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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة احلادية والثالثون
 16-5تشرين الثاين/نوفمرب 2018

م و ووورق لور و ووا املعلوم و ووا املقدم و ووة م و ووح ا ا و ووا
بشأن ماليقاي*

و وواح ة امل و وول ة

تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .والتقرير موجز لورقات املعلومات املقدم من  52جه من اجلهاات
صاااح املحاال ( )1إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مق ا ّد ق د ا ل مااوجز تق ااداً ااد
األقحى لعدو ال لمات .وهو يتضمن قسماً منفحالً وروت ف ه مسامه املؤسس الوطن قاوق
اإلنسان املعتمد بناءً على التق د ال امل مب اوئ ريس.

اثنيا -املعلومووا املقدمووة مووح امللسسووة الوق يووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة ب ووا ا
على التقيد الكامل مب ادئ ابريس
 -2أوص اال الل ن ا الوطن ا ق ااوق اإلنس ااان م ااال ز النض ااما إىل العه ااد ال اادو ا ااا
قااوق االقتحاااوي واالجتماع ا والثقاف ا ،
قااوق املدن ا والس اس ا  ،والعهااد الاادو ا ااا
واالتفاق ا الدول ا للقضاااء علااى التم ااز العنحااري ،واتفاق ا مناهضا التعااذي و ا ماان اارو
املعامل أو العقوب القاس أو الالإنسان أو امله ن  ،واالتفاق الدول ماي حقوق مج ع العمال
املهاجرين وأفاراو أساره  ،واالتفاق ا الدول ا مايا مج اع األدانا مان االاتفااء القساري .ماا
أوصاال مااال ز النضااما إىل الربوتو ااوالت االات اري ا ات الحاال  ،وس ا الت ف ااات علااى
__________

*

مل ُُتَّرر هذ الوث ق ق ل إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري ألم املت د .
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اتفاق ا القضاااء علااى مج ااع أد ا ال التم ااز ااد امل ارأ  ،واتفاق ا حقااوق ال فاال ،واتفاق ا حق اوق
األداانا وي اإلعاق ا ي وتنف ااذ توص ا ات جلن ا حق ااوق ال ف اال والل ن ا املعن ا لقض اااء عل ااى
التم ااز ااد املا ارأ ي وتق اادل التق ااارير الدوريا ا إىل جلنا ا اتفاق ا ا حق ااوق ال ف اال ،واتفاق ا ا حق ااوق
األدنا وي اإلعاق وون مزيد من التأا (.)2
 -3وأوصل الل ن الوطن قوق اإلنسان مال ز بتعديل قانون العمل لعاا  1955لتاوف
قاادر أ اارب ماان ا مايا جلم ااع العمااال ،مباان فا ه العمااال املهاااجرون والعمااال املنزل ااوني والتحاادي
على اتفاق ا من ما العمال الدول ا بشاأن العماال املنازل لعاا ( 2011رقا )189ي واالنضاما
إىل االتفاق ا اص بو ع الالجئ لعا  1951وبروتو ول عا  1967املل هبا وأن تعتمد،
ق ضون لك ،إطاراً وا اً للس اس العام املتعلق مبعاجل حقوق الالجئ (.)3
 -4وأوصاال الل نا الوطن ا قااوق اإلنسااان الربملااان مبناقشا تقاريرهااا الساانوي وإنشاااء جلنا
برملان خمتار وائم معن حبقوق اإلنسان(.)4
 -5وأوصل الل ن الوطن قوق اإلنسان مال ز بتنف اذ توصا ات املقاررين ا اصا الاذين
زاروا مال ز  ،وبتوج ه وعو وائم إىل مج ع اإلجراءات ا اص (.)5
 -6وأوصل الل ن الوطن قوق اإلنسان مال ز عتمااو س اساات ُت ار التم از والعنا
على أساس امل ل اجلنسي واهلوي اجلنسان (.)6
 -7وأوصل الل ن الوطن قاوق اإلنساان ماال ز بو اع مؤدارات وطن ا ألهاداي التنم ا
املستدام تستند إىل م اوئ ومعاي حقوق اإلنسان(.)7
 -8و ا اارت الل ن ا ا الوطن ا ا قا ااوق اإلنسا ااان أن التعا ااديالت ال ا ا أوالا اال علا ااى قا ااانون
املناادرات ا اار لعااا  1952ق ااانون األول/ويساامرب  ،2017وال ا أُلت اال مبوج هااا عقوب ا
اإلعاادا اإللزام ا علااى اجلارائ املتحاال ملناادرات ،رهنااً بشااروم مع نا  ،متثاال ت ااوراً إجياب ااً .ومااع
لك ،ال تزال عقوب اإلعدا قائم مبوج قانون املندرات ا ر لعا  1952وقوان أاار..
ود عل مال ز على أن تفرض وقفاً اات ار ً لتنف ذ عقوب اإلعدا (.)8
 -9وأوصاال الل ن ا الوطن ا قااوق اإلنسااان مااال ز ةلتاااء العقوب ا ال دن ا ق املاادارس وق
الن ا القانوين ،وإصالح أسال االست وا وإهناء أسال االست وا القسري والعن ف (.)9
 -10و رت الل ن الوطن قاوق اإلنساان ق ماال ز أن حناو  650حالا وفاا ُسا لل ق
الس ا ون ومرا ااز اهل اار ومرا ااز االحت اااز التابع ا للش اارط م اان  2015إىل  ،2016وأوص اال
بتع ط ق ل مر ز من مرا ز االحت از(.)10
 -11وأوص اال الل نا ا الوطن ا ا
االحت از وون حما م (.)11

ق ااوق اإلنس ااان م ااال ز س ااتعراض القا اوان إللت اااء أح ااا

 -12و ا اارت الل نا ا ا الوطن ا ا ا ق ا ااوق اإلنس ا ااان أن ا ا ا تح ا اااعداً ي ع ا ااا عل ا ااى القلا ا ا ق
االعتقا ا اااالت واملالحقا ا ااات القضا ا ااائ مبوج ا ا ا قا ا ااانون الت ا ا اري علا ا ااى إ ر الفتن ا ا ا وال س ا ا ا ما
ق  ،2014وأعربل عن قلقها إزاء مشروع قانون م اف األا ار الزائف (.)12
 -13ورح ا اال الل نا ا ا الوطن ا ا ا ق ا ااوق اإلنس ا ااان خب ا ا ا العم ا اال الوطن ا ا ا مل اف ا ا ا اال ا ااار
ألدنا للفرت  2020-2016وبقرار إنشاء حم م ااص بقضا اال ار ل شر(.)13
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 -14وأوصاال الل ن ا الوطن ا قااوق اإلنسااان مااال ز سااتعراض مج ااع الق اوان
لت ديد ا د األوىن للسن القانون لزواج الذ ور واإلانث بسن  18سن (.)14

ات الحاال

 -15وأوص اال الل ن ا الوطن ا ق ااوق اإلنس ااان م ااال ز مبراجع ا ا ااد األوىن ل ج ااور بح ااور
منت م من أجل ُتق مستو .مع شي الئ لل م ع(.)15
 -16وأوصل الل ن الوطن ا قاوق اإلنساان ماال ز بتنفا الرساو ال ا لتا املاواطن ،
مبن ف ه الالجئون والعمال املهااجرون وعادوو اجلنسا  ،لضامان ححاوهل علاى اادمات الرعايا
الح العام (.)16
 -17وأوصاال الل نا الوطن ا قااوق اإلنسااان مااال ز بتااوف فاار ن اال التعلا الر ااي جلم ااع
األطفااال بحااري الن اار عاان اجلنس ا أو و ااع اهل اار مباان ق لااك أطفااال املهاااجرين والالجئ ا
وعدوي اجلنس (.)17
 -18و رت الل ن الوطن قوق اإلنسان أن القضاء أرسى سابق جادير لثنااء ق قضا
إنديرا اندي ةعالنه أن ل ال الوالدين ا ق اات ار الدين الذي يعتنقه ال فل(.)18
 -19و رت الل ن الوطن ا قاوق اإلنساان أن األجن اات املتزوجاات مان ماواطن ماال زي
اع ،
يعتمدن على أزواجهن لل فاا علاى و اعهن القاانوين ق ال لاد ،عاا يضاعهن ق موقا
وال س ما ق حاالت العن العائلي أو االنفحال أو اهل ر أو وفا الزوج(.)19
 -20وأعرب اال الل ن ا ا الوطن ا ا ق ااوق اإلنس ااان ع اان قلقه ااا إزاء ع ااد فايا ا اي ا ا حق ااوق
األدنا وي اإلعاق مبوج قانون األدنا وي اإلعاق لعا  2010ألنه ال يان علاى
جرب األدنا وي اإلعاق عندما حيرمون من حقوقه (.)20
 -21وأوصاال الل ن ا الوطن ا قااوق اإلنسااان مااال ز الع ارتاي قااوق العرف ا للشااعو
األصل ق األرا ي والتع ل بنشر أرا ي الشعو األصل ق اجلريد الر (.)21

