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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية والعشرون
 ٥39٢كانون الثاين/يناير  91-03

تعععع     مفوضعععية ا معععح المتحععععدة السعععامية لحقععععوق تجميعععل للمعلومعععات   د 
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 51اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

 51/15م  مرلق ورار المجلس  1والفقرة  1/5 اإلنسان

 السويد  
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا   

ات الواردة ما  ال،جلا  ااعنيا  جيف تقاارير ااةوااي  ال اامي   قاو  مبا يف ذلك ااالحظات جالتعليق
اان ااانا جيف  ااك ذلااك ماا  جماااتح ا ماامس ااتااا،ة الر ياا  ذات الداال ش جالتقرياار مقاا،  يف  اا   

الع على الندوص ال املا ا يررءاى العاودة    موءز تقي،اً با ، ا قدى لع،د ال لماتش جلالط  
تضم  التقرير أي  آراا أج جءهاات نظار أج اقحاحاات ما  ااةوااي  ال اامي  ش جال ياارءعي  الوماتح

 قو  اان ان خبالف ما يرد منها يف التقارير جالبيانات العلني  الدادرة ع  ااةواي ش جهو يتبع 
ش جقاا، 91/991 هي ا  اابااادل التوءيهياا  العاما  الااا اعتماا،ها إللاان حقاو  اان ااان يف مقاارر 

نهجي يف حوا ي هناي  النص مراءع ااعلومات الواردة يف التقريرش جرجعيت يف ذركرت على حنو م
 . ع،اد التقرير دجري  االستعراض جالتطورات الا ح،مت يف تلك الةحة
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 المعلومات ا ساسية واإلطار - وال   
  (9)ةنطاق االلتزامات الدولي - لف 

  (٥)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

 أمناا اجلول  ال ابق ا ال  يف  

ااءاارااات ااتةااذة بعاا، 
 مل يرد،   عليها/مل ترقب  االستعراض

التد،يح أج االنضما  
 ا،الف  أج

االتةاقي  ال،جلي  للقضاا على مجيع أ  ال التميياز 
 (9119العندري )

العهاااااااااا، الاااااااااا،جد ا،اااااااااااص بااااااااااا قو  االقتدااااااااااادي  
 (9119جاالءتماعي  جالثقافي  )

اص بااااا قو  اا،نياااا  جال ياسااااي  العهااا، الاااا،جد ا،اااا
(9119) 

الربجتوكااول االيتياااري الثاااين االاااح بالعهاا، الاا،جد 
ا،ااااااص باااااا قو  اا،نيااااا  جال ياساااااي  جا اااااادف    

 (9113 لغاا عقوب  ااع،ا  )
اتةاقي  القضاا على مجيع أ  ال التمييز ا، اارأة 

(9193) 
ل  اتةاقي  مناهض  التعذيب ج ك  م  ارجب ااعام

  أج العقوباااااااااا  القاساااااااااااي  أج الال ن ااااااااااااني  أج ااهينااااااااااا 
(9191) 

الربجتوكاااول االيتيااااري التةاقياااا  مناهضااا  التعااااذيب 
ج اااك  مااا  اااارجب ااعاملااا  أج العقوبااا  القاساااي  أج 

 (٥33٢الال ن اني  أج ااهين  )
 (9113اتةاقي  حقو  الطة  )

الربجتوكول االيتياري التةاقي  حقو  الطة  بشانن 
 (٥330 طةال يف اانازعات اا لا  )ا حاك ا

الربجتوكول االيتياري التةاقي  حقو  الطة  بشانن 
البغاا جيف ااواد  بيع ا طةال جاستغالل ا طةال يف

 (٥331ااباحي  )
 (٥339اتةاقي  حقو  ا  ةاص ذجي ااعاق  )

االتةاقي  ال،جلي   ماي  حقو   
مجيااع العمااال ااهاااءري  جأفااراد 

 أسرهمس 
تةاقياا  ال،جلياا   ماياا  مجيااع اال

ا  ااااااااااةاص ماااااااااا  االيتةاااااااااااا 
الق ااااااااااااااااريا توقيااااااااااااااااع فقاااااااااااااااا  

(٥331) 
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 أمناا اجلول  ال ابق ا ال  يف  
ااءاارااات ااتةااذة بعاا، 

 مل يرد،   عليها/مل ترقب  االستعراض

التاةظات ج/أج 
 ااعالنات

العهاااااااااا، الاااااااااا،جد ا،اااااااااااص بااااااااااا قو  االقتدااااااااااادي  
)د((ا 1)حتةاااااااا ا ااااااااااادة جاالءتماعياااااااا  جالثقافياااااااا  

(9119) 
 العهااا، الاااا،جد ا،اااااص بااااا قو  اا،نياااا  جال ياسااااي 

ا 91؛ جاااااااااادة 0ة ا الةقااااااار 93)حتةظااااااااتا اااااااااادة 
 (9119) (9ا الةقرة ٥3؛ جااادة1الةقرة 

الربجتوكااول االيتياااري ا جل االاااح بالعهاا، الاا،جد 
) عااالنا ااااادة  جال ياسااي  ا،اااص بااا قو  اا،نياا 

 (9119) (٥ا الةقرة ٢
الربجتوكول االيتياري التةاقي  حقو  الطة  بشانن 

يف ااواد بيع ا طةال جاستغالل ا طةال يف البغاا ج 
 (٥331) )ج((٥ ااادة) عالنا  اااباحي 

- - 

الشاااااااا و    ءاااااااارااات
ت اجااءراا جالتاقيح
  (0) العاءل

  ال التميياز االتةاقي  ال،جلي  للقضاا على مجيع أ
 (9119)91العندريا ااادة 

و  اا،نيااا  جال ياساااي ا العهااا، الااا،جد ا،ااااص باااا ق
 (9119)19ااادة 

ا جل االاااح بالعهاا، الاا،جد الربجتوكااول االيتياااري 
 (9119) جال ياسي  ا،اص با قو  اا،ني 

الربجتوكااول االيتياااري التةاقيااا  القضاااا علااى مجياااع 
 (٥330)9 أ  ال التمييز ا، اارأةا ااادة

اتةاقي  مناهض  التعذيب ج ك  م  ارجب ااعامل  
ا ااااواد أج العقوباا  القاسااي  أج الال ن اااني  أج ااهيناا 

 (9191)٥٥ج ٥9ج ٥3
 اااةاص الربجتوكاااول االيتيااااري التةاقيااا  حقاااو  ا 

 (٥339)1ذجي ااعاق ا ااادة 

الربجتوكاااااول االيتيااااااري للعهااااا،  
الاااااااااااا،جد ا،اااااااااااااص بااااااااااااا قو  
االقتدااااااااااااااااادي  جاالءتماعياااااااااااااااا  

 جالثقافي 
الربجتوكااول االيتياااري التةاقياا  
حقاااو  الطةااا  ااتعلاااح بااا ءراا 

  تق،مي البال ات
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 ة  خرى ذات صلةصكوك دولية رئيسي  

 ال ابق  يف أمناا اجلول ا ال   
ااءاارااات ااتةااذة بعاا، 

 مل يرد،  عليها االستعراض

التد،يح 
االنضما   أج
 ا،الف  أج

اتةاقياا  منااع ءرإلاا  اابااادة اجلماعياا  جااعاقباا  
 عليها

نظااااااا  رجمااااااا ا ساسااااااي للما ماااااا  اجلناتياااااا  
 ال،جلي 

  (1)برجتوكول بالكمو
علقااااااااا  بااااااااالالءا  جعااااااااا،إلي االتةاقيااااااااات اات

 (٢)اجلن ي 
آب/أ  ااطن  9٥اتةاقيااات ءنيااؤ اا رياا  

ا جل   ااااااااااااااااااافي تجالربجتوكاااااااااااااااوال 9111
  (1)جالثالث جالثاين

  (1)اتةاقيات منظم  العم  ال،جلي  ا ساسي 
 اتةاقيااا  اليون ااا و ا افاااا  التميياااز يف إلاااال

 التعليمس

اتةاقيتااا منظماا  العماا  ال،جلياا   
  (9)991ج 911رقمس 

النظاار يف التداا،يح علااى ااعاهاا،ات ال،جلياا   قااو  اان ااان الااا مل  دعياات ال ااوي،    -9
فيهاااا أال جهااي االتةاقياا  ال،جلياا   ماياا  حقااو  مجيااع العمااال ااهاااءري  جأفااراد  تداابب بعاا،ر طرفاااً 

تيااري جالربجتوكول االي (1)االتةاقي  ال،جلي   ماي  مجيع ا  ةاص م  االيتةاا الق ريأسرهمس ج 
ش ج جعت جلن  القضاا علاى (93)للعه، ال،جد ا،اص با قو  االقتدادي  جاالءتماعي  جالثقافي 

التميياااااز العنداااااري مااااا  ء،يااااا، ال اااااوي، علاااااى التدااااا،يح علاااااى اتةاقيااااا  منظمااااا  العمااااا  ال،جليااااا  
ا حاااث ااقااارر ا،ااااص ااعاااب اقاااو  الشاااعوب ا  ااالي  أيضااااً ٥399ش جيف عاااا  (99)911 رقااامس

