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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 ٢١كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢0١9

مووو و ورتوواع املعلوموواع الوووارهة مو ا وواع صوواح ة املحوول ة بشو ن
أوروغواي*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .ويتضمن التقرير موجزاً لورقاا معلوماا مقدما مان  ١9جها مان
()١
اجلهااا حاااحب اة اال
إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وه ا معرو ا شااال مااوجز ق ااداً
ابحلااد اصق ااد لعاادو الالمااا  .وُ اال فاارم مسااتقل إلسااهاما اةؤسسا الوين ا حلقااوق اإلنسااان
اةعتمد بناء علد التق د الاامل مبباوئ ابريس.

اثنيا -املعلوموواع املقدمووة م و امل سسووة الوقويووة حلقوووق اإلنسووان املعتموودة بوووا
على التقيد الكامل مب اهئ ابريس
 -٢أكااد اةؤسس ا الوين ا حلقااوق اإلنسااان ووي اوان اةظااا أوروي اواي ،ف مااا ال
القااانون  553-١9اةتعلاااب ابلااري صي اراض الزراع ا  ،أن ماان الضااروري اامان مشااارك ا تمااع
اةاادين يطا د وإوار ومراقبا اةاوارو اةائ ا  ،ومحايا م اااور م اااب الشاار  ،واعتماااو ق مااا
ساوي اةنااعاا  ،وحتدياد عقاواب فعالا  ،ومناع
ب ئ واسرتا ج ا ةراقبا الب ئا  ،والتفاا
اةضارب اةال القائم علد اةوارو اةائ  ،و مان محاي الب ئ  ،مبا ذلا نوع ا م ااب الشار
وكم تها و وافرها(.)٢
__________

*

حترر هذب الوث ق قبل إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري ابصمم اةت د .
َّ
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 -3وأكااد اةؤسسا نفسااها باادء نفاااذ قااانون اإلجاراءا اجلنائ ا اجلديااد عااا ،٢0١7
لانهااا أشااار إىل مشااروم التعااديل الااذي يغ ا ّ اإليااار اةع اااري للضااما اةن ااوي عل هااا
هااذا القااانون اجلديااد ويوسااع نطاااق الساالط التقديري ا للشااري الل ظااا اصوىل ماان التوق ا
وأثناااء الت ق قاا للتأكااد ماان وقااوم اجلارائم .و حااا اةوافقا علااد هااذا التعااديل ،فإنا قااد يااؤثر
ساالباً الضااما حلظ ا التوق ا  ،واحلاااب احلري ا  ،وقرين ا ال ارباء  ،والساالط التقديري ا الالام ا
للوظ ف القضائ (.)3
 -4وأفاااو اةؤسس ا أبن التعااديل اصخ ا لقااانون اصيفااا واة اراهقَّ شاادَّو العقااواب ال ا
ُفرض علد اةراهقَّ مما يشال راجعاً يتناقض مع وحا ا اةنظماا الدول ا ( .)4وأخطار غ ا
جاء ب هذا التعديل هو اايو مد التداب االحرتااي من  90إىل  ١50يوماً(.)5
 -5وأشاار اةؤسسا إىل السا طر العقاب ا الا تساام تاا حااال سال احلريا حاافو
اةاراهقَّ اةوجاووين اةراكاز الا ياديرها اةعهااد الاوي إلوماا اةاراهقَّ اجتماع ااً( .)6وأكااد
أن علد الريم من بعض الت س نا ظل ظرو احلبس شال معامل قاسا وال إنساان ومه نا (.)7
وأشا ااار إىل ممارسا ااا احلا اابس اإلجبا اااري( ،)8وعا ااد كفاي ا ا اصنشا ااط التعل م ا ا اةقدم ا ا للسا ااجناء،
واالحتجا اةتارر بدوام أمن إلرجاء وإلغاء اصنشط التعل م والرتف ه واالجتماع ( .)9ورأ
اةؤسسا أنا ال منااي مان مراجعا نظاا قضااء اصحاداو وو اع خطا عمال قائما علاد حقاوق
اإلنسااان( .)١0وحثااأ أوروي اواي علااد عااديل قوان نهااا ،وإيااالء اصولويا للتااداب يا االحتجااي ا ،
وو ع مشروم مؤسس يركز علد اجلوان التعل م (.)١١
 -6وأشار اةؤسس إىل إقارار القاانون الشاامل الاذي يافال للمارأ ح اا خال ا مان العنا
()١3
اجلنساين ( ،)١٢()٢0١7ومع ذل أشار إىل ال عواب اةطروح أماا طب ااب هاذا القاانون
والش اوايل اةتعلق ا ابة اوارو ال ا ست اال للوكاااال اةركزي ا اةعن ا بتطب ق ا ( .)١4و ؤكااد اةظاااهر
د اةرأ احلاج إىل مضاعف اجلهوو لتطب اب هذا القانون علد أكمل وج (.)١5
اةستمر للعن
 -7وأشااار اةؤسسا إىل اسااتمرار انتهاااح حقااوق اصشا اي ذوي اإلعاقا ( .)١6ويوجااد
العدي ااد م اان مراك ااز الرعايا ا من ااوذ م اان الرعايا ا القائما ا عل ااد الوح اااي  ،ال يع اارت ابصشا ا اي
ذوي اإلعاقا كأحا ا حقااوق ويظهاار افتقااار اةااوظفَّ إىل اةااؤهال الالاما للعماال مااع هااؤالء
اصش اي( .)١7وأكد اةؤسس أن موظفَّ هذب اةراكز ار اباوا اعتاداءا جنسا أو انتهاكاا
حلق ااوق الن اازالء اخل وحا ا والس ااالم البدن ا ا  ،أفض ااأ إىل ااكما ا اجلن ااا ( .)١8ورأ أن م اان
الضروري عزيز اةراقب و وف الضما ال متنع العن اةؤسسا اد اصشا اي ذوي اإلعاقا
مراكااز احلمايا الا عماال علااد ماادار الساااع ( .)١9وهناااح أيضااً حاجا إىل ع ااَّ ل ا للرحااد
تماشااد مااع مباااوئ ابريااس( .)٢0وذكاار اةؤسس ا أن العماال جااار مااع ا تمااع اةاادين والساالط
التنف ذي بشأن مقرتح يدعو إىل إنشاء ل لرحد نف ذ ا فاق حقاوق اصشا اي ذوي اإلعاقا ،
إيار اةؤسس الوين حلقاوق اإلنساان ،وإن كاان ذلا سا تطل زوياد
وقد عمل هذب اآلل
()٢١
اةؤسس ابةوارو اةال الالام صواء الوظ ف اجلديد .
 -8وذكر اةؤسس أن هناح جهوواً كب ال يازا يتعاَّ باذهلا لتطب ااب القاانون ١٢٢-١9
الراما إىل معاجلا عااد اةساااوا بااَّ اصعاراق واإلثن ااا ( .)٢٢ويفاارض هااذا القااانون ح ااً للمشااارك
مؤسسا الدول ب اد أن هنااح قلقااً بساب حاعوب طب ااب احل ال املادو وافتقاار اصوسااط
احلاوم إىل التدري والت ط د هذا ا ا (.)٢3
2

