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تجميع بشأن التفيا
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الددوري الاد د د د د د ددامدع والتقرير اجماع للمعلومداي الواردة لم اقدارير ه داي المعداهدداي واإلجراءاي الخداةد د د د د د ددة
مقدم لم شكع موجز اق داً بالحد األقصى لعدد الكلماي
وغ رها من وثائق األمم المتحدة ذاي الصلة ،وهو ّ

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق
()2()1
اإلنسان
-2

دعت ه اي معاهداي عدة الافاا إلى التصد ددديق على معاهداي األمم المتحدة األسد دداسد دداة لحقوق

اإلنس د د ددان التم لم اها د د ددم إل ا بعد

()3

وش د د ددجعت لجهة القا د د دداء على التم ز العهص د د ددري الافاا على اقديم

اإلعالن االختااري المهصددوع علاف لم المادة  14من االافاقاة الدولاة للقادداء على جماع أشددكات التم ز

العهصري لالعتراف باختصاع اللجهة لم القم البالغاي الفردية

()4

وأوةددى بعه ه اي المعاهداي الافاا أيا داً بالتصددديق على ةددكوب أوروقاة لحقوق اإلنسددان،
-3
()5
هم اافاقاة مجلس أوروقا للوقاية من العهف ضد الهساء والعهف المهزلم ومكالحت ما  ،واالافاقاة األوروقاة
باأن الجهساة ،واافاقاة مجلس أوروقا باأن افادي وقوع حاالي انعدام الجهساة لم سااق خاللة الدوت

-4

()6

وأوة د ددت مفوض د دداة األمم المتحدة لا د ددوون الالج ن (مفوض د دداة ش د ددوون الالج ن) الافاا بس د ددح

احفظاا ا على االافاقاة الخاةة بوضع الالج ن ،بما لم ذلك احفظ ا على المادة  34مه ا ،التم اقتام

من الدوت أن ااسر استاعاب الالج ن واجهاس م
-5
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()7

وقدمت الافاا مساهمة مالاة إلى مفوضاة األمم المتحدة الساماة لحقوق اإلنسان

()8
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ثالث ا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-6

()9

أوةد د د د د د ددى بعه ه اي المعاهداي الافاا بتزويد مكت

أم ن المظالم بالموارد المالاة والباد د د د د د درية

الكافاة لالضطالع بواليتف على نحو كامع ،ولقاً للمبادئ المتعلقة بمركز الموسساي الوطهاة لتعزيز وحماية
حقوق اإلنسان (مبادئ باريس)

-7

وأوةد د ددت لجهة القاد د دداء على التم ز العهصد د ددري مكت

التم ز العهص ددري
مكت

()10

أم ن المظالم بتعزيز عملف باد د ددأن حظر

وأوة ددت اللجهة المعهاة بالقا دداء على التم ز ض ددد المرأة الافاا بتوس دداع نطاق والية

()11

أم ن المظالم لاامع اعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة ب ن الجهس ن

()12

رابعا -تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الساري
ألف -المسائل المشتركة ب ن القطاعات
المساواة وعدم التم م
-8

()13

ب هما أش د د د ددادي اللجهة المعهاة بالقا د د د دداء على التم ز ض د د د ددد المرأة ب دخات اعديالي على اإلطار

التا د دريعم لكفالة المس د دداواة ب ن المرأة والرجع وحظر التم ز القائم على نوع الجهس ،لقد أوة د ددت الافاا بأن

ادرج لم دس د ددتورها وغ را من التاد د دريعاي المهاس د ددبة اعريفاً للتم ز ض د ددد المرأة ،بما لم ذلك أش د ددكات التم ز
المتقاطعة لم المجال ن العام والخاع ،ومبدأ المس د دداواة ب ن المرأة والرجع ،وقأن اعتمد قانوناً ش د ددامالً با د ددأن

المساواة ب ن الجهس ن
-9

()14

وق هما الحظت اللجهة المعهاة بالقاد د د دداء على التم ز ضد د د ددد المرأة عدم ل م الطابع غ ر التم زي

للتداب ر الخاةد د ددة الموقتة ،لقد أوةد د ددت الافاا بأن اعتمد اداب ر خاةد د ددة موقتة لتعزيز المسد د دداواة الفعلاة ب ن

المرأة والرجع لم جماع المجاالي التم اعانم ل ا المرأة من نقص التمث ع أو من الحرمان ،مثع الماد د دداركة
لم الحااة الس د د ددااس د د دداة والحااة العامة ،والتعلام والعمع ،وللتال

على مظاهر الحرمان التاريخم التم اعانم

مه ا ل اي محددة من الهساء اللواام اَعرضن ألشكات متعددة من التم ز
-10

()15

وأوة د د د د د ددت اللجهة المعهاة بحقوق األش د د د د د ددخاع ذوي اإلعاقة الافاا بمراجعة اا د د د د د دريعاا ا بارض

ااد ددم ه ا اعريفاً للتم ز يتهاوت ةد دراحة جماع أشد ددكات التم ز على أسد ددا
()16
الترا باي التاس رية المعقولة ،وقأشكات التم ز المتعددة والمتقاطعة

اإلعاقة ،ويعترف بالحرمان من

وأوةدت لجهة القاداء على التم ز العهصدري الافاا بتادم ن اادريعاا ا اعريفاً للتم ز العهصدري
-11
يتوالق مع المدادة  1من االافداقادة الددولادة للقا د د د د د د دداء على جماع أشد د د د د د دكدات التم ز العهصد د د د د د ددري ،وقداعتمداد
قانون شددامع لمكالحة التم ز يتاددمن اعريفاً للتم ز المباشددر وغ ر المباشددر ،على الهحو المهصددوع علاف
()17
لم االافاقاة

