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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة احلادية والثالثون
 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦-٥

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة  شووو ن   
 *موانكو

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

االسااتاراا الاادوري الشااام م وهااو مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدماا  ماان  ااس ا ااامل  اااح   
إىل عمليااا  االساااتاراا الااادوري الشاااام ، وهاااو مقااادً اب دااا   ماااوامل تقياااداً   اااد  (١)مصااال  

 األاصى لادو ال لماملم

 املعلوماع املقدمة مة املصاع شاح ة امل ل ة -اثنياا  
 (3)دولية حلقوق اإلنسانوالتعاون مع اآللياع واهليئاع ال (٢)نطاق االلتواماع الدولية -ألف 

، أعربااااف امةو ااااي  (4)فيمااااا يتالااااا  لتو اااايامل امقدماااا  اب وورامل االسااااتاراا السااااابق  -٢
السااامي   ماياا  ا قااوق وا اارامل وللوسااا   اب مويةااو )امةو ااي  السااامي  مويةااو( عاان أسااة ا 

اب التصاديا علاى اً السلطامل اب مويةو مل تر أن من امناسب اب الوااف الاراهن ام اد اادمألن 
الربوتوةول االختياري التةااي  األمم امت د  مناه   التاذيب، وذةرمل امةو ي  السامي  مويةو 
أن ماااان دااااين التصااااديا علااااى الربوتوةااااول السااااماا بتقياااايم  اااارو  االحت ااااا  اب الساااا ون واب 

 م (٥)األخرى لسلب ا ري  على حنو أةثر انتظاماً، ا   تقدمي أي د اوىاألماةن 

__________ 
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، الحظااااف (٦)قدماااا  اب وورامل االسااااتاراا السااااابق  لتو اااايامل اماً وفيمااااا يتالااااا أي اااا -3
علاى الربوتوةاول االختيااري التةاايا  اً امةو ي  السامي  مويةو مع االرتياا تصديا مويةو مؤخر 

 م (7)لتمييمل  د امرأ  )اتةااي  اسطن ول(الق اء على مجيع أد ال ا
والحظف امةو ي  األوروبي  مناه   الانصري  والتاصب أن مويةو مل توااع ومل تصادق  -4

امل ا  التةااي  األوروبي   قوق اإلنسان، الذي ينص على ا ظر  ١٢باد على الربوتوةول رام 
الن ااماً إىل الربوتوةااول إىل تقااويد الاقااد التاااً للتمييااملم والحظااف سااو  الساالطامل ماان أن يااؤوي ا

االاتماااعد مويةااو، الااذي ياانص علااى مااملاا  موا ني ااا مااملاا  تة اايلي ، ال ساايما فيمااا يتالااا 
يامل يوأدارمل امةو ي  األوروبي  مناه   الانصاري  إىل أن بااد حااالمل التمم (٨) لامال  والس ن

لدول األع اء اب جملس أورو ، عالو  على القائم على أساس اجلنسي  مواوو  اب اوانني ماظم ا
السااماا للاادول امتاااااد  نااامي ماان ا رياا  اب تقاادير مااا إذا ةانااف االختالفااامل تااربر اخااتال  
اماامل ، وإىل أي حدم و لنظر إىل ا ال  اخلا   مويةو، ال سايما وأن موا ني اا يشا لون أاليا  

امااذةور أعاااله يااربر باااد االمتيااا امل اممنوحاا  بااني الساا ان، فاارين تةسااك الربوتوةااول علااى الن ااو 
وةااررمل امةو ااي  األوروبياا  مناه اا  الانصااري  تو اايت ا ون تصاادق مويةااو م (9)مااوا م مويةااو

 م (١٠)امل ا  التةااي  األوروبي   قوق اإلنسان ١٢على الربوتوةول رام 
قادير مشاارة  مويةاو اب والحظف ا مل  الدوليا  للق ااء علاى األسال   النوويا  ماع الت -٥

مةاو امل األمم امت د  بشين مااهد  حظر األسل   النووي ، وأعربف عن أساة ا ألن مويةاو 
 ااد ااارار اجلماياا  الااماا  الااذي أنشااي  ٢٠١٦غابااف عاان التصااويف، وةانااف اااد  ااوتف اب عاااً 

اهاد  حظار والي  تةاوا الدول بشين امااهد م وأو ف ا مل  الدولي  مويةو  لتوايع على ما
 م (١١)األسل   النووي  والتصديا علي ا

 (١٢)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
أداااارمل جمموعااا  الااادول امناه ااا  للةسااااو إىل أن مويةاااو مل يااا  وساااتوري  تاااؤول في اااا  -٦

السالط  التنةيذيا  إىل األماكم و اري تسايك داؤون ا  وما ، ُتاف سالط  األماك، عان  رياا و يار 
، ١9٦٢يسااعده جملاس ا  وما م ويُانظم عما  اللاس الاو م توااب وساتور عااً  الدول  الذي

، ٢٠١٥الاااذي اااارى ُتديثااا  وتاديلااا  إىل حاااد ة اااك اب عااااً  ١9٦4لاااااً  77١والقاااانون راااام 
والنظاااً الااداخلد امل ااا باا م ويتقاساام الساالط  التشاارياي  ةاا  ماان األمااك واللااس الااو مم ولاايس 

ي  اارتاا القوانني؛ ل ن علي م تقدمي "مقرتحاهتم" إىل ا  وم  أواًل ألع اء اللس الو م  الح
ا اا اب ااارتاا مشااريع القاوانني(، وتقارر ا  وما  إماا تقادمي االاارتاا ةمشاارو  اً )الا  لادي ا أي ا

 م (١3)سقا  إاانون أو 
وأدااارمل جمموعاا  الاادول امناه اا  للةساااو إىل أن دااةافي  عماا  اللااس الااو م بشاا    -7

عااااً ال تاااملال تطااارا مشااا ل  علاااى الااارغم مااان بااااد اإل اااالحامل الااا  اااارمل ماااؤخراًم والحظاااف 
الموعاا  اب مجلاا  أمااور أن امشاااورامل تااتم ة اام اممارساا  وال يواااد ح اام اب القااانون ياانص علااى 
أي إاااراء يتاايش، بشااةافي  شماا ، إداارايف اجلمايااامل اب الاماا  أو يساامش للمااوا نني  بااداء  رائ اام 

م (١4)ىل أن يُطلااااب مااان م ذلااااع بشاااا   رأاااد عاااان  ريااااا جلنااا  أو اللااااس الااااو موون ا ااااا  إ
وأو ف  ساذ تدابك هام  لتامليمل دةافي  الاملي  التشرياي ، تا يشم  تيسك و ول اجلم ور إىل 
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امالوماامل ال افياا  عاان امشاااورامل الاا  اااري، وفيمااا يتالااا  شحاا   اااال ماقولاا  لتقاادمي مشاااريع 
 م (١٥)يالمل وواثئا الام النصوص والتاد

ورحااب مةااوا جملااس أورو   قااوق اإلنسااان  نشاااء امةو ااي  السااامي   ماياا  ا قااوق  -٨
، والاا  ت ااطلع باادور رئيسااد اب قاياا  حقااوق اإلنسااان اب ٢٠١3وا اارامل وللوسااا   اب عاااً 

