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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة احلادية والثالثون
 ١٦-٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووة املصوواع شوواح ة امل وول ة ش و ن
موانكو*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري الشااام م وهااو مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدما ماان ااس ا ااامل اااح
مص اال ( )١إىل عملي ا االس ااتاراا ال اادوري الش ااام  ،وه ااو مق اادً اب د ا م ااوامل تقي ااداً ااد
األاصى لادو ال لماملم

اثنيا -املعلوماع املقدمة مة املصاع شاح ة امل ل ة
ألف -نطاق االلتواماع الدولية( )٢والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -٢فيم ااا يتال ااا لتو اايامل امقدما ا اب وورامل االس ااتاراا الس ااابق ( ،)4أعرب ااف امةو ااي
السااامي مايا ا قااوق وا اارامل وللوسااا اب مويةااو (امةو ااي السااامي مويةااو) عاان أسااة ا
ألن السلطامل اب مويةو مل تر أن من امناسب اب الوااف الاراهن ام اد اادماً اب التصاديا علاى
الربوتوةول االختياري التةااي األمم امت د مناه التاذيب ،وذةرمل امةو ي السامي مويةو
أن م اان دا ااين التصا ااديا علا ااى الربوتوةا ااول الس ااماا بتقيا اايم ا اارو االحت ا ااا اب الس ا ا ون واب
األماةن األخرى لسلب ا ري على حنو أةثر انتظاماً ،ا تقدمي أي د اوى()٥م
__________

*

مل ُُتَّرر هذه الوثيق ا إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري ألمم امت د م
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 -3وفيم ااا يتال ااا أي ا ااً لتو اايامل امقدم ا ا اب وورامل االس ااتاراا الس ااابق ( ،)٦الحظ ااف
امةو ي السامي مويةو مع االرتياا تصديا مويةو مؤخراً علاى الربوتوةاول االختيااري التةاايا
الق اء على مجيع أد ال التمييمل د امرأ (اتةااي اسطن ول)()7م
 -4والحظف امةو ي األوروبي مناه الانصري والتاصب أن مويةو مل توااع ومل تصادق
باد على الربوتوةول رام  ١٢امل ا التةااي األوروبي قوق اإلنسان ،الذي ينص على ا ظر
التاااً للتمييااملم والحظااف سااو الساالطامل ماان أن يااؤوي االن ااماً إىل الربوتوةااول إىل تق اويد الاقااد
االاتماااعد مويةااو ،الااذي ياانص علااى ماامل ا موا ني ااا ماامل ا تة اايلي  ،ال ساايما فيمااا يتالااا
لامال والس ن()٨م وأدارمل امةو ي األوروبي مناه الانصاري إىل أن بااد حااالمل التمييامل
القائم على أساس اجلنسي مواوو اب اوانني ماظم الدول األع اء اب جملس أورو  ،عالو على
السااماا للاادول امتاااااد نااامي ماان ا ري ا اب تقاادير مااا إذا ةانااف االختالفااامل تااربر اخااتال
اماامل  ،وإىل أي حدم و لنظر إىل ا ال اخلا مويةو ،ال سايما وأن موا ني اا يشا لون أاليا
بااني السا ان ،فاارين تةسااك الربوتوةااول علااى الن ااو امااذةور أعاااله يااربر باااد االمتيااا امل اممنوحا
م اوا م مويةااو()9م وةااررمل امةو ااي األوروبي ا مناه ا الانص اري تو اايت ا ون تصاادق مويةااو
على الربوتوةول رام  ١٢امل ا التةااي األوروبي قوق اإلنسان()١٠م
 -٥والحظف ا مل الدوليا للق ااء علاى األسال النوويا ماع التقادير مشاارة مويةاو اب
مةاو امل األمم امت د بشين مااهد حظر األسل النووي  ،وأعربف عن أساة ا ألن مويةاو
غابااف عاان التصااويف ،وةانااف اااد ااوتف اب عاااً  ٢٠١٦ااد اارار اجلمايا الااما الااذي أنشااي
والي تةاوا الدول بشين امااهد م وأو ف ا مل الدولي مويةو لتوايع على مااهاد حظار
األسل النووي والتصديا علي ا()١١م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١٢

