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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥-٤

 امبياغبشأن جتميع   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و ٥/١ أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان -١

والتقريااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا تقاااارير هل اااا  ا ضاهااادا   االساااتضرال الااادوري الشاااام  
اءا  اخلاصاا  وهاهااا ماان ومماامل ادمااا ا تصااد  ها  الماال ، وهااو مقااد  ا  اا   مااوج  واإلجاار 

 تقّلداً ابحلد ادقمى لضدو ال لما  

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2)(1)اإلنسان

االختيااء القسااري أو هااا ال ااوع  ، أ ااار اليرياامل الضاما  ا ضاا   اااال  ٢٠١٨ا عاا   -٢
واللجناا  ا ضنلاا   قااوق اإلنسااان ى  أن علااى هامكلااا أن تساات م  عمللاا  التمااديمل علااى االتياقلاا  

  (3)الدولل  حلماي  مجلع اد خاص من االختياء القسري
وهكاااار اليرياااامل الضاماااا  واللجناااا  أنااااس ينك اااا  ل امكلااااا أن تساااات م  عمللاااا  التمااااديمل علااااى  -3

الربوتوكول االختلاري التياقل  مناهض  التضذيب وهاه من ضارو  ا ضاملا  أو الضقوبا  القاسال  أو 
  (٤)الالىنسانل  أو ا هلن 

، وعت اللجن  ا ضنل  ابلقضاء علاى التمللا  ضاد ا ارأ  هامكلاا ى  الن ار ٢٠١6وا عا   -٤
مجلااع أ اا ال التمللاا  ضااد ا اارأ ، ا التمااديمل علااى الربوتوكااول االختلاااري التياقلاا  القضاااء علااى 

  (٥)واالتياقل  الدولل  حلماي  حقوق مجلع الضمال ا هاجرين وأفراو أسرها
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و جضت من م  ادما ا تصد  للرتبل  والضلا والثقاف  )اللونلس و( هامكلا على التمديمل  -٥
  (6)على اتياقل  م افص  التملل  ا جمال التضللا

رر اخلاص ا ض   اال  اإلعدا  خارج القضاء أو إبجاراءا  ، هكر ا ق٢٠١٥وا عا   -6
  (7)مااوج   أو تضسااياً أن هامكلااا تضاوناات بشاا   ياادوو مااع دللاا  ادمااا ا تصااد  حلقااوق اإلنسااان

جاار  ا جااو ساااوه  ٢٠١٤وأ ااار ى  أن الاا ار  الااهب قااا  بااا ى  الكلااد ا تشاارين الثاااين/نوفمرب 
  (٨)ملوا مضساخلوف واحلذر من جانب الذين تضا

وهكر فريمل ادما ا تصد  الق ري أن هامكلا تضما  مان أجا  ىضاياء ال اابع الرىا  علاى  -7
  (٩)فرق  عم  مشرتك  بني الوزارا  ست ون مبثاب  دلل  وطنل  لإلبالغ وا تابض 

 (10)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
سااري أو هااا ال ااوع  أن هامكلااا تواجااس هكاار اليرياامل الضاماا  ا ضاا   اااال  االختياااء الق -٨

وفرص  فريد  ا دن واحد: أن تتخذ، بدعا من اجملتمع الدويل، جمموع   امل  مان التادابا  حتداً 
   (١١)الرامل  ى  حتقلمل ىصالحا  وميقراطل  ووستوري 

الدساتور، الاهب ( مان ٢)3٥وأعربت اللجن  ا ضنل   قوق اإلنساان عان قلقهاا دن ا ااو   -٩
تاانع علااى عااد  التقلااد  قااوق مضلناا  أطناااء حاااال  ال ااوارات، ال لتثاا  امتثااااًل  ماااً للضهااد الاادويل 

كماااا أعربااات اللجنااا  عااان قلقهاااا دن احلقاااوق ا نماااوص    (١٢)اخلااااص ابحلقاااوق ا دنلااا  والسلاسااال 
 يااتا بااذل جهااوو  عللهااا ا الضهااد د تُاادرج ابل اماا  ا  اارع  احلقااوق ا الدسااتور احلااايل وأنااس د

وهكر  اللجن  أنس ينك ا    (١3)كافل  لضمان تيسا القانون الضرا والشريض  مبا يتمشى مع الضهد
ل امكلا أن تضمن ىوراج احلقوق ا نموص عللها ا الضهد ابل ام  ا  رع  احلقوق ا الدستور 

   (١٤)اجلديد
()ج( ٥)3٥  هامكلاا إبل ااء ا ااو  وأوصت اللجن  ا ضنل  ابلقضاء علاى التمللا  ضاد ا ارأ -١٠

من الدستور، الهب تنع على أن ح ر التملل  ال ين كمل فلما يتضلمل ابلتك  وال واج وال الق ووفن 
   (١٥)ا وتى وأيلول  ا متل ا  بضد الوفا 

والحااا ا قاارر اخلاااص ا ضاا   اااال  اإلعاادا  إبجااراءا  مااوج   أن الدسااتور ياانع علااى  -١١
ومع هلك، فإن االمتثال لتلك ادح ا  الدستوري  كان انقماً  احلرا  ادساسل  محاي  احلقوق و 

   (١6)ووقع انتهاك للضديد من احلقوق ادساسل  بش   روتل 
وهكااار ا قااارر اخلااااص أن هامكلاااا تتملااا  بضاااد  احااارتا  سااالاو  القاااانون، وانتهااااك احلااارا   -١٢

  وا ساءل  فلما يتضلمل ابلشؤون الضام  انور  ود وكانت الشيافل ا دنل ، ولديها جهاز وول  قمض  
وكاناااات  ت اااان هناااااك مؤسسااااا  أو عمللااااا  مسااااتقل  للتضكااااا أو تقااااد  ا  الااااب االجتماعلاااا  

ادنشاااا   الااااهب تضاااا لع بااااا من مااااا  اجملتمااااع ا اااادين لضااااع للرصااااد الشااااديد ماااان ق كاااا  الساااال   
   (١7)التنيلذي 

ريضا  تنتهاك ا ضاايا الدوللا  حلقاوق اإلنساان، وهكر ا قرر اخلاص أن هامكلا سانت تشا -١3
، وأجار  سلسال  ٢٠١3، وقانون ا ضلوما  واالتماال  لضا  ٢٠٠١مث  قانون التضويض لضا  

  (١٨)٢٠١٤و ٢٠٠٥ماان التضااديال  علااى القااانون اجلنااام ، وعاادلت القااانون اجلنااام  ا عااام  
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ال اابع اللا  علاى ا ضاهادا  الدوللاا   وأ اار ا قارر اخلااص ى  أن الن اا  القاانوين ت لاب ىضاياء
، وأوصى أبن تضم  هامكلا على مواءم  القانون الل  مع (١٩)قك  تنيلذها من قك  الاكا الوطنل 

الت اماهتا مبوجب ا ضاهدا  الدولل  وأن تل   أو تضدل مجلع التشاريضا  الوطنلا  هاا ا توافقا  ماع 
   (٢٠)ا ضايا الدولل  حلقوق اإلنسان

، أوصااات جلنااا  حقاااوق ال يااا  هامكلاااا أبن تضااااع  جهووهاااا لضااامان ٢٠١٥وا عاااا   -١٤
ىوماج حامل ال يا  ا ىياالء االعتكاار ادول  مااحلس اليضالى علاى ،او مالماا، وت كلقاس ابساتمرار 
ا مجلااااع اإلجااااراءا  التشااااريضل  واإلوارياااا  والقضااااامل  والقاااارارا ، وا مجلااااع السلاسااااا  والااااربام  

  (٢١)  المل  ابدطيال والهب هلا أتطا عللهاوا شاريع ها
وأوصاات اللجناا  نيسااها هامكلااا ابتكاااع ىاا  قاااما علااى حقااوق ال ياا  لااد  وضااع مل انلاا   -١٥

