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السياق العام
 - 0منــذ نــااون األئل/داســم  ،6106تــدهورا الالــة األمنيــة ئاةاســااية نام ـ
أراضي مجهوراة ألراقيـا الو ـفى .ئتعـرجل ا ـزء األنـ مـن الألنيـة األ ا ـية العامـة للنـه ،
مما أصاب اةدارة املناطجل الرافية بالشل التام .ئهامجت قواا يليكا املـوفف الكـومي
الـذان نـااوا مودــودان ليهـا ،ئلــر الكـثم منــهم نمـا لـر سمهــم مـن النــا  ،ـواء لالاتمــاء
باألدسال ،أئ للدخول إىل العاصمة ،أئ للجـوء إىل الأللـدان اوـائرة .ئا ـار ا ـيط الـوط مـع
دخول قواا يليكا إىل بااغي .ئ فـ هـذ الرـرئ  ،ال نكـن ألؤ مة سـة اكوميـة أن
تعمـ بشــك طأليعــي .ئاليــوم ،تتمثـ أئلواــاا الكومــة االاتقاليــة ا ــتعادة ــلفة الدئلــة
ئإر اء السالم جمدداً الأللد .ئعلى ئده التحداد ،نكن تفصي هذ األئلوااا علـى النحـو
التايل:
• ا ــتعادة األمــن ئتعزاــز نام ـ منــاطجل الأللــد قصــد تســهي ئصــول املســاعداا
اةاســـااية إىل الســـكان ئالفطـــاا الضـــعيفة ئتســـراع عـــودة النـــا ا إىل جمتمعـــا م
األصلية؛
• ا ـــتعادة ـــلفة الدئلـــة مـــن خـــالل إعـــادة ااتشـــار ئإعـــادة تنرـــيم اةدارة املرنزاـــة
ئاةقليمية ،مبا ذلك العدالة؛
بـااغي ئبعـا املـدن النائيـة ،ئا ـانم العليـا،
• إعادة تأهي مألاين حمـانم اال ـتطنا
ئمرانز الشرطة ،ئلرق الدرك ئمرانز االاتجا ؛
• جتهيز مجيع املرالجل القضائية؛
• إعادة تو اع القضاة ئاملوفف القضائي ئاليت بدأ تنفيذها؛
• تعزاز القدراا الألشراة ئالتشغيلية ئالفنية للعدالة ،مبا
العامة للدئائر القضائية.

ذلـك ئ ارة العـدل ئاملفتشـية

 ئبشـك اصـرؤ - - 6ئاعتمدا الكومة مألدأ عدم التسامح مفلقًا مـع أؤ شـ
ارتك مجيع أاـوا العنـض ضـد النسـاء ئالفتيـاا .ئاعـ عد مشـرئ تسـراح املقـاتل السـابق
ئاز الاهم ئإعادة إدمادهم من أئلوااا الكومة االاتقالية ،ئال ازال قيد املناقشـة .ئمـع
ذلك ،جيرؤ تنفيـذ املألـادرة املتعلقـة بـال ـالل امليليشـياا ئتسـراح األطفـال ا نـود ئإعـادة
إدمادهم.
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 - 3ئاعتمــدا الكومــة أالول /ـألتم  6103خفــة عمـ ئطنيــة لتنفيــذ قــرار جملــس
األمن التابع لألمم املتحدة  .0361ئمبنا ألة االاتفال بـاليوم العاملي للمرأة  8آذار/مـار ،
اُرّمــت دئرة تدراأليــة لتوعيــة ئدعــوة مجيــع الســلفاا االاتقاليــة االكومــة ئاولــس الــوط
االاتقايل ئا كمـة الد ـتوراة االاتقاليـةش ئشـرناء التنميـة إىل إشـراك النسـاء بشـك نامـ
ا األ مة الالية .ب إن هذا املنرور هو الذؤ دع الكومة املرنزاـة تضـم ،ئألئل مـرة
تارخيهــا 31 ،املائــة مــن النســاء ا 7ئ اــراا مــن أص ـ  61ئ اــراًش .باةضــالة إىل ذلــك،
ال تزال الكومة جترؤ اتصاالا مـع املنرمـاا النسـائية ملسـائلتها باعتألارهـا دهـاا لاعلـة
ا األ مة.