 سايما اإلمار م ومع ذلع، فرين  يرى أن  إلم ان توسيع نطاق اختصا امل امةّوا السامد، ال
عن  ريا من   سلط  الشرو  اب إاراء الت قيقامل ة م منصا  م وك ان اب امقااً األول تط ياا 
  االحي  إاااراء الت قيقااامل ة ام امنصااب اب جمااال م اف ا  التميياامل الااذي يشا   لااب اختصا ااامل

ياا  وااادمف امةو ااي  األوروب م(١٦)امةااّوا السااامد،  إل اااف  إىل امسااائ  امتالقاا  ةقااوق الطةاا 
إىل أن امةو ااي  السااامي  مويةااو اً مناه ا  الانصااري  والتاصااب مالحظااامل واثلاا ، وأداارمل أي اا

 م (١7)هذه ك ن أن تُلغى ت رو  دور مرسًو أمكي
وأو اا ف امةو ااي  السااامي  مويةااو أن  م اظااا أن تنظاار اب أي داا وى تاارو ماان أي  -9

أن هااادف ا الرئيساااد امتمثااا  اب قايااا   دااادص وون دااارق يتالاااا  جلنساااي  أو اإلاامااا م وذةااارمل
حقااوق وحاارامل امااوا نني اب إ ااار عالااااهتم مااع إوار  الدولاا ، وةااذلع ام ماا  الت ميلياا  اموةلااا  
إلي اااا اب جماااال م اف ااا  التمييااامل، يانياااان أظاااا ت اااطلع بااادور علاااى الصاااايد ا لاااد  ال اااا تثابااا  

 م (١٨)مؤسس  عام  للدفا  عن حقوق اإلنسان
لاااع، الحظاااف امةو اااي  الساااامي  مويةاااو أن امؤسسااا  ال تساااتواب مجياااع مااااايك وماااع ذ -١٠

م اوئ  ريس، ال سيما وأظا تةتقر إىل روا الام  اجلماعد اب عمل ا وأظا أُنشئف تواب نص 
تنظيمااااد ولاااايس تواااااب القااااانون، األماااار الااااذي حااااال وون ساااااي ا اب الواااااف الااااراهن إىل  لااااب 

بيااد  م(١9)الت ااالا الااامد للمؤسساامل الو نيا   قاوق اإلنساان ا صاول علاى االعتمااو مان ا ا 
أظااا تؤةااد أن  اارو  إنشااائ ا تتةااا وخصو اايامل النظاااً السياسااد اب مويةااو الااذي ياماا  اب 
إ ااار مل ياا  وسااتوري  وكقرا ياا  ول ن ااا غااك برمانياا م وماان  ّ، فاارين امةو ااي ، علااى غاارار اهليئااامل 

القااانون اب مويةااو، مسااؤول  عاان م ام ااا مسااؤولي  م اداار  أماااً امسااتقل  األخاارى امانياا  بسااياو  
 م (٢٠)األمك ا اةم، عن  ريا تقدمي تقرير سنوي ينشر على مواا ا الش  د

بصااالحي  تلقااد الطل ااامل ماان باااد الساالطامل اً وتتمتااع امةو ااي  السااامي  مويةااو أي اا -١١
قاااا  ت ااااال اختصا اااا ام غااااك أن ماااان أااااا  تقاااادمي  راء أو إاااااراء وراسااااامل بشااااين امسااااائ  امتال

امةو ي  أعربف عن أسة ا ألن اآلراء ال  ت دي ا والدراسامل ال  اري ا ال ك ان نشارها إال مان 
ا   السلط  ال   ل ت ام وعلى الصايد القانوين، أو  ف امةو ي  أظا تتمتع  ستقالل و يةد 

ً الصع التيسيسد اخلاص ناا، عن ال مايمل الوارو  اب أح ا يا س و ا ا امؤسسد، ف الً 
وذلااع ماان حياا  دااروق تايااني مةو اا ا السااامد ودااروق وارساات  م اااً عملاا  علااى حااد سااواءم 

  وأخاكاً، ُأداك أي اااً إىل أنا  ااد ااارى اساتاراا أواء امؤسساا  عناد انت ااء فاارت  واليت اا األوىل الاا
ي  نااص القااانون ماان ، ةمااا  ااري النظاار اب تاااد٢٠١٨مااارس اسااتمرمل أربااع ساانوامل، حاا   ذار/

 م (٢١)أا   او  فاالي  اآللي  ال  و اف عند إنشاء امةو ي 
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تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -١ 

 (٢٢)امساوا  وعدً التمييمل  
، الحظااف امةو ااي  (٢3)وورامل االسااتاراا السااابق ارو  اب فيمااا يتالااا  لتو اايامل الااو  -١٢

ف اااا  الساااامي  مويةاااو اساااتمرار تاااادين عااادو ا ااااالمل امارو ااا  علااااى امؤسسااا  فيماااا يتصااا  ت ا
األسا ا  ال امنا  وراء ذلاع، فارين السا ب الرئيساد هاو وون داع  التمييملم وعلى الرغم من تادو

وارساامل التمييامل وام اايقامل التمييمليا ،  عدً واوو أح اً حمدو  اب القانون ا لد تاّر  وُتظر
وا  ا  من الاسك على خمتلا اجل امل الةاعل  الاام  واخلا   حا  ف ام هاذه الظاواهر وُتدياد 
ال  اا ا تملانيم ورح اف امةو اي  الساامي  مويةاو  لتقادً ال  اك الاذي ُتقاا بة ا  اعتمااو 

الاااذي فااارا للمااار  األوىل حظااار  ٢٠١4 ةاااانون األول/ويسااامرب  ٢اماااؤر   4١٠-١القاااانون راااام 
التميياامل اب مااملاا  األدااداص ذوي اإلعاااا ، ل ن ااا ذّةاارمل ب اارور  أن يوّسااع امشاارّ  نطاااق هااذا 

ورأمل امةو ااي  أن ماان  م(٢4)ا ظاار ليشاام  اب ظاياا  امطااا  األساا ا  األخاارى ممارساا  التميياامل
األولاوامل القائما ، علاى الن او امم ن التة ك اب و ع ناص مناه ا  التمييامل يتماداى ماع نظام 

 م (٢٥)الذي ينص علي  الدستور وي ةل ، وون إعاو  النظر في ا
وأعااار  مةاااوا جملاااس أورو   قاااوق اإلنساااان عااان اعتقااااوه ونااا  ين غاااد مويةاااو تامليااامل  -١3

التشارياامل امتالقا    مايا  ماان التمييامل عان  ريااا سان ااانون إ ااري لل ماياا  مان هاذه الظاااهر  
 اهلام وساان اااانون ماان هااذا الق ياا  ماان دااين  أن ياااااب تمليااد ماان الةاالياا  علااى مجيااع جبميااع أداا

 م (٢٦)وارسامل التمييمل، عالو  على أن  سكس  إدار  اوي  من أا  تامليمل ت افؤ الةرص لل ميع
والحظف امةو ي  األوروبي  مناه   الانصري  والتاصب أن القانون اجلنائد اب مويةاو  -١4

