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 مقدمة  
أعدددر رقريددر يهوريددة ررينيددداد وروطدداعو الددوست لعم يددة ا سددتعراو الدددوري ال ددام  وفقددا   -1

ع ومددات إ اسددار ا سددتعراو الدددوري ال ددام  و ددرار   ددس ل مبددادا التوهيهيددة العامددة اعددداد امل
(، 2011آذار/مدار   25) 16/21( والقدرار 2007حزيران/يونيد   18) 5/1حقوق اانسان 

(. ومنددددددذ اكتمدددددداأل ا سددددددتعراو األو  ل ينيددددددداد 2011حزيران/يونيدددددد   17) 17/119واملقددددددرر 
طتنظيم انتخاطات  2015ي وأل/سبتمّب أ 7، سرأ رغّير ع ى ادارة الب د إ 2011وروطاعو إ عام 

عامددة وسنيددة سبقددا  ل دسددتور. وكعقمددة ع ددى  ددوة العم يددة الدءقراسيددة عندددنا هددا  التغددّير إ اادارة 
س سدددا  وسددد ميا  كمدددا أفدددار اليددد  فريدددا مدددرا   الوومنولدددة الدددذي دعتددد  ا وومدددة ا اليدددة ا  رقيددديم 

 مصدا ية العم ية ا نتخاطية.
ررينيدددددداد وروطددددداعو رقريرهدددددا املرح ددددد  ملنتصددددد  املددددددة، إ اسددددددار و دددددد  ددددددمت حوومدددددة  -2

، واعددددد ا طولدددددا أوأل دولدددددة كاريبيدددددة رنتمددددد  ا  2015ا سدددددتعراو الددددددوري ال دددددام ، إ عدددددام 
الوومنولة رقددم ملد  هدذا التقريدر. وادذه الغاليدة، مدن دواعد  سدعادة ررينيدداد وروطداعو، أن رُع دن 

ا التقددددم إ  ددداأل رعزيدددز و ايدددة حقدددوق اانسدددان ألدددا  بدددت طالوعددد   بدددوات هامدددة ع دددى سريددد
استنادا  ا  ا لتزامات البوعية اليت  بعتها ع ى نوسها طالتوصديات املقبولدة الديت  ُددم ت إ اسدار 
ا سدددتعراو املا ددد . و دددد كاندددت عم يدددة ا سدددتعراو الددددوري ال دددام ، كوددد ،  لاطدددة آليدددة فعالدددة 

اانسدان مدن أهد  امليفد  إ رعزيدز ورقويدة  و عت إ اسارها  بة عم  وسنية خبصوص حقوق
 اجلهود املبذولة من أه   اية حقوق اانسان.

وسيسدد را التقريددر الددوست اللددا ، املقدددم إ اسددار التقريددر الدددوري ال ددام ، األ ددوا  ع ددى  -3
التبورات الرئيسية اليت حدثت منذ ا ستعراو األ ّي و قأل ف ة املتاطعة والتنويذ. و د فدددت 

وومدددة، إ ادددر السدددنوات األرطدددى املا دددية، ع دددى موافحدددة الوسددداد مع فدددة طدددون  يفدددية الوسددداد ا 
رقد  عقبدة أمدام التمتدى الوامد  اقدوق اانسدان. وعدقوة ع دى ذلد ، م و ة رنخر النظام ُك رد  و 

ت امل ددهد السددائد إ ميدددان  ايددة البودد  وكددذل   حتققددت ازددايفات إ  دداأل حقددوق البودد  عددّيا
ذوي ااعا ددة. وا وومددة ما ددية إ متاطعددة حتقيددا املسدداواة طدد  اجلنسدد  وإ حقددوق األفددخاص 

القيفا  ع ى ييى أفواأل التمييز وذل  عن سريا سن الت ريعات والسياسدات العامدة. و  ردزاأل 
 ع ى رأ  األولويات.العن  مسائ   مان أمن املواسن وا در من هرائم 

 المنهجية والعملية التشاورية -أوالً  
عدددد وحددددة القدددانون الددددو  وحقدددوق اانسددددان التاطعدددة لدددويفارة النياطدددة العامدددة إ ررينيددددداد ر -4

وروطدداعو مسدد ولة عددن صددياعة التقددارير الوسنيددة  قددوق اانسددان  ددا إ ذلدد  التقريددر الددوست الددذي 
يقدددم إ اسددار عم يددة ا سددتعراو الدددوري ال ددام . واددذه الغايددة، اعتمدددت ر دد  الوحدددة مقارطددة 

س بت إ اسارها من ُك ر من منظمدات اتتمدى املدد  واجلهدات ا ووميدة ذات املصد حة ر اورية 
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األو   اجلولددددةااد    سددددا ا ا إ هددددذا الصدددددد. وطددددالنظر ا  زددددايف امل دددداورات الدددديت دارت إ 
راطعدت الوحدددة مباحلا دا مددى آحدداد الدويفارات والوكددا ت ا ووميدة ملدد  هيوددة فد ون البودد  وجلنددة 

لورص فيفق  عن امل سسات املستق ة مل  هيوة ال واوى املتع قة طال درسة وموتدأ أمد  رواف  ا
رصددري  إ روطدداعو وهددو اايوددة املسدد ولة عددن  م دداورات أييفددا  مددى ات ددس النيدداياملظددا . وعقدددت 

فدد ون روطدداعو ورعددزيفت العم يددة الت دداورية أييفددا  ط ددو  كبددّي نتيمددة ل م دداركة املتحمسددة لقبددا  
ررينيدددداد أو إ هزيدددرة إ عدددرين مدددن املنظمدددات عدددّي ا ووميدددة املنبلقدددة عدددن اتتمدددى املدددد  سدددوا   

ا إ روطاعو. وأثدارت م داورات اتتمدى املدد  عدددا  كبدّيا  مدن امل داع  املتع قدة اقدوق اانسدان  د
ذل  مسائ  األمن، ومتو  املرأة، وحقوق السمنا ، وحقوق األفدخاص ذوي ااعا دة، والوقدر، 

 وا عتدا  ع ى األسواأل واألسواأل املخالوون ل قانون.

 التطورات منذ االستعراض الدوري الشامل السابق -ثانياً  
يداد وروطاعو ،  صي ة استعراو ررين2012منذ اعتماد   س حقوق اانسان، إ عام  -5

رمسيدددا  حتققدددت ازدددايفات هامدددة فيمدددا يتع دددا   دددهد  ايدددة حقدددوق اانسدددان ومدددن ر ددد  اازدددايفات 
التغيدّيات الدديت حدددثت إ اتدا ت الت ددريعية وامل سسددية وإ ااياكدد  األساسدية. وفيمددا ي دد  أكلددر 

ينيددداد وروطدداعو اازددايفات اجلددديرة طا نتبدداه والدديت هددا ت نتيمددة ل توصدديات الدديت  ب تهددا حوومددة رر 
 وا لتزامات البوعية اليت ُ بعت من أه  التصدري لقيفايا حمددة سرحها ات س.

،  ب ت ررينيداد وروطاعو التوصية القا ية طسن ر ريعات إ  األ ا جتدار 2011وإ عام  -6
عمد  طالب ر وذل  لتحس  مقا اة اتدرم  اليفدالع  إ ا جتدار وردوفّي وسدائ  ا مايدة ليفدحايا ال

قااانون مفاف ااة االتجااار متريددر القسددري وا جتددار إ  دداأل اجلددنس. وعنددد اهددرا  ا سددتعراو، هددرى 
روعيددد  أحوامددد . وروهددد   ، إ الّبملدددان ا ا أنددد    يُع دددن عنددد  طعدددد حددد  يدددتم2011باألشاااخا   

 2ااعقن عن ذل  ح  يتسد  و دى اسدار ااياكد  األساسدية، كمدا أُن در إ اسدار القدانون. وإ 
حيددز التنويددذ   2011مفاف ااة االتجااار باألشااخا   ، د دد   ددانون 2013كددانون اللا /يندداير 

 وهأ اعقن. و د ُوصد  ذلد  القدانون طوند  فدام  وأند  يندتها أسد وطا  يركدز ع دى  ايدة اليفدحايا 
ويو  عناية  اصة طالنسا  واألسواأل وفقا  لّبوروكوأل األمم املتحدة ملنى و مدى ا جتدار طاألفدخاص، 
وخباصة النسا  واألسواأل واملعا بة ع ي ، الذي يومد  اروا يدة األمدم املتحددة ملوافحدة اجلرءدة املنظمدة 
ع ددددّب الوسنيددددة. ويتملدددد  الغددددرو مددددن القددددانون إ و ددددى رددددداطّي املددددراد منهددددا منددددى وموافحددددة ا جتددددار 

 النحو التا : طاألفخاص   ن فيهم األسواأل، وذل  ع ى
  جتار؛ اية ومساعدة  حايا ا )أ( 
 ريسّي التحقيا الوعاأل إ  يفايا ا جتار طاألفخاص؛ )ب( 
 ريسّي مقا اة األفراد واملنظمات من املتورس  إ ا جتار طاألفخاص؛ )ج( 
رعزيددز التعدداون طدد  ررينيددداد وروطدداعو والدددوأل األ ددرى الدددا منددى و مددى ا جتددار  )د( 

 طاألفخاص ومعا بة اجلناة.
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ى ان دددا  وحددددة موافحدددة ا جتدددار طددددأت عم يا دددا إ كدددانون ويدددنل القدددانون أييفدددا  ع ددد -7
طددالتزامن مددى ااعددقن عددن صدددور القددانون ورتحمدد  وحدددة موافحددة ا جتددار  2013اللا /يندداير 

واملسدد ولية عددن اسددتماطة ا وومددة اليوميددة إ  دداأل موافحددة ا جتددار وعددن املعاجلددة ا ددددة جلميددى 
ا إ ذلدددد  التحقيددددا إ ا ددددا ت؛ وفددددريف اليفددددحايا وحتديددددد املسددددائ  املتع قددددة طا جتددددار طالب ددددر،  دددد

هويا م؛ و اية ومسداعدة اليفدحايا؛ وروعيدة اجلمهدور الدذه اجلرءدة وطويويدة منعهدا. و دد أُعيدد إ 
إ ظ  اادارة اجلديددة ر دوي  فر دة العمد  الوسنيدة املعنيدة طالتصددي لقجتدار، وهد   2016عام 

ررفى اليها وحدة موافحة ا جتدار رقدارير دوريدة ط دون التقددم  عبارة عن جلنة م  كة ط  الويفارات
ا ددريف إ اسددار اجلهددود املبذولددة إ ررينيددداد وروطدداعو ملوافحددة ا جتددار طالب ددر. كمددا هددرى ان ددا  

 عامددد  وجلندددة روهيهيدددة و دددا ي دددوقن آليدددة وسنيدددة كام دددة ملعاجلدددة  يفدددية ا جتدددار طالب دددر إ فريدددا
 وروطاعو. ررينيداد

التزمددت ررينيدداد وروطدداعو، طتصددديقها ع دى اروا يددة األمددم املتحددة ملوافحددة الوسدداد، و دد  -8
، طتنويددذ أحوددام ا روا يددة، وطاويفددو  دوريددا  لقسددتعراو وطددون  ددري استعرا ددها 2006إ عددام 

مددن َ ب دد  الدددوأل األسددراا األ ددرى. ونتيمددة اددذا ا لتددزام حصدددت ررينيددداد وروطدداعو ثنددا  موتددأ 
املعدددت طاملخددددرات واجلرءدددة لنماحهدددا إ ازدددايف استعرا دددها األو  إ اسدددار اروا يدددة  األمدددم املتحددددة

اللالددة )التمددرن وانودداذ   ، طددال كيز ع ددى الوصدد2013األمددم املتحدددة ملوافحددة الوسدداد، إ عددام 
القدددانون( والوصددد  الراطدددى )التعددداون الددددو ( مدددن ا روا يدددة. وإ املددد متر اودددامس ل ددددوأل األسدددراا 

إ طنما سييت، طنما، أُع ن عن زايف ررينيداد وروطاعو إ ازايف استعرا ها، كما أُع دن عدن  املنعقد
 ذل  عن سريا ن ر موهز التقرير القبري رمسيا .

ويُعدر ا ستعراو األور  ل ينيداد وروطاعو من َ ب   الدوأل األسراا  وهأ اروا ية األمدم  -9
ل اتددا ت الدديت   طددد فيهددا مددن رعزيددز رددداطّي موافحددة املتحدددة ملوافحددة الوسدداد  لاطددة أداة لوحدد

الوسدداد. وعمددق  طالتوصدديات الدديت ر قتهددا ررينيددداد وروطدداعو، فيمددا يتع ددا طالوصدد   اللالددة والراطددى، 
التزمددددت ا وومددددة طتنويددددذ ر دددد  التوصدددديات حدددد  يتسدددد  حتسدددد  اسددددار موافحددددة الوسدددداد وفقددددا  

 لقلتزامات املقبوعة إ ر   ا روا ية.
،  دددددمت ررينيددددداد وروطدددداعو ا  ال منددددة املعنيددددة طالقيفددددا  ع ددددى 2015وإ فدددبارب/فّباير  -10

التمييز  دد املدرأة رقريرهدا اجلدامى لتقاريرهدا الدوريدة الراطدى ا  السداطى. و دد ملد  رقددن هدذا التقريدر 
واأل عدة اجلامى ازايفا  هاما  من ازايفات ا وومة حية ظ  ي و  أحد التقارير الوسنية الباريفة س

سددنوات. ومددا يفالددت ويفارة النياطددة العامددة متعاونددة مددى الددويفارة السدداطقة املعنيددة طنددو  اجلددنس وال ددباب 
طإكمدداأل التقريددر  والبوولددة وعّيهددا مددن اجلهددات الرئيسددية صدداحبة املصدد حة، م تزمددة، رعددم رو رهددا،

حدديات املاث دة إ الوفدا  الوست إ اسار املس ولية املنوسة الدا واملتمل دة إ حصدر التقددم ا دريف والت
طا لتزامات املقبوعة  وهأ اروا يدة القيفدا  ع دى ييدى أفدواأل التمييدز  دد املدرأة، وااسدهام إ 
حتس  حالة املرأة فيما يتع دا اقو هدا اانسدانية. ومدن املتو دى أن رسدتعرو ال مندة حالدة ررينيدداد 

 .2016وروطاعو إ متويف/يولي  
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أل ا ستعراو الدوري ال ام  األور  ل ينيداد وروطاعو، ع دى و د وافقت ا وومة،  ق -11
، 2015حزيران/يونيدد   25دراسددة التصددديا ع ددى اروا يددة حقددوق األفددخاص ذوي ااعا ددة. وإ 

صددد ت ررينيددداد وروطدداعو ع ددى ر دد  ا روا يددة م تزمددة طددذل  دوليددا  طددالنهوو طاألفددخاص ذوي 
 دد  طعددد ر ددريعات رتصدددى ل ددواع  األفددخاص ذوي ااعا ددة. ورعددم أن ررينيددداد وروطدداعو   متت

ااعا ددة فقددد طدددأت ا وومددة، منددذ التصددديا، إ عم يددة ان ددا  جلنددة م دد كة طدد  الددويفارات رعدد  
طاافددراا ع ددى رنويددذ ا روا يددة. ومددن األعبددا  الدديت ستيفددب ى الددا ال منددة ط ددورة السياسددات العامددة 

 وسن القوان .
وصيات خمت وة  قأل استعرا ها األور  ط دون روعيد  هيودة و د ر قت ررينيداد وروطاعو ر -12

 .2012قانون الطفل  ى النحو الوام  وااعقن عن صدور  ف ون البو  ع
، ممرا نتا عن  فورا  2012قانون الطفل   صدور ، أع ن عن2015أيار/مايو  18وإ  -13

ر دريعات أ درى  ، ا  هاندأ2012قاانون الطفال  روعي  هيودة فد ون البود . وءلد  كد  مدن 
رئيسية، وهيوة ف ون البو  مراهعة ل نظام السداطا اوداص امايدة البود  ليصدبم نظامدا  هديددا . 