 -٦أد ااارمل جمموعا ا ال اادول امناه ا ا للةس اااو إىل أن موية ااو مل يا ا وس ااتوري ت ااؤول في ااا
السالط التنةيذيا إىل األماكم و اري تسايك داؤون ا وما ُ ،تاف سالط األماك ،عان رياا و يار
الدول الذي يسااعده جملاس ا وما م ويُانظم عما اللاس الاو م توااب وساتور عااً ،١9٦٢
والق ااانون را اام  77١لا اااً  ١9٦4ال ااذي ا اارى ُتديث ا وتاديل ا إىل ح ااد ة ااك اب ع اااً ،٢٠١٥
والنظاااً الااداخلد امل ااا با م ويتقاساام الساالط التشارياي ةا ماان األمااك واللااس الااو مم ولاايس
ألع اء اللس الو م الحي اارتاا القوانني؛ ل ن علي م تقدمي "مقرتحاهتم" إىل ا وم أوالً
(الا لادي ا أي ااً ا اا اب ااارتاا مشااريع القاوانني) ،وتقارر ا وما إماا تقادمي االاارتاا ةمشاارو
اانون أو إسقا ()١3م
 -7وأدااارمل جمموع ا الاادول امناه ا للةساااو إىل أن دااةافي عم ا اللااس الااو م بش ا
عاااً ال ت املال تطاارا مش ا ل علااى الاارغم ماان باااد اإل ااالحامل ال ا ااارمل مااؤخراًم والحظااف
الموعا اب مجلا أمااور أن امشاااورامل تااتم ة اام اممارسا وال يواااد ح اام اب القااانون ياانص علااى
أي إااراء يتاايش ،بشااةافي شم ا  ،إدارايف اجلمايااامل اب الاما أو يساامش للم اوا نني بااداء رائ اام
وون ا ااا ا إىل أن يُطل ااب م اان م ذل ااع بشا ا رأ ااد ع اان ري ااا جلنا ا أو الل ااس ال ااو م()١4م
وأو ف ساذ تدابك هام لتامليمل دةافي الاملي التشرياي  ،تا يشم تيسك و ول اجلم ور إىل
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امالوماامل ال افيا عاان امشاااورامل الا اااري ،وفيمااا يتالااا شحا اااال ماقولا لتقاادمي مشاااريع
النصوص والتاديالمل وواثئا الام ()١٥م
 -٨ورحااب مةااوا جملااس أورو قااوق اإلنسااان نشاااء امةو ااي السااامي مايا ا قااوق
وا اارامل وللوسااا اب عاااً  ،٢٠١3وال ا ت ااطلع باادور رئيسااد اب قاي ا حقااوق اإلنسااان اب
امةوا السامد ،ال سايما
اإلمار م ومع ذلع ،فرين يرى أن إلم ان توسيع نطاق اختصا امل ّ
عن ريا من سلط الشرو اب إاراء الت قيقامل ة م منصا م وك ان اب امقااً األول تط ياا
االحي إااراء الت قيقااامل ة ام امنصااب اب جمااال م اف ا التميياامل الااذي يشا لااب اختصا ااامل
امةا ّاوا السااامد ،إل اااف إىل امسااائ امتالق ا ةقااوق الطة ا ()١٦م وااادمف امةو ااي األوروبي ا
مناه ا الانصاري والتاصااب مالحظااامل واثلا  ،وأداارمل أي ااً إىل أن امةو ااي السااامي مويةااو
هذه ك ن أن تُلغى ت رو دور مرسوً أمكي()١7م
 -9وأو ا ف امةو ااي السااامي مويةااو أن م اظااا أن تنظاار اب أي دا وى تاارو ماان أي
د اادص وون د اارق يتال ااا جلنس ااي أو اإلااما ا م وذة اارمل أن ه اادف ا الرئيس ااد امتمث ا اب قايا ا
حقااوق وحاارامل ام اوا نني اب إ ااار عالااااهتم مااع إوار الدول ا  ،وةااذلع ام م ا الت ميلي ا اموةل ا
إلي ااا اب جم ااال م اف ا التميي اامل ،ياني ااان أظ ااا ت ااطلع ب اادور عل ااى الص ااايد ا ل ااد ال ااا تثاب ا
مؤسس عام للدفا عن حقوق اإلنسان()١٨م
 -١٠وم ااع ذل ااع ،الحظ ااف امةو ااي الس ااامي موية ااو أن امؤسس ا ال تس ااتواب مجي ااع ما ااايك
م اوئ ريس ،ال سيما وأظا تةتقر إىل روا الام اجلماعد اب عمل ا وأظا أُنشئف تواب نص
تنظيم ااد ول اايس توا ااب الق ااانون ،األم اار ال ااذي ح ااال وون س اااي ا اب الوا ااف الا اراهن إىل ل ااب
ا صاول علاى االعتمااو مان ا ا الت ااالا الااامد للمؤسساامل الو نيا قاوق اإلنساان()١9م بيااد
أظااا تؤةااد أن اارو إنشااائ ا تتةااا وخصو اايامل النظاااً السياسااد اب مويةااو الااذي يام ا اب
إ ااار مل يا وسااتوري وكقرا يا ول ن ااا غااك برمانيا م وماان ّ ،فاارين امةو ااي  ،علااى غارار اهليئااامل
امسااتقل األخاارى امانيا بسااياو القااانون اب مويةااو ،مسااؤول عاان م ام ااا مسااؤولي م اداار أماااً
األمك ا اةم ،عن ريا تقدمي تقرير سنوي ينشر على مواا ا الش د()٢٠م
 -١١وتتمتااع امةو ااي السااامي مويةااو أي ااً بصااالحي تلقااد الطل ااامل ماان باااد الساالطامل
م اان أاا ا تق اادمي راء أو إاا اراء وراس ااامل بش ااين امس ااائ امتالقا ا ت ااال اختصا ا ا ام غ ااك أن
امةو ي أعربف عن أسة ا ألن اآلراء ال ت دي ا والدراسامل ال اري ا ال ك ان نشارها إال مان
ا السلط ال ل ت ام وعلى الصايد القانوين ،أو ف امةو ي أظا تتمتع ستقالل و يةد
يا س و ا ا امؤسسد ،ف الً عن ال مايمل الوارو اب أح اً الصع التيسيسد اخلاص ناا،
وذلااع ماان حي ا دااروق تايااني مةو ا ا السااامد ودااروق وارساات م اااً عملا علااى حااد س اواءم
وأخاكاً ،أُداك أي ااً إىل أنا ااد ااارى اساتاراا أواء امؤسسا عناد انت ااء فاارت واليت اا األوىل الا
اسااتمرمل أربااع ساانوامل ،حا ذار/مااارس  ،٢٠١٨ةمااا ااري النظاار اب تااادي نااص القااانون ماان
أا او فاالي اآللي ال و اف عند إنشاء امةو ي ()٢١م
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يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل الشاملة