لاادو مان اجلارائم واجلانش مان أاا  م اف ا  الانصاري  والتمييامل الانصاري، اً  ارحاً ركال يت من ا
تا اب ذلع: اإل و  اجلماعي  وإن ارها، والتا اك الالام عان أيديولوايا  تادعد تةاوق جمموعا  مان 
األدداص، واياو  أنشط  تقًو نا جمموع  تش ع على الانصري  أو امشاارة  اب هاذه األنشاط م 

علاااى أن الااادوافع الانصاااري  تشااا    روفااااً مشااادو  اً  ، فااارين القاااانون اجلناااائد ال يااانص وائماااو مثااا
للاقوب  اب ارائم انت ايف القانون الااًم ومل حدو ااانون مويةاو بو اوا وال حظار  اراح  التمييامل 

ييامل، ام ادر وغك ام ادر، ةما يةتقر إىل بااد الانا ار الرئيساي  للتشارياامل الةاالا  مناه ا  التم
 م (٢7)مث  تقاسم عبء اإلث امل

وأو اااف امةو اااي  األوروبيااا  مناه ااا  الانصاااري  ون يااانص القاااانون  اااراح  علاااى اعت اااار  -١٥
وااادمف امةو ااي  السااامي   م(٢٨)الاادوافع الانصااري   روفاااً مشاادو  للاقوباا  اب مجيااع اجلاارائم الااوياا 

 م (٢9)مويةو مالحظامل واثل 
اً تااا يلاد: أن تاتماد تشااريااً األوروبيا  مناه اا  الانصاري  مويةاو أي اوأو اف امةو اي   -١٦

وأن  ؛(3٠)بشاااين امسااااوا  اب امااملااا  وعااادً التمييااامل اب جمااااد القاااانون اخلااااص واإلواري مت اااامالً 
تا د إىل امةو ي  السامي  مويةو ت ما  تقادمي امسااعد  القانونيا  ل ا اا التمييامل، تاا اب ذلاع 

وأن تنشار اإلحصااءامل امتالقاا  باادو اارائم الانصااري   ؛(3١)التمثيا  اب حالا  اإلااراءامل الق ااائي 
وعااادو ا اةماااامل، وةاااره األااناااب وامثلياااني ومغاااايري اهلويااا  اجلنسااااني  الااا  أبلغاااف ناااا الشااار  ، 

 م (3٢)وأس ا  عدً امقا ا ، ونتائج ا اةمامل
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وفيما يتالا  مساوا  باني اجلنساني، تؤةاد امةو اي  الساامي  مويةاو ون النظااً القاانوين  -١7
اب اإلمار  ال يملال يشتم  على أح اً عةا علي اا الاملمن وين غاد إلغا هاا أو إ االح ا، وال سايما 

 م (33)اتماعي اب جمال التشرياامل اال
اً والحظ مةوا جملاس أورو   قاوق اإلنساان ماع االرتيااا أن اللاس الاو م أاار ماؤخر  -١٨

مشااارو  ااااانون كّ ااان الشااارةاء غااااك امتاااملواني، تااان فاااي م الشاااارةاء امثلياااون، مااان ا صاااول علااااى 
رو  إىل االعرتا  باالات م وقايت ا تواب القانونم ود ع السلطامل بقو  على ترمج  هاذا امشا

 م (34)عم  ملموس وون أتخك

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (3٥)ا يا  وا ري  واألمن على ددص  حا الةرو اب  
أدااارمل امةو ااي  السااامي  مويةااو إىل أن ماان امناسااب، اب حالاا  تصااديا مويةااو علااى  -١9

مل تاريةاااااً للتاااااذيب الربوتوةاااول االختياااااري التةااياااا  مناه اااا  التاااااذيب، ت اااامني اااااانون الاقااااو 
من اتةااي  مناه ا  التااذيب وغاكه مان  ارو  امااملا  أو الاقوبا  القاساي   ١يتمادى مع اماو  

 م (3٦)أو الالإنساني  أو ام ين 
والحظ فريا اخلرباء امام ت اف   الاناا  اد امارأ  والاناا امناملد التاابع للاس أورو   -٢٠

يصا الاالا  بني اجلااين وال ا ي  علاى  3٨٢-١اب القانون رام أن تاريا الانا امنملد الوارو 
أظا تشام  "الاملوا اجلااين أو أي دادص  خار ياايي ماا  أو عاا  ماا  ُتاف ساقا واحاد ماد  
 ويل "م وأدار فريا اخلرباء إىل أن هذا التاريا يت امن دار اً ااد يسات اد بااد ا ااالمل، مثا  

 "الاالاااامل الاا ةياا " بااني مااراهقني و لغااني داا ا ، األ واا الااذين ال يايشااون ُتااف سااقا واحااد أو
وأن النطاق الدايا هلذا الشرق يتواا على ةيةي  تط يق  مان ا ا  ا ااةم وةيةيا  تةساكها لشارق 
 الااايي ُتااف سااقا واحااد "لةاارت   ويلاا "م وداا ع فريااا اخلاارباء الساالطامل بشااد  علااى اعتماااو تاريااا

 م (37) اتةااي  اسطن ولللانا امنملد يتمادى مع التاريا الوارو اب
والحظااف امةو ااي  األوروبياا  مناه اا  الانصااري  أن القااانون اجلنااائد اااد   ت اامين  باااد  -٢١

منااشامل  ويل  مة ًو أن "ال  اا هام األداداص الاذين يايشاون أو عاداوا ماااً ُتاف ساقا 
امتالقااا  تناااع الاناااا واحاااد"، بغيااا  ز اااني األ واا امثلياااني مااان االساااتةاو  مااان األح ااااً اجلدياااد  

 م (3٨)امنملد

 (39)فالمل من الاقا ، وسياو  القانونإاام  الادل، تا اب ذلع مسيل  اإل  
أدااارمل جمموعاا  الاادول امناه اا  للةساااو إىل أن امسااؤولي  عاان  اامان اسااتقالل الساالط   -٢٢

ل ناا  ت ااطلع الق ااائي  تقااع، ماان حياا  ام اادأ، علااى عاااتا جلناا  اخلدماا  الق ااائي م غااك أن هااذه ال
بدور  ائي   مقارنا  ماع السالط  التنةيذيا م وال ي ةا  الدساتور وااوو الل نا  ألظاا أُنشائف توااب 

وأو اااف  م(4٠)علاااى عااااتا السااالط  التنةيذيااا اً تشااارياامل فقاااعم وتقاااع امساااؤولي  عااان ر سااات ا تلقائيااا
ساااتقاللي  عمل اااا، جمموعاا  الااادول امناه اا  للةسااااو السااالطامل بتاملياامل وور جلنااا  اخلدمااا  الق ااائي  وا

ي ة  استقالل النظااً الق اائد وحسان أوائا ، ف االً عان  حموراً اً واستاراا تش يلت ا ومن  ا وور 
 م (4١)وورها اب تايني الق ا  وامدعني الاامني وإوار  حياهتم ام ني  واإلاراءامل التيوي ي  امتالق  نم
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د ت ااار  امصااات ت تسااد أ ياا  دااارمل جمموعاا  الاادول امناه اا  للةساااو إىل أن اواعااأو  -٢3
إىل أن ا اا  ا  ماا  الالياا ال ياملاون باادواً ةاما ، وماع ذلااع ال توااد اواعاد ماان اً خا ا  نظار 