-12

وأعرقت اللجهة ذاا ا عن قلق ا ألن بااناي غ ر رسدماة ااد ر إلى أن عدد جرائم الكراةاة وخطاب

الكراةاة يفوق ما أُبلغ عهف رس ددمااً ،وأوة ددت الافاا ب عادة الهظر لم مدى كفاية اا دريعاا ا لمواج ة خطاب
الكراةاة العهص درية والتحريه على الكراةاة العهص درية والمعاقبة عل ما( )18وأوة ددت ا أيا داً بااخاذ اداب ر
لمهع استخدام خطاب الكراةاة على شبكة اإلنترنت

2
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باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه
-13

()20

أعرقت لجهة القاد د دداء على التم ز العهصد د ددري عن قلق ا إ اء اقارير عن ارافاع عدد األشد د ددخاع

المهتم ن إلى األقلااي اإلثهاة ب ن نزالء السد د ددجون ،بمن ل م المهتمون إلى األقلاة اإلثهاة الروسد د دداة والروما،

وأوةت الافاا ب جراء دراسة شاملة ألسباب ارافاع معدالي نزالء السجون من األقلااي اإلثهاة
-14

وألادي لجهة مهاهاد د ددة التعذي

بأن ا ال ازات ااد د ددعر بالقلق ألن اعريذ التعذي

الوطهاة ال يعكس جماع العهاةد د د ددر الواردة لم المادة  1من اافاقاة مهاهاد د د ددة التعذي

()21

لم التاد د دريعاي

وغ را من ضد د د ددروب

المعاملة أو العقوقة القاسد د د د دداة أو الالإنسد د د د دداناة أو الم هة ،وكرري اوة د د د د د ت ا بأن اُعدت الافاا اا د د د د دريعاا ا
()22
لتام ه ا اعريفاً للتعذي يتوالق مع االافاقاة

كجريمة محددة لم

وأوة ددت اللجهة ذاا ا الافاا أياد داً بما يلمل اعديع ااد دريعاا ا إلدراج التعذي
-15
القانون الجهائم ،ااد د د د د ددمع جماع الجوان الواردة لم المواد األخرى من القانون الجهائم التم يمكن أيا د د د د د داً

مقاض د د د د د دداة مراكبم هذا الجريمة بموجب ا وض د د د د د ددمان أن يكون حظر التعذي مطلقاً واكون العقوقاي علاف
مهاس د ددب ًة وكفالة عدم انطباق مبدأ التقادم على جريمة التعذي ( )23وأوة د ددت ا أياد د داً بوض د ددع برام ادريباة
إلزاماة لامان وعم جماع الموظف ن العام ن ج داً بأحكام اافاقاة مهاهاة التعذي
-16

()24

وأعرقت اللجهة المعهاة بحقوق األش د ددخاع ذوي اإلعاقة عن قلق ا إ اء ادعاءاي با د ددأن اعرض

بعه األشد د د ددخاع ذوي اإلعاقة الذين ي ااد د د ددون لم موسد د د دسد د د دداي الرعاية للعهف واالعتداء ،بما لم ذلك

العهف الجهسددم ،وأوةددت الافاا بالتحق ق لم جماع الوفااي التم احدث لم موس دسدداي إيواء األشددخاع

ذوي اإلعداقدة ،بمددا لم ذلدك االدعداءاي المتعلقددة بت عرض د د د د د د د م للعهف واالعتددداء
الطفع اوةاة مماثلة

-2

()26

()25

وقددمدت لجهددة حقوق

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون
-17

رحبت اللجهة المعهاة بالقاد د د دداء على التم ز ضد د د ددد المرأة بتقديم الافاا المسد د د دداعدة القاد د د ددائاة

الممولدة من الددولدة لجماع مقددمم الطلبداي الدذين اقدع مدداخ ل م أو موجوداا م عن الحدد األدنى الال م

غ ر أن ا أعرقت عن قلق ا لعدم امكن الهسدداء ضددحايا أشددكات التم ز المتعددة أو المتقاطعة من اللجوء
إلى القا د د دداء بس د د ددب

الحواجز المتص د د ددلة ب مكاناة الوة د د ددوت ،وقس د د ددب

عدم وجود الترا باي التاس د د د رية

اإلجرائاة والمالئمة للسن ،ووجود أنظمة للوةاية الموقتة واألهلاة القانوناة الجزئاة ،وعدم وع ن بسبع
االنتصد د دداف القانوناة والااي التعويه المتاحة ل ن

المتعلقة بااخاذ القرار بالوكالة
-18

()28

()27

وأوةد د ددت اللجهة الافاا ب لااء األحكام القانوناة

وأعردق ت لجهدة القاد د د د د د دداء على التم ز العهصد د د د د د ددري عن قلق دا إ اء مدا أُبلغ عهدف من العوائق التم

اواج ا األقلااي اإلثهاة لم اللجوء إلى القادداء وسدداورها القلق على وجف الخصددوع ألن التعديالي التم

أُدخلت على قانون اإلجراءاي المدناة ،والتم اقتا د ددم أن يتحمع المتقاض د ددون اكالاذ الترجمة الا د ددفوية لم
المحاكم ،مع بعه االس د د د ددتثهاءاي ،قد احد من إمكاناة لجوء األقلااي اإلثهاة إلى القا د د د دداء
اللجهة الافاا ب عادة الهظر لم هذا التعديالي

-19

()29

()30

وأوة ددت لجهة حقوق الطفع الافاا با ددمان اول ر مس دداعدين قانون ن موهل ن ومس ددتقل ن ل طفات