بالتشاجر مع  اعب  911النظر يف التد،يح على اتةاقي  منظم  العم  ال،جلي  رقمس  ال وي، على
 ش(9٥)الدامي

يف قاتمتهااا ااتعلقاا  بالقضااايا  اا ساانلت اللجناا  ااعنياا  اقااو  اان ااان٥391جيف عااا   -٥
ال ابق  لتق،مي التقاريرا ال اوي، عم اا  ذا كانات تعتاز  مراءعا  موقةهاا  زاا سااب حتةظا اا علاى 

ش جأج اات جلناا  حقااو  (90)عها، الاا،جد ا،اااص بااا قو  اا،نيا  جال ياسااي  أج  عااادة النظاار فيهااال
)ج( بغي   عمال الربجتوكول االيتيااري ٥الطة  ال وي، بنن تنظر يف ساب  عالهنا بشنن ااادة 

  ماالً التةاقي  حقو  الطة  بشنن بيع ا طةال جاستغالل ا طةال يف البغاا جيف ااواد ااباحي   ع
 ش(91)عن، التد،ي جلميع أ  ال استة،ا  ا طةال يف ااواد ااباحي  كامالً 
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

  9الحااا  ااقااارر ا،ااااص ااعاااب اقاااو  الشاااعوب ا  ااالي  أن دساااتور ال اااوي، عرااا، ل يف  -0
 ش(9٢)فبات يعحف  راح  بالدامي  كشعب ٥399كانون الثاين/يناير 

القضاااااايا ال اااااابق  لتقااااا،مي التقااااااريرا     نااااا  مناهضااااا  التعاااااذيبا يف قاتمااااا جأ اااااارت جل -1
جسااااانلت ال اااااوي، عماااااا ادذتاااااة مااااا  يطاااااوات ادراج ءرإلااااا   (91)مالحظا اااااا ا،تاميااااا  ال اااااابق 

 9يف القااانون ايلااي ججاااع تعريااؤ للتعااذيب يغطااي مجيااع العنا اار الااواردة يف ااااادة  (91)التعااذيب
يهااا مراءعاا  قواعااا،ها جأح امهااا ااتعلقاا  بقاااانون التقاااد  جمواامتهاااا ا جطلبااات  ل(99)ماا  االتةاقياا 

ا حما،داً  ؛ جسانلتها عم اا  ذا كانات قا، أدرءات ح مااً (91)بال ام  ماع التزاما اا مبقتضاى االتةاقيا 
عااا،  االحتجااااج بنيااا   فاااادة يثبااات أهناااا انترز عااات أج تعتاااز   دراءاااةا يف تشاااريعا ا ايليااا  بغااارض  

ش جساانلت جلناا  (٥3)ماا  االتةاقياا  9٢جفقاااً اااا تقضااي بااة ااااادة   أياا  دعااو بالتعااذيب كاا،لي  يف 
لتنةيذ أح ا  نظا  رجما ا ساسايا مباا  مناهض  التعذيب ال وي، عما  ذا كانت ق، سن ت قانوناً 

 ش(٥9)يف ذلك قاتم  اجلراتمسا يف القانون ايلي

 ير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتداب -جيح 
  (٥٥)مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

(٥0)ااركز يالل دجرة االستعراض الراهن  ااركز يالل دجرة االستعراض ال ابق  اا س   الوطني   قو  اان ان 
 

 (٥399باا ) - ال وي،: أمان  ااظامل ااعني  باا اجاة

عندري ع  قلقها لع،  جءود م س   جطني  م تقل  أعربت جلن  القضاا على التمييز ال -٢
ابااااادل بااااارين ااتعلقاااا  مبركااااز اا س ااااات الوطنياااا  لتعزيااااز ج اياااا  حقااااو    قااااو  اان ااااان جفقاااااً 

ا جسنلت اللجن  ااعني  اقو  اان ان ع  التق،  ايرز فيما يتعلاح (٥1)اان ان )مبادل بارين(
ابااادل  ن تتمتااع بوالياا  جاسااع  يف هااذا ا ااال جفقاااً ب نشاااا م س اا  جطنياا  م ااتقل   قااو  اان ااا

 ش (٥٢)بارين
جرحبت جلن  القضاا على التمييز العندري ب نشاا أمانا  ااظاامل ااعنيا  باا ااجاةا ل نهاا  -1

الحظت بقلح ع،  متتاع أمانا  ااظاامل بواليا  جاساع  تتجااجز حا،جد قاانون م افاا  التميياز الاذي 
مااا  ا فعاااال اا ااايا  الاااا يرت بهاااا ا فاااراد أج ااو ةاااون ا  ومياااونش  علاااى ا مايااا  ال يااانص ماااثالً 

 جاامان اساتقال ا بتوسايع نطاا  جاليا  أمانا  ااظاامل جأج ت جلن  القضاا على التميياز العنداري
  ش(٥1)بواع  ءرااات تعي  جفد  سليم  جاالفحااي الةعلي

مااا   زاا العااا،د القليااا  ءااا،اً جأعربااات جلنااا  القضااااا علاااى التميياااز العنداااري عااا  قلقهاااا   -1
القضايا الا أمبتت فيها أمان  ااظامل ااعني  باا اجاة ح،جث متييزا بالر مس م  جرجد تقارير بشانن 
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تةشاااي التميياااز ااماااب يف م اااان العمااا  جيف ال ااا   جا داااول علاااى ال ااالع جا،ااا،مات جالتعلااايمسا 
 ش (٥1)جتتةذ ت،ابك اعاجلتها  سباب هذ  ااش ل   امالً  فنج ت ال وي، بنن جتري حتليالً 

أن ال ااوي، ينبغااي أن تقااي مس تاانمكات  جذكاارت جلناا  القضاااا علااى التمييااز العندااري أيضاااً  -9
 ش(٥9)ت،عيمس جالي  أمان  ااظامل على م افا  التمييز

عا  ا اءا      ا ق،مت اللجن  الةرعي  ااعني  مب افا  التعاذيب تقرياراً ٥339جيف عا   -1
ظار  اامل  يف قارار ا  وما  القاااي بتعيا  أمنااا ااظاامل الرباااني  جقاااي القضااة  ءراا  عادة ن

ا أ ارت ال وي،    ٥331ش جيف عا  (٥1)الوقاتي  الوطني  ال وي،ي  الر ي  لي ونوا مبثاب  اآلليات
 ماااع دجر اآللياااات الوقاتيااا  الوطنيااا  جذكااارت أن أن دجر اا س اااات اااااذكورة أعاااال  يتناااا مس ءي ااا،اً 

م اااااات  اايزانياااااا  سااااااتعاي يف الرباااااااان ال ااااااوي،ي جيف  طاااااار عمليااااااات دطااااااي  اايزانياااااا  ال اااااانوي  
 ش(03)ا  ومي 

 التعاون مل آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   
انتدااؤ اااا،ة بشاانن تنةيااذ تو اايات اجلولاا  ا ج   قاا،مت ال ااوي، مباااهت  راد ااا تقريااراً  -93

 ش(09)م  االستعراض ال،جري الشام  ا،اص هبا

   (0٥)التعاون مل هيئات المعاهدات - لف 
مبوا ااال  التشااااجر جتوسااايع نطاااا   أج ااات جلنااا  القضااااا علاااى التميياااز العنداااري ال اااوي، -99

م افااا   مااع منظمااات ا تمااع اااا،ين العاملاا  يف إلااال  اياا  حقااو  اان ااانا جال ساايما ا ااوار
 ش (00)الحظات ا،تامي جمتابع  اا بشنن  ع،اد التقرير ااقب  التمييز العندريا

 حالة اإلبالغ -5 

 هيا  ااعاه،ة
ااالحظاااااات ا،تاميااااا  الاااااواردة 

 يف االستعراض ال ابح 
آيااار تقريااار قرااا،   مناااذ 
 االستعراض ال ابح 

آياااااااااااااااار مالحظااااااااااااااااات 
 حال  اابالغ يتامي 

جلنااااااااا  القضااااااااااا علاااااااااى 
 التمييز العندري

تقريااري  حياا  موعاا، تقاا،مي ال ٥390آب/أ  طن  ٥39٥ ٥339آب/أ  طن 
الثاااااااين جالعشااااااري  جالثالااااااث 

 ٥391جالعشري  يف عا  

اللجناا  ااعنياا  بااا قو  
 االقتداادي  جاالءتماعياا 

 جالثقافي 

مل ينظاااااااار بعاااااااا،ر يف التقرياااااااار  - ٥390 ٥339تشري  الثاين/نوفمرب 
 ال ادس

اللجنااااا  ااعنيااااا  اقاااااو  
 اان ان

  ااابعتاانير تقاا،مي التقرياار ال - - ٥331ني ان/أبري  
 ٥391  ان/أبري ني منذ

اللجن  ااعني  بالقضاا 
 على التمييز ا، اارأة

مل يرنظااااار بعااااا، يف التقرياااااري   - ٥391 ٥339كانون الثاين/يناير 
 الثام  جالتاسع
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 هيا  ااعاه،ة
ااالحظاااااات ا،تاميااااا  الاااااواردة 