ثغااار  اب القاااانون فيماااا يتالاااا باااادً اً وهناااايف أي ااا م(4٢)هاااذا الق يااا  بشاااين أع ااااء هاااذه ا  مااا 
بنااااء علاااى إااااراءامل داااةاف  التوافاااام وأو اااف الموعااا  تاااا يلاااد: تاياااني أع ااااء ا  مااا  الالياااا 

واستناواً إىل ماايك مو وعي  مالئم ؛ وأن ُتادو هلام اواعاد مالئما  بشاين عادً التوافاا وت اار  
 م (43)امصات وغك ذلع من االلتملامامل امتالق   لنملاه 

وأدارمل جمموع  الدول امناه   للةساو إىل اممارس  امتمثل  اب انتدا  ا اا  ومادعني  -٢4
ن بلااد جماااور للاماا  اب مويةااو علااى أساااس اتةاااق ثنااائد بااني هااذا ال لااد الاااور وإمااار  عااامني ماا

ومااع  م(44)مويةااو، و ااري تطااوير االتةاااق لتل ياا  حاااا  الساالط  الق ااائي  اب مويةااو للمااو ةني
مالحظااا  امالوماااامل الاااوارو  بشاااين عمليااا  التاياااني، تااارى الموعااا  أن هاااذا الو اااع كااانش السااالط  

ال ثااك ماان الساالط  التقديرياا ، وأن ات ااا  إاااراءامل أةثاار دااةافي  ومو ااوعي  تقااًو علااى التنةيذياا  
والحظاف  م(4٥)وعوامل عام  لتقدمي الرتدي امل سيؤوي إىل حادو  ُتسان ة اك اب هاذا الصادو

ا  ماا  الاليااا،  أن الق ااا  واماادعني الاااامني، خااال  ماان يااتم تايياان م للاماا  اباً الموعاا  أي اا
حم ماا  امرااااا  القانونياا ، يوا االون الاماا  اب أنشااط  وااار وأنشااط  أخاارى اب  ساايما أع اااء وال

 م (4٦)بلد جماور أثناء عمل م ةق ا  اب مويةو
وأو اااف جمموعااا  الااادول امناه ااا  للةسااااو السااالطامل تاااا يلاااد:  ااامان داااةافي  عمليااا   -٢٥

ار  أو خالفااا ، تايااني الق اااا  وامااادعني الاااامني اب مويةاااو، ساااواء أةااان ذلاااع علاااى ساا ي  اإلعااا
وتقيااايم األنشاااط  اموا يااا  الااا  ي اااطلع ناااا الق اااا   ؛(47)إىل مااااايك وا ااا   ومو اااوعي اً اساااتناو

وامااادعون الااااامون، تااان فاااي م أولئاااع الاااذين ال يملالاااون ياملاااون اب بلاااد جمااااور، واسااااذ اخلطاااوامل 
 م (4٨)التوافابشين عدً اً الال م ، بناء على النتائج، ل مان و ع اواعد أاوى وأةثر اتساا

اا اااياً أاااا  مااان  3٨وأداااارمل جمموعااا  الااادول امناه ااا  للةسااااو إىل أن مويةاااو لااادي ا  -٢٦
نصة م من النساءم ةما أدارمل إىل أن النساء ال يمللن أالي  اب ا  متني الالياني )ا  ما  الالياا 

 م (49)وحم م  امرااا  القانوني (

 (٥٠)يا  السياسي ا يا  الاام  وا ا رامل األساسي  وا ا اب امشارة  اب   
، ذةاااارمل امةو ااااي  (٥١)ارو  اب وورامل االسااااتاراا السااااابق فيمااااا يتالااااا  لتو اااايامل الااااو  -٢7

السااااامي  مويةااااو أنااااا  و لنظاااار إىل الت اااااامل الااااا  ترتتااااب اب األمااااد الطويااااا  علااااى تاااادابك إباااااااو 
  واألسري  ألدداص عادوا اب األدداص واحتمال أتثكها بصور  غك متناس   على ا يا  اخلا 

مويةو بصور  مستمر  وتواد نا مجيع  الهتم، فارين مان امست سان إرسااء نظااً ااانوين  مايا  
"أبناااء ال لاااد" ماان الطااارو والرتحياا ، مااان خااالل تقيياااد إم انياا  إباااااو أدااداص ولااادوا وعاداااوا اب 

 م (٥٢)مويةو بصور  مستمر  وحصره ذلع اب حاالمل حمدو  وألس ا  ااهر 
وفيماااا يتالاااا باقوبااا  الطااارو، الااا  ااااد تُةااارا علاااى ماااوا نني أي ااااً، الحظاااف امةو اااي   -٢٨

الساااامي  مويةاااو أن هاااذه الاقوبااا  مل تط اااا فاليااااً لسااانوامل  ويلااا ، ل ن اااا مل تلااا  حااا  اآلن مااان 
 م (٥3)القانون اجلنائد

 399 امرساًو بقاانون رااممن  4-4والحظف امةو ي  األوروبي  مناه   الانصري  أن اماو   -٢9
بشااين الرتخاايص  نشاااء النقااا مل، تاانص علااى أن ت ااون  ١944تشاارين األول/أةتااوبر  ٦امااؤر  

غال ي  أع اء م اتب النقا مل من قل  انسي  مويةو أو اجلنسي  الةرنساي م ورح اف امةو اي  
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ين غاااد أن  4ماااو  وناا   ااري النظااار اب تااادي  هاااذا القااانونم ورأمل امةو ااي  أن هاااذا اجلااملء مااان ا
اب امائاا  ماان قلاا  اجلنساايامل  9٨يُلغااى اب القطااا  اخلاااص علااى وااا  اخلصااوص، حياا  ياماا  

األان ي م وذةرمل امةو اي  أن علاى مويةاو أن تلغاد األح ااً الا  تانص علاى أن ت اون أغل يا  
 م (٥4)أع اء أا مل  النقا مل واُتاواهتا من موا م مويةو وفرنسا

ؤسسامل الدكقرا يا  وحقاوق اإلنساان التاابع منظما  األمان والتاااون اب وأدار م تب ام -3٠
، وأو ااااى، إذ ٢٠١٨داااا اق/فرباير  ١١أورو  إىل االنتدااااا مل الربمانياااا  نظمااااف اب مويةااااو اب 

الحاظ ثقاا  اجل ااامل  اااح   امصاال   اب نملاهاا  الاملياا  االنتدابياا  بشاا   عاااً، بااادً القياااً وي 
 م (٥٥)نشاق مراا   االنتدا مل

 ا ا اب اخلصو ي  وا يا  األسري   
، أعربااف امةو ااي  (٥٦)لااوارو  اب وور  االساتاراا األوىلفيماا يتالااا  حادى التو اايامل ا -3١

