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جتميع بشأن اجلبل األسود
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق ااارير هلئ ااا املضاه اادا
واإلجاراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا املتةااد ا ال اال  ،وهااو مقااد ش ا م اوجز
قلداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2خب وص التو ل ا ال ال املقدما الولا الثانلا لالساتضرال الادوري الواام (،)3
رحبااد عااد لااان بت ااديح الب ا ا سااوو علااى القو وكااو اال تلاااري ال اقل ا حقااوق الط ا
املتضلح إبجرات قدمي البال ا ( ،)4والقو وكو اال تلااري امللةاح ابلض اد الادو اصااص ابحلقاوق
()6
االقت اوي واالجتماعل والثقافل ( ،)5واال اقل املتضلق خب ض حاال انضدا النسل
 -3وخب وص التو ل ا ال ل املقدم الول الثانل لالستضرال الادوري الواام (،)7
رحبااد لن ا مناهل ا التضااذية واللين ا املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ بت ااديح الب ا
()8
ا سوو على ا اقل جملس أورواب بوأن منع وم افة الضنف ابملرأ والضنف املنز
 -4وخب ا ااوص التو ا االا ا ال ا اال املقدم ا ا ا الول ا ا ا الثانل ا ا ا لالس ا ااتضرال ال ا اادوري
الو ااام ( ،)9ش اايضد اللينا ا املضنلا ا ابلقل ااات عل ااى التملل ااز ااد امل ارأ واللينا ا املضنلا ا ابحلق ااوق
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االقت اااوي واالجتماعلا والثقافل ا ولنا القلااات علااى التمللااز الضن ااري ولن ا مناهلا التضااذية
الب ا ا ا س ااوو عل ااى الن اار الت ااديح عل ااى اال اقل ا ا الدولل ا ا حلماي ا ا حق ااوق ل ااع الضم ااا
()10
امل اجريأل وأفراو أسره
 -5وشاايضد اللينا املضنلا ألقااوق ا شااعاص وي اإلعاقا البا ا سااوو علااى الت ااديح
عل ا ااى مضاه ا ااد م ا اراكن لتلس ا اام الن ا ااا ف امل ا اان ا املنو ا ااور ل اا ا ااد ا ش ا ااعاص امل ا ااوف
أو مض اااق الب اار أو وي فعاق ااا أ اار ق ارات املطبوع ااا و ن ل ااذ ه ااذ املضاه ااد أق اار
()11
وقد مم أل
 -6وقااد الب ا ا سااوو استضرا ااً ملنت ااف املااد بوااأن متابض ا التو االا املقدم ا
()12
الول الثانل لالستضرال الدوري الوام عا 2013

ااال

 -7وقد الب ا سوو مسامه مالل ف م و ل ا م املتةد السامل حلقوق اإلنساان
()13
عام  2013و2016

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()14

 -8الح د أربع لان اعتماو القانون املتضلح بتضديال قانون هلئا اايا حقاوق اإلنساان
واحلاارا ا ساس اال عااا  ،2014وأعرب ااد عااأل قلق ااا فدات مااا ورو م ااأل قااارير بو ااأن نق ا
قدرا املؤسس على ن لذ واليت ا الواسض وفقاً للمباوئ املتضلق مبركاز املؤسساا الوينلا لتضزياز
وااي ا حقااوق اإلنسااان (مباااوئ ابريااس) وأو ااد بن يضاازد الب ا ا سااوو هااذ املؤسس ا وفق ااً
مأل املوارو البوري واملالل  ،ابلن ر على وجه اص وص ف وورها
ملباوئ ابريس ويزووها مبا ي
()15
بو ا اآللل الوينل للوقاي مأل التضذية واآللل املؤسسل للةماي مأل التمللز

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -1املساواة و دم التمييا

()16

 -9رحبااد اللين ا املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ ابلتاادابم التضللمل ا املعتل ا ال ا
اختذها الب ا ساوو ملواج ا القوالاة النمطلا املتةلاز اد املارأ  ،ل ن اا أعرباد عاأل قلق اا ن
املواقف ا بوي املتضلق بووار املرأ والرج ال زا متأ ل اجملتمع ،وأو د بو ع اسرتا ليل
()17
شامل للقلات علل ا
-10
والثقافلا
ا قللا
الماعا

2

وأشا ااار لن ا ا مناهل ا ا التضا ااذية واللين ا ا املضنل ا ا ابحلقا ااوق االقت ا اااوي واالجتماعل ا ا
ف طااورا واريضل فيفابلا جمااا عااد التمللااز ،ل ن مااا أعربتااا عااأل القلااح ن أفاراو
اإلثنل  ،ال سلما ا شعاص املنةدريأل مأل الروما وا ش الل وامل ري و م لك مأل
()18
امل مو  ،ما دالوا يتضر ون للتمللز
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 -11والح د لن مناهل التضذية واللين املضنل ألقوق اإلنسان واللين املضنل ابلقلاات
علااى التمللااز ااد امل ارأ مااا اعتم ااد مااأل اادابم و اريضل وفواري ا متنوع ا حلماي ا حقااوق املثلل ااا
واملثلل ومزووج املل النس ومغايري اهلوي النسانل  ،ل ن ا ظلد قلق فدات استمرار التقارير
املتضلق ا بعمااا الضنااف والتمللااز ال ا ساات دا أولئااك ا شااعاص ،وأو ااد بن ي ثااف الب ا
ا سااوو ج ااوو ساابل م افة ا القوالااة النمطل ا وأوجااه التةلااز ال ا يواج و ااا( )19وأعربااد
اللين ا املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ عااأل انوااغاهلا فدات القااانون الااذي يواارت لااو
مغااايري اهلوي ا النسااانل لضملل ا جراحلا بغل ا احل ااو علااى االعارتاا القااانوين ،وأو ااد إبلغااات
()20
هذا الور

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()21

 -12أو ااد لنا مناهلا التضااذية بن يضتمااد البا ا سااوو ضري ااً للتضااذية يواام لااع
الضنا اار ال اوارو املاااو  1مااأل ا اقل ا مناهل ا التضااذية و اام مااأل اارو املضامل ا القاساال
أو الالفنسااانل أو امل لن ا  ،وأن ي ا املضاقبا علااى التضااذية بضقااواب تناسااة مااع طااور هااذ
الرميا وعااد فم انلا قللااد احل اار املطلااح امل اارول علااى التضااذية وعااد فم انلا سااقو أفضااا
()22
التضذية ابلتقاو
 -13وأو ا ااى ال ري ا ااح الضام ا ا املض ا ااغ ابال ت ا ااات القسا ااري أو ا اام الط ا ااوع واللين ا ا املضنل ا ا
ابال ت ااات القسااري بن يضتااق الب ا ا سااوو اال ت ااات القسااري جرمي ا علااى حااد يضاقااة علل ااا
()23
ابلضقواب املالام
 -14ورحباد اللينا املضنلا ابال ت ااات القساري بتضاادي قاانون اإلجاراتا الناالا الااذي نا
ا تلار شع يبلغ "علاى ال اور" ألاالت وماع لاك،
على حح ا شعاص املسلوب حريت
فقد شاير لن َ مناهل التضذية قلق ا ن ا شاعاص املسالوب حاريت ال مينةاون الواقاع
()24
الضمل اللماان القانونل ا ساسل ب ور من يل منذ بداي سلة حريت
 -15وظل ااد لنا ا مناهلا ا التض ااذية قلقا ا فدات التق ااارير املتس ااق املتضلقا ا بتض اارل ا تيا ازيأل
لإليذات السدي على أيدي الوري ال االستيوا وأو د بن ي البا ا ساوو او
سلط مستقل التةقلح بسرع ونزاه وفضالل اوعاتا التضاذية أو فساات املضاملا أو اإلفارا
استضما القو مأل جانة أفراو الواري  ،وفيقااا ا شاعاص اصا اض للتةقلاح عاأل اصدما
فوراً وفبقااا كاذلك يللا مراحا التةقلاح( )25وأو اد اللينا أيلااً بن ي ثاف البا ا ساوو
ج ااوو ساابل ااوفم ب ارامب التاادرية جمااا حقااوق اإلنسااان لملااع املااوظ املوااارك
احتياااد أو اسااتيوا أو مضاملا أفاراو ا ااض ي شا مااأل أشا ا التوقلااف أو االحتياااد
()26
أو السيأل
 -16والح د لن مناهل التضذية التزا الب ا سوو بتةس ظروا االحتياد ،ل ن ا
ظلااد منوااغل فدات ال ااروا السااااد مرافااح االحتياااد ،مث ا االكت ااا ونق ا الو ااو ف
الرعاي ا ال ااةل ونق ا ا نو ااط امل ل ااد وب ارامب فع اااو التأهلا ا ( )27والح ااد اللينا ا املضنلا ا
ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ ابنوااغا وجااوو ساايأل واحااد للنسااات الب ا ا سااوو ،وهااو
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ساايأل ال ا فلااه النسااات ا تي ازا رهااأل ا اكم ا عااأل النسااات املااداان  ،عااالو علااى كااون
املسافا الطويل الواجة قطض ا للو و ف السيأل حتر عديد النسات ا تيزا مأل اال اا
()28
املنت بي اهلأل أو مه مأل ا قار
 -17والح د اللين املضنل ألقوق ا شعاص وي اإلعاق ابنوغا أن الان ب املتباع حاللااً
فدات اإلعاق ا  ،وه ااو ااب ق اااا عل ااى النم ااو الط ااذ ،يس ااما إبي اادا ا ش ااعاص وي اإلعاق ااا
ال ريا و/أو الن ساال االجتماعلا املستوا لا عنااو و املؤسسااا قساراً ،وأن قااانون ااي ا
حقوق ا شعاص امل اب بمارال عقللا يفاق ماوظ الواري علاى سالة حريا شاع جملارو
()29
االشتبا ف ابته "مبرل عقل "
 -18وأو د لن مناهل التضذية واللين املضنل ألقوق اإلنسان بن ي البا ا ساوو
ل ااع قل اااا الضن ااف ابملثلل ااا واملثللا ا
فجا ارات حتقلق ااا ومالحق ااا سا اريض وفضالا ا ونزي ا ا
اوفم ال ااق
ومزووجا ا املل ا ا النسا ا ومغ ااايري اهلويا ا النس ااانل  ،و س االل َ الن ااا ف الضدالا ا  ،و ا َ
()30
لللةاا
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()31

