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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون اخلامسة الدورة
 ٢٠٢٠ الثاين/يناير كانون  ٣١-٢٠

 الكويت بشأن جتميع  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية يرتقر   

 أساسية معلومات -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،١6/٢١و 5/١ اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد -١

 املضاهااادا  هيئاااا  تقاااارير يف الاااوارد  للمضلوماااا  جتمياااع والتقريااار الشاااام   الااادوري االساااتضرا 
 مااوج  شاا   يف مقااد   وهااو الصاال ، ذا  املتحااد  ماألماا واثئاا  ماا  وغريهااا اخلاصاا  واإلجااراتا 

 ال لما   لضدد األقصى ابحلد تقي داا 

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
  (٢) (١)اإلنسان

 ياا ال و  أن  واملمارساا القااانون يف املاارأ  ضااد التميياا  مبسااةل  املضااي الضاماا  الفرياا  الحاا  -٢
 قاو ا  الت امااا  أظهار  احل وما  وأن اإلنساان، حلقاوق األساساي  الصا و  ما  الضديد على صدق 
  (٣)اإلنسان حلقوق املتحد  األمم آليا  مع ابلتضاون

 انضااما  أن املاارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات املضنياا  اللجناا  الحظاا  ،٢٠١7 عااا  ويف -٣
 حبقاوق املارأ  متتاع سايض   اإلنسان حلقوق ولي الد الص و  م  رئيسي  ص و  تسض  إىل ال وي 
 اللجناااا  شااااجض  ولااااذل ، احليااااا   مناااااح  مجيااااع يف هلااااا الواجباااا  األساسااااي  واحلاااار   اإلنسااااان
 أسارهم وأفاراد املهااجري  الضماا  مجياع حقاوق حلمايا  الدوليا  االتفاقيا  علاى التصادي  على الدول 

 طرفااااااا  تصاااااب  مل اللتااااان القساااااري، تفااااااتاالخ مااااا  اصاألشااااا  مجياااااع حلمايااااا  الدوليااااا  واالتفاقيااااا 
  (4)بضد فيهما
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 تصااادق أبن اإلعاقاا  ذوي األشاا اص حبقااوق املضنيااا  اللجناا  أوصاا  ،٢٠١٩ عااا  ويف -4
 اللجنا  وشاجض  اإلعاقا ، ذوي األشا اص حقاوق التفاقيا  االختيااري الربوتوكاو  على ال وي 
 إىل االنضاااما  يف النظااار علاااى اإلنساااان، ققاااو ح جت ئااا  إم انيااا  عاااد  اعتبارهاااا يف واضاااض ا  الدولااا ،

 مناهضا  التفاقيا  االختيااري الربوتوكاو  ذلا  يف مباا اإلنساان، حلقاوق األخرى الدولي  املضاهدا 
  (5)املهين  أو لإنساني ال أو القاسي  الضقوب  أو املضامل  ضروب م  وغريه التضذيب

 إىل االنضااااما  إىل ال وياااا  اإلنسااااان حبقااااوق املضنياااا  اللجناااا  دعاااا  ،٢٠١6 عااااا  ويف -5
 إىل اهلااد و  والسياسي  املدني  ابحلقوق اخلاص الدويل ابلضهد امللح  الثاين االختياري وتوكو الرب 

 اللجئاااان بوضااااع اخلاصاااا  االتفاقياااا  إىل االنضااااما  إم انياااا  يف والنظاااار ،(6)اإلعاااادا  عقوباااا  إلغااااات
 أيضااااااا  اإلعاقاااا  ذوي األشاااا اص حبقاااااوق املضنياااا  اللجناااا  أوصااااا و   (7)١٩67 لضااااا  وبروتوكوهلااااا
  (8)ابلضهد امللح  الثاين االختياري الربوتوكو  على ابلتصدي 

 (٩)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 قاانون نص عد  استمرار إ ات قلقها ع  التضذيب مناهض  جلن  أعرب  ،٢٠١6 عا  يف -6

 اتفاقيا  ما  ١ املااد  يف الاوارد التضريف إىل استناداا  بذاهتا ائم ق كجرمي   التضذيب جرمي  على اجل ات
 يف مبااا املهينا ، أو لإنساااني ال أو القاساي  الضقوبا  أو املضاملاا  ضاروب ما  وغااريه التضاذيب مناهضا 

  (١٠)والنفسي  الذهني  التضذيب جوانب ذل 
 وأ جنحا  احمللا   ائا اجل التشريع يف يضترب ي ا  ال التضذيب ألن أيضاا  هاقلق ع  وأعرب  -7

 مخااس السااج  تتضاادى ال للتضااذيب احلالياا  القصااوى الضقوباا  وأن عادياا  اعتاادات جرمياا  أو خمالفاا 
  (١١)اجلرمي  هذه خطور  مع تتناسب ال وابلتايل سنوا 

 جارائم التضاذيب أفضاا  اعتباار لضامان الوطني  التشريضا  بتنقي  نفسها اللجن  وأوص  -8
 يف النظار خال  الوفاد وعد كما  ،هتاوخطور  تتناسب  بضقواب عليها اَقبيُض اجل ات قانون إطار يف

  (١٢)٢٠١١ عا  يف الساب  ال وي  تقرير
 تشااريضاهتا، ال وياا  تراجااع أبن اإلعاقاا  ذوي األشاا اص حبقااوق املضنياا  اللجناا  وأوصا  -٩
 حظار بغيا  اإلعاقا ، ذوي األشا اص حقوق بشةن 8/٢٠١٠ رقم والقانون الدستور ذل  يف مبا
 إقاارار تضاام  وأن واملتقاطضاا ، املتضاادد  التميياا  أشاا ا  ذلاا  يف مبااا اإلعاقاا ، سأسااا علااى لتميياا ا

 أسااس علاى متييا اا  يشا   بوصاف  عليا  واملضاقبا  مضقولا  إقاما  أماك  توفري م  ابحلرمان تشريضاهتا
 يف ودي املوجا اإلعاقا  ذوي مجيع على التميي  وعد  املساوا  أح ا  انطباق ت ف  وأبن اإلعاق ؛
 يف مبااا تشااريضاهتا، ومراجضاا  )الباادون(، اجلنسااي  وعاادميو ال ااويتين غااري رعااا ال فاايهم مباا  ا،أراضاايه
 انتصاااا  ساااب  تاااوافر ت فااا  وأبن لاااذل ؛ وفقااااا  اجلنساااي  وقاااانون 8/٢٠١٠ رقااام القاااانون ذلااا 
 اإلعاقا ؛ أسااس علاى التمييا  حالا  يف ذلا  يف مبا حبقوقهم، للمطالب  اإلعاق  لذوي فضال  قانوني 
 ذلااا  يف مباااا التشاااريضا ، مجياااع مااا  اإلعاقااا  ذوي شاااةن مااا  تناااتقص  عباااارا أي حتاااذ  وأبن

  (١٣)املدني  املرافضا  وقانون اجل ات وقانون املدين القانون
 إىل ال ويااا  املااارأ  ضاااد التمييااا  علاااى ابلقضاااات املضنيااا  اللجنااا  دعااا  ،٢٠١7 عاااا  ويف -١٠