السامي  مويةو، فيما خيص امو و  ا دو بشين امراا   عن  ريا الةياديو، عان ارتياح اا ل اون 
بشاين خمتلاا التادابك امتالقا    ةاا  علاى  ٢٠١٦زو /يوليا   ١3امؤر   43٠-١القانون رام 

األمن الو م اد أش بسّد الثغار  القانونيا  القائما  فيماا يتالاا  ااما  النظااً امتقادً للغايا  مراا ا  
الطااارق الاامااا  اب اإلماااار  عااان بااااد، ماااع مراعاااا  ماااا يرتتاااب علاااى ذلاااع مااان  اثر اب احااارتاً ا اااا 

 م (٥7)اخلصو ي  اب
 43٠-١ماان القااانون رااام  ٥ي  السااامي  مويةااو أن أساااليب تنةيااذ اماااو  والحظااف امةو اا -3٢

 اااد ُحاادومل بصااور  أةاارب اب ااارار و اري حاادو علااى وااا  اخلصااوص مااد  االحتةااا   ل يااايمل واااا 
 إم اني  الو ول إىل امالومامل الشدصي  ح اراً علاى ماو ةني مايناني خصيصااً ومصارا هلام  لتااما 

عان  ٢٠٠9ن الااً، وا يتايش اإلنةااذ التااً للتو ايامل الصااور  اب عااً ما ا من ا   مديري  األم
 م (٥٨)مةوا جملس أورو   قوق اإلنسان

والحاااظ مةاااوا جملاااس أورو   قاااوق اإلنساااان اعتمااااو القاااانون امتالاااا   ةاااا  علاااى  -33
فاراو وون األمن القومد، الذي عمل  وسائ  عم  ووائر األمن، وأذن، على س ي  امثال، تراا ا  األ

ا اااا  إىل أماار ا ااائد مساا ا عنااد واااوو هتديااد لجماان القااومدم وداا ع ساالطامل مويةااو علااى 
بذل اصارى ا ادها ل ةالا  تملوياد الل نا  الا  أُنشائف لر اد اارارامل السالط  التنةيذيا  اب جماال 

 م (٥9)امراا    موارو ال افي  لتم ين ا من اال طال  بدورها ومن الام   ستقاللي  ةامل 
ةااااانون   ٢٨اماااؤر   ١447والحظاااف امةو اااي  األوروبيااا  مناه ااا  الانصاااري  أن األمااار راااام  -34

الراااا  األولويااا  علاااى امااارأ  عناااد ُتدياااد مااان هاااو ر  األسااار  امايشاااي   دياطااا ١9٥٦األول/ويسااامرب 
يساااتلم  لتااااد بااااد االسااات قااامل االاتماعيااا  نيابااا  عااان مسااات قي ا  لت ايااا  لااا /هلام وهاااذه  الاااذي

 ٢١3اب عادو ة اك مان النسااء األان ياامل، ااد أُويناف اب االاارتاا التشارياد اً القاعد  ال  أثارمل أي ا
، بو ااة ا زييملياا  علااى أساااس نااو  اجلاانسم وماان أااا  و ااع حااد هلااذا ٢٠١4امااؤر  اب نيسااان/أبري  

ص علياا  اب التميياامل، اعتمااد وا اااو مشاارو  القااانون علااى م اادأ امساااوا  اب امااملاا  علااى الن ااو امنصااو 
الدساااتور، واارتحااااوا أن ُيساااامش للنساااااء اب مويةااااو  مثاااا  امطال اااا    صااااول علااااى مرةاااامل ر  األساااار  
امايشااااي م ورأوا أن هااااذا االااااارتاا الااااذي كثاااا  ا ااااد األوأ ك اااان توساااايع نطاااااا  ليشاااام  أبناااااء ال لااااد، 

مل علااى و ااع حااد هلااذا ليشاام  امقيماانيم وحثااف امةو ااي  األوروبياا  مناه اا  الانصااري  الساالطا ورتااا
النو  مان التمييامل جبمياع أدا ال ، وأو اف مويةاو باملاو  قايا  النسااء األان ياامل مان التمييامل ام ادار 

 م (٦٠)وز ين ن من ا صول على مرةمل ر مل األسر امايشي  ديظن دين نظرائ ن الذةور
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 التت ادية واال تما ية والثقافيةاحلقوق ا -٣ 

 (٦١)و  عم  عاول  ومواتي لام  واب  ر ا ا اب ا  
داااارمل امةو اااي  األوروبيااا  مناه ااا  الانصاااري  إىل امالوماااامل الااا  تلقت اااا بشاااين ماااااي  أ -3٥

بااااد الاماااال األااناااب مااان عااادً اساااتقرار  ااارو  الامااا  اب اطاعاااامل مثااا  التنظياااا واألمااان 
وو عماا  باادواً والتشااييدم فةااد القطاااعني األولااني، يُااملعم واااوو وارساا  دااائا  تتمثاا  اب إبااراً عقاا
ألظااام ياملاااون اً املئاااد لسااااعامل اليلااا  للغايااا ، ماااع أن الاماااال ياملاااون فاليااااً بااادواً ةامااا  تقري ااا

ساااعامل إ ااافي م و لتاااد، يااتم ن  اااحب الاماا  ماان وارساا  ال ااغع علااى الااماا  عاان  ريااا 
الامااا  اإل ااااابم أماااا اب اطاااا  التشاااييد، فاااذُةر أن بااااد الاماااال األااناااب ياااتم اسااات داهلم عناااد 

 م (٦٢)ساي م إىل تنظيم أنةس م من أا  امطال   ةقوا م
إىل أظااا تلقااف مالومااامل تةيااد ون اً وأدااارمل امةو ااي  األوروبياا  مناه اا  الانصااري  أي اا -3٦

النسااااء األان ياااامل يتار ااان لتمييااامل ماااملووام والحظاااف وااااوو اوعااااءامل بشاااين فصااا  امو ةاااامل 
 7٢9إىل القااانون رااام اً األموما ، وذلااع اسااتناواألان ياامل ماان الاماا  باااد فارت  واياامل  ماان إاااا   

الاااذي  يااامل ذلاااع وون تو ااايش األسااا ا م وذةااارمل مةو اااي   ١9٦3 ذار/ماااارس  ١٦اماااؤر  اب 
مناه ااا  الانصاااري  أنااا  ين غاااد لااا وارامل امساااؤول ، وال سااايما مةتشاااي  الامااا ، الت قياااا اب هاااذه 

ف  ااا   االوعااااءامل، االوعااااءامل، وةاااذلع امةاااّوا الساااامد إذا اُااادمف دااا اوىم وعنااادما تث ااا
ين غد للسلطامل أن تتدذ التدابك الال م   ماي  هؤالء امو ةامل وم اف   التمييامل ام ادار وغاك 

 م (٦3)ام ادر الذي تار ن ل 
، رح اااف امةو اااي  (٦4)ارو  اب وورامل االساااتاراا الساااابق وفيماااا يتالاااا  لتو ااايامل الاااو  -37

 ٢٠١7ةاااانون األول/ويسااامرب   ١٢اماااؤر   4٥7-١الساااامي  مويةاااو ب ااادء ساااران القاااانون راااام 
بشااين الت اار  والانااا اب م ااان الاماا م غااك أظااا أعربااف عاان أسااة ا ألن امشاارّ  مل ياار  اارور  

