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املتعلدددددد   قريرهدددددا الددددددو   األو  إىل جملدددددس  قددددددو  ا نسددددددان قددددددمت  تومددددددة  وفددددددالو  -1
واصددلت و . 2013و قريرهددا الددو   اليفددام يف عددا   2008يف عددا  الشددام  السددتعراا الدددوري اب

 وصديات والتاامدات مدا وافقدت عليدن مدن احملددودة العمد  علدن  ن يدذ املالية والتقنية واردها مب وفالو 
ال  داا   وفدالو  وا دن و لرمسيدة ومنممدات امتمدمل املددم. ا ااحلتوميدة ومسسسداهتعن  ري  وكاالهتدا 

 قددو    نيددة يف جمددايأولوايهتددا الو وخاصددة يف  ن يددذ عليهددا  املوافدد  حتدددايت يف  ن يددذ التوصدديات 
 ا نسان والتنمية.

التقريددر إعدداد عددن  يةملسدسولابرئديس الددوءرا  لددديوان متتددا املددعل العددا  التدا مل ويضدللمل  -2
جملددس  قددو  ا نسددان. وعدد وة علددن املقدمددة يف إ ددار  نسددي  التوصدديات   وال سدديما عددن الددو  

ووءارة التعلدديم والشددوال والراي ددة ذلدد   كلددس جملددس الددوءرا  متتددا املدددعل العددا  ووءارة ال ددحة 
 غد  املندا   ةسياساملعنية  دارة ا ووءارة الداخلية والتنمية الري ية ووءارة املالية والتنمية االقت ادية و 

. (1)التقريدددددر الدددددو   اليفالددددد ابلتنسدددددي  فيمدددددا  ينهدددددا والشدددددرو  يف صددددديا ة  التدددددوار وو ددددددة إدارة 
الددو   اليفددام املقددد  إىل جملددس دمددة  نددا ى علددن التقريددر املقلتوصدديات إىل ايسددتبيا هددذا التقريددر و 

 عايدددا  قدددو  يعدددرا ا اددداءات الدددجم حتققدددت يف جمدددا  . وهدددو 2013 قدددو  ا نسدددان يف عدددا  
 .ومحايتها  ويشدد خ وصاى علن التحدايت الجم ال  اا   عرتا  ن يذ التوصياتا نسان 

 املنهجية وعملية إعداد التقرير -أوال   
 إعداد التقرير منهجية -ألف 

الددوري الشدام  االسدتعراا  قرير املسسولة عن متتا املدعل العا   وص ن الوكالة  وىل  -3
لتبميدمل  غيدة مناقشدة أفضد  كي يدة  2018شدوا//فرباير  19يدو  عقددت  ة نسي  و يس  مشداور 

نيدة احلتوميدة اجلهدات املع ةاملشداور ومتندت اجلولدة اليفانيدة. املقدمدة يف توصيات والرد علن الالتقرير 
مدددن اددد  العمليدددة واللرائددد  والتوصددديات املت دددلة ابلتقريدددر الدددو   اليفدددام وأ  دددت لل ريددد  العامددد  
. املتلددس ابالسددتعراا الدددوري الشددام  فرصددة  قدددث معلومددات ندثددة عددن  الددة  ن يددذ التوصدديات

مدددن جملدددس  قدددو  املقدمدددة االسدددتعراا الددددوري الشدددام  قائمدددة التوصددديات  ددددو   ضدددمن قدددد و 
  تن يددددددذالالتقددددددد  يف و الددددددة ا دارة احلتوميددددددة املسددددددسولة عددددددن التوصددددددية  أو والددددددوءارة   نسددددددانا 

 ددددددو  . واسدددددتخد   ن يدددددذاى كددددام ى التوصدددددية لتن يددددذ الددددجم يتعددددد  ا اذهدددددا ا  دددددافية وا  ددددرا ات 
إ دافة إىل و امل ددر الرئيسدل  عدداد التقريدر الدو   اليفالد . ابعتوداره االستعراا الدوري الشام  

 ات ثنائية الستقا  املايد من املعلومات ال ءمة أل راا التقرير.ا تماع ت   عقدذل

 عملية إعداد التقرير -ابء 
األعلدددن ابملسدددسولية عدددن  ميدددمل التدددا  جملدددس عدددن  ريددد    متتدددا النائدددا العدددا ا دددللمل  -4

عمم التقرير الدو   اليفالد  اجلهات املعنية احلتومية وإااء التقرير الو  . و املعلومات الواردة من 
وُ دمت . عليدن  عليقداهتمسدتقا  السدتعراا الددوري الشدام  الاملعد  ابعلن أعضا  ال ري  العام  

 .الواردة افية ا علومات إىل التقرير الو   امل
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ومعلوماات أساساية عا  منا  االساتعراض الساا ق  اليت حدثت التطورات  -اثنيا   
  تعزيااااز و ايااااة حقااااوق اإلنسااااانر وإطااااا  االسااااتعراضالدولااااة مو ااااو  

تاااادا   الو : الدساااتور والتشاااريعات سااايما اإلطاااار املعيااااري وامل سسااا  ال
قااااوق البنيااااة ايساسااااية حواالجتهااااادات القةااااانية الوطنيااااة و  اتيةالسياساااا
ونطااااااق   مباااااا   مللااااال امل سساااااة الوطنياااااة حقاااااوق اإلنساااااان  اإلنساااااان

 5/1ض"   القرار االلتزامات الدولية احملددة   "أساس االستعرا
 القوانني والتشريعات الوطنية -ألف 

التعدددي ت   (2)موا مددة  شدريعاهتا احملليددة مدمل التااماهتددا الدوليدة  سدعياى إىل  وفددالواعتمددت  -5
 والتشريعات التالية:

 ) عدي (؛ 2017لعا  ناكم اجلار قانون  )أ( 
 ) عدي (؛ 2017قانون متافحة التوغ لعا   )ل( 
 ؛( عدي ) 2017املشروابت التحولية لعا  قانون  ) ( 
 ؛( عدي ) 2017لعا  الاعامة قانون  )د( 
 ؛( عدي ) 2017قانون الاوا  لعا   (ه) 
 ؛2014لعا  املناي العنس متافحة قانون محاية األسرة و  )و( 
 ) عدي (؛ 2016قانون محاية األسرة والعنس املناي لعا   )ء( 
 ؛2017حلقو  ا نسان لعا  الو نية ة قانون املسسس )ح( 
 .2017لعا  االستخدا  قانون العم  وع قات  )/( 

ا قليمدل ملنلقدة ليونيسدس اابلتعاون مدمل متتدا املدعل العا    دأ متتا   2017ويف عا   -6
مجيددمل محايددة ؛ وسياسددة (3)2017لعددا   رفدداه األ  ددا مشددرو  قددانون محايددة علددن العمدد    احملدديا اددداد 
قدوان   وعيدة علدن  عددي ت أُدخلدت إ افة إىل ذل   و . (4)سسات التعليمية يف  وفالواأل  ا  يف املس 

 :وهذه التعدي ت هل التالية. (5) وفالوالجم  لتا  هبا لقواعد واملعاي  الدولية وفقاى لأخرى 
 ؛(6)[20-10ال    ]القانون اجلنائل من  39املادة  )أ( 
 ؛(7)[28-20ال    قانون السبون ] )ل( 
تعلددددددددديم ا  وددددددددداري( )ال 1984عدددددددددا  وال دددددددددادر يف لتعلددددددددديم املتعلددددددددد  ابمددددددددر األ ) ( 

 ؛(8)[4-05-30 ال   ]
 .(9)[10-54]ال    قانون األلعال واليان يا  )د( 

دمد  املقرت دة  املهمدةلتغيد ات الدسدتورية . و شدم  امرا عة دسدتورية  وفالو  الياى ري و  -7
أن إ دافة إىل  تومة  وفدالو و ش   مييا احملمورة. من أسوال الت نو  اجلنس وا عاقةعن ري 

تماشن ممل االلتاامات   27يف املادة عد  التمييا احلتم املتعل   اجلنس وا عاقة إىل عن ري نو  
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الدوليدددة لتوفدددالو مبو دددا ا  اقيدددة القضدددا  علدددن مجيدددمل أشدددتا  التمييدددا  دددد املدددرأة وا  اقيدددة  قدددو  
را عددة إىل جلنددة املذلدد   قدددمت إدارة الشددسون اجلنسددانية وعدد وة علددن األشددخاذ ذوي ا عاقددة. 

الوا ددا إدخادددا علددن الدسددتور ملوا متددن مددمل ا  اقيددة  شدد ن التغيدد ات  ية ورقددة اسددرتا يبيةالدسددتور 
اجلددنس يشدت  ابل عدد    تومدة  وفدالو  نو سددلم القضدا  علدن مجيددمل أشدتا  التمييدا  ددد املدرأة. 

  لتدن هنداا اعرتافداى دوليداى متاايدداى  ن ندو  اجلدنس 11ادة أ د أسوال التمييا احملمورة مبو ا امل
 أوسمل نلاقاى ابلت كيد. 27خمتلس عن اجلنس  اي   غدو احلماية الجم  وفرها املادة 

 التدا   والسياسات الوطنية -ابء 
 وافدد جملددس الددوءرا   ن لددس ام    سدديداى لتقيدددها ابلتااماهتددا الدوليددة  أن  ولددغ وفددالو ددود  -8

  الددددو  ال ددددعيد علددددن ومحايتهددددا دف  عايددددا  قددددو  ا نسددددان هبدددداثدددد  عشددددر  ددددد  اى و نيدددداى علددددن 
القددوان   ددمن املعدداي  الدوليددة القواعددد و يف إ ددار والتللعددات املعرو ددة األهددداف سدديما إدرا   وال

 جبعددد  وفدددالو  تومدددة التددددا   الو نيدددة التددداا  و وددد  والسياسدددات واللدددوائا واملمارسدددات الو نيدددة. 
جملددس  قددو  ا نسددان إ دددى أولوايهتددا و ددا اى مددن خلتهددا الو نيددة للتنميددة املسددتدامة. وقددد أقددر 

مشددرو  )ل( وتوفددالو؛ املتعلدد   : )أ( االسددتعراا الدددوري الشددام  التاليددةالددوءرا  التدددا   الو نيددة 
ن الاعامدة قدانو تعددي  املتعلد   قدانون الملسسسدة الو نيدة حلقدو  ا نسدان ومشدرو  القانون املتعل  اب

 قدددددو   اتمعاهددددداملقدمددددة مبو دددددا لتقددددارير النشددددرة التحدييفيددددة املتعلقدددددة اب) ( و؛ (10)(2017)
إمتداتت دراسة املع    ري  ال)د(  قرير و؛ (11)محاية الل  نما  ا نسان واملرا عات التشريعية ل

 شدددددد ن ( خلدددددة العمددددد  الو نيدددددة )هو؛ (12)إنشدددددا  مسسسدددددة و نيدددددة حلقددددددو  ا نسدددددانوخيدددددارات 
)و( اللبنددددددة االستشددددددارية الو نيددددددة و؛ (13)2020-2016 لل ددددددرتة ا نسددددددان يف  وفددددددالو  قددددددو 
دعم الالتماس  -)ء( جلنة  قو  الل   و ؛(14)م  التق ا ري  العابلل   واخت اصات ال املعنية
والتنميددة  ةالرشدديداحلوكمددة  قددو  ا نسددان مددن أ دد  و ددرتم  )ح( و؛ (15)2022-2019لل ددرتة 

 شدددد ن  قددددو   2015عددددا  املعتمددددد يف و اعدددد ن دينددددار إب املتعلدددد قددددرتاح الا)/( و؛ (16)يف  وفددددالو
؛ (18)تنسددددددي  ا  اثددددددة مددددددن التددددددوار ل)ي( إنشددددددا  و دددددددة و؛ (17)واحلوكمددددددة الرشدددددديدةا نسددددددان 

تنسددددي  ل) ( إنشددددا  و دددددة و؛ (19)إنشددددا  املددددس االستشدددداري الددددو   املعدددد   تغدددد  املنددددا  )ا(و
 .(20)رئيس الوءرا  ديوان غ  املنا  وإدارة التوار   من سياسات 

الت ميدذ علدن  و دن خداذ  نلو  سياسة محاية األ  ا  يف مجيمل املسسسدات التعليميدة و  -9
األ  ددا   ددحااي ا يددذا  يف املدددارس حلمايددة  اى  ددوفر هددذه السياسددة إ ددار و . دون سددن اليفامنددة عشددرة

هدسال  األ  دا  وإدارة واملسسسات التعليمية  يف إ ار األنشدلة والدربام  املدرسدية  والتعدرف علدن 
مجيددمل األ  ددا  يف مددن  دد  )أ(  لدد  احلددواد  وا  دد . عنهددا. و ددنا هددذه السياسددة علددن أن: 