الدولااا  مااان خاااالل تنيلاااذ ن اااا  لتتكاااع لمااالع واساااتخدا  ا اااوارو ا رصاااوو  ل طياااال ا ا ل انلااا  
   (٢٢)أبكملها

لضاامان أن يشاام   ٢٠٠٥ قااانون ادطيااال لضااا  وأوصاات اللجناا  هامكلااا أيضاااً بتضاادي  -١6
مجلاااع جمااااال  اتياقلااا  حقاااوق ال يااا ، مباااا ا هلاااك زواج ادطياااال، وتشاااويس ادعضااااء التناسااالل  

   (٢3)لإلانث وعمال  ادطيال، وضمان ىنياهها على ،و فضال
  وأعرباات اللجناا  عاان القلاامل ىزاء االنتهاكااا  ا سااتمر  حلقااوق ال ياا  النا اا   عاان أنشاا  -١7

الساالاح ، وأوصاات اللجناا ، ا مجلاا  أمااور، بت للاا  اإلطااار التشااريض  لضاامان ا ساااءل  القانونلاا  
   (٢٤) ؤسسا  ادعمال التجاري ، ال سلما ا ؤسسا  الضامل  ا صناع  السلاح 

وأوصاااى اليريااامل الضامااا  ا ضااا   ااااال  االختيااااء القساااري أو هاااا ال اااوع  أبن تيااارل  -١٨
 علااااى االختياااااء القسااااري ا الدسااااتور وأن تضااااّمن القااااانون اجلنااااام  جرمياااا  هامكلااااا ح ااااراً صاااار اً 

   (٢٥)االختياء القسري
وهكاار  اللجناا  ا ضنلاا   قااوق اإلنسااان أنااس يتضااني علااى هامكلااا اإلسااراع ا ساان مشااروع  -١٩

   (٢6)قانون الوصول ى  ا ضلوما 
  ا هامكلاا ونقاع اإلباالغ والحا اليريمل الق ري ل ما ا تصاد  انتشاار الضنا  اجلنسا -٢٠

عن تلك اجلرمي ، وهكر أن م تب ا ادع  الضاا  قاد أنشاد وحاد  للشاؤون اجلنساانل  تُضا  بتادريب 
ضااكاا الشاارط  وا اادعني الضااامني وهاااها ماان مااوني  ىنياااه القااانون علااى تنيلااذ التشااريضا  ها  

   (٢7)المل 
نون اللجن  الوطنل  حلقوق اإلنسان، وبلنما رحكت اللجن  ا ضنل   قوق اإلنسان بسن قا -٢١

، فقاااد هكااار  أناااس ينك ااا  ل امكلاااا أن تتخاااذ مجلاااع التااادابا الالزمااا  لضااامان عمااا  ٢٠١7ا عاااا  
اللجن  بمور  مستقل  وفضال ، مع االمتثال التا  للمكاوات ا تضلق  بوضع ا ؤسسا  الوطنل  لتض ي  

   (٢٨)ومحاي  حقوق اإلنسان )مكاوات ابريس(
ومااع مالح اا  التاادخا   (٢٩)وأوصات جلناا  حقااوق ال ياا  بكاادء عماا  وزار   ااؤون ال ياا  -٢٢

ا اعتمااااو االسااارتاتلجل  الوطنلااا  حلمايااا  ال يااا ،  اااجضت اللجنااا  هامكلاااا علاااى اإلساااراع بوضاااع 
   (3٠)االسرتاتلجل  واعتماوها، ووضع خ ط مناسك  لتنيلذها
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غ االنتهاكا  اجلسلم  حلقوق اإلنسان والح ت اللجن  ا ضنل   قوق اإلنسان بقلمل ابل -٢3
، وهكار  اللجنا  أناس ينك ا  ل امكلاا ٢٠١7وكانون الثاين/ينااير  ١٩٩٤ يوللسالهب وقضت بني لوز/

أن ت كااامل ىجاااراءا  فصاااع ا اجلااالف وق ااااعني  ىنيااااه القاااوانني واالساااتخكارا ، وعااا ل كااا  مااان 
   (3١) اركوا ا انتهاكا  خ ا  حلقوق اإلنسان من مناصكها

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -ألف 
 (32)املساواة و دم التمييا -1 

هكااار  اللجنااا  ا ضنلااا   قاااوق اإلنساااان أناااس ينك ااا  ل امكلاااا أن تسااان تشاااريضا  مناهضااا   -٢٤
التمللاا  ا مجلااع اجملاااال ، وتتضاامن قامماا   ااامل  أبسااكا  التمللاا  مبااا للتمللاا  تااوفر احلماياا  ماان 

يتما ااى ماااع الضهاااد الااادويل اخلااااص ابحلقاااوق ا دنلااا  والسلاسااال ، وتااانع علاااى الوصاااول ى  ساااك  
   (33)انتماف فضال  ومناسك  لضصاا التملل 

لاااا  لاااا ووار وأعرباااات اللجناااا  عاااان قلقهااااا ىزاء ا واقاااا  ادبوياااا  الراسااااخ  والقوالااااب النم  -٢٥
اجلنسانل ، وال سالما ادح اا  القانونلا  الاهب للا  ضاد ا ارأ  فلماا يتضلامل ابلا واج وال االق وا اااث 
وا متل ااا  ال وجلاا  والتكاا  والاادفن وأيلولاا  ا متل ااا  عنااد الوفااا ، والااهب وّون بضضااها ا قااانون 

مراجضااا  قوانلنهاااا، مباااا ا هلاااك قاااانون وهكااار  اللجنااا  أناااس ينك ااا  ل امكلاااا   (3٤)٢٠١٠ا ااارأ  لضاااا  
ادحااااوال الشخماااال  وقااااانون ا اااارأ ، باااادف ىزالاااا  مجلااااع ادح ااااا  الااااهب تن ااااوي علااااى لللاااا  ضااااد 

  (3٥)ا رأ 
وأعربت اللجن  عن قلقها ىزاء عر  الضالقاا  اجلنسال  ا ثللا  ابلرتاضا  واساتمرار تضارل  -٢6

ري اهلويااا  اجلنساااانل  وحاااامل  صااايا  اجلنساااني ا ثللاااا  وا ثللاااني وم ووجااا  ا لااا  اجلنسااا  وم ااااي
وهكر  أنس ينك   ل امكلا أن ت ي  صي  اجلر  عان الضالقاا  اجلنسال   لالعتقال التضسي  والضن  

ا ثلل  ابلرتاض  بني الكال ني وأن تتخاذ تادابا لت لاا الن ار  اجملتمضلا  للمثللاا  وا ثللاني وم ووجا  
ساااانل  وحاااامل  صااايا  اجلنساااني ومحاااايتها مااان االعتقااااال  ا لااا  اجلنسااا  وم اااايري اهلويااا  اجلن

  (36)التضسيل  والضن 

 (37)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
هكاار باارانم  ادمااا ا تصااد  للمسااتوطنا  الكشااري  )موماا  ادمااا ا تصااد ( أنااس ابلن اار ى   -٢7

جنااول ال اارب  ويدووياا  فاارص التونلاا ، يدووياا  وجااوو احل وماا  بمااور  فضالاا  خااارج من قاا  اب
 عااان ساااك  الضااالف  يتجاااس الشاااكا  واد اااخاص القااااورون ى  االنتقاااال ى  ا نااااطمل احلضاااري   ثااااً 

وابلن ر ى  عد  وجوو سلاس  حضري  وطنل  تضع ىطارا  امال لتوجلس التنمل  احلضري  ا ستدام  
جلاا  التااداعلا  الساالكل  للتوسااع احلضااري واهلاوفاا  وا نسااق ، ينك اا  للص وماا  ىع اااء ادولوياا   ضا

