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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٦نوفمرب /الثاين تشرين ١١ - أكتوبر/األول تشرين ٣١

تحععععدة السعععامية لحقععععوق تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععععأل مفولعععية ا مععع  الم  
)ب( معععععع  مر ععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15للفقععععععرة  ا  اإلنسععععععان و قعععععع

 16/21م  مر ق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان
  ليشتي - تيمور  

 واإلجذذذذرا ا  املعاهذذذذ ا  هيئذذذذا  تقذذذذا ير يف الذذذذوا    للمعلومذذذذا  جتميذذذذ  هذذذذو التقريذذذذر هذذذذ ا  
 األمذذ  مفذذو  تقذذا ير ويف املعنيذذ  ال ولذذ  مذذن الذذوا    والتعليقذذا  املالحظذذا  ذلذذ  يف مبذذا اخلاصذذ  
ري ذلذذ  مذذن و ذذام  األمذذ  املتحذذ   الرصيذذ  ذا  ال ذذل   غذذ ويف اإلنسذذا   حلقذذو  السذذام  املتحذذ  
 الذذذن  علذذذ  ولالطذذذال   ال لمذذذا  لعذذذ   األق ذذذ  باحلذذذ  تقي ذذذ ا   مذذذوج  شذذذ   يف مقذذذ    والتقريذذذر
 أو نظذذذذر وجهذذذا  أو آ ا  أيذذذ  التقريذذذر يتضذذذمن وال  املرجعيذذذ  الو ذذذام  إىل العذذذو   يرجذذذ  ال امذذذ  
اإلنسا  خبالف مذا يذر  منهذا يف التقذا ير والايانذا  العلنيذ   حلقو  السامي  املفوضي  من اقرتاحا 

 يف اإلنسا  حقو  جملس اعتم ها اليت العام  التوجيهي  املاا ئ يت ا  وهوال ا    عن املفوضي   
 الذوا    املعلومذا  مراج  الن  هناي  حواش  يف منهج  حنو عل  ذُكر  وق   ١7/١١9مقرَّ ه 

  ا  التقرير  و ي  االستعرا  والتطو ا  اليت ح  ت يف تل  الفرت  يف إع وُ وعيت  التقرير يف
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 المعلوماه ا ساسية واإلطار -موال   
 (١)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (٢)المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 السابق  اجلول  أ نا  احلال  
 املتخذذذذذذذ   اإلجذذذذذذذرا ا 

 مل تقا /ي    عليها مل االستعرا  بع 
 أو االنضذذذذذذذذما  أو الت ذذذذذذذذ ي 
 اخلالف 

 االتفاقي  ال ولي  للقضا  عل  مجي  أشذ ال
 (٢٠٠٣) التميي  العن ري

العهذذذ  الذذذ و  اخلذذذاا بذذذاحلقو  االقت ذذذا ي  
 (٢٠٠٣)واالجتماعي  والثقافي  

  العهذذذذذذذ  الذذذذذذذ و  اخلذذذذذذذاا بذذذذذذذاحلقو  امل نيذذذذذذذ
 (٢٠٠٣)   والسياسي 
 عهذذذذ بال امللحذذذذ  الثذذذذاين االختيذذذذا  الربوتوكذذذذول

 والسياسذذذي  امل نيذذذ  بذذذاحلقو  اخلذذذاا الذذذ و 
(٢٠٠٣ ) 

التمييذذذ  مجيذذ  أشذذذ ال القضذذذا  علذذذ  اتفاقيذذ  
 (٢٠٠٣)   ض  املرأ 

 (٢٠٠٣)اتفاقي  مناهض  التع يب 
 مناهضذذذذذذذ  التفاقيذذذذذذذ  االختيذذذذذذذا ي الربوتوكذذذذذذذول
 (٢٠٠7توقي   ) التع يب

  (٢٠٠٣)  حقو  الطف اتفاقي 
 حقذذذذذذذذو  التفاقيذذذذذذذذ  االختيذذذذذذذذا ي الربوتوكذذذذذذذذول

 املنازعذا  يف األطفذال اشذرتا  بشأ  الطف 
  (٢٠٠4) املسلح 

 حقذذذذذذذذو  التفاقيذذذذذذذذ  االختيذذذذذذذذا ي الربوتوكذذذذذذذذول
 واسذذذذذذذت الل األطفذذذذذذذال بيذذذذذذذ  بشذذذذذذذأ  الطفذذذذذذذ 

 اإلباحيذذذذذذذذذ  املذذذذذذذذذوا  ويف الا ذذذذذذذذذا  يف األطفذذذذذذذذذال
(٢٠٠٣)  

االتفاقيذذذذذذذ  ال وليذذذذذذذ  حلمايذذذذذذذ  حقذذذذذذذو  مجيذذذذذذذ  
 (٢٠٠4العمال املهاجرين وأفرا  أسره  )

 التفاقيذذذذذذذذذذ  االختيذذذذذذذذذذا ي الربوتوكذذذذذذذذذذول 
 (٢٠٠5توقي   ) التع يب مناهض 
 ذوي األشذذذذذخاا حقذذذذذو  اتفاقيذذذذذ 
 اإلعاق 

 مجيذذذذذذذ  حلمايذذذذذذذ  ال وليذذذذذذذ  االتفاقيذذذذذذ 
 القسري االختفا  من األشخاا

التفاقيذذذذذذذذ  حقذذذذذذذذو   االختيذذذذذذذذا ي الربوتوكذذذذذذذذول أو اإلعالنا /و التحفظا 
الطف  بشأ  اشذرتا  األطفذال يف املنازعذا  

 (٢)٣ املسذذذذذذذلح  )إعذذذذذذذال  يف إطذذذذذذذا  املذذذذذذذا  
 ١8 بشأ  حت ي  السن ال نيا للتجني  بسن

 (٢٠٠4 عاما  
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 السابق  اجلول  أ نا  احلال  
 املتخذذذذذذذ   اإلجذذذذذذذرا ا 

 مل تقا /ي    عليها مل االستعرا  بع 
 والتحقيذذذ  الشذذذ و  إجذذذرا ا 

 (٣)العاجل  واإلجرا ا 
الربوتوكذذذذذذذذول االختيذذذذذذذذا ي امللحذذذذذذذذ  بالعهذذذذذذذذ   

الذذذذذذذذذذذ و  اخلذذذذذذذذذذذاا بذذذذذذذذذذذاحلقو  االقت ذذذذذذذذذذذا ي  
 (٢٠٠9)توقي    واالجتماعي  والثقافي 

الربوتوكول االختيا ي التفاقيذ  القضذا  علذ  
 8   املذذذا   مجيذذذ  أشذذذ ال التمييذذذ  ضذذذ  املذذذرأ

(٢٠٠٣) 
 ٢٠التعذذذذذذذذذ يب  املذذذذذذذذذا    اتفاقيذذذذذذذذذ  مناهضذذذذذذذذذ 

(٢٠٠٣) 

  علذذذذذذ  االتفاقيذذذذذذ  ال وليذذذذذذ  للقضذذذذذذا 
مجيذذذ  أشذذذ ال التمييذذذ  العن ذذذري  

 ١4املا   
لربوتوكذذذذذذذذذول االختيذذذذذذذذذا ي امللحذذذذذذذذذ  ا

بالعهذذذذذ  الذذذذذ و  اخلذذذذذاا بذذذذذاحلقو  
 االقت ذذا ي  واالجتماعيذذ  والثقافيذذ 

 (٢٠٠9)توقي   
العهذذذذذ  الذذذذذ و  اخلذذذذذاا بذذذذذاحلقو   

 4١امل ني  والسياسي   املا   

 األول االختيذذذذذذذذذذذذذذذذا ي الربوتوكذذذذذذذذذذذذذذذذول
 اخلذذذذذذذاا الذذذذذذ و  بالعهذذذذذذذ  امللحذذذذذذ 
  والسياسي  امل ني  باحلقو 
املا تا   التع يب  مناهض  اتفاقي 
 ٢٢و ٢١
لربوتوكذذذذذذذول االختيذذذذذذذا ي التفاقيذذذذذذذ  ا

حقذذذذذذذو  الطفذذذذذذذ  املتعلذذذذذذذ  بذذذذذذذ جرا  
 تق مي الاالغا  

 حقذذذذو  حلمايذذذذ  ال وليذذذذ  االتفاقيذذذذ 
 وأفذذذذذذرا  املهذذذذذذاجرين العمذذذذذذال مجيذذذذذذ 
 77و 7٦ املا تا  أسره  

 التفاقيذذذذذذذ  االختيذذذذذذذا ي الربوتوكذذذذذذذول
 اإلعاق  ذوي األشخاا حقو 

 (4)صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة -2 

 السابق  اجلول  أ نا  احلال  
 بعذ  املتخ   اإلجرا ا 
 عليها يُ    مل االستعرا 

 االنضذذما  أو الت ذذ ي 
 اخلالف  أو

اتفاقي  من  جرمي  اإلبا   اجلماعي    
 واملعاقا  عليها

   اجلنامي  ال ولي نظا   وما األساس  للمح م   

   (5)بالريموبروتوكول  

 األشذذذذذذذذذخاا بشذذذذذذذذذأ  االتفاقيذذذذذذذذا    (٦)االتفاقي  اخلاص  بوض  الالجئني وبروتوكوهلا 
 (7)اجلنسي  ع مي 

 أغسذذذذذذطس/آب ١٢ املؤ خذذذذذذ  جنيذذذذذذ  اتفاقيذذذذذذا  
 (8)وبروتوكوالها اإلضافيا  األول والثاين ١949

 الثالذذذذذذذذذذذذذ  اإلضذذذذذذذذذذذذذايف الربوتوكذذذذذذذذذذذذول 
 (9)١949لعا   جني  التفاقيا 
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 السابق  اجلول  أ نا  احلال  
 بعذ  املتخ   اإلجرا ا 
 عليها يُ    مل االستعرا 

 مذذذا ال وليذذ  العمذذذ  ملنظمذذ  األساسذذذي  االتفاقيذذا  
 و قذذذذذ  ١٠5و قذذذذذ   ١٠٠ قذذذذذ   االتفاقيذذذذذا  عذذذذذ ا
 (١٠)١٣8 و ق  ١١١

 األساسذذذيتا  االتفاقيتذذذا 
ال وليذذذذذ   العمذذذذذ  ملنظمذذذذذ 
 و قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ١٠٠ قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
(١١)١١١

 

ال وليذذذذذذذ   العمذذذذذذذ  اتفاقيتذذذذذذذا منظمذذذذذذذ 
 (١٢)١89 و ق  ١٦9  ق 

     التمييذذذ  يف جمذذذال اتفاقيذذذ  م افحذذذ
  التعلي 

خذالل هذ ا الالذ  قذ  ذكذر  ليشذيت إىل أ  - أشذا  فريذ  األمذ  املتحذ   القطذري يف تيمذو  -١
عتذذذذ   الت ذذذ ي  علذذذذ  اتفاقيذذذ  حقذذذذو  األشذذذذخاا ذوي يأنذذذذ   االسذذذتعرا  الذذذذ و ي الشذذذام  األول

املعنيذذ  بالقضذذا  علذذ     شذذجعت اللجنذذ ُ ٢٠١5 ويف عذا   (١٣)فعذذ  ذلذذ  بعذذ ياإلعاقذ   ول نذذ  مل 
 علذذ  النظذذر يف الت ذذ ي  علذذ  االتفاقيذذ  ال وليذذ  حلمايذذ  مجيذذ  يتليشذذ - التمييذذ  ضذذ  املذذرأ  تيمذذو 

