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 حملة عامة  -أوال   

 مايرررررة حقرررررور اانسررررران ار  ا رررررا  حلآليرررررات  سرررررتحدا  حكومرررررة سرررررر دو  قيرررررا  يرررررر     -1
جبهود احلكومة الرامية إىل  عزيز احرتا  حقور اانسان. و عرتف حكومة سر دو  أبنه  ينفصم ال

 رررذذ دهرررود ين غرررا ةايرررة شيرررم األيرررخاا مرررن شيرررم أيررركاذ االسرررتغ ذ. وسنرررا  ع ررر   لررر ،  ُ 
تررداس  س وأن  ُرردع ممسررتمرة لاررمان أن  كررون األحكررا  الدسررتورية املتع قررة كقررور اانسرران كافيررة 

 . ية ملنم انتهاك حقور اانسان واحلرايت األساسية شريعية وإدار 
العرراملا. ومررم  االقتصرراديف التحرردايت الناشررة عررن االنكمررا    وادررهسررر دو   وال زالررت -2

ال سيما من حيث صر تها كمايرة و ، حقور اانسانو عزيز احلكومة م تزمة كماية  ما  زاذ ل ، 
 .داخل اجملتمم وهتميشا   ضعفا  احلقور االقتصادية واالدتماعية ألكثر الفئات 

 املنهجية والعملية التشاورية  -اثنيا   

مررررن أدررررل التقريررررر الررررو   لرررررب دو  جلنررررة التنسررررية الو نيررررة حلقررررور اانسرررران أعرررردت  -3
ل م رررررادو التوديهيرررررة العامرررررة اعرررررداد املع ومرررررات يف إ رررررار  السرررررتعراو الررررردوري الشرررررامل ووفقرررررا  ا

وُعقردت عشررة أيرهر. قردرها  امترداد فررتةدريرت مشراورات ع ر  االستعراو الدوري الشرامل. وأُ 
. ومت اختيرار أعارا  نسرةاملاخلاردية والتجارة اخلاردية، سصرفتها  وزارة معظم االدتماعات سرائسة

 :ما ي ا ال جنة من جمموعة من الوزارات احلكومية، مبا يف  ل 
  ؛مكتب رئيس الوزرا 
 مكتب أمني املظامل؛ 
 مبرا يف  لر  مكترب يرةتنميرة اجملتمعالو  الناخ نيتماعية ومتكني وزارة الرعاية االد ،

 ؛ل معاقنيوجم س رعاية الطفل، والوحدة الو نية  ،الشؤون اجلنسانية
  ؛والتكنولوديا واالستكار التع يم والع و وزارة 
 ؛وزارة الداخ ية 
 وزارة العمل والامان االدتماعا و نمية املوارد ال شرية؛ 
  ايضة والش اب؛وزارة الثقافة والر 
 ؛وزارة اخلدمة املدنية 
  العا ؛  املّدعامكتب 
 ( ل دائرة ااحصائيةالوزارة الشؤون االقتصادية.) رب دو 

املصررر حة ومنظمرررات اجملتمرررم  اجلهرررات صررراح ةمشررراورات مرررم عررردد مرررن  وُعقررردت أيارررا   -4
 شررررين  31دريرررت يف نترررائذ هرررذه املشررراورات الررر  أُ  احلسررر اناملررردين. و خرررذ التقريرررر النهرررائا يف 

املوظف الو   لشؤون حقور اانسان التاسم ملكتب املنسة  وقا  ستيس ها 2017األوذ/أكتوسر 
  .املقيم لألمم املتحدة
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  2013التطورات اليت حدثت منذ االستعراض الدوري الشامل لعام  -اثلثا   

 (35و 32املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان )التوصيتان   
 وصررية ئيررئة عررن االسررتعراو الرردوري الشررامل،   115رة إىل أنرره مررن أصررل جترردر اايررا -5

إنشرا  مؤسسرة و نيرة حلقرور املتمث رة يف ملسألة الصرحية    تع ة(  وصيات 4أرسم ) ودد كانت 
، إىل أن املم كرررة منررره 87، يف الفقررررة 2013اانسررران. ويشررر  التقريرررر النهرررائا السرررتعراو عرررا  

جلنرررة   شررركيل"حثرررت سرررر دو  ع ررر  ضرررمان قرررد الشرررمالية  آيرلنررردااملتحررردة لربيطانيرررا العظمررر  و 
ع ر  إنشررا  مؤسسرة و نيرة حلقررور اانسران". ومرن املسررتغرب  ُ شررفاستشرارية حلقرور اانسرران 

درج يف القائمررررة النهائيررررة الشررررمالية مل  ُرررر آيرلنررررداأن  وصررررية املم كررررة املتحرررردة لربيطانيررررا العظمرررر  و 
 .ل توصيات

سشأن حتويل مكتب أمني املظامل إىل مؤسسة و نيرة  امات معينةالتز وقد قدمت سر دو   -6
 موارد املالية والقانونية وال شرية الك  ة وغ ها من لاستعراو إدرا  حلقور اانسان. غ  أنه سعد 

املرررروارد الرررر  سررررتكون مط وسررررة لرررردعم حتويررررل  لرررر  املكتررررب إىل منظمررررة و نيررررة حلقررررور اانسرررران، 
الشرررمالية  آيرلنرررداربيطانيرررا العظمررر  و ل وصرررية املم كرررة املتحررردة  اخترررارت حكومرررة سرررر دو  ا  رررا 

ع رر  إنشررا  املؤسسررة ل قيررا ، يف ش ررة أمررور،  ايررراف قررور اانسرران حلإبنشررا  جلنررة استشررارية 
 .الو نية حلقور اانسان

جلنة التنسية الو نيرة حلقرور اانسران يف سرر دو   إنشا جم س الوزرا   أقرذل ، ل و  عا   -7
 19يف  جلنررة التنسررية نشررئتمررن أدررل أدا  دور ال جنررة االستشررارية الو نيررة حلقررور اانسرران، وأُ 

 توخ  . و 2016كانون األوذ/ديسمرب   14. وسدأت ادتماعاهتا يف 2016 شرين الثاين/نوفمرب 
خطرررة عمررل مرح يرررة  تناسررب مرررم إ ررار  اختصاصرراهتا إنشررا  مؤسسرررة و نيررة حلقرررور اانسرران يف

 سر دو . اتقدر 
األمهيررة ال يررائت احلا ررة  سررتؤّدي إىل إةحررةمررة وهررذه هررا اخلطرروة األوىل يف عم يررة منظ   -8

  السررتنادتنظرريم الكيرران النهررائا الررذي سرريتطور حنررو سأفاررل كيفيررة القيررا  ع رر  لتحديررد  الارررورية 
إنشررا  مؤسسررة و نيررة  عم يررةال جنررة   تنرراوذملتوقررم أن . ومررن ااملستخ  صررةإىل التح يررل وال يررائت 

ع ر  املرروارد  يف وقرت م كرررف التخطرري  املسر ة املرغرروب فيره والتعرررّ  ع رر  أسرا حلقرور اانسران 
(. ومررن املتوقررم أن  قرررت  وغ هررا مررن املررواردالداعمررة الرر  سررت ز  )املرروارد املاليررة والقانونيررة وال شرررية 

وارد ال زمررة، ع رر  مرردز فرررتة زمنيررة اررددة. ومررن املتوقررم أن يررؤدي ال جنررة خطررة مرح يررة لترروف  املرر
، املرررزو دة  ألمرررواذ واملررروارد ع ررر   لررر  إىل إنشرررا  املؤسسرررة الو نيرررة حلقرررور اانسررران يف سرررر دو 

 النحو املناسب.

 (79، و78، و77، و76، و75، و73، و72االعتبارات اجلنسانية )التوصيات   
 ، إ رررارا  مشررررو  السياسرررة اجلنسرررانية، الرررذي  رررري استعراضررره حاليرررا  مرررن املتوقرررم أن يررروفر  -9

عررد  التمييررز يتع ررة س اررددا   يف صررياغة  شررريعات  شررمل حقررا    نظرررأن سنررا  ع يرره ميكررن ل حكومررة 
 ع   أسا  نو  اجلنس.
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والتنميرة اجملتمعيرة، هرا ومكت هرا  النراخ نيوقد وضرعت وزارة الرعايرة االدتماعيرة ومتكرني  -10
لقدرة مكترب  جلنسانية، سياسة و نية سشأن نو  اجلنس. و تامن هذه السياسة حت ي    شؤون ال

 زويرررد اادارة  ملررروارد الكافيرررة لتيسررر  صرررياغة و نفيرررذ السياسرررة  ضرررمانالشرررؤون اجلنسرررانية ع ررر  
الراميررة إىل والسياسررات احلاليررة ل حكومررة  يسرراير التطررّور العرراملاالو نيررة املتع قررة سنررو  اجلررنس مبررا 

  مرأة والردل.واانصاف لية املساواة حتق
 عررن  ريررةع رر  اسرررتا يجية  عمرريم مراعرراة املنظررور اجلنسرراين  السياسررة أياررا   هررذه و شرردد -11

ررلحتديررد و عيررني  وإنشررا  جلنررة مشرررتكة سررني )يررؤون نررو  اجلررنس(  شررؤون اجلنسررانية ل دهررات وص 
عاجلرررة املسرررائل املتصررر ة  لعنرررف دارة الشرررؤون اجلنسرررانية. و سرررع  الوثيقرررة إىل ماالررروزارات وفريرررة 

الصرررررررحيحة ت واملصرررررررط حا ،والررررررردين ،ورائسرررررررة األسررررررررة املعيشرررررررية ،والقوالرررررررب النمطيرررررررة ،املنرررررررزي
 دنسانيا .احملايدة سياسيا /

هذه السياسة احالتها إىل جم س وزرا  سر دو . و تارمن الوثيقرة  مرادعة و ري حاليا   -12
 شررمل كررا مررن دسررتور سررر دو  ل 23 عررديل املررادة إىل   رمررا، يف ش ررة أمررور،  وصرريات اررددة

، احلالررة الزوديررة وهررو مررا يشررمل،   عررا  لررذل  نررو  اجلررنس/النو ع رر  القررائم ل تمييررز  مناهاررا   نصررا  
مكتررب أمررني املظررامل فيمررا  مرردز يثرر شررم ال يررائت و صررنيف السررج ت لتحديررد إىل واحلمررل؛ و 

