األمم اشتحد

اجلمعية العامة

A/HRC/WG.6/32/ERI/2
Distr.: General
9 November 2018
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 21كانون الثاين/يناير  1 -شباط/فرباير 2019

جتميع بشأن إريرتاي
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .والتقرير جتميع للمعلومات الوارو يف تقاارير اييااات اشنشامب بو ا
معاهدات واإل راءات اخلاص وغريها من واثئق األمم اشتحد ذات الصل  ،وهو مق ّدم يف شالل
مو ز تقيدا ابحلد األقصى لعدو الللمات.

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات وا ي اات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2يف عااام  ،2015ش ا تعع اللعن ا اشعني ا ابلقعاااء علااى التمييااز رااد اش ارأ ري ا علااى
التصااديق عل ااى الربوتوك ااوي االفتي اااري الت اقي ا القع اااء عل ااى اي ااع أش االاي التميي ااز ر ااد اش ارأ ،
واالت اقي ا ا الدولي ا ا حلماي ا ا حق ا ااوق اي ا ااع العم ا اااي اش ا ااا رين وأف ا اراو أس ا اارهم ،وات اقي ا ا حق ا ااوق
األش ا او ذوي اإلعاق ا  ،واالت اقي ا الدولي ا حلماي ا اي ااع األش ا او م اان االفت اااء القس ااري،
ونظام روما األساسي للمحلم اجلنائي الدولي ( .)3ويف عام  ،2015أوص جلن حقوق الط ل
أبن تصا ا ّدق ريا ا عل ااى الربوتوك ااوي االفتي اااري الت اقيا ا حق ااوق الط اال اشتعل ااق ا اراء تق ااد
البلغااات ،وأبن تنظاار يف التصااديق علااى ات اقي ا الهاااي بشاامبن اي ا الط اال والتعاااون يف جماااي
التب ا ااا عل ا ااى الص ا ااعيد ال ا اادو  ،وات اقيا ا ا منظما ا ا العم ا اال الدوليا ا ا بش ا اامبن أسا ا اوأ أش ا االاي عم ا اال
األط اااي( 1999 ،رقاام  ،)182وات اقي ا منظما العماال الدولي ا بشاامبن العماااي اشنازلي 2011 ،
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ع اادم
 -3ويف ع ااام  ،2016فلص ا جلنا ا التحقي ااق اشعني ا اق ااوق اإلنس ااان يف ري ا
و وو أول على حراز تقدم يف جماي حقوق اإلنسان يف البلد رغم أن ري قد زاوت تعاوهنا مع
اجملتمع الدو (.)5
 -4ويف ع ااام  ،2018أف اااوت اشق اارر اخلاص ا اشعنيا ا االا ا حق ااوق اإلنس ااان يف ريا ا أبن
احللوما مل تتعااون مع ااا للسان الساوسا علااى التاوا  ،ومل تات يااا ملانيا اراء ز ر قطريا (.)6
وذكاارت جلنا التحقيااق أناار رغاام عاادم اسااتعاب احللوما لطلبا اا اشتلاارر ماان أ اال وفااوي البلااد،
فقد ا تمع اشمثل الدائم وانئ اشمثل الدائم للبعثا الدائما إلريا لادا األمام اشتحاد أبععااء
يف اللعن اشذكور يف نيويورك(.)7

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

 -5يف ع ااام  ،2018ذك اارت اشق اارر اخلاصا ا اشعنيا ا ريا ا أن ات اااق الس االم با ا ريا ا
و ثيوبيااا قااد بع ا اآلماااي يف أن حتتاال مساامبل حقااوق اإلنسااان ملاااانا مركااز ا علااى اشسااار صااو
جمتمع قائم على اح ام ايع احلقوق األساسي يف ري  .وحثت السلطات اإلري ي على اعتماو
وتن يذ تدابري ريا على و ر االستععاي من أ ل تعزيز اي واحا ام حقاوق اإلنساان والعدالا
واشساءل (.)9
 -6وأش ا ااارت جلنا ا ا التحقي ا ااق أن م ا اان اشس ا االم ب ا اار عل ا ااى نط ا اااق واس ا ااع أن وس ا ااتور 23
أ ر/م ااايو  1997مل يل اان يوما ا ا مور ااع تن ي ااذ .ويف أ ر/م ااايو  ،2014أعل اان الا ارئيس أس اايا
أفااورقي ع اان مش اارو ص ااياغ وس ااتور دي ااد ،وأبلغ ا جلن ا التحقي ااق أبن جلن ا ق ااد أنش ااا ي ااذا
الغاارض ،وللن ااا مل تتلااق أي ت اصاايل يف هااذا الصاادو .واسااتمر تن يااذ الق اوان ال رعي ا الصاااور
بو ا مراساايم بطريق ا تعس ا ي  ،وظل ا ت ت ا علااى ال اراا القااانوين آاثر بعيااد اشاادا ابلنسااب
حلماي ا حقااوق اإلنسااان( .)10وأوص ا جلن ا التحقي ااق أبن تطبّااق ري ا الدسااتور وون مزيااد م اان
التامبفري وأبن تل ال وفاااي أي تعاديلت علياار بطريقا شا اف وقائما علاى اششااارك  ،ماع األفااذ
يف االعتبار التزامات الدول على الصعيد الدو (.)11
 -7وبع ااد اإلش ااار ع اادم و ااوو س االط قع ااائي مس ااتقل واعي ا وطني ا وغ ااري ذل ا م اان
اشؤسسات الدميقراطي  ،أوص جلن التحقيق أبن تل ل ري فصل السلطات فيما با اييااات
التشا اريعي والتن يذيا ا والقع ااائي ( .)12وأوصا ا أيعا ا ا أبن تتقي ااد ريا ا بب اااوا س ااياو الق ااانون،
واشساوا أمام القانون واشساءل أمام القانون ،واليق القانوين(.)13
 -8وأوصا جلنا حقااوق الط اال أبن تنشا ريا مؤسسا وطني ا حلقااوق اإلنسااان يف ظاال
االمتث اااي اللام اال للمب اااوا اشتعلقا ا برك ااز اشؤسس ااات الوطنيا ا لتعزي ااز حق ااوق اإلنس ااان و ايت ااا
(مب اااوا ابري ااس) و ا ا ّدها ابشا اوارو البشا اري واشاليا ا اللافيا ا لتلق ااي الش االاوا ورص اادها والتحقي ااق
تزويا ااد اشؤسس ا ا بوالي ا ا متعلق ا ا
في ا ااا( .)14وقا اادم جلن ا ا التحقيا ااق توصا ااي اثل ا ا  ،ووع ا ا
ابحلماي (.)15
 -9وأعرب جلن حقوق الط ل عن قلق ا زاء ال ات الطويل لل دم الوطنيا ( .)16وحثتا
ري على احلد من مد اخلدم الوطني اإللزامي لتصاب  18شا را ،علاى النحاو اشنصاوو عليار
يف القانون( .)17وحثت اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز رد اشارأ احللوما علاى وقا اخلدما
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الوطني ا ل ا غااري اادوو واالع ا اق قانوني اا ابحلااق يف االسااتنلاق العاامريي( .)18وأوص ا أبن
تل اال ري ا امتثاااي شااروط اخلدم ا الوطني ا الت اقي ا منظم ا العماال الدولي ا بشاامبن لغاااء العماال
اجلااربي( 1957 ،رقاام  .)19()105ويف عااام  ،2018أبلغا ريا اللعنا اشعنيا ابلقعاااء علااى
التميياز راد اشارأ أن مان العاروري دياد فا اخلدما الوطنيا ماا بعاد انقعااء ال ا النظاميا
البالغ  18ش را من أ ل الدفا عن سياو الدول وسالمت ا اإلقليميا ( .)20وماع اإلحاطا علماا
ابإلعاالن اشش ا ك للساالم والصااداق اشوقتاع ب ا ري ا و ثيوبيااا ،ذكاارت م ور ا األماام اشتحااد
السااامي حلقااوق اإلنسااان أن ملتب ااا يتطلااع بو اار فاااو هناااء التعنيااد ل ا غااري اادوو يف
اجليش(.)21