وأن ا  اقية األمم املتحدة حلقدو  الل د ؛ الجم  ت لها دم مدارس  وفالو التمتمل ابحلقو  واحلماية 
تهم ومحداي تهموس ما  األ  )ل( مجيمل املوظ   العامل  يف مدارس  وفالو مسسولون عن رعاية 

دواعددل القلدد  املت ددلة مبددا قددد ) ( هددذه املسددسولية  شددم  وأن أو املسسسددة التعليميددة؛ يف املدرسددة 
)د( وءارة التعلديم يتعرا لن الل   مدن إادا  أو مدن إيدذا   نسدل و ددم ون سدل وعدا  ل؛ وأن 

 م.مللقاى ممل إيذا  األ  ا  وإاادم واستغ دسياسة عد  التساما  لو  

ويتددددددوخن الددددددنه  االسددددددرتا يبل الددددددذي ا وعتددددددن  وفددددددالو يف سياسددددددتها اجلنسددددددانية الو نيددددددة  -10
حتقيدددددد  النتدددددائ  ا مددددددس التاليدددددة ذات األولويددددددة: )أ( ءايدة قددددددرة مجيددددددمل  2016-2014 لل دددددرتة
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قلاعدددات احلتومدددة علدددن الت ددددي للمشددداك  الرئيسدددية الدددجم  عدددو  حتقيددد  املسددداواة  ددد  اجلنسددد  
 يدددان التددداا  احلتومدددة ابملسددداواة  ددد  اجلنسددد  ومتتددد  املدددرأة يف التشدددريعات  و)ل(ومتتددد  املدددرأة؛ 

هتيئددة  يئددة م ئمددة ملشدداركة املددرأة  والسياسددات القلاعيددة ا اصددة ابحلتومددة وامتمددمل املدددم؛ و) (
ا اذ  ددا   لضدمان إمتانيدة مشداركة النسدا  والر دا   مشاركة كاملة يف التنمية االقت ادية؛ و)د(

القضدا  علدن مجيدمل  صنمل القرار من أ    عايا القيدادة واحلوكمدة علدن مجيدمل املسدتوايت؛ و)ه( يف
 أشتا  العنس ابملرأة.

ويضمل مشرو  السياسة الو نية ا اصدة اب عاقدة إ داراى شدام ى يسدتبيا إىل ا تيا دات  -11
مددددن األشددددخاذ ذوي ا عاقددددة و قددددوقهم. و تددددوخن هددددذه السياسددددة حتسدددد  معيشددددتهم ومتتيددددنهم 

املشددداركة التاملدددة واملتسددداوية مدددمل  ددد هم   ددد تهم مدددوا ن  مدددسهل . ويعتدددس ذلددد  ر يدددة  وفدددالو 
متممل مراٍ  لإلعاقة وخاٍ  من العراقي  يستليمل فين األشخاذ ذوو ا عاقة التمتدمل جبميدمل  قدو  
ا نسدددان علدددن قدددد  املسددداواة مدددمل  ددد هم والعددديي  ترامدددة. ويعتدددس ذلددد  أيضددداى املوددداد  والقددديم 

مودددددددأ عددددددد  التمييدددددددا؛  ساسددددددية ال  اقيددددددة  قدددددددو  األشددددددخاذ ذوي ا عاقددددددة  ال سددددددديما: )أ(األ
 املشاركة وا دما  التامل  وال علي . ا رتا  الترامة األصيلة؛ و) ( و)ل(
و ّسد سياسة الشدوال الو نيدة التداا  احلتومدة وامتمدمل كتد  واعرتافهمدا  ضدرورة متتد   -12

الدددددين ونددددو  اجلددددنس وا عاقددددة. ويتمددددن هددددذا االلتدددداا  يف: الشددددوال   ددددرف النمددددر عددددن العددددر  و 
إ  ددددددة كدددددد  ال ددددددرذ السددددددالة لتنميددددددة قدددددددرات الشددددددوال الشخ ددددددية والودنيددددددة واال تماعيددددددة  )أ(

 شددبيعهم علددن املشدداركة  ددروح إبا يددة يف  نددا  الولددد ويف  واالقت ددادية والعقليددة والرو يددة؛ و)ل(
عدن خمتلدس املشداك  الدجم يعانيهدا الشدوال  صنمل مستقولهم. و تضدمن السياسدة معلومدات م  دلة

 و ضمل اسرتا يبيات عامة ملعاجلة  ل  املشاك .
 2021-2012و شددت  السياسددة املسددتدامة واملتتاملددة للميدداه وال ددرف ال ددحل لل ددرتة  -13

استبا ةى إىل أءمات املياه املتتررة علن ال عيد الو   وهتدف مواشرة إىل  دمان اسدتعداد احلتومدة 
التحدددايت املقولددة. و تددوخن هددذه السياسددة  ددمان وصددو  شددعا  وفددالو ابسددتمرار إىل مرافدد  ماهبددة 

املياه وال رف ال حل امل مونة واملتيسرة واملستدامة الدجم كتدن التعويد  عليهدا. و ددعم هدذه السياسدة 
وكدددذل   وثيقدددة التخلددديا الرئيسدددية الو نيدددة )ا لدددة االسدددرتا يبية الو نيدددة اليفاليفدددة للتنميدددة املسدددتدامة( 

 خلة العم  ا قليمية  دارة املياه علن لو مستدا  يف منلقة احمليا اداد .
و سددهر جلنددة التنسددي  الو نيددة املعنيددة اب عاقددة علددن النهددوا اقددو  ا نسددان يف  وفددالو  -14

عموماى  لتنها أُنشئت علن و ن التحديد ل ديا ة و لدورة قدرارات وإ درا ات و نيدة جمديدة ملعاجلدة 
األشددخاذ ذوي ا عاقددة يف  وفددالو. و تددوخن هددذه اللبنددة  ددمان  يسدد   ن يددذ ا  اقيددة مشدداك  

 قو  األشخاذ ذوي ا عاقة  و دمل و لدوير يليدات أساسدية ال داذ إ درا ات مناسدوة و دربيدة 
 عمددا   قددو  ا نسددان ا اصددة ابألشددخاذ ذوي ا عاقددة يف  وفددالو. وهددذه اللبنددة هددل  لقددة 

اب عاقددة يف الولددد   ينمددا  ضددللمل إدارة الشددسون احملليددة  دددور  لقددة الوصدد  الوصدد  الو نيددة املعنيددة 
 احلتومية املعنية اب عاقة.

و تددوىل اللبندددة االستشدددارية الو نيدددة املعنيدددة اقددو  الل ددد   ن يدددذ التددداا  احلتومدددة مبو دددا  -15
ة املقدد   نسدي  وصديا ة  قريدر احلتومد ا  اقية  قو  الل د . وقدد كاندت الغايدة مدن إنشدائها: )أ(

إ را  مشاورات و نيدة مدمل اجلهدات املعنيدة  شد ن صديا ة التقدارير  إىل جلنة  قو  الل  ؛ و)ل(
املقدمة إىل جلنة  قو  الل    و مان  قدث مجيمل  ل  التقدارير  عدد إقرارهدا مدن جملدس الدوءرا ؛ 
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 اقيددة يف  ددمان  قدددث مجيددمل  قددارير احلتومددة مبو ددا ا  اقيددة  قددو  الل دد  إىل أمانددة اال  و) (
 نسددي  ردود احلتومددة علددن قائمددة املسددائ  وأي مراسدد ت أخددرى مددمل جلنددة  قددو    نيددس؛ و)د(

 يس  اسدتعداد الوفدد احلتدومل  قامدة  الل   و  ها من اآلليات الدولية حلقو  ا نسان؛ و)ه(
   ددوارات  نددا ة مددمل جلنددة  قددو  الل دد    سددو  منهددا التمدداس الدددعم التقدد  مددن الشددركا  ا  ددائي

 نسددددي   ن يددددذ ومتا عددددة  لعقددددد  لسددددات ناكدددداة و دددد  ذلدددد  مددددن أشددددتا  الدددددعم ال ءمددددة؛ و)و(
امل  مات/التعليقات ا تامية والتوصديات املقدمدة مدن جلندة  قدو  الل د  ورصدد  لد  األنشدلة 

 نسي  أنشلة التوعيدة الو نيدة اب  اقيدة  قدو  الل د  واقدو  الل د   علن ال عيد الو  ؛ و)ء(
إسدددددددا  املشدددددورة إىل جملددددددس الوءرا /الربملدددددان  شدددددد ن املسدددددائ  املتعلقددددددة ابأل  ددددددا   )ح(عمومددددداى؛ و

واال ل   مبها  أخدرى  سدا االقتضدا  يف إ دار  ن يدذ ا  اقيدة  قدو  الل د  وإعدداد التقدارير 
 املتعلقة هبا.

 . و ضددللمل أمانددة املمددا2014ًوأُنشددئت أمانددة املمدداً رمسيدداى مبو ددا قددانون الاعامددة لعددا   -16
التحقيدد  يف أي شددتاوى أو ادعددا ات سددو  سددلوا مددن  انددا أي مسددسو ؛  ابملهددا  التاليددة: )أ(

التحقيددددد  يف أي ق دددددور يف املمارسدددددات ا داريدددددة يتشدددددس عندددددن أي حتدددددر يف قضدددددية مدددددا؛  و)ل(
التحقيدد  يف أي ادعددا  يتعلدد   تددور/ أ ددد املسددسول  يف التمييددا أو يف يفارسددات ُيشددتون يف  و) (

التحقيد   إسددا  املشدورة مسدوقاى  شد ن أي ا تمدا  إخد   هبدذا القدانون؛ و)ه( د(أهنا متيياية؛ و)
. وعدد وةى علددن ذلدد   متتيفدد  أمانددة (21)يف أي شددتاوى  تعلدد  ابنتهدداا هددذا القددانون وا  دد . عنهددا

املمددداً التو يهدددات الدددواردة يف هدددذا القدددانون  لتنهدددا ال  ضدددمل لتو يدددن أو رقا دددة أي شدددخا يخدددر 
 سللة أخرى. أو

ومددددن املهدددددم أيضددددداى ا شددددارة إىل أن احلتومدددددة  واصددددد   يف سدددديا   رصدددددها علدددددن الوفدددددا   -17
ابلتااماهتدددا الدوليدددة يف جمدددا   قدددو  ا نسدددان علدددن ال دددعيد الدددو     قددددث املسددداعدة املاليدددة إىل 

 . (22)الوءارات وا دارات احلتومية لدعمها يف  ن يذ  ل  االلتاامات

 احكومية املعنية حبقوق اإلنسانالسلطات الرمسية واملنظمات  -جيم 
 توىل يليات و نية  قدث ا دمات يف إ ار املوادرات احلتومية القائمدة الراميدة إىل  عايدا  -18

  قو  ا نسان ومحايتها. وهذه اآلليات هل التالية:
  ؛ (23)متتا املدعل العا 

 ؛(24)وءارة الداخلية والتنمية الري ية 

  ؛(25)والراي ةوءارة التعليم والشوال 

 ؛(26)إدارة الشسون اجلنسانية 

 ؛(27)إدارة الشوال 

 ؛(28)شر ة  وفالو 

 (29)متتا نامل الشعا. 
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تعزيااز حقااوق اإلنسااان و ايتهااا   أرض الوااااال: تنفياا  االلتزامااات الدوليااة  -اثلثا   
حقاااوق اإلنساااان الاااواردة   "أسااااس االساااتعراض"  والتشاااريعات و لياااات 

وامل سسات واينشطة الوطنياة حقاوق اإلنساان  والتوعياة التوعية الوطنية  
 العامة حبقوق اإلنسان  والتعاون مال  ليات حقوق اإلنسان

. 2020-2016و ددعت  تومددة  وفددالو خلددة العمدد  الو نيددة حلقددو  ا نسددان لل ددرتة  -19
و و تضددمن خلددة العمدد  هددذه التاامددات الولددد مبو ددا معاهدددات  قددو  ا نسددان الددجم  ُعددد   وفددال

 رفدداى فيهددا. كمددا  تضددمن التاامددات الولددد يف إ ددار االسددتعراا الدددوري الشددام  وأهددداف التنميددة 
. و سعن خلة العمد  الو نيدة إىل  عايدا التاامدات 2020-2016املستدامة وا لة اليفاليفة لل رتة 

احلتومدددة اقدددو  ا نسدددان و ت ددد  ا ودددا  هنددد  شدددام  ومنّسددد  إءا   ن يدددذ التددداا  احلتومدددة وحتقيددد  
 لنتائ  ا  ائية املنشودة األخرى  غية  دعيم إعما   قو  ا نسان يف  وفالو.ا

و درد األولدوايت ا  ائيدة الو نيدة يف ا لدة اليفاليفددة  الدجم  عدرا إ درا ات احلتومدة الراميددة  -20
إىل حتس  مستوى معيشة شعا  وفالو. وقد صيغت ا لة اليفاليفة من منمور إ ائل لتن معمدم 

 ولدددة اقدددو  ا نسدددان  مبدددا فيهدددا احلددد  يف التعلددديم وال دددحة واحليددداة والسدددتن والعمددد   للعاهتدددا مر 
والت ويت واملشاركة يف احلتم علن ال عيدين الو   واحمللدل. ولولدو. األهدداف ا  ائيدة   سدعن 
احلتومددة أيضدداى إىل إعمددا   قددو  ا نسددان األساسددية وفقدداى اللتااماهتددا مبو ددا ال ددتوا الدوليددة 

نسان ميف  ا  اقية القضا  علدن مجيدمل أشدتا  التمييدا  دد املدرأة وا  اقيدة  قدو  الل د  حلقو  ا 
 وا  اقية  قو  األشخاذ ذوي ا عاقة وعملية االستعراا الدوري الشام .