   (3٨)وت وير القدر  على مضاجل  النتام  السلكل  النامج  عن عد  التخ لط
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وأوصااات اللجنااا  ا ضنلااا  ابحلقاااوق االقتمااااوي  واالجتماعلااا  والثقافلااا  أبن ت ثااا  هامكلاااا  -٢٨
انون وا مارساا ، جهووهااا   افصاا  اليساااو واإلفااال  ماان الضقااا  ا تماا  بااس، وأن ت ياا ، ا القاا

كماا أوصات بتوعلا  السلاسالني وأعضااء الرب اان وا ساؤولني   تسلا الشاؤون الضاما  ب ريقا   اياف  
احل وملني ابلت الل  االقتماوي  واالجتماعل  لليساو، وتوعل  القضا  وا دعني الضامني والشارط  

   (3٩)ابحلاج  ى  الت كلمل المار  للقانون

 حة اإلرهابحقوق اإلنسان ومكاف -3 
أعرباااات اللجناااا  ا ضنلاااا   قااااوق اإلنسااااان عاااان قلقهااااا ىزاء التضرياااا  اليضاااايال دعمااااال  -٢٩

، والاذي ال ميلا  باني جاراما ٢٠٠٢من قانون م افصا  اإلرهاا  لضاا   ٢ اإلرها  الوارو ا ا او 
  وهكااار  أناااس ينك ااا  ل امكلاااا أن تراجاااع القاااانون بااادف مواءمااا  تضريااا اإلرهاااا  واجلاااراما الضاويااا  
  (٤٠)اإلرها  مع ا ضايا الدولل 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (41)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  لى شخصه -1 

رحكت اللجن  نيسها ابلوق  االختلاري لضقوب  اإلعدا ، وقالت ىنس ينك   ل امكلا ىل ااء  -3٠
   (٤٢)عقوب  اإلعدا 

ىزاء التقااارير الااهب تشااا ى  انتشااار التضااذيب والضاار  وسااوء وأعرباات اللجناا  عاان قلقهااا  -3١
ا ضاملااااا  علاااااى أيااااادي أفاااااراو الشااااارط  وقاااااوا  ادمااااان وضاااااكاا الساااااجون وعاااااد  ياكمااااا  اجلناااااا  

   (٤3)ا  عومني
وأعرباات اللجناا  عاان قلقهااا ىزاء ارتياااع حاااال  االختياااء القسااري والقتاا  خااارج ن اااق  -3٢

ومماا يقلقهاا أيضااً أن التصقلقاا  ا ما اعا االختيااء  ارت كتهاا القضاء الهب يُ عا أن قوا  ادمان 
القسري والقت  خارج ن اق القضاء أعلقت دسكا  من بلنها االفتقار ى  القادر  علاى التصقلامل 

   (٤٤)اجلنام ، وعد  مضرف  م ان مض ا الضصاا
 ٢٢ نااس خاااللوهكاار اليرياامل الضاماا  ا ضاا   اااال  االختياااء القسااري أو هااا ال ااوع  أ -33

، كااان يُضتمااد بشااد  ٢٠١7ساان  ماان ح ااا الاارملس السااابمل، الااذي انتهااى ا كااانون الثاين/يناااير 
علااى وكالاا  االسااتخكارا  الوطنلاا  وعلااى جمموعاا  ماان الرجااال كااانوا يقاادمون التقااارير ى  الاارملس 
 بماااور  مكا ااار ، يُ لااامل علااالها اساااا لالمااا ارل، مااان أجااا  حتللاااد ا ضارضاااني السلاسااالني وىرهاااا 
الساا ان عاان طريااامل االعتقاااال  هاااا القانونلاا  واالختياااء القساااري والقتاا  خاااارج ن اااق القضااااء 

وأوصاااى اليريااامل الضامااا  أبن تنشاااً هامكلاااا ساااجاًل حلااااال  االنتهاكاااا  اجلسااالم    (٤٥)والتضاااذيب
 ١٩٩٤ حلقااااااوق اإلنسااااااان، مبااااااا ا هلااااااك حاااااااال  االختياااااااء القسااااااري، ا رت كاااااا  بااااااني عااااااام 

لاسااا  وخ ااا  عمااا  تراعلاااان الياااوارق باااني اجلنساااني ب لااا  تاااوفا الااادعا ، وأن تضاااع س(٤6)٢٠١6و
   (٤7)وىعاو  التدهل  لضامال  اد خاص ا ختيني قسراً 

، الحاااا وجاااوو زخاااا جلاااد ٢٠١7وخاااالل الااا ار  الاااهب قاااا  باااا اليريااامل الضامااا  ا عاااا   -3٤
ك حااااال  لتساااللط الضاااوء علاااى انتهاكاااا  حقاااوق اإلنساااان الاااهب وقضااات ا الساااابمل، مباااا ا هلااا

بلد أناس ومناذ انتهااء الا ار ، د ُ ارز أي تقاد  ملماوح ا التصقلقاا ، مباا   (٤٨)االختياء القسري
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ا هلااك الكصااام عااان مواقاااع الااادفن واحليااااا عللهاااا، وحتدياااد رفاااا  ضاااصاا االختيااااء القساااري، 
حساكما جااء ا وقد توقيت عمللا  استخراج اجلثم  وياكم  ا شتكس ا ارت ابا تلك اجلراما 

، ى  عااد  تاوفر ا ااوارو والقاادرا  ا والسااكب ا عاد  ىحااراز أي تقااد  يضا  ، ج ملاااً   (٤٩)التقاارير
وكانااااات هنااااااك حاجااااا  ى  الااااادعا مااااان اجملتماااااع  جماااااال ىنيااااااه القاااااوانني وخااااارباء ال اااااب الشااااارع  

   (٥٠)الدويل

اعااااا  اإلطنلاااا  و اااادو اليرياااامل الضاماااا  علااااى أولاااا  احلااااوار الااااوط  ومشااااارك   تلاااا  اجلم -3٥
وا ن ما  هاا احل وملا  وأقاار  اد اخاص ا ختياني قساراً ا الساض  ى  مضرفا  احلقلقا  وتاوفا 

   (٥١)الضدال  واجلرب ولللد هكر  الضصاا
وأعرباات اللجناا  ا ضنلاا   قااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ىزاء ارتياااع مضاادل االسااتخدا  ا ياارا  -36

إبنياه القانون وأفراو قوا  ادمن، مبا ا هلك ادحاداث الاهب للقو  من جانب ا ونيني ا  ليني 
أطناااااء م اااااهر  ا فااااارااب ابنتااااا، والااااهب أسااااير  عاااان مقتاااا   ٢٠١٨ ح يران/يونلااااس ١٨ وقضاااات ا

ماااااان الدسااااااتور  ١٨ وأعربااااات اللجناااااا  عاااااان قلقهااااااا أيضااااااً دن ا اااااااو   خماااااني وىصاااااااب   انلاااااا  
سااال   تقديريااا  واساااض  ا اساااتخدا  القاااو  مااان مااان القاااانون اجلناااام  لااان   7٢)أ( و١٥ وا ااااوتني

)أ( و) ( ماان قااانون التضااويض )بماال تس ا ضدلاا  ا ٢جانااب مااوني  ىنياااه القااانون، وأن ا اااو  
( تضي  مجلع ا اونيني الضماوملني مان ا ساؤولل  ا دنلا  أو اجلناملا  ا ممارسا  مهاامها ٢٠٠١عا  

وهكاار   شاا ب أو حاااال  ال ااوارات الضاماا  فلمااا يتضلاامل ابلتجمضااا  هااا ا شااروع  أو حاااال  ال
   (٥٢)أنس ينك   التصقلمل ا مجلع م اعا االستخدا  ا يرا للقو 

وحاام ا قاارر اخلاااص ا ضاا   اااال  اإلعاادا  إبجااراءا  مااوج   أبن ت ياا  هامكلااا امتثااال  -37
القاااانون مجلاااع القواعاااد واللاااوام  ا تضلقااا  ابساااتخدا  القاااو  مااان جاناااب ا اااونيني ا  لياااني إبنيااااه 