إىل  غيرر  املواقررف  اهلادفررةسررني؛ و عزيررز التررداس   لشرركاوز املتع قررة سعررد  املسرراواة سررني اجلن يتصررل
التوعيررررة  سوسررررائل منهررررااملتع قررررة أبدوار ومسررررؤوليات املرررررأة والردررررل، و منطيررررة القائمررررة ع رررر  قوالررررب 

مة  لتعررراون مرررم وسرررائ  ااعررر   واملنظمرررات النسرررائية غررر  احلكوميرررة واحلمررر ت املسرررتمرة املصرررم  
 والردل.هة إىل كل من املرأة التثقيفية املود  

وواصررل مكتررب الشررؤون اجلنسررانية املشرراركة يف أنشررطة التوعيررة والترردريب. فع رر  سرر يل  -13
 وعيررة ك رر  مرروظفا الترردريب سغيررة املثرراذ،  عرراون املكتررب مررم املدرسررة ااق يميررة لترردريب الشررر ة 

 زويرررد رئررريس  دررررزلقارررا  ع ررر  التمييرررز ضرررد املررررأة. وقرررد املعنيرررة   جنرررة السشرررأن عناصرررر وأمهيرررة 
سررريدات األعمررراذ نظرررم ئدي كمرررا والقاررراة سربو وكررروذ ل تعامرررل مرررم العنرررف املنرررزي.  هرررو لقاررراة ا

واالجترار  املنرزي لتنسية مم املكتب، ح قرات دراسرية عرن العنرف ، يف سر دو  والنسا  املهنيات
 العرام ني عن دور ني  دري يتني ألصحاب املص حة من الشر ة واجملتمم احمل ا  أليخاا، فا   

م ررادرة أخرررز و ودررد . وحررام ا صررفات اجلنسررنياملث يررات واملث يررني ومزدودررا امليررل اجلنسررا  مررم
سشرأن   قد  منظرورا  ها إنتاج مسرحية وفي م سعنوان "مكان سيمون" و  تمثل يف  دعمها احلكومة 

 .لني دنسيا  املتحوّ الع قات سني مسألة الع قات املث ية و 
منررره لررردوره يف القارررا  ع ررر  القوالرررب النمطيرررة  إدراكرررا  وقرررا  مكترررب الشرررؤون اجلنسرررانية،  -14

لطرر ب الشرر اب الررذكور يف إ ررار مررن أدرل انررو  اجلررنس، ستنظريم ح قررات عمررل املت  عرة يف عرررو 
لذكورة. واهلدف من ح قرات العمرل هرو  وعيرة املشراركني مبفهرو  الرذكورة وإ كرا  املتع ة  سرئجمه 

 الذكور.وعيهم سكيفية يث  هذه الفكرة ع   س وك 
يف عمررل النظمررت س سرر ة مررن ح قررات قررد وجترردر اايررارة إىل أن وزارة النقررل واأليررغاذ  -15

اجملراالت دخروذ  شرجيم املزيرد مرن اائ  ع ر  النظرر يف سغيرة م ادرة املساواة سني اجلنسرني إ ار 
مرررن   مشررررو إحررردز نتررائذ يهررريمن ع يهررا الردررراذ. وكانرررت هررذه امل رررادرة  ِمهنرررا   عتررررب  ق يررداي  الرر   ُ 

 وظيررف مزيررد احلادررة إىل  حررددت هررذه امل ررادرةمصرررف التنميررة ل   رردان األمريكيررة. وقررد مشرراريم 
مرن ح قرات العمرل  الوزارة عرددا   نّظمتاائ  يف اجملاالت التقنية ل وزارة. وسنا  ع    ل ،  من
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خاصرررة يف املررردار  الثانويرررة. وهررردفت ح قرررات العمرررل هرررذه إىل  وعيرررة و اائ   اسرررتهدفتالررر  
مررن أدررل ممت ، وُصرريف الرروزارة أو يف اجملتمررم األوسررم نطاقررا    قنيررةاملشرراركني سفوائررد اختيررار مهنررة 

  عاما . 18-16الفئة العمرية  واائ  من عاما   14و 12سني  ن رتاو  أعماره اائ  ال يت

 (79و ،78و ،77، و74)التوصيات  العنف املنزيل  
. 2013وحرردة ل ترردخل يف املنازعررات األسرررية يف عررا  أنشررأت قرروة يررر ة سررر دو  امل كيررة  -16

تح مرفررررة ، افتُرررر2017مررررار  /. ويف آ ارحصرررررا   املنررررزيمسررررائل العنررررف  ستنرررراوذالوحرررردة  وُك فررررت
 املنازعررراتوحررردة التررردخل يف  لكرررا  عمرررل فيرررهد، خمصررري، يقرررم يف مركرررز يرررر ة سررر ك روك اجملرررد  

لارحااي   ترا صريي غررف خاصرة ختمن أدرل ضعت أحكا ، ضمن هذا املرفة، األسرية. وقد وُ 
 السرية أثنا  عم ية إدرا  املقاس ت. سغية حتسني، املنزيالعنف 

إىل  سرررجيل  األسررررية  سرررع  أيارررا   املنازعررراتوجتررردر اايرررارة إىل أن وحررردة التررردخل يف  -17
األسرررية  املنازعرراتس غررت وحرردة الترردخل يف املسررائل األسرررية. وقررد أُ  سشررأن سيررائت أكثررر  فصرري   

 كرانون األوذ/إىل  حزيران/يونيره  املمتدة مرنحالة يف الفرتة  220 س غ عددهااالت عنف منزي ك
كرررران األفررررراد األ ررررراف يف ،  كرررر  العررررامني. ويف  2014حالررررة يف عررررا   423، و2013ديسررررمرب 

يشرك ون أكررب نسر ة مرن احلراالت " منفصر نا "مرفيها الاحية واجلاين ع ر  أه ع قات ُ صّنف
املمترردة (. ويف الفرررتة 2014يف املائررة يف عررا   45؛ و2013يف املائررة يف عررا   40)ا امل   ررغ عنهرر

االت يف املائة من شيرم احلر 83 ت نس ة، كان2013ديسمرب كانون األوذ/إىل  حزيران/يونيه  من
امل   رغ يف املائرة مرن احلراالت  94 كرر. وينط رة نفرس الشرا  ع ر   عنها  نطروي ع ر  معترد  امل   غ 

)حزيران/يونيررره إىل كرررانون األوذ/ديسررررمرب(  2013لفررررتة وفيمرررا يتع ررررة  . 2014عرررا   عنهرررا يف
، يرررك ت "االعتررردا ات" 2016حرررا كرررانون األوذ/ديسرررمرب  2014 الفررررتة املمتررردة مرررن عرررا و 

 . حاالت إسا ة املعام ة املنزلية أغ  ية
 1992 ، اسررررتعي  عررررن قررررانون العنررررف املنررررزي )أوامررررر احلمايررررة( لعررررا 2016ويف عررررا   -18
ف القررانون العنررف املنررزي أبنرره . ويعرررِّ 2016)أوامررر احلمايررة( لعررا  ذ املعررد  العنررف املنررزي  قررانونس

شررخي س  رررف يف ع قررة منزليررةيررخي مررن دانررب "اايررذا  املتعمررد أو التهديررد إبحلررار ضرررر 
يشررررمل إسررررا ة معام ررررة األ فرررراذ، وااسررررا ة العا فيررررة، هررررو مررررا و  ،الع قررررة هررررذهيف  رررررف آخررررر 

  واالعتدا  اجلنسا". ،املاي، واايذا  ال دين واالستغ ذ
ع ر  احلمايرة املقدمرة  هامرة غير ات إ اسيرة  2016وقد أدخل قانون العنف املنزي لعرا   -19
 مررن العنررف املنررزي.احلمايررة املتاحررة  األمررر الررذي زاد سدردررة مهمررة مررن، املنررزيضررحااي العنررف إىل 

أفرررراد قررروة يرررر ة سرررر دو  نررري يقارررا أبن ُيصررردر تشرررريم اجلديرررد ال ُوضرررم يففع ررر  سررر يل املثررراذ، 
فررررورا   يف احلرررراالت الرررر  ال يكررررون فيهررررا الوصرررروذ إىل احملكمررررة متاحررررا   ‘أوامررررر ةايررررة  ارئررررة‘امل كيررررة 

 املنازعراتوحردة التردخل يف ‘ضر ا  الشرر ة إخطرار يتط رب مرن سرو وكوذ إلزاما  ويوددل احية. 
ل مررروظفني  وسينمرررا يودررد  ررردريب متخصرريع رر  عنرررف منررزي.  يف احلررراالت الرر   نطررروي ‘األسرررية

  الشر ة ع   التصدي ل عنف املنزي. أفرادشيم  فإنه درز  دريبالوحدة، املسن دين إىل 
مرن الثغررات  عددا   2016)أوامر احلماية( لعا  ذ املعد  العنف املنزي قانون  و ناوذ أياا   -20

،  عريفررا  أوسررماآلن يُعررر ف ، الرذي املنررزيهررذه املسرائل ستعريررف العنررف  و تصررلالتشرريعية القائمررة. 
و وسريم  ،الر  مل يشرم ها القرانون السراسة القائمة ع ر  الرزايرة(الع قات ع قات الزايرة )ومسألة 
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أوامرر ‘ أن يصردرواميكرن لار ا  الشرر ة اآلن إ  . املنزينطار س طة الشر ة يف حاالت العنف 
األمراكن سنرا   وأن يردخ وا؛ أحرد القاراةخردمات  يتط ربيف السراسة  ان إصدارهاك‘   ارئةةاية 

يوادرره يعرراين أو  أحررد األيررخاااعتقرراد معقرروذ أبن  مررا ُودرردع رر  دعرروة أو سشرركل مسررتقل، 
األسررة املعيشرية الر  حيرد  مرن  رراف األأحرد  وأن ُُيردرواع ر  يرد يرخي آخرر؛  خطرا  م ايررا  
 .املنزيفيها العنف 

ل تصرردي ل عنررف سودرره عررا  والعنررف املنررزي سودررره  هامررا   أمرررا   ترررب التع رريم العررا  أياررا  ويع -21
 يومررا   16  أنشررطة  رردو ، يستارريف مكتررب الشررؤون اجلنسررانية سررنواي  2013خرراا. ومنررذ عررا  

إىل . ويسررع  هررذا احلررد  العررا  إىل زايدة الرروعا ضررد العنررف املنررزي و املنررزيضررد العنررف  مود هررة
 ارم ثث رني  ،جلنرة و نيرة معنيرة  لشرؤون اجلنسرانية  ودرد اضافة إىل  لر ، احلد من حدوثه. و 

توعية  لتنسية و لمستمر   حنو قو  ع    ،نظمات اجملتمم املدينإىل دانب ثث ني ملعن احلكومة 
  .لعنف املنزيسشأن ا العامة ل جمهور

 الشرطة  
لقرررروة  الطرررراسم املهرررر  رررردرك قرررروة يررررر ة سررررر دو  امل كيررررة التوصرررريات الراميررررة إىل حتسررررني  -22

ة والتعررذيب. و اضررافة إىل  لرر ، الشررر  اتاالدعررا ات املتع قررة مباررايق  نرراوذالشررر ة و واصررل 
لكررا  االراميررة إىل  عزيررز أمررن املرروا نني و وسرريم نطررار  ركيزهرر  واصررل قرروة الشررر ة هررذه دهودهررا

التشرراور مررم  عررن  ريررةدة اجلرميررة السررعا إىل حتقيررة األهررداف احملررد   ب مكافحررةيشررمل إىل دانرر
 أصحاب املص حة الرئيسيني.