المخالف ن للقانون طوات اإلجراءاي القانوناة

()31

وأوة د د ددت اللجهة المعهاة بحقوق األش د د ددخاع ذوي اإلعاقة

الافاا بامان اول ر الترا باي التاس رية لم اإلجراءاي القاائاة لجماع األشخاع ذوي اإلعاقة

GE.21-02719

وأوة د د د ددت

()32
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-20

وأوة د ددت لجهة مهاها د ددة التعذي

الافاا بالحرع على أن اتوالر ،من ح و القانون والممارس د ددة،

لجماع األشدخاع مسدلوقم الحرية ،بمن ل م المعو ون وضدعاف الحات ،كع الادماناي القانوناة األسداسداة
مهذ بداية سلب م حريت م ،وقامان احس ن نوعاة المساعدة القاائاة ولعال ت ا

-21

()33

وكرري اللجهة ذاا ا اإلعراب عن قلق ا لعدم وجود أي حكم ةدريف لم التادريعاي المحلاة يهص

على حق ضد ددحايا التعذي

وسد ددوء المعاملة لم الحصد ددوت على اعويه عادت ومهاسد د  ،وكرري اوةد د ت ا

بأن اُعدت الافاا اا دريعاا ا لتاددم ه ا أحكاماً ة دريحة باددأن حق ضددحايا التعذي
()34
الارر ،بما لم ذلك التعويه العادت والمهاس وإعادة التأه ع
-3

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-22

وسددوء المعاملة لم جبر

()35

الحظدت مهظمدة األمم ا لمتحددة للترقادة والعلم والثقدالدة (ال ونسد د د د د د ددكو) أن المدادة  157من القدانون

الجهائم ال ازات اعتبر التاد د د د ر جريمة جهائاة ،وش د د ددجعت الافاا على إن اء اجريم التاد د د د ر وأوة د د ددت

ال ونسدكو الافاا أياداً بتحديو قانون ا المتعلق بالحصدوت على المعلوماي من أجع مواءمتف مع المعاي ر
()36
الدولاة
-4

حظر جميع أشكال الرق
-23

()37

رحبددت اللجهددة المعهاددة بددالقاد د د د د د د دداء على التم ز ضد د د د د د د ددد المرأة بج ود الافاددا لمكددالحددة االاجددار

باألش ددخاع ،وق ااحة خدماي المس دداعدة والدعم الا دداملة الممولة من الدولة لا ددحايا االاجار

()38

غ ر أن ا

أعرقت عن قلق ا ألن اإلحصاءاي الرسماة دلعت الافاا إلى استهتاج أن ا بلد مهاأ لالاجار باألشخاع لم

المقام األوت ،لم ح ن وردي اقارير مفادها أن أجهبااي ُكن ض د د د د ددحايا االاجار ولم ُيعترف ب ن كذلك ُمهعن
من دخوت البلد وأُعدن إلى بلدان ن باعتبارهن م اجراي غ ر نظامااي( )39وأوة د د د ددت اللجهة الافاا باعتماد
اا د دريعاي شد دداملة لمكالحة االاجار بالباد ددر واحس د د ن إجراءاي التعرف المبكر على الاد ددحايا وإحالت م إلى

الدوائر المهاسبة

()40

عن شواغع مماثلة

وأعرقت لجهة مهاهاة التعذي

()41

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية

()42

أحاطت اللجهة المعهاة بالقادداء على التم ز ضددد المرأة علماً بالمبادئ التوج اة الادداملة للجماع
-24
()43
غ ر أن ا أعرقت عن قلق ا إ اء الصددعوقاي التم اواج ا الافاا لم
باددأن العمالة للفترة 2020-2015
إدماج نس د د د د د دداء الروما والهس د د د د د دداء المهتمااي إلى جماعاي األقلااي اإلثهاة األخرى ،والم اجراي ،والريفااي،

وكب راي السن ،والهساء ذواي اإلعاقة لم سوق العمع
-25

()44

وأعرقت اللجهة ذاا ا عن قلق ا إ اء اواةد د د ددع الفصد د د ددع األلقم والعمودي ب ن الجهسد د د د ن لم مجات

العمع ،وإ اء اس د د د د د ددتمرار الفجوة لم األجور ب ن الجهس د د د د د د ن لم الم ن التم ا امن عل ا اإلناث اقل ديا

وأوةت اللجهة الافاا ب نفاذ مبدأ المساواة لم األجر عن العمع المتساوي القامة
-26

()46

ورحبت اللجهة ذاا ا بالتعديالي التم أُدخلت على قانون العمع لتعزيز المسد د د دداواة لم المعاملة لم

مجات العمع ب ن المرأة والرجع والعتبار التحرش ش د ددكالً من أش د ددكات التم ز

()47

ولكه ا ألادي بأن ا ال ازات

ااعر بالقلق إ اء عدم القم مفتااة العمع العامة أي شكاوى باأن التحرش الجهسم لم مكان العمع
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()48
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-27

وأوة د د د د د د ددت اللجهدة المعهادة بحقوق األشد د د د د د دخداع ذوي اإلعداقدة الافادا بكفدالدة دعم اوظاذ جماع

األشد ددخاع ذوي اإلعاقة لم إطار سد ددوق العمع المفتوحة لم ب اي عمع شد دداملة للجماع على قدم المسد دداواة

مع اآلخرين
-2

()49

الحق في الضمان االجتماعي
-28

رحبت اللجهة المعهاة بالقا د د دداء على التم ز ض د د ددد المرأة بزيادة المعاش د د دداي التقاعدية كع س د د ددهة،

والحظت أن المرأة اسدتف د لم هذا الصددد نسدبااً أكثر من الرجع ،وال سداما ألن اإلناث َيُفقن الذكور لم عدد
من يتلقون معاشداي اقاعدية مهخفادة ،وألن المسدتف دين من المعاشداي التقاعدية المهخفادة يحق ل م أياداً
لم كث ر من الحاالي الحصد د ددوت على اسد د ددتحقاقاي اجتماعاة إضد د ددافاة