"املدرأة   دمم التنميدة يف   قدمت احلتومة األسرتالية  عن  ري   درتم  2017ويف عا   -21
مدددة  وفدددالو   دددرا  الدراسدددة الو نيدددة املتعلقدددة ابألشدددخاذ ذوي  تو   متدددوي ى إىل احملددديا ادددداد "

. وقددددمت  تومدددة  وفدددالو  ددددورها  عدددن  ريددد  وءارة الداخليدددة وإدارة الشدددسون اجلنسدددانية  ا عاقدددة
دعماى أساسياى إىل هذه الدراسة  يلة فرتة إااءها. وقد أدى جملس را لة األشخاذ ذوي ا عاقة 

عوهددا دوراى رئيسددياى يف إ ددرا  هددذه الدراسددة منددذ مرا لهددا األوىل. وموظ ددو الرا لددة وأعضددا ها ومتلو 
و تتسددل م دداهيم ا عاقددة وا نسددانية والترامددة  املتناولددة يف هددذه الدراسددة  أايددةى خاصددةى يف إ ددار 

 خلة العم  الو نية حلقو  ا نسان وا  اقية  قو  األشخاذ ذوي ا عاقة.

يات املقدمااااة   جولااااة االسااااتعراض اإلجااااراءات املتلاااا ة لتنفياااا  التو اااا -را عا   
 (2013) الثانية

 (30)التصديق على املعاهدات -ألف 

يتواص  دم  ا  اقية  قو  الل   وا  اقية القضا  علن مجيمل أشتا  التمييا  د املدرأة  -22
يف القددوان  والسياسددات الو نيددة  كمددا يتبلددن يف قددانون محايددة األسددرة والعنددس املندداي املعتمددد يف 

  والسياسددددة 2017  وقددددانون املسسسددددة الو نيددددة حلقددددو  ا نسددددان املعتمددددد يف عددددا  2014عددددا  
اجلنسانية  ومشرو  السياسة الو نية ا اصة اب عاقة  ومشرو  سياسة ا ستان. ويتبلدن ذلد  

 . (31)أيضاى يف التعدي ت املدخلة علن التشريعات القائمة
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رهددددا اجلدددداممل للتقددددارير الو نيددددة اليفددددام وإ ددددافةى إىل ذلدددد   أاددددات احلتومددددة وقدددددمت  قري -23
واليفال  والرا مل وا امس مبو ا ا  اقية  قو  الل  . كما  علم احلتومة جملس  قو  ا نسان 
 هنددددا أاددددات وقدددددمت  قريرهددددا األوي مبو ددددا ا  اقيددددة  قددددو  األشددددخاذ ذوي ا عاقددددة. وقُددددد  

 .2018التقريران ك اا يف يذار/مارس 
ئددا العددا  مددن  دددريوات قدددمتها م و ددية  قددو  ا نسددان   ددوذ واسددت اد متتددا النا -24

(  ومسشدددددددرات احلقدددددددو  اال تماعيدددددددة واليفقافيدددددددة و قدددددددو  2017مسشدددددددرات  قدددددددو  ا نسدددددددان )
(؛ وفوائددد الت دددي  علددن 2016(؛ وا  اقيددة  قددو  األشددخاذ ذوي ا عاقددة )2017) ا نسددان

 .(2016ا  اقية مناهضة التعذيا والتحدايت الجم  عوقن )
ا  اقيدددة مناهضدددة التعدددذيا و ددد ه مدددن وسدددتعم   تومدددة  وفدددالو  ددددربياى علدددن الت ددددي  علدددن  -25

 ددرول املعاملددة أو العقو ددة القاسددية أو ال إنسددانية أو املهينددة  وا  اقيددة القضددا  علددن مجيددمل أشددتا  التمييددا 
 .لقسريالعن ري  وا  اقية  قو  العما  املها رين وأفراد أسرهم  وا  اقية متافحة االخت ا  ا

يف ا تماعهدددا األو  ملدددس الددددو   2018وستشدددارا  تومدددة  وفدددالو يف  ايران/يونيدددن  -26
األ راف. وسيميفلها مسدسولون مدن وءارة الداخليدة والتنميدة الري يدة ومتتدا املددعل العدا . وعد وة 
علددن ذلدد    تللددمل  تومددة  وفددالو إىل  وارهددا الت دداعلل مددمل جلنددة  قددو  الل دد  واللبنددة املعنيددة 

 قو  األشخاذ ذوي ا عاقة فيما يتعل   تقريريها الو ني  املقدم . ا
ا تماعددددن يف و ُعلددددم  تومددددة  وفددددالو جملددددس  قددددو  ا نسددددان  ن جملددددس الددددوءرا  أقددددر   -27

  االقددرتاح املتعلددد  ابالنضددما  إىل نمدددا  (32)2012يذار/مدددارس  15املعقددود يف  13/12 ا دداذ
روما األساسل للمحتمة اجلنائية الدولية. ومن املتوقمل االنضما   دربياى إىل نما  روما األساسدل 
قودد   ولددة ا  دد . املقولددة. وإ ددافة إىل ذلدد   ستنضددم  وفددالو  دددربياى إىل ا  ددا  احملتمددة اجلنائيددة 

 ذل   عد استتما  العملية الرمسية الو نية. الدولية  ش ن االمتياءات واحل اتت  و 
  2013وعدد وة علددن ذلدد   وافدد  جملددس الددوءرا   يف ا تماعددن ا دداذ املعقددود يف عددا   -28

علن الت دي  علن الربو وكوالت االختيارية ال  اقية  قو  الل  . وسوف  نضم  وفالو  ددربياى 
 لة االستعراا املقولة. إىل هذه الربو وكوالت و قد   قارير هبذا الش ن يف  و 

وأ ددر  متتددا نددامل الشددعا ا  اقدداى ثنائيدداى مددمل جلنددة املسدداعدة القانونيددة ل يبددل مددن أ دد   -29
 ددوف   ددرام  التدددريا الددداخلل والتعلدديم ملددوظ ل املتتددا. و دده اآلن اسددت اد مددن هددذه الشددراكة 

وم حتدددت إشدددراف جلندددة يف جمدددا  االدعدددا  العدددا  والددددفا  القدددان  ددددريواى  موظ دددان مدددن املتتدددا  لقيدددا
 املساعدة القانونية ل يبل. 

 (33)تعديل القوانني الوطنية -دمج املعاهدات   القانون الوطين  -ابء 
أدجمت  تومة  وفالو أ تا  ا  اقية  قو  الل   وا  اقية القضا  علدن مجيدمل أشدتا   -30

ن محايدة األسدرة والعندس املنداي التمييا  د املرأة يف القوان  والسياسات الو نية  وحتديدداى يف قدانو 
  وقددانون العمدد  وع قددات 2017  وقددانون املسسسددة الو نيددة حلقددو  ا نسددان لعددا  2014لعددا  

 . 2017االستخدا  لعا  
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قددانون ندداكم اجلددار  وقددانون حتديددد التوددغ  وقددانون  2017وعددلت  وفددالو أيضدداى يف عددا   -31
الداوا   لضدمان ا سدا  هدذه القدوان  مدمل التااماهتدا املشروابت التحولية  وقانون الاعامة  وقدانون 

 مبو ا ا  اقية  قو  الل  .
و ري  تومة  وفالو  ولة اثنية من املشداورات  شد ن مشدرو  قدانون محايدة رفداه الل د   -32
. وهذا القانون هدو أو  قدانون يف  وفدالو يتنداو    دورة شداملة مسدائ   تعلد  اقدو  2017لعا  

رعدددايتهم وفقددداى ملوددداد  ا  اقيدددة  قدددو  الل ددد  وأ تامهدددا. وسددديمتن القدددانون األ  دددا  ومحدددايتهم و 
املقددرتح احلتومددة مددن ا دداذ إ ددرا ات لضددمان  ددوافر احلمايددة للل دد  عنددد اللدداو  و عايددا رفدداه مجيددمل 

 .(34)األ  ا  يف  وفالو
 عاقدة ومتاشياى ممل التاا   وفالو علن ال عيد الو    ضمان االعرتاف اقو  األ  دا  ذوي ا -33

وأفراد امتممل الضع ا  و عاياها ومحايتها  يش  هذا التقريدر الدو   إىل و دود خملدا مداي لتدوف  الددعم 
املداي لألشددخاذ ذوي ا عاقدة. وعدد وة علدن ذلدد   أ درت وءارة الداخليددة والتنميدة الري يددة  يف شددراكة 

 مس لة ا عاقة يف  وفالو. ممل  رتم  "املرأة   مم التنمية يف احمليا اداد " دراسة  ش ن 
 و ُعلم  تومة  وفالو جملس  قو  ا نسان  ن العقو ة الودنية قد أُلغيت. -34

 (35)إنشاء م سسة وطنية حقوق اإلنسان -جيم 
  اقرتاح عدرا 2017يذار/مارس  8املعقود يف  10/17أقر جملس الوءرا  يف ا تماعن  -35

 2017و عددي  قدانون الاعامدة لعدا   2017سان لعا  مشرو  قانون املسسسة الو نية حلقو  ا ن
يف القدددرا ة اليفانيدددة  2017علدددن الربملدددان. واعُتمدددد قدددانون املسسسدددة الو نيدددة حلقدددو  ا نسدددان لعدددا  

. ويتددوخن هددذا القددانون  ددوف  يليددة 2017خدد    لسددة الربملددان اليفاليفددة يف كددانون األو /ديسددمرب 
ايتها ابلتامد . كمدا يتدوخن إ  دة الوصدو  إىل نمدا  مناسوة لضمان  عايا احلرايت األساسية ومح

 .(36) تومل يعاجل انتهاكات  قو  ا نسان واحلرايت األساسية

  (37)متكني الشباب -دال 
خضعت سياسة الشوال الو نية الستعراا وهل قيد التن يذ  الياى. وقدد ُعممدت علدن  -36

 اجلهات املعنية الو نية التغي ات املقرتح إدخادا علن هذه السياسة. 

 (38) ناء القدرات -هاء 
أ رى متتا اليونيسيس ا قليمل يف منلقة احمليا اداد   دريواى ل ائدة شدر ة  وفدالو.  -37

ة الشدر ة  دوف  التددريا ملوظ يهدا فيمدا يتعلد  ابلتشدريعات والقدوان  ا اصدة هبدا يف و واص  خدمد
إ ار خلة عملها التنميمية و رتم   نا  قددراهتا الدداخلل. وقدد  املتتدا ا قليمدل  ددريواى لتوعيدة 
شددر ة  وفددالو  نمددا  محايددة الل دد . وقددد سددعن هددذا التدددريا إىل إذكددا  الددوعل  نمددا  وإ ددرا ات 

 الل   وأايتها عند التعام  ممل األ  ا  يف سيا  إن اذ القانون.  محاية
ون ذ متتا املدعل العا   يف شدراكة مدمل وءارة التعلديم   درام   وعيدة يف فوتفدور واجلدار  -38

وسياسة محايدة مجيدمل  2017ا ار ية فيما يتعل  مبقرت ات مشرو  قانون محاية رفاه الل   لعا  
لتعليميدددة يف  وفدددالو. و وخدددت االستشدددارة الو نيدددة احل دددو  علدددن موافقدددة األ  دددا  يف املسسسدددات ا

 و نية علن الوثيقت  كلتيهما وكذل   وعية اجلهات املعنية احلتومية يف اجلار ا ار ية.
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وعدد وة علددن ذلدد   يّسددر متتددا املدددعل العددا  عقددد ا تماعددات  شدد ن مشددرو  قددانون  -39
ة مجيددمل األ  دددا  يف املسسسددات التعليميددة  وذلددد  وسياسددة محايدد 2017محايددة رفدداه الل دد  لعدددا  

ل ائددة متتدا ندامل الشددعا ومستشداري التدا  والسدللة القضددائية وأماندة املمداً. و وخدت هددذه 
اال تماعددددات الداخليددددة متتدددد  أصددددحال املهددددن القانونيددددة مددددن مناقشددددة مشددددرو  القددددانون املقددددرتح 

ون والسياسددة  عد وة علددن فهدم العمليددة والتمداس اآلرا   شد نن وءايدة ا  عهددم علدن مشددرو  القدان
 وا  را ات القانونية الوا ا ا واعها.

