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جتميع بشأن السنغال
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو ا تق ااارير هل ااا ا ضاه اادا
واإلجاراتا اصا ا و مهااا ماان و اااح ا م ا ا تةااد ا اليفاال  ،وهااو مقااد ا ا مااوج
تقلّداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما

اثنيا -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان
 -2ا عامي  2015و ،2016أو ت اللجن ا ضنل ابلقضات على التملل ضد ا رأ وجلن
حق ااوق ال وا ا واللجنا ا ا ضنلا ا يمايا ا حق ااوق نل ااع الضم اااا ا غ اااجرين وأفا اراو أس ااره الس اان اا
()1
ابلتيفديح علاى اتواقلا منةما الضما الدوللا ا تضلقا ابلضمااا ا نا للن( 2011 ،رقا )189
وأو اات اللجن ا ا ضنل ا ابلضماااا ا غاااجرين الساان اا أيض ااً ابلتيفااديح علااى اتواقل ا منةم ا الضما
الدوللا ا ا تضلقا ا ابلضم اااا ا غ اااجرين (مراجضا ا )( 1949 ،رقا ا  )97واتواقلتغ ااا ا تضلقا ا ابلضم اااا
()2
ا غاجرين (أح ا ت مللل )( 1975 ،رق )143
 -3وأو ت جلن حقوق ال و واللجنا ا ضنلا ابلضمااا ا غااجرين السان اا ابلتيفاديح علاى
الربوتوكا ااوا االختلا اااري التواقل ا ا حقا ااوق ال و ا ا ا تضلا ااح إبج ا ارات تقا اادم البال ا ااا  ،والربوتوكا ااوا
االختلاري ا لةح ابلضغد الدويل اصاا ابحلقاوق االقتيفااوي واالجتماعلا والثقافلا  ،والربوتوكاوا
االختلاري الثاين ا لةح ابلضغد الدويل اصا ابحلقوق ا دنل والسلاسل اهلاوف إىل إل ات عقوب
()3
اإلعدا  ،والربوتوكوا االختلاري التواقل حقوق ا خا وي اإلعاق
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 -4و ااجضت اللجنا ا ضنلا ابلضماااا ا غاااجرين الساان اا علااى إ اادار اإلعالناان ا نيفااو
عللغمااا ا ا اااوتن  76و 77ماان االتواقل ا ( )4وا عااا  ،2017وعتغااا اللجن ا ا ضنل ا ياااال
()5
االختوات القسري إىل االعرتاف ابختيفا اللجن مبوجب ا اوتن  31و 32من االتواقل
 -5والحاار فريااح ا م ا ا تةااد الق ااري أن بضااخ التو االا ا قدم ا خااالا االسااتضرال
الدوري الشام لضا  2013رك علاى ضارور توجلاع وعاو وااما إىل ا لوان باوالت ا إااار
اإلجراتا اصا  ،وهو ما مل جير ام أناع الحار أن السان اا تلقات اتر الورياح الضاما ا ضا
()6
مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس
 -6والحر الورياح الضاما ا ضا مبساأل التمللا ضاد ا ارأ ا القاانون وا مارسا أن السان اا
اادقت ،ماان وون حواار ،علااى جا اليفا وا الدولل ا واإلقللملا ا اليفاال حلقااوق اإلنسااان
اام أن الوريااح الضاما الحاار أن الساان اا مل تيفاادق علااى اتواقل ا منةما الضما الدولل ا ا تضلق ا
اب س اااوا ا ا ضاملا ا (الض اامان االجتم اااعي)( 1962 ،رقا ا  ،)118واتواقلتغ ااا ا تضلقا ا يمايا ا
()7
ا موم ( 2000 ،رق  ،)183واتواقلتغا ا تضلق ابلضماا ا ن للن( 2011 ،رق )189

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

 -7رحب اات اللجن ا ا ضنل ا ابلقض ااات عل ااى التملل ا ض ااد ا ارأ وجلن ا حق ااوق ال و ا واللجن ا
ا ضنل ابلضماا ا غاجرين مبختلف التدابم التشاريضل الاج جارع اعتماوهاا( ،)9مباا ا لا القاانون
()11
رق  )10()2013( 03-2013والقانون رق  )2013( 05-2013بشأن اجلنسل
-8

وأو ت جلن حقوق ال و السن اا ابعتماو مشروع قانون ال و

()12

 -9وأو ت اللجنا السان اا أيضااً بضامان اإلنواا الوضااا للتشاريضا ( ،)13وكاذل مبواتما
قوانن محاي ال و مع اليف وا الدولل واإلقللملا ( )14وحثات اللجنا ا ضنلا ابلضمااا ا غااجرين
الس اان اا عل ااى مواتما ا القا اوانن والسلاس ااا الوانلا ا م ااع االتواقلا ا ( )15وق اادمت اللجنا ا ا ضنلا ا
()16
ياال االختوات القسري تو ل ً مماثل ً
 -10وبلنما ا ااا رحبا ا اات جلن ا ا ا حقا ا ااوق ال و ا ا ا ابالس ا ا ارتاتلجل الوانل ا ا ا لت ا ا ااوير اإلحيفا ا اااتا
()18
للو اارت  ،)17(2019-2014فقا ااد حثا اات السا اان اا عل ااى حسا اان نةامغا ااا جلما ااع البلا ااا
وأو ا اات اللجنا ا ا ا ضنلا ا ا ابلضم ا اااا ا غ ا اااجرين الس ا اان اا إبنش ا ااات قاع ا ااد بل ا ااا مرك يا ا ا جلم ا ااع
اإلحيفاتا ا تضلق ابهلجر ( )19وأو ت اللجن ا ضنل ابلقضات على التملل ضد ا ارأ السان اا
()20
بتةسن عملل نع البلا ا يفنو حسب نوع اجلنس
 -11وأعرباات جلن ا حقااوق ال وا عاان قلقغااا ن مسااتوع تيفاانلف اللجن ا الساان الل حلقااوق
اإلنسااان تراجااع إىل ا ركا "ابت" ا عااا  ،)21(2012والحةاات اللجن ا ا ضنل ا ياااال االختوااات
القساري أن السان اا بيفادو النةار ا اعتمااو قاانون إلنشاات جلنا وانلا سان الل حلقاوق اإلنسااان
ب لا االمتثاااا للمباااوا ا تضلق ا مبركا ا اسسااا الوانل ا لتض يا ومحايا حقااوق اإلنسااان (مباااوا
ابريس)( )22وأو ت اللجن ا ضنل ابلقضات على التمللا ضاد ا ارأ السان اا ابعتمااو التضاديال
التشا اريضل الالام ا ا لتلس اام رف ااع مس ااتوع تيف اانلف اللجن ا ا الس اان الل حلق ااوق اإلنس ااان إىل ا رك ا ا
"ألااف"( )23و ااجضت اللجن ا ا ضنل ا ياااال االختوااات القسااري الساان اا علااى إنشااات ماسس ا
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وانلا حلقااوق اإلنساان وفقااً بااوا ابريااس وت ويادها اب اوارو ال افلا وات مغامغااا( )24وأو اات
جلن حقوق ال و السان اا ابعتمااو مشاروع القاانون ا تضلاح إبنشاات منيفاب أمان مةاامل مساتق
()25
مض اب اواا
 -12وأو اات منةم ا ا م ا ا تةااد للرتبل ا والضل ا والثقاف ا (اللونس ا و) الساان اا أبن تضتمااد
وتنوذ القانون ا تضلح أبمن ا ةاامل ا ضا اب اوااا ،وتضا ا اجلغاوو ا بذولا مان أجا تاوفم التضلال
واحلماي ا لألاواااا الضااضوات ان اربين علااى التسااوا وا اواااا اام ا لتةقاان اب اادار وأو اات
اا أيضاً مبوا ل إنشات اهللاكا التضللملا ا لوا ماع احتلاجاا ا اخا وي اإلعاقا ،
السن َ
وبت ااوير التاادابم ا تخااذ لتضلاال ا اواااا ا تس اولن ماان تالملااذ ال تاتلااب ومحااايتغ ماان االعااار
واالست الا ونلع أ اا الضناف وأو ات اللونسا و السان اا أيضااً مبوا ال اجلغاوو الراملا إىل
()26
حديث اإلاار التشريضي لنةا التضلل
 -13واستناواً إىل وراس أجريت ا عا  2018برعاي ا تب اإلقللمي ل ار أفريقلاا التاابع
ووضاال ا م ا ا تةااد السااامل حلقااوق اإلنسااان ،تتضلااح بتقلاال وحلل ا اإلاااار القااانوين الاادويل
ّ
واإلقللمااي والااوا الساان ايل حلقااوق ال وا وحالا تنولااذ تو االا اللااا محايا حقااوق اإلنسااان
ا تضلق ا يقااوق ال و ا  ،وتباان أن مشااروع قااانون ال وا لاان يمااي حقااوق ال وا ابلنةاار إىل أنااع
ال ياانع علااى عقااواب جناالا ا حالا انتغاااا حقوقااع ،أو ااى الوريااح الق ااري الساان اا إبع ااات
()27
منةى جديد هلذا القانون بتضملنع أح اماً وقاال فضال مقرون بضقواب
 -14وأثا الوريااح الضاما ا ضا مبسااأل التمللا ضاد ا ارأ ا القااانون وا مارسا علااى الساان اا
جلغووها ا بذول من أج توالد إاارهاا القاانوين لتض يا ومحايا حقاوق ا ارأ وحقلاح ا سااوا بان
اجلنسن( )28م أن الوريح الضام الحر أن قانون ا سر ال ي اا يش أحد ا يفاور الرالسل
()29
للتملل ضد ا رأ ا السن اا ويتضمن أح اماً متلل ي عديد
 -15وابإلضاف إىل ل  ،أو ى الورياح الضاما السان اا أبن تادع قلااو واار ا ارأ وا سار
()30
وال و وتض ا ا ر د الوا ا ض اب ساوا بن اجلنسن وختيفع لع مل انل كافل