 -19الح اار فري ااح ا ما ا املتة ااد القط ااري التق ااد ال ااذي أح اارد البا ا ا س ااوو فلم ااا يت ا ا
ابلتاادابم التو اريضل والسلاسااا ل املضتمااد لتضزيااز اسااتقال القلااات ونزاهتااه وك ات ااه والح اار أن
التةدي ا كق ي مأل ن لذ التواريضا ن لاذاً فضااالً ،ووعاا ف موا ال االساتثمار ادعل
القدرا امل نل للموظ القلاال وأشار أيلاً ف ال ضالل ا دوو لآلللا التأويبل املضتمد
()32
حال القلا واملدع الضام
 -20وأو ااد لن ا مناهل ا التضااذية بن ي ثااف الب ا ا سااوو ج ااوو الرامل ا ف اامان
فم انلا ا و ااو ا ش ااعاص واجملموع ااا م ااأل ااضاا احل ااا ف الن ااا القل اااا عل ااى النة ااو
املناسااة ،ال ساالما بتااوفم امل اوارو ال افل ا لتن لااذ قااانون املساااعد القلاااال ن لااذاً فضاااالً و وساالع
()33
نطاق طبلح املساعد القانونل اجملانل أللث يوم اإلجراتا اإلواري
 -21وأعربد اللين املضنل ابلقلات على التمللز د املرأ عاأل انواغاهلا فدات قلا عادو قلااا
التمللااز الضن ااري املضرو ا علااى ا اااك واإل ااال عاادو اإلواان فل ااا وأو ااد بن ين ااذ البا
ا س ااوو ا ااال واس ااض النط اااق إل ك ااات ال ااوع ب ل ل ا اإلب ااال بتل ااك احل اااال وعر ا ا عل ااى
ا اك  ،وبن يضزد درية القلا واملدع الضام وا ام وموظ الوري علاى كل لا حتدياد
()34
الراا املر ب بدافع الضن ري واملضاقب علل ا
 -22والح ااد اللين ا املضنل ا ابال ت ااات القسااري أن م اام وم ااان  61فاارواً مااأل أ ا 72
فاارواً م قااوويأل البا ا سااوو نتليا للنااز يو وسااالفلا السااابق مااا داال جم اول  ،والح ااد
ابر لاح فنوات لن جديد عا  2015ضىن اب شعاص امل قوويأل وأو اد بن يضازد البا
ا سوو ضاونه مع ا يراا ا ر املنطق  ،بسب من ا ا اقا التضاون ماع اللياان ا ار
()35
املضنل اب شعاص امل قوويأل ،بغل التضيل بتسريع عملل التةديد
 -23والحر ال ريح الضام املضغ ابال ت ات القسري أو م الطوع أن مض ا مار ذ جاراا
الس اانوا
احل اار م ااا دالا اوا يتمتض ااون ابإلف ااال م ااأل الضق ااا  ،وأن ااه ل ااأل هن ااا أيا ا فواان
4
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ا م والح د اللين بقلح عد فوان أي شع على أساس مسؤولل القلاو  ،وأن البضض
م ااأل ال اااعل املباشا اريأل القللل ا ال ااذيأل أوينا اوا لق ااى عق ااواب أق اار م ااأل احل ااد ا و الق ااانوين،
ابالسااتناو ف عوام ا خت لااف ال سااتةح ه ااذ املضامل ا ممارس ا ا م ا الدولل ا للو وس ااالفلا
السابق ( )36ورحبد اللين املضنل ألاال اال ت ات القسري إبنوات هلئا متع ا للتةقلاح
جاراا احلاار ومقا ااا مر بل ااا ،مبااا لااك م تااة املاادع اصاااص واإلوار اصا ا لاراا
احلاار الا أتنواائد وا ا ت ما االسااتئناا بوو وريتوااا وأو ااد البا ا سااوو بن يااوفر
()37
مأل املوظ واملوارو التقنل واملالل
هلذ اهللئا التدرية املالا وما ي
 -24وأعرب ااد لنا ا مناهلا ا التضا اذية ع ااأل قلق ااا ن الغالبلا ا م ااأل ااةاا جا اراا احل اار
()38
ل مينةوا بضد احلح التضويض
 -3احلرايت األساسية وحق املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()39