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااان ،مااع مراةاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاةات
 -1املساواة وةدم التمييا

()22

 -10علااى الاارغم ماان اجل ااوو الااا تبااذيا ري ا للقعاااء علااى التمييااز ،أعرب ا جلن ا حقااوق
الط اال عاان قلق ااا زاء اسااتمرار أشاالاي معين ا ماان التمييااز ،وال ساايما رااد ال تيااات ،واألقليااات
ووهااا الرامي ا القعاااء علااى ايااع
الرح ال .وأوص ا أبن تواصاال ري ا
اإلثني ا  ،وجمتمعااات ّ
أشلاي التمييز رد ايع األط اي ،سواء يف القانون أو يف اشمارس العملي (.)23
 -11وحثتا اللعنا اشعنيا ابلقعاااء علااى التمييااز رااد اشارأ ريا علااى أن تاادرج يف قوانين ااا
الوطني تعري ا للتمييز رد اشرأ وفقا للماو  1من ات اقي القعاء على ايع أشلاي التمييز رد
اشرأ (.)24
 -12وذكاارت جلن ا حقااوق الط اال أن جتاار قام ا علقااات نسااي مثلي ا ابل ارااي يف قااانون
العقااوابت االنتقااا يشااعع علااى الوصاام والتمييااز زاء اشثليااات واشثلي ا ومزوو ااي اشياال اجلنس اي
ومغايري ايوي اجلنساني  .وأوص أبن تلغي ري األحلام اشتعلق بتعر اشثلي اجلنسي (.)25
 -2التنمية والبي ة واألةمال التجارية وحقوق اإلنسان

()26

 -13يف عام  ،2018ذكرت اشقرر اخلاص اشعني ريا أهناا قاد تلقا معلوماات تشاري
غلق اللثري من اشؤسسات الصغري  .ومل يبلتغ اللثريون من أصحا األعماي اشتامبثرين أبسابا
غلق مؤسسا م رمسيا ،وو دوا أن مقار أعمايم أغلق ب عشي ورحاها بعدما ألصق على
ابهبا ما يسمى ب "آتشيغو" ،أي مذكر صاور عن وزار احللم احمللي(.)27
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ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي

()28

 -14يف ع ااام  ،2016فلص ا جلن ا التحقي ااق أن احللوم ا تنت ا احل ااق يف احلي ااا ع اان
طريااق ارتلااا عمليااات اإلعاادام فااارج القعاااء و فعااا اشاواطن اإلري يا ألورااا ابئس ا يف
ظل االحتعاز واخلدم الوطني  ،حي ن الوفا كان نتيع متوقع يا(.)29
 -15وفلص ا جلن ا التحقيااق أن اشسااؤول اإلري ي ا شاانوا ،منااذ عااام  ،1991هعوم اا
مركزا ومن عي ا وواسع النطاق رد السلان اشدني  ،وأشارت و وو أسبا معقول تدعو
االعتق اااو أبهنا اام ارتلب ا اوا ا ارائم را ااد اإلنسا اااني  .وه اام قا ااد ارتلب ا اوا ،وال يزالا ااون يرتلبا ااون ا ارائم
االس ا ا قاق والس ا ااعن واالفت ا اااء القس ا ااري والتع ا ااذي وأعم ا اااالا ال نس ا اااني أف ا اارا واالر ا ااط او
واالغتصا والقتل العمد( .)30واستنتع اللعن أن هناك أسباابا معقول تدعو االعتقاو أبن
كبار القياوي يف ملت األمن القومي واجليش يتحملون اشسؤولي عن معظم حااالت االعتقااي
التعس ي ،واالفت اء القسري والتعذي  ،وأبن القاو العسلري مسؤولون أيع ا عن االنت اكات
اشرتلب ا يف س ااياق با ارام احللوم ا لل دما ا العس االري وعل ااى احل اادوو( .)31وأوصا ا اللعنا ا أبن
تل ل ري اشساءل عن االنت اكات واجلرائم اشاري واشستمر يف جمااي حقاوق اإلنساان ،باا يف
ذل ا االس ا قاق والسااعن واالفت اااء القسااري والتعااذي وغااري ذل ا ماان األعماااي الل نساااني ،
واالر ا ااط او واالغتص ا ااا والقت ا اال العم ا ااد ،ع ا اان طري ا ااق قام ا ا آلي ا ااات مس ا ااتقل ونزي ا ا ومراعي ا ا
للعتبارات اجلنساني  ،وتوفري سبل انتصاق ملئم للعحا  ،با يف ذل احلق يف معرف احلقيق
واحلصوي على تعويعات(.)32
 -16وأعرب جلن حقوق الط ل عن قلق ا زاء التقارير الا ت يد بتطبيق تدابري شراقب احلدوو
تشاامل االساات دام اش اارط للقااو  ،بااا يف ذل ا سياس ا " طاالق النااار بقصااد القتاال" رااد الااذين
حياولون ال رار من البلد .وحثت اللعن ري على الل فورا عن االست دام اش رط للقو (.)33
 -17وفلصا جلنا التحقيااق أن اساات دام التعااذي كااان وال يازاي يشاالل اازءا ال يتعازأ ماان
سياسا احللوما القمعيا زاء السالان اشادني  .وأوصا أبن تعاع ريا علاى ال اور حادا السات دام
التعاذي وغاارين ماان راارو ساااء اشعاملا  ،وتنشا ماا يل ااي ماان اآلليااات لتلقااي الشاالاوا ،وتل اال
التحقيق يف اوعاءات التعرض للتعذي و اكم اشت م ابرتلا هذن اجلرائم(.)34
 -18وذكرت جلن التحقيق أن االحتعاز التعس ي جيري بطريقا اعتياويا وعشاوائي يف البلاد.
وأوص أبن تعع ري حدا شمارس االعتقاي واالحتعاز بدون أسا قانوين وت ارج عان اياع
األش او احملتعزين بصور تعس ي وغري قانوني (.)35
 -19وذكاارت اشقاارر اخلاص ا اشعني ا ري ا أن عااد أععاااء يف "جمموع ا اإلري ي ا اخلمس ا
عشاار" اشؤل ا ماان ر اااي سياسااي ابرزياان تان ألقااي القاابل علااي م يف أيلوي/ساابتمرب ،2001
يعتقااد أهناام توف اوا أثناااء االحتعاااز .وتشاامل اجملموع ا هااايلي ولديتيناسااي ،وزياار اخلار ي ا السااابق
الذي احتعز بعزي عن العامل اخلاار ي ،وأوو يف احلابس االن اراوي ،ومل يقا تدم يوما ا احملاكما ،
ب ا ا اال ومل تو ت ا ا اار لي ا ا اار ا ا اام ،وال ا ا ااذي أف ا ا اااوت تق ا ا ااارير ع ا ا اان وفات ا ا اار أثن ا ا اااء االحتع ا ا اااز يف ك ا ا ااانون
الثاين/يناير  .)36(2018وأوص اشقارر اخلاصا ابإلفاراج بادون شاروط عان اياع ساعناء الارأي،
بن في م أععاء جمموع اإلري ي اخلمس عشر واشسعونون بسب معتقدا م الديني (.)37
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 -20وأعرب اللعن اشعني ابلقعاء علاى التميياز راد اشارأ عان قلق اا زاء التقاارير الاا ت ياد
أبن النساااء اشوقوفااات يتعرراان ألشاالاي متعاادو ماان العنا  ،بااا يف ذلا العنا اجلنسااي ،علااى
اي ا النس اااء احملتع ازات م اان العن ا  ،وخباص ا
اؤمن ري ا
أياادي ح ارا ذك ااور .وأوص ا أبن ت ا ّ
()38
العن اجلنسي ،بسبل من ا ك ال توافر آليات للشلوا تراعاي االعتباارات اجلنسااني  ،و بقااء
النساء حت شراق حارسات يف ايع أماكن االحتعاز(.)39
 -21وذكاارت جلن ا التحقيااق أن الر اااي ال يزال اون يوا ااون العنا اجلنسااي أثناااء االحتعاااز،
ويف بعل احلاالت قصد التمبكد من أن العاحي مل تعاد قااور علاى اإل اا ( .)40وذكارت اشقارر
اخلاص ا اشعني ا ري ا أن الظااروق البائس ا يف مراكااز االحتعاااز اشلتظ ا تااؤوي ت اااقم احلال ا
اراء حتقيقاات فوريا
العااعي للمحتعازين وقااد ثبا أهنااا اادو حيااا اللثاريين( .)41ووعا
ومتعمق وش اف ونزي يف ايع حاالت الوفا أثناء االحتعاز(.)42
 -2إقامة العدل ،مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()43