رابع ا -تنفيذذا االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة سقذذوق اإلنسذذانا مذذع مرا ذذاة القذذانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -1املساواة و دم التمييز

()31

 -16الحةاات اللجنا ا ضنلا ابلقضااات علااى التمللا ضااد ا ارأ أناع خيلااو الدسااتور والتشاريضا
الضاوي ا ماان تضريااف اريت للتملل ا يشاام التمللا ا با اار و اام ا با اار والتمللا ا انااالن الضااا
واص ااا  ،وك ااذل م اان أح ااا ت و ا ا س اااوا ا احلق ااوق ب اان ا ارأ والرج ا وأو اات اللجن ا
()32
السن اا أبن تدرج ا تشريضاهتا تضريف التملل الوارو ا ا او  1من االتواقل
 -17ونةراً لشضور جلن حقوق ال و ابلقلح إاات التملل ضد ف ا مضلن مان ا اوااا ،فقاد
حثاات الساان اا علااى القضااات علااى التملل ا ا مااار ي ا الواقااع ضااد نلااع ا اواااا الضااضوات
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وا غمشن
يقوقغ

()33

()34

وأو ت اللجن أيضاً ا
أبال حار ا مارساا الضرفلا والتقللديا ا اوااا مان التمتاع

 -18والحر الوريح الق ري أن قانون ا ساوا أاتح إم انل و وا عدو كبام مان النساات إىل
الرب ااان ،ول نااع يل ا ت بلااح هااذا القااانون علااى ا نا ااب اصاضااض للتضلاان ،ابلنةاار إىل أن نسااب
اانع القارار ال تا اا ضااضلو لل ايا وأ ااار الوريااح الق ااري أيضااً إىل ا ح ااا
النسااات ا هل ااا
التملل ي الج ال ت اا قاام ا التشريضا الوانل  ،وخبا فلما يتضلح ابلسال ا بويا وال وجلا ،
()35
والج هلا ا ر على متتع ا رأ يقوق أخرع
 -19والحاار الوريااح الق ااري أيضااً أن قااانون اجلنساال لضااا  2013وضااع حااداً للتمللا الااذي
كان اات تض اااين من ااع النس ااات ا نق ا جنس االتغن إىل أاواجغ اان ا جان ااب وأبن ااااغن اام أن الوري ااح
الق ااري اادو علااى وجااوو التمللا ا اكتسااا اجلنساال ابلنسااب لألاواااا ا جانااب ا ولااووين أو
()36
ا وجووين ا إقلل السن اا
 -20وأو ااى الوريااح الضام ا ا ض ا مبسااأل التملل ا ضااد ا ارأ ا القااانون وا مارس ا الساان اا
ب ا تو وع ااي الرج ا مبس اااوللتع ا ش اارتك ع اان تنش ا ا او اااا ورعاي ا الوال اادين ا ض ااالن ،وك ااذل
بتقاس ا ا عب اات ا ن لل ا علااى أااو أكثاار إنيفااافاً وأو ااى الوريااح الساان اا أيض ااً ابعتماااو تاادابم
خا ماقت  ،مث نةا احليفع ،من أج التيفدي شا ل التمللا ضاد ا ارأ ا الضما  ،لالس
ا ا نا ااب االنتخابل ا فةسااب ،وإ ااا كااذل ا ق اااع اصدم ا ا دنل ا وا الشااركا اصا ا ،
()37
و ل ب ل كوال الت افا ا الور بن ا رأ والرج ا السن اا

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

()38

 -21أو اات اللجن ا ا ضنل ا ياااال االختوااات القسااري الساان اا بتساريع وتاام تنقاالت القااانون
اجلنااااي وقااانون اإلجاراتا اجلناالا فاادف تضريااف االختوااات القسااري بو ااوع جر ا قااما بااذاهتا
واالعرتاف ب ابضغا ا ستمر( )39وأو ت أيضااً أبن ي وا مشاروع إ االح القاانون اجلناااي عاد
االحتج اااج أبي ظ ااروف اس ااتثناال لتقلل ااد حة اار االختو ااات القس ااري( ،)40وأن ي اانع ك ااذل عل ااى
مساااولل ال ارالس( )41وعل ااى ظااروف للتخولااف والتش ااديد تن بااح علااى أفض اااا االختوااات القس ااري
()42
تشم نلع الضنا ر الوارو ا االتواقل
 -22وأو ا اات اللجن ا ا السا اان اا بتضا اادي التش ا اريضا اجلناال ا ا ا تضلق ا ا ابالختوا ااات القسا ااري،
وال س االما ا اااو  )1(2-431و( )6م اان الق ااانون اجلن ااااي ،وخبا ا م اان خ ااالا اإل ااار إىل أن
()43
االختوات القسري منويف عن االسرتقاق واالخت اف ويش جر ً ضد اإلنسانل