وأن تضامن أن ي اون أي اساتخدا  للقاو  مان جاناب ا اونيني ا  لياني إبنيااه  للمضايا الدوللا  
حساااب التهدياااد الاااذي ميثلاااس، وأن القاااو  ا ملتااا  ال تساااتخد  ىال عناااد  وضاااروراً  القاااانون متناساااكاً 

قاااوق وأن تااوفر التاادريب ا ناات ا ا جمااال ح الضاارور  القمااو  حلماياا  ادرواد ماان هتديااد فااوري 
اإلنساااان جلملاااع ماااوني  ىنيااااه القاااانون وضاااكاا الساااجون والضسااا ريني، وأن تضااامن أن حقاااوق 

   (٥3)ال يتج أ من ا ناه  الدراسل  ا ادكاوميلا  أو برام  التدريب اإلنسان تش   ج ءاً 

وأعربااات اللجنااا  ا ضنلااا   قاااوق اإلنساااان عااان قلقهاااا ىزاء انتشاااار زواج ادطياااال وتشاااويس  -3٨
ووعاات اللجنا  هامكلااا ى    (٥٤)تناسالل  لااإلانث علاى الاارها مان عار  تلااك ا مارساا ادعضااء ال

، اللاااذين ٢٠١٥وقاااانون ا ااارأ  )ا ضااادل( لضاااا   ٢٠١6تض يااا  ىنيااااه قاااانون ال يااا  )ا ضااادل( لضاااا  
جيرمان زواج ادطيال وتشويس ادعضاء التناسلل  لاإلانث، علاى التاوايل، ووعتهاا ى  تض يا  التوعلا  

 ، ال سلما ا أوساا ال عماء التقللديني والدينلني، ابلضواقب السلكل  الهب تدو  مد  احللاا  الضام
   (٥٥)جراء هذه ا مارسا 

وأعربت اللجن  عن قلقها ىزاء ال روف القاسل  وا هدو  للصلاا  ا الساجون، وال سالما  -3٩
والرعايا  ال كلا ، وىزاء وروو تقاارير االكت اا ورواء  ال ضا  وال اروف ا ضلشال  والمارف الماص  

   (٥6)عديد  عن وفلا  أطناء االحتجاز
وتلقااى ا قاارر اخلاااص ا ضاا   اااال  اإلعااادا  إبجااراءا  مااوج   تقااارير عاان االساااتخدا   -٤٠

وحاّم هامكلاا علاى حتساني   ا يرا للقو  واحلرمان من الرعاي  ال كل  من جانب موني  الساجون
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وحاااّم هامكلاااا علاااى   (٥7)مل ا مجلاااع مااا اعا التضاااذيب وساااوء ا ضاملااا ناااروف االحتجااااز والتصقلااا
   (٥٨)حتسني نروف االحتجاز والتصقلمل ا مجلع اوعاءا  التضذيب وىساء  ا ضامل 

 (59)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
 القضاااء قاد تراجااع بشاا   خ ااا الح ات اللجناا  ا ضنلاا   قاوق اإلنسااان أن اسااتقالل  -٤١

وهكااار  أن هامكلاااا ينك ااا  أن ت ثااا  جهووهاااا لتض يااا  اساااتقالل القضااااء ومناااع السااال   التنيلذيااا  
أوصاااى اليريااامل الضامااا  ا ضااا   ااااال  االختيااااء   (6٠)والسااال   التشاااريضل  مااان التااادخ  ا عملهاااا

   (6١)القسري أو ها ال وع  بتض ي  استقاللل  ون اه  القضاء
عرباات اللجناا  ا ضنلاا   قااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ىزاء انتشااار االحتجاااز لياارتا  طويلاا  وأ -٤٢

قكااا  الاكماااا  بسااااكب عااااد  كياااااء  ن ااااا  الضدالاااا ، وىزاء ارتياااااع عاااادو التجاااا ين الااااذين ينت اااارون 
الاكماااا ، ورفااااض طلكاااااا  اإلفااااراج ب يالاااا ، وا كاااااالغ الكاه اااا  الااااهب ياااااتا حتدياااادها عنااااد ا وافقااااا  

ما أعربت عن قلقها ىزاء الضدو ال كا من القضاا اجلنامل  ا رتاكم ، ويدوويا  تاوافر ك   (6٢)عللها
وهكاار  أن علااى هامكلااا أن  ا ساااعد  القانونلاا  ويدووياا  الوصااول ى  الضدالاا  ا ا ناااطمل الرييلاا  

تقلااا  مااان القضااااا ا رتاكمااا ، وأن تضااامن ىجاااراء الاكماااا  ا هضاااون فااارت  زمنلااا  مضقولااا ، ماااع 
سلع ن اق توفا ا ساعد  القانونل  ا القضاا اجلنامل  عن طريمل تض ي  القدرا  ا الل  والكشاري  تو 

للوكالااااا  الوطنلااااا  للمسااااااعد  القانونلااااا ، والااااااه تااااادابا لتلساااااا الوصاااااول ى  الضدالااااا  ا ا نااااااطمل 
   (63)الرييل 
ماااا  هاااا دن ا ااارأ  كثاااااً وأعرباات اللجنااا  ا ضنلااا  ابلقضااااء علاااى التمللااا  ضاااد ا ااارأ  عااان قلق -٤3

تضاا ر ى  اللجااوء ى  ياااكا القضاااء الشاارع  واهلل ااا  القضااامل  الللاا  الااهب ال تراعاا  اجلوانااب 
وأوصاات اللجناا  هامكلااا أبن تضااع سلاساا  قضااامل    (6٤)اجلنسااانل  وت كاامل ادح ااا  بمااور  للل ياا 

 ، وأن تااوفر ا ساااعد  القانونلاا   ااامل  إلزالاا  الضقكااا  الااهب تواجههااا ا اارأ  ا الوصااول ى  الضدالاا
ال افل  للنساء، وتض ز جهووها الرامل  ى  توفا التدريب ا جمال حقوق ا رأ  والضنا  ضاد ا ارأ  
للقضاااااا  ا اااااادنلني والقضااااااا  الشاااااارعلني، وا اااااادعني الضااااااامني وأفااااااراو الشاااااارط  والضاااااااملني ا جمااااااال 

   (6٥)القانون
ا ضنل   قوق اإلنسان أن هامكلا لديها ن ا  قانوين م ووج، فإىا وبلنما الح ت اللجن   -٤٤

تشضر ابلقلمل دن الضهد الدويل اخلاص ابحلقاوق ا دنلا  والسلاسال  د ياتا االحتجااج باس م لقااً ا 
وهكر  أن هامكلا ينك   أن تتخذ مجلع التدابا الالزم  لضمان أن مجلع القاوانني،  الاكا اللل  
القااوانني الضرفلاا  والشااريض  اإلسااالمل ، ا توضاالصها وتيساااها وت كلقهااا ا امتثااال     مباا ا هلااك

للضهاااد، وأن ت ثااا  جهووهاااا لتااادريب مجلاااع الضااااملني ا ا هااان القضاااامل  والقانونلااا ، مبااان فااالها 
القضا  وا دعون الضامون والامون وا ونيون الضموملاون وعاما  النااح، علاى احلقاوق ا  رسا  ا 

   (66)هد والربوتوكولني االختلاريني ا لصقني بس وت كلقهاالض
 والح ااااات اللجنااااا  االنتهاكاااااا  اجلسااااالم  حلقاااااوق اإلنساااااان الاااااهب وقضااااات باااااني لااااااوز/ -٤٥
، ورحكات إبنشااء جلنا  احلقلقا  وا مااحل  واجلارب ووعات ٢٠١7وكانون الثاين/يناير  ١٩٩٤ يوللس