اثلث ا -املعلوما املقدمة مح ا اا األخرى اح ة امل ل ة
ألف -نط وواق االلتقام ووا الدولي ووة( )22والتع وواون مو و اهللي ووا واةيحل ووا الدولي ووة حلق وووق
()23
اإلنسان
قااوق املدن ا
 -22أوصااى عاادو ماان املن مااات مااال ز لتحاادي علااى العهااد الاادو ا ااا
ق ااوق االقتح اااوي واالجتماع ا ا والثقاف ا ا  ،واالتفاق ا ا الدول ا ا
والس اسا ا  ،والعه ااد ال اادو ا ااا
للقضاء على مج ع أد ال التم ز العنحاري ،واالتفاق ا الدول ا مايا حقاوق مج اع العماال املهااجرين
وأسااره  ،واتفاق ا حقااوق ال فاال ،واتفاق ا مناهضا التعااذي وبروتو وهلااا االات اااري ،واالتفاق ا الدول ا
ماي مج ع األدنا من االاتفاء القسري ،واتفاق من م العمل الدول بشاأن الشاعو األصال
والق ل لعا ( 1989رقا  ،)169واتفاق ا من ما العمال الدول ا بشاأن العماال املنازل لعاا 2011
(رق  ،)189واالتفاق املتعلق بو ع األدنا عدوي اجلنسا  ،واالتفاق ا ا اصا بو اع الالجئا
لعا  ،1951وبروتو ول عا  1967املتعل مبر ز الالجئ (.)24
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 -23وأوصااى ث ا ماان املن مااات مااال ز بتوج ااه وعااو وائم ا إىل اإلج اراءات ا اص ا
حقوق اإلنسان(.)25

لااس

 -24وأوص اال ع ااد من م ااات م ااال ز بسا ا مج ااع الت ف ااات عل ااى اتفاق ا ا حق ااوق ال ف اال،
واتفاق القضاء على مج ع أد ال التم ز د املرأ  ،واتفاق حقوق األدنا وي اإلعاق (.)26
 -25وأوصاال الورقتااان املشاارت تان رقا  3و 12مااال ز لتنف ااذ ال اماال لتوصا ات جلنا األما
املت د املعن لقضاء على التم ز د املرأ (.)27
 -26وأوصاال ا مل ا الدول ا للقضاااء علااى األساال
ح ر األسل النووي (.)28

النوويا مااال ز لتحاادي علااى معاهااد

 -27وأوص اال من ما ا ه ااومن راي ااتس ووتا ا م ااال ز لتح اادي عل ااى ن ااا روم ااا األساس ااي
للم م اجلنائ الدول (.)29

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()30

ارت من ما العفااو الدول ا أن ا ا الوطن ا قاوق اإلنساان ا ااو إجياب ا  ،ب اد أهنااا
-28
مل تتناااول ُتااد ت ماان ق اال ُتس ا ا ااز املاادين ،وإلتاااء الق اوان املق ااد ري ا التع ا والت مااع
وت وين اجلمع ات ،فضالً عن اي املدافع عن حقوق اإلنسان(.)31
 -29وأوصاال الورقا املشاارت رقا  12مااال ز بتع ا الل نا الوطن ا قااوق اإلنسااان لت ااون
املؤسس ا املسااؤول عاان تنس ا ا ا العماال الوطن ا املعن ا حبقااوق اإلنسااان ورصاادها وتق مهااا،
وتوف املوارو ال اف هلا للق ا بذلك(.)32
 -30وأوصل الورقا املشارت رقا  1ماال ز ةصاالح قاانون اهل ار  63/1959إلعفااء ملتمساي
الل وء والالجئ مبوج القانون من االعتقال واالحت از واحملا م على الداول الن امي(.)33
 -31وأوصل الورق املشرت رق  12مال ز بسن قانون دامل ملناهض التم ز(.)34
 -32وأوص اال راب ا ا امل ف ااوف املس االم م ااال ز بتع ااديل الدس ااتور االُت اااوي حب ااا يش اامل
التم ز على أساس اإلعاق (.)35
 -33وحثل ل ال وب ل ا وم املال زي على تعديل قانون التس ل الوطين إلزالا ال ااانت
املتعلق لدين من ب اق اهلوي (.)36
 -34وأوص اال الورقا ا املش اارت رقا ا  13م ااال ز بو ااع ا ا ا عم اال وطن ا ا بش ااأن الش ااعو
األصل  ،مبا ق لك ما يتعل لتزامها ا .)37(2030
 -35وأوصاال الورق ا املش اارت رق ا  18م ااال ز ةلتاااء الق اوان ال ا اار العالقااات اجلنس ا
لرتا ااي ب ا الراداادين ،مبااا ق لااك القااانون اجلنااائي رق ا  377ء ،وإلتاااء الق اوان ال ا اار
األدنا متايري اهلوي اجلنسان على أساس التع اجلنساين واهلوي اجلنسان (.)38
 -36وأوصاال الورق ا املشاارت رق ا  4مااال ز ةوراج نتااائ اجلول ا الثالث ا لالسااتعراض الاادوري
الشامل ق ا العمل الوطن قوق اإلنسان من أجل تعزيز و اي مج ع حقوق اإلنسان ،ماع
مراعا مقرتحات ا تمع املدين(.)39
4
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ريم -ت فيووال االلتقامووا الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن م و مراعوواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعا

املساوا وعد التم ز

()40

 -37أدارت الورق املشرت رق  7إىل أن املثل ات واملثل ا ومزووجاي امل ال اجلنساي ومتاايري
اهلوي اجلنس واجهوا بعضاً من أدد األعمال االنتقام واملراق والعن على د اإلنرتنال ق
السنوات القل ل املا (.)41
 -38وأدارت الورق املشرت رق  18إىل أن اجلهات الفاعل ا وم ا لاديها موقا اااط
عن اجلنس والنوع اجلنساين ،ومل تفه األس ا اجلذري والتم ز اهل لي الاذي ياؤوي إىل يما
املتااايرين جنس ا اً( ،)42وأوصاال مااال ز ةد اراق مجاعااات حقااوق اإلنسااان ات الحاال ماان أجاال
د املثل (.)43
التحدي للتم ز والعن
 -39وأدااارت الورقا املشاارت رقا  7إىل أن اإلوارات اإلسااالم ق الدولا قااد أوالاال علااى
لشريع ي وأن راب املثل اات
األقل ت ق حممول "اط ساان" ،لإلبالغ عن اجلرائ املرت
واملثل ا ومزووجااي امل اال اجلنسااي ومتااايري اهلويا اجلنسا ياادي إىل مساااعد األداانا الااذين
يسعون إىل تت امل ل اجلنسي أو اهلوي اجلنسان (.)44
 -40وأوصى الت ال النسائي الدو ملؤسس األسر والتعل اجل د ماال ز بت حا القاانون
ا ا رقا  ،265وقاانون العالقاات الحاناع لعاا  ،1967واجلازء السااوس مان قاانون الساالم
والحا املهن تا لعااا  1994ماان اااالل تااوف مزيااد ماان ا مايا ااد التم ااز القااائ علااى نااوع
اجلنس(.)45
ق م ااال ز إىل أن مجاع ا ا
 -41وأد ااارت الراب ا ا اإلس ااالم للممارس ا ا ال ا ا والح ا ا
املثل ااات واملثل ا ومزووج ااي امل اال اجلنس ااي ومت ااايري اهلوي ا اجلنس ا تتع اارض للتم ااز ال ااديين م اان
ق اعات مع ن من ا تمع( ،)46وأوصل مال ز بنشر التوع ا لقضاا اجلنساان وتاوف التادري
ق جمال حقوق اإلنسان للسل ات الدين (.)47