 -23والحةاات اللجن ا اعت ا ا الساان اا تضاامن القااانون اجلنااااي ا ض ا ادا حة اراً اارياً ل اارو
ا ا خا أو إع اااوهت القس اري أو تق ااد غ أو تس االلمغ ا احل اااال ال ااج توج ااد فلغ ااا أس اابا
تاادعو إىل االعتقاااو أبن الشااخع قااد يتضاارل لالختوااات القسااري وأو اات ابلتقلااد اليفااار مبباادأ
()44
عد اإلعاو القسري ا نلع احلاال
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 -24ونةراً لشضور اللجن ابلقلح إاات عد وجوو تدابم للمضاقب مبوجب القانون اجلنااي علاى
اخت اااف ا اواااا وعلااى ت وياار أو إخوااات أو إتااالف الو اااح الااج تثباات هااويتغ  ،فقااد أو اات
()45
السن اا بتض ي التشريضا اجلناال ا هذا اليفدو
 -25وأو اات اللجن ا الساان اا أبن تضااان الوضااع القااانوين لأل ااخا
جماال مث الرعاي االجتماعل وا ساا ا الل وقانون ا سر وحقوق ا ل ل

ا ختواان وأقااارف ا
()46

 -26وا عااا  ،2012الحةاات اللجنا الورعلا نااع التضااذيب و اامع ماان ضاارو ا ضاملا أو
الضقوب ا القاساال أو الالإنسااانل أو ا غلن ا أن اإلاااار التش اريضي للمر ااد الااوا رافااح االحتجاااا
يااوا وون كوال ا اسااتقالللتع( )47وأعرباات اللجن ا الورعل ا أيض ااً عاان قلقغااا إاات عااد ختيف االع
مل انلا كافلا للمر ااد ،وهااو مااا نضااع ماان أوات عملااع علااى أااو مالاا ( )48وحثاات اللجنا الورعلا
()49
السن اا على تض ي اإلاار القانوين هلذع ا اسس
 -27وا عا  ،2014أبلغ ا ر د اللجن الورعل أبن واير الضدا أكد لاع أناع سالجري إل اات
أي ل لآللل الوقاال الوانل ابجلغاا التنولاذي( )50و كار ا ر اد أيضااً أن السان اا مل تضار أي
اعتبار قرتحا اللجن الورعل وجلن مناهض التضذيب أو مقرتحا جملس حقوق اإلنساان الاج
()51
قُدمت خالا االستضرال الدوري الشام السابح بشأن مل انل ا ر د
 -28وأعرباات اللجنا ا ضنلا ابلضماااا ا غاااجرين عاان قلقغااا إاات تااروي ظااروف االحتجاااا بساابب
قِا ااد اهللاك ا ا ا ساسا اال واكتةا ااا السا ااجون ،وأو ا اات مبواتم ا ا ظا ااروف االحتجا اااا ما ااع ا ضا ااايم
الدولل ا ( )52وأعرباات اللجن ا ا ضنل ا ابلقضااات علااى التملل ا ضااد ا ارأ عاان قلقغااا بوجااع خااا إاات
االكتةااا السااااد ا مراك ا االحتجاااا والسااجون اصا ا ابلنسااات وأو اات ابحلااد ماان اكتةااا
الس ااجون وحس اان إم انل ا ا حيف ااوا النس ااات علا ااى الرعاي ا ا اليف ااةل ا نلا ااع أم اااكن احتجا ااااهن
()53
واستخدا تدابم بديل لالحتجاا ،وال سلما فلما يتضلح ابلنسات احلوام واللوايت لديغن أاواا
 -29وأو ت اللجنا ا ضنلا يااال االختواات القساري السان اا أبن ت وا ل ا ا اخا
سااللا احلري ا نلا َاع الضااما القانونل ا ا ساساال منااذ بداي ا احتجااااه  ،وأبن ت م ا وحَ ادث
()54
بدق وسرع نلع سجال هاالت ا خا
 -30وأبل ت السن اا جلن َ مناهض التضذيب أبهنا وضضت ،ب رل تض ي الضما القانونل
حلماي ا احلااح ا احلري ا  ،مشااروعن إل ااالح القااانون اجلنااااي وقااانون اإلج اراتا اجلناال ا ينيفااان
علااى تاادابم حلمايا حقااوق ا ااخا سااللا احلريا ؛ وأبنااع ساالجري عاارل كااال ا شااروعن علااى
()55
السل ا ب رل اعتماومها خالا النيفف ا وا من عا 2014
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون
 -31الحة اات اللجنا ا ا ضنلا ا ي اااال االختو ااات القس ااري م ااع القل ااح أن الس اال ا الوانلا ا
تسااتخد  ،لاادع التةقلااح ا حاااال االختوااات ،إج اراتا التةقلااح ا نيفااو عللغااا ا قااانون
اإلجاراتا اجلناالا الااج تتضلااح أبفضاااا مثا االخت اااف والسااجن باادون ميفااون قااانوين وأو اات
()56
بضمان ممارس احملاك الختيفا غا للنةر ا جراا االختوات القسري
 -32وفلم ااا يتضل ااح مبق اادمي الشا ا اوع والش ااغوو ،أو اات اللجنا ا اهت ااا الس اان اا أبن ت وا ا
احلماي ا الوضال ا  ،ا إا ااار إ ااالح الق ااانون اجلن ااااي ،جلمل ااع ف ااا ا ااخا ا ش ااار إل االغ ا
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الوقر  1مان ا ااو  12مان االتواقلا مان أي ا
()57
وع أو أول يقدموهنا