 وأوصذذت جلنذذ ُ   (١4)واتفاقيذذ  حقذذو  األشذذخاا ذوي اإلعاقذذ  األشذذخاا مذذن االختفذذا  القسذذري
قذذو  الطفذذ  ليشذذيت علذذ  الربوتوكذذول االختيذذا ي التفاقيذذ  ح - حقذذو  الطفذذ  بذذأ  ت ذذ    تيمذذو 
واالتفاقيذذ  ال وليذذ   واتفاقيذذ  حقذذو  األشذذخاا ذوي اإلعاقذذ   (١5)املتعلذذ  بذذ جرا  تقذذ مي الاالغذذا 

 ليشذذذيت - تيمذذذو  بذذذأ  تقذذو  وأوصذذذت أيضذذا    (١٦)حلمايذذ  مجيذذذ  األشذذخاا مذذذن االختفذذا  القسذذذري
لذذذ   قذذذو  اإلنسذذذا  املو عذذذ  األساسذذذي  حلال  االختيا يذذذ  للمعاهذذذ ا  و الربوتوكذذذبالت ذذذ ي  علذذذ  

  (١7)مل تنض  إليها بع مني العا  اليت األ
  أوصذذت اللجنذذ  املعنيذذ  حمايذذ  حقذذو  مجيذذ  العمذذال املهذذاجرين وأفذذرا  ٢٠١5  عذذا ويف -٢

 77و 7٦إصذذ ا  اإلعالنذذا  املن ذذوا عليهذذا يف املذذا تني يف ليشذذيت  - تيمذذو بذذأ  تنظذذر أسذذره  
  (١8)ين وأفرا  أسره من االتفاقي  ال ولي  حلماي  حقو  مجي  العمال املهاجر 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
ليشذيت إىل سذن تشذريعا   -  عت اللجن  املعني  بالقضا  عل  التمييذ  ضذ  املذرأ  تيمذو  -٣

بعذ  إجذرا  حذوا  مفتذو  مذ  ا تمذ  وذلذ  التقلي يذ   العا يذ  و لتنظي  العالق  بني الذنظ  القانونيذ  
  (١9)النسامي نظما  املامل ين  مبا يف ذل  

زا  مذذن مذذن القذذانو  اجلنذذام  قذذ   ١4١عذذ ي  املذذا   تأ  مذذن وأعربذذت اللجنذذ  عذذن قلقهذذا  -4
  (٢٠)القانوني اآلمن  و تقيي  استفا   النسا  من عمليا  اإلجها  

 افحذذ  اخلاصذ  مبقذوانني الباعتمذا  مشذذا ي  إىل التعجيذ  ليشذذيت  - و عذت اللجنذ  تيمذو  -5
ض   ون   املل ي   وصن و  التمويذ  العقذا ي  والسذج  املذ ين  يف حذ و  االجتا  بالاشر  واأل ا

  (٢١)إطا  زمين واضح
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 السياسة العامة حقوق اإلنسان وتدابير  لا ساسية  البنية  اإلطار المؤسسي و  -جي  
 (٢٢)لمؤسساه الوطنية لحقوق اإلنسانمركز ا  

 (٢٣)احلالي  اجلول  أ نا  املرك  السابق  اجلول  أ نا  املرك  املؤسس  الوطني  حلقو  اإلنسا 
 (٢٠١٣ نوفمرب/)إعا   االعتما  يف تشرين الثاينأل   (٢٠٠8) أل  قو  اإلنسا  والع ال ح املظامل املعين م تب أمني

مذن أعلذ  الفقر امل ق  وحقو  اإلنسذا  مبذنح   جذ  سأل  مب  املعني  اخلاص  املقر   تأوص -٦
امتثالذذذ  مذذذن أجذذ  ضذذذما  قذذو  اإلنسذذذا  والع الذذ  املظذذامل املعذذذين حاالسذذتقالل املذذذا  مل تذذب أمذذذني 

  (٢4)حقو  اإلنسا  )ماا ئ با يس(ومحاي  للماا ئ املتعلق  مبرك  املؤسسا  الوطني  لتع ي  
عذذن أسذذفها لعذذ   إنشذذا  وحذذ   خاصذذ  باألطفذذال وال مركذذ  حقذذو  الطفذذ  وأعربذذت جلنذذ   -7
قذذ  ا  البسذذاب عذذ   تذذوافر اخلذذربا  و وذلذذ  بشذذأ  حقذذو  الطفذذ  ضذذمن هذذ ا امل تذذب   تنسذذي لل

أ  امل تذب مل يضذطل  بذ و  فعذذال يف مذذن  هذاقلقأعربذت عذن والقيذو  املاليذذ   و   املذوا   الاشذري مذن 
  (٢5)ال فا  عن حقو  الطف  ومتابع  الش او  املق م  من األطفال أو نياب  عنه 

ليشذذيت اعتمذذا   - تيمذذو ُت مذذ  الفقذذر املذذ ق  بذذأ  سذذأل  مب  املعنيذذ  اخلاصذذ  املقذذر   توأوصذذ -8
واالجتذا  بالاشذر  وي ذي  مذا  القذام  علذ  نذو  اجلذنسالعنذ  م افح  خط  عم  وطني  بشأ  

تنفيذذذذ  اخلطذذذذ   مذذذذن تع يذذذذ  املسذذذذاوا  والذذذذوزا ا  الرميسذذذذي  لال ولذذذذ  وزا   ي فذذذذ  مذذذذن املذذذذوا   لتم ذذذذني 
حلقذو  الطفذ  وتذ و  اللجنذ  الوطنيذ  وطنيذ  ليشيت خط  عمذ   - بأ  تعتم  تيمو  أيضا   توأوص

  (٢٦)حلقو  الطف  باملوا   الالزم  لتم ينها من االضطال  بواليتها

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
 التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 حالة اإلبالغ -1 

 املعاه   هيئ 
 يف امل  جذذذذذذذ  اخلتاميذذذذذذذ  املالحظذذذذذذا 
 الساب  االستعرا 

 من  قُ   تقرير آخر
 الساب  االستعرا 

 مالحظذذذذا  آخذذذذر
 اإلبالغ حال  ختامي 

  جلنذذذذذذذذذذذ  القضذذذذذذذذذذذا  علذذذذذذذذذذذ
  التميي  العن ري

 تأخر تقذ مي التقريذر األو  - - -
 ٢٠٠4 عا  من 

  اللجنذذذذذ  املعنيذذذذذ  بذذذذذاحلقو
االقت ذذذا ي  واالجتماعيذذذ  

   والثقافي 

 األو  تأخر تقذ مي التقريذر - - -
  ٢٠٠5 عا  من 

اللجنذذذذذذ  املعنيذذذذذذ  حقذذذذذذو  
 اإلنسا 

 األو  تأخر تقذ مي التقريذر - - -
 ٢٠٠4عا   من 
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 املعاه   هيئ 
 يف امل  جذذذذذذذ  اخلتاميذذذذذذذ  املالحظذذذذذذا 
 الساب  االستعرا 

 من  قُ   تقرير آخر
 الساب  االستعرا 

 مالحظذذذذا  آخذذذذر
 اإلبالغ حال  ختامي 

اللجنذذذ  املعنيذذذ  بالقضذذذا  
    عل  التميي  ض  املرأ 

/ الثذذذذذذذذذذاينتشذذذذذذذذذذرين  ٢٠١٣ ٢٠٠9يولي  /متوز
 ٢٠١5نوفمرب 

 التقريذذذر حيذذذ  موعذذذ  تقذذذ مي
 ٢٠١9 عا  يف الراب 

  األو  تأخر تقذ مي التقريذر - - -   التع يبجلن  مناهض 
 ٢٠٠4 عا  من 

 اتفاقيذذذذ  بشذذذأ  ) ٢٠٠8 فربايذذذر/شذذذاا   جلن  حقو  الطف
الربوتوكول االختيا ي و حقو  الطف   

التفاقيذذ  حقذذو  الطفذذ  بشذذأ  اشذذرتا  
  األطفذذذذذذذذذذذال يف املنازعذذذذذذذذذذذا  املسذذذذذذذذذذذلح 

والربوتوكول االختيا ي التفاقي  حقو  
الطفذذ  بشذذأ  بيذذ  األطفذذال واسذذت الل 
 األطفال يف الا ا  ويف املوا  اإلباحي (

تشذذذذذذذذذذذذذذذذذذرين األول/  ٢٠١٣
 ٢٠١5أكتوبر 

موعذذذ  تقذذذ مي التقريذذذر حيذذذ  
 ٢٠٢٠  يف عا  الراب

اللجنذذذذذذ  املعنيذذذذذذ  حمايذذذذذذ  
حقذذذذذذو  مجيذذذذذذ  العمذذذذذذال 
 املهاجرين وأفرا  أسره 

سذذذذذذذذذذاتمرب /أيلذذذذذذذذذذول ٢٠١5 -
٢٠١5 

 حيذذذ  موعذذذ  تقذذذ مي التقريذذذر
 ٢٠٢٠عا   يف الثاين

 الردود فلى طلباه المتابعة المحددة المقدمة م  هيئاه المعاهداه -2 

 اخلتامي  املالحظا   
 التق مي تا يخ املوضو  املقر  املوع  املعاه   هيئ 

اللجنذذ  املعنيذذذ  بالقضذذذا  
    عل  التميي  ض  املرأ 

 - (٢7)املرأ  الريفي  ؛الوطين للنهو  باملرأ اجلهاز  ٢٠١7

اللجنذذذذذ  املعنيذذذذذ  حمايذذذذذ  
حقذذذذذو  مجيذذذذذ  العمذذذذذذال 
 املهاجرين وأفرا  أسره 

حريذذذذذذذذذذذ  ت ذذذذذذذذذذذوين يف العمذذذذذذذذذذذ ؛ اسذذذذذذذذذذذت الل األطفذذذذذذذذذذذال  ٢٠١7
لعمذذذذذال التيمذذذذذذو يني املهذذذذذذاجرين يف ااجلمعيذذذذذا ؛ حذذذذذذ  

 (٢8)جتا  باألشخاااالالت ويت يف اخلا ج؛ 

- 

 (٢9)اإلجراءاه الخاصةالتعاون مل  -باء 
 الراهن  احلال  السابق  اجلول  أ نا  احلال  

 ال ال  عو   امم 
     اخليا  و ملشر ا جر  اليت ال يا ا 

 االختفا  حاال 
 الفقر

 الفقر املا أ حي  من عليها املواف  ال يا ا 
اإلع ا  بذ جرا ا  /املشر و   اخليا  

 موج   )زيا   مشرتك (
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 الراهن  احلال  السابق  اجلول  أ نا  احلال  
 تع يبال تع يبال إجراؤها طُِلب اليت ال يا ا 

 األقليا 
اإلعذذذذذ ا  بذذذذذ جرا ا  مذذذذذوج   /املشذذذذذر و   اخليذذذذذا  
 )زيا   مشرتك (

 عليهما   احل وم  تُر  ومل  االستعرا  قي  الفرت  خالل  سالتا  وُجهت العاجل  والن ا ا  اال عا   سام  عل  الر و 

 القععانون مرافععاة مععل اإلنسععان بحقععوق المتعلقععة الدوليععة االلتزامععاه تنفيعع  -ثالثا   
   التطبيق الواجب اإلنساني الدولي

 لمساواة وفدم التمييزا -ملف 
اللجنذذ  املعنيذذ  بالقضذذا  علذذ  التمييذذ  ضذذ  املذذرأ  مذذن خلذذو  سذذتو  ال يذذ ال القلذذ  يسذذاو   -9

 مذن اتفاقيذ  ١أو تشريعاهتا العا يذ  مذن أي تعريذ  للتمييذ  ضذ  املذرأ  وفقذا  للمذا   لشيت  - تيمو 
قذذرا  عذذ   اعتمذذا  مذذن  القضذذا  علذذ  مجيذذ  أشذذ ال التمييذذ  ضذذ  املذذرأ   وأعربذذت عذذن قلقهذذا أيضذذا  