 -22أوصا جلنا التحقيااق ،بعاد اإلشاار عاادم و اوو سالط قعااائي مساتقل  ،أبن تنشا
ااازا قعااائيا مسااتقلا ونزي اا وش ا افا ،وتل اال أن تلااون اراءات احمل ااكم ،بااا يف ذل ا
ري ا
األحلااام ،ش ا اف وم توح ا ومتاح ا للعمااوم .وأوص ا أيع ا ا أبن تعماال ري ا علااى ن اااذ قااانون
العقوابت ،والقانون اجلنائي ،والقانون اشدين ،وقانون اإل راءات اشدني اشؤرخ أ ر/مايو ،2015
وتعديل تل الصلوك للي تعلس ايع اشعايري الدولي حلقوق اإلنسان(.)44
 -23ويف عام  ،2018ذكرت اشقرر اخلاص اشعني ريا أن ساياو القاانون ال حتتال ملااانا
أعلى يف ري وأن احللوم وموظ ي ا ال خيععون للقانون ،األمر الاذي ياؤوي اإلفالت مان
العقااا علااى انت اكااات واسااع النطاااق حلقااوق اإلنسااان( .)45وأوص ا أبن تل اال ري ا اتح ا
ال رصا ا للمت ما ا ابرتل ااا رمي ا ا لع اارض قع ااا هم قب اال أن يت ااذ أي ا اراء ر اادهم ،وفق ا ا ا
للمباوا األساسي الا تنص علي ا احملاكم وفق األصوي القانوني  ،فعلا عن اتحا ال رصا يام
للستعان بستشار قانوين(.)46
()47

 -24وأعرب جلن حقوق الط ل عن قلق ا البالغ زاء عدم و وو نظاام لقعااء األحادا
ح اان اآلن ،و اكم ا ا األط اااي الا ااذين ت ا ا او أعم ااارهم ب ا ا  16و 18س اان ابعتب ا اارهم ابلغ ا ا
ومووع يف مرافق االحتعاز والسعون ماع الباالغ ( .)48وحثتا اللعنا ريا علاى نشااء نظاام
لقعاء األحدا مناس لألط اي وبا يت ق ام ا مع اشعايري ذات الصل  ،وك الا امتثااي ظاروق
احتعاز األط اي للمعايري الدولي  ،والن وض ابلتدابري البديل للحتعاز .وحا يلاون االحتعااز
أم ارا ال ميلاان جتنباار ،جي ا ك ال ا عاادم احتعاااز األط اااي ال ألقصاار وق ا لاان وبوص ا ذل ا
السبيل الوحيد اشتبقي(.)49
 -25وأعرب اللعن اشعنيا ابلقعااء علاى التميياز راد اشارأ عان قلق اا زاء العقباات العدياد
الااا توا ااا اش ارأ وال تااا يف االحتلااام القعاااء .وأوص ا أبن تعااع ري ا سياس ا قعااائي
شااامل للتغل ا علااى تل ا العقبااات ،وتل اال حصااوي النساااء رااحا التمييااز اجلنسااي واجلنساااين
علااى انتصاااق فعاااي ومعون ا قانوني ا  ،والتحقيااق يف ايااع حاااالت العن ا والتمييااز رااد اش ارأ يف
ط ااار االفتص اااو القع ااائي اجلن ااائي ال احمل اااكم العس االري  ،وتعزي ااز وع ااي اش ارأ اقوق ااا ،وت اوفري
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التدري يف جماي حقاوق اشارأ واشسااوا با اجلنسا للقعاا واشادع العاام وماوظ ي الشارط
واحملام والزعماء التقليدي والديني (.)50
 -26وأوص ا جلن ا حقااوق الط اال ،بعااد اإلعارا عاان قلق ااا زاء اسااتمرار ت شااي ال ساااو يف
ريا  ،بتعزيااز القاادرات اشؤسسااي علااى كشا ال ساااو والتحقيااق فياار و اكما مرتلبياار علااى ااو
فعاي(.)51
 -27ويف عام  ،2018ذكرت انئب م ور األمم اشتحد الساامي حلقاوق اإلنساان أن حلقا
ري ا يف
عماال قااد عقاادت بشاامبن حقااوق اإلنسااان و قام ا العاادي فاالي ز ر البعث ا اشوفااد
تشرين األوي/أكتوبر  .2017وكان من ب اششارك في ا أععاء يف السالط القعاائي  ،والنيابا
العام  ،والشرط  ،وموظ ون يف اشؤسسات اإلصلحي ووزاريت العدي والدافلي  ،ورابطات اجملتمع
اشدين(.)52
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()53