 -25رحب ااد اللين ا ا املضنل ا ا ابلقلا ااات عل ااى التملل ااز ااد امل ا ارأ ابعتم اااو ض ااديال القا ااانون
االنتعااا( ( ،)2014ال ا حسااند موااارك امل ارأ احللااا السلاساال ( )40ومااع لااك الح ااد
اللينا بقلااح أن النسااات مااا دلااأل ممااثال ًثاالالً منقو ااً احللااا الضاما والسلاساال  ،وأو ااد بن
ي لئ الب ا سوو بلئا مالاما ملواارك النساات وأن يضلاد الن ار ح ات أل املن اوص علل اا
القانون االنتعاا( ونسابت ا  30املااا للامان فورا امارأ علاى ا قا القاواا االنتعابلا
()42
ك جمموع مأل  3مرشة ( )41وقد فريح ا م املتةد القطري و لا مماثل
 -26والح ااد اللين ا املضلن ا ألقااوق ا شااعاص وي اإلعاق ا أن ا شااعاص الااذيأل قلااد
أهللاات القانونلا نرمااون مااأل احلااح الت ااويد وحااح الرتشااا لالنتعااااب  ،وأن بضااض الضقبااا
املاوي واإلعالمل ال زا قاام عمللا الت اويد ،وأو اد بتضادي القاانون االنتعاا( والن اا
()43
هذا ال دو
الدا ل
 -27وأعربااد اللين ا املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ عااأل قلق ااا فدات اعتماااو الدول ا
مااؤ راً و اريضا قللدي ا بوااأن ًوي ا املن مااا اام احل ومل ا  ،مااا يضلااح فنواااتها وأنوااطت ا،
()44
وأو د بتضدي لك التوريضا
 -28وأعر ك مأل اللين املضنل ألقوق اإلنسان واملقرر اصاص املضغ بتضزيز وااي احلح
حريا الارأي والتضباام عااأل قلقااه فدات التقااارير املتضاادو املتضلقا ابلرتهلااة والضنااف اللااذيأل يساات دفان
ال ااة ل ووسااااع اإلعااال  ،وخبا ا ماان مااأل نققااون قلاااا مااأل قبل ا الرمي ا املن م ا أو
لاع لاك
ال ال املزعوم ب الرمي املن ما والسالطا وأو الا بن نقاح البا ا ساوو
()45
القلاا ويسل املسؤول ف الضدال
الق ااذا
 -29والح اار امل ق اارر اص اااص املض ااغ ألريا ا التضب اام أن ااه ر ا ا فلغ ااات ع اارمي املت ااوري
والتوا ا م ،ف ااان الغرام ااا امل رو ا ا م ااأل ا اااك ال ا ازا ابه ا ا بض ااض احل اااال  ،ويب اادو أن
وعاو التو م املدنل ست دا بقدر ام متناساة بضاض قطاعاا وساااع اإلعاال الا ضتاق
منتقااد للس االطا ( )46وأع ار املق اارر اص اااص أيل ااً ع ااأل انو ااغاله الو ااديد فدات التق ااارير املتضلق ا
ابس ااتعدا بضا ااض الس االطا والزعما ااات السلاس اال بلا اااان حت اارل النا اااس ااد منتقا اادي ما ااأل
بلاان ا ا ااا عم ا ا ا ال ا ا ااةاف
ال ا ا ااة ل ووسا ا ااااع اإلعا ا ااال  ،وأو ا ا ااى بن قا ا اادر السا ا االطا
()47
االستق اال وًتنع عأل م ا ت ا
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 -30والحاار املقاارر اصاااص املضااغ ألريا التضباام أن تاااوال املثللااا واملثللا ومزووجا امللا
النس ومغايري اهلوي النسانل لتن ل م اهرا سلمل قوبلد ابلضنف ،وأو ى البا ا ساوو
بن ين ااذ ابل ام ا املضااايم الدولل ا املتضلق ا أل اار التمللااز علااى لااع ا سااس ونقااح أعمااا
()48
الضدوان ال ست دا أفراو هذ ال ئ
 -31وأشاو اللين املضنل ألاال اال ت ات القسري ابلبا ا ساوو ببادت ن اا قاانون حريا
عاا  )49(2013وأو اى املقارر اصااص املضاغ ألريا التضبام بن ي ا
الو و ف املضلوماا
البا ا سااوو ااوفم مااا ي ا مااأل املاوارو املالل ا والبوااري لل لئا املواارف علااى ن لااذ هااذا القااانون
()50
أللث يتسىن هلا أوات واليت ا ابل ام على حنو مستق
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()51

 -32الح د اللين املضنل ألقوق اإلنسان واللين املضنل ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا
والثقافل ا واللين ا املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز اد امل ارأ مااا اختااذ الب ا ا سااوو مااأل اادابم
س اابل م افةا ا االع ااار ابلبو اار ،ل ن ااا ظل ااد قلقا ا فدات اإل ااال ع اادو املالحق ااا القل اااال
()52
وا ح ا املتساهل ال اور حح املتيريأل ابلبور
 -33وأو د اللين املضنل ألقوق اإلنساان بن يوا ا البا ا ساوو بنواا ن لاذ سلاساته
الضاما ا ا الراملا ا ا ف م افةا ا ا االع ا ااار ابلبو ا اار ،ال س ا االما البن ا ااا والنس ا ااات م ا ااأل يواا ا ااف الروم ا ااا
وا ش الل وامل ري  ،مبا لاك علاى املساتو اإلقللما وابلتضااون ماع البلادان اجملااور وبن
ياوفر التادرية للابا الواري وماوظ احلادوو والقلاا وا اام و امه ماأل املاوظ املضنلا
وأن ي ا مالحق ا لااع ا ف اراو املسااؤول عااأل االعااار ابلبواار ومضاااقبت ( )53وأو ااد اللين ا
املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ الب ا ا سااوو بن ي ا ح ااو لااع ااةاا االعااار
علااى املااأو والرعاي ا الطبل ا واملوااور الن ساال االجتماعل ا واملساااعد القانونل ا و اادما فعاااو
التأهلا املتع ا جماااانً وعلااى ال ااور ،ف جانااة ح ااوهل علااى ارا ل فقاما مؤقتا  ،ب اارا
()54
الن ر عأل استضداوه للتضاون مع السلطا القلاال أو قدر على لك
 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()55

 -34الح ااد اللين ا ا املضنل ا ا ألق ااوق ا ش ااعاص وي اإلعاق ا ا بقل ااح ابل ا اغ أن التو ا اريضا
الوينل قلد حح ا شعاص وي اإلعاق اصا ض للو اي الزوا وكذلك حقوق ا بوي ،
وأو ا ااد الب ا ا ا سا ااوو ابإلس ا ارا مواتم ا ا و ا اريضا ه ما ااع ا اقل ا ا حقا ااوق ا شا ااعاص وي
()56
اإلعاق
 -35وأعربا ااد اللين ا ا املضنل ا ا ابلقلا ااات علا ااى التمللا ااز ا ااد امل ا ارأ واللين ا ا املضنل ا ا ابحلقا ااوق
االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا واللين ا املضنل ا ألقااوق اإلنسااان عااأل قلق ااا فدات اسااتمرار دوا
ا ي ااا و/أو ال اازوا القس ااري وا ا ا يواا ااف الروم ااا وا شا ا الل وامل ا اري وأو ااد البا ا
ا سوو ابلتوعل أل ر هاذ املمارساا ور رهاا اللاار  ،وبتاو ال ارام فن اا ح ار املضاشار
القسري أو دوا ا ي ا و/أو الزوا القسري ،ال سلما حاال لاو اللاةل للمزياد ماأل
()57
االستغال النس
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 -36وأعرب ااد اللين ا
ما أي ذون الضنف املنز
وأو ااد بن ين ااذ البا
باااو املضلومااا املن يا
()58
القاام أو السابق

املضنل ا ابلقل ااات عل ااى التملل ااز ااد امل ارأ ع ااأل قلق ااا ن القل اا انوراً
احلسبان عند ف ا قلااا حلاان ا ي اا
املسلع على ا م ا
هااذا ال اادو وأن ي ا
ا سااوو اادريباً فلزاملااً للمسااؤول القلاااال
با تاااك الاانا وتاااك ا ساار املعت ا فلمااا يتضلااح بتاادابم احلمايا

 -37وأو ااد اللين ا ا ااا بن ي اانقا الب ا ا س ااوو ضري ااف املل ل ا الزوجل ا ألل ااث و اام
احلقااوق الزوجل ا احل ا اح املضااا و اام مااأل االسااتةقاقا املت اال ابلضم ا وأو ااد أيل ااً بن
يلغ ا الب ا ا سااوو فم انل ا عااد املساااوا وديااع املمتل ااا املواارتك بضااد فسااا الاازوا وأي
ح ا يو اارت م ااأل املا ارأ فثب ااا مس ااامهت ا ن ااا املل لا ا املو اارتك  ،وبن ي ا ا ًت ااع النس ااات
()59
املر بطا بضوم أل الواقع ابحلماي االقت اوي