 - 2ئاعت بناء قدراا املرأة هدلاً أ ا ياً لتمكينها مـن املشـارنة بشـك لعلـي ئلعـال
إعادة اهليكلة السيا ـية ئاالقتصـاداة .ئتعتـزم الكومـة اإـاذ إدـراءاا عادلـة هـذا الصـدد
لتعزاز القدراا اةداراة ئالقياداة للمرأة.
العنض ضد املرأة

ااالا الالا ئما بعد ااتهاء الالا

 - 1معرم املعلوماا املتعلقة حباالا االستصـاب الـيت تعرضـت هلـا النسـاء علـى اـد قـواا
حتالض يليكا مصدرها اهليطـاا اةاسـااية العاملـة مجهوراـة ألراقيـا الو ـفى ،ارـرًا لكـون
الدئلة شأله سائألـة علـى أرجل الواقـع بسـأل ااعـدام األمـن نمـا ذنراـا آافـًا االنقفـة 0ش .ئقـد
اإذا الكومـة خفـواا ةدـراء حتقيـجل بغيـة تقيـيم ئضـع ااتـهاك اقـوق اةاسـان ئالقـااون
الــدئيل اةاســاين ،ئال ــيما اــاالا التعــذا ئالقت ـ ئاالستصــاب ئســم ذلــك مــن أشــكال
العنض اليت تُرتك ضد النساء ئالفتياا.
 - 2ئتتولر الكومة على قااون صادر عن ال ملان اعاق علـى مجيـع أشـكال العنـض ضـد
النســاء ئالفتيــاا .عــالئة علــى ذلــك ،ئ إطــار تنقــيح القــااون ا نــائي ئقــااون اةدــراءاا
ا نائية ،جيرؤ اإاذ تـدابم حمـددة لمااـة املـرأة مـن العنـض ئمعاقألـة مرتكأليـه أاعـًا نـااوا .ئمـع
ذلك ،لإن وء املرأة إىل العدالة سالألًا ما اكـون حمـدئدًا بسـأل مجلـة أمـور منـها تـداعي قـدر ا
الشرائية التحم التكاليض القااوايةش ،ئلكن أاضاً بسأل ثقـ املـورئ االدتمـاعي ئالثقـا .
لذا اتع النرر إمكااية دع وء املرأة إىل العدالة جمااياً.
 - 7ئ إطار براامج الكومة الفارئ أثناء الالا ئلفترة ما بعـد ااتـهاء الـالا  ،خففـت
الكومة لتقدمي املساعدة للنساء ضحااا االاتهاناا ا نسية .ئهـذ املسـاعدة تلقائيـة ئتشـم
أاض ـاً اــاالا العنــض ا نســاين .ئتســتفيد النســاء نــذلك مــن الــدعم النفســي ئاالدتمــاعي.
ئتعم ـ ئ ارة الصــحة العامــة ئالشــةئن االدتماعيــة ئتعزاــز املســائاة ب ـ ا نس ـ ئالعم ـ
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اةاساين االياً مع الشرناء جمال مكالحة العنض ضد النساء ئالفتياا علـى تنفيـذ مشـرئ
اتعلجل بتولم الرعااة املتكاملة ئالشاملة للضحااا.
 - 8ئمل تُثمــر التــدابم الــيت نااــت قــد ات ــذا لتــأم عــودة النــا إىل منــا هلم بس ـأل
تصاعد العنض منذ  1نااون األئل/داسم  .6103ئمنذ ذلـك الـ  ،افضعـ النـا العـيط
األدسال بسأل ااعـدام األمـن الـذؤ ال اـزال مستشـراا نـ مكـان .ئتضـفلع املنرمـاا
بــااغي ئاألقــاليم .ئنمــا ذنراــا آاف ـاً ،تتمث ـ
اةاســااية بــدئر ن ـألم مســاعدة النــا ا
األئلواة الالية إاالل السالم الأللد .ئالكومة متفائلة بشـأن قـدرة اوتمـع الـدئيل علـى
ــعيها إىل الســالم ،ئاملســاعداا اةاســااية ،ئاملصــالة
دعــم مجهوراــة ألراقيــا الو ــفى
الوطنية ئالتما ك االدتماعي.
