمتل با قوق وا ريرات املدنيرة والسياسرية
وتنفيررذ التزامررات أو نرردا اإلقىيميررة والدوليررة املتعىقررة  وال رروارم مررن حيررث التمتررل حبقرروق اإلنسرران

إل رال جيل ا هات  آلية تنسي  أكثر تنظيماا  وتقدم خطة العمل الوطنية أيضاا . حبقوق اإلنسان
  املعنية حبقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان الستعراض السنوي  الة -2 

الىجنررة األو نديررة  قرروق اإلنسرران والىجنررة املعنيررة بت ررافؤ الفرررا  ررا يتمشررا مررل  تتررو  -8
وتستخدم  تميل التقارير السنوية عن حالة حقوق اإلنسان يف البىد.ل ل منهما القانونية  الولية

التقررررارير كمصرررردر  تىرررر جيررررل الرررروزارات واإلدارات والوكررررالت و  هررررا مررررن أصررررحا  املصررررىحة 
  هرا والسياسرات و  اتالتشريع وضلعمىيات امليزانية و لىمعىومات وتووه التوصيات الواردة فيها 

عمىيرررات اسررررتعراض سرررنوية  الرررة حقرررروق  ترررري، 2011ومنررررذ عرررام  .ا  وميرررة العمىيررراتمرررن 
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ملررران اسرررتدعا الرب قرررد و  اإلنسررران، تىيهرررا مناقشرررات بشرررون التقرررارير املقدمرررة مرررن أعضررراء الربملررران.
تنفيرررذهم مرررد  مسرررؤولل ح ررروميل لتوضررري  اإلورررراءات املتعىقرررة بانتهاكرررات حقررروق اإلنسررران و 

وقررد  التوصرريات الصررادرة عررن الىجنررة األو نديررة  قرروق اإلنسرران والىجنررة املعنيررة بت ررافؤ الفرررا.
ة يف الربملران ويف اوونر  نرة الشرؤون القانونيرة والربملانيرةاضطىعت  رذا األمرر عىرا ووره ا صروا 

 املعنية حبقوق اإلنسان.الربملانية األخ ة الىجنة 

المسائل المؤسسية  

 الىجنة الفرعية جملىس الوزراء املعنية حبقوق اإلنسان -1 
أنشوت ا  ومة الىجنرة الفرعيرة جملىرس الروزراء املعنيرة حبقروق اإلنسران لتقرده التوويره يف  -9

الىجنررة التررزام جيررل أصررحا   تىرر وت فررل  .حقرروق اإلنسرران مسررا لجمررال السياسررة العامررة بشررون 
  اإلقىيمية والدولية حبقوق اإلنسان. التزامات أو نداباملصىحة بالسياسات والقوانل لات الصىة و 

 الىجنة التقنية  قوق اإلنسان -2 
أنشوت ا  ومة  نة تقنية مشسكة بل الوزارات بشون املسا ل املتعىقرة حبقروق اإلنسران  -10
الىجنررة يف تقررده الرردعم  تىرر وتتمثررل وليررة  جملتمررل املرردين.عررن ان و ممثىرر الىجنررة أعضرراءمررن بررل و 

وكران وورود الىجنرة املشرسكة بررل  التقر  ىل  الىجنرة الفرعيرة جملىرس الروزراء املعنيرة حبقروق اإلنسران.
 الوزارات أمرا حامسا يف وضل خطة العمل الوطنية.

 لشؤون الدستوريةم تب حقوق اإلنسان يف وزارة العدل وا -3 
تنفيررذ خطررة العمررل الوطنيررة وىلعررداد تنسرري  هررذا امل تررب، عىررا املسررتو  القطررري، تررو  ي -11

 متسر وهرو ي فرل  التقرارير لات الصرىة لتقردميها ىل  ا ي رات اإلقىيميرة والدوليرة  قروق اإلنسران.
حقروق اإلنسران يف الرنه  القرا م عىرا  هايرذ  سيادة القرانون وا  رم الر ريد واملسراءلة وتنفبأو ندا 

امتثرررال الررروزارات واإلدارات  وي فرررل هرررذا امل ترررب أيضررراا  جيرررل السياسرررات والتشرررريعات الوطنيرررة.
 والوكالت ا  ومية لىنه  القا م عىا حقوق اإلنسان من خ ل توف  املشورة القانونية.

 ا اروية الشؤون وزارةيف م تب حقوق اإلنسان  -4 
  املصىحة من أورل كفالرة المتثرال ل لتزامرات اإلقىيميرة ينس  هذا امل تب مل أصحا -12

  والدولية  قوق اإلنسان.

 التنسي  داخل الوزارات واإلدارات والوكالت ا  ومية مراكز -5 
حقررروق اإلنسررران موزعرررة يف السياسرررات  مسرررا لأنشررر ت مراكرررز تنسررري  لىتوكرررد مرررن أن  -13

عررن  تابعررة تنفيرذها واإلبرر غملوكررذل  ب ررل منهرا، وا طر  والررربام  املؤسسررية وامليزانيرات ا اصررة 
  .بشوهنا التقدم احملرز
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تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل التي حظيت بالقبول -باء 

 82و 74و 31و 27و 26و 5إلى  1التوصيات من  - المعاهداتتوصيات بشأن  -1 
 ما يىي: ان من بينهاكمعاهدات  صوا دمت توصيات خبقُ  -14

ومواءمررة جيررل يف قرروانل البىرد راج أح رام الصرر ول الدوليرة  قرروق اإلنسران ىلد  أ( 
  الص ول؛ تى القوانل مل 
التصدي  عىا الربوتوكول الختياري لتفاقية األمم املتحدة ملناهضرة التعرذيب،    ( 

  يف القوانل احملىية؛ هوىلدراج أح ام
 أح ام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف التشريعات الوطنية؛ ىلنفال  ج( 
دراسررة ىلم انيررة التصرردي  عىررا التفاقيررة الدوليررة  مايررة جيررل األ ررخاا مررن   د( 

 الختفاء القسري؛
التصرررردي  عىررررا الربوتوكررررول الختيرررراري لتفاقيررررة القضرررراء عىررررا جيررررل أ رررر ال   هر( 

 ؛التمييز ضد املرأة
  النظام العام  ا يتمشا مل اللتزامات الدولية.ىلدارة تقده مشروا قانون   و( 

الدولية واإلقىيمية الر يسية  قروق اإلنسران قرد  الص ولوتود أو ندا أن تؤكد أن معظم  -15
نت القروانل بووره عرام  را يتمشرا مرل الدسرتور وىلضرافة ىل  للر ، ُسر أدروت لىياا يف الدستور.

 هرراوجيررري أيضرراا اسررتعراض خمتىررف القرروانل،  ررا في .وهررذه عمىيررة مسررتمرةة. ومررل معاهرردات لرردد
ضمان المتثال لىمعراي  الدوليرة  قروق بغية املعدل  رموقانون اإلمشروا قانون الزواج والط ق 

  اإلنسان.
  يف عررردم التعررررض لىتعرررذيب أو املعامىرررة أو العقوبرررة ا ررر 24وي فررل الدسرررتور يف املرررادة  -16

وإلنفرررال هرررذا ا  رررم، وتسررريد أح رررام اتفاقيرررة األمرررم املتحررردة  و ال ىلنسرررانية أو املهينرررة.القاسرررية أ
وجيررررم  ملنرررل التعرررذيب وحظرررره. 2012ملناهضرررة التعرررذيب بال امرررل، أصررردر الربملررران قرررانون عرررام 

القررانون التعررذيب، ويعىررن أن األدلررة املنتزعررة حتررت التعررذيب  رر  مقبولررة يف اإلوررراءات القانونيررة، 
ويرن  القرانون أيضرا عىررا  ىرا رد حقروق ضرحايا التعرذيب وىلعررادة تروهيىهم وتعويضرهم.ويرن  ع

 توسرريل نطرراق املسررؤولية ا نا يررة عررن التعرررذيب لتشررمل األفررراد وا هررات الفاعىررة  رر  ا  وميرررة.
 عىا وضل قواعد تنظيمية لىمساعدة يف تنفيذ القانون. وزارة العدل والشؤون الدستوريةتع ف و 

دا يف التصدي  عىرا التفاقيرة الدوليرة  مايرة جيرل األ رخاا مرن الختفراء تنظر أو نو  -17
الربوتوكرول و القسري والربوتوكول الختياري لتفاقية القضاء عىا جيل أ ر ال التمييرز ضرد املررأة 

عىرررا التقررردير  التصررردي عمىيرررة تطىرررب تو  الختيررراري لتفاقيرررة األمرررم املتحررردة ملناهضرررة التعرررذيب.
ويسررتىزم التصرردي  عىررا املعاهرردات  والسررتعداد لتنفيررذ املعاهرردة املصرردق عىيهررا.املسررتو  احملىرري 
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وتنفيررذها تررروافر املررروارد ول ترررود أو نررردا أن توخرررذ عىرررا عاتقهرررا ىلل اللتزامرررات الررريت ت رررون وررراهزة 
  لتنفيذها.

وتعتقررد  بعررد التشراور مررل أصرحا  املصررىحة الر يسريل. قرانون ىلدارة النظررام العراموصردر  -18
مشراكل  عرن وورودومل لل ، كانرت هنرال  ر او   مة أن القانون ميتثل لىمعاي  الدولية.ا  و 

بررروراء مشرراورات  الىجنررة األو نديررة ل صرر ن القررانوينكىفررت ا  ومررة و  تتعىرر  بتفسرر ه وتنفيررذه.
تم وسرروع ترر مررل أصررحا  املصررىحة الر يسرريل عىررا حتديررد املشرراكل النا رر ة عررن ىلنفررال القررانون.

 دخل عىا القانون بتى  املشاورات.أي تعدي ت قد تُ سس اد يف وال ةر استنال

 66و 43و 42التوصيات  - قانون والنظاموال ةلاقطاع العد -2 
  وهي:دمت توصيات بشون قطاا العدالة والقانون والنظام قُ  -19

  اإلسراا بتحسل نظم الشرطة والقضاء والسجون؛  أ( 
وا الررة  رر   املفررر  طريرر  معا ررة الكتظررا حتسررل األوضرراا يف السررجون عررن    ( 
  .لسجون ومواطن القصور يف الرعاية الصحيةيها اىاليت توود عاملرضية 
ذت تداب  خمتىفة يف دوا رر الشررطة والقضراء وبغية المتثال لىتوصيات الواردة أع ه، اّتُ  -20

  والسجون.

 األو ندية الشرطة قوات  

مديريرررة  نشررروت قررروات الشرررطة األو نديرررةأ  ، حقررروق اإلنسرران  بغيررة حتسرررل التقيررد  عررراي -21
حقرروق اإلنسرران وا رردمات القانونيررة، ووحرردة املعرراي  املهنيررة وم اتررب حقرروق اإلنسرران يف جيررل 

وتتررو  مديريررة حقرروق اإلنسرران وا رردمات القانونيررة مسررؤولية تقررده املشررورة  امل اتررب اإلقىيميررة.
املسررراءلة عرررن حقررروق اإلنسررران واإلورررراءات  هرررانسررران،  رررا فيبشرررون املسرررا ل القانونيرررة وحقررروق اإل

 وتنظرررررريم الترررررردريب يف جمررررررال حقرررررروق اإلنسرررررران وتنسرررررري  م اتررررررب حقرررررروق اإلنسرررررران.، التوديبيررررررة
 وحردة رفعرتوقرد  م تبراا مرن م اترب حقروق اإلنسران املنشروة. 27م تباا من أصرل  12 ويعمل

املقدمرة عا ة الشر او  م من خ ل  املهنية املعاي  املهنية املسؤولة عن تعزيز األخ قيات واملعاي
 قروق  اتسياسر وضرعت قروات الشررطة األو نديرة أيضراا و  .10 ىل عدد الوحردات من ا مهور 

تسرررراعد يف تعمرررريم مراعرررراة حقرررروق ساإلنسرررران ستسس ررررد  ررررا عمىيررررات الشرررررطة يف املسررررتقبل، و 
  اإلنسان يف عمل الشرطة.

ميرل ضربا   تردريب مهر  عمىيرة وتنظم قوات الشرطة األو نديرة عىرا أسرام مسرتمر  -22
 .الشرررطة احررسام حقرروق اإلنسرران يف عمىيررات يف جمررالت منهررا متعزيررز قرردرا.مررن أوررل الشرررطة 

حتقيررر  الفعاليرررة يف  بغيررةعررردد ضرربا  الشررررطة يف مراكرررز وخمررافر الشررررطة  زيررد، 2011ومنررذ عرررام 
مردت ا فرارة اجملتمعيرة لتشرجيل مشراركة ا مهرور يف م افحرة واعتُ  ظام.ا فا  عىا القانون والن

ضررربا  الشررررطة الرررذين املخط رررل مرررن ومي رررن مقاضررراة  برررل الشررررطة وا مهرررور.التقريرررب ا رميرررة و 
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ينته ون حقوق اإلنسان،  ا يف لل  ممارسرة التعرذيب وسروء املعامىرة  وورب قرانون منرل وحظرر 
 303ت القانونيررة واإلداريرة األخررر  املنصرروا عىيهررا يف الفصررل التعرذيب أو باسررتخدام اإلوررراءا

  من قانون الشرطة ويف قوانل أو ندا.
ذت خطررروات أيضررراا لتحسرررل ظرررروع الحتجررراز يف الشررررطة عرررن طريررر  عمىيرررات واُّتررر -23

نت الصرررع الصررحي  ررا يشررمل تقىيررل اسررتخدام احملتجررزين الرردلء  تديررد وبنرراء املرافرر  الرريت حسمرر
وحررردات  حيرررث بُنيرررت السررر ن يشرررمل رررا  ،كمرررا ورررر  حتسرررل رعايرررة املررروظفل .(1 كمرررراحي 

  س نية ىلضافية.