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()60

 -38الح ااد اللين ا املضنل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا التاادابم املتعااذ
ا وا
ساابل م افة ا البطال ا  ،ل ن ااا ظلااد منوااغل فدات ار ااا مضااد البطال ا  ،ال ساالما
الوبا و املنطق الومالل و و اللين بن ين ذ الب ا سوو سلاس عمال فضالا وام
فعاااو التاادرية ومباااورا الضمالا ا للا والقاارول الراملا ف واايلع فنوااات املواااريع ومباااورا
()61
التوظلف
 -39وأعربا ااد لن ا ا القلا ااات علا ااى التمللا ااز الضن ا ااري عا ااأل قلق ا ااا فدات ار ا ااا مضا ااد بطال ا ا
ا شااعاص املنةاادريأل مااأل الرومااا وا ش ا الل وم اري البلقااان ،بساابة افتقاااره ف امل اؤهال
وار ااا مسااتوا ا مل ا لاادي  ،عااالو علااى ضر ا للتمللااز املباشاار و اام املباشاار وأو ااد
اللين ا الب ا ا سااوو بن يتضاازد ال ااوو الرامل ا ف داو قابلل ا هااؤالت ا شااعاص للتوظلااف مااأل
()62
ال برامب تو ا مل والتدرية امل غ اصا ابل بار ،كما أو ته بتضزيز التدابم اإليفابلا
()62
وقد فريح ا م املتةد القطري و لا مماثل
 -40والح د اللينا املضنلا ابلقلاات علاى التمللاز اد املارأ ابنواغا ار اا مضاد البطالا
بقادر م اار لاد النسااات ،ال سالما نسااات ا قللاا وأو ااد اللينا البا ا ساوو إب حا مزيااد
مأل ال رص لو و النسات ف الضمال املن م واعتماو دابم إللغات فارق ا جور با النسا ،
وو ااع ن ااا ي ا الس اري لتقاادمي الو ا او املتضلق ا ابلتمللااز النس ا أو النساااين الضمال ا
()64
و ضزيز املساوا قاس املسؤوللا املنزلل وا سري ب املرأ والرج
 -41وأو ااد اللين ا ا املضنل ا ا ألق ااوق ا ش ااعاص وي اإلعاق ا ا بن يوا ا ا الب ا ا ا س ااوو
ويلع عمال ا شعاص وي اإلعاق برتكلاز ااص علاى النساات ،وابلتوااور الوثلاح مض ا وماع
املن ماا الا ًااثل وأو اد اللينا أيلااً ابعتمااو واريضا ان علاى فاارل جازاتا علااى
()65
أ ةا الضم الذيأل ال يوفرون الرت لبا التلسمي املضقول م ان الضم
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 -42وأو ااد اللينا املضنلا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعلا والثقافلا البا ا سااوو برتفلااع
حل و لع الضما وأسره علاى مساتو
مقدار احلد ا و الويغ لألجور ف مستو ي
()66
مضلو الاح ،واستضرال هذا احلد ا و ب ووري
 -43وأعربد اللين املضنل ألقوق اإلنساان عاأل قلق اا فدات اساتمرار عما ا ي اا  ،ال سالما
ا ي ااا املنةاادريأل مااأل الرومااا وا شا الل وامل اري  ،الااذيأل ينعريااون كثاام مااأل ا حلااان
أعمااا ملاار و نطااوي علااى اسااتغال  ،و ااً التسااو ( )67وحثااد اللينا املضنلا ابحلقااوق
االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا الب ا ا سااوو علااى ثلااف ج ااوو ساابل م افة ا عم ا
ا ي ااا بوساااا من ااا تاالن الضما ابنت ااا وفضاللا  ،والتةقلااح مااع ضااال القااانون ومقا ااا
()68
ومضاقبت  ،ومساعد اللةاا وفعاو أتهلل
 -44وأعربد اللين املضنل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والثقافلا عاأل قلق اا فدات التقاارير
املتضلق ا اب فضااا التمللزي ا ااد النقااابل ( )69ويلبااد لن ا اقات من م ا الضم ا الدولل ا املضنل ا
بتطبلااح اال اقلااا والتو االا ف البا ا سااوو ضاادي واريضا ه أللااث ا طبلااح عقااواب
راوعا ا مب ااا ي ا ا عل ااى م اار ذ أفض ااا التملل ااز ااد أعل ااات النق ااااب ومس ااؤولل ا عل ااى أس اااس
()70
علويت النقابل أو أنوطت النقابل املوروع
 -2احلق يف الضمان االجتما ي
 -45رحبد اللين املضنل ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والثقافلا ابعتمااو البا ا ساوو
أار/مااايو  2013قااانون احلماي ا االجتماعل ا وااي ا الط ا  ،ل ن ااا أعربااد عااأل قلق ااا فدات عيااز
مؤسسا الدول عأل ن لذ هاذا القاانون ب ضاللا والح اد اللينا ابنواغا أيلااً أن اساتةقاقا
املسا اااعد االجتماعل ا ا  ،مبا ااا فل ا ااا لا ااك املقدم ا ا ف الضا ااايل عا ااأل الضم ا ا واملسا اان وا شا ااعاص
()71
وي اإلعاق  ،م كافل للمان مستو مضلو الاح لألشعاص املضنل وأتسره
-46
لادع
املن م
ع ااا
فعاان

وأو د اللين املضنل ابلقلات على التمللز د املرأ بن يتنوئ البا ا ساوو اندوقاً
الضاوو ف ساوق الضما بضاد اصارو ماأل الضمالا
لاع النساات الاالا ياواج أل اضواب
و االست او مأل فلغات التضديال املد ل على قانون احلماي االجتماعل وااي الط ا
 ،2015وها ا ض ااديال وع ااد ا م ااا ال ااالا هل ااأل ثالثا ا أي ااا أو أكث اار بتلقا ا
()72
مد احللا  ،تمنوئ بذلك حافزاً هلأل على ر سوق الضم املن

 -47وأو ا ااد اللين ا ا بن يضتما ااد الب ا ا ا سا ااوو حا ااداً أو للةماي ا ا االجتماعل ا ا املراعل ا ا
لالعتبا ااارا النسا ااانل  ،للا اامان فم انل ا ا اسا اات او لا ااع نسا ااات ا راا ما ااأل الرعاي ا ا ال ا ااةل
ا ساسل ومرافاح رعايا ا ي اا وأماأل الاد وأو اد أيلااً بن ي ا البا ا ساوو فم انلا
القطااا اام
الضم ا اام املاادفو ا جاار أو الضااامال
اساات او نسااات ا راا املواااركا
()73
املن مأل ضططا احلماي االجتماعل م القاام على اشرتاكا
 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()74

 -48أعربااد اللين ا املضنل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا عااأل قلق ااا فدات زايااد
نسااب الس ا ان الااذيأل يضلوااون حتااد ااع ال قاار املطلااح الااويغ ،وكااذلك فدات انتوااار التباينااا
اإلقللمل التمتع ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والثقافلا ووعاد اللينا البا ا ساوو ف
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ضزيز ال وو الرامل ف م افة ال قر واإلق ات االجتماع  ،ال سلما املنطقا الوامالل  ،وف
و ع رلل لتقلل أثر التدابم املتعذ ( )75وأو د اللين أيلاً بن ياوفر البا ا ساوو املزياد ماأل
()76
ونسأل نوعل هذا الس أل
املساكأل االجتماعل للمتورويأل وا سر ا الد املنع ض ت
 -49وأعربا ااد لن ا ا القلا ااات علا ااى التمللا ااز الضن ا ااري عا ااأل قلق ا ااا الوا ااديد ن ا شا ااعاص
"ش اارووا وا للا ااً" م ااأل كوس ااوفو( )1م ااا دالا اوا
املنة اادريأل م ااأل الروم ااا وا شا ا الل وامل ا اري ال ااذيأل ت
يضلوااون ظااروا اباس ا ضاال كونلااك ابلقاار مااأل بوو وريتوااا وأو ااد اللينا بن يتعااذ
الب ا سوو دابم عاجل لتةس ظروا املضلو ضل كونلك ولتن لاذ اسارتا ليل مساتدام
رم ف ف القه سريضاً ولدع اندما ا شعاص املنةدريأل مأل الروما وا ش الل وامل اري
()77
لااع أحنااات البلااد وللاامان ااوفم ظااروا املضلو ا والس ا أل الالاق ا ا
اجملتمضااا ا لل ا
()78
وخب ااوص التو اال ا ال اال املقدم ا الول ا الثانل ا مااأل االسااتضرال الاادوري الوااام ،
الح د م و ل ا م املتةد لوؤون الالجئ ال وو ال بذهلا الب ا سوو فيار بارانمب
اإلس ان اإلقللم وأفاو مبوافق ضلا ال اا املاحنا لليبا ا ساوو علاى سات موااريع وبن
هااذ املواااريع مراحا ضتل ا مااأل ن لااذها( )79والحاار فريااح ا ما املتةااد القطااري أن 419
أسر الجئا ماا دالاد تقار ف حا وااا ملوا ل السا أل علاى الار ماأل لاك ال اوو ،وأو اى
()80
بن يوا الب ا سوو ج وو سبل مان الس أل املستدا هلذ ا تسر
 -4احلق يف الصحة

