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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 امسة والثالثونالدورة اخل
 2020كانون الثاين/يناير   20-31

 بشأن قرغيزستانجتميع   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
 وتوة  مراعوا  مو  ،16/21و 5/1 جملس حقوو  انناوانبقراري  عملا  التقرير هذا أعد -1

 امل اهوووودا  هيئووووا  تقووووارير يف الوووووار   للم لومووووا  جتميوووو  وهووووو. الشووووام  الوووودوري االسووووت را 
 تقيُّووداا  موووج  شوو   يف ويوور  الصوول ، ذا  املتحوود  األموو  واثئوو  موو  وغةهووا اخلاصوو  وانجووراتا 

 .ال لما  ل د  األقصى ابحلد

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
 (2( )1)اإلنسان

 موووو  األشوووو ا  مجيوووو  حلمايوووو  الدوليووو  االتفاقيوووو  علووووى قةغي سووووتان تصوووود  أبن أوصووو  -2
 االقتصووا ي  ابحلقووو  اخلووا  الوودوي ابل هوود امللحوو  االختيوواري والربوتوكووو  ،(3)القاووري االختفووات

 ،(5)(1٨٩ رقوووو ) 2011 ل ووووا  املنوووو لين ابل مووووا  املت لقوووو  واالتفاقيوووو  ،(4)والثقافيوووو  واالجتماعيوووو 
 ،(6)ال نصووووري التمييوووو  أشوووو ا  مجيوووو  لووووىع للقضووووات الدوليوووو  االتفاقيوووو  موووو ( 6)٨ املووووا   وت وووودي 

 .(7)عليها ب د تصد  مل اليت انناان حلقو  الدولي  وامل اهدا 
 اجلناووي  عوود   األشوو ا  بوضوو  املت لقوو  االتفاقيوو  إىل قةغي سووتان تنضوو  أبن وأوصوو  -3

 .(٨)اجلناي  ان دا  حاال  خبفض املت لق  واالتفاقي 
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 (٩)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 عليهوا املوافقو  متو  الويت الدسوتوري  الت وديل  أن إىل ابلصح  امل ين اخلا  املقرر أشار -4
 الاووول   اسوووتقل  مووو  حووودَّ  فقووود احملووور ، التقووود  قَويَّووود  قووود 2016  ياووومرب/األو  كوووانون  يف

 انشوار  أ يلو  وقود. والتشري ي  التنفيذي  الال تن على الدستوري انشراف ع  فضلا  القضائي 
 الصوو و  علووى انناووان حلقووو  الدوليوو  أسوويقي  الصوو و  بشوو ن الدسووتور موو  6املووا    يف الوووار  
بلغووا  الوذي  لألشو ا  ياوم  الوذي 36 املوا   يف الوار  احل   ع  واست يض. األخرى الدولي 
 بوون االحتووا  عنوود إال تنشوو  ال األسور  أبن توووح  بلغوو  األسوور  وت ووي  الوو وا  يف ابحلوو الرضووا سو  
 املاوواوا ، امل وود:   الدسووتور يف قائموو  توو ا  ال الوويت انناووان حقووو  ميووا   وتشووم . واموورأ  رجوو 
 والحو . (10)الصح  يف واحل  الفضلى، ال ف  مصاحل وميدأ خمتلف األسس، على التميي  وعد 
 يت لوووو  فيمووووا ضووووار  تشووووري ي  خ وووووا  اختووووذ  الدولوووو  أن املتحوووود  لألموووو  التوووواب  الق ووووري الفريوووو 

 مركووو  ختفووويض إىل أ   الووويت 2016 ل وووا  الدسوووتوري  الت وووديل  فيهوووا مبوووا األساسوووي ، ابحلووور  
 .(11)انناان حلقو  الدوي القانون

 موو  الت وواون عوو  أن اجمللووس التناوويق  حلقووو  انناووان ماوو و  الق ووري الفريوو  والحوو  -5
 انناووان حلقووو  الوطنيوو  ال موو  خ وو  اعتمووا  ناوو  وقوود انناووان، حلقووو  املتحوود  األموو  آليووا 
 ال نصوووري التمييووو  علوووى القضوووات املت لقووو  بل نووو  الوطنيووو  ال مووو  وخ ووو  ،2022-201٩ للفووو  
 ول وو  ذلووا اجمللووس، عموو  توون   الوويت الداخليوو  القوووانن ت وودي  مت وقوود. 2022-201٩ للفوو  
 األموو  مفوضووي  حوود  ا الوويت اجليوود  املمارسووا  موو  اجمللووس قوودرا  مبواتموو  أوصووى الق ووري الفريوو 
 .(12)انناان حلقو  الاامي  املتحد 

 أمون بت ويود أسوره  وأفورا  املهواجري  ال موا  مجيو  حقوو  حبماي  امل ني  الل ن  وأوص  -6
 علوى القضات جلن  وأوص . (13)أسره  وأفرا  املهاجري  ال ما  حقو  ومحاي  لت  ي  بوالي  امل امل
 مووو  امليوووا   متوافقووواا  امل وووامل أمووون م تووو  جل ووو  التشوووري ي  ابل مليووو  ابلت  يووو  يال نصووور  التمييووو 
 والتوعيووو  ،(ابريوووس ميوووا  ) ومحايتهوووا انناوووان حقوووو  لت  يووو  الوطنيووو  امل ساوووا  مبركووو  املت لقووو 
 أبنوو  الق ووري الفريوو  وأفووا . (14)انثووين أو يال نصوور  التمييوو  حوواال  يف الشوو اوى تقوودم إبم انيوو 

  يود  وقود. ابريوس ميوا   مو  متامواا  متوافق  امل امل أمن م سا  قلي  جل   جهد سوى ييذ  مل
املت لو   القانون ت ديل  مشاري  ت ثر أن م  شواغ  هنا  أن غة املائ ، يف ٩0 بناي  مي انيتها
 .(15)استقلهلا على الربملان على امل روض  امل امل أبمن

 اإلنساااي القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  حلقااوق الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -رابعاا  
 الساري الدويل

 الشاملة املسائل -ألف 
 (16)التمييز وعدم املساواة -١ 

 ابلقضوات امل نيو  والل نو  والثقافيو ، واالجتماعيو  االقتصوا ي  ابحلقوو  امل نيو  الل نو  أوص  -7
 مل افحوو  شووامل  تشووري ا  ابعتمووا  ال نصووري التمييوو  علووى القضووات وجلنوو  املوورأ ، ضوود التمييوو  علووى
 أسوياب ، كانو   أ ا  املورأ  ضود التمييو  وحت ور املياشور، وغوة املياشور التمييو  ت ريوف علوى تون  التميي 
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 لت  يووو  خاصووو  تووودابة علوووى وتووون  القوووانون، عليهوووا ي اقووو  جر ووو  بوصوووف  يال نصووور  التمييووو  وحت ووور
 .(17) اهلي ل التميي  وم اجل  الفر  ت اف 

 ت  يووو املت لووو  ب ال امووو  الاياسووو  إطوووار إىل ال نصوووري التمييووو  علوووى القضوووات جلنووو  وأشوووار  -٨
 ،2017-2013 للف   قةغي ستان مجهوري  يف اجملموعا  انثني  بن وال لقا  الوطني  الوحد 
 تنفيووذ بغوور  اجملموعووا  انثنيوو  بوون وال لقووا  احمللوو  احل وو  لشوو ون احل وميوو  الوكالوو  وإنشووات