GE.18-18654

A/HRC/WG.6/32/URY/3

 -9وأعرب ااأ اةؤسسا ا ع اان قلقه ااا إااء حالا ا اةه اااجرين ،وابصخ اال أولئا ا ال ااذين يلتمس ااون
اللجااوء والااذين يع شااون حالا ااع ( .)٢4واعتاارب أن ماان الضااروري نف ااذ إجاراءا ملموسا ،
ال س ا ما ف مااا يتعلاااب ابإلساااان اصاي اصوىل ماان وخااو البلااد( .)٢5وأشااار أيض ااً إىل التم ااز
القائم علد أساس اصحل الوي واإلماان ا االقت اوي للمهاجرين ،مما يشال عقب أما متاتعهم
الفعل ابحلقوق( .)٢6وسلطأ اةؤسس الضوء علد ال عواب ال يواجهها الساان اةهااجرون
احل و علد واثئاب اإلقام أورويواي ،مش إىل أن التمتاع الفعلا ابحلقاوق ال ا والعمال
والتعل م ،من بَّ أمور أخرى ،ير بد ار باياً قوايً ابحل و علد الواثئاب الالام لإلقام (.)٢7

اثلث ا -املعلوماع املقدمة م ا اع صاح ة املحل ة
ألف -نط وواق االلتوام وواع الدولي ووة( )٢8والتع وواون م ووا اولي وواع واويي وواع الدولي ووة حلق وووق
()٢9
اإلنسان
معاارض اإلشااار إىل وح ا ا االسااتعراض الاادوري الشااامل الساااباب( ،)30أفاااو اةركااز
-١0
االستشاااري الاادوو حلقااوق اإلنسااان بال ا احلقااوق جامعا أوكالهومااا أبن أوروياواي ت ااذ
خطوا للت دياب علد ا فاق منظم العمل الدول رقام  ١69بشاأن الشاعو اصحال والقبل ا
البلدان اةستقل ( .)3١وأوحد جملس شع شاروا ابلت دياب علد هذب اال فاق (.)3٢
 -١١وأوحأ احلمل الدول للقضاء علد اصسل النوويا ابلت ادياب علاد معاهاد اصمام اةت اد
حلظر اصسل النووي (.)33

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()34

يم -توفي و االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة لقوووق اإلنسووان ،مووا مراعوواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعاع

اةساوا وعد التم ز

()35

 -١٢أكد منظم العفو الدول أن علاد الاريم مان قباو وحا بشاأن "مناع مج اع أشااا
التم ز والعن واةضايق اةت ل ابة ل اجلنسا واهلويا اجلنساان "(ُ ،)36اتَّ اذ أي إجاراءا هاما
هذا ال دو(.)37
 -١3وأشار الورق اةشرتك  ١إىل أوج التقد اةهم املرا لضامان حقاوق اةثل اا واةثل اَّ
ومزووج ا اة اال اجلنس ا ومغااايري اهلوي ا اجلنسااان وحااامل حاافا اجلنسااَّ (جمتمااع اة ا م)(،)38
لان علد الريم من التشريعا احلال  ،ما اا هؤالء اصش اي يعانون من التم ز بساب هاويتهم
اجلنسااان وما لهم اجلنسا و عبا هم اجلنساااين و/أو خ ائ اهم اجلنسا ( .)39ويعا ا اصشا اي
ظاارو التهم ا ا ،علااد الااريم ماان أوج ا التقااد املاارا التش اريعا
مغااايرو اهلوي ا اجلنسااان
بشأن هويتهم( .)40وأوحأ الورقا أبن امم أوروياواي س اساا عاما ت ادى بفعال ا وكفااء
للتم ز د أفراو جمتمع اةا م وأن حتظار أشااا التم از اةباشار ويا اةباشار ،بطارق منهاا وسا ع
نطاق هذب اجلرائم لتندر اإلجراءا اةدن (.)4١
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 -١4وأوحااأ الورق ا اةشاارتك  ١إبعااداو خط ا وين ا ةااف ا التم ااز( .)4٢وأوحااأ منظم ا
العفااو الدول ا بو ااع خطا وين ا ةناهضا العن اري والتم ااز شاامل إجاراءا ةنااع التم ااز القااائم
علد اة ل اجلنس واهلوي اجلنسان واخل ائل اجلنس واحلماي من (.)43
 -١5وأعربأ شبا وعم اةهاجرين عن رور جتم اع الشاااوى اةتعلقا ابلتم از ابلعمال ماع
ه ئ للدعم والرحد من أجل إلقاء الضوء علد حاال التم ز العن ري وكرب اصجان (.)44

التنم والب ئ واصعما التجاري وحقوق اإلنسان

()45

 -١6أوح ااأ مجع ا ا س ا ا نربي خونت ااوس اةدن ا ا بتش ااج ع اةش اااريع الرام ا ا إىل حتس ااَّ الب ئ ا ا
وإنعاشها(.)46
 -١7وأوحاد مشااروم التنظا م والتنم ا والتعلا م والب او أوروياواي ابةضا قادماً نف ااذ الاارب م
اةتعلا اااب ابلشا ااركا وحقا ااوق اإلنسا ااان()47؛ و عزيا ااز س اسا ااا حقا ااوق اإلنسا ااان اخلاح ا ا ابلشا ااركا
احلاوم وشب احلاوم والشركا ال شارح ف ها الدول أو راقبها()48؛ ومنع انتهاح حقوق
اإلنسااان اخلااار ماان قباال شااركا وجااد مقارهااا إقل ا م الدول ا الطاار ()49؛ واةسااا
و ع معاهد وول ملزم بشأن الشركا عرب الوين وي ها من الشركا (.)50
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حاب الفرو احل ا واحلري واصمان علد ش

()5١

د أفراو جمتمع اة م ،واةستوى العاو من الساوي
 -١8أشار الورق اةشرتك  ١إىل العن
والقسو اجتاههم( .)5٢و ي ا قانون جير أي نوم من أناوام التم از( ،)53ال مياان هلاؤالء اصشا اي
عنااد عر ااهم للعن ا أن وتج اوا إال ابجل ارائم اجلنائ ا مثاال الت اريض أو أفعااا الاراه ا  ،و وراً
ما يُطباب القضا التشريعا اجلنائ ا هاذا ال ادو ،ولاذل بقاد مثال هاذب اجلارائم وون عقاا
أيل اصح ان( .)54وأكد منظم العفو الدول عد إحراا أي قد الت ق قا اةتعلق
بعمل ااا قتاال أربااع نساااء ماان مغااايرا اهلوي ا اجلنسااان عااا  .)55(٢0١٢وأوح اأ ابةوافق ا علااد
القااانون الشااامل ل ش ا اي مغ ااايري اهلوي ا اجلنسااان والت ق اااب بش ااال كاماال ج ارائم القت اال
اد أفاراو جمتماع
اصربع اةذكور أعالب و قدمي اجلنا إىل العدال  ،وإنشاء ل لرحد أعما العنا
ااد ه اؤالء اصش ا اي ومااف ت ا واةعاقب ا عل ا
اة ا م( .)56وأوحااأ الورق ا اةشاارتك  ١مبنااع العن ا
والسالم البدن هلم ،ال س ما للنساء مغايرا اهلوي اجلنسان (.)57
و مان ال
()58
 -١9وأعربأ منظم العفو الدول عن قلقها بشاأن االكتظاايف بعاض الساجون  .ووفقااً
لتقرير رمس  ،قد شاال مساتواي العنا وعاد االلتازا ابةعااي الادن ا  30اةائا مان الساجون
معامل ا قاس ا أو ال إنسااان أو مه ن ا ( .)59وأوحااأ اةنظم ا ببااذ مزيااد ماان اجلهااوو لل ااد ماان
االكتظايف السجون ومعاجل سوء اصو ام اةع ش و مان إعاو التأه ل وفري اإلوما (.)60