مان ا ضاملا السال أو التخوياف بسابب أي

 -33وأبل اات الس اان اا جلن ا مناهض ا التض ااذيب أبن احل وم ا اخت ااذ نل ااع الت اادابم ا تضلق ا
بتنةل حماكما راالس تشااو الساابح ،حسان حاربي ،ا اتغ ابرت اا جاراا ووللا ا إقلال تشااو
خالا الورت ا متد بن عامي  1982و )58(1990وأكد من جديد ع مغاا علاى تنةال هاذع
احملاكم ا ح ااه هنايتغ ااا( )59والحة اات اللجنا ا ا ضنلا ا ي اااال االختو ااات القس ااري إنش ااات ال اادواار
()60
ا فريقل االستثناال واخ النةا القضااي السن ايل حملاكم حسن حربي
 -34والحاار الوريااح الق ااري عااد كوايا الاربام االجتماعلا  -الرتبويا الراملا إىل تواااوي أو
تقللع حاال بقات ا اواا ا أماكن االحتجااا والحار الورياح الق اري أيضااً مساأل إفاال
مارت ا جر ا اساات الا ا اواااا ا التسااوا ماان الضقااا وأ ااار إىل أن ممارساج تشااويع ا عضااات
التناساالل ا نثوي ا واواج ا اواااا منتشااراتن علااى ن اااق واسااع و ااجع الوريااح الق ااري الساان اا
علااى تض يا نلااع م ااو نةااا احلمايا القضاااال واصاادما االجتماعلا ل والا ساالاو القااانون
()61
فلما يتضلح اب اواا
 -35وأو ى الوريح الضام ا ض مبسأل التملل ضد ا رأ ا القانون وا مارس السن اا بتوفم
التدريب ا ناسب جلملع ا وظون القضاالن وبتضب النةا القضااي أبكملع افة اإلفال من
الضقا وإب اع ا ضلوما والوعي بشأن حقوق النسات والوتلا بن نلع اراات السا ان مان
()62
خالا إ راا وسااط اإلعال والرجاا والوتلان وكذل انتمع احمللي وال عمات الدينلن
 -36وأو ااى الوريااح الضام ا الساان اا أيض ااً بتضلاان م يااد ماان الضاااب ا ا مراك ا الشاارا
والاادرا ماان أج ا مضاجل ا حاااال الوتلااا والنسااات الالاااي يتضرضاان للضنااف ،وب وال ا مقاضااا
وإوان ا م ارت ا أفضاااا الضنااف الق ااا علااى أسااا نااوع اجلاانس ،مباان فاالغ ا ساااولون عاان تشااويع
()63
ا عضات التناسلل ا نثوي
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية
 -37ااجضت منةم ا ا ما ا تةااد للرتبلا والضل ا والثقافا (اللونس ا و) الساان اا علااى إل ااات
اا أيضااً علاى إجارات تقلال لنةاا
عرم التشغم وفقاً للمضاايم الدوللا و اجضت اللونسا و السان َ
تضلاان هل ا تاارخلع البااث اإل اعااي ل والا اسااتقالللتغا وعلااى إعاااو النةاار ا الرتخاالع اإلل امااي
()64
لليفةولن
 -4حظر مجيع أشكال الرق
 -38أعرب ا اات اللجنا ا ا ا ضنلا ا ا ابلضم ا اااا ا غ ا اااجرين ع ا اان قلقغ ا ااا إاات حمدوويا ا ا إنو ا ااا الق ا ااانون
رقا ا ا  06-2005ا تضل ا ااح مب افةا ا ا االع ا ااار اب ا ااخا وا مارس ا ااا ا اليف ا اال ويمايا ا ا
الضااةات ،وإاات االحتجاااج فااذا القااانون حملاكما ا غاااجرين الساان اللن الااذين ياااولون الضبااور إىل
أورواب( )65وأو ت جلن حقوق ال و ب وال ت بلح هاذا القاانون وإنواا ع( ،)66ا حان أو ات
اللجنا ا ضنلا ابلضماااا ا غاااجرين بتضديلااع( )67وأو اات اللجنا ا ضنلا ابلقضااات علااى التمللا ضااد
()68
ا رأ السن اا إبوماج تضريف واضت لالعار اب خا ا هذا القانون
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 -39وأعرباات اللجن ا ا ضنل ا ابلضماااا ا غاااجرين عاان قلقغااا ن ا اواانن الساان اللن يقضااون
ض ااةات لالعا ااار أو الضم ا ا القسا ااري ا ال راع ا ا أو تض اادين الا ااذهب أو الضم ا ا ا ن ا ا يل ا بلا اادان
لثا ( )69وأباد قلقغاا أيضااً إاات التقاارير الاج تولااد أبن نسااتً وأاوااالً ماان بلادان أخارع يقضااون
ضااة ات لالساات الا اجلنسااي ،وال ساالما ارال الساالاح اجلنساال والضم ا القسااري واالساارتقاق
ا نا يل ،وإاات تلا الااج تشاام إىل أن أاواااالً ماان ا ن قا يضملااون ا مناااج ا م للااذهب ،وأن
بضضغ يقع ضةل لالعاار واالعتادات واالسات الا اجلنسالن ،ا حان ُعارب الا وات الدينلا اخارين
()70
على التسوا وتست لغ لتةقلح م اسب مالل
 -40وأض ااافت اللجنا ا ا ضنلا ا ابلقض ااات عل ااى التمللا ا ض ااد ا ا ارأ أنا اع جي ااري االع ااار ابلنس ااات
والوتل ااا كض ااامال من لل ااا و"عا ارااس عل ااى ااب اإلنرتن اات" ،ويض ااانن م اان الضما ا القس ااري
واالست الا اجلنسي والتسوا القساري ،علاى ارار ا اوااا تالملاذ ال تاتلاب الاذين جياربون علاى
التسااوا( )71وأعرباات جلنا حقااوق ال وا أيضااً عاان قلقغااا إاات ت ايااد انتشااار التسااوا القسااري ا
ا اادن ال ااربع ،وهااي ظاااهر متااس ا ال الااب تالملااذ ال تاتلااب وون ساان الثانل ا عشاار  ،الااذين
ااجر ف ا ماان ا نااااح الريول ا والبلاادان اناااور ( ،)72وإاات التش اريضا الااج عل ا بضااخ أ ا اا
يتا َ
()73
التسوا وحثت جلن حقوق ال و السن اا على أن حةار اراح نلاع أ ا اا التساوا ا
()74
نلع ا ماكن وحمي تالملذ ال تاتلب من االست الا والتملل
 -41وأعربت جلن حقاوق ال وا عان قلقغاا الباالغ إاات التادين الشاديد ضادال التةقلاح ماع
()75
ا ساولن عن االعار اب خا والتسوا القسري ومالحقتغ وإوانتغ
 -42وأو اات اللجن ا ا ضنل ا ابلضماااا ا غاااجرين ابلتةقلااح مااع ا ساااولن عاان االعااار ابلبشاار
()76
والتغريب واجلراا ا خرع ا اليفل ومالحقتغ