التنم وال ئ واألعمال الت اري وحقوق اإلنسان
رت من م ال قاء الثقاق أن املشااريع مثال السادوو والحاناعات االساتنراج  ،وق اع
-42
األد ار ،واألعمال الت اري الزراع على أرا ي الس ان األصل العرف ا ال تازال ُتحال علاى
الرتااا ا  ،ع ااا يه اادو األم اان الت ااذائي وسا ا ل العا ا للش ااعو األص اال  ،والتن ااوع ال ول ااوجي ق
التا ت ،ويتس ق تلويا محاور امل ا  ،ويساه ق تت املناخ(.)48
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 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرو ق ا ا وا ري واألمان على دنحه

()49

اارت الورق ا املشاارت رق ا  6أن مااال ز ماان أ ثاار وول العااامل إصااداراً وتنف ااذاً ألح ااا
-43
اإلعاادا  .مااا أن عقوب ا اإلعاادا منحااو عل هااا ق ساات ق اوان أل ثاار ماان  20جرو ا وإلزام ا
لتسع جرائ  ،عا يؤوي إىل انعدا السل التقديري هل ئ إصدار األح ا (.)50
 -44وأوصل من م ه ومن رايتس ووت والورق املشرت رق  6مال ز أبن تفرض فوراً وقفاً
اات ااار ً إلصاادار عقوبا اإلعاادا  ،وأن تساان تشاريعات للقضاااء علااى إلزام ا عقوبا اإلعاادا علااى
مج ع اجلرائ  ،وأن تتنذ ا وات حنو إلتاء عقوب اإلعدا (.)51
 -45وأوصل الورق املشرت رق  6مال ز بو ع قواعاد وق قا ودافاف ُت ا عمل ا التنف اذ،
وال س ما بشأن إدعار الس ناء احمل و عل ه إلعدا  ،وحمام ه وأسره (.)52
 -46وأوصاال من م ا صااوت الشااع والورق ا املشاارت رق ا  12مااال ز لقضاااء علااى مج ااع
أد ا ال املعامل ا أو العقوب ا القاس ا أو امله ن ا ق ن ااا العدال ا اجلنائ ا  ،مبااا يتمادااى مااع املعاااي
الدول قوق اإلنسان ،مبا ق لك عارس اجللد والضر لعحا(.)53
 -47وأعر الت ال الدو للدفاع عن ا ر ت عن القل إزاء اات اي القساوس و ا ه
ماان األف اراو باادوافع ت اادو وين ا ( .)54وحااا الت ااال اإلل لااي العاااملي مااال ز علااى اامان رفااا
وسااالم مج ااع العااامل ق ا قاال الااديين( .)55وأدااارت من م ا صااوت الشااع إىل أن الت ق ا
العلين ،من جان الل ن الوطن قاوق اإلنساان ق اات ااي القاس رووناد او  ،قاد اارج عان
مسار عق إعالن الشرط املل املال زي توج ه التهم إىل أحد املشت ه ف ه (.)56
 -48و ر جملس نقاب احملام ق مال ز أن قانون منع اجلرو لعا  1959وقاانون مناع اإلرهاا
لع ااا  2015أع اااوا ج اواز االحت اااز وون حما ما ا  .وو اانذ ه ااذان الق ااانوانن الش اارط س اال احت اااز
الشن لفرت أول مديا  60يوماً وون ا حول على متث ل قانوين أو االتحال ألسر (.)57
 -49وأدارت الورق املشرت رق  1إىل أن مال ز  ،لر من التزامها ق أثناء وور االساتعراض
الاادوري الشااامل الثان ا  ،مل ُتاارز أي تقااد حنااو ُتسا اهل ا اال األساسا لالحت اااز بحااور مر ا
متوافقا مااع املعاااي الدول ا  .وعلااى الاار ماان أن ا وما ايفااذت عااد م اااورات ق  2016لتعزيااز
اف إىل حد (.)58
موارو الرعاي الح ق مرا ز االحت از ،فإهنا ال تزال
 -50و اارت الورق ا ا املشا اارت رق ا ا  2ق حزيران/يون ااه  2017أن  56ق املائ ا ا م اان نا اازالء
الس ا ون ماان م ارت ا اجل ارائ املتحاال ملناادرات( .)59وأوصااى مر ااز ال ااوث والاادعو ق جمااال
حقاوق اإلنساان ماال ز عتمااو وتنف اذ التااداب الالزما لت سا أو ااع السا ون و ايا حقااوق
الس ناء وفقاً للمعاي والقواعد الدول ات الحل (.)60
 -51وأعاار املشااروع العاااملي املعااين الحت اااز عاان قلقااه ألن األطفااال الااذ ور ُحيت اازون ق
مراف ا ال ااالت  ،مااا أن ال فااالت ُحيت اازن ق مراف ا النساااء .وال توجااد أح ااا قانون ا لفحاال
ال ُقحاار ا املحا وب بااذويه ( .)61ويساااور من ما صااوت الشااع قلا لااه إزاء رفااا وحقااوق
ال ُقحر واألحداث املوقوف ق إطار ن ا العدال اجلنائ (.)62
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 -52وأدارت الورق املشرت رق  1إىل أن مال ز  ،حت ازها النساء الالجئاات وملتمساات
الل وء ،مبن ف هن وات االحت اجات ا اص مثل ا وامل واملر اعات ،تنتهاك التزاماياا مبوجا
املواو  1و 2و(5أ) و 12من اتفاق القضاء على مج ع أد ال التم ز د املرأ (.)63

إقام العدل ،مبا ق لك مسأل اإلفالت من العقا  ،وس او القانون

()64

 -53أدااارت الورق ا املشاارت رق ا  12إىل ق ارار يرصااي صاااور ق عااا  2018ماان احمل م ا
االُتاوي ا ألتاال مبقتضااا إقاادا أ منفحاال عاان زوجتااه بحااور منفاارو علااى ُتوياال و ن ا ثالث ا
بو وح
أطفال قُحر لإلسال  ،و لك بعد معر قانون استمرت اين سنوات .وقد حدو ا
موق احمل م الشرع ق إطار الن ا القانوين املال زي ،وهو أن املسائل املتعلق بقوان الشاريع
و اان الن اار ف هااا فقااط إ ا نا القااانون علااى لااك .ا أن اإلنفااا ااع  ،مااا أن األح ااا
التشريع علاى مساتو .الدولا والا تتا ذ لا املسال أو األ املسالم التحاري نفاراو لت ويال
و ن األطفال ال ُقحر ال تزال تث القل (.)65
 -54وحثاال لا ال وب اال مااال ز علااى و ااع أح ااا مبوجا الدسااتور وقاوان الشاريع تاان
بو ااوح علااى أن احمل ااا الشاارع حمااا فرع ا تقتحاار واليتهااا القض ااائ علااى املسااائل املتعلق ا
بقانون األحوال الشنح للمسلم  ،وال تشمل القضا ال ي ون ف هاا أحاد ال ارف مان ا
املسلم (.)66
 -55و رت من م ا ري الدين ق ماال ز أن عاد و اوح الواليا القضاائ حملاا الشاريع
اإلسالم س مشا ل عمل ل ل مسل ير ق ت ديل وينه(.)67