  ا هاز القضا ي  
مررن التررداب  والبت ررارات لتعزيررز سرربل الوصررول ىل  العدالررة،  القضررا ي عرردداا  ا هررازاّتررذ  -24
يشررررتمل عىررررا و لررررام يف احمل مررررة تعيررررل  سررررتىزمىلوررررراء املطالبررررات الصررررغ ة الررررذي ل ي يشررررمل ررررا 

مي رن الفصرل فيهرا قضرا ية و  دعرو أي  رخ  عرادي لتقرده  طوهراخطوات بسيطة مي رن أن  
التفرراوض لتخفيررف ىلوررراء القضررا ي  هررازأدخررل ا  ،ويف املسررا ل ا نا يررة .سررريعاا عىررا اررو مماثررل

  العقوبة كجزء من نظام العدالة ا نا ية لىتعجيل بعمىيات احملاكمة والتخفيرف مرن اكتظرا  مرافر
حدثت تسرروية املنازعررات البديىررة اإللزاميررة مررن أوررل التعجيررل ويف املسررا ل املدنيررة، اسررتُ  السررجون.

  حبل املنازعات والتخفيف من اكتظا  ودول الدعاو  لد  احمل مة.
ذت ترررداب  ولتعزيرررز ىلم انيرررة ا صرررول عىرررا ا ررردمات القانونيرررة يف املسرررا ل ا نا يرررة، اُّتررر -25

يف وهرذا يشرمل توسريل نظرام املعونرة القانونيرة  خردمات املسراعدة القانونيرة.لتحسل الوصرول ىل  
مررررت   ا ررررا م املعاقرررب عىيهرررا فيمرررا  ررر  الدولرررة ىلطرررار كرررل مرررن مرررووزات الوقرررا ل الررريت ترعاهرررا 

برنررام  وديررد أنشرروت ا  ومررة يف هررو وبرنررام  مراكررز العدالررة  باإلعرردام وبرنررام  مراكررز العدالررة.
 عدالررررة وأخررررر  لىمسرررراعدة القانونيررررة يف احملرررراكم والسررررجون. ها مراكررررز برررردعم مررررن  ررررركاو ىلطرررراره 
ويف  ، مل ي ررررن هنررررال سررررو  ث ثررررة مراكررررز لىعدالررررة، يف تررررورورو ولرررر ا وكمبررررال.2011عررررام  ويف
ىمسراعدة القانونيرة يف احملراكم مرل املراكرز ل، أصب  هنال سبعة مراكز لىعدالرة ومراكرز 2016 عام

مشررروا سياسررة وقررانون يتعىقررران  مثررةو  وينجررا.و ا وفررورت بورتررال املنشرروة حررديثا يف هوميررا ومسرراك
  مرحىة متقدمة ول يقتضيان سو  موافقة جمىس الوزراء. بىغاالقانونية  باملساعدة

فعىرا سربيل  القضا ي الت نولوويرا لتعزيرز ىلم انيرة الىجروء ىل  القضراء. هازستخدم ا يو  -26
ىل   قضررايا األطفررال واألحرردام يف احملرراكم ونبرراا دخىررت تسررهي ت وصرر ت الفيررديو يف املثررال، أُ 

وترمررري هرررذه الترررداب  ىل  محايرررة هويرررة  ونرررب مرررل احمل مرررة النمولويرررة لألطفرررال كمشرررروا ترررري .

  األطفال وما ي زمها من حقوق يف نظام قضاء األحدام.

زيرررادة مرررن جىتهرررا  ،مرررن السرررساتيجيات لىحرررد مرررن ترررراكم القضرررايا ت جمموعرررةمررردواعتُ  -27
وباإلضرافة ىل  للر ،  .امل رر رةوظفل القضرا يل، وىلورراء تعرداد لىقضرايا لىرتخى  مرن املىفرات امل
أداة منرراظرة مررل سررنوياا  ل رري ينجررزوا عمىهررمددت أهررداع األداء  ميررل املرروظفل القضررا يل ُحرر
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تتبل/رصرررد أداء مررروظفي ا هررراز القضرررا ي مرررن أورررل حتسرررل ال فررراءة وسررررعة  لتعزيرررز األداء بغيرررة
وعررر وة عىرررا للررر ، عرررززت مديريرررة تفتررريد احملررراكم الررريت ترصرررد أداء املررروظفل  القضرررايا. معا رررة

القضررا يل ىلدار.ررا بتغيرر  رأسررها مررن أمررل سررجل احمل مررة ىل  قاضرري احمل مررة العىيررا الررذي ميررارم 
وتشررمل التررداب   بعرراا يف املاضرري.اختصاصرره عىررا جيررل املرروظفل القضررا يل، خبرر ع مررا كرران متم 

اء مناط  قضا ية وديدة داخل البىرد مرن أورل تضريي  الفجروة برل العررض والطىرب األخر  ىلنش
دا ررة يف الوقرت الرذي أصربحت  17ىل   13وارتفرل عردد دوا رر احمل مرة العىيرا مرن  عىا العدالة.

  فيه جيل املقاطعات يف البىد مناط  قضا ية.
  أداء ا هرراز القضررا ي.وباإلضررافة ىل  للرر ، جيررري ىلصرر ن القرروانل الراميررة ىل  حتسررل -28

 ضل مشروا قانون إلدارة ا هاز القضا ي وهو معرروض عىرا جمىرس الروزراء.فعىا سبيل املثال، وُ 
ويرررن  مشرررروا القرررانون عىرررا حتسرررل اسرررتق ل ا هررراز القضرررا ي وىلدارتررره فيمرررا يتعىررر  بعررردد مرررن 

  ا وانب، مثل التمويل والتوظيف والنضبا ، من بل أمور أخر .
، اعتمررررررد ا هرررررراز القضررررررا ي الدسررررررتور  املبرررررراد  التوويهيررررررة املتعىقررررررة 2013ام ويف عرررررر -29

الريت تتمثرل أهردافها فيمرا يىري:  2013لعرام  ( التوويهات  املمارسة( (بالعقوبات حملاكم القضاء
 را يف للر   ،ىلتاحة املباد  واملباد  التوويهية اليت يتعل أن تطبقها احملراكم يف ىلصردار العقوبرات

 ومصرا  ضرحايا ا رميرة واجملتمرل احملىري العقوبة والوسا ل األخر  لىتعامرل مرل ا نراةنطاق فسات 
   آلية من  وهنا تعزيز التوحيد والتساق والشفافية يف ىلصدار األح ام. توفيف و 

دا رة السجون يف أو ندا  

التوهيرررل وتطررروير ىلعرررادة وضرررعت دا ررررة السرررجون سياسرررات ىلصررر حية لتعزيرررز اإلصررر ن و  -30
وترردعم تىرر  السياسررات التحررول يف املمارسررة اررو تعزيررز مت ررل السررجل   املهررارات أثنرراء ا رربس.

وباإلضررررافة ىل  للرررر ، وررررر   كوسرررريىة مل افحررررة ا رميررررة وا ررررد مررررن حررررالت معرررراودة اإلورررررام.
 يتضرمنمن أول ضمان التساق مل قرانون السرجون الرذي  القواعد اإلورا ية لىسجناستعراض 

 الدولية واإلقىيمية والدستورية  قوق اإلنسان. عددا من املعاي  
حررارم  2 000ولىتعامررل مررل أوورره القصررور يف املرروارد البشرررية، وررر  تعيررل أكثررر مررن  -31

سجون وخضعوا لىتدريب يف السرنتل املاضريتل بغيرة مضراعفة القروة العامىرة المن حرام وحارسة 
 القردرة السررتيعابيةة مرن أورل زيرادة وجيرري تشرييد مرافر  سرجون وديرد املتاحرة  دمرة السرجون.
يف كيتاليرررا  املشررددة ومررن أعمررال التشرررييد ا اريررة الر يسررية سرررجن ا راسررة وا ررد مررن الكتظرررا .

 هرراسيسراعد عىررا ّتفيرف اكتظرا  بعر  السرجون،  را فيهرو سرجل و  1 000الرذي يسرتوعب 
   . راسة املشددةلي اسجن لوزيرا 

كوحررد  البسرريطة عوضرراا عررن العقوبررة السررالبة لىحريررة ن مرردت ا دمررة اجملتمعيررة لىجررواعتُ  -32
  تداب  التخفيف من اكتظا  السجون.
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ذلت وهررود لىحررد مررن الكتظررا  وحتسررل حالررة السررجون،  ررا يف للرر  ا صررول عىررا وبُرر -33
 .قردر.ا السرتيعابيةا  ومرة السرجون وزادت   ريدت ،و ف  اكتظا  السرجون الرعاية الصحية.
 اا سرجين 2 183 ل ري تسرتوعبىسرجون لقردرة السرتيعابية لا تالسنوات ا مس، زادوخ ل فسة 

يف سرررررجيناا  16 517ىل   2010/2011يف الفرررررسة سرررررجيناا  14 334بعرررررد أن ارتفعرررررت مرررررن 
وقرررد اقرررسن للررر  بتشرررييد املسررراكن ملررروظفي السرررجون مرررن أورررل حتسرررل  .2015/2016 الفرررسة
 ل يررررررزال الكتظررررررا  يشرررررر ل حترررررردياا  ، توعىررررررا الررررررر م مررررررن هررررررذه الترررررردخ املعيشررررررية. همظررررررروف
يف املا رررة يف  274ىل   يةالسرررتيعاب القررردرةيف املا رررة مرررن  221السرررجناء مرررن نسررربة ارتفعرررت  وقرررد
  .2015 عام
سررررتخدم يف أكثررررر وفيمررررا يتعىرررر  بتحسررررل حالررررة السررررجون، مل تعررررد مررررراحي  الرررردلء تُ  -34
توزيرل مرراحي  الردلء متامراا حبىرول هنايرة ومرن املرومول ىلزالرة نظرام  يف املا ة مرن السرجون. 85 من

يسررتخدمون  سررجناا  22سررو  ووررد ويف الوقررت الررراهن، ل ي .2016/2017هررذه السررنة املاليررة 
الىيل ولريس يف  يفسجناا فق  يستخدم لل  النظام  27هنال و  وهناراا  نظام مراحي  الدلء لي ا 

  النهار.
وتوورد مرافر   اية الصرحية يف السرجون.جىت أيضاا حتسينات يف توف  خدمات الرعوسُ  -35

ىمصررررابل طبيررررة متاحررررة يف جيررررل وحرررردات السررررجون يف البىررررد لترررروف  الرعايررررة الصررررحية املطىوبررررة ل
معردل  فر واخن األخر ، مثرل فر وم نقر  املناعرة البشررية/اإليدز. مراضألمراض الشا عة واألبا

يف السرنوات ا مرس  1 0.75/000ىل   2011يف عام  1 2/000الوفيات بل السجناء من 
وورررت عمىيررات تديررد ملرافرر  الرعايررة الصررحية، مثررل سررجن خىرري  مور يسررون وترروف   األخرر ة.

  املعدات يف وحدات الرعاية الصحية يف ماسيندي ومساكا.
 تداب  ملعا ة احتياوات أو ندا  يف سجونالدا رة كر أع ه، اّتذت وباإلضافة ىل  ما لُ  -36
طف ا  234 رعىن بتُ  دا رة، كانت ال2015وحبىول عام  .من الرعاية فا نألمهات املرضعات وأطا

 عرردم فصررليف السررجن، كجررزء مررن سياسررة التوكررد مررن  ممررن الرضررل الررذين يعيشررون مررل أمهررا.
ترداب  لضرمان مت رل هرؤلء األطفرال مرن الوصرول دا رة واّترذت الر .عن أمهرا.مالرضل األطفال 

 . تغذية سىيمةلتغذيتهم  بس وحىيب الرضل املا صول عىا ىل  مراكز الرعاية النهارية و 

 83و 8التوصيتان  - استقالل المؤسسات -3 
 :دمت التوصيات التاليةقُ  -37

 هرررازمرررن اختصررراا ا  أو رفضررره ينبغررري أن ي رررون قررررار مرررن  اإلفرررراج ب فالرررة  أ( 
 القضا ي؛
 ؛بالقدرة ال افيةمتتعها كفالة استق ل الىجنة األو ندية  قوق اإلنسان و    ( 
ىلوراء تعيينات خاصة بالىجنة النتخابية عىرا أسرام عمىيرة تتسرم بقردر أكررب   ج( 

 . من التشاور
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 استق ل احملاكم يف من  اإلفراج ب فالة  
أن  ميررل األ ررخاا ا رر  يف طىررب اإلفررراج عررنهم ب فالررة وأن  أن تؤكرردتررود ا  ومررة  -38

وتررن   .يعررود ىل  احملرراكمأو رفضرره القرررار النهررا ي بشررون مررا ىللا كرران ينبغرري مررن  اإلفررراج ب فالررة 
قرررب  عىيررره فيمرررا يتعىررر  ي  رررخ  يُ أل( أ( مرررن دسرررتور جهوريرررة أو نررردا عىرررا أن 6 23املرررادة 