  (٣٠)املساوا  بني اجلنسنيخاا بقانو  
إ  اج أح ذذذا  خاصذذذ  حمايذذذ  الطفذذذ  مذذذن التمييذذذ  يف علذذذ  حقذذذو  الطفذذذ   وأ نذذذت جلنذذذ ُ  -١٠

ذوي اإلعاقذذ  األطفذذال بتعلذذ  منهذذا يليشذذيت وغذذريه مذذن القذذوانني  مبذذا يف ذلذذ  مذذا  -  سذذتو  تيمذذو 
أ  فئذا  معينذ  مذن مذن  هذاقلقاللجن  أعربت عذن  ج  غري أ ا املولو ين خا ج إطا  ال و واألطفال 
  و املولذذو  شذذها   التعميذ   واألطفذذالُ غذذري احلذام ين ل العامذذ ين  واألطفذالُ  أبنذا ُ سذذيما  الاألطفذال  

هذ  فئذا  ذوو اإلعاقذ      واألطفذالُ سذفا  ااذا  الذ ين ولذ وا مذن  ج  واألطفذالُ ا خا ج إطا  ال و 
  (٣١)سيما يف جمال احل ول عل  التعلي  واخل ما  األخر  ح   الواق   ال ا  تواج  متيي  

    يف ال سذذتو  الذذيت حُيظذذر اطذذري إىل أ  القاممذذ  الشذذامل  لاسذذااب الذذو وأشذذا  الفريذذ  القُ  -١١
إىل أ   أيضذا   جيذا  املثليذني غذري معذرتف وذا  وأشذا امليذ  اجلنسذ   وأ  ز ضذ  مبوجاهذا التمييذ  ال ت

مذذن املثليذذني وم ذذايري اهلويذذ  اجلنسذذاني   شخ ذذا   ١98علذذ   ٢٠١4الاحذذوا الذذيت أجريذذت يف عذذا  
يف املامذذ  تعرضذذوا  ٣5تعرضذذوا لسذذو  املعاملذذ  الا نيذذ   وقيذذ  إهنذذ  يف املامذذ  مذذنه   ٢7أظهذذر  أ  
 ٢5 ذول علذ  خذ ما  الرعايذ  ال ذحي   ومذوا مذن احلُحر يف املامذ   ٣١لذ  اللفظيذ   وملسو  املعا

  (٣٢)خ ما  صحي  هل  ذا  نوعي    يئ ق مت هل  املام  يف 

  ي الحياة والحرية وممنأل الشخصي حق الفرد -باء 
أ  العمليذذذا  األمنيذذذ  الذذذيت جذذذر  علذذذ  مذذذ   عذذذ   أشذذذهر يف إىل قطذذذري الفريذذذ  الُ أشذذذا   -١٢

أ   إىل قذذ  ضذذ  اجلماعذذا  الذذيت يعتربهذذا الربملذذا  خا جذذ  عذذن القذذانو   ٢٠١5و ٢٠١4عذذام  
الشذذرط  واجلذيمب  مبذذا يف ذلذذ  علذذ  يذ  الع يذ  مذذن اال عذا ا  بوقذذو  انتهاكذا  حلقذذو  اإلنسذا  
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املمتل ذذذا  واالعتقذذذال التعسذذذف   إتذذذالف التعذذ يب واالسذذذتخ ا  املفذذذر  للقذذذو  وإسذذذا   املعاملذذ   و 
عمليذا  القتذ  الذيت ت ن املسؤولي  ق  حت    بع  عن مخذس مذن مل   ٢٠١٦ما س /آذا وحىت 

  (٣٣)السيا ذل  وقعت يف 
و حاذذت اللجنذذ  املعنيذذ  بالقضذذا  علذذ  التمييذذ  ضذذ  املذذرأ  باعتمذذا  قذذانو  م افحذذ  العنذذ   -١٣

حذذىت يف إطذذا  "   العنذذ  املنذذ    مبذذا يف ذلذذ  العنذذ  اجلنسذذ الذذ ي جيذذر  ( 7/٢٠١٠ املنذذ   ) قذذ 
االغت ذاب يف  مذن عذ   وجذو  أح ذا  قانونيذ  جتذر  ُ  قهاغري أ  اللجن  أعربت عن قل  (٣4)"ال واج

  (٣5)  عل  وج  التح ي جرمي  خطري وتعترب االغت اب إطا  ال واج 
العنذ  مل افح  احل وم  خلط  العم  الوطني   أجرت  ا  طري إىل أ  تقييموأشا  الفري  القُ  -١4

عذذن و و يذذ  ت  ذذا  املي انيذذ  وعذذ     كشذذ   ٢٠١4-٢٠١٢للفذذرت  القذذام  علذذ  نذذو  اجلذذنس 
  (٣٦)كفاي  التنسي  فيما بني الوزا ا  بشأ  تنفي  قانو  م افح  العن  املن   و ص ه

هذذا مذذن تفشذذ  العنذذذ  قعذذن قلاملعنيذذ  بالقضذذا  علذذ  التمييذذ  ضذذذ  املذذرأ  وأعربذذت اللجنذذ   -١5
جلنسذذذ  علذذذ  الفتيذذذا   وا فذذذا  معذذذ ل اإلبذذذالغ سذذذفا  ااذذذا   واالعتذذذ ا  االذذذ ي يشذذذم   املنذذذ  

بسذذذاب خذذذوف الضذذذحايا مذذذن الوصذذذ  أو اإليذذذ ا  مذذذر  أخذذذر   ونقذذذ  الذذذوع  عمومذذذا  يف صذذذفوف 
  (٣7)النسا  والرجال  مبا يف ذل  قا   ا تم  اال   بالطايع  اجلنامي  للعن  املن  

مذذذن و   (٣8)وإمهذذاهل األطفذذذال مذذن تفشذذذ  إيذذ ا   هذذذاوأعربذذت جلنذذذ  حقذذو  الطفذذذ  عذذن قلق -١٦
  (٣9)ليشذذذيت - ألطفذذذال  مبذذذا يف ذلذذذ  سذذذفا  ااذذذا    يف تيمذذذو علذذذ  ااجلنسذذذ  االعتذذذ ا  انتشذذذا  

نفذذ  يو السذذياقا   اسذذرتاتيجي  شذذامل  مل افحذذ  إيذذ ا  األطفذذال يف مجيذذ  الالذذ  ضذذ  يوأوصذذت بذذأ  
 الطفذذذذ مشذذذذرو  قذذذذانو  محايذذذذ  ويعتمذذذذ  ايذذذذ  الطفذذذذ   محقذذذذانو  م افحذذذذ  العنذذذذ  املنذذذذ   وسياسذذذذ  

   (4٠)هنف يو 
ر العقوبذذ  الا نيذذ  يف املذذ ا س ويذذن  إىل أ  مشذذرو  قذذانو  الطفذذ  حيظُذذ وأشذذا   اللجنذذ ُ  -١7

ومذذ  ذلذذ   فقذذ  أعربذذت عذذن ل  اطفذذعلذذ  واجاذذا  إبذذالغ إل اميذذ  فيمذذا يتعلذذ  ب سذذا   معاملذذ  األ
 وع  يف املذذ ا س ال مشذذر تذذا الذذيت مذذ ا تمذذ  يتقاَّذذ  علذذ  نطذذا  واسذذ  العقوبذذ  الا نيذذ قلقهذذا مذذن أ  

  (4١)املن ل ومؤسسا  الرعاي و 
وأشذذذذا   منظمذذذذ  األمذذذذ  املتحذذذذ   للرتبيذذذذ  والعلذذذذ  والثقافذذذذ  )اليونسذذذذ و( إىل أ  العقوبذذذذ   -١8

تذ ابري عذ   الا ني   إىل جانب اإلي ا  اللفظ   تش   إسا   معامل   و غ  أ  احل وم  اي   
   (4٢)ما زالت تت ر  باستمرا  اه ه املسأل   ف هنملواجه  

ذذالذذ ين يعذذ   األطفذذال العذذاملني لقهذذا مذذن ا تفذذا  حقذذو  الطفذذ  عذذن ق وأعربذذت جلنذذ ُ  -١9   رتك 
وصي  األصا  والانا  واخل م  املن لي  والاي  يف   ال  اع   مبا يف ذل  قطا  الُب جمال معظمه  يف 

ألطفذال الذ ين جيذربو  علذ  العمذ  كخذ   حالذ  امذن الشوا   واألسوا  والا ا   فضال  عن قلقها 
  (4٣)لتس ي  ال يو  املستحق  عل  أسره 



A/HRC/WG.6/26/TLS/2 

9 GE.16-14486 

قلقهذذا  عذذنمايذذ  حقذذو  مجيذذ  العمذذال املهذذاجرين وأفذذرا  أسذذره  املعنيذذ  حلجنذذ  الوأعربذذت  -٢٠
 العمذ  علذ  وميامنذا  وكماو يذا تايلنذ  مذن( أيضذا   والرجال) الفتيا  ب  غا  تفي  اليت من املعلوما 

ليشذذيت  حيذذ  يعيشذذو  يف ظذذروف  -  لتيمذذو  اإلقليميذذ  امليذذاه العاملذذ  يف األجنايذذ  ال ذذي  سذذفن يف
   (44)يتعرضو  فيها لالحتجاز وسو  الت  ي  وال يتلقو  أي  عاي  طاي 

ليشذذذذيت اسذذذذرتاتيجي  شذذذذامل  حلمايذذذذ   - حقذذذذو  الطفذذذذ  بذذذذأ  تضذذذذ  تيمذذذذو  وأوصذذذذت جلنذذذذ ُ  -٢١
ا ي فذذذ  مذذذن احلمايذذذ  واملسذذذاع   لتعذذذافيه  وإعذذذا   مذذذوفري تذذذو األطفذذذال الذذذ ين يعيشذذذو  يف الشذذذا   

شذذم  الذذيت ت املذذأو  والتعلذذي  والتذذ  يب املهذذين وخذذ ما  الرعايذذ  ال ذذحي مبذذا يف ذلذذ  إ مذذاجه   
بذذراما العذذالج مذذن تعذذاط  مذذوا  اإل مذذا   وتقذذ مي و فحذذ  فذذريوس نقذذ  املناعذذ  الاشذذري /اإلي ز  

  (45)املشو   يف جمال ال ح  العقلي 
للنسذذا  مق ذذ  بلذذ  تشذذ   يت شذذلي - تيمذذو أ  مذذن  هذذاقلقعذذن ها اللجنذذ  نفُسذذأعربذذت و  -٢٢

بل  َم    للاال ني واألطفذال أهنا و   اجلنسالالم  يتعرضن لالجتا  ألغرا  االست الل والفتيا  
أ  مذذن وأعربذذت اللجنذذ  املعنيذذ  بالقضذذا  علذذ  التمييذذ  ضذذ  املذذرأ  عذذن قلقهذذا   (4٦)ضذذحايا السذذخر 

   (47)كافو فعال ال تنف  بش   عل  القوا   والا ا  القسري العقوبا  املفروض  
علذ  ليشذيت  - تيمذو ع   ص و  أح ا  إ ان  يف من  هاقلقعن ها اللجن  نفسُ أعربت و  -٢٣

  وصذذذذذ و  ح ذذذذذ  واحذذذذذ  فقذذذذذ  باإل انذذذذذ  يف ٢٠١4-٢٠١٣جرميذذذذذ  االجتذذذذذا  بالاشذذذذذر يف الفذذذذذرت  
مذذن ضذذع    و ال تذذ ال غذذري كافيذذ  الضذذحاياتح يذذ  هويذذ  املا ولذذ  لهذذو  مذذن أ  اجل  و ٢٠١5 عذذا 

   (48)االستفا   من خ ما  ال ع  املتاح  بساب ع   حت ي  هوي  الضحايا

 إوامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل اله م  العقاب، وسيادة القانون -جي  
ا مت نشذره ٢٠١٠طري إىل أ  ماا    اااك  املتنقلذ  الذيت بذ أ  يف عذا  أشا  الفري  القُ  -٢4