ا ر ت األساس وا

ق املشار ق ا ا العام وا ا الس اس

()68

 -56أدااارت الورقا املشاارت رقا  3إىل أن التسااامذ الااديين الااذي ححاالل مبوج ااه مااال ز ق
املا اي علاى اعارتاي إجياااق قاد تراجاع ثا اً ق الساانوات األاا  .وا اا الر اي "للس اسااات
القائم على اهلوي " و"الوحد الوطن " قائ على قمع االاتالي( .)69ما تدهور أيضاً التسامذ
بشأن آراء األقل ات ووجهات الن ر املنالف  .وقد أتثر بشد هباذ الت اورات األفاراو مان الفئاات
املهمشا  ،مبان فا ه املساالمون الشا ع و ا ه مان األقل ااات الدين ا  ،واملثل اات واملثل اون ومزووجااو
امل اال اجلنس ااي ومت ااايرو اهلويا ا اجلنسا ا  ،وامل اادافعون ع اان حق ااوق اإلنس ااان والنس اااء والحا ا ف ون
والفنانون(.)70
 -57وأعاار الت ااال الاادو ماان أجاال ا اار ت والت ااال اإلل لااي العاااملي عاان القل ا إزاء
حرمااان األف اراو ماان ا قااوق الدين ا وحقااوق التع ا  ،وإزاء أعمااال العن ا املوجه ا ااد األقل ااات
( .)71ووعااا الت ااال اإلل لااي إىل السااعي إىل اارس االح ارتا والوفاااق
الدين ا  ،ااص ا املس ا
وسط مجاع األ ل الدين ا بق مجاعات األقل ات الدين (.)72
 -58و اار مقاادمو الورقا املشاارت رقا  16أهنا يشااهدون معاااي خمتلفا با املساالم و ا
املسلم ( ،)73ما أعربوا عن القل إزاء تزايد األصول اإلسالم والت ري اإلسالمي(.)74
صاان وين ااً من رف ااً ،و ث ا اً
 -59و اارت من م ا رصااد حقااوق الش ا ع أن اإلسااال الش ا عي ُ
()75
 .و رت جلن تنسا
ما ُوومهل أنش تها ا اص بواس موظفي إنفا القانون من املسلم
ُت ااال املن م ااات ا ا ا وم ا ا اإلس ااالم أن املس االم املرت اادين يواجه ااون التم ااز ق م ااان
العمل(.)76
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 -60وأوصل من م العدال للمارأ ماال ز علاى عقاد مزياد مان ا اوارات املتاواتر با األو ن
تُدعى هلا مجاعات خمتلف للتشاور ،مثل اجلمع ات النسائ ومجاعات املثل ات واملثل ومزووجاي
امل ل اجلنسي ومتايري اهلوي اجلنس (.)77
 -61وأوصا اال الورقتا ااان املشا اارت تان رق ا ا  8و 9ما ااال ز يفا ااا التا ااداب لضا اامان مت ا ا مج ا ااع
األد اانا  ،مب اان ف ا ه املس االمون ،م اان عارس ا حقه ا ق حري ا ال اادين واملعتق ااد ،وون ت اادال م اان
الدول ا  ،مبااا ق لااك ا ا ق تت ا وياانه ( .)78مااا أوصااى الت ااال الاادو للاادفاع عاان ا اار ت
بضمان ح املسلم ق اعتناق ويان آاار ا اإلساال وون ااوي مان العقاا  ،وحا الشان
املال زي ق أن يعتن ويناً آار اإلسال  ،وون املساس هبوي هذا الشن املال زي (.)79
 -62وأعرباال الورقا املشاارت عاان القلا ألن احملااا الشاارع مسااتمر ق اارل الاارو وق منااع
املال زي مان تت ا ويانه  ،و ارت أن املاال زي ا املسالم  ،الاذين اانوا ُسا لوا مسالم عان
طري ا ا ااأ أو بس ا الاازواجُ ،منع اوا ماان تت ا وياانه ق ب اقااات اهلوي ا ال ا تحاادرها الدول ا
أو بعد ال الق(.)80
 -63و اارت من م ا مراساالون بااال حاادوو الدول ا أن حري ا الح ا اف مل ُتاارز أي تقااد منااذ
سنوات عديد ( .)81و رت الورق املشرت رق  3أن ا وما ق ماال ز تراقا عان ثا تادف
املعلومااات( .)82وأعرباال الورقا املشاارت رقا  4عاان قلا عم ا إزاء اسااتندا الساال ات القاوان
التق دي ق الت ق واملالحقا القضاائ ملنتقادي ا وما واحملت ا السالم ق عارسا حقها
ق حري التع والت مع السلمي ،فضالً عن إ الق وسائط اإلعال املستقل (.)83
 -64و رت الورقتان املشرت تان رق  4و 7ومن م العفو الدول أن تعري ‘أا ار زائف ‘ ق
التشاريع فضاافاض و ااام  ،وو اان بسااهول أن يشاامل األا اااء اهلامشا أو تلااك الا ال تاان
ع اان قح ااد س ا  ،فض االً ع اان ال اااانت ال ا ق ااد ت ااون جم اارو مس ااأل رأي .وأ ااافتا أن األعم ااال
املندرج ُتل هذا التعري يعاق عل ها القانون عقوب قاس لترام أو لس ن سل سنوات
أو لعقوبت معاً(.)84
 -65و اارت من م ا صااوت الشااع والورق ا املشاارت رق ا  15ومن م ا املاادافع عاان اااط
املواجه ا أن امل اادافع ع اان حق ااوق اإلنس ااان يواجه ااون املض ااايق القض ااائ واالعتق ااال التعس اافي،
والتهديد لقتل ،والتنوي  .وأ افل أن املدافع عن حقوق اإلنسان الذين يعملاون مان أجال
م اف ا ا الفس اااو ،وتن ا ا ااالت م اان أج اال اإلص ااالح االنتن اااق واالنتن ااا ت ا اار والنزيها ا
معر ون بش ل اا ومستهدفون ملشاار ته ق االحت اجاات السالم  .ماا يواجاه املادافعون
ع اان حق ااوق املثل ااات واملثل ا ا ومزووج ااي امل اال اجلنس ااي ومت ااايري اهلويا ا اجلنسا ا ااالت مت ااز
ومضايقات واسع الن اق(.)85
 -66و اارت الورق ا املش اارت رق ا  4أن وس ااائط اإلع ااال املس ااتقل ال ا تتن اااول االنتها ااات
ا وم ثا اً ماا تتعارض للمضاايقات واياماات لتشاه  ،أو تُتلا ( .)86وأوصال من ما العفاو
الدول ومن م "مراسلون بال حدوو" والورقا املشارت رقا  4ماال ز ةلتااء القاانون املتعلا ة ر
الفتن ا  ،وإس ااقام مج ااع ال ااته واإلواانت ااد األف اراو ال ااذين حو م اوا مبوج ا هااذا الق ااانون اارو
عارسته السلم قه ق حري التع (.)87
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 -67و رت من م ه ومن رايتس ووت والورق املشرت رق  7ومن م
العنا ا أن الس اال ات أ لق اال املواق ااع الشا ا الا ا تنش اار ما اواو تنتق ااد ا
اوع اااءات الفس اااو( .)88و اارت من ما ا "مراس االون ب ااال ح اادوو" أن ا وما ا
وسائط اإلعال املستقل ال ل ل ق الساب ق االلتفاي على الرقاب ا