ل فرراج عنره ب فالرة، وجيروز لىمح مرة مرن   بطىرب  مرةبارت ا  ورمية ونا ية أن يتقردم ىل  احمل
وهرذا يتما را مرل مبردأ  .لل  الشخ  اإلفراج ب فالرة يف الظرروع الريت تعتربهرا احمل مرة معقولرة

 . استق ل احملاكم

 استق ل الىجنة األو ندية  قوق اإلنسان وقدر.ا  
هي ررة دسررتورية مسررتقىة تضررطىل بوليررة تعزيررز حقرروق  الىجنررة األو نديررة  قرروق اإلنسرران -39

مرررن  54الىجنررة األو نديررة  قرروق اإلنسررران  ووررب املررادة   فررل اسرررتق لُ ويُ  تهررا.ومحاي اإلنسرران
ن  عىررررا أن الىجنرررة األو نديررررة  قرررروق اإلنسررران سررررت ون مسررررتقىة ترررر يتالررر 1995دسرررتور عررررام 

الىجنررة  ي تمررل تشرر يلو  .سررىطةّتضررل، يف أداء مهامهررا، لتوويرره أو سرريطرة أي  ررخ  أو  ول
وجيررروز لىجنرررة يف ىلطرررار الوليرررة املنوطرررة  رررا  .مسرررة مفوضرررل ور ررريسخباألو نديرررة  قررروق اإلنسررران 
  مرررن حقررروق  ررر اا مرررن الدسرررتور، ىللا تبرررل أن هنرررال انتهاكررر (2 53املنصررروا عىيهرررا يف املرررادة 

 ه أمرر تقييردييف حقرالرذي صردر أو ىحرية، أن تومر باإلفراج عن الشخ  احملتجرز لاإلنسان أو 
 . أو ا ربل نتصاع أي وسيىة قانونية أخر  ىلتاحة أو  له دفل تعويضاتبو 

ومي ن الوصول بيسر ىل  الىجنة األو ندية  قوق اإلنسان، وهري تقردم خردمات جمانيرة  -40
يف عشرررة م اتررب ىلقىيميررة يف جيررل أارراء البىررد. وقررد منحررت  نررة التنسرري  الدوليررة لىمؤسسررات 

الىجنة األو ندية  قوق اإلنسان اعتماداا من الف رة ألرف.  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاية الوطن
وحترررسم ا  ومرررة عمرررل ووليرررة الىجنرررة األو نديرررة  قررروق اإلنسررران، وقرررد دأبرررت عىرررا اّترررال جيرررل 
ا طرروات املعقولررة لتنفيررذ توصرريات الىجنررة ودفررل التعويضررات الرريت تررومر ل مررة الىجنررة برردفعها. 

ر م من أن ا  ومة مىتزمة بدفل جيل التعويضات، فقد ح متنا القيود املالية الريت أثررت وعىا ال
 عىا دفل التعويضات يف الوقت املطىو .

ىلنشاء الىجنة املعنية بت افؤ الفرا  

أنشررر ت الىجنرررة املعنيرررة بت رررافؤ الفررررا ل ررري تضرررطىل بوليرررة القضررراء عىرررا أووررره عررردم  -41
فررد أو جمموعرة أفرراد عىرا أسرام نروا ا رنس أو السرن أو العررق أو  املساواة والتمييز يف حر  أي

الىرررون أو املنشرررو اإلثررر  أو القبيىرررة أو النسرررب أو العقيررردة أو الررردين أو ا الرررة الصرررحية أو امل انرررة 
الوتماعيرررة أو القتصرررادية أو الررررأي السياسررري أو اإلعاقرررة، ول ررري تتخرررذ ترررداب  ىلجيابيرررة لصرررا  

بب نوا ا نس أو الف ة العمرية أو اإلعاقة أو ألي سبب آخر نا ئ عن اجملموعات املهمشة بس
الصرر ورة التار يررة أو عررن التقاليررد أو األعررراع، وللرر  بغرررض تصررحي  الخررت لت الرريت تعيرر  

  أفراد تى  اجملموعات ولىنظر يف املسا ل األخر  لات الصىة.
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تتعىرررر  بررررالتهميد   رررر و  370ومنررررذ للرررر  ا ررررل، سررررجىت الىجنررررة مررررا يزيررررد عىررررا  -42
والتمييز، وأوررت حتقيقرات فيهرا وعمىرت عىرا تقييمهرا ومعا تهرا، ول سريما يف جمرالت حقروق 
األراضرررري، والعمالررررة، وا رمرررران مررررن ا صررررول عىررررا ا رررردمات الوتماعيررررة. كمررررا أورررررت الىجنررررة 

ة والقطرراا عمىيررات مراقبررة ملررد  امتثررال الرروزارات واإلدارات والوكررالت ا  وميررة واإلدارات احملىيرر
  ا اا لت افؤ الفرا والعمل اإلجيايب.

وعررر وة عىرررا للررر ، وضرررعت الىجنرررة بررررام  ىلع ميرررة وتثقيفيرررة وأور.رررا وأدار.رررا لتيسررر   -43
عرن قبرول ت رافؤ الفررا بررل العديرد مرن ا هرات الفاعىرة مرن الردول ومررن  الروعي والفهرم، فضر ا 

     الدول.

 تعيل أعضاء الىجنة النتخابية  
يعرررل  أعضررراء الىجنرررة النتخابيرررة يف ىلطرررار عمىيرررة تشررراورية عادلرررة ىل  حرررد مرررا. وتتمثرررل  -44

املمارسررة يف أن يتىقرررا الررر يس قا مرررة بومسرراء املر رررحل مررن الررروزارة املختصررة أو اإلدارة أو الوكالرررة 
 ا  ومية فيعلر األعضاء الذين واف  عىيهم أعضاء الربملان. ول جيروز لىرر يس أن يعرل أي عضرو
مل يوافرر  عىيرره الربملرران. ومي ررن لىجمهررور واألحررزا  السياسررية ومنظمررات اجملتمررل املرردين املشرراركة 
بتقده معىومات ىل   نة التعيينات يف الربملان اليت توافر  عىرا التعيينرات عنردما ي رون املر رحون 

رنا القانوين    صا ل لىعمل. وسُتبحث هذه املسولة أكثر خ ل العمىية املقبىة لستعراض ىلطا
  والسياسايت ل ص حات اليت ورت بعد انتخاباتنا األخ ة.

 71 إلى 67 منو  65و 64و 60و 39و 38التوصيات  - المساءلة -4 
ت حقرروق اإلنسرران، كرران مررن بينهررا قُرردمت توصرريات بشررون تعزيررز املسرراءلة عررن انتهاكررا -45
  يىي: ما

قررروات  الررريت ارت بتهررراتهاكرررات نلكفالرررة ىلورررراء حتقيقرررات نزيهرررة ومسرررتقىة يف ا  أ( 
ن هرررراجوا الشررررعب بعررررد انتخابررررات  ررررن فرررريهم أول رررر  الررررذي، ا نرررراة ومعرررراقبتهم مقاضرررراةاألمررررن و 

 عمىيات القتل خارج نطاق القضاء؛نفذوا والذين  2011 عام
  التحقي  يف قضايا التعذيب وسوء املعامىة ولاسبة ا ناة؛   ( 
مررروظفي  العترررداءات عىرررا أيرررديكفالرررة تقرررده التعررروي  ال رررايف ىل  ضرررحايا   ج( 
  األمن؛

جمتمرررل املثىيرررات واملثىيرررل ومزدووررري امليرررل  ا جمرررات الررريت طالرررتالتحقيررر  يف   د( 
  ؛وم حقة ا ناةا نسي ومغايري ا وية ا نسانية والنا طل يف جمال حقوق املثىيل 

 . عذيبمشروا قانون م افحة الت سن  هر( 
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عادة مرا تقروم و حتقيقات نزيهة ومستقىة يف النتهاكات اليت ترت بها قوات األمن  فت وتُ  -46
و ضرل .  ا الىجنة األو ندية  قوق اإلنسان وقروات الشررطة األو نديرة ومديريرة النيابرات العامرة

تىقررت الىجنررة ويف الواقررل،  .التوديبيررة الشرررطة نتهاكررات أيضررا إلوررراءاتلالضرربا  املتورطررون يف ا
املتعىقررررة  2011األو نديررررة  قرررروق اإلنسرررران  رررر او  وحققررررت فيهررررا أثنرررراء احتجاوررررات عررررام 

ومي ررن أن توصررري الىجنرررة األو نديرررة  قرروق اإلنسررران، بنررراء عىرررا . (2 بانتهاكررات ا ررر  يف ا يررراة
 اتوأوررررت مديريرررة النيابررر .العامرررة ات قاضررراة ا نررراة وهرررو أمرررر تتابعررره مديريرررة النيابررر ،اسرررتنتاوا.ا

 . لضبا  املخط ليف ح  االعامة م حقات قضا ية 
حققت الىجنة األو ندية  قوق اإلنسان عىا مرر السرنل يف  ر او  التعرذيب وسروء و  -47

 وعىرا ووره ا صروا، اخنفر  .لضرحايا انتهاكرات حقروق اإلنسران تعويضاتاملعامىة ومنحت 
ىجنررة األو نديررة  قرروق اإلنسرران ا الالشرر او  املتعىقررة بالتعررذيب وسرروء املعامىررة الرريت تىقتهرر عرردد
ومي رررررن أيضررررراا اون  (3 2015يف عرررررام  ررررر و   343ىل   2011 ررررر و  يف عرررررام  428 مرررررن

وزارة وتعررا   .2012لاسرربة ا نرراة باسررتخدام قررانون منررل وحظررر التعررذيب الررذي صرردر يف عررام 
األو نديرة  قروق .را تعويضرات الضرحايا الريت ترديرها الىجنرة ايف ميزاني العدل والشؤون الدسرتورية

وحرده، منحررت الىجنرة األو نديررة  قروق اإلنسرران  2015عىرا سرربيل املثرال، يف عررام ف .اإلنسران
أمري ررري(.  دولر 150 000حرروا   رررىن أو نرردي   520 300 000 تعويضررات بىررر قرردرها

   أن القيود املاليرة وعىرت مرن الصرعب عىرا الروزارة دفرل جيرل التعويضرات بال امرل يف الوقرت 
 . دداحمل
واسررتخدمت قرروات الشرررطة األو نديررة كرر ا مررن احملرراكم اإلداريررة واحملرراكم العاديررة ملعاقبررة  -48

املثرال، فعىرا سربيل  .رطروا يف اسرتخدام القروةأفأفراد الشرطة الذين اعتردوا عىرا حقروق املرواطنل و 
ة مخسرررة مرررن ضرررباطها بالعترررداء أمرررام ل مرررة الشررررطة التوديبيررر ات، ا.مرررت القرررو 2013يف عرررام 

عىررا ارررو  صررىوا مرررن قرروة الشرررطةىللرريهم وفُ  يت ُووهررتة الرربالتهمررر هنايررة املطرراعيف أديررن ا ميررل و 
اعتررد  عىررا ألنرره  قرروات الشرررطةمررن أحررد كبررار ضرربا  الشرررطة  ُفصررل، 2015ويف عررام  .مشررل

مرن الشررطة .مراا  رورالويف الوقت الراهن، يواوه مخسة  .بدنية وسيمة اا أضرار به    فوصحفي 
 . ا مهور من عن العتداء عىا أفراد أمام احمل مة التوديبية نا  ةا 

ىقرانون ل لانتهرا يفمعاقبرة أفرراده الرذين يعتردون عىرا حقروق النرام أيضاا وواصل ا يد  -49
م اجملرمررررون  شرررراركة وتعررررا  هررررذه القضررررايا يف ىلطررررار نظررررام العدالررررة العسرررر رية و رررراك   .العسرررر ري
 . املناط  اليت ارت بت فيها ا رمية يشملكة تامة  ا شار الضحايا م

 107و 97إلووى  85 موونو  22التوصوويات  - الحقوووق االقتدووادية واالعتماعيووة والثقافيووة -5 
 108و

 ان من بينهاك  ،دمت توصيات لتعزيز التمتل با قوق القتصادية والوتماعية والثقافيةقُ  -50
  يىي: ما
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سررل وفرر وم نقرر  املناعررة البشرررية/اإليدز، والسررتمرار يف م افحررة امل ريررا وال  أ( 
 خف  معدلت وفيات األطفال واألمهات، وزيادة العمر املتوقل؛

عىا التداب  الراميرة ىل  ا رد  بقاءمواصىة العمل مل منظمة الصحة العاملية واإل   ( 
 عىا األدوية؛ا صول تيس  ف وم نق  املناعة البشرية عن طري  المتناا و تفشي من 

 مفصىة؛ومات الصحية مل بيانات سن أداء نظم املعىكفالة حُ   ج( 
 صحي لىفقراء؛تومل ىلنشاء نظام   د( 
تاوهررررا مررررن األفررررراد واملرررروارد الىووسررررتية، لتطرررروير  املسرررراعدة الرررريت البىررررد ي تىقمرررر  ه( 

املناعة البشررية القطاا الصحي بغية خف  معدل وفيات األطفال ومعا ة امل ريا وف وم نق  
 والسل؛
زيررادة فرررا ا صررول عىررا خرردمات الصررحة ا نسررية واإليابيررة بزيررادة ميزانيررة   و( 
 مل ىلع ن أبووا؛ يف املا ة متشياا  15 كي تبىر نسبةالصحة  
 ضمان حصول ا ميل عىا التعىيم وحتسل معاي  التعىيم؛  ز( 
 التعىيمي؛ زيادة اإلنفاق العام عىا التعىيم وأداء النظام  ن( 
 مواصىة السياسة املتعىقة بالتعىيم البتدا ي؛   ( 
تنفيرررذ السياسرررات الراميرررة ىل  دعرررم اإلنتررراج الغرررذا ي، وا صرررول عىرررا القرررروض   ي( 