()50

غ ر أن ا أعرقت عن قلق ا ألن

اقلص عدد السكان وشاخوخت م خلفا أث اًر سلبااً على الحماية االجتماعاة للمرأة
-29

()51

وأعرقت اللجهة ذاا ا عن قلق ا ألن نسدبة  31,1لم المائة من الهسداء كانت معرضدة لخطر الفقر

واإلقصاء االجتماعم لم عام 2018

()52

وأوةت اللجهة الافاا بتهف ذ نظام دعم الدخع المهاود ،مع إيالء

اهتمام خاع للهسد دداء الل واام يعاد ددن حالة الفقر ،وقتعزيز لرع حصد ددوت هوالء الهسد دداء على التعلام والعمع
والخدماي لم المهاطق الريفاة

-3

()53

الحق في مستوى معيشي الئق
-30

ألادي لجهة حقوق الطفع بأن ا ال ازات اا د د د د ددعر بالقلق إ اء اس د د د د ددتمرار أثر اداب ر التقا د د د د ددف على

األطفات ،وارافاع مستوى البطالة ،وازايد مستوياي التفاوي لم الدخع ،والوقف المتوقع لابكاي األمان التم
أُناد د ت لمواج ة حاالي الطوارئ لم إطار برنام احق ق االسد ددتقرار

()54

وذكري بتوةد دداة الخب ر المسد ددتقع

المعهم بدثثدار الدديون الخدارجادة للددوت ،ومدا يتصد د د د د د ددع ب دا من الت ازمداي مدالادة دولادة أخرى عل دا ،لم التمتع

الكامع بجماع حقوق اإلنس ددان ،وخاة ددة الحقوق االقتص ددادية واالجتماعاة والثقافاة ،بأن اها ددت الافاا ش ددبكة

أمان دائمة لفائدة األطفات ضعاف الحات
-31

()55

وأوة د ددت اللجهة المعهاة بحقوق األش د ددخاع ذوي اإلعاقة الافاا با د ددمان مس د ددتوى م اا د ددم الئق

ل شد د د ددخاع ذوي اإلعاقة وأُسد د د ددرهم ،وذلك ،لم جملة أمور ،باد د د ددمان أن اراعم برام الحماية االجتماعاة
والحد من الفقر التكالاذ اإلضافاة المتصلة باإلعاقة

-4

الحق في الصحة
-32

()56

()57

رحبت اللجهة المعهاة بالقا د دداء على التم ز ض د ددد المرأة باس د ددتهاد نظام الرعاية الص د ددحاة لم البلد

إلى مبدأ التاطاة الصد د د ددحاة الاد د د دداملة

()58

ولكه ا الحظت أياد د د داً أن الموارد المالاة المخصد د د دصد د د ددة للرعاية

وأعرقت لجهة حقوق الطفع عن قلق ا ألن الااي الدولة للرقابة المالاة لم

الص د د د ددحاة مهخفا د د د ددة نس د د د ددبااً
اتمكن من التحقق من االستخدام القانونم والفعات للم زاناة المخصصة للرعاية الصحاة
()59

()60

وأعرقت لجهة حقوق الطفع أيا د د داً عن قلق ا إ اء طوت قوائم االنتظار ومحدودية الخدماي الطباة
-33
المتخصصة لم قطاع الصحة العامة ،وإ اء الفوارق القائمة ب ن أطفات المهاطق الريفاة والمهاطق الحارية
لم الحصوت على الخدماي الطباة المتخصصة

-34

()61

وأعرقت اللجهة المعهاة بحقوق األش د د ددخاع ذوي اإلعاقة عن قلق ا إ اء المس د د ددتوى الحرج من عدم

اوالر الخدماي الصد ددحاة العامة لجماع األشد ددخاع ذوي اإلعاقة وعدم كفايت ا وعدم إمكاناة الوةد ددوت إل ا

لم جماع أنحاء البلد
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والحظت اللجهة المعهاة بالقادداء على التم ز ضددد المرأة على وجف الخصددوع محدودية إمكاناة

-35

حص د ددوت المرأة على الخدماي الص د ددحاة األس د دداس د دداة ،بما لم ذلك خدماي الص د ددحة الجهس د دداة واإلنجاباة

()63

وأعرقت اللجهة المعهاة بالقااء على التم ز ضد المرأة ولجهة حقوق الطفع عن قلق ما إ اء ارافاع معدالي

الحمع المبكر
-5

()64

الحق في التعليم

()65

ب هما رحبت لجهة حقوق الطفع بمختلف التداب ر الموس د دسد دداة والسد ددااسد دداااة المتخذة ،لقد أعرقت

-36

عن قلق ا إ اء عدم التحاق األطفات بالمدار  ،وال سد د د د د د دداما لم المهاطق الريفاة التم اعانم من محدودية

المرالق التعلاماة

()66

وأعرقت لجهة حقوق الطفع واللجهة المعهاة بالقاد د دداء على التم ز ضد د ددد المرأة عن

قلق ما البالغ إ اء ارافاع معدالي انقطاع الفتااي عن الد ارسدة

()67

التم ز ضدد المرأة وال ونسدكو ركود عدد الفتااي الملتحقاي بالمدار

المبذولة لزياداف

()68

والحظت اللجهة المعهاة بالقاداء على
من جماعاي األقلااي ،رغم الج ود

وأبدى مكلفون بوالياي لم إطار اإلجراءاي الخاةد ددة ش د دواغع باد ددأن اعتماد التعديالي المدخلة