 أفررررادكافرررة لتط يقررره ع ررر   دخرررل اخت رررار الكرررذب لطررراسم املهررر ، أُ    ألخرررذوفيمرررا يتع رررة  -23
عنررد  أحررد االيرررتا ات األساسررية اخت ررار الكررذب أياررا  ويشرركل الشررر ة عنررد مسررتوز الرردخوذ. 

قرروة يررر ة أفررراد . ويت قرر  لقرروة الشررر ةاحلساسررة ل غايررة  اجملرراالتحتيادررات التوظيررف يف   الوفررا 
ومشررراركة  ،وحقرررور اانسررران ،والع قرررات العامرررة ،ع ررر  خدمرررة العمررر   ررردري ا  سرررر دو  امل كيرررة 

يف  سشررركل  ررردر ا ت القررروة. كمرررا سررردأأفرررراد الشرررر ةوسررر مة  املنازعرررات،وحرررل  ،اجملتمرررم احمل رررا
  لفيديو. مقاس ت الشر ة ر صوي
لاررمان اسررتمرار اسررتخدا  اخت رررار الكررذب داخررل قررروة  مرررواردوقررد خصصررت احلكومررة  -24

 املسرررتعِم ة الرئيسررريةة مرررن احلقيقرررة، وهرررا الشرررر ة مرررم إنشرررا  مرفرررة خمصررري ايررروا  وحررردة التحّقررر
  .دد  هذه الوحدة يف مركز ير ة س ك روك اجمل ويودد مقر. قوة الشر ةالخت ار الكذب داخل 

 املساءلة  
 واصررل قرروة يررر ة سررر دو  امل كيررة التحقيررة سصررورة مهنيررة يف شيررم االدعررا ات املتع قررة  -25

الر  ذه التحقيقرات براملهنية  املسؤوليةالشر ة. وياط م مكتب  أفرادضد املود هة سسو  الس وك 
 هررررذهلشررررر ة. و قررررو  هيئررررة الشرررركاوز املتع قررررة  ختاررررم ل مرادعررررة مررررن دانررررب هيئررررة الشرررركاوز 

نتررائذ التحقيررة إىل النياسررة  حتيررلالشررر ة    أفرررادضررد  املقد مررة مررن املرروا نني لتحقيررة يف التقررارير 
كرران ين غررا رفررم رادعررة السررج ت وحتديررد مررا إ ا  مطال ررا  مبمرردير النيررا ت العامررة  ويكررونالعامررة. 
 دنائية. دعوز
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شررر ة ال فرررد مررن أفرررادأدلررة ع رر  ار كرراب  ودررود فيهررا شررفكتُ ا ويف شيررم احلرراالت الرر   -26
التأدي يرة و/أو  اادررا اتاملناسرب، مبرا يف  لر   ذ اادررا أثنا  التحقية، اخُتر أفعاال  غ  مشروعة

 . وديه اهتامات دنائية
القررانون اسررتخدا  يف قرروة يررر ة سررر دو  امل كيررة املعمرروذ بررا و شررمل عناصررر املسررا لة  -27

يف قرروانني سررر دو ، واسررتخدا  آليررة يدي يررة  شررمل مكتررب  الرروارد ة، ع رر  النحررو التررأديل ل شررر 
  .لشر ة، ومكتب أمني املظاملاملتع قة  شكاوز الاملسؤولية املهنية، وهيئة 

 التدريب  
سشأن املسائل املتصر ة كقرور  ألفرادها واصل قوة ير ة سر دو  امل كية  وف  التدريب  -28

ضر ا  يرر ة  مرن سيرنهمذا التردريب سصرورة رو ينيرة جمموعرة مرن املهنيرني بر اضرط ماانسان. وقد 
وثث رو منظمرات دوليرة حلقرور اانسران.  ،لسر طة القارائية وأعارا   ،من والايت قارائية دوليرة

 االكرررتوين ل مقرراس تل تسررجيل النطررار الواسررم  ع رر  االسررتخدا  ةسنررا  القرردر  ت عم يررةواسررتمر 
 .تأدنحة إضافية ل مقاس   شييد 2016ملالية السنة ا فجرز أثنا 

وقد استجاست قوة ير ة سر دو  امل كيرة ل تحردي املتمثرل يف سنرا  القردرات عرن  ريرة  -29
اادارة ااحصرررائية  وهرررو  ررردريب اضرررط عت سررره ،ل تررردريب ع ررر  حت يرررل ال يرررائت أفرادهرررا إخارررا 

ا آلليات شم ال يرائت داخرل قروة ستعراو منهجالقيا   لرب دو . و اضافة إىل  ل ،  ري 
 ل جهرراتسررهم سفعاليررة يف حتقيررة األهررداف التنفيذيررة  ُ أن  لكررا ميكررن هلررايررر ة سررر دو  امل كيررة 

وحررردة و  ،واملرصرررد ااق يمرررا املقررررت  ل جرميرررة ،رب دو لررراخلارديرررة مثرررل اادارة ااحصرررائية الو نيرررة 
 .ال حو  والتخطي  يف جماذ القاا  اجلنائا

 ألن  لرررر  يعترررررب   أفرادهرررراو واصررررل قرررروة يررررر ة سررررر دو  امل كيررررة االسررررتثمار يف  رررردريب  -30
رراملنررزييف مكافحررة العنررف األمهيررة اسرررتا يجية حا ررة  ه الترردريب إىل عرردة جمرراالت واسررعة . ويود 

 عمررررل   أنل شررررر ة  الرررر   ترررريحالفرررررا  واحلررررد مررررن ،ودعررررم الاررررحااي ،والتحقيررررة ، شررررمل الوقايررررة
الشرررر ة مرررن جمموعرررة مرررن  ألفررررادتررردريب الاحلصررروذ ع ررر   دررررز. وقرررد نرررزياملب ل عنرررف كمر ِكررر

  املصادر  شمل املركز ااق يما لتدريب الشر ة.

، 66، و65، و64، و63، و62، و61، و60عقوباااااة اإلعااااادام )التوصااااايات   
 (70، و69، و68، و67و

العا  ومكتب مدير النيا ت العامة،  املّدعامكتب  عن  ريةحكومة سر دو ،  قامت -31
يف الوقرت الررراهن مشررو  قرانون معررروو ع ر  الربملران ملناقشررة  ويودرديف عقوسرة ااعرردا ،  لنظرر 
شيررم السررجنا  احملكررو   سيشررهد. ويف حالررة موافقررة الربملرران، هلررذه العقوسررة االزامررا اجلانرربإلغررا  

احلكومرة   كرونىل السجن. وبرذه الطريقرة، إاألحكا  الصادرة يف حقهم ختفيف ع يهم  اعدا  
ألمرررر اكمرررة ال  ررردان األمريكيرررة إبلغرررا  أحكرررا  ااعررردا  االزاميرررة املتع قرررة  لقترررل قرررد اسرررتجاست 

واخليانرررررة، والتصررررردية ع ررررر  الربو وكرررررولني االختيررررراريني ل عهرررررد الررررردوي اخلررررراا  حلقرررررور املدنيرررررة 
 والسياسية.

 ‘ ررراري ن فررريسيد‘، حكمرررت اكمرررة االسرررتئناف يف قارررية 2017أاير/مرررايو  17ويف  -32
ضررد امل كررة أبن عقوسررة ااعرردا  االزاميررة ليسررت دسررتورية.  ‘دوايررن سرريف ين’قاررية ضررد امل كررة و 
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أي  غي  ع ر   أن يُدخلربملان ل  ولكن مرتوكالقانون،   فّسرو كرت احملكمة كذل  أن احملكمة 
يف اجلررائم املر ك رة ضرد األيرخاا الرذي يرني ع ر  عقوسرة ااعردا  االزاميرة  مرن قرانون 2 املرادة
 درمية القتل. حالة
 جرررررائم املر ك ررررة ضررررد ل( معررررد ذمشرررررو  قررررانون ) وجترررردر اايررررارة إىل أنرررره يودررررد حاليررررا   -33

، يسررررع  إىل القاررررا  ع رررر  الطرررراسم االزامررررا لعقوسررررة ااعرررردا . وينتظررررر 2014األيررررخاا لعررررا  
  .ن املوافقة الربملانية النهائية يف قرا  ه الثانيةمشرو  القانو 

 العمل  
وزارة العمررررل والاررررمان االدتمرررراعا و نميررررة املرررروارد  عررررن  ريررررة، حاليررررا   سررررر دو   قررررو  -34

نظمررة العمررل التاسعررة ملربا  اخلررمشرررو  قررانون يتنرراوذ التع يقررات الرر  أسرردهتا جلنررة  إبعرردادال شرررية، 
الدولية يف  قرير وكاالت األمم املتحدة سشأن االستعراو الدوري الشامل الثاين لررب دو . فع ر  

(، يشر  ع ر  ودره التحديرد يف جمراذ العمرل )منرم التمييرز العمرلمشررو  قرانون فرإن س يل املثاذ، 
نون إىل ةايررة شرررو  عمررل عادلررة وموا يررة. ويهرردف مشرررو  القرراس ويف التمتررمإىل احلررة يف العمررل 

أو  ،أو الرررأي السياسررا ،أو األصررل ،ع رر  العرررروالقررائم األيررخاا مررن التمييررز املتصررل  لعمررل 
مررررن حيررررث الررررة احلالررررة الزوديررررة أو احلأو  ،أو املركررررز االدتمرررراعا ،أو اجلررررنس ،أو العقيرررردة ،ال ررررون