 -٢0وأوانااأ جلنا البلاادان اصمريا ا حلقااوق اإلنسااان  -منظما الاادو اصمريا ا عااا ٢0١5
أفعا العنا الا ارابهاا موظفاون حاوم اون اةعهاد الاوي اةعا ابصيفاا واةاراهقَّ أوروياواي
حباااب ماراهقَّ مساالوة احلريا وحثااأ الدولا الطاار علااد مواحاال الت ق قااا ومعاقبا اةسااؤولَّ
و فاوي وقوم أفعا مماثل (.)6١
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إقام العد  ،مبا ذل مسأل اإلفال من العقا  ،وس او القانون

()6٢

اجلارائم اةن اوي عل هاا القاانون
 -٢١ف ما يتعلاب ابلتوح ا اةقبول للتعاون مع الت ق قا
الدوو و االنتهاكا اخلط حلقوق اإلنسان( ،)63قالأ منظما العفاو الدول ا إن اصهادا اةتمثلا
احلق قا والعدالا وجارب الضارر ل اا ا ااي اجلارائم اةر ابا فارت احلاوما اةدن ا العسااري باَّ
عااام  ١973وُ ١985حت َّقاااب حاان اآلن( .)64وأفاااو جلن ا البلاادان اصمريا ا حلقااوق اإلنسااان -
منظما ا ال اادو اصمريا ا ا أبن العدي ااد م اان العقب ااا ال ا ازا حت ااو وون مااف ا ا اإلف ااال م اان
العقااا ( .)65والحظااأ هااذب اللجنا مااع منظمااا أخاارى التقااد الضااع املاارا معاجلا ال ادعاوى
اةتعلق ا ا ابالنتهاك ا ااا اجلسا ا ا م حلق ا ااوق اإلنس ا ااان الا ا ا ار اب ا ااأ خ ا ااال ف ا اارت الدياتا وري ا ا اةدن ا ا ا
العساري ( .)66وأشار الرابط اةدن للسجناء الساابقَّ والساجناء الس اسا َّ الساابقَّ أوروياواي
(كرايسو ) إىل خطر اإلفال من العقا علد االنتهاكاا اجلسا م حلقاوق اإلنساان( .)67كماا
أشااار مجع ا س ا نربي خونتااوس اةدنّا إىل عااد االع ارتا ب ارائم الدياتا وري ا علااد أ ااا ج ارائم
ااد اإلنسااان  ،وإىل وقُّا الب ااو عاان اة تفااَّ لفاارت يويلا وقلا عاادو الشااااوى الا انتهااأ
بنت جا ا ج ا ا ( .)68وأوح ااأ ه ااذب اجلمع ا ا إبجا اراء حتق قا اا والب ااو ع اان ا ا ااي االختف اااء
القسري خال فرت الدياتا وري  ،كما أوحاأ أبن عارت السالط القضاائ تاذب الت ق قاا وأن
قر أبن جرائم وحاال االختفاء القسري ه جرائم د اإلنسان ال ميان أن سقد ابلتقاو (.)69
 -٢٢وأفاو رابط كرايساو أبن ااما العاد العل اا أعلناأ عاا  ٢0١3عاد وساتوري
بعض اصحاا ال عترب االنتهاكاا اجلسا م حلقاوق اإلنساان اةر ابا خاال فارت الدياتا وريا
انتهاكااا ال ميااان سااقويها ابلتقاااو وال العفااو عاان مر اب هااا (القارار  .)70()٢0١3/٢0وقالااأ
عااا  ،٢0١7خالفااً للقااانون الاادوو،
منظما العفااو الدول ا إن ااما العااد العل ااا أحاادر
احلامااَّ  ٢0١7/680و ٢0١7/١9٢5اللااذين ين ااان ماان جديااد علااد قاااو اجلارائم ااد اإلنسااان
ال ار ابها مسؤولون حاوم ون خال فرت احلام اةدين العساري( .)7١ووفقاً لرابطا كرايساو ،
اسااتند هااذب املام ا مج ااع القضااااي ال ا قُاادمأ إل هااا الحق ااً إىل احلااام  ٢0١7/680إليااالق
الت ق قا القضائ ( .)7٢ووفقاً ةنظم العفو الدول  ،فقد أفاو جلنا البلادان اصمريا ا حلقاوق
اإلنسااان  -منظم ا الاادو اصمريا ا أبن قارار اام ا العااد العل ااا الااذي يعلاان أن ماان اة ااال
للدستور عد انطباق مبدأ التقاو علاد اجلارائم اةر ابا اد اإلنساان خاال فارت احلاام الادياتا وري
هو قرار يتعارض مع االلتزاما الدول حلقوق اإلنسان ومعاي البلدان اصمريا (.)73
 -٢3وأوحأ منظم العفو الدول أبن لغ أورويواي قاانون العفاو ( )١986وأن قاد إىل
العدالا اةتهمااَّ ابةسااؤول اجلنائ ا عاان اجلارائم اةن ااوي عل هااا القااانون الاادوو ،مبااا ذلا
اجلرائم د اإلنسان ؛ وأن ضمن عد طب اب العفو ،ومبدأ التقاو  ،ومباوئ عد رجع القانون
اجلنائ  ،وي ها من التداب اةماثل  ،علد اجلرائم اةن وي عل ها القانون الدوو ،مبا ذلا
اجلرائم د اإلنسان وانتهاكا حقوق اإلنسان اةر اب اةا ؛ وأن متتثل امتثااالً كاامالً حلاام
اام الدو اصمريا حلقوق اإلنسان قض ج لمان د أورويواي (.)74()٢0١١
 -٢4وأوانااأ جلنا البلاادان اصمريا ا حلقااوق اإلنسااان  -منظما الاادو اصمريا ا عااا ٢0١7
التهديدا ابلقتل ال ُوِّّجهأ إىل السلطا واةوظفَّ القضائ َّ واةدافعَّ عن حقاوق اإلنساان
الذين يضاطلعون بادور ماا اإلجاراءا القضاائ اةتعلقا ابالنتهاكاا اخلطا حلقاوق اإلنساان
اةر ابا خااال فاارت الدكتا وريا العساااري ( .)75وحثاأ أوروياواي علااد اياااذ ااداب لضاامان أماان
اةوظفَّ القضائ َّ( .)76وقد وفر هذب اللجن داب احرتااي ل اا شا ل لقاد دديادا (.)77
وأاثر منظم العفو الدول شوايل مماثل (.)78
GE.18-18654