ا  حقاااوق اإلنساااان وياكمااا  مجلاااع اجلناااا  هامكلاااا ى  ضااامان التصقلااامل ا مجلاااع مااا اعا انتهاكااا
   (67)ا  عومني
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وأعاار  اليرياامل الضاماا  ا ضاا   اااال  االختياااء القسااري أو هااا ال ااوع  عاان قلقااس دن  -٤6
بضض أح ا  القانون ا تضلمل بلجن  احلقلق  وا ماحل  واجلرب ىصت مبن  الضيو ا نروف مضلن ، 

وأوصااات اللجنااا  أبن تساااتكضد ىم انلااا  مااان  الضياااو ا   وهاااو ماااا ال يتما اااى ماااع ا ضاااايا الدوللااا 
حااال  االختيااء القسااري، والتدكاد ماان أن مجلاع اد اخاص الااذين ارت كاوا أو ُزعااا أىاا ارت كااوا 
جاااااراما اختيااااااء قساااااري ال يساااااتيلدون مااااان أي قاااااانون عياااااو خااااااص، وأن تضاااااع، علاااااى ساااااكل  

   (6٨)ء وادطيالاالستضجال، سلاس  تضويضا  تراع  االحتلاجا  الدو  للنسا
و اادو اليرياامل الضاماا  علااى أن دللااا  الضدالاا  االنتقاللاا  لاالس ا قمااوو بااا أن حتاا  ياا   -٤7

با  ىن دللاا  الضدالا  االنتقاللا   التصقلقا  وا الحق  القضامل ، وال مي نها أن تؤوي هذا الادور 
  (6٩)ياا  ا نوطاا  ب اا  منهاااواجلناملاا  مت املاا ، وحتقاامل أفضاا  النتااام  عناادما تضاااون ا الوفاااء ابلوال

والحااا أنااس ينك اا  ل امكلااا تض ياا  قاادر  ساال ا  التصقلاامل واالوعاااء علااى متابضاا  حاااال  االختياااء 
القسااري، وضاامان عااد  مشااارك  أي  اااخع متااورا ا انتهاكااا  حقااوق اإلنسااان الساااابق  ا 

وصاات أبن وأ  (7٠)الكصاام عاان ماارت م جااراما االختياااء القسااري أو التصقلاامل مضهااا أو مقاضاااهتا
تضاامن هامكلاااا ىجاااراء حتقلقاااا  جناملااا  ا حاااال  االختيااااء القساااري، وأن ُ ااااكا ا شاااتكس فااالها 
الاااذين ا حتديااادها مااان قكااا  فريااامل مااان الققاااني وا ااادعني وخااارباء ال اااب الشااارع  ا تخمماااني 
وا اادربني تاادريكاً مالمماااً، وأن ي ااون للساال ا  ا سااؤول  عاان التصقلاامل اختماااص قضااام  ومااوارو 

   (7١)جستل  وعلمل  كافل  جلمع ادول  ومضاجلتهالو 
وأعرباات اللجناا  ا ضنلاا   قااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ىزاء عااد  حتديااد جرمياا  التضااذيب ا  -٤٨

القاااااانون اجلناااااام ، ادمااااار الاااااذي  اااااول وون ياكمااااا  مااااارت م التضاااااذيب مبوجاااااب ن اااااا  الضدالااااا  
   (7٢)االنتقالل 

 (73)شاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية واحلق يف امل -3 
أعربااات اللجنااا  هاهتاااا عااان قلقهاااا ىزاء التشاااريضا   اااديد  التقللاااد ا تضلقااا   ريااا  التضكاااا،  -٤٩
سالما القاوانني الاهب عار  التشاها والتصااريض علاى اليتنا  وادخكاار ال اهبا ، والاهب اسااتخدمت  وال

ينك   ل امكلا أن تضدل أو تل   مجلع القاوانني الاهب تقلاد وهكر  اللجن  أنس  لتخوي  المصيلني 
وون ماااربر حريااا  التضكاااا، وأن تسااات م  عمللااا  اإلصاااالد التشاااريض  الاااهب تقووهاااا اللجنااا  الوطنلااا  

   (7٤)لقانون وسام  اإلعال 
وأعربااات اللجنااا  عااان قلقهاااا ىزاء التقاااارير الاااهب تيلاااد بتخويااا  ومضاااايق  وتضاااذيب وقتااا   -٥٠

دافضني عن حقوق اإلنسان الذين ميارسون حقها ا حريا  التضكاا، وعاد  التصقلامل المصيلني وا 
وهكر  اللجن  أنس ينك   ل امكلاا أن تضامن ىجاراء حتقلقاا   ا هذه القضاا ومالحق  مرت كلها 

ساااريض  ون يهااا  و اااامل  ا مجلاااع حااااال  لويااا  الماااصيلني وا ااادافضني عااان حقاااوق اإلنساااان، 
   (7٥)قكتها، وتوفا سك  انتماف فضال  للضصااوياكم  مرت كلها ومضا

مااان قاااانون الن اااا  الضاااا ، الاااهب تااانع علاااى  ٥ وأعربااات اللجنااا  عااان قلقهاااا بشااادن ا ااااو  -٥١
احلمااول علااى ىهن مسااكمل ماان الشاارط  لتن االا عمااع ساالم ، وىزاء قاارار ال ماا  الضللااا الااذي أيااد 

   (76)ون الن ا  الضا ووعت اللجن  ى  مراجض  قان وستوري  هذا احل ا  مؤخراً 
، الااذي  اادو علااى ىجااراءا  ١٩٩6لضااا   ٨١ وتشااضر اللجناا  ابلقلاامل ىزاء ا رسااو  رقااا -٥٢

   (77)وهكر  أن على هامكلا أن تل   هذا ا رسو  مضقد  لتسجل  ا ن ما  ها احل ومل  
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رير الاهب تيلاد وأعربت اللجن  ا ضنل  ابلقضاء علاى التمللا  ضاد ا ارأ  عان قلقهاا ىزاء التقاا -٥3
أبن ا دافضا  عن حقوق اإلنسان، وال سلما ا دافضا  عن المص  واحلقوق اجلنسل  واإلجنابل ، 

وأوصاات اللجناا  أبن هتلااً هامكلااا بل اا   يااواجهن ا ضااايقا  واالعتااداءا  والتهدياادا  والرتهلااب 
   (7٨)مواتل  هلن

لااا  ا ااارأ  ا احللاااا  الضامااا ، والح ااات اللجنااا  ا ضنلااا   قاااوق اإلنساااان تااادين مساااتو  لث -٥٤
ساالما ا ا ناصااب التشااريضل  ومناصااب صاانع القاارار ا الساال   التنيلذياا ، وعااد  الاااه تاادابا  وال

وهكاار فرياامل ادمااا ا تصااد  الق ااري أن مشااارك  ا اارأ  ال يقلاادها القااانون،   (7٩) ضاجلاا  هااذا الوضااع
 قااوق اإلنسااان ى  الاااه تاادابا لضاامان التمثلاا  ووعاات اللجناا  ا ضنلاا    (٨٠)باا  القلااوو الثقافلاا 

   (٨١)ا تساوي للمرأ  والرج  ا مجلع مناصب صنع القرار ا الق اعني الضا  واخلاص

 (82)حظر مجيع أشكال الرق -4 
أعرباات اللجناا  نيسااها عاان قلقهااا ىزاء االعااار، وال ساالما ابلنساااء وادطيااال، ماان أجاا   -٥٥

وىزاء ارتياااع عاادو المااكلان والشااكان الااذين يااتا هتااريكها ى   اجلنساا  الضماا  القسااري واالساات الل 
وىزاء حالا  ادطياال الاذين  أورواب وعدو الذين لقاوا حاتيها أو فقادوا ا الكصار ادبالض ا توساط 

ا ىرساهلا ى  ا دارح القردنل  ا الدول اجملاور  ومي ان أن يادفضها ا ضلماون ا هاذه ا ادارح ى  
وهكاار  أنااس ينك اا  ل امكلااا أن تضاا ز ىنياااه التشااريضا  ها  الماال ، وأن  ول القسااري ممارساا  التساا