 املتضلقااا  التميي يااا  ح اااا األ مجياااع دي تضااا أو إلغاااات خااال  مااا  القاااوانن إصااال  بضمليااا  التضجيااا 
 والطالق ابلا واج املتضلقا  الش صاي  األحاوا  قانون أح ا  سيما وال األسري ، والضلقا  ابل واج
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 املااااذهب تفسااااري وجضاااا  األطفااااا ؛ و واج ال وجااااا  وتضاااادد علاااايهم والوصاااااي  األطفااااا  وحضااااان 
 الدولااا  الت اماااا  ماااع متوافقااااا  ديناملااا والقاااانون الش صاااي  األحاااوا  ملساااائ  املااادون غاااري اجلضفاااري
 املاارأ ، ضااد التميياا  أشاا ا  مجيااع علااى القضااات اتفاقياا  ماا  ١5و )أ(5و ٢ املااواد مبوجااب الطاار 
 املمارساا  ما  واالستفاد  الش صي ، لألحوا  موحد قانون إىل االنتقا  بشةن عا  نقاش وفت 

  (١4)ماثل امل والديني  الثقافي  فيا اخلل ذا  اجملاور  البلدان يف املتبض  الُفضلى
 إلغااااات يف تقااااد  إحاااارا  عااااد  إ ات هاأسااااف عاااا  اإلنسااااان حبقااااوق املضنياااا  اللجناااا  وأعرباااا  -١١

 اجلنساي ، وقاانون الش صاي  األحوا  قانون يف الوارد  األح ا  مث  املرأ ، ضد التميي ي  األح ا 
 عقاد إلبارا  ملارأ ا وأهليا  ج،ال وا  لس  األدىن واحلد ال وجا ، بتضدد املتضلق  األح ا  ذل  يف مبا

 بشااهاد  مقارناا ا  احملاااكم أمااا  املاارأ  شااهاد  وقيماا  واملااريا ، الوالاادي ، وساالط  والطاالق، الاا واج،
 مااع املساااوا  قااد  علااى األجنااي و وجهااا أطفاهلااا إىل جنساايتها لنقاا  ال ويتياا  املاارأ  وأهلياا  الرجاا ،
  (١5)ال وييت الرج 
 القااااانون ال وياااا  تضااااد  أبن الضنصااااري تمييااا ال علااااى اتابلقضاااا نياااا املض اللجناااا  وأوصااا  -١٢
 املباااد  مااع يتوافاا  وجضلاا  اإلنسااان حلقااوق الوطنياا  املؤسساا  اسااتقل  لتض ياا  (٢٠١5)67 رقاام

 فاوراا  تنتقا  وأن ابرياس( )مبااد  ومحايتهاا اإلنساان حقاوق لتض ي  الوطني  املؤسسا  مبرك  املتضلق 
  (١6)املؤسس  هذه تفضي  إىل
 املدني  ابحلقوق اخلاص الدويل الضهد أح ا  أن اإلنسان حبقوق املضني   اللجن والحظ  -١٣

 أعرباا  ل نهااا لل وياا ، احمللياا  والقضااائي  القانونياا  املنظوماا  يف مباشاار  بصااور  تنطباا  والسياسااي 
 وأوصا   (١7)الضهاد أح ا  م  مضها يتناقض أو يتضار  ما على الشريض  أسبقي  إ ات هاقلق ع 
 تفسري ت ف  وأبن احملل  القانوين النظا  يف اتماا  إعماالا  للضهد القانوني  اآلاثر ال وي   تُاْضم   نأب

 مبوجاب الت اماهتاا ماع تتوافا  بطارق الشاريض ، إىل املستند  القوانن فيها مبا احمللي ، القوانن وتطبي 
  (١8)ابلضهد القضات وموظف  القضا  توعي  إىل احل وم َ  كذل   ودع  الضهد 

 القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  حبقااوق املتعلقااة الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -اا بعرا 
 الساري اإلنساين الدويل

 القطاعات بني املشرتكة املسائل -ألف 
 (١٩)التمييز وعدم املساواة -١ 

 ٢٩ املاد  يف املساوا  إىل اإلشار  الضنصري التميي  على ابلقضات املضني  اللجن  الحظ  -١4
 تضريفاااا  تتضاام  ال الوطنياا  التشااريضا  ألن هاااقلق عاا  أعرباا  ال نهاا الطاار ، الدولاا  ردسااتو  ماا 

 التمييا  أشا ا  مجياع على للقضات الدولي  االتفاقي  م  ١ املاد  مع متاماا  يتواف  الضنصري للتميي 
  (٢٠)املباشر  وغري املباشر  الضنصري التميي  أش ا  حظر على صراح ا  تنص وال الضنصري

 للتميياااا  تضريفاااااا  تاااادرج حبياااا  تشااااريضاهتا تضاااادي  علااااى ال وياااا  نفسااااها اللجناااا  وحثاااا  -١5
  (٢١)االتفاقي  م  ١ املاد  مع متاماا  يتواف  مبا وحتظره الضنصري

 الشايضي  املارأ  متتاع كفال   إىل الدول  املرأ  ضد التميي  على ابلقضات املضني  اللجن  ودع  -١6
 األحاوا  مساائ  يف ذلا  يف مباا املادو ن، القاانون طريا  عا  غريهاا ماع املساوا  قد  على ابحلماي 
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 واملهاااجرا  اللجئااا  والفتيااا  النسااات حصااو  دون حتااو  الاايت الضراقياا  إ الاا  وإىل الش صااي ،
 الرعايا  وخادما  والسا   والتضلايم األساساي  االجتماعي  واخلدما  الضم  على البدون فئ  وم 

  (٢٢)واإلجنابي   نسياجل الصح  خدما  ذل  يف مبا الصحي ،
 إلغااات خاال  ماا  القااوانن إصاال  بضملياا  ال وياا  تضجاا  أبن نفسااها اللجناا  وأوصاا  -١7
 قااانون أح ااا  ساايما وال األسااري ، والضلقااا  ابلاا واج املتضلقاا  التميي ياا  األح ااا  مجيااع تضاادي  أو

 ال وجاا  تضاددو  علايهم والوصااي  األطفاا  وحضاان  والطالق ابلا واج املتضلقا  الش صي  األحوا 
 والقاانون الش صاي  األحاوا  ملساائ  املادون غاري اجلضفاري املاذهب تفسري وجض  األطفا ؛ و واج
 إىل االنتقاا  بشاةن عاا  نقااش وفات  االتفاقيا ، مبوجاب الطار  الدول  الت اما  مع متوافقاا  املدين
 اجملاااور  لاادانالب يف املتبضاا  الُفضاالى املمارسااا  ماا  واالسااتفاد  الش صااي ، لألحااوا  موحااد قااانون
  (٢٣)املماثل  والديني  الثقافي  اخللفيا  ذا 

 اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق -٢ 
 املت ااذ  التاادابري عاا  مضلومااا  وجااود لضااد  هاااقلق عاا  التضااذيب مناهضاا  جلناا  أعرباا  -١8

 أح اا  ما  وغريهاا القانونيا  أح امها مجيع يف ال وي ، يف مطلقاا  حظراا  التضذيب حظر لضمان
 اتفاقيا  مع متاشياا  اإلرهاب، جبرائم اخلاص اجلديد القانون مشروع ذل  يف مبا اإلرهاب، م افح 
 أح اااا  مااا  وغريهاااا القانونيااا  أح امهاااا يف احل ومااا  تااادرج أبن وأوصااا   (٢4)التضاااذيب مناهضااا 
 جياااو  وال الظاارو ، مجيااع يف مطلقاااا  حظااراا  حمظاااور التضااذيب أن واضااحاا  بيااا ا  اإلرهاااب م افحاا 

  (٢5)لتربيره أعلى أبمر تذرعال

 والسياسية املدنية احلقوق -ابء 
 شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الفرد حق -١ 

 إعادا  عمليا  عد  ال وي  تنفيذ إ ات قلقها ع  اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  أعرب  -١٩
 سار ا  كان  الذي اإلعدا  عقوب  لتنفيذ االختياري الوقف فضلياا  أهنى الذي األمر ،٢٠١٣ عا  يف

 بضقوباااا  فيهااااا ُُي اااام أن مي اااا  الاااايت اجلاااارائم ماااا  واملت ايااااد ال بااااري الضاااادد وإ ات ،٢٠٠7 عااااا  منااااذ
 التشااااريضا  وألن واخلااااارج ، الااااداخل  ابألماااا  املتضلقاااا  الغامضاااا  ائماجلاااار  ذلاااا  يف مبااااا اإلعاااادا ،

 املقصود ابملضىن “جلرائما أخطر” حد تبلغ ال جرائم على اإلعدا  عقوب  فر  على تنص ت ا  ال
  (٢6)ابمل درا  املتصل  اجلرائم مث  والسياسي ، املدني  ابحلقوق اخلاص الدويل الضهد يف

  (٢7)الواجاااب االعتبااار اإلعاادا  عقوبااا  إلغااات إياالت إىل ال ويااا  نفسااها اللجناا  ودعاا  -٢٠
 اإلعاادا  قوباا ع إلغااات علااى الطاار  الدولاا  اإلعاقاا  ذوي األشاا اص حبقااوق املضنياا  اللجناا  وحثاا 
 وفقااااا  الذهنيااا ، أو النفساااي  اإلعاقااا  ذوي مجياااع حااا  يف اإلعااادا  أح اااا  لتنفياااذ الفاااوري والوقاااف
  (٢8)اإلعاق  ذوي وإعدا  اإلعدا  بضقوب  يتضل  فيما الدويل القانون مبوجب املقرر  للحدود

 عااا  تتحاااد  الااايت التقاااارير اساااتمرار مااا  قلقهاااا عااا  التضاااذيب مناهضااا  جلنااا  وأعربااا  -٢١
 شااا اصاأل احتجااا  إىل واألماا  الشاارط  قااوا  تضمااد عناادما ساايما ال املضاملاا ، وسااوت التضااذيب

 الايت السالمي  االحتجاجاا  ساياق يف وكاذل  اإلرهابيا ، لألنشط  التصدي إطار يف طويل  مدداا 
 ألن كااذل   قلقهااا عاا  اللجناا  وأعرباا  األقليااا   وأفااراد اإلنسااان حقااوق عاا  املاادافضون هبااا يقااو 
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 املضاقبااا  أو املمارسااا  هااذه يف التحقياا  عاا  األحياااان ماا  كثااري  يف تت لااف امل تصاا  الساالطا 
  (٢٩)كا   بش   عليها
 علنيا  إدانا ا  املضاملا  وساوت التضاذيب إىل اللجاوت إدانا  إىل ال وي  نفسها اللجن  ودع  -٢٢

 حاساب ومب األفضاا  هذه مع التسام  بضد  تفيد الدول  يف سلط  أعلى م  واضح  رسال  وإرسا 
 التضااذيب ادعاااتا  مجيااع يف وفضالاا  وشااامل  ون يهاا  فورياا  حتقيقااا  إجاارات وإىل عنهااا؛ املسااؤولن
 وقاف وكفالا  واألما ، الشارط  أفراد قب  م  و للق املفرط االست دا  ذل  يف مبا املضامل ، وإسات 
 جنائياااااا  هموملحقاااات التحقياااا ، فاااا   طيلاااا  فااااوراا  الضماااا  عاااا  األفضااااا  تلاااا  ارت اااااهبم يف املشااااتب 

 ابالسااات دا  السااالمي  املظااااهرا  قماااع عاااد  وضااامان إداناااتهم؛ وثبتااا  التهمااا  إلااايهم ُوجهااا  إذا
  (٣٠)ابالحتجا  حىت أو للقو  الضروري وغري املفرط

 (٣١)القانون وسيادة العقاب  من اإلفالت مسألة ذلك يف مبا العدل  إقامة  -٢ 
 القضااائي  الساالط  اسااتقل  عااد  إ ات لقهاااق عاا  اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اللجناا  أعرباا  -٢٣

 إجاراتا  واختااذ وتارقيتهم القضاا  تضيان قبيا  ما  مساائ  يف التنفيذي  السلط  ع  كافياا   الا استقل
 الاوظيف  ابألماان ُيظون ال املواطنن غري القضا  ألن أيضاا  قلقها ع  وأعرب  حقهم  يف أتديبي 
 اساتقل  ضامان إىل احل وما  اللجنا  ودعا   (٣٢)سانتن ك   جتديده جيب القضائ  تضيينهم ألن

 حقهاام يف أتديبياا  إجااراتا  واختاااذ وتاارقيتهم القضااا  تضياان نظااا  إبصاال  وحياااده وحتاار ره القضااات
  (٣٣)األجانب للقضا  الوظيف  األمان وضمان

 إبطااا  إىل اإلبطااات ماا  م يااد دون املبااادر  إىل احل وماا  التضااذيب مناهضاا  جلناا  ودعاا  -٢4
 يساامى مااا بشااةن اجلاا ات قااانون يف الااوارد  التهماا  إسااقاط أح ااا  أو الت فيفياا  األح ااا  اتإلغاا أو

  (٣4)اجلرائم هذه على الضقاب م  لإلفل  حد لوضع فوري  تدابري واختاذ “الشر ” جرائم
 ضااباط ممارساا  انتشااار عاا  تقااارير ورود اسااتمرار إ ات قلقهااا عاا  نفسااها اللجناا  وأعرباا  -٢5

 مراكاا  يف املضاملاا  سااوت عاا  فضاالا  والنفساا ، الباادين التضااذيب حتاا  الع افااا ا النتاا اع الشاارط 
 مل افحا  الضاما  واإلدار  اجلنائيا ، للتحقيقاا  الضام  اإلدار  ذل  يف مبا التحقي ، ومراك  الشرط 