الرصذ   ومذ  ذلذ   فذ   القضذا  مذن النذاس وزيذا   الذوع  بنظذا  القضذا  لتقريب  ٢٠١4يف عا  
بالنسذذذا  جلذذذ   كاذذذري مذذذن السذذذ ا   وال توجذذذ   شذذذ   حتذذذ يا  القضذذذا  ال تذذذ ال تإىل لجذذذو  الإم انيذذذ  

بسذذاب سذذذو   بل يذذذ   وقذذ  ي ذذذو  السذذفر طذذذويال   ١٣بذذني بلذذ يا  مذذذن  4وذذاك   اممذذ  سذذذو  يف 
القضذذا  نظذذا  وذذ و   بعرفذذ  وال تذذ ال امللفقذذرا   ل ال سذذيما بالنسذذا أحذذوال الطذذر  وا تفذذا  الت لفذذ   

أضذاف الفريذ  الُقطذري أنذ  و   معظمها متا  بالل   الربت اليذ  فقذ حي  إ  التشريعا   بالرص  و 
مسذذذاع   العذذذا  وسذذذري عملذذذ  ووضذذذ  إطذذذا  للالذذذ فا  مذذذن الضذذذرو ي تع يذذذ  نطذذذا  م تذذذب وذذذام  

يفضذذلو  مذذن التيمذذو يني  ا  كثذذري ذكذذر أ     و سذذيما بالنسذذا  ألكثذذر الفئذذا  ضذذعفا   القانونيذذ  ا انيذذ   ال
اآلليذا  ول ذن تلذ  إليهذا  ال  اي  وا وسهول  اللجذو  اآلليا  التقلي ي  لتسوي  املنازعا  بساب 

 توقذذذ  قذذذ م  (49)املذذرأ سذذذيما فيمذذا يتعلذذذ  حقذذذو   ال تتقيذذ  باملعذذذايري ال وليذذذ  حلقذذو  اإلنسذذذا   ال
  (5٠)الفقر امل ق  توصيا  يف ه ا ال   مبسأل    املعني  اخلاص  املقر  
  التنفي يذذذذ  والتشذذذذريعي  يف االسذذذذلطت ت فيهذذذذالتذذذذ خَّ  وأشذذذذا  الفريذذذذ  القطذذذذري إىل حذذذذاال    -٢5

ويف يف عذذذ   مناسذذذاا    علنذذذا   لقذذذرا ا  القضذذذامي اقيذذذا   ال ولذذذ    فقذذذ  انتقذذذ   النظذذذا  القضذذذام 
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  وذلذذذذ  نتيجذذذذ  وغذذذذا  وا الالذذذذ مذذذذن مناصذذذذاه  قضذذذذاميني  وليذذذذني  مذذذذوظفنيإعفذذذذا   مت ٢٠١4 عذذذذا 
  (5١)القضا قطا  ألعمال مراجع  اُي   بنا  عل  عملي  لقرا ا  برملاني  وح ومي  

التذ ين الشذ ي  يف مذن املعني  بالقضا  عل  التمييذ  ضذ  املذرأ  عذن قلقهذا  وأعربت اللجن ُ  -٢٦
ضذع     وهو ما يُع    من بني أسااب أخذر   إىل  يطلب املساع   القانوني منسا  النسا  الال

عذن اللجنذ  أعربذت كمذا   (5٢)الل وي   والع   القلي  مذن ااذاك  االيذ  القانوني   واحلواج ِ الثقاف  
الرصذ   وهذو عن  عوضا  التقلي ي القضا  املرأ  ما ت ال َتستخ   إىل ح  كاري نظا  قلقها من أ  

   (5٣)احقوقها حي  من متتعهما 
عذذذ   منذذذ  مجيذذذ  اجلذذذرام  املرت اذذذ  ضذذذ  النسذذذا  مذذذن  هذذذاوأعربذذذت اللجنذذذ  كذذذ ل  عذذذن قلق -٢7

ا فذا  عذ   التحقيقذا  واملالحقذا  القضذامي  واإل انذا  من و ضحاياها  والفتيا  وع   جرب 
قضذذايا العنذذ   يف حذذاال  االغت ذذاب واالعتذذ ا  اجلنسذذ  امل عومذذ   وإصذذ ا  أح ذذا  متسذذاهل  يف

غذذذري القضذذذا  املنذذذ    وعذذذ   إصذذذ ا  أوامذذذر احلمايذذذ   واالسذذذتخ ا  املفذذذر  للوسذذذاط  يف إطذذذا  نظذذذا  
  (54)الرص  يف حاال  العن  املن  

أ  متنح األولويذ    و  م يذ  مذن التذأخري  إىل التنفيذ  إىل ليشيت  - تيمو  و عت اللجن ُ  -٢8
  (55)٢٠٠9يف عا   ال ام  لقانو  محاي  الشهو  ال ي اعتم 

قذذ   منذذ  الذذ و   األوىل لالسذذتعرا  الذذ و ي الشذذام  عُ إىل أنذذ  طذذري وأشذذا  الفريذذ  القُ  -٢9
أضذذاف أ  اإلجذذرا ا    و ١999واكمذذا  قليلذذ  عذذن اجلذذرام  ضذذ  اإلنسذذاني  الذذيت وقعذذت يف عذذا  

الذ ين  مذن مناصذاه   و القضذا  الذ وليني إعفذا  عنذ ما مت  ٢٠١4أكتذوبر /توقفت يف تشرين األول
لذ  كا  هو ما  قضايا اجلرام  اخلطري   و هيئ  اا م  عن  النظر يف يف أعضا  ح   القانو  كانوا 

  (5٦)انتهاكا  حقو  اإلنسا من   االنت اف عمي  األ ر عل  حقو  الضحايا يف ساُ 
أ  ح ذذذذوميت إن ونيسذذذذيا إىل عنيذذذذ  بالقضذذذا  علذذذذ  التمييذذذذ  ضذذذ  املذذذذرأ  وأشذذذا   اللجنذذذذ  امل -٣٠
سيما الناجيذا  مذن االغت ذاب  الناجيا   اللتعايف برناما وض   تعمال  معا  ليشيتل - و وتيم

واالسذذرتقا  اجلنسذذ  وغذذريه مذذن أشذذ ال العنذذ  اجلنسذذ  املرت اذذ  أ نذذا  االحذذتالل اإلن ونيسذذ  يف 
زلذن  من أ  الناجيا  من هذ ا العنذ  اجلنسذ  مذاأعربت عن قلقها   غري أ  اللجن  ١999 عا 

يعذذذانني مذذذن الوصذذذ  والناذذذ  االجتمذذذاعيني  كمذذذا أ  فرصذذذهن وذذذ و   يف احل ذذذول علذذذ  اخلذذذ ما  
 - تيمذذذو اللجنذذذ  وحثذذذت   (57)العقليذذذ املت ذذذل  بال ذذذح  العالجذذذا  الطايذذذ  والنفسذذذي  واإل ابيذذذ  و و 
لذ  يت عل  تنفي  توصيا  جلن  االستقاال واحلقيق  وامل احل  وجلن  احلقيق  وال  اق  فيما يتعيشل

  (58)لنسا  والفتيا  ضحايا االنتهاكا  أ نا  تل  الفرت املتاح  لنت اف االبسا  
كذذذ ل  مذذن أ  مشذذذروع  القذذانونني املتعلقذذذني بوضذذ  برنذذذاما   هذذاقلقعذذذن اللجنذذ  أعربذذت و  -٣١

 /معهذذذذذ  للذذذذذ اكر  العامذذذذذ   املقذذذذذ ََّمني إىل الربملذذذذذا  الذذذذذوطين يف متذذذذذوزإنشذذذذذا  وطذذذذذين جلذذذذذرب احلقذذذذذو  و 
  (59)مل يُعَتَم ا بع   ٢٠١٠ يولي 
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عملي  اسذتعرا   حاليا  األح اا يشه  قضا  وأشا   جلن  حقو  الطف  إىل أ  نظا   -٣٢
ع   كفاي  القذ  ا  والتذ  يب املتخ ذ  للعذاملني يف من وإصال  عميقني  وأعربت عن قلقها 

ام  م  احلذاال  استخ ا  آليا  الوساط  ا تمعي  غري الرصي  يف التعمن و   ألطفالإ ا   قضا  ا
يذ  اجلهذو  الذيت تُاذ ل يف طذري إىل و و وأشذا  الفريذ  القُ   (٦٠)اخلطري  لاطفال املخذالفني للقذانو 

والرعايذ    وإعذا   اإل مذاج االجتمذاع والتحويذ     املن ألح اا يشم  كل  لقضا  اوض  نظا   
   (٦١)الالحق 

اجلمذذ  بذني السذذجنا  األحذ اا والاذذال ني يف  عذن قلقهذذا مذنجلنذذ  حقذو  الطفذذ   توأعربذ -٣٣
  (٦٢)(  وع   وجو  أي مرك  خاا باألح ااBecora) سجن بي و ا

 الحق  ي الخصوصية والزواج والحياة ا سرية  -دال 
 حاذذت اللجنذذ  املعنيذذ  بالقضذذا  علذذ  التمييذذ  ضذذ  املذذرأ  باعتمذذا  القذذانو  املذذ ين )القذذانو   -٣4
ن  علذذ  املسذذاوا  يف احلقذذو  بذذني يذذي  الذذ ٢٠١١سذذاتمرب /لذذولأي ١4املذذؤ   ( ١٠/٢٠١١ قذذ  

   (٦٣)املرأ  والرج  يف ال واج
عامذذذا   ١7حت يذذذ  احلذذذ  األ ا لسذذذن الذذذ واج عنذذذ  أنذذذ  مت مذذذ  القلذذذ  إىل  وأشذذذا   اللجنذذذ ُ  -٣5

  مبوافقذذذذ  عامذذذذا   ١٦لانذذذذا  والانذذذذني الذذذذ واج يف سذذذذن أنذذذذ  مي ذذذذن لللانذذذذني والانذذذذا  علذذذذ  السذذذذوا   و 
سذذيما الفتيذذا    أ  زواج األطفذذال  المذذن وأعربذذت جلنذذ  حقذذو  الطفذذ  عذذن قلقهذذا   (٦4)الوالذذ ين

  (٦5)واس  االنتشا ي ال  ام
ليشذذذيت إىل التعجيذذذ   - املعنيذذذ  بالقضذذذا  علذذذ  التمييذذذ  ضذذذ  املذذذرأ  تيمذذذو  و عذذذت اللجنذذذ ُ  -٣٦

ا   مثذذ  زواج النمطيذذ  التميي يذذ  واملما سذذا  الضذذ ذذو  باعتمذذا  اسذذرتاتيجي  شذذامل  للقضذذا  علذذ  ال
  (٦٦)األطفال وال واج القسري وتع   ال وجا 

زالت تستاع  املرأ  مذن مل يذ   إىل أ  نظ  اإل ا التقلي ي  مام  القل   وأشا   اللجن ُ  -٣7
سذج  يف إىل أ  ال جيذا  التقلي يذ  أو ال نسذي  نذا  ا  مذا تُ  أيضذا  مذ  القلذ  وأشذا     (٦7)األ اض 

يعذذين التذذأ ري سذذلاا  علذذ  حذذ  املذذرأ  يف املذذرياا أو املمتل ذذا  عنذذ   م تذذب السذذج  املذذ ين  وهذذو مذذا
  (٦8)االنف ال أو الوفا 

امل ذرس إىل أ  نظذا  الطذال  القذام  علذ  خطذأ أحذ  الطذرفني م  القل   اللجن ُ  وأشا   -٣8
  (٦9)موق  ضعي يف القانو  امل ين يض  املرأ   مبا يف ذل  النسا  ضحايا العن  املن    يف 