تاوفر التاادريب للقضااا  وا ادعني الضااامني ومجلااع ماوني  ىنياااه القااانون، وأن تضا ز حتديااد الضااصاا 
   (٨3)وتتل  هلا ىم انل  الوصول ى  سك  انتماف فضال 

  ضد ا رأ  أبن عاري هامكلاا وراسا  للتصقلامل وأوصت اللجن  ا ضنل  ابلقضاء على التملل -٥6
وأن تقو  ابلتنيلذ اليضال لقانون م افصا  االعاار  ا ادسكا  اجلذري  لالعار ابلنساء واليتلا  

ابد ااخاص، مبااا ا هلااك لماالع ا ااوارو ال افلاا  وضاامان كشاا  ضااصاا االعااار ابد ااخاص 
كماا جياب، وتقاد  الادعا القاانوين والنيسا    وىحالتها ا وقت مك ر، ومالحق  اجلنا  ومضاقكتها
وتتخااااذ تاااادابا للتماااادي الساااات الل النسااااااء  اجملاااااين والتضااااويض لضااااصاا االعااااار ابد اااااخاص 

واليتلااااا  ا الك اااااء وادطيااااال ا الساااالاح  اجلنساااال ، وتقااااد  خاااادما  ا ضوناااا  وىعاااااو  التدهلاااا  
   (٨٤)للضصاا، فضاًل عن ىجياو بدام  اقتماوي  للك اء

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -يمج 
 (85)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

ا مضرل ىبراز الشاواه  ا تضلقا  بضما  ا ارأ ، أوصات اللجنا  هاهتاا، ا مجلا  أماور، أبن  -٥7
رأ  تضاا ز هامكلااا جهووهااا للقضاااء علااى اليماا  ادفقاا  والرأساا  ا سااوق الضماا  وتض ياا  وصااول ا اا

وضاااامان ت  لاااا  النساااااء ا الق ااااعني الرىاااا  وهااااا الرىاااا  بااااربام  احلماياااا   ى  الق ااااع الرىاااا  
( للشاام  بشاا   صااري  مكاادأ ادجاار ا تساااوي عاان ٢٠٠7وتضاادي  قااانون الضماا  ) االجتماعلاا  

الضمااا  ا تسااااوي القلمااا  واعتمااااو تااادابا لتنيلاااذ هاااذا ا كااادأ مااان أجااا  تضاااللمل وجسااار اليجاااو  ا 
 بني اجلنسني، وىنشاء دلل  إلجاراء تقللماا  التونلا  ب ارق خاللا  مان التصلا  اجلنسااين ادجور 

ومجاع مضلوماا  عان عادو عمللاا  التيتالف ا أمااكن  وعر  التصرش اجلنسا  ا م اان الضما  
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الضمااا  والشااا او  ا ساااجل  وطكلضتهاااا ونتامجهاااا، وتض يااا  دللاااا  رصاااد امتثاااال ال لااااان  الضامااا  
   (٨6)الضم  ودح ا  قانون ا رأ  ها  المل واخلاص  لقانون 

وحثااات اللجناااا  ا ضنلاااا  ابحلقااااوق االقتماااااوي  واالجتماعلااا  والثقافلاااا  هامكلااااا علااااى الاااااه  -٥٨
التاادابا الالزماا  لتصديااد حااد أوج وطاا  ل جااور تااتا مراجضتااس وورا وي ااون كافلااا لتم ااني مجلااع 

   (٨7)ال ر الضمال وأسرها من التمتع ب روف الضلف 

 (88)احلق يف الضمان االجتما ي -2 
وأوصت اللجن  هاهتا أبن تتخذ هامكلا تدابا فضال  ل او  الت  ل  ابلضمان االجتماع ،  -٥٩

وأن تضااااع حااااداً أوج للصماياااا  االجتماعلاااا ، وأن ت يااااد مكااااالغ ا ضا ااااا  التقاعدياااا  وتستضرضااااها 
   (٨٩)وأسرها ابنت ا  إل ح  مستو  مضلش  الممل للمستيلدين

 (90)احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 
أعرباات اللجناا  عاان قلقهااا ىزاء ارتياااع مسااتوا  اليقاار، الااهب تااؤطر بشاا   هااا متناسااب  -6٠

   (٩١)على النساء والس ان ا ا ناطمل الرييل 
 ود وأ ااار موماا  ادمااا ا تصااد  ى  أن تااوفا الساا ن الالماامل ال ياا ال ميثاا  حتاادا ل امكلااا  -6١

ت ن الضناصار ا تضلقا  ابإلسا ان، وال سالما اإلسا ان االجتمااع ، ا مقدما  أولاوا  احل وما  
فمسدل  تاوافر ماواو الكنااء وىم انلا  الوصاول ىللهاا ا ضاوء السلاساا   ا تضلق  بوضع السلاسا  

الضاااااريكل  وتاااااوافر ادراضااااا  ا ا واقاااااع ا ثلاااااى لإلسااااا ان االجتمااااااع ، د ت ااااان مااااان اهتماماااااا  
   (٩٢) وم احل
وأعربت اللجنا  ا ضنلا  ابحلقاوق االقتمااوي  واالجتماعلا  والثقافلا  عان قلقهاا ىزاء ارتيااع  -6٢

وأوصاات بت ثلاا  اجلهااوو  ضاجلاا  انضاادا   مسااتوا  انضاادا  ادماان ال ااذام  وانتشااار سااوء الت ذياا  
طيااااال، والاااااه ادماااان ال ااااذام  ا اااا من وسااااوء الت ذياااا  ا اااا من واالحتلاجااااا  الت ذوياااا  احلرجاااا  ل 

خ وا  ىضافل  لتصسني اإلنتاج ال راع ، مباا ا هلاك عان طريامل ضامان تقاد  الادعا للما ارعني 
   (٩3)على أساح ها للل ي، واستهداف ص ار ا  ارعني على وجس اخلموص

ووعاات اللجناا  هامكلااا ى  ت ثلاا  جهووهااا لضاامان حمااول اجلملااع علااى ملاااه الشاار   -63
   (٩٤)المص  ا المم ، وال سلما ا ا ناطمل الرييل  ا دمون  ومرافمل المرف

 (95)احلق يف الصحة -4 
أعربت اللجن  هاهتا عن قلقها ىزاء عد  وجوو ت  ل   امل  ابلرعاي  المصل ، وقل  عدو  -6٤

وأوصت، ا  ا هنلني ا ؤهلني ا جمال الرعاي  المصل ، والنقع احلاو ا ا ضدا  واللواز  ال كل  
مجل  أمور، بت ثل  اجلهاوو لتصساني اخلادما  الماصل ، مباا ا هلاك مان خاالل لمالع ا  ياد 
مااان ا اااوارو للق ااااع الماااص ، وضااامان ىياااالء اهتماااا  خااااص لتااادريب الضااااملني ا جماااال اإلر ااااو 

   (٩6)المص  وتوفا ا ضدا  واللواز  ال كل  ال افل  للمرافمل المصل 
اء علاى التمللا  ضاد ا ارأ  ا  الشاواه  ها  المال ، وتوصا  وتشا اللجن  ا ضنل  ابلقض -6٥

 او  اجلهاااوو الاااهب تُكاااذل للصااد مااان الوفلاااا  النياسااال  بتقاااد  بااأبن تقااو  هامكلاااا، ا مجلااا  أماااور، 
خدما  المص  اجلنسل  واإلجنابل  ال افل ، مبا ا هلك الوصول ى  خدما  الرعاي  قك  الوالو  
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فقر الد  وعالجس، مع ت كلمل اإلر اوا  التقنل  ا تضلقا  ابتّكااع ىا   وعندها وبضدها، والوقاي  من
قاااما علااى حقااوق اإلنسااان ا تنيلااذ السلاسااا  والااربام  الراملاا  ى  احلااد ماان الوفلااا  وادماارال 
 النياسااااال  الاااااهب مي ااااان الوقايااااا  منهاااااا، والاااااهب وضاااااضتها ميوضااااال  ادماااااا ا تصاااااد  حلقاااااوق اإلنساااااان