5

A/HRC/WG.6/32/URY/3

 -٢5وأشااار رابط ا كرايسااو إىل أوج ا ق ااور الق اوانَّ اةتعلق ا بتقاادمي عويضااا للض ا ااي،
مو أن هذب القوانَّ ال غط مج ع الضا ااي ،وال سا ما اصشا اي مسالوبو احلريا واصشا اي
الذين ميثُلون أما املاكم العساري (.)79
 -٢6وحتادثأ الورقا اةشارتك  4عان اع اآلل اا اةعن ا إبورا منظاور يغطا االعتباارا
اجلنسااان وحقااوق اإلنسااان الق ارارا القضااائ  ،وعاان اسااتمرار اةمارسااا القضااائ التم زي ا
ال ا ال قااو علااد منظااور حقااوق اإلنسااان( .)80وأوحااأ أوروي اواي أبن ادر إقام ا العااد
منظااوراً قائمااً علااد حقااوق اإلنسااان يشاامل االعتبااارا اجلنسااان والعاارق واإلثن ا ؛ وأن عماال مااع
وكاال حاوم ا أخارى لضامان فعال ا القارارا اةت اذ مان أجال محايا النسااء والفت اا واةاراهقَّ؛
وأن ضااف يابعااً منهج ااً علااد الساواباب القانون ا الا ستشااهد تااا ،وأن طباااب بفعال ا القاوانَّ
الدول والوين اةتعلق حبقوق اإلنسان(.)8١

 -٢7وأكد اةنظم الدول للدفام عن اصيفا بدء سراين قاانون جدياد لإلجاراءا اجلنائ ا
عا  ،٢0١7الذي ينطوي علد حتسن ف ما ل ما مراعاا اصحاو القانون ا واحارتا حقاوق
اإلنسان( .)8٢وأفاو مجع ا كاايل و أبن اةبااور ِّ
اةعار ا لتعاديل قاانون اإلجاراءا اجلنائ ا اجلدياد،
الا وافاااب عل هااا جملااس الشا و عااا ُ ،٢0١8عاِّّارض اةباااوئ اةن ااوي عل هااا القااانون اةااذكور
لل طاار( .)83وعلااد سااب ل اةثااا  ،اانل اةاااو  6ماان هااذا القااانون علااد احل ابس االحت اااي اإللزام ا
للمجرمَّ الذين عاوووا ار اا جرائم مثال السارق ظارو مشادو أو اة ادرا أو هتا العارض
ابست دا العن  ،مما يؤوي إىل عم م احلبس االحت اي وجعل إلزام اً(.)84
 -٢8وأشااار الورق ا اةشاارتك  3إىل اآلاثر اةرت ب ا علااد عااديل قااانون اإلج اراءا اجلنائ ا ابلنسااب
للم اراهقَّ اة ااالفَّ للقااانون( ،)85صن ا عااد قااانون الطفول ا واةراهق ا ( .)86ويقتض ا أحااد التعااديال
ساال حري ا اة اراهقَّ اةتهمااَّ مب اول ا الس ارق مااع العن ا إىل حااَّ إحاادار حااام بشااأ م( .)87وهااذا
يتناقض مع إحدى وح ا االستعراض الدوري الشامل لعا  .)88(٢0١4ورأ اةنظما الدول ا
للدفام عن اصيفا أن هذا الو ع يشال راجعاً جما حقوق اصيفا واةراهقَّ(.)89
 -٢9ورحبااأ الورق ا اةشاارتك  3إبنشاااء اةعهااد الااوي إلومااا اة اراهقَّ اجتماع ااً ماان أجاال
إوار اإلجاراءا االجتماع ا التعل م ا اخلاحا ابةاراهقَّ اة ااالفَّ للقاانون( .)90وأشاار بتقاادير
إىل اجلهوو اةبذول لضامان ا سااق ممارساا النظاا اجلناائ ل حاداو ماع التشاريعا السااري (.)9١
ومع ذلا  ،فاإن أوروياواي ها البلاد الاذي يوجاد ف ا أكارب عادو مان اةاراهقَّ مسالوة احلريا
أمرياااا الال ن ا ( .)9٢وأكااد منظم ا العفااو الدول ا أن ا وفق ااً ليل ا الوقائ ا الوين ا  ،يوجااد
السااجون ،حاان كااانون اصو  /ويساامرب  76 ،٢0١6اةائ ا ماان بااَّ  6٢١ش ااً الفئ ا
العمري  ١7-١3مووعاً أير مؤسس أورويواي(.)93
 -30ورأ اةنظم الدول للدفام عان اصيفاا أن ي اا اداب اجتماع ا عل م ا يا احتجاايا
وعااد طب اااب العدال ا اإلحااالح  ،يااؤواين إىل اللجااوء إىل ساال حري ا اة اراهقَّ كتاادب أو
مج ع اصحوا ( .)94وأوحأ منظم العفو الدول ابحلد من طب اب سل احلري النظا اجلناائ
ل ح ااداو( .)95وأوح ااأ الورقا ا اةش اارتك  3أبن لغا ا أورويا اواي س اال حريا ا اةا اراهقَّ أو أن
قلِّّل مد إىل أوىن حد إذا كان ال بد من  ،وأن ستثمر اةوارو الالاما حلمايا حقاوق اةاراهقَّ
حا ال مياان جتنا سال احلريا ( .)96وأوحاأ اةنظما الدول ا للادفام عان اصيفاا مبراجعا
التشريعا اجلنائ اخلاح ابةراهقَّ(.)97
6