ليشذذيت ح ذذول مجيذذ  األطفذذال علذذ   - تيمذذو ت فذذ   وأوصذذت جلنذذ  حقذذو  الطفذذ  بذذأ  -٣9
تنفيذذ  مشذذرو  اعتمذذا  و شذذها ا  املذذيال  جمانذذا   بوسذذام  منهذذا بذذراما التوعيذذ  يف املنذذاط  الناميذذ   و 

وأعربذذت اللجنذذ  املعنيذذ  حمايذذ  حقذذو  مجيذذ  العمذذال املهذذاجرين وأفذذرا    (7٠)قذذانو  السذذج  املذذ ين
ع   وجو  ت ابري و    لتسذجي  األطفذال املهذاجرين عنذ  الذوال   وضذما  من  هاقلق أسره  عن

  (7١)حقوقه  يف اجلنسي 
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مذن كذو  ترتياذا  كفالذ  الطفذ  غذري الرصيذ   الذيت  هذاوأعربت جلن  حقو  الطف  عن قلق -4٠
عاملذذذذ  املعرضذذذذه  ملخذذذذاطر إسذذذذا   يُعهذذذذ  باألطفذذذذال مبوجاهذذذذا إىل أسذذذذر غذذذذري أسذذذذره  الايولوجيذذذذ   تُ 

حيذ  تذرت  األسذر    التاذين غذري الرصيذ ا من مما س أيضا   هاقلقأعربت عن وق    (7٢)واالست الل
  (7٣)ين غالاا  سر أخر  بساب حاال  الفقر وال َّ أطفاهلا يف عه   أ

 السياسية الحياة حرية التعبير والحق  ي المشاركة  ي الحياة العامة و  -هاء 
يُلذذذ   ال ذذذحفيو  اجلذذذ   طذذذري إىل أنذذذ  مبوجذذذب قذذذانو  وسذذذام  اإلعذذذال   أشذذذا  الفريذذذ  القُ  -4١

علذذذ  كافذذذ  ال ذذذحفيني الذذذ فا  عذذذن    كمذذذا يتعذذذنيمذذذن جملذذذس ال ذذذحاف تذذذرخي  علذذذ  باحل ذذذول 
  (74)امل لح  العام  والنظا  ال ميقراط 

  مبوجذذذب قذذذانو  العقوبذذذا  الذذذ ي يذذذن  علذذذ  وأشذذذا   اليونسذذذ و إىل أ  التشذذذهري جمذذذرَّ  -4٢
 شذيتلي - تيمذو  اليونسذ و وأوصذتالسجن ملذ   ت ذ  إىل  ذالا سذنوا   بال رام  أو بعقوبا  

  (75)بأ  تن   صف  اجلر  عن التشهري وت  ج  يف قانو  م ين يتماش  م  املعايري ال ولي 
  طذذذذري إىل أ  املذذذذواطنني  مبذذذذن فذذذذيه  املذذذذ افعو  عذذذذن حقذذذذو  اإلنسذذذذا وأشذذذذا  الفريذذذذ  القُ  -4٣
تتعلذ  رضذي  التعاذري عذن آ امهذ   وأضذاف أنذ  مت اإلبذالغ عذن حذوا ا عَ    بوجذ  عذا  حريذ متعو يت
بشذذواغ  مسذذام  تتعلذذ   علنذذا  أ ذذا وا وظف  املنظمذذا  غذذري احل وميذذ  الذذ ين ملذذته يذذ ا  ويويذذ  ب

  (7٦)ساس احلسام  املعن  منعه  من التح ا علنا  أو من أج   حقو  اإلنسا 
 7/٢٠١١القذانو   قذ  ييذ  ضذ  املذرأ  باعتمذا  املعنيذ  بالقضذا  علذ  التمو حاذت اللجنذ   -44

قوام  انتخابي  ملرشحني  اممني ومناوبني تشم  وجوبا  امرأ  واحذ   علذ  األقذ  يف  ؤسس لال ي ي
مذذن أ   هذذاومذذ  ذلذذ   فقذذ  أعربذذت اللجنذذ  عذذن قلق  (77)كذذ  جمموعذذ  م ونذذ  مذذن  ال ذذ  مرشذذحني

ناصب صن  القرا   أما  إم اني  ش لها مل مستمر ليشيت ما ت ال تواج  حواج   - املرأ  يف تيمو 
وأ  نسذذا    يف املامذذ  ٢٠عنذذ  نسذذا   القذذرا  احل وميذذ  ظذذ  منخفضذذا  ايذذاذ يف مناصذذب هذذا وأ  متثيل

  (78)يف املام  ٢اإلناا من  ؤسا  القر  منخفض  لل اي  حي  تالغ 
ره  عذذن أسذذفها وأعربذت اللجنذذ  املعنيذذ  حمايذ  حقذذو  مجيذذ  العمذال املهذذاجرين وأفذذرا  أسذ -45

قريذذذ  الذذذيت سذذذجلوا فيهذذذا  الللنذذذاخاني التيمذذذو يني بالت ذذذويت إال يف  أل  القذذذانو  ال يسذذذمح حاليذذذا  
التذذذ ابري الالزمذذذ  لضذذذما  إعمذذذال احلذذذ  يف الت ذذذويت كافذذذ  ليشذذذيت   - تتخذذذ  تيمذذذو بذذذأ  وأوصذذذت 

  (79)للعمال املهاجرين التيمو يني املقيمني يف اخلا ج
أ  القذذذذانو  املتعلذذذ  حذذذذ  الت ذذذذويت لاشذذذذخاا ذوي اإلعاقذذذذ  طذذذذري والحذذذل الفريذذذذ  القُ  -4٦

ر  األشخاَا امل ذابني حت ربملاني  ما    ال قانو  االنتخابا فاينما ُح فت من ال هني  غري متس   
من ح  الت ويت  ما ت ال املا   نفسها سا ي  املفعذول يف  "مبر  عقل  واضح ومعلو  للجمي "

  (8٠)قانو  االنتخابا  الرماسي 
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 فمل فادلة ومواتيةالتمتل بشروط الحق  ي العمل و ي  -واو 
 حاذذت اللجنذذ  املعنيذذ  بالقضذذا  علذذ  التمييذذ  ضذذ  املذذرأ  باعتمذذا  قذذانو  العمذذ  )القذذانو   -47
التحذذذر  ر ظُذذذحياملعاملذذذ  يف العمذذذ  و املسذذذاوا  يف ت ذذذافؤ الفذذذرا و ( الذذذ ي يضذذذمن 4/٢٠١٢  قذذذ 

و حاذت اللجنذ  املعنيذ  حمايذ  حقذو  مجيذ  العمذال   (8١)غذري اللفظذ  واجلسذ يو اللفظ  اجلنس  
يف ومحذذذذايته  لعذذذذاطلني عذذذذن العمذذذذ  لتوظيذذذذ  ااملهذذذذاجرين وأفذذذذرا  أسذذذذره  ب نشذذذذا  امل يريذذذذ  الوطنيذذذذ  

  (8٢)٢٠١٣ عا 
التميي  يف التوظيذ  إىل قل  الوأشا   اللجن  املعني  بالقضا  عل  التميي  ض  املرأ  م   -48

الذذذيت مناصذذذب صذذذن  القذذذرا  نفذذذس الذذذوغ لاملذذذرأ  حتتذذذاج إىل مذذذؤهال  أعلذذذ  والرتقيذذذ   بذذذالنظر إىل أ  
  (8٣)الرج يش لها 

علذ  اإلطذال  يف القذو   نشا كيإىل أ  غالاي  النسا  ال  أيضا  م  القل  وأشا   اللجن   -49
يف القطذا  غذري الرصذ  بذ و  ت طيذ   نعملذييف املامذ  مذن املشذا كا   78نسذا  حيذ  إ  العامل   

يف املامذذذذ  مذذذذن النسذذذذا  والفتيذذذذا  ذوا  اإلعاقذذذذ   8٦مالممذذذذ  مذذذذن الضذذذذما  االجتمذذذذاع   ونسذذذذا  
ليشذذذيت برصذذذ   - وأوصذذذت اللجنذذذ  بذذأ  تقذذذو  تيمذذو   (84)احل ذذذول علذذ  تذذذ  يب مهذذين نمي ذذنه ال

لتأكذذ  مذذن إم انيذذذ  لسذذيما يف جمذذال ال  اعذذ    ظذذروف عمذذ  النسذذا  يف االقت ذذا  غذذري الرصذذذ   ال
  (85)عل  احلماي  االجتماعي   مبا يف ذل  محاي  األموم  نح وهل
 هذذاعذذن قلقاملعنيذذ  حمايذذ  حقذذو  مجيذذ  العمذذال املهذذاجرين وأفذذرا  أسذذره  وأعربذذت اللجنذذ   -5٠

العم  بظروف عم  العمال املهذاجرين مبذن فذيه  العذاملو  يف األنشذط   ا من قل  اهتما  مفتشي
  (8٦)التجا   والانا  وصي  األصا  واخل ما  الفن قي قطاعا  ويف   الاعي   عن الشواطئ

 ليشذيت - تيمذو يف العمذال املهذاجرين عذ   ير اليت تفيذ  بذأ    التقامن ربت اللجن  عن قلقها عوأ -5١
النقابذا  خشذي  مل ينضذموا إىل   وبأ  بعض العمال املهاجرين قلي  لل اي  ا نقابالإىل املنضمني 

التعذذر  للطذذر   وبذذأ  اذذ  أ بذذاب عمذذ  ال يسذذمحو  للعمذذال املهذذاجرين باالنضذذما  إىل النقابذذا  
   (87)املشا ك  يف أنشطتها أو االستفا   من خ ماهتا أو

 معيشي الئقالحق  ي الضمان االجتمافي و ي التمتل بمستوى  -زاي 
املتنازعذذذذ  بشذذذذأ  طذذذذري أ  وجذذذذو  إطذذذذا  قذذذذانوين مي نذذذذ  تسذذذذوي  املطالاذذذذا  أبذذذذرز الفريذذذذ  القُ  -5٢

أساسذذذذ  لضذذذذما  وفذذذذا   األ اضذذذذ  ب ن ذذذذاف وتذذذذوفري احلمايذذذذ  املناسذذذذا  مذذذذن اإلخذذذذال  القسذذذذري أمذذذذر  
  أ  تمذليشذيت بالت اماهتذا فيمذا يتعلذ  بذاحل  يف السذ ن الالمذ  وغذريه مذن احلقذو  الذيت حيُ  - تيمو 

أشذذا  ا  كمذذا وهنذذا أو ميل وهنسذذتخ ميأل اضذذ  الذذيت   ايذذاز ضذذما   حلاشذذخاا مل ي ذذن لتتذذأ ر إذا 
أ  عذذ   عمليذذا  الرتحيذذ  واإلخذذال  از ا  منذذ  االسذذتعرا  الذذ و ي الشذذام  إىل الفريذذ  القطذذري 

 ذذذوس اإل ا يذذ  اخلاصذذ  حيذذذ  يويف منطقذذ  أو   سذذيما يف  يلذذ   علذذ  السذذذاح  اجلنذذوي األول  ال
  (88)مشا ي  هياك  أساسي  كاري   وهو ما يؤ ر عل  املئا  من األسر املعيشي قام  ي إر جت
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شذذرو  الليشذذيت  - تيمذذو راجذذ  الفقذذر املذ ق  بذذأ  تُ سذذأل  مب  املعنيذذ  اخلاصذذ  املقذذر   توأوصذ -5٣
ذذأ  (  و Bolsa da Mãe)"منحذذ  األ "  برنذذاماالذوا    يف    (89)آليذذ  لتقذذ مي الشذذ او تضذذ  و     نطاقذذتوس 