 -28فلص ا جلن ا التحقيااق أن ري ا تنظاار حري ا الاادين ابعتبارهااا دياادا ،وماان
ف ي ت رض روابط على التعبري الديا .ويف أوقات خمتل  ،مار اشساؤولون احللومياون أشالاي
ار ااط او زاء اشس االم  ،وشا ا وو ي ااون ،وأعع اااء ااع ااات وينيا ا أف اارا غ ااري مر تفصا ا  ،تش اايع
تسميت م ب "اخلمسي "( .)54وأوص اللعن أبن حت م ري حريا الادين أو اشعتقاد ،وأبن تعاع
حدا شمارسا لقااء القابل علاى األفاراو واحتعاازهم تعسا ا علاى أساا معتقادا م الدينيا  ،وأبن
ت رج عن ايع احملتعزين بصور تعس ي وغري قانوني فرا ا فور ا ووون قيد أو شرط(.)55
 -29وأعرب ا جلن ا حقااوق الط اال عاان قلق ااا زاء القيااوو الشااديد اش رور ا علااى الصااحاف ،
وأوص ا زالت ااا( .)56وأعرب ا أيع ا ا عاان قلق ااا زاء التاادابري الصااارم والقيااوو اإلواري ا الشااديد
اش رور على منظمات اشدافع عان حقاوق اإلنساان ومنظماات اجملتماع اشادين الاا تعمال بلال
اسااتقللي  .وحث ا اللعن ا ري ا علااى السااما لتل ا اشنظمااات بمارس ا حق ااا يف حري ا التعبااري
والارأي وتلااوين اجلمعيااات وون ديااد أو معااايق و و اراء حتقيااق فااوري ومسااتقل فيمااا يبلااغ عناار
من حاالت ختويا ومعاايق زاءهااو و شاراك اياع اشنظماات غاري احللوميا بش ه
الل من عاي يف
ورع القوان والسياسات والربام وتن يذها ورصدها وتقييم ا(.)57
 -30وأوص ا جلن ا التحقيااق أبن تساام ري ا للماادافع عاان حقااوق اإلنسااان ومنظمااات
اجملتمع اشادين اشساتقل  ،باا يف ذلا اشنظماات الاا تراعاي اشنظاور اجلنسااين ،ابلعمال وون تادفل
يف شؤوهنا(.)58
 -31وأوص ا جلن ا التحقيااق أيع اا أبن تتااي ري ا
انت اابت وميقراطي (.)59

ملاني ا نشاااء أح ازا سياسااي وتنظاايم

 -32وذكاارت اللعنا اشعنيا ابلقعاااء علااى التمييااز رااد اشارأ أناار علااى الاارغم ماان التاادابري الااا
اختذت( ،)60ال تزاي اشرأ ثل ثيلا انقصا يف اشناص احللومي العليا ومل تاتملن مان التصاوي
وال ش لععوي اجلمعي الوطني يف طار انت اابت حر ونزي منذ اساتقلي البلاد( .)61وأعربا
اللعنا عاان قلق ااا أيعا ا زاء التقااارير الااا ت يااد أبن التاادابري اخلاصا اشؤقتا الااا اادق ك الا
ثيال اشارأ يف اييااات التشاريعي والقعاائي مل تعاد ابل ائاد ال علاى النسااء اشنتسابات احلاز
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السياسي احلاكم( .)62وحث اللعنا ريا علاى ك الا تاع اشارأ ابلتمثيال يف احللوما علاى قادم
اشس ا اااوا م ا ااع الر ا اال ،وخباصا ا ا يف اشس ا ااتو ت العلي ا ااا الخت ا اااذ القا ا ارار ،ويف اجمل ا ااالس التشا ا اريعي ،
ويف السلط القعائي  ،ويف ووائر اخلدم اشدني (.)63
 -4حظر مجيع أشكال الرق
 -33أعرب اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز رد اشارأ عان قلق اا زاء التقاارير الاا ت ياد أبن
العديد من النساء وال تياات ،باا يشامل الصاغريات غاري اشصاحوابت ،ان ي اربن مان البلاد يصابحن
رااحا االجت اار ابلبشاار والت ري ا ( .)64وأعرب ا جلن ا حقااوق الط اال عاان ابلااغ القلااق ماان أن كبااار
العا ااباط العس ا االري ي ا ازعم ت ا ااورط م يف االجت ا ااار ابألش ا ا او أو ري ا ا األش ا ا او ،ب ا اان ف ا ااي م
األط اااي( .)65وأوصا اللعنا اشعنيا ابلقعاااء علااى التمييااز رااد اشارأ أبن تعتمااد ريا علااى و اار
االس ااتععاي تش ا اريعات ش ااامل وسياس ا ا وطني ا ا بش ا امبن االجت ااار ابألش ا ا او ،م ااع مراع ااا اشنظ ااور
اجلنساااينو وأبن تقاادم اشعون ا القانوني ا اجملاني ا والاادعم للنساااء واألط اااي رااحا االجتااار ،وال ساايما
ادر اش نيا بشامبن اشسااائل اشتصاال ابالجتااار ابألشا اوو وأبن
األط اااي غااري اشصااحوب و وأبن تا ّ
()66
تعازز بارام عاااو التمبهياال و عاااو اإلوماااج اشو ا النساااء اششااتغلت ابلبغاااء  .وحثا جلنا
حقااوق الط اال ري ا علااى التحقيااق فااورا مااع اشسااؤول عاان االجتااار ابألط اااي و اريب م وافتطاااف م
و اكم هؤالء األفراو ،واع مشل األط اي العحا مع أسرهم ،وتوفري احلماي واشساعد يم(.)67
 -5احلق يف احلياة األسرية
 -34رحب جلن حقوق الط ل ابجل وو الا تبذيا ري لتيسري اع مشال األيتاام ماع أسارهم
اشو تسع و عطاء األولوي للتبا والدور اجلماعي على نطااق اجملتماع احمللاي ،ال إليادا األط ااي يف
وور األيتام .بيد أن القلق يساور اللعن ألن اللثريين من األط ااي روماون مان بياا أساري وألن
عادوا كباريا مان األط اااي يووعاون يف وور األيتااام .وعالو علااى ذلا  ،فاارتن طاوي فا التعنيااد يف
اخلدم ا الوطني ا خيل ا آاثرا ساالبي علااى قاادر األبااوين ومقاادمي الرعاي ا علااى االعتناااء أبط ااايم
وابألط اااي احملااروم ماان بياا أساري بسااب غيااا األبااوين .وأوصا اللعنا أبن ختصااص ريا
ما يل ي من اشوارو لدعم األط اي احملروم من رعاي األبوين ،وتعطاي األولويا ألشالاي الرعايا
األسري واجملتمعي البديل لألط اي احملروم من رعاي األبوين ،ومن بيان م األط ااي ذوو اإلعاقا ،
وتتااي اللعااوء آليااات تقااد الشاالاوا اشلئم ا للط اال ابلنسااب األط اااي يف بيا ا الرعاي ا
البديل و وترصد مرافق الرعاي البديل رصدا كافي ا(.)68

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماةية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف ةمل ةادلة ومرضية
 -35ذكرت اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز رد اشرأ أنر علاى الارغم مان التادابري اشت اذ
لتس يل وفوي اشرأ سوق العمل ،وال سايما يف جمااي العمال احلار ،ت كاز النسااء يف الوظاائ
اشن ع األ ر والا ال حتتاج م ارات .وأوص اللعن أبن تعااج ريا ال صال اش اا با
النساااء والر اااي ،وتاادفل تعااديلت علااى اإلعاالن اشتعلااق ابلعماال (رقاام  )2001/118ليشاامل
وجترم اشعايق اجلنسي (.)69
مبدأ اشساوا يف األ ر عن األعماي اشتساوي القيم ّ ،
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 -2احلق يف مستوى معيشي الئق