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية
 -43أعربت اللجن ا ضنل ابلقضات على التملل ضاد ا ارأ عان قلقغاا إاات اساتمرار الوجاو ا
ا جور بن اجلنسان والويفا ا غا بان النساات والرجااا؛ وإاات ارتوااع مضادا الب الا بان النساات
اريت مس ااأل
وترك ا هن ا الق اااع اام الر ااي؛ وإاات ع ااد وج ااوو أح ااا قانونل ا ع اار بش ا
()77
وأو اات اللجنا
التةاارا اجلنسااي ا م ااان الضما ؛ وقاادمت تو االا ضاجلا هااذع ا ساااا
أيض ا ااً مبراجض ا ا ا ح ا ااا القانونل ا ا التملل ي ا ا ال ا اوارو ا ق ا ااانون الض ا اامان االجتم ا اااعي والق ا ااانون
رقا ا  31-71لض ااا  1971ا ض اادا للق ااانون رقا ا  33-61لض ااا  1961ا تضل ااح اب ركا ا الض ااا
()78
وظوي اصدم ا دنل
 -2احلق يف الضمان االجتما ي
 -44الح اار الوري ااح الق ااري أن الس اان اا اعتم ااد اس ارتاتلجل وانل ا للةماي ا االجتماعل ا
ترمااي إىل تضماال احلماي ا االجتماعل ا يلااوا عااا  2035و اادو الوريااح الق ااري علااى أنااع ،ر ا
التق ااد احمل اارا ،ال ي ا اا إعم اااا احل ااح ا الض اامان االجتم اااعي ج ال ااً ابلنس ااب لأل ااخا ال ااذين
()79
يضملون ا الق اع م الر ي
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 -3احلق يف مستوى معيشي الئق
 -45ما االت جلن حقوق ال و تشضر ابلقلح البالغ ن نيفاف أاوااا البلاد تقريبااً يضلشاون
ا أس اار ض ااضلو ال اادخ  ،حل ااث تض اااين ا ن ااااح الريولا ا أ ا اد ورج ااا احلرم ااان وحث اات اللجنا ا
()80
السن اا على مضاجل مش ل فقر ا اواا والتواو بن ا نااح
 -4احلق يف الصحة
 -46رحباات اللجن ا ا ضنل ا ابلقضااات علااى التملل ا ضااد ا ارأ وجلن ا حقااوق ال و ا ابلتاادابم
ا تخذ لتوسلع ن ااق الت لا اليفاةل الشاامل ( )81ام أن جلنا حقاوق ال وا ماا االات تشاضر
ابلقلااح إاات عااد كواي ا التموي ا ا خيفااع لق اااع الرعاي ا اليفااةل ونقااع عاادو مقاادمي الرعاي ا
اليف ااةل ا اااهلن وع ااد ت ااوايضغ بشا ا منيف ااف ا خمتل ااف من ااااح البل ااد وأو اات الس اان اا
()82
بتخيفلع ا وارو ال افل للخدما اليفةل
 -47وأو ت جلن حقوق ال و ابحلاد مان وفلاا ا اوااا ،مباا فلغاا وفلاا ا واللاد اجلادو،
ومن التواو بن ا نااح()83؛ ويماي ا اواا من سوت الت ذي ( ،)84مع اعتماو الرب م اجلدياد
()86
لتةسن الت ذي ()85؛ ومب افة ا الرت
 -48وما االت اللجن ا ضنل ابلقضات على التملل ضد ا رأ تشضر ابلقلح إاات استمرار ارتواع
مضدال وفلا ا مغا  ،واالرتواع م ا تناسب لضدو النساات ا يفاااب بوامو نقاع ا ناعا
البشري  ،وال سلما النسات الضامال ا الب ات وأو ت بتقدم الرعايا ا ساسال للةواما خاالا
()87
التوللد وابحلد من اإل اب بومو نقع ا ناع البشري /اإليدا بن النسات
 -49ونةراً لشضور جلنا حقاوق ال وا ابلقلاح إاات ارتوااع عادو حااال محا ا راهقاا  ،فقاد
حثاات الساان اا علااى اعتماااو سلاس ا ااامل لليفااة اجلنساال واإلةابل ا خا ا اب اراهقن وعلااى
اسااتةداث منغاااج وراسااي مالا ا للساان للتثقلااف ا جماااا اليفااة واحلقااوق اجلنساال واإلةابل ا ؛
وعلى اتو فر احليفوا على وساا منع احلم ا أمون وا لسور الت لو ؛ وعلى محاي حقوق
()88
ا راهقا احلوام وا مغا ا راهقا وأاواهلن ،وم افة التملل ضدهن
 -50وأو ت اللجن ا ضنلا ابلقضاات علاى التمللا ضاد ا ارأ السان اا أبن تضادا ا ااو 305
ماان القااانون اجلنااااي ومدون ا قواعااد الساالوا ا غ ا وا ح ااا القانونل ا ا اليفاال إلل ااات عاارم
اإلجغااال وأبن ح ااذف م اان مش ااروع ا ح ااا القانونل ا ع اابت اإلثب ااا ال ااذي يق ااع عل ااى ا ارأ
()89
احلام والذي أُ م إللع أعالع
 -5احلق يف التعليم
 -51أو ااى الوري ااح الضام ا ا ض ا مبس ااأل التملل ا ض ااد ا ارأ ا الق ااانون وا مارس ا الس اان اا
إبوماج حقوق اإلنسان للمرأ ومبدأ ا ساوا بن اجلنسن ا ا ناه الدراسل ابتدات من مساتوع
()90
التضلل االبتدااي
 -52وما االات جلنا حقاوق ال وا تشاضر ابلقلاح إاات ماا يلاي ا ثار السالا لت االلف التضلال
م ا با ر على استواو ا اواا منع؛ واخنوال مضدال االلتةاق اب ادار وارتوااع مضادال
()91
االنق اع عن الدراس ؛ وضاضف نوعلا التضلال ؛ وعاد وجاوو سلاسا لت اوير ا ادار القرانلا
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وأو ا اات اللجن ا ا السا اان اا إبل ا ااات ت ا اااللف التضلا اال ا با ا اار و ا اام ا با ا اار ؛ وبتةسا اان نوعل ا ا
التضلل ()92؛ واعتماو القانون ا تضلح بتةديث ا دار القرانل لرب غا بنةا التضلال الر اي ،الاذي
يضع أسس حةر ضلوع هذع ا دار ا إسات مضامل ا اواا واسات الهل  ،مباا ا لا تساوا
()93
ا اواا
 -53وأو اات اللجنا ا ضنلا ابلقضااات علااى التمللا ضااد ا ارأ ب والا ت ااافا الواار للوتلااا
والشااااب ا االلتةاااق جبملااع مراحا التضلاال وموا اال الدراسا ؛ وبتنولااذ سلاسا لضااد التسااامت
إاالقاً مع الضنف اجلنسي والتةرا اجلنسي؛ وب تو عدو ا درسا ا نلع مساتوت التضلال ؛
()94
وبتنةل محال حملو ا مل لدع النسات ،وال سلما ا ا نااح الريول
 -54وأو ت اللونس و السن اا مبوا ل اجلغاوو ا بذولا إلعمااا احلاح ا التضلال  ،ماع إياالت
اهتمااا خااا إلاتح ا فاار التضلاال لألاواااا وا اراهقن الااذين ه ا ا ساان االلتةاااق مبسااتوع
التضلل ا توسط أو الثانوي( )95وأو ت اللونس و السن اا أيضاً مبوا ل اجلغاوو ال بام ا بذولا
ابلوض لتض ي احلاح ا التضلال  ،وال سالما لتةسان فار حيفاوا الوتلاا علاى التضلال  ،وبتساريع
()96
وتم بر م حديث ا دار الدينل
 -55وأو اات اللونس ا و الساان اا أيض ااً برفااع احلااد ا ىن لساان الضم ا للتوافااح مااع ساان إهنااات
التضلاال اإلل امااي وب وال ا اح ارتا اجلملااع باادأ إل امل ا التضلاال ( )97وأخ اماً ،وابلنةاار إىل أن ال ا واج
ا ب ر يش عااقاً أما تضلال الوتلاا  ،فقاد أو ات اللونسا و السان اا برفاع احلاد ا وىن لسان
()98
ال واج إىل  18سن
 -56والحاار الوريااح الق ااري أن مسااتوع التةاااق الوتلااا اب اادار واسااتمرارهن ا الدراس ا
بلغ حاد الت اافا ا مرحلا التضلال ا ساساي ول ان اساتمرارهن ا الدراسا ال يا اا يشا حادتً
()99
ا مرحل التضلل الثانوي ،كما هو الشأن فلما يتضلح ابلتةاقغن ابلتدريب ا غ

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -1النساء
 -57أعربت اللجنا ا ضنلا ابلقضاات علاى التمللا ضاد ا ارأ عان قلقغاا إاات حمدوويا ماا يتمتاع
اا ب وال ا
بااع ا ر ااد الااوا للت ااافا باان اجلنساان ماان قاادرا واسااتقاللل ( )100وأو اات الساان َ
()101
استقالللتع وبتض ي اآللل الوانل للنغول اب رأ وحسن مستوع تنسلح عملغا
 -58وأو اات اللجن ا الساان اا أيض ااً بوضااع اس ارتاتلجل
الج تن وي على التملل ضد ا رأ وعلى ا مارسا الضار

