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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 7-18

 بولندا  

 تجميع معلومات أعدته مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

،  ع  راعددان نرةحددل  ولددل 21/ 16و  1/ 5أُعدد ه اددلا الر رير عمقر ر راجل  حقو   ون انن دددددددددددددددا    -1
لقمضقو ات الواجدن في وثائق األ م المرح ن ذات الصدددقل، واو    ه  . والر رير تحمةع  ( 1) االسدددرضرال ال دددار ل

 في شكل  و ز ت يه ار رالح ه األقصى لض د الكقمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

ال ولةل   ثهت لحنل ال ضدداع عقى الرمييز الضنصددرل دولن ا عقى النير في الرصدد  ق عقى االت ا ةل  -2
ال المردا رين وأفراد أسددددددددددددددرام، واالت دا ةدل الد ولةدل لحمداةدل  مةع األشدددددددددددددد دا   ن  لحمداةدل   ون  مةع الضمده

 .  ( 2) لمنيمل الضمل ال ولةل  ( 189جقم )  2011االخر اع ال  رل، وات ا ةل الضمال المنزليين،  

اع  لى البروتوكول  وأوصددت الم رجن ال اصددل في  حال الح ون الث ابةل رن  تنضددم دولن ا دو   ر  -3
 .( 3) االخرةاجل المقحق رالضر  ال ولي ال ا  رالح ون االقرصادةل واال رماعةل والث ابةل

دولن ا راالنضدددددددما   لى  ولحنل   ون ال  لوأوصدددددددت   ومدددددددةل األ م المرح ن لشددددددد و  الق  ين  -4
. وأوصددددت  ( 4)   الحن ددددةلاالت ا ةل المرضق ل دومددددع األشدددد ا  ع ةمي الحن ددددةل وات ا ةل خ    االت انض ا

رن  تنير دولن ا في الرصدددد  ق عقى االت ا ةل األوجوبةل رشددددن  الحن ددددةل وات ا ةل  حقو أوجوبا    أةضددددار القحنل  
 .( 5) رشن  ت ادل وقوع  االت انض ا  الحن ةل في سةان خقفل ال ول

ودعت القحنل المضنةل رح ون األشددد ا  ذول انعاقل دولن ا  لى سدددحه  عقنرا الر  ددديرل رشدددن   -5
 .( 6) ( أ) 25و)ب( والمادن   ( أ() 1) 23وتح ياترا عقى المادن   ن االت ا ةل 12المادن 
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 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

 ثت لحنل  نااضدل الرضل ه دولن ا عقى  ا  قي  )أ( ات اذ ت ادير تشدريةةل فضالل ندجاا الرضل ه  -6
ائي، واعرماد تضريف لقرضل ه ةشدددددمل  مةع الضناصدددددر الواجدن في  كحريمل  ن صدددددقل و ح دن في قانونرا الحن 

 ن ات ا ةل  نااضدددددددددل الرضل ه ورير   ن مدددددددددروب المضا قل أو الض وبل ال اسدددددددددةل أو الق ن دددددددددانةل  1المادن 
ه الض وبات الم رومدددددددددددل عقى أفضال الرضل ه  ع خ وجن ال  الحريمل، عقى  أو المرينل؛ )ب( ك الل تناسدددددددددددُ

عقى الرمييز دين أفضال    أةضددددار  ن االت ا ةل،  ما ة دددداع    4 ن المادن  2ه في ال  رن  النحو المنصددددو  عقة 
الرضل ه وسددددددددوع المضا قل. )ا( ك الل ع    وا  ال روا عن الحير الم قق لقرضل ه، وع   سدددددددد و  أفضال  

شدددد   ن الري الرضل ه رالر اد ، وع   اقرصدددداجاا عقى األفضال الناشدددد ل عن الحرائم مدددد  انن ددددانةل والمضانان ال
 .( 7)  ر به فيرا    ولو  

وأوصددددددددت لحنل ال ضدددددددداع عقى الرمييز الضنصددددددددرل دولن ا رما  قي  )أ( تض  ل قانو  الم دددددددداوان في   -7
المضا قل ندجاا "األصددل ال و ي" و "القو " و "الن دده" كنسددظاب  حيوجن لقرمييز،  ن أ ل  ضقه  ر دد ا  ع 

  تن يل األ كا    ن االت ا ةل ال ولةل لق ضدداع عقى  مةع أشددكال الرمييز الضنصددرل؛ )ب( مددما  ( 1) 1المادن 
ال انونةل ال داجيل الري تحير الرمييز الضنصدرل، وتة دير الوصدول ال ضال  لى الض الل لحمةع مدحاةا الرمييز  
الضنصددرل؛ )ا( الرنك   ن أ  تضريف خ اب الكراةةل المنصددو  عقةه في قانو  الض وبات  روافق كقهةار  ع 

الري   R 97 (20)را في االت ا ةل وفي الروصددددةل جقم االت ا ةل وأنه ةشددددمل  مةع أسددددظاب الرمييز المضرر  د 
 ن قددانو  الض وبددات، وتحدد  دد ار  ضددل الدد وافع   ( 2) 53قدد  ررددا لحنددل و جاع  حقو أوجوبددا؛ )د( تضدد  ددل المددادن  

دار وال ماح درش    الض وبل لمكافحل ال  األعمال  .( 8) الضنصريل لقحريمل ظرفار  ش هِّ

  ذول انعاقل دولن ا  لى  لغاع  مةع األ كا  الرمييزيل  ودعت القحنل المضنةل رح ون األشددددددددددددد ا -8
رمو ه ال انو  الم ني ورير   ن الصددددددددددكوة ال انونةل الري ت ددددددددددما رحر ا  األشدددددددددد ا  ذول انعاقل  ن 

رن  تضددع دولن ا   راع  ر    لى اسددرضادن األاقةل ال انونةل الكا قل لحمةع   أةضددار أاقيررم ال انونةل. وأوصددت  
عداقدل، وأ  تضددددددددددددددع  لةدات داعمدل لصددددددددددددددنع ال راج تحرر  اسددددددددددددددر قلرم الدلاتي و جادترم األشدددددددددددددد دا  ذول ان

 .( 9) وت ضيقترم

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

رما  قي  )أ( ت صدددددددددددددةا المواجد المالةل الري  قبرا  كره   لحنل  نااضدددددددددددددل الرضل هأوصدددددددددددددت  -9
الم ول المضني رح ون انن دددددددددددددددا  لرمكيندده  ن الوفدداع دوال ردده، و يددادن المواجد الم دد  ددل  لى ا لةددل الوقددائةددل 

 ين، وتن يل وال ررا  الو نةل  يادنر كبيرن لرمكينرا  ن الضمل ر ضالةل، وتضيين الموظ ين المر صدددددددددصدددددددددين الق  
رشدددددكل تا  وف ار لقبروتوكول االخرةاجل الت ا ةل  نااضدددددل الرضل ه، رما في ذلب مدددددما   رارضل  ياجاترا  لى 
أ دداكن سددددددددددددددقدده الحريددل. )ب( تنيةم  مقددل توعةددل راةددل  يددادن  ضرفددل عددا ددل النددا  واي ددات  ن دداذ ال ددانو   

قرا؛ )ا( ك الل اسدر قل الم ول المضني رح ون انن دا  والم سد دات ال بةل دوالةل ا لةل الوقائةل الو نةل وعم 
 .( 10) لبولن ا وسق ره وق جته عقى الضمل كي  ر نى له الوفاع الرا  دوال ره ال سروجيل، تمشةار  ع المضا ير ال ولةل 