()70

 -36أعرب جلن حقوق الط ل عن قلق ا زاء الت اوت اللباري با األقااليم يف احلصاوي علاى
الغاذاء واشيااان وفاادمات النظافا الصااحي  ،و زاء التقااارير الاوارو بصااور متلاارر عاان انعاادام األماان
الغااذائي .وأوصا أبن تعماال ريا علااى احلااد ماان هااذن الت اااواتت وحتسا تاوافر و اتحا الغااذاء
اللايف(.)71
 -37وأعرب اللعن ن س ا عن القلق من أن تلون سياس االعتماو على الذات قد قور
احلصااوي علااى اشساااعد اإلنساااني ( .)72ولااان كان ا اللعن ا تلحاام أن منظم ا األغذي ا والزراع ا
لألماام اشتحااد قااد أشااارت اجل اااق ابعتبااارن السااب الرئيسااي وراء نتاااج احملاصاايل اشاان ل،
فاارتن اشقاارر اخلاصا اشعنيا ريا أوصا أبن تل اال ريا جلميااع اشنظمااات اإلنساااني الوصااوي
باادون معوقااات ،بااا يف ذل ا لوكاااالت األماام اشتحااد واشنظمااات الديني ا  ،وذل ا لتملين ااا ماان
تقد اشساعد (.)73
 -38وأعرب جلن حقوق الط ل عن قلق ا زاء عمليات اإلفالء القساري للمناازي وهادم ا.
وأوص أبن تعمل ري على منع وحظر عمليات اإلفالء القساري وفقا ا للمعاايري الدوليا ذات
الصل  ،واعتماو هن يراعي حقوق اإلنسان يف جماي اإلسلان و وار األراري(.)74
 -39والحظ اشقرر اخلاص اشعني ري أن التلل البشري لعمليات هدم اشنازي على يد
الساالطات ابهظ ا  ،وهااو مااا أوا ت اااقم الاانقص ال علااي احلاااو يف الساالن اللئااق يف اشناااطق
احلعاري  ،وال ساايما يف أمساار  .ومشلا التلل ا البشاري افااتلي احليااا األساري  ،وانقطااا األط اااي
عن التعليم ،وتزايد ال قر ،وفسار استثمارات أمعى أصحاهبا حياا أبكمل اا جلمع اا ،والتشارو.
وكان اششاريع السلني يف حليب ومسبل تتعاوز اإلملانيات اشالي لغالبي اإلري ي (.)75
 -40وأعربا ا اشق اارر اخلاصا ا ع اان قلق ااا م اان أن يتس اابّ انع اادام س ااياو الق ااانون واس ااتقلي
القعاااء يف عادم لاان اجملتمعااات احملليا اشتامبثر مان الطعاان يف قارارات عمليااات اإلفاالء القسااري
أو من التما تعويل مناس يف احملاكم القانوني ( .)76وأوص أبن توفر ري سبل االنتصاق
وتتيح ا لألش او الذين هدم منازيم(.)77
 -3احلق يف الصحة
-41
لتحس
لقط ااا
وأوص ا
الرعاي

()78

لان أشارت اللعن اشعنيا ابلقعااء علاى التميياز راد اشارأ اجل اوو الاا تباذيا ريا
احلال الصحي لسلاهنا ،فرتهنا الحظ مع القلق اشستوا اشن ل للميزاني اش صص
الص ااح  ،وون اشتوس ااط اإلقليم ااي ،وع اادم ك ايا ا ع اادو األطب اااء اش اادرب والق ااابلت(.)79
اللعن ا أبن تعماال ري ا علااى ز و اشيزاني ا اش صص ا للرعاي ا الصااحي وعاادو مقاادمي
الصحي اشدرب واشوظ الطبي  ،بن في م القابلت ،وخباص يف اشناطق الري ي (.)80

 -42ورغاام حتقيااق ري ا رمسي اا اياادف  4و 5ماان األهااداق اإل ائي ا لألل ي ا بشاامبن وفيااات
األط اااي والوفيااات الن اسااي  ،الحظ ا اللعن ا مااع القلااق اشعاادي اشرت ااع للوفيااات الن اسااي (.)81
وأوص أبن تواصل ري العمل على احلد من الوفيات الن اسي عرب ك ال توفري فدمات كافي
للصح اجلنسي واإل ابيا  ،باا يف ذلا ملانيا احلصاوي علاى فادمات ماا قبال الاوالو وأثناءهاا
وبعدها(.)82
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 -43والحظ اللعن مع القلق أن سوء التغذي ال يزاي أحد أسبا الوفا الرئيساي للرراع،
وأن هناااك تقااارير تاارو ابسااتمرار عاان نقااص يف اإلنتاااج الغااذائي( .)83وأوص ا أبن تل اال ري ا
حصوي ايع النساء واألط اي على التغذي اللافيا  ،بطارق من اا تعزياز اجل اوو الراميا معاجلا
النقص يف نتاج األغذي  ،والتما اشساعد الدولي يذن الغاي (.)84
 -44والحظ ا اللعن ا مااع القلااق العاادو اشرت ااع حل ااالت احلماال اشبلاار ،وعاادم و ااوو مباااوا
تو ي ي دو بشمبن راءات اإل اض اشمبمون ،واشعدي اشن ل للغاي من است دام وساائل
منااع احلماال احلديثا ( .)85وأوصا أبن تعماال ريا علااى احلااد ماان عاادو حاااالت اال اشراهقااات
عن طريق رمان سبل احلصوي على اشعلومات والتثقي اشلئم عمر ا بشمبن الصاح واحلقاوق
اجلنساي واإل ابيا لل تياات والصاابيان( .)86وأوصا اللعنا أيعا ا ابعتماااو مبااوا تو ي يا اادو
بشمبن راءات اإل اض اشمبمون الا تنظم احلصوي على فادمات اإل ااض اشامبمون ،ورامان
توافر فدمات ممبمون وسري لإل اض وفدمات ما بعد اإل اض(.)87
 -45وأعربا ا جلنا ا حق ااوق الط اال ع اان قلق ااا اشس ااتمر ألن مع اادي وفي ااات اشوالي ااد ال يا ازاي
مرت ع اا ،وألن فااريو نقااص اشناع ا البش اري /اإليدز واألم اراض اشنقول ا نساايا وواء الساال ال ت ازاي
الشاواغل الرئيساي يف جمااي الصااح العاما  ،وألن انتشاار األماراض غاري السااري آفااذ يف االزو و.
وأوصا أبن تعتماد ريا اسا اتيعيات وطنيا بشاامبن صاح األط ااي واشاراهق  ،وفاريو نقااص
اشناع البشري /اإليدز ،واألمراض اشنقول نسيا وواء السل ،وبشمبن فدمات النظاف الصحي يف
اشناطق الري ي (.)88
 -4احلق يف التعليم

()89

 -46رحبا جلنا حقااوق الط اال بعاادو ماان السياسااات واالسا اتيعيات اشتعلقا ابلتعلاايم(.)90
للن ا أعرب عن قلق اا ألن معادالت االلتحااق ابشادار االبتدائيا والثانويا ال تازاي من عا ،
وألن األط اااي يف جمتمعااات الرحاال مااا زال اوا يوا اون عوائااق يف احلصااوي علااى تعلاايم يااد(.)91
وأعرب اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز رد اشرأ عن قلق ا زاء العدو غري اللايف للمدار ،
ال ساايما يف اشناااطق الري يا ( .)92وأوصا جلنا حقااوق الط اال أبن تعاااج ريا األساابا اجلذريا
للمعاادالت اشن عا اشتعلقا اباللتحاااق ابشاادار و ااام الدراسا  ،مثاال تلااالي التعلاايم اشساات
واشواق ا الثقافي ا الس االبي  ،وأبن تل اال تعم اايم التعل اايم االبت اادائي اجمل اااين واإللزام ااي ،وأبن حت ّس ان
الرحل ابشدار وحصويم على تعليم يد(.)93
ملاني التحاق األط اي اشنتم
جمتمعات ّ