GE.18-18654

A/HRC/WG.6/32/URY/3

احلراي اصساس واحلاب اةشارك

احل ا العام واحل ا الس اس

()98

 -3١الحظ ااأ جلن ا البل اادان اصمريا ا حلق ااوق اإلنس ااان  -منظم ا ال اادو اصمريا ا بقل اااب أن
عا  ٢0١7عر اايو عدو الشااوى اجلنائ اةتعلقا ابلتشاه واإلسااء اةقدما اد حا ف َّ
اجلأ أيضااً ب اا ف هاا
وس ّ
من قبل موظفَّ عماوم َّ يُازعم أ ام وثاروا مباا نُشار عان أوائهام ةهاامهمُ .
()99
وحم أوىل تا أش اي ومسؤولون ذوو مناح حاوم د ح ف َّ ومنابر إعالم .
 -3٢وذكاار منظم ا الوحااو اآلن أن عااا  ٢0١7سااجل راجع ااً قانون ااً محاي ا احلاااب
الوحو إىل اةعلوما العام بسب إحدار مرسو نف ذي يعلن أن "أي موظ حاوم ينشر
واثئاب مشار إل ها هذب اةاو أو ياش عنها أو ينقلهاا إىل أيارا اثلثا  ،ماعادا احلااال
ال ينل عل ها القانون ،ياون قد ار ا جرمي خطا جاداً" .وقالاأ اةنظما نفساها إن اللغا
اةسات دم هااذا اةرساو يامضا وقااد متناع ماان اإلعاالن عاان ب ااا متعلقا ابة اال العاما ،
ممااا قااد وااد ماان إماان ا الوحااو إىل اةعلومااا اةتعلق ا ابل ا العام ا واصماان والفساااو وانتهاكااا
حقوق اإلنسان( .)١00وأوحأ اةنظم أورويواي ابالمتناام عان اعتمااو شاريعا مماثلا للمرساو
التنف ذي  ،99١/500الاذي مياان فسا لغتا الفضفا ا أب اا فارض مساؤول علاد اةاوظفَّ
احلاوم َّ اةبلغَّ عن اة الفا (.)١0١
 -33وأوحااأ مجع ا س ا نربي خونتااوس اةدن ا ابلاارتوي للقااانون  38١-١8بشااأن "إماان ا
الوحو إىل اةعلوما العام " لضمان استفاو أي مواين من هذب اإلماان مج ع أحناء البلد(.)١0٢
 -34وأشاار منظما الوحااو اآلن إىل اعتماااو قااانون "الربجم ااا ا ان ا " ،الااذي ياانل علااد
اارور أن ساات د احلاوم ا برجم ااا جمان ا أو مفتوح ا اة اادر مااا يااان هناااح مااربر مقبااو لعاااس
ذلا ( .)١03ب ااد أن برجم ااا اةراقبا اةسااما "اجلااارواين" الا اشاارتدا احلاوما متتثاال هلااذا القااانون(.)١04
وأوحااأ منظما الوحااو اآلن إبحاادار شاريعا حتما ح اااو اإلنرتنااأ؛ وحتظاار ممارسا احلاوما للرقابا
اجلماع ا ؛ و تبااع إج اراءا قائم ا علااد اح ارتا احلقااوق ف مااا يتعلاااب مبش ارتاي انولوج ااا اةراقب ا وح ا انتها
واحل و عل ها؛ و نشئ الرقاب اةدن و قتض إذ ً قضائ اً مستقالً الست دا هذب التانولوج ا(.)١05
 -35وأكد شبا وعم اةهاجرين أن علد الريم من التوح ا ال دعو إىل مان ماواي
أوروي اواي اةق مااَّ اخلااار إماان ا ممارس ا ح ااب الت ااويأ( ،)١06ال ي ازا النضااا مسااتمراً ماان
أجل و ع ل سم مبمارس هذا احلاب( .)١07وأوحأ مجع سا نربي خونتاوس اةدن ا ابعتمااو
قانون لتفس الدساتور حان ياتمان موايناو أوروياواي اةق ماون اخلاار مان اةشاارك احل اا
الس اس للبلد(.)١08

حظر مج ع أشاا الرق

()١09
()١١0

 -36ذكاار الورق ا اةشاارتك  5أن التوح ا ا اةتعلق ا ابالجتااار ابصش ا اي ُن ّفااذ حال ااً
أو ناُ ِّّفااذ مساابقاً جاازء منهااا( .)١١١وأكااد أن جملااس الن اوا ينظاار حال ااً القااانون الشااامل اةتعلاااب
ابالجتااار ابصش ا اي()١١٢؛ وأن ا ال وجااد أي خط ا عماال وين ا هااذا ال اادو()١١3؛ وأن باار م
محاي الض ااي والشهوو يُنفَّذ ب عوب وفقد أثناء اإلجراءا القضائ ()١١4؛ وأن اهل ئ اةشارتك باَّ
اةؤسسا ال متتل م زان ا خاحا تاا وال ُعتارب إيااراً مالئمااً مان ح او اةو اوم ةناقشا الس اسا
العام ا ()١١5؛ وأن ااكم اا اصش ا اي اةتااوريَّ ج ارائم االجتااار ابصش ا اي قل ل ا جااداً()١١6؛
وأن االجتار ابصش اي لغرض استغالهلم العمل ما اا مستمراً وون إلقاء الضوء عل (.)١١7
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 -37وأوحااأ الورقا اةشاارتك  5أوروياواي ابياااذ إجاراءا للتوع ا مبو ااوم االجتااار ابلبشاار؛
وإق ارار خط ا وين ا بشااأن هااذا اةو ااوم و نف ااذها؛ و زويااد اهل ئ ا اةشاارتك بااَّ اةؤسسااا ةااف ا
االجتار ابصش اي ابةوارو الالام ؛ وإقرار قانون ينل بو وح علد وف التمويال الاالا لتنف اذ اخلطا
الوين اةذكور ؛ وو ع س اس لرو احلقوق للض ااي؛ و وف التدري الالا للموظفَّ اةعن َّ(.)١١8
 -38وقال ااأ ش اابا وع اام اةه اااجرين إن العم اال ج ااار م اان أج اال إلق اااء الض ااوء عل ااد االجت ااار ابلبش اار
وإورا منظااور جنساااين .وياانل القااانون الشااامل ةااف ا العنا اجلنساااين علااد أن االجتااار ابصشا اي
نف ااذ
صياراض االسااتغال اجلنسا هااو شااال ماان أشاااا العنا اجلنساااين ،لااان هناااح حااعواب
هذا القانون لضمان وف الرعاي اةناسب للض ااي( .)١١9والحظاأ هاذب الشابا ار فاام مساتوى
استغال عما اجلنس( .)١٢0ورأ أن من ال ع وف الدعم الاا لضا ااي العنا اجلنسااين
ااي االجتار صيراض االستغال اجلنس  ،نظراً لقل اةوارو(.)١٢١
وخاح
 -3احلقوق االتتحاهية واال تماعية والثقافية

احلاب مستوى مع ش الئاب

()١٢٢

 -39أكااد الورق ا اةشاارتك  3عااد كفاي ا اجلهااوو اةبذول ا الساات فاء معاااي احل ااو علااد
السان ،صن هنااح ماواينَّ مان أوروياواي ال يساتط عون احل او علاد ساان الئااب حان اآلن(.)١٢3
وأوحأ بزايو اإلنفاق العا اة ل للسان وحل اةشاكل ال واجهها اصسار يا اةشامول
خبطد وبرام اإلساان من أجل احل و علد السان(.)١٢4

احلاب ال

()١٢5

 -40ذكر الورق اةشارتك  4أن القاانون رقام  )٢0١٢(١8987يسام ابإلجهااض العمادي
ظاارو مع ن ا  .ومااع ذل ا  ،أو ممارس ا العاااملَّ جمااا ال ا لالسااتناا الضاام ي بطريق ا
سا ئ إىل انتهاااح شااديد لل قااوق( .)١٢6وأوحااأ الورق ا أبن اانظم أوروي اواي ممارس ا االسااتناا
الوقاأ اةناسا مان اةؤسساا الا يُلجاأ ف هاا إىل
الضم ي وأن افل نقل النساء اةعن اا
هذب اةمارس (.)١٢7
 -4١وف مااا يتعلاااب ابل ا اجلنس ا واإل اب ا  ،أوح اأ الورق ا اةشاارتك  4بتاادري اةااوظفَّ
بشاأن موا ا ع رئ سا منهااا ماثالً محاال اةراهقاا والطفااال  ،وأساال منااع احلمال ،واإلجهاااض
العماادي ،والتنااوم اجلنس ا  ،والعن ا اجلنساااين؛ وو ااع اس ارتا ج ا للتعري ا ابلق اوانَّ الساااري
وأسال منع احلمل اةتاح ( .)١٢8كما أوحأ الورق اةشرتك  ١بتنف ذ برو وكو للرعاي الشاامل
العا واخلاي ،مبا يتماشد ماع اةعااي
واإللزام لفائد أفراو جمتمع اة م علد نطاق نظا ال
الدول ا ؛ وحظاار العالجااا الت ويل ا وأي ممارسااا أخاارى قااوض احلقااوق اجلنس ا أو اإل اب ا
جلم ع اصش اي ،وال س ما أفراو جمتمع اة م(.)١٢9
 -4٢وقالااأ منظما العفااو الدول ا إن القااانون رقاام  5٢9-١9اةتعلاااب ابل ا العقل ا ()٢0١7
ال ميتثل لتوح ا ه ئا اةعاهدا و وحا ا اةؤسسا الوين ا حلقاوق اإلنساان( .)١30وأوحاأ
اةنظم ا بتع ااديل ه ااذا الق ااانون بغ اارض إنش اااء ه ئ ا مس ااتقل الس ااتعراض حق ااوق اإلنس ااان ومعن ا
العقل  ،وإلغاء عبارا "اصش اي الذين يعانون من ا طرااب عقل "؛ و اوف م زان ا
ابل
كاف ا لتنف ااذ القااانون اةااذكور علااد حنااو فعااا ؛ وو ااع جاادو اما إليااالق م ا ا اصماراض
8