انن ا  دولن ا رما  قي  )أ(    اد   ول)ن(   ون  لحنل ال ضاع عقى الرمييز الضنصرل وأوصت   -10
في دولن ا، وب اصدددددل  داجن الم ددددداوان في المضا قل الرارضل له)ا(، رالمواجد الظشدددددريل والمالةل الق  ل لرمكينه)ا(  
 ن االمدددد قع رحمةع المرا  الموكقل  لةه)ا( راسددددر قلةل ونزاال، وف ار لقمظادق المرضق ل رمركز الم سدددد ددددات  

يو(؛ )ب( تض  ل تشدريضاترا رحي  ُت دن   لى الم ول)ن( الو نةل لرضزيز و ماةل   ون انن دا  ) ظادق راج 
الوالةددل ال ددانونةددل لقرح يق في  دداالت الرمييز الضنصددددددددددددددرل في ال  دداعين الضددا  وال ددا  عقى ال ددددددددددددددواع؛ 
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مدددددما  االعررا  الكا ل رالصدددددق ةات ال انونةل لقم ول)ن( وا ررا را، وبالرح    مدددددما  أ  ت ددددد ر   )ا(
( لب ع ان راعات في ال ضدددداةا الري تصدددد ج رشددددننرا الئحل اترا  عقنةل، رما ال قظات الري ة   را الم ول)ن

في ذلب الحرائم ذات ال وافع الضنصدريل، عن تح يق فوجل  ن قبل  كره الم عي الضا  الو ني أو الم عين  
 .( 11) الضا ين الم اع  ن له

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني  تنفيذ االلتزامات الدولية   -ألف 
 الساري 

 المساواة وعدم التمييز -1 

أوصت القحنل المضنةل رح ون األش ا  ذول انعاقل رن  تضرر  دولن ا صرا ل رالرمييز المرض د  -11
الرويل الحن ددددددانةل األشددددددكال والحوانه عقى أسددددددا  انعاقل أو نوع الحنو أو ال ددددددن أو األصددددددل انثني أو 

الميل الحن ددي، وأل  ركز  خر في  مةع  حاالت الحةان في   اج تشددريضاترا وسددةاسدداترا واسددرراتةحةاترا  أو
 .( 12) المنااضل لقرمييز، رما في ذلب قانو  الم اوان، وبن  تحير 

الق  ل  دولن ا رما  قي  )أ( ات اذ  مةع الر ادير  وأوصدددددت لحنل ال ضددددداع عقى الرمييز الضنصدددددرل  -12
لقضمل رحز  عقى  كافحل خ اب الكراةةل الضنصددددددددريل والرحري  عقى الضني، رما في ذلب عقى اننررنت، 
والمحاارن رإدانل خ اب الكراةةل الضنصدددددددددريل عقى ل دددددددددا  الشددددددددد صدددددددددةات الضا ل، رمن فيرا ال دددددددددةاسددددددددديو  

افحدل خ داب الكراةةدل  تكثةف  مقتردا الضدا دل لمكد   ( )ب  والم دددددددددددددد ولو  انعق يو ، والندنل دن  ددددددددددددددردا عنده؛ 
والرحري  عقى الكراةةل والحرائم المرتكظل د افع الكراةةل، والرصدددددددددد ل لقرحيزات والمشدددددددددداعر ال ددددددددددقبةل تحا  
األققةات ال و ةل وانثنةل والمرا رين والق  ين و قرم دددي القحوع، والرشدددحةع عقى الر دددا ا والر اام  ع ال  

لةضين ت ي  رننرم   ددددد ولو  عن ا رناب خ اب الكراةةل  ال  ات؛ )ا(  جسدددددال جسدددددائل قويل لقصدددددح يين والم
والصدددددددددوج النم ةل عن  وصددددددددد رم األققةات، وات اذ   راعات مددددددددد  المواقع الري تروا لقكراةةل الضنصدددددددددريل، 

سددةما في سددةان الحمقت االنر ادةل، والر قيق عن كثه في المحروذ اللل  بثهه الملةضو  واللل ةحرل  وال
 ؛( 13)  واقي كراةةل األ انهعقى الكراةةل أو ةضزه  

وأوصدددددت القحنل دولن ا رن  تضم  ل ذ ت بيق أ كا  االت ا ةل ال ولةل لق ضددددداع عقى  مةع أشدددددكال   -13
في نيا را ال انوني المحقي،  لى  ن اذ  عق  وبرنا ج عمل د ربا ،  ع  راعان الوثة ل   الرمييز الضنصدددددددددددددرل 

رن  تضم  دولن ا، في مددددوع قراج الحمةةل   أةضددددار القحنل   ال را ةل لم تمر اسددددرضرال نرائج د ربا . وأوصددددت
  16/ 69ع  ار دولةار لقمنح جين  ن أصددل أفري ي، وقراجاا  2024- 2015، اللل أعقنت بةه ال ررن 237/ 68الضا ل 

المرضقق دبرنا ج األنش ل لرن يل الض  ،  لى  ع اد وتن يل درنا ج  ناسه  ن الر ادير وال ةاسات رالرضاو   ع 
 .( 14) يمات والشضوب المنح جن  ن أصل أفري يالمن 

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيب -2 

أوصددددددددددددت القحنل ال رعةل المضنةل رالرضل ه رن  تك ل دولن ا  ر اع ف ات   رق ل  ن ال ددددددددددددحناع في  -14
الحظو اال رةا ي  ن صددددقين عن ال ددددحناع  أ زاع  ن صددددقل  ن الم سدددد ددددل، وال سددددةما  ر اع المحرحزين جان 

الم انين وفصددددل األشدددد ا  المحرحزين الجتكادرم  رائم   نةل عن األشدددد ا  المحرحزين الجتكادرم  رائم  
 .( 15)  نائةل
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دولن ا رما  قي  )أ( الرنك   ن أ  اال رحا  ال ددددددادق لقمحاكمل   لحنل  نااضددددددل الرضل هوأوصددددددت  -15
ير وُي بَّق لم ن  ح ودن؛ وتح      ن قصددددددددوذ  نا عقيرا ال انو  ةمكن أ  ُة ددددددددر    اسددددددددرثناعر وكر دير أخ

ترولى المحاكم جصد اا؛ )ب( ات اذ الر ادير الق  ل لومدع    لمماجسدل تم    اال رحا  ال دادق لقمحاكمل،  
ةل، وال سددةما تم    اال رحا  ال ددادق لقمحاكمل ل ددرل أشددرر رض  الحكم األولي الصددادج عن المحكمل االدر ائ 

الم دددددددددموح ره رمو ه قانو  ان راعات الحنائةل، لضدددددددددما  ع     الل الا اال رحا  تض ددددددددد ار وك الل  ظو  
المحرحزين قبل المحاكمل رمضزل عن ال ددحناع الم انين؛ )ا( النير في االسددرضامددل عن اال رحا  ال ددادق  

سدددددددددددنرين، والنير في د ائل   لقمحاكمل در ادير رير ا رحا يل، وال سدددددددددددةما رالن دددددددددددظل ل  كا  الري ال ترحاو 
 . ( 16) لق رحا ؛ )د( مما  توفير الحبر والرضوي  لضحاةا اال رحا  الم ول ال ادق لقمحاكمل رير المبرج 

وأوصددددددددددت القحنل ن  ددددددددددرا رن  ت و  دولن ا رما  قي  )أ( ك الل اليرو  المادةل المقئمل في  مةع  -16
يدل وانمدددددددددددددداعن الكدافيرين، وتنيةف ال را ، وتري دل و د ات اال رحدا  الردارضدل لقشددددددددددددددر دل، رمدا في ذلدب الررو 