-37

على قانون موس د د د ددس د د د دداي التعلام العالم

المدددرسد د د د د د ددم

()70

()69

واعتماد القانون التهظامم رقم  716المتعلق بالتعلام قبع

والتعددديالي المقترإ إدخد ال ددا على قددانون التعلام ف امددا يتعلق بلاددة التدددريس لم التعلام

األساسم والثانوي ،التم قد اخلف أث اًر سلبااً على حماية واعزيز حقوق األقلااي لم الافاا ،وال ساما حق
الطالب من األقلااي لم التعلام دون ام ز باسددتخدام لات م األم( )71وأعرقت لجهة القادداء على التم ز

العهص د د د ددري عن شد د د د دواغع مماثلة وأوة د د د ددت الافاا با د د د ددمان عدم وجود أي ق ود ال مبرر ل ا فاما يتعلق
بالحصوت على التعلام بلااي األقلااي

()72

وأعرقت اللجهة المعهاة بحقوق األشد ددخاع ذوي اإلعاقة عن قلق ا اللتحاق أغلباة األطفات ذوي

-38

اإلعاقة بالمدار الخاة ددة أو اا ددجاع م على الد ارس ددة لم ب وا م ،وحثت الافاا على ض ددمان عدم رله
قبوت أي طفع لم المدار العادية بسد ددب

اإلعاقة ،وعلى اخصد دداص المزيد من الموارد الال مة لاد ددمان

اول ر الترا باي التاس رية المعقولة لتاس ر حصوت جماع الطالب ذوي اإلعاقة على التعلام الجامع الج د
الهوعاة

()73

دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء

()74

-39

أوةد ددت اللجهة المعهاة بالقاد دداء على التم ز ضد ددد المرأة الافاا بأن ا عتمد اسد ددتراااجاة شد دداملة

للمسداواة ب ن الجهسد ن ،بماداركة المهظماي الهسدائاة ،وقأن اعز الااا ا الوطهاة لله وض بالمرأة ،واهظر

لم إنا دداء و ارة لله وض بالمرأة والمس دداواة ب ن الجهسد د ن وقأن اا ددمن اا ددك ع اق اماي األثر الجهس ددانم

بانتظام جزءاً ال يتج أز من العملاة التاد د د دري اة وقأن ا عتمد اسد د د ددتراااجااي شد د د دداملة لوضد د د ددع الم زاناة على
()75
أسا جهسانم
-40

وأوة ددت اللجهة ذاا ا الافاا بتعزيز ج ودها الراماة إلى يادة امث ع المرأة لم الحااة الس ددااس دداة

على مس د د د ددتوى ة د د د ددهع القرار لم ال اي الحكوماة المهتخبة والمع هة ،على حد س د د د دواء ،وقاعتماد اداب ر
خاةدة موقتة لزيادة ماداركة الم أرة ،بما لم ذلك إلزام األحزاب السدااسداة باعتماد حصدص للمرأة لم قوائم

مرشح ا
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الهمطاة التم زية

وأوةد ددت اللجهة ذاا ا الافاا أياد داً باعتماد اسد ددتراااجاة شد دداملة لمكالحة القوال
-41
()77
وأوة د د ددت ا كذلك بتعزيز اهف ذ التداب ر
المتعلقة بأدوار ومس د د ددوولااي المرأة والرجع لم األس د د درة والمجتمع
الراماة إلى التصدي للقوال

-42

الهمطاة لم نظام التعلام ،بما لم ذلك لم المهاه الدراساة

()78

والحظت اللجهة ذاا ا بقلق ارافاع معدت العهف الجهسد د د د ددانم ضد د د د ددد المرأة ،وال سد د د د دداما ارافاع عدد

حاالي االغتصداب والقتع العمد

()79

وق هما رحبت اللجهة المعهاة بالقاداء على التم ز ضدد المرأة بالتداب ر

التا د دري اة المعتمدة لمكالحة العهف الجهسد ددانم ضد ددد المرأة ،لقد أوةد ددت الافاا باعتماد قانون شد ددامع باد ددأن
العهف الجهسد ددانم ضد ددد المرأة

()80

وأوةد ددت لجهة مهاهاد ددة التعذي

الافاا بتعديع اا د دريعاا ا بارض إدراج

العهف العائلم واالغتصاب الزوجم كجريمت ن محددا ن لم القانون الجهائم
-43

()81

وق هما ذكري اللجهة المعهاة بالقااء على التم ز ضد المرأة بأن البااء م هة قانوناة ،لقد أعرقت

عن قلق ا على وجف الخص د ددوع إ اء الخل لم القانون الجهائم ب ن مف ومم االاجار ألغراض االس د ددتاالت

الجهس د ددم والبااء القس د ددري ،مما قد يودي من ح و الممارس د ددة إلى إعادة إيذاء الهس د دداء ض د ددحايا االاجار

()82

وأوة د ددت اللجهة الافاا بتوض د دداف مص د ددطلف "الا د ددعف" ومص د ددطلف "الرضد د ا" لم القانون الجهائم ،وقا د ددمان

اعتبار الهساء المستاالي لم البااء ضحايا
-2

األطفال
-44

()83

()84

ب هما رحبت لجهة حقوق الطفع باعتماد اداب ر اادري اة وموسدسدداة وسددااسدداااة ،لقد أوةددت الافاا

بأن اعدال ما سد د د د د د ددبق أن وج تدف إل دا لم عام  2006من اوةد د د د د د داداي لم اهفدذها بالكدامع أو بالقددر الكدالم،

وال سد د د د دداما الك المتعلقة بالتهس د د د د د ق وقوضد د د د ددع خطة عمع وطهاة ،وقاألطفات المحروم ن من ب ة أس د د د د درية،