 عاا  اللجناا  وأعرباا  اجلاا ات  قااانون ماا  ١5٩ للماااد  انتهااا  يف الدولاا ، أماا  وجهااا  امل اادرا ،
 الطبيا  الفحوص أكد  أن بضد حىت ابإلكراه املنت ع  االع افا  قبل  احملاكم ألن كذل   قلقها
 طبيااا  صفحاااو  إجااارات امل عاااومن الضاااحا  طلباااا  رفضااا  احملااااكم وألن تضاااذيب علماااا  وجاااود
  (٣5)مستقل 

 أي يف ابإلكاراه املنت ع  االع افا  قبو  عد  ضمان إىل احل وم  نفسها اللجن  ودع  -٢6
 فقا  املستند  اإلدان  حاال  ومراجض  ابلتضذيب؛ متهم ش ص ضد هبا احُتج إذا إال ،إجراتا 

 طرياا  عاا  نُت عاا ا إفااادا  إىل مسااتنداا  ي ااون قااد احلاااال  هااذه ماا  كثاارياا   ألن االع افااا ، إىل
 واختااااذ ون يهااا  ساااريض  حتقيقاااا  إجااارات االقتضاااات، حساااب وكاااذل ، املضاملااا ؛ ساااوت أو التضاااذيب
  (٣6)املناسب  حي يحالتص التدابري
 لألشاا اص وعادلا  جديااد  حماكما  إجارات ال وياا  تضام  أبن نفسااها اللجنا  وأوصا  -٢7

 ومااانحهم املضاملااا ، وساااوت تضاااذيبلل نتيجااا  ابإلكاااراه منت عااا  اع افاااا  أسااااس علاااى أُديناااوا الاااذي 
 الضااامن واملاادعن والقضااا  واحملققاان القااانون إنفاااذ مااوظف  حصااو  تضاام  وأبن كافياااا؛  تضويضاااا 
 ال شااف كيفياا   علااى تاادريب علااى احملتجا ي  مااع يضملااون آخااري  مااوظفن وأي واألطبااات واحملاامن
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 التقصاا  لاادلي  وفقاااا  فيهااا ياا التحق وعلااى ابلتضااذيب، االع افااا  فيهااا تُنتاا ع الاايت احلاااال  عاا 
 نسااااني إلال أو القاسااي  الضقوبااا  أو املضاملاا  ضااروب مااا  وغااريه التضااذيب بشاااةن الفضااالن والتوثياا 

  (٣7)اسطنبو ( )بروتوكو  املهين  أو
 وجااااود عااااد  إ ات قلقهااااا عاااا  اإلعاقاااا  ذوي األشاااا اص حبقااااوق املضنياااا  اللجناااا  وأعرباااا  -٢8

 مجيااااع يف أعماااارهم ماااع تتناساااب اإلعاقااا  ذويلااا إجرائياااا  تيساااريا  تاااوفري بشاااةن قانونيااا  أح اااا 
 مراكا  ذلا  يف مباا القضاات، إىل تو جاالل إبم انيا  املتضلقا  املضلوماا  ونقاص القانونيا ؛ اإلجراتا 
 بشااةن إليهااا وصااو ال يسااه  مضلومااا  وجااود وعااد  اإلشااار ؛ لغاا  م مجاا  عاادد ونقااص الشاارط ،
  (٣8)اإلعاق  ذوي حقوق

 (٣٩)السياسية واحلياة العامة احلياة يف املشاركة يف حلقوا األساسية احلرايت -٣ 
 املمارسااا  يف يتمتضاااون، ال جااا ي تاحمل أن مااا  قلقهاااا عااا  التضاااذيب مناهضااا  جلنااا  أعربااا  -٢٩

 تلقا  أن بضاد سايما ال حاريتهم، سالبهم حلظا  مناذ األساساي  القانونيا  ضما  ال جبميع الضملي ،
 يف إماا احل  للمحتج  أبن تفيد اليت التقارير إ ات ضاا أي قلقها ع  وأعرب  عليهم  القبض الشرط 

 مضاا  هبما ال أسرت ، أفراد أبحد يتص  أن يف أو مبحا  يتص  أن
 التضسف ع  تتحد  اليت التقارير إ ات قلقها ع  اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  وأعرب  -٣٠
 وإسااااقاط وحماااااكمتهم ا همواحتجاااا والتضبااااري الاااارأي حرياااا  ميارسااااون الااااذي  األشاااا اص اعتقااااا  يف

  (4٠)وإبضادهم عنهم اجلنسي 
  ملواصاال  جديااد  تشااريضا  اداعتماا إ ات خاااص بوجاا  قلقهااا عاا  نفسااها اللجناا  وأعرباا  -٣١
 التضباري أشا ا  علاى املفروضا  احل وميا  والقياود الرقابا  وتوسايع والرأي ريالتضب حري  يف احل  كب 

 وتقنيا  االتصااال  تنظايم هيئا  إنشاات بشاةن (٢٠١4)٣7 رقام القاانون مبوجب اإلن ن  بواسط 
 كااذل   وأعرباا  ومااا  ضلملا تقنياا  جاارائم م افحاا  بشااةن (٢٠١5)6٣ رقاام والقااانون املضلومااا ،

 صااياغ ال وفضفاضاا  وغامضاا  تقييدياا  أح ااا  وتطبياا  والتجااديف التشااهري جتاارم إ ات قلقهااا عاا 
 تُضتااارب آرات أو  قاااد  آرات عااا  مإعاااراهب بسااابب وآخاااري  واملااادونن والصاااحافين املناضااالن ملقاضاااا 

 علقاا  أو  ويا لل القاوم  األما  هتادد أو ابلدي  تشه ر أو سلطت  تقو  أو لألمري “مهين ”
 ايباالنت اا القااانون علااى ٢٠١6 ح يران/يونياا  يف أُدخلاا  الاايت والتضااديل  أخاارى؛ باادو  البلااد
  (4١)للنت ااب   ش  ال م  التجديف أو التشهري بتهم  املدانن األش اص متنع واليت
 بشااةن (١٩7٩)65 رقاام القااانون ماا  ١٢ املاااد  إ ات قلقهااا عاا  نفسااها اللجناا  وأعرباا  -٣٢

 الضامااا ،  التجمضاااا يف املشااارك  مااا  ال ااويتين غاااري متنااع ألهناااا والتجمضااا  الضامااا  جتماعااا الا
 ليااا  الداخ و ار  مااا  مساااب  إذن علاااى احلاصااال  غاااري الضامااا  للتجمضاااا  الفضااافا  احلظااار وإ ات

 تقياد الطار  الدولا  أن فيهاا جاات الايت التقاارير إ ات قلقهاا اساتمرار ع  أعرب  ذل ، إىل وإضاف ا 
 املفارط ابسات دامها سالمي  مظااهرا  فرق  األم  قوا  وأن السلم  التجمع حري  موجب غريب