امساوا وعدً التمييمل

()٢٢

 -١٢فيمااا يتالااا لتو اايامل الااوارو اب وورامل االسااتاراا السااابق ( ،)٢3الحظااف امةو ااي
الس ااامي موية ااو اس ااتمرار ت اادين ع اادو ا اااالمل امارو ا ا عل ااى امؤسسا ا فيم ااا يتصا ا ت اف ا ا
التمييملم وعلى الرغم من تادو األسا ا ال امنا وراء ذلاع ،فارين السا ب الرئيساد هاو وون داع
تار وُتظر وارساامل التمييامل وام اايقامل التمييمليا ،
عدً واوو أح اً حمدو اب القانون ا لد ّ
وا ا من الاسك على خمتلا اجل امل الةاعل الاام واخلا حا ف ام هاذه الظاواهر وُتدياد
ال اا ا تملانيم ورح اف امةو اي الساامي مويةاو لتقادً ال اك الاذي ُتقاا بة ا اعتمااو
القااانون رااام  4١٠-١امااؤر  ٢ةااانون األول/ويساامرب  ٢٠١4الااذي فاارا للماار األوىل حظاار
يوسااع امشا ّار نطاااق هااذا
التميياامل اب مااملا األدااداص ذوي اإلعااا  ،ل ن ااا ذ ّةاارمل ب اارور أن ّ
ا ظاار ليشاام اب ظاي ا امطااا األس ا ا األخاارى ممارس ا التميياامل()٢4م ورأمل امةو ااي أن ماان
امم ن التة ك اب و ع ناص مناه ا التمييامل يتماداى ماع نظام األولاوامل القائما  ،علاى الن او
الذي ينص علي الدستور وي ةل  ،وون إعاو النظر في ا()٢٥م
 -١3وأعاار مةااوا جملااس أورو ق ااوق اإلنسااان عاان اعتقاااوه ون ا ين غااد مويةااو تاملي اامل
التشارياامل امتالقا مايا ماان التمييامل عان ريااا سان ااانون إ ااري لل مايا مان هاذه الظاااهر
جبميااع أدا اهلام وساان اااانون ماان هااذا الق يا ماان دااين أن ياااااب تمليااد ماان الةااليا علااى مجيااع
وارسامل التمييمل ،عالو على أن سكس إدار اوي من أا تامليمل ت افؤ الةرص لل ميع()٢٦م
 -١4والحظف امةو ي األوروبي مناه الانصري والتاصب أن القانون اجلنائد اب مويةاو
ال يت من اركاً ارحاً لاادو مان اجلارائم واجلانش مان أاا م اف ا الانصاري والتمييامل الانصاري،
تا اب ذلع :اإل و اجلماعي وإن ارها ،والتا اك الالام عان أيديولوايا تادعد تةاوق جمموعا مان
األدداص ،واياو أنشط تقوً نا جمموع تش ع على الانصري أو امشاارة اب هاذه األنشاط م
روف ااً مشاادو
و مث ا  ،فاارين القااانون اجلنااائد ال ياانص وائم ااً علااى أن الاادوافع الانص اري تش ا
للاقوب اب ارائم انت ايف القانون الااًم ومل حدو ااانون مويةاو بو اوا وال حظار اراح التمييامل
ام ادر وغك ام ادر ،ةما يةتقر إىل بااد الانا ار الرئيساي للتشارياامل الةاالا مناه ا التمييامل،
مث تقاسم عبء اإلث امل()٢7م
 -١٥وأو ااف امةو ااي األوروبي ا مناه ا الانص اري ون ياانص القااانون اراح علااى اعت ااار
الاادوافع الانصاري روفااً مشاادو للاقوبا اب مجيااع اجلارائم الااويا ()٢٨م وااادمف امةو ااي السااامي
مويةو مالحظامل واثل ()٢9م
 -١٦وأو اف امةو اي األوروبيا مناه ا الانصاري مويةاو أي ااً تااا يلاد :أن تاتماد تشاريااً
مت ااامالً بش ااين امس اااوا اب اماامل ا وع اادً التميي اامل اب جم اااد الق ااانون اخل اااص واإلواري()3٠؛ وأن
تا د إىل امةو ي السامي مويةو ت ما تقادمي امسااعد القانونيا ل ا اا التمييامل ،تاا اب ذلاع
التمثيا اب حالا اإلااراءامل الق ااائي ()3١؛ وأن تنشار اإلحصااءامل امتالقا باادو اارائم الانصاري
وةااره األاانااب وامثليااني ومغااايري اهلوي ا اجلنساااني ال ا أبلغااف نااا الشاار  ،وعاادو ا اةمااامل،
وأس ا عدً امقا ا  ،ونتائج ا اةمامل()3٢م
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 -١7وفيما يتالا مساوا باني اجلنساني ،تؤةاد امةو اي الساامي مويةاو ون النظااً القاانوين
اب اإلمار ال يملال يشتم على أح اً عةا علي اا الاملمن وين غاد إلغا هاا أو إ االح ا ،وال سايما
اب جمال التشرياامل االاتماعي ()33م
 -١٨والحظ مةوا جملاس أورو قاوق اإلنساان ماع االرتيااا أن اللاس الاو م أاار ماؤخراً
مش اارو ا ااانون ك ّ اان الش اارةاء غ ااك امت ااملواني ،ت اان ف ااي م الش اارةاء امثلي ااون ،م اان ا ص ااول عل ااى
االعرتا باالات م وقايت ا تواب القانونم ود ع السلطامل بقو على ترمج هاذا امشارو إىل
عم ملموس وون أتخك()34م
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حا الةرو اب ا يا وا ري واألمن على ددص