اليرو  الصدددددددددددحةل المقئمل، و يثما أ كن، ك الل أ  تكو   رافق اال رحا  الرارضل لقشدددددددددددر ل  رت ضل عن 
؛ )ا( ت ادل (2020-2017) سددد ا األجل؛ )ب( توخي الصدددرا ل في تن يل درنا ج تح    دائرن ال دددحو  

قواعد  األ م المرحد ن  ع المضدا ير الد ولةدل المنصددددددددددددددو  عقيردا في  االكريدا  راةدل  واع دل ظرو  اال رحدا 
النموذ ةل ال نةا لمضا قل ال ددددددددددددددحناع )قواع  نيق ددددددددددددددو   ان  ق( والر ادير رير اال رحا يل لقمحر ات )قواع  
رانكوة(، ومدددددددددما   يز الةة  لق دددددددددحناع وف ار لقمضا ير الو نةل؛ )د( دناع و  ات سدددددددددحنةل     ن وتر ةم  

الو د ات الرداجي ةدل وال د ةمدل،  ع  راعدان  دا  قز ردا  ن  رافق الصددددددددددددددر  الصددددددددددددددحي والمرا ة   وتحد  د   
 .( 17) وانماعن والررويل والر ف ل

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -3 

دولن ا النير في انصددقح  أوصددى الم رج ال ا  المضني راسددر قل ال ضددان والمحا ين رن  تضي   -17
الحاجل لقنيا  ال ضددددائي. وينظغي ألل  صددددقح لق ددددق ل ال ضددددائةل أ   ر    لى تضزيز اسددددر قل ال ضدددداع 
ونزااره، ولةو  لى  خضدددددداع النيا  ال ضددددددائي ل ددددددة رن ال ددددددق رين الرن يلةل والرشددددددريةةل. وينظغي أ  ةكو   

 األرقبةل البرلمانةل والمضاجمددل فح دده، دل أةضددار انصددقح نرةحل لضمقةل   رو ل ونزيرل وشدد افل، ال تشددمل  
 .( 18) ال ق ل ال ضائةل ن  را، و كره أ ين الميالم، والحرات ال اعقل في المحرمع الم ني

 ع ال سدددروج ار وأوصدددى الم رج ال ا  ن  ددده درض  ل قانو  المحقو الو ني لق ضددداع لحضقه  ر ددد  -18
وال صددددددل دين ال ددددددق ات. وأوصددددددى، عقى و ه ال صددددددو ،  والمضا ير ال ولةل المرضق ل راسددددددر قل ال ضدددددداع 

 قي  )أ( شددددددددد ه األ كا  المرضق ل رإ راع الرضيين الح    ل عضددددددددداع ال ضدددددددددائيين في المحقو الو ني  رما
 ن قبل أقرانرم؛ )ب(  لغاع األ كا  المرضق ل  15 قلق ضددداع، ومدددما  انر اب أعضددداع المحقو ال ضدددائيين ا

 .( 19) األعضاع ال ضائيين الحاليين في المحقو الو ني لق ضاعراننراع المظكر لوالةات  مةع  

دولن ا رما  قي  )أ( ات اذ ت ادير لرشدددحةع وتة دددير  وأوصدددت لحنل ال ضددداع عقى الرمييز الضنصدددرل  -19
اندقغ عن خ اب الكراةةل والحرائم المرتكظل د افع الكراةةل، ر ددددددبل  نرا جفع   ددددددروذ الوعي الضا  رشددددددن  

المضونل ال ضدددددددائةل وتوفير سدددددددبل االنرصدددددددا  ال انوني المرا ل، والرنك   ن ت دددددددحيل  مةع الحصدددددددول عقى 
الحاالت المبقغ عنرا، و  راع تحقة ات و ق  ات قضدددددددددائةل فضالل وفرل الض وبات المناسدددددددددظل عقى الحنان؛ 

ر المبقغ  )ب( تكقةف وكالل أرحاث   دددددددددددددر قل رإ راع ت   ر سدددددددددددددنول لض د الحرائم المرتكظل د افع الكراةةل ري 
عنرا،  لى  انه تحقيل األسدددددظاب والحقول الموصدددددى درا؛ )ا( توظةف أشددددد ا   نرمين  لى األققةات في  
قوات الشددر ل وال ضدداع، وكم عين عا ين و حا ين، و واصددقل توفير الر جيه عقى كشددي خ اب الكراةةل  

ن، وذلب وفق األصددددددددددول؛  الضنصددددددددددريل والحرائم د افع الكراةةل وت ددددددددددحيقرما والرح يق فيرما و  امددددددددددان الحنا
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ت د ةم  ضقو دات   صددددددددددددددقدل عن الرحقة دات والمق  دات ال ضددددددددددددددائةدل وانداندات المرضق دل ر  داب الكراةةل   )د(
 .( 20) الضنصريل والحرائم المرتكظل د افع الكراةةل، وال سةما تقب الري ترتكبرا الش صةات الضا ل وال ةاسيو  

ا رما  قي  )أ( مددددددددددما    راع تحقة ات فوجيل  وأوصددددددددددت لحنل  نااضددددددددددل الرضل ه رن  ت و  دولن  -20
وفضالل ونزيرل في  مةع االدعاعات المرضق ل رالرضل ه و سدداعن المضا قل عقى أ  ل الموظ ين المكق ين رإن اذ  

، دو  و ود صددددددقل  وتشددددددغيقةار   ال وانين وبحمةع  االت الوفان أثناع اال رحا  دواسدددددد ل  لةات   ددددددر قل ةةكقةار 
المح  ين والحنان المزعو ين، ومددددددددما   ضا ظل الحنان،  ذا ثبرت  دانررم، ر ري ل   سدددددددد ددددددددةل أو ار ةل دين  

ترناسده  ع خ وجن أفضالرم؛ )ب( مدما  تو ةف  مةع األشد ا  ال امدضين لقرح يق دررمل اجتكاب أفضال  
 ب أ   الرضل ه أو سوع المضا قل عن  را رم فوجار، و ر ائرم كللب  يقل فررن الرح يق،  ع الحر  عقى ا ررا 

افررال البراعن؛ )ا( مدددددددما     ددددددداة سدددددددحقت رانصدددددددارات ُتوثَّق فيرا  االت الرضل ه وسدددددددوع المضا قل، 
وتحريز  مةع رر  االسددددددددددددددرحواب في أنحدداع البقدد  كددافددل ددد وائر تق زيونةددل وبددالمضدد ات الق  ددل لر ددددددددددددددحيددل  

 .( 21) االسرحوارات رالصوت والصوجن

وأوصدددددت القحنل ن  دددددرا دولن ا رما  قي  )أ( سدددددن تشدددددريضات تحير صدددددرا ل قبول األدلل المنرزعل  -21
 ن قانو  ان راعات   ( أ) 168نرةحل لقرضل ه وسدددددوع المضا قل في  مةع ان راعات ال ضدددددائةل، و لغاع المادن 

العررافدات، رمدا فيردا الحندائةدل؛ )ب( الردنكد   ن أ  المحداكم تنير في اليرو  الري ُأدلي فيردا ردانفدادات وا
بين رصدددددد ررم شددددددرودار الري ةضررفو  فيرا راجتكاب الحريمل، والحر  عقى أ    فادات األشدددددد ا  الم ددددددرحوش
تضقق المحاكم ان راعات في  الل ادعاع انكرا  عقى االعررا ، جيثما ُةح َّق بةه تحقة ار وابةار؛ )ا( مددددما  