وحدد  حم دد . والقددانون اجلديددد  1925قااانون الطفاال لعااام ، 2012قااانون الطفاال  و ددد ألغددى 
واسددددى النبدددداق ويتصدددددرى جلم ددددة أمددددور منهددددا السدددد وو اجلنسدددد  مددددى األسودددداأل، والقسددددوة، و يفددددا  
األحداث، والعقوطة البدنية، وسن التع رم االزامية، واألدلة وااهرا ات اواصة طاألسواأل إ اسار 

مالددة األسودداأل. ورعددد هيوددة فدد ون البودد ، الدديت أُن ددوت ع، وحمددامو األسودداأل، و الدددعاوى اجلنائيددة
ايدة ،  لاطة الق أ الناطن ل نظدام الدوست اجلديدد  م2000قانون هيئة شؤون الطفل   وهأ 

البودد  وهدد  ريفددب ى طعدددة وظددائ  أساسددية رركددز ع ددى حوددن حيدداة البودد  إ ررينيددداد وروطدداعو 
وحتسدد  نوعيتهددا. ورت قدددى هيوددة فدد ون البوددد  رقددارير عدددن اسددا ة معام ددة األسوددداأل وحتقددا فيهدددا، 
وعمدت، الدا رقدن أكلر اودمات فعالية، ا  ا امدة  دا هدارو  سدا ن ع دى مددار السداعة 

ندددد  السددددرية. كمددددا أن ددددوت فريددددا ا سددددتماطة البارئددددة،  ءوددددن مددددن  قلدددد  رقدددددن البقعددددات إ ك 
فريددا دائددم ا سددتعداد ل تحقيددا إ التقددارير الددواردة عددن اسددا ة معام ددة األسودداأل وذلدد  ع ددى  وهددو

 مدار الساعة.

 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في الميدان -ثالثاً  
 والسياسيةالعهد الدولي الخا  بال قوق المدنية  -ألف 

 اإلصالحات الدستورية -1 
، أُن دوت جلندة 2013 قأل ال هور املمتدة مدن آذار/مدار  ا  كدانون األوأل/ديسدمّب  -14

وسنيدة رُعدد  طااصدقحات الدسددتورية كدان اادددا منهددا افدراو السددوان إ حدوار حددوأل رب عددا م 
مددددن أرطعددددة  رولوددددت ر دددد  ال منددددةورعبددددا م خبصددددوص اد دددداأل اصددددقحات ع ددددى الدسددددتور. و ددددد 

 ورئيس. موور  
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 ومن  قأل م اورة عمت الب د ُك ر  رب  أن هناو  يفايا رئيسية منها ما ي  : -15
 اافددارة ا  هللا هلل طدد  ينبغدد  رعدددي  الددنل  تدد أ ر رُ غدد  صددياعة الدسددتور وديباه

 رغيأ فورة هللا هلل عن ؛ ح   

 التلقيددد  و ش ا يفدددا  مسدددولة امليددد  اجلنسددد  وحقدددوق اانسدددان ل مزيدددد مدددن النقدددا
 اجلماهّيي؛

 أن حيم  الدستور ا قوق الوبرية ل  عوب األص ية وما حتم   من رراث َهَب  ر؛ 

 .النظر إ اصقيف نظام متوي  ا مقت 
و ددد  دددمت ال منددة، عنددد فراعهددا مددن مددداو  ا، رقريرهددا الرمسدد  م ددووعا  طتوصدديا ا ا   -16

. وُهع  ذل  التقرير ور   التوصديات أساسدا  2013كانون األوأل/ديسمّب   27رئيس الويفرا  إ 
 الدددددذي سُدددددريف ع دددددى الّبملدددددان إ آب/ 2014مشاااااروو قاااااانون دتعاااااديل  الدساااااتور  لصدددددياعة 
  امل ددددرو  نتيمدددة ألسددددباب مددددن طينهددددا  دددرورة اهددددرا  املزيددددد مددددن . و  ءددددرر ذلدددد2014 أعسدددبس
 امل اورات.

 ال ق في ال ياة وحق الفرد في التمتع بال رية واألمن -2 
يددرد ذَكددر حددار الوددرد إ ا يدداة وإ التمتددى طا ريددة واألمددن والتم ردد  وحقدد  إ عدددم جتريددده  -17

،   َب  ددت 2011اطددى مددن الدسددتور. وإ عددام مددن ذلدد  ا  طاليفددواطا القانونيددة املرعيددة إ البدداب الر 
اليهدا والديت رقيفد  طسديادة القدانون التامدة مدى  دمان احد ام ررينيداد وروطاعو التوصية اليت  ُددمت 

حقوق اانسان والقيفا  ع ى آفة العن . وإ اسار اجلهود املبذولة من أه  و ى ر   التوصدية 
اسدددتخدام األسدد حة الناريدددة، سدددنت ا وومدددة مو ددى التنويدددذ والتصددددري لتزايددد مسدددتويات العنددد  ط

، الددذي يددنل ع ددى رقييددد الووالددة  دددة حمددددة فيمددا  ددل 2015قااانون الففالااة دالمعااد     
 طعن اجلرائم اليت رنبوي ع ى استخدام األس حة النارية أو حيايف ا.

الو ددد  و و دددد اع فدددت ا وومدددة كدددذل  طو يدددة اسدددتخدام التونولوهيدددا إ مندددى اجلرءدددة  -18
، ع دى  دانون ا امدة العددأل )ا مدن الدرير  النددووي 2012أيار/مدايو  10نهدا. و دد صدودق، إ ع

ألعدددراو  ان  دددن الددددرنعددد)الددددرنا( الدددذي يدددنل ع دددى اسدددتخدام املع ومدددات  (املندددزو  األكسدددم 
البددأ ال ددرع ، ولتصددني  عينددات أنسددمة اجلسددم وعيناردد   ددمن فوتدد  )العينددات املددو وذة مددن 

  ااهددرا ات الدديت طواسددبتها حُيصدد  طددى عددّي ا ميمددة مددن اجلسددم( والتوريددا أهددزا   يمددة واأل ددر 
ع ددى كدد  نددو  مددن أنددوا  العينددات. كمددا يددنل القددانون ع ددى ان ددا  طندد  ل مع ومددات حددوأل  ددن 

 ينيدداد وروطدداعو إ  داأل البددأ ال درع  وذلدد  مدن أهدد  ل ةالددرنا طوصدو   اعدددة البياندات الوسنيدد
نويذ رلدرنا اليت رعزى لألفراد أو ملساريف اجلرائم. وع ى مستوى جتميى سمقت  واصوات  ن ا

فقدددد روسدددعت دوائدددر ال دددرسة إ  .القدددوان  كدددان  سدددتخدام التونولوهيدددا أثدددر هدددام ط دددو   ددداص
ررينيدددداد وروطددداعو إ اسدددتخدام التونولوهيدددا املتبدددورة لق دددبق  طوعبدددا  الو يدددة الددديت أنيبدددت الدددا 
واملتمل ددة إ ا ودداى ع ددى سددقمة النددا  وأمددنهم ومددن طدد  التونولوهيددات الدديت رسددتخدمها دوائددر 
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ثر طاستخدام نظام حتديدد املوا دى ال رسة إ الو ت ا ا ر أو اليت رسعى ا  استخدامها رقص  األ
العدددامل ، ورونولوهيدددا نظدددام املع ومدددات اجلغرافيدددة، وأنظمدددة حتديدددد األمددداكن؛ وال مدددو  ا  األمتتدددة إ 
عم يددة حتديددد البصددمات، وأههددزة اصدددار التددذاكر االو ونيددة، والتسددمي  االودد و  ل مقدداطقت، 

يددا ، واسددتخدام هللاليفددمادات الدديت رو دد  نزيدد  والتعددرا ع ددى اتددرم  مددن طدد  امل ددتب  فدديهم الو ون
 الدم طسرعة، والوامّيات ا مولة )القاط ة لقرردا ( وا ستعانة طقواعد طيانات اان طوأل.

وا دددرارا  ليفدددرورة التصددددي ل مرميدددة والعنددد  إ اتتمدددى، فددداركت ويفارة األمدددن القدددوم  إ  -19
د من عدد اليفحايا الدذين يسدقبون وا دد عدد من الّباما اليت رسعى، فيما رسعى الي ، ا  ا 

من املخاسر ورعزيدز  ددرة ال دباب ع دى التدو  م؛ ومرا بدة عصداطات ال دوار  والسديبرة ع دى اجلرءدة 
املنظمدددة؛ واصدددقيف املنظومدددة القيفدددائية، وطندددا  القددددرات إ  ددداأل ا امدددة األدلدددة اسدددتنادا  ا  و دددى 

طد  املبدادرات الديت أس قتهدا ويفارة األمدن القدوم  السياسات العامة. ويُعد طرنداما أمدن املدواسن مدن 
واليت رركز ع ى ا د من اجلرءة والعند  وهد  ممولدة هزئيدا  عدن سريدا مرفدا لا دراو رداطى ملصدرا 

ياعدة مدن اجلماعدات  22التنميدة ل ب ددان األمريويدة. ومندذ و دى ذلد  الّبنداما ف التعدرا ع دى 
ودددن رنويدددذ الّبنددداما فيهدددا. و دددد ف التوسدددى، إ هدددذا ا  يدددة الرائددددة ذات ا حتياهدددات الودددّبى ء

الّبناما، طعد ذل ، لي م  مثدا  ياعدات حم يدة أ درى. وفيمدا ي د  الغايدات ا دددة الديت يسدعى 
 الّبناما ا  ط وعها:

  رق دددديل مسددددتويات حدددددوث حددددا ت القتدددد  اوبددددو والسددددر ات وا عتدددددا ات إ
 صووا اجلماعات ا  ية ال ريوة؛ 

  رفى درهة ادراو مسولة السقمة إ صووا اتتمعات ا  ية ال ريوة؛ 

  ا ددد مددن ااصدداطات النايددة عددن اسددتخدام األسدد حة الناريددة، وا عتدددا ات ع ددى
 األسواأل، والعن  املنز  والعن  إ صووا ال باب؛

 . رعزيز  درة اجلماعات ا  ية ال ريبة املتيفافرة ع ى منى العن 

ا جتددار طالب ددر أهددم مددا رركددز ع يدد  ويفارة األمددن القددوم . ومنددذ ااعددقن عددن  ورظدد  هرءددة -20
، وروعيددددد  وحددددددة موافحدددددة ا جتدددددار، إ 2011قاااااانون مناااااع االتجاااااار باألشاااااخا   صددددددور 

، طُدددذلت ههدددود كدددّبى مدددن أهددد  التوعيدددة، ع دددى الصدددعيد الدددوست،   دددو ة ا جتدددار 2013 عدددام
ة طوحدة موافحة ا جتار ريفافرت ههود الوحدة مى ما طاألفخاص. وسبقا  ملا مت ي  الو ية املنوس

ربذل  منظمات دولية من ههود ومنها املنظمة الدولية ل همرة فيفدق  عدن منظمدات عدّي حووميدة 
حم يدددة مدددن أهددد  رنويدددذ طدددراما روعويدددة وسنيدددة، ودورات ردريبيدددة وح قدددات عمددد  املدددراد منهدددا روعيدددة 

 ومددة الع يددا والقيفدداة العددادي  و ددبارب ال ددرسة اجلهددات الرئيسددة ذات املصدد حة  ددا فيهددا  يفدداة ا
و دددبارب اامدددرة، واملرفددددين ا هتمددداعي  واا صدددائي  النوسدددي  وموت ددد  العمددد  وعدددّيهم. وإ 

، طدددددأت وحدددددة موافحددددة ا جتددددار طالعمدددد  خبدمددددة اوددددا ااددددارو  السددددا ن 2015آذار/مددددار  
 تب يدددد  عددددن األن ددددبة ( وهدددد  روسددددم اتدددداأل أمددددام عامددددة النددددا  ل4CTU-800أو  800-4288)

  امل بوهة فيما يتع ا طا جتار طاألفخاص.
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و ددددد سددددعت ا وومددددة، مع فددددة طاأليفمددددة العامليددددة خبصددددوص أو ددددا  القهودددد  وم تمسدددد   -21
بروتوكاو  وكدذل  إ  1951االتفاقياة الخاصاة بو اع الالنئاين  ال مو ، وطوصوها سرفدا  إ 

ل مسدولة إ عق تهدا طدالقهو  وم تمسد  ، ا  التصددي المتعلق بمركز الالنئين 1967عام 
، وافددددا   ددددس الددددويفرا  ع ددددى سياسددددة وسنيددددة 2104ال مددددو  دا دددد  حدددددودها. وإ حزيران/يونيدددد  

ملعاه ة ف ون القهو  وم تمس  ال مو . ور دو  ر د  السياسدة العامدة اسدارا  ل تددرج إ و دى 
اعو. كمددا يعددزيف التبددوير املنهمدد  أداة لتحديددد مركددز القهددر ع ددى الصددعيد ا  دد  إ ررينيددداد وروطدد

ل قدددرات عددن سريددا طنددا   دددرات املسدد ول  العمددومي  وردددريبهم، واعتمدداد ااهددرا ات الت ددغي ية 
املوحددددة ل تعامددد  مدددى القهوددد  وم تمسددد  ال مدددو ، ومدددن الت دددريعات وان دددا  هللوحددددة أو موتدددأ 