االسذتثما   ليشذيت - بذأ  ت يذ  تيمذو فقذ  أوصذت اللجن  املعني  بالقضا  علذ  التمييذ  ضذ  املذرأ  أما 
ب يذذ  ت ذذحيح االخذتالل مذذ  الذذرباما األخذذر  الذذيت تركذذ  علذذ   ربنذذاماهذذ ا المذن املي انيذذ  الوطنيذذ  يف 

  (9٠)اإلعان  الشهري  لاسر املعيشي  اليت تعيلها نسا وأ  ترف  من   ال كو 
ليشذذذيت جهو هذذذا الراميذذذ  إىل حتويذذذ  النظذذذا   - تيمذذذو بذذذأ  تواصذذذ   أيضذذذا  وأوصذذذت اللجنذذذ   -54

تذذ ابري وذذ    وأ  تعتمذذ  االنتقذذا  للضذذما  االجتمذذاع  إىل نظذذا  شذذام  للضذذما  االجتمذذاع   
ُقمذن علذذ  سذيما النسذذا  والفتيذا  اللذذوا  ي لضذما  الرعايذ  االجتماعيذذ  ال افيذ  جلميذذ  النسذا   ال

  (9١)األسر   واللوا  تشر   بساب العن  املن  يف األشخاا ذوي اإلعاق   عاي  
ا تفذذا  معذ ال  األطفذال الذذ ين مذن وقذ  أعربذت جلنذ  حقذذو  الطفذ  عذن قلقهذذا العميذ   -55

تعذذذاين مذذذن أ  الع يذذذ  مذذذن األسذذذر مذذذن  وأعربذذذت عذذذن قلقهذذذا أيضذذذا    (9٢)يعيشذذذو   و  خذذذ  الفقذذذر
إىل يذذذؤ ي مذذا وهذذو ال ذذذ ام  وتفتقذذر إىل املسذذاع   املناسذذا    تواجذذ  انعذذ ا  األمذذنو حذذاال  الفقذذر 

 وتنفيذذ  ليشذذيت علذذ  إكمذذال - الرعايذذ   وأوصذذت بذذأ  تعمذذ  تيمذذو مؤسسذذا  إيذذ ا  األطفذذال يف 
وتع ي  نظذا  اسذتحقاقا  األسذر  وعذالوا  األطفذال   السياس  العام  لنظا   عاي  األسر  والطف 

  (9٣)يف مرحل  الطفول  املا ر املتاحني اي  التعلي  والرعمث  وغريها من اخل ما  
ها مذن أ  املذرأ  يف املنذاط  قاملعني  بالقضا  عل  التميي  ض  املرأ  عن قل وأعربت اللجن ُ  -5٦

الريفي  ما زالت تعاين من قل  أو انع ا  فذرا احل ذول علذ  الرعايذ  املذاهر  عنذ  الذوال    والرعايذ  
واحل ول عل  التعلذي  القضا  وخ ما  تنظي  األسر   أو فرا اللجو  إىل  ها قا  الوال   وبع 

  (94)واملياه النظيف  وال هربا  واأل   واملشا ي  امل    لل خ 
كما أعربت اللجن  عن قلقها من أ  إم اني  ح ول املذرأ  علذ  االمتمذا   مبذا يف ذلذ   -57

  (95)االمتما  الاالغ ال  ر  ما ت ال غري كافي 

 الحق  ي الصحة -اءح 
األطفذذال الرضذ  و مت إحذذراز تقذ   يف احلذ  مذذن وفيذا  بينمذا طذذري إىل أنذ  أشذا  الفريذ  القُ  -58
مقا نذذ  بالالذذ ا  يف املنطقذذ   ومذذا زالذذت هنذذا  فذذرو  كاذذري   اخلامسذذ   ظذذ  املعذذ ل مرتفعذذا  سذذن  و  

لت طيذ  بالتح ذني الذروتيين بذني الالذ يا   أمذا معذ ل افيمذا بني املناط  الريفيذ  واملنذاط  احلضذري  و 
الفري  يف املام  خالل السنوا  القليل  املاضي   وأضاف  8٠إىل  7٠عن  حوا   و  ت يري فظ  

وأنذذذذذذ  يسذذذذذاه  يف  لذذذذذ  وفيذذذذذذا  العذذذذذتالل ال ذذذذذح  أ  نقذذذذذ  الت  يذذذذذ  مذذذذذن ااذذذذذذ  ا  الرميسذذذذذي  
  (9٦)األطفال

شذ ي  وجو  نقذ  من وأعربت اللجن  املعني  بالقضا  عل  التميي  ض  املرأ  عن قلقها  -59
وأوصذت   (97)آسذيا  يف شذرقعلذ  األمذا يذ ال ا أ  معذ هلمذن يف اإلبالغ عن الوفيذا  النفاسذي   و 
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لرعايذذذ  سذذذيما بالنسذذذا   ليشذذذيت تذذذوفري املذذذوا   ال افيذذذ   ال - تيمذذذو ت فذذذ  جلنذذذ  حقذذذو  الطفذذذ  بذذذأ  
وإم انيذ  يف املنذاط  الريفيذ   وحتسذني التذ  يب خاص  الرعاي  قا  الوال   وبع ها  و اجل    ملوالي ا

  (98)عن  الوال  الرعاي  ال حي  والقابال  االستعان  باملخت ني يف 
ا تفذذذذا  مسذذذذتويا  سذذذذو  الت  يذذذذ  وحذذذذاال  الذذذذنق  يف  القلذذذذ  إزا  وأعربذذذذت اللجنذذذذ  عذذذذن -٦٠

وا تفذذذا  عذذذ   األطفذذذال غذذذري اا ذذذنني بال امذذذ     (99)لنمذذذوامل ذذذ يا  ال قيقذذذ  ومعذذذ ال  توقذذذ  ا
حل ذذول علذذ  ميذذاه الشذذرب املأمونذذ  ومرافذذ  ال ذذرف ال ذذح  والنظافذذ  ال ذذحي  وضذذع  إم انيذذ  ا

  (١٠٠)سيما يف املناط  الريفي  الو األساسي   مبا يف ذل  يف امل ا س واملنشآ  ال حي   
و و يذذ  إم انيذذذ  الوصذذول إىل خذذذ ما   عايذذ  ال ذذذح  مذذذن  هذذاوأعربذذت اللجنذذ  عذذذن قلق -٦١

مذذذذنه  مذذذذن تعذذذذر  العقليذذذذ  وخذذذذ ما  إعذذذذا   التأهيذذذذ  االجتمذذذذاع  النفسذذذذ  لاطفذذذذال  خ وصذذذذا  
  (١٠١)للعن 
ليشذذيت بتوسذذي   - الفقذذر املذذ ق  بذذأ  تقذذو  تيمذذو سذذأل  وأوصذذت املقذذر   اخلاصذذ  املعنيذذ  مب -٦٢

  مذ  الرتكيذ  وحتسني نوعيتهذا وسل  ومراف من خ ما  الرعاي  ال حي  ملا يت   بت طي  نطا  ال
تنميذذ  قذذ  ا  العذذاملني يف و   املقاطعذذ  الواحذذ   اخذذ  و املقاطعذذا  أوجذذ  التاذذاين بذذني علذذ  معاجلذذ  

ليشذيت علذ  كفالذ   - بذأ  تعمذ  تيمذو  أيضذا   تجمال ال ح   والرعاي  ال حي  لامها   وأوص
 مي انيذذ   ي ذذي  املذذوا   ال افيذذ  مذذن هنيذذني مذذ  بني و مباخلذذ ما  ال ذذحي  ا تمعيذذ  املت املذذ  ت ويذذ  

ليشذذذيت  - يف الوقذذت املناسذذذب  وأوصذذذت كذذذ ل  بذذأ  تلتذذذ   تيمذذذو  أساسذذذي    وهياكذذذ َ  ولوجسذذتيا   
بتخ ذذذذذي  مذذذذذوا   كافيذذذذذ  لتنفيذذذذذ  سياسذذذذذ  ال ذذذذذح  العقليذذذذذ  الوطنيذذذذذ  واسذذذذذرتاتيجي  إعذذذذذا   التأهيذذذذذ  

  (١٠٢)ا تمعي 
ليشذيت بالتوعيذ  بشذأ  الت ذو  يف العذرا   - وأوصت جلن  حقذو  الطفذ  بذأ  تقذو  تيمذو  -٦٣
   (١٠٣)وغس  الي ينالسليم  للنظاف  ال حي  ا سا  موامل
مذذذن ا تفذذذا  مسذذذتويا  تلذذذوا اهلذذذوا  الذذذ اخل  النذذذاج  عذذذن  هذذذاعذذذن قلق وأعربذذذت اللجنذذذ ُ  -٦4

الطهذ  ت نولوجيذا  ليشذيت ب  خذال  - تيمو و  بأ  تقوأوصت   (١٠4)مما سا  الطه  التقلي ي 
بذذني أمذذرا  اجلهذذاز التنفسذذ  واسذذتخ ا  احلطذذب يف مما سذذا   ذذل  املوجذذو   النظيفذذ  والتوعيذذ  بال
  (١٠5) ع  أسعا  وقو  الطه بطر  منها احل  من االعتما  عل  احلطب  بالطه  التقلي ي   و 

يعذذ     يالذذ يف صذذفوف املراهقذذا  ا تفذذا  معذذ ل احلمذذ مذذن وأعربذذت اللجنذذ  عذذن قلقهذذا  -٦5
  (١٠٦)و و يذذذ  املعرفذذذ  مبسذذذام  ال ذذذح  اإل ابيذذذ و ليشذذذيت   - انتشذذذا  زواج األطفذذذال يف تيمذذذو إىل 

هذذا مذذن أ  النسذذا  والفتيذذا   يف قوأعربذذت اللجنذذ  املعنيذذ  بالقضذذا  علذذ  التمييذذ  ضذذ  املذذرأ  عذذن قل
  يف احل ذذول علذذ  خذذ ما  ال ذذح    يذذواجهن حتذذ يا  كاذذري بوجذذ  خذذاا املنذذاط  الناميذذ  والريفيذذ 
سذذيما الرعايذذ  املق مذذ  مذذن ذوي املهذذا ا  عنذذ  الذذوال   والرعايذذ  قاذذ  الذذوال    اجلنسذذي  واإل ابيذذ   ال

زالذذذت وذذذ و   لل ايذذذ  يف  وتنظذذذي  األسذذذر   وأ  الرعايذذذ  ال ذذذحي  يف حذذذاال  الطذذذوا ئ مذذذا هاوبعذذذ 
  (١٠7)املناط  الريفي 
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  يالحق  ي التعل -طاء 
طذذذذذ  االسذذذذذرتاتيجي  الوطنيذذذذذ  للتعلذذذذذذي  اخلأشذذذذذا   اليونسذذذذذ و إىل أ  احل ومذذذذذ  اعتمذذذذذ    -٦٦
  (١٠8)ليشيت - ال  التعلي  يف تيمو حل شام إلجرا  حتلي  وه  أول واول   ( ٢٠٣٠-٢٠١١)

كانت هنذا  زيذا   مطذر   يف اإلنفذا  املطلذ  علذ  التعلذي  بينما  طري أن  وأبرز الفري  القُ  -٦7
عقذ  مذن الذ من  ا فذض اإلنفذا  كنسذا  مذن جممذو  املي انيذ  الوطنيذ  والنذاتا ن أكثر مذعل  م   

يف املامذذ  فقذذ  مذذن مي انيذذ  ال ولذذ  للتعلذذي    8  ذذت نسذذا    خُ ٢٠١4االذذ  اإلمجذذا   ويف عذذا  
  (١٠9) اخ  القطا  ا فا  يف التموي  املخ   للتعلي  األساس َح ا و 