 مان 4٠لو ع تاريا حمدو للت ار  اجلنساد خيتلاا عان تارياا الت ار  اماناوي، وفقااً للمااو  
 اتةااياا  جملااس أورو  للوااياا  ماان الانااا  ااد النساااء والانااا امنااملد وم اف ت مااام وأدااارمل امةو ااي 
السااامي  مويةااو إىل أن التشااريع ا اااد ال يتناااول  ااراحً  سااوى االبتااملا  اجلنسااد الااذي ال يشاام  

 م (٦٥)مجيع أد ال الت ر  اجلنسد

 (٦٦)ا ا اب مستوى مايشد مناسب  
ساا ان، الحظااف مةو ااي  مناه اا  الانصااري   رتياااا التاادابك الاا  اعتماادمل اب جمااال اإل -3٨

نااد  تيسااك الو ااول إىل الساا ن، مثاا  إشحاا  أنااوا  مايناا  ماان الوحاادامل الساا ني  الاا  ُتمي ااا 
الدولااا  ألبنااااء ال لاااد، وتشااام  هاااذه الصاااة : األااناااب مااان أاااار  أاااار ء أحاااد ماااوا م مويةاااو، 

ماان اً يةااو منااذ والوهتاام، دااريط  أن ي ااون أحااد الوالاادين أي ااواألدااداص امقيمااون اب إمااار  مو 
علاى اً عاما 4٠امقيمني اب مويةو وات ا، واألداداص امقيماون اب مويةاو بصاور  مساتمر  مناذ 

ومااع ذلااع، و لنظاار إىل ال ااغع امسااتمر علااى سااوق الاقااار، تاارى مةو ااي  مناه اا   م(٦7)األااا 
ن تمليااد نشااا  ا اب هااذا الااالم وأدااارمل اب الواااف الانصااري  أناا  ين غااد للساالطامل اب مويةااو أ

نةس  إىل أن  ين غد للسالطامل ا ارص علاى عادً إحادا  أسا ا  غاك ماربر  للتمييامل باني خمتلاا 
فئامل األاانب، ةما ين غد هلا ُتلي  إىل أي مدى ك ن لجاانب الاذين ا اطروا عمليااً للاايي 

 م (٦٨)من هذه الرتتي املاً خارا مويةو أن يستةيدوا أي 
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 حقوق أشخاص حمددية أو فئاع حمددة -٤ 

 (٦9)امرأ   
داا ع فريااا اخلاارباء امااام ت اف اا  الانااا  ااد اماارأ  والانااا امنااملد التااابع للااس أورو   -39

مويةو بشاد  علاى أن تطلاب مان امةو اي  الساامي  مويةاو تقادمي  راء أو وراساامل تتالاا علاى 
أو اموارو، بغي  ا صول على ف م أف   للت ادامل الا  تاارتا س ي  امثال  لةروق اب األاور 

ُتقيا امساوا  باني اجلنساني بصاور  ةاملا  وفاالا ؛ وأن تطلاب إلي اا تقادمي سياساامل واعما  تاامل  
 م (7٠)امساوا  ا قيقي  بني الرا  وامرأ ، ووراس  أي مقرتحامل من ديظا أن سدً هذا الغرا

 ٢٠١١زو /يوليا   ٢٠اماؤر   3٨٢-١ أن  عقب  دور القانون رام دار فريا اخلرباء إىلأو  -4٠
 بشااين أداا ال حماادو  ماان الانااا، أ اا ش لاادى مويةااو تشاارياامل واسااا  النطاااق ال ترةاامل علااى تاادابك

علااى إنةاااذ القااانون، وسياسااامل مت املاا  بشااين الانااا اً الوااياا  وا ماياا  ف سااب، باا  ترةاامل أي اا
خطااو  إىل األماااً اب الاديااد ماان اجلوانااب ألناا   اارًّ علااى وااا   ااد اماارأ م ويشاا   هااذا القااانون 

اخلصااوص أداا ال الانااا اجلديااد  مثاا  الت اار ، والااملواا القسااري، وتشااوي  األع اااء التناساالي  
لاااا ي ، و ااااًر  ااااراح  االغتصااااا  الملواااااد، ويتاااايش للم  ماااا  أن ت ااااع اب االعت ااااار الط يااااا  

 م (7١)الةروي  األسري  للانا عند ُتديد الاقوب  اب الق اا
ومع ذلع، رأي فريا اخلارباء أن القاانون مل يان ش زامااً اب مااجلا  مجياع اجلواناب ا ادو   -4١

امتالقاا  ةالاا  النساااء  اا اا الانااا، أو اب مراعااا  أوااا  ال اااا اخلا اا  ناان الاا  ستلااا عاان 
ا الصادو، أداار تلع ال  توااا  األ ةاال واألداداص ذوي اإلعااا  امشامولني  لقاانونم واب هاذ

فريا اخلرباء إىل أن تط يا أح اً اتةاايا  اساطن ول علاى مجياع  ا اا الاناا األساري يساتواب 
 م (7٢)على السلطامل إيالء اهتماً خاص للنساء ال  اا وإورايف اختال  حالت ن

ةمااااا حااااّ  فريااااا اخلاااارباء مويةااااو علااااى القياااااً تااااا يلااااد: إنشاااااء هيئاااا  م لةاااا  بتاملياااامل  -4٢
 وم ااعة  ؛(73)امي  إىل منع وم اف   الانا  د امرأ ، وو ع خط  عم  و نيا السياسامل الر 

 م (74)امرأ   د الانا م اف   اب امندر   ا  ومي  غك امنظمامل إىل امقدً الدعم
 نشااااء خاااع اتصاااال هااااتةد موحاااد  ٢٠١٦ورحاااب فرياااا اخلااارباء بقيااااً السااالطامل اب عااااً  -43

  مااان أاااا  مسااااعد   ااا اا الاناااا امناااملد، والحاااظ الةرياااا ماااع ادياااد جمااااين ويسااامش  خةااااء اهلويااا
األسااا أن هااذا الاارام اهلاااتةد حياا  عموماااً إىل ا ااا  اااباا  الياا  وال ك اان  لتاااد الو ااول إلياا  علااى 

وحااا  فرياااا اخلااارباء السااالطامل علاااى  ااامان تاااوفك خدمااا  مسااااعد  عااارب اهلااااتا  م(7٥)مااادار السااااع 
 م (7٦)اتةااي  اسطن ول، تا اب ذلع من حي  ساعامل التغطي   خلدم  تستواب مجيع اماايك الوارو  اب

و لنظر إىل عدً واوو أ  اء اب جمال الطب الشرعد اب مويةو، أدار فريا اخلرباء إىل  -44
 رور  م اعة  الدعم امقدً لل  اا، تن في م   اا الانا اجلنسد، وذلع عن  ريا تاوفك 

ل الرعايا  الصا ي  و/أو  امان  او  و اول الادوائر امدتصا  إىل تدريب خااص للاااملني اب جماا
 م (77) راء خرباء الطب الشرعد