ى هددذه املسددائ . وروصدد  ل دد ون القهودد هلل دا دد  فددعبة اامددرة طددويفارة األمددن القددوم  ل تعدداس  مدد
طت دد  السياسددة العامددة طتمودد  القهودد  املعدد ا الددم مددن التمتددى طددبعن ا قددوق ومنهددا ا صددوأل 
ع ى رصاريم روذن لقهو  طالبقا  إ الب د ومتنحهم رصاريم عم ، وأوراق هوية ووثائا السور، 

من املدواسن ؛ ومتودنهم مدن وروفّي  دمات الرعاية الببية ام ورعبيهم حرية التنق  كما لو كانوا 
مر مش  األسر وفرص التع م، ورعبيهم ا ا إ أ ر يرحر وا من الب د )ا ر اذا كدان القهدر ي دو   ل

  برا  ع ى األمن القوم  أو النظام العام(.
وفيما يتع ا طا قوق اانسانية ل عماأل املهداهرين وأسدرهم، رنودأ ويفارة األمدن القدوم ،  -22

هات األ رى ذات املص حة، ع ى استعراو مسودة سياسدة اامدرة الديت ُو دعت طالتعاون مى اجل
الددددا معاجلدددة مسدددائ  اامدددرة إ الو دددت ا ا دددر واملسدددائ  األ دددرى الددديت طددددأت رتب دددور. وهدددذه 

 السياسة رسعى ا  حتدية ااسار الوست ادارة ف ون اامرة طغرو:
 مددن ي ددو ون  بددرا   اهتددذاب مددن يقدددرون ع ددى ااسددهام إ رنميددة الب ددد وصددد

 يتهدد سقمت ، إ الو ت ذار ؛

 ريسّي اادارة املنظمة لتدفقات املهاهرين؛ 

 مان  اية مصاحل الب د السياسية وا هتماعية وا  تصادية؛  

 اعماأل ا روا يات وا لتزامات الدولية وا متلاأل اا؛ 

 .ا واى ع ى طيوة حتقا السقمة واألمن 

 العدالةاالحتفام إلى  -3 
ان مددن األساسدد ، حدد  رسددتمر ررينيددداد وروطدداعو إ ا ودداى ع ددى دءقراسيتهددا، أن رقددوم  -23

ر دد  الدءقراسيددة ع ددى مبدددأ ا امددة العدددأل. وإ هددذا الصدددد،  ددري اعن رببيددا ثقثددة ر ددريعات 
د منوصدد ة إ ررينيددداد وروطدداعو فيمددا يتع ددا طددإهرا  التحقيقددات األوليددة خبصددوص ا امددة العدددأل. و دد

قاااااانون الااااادعاو  اإلنرامياااااة  2011قاااااانون إقاماااااة العاااااد  دالااااادعاو  الجنا ياااااة   ألغدددددى 
قااااااااااانون الاااااااااادعاو  الجنا يااااااااااة دالت قيقااااااااااات . ا ر أن 1917دالت قيقااااااااااات األوليااااااااااة   

 2011سدديظ  سدداريا  ع ددى الدددعاوى الدديت ف حتريوهددا  بدد  د ددوأل  ددانون عددام  1917 األوليااة  
ية ع ددى ذلدد . ونتيمددة ل تعددديقت املد  ددة ع ددى  اط يددة حيددز التنويددذ عندددما روافددا أسددراا القيفدد
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قانون الجرا م الخطيارة دإناراتات ، مرر الّبملدان 2011 انون ا امة العدأل )الدعاوى اجلنائية( 
وذلددد  الددددا ا سدددتغنا  عدددن التحقيقدددات األوليدددة واحالدددة املتهمددد   2014إحالاااة الااادعاو   

نياطددة العامدة ا   ا دد  التحقيددا. ومدن فددون سددن هددذا اسدتنادا  ا  البيانددات اوبيددة الديت رقدددمها ال
القددانون السددمايف طتق دديل املدددة الزمنيددة الدديت روصدد  طدد  روهيدد  الددتهم وا اكمددة أمددام ا ومددة الع يددا. 

، األحدداث واألفدخاص املو دوف  2012قانون المساعدة والمشورة القانونياة دتعاديل  ويعب  
  املعونددة القانونيددة طصددرا النظددر عددن و ددت ايقددافهم نظددرا    دد افهم هددرائم  بددّية، فرصددة الوصددوأل ا

قااانون إقامااة ل عمدد  طنظددام املناوطددة لقست ددارة القانونيددة ع ددى مدددار السدداعة. و ددد وافددا الددرئيس ع ددى 
وهددو إ انتظددار ااعددقن عندد  وين ددر هددذا القددانون وحدددة  2012العااد  دالمراق ااة اإللفترونيااة   

ها مرا بة اجلناة الدذين ءيفدون مددد السدمن الديت فر دت ع ديهم دا د  ل مرا بة االو ونية اادا من
اجلماعدددات ا  يدددة إ ييدددى أدددداد ررينيدددداد وروطددداعو. ومدددن املدددوموأل أن  وددد  العمددد  طنظدددام املرا بدددة 

 االو ونية من اكتظاى السمون مى روفّي مرا بة فع ية  ارج م سسات السمون. 
ة ا  التعداس  مدى التوصدية املقبولدة القا دية طا دد مدن و د سعت الذرا  القيفدائية ل حوومد -24

رراكم القيفايا والتصدي ملدواسن القصدور الديت يعدا  منهدا نظدام القيفدا  والديت رد دي ا  ربداوأل مددد 
، 2015 ا حتمايف إ ف ة ما  ب  ا اكمة وا  روا م ظروا السمن الصعبة. وإ أي وأل/ سدبتمّب

عو عددن املوافقددة ع دى  واعددد ادارة القيفددايا اجلنائيدة الدديت مددن فددولا أن أع دن كبددّي  يفدداة ررينيدداد وروطددا
رسددده  الو ددد  املبودددر ل مسدددائ  ورصدددريوها، وفدددرو هدددداوأل يفمنيدددة أكلدددر صدددرامة وفدددرو التزامدددات 
ا اطيدة ع دى كدد  األسدراا  ددن فديهم املسد ولون القيفددائيون طاملسداعدة إ دفددى القيفدايا املبروحددة ا  

 .  (1)اس  املتمل  إ التعاس  مى القيفايا طرويف العدأل وطسرعةاألمام وفقا  ل هدا األس
و ددددددددد رددددددددو  كبددددددددّي القيفدددددددداة اعتمدددددددداد واصدددددددددار ااهددددددددرا  الددددددددذي يب ددددددددا ع يدددددددد  اسددددددددم  -25
 Maximum Sentenceهلل أو افدددارات ا  األحودددام اجلنائيدددة القصدددوى )Goodyear Hearingsهلل

Indications  دددن هدددذا ااهدددرا املدددتهم الدددذي اررودددأ هرمدددا ، مدددن أن ( طوصدددو  روهيهدددا  عم يدددا . وءوج
يب ددأ ا  ا ومددة أن رعبدد  افددارة م زمددة طددا وم األ صددى الددذي  ددد يو رددى ع يدد ، ذكددرا  كددان أو 
أنلددى، إ صددورة مددا اذا أ ددر طالددذنأ اسددتنادا  ا  اعدد اا املددتهم سوعددا  طالو ددائى الدديت روافددا ع يهددا 

 . (2)النياطة العامة
ررينيداد وروطاعو التوصية القا ية طإن ا  نظام حدية لقيفا  وإ اجلولة األ ّية،  ب ت  -26

األحداث الددا رددعيم  ايدة حقدوق البود . و دد اعد ا نظدام القيفدا  طيفدرورة اصدقيف  يفدا  
األحداث وأ ية اسقق مبدادرات اصدقحية ورصدا ية طغدرو ا دد مدن عدودة صدغار اجلداد  ا  

  ددرو ، طالتعدداون مددى وكالددة الو يددات املتحدددة اجلرءددة وإ هددذا الصدددد، ا ددب ى ههددايف القيفددا  
ل تنمية الدولية وطرناما األمم املتحدة اامنائ ، ا امة حمومة األحداث إ ررينيداد وروطاعو. وإ 
اسار هذا امل رو  رقام حمومتان احددا ا لألحدداث واللانيدة ل  دباب طإفدراا مدوظو   يفدائي  

نيدددة وطندددا   يدددادات ال دددباب وال مدددو  ا  اليفدددغا اا ددداي متمرسددد  مهمدددتهم رعزيدددز املسددد ولية املد
الدددذي ءارسددد  األ دددران لت دددميى ال دددباب الدددذين يتهمدددون طارروددداب اجلدددنم البسددديبة ع دددى حتمددد  
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املس ولية عن س وكهم سبقا  ملقارطة أكلر اصقحا  وأ   رو يعا  ل عقوطات. وسيمرى، إ اسار هذا 
كم وذلد  عدن سريدا آليدات ل تنسديا وااحالدة طالتعداون امل رو ، و دى طدراما طدي دة م حقدة طا دا 

 . (3)مى هيوة ف ون البو ، وسائر الوكا ت ا وومية واملنظمات عّي ا وومية
،  حددداكم معاجلدددة ادمدددان املخددددرات وذلددد  كوسدددي ة 2012و ددد طددددا العمددد ، إ عدددام  -27

عقههددم مددن رعدداس   لافددراا ع ددى  يفددايا متعدداس  املخدددرات الددذين يوافقددون ع ددى امل دداركة إ
املخدرات و د انب ا العمد   حداكم معاجلدة ادمدان املخددرات كم درو  رائدد يسدعى ا  ر دوي  
القوان  من أه  رببيقها إ خمت   السيا ات ا  ية إ ييى أددا  ررينيدداد وروطداعو طالنسدبة ا  

طتخددرج ثددا  دفعددة  ، احتو ددت ا ومددة2015 موعدات البددالغ  وال ددباب املسددتهدف . وإ عددام 
 من الّبناما. 

و د فرعت ويفار العدأل ساطقا ، اليت أد ت اعن إ ويفارة األمن القوم  إ العم  طنظام  -28
ادارة اجلدددداد  ورببيقدددد . ويرمدددد  هددددذا النظددددام ا  و ددددى أسددددس عم يددددة متواصدددد ة ا  قددددات رعدددد  

إ صد أ هدذا النظدام، رببيدا طاجلاد  طداية من  ظة رو يوهم ح  و ت اافدراج عدنهم ويدو ، 
 موعدددة مدددن التدددد قت املنظمدددة املتعا بدددة وا دددددة الغدددرو ل تصددددي ل مخددداسر الددديت يتعدددرو ادددا 

 اجلانم و حتياهار . 
وإ  ددو  التوصددية الدديت  ُب ددت والقا ددية طتحسدد  األو ددا  املعي ددية إ السددمون ومراكددز  -29

بقاانون األحفاام المتنوعاة ، 1965قاانون دادمات الساجون الراادر عاام ا حتمدايف، ُعددرأل 
، كمدددا ُعددددلرت  واعدددد السدددمون لنددديل كق دددا ع دددى ي دددة أمدددور منهدددا الغدددا  2014دالساااجون  

وظيوة موتش السمون وا ستعا ة عنها  وت ية السمون وان ا  حمومة لقستوناا فيما يتع ا 
ون وامل سسددددات طددددااهرا ات التوديبيددددة اددددا السددددمنا . واملوت ددددية مو وددددة  سدددد ولية روقددددد السددددم

الصددناعية وااطددق  عددن الظددروا الدديت رسددودها، ومعام ددة السددمنا ، والنظددر إ فددواوى السددمنا  
والدددّباما الددديت رقددددم الددديهم، واملرافدددا واوددددمات والودددرص املتاحدددة مدددن أهددد  رعزيدددز اعدددادة روهيددد  

 السمنا  واترم  األحداث. 
مبددددادرات كوسددددي ة ل تصدددددي  وعددددقوة ع ددددى ذلدددد ، أس قددددت وويفارة العدددددأل سدددداطقا  عدددددة -30

 لقكتظاى إ السمون وما ا  ذل  من احتياهات النز   املاسة. ومن ر   املبادرات: 
   ان ددا  مرفددا ل تددداوأل طالويددديو إ  مددى مراكددز ا عتقدداأل امل  ددت وذلدد  لتسددهي

 ه سات ا اكمة طالتواص  عّب الويديو؛ 

 ( ان ا  مرفا  نتظار الزوار إ سمن عولدن عرواGolden Grove؛) 

  حتسن نوعية نظام الصرا الصح  إ سمن عولدن عروا؛ 

   ا امة منبقة حمصورة لووالة األمن التام إ السمن امل دد ا راسة وذل  لتمود
ييدددى الندددز   مدددن امل ددداركة إ ا  دددبق  طون دددبة  دددارج السدددمن ملددد  اانتدددداج 

الددددواهن. ومدددن فدددون هدددذه الزراعددد  وررطيدددة األحيدددا  املائيدددة وررطيدددة األمسددداو وررطيدددة 
 األن بة أن رستوم  الّباما التع يمية والريا ية والروحية واللقافية إ اتتمى؛
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  التوسدددى إ رببيدددا طدددراما ردددوفّي املهدددارات اللقافيدددة والريا دددية واألكادءيدددة والتقنيدددة
 واملهنية والدينية واملهارات ا يارية. وما ا  ذل  من الّباما التوهي ية؛ 

 نددة  اصددة طالسددمون مهمتهددا التحددري والدراسددة ورقدددن التوصدديات مددن رعيدد  جل
أهدد  ا دداد ا  ددوأل ل  ددواوى الدديت رصدد  ا  ع ددم مددوظو  السددمون ور دد  الدديت 

 يقدمها السمنا . 