 -47ويف ح الحظ اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز رد اشرأ ز و يف معدي التحاق
ال تي ااات ابش اادار يف م اارحلا التعل اايم االبت اادائي والث ااانوي ،فق ااد أعربا ا ع اان قلق ااا ألن مع اادي
االلتحاااق ابشاادار ابلنسااب لل تيااات ال يازاي من ع اا بينمااا يظاال معاادي االنقطااا عاان الدراس ا
مرت عا ا ،وال ساايما يف اشناااطق الري يا ( .)94كمااا أعربا جلنا حقااوق الط اال عاان قلق ااا ألن معاادي
انقطااا ال تيااات عاان الدراس ا مرت ااع نتيع ا ا للم ااام اشنزلي ا اش رط ا  ،والاازواج اشبلاار واحلماال(.)95
وأوص ا اللعن ا اشعني ا ابلقع اااء عل ااى التميي ااز ر ااد اش ارأ أبن تل اال ري ا فعلي اا اتح ا ف اارو
متلافا لل تيات والشاابت يف االلتحااق ممياع مراحال التعلايم واحلاد مان معادي انقطاا ال تياات
اشدرس اااتو ومعاجل ا مس اامبل ال انقص يف ثي اال اش ارأ يف التعل اايم اش ااا
ع اان الدراس ا و وز و ع اادو ّ
والتعل ا اايم الع ا ااا و وحظ ا اار االنت ا اااك اجلنس ا ااي واشع ا ااايق اجلنس ا ااي يف اش ا اادار ومقار ا ااا اجلن ا ااا
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اشزع ااوم ( .)96وأوص ا ا جلن ا ا حق ااوق الط اال أبن تق اادم ري ا ا ال اادعم
واحلوامل أو اللوايت يتول تنشا األط اي من أ ل مواصل تعليم ن(.)97

ال تي ااات اشتزو ااات

دال -حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة
 -1املرأة

()98

 -48رحبا ا ا ا ا ا جلنا ا ا ا ا ا حق ا ا ا ا ااوق الط ا ا ا ا اال ابعتم ا ا ا ا اااو فطا ا ا ا ا ا العم ا ا ا ا اال الوطنيا ا ا ا ا ا للمس ا ا ا ا ااائل
اجلنسا ااني  .)99(2019-2015وأوصا ا اللعنا ا اشعنيا ا ابلقع اااء عل ااى التميي ااز ر ااد اشا ارأ أبن
تعاازز ريا االحتاااو الااوطا للمارأ اإلري ي ا ماان فاالي منحاار ساالطات تن يذي ا  ،وختصاايص م اوارو
كافي للع از الوطا للن وض ابشرأ (.)100
 -49ويف ح ا الحظ ا اللعن ا اشعني ا ابلقعاااء علااى التمييااز رااد اش ارأ اجل ااوو الااا تبااذيا
ري للقعاء على القوال النمطي واشمارساات العاار ( ،)101فقاد ذكارت أهناا ال تازاي قلقا زاء
اس ااتمرار اشواقا ا األبويا ا والتنم اايط اجلنس اااين العمي ااق اجل ااذور( .)102وحث ا ريا ا عل ااى اعتم اااو
ز و اسات دام التادابري
اس اتيعي شامل للقعاء علاى القوالا النمطيا ( ،)103ووعا ريا
اخلاص اشؤقت للتععيل بتحقياق اشسااوا اشوراوعي با اجلنسا  ،وال سايما تعزياز حقاوق النسااء
الري يات واشسنات والنساء ذوات اإلعاق (.)104
 -50وأعرب اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز راد اشارأ عان قلق اا ألن األحلاام التمييزيا
لقانون األسار تن ت اذ يف اجملتمعاات احملليا اإلسالمي فيماا يتعلاق بساائل الازواج والطالق واشاريا .
وأوص ا أبن تعماال ري ا علااى حتقيااق اشواءم ا ب ا قااانون األساار وات اقي ا القعاااء علااى ايااع
أشلاي التمييز رد اشرأ لعمان تع النساء وال تيات اشسلمات بن س حقوق الر اي يف الازواج
والطلق واشريا (.)105
 -51كما أعرب اللعن عن قلق ا ألنار ،علاى الارغم مان التادابري الاا اختاذت لتعزياز مشاارك
اش ارأ يف احليااا االقتصاااوي ( ،)106فاارتن عماااي احلق اوق اشتساااوي للم ارأ يف األرض يعوقاار التحيااز
القائم على مستوا جلان توزيع األراريو كما أن الشاريع اإلسالمي تطبتاق يف مساائل اشاريا يف
اجملتمعا ااات اإلسا االمي و ويظا اال ورا ااع اش ا ارأ يف الزجيا ااات القائم ا ا علا ااى تعا اادو الزو ا ااات ملتبس ا ا ا
فيما يتعلق ابحلقوق يف األرارايو وال تازاي اشزارعاات ياوا ن التميياز يف احلصاوي علاى اخلادمات
والتلنولو يااات الزراعيا ( .)107وأوصا اللعنا أبن تن ّ ااذ ريا اإلعاالن رقاام  1994/58بشاامبن
حيااز األراراي تن ياذا كااملاو وأن تل ال تااع النسااء وال تياات اشسالمات ،باا يشامل النساااء يف
حاااالت الزجيااات القائما علااى تعاادو الزو ااات ،باان س فاارو الر ااي يف احلصااوي علااى األرارااي
يساار حصااوي اش ارأ علااى تل ا اش اوارو وغريهااا ماان اش اوارو اللزم ا جلعاال
واش اوارو اإلنتا ي ا و وأن ت ّ
ه
ارسااا ا الزراعيا مسااتدام ومنتعا و وأن تل اال تعماايم مباااورات لا اشارأ علااى ااو كاااق يف
برام التنمي (.)108