أو  ،ااعاقررةأو  ،ط يررةاحلالررة الأو  ،املسررؤولية األسررريةأو  ،األمومررةأو  ،احلمررلأو  املنزليررة،الشررراكة 
 ،واالسرررتثنا ات ،األسررواب الرئيسرررية مررن مشرررو  القررانون العنررراوين التاليررة: التمييررز و تنرراوذعمررر. ال

ملشرررو  قررانون  مسررودةأحررد   يفك رر  املستشررارين الربملررانيني   حاليررا   وينظررر. ومتفرقررات ،واانفررا 
 (.يف جماذ العمل العمل )منم التمييز

أمراكن عمررل آمنرة ومنتجررة، قامرت وزارة العمررل إ راد مرم التررزا  احلكومرة ساررمان  متشريا  و  -35
التشررريم، يف ش ررة  ويتط ررب. 2017العمررل لعررا  مكرران سسررن قررانون )منررم( التحررر  اجلنسررا يف 

واضرررح ضرررد التحرررر  و مكتررروب سياسرررة عامرررة كرررل رب عمرررل أن يكفرررل ودرررود سيررران   مرررنأمرررور، 
تقررردي سيررران برررذه السياسرررة املكتوسرررة إىل كرررل س أيارررا  القرررانون  ويقارررااجلنسرررا يف مكررران العمرررل. 
أن يكفرل، يف غارون سرتة أيرهر  ع ر  كرل صراحب عمرل  ربنره أبموظف عنرد سرد  العمرل؛ و

، إعداد سيان السياسة املكتوسرة ضرد التحرر  اجلنسرا و قدميره إىل كرل بذا القانون من سد  العمل
 موظف من املوظفني.

يف القطررررا  العررررا   ،مايررررة ل مرررروظفنياحلإىل  رررروف   فهررررو يسررررع ول تشررررريم عرررردة أهررررداف.  -36
إ رار لبسر    وإىل إ رادمرن التحرر  اجلنسرا يف أمراكن عم هرم، ع ر  السروا ، والقطا  اخلاا 

وضرم إىل عن حاالت التحر  اجلنسا من دانب املوظفني و ريقة لتسوية مثل هذه احلراالت، و 
 ووضرررم  ر ي رررات سشرررأنلتحرررر  اجلنسرررا، جل سرررة االسرررتما  وحتديرررد املسرررائل املتصررر ة   اتإدررررا 

  .املسائل  ات الص ة
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، 15، و14، و13، و12، و11حقااوق اخاااذاي اوي اإلعااااة )التوصاايات   
 (17، و16و

 يرررررر ا / 27ا  وي ااعاقررررررة يف صرررررردقت سررررررر دو  ع رررررر  ا فاقيررررررة حقررررررور األيررررررخا -37
   وصية الدوذ األعاا .مم مم التزاماهتا ستعزيز وةاية حقور املوا نني و  ، متشيا  2013 فرباير
ل سررركان واملسررراكن، وشعرررت مع ومررررات  رب دو   عررردادا  لررر الررردائرة ااحصرررائيةوأدررررت  -38

وعررردد  األيرررخاا املعررراقون،الررر  يسرررتخدمها املسررراعدة ، والوسرررائل ها تع رررة سنرررو  ااعاقرررة وأصررر 
  .قا  ثار   ل ستشخيي حالتهماأليخاا الذين 

يشررمل هررذا إىل إدرررا  مزيررد مررن التقيرريم املتعمررة. و  وكشررف هررذا االستقصررا  عررن احلادررة -39
مررن أدررل  معرراروحتديررد اخلصررائي املخت فررة لكررل يررخي  لأليررخاا املعرراقنيكامررل إدرررا  عررّد  
 سشررركل كرررراف  و ررروف  الرعايرررة  ،والرعايرررة الط يرررة املناسرررر ة ،مرررن أمرررم مسررررتوايت التررردخل التحّقرررة
 اجلهراتتشاور وعم يرة التسرجيل مرم ال عن  رية. وميكن القيا  سذل  ع   أفال وده ل معاقني
  الوحدة الو نية لبعاقة.مم ملنظمات غ  احلكومية و الوكي ة عن ااحمل ية 
إدارة الطوارو، كجز  من سرئجمها الرو   الشرامل ادارة الكروار ، مص حة وقد أعدت  -40

األيرررخاا  وي  سرررتهدف حتديررردا  و منشررورات  رمرررا إىل زايدة الررروعا العرررا   لتأهررب ل كررروار  
  .االحتيادات اخلاصة، مبن فيهم املسنون وي ااعاقة و 

 اخطفال اوو اإلعااة  
ل تنميرة، وهرو مركرز  ‘ألرربت سيسريل غراهرا ‘حياذ شيرم األ فراذ  وي ااعاقرة إىل مركرز  -41

 .حيص ون هناك ع   الع ج املناسب جمائ  و  شخيصا وع دا. 
 النرررراخ نيالتاسعررررة لرررروزارة الرعايررررة االدتماعيررررة ومتكررررني  ،الوحرررردة الو نيررررة لبعاقررررة و قررررو  -42
، مرن أدررل و  أليرخاا  وي ااعاقرة ومتكيررنهمالنهررو ستيسرر  وصرون و عزيرز ، يرةتنميرة اجملتمعالو 

يف االنرردماج واملشرراركة يف شيررم دوانررب احليرراة اجملتمعيررة. كمررا هلررم  كررافؤ الفرررا حتقيررة ضررمان 
وهرو خمريم صريفا سرنوي يارم األ فراذ  -الوصروذ"   ستايف الوحدة الو نية لبعاقة "معسكر

ع ر   شيعرا  فيهرا  ونعإعاقرات، يف سيئرة يشرج   لرديهموكذل  األ فاذ الذين  من غ   وي ااعاقة
 .ال عب والتع م معا  

حتدايت فيما يتع ة   ودديودد سرئمذ يوما لنقل األ فاذ إىل املدار ، ال  زاذ  وسينما -43
،  لتعراون مرم وزارة التع ريم، ل معراقنياحلصروذ ع ر  التع ريم. وقرد حردد جم رس سرر دو  مكانيرة إب

 عن  ريرةحا اآلن  إحداهايهيل  أُعيد. وقد دخوذ املعاقني إليهامدار  لتعديل إمكانية  عشر
املعرانني  لأل فراذ مبطالمجتهيزها  درزسانت اليزاسيث االستدائية ال  ها مدرسة  - متويل خاا

املررردار   جتهيرررزالتمويرررل اعرررادة  لارررمان  ررروف اجلهرررود  ويتواصرررل سرررذذ. و ت يف احلركرررةمرررن صرررع
 .األخرز

 عكس أرق  ما وصرل إليره فرن العمرارة دديدة  عّ م تحت مؤسسة ، افتُ 2015ويف عا   -44
وقررد يررراكة سررني القطرراعني العررا  واخلرراا.  و لرر  عررن  ريررةأليررخاا  وي ااعاقررة ا مررن أدررل
النمرو االدتمراعا والعرا فا واألكرادميا دعرم سغيرة واملركز امله   ‘ يث ديري ‘مدرسة  ُصممت
 منررراهذإىل  املرررنهذ الدراسرررايخرررر يف النمرررو. ويسرررتند الرررذين لرررديهم ل مرررراهقني وال رررالغني وال ررردين 
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 احتيادرات الطر بدعرم مرن أدرل  سعرد  عردي هاوزارة التع يم، التاسعة لاملدار  االستدائية والثانوية 
.ع   حنو وا  ف 

 ال صرر واملعراقايف سرئمذ  كنولودا ُيد  األ فاذ املكفوفني  واستثمرت احلكومة أياا   -45
هررذا الرررربئمذ، يقرررو  ثث رررو الوحررردة الو نيرررة  ويف إ ررراريهرردف إىل حتقيرررة نترررائذ  ع يميرررة أفارررل. و 

، و قدي اقرتاحات سشأن التعّ م لدز الت ميذتقييم احتيادات سسزايرة أولية إىل املدرسة، و لبعاقة 
. وسعرررد األكرررادميا نشرررا هممرررن النجرررا  يف  لتحقيرررة أقصررر  قررردر املط وسرررةاألدوات التكنولوديرررة 

 و ررريالتعرردي ت. إدخرراذ لرصررد والتقيرريم و غررراو ازايرات أسرر وعية إىل املدرسررة أل زر  لرر ، جُترر
 ثانوية.مراق ة هؤال  األ فاذ  ستمرار، ويستمر التدخل  واذ حياهتم املدرسية ال

نظررا   عررن  ريررة مرردار  يرراخرردماهتا إىل عرردد مررن األ فرراذ مررن  و قررد  الوحرردة أياررا   -46
. و شررمل يوميررا   (  فرر   60) سررتني حنرروُيررد  و جم ررس النقررل  الررذي يط قرره ‘أ  ررب وسرري ة انتقرراذ‘

والررذهاب إىل  ،غسرريل الك رر إىل لعرر ج الط يعرا و إىل ااألنشرطة الرر  يقررو  برا األ فرراذ الررذهاب 
خررردمات النقررررل إىل األنشرررطة التأهي يررررة  . و قرررد  الوحرررردة أيارررا  املخت فرررة والردررررو  منهرررا ر املررردا

)مثل الس احة( يف شيرم أحنرا  اجلزيررة لأل فراذ  وي ااعاقرة الرذين  ررتاو  أعمرارهم سرني املخت فة 
  .عاما   (18ومثانية عشر )أعوا  ( 5مخسة )

 تعزيز حقوق الطفل  
لتعزيرررز  يررامنررذ الرردورة األخررر ة ل سررتعراو الررردوري الشررامل، نفرررذت احلكومررة  رررداس   -47

ع ر  االلترزا  ستروف   ودررز أيارا  احلفرا . األ فاذ وحلمايتهم مرن حراالت إسرا ة املعام رةحقور 
 .من أدل  وعية اجلمهور مبسألة إسا ة معام ة األ فاذاملع ومات واألنشطة 

 "ألررف" 130، الفصررل انون العنررف املنررزي )أوامررر احلمايررة(قررل 2016عررا  وكرران  عررديل  -48
(Act Cap 130A،)  أكررب  عددا  التعديل  وميّكن. املنزي لعنف  يتصلخطوة هامة إىل األما  فيما

)مرررث   استصررردار أوامرررر يف حالرررة  وامرررراأل الستصررردار هرررذه اتالتقرررد  سط  رررمرررن مرررن األيرررخاا 
وميرررنح الشرررر ة  املعام رررة إسرررا ةدديررردة مرررن  دد أنواعرررا  حيرررهرررو ، و الع قرررات القائمرررة ع ررر  الرررزايرة(

ويتاررمن التعررديل أياررا  سرو وكرروال   اسرر   االزامررا ويسرر ِّم أبن إ يرران العنررف  .سرر طات إضررافية
  املنزي هو يكل من أيكاذ إسا ة معام ة الطفل.