(A/HRC/21/22)جلهاااوو الراملااا  ى  وقاياااا  النسااااء مااان اإلصاااااب  بيااااوح نقاااع ا ناعاااا    وزاو  ا
الكشاري /اإليدز وعالجاس، وكااذلك الوقايا  مان انتقااال اليااوح مان اد  ى  ال ياا ، وضامان تااوافر 

   (٩7)الضقار ا ضاو لياوسا  النسخ الض س  للنساء ا مااب  بياوح نقع ا ناع  الكشري 
   قوق اإلنسان عان قلقهاا مان عار  اإلىااء ال اوع  للصما ، مماا وأعربت اللجن  ا ضنل -66

وأعربات  يدفع النساء ى  ىجراء عمللا  ىجهال سري  أو  ى  ارتياع مضدل وفلا  ادمهاا  
 عااان قلقهاااا أيضاااا ىزاء ارتيااااع مضااادل وفلاااا  ادمهاااا  بساااكب مضااااعيا  ماااا بضاااد اإلجهاااال 

من أجا  ى حا  الوصاول ا مان والقاانوين واليضاال ى  ووعت اللجن  هامكلا ى  مراجض  تشريضاهتا 
اإلجهااال وضاامان تااوافر الرعاياا  المااصل  اجللااد  قكاا  الااوالو  وبضااد اإلجهااال واحلمااول عللهااا 

  (٩٨)بيضالل 
ويساااورها القلاامل أيضاااً ىزاء ارتياااع مضاادل احلماا  هااا ا قمااوو، ال ساالما بااني ا راهقااا ،  -67

ماااا  واخلااادما  ا تضلقااا  ابلماااص  اجلنسااال  واإلجنابلااا ، مباااا ا بساااكب يدوويااا  الوصاااول ى  ا ضلو 
وقالااات ىناااس ينك ااا  ل امكلاااا أن ت يااا  حماااول النسااااء والرجاااال،   (٩٩)هلاااك وساااام  مناااع احلمااا 

سلما اليتلا  واليتلان، على مضلوما  مستند  ى  حقاممل وأولا ، وتثقاليها ا جماال الماص   وال
  (١٠٠)ض  من وسام  منع احلم  أبسضار مضقول اجلنسل  واإلجنابل ، وتوفا طامي  واس

وأوصاااى اليريااامل الضامااا  ا ضااا   ااااال  االختيااااء القساااري أو هاااا ال اااوع  أبن تنشاااً  -6٨
هامكلاااا ن امااااً مهنلااااً ومراعلااااً للضاااصاا مااان أجااا  تاااوفا ا سااااعد  النيسااال  واالجتماعلااا  دقاااار  

  (١٠١)ا ختيني

 (102)احلق يف التعليم -5 
أعربت اللجن  ا ضنل  ابحلقوق االقتماوي  واالجتماعل  والثقافلا  عان قلقهاا ىزاء التيااو   -6٩

بني ا ناطمل الرييل  واحلضاري  ا احلماول علاى التضلالا، وىزاء ىعاقا  وصاول ادطياال الالج اني ى  
ن ى  وت ااالل  التضلالا هااا ا ن ااور  الاهب تااؤطر بشا   رملساا  علااى ادطياال الااذين ينتمااو  التضلالا 

سااوء اهللاكاا  ادساساال  ا درساال ، مبااا ا هلااك يدووياا  احلمااول علااى و  ف ااا  مهمشاا  ويروماا  
وارتيااااع مضااادال  التسااار  مااان  ا لااااه وا رافااامل الماااصل ، وتااادين نوعلااا  التضلااالا وا اااواو التضللملااا  

  (١٠3)ا دارح، ال سلما ا صيوف اليتلا  بسكب زواج ادطيال، حسكما أفاو  التقارير
وأوصاات اللجناا  ا ضنلاا  ابلقضاااء علااى التمللاا  ضااد ا اارأ  أبن تقااو  هامكلااا بتض ياا  اجلهااوو  -7٠

الراملااااا  ى  حتساااااني نوعلااااا  التضلااااالا، وال سااااالما ا ا نااااااطمل الرييلااااا ، وتساااااجل  اليتلاااااا  والنسااااااء 
واسااتكقامهن علااى مجلااع ا سااتوا ، مبااا ا هلااك عاان طرياامل اعتماااو سلاساا  واساارتاتلجل  جديااد  

لتضلاالا تتسااا مبراعااا  ا ن ااور اجلنساااين بشاا   فضااال، ولماالع ا ااوارو ال افلاا ، وضاامان  بشاادن ا
كيايااااا  الكنلااااا  التصتلااااا  ا درسااااال ، وخاصااااا  ا رافااااامل الماااااصل ، وزاو  عااااادو ا درساااااا ، ومضاجلااااا  

وتض ياا  اسااتخدا  التاادابا اخلاصاا   الت ااالل  هااا ا كا اار  للتضلاالا وارتياااع ت ااالل  التضلاالا الضااايل 
قتااا  لتض يااا  حماااول اليتلاااا  والنسااااء الالمااا  يضشااان ا فقااار والنسااااء الرييلاااا  والنسااااء هوا  ا ؤ 

وتشجلع استكقاء اليتلا  احلواما  ا ا ادارح وىعااو  ىومااج ادمهاا  بضاد  اإلعاق  على التضللا 
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مااان قاااانون ا ااارأ ، الاااهب حت ااار ساااصب اليتلاااا  مااان  ٢٨ الاااوالو  وضااامان التنيلاااذ اليضاااال للمااااو 
وتنيلاااذ بااارام   اااامل  بشااادن الماااص  واحلقاااوق اجلنسااال  واإلجنابلااا  كجااا ء    ل ااارل الااا واج ا درسااا

منااات ا مااان ا ااانه  ا درسااا ، وت وياااد اليتلاااا  واليتلاااان مبضلوماااا  كافلااا  ومالممااا  لسااانها بشااادن 
وتض يا  اجلهاوو الراملا  ى  ضامان الوصاول ى  التضلالا اجلاامع لليتلاا   اخللارا  اجلنسل  ا ساؤول  

وتكا  سلاساا  تتماد  لالعتاداء  ساء هوا  اإلعاق ، بوسام  منها لملع ا اوارو ال افلا  والن
  (١٠٤)اجلنس  والتصرش اجلنس  ا ا درس  وتضمن ياكم  اجلنا  ومضاقكتها بش   مناسب

والح ااات اللجنااا  ا ضنلااا   قاااوق اإلنساااان اال ياااال هاااا ا تناساااب ا مضااادل اإل اااا   -7١
بااني النساااء واليتلااا ، ممااا يااؤطر علاالهن أتطاااا ساالكلا ا التمتااع ابحلقااوق ا  يولاا   ابلقااراء  وال تاباا 

ووعاات اللجناا  ى  الاااه تاادابا  هلاان مبوجااب الضهااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق ا دنلاا  والسلاساال  
  (١٠٥)يدو  اهلدف لرفع مضدال  اإل ا  ابلقراء  وال تاب  بني النساء واليتلا 

هامكلا على زاو  اجلهوو ا كذول  لتصقلمل ا ساوا  ا احلماول علاى  و جضت اللونس و -7٢
 وحتساني نوعلاا  التضلاالا، وخاصاا  ا ا ناااطمل الرييلاا   التضلالا للجملااع، وال ساالما الي ااا  الضااضلي  

 ٢٠3٠ وزاو  اإلنياااق علااى التضلاالا للوصااول ى  هاادف ىطااار الضماا  اخلاااص ابلتضلاالا حاا  عااا 
ا ا ام  مان ىمجاايل  ٢٠-١٥ ا ا ام  من النات  الل  اإلمجايل أو 6 ى  ٤ ا تمث  ا لملع