واسدددت اد متتدددا املددددعل العدددا  مدددن  ددددريوات قددددمتها م و دددية  قدددو  ا نسدددان  شددد ن  -40
مسشدددددددرات احلقدددددددو  اال تماعيدددددددة واليفقافيدددددددة و قدددددددو    و(2017مسشدددددددرات  قدددددددو  ا نسدددددددان )

فوائددد الت ددي  علددن ؛ و(2016ا عاقدة ) ا  اقيددة  قدو  األشددخاذ ذويو  ؛(2017) ا نسدان
. وستواصدد   تومددة (2016ا  اقيددة مناهضددة التعددذيا و ن يددذها والتحدددايت الددجم  عددو  ذلدد  )

 وفددددالو التمدددداس املسدددداعدة مددددن امل و ددددية يف سدددديا  نمرهددددا يف االنضددددما  إىل ال ددددتوا الدوليددددة 
 األساسية حلقو  ا نسان.

  (39)التوعية -واو 
ل العا   ن يذ  رام  التوعية اقو  ا نسان يف  وفالو. ويستمر  يسد  يواص  متتا املدع -41

الدددربام  ا ذاعيدددة ل ائددددة سدددتان اجلدددار ا ار يدددة. وبددددر اب شدددارة أن ا دارات احلتوميدددة املخت دددة 
 واصددد   يسددد  التشددداور مدددمل اجلدددار ا ار يدددة يف مسدددائ   قدددو  ا نسدددان و قدددو  الل ددد  والقضدددااي 

 أة و قو  األشخاذ ذوي ا عاقة والتشريعات والسياسات ذات ال لة. اجلنسانية و قو  املر 
محلدة و اليدو  العداملل لإلعاقدةواليو  الددوي حلقدو  ا نسدان و واص   تومة  وفالو دعم  -42

. و قددددد   تومددددة  وفددددالو دعمدددداى ماليدددداى للددددوءارات وا دارات احلتوميددددة املخت ددددة الشددددريا األ ددددي 
يدددة ابملسدددائ  املت دددلة  عملهدددا ووالايهتدددا  وحتديدددداى إهندددا  العندددس ابملدددرأة ل  ت دددا  هبدددذا األاي  والتوع

والنهوا اقدو  األشدخاذ ذوي ا عاقدة ومسدائ  أخدرى. وحتت د   تومدة  وفدالو  يدو  الشدريا 
األ ي  و دعم هذه احلملة الجم  نسقها و ن ذها خدمة شدر ة  وفدالو كد  سدنة. و سدتهدف هدذه 

ا يف ذلدددددد  املدددددددارس و  هددددددا مددددددن املسسسددددددات التعليميددددددة.  احلملددددددة مجيددددددمل قلاعددددددات امتمددددددمل مبدددددد
 سددتهدف القددادة امتمعيدد  وءعمددا  التنددائس والشددوال والنسددا  واألشددخاذ ذوي ا عاقددة  كمددا

والددوءارات وا دارات احلتوميددة املخت ددة. و واصدد  إدارة الشددسون اجلنسددانية التا عددة حلتومددة  وفددالو 
 يسية يف الولد  ضرورة النهوا ابملساواة    اجلنس .  ن يذ مح ت لتوعية اجلهات املعنية الرئ

ون ددددذت وءارة الداخليددددة والتنميددددة الري يددددة  يف شددددراكة مددددمل متتددددا املدددددعل العددددا  ورا لددددة  -43
األشددخاذ ذوي ا عاقددة   رتجمدداى للتوعيددة اب  اقيددة  قددو  األشددخاذ ذوي ا عاقددة  مبددا يشددم  

واسددددتتما  التقريددددر األوي مبو دددددا ا  اقيددددة  قدددددو  صدددديا ة مشددددرو  السياسدددددة الو نيددددة لإلعاقدددددة 
األشددددخاذ ذوي ا عاقددددة يف فوتفددددور واجلددددار ا ار يدددددة. وشددددارا يف املشدددداورة يفيفلددددون للوالددددددين 

وقضاة اجلار ومدوظ ل  (41)وامالس احمللية )كاو وي( (40)واملدرس  والل ل والشوال والتنائس
 امل الشعا.الشر ة والسبون والعامل  يف اما  الليب ون

وإ ددددافة إىل ذلدددد    دددددأت وءارة التعلدددديم يف  نسددددي  و يسدددد   ددددرام  لتدددددريا كوددددار املددددوظ    -44
و ددوعيتهم فيمددا يتعلدد  اب  اقيددة  قددو  الل دد . و تددوخن هددذه الددربام   اويددد هددسال  املددوظ   ابملعلومددات 

 عملهم وأنشلتهم.  واملعارف وإ  عهم علن كي ية  لوي  مواد  ا  اقية  قو  الل   و ن يذها يف
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و عم  وءارة التعليم  الياى ممل فري  املوارد ا قليمل املع  ابحلقو  من أ   دم   درتم   -45
املوا نددددة اال تماعيددددة يف املددددنه  التعليمددددل. ويسددددتبيا ذلدددد  إىل نتددددائ  املشدددداورة املتعلقددددة  تعايددددا 

  املدوارد نسدم مدن مدنه  علدو  املوا نة اال تماعية عن  ري  التعليم. و ه اآلن  أُرسلت إىل فري
ال ددددددحة وعلددددددم اال تمددددددا  وعلددددددم  غدددددد  املنددددددا   غددددددرا استعرا ددددددها. وسدددددديودأ  ن يددددددذ املوددددددادرة يف 

 .2018 عا 

 (42)اإلجراءات اخلا ة -زاي 
 ود  تومة  وفالو أن  علم جملس  قو  ا نسدان  هندا و هدت موددئياى دعدوة دائمدة إىل  -46

. وعمد ى ابلربو وكدو  احلتدومل  2013نيسدان/أ ري   26 مجيمل ا  را ات ا اصدة املوا ديعية يف
ستواف  جلنة التنسدي   د  ا دارات علدن العمليدة الرمسيدة قود  أن يوافد  عليهدا جملدس الدوءرا   ددوره 

  غية إ  ا  ص ة رمسية علن الدعوة املو هة إىل املتلس ابلوالية. 

 (43) اية الفئات الةعيفة -حاء 
تومة  وفالو أن   د  علن الربو وكو  االختياري ال  اقية  قو  ما ءا  يتع  علن   -47

األشدددخاذ ذوي ا عاقدددة. ًو  قدددد   وفدددالو أي حت مدددات علدددن هدددذا الربو وكدددو . ويامدددمل متتدددا 
املدعل العا  ووءارة الداخلية إ درا  املايدد مدن املشداورات  غيدة التعمد  يف مناقشدة مسد لة الت ددي  

 قدث  عهد رمسل. و قتضل العملية الرمسية إقراراى رمسيداى مسدوقاى مدن  علن الربو وكو  االختياري قو 
جملس الوءرا  قو  التعهد ابلتقيدد   تدا  الربو وكدو . ويعلدم هدذا التقريدر اللبندة  ن هدذه العمليدة 

 يخذة جمراها.
مساعدة  )أ(و شم   ع  أشتا  املساعدة املقدمة واملتا ة لألشخاذ ذوي ا عاقة:  -48

مبا يف ذلد  املدنا الدراسدية؛  -املال  املقدمة من اليونيسيس إىل را لة األشخاذ ذوي ا عاقة 
املساعدة املقدمة من السللة القضدائية يف القضدااي الدجم  التدريا علن لغة ا شارة؛ و) ( و)ل(

 . ا أشخاصاى ذوي إعاقة
شددوا    2016-2014رتة السياسددة اجلنسددانية الو نيددة لل ددوعدد وةى علددن ذلدد    تندداو   -49

احلدددداالت احملدددددة لنسددددا   النسدددا  ذوات ا عاقددددة يف جمددداالت موا دددديعية رئيسدددية متنوعددددة هدددل: )أ(
و نددات األرايف ذوات ا عاقددة  وهددل  دداالت  ُعدداجل  واسددلة التشددريعات وابعتمدداد  دددا   لتيسدد  

ل االعتوددارات هتيئددة  يئددة  راعدد إمتانيددة   ددو  النسددا  ذوات ا عاقددة علددن فددرذ العمدد ؛ و)ل(
والربملددددان لتمتدددد  النسددددا   مبددددن فدددديهن ذوات  الس احملليددددةامدددداجلنسددددانية داخدددد  جمددددالس الشدددديو  و 

ا عاقددة  مددن املشدداركة علددن مجيددمل املسددتوايت  واالعددرتاف ابلعنددس القددائم علددن نددو  اجلددنس الددذي 
محايددة النسددا  و عايددا قدددرة   وا هددن النسددا  ذوات ا عاقددة  واعتمدداد التدددا   املناسددوة ملنعددن؛ و) (

ة إىل الضددحااي اب وددا  هندد  يراعددل نددو  اجلددنس  مددوظ ل الشددر ة والرعايددة ال ددحية علددن االسددتبا 
 يف ذل  عند التعام  ممل النسا  ذوات ا عاقة. مبا

و ددددددأ العمددددد   دددددن يف الربملدددددان يف كدددددانون  قدددددانون محايدددددة األسدددددرة والعندددددس املندددددايواعُتمدددددد  -50
. ويدوفر هدذا القدانون  دماتت للنسدا  واأل  دا   مبدن فديهم ذوو ا عاقدة  2014األو /ديسدمرب 

مدديهم مددن مجيددمل أشددتا  العنددس  أي العنددس اجلنسددل واالقت ددادي والعددا  ل والودددم. ويضددمل وحي
هددذا القددانون أيضدداى علددن عددا   مقدددمل ا دددمات مسددسوليات إلااميددة  تميفدد  يف ا سددرا  يف معاجلددة 
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 22 االت العنس املناي. وإ افةى إىل ذل   وافقت  تومة  وفالو   واسدلة جملدس الدوءرا   يف 
  علددن إنشددا  صددندو  محايددة األسددرة يف انتمددار   عيلددن  تمويدد  مددن صددندو  2017يذار/مددارس 
. ويتيا هذا ال ندو  لأل  ا  النا   من العنس املناي والنسا   حااي العنس (44) نمية  وفالو

 املناي فرصة االست ادة من خدما ن وفقاى للشرو/ احملددة وللسياسة التشغيلية املعتمدة.
ل   بري متتدا املددعل العدا   اليداى  يف شدراكة مدمل فريد  املوارد/مجاعدة وع وةى علن ذ -51

. و تددوخن هددذه الدراسددة دراسددةى أساسدديةى  شدد ن محايددة األسددرة والعنددس املندداي لدددان احملدديا اددداد   
حتديد وحتس  اآلليات القائمة الجم كتن استخدامها لتعايا العم  اجلاري من أ   القضا  علن 

يف  وفددالو. ومددن املتوقددمل أن  سدداعد اسددتنتا ات الدراسددة علددن  دددعيم عمدد  شددر ة العنددس ابملددرأة 
  وفالو واجلهات املعنية احلتومية و   احلتومية من أ   القضا  علن العنس ابملرأة يف الولد.

و واصددد  قدددوة الشدددر ة  ن يدددذ  دددرتم  جمتمعدددل للتوعيدددة واال  دددا   يشدددم   عايدددا عمليدددة  -52
ابلنسددا . و سددهر شددر ة  وفددالو علددن ناسددوة مددر تيب أعمددا  العنددس  التحقيدد  يف  دداالت العنددس

وءايدة وصددو  الضددحااي إىل العدالددة  و ت دد    ددح  قددو  الضددحااي أثنددا  التحقيقددات و تليددس  
مت ولددة  (45)كوددار القضدداة و دددهم  نمددر  لدد  القضددااي. ومددن املهددم ا شددارة إىل أن  قددو  اجلندداة

رتا يبية الداخليدة أيضداى احلدد مدن العندس املنداي  واسدلة: االسد أيضاى يف أثنا  التحقيقات. و شدم 
  وقيس امرم . إصدار أوامر الشر ة؛ و) ( سياسة عد  التسر ل؛ و)ل( )أ(
استعرا دداى ل متيفددا  التشددريعل  2018وسددتبري  تومددة  وفددالو يف الر ددمل اليفددام مددن عددا   -53

و  األشددخاذ ذوي ا عاقددة. وسدديتيا  غيددة موا مددة القددوان  والسياسددات الو نيددة مددمل ا  اقيددة  قدد
هذا االسدتعراا للدوءارات وا دارات احلتوميدة املخت دة إدخدا  التعددي ت ال ءمدة علدن القدوان  
والسياسددددات املتعلقددددة ابألشددددخاذ ذوي ا عاقددددة. وسددددتن ذ وءارة الداخليددددة والتنميددددة الري يددددة هددددذه 

املددعل العدا  وأماندة منتددى  ددار   يف شدراكة مدمل متتدا 2018املودادرة يف الر دمل األو  مدن عدا  
 احمليا اداد  واللبنة االقت ادية واال تماعية آلسيا واحمليا اداد .