سرئمذ الشراكة من أدل السر   الرذي  يف امل ادرات االدتماعية الرئيسية و تمثل إحدز -49
ل  سرتهدف . وهرذه م رادرة  ردخ  النراخ نيومتكني  يةتنمية اجملتمعال ديره وزارة الرعاية االدتماعية و 

. و تكون ااكم الص ح عن  رية. وحياذ املشاركون إىل الربئمذ عنفا  منزليا  الرداذ الذين ار ك وا 
الرتسررروي الرررذي -مرررن التررردخل النفسرررا ( أسررر وعا  16الشرررراكة مرررن أدرررل السررر   مرررن سرررتة عشرررر )

 .النزا  املنزييساعد الرداذ ع   إ اد ح وذ س مية ل تعامل مم 
ااسر   االزامرا إىل سشرأن د  مشرو  سرو وكروذ وفيما يتع ة إبسا ة معام ة األ فاذ، قُ  -50

ذ إىل أن يرتم املصر حة ع ر  اعتمراد الربو وكرو  ت اجلهرات صراح ةجعجم س رعاية الطفرل. وقرد ُير
مررن ، ثررار  صررحا مررن القطرراعني العررا  واخلرراا 200أكثررر مررن  اجمل ررس در ب. وقررد ه قررانوئ  سررن  

 مدار  ومستشارين  روديهينيمديري  ، كما قا  ستوعيةاستخدا  الربو وكوذ ع  ، سينهم ثرضات
الرايضرة  مرم العرام ني يف دريب مسرتمر عم يات س وموظفا دعم. ويقو  جم س رعاية الطفل أياا  
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الشررر ة ومرروظفا املراق ررة ومرروظفا الرعايررة  ألفررراداجمل ررس  لفعررل ح قررات عمررل  نظ ررموالكنررائس. و 
  االدتماعية وثث ا وسائ  ااع  .

 التعليم/التثقيف بشأن حقوق اإلنسان  
حقررور اانسرران،  سشررأنل تثقيررف ل تع يم/سرررامذ  الداعيررة إىل إعرردادفيمررا يتع ررة  لتوصررية  -51

وزارة التع ررريم والع رررو  والتكنولوديرررا واالستكرررار  تعررراون مرررم منظمرررة األمرررم املتحررردة ل طفولرررة ظ رررت 
واحليرررراة األسرررررية يف املرررردار  االستدائيررررة  سرررررئمذ التع رررريم الصررررحا ويتسررررم  رررردريس)اليونيسرررريف(. 

هلرذا  ل مرنهذ الدراسراعردة  نقيحرات  سيرد أنره قرد ُأدريرت. 2000إلزاما منذ عرا  أبنه والثانوية 
فررإن املررنهذ وع رر  هررذا النحررو،  ئمذ جلع رره أكثررر جترراو   مررم التغيرر ات الرر  يررهدها اجملتمررم.الرررب 

اآلن مسرررألة اهلويرررة اجلنسرررانية يتنررراوذ واحليررراة األسررررية  لرررربئمذ التع ررريم الصرررحاالثرررانوي  الدراسرررا
مذ لرربئ  تردريب املتصرل  لتنفيرذ الفع راملع مرني لا  كثيف خاو  أياا   ودرزوالتوده اجلنسا. 
املستشرررارين ملع مررني و مررن أدرررل اعررردة ح قررات عمرررل  ونُظمررتواحليرراة األسررررية.  التع رريم الصرررحا

  .يف املدار  الثانوية التوديهيني

 العقوبة البدنية  
 سرردعم السرر وك اا رراي يتصررل جمموعررات اجملتمررم املرردين  رردري ا   ت ّقرر  ، 2012منررذ عررا   -52

والع رررو  الرررذي  ررديره وزارة التع ررريم  ‘ملررردار يف اسررررئمذ إدارة السررر وك اا رراي ‘ عرررن  ريررة و لرر 
سرردأ هررذا وقررد مررن منظمررة األمررم املتحرردة ل طفولررة )اليونيسرريف(.  واملرردعو  والتكنولوديررا واالستكررار

. 2016عرررررا   حرررررا يكانيرررررة وامليثوديرررررة نغالتررررردريب مرررررم جمموعرررررات مرررررن الكنرررررائس اامي يرررررة واأل
السرائقني وحررا  املردار  إىل تردريب درز  قردي هرذا الموعات اجملتمم املدين،  اضافة إىل جمو 

 هرو  قرديالشر ة من يع ة املرور. وكان أحد جماالت الرتكيز الرئيسية هلرذا التردريب  أفرادوسع  
 .العقوسة ال دنيةسدائل الستخدا  

أياررا  ،  ررري سررة ال دنيررةالعقو  سشررأنو اضرافة إىل ارراوالت  غيرر  املواقررف لرردز ال رالغني  -53
والع ررررو  والتكنولوديررررا وزارة التع رررريم فقررررد قامررررت املرررردار  الثانويررررة.   رررر ب إىلالترررردريب  قرررردي 

. 2012منررذ عررا   صرريفتنفيررذ هررذا الترردريب كررل س ،اليونيسررفمنظمررة  لتعرراون مررم  واالستكررار،
 زويرررد  ركيرررز هرررذا التررردريب هرررو كررران موضرررم ،  2014 عرررا  إىل 2012 عرررا  وخررر ذ الفررررتة مرررن

اعررداد ونقررل رسررائل املناص رررة املتصرر ة مبسررألة العقوسررة ال دنيررة وحقررور الطرر ب  ملهررارات ال زمررة 
 إنتاج عدة مقا م فيديو عالية اجلودة. درز. ونتيجة هلذا التدريب، اانسان سوده عا 

ل حرد مرن  رذذ  ُ مرا زالرت اجلهود  فإن، قانونيا   زاذ عقا    ال  العقوسة ال دنيةويف حني أن  -54
سردائل هلرذه املع مرني ع ر  اسرتخدا  إىل تردريب ال قُرد  لر ، وسنا  ع ر  يف املدار .  ااستخدامه

 يف املدار  االستدائية والثانوية العامة واخلاصة. العقوسة
سياسررررة  التع رررريم والع ررررو  والتكنولوديررررا واالستكررررار مررررن وضررررم مشرررررو وزارة  انتهررررتوقررررد  -55

ح ة املشاورات مم أصحاب املص حة. و وفر سياسة الس وك هذه يف مر  حاليا   ، الذي هوالس وك
جمموعرررة واسرررعة مرررن امل رررادو التوديهيرررة ل مررردار ، مرررم اهليكرررل الررر ز  لتطررروير و نفيرررذ االناررر ا  

ال رررروائح التع يميررررة والسياسررررات يف واادرررررا ات املدرسررررية، ع رررر  النحررررو امل ررررني يف قررررانون التع رررريم و 
يُتوق ررم أن  ترريح هررذه السياسررة هجررا  ، السرر وك و نفيررذ سياسررة وضررماالنتهررا  مررن الو نيررة. ومبجرررد 



A/HRC/WG.6/29/BRB/1 

GE.18-00101 12 

ضرررمان الترررزا  أصرررحاب املصررر حة يف شيرررم منهجيرررا  ل نهررروو  لتع ررريم اجليرررد مرررن أدرررل اجلميرررم؛ و 
 كررون يف متنررراوذ إدرررا ات اررددة ل تعامررل مررم السرر وك  وإ رراداملرردار  سررنفس معرراي  السرر وك؛ 

  .يف شيم املدار  هذ إ اي ادارة الس وك أن ُيستخد  ؛ وضمان شيم أصحاب املص حة

 الرتكيز على الشباب  
 ُسرر ِّم، 2015قررد يف نيسرران/أسريل مررن املررؤمتر الررو   لقاررا  األحرردا  الررذي عُ  انط قررا   -56

. غرر  مواكررب ل عصرررأصرر ح قررد أبن اا ررار التشررريعا القررائم سشررأن األ فرراذ املخررالفني ل قررانون 
قررانون قاررا  األحرردا  إىل الررني ع رر  إنشررا  نظررا  دديررد لقاررا  ، يسررع  مشرررو  وإزا   لرر 
املتع قررة قواعررد وال؛ (138اجلرراحنني )الفصررل  : قررانون األحرردا إلغررا  القرروانني التاليررةاألحرردا  و 

أمررا  (.169)الفصررل ؛ وقررانون املرردار  ااصرر حية والصررناعية 1933  ألحرردا  اجلرراحنني لعررا 
 فهررو مودررود حاليررا  لرردزت أصررحاب املصرر حة املعنيررني، املشرررو  النهررائا، الررذي يتاررمن  ع يقررا

  مكتب ك   املستشارين الربملانيني.