 . وبرام  الووبات املدرسية املرتبطة باإلنتاج الغذا ي احملىي

 الصحة  
 ريررا والسررل وفرر وم م افحررة املمرن أوررل  املقرردم التمويررلزاد حجررم ، 2011منرذ عررام  -51

فقررد ارتفررل . مىيررون دولر مررن دولرات الوليررات املتحرردة 2.4نقرر  املناعررة البشرررية/اإليدز ىل  
يف املا رة، وارتفرل معردل النجران  45يف املا رة ىل   39.8معدل ال شرف عرن حرالت السرل مرن 

  املناعرررررة وفيمرررررا يتعىررررر  بفررررر وم نقررررر. يف املا رررررة 64يف املا رررررة ىل   43يف معا رررررة السرررررل مرررررن 
وحتسررنت نسرربة األطفررال . يف املا ررة 56ا رردمات بتغطيررة ىالنسرربة امل ويررة ل ، بىغررتالبشرررية/اإليدز

ف وم نق  املناعة البشرية من أمهرا.م والرذين  صرىون عىرا اختبرار فر وم ىعدو  باملعرضل ل
وزادت نسررررربة . يف املا رررررة 58يف املا رررررة ىل   30نقررررر  املناعرررررة البشررررررية يف  ضرررررون  رررررهرين مرررررن 

يف برنرررام  الع ورررات األمهرررات ا وامرررل املصرررابات بفررر وم نقررر  املناعرررة البشررررية املسرررج ت 
يف  407مرررن األم ىل  الطفرررل مرررن لىقضررراء عىرررا انتقرررال الفررر وم املضرررادة لىف وسرررات الع سرررية 

ت بعررررر  حتققرررررونتيجرررررة  رررررذه ا هرررررود،  .2014/2015يف الفرررررسة  1 658ىل   2011 عرررررام
 . زال هنال حاوة ىل  ىلدخال مزيد من التحسيناتتلل  ل ومل  .اإليازات
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 2014/2015 2011 املؤ ر
 1 45/000 1 54/000 معدل وفيات الرضل

 1 23/000 1 29/000 وفيات املواليد
 1 69/000 1 90/000 الوفيات دون سن ا امسة 

 100 360/000 100 438/000 وفيات األمهات

اصررىت منظمررة الصررحة العامليررة دعررم قطررراا الصررحة يف جمررال م افحررة فرر وم نقررر  و و  -52
 بروتوكررررولت ومررررواد اإلدارةاملناعرررة البشرررررية/اإليدز مررررن خرررر ل البحرررروم وبنرررراء القرررردرات، وترررروف  

نقرررررر  املناعررررررة  واملبرررررراد  التوويهيررررررة ال زمررررررة ملعا ررررررة ا وانررررررب املختىفررررررة لىوقايررررررة مررررررن فرررررر وم
ه  الوتماعيررة والبيولوويررة الطبيررة لضررمان الررنُ  بررااتا وزاد .رعايررة والرردعم/اإليدز وتقررده الالبشرررية

 . ف  اإلصابات بف وم نق  املناعة البشرية/اإليدزخ
قطرراا الصررحة بشرر ل ها ررل نظررام املعىومررات املتعىقررة بررردارة  ررؤون الصررحة  قررد حسمررنو  -53

وجيررررري وضررررل الصرررريغة . (DHIS2 2مرررردخ ت النظررررام احملىرررري لىمعىومررررات الصررررحية باسررررتخدام 
النها ية لسياسة واسرساتيجية الصرحة اإلل سونيرة الراميرة ىل  توحيرد نظرم املعىومرات املتعىقرة برردارة 

جيررررل أصررررحا  كرررري يسررررتفيد منرررره صررررحية  ال مسررررتودا وطرررر  لىمعىومررررات ررررؤون الصررررحة و.ي ررررة 
ىبيررة مطالررب وجيررري حتررديث نظررام املعىومررات املتعىقررة بررردارة  ررؤون الصررحة بانتظررام لت .املصررىحة

وهرررذه البيانرررات  .الربنررام  ا ديرررد واملؤ ررررات ال زمرررة لقيرررام التقرردم احملررررز يف املؤ ررررات الصرررحية
تصرررنيف البيانرررات حسرررب املوقرررل  ىل القطررراا اون  نتقرررلمصرررنفة حسرررب العمرررر ونررروا ا رررنس وي

 . صحة األم والطفل جما ومستو  التعىيم وحالة الدخل، ول سيما يف 
عىررا سررن مشررروا قررانون التررومل الصررحي الرروط  الررذي يررن  عىررا  وتع ررف ا  ومررة -54

وتسرتعرض وزارة  .تقده اإلعانات ىل  املعروزين  الفقرراء( بوسا ل منها ،دعم جيل ف ات املواطنل
 .مرن الناحيرة املاليرة امتثالرهمشروا القانون ملعرفة مد   املالية والتخطي  والتنمية القتصادية حالياا 

عرررض عىررا مث يُ  م ىل  جمىررس الرروزراء لىموافقررة عىيررهسرريقد   ،ادة المتثررال املررا عطررا  ررهيُ وعنرردما 
 . الربملان لسنه كقانون

، مررررررررا 2012ل منررررررررذ عررررررررام وفيمرررررررا يتعىرررررررر  برررررررراملوارد البشرررررررررية يف جمررررررررال الصرررررررحة، ُعرررررررر -55
زعرروا يف جيررل املقاطعررات، ووُ  ووررب عقررود  األخصررا يل الصررحيلعررام ا مررن  3 141 جمموعرره

ر رررة ل  اثرررة مرررن اإليررردز الررريت مبرررادرة الرررر يس الطا هرررامرررن خررر ل عررردة آليرررات،  رررا فيفرررل  رررم ودُ 
األمرررم املتحررردة  وصرررندوقعمرررال  309عرررام ا والصرررندوق العررراملي الرررذي يررردعم  2 274 تررردعم

 .عرام ا مرن العمرال املتعاقردين 416 عام ا ووزارة الصحة الريت تردعم 142لىس ان الذي يدعم 
لصررحة يف ا ليف جمررااملرروارد البشرررية  بغيررة سررد ا اوررة املاسررة مررنووررر  تعيررل العمررال املتعاقرردين 

وتىتررررزم  .جيررررل أارررراء البىررررد، ول سرررريما ا رررردمات املتعىقررررة بفرررر وم نقرررر  املناعررررة البشرررررية/اإليدز
قاء اسررساتيجية ر يسررية لتعزيررز واسررتب للرر  ا  ومررة باسررتيعا  العمررال املتعاقرردين املررؤهىل بوصررف

فعىرررا سررربيل  .املرروظفل، ول سررريما يف املنرراط  الررريت يصررعب الوصرررول ىلليهرررا  ررريطة تررروافر األوررور
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 2 234يف املا ررة( حرررا اون مررن أصرررل  21 عرررام ا  464املثررال، ورررر  اسررتيعا  مرررا جمموعرره 
اإليررردز، عرررام ا مرررن األخصرررا يل الصرررحيل املرررؤهىل لررردعم مبرررادرة الرررر يس الطار رررة ل  اثرررة مرررن 

 . يف الوحدات ا اصة    الرحبية 49عام ا يف الوحدات الصحية العامة و 415 أي
مرن صرحيل أخصرا يل وقدم البن  الدو  يف ىلطار  راكة مل ا  ومرة الردعم لتردريب  -56

تررردريب جمموعرررة خمترررارة مرررن لمسررراندة املنررراط  الررريت يصرررعب الوصرررول ىلليهرررا واإلقامرررة فيهرررا و أورررل 
ل املتوسررر  الررروط  مرررن أورررل املررر ل الررروظيفي لىوظرررا ف وحتررروم  .مترررس ا اورررة ىلليهررراالررريت ال ررروادر 

 .2014/2015يف املا رة يف الفرسة  70ىل   2011/2012يف املا رة يف الفرسة  56املعتمدة من 
  وترد األرقام أدناه:

 بون ل ل ف ةاألخصا يون الصحيون املدر  
 المجموع 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 ف ة املن  الدراسية

 459 11 295 153 صفر يصعب الوصول ىلليهامنطقة 
 338 54 67 217 صفر ال وادر لات األولوية*

 797 65 362 370 صفر  المجموع   
   ال وادر لات األولوية: القاب ت واملوظفون الطبيون والتقنيون املتخصصون يف ت نولوويا املخابر. *

التحالف العراملي لىقاحرات والتحصل/الصرندوق العراملي من وحظي القطاا أيضاا بدعم  -57
عن ع ج امل ريا وف وم نق  املناعة البشرية/اإليدز  ها فض ا منملعا ة أمراض مي ن التحصل 

بالردعم يف تنفيرذ القطراا كما حظي  .من خ ل القضاء عىا انتقال العدو  من األم ىل  الطفل
ووكرررررالت األمرررررم املتحررررردة يف أو نررررردا لتحسرررررل قابىيرررررة اإلر رررررادات التقنيرررررة مرررررن األمرررررم املتحررررردة 

القررراب ت ومررروظفي عررردد ىلضرررايف مرررن السرررتجابة لحتياورررات الرعايرررة النفاسرررية، وتعيرررل ونشرررر 
 . و  هم لاملختربات واملوظفل الطبيل واملمرض

ملطىرو  يف املا رة عىرا النحرو ا 15رفل النسبة امل وية من امليزانية الوطنية لىصحة ىل  ومل تُ  -58
ويعرز  هررذا األمررر ىل  . يف املا ررة 7.1ومتثرل تىرر  النسرربة يف الوقرت الررراهن  . وورب ىلعرر ن أبووررا

 . اإلمنا يل مل متويل قطاا الصحة من الشركاء ستويُ  .املواردقىة حد كب  ىل  

 التعىيم  
مرن خر ل ا صول عىا التعىريم لىجميرل  تيس اّتذت ا  ومة خطوات ل ستمرار يف  -59

 ررا يف للرر  تعىرريم ، الشررامل لىجميررل والتعىرريم الثررانوي لىجميررل التعىرريم البترردا ي الشرراملىلتاحررة 
تعىرررررريم تعمرررررريم البرنررررررام  ، اسررررررتحدثت ا  ومررررررة 2011ويف عررررررام  .لوي الحتياوررررررات ا اصررررررة

الرذي يتما را مرل ا طرة اإلمنا يرة الوطنيرة لتىبيرة احتياوررات  يف مرحىرة مرا بعرد الدراسرةوالتردريب 
 . يهاو صىون عىالتعىيم األو ندية   هادةىون بنجان األو نديل الذين ي م  الط   
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باملرررردارم الثانويررررة الررررذي وصررررل  ويُظهررررر التعررررداد املدرسرررري السررررنوي زيررررادة يف اللتحرررراق -60
 2007طالبراا يف عرام  954 324، مقابرل 2014طالباا حبىرول آلار/مرارم  1 395 250 ىل 

رررل برنرررام  املررردارم  الثانويرررة الشرررامىة لىجميرررل. وفيمرررا  ررر  مررردارم التعىررريم الثرررانوي عنررردما أُدخ 
طالبراا يف  873 476 رابل(، بىرر جممروا الطر  الشامل لىجميل  املستو  األول ىل  املستو  ال

يف  8طالبة( مما أسفر عن زيادة نسبتها  403 657طالباا و 469 819من بينهم  2014م عا
يف املا رررة ل نرررام(. وتشررر  النترررا   ىل  أن  8ملا رررة لىرررذكور ويف ا 8ام السررراب   املا رررة مقارنرررة بالعررر

طالباا بينما يوود لد  مردارم الشرراكة  478 554مية لديها املدارم اليت تتىقا مساعدة ح و 
طالبرررراا مررررؤه ا لىحصررررول عىررررا التعىرررريم الثررررانوي  394 922وا اصررررة لىمرررردارم ا ديرررردة  العامررررة

يم الثررانوي الشررامل لىجميررل يف املسررتو  العررا  يف الشررامل لىجميررل. واسررتمر حجررم حتصرريل التعىرر
  .2007الرتفاا منذ بدء الربنام  يف عام 

سنة بعد أخر  لضمان كفاءة أداء قطاا  2011وارتفعت ميزانية وزارة التعىيم منذ عام  -61
يف املا رررة مرررن  15.6، تىقرررا قطررراا التعىررريم مرررا نسررربته 2011/2012التعىررريم. ويف السرررنة املاليرررة 

يف املا رررة يف  17.5 وىل  2012/2013 رررة يف الفرررسة يف املا 17.1انيرررة الوطنيرررة، وانتقرررل ىل  امليز 
. و.ررردع هرررذه الزيرررادات ىل  حتسرررل نوعيرررة التعىررريم واسرررتيعا  املزيرررد مرررن 2014/2015الفرررسة 

  املتعىمل وحتسل رفاه املعىمل.

 الزراعة   
وا صررررول عىررررا القررررروض واإلنترررراج تنررررته  ا  ومررررة سياسررررات ترررردعم اإلنترررراج الغررررذا ي  -62

الغررذا ي احملىرري لىمرردارم. ويتجىررا الررنه  املعتمررد لتنفيررذ التوصررية يف العمررل عىررا حتقيرر  النتررا   
التاليرررة عىرررا النحرررو املبرررل  يف خطرررة التنميرررة الوطنيرررة الثانيرررة أي زيرررادة اإلنتررراج الزراعررري واإلنتاويرررة 

ف  بي رة ة ا يوية وتعزيز اإلطار املؤسسري وترو الزراعية وزيادة فرا ا صول عىا املدخ ت الزراعي
  مت ينية وىلضافة القيمة.