وقاألطفات ذوي اإلعاقة
-45

()85

وأوة ددت اللجهة ذاا ا الافاا با ددمان حص ددوت جماع األش ددخاع ذوي الس ددلطة المعه ن والعامل ن

مع األطفات ومن أجل م على التدري

باد د د ددأن التوةد د د ددااي المه جاة لمفتاد د د دداة الدولة المعهاة بحماية حقوق

الطفع واإلطار العام الذي وض د د د ددعتف لتحديد مص د د د ددالف الطفع الفا د د د ددلى وإيالئ ا األهماة الواجبة بوة د د د ددف ا

االعتبار األوت
-46

()86

والحظت اللجهة ذاا ا برام التثقاذ والتوعاة الراماة إلى الحد من العهف ضد د ددد األطفات ،بما لم

غ ر أن ا الحظت أيا د داً عدم وجود نظام معلوماي شد ددامع باد ددأن العهف
ذلك اسد ددتخدام العقوقة البدناة
ضددد األطفات ،والدور المحدود الذي ياددطلع بف الموظفون الطب ون لم احديد حاالي العهف ضددد األطفات
()87

واإلبالغ عه ا
-47

()88

ورحبت اللجهة ذاا ا بانخفاض عدد األطفات لم موس د د د د د دس د د د د د دداي الرعاية التابعة للدولة( ،)89ولكه ا

أعرقت عن قلق ا با د ددأن جملة أمور مه ا ب ء اطور ش د ددبكة األس د ددر الحاض د ددهة وإرس د ددات موس د دس د دداي الرعاية
األطفات المودع ن ل ا إلى مدار داخلاة رغم وجود موسساي اعلاماة أخرى بالقرب مه ا

-48

()90

وق همددا الحظددت لجهددة حقوق الطفددع الج ود المبددذولددة لمهع الجرائم المحظورة بموج د

البرواوكوت

االختاداري الملحق بداافداقادة حقوق الطفدع باد د د د د د ددأن باع األطفدات واسد د د د د د ددتاالت األطفدات لم الباداء ولم المواد
اإلباحاة ،لقد أوة ددت الافاا بأن اا ددع برام خاة ددة للوقاية اس ددت دف جماع األطفات ،وقأن اواة ددع اهقاف

قدانون دا الجهدائم وغ را من التاد د د د د د دريعداي ذاي الصد د د د د د دلدة ومواءمت دا على نحو كدامدع مع المدادا ن  2و 3من

البرواوكوت االختااري
-49

()91

وق همدا رحبدت لجهدة حقوق الطفدع بمختلف التدداب ر اإليجدابادة المتخدذة لم المجداالي ذاي الصد د د د د د ددلة

بتهف ذ البرواوكوت االختااري الافاقاة حقوق الطفع با د د د ددأن اش د د د ددتراب األطفات لم المها عاي المس د د د ددلحة ،لقد
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اجرم ةدراحة اجه د األطفات دون سدن الثامهة عادرة من قبع القواي المسدلحة والجماعاي
أوةدت الافاا بأن ّ
()92
المسلحة غ ر التابعة للدولة واستخدام م وإشراك م ومااركت م لم األعمات العدائاة
-50

وأوة د ددت اللجهة المعهاة بالقا د دداء على التم ز ض د ددد المرأة الافاا برلع الحد األدنى لس د ددن الزواج

بالهسبة لإلناث والذكور إلى  18سهة دون استثهاء

-3

األشخاص ذوو اإلعاقة
-51

()93

()94

الحظت لجهة حقوق األشد د ددخاع ذوي اإلعاقة بقلق محدودية قدراي الااي اهس د د د ق ورةد د ددد اهف ذ

اافاقاة حقوق األش د د د د ددخاع ذوي اإلعاقة ،بما لم ذلك عدم ما د د د د دداركة المهظماي الممثلة ل ش د د د د ددخاع ذوي

اإلعاقة باكع مهظم لم هذا اآللااي
-52

()95

وأوةد د د ددت اللجهة ذاا ا الافاا باد د د ددمان أن يسد د د ددتهد احديد اإلعاقة إلى نموذج اإلعاقة من مهظور

حقوق اإلنسددان وأن ياددمع اق اماً الحتااجاي األشددخاع المعه ن ور باا م واختااراا م وأن يركز على إ الة
الحواجز واعزيز الما دداركة الكاملة والفعالة ل ش ددخاع ذوي اإلعاقة لم المجتمع وقتق ام مدى لعالاة خطة

العمع المتعلقة بتهف ذ اافاقاة حقوق األشددخاع ذوي اإلعاقة ( ،)2017-2015وقوضددع خطة عمع جديدة

وقتعمام مف ومم الترا باي التاس د د رية المعقولة والتصد ددمام العام بكامل ما لم جماع التا د دريعاي والسد ددااسد دداي

واألنظمة ذاي الصد ددلة( )96وأوةد ددت ا أياد داً بأن اعتمد ،بالتاد د اور الوث ق مع المهظماي الممثلة ل شد ددخاع
()97
ذوي اإلعاقة ،خطة عمع وطهاة شاملة باأن إمكاناة الوةوت
-53

وأوة ددت اللجهة ذاا ا الافاا ب لااء األحكام القانوناة الواردة لم القانون المدنم با ددأن ااخاذ القرار

بالوكالة وق عادة األهلاة القانوناة الكاملة لجماع األشد د د د د ددخاع ذوي اإلعاقة من خالت نظام للدعم لم ااخاذ

القرار يحترم استقاللاة الاخص ورغبتف واختاارااف

()98

وأوةت اللجهة ذاا ا الافاا أيااً ب لااء جماع التاريعاي ذاي الصلة لمهع إيداع األشخاع ذوي
-54
اإلعاقة الذههاة و/أو الهفس د دداة-االجتماعاة لم موس د دس د دداي الرعاية ،وقزيادة مس د ددتوى اوالر خدماي الص د ددحة