العنض ضد املرأة
 - 9سالألا ما تتعرجل اساء مجهوراة ألراقيا الو فى للعنض ،مبا ذلـك االستصـاب ،نمـا
هــو الــال الأللــدان الــيت ا ـرع بأ مــاا .ئقــد اإــذا اهليان ـ ســم املرنزاــة للــو ارة املكلفــة
بالشةئن ا نسااية ئاملنرماا النسائية الوطنية تدابم ئقائية اتوعية السكانش .ئ إطـار تنفيـذ
جمموعة اخلدماا األئلية الدايا ااالا األ ماا ،مت تعزاز القدراا الوطنيـة جمـال تقـدمي
الرعااــة الســراعة للناديــاا مــن االستصــاب .ئجيــرؤ االيــا النرــر مــع مكت ـ األمــم املتحــدة
املتكام لألناء السالم مجهوراـة ألراقيـا الو ـفى إاشـاء ئاـدة مشـترنة ملكالحـة العنـض
ضد النساء ئالفتياا ،مةلفة من عناصر من الدرك ئالشرطة.
 - 01ئجتدر اةشارة إىل أن ال ملـان قـد أقـر نـااون األئل/داسـم  6112قااواـًا بشـأن
مكالحــة العنــض ضــد النســاء .ئُبــذلت دهــود لتوعيــة الســكان ئإرشــادهم بشــأن تفأليــجل هــذا
الصك القاا وين .ئ ـياق تنقـيح القـااون ا نـائي ئقـااون اةدـراءاا ا نائيـة ،جيـرؤ إعـداد
ترتيألــاا دداــدة خصيص ـاً ملعاقألــة مــرتك العنــض ضــد النســاء .ئ الواقــع ،أخــذا دــرائم
ددادة السألان ئمت تشداد العقوباا .ئلكن بالنرر إىل األ مـة الـيت اـر اـا الـألالد ،ـو
تكثض الكومة دهودها لتنفيذ هذ القواا تنفيذًا لعاالً اد محااة النساء ئالفتياا.
 - 00ئ الوقت الايل ،ليس مثة أؤ حتقيجل دار لتقيـيم اـاالا النسـاء ضـحااا االستصـاب
اللوايت تعرضن للوصم بالعار ئبالتايل مت ا تألعادهن داخـ اوتمـع .ئمـع ذلـك ،جتـدر اةشـارة
إىل أن ضحااا االستصاب سالألاً ما اتـواران عـن األارـار ،ئهـو مـا ال اسـمح للسـلفاا املعنيـة
بتقدمي املساعدة املنا ألة هلن .ئمع ذلك ،لقد مكنت محالا التوعية من إقنا بعضهن بعـرجل
ااال ن على اللجنة الوطنية ملكالحة املمار اا الضـارة ااـاالا عداـدة عـام 6116ش أئ
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بعــا املنرمــاا النســائية ،مث ـ رابفــة اقوقيــاا مجهوراــة ألراقيــا الو ــفى ،لال ــتفادة مــن
الرعااة الفألية ئالدعم النفسي  -االدتماعي.
 - 06ئاعت العنض ضد النساء ئالفتياا املتـهماا مبمار ـة السـحر درنـ ًة خفـمةً مبودـ
القــااون ا نــائي .ئ اــاالا تفأليــجل عدالــة الغوســاء علــى امـرأة تعتـ ــاارة ،اتــوىل ضـألا
الشرطة القضائية إقامة دعوى الـجل العـام مـن خـالل إلقـاء القـألا علـى ا نـاة ئتقـدنهم أمـام
ا ـانم امل تصــة ،ارــرًا ألن هــذ املمار ــة تعتـ أاضـًا إخــال ًال بالنرــام العــام .ئانــدر توعيــة
اوتمعاا ا لية اذ ا رنة إطار املهام اليت تضفلع اا اةدارة املكلفـة بالقضـااا ا نسـااية،
ئاليت حترص أاضاً على تفأليجل القواا ذاا الصلة هذا اوال.