()81

 -50أعربد اللين املضنلا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والثقافلا عاأل قلق اا فدات التقاارير
املتضلقا بتادين نوعلا اصادما الضاما للرعايا ال اةل  ،وا ماوا الا يادفض ا املر اى ب اور اام
جم ااا ال ااة  ،ونق ا الرقاب ا امل رو ا عل ااى املو اارتا احل ومل ا قط ااا
رمسل ا للض ااامل
الرعاي ال ةل  ،والضقبا ال يواج ا ا شعاص املنةدرون مأل الروما وا شا الل وامل اري
()82
قانونل ختوهل احل و ال ضل على دما الرعاي ال ةل
الذيأل ي تقرون ف
 -51وأو د اللين املضنل ابلقلات على التمللاز اد املارأ البا ا ساوو بن ير اد ابنت اا
ونس ااأل بقا اادر كبا اام ظ ااروا الن اف ا ا ال ا ااةل وفم انل ا ا احل ااو علا ااى ض ا ااا ا ل واحا اارتا
ت
اص و اال وفشا ارا املر ااى الق ارارا املتضلقا ا بقس ااا ا موما ا وف ح ا وسا ااا من ااع احلما ا
احلديثا ا لمل ااع النس ااات وال تل ااا والتوعلا ا ب ل لا ا من ااع احلما ا اام املر ااو فل ااه والوقايا ا م ااأل
()83
ا مرال املنقول جنسلاً ،مبا فل ا فاموس نقا املناعا البواري /اإليدد وأو اد اللينا أيلااً
بن ي ا الب ا ا سااوو لاام املناااهب الدراساال ثقل ااً جنساالاً فلزامل ااً ومناسااباً لل ئ ا الضمري ا
()84
املق وو  ،مبا لك التثقلف جما ال ة واحلقوق النسل واإلجنابل
ا تسر و اجملتماع ،كماا يتلاا
 -52والح د اللين ا ا ابنوغا و لل البن
مااأل الضاادو املر ااع نساابلاً لإلج ااال االنتقاااا بساابة جاانس الن ا  ،وأو ااد بن يطبااح الب ا
ا سااوو طبلق ااً ااارماً ح اار عمللااا اإلج ااال لااك ويااوفر اادما من ااا طااو املساااعد
()85
اهلا ل للنسات الالا أتجقن على اصلو لتلك الضمللا
__________

()1
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 -53وأعربا ااد اللين ا ا املضنل ا ا ابحلقا ااوق االقت ا اااوي واالجتماعل ا ا والثقافل ا ا عا ااأل قلق ا ااا ن
ا شااعاص ا تاااج ف رعاي ا جم اا ال ااة الضقلل ا وواااا حاج ا ف اإلياادا املستو ا ى
()86
يووعون مع لك مستو لا ا مرال الضقلل بسبة لا البداا
 -5احلق يف التعليم

()87

 -54الح د من م ا م املتةد للرتبل والضل والثقاف (اللونس و) اإلجراتا السلاساا ل
ال ا اختااذها الب ا ا سااوو منااذ عااا  2013ساابل حتس ا حال ا التضلاال و هااذا ال اادو،
أشا ا اااو اللونس ا ا ا و ابعتما ا اااو اس ا ا ارتا ليلا ا ا ا ا ب ا ا ا مسا ا ااتو ما ا ااأل مسا ا ااتوا التضلا ا اال
واسارتا ليلا أ اار تضلااح ابلتضلاال الوااام لليملااع وح ااو ا قللااا علااى التضلاال علااى قااد
املساوا مع مها والح د اللونس و أن التةدي املتبق ي مأل ن لذ لاك االسارتا ليلا
ن لااذاً انجة ااً و ر ت ااا ف اادابم ملموس ا وفضال ا ( )88وأفاااو فريااح ا م ا املتةااد القطااري بن
نوعل الن ا التضللم ب ور عام ال زا مو ل  ،وبن حوا  50املاا مأل ا فراو الباالغ
سأل اصامس عور ال ي لون ف املستوا ا ساسل ملضرف القرات وال تاب ك مأل اجملاال
املوا اامول ابال تبا ااار وفق ا ااً لتقريا اار من م ا ا التضا اااون والتنمل ا ا امللا اادان االقت ا اااوي ال ا اااور
()89
عا  2015بوأن برانجمه املتضلح ابلتقلل الدو للطال
 -55والح ااد اللونسا ا و أن فوم ااا الروم ااا ابل اما ا الن ااا التضللما ا ق ااد حتس ااأل ل ن ااه
ما دا يو حتداً ،وأو اد بتع ال ملزانلا مناساب للامان ن لاذ اسارتا ليل فوماا الروماا
جمتمااع البا ا سااوو ن لااذاً كااامالً( )90وأعربااد اللينا املضنلا ابحلقااوق االقت اااوي
وامل اري
واالجتماعلا والثقافلا ولنا القلاات علااى التمللاز الضن اري عااأل القلاح فدات التقااارير املتضلقا بتاادين
مضدال االلتةاق ابملدارس واإل ال مستوا املواظب على الدراس وار ا مضادال التسار
()91
املدرس واإل ال التة ل الضلم لد أي ا الروما وا ش الل وامل ري
 -56والح د اللونس و طا الضما الراملا ف حتقلاح املسااوا با النسا (،)2017-2013
وأشار ف أن الب ا سوو ينبغ أن يتويع على موا ل ج وو سبل حتقلح املساوا ب
جمااا التضلاال ( )92وأو ااد اللين ا املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ بن يتن ااذ
النسا
البا ا سااوو بارامب لبنااات قاادرا املدرسا بغلا غلاام املواقااف النمطلا السااااد بوااأن وور املارأ
والرج ا سر واجملتمع ،وبن يتلغ القوالة النمطل التقللدي والضقبا اهلل لل ال مي أل أن
()93
ثغ ال تلا عأل التسيل ملاويأل الدراس ال يت لمأل علل ا الذكور قللداً
 -57وأش ااار فري ااح ا ما ا املتة ااد القط ااري ف ال ااوو السلاس ااا ل الا ا ب ااذهلا البا ا ا س ااوو
وأفل ااد ف داو ع اادو ا ي ااا وي اإلعاقا ا ال ااذيأل ن االون عل ااى التضل اال  ،ل ن ااه الح اار أن
النوعل البلدا وجل ال زا متدنل وأن عدواً كبماً مأل ا ي ا وي اإلعاق ماا دالاوا اار ن اا
التضل اال الرمس ا ( )94وأو ااد اللين ا املضنل ا ألق ااوق ا ش ااعاص وي اإلعاق ا بن يضتم ااد البا ا
ا س ااوو وين ااذ اسا ارتا ليل متماس ا و طا ا عما ا ا أتي اار دمنل ا ومؤشا ارا ومق ااايلس قل اال
وا ااة بوااأن التضلاال اللااد والوااام لليملااع ن ااا التضلاال الضاااوي وأن ميل ا اادريفلاً
حتس ا فم انل ا الو ااو ف املاادارس الضاوي ا والتضلاال الضااا وأن ي ا التاادرية اإللزام ا قب ا
قطااا التضلاال اادا ااوفم التضلاال
اصدم ا و أثناا ااا لملااع املدرس ا و اامه مااأل املااوظ
()95
اللد الوام لليملع
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دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1النساء