، اليت تضل 2013وع وة عىا لل ، اعتمدت ا  ومة السياسة الزراعية الوطنية لعام  -63
ىلطرراراا متينرراا لتوويرره السررتثمار وتقررده خرردمات زراعيررة. وحررددت ا  ومررة أيضرراا األهررداع التاليررة 

وضررمان حصررول ا ميرل، ول سرريما الفقررراء وضررعاع ا ررال،  ررن فرريهم  وهري القضرراء عىررا ا رروا
، 2030الرضمررل، عىررا مررا ي فرريهم مررن الغررذاء املررومون واملغررذمي وال ررايف طرروال العررام حبىررول عررام 

ووضرل حرد  ميرل أ ر ال سروء التغذيرة،  را يف للر  حتقير  األهرداع املتمفر  عىيهرا دوليراا حبىررول 
 رزال لرد  األطفرال دون سرن ا امسرة، ومعا رة الحتياورات بشون توقمف النمو وا 2025عام 

وزيرررررادة  2030التغذويرررررة لىمراهقرررررات والنسررررراء ا وامرررررل واملرضرررررعات وكبرررررار السرررررن حبىرررررول عرررررام 
السررتثمار، بوسررا ل منهررا التعرراون الرردو  املعررزمز يف ا ياكررل األساسررية يف األريرراع، ويف البحرروم 

تطروير الت نولوويرا وبنرول ا ينرات ا يوانيرة والنباتيرة مرن  الزراعيرة وخردمات اإلر راد الزراعري، ويف
  أول تعزيز القدرة اإلنتاوية الزراعية.
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بتنفيرررذ ا ررردمات  وعررر وة عىرررا للررر ، سرررتوفر ا  ومرررة قروضررراا لىمرررزارعل يف األريررراع -64
املهرارات الستشارية الزراعية الوطنية. ومت ن ا دمات الستشارية الزراعية الوطنية املرزارعل لوي 

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.

78و 11إلى  9 من التوصيات - التثقيف في مجال حقوق اإلنسان -6 

  دمت التوصيات التالية:قُ  -65
ىلدماج حقوق اإلنسان يف اسساتيجيات التعىيم القطاعية وكفالة ىلدراج وحدات  ( أ 

 حقوق اإلنسان يف املناه  الدراسية؛
ىلدراج التثقيررف يف جمررال حقرروق اإلنسرران مررن أوررل زيررادة الرروعي  ميررل حقرروق    ( 
 اإلنسان؛
سرران، ىلدمرراج الربنررام  العرراملي املتعىرر  بررالتثقيف والترردريب يف جمررال حقرروق اإلن  ج( 
 الوطنية؛ ربام اليف  ،الثانية خطوتهول سيما 
تىرر  األارراء  زيررد مررن املرروارد لىتثقيررف يف جمررال حقرروق اإلنسرران يفاملّتصرري    د( 

 وقت طويل حتت سيطرة املتمردين.ل ظىتالبىد اليت  من

 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد األمنىلتاحة مدارم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان و   
، عمىررت ا  ومررة عىررا تشررجيل وضررمان ىلدراج حقرروق اإلنسرران والسبيررة كررر آنفرراا كمررا لُ  -66

يف املنرراه   دنيررةوأدروررت وزارة التعىرريم والرياضررة حقرروق اإلنسرران والسبيررة امل الوطنيررة يف املرردارم.
التثقيررف يف جمررال حقرروق  ، جيررري أيضرراا ىلضررافة ىل  للرر و  الدراسررية لىمرردارم البتدا يررة والثانويررة.
  اإلنسان يف مؤسسات التعىيم العا .

الربنررام  العرراملي لىتثقيررف والترردريب يف جمررال حقرروق اإلنسرران، ول سرريما خطوترره  درج  أُ و  -67
ونفذت الىجنة األو ندية  قروق اإلنسران ومفوضرية  يف السياسة التعىيمية املدنية الوطنية. ،الثانية

 دنيررررةحقرررروق اإلنسرررران والسبيررررة املّترررر  قرررروق اإلنسرررران برررررام  لررررددة السررررامية   األمررررم املتحرررردة
  خاصة مشال أو ندا.بصفة تستهدع 

طة ، مثررل قرروات الرردفاا الشررعبية األو نديررة وقرروات الشررر دروررت جيررل وكررالت األمررنوأ   -68
الدراسررية  الترردريب يف جمررال حقرروق اإلنسرران يف مناهجهررا، أو نرردايف سررجون الاألو نديررة ودا رررة 

الرردورات التدريبيرة لىجنرة األو نديررة  قروق اإلنسرران  تىقرا، 2011ومنررذ عرام  .را التدريبيرة.ودورا
وارتفرل عردد أفرراد اجملتمرل  فررد مرن أفرراد األمرن. 11 000يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسران أكثرر مرن 

الررريت تنظمهرررا  ا اصرررة بررراجملتمل احملىررري التثقيرررف يف جمرررال حقررروق اإلنسررران الرررذين  ضررررون اوتماعرررات
يف فررداا  31 694 ليصرل عرددهم ىل  يف املا ة 50الىجنة األو ندية  قوق اإلنسان بنسبة تزيد عىا 

  .2011يف عام فرد  15 000أقل من بعد أن كان  2015عام 
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إلووى  44وموون ، 36إلووى  32وموون  23و 18و 6التوصوويات  - حقوووق الفتووات الضووعيفة -7 
 110و 105إلى  98، ومن 59
 ،واألطفرال ،مت توصيات خمتىفة تتعى  حبماية خمتىرف الف رات الضرعيفة، مثرل النسراءدقُ  -69

 والعمال املنزليل. ،، والس ان األصىيلواأل خاا لوي اإلعاقة، وال و ل، واملشردين داخىياا 

 املرأة  
وتعررديل أو ىللغرراء املمارسررات التقىيديررة والقوالررب القرروانل وتعررديىها، اسررتعراض   أ( 
 ؛املرأة يف ح اليت متيز  النمطية
 يف حررر لىقضررراء عىرررا التمييرررز  وتعديىررره تنقررري  مشرررروا قرررانون الرررزواج والطررر ق   ( 

 ؛املرأة
وضرررل ترررداب  لزيرررادة المتثرررال لقرررانون العنرررف املنرررز  وقرررانون تشرررويه األعضررراء   ج( 

 ؛التناسىية ل نام والتوعية  مارسة تشويه األعضاء التناسىية ل نام
 ؛القوانل اليت حتمي املرأة من العنف ا نسي والتحرش ا نسيتنفيذ   د( 
ترررررردريب األفررررررراد العسرررررر ريل املعنيررررررل حبفرررررر  السرررررر م بشررررررون حقرررررروق املرررررررأة   هر( 
 ؛واحتياوا.ا
 ؛زيادة مشاركة املرأة يف وضل وتنفيذ خط  التنمية  و( 
 املرأة.ب املتعىقةكفالة تنفيذ خطة العمل الوطنية   ز( 

حتظرر املمارسرات التقىيديرة الضرارة الريت قروانل ال البىد قد سن  ومة أن تؤكد أنوتود ا  -70
تعزيررز ليف جمررال حقرروق اإلنسرران والتوعيررة  بررذل وهررود مررن خرر ل التثقيررفتُ املرررأة و  الرريت تسررتهدع

القرروانل قررانون حظررر تشررويه األعضرراء التناسررىية ل نررام، وقررانون  تىرر وتشررمل  الفعررال. هاتنفيررذ
وقررانون منررل التررار باأل ررخاا، وقررانون الىجنررة املعنيررة بت ررافؤ الفرررا، وقررانون  العنررف املنررز ،

عرردل بشررون احمل مرة ا نا يررة الدوليررة، وقررانون تعرديل قررانون العقوبررات، وقررانون العمالرة والقررانون امل
بنجران يف القروانل  ت احمل مرة الدسرتوريةطعنر ىلضرافة ىل  للر و  أخرر . قوانلاألراضي، من بل 

مشرروا قرانون ا ررا م  عرد  ، أُ عر وة عىرا للر و  ية املتعىقة بالزنا ودفل مثرن العرروم وألغتهرا.التمييز 
 عرض عىا الربملان يف الوقت املناسب.ا نسية وسيُ 

ومررل للرر ،  املرررأة. يف حرر ضررل مشررروا قررانون الررزواج والطرر ق لىقضرراء عىررا التمييررز ووُ  -71
وسرررتعمل ا  ومرررة عىرررا  الثقافيررة. هبسررربب آثرررار وضررراا عىرررا الربملرران منرررذ وقرررت طويررل يررزال معر  ل

 ضمان سن مشروا القانون من أول زيادة محاية املرأة األو ندية من التمييز.

القوانل والقواعد  يف جما هات املسؤولة  هم األتدريب ىلتاحة الوعمىت ا  ومة عىا  -72
وسررابي  وبوسررو ا واملنطقتررل التنظيميررة واملبرراد  التوويهيررة لىمسرراعدة عىررا تنفيررذها يف كارامووررا 



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

GE.16-17004 20 

أنشوت ا  ومة مراكز ىليرواء لضرحايا العنرف ا نسراين يف املقاطعرات ا مرس و  الغربية والشمالية.
سرراكا وموروتررو ولرر ا و ولررو وقاعرردة بيانررات وطنيررة لىررتم ن مررن رصررد املسررا ل املتعىقررة امبررارارا ومىل

  بالعنف ا نساين.
 ومرررن جىتهررررا جمرررال احرررسام حقرررروق اإلنسررران، وخضرررل األفرررراد العسررر ريون لىترررردريب يف -73

وأقامررت الوكررالت األمنيررة  ررراكات مررل عرردة مؤسسررات، مثررل الىجنررة  حقرروق املرررأة واحتياوا.ررا.
األو نديرررة  قررروق اإلنسررران، واليونيسررريف، ومفوضرررية األمرررم املتحررردة السرررامية  قررروق اإلنسررران، 

ومشرروا قررانون  ،نظمررة ىلنقرال الطفولرة، ومواملركرز األفريقري لعر ج وىلعررادة توهيرل ضرحايا التعرذيب
  لتدريب العامىل فيها. ،ال و ل

ولزيرررادة مشررراركة املررررأة يف وضرررل وتنفيرررذ خطررر  التنميرررة، عمىرررت ا  ومرررة مرررل منظمرررات  -74
مثرررل برنرررام  مبا ررررة  ،زيرررادة مشررراركة املررررأة يف عمىيرررة التخطررري  القتصررراديعىرررا ملررردين اجملتمرررل ا

ضمان ىلدمراج املررأة الريفيرة عىا صعيد حتديات  ُتطرنول تزال  .ندااألعمال ا رة النسا ية يف أو 
 خطرررة  2019/20 - 2015/16وترررن  خطرررة التنميرررة الوطنيرررة لىفرررسة  بنشرررا  يف القتصررراد.

التنميررة الوطنيررة الثانيررة( عىررا زيررادة ىلم انيررة ا صررول عىررا التمويررل الزراعرري مررل خيررارات لررددة 
  لىنساء املزارعات يف املناط  الريفية.

املرأة مرررن خررر ل زيرررادة الررروعي املتعىقرررة بررروكفىرررت ا  ومرررة تنفيرررذ خطرررة العمرررل الوطنيرررة  -75
  والتوعية با طة.

 األطفال  
 لتوصيات التالية:دمت اقُ  -76

ىلنفرررال قررروانل عمرررل األطفرررال والترررار  رررم  زيرررد مرررن الفعاليرررة وحتسرررل محايرررة   أ( 
 ؛استغ  م اقتصادياا عمل األطفال و  منألطفال ا

تتنررا  الرريت قيتررة املمارسررات املدون يف التوكررد مررن أن األطفررال والشرربا  ل جين رر   ( 
 لضارة بالس مة املعنوية؛مل القانون األو ندي والثقافة واملمارسات ا

يف خمتىرررف  يف ىلطرررار توديرررة الطقررروماألطفرررال وال برررار م افحرررة حررروادم قترررل   ج( 
 أااء أو ندا وضمان التحقي  الفعال يف تى  ا را م ومقاضاة مرت بيها؛

 محاية األطفال بطرق من بينها استعراض نظام قضاء األحدام؛  د( 
ضرررررمان تسرررررجيل جيرررررل األطفرررررال اميرررررة ىل  الر تعزيرررررز ومواصرررررىة وضرررررل الترررررداب    هر( 

 ؛املولودين داخل األراضي الوطنية
  ألطفال.ا اىعاعتماد قا مة األعمال ا طرة   و( 
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ىرذين م افحة تشغيل األطفال وم افحة التار بالبشر ال انوينوتىتزم ا  ومة بتطبي  ق -77
قررانون الطفررل لضررمان وقررد استعرضررت ا  ومررة  مررن خطررة العمررل الوطنيررة. اأيضررا وررزء يشرر  ن

 محايررة األطفررال كمررا وضررعت ونفررذت برررام  سرربل عرريد الشرربا  مررن أوررل القضرراء عىررا الفقررر.
يررزال  مرري األطفررال مررن املمارسررات  ول 2016لعررام  19 املعرردل( رقررم  طفررلكرران قررانون القررد  و 

 .خردمات محايررة الطفررل السرتفادة مررنيف  ا رر كررذل  وميرنحهم  لضررارة والعمالرة والعنررف العرفيرة ا
هرا رصرد تنفيرذ القروانل املتعىقرة و دد القانون أيضا ا ي ة الوطنية لشؤون الطفل الريت تشرمل مهامُ 

ونقحررررت الشررررررطة اسررررتمارا.ا املتعىقرررررة  مررررل األدلرررررة   ميررررل أ رررر ال العترررررداء عىررررا األطفرررررال.
تصرررويرية  اا العترررداء ا نسررري، وأدخىرررت رسررروم نطررروي عىرررا( يف ا رررالت الررريت تPF3 السرررتمارة 

  تم ل األطفال من تقده األدلة بسهولة.ل
 قطاا العدالة والقرانون والنظرامستعراض سنوي يف ىلطار لنظام قضاء األحدام  ضل و  -78
 لاكمررات سررريعة وعادلررة.ىلوررراء ىل  العدالررة عررن طريرر  ضررمان  سرربل الىجرروءدع ىل  حتسررل اا رر

القضررايا وىلصرردار األح ررام  ويسرراعد قررانون الطفررل ا ديررد عىررا التخفيررف مررن ىلوررراءات البررت يف
ضرعت وع وة عىرا للر ، وُ  فيما    األطفال أو األحدام الذين  اكمون يف احمل مة العىيا.