()3٥

 -١9أدااارمل امةو ااي السااامي مويةااو إىل أن ماان امناسااب ،اب حالا تصااديا مويةااو علااى
الربوتوة ااول االختي اااري التةاايا ا مناه ا ا التا ااذيب ،ت اامني ا ااانون الاق ااو مل تاريةا ااً للتا ااذيب
يتمادى مع اماو  ١من اتةااي مناه ا التااذيب وغاكه مان ارو امااملا أو الاقوبا القاساي
أو الالإنساني أو ام ين ()3٦م
 -٢٠والحظ فريا اخلرباء امام ت اف الاناا اد امارأ والاناا امناملد التاابع للاس أورو
أن تاريا الانا امنملد الوارو اب القانون رام  3٨٢-١يصا الاالا بني اجلااين وال ا ي علاى
أظا تشام "الاملوا اجلااين أو أي دادص خار ياايي ماا أو عاا ماا ُتاف ساقا واحاد ماد
ويل "م وأدار فريا اخلرباء إىل أن هذا التاريا يت امن دار اً ااد يسات اد بااد ا ااالمل ،مثا
األ واا الااذين ال يايشااون ُتااف سااقا واحااد أو "الاالاااامل الاا ةيا " بااني ماراهقني و لغااني د ا ا ،
وأن النطاق الدايا هلذا الشرق يتواا على ةيةي تط يق مان ا ا ا ااةم وةيةيا تةساكها لشارق
الااايي ُتااف سااقا واحااد "لةاارت ويلا "م ودا ع فريااا اخلارباء الساالطامل بشااد علااى اعتماااو تاريااا
للانا امنملد يتمادى مع التاريا الوارو اب اتةااي اسطن ول()37م
 -٢١والحظااف امةو ااي األوروبيا مناه ا الانصاري أن القااانون اجلنااائد اااد ت اامين باااد
منااشامل ويل مة وً أن "ال اا هام األداداص الاذين يايشاون أو عاداوا ماااً ُتاف ساقا
واحااد" ،بغي ا ز ااني األ واا امثليااني ماان االسااتةاو ماان األح اااً اجلديااد امتالق ا تنااع الانااا
امنملد()3٨م

إاام الادل ،تا اب ذلع مسيل اإلفالمل من الاقا  ،وسياو القانون

()39

 -٢٢أدااارمل جمموع ا الاادول امناه ا للةساااو إىل أن امسااؤولي عاان اامان اسااتقالل الساالط
الق ااائي تقااع ،ماان حي ا ام اادأ ،علااى عاااتا جلن ا اخلدم ا الق ااائي م غااك أن هااذه الل ن ا ت ااطلع
بدور ائي مقارنا ماع السالط التنةيذيا م وال ي ةا الدساتور وااوو الل نا ألظاا أُنشائف توااب
تش ارياامل فقااعم وتقااع امسااؤولي عاان ر ساات ا تلقائي ااً علااى عاااتا الساالط التنةيذي ا ()4٠م وأو ااف
جمموع ا الاادول امناه ا للةساااو الساالطامل بتاملياامل وور جلن ا اخلدم ا الق ااائي واسااتقاللي عمل ااا،
واستاراا تش يلت ا ومن ا ووراً حموراً ي ة استقالل النظااً الق اائد وحسان أوائا  ،ف االً عان
وورها اب تايني الق ا وامدعني الاامني وإوار حياهتم ام ني واإلاراءامل التيوي ي امتالق نم()4١م
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 -٢3وأدااارمل جمموعا الاادول امناه ا للةساااو إىل أن اواعاد ت ااار امصااات ت تسااد أ يا
خا ا نظاراً إىل أن ا اا ا ما الالياا ال ياملاون باادواً ةاما  ،وماع ذلااع ال توااد اواعاد ماان
ه ااذا الق يا ا بش ااين أع اااء ه ااذه ا ما ا ()4٢م وهن ااايف أي ا ااً ثغ اار اب الق ااانون فيم ااا يتال ااا با اادً
التواف ااام وأو ااف الموعا ا ت ااا يل ااد :تاي ااني أع اااء ا م ا الالي ااا بن اااء عل ااى إا اراءامل د ااةاف
واستناواً إىل ماايك مو وعي مالئم ؛ وأن ُتادو هلام اواعاد مالئما بشاين عادً التوافاا وت اار
امصات وغك ذلع من االلتملامامل امتالق لنملاه ()43م
 -٢4وأدارمل جمموع الدول امناه للةساو إىل اممارس امتمثل اب انتدا ا اا ومادعني
عااامني م ان بلااد جماااور للاما اب مويةااو علااى أساااس اتةاااق ثنااائد بااني هااذا ال لااد الاااور وإمااار
مويةااو ،و ااري تطااوير االتةاااق لتل ي ا حاا ا الساالط الق ااائي اب مويةااو للمااو ةني()44م ومااع
مالحظ ا امالوم ااامل ال اوارو بش ااين عملي ا التاي ااني ،ت اارى الموع ا أن ه ااذا الو ااع ك اانش الس االط
التنةيذي ا ال ثااك ماان الساالط التقديري ا  ،وأن ات ااا إااراءامل أةثاار دااةافي ومو ااوعي تقااوً علااى
وعوامل عام لتقدمي الرتدي امل سيؤوي إىل حادو ُتسان ة اك اب هاذا الصادو()4٥م والحظاف
الموع ا أي ااً أن الق ااا واماادعني الاااامني ،خااال ماان يااتم تايياان م للاما اب ا م ا الاليااا،
وال ساايما أع اااء حم ما امراااا القانونيا  ،يوا االون الاما اب أنشااط وااار وأنشااط أخاارى اب
بلد جماور أثناء عمل م ةق ا اب مويةو()4٦م
 -٢٥وأو ااف جمموع ا الاادول امناه ا للةساااو الساالطامل تااا يلااد :اامان دااةافي عملي ا
تايااني الق ااا واماادعني الاااامني اب مويةااو ،س اواء أةااان ذلااع علااى س ا ي اإلع اار أو خالف ا ،
اس ااتناواً إىل ما ااايك وا ا ا ومو ااوعي ()47؛ وتقي اايم األنش ااط اموا يا ا الا ا ي ااطلع ن ااا الق ااا
وام اادعون الا ااامون ،ت اان ف ااي م أولئ ااع ال ااذين ال يملال ااون يامل ااون اب بل ااد جم اااور ،واس اااذ اخلط اوامل
الال م  ،بناء على النتائج ،ل مان و ع اواعد أاوى وأةثر اتساااً بشين عدً التوافا()4٨م
 -٢٦وأدااارمل جمموع ا الاادول امناه ا للةساااو إىل أن مويةااو لاادي ا  3٨اا ااياً أا ا م اان
نصة م من النساءم ةما أدارمل إىل أن النساء ال يمللن أالي اب ا متني الالياني (ا ما الالياا
وحم م امرااا القانوني )()49م