املمار اا الضارة
 - 03تشــم خفــة العم ـ الوطنيــة ملكالحــة العنــض ا ــرائم التاليــة :االستصــاب ،ئاالعتــداء
ا نسي على األطفـال ،ئ ـفال ا ـارم ،ئالتحـرن ا نسـي ،ئالقـوادة ،ئحتـراا القصـر علـى
الفجور ،ئإاتا املواد اةبااية ،ئالضرب ئا ـرل العمـد ،ئ ـوء املعاملـة ،ئالشـتم أمـام املـأل،
ئختان اةاا  ،مبا ذلك مجيع العملياا اليت تنفـوؤ علـى إ الـة األعضـاء التنا ـلية ل اـا
دزئيـاً أئ نلي ـاً ،ئإ ــاءة املعاملــة عنــد الترمـ  ،ئمصــادرة املمتلكــاا الش صــية للزئدــة عنــد
الترمـ  ،ئ ئا الســلفة ئ ئا األخــت الصــغرى ،ئا رــوراا الغذائيــة ،إذ .ئملكالحــة هــذ
املمار ــاا ،ئعــالئة علــى التجــرمي ،أطلقــت اللجنــة ئبعــا املنرمــاا النســائية محلــة ئا ــعة
النفـاق لتوعيـة اوتمعــاا ا ليـة .ئنااــت اللجنـة تتــولر علـى هيطــاا سـم مرنزاــة اـ علــى
مستوى الأللدااا .سـم أن األ مـة األمنيـة ئاةاسـااية املستشـراة مجهوراـة ألراقيـا الو ـفى
قوضت ن هذ اةجنا اا .ئأضحى ئضع اساء مجهوراة دنوب ألراقيا خفماً دـداً بسـأل
افاق األ مة اليت مل تسلم منها أؤ منفقة.
التعليم
 - 02تفاقمــت األ مــة اةاســااية ئاألمنيــة منــذ  1نــااون األئل/داســم  ،6103ئفلــت
أبواب مجيع املـدار امبـا ليهـا املـدار العامـةش مغلقـة ةـو ثالثـة أشـهر .ئا ـتُأافت الـدرئ
آذار/مار  .6102ئخصصت الكومـة ميزاايـة قـدرها  ،xxxxأؤ xxxx
بشك بفيء
املائة لعام .6102
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الصحة
 - 01عــام  ،6103خصصــت الكومــة لقفــا الصــحة  63518252315111لراــك
مــن لراكـــاا االحتــاد املـــايل األلراقـــي ،أؤ  21،8املائــة مـــن امليزاايــة الوطنيـــة .ئ عـــام
 ،6102شــهدا هــذ امليزاايــة حتســناً ملحوفـاً ،إذ بلغــت  61511256635111لراــك مــن
لراكــاا االحتــاد املــايل األلراقــي .ئتُعــزى هــذ الزاــادة إىل افــاق األ مــة الراهنــة الــيت تتفلـ
ا تجاباا عادلة .ئ إطار اال تجاباا اةاسـااية ،ئضـع الشـرناء خفـة ا ـتراتيجية بقيمـة
أاار/مــااو  6102بلــا
 121مليــون دئالر أمراكــي ،اـ أن املأللــا اةمجــايل املصــرئ
 07852125172دئالر أمراكي ،أؤ  36املائة.
لطاا النساء ا رئماا
 - 02اثلــت ا هــود الــيت بذلتــها الكومــة بــدعم مــن الشــرناء ،مبــا ذلــك براــامج األمــم
املتحدة اةمنائي مـن خـالل مشـرئ تعزاـز دئلـة القـااون ،إعـادة تأهيـ السـجون املـدن
الك ى ،مع جتهيز أدنحة خاصة بالنساء .لفي بااغي ،مت إعادة تأهيـ ـجن النسـاء بيمألـو
بالكام ملواءمته مع املعاام ا لدئلية .ئمـع ذلـك ،تسـألألت األ مـة املتعـددة األئدـه الـيت جتتا هـا
الألالد تدمم املألـاين العامـة بشـك شـأله نامـ  ،مبـا ذلـك السـجون .ئ ـيتم إدـراء تقيـيم
لقيا مدى الدمار .ئ إطار إعادة ااتشار الدئلة الألالد ،جيرؤ تقـدمي اخلـدماا القضـائية،
واء بااغي أئ األقاليم ،موا اة مع إدراء تقييم لوضع السجيناا.