  (4٢)للقو  املتناسب وغري
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 (4٣)الرق أشكال مجيع حظر -٤ 
 احل وماا  ،واألطفااا  النسااات وخباصاا  ابألشاا اص، ابالجتااار املضنياا  اخلاصاا  املقاارر  دعاا  -٣٣
 واالسااتضباد الضماا  ألغارا  االجتااار ضاحا  ميهفاا مباا  االجتاار، ضااحا  مجياع ومساااعد  محايا  إىل

  (44)اتماا  اح اماا  اإلنساني  حقوقهم اح ا و  املن يل،
  بتمويا  يتمتاع الاذكور، االجتاار لضاحا  ملجاة الدولا  تنشا  أبن اخلاصا  املقرر  وأوص  -٣4

 ذلاا  يف مبااا املشااروط ، وغااري امللئماا  املساااعد  مباادأ تقاار وأبن املناسااب  املساااعد  ويقااد  كااا 
 التحريرياااا  ال مجاااا  خاااادما  تااااوفري عاااا  فضاااالا  والقااااانوين، والطااااي والنفساااا  االجتماااااع  الاااادعم

 االجتاااار ومضاقبااا  وقماااع مناااع بروتوكاااو  مااا  6 املااااد  مااا  ٣ للفقااار  وفقااااا  امللجااا ، يف والشااافوي 
 ماا نظامل اجلرمياا  مل افحاا  املتحااد  األماام التفاقياا  امل ماا  واألطفااا ، النسااات وخباصاا  ابألشاا اص،

 الضما  فارص علاى واحلصاو  التنق ا  حريا  كفالا   إىل احل وما  اخلاصا  املقارر  ودعا  الوطني   عرب
  (45)مللج ا يف املقيمن للضحا  البلد يف واإلقام 

 غاري االجتاار لضاحا  خاصا  وعما  إقاما  تصااري  مان  إىل أيضااا  اخلاص   املقرر  ودع  -٣5
 بلااور  وإىل جماادداا، للجتااار التضاار  أو املشااق  أو اجلاا ات ماا  فاااا خو  بلااداهنم إىل الضااود  يف الااراغبن
 إعااادهتم أثناات يف االجتاار ضاحا  حمنا  ت ارار جنابلت واضاح  وضاما   إبجاراتا  تقا ن أدوا 

  (46)اثل    بلد أو املنشة بلد يف أو ال وي  يف إدماجهم عاد وإ أوطاهنم إىل
 تُضاىن السااع  مادار علاى جمانيا  سااخن  تفهاا خطاوط تتاا  أبن اخلااص املقرر  وأوص  -٣6

 مااااع اا وثيقاااا تضاااااو ا  احل وماااا  تتضاااااون وأبن احملتملاااان، الضااااحا  بلغااااا  وُتشااااغ   االجتااااار مبسااااةل 
 السااامي  املتحااد  األماام ومفوضااي  للهجاار  الدولياا  املنظماا   وخباصاا والدولياا ، اإلقليمياا  املنظمااا 
 منشاائهم، بلاادان إىل االجتااار ضااحا  عااود  نةملتاا الدبلوماسااي ، البضثااا  ومااع اللجئاان، لشااؤون

 مبدأ وتطبي  للضحا  الدولي  احلماي  توفري ملسةل  االنطباق، حسب الواجب، االعتبار إيلت مع
  (47)اجلربي  اإلعاد  عد 
 القااااااانون ابعتماااااااد الضنصااااااري التميياااااا  علااااااى القضااااااات جلناااااا  رحباااااا  ،٢٠١7 عااااااا  ويف -٣7
 اسااا اتيجي  وبوضاااع ملهااااجري ،ا وهترياااب ابألشااا اص رجتاااااال م افحااا  بشاااةن (٢٠١٣)٩١ رقااام

 التااادابري عااا  مفصااال  مضلوماااا  وجاااود عاااد  مااا  يسااااورها القلااا  ل ااا  االجتاااار، مل افحااا  وطنيااا 
  (48)انونالق لتنفيذ ذ اختُ  اليت امللموس 

 الصاادر ١454 والقارار ٩١ رقام القاانون ابعتمااد أيضااا  التضاذيب مناهضا  جلن  ورحب  -٣8
 ابألشاااا اص  االجتاااار مل افحاااا  وطنيااا  اساااا اتيجي  وضاااع علاااى ياااانص الاااذي الااااو رات جملاااس عااا 
 السا ر  ألغارا  ابلبشار للجتار بل ا ق   ت ا  ال الطر  الدول  أن م  لقهاق ع  أعرب  ذل ، ومع

 أفضااا  ماارت ي تضاقااب الاايت األح ااا  عاادد قلاا  ماا  أيضاااا  القلاا  ويساااورها نساا  اجل ل واالسااتغ
  (4٩)ابلبشر االجتار
 لتنفيااااذ احلثياااا  ابلسااااض  أمااااور، مجلاااا  يف ال وياااا ، تقااااو  أبن نفسااااها اللجناااا  وأوصاااا  -٣٩

 كافيااا   أماااوا  ختصااايص تشااام  إبجاااراتا  ابلبشااار، االجتاااار مل افحااا  واحملليااا  الدوليااا  التشاااريضا 
 بطاارق علياا ، والقضااات ابلبشاار االجتااار ومنااع ابلبشاار؛ االجتااار مل افحاا  وطنياا  ساا اتيجي ا وضااعو 

 التااادريب وتقااادم األفضاااا ، لتلااا  اإلجراميااا  الطبيضااا  تتنااااو  وطنيااا  وقائيااا  محااال  يمتنظااا تشااام 
 اجلناااااا  وملحقااااا  والتحقيااااا  الضاااااحا  هويااااا  حتدياااااد بشاااااةن الضماااااومين للماااااوظفن املت صاااااص
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 الصاال ، ذا  واملمارسااا  ابلبشاار االجتااار جاارائم يف ون ياا  وفضااا  فااوري حتقياا  إجااراتو  ومضاااقبتهم؛
  (5٠)اجلرمي  خلطور  وفقاا  اقبتهمومض اجلنا  ومقاضا 

 الايت واملؤسساي  القانونيا  ابلتادابري املارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضات املضني  اللجن  ورحب  -4٠
 القضاا  هذه مث  يف للتحقي  املساع  ذل  م و  ابألش اص، االجتار مل افح  احل وم  اختذهتا

 وأح اا  واإلدا   احملاكما  عدد تدين إ ات اقلقه استمرار ع  أعرب  أهنا غري اجلنا   وحماكم 
  (5١)٩١ رقم القانون مبوجب املفروض  الضقواب 

 نظااا  طبياا ت اسااتمرار ما  البااالغ قلقهااا عا  الضنصااري التميياا  علاى القضااات جلناا  وأعربا  -4١
 يضتمادون األجاناب الضماا  ما  كثارياا   جيضا  النظاا  هاذا أن ورأ  األجاناب  الضما  على ال فال 

 وأعرباا  واالعتاادات  للسااتغل  عرضاا  جيضلهاام الااذي األماار شااديداا، اعتماااداا  عملهاام أرابب ىعلاا
 األسااار   شااا مل   يف ابحلااا  يتمتضاااون أهنااام يبااادو ال األجاناااب الضماااا  ألن أيضااااا  قلقهاااا عااا  اللجنااا 