ا رامل األساسي وا ا اب امشارة اب ا يا الاام وا يا السياسي

()٥٠

 -٢7فيم ااا يتال ااا لتو اايامل ال ااوارو اب وورامل االس ااتاراا الس ااابق ( ،)٥١ذة اارمل امةو ااي
السا ااامي مويةا ااو أن ا ا و لنظا اار إىل الت اا ااامل ال ا ا ترتتا ااب اب األما ااد الطوي ا ا علا ااى تا اادابك إباا اااو
األدداص واحتمال أتثكها بصور غك متناس على ا يا اخلا واألسري ألدداص عادوا اب
مويةو بصور مستمر وتواد نا مجيع الهتم ،فارين مان امست سان إرسااء نظااً ااانوين مايا
"أبناااء ال لااد" ماان الطاارو والرتحي ا  ،ماان خااالل تقييااد إم اني ا إبااااو أدااداص ولاادوا وعاد اوا اب
مويةو بصور مستمر وحصره ذلع اب حاالمل حمدو وألس ا ااهر ()٥٢م
 -٢٨وفيمااا يتال ااا باقوب ا الط اارو ،ال ا ا ااد تُة اارا علااى م اوا نني أي ااً ،الحظ ااف امةو ااي
الس ااامي موية ااو أن ه ااذه الاقوب ا مل تط ااا فالي ااً لس اانوامل ويل ا  ،ل ن ااا مل تل ا ح ا اآلن م اان
القانون اجلنائد()٥3م
 -٢9والحظف امةو ي األوروبي مناه الانصري أن اماو  4-4من امرساوً بقاانون راام 399
امااؤر  ٦تشارين األول/أةتااوبر  ١944بشااين الرتخاايص نشاااء النقااا مل ،تاانص علااى أن ت ااون
غال ي أع اء م اتب النقا مل من قل انسي مويةو أو اجلنسي الةرنساي م ورح اف امةو اي
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ون ا ااري النظاار اب تااادي هااذا القااانونم ورأمل امةو ااي أن هااذا اجلااملء ماان اماااو  4ين غااد أن
يُلغااى اب القطااا اخلاااص علااى وا ا اخلصااوص ،حي ا يام ا  9٨اب امائ ا ماان قل ا اجلنساايامل
األان ي م وذةرمل امةو اي أن علاى مويةاو أن تلغاد األح ااً الا تانص علاى أن ت اون أغل يا
أع اء أا مل النقا مل واُتاواهتا من موا م مويةو وفرنسا()٥4م
 -3٠وأدار م تب امؤسسامل الدكقرا يا وحقاوق اإلنساان التاابع منظما األمان والتاااون اب
أورو إىل االنتد ااا مل الربمانيا ا نظم ااف اب موية ااو اب  ١١دا ا اق/فرباير  ،٢٠١٨وأو ااى ،إذ
الحاظ ثقا اجل ااامل اااح امصاال اب نملاها الامليا االنتدابيا بشا عاااً ،بااادً القياااً وي
نشاق مراا االنتدا مل()٥٥م

ا ا اب اخلصو ي وا يا األسري
 -3١فيماا يتالااا حادى التو اايامل الاوارو اب وور االساتاراا األوىل( ،)٥٦أعربااف امةو ااي
السامي مويةو ،فيما خيص امو و ا دو بشين امراا عن ريا الةياديو ،عان ارتياح اا ل اون
القانون رام  43٠-١امؤر  ١3زو /يوليا  ٢٠١٦بشاين خمتلاا التادابك امتالقا ةاا علاى
األمن الو م اد أش بس ّد الثغار القانونيا القائما فيماا يتالاا ااما النظااً امتقادً للغايا مراا ا
الطاارق الاام ا اب اإلمااار عاان باااد ،مااع مراعااا مااا يرتتااب علااى ذلااع ماان اثر اب اح ارتاً ا ااا
اب اخلصو ي ()٥7م
 -3٢والحظااف امةو اي السااامي مويةااو أن أساااليب تنةيااذ اماااو  ٥ماان القااانون رااام 43٠-١
اااد ُحاادومل بصااور أةاارب اب ا ارار و اري حاادو علااى واا اخلصااوص مااد االحتةااا ل يااايمل واا ا
إم اني الو ول إىل امالومامل الشدصي ح اراً علاى ماو ةني مايناني خصيصااً ومصارا هلام لتااما
ما ا من ا مديري األمن الااً ،وا يتايش اإلنةااذ التااً للتو ايامل الصااور اب عااً  ٢٠٠9عان
مةوا جملس أورو قوق اإلنسان()٥٨م
 -33والح ااظ مة ااوا جمل ااس أورو ق ااوق اإلنس ااان اعتم اااو الق ااانون امتال ااا ة ااا عل ااى
األمن القومد ،الذي عمل وسائ عم ووائر األمن ،وأذن ،على س ي امثال ،تراا ا األفاراو وون
ا ااا إىل أماار ا ااائد مسا ا عنااد واااوو هتديااد لجماان القااومدم ودا ع ساالطامل مويةااو علااى
بذل اصارى ا ادها ل ةالا تملوياد الل نا الا أُنشائف لر اد اارارامل السالط التنةيذيا اب جماال
امراا موارو ال افي لتم ين ا من اال طال بدورها ومن الام ستقاللي ةامل ()٥9م
 -34والحظ ااف امةو ااي األوروبيا ا مناه ا ا الانصا اري أن األم اار را اام  ١447ام ااؤر  ٢٨ة ااانون
األول/ويساامرب  ١9٥٦ياط اد الرا ا األولوي ا عل ااى ام ارأ عنااد ُتدي ااد م اان ه ااو ر األس اار امايش ااي
ال ااذي يس ااتلم لت اااد با ااد االس اات قااامل االاتماعي ا نياب ا ع اان مس اات قي ا لت اي ا ل ا /هلام وه ااذه
القاعد ال أثارمل أي ااً اب عادو ة اك مان النسااء األان ياامل ،ااد أُويناف اب االاارتاا التشارياد ٢١3
امااؤر اب نيسااان/أبري  ،٢٠١4بو ااة ا زييمليا علااى أساااس نااو اجلاانسم وماان أاا و ااع حااد هلااذا
التميياامل ،اعتمااد وا اااو مشاارو القااانون علااى م اادأ امساااوا اب امااملا علااى الن ااو امنصااوص عليا اب
الدس ااتور ،واارتحا اوا أن يُس اامش للنس اااء اب موية ااو مثا ا امطال ا ا ص ااول عل ااى مرة اامل ر األس اار
امايش ااي م ورأوا أن ه ااذا االاا ارتاا ال ااذي كثا ا ا ااد األوأ ك اان توس اايع نطااا ا ليش اام أبن اااء ال ل ااد،
ورتااا ليشاام امقيماانيم وحثااف امةو ااي األوروبي ا مناه ا الانص اري الساالطامل علااى و ااع حااد هلااذا
النو مان التمييامل جبمياع أدا ال  ،وأو اف مويةاو باملاو قايا النسااء األان ياامل مان التمييامل ام ادار
وز ين ن من ا صول على مرةمل ر مل األسر امايشي ديظن دين نظرائ ن الذةور()٦٠م
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 -٣احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية

ا ا اب الام واب رو عم عاول ومواتي

()٦١

 -3٥أدااارمل امةو ااي األوروبي ا مناه ا الانص اري إىل امالومااامل ال ا تلقت ااا بشااين مااااي
با ااد الام ااال األاان ااب م اان ع اادً اس ااتقرار اارو الام ا اب اطاع ااامل مث ا التنظي ااا واألم اان
والتشااييدم فةااد القطاااعني األولااني ،ياُاملعم واااوو وارس ا دااائا تتمث ا اب إب اراً عق اوو عما باادواً
املئ ااد لس اااعامل اليل ا للغاي ا  ،م ااع أن الام ااال يامل ااون فالي ااً ب اادواً ةام ا تقري ااً ألظ اام يامل ااون
ساااعامل إ ااافي م و لتاااد ،يااتم ن اااحب الاما ماان وارس ا ال ااغع علااى الااما عاان ريااا
الام ا اإل اااابم أمااا اب اطااا التشااييد ،ف ا ُذةر أن باااد الامااال األاانااب يااتم اساات داهلم عن ااد
ساي م إىل تنظيم أنةس م من أا امطال ةقوا م()٦٢م
 -3٦وأدااارمل امةو ااي األوروبيا مناه ا الانصاري أي ااً إىل أظااا تلقااف مالومااامل تةيااد ون
النساااء األان يااامل يتار اان لتميياامل مااملووام والحظااف واااوو اوعاااءامل بشااين فص ا امو ةااامل
األان ياامل ماان الاما باااد فارت واياامل ماان إاااا األموما  ،وذلااع اسااتناواً إىل القااانون رااام 7٢9
امااؤر اب  ١٦ذار/مااارس  ١9٦3الااذي ياامل ذلااع وون تو اايش األس ا ا م وذةاارمل مةو ااي
مناه ا الانص اري أن ا ين غ ااد ل ا وارامل امس ااؤول  ،وال س اايما مةتش ااي الام ا  ،الت قي ااا اب ه ااذه
االوعاااءامل ،وةااذلع امةا ّاوا السااامد إذا اُاادمف د ا اوىم وعناادما تث اف ا االوعاااءامل،
ين غد للسلطامل أن تتدذ التدابك الال م ماي هؤالء امو ةامل وم اف التمييامل ام ادار وغاك
ام ادر الذي تار ن ل ()٦3م
 -37وفيمااا يتال ااا لتو اايامل ال ااوارو اب وورامل االسااتاراا الس ااابق ( ،)٦4رح ااف امةو ااي
السااامي مويةااو ب اادء سااران القااانون رااام  4٥7-١امااؤر  ١٢ةااانون األول/ويس اامرب ٢٠١7
بشااين الت اار والانااا اب م ااان الام ا م غااك أظااا أعربااف عاان أسااة ا ألن امشا ّار مل ياار اارور
لو ع تاريا حمدو للت ار اجلنساد خيتلاا عان تارياا الت ار اماناوي ،وفقااً للمااو  4٠مان
اتةااي ا جملااس أورو للوااي ا ماان الانااا ااد النساااء والانااا امنااملد وم اف ت مااام وأدااارمل امةو ااي
السااامي مويةااو إىل أن التشاريع ا اااد ال يتناااول اراح ً سااوى االبتاملا اجلنسااد الااذي ال يشاام
مجيع أد ال الت ر اجلنسد()٦٥م

ا ا اب مستوى مايشد مناسب

()٦٦

 -3٨اب جمااال اإلسا ان ،الحظااف مةو ااي مناه ا الانصاري رتياااا التاادابك الا اعتماادمل
نااد تيسااك الو ااول إىل الس ا ن ،مثا إشح ا أناوا ماين ا ماان الوحاادامل السا ني ال ا ُتمي ااا
الدول ا ألبن اااء ال ل ااد ،وتش اام ه ااذه الص ااة  :األاان ااب م اان أا اار أا اار ء أح ااد م اوا م موية ااو،
واألدااداص امقيمااون اب إمااار مويةااو منااذ والوهتاام ،داريط أن ي ااون أحااد الوالاادين أي ااً ماان
امقيمني اب مويةو وات ا ،واألداداص امقيماون اب مويةاو بصاور مساتمر مناذ  4٠عامااً علاى
األاا ()٦7م ومااع ذلااع ،و لنظاار إىل ال ااغع امسااتمر علااى سااوق الاقااار ،تاارى مةو ااي مناه ا
الانص اري أن ا ين غااد للساالطامل اب مويةااو أن تمليااد نشااا ا اب هااذا الااالم وأدااارمل اب الواااف
نةس إىل أن ين غد للسالطامل ا ارص علاى عادً إحادا أسا ا غاك ماربر للتمييامل باني خمتلاا
فئامل األاانب ،ةما ين غد هلا ُتلي إىل أي مدى ك ن لجاانب الاذين ا اطروا عمليااً للاايي
خارا مويةو أن يستةيدوا أي اً من هذه الرتتي امل()٦٨م
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 -٤حقوق أشخاص حمددية أو فئاع حمددة