وحّ  فريا اخلرباء السلطامل على أن ت ع اب اعت ارهاا بصاور  أةارب الصااو مل ال  اك   -4٥
الا  ااد تواااا  النسااء األان يااامل اللاوا  ال يااتقن لغا  ال لاد، ومراعااا  ذلاع خااالل خمتلاا مراحاا  

لدعمم ةما حاّ  الةرياا السالطامل علاى اسااذ اخلطاوامل الال ما  ل امان أال ت اون اللغا  أساسااً ا
 م (7٨)للتمييمل "ة م الوااع"  د النساء األان يامل الال  واان   اا للانا



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

GE.18-13956 10 

وحّ  فريا اخلرباء السلطامل على إيالء ممليد مان االهتمااً ل ا اا الاناا الاذين ةاانوا  -4٦
على اجلاين، وإىل عوااب الانا االاتصاوي، وال سيما عن  ريا مسااعد   اب حال  اعتماو ماد

 م (79)ال  اا اب استااو  استقالهلم الذا   ل ام 

 (٨٠)األ ةال  
ذةرمل ام ااور  الااميا  إلظااء مجياع أدا ال الاقوبا  ال دنيا  الا  ُزاارس  اد األ ةاال أن  -47

  اب امناااااملل واب أمااااااةن الرعايااااا  ال ديلااااا  والرعايااااا  الاقوبااااا  ال دنيااااا  لج ةاااااال اب مويةاااااو اانونيااااا
 م (٨١)الن اري 

وأداااارمل ام ااااور  الااميااا  إىل أن مسااايل  الاقوبااا  ال دنيااا  لج ةاااال أُثاااكمل خاااالل الااادور   -4٨
الساابق  لالسااتاراا الادوري الشااام  اب امياع امالومااامل الاذي أعدتاا  األمام امت ااد  واب مااوامل 

أ  ا  امصل  ، ومع ذلع مل تصادر تو ايامل بشاين هاذه امسايل  علاى امالومامل امقدم  من 
 م (٨٢)وا  الت ديد

أن القاانون اجلناائد امتالاا  العتاداء اً والحظف ام اور  الاامي  أن ا  وما  أةادمل مارار  -49
، ياوفر ٢٠٠7على الغك  ل ر  والتانيا، الذي ُعمل  عن  ريا إوخال تاديالمل علي  اب عاً 

امناس   لج ةال من الاقوب  ال دني  اب مجيع األماةنم ومع ذلع، ال يوااد حظار  اريش ا ماي  
وأو ف ة  من جلن  حقوق الطة   م(٨3)للاقوب  ال دني  اب اانون الاقو مل أو القوانني امادل  ل 

 م (٨4)وجلن  مناه   التاذيب ةظر الاقوب  ال دني  لج ةال اب مجيع األماةن
ام اااااور  الااميااا  عاااان أمل اااا اب أن تثااااك الااادول هااااذه امسااايل  خااااالل اسااااتاراا وأعرباااف  -٥٠
، وأن تقاادً تو ااي  حماادو  مويةااو ون تصااوي وتساان تشااريااً، علااى ساا ي  األولوياا ، ٢٠١٨ عاااً

 م (٨٥)حظر بو وا مجيع أد ال الاقوب  ال دني  لج ةال اب ة  األماةن، تا اب ذلع اب امنملل
أورو  أن  م ااان مويةااو تاملياامل قاياا  حقااوق الطةاا  عاان  ريااا  وذةاار مةااوا جملااس -٥١

حظاار مجيااع أداا ال الاقوباا  ال دنياا  لج ةااال، ةاادلي  وا ااش علااى رف اا ا للانااا  ااد األ ةااال 
جبمياااع أدااا ال ، وأداااار إىل أن حاااواد ثالثاااني مااان الااادول األع ااااء اب جملاااس أورو  أاااارمل هاااذا 

 م (٨٦)ا ظر سلةاً 

 (7٨)األدداص ذوو اإلعاا   
رحاااب مةاااوا جملاااس أورو   لتقااادً ا ااار  اب مويةاااو فيماااا يتالاااا ةقاااوق األداااداص  -٥٢

ياطااد األدااداص ذوي اإلعاااا  اممليااد ماان  ٢٠١4ذوي اإلعاااا ، وال ساايما ساان اااانون اب عاااً 
بشااين تيسااك  ٢٠١٦الةارص لل صااول علااى مااا حتااوناا  ماان وعام ومساااعد م وةااان اااانون عاااً 

 م (٨٨) خر على هذا التقدً ا رة  اب ام اين مثاالً 
، الحظاااف امةو اااي  (٨9)وارو  اب وور  االساااتاراا الساااابق وفيماااا يتالاااا  لتو ااايامل الااا -٥3

علااى اتةااياا  األماام امت ااد   قااوق اً السااامي  مويةااو، مااع االرتياااا، تصااديا إمااار  مويةااو مااؤخر 
غك أظا الحظف االفتقار حا  الوااف ا ااد إىل  م(9٠)٢٠١7دداص ذوي اإلعاا ، اب عاً األ

 لي  و ني  مستقل  لر اد تط ياا اتةاايا  حقاوق األداداص ذوي اإلعااا ، علاى الن او امنصاوص 
 م (9١)من ا 33علي  اب اماو  
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 (9٢)اخلياً ام اارون والالائون وملتمسو الل وء وامشروون و  
 اي  الساامي  مويةاو إىل أن السالطامل اب مويةاو فيما يتالا بطل امل الل اوء، أداارمل امةو  -٥4

لاادي ا إم انياا  استشااار  ام تااب الةرنسااد  ماياا  الالائااني واألدااداص عاادكد اجلنسااي  لاادى مااجلاا  
 ل امل الل وء امقدم  إلي ا، وذلع تط يقاً للرساائ  امت اولا  باني إماار  مويةاو واجلم وريا  الةرنساي  اب 

م ومااع ذلااع، ال حااد  هااذا التشاااور بشاا   من  ااد، واإلمااار  غااك ١9٥٥حمليران/يونياا  وزو /يولياا  
ململماا  باارأي ام تااب الةرنسااد  ماياا  الالائااني عناادما  ااري التشاااورم وإذ الحظااف امةو ااي  السااامي  
مويةااو عاادً واااوو أي ح اام اب الواااف الااراهن ياانظم إاااراءامل مااجلاا   ل ااامل الل ااوء، رأمل أن ماان 

اء اب القااانون ا لااد، الااذي ين غااد أن حاادو علااى وااا  اخلصااوص التاادابك ال ااروري إوراا هااذه اإلااار 
الاا  تتدااذها الدولاا  اب حااا ملتمسااد الل ااوء أثناااء وراساا  ملةاااهتم، وةااذلع اماااايك ذامل الصاال  الاا  

أو رفااد الطل ااامل، مااع مراعااا  االتةااااامل الدولياا  الساااري  ين غااد أن تسااتند إلي ااا الدولاا  اب ااارار ا ااول 
  م(93)١9٥١زو /يولي   ٢٨امؤرخ   االتةااي  اخلا   بو ع الالائني سيما وال

Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

  Civil society 

Individual submissions: 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of 

Children, London (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland; 

Haut Commissariat Haut Commissariat à la protection des droits des 
libertés et à la médiation, Monaco (Monaco); 

ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons , 

Geneva (Switzerland). 