 يف االستعراض ال ابح 
آيااار تقريااار قرااا،   مناااذ 
 االستعراض ال ابح 

آياااااااااااااااار مالحظااااااااااااااااات 
 حال  اابالغ يتامي 

سااينظر يف التقريااري  ال ااادس  - ٥390 ٥339أيار/مايو  جلن  مناهض  التعذيب
 جال ااااااابع يف تشااااااري  الثاااااااين/

 ٥391نوفمرب 

 - ٥331حزيران/يونية  جلن  حقو  الطة 
 ٥331حزيران/يونية 

)بالن اااااب      ٥331
الربجتوكااول االيتياااري 
التةاقياااااااااااااااا  حقااااااااااااااااو  
الطةاااااااا  بشاااااااانن بيااااااااع 
ا طةاااااااال جاسااااااااتغالل 
ا طةااااااااااال يف البغاااااااااااا 
جيف ااااااواد ااباحياااا (/ 

)بالن اااااب      ٥39٥
اتةاقيااااااااااااااااااا  حقاااااااااااااااااااو  

 الطة (

تشااااااري  ا جل/أكتااااااوبر 
)بالن اااااااااب      ٥399

ري الربجتوكااااول االيتيااااا
التةاقي  حقو  الطةا  
بشاااااانن بياااااااع ا طةاااااااال 
جاسااتغالل ا طةااال يف 
البغاااااااااااااااااااا جيف ااااااااااااااااااااواد 

 ااباحي (

ساااينظر يف التقريااار ا،اااامن 
يف كااااااااااااااااانون الثاين/يناااااااااااااااااير 

٥39٢ 

اللجن  ااعني  اقو  
ا  ةاص ذجي 

 ااعاق 

حياا  موعاا، تقاا،مي التقريااري   ٥391ني ان/أبري   ٥399 -
عااااااااااا   الثاااااااااااين جالثالااااااااااث يف

٥391  

 الردود  لى طلبات المتابعة المحددة المقدمة م  هيئات المعاهدات -1 
 ااالحظات ا،تامي   
 تاريخ التق،مي ااواوع ااوع، ااقرر  هيا  ااعاه،ة

جلن  القضاا على 
 التمييز العندري 

اا اااااال  عاااا  يطاااااب ال راهياااا ا مبااااا يف ذلااااك العنداااااري  يف  ٥391
 ش(01)قتدادي؛ جالتنمي  العرقيا،طاب ال ياسي؛ جالتمييز اال

 ش(0٢)٥391

اللجن  ااعني  اقو  
 اان ان

ا  ااااااةاص ذجج ااعاقاااااا ؛ الضاااااامانات القانونياااااا  ا ساسااااااي   ٥393
؛ ممارسا  التعاذيب؛ ااق،م     ا  ةاص ايبوس  احتياطياً 

 ش(01)احتجاز ملتم ي اللجوا

 ااتابع  ش(09)٥399ج (01)٥393
 ش(13)جم تمل  (01)م تمرة

جلن  مناهض  
 التعذيب

الضمانات ا ساسي ؛ ع،  ااعادة الق ري ؛ فرض قيود على  ٥331
ايتجااااازي  رهااااا  اياكمااااا ؛ التااااا،ابك التع اااااةي  يف م س اااااات 

 ش(19)ا مراض العقلي 

معلوماااااات  ش طلااااب(1٥)٥331
 ش(10) اافي 

 اآلراا  
 ا ال  ع،د اآلراا هيا  ااعاه،ة

  (1٢)حوار ااتابع  م تمر  (11)٥ ن اناللجن  ااعني  اقو  اا
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 ا ال  ع،د اآلراا هيا  ااعاه،ة

 تنةيذ سبع مقررات يلدت    ح،جث انتهاكاتش  (11)9 جلن  مناهض  التعذيب
 ش (11)حوار متابع  جاح، م تمر

  (11)حوار متابع  م تمر  (19)9 اللجن  ااعني  اقو  ا  ةاص ذجي ااعاق 

 ياات ااعاه،اتالزيارات القطري  ج/أج التاقيقات الا أءر ا ه  
 ااواوع  ااوع، هيا  ااعاه،ة

التعاذيب ج اك  ما  اارجب  اناهضا  اللجن  الةرعي 
 شقاسي  أج الال ن اني  أج ااهين ااعامل  أج العقوب  ال

الضاااامانات ا ساسااااي  انااااع سااااوا ااعاملاااا  يف اارحلاااا  ا ج  ماااا    (٢3)٥339
 تجزي  احتياطيااً سلب ا ري  على ي، الشرط ؛ نظا  ال جناا اي
 ش(٢9)على ذم  التاقيقات؛ جالي  اآللي  الوقاتي  الوطني 

  (٢٥)التعاون مل اإلجراءات الخاصة -باء 
 ا ال  الراهن  ا ال  يف أمناا اجلول  ال ابق   

 نعمس نعمس دعوة داتم 

 (٥331العنؤ ا، اارأة ) تيءر أالزيارات الا 
 (٥331الدا  )

 

-9ال  ان اانا،رجن م  أ   أفريقيا  - يها م  حيث ااب،أالزيارات ااوافح عل
 ٥391كانون ا جل/دي مرب   ٢

 - - الزيارات الا طرلب  ءراؤها

 شرسات  يف الةحة قي، االستعراض أرسلت مخن الردجد على رسات  االدعاا جالن،ااات العاءل 
 رسات ش 0جردت ا  وم  على 

 السامية لحقوق اإلنسانمتحدة ا مح المفوضية  التعاون مل -جيح 
م اااا ات ماليااا     ااةوااااي  ال اااامي   قاااو  اان اااانا مباااا يف  قااا،مت ال اااوي، سااانوياً  -9٥

 ش(٢0)٥39٥ذلك     ن،ج  الشعوب ا  لي  يف عا  
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تنفيععا االلتزامععات الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرا ععاة القععانون  -ثالثا   
 بيقالدولي اإلنساني الواجب التط

 المساواة و دم التمييز - لف 
أعرباات جلناا  القضاااا علااى التمييااز العندااري عاا  قلقهااا  زاا موقااؤ ال ااوي، القاتاا  باانن  -90

التااا،ابك ا،ا ااا  مةهاااو  مثاااك للجااا،ل ج اااك معااارف يف القاااانون ال اااوي،يا جأج اااتها بااانن تعااا،ل 
ص جالتداا،ي للتميياااز تشااريعا ا هباا،ف  تاحاا   م انيااا  اعتماااد تاا،ابك يا اا  لتعزياااز ت اااف  الةاار 

ا ي لااي جتاا،عيمس اسااحاتيجيات م افااا  انعاا،ا  اا اااجاة جالتمييااز اللااذي  يتعاارض  مااا ااهاااءرجن 
ااولودجن يف ا،ارج جأفراد اجلماعات ا  لي  جا قلياتا مب  فيهمس ال وي،يون ا فارق   جااواطنون
 ش(٢1)جاا لمون

ال راهياا  باا،افع ارير الااواردة بشاانن يطابااات زيااادة التقاا جأعرباات ال ااوي، عاا  قلقهااا  زاا -91
العندااااري  الااااا ت ااااته،ف ا قليااااات الظاااااهرة مباااا  فيهااااا اا اااالمون جال ااااوي،يون ا فارقاااا  جالرجمااااا 

ا ج زاا زيااادة التقااارير ساايما يطابااات بعااهت ال ياسااي  اانتماا     اليماا  ااتطاارف جاليهااودا ال
جعلى  اب   اانحناتا مباا فيهاا تلاك الداادرة ال راهي  يف جسات  ااعال   الواردة بشنن يطاب

ع  بعهت العامل  يف قطاع الدااف ش جأ ارت مةواي  ا ممس ااتا،ة ال امي  لش جن الالءا  
تاااا،عو    تقيياااا، سياسااااات اللجااااوا جا جاااارة ج   تةشااااي البيانااااات     جءااااود أحاااازاب سياسااااي 

 ى التميياااز العنداااري ال اااوي، باااننش جأج ااات جلنااا  القضااااا علااا(٢٢)التمييزيااا  يف ا،طااااب ال ياساااي
حتقح يف مجيع ءراتمس ال راهي  جتقاااي مرت بيهاا جتعااقبهمس بداورة فعالا ا جأن تتةاذ تا،ابك فعالا  

يشام  مقااااة اجلنااةا  اانحناتا مباا اب   ا افا  يطاب ال راهي  يف جسات  ااعاال  جعلاى 
ادااذ التا،ابك  جنا  ال اوي، علاىش جحثات اللحيثما كان مناسباًا بدرف النظر ع   ةتهمس الر ي 

توءياة هاذ  التا،ابك    مباا يف ذلاك الالزم  لتعزيز الت امب جا وار با  الثقافاات جاحاحا  التناوعا 
 ش(٢1) الداةي
مجيع أ  ال التعبك العندريا مبا  جر مس موقؤ ال وي، القات  بنن تشريعا ا حتظر فعلياً  -9٢

 التميياااز العنداااريا الحظااات جلنااا  القضااااا علاااى التميياااز يف ذلاااك نشااااع ا موعاااات ال،اعيااا    
العنداااري بقلاااح التقاااارير الاااا تةيااا، بااانن اانظماااات العنداااري  جااتطرفااا  توا ااا  نشااااطهاش جكاااررت 
اللجنااا  تو ااايتها ال اااابق  لل اااوي، بااانن تعااا،ل تشاااريعا ا بغيااا  حظااار اانظماااات اارجءااا  لل راهيااا  