امرأ

()٦9

 -39دا ع فريااا اخلارباء امااام ت اف ا الانااا ااد امارأ والانااا امنااملد التااابع للااس أورو
مويةو بشاد علاى أن تطلاب مان امةو اي الساامي مويةاو تقادمي راء أو وراساامل تتالاا علاى
س ي امثال لةروق اب األاور أو اموارو ،بغي ا صول على ف م أف للت ادامل الا تاارتا
ُتقيا امساوا باني اجلنساني بصاور ةاملا وفاالا ؛ وأن تطلاب إلي اا تقادمي سياساامل واعما تاامل
امساوا ا قيقي بني الرا وامرأ  ،ووراس أي مقرتحامل من ديظا أن سدً هذا الغرا()7٠م
 -4٠وأدار فريا اخلرباء إىل أن عقب دور القانون رام  3٨٢-١اماؤر  ٢٠زو /يوليا ٢٠١١
بشااين أدا ال حماادو ماان الانااا ،أ ا ش لاادى مويةااو تشارياامل واسااا النطاااق ال ترةاامل علااى تاادابك
الواايا وا مايا ف سااب ،با ترةاامل أي ااً علااى إنةاااذ القااانون ،وسياسااامل مت املا بشااين الانااا
ااد امارأ م ويشا هااذا القااانون خطااو إىل األماااً اب الاديااد ماان اجلوانااب ألنا ا ّارً علااى واا
اخلصااوص أد ا ال الانااا اجلديااد مث ا الت اار  ،والااملواا القسااري ،وتشااوي األع اااء التناساالي
لا ا ي  ،و اارً ا اراح االغتص ااا الملوا ااد ،ويت اايش للم ما ا أن ت ااع اب االعت ااار الط ياا ا
األسري للانا عند ُتديد الاقوب اب الق اا الةروي ()7١م
 -4١ومع ذلع ،رأي فريا اخلارباء أن القاانون مل يان ش زامااً اب مااجلا مجياع اجلواناب ا ادو
امتالقا ةال ا النساااء ا اا الانااا ،أو اب مراعااا أواا ال اااا اخلا ا ناان ال ا ستلااا عاان
تلع ال توااا األ ةاال واألداداص ذوي اإلعااا امشامولني لقاانونم واب هاذا الصادو ،أداار
فريا اخلرباء إىل أن تط يا أح اً اتةاايا اساطن ول علاى مجياع ا اا الاناا األساري يساتواب
على السلطامل إيالء اهتماً خاص للنساء ال اا وإورايف اختال حالت ن()7٢م
 -4٢ةم ااا ح ا ا ّ فري ااا اخل ا ارباء موية ااو علا ااى القي اااً تا ااا يل ااد :إنشا اااء هيئ ا ا م لة ا ا بتامليا اامل
السياسامل الرامي إىل منع وم اف الانا د امرأ  ،وو ع خط عم و نيا ()73؛ وم ااعة
الدعم امقدً إىل امنظمامل غك ا ومي امندر اب م اف الانا د امرأ ()74م
 -43ورحااب فريااا اخل ارباء بقياااً الساالطامل اب ع اااً  ٢٠١٦نشاااء خااع اتص ااال هاااتةد موح ااد
اديااد جماااين ويساامش خةاااء اهلوي ا ماان أا ا مساااعد ا اا الانااا امنااملد ،والحااظ الةريااا مااع
األسااا أن هااذا الارام اهلاااتةد حيا عموم ااً إىل ا ااا اااب ا اليا وال ك اان لتاااد الو ااول إليا علااى
م اادار الس اااع ()7٥م وح ا فري ااا اخل ارباء الس االطامل عل ااى اامان ت ااوفك خدم ا مس اااعد ع اارب اهل اااتا
تستواب مجيع اماايك الوارو اب اتةااي اسطن ول ،تا اب ذلع من حي ساعامل التغطي خلدم ()7٦م
 -44و لنظر إىل عدً واوو أ اء اب جمال الطب الشرعد اب مويةو ،أدار فريا اخلرباء إىل
رور م اعة الدعم امقدً لل اا ،تن في م اا الانا اجلنسد ،وذلع عن ريا تاوفك
تدريب خااص للاااملني اب جماال الرعايا الصا ي و/أو امان او و اول الادوائر امدتصا إىل
راء خرباء الطب الشرعد()77م
 -4٥وح ّ فريا اخلرباء السلطامل على أن ت ع اب اعت ارهاا بصاور أةارب الصااو مل ال اك
الا ااد توااا النسااء األان يااامل اللاوا ال يااتقن لغا ال لاد ،ومراعااا ذلاع خااالل خمتلاا مراحا
الدعمم ةما حا ّ الةرياا السالطامل علاى اسااذ اخلطاوامل الال ما ل امان أال ت اون اللغا أساسااً
للتمييمل "ة م الوااع" د النساء األان يامل الال واان اا للانا()7٨م
GE.18-13956

9

A/HRC/WG.6/31/MCO/3

 -4٦وح ّ فريا اخلرباء السلطامل على إيالء ممليد مان االهتمااً ل ا اا الاناا الاذين ةاانوا
اب حال اعتماو ماد على اجلاين ،وإىل عوااب الانا االاتصاوي ،وال سيما عن ريا مسااعد
ال اا اب استااو استقالهلم الذا ل ام ()79م