ااامل للقضااات علااى اليفااور النم ل ا

()102

 -59وأعرب اات اللجن ا ع اان قلقغ ااا إاات ح اااال الت ااأخم ال وي ا ا تنق االت ا ح ااا التملل ي ا
الوارو ا القانون الوا  ،وال سلما تل الوارو ا قاانون ا سار  ،مباا ا لا ا ح اا ا تيفال
ابالخااتالف ا احلااد ا وىن لساان ال ا واج باان الوتلااا والوتلااان ،وبتضاادو ال وجااا  ،وابلتملل ا ا
()103
عواقب فسخ ال واج ،وابلتملل ضد ا رأ ا سلم فلما يتضلح اب ماث
 -60وأعرب اات اللجنا ا ا ضنلا ا ابلقض ااات عل ااى التمللا ا ض ااد ا ا ارأ ع اان قلقغ ااا إاات ارتو اااع ع اادو
()104
ال جيا م ا سجل  ،وأو ت يماي حقوق النسات ا هذع ال جيا
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 -61وفلمااا يتضلااح ابسااتمرار ا مارسااا الضااار ( ،)105أو اات اللجنا اهتااا الساان اا ابلقضااات
علاى ممارسااا تضادو ال وجااا واواج ا اواااا والا واج ا ب اار وتشااويع ا عضاات التناساالل ا نثويا
()106
واواج السلو ون اح أخت ال وج والت للح وحةر أو حرم ا ذي
 -62وحثاات جلن ا حقااوق ال و ا الساان اا علااى التةقلااح فااوراً ا حاااال تشااويع ا عضااات
التناسلل ا نثوي ومقاضا اجلنا ؛ وعلى تسريع وتام اإل االحا التشاريضل للقاانون اجلناااي مان
أج ا عاارم عااد اإلبااالن عاان عمللااا تشااويع ا عضااات التناساالل ا نثوي ا الااج ُعاارع للوتلااا ؛
وعلى إنشات اللاا وقاالا حلمايا ا اوااا ،وال سالما الوتلاا ا ضرضاا ص ار تشاويع ا عضاات
التناسالل ا نثويا ( )107وأو اات اللجنا ا ضنلا ابلقضاات علاى التمللا ضاد ا ارأ السان اا ابلتنولااذ
الوضاا للقانون رق  05-99الذي جير تشويع ا عضات التناسلل ا نثوي  ،وص الضم الوانلا
()108
الثانل للتضجل ابلقضات على تشويع ا عضات التناسلل ا نثوي (للورت )2015-2010
 -63وأعر الوريح الضام ا ض مبسأل التملل ضد ا رأ ا القاانون وا مارسا عان قلقاع ن
اإلجغااال ال ااوعي حمةااور مبوجااب القااانون اجلنااااي والقااانون رق ا  18-2005ا تضلااح ابليفااة
اإلةابل  ،ويضاقَب عللع ابحلبس مد تيف إىل مخس سانوا والحار الورياح الضاما أن مساتوع
إوماج أح ا اليف وا الج انضمت إللغا السن اا ا القانون احمللي وإنوا ها ال ي اا م كااف
وأن الدس ااتور اجلدي ااد لض ااا  2001ال ااذي يض ا ا ا س اااوا ب اان اجلنس اان مل ينو ااذ بض ااد ا ا مارس ا
()109
الضملل
 -64وأو ااى الوريااح الضام ا الساان اا بتضاادي قااانون ا ساار للقضااات ،ا القااانون وا مارس ا ،
علاى نلااع أ ا اا التمللا واخا ا سار ( )110وأو ااى الورياح الضاما الساان اا أيضااً برفااع الساان
القانونل ا لا واج ا ارأ إىل  18ساان وإبوراج ح ا جديااد ا القااانون اجلنااااي يضاقااب علااى ال ا واج
ا ب ا اار ويضا ااوي ال ا ااابع القا ااانوين علا ااى اإلجغا ااال ويل ا ااي إج ا ارات مضاقب ا ا النسا ااات الضا ااامال ا
()111
الب ات
 -65وأعربت اللجن ا ضنل ابلقضاات علاى التمللا ضاد ا ارأ عان قلقغاا إاات عاد عارم الا واج
اب اواااا الااذين تارتاوح أعماااره باان  13و 18ساان ( )112وحثاات جلنا حقااوق ال وا الساان اا
عل ااى اعتم اااو خ ا ا الضم ا ا الرامل ا ا إىل إهن ااات ممارس ا ا اواج ا او اااا وعل ااى من ااع اواج ا او اااا
وم افةتااع( )113و ااجضت اللجن ا الساان اا أيض ااً علااى تضاادي ا اااو  111ماان قااانون ا ساار
وا اااو  300ماان القااانون اجلنااااي؛ وعلااى اعتماااو مشااروع قااانون ال و ا لرفااع احلااد ا وىن لساان
()114
ال واج إىل  18سن ابلنسب للوتلان والوتلا على حد سوات
 -66ومااا اال اات اللجن ا ا ضنل ا ابلقضااات عل ااى التملل ا ض ااد ا ارأ تش ااضر ابلقلااح إاات اس ااتمرار
الضنا ااف الضا اااالي( )115وحثا اات السا اان اا علا ااى تضا اادي التش ا اريضا ا اليفا اال ب ا اارل تيفا اانلف
اال تيف ااا ض اامن اجل ا اراا اص اام وع اارم اال تيف ااا ال وج ااي؛ وعل ااى حس اان مس ااتوع ت ااوفم
ا ساااعد وإعاااو التأهل ا للنسااات ضااةات الضنااف وكوال ا اسااتواوهتن علااى أااو فضاااا ماان سااب
االنتيفاااف؛ وعلااى القضااات علااى ا ح ااا ا ساابق ا تضلقا ابلضنااف ضااد ا ارأ ماان خااالا أنشا
()116
التوعل والتثقلف
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 -67ونة اراً لشااضور اللجن ا اهتااا ابلقلااح إاات اسااتمرار احل اواج الااج تواجغغااا ا ارأ ا اللجااوت
الوضل ااي إىل القض ااات ،فق ااد أو اات إباالا ا تلا ا احلا اواج وض اامان إم انلا ا احليف ااوا فضللا ااً عل ااى
()117
ا ساعد القانونل انانل للنسات اللوايت يوتقرن إىل ا وارو ال افل
 -68وما االت اللجن تشاضر ابلقلاح إاات حمدوويا اساتواو ا ارأ الريولا مان ا راضاي ،بسابب
احلواج القانونل واالجتماعل  -الثقافل ا تضلق يقغا ا ا ماث ،ومن خدما الرعاي اليفةل
والتضلا ا اال والنق ا ا ا الضا ا ااا والت ذي ا ا ا وا لا ا اااع واليفا ا اارف اليفا ا ااةي وفا ا اار إورار الا ا اادخ واحلماي ا ا ا
()118
االجتماعل
 -69وأحاط الوريح الق ري علماً خب الضم الوانل للقضات على الضنف القاا على أسا
نااوع اجلاانس وتض يا حقااوق اإلنسااان الااج اعتُمااد ا عااا  ،2017والااج عسااد توجغااا احملااور
الثال ااث ص ا ا الس اان اا النا ا ا عل ااى ااضلد احلوكما ا والس اال وا م اان و ااجع الوري ااح الق ااري
السن اا على ختيفلع موارو مغم لتنولذ هذع اص ب رل كوال تض ي حقوق النسات والوتلا
()119
ومحايتغا
 -2األطفال
 -70أو اات جلن ا حقااوق ال و ا الساان اا بتمتل اع اللجن ا الوانل ا ا شاارتك باان الق اعااا
واللجااان ا ضنل ا يماي ا ال و ا علااى ااضلد ا قااضااا بوالي ا وساال واضااةتن وم اوارو كافل ا ؛
وبوضااع إج اراتا واللااا واضااة للتنساالح فلمااا باان هااذع ا اسسااا ()120؛ وبتخيفاالع م اوارو
()121
تب محاي ال و
 -71وأعرباات اللجن ا اهتااا عاان قلقغااا إاات عااد وجااوو تاادابم حلماي ا ا اواااا ماان ا نش ا
السلاحل  ،وإاات احتماا تسبب االستثمار اصا  ،وال سلما ا ق اعي التضدين و لد ا اا،
ا عم ا اواا وا تضرضغ واو خ م وأو ت اللجن السن اا مبنع السالاح بادافع ممارسا
اجلنس مع ا اواا وإبل ا الشركا الضامل ا البلد بتخولاف ماا ختلواع عمللاهتاا مان ا ر سالبل
()122
على حقوق ال و
 -72وأعربا ا ا اات اللجن ا ا ا ا عا ا ا اان قلقغا ا ا ااا إاات ارتوا ا ا اااع مسا ا ا ااتوت االعتا ا ا اادات علا ا ا ااى ا اوا ا ا اااا
واساات الهل ( )123وأبااد قلقغااا البااالغ إاات ت ايااد عاادو الوتلااا اللاوايت يتضرضاان لالساارتقاق ا نا يل
واالساات الا اجلنسااي ارال عاريا  ،مبااا ا لا ماان أجا الساالاح اجلنساال  ،وإاات عااد تقناان
()124
نةا ال وال والتب مقاب ا اا أو تقدم خدما لألسر (االست مان أو تر وو )