  (١٠6)اإلنياق للتضللا

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (107)النساء -1 

الحااا فرياامل ادمااا ا تصااد  الق ااري التوصاالا  ا نكثقاا  عاان االسااتضرال الاادوري الشااام   -73
ابلتديلاد، وهكار أن ل اني ا ارأ  ال يا ال ميثا  أولويا  ا هامكلاا، مثلماا ورو ا الساابمل الاهب ح لات 

  (١٠٨)(٢٠٢٠-٢٠١٠السلاس  الوطنل  لتصقلمل ا ساوا  بني اجلنسني ول ني ا رأ  )
وأعربت اللجن  ا ضنل  ابلقضاء على التملل  ضد ا رأ  عن قلقهاا ىزاء عاد  كيايا  وصاول  -7٤

وىزاء عااد  تضماالا التم ااني االقتماااوي للماارأ  بمااور  كافلاا  ا االساارتاتلجلا  ا اارأ  ى  االمتمااان 
كمااا يساااور اللجناا  القلاامل بشاادن يدووياا  وصااول النساااء واليتلاااا    اإلمناملاا  الشااامل  ا هامكلااا 

الرييلا  ى  اليارص ا ادرّ  للادخ  واالمتماان وادراضا  وهاهاا مان ا اوارو اإلنتاجلا  وى  الضدالا  
  (١٠٩)والتضللا وا شارك  ا عملل  صنع القرار فلما يتضّلمل اب سام  موضع اهتمامهنوالمص  

وأعربت اللجن  ا ضنلا   قاوق اإلنساان عان قلقهاا ىزاء انتشاار الضنا  ضاد ا ارأ  والضنا   -7٥
كماا   الضامل  وعد  فضالل  تنيلذ القانون ا تضلمل ابلضن  الضاامل  والقاانون ا تضلامل ابجلاراما اجلنسال  

يساااورها القلاامل ىزاء عااد  وجااوو دللااا  فضالاا  لإلبااالغ، وتاادين مضاادل ا الحقاا  القضااامل  للجنااا  
ا  عااومني، وعااد  كياياا  الاادعا ا قااد  لضااصاا الضناا ، مبااا ا هلااك ا ساااعد  القانونلاا  وا اادو  

  (١١٠)وخدما  ىعاو  التدهل 
هامكلا على التنيلاذ اليضاال للقاانون  وحثت اللجن  ا ضنل  ابلقضاء على التملل  ضد ا رأ  -76

ا تضلمل ابلضن  الضامل  وقانون اجلراما اجلنسل ، ا مجلاع أ،ااء ىقللمهاا، عان طريامل اعتمااو اللاوام  
وا كااااوات التوجلهلااا  الالزمااا ، وتض يااا  دللاااا  اإلباااالغ، ولمااالع ا اااوارو ال افلااا  وتااادعلا اللجنااا  

امكلاااا علااى ضااامان أن يسااتند تضريااا  الضنااا  كماااا حثاات اللجنااا  ه  االستشاااري  لضاااصاا الضناا  
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ماااع ا ضاااايا  الضاااامل  لا شااادول ا القاااانون ا تضلااامل ابلضنااا  الضاااامل  ى  عناصااار موضاااوعل ، لشااالاً 
وتض ياا  باارام   الدوللاا ، وأن يشاام  صااراح  مجلااع أ اا ال الضناا ، مبااا ا هلااك الضناا  النيساا  

  (١١١)اء الاليت وقضن ضصاا للضن االجتماع  للنس - ىعاو  التدهل  وىعاو  اإلوماج النيس 
وحثاات اللجناا  هامكلااا علااى تضاادي  تشااريضاهتا لضاامان عاار  االهتمااا  ال وجاا  صااراح   -77

  (١١٢)وا ضاقك  عللس على النصو ا ناسب

 (113)األطفال -2 
تادابا أوصت اللجن  ا ضنل  ابحلقوق االقتماوي  واالجتماعل  والثقافل  أبن تتخذ هامكلا  -7٨

فضالاا    افصاا  ومنااع االساات الل االقتماااوي ل طيااال، وال ساالما عماا  ادطيااال، ا الشااركا  
  (١١٤)الضاملل  وا الق اع ها الرى 

وأعرباااات جلناااا  حقااااوق ال ياااا  عاااان قلقهااااا دن ادطيااااال ا ولااااووين خااااارج ىطااااار الاااا واج  -7٩
شخماااال ل ال يضاااارتف  قهااااا ا مي اااانها أن يرطااااوا ممتل ااااا  دابمهااااا، دن لقااااانون ادحااااوال ال ال

كماااا أعربااات عااان القلااامل ىزاء التمللااا  الاااذي تواجهاااس اليتلاااا ، وادطياااال هوو اإلعاقااا ،   ا اااااث 
وادطيااال الاااذين يضلشااون ا فقااار، وادطيااال الضااااملون، وادطيااال ا رتك ااا  أوضاااعها ابلشاااوارع، 

كااذلك ادطيااال ا نتمااون ى  وادطيااال الااذين يضلشااون ا ا ناااطمل الرييلاا ، وادطيااال الالج ااون، و 
أسااار مااان ا ثللاااا  وا ثللاااني وم ووجااا  ا لااا  اجلنسااا  وم اااايري اهلويااا  اجلنساااانل  وحاااامل  صااايا  

  (١١٥)اجلنسني
وأوصات  كما أعربت اللجنا  عان قلقهاا ىزاء قلا  احارتا  دراء ال يا  ا اجملتماع وادسار   -٨٠

  (١١6)ا اجملتمع وادسر  أبن تنيذ هامكلا برام  توعل  لتض ي  مشارك  ادطيال

 (117)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
الح ت اللجن  ا ضنل  ابلقضااء علاى التمللا  ضاد ا ارأ  الشاواه  ها  المال ، وأوصات  -٨١

أبن تضتمد هامكلا تشريضا  لتنيلاذ اتياقلا  حقاوق اد اخاص هوي اإلعاقا  بادف ضامان فضاللا  
فّضالا  ى  التضلالا اجلاامع والماص  والضدالا  والضمالا   وصول النساء واليتلا  هوا  اإلعاق  بماور 

  (١١٨)وا شارك  ا مجل  جماال  منها احللا  السلاسل  واحللا  الضام 

 (119)الالجيون وملتمسو اللجوء -4 
هكر  اللجن  ا ضنل   قوق اإلنسان أنس ينك ا  ل امكلاا أن لماع ماا ي يا  مان ا اوارو  -٨٢

   لااام يتسااا  هلاااا تن ااالا  اااؤون الالج اااني وملتمسااا  اللجاااوء وتااادباها للجنااا  ال امكلااا  لالج اااني
وضامان حماول ادطياال الالج اني  وزاو  عدو مراك  الضكاور اجملّها   اب رافامل واخلادما  ا ناساك  

ا ولووين ا الدول  ال رف أو الذين وصلوا ىللها وهاا قاصارون علاى وممامل اهلويا  لتجنلاكها خ ار 
  (٠١٢)انضدا  اجلنسل 

 (121) دميو اجلنسية -5 
أعرباات جلناا  حقااوق ال ياا  عاان قلقهااا ماان مجلاا  أمااور منهااا الضاادو اهلاماا  ماان ادطيااال  -٨3

الااذين ال يااتا تسااجللها فااور والوهتااا، واإلجااراءا  ا ضقااد  اخلاصاا  بتسااجل  ادطيااال الااذين ت يااد 
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ساانوا ، وعااد  ىصاادار ومماامل هوياا  ل طيااال الالج ااني ا ولااووين ا هامكلااا أو  ٥ أعمااارها عاان
  (١٢٢)يملون ىللها وها ُقّمرالذين 
وأعرباات اللجنااا  ا ضنلاا   قاااوق اإلنساااان عاان قلقهاااا ىزاء الضقكاااا  الااهب تضااارتل تساااجل   -٨٤

  (١٢3)ادطيال ا ولووين خارج ىطار ال وجل  بسكب الوصا الذي تضاين منس ادمها  الضازاب 
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