 -52وأعربا اللعنا عاان قلق ااا زاء دوويا ال اارو اشتاحا للمارأ الري يا يف احلصااوي علااى
التعلاايم واخلاادمات الصااحي والعماال .وأوص ا أبن تعتمااد ري ا اس ا اتيعي شااامل شعاجل ا هااذا
الورااع وتلبي ا احتيا ااات النساااء وال تيااات اشقيمااات يف اشناااطق الري ي ا  ،وأن تل اال ثاايل ن يف
عمليات اختاذ القرارات(.)109
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 -53وفلصا ا جلنا ا التحقي ااق أن العنا ا اجلنس ااي والعنا ا اجلنس اااين م ااا زاال ق ااائم يف
ري ا  .كمااا أن ارسااات االغتصااا واالس ا قاق اشنااز يف مراكااز التاادري العساالري واجلاايش،
و ارسااات االغتصااا يف مرافااق االحتعاااز ،ترتل ا مااع اإلفاالت ماان العقااا  .وتوا اار النساااء
وال تيات اللوايت حيااولن ال ارار مان البلاد خلطار أكارب ابلتعارض للعنا اجلنساي والعنا اجلنسااين،
ومثا حاااالت موثقا لنساااء وفتيااات ألقااي القاابل علااي ن علااى أياادي نااوو علااى احلاادوو وتعرراان
ألعماي عن نسي(.)110
 -54وعلى الرغم من اجل وو الرامي القعاء على اشمارساات العاار ( ،)111ال تازاي اللعنا
اشعنيا ابلقعاااء علااى التمييااز رااد اشارأ وجلنا حقااوق الط اال تشااعران ابلقلااق زاء اسااتمرار انتشااار
تشااوير األععاااء التناساالي لااإلان  ،وال ساايما يف اشناااطق الري يا ( ،)112واسااتمرار الزجيااات القائما
على تعدو الزو ات يف بعل اجملتمعات احمللي اإلسلمي ( .)113وأوصا جلنا حقاوق الط ال أبن
ووها الرامي القعاء على تشوير األععاء التناسلي لإلان ( ،)114وتطبّق حظر
تعزز ري
()115
الزجيااات القائم ا علااى تعاادو الزو ااات باادون اسااتثناء  .وحثتا اللعن ا اشعني ا ابلقعاااء علااى
التمييز رد اشرأ وجلن حقوق الط ل ري على اعتماو اس اتيعي شامل على و ر السرع مان
أ اال القع اااء عل ااى اي ااع اشمارس ااات الع ااار ()116و و ن اااذ اإلع االن رق اام  2007/158اشتعل ااق
لغا اااء ارس ا ا تش ا ااوير األعع ا اااء التناس ا االي لا ااإلان وك ال ا ا ملحق ا ا اجلن ا ااا وتق ا ااد التع ا ااويل
للع ا ااحا ( )117و وتعزي ا ااز ب ا ارام التوعيا ا ا بش ا اامبن اآلاثر الع ا ااار والط ا ااابع اإل رام ا ااي جلمي ا ااع ه ا ااذن
اشمارسات(.)118
 -55وأعرب ا اللعن ا اشعني ا ابلقعاااء علااى التمييااز رااد اش ارأ عاان قلق ااا العميااق زاء التقااارير
الااا ت يااد ابنتشااار العن ا رااد النساااء وال تيااات ،وال ساايما يف الوسااط العااائلي ،ويف اشؤسسااات
التعليمي ا ويف سااياق اخلدم ا الوطني ا ( .)119وأوص ا أبن تعتمااد ري ا سياس ا شااامل وتش اريعات
جتا ّارم ص اراح ايااع أشاالاي العن ا رااد اش ارأ  ،بااا يف ذل ا االغتصااا الزو اايو وتنش ا آليااات
لتق ااد الش االاوا بطريقا ا سا اري ومراعيا ا للعتب ااارات اجلنس اااني  ،وت ااوفر با ارام لتق ااد اشس اااعد
القانونيا و وتل اال مقاراا األشا او اشا تدعى ارتلااهبم العنا اشو ار رااد اشارأ مان قبال لما
نائي خمتص وتقد التعويل للعاحا و وتع ّازز بارام عااو التمبهيال و عااو اإلومااج للعاحا و
وتوفّر برام بناء القادرات اشو ا ال ااات اش نيا شلافحا العنا راد اشارأ  ،وتانظّم الت
للتوعي (.)120
 -56وأعرب ا اللعن ا اشعني ا ابلقعاااء علااى التمييااز رااد اش ارأ عاان قلق ااا العميااق ألن النساااء
وال تيات جينتدن قسرا يف اخلدم الوطني ل غري ادو األ ال ،ويف ظال ظاروق تصال حاد
الس ا ر ( ،)121وألن النساااء الل اوايت ي اؤوين اخلدم ا الوطني ا يقعاان يف كثااري ماان األحيااان ،حس ا
()122
التقااارير ،رااحا العنا اجلنسااي ،بااا يف ذلا االغتصااا  ،علااى يااد رااباط وجمناادين ذكااور
انورا م ااا خيع ااعون للمحاكما ا ( .)123وأعربا ا اللعنا ا ع اان قل ااق اث اال زاء الع اادو اشتزاي ااد للنس اااء
وال تيات اإلري ت ،با يشمل الصغريات غري اشصحوابت ،اللوايت ي ربن من البلد جتنب ا لل دم
الوطني (.)124
 -57وذك اارت جلنا ا التحقي ااق أن االحتع اااز ال يا ازاي خيلا ا أث اارا يي ااز ا ر ااد اشا ارأ  ،نظا ارا ألن
االحتيا ااات اخلاص ا للنساااء احلواماال واألم ااات اشررااعات والنساااء الل اوايت ي ارافق ن أط اااين يف
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مراكااز االحتع اااز ال ت ازاي م مل ا  ،األم اار ال ااذي أوا يف بعاال احل اااالت
الررع أبمراض(.)125
أو صاب األط اي ّ
 -2األطفال