 -73وحثت اللجن السن اا علاى إنواا التشاريضا ا تضلقا ابالعتادات اجلنساي علاى ا اوااا
واست الهل جنسلاً( ،)125وال سلما ا او  298من القانون اجلنااي الج عر االعتدات البدين على
ا اواااا وإمهاااهل ( )126وأح ااا القااانون اجلنااااي الااج حةاار الضالقااا اجلنساال مااع ا اواااا وون
سان الثانلا عشار ( )127وأو اات اللجنا الساان اا بتنولااذ االسارتاتلجل الوانلا حلمايا ال وا ماان
()128
أج منع وم افة إسات مضامل ا اواا وإمهاهل
 -74وكرر اللجن اإلعرا عن قلقغا الضملح إاات ممارس ا دار القرانل الج تاديرها الا وات
الدينلا  ،والاج تساتخد تالملاذ ال تاتلاب مان أجا ال ساب ا اايل حلاث تادفع فا إىل التسااوا
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وحث اات اللجن ا الس اان اا عل ااى ختل االع تالمل ااذ ال تاتل ااب م اان س اال ر مضلم ااي الق ااران والتضجلا ا
()129
ابلتةقلح مع اجلنا ومالحقتغ
 -75وحثت اللجن السن اا على تضدي قانون الضم وكوال عد تش ل ا اوااا وون سان
الثامن ا عشاار ا ا ناااج حاات س ا ت ا رل أو ا مقااالع احلجااار أو ميفااااد ا اااا؛ وعلااى
ضاامان احارتا احلااد ا وىن لساان الضما ( 16ساان ) ا الق اااع اام الر ااي؛ وعلااى إنشااات اللااا
حلماي ا اواا ا ضرضن ص ر عم ا اواا؛ وضمان استواو ا اواا الضةات مان اصادما
()130
االجتماعل وسب االنتيفاف القانونل
 -76ور ا باورا الراملا إىل محايا أاوااا الشاوارع ،فقاد سااور اللجنا قلاح ابلاغ إاات ت اياد
عاادو هاااالت ا اواااا وإاات ظااروف علشااغ الساال وحثاات اللجنا الساان اا علااى كوالا حقااوقغ
وتلبل احتلاجاهت وتلسم إعاو إوماجغ ا انتمع( )131وأو تغا أبن تل ي نلع ا ح ا الاج
اريت
عل ا الضقوب ا البدنل ا  ،مب ااا ا ل ا ا اااو  285م اان ق ااانون ا س اار  ،وأبن حة اار بش ا
()132
الضقوب البدنل ا نلع ا ماكن
 -77وأ ر الوريااح الق ااري مسااأل تسااوا ا اواااا ماان تالملااذ ال تاتلااب والحاار أن ظاااهر
أاوااا الشاوارع تشا ميفاادر قلااح مااا فتا يت اياد ور ا القاوانن القااما  ،فلا تُتخااذ أي تاادابم
ملموس ا وفضال ا افة ا هااذع الةاااهر الااج عض ا ا اواااا عرض ا ص اار انضاادا ا ماان التااا ا
الشاارع والحاار الوريااح الق اري أن الساان اا اعتمااد اسارتاتلجل وانلا حلمايا ال وا اتساامت
()133
فضاللتغا ابحملدووي بسبب عد كواي ا وارو وانضدا التنسلح
 -78وبلنمااا الحةاات اللجن ا التاادابم ا تخااذ بشااأن قضااات ا حااداث ،فقااد حثاات الساان اا
علااى إنشااات حماااك متخيفيف ا ا اااون ا ح ااداث ا نلااع أأااات البلااد؛ وعلااى تض ي ا الت اادابم
البديلا لالحتجاااا؛ وعلااى كوالا عااد احتجاااا ا اواااا مااع البااال ن؛ وعلااى تااوفم فاار التضلاال
وخاادما التضاااا وإعاااو اإلوماااج ا انتمااع لأل ااخا احمل ااو علاالغ وا واارج عاانغ مماان تقا
()134
أعماره عن  18سن
 -79وأعربت اللجن عن قلقغا إاات ا ر االنويفاا ا سري على ا اواا ،وأو ات السان اا
بضاامان تسااجل مراكا الرعايا البديلا القااما وحيفااوهلا علااى الشااغاوا الالاما  ،وابالسااتضرال
()135
ا نتة حلال إيداع ا اواا ا ماسسا الرعاي واحلضا
 -80وأو اات اللجن ا الساان اا ابعتماااو ا رسااو ا تضلااح إبنشااات هل ا مرك ي ا لى اراف علااى
عمللااا التب ا علااى اليفااضلد الاادويل وبوضااع إاااار قااانوين لتنةاال عمللااا التب ا علااى اليفااضلد
()136
الدويل
 -81وأ ااار الوري ااح الق ااري أيض ااً ،ض اامن أوج ااع التق ااد احمل اارا ،إىل مراجض ا الق ااانون ا تضل ااح
()137
ابجلنسل الذي يسمت للمرأ السن الل بنق جنسلتغا إىل أاواهلا واوجغا ا جنا
 -82ورحبت جلن حقوق ال و بقانون اجلنسل ا نقت ( ،)2013الذي يل ي ا ح اا الاج
متل بن اجلنسن فلما يتضلح بنق اجلنسل عن اريح ال واج والوالو والتب  ،وكذل أوجع التمللا
بن ا اواا ا ولووين ا إااار الا واج أو خارجاع فلماا يتضلاح مبانت اجلنسال ( )138ام أن القاانون
ا اانقت يقتضااي ،انت ال وا اجلنساال  ،أن ي ااون أحااد والدياع مولااوواً أيضااً ا الساان اا أو مواانااً
ساان اللاً( )139وأعرب اات اللجن ا ا ضنل ا ابلضم اااا ا غ اااجرين ع اان قلقغ ااا ن ا او اااا ا ول ااووين ا
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الساان اا لوالاادين أجنبلاان يواجغااون ااضوب ا احليفااوا علااى اجلنساال الساان الل ( )140وأو اات
جلن حقوق ال و السن اا مبواتم قانون اجلنسل مع ا ضايم الدولل ا تضلق مبناع حااال انضادا
()141
اجلنسل
 -83وأعربت جلن حقوق ال و عن قلقغا إاات عد إحاراا تقاد ا اتو مضادال تساجل
ا واللد من ا اواا وون سن اصامس واستمرار التوااو ال بام بان ا ناااح احلضاري والريولا ا
هااذا اليفاادو وأو اات الساان اا بتةااديث نةامغااا لتسااجل ا ح اواا ا دنل ا ؛ وإباتح ا خاادمج
تسااجل ا واللااد وإ اادار ااغاوا ا االالو ابناان ،وال ساالما ا ا نااااح الريولا والناالا ؛ وب والا
إم انل ا ا احليف ااوا علا ااى التضل اال واصا اادما االجتماعل ا ا لألاو اااا الا ااذين ال يمل ااون ا ااغاوا
()142
ا لالو
 -3األشخاص ذوو اإل اقة
 -84بلنم ااا رحبا اات جلن ا ا حقا ااوق ال و ا ا ابل ا اربام الرامل ا ا إىل محاي ا ا حقا ااوق ا اوا اااا وي
اإلعاق ا  ،فم ااا االاات تش ااضر بقلااح ابل ااغ إاات التاادين الش ااديد ضاادا التة اااقغ اب اادار االبتداال ا
وحمدوويا ا ف اار حيف ااوهل عل ااى التضل اال اجل ااامع وا درس اان ا اادربن ت اادريباً جل ااداً؛ وإاات ارتو اااع
مسااتوع االوع ماا يتضرضااون لااع ماان سااوت ا ضاملا والضنااف والو ا واإلقيفااات؛ وعااد إاتحااتغ مااا
ي واي مان خاادما الرعايا اليفاةل واالجتماعلا وإعااو التأهلا وحثاات اللجنا السان اا علااى
اعتماااو هن ا قاااا علااى حقااوق اإلنسااان فلمااا يتضلااح ابإلعاق ا وعلااى تض ي ا تنولااذ ال اربام ا تضلق ا
()143
اب اواا وي اإلعاق
 -4املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا
 -85أ ااار اللجن ا ا ضنل ا ابلضماااا ا غاااجرين إىل أن الساان اا تواجااع ،بو ااوغا بلااد عبااور
ومقيفد ،عدواً من التةدت فلما يتضلح يماي حقوق الضماا ا غااجرين( )144وأو ات اللجنا
الساان اا ابلتوقلااع علااى اتواق اا ثناال ا ومتضاادو ا ااراف مااع بلاادان ا قيفااد والضبااور توضااي إىل
هج اار نةامل ا ا ()145؛ ومب افة ا ا اجلماع ااا اإلجرامل ا ا الضا ااالض ا هتري ااب ا غ اااجرين؛ ومبضاجل ا ا
()146
ا سبا اجلذري للغجر م النةامل
 -86وما االت اللجن تشضر ابلقلح إاات عرم اهلجر م النةامل مبوجب القانون رق 12-78
ا تضلح بشروط وخوا ا جانب إىل السن اا وبقااغ واستقراره فلغا
-87
سلاس
مسااتقل
الوانل