آليرررات بديىرررة لتسررروية دعرررم مرررن أورررل  القضرررا ية التوويهيرررة الوطنيرررة لتفرررادي اإلورررراءاتاملبررراد  
 وررن ويهرردع هررذا ىل  ا ررد مررن ورود  قضررايا العدالررة املتصررىة باألطفررال.فيمررا  رر  املنازعررات 
األطفررال  يصرريب و ترروخ حرالت يسرربب  األمررر الررذيىل  نظررام العدالررة ا نا يرة  الصررغ ةاألطفرال 
املتعىقررة عمىيررات الوجيررري وضررل اسررساتيجية لعدالررة األطفررال مررن أوررل ىلر رراد وتنسرري   بصرردمات.

تعىقة  م عىا ارو عاورل مرل يف البىد حبيث مي ن معا ة املسا ل املاألحدام باألطفال وقضاء 
 احسام حقوق الطفل.

ا مايررة الوتماعيررة دعررم ووضررعت ا  ومررة أيضرراا اسررساتيجية  مايررة الطفررل مررن أوررل  -79
برناجمررراا  قطررراا العدالرررة والقرررانون والنظرررامأنشرررو و  الفريررردة. ملألطفرررال واألحررردام لتىبيرررة احتياورررا.

 15وهنررال  عىررا مسررتو  املقاطعررات. عزيررزهوت األحرردامقضرراء لعدالررة األطفررال مررن أوررل تنسرري  
يف جيرررررل أاررررراء البىرررررد لرصرررررد العمىيرررررات والتقيرررررد  ينتشررررررونيف برنرررررام  عدالرررررة األطفرررررال  منسرررررقاا 

خمتىرررف أصرررحا   بنيرررت قررردراتُ و  بررراإلوراءات القانونيرررة الواوبرررة يف قضررراء األحررردام يف أو نررردا.
 اكموهرود لتحسرل بي رة احملرربررذل وتُ  .للر املصرىحة املعنيرل يف نظرام قضرراء األحردام وسيسرتمر 

وصرررر ت قضررررايا املتعىقررررة باألطفررررال واألحرررردام مررررن خرررر ل اسررررتخدام تسررررهي ت فيمرررا  رررر  ال
وعررر وة عىرررا للررر ، أنشررر ت ل مرررة   مبرررال.بمثرررل احمل مرررة العىيرررا ، حملررراكمالفيرررديو يف بعررر  ا

لتوضررري  الشررر ل الرررذي ينبغررري أن ت رررون عىيررره لررراكم األطفرررال  منولويرررة لألطفرررال يف ماكينررردي
 الطفرل وقضراء األحردامضل ا هاز القضا ي مباد  توويهيرة بشرون معا رة مسرا ل وو   األخر .

الثانيرة مرن قاضري الصرى  يف الدرورة بنقىره اختصاا التعامل مل قضرايا األطفرال  أعاد النظر يفو 
 .الدروة األو القاضي يف ىل  
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ت مديريرة النيابرات العامررة مبراد  توويهيرة يف التعامرل مررل قضرايا العنرف ا نسرري ضرعو  و  -80
التردريب مواصرىة يف  والقرانون والنظرام ةلراقطراا العدويشرارل  وا نساين والقضايا املتعىقة بالطفل.

وتنميررة املرروارد البشرررية لىجميررل يف قطاعررات العدالررة يف جمررال الطفررل وقضرراء األحرردام، مررن بررل 
عدم كفاية املوارد كث اا ما يعوق ىلحرراز بذل ا هود لتحسل قضاء األحدام ل ن وتُ  .أمور أخر 

  تقدم يف هذا الشون.

واّتذت ا  ومة تداب  لضمان تسجيل املواليرد عرن طرير  ا ي رة الوطنيرة لتحديرد ا ويرة  -81
وعىرا الرر م مرن  والتسجيل املسؤولة عن تسجيل جيل األطفرال املولرودين داخرل اإلقىريم الروط .

 هرررذه املعررردلت سرررنة بعرررد أخرررر حررردوم اخنفررراض يف معررردلت تسرررجيل املواليرررد، فقرررد حتسرررنت 
 اعتبرررررراراا مررررررنو  .التسررررررجيل املتنقررررررل، ول سرررررريما اليونيسرررررريف الرررررريت دعمررررررت برررررردعم مررررررن الشررررررركاء

سررنوات  أربررليف املا ررة مررن األطفررال الررذين تررساون أعمررارهم بررل صررفر و  60، حصررل 2014 عررام
  .(4 همد ميتسجيل ثبت تعىا مستندات 

كجرزء مرن القواعرد   ا طررةاألطفرال وعمرال قا مرة ب ، اعتمدت ا  ومرة2012ويف عام  -82
 (.2012الصادر يف عام  17 الص  القانوين  2012األطفال( لعام  الةالتنظيمية لىعمالة  عم

الظررروع الرريت األعمررال ا طرررة " الرريت تعرر  العمررل الررذي مي ررن حب ررم طبيعترره أو "و رردد الصرر  
 .هأو أخ ق تهأو س م الطفل نجز فيها أن يضر بصحةيُ 

 األ خاا لوو اإلعاقة  
 حتسل حقوق األ خاا لوي اإلعاقة:  دعدمت التوصيات التالية قُ  -83

ىقضرراء عىررا املواقررف السررىبية لتوعيررة لاإلعاقررة يف محرر ت ا حالررةتعمرريم مراعرراة   أ( 
 املراكز الصحية؛تاه األ خاا لوي اإلعاقة يف 

تنفيذ ا طوات املتوخاة يف تعزيز حقوق األ خاا لوي اإلعاقرة، مرل التوكيرد    ( 
 بووه خاا عىا ت افؤ الفرا لألطفال لوي اإلعاقة؛

ضرررمان حقررروق األ رررخاا لوي اإلعاقرررة يف أو نررردا، ول سررريما التمييرررز الرررذي   ج( 
ر، مرل ىلير ء اهتمرام خراا قصمرىل  ال تواوهه النساء لوات اإلعاقة، وعدم ت افؤ الفررا بالنسربة

 
ُ
 ه ؛لألطفال امل
ضررمان ا رر  يف التصررويت لأل ررخاا لوي اإلعاقررة وتنفيررذ جىررة تررداب  منهررا   د( 

 ؛بسهولةراف  املمن دخول التداب  البديىة الرامية ىل  مت ينهم من التصويت حبرية وبسرية و 
تعىررررريم والرعايرررررة ىرررررا العاأل رررررخاا لوي اإلعاقرررررة  حصرررررولحتسرررررل ىلم انيرررررة   هر( 

  الصحية، مل السكيز بصفة خاصة عىا األطفال.
واّتررذ قطرراا الصررحة خطرروات ملواصررىة توعيررة األخصررا يل الصررحيل بررا   يف الصررحة  -84

أوررت الروزارة للر  بالتعرراون و  ىرا ا رردمات الصرحية.عصرول األ رخاا لوي اإلعاقرة حوتعزيرز 
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 قرروق اإلنسرران واألمررم املتحرردة، ومنظمررات مررل  ررركاء آخرررين،  ررا يف للرر  املؤسسررات الوطنيررة 
مبانيها ومعردا.ا ولوازمهرا  .ي ةوكفىت وزارة الصحة أيضاا  .وهات أخر اجملتمل املدين، من بل 

 أيضرررراا وزارة الرررر وضررررعتو  باحتياوررررات األ ررررخاا لوي اإلعاقررررة. تفرررريحبيررررث وقرررردرا.ا الصررررحية 
 الىغات احملىية.ترجتها ىل  ت فل س كماالعم ء  املرضا و  ونشرت مواثي 

وأورررت وزارة الشررؤون ا نسررانية والعمررل والتنميررة الوتماعيررة دراسررة حبثيررة عررن األطفررال  -85
ت افؤ الفررا لألطفرال لوي  ضماناد خطة عمل ستنفذها ا  ومة لىلعدىلطار لوي اإلعاقة يف 

 اإلعاقة.
 عىررررا محايررررة حقرررروق 2006ويررررن  الدسررررتور وقررررانون األ ررررخاا لوي اإلعاقررررة لعررررام  -86

استعرضرررت ا  ومرررة و  .، وعىرررا ضرررماهنااأل رررخاا لوي اإلعاقرررة،  رررن فررريهم النسررراء واألطفرررال
قانون األ خاا لوي اإلعاقرة وتووره ا هرود ارو العرساع برامله  كشر ل مرن أ ر ال اإلعاقرة 

 هررراو ررجعت الررروزارة الررروعي حبقرروق األ رررخاا لوي اإلعاقررة،  رررا في .طالرررب املصررابل برررهوفقرراا مل
عردم املسراواة والىجنرة املعنيرة بت رافؤ الفررا م ىفرة بالقضراء عىرا  هرم.يف حقمييز ملنل الت ،امله 
وتقررردم  .(5 ،  رررن فررريهم األ رررخاا لوو اإلعاقرررةفرررادألأي فررررد أو جمموعرررة مرررن ا يف حررر التمييررز و 

ها الىجنة املعنية بت افؤ الفرا ىلر ادات وتوصيات عن الطريقة اليت التقارير والتقييمات اليت تعدُ 
حبمايرة  هري تتصرلا لىمؤسسات ا  وميرة تعزيرز املسرا ل ا نسرانية واملسراواة يف الفررا و مي ن  

واسررررتمر متثيررررل األ ررررخاا لوي اإلعاقررررة يف جمىررررس  .وتعزيزهررررا حقرررروق األ ررررخاا لوي اإلعاقررررة
  .2016و 2011لل  يف انتخابات عامي  ستمرالشبا  وا  ومة احملىية، وا

األو نديرررة  قررروق اإلنسررران  ررروا ل حقررروق اإلنسررران قرررت الىجنرررة ، وثم 2015ويف عرررام  -87
التداب  الضرريبية ال زمرة لتعزيرز الوصرول ىل   هاا اصة بامله  وقدمت عددا من التوصيات،  ا في

وسرررتدرم ا  ومرررة تىررر  التوصررريات  السرررىل ا اصرررة الررريت  تاوهرررا األ رررخاا املصرررابون برررامله .
 وتنفذها. 

ل ومي ررررن أن ميثمرررر سرررررية.  يف التصررررويت حبريررررة و عاقررررة ا ررررو ميررررل األ ررررخاا لوي اإل -88
برذل ا هرود لىتوكرد مرن أن األ رخاا لوي مرا تُ  ول ن  البراا  ول ىل  مراف  التصويت حتدياا دخال

وحردد قررانون اجملىرس الروط  ل عاقررة  اإلعاقرة يتىقرون املسرراعدة عنردما يروتون ىل  مرفرر  التصرويت.
صررارت ا  ومررة، خبرر ع مررا كرران عىيرره األمررر يف و  ةكرردوا ر انتخابيررهياكررل ا  ومررة احملىيررة  أيضرراا 

عرن العمىيرة النتخابيرة فيمرا  ر  حر  األ رخاا لوي الساب ، أمام املسرؤولية واملسراءلة التامرة 
 هرراقنينُ وتوورررت مواءمررة تعريررف اإلعاقررة  مسررتو  القريررة وحررا املسررتو  الرروط .برردءاا مررن اإلعاقررة 

حر  األ ررخاا لوي اإلعاقررة  أيضرراا و مرا يعررزز وهرر ل، وورب قررانون اجملىرس الرروط  ل عاقررة املعرد
 يف التصويت.

عفون من الوقروع صرفوفاا يُ فن  األولوية لأل خاا لوي اإلعاقة وخ ل النتخابات، متُ  -89
وهررذا اإلعفرراء منصرروا عىيرره يف القرروانل النتخابيررة ويؤكررد  يف مراكررز القررساا لرر دلء بوصرروا.م.

األ رخاا مرن حتسن يف جل اإلحصاءات عن النراخبل  مثةو  القساا.عىيه أثناء تدريب موظفي 
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تتعىر  صردار بطاقرات ا ويرة الوطنيرة، سرجىت بيانرات إلوخر ل تسرجيل املرواطنل  لوي اإلعاقة.
وسيحسررن هرذا ا انررب يف التخطري  وترروف  تسرهي ت لأل ررخاا لوي اإلعاقرة أثنرراء  باإلعاقرة.