الدفاع عان ا ا
وما ا  ،مب ااا ق ل ااك
د اانل ح اار ً عل ااى
وم (.)89

 -68و اارت من م ا الاادفاع عاان ا ا العن ا أن احملت ا املناااوين إلصااالح االنتناااق
وز و الوعي يتعر ون لالعتداءات ال دن والتنوي  ،فضالً عن يديد زعمائه لقتل(.)90
 -69وأدارت الورق املشرت رق  13إىل أن قاو د الشعو األصل ق مال ز ماا زالاوا
يعانون التم ز واملضاايق مان جانا ا وما  ،وماا زالال أ اامه علاى القائما الساوواء ق إوار
اهل اار  .وأ ااافل أن النش ا اء ماان الشااعو األصاال  ،الااذين يااديرون أنش ا ق ا تمااع ،ث ا اً
ما صضعون للرصد واملتابع من قِ ل الوحدات ا اص ق الشرط (.)91
 -70وأعرباال الورقتااان املشاارت تان رق ا  12و 15عاان القل ا ألن مشااار ائااتالي املن مااات ا
ا وم ا ق مااال ز ق االسااتعراض الاادوري الساااب أساافر عاان إعااالن وزار الداال ا "عااد قانون ا "
االئااتالي ،و اارت أن اجلماعااات اإلسااالم ق ائااتالي املن مااات اإلسااالم ق عمل ا االسااتعراض
الدوري الشامل ن مل الت تشه و راه د ائتالي املن مات ا وم ق مال ز (.)92
 -71وأوصال من ما املادافع عان ااط املواجها ماال ز أبن تق ال وتنفاذ ل امال توصا ات
االسااتعراض الاادوري الشااامل بشااأن ا ا ق حريا الت مااع وا ا ق حريا التع ا ب ريقا داافاف
وقائم على املشار ال امل من جان املدافع عن حقوق اإلنسان على مج ع املستو ت(.)93
 -72و اارت اجلمع ا املعمدان ا أن الاادعاو .مسااتمر أمااا احملااا بشااأن الو ااع الدسااتوري
الستندا لم اس اجلالل "هللا" ،ن راً إىل أن ا وم تار .أن اساتندا ال لما مقتحار علاى
الاادين اإلس ااالمي ،و ل ااك اس ااتناواً إىل ق ارار حم م ا االس ااتئناي ق قض ا الح ا ف ال اثول ا
"ه الد" .وأ افل أن لك له عواق بع د األثر على ا ق حري الادين ،وحريا التع ا (.)94
وقااد أ ر حمااامون ماان أجاال العدال ا قض ا عاثل ا ( .)95و اارت ل ا ال وب اال والت ااال اإلل لااي
العاااملي أن التم ااز مسااتمر ااد األقل ااات الدين ا ق مااال ز بشااأن اسااتندا لم ا اس ا اجلالل ا
"هللا"(.)96
 -73وأوصاال من م ا "حمااامون ماان أجاال احملااام " والورق ا املشاارت رق ا  4مااال ز بوق ا إواااال
تعاديالت علاى قاانون املهان القانون ا مان داأهنا أن تقاوض اساتقالل نقابا احملاام املاال زي  ،و اامان
قاادر احملااام علااى أواء مج ااع وظااائفه املهن ا وون "تره ا أو إعاق ا أو مضااايق أو أي تاادال ا
الئ " على الن و املنحو عل ه ق م اوئ األم املت د األساس بشأن وور احملام (.)97
 -74وأوصااى برملااان الش ا ا املااال زي مااال ز بو ااع اس ارتات ات مت اان الش ا ا ماان أن ي ون اوا
أعضاء ق الربملان ،وتعزيز ن ا ا ح للش ا واف سن التحويل من  21إىل  18سن (.)98

ح ر مج ع أد ال الرق

()99

اارت الورق ا املشاارت رق ا  5أن اسااتتالل األطفااال عاان طريا اال ااار ال ي ازال يش ا ل
-75
ُتد ً إ إن مال ز تُعد وجه ومحدراً وبلد ع ور لض ا اال ار( .)100وأدارت الورق املشارت
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رقا  10إىل أن عادواً ا اً مان النسااء والفت ااات يُت ار هباان لتارض االساتع او املنااز مان جانا
و االت التوظ ق بلداهنن األصل أو ق مال ز أو من جان أص ا العمل(.)101
 -76وأدارت الورق املشرت رق  5إىل أن القوان املال زي تعترب ال تاء قانوين ،وأناه ُجي مار
مبوج ا ق ااانون العق ااو ت .ب ااد أن ق ااانون العق ااو ت ال يف اارق با ا اس ااتتالل األطف ااال ق ال ت اااء
واستتالل ال ار(.)102
 -77و اارت من م ا "املهن ااون الش ا ا " ق مااال ز أن هناااق ز و ق عمل ااات وور األيتااا ا
القانون ال تُعد مبثاب واجه لعحا ت التسول ،وترت ط أح اانً أبنش اال ار ل شر(.)103

 -78و رت الورق املشرت رق  14أنه ق انون الثاين/يناير  ،2015قاوت مدامها ل ا 28
ماان خم مااات اال ااار ل شاار ق وانااه ل ااان وب ل ا س (مشااال مااال ز ) إىل ا تشاااي  139مقاارب
مجاع أُعلن عنها ق أ ر/مايو .)104(2015
 -79وأوصل الورق املشرت رق  5مال ز لرتوي ملدون قواعد السلوق ماي األطفال من
االستتالل اجلنسي ق السفر والس اح (.)105

ا

ق ا حوص وا ا األسري

()106

رت الورق املشرت رقا  11أن الدساتور االُتااوي ال يسامذ لا املتزوجا زواجااً معارتي
-80
به قانوانً مبنذ جنس تها إىل أطفاهلا املولووين اارج ماال ز أساو ء ء( ،)107وأن الرجال ال و ان نقال
جنس ا ته إىل أطفالااه املولااووين اااارج إطااار الاازواج املعاارتي هبااا قااانوانً( .)108وأ ااافل الورق ا أن عااد
تس ا ل املوال ااد و اان أن يش ا ل عائق ااً أمااا مسااأل ماانذ الوالاادين اجلنس ا ألطفاااهل ( .)109وأوصاال
الورق مال ز ةلتاء قوان وس اسات اجلنس ال مت ز على أساس نوع اجلنس(.)110
 -81و اارت مجاع ا وع ا الزوج ااات األجن ااات أن ا املواطنااات املتزوج ااات ماان م ااال زي
ي اواجهن ُتااد ت ث ا  ،لاار ماان اإلقام ا ق مااال ز لساانوات وترب ا األطفااال وإنشاااء مسااا ن
وائما ا  .وي اال و ااع اهل اار ل ااديهن ا ا مض اامون ،وق حالا ا اعتم اااو عل ااى أزواجه اان امل ااال زي
ف ما ص و عهن القانوين .ويواجهن ق وواً صارم على حقهن ق العمل ،وق القدر على فاتذ
ا سا ت املحرف الفروي وا حول على مسا ن م سور الت لف ( .)111وأوصل اجلماع ماال ز
ةزال مج ع الق وو وتعديل القوان والس اسات ملنذ الزوجات األجن ات ا ق اإلقاما والعمال
ق ال لد(.)112
 -3احلقوق اال ت ادية واالرت اعية والثقافية

ا

ق العمل وق ظروي عمل عاول وموات

()113

اارت الورق ا املشاارت رق ا  4أن حري ا العمااال ق ت ااوين اجلمع ااات ق مااال ز ال تازال
-82
مق ااد  ،ق القااانون واملمارس ا  ،وون وجااه ح ا  ،وأن العمااال املهاااجرين الااذين وثلااون مااا ال يقاال
عاان  15ق املائ ا ماان القااو العامل ا املال زي ا  ،ال ااً مااا تاار مه ساال ات اهل اار أو أر العماال
على عد االنضما إىل النقا ت(.)114
 -83وأوصل الورق املشرت رق  1ماال ز بتم ا ملتمساي الل اوء والالجئا مان ا حاول
على فر العمل املشروع والوصول إىل أسواق العمل الر (.)115
10
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ا

ق الضمان االجتماعي

()116

 -84أثنل الورقا رقا  14علاى ا او الا ايفاذيا ا وما واملتمثلا ق اعتمااو ا اد األوىن
ل جر الشهري ق  ،2012والذي ُوسع ن اقه ق انون األول/ويسمرب  2013ل شامل العماال
املهاااجرين املحاارح هل ا  ،وزيااد ق ااانون األول/ويساامرب  2016إىل  1 000رين اال مااال زي ق
دا ه جزياار مااال ز و 920رين اال ق صا اح وسااراواق وإقلا الباوان االُتاااوي .ب ااد أن العمااال
املنزل  ،على وجه الت ديد ،استُ عدوا من ا د األوىن ل جور( .)117ومبا أهن ال يُعتربون مان فئا
العمااال ،فااإهن مساات عدون ماان بعا ا قااوق املمنوحا للعااامل مبوجا قااانون العماال ،ماان ق اال
األح ا املتعلق ةهناء العقاد ،واسات قاقات األموما  ،وأ الراحا وسااعات العمال واإلجاازات،
فضالً عن است قاقات اإلهناء والتسريذ والتقاعد(.)118