 - 07ئقد اعتمدا مجهوراة ألراقيا الو فى تدابم قااواية ضد ممار ـاا الـرق دئن اييـز،
مبــا ذلــك القــااون رقــم  112-19املــةر  69نــااون الثاين/انــاار  6119املتعلــجل بقــااون
العم ـ ااملــواد مــن  00إىل 626ش ،ئالقــااون رقــم  110-01املــةر  2نــااون الثاين/انــاار
 6101املتعلـــجل بالقـــااون ا نـــائي ااملـــواد مـــن  010إىل 013ش ،ئالقـــااون رقـــم 110-03
املــةر  08او /اولي ـه  6103املتعلــجل بامليثــاق الد ــتورؤ االاتقــايل ااملــادة 8ش .ئحترــر هــذ
التر ااة القااواية مجيع أشكال العم القسرؤ ،ئجترعم االجتار بالألشر ئتن علـى املسـائاة بـ
مجيع النا أمام القااون دئن اييز.
 - 08ئصـــدقت الدئلـــة أاضــًا  31آب/أسســـفس  6101علـــى اتفاقيـــة منرمـــة العمــ
الدئلية رقم  029بشأن الشعوب األصلية ئالقأللية .باةضالة إىل ذلك ،تعتـ مجهوراـة ألراقيـا
الو ــفى إاــدى الــدئل الــيت صــوتت لصــاا إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن اقــوق الشــعوب
األصلية  03أالول /ألتم  .6117ئتعكس هذ االلتزاماا الدئلية عزم الكومـة الرا ـخ
على تعزاز اقوق األقزام مجهوراة ألراقيا الو فى ئمحااتها.
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 - 09ئتألاشر مجهوراـة ألراقيـا الو ـفى ،ئهـي تسـتند إىل هـذ االلتزامـاا الدئليـة ،عمليـة
اةصالل القـااوين ا شـيًا مـع اتفاقيـة منرمـة العمـ الدئليـة رقـم  029ئإعـالن األمـم املتحـدة
بشــأن اقــوق الشــعوب األصــلية ،ئذلــك بغيــة حتسـ املرنــز القــااوين للمجتمعــاا الشــعوب
األصلية الألالد .ئجيرؤ االيا إعداد مشرئ قااون بشأن تعزاز الشـعوب األصـلية ئمحااتـها
مــن الــرق .ئتــن املــادة  8مــن هــذا القــااون علــى أن ”الدئلــة تــولر محااــة خاصــة للشــعوب
األصلية من الرق ئالعم القسرؤ أئ العمـ بـدئن أدـر“ ،اـ تـن املـادة  08علـى أاـه
”ال جيو تعراا أئ إخضا أؤ عضو من أعضاء جمتمعاا الشعوب األصلية ألؤ شـك مـن
أشكال العم القسرؤ ،ئاُحرر ا تعألاد املدان“.
 - 61ئتشك التدابم اليت اإذ ا مجهوراة ألراقيـا الو ـفى للقضـاء علـى ممار ـاا الـزئا
املألكر دزءًا ال اتجـزأ مـن القـواا املتعلقـة حبمااـة النسـاء ئالفتيـاا ئمـن القـااون املـةر 01
نااون األئل/داسم  6112املتعلجل بالصحة اةجنابية ئاملعرئ بقااون بااغااا ي.
 - 60ئاودـــد قـــااون األ ـــرة قيـــد التنقـــيح ،ئاولـــس الـــوط االاتقـــايل ابرملـــان املرالـــة
االاتقاليةشمل اعتمد بعد مشاراع التعداالا.
 - 66ئ إطـــار تنفيـــذ التوصـــياا الصـــادرة عـــن اال ـــتعراجل الـــدئرؤ الشـــام لتشـــران
الثاين/اولم  ،6103ناات الكومة قد اررا التصـداجل علـى الصـكوك القااوايـة الـيت مل
تصدق عليها بعد ،سم أن األ مة اليت جتتا ها الألالد أعاقـت هـذا املشـرئ نمـا أعاقـت إعـادة
ااتشار اةدارة الألالد .ئتعتزم الكومة ا تطنا هذ العملية أقرب ئقت.
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