 برملان الشباب الوطين  
مشرراركة كافيررة يف  أن يشررارك الشرر ابوزارة الثقافررة والرايضررة والشرر اب أبمهيررة مررن  اعرتافررا   -57

هرذه امل رادرة  د اعتُرربتوقرسرملران و ر  لشر اب سرر دو .  ، فإها أوصت إبنشرا العم ية السياسية
السياسرة  لكا يتعّ موا عنفرا ومنصات ل ش اب  من أفال املمارسات  رما إىل إةحةثارسة 

 .والدميقرا ية والعمل االدتماعا والنظا  الربملاين
: زايدة املشررراركة ل ربملررران الرررو   لشررر اب سرررر دو  كررر   مرررنو شرررمل األهرررداف العريارررة  -58

ملسرراعدهتم ع رر  التطررّور  الشرر اب أبعاررا  الربملرران احلررالينيهررؤال  رسرر  و  ،الشرر اب لرردزالسياسررية 
 ربملررران يررر ايس والنهررروو؛ وفهرررم الررردور الرررذي يؤديررره الربملررران داخرررل اجملتمرررم ويف العرررامل مرررن حررروهلم

واجملتمرررم فيررره ومنظِّميررره املشررراركني  لررردزالنمرررو والتغيررر   حلفرررزئدرررح وفعررراذ ميكرررن االعتمررراد ع يررره 
لرريس فقر  يف يرروار  سرر دو  ولكررن  وضررمان  را  صرروت الشر اب يف سرر دو ؛ نطاقرا   األوسرم

 أياا  يف سرملاها سشأن ما يؤيده الش اب الرب دوسا وما يعرتضون ع يه.
يف  2014نيسررران/أسريل  15يف الربملررران الرررو   لشررر اب سرررر دو  إ ررر ر  دررررزوقرررد  -59

رئريس و فيرل، يكر ي آن إ  معراي السريدة، جم س الشيوخ ةه رئيستحفل ر ا أقيم يف الربملان،  رأس
وزيرر الثقافررة والرايضررة  اخلطراب االفتترراحاالسرريد مايكرل كررارينغتون. وألقرر  معراي جم رس النررواب، 

األمهيررة إىل يف احلفررل سررتيفن اليرر ا. ويشرر  ايرررتاك هررؤال  األيررخاا  معرراي السرريدوالشرر اب، 
  يف الشؤون املدنية والسياسية. ع   إيراك الش اب حكومة سر دو  ال الغة ال   عّ قها

 اإلسكان  
وزارة ااسرركان واألراضرررا هرررا وكاالهترررا املنفررذة، و  عرررن  ريررةحكومرررة سررر دو ،  قامررت -60

ضرمان حصروذ مبواصر ة واملؤسسة الو نيرة لبسركان وجلنرة التنميرة الريفيرة وجلنرة التنميرة احلاررية، 
أمرن احليرازة. وع ر  الررغم  ضمان عن ا   املوا نني ع   مساكن الئقة وآمنة وميسورة التك فة، ف

 إدارةالوكراالت االدتماعيرة احمل يرة مثرل   ُ رى  عرن  ريرة احتيادات الفئات األكثر ضعفا   كونمن  
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 أدا  مهررا الرعايررة ووزارة الرعايررة االدتماعيررة وجم ررس املسرراعدة الررو  ، سررعت الرروزارة إىل  سررهيل 
 .ووحدات التأد املنازذ  أدل  شييدمن  قطم أراو   وف   عن  ريةهذه الوكاالت 

إةحررة إىل  اهلادفررةعرردد مررن الررربامذ واملشرراريم االضررط   ساحلكومررة يف  سرردأتولررذل ،  -61
واسرررتمرت يف  ، ررروف  السررركن امل ئرررمإىل يني و وسرررامرررت ك املسررراكن ألكررررب عررردد ثكرررن مرررن الرب د

 ذل .القيا  س

 منةم  البيئات غري اآلاملعيشية إعادة توطني اخسر   
أسررة معيشرية  ات أولويرة مرن  22نقل عن سؤولية مل فت وزارة ااسكان واألراضا  كُ  -62

 منطقة "هوايت ِهل" يف أسريية "سانت أندرو" إىل منطقة "فرارم رز" يف أسريرية "سرانت  ومرا ".
اسركت ندا الر  هرا  مقا عةمنطقة  قم داخل  و"هوايت ِهل" التاسعة ألسريية "سانت أندرو" ها

س مة اهليك ية ملنازذ هؤال  السكان. وعند إعادة  رو ني الر ع   ، ما أثّ اضة ل نزالر األرضعر 
إمررا سنررا  مسرراكن سدي ررة دديرردة ل مسررتفيدين، أو مهررا  اسررُتخِدمت  ريقترران، املعيشررية هررذه األسررر

 خمصري يف مكرانإعرادة سنرا  املنرزذ احلراي املعيشرية مرن أدرل إىل رب األسررة  انتقاذمنحة   قدي
 .داخل منطقة  طوير حكومية

 دررز، 2007يف عرا   الر  سردأت  غير  املوقرم هرذاويف إ ار املرح ة الثانيرة مرن سررئمذ  -63
 (13) ةع ر  نقرل األسرر املعيشرية الرث   عشرر  . و عكرف الروزارة حاليرا  معيشرية ( أسر9نقل  سم )

. و ردرك احلكومرة هشايرة املنطقرة، يف الوقرت احلراي امليزانيرة ا  إىل قيروداألخرز ع ر  مراحرل، نظرر 
والطوي رررة األدرررل لارررمان سررر مة املقيمرررني األدرررل ونتيجرررة لرررذل   رررري  قيررريم الترررداس  املتوسرررطة 

  املت قني.

 توفري مساك  لألاذاي املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  
ال شرررية،  يف حررني أن الرروزارة م تزمررة سسياسررة إلغررا  وصررم املصرراسني سفرر و  نقرري املناعررة -64
وزارة الصرحة وال جنرة الو نيرة املعنيرة سفر و  نقري املناعرة كرل مرن ،  لتعاون مم ثث ني عرن  افإه

ال شرية/اايدز وجلنة التنمية احلارية وجلنة التنمية الريفية،  واصل مساعدة العم   الذين يط  ون 
 بقامة.ل مسكنا  عاد   

 ( يخصرررا  15خلمسرررة عشرررر ) إ اريرررةمسررراكن  و ررروفر وزارة ااسررركان واألراضرررا حاليرررا   -65
 أياررررررا   ُياررررررط  م، اا اريررررررة سفرررررر و  نقرررررري املناعررررررة ال شرررررررية. و اضررررررافة إىل املسرررررراكن مصررررررا   

 20صررر حات ملنرررازذ األيرررخاا املصررراسني سفررر و  نقررري املناعرررة ال شررررية. وقرررد اسرررتفاد حنرررو إب
  .2017-2013إص   منازهلم يف الفرتة عم يات من  يخصا  

 (107، و106، و105التنمية االاتصادية )التوصيات   
الر   عمررل وكراالت السرعت احلكومرة إىل  عزيرز املؤسسرات الر   شررجم ثقافرة سرر دو  و  -66

 شررجيم سغيررة لتعزيررز ودعررم الصررناعات الثقافيررة   ررذذ اجلهررود حاليررا  . و ُ التنميررة اجملتمعيررةمررن أدررل 
 .حلرةواألعماذ ا نمية املشاريم، و نظيم املشاريم، 

ودعرم امل رادرات ااق يميرة والدوليرة الر   رني ع ر  صرون   عزيرز وواص ت احلكومرة أيارا   -67
 ةالثالثرر الرردورة، استاررافت سررر دو  2017. ويف آب/أغسررطس نيو نميررة الرررتا  والتنررو  الثقررافي
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، وهو أكرب جتمم لفنون وثقافة منطقة ال حر الكاريل، ة ل مهردان الكاريل ل فنون ااسداعيةعشر 
)املوسريق   ثرراي  لفنرون األدا  و سرئجمرا  ر  نفسنا"، الذي ع رأبحتفاذ االحتت يعار "يكيد ثقافتنا، 

 واألدب. واأل عمةواملسر  والرقي والشعر(؛ والفنون ال صرية واألزاي  
لقاررررررا  ع رررررر  الفقررررررر وأهررررررداف املعرررررر   ستشررررررار املوواصررررررل مكتررررررب رئرررررريس الرررررروزرا  و  -68

 والتنميررة اجملتمعيررة النرراخ نياأللفية/التنميررة املسررتدامة التعرراون مررم وزارة الرعايررة االدتماعيررة ومتكررني 
 التدخل ع   مستوز األسرة املعيشية. عن  ريةاألدياذ  املتوار   عربمن أدل التصدي ل فقر 

 نميررة  عررن  ريررةو لرر  األديرراذ  املترروار   عررربضررعت عرردة سرررامذ ملكافحررة الفقررر وقررد وُ  -69
قد مح يف  ،"رائدات األعماذ يف سر دو "وهو سرئمذ الفرا االقتصادية. وأحد هذه الربامذ، 

. املعنيررةمنتجررات أسرروار و نيررة وإق يميررة ل إ رراد  عررن  ريررة املصررنوعة يرردواي   املشررغوالت شررجيم 
 ارم و احملدودة،  - األعماذ ائداتلر معية التعاونية ها اجلوأسفر  ل  عن إنشا  شعية  عاونية، 

 ، سس ب النمو الك   يف سيم منتجاهتا.ةأكثر من مائة عاو 
أليرخاا ا ، املفترو  أمرا الرربئمذ وهرذا. ماحا   ‘الش اب يف الزراعة‘كما حقة سرئمذ  -70

ملهررارات الزراعيررة ع رر  اكتسرراب ااملشرراركني  يسرراعد، عامررا   35و 17الررذين  رررتاو  أعمررارهم سررني 
واحليا ية ع   مدز سرنة واحردة ع ر  األقرل. وهرذا يروفر املهرارات األساسرية والعم يرة والنظريرة يف 

  ارياد.يتع ة  عنصر  ايتماذ الربئمذ ع  جماذ  رسية احليوائت وإدارة احملاصيل، مم 

 التشريعات  -رابعا   

، وسري دأ العمرل سره ذ(د  )املعر اث راتاقرانون  2015آ ار/مرار   9أقر احلراكم العرا  يف  -71
، إبةحرة اجملراذ أمرا  121، الفصرل ااث راتقرانون يعرّدذ القانون وهذا يف ةريخ حيدده ااع ن. 

  15سررردأ العمرررل سررره يف قررد صرررو ية وحتديرررد هويررة املشرررت ه فررريهم  لفيرررديو، و التسرررجي ت األخررذ  ل
 .2017كانون األوذ/ديسمرب 

األيرررخاا( هويرررة )حتديرررد  ااث ررراتالئحرررة  الربملرررانينيك ررر  املستشرررارين   وأصررردر أيارررا   -72
. وحترردد هرراةن اجملموعترران مرررن 2015ااث ررات )التسررجيل الصرررويت( لعررا   والئحررة 2015 لعررا 

ويف  سواسررطة الفيررديو اادرررا ات التشررغي ية الوادررب ا  اعهررا يف حتديررد هويررة األيررخاا القواعررد
  ه بم ع   التواي.ملشت التسجيل الصويت لأليخاا ا

 ررررردريب اجلرررررز  األكررررررب مرررررن قررررروة الشرررررر ة ع ررررر  التقنيرررررات املتصررررر ة  ملقررررراس ت  ودررررررز -73
املسرتخدمة يف  األدهرزةلرفرم مسرتوز املخت فة  ر ي ات يف مراكز الشر ة  ودرز اختا االكرتونية، 

  . سجيل املقاس ت

 عقوبة اإلعدام  
 ررس وزرا  سررر دو  ع رر  إلغررا  اجلانررب االزامررا ، وافررة جم2009يف كررانون الثاين/ينرراير  -74

قررانون مررن  2 املرراّدةتعررديل س ك رر  املستشررارين الربملررانيني  قيررا    عررا  لررذل لعقوسررة ااعرردا ؛ وين غررا 
 من الدستور. 26ين غا إلغا  املادة كما ؛  اجلرائم املر ك ة ضد األيخاا



A/HRC/WG.6/29/BRB/1 

15 GE.18-00101 

ع ررر  عقوسرررة ااعررردا    اخااااذايااااانون اجلاااراتم املرتكباااة  اااد مرررن  2و رررني املرررادة  -75
 ، مررن يررأنه إلغررا القررانونهررذا  عررديل  شررريعا ع رر   ويودرردكعقرراب إلزامررا ع رر  درميررة القتررل. 