ا

ق مستو .مع شي الئ

()119

-85
ارت الورقا املشارت رقا  5أن الا الو دااهدت ،ق العقاوو الثالثا املا ا ُ ،تااوالً ا اً
()120
ق التنم  ،عا أسه ق ا د من الفقر ومن التفاويت ق الدال .
 -86وأدار مر ز الس اسات ال ديل ق االقتحاو إىل أن ا وم ايفذت تداب للتتلا علاى
مسااأل عااد فايا املسااا ن امل سااور الت لف ا ل ساار املع ش ا ات الاادال املااننف واملتوسااط،
ول ن ي دو أن املش ل ما زالل قائم (.)121

ا

ق الح

()122

 -87أوص اال الورقا ا املش اارت رقا ا  1م ااال ز أبن تنف ااذ عل ااى وج ااه الس اارع التزامه ااا ق وور
االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل الثان ا بض اامان حح ااول اجلم ااع عل ااى ا اادمات الح ا امل س ااور
الت لف للفقراء واملهمش والفئاات الضاع ف  ،مثال ملتمساي الل اوء والالجئا  ،مباا ق لاك عان
طريا إلتاااء الرساو والت ااال ال اه ا ( .)123وأوصااى ُتاال مناصاار ا قاوق اإللاب ا ق مااال ز
والورق ا املشاارت رق ا  14مااال ز بضاامان متتااع مج ااع ا امل اواطن لرعاي ا الح ا وون مت ااز،
وعلااى وجااه ا حااو ت س ا إم ان ا ححااول ا ا العن ا علااى ااادمات الرعاي ا الح ا
اجلامعا ق املستشااف ات العام ا بحااري الن اار عاان حالا الو ئا ال ا حيملوهنااا ،ووون حاج ا إىل
تقرير من الشرط (.)124
 -88و ا اارت مجاع ا ا وع ا ا األزواج األجان ا ا أن األطفا ااال الا ااذين أتاا اار ال ا اال ق طل ا ااات
ححااوهل علااى اجلنس ا واألطفااال ماان ا امل اواطن املااال زي  -ماان أ ا مااال زي أو أ ا
مال زي ا  -ال حيحاالون علااى الت ع ا اإللزامااي ق امل ادارس ،وتُقااد هل ا الرعاي ا الح ا ح ا ساان
الثان عشر فقط(.)125
 -89ويساااور الت ااال ملناصاار ا قااوق اإللاب ا ق مااال ز القل ا إزاء ا اواجز ال ا تعاارتض
الرعايا ا الحا ا اجلنسا ا واإللاب ا ا ق املرا ااز الحا ا ا وم ا ا لتا ا املتزوج ااات والع ااامالت
املهاجرات والالجئات(.)126
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ا

ق التعل

()127

اارت الورق ا املشاارت رق ا  14أن األطفااال ا امل اواطن ال حيحاالون علااى فرص ا ن اال
-90
ال
التعل ق املؤسسات العام على مج ع املساتو ت .وعلاى الار مان أن ا وما املال زيا
ل ا ع املن مااات ا ا وم ا ةنشاااء ماادارس ا ر ا ل طفااال الالجئ ا واملهاااجرين ،فااإن
آالي األطفال ما زالل تنقحه فر للتعل ( .)128وأوصال الورقتاان املشارت تان رقا  19و20
مال ز بتوف التعل االبتدائي ا اين ق املدارس العام (.)129
 -91و رت من ما ال قااء الثقااق أن األم ا جعلال املارأ تفتقار إىل املعرفا حبقوقهاا بوصافها
من الشعو األصل  ،األمر الذي جعل من الحاعوب مب اان عل هاا إ ااع صاويا عنادما تُتااح هلاا
الفرص (.)130
 -92وأوصا ااى الت ا ااال ملناصا اار ا قا ااوق اإللاب ا ا ما ااال ز ةوراج ب ا ارانم دا ااامل للتثق ا ا
اجلنسي ،قائ على ا قوق واالات ار املستن  ،ق املناه املدرس (.)131
 -4حقوق أشخاص حمدديح أو فحلا حمددة

املرأ

()132

 -93أدارت الورق املشرت رق  3إىل أن النساء ث اً ما يتعر ن لرو فعل قوي
عند التع عن آرائهن ،وأن هناق استمرار للقوال النم اجلنسان السل ق ا
وال س ما ق وسائط اإلعال والس اس ( .)133و رت الورق املشارت رقا  12أن ال
معاوي ا للم ارأ  ،وق  2016ظلاال مشااار امل ارأ الس اس ا ااع ف إ مثلاال مااا ب ا
و 11ق املائ ق أعلى مستو ت صنع القرار(.)134

متناس
اا العاا ،
ئا الس اسا
 8ق املائ ا

 -94وأد ااارت الورقا ا املش اارت رقا ا  17إىل أن النس اااء املس االمات ق م ااال ز يا اواجهن مت اازاً
مزووجاً  -أوالً التم ز مقارنا لرجاال ق قاانون األسار اإلساالمي و ن ااً ،التم از مقارنا لنسااء
ماان الااد انت األااار ،.إ تتمتااع النساااء املساالمات حبقااوق أقاال ب ث ا ماان األااار ت ق الاازواج
وال الق والوصاي على األطفال وامل اث(.)135
 -95وأوصل الورق املشرت رق  12مال ز بتعديل املاو  375من قانون العقو ت ،ومج اع
التشريعات األار .ات الحل  ،مثل قانون العن املنز  ،و رل الت رش واال تحا و من
أد ال العالقات اجلنس القسري ب األزواج والشر اء ا م م (.)136

األطفال

()137

رت الورق املشرت رق  17أن عدو زجياات األطفاال ق ازو و( .)138وأوصال الورقا
-96
()139
املشارت رقا  5برفااع سان الاازواج إىل  18عامااً للفت ااات والفت اان علااى الساواء وون اسااتثناء .
وأعرباال الورق ا املشاارت رق ا  17عاان القل ا ألن ساان الاازواج مبوج ا قااانون األساار اإلسااالمي
هاو 18ساان للرجااال و 16سان للنساااء ،سااتثناء جاواز زواج الفت اات ق ساان أصااتر ق حاااالت
مع ن ة ن من القا ي الشرعي( .)140وأوصل من م ه اومن راياتس ووتا ماال ز بو اع ا ا
عمل وطن من أجل بلوغ اهلدي رق  3-5من أهداي التنم املستدام واملتمثل ق إهنااء زواج
األطفال حبلول عا .)141(2030
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 -97و رت امل اور العامل إلهناء مج ع أد ال العقوبا ال دن ا الا متاارس اد األطفاال أن
العقوب ال دن د األطفال ال تزال مشروع ق مج ع األما ن ،مبا ق لك بحافتها عقوبا علاى
جرو ا  ،وأوصاال مااال ز بساان تش اريعات ُت اار ص اراح العقوب ا ال دن ا ق مج ااع األمااا ن ،مبااا ق
لا ااك ق إطا ااار الق ا اوان التقل دي /الدين ا ا  ،وإلتا اااء مج ا ااع ا ا ا القانون ا ا واأل وانت املتعلق ا ا
ستندامها(.)142
 -98و ا اارت الورقت ا ااان املش ا اارت تان رق ا ا ا  1و 14أن اس ا ااتمرار احت ا اااز ملتمس ا ااي الل ا ااوء
والالجئا ماان األطفااال ق مرا ااز احت اااز املهاااجرين يتعااارض مااع م اادأ محااا ال فاال الفضاالى،
ويش ل انتها اً للماو  22من اتفاق حقوق ال فل(.)143
 -99و ارت اجلمع ا املعمدان ا أن التشاريعات ال ُتمااي حقااوق األطفااال املدن ا والس اسا .
فاألطفااال الااذين تقاال أعماااره عاان  15ساان ا مسااموح هل ا ملشااار ق الت معااات العام ا ،
مسموح هل بتن الت معات العام (.)144
واألطفال وون سن  18سن
 -100و اارت الورق ا املشاارت رق ا  17أن ال فاال املولااوو ألبااوين متاازوج منااذ أقاال ماان ساات
أدهر ،يُعترب ،مبوج قانون األسر اإلسالمي ،مولوواً اارج إطار الزواج ،وق هذ ا الا تارف
إوار السا ل الااوطين تس ا ل اس ا األ ( .)145و اارت مجاع ا وع ا األزواج األجان ا أنااه ح ا
عندما يتزوج األ املال زي والد ال فل األجن فلن يتم ن مان مانذ اجلنسا إىل ال فال املولاوو
اارج إطار الزواج(.)146
 -101وأوصل الورق املشارت رقا  17ماال ز بتعاديل املااو  88مان قاانون األسار اإلساالمي
ملانذ حقااوق متساااوي ق الوصاااي القانون ا ل مهااات واء ء علااى حااد ساواء علااى أساااس محااا
ال فل الفضلى(.)147
 -102وأوصى الت ال النسائي الادو ملؤسسا األسار والتعلا اجل اد ماال ز ةعااو الن ار ق
مؤدرات الفقر ال تشمل ا ال التتذوي ل طفال وفقار الادال النساا ،وتنف اذ الس اساات الا
ت سر ا حول على األطعم املتذي (.)148