ألطفذال املسذجلني يف التعلذي  قاذ  ت ين ع   اا من هقحقو  الطف  عن قل وأعربت جلن ُ  -٦8
عذذذذ   األطفذذذذال غذذذذري امللتحقذذذذني ومذذذذن سذذذذيما يف املنذذذذاط  الريفيذذذذ    الو الثذذذذانوي التعلذذذذي  امل  سذذذذ  و 
التعلذذي  قاذذ  الثذذانوي  ومعذذ ال   مرحلذذ سذذيما يف  الو  معذذ ال  إعذذا   السذذن  ال  اسذذي و   باملذذ ا س

ليشذذيت  - تيمذذو تعمذذ  وأوصذذت اللجنذذ  بذذأ    (١١٠)سذذيما بذذني الفتيذذا  الو االنقطذذا  عذذن ال  اسذذ  
مذن خذذالل تعلذذي    وذلذذ  وإكمالذ   التعلي  األساسذذ  واالسذتمرا  فيذذإم انيذ  االلتحذذا  بذزيذذا   علذ  
واألطفذذال الذذ ين يعيشذذو  يف ذوي اإلعاقذذ   سذذيما لاطفذذال  الو  للجميذذ  وذي نوعيذذ  أفضذذ  شذذام  

الذذذذ ين ن يعيشذذذذو  يف املنذذذذاط  الناميذذذذ   واألطفذذذذال واألطفذذذذال الذذذ ي  راهقذذذذا  احلوامذذذذ واملفقذذذر مذذذذ ق   
وأوصذذذت اللجنذذ  املعنيذذذ  حمايذذ  حقذذذو  مجيذذ  العمذذذال املهذذذاجرين   (١١١)ل ويذذ ينتمذذو  إىل األقليذذذا  ال

مذن  أطفذاهل  لعمذال املهذاجرين  وخاصذ  إم انيذ  اسذتفا   اليشيت  - وأفرا  أسره  بأ  ت ف  تيمو 
 ليشذذيت - طذذري تيمذذو وأوصذذ  الفريذذ  القُ   (١١٢)لحذذواج  الل ويذذ بطذذر  منهذذا الت ذذ ي ل نظذذا  التعلذذي  

  (١١٣)للجمي  بتنفي  سياس  التعلي  الشام 
اسذتمرا  اال تفذا  عذن قلقهذا مذن وأعربذت اللجنذ  املعنيذ  بالقضذا  علذ  التمييذ  ضذ  املذرأ   -٦9

يف املامذذذذ  يف  5٠الشذذذذ ي  يف معذذذذ ل االنقطذذذذا  عذذذذن ال  اسذذذذ  يف صذذذذفوف الفتيذذذذا  ليالذذذذغ حذذذذوا  
وعذ   كفايذ  القذام  علذ  نذو  اجلذنس  املرحلتني االبت امي  والثانوي   بساب احلمذ  املا ذر والعنذ  

  (١١4)سيما يف املناط  الريفي  املراف  ال حي  يف امل ا س  ال
يف قطذذا  سذذو  املما سذذ  املهنيذذ  و حاذذت اللجنذذ  أيضذذا  بسياسذذ  عذذ   التسذذامح مطلقذذا  مذذ   -7٠

  وتشذذذم  العنذذذ  اجلنسذذذ  والعقوبذذذ  الا نيذذذ  ٢٠١١يت أطلقتهذذذا وزا   التعلذذذي  يف عذذذا  الذذذ  التعلذذذي 
وأعربذت عذن   (١١5)بفعاليذ  وغريها من أش ال العن  يف امل ا س  غري أهنا تأسذ  لعذ   تنفيذ ها

املفروضذذذ  علذذذ  حذذذوا ا التحذذذر  واالعتذذذ ا  اجلنسذذذيني يف املذذذ ا س  اجلذذذ ا ا  قلقهذذذا مذذذن تسذذذاه  
  (١١٦)ملعلمني ال ين يرت او  العن  اجلنس  إىل م ا س أخر واالكتفا  بنق  ا

ا فذذا  مسذذتويا  اإلملذذا  بذذالقرا   وال تابذذ  مذذن وأعربذذت جلنذذ  حقذذو  الطفذذ  عذذن قلقهذذا  -7١
كتذذذذب وأ لذذذذ    ليشذذذذيت وضذذذذ َ  - وأوصذذذذت بذذذذأ  تواصذذذذ  تيمذذذذو   (١١7)التيتوميذذذذ  والربت اليذذذذ  تنيبذذذذالل 

وأوصذت اللجنذ  املعنيذ  بالقضذا  علذ  التمييذ  ضذ    (١١8)سذي للمعل مني  نامي  الل ذ  يف املذوا  األسا
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سذذذيما بذذني النسذذذا  الريفيذذذا   مذذن خذذذالل تنظذذذي   ليشذذيت بالقضذذذا  علذذذ  األميذذ   ال - املذذرأ  تيمذذذو 
  (١١9)الل   الربت الي وبالل ا  االي  ببراما وو األمي  

 ا شخاص ذوو اإلفاوة -ياء 
النسذا  والفتيذا  مذن أ   هذاعل  التميي  ض  املرأ  عن قلقأعربت اللجن  املعني  بالقضا   -7٢

ذوا  اإلعاقذذ  مذذازلن يعذذانني مذذن اإلق ذذا  االجتمذذاع  والوصذذ  والعنذذ  واألشذذ ال املتعذذ    مذذن 
سذيما فيمذا يتعلذ  ب م انيذ  احل ذول علذ  التعلذي  والعمذ   التميي  بساب نو  اجلنس واإلعاق   ال

  (١٢٠)إىل لقضا والرعاي  ال حي  واللجو  
قذو  األشذخاا خاصذ  حليشذيت لذ يها سياسذ  وطنيذ   - وأشا   اللجنذ  إىل أ  تيمذو  -7٣

مذن أ  اعتمذا  خطذ  أعربذت عذن قلقهذا تُرَص  بشذ   فعذال  و وال ذوي اإلعاق   ول نها ال تُذنَذفَّ  
 - حقذو  الطفذ  تيمذو  وحثذت جلنذ ُ   (١٢١)العم  الوطني  لاشخاا ذوي اإلعاق  مذا زال معلقذا  

قيمذذ   زيذذا  وذلذذ  بطذذر  منهذذا ليشذذيت علذذ  تع يذذ   عذذ  مقذذ م  الرعايذذ  لاطفذذال ذوي اإلعاقذذ   
  (١٢٢)األ باس  منح  اإلعان  املعروف  

طذذري إىل أ  األشذذخاا ذوي اإلعاقذذ  يواجهذذو  حتذذ يا  يف اسذذتخ ا  وأشذذا  الفريذذ  القُ  -74
كمذذا أ   لعذذ   هتيئتهذذا ي ذذعب  خوهلذذا الع يذذ  مذذن املرافذذ  ال ذذحي  حيذذ  إ  اخلذذ ما  ال ذذحي  

وأوصذذذت   (١٢٣)إىل املعذذذا ف واملهذذذا ا  األساسذذذي  ملسذذذاع هت يفتقذذذرو  العذذذاملني يف جمذذذال ال ذذذح  
إم انيذذذذ   بتحسذذذذني يتليشذذذذ - اللجنذذذ  املعنيذذذذ  بالقضذذذذا  علذذذذ  التمييذذذ  ضذذذذ  املذذذذرأ  بذذذذأ  تقذذذو  تيمذذذذو 

ال ذذذح  ما    مبذذذا يف ذلذذذ  خذذذ وخذذذ ما  الرعايذذذ  ال ذذذحي  القاممذذذ مجيذذذ  مرافذذذ  االسذذذتفا   مذذذن 
اجلنسذذي  واإل ابيذذ   وتوسذذي  نطذذا  ت طيذذ  اخلذذ ما  ال ذذحي  املتخ  ذذ  للنسذذا  والفتيذذا  ذوا  

  (١٢4)اإلعاق 

ؤقتذذ   املاصذذ  اخلتذذ ابري يشذذم  ال تذذ ابري  مبذذا يتليشذذ - وأوصذذت اللجنذذ  بذذأ  تتخذذ  تيمذذو  -75
 والتذذذذ  يب املهذذذذينإم انيذذذذ  ح ذذذذول النسذذذذا  والفتيذذذذا  ذوا  اإلعاقذذذذ  علذذذذ  التعلذذذذي  لتأكذذذذ  مذذذذن ل

  (١٢5)  وملن  التميي  يف التوظي  ض  النسا  ذوا  اإلعاق الشاملني للجمي 
املالممذ  لاطفذال ال افيذ  و املرافذ   من ع   وجذو وأعربت جلن  حقو  الطف  عن قلقها  -7٦

 سذذذيما يف املنذذذاط  سذذذا  الرعايذذذ   السيهيذذذ  ومؤ فرافذذذ  الرياضذذذي  والرت امليف املذذذ ا س و  ذوي اإلعاقذذذ 
  (١٢٦)الريفي 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 
مذن  هذاعذن قلقحماي  حقو  مجي  العمال املهاجرين وأفرا  أسذره  بت اللجن  املعني  ر أع -77

املشذا ك  يف اإل ا   أو "غذري املذواطنني علذ  ر صذراح  ظُذحتمن قانو  اهلجذر  واللجذو   ١١أ  املا   
تراقذذذب   أو منظمذذذ  مهنيذذذ  أو يف وكذذذاالهيئذذذ  ألصذذذحاب احلذذذرف األجهذذذ   االجتماعيذذذ  لنقابذذذ  أو 
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عتذذرب عذن و مذذ  االسذتئناف الذذ ي اِ  ٢٠٠٣   غذذ  القذرا  ال ذذا   عذذا  "األنشذط  امل فوعذذ  األجذر
  (١٢7)أ  ه ه املا   وأح اما  أخر  من قانو  اهلجر  واللجو  تالف  لل ستو 

التشذذذريعا  الوطنيذذذ  الذذذيت تذذذنظ  العالقذذذ  بذذذني هجذذذر  هذذذا مذذذن أ  بذذذت اللجنذذذ  عذذذن قلقر وأع -78
مي ذن  اأ  فقذ اهنالوظيفذ  و نح ترخي  العم  مشرو  بوجو  العمال واإلقام  غري واضح   وأ  مَ 

  (١٢8)يؤ ي إىل فق ا  ترخي  العم  أ 
إح ذا ا  ومعلومذا  مت ذل    يذجمتل  نظاما  يتليش -  وأوصت اللجن  بأ  تض  تيمو  -79

ال وليذذذ  حلمايذذذ  حقذذذو  مجيذذذ  العمذذذال املهذذذاجرين وأفذذذرا   بذذذاهلجر  ت طذذذ  مجيذذذ  جوانذذذب االتفاقيذذذ 
وضذذ  عذذن بيانذذا  مف ذذل   وبذذأ  جتمذذ   نينظذذاميالالعمذذال املهذذاجرو  غذذري مبذذا يف ذلذذ  أسذذره   

  (١٢9)يتشلي - العمال املهاجرين يف تيمو 
يت ح ذذذول العمذذذال املهذذذاجرين وأفذذذرا  شذذذلي - تيمذذذو   بذذذأ  ت فذذذ أيضذذذا  وأوصذذذت اللجنذذذ   -8٠

  علذ  هذا  يف القذانو  واملما سذ   وعلذ  قذ   املسذاوا  مذ  مواطنينينظذاميغذري الأسره   مبن فذيه  
  (١٣٠)الفعال االنت اف فرا تق مي الش او  واالستفا   من سا  

املعلومذذذا  الذذذيت تفيذذذ  بوقذذذو  حذذذوا ا عنذذذ  جسذذذ ي مذذذن وأعربذذذت اللجنذذذ  عذذذن قلقهذذذا  -8١
  (١٣١)يتشلي - هاجرين يف تيمو املعمال الوجنس  ومضايقا  وسلوكيا  سلاي  ض  