هايررة   لقرررب مررنيف الربملرران  ، وهررو  عررديل خاررم ل قرررا ة األوىلعقوسررة ااعرردا ل الفرررو االزامررا
 .ومن املقرر اآلن أن ُيام ل قرا ة الثانية، 2014عا  
الطاسم االزاما  إزالةذ( إىل )املعد   يخااضد األاملر ك ة شرو  قانون اجلرائم ويسع  م -76

لعقوسررة ااعرردا  إبعطررا  القاضررا صرر حية االختيررار سررني فرررو عقوسررة ااعرردا  أو السررجن مرردز 
ختتررار أن  حررنياحملكمررة، إمكانيررة قيررا   مشرررو  القررانون أياررا   ويترريحاحليرراة الر كرراب درميررة قتررل. 

مرررين. األ  الختيررار سررني، مرردان  لقتررلسررجن مرردز احليرراة فيمررا يتع ررة سشررخي  فرررو عقوسررة ال
و وز ل محكمة أن يمر سفرو عقوسة السجن مدز احلياة دون إمكانية إصدار أمر  افراج إ ا 

فرررو عقوسررة   أن ع رر  اجلمهررور؛ أو يررديدا   يشرركل خطرررا  املعرر  اقتنعررت احملكمررة أبن الشررخي 
  .إمكانية إصدار أمر  افراجالسجن مدز احلياة مم 

 2015اانون السجون )املعدَّل( لعام   
التعرديل   ط يرةهرو  يسر   ،168اانون السجون، الفصل من  عرديل  الرئيسااهلدف  -77

الرذي يرني ع ر  إمكانيرة مرنح أوامرر و  اجلراتم املرتكبة  اد اخااذايدخل ع   قانون الذي أُ 
 مرردز احليرراة لسررجن عقوسررة الشررخي  رت فيهررا ع رر يكررون قررد صررد افررراج يف احلرراالت الرر  
يررني ع رر  إنشررا  كيرران لكررا  اااانون السااجونذ . وقررد  قرررر أن يعررد  سسرر ب ار كرراب درميررة قتررل

 اصردارالسر طات القارائية املناسر ة  سُتمن ح لرهالسجنا " الذي  اافراج عنعرف  سم "جم س يُ 
  .أوامر اافراج

 إلغاء العقوبة البدنية يف السجون  
إىل املررادة  وقررد نُظرررالرر   تنرراوذ العقرراب ال رردين.  اااانون السااجونمررن  40لغيررت املررادة أُ  -78
من الدستور ال  حتظر فرو عقوسرة ال إنسرانية أو مهينرة.  15ل مادة  خرقا  ع   أها  شكل  40

 .2015آ ار/مار   9وقد أقر احلاكم العا  هذا القانون يف 
نظررررا  إصرررر   قررررانون  مبشرررررو  ) عررررديل( يتصررررل عرررردت  شررررريعات مقرتحررررة فيمرررراكمررررا أُ  -79

م رادو  وديهيرة ع ر   منا،، 139 ، يف الفصلاانون إصالح نظام العقوابتويني . العقو ت
ل محكمة  لنظرر أن يسمح التعديل، يف ش ة أمور،  وسيكون من يأنعامة اصدار األحكا . 

 ودردة  ور  اجلاين يف اجلرمية. فة مثل سن اجلاين وظروف اجلرمية أو وقائعهايف العوامل املخفِّ 
عقوسرة  من أدل التوقف عن فروالقانون، سيجري  غي  القانون احلاي هذا وعند سن  -80

 النطرةق ل  ساسقا  اصدار احلكم أن يط ب  قريرا   ل قاضا املصِدر ل حكم. و وز ااعدا    قائيا  
  حلكم. 
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 اانون هيئة الشكاوى املتعلقة ابلشرطة  
املتع قرررة شررركاوز هيئرررة الإىل مرررنح  يرمرررا  شرررريممشررررو   مبرادعرررة احلكومرررة حاليرررا    قرررو  -81
مررن سرر وك املتع قررة إبسررا ة الدعررا ات االيف  ع رر  حنررو مسررتقللشررر ة سرر طة قانونيررة ل تحقيررة  

 أفراد الشر ة.دانب 
، الشررركاوز املتع قرررة  لشرررر ة هيئرررةقرررانون واسرررت داذ وقرررد صررريغ مشررررو  قرررانون الغرررا   -82

شررركاوز القرررانون  وعنررردما ي صررردرع يررره. اسررردا  التع يقرررات و رررري  عميمررره  ،فألِررر 761الفصرررل 
التحقية ع ر   س طةلشر ة   املتع قةشكاوز ال فإنه سيمنح هيئة، 2017لشر ة لعا  املتع قة  

حتقية يف احلواد   وس د  ،يف الشكاوز املقدمة ضد أفراد قوة ير ة سر دو  امل كية حنو مستقل
ر ِطرمشررو  القرانون مرن مفروو الشرر ة أن ُيُ  القروة. وسريتط ب أيارا   ا  من هرذهأفرادال   شمل 

فيه أحد أفراد القروة يف حالرة  رؤدي إىل وفراة  يشاركلشر ة أبي حاد  ملتع قة  الشكاوز ا هيئة
لشرر ة أن ملتع قرة  الشركاوز ا هيئرةمرن  ، كمرا أنره يتط رباررر سردين خطر س إصراستهيخي أو 

 ، ضمن مسائل أخرز  ات ص ة.سذل  ر ةطر مفوو الشختُ 
التعرردي ت التشررريعية املقرتحررة إىل إنشررا  وكالررة أكثررر اسررتق لية ملعاجلررة الشررواغل  و رمررا -83

الرر  يث هررا أفررراد اجلمهررور. وهترردف هررذه التغيرر ات إىل معاجلررة أودرره القصررور يف التشررريم ومتكررني 
الشرر ة وفسراد الشرر ة ة مرن دانرب اخلط   س وكال حاالت إسا ةمن التحقية يف  اهليئة املذكورة

 واجلرائم اجلنائية ال  ير ك ها أفراد الشر ة.
 لشررر ةملتع قررة  الشرركاوز ا هيئررةاحلكومررة إىل حتسررني أدا  فيرره  سررع   ويف الوقررت الررذي -84

برا  ا  التعديل التشريعا، جتدر اايارة إىل أن قروة يرر ة سرر دو  امل كيرة ال  رزاذ معرتفر عن  رية
العتمرراد   جنررة املعرررتف بررا دوليررا  الصررفها وكالررة معتمرردة انفررا  القررانون، حسرر ما أيررارت إليرره سو 

ررد يفإىل أنر وكراالت إنفرا  القررانون. وجتردر اايررارة أيارا   اا رار التشررغي ا ل قروة سارررورة  ه ُيسرتي 
 .ثارسة العمل الش رِ االتقيد مبجموعة واسعة من معاي  

ررر -85 أفرررراد قررروة يرررر ة سرررر دو  امل كيرررة القرررانوين ل قررروة مرررن دانرررب  االسرررتعماذد يف ويسرتي 
القرروة. ويف شيررم احلرراالت الرر  يسررتخد   اسررتعماذسياسررة اررددة سشررأن سالقرروة و  اسررتعماذدليل سرر

، يصر ح هرذا اادررا  موضرو  مرادعرة إداريرة ودنائيرة حتقيقا  هلدف قانوينفيها أفراد الشر ة القوة 
مسررررررائل  لغررررررة األمهيررررررة مثررررررل االمتثرررررراذ ل سياسررررررات،  ادعرررررراتاملر ع رررررر  السرررررروا . و تنرررررراوذ هررررررذه 

  .مبتط  ات حقور اانسان والتقّيدواالحتيادات التدري ية، واالمتثاذ ل متط  ات القانونية، 

 اانون السالمة والصحة يف مكان العمل  
يرني هررذا القرانون ع رر  مررا ي را: )أ( ضررمان صررحة األيرخاا وسرر متهم ورعررايتهم يف  -86

العمل؛ و)ب( ةاية األيخاا األخرين من املخرا ر الر    حرة  لصرحة والسر مة فيمرا مكان 
يتصررل أبنشررطة األيررخاا يف مكرران العمررل؛ و)ج( مكافحررة انطرر ر ان عرراةت معينررة يف ال يئررة؛ 
و)د(  عزيز القانون فيما يتع ة  لصحة والسر مة والرعايرة يف مكران العمرل؛ و)مل( املسرائل  ات 

 الص ة.
، وهررو الوقررت الررذي أُلغِررا فيرره 2013ينرراير /الثاينكررانون   1د أُع ررن هررذا القررانون يف وقرر -87

  .347قانون املصانم، الفصل 
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 2012اانون حقوق العمل لعام   
احلرة فيه . ومن احلقور املنصوا ع يها عمل دديدةحقور  املوظفنيهذا القانون  مينح -88

. ويكفرل ع   السروا  العمل والعام ني ي أر بفيما ُييف حد أدىن قانوين ايعار إها  اخلدمة 
القرانون ل مرروظفني، عنرد سررد  العمررل، احلرة يف احلصرروذ ع ر  سيرران خطررا سشرأن  فاصرريل العمررل؛ 

 فاصريل الردفم؛ واحلرة يف  سشرأنسيران خطرا   حلصروذ ع ر دفم املر ب أو األدرور،  عنداحلة، و 
، يف حالرررة كررذل وقررت قصررر ؛ و ل نيع ررر  قائمررة العرررام أو وضررعه املؤقرررت استشررار ه ق رررل  سرررحيه 

إعرادة التوظيرف يف ظرروف معينرة؛ يف األولويرة  ئرهإعطااحلرة يف ، انتهرا  احلادرة إليرهفص ه سسر ب 
 عنرد إهرا  فاصيل العمل مبا يف  لر ،    نّي يهادة  يف احلصوذ ع  ، عند انتها  الوظيفةاحلة، و 

سر اب الفصرل؛ واحلرة أب ع ر  سيراناحلصوذ الوظيفة  لفصل )إ ا كان املوظف يرغب يف  ل (، 
 يف عد  الفصل سشكل غ  عادذ.