األدنا

وو اإلعاق

()149

 -103أعرباال الورقا املشاارت رقا  19عاان قلقهااا إزاء حمدوويا تعريا الشاان ي اإلعاقا ،
املنحااو عل ااه ق ل اوائذ امل اااين لعااا ( 1992تعااديل) (اإلقل ا االُتاااوي ل واالمل ااور) علااى أنااه
الشاان و العاها ال دن ا أو الساامع أو ال حاري الا تااؤثر علااى تنقلااه أو اسااتندامه للم اااين.
وهذا التعري ال يشمل ما هو اارج امل اين ،ومن مث فهو حمدوو(.)150
 -104وأد ااارت الورقا ا املش اارت رقا ا  20إىل أن  0.26ق املائا ا فق ااط م اان األد اانا وي
اإلعاق يعملون ق ا دم املدن  ،وهي نس تقل ث اً عن ا ح احملدو وهي  1ق املائ (.)151
وأعرباال الورقتااان املشاارت تان رق ا  12و 19عاان القل ا ألن مع ا وسااائل النقاال العااا ق ال لااد
ال تراعي احت اجات األدنا وي اإلعاق  ،وبعضها يش ل استندامه ا راً عل ه (.)152
 -105وأوصل راب امل فوف املسلم مال ز بتحم برام التوع العام لتثق ا اجلمهاور
املال زي بشأن س ل التفاعل مع األدنا وي اإلعاق (.)153
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األقل ات والشعو األصل

()154

 -106اارت مجاع ا اي ا األرا ااي والتااا ت ق د ا ه جزياار مااال ز ق  2013أن ا وم ا
املال زي ا ا ق ل ا اال ل ام ا اال  3م ا اان التوص ا ا ات الثمان ا ا املتعلق ا ا حبق ا ااوق الش ا ااعو األص ا اال  ،وأن
التوص ات املرفو تتعل أبرا ي الس ان األصل (.)155
 -107و رت الورقا املشارت رقا  3ومن ما حقاوق اإلنساان ق ماال ز أن أعضااء جمتمعاات
الس ان األصل الذين وارساون حقها ق حريا الت ماع تعر اوا لالعتقاال واالعتاداء واملضاايق
من جان السل ات ا وم  .وقد أعتُقال أ ثار مان  40اندا اً مان نشا اء الشاعو األصال
()156
منااذ عااا  2016ق أثناااء الاادفاع عاان أرا ا ه ااد أنش ا ق ااع األد ا ار ق النتااان .
و رت الورق املشرت رق  4أنه أُلقي الق علاى اندا مان ا تمعاات احملل ا عناد تن ا مه
احت اجات سلم وفاعاً عن أرا ه (.)157
 -108و اارت من م ا العفااو الدول ا أن حقااوق األرا ااي العرف ا إلقل ا مت ااار ظلاال مهاادو  ،وأن
أنشا ا ق ااع األدا ا ار عل ااى األرا ااي ال تا ازال مس ااتمر وون املوافقا ا ا اار واملسا ا ق واملس ااتن م اان
ا تمعات احملل ا ( .)158و ارت الورقا املشارت رقا  12أن عاد االعارتاي قاوق العرف ا ق أرا اي
الشااعو األصاال أو .إىل مشااا ل عديااد مبااا ق لااك الت اااوزات وفقاادان سا ل سا الاارزق(.)159
وأوصاال مجاع ا اي ا األرا ااي والتااا ت ق د ا ه جزياار مااال ز مااال ز بفاارض وق ا اات اااري فااوري
للتحااري ق األرا ااي العرف ا الا ت ال ا هبااا الشااعو األصاال للتأ ااد ماان عااد ُتوياال مل ا هااذ
األرا ي والتعدي عل ها ومحاوريا وتدم ها ريثما ي تمل ترس ا دوو بحور ر (.)160
 -109و اارت الورق ا املشاارت رق ا  13أن االنتها ااات املتعلق ا قااوق ق األرا ااي ال ت ازال
املسأل الرئ س الا تتضارر منهاا مجاعاات الشاعو األصال ق ماال ز ( .)161وأ اافل الورقا أن
بارام التنم ا ال ا أطلقتهااا ا وما االُتاوي ا وح ومااات الااوال ت مل تفلااذ ق إجاراء مشاااورات
على حنو سل مع الشعو األصل ستندا م دأ املوافق ا ار واملسا ق واملساتن  .ومل تضامن
ا ااط إعاااو التااوط  ،ال ا ُر اال ماان أجاال جمتمعااات الشااعو األصاال ال ا داارويا الساادوو،
ح ا أفضل هلذ الشعو يفرجها من وائر الفقر(.)162

املهاجرون والالجئون وملتمسو الل وء واملشروون واال اً

()163

 -110رت الورق املشرت رق  1أن ا وما التزمال ،ق وور االساتعراض الادوري الشاامل
الثان ملال ز  ،بت س األطر القائم املتعلق ةوار دؤون الالجئ وملتمسي الل اوء .وأ اافل
أنه مل حيدث تقاد ا ( ،)164وأن اا اإلطاار القاانوين أو اإلواري مللتمساي الل اوء والالجئا
تاار ه وون و ااع قااانوين وحقااوق ر ا  ،وجعله ا عر ا اار االعتقااال التعساافي واالحت اااز
واإلعاااو القس اري واالسااتتالل و ا لااك ماان انتها ااات حقااوق اإلنسااان( .)165وأوصاال الورق ا
املشرت رق  1مال ز يفا تاداب ملموسا للقضااء علاى مج اع أدا ال إسااء معاملا الالجئا
وملتمسي الل وء ق أثناء االحت از(.)166
 -111و اارت الورق ا املشاارت رق ا  10أن عاادو العمااال املهاااجرين ق مااال ز يُقاادر بن ااو 4
مالي  ،من ب نه  2.5مل ون من العمال املهاجرين الذين حيملون و ئ و 1.3مل اون مان الاذين
ال حيملااون و ئا  .ويعماال هااؤالء ق ق اعااات العماال املنتلفا مثاال الزراع ا وال ناااء والعماال املنااز
والحناعات الت ويل واملزارع وق اع ص د األ اق وق اع ا دمات(.)167
14
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ً إىل أن امله اااجرات املتزوج ااات يعتماادن اعتم اااواً ل اا12  وأدااارت الورق ا املش اارت رق ا-112
 األماار الاذي ياؤثر بشا ل،علاى األزواج املاال زي مان أجاال ا فاا علاى الو ااع القاانوين ق ال لاد
.)168(متناس على النساء ووثل عقا ً ل طفال
 إىل أن الس اواو األع ا ماان ملتمسااي الل ااوء عاادوي11  وأدااارت الورق ا املشاارت رق ا-113
.)169(اجلنس من الروهنت ا
)170(