 ش (٢1))ب( م  االتةاقي 1للمادة   ك قانوني  جفقاً  العرقي  جايرا  عليها جاعتبارها منظمات

 حق المرء لي الحياة والحرية و من  الشخصي -باء 
عاا  التاا،ابك ااتةااذة  طلباات اللجناا  ااعنياا  اقااو  اان ااان    ال ااوي، أن تقاا،  تقريااراً  -91

تنااوي  نشاااا اعاجلاا  ادعااااات جلااوا الشاارط     العنااؤ جالقااوة ااةرطاا ؛ جساانلتها عمااا  ذا كاناات 
هيا  م،ني  م اتقل  للتاقياح يف الشا اج  ااتعلقا  با فراع الشارط  يف اساتة،ا  القاوة ج اك ذلاك 
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فعالااا  لالنتدااااف مااا  ساااوا  مااا  أ ااا ال ساااوا اساااتة،امها لل ااالط ا ج تاحااا  الو اااول    ساااب 
 ش(٢9)سلوك الشرط 

  البااً  بوس  احتياطياً جأبلغت اللجن  الةرعي  انع التعذيب تلقيها معلومات تةي، بنن اي -91
ش (٢1)نطااح اي ماا  بقرارهااا  ءاارااات اياكماا  أج حااش  اارجع مااا تةاارض علاايهمس  ءاارااات تقيي،ياا 

ااءاارااات التقيي،ياا  ينبغااي أن  ا أكاا،ت جلناا  مناهضاا  التعااذيب ماا  ء،ياا، أن٥399جيف عااا  
 الةرعياا  أيضاااً  ش ج اا،دت اللجناا (13)ت اون فردياا  جمتناسااب  جأن تلغااى حااااا تنتةااي أسااباب فراااها

على ارجرة أن ت ون القيود هي االستثناا جأن ي تن، فراها    أسن ملموس  مندوص عليهاا 
ا جأج ااات ال اااوي، بااانن تراءاااع التشاااريع ااتعلاااح باااااءرااات التقيي،يااا ؛ جأن تاااذك ر (19)يف القاااانون

جري  ادااالا  ااااا،ع  العاااام  بااانن ااءااارااات التقيي،يااا  ينبغاااي أال تطلاااب  ال عنااا،ما ت اااون اااار 
ع قرار فرض  ءرااات تقيي،ي  حم،دة للطع  التاقيقات اجلناتي ؛ جأن ض  ؛ جأن تضاع مباادل (1٥)در

 ش(10)توءيهي  جااا  بشنن تطبيح هذ  ااءرااات
 جباا اارة    حالاا  ا  ااةاص اا االوب  حااريتهمسا أكاا،ت اللجناا  الةرعياا  انااع التعااذيب -99

ااءراتيا  ا ساساي  جذات الدال  ما  الوهلا  ا ج  ل الب أن الشرط  ت اع، يف  عماال ا قاو  
 ش  (11)ا ري 
 بنن تق،  بدورة منهجي  معلومات    ايبوس  احتياطياً  جأج ت اللجن  الةرعي  أيضاً  -91

 ش(1٢)بشنن حقوقهمس جالقواع، الواءب تطبيقها جنظا  ا بن االحتياطي
ااعاقااااا  عاااا  قلقهاااااا  زاا ا سااااااليب  جأعرباااات اللجنااااا  ااعنيااااا  اقااااو  ا  اااااةاص ذجي -٥3

اا تة،م  يف  كرا  الةتيان جالةتيات م  ذجي ااعاق  على تلقي العالج دجن رااهمس يف أماك  
ساايما اسااتة،ا  ا ربطاا  أج ا حزماا  جاسااتة،ا  أساالوب العاازلا   ا جال(11)عااالج ا مااراض العقلياا 

فاثات ال اوي، علاى أن تنةاذ تو ايات ااعب با طةال يف ال وي،ا  كما أفاد بذلك أم  ااظامل
أم  ااظامل بشنن معامل  الةتيات جالةتيات م  ذجي ااعاق  يف أماك  عاالج ا ماراض العقليا ش 
جأعربااات جلنااا  مناهضاااا  التعاااذيب عاااا   اااوا   ذات  ااال  جطلباااات معلوماااات عاااا  النتاااات  الااااا 

يف ذلااااك تنظاااايمس  يلداااات  ليهااااا عملياااا  اسااااتعراض التشااااريع الااااا طلباااات ا  وماااا   ءرااهاااااا مبااااا
 ش(11)استة،ا  القيود اجل ،ي  جا بن االنةرادي

جأعربااات اللجنااا  ااعنيااا  اقاااو  ا  اااةاص ذجي ااعاقااا  عااا  قلقهاااا  زاا  اااا  القاااانون  -٥9
ب عاقاا  نة ااي   ال ااوي،ي باانن يواااع  ااةص بغااك راااا  يف أحاا، اارافااح الطبياا   ذا كااان مداااباً 

لى اآليري ؛ ججءوب تلقي الرعاي  النة ي  يف اا س ات على نة ة أج ع جاعتررب  يطراً  اءتماعي 
ش جأج اااات اللجناااا  ااعنياااا  اقااااو  ا  ااااةاص ذجي ااعاقاااا  (19)الطبياااا  أج داياااا  ا تمااااع ايلااااي

باداااااذ مجيااااع التاااا،ابك التشااااريعي  جاادارياااا  جالقضاااااتي  الالزماااا  لضاااامان عاااا،  تعاااارض أي  ال ااااوي،
 ابب  عاقا  حقيقيا  أج مةحاا ش كماا أج ات  ةص لالحتجااز بغاك رااا  يف أي مرفاح طا  ب

بضاامان حدااول مجيااع ياا،مات الدااا  النة ااي  علااى موافقاا  حاارة جم ااتنكة ماا   اللجناا  ال ااوي،
 ش(11)الشةص ااعب
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عاااا،د  جأعرباااات اللجناااا  ااعنياااا  اقااااو  ا  ااااةاص ذجي ااعاقاااا  عاااا  قلقهااااا البااااال   زاا -٥٥
،مات ال هرباتيااا  ج م انيااا  اللجاااوا  لياااة  حااااالت اساااتة،ا  العاااالج بالدااا التقاااارير الاااواردة بشااانن

أ لاااب ا حياااانا فنج ااات  علاااى الن ااااا يف يطباااح الاااا تةيااا، بااانن كعاااالج  لزامااايا ج زاا التقاااارير
اللجوا    اامارسات  ك ااتوافح عليها يف حال  ا  ةاص ذجي ااعاق  النة ي   ب لغاا ال وي،

 ش(13) ة  على منع ممارس  التعذيباالءتماعي  ااوءودي  يف م س ات طبي  جت،ريب ااو 
جطلباات جلناا  مناهضاا  التعااذيب    ال ااوي، أن تعلااح علااى التقااارير الااا تشااك    زيااادة  -٥0

ا جعلااااى ا،طااااوات ٥339ج 911٢يف اااتاااا  باااا  عااااامي  ٢3حاااااالت العنااااؤ اجلن ااااي اااااواد 
ني  اقو  ا  ةاص ش جأعربت اللجن  ااع(19)ااتةذة لضمان توافر ع،د كاف م  أماك  اايواا

ذجي ااعاقااا  عااا  قلقهاااا  زاا التقاااارير الاااا توااااب م اااتو  العناااؤ الاااذي تتعااارض لاااة ااااارأة ذات 
 ش(1٥)ااعاق ا ج زاا قل  ع،د أماك  اايواا ااتاح  لأل ةاص ذجي ااعاق 

جالا،فاع  (10)جأعربت جلن  حقو  الطة  ع  تق،يرها اا ادذ م  ت،ابك ا افاا  االجتاار -٥1
ااا   (11)  مدااالا  اااااايا عااا ل نهاااا أعربااات عااا  قلقهاااا  زاا تةااااقمس أجاااااع اااااايا االجتاااار ا ش 

ب اااابب ت اااارار رفااااهت مااااناهمس تداااااريب  قاماااا ؛ جعاااا،  امتثااااال برجتوكااااول بااااالكمو ب اااابب انعاااا،ا  
 ش(1٢)ا ح ا  الا حتظر مثول الضاايا أما  اياكمس بش    ك طوعي

اابذجلا  يف سابي  م افاا  ال اياح  با،افع  جالحظت جلنا  حقاو  الطةا  حت  ا  اجلهاود -٥٢
ممارسااا  اجلااانن ماااع ا طةاااالا ل نهاااا قااا،مت تو ااايات اعاجلااا  قلقهاااا  زاا تااا،ين م اااتو  جعااااي 
اجلمهاااور بظااااهرة ال اااياح  بااا،افع ممارسااا  اجلااانن ماااع ا طةاااال جااااعؤ ن اااب  توقياااع أ اااااب 

غالل اجلن اي يف قطااع ااشاريع يف ال وي، على م،جن  قواع، ال الوك  مايا  ا طةاال ما  االسات
ب لغااااا القياااود علاااى ت اااليمس اجلنااااة  ش جأج ااات جلنااا  حقاااو  الطةااا  ال اااوي،(11)ال اااةر جال اااياح 