 يت لوو  ابلتمييوو الوووار   فيمووا  الشوو اوى موو  احملوودو  ال وود  إ ات قلقهووا عوو  وأعربوو . ذلووا انطووار
 االنتصووواف سوووي  مجيووو  علوووى الاووو ان ال ووورف الدولووو  ت لووو  أبن وأوصووو  انثوووين، أو ال نصوووري
 انثنيوووو  األقليوووا  أفووورا إ ات تنموووي  ال انتشووووارباوووي   قلقهوووا عووو  وأعربوووو . هلووو  املتاحووو  القانونيووو 

 ال راهيوو  خ ووا  اسووت دا  وإ ات واملوغووا ، يغووورنوا واألتوورا  األو ب يووون  فوويه  مبوو ووصوومه ،
 ال رقو  مو  التنموي  وبشو ن والاياسوي ، ال امو  الش صويا  قيو  وم  انعل  وسائ  يف ضده 
 التاووووام ، ت  يوووو  علووووى ال وووورف الدولوووو  الل نوووو  وحثوووو . القووووانون إبنفوووواذ امل لفوووون املووووو فن قيوووو 

 تلووا احلوواال ، يف التحقيوو  وضوومان ال راهيوو ، وخ ووا  ال نصووري  انعلميوو  التغ يوو  وم افحوو 
 .(1٨)القانون إنفاذ ملو ف  تدرييي  برامج ووض 

وعووود   التمييوو ، أشووو ا  مجيوو  م افحوو  إحوورا  تقوود   ووودو  يف الق وووري الفريوو  والحوو  -٩
وعود   كوان،  سوي  ألي التمييو  عود  بشو ن شوامل  تشوري ا  سو  حنوو خ ووا  أيو  الدولو اختاذ 
 ضد ال راهي  تغذيها اليت واملواقف اخل ااب  تفش  وقد. للتصدي للتميي  سياسا  أي  اعتما 
 وامليووو  اهلويوو  وأحوورار اجلناوواني  اهلويوو  ومغووايري اجلناوو  امليوو  وم  وجوو  واملثليوون املثليووا  جمتموو 
 حوا ث عد  وق   وقد. اجملتم ذلا  قضا  تاييس مت كما  اجلنان، صفا  وحامل  ي اجلنا

. اجلماعوو تلووا  ضوود ال نووف ابلوودعو  إىل موو  الربملووان فيهووا قيووا  أعضووات مبووا ،201٩ خوول  عووا 
 .(1٩)للحماي  تدابة أو وقائي  تدابة أخرى ح ومي  وكال  أو أي القانون إنفاذ وكاال  تت ذ ومل
 يف التمييو  إ ات قلقهوا عو  والثقافيو  واالجتماعي  االقتصا ي  ابحلقو  امل ني  الل ن  وأعرب  -10

 11٨04/14-6 رقوو  القووانون مشوورو  عوور  وإ ات الصووحي ، والرعايوو  ال موو  فوور  علووى احلصووو 
 اختواذ إىل يودعون الوذي  األشو ا  علوى إ اريو  عقواب  يفر م  ش ن  أن  الذي الربملان، على

 يونواألو ب  ليوويعو  مجا أفورا  ت ور  وإ ات التقليديو ، غوة اجلناوي  ال لقوا  جتاه ابي إجي مواقف
 االقتصوووووا ي  ابحلقوووووو  امل نيووووو  الل نووووو  وأوصووووو . (20)والتهموووووي  للتمييووووو  األقليوووووا  مووووو  وغةمهوووووا

 القووانون مشوورو  باووح  املوورأ  ضوود التمييوو  علووى ابلقضووات امل نيوو  والل نوو  والثقافيوو  واالجتماعيوو 
 .(21)اعتما ه عد  أو 11٨04/14-6 رق 
 اجلناووووي  امليووووو  وم  وجوووو  واملثليوووون املثليووووا  أبن ابلصووووح  امل ووووين اخلووووا  املقوووورر وأفووووا  -11

 أفوورا  قيوو  موو  اليوودين وانيووذات اجلناوو ، واالعتوودات النفاوو ، لل نووف يت رضووون جناووياا  واملتحووولن
انمج  عو   املمارسا  هذه وأن الصحي ، الرعاي  جما  يف وال املن القانون ومو ف  إنفاذ األسر 
 واالجتماعيووو  ال ييووو  الرعايووو  تووووفة " ليووو  إصووودار علوووى وأثوووى. احملووواف  للم تمووو  األبووووي ال ووواب 

 ،2017 عوا  يف وغوة املتقيودي  ابلتنمي وا  اجلناواني " جناياا  ملغايري اهلوي  اجلناي  واملتحولن
 .(22)التميي  مل افح  شامل  تشري ا  واعتما  وت ييق ، الدلي ذلا  بنشر وأوصى
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 (23)اإلنسان وحقوق التجارية واألعمال والبيئة التنمية -٢ 
 الوطنيوووووووو  انمنائيوووووووو  االسوووووووو اتي ي  اعتموووووووود  قةغي سووووووووتان أبن الق ووووووووري الفريوووووووو  أفووووووووا  -12
 .(24)2022-201٨ للف  " واننشات والثق  الوحد " وبرانمج ،2040-201٨ للف  
 يف اجلناوواين ت مووي  املن ووور إىل املوورأ  ضوود التمييوو  علووى ابلقضووات امل نيوو  الل نوو  و عوو  -13
 .(25)2015 عا  ب د ما لف   التنمي  إطار

 (26)اإلرهاب مكافحة سياق يف اإلنسان حقوق -٣ 
 "انرهوووا "و" الت ووورف" لوووو غوووة واضوووح  ت ووواريف اسوووت دا  أن الق وووري الفريووو  الحووو  -14

املصونف   لل ورائ  القاسي  اجلنائي  امللحق  وك ن األمر وبدا. ضار أتثة ل  كان  األم  ت  ي  بذري  
. اجلم يوا  وت ووي  والت يوة حر   الودي  م  تتناقض ال نف قصد  ون م " مت رف " ابعتيارها
 إىل القضوووائي  واألنشووو   القوووانون إنفووواذ والدينيووو  أبنشووو   انثنيووو  األقليوووا  اسوووتهداف وقووود أ ى
" املت ووورفن" بشووو ن الاووو نات املصووومم  احل وميووو  اخلووودما  ت موووي  ت ييووو  ينتهوووا وقووود.  ميشوووها
 .(27)الا نات ه الت حقو 

 والسياسية املدنية احلقوق -ابء 
 (2٨)الشخصي واألمن واحلرية احلياة يف احلق -١ 

 قةغي سوووتان أن ال ووووع  غوووة أو القاوووري االختفوووات حبووواال  امل وووين ال امووو  الفريووو  ذكووور -15
 1٩٩2 عوا  إعولن واحو ا  القاري، االختفات م  ال امل  احلماي  حتقي  م  كفال  اق ب  كثةاا 

 يف القاوري االختفوات جر و  إب را  ورحو . القاوري االختفوات مو  األشو ا  مجيو  محاي  بش ن
 وحيود قاوري اختفوات بف و  جمور  القيوا  ابعتيوار يقضو  اجلديود احل   وب ون اجلنائي ؛ التشري ا 