ندالع درا نرةحل الرضل ه، ك ليل في أةل   راعات،  ال  ذا ع   االسدددددددرشدددددددراد عمقةا رنةل أقوال  ثبت أنه تم ا
وك ليل عقى انرزاع ال  األقوال تحت الرضل ه. )د( توفير   كا  ذلب مددددددد  شددددددد ا  ررم راجتكاب الرضل ه

الر جيه لق ضدددددددددان والم عين الضا ين لضدددددددددما  ق جترم ال ضقةل عقى كشدددددددددي أفضال الرضل ه وسدددددددددوع المضا قل 
 .( 22) عاعات المرضق ل راالعررافات المنرزعل تحت الرضل هوالرح يق في  مةع االد

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -4 

ردن  تحرر  دولند ا  ق ال  دل في  ريدل ال كر والو د ا  والد  ن في   لحندل   ون ال  دلأوصدددددددددددددددت   -22
ل، وأ  ُةضزهِّ  نيدا  الرضقةم الضدا  الضقمداني ث دافدل الم ددددددددددددددداوان واند داا وأ  ترداح الرضقةم، وف دار لقمضدا ير الد ولةد 

 .( 23) فصول الرربةل األخق ةل في  مةع الم اج  كب  ل لقرربةل ال  نةل

وأوصددددددددت  نيمل األ م المرح ن لقرربةل والضقم والث افل )اليون ددددددددكو( دولن ا رإنراع تحريم الرشددددددددرير  -23
ةمرثل لقمضا ير ال ولةل، واعرماد تشدددددددريضات تضدددددددمن شددددددد ابةل تو يع  عقنات ال ولل    و دجا ه في قانو    ني

وشدددد ابةل  قكةل وسددددائل انعق . وشددددحضت دولن ا عقى المشدددداجكل في ال جاسددددل االسددددر صددددائةل ال ددددنويل الري 
تحريرا اليون دددددددكو لقةا  الر    الضالمي المحر  في  حال  صدددددددول الحمروج عقى المضقو ات، والنير في  

دجاا المضقو ات ذات الصددددددددددقل في اسددددددددددرضرامدددددددددداترا الو نةل ال وعةل ل دقغ عن الر    المحر  في تن يل  
 وف ار أا ا  الرنمةل الم در ا ل، و نشداع اي ل تنيةمةل   در قل  كق ل درن يل قوانين الحصدول عقى المضقو ات، 

 .( 24) لقمضا ير ال ولةل لح ون انن ا 

رم ددددددنلل الرمييز مدددددد  المرأن في ال انو  والمماجسددددددل أ  المرأن توا ه    وال ظ ال ريق الضا ل المضني -24
عقظات ا رماعةل وث ابةل تمنضرا  ن شدددددغل أجفع المناصددددده في الحةان ال دددددةاسدددددةل لقبق . وأوصدددددت رن  ت و  

 " zipperالحكو ل رما  قي  )أ( اعرماد المزي   ن الر ادير ال ضالل لرح ددين المشدداجكل ال ددةاسددةل لقمرأن،  ثل "نيا   
، وتوفير الر جيه وال عم لقمرشددددددددحات؛ )ب(  يادن تمثيل المرأن عقى ( ترشددددددددةا ا رأن   ادل كل ج ل  رشددددددددا) 

أعقى   دددددروذ في الحكو ل و  سددددد دددددات ال ولل راةل تح يق الركاف  دين الحن دددددين؛ )ا( تن ين دي ل تمكينةل  
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ن الرمويل الضا ، و ما ررن لقم افضات عن   ون انن ددددا ، القئي  نظغي أ  ةحصددددقن عقى  صددددل عادلل  
 .( 25)  ن أل ترايه

وال يت الم رجن ال اصددل المضنةل رحالل الم افضين عن   ون انن ددا ، والم رجن ال اصددل المضنةل  -25
درضزيز و ماةل الحق في  ريل الرأل والرضبير أ  الم افضين عن   ون االن ددددددددددا   وا رو  تر   ات وأعمال 

ج. وذكرتددا أندده ةحدده عقى دولندد ا الرح يق في  مةع االدعدداعات المرضق ددل ترايدده عقى الحدد ود  ع دقدد   حدداو 
رمضداة ل الم افضين عن   ون انن دا ، رمن فيرم الضا قو  في وسدائإل انعق  والمرر مو  ال وجيو ، عقى 
الح ود، وال دددددماح لقصدددددح يين والضا قين في المحال انن ددددداني رالوصدددددول  لى المن  ل الح ودةل، ومدددددما  

 .( 26) عقى الضمل رحريل وأ ا ق جترم 

 حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك االتجار باألشخاص -5 

دولند ا رمدا  قي  )أ(  يدادن الحرود الرا ةدل  لى تحد  د  اويدل األ  دال    لحندل   ون ال  دلأوصددددددددددددددت   -26
ل رير مدددحاةا االسدددرغقل الحن دددي واالتحاج، وال سدددةما األ  ال الل ن ةةةشدددو  أومددداعار اشدددل  ثل األ  ا

المصدددددحوبين  ن  قرم دددددي القحوع أو الق  ين أو المرا رين. )ب( تضزيز ت جيه المرنيين المضنيين درح    
اويل األ  ال مددددددددددددحاةا االتحاج و  الررم  لى الحرات الري ت    ال   ات المناسددددددددددددظل؛ )ا( تزوي  األ  ال  

دوائر ال   ات المناسظل؛ )د( ت  ةم  محاةا االتحاج رالظشر ر   ات تقبي ا رةا اترم، ومما    الررم  لى 
 .( 27) ال عم المالي لمنيمات المحرمع الم ني الضا قل  ع األ  ال محاةا االتحاج

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -6 

أوصددددددى ال ريق الضا ل المضني رم ددددددنلل الرمييز مدددددد  المرأن في ال انو  والمماجسددددددل  كو ل دولن ا  -27
 قي  )أ( اعرماد ت ادير  مددددابةل لزيادن  شدددداجكل المرأن في ال ون الضا قل، وال سددددةما الن دددداع ذوات انعاقل   رما

جكل المرأن في ال وذ الضا قل؛ )ب( الرو ا وكبيرات ال ددن، وجصدد  أثر ت ادير الحماةل اال رماعةل عقى  شددا ون دداع 
أام الضوا ل الري ت ددددددرم في ال حون في األ وج دين الحن ددددددين  ن خقل الضمل الرحقيقي والمشدددددداوجات    تح    

 ع الشددددركاع اال رماعيين وريرام  ن أصددددحاب المصددددقحل و تا ل سددددبل انرصددددا  فضالل لر قةا ال حون في  
 ادير خاصددددددل   قرل  ثل الحصددددددا الحن ددددددانةل لقشددددددركات  األ وج دين الحن ددددددين؛ )ا( النير في اعرماد ت 

 .( 28) الم ج ل في سون األوجان المالةل

وأوصددددددددت القحنل المضنةل رح ون األشدددددددد ا  ذول انعاقل رن  تضددددددددع دولن ا تشددددددددريضات وت ادير   -28
تضزيز    لروظةف األشدد ا  ذول انعاقل في سددون الضمل الم رو ل، وأ  ت و  عقى و ه ال صددو  رما  قي  )أ( 