()96

 -58رحبااد اللين ا املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ ابإليااار التو اريض الضتلااد الااذي
و ضه الب ا سوو مأل أج القلات على التمللز د املارأ  ،ل ن اا الح اد بقلاح تدوويا أثار
()97
هذ التوريضا واإل ال عدو الو او املتضلق ابلتمللز النس أو النساين
 -59ورحبااد اللين ا املضنل ا ابلقلااات علااى التمللااز ااد امل ارأ أيل ااً ااوو الب ا ا سااوو
سبل حتس فياار املؤسسا والسلاسااا الراما ف القلاات علاى التمللاز اد املارأ ( )98بلاد أن
اللينا الح ااد الطااابع الرماازي الغالاة علااى وور اهللئااا املنوااأ  ،مثا اجمللااس الااويغ للمساااوا
ب ا النس ا واللين ا القملانل ا للمساااوا ب ا النس ا واجملااالس وامل ا ااة املضنل ا ابملساااوا ب ا
النس ال أتنوئد عدو كبم مأل البلدا  ،كما الح د نق ًويل ا وتدووي أثار طا
()99
الضم السابق للمساوا ب النس ()2017-2013
 -60وأو د لن القلات على التمللز الضن ري الب ا سوو إب كات الوع ابلتمللز املزوو
جماااال التضلاال والضمالا والرعايا ال ااةل ،
ااد نسااات يوااااف الرومااا وا شا الل وامل اري
()100
وابختا دابم تدو مأل أج الت دي هلذا التمللز
 -61ورحبد أربع لاان ابعتمااو قاانون احلمايا ماأل الضناف املناز و ضاديال القاانون النااا
الرامل ف حتس دابم ااي ةاا الضنف املناز  ،ل ن اا أعرباد عاأل قلق اا فدات عاد ن لاذها
ال ضا الواقع الضمل  ،وللون الضقواب امل رو على النا  ،ونقا اايا اللاةاا وو اوهل
ف الضدال ا وأو ااد ه ااذ اللي ااان بن ي ا ا الب ا ا س ااوو فجا ارات حتقلق ااا وافلا ا قل اااا
الضنف املنز و سلل النا ف الضدال و وفم احلماي والتضويلا ال افل لللةاا( )101كذلك
أو د اللين املضنل ابلقلاات علاى التمللاز اد املارأ البا ا ساوو بن ي ا اوافر عادو كااا
()102
م ااأل املالج اائ املناس ااب وح ااو الل ااةاا عل ااى اادما املو ااور وال اادع وفع اااو التأهل ا
وأفاااو اللونسا و بن البا ا س اوو ينبغا أن يتواايع علااى ثلااف ج ااوو الراملا ف التوعل ا
()103
ب اهر الضنف النساين والتثقلف هذا اجملا
 -62وأو د اللين املضنل ابلقلات على التمللز اد املارأ بن يضاد البا ا ساوو القاوان
اال ت ا ااا الزوج ا ا عل ا ااى وج ا ااه التةدي ا ااد ،وأن يضتم ا ااد
ا ال ا اال بغل ا ا ع ا اارمي املت ا ااوري
التنقلة ااا املق اارتح فو اهل ااا عل ااى امل اااو  )2(204م ااأل الق ااانون الن اااا ألل ااث ي ااون الضن اار
()104
ضريف اال ت ا عد الر ا مأل جانة اللةل
الرالس
 -2األطفال

()105

 -63الحاار فريااح ا م ا املتةااد القطااري أن الب ا ا سااوو بااذ ج ااوواً ال يتساات ان ااا
ساابل مواتما فيااار القااانوين املتضلااح اب ي ااا مااع مضااايم ا ما املتةااد واالحتاااو ا ورو( وحقااح
نتااااب م م ا هااذا ال اادو بلااد أنااه أشااار ف اارور موا اال ج ااوو املواتم ا والتن لااذ ال ضااا ،
اادعل جمل ااس حق ااوق الط ا ا و داو ق اادرا اهللئ ااا
وأو ااى البا ا ا س ااوو بن ميلا ا
احل ومل والقملان وهلئ الدفا عأل حقوق اإلنسان وحرا اه واجملتماع املادين وا وساا ا كاوميلا
()106
على الن ول بتضزيز حقوق الط واايت ا
GE.17-19304
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 -64وخب ا ا ااوص التو ا ا اال ا ال ا ا اال املقدما ا ا ا الولا ا ا ا الثانلا ا ا ا لالس ا ا ااتضرال ال ا ا اادوري
الو ااام ( ،)107الح ااد م و اال ا ما ا املتة ااد لو ااؤون الالجئا ا أن البا ا ا س ااوو ع ااد
عا  2015قانون اإلجراتا م التنادعل الستةداث فجرات قلاا يتلا فثبا رياا وم اان
والو ا شعاص املولوويأل اار الن اا ال اة  ،ماا حساأل بقادر كبام ن اا سايل الاوالوا
ساايل الااوالوا  ،ال ساالما حالا
املتااأ ر بلااد أن امل و اال الح ااد اسااتمرار التةاادا
ا ي ااا املتعل ااى ع اان عن ااد ال ااوالو  ،ف اارفض ودار الدا للا ا س اايل ي ا ا ح ااا ج ا ا
البلاان املطلوب عأل ا ( )108وأو د اللين املضنلا ألقاوق اإلنساان بن نساأل البا ا ساوو
س اايل ال ااوالوا  ،ال س االما حالا ا أي ااا الروم ااا وا شا ا الل وامل ا اري  ،و ل ااك بواس ااط
()109
اال التوعل الرامل ف غلم املواقف حلا رور سيل الوالوا
 -65والح ااد اللينا املضنل ا ألقااوق ا شااعاص وي اإلعاقا ابنوااغا و ا التمللااز ااد
ا ي ا وي اإلعاق وفق اا االجتماع  ،و وا ر فيدا ا ي ا وي اإلعاقا املؤسساا
وأو ااد بن تص ا ا البا ا ا س ااوو املا اوارو الالدما ا للقل ااات عل ااى التملل ااز ااد ا ي ااا وي
اإلعاق ا وفق اااا  ،وأن يتعااذ اادابم س اريض مااأل أج ا ف ارا ا ي ااا مااأل املؤسسااا و اامان
()110
فم انل ح وهل على لع اصدما اللروري سلاق الرعاي اجملتمضل
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()111

 -66أشاااو اللينا املضنلا ألقااوق ا شااعاص وي اإلعاقا ابلبا ا سااوو العتماااو عاادواً
مااأل التاادابم التواريضل والسلاسااا ل املت اال ابإلعاقا ( )112بلااد أ ااا أعربااد عااأل قلق ااا ن التقااد
ا اارد مواتم ا التو اريضا ب ااور كامل ا مااع ا اقل ا حقااوق ا شااعاص وي اإلعاق ا ل ي ااأل
كافل ااً ب ااور عاما ا وأو ااد اللينا ا بن يوا ا البا ا ا س ااوو ج ااوو الرامل ا ف اس ااتضرال
التواريضا الساااري ومواااريع التو اريضا ب ااور منت م ا فيااار التواااور مااع ا شااعاص وي
اإلعاق ا واملن مااا ال ا ًااثل  ،وأن ي ا ضماال التقللمااا املتضلق ا ابآل ر مااأل حلااث اإلعاق ا
()113
ابعتبارها جزتاً ال يتيزأ مأل الضملل التوريضل
 -67والح ااد اللين ا ا ااا بقلااح أن الاابضض مااأل أح ااا منااع التمللااز ًللزي ا حااد ا ااا،
وال نطبح سو على التمللز القاا على أناوا مضلنا ماأل اإلعاقاا وعاالو علاى لاك ،أعرباد
اللينا ا ع ااأل انو ااغاهلا فدات انض اادا املس اااوا اايا ا ا ش ااعاص وي اإلعاقا ا ال ااذيأل مي ااأل أن
يتضر اوا لتملل ااز متق ااايع ،مثا ا ا ش ااعاص وي اإلعاقا ا م ااأل أفا اراو اجملموع ااا اإلثنلا ا املعتل ا ا
()114
أو الالجئ أو ملتمس الليوت أو املورويأل وا للاً
 -68وحثد اللين ا ا الب ا سوو على االستضا عأل ن امه احلا للو اي والوكال
اختااا الق ارارا بن ااا يقااو علااى الاادع اختااا الق ارارا وناارت ابل ام ا اسااتقال الوااع
()115
وسالمته وكرامته وفراو ه وأفلللا ه
 -69وأو ااد اللين ا بن يضتمااد الب ا ا سااوو اس ارتا ليل شااامل ومدعوم ا ابمل اواو ال افل ا
لتةقلا ااح فم انل ا ا الو ا ااو  ،وأن يضا اازد الت ا اامل الض ا ااا لملا ااع املب ا اااين واص ا اادما واملوا ا ااال
()116
الضمومل
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 -70وأشااار فريااح ا م ا املتةااد القطااري ف التقااد الااذي أحاارد الب ا ا سااوو فلمااا يتضلااح
ألقا ااوق ا شا ااعاص وي اإلعاق ا ا  ،ل نا ااه الحا اار أ ا ا ما ااا دال ا اوا م مو ا ا  ،ال سا االما جما ااا
()117
الضمال
 -4األقليات والشعوب األصلية