الربجتوكاول االيتيااري التةاقيا  حقاو  الطةاا  بشانن بياع ا طةاال جاساتغالل ا طةااال يف مبوءاب 
ءن اااي مااا  قا ااار النظااار يف تقييمهاااا اةهاااو   اااراا فعااا   ج عاااادة ا(11)البغااااا جيف اااااواد ااباحيااا 

 جاساااتغالل ا طةاااال   اااراض ءن اااي  القاتااا  بنهناااا  ءاااراتمس ءن اااي  اااا، ا طةاااال أقااا  يطاااورة 
 ش(19)نظر يف  لغاا  رع اجلر  ااضاعؤ  ذ  اجلرإل  عن،ما ترت ب يارج  قليمس ال وي،جال
هااا جطلبت اللجن  ااعني  اقو  اان ان معلومات ع  الت،ابك ااتةذةا أج ااقارر اداذ -٥1

 ماياا  العمااال ا ءانااب اا ااتة،م  يف قطاااع ءااب التااوت ماا  االسااتغالل يف العماا  ج اارجف 
 ش(11)العيش  ك ااالتم  ج سار ال،ي 

 إوامة العدل، بما لي ذلك مسألة اإللالت م  العقاب، وسيادة القانون -جيح 
ااتعلقااا  ئااااراتمس بالبياناااات ااعااااز زة  أحاطااات جلنااا  القضاااااا علاااى التمييااااز العنداااري علماااااً  -٥1

ال راهياا  اارت باا  باا،افع العندااري  جكاار  ا ءانااب جرح باات بتعياا  حمققاا  متةد داا  يف ءااراتمس 
ماا  ال راهي  ج نشاا جح،ات تتد،  عن، الطلاب جلاراتمس ال راهيا ا ل نهاا أعربات عا  قلقهاا  زاا

يقااات ا جلياا   بااالغ الشاارط  ئااراتمس ال راهياا  جا ةاااض عاا،د التاقزيااادة جردهااا ماا  تضااارب باا  
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معيناا ش جأعرباات   منياا  علااى فااا  جطنياا  أج  التاااريهتباااااالت  يتعلااح  ساايما فيمااا جااداناااتا ال
 التااريهت  م  أ ا ال  باعتبار    الً يطاب ال راهي  ع  قلقها  ن التعام  مع  اللجن  أيضاً 
خمتلةاا   زاا اسااتة،ا  تعاااريؤ  كمااا أعرباات عاا  قلقهااا ا،ييااتقي طبيااحيةضااي    ت ماا   ااننة أن

 ش(93)فراد  جكاالت  نةاذ القانونجلرإل  ال راهي  م  ءانب 
ااع اساحاتيجي  جاااا  لضامان بو  جأج ت جلن  القضاا علاى التميياز العنداري ال اوي، -٥9

ن ااخ تاا،ابك مثاا   نشاااا ج  متااايص كيةياا  تعاماا  الشاارط  جاااا،ع  العااام  مااع ءااراتمس ال راهياا ا
 حمققااا  يا اا  يف مجيااع أحناااا البلاا،ش جينبغااي أن تعمااامس جحاا،ات معنياا  ئااراتمس ال راهياا  جتعياا 

العاااام  جالقضااااة مااا  أءااا   ،ع مجياااع أحنااااا البلااا، التااا،ريب ااقااا،     الشااارط  جااااا يفال اااوي، 
باا   ساا، الةجااوةالتاقيااح يف ءااراتمس ال راهياا  جمقاااااة مرت بيهااا جمعاااقبتهمس بدااورة فعالاا ا بغياا  

 مشاحكاً  جكررت اللجن  طلبها    ال وي، بانن تعتما، تعريةااً  .ا وادث اابل  عنها جحاالت اادان 
ش (99)نظااا  القضاااا اابلاا  عنهااا ماا  ياااللاجلااراتمس تتبااع مجيااع  يت ااى كاايجلرإلاا  ال راهياا    ججااااااً 

اااااافي  ا افااااا  كاااار  ااتاااا،ابك ال بشاااانن ا،اااااص تقرياااار حمققهااااا جينبغااااي أن تتااااابع ال ااااوي، أيضاااااً 
 ش (9٥)  بذلكا ءانب جأ  ال التعدب الشبيه

نظاار يف زيااادة التعويضااات ال ال ااوي، علاىالقضاااا علاى التمييااز العندااري ج اجعت جلناا   -٥1
تقا،مي  ما  أءا  ااعنيا  باا ااجاة ذ التا،ابك الاا اقححتهاا أمانا  ااظااملااتاح  لضاايا التمييز جتنة ا

جزياااااادة اااااااوارد  اييااااازتي اااااك التقاااااااي يف حااااااالت التملاا ااااااع،ة اااليااااا     ا فاااااراد جاجلمعياااااات 
 افااااااا  التمييااااااز جتاااااا،عيمس نظااااااا  اا اااااااع،ة ااعنياااااا  مبااةدداااااا  للم اتااااااب ايلياااااا  جااقليمياااااا  

 ش(90)القانوني 

 الحق لي الخصوصية -دال 
ات اا   طلبت اللجن  ااعني  اقو  اان ان معلوماات عا  الضامانات الراميا     كةالا  -03

لقاااانون االساااتةبارات ا،ااااص بااااعحاض  امهاا جفقااااً مجاااع البياناااات الشةداااي  جدزينهاااا جاساااتة،
 ش(91)مع العه، ال،جد ا،اص با قو  اا،ني  جال ياسي  اا ارات يف العمليات ال،فاعي ا

حريعععة العععدي   و المعتقعععد وحريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيعععات والتجمعععل السعععلمي  -هاء 
 والحق لي المشاركة لي الحياة العامة والحياة السياسية

بالنظر    التقارير الاواردة بشانن زياادة ءاراتمس ال راهيا ا مباا يف ذلاك ارت ااب اعتا،ااات  -09
جاالعتااا،اا علاااى أمااااك   ء ااا،ي  يف حاااح أفاااراد ا قلياااات ال،ينيااا ا مبااا  فااايهمس اا ااالمون جاليهاااودا

طلبت اللجن  ااعني  اقو  اان ان معلومات ع  الت،ابك ااتةذة لضمان التمتع على  عباد مسا
ااا  ذا كاناات ال ااوي، تنااويقاا تدااايب الدااورة  ،  اا اااجاة بااا ح يف حرياا  الاا،ي  أج ااعتقاا،ا جعم 

 ش(9٢)الا تق،مها جسات  ااعال  ال لبي  اازمن   فراد ا قلي  اا لم 
 ش(91) سقاع  ة  اجلر  ع  التشهك ج جعت اليون  و ال وي، على -0٥
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 تاحا  ا داول  جي ااعاقا  تو ايات تشام جق،مت اللجن  ااعني  اقو  ا  اةاص ذ -00
آليات لتي اك اا ااع،ة علاى التداويت بتشااجر  اعلى ك  ااعلومات ااتعلق  باالنتةابات ججاع
جتق،مي ك  ال،عمس الالز     مجياع ا  اةاص ذجي  جميح مع منظمات ا  ةاص ذجي ااعاق ؛

 ش (91)ااعاق  اانتةب  يف مندب عمومي

 مل ولي التمتل بظروف  مل  ادلة ومؤاتيةالحق لي الع -واو 
مباااا حتقاااح مااا    اااازات  علمااااً  اللجنااا  ااعنيااا  اقاااو  ا  اااةاص ذجي ااعاقااا أحاطااات  -01

 داتاارة التو يااؤ الاا،عمس ااقاا،  ماا  اااع،  ةدااي ج مب ااقاا،  لالسااتعان جاعاا،ة فيمااا يتعلااح بالاا،عمس 
يف اااتا   933ذجي ااعاقا  بن اب  ما   اا اجلل  العام ش بي، أن زيادة ع،د العاطل  ع  العما 

جأج ات ش (99)يثاك اجلازعأمار ب ابب التغياكات الاا أديلات علاى نظاا  التانم   ٥339منذ عاا  
اللجناا  ال ااوي، باانن تتةااذ تاا،ابك لتا اا  فاارص حدااول ا  ااةاص ذجي ااعاقاا  علااى العماا  

لتضاييح الةجاوة با  اجلن ا     التقرير ااق،  م  جلن   فون ا للتاقيح ؛ جتتةاذ تا،ابك  استناداً 
 ش(91)يف ا ءور جفرص العم 

جأعربااات جلنااا  القضااااا علاااى التميياااز العنداااري عااا  قلقهاااا  زاا الةاااوار  ا اااادة يف فااارص  -0٢
 جا  اةاص ااولاودي  يف ا،اارجا جهاي ا  ةاص ااولودي  يف ال اوي، ا دول على العم  ب 

حة طويلا  يف ال اوي، جتا مر بداورة مةرطا  علاى اجليا  تتوا   حش بع،  قام  الةا  الثاني  فا فوار 
 ش(13)التاد

 الئق يالحق لي الضمان االجتما ي ولي التمتل بمستوى معيش -زاي 
ماا   أعرباات جلناا  القضاااا علااى التمييااز العندااري عاا  قلقهااا  زاا مااا جردهااا ماا  أن عاا،داً  -01