عمل وتوظةف الن ددددداع ذوات انعاقل، ومدددددما  الم ددددداوان في ال خل، وال سدددددةما في المنا ق الري ةل؛ )ب( تضزيز  
لقررتيظدات    الضمدل القئق ل شددددددددددددد دا  ذول انعداقدل في ال  داعين الضدا  وال دا ، وت د ةم  وافز ودعم  حد د ن 

انعاقات المرض دن؛ )ا( مما   الرة يريل المض ولل، رما في ذلب الم اع ن ال ردةل لروظةف األش ا  ذول 
في المائل، في  مةع ال  اعات، وال سددةما في ق اع   6دقوغ  صددل عمالل األشدد ا  ذول انعاقل، الظالغل 

انداجن الضا ل؛ )د( مددددما  أ  تشددددمل درا ج تنشددددةإل سددددون الضمل الم رو ل  مةع األشدددد ا  ذول انعاقل  
 .( 29) عقى نحو فضال

 الحق في الضمان االجتماعي -7 

أوصدددددت القحنل المضنةل رح ون األشددددد ا  ذول انعاقل دولن ا رما  قي  )أ( الرشددددد    عقى   ون   -29
األشدد ا  ذول انعاقل، وال سددةما الن دداع ذوات انعاقل، و د ا را في االسددرراتةحةل الو نةل لقح   ن ال  ر 

ألشدددددد ا  ذول رات اذ ت ادير  قموسددددددل وت صددددددةا  يزانةل ذات صددددددقل؛ )ب( مددددددما  أال   دل توظةف ا
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انعاقل  لى ع   اسدددددددر ادترم  ن خ إل الحماةل المرصدددددددقل رانعاقل،  ثل د الت انعاقل؛ )ا(  مع دةانات 
  صدددددقل عن ف ر األشددددد ا  ذول انعاقل، وجصددددد  فضالةل  لةات الضدددددما  اال رماعي المصدددددممل لمكافحل  

 .( 30) قى ال كنال  ر؛ )د( مما  ات اذ ت ادير  ح دن لضما   صول األش ا  ذول انعاقل ع

 الحق في مستوى معيشي الئق -8 

لحمةع األ  ال   و  دددددددددر ا ار  الئ ار  أوصدددددددددت لحنل   ون ال  ل رن  تك ل دولن ا   دددددددددروذ  ةةشدددددددددةار  -30
 أةضددار المو ود ن داخل  ققةمرا، وال سددةما األ  ال الل ن ةةةشددو  أكثر األومدداع اشدداشددل. وأوصددت دولن ا  

رما  قي  )أ( ت بيق النرج المرض د األرضاد عقى ف ر األ  ال لقةا  ف ر األ  ال وومدددع اسدددرراتةحةل و نةل  
لقح   ن ال  ر  ع الرركيز دو ه خا  عقى األ  ال واألسدر  ن مدضا  الحال، وومدع الميزانةل المناسدظل 

وأولةاع أ وج األ  ال ذول انعاقل،   لرن يل ال  االسددددرراتةحةل؛ )ب( تضزيز درا ج دعم األسددددر الو ي ن الوال ،
 .( 31) واأل  ال المحرو ين  ن جعاةل الوال  ن؛ )ا( ومع و ن اذ  لةل السرضادن  عالل ال  ل

 الحق في الصحة -9 

أوصدت القحنل المضنةل رح ون األشد ا  ذول انعاقل دولن ا رما  قي  )أ( مدما   صدول  مةع  -31
صددددحةل، وتوافر ال  ال   ات، رصددددر  النير عن نوع انعاقل؛  األشدددد ا  ذول انعاقل عقى ال   ات ال

)ب( ات اذ ت ادير لضدما  الرغ ةل الصدحةل الشدا قل لحمةع الن داع وال رةات ذوات انعاقل، رما في ذلب عن 
 ريق توفير المضقو ات في أشددددددكال  ة ددددددوجن عن صددددددحررن و  وقرن الحن ددددددةل واننحادةل، وتوفير خ  ات  

ةل في ال ررن المحة ل رالوالدن، و ض ات جعاةل صددددددحةل  ناسددددددظل لحالررن،  ثل رر  أ رال الن دددددداع، والرعا
أ رال الن دددداع؛ )ا( ات اذ ت ادير لضددددما   صددددول األشدددد ا  ذول انعاقل عقى  نرحات جعاةل صددددحةل  
عالةل الحودن رنسدددددددددددددضاج  ض ولل، وال ضددددددددددددداع عقى االخرقفات في تغ ةل الرعاةل الصدددددددددددددحةل لم رقي ف ات  

 .( 32) انعاقلاألش ا  ذول 

وأوصى ال ريق الضا ل المضني رم نلل الرمييز م  المرأن في ال انو  والمماجسل رن  ت و  الحكو ل   -32
رما  قي  )أ( مددما  الوصددول الكا ل  لى خ  ات الرعاةل الصددحةل، رما في ذلب الرعاةل الصددحةل اننحادةل 

اع ذوات انعاقل والمشدرغقت رالحنو والن داع لرقبةل ا رةا ات المراا ات والن د  والرعاةل المصدممل خصدةصدار 
الري ةات والن ددددددددددداع المثقةات و زدو ات الميل الحن دددددددددددي و غا رات الرويل الحن دددددددددددانةل و ا قت صددددددددددد ات  
الحن ددددين؛ )ب( مددددما  أ  تراح لحمةع الن دددداع، وبنسددددضاج  ض ولل،  حموعل كا قل  ن وسددددائل  نع الحمل  

  رما في ذلب وسدددددائل  نع الحمل في  االت ال واجق؛ )ا( مدددددما  الح  ثل والمضقو ات وال   ات ذات الصدددددقل، 
  كانةل الوصددددددول  لى ان رال ال انوني في المماجسددددددل الضمقةل عن  ريق   الل الحوا ز ال ائمل ووصددددددمل  
ان رال، رما في ذلب  ن خقل الرص  والرنيةم المناسبين لمماجسل االسرنكا  الضميرل وتح ين فضالةل  

ذ، والنير في تحرير قانو  ان رال؛ )د( مددما   صددول المراا ات رشددكل كا ل عقى  لةل ت  ةم الشددكاو 
خ  ات الصددددددحل اننحادةل، رما في ذلب المضقو ات وال   ات المرضق ل رمنع الحمل؛ )ص(  واصددددددقل الحرود 
الرا ةل  لى تح دين فر  الحصدول عقى الرعاةل الصدحةل ل  رات وتح دين نوعيررا لحمةع الن داع الحوا ل  

 .( 33) في المنا ق الري ةل والحضريل

 الحق في التعليم -10 

أوصددددت لحنل   ون ال  ل دولن ا رما  قي  )أ( مددددما  الحصددددول عقى الرضقةم في سددددةان  ائحل  -33
، وال سدددددددةما عن  ريق تضزيز أسددددددداليه الرضقم الح   ن وتح دددددددين الرةاكل ( 19- رل فيرو  كوجونا )كوفي 

ات اذ ت ادير لزيادن فر  األ  ال الل ن   ( )ب لركنولو ةا المضقو ات في الم جسددددددددددل والمنزل؛ األسدددددددددداسددددددددددةل 
ةةةشدددو  في المنا ق الري ةل في الحصدددول عقى الرضقةم، رما في ذلب اسدددر ادترم  ن األنشددد ل ال اج ل عن 