علدددن  (46)2017قدددانون العمددد  وع قدددات االسدددتخدا  لعدددا  ويدددنا ال دددر  ا دددامس مدددن  -54
"أال كيّدا صدا ا العمد  علن و دول  ) مر التمييا( 50املساواة يف فرذ العم . و نا املادة 

ة مواشددرة أو  د  مواشددرة  دد أي موظددس أو  الددا عمد  فيمددا يتعلد  ابلتوظيددس والتدددريا   دور 
والرتقيددة  و ددد أي موظددس أو  الددا عمدد  يف شددرو/ التوظيددس وظروفددن وشددرو/ إهنائددن  ويف أي 
 شدددسون أخدددرى  نشددد  عدددن ع قدددة االسدددتخدا   علدددن أسددداس أي سدددوا مدددن األسدددوال احملمدددورة".

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

أو العدددددددر  أو اللدددددددون أو األصدددددددد  القدددددددومل أو اال تمددددددداعل أو اللوقددددددددة اال تماعيدددددددة أو الو ددددددددمل 
أو احلالة الاو ية أو املي  اجلنسل أو املسسوليات االقت ادي؛ أو نو  اجلنس أو اجلنس أو احلم  

األسرية؛ أو السن أو احلالة ال حية أو الو مل من  يد  فد وس نقدا املناعدة الوشدرية/ا يدء أو 
ا عاقة؛ أو الدين أو الرأي السياسدل؛ أو االنتمدا  أو النشدا/ النقداو؛ أو املشداركة يف أي مناءعدة 

 .أو حتقي  أو إ را ات قانونية
يف املائددددة مددددن جممددددو  القددددوة العاملددددة  45  كانددددت النسددددا  كدددديفلن 2017ويف متوء/يوليددددن  -55

يف املائددددددة مددددددن هددددددسال  النسددددددا  موظ ددددددات مددددددن املسددددددتوايت األو  إىل  47.5احلتوميددددددة  وكانددددددت 
. و سدددددهر  تومدددددة  وفدددددالو علدددددن  لويددددد  املسددددداواة  ددددد  اجلنسددددد  يف مجيدددددمل العمليدددددات (47)الرا دددددمل
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 اندا موددأ الشددمولية اجلنسدانية يف اال تماعدات واللبدان واملنتدددايت.  وا  درا ات الداخليدة إىل
و سددّلم احلتومددة مبددا  تتسددين املسددائ  اجلنسددانية مددن  ددا مل شددام  و ضددمل يف اعتوارهددا مددن   دمدد  

 الوعد اجلنسام يف مجيمل األنشلة احلتومية.
مدددر عدددن علدددن مدددنا مجيدددمل املوظ دددات    دددرف الن 4/24/1ويدددنا األمدددر ا داري العدددا   -56

. و ددنا 2017و ددعهن  إ دداءة أمومددة وفقدداى أل تددا  قددانون العمدد  وع قددات االسددتخدا  لعددا  
علن أنن حي  للموظ ة   عد  قدث شهادة  وية  سكد  ريم الوالدة  (48)من هذا القانون 30املادة 

أسدددووعاى مدفوعدددة األ دددر ابلتامددد . وإ دددافةى إىل ذلددد    12املتوقدددمل  احل دددو  علدددن إ ددداءة مددددهتا 
شهراى ابسرتا ة مدهتا ساعة مر   يف  12للموظ ة الجم  ر مل    ى دون سن  (49)سما القانوني

 اليو  دون اقتلا  من الرا ا.
و علدددم  تومدددة  وفدددالو املدددس  ندددن ال ُيسدددما ألي مددددرس  عددددا املعلدددم األو   مبو دددا  -57

   ن ي دددرا عقو دددة  دنيدددة علدددن أي  لميدددذ. وإذا فدددرا معلدددم أو  مدددن قدددانون التعلددديم 29املدددادة 
عقو دددةى  دنيدددةى علدددن  لميدددذ  فهدددو يسدددب    اصدددي  العقو دددة امل رو دددة واملخال دددة الدددجم  ر ودددت عليهدددا 

 ) عددددي ( 2017قددانون التعلدديم لعددا  العقو ددة يف سددب  حُي ددح يف املدرسددة لددذاا الغددرا. ويددوفر 
 كملهدا لتعار دها مدمل املوداد   29املدادة دارس. فقد أُلغيت مايداى من احلماية لأل  ا  داخ  امل

الدددواردة يف ا  اقيدددة  قدددو  الل ددد  فيمدددا يتعلددد  امايدددة  قدددو  الل ددد  وكرامتدددن وا رتامهدددا. وحيمدددر 
 التعدي  العقو ة الودنية  ت  أشتادا ومماهرها.

  ندداكم احلمايددة لأل  ددا  داخدد ) عدددي ( 2017لعددا   5قددانون ندداكم اجلددار رقددم ويددوفر  -58
اجلددار  ال سدديما فيمددا يتعلدد  مبعاملددة امددرم  الشددوال. ويلغددل التعدددي  العقو ددة الودنيددة مددن قائمددة 

 العقوابت اجلنائية الجم   ر ها ناكم اجلار.
ونُد ِّذت مح ت  وعيدة يف مددارس فدايتو و اال تدائيدة واليفانويدة فيمدا يتعلد   مداهرة  سدل ا  -59

اجلنسانية   عد التشاور ممل وءارة التعليم والشدوال والراي دة  محلدةى  األقران. ونّ ذت شعوة الشسون
للتوعيدددة  اثر األدوار التقليديدددة ابعتوارهدددا مدددن األسدددوال األساسدددية لتسدددل ا األقدددران يف املددددارس. 

   رتجمددداى للتوعيدددة جبميدددمل الشدددريا األ دددي وإ دددافةى إىل ذلددد   ن دددذت شدددر ة  وفدددالو  خددد   يدددو  
 .(50)ا العنس املناي والعنس ابأل  ا (أشتا  العنس )ال سيم

 (51)احوكمة الرشيدة/االنتلاابت -طاء 
نشر ديوان رئيس الدوءرا  إعد تى  شد ن  نمديم انتخداابت نليدة لددائرة نوكوفيتداو  وانتهدت  -60

 . و ذل   تون  تومة  وفالو قد ن ذت هذه التوصية.2013العملية يف عا  

 (52)ايم  الغ ان  -ايء 
مدددددت  وفدددددالو    ددددد تها عضدددددواى مدددددن أعضدددددا  امتمدددددمل الددددددوي   تن يدددددذ أهدددددداف التنميدددددة التا  -61

. و تمددد  أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة األولدددوايت ا  ائيدددة الدددواردة يف ا لدددة اليفاليفدددة إىل (53)املسدددتدامة
 انددا التاامدددات دوليدددة أخددرى يف جمدددا   قدددو  ا نسددان. ويف هدددذا ا  دددار  سددتعم   وفدددالو  علدددن 

إهندا  ال قدر ومحايدة التوكدا و دمان علن حتقي  أهداف األمدم املتحددة املتميفلدة يف سنة   15مدى 
  مبشددداركة مجيدددمل أفدددراد الشدددعا. وستواصددد   وفدددالو العمددد  مدددمل الشدددركا  ا  دددائي  االءدهدددار للبميدددمل

 واجلهات املالة من أ   إ راء  قد  يف الوع  من اماالت احلامسة  ال سيما األمن الغذائل.
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مبسار  رائ  العم  السريعة للدو  الناميدة اجلاريدة ال دغ ة.  و سرتشد ا لة اليفاليفة أيضاى  -62
ويودد  ذلدد   ددرا ا التاامددات  تومددة احملدديا اددداد   دداه أهددداف التنميددة املسددتدامة والتدداا  الدددو  

ميدة اجلاريدة النامية اجلارية ال دغ ة ابمداالت ذات األولويدة الدواردة يف  دمن اسدرتا يبية الددو  النا
اسدتمدت مدن  درتم  عمد   درابدوس واسدرتا يبية موريشديوس. و شدم   جمداالى  15ال غ ة  وهدل 

هددذه امدداالت النمددو االقت ددادي امللددرد واملسددتدا  والشددام  للبميددمل واملن ددس  مددمل  ددوف  العمدد  
ات والوحدار  ال ئ  للبميمل؛ و غ  املنا   واللاقة املستدامة  واحلد من خمدا ر التدوار   واحمليلد

واألمدددن الغدددذائل  والتغذيدددة؛ وامليددداه وال دددرف ال دددحل؛ والنقددد  املسدددتدا ؛ وا نتدددا  واالسدددته ا 
املسدددتدام ؛ وإدارة املدددواد التيميائيدددة والن ددداايت؛ وال دددحة واألمدددراا  ددد  املعديدددة؛ واملسددداواة  ددد  

 وا  الغريوة الغاءية.اجلنس  ومتت  املرأة؛ والتنمية اال تماعية؛ والتنو  الويولو ل؛ واألن
أر عددة مشدداريمل  تعلدد  ابألمددن الغددذائل. ومتددو  هددذ املشدداريمل  و ن ددذ  تومددة  وفددالو  اليدداى  -63

أمانددة مجاعددة احملدديا اددداد . و ن ددذ يف كدد  مددن تنومانغددا ونددوي وفوتفددور وفددايتو و. و دددوفر وءارة 
 .الووالكاءراعة  الاراعة الشت ت للماارع  يف اجلار املذكورة ملساعدهتا يف مشاريمل

  (54)املياه والصرف الصح  -كاف 
و نيددة أخددرى منهددا   تمدد  السياسددة املسددتدامة واملتتاملددة للميدداه وال ددرف ال ددحل أ ددراى  -64

السياسددددة الو نيددددة لتغدددد  املنددددا   وخلددددة العمدددد  الو نيددددة االسددددرتا يبية )خلددددة العمدددد  الو نيددددة(  
ولددو ل  وخلددة العمدد  الو نيددة ملتافحددة  دددهور واالسددرتا يبية وخلددة العمدد  الو نيتددان للتنددو  الوي

يف  لددوير التدددا    األرا ددل واجل دداف  و ددرتم  العمدد  الددو   للتتيددس. ومددن املامددمل املضددل قدددماى 
الراميدة إىل  ن يدذ هدذه السياسددة  و دمل ال ديغة النهائيدة  لددة ا دارة املتتاملدة للمدوارد املائيدة علددن 

 ال عيد الو   يف  وفالو.
سياسة املياه وال درف ال دحل املوداد  التو يهيدة التاليدة: )أ( إمتانيدة احل دو  علدن و تومل  -65

ميدددداه الشددددرل امل مونددددة وخدددددمات ال ددددرف ال ددددحل  دددد  أساسددددل مددددن  قددددو  ا نسددددان. وينوغددددل 
يقت دددر الوصدددو  إىل املرافددد  علدددن قلاعدددات معيندددة مدددن امتمدددمل  وهددددف سياسدددة امليددداه وال دددرف  أال

املياه  اليومية جلميمل موا    وفالو  مبن فيهم أ عس ال ئات؛ و)ل( ال حل هو  لوية اال تيا ات
مس لة هتم اجلميمل  ولت  املوا ن  دور يف إدارة املياه وال درف ال دحل. وسديتوقس  ن يدذ السياسدة 
ال عا  علن ااح التتام  والتنسي  والتعاون    الوءارات وا دارات املسسولة وجمدالس احلتدم احمللدن 

 ددد  احلتوميدددة والقلدددا  ا ددداذ وامتمدددمل املددددم والشدددركا  الددددولي . و شدددبمل السياسدددة  واملنممدددات
مشددداركة اجلهدددات املعنيدددة امتمعيدددة   عاليدددة يف التخلددديا وو دددمل القواعدددد واملعددداي  والتن يدددذ والرصدددد 

يددداه  ددددور املدددرأة الرئيسدددل يف إدارة امليددداه؛ و) ( ينوغدددل أن  دددوف ر خددددمات امل والتقيددديم. و سدددلم أيضددداى 
وال رف ال حل يف  وفالو  يف املدى اللوي   علن أساس مستدا . و قدر السياسدة  ايدة اسدتمرار 
الدعم املقد  من الشركا  للمساعدة علن معاجلة الوع  من أصدعا التحددايت الدجم يوا ههدا الولدد 

ر الوقدت   ضرورة أن  قد  هذه ا دمات  مبرو  يف جما  املياه وال رف ال حل     إهنا  سلم أيضاى 
علدددن أسددداس أكيفدددر اسدددتدامة؛ و)د( إدارة املخدددا ر أكيفدددر فعاليدددة مدددن االسدددتبا ة إىل العواقدددا. و قدددر 
السياسة  ن إدارة ياثر  قلا املنا  و غد ه املت دلة ابمليداه  تللدا ا ودا  هند  قدائم علدن املخدا ر وأن 

يف مجيدمل القلاعدات؛ التتيس ممل هذه اآلاثر يتللا إدمدا  اسدرتا يبيات فعالدة للحدد مدن املخدا ر 
 و)ه(  شت  إدارة املياه   عالية استبا ة و نية مهمة للت دي آلاثر  غ  املنا .
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واب  دددافة إىل ذلددد    تدددوخن السياسدددة املسدددتدامة واملتتاملدددة للميددداه وال دددرف ال دددحل  -66
: )أ(  وف  إمدادات مائية م مونة ومسدتدامة كتدن التعويد  عليهدا  سدعار 2021-2012لل رتة 

معقولددة؛ و)ل( إدارة و  ددح ا مدددادات املائيددة احملدددودة؛ و) ( إقامددة نمددم فعالددة لإلنددذار املوتددر 
واالستبا ة السريعة و عهد هذه النمم؛ و)د( إ  ة إمتانية إدارة املياه وال رف ال دحل   عاليدة 

مشاركتن  وإن اف و تام ؛ و)هد( إذكا  وعل امتممل احمللل إبدارة املياه وال رف ال حل وءايدة
فيها؛ )و( حتس  إمتانية احل و  علن التتنولو يات اجلديرة ابليفقة واملعقولة التتل ة واملستدامة 

؛ و)ء( حتسد  القددرة علدن حتمد   تداليس خددمات امليداه وال درف ال دحل وءايدة الوصدو   يئياى 
 إىل م ادر التموي  املستدامة.