أي فوور  موور  موو  حريتوو  علووى الفووور  يوون  علووى تاوو ي  الووذي والتشووري  انناوواني ؛ ضوود جر وو 
 إىل شووو   أي إعوووا   عووود  ت فووو  أن للاووول ا  ينيغووو  أنووو  غوووة. أسووورت  بوووذلا أفووورا  وإخ وووار

 خل ووور سووويت ر  الشووو   ذلوووا أبن االعتقوووا  إىل تووودعو أسووويا  هنوووا  كانووو   إذا أخووورى  ولووو 
 .(2٩)القاري االختفات

 ول نوو  الت ووذي ، منوو  يف هاموواا  أ    وراا  الوطنيوو  الوقائيوو  اآلليوو  أن الق ووري الفريوو  وذكوور -16
 ملنوو  الوطنيوو  ال موو  خ وو  أن الق ووري الفريوو  والحوو . هلووا ال ووايف التمويوو  الدولوو  ت فوو  أبن أوصووى

 هوووامتن، خ ووووتن تشووو لن الف وووا  للتوثيووو  التوجيهيووو  وامليوووا   2017-2015 للفووو   الت وووذي 
 وقووود. جديووود  خ ووو  ب ووود وضووو  يوووت  مل وأنووو  ال ووواهر ، تلوووا علوووى للقضوووات كوووافيتن  لياوووتا ول نهموووا
 جنائيو  قضا  وفتح  االع افا ؛ انت ا  أج  م  الت ذي  أعما  م  املائ  يف ٩0 حواي ارُت  

 400 املتوسوو  يف واليووال  عوود ها عنهووا امليلوو  الت ووذي  ابرت ووا  اال عوواتا  موو  املائوو  يف 10يف 
 أرب و  سووى اآلن حىت تصدر ومل احمل م ، إىل القضا  م  املائ  يف 1م   أق  ورف  الان ؛ يف حال 

 علووووى اجلنائيوووو  يقصوووور املاوووو ولي  اجلنووووائ  القووووانون يف" الت ووووذي " وت ريووووف. هنائيوووو  ابن انوووو  أح ووووا 
. (30)التحقيقوووا  وحتاووون التشوووري  ، انطوووار بت  يووو  الق وووري الفريووو  وأوصوووى. ال موووومين املوووو فن

 .(31)املوضو  هذا بش ن اآلرات م  عد اا  انناان حبقو  امل ني  الل ن  اعتمد  وقد
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 القاسوووي  ال قوبووو  أو امل املووو  ضوورو  مووو  وغوووةه الت وووذي  ملنوو  الفرعيووو  الل نووو  وشوود   -17
 ينيغوو  وأنوو  وقووائ ، طوواب  ذا  الوطنيوو  الوقائيوو  اآلليووا  واليوو  أن علووى املهينوو  أو اللإناوواني  أو

 التغلوو  علووى الدولوو  وماوواعد  الُن ميوو  للت ووذي  امل وواطر عوو  ال شووف إىل تاوو ى أن لآلليووا 
 اجلهوا  واليتهوا أموا  ن وا  توضوي  علوى الوطنيو  الوقائيو  اآلليو  الفرعيو  الل نو  وش   . عليها

 املت لوو  القووانون علووى ت وورأ الوويت التغيووةا  أن علووى الت كيوود وكوورر  والاوول ا ؛ املصوولح  صوواحي 
 الفرعيوووو  الل نوووو  وأوصوووو . ماووووتقل  اآلليوووو  هووووذه بقووووات ت فوووو  أن ينيغوووو  الوطنيوووو  الوقائيوووو  ابآلليوووو 

 علووووى احلفووووا  أجوووو  موووو  أخوووورى، كيوووواان  ح وميوووو   موووو  مشوووو ك  بوووو  را  القيووووا  عوووو  ابالمتنووووا 
 إجوراتا  عموو  موحوود  واعتمووا  بشو ن األ ات؛ املناسووي  امل شوورا  واسوت دا  واحليووا ؛ االسوتقللي 

 .(32)بش ن ال  را 
أتلنتوويس  بوورانمج لوودع  الوطنيوو  بت صووي  املوووار  ابلصووح  امل ووين اخلووا  املقوورر وأوصووى -1٨
(Atlantis) الصوحي  الرعايو  ا جمو يف ال واملن و عو  االحت وا ، أماك  يف الا  وعل  لل قاقة 
 ال قوبو  أو امل املو  ضورو  مو  وغوةه الت ذي  بش ن الف الن والتوثي  التحقي  لدلي  امتثاهل  يف

 تووفة الرعايو  وإ موا  االحت وا ، مراكو  يف( اس نيو  بروتوكو ) املهين  أو اللإنااني  أو القاسي 
 االقتصووا ي  ابحلقووو  امل نيوو  الل نوو  وأوصوو . (33)الوووطين الصووح  ن ووا  يف الاوو ون يف الصووحي 

 .(34)الا ون يف امل يشي  ال روف بتحان والثقافي  واالجتماعي 

 (35)القانون وسيادة العقاب  من اإلفالت ذلك يف مبا العدل  إقامة -٢ 
 201٩ ينوواير/الثاين كووانون  يف نفاذهووا بوودأ الوويت التشووري ي  الت ووديل  أبن الق ووري الفريوو  أفوا  -1٩
 احل ووم  انل و وين الا   وأن القضات، واستقل  ال ا ل  احملاكم  بضماان  التقيد ع    قد

 قوود ال دالوو  إىل الوصووو  وأن اجلنائيوو ، انجووراتا  يف الشووفافي  موو   ا  قوود واجلوون  لل وورائ  املوحوود
 لتقودم مركو اا  23و الدولو ، مو  امل فول  القانوني  املااعد  بش ن تناي  مرك  إنشات نتي   حتا 

 توودخ  يف الرئياووي  التحوود   ثوو وتتم. لوووائ  موو  بووذلا يتصوو  ومووا اجملانيوو ، القانونيوو  املاوواعد 
 وعود  اسوتدام  انصول ، لودع  املالي  املوار  كفاي   وعد  القضائي ، املاائ  يف التنفيذي  الال  
ماووتوى  وارتفوا  انصولحي ، امل ساووا  وضو ف القضوائي ، املاووائ  يف والفصو  التحقيو  ف اليو 

 .(36)الفاا  املدر 
 يف ال ووود  إبقامووو  املت لقووو  الشوووواغ  إىل ال نصوووري التمييووو  علوووى القضوووات جلنووو  وأشوووار  -20

 قلقهووا عوو  وأعربوو . 2010 يونيوو /ح يران يف اجملموعووا  انثنيوو  الووذي نشوو  بوون النوو ا  أعقووا 
 وشوااا ف الو ، ت و  مل انثوين ال نوف وب ود أثنوات انناان حقو  انتهاكا  يف التحقيقا  أن م 

 أغلييوو  وأن والضووماان  انجرائيو  الواجيوو ، ال ا لوو  احملاكمو  ضووماان  احوو ا  وعود  انثووين التحيو 
 أي تقدم يت  مل وأن  أو ب  ، أص  م  ه  اجلنائي  للملحق  ت رضوا والذي  االنتهاكا  ضحا 
 انتصووواف سوووي  وجوووو  عووود  إ ات وكوووذلا األخ وووات القضوووائي ،عووو   األو ب يووون للضوووحا  ت وووويض