العقلاة المجتم اة

()99

وأعرقت عن قلق ا إ اء ب ء عملاة إن اء ممارسد ددة إيداع األشد ددخاع ذوي اإلعاقة لم

موس د د دسد د دداي الرعاية ،وأوةد د ددت الافاا بتس د د دريع وا رة هذا العملاة إلامام ا خالت لترة مهاة محددة من أجع

إغالق جماع الموسساي المتبقاة
-4

األقليات والشعوب األصلية

()100

()101

ب هما أحاطت لجهة القاد د دداء على التم ز العهصد د ددري علماً بالظروف التاريخاة التم ألاد د ددت إلى
-55
الحماية الدس د د د ددتورية للاة الالافاة ،لقد أعرقت عن قلق ا إ اء اقارير مفادها أن الس د د د ددااس د د د دداي اللاوية الحالاة
اهطوي على التم ز ض د د ددد األقلااي اإلثهاة لم مجاالي التعلام والعمع والما د د دداركة لم الحااة العامة والحااة

السااساة والحصوت على الخدماي
-56

()102

والحظت اللجهة ذاا ا أن المادة  6من قانون اللاة الرس د د ددماة للدولة ،التم اقتا د د ددم من الموظف ن

والعامل ن لحسدداب م الخاع اسددتخدام ومعرلة اللاة الالافاة ،قد اودي إلى التم ز المباشددر أو غ ر المباشددر

ضددد األقلااي لم الحصددوت على عمع لم الموس دسدداي العامة والخاةددة ،وأوةددت الافاا باددمان أال يودي

قانون اللاة الرس د د د ددماة للدولة إلى ق ود ال داعم ل ا من ش د د د ددأن ا أن اُخلف أو اُديم التم ز اإلثهم وأال اعوق
()103
السااساي اللاوية قدرة األقلااي اإلثهاة على إيجاد عمع لم القطاع ن العام والخاع
والحظت اللجهة ذاا ا أياداً أن الادروا المتعلقة بمعرلة اللاة الالافاة أثري ،حسدبما أُل د بف ،لم
-57
()104
قدرة األقلااي على الما دداركة لم الحااة العامة والحااة الس ددااس دداة والحص ددوت على الخدماي األس دداس دداة
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وأوةددت اللجهة المعهاة بالقادداء على التم ز ضددد المرأة الافاا باددمان اقديم الدعم الكالم أللراد األقلااي

اللاوية ،بما لم ذلك اول ر المترجم ن التحريري ن والمترجم ن الادفوي ن لم مكاا
مع اافاقاة مجلس أوروقا اإلطارية لحماية األقلااي القوماة

-58

()105

الدولة والبلدياي ،اماشداًا

وق هما الحظت لجهة القا د د د د دداء على التم ز العهص د د د د ددري الج ود اإليجاباة التم ابذل ا الافاا ،لقد

أعرقت عن قلق ا إ اء اس د ددتمرار الوة د ددم والتم ز االجتماعم واالقتص د ددادي ض د ددد ألراد مجتمع الروما ،الذين

ال يزالون يتعرض د د ددون للتم ز لم مجاالي التعلام والعمع والحص د د ددوت على الخدماي
الافاا ب شراب مجتمعاي الروما وممثل ا لم وضع خطة عمع واهف ذها واق ام ا

-5

()106

()107

وأوة د د ددت اللجهة

المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلي ا

()108

-59

أش دداري مفوض دداة األمم المتحدة الس دداماة لا ددوون الالج ن إلى عدة اطوراي إيجاباة ،بما لم ذلك

اعتمداد قدانون اللجوء الجدديدد ،الدذي دخدع ح ز الهفداذ لم كدانون الثدانم/يهداير  ،2016واعدديالادف الالحقدة لم

عام  )109(2017ورحبت لجهة مهاهاد د ددة التعذي ولجهة القاد د دداء على التم ز العهصد د ددري أيا د د داً باعتماد
القدانون الدذي يعز المعداي ر المتعلقدة بد جراءاي اللجوء ،وقداسد د د د د د ددتخددام االحتجدا  ،وقتدداب ر اإلدمداج ،ويهص
على إعادة التوط ن
-60

()110

وق هما الحظت مفوضد د د د د دداة شد د د د د ددوون الالج ن التا راي اإليجاباة المتعلقة بحرية اهقع ملتمسد د د د د ددم

اللجوء ،لقد أشدداري أيا داً إلى عدم إدماج المعاي ر لم األحكام القانوناة لاددمان عدم اللجوء إلى االحتجا
إال كمالذ أخ ر وأوةد د د د ددت المفوضد د د د دداة الافاا بتعديع التاد د د د دريعاي المحلاة لكفالة عدم اللجوء إلى احتجا
ملتمس د د د ددم اللجوء إال كمالذ أخ ر ولق بعد الهظر لم بدائع االحتجا

اتعلق بدال جرة

()111

وقحظر احتجا األطفات ألس د د د ددباب

وأعرقدت لجهدة حقوق الطفدع ولجهدة مهداهاد د د د د د ددة التعدذيد

العهصري عن شواغع مماثلة وقدمت اوةااي مماثلة باأن احتجا األطفات
-61

وأوةدت لجهة مهاهادة التعذي

ولجهدة القاد د د د د د دداء على التم ز

()112

الافاا بكفالة وجود ضدماناي إجرائاة ضدد اإلعادة القسدرية والقم

جماع األشد د د ددخاع المحتاج ن إلى الحماية الدولاة معاملة مهاسد د د ددبة لم جماع المراحع واسد د د ددتفادا م لو اًر من
المسد دداعدة القانوناة المجاناة ،وال سد دداما لم حالة الطعن لم قرار رله الدخوت أو التسد ددج ع ،وقاد ددمان أن