 مراعذذذا  األصذذذول القانونيذذذ  يف اإلجذذذرا ا  يتشذذذيل - تيمذذذو بذذذأ  تضذذذمن وأوصذذذت اللجنذذذ   -8٢
 عمذال املهذاجرين وأفذرا  أسذره الاملتعلقذ  ب  إجذرا ا  االحتجذاز والطذر  هذااإل ا ي  والقضامي  مبا في

أمذذا  ااذذاك  واهليئذذا  هذذا  علذذ  قذذ   املسذذاوا  مذذ  مواطنيوذلذذ    ني مذذنه نظذذاميغذذري السذذيما  الو 
  (١٣٢)القضامي 

حاال  معلق  لرتحيذ  مهذاجرين اليت تفي  بوجو  تقا ير إزا  ال هاوأعربت اللجن  عن قلق -8٣
  (١٣٣)حوام فريوس نق  املناع  الاشري  ومهاجرا  م ابني بتيمو يني 

التيمذذذذو يني لعمذذذال لالتحذذذويال  املاليذذذ  علذذذ  تيسذذذري ليشذذذيت  - وشذذذجعت اللجنذذذ  تيمذذذو  -84
  وحتويذذذ  مذذذ اخي  ومذذذ خرا  العمذذذال املهذذذاجرين إل امذذذ  منهذذذا و  تذذذ خ  يف اخلذذذا ج املهذذذاجرين 

  (١٣4)مقاب   سو  حتوي  واستال  تفضيلي 
علذذذ  األفذذذرا  الذذذ ين   و  األمذذذ  املتحذذذ   السذذذام  لشذذذؤو  الالجئذذذني إىل أنذذذوأشذذذا  مفذذذ -85

  ليشذذيت - سذذاع  مذذن وصذذوهل  إىل تيمذذو  7٢يلتمسذذو  اللجذذو  تقذذ مي طلذذب اللجذذو  يف غضذذو  
طذر  سذاع  مي ذن أ  ت 7٢مهلذ  أضذاف أ    و ٢٠٠٣مبوجب قانو  اهلجر  واللجو  لعذا  وذل  

وشذذح  بسذذاب عذ   فهذذ  إجذرا ا  اللجذذو    وذلذ ناشذذئ   يف نظذا  جلذذو    مشذ ل  علذذ  حنذو خذذاا
ألشذخاا ذوي االحتياجذذا  املتعلقذ  بالتذ ابري السذلي  لتفسذري ال  واالفتقذا  إىل املعلومذا  بشذأهنا

  (١٣5) ما  املساع   القانوني خلو   اخلاص 
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جمموعذذذذ  تت ذذذذو   طذذذذري إىل تقذذذذا ير تفيذذذذ  بذذذذأ  احل ومذذذذ  أعذذذذا   قسذذذذرا  وأشذذذذا  الفريذذذذ  القُ  -8٦
مذذذذن أقليذذذذ  الروهين يذذذذا يف ميامنذذذذا  ومذذذذن بذذذذن ال يمب إىل ااتملذذذذني ملتمسذذذذ  اللجذذذذو   مذذذذن 95 مذذذذن

  (١٣٦)إن ونيسيا
ليشذذذذذيت  مذذذذذ   - فذذذذذو  بذذذذذأ  تقذذذذذو  تيمذذذذذو املوفيمذذذذذا يتعلذذذذذ  بانعذذذذذ ا  اجلنسذذذذذي   أوصذذذذذ   -87

ف  حسذب العمذر ونذو  اجلذنس  مذن أجذ    اسذ  أ ذر انعذ ا  اجلنسذي   م ذنَّ عذن إح ا ا   قيقذ  
واصذل  منذ  حذذاال  ملانعذ ا  اجلنسذي  علذ  التمتذ  بذاحلقو   وحت يذذ  احللذول القانونيذ  والسياسذاتي  

  (١٣7)واحل  منها انع ا  اجلنسي 

 الحق  ي التنمية والقضايا البيئية  -الم 
  عذذن قلقهذذا مذذن و و يذذ  وصذذول أعربذذت اللجنذذ  املعنيذذ  بالقضذذا  علذذ  التمييذذ  ضذذ  املذذرأ -88

اسذذتخ ا  األ اضذذ   ومذذن أ  مشذذا ي  اهلياكذذ  فيمذذا يتعلذذ  بالقذذرا  ايذذاذ املذذرأ  الريفيذذ  إىل عمليذذا  
تنتهذ   الرتحيذ و واالسذتحواذ  األساسي  الريفي  الواسع  النطا  اليت تنطوي عل  اإلخال  القسذري

  (١٣8)األ اض ي ي  إعا   التعويض العا ل و يف حقو  املرأ  الريفي  
Notes 
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http://treaties.un.org/


A/HRC/WG.6/26/TLS/2 

GE.16-14486 20 

 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. 

Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;  

OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, 

art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: 

ICPPED, art. 30. 

 4 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 

instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Timor-Leste before the 

Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 4 January 2008 sent by the Permanent 

Mission of Timor-Leste to the United Nations addressed to the President of the General Assembly.  

 5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 

 7 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 8 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 

relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I); and Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 

(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, 

www.icrc.org/ihl. 

 9 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an 

Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International 

Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ihl. 

 10 International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Freedom of 

Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise 

and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); and Worst Forms of Child Labour Convention, 

1999 (No. 182). 

 11 ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); and Discrimination (Employment and 

Occupation) Convention, 1958 (No. 111). 

 12 ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers Convention, 

2011 (No. 189).  

 13 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Timor-Leste, 

para. 2.  

 14 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 45. 

 15 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 64. 

 16 Ibid., para. 65. See also para. 45 (h). 

 17 Ibid., para. 65. 

 18 See CMW/C/TLS/CO/1, para. 14.  

 19 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 9 (c). 

 20 Ibid., para. 30 (a). 

 21 Ibid., para. 9 (b). See also paras. 34 (a) and 35 (a). 

 22 According to article 5 of the rules of procedure of the Global Alliance of National Human Rights 

Institutions Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-

Committee are: A: voting member (fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non-

voting member (not fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information 

provided to make a determination); and C: no status (not in compliance with the Paris Principles). 

 23 The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the Global Alliance 

of National Human Rights Institutions is available from 

http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf. 

 24 See A/HRC/20/25/Add.1, para. 82. 

 25 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 18. 

 26 See A/HRC/20/25/Add.1, para. 82. 

 27 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 46. 



A/HRC/WG.6/26/TLS/2 

21 GE.16-14486 

 28 See CMW/C/TLS/CO/1, para. 63. 

 29 For the titles of special procedure mandate holders, see 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 

 30 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 8. 

 31 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 24. 

 32 See country team submission, paras. 14 and 15.  

 33 Ibid., paras. 17 and 18.  

 34 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 4 (d). 

 35 Ibid., para. 16 (e). 

 36 See country team submission, paras. 19-21.  

 37 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 16 (b). 

 38 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 34. 

 39 Ibid., para. 36. 

 40 Ibid., para. 35 (a). 

 41 Ibid., paras. 32 and 33. 

 42 See UNESCO submission for the universal periodic review of Timor-Leste, para. 35.  

 43 See CRC/C/TLS/CO/2-3, paras. 56 and 57. 

 44 See CMW/C/TLS/CO/1, paras. 27 and 28.  

 45 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 59. 

 46 Ibid., para. 60. 

 47 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 20 (d). 

 48 Ibid., para. 20 (c). See also CMW/C/TLS/CO/1, paras. 59 (d) and (f). 

 49 See country team submission, paras. 23 and 24.  

 50 See A/HRC/20/25/Add.1, para. 83. 

 51 See country team submission, para. 27.  

 52 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 10 (d). 

 53 Ibid., para. 10 (a). 

 54 Ibid., paras. 16 (c) and (d). See also para. 10 (c). 

 55 Ibid., para. 17 (f). 

 56 See country team submission, para. 28.  

 57 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 18. 

 58 Ibid., para. 19 (b). 

 59 Ibid., para. 18. 

 60 CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 62. 

 61 See country team submission, paras. 25 and 26.  

 62 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 62 (f). 

 63 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 4 (b). See also CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 4 (b). 

 64 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 38 (b). See also CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 22. 

 65 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 22.  

 66 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 15. 

 67 Ibid., para. 38 (f). 

 68 Ibid., para. 38 (g). 

 69 Ibid., para. 38 (c). 

 70 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 31. See also CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 39 (a). 

 71 See CMW/C/TLS/CO/1, para. 39.  

 72 See CRC/C/TLS/CO/2-3, paras. 40 and 41. 

 73 Ibid., paras. 42 and 43. 

 74 See country team submission, para. 30.  

 75 See UNESCO submission, paras. 45 and 57.  

 76 See country team submission, para. 31.  

 77 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 4 (c). 

 78 Ibid., para. 22. 

 79 See CMW/C/TLS/CO/1, paras. 49 and 50. 

 80 See country team submission, para. 32.  

 81 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 4 (a). See also CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 4 (a), 

and CMW/C/TLS/CO/1, para. 6.  

 82 See CMW/C/TLS/CO/1, para. 7 (a). 

 83 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 28 (b). 



A/HRC/WG.6/26/TLS/2 

GE.16-14486 22 

 84 Ibid., para. 28 (c). 

 85 Ibid., para. 29 (c). 

 86 See CMW/C/TLS/CO/1, paras. 35 and 36.  

 87 Ibid., para. 37. 

 88 See country team submission, paras. 35-38.  

 89 See A/HRC/20/25/Add.1, para. 84. 

 90 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 33 (b). 

 91 Ibid., para. 33 (a). 

 92 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 52.  

 93 Ibid., paras. 38 and 39.  

 94 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 34 (d). 

 95 Ibid., para. 32 (c). 

 96 See country team submission, paras. 40 and 41.  

 97 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 30 (b). See also country team submission, paras. 43-45.  

 98 See CRC/C/TLS/CO/2-3, paras. 47 (a) and (b). 

 99 Ibid., para. 46 (b). See also CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 30 (c). 

 100 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 46 (b). 

 101 Ibid., paras. 48 and 49. 

 102 See A/HRC/20/25/Add.1, para. 83. 

 103 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 47 (e). 

 104 Ibid., para. 46 (c). 

 105 Ibid., para. 47 (g). 

 106 Ibid., para. 50 (a).  

 107 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 30 (d). 

 108 See UNESCO submission, para. 17. 

 109 See country team submission, para. 53.  

 110 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 54 (a). 

 111 Ibid., para. 55 (b). 

 112 See CMW/C/TLS/CO/1, para. 42. 

 113 See country team submission, paras. 51 and 55.  

 114 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 26 (a). See also UNESCO submission, para. 37. 

 115 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 26. 

 116 Ibid., para. 26 (e). See also CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 54 (d). 

 117 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 54 (b). 

 118 Ibid., para. 55 (d). 

 119 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 27 (b). 

 120 Ibid., para. 36 and CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 44 (b). 

 121 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 36. See also CRC/C/TLS/CO/2-3, paras. 44 (a) and 45 (a). 

 122 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 45 (b). 

 123 See country team submission, para. 45.  

 124 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, para. 37 (c). 

 125 Ibid., para. 37 (b). 

 126 See CRC/C/TLS/CO/2-3, para. 44 (d). 

 127 See CMW/C/TLS/CO/1, para. 47. See also para. 9 (a). 

 128 Ibid., paras. 53 and 54. 

 129 Ibid., para. 20.  

 130 Ibid., paras. 25 and 26.  

 131 Ibid., para. 29. 

 132 Ibid., para. 32. 

 133 Ibid., paras. 33 and 34. 

 134 Ibid., para. 52. 

 135 UNHCR submission for the universal periodic review of Timor-Leste, p. 4. See also country team 

submission, para. 58.  

 136 See country team submission, para. 59.  

 137 UNHCR submission, p. 5. 

 138 See CEDAW/C/TLS/CO/2-3, paras. 34 (b) and (c). 

    