 الل نوو  وكوورر . 2010 عووا  أحووداث أعقووا  يف ت اووفاا  و ووائفه  موو  طوور وا الووذي  لألشوو ا 
. املنت عوو  ابنكوووراه االع افوووا  احملووواك  علووى اعتمووا  عوو  الووووار   التقووارير إ ات قلقهوووا عوو  انعوورا 
احمل ووومن،  اخلاصوو  ابألشوو ا  القضووا  مجيوو  ملراج وو  خمتل وو   وليوو /وطني  آليوو  إبنشووات وأوصوو 
 الضووحا ، وت ووويض ال دالوو  إىل اجلنووا  بغيوو  تقوودم انناووان حقووو  انتهاكووا  مجيوو  يف والتحقيوو 
 االنتصووواف سوووي  وتووووفة القوووانون، إنفووواذ مو فوووو ارت يهوووا الووويت الت وووذي  ا عووواتا  يف والتحقيووو 
 .(37)2010 عا  ألحداث نتي   ت افاا  طر وا م  و ائفه  الذي  لألو ب ين
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 فيمووا يت لوو  أبحووداث االنتقاليوو  ال دالوو  قضووا  ت وواج مل الدولوو  أبن الق ووري الفريوو  وأفووا  -21
 أسووفر وقوود. بووذلا صوول  ذا  بوورامج أو قوووانن أو سياسووا  أي تنفووذ ومل ،2010 يونيوو /ح يران

 70مو   أكثور وجود أن حيو  كيوة،  حود إىل مت افئو  غوة نتوائج عو  اجلنائي  ال دال  ت يي  ن ا 
املوجهوو   الووته  موو  املائوو  يف 70 موو  وأن أكثوور أو ب وو ، أصوو  موو  كووانوا  الضووحا  موو  املائوو  يف

. األقليووا  موو  الفئوو  هووذه نوو  ضوودحالوو  كا 442 عوود ها اليووال  املاوو ل  القتوو  بشوو ن حوواال 
 يهود  مموا هوذه القضوا ، مو  ال ديود يف ال ا لو  احملاكم  م اية جدي  بش ن ش و  هنا  وكان 
 .(3٨)األقلي  هذه م  احل وم  فئ  استيات إباثر 
 بو     ال ورف الدولو  والثقافيو  واالجتماعيو  االقتصوا ي  ابحلقوو  امل نيو  الل نو  وأوصو  -22

 .(3٩)واألسيا  األساسي  ال امن  وراته الفاا  مل افح  جهو ها

 (40)ألساسيةا احلرايت -٣ 
 املت لوو  حبريوو  القووانون علووى إ خاهلووا امل موو  الت ووديل  مشوواري  أن الق ووري الفريوو  الحوو  -23

 بوصووو  يهووود  ال نيوووف فوالت ووور  التووودي  فووواخلل  بووون. الدوليووو  امل ووواية مووو  متفقووو  تيووودو ال الووودي 
 الن اعوووووا  أو ابل لووووو  الشووووو ور حتريوووووا عووووو  فضووووولا  وع هلوووووا، ضووووودها والتمييووووو  الدينيووووو  ال وائوووووف

 ت ريووف ول و  املت رفو ، املووا " ختوو ي " جتورم 201٩ ل وا  اجلنوائ  القووانون ألغوى وقود. الت ورف أو
 .(41)الرأي ع  الت ية إىل تقييد وأ ى ذلا جداا  فضفاضاا    " املت رف النشاط"

 ،201٩ موايو/أ ر عنهوا يف الصوا ر  اآلرات يف انناوان، حبقو  امل ني  الل ن  وخلص  -24
 حقووو  انته وو  قوود ت ووون يهوووه، لشووهو  الدينيوو  املن موو  تاوو ي  برفضووها قةغي سووتان، أن إىل

 .(42)والاياسي  املدني  ابحلقو  اخلا  الدوي ال هد م ( 1)1٨ املا   مبوج  اليلغ أصحا 
 بشووو ن قضوووي  آراتهوووا انناوووان حبقوووو  امل نيووو  الل نووو  اعتمووود  ،2016 موووايو/أ ر ويف -25

 ت ور  أنو  ويو ع  احت وا ه مت أو ب و  أص  م  انناان حقو  ع  مداف  وهو أس اروف،أ  ان 
 ورأ . 2010 عووووا  يف قةغي سووووتان جنووووو  الوووذي نشوووو  يف انثووووين ال نووووف أعقووووا  يف للت وووذي 
 مبوجووو  الوويلغ صووواح  حلقووو  انتهوووا  حوودوث عووو  ت شووف عليهوووا امل روضوو  الوقوووائ  أن الل نوو 
(  ()3)14و( 1)10و( 1)٩ واملوووووا  ،(3)2 ابملووووا   وابالقوووو ان مبفر هووووا قرات ووووا عنوووود ،7 املووووا  

 قةغي سووتان أن إىل الل نوو  وأشووار . والاياسووي  املدنيوو  ابحلقووو  اخلووا  الوودوي ال هوود موو  ،ه()و
 ان انو ، وإبلغات ؛فوراا  عن  وابنفرا  اليلغ؛ لصاح  كام   وجرب ف ا  انتصاف سيي  بتوفة مل م 
 .(43)اليلغ مناس  لصاح  ت ويض وبتقدم جديد ؛  اكم  إبجرات األمر، ل   وإذا
 ي وا  الاولمي  ابلت م وا  املت لو  القانون أن م  الرغ  على أن  الق ري الفري  والح  -26

 وع  عشوائي ، بصور  القانون تنفيذ ع  أبل  املدين اجملتم  فإن الدولي ، امل اية م  متوافقاا  ي ون
 تت وذ مل الدولو  أن الق وري الفريو  وأكود. تقييدها أو الت م ا  ح ر احمللي  الال ا   اوال 
 القضوووا  يف سووويما وال ف الووو ، غوووة تووو ا  ال القضوووائي  اآلليوووا  وأن احلالووو ، هوووذه مل اجلووو  خ ووووا 
 أن شو ن  مو  كوان  الذي القانون مشرو  ضد الربملان صو  ،2016 عا  ويف. سياسياا  احلااس 
 مووو  وغوووةه  الربملوووان أعضوووات أن غوووة ،أجنييووواا  متوووويلا  املووودين اجملتمووو  من موووا  تلقووو  علوووى ي اقووو 
 اجملتمو  من موا  وض  أن م  بش ن أنشو   ضرور  على أحياانا  شد وا الفاعل  احل ومي  اجلها 

 ،أسووو اروف للاووويد الرم يووو  الداللووو  ذا  القضوووي  أن إىل الق وووري الفريووو  شووواروأ. املووودين ومتويلهوووا
 يف أعقوووا  أحووووداث احليوووا  موووودى ابلاووو   يقضوووو  ح مووواا  الوووذي األو ب يووو ، األقليوووو  مووو  وهوووو
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شووووابتها   اكموووو  يف األصوووول  احل ووو  أتكيوووود مت وقوووود. القلووو  تثووووة توووو ا  ال ،2010 يونيووو /ح يران
 الفريوو  والحوو . االناووان حبقووو  امل نيوو  الل نوو  آرات يف أثووة  الوويت املاووائ  ت وواج ومل امل الفووا 