كانون األوأل/   29( إ PCAو د ر و ت هيوة فحل ال واوى املقدمة  د ال رسة ) -31
 األفعدددداأل ااهراميددددة الدددديت يرروبهددددا أفددددراد . ومددددن مسدددد وليات اايوددددة التحقيددددا إ2010ديسددددمّب 

، طرهنددت اايوددة 2010ال ددرسة، وإ فسدداد ال ددرسة وإ سددو  سدد وو ال ددرسة اوبددّي. ومنددذ عددام 
ع دددى وهودهدددا ط دددو  هدددام إ هدددذا الصددددد ونالدددت ثقدددة اجلمهدددور طوصدددوها ههدددايفا  افدددرافيا  مددددنيا  

ى املقدمددة إ  دداأل ن دداسها. مسددتقق  أنيبددت الددا ي ددة مددن املسدد وليات منهددا استقصددا  ال ددواو 
ويعود زايف السدمعة الديت اكتسدبتها، إ هدز  مند ، ا  طرا هدا الصدارمة املسدتمرة إ  داأل التواصد  
مددى اجلمهددور الدددا روعيتدد  ورلقيودد  ليسددتوعأ ع ددى دددو أفيفدد  دور ومسدد وليات اايوددة وطويفدد  

عو، روتسددأ املنظمددة فهمددا  ا رصدداأل مددى خمت دد  اجلماعددات إ ييددى أدددا  هزيددر  ررينيددداد وروطددا
أفيف   حتياهات اجلمهور الوريدة مدن نوعهدا اسدتنادا  ا  ال دواوى الديت يتقددم الدا الندز  . وإ 

، أن ددددوت هيوددددة فحددددل ال ددددواوى املقدمددددة  ددددد ال ددددرسة موتبددددا  إ هزيددددرة 2014فدددبارب/فّباير 
دوائدددر هيودددة  روطددداعو طندددا   ع دددى س دددأ رقددددم طددد  سددداكنو اجلزيدددرة الددددا الوصدددوأل ط دددو  أيسدددر ا 

فحل ال واوى. وما الوهود الدائم إ روطاعو سوى البداية ملزيد من اجلهدود الديت ربدذأل ليفدمان 
 حصوأل ساكت روطاعو ع ى  دمات هيدة من اايوة وذل  من حقهم. 

وع دددى الدددرعم مدددن النماحدددات ااامدددة الددديت حققتهدددا هيودددة فحدددل ال دددواوى املقدمدددة  دددد  -32
   القيود القانونية اليت رعر د   ددر ا ع دى ا  دبق  طوعبدا  الو يدة ال رسة فإلا رعم  إ ظ  خمت

املوك ة اليها ومن ط  ر د  القيدود ااامدة أن حمققد  اايودة   ء ودون نودس الصدقحيات وا متيدايفات 
والس بات وا صانات اليت ءت وها أفراد دوائر فرسة ررينيداد وروطاعو وهد  أمدور  درورية مدن أهد  

طوظدائوهم ا ستقصدائية. و دد وردت اوبدورب العرييفدة ل تعدديقت املقد يف اد اادا ع دى ا بقعهم 
وكذل  ع دى سدائر القدوان  الراميدة  2006قانون هيئة ف ص الشفاو  المقدمة  د الشرطة  

وسرحدت ع دى الّبملدان  2013/2014ا  التصدي ادذه املسدائ ، إ التقريدر السدنوي الراطدى ل هيودة 
 من القانون.  20وفقا  ل باب 

 ال ق في حرية الر افة -4 
،  بى رعهد طتعدي  القانون املتع ا طالت هّي اجلنائ  وذل  طغيدة  دمان 2013إ عام  -33
ة العددددام   إ وسددددائا ااعددددقم إ ا فددددتغاأل طالصددددحافة املسدددد ولة دون  ددددوا مددددن حتمدددد  حريدددد

قاانون القاذو والتشاهير طسدن  2014املس ولية اجلنائية. و د صار ذل  التعهد حقيقة إ عدام 
 1845قاااانون القاااذو والتشااااهير  مدددن  9. وي غددد  هدددذا التعددددي  البددداب 2014دتعاااديل   

 ف ا  الويدي. وطذل  ي غ  هرءة الت هّي وا 
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 العهد الدولي الخا  بال قوق االقترادية واالنتماعية والثقافية -بات 
 ال ق في العمل -1 

مددا يفالددت  ايددة حقددوق العمدداأل وحقددوق أرطدداب العمدد  حتظددى طاألولويددة إ اسددار  بددة  -34
الذي كان  1938مرسوم السادة والخدم  ، ألغ  2012العم  الت ريعية ا وومية. وإ عام 

قاانون يقمى العماأل. وإ الو ة ذا ا، اعتمدت سياسة عامة لت وي   دانون هددي الددا الغدا  
وا ستعا ددة عند . وهددا  إ ر دد  السياسددة العامددة، إ ي ددة أمددور، أن  1960تعااويا العمااا   

ااسددار القدددانو  اجلديدددد اوددداص طاسدددتحقا ات املسدددتخدم  إ حدددا ت ااصددداطة ينبغددد  أن يدددوفر 
عوييفددات ل مسددتخدم  عددن ااصدداطات الدديت يتعددرو اددا ييددى األفددخاص ممددن رددرطبهم عق ددة ر

. ومسددودة م ددرو   عمد  مددى أرطدداب العمدد ، ورعوييفددات جلميددى مدن كددان يعددوام املسددتخدم املتددو ر
القانون معرو ة اعن ع ى جلنة مراهعة القوان  ومن املتو ى أن ربريف ع ى الّبملان. و د رفدى أمدر 

دو ر مددن دو رات  12.50ا ددد األدل لألهددور الددوست مددن  2015نااى لونااور  ال ااد األد
 . 2015دو را  ل ساعة اعتبارا  من كانون اللا /يناير  15ررينيداد وروطاعو ل ساعة الواحدة ا  

ورعدددد ويفارة العمددد  وربدددوير امل ددداريى الصدددغّية الدددويفارة املو ودددة طالتعددداس  مدددى  يفدددايا ادارة  -35
ر امل اريى الصغرى والصغّية. وه  رسدتهدي  عدايّي العمد  الدوليدة املبيرندة إ طرنداما العم  وربوي

رددوفّي العمدد  القئددا التدداطى ملنظمددة العمدد  الدوليددة، وذلدد  إ اسددار اجلهددود الدديت ربددذاا الددويفارة مددن 
، ر دددو ت فر دددة العمددد  املعنيدددة طدددا وار 2013أهددد  رعزيدددز ا قدددوق إ مودددان العمددد . وإ عدددام 

اع  ل مسددداعدة ع دددى امل ددداك  ا  تصدددادية وا هتماعيدددة ااامدددة، ور دددميى اادارة الرفددديدة، ا هتمددد
ورعزيددز السدد م وا سددتقرار إ اتددال  ا هتمدداع  والصددناع ، فيفددق  عددن رعزيددز التقدددم ا  تصددادي. 

 نومد املندزلي  العمداأل ي دمى الدذي املندزلي ، ل عمداأل الدوست السم  الويفارة و عت ،2012وإ عام 
والغرو مدن السدم  هدو الدنل ع دى أن دبة مرا بدة  الويفارة. لدى أمسائهم رسمي  ع ى يستخدمهم

اسدددتبا ية ييفدددب ى الدددا موت دددو العمددد  ليفدددمان متتدددى العمددداأل املندددزلي  ط دددرورب عمددد   ئقدددة. وسددديوفر 
السم  كذل  مع ومات حيويدة عدن سدوق العمد  ط دون اوصدائل الدءغرافيدة ل عمداأل املندزلي  مدن 

 ن رساعد إ ط ورة السياسة العامة ومراهعة  وان  العم  اليت رنببا ع ى هذا القبا .فولا أ
و  يددزاأل مركددز الدددعوة ا  مناصددرة املصدداط  طاايددديف والعدددوى طوّيوسدد  إ أمدداكن العمدد   -36

مسدددتمرا  إ رعزيدددز رببيدددا املبدددادا الدددواردة إ سياسدددة ررينيدددداد وروطددداعو الوسنيدددة إ مودددان العمددد  
يتع ا طاايديف والعددوى طوّيوسد  إ ييدى أمداكن العمد . وإ هدذا الصددد، و ردى ذلد  املركدز  فيما

منظمددة مددن منظمددات القبدداع  اودداص والعددام، وا حتددادات ا  تصددادية  26مددذكرات رودداهم مددى 
عدددّي النظاميدددة ونقاطدددات العمددداأل، وذلددد  ي دددّي ا  التدددزام ر ددد  املنظمدددات طتبدددوير ورببيدددا آحددداد 

ع قدددة طاايدددديف والعددددوى طوّيوسددد  إ أمددداكن العمددد . وعدددقوة ع دددى ذلددد ، نظدددم املركدددز الدددّباما املت
منظمدة مدن منظمدات القبداع   236دورات ط ون اايديف والعدوى طوّيوس  إ عا  العمد  مدى 

العدددام واوددداص، والنقاطدددات، واملنظمدددات عدددّي ا ووميدددة، وأفدددراد ينتمدددون ا  منظمدددات ا  تصددداد 
 . والتدريأ عّي النظامي 
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 ال ق في التمتع بأعلى مستو  من الر ة ال دنية والعقلية -2 
ما يفالت ا وومة م تزمة طيفمان متون فعأ ررينيداد وروطداعو مدن ا صدوأل ع دى أع دى  -37

 ددددمات الصدددحة البدنيدددة والعق يدددة والتمتدددى الدددا. وإ اسدددار اجلهدددود الددديت ربدددذاا ا وومدددة لتحسددد  
و ئحتد   2012  قاانون السالطات الرا ية اإلقليمياة دتعاديل  ُسدنا معايّي الرعايدة الصدحية، 

( وذلددد  ل دددنل ع دددى ال دددرا  اجلمددداع  ل سددد ى واوددددمات، عنددددما يودددون هنددداو فائددددة 2013)
الال  ااااة الخاصااااة ، 2012ا تصددددادية لوعدددد  ذلدددد . وعددددقوة ع ددددى ذلدددد ، اعتمدددددت، إ عددددام 
 .بخدمات سيارات اإلسعاو والطاقم الط ي في حاالت الطوارئ

وطاا ددددافة ا  ااسددددار الت ددددريع ، اسددددتواد  بددددا  الصددددحة العامددددة اسددددتوادة كددددّبى مددددن  -38
التو يد  طإن دا  مرافددا صدحية هديدددة وذلد  مددن فدون  أن يسدداعد ع دى مواههددة اررودا  الب ددأ 

املرافا اجلديددة املست دوى اجلدامع  إ سدان فرنانددو الدذي   ع ى اودمات الصحية. ور م  هذه
وهددو  دددم صددحة األم والبودد  ا  هانددأ رقدءدد   2014للا /يندداير ُك دد  طإن ددائ  إ كددانون ا

وهدددو  Carenage Health Centre، افتدددتم مركددز 2015 دددمات فدد  أ دددرى. وإ آب/أعسددبس 
فددخل إ فددب   50 000عبددارة عددن مرفددا ودددمات الرعايددة الصددحية يسدددر احتياهددات حددوا  

 يقددددددمها  ددددددمات هراحدددددة األسدددددنان اجلزيدددددرة ال دددددمالية الغرطيدددددة ل ينيدددددداد، ومدددددن اوددددددمات الددددديت
وا  تبددددارات إ موا ددددى رقدددددن الرعايددددة، ورددددوفّي اودددددمات الصدددديد نية و دددددمات ا ودددداى ع ددددى 
الصدددددحة. و دددددد ُك رددددد  طإن دددددا  مست دددددوى سدددددوارطره العدددددام إ روطددددداعو ع دددددى أسدددددا  رددددددر   إ 

ة إ  داأل وهد  رونولوهيدا هديدد "ال طاقة الر ية اإللفترونية"وطدأ العم  طنظدام  2012 عام
  دمات الرعاية الصحية املقدمة ل مر ى. 

ومددا يفالدددت ويفارة الصددحة رب دددا العديددد مدددن املبددادرات اجلديددددة الدددا حتسددد   ددددمات  -39
الرعاية الصحية اليت رقدمها والنهوو الا. ومن  من أزم الّباما اليت نوذ ا ويفارة الصدحة، إ 

 دددمات ملدد  التصددوير طددالرن  املغناسيسدد   ، طرندداما العيددادات اوارهيددة الددذي يقدددم2014عددام 
وهراحة الو كتا، ورقنيات التصوير املقبع  ا وسأ، واألسدراا ا صدبناعية، وهراحدة العظدام، 

، كذل ، و عدت 014واستبداأل الركبة والورو، وعسي  الو ى ورصوير األوعية الدموية. وإ عام 
مددن كبددار املهنيدد   10هم يقدددم  وهبهددا ويفارة الصددحة ويهوريددة الصدد  ال ددعبية ع ددى مددذكرة روددا

الصدددحي  الصددديني  ا  ررينيدددداد وروطددداعو ل مسددداعدة ع دددى رعزيدددز عم يدددة رقددددن  ددددمات الرعايدددة 
الصحية إ مرافا  ددمات الصدحة مدن املرربدة اللاللدة. وعدقوة ع دى ذلد ، رعهددت ويفارة الصدحة 

ن خمت دد  الب دددان إ اسددار طرندداما سبيبددا  مدد 30مددى طرندداما األمددم املتحدددة اامنددائ  ع ددى انتددداب 
متبدوع  األمددم املتحدددة. و ددد ُعدد ر هدد    الببيددون إ مرافددا  دددمات الرعايددة الصددحية األوليددة إ 

سددنوات وذلدد  مددن فدددون  أن يعددزيف رقدددن  دددمات الرعايدددة  3ييددى أدددا  ررينيددداد وروطدداعو ملددددة 
هللروفّي الصدحة ل مميدى: ألن ُكد ر الصحية. ومن املبادرات األ رى  قأل ف ة ا ستعراو مبادرة 

ويفندد  مبددادرة أحبددأ نوسدد هلل وهدد  عبددارة عددن م ددرو  لتددوفّي  دددمات الوحددل اجلمددوع   -فددرد 
لألسواأل الذين يعي ون إ ياعات مهم ة، وال رو  إ روعي  فدبوة ل تدّب  طاألعيفدا  ويفرعهدا 

 إ ررينيداد وروطاعو، ورنظيم   ة وسنية ل توعية طالصحة النوسية.
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 ل ق في السفنا -3 
التزمت ا وومة  ا رعهدت طد  دائمدا  مندذ أن نالدت ررينيدداد وروطداعو ا سدتققأل طتقددن  -40

املسداعدة ملدن يريددد امدتقو طيدت مددن طد  ذوي الدد   املددنخون واملتوسدا. ورعددر ويفارة ااسددوان 
ة. و ددددددقأل والتنميددددددة ا يفددددددرية الددددددويفارة املسدددددد ولة عددددددن رددددددوفّي املسدددددداكن القئقددددددة امليسددددددورة التو ودددددد

، أن دددددددوت م سسدددددددة ربدددددددوير املسددددددداكن إ ررينيدددددددداد وروطددددددداعو، التاطعدددددددة 2014-2012 الوددددددد ة
مسدددون ُكددد ر أسدددبو   100، مبدددادرة لتويفيدددى 2015مسدددونا ، وأس قدددت، إ عدددام  4 245 ل دددويفارة

إ املائددة مددن ييددى املسدداكن خمصصددة ل تويفيددى ع ددى   5ع ددى املددواسن . ومددن اجلدددير طاملقحظددة أن 
ع دددى املعدددو   إ اتتمدددى. كمدددا أن دددوت م سسدددة ربدددوير املسددداكن مراكدددز ل ودددروو كبدددار السدددنر و 

 املنزلية ومراكز ل  في .
وطاا ددافة ا  ان ددا  املسدداكن امليسددورة التو وددة رُنددارب طددويفارة ااسددوان والتنميددة ا يفددرية  -41

ذ السياسددة مسدد ولية رددوفّي وسددائ  الصدديانة املقئمددة ل مسدداكن القائمددة. ورعدددر وحدددة ريسددّي ورنويدد
العامددددة اواصددددة طااسددددوان املسدددد ولة عددددن ادارة طرندددداما الددددويفارة لتقدددددن املددددنم مددددن أهدددد  حتسدددد  

دو ر مدددن دو رات ررينيدددداد وروطددداعو اد ددداأل  15 000الدددذي يُقددددم منحدددا    رتمددداويف  املسددداكن
، 2015-2012ااصددددقحات ع ددددى مسدددداكن املددددقو مددددن ذوي الددددد   ا دددددود. و ددددقأل الودددد ة 

م يونددددا  مددددن دو رات ررينيددددداد  80.93منحددددة ط غددددت  يمتهددددا الو يددددة  5 394 موعدددد  صددددرا مددددا 
وروطاعو، كما ر اركت الوحدة مى منظمات عّي حوومية حم ية وويفارة ال عأ والتنميدة ا هتماعيدة 

 ساطقا  إ طذأل اجلهود لزيادة اودمات املقدمة والوصوأل ا  املزيد من املواسن  املعني .
طرنددداما ربدددوير السدددون إ روطددداعو، يتدددو  ات دددس النيددداي إ روطددداعو أمدددر طندددا   وإ اسدددار -42

مسدداكن ملسدداعدة م دد ي البيددوت ألوأل مددرة ويددوفر السددون طسددعر التو وددة ل مددواسن  ممددن رتددوفر 
 فيهم األه ية من مواست ررينيداد وروطاعو ممن يقبنون روطاعو.