مااا  حياااث نوعيااا  ال ااا    ماااب جاءتمااااعي اقتداااادي  اااار   تعااااين مااا  فدااا اانااااطح ا ضاااري  
سااااايما  ا جالااولاااااودي  يف ا،اااااارج ا  اااااةاصيف  أساساااااً   مريااااا فدااااا  جا حياااااا ال ااااا ني ا جهاااااو

ال ااوي،يون ا فارقاا  جاا االمونش جأعرباات اللجناا  عاا  قلااح ياااص  زاا ارتةاااع احتماااالت تعاارض 
 ال تتطلااب مهااارات ا  ااةاص اانااا،ري  ماا  أ اا  أءناا  للبطالاا  أج اسااتة،امهمس يف ج اااتؤ

جمنةةض  ا ءر أج  قامتهمس يف مناطح تتعرض لةدا  فعلايا جهاي  ارجف  هارت عواقبهاا أمنااا 
جباااا،أت يف ااااااحي  هاااااز  ااتامخاااا   ٥390أعمااااال الشااااغب الااااا  ااااه،ها البلاااا، يف أيار/مااااايو 

 ش(19)ل توكهومل
أسباب أعمال الشغب الاا  ب،راس  جأج ت جلن  القضاا على التمييز العندري ال وي، -01

الةداااا  انتشااااار بغياااا  تقياااايمس فعالياااا  اسااااحاتيجيا ا الرامياااا     م افااااا   ٥390 يف عااااا  اناااا،لعت
الةعلاااااااااي يف ال اااااااااوي، علاااااااااى أسااااااااان  منيااااااااا  جاءتماعيااااااااا  اقتداااااااااادي ا جاااااااااارجرة تعااااااااا،ي  تلاااااااااك 

اازياااا، ماااا  التاااا،ابك القانونياااا  جال ياساااااتي   باداااااذ ش جأج اااات اللجناااا  ال ااااوي،(1٥)االسااااحاتيجيات
 ش(10)ءتماعي جالةد  اامباواءه  مش ل  ااقداا اال
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 الحق لي الصحة -حاء 
 مااوارد مالياا  بتةداايص أج اات اللجناا  ااعنياا  اقااو  ا  ااةاص ذجي ااعاقاا  ال ااوي، -09

الااذي  حيتاااءون    قاا،ر كبااك ماا   لأل ااةاص ااداااب  ب عاقاا  عقلياا  جنة ااي  اءتماعياا   اااافي 
يهت ا،اااارءي ا تمعيااا  لااا،عمس يااا،مات التمااار  وفك ماااا ي ةاااي مااا ا جذلاااك حر ااااً علاااى تاااالااا،عمس

 ش(11)ا  ةاص ذجي ااعاق 

 الحق لي التعليح -طاء 
أهااا،اف التعلااايمس جا داااول باا اااارة    تو ااايات االساااتعراض الااا،جري الشاااام  بشااانن  -01
ا  ااجعت اليون اا و ال ااوي، علااى اداااذ تاا،ابك  اااافي  ادماااج ااهاااءري  جا  ااةاص (1٢)عليااة

ع يالنظااااا  التعليمااااي جتزجياااا،همس بةاااارص تعليمياااا ؛ جموا اااال  تشااااج  ااااك ا ااااامل  لوماااااتح هوياااا  يف
 ش(11)الت امب

 الحقوق الثقالية -ياء 
حيماي اللغا  الداامي   قاانون  ياابالح  ااقارر ا،ااص ااعاب اقاو  الشاعوب ا  الي   -13

    ءاناب اهاذ  اللغا الذي  ،ر م يراً منب  اا قليات الوطني  جلغا  قانون ش  ك أنبالتا،ي،
 ش(11)معين   مناطح  داري  يف  طار  أ  ال  اي  يا   الغات أير 

 ا شخاص ذوو اإل اوة -كاف 
رح بااات اللجنااا  ااعنيااا  اقاااو  ا  اااةاص ذجي ااعاقااا  باعتمااااد قاااانون ء،يااا، يدااان ؤ  -19

 توعيا ب ةالا   ش جأج ات اللجنا  ال اوي،(19)ا رمان م  الحتيبات التي كي  ااعقول  علاى أناة متيياز
مواام  القوان  ايلي  جااقليميا  ذات  قد،البل،يات جال لطات ايلي  مبب،أ تي ك سب  الو ول 

بالتموي  جالتوءية الالزما   تزجي،هام  االتةاقي ؛ ج  1اادة ا معالدل ا كقوان  البناا جالتةطي ا 
ا  ااةاص ذجي لر اا، جتقياايمس جااامان  م انياا  الو ااول ال اماا     ااباااين؛ ج دراج احتياءااات 

با دراج  ش جأج ات اللجنا  أيضااً ااعاق  ااتعلق  بالحتيبات التي كي  ااعقول  يف ااةططاات البل،يا 
 ش (11)يف مجيع اتةاقات ااشحيات ا  ومي  منهجياً  متطلبات تي ك سب  الو ول  دراءاً 

نااااات عاااا،  باالغاااااا التااااا  اعال جأحاطاااات جلناااا  القضاااااا علااااى التمييااااز العندااااري علماااااً  -1٥
أعربت ع  قلقها  ن تعي  قي مس هو     م  أ  ال اداذ القرار بالوكالا  ا هلي ا ل نها

ش (933)
باداااذ تاا،ابك فورياا  لالستعاااا   جأج اات اللجناا  ااعنياا  اقااو  ا  ااةاص ذجي ااعاقاا  ال ااوي،

،ابك الاا تراعااي عا  ادااذ القارار بالوكالاا  با،عمس القا،رة علاى اداااذ  جتاوفك إلموعا  جاساع  ماا  التا
اا ااتنكة علااى ا،ضااوع للعااالج  اسااتقاللي  الشااةصا مبااا يف ذلااك ا ااح يف ماانب جساااب ااوافقاا 

 ش(939)الط  جاللجوا    القضاا جالتدويت جالزجاج جالعم 
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جأعربااات اللجنااا  ااعنيااا  اقاااو  ا  اااةاص ذجي ااعاقااا  عااا  قلقهاااا الباااال   زاا ارتةااااع  -10
ادااااذ مجياااع  ا جحثااات ال اااوي، علاااى(93٥)ا  اااةاص ذجي ااعاقااا معااا،ل االنتااااار يف  اااةوف 

جفتياتا ،طر االنتااار  الت،ابك الالزم  انع ا االت الا تعرض ا  ةاص ذجي ااعاق ا فتياناً 
 ش(930)جكشؤ هذ  ا االت جمعاجلتها

ج اااج عت اللجنااا  ااعنيااا  اقاااو  ا  اااةاص ذجي ااعاقااا  ال اااوي، علاااى اعتمااااد مجياااع  -11
   اادااانةات اانشاااورة  النةااااذ معاهااا،ة ماااراكش لتي اااكااناساااب  للتوقياااع جالتدااا،يح علاااى  التااا،ابك

ا أياااار  يف قاااارااة ااطبوعااااات ذجي  عاقااااات لةاتااا،ة ا  ااااةاص اا ةااااوف  أج معاااااقي البداااار أج
 ش(931)جتنةيذها

 ا وليات والسكان ا صليون -مال 
ة كان م  ااقرر أنا أ ارت جلن  القضاا على التمييز العندري بقلح    ٥390يف عا   -1٢

 يتضاام   حقااو  الداااميشاانن ب مشاارجع قااانون ٥393آذار/مااارس أن يعاارض علااى الرباااان يف 
ا ل ا  براااان واردجااااا راااي ب  انل  حقااو   اعب الداامي ااتعلقاا نتاات  حتقيقاات متنو عاا  يف م

ش (93٢) العملياا  التاضااكي يااالل هااذا الدااامي جإلموعااات معنياا  أياار  رفضاات مشاارجع القااانون
باساتمرار  حاش مبوءاب قاانون التعا،ي  ال اوي،يا جأعربت اللجن  ع  قلقها  ن ال وي، ت امبا

ا داول  ج كها م  ا نشط  اا مرة يف الدامي  داي  أرااايهمس دجن ا نشط  الدناعي  ال رب 
  ش(931)ا تمعات ايلي  الدامي  على موافق  حرة جم بق  جم تنكة م 

 جذك رت جلن  القضاا على التمييز العندري مبالحظا ا ا،تامي  ال ابق  جأج ت ال وي، -11
 بادااااذ تااا،ابك  ااااافي  لتي اااك اعتمااااد القاااانون اجل،يااا، ااتعلاااح اقاااو  الداااامي ا بالتشااااجر ماااع

يلياااا  ااعنياااا ا جباالسااااتناد    ال،راسااااات الااااا أ اااازت بشاااانن حقااااو  الدااااامي  يف ا تمعااااات ا
باعتماااااد  ال ااااوي، الااااا اعترااااربت مقبولاااا  ماااا  الطاااارف ش جأج اااات اللجناااا  أيضاااااً  ا رااااااي جااااااوارد

يف التعباااك عااا    الداااامي ا تمعاااات ايليااا  احاااحا  حاااح جادااااذ تااا،ابك أيااار  لضااامان تشاااريعات
 تشااام  مشااااريعتنةياااذ ا ااابق  جاا اااتنكة كلماااا كاااان حماااتماًل أن تتااانملر حقوقهاااا بموافقتهاااا ا ااارة جا
 ش  (931)أراايها التقلي،ي م  الطبيعي   استةراج ااوارد