 موضووعاا  يو ا  ال 2010 يونيو /يف ح يران انثنيو  اجملموعا  الذي حدث بن ال نف أن الق ري
 أعموا  إىل هوذه القضوي  الويت أجريو  بشو ن أسوفر  األحبواث حي  للال ا ، ابلناي  حااساا 
 الفريوو  والحوو . انناووان حقووو  جمووا  يف ال وواملن واليوواحثن والصووحفين احملووامن ضوود انتقاميوو 
قوود " قةغي سووتان مجهوريوو  رئوويس اووا يضوو ل  الوويت األنشوو   ضووماان  بشوو ن" القووانون أن الق ووري

 .(44)الرئيس انتقدوا الذي  والصحفين انناان حقو  ع  املداف ن است د  كما قي  نس ا 
 حواال  مو  عنو  أبل  ما مجي  يف ابلتحقي  ال نصري التميي  على القضات جلن  وأوص  -27

 مو  مت يونه  وكفالو  والصوحفين؛ انناوان حقوو  عو  واملوداف ن املودين اجملتمو  ملن ما  ختويف
 قضووي  بشوو ن انناووان حبقووو  امل نيوو  الل نوو  آرات وتنفيووذ االنتقووا ؛ موو  خوووف  ون ب ملهوو  القيووا 
 ال املو  املن موا  وضو  عو  واالمتنوا  إناواني ؛ ألسيا  عن  ال فو يف والن ر أس اروف، الايد

 .(45)املت رف  املن ما  قائم  على انناان حقو  ومحاي  ت  ي  جما  يف
برف  الصف  اجلرمي  ع  ( اليونا و) والثقاف  وال ل  لل بي  املتحد  األم  من م  وأوص  -2٨

 .(46)والتلف يوين انذاع  الي  ق ا  على انشراف ن ا  واستقل  شفافي  وكفال  التشهة،

 (47)الرق أشكال مجيع حظر -٤ 
 علوى ت وديل  تضومن  الويت ابألشو ا ، االجتوار م افحو  جهوو  عو  الق ري الفري  أبل  -2٩

 ،2020-2017 للفووو   ابليشووور االجتوووار م افحووو  بووورانمج واعتموووا  ابليشووور، االجتوووار م افحووو  قوووانون
 بت  يوو  الق ووري الفريوو  وأوصووى. وإ ار ووا للضووحا  إيوووات أموواك  إنشووات بشوو ن وطنيوو  م وواية واعتمووا 
 ال موو  اتفاقيوو  مو  التشووري ا  بتوافو  يت لوو  فيموا ثغوورا  هنوا  توو ا  وال. للضوحا  املقدموو  املاواعد 
 يت لو  وفيما ،(105 رق ) 1٩57 ل ا  اجلربي ال م  إلغات واتفاقي ( 2٩ رق ) 1٩30 ل ا  اجلربي

 .(4٨)القضائي  وامللحق  ابلتحقي 
 وتقووودم ابألشووو ا ، االجتوووار  ووواهر  بتقيووي  املهووواجري  ابل موووا  امل نيووو  الل نووو  وأوصوو  -30

 .(4٩)التدري  وت  ي  للضحا ، املااعد 
 بشووو ن الوطنيووو  ال مووو  إىل خ وو  املووورأ  ضووود التمييووو  علووى ابلقضوووات امل نيووو  وأشووار  الل نووو  -31

 ثولث مو  ابلاو   للح و  الودنيا ال قوبو  و     ،2016-2013 للفو   ابليشور االجتار م افح 
 واسووتغل  اليغووات مل اجلوو  ابليشوور االجتووار عوو  مقارنوو   راسووا  إبجوورات وأوصوو . سوونوا  مخووس إىل

 .(50)ان ما  إعا   وبرامج انيوات أماك  وتوفة للرقاب ، آلي  وإنشات اجلذري  هلما، األسيا 

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

ن يوووا  بوجوووو  اال والثقافيووو  واالجتماعيووو  االقتصوووا ي  ابحلقوووو  امل نيووو  الل نووو  أوصووو  -32
. ال موو  لتفتووي  الرمسوو  غووة وإخضووا  االقتصووا  الرمسوو  غووة االقتصووا  يف حلقووو  ال مووا  ال اموو 
 املت لقو  ال مو  تشوري ا  تنفيوذ وضومان الرمسو ، غوة االقتصوا  يف ا ال مووضو   بتاووي  وأوص 
 .(52)أماك  ال م  بش هن  يف والالم  ابلصح 
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 (53)االجتماعي الضمان يف احلق -٢ 
 القوووووانن بت وووودي  ت وووو    قوووود االجتماعيوووو  احلمايوووو  إجووووراتا  أبن الق ووووري الفريوووو  أفووووا  -33

 .(54)االجتماعي  اخلدما  شرات عقو  ن ا  ذلا يف مبا الرئياي ، الداخلي  واللوائ 
 أ ىن حوووود بوضوووو  والثقافيوووو  واالجتماعيوووو  االقتصووووا ي  ابحلقووووو  امل نيوووو  الل نوووو  وأوصوووو  -34

يشوووم   االجتمووواع  عوووا  للضووومان ن وووا  وضووو  حنوووو أوليووو  خ وووو  ابعتيووواره االجتماعيووو ، للحمايووو 
 للجئووون االجتماعيوو  وتووووفة املاوواعد  م اشووا  الشووي وخ ،لقيمووو   التدرجييوو  اجلميوو ، وابلوو    

 .(55)الل وت وملتما 

 (56)الئق معيشي مستوى يف احلق -٣ 
 األ ىن احلووود بووو     والثقافيووو  واالجتماعيووو  االقتصوووا ي  ابحلقوووو  امل نيووو  الل نووو  أوصووو  -35

 .(57)إنفاذه وكفال  لألجور
 وعووود  وجوووو  وحووودا  املشووور ي ، عووود  ارتفوووا  إ ات قلقهوووا عووو  نفاوووها الل نووو  وأعربووو  -36

 بتنفيووووذ وأوصوووو . القاووووري انخوووولت حوووواال  يف والت ووووويض التشوووواور وعوووود  اجتموووواع ، سوووو  
 للقوانون ت وون موربر ، وفقواا  عنودما انخولت، عمليوا  وتنفيذ التشر ، م  للحد وطني  اس اتي ي 

 .(5٨)انناان حلقو  الدوي
 الفقووور إجيابيووو   ووو  م ووود  وجوووو  اجتاهوووا  مووو  الووورغ  علوووى أنووو  الق وووري الفريووو  والحووو  -37

 الريفيووو  املنووواط  يف وتركووو  الاووو ان، مووو  املائووو  يف 25,6علوووى  أثووور مموووا ،2017 عوووا  يف مرتف ووواا 
 والثقافيوو  واالجتماعيوو  االقتصووا ي  ابحلقووو  امل نيوو  الل نوو  وأوصوو (. املائوو  يف 74 علووى أثوور ممووا)