A/HRC/WG.6/41/POL/2 

GE.22-13140 8 

ل  لى  د اا أ  ال  المنرج ال جاسدددددي؛ )ا( توسدددددةع ن ان درنا ج  د اا  ماعل الرو ا وتضزيز الر ادير الرا ة 
الرو ا في نيا  الرضقةم واسددرظ ائرم، وال سددةما فرةات الرو ا، ر رن  نرا جفع   ددروذ الوعي دين أفراد الرو ا 
رنامةل الرضقةم وشدددددرو  الر دددددحيل الم جسدددددي؛ )د( مدددددما   صدددددول  مةع األ  ال ذول انعاقل، رمن فيرم 

 ا االنرظا   ع فر  النشددددددددا ، عقى الرضقةم  األ  ال المصددددددددادو  رالرو   و رق  ل أسددددددددبررر وامدددددددد راب ن 
الحا ع؛ )ص( الرصدددددد ل ل ددددددقوة  ضادان المثقيين في أوسددددددا  ال قب والمضقمين اللل ة ددددددرر   أقرانرم  ن 

 . ( 34) المثقةات والمثقيين و زدو ي الميل الحن ي و غا رل الرويل الحن انةل، وال سةما في سةان ال جو  ال  نةل 

حير دولن ا صدددددرا ل الض اب الب ني داخل الم سددددد دددددات الرضقةمةل، وأ  وأوصدددددت اليون دددددكو رن  ت  -34
تواصدددددددددددددل تضزيز اند اا الرقمي لقمرضقمين والمضقمين، وأ  تواصدددددددددددددل رانريا  ت  ةم ت اجير و نةل شدددددددددددددا قل  
لقمشدددداوجات ال وجيل رشددددن  صددددكوة اليون ددددكو المرضق ل دومددددع المضا ير المرصددددقل رالرضقةم، وال سددددةما ات ا ةل 

رن  ت قع دولن ا عقى أل  ضقو ات ذات صدقل لرح     و زاا    أةضدار مييز في الرضقةم. وأوصدت  نااضدل الر 
ال  رل في  رصددددددددددد  اليون دددددددددددكو المضني رالحق في الرضقةم وفي األ قو ال ا  درا، واو أدان اليون دددددددددددكو 

 .( 35) الر اعقةل لرص   ق ال رةات والن اع في الرضقةم

 الحقوق الثقافية -11 

ن ال اصددددددددددددل في  حال الح ون الث ابةل رن  ت و  الحكو ل،  ن أ ل  يادن  عمال أوصددددددددددددت الم رج  -35
الحريل ال نةل والحق في الوصدددددددددول  لى ال نو  و د اعات ا خرين والرمرع درا، فضدددددددددق عن  ق كل فرد في  
ي المشدددددداجكل في الحةان الث ابةل دو  تمييز، رما  قي  )أ( اال رناع عن دلل أل  رود لحصددددددر المحال الث اف

في الررويج  جاع الحزب الحاكم وبرنا حه، وتوفير   دا ل  ر داويل ل صدوات الث ابةل المرنوعل؛ )ب( الر ي  
رااللرزا  رحماةل ال نانين و مةع األشدددد ا  المشدددداجكين في اننراا ال ني واند اع والنشددددر  ن عني أ را   

ن ال دانو ، و مداةدل الحريدل ال نةدل؛ ثدالثدل، وات داذ تد ادير لررد ئدل الروترات عند  نشددددددددددددددوئردا، ومددددددددددددددمدا  سددددددددددددددةداد
مدددددددددددما  ع   تضرل    رل الم سددددددددددد دددددددددددات الث ابةل وريرام  ن الضا قين في المحال الث افي لقرح يق  )ا(
المق  ل ال ضددائةل أو االسددرحواب، أو ألل انرراكات أخرذ لح ون انن ددا  ال اصددل درم، ر ددبه عمقرم  أو

لرح يق في  مةع االدعداعات المرضق دل ردانررداكدات   ون  المشددددددددددددددروع في الد فداع عن الح ون الث دابةدل؛ )د( ا
 .( 36) الم افضين عن الح ون الث ابةل و حاسظل الحنان

وشددددددددددحضت اليون ددددددددددكو دولن ا عقى الرن يل الكا ل ل  كا  ذات الصددددددددددقل  ن ات ا ةل  ماةل الرراث  -36
المادل، وات ا ةل  ماةل وتضزيز تنوع أشدددددددددكال  الث افي وال بةضي الضالمي، وات ا ةل  ماةل الرراث الث افي رير 

الرضبير الث افي الري تضز  الوصددددول  لى الرراث الث افي والرضادير اند اعةل والمشدددداجكل فيرا وت ضددددي رالرالي  
 لى  عمال الحق في المشددداجكل في الحةان الث ابةل. وشدددحضت دولن ا عقى أ  تولي في ذلب االعرظاج الوا ه  

لمحقةل والمماجسين والحرات ال اعقل الث ابةل و نيمات المحرمع الم ني وكللب ال  ات لمشاجكل المحرمضات ا
 .( 37) الضةة ل )األققةات والشضوب األصقةل والمرا رين والق  ين والشظاب واألش ا  ذول انعاقل(

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -12 

 دا  قي  )أ( اعرمداد تد ادير عدا قدل لقر  ةف  ن  ثداج تغير    ثدت لحندل   ون ال  دل دولند ا عقى -37
المناخ رما  رماشدددددددددددى  ع األا ا  وا  ال المح دن لقح   ن انظضاث را ات ال في ل  ظ ار لقلرزا ات ال ولةل 
المنصددددددددددددددو  عقيردا في ات دان رداجيو؛ )ب( اننرداع الرد جيحي لرمويدل  ح دات ال داقدل الري تضمدل ردال حم 

نر ال  لى ال اقل المرح دن؛ )ا( الرضحيل درن يل البرنا ج الو ني لحماةل الرواع؛ )د( ومددددددع  وت ددددددريع عمقةل اال 
والر  ةف  ن     ون األ  ال و شددداجكررم في صدددمةم االسدددرراتةحةات الو نةل وال ولةل لقركةف  ع تغير المناخ 

ل حم ووسددددائل الن ل عقى   ته؛ )ص(   راع ت يةم ألثر تقوث الرواع النا م عن  ح ات ال اقل الري تضمل را
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صددددددحل األ  ال لةكو  أسدددددداسددددددار ُة ددددددرن   لةه في  ع اد اسددددددرراتةحةل توفر لرا المواجد الكابةل لمضالحل الحالل،  
وومددددع مددددوارإل صدددداج ل لقح ود ال صددددوذ الم ددددموح درا النظضاثات  قوثات الرواع، رما في ذلب االنظضاثات 

روذ الوعي دين األ  ال رشدددن  تغيهر المناخ والكواجث النا مل عن األعمال الرحاجيل ال اصدددل. )و( جفع   ددد 
ال بةةةدل و يدادن تدنابرم لموا ررردا  ن خقل  دجاا ادلا المومددددددددددددددوع في المندااج الد جاسددددددددددددددةدل وبرا ج تد جيده  

 .( 38) الم جسين

وأوصدددددت القحنل ن  دددددرا دولن ا رن  تك ل ا رثال أعضددددداع ق اع األعمال الرحاجيل لقمضا ير ال ولةل   -38
ح ون انن دددددا  المرضق ل رالضمل والبي ل وريراا  ن المضا ير، وال سدددددةما بةما ة ا   ون ال  ل،  والو نةل ل

وأ  ت قده  نرم   راع ت يةمدات ألثر أنشدددددددددددددد ررم الرحداجيدل عقى البي دل والصددددددددددددددحدل و  ون ال  دل، وكدللدب 
 .( 39) ل   رم الرا ةل  لى  ضالحل ال  ا ثاج، وع    شاوجات رشننرا وكش را لقحمروج رالكا ل