  (5٢)البلد يف
 ي املهاااااجر  الضمااااا  لتوظيااااف ال فالاااا  نظااااا  الدولاااا  تلغاااا  أبن توصاااايتها اللجناااا  وكاااارر  -4٢

 أجا  ما  عليهاا، وتشر  احل وم  تصدرها الضما ، هلؤالت إقام  تصاري  بنظا  عن  واالستضاض 
 للضمااااا  األساااار  شاااا  مل   يف احلاااا  بضاااامان أيضاااااا  اللجناااا  وأوصاااا  واالعتاااادات  االسااااتغل  منااااع

  (5٣)ألجانبا

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -جيم 
 (54)ومواتية عادلة عمل ظروف ويف العمل يف احلق -١ 

 مااااا  احل ومااااا  تساااااتفيد أبن اإلعاقااااا  ذوي األشااااا اص حبقاااااوق املضنيااااا  اللجنااااا  أوصااااا  -4٣
 وتطاوير  د    أجا  م  اإلعاق  لشؤون الضام  اهليئ  وضضتها اليت اإلعاق  ذوي توظيف اس اتيجي 

 طبيا ت ضامان منهاا بطرق اإلعاق ، ذوي إدماج ت يد وأبن املفتوح ، الضم  سوق يف الضم  فرص
 غااري فاايهم مباا  اإلعاقاا ، ذوي مجيااع حرمااان وحظاار الفااردي، الاادعم وتااوفري ملائاا ، يف 4 الااا حصاا 

 وال قيا  وظيافالت ذلا  يف مباا الضما ، مراحا  مجياع يف املضقولا  التيساريي  ال تيبا  م  ال ويتين،
  (55)االمتثا  عد  حاال  يف الضم  أرابب على عقواب  تفر  وأبن املهي، والتدريب

 ُيظاار أن ت فاا  أبن احل وماا  املاارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات املضنياا  اللجناا  وأوصاا  -44
 االعتبااارا  أساااس علااى املباشاار وغااري املباشاار التميياا  األهلاا  القطاااع يف ابلضماا  املتضلاا  القااانون

 ١٩58 لضااااا  واملهاااا ( الضمالاااا  )يف ابلتميياااا  املتضلقاااا  الدولياااا  الضماااا  منظماااا  اتفاقياااا  يف حملاااادد ا
 اجلاانس؛ بساابب التميياا  ذلاا  يف مبااا ابلضمالاا ، املتصاال  اجلوانااب جبميااع يتضلاا  فيمااا (،١١١ )رقاام
 اعقطاال يف الضما  فارص علاى املرأ  حصو  دون حتو  اليت الواقع حب م القائم  الضوائ  ت ي  وأبن
 للبيئا  ضاما ال واهليئا  لإلطفاات الضام  واإلدار  والشرط  الوطي واحلرس اجليش يف ذل  يف مبا الضا ،
 مساااارا  التبااااع للنساااات متسااااوي  فااارص إاتحااا  ت فااا  وأبن الضلميااا ؛ لألحباااا  ال ويااا  ومضهاااد
  (56)تقليدي  غري مهني 
 القااااااانون ألن لقهاااااااق اسااااااتمرار عاااااا  الضنصااااااري التميياااااا  علااااااى القضااااااات جلناااااا  وأعرباااااا  -45
 اهليئاا  مجياع يف ولناملساؤ  ممارسا  ُيظار حبي  يضدَّ  مل املدني  ابخلدم  املتضل  (١٩7٩)١5 رقم

 يف للوظاااائف امل شاااحن حااا  يف والااادي  واللغااا  والنساااب اجلااانس بسااابب التمييااا  للدولااا  اإلداريااا 
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 الضامااا  اإلدار  يف  ضماااال يف التمييااا  حلظااار القاااانون بتضااادي  توصااايتها وكااارر   (57)الضامااا  اإلدار 
  (58)والدي  واللغ  والنسب اجلنس بسبب

 (5٩)الصحة يف احلق -٢ 
  اد والرجاااا  للنساااات املتوقاااع الضمااار أن املااارأ  ضاااد ابلتمييااا  املضاااي الضامااا  الفريااا   الحااا -46

 تبااذهلا الاايت ابجلهااود ورحااب ساان   78 فبلااغ ٢٠١٢-٢٠٠٠ الفاا   خاال  ساانوا  أربااع مبقاادار
 أن الاوارد  املضلوما  وتبن جيد   صحي  رعاي  على ال ويتي  املرأ  صو ح ضمانل الصح  و ار 

 الرعايا  يقادمون الاذي  األطباات أغلبيا  يش ل  النسات وأن جيد  الصحي  للرعاي  غرافي اجل التغطي 
  (6٠)الت صصا  املتضدد  الضيادا  يف األولي 
 فااا ن ملواطنيهاااا، جماااا ا  الصاااحي  عايااا الر  دولااا ال تاااوفر حااان يف أنااا  الضامااا  الفريااا  والحااا  -47

 تقريباااااا( دوالرا  ٣) واحااااد دينااااار قاااادره رماااا ي رساااام دفااااع علاااايهم اآلخااااري  الشاااارعين املقيماااان
 ذلاا  يف مبااا جمااا ا، واألدوياا  اللحقاا  الرعاياا  وتقاادَّ  ح ااوم   صااح  مركاا  يف طبيااب الستشااار 
 ابألشااض  الثاادي تصااوير مثاا  الوقائياا ،  الرعاياا ىعلاا ال ويتيااا  النسااات وحتصاا  امل ربياا   التحالياا 
 حتمااا  األخااار   املقيماااا  علاااى جااابيتو  بينماااا جماااا ا، الااارحم، سااارطان عااا  ال شاااف وفحاااوص
  (6١)اخلدما  هذه ت اليف

 (6٢)التعليم يف احلق -٣ 
 ال ويااا  تقاااو  أبن )اليونسااا و( والثقافااا  والضلااام لل بيااا  املتحاااد  األمااام منظمااا  أوصااا  -48

 التضلااايم بتاااوفري الااادويل الت امهاااا ماااع متاشاااياا  التضلااايم يف ابحلااا  املتضلقااا  التشاااريضا  وحتااادي  بتض يااا 
 الاادويل الضهااد ماا  ١٣ املاااد  علياا  تاانص مااا وفاا  متيياا ، دون للجميااع، واإلل اماا  اجملاااين بتاادائ اال

 يف ميياا الت مناهضاا  اتفاقياا  يف طرفاااا  بوصاافها والثقافياا ، واالجتماعياا  االقتصااادي  ابحلقااوق اخلاااص
 ليشاام  اإلل اماا  التضلاايم فاا   متديااد يف ال وياا  تنظاار أبن أيضاااا  اليونساا و وأوصاا   (6٣)التضلاايم
 ام ،املسااتد التنمياا  أهاادا  ماا  ١-4 الغاياا  حتقياا  ماا  خطااو  االقاا اب مث وماا  الثااانوي، التضلاايم
 وأبن وجي اد، ومنصف جماين واثنوي ابتدائ  بتضليم والفتيان الفتيا  مجيع يتمت ع أن ضمان بشةن
 إلطااار وفقاااا  ،واجملاااين اإلل اماا  االبتاادائ  قباا  التضلاايم ماا  األقاا  علااى واحااد  ساان  تاادرجيياا  تضتمااد
  (64)املستدام  التنمي  أهدا  م  ٢-4 والغاي  ٢٠٣٠ عا  حىت ابلتضليم اخلاص الضم 
 اجلياد التضلايم علاى احلصاو  فارص ت اافؤ ال وي  ت ف  أبن كذل   اليونس و وأوص  -4٩