إقوودا   عوود  وضومان ومون  األسوور الفقوة  عوولوا  لألطفووا ، الفقوور، موو  للحود اسوو اتي ي  بتنفيوذ
 .(5٩)امل ساا  على إيدا  أطفاهلا يف األسر
. التغذيووو  وسووووت الغوووذائ  األمووو  ان ووودا  انتشوووار إ ات قلقهوووا عووو  نفاوووها الل نووو  وأعربووو  -3٨

 وت  يوو  النائيوو ، وعلووى سوو ان املنوواط  علووى احملوورومن األغذيوو  لتو يوو  عووا  ن ووا  إبنشووات وأوصوو 
 .(60)الصل  ذا  اهلي لي  املشاك  وم اجل  املدرسي ، التغذي  برامج

 (61)الصحة يف احلق -٤ 
 ال اموو  انعمووا  يواجوو  الووذي الرئياوو  التحوودي أبن ابلصووح  امل ووين اخلووا  املقوورر أفووا  -3٩

 ضووورور  علوووى وشووود  واالسوووتدام ، الف وووا  التنفيوووذ يف ي مووو  وال قليووو  اليدنيووو  الصوووح  يف للحووو 
 ابنماووا  اخلووا  املقوورر وأوصووى. الصووح  ق ووا  يف الف الوو  وغووة الفاسوود  للممارسووا  التصوودي

 املناط ، مجي  يف الصحي  اخلدما  توفة وحتان الدوي، م  خل  الت اون امل د  الربامج ب ما 
يف  نناانا حقو  على قائ  هنج وإ ما  الصحي ، الرعاي  جما  يف ال املن يف االستثمار و    

 املاووتند إىل لل وول  توجيهيوو  ميووا   بوضوو  وأوصووى. الصووحي  الرعايوو  جمووا  توودريس ال وواملن يف
 الرمسيو  غوة املودفوعا  وم اجلو  الفاوا ، فور  مم و  مو  حد أ ىن إىل تثي  جناعت  للتقلي  أ ل 
 مل افحووو  ماوووتقل  االسوووت ان  ايئوووا  خووول  مووو  املاووواتل  وكفالووو  الئقووو ، أجوووور  فووو  طريووو  عووو 

 لألشوو ا  جمتم يوو  خودما  وإنشووات يووة ،ال  امل ساوا  علووى االعتمووا  إب الو  وأوصووى. الفاوا 
 للتصووووودي انجنابيووووو  الصوووووح  خووووودما  وت  يووووو  االجتماعيووووو ، والنفاوووووي  الف ريووووو  انعاقوووووا  ذوي

 .(62)والشيا  للمراهقن املشور  وإسدات اليشري ، املناع  نق  بفةوس لإلصاب 
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 أورواب يف النفاسووي  الوفيووا  م وودال  أعلووى لووديها قةغي سووتان أبن الق ووري الفريوو  وأفووا  -40
. األسوور  تن ووي  يف االسووت دا  شووائ   طريقوو  انجهووا  يوو ا  وال. الوسوو ى آسوويا ومن قوو  الشوورقي 
إم انيوو   موو  الوورغ  وعلووى عووا ، كوو   فيوو  مرغووو  غووة محوو  حالوو  140 000 حووواي هنووا  وكووان

 وانجنابيوو  اجلناووي  الصووح  خوودما  إىل فووو  فمووا سوون  16ال موور  موو  اليووالغن املووراهقنوصووو  
ومل ت   تليي  . اخلدما  هذه على يف احلصو  مت د   عقيا  يواجهون فإهن  ،2015 عا  منذ

 .(63)كافي   اليشري  املناع  نق  بفةوس للمصابن الصحي  االحتياجا 
 يف التمييوووو  برصوووود والثقافيوووو  واالجتماعيوووو  االقتصووووا ي  ابحلقووووو  امل نيوووو  الل نوووو  وأوصووو  -41

 باوووري  علوووى اجلميووو  حصوووو  إم انيووو  وتووووفة عليووو ؛ وامل اقيووو  الصوووحي  اخلووودما  علوووى احلصوووو 
اخلاصوو   اخلوودما  علووى احلصووو  فوور  و     اآلموو ؛ انجهووا  وخوودما  احلموو  منوو  وسووائ 
 الوفيوا  مو  للحود انناان حلقو  الاامي  للمفوضي  التقني  انرشا ا  مراعا  م  األ ، بصح 

 .(64)منها الوقاي      اليت النفاسي  واألمرا 
ووفيوا   النفاسوي  الوفيا  م  ابحلد املرأ  ضد التميي  على ابلقضات امل ني  الل ن  وأوص  -42

 الرعايوووو  مرافوووو  إىل الوصووووو  إم انيوووو  وإاتحوووو  الووووربامج، متويوووو  كفالوووو   طريوووو  عوووو  واألطفووووا ، املواليوووود
 .(65)األسر  تن ي  خدما  على احلصو  إم اني  و     املدربن، ال يين وال املن الصحي 

 (66)احلق يف التعليم -٥ 
إمتوووا   عووو  األطفوووا  ت يووو  واالقتصوووا ي  االجتماعيووو  ال وووروف أن الق وووري الفريووو  الحووو  -43

 الووذي  األطفووا  ثلوو  موو  يقوور  وجووو  مووا موو  ال وواي، والت لووي  األساسوو  للت لووي  ال املوو  الوودور 
 التحوود   وتشووم . والتوودري  وال مالوو  الت لووي   ائوور  خووار  سوون  24و 15 بوون أعموواره  توو او 
 التمويوو  2023-201٩ لل ميوو  للفوو   الشووام  ابلت لووي  املت لقوو  ال موو  خ وو  تنفيووذ تواجوو  الوويت

 .(67)انصل  التشري   إىل واحلاج 
 امل صصووا  بوو     والثقافيوو  واالجتماعيوو  االقتصووا ي  ابحلقووو  امل نيوو  الل نوو  وأوصوو  -44

 .(6٨)الفقة  لألسر الدع  وتوفة اجليد، الت لي  على اجملاين احلصو  لضمان املي اني  يف املرصو  
 الت لووي  موو  األوىل واملرحلوو  االبتوودائ  حصووو  اجلميوو  علووى الت لووي  أبن اليوناوو و وأفووا   -45

 لللتحوووا  الصووايف امل وود  الثووانوي اضفووض الت لووي  مووو  الثانيوو  املرحلوو  يف ول وو  حتقوو ، قوود الثووانوي
 موووو  املائوووو  يف 37و املائوووو  يف 36 سوووووى مقوووو  مل ،2015 عووووا  ويف. املائوووو  يف 72 إىل ابملوووودارس
مرحلوو   هنايوو  حبلووو  التووواي، علووى والر ضوويا ، القوورات  يف ال فووات  موو  األ ىن احلوود فقوو  األطفووا 
  ،2017 عوا  ويف املاتو  ؛ يف مجي  اجلنان بن الت اف  حتقي  مت ذلا، وم . االبتدائ  الت لي 
 يف ٩5 االبتدائيو  االلتحوا  ابملودارس مو  واحود  سون  قيو  ابملودارس لللتحوا  امل د  الصوايف كان
 قةغي سوتان تشو ي  ينيغو  أن  اليونا و وذكر . 2014 عا  يف املائ  يف 67 بناي  مقارن  املائ ،
 الت لوي  سياسو  تنفيذ وبدت الثانوي، الت لي  م  الثاني  املرحل  م  التار  م دال  يف التحقي  على