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

أوصددى ال ريق الضا ل المضني رم ددنلل الرمييز مدد  المرأن في ال انو  والمماجسددل رن  ت و  الحكو ل   -39
رما  قي  )أ( ك الل اتظاع نرج شدددا ل لمكافحل الضني الحن ددداني مددد  المرأن، والروافق الرا  دين ال وانين الري 
ترنداول الضني الضدائقي والمضدا ير الد ولةدل، عن  ريق توسددددددددددددددةع ن دان تضري ده وتغ يرده، رمدا في ذلدب الرركيز  
عقى الشدوارل المح دن لقمرأن عقى نحو  راعي ال واجن دين الحن دين، وتن يل األوا ر ال اجئل ال ضالل ال اصدل  

 دددددات الرضقةم والم سددددد دددددات الضا ل رمنع الضني الضائقي؛ )ب( ات اذ ت ادير لمنع الرحر  الحن دددددي في   سددددد 
والضني الحاسدددددددوبي والرصددددددد ل لرما؛ )ا( مدددددددما  ك اعن   راعات  صددددددد اج األوا ر الز ريل؛ )د( تح دددددددين 
ال   ات الم   ل لضددحاةا الضني الحن دداني والنا ةات  نه وتة ددير وصددولرن  لى الض الل، وال سددةما الن دداع 

كبيرات ال ددددددددن، والن دددددددداع وال رةات ذوات انعاقل،  القتي ةضانين أومدددددددداعا اشددددددددل،  ثل ن دددددددداع األققةات، و 
والمرا رات، والمشدددددرغقت رالحنو، رما في ذلب   كانةل الحصدددددول عقى المنوذ لق ررن الق  ل، فضدددددق عن 
الحصدول الر ضديقي عقى الم داع ن ال دكنةل البق ةل؛ مدما  المق  ل ال ضدائةل ال ضالل لقضني الحن دي، رما 

 .( 40) الحنو دو  ترال، وا ررا    ون الضحاةا/النا ينفي ذلب  مةع أشكال  ماجسل 

 األطفال -2 

أوصددددت لحنل   ون ال  ل دولن ا رما  قي  )أ( صددددةارل اسددددرراتةحةل شددددا قل، رمشدددداجكل األ  ال،  -40
لمنع  مةع أشددددددددكال الضني اللل ةماج  مدددددددد  األ  ال و كافحل الا الضني وجصدددددددد  ، رما في ذلب الرنمر 

ان ضددددددددددددت  والضني عقى اننررنت؛ )ب( النير في   الل   ن البرنا ج الو ني لمكافحل الضني الضائقي الري 
،  ن أ دل تن يدل ات دا ةدل  حقو أوجوبدا لقوقداةدل  ن الضني مدددددددددددددد  الن دددددددددددددداع والضني الضدائقي 2020في عدا   

و كافحررما؛ )ا( تضزيز الر ادير الرا ةل  لى ال ضدددددداع عقى اسددددددر  ا  الض اب الب ني، وال سددددددةما في المنزل، 
دومددددددددددددددع  ضدا ير لحمداةدل األ  دال  ن والضني الضدائقي؛ )د( فرل الرزا  قدانوني عقى  رافق الرعداةدل والرضقةم  

الضني؛ )ص( الرشددحةع عقى اندقغ عن  مةع أشددكال الضني مدد  األ  ال و نشدداع  لةات لقشددكوذ واندقغ 
ة ددرل الوصددول  ليرا وتراعي ال ددريل وتكو  فضالل و ناسددظل ل   ال، رما في ذلب في  راكز الشددر ل ن واع 

سد دات الرعاةل؛ )و( مدما  الرح يق في  مةع  االت الضني الشدظاب في الحاالت ال اجئل، والم اج ، و   
مددددددد  األ  ال و  امدددددددان الحنان وت  ةمرم  لى الض الل؛ ) ( تضزيز البرا ج وال   ات ال اصدددددددل رمنع الضني 

 .( 41) وتضافي األ  ال محاةا الضني و عادن  د ا رم في المحرمع
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 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

األشددد ا  ذول انعاقل رن  تك ل دولن ا  صدددول الن ددداع وال رةات أوصدددت القحنل المضنةل رح ون  -41
ذوات انعاقل عقى ال عم عن  ا  ر ل  قراجات  ةاتةل اا ل ألن  ددددددددددرن وع    خضدددددددددداعرن لضمقةات الرضقةم 
دو   واف ررن الكا قل والحرن والم ددددددرنيرن. و ثت دولن ا عقى ومددددددع    السددددددر  ا  الضقا الرحويقي وت  ةم  

اال رماعةل رما ةحرر  الرويل الحن دددددددانةل ل شددددددد ا  المضنيين   -ذول انعاقل الن  دددددددةل   ال عم ل شددددددد ا 
رن  تقغي دولن ا  مةع األ كا  ال انونةل الري تحير عقى  أةضددددددددددار . وأوصددددددددددت القحنل  ( 42) و يولرم الحن ددددددددددةل

ا أ  ال  األشد ا  ذول انعاقل الزواا وتكوين أسدرن، وأ  تضدع نيم دعم شدا قل لم داع ن األسدر الري ل  ر
 .( 43) ذوو  عاقل أو  راع ذوو  عاقل دعما ألدوترم

 وأوصدت القحنل ن  درا دولن ا رما  قي  )أ(  لغاع  مةع األ كا  الري تحر  األشد ا  ذول انعاقات - 42
اال رماعةل أو اللانةل واألش ا  المحرو ين  ن األاقةل ال انونةل  ن   رم في الرصويت و ن  -الن  ةل 

، ومدددددما  2018 دددددةاسدددددةل األخرذ؛ )ب( االسدددددرضامدددددل عن تض  ل ال انو  االنر ادي لضا    مةع الح ون ال
  كانةل وصددول  مةع األشدد ا  ذول انعاقل  لى   راعات الرصددويت؛ )ا( مددما    كانةل وصددول  مةع 
األشدددددددددددددد دا  ذول انعداقدل  لى  مةع  راكز االقرراع وان راعات االنر دادةدل، رمدا في ذلدب عن  ريق ات داذ 

ر لق ددماح ل شدد ا  المصددادين رشددقل  زئي شدد    في الي  رالرصددويت الم ددر ل وال ددرل، وت  ةم ال عم ت ادي 
 .( 44) ل ش ا  الصم في الرصويت

 األقليات -4 

دولن ا عقى تح ددين  الل الرو ا، ر ددبل  نرا الرن دديق  لحنل ال ضدداع عقى الرمييز الضنصددرل  ثت   -43
رمضات الرو ا في تصدددددددمةم وتن يل وت يةم سدددددددةاسدددددددات اند اا  عقى  مةع   دددددددرويات الحكم والر اعل  ع  ح

رما  قي  )أ( ات اذ  مةع الر ادير  ن أ ل ال ضدددددددددداع عقى الرمييز    أةضددددددددددار وخ إل الضمل. وأوصددددددددددت دولن ا  
الرةكقي مددددد  الرو ا؛ )ب(  واصدددددقل  روداا ننراع  مةع أشدددددكال ال صدددددل في الرضقةم الري  وا ررا أ  ال  

لل، رما فيرا ت ادير خاصددل، لزيادن  ض الت المواظظل عقى ال جاسددل، رما في ذلب في  الرو ا وات اذ ت ادير فضا
  سددد دددات الرضقةم الضالي، و ض الت  تما  ال جاسدددل دين أ  ال الرو ا؛ )ا( ات اذ ت ادير لق ضددداع عقى ال  ر 