 ني   جمال التعليماحصول على التعليم واملساواة  ني اجلنس -الم 
مجيمل القلاعدات التا عدة  2020-2016ويشم   ن يذ خلة قلا  التعليم اليفاليفة لل رتة  -67

لددوءارة التعلدديم مددن رعايددة و علدديم األ  ددا  ال ددغار إىل التعلدديم اال تدددائل واليفددانوي وكددذل  التدددريا 
خلدة عمد  شداملة  عدد رسدم خلدة القلدا   ارة أيضداى وء التق  وامله  و نميدة املهدارات. وو دعت الد

املاممل  ن يذها علن مدى مخدس سدنوات وحتديدد القلاعات/الو ددات املعنيدة ابلعمد  علدن حتقيد  
النوا   املتوخاة. واب  افة إىل ذل   يتع  علن املوظ   الذين ياورون املدارس لنشر املعلومات 

 ة القلا .يف العم  علن  ن يذ خل متا عة  قد  املدرسة شهرايى 
والتعلدديم يف  وفددالو جمددام للبميددمل مبو ددا موددادرة التعلدديم امددام الددجم وافدد  عليهددا جملددس  -68

. لدددذا فدددان كددد  الت ميدددذ  غددد  النمدددر عدددن  نسدددهم ملتحقدددون ابملددددارس. 2016الدددوءرا  يف عدددا  
ور  ضدد  و سددب  وءارة التعلدديم  عددن  ريدد  املعلمدد  األوائدد  واللبددان املدرسددية يف مجيددمل املدددارس

األ  دا  يف يدو   عيندن  و تحمد  اللبندة املدرسدية املسدسولية عدن متا عدة  داالت األ  دا  املتغيودد  
عدددن الددددروس مدددمل والدددديهم. وقدددد أثندددت هدددذه املودددادرة واملمارسدددات اللددد ل عدددن التغيدددا. وحتدددا  

 سب ت احلضور إىل الوءارة ك  شهر  ي   ان يف نما  إدارة معلومات التعليم يف  وفالو.

  (55)ايشلاص ملوو اإلعااة -ممي 
)مشدرو  سياسدة التنميدة اال تماعيدة( إىل  2015يش   قرير الويداتت اال تماعيدة لعدا   -69

لددعم عد  و ود  عريدس وا دا لألشدخاذ ذوي ا عاقدة. ويف املقا د   يتضدمن خملدا احلتومدة 
فة إىل ذلددد   لإلعاقدددة يتماشدددن مدددمل اال  اقيدددة. واب  دددا  عري ددداى  أ دددعس األشدددخاذ ذوي ا عاقدددة

 ن يدذ سياسدة للتعلديم الشدام  للبميدمل  2015-2011 توخن ا لة االسرتا يبية للتعليم لل درتة 
و قدث  عريس وا ا للشخا ذي ا عاقة  عد وة علدن التلدوير املهد  للمعلمد  لتمتيدنهم مدن 

 يبية حتديد ودعم الل ل ذوي اال تيا ات ا اصة  و وفر  يئات  علدم م ئمدة  ودمد  االسدرتا
ا قليميددة  شدد ن ا عاقددة  واستتشدداف  لددو  جمديددة مددن  يدد  التتل ددة  قددرار نمددا  للددتعلم املددرن 

 التعلم عن  عد من أ   الوصو  إىل املدارس النائية.و 
"الرت يودددددات التيسددددد ية و السياسدددددة العامدددددة أ تدددددا   دددددنا علدددددن وال  و دددددد يف القدددددانون أ -70

عنية أخرى   دد  ن يذ خلا و نية  عما  هذا املودأ  هات مو املعقولة"   يد أن وءارة التعليم 
ابالعتمداد علددن املددوارد املتا ددة ودعددم الشددركا  املعنيدد . و لود  وءارة التعلدديم مبددا يتدداح دددا مددن مددوارد 

 . (56) دا   لتلوية اال تيا ات التعليمية لألشخاذ ذوي ا عاقة
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يف لغددددة ا شددددارة ملسدددداعدة  و سددددتع  را لددددة األشددددخاذ ذوي ا عاقددددة مبعلمدددد  مددددسهل  -71
اللددد ل ذوي ا عاقدددة. و ت دددل ا شدددارة إىل أن مدرسدددة الرا لدددة ومقرهدددا ومرافقهدددا جمهددداة مبمدددرات 

للرا لدددة ملسددداعدهتا علدددن  لويدددة  متدددوي ى  منحددددرة لتيسددد  الوصدددو  إليهدددا. و قدددد  وءارة التعلددديم أيضددداى 
هدددذه اآلليدددة ايددد  حيمدددن اال تيا دددات التعليميدددة لأل  دددا  ذوي اال تيا دددات ا اصدددة. ون دددذت 

 أل  ا  ذوو اال تيا ات ا اصة ابالعرتاف التايف إىل  انا التمتمل ابحل  يف التعليم.ا
علدن  )أهليدة النداخو (مدن قدانون جمدالس الشديو   14واب  افة إىل ذل    دنا املدادة  -72

 ( دفدمل أن ك  شدخا )أ(  لدغ اليفامندة عشدرة؛ و)ل( يقديم يف منلقدة جملدس الشديو  املعنيدة؛ و)
  احلد  يف أن 88( أو املدادة 1()2)86 ريوة ملدس احلتدم احمللدل أو أع دل منهدا مبقتضدن املدادة 

يف  لددد  املنلقدددة.  لدددللدددس احملاميسدددب  كناخدددا  والت دددويت  عدددد ذلددد  يف انتخددداابت أعضدددا  
 دددنا علدددن أندددن  15ويشدددم  ذلددد  األشدددخاذ ذوي ا عاقدددة املدددسهل  للت دددويت.  يدددد أن املدددادة 

  مبو دا أي قدانون سداري امل عدو  عقليداى  ي شخا مشهود لن ابجلنون أو يعترب خمدت ى بوء أل ال
 . (57)ةالس احمللياميف  وفالو  أن ي وت يف انتخاابت أعضا    الياى 
  ن النسدا  ذوات ا عاقدة أيضداى  2014ويسلم قانون محايدة األسدرة والعندس املنداي لعدا   -73

يتعر ددن للعنددس املندداي. ويددنا القددانون علددن أن النسددا  ذوات ا عاقددة ينوغددل أن حيمدد  ابحلمايددة 
ذاهتا الجم  تمتمل هبا النسدا  األخدرايت أو  دحااي العندس. ويددعو القدانون السدللات املخت دة إىل 

  قدث مساعدة عا لة يف الوقت املناسا إىل النسا  ذوات ا عاقة من  حااي العنس.
لدددعم أ ددعس األشددخاذ ذوي  لدداى لخم  ددافة إىل مددا  قددد    لودد   تومددة  وفددالو  اليدداى وإ -74

ا عاقددددة. و عددددرتف خلددددة الدددددعم  ن األشددددخاذ ذوي ا عاقددددة يعيشددددون يف ظددددروف يسددددودها ال قددددر  
ويسلم  يف هذا ا  وذ  ابحلا ة املاسة إىل معاجلة ما خيل ن ال قدر مدن ياثر سدلوية علدن األشدخاذ 

وفدددددالو و قددددددث املسددددداعدة املاليدددددة إىل املدددددوا ن  املدددددسهل  للح دددددو  عليهدددددا. وحيددددد  ذوي ا عاقدددددة يف  
 لشرو/ هذا املخلا. دوالر أسرتاي يف الشهر وفقاى  70للمست يدين من املخلا  لقل مولغ 

يف مسداعدة  تومدة  وفدالو  ابألسداسويتمن دور جلنة التنسي  الو نيدة املعنيدة اب عاقدة  -75
 د  ن يذ  وفالو التااماهتا مبو ا اال  اقية.وشعوها علن  نسي  ورص

منحة مدرسية خاصة ألعضا  را لة األشخاذ ذوي ا عاقدة.  و وفر وءارة التعليم  الياى  -76
وقد متنت هدذه املنحدة الرا لدة مدن  قددث خددمات  عليميدة لأل  دا  ذوي اال تيا دات ا اصدة 

علددن إدارة مدرسددة األ  ددا  ذوي  اليدداى يف  وفددالو. و غلددل املنحددة  تدداليس املدرسدد  السدداهرين  
للمددرة األوىل األشددخاذ  2012اال تيا ددات ا اصددة. وإ ددافة إىل مددا  قددد   أدمدد   عددداد عددا  

ذوي ا عاقددددة يف املقددددا  ت ويف نلددددا  العمدددد  العددددا . و ضددددمنت الدراسددددة االستق ددددائية للو ددددمل 
ناي ابلنسا  واأل  دا . مسشرات  ش ن العنس امل 2007وال حل الجم أ ريت يف عا   دكغرايفال

إىل أن األشدددخاذ ذوي ا عاقدددة  ال سددديما ذوي ا عاقدددات الذهنيدددة   ومدددن املهدددم ا شدددارة أيضددداى 
يسددددتليعون السدددد ر إىل أي مددددن اجلددددار ا ار يددددة دون دفددددمل رسددددو  النقدددد  ابلقددددوارل أو التتدددداليس 

 األخرى ذات ال لة.
املعنيدة ابألمدراا  د  املعديدة  واب  افة إىل ذل   يسرت و دة ال دحة العامدة واللبندة -77

 ن يددددذ  ددددرام  لتوعيددددة و دددددريا اجلهددددات املعنيددددة  مبددددا يف ذلدددد  املنممددددة الو نيددددة املعنيددددة اب عاقددددة  
يتعل  ابألمراا    املعدية وحتس  أ ا/ احلياة ال حية. و ش   تومة  وفالو إىل احلا ة  فيما
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يف مجمل الوياتت وا   ا ات الو نيدة.  كام ى   امللحة إىل إدما  األشخاذ ذوي ا عاقة إدما اى 
أن ذلدد  ً يتددن حيددد  يف املا ددل  لتددن احلتومددة سددتوي املايددد مددن  ويددذكر التقريددر األوي أيضدداى 

. واب  دددافة إىل ذلددد   أدخلدددت وءارة االهتمدددا  جلعددد  أعماددددا وأنشدددلتها املسدددتقولية أكيفدددر  دددوالى 
صدددو  األشدددخاذ ذوي ا عاقدددة إليهدددا.  ال دددحة حتدددويرات علدددن موناهدددا وأمددداكن عملهدددا لتيسددد  و 

 يسرت  وف  التراسل املتحركة لألشخاذ ذوي ا عاقة الذين حيتا ون إليها. كما
()د( و)ه( علدددن الوظدددائس الرئيسدددية للبندددة التنسدددي  الو نيدددة املعنيدددة 1)5و دددنا املدددادة  -78

 ا اذهدا لضدمان ")د(  قدث  وصيات عن ا  را ات التشدريعية والسياسدا ية الدجم يتعد اب عاقة: 
التن يددذ ال عددا  ال  اقيددة  قددو  األشدددخاذ ذوي ا عاقددة؛ و)ه(  نسددي  اعتمدداد  دددا    شدددريعية 

 .وإدارية من أ    عايا  قو  ا نسان لألشخاذ ذوي ا عاقة"
 جماالى  12و ددت  تومة  وفالو  من خ   مشرو  السياسة الو نية املتعلقة اب عاقة  -79

ذا أولويدددة. وقدددد  دددددت هدددذه امددداالت  عدددد مشددداورات مست يضدددة مدددمل األشدددخاذ ذوي ا عاقدددة 
. ومدددن املهدددم ا شدددارة إىل أن التددددا   املقدددررة يف امددداالت (58)واجلهدددات املعنيدددة احلتوميدددة املخت دددة

. وُ ددت للمباالت ذات األولوية أهداف وا حة وأنشلة م دا وة احملددة قيد التن يذ  دربياى 
ع  اال دددل   هبدددا لتحقيددد   لددد  األهدددداف. واب  دددافة إىل ذلددد   و دددعت خلدددة لتن يدددذ سددديت

مشدرو  السياسدة. و ضدمنت خلدة التن يدذ أنشدلة يف إ دار كد  جمدا  مدن امداالت الرئيسددية ذات 
األولوية  وهل أنشلة يتع   ن يذها لضمان االعرتاف اقو  األشخاذ ذوي ا عاقدة و يسد ه. 