 ال ق في التعليم -4 
، حيتددد  مودددان الصددددارة فيمدددا يتع دددا طا سدددتلمارات الددديت روظوهدددا كدددان التع ددديم، و  يدددزاأل -43

، ط غددددت ررينيددددداد وروطدددداعو هدددددا رددددوفّي 2015ا وومدددة إ  دددداأل التنميددددة املسددددتدامة. وإ عددددام 
الرعايدة والتع دديم ال ددام   املبوددرين إ مرح ددة البوولدة طاا ددافة ا  التع يمدد  ال ددام   ا طتدددائ  

مراكز  208عا  ال ام  ح  مستوى ما دون التخرج. وهناو، اعن، واللانوي وكذل  التع يم ال
مركددزا  هديدددا  مددن ر دد   12مددن مراكددز رددوفّي الرعايددة والتع دديم ال ددام   إ مرح ددة البوولددة وهندداو 

 مركزا  عموميا .  222املراكز رنتظر رزويدها طاملوظو  لتوتم أطواالا وطذل  يب   عدد ر   املراكز 
ل كيددز ع ددى التع دديم، سددعت ررينيددداد وروطدداعو ا  ادراج  دددمات رونولوهيددا وإ اسددار ا -44

املع ومدددات إ ااياكددد  التع يميدددة األساسدددية اذ الدددا رعددد ا ااهدددة البدددقب واملدرسددد  ا  الدددتع م 
، أس قددت ا وومددة 2010والتواعدد  مددى التونولوهيددات ا ديلددة إ الوصددوأل الدراسددية. وإ عددام 

يدددى التقميدددذ الدددذين يدددد  ون مرح دددة التع ددديم اللانويدددة اواسددديأ حممولدددة. مبدددادرة رقيفددد  طتزويدددد ي
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 5 000مددن ر دد  ا واسدديأ ل بددقب فيفددق  عددن رددوفّي  95 000ذلدد  ا دد ، ف رددوفّي  ومنددذ
حاسددددوب ل مدرسدددد  ومددددديري املدددددار  وامل ددددرف . و ددددد هددددرى ردددددريأ آ ا املدرسدددد  ع ددددى 

التونولوهيا إ املناها الدراسية. و د هرى رزويدد رونولوهيا املع ومات وا رصا ت وادراج ر   
 مدرسة اطتدائية  خاطر لتونولوهيا ا اسوب. 300ما ينوا عن 

وطاا دددافة ا  هدددذه ا طتودددارات، رواصددد  ا وومدددة رقددددن  ددددمات الددددعم ا هتمددداع   -45
فر  دمات ل بقب مل  رقدن وهبات الغدا  والوبور عن سريا طراما التغذية املدرسية، كما رو 

نقددد  البددددقب اتددددا  ل تقميدددذ الددددذين يرردددددون يفير املدددددار ، وردددوفر الوتددددأ املدرسددددية األساسددددية  
 رقدم منحا  ل را  األيفيا  املدرسية. كما
وطاا ددددافة ا  رددددداطّي السياسددددة العامددددة هددددذه، حدددددثت رعددددديقت ر ددددريعية هامددددة رعددددزيف  -46
ارروعددت سددنر التع دديم االزامدد   2012قااانون الطفاال  إ التع دديم. وطددااعقن عددن صدددور  ا ددا
عامددا . و ددد أصددبم الغددا  العمدد  طالعقوطددة املدنيددة  انونددا   12-6عامددا  طعددد أن كانددت  16-5 ا 

 .2012قانون الطفل من  4اعن وهو منصوص ع ي  إ الباب 
 حقوق األشخا  ذوي اإلعاقة -5 

يدددة حقدددوق األفدددخاص ، صدددد ت ررينيدددداد وروطددداعو ع دددى اروا 2015إ حزيران/يونيددد   -47
ذوي ااعا ددددة. و ددددد أن ددددوت جلنددددة م دددد كة طدددد  الددددويفارات الدددددا روعيدددد  مددددواد ا روا يددددة. ومنددددذ 
التصددديا ع ددى ا روا يددة التزمددت ررينيددداد وروطدداعو طالتقيددد طا لتزامددات الددواردة إ ر دد  ا روا يددة 

  واختدداذ التددداطّي ذات إ ذلدد  اعتمدداد القددوان  املقئمددة ويددى البيانددات وان ددا  آليددات ااطددق  ددا
 العق ة طا روا ية الووي ة طإعماأل حقوق األفخاص ذوي ااعا ة ع ى دو ردر  .

و د هرى رو ي  املركز الوست لتومّي سا ات األفخاص ذوي ااعا ة، الذي أعيدت  -48
 2015هيو تدد  حددديلا    وددا  ل مركددز الددوست ل نهددوو طاألفددخاص ذوي ااعا ددة، إ متويف/يوليدد  

 همة رعزيز نوعية حياة ه   . واملراد الذا املركز هو رقددن  ددمات اعدادة التوهيد  واراحدة فدرص 
التددددريأ املهدددت والعمالدددة وطدددراما ر قددد  مهدددارات العددديش املسدددتق  وأن دددبة التواعددد  ا هتمددداع  
واودددمات العقهيددة ادد    النددا . ومددن املنددوي أن رسدداعد اودددمات العقهيددة واودددمات ذات 

لصددد ة الدددديت يقدددددمها املركدددز ع ددددى رعزيددددز ودعدددم اودددددمات املقدمددددة إ خمت ددد  املرافددددا الصددددحية إ ا
القبدددداع  اوددددداص والعدددددام. وسدددددتوون ييدددددى املقددددددمات الددددديت يقددددددمها املركدددددز  انيدددددة طالنسدددددبة ا  

 األفخاص ذوي ااعا ة.
اطقا  )والدديت ورنوددأر وحدددة فدد ون ااعا ددة التاطعددة لددويفارة ال ددعأ والتنميددة ا هتماعيددة سدد -49

رسددمى اعن ويفارة التنميددة ا هتماعيددة و دددمات األسددرة( ع ددى اعددداد م ددرو   بددة عمدد   دددا 
ا  ان ا  سم  وست لألفخاص ذوي ااعا ة. ويو  ان ا  هذا السدم  موافقدا  ملدا ردنل ع يد  

مدن اروا يدة حقددوق األفدخاص ذوي ااعا دة. ومدن فوائددد ان دا  السدم  ان دا   اعدددة  31املدادة 
ددز ع ددى دددو أكلددر د ددة ع ددى احتياهددات  طيانددات أساسددية، وحتسدد  رويفيددى املددوارد وو ددى طددراما رركر

 األفخاص ذوي ااعا ة.



A/HRC/WG.6/25/TTO/1 

GE.16-02512 16 

و ددد هع ددت الدددائرة الوسنيددة ل عمالددة التاطعددة لددويفارة العمدد  ورنميددة ال ددركات الصددغّية مددن  -50
أولويا دددددا  ايدددددة األفدددددخاص ذوي ااعا دددددة. ورنودددددأ ر ددددد  الددددددائرة ع دددددى اراحدددددة فدددددرص العمالدددددة 
لألفددخاص ذوي ااعا ددة وذلدد  عددن سريددا اهددرا  دراسددة استقصددائية الرطددى العمدد . وحصددر كدد  

ت عددّي ا ووميددة إ اسددار املنظمددات العام ددة مددى األفددخاص ذوي م سسددات التدددريأ واملنظمددا
األوأل مدددددددن السدددددددنة  الرطدددددددىااعا دددددددة. ومدددددددن املتو دددددددى أن رنودددددددذ ر ددددددد  الدراسدددددددة ا ستقصدددددددائية، إ 

، طالسددددع  ا  ا صددددوأل ع ددددى املع ومددددات مددددن ال ددددركات الدددديت رسددددتخدم 2016-2015 املاليددددة
 األفخاص ذوي ااعا ة أو ستستخدمهم إ املستقب . 

أمددا حددا األسودداأل ذوي ااعا ددة إ ا صددوأل ع ددى التع دديم فهددو حددا معدد ا طدد  وردعمدد   -51
وحددددة التع ددديم اوددداص التاطعدددة ل دددعبة  ددددمات دعدددم البدددقب طدددويفارة التع ددديم. ومدددن األدوار الددديت 

 رنهن الا وحدة التع يم اواص ما ي  :
 سدر احتياهات التع يم اواصة ل بقب الذين ُفخصت اعا تهم؛ 
 األو  ل بقب امل تب  إ ألم يعانون اعا ات أو رقددير احتياهدا م  الت خيل

 فيما يتع ا طالتع يم اواص؛
 رزويد املدرس  طاس اريميات التد   البدي ة؛ 
  التعددددرا ع ددددى البددددقب الددددذين هددددم ااهددددة ا  رقددددديرات متخصصددددة اعددددا تهم

 واودمات العقهية واحالتهم ا  ر   اودمات عند اليفرورة؛
 ية املدرس  العادي  من أه  التماوب مى احتياهات البقب ا ددة فيما روع

 يتع ا طتوفّي التع يم اواص ام. 
ومدددا يفالدددت ويفارة التنميدددة ا هتماعيدددة و ددددمات األسدددرة رقددددم  ددددما ا ا هتماعيدددة ا   -52

األفدخاص ذوي ااعا دة مدن  بيد  النقد  اتدا  طا دافقت واعبدا  مدنم مسداعدة ذوي ااعا دة، 
ومددنم مسدداعدة األسودداأل ذوي ا حتياهددات اواصددة ومددنم املسدداعدات واملعدددات الببيددة، فيفددق  

 ومنم السون والوسا .  عن املنم الغذائية
 حقوق ك ار السن -6 

، ا  أن 2011ي دددّي رعدددداد السدددوان وااسدددوان، الدددذي أهررددد  ررينيدددداد وروطددداعو عدددام  -53
إ  47إ املائدة مقارندة مدى  53النسا  ي و ن عالبيدة السدوان املسدن  اذ رب د  نسدبة هدذه الوودة 

 طون التقدم إ السن هو ظاهرة نسوية.  املائة من الذكور. وهذا ا جتاه عامل  مما يوح  أييفا  
الددذي يددنل  2007قااانون دور إيااوات ك ااار الساان  وإ هددذا الصدددد، اعتمددد الّبملددان  -54

ع دى اصددار رددرا يل ان دا  دور ايدوا  كبددار السدن ورنظيمهدا ومرا بتهددا. ومدن دواعد  األسدد  أن 
يدة. عدّي أند  ُ بدى فدورب مهدم إ هذا القانون ااام   يُع ن عن  طعد ألن  يتب أ ا امة هياك  ادار 

 ددداأل روظيددد  املوت ددد  الدددذين سددديعم ون  دددمن وحددددة التوتددديش التاطعدددة ل  دددعبة املعنيدددة ط ددد ون 
الت يخ، والذي سيحتاج اليهم عندما يُع ن عن سن القانون إ القريأ العاه . وستوون وحدة 
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ايددوا  كبددار السددن إ التوتدديش مسدد ولة عددن رصددد ومرا بددة ورنظدديم ادارة ور ددغي  ورسدديّي عمدد  دور 
ررينيداد وروطاعو، و مان رزويد نز   ر   البيوت خبدمات الرعايدة وفقدا  ل معدايّي وامتلدا   ل دوائم 

، ندددوة 2014الدديت حتوددم دور ايددوا  كبددار السددن. وعددقوة ع ددى ذلدد ، عقدددت، إ نيسددان/أطري  
اجلهدات الرئيسدية مدن  300ط ون و ى اسار رنظيم  إ هذا الصدد الغرو منها افراو حدوا  

ذات املص حة ) ن فيها أصحاب/مديرو دور اايدوا  ومقددمو اوددمات( إ ررينيدداد وروطداعو إ 
 صياعة وط ورة اسار فام  ُيستهدى ط  إ روعي  القانون املذكور. 