رةل الم قع في صدددددددد و  الرو ا، وتوفير  قول  قةقةل لمشدددددددداكل ال ددددددددكن، ر ددددددددبل  نرا تح ددددددددين البنةل الرح
وال   ات األساسةل المرا ل في   رو نات الرو ا رمشاجكل  حرمضات الرو ا، وومع  ٍ  لضمقةات انخقع  
ال  ددرل وا   الم دداكن الري ت ددرر   الرو ا؛ )د( ات اذ ت ادير فضالل لق ضدداع عقى الظ الل دين الرو ا وسدد   

ئم المرتكظدل دد افع الكراةةدل في  ق  فحون األ وج؛ )ص( ات داذ تد ادير لق ضدددددددددددددداع عقى خ داب الكراةةدل والحرا
الرو ا، وتوفير الحماةل لرم  ن  رائم الكراةةل والضني، والحر  عقى ت ددحيل أل  الل  ن  االت خ اب  
الكراةةل والحرائم المرتكظل د افع الكراةةل والرح يق فيرا و  امددددددددان  رتكبيرا و دانررم، وذلب وفق األصددددددددول؛  

ني  ن  انه  وظ ي  ن اذ ال انو  وتوفير الر جيه لضما  ع   اسر  ا   )و(  نع  مةع أشكال الرنمةإل انث 
 .( 45) تقب المماجسات

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -5 

انونةل ال تزال الم رجن ال اصددددددددل في  حال الح ون الث ابةل تشددددددددضر رال قق   اع ع   و ود  ماةل ق -44
 ح دن لقمثقةات والمثقيين و زدو ي الميل الحن دددددددددي و غا رل الرويل الحن دددددددددانةل رمو ه ال انو  البولن ل،  
واي ثغرن ةحه سدددد اا عقى و ه ال ددددرعل. وال تو   سددددةاسددددات و ضا ير  ح دن تك ل الم دددداوان في المضا قل 

الحن دددددانةل في الم اج ، سدددددواع  ن وال دددددق ل لقمثقةات والمثقيين و زدو ي الميل الحن دددددي و غا رل الرويل 
المضقمين أو ال قب. وقددد  أنكرت  ددد اج  عددد  ددد ن و ود  قب  ن المثقةدددات والمثقيين و زدو ي الميدددل 
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الحن ددددي و غا رل الرويل الحن ددددانةل،  من أدقغوا عن تضرمددددرم ل ددددقوة كاج  لقمثقيين لةو ف إل  ن ال قب  
 ن المضقمين والمربين، وال سددةما في سددةان دجو  ال  ن. وال تو   قوانين تحير عقى  أةضددار ا خرين ولكن  

و دده الرحدد  دد  خ دداب الكراةةددل المضددادل لقمثقيين أو  رائم الكراةةددل. واسددددددددددددددرمرت أعمددال الكراةةددل وخ دداب  
رم  الكراةةل مددددددد  المثقةات والمثقيين و زدو ي الميل الحن دددددددي و غا رل الرويل الحن دددددددانةل ومددددددد   ناسدددددددظات 

الث ابةل. وفي رض  األ ةا ، ةصددد ج خ اب الكراةةل  ن أول ب الل ن ةشدددغقو   ناصددده جسدددمةل، واو أ ر 
 ثير لق قق رشدددددددددكل خا . وأوصدددددددددت الم رجن ال اصدددددددددل رن  تضي  دولن ا النير في ان اج ال انوني لرمكين  

 .( 46) األ واا المثقيين  ن ال خول في اتحادات   نةل والرمرع رالم اوان 

 هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءالم -6 

دولن ا رما  قي  )أ( اال رناع عن ا رحا  األ  ال   لحنل ال ضدددداع عقى الرمييز الضنصددددرل أوصددددت   -45
المرددا رين و قرم ددددددددددددددي القحوع واألسددددددددددددددر الري لدد  رددا أ  ددال، وت بيق ددد ائددل رير ا رحددا يددل، عقى النحو  

قرم دددي القحوع ت دددحيقر سدددقةمار  ن قبل  ر   المنصدددو  عقةه في قانو  األ انه؛ )ب( مدددما  ت دددحيل  
الح ود و  الررم عقى ال وج  لى سددق ات القحوع وتمكينرم  ن توكيل  حا ين     قبوا ذلب؛ )ا(  يادن   ن 
و   اج ال عم المالي الم     لى الق  ين والم ددر ي  ن  ن الحماةل الثانويل  ن أ ل تة ددير  د ا رم الكا ل 

 مةع الحوا ز المددالةددل، وكددللددب أل  وا ز قددانونةددل أو  داجيددل أو لغويددل أو ث ددابةددل   في المحرمع؛ )د(   الددل
تحول دو   صول المرا رات رير ال انونةات عقى خ  ات  ة وجن الركق ل لرعاةل صحل األ  أثناع الحمل،  
دوسددددددائل  نرا  نع  رافق الرعاةل الصددددددحةل والمرنيين ال بيين  ن الحصددددددول عقى  ضقو ات  ن المرمددددددى 

شدددددددددددددددن  أومددددددددددددددداعرم  ن  يدد  الرحرن؛ )ص(  نع خ دداب الكراةةددل والحرائم المرتكظددل ددد افع الكراةةددل تحددا  ر 
المرا رين والق  ين و قرم ددددددددي القحوع، ر رن  نرا تنيةم  مقت تثقة ةل  ول الر ددددددددا ا وال ضدددددددداع عقى 

ائم د افع الكراةةل  الرحيزات وال واله النم ةل اال رماعةل،  مدددافل  لى ت دددحيل  االت خ اب الكراةةل والحر 
 .( 47) والرح يق فيرا و  امان  رتكبيرا و دانررم، وذلب وفق األصول

وأوصدددددت   ومدددددةل األ م المرح ن لشددددد و  الق  ين  كو ل دولن ا رما  قي  )أ( مدددددما  وصدددددول   -46
األشدددددددددد ا  الل ن ق  ةكونو  رحا ل  لى الحماةل ال ولةل  لى  ققةمرا و لى   راعات القحوع؛ )ب( مددددددددددما  

ال ررا  الكا ل لمب أ ع   انعادن ال  ددريل، رما في ذلب عن  ريق مددما  أال ت رل ال ددةاسددات الح ودةل  ا
وت ادير ال واجق قيودا ال  برج لرا عقى الحق في الرما  القحوع والرمرع ره؛ )ا( مددددددددما  وصددددددددول  لةات  

ا ق الري ق  ُةحر  فيرا  قرم و الرقارل الم ر قل و  ومةل األ م المرح ن لش و  الق  ين دو  قيود  لى المن 
 .( 48) القحوع  ن  ريررم، رما في ذلب المنا ق الح ودةل و نا ق الضبوج

 عديمو الجنسية -7 

أوصدت   ومدةل األ م المرح ن لشد و  الق  ين  كو ل دولن ا رما  قي  )أ( ك الل أ   وفر قانو   -47
الوالدن، وأ  ُتمنا الحن دددةل ل   ال المولود ن  الحن دددةل البولن ةل مدددمانات كابةل مددد  انض ا  الحن دددةل عن 

في البق  المضرمددددددددين النض ا  الحن ددددددددةل في  ال ع    نحرم اةااا؛ )ب( ومددددددددع   راع   صددددددددا لرح    
 .( 49)  االت انض ا  الحن ةل ومما   صول األش ا  ع ةمي الحن ةل عقى  قول دائمل
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