 دارة احلتوميددة الرئيسددية الددجم سددتعم  يف شددراكة مددمل را لددة األشددخاذ ذوي ا وحتدددد ا لددة أيضدداى 
 ا عاقة من أ    ن يذ األنشلة املقررة.

 ويشددد  التقريدددر إىل أندددن بدددا علدددن جملدددس الشددديو   مبعيدددة احلتومدددة  أن خي دددا  وفقددداى  -80
يدددة مودددالغ ماليدددة مدددن أ ددد  إعالدددة ورعا  (08-4مدددن ال  ددد   3لقدددانون جمدددالس الشددديو  )اجلددددو  

. وسددتعم   تومددة  وفددالو مددمل الددوءارات وا دارات األ  ددا  والشددوال واملسددن  واملعددوءين والعبدداة
 احلتومية املخت ة يف سوي  إدرا  م للا ا عاقة يف هذا الوند من اجلدو  املذكور.

 (59)تغ  املناخ -نون 
 غد  املندا .   واص   وفالو  ن يذ  رتم  عملها الو   للتتيس من أ   الت ددي آلاثر -81

و ندددداو   ددددرتم  العمدددد  األو  ث ثددددة مشدددداريمل  تيددددس اعتربهددددا شددددعا  وفددددالو ذات أولويددددة وهددددل: 
( األمدن املدائل. وقددد ُمدوِّ   درتم  العمدد  األو  3( األمدن الغددذائل  و)2محايدة السدوا    و) (1)

ة. وقددد ُأاددا  ددرتم  مددن مرفدد  الويئددة العامليددة و ددرتم  األمددم املتحدددة ا  ددائل  وصدد ن الوكالددة املن ددذ
العمدد  األو  وأهنددل. وكددو   ددرتم  العمدد  الددو   اليفددام للتتيددس مرفدد  الويئددة العامليددة مددمل  ددرتم  
األمم املتحدة ا  ائل  وص ن الوكالة املن ذة. ويركا هذا املشرو  علن ث ثة موا ديمل رئيسدية هدل: 

السددددا لية املعر ددددة  لددددر شددددديد   عايدددا الددددربام  امتمعيددددة للح دددداا علددددن م ددددائد األمسدددداا  (1)
ءايدة  (3 دددعيم قددددرة امتمعدددات احملليدددة يف جمددا  الت هدددا للتدددوار  واالسدددتبا ة إليهدددا  و) (2و)

قدرة امتمعات علن احل و  علن التموي  الداخلل/ا ار ل للدربام  امتمعيدة للتتيدس مدمل  غد  
تم  العمد  اليفدام قيدد التن يدذ  اليداى املنا  يف إ ار عمليات التخليا القائمة علدن املشداركة. و در 

 .2018ومن املتوقمل إااءه  نهاية عا  
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مشددروعاى نشددلاى  33وأُقيمددت شددراكات ثنائيددة ومتعددددة األ ددراف يف سدديا   ن يددذ مددا جمموعددن  -82
(. و شددددم  هددددذه 2018يتعلدددد   تغدددد  املنددددا  واحلددددد مددددن خلددددر التددددوار  ) دددده كددددانون اليفام/يندددداير 

مددد  الدددو   اليفدددام للتتيدددس  ومشدددرو  التتيدددس السدددا لل )ال دددندو  األخضدددر الشدددراكات  دددرتم  الع
للمندددا (  و ددددعيم مسسسدددات  لددددان  دددار احملددديا ادددداد  مدددن أ ددد  التتيدددس مدددمل  غددد  املندددا  )وكالدددة 
الدددوالايت املتحددددة للتنميدددة الدوليدددة(  والتقيددديم املتتامددد  للقا ليدددة للتددد ثر )الشدددوتة العامليدددة لدددربام  العمددد  

 عايددا األمدن املددائل يف الددو  اجلاريددة القا لدة للتدد ثر )الوكالدة النيوءيلنديددة للمسداعدة ا  ائيددة(. الو نيدة(  و 
  وافدد  مرفدد  الويئددة العامليددة علددن املشددرو  دون ا قليمددل املعدد  ابل ددحة و غدد  2017ويف أواخددر عددا  

يا ادداد   وسدوف ين دذ املنا  يف  لدان احمليا اداد  األق   واى  وهو مشرو  أعدده منتددى  دار احملد
 يخر عن ر من أولوايت التتيس احملددة يف  رتم  عم   وفالو الو   للتتيس.

املشددرو  املتعلدد   تغدد  املنددا  وادبددرة يف منلقددة  2016وُأاددا يف كددانون األو /ديسددمرب  -83
احملدددديا اددددداد   واملمددددو  مددددن االحتدددداد األوروو واللبنددددة االقت ددددادية واال تماعيددددة آلسدددديا واحملدددديا 

ملسدتدامة اداد . واستناداى إىل هذا املشرو    ن ذ الوكالدة األملانيدة للتعداون الددوي مشدرو  ا دارة ا
(  الدذي يركددا 2020نيسدان/أ ري   -للتنقد  الوشدري يف سديا   غد  املندا  ) شدرين اليفدام/نوفمرب 

علددن حتسددد  املعدددارف التلويقيدددة املتعلقددة ابلتنقددد  الوشدددري القدددائم علددن أسدددوال مناخيدددة يف منلقدددة 
األمدددم  مشدددرو  قدددرار 2017احملددديا ادددداد . وأقدددّر ءعمدددا   دددار احملددديا ادددداد  يف أيلو /سدددوتمرب 

املتحددددة  شددد ن  قدددو  األشدددخاذ املشدددردين  سدددوا ياثر  غددد  املندددا . وعقددددت املنممدددة الدوليدددة 
  يف سدوفا  نددوةى إقليميدةى  شد ن مشدتلة 2018شدوا//فرباير  16إىل  14للهبرة  يف ال رتة مدن 

التشددددرد  سددددوا التددددوار . و وا دددد  املشدددداركون يف الندددددوة م ددددللحات رئيسددددية ميفدددد  "ادبددددرة" 
يف ع قتهددا  تغدد  املنددا   وُعقِّدددت م او ددات  شدد ن اال  ددا  العدداملل مددن أ دد  ادبددرة  و"التشددرد"

 اآلمنة واملنممة والنمامية.

 (60)القوانني املتعلقة ابجلنسية -سني 
 ددوفر قددوان   وفددالو  ددماتت حتمددل األفددراد مددن انعدددا  اجلنسددية. ويتددوىل موظددس احلالددة  -84

يف  دا   (1  د  يولدد يف  وفدالو  وفقداى للقواعدد التاليدة: )املدنية يف ك  إقلديم  سدبي  والدة كد  
العيفور علن مولود  ديد ال  توافر معلومات  شد ن متدان والد دن  يتدوىل موظدس احلالدة املدنيدة يف 

( بدوء لأل دراف التاليدة  دوف  معلومدات  شد ن 2ا قليم الدذي ُولدد فيدن الل د   سدبي  الدوالدة؛ )
الد ن  و)ل( أي شخا  ضر الوالدة  و) ( أي شخا كدان والد الل   وو  والدة    : )أ(

يف وقت الوالدة مو دوداى يف املندا  الدذي ُولِّدد فيدن الل د  وعلدن علدم  دوالدة ذلد  الل د  يف ذلد  
أي أخ ددائل  دديب أو قا لددة أشددرفا علددن األ  أو الل دد   عددد الددوالدة وكددات علددن علددم  املنددا   و)د(

 .(61)تّ   ابلل  أي شخا   ة  و)ه(شخ ياى ادو  الوالد

 اإلجنازات وأفةل املمارسات والتحدايت والقيود -خامسا   
 علم  تومدة  وفدالو جملدس  قدو  ا نسدان إب راءهدا  قددماى كود اى فيمدا يت د  ابلتااماهتدا  -85

 يف جما   قو  ا نسان. و شم  أ رء ا ااءات ما يلل:
   ؛2017مشرو  قانون محاية رفاه الل   لعا 

 مجيمل األ  ا  يف املسسسات التعليمية يف  وفالو؛ سياسة محاية 
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  إاددداء التقريدددر الدددو   اجلددداممل للتقدددارير اليفدددام واليفالددد  والرا دددمل وا دددامس مبو دددا
 ا  اقية  قو  الل  ؛

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

 مشرو  السياسة الو نية لإلعاقة؛ 

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

   ؛2014قانون محاية األسرة والعنس املناي لعا 

   عدي (؛ 2016قانون محاية األسر والعنس املناي لعا ( 

   ؛2017قانون املسسسة الو نية حلقو  ا نسان لعا 

   عدي (؛ 2017قانون الاعامة لعا ( 

   عدي (؛ 2016قانون الاوا  لعا ( 

 عدي (؛ 2017لتوغ لعا  قانون حتديد ا ( 

   عدي (؛ 2016قانون العقوابت لعا ( 

   2017قانون العم  وع قات االستخدا  لعا. 

 وع وةى علن ذل   من املهم ذكر ما يلل: -86
 إنشا  متتا محاية الل  ؛ 

 إنشا  من ا مدير محاية الل  ؛ 

 إنشا  جلنة التنسي  الو نية املعنية اقو  الل  ؛ 

  التنسي  الو نية املعنية اب عاقة؛إنشا  جلنة 

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

و علم  تومة  وفالو جملس  قو  ا نسان  ن اجلهود املوذولة من أ   إعما   قو   -87
 ن  وا ن حتدايٍت وقيوداى منها التالية:ا نسا

 غ  املنا ؛  

 نقا املوارد املالية؛ 

 نقا املوارد التقنية؛ 

 ناء  األولوايت الو نية؛  

 واعد اجلار ا ار ية من النا ية اجلغرافية؛  

 .عد  موثوقية قنوات التشاور والتوعية يف اجلار ا ار ية 
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نيسااية وااللتزامااات الاايت اطعتهااا الدولااة ايولااوايت واملبااادرات الوطنيااة الر  -سادسا   
وتلل الايت تناوي اطعهاا ما  أجال التغلات علاى تلال التحادايت والقياود 

 وحتسني حالة حقوق اإلنسان   البلد
ابعتوارهدا أساسداى لتحديدد األولدوايت الو نيدة  (62) ستند  تومة  وفدالو إىل ا لدة اليفاليفدة -88

 وااللتاامات الرئيسية  وهل التالية:
  املنا ؛  غ 

 احلوكمة الرشيدة؛ 

 ال حة والتنمية اال تماعية؛ 

 نمية اجلار؛  

 لوير القلا  ا اذ؛  

 التعليم واملوارد الوشرية؛ 

 املوارد اللويعية؛ 

 الونية األساسية وخدمات الدعم؛ 

 الويئة؛ 

 ادبرة والتحضر؛ 

 .احمليا والوحار 

األولويدة الدجم حتتدا  إىل املايدد مدن و ددت  تومة  وفدالو أيضداى امداالت الرئيسدية ذات  -89
 اهتمامها. وفيما يلل عرا لوع  األمور الجم  يف  القل  و ضمل للوح   الياى:

  املوارد الوشرية والتقنية؛ -املسسسة الو نية حلقو  ا نسان 

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

   السياسة الو نية لإلعاقة؛إقرار مشرو 

 .إكما  مشرو  السياسة الستنية وإقراره 

تطلعااات الدولااة فيمااا يتعلااق  بناااء القاادرات  واملساااعدة والاادعم التقنيااان  -سا عا   
 الل ان تلقتهما

 قددر  تومددة  وفددالو ابلدددعم املسددتمر املقددد  مددن الشددركا  ا قليميدد  والدددولي  ملسدداعدهتا  -90
يف جمدا   قدو  ا نسدان. ويف هدذا ال ددد   ر دا  تومدة  وفدالو ابلددعم  هتاعلن الوفا  ابلتااما