بل الرررا بل يف ا صررول عىررا املسرراعدة لىتصررويت يف مراكررز وتترران اإلم انيررة لىنرراخ النتخابررات.
ومي رن  القساا،  ن فيهم األ خاا لوو اإلعاقة لختيار أ خاا ملسراعد.م عىرا التصرويت.

وتقل مراكز القساا يف  ساعدين ملساعد.م يف مراكز القساا.مأن  تار األ خاا لوو اإلعاقة 
بقدر معقول لأل خاا   وهو ما جيعل الوصول ىلليها متيسراا أو ندا يف مناط  خ ء خارج املباين

 لوي اإلعاقة.

وزادت ا  ومررة الرردعم املقرردم ىل  تعىرريم لوي الحتياوررات ا اصررة مررن األطفررال لوي  -90
وأوررررررت وزارة الصرررررحة محررررر ت توعيرررررة لفا ررررردة األ رررررخاا لوي اإلعاقرررررة،  رررررن فررررريهم  اإلعاقرررررة.

تىر   الصرحية اوقردرا.هرا ولوازم اعردا.مو  هرابانيأن ممرن لىتوكرد األطفال، وهنال تطرورات واريرة 
  احتياوات األ خاا لوي اإلعاقة،  ن فيهم األطفال.

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

 حتسل الظروع املعيشية لىمهاورين وال و ل؛  أ( 
وتزويررردهم با ررردمات  مواصرررىة معا رررة مسرررولة ىلعرررادة تررروطل املشرررردين داخىيررراا    ( 

  األساسية والبنية التحتية.
داخررل منطقررة تقررل لو رراا مرن بىرردان  575 438أو نرردا  ستضرريفويف الوقرت الررراهن، ت -92

ا  ومرة  مل خطة التنمية الوطنيرة الثانيرة، تتمثرل اسرساتيجية ومتشياا  البح ات ال رب  وما بعدها.
 نه  تسرروية  وتسس ررد سياسررة ا  ومررة برر لىتعامررل مررل ال و ررل يف ضررمان حتسررل سرربل عيشررهم.

ويتحقر  للر  برتاحرة قطرل  عىرا أنفسرهم. يف العتمرادسراعد.م مل ض ل و لر يقتضي ىلتاحة أ
سرم  وباإلضافة ىل  للر ، يُ  صغ ة ل و ل املسجىل يف القر  خارج خميمات ال و ل.أرض 
، مثررل نفسررها الرريت  صررل عىيهررا السرر ان احملىيررون ل با صررول عىررا ا رردمات الوتماعيررةل و رر

حرية ا ركة ول يقتصر لل  عىرا ا ركرة يف  أيضاا تان ل و ل وتُ  .والرعاية الصحيةاملياه والتعىيم 
وعىرا الرر م مرن أن أو نردا تقردر  مي نهم أيضاا ا صول عىا عمرل حيثمرا أم رن.بل املخيمات 

أد  ىل   األمررر الررذي ،، ل تررزال ا  ومرة تواورره عجررزاا متويىيراا اإلمنررا يلمررن الشرركاء املقرردم م الردع
 وىل  سرروء حالررة املرافرر  الصررحية ا ررد مررن ىلم انيررة حصررول ال و ررل عىررا امليرراه النقيررة واملومونررة

  ونق  األدوية األساسية، من بل أمور أخر .
ويتمترررل ال و رررون برررا   يف العمرررل، ويف هرررذا الصررردد أصررردرت وزارة الشرررؤون الداخىيرررة  -93

 13القواعررد التنظيميررة املتعىقررة با نسررية ومراقبررة ا جرررة  الرسرروم(،  ووررب الصرر  القررانوين رقررم 
تصراري  املال لىحصرول عىرا تقضي برعفاء ال و ل بش ل صري  من دفل  وهي، 2016لعام 
 تحسل رفاههم.لل و ل الفرصة ل خنرا  يف العمالة املرحبة وبالتا  ذا ه قد أتانو  العمل.
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، 2015في عام ف يف تشجيل العودة الطوعية ىل  الوطن. وتتمثل سياسة ا  ومة أيضاا  -94
ممرن فرروا ىل  أو نردا خر ل  كينيراا لو راا   1 232يحت العودة الطوعية ل و ل ال ينيرل بعرودة 

يرروفر  وهررو مررا .2008-2007يف كينيررا يف الفررسة  الرريت ورررت نتخابرراتأعمررال العنررف عقررب ال
  ؤلء ال و ل. دا ماا  ح ا 
مدت جمموعة من السرساتيجيات  مايرة وتعزيرز حقروق ال و رل يف خطر  العمرل واعتُ  -95

الوطنيررة،  ررا يف للرر  حتسررل محررايتهم وأمررنهم ورفرراههم الوتمرراعي والقتصررادي وانرردماوهم يف 
الوتمراعي، وامليرراه والصررع الصرحي والرعايررة  - اجملتمرل وضرمان حصرو م عىررا الردعم النفسري
 الصحية وال ساء والتعىيم، من بل أمور أخر .

 ا.ااألهررداع احملررددة يف سياسررتعقررب ، واصررىت أو نرردا وفيمررا يتعىرر  باملشررردين داخىيرراا  -96
ملسررولة التشرررريد مرررن  التصرردي املت امرررلدعرررم  يشرررمل ررا  2004عرررام ل املتعىقررة باملشرررردين داخىيرراا 

مرا فت رت ا  ومرة تقردم الردعم و  ل العودة الطوعية وىلعادة التوطل وبرام  اإلنعراش.شجيخ ل ت
 ىرر  ، ول سرريما يف مشررال أو نرردا، حيررث أُ ديررارهماملخيمررات ويعررودوا ىل   غررادرواىل  النرام ل رري ي
 خميماا. 250اون أكثر من 

ل سررريما الفيضرررانات والهنيررررارات و ببت ال رررروارم الطبيعيرررة، ويف السرررنوات األخررر ة تسررر -97
أورررب للرر  ا  ومررة عىررا نقررل بعرر  النررام يف املنرراط  املعرضررة و  األرضررية، يف التشرررد الررداخىي.

  مثل ك ياندونغو. ،وىلعادة توطينهم يف أماكن آمنة ،لى وارم، مثل بودودا يف  رق أو ندا
ىل  حتسرل حالرة األ رخاا  ترميىلوراءات عدة عىا  وتن  خطة العمل الوطنية أيضاا  -98

وىلصرردار قررانون لتعزيررز ، تنفيررذ السياسررات املتعىقررة باملشررردين داخىيرراا  مررن بينهررا، املشررردين داخىيرراا 
وضرررمان ا صرررول عىرررا  وىلنشررراء منررراط  إلعرررادة تررروطل املشرررردين داخىيررراا  محايرررة املشرررردين داخىيررراا 

ومت يرنهم مرن املشرراركة  السرىل وا ردمات القتصرادية والوتماعيررة، مثرل الرعايرة الصرحية والتعىرريم
، وىلقامررة برنررام  وضررمان سرريادة القررانون يف خميمررات املشررردين داخىيرراا  يف األنشررطة املرردرة لىرردخل

يف مرل أفرراد أسررهم و  وىلعرادة ىلدمراوهم جرل مشرل املشرردين داخىيراا من تم ل ىلىتعقب والبحث ل
 احملىية، من بل أمور أخر . مجمتمعا.

األقىيات العرقية ف ات  

 :ما يىي ان من بينهاك،  عرقيةيما يتعى  حبقوق األقىيات الدمت توصيات فقُ  -99
ىل  أدىن  مواصررىة ا رروار امل  ررم مررل جمتمعررات الشررعو  األصررىية  رردع تقىيررل  أ( 

 ؛اوتقاليدها مل حتسل ظروع حيا. معيشتها  امنألاملدمرة ه  نُ ال حد مم ن من اتباا
  مواصىة اّتال تداب  تشريعية وىلدارية لتحسل حقوق  عب الباتوا.   ( 
وع وة عىا للر ، ترن  خطرة العمرل الوطنيرة  ويؤكد الدستور حقوق األقىيات العرقية. -100
 اعتمرراد هررا ررا في ،ف ررات املهمشررةال  يف حررتعزيررز املسرراواة وعرردم التمييررز غايررة منهررا أنشررطة ال عىررا
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مررل وتنفيررذها  تىرر  الف ررات العمررل اإلجيررايب لصررا مصررممة ويررداا ولررددة ا رردع بشررون تررداب  
وسرروع جيررري  والشررعو  األصررىية وجمتمعا.ررا احملىيررة.عرقيررة السكيررز بصررفة خاصررة عىررا األقىيررات ال

ة تىررر  عىرررا محايرررحتديرررداا ة خطرررة العمرررل الوطنيرررأيضررراا وترررن   للررر  بطريقرررة تشررراركية وتشررراورية.
عىررا التعىرريم والصرررحة  اوحصررو  ايف صررنل القررررار ومت ينهررا ومشرراركته والعمررل اإلجيررايب األقىيررات

  واملياه، من بل أمور أخر .

 العمال املنزليون  
تتمثل التوصية بشون العمال املنزليل يف تعديل القروانل لتشرمل محايرة العمرل يف ا دمرة  -101
  املنزلية.
 ومرررل للررر ، فهرررم ل يزالرررون ف رررة ضرررعيفة. العمرررال املنرررزليل. و مررري قرررانون العمرررل أيضررراا  -102

 لىجميرررل التعىررريم البتررردا ي الشرررامل هرررا رررا في ،وتعمرررل ا  ومرررة، مرررن خررر ل سياسرررا.ا التعىيميرررة
عىررررا زيررررادة معرررردل اللتحرررراق باملرررردارم ومعا ررررة معرررردلت  ،الشررررامل لىجميررررل والتعىرررريم الثررررانوي
  لعمل املنز .يف ادامهن خباست األمر ما ينتهي الطف ت الىوايت  الباا تسر  سيما  التسر ، ول

 املعينررل لىعمررل خررارج أو نرردا. العمررال املنررزليلتررداب   مايررة  واعتمرردت ا  ومررة أيضرراا  -103
يف اّترررال ترررداب   مايرررة العمرررال املنرررزليل  وقرررد حتقررر  للررر  مرررن خررر ل ىل ررررال البىررردان املسرررتقبىة

ويف بعررر  ا ررالت املبىرررر عنهررا، عمىرررت ا  ومرررة مررل بعثرررات خارويررة ل ررري تعيرررد  ديل.األو نرر
اّتررذت ا  ومررة أيضررا تررداب  و  العمررال املنررزليل األو نررديل الررذين تعرضرروا ل سرراءة ىل  مرروطنهم.

 حرد مرن الترار بالبشرر.لىىلدارية من خر ل وزارة الشرؤون ا نسرانية والعمرل والتنميرة الوتماعيرة 
هررررا يف قرررروات الشرررررطة معا تىتحقيرررر  يف قضررررايا التررررار و لافة ىل  للرررر ، أنشرررر ت ىلدارة وباإلضرررر

 األو ندية.
، سىطت الىجنة األو ندية  قوق اإلنسان الضوء عىا ظروع العمال 2015ويف عام  -104

املنررزليل مررن حيررث العمررل واألوررور والفتقررار ىل  السررتحقاقات الوتماعيررة وعمررل األطفررال مررن 
توصررريات سرررتقوم ا  ومرررة  عررردةوقررردمت الىجنرررة األو نديرررة  قررروق اإلنسررران  أخرررر .برررل أمرررور 

 بدراستها وتنفيذها.
 وتنظررررريم وباإلضرررررافة ىل  للررررر ، حرررررددت ا  ومرررررة يف خطرررررة عمىهرررررا الوطنيرررررة تسرررررجيل -105

 فرررضو  دام العمررال املنررزليل ومحررايتهم مررن اإليررذاء والسررتغ لخاملؤسسررات الرريت تعمررل عىررا اسررت
 ور.حد األدىن لألو

 84و 82إلى  75ومن  40و 37التوصيات  - المدنية والسياسيةالحقوق  -8 
 دمت التوصيات التالية فيما يتعى  با قوق املدنية والسياسية:قُ  -106

 تعديل القوانل اليت تتعارض مل حرية ت وين ا معيات والتجمل والتعب ؛  أ( 
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الررذي  ررسم ا رر  يف التجمررل والتظرراهر واحررسام  قررانون ىلدارة النظررام العرراموضررل    ( 
 مل اللتزامات الدولية؛ املى ية والس مة ولل  متشياا 

 - التجمررل وتنظرريم املظرراهرات العامررةرفررل ا ظررر املفررروض عىررا جيررل أ رر ال   ج( 
 سويسرا؛
معاقبررررة السررررتخدام املفررررر  لىقرررروة مررررن وانررررب أفررررراد األمررررن أثنرررراء التجمعررررات   د( 
 السىمية؛
 .التعب  والتجمل يتتدريب موظفي األمن عىا احسام حري هر(  

 حرية التجمل وت وين ا معيات والتعب   
 حظررررول يوورررد  التجمرررل وت ررروين ا معيرررات والتعبررر . ا ررر  يف حريرررةيضرررمن الدسرررتور  -107
ويررن  قررانون ىلدارة النظررام العررام . أ رر ال التجمررل وتنظرريم املظرراهرات العامررةأي  رر ل مررن عىررا 

 الشروا ل املتعىقرة وسروع تعرا    عىا أح ام من أول ىلدارة التجمل السىمي وت وين ا معيرات.
الىجنررة األو نديررة ل صرر ن  الرريت تريهررا شرراوراتاملبعررد  ،بتفسرر  القررانون، ضررمن مسررا ل أخررر 

  .القانوين
املفرطرة توود آليات داخل كرل وكالرة أمرن ملعاقبرة أفرراد األمرن الرذين يسرتخدمون القروة و  -108