عدوو اجلنس

 ر مر ز ال ا والدعو ق جمال حقوق اإلنسان أن عدو األطفال عدوي اجلنس ق-114
 مان األطفاال اهلناوو ا املاوثق20 000  من ب نه حنو، طفل300 000 مال ز يقدر بن و
، ويق مون ق مال ز الا ُتارمه مان حقها ق السافر،املولووين ق مال ز بدون دهاوات م الو
 ف ادون و اع ر اي وو ئا.  وااللت ااق ملادارس العاما، وا حول علاى اادمات الحا العاما
.)171( و ا لال ار ل شر،يح ون عر لالحت از والتم ز وإساء املعامل واالستتالل
 ما اان األدا اانا عا اادوي11 500  إىل أن هنا اااق11  وأدا ااارت الورق ا ا املشا اارت رق ا ا-115
 وو اان أن يُعتااربوا ماان، اجلنسا والعديااد ماان األفاراو وا موعااات عاان ُحرماوا ماان ا ا ق اجلنسا
 وتش ا ل النساااء ماان التام اال أ ل ا.)172(اار أن يح ا وا ااذلك
عاادوي اجلنس ا أو معر ا
،  مال ز بضمان تس ل مج ع املوال اد ق ماال ز11  وأوصل الورق املشرت رق.)173( هذ الفئ
.)174( بوص لك وس ل ماي ا ق اجلنس ومنع حاالت انعدا اجلنس
لااس األماان

 ماال ز بتشا ل فرقا عمال ااصا يبعا20  وأوصال الورقا املشارت رقا-116
.)175( الوطين للن ر ق إنشاء آل مناس هبدي منذ اجلنس إىل عدوي اجلنس
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International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.1-146.35, 146.38-146.46, 146.76,
146.135, 146.66, 146.174, 146.228-146.232.
JS3, page 10; JS12, para. 10.4; JS12, para. 4.10; JS10, page 6; JS20, para. B.9; JS20, para. B.11; CS,
page 7; SRW, para. 11c; SRW, para. 24j; FLD, para. 35.6; CENTHRA, para. 21.i. and para. 27 i;
JS12, para. 1.3 - 1.7; AI, pages 6-7; SUARAM, para. 41; RSF-RWB, page 5; JS16, page 7, para. 5;
JS6, page 3; JS 1, para. 7; JS14, paras. 14-15; JS19, page 6; JS13, para. 4.4.VIII; HRW, page 7;
Jubilee, page 5; JS21, page 5.
JS3, page 10; JS4, para. 6.5; CS, page 8; JS12, para. 1.3 - 1.7; JS16, page 8, para. 10; JS7, para. 63.
JS5, para. 30; JS11, para. 47; JS1, para. 7; Jubilee, page 5; PERTIS, para. 7a.
JS3, page 10 and JS12, para. 1.3 - 1.7.
ICAN, page 1.
HRW, page 4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.36, 146.48-146.49, 146.51-146.64,
146.74-146.75, 146.78, 146.89-146.93.
Amnesty International, page 1.
JS12, para. 3.3, and para. 3.8.
JS1, para. 7.
JS12, para. 4.20.
PERTIS, para. 7b.
Jubilee, page 5.
JS13, para. 4.4.V.
JS18, page 7.
JS4, para. 6.6.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.97-146.104.
JS7, para. 11.
JS18, para. 12.
JS18, page 5.
JS7, para. 40.
WAFIQ, page 2.
I-Medik, para. 2.
I-Medik, para. 17.i.
CS, page 2.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.77, 146.105-146.115, 146.117-146.126,
146.144.
JS6, page 1.
HRW, page 4; JS6, page 2.
JS6, page 6.
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SUARAM, para. 35; JS12, para. 10.5.
ADF International, para. 14.
WEA, para.12.
SUARAM, para.18.
BCM, para. 12.
JS1, para. 24.
JS2, para. 2.3.1.
CENTHRA, para. 15, i.
GDP, para. 5.
SUARAM, para. 17.
JS1, para. 31.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.47, 146.50, 146.127, 146.147-146.148.
BCM, para. 23 and JS12, para. 4.2.1.
Jubilee, page 5.
RFL, para. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.152-146.165, 146.167-146.170.
JS3, para. 33.
JS3, para. 34.
ADF International, para. 14; WEA, para. 1.
WEA, para. 16.
JS16, page 1.
JS16, page 1.
SRW, para. 9.
ACCIN, para. 10.
EMPOWER, para. 9.3. (i). See also JS21, page 3.
RFL, para. 24.2; JS8, para. 17; JS9, para. 16.
ADF International, 19.a.
JS9, para. 8 and para. 11.
RSF-RWB, page 1.
JS3, para. 2.
JS4, para. 1.5.
AI, page 4; JS4, para. 4.6; JS7, para. 9; BCM, para. 7.
SUARAM, para. 24; FLD, para. 1; JS15, para. 1 and para. 22-25.
JS4, para. 4.2.
Amnesty International, page 3; RSF-RWB page 5; JS4, para. 6.3.
HRW, page 2; ODVV para. 7; JS7, para. 16.
RSF-RWB, page 4.
ODVV, para. 9.
JS13, para. 4.3.
JS12, para. 5.2.2; JS15, para. 4.
FLD, para. 35.4.
BCM, para. 22.
CLJ, paras. 25-28.
Jubilee, para. 11; WEA, para. 6.
L4L, para. 20d; JS4, para. 6.1.
YPM, page 2.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.131-146.134, 146.136-146.141, 146.143.
JS5, para. 8.
JS10, para. 12.
JS5, para. 22.
YPM, para. 7.2.
JS14, para. 23.
JS5, para. 42.
For relevant recommendations see see A/HRC/25/10, para. 146.221.
JS11, para. 19.
JS11, para. 20.
JS11, para. 31.
JS11, para. 47.
FSSG, para. 1.2.
FSSG, pages 4-5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.217-146.220, 146.222.
JS4, para. 2.5.
JS1, para. 7.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/10, para. 146.171.
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JS14, para. 3.
JS14, para. 25.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.79-146.80, 146.86, 146.173.
JS5, para. 6.
CAPE, para. 9.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.176-146.184, 146.186-146.190.
JS1, page 4.
RRAAM, para.1.1; JS14, para. 12.
FSSG, para. 6.2.
RRAAM, para. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.191, 146.197-146.202.
JS14, para. 44.
JS20, para. B.11; JS19, page 3.
CS, page 5.
RRAAM, para. 1.3.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.65-146.70, 146.87, 146.94-146.96,
146.128-146.130, 146.145-146.146, 146.175, 146.192-146.196.
JS3, para. 41.
JS12, para. 4.1.3.1.
JS17, para. 12.
JS12, para. 4.8.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.71-146.73, 146.116, 146.149-146.151,
146.172, 146.185.
JS17, para. 28.
JS5, para.30.
JS17, para. 26.
HRW, page 6.
GIEACPC, pages 1-2.
JS1, para. 27; JS14, para. 12.
BCM, para. 19.
JS17, paras. 51-53.
FSSG, para. 2.3.
JS17, para. 56.
WAFIQ, page 5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.204-146.208.
JS19, page 1.
JS20, para. C.14.
JS12, para. 4.6.2; JS19, page 1.
PERTIS, para. 16a.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.88, 146.209-146.216.
JKOASM, para. 4.
JS3, para 56, SUARAM, para. 30. See also JS4, para. 5.6; JS15, para. 24.
JS4, para. 5.6.
AI, para. 6.
JS12, para. 4.5.2.
JKOASM, para. 34.
JS13, para. 1.1; See also YP, para. 5.
JS13, paras. 2.3-2.4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, paras. 146.142, 146.223-227.
JS1, para. 8.
JS1, para. 2.
JS1, para. 7.
JS10, paras. 10-13.
JS12, para. 4.1.2.1.
JS11, para. 40.
For relevant recommendations see A/HRC/25/10, para. 146.203.
CENTHRA, paras. 16-18.
JS11, para. 22.
JS11, para. 23.
JS11, para. 47.
JS20, para. B.9.
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