املسرررائل  مرررن أدرررل الفصرررل يفوينشرررل القرررانون اكمرررة  سرررم  "اكمرررة حقرررور العمرررل"  -89
إىل ك   موظفا العمرل   حلقور اجلديدة، ولكنه يني ع   ودوب إحالة الشكاوز أوال   املتع قة

 لتوفية.ص ل إليها عن  رية ايُتو إةحة الفرصة ل توصل إىل  سوية من أدل 
تقررردي س صررر حيات واسرررعة، رهنرررا  ساحملكمرررة   تمترررمويف حالرررة عرررد  التوصرررل إىل  سررروية،  -90

الشررركاوز. و شرررمل هرررذه  متّكنهرررا مرررن ال رررت يفقانونيرررة، السرررائل املاحملررراكم سشرررأن إىل اسرررتئناف 
سصرورة  املفصوذف إبعادة املوظ واألمرالص حيات، يف احلاالت املناس ة، س طة منح  عوياات 

   عيينه.أو إعادة إىل وظيفته الساسقة غ  عادلة 

 2017اانون )منع( التحرش اجلنسي يف مكان العمل لعام   
أماكن عمرل خاليرة مرن التحرر  اجلنسرا. إ اد   دعمال   ستهيئة األوضا احلكومة م تزمة  -91
ذا هلرر دعمررا  اا ررار التشررريعا يُنشررل  2017العمررل لعررا  مكرران قررانون )منررم( التحررر  اجلنسررا يف ف

 ضرررمن ارررر راتالقرررانون ع ررر  أر ب العمرررل أن يارررعوا هرررذا اهلررردف. وع ررر  سررر يل املثررراذ، يشررررت  
مررم  يتمّشرر ل تحررر  اجلنسررا  ضررد التحررر  اجلنسررا  تاررمن  عريفررا  اررر رات سياسررة مكرران العمررل 

أن    ررنيِّ يرائت واضرحة س القرانون. وين غرا أن  تاررمن هرذه السياسرات أيارا  هرذا التعريرف الروارد يف 
العمررل كررل دهررد  ربالتحررر  اجلنسررا وأن ي ررذذ  يف دررو ُي ررو مررنلكررل موظررف احلررة يف العمررل 

 ، عرررن  ريرررة رررب إعررر   املررروظفنيو معقررروذ لارررمان عرررد   عررررو أي موظرررف ل تحرررر  اجلنسرررا. 
يف  مناسرر ا   يررراه حسرر ما   التررداس  التأدي يرةرب العمررل  سريتخذ برراكيفيررة  ل ،السياسرة املكتوسررة واملع نررة

السياسرة إدررا ات الشركوز  يف هرذهدد أن حُتر التعامل مم يكاوز التحرر  اجلنسرا. ويتعرني أيارا  
عررن  لرر   لشرركوز إال إ ا كرران الكشررف  املتصرر ةحتمررا هويررة صرراحب الشرركوز أو الظررروف أن و 

  .اختا  إدرا  يديلألغراو ألغراو التحقية يف الشكوز أو  ضروراي  

 القضااي اجلديدة والناائة  -خامسا   

لتشرراور مررم ثث ررا منظمررات اجملتمرررم  قررور اانسرران، حللتنسررية الو نيررة احررددت جلنررة  -92
ا أل فررراذ وإدرررازة األسررروة  عت ارمهرررإمكانيرررة وصررروذ الوالررردين إىل ااملررردين، املسرررائل املتصررر ة إبةحرررة 

الاررو  ع رر  ق رة مررن دانررب احلروار حرروذ هررذه املسرألة  سررّ  أوثرة. وقررد  اهتمامررا  جمرالني يتط  رران 
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نظرر الطفل لوالدين غ  متزودني، فإن أ  الطفل يُ  مفاده أنه سصورة عامة عندما يولدسع  اآل   
 ع ررر  أهرررا الوصرررا حرررا يف احلررراالت الررر  ال يكرررون فيهرررا  لررر  يف مصررر حة الطفرررل إليهرررا   قائيرررا  

إقامرة ع قررة مررم  عررن اآل   أحيرائ  قررد أعقررن . و اضررافة إىل  لر ، لرروحا أن األمهرات الفار  
 لنياسرررة عرررن هرررؤال  اآل   ع ررر  حنرررو إ ررراي ، وأن النظرررا  القرررانوين سطرررا  يف االسرررتجاسة مأ فررراهل

 املتع ة إبدازة األسوة املدفوعة األدر. املقرت  جعت ال جنة ع   النظر يف وأ فاهلم. كما يُ 
ملس مة فيما يتع ة سقدرهتم الرستفارية وا تنيمسألة ق ة سع  أعاا  الطائف ث ت أياا  وأُ  -93

 الرررر خ يلوةئرررة الر يرررة مثرررل ا أثنرررا  التقرررا  صرررور فو وغرافيرررة هلرررم مرررن أدرررلع ررر   غطيرررة ر وسرررهم 
 ودوازات السفر.

 عزيررز اجلهررود ع رر  الرروعا سقاررااي الصررحة العق يررة و  يررحذع رر   جعت ال جنررة أياررا  وُيرر -94
  الصحة العق ية. أبمراوالرامية إىل احلد من الوصم املر    

 توّاعات الدولة  -سادسا   

يف ااعرر ن العرراملا  كمررا  ررردال  ررزاذ حكومررة سررر دو  م تزمررة  حرررتا  حقررور اانسرران،   -95
العهررد الرردوي اخلرراا  حلقررور املدنيررة  املتصرر ني سرره ومهررا العهرردين الرردوليني  حلقررور اانسرران ويف 

صادية واالدتماعية والثقافية. وكما أوضح التقرير والسياسية، والعهد الدوي اخلاا  حلقور االقت
الررو   احلرراي، جت رر  هررذا االلتررزا  يف التررداس  التشررريعية وغ هررا مررن التررداس  املتخررذة ع رر  مرردز 
السنوات األرسرم املاضرية. وهتردف شيرم هرذه الترداس  إىل كفالرة  روف  الردعم الكرايف ع ر  الصرعيد 

وأمرراكن العمررل  ،و كررافؤ الفرررا ، كفررل التعرروي  العررادذ الررو   ل ممارسررات والسياسررات الرر 
يف الرذين يعيشرون لنوعيرة حيراة األيرخاا  املر فرم إشراال  واملسرتوز  ،واجملتمعات اآلمنرة والصرحية

 سر دو .
ل حكومرة.  مرن املروارد مرا هرو غر  مترا مسرائل  تط رب  أنره  ودردمن املس م سره  غ  أن -96

 يف دعررم  ع ئررة املرروارد دعمررا    لررغ األمهيررةويعترررب العمررل الررذي  قررو  سرره األمررم املتحرردة يف سررر دو  
. ومن هذا املنط ة، ع ر  سر يل املثراذ، احملّددة انط قا  من االلتزامات الدولية لرب دو لألهداف 

يرررات إحصررائية وضررم ونشررر مؤ سغيررة ملسرراعدة التقنيررة مررن أدررل احلصرروذ ع رر  ادمت    ررات قُرر
.  شررارك فيهررا املرررأة والردررلحت يررل األنشررطة الرر  غرررو مناسرر ة ل حصرروذ ع رر  سيررائت مفصرر ة ل

 ع ررر  ضرررمان  ررروافر القررردرة لررردز قررردي املسررراعدة لتطررروير قرردرات املررروظفني   رررب أيارررا  و ملثررل،  ُ 
الشرررامل  إىل االسرررتعراو الررردوري وأكثرررر التزامرررا   ملواعيررردسرررر دو  ع ررر   قررردي  قرررارير أكثرررر دقرررة 

  .املعاهدات وعم يات أخرز وهيئات

 اخلالصة  -سابعا   

داخال حقاوق اإلنساان ومحاياة لتزامهاا بتعزياز الوفااء ابحكومة برابدوس عازماة علاى  -97
علااااى اآلليااااات فمااااا زال اااااري التأكيااااد علااااى الصااااعيد الااااوطين، أمااااا اخلااااار   الااااوط  ويف 

 وإن كاناااتحااا   الغااااايتياااق هاااذ  والعملياااات اخلالااااة الااايت مااا  ااااأقا أن تسااااعد يف  ق
اخاااذاي اخكثاار  لصاااحلحكومااة للمناااورة ملتاااح لال االاا ُتضاايّ ق ماا االاتصااادية  اخو ااا 

لمساعدة والدعم  وعلاى الارغم ما  هاذ  الصاعوابت، ال تازال ااياكال اخساساية استحقااا  ل
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الوطنياااة حلقاااوق اإلنساااان اوياااة  وابإل اااافة إ  الااا ، فاااعن نظاااام احلماياااة اال تماعياااة اي 
  للذطر، مل يتعرض جُمَهدا  الصلة، وإن كان 

 وتتمتااعوالرعايااة الصااحية الااانيني    للتعلاايميف باارابدوس، نتمتااع بنظااامنيومااا زلنااا،  -98
وإمكانية النظيفة املنقولة ابخانبيب، امليا   احلصول علىمكانية  إبمجيع اخسر املعيشية تقريبا  

الصاارا الصااحي  جمانيااة يف جمااايل لنقاال العااام ماادعوم بشاادة، وخاادماتاالساتفادة ماا  نظااام ل
املساانني واخطفاااال  يفياادنظااام للرعايااة اال تماعيااة   ظااى ابملساااعدة ماا  والتنميااة التمعيااة

 والعاطلني ع  العمل واملعوزي  
 دوس عاال  طاع عاايل اجلااودة داخال اابكة العيااادات  لكال ماواط  يف باارابضامَ ويُ  -99

د كاال طفاال يف   وياازوَّ عاااّمنيمستشاافى امللكااة إليزابيااد عنااد دخولاا، كمر ااى يف أو  املتعااددة
املرحلااة مادارس مبكاان، علاى نفقاة احلكومااة، يف مدرساة ما   سا  املدرساة يف بارابدوس أيضااا  

يف مؤسسااات مااا بعااد املرحلااة  يدرسااونالثانويااة، وابلنساابة إ  الااذي  املرحلااة االبتداتيااة إ  
 تشااري إ   وهااذ  النفقااات يف مكااان تقاادد اخلدمااة نْي الثانويااة، يكااون التعلاايم والتاادريب جماااني

  يني وسميع الربابداللصيقة جباعرتاا احلكومة مبسؤوليتها ع  محاية وتعزيز احلقوق 
    