وطدددالنظر ا  سبيعدددة عم يدددة الت ددديخ فدددإن كبدددار السدددن ءل دددون حتدددديا   اصدددا  فيمدددا يتع دددا  -55
انسدددانية عنددددما يتقددددم الدددم العمدددر طوصدددوهم فودددة  دددعيوة مدددن فودددات اتتمدددى. طيفدددمان حقدددو هم ا

ولقسددتماطة اددذا التحدددي املبددرويف استيفددافت ال ددعبة املعنيددة ط دد ون الت دديخ ح قتدد  دراسدديت  
، الغدرو منهمدا رسد يا 2013ط ون حقوق اانسان وكبار السدن إ ررينيدداد وروطداعو، إ عدام 

ساسية والتلقي  والتوعية ط ولا، واطرايف ما لذل  من آثار ع دى األ وا  ع ى حقوق اانسان األ
السددوان الددذين رتقدددم الددم السددن، ورسدد يا اليفددو  ع ددى ظدداهرة ا حتيدداأل االودد و ، والتبصرددر إ 
املسائ  اليت رنورد فودة كبدار السدن  واههتهدا ل مسداعدة ع دى صدياعة السياسدات العامدة والقدوان  

 اليت حتميهم. 
ا ال دددعبة املعنيددة ط ددد ون الت دديخ، مدددن اسددار التزامهدددا طالسددهر ع دددى مصدداحل هدددذه ورعدد   -56

الووددددة، طو يددددة اربددددا  لددددوج رعاونيددددة حيدددداأل معاجلددددة الوددددرص الدددديت رتيحهددددا عم يددددة ر دددديخ السددددوان 
والتحديات اليت ربرحها. ومن ر   التحدديات هللالومدوة الر ميدةهلل الديت رع د  وهدود فدارق طد  مدن 

نولوهيددا املع ومددات وا رصددا ت وطدد  مددن يسددتخدمولا. وملعاجلددة هددذا ءوددنهم ا سددتوادة مددن رو
الو دددددى، ر ددددداركت ال دددددعبة املعنيدددددة ط ددددد ون الت ددددديخ مدددددى ويفارة الع دددددوم والتونولوهيدددددا مدددددن أهددددد  

طرندداما اسددتخدام كبددار السددن لتونولوهيددا املع ومددات وا رصددا ت إ ررينيددداد وروطدداعو إ  ريسددّي
الّبنداما هدو الد ويا لوودرة ا سدتمرار إ الن دارب إ مرح دة . والغرو من هذا 2014أيار/مايو 

الومددوة هللعامددا  أو يزيددد، وذلدد  طا ددد مددن  55ال دديخو ة، إ أوسددارب كبددار السددن الددذين يب غددون 
الر ميدددةهلل طواسدددبة يفيدددادة ا سدددتوادة مدددن رونولوهيدددا املع ومدددات وا رصدددا ت ورلقيددد  كبدددار السدددن 

 ا إ حتقيا التواص  فيما طينهم إ الو ت ا قيق .ط ون استخدام ر   التونولوهيا وأ يته
ورواص  ال عبة املعنية ط  ون الت يخ، طوصوها اجلهة املس ولة عدن رعزيدز و ايدة حقدوق   -57

كبدددار السدددن، رنويدددذ خمت ددد  الدددّباما ملددد  طرنددداما الرعايدددة اتتمعيدددة الدددذي يقددددم  ددددمات الرعايدددة 
 اهتماعيدا  والدذين ُ رهدون مدن م سسدات الصدحة ا هتماعية إ دور ايوا  كبدار السدن املهم د 

العمومية وكذل  ال ون طالنسبة ا  مركدز املع ومدات اواصدة طوبدار السدن، الدذي هدو  لاطدة مرفدا 
لاحالدددة، وموتدددأ املسددداعدة اوددداص طاملع ومدددات عدددن األن دددبة واملبدددادرات والدددّباما واوددددمات 

ودد ، إ الب دد، طدداليوم العدامل  ل توعيددة ط دون اسددا ة املتع قدة طوبددار السدن إ ررينيددداد وروطداعو. وحيت
معام ة كبار السن، واليوم الدو  لوبار السدن كمدا طددأ ر دغي  مراكدز ن دارب املسدن  ودور رعايدة  

 كبار السن وروفّي  دمات النق  اتا  طا افقت والعبرارات.
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 ال قوق الثقافية -7 
للقدداإ الغددتر. و  رددزاأل ا وومددة رنددتها سياسددة روخددر ررينيددداد وروطدداعو طتنوعهددا وارثهددا ا -58

رتملدد  إ رعايددة التعبددّي اللقدداإ وااطدددا  الوددت. وإ هددذا الصدددد، أنيبددت طددويفارة التنميددة اتتمعيددة 
واللقافة والونون مس ولية ال ويا ملخت   املبادرات الرامية ا  رعزيز ا ا إ التعبّي اللقداإ فيفدق  

 التمارية. ور م  ر   املبادرات ي ة أمور منها: عن صمودها من الناحية 
 و ى سياسة ثقافية عامة  

ست ددو  هددذه السياسددة العامددة مقمددم الو سددوة العامددة ل تنميددة اللقافيددة وكددذل  الدد ويا  -59
ل وندددون ااطداعيدددة وا وددداى ع دددى الددد اث، وربدددوير الصدددناعات اللقافيدددة املسدددتدامة ورعزيدددز ال رحمدددة 

طيددان السياسددة العامددة أييفددا  اوبددورب العرييفددة لنبدداق القبددا  اللقدداإ وأن ددبة ا هتماعيددة. وييفددى 
 ال كيز الرئيسية ألعراو التخبيا ا س اريم .

 السم  الوست ألمسا  الونان  والعام   إ اتاأل اللقاإ  
 مددن األهددداا املتو دداة مددن السددم  الددوست ألمسددا  الونددان  والعددام   إ اتدداأل اللقدداإ -60

ان دددا   اعددددة طياندددات ريفدددم أمسدددا  الوندددان  والعدددام   واملنظمدددات العام دددة إ اتددداأل اللقددداإ مدددن 
 املسمر   طاا افة ا  اافهاد ع ى ما يقومون ط  من أه  رسهي  ربوير الصناعات اللقافية.

 معرو فت لتبورر الببوأل الوو ذية املوسيقية والبب  الوو ذي   
الوددت لتبددورر الببددوأل الوو ذيددة املوسدديقية والببدد  الوددو ذي حوايددة  ربددريف فوددرة املعددرو -61

رددروي ردداريخ ربددورر الببددوأل الوو ذيددة املوسدديقية لتمعدد  مددن ررينيددداد وروطدداعو ط دددا  مبدددعا  ومبتوددرا . 
وهذا املعرو هو املوان الوحيد الذي ءون في  التعرا ع ى عاديات متل  ك  مرح ة من مراح  

الودو ذي. و دد نُظمدت معدارو سدنوية ل تعريد  الدذه اعلدة ع دى الصدعيد ا  دد  ربدورر آلدة الببد  
 (.2014( وكوطا )2013( وسورينام )2010وع ى الصعيد الدو  إ ك ر من الص  )

 مساطقة هائزة أفيف   رية طرعاية رئاسة الويفرا   
يهددا هددائزة عامددا  ع ددى ان ددا  املسدداطقة الدديت رقدددم ف 50،  ددرور 2014احتودد ، إ عددام  -62

أفيف   رية طرعاية رئاسة الويفرا  وإ مساطقة سنوية. ورستند مساطقة هللأفيف   ريةهلل ا  وا دى ا يداة 
اتتمعية وفيها جتسيد لرويف التعددية اللقافية. وه    رنحصر إ هاندأ فندون املوسديقى والدر ل 

هدا ع دى الصدعيد ال خصد  والدرراما ط  رسهم إ متو  املدرأة إ اتداأل ا  تصدادي وربورهدا ومنائ
إ املناسا الريويدة وربقد  ع دى هدذوة رويف ا نتمدا  ا  اجلماعدة مدن أهد  حتسد  وربدوير  دّبات 
املددواسن  إ  ددا  الريا ددة والونددون، فيفددق  عددن ربددوير الع ددم طتقاليدددنا ال ددعبية. وع ددى اايدداأل، 

مدا  ا  الدوسن، ورويف ا نتمدا  فإن هذه املساطقة السنوية ررم  ا  ر دميى ال دعور طدالوخر طا نت
ا  اجلماعددة ومتوينهددا مددن  ددقأل التنددافس الصددحر  والتواعدد  ور ددميى ااطدددا  عنددد فددعبنا واطددرايف 

 مواهب  الونية وإ  األ الببخ وا واى ع ى الون ال ع . 
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 تقديم الخدمات االنتماعية  -8 
األ ددّية طتببيددا التوصددية  إ  ددو  التددزام ا وومددة إ هولددة ا سددتعراو الدددوري ال ددام  -63

القا ددية  وافحددة الوقددر املددد ى فددرعت ويفارة ال ددعأ والتنميددة ا هتماعيددة )املسددماة اعن طددويفارة 
التنميددة ا هتماعيددة و دددمات األسددرة( إ رنويددذ عدددة مبددادرات الغددرو منهددا حصددوأل األفددخاص 

 سية. من ذوي الدر   املنخون ومن هم دون  ا الوقر ع ى الس ى واودمات األسا
والّبناما الوست ل تنمية ا هتماعية عبارة عن اس اريمية ل تد   إ اتداأل ا هتمداع   -64

ا  تصدادية  -ُو عت لتقددن املسداعدة ل مماعدات واألسدر اليفدعيوة ورقددن ااعاثدة ا هتماعيدة 
طااندددارة،  ادددا. ومدددن ر ددد  اوددددمات حتسددد  اامددددادات املائيدددة والوهرطدددة ورزويدددد املرافدددا اتتمعيدددة

واملساعدة ع ى روصدي  البيدوت طالوداطقت وردوفّي مدواد ال كيبدات الصدحية واملسداعدة إ اد داأل 
 ااصقحات البويوة ع ى البيوت.

ونظدددام الببا دددات الذكيدددة البيومي يدددة هدددو مدددن الدددنظم الددديت ختيفدددى اعن ل تبدددوير مدددن أهددد   -65
الذكيدددة املنتوعددد   دددنم املعافدددات صدددرا مدددنم اوددددمات ا هتماعيدددة. وسددديمورن نظدددام الببا دددات 

التقاعديددددة لوبددددار السددددنر واملعونددددة العموميددددة ومددددنم مسدددداعدة ذوي ااعا ددددة مددددن اسددددتخدام ر دددد  
الببا ددات إ فددرا  البعددام مددن التمددار امل ددارك  وذلدد  طاسددتخدام األههددزة البرفيددة املوهددودة إ 

 نقارب البيى واتهزة ل تعرا ع ى ر   الببا ات.
. ويقددم 2015وومة إ رنويدذ مبدادرة املسداعدة إ رعايدة الر ردى إ عدام و د طدأت ا  -66

هددذا الّبندداما املسدداعدة املاليددة ملدددة عددام لودد  سودد  يولددد ألطددوين مددن الووددة ا رومددة  ددقأل السددنة 
. ويقددددددم الددددددرعم املدددددا ، إ اسدددددار هدددددذه املبدددددادرة، ا  اعطدددددا  واألوصددددديا  2014/2015املاليدددددة 

را  البعام وعّيه من األعراو األساسية القيفمة لعافيدة البود   دقأل السدنة القانوني  من أه  ف
األو  من العمر. ويرم  الّبناما كذل  ا  رزويد املسدتويدين طاوددمات األساسدية األ درى الديت 
رسدداعد ع ددى رنميددة األسددرة ملدد  ح قددات العمدد  اواصددة طتن ددوة األسودداأل ورنظدديم األسددرة ودورات 

ملاليددة، وفددرص العمالددة والتع دديم. و ددد ُفددر  إ رنويددذ عنصددر التمودد   ددمن هددذه ااملددام طدداألمور ا
 .2015املبادرة إ متويف/يولي  

وإ حماولددة لتقيددديم مسددتوى املعي دددة إ ررينيددداد وروطددداعو، أهددرت ويفارة ال دددعأ والتنميدددة  -67
هددددذه  . و ددددد اسدددتند ا 2014ا هتماعيدددة سدددداطقا  دراسدددة استقصددددائية لظدددروا املعي ددددة إ عدددام 

الدراسدددة مدددن أهددد  يدددى املع ومدددات عدددن اوصدددائل الدءغرافيدددة لأُلسدددر، واملدددوارد واوددددمات ادددا، 
وظددروا معي ددة أفددراد خمت دد  اأُلسددر. وسددتوفر النتددائا مقياسددا  د يقددا  ملسددتويات الوقددر والتهمدديش 

 ددارب ا هتمدداع ، والتمتددى طالصددحة والعافيددة كمددا سددتوفر فهمددا  عميقددا  ل عق ددات القائمددة طدد  الن
ا  تصددادي إ الب ددد وطدد  نوعيددة حيدداة النددا ، فيفددق  عددن املسددائ  املدد ثرة إ  دددرة املددواسن  ع ددى 

 ا صوأل ع ى املوارد واودمات.
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 االتفاقية الدولية للقضات على نميع أشفا  التمييز العنرري -نيم 
ألساسدية  اية ا قوق وا ريات ا 1976ييفمن الدستور اجلمهوري املع ن عن  إ عام  -68

طغن النظر عدن العدرق أو األصد  أو الددين أو ال دون أو ندو  اجلدنس. كمدا أن البداب الراطدى ع در 
من الدستور يعدزيف ط دو  أفيفد   ايدة ر د  ا قدوق ولود  فدخل يددرع  أن حقو د  انتهودت، 
أو  دددري انتهاكهددددا أو  دددد رنتهدددد ، أن يتوهدددد  ا  ا ومدددة الع يددددا س بددددا  ل نصدددوة، ومددددن سدددد بات 

 الع يا أن متنم املساعدة عندما روون الظروا مناسبة. ا ومة
، الذي أن دوت 2000قانون تفافؤ الفر   وا  هانأ ااهرا ات الدستورية، يعدر  -69

 وهب  جلنة رواف  الورص وحمومة رواف  الورص، من القدوان  ا امسدة الديت حتظدر التمييدز طسدبأ 
  املددزاعم ط ددون حدددوث التمييددز والتحقيددا ط ددولا العددرق. ومددن املهددام الدديت ك وددت الددا ال منددة ر قدد

وا دداد ح ددوأل وسددا ط ددولا،  دددر ااموددان، إ حدد  مددن مهددام ا ومددة الوصدد  إ األمددور الدديت 
حتي هددا اليهددا ال مندددة عندددما رو ددد  إ ا دداد ا  دددوأل التوفيقيددة أو عنددددما روددون ر ددد  ا  ددوأل عدددّي 

  الدذي يُعد  طدااهرا ات أو القدرارات الديت مناسبة   ر امل و ة. وع ى عوس موتأ أم  املظا
، والو يددة القيفددائية 2000 قااانون تفااافؤ الفاار  رتخددذها السدد بات العموميددة، فددإن أحوددام 

املمنوحة ل منة رنببا ع ى القباع  العام واواص ك يهما. ومن صقحيات ال مندة التحقيدا إ 
املسائ  اليت  دد رلدار، إ اسدار هدذين القبداع ، حتدت الوودات العامدة ملد  العمالدة وردوفّي السد ى 

 واودمات والتع يم وروفّي السون. 
، أثدددر هدددام ع دددى السدددوان إ 2008عم هدددا إ عدددام  و دددد كدددان ل مندددة، مندددذ أن طددددأت -70