 عاادمي  األطفاا  ماا  وغاريهم البادون أطفااا  مثا  الضااضيف  لفئاا ل ذلا  يف مبااا للجمياع، لشاام ا
  (65)والقانوين االجتماع  الوضع ع  النظر بغض ،اجلنسي 

 توصايتها إىل ال ويا  ترجاع أبن املارأ  دضا التمييا  علاى ابلقضاات املضنيا  اللجن  وأوص  -5٠
 الضما  منهاا بساب  والفتياا ، النساات بان املدرس  التسرب مضدال  بتقليص يتضل  فيما السابق 

 جي اد تضلايم علاى احلصاو  ما  املت وجا  والفتيا  اتالنس متنع اليت األح ا  مجيع إلغات على فوراا 
 النساااات ماا  متساااو عاادد لتشاااغي  تاادابري تت ااذ وأبن الضادياا ؛ املااادارس يف تضلاايمه  متابضاا  وماا 

 تلقاا  يف الفتيااان إشاارا  ت فاا  وأبن الضاماا ؛ املاادارس يف واإلدارياا  التضليمياا  املناصااب يف والرجااا 
 والفتياا  النساات متناع الايت الواقع حب م القائم  احلواج  ت ي  وأبن األسري ؛ ابحليا  اخلاص التضليم
 املضمارياااا ؛ واهلندساااا  اإلنشاااااتا  وهندساااا  املي اني ااااا روعفاااا يف املهااااي ابلتاااادريب االلتحاااااق ماااا 
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 واالسااتمرار التضلاايم علااى الفتيااا  حصااو  ماادى عاا  البيااا   نشاارو  وحتلياا  بتجميااع تقااو  وأبن
  (66)الدراس  وفروع تقاتاالر  مضدال  بيان ذل  يف مبا في ،

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 
 (67)النساء -١ 

 الضناااف ذلااا  يف مباااا املنااا يل، الضناااف أن مااا  قلقهاااا عااا  التضاااذيب مناهضااا  جلنااا  أعربااا  -5١
 قلقهاا عا  وأعربا  اجلا ات  قاانون يف باذاهتا قائما  جرميا  يشا   ال ال وج ، بواالغتصا اجلنس 
 ياا ا  ال ذلا  ومااع املارأ ، ضاد عنااف حااال  عا  تتحااد  ومساتمر  عدياد  يرتقااار  أن ما  أيضااا 
 كاذل   قلقهاا عا  اللجنا  وأعربا  جاداا  متادنياا  امل تص   السلطا إىل عنها املبلغ احلاال  عدد
 اجلاا ات قااانون ماا  ١٩7 املاااد  يف عليهااا املنصااوص التهماا  إسااقاط وأح ااا  امل ففاا  الظاارو  إ ات

 نطاااق وتوساايع ال انياا  ال وجاا  ضااد عمااداا  الاا وج يرت بهااا الاايت “شاار ال” جاارائم يساامى مااا بشااةن
 الظااارو  هاااذه مُيااانح  ال النساااات أن حااان يف ا،أسااارهت مااا  آخاااري  ذكاااوراا  لتشااام  الظااارو  هاااذه

  (68)امل فف 
 تشاريضا  االساتضجا ، سابي  علاى ال ويا ، تسا  أبن توصايتها فساهان اللجنا  وكرر  -5٢
 اجلنسااااا  الضناااااف ذلااااا  يف مباااااا واجلنسااااااين، الضاااااائل  نااااافالض وجتااااارم وم افحااااا  مناااااع أجااااا  مااااا 

 وفاااار  اجلاااا ات، قااااانون يف ذاهتااااا حبااااد قائماااا  كجاااارائم  اجلاااارائم هااااذه وإدراج ال وجاااا ، واالغتصاااااب
 لتقاادم ومسااتقل  فضالاا  آلياا  الدولاا  تنشاا  أبن اا أيضاا وأوصاا  مرت بيهااا  علااى املناسااب  الضقااواب 
 الضنااااف ادعاااااتا  مجيااااع تسااااجي  ت فاااا  أبنو ،الضااااائل  الضنااااف ضااااحا  إليهااااا يلجااااة الشاااا اوى
 بسارع  فيهاا لتحقيا وا الشارط ، لادى ال وجا ، واالغتصااب اجلنسا  الضناف ذل  يف مبا الضائل ،
  (6٩)تهمومضاقب مرت بيها وحماكم  شام ، حنو وعلى وفضالي  ون اه 

 (7٠)األطفال -٢ 
 اللجئان أطفاا  أن ابألشا اص ابالجتاار املضنيا  اخلاص  املقرر  ذكر  ،٢٠١7 عا  يف -5٣

 يف السااالع بياااع إىل ساااتدرجونويُ  املنااا يل للساااتضباد يتضرضاااون اجلنساااي  وعااادمي  اللجاااوت وملتمسااا 
 ابلبشار الجتاارا منهاا بطارق الضما ، أشا ا  ألساوأ يتضرضاوا أن ومي ا  خطاري  ظارو  يف شاوارعال

  (7١)املايل األم  إىل حاجتهم يستغلون الذي  أولئ  أيدي على
 األطفاا  توظياف ظارُي ال ويا  يف ابلضما  املتضلا  اإلطاار أن اخلاصا  قارر امل والحظا  -54
 اخلامسااا  عمااارهم يتجااااو  أطفاااا  اسااات دا  حاااا  يف ضاااما   وياااوف ر عشااار  اخلامسااا  سااا  دون

 األجاار، املدفوعاا  واإلجااا   الضماا ، وساااعا  األجااور، حبماياا  تتضلاا  ضااما   يااوف ر كمااا  عشاار  
  (7٢)اإلضافي  الضم  ساعا  ع  املدفوع واألجر
 واالجتاااار ابألطفاااا  ابالجتاااار التوعيااا  إىل ماسااا  حاجااا  مثااا  أن اخلاصااا  املقااارر  وأضااااف  -55

  (7٣)اجلنس  االستغل  ألغرا 

 (74)اإلعاقة ذوو األشخاص -٣ 
 الفضااا  التنفيااذ نقااص إ ات قلقهااا عاا  اإلعاقاا  ذوي األشاا اص حبقااوق نياا املض اللجناا  أعرباا  -56