()118

 -71رحبااد اللين ا املضنل ا ألقااوق اإلنسااان ااوو الب ا ا سااوو ساابل الت اادي للتمللااز
ال ضلا ااد ا شااعاص املنةاادريأل مااأل الرومااا وا شا الل وامل اري  ،ل ن ااا أعربااد عااأل قلق ااا
ما دالوا يتضر ون للتمللز احل و على الس أل والضم واصدما التضللمل واالجتماعلا
و املوااارك احللااا السلاساال ( )119وأو ااد لن ا القلااات علااى التمللااز الضن ااري بن ي ثااف
الب ا سوو ج وو سبل ف ات التمللز د هاذ ال ئاا  ،وبن ين اذ ااال فعالملا عاما
ركز على منع التمللز دها ،وبن ين وورا دريبل جما حقوق اإلنسان ل اااد ماوظ
()120
امللدان الطذ واملرشديأل االجتماعل
فن ا القانون والقلا واملدرس والضامل
 -5املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا

()121

 -72خب ا ا ااوص التو ا ا اال ا ال ا ا اال املقدم ا ا ا ا الولا ا ا ا الثانل ا ا ا ا لالس ا ا ااتضرال ال ا ا اادوري
الوااام ( ،)122الح ااد م و اال ا م ا املتةااد لوااؤون الالجئ ا أن الب ا ا سااوو ماادو ثااالث
م ارا املوعااد الن اااا ا اادو لالجئ ا مااأل يو وسااالفلا السااابق لطلااة ا ا جانااة مبوجااة
قااانون ا جان ااة املضااد بل ااد أ ااا الح ااد أن  945يلب ااً م ااأل أ ا  12 800يل ااة مق ااد
ال ازا قلااد الن اار ر ا ال ااوو املبذول ا  ،و لااك بساابة ااضوب ح ااو مقاادم الطلبااا علااى
ا لو ا ااح الالدما ا ل ااذا ال يا ازا مق اادمو الطلب ااا نمل ااون ال ا ا القانونلا ا الغاملا ا و اام اآلمنا ا
للنااادح واملواارويأل وا لل ااً( )123وأو ااى فريااح ا م ا املتةااد القطااري بن ين ااذ الب ا ا سااوو
ن ل ااذاً ما ااً اسا ارتا ليل احلل ااو الدااما ا لقل اااا الن ااادح واملو اارويأل وا للا ااً البا ا ا س ااوو
( ،)2019-2017ال حتدو دابم مأل أج فيفاو حلو واام ملاأل بقاى ماأل املوارويأل وا للااً
()124
أو النادح الذيأل ينت رون البد يلبا
 -73والح ااد امل و اال أن ااه اي ا ع ااا  ،2016ك ااان هن ااا  11 035الجئ ااً نمل ااون
()125
اااريا فقام ا واام ا و 416الجئ ااً بت اااريا فقام ا مؤقت ا ح االوا عل ااى ا ا جان ااة
وخب وص التو ل ا ال ل املقدما الولا الثانلا لالساتضرال الادوري الواام ( ،)126أشاار
فري ااح ا م ا املتة ااد القط ااري وامل و اال ف أن ق ااانون ا جان ااة لض ااا  2009ي اان عل ااى م اانا
الالجئ احلا ل علاى ا ا جاناة لاع احلقاوق ا ساسال  ،ل األ مانة لاك احلقاوق
الواقع الضمل ال يزا جزالاً بسبة أوجه التلار ال ضرتي ن لذ القانون( )127كما الحر أن
قااانون ا جانااة لضااا  2014ن اار و ااو املقلم ا املااؤقت  ،مبااأل فاال الالجئااون ،ف سااوق
الضم الوظااف املومسل  ،لذا ال مي أل لالجئا احلا ال علاى ااريا فقاما مؤقتا التسايل
م تة التوظلاف ،وال مي ان ماأل حل احل او علاى اصادما الطبلا الوينلا ونتليا لاذلك،
يتضااذر علاال اسااتل ات شاارو احل ااو علااى اإلقام ا الداام ا  ،ال ا واام فثبااا احل ااو علااى
و ا رم ااأل وعل ااى الرعاي ا ال ااةل وأو ااى ال ري ااح وامل و اال بن يت االا الب ا ا س ااوو و ااو
الالجئ مأل يو وسالفلا السابق احلا ل على اريا فقام مؤقت ا ماد ا ف  3سانوا
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 وبن يلااع فج ارات، ف سااوق الضم ا ابعتبااار لااك ااماانً يااؤهل للة ااو علااى فقام ا واام ا
)128(
وا ةاً لالنتقا مأل و ع اإلقام املؤقت ف و ع اإلقام الداام
 وظل ااد لنا ا مناهلا ا التض ااذية منو ااغل فدات التق ااارير املتضلقا ا مبلا ا س االطا البا ا-74
بلااد لااث ابعتبارهااا
ا سااوو طبلااح اادابم الرتحل ا أو الضااوو الطوعل ا أو فعاااو التااوي
)129(
الب ا سوو
احللو الرالسل ملو ل النادح بدالً مأل فوماج
)130(

دميو اجلنسية

-6

 خب ا ا ااوص ا لتو ا ا اال ا ال ا ا اال املقدم ا ا ا ا الولا ا ا ا الثانل ا ا ا ا لالس ا ا ااتضرال ال ا ا اادوري-75
 الح ااد م و اال ا ما ا املتة ااد لو ااؤون الالجئا ا أن البا ا ا س ااوو انلا ا،)131( الو ااام
 فأكم ا ب ااذلك،  املتضلق ا خب ااض ح اااال انضاادا النس اال1961  ف ا اقل ا عااا2013 عااا
)132(
انلمامه ف ال و الضاملل واإلقللمل املتضلق ابنضدا النسل
ً شع ا اا70  وأف اااو ق ااديرا م و اال ا م ا ا املتة ااد لو ااؤون الالجئ ا ا بن ده ااات-76
) وأفااو فرياح ا ما املتةاد القطااري133(ماا دالاوا مضر ا صطار انضادا النسال البا ا ساوو
وامل و اال بن الب ا ا س ااوو م ااا دا ي تق اار ف رلل ا للتض اارا عل ااى ع اادمي النس اال و س اايلل
)134(
 وأو لا بن يقر البلد فجراتً ض اً هلذ ا رال، واايت
Notes
1

2
3
4

5
6

7
8

9

10

11
12
13

14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

GE.17-19304

Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Montenegro will be available at
www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/MEIndex.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.43, 118.1 and 119.1-119.8.
See A/HRC/23/12, para. 119.4 (Costa Rica), 119.5 (Germany) and 119.6 (Austria).
See CCPR/C/MNE/CO/1, para. 4; E/C.12/MNE/CO/1, para. 4; and CEDAW/C/MNE/CO/2, para.
6; also United Nations country team submission for the universal periodic review of Montenegro,
p. 5.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 4; E/C.12/MNE/CO/1, para. 3; and CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 4.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 4; and CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 4; also United Nations country
team submission, p. 5.
See A/HRC/23/12, para. 117.43 (Republic of Moldova).
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 4; and CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 6; also United Nations country
team submission, p. 13.
See A/HRC/23/12, paras. 119.1 (Chile) (Indonesia), 119.2 (Turkey) (Guatemala) (Belarus) and
119.3 (Philippines).
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 60; E/C.12/MNE/CO/1, para. 27; CERD/C/MNE/CO/2-3, para.
17; and CAT/C/MNE/CO/2, para. 26.
See CRPD/C/MNE/CO/1, para. 55.
See www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR Report 2013, p.
180; and OHCHR Report 2016, pp. 79, 83 and 131.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.1-117.7 and 117.9.
See E/C.12/MNE/CO/1, paras. 5 and 8; CCPR/C/MNE/CO/1, paras. 3 and 7; CAT/C/MNE/CO/2,
para. 9; CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 10. See also A/HRC/30/38/Add.2, para. 86.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.19-117.27, 117.33-117.35 and 118.8.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 18-19.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 22; and E/C.12/MNE/CO/1, para. 10.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 23; CCPR/C/MNE/CO/1, para. 8; and CEDAW/C/MNE/CO/2,
para. 46.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 46-47.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.8, 117.36 and 119.12.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 6.
See A/HRC/30/38/Add.2, paras. 27 and 74; and CED/C/MNE/CO/1, paras. 8-9. See also
CED/C/MNE/CO/1/Add.1, paras. 1-5.