جأعااارب ااقااارر ا،ااااص ااعاااب اقاااو  الشاااعوب ا  ااالي  عااا   اااوا   ذات  ااال  جقااا،   -11
ي ال اااوي،ي ج ااااعب تو ااايات تشااام  اااارجرة أن ت ثاااؤ ال اااوي،ا بالتشاااااجر ماااع برااااان الداااام

الداميا ءهودها الرامي     جااع تشاريع اعاجلا  اا اات  ااتدال  بشاعب الدااميا مباا يف ذلاك 
 ش(939)م نل  ا ح يف ا رااي جااوارد

ااا، د لربااااان الداااامي  -19 جأ اااار ااقااارر ا،ااااص    أن خااا  قلقااااً يا ااااً  زاا ا ي ااا  الاااذي حر
 براااان الدااامي يشاا   هيااا  ت اامب لشااعب الداااميال ااوي،يش فةااي حاا  أقاار ت ا  وماا  باانن 

مبمارساااا  حقااااة يف ا  اااامس الااااذاكا ال ياااازال يشااااتغ  كهيااااا  منتةباااا  ماااا  الشااااعب ججكالاااا   دارياااا  
متتاااع برااااان  بااا ءراا اا اااالحات الالزمااا  لضااامان ش جأج اااى ااقااارر ا،ااااص ال اااوي،(931)ح ومياا 
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االساااتقاللي  عااا  اا س اااات مبزيااا، مااا   - بداااةتة أعلاااى هياااا  ممثلااا  لشاااعب الداااامي -الداااامي 
جال لطات ا  ومي ش جينبغي أن تراءع ال وي، ج اتؤ براان الدامي جنظامة الا،ايلي يف ااوا 

 ش(993)هياك  ال لطات ا  ومي  بغي  زيادة استقاللي  سلطاتة يف إلال اداذ القرار
ب ترسيمس ر ي جفيما يتعلح اال  ا ح يف ا رااي يف ال وي،ا الح  ااقرر ا،اص  يا -11

الرنا ش جا هامس ما  ذلاك أن ا  وما  أنشانت جلنا  ح،جديا  لتا،يا، ا راااي  اناطح حم،دة لرعي
ا ل ااا  ٥331الاااا ي اااتغلها تقليااا،ياً  اااعب الدااااميا جأ ااا،رت هاااذ  اللجنااا  تقريرهاااا يف عاااا  

ش جيعاااز  تةااااقمس الداااعوبات الاااا (999)ا  ومااا  مل متاااهت بعااا،ر يف تنةياااذ اساااتنتاءات هاااذ  اللجنااا 
واءهها  عب الدامي يف تنم  حقوقة ااتعلق  با رااي جااوارد    أن اياكمس ال وي،ي  تلقاي ي

ش جأج ى ااقرر ا،ااص (99٥)بعبا  مبات مل ي  ا رااي على أ ااب الش اج  م  الدامي 
ال وي، بنن ت ثؤ ءهودها يف سبي  ترسيمس ح،جد ا رااي التقلي،ي  لشعب الداميش كما دعا 

اراءع   رع عابا اامباات الثقيا  االقاى علاى كاها   اعب الداامي  اعتماد تشريع    ال وي،
امباااااات حقوقاااااة التقلي،يااااا  يف ا راااااااي يف الااااا،عاج  القضااااااتي  جتقااااا،مي اا ااااااع،ة القانونيااااا     

 ش (990)ا طراف الدامي  يالل هذ  ال،عاج 
بااذل ءهودهااا الرامياا      مبوا اال  جأج اات جلناا  القضاااا علااى التمييااز العندااري ال ااوي، -٢3

الرناا  الدااامي  عاا  ا ااارار الااا تلاقهاامس ب اابب ا يوانااات  إلتمعااات رعاااة  جياااد سااب  لتعااويهت
جذلااااك علااااى أساااااس ت ااااوي  قاتماااا  علااااى  الضاااااري  )ايمياااا  بال ياساااا  ال ااااوي،ي  للاياااااة الربياااا (ا

 ش  (991)التةاجض
اسااحاتيجي   دماااج الرجمااا تماااد جيف حاا  رح باات جلناا  القضاااا علااى التمييااز العندااري باع -٢9

قلقهااا  زاا عاا،   حااراز تقاا،  يف متتااع الرجمااا اقااوقهمس  ا ف هنااا أعرباات عاا ٥30٥-٥39٥للةااحة 
ءهودهاا يف سابي  م افاا  التميياز بتعزياز  على ق،  اا اجاة مع  كهمسش جأج ات اللجنا  ال اوي،
 فكز جالقوالااب النمطياا  جتااو التاي اا جم افااا  ؛ااا، الرجماااا ب ااب  منهااا تنةيااذ تاا،ابك يا اا  م قتاا 

ا الا  لتةةياؤ ما  اازيا، ما  ا،طاوات لجادااذ  ؛اجلرب لألفراد على أساس قانون م افا  التمييز
لى فرص العما  يف القطااع  عدو مس حمنها زيادة  طر لرجماا بااحدي  لاالءتماعي  االقتدادي  

نةاااذ قااانون التعلاايمس  نةاااذاً جااامان   ؛العااا  جا،اااص عاا  طريااح التاا،ريب ج عااادة التنهياا  جااشااورة
حداول الرجماا علاى ال ا   الالتاح دجن متيياز جفدا ا ب اب  منهاا تي اك جزياادة  ؛فعااًل جمنهجيااً 

 ش (99٢) رجف معيشتهمس حت  حدول الرجما على ال    ا  ومي جمنةةهت الت لة  ج 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ميح 
 انةتاااا  ا تماااع ال اااوي،ي اتاااا،ة ال اااامي  لشااا جن الالءاااا الحظااات مةوااااي  ا مااامس ا -٢٥

 للاااح يف كماا الحظات اححاماة فيماا يتعلااح بقباول ااهااءري  جملتم اي اللجااوا جت ااحمة عمومااً 
أمااا   اادماااج االءتماااعي ا  ذا قااين بتةاعاا   باانن التمييااز يشاا   عاتقاااً  جأقاارت أيضاااً  اللجااواش

ش جفيمااااا يتعلااااح بتاااا،ابك اادماااااجا أج اااات (991)ءري ال ااااوي،ي  ا  اااالي  مااااع إلموعااااات ااهااااا
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ااشامول  بايتدا اها يف  ااةواي  ال اوي، بانن تعازز مشاارك  الالءاا  ج اكهمس ما  ا  اةاص
ش جأج ات جلنا  القضااا (991)حت،ي، الثغرات جيف  يا   جتنةيذ ال ياسات الا تا مر فايهمس مبا ارة

االسااااحاتيجي  الوطنياااا  الشااااامل  ل دماااااج بغياااا   باااانن تقااااي مس نتااااات علااااى التمييااااز العندااااري ال ااااوي، 
ااي ااا، ا  ااةاص اانااا،ري  ماا  أ اا  أءناا  يف مجيااع أحناااا البلاا، ا جأن التداا، ي للتمييااز ااتةش 

تتةذ على جءة التا،ي، اازي، م  الت،ابك الةعال  لزيادة حدول ا  ةاص اانا،ري  م  أ ا  
 ش(999)أءن  على فرص التعليمس جالعم 

نت ااةواي  اجلهود الا تبذ ا ا  وم  جهيا  ا جرة ال وي،ي  لضامان ءاودة عمليا  جخ -٢0
يف  ش جأبلغااات ااةوااااي  بااانن عااا،د ملتم اااي اللجاااوا سااانوياً (991)البااات يف طلباااات التمااااس اللجاااوا

ش ٥390   عااا   ٥331يف الةااحة ماا  عااا    ةداااً  ٢1 ٥٢1    01 911ال ااوي، زاد ماا  
ش جالحظت  ةداً  09 1٢3ا التمن اللجوا يف ال وي، ما إلموعة ٥391جحش حزيران/يونية 

يف عااااا،د متلم اااااي اللجاااااوا يف ال ااااانوات ا ياااااكة جااااااعت  ااةوااااااي  أن الزياااااادة ال باااااكة ن ااااابياً 
ال لطات ال وي،ي  أما  حت، يتمث  يف  جياد ما ي ةي م  مرافح الستقبال ملتم ي اللجوا جم  

 ش(9٥3)وح   اي  دجلي  جترييص  قام أماك  اايواا ايلي  لأل ةاص اامن
ا (9٥9)عااااا،مي اجلن اااااي   ةدااااااً  90 3٥3جأفاااااادت ااةوااااااي  بااااانن ال اااااوي، ت تضااااايؤ  -٢1

ا يف مجيااااع 91٢1التةاقياااا   الشااااةص عاااا،مي اجلن ااااي ا جفقاااااً  باااا دراج تعريااااؤ فنج اااات ال ااااوي،
القاانون جكةالا  تضام   ججااع  ءاراا للبات يف حااالت انعا،ا  اجلن اي ا التشريعات ذات الدل ؛

بشاااانن ماااانب اجلن ااااي  لألطةااااال  9119ال ااااوي،ي كاماااا  الشاااارجع ااندااااوص عليهااااا يف اتةاقياااا  
 ش(9٥٥)ااولودي  يف ال وي، الذي  سيبقون بال ءن ي  لوال ذلك