 إقارار وعاد  8/٢٠١٠ رقام القاانون مبوجاب النقا  ووساائ  املبااين إىل الوصو  ني إبم ا املتضلق  للوائ 
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 تضااذر إ ات قلقهااا عاا  أيضاااا  وأعرباا  اآلن  حااىت “الضااامل  الضمااراين الضااا  التصااميم تطبياا  كااود”
 املقدماا  واخلاادما  واخلاصاا  الضاماا  األساسااي  واهلياكاا  الضااا  النقاا  وسااائ  إىل الوصااو  إم انياا 

  (75)الذهني  اإلعاق  وذوي امل فوفن أو الصم على ذل  يف مبا للجمهور، املفتوح  أو
 إبم انيااا  املتضلقااا  اللاااوائ  تنفياااذ يف الفضاليااا  الدولااا  ت فااا  أبن نفساااها اللجنااا  وأوصااا  -57

 تطبياااا  كااااود” رتقاااا وأبن الفقااااري ، املناااااط  يف ذلاااا  يف مبااااا النقاااا ، ائ ووساااا املباااااين إىل الوصاااو 
 وفر  وإنفاذها، للرصد آليا    ووضع ل ، موجب ال أتخري دون “الضامل  الضمراين الضا  التصميم
 ت فاااا  أبن أيضاااااا  وأوصاااا  الوصااااو   إبم انياااا  املتضلقاااا  للااااوائ  االمتثااااا  عااااد  بشااااةن عقااااواب 
 خلاصااا وا الضامااا  األساساااي  واهلياكااا  الضاااا  النقااا  وساااائ  إىل ال امااا  الوصاااو  إم انيااا  ال ويااا 

 والضمالااا  والصاااح  ابلتضلااايم منهاااا تضلااا ي ماااا سااايما وال للجمهاااور، املفتوحااا  أو املقدمااا  واخلااادما 
 اعتمااد منهاا بطرق اإلعاق ، لذوي الضام ، والر ضي  الثقافي  واألنشط  وال في  املصرفي  واألعما 

 للرصاد مضاايريو   ماي أطار حتدياد ماع كافيا   ماوارد هلاا ختصص الوصو   إم اني لتيسري عم  خط 
 ذوي وصااو  دون حتااو  الاايت احلااواج  مجيااع ال وياا  ت ياا  أبن كااذل    اللجناا وأوصاا  والتقياايم 
 الاادخو  لتيساري الاوطي اإلطااار إقارار منهاا بطارق واالتصاااال ، املضلوماا  ت نولوجياا إىل اإلعاقا 

 والبديلا ، ملضا   ا الت نولوجياا أناواع اإلعاقا  ذوي است دا  نطاق وسيعوت اإلل  وني ، الشب   إىل
  (76)اإلعاق  ذوي بن الت لف  املن فض  االتصا  وسائ  دا است  على والتشجيع

 (77)اللجوء وملتمسو والالجئون املهاجرون -٤ 
 تاااااوافر عااااد  إ ات قلقهااااا عاااا  اإلعاقاااا  ذوي األشااااا اص حبقااااوق املضنياااا  اللجناااا  أعرباااا  -58
 للمهاااااجري  املتاحاااا  الفردياااا  ي التيسااااري  وال تيبااااا  املناسااااب الاااادعم تقاااادم تاااادابري عاااا  لومااااا مض

 ال ويا  تضا   أبن وأوص  اهلجر  إجراتا  سياق يف اإلعاق  ذوي م  اللجوت وطالي واللجئن
  (78)الفردي  التيسريي  وال تيبا  الدعم هذا توفري
 بشااةن (٢٠١5)68 رقاام القااانون ابعتماااد يالضنصاار  التميياا  علااى القضااات جلناا  ورحباا  -5٩

 يضفااا  القاااانون هاااذا أن فيااا  جاااات الاااذي طااار ال الدولااا  ببياااان علمااااا  وأحاطااا  املن ليااا ، الضمالااا 
 املن ليا ، الضمالا  إدار  بواليا  أيضااا  ورحبا  القانونيا   الرساو  ما  املن ليا  ابلضمالا  املتضلقا  احلاال 

 فيهااااا  والتحقيااا  الضمااا  أرابب ابنتهاكااااا  املرتبطااا  الشااا اوى تلقااا  منهااااا أماااور يف تتمثااا  الااايت
 بواسااط  د قُاا الشاا اوى ماا  الضديااد أن فياا  ورد الااذي الوفااد ببيااان أيضاااا  علماااا  لجناا ال وأحاطاا 

 األجاناب املنا لين الضماا  بضض أبن تفيد اليت التقارير إ ات ابجل ع تشضر ظل  ل نها اآللي ، هذه
  (7٩)الضم  أرابب يد على خطري  ي وجنس ولفظي  بدني  العتداتا  يتضرضون

 الدولا  يف قاانوين إطاار وجاود عاد  اتإ   قلقها ع  اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  وأعرب  -6٠
 حظاار تنفياذ يف التضساف إىل ياؤدي الاذي األمار اللجاا ، ويضار   اللجاوت إجاراتا  يانظم الطار 
  (8٠)القسري  اإلعاد 

 (8١)اجلنسية عدميو -٥ 
 عاااادمي  للباااادون القااااانوين الوضااااع لتسااااوي  املت ااااذ  ابإلجااااراتا  لماااااا ع اللجناااا  أحاطاااا  -6١
 بضضاااهم مااان  ذلااا  يف مباااا ،“الشااارعين غاااري املقيمااان” مااا  فئااا  حاليااااا  يُضتاااربون الاااذي  نساااي ،اجل

 أعرباا  اللجناا  ل اا  ل ثااريي   االجتماعياا  اخلاادما  وتااوفري آخااري ، وتسااجي  ال ويتياا ، اجلنسااي 
 عااادمي  البااادون ووضاااع ال ويتيااا ؛ اجلنساااي  البااادون مااان  يااا عمل بااا ت يلااا   ماااا بشاااةن قلقهاااا عااا 
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 اخلاااادما  وعلااااى املدنياااا  الواثئاااا  علااااى احلصااااو  علااااى ي القااااادر  وغااااري املسااااجلن غااااري اجلنسااااي 
 والتضبااري؛ والاارأي الساالم  والتجمااع التنقاا  حرياا  يف الباادون حقااوق وتقييااد امللئماا ؛ االجتماعياا 

 دائماااااا  إقاماااااا  تصااااااري  مقاباااااا  آخاااااار لبلااااااد “ االقتصااااااادي املواطناااااا ” ماااااانحهم يف الدولاااااا  ونظاااااار
  (8٢)ال وي  يف

 اجلنسااي  الباادون ماان  عملياا  تسااريع يلاا   مبااا ال وياا  تقااو  نأب نفسااها جناا الل وأوصاا  -6٢
 الباادون مجيااع وتسااجي  جنسااي ؛ اكتساااب يف طفاا  كاا   حاا  وضاامان االقتضااات؛ عنااد ال ويتياا ،
 متتااع وكفالاا  االجتماعياا ؛ اخلاادما  علااى متيياا  دون احلصااو  ماا  ومت ياانهم ال وياا  يف املقيماان
  .(8٣)والتضبري أيوالر  السلم  والتجمع التنق  حري  يف حبقوقهم البدون
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