GE.18-18654

A/HRC/WG.6/32/URY/3

العقل ا ومستشااف ا اصماراض النفساان ب ااور وائما ( .)١3١وأوحاأ الورقا اةشاارتك  ٢بضاامان
أن يشمل القانون رقم  5٢9-١9وما يت ل ب من نظ م و نف اذ جااً خاحااً حبقاوق اإلنساان،
و مان أن اون اللجن الوين ةراقبا رعايا ال ا العقل ا  ،اةقرتحا القاانون اةاذكور ،جلنا
مستقل وقائم بذادا(.)١3٢

احلاب التعل م

()١33

 -43أكااد الورق ا اةشاارتك  3أن نظااا التعل ا م حقاااب مسااتواي مهم ا ماان ح ااو االلت اااق
ابةدارس والبقاء ف ها ،وقد اب يشمل أشد الفئا الساان عفاً( .)١34ومع ذلا  ،وعلاد الاريم
من التوح ا اةتعلق إبكما التعلا م الوقاأ اةناسا وابالنقطاام عان الدراسا ( ،)١35جتار أي
غ ا جوهري هاذا ال ادو( .)١36وأوحاأ الورقا أوروياواي بو اع س اساا عاما لتعزياز العوامال
ال سم بنماء اصيفا واةراهقَّ كاسرتا ج لضمان إكماهلم التعل م اةتوساد الوقاأ اةناسا
و فاوي انقطاعهم عن الدراس ؛ واايو م زان اةراكز التعل م ال لا احت اجاا ياال اةادارس
اةتوسااط اةنتمااَّ إىل أوساااط اجتماع ا واقت اااوي ااع ف ؛ وباادء نف ااذ بارام إلعاااو اةاراهقَّ الضااعفاء
اجتماع اً إىل نظا التعل م(.)١37
 -44وأك ااد اةرك ااز االستش اااري ال اادوو حلق ااوق اإلنس ااان بال ا احلق ااوق جامع ا أوكالهوم ااا أن
اخلطاوا اةت اذ لل مايا مان التم از واخاال نظاا التعلا م يا وا ا ( .)١38وأشاار الورقا اةشاارتك ١
إىل عااد احلااديو عاان التثق ا اجلنس ا الف ااو الدراس ا بشااال ح اري  ،وال س ا ما ف مااا اال
()١39
التنااوم اجلنس ا واالعتبااارا اجلنسااان
 .وأوحااأ بضاامان عل ا م خااا ماان التم ااز يشاامل ثق ف ااً
جنس اً شامالً؛ و نف ذ س اسا سم للمؤسسا التعل م العاما واخلاحا ابعتمااو اداب مناهضا
للتم ااز بغ ا من ااع أي ن ااوم ماان اةض ااايق أو الت وي ا جت اااب أف اراو جمتم ااع اة ا م( .)١40وأوح ااأ الورق ا
اةشاارتك  4بتنف ااذ ب ارام التثق ا اجلنس ا واإل اااة التعل ا م االبتاادائ والثااانوي ب ااور فعال ا
ومن منظور حقوق اإلنسان ونوم اجلنس واهلوي اجلنس واة ل اجلنس والعرق/اإلثن (.)١4١
 -45وأوح اأ مجع ا س ا نربي خونتااوس اةدن ا ابلتفا ا إنشاااء جامع ا للرتب ا ماان أجاال
اادري اةدرسااَّ اةسااتواي التعل م ا الثالث ا بشااال متااماال ،مااع رك ااز اادريبهم علااد مباادأ
االستقالل اةهن (.)١4٢
 -46وأوحأ الورق اةشرتك  4بضمان علمان التعل م(.)١43
 -47وأوحااد حااندوق الت ااال ماان أجاال الاادفام أبن حتاارت أوروي اواي اخت ااارا الوالاادين بشااأن
عل م أيفاهلم(.)١44
 -4حقوق أشخاص حمدهي أو فياع حمدهة

النساء

()١45

 -48الحظااأ الورق ا اةشاارتك  4أن أوروي اواي مااا االااأ سااجل أعااداواًكب ا ماان النساااء الل اواي
يُقاتلن علااد أياادي رفقااائهن احلااال َّ أو السااابقَّ( .)١46وذكاار الورقا اةشاارتك  5أن نظااا إوار
اصمن العا (واار الداخل ا ) ساجل  ٢0 053شااوى بشاأن العنا اةنازو واجلارائم ذا ال ال
الفاارت مااا بااَّ  ١كااانون الثاين/يناااير و 30حزيران/يون ا  ،٢0١8وأن  90ماان اةائا ماان أحاال ٢6
جرميا قتاال إ و مسااجل الفاارت مااا بااَّ  ١كااانون الثاين/يناااير و شارين الثاااين/نوفمرب  ٢0١7كانااأ
جرائم مر اب اةنز (.)١47
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 -49وأعربااأ منظما العفااو الدول ا عاان قلقهااا إااء عااد وجااوو ااداب ةنااع ومااف ا العنا
اجلنسااين( .)١48وذكار أن الت ازا اةساتمر اصحاااا القضاائ  ،وعاد متابعا الشاري لشااااوى
الض ااي ،شال عقب سب ل مااف مج ع أشاا العن اجلنساين(.)١49
 -50ورحبااأ جلن ا البلاادان اصمريا ا حلقااوق اإلنسااان  -منظم ا الاادو اصمريا ا ابةوافق ا علااد
مشااروم القااانون الااذي جياار قتاال اإل و( .)١50وقالااأ الورق ا اةشاارتك  5إن ا علااد الااريم ماان التقااد
الابا اةتمثاال إحادار القااانون  580-١9اةتعلاااب مبااف ا العنا اجلنسااين ااد اةارأ (،)٢0١7
الارأي بشااأن اتاواب وحااعوب نف ااذب( .)١5١ورأ الورقا اةشاارتك  4أن هااذا التقااد
هناااح اختالفااا
القااانوين ي ا ماادعو مب زان ا وم اوارو بش اري ووورا دريب ا كاف ا  ،خاح ا ف مااا يتعلاااب ابلوح ااو إىل
العدال ()١5٢؛ وأن القانون اةذكور لن ياون ذا أثار إجيااة إذا ات اةاوارو الالاما للعااملَّ جمااال
العدال ا ا وال ا ا والتعل ا ا م( .)١53والحظ ااأ أن م اان ب ااَّ ا ا ااال ال ا ا حتت ااا إىل االهتم ااا ه ااذا
ال اادو اادري مااوظف الدول ا  ،ال س ا ما قطاعااا ال ا والعدال ا والتعل ا م؛ واياااذ ااداب
لتغ اصمناط الثقاف التم زي ؛ و وف اةوارو الالام لتنف ذ القانون السال الاذكر( .)١54وأعرباأ
منظم العفو الدول كذل عن الشوايل نفسها ،مبا ذل ع خدما وعم الض ااي(.)١55
 -5١وأوحااأ الورق ا اةشاارتك  5بتااوف اة اوارو الالام ا لتنف ااذ القااانون اةااذكور( .)١56وأوحااأ
الورق ا اةشاارتك  4بت ا ل م زان ا أكاارب للمعهااد الااوي للم ارأ واسااتعراض ه ال ا بوحااف واار ؛
العن اجلنسااين و ادري موظف هاا؛ و عزياز رحاد و ق ا م مادى
وي ل م زان للم اكم اةت
االمتثااا لتوحا ا اللجنا اةعن ا ابلقضاااء علااد التم ااز ااد اةارأ  ،وجلنا القضاااء علااد التم ااز العن ااري،
واللجن ا اةعن ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماع ا والثقاف ا  ،واالسااتعراض الاادوري الشااامل(.)١57
وأوحااأ منظما العفااو الدول ا أبن شااال أوروياواي ا لااس االستشاااري اةعا حب ااا خال ا ماان
العن اجلنساين د اةرأ وه ئ الرحاد والتق ا م ،اللاذين يانل علاد إنشاائهما القاانون ،580-١9
وأن حتقاب بشال كامل العن اجلنساين و قد اةسؤولَّ عن إىل العدال (.)١58
 -5٢وأش ااار الورقا ا اةش اارتك  5إىل ع ااد نف ااذ التوحا ا الداع ا ا إىل إنش اااء ل ااا مالف ا ا
ابإلشرا علد طب اب برو وكوال اصجهز احلاوم ( ،)١59مما يؤثر محاي اةرأ ويادمي اةمارساا
الس ئ ( .)١60وأوحأ الورق إبنشاء ل ا ةراقب ورحد اةمارسا احلاوم وي احلاوم (.)١6١
()١6٢