وبلنما أ او اللجن بضدو من الاربام ا تضلقا ابهلجار  ،فقاد أو ات السان اا ابعتمااو
اامل بشاأن هجار اللاد الضاملا ( )147و اجضت اللجنا السان اا أيضااً علاى إنشاات هل ا
مساااول عاان تنساالح ومتابض ا نلااع ا ساااا ا تضلق ا فجاار اللااد الضامل ا أو إحلااات اللجن ا
()148
ا ضنل إبوار ور د عرول الضم

 -88ونة اراً لش ااضور اللجنا ا ابلقل ااح ن التشا اريضا احملللا ا ا تضلقا ا ابلضمالا ا وظ ااروف الضما ا
ال تشاام نلااع أسااس التملل ا احملةااور ال اوارو ا االتواقل ا  ،فقااد أو اات بتمتلااع نلااع الضماااا
ا غاجرين وأفراو أسره  ،النةاملن مانغ و ام النةااملن ،ابحلقاوق الاوارو ا االتواقلا  ،مان وون
()149
متلل
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 -89وفلمااا يتضلااح ابلضاامان االجتماااعي ،أو اات اللجنا الساان اا أبن ت وا جلملااع الضماااا
ا غ اااجرين وأفا اراو أس ااره  ،بيف اارف النة اار ع اان وض ااضغ م اان حل ااث اهلج اار  ،ا س اااوا ا ا ضاملا ا
فلما يتضلاح اب جار وظاروف الضما واال ارتاا ا نةاا للضامان االجتمااعي( )150واحليفاوا علاى
()151
اصدما واالستةقاقا االجتماعل
 -90وفلم ااا يتضل ااح بض ااوو ا غ اااجرين وإع اااو إوم اااجغ  ،وع اات اللجن ا ا الس اان اا إىل كوال ا ا
إم انلا االسااتواو الوضالا جلملااع ا اواانن الساان اللن الااذين ال ي الااون ا بلااد لااث وير بااون ا
الض ا ااوو إىل وا ا اانغ م ا اان ا س ا اااعد ال ا ااج تق ا اادمغا ا ه ا ااذا اليف ا اادو جلن ا ا ا مس ا اااعد الالج ا ا اان
()152
والضاادين
 -91والحةاات اللجنا أنااع جاارع ،ا أعقااا اسااتوتات عااا  ،2016تضاادي الدسااتور إلاتحا
إم انل ا التمثل ا ا اجلمضل ا الوانل ا للمغاااجرين الساان اللن ا قلماان ا اصااارج ،و ااجضت البلااد
()153
على كوال ممارس ا غاجرين السن اللن بوضالل حلقغ ا التيفويت
 -92والح اار الوري ااح الق ااري أن مضةا ا ب اق ااا اهلويا ا ال ااج س االمتغا الس اال ا الس اان الل
لالج ان مل تضارتف فاا البلا الادواار الضاما واصا ا وانتغات االحلتغا ا عاا  2016ووفقااً
للوريح الق ري ،كان على السن اا أن عدو تل الب اقا لأل اخا الاذين يساتوفون الشاروط
()154
ا لوب وتوا محل توعل الدواار احل ومل و م احل ومل والس ان بيفالحلتغا
 -93وأعرباات جلن ا حقااوق ال و ا عاان قلقغااا إاات عااد قاادر الساان اا علااى مواجغ ا تاادفح
الالج ن الذين يش ا وريتانلون مضةمغ وعلاى تاوفم اصادما ا ساسال هلا وحثات اللجنا
الس اان اا عل ااى اعتم اااو إا ااار ق ااانوين ااام خ ااا ابلالج اان وملتمس ااي اللج ااوت وفق ااً للمض ااايم
()155
الدولل

هاء -مناطق أو أقاليم حمددة
 -94رحبت جلن حقوق ال و بوقف إاالق النار الذي أعلنت عنع من جانب واحد حركا
القوا الد قراال ا كااامانس ا نلسان/أبري  ،2014والحةت ماع التقادير التادابم ا تخاذ
حلمايا ا اواااا ا تضااررين ماان النا اع ا ساالت اام أهنااا مااا االاات تشااضر ابلقلااح نااع مل ع ا ِر تلبل ا
احتلاجا ا اوااا الاذين يضلشاون ا ا ن قا ابلقادر ال ااا ،و ن ا ل اا ا رضال الاج خلوغاا
الن ا اع ال ت ا اا تش ا ميفاادر هتديااد وأو اات اللجن ا الساان اا إباال ا ا ل ااا ا منااااح الن ا اع
()156
السابق
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