 الشووام  الت لووي  وتوووفة اليلوود، أحنووات بقيوو  يف قةغي سووتان، جنووو  يف جترييهووا مت الوويت اللغووا  املت وود 
 .(6٩)انعاق  ذوي لألطفا 
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 معينة جمموعات أو معينني أشخاص حقوق -دال 
 (70)النساء -١ 

 املرأ  بن املااوا  بتحقي  بش ن الت  ي  اخلاص  امل قت  التدابة إىل الق ري الفري  أشار -46
 ال م  وخ   2020-2012 للف   اجلنان بن املااوا  بش ن الوطني  واالس اتي ي  والرج ،
 اتفاقيو  علوى للتصودي  ال ريو  وخري و  اجلنان امللحق  اا، بن ابملااوا  املت لق  الثلث الوطني 
 تقرييواا  املائو  يف 70قودره  وجو  ع   ماي أكد أن  بيد(. 1٨3 رق ) 2000 ل ا  األموم  محاي 

 .(71)االس اتي ي  فيما يت ل  بتنفيذ
 بشووو ن منفصووول  عمووو  خ ووو  وجوووو  عووود  مووو  الووورغ  علوووى أنووو  الق وووري الفريووو  والحووو  -47

 بشو ن الووطنيتن ال مو  خ ويت يف الصول  ذا  إ را  األنشو   مت فقود املرأ ، ضد ال نف م افح 
 امل وو   ال موو  إطووار وتضووم . 2020-201٨و 2017-2015 للف توون اجلناوون بوون املاوواوا 

 منو  وقوانون القانونيو ؛ الا   ون ال وا  من  بش ن األسر  وقانون اجلنائ  القانون على ت ديل 
 إنفوواذ مووو ف  وتوودري  لأل مووا ؛ مراكوو  أرب وو  ومتويوو  ؛2017 منوو  ل ووا  واحلمايوو  املنوو ي ال نووف
 منتشوراا  اجلونس نوو  أسواس علوى القوائ  ال نوف  ا  موا املت وذ ، التودابة مو  الورغ  وعلوى. القانون
. (72)حتوود ا  يشوو   التحقيوو   ا  ومووا ،ماووتمراا  ال قووا  موو  انفوول   ا  ومووا واسوو ، ن ووا  علووى
 ضوود ال نووف انتشووار م وود  ارتفووا  املوورأ  ضوود التمييوو  علووى ابلقضووات امل نيوو  الل نوو  الح وو  وقوود

 إبنفووواذ امل لفووون واملوووو فن ال وووامن واملووودعن للقضوووا  إل امووو  تووودري  تووووفة علوووى وحثووو  املووورأ ،
 وتشو ي  املورأ ؛ ضود ال نوف تتنواو  الويت الصل  ذا  اجلنائ  القانون أح ا  ت يي  بش ن القانون
 وإنشوات الشيوخ، بتلا احلوا ث؛  اك  وليس القانون، إبنفاذ امل لف  اهليئا  إبلغ على الناات

 والثقافيوووو  واالجتماعيوووو  االقتصووووا ي  ابحلقووووو  امل نيوووو  الل نوووو  أصوووودر  وقوووود. (73)أموووواك  لإليوووووات
 .(74)مماثل  توصيا 

 إىل أجرتو ، الوذي التحقيو  يف املورأ ، ضود التمييو  علوى ابلقضوات امل نيو  الل نو  وخلصو  -4٨
 ضووود التمييووو  أشووو ا  مجيووو  علوووى القضوووات اتفاقيووو  مووو  التاليووو  املووووا  انته ووو  قووود قةغي سوووتان أن

 ،ه()و(  )و(  )2و 1و ؛16و 12و( أ)5 ابملوووا  مق نوو  ،(و)و ه()و(  )و(  )2و 1  املوورأ 
 ،( )و(  )و( أ)’1‘16و ؛16و(  )و(  )10و( أ)5و ه()2و ؛16و 12و( أ)5 ابملوووا  مق نوو 
 أيضواا  الل نو  وخلصو . 12و 10و( أ)5 ابملووا  مق نو ( 2)16و ؛12و 10و( أ)5 ابملووا  مق ن 
 مووو  كيوووة  عووود  محايووو  يف أخفقووو  وقووود للحقوووو ، جاووويم  انتهاكوووا  عووو  ماووو ول  الدولووو  أن إىل

 حريو  يف حقهو  ع  والدفا  بذلا، املرتي  اجلنا  اخت اف ال رائس وال نف م  والفتيا  الناات
 إم انيو  مو  ال وايف القودر تووفة ويف ال امو ، احلر برضائه  القران إال عقد عد  ويف ال و ، اختيار

 الوووذي - القاوووري الووو وا  انفووول  مووو  مووو  الناوووات لتم ووون والووودع  واحلمايووو  ال دالووو  إىل الوصوووو 
 فوإن الل نو ، ذكرت  ملا ووفقاا . مربر بدون الشديد  وال قلي  اليدني  م اان   م  ي ي  أو/و ي رضه 

 وامل وواية التقليديوو  للمواقووف أجوو  التصوودي موو  ف الوو  توودابة اختوواذ أيضوواا  عمووداا  أغفلوو  قةغي سووتان
 وإنفوواذ ابلضووحا ؛ يلحوو  الووذي الوصوو  علووى والقضووات اخت وواف ال وورائس، ُتَشوورع   الوويت االجتماعيوو 
 وتوووووذلي  ال قيوووووا  االقتصووووووا ي  األطفوووووا ، و وا  ال ووووورائس اخت ووووواف جتووووور  الووووويت القائمووووو  القووووووانن

 املوودين الوو وا  تاوو ي  واقتضووات القضووات؛ إىل الل وووت موو  الضووحا  مت وو  بيئوو  و يئوو  واالجتماعيوو ،
 .(75)رمس  س   يف القيي  هذا حف  م  أي تا ي  أو  يين  فاف حف  ألي
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 قوووانون بت ووودي  أموووور مجلووو  يف املووورأ  ضووود التمييووو  علوووى ابلقضوووات امل نيووو  الل نووو  وأوصووو  -4٩
 املت لوو  والقووانون لضوومان امللحقوو  القضووائي  التلقائيوو  يف حوواال  االغتصووا ، اجلنائيوو  انجوراتا 
 الوو وا  ب ود تاو ي  إال ال فواف حبيو  ال   و  إجورات احتفواال  الدينيو  واملمارسوا  ابمل تقودا 

 تشووري ا  واعتمووا  االحتفووا ؛ ذلووا موو  قصووة  يف الاوو   الرمسوو  قيوو  فوو   التاوو ي  أو املوودين
 إذا احلمايوو  أو الت وور  ب وود  إل اميوو  أواموور إصوودار علووى وتوون  الوو وا ، إطووار يف االغتصووا  جتوور 
 وأراب  وامل لمن، الت ليمي  امل ساا  وإل ا  الضحي ، الخت اف مت رر  مبحاوال  ش   قا 

 لوديها موا كانو  إذا القوانون إنفواذ سول ا  إببلغ االجتماعي  واخلدما  واملاتشفيا ، ال م ،
 قووود أو حووودث قووود ال ووورائساخت ووواف  أف وووا  مووو  ف ووولا  أبن االعتقوووا  إىل تووودعو م قولووو  أسووويا 
 م هو  متوواطئن كوانوا  الوذي  األصودقات أو األسر  وأفرا  خمت ف  ال رائس  اكم  وضمان مدث؛