فدووى  1 042، مدا  موعد  2014-2008 ة ررينيداد وروطاعو. اذ ر قت ال منة،  قأل الو
فدددووى إ روطددداعو. وفددداركت ال مندددة كدددذل  إ رنظددديم عددددة  دددقت لتوعيدددة  72إ ررينيدددداد و

، لدددوحن أن ال دددواوى 2014اجلمهدددور خبصدددوص الو يدددة املوك دددة اليهدددا وحظدددر التمييدددز. وإ عدددام 
الواردة اا عق ة أوثا طالو ية القيفائية ل منة استنادا  ا  زدايف  دقت التوعيدة اجلماهّييدة. ومدن 
األ يدددة  ودددان، أييفدددا ، مقحظدددة أن ال مندددة  ا دددت أوأل دعدددوى  يفدددائية أمدددام ا ددداكم إ اسدددار 

أذنددأ مددن حيددة اندد    ءتلدد  مددن القددانون. و ددد ربدد  أن املددتهم  36خمالوددة يعا ددأ ع يهددا البدداب 
 135 000وأمدددر طددددفى عرامدددة  ددددرها  33رفدددن ا متلددداأل ملقتيفددديات اعدددقن ورد إ البددداب  أو

دو ر مددن دو رات ررينيددداد وروطدداعو إ عيفددون فددهرين. و ددد هددا  ذلدد  ا وددم موافقددا  ل عقوطددة 
  ءتلد   قادا  يوما   135دو ر إ اليوم )كما ها  إ القانون( سواأل  1 000املتمل  إ دفى 

املددددتهم أو رفددددن ا متلدددداأل ل حوددددم. وإ حدددداأل   يددددتمون املددددتهم مددددن دفددددى مددددا ع يدددد  وهددددأ أن 
 فهرا  إ السمن مى األفغاأل ال ا ة.  24 ءيف 
ورقددوم صددرامة العقوطددة، كمددا أمددر الددا القا دد ، وفقددا  ل قددانون، دلدديق  ع ددى التددزام امل ددرع   -71

 حياأل القيفا  ع ى التمييز ط   أفوال .وال رسة وا وومة طاربا  لا حايفم 
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 اتفاقية حقوق الطفل -دا  
لقد كانت  اية حقوق البو ، و  رزاأل، حتت  الصددارة إ طرنداما ا وومدة الت دريع .  -72

 ، عما ي  :2015أيار/مايو  18و د أع ن الرئيس، إ 
   ؛2012قانون الطفل 

   ؛2000قانون هيئة شؤون الطفل 

  ؛2014لهيئة شؤون الطفل  الال  ة الناظمة 

  قاااااااانون بياااااااوت إياااااااوات األطفاااااااا  المجتمعياااااااة وكفالاااااااة األطفاااااااا  وريااااااااض
 ؛ 2000 األطفا  

   ؛ 2014اللوا ح الناظمة لمسألة الففالة 

   ؛2014اللوا ح الناظمة ل يوت إيوات األطفا  المجتمعية 

  ؛ 2000اعتماد قانون الطفل 

    2015اعتماد اللوا ح الناظمة لت ني األطفا. 
 ور و  القوان  املذكورة أعقه حزمة كام ة من  وان  البوولة واسارا   ماية األسواأل. -73
ا   مان يفيادة  اية البو  من ا عتددا ات اجلنسدية  2012قانون الطفل  ويسعى  -74

عن سريا النل ع ى سائوة أوسى وأمش  من اجلرائم املتع قة ط   أفواأل ا عتدا  اجلنس  ع ى 
البودد  ومنهددا اايددقج اجلنسدد  وال مددس اجلنسدد  وعوايددة األسودداأل، ودعددارة األسودداأل ) ددا إ ذلدد  

البوددد  اجلنسدددية( واسدددتغقأل األسوددداأل إ املدددواد  مسدددولة دفدددى املددداأل لقدددا  ا صدددوأل ع دددى  ددددمات
ااطاحية. ومن اجلدرائم األ درى املنصدوص ع يهدا ر دوي  األعيفدا  التناسد ية األنلويدة والقسدوة ع دى 
األسودداأل. وطاا ددافة ا  اجلددرائم املرروبددة اددا األسودداأل، يسددعى القددانون كددذل  ا  عصددرنة نظددام 

البو  أن رتدو  رقيديم اتدرم  األحدداث الدذين يودرج  يفا  األحداث. و يز القانون ايوة ف ون 
عنهم مقاط  كوالة. و يز القانون األ ذ طاملبادا ا ديلة اواصة  حاكمة اتدرم  األحدداث  دا 
فيها األ دذ طاملبددأ الدذي  دوأل  دّبا ، ملد   دّبا  سديوولوهية البود  وأسبدا  األمدراو النوسدانية 

قيقدددات وو دددى التقدددارير إ هدددذا الصددددد؛ وطددددائ  العقوطدددة الددديت الدديت رصددديأ األسوددداأل، اهدددرا  التح
ر دددد ع ددى رقدددن الرعايددة و دددمات اعددادة التوهيدد  الدديت رعتددّب أن اجلددانم ا دددث امنددا حيتدداج ا  
الرعاية وا ماية  ا يويف  ا  روعي  الو ية القيفائية اواصدة طالرعايدة وا مايدة ال دام ت  املنوسدة 

(؛ وأوامددر اافددراا؛ 2000قااانون هيئااة شااؤون الطفاال  ودد  ) وهددأ طقددانون هيوددة فدد ون الب
وأوامر رقدن ا ست ارات أو أي رد قت اصقحية أو رداطّي عقهية. ويعد ا القدانون كدذل  
طيفدددرورة التمليددد  املسدددتق  ل بوددد  إ الددددعاوى اجلنائيدددة أو املدنيدددة وذلددد  طإن دددا  موتدددأ  دددام  

 ا  بق  طاملهام األ رى مما  د ررى ا ومة  رورر . األسواأل لتملي  وصون مصاحل البو  و 
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ر   اايوة صقحيات التحقيا فيما يتع ا  2000قانون هيئة شؤون الطفل  ويعب   -75
جبم ة أمور منها سو  املعام ة، والتخ   عن البو  وا ال ؛ واطعاد البو  عدن طيتد  عنددما رسدو ه 

األسوددداأل إ دور الووالدددة؛ ورنظددديم طيدددوت ايدددوا  ظددروا يودددون فيهدددا معر دددا  وبدددر داهدددم؛ و بددوأل 
، عددن 2015األسودداأل اتتمعيددة وريدداو األسودداأل، وادارة نظددام الووالددة. وأدى ااعددقن، إ عددام 

 صدور هذا القانون ا  روعي  هيوة ف ون البو . 
 2000قانون بيوت إيوات األطفا  المجتمعية وكفالة األطفا  وريااض األطفاا   وييفى  -76

اوددداص ط  ددديل ا امدددة طيدددوت ايدددوا  األسوددداأل وريددداو األسوددداأل ورنظيمهدددا مدددن  بددد  هيودددة  ااسدددار
 ف ون البو ، وكذل  اسار ا امة نظام ل ووالة رديره اايوة.

ايودة فدد ون البودد  طدإدارة نظددام التبددت، ويوددتم  2000قااانون ت نااي األطفااا   ويسدمم  -77
 الباب طو ويف أمام حا ت التبت ع ى الصعيد الدو .

وانوبددددت ا وومددددة، طاا ددددافة ا  اسدددد اريميا ا الت ددددريعية، أييفددددا  ع ددددى و ددددى اوبددددة  -78
، وهدد  اوبددة األساسددية املتع قددة طتحسدد  2016-2012ا سدد اريمية الوسنيددة لتنميددة البودد ، 

أو ا  األسواأل إ ررينيداد وروطداعو. وهد  ريفدى اوبدورب العرييفدة  سد اريميات فدام ة الغدرو 
 هداا اومسة اليت رنل ع يها وه  كالتا : منها حتقيا األ

  ؛آمنة وحا نة جلميى األسواأل يوة طيوة 

  اراحة الورص عّي األكادءية جلميى األسواأل؛ 

 يوة الظروا املقئمة  ياة صحية؛  

 رقدن  دمات متخصصة ليتمتى البو  طعافيت ؛ 

 حدددد ام و ددددى مبددددادرات فددددام ة ومتسددددقة ومنسددددقة الغددددرو منهددددا رعزيددددز و ايددددة وا
 البو . حقوق

، أن ددر   ددس است دداري الدددا رصددد رنويددذ اوبددة. وف 2014وإ كددانون اللا /يندداير  -79
الودددرا  مدددن اسدددتعراو السياسدددات والت دددريعات الوسنيدددة الراميدددة ا   دددمان التوافدددا مدددى ا روا دددات 

حددها التقريدر، اا  يمية والدولية. ومن اتا ت اليت يتع  فيها اد األ اصقحات  انونية واليت 
لألسوداأل ا صوأل ع دى موافقدة األسوداأل املسدتنّية إ املسدائ  الببيدة؛ وردوفّي اليفدمان ا هتمداع  

ذوي ااعا دددة؛ والتمييدددز ع دددى أسدددا  السدددن، وااعا دددة وفدددّيو  اايدددديف؛ وسدددن الدددزواج إ ررينيدددداد 
 وروطاعو؛ واانواق ع ى البو ؛ وسن املس ولية اجلنائية.

العمددددد  ورنميدددددة ال دددددركات الصدددددغّية إ الددددد ويا لأل دددددذ  عدددددايّي العمددددد   واسددددتمرت ويفارة -80
الدولية،  ا فيها املعايّي املتع قة طعم  األسواأل. وإ هذا الصددد، واصد ت موت دية العمد  التاطعدة 
ل ددويفارة رصددد انتهاكددات القددانون خبصددوص السددن الدددنيا ل عمالددة وا جتددار طاألسودداأل. وطددالنظر ا  

رة فدددارو موت دددو العمددد  إ ح قدددات عمددد  ط دددون العمددد  القسدددري وا جتدددار يفيدددادة رددددفقات اامددد
طالب ددددددر والدددددديت ركددددددزت ع ددددددى  يفددددددايا رتع ددددددا طا جتددددددار طاألسودددددداأل واسددددددتغقأل األسودددددداأل جتاريددددددا . 
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موت ددو العمدد  ردددريبا  يسدداعدهم ع ددى الو ددوا ع ددى حددا ت عمالددة األسودداأل والتحقيددا  ويت قددى
اددا ت احتمدداأل ا جتددار طالب ددر والعمدد  القسددري فيهددا، وكددذل  التعددرا ع ددى امل فددرات اواصددة 

 وااطق  عنها من أه  احالتها ا  وحدة موافحة ا جتار طويفارة األمن القوم .

 اتفاقية القضات على نميع أشفا  التمييز  د المرأة -هات 
أحاسدددت ا وومدددة ع مدددا   خت ددد  التوصددديات الددديت ر قتهدددا إ هولدددة ا سدددتعراو األ دددّية  -81
ع ا امايدة حقدوق املدرأة. ملد  القيفدا  ع دى التمييدز  دد املدرأة، ومتود  املدرأة إ عم يدة صدنى يت فيما

 القرار وكذل  التخ ل من العن  املمار  ع يها واختذت طعن التداطّي لتنويذ ر   التوصيات.
بقاانون األحفاام  1998قانون حماية األمومة الراادر عاام ، ُعددرأل 2012وإ عام  -82

وذلدد  لزيددادة اهددايفة  2012ايااة األمومااة واألماار الخااا  بالسااادة والخاادم   المتنوعااة دحم
أسبوعا ، مما يّبهن ع دى السياسدة الديت ينتهمهدا امل درعون طالعمد   14ا   13األمومة  درها من 

 ع ى اح ام املعايّي الدولية و اية حقوق املرأة اازاطية.
وطالتعددداون مدددى أماندددة الوومنولدددة، اسدددتحدثت  موعدددة أدوات لو دددى موايفندددات مراعيدددة  -83

ل منظور اجلنسا  إ ررينيدداد وروطداعو، وذلد  ليفدمان و دى موايفندات رراعد   صدائل اجلنسد  
إ اسار القبا  العدام. ومدن مسدات هدذا امل درو  األساسدية اعدداد مبدادا روهيهيدة رراعد  املنظدور 

م مدن  بد  فد  الدويفارات إ و دى موايفنا دا السدنوية. و دد و دعت مسدودة اجلنسا  لو  رستخد
ملبدددادا روهيهيدددة يعوددد  خمت ددد  ال دددركا  اودددارهي  ع دددى استعرا دددها  بددد  أن ختتدددّب ميددددانيا  مدددن 
هانددأ ههددات ا رصدداأل املعنيدددة طال دد ون اجلنسددانية إ خمت دد  الدددويفارات. ورو ددم مبددادرة امليزندددة 

سياسدددة ا وومدددة العامدددة املتمل دددة إ القيفدددا  ع دددى التمييدددز إ عق تددد  املراعيدددة ل منظدددور اجلنسدددا  
 طتخصيل املوارد.

، وافقدددددت ا وومدددددة ع دددددى الدددددد وأل إ فدددددراكة مدددددى 2014وإ كدددددانون األوأل/ديسدددددمّب  -84
املنظمددددات عددددّي ا ووميددددة ل نهددددوو طدددداملرأة إ ررينيددددداد وروطدددداعو لتنويددددذ املبددددادرة املعنونددددة:  فددددبوة
خصيتها: ان دا  فيفدا ات آمندة  مايدة الوتداة وال داطة املعر دة ل خبدر إ رستوم  املرأة ف هللح 

ررينيداد وروطاعوهلل. ويهدا هذا الّبناما التوعوي ا  ا در من أثر املعايّي ا هتماعية الديت رد دي 
 ا  ادامة ا صا  الوتاة وال اطة اهتماعيا  وا تصاديا  من اتتمى.