اإل اااض الع ااوي

()126
()127

 -58رحبا جلنا حقااوق الط اال ابعتماااو السياسا الوطنيا اشتعلقا ابألط اااي ()2014
وأوصا أبن تعاع ريا اسا اتيعي أو فطا عمال لتن ياذها ،وختصاص اشاوارو اللافيا يااا .
وأوص اللعن أيعا بت صيص موارو كافي لللياانت الا عين من أ ال تنسايق تن ياذ ات اقيا
حقوق الط ل( )129و عماي حقوق الط ل( .)130وأوصا اللعنا كاذل بتحدياد بناوو يف اشيزانيا
لألط ا اااي ال ا ااذين يعيش ا ااون ح ا اااالت حرم ا ااان أو ر ا ااع ( ،)131وابعتم ا اااو ق ا ااانون ش ا ااامل متعل ا ااق
ابلط ل(.)132
()128

ووهاا الراميا القعااء علاى القوالا النمطيا
 -59كما أوص اللعنا أبن تعازز ريا
واشمارسااات الااا يااز رااد ال تيااات ،بااا يف ذل ا اشمارسااات العااار  ،والعن ا اجلنسااي والعن ا
العائلي ،وعدم اشساوا يف حقوق اشريا لل تيات(.)133
 -60وذك اارت جلنا ا التحقي ااق أن اشمارس ااات الع ااار كا االزواج ابإلك ااران لل تي ااات وون الس اان
القانوني ال تزاي قائما  ،رغام أن احلاد األو للسان القانونيا للازواج هاو  18عاماا( .)134وأوصا
اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز رد اشرأ أبن تتقيّد ري تقيدا اتما ابحلد األو لسن الزواج
وتل ل عدم الساما بازواج ال تياات اللاوايت تا او أعماارهن با  16و 18عاما ا ال مان انا
لم خمتص يف حاالت ادو بدقا يف طاار القاانون وابشوافقا اللاملا واحلار واشساتنري لل تاا
اشعني ( .)135وأوص جلن حقوق الط ل أبن تعاج ري األسبا اجلذري لزواج األط اي(.)136
 -61وأعرب اللعن ذا اا عان قلق اا زاء التقاارير الاا ت ياد أبن األط ااي اش اا رين العائادين
يوا ااون التع ااذي واالحتع اااز عن ااد الع ااوو  ،وأن األط اااي احملتعا ازين يوا ااون بص ااور روتينيا ا
التعااذي واشعامل ا القاسااي واش ين ا  ،بااا يف ذل ا العقوب ا البدني ا  ،وال ساايما ذا كااانوا قااد ا م اوا
بحاول جتن اخلدم العسلري أو ابل رار من البلد( .)137وأعرب عن قلق ا أيع ا ألن األط اي،
ب ا اان ف ا ااي م ال تي ا ااات ،كثا ا اريا م ا ااا يتعررا ا اون للعنا ا ا  ،ب ا ااا يف ذلا ا ا االنت ا اااك اجلنس ا ااي يف اشن ا اازي
ويف اشؤسس ااات التعليمي ا ا ( .)138وحث ا ا ري ا ا عل ااى اعتم اااو وتن ي ااذ ق ا اوان وسياس ااات وطني ا ا
أو فطط عمل وطني للتصدي جلميع أشلاي العن رد األط اي(.)139
 -62وذكاارت جلن ا التحقيااق أن ال تيااات ال ي ازلن يسااحن ماان اشدرس ا وياارغمن علااى الاازواج
بقرار من أسرهن لتعنيب ن الظروق القاساي الساائد يف مراكاز التادري اخلاصا ابخلدما الوطنيا
و ملاني التعرض للعتداء اجلنسي(.)140
 -63وأعرب اللعن اشعني ابلقعاء علاى التميياز راد اشارأ وجلنا حقاوق الط ال عان قلق ماا
ألنر يتع على ايع طل اشدار الثانوي  ،بن في م ال تياات ،االلتحااق ابلصا الثااين عشار
يف مركااز ساااوا للتاادري العساالري ،حي ا يتعررااون خلطاار العن ا ( .)141وحث ا اللعن ا اشعني ا
ابلقعاء على التمييز رد اشرأ ري على وق التسعيل القسري يف ذل اشركز(.)142
القص ار قس ارا،
 -64وأعرب ا جلن ا حقااوق الط اال عاان قلق ااا زاء االوعاااءات اشتعلق ا بتعنيااد ّ
باا يف ذلا عان طرياق ارساات اشدامها ( .)143وأعربا اللعنا أيعاا عان قلق اا زاء التقاارير الااا
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ت ي ااد ابنتش ااار العنا ا ر ااد األط اااي ،ب ااا يف ذلا ا العنا ا اجلنس ااي يف س ااياق اخلدما ا الوطنيا ا
والتاادري العساالري ،كمااا هااو احلاااي يف مركاازي التاادري يف ساااوا وو ( .)144وحثا ريا علااى
اإلن اااذ الصااارم للتش اريعات ذات الصاال بغي ا منااع جتنيااد األط اااي يف اجل ايش ،واإلف اراج فااورا عاان
القصاار اجملناادين حالي اا يف اخلدم ا العساالري  ،واح ا ام احلااد األو لساان التاادري
ايااع األط اااي ّ
العسلري اإللزامي ،احملدو ب  18عاما( .)145وحث اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز رد اشرأ
ري على التحقيق واشقارا يف ايع حاالت العن رد النساء وال تيات أثناء اخلدم الوطنيا
ويف مركااز ساااوا للتاادري العساالري ،وت اوفري اشساااعد القانوني ا وبارام عاااو التمبهياال والتعااويل
اللايف للعحا ( .)146ويف عام  ،2018ذكرت حلوم ري أن اوعاءات االعتداء اجلنساي يف
مركز ساوا للتدري ال أسا يا(.)147
 -65وأعرب جلنا حقاوق الط ال عان قلق اا زاء التقاارير الاا ت ياد أبن عمال األط ااي الاذي
يشاامل األط اااي وون الساان الادنيا منتشاار علااى نطاااق واسااع .وحثا ريا علااى اعتماااو أنظم ا
حتمااي األط اااي ماان االسااتغلي االقتصاااوي وماان األعماااي اخلطاار  ،وفط ا عماال شنااع وملافح ا
عمل األط اي(.)148
 -66وأوصا اللعنا ذا اا أبن تعاع ريا سياسا شاامل شعاجلا األسابا اجلذريا حلاااالت
األط اااي اشرتبط ا أوراااع م ابلش اوار وت اوفري احلماي ا وفاادمات الرعاي ا الصااحي اشلئم ا واشاامبوا
والتعليم واخلدمات اال تماعي األفرا يم(.)149
 -3األشخاص ذوو اإلةاقة
 -67أعرب جلن حقوق الط ل ،رغم ترحيب ا ابلتقدم احملارز يف عمااي حقاوق األط ااي ذوي
اإلعاقا  ،عاان قلق ااا زاء حالا األط اااي ذوي العاهااات البصاري والساامعي واألط اااي ذوي الععااز
يف النمو وذوي اإلعاق الذهني مدار فاصا  .وشاعع ريا علاى ومااج هنا قاائم علاى
حقااوق اإلنسااان يف التعاماال مااع مسااائل اإلعاقا راامن ايااع القاوان والسياسااات والاربام ذات
الصل  ،وتعزيز التعليم الشاامل جلمياع األط ااي ذوي اإلعاقا  ،وك الا حصاويم علاى التعلايم اش ياد
وال عاي واجليد(.)150
 -4األقليات والشعوب األصلية
 -68أعربا ا جلنا ا حق ااوق الط اال ع اان قلق ااا زاء االوع اااءات ال ااا ت ي ااد أبن س اابل الع اايش
التقليديا لاابعل األقليااات اإلثنيا  ،بااا يف ذلا شااع الع اار وشااع كوانمااا ،جيااري تاادمريها وأن
هات اجملموعت تتعرران للتشاريد مان أراراي ما اشتوارثا  .وحثا اللعنا ريا علاى ك الا تاع
ووهاا
أقلياات بثقاافت م وويان م ولغات م( .)151وأوصا أبن تلثّا ريا
األط اي اشنتما
أقليات ثني (.)152
الرامي القعاء على التمييز رد األط اي اشنتم
اي ايع األقليات اإلثني يف البلد ،وال سايما
 -69وأوص جلن التحقيق أبن تل ل ري
شااع كوانمااا وشااع الع اار( .)153وذكاارت اشقاارر اخلاص ا اشعني ا ري ا أن ري ا مل تت اوان عاان
اتبا سياس متعلق ابألراري يراو هبا را اء اششاروعي علاى تشاريد الشاعو األصالي ومصااور
أراري ا اشتوارث ( .)154وأوص أبن حتا م ريا احلقاوق يف األراراي فيماا يتعلاق بلليا األراراي
اشتوارث والوصوي مناطق صيد األمساك من أ ل اي سبل عيش اجملتمعات احمللي (.)155
GE.18-18952
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 -5املهاجرون والالج ون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()156

 -70رأت اللعن ا اشعني ا ابلقع اااء عل ااى التميي ااز ر ااد اش ارأ وجلن ا حق ااوق الط اال أن اخلدم ا
الوطني ا ل ا غ ااري اادوو  ،والتن ي ااذ غ ااري ال ع اااي لدس ااتور ع ااام  ،1997وتعلي ااق عم اال اجلمعي ا
الوطني كل ا عوامل أوت أزم الل ا اخلطري (.)157
 -71وأكدت جلن حقوق الط ل أن الظروق السائد يف ري
كبري من األط اي ابالرطرار شغاور البلد(.)158

قاسي

حد شعر فير عدو

 -72وأعرب ا اللعن ا ذا ااا عاان القلااق زاء الرقاب ا الشااديد اش رور ا علااى صاادار ش اريات
اخل ااروج ،والش اارط القار ااي ب اادفع ر ااريب لا ادفوي البل ااد جم اادوا ،واالحتع اااز واالفت اااء القس ااري
لألط اي يف حااالت ايعار وغاريهم مان العائادين .كماا أعربا عان القلاق زاء التقاارير الاا ت ياد
أبن ايااع أف اراو األساار كث اريا مااا يعاااقبون علااى ساالوك فاارو آفاار ماان األساار  ،م ان قبياال ال ارار ماان
البلد .وحث اللعن ري على اح ام احلق يف مغاور البلد أو الدفوي لير جمدوا(.)159
 -6ةدميو اجلنسية
 -73أعرب اللعن اشعني ابلقعاء على التمييز رد اشرأ عن قلق اا زاء الصاعوابت اشساتمر
يف تسعيل األط اي يف اشناطق الري ي ( .)160وأوص جلن حقوق الط ل بتسعيل اياع األط ااي
اشولااووين وافاال األرارااي الوطني ا  ،وحث ا ري ا علااى نشاااء هياكاال مؤسسااي جماني ا ويس ا ل
الوصوي لي ا من أ ل تسعيل اشواليد على ايع اشستو ت(.)161
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