يف ىلطرار قرانون منرل  ة هؤلء األفررادمي ن م حق باإلضافة ىل  لل و  خ ل التجمعات السىمية.
  .2012وحظر التعذيب لعام 

األمن  أفرادالستخدام املفر  لىقوة عىا أيدي   

. ب عىا الستخدام املفر  لىقوة مرن وانرب أفرراد األمرن أثنراء التجمعرات السرىميةيعاق   -109
وعر وة عىرا للر ، مي رن  ليات توديبية داخل الشرطة وا يد ملعاقبة الضبا  املخط ل.وهنال آ
ل ميثُرعىا سربيل املثرال، ف .2012يف ىلطار قانون منل وحظر التعذيب لعام  ة هؤلء األفرادم حق
الىجنررة التوديبيررة ضرربا  الشرررطة الررذين  رراركوا يف ضررر  أنصررار الرردكتور كيررزا بيسرريغي وهررو أمررام 

   ملنتد  من أول التغي  الدميقراطي.ز  االر اسي الساب   املر   

تدريب موظفي األمن  

خضل موظفو األمن لىتدريب يف جمال احسام حقوق اإلنسان،  ا يف لل  حرية التعبر   -110
وأقامت الوكالت األمنية  راكات مل عدة مؤسسرات، مثرل الىجنرة األو نديرة  قروق  والتجمل.
واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة السامية  قوق اإلنسان، واملركرز األفريقري لعر ج اإلنسان، 

لترررردريب  ،وىلعرررادة توهيررررل ضررررحايا التعرررذيب، ومنظمررررة ىلنقررررال الطفولررررة ومشرررروا قررررانون ال و ررررل
  العامىل فيها.
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 19و 16و 15و 7التوصوويات  - تنفيووذ توصوويات االسووتعراض الوودوري الشووامل ا  وور  -9 
24و 20و

  ُقدمت التوصيات التالية من أول تنفيذ توصيات الستعراض الدوري الشامل: -111
 ىل رال اجملتمل املدين يف عمىية تنفيذ توصيات الستعراض الدوري الشامل؛  أ( 
 ورصد األداء واإلب غ؛ سة دا مة ملزامنة تنفيذ التوصياتىلنشاء مؤس   ( 
السررتعراض الرردوري الشررامل يف خطررة عمررل تعزيررز مركررز ا طررة الوطنيررة ملتابعررة   ج( 

 وطنية  امىة  قوق اإلنسان؛
املثرارة يف طة العمل الوطنية املقسحرة مرن أورل القضرايا الفعال  تنفيذ الضمان   د( 

  .عن توصيات الستعراض الدوري الشامل الوط  فض ا  أو ندا تقرير

 ةوطنيعمل  خطةال اجملتمل املدين واعتماد ىل ر   
ا  ومرررررة عىرررررا ىل ررررررال منظمرررررات اجملتمرررررل املررررردين واملنظمرررررات  ررررر  ا  وميرررررة  تىرررررعم -112

 .نحبقرروق اإلنسررا ررا تتعىرر  برررام  ، ومررا ىل  للرر ، يف تنفيررذ سياسررات و واألوسررا  األكادمييررة
 رري ة عىرا قردم املسراواة، يف وضرل خطرة العمرل الوطنيرة  بوصفها، أيضاا  تى  ا هاتت سامهو 

 ن. قوق اإلنساستعراض السنوي  الة حويف ال
ولتحقيرر  الفعاليررة يف تنفيررذ خطررة العمررل الوطنيررة ورصرردها وتقييمهررا، اعتمرردت ا  ومررة  -113

آلية تنسي  وىلب غ بوصفها وزءاا ل يتجزأ من خطة العمل الوطنية. وتروفر تىر  اوليرة مردخ ت 
مرن خمتىرف من خمتىف أصحا  املصىحة فيما يتعى  بتنفيذ ا طرة، فضر ا عرن التعقيبرات الرواردة 

أصرررحا  املصرررىحة. وباإلضرررافة ىل  للررر ، ستضرررطىل اوليرررات املؤسسرررية املختىفرررة، مثرررل الىجنرررة 
الفرعيرررة جملىرررس الررروزراء املعنيرررة حبقررروق اإلنسررران والىجنرررة الربملانيرررة املعنيرررة حبقررروق اإلنسررران والىجنرررة 

اإلنسران، و  هرا األو ندية  قوق اإلنسان والىجنة املعنية بت افؤ الفرا والىجنة التقنيرة  قروق 
من الىجان، كرل يف ىلطرار وليتره، بردور رصرد األداء واإلبر غ. وستضرمن تىر  املؤسسرات أيضراا 
اّتررال ىلوررراءات يف الوقررت املناسررب بشررون مسررا ل أثار.ررا هي ررات املعاهرردات فضرر ا عررن التزامررات 

  أو ندا الدولية واإلقىيمية األخر . 
ا فيرره ال فايررة مررن حيررث النطرراق، فهرري ترروفر ىلطرراراا عترررب خطررة العمررل الوطنيررة  ررامىة  رروتُ  -114

وضرل  ُيسس رد با طرة يفوس .يف البىرد ومحايتهرا سياساتياا واسعاا مرن أورل تعزيرز حقروق اإلنسران
 . القطاعيةوبراجمها وميزانيا.ا سياسات حقوق اإلنسان وتنفيذ 
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 2011التطورات في مجال حقوق اإلنسان منذ تشرين ا ول/أكتوبر  -رابعاً  
 ة العامةإطار السياس  

، خطرررررررررررررررة التنميرررررررررررررررة الوطنيرررررررررررررررة الثانيرررررررررررررررة              2015اعتمررررررررررررررردت ا  ومرررررررررررررررة، يف عرررررررررررررررام  -115
( كرطار ىلمنا ي ر يسي لىسنوات ا مس القادمة. وأُعردمت هرذه ا طرة، 2015/16-2019/20 

الرريت هرري اون قيررد التنفيررذ، مررل املراعرراة التامررة ملبرردأ الررنه  القررا م عىررا حقرروق اإلنسرران يف التنميررة. 
وتنررردرج يف ا طرررة أهرررداع التنميرررة املسرررتدامة لات الصرررىة. وتررردعم ا طرررة الدميقراطيرررة ،  راعررراة هنررر  

  يف التنميررة كحرر  مررن حقرروق اإلنسرران، وتترري  ىلطرراراا لتعزيررز حقرروق اإلنسرران يف أو نرردا. وقررد ا رر
   رعت ا  ومة يف توزيل ا طة عىا السياسات وا ط  والربام  وامليزانيات القطاعية. 

 اإلطار القانوني  

يف البىررد.  اّتررذت أو نرردا عرردداا مررن التررداب  الراميررة ىل  حتسررل حقرروق اإلنسرران وتعزيزهررا -116
 12، أوررر  الربملرران استعراضرراا لىدسررتور واعتمررد قررانون الدسررتور  املعرردل( رقررم 2015ويف عررام 

. ويعررررزز التعررررديل اسررررتق ل  الىجنررررة النتخابيررررة، ويررررن  عىررررا ىلوررررراءات 2015الصررررادر يف عررررام 
مسررررتقىة وح يمررررة إلزاحررررة أعضرررراء الىجنررررة. ويتنرررراول أيضرررراا قضررررايا تتعىرررر  برررراألحزا  السياسررررية 

صب أعضاء الربملان املستقىل. ويعزز التعديل أيضاا الىجوء ىل  العدالة يف املسرا ل الدسرتورية ومنا
ويواصرررل دعرررم اسرررتق ل ا هررراز القضرررا ي عرررن طريررر  السرررمان لررره بتعيرررل جيرررل موظفيررره واّترررال 

  ىلوراءات توديبية حبقهم.

فضررر ا عررن ا طررروات وصرردرت أيضرراا القررروانل التاليررة الراميرررة ىل  تعزيررز حقررروق اإلنسرران  -117
يف  15ات التقاعرررد يف أو نررردا  املتخرررذة لتنفيرررذ القررروانل القا مرررة. وهررري تشرررمل قرررانون اسرررتحقاق

(، وقانون نقرل 2011يف عام  6(، وقانون مؤسسة الزعماء التقىيديل أو الثقافيل  2011 عام
(، وقرانون 2012يف عرام  3(، وقانون منل وحظر التعذيب  2012يف عام  2اجملرمل املدانل  

يف  6الوقايررة مررن فرر وم نقرر  املناعررة البشرررية/اإليدز، وقررانون اجملىررس الرروط  ل عاقررة  املعرردل(  
(، وقررررررانون 2015يف عررررررام  17(، وقررررررانون اجملىررررررس الرررررروط  لىشرررررربا   املعرررررردل(  2013عررررررام 

  (. 2016(  املعدل  األطفال وقانون ،(2016  املنظمات    ا  ومية
(، املعردل الدسرتور عدلت قوانل انتخابية مثل قرانون ، 2016ات العامة لعام وقبل النتخاب -118

وقررررانون النتخابررررات  ،(املعرررردل(، وقررررانون النتخابررررات الر اسررررية  املعرررردلوقررررانون ا  ومررررات احملىيررررة  
 ،(املعردل(، وقرانون اجملىرس الروط  لىمسرنل  املعدل(، وقانون اجملىس الوط  ل عاقة  املعدلالربملانية  

 . (املعدل  وقانون اجملىس الوط  لىشبا املعدل(، وقانون اجملىس الوط  لىمرأة  

 الديمقراطية  
. و  ىت تىر  النتخابرات ىل  اون 2016نظمت أو ندا انتخابات يف  با /فرباير  -119

حجر أسام آخ ر له أمهيتره يف العمىيرة الدميقراطيرة يف أو نردا. وعىرا الرر م مرن بعر  التحرديات 
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سررررريما يف ىليصرررررال املرررررواد النتخابيرررررة ىل  بعررررر  أورررررزاء البىرررررد، وررررررت تىررررر   الررررريت طُرحرررررت، ول
ت نتا جهررا عرررن اإلرادة ا رررة لغالبيرررة  النتخابررات ىل  حرررد كبرر  يف ورررو مررن ا ريرررة والنزاهررة وعرررربم
 رررعب أو نررردا. ولحظرررت ا  ومرررة التوصررريات الررريت قررردمها خمتىرررف املرررراقبل احملىيرررل واإلقىيميرررل 

ل بشرون بعر  ووانرب العمىيرة النتخابيرة. وتؤكرد ا  ومرة األو نديرة مرن وديرد التزامهرا والدولي
برون تنظررر عىرا اررو ىلجيرايب يف تىرر  التوصريات الرريت سرتدفل، يف رأيهررا، عجىرة عمىيتنررا الدميقراطيررة 
ىل  األمررام. وسررتتناول ا  ومررة أيضررا، يف الوقررت املناسررب، التوصرريات لات الصررىة الرريت قرردمتها 

ة العىيررررا يف أو نرررردا فيمررررا يتعىرررر  بالنتخابررررات. وتىتررررزم ا  ومررررة أيضرررراا بررررروراء املزيررررد مررررن احمل مرررر
  اإلص حات النتخابية من أول حتسل اإلطار القانوين لتنظيم متويل ا م ت.

وتررود ا  ومررة أن تؤكررد أن الدميقراطيررة هرري أكثررر ب ثرر  مررن ىلوررراء النتخابررات. واررن  -120
يعزمز قانوننا ىلرساء صحافة حرة وقوية وحيوية ومسؤولة عىا أسام حرية  نىتزم  واصىة ضمان أن

ال ىمررة واملشرراركة الواسررعة  ميررل  رررا   جمتمعنررا. وتشرردد ا  ومررة عىررا أن مسررؤوليتها الر يسررية 
 تتمثل يف محاية النام وممتى را.م. وسنواصرل توعيرة  رعبنا برون كرل  رخ  مىرز م بالتصررع وفقراا 

  للرر ، جيررب أن تُرردار املنظمررات  رر  ا  وميررة ومنظمررات اجملتمررل املرردين لىقررانون. وباإلضررافة ىل
  وأن تعمل يف جيل األوقات وف  ما يقتضيه القانون ويف تواف  تام مل ولية كل منها.

وتؤكرررد ا  ومررررة مرررن وديررررد أيضرررراا التزامهرررا برررردعم املسرررراءلة والشرررفافية وا  ررررم الر رررريد  -121
ت وىل رال قطاا ا دمات وا  م الر يد. وعقردنا العرزم عىرا وم افحة الفساد يف تقده ا دما

ت ثيف م افحة الفساد حرا يف ضرمان ىلتاحرة ت رافؤ الفررا والتنافسرية يف تقرده العطراءات يف 
  املشسيات العامة.

 االستنتاج - امساً  
 وارررن. قطعرررت أو نررردا العديرررد مرررن األ ررروا  يف جمرررال تعزيرررز حقررروق اإلنسررران ومحايتهرررا -122
 والسياسررات والررربام  لات القرروانل تنفيررذ منهررا بوسررا ل اإلنسرران حقرروق حالررة بتحسررل مررونمىتز 

الصىة. ونرحمب بالدعم املقدم مرن  رركا نا، ول سريما يف اجملرالت لات األولويرة الريت نواوره فيهرا 
أحيانرراا بعرر  التحرررديات كتىرر  املطروحرررة يف بنرراء القررردرات وتعمرريم مسرررا ل حقرروق اإلنسررران يف 

  السياسات والربام  وامليزانيات القطاعية، من بل أمور أخر .
Notes 

 1 UHRC Annual Reports, 2011, 2013, 2014 and 2015. 
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