يكون للطعون لم الق ارراي المتعلقة باللجوء أثر إيقالم
-62

()113

وأشد اري مفوضدداة شددوون الالج ن إلى أن عدم وجود برنام شددامع لإلدماج لم الافاا ال يزات
()114

ويهص قانون اللجوء على نوع ن مختلف ن

يعوق قدرة المسدتف دين من الحماية الدولاة على االندماج

الوضد د ددع البديع حالة طويلة األمد من االراااب وانعدام األمن

وأوةد د ددت مفوضد د دداة شد د ددوون الالج ن

من الوض ددع القانونم للمس ددتف دين من الحماية الدولاة ،همال وض ددع الالجت والوض ددع البديع وي اش ذوو
()115

الافاا بوضد د ددع اسد د ددتراااجاة وقرنام شد د ددامل ن إلدماج المسد د ددتف دين من الحماية الدولاة وضد د ددمان حق م لم

المساواة لم المعاملة
-63

()116

وقد أبلغ الج ون المفوضد د دداة أن م عانوا من كراةاة األجان

وما يتصد د ددع بذلك من اعصد د د  ،وأن

الموقف السددلبم اجاا األجان ياددكع عائقاً رئاسددااً إضددافااً إلدماج م االجتماعم واالقتصددادي
()118
لجهة حقوق الطفع ولجهة القااء على التم ز العهصري عن شواغع مماثلة

-6

عديمو الجنسية
-64

()117

وأعرقت

()119

أش دداري مفوض دداة ش ددوون الالج ن إلى أن عديمم الجهس دداة لم الافاا يتألفون من مجموعت ن من

المقام ن بصدفة قانوناة لم البلدل "غ ر المواطه ن" الذين اسدتولوا جماع عهاةدر اعريذ الالجت المهصدوع
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قانون عام  1995المتعلق بوضد د د ددع
عل ا لم االافاقاة الخاةد د د ددة بوضد د د ددع الالج ن والذين يهظم وضد د د د َدع م
ُ
مواطهم ااحاد الجم ورياي االش د ددتراكاة الس د ددوفااااة الس د ددابق الذين لاسد د دوا مواطهم الافاا أو أي دولة أخرى،

واألشد د ددخاع عديمو الجهسد د دداة المحددون من خالت اإلجراءاي الحكوماة ولقاً للقانون المتعلق باألشد د ددخاع
()120
عديمم الجهساة
قانون عام 1995
والحظت مفوض د د دداة ش د د ددوون الالج ن أن غ ر المواطه ن الذين يهظم وض د د د َدع م
-65
ُ
يتمتعون ،عموماً ،بحقوق اتجاو المعاي ر الدناا المهصددوع عل ا لم االافاقاة الخاةددة بوضددع الالج ن
غ ر أنف ال ازات ثمة اختاللاي من ح و الوض د د ددع ب ن المواطه ن وغ ر المواطه ن فاما يتعلق بمجموعة من

الحقوق ،مه ا الحق لم العمع والحق لم المااركة السااساة
-66

()121

وأبلات مفوضد د د دداة شد د د ددوون الالج ن عن اعتماد قانون إلااء ممارسد د د ددة مهف األطفات وضد د د ددع غ ر

المواطه ن ،الذي يهص على أن األطفات المولودين ألبوين غ ر مواطه ن ،لاست لدي ما جهساة دولة أخرى،

ولم يوالقا على مهح م جهسد د د د دداة دولة أخرى ،سد د د د دُداعتبرن ،ابتداء من  1كانون الثانم/يهاير  ،2020مواطه ن

الاف ن

()122

وق هما الحظت مفوضدداة شددوون الالج ن الخطوة الم مة المتخذة لمهع حاالي انعدام الجهسدداة

عهد الوالدة ،لقد أوة د د د ددت الافاا بتعديع قانون الجهس د د د دداة ل هص على مهف الجهس د د د دداة القائااً لجماع األطفات
المولودين على أ ارضددم الافاا الذين سدداكونون لوال ذلك عديمم الجهسدداة ،بمن ل م القاةددرون الذين اتراوإ

أعمارهم ب ن  15و 18سهة
-67

()123

وأعرقت لجهة مهاهاة التعذي

عن شواغع مماثلة

والحظت مفوض د د د د دداة ش د د د د ددوون الالج ن وجود إجراء مكر

()124

لتحديد حاالي انعدام الجهس د د د د دداة،

وأوةد د د د ددت الافاا بااخاذ خطوا ي قانوناة لتحسد د د د د هف من خالت مهف األلراد الذين يهتظرون قرا ارً باد د د د ددأن
وضدع م كعديمم الجهسداة الحق القانونم لم اإلقامة ولم الحصدوت على وثاقة هوية ،وقتاسد ر إةددار
وثائق ال وية ل شدخاع عديمم الجهسداة ،وذلك بسدح

بوضع الالج ن
-68

()125

التحفل على المادة  27من االافاقاة الخاةدة

وأوة د د د ددت لجهة القا د د د دداء على التم ز العهص د د د ددري الافاا بتعزيز التداب ر الراماة إلى خفه عدد

األش ددخاع عديمم الجهس دداة من خالت مواة ددلة ااسد د ر إجراءاي التجهاس ،وق يجاد س ددبع للتخلص ادريجااً
من وجود ل ة غ ر المواطه ن التم لدي ا وضددع قانونم مهفصددع( )126وشددجعت المفوضدداة الافاا أياداً على
مواةلة الج ود الراماة إلى ااس ر حصوت غ ر المواطه ن على الجهساة

()127
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