ا أجااات ال اوي، أن ا  وما  عينات جلنا  تتاو   ءاراا دراسا   اامل  ٥393جيف عا   -٢٢
ء،ي،ة تنص  ءانبش جسوف تعتم، ال وي، أح اماً ل طار القانوين لالحتجاز مبوءب قانون ا 

علاااى فااااحة احتجاااااز أقداااااها سااات  أ ااااهرش جيتوقااااع أن تاااا،ي  ا ح اااا  اجل،ياااا،ة حيااااز النةاااااذ يف 
طلبت اللجن  ااعني  اقاو  اان اان معلوماات عا  اجلهاود  ا٥391ش جيف عا  (9٥0)٥393 عا 

 ش(9٥1)اابذجل  لتقليص م،ة احتجاز ملتم ي اللجوا
بت جلن  مناهض  التعذيب    ال وي، أن تواب ما ادذتة م  ت،ابك فعال  لضمان جطل -٢1
االمتناااع عاا  تقاا،مي ا دلاا     ملتم ااي اللجااوا يف قضااايا تاارحيلهمس  سااباب متداال  بااا م   عا، 

ش جأ ااااااارت ال ااااااوي، يف ردجدهااااااا ااق،ماااااا     اللجناااااا  ااعنياااااا  اقااااااو  اان ااااااان يف (9٥٢)القااااااومي
 ملااتمن اللجااواا  ذا مرن ااع ماا  االطااالع ال اماا  علااى جميقاا  ماااا ر منهااا أنا    أمااو ٥399 عااا 

يربل اا  مباتواهااا ماا  دجن كشااؤ التةا ااي  ال،قيقاا ا  ااريط  أال ي ااون لااذلك آمااار ء اايم  علااى 
اانب ملااتمن اللجااوا داتماااً  ااعلومااات ال افياا  ل ااي ي ااتطيع  ااداااا ايمياا  بنح ااا  ال ااري ش جإلر

 ش(9٥1)متابع  ال،عو 
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جطلبااات اللجنااا  ااعنيااا  اقاااو  اان اااان توااااياات عااا  الظااارجف الاااا تعتربهاااا حم مااا   -٢1
  سايا   القضاايا ا منيا  ااو اوف  الطع  ااعني  بقضايا ا جرة عقبات أما  تنةيذ أجامار الطارد يف

 ش(9٥1)ب ءرااات ااراقب  ا،ا   ااطبق  على ا ءانب مبوءب القانون ااتعلح
أن ا فاراد جياب  9900/٥339اعني  اقو  اان ان يف رسالتها رقامس جذكرت اللجن  ا -٢9

ااعاملاا  أج العقوباا  القاسااي  أج الال ن اااني  أج ااهيناا  لاا،  عااود مس أال يعرلاااوا ،طاار التعااذيب أج 
ت ااون  أنااة عناا،ما ش جرأت أيضاااً (9٥9)اً    بلاا، آياار نتيجاا  لت االيمهمس أج طااردهمس أج  عاااد مس ق اار 

أياار  متاحاا  التم ااي اللجااوا ااعرااا  ،طاار الححياا ا جيااب مااناهمس فااحة  سااب  انتداااف حملياا 
ش جطلباات اللجناا  (9٥1)ااتبقياا  قباا  تنةيااذ  ءااراا الححياا  زمنياا  معقولاا  اللتماااس سااب  االنتداااف

   جطااانهمس يف  ق اااراً  عراقيااااً  مواطنااااً  ٢09 عاااادة  ااعنيااا  اقاااو  اان اااان معلوماااات عااا  مااازاعمس
ج كهاااا مااا   آللياااات ااعتمااا،ة لضااامان أال تةضاااي هاااذ  ااعاااادة حت،يااا،اً جالتااا،ابك جا ٥39٥ عاااا 

 ش(903)أ  ال الححي  ااشاهب     انتهاك العه، ال،جد ا،اص با قو  اا،ني  جال ياسي 
جباا اااارة    التقاااارير الااااواردة بشااانن الثغاااارات يف ال ياساااات جالعقبااااات الاااا تعااااو  مل   -٢1

لشااارجع الداااارم  ااتعلقااا  بومااااتح ا ويااا ا أج ااات مةوااااي  ا مااامس الشااام  العاتلااا ا مباااا يف ذلاااك ا
مبراءعاا  ااعااايك جالشاارجع ااءراتياا  ااتعلقاا  بلاامس   اا   ااتااا،ة ال ااامي  لشاا جن الالءااا  ال ااوي،

 ش(909)العاتل 
للةاات الضعية  م  القد ار  جأعربت جلن  حقو  الطة  ع  قلقها  زاا ع،  توفك  اي  -13

 ااك اادااوب  جأطةااال ااهاااءري   ااك الشارعي  أج ا طةااال الااذي  ال إلل ااون  اللجااوا ملتم اي
 ملتم اااي اااك اادااااوب  بضااامان تاااوفك تااا،ابك  ايااا  كافيااا  لألطةاااال  ا فنج ااات ال اااوي،جمااااتح

ااةرجاااا  علاااى ااااا مت  )ااااا متن ( علاااى رعايااا  راقبااا  زياااادة اااللجاااوا أج ااهااااءري ا مباااا يف ذلاااك 
 ش(90٥)الطة 

 الحق لي التنمية والقضايا البيئية -ونن 
بنن متتث  الشركات ا  ومي ا مبا يف ذلاك  اناديح ا  وما   جلن  حقو  الطة  أج ت -19

يف بلاااا،ان   اااركاا للمعا اااات التقاع،يااا  الاااا ت ااااتثمر يف ا،اااارج أج تعمااا  مااا  يااااالل فااارجع أج
ل ءرا  يف هذ  البل،ان ن ااايا ا طةال يف هذ  البل،اجقوع نع ا  الواءب عناي ال  رجع أءنبي ا
االتةاقيااا  جالربجتوكاااول االيتيااااري التةاقيااا  حقاااو  الطةااا  بشااانن بياااع ا طةاااال  مبوءاااب ج اااايتهمس

كما أج ت اللجنا    .جاستغالل ا طةال يف البغاا جيف ااواد ااباحي  ججفقاً ابادل هذي  الد  
مجيااع الشااركات ال ااوي،ي  يف ا،ااارج ال اوي، باانن تاانظمس علااى الناااو ااناسااب اسااتثمارات جأنشااط  

 ش(900)يف هذا الد،د
جأبلغاات مةواااي  ا ماامس ااتااا،ة لشاا جن الالءااا  باانن ال ااوي، متثاا  مالااث أكاارب مااانب  -1٥

يف اااتاا  ماا  الاا،ي  القااومي  9للم اااع،ة اان اااني  الثناتياا  جأن ميزانيتهااا ااتعلقاا  بالتنمياا  تبلاا  
عنياا  اقااو  ا  ااةاص ذجي ااعاقاا  بال ااوي، العتمادهااا ش ج ذ أ ااادت اللجناا  اا(901)اامجاااد
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هنااا  التعمااايمس جالااانه  الثنااااتي اا اااار علاااى حااا، ساااواا يف العمااا  اا ااااتي الااا،جد الشاااام  ا اااات  
بتعميمس ممارسا ا اجلي،ة جدعت     دماج منظور قاتمس علاى حقاو   ا أج ت ال وي،(90٢)ااعاق 

 ش(901)٥39٢اا بع، عا  ا  ةاص ذجي ااعاق  يف  طار التنمي  
جأج ت اللجن  ااعني  اقو  ا  ةاص ذجي ااعاق  ال وي، بنن ت تع، لتاوفك الا،عمس  -10

  ش(901)عن، ح،جث كارم  الالز  لأل ةاص ذجي ااعاق 

 حقوق اإلنسان ومكالحة اإلرهاب -سي  
ون م افااا  لتطبيااح قااان بتقياايمس مااا أج اات جلناا  القضاااا علااى التمييااز العندااري ال ااوي، -11

اارهااااب مااا  تااانمكاتا مباااا يف ذلاااك علاااى ا قليااااتا جبتطبياااح الضااامانات الالزمااا  اناااع التنماااي  
 ش(909)اام   م  ءانب الشرط  جأي متييز يف  قام  الع،ل

 ب رساال ا  اةاص    أمااك  جفيما يتعلح باساتة،ا  الضامانات ال،بلوماساي  لل اما  -1٢
ماااااا  العهاااااا، الاااااا،جد ا،اااااااص بااااااا قو  اا،نياااااا   1ادة قاااااا، يواءهااااااون فيهااااااا معاملاااااا  تنتهااااااك اااااااا

أهنااااا مل تتباااع ممارسااا  اساااتة،ا  الضاااامانات  ٥399ا أجااااات ال اااوي، يف عاااا  (901)جال ياساااي 
ال،بلوماسي  يف قضايا اللجوا الا تنطوي على ءواناب أمنيا  جأن م انل  الضامانات ال،بلوماساي  

ا رأت اللجنا  ااعنياا  ٥399ش جيف عاا  (913)مل تثار ساو  يف حالا  مااواطن  ينتمياان    بلا، آياار
  ش(919)اقو  اان ان أن ال وي، ق،مت معلومات  افي 
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