 -53ورأ الورقا اةشاارتك  5أن التوحا ا اةتعلقا بتااداب محايا ا ااي العنا اةناازو
َّنفااذ إال جزئ ااً صن التااداب اةت ااذ هااذا ال اادو ي ا كاف ا ( .)١63وأوحااأ بتعزيااز ل ااا
احلماي ا ةنااع ج ارائم قتاال اإل و و اامان منفااذ وح اد إىل شاابا احلماي ا لتجن ا إيااذاء الض ا ااي
من جديد(.)١64
 -54وأشار مجع س نربي خونتوس اةدن ا إىل قلا اةالجائ اخلاحا بضا ااي العنا اةنازو
واجلنساين ،فضالً عن قل الدعم النفس والط اةقد هلم( .)١65وأوحأ مبن هم احلماي (.)١66

اصيفا

()١67

ااد اصيفااا واةاراهقَّ بلاام مسااتوى خطا اً(.)١68
 -55ذكاار الورقا اةشاارتك  3أن العنا
وأوحااأ أوروي اواي بنشاار معلومااا بشااأن هااذا العنا للتوع ا أببعاااوب احلق ق ا ؛ و اادري مج ااع
اصشا اي الااذين يعملااون مااع اصيفااا واةاراهقَّ ،مبان فا هم العاااملون النظااامَّ الطا والقضااائ ،
ك ال يؤوي هذا العن إىل حاال إيذاء جديد أو إيدام ي روري أير مؤسس (.)١69
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 -56وأشار الورقا اةشارتك  5إىل جتارمي االعتاداء اجلنسا عاا  )١70(٢0١7وماع ذلا لا س
ماان السااهل اكتشاااف ( )١7١و وراً مااا يُلقااد عل ا الضااوء( .)١7٢ويب اَّ النظااا ال ا ماادى ال ااعواب
اةواجه ا اكتشااا االعتااداء اجلنس ا ورعاي ا ا اايب( .)١73وأشااار الورق ا إىل ممارسااا اإليااذاء
ا؛
ااا واةت
اةتااارر ل يفااا واةاراهقَّ( .)١74وأوحااأ إبنشاااء أجهااز للرعايا اةتعاادو الت
و اوف قن اوا لتقاادمي الشااااوى اااون اةتناااو وس اري ومالئم ا ل يفااا واة اراهقَّ؛ والت ق اااب
جرائم قتل اصيفا واةراهقَّ ،ومقا ا اةسؤولَّ عنها(.)١75
 -57وف مااا يتعلاااب ابالسااتغال اجلنس ا التجاااري ل يفااا واة اراهقَّ ،أوح اأ الورق ا اةشاارتك 5
إبعطاااء حااف رمس ا ليل ااا اةعن ا ابلس اسا العاما ةااف ا االسااتغال اجلنسا التجاااري و زوياادها
ا
ا لرعايا الضا ااي؛ و عزياز نظاا العدالا بفارق قن ا مت
ابةوارو الالام ؛ و نف اذ خادما مت
()١76
.
لدعم الض ااي و دري العاملَّ ف

اصش اي ذوو اإلعاق

()١77

 -58أوحأ مجع س نربي خونتوس اةدن بتنظ م نف ذ القانون  65١-١8اةتعلاب ابحلماي
الشامل ل ش اي ذوي اإلعاق ( .)١78وأوحأ الورق اةشرتك  ٢مبواءم هذا القانون مع ا فاق
حقوق اصش اي ذوي اإلعاق (.)١79
 -59وأوحأ الورق اةشرتك  ٢أورويواي بو ع نظا للمعلوما اإلح اائ مان أجال حا اي
س اسا افل حقوق اصش اي ذوي اإلعاق (.)١80
 -60وقالااأ الورقا اةشاارتك  ٢إن اصشا اي ذوي اإلعاقا يتعر ااون للتم ااز وأن ال ااور النمط ا
ال ازا قائم ا ( .)١8١وأوحااأ بتعااديل التش اريعا لا ا عتاارب احلرمااان ماان الرت بااا الت س ا ي اةعقول ا
مت اازاً؛ وإلغاااء عبااارا االاوراء ماان التش اريعا الوين ا ؛ وإنشاااء اةعهااد الااوي اةع ا ابإلعاق ا  ،مااع
زويدب ابةوارو الااف لتنف ذ الس اسا العام (.)١8٢
احل او