املمدددار  ع دددى املدددرأة، وافقدددت ا وومدددة، إ فدددبارب/ وفيمدددا يتع دددا طالقيفدددا  ع دددى العنددد   -85
، ع دددى ان دددا  السدددم  املركدددزي ط دددون العنددد  املندددز ، وذلددد  طغدددرو يدددى ومقارندددة 2014 فّبايدددر

وحت ي  البيانات املتع قة طالعن  اجلنسا  كوسا  لب ورة السياسدة العامدة والدّباما الراميدة ا  ا ددر 
كة طد  الدويفارات، إ العدام نوسد ، مهمتهدا اافدراا من العن  اجلنسا . كما أن وت جلنة م   

 ع ى ان ا  السم .
ومدددن املبدددادرات األ دددرى، املتع قدددة طالقيفدددا  ع دددى العنددد  املمدددار  ع دددى املدددرأة اسدددتعراو  -86

طغيددددددة اد دددددداأل  2015-2014، الددددددذي هددددددرى إ الودددددد ة 1999قااااااانون العنااااااف المنزلااااااي  
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مبددان آمنددة هديدددة  6  أفيفدد ؛ ور ددييد اصددقحات مددن أهدد   ايددة  ددحايا العندد  املنددز  ط ددو
؛ وا امددددددة مراكددددددز نسددددددائية حيفددددددرية 2015ايددددددوا   ددددددحايا العندددددد  ُيسددددددتوم  طنا هددددددا إ عددددددام 

(Women City Centres ،رقدددددم  دددددمات متوام ددددة ل مددددرأة إ  ددددا ت العندددد  املمددددار  ع يهددددا )
يدددة، ورددددوفّي ومتتعهدددا طا سدددتققلية ا  تصدددادية وحصدددواا ع ددددى  ددددمات الصدددحة اجلنسدددية واازاط

 التع يم اتتمع  و دمات رعاية األسواأل.

 اإلنجازات وأفضل الممارسات -رابعاً  
 اروا ية القيفا  ع ى ييى أفواأل التمييز  د املرأة -87

  رقريرهددددا الدددددوري، اجلددددامى 2015 دددددمت ررينيددددداد وروطدددداعو، إ فددددبارب/فّباير ،
ى أفواأل العن   د املرأة لتقاريرها الراطى ا  الساطى، ا  جلنة القيفا  ع ى يي

 طعد رو رها إ ذل  سواأل عدة سنوات.
 وحدات  اية البو  -88

   د  ت دائرة ال رسة إ ررينيداد وروطاعو إ فراكة ناهحة مى هيودة فد ون البود
 من التقسيمات اادارية ل  رسة التسعة. 5ان ا  وحدة  ماية البو  إ 

 روفّي  دمات الرعاية وال طية جلميى األسواأل إ مرح ة البوولة املبورة  -89
  أع ندددت ا وومدددة ألدددا أزدددزت م دددرو  ردددوفّي  ددددمات الرعايدددة 2015إ عدددام ،

 208. وهندداو اعن (ECCE)وال طيددة جلميددى األسودداأل إ مرح ددة البوولددة املبوددرة 
 .اد وروطاعومراكز عام ة إ اسار هذا امل رو  إ ييى أدا  ررينيد

 اروا ية حقوق األفخاص ذوي ااعا ة -90
  صددددد ت ررينيددددداد وروطدددداعو ع ددددى اروا يددددة حقددددوق األفددددخاص ذوي ااعا ددددة إ

 ، وطذل  ر تزم ا وومة دوليا  اماية حقوق ه    األفخاص.2015 عام
 السم  الوست ل عماأل املنزلي  -91

  ع ددددى ا ددددبق   ، أن ددددر سددددم  وسددددت ل عمدددداأل املنددددزلي  يددددنل2012إ عددددام
موت دد  العمدد  طون ددبة املرا بددة ا سددتبا ية ليفددمان متتددى العمدداأل املنددزلي  ط ددرورب 

 عم   ئقة.

 الببا ة الصحية الوسنية -92
  رعددد الببا ددة الصددحية الوسنيددة طرنا ددا  مبتوددرا  طدددأت ويفارة الصددحة إ رنويددذه فهددو

وصوات الدوائية ُءون الصيادلة من ا سق  ع ى دو أكلر فعالية ع ى راريخ ال
 اليت رصرا ل مر ى طاستخدام طبا ة الو ونية م منة.
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 اراحة رونولوهيا املع ومات وا رصا ت لوبار السن -93
  فرعت ال عبة املعنية طالت يخ وويفارة الع وم والتونولوهيا إ رنويدذ طرنداما اراحدة

مرح ددة رونولوهيدا املع ومددات وا رصددا ت لوبددار السدن الدددا رعزيددز الن ددارب إ 
ال دديخو ة إ أوسددارب مددن رقدددمت الددم السددن ور قيددنهم مبددادا اسددتخدام ر دد  

 التونولوهيا ومدى أ يتها.
 دراسة استقصائية لظروا املعي ة -94

  دراسددة استقصددائية لظدددروا املعي ددة مددن أهدد  رقيددديم 2014أهريددت، إ عددام ،
ات مسددتوى معي ددة األسددر. ومدددن املتو ددى أن رعبدد  النتدددائا صددورة د يقددة ملسدددتوي

الوقر والتهميش ا هتماع  والصحة، والعق ة القائمدة طد  الن دارب ا  تصدادي 
 ونوعية ا ياة وط   درة الورد ع ى ا صوأل ع ى الس ى واودمات.

 حماكم عقج اادمان ع ى املخدرات -95
   روعيدد  حمدداكم عددقج اادمددان ع ددى املخدددرات كبدددي  لسددمن اتددرم  املددددمن

ون ع ى امل اركة إ عقههم من معدا رة املخددرات الددا  ل مخدرات ممن يوافق
 كسر ح قة اادمان وكلرة ا عتقاأل ومعاودة اجلرءة.

 الت ديات والمعوقات -دامساً  
مددا يفاأل ارروددا  معددد ت اجلرءددة العنيوددة يدد ثر سدد با  إ ييددى هوانددأ اتتمددى إ ررينيددداد  -96

 صصددت ا وومددة أع ددى نسددبة موويددة مددن أهدد  ، 2016-2015وروطدداعو. وإ امليزانيددة الوسنيددة 
موافحددة اجلرءددة وذلددد  طغددرو اختددداذ كدد  الوسدددائ  القيفمددة ل حدددد مددن الن دددارب ااهرامدد  و ايدددة 

 حقوق األفراد إ التمتى طالسقمة واألمن.
وع ددى الددرعم مددن اازددايفات الدديت حققتهددا هيوددة فحددل ال ددواوى املقدمددة  ددد ال ددرسة  -97
ية رعوق فعالية عم  اايوة خبصوص التحقيا إ فساد ال درسة وسدو  رزاأل هناو عقبات ر ريع  

 س وكها. و د أثّيت هذه املخاوا إ الّبملان ح  رنظر فيها ا وومة.
و قأل امل اورات اليت دارت مى منظمات اتتمى املد ، أثّيت خمداوا فد  خبصدوص  -98

  ال مندة امل د كة طد  الدويفارات عدم وهود  وان  حتم  حقوق األفخاص ذوي ااعا دة. وطإن دا
امل ددددرفة ع دددددى رنويدددددذ اروا يدددددة حقدددددوق األفددددخاص ذوي ااعا دددددة، رنودددددأ ا وومدددددة ع دددددى و دددددى 

 السياسات العامة والت ريعات.
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 األولويات والم ادرات وااللتزامات الوطنية الر يسية -سادساً  
مدن ا سدتعراو  رسدتهدي سياسدة حوومدة ررينيدداد وروطداعو خبصدوص فد ة اجلولدة اللانيدة -99

وفقدا  ل مهدود املبذولدة إ سدبي  رنويدذ  بدة  2015الدوري ال ام  طبيالا الذي و دعت  إ عدام 
 . وفيما ي   طيان األولويات إ هذا الصدد:2030األمم املتحدة ل تنمية املستدامة لعام 

 األمن القومي  
لقددددددوم . سدددددديمري اربددددددا  لددددددا ر ددددددارو فيدددددد  ا وومددددددة طرمتهددددددا حيدددددداأل مسددددددولة األمددددددن ا 

 ستتقاسم ك  الويفارات والوكا ت املس ولية وستوون مس ولة عن أمن وسقمة الدولة. وطذا
 العالقات الدولية والسياسة الخارنية  

مدددن أهدددم املبدددادرات والغايدددات الددديت ع دددى السدددوارات والقنصددد يات رنويدددذها الددددفا  عدددن  
  التمارة وا ستلمار؛ وا امدة مصاحل ررينيداد وروطاعو خبصوص سياسات الب دان األ رى إ  ا

عق دات رواصد   ويددة وا وداى ع يهددا مدى ال ددتات إ هدزر اانددد الغرطيدة، والدد ويا ل م داريى الدديت 
رعدددود طالوائددددة املتبادلدددة ع دددى اجلاليدددات إ ال دددتات؛ وا سدددتلمار إ م ددداريى حمدددددة إ  دددا ت 

بذاا القبا  اواص ا    وال ركات النوا والغايف الببيع  و دمات البا ة، ودعم اجلهود اليت ي
 املم وكة ل دولة إ رسويا منتما ا و دمات إ اوارج.

 ال يئة  
ستحت  ا عتبارات البينية موالا إ ص أ عم ية التنمية اية ُيستهدى الا عند اختداذ   

 ك   رار ع ى مستوى ا وومة.
 الهياكل األساسية  

الدا التيسّي ع ى ييى املدواسن  إ ردنقق م طتو ودة سيمري ان ا  نظام ل نق  العام  
ر دددغي  منخويفدددة، مدددى ا ددددر، إ الو دددت ذارددد ، مدددن مسدددتوى اليفدددرر الدددذي ي حدددا طالبيودددة نتيمدددة 

  نبعاثات الو ود وذل  إ ييى أدا  الب د.
 التعليم  

 روفّي التع يم اتا  ع ى ييى املستويات ويفيادة فرص ا صوأل ع ي . 
 ة الر يةالرعاي  

ان ا  نظام حدية ل صحة يقوم ع دى أسدا  مبدادا الصدحة العموميدة ا ديلدة املسدندة  
 طالبيرنات، واملمارسات واودمات اليت ردعمها امل سسات اا  يمية والوسنية.

 الزراعة  
ا امة  با  يفراع  مت  وحدية ومزدهر و دادر ع دى املنافسدة الددا حتسد  أمدن األمدة  
 الغذائ .
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 فاناإلس  
روفّي السون ملن   يستبيعون حتم  رو وت  لو  امل اريى ا ددة لدذل . وهدذه املبدادرة  

ررفددددها ااعاندددات املاليددددة اجلديددددة ل ت دددميى ع ددددى السدددون، وردددوفّي القددددروو العقاريدددة  عددددد ت 
 مدعومة.

 الفنون والثقافة  
امل سسددددات ا طتواريددددة رعزيددددز ور ددددميى  اط يددددة البقددددا  التمدددداري والددددر ى التماريددددة لدددددى  

 والعام   إ اتاأل اللقاإ.
 التنمية الريفية  

أن وت ا وومة ويفارة ل تنمية الريوية رركز حصرا  ع ى املناسا الريوية ورنميتهدا ع دى وهد   
السرعة ح  يتس  حتس  نوعية عيش من يقبنون ر   املناسا ورفاهيتهم ا  تصادية. والغدرو 

أ التنميددة الريويددة املبعلددرة اعن طدد  فدد  الددويفارات حتددت سددق  واحددد مددن ذلدد  جتميددى كدد  هواندد
ليفمان رنسيا اوبا وامل اريى واألن بة امليفب ى الا إ املنداسا الريويدة و دمان اعبدا  التنميدة 

 الريوية أو  األولويات.
 تطوير مشاريع األعما  الرغيرة والم ادرة إلى إنشات المشاريع  

عدددن سريدددا رعزيدددز م ددداريى األعمددداأل الصدددغّية. ورعدددد م ددداريى  ردددوم  النمدددو ا  تصدددادي 
األعمدداأل الصددغّية مددن أكددّب اجلهددات املددوفرة ل عمالددة إ ييددى أدددا  العددا  و  ءوددن ألي ط ددد أن 
ينمددددو ويتبددددور طدددددون وهددددود  بددددا  حدددد  معددددا  مل دددداريى األعمدددداأل الصددددغّية. وا وومددددة م تزمددددة 

امل سسدات الصدغّية والصدغرى إ  دا  التسدويا ورنميدة  املساعدة املالية والتقنيدة ومسداعدة طتقدن
 م اريى األعماأل.

 برامج القطاو االنتماعي  
ا وومدددة م تزمدددة طتببيدددا السياسدددات الراميدددة ا  احدددداث رغيدددّي اهتمددداع  عميدددا حددد   

 رتمون ك  الووات من ا ستوادة وذل  عن سريا ا امة  تمى أكلر انسماما .
 التنمية الش ابية  

يددز ور ددميى م دداركة ال ددباب إ ييددى أوهدد  التنميددة املسددتدامة إ ررينيددداد وروطدداعو. رعز  
وا وومة م تزمة طتعزيز فهم أعما  حتياهدات ال دباب وسدريف مبدادا روهيهيدة مدن أهد  التنميدة 

 ال باطية.
 الريا ة  

مليون رسعى ا وومة هاهدة ا  يفيادة عدد املواهأ اليت ءون أن يّبيف من طينها أطباأل عدا 
حيدويفون ع دى اعدد اا دو . والد ويا ملمارسددة الريا دات كسدبي  لوددبم يدايف اجلرءددة وطندا  املهددارات 
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اتتمعية وا د مدن اررودا  معدد ت حددوث األمدراو املزمندة النايدة عدن أمندارب ا يداة، ورعزيدز املزيدد 
 د وروطاعو.من التواص  والتواهم ط  خمت   اجلماعات واألعراق والديانات إ ررينيدا

 اإلعاقة  
اهددرا  اسددتعراو وسددت جلميددى الددّباما واودددمات الدديت رتصدددى لقبددا  ااعا ددة  خت دد   

أنواعهددا وذلدد  ل و ددوا ع ددى مددا هددو متددايف والتعددرا ع ددى اللغددرات الدديت ي ددوو منهددا النظددام  بدد  
 ال رو  إ أية مبادرات هديدة.

 المسا ل الجنسانية  
ة ط  اجلنس  من  قأل و ى اسد اريميات أكلدر عدد   ا وومة م تزمة طتحقيا املساوا 

وذل  طالنظر إ احتياهات الره  واملرأة مى ما يوهدد طينهمدا مدن فدوارق ودراسدة خمت د  العرا يد  
 والورص املتاحة واألولويات إ هذا الصدد.

 توقعات الدولة -سابعاً  
، 2011إ استعرا ددها لعددام  إ  ددو  التوصدديات الدديت ر قتهددا و ب تهددا ررينيددداد وروطدداعو -100

أ ددذت ا وومددة ع ددى عا تهددا،  دددر ااموددان، مسدد ولية رنويددذ التوصدديات الدديت  ب تهددا وطددذا فددإن 
التقريددر الددوست اللددا  ورقريددر التقدددم ا ددريف إ منتصدد  املدددة يعوسددان اجلهددود الدديت طددذلتها. ولب ددو  

سولة، ورظ  م تزمدة طتحسد  ر   الغاية، ررحأ ا وومة طنظر   س حقوق اانسان إ هذه امل
 حالة حقوق اانسان إ ررينيداد وروطاعو طو  ثبات.
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