املقددد  مددن املتتددا ا قليمددل لليونيسدديس وامل و ددية السددامية حلقددو  ا نسددان وأمانددة منتدددى  ددار 
احملددديا ادددداد  وأماندددة مجاعدددة احملددديا ادددداد  وهيئدددة األمدددم املتحددددة للمدددرأة ومنممدددة العمددد  الدوليدددة 

املائيدة و درتم  التتيدس مدمل  غد  املندا  يف منلقدة احملديا ادداد   املتتاملدة للمدواردو رتم  ا دارة 
 واملتتا املتعدد األقلار لربتم  األمم املتحدة ا  ائل.
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و قدددر  تومدددة  وفدددالو و ندددوه ابلددددعم املقدددد  مدددن شدددركائنا املدددال  وهدددم: م دددرف التنميدددة  -91
 احملليددة  للموددادرات التندددي وال ددندو  األسددرتالية  وءارة الشددسون ا ار يددة والتباريددةواآلسدديوي  

والاراعددة  ووكالددة م ددائد األمسدداا ملنتدددى  نددول  لأل ذيددة املتحدددة األمددم ومنممددة التومونولدد  و
احملديا اددداد   ومرفدد  الويئدة العامليددة  و تومددة ادندد  و ددرتم  املسدداعدة ا ع ميدة ملنلقددة احملدديا 
اداد   ومرف  الونيدة التحتيدة ا قليميدة ملنلقدة احملديا ادداد   ومجهوريدة ال د  الشدعوية و يدوان  
ومجهورية كواب  ومجهورية كو راي  ومجهورية  ركيدا  واالحتداد الروسدل  وأماندة  درتم  الويئدة ا قليمدل 
للمحددديا ادددداد   و دددرتم  املعوندددة النيوءيلنددددي )الوكالدددة النيوءيلنديدددة للتنميدددة الدوليدددة(  والوكالدددة 

 النيوءيلندية للتنمية الدولية  وصندو  املشاركة ا اذ جبار احمليا اداد .

 زامات الطوعيةااللت -اثمنا   
 تعهددد  تومددة  وفددالو مبواصددلة العمدد  علددن  ن يددذ األولددوايت الرئيسددية احملددددة يف إ ددار  -92

(. وع وة علن 2020-2016السرتا يبية الو نية للتنمية املستدامة لل رتة  لة ا لة اليفاليفة )ا
مدن أ د   ن يدذ  ذل    تعهد  وفالو ابلعمد  مدمل الشدركا  علدن ال دعيد الدو   وا قليمدل والددوي

 التااماهتا املتعلقة اقو  ا نسان.

 خامتة -اتسعا   
 تللددمل  تومددة  وفددالو إىل احلددوار الونددا  مددمل أعضددا  املددس. وسددوف  واصدد  العمدد  مددمل  -93

 الشركا  من أ   الوفا  ابلتااماهتا و ن يذ أولوايهتا يف جما   قو  ا نسان.
املسددداعدة يف  ن يدددذ قواعدددد ومعددداي   قدددو   و ددددعو  تومدددة  وفدددالو امتمدددمل الددددوي إىل -94

 ا نسان من خ    وف  الدعم التق  واملاي.

Notes 

 1 Memo 31/18 Tuvalu’s Universal Periodic Review. Cabinet authorised the OAG to initiate 

preparation, recruitment of a Technical Adviser and drafting of the UPR Report. 

 2 on the Rights of the Child (CRC), the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 

 3 The Child Protection and Welfare Bill 2017 is the first law in Tuvalu to make comprehensive 

provision for issues related to the rights, protection and welfare of children in accordance with the 

principles and provisions of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). This new law 

will empower the government to take action to ensure that children are protected whenever 

necessary. It also guarantees that the laws of Tuvalu will be applied in the best interests of 

children. 

 4 The Policy for the Protection of Children in all Educational Institutions in Tuvalu.This Policy 

provides a framework for the protection, identification, managing and reporting incidents of child 

abuse in schools and educational institutions and whenever school activities and programs are 

conducted or provided. 

 5 The consequential amendments will be effective upon the passing the proposed Child Protection 

and Welfare Bill 2017. 

 6 Is amended as follows: (a) by amending the title of the section to be "39. Offenders under the age 

of 18 years"; and (b) by deleting the words "16 years" from subsections (1) and (6), and replacing 

them with the words "18 years”. 

 7 The Prisons Act [Cap 20.28] is amended as follows: (a) Section 3 is amended by: (i) deleting the 

definitions of "juvenile" and "young person"; and (ii) inserting the following definition – "child 

prisoner" means any person under the age of 18 years who has been sentenced to serve a term of 

imprisonment; (b) Section 26A is inserted as follows: “26A Treatment of child prisoners (1) All 

child prisoners must be treated in accordance with the requirements of the Child Protection and 
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Welfare Bill 2017 during their time in custody. (2) In addition to the requirements under 

subsection (1), child prisoners must be given the following entitlements: (a) access to visits by 

their parents or guardian at any time during prescribed hours; (b) appropriate counselling, 

rehabilitation and other support services; (c) opportunities to continue their education through 

arrangements made between the Superintendent and the Ministry of Education. 

 8 Section 5(c) of the Education (Compulsory Education) Order 1984 [Cap 30.05.4] is amended and 

replaced with the following: “(c) a child whose level of disability is assessed by a medical 

practitioner as resulting in there being no substantial benefit from schooling or further schooling”. 

 9 Section 3 of the Gaming and Lotteries Act [Cap 54.10] is amended by deleting subsection (3) and 

replacing it with the following: “(3) No gaming is to take place at which any person under the age 

of 18 years is included among the players". 

 10 Cabinet decision M082-17. 

 11 Cabinet Decision M241-17. 

 12 Cabinet Decision M246-16. 

 13 Cabinet Decision M288-16. 

 14 Cabinet Decision M337-16. 

 15 Cabinet Decision M356-16. 

 16 Cabinet Decision M028-16. 

 17 Cabinet Decision M067-15. 

 18 Cabinet Decision M035-15. 

 19 Cabinet Decision M031-14. 

 20 Cabinet Decision M005-14. 

 21 s38 Leadership Code Act 2008. 

 22 Gender Affairs Division – AUD 93,100; Legal Services – AUD 31, 120; Public Utilities – AUD 

28,400; Health – AUD 3,120.000; Natural Resources 53,000; Home Affairs and Rural 

Development – AUD 471,506 and Education, Youth and Sports AUD 237, 505.00. 

 23 The Office of the Attorney General is the lead government agency that deals with all human rights 

issues and concerns in Tuvalu. The OAG is mandated to oversee all human rights related activities 

including treaty ratification, reporting and implementation. It is also responsible for ensuring that 

laws, regulations and policies are human rights compliance. 

 24 MHARD is responsible for issues relating to persons with disabilities. Also has the mandate to 

oversee disability financial scheme and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

It is also mandated to coordinate and manage the affairs of the cabinet endorsed Tuvalu National 

Coordinating Committee on Disability. 

 25 The Ministry of Education vision is to provide quality education for sustainable living for all. Its 

mission is to provide and sustain excellence in Education for all. MOE is also responsible for the 

implementation of the Convention on the Rights of the Child. MOE is also mandated to coordinate 

and effectively manage the National Coordinating Committee on Children's Rights. 

 26 Gender Affairs Department oversee gender related matters. Its mission is to strengthen 

mechanisms across Government Ministries and within other institutions that will contribute to 

gender equality and the full realisation of women’s human rights. Their vision is to build a society 

where women and men are recognised as equal partners in all aspects of development, are 

protected from all forms of discrimination and violence, and can equally access and benefit from 

the growth and development of Tuvalu. 

 27 Department for Youth deals with all youth related matters in Tuvalu. Its objective is to foster the 

spiritual, mental, physical and cultural development of youth of Tuvalu to enable them to be 

positive contributors to the national development of Tuvalu. The Department for Youth is also 

responsible for implementing the National Youth Policy. 

 28 Purpose is to provide safety and protection of the people of Tuvalu. One of its key functions is to 

provide law and order and to maintain peace and security. 

 29 The function of a People's Lawyer is to give, in Tuvalu, legal advice and representation. In the 

exercise of the functions conferred on him or her by or under this Act a People's Lawyer is not 

subject to the direction or control of any other person or authority. Peoples lawyer provide access 

to legal services and justice for the citizens of Tuvalu. 

 30 Recommendations 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12. 

 31 Labour and Employment Relations Act 2017, (b) Island Courts (Amendment) Act 2017, (c) 

Tobacco Control (Amendment) Act 2017, (d) Alcoholics Drinks Amendment Act 2017, (e) The 

National Human Rights Institution Act, (f) The Leadership Code (Amendment) Act 2017, (g) 

Marriage (Amendment) Act 2017 and (h) Family Protection and Domestic Violence Act 2014. 

 32 Cabinet Decision - M067-12.Internatonal Criminal Court statute. 

 33 Recommendations 82/13, 82/14, 82/15. 

 34 It also guarantees that the laws of Tuvalu will be applied in the best interests of children. The 

proposed Bill will ensure that Tuvalu maintains good international standing for the way it treats 

and protects its children. In addition, the proposed Bill also states that any law which relates to the 
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rights of children, or which provides for processes relevant to dealing with children in any manner 

and in any context, must be read and applied subject to the provisions of this proposed Bill, and in 

the event of any inconsistency between the provisions of this Bill and of any other law, the 

provisions of this Bill shall prevail. 

 35 Recommendations 82/16, 82/17, 82/18. 

 36 The primary functions of the National Human Rights Institution Act 2017 of Tuvalu are: (a) to 

advocate and promote respect for, and understanding and appreciation of, human rights in 

Tuvaluan society; and (b) to encourage the maintenance and development of harmonious relations 

between individuals and among the diverse groups in Tuvaluan society. 

 37 Recommendation 82/20, 82/21. 

 38 Recommendation 82/22. 

 39 Recommendation 82/23, 82/24, 82/25, 82/26. 

 40 Church Ministers in Tuvalu. 

 41 Island Councils. 

 42 Recommendation 82/27, 82/28. 

 43 Recommendation 82/29, 82/30, 82/31, 82/32, 82/33, 83/34, 82/35, 82/36, 82/37, 82/38, 82/39, 

82/40, 82/41, 82/42, 82/43, 82/44, 82/45, 82/46, 82/47, 82/48, 82/49, 82/50, 82/51, 82/52, 82/53, 

82/54, 82/55, 82/56, 82/57. 

 44 Cabinet submission - MO62-17, Establishment of the Family Protection Fund. 

 45 Right to be legally represented and the right to remain silent. 

 46 The Labour and Employment Relations Act 2017 was passed by Parliament in October 2017. 

 47 Of the Government Salary Structure. 

 48 Labour and Employment Relations Act 2017. 

 49 Section 22 of the Labour and Employment Relations Act 2017. 

 50 This is an ongoing activity by the Government of Tuvalu. The White Ribbon campaign involves 

all sectors of the community and targets schools (both primary and secondary), and is inclusive of 

community leaders, church leaders, women groups, persons with disabilities, youths, non-

government organisations, students including government. 

 51 Recommendation 82/58. 

 52 Recommendation 82/59. 

 53 Sustainable Development Goals. 

 54 Recommendation 82/60, 82/61, 82/62, 82/63, 82/64. 

 55 Recommendations 82/66. 

 56 For example, partly blind children are placed in the front of a class session to allow for them to 

fully participate in learning. 

 57 Falekaupule Act Section 15 Disqualification of voters (1) No person who – (a) is serving a 

sentence of imprisonment; (b) is certified to be insane or otherwise adjudged to be of unsound 

mind under any law for the time being in force in Tuvalu; or (c) is disqualified from registering as 

a voter or voting under any law for the time being in force in Tuvalu relating to offences connected 

with elections, shall be registered as a voter or, being registered, shall be entitled to vote in an 

election of a member of a Kaupule. (2) A voter shall not be entitled to have his name retained on 

the register of voters for any Falekaupule area if for a continuous period of 12 months he has 

ceased to be a person resident within such area or if he becomes disqualified for voting under 

subsection (1). 

 58 (1) awareness and advocacy; (2) education; (3) health; (4) accessibility; (5) employment and 

livelihood; (6) policy planning and legislation; (7) women, children, youth and elderly; (8) 

strengthening disabled persons org; (9) family life; (10) religion; (11) recreation and sports; (12) 

emergency and safety. 

 59 Recommendation 82/67, 82/68. 

 60 Recommendation 82/69, 82/70. 

 61 Births Deaths and Marriages Registration Act Section 9 CAP. 17.10. 

 62 (National Strategy for Sustainable Development 2016-2020). 

    