 -6١وأفاو الورق اةشرتك  ٢أبن اصش اي ذوي اإلعاق يواجهاون حاعواب
ينم إماا دم ابلاامل ومي ِّّانهم من وخو سوق العمل(.)١83
علد عل م ّ
 -6٢وقالأ الورق اةشرتك  ٢إن اةوافق عا  ٢0١7علد برو وكو العمل اةتعلااب بقباو
اصش اي ذوي اإلعاق مراكز التعل م كانأ ي ماتمل  ،صن هناح حاجا إىل و اع عريفاا
ااادو لتنف ااذ هااذا الربو وكااو  ،و اادري اةااوظفَّ اةالفااَّ بتطب قا  ،وإنشاااء ل ااا ةراقب ا ماادى
طب ق ( .)١84وما اا التعل م اجلامع ل ش اي ذوي اإلعاقا وراً واادوواً( .)١85وأوحاأ الورقا
بضاامان ح ااو مج ااع اصشا اي ذوي اإلعاقا علااد التعلا م ومشاااركتهم بفعال ا اةسااار التعل ما ،
وإنشاء ل ا للشااوى حاال عر هم للتم ز(.)١86
 -63وأشااار الورق ا اةشاارتك  ٢إىل قل ا فااري وحااو اصش ا اي ذوي اإلعاق ا إىل وسااائل
النقل والب ئ اةاوي واةعلوما واال اال العام  ،ال سا ما اةنااياب الداخل ا مان البلاد(.)١87
وأشااار أيض ااً مجع ا س ا نربي خونتااوس اةدن ا إىل نقاال اادري اةدرسااَّ علااد نظااا براياال
ولغ اإلشار اةست دم أورويواي(.)١88
 -64وأوحأ الورق اةشارتك  ٢أبن يااون هاد خادما اةسااعد الش ا ل شا اي
ذوي اإلعاق ا ه او اامان حقااوقهم ح ااا مسااتقل واالناادما ا تمااع( .)١89وأوحااأ الورق ا
ابإلسارام نف ااذ اخلطا الوين ا بشااأن الوحااو إىل العدالا و ااوف احلمايا القانون ا ل شا اي
ذوي اإلعاق (.)١90
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ا لتوظ ا
 -65وأوحااأ الورق ا اةشاارتك  ٢أوروي اواي أبن ُطباااب ح ا  4اةائ ا اة
اصش اي ذوي اإلعاق القطام العاا وأن طبااب جازاءا علاد اةؤسساا الا ال حتارت هاذب
القطاام
احل ( .)١9١كما أوحأ ابةوافق علد قانون إوماا العماا ذوي اإلعاقا وظاائ
اخلاي(.)١9٢

اصقل ا والشعو اصحل

()١93

 -66أش ااار جمل ااس ش ااع ش اااروا إىل ع ااد وج ااوو أي ممثل ااَّ للش ااعو اصح اال اصمانا ا
العاما اةعن ا ابصعاراق واإلثن ااا والساااان اةهاااجرين مبجلااس مقايعا مونت ف ااديو ،الا أنشاائأ
عا  .)١94(٢0١6وأوحد إبنشاء أمان عام لشؤون الشعو اصحل (.)١95
 -67وأشار جملس شع شاروا أيضاً إىل عد اياذ أي خطوا ةااف القوال النمط ،
علااد عاااس وح ا االسااتعراض الاادوري الشااامل( .)١96وذكاار اةركااز االستشاااري الاادوو حلقااوق
اإلنسااان بال ا احلقااوق جامعا أوكالهومااا أن أوروي اواي ت ااذ خطاوا لتااوف محاي ا أكاارب
للشعو اصحل ( ،)١97وأن من املتمل إلغااء ع اَّ عضاو مان جملاس شاع شااروا كمستشاار شار
مع بشؤون الساان اصحل َّ ،نظراً لنقل التمويل(.)١98
 -68وأكد اةركز االستشاري الادوو حلقاوق اإلنساان بال ا احلقاوق جامعا أوكالهوماا أن
اصرا ا ال ا شااغلها ا تمعااا اصحاال عاااو ُحتاادو و عا َّاَّ بوحاافها أرا ا أسااال هااذب
ا تمعا (.)١99
 -69وأوحد نفس اةركز أورويواي ابلقضاء علد القوال النمط ا بشاأن اصشا اي اةن ادرين
من الشعو اصحل ؛ ود ئ ب ئ ميانهم ف ها احلفايف علد هويتهم وير هام وثقاافتهم و قال ادهم
وعاوادم والتعب عنها؛ واالعرتا حبقوقهم اجلماع ؛ وإشراكهم الشؤون احلاوم (.)٢00
 -70وأفاو جملس شع شاروا أبن الدولا ال عارت مبساؤول تها عان اإلابو اجلماع ا للسااان
اةنتمَّ إىل شاع شااروا( .)٢0١وأوحاد أبن عارت الدولا ابلوجاوو السااباب والوجاوو احلااو للشاعو
اصحل  ،وكذل ابإلابو اجلماع لشع شاروا( .)٢0٢وأوحد اةركز االستشاري الدوو حلقوق
اإلنساان بال ا احلقااوق جامعا أوكالهومااا باارتوي فهام أفضاال للا ف ا الا يتعاماال تااا ا تمااع
مع ماض من جرائم اإلابو اجلماع والطريقا الا مياان تاا للادو الا ومرداا مثال هاذب اجلارائم
أن تغل علد النزام(.)٢03
 -7١وأشااار جملااس شااع شاااروا إىل الو ااع احلاار للشابان اةاراهقَّ ماان الشااعو اصحاال .
فنسااب ماان ياملااون علا مهم الثااانوي أقاال ماان  5اةائا و ُاتَّ ااذ أي إجاراءا خاحا خلفااض
معد التسر (.)٢04

اةهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واةشروون واخل اً

 -7٢أشار منظما العفاو الدول ا إىل الشاروط يا الواقع ا لل او علاد وشا الادخو (،)٢05
وذكر أن ال وجد خطد أو برو وكوال أو عمل ا ل ا اي س اسا مالئما بشاأن اةهااجرين
والالجئااَّ .ونت ج ا ذل ا  ،و َّ ا االسااتجاب اةؤسس ا  ،س اواء ف مااا يتعلاااب ابهلجاار النظام ا
أو ي ا النظام ا ( .)٢06واعتاارب شاابا وعاام اةهاااجرين أن ف ارض التأش ا ا لاادخو أوروي اواي
خماير أماكن العبور واةق د ،ويعرقل مشل اصسر(.)٢07
ينته حاب اهلجر  ،ويتسب
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 وأوحااأ منظما العفااو الدول ا أوروياواي إبعااداو خطا عماال لالمتثااا للوث قا اإلياريا-73
بشااأن س اس ا اهلجاار ؛ وي ا ل م زان ا ااادو لس اسااا اهلجاار والالجئااَّ ماان أجاال اامان
اةعاجلا العاولا والفعالا لطلباا اللجااوء واإلقاما ؛ وإعااو النظاار شااروط احل او علااد وشا
 وأوحاأ شابا وعام اةهااجرين.)٢08(الدخو بغ منع اهلجر ي اآلمن و سه ل مشال اصسار
.)٢09( ابةض قدماً ح اي بر م عمل بشأن اهلجر
 وحاعوب، وسلطأ شبا وعم اةهاجرين الضاوء علاد اةشااكل الرئ سا جماا العمال-74
 و فاااقم هااذب،  والافاااء الزائااد،  والعمال ا ي ا النظام ا، احل ااو علااد عماال وون واثئاااب اإلقام ا
.)٢١0( اةشاكل حال النساء اةهاجرا
 وأشار شبا وعم اةهاجرين إىل رور إياالء اصولويا ةساأل عاد وجاوو حال ساا-75
.)٢١١( للمهاجرين الوافدين حديثاً الذين هم حال ع
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