األ ةال

()٨٠

 -47ذةرمل ام ااور الااميا إلظااء مجياع أدا ال الاقوبا ال دنيا الا ُزاارس اد األ ةاال أن
الاقوبا ا ا ال دنيا ا ا لج ة ا ااال اب موية ا ااو اانونيا ا ا اب امن ا ااملل واب أم ا اااةن الرعايا ا ا ال ديلا ا ا والرعايا ا ا
الن اري ()٨١م
 -4٨وأدااارمل ام اااور الاامي ا إىل أن مس اايل الاقوب ا ال دني ا لج ة ااال أُث ااكمل خ ااالل ال اادور
الساابق لالسااتاراا الادوري الشااام اب امياع امالومااامل الاذي أعدتا األمام امت ااد واب مااوامل
امالومامل امقدم من أ ا امصل  ،ومع ذلع مل تصادر تو ايامل بشاين هاذه امسايل علاى
وا الت ديد()٨٢م
 -49والحظف ام اور الاامي أن ا وما أةادمل ماراراً أن القاانون اجلناائد امتالاا العتاداء
على الغك ل ر والتانيا ،الذي ُعمل عن ريا إوخال تاديالمل علي اب عاً  ،٢٠٠7ياوفر
ا ماي امناس لج ةال من الاقوب ال دني اب مجيع األماةنم ومع ذلع ،ال يوااد حظار اريش
للاقوب ال دني اب اانون الاقو مل أو القوانني امادل ل ()٨3م وأو ف ة من جلن حقوق الطة
وجلن مناه التاذيب ةظر الاقوب ال دني لج ةال اب مجيع األماةن()٨4م
 -٥٠وأعرب ااف ام اااور الااميا ا ع اان أمل ااا اب أن تث ااك ال اادول ه ااذه امس اايل خ ااالل اس ااتاراا
عاااً  ،٢٠١٨وأن تقاادً تو ااي حماادو مويةااو ون تصااوي وتساان تشاريااً ،علااى سا ي األولوي ا ،
حظر بو وا مجيع أد ال الاقوب ال دني لج ةال اب ة األماةن ،تا اب ذلع اب امنملل()٨٥م
 -٥١وذةاار مةااوا جملااس أورو أن م ااان مويةااو تاملياامل قاي ا حقااوق الطة ا عاان ريااا
حظاار مجيااع أدا ال الاقوبا ال دنيا لج ةااال ،ةاادلي وا ااش علااى رف ا ا للانااا ااد األ ةااال
جبميااع أد ا ال  ،وأدااار إىل أن ح اواد ثالثااني م اان الاادول األع اااء اب جملااس أورو أا اارمل ه ااذا
ا ظر سلةاً()٨٦م

األدداص ذوو اإلعاا

()٨7

 -٥٢رحااب مةااوا جملااس أورو لتقاادً ا اار اب مويةااو فيمااا يتالااا ةقااوق األدااداص
ذوي اإلعاا ا  ،وال ساايما ساان اااانون اب عاااً  ٢٠١4ياطااد األدااداص ذوي اإلعاا ا اممليااد ماان
الةارص لل صااول علااى مااا حتااونا ماان وعام ومساااعد م وةااان اااانون عاااً  ٢٠١٦بشااين تيسااك
ا رة اب ام اين مثاالً خر على هذا التقدً()٨٨م
 -٥3وفيم ااا يتال ااا لتو اايامل ال اوارو اب وور االس ااتاراا الس ااابق ( ،)٨9الحظ ااف امةو ااي
السااامي مويةااو ،مااع االرتياااا ،تصااديا إمااار مويةااو مااؤخراً علااى اتةاايا األماام امت ااد قااوق
األدداص ذوي اإلعاا  ،اب عاً )9٠(٢٠١7م غك أظا الحظف االفتقار حا الوااف ا ااد إىل
لي و ني مستقل لر اد تط ياا اتةاايا حقاوق األداداص ذوي اإلعااا  ،علاى الن او امنصاوص
علي اب اماو  33من ا()9١م

10

GE.18-13956

A/HRC/WG.6/31/MCO/3

ًام اارون والالائون وملتمسو الل وء وامشروون واخليا

)9٢(

 أداارمل امةو اي الساامي مويةاو إىل أن السالطامل اب مويةاو، فيما يتالا بطل امل الل اوء-٥4
لاادي ا إم انيا استشااار ام تااب الةرنسااد مايا الالائااني واألدااداص عاادكد اجلنسااي لاادى مااجلا
 وذلع تط يقاً للرساائ امت اولا باني إماار مويةاو واجلم وريا الةرنساي اب،ل امل الل وء امقدم إلي ا
 واإلمااار غااك، ال حااد هااذا التشاااور بشا من ااد،م ومااع ذلااع١9٥٥ يوليا/ يونيا وزو/حمليران
ململما بارأي ام تااب الةرنسااد مايا الالائااني عناادما ااري التشاااورم وإذ الحظااف امةو ااي السااامي
 رأمل أن ماان،مويةااو عاادً واااوو أي ح اام اب الواااف الاراهن ياانظم إااراءامل مااجلا ل ااامل الل ااوء
 الااذي ين غااد أن حاادو علااى وا ا اخلصااوص التاادابك،ال ااروري إوراا هااذه اإلاااراء اب القااانون ا لااد
 وةااذلع اماااايك ذامل الصاال ال ا،ال ا تتدااذها الدول ا اب حااا ملتمسااد الل ااوء أثناااء وراس ا ملةاااهتم
 مااع مراعااا االتةااااامل الدولي ا الساااري،ين غااد أن تسااتند إلي ااا الدول ا اب اارار ا ااول أو رفااد الطل ااامل
)م93(١9٥١ يولي/  زو٢٨ وال سيما االتةااي اخلا بو ع الالائني امؤرخ
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