Regional intergovernmental organization(s): 

CoE The Council of Europe, Strasbourg (France); 

Attachments: 

(CoE-Grevio) Group of Experts on Action against Violence 

against Women and Domestic Violence, Baseline Evaluation 

Report; Monaco, Secretariat of the monitoring mechanism of 

the Council of Europe Convention on Preventing and 

Combating Violence against Women and Domestic 

Violence, Strasbourg, 2017; 
(CoE-GRECO) Group of States against Corruption, Fourth 

Round evaluation report, Corruption prevention in respect of 

members of parliament, judges and prosecutor of Monaco, 

adopted June 2017, published July 2017; 
(CoE-ECRI) European Commission against Racism and 

Intolerance, Report on Monaco, adopted on 8 December 

2015, published March 2016; 

OSCE-ODIHR  Office for Democratic Institutions and Human Rights of the 

Organisation for Security and Co-operation in Europe, 

Warsaw, Poland. 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition 

of the death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

http://www.ohchr.org/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp


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

GE.18-13956 12 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 

 3 For the relevant recommendations, see A/HRC/25/12, paras. 89.1-89.9, 89.26, 90.1-90.19, 91.1-91.4. 

 4 For relevant recommendations see A/HRC/12/3 paras. 81.7 (Azerbaijan) (United Kingdom) (Czech 

Republic) et 81.11 (Czech Republic), and A/HRC/25/12, paras. 89.11 (Maldives), 89.40 (Costa 

Rica), 90.4 (Brazil) (France) and 90.5 (Estonia) (Togo). 

 5 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.6. 

 6 For relevant recommendations see A/HRC/12/3 para. 81.2 (France) (Slovenia) and A/HRC/25/12, 

para. 89.37 (Nigeria). 

 7 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p. 3. 

 8 CoE-ECRI, para. 1. 

 9 CoE-ECRI, paras. 2-3. 

 10 CoE-ECRI, para. 4. 

 11 ICAN, p.1. 

 12 For the relevant recommendations, see A/HRC/25/12, paras. 89.10-89.22., 89.26-89.28, 89.40, 90.17, 91.5. 

 13 CoE-GRECO, paras 14 and 16. 

 14 CoE-GRECO, para.19. 

 15 CoE-GRECO, para.22. 

 16 Council of Europe, p.2. 

 17 CoE-ECRI, para.20. 

 18 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.1. 

 19 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.1. 

 20 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.2. 

 21 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.2. 

 22 For the relevant recommendations, see A/HRC/25/12 , paras. 89.23, 89.25, 89.29-89.36, 89.46, 

91.7, 91.8 and 91.11. 

 23 For relevant recommendations see A/HRC/12/3 paras. 80.3 (Argentina), 80.4(Brazil) and 

A/HRC/25/12, paras. 89. 29(Ecuador), 89.30(Tunisia), 89.31(Cuba), 89.32(Uruguay). 

89.33(Nigeria), 89.34 (Islamic Republic of Iran), 90.2(France), 90.3(Spain), 91.7(Mexico). 

 24 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, pp.2-3. 

 25 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p. 3. 

 26 Council of Europe, p.2. 

 27 CoE-ECRI, p. 9. 

 28 CoE-ECRI, para. 13. 

 29 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p. 4. 

 30 CoE-ECRI, para. 19. 

 31 CoE-ECRI, para. 22. 

 32 CoE-ECRI, para. 24. 

 33 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p. 3. 

 34 Council of Europe, p.3. 

 35 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, paras. 89.11, 89.39-89.40. 

 36 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.6. 

 37 CoE-Grevio, paras.6-7. 

 38 CoE-ECRI, para. 37. 

 39 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, paras. 89.28 89.39-89.40, 89.51 and 91.10. 

 40 CoE-GRECO, para. 84. 



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

13 GE.18-13956 

 41 CoE-GRECO, para. 87. 

 42 CoE-GRECO, para. 90. 

 43 CoE-GRECO, para. 91. 

 44 CoE-GRECO, para. 97. 

 45 CoE-GRECO, para. 103. 

 46 CoE-GRECO, para. 136. 

 47 CoE-GRECO, para. 103. 

 48 CoE-GRECO, para. 136. 

 49 CoE-GRECO, para. 59. 

 50 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, paras. , paras. 89.12, 89.41, 91.6, 91.9. 

 51 For relevant recommendations see A/HRC/12/3 paras. 80.18 (Czech Republic) and A/HRC/25/12, 

paras.  89.12 (Canada). 

 52 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.5. 

 53 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.6. 

 54 CoE-ECRI, paras.  52-53. 

 55 ODIHR Submission of Information about an OSCE participating State or Partner for Co-operation 

under consideration in the Universal Periodic Review Process: Monaco, p.1. 

 56 For relevant recommendations see A/HRC/12/3 para. 80.2. (Netherlands). 

 57 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.5. 

 58 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.5. 

 59 Council of Europe, p.3. 

 60 CoE-ECRI, paras.  56-58. 

 61 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, paras. 89.23, 89.45-89.46. 91.8. 

 62 CoE-ECRI, para.  51. 

 63 CoE-ECRI, para.  51. 

 64 For relevant recommendations see A/HRC/12/3 paras. 80.4 (Brazil) and 80.15 (Canada) and 

A/HRC/25/12, para. 89.46 (Republic of Moldova). 

 65 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.4. 

 66 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, para. 89.42. 

 67 CoE-ECRI, paras. 42 and 54. 

 68 CoE-ECRI, para. 54. 

 69 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, paras. 89.23, 89.37 and 89.38. 

 70 CoE-Grevio, para.12. 

 71 CoE-Grevio, para.3. 

 72 CoE-Grevio, para.4. 

 73 CoE-Grevio, para.22. 

 74 CoE-Grevio, para.32. 

 75 CoE-Grevio, para. 82. 

 76 CoE-Grevio, para. 85. 

 77 CoE-Grevio, p.6. 

 78 CoE-Grevio, para.15. 

 79 CoE-Grevio, para.18. 

 80 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, paras.89.43, 89.49. 

 81 GIEACPC, para.2. 

 82 GIEACPC, para. 1. 1. 

 83 GIEACPC, para.2.1. 

 84 GIEACPC, paras.3.1-3.2. 

 85 GIEACPC, para.1.3. 

 86 Council of Europe, pp.2-3. 

 87 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, paras. 89.13 and 89.24. 

 88 Council of Europe, p.3. 

 89 For relevant recommendations see A/HRC/25/12, paras.  89.1 (France), 89.2 (Togo), 89.3 (Thailand), 

89.4 (Morocco), 89.5 (Viet Nam), 89.6 (Spain), 89.7 (Albania) 89.8, (Indonesia), 89.9 (Tunisia). 

 90 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.5. 

 91 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.5. 

 92 For relevant recommendations see A/HRC/25/12 , para. 89.32, 89.45, 89.46, 91.9, 91.11. 

 93 Contributions du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation de 

Monaco, p.6. 

    