14

A/HRC/WG.6/29/MNE/2
24

25
26

27
28
29
30

31
32

33
34
35
36

37
38

39

40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52

53

54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

65
66
67

15

See CED/C/MNE/CO/1, paras. 24-25. See also CAT/C/MNE/CO/2, para. 7;
CED/C/MNE/CO/1/Add.1, paras. 6-11; and CAT/C/MNE/CO/2/Add.1, paras. 1-6.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 14. See also CED/C/MNE/CO/1, para. 19.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 16. See also CCPR/C/MNE/CO/1, para. 12; and
CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 44.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 17.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 45.
See CRPD/C/MNE/CO/1, paras. 28-29.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 23; and CCPR/C/MNE/CO/1, para. 8. See also
CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 46-47.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.52-117.62, 118.11 and 119.13.
United Nations country team submission, pp. 4-5. See also CCPR/C/MNE/CO/1, para. 15; and
CAT/C/MNE/CO/2, para. 10.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 8. See also CCPR/C/MNE/CO/1, para. 16.
See CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 9. See also CERD/C/MNE/CO/2-3/Add.1, paras. 1-8.
See CED/C/MNE/CO/1/paras. 12-13. See also A/HRC/30/38/Add.2, paras. 21-22.
See A/HRC/30/38/Add.2, paras. 43-44 and 75. See also CED/C/MNE/CO/1, paras. 16-17;
CCPR/C/MNE/CO/1, para. 9; CAT/C/MNE/CO/2, para. 13.
See CED/C/MNE/CO/1/para. 17.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 13. See also CCPR/C/MNE/CO/1, para. 6; and CED/C/MNE/CO/1,
paras. 32-33.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.37, 117.63-117.71, 118.12-118.13
and 119.14-119.15.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 4.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 28-29. See also CCPR/C/MNE/CO/1, para. 10.
United Nations country team submission, p. 18.
See CRPD/C/MNE/CO/1, paras. 52-53.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 14.
See A/HRC/26/30/Add.1, paras. 17, 23 and 77; and CCPR/C/MNE/CO/1, para. 21. See also
E/C.12/MNE/CO/1, para. 9; and CAT/C/MNE/CO/2, para. 18.
See A/HRC/26/30/Add.1, paras. 17, 38-43 and 78.
Ibid., paras. 36-37 and 77.
Ibid., paras. 66-68 and 82.
See CED/C/MNE/CO/1, para. 5.
See A/HRC/26/30/Add.1, paras. 58 and 81.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.46-117.51 and 118.1.
See CCPR/C/MNE/CO/1, para. 14; E/C.12/MNE/CO/1, para. 18; and CEDAW/C/MNE/CO/2,
para. 24.
See CCPR/C/MNE/CO/1, para. 14. See also E/C.12/MNE/CO/1, para. 18; CEDAW/C/MNE/CO/2,
para. 25; and
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,
P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3245221,102
734,Montenegro,2015.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 25.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, para. 118.7.
See CRPD/C/MNE/CO/1, paras. 42-43.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 20-21; E/C.12/MNE/CO/1, para. 19; and CCPR/C/MNE/CO/1,
para. 20.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 48-49.
Ibid., para. 53.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.29 and 118.6.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 12. See also United Nations country team submission, pp. 18-20.
See CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 15.
United Nations country team submission, p. 20.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 32-33. See also United Nations country team submission, pp.
18 and 20; and
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_
ID:3148588.
See CRPD/C/MNE/CO/1, para. 49. See also E/C.12/MNE/CO/1, para. 12.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 13.
See CCPR/C/MNE/CO/1, para. 19. See also
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3245221.

GE.17-19304

A/HRC/WG.6/29/MNE/2
68

69
70

71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95

96

97
98
99
100
101

102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

GE.17-19304

See E/C.12/MNE/CO/1, para. 20. See also www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:
13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_
COMMENT_YEAR:3245221,102734,Montenegro,2015.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 15.
See www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,
P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3257113,102
734,Montenegro,2015.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 16.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 36-37.
Ibid., para. 38.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.10-117.11.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 21.
Ibid., para. 22.
See CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 13. See also CCPR/C/MNE/CO/1, para. 18; and
E/C.12/MNE/CO/1, para. 22.
See A/HRC/23/12, para. 117.96 (Austria).
UNHCR submission to the universal periodic review of Montenegro, p. 3.
United Nations country team submission, p. 6. See also UNHCR submission, p. 4.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, para. 118.3.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 23. See also CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 35.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 35.
Ibid., para. 31.
Ibid., para. 19. See also E/C.12/MNE/CO/1, para. 24.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 23. See also CRPD/C/MNE/CO/1, paras. 36-37.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.77, 117.87 and 118.3-118.4.
UNESCO submission to the universal periodic review of Montenegro, pp. 4-5.
United Nations country team submission, pp. 11-12.
UNESCO submission, pp. 5-6. See also United Nations country team submission, p. 12.
See E/C.12/MNE/CO/1, para. 25; and CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 14. See also
CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 30-31; and CERD/C/MNE/CO/2-3/Add.1, paras. 45-48.
UNESCO submission, p. 5.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 31.
United Nations country team submission, p. 11.
See CRPD/C/MNE/CO/1, para. 45. See also E/C.12/MNE/CO/1, para. 25; and UNESCO
submission, p. 6.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.28-117.31, 117.38-117.42, 117.44117.45 and 118.6-118.7.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 4 and 10-11.
Ibid., para. 5.
Ibid., para. 12.
See CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 15. See also CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 42-43.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, paras. 22-23, CCPR/C/MNE/CO/1, para. 11; CAT/C/MNE/CO/2,
para. 19; and E/C.12/MNE/CO/1, para. 17. See also United Nations country team submission, p.
15.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 23.
UNESCO submission, p. 6.
See CEDAW/C/MNE/CO/2, para. 23.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.12-117.18, 117.32, 118.2-118.5,
118.10 and 119.9-119.11.
United Nations country team submission, pp. 8-9.
See A/HRC/23/12, para. 119.11 (Brazil).
UNHCR submission, pp. 4-5; also United Nations country team submission, p. 7.
See CCPR/C/MNE/CO/1, para. 17.
Ibid., paras. 14-15.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.24 and 117.72-117.77.
See CRPD/C/MNE/CO/1, para. 4.
Ibid., paras. 6-7.
Ibid., para. 10.
Ibid., para. 25.
See CRPD/C/MNE/CO/1, para. 19.
United Nations country team submission, p. 11.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.24-117.25 and 117.78-117.88.
See CCPR/C/MNE/CO/1, para. 19. See also CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 11.
See CERD/C/MNE/CO/2-3, para. 11.

16

A/HRC/WG.6/29/MNE/2
121

122
123

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

17

For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 117.24-117.25, 117.27 and 117.89117.96.
See A/HRC/23/12, para. 117.91 (Slovakia).
UNHCR submission, pp. 1-2. See also CCPR/C/MNE/CO/1, para. 18; CERD/C/MNE/CO/2-3,
para. 12; and CERD/C/MNE/CO/2-3/Add.1, paras. 20-37.
United Nations country team submission, p. 8.
UNHCR submission, p. 1.
See A/HRC/23/12, para. 117.27 (Canada).
UNHCR submission, pp. 3-4; and United Nations country team submission, p. 6.
United Nations country team submission, p. 7; also UNHCR submission, pp. 3-4.
See CAT/C/MNE/CO/2, para. 12.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/12, paras. 119.5-119.6.
Ibid., para. 119.5 (Germany).
UNHCR submission, pp. 1 and 3.
Ibid., p. 2.
Ibid., pp. 2 and 6; and United Nations country team submission, p. 5.

GE.17-19304