 وحثووو . (76)األ موووا  مراكووو  وتووووفة الف الووو ؛ االنتصووواف سوووي  الضوووحا  إىل ووصوووو  اجلر ووو ؛ يف
 ،ال ووورائساخت ووواف  جتووورم إنفووواذ علوووى والثقافيووو  واالجتماعيووو  االقتصوووا ي  ابحلقوووو  امل نيووو  الل نووو 
. (77)للم  وفوا  إيووات مراكو  بتوفة وأوص  قانوني  هذه املمارس ؛ ب د  توعي  حبمل  والقيا 
 جلميووو  ابلتصووودي وأوصوووى ،ال ووورائس اخت ووواف اسوووتمرار ابلصوووح  امل وووين اخلوووا  املقووورر والحووو 
 .(7٨)القاري ال وا  أو املي ر ال وا  أو األطفا   وا  ذلا يف مبا اجلنا ، ال نف أش ا 

 اسوو اتي ي  ابعتمووا  والثقافيوو  واالجتماعيوو  االقتصووا ي  ابحلقووو  امل نيوو  الل نوو  وأوصوو  -50
 يف مبووا والثقافيوو ، واالجتماعيوو  االقتصووا ي  احلقووو  جمووا  يف اجلناوون بوون املاوواوا  لتحقيوو  شووامل 
أال يووت  الوو وا  وفوو  الشوو ائر الدينيوو  إال  لضوومان الدينيوو  ابمل تقوودا  املت لوو  القووانون ت وودي   ذلووا

 ابملل يو  احلقوو  املت لقو  الناوات علوى حصوو  يف املاواوا  وضومان ب د إمتا  الو وا  بصوور  رمسيو ؛
 لت مووي  اسوو اتي ي  بوضوو  املوورأ  ضوود التمييوو  علووى ابلقضووات امل نيوو  الل نوو  وأوصوو . (7٩)واملووةاث
 خاصوو  تودابة واعتموا  اجلناوواين، للمن وور املراعيو  أسولو  املي نوو  تشوم  اجلناوواىن املن وور مراعوا 
 لضوو ف اجلذريوو  األسوويا  وم اجلوو  ،انقصوواا  متثوويلا  ممثلوو  املوورأ  فيهووا ت ووون الوويت اجملوواال  يف م قتوو 
 تلووا اسووت دا  علوى تشوو   تشووري ي  أح وا  واسووتحداث  القائموو ، امل قتو  اخلاصوو  التوودابة تنفيوذ
 املهوين طريو  تووفة التودري  عو  الرمسو  يف جما  االقتصا  املرأ   خو  بتش ي  وأوص . التدابة
 م ووان يف والتحوورا اجلناوو  التمييوو  مل افحوو  تشووري  واعتمووا  األطفووا ؛ رعايوو  خوودما  وتياووة
 غوة الق وا  يف األمومو  إجوا   يف احل  بش ن تشري ا  وس  األجر؛ يف املااوا  وضمان ال م ،
 وكفالوو  الريفيوا  الناوات صوفوف يف الفقور مل افحو   ود   تودابة بتنفيوذ الل نو  وأوصو . الرمسو 

 .(٨0)على ماتوى اجملتم  احملل  القرار صن  عمليا  يف مشاركته 
 مشوارك       علوى ال ورف الدولو  املورأ  ضود التمييو  علوى ابلقضات امل ني  الل ن  وحث  -51
 الاياسيا  وت  ي  سي  قدرا  متوي  محل  الناات بنات وعلى ،وال ام  الاياسي  احليا  يف املرأ 

 يووو او  كوووان  الاياسوووي  األحووو ا  يف املووورأ  متثيووو  أن الق وووري الفريووو  والحووو . (٨1)االسوووتفا   منهوووا
 يف أجريوووووو  الوووووويت التشووووووري ي  الت ووووووديل  موووووو  الوووووورغ  وعلووووووى. املائوووووو  يف ٨املائوووووو  و يف 2٩ بوووووون

 وأفوا . ال ام   ودو اا  اخلدم  يف و يف  على احلصو  بفر  متت  املرأ     ،2016 يوني /ح يران
 5,2 إىل املائوو  يف 4,5موو   ارتف وو  املناصوو  ال ليووا للشوورط يف  الناووات ناووي  أبن الق ووري الفريوو 

 صوووفوف يف الناووات عووود  لوو     انجوووراتا  موو  امل يووود ابختوواذ وأوصوووى ،201٨عووا   يف املائوو  يف
 .(٨2)األخرى والال ا  القانون إبنفاذ امل لفن املو فن
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 للفتيووا  املهنيوو  املشووور  بتقوودم املوورأ  ضوود التمييوو  علووى ابلقضووات امل نيوو  الل نوو  وأوصوو  -52
 بغيوووو  الدراسووووي  واملنوووواهج املدرسووووي  وابسووووت را  ال توووو  التقليديوووو ، غووووة املهنيوووو  املاووووارا  بشوووو ن

 .(٨3)اجلنااني  النم ي  القوال  م  الت ل 

 (٨4)األطفال -٢ 
 اجلنووائ ، والقووانون املت لوو  ابألطفووا ، القووانون ت ووديل  مشوواري  أبن الق ووري الفريوو  أفووا  -53

 إىل قووودم  قووود األطفوووا ، ضووود اليدنيووو  ال قوبووو  تووون  علوووى ح ووور الووويت اجلنائيووو  انجوووراتا  وقوووانون
 وكوووان جيوووري األحوووداث، بقضوووات م وووين تناوووي  جملوووس أنشووو  وقووود. 201٩ أبري /نياوووان يف الربملوووان
 الوووووربانمج ح ووووو  وقووووود. ال نوووووف خل ووووور امل رضووووون األطفوووووا  بشووووو ن حتديووووود بيووووواان  قاعووووود  اختيوووووار
 سوووووون  1٨و 14 بوووووون أعموووووواره  توووووو او  الووووووذي  بوضوووووو  ن ووووووا  لل دالوووووو  خووووووا  ابألطفووووووا  املت لوووووو 
 االنفوووورا ي احلوووويس ول وووو  ماووووتقل ، قيوووو  جهوووو  تقيووووي  موووو  إجيوووواي بتقيووووي  ،201٨-2014 للفوووو  

 األطفوا  بشو ن محايو  برانجمواا  احل ومو  أقور  حون ويف. القانونيو  الناحيو  م  مم ناا  ي ا  ال لألطفا 
 .(٨5)كية   حتاينا  حتقي   ون حتو  القائم  ال قيا  ت ا  ال ،202٨-201٨ للف  
 أسوووأ علووى القضووات بشوو ن الوكوواال  بوون املشوو ك  ال موو  خ وو  الق ووري الفريوو  والحوو  -54

 احل وميووووووو  ال موووووو  وخ وووووو  ؛201٨-2016 للفوووووو   وقوعهووووووا ومنوووووو  األطفووووووا  عموووووو  أشوووووو ا 
 "القاوووووووري وال مووووووو  األطفوووووووا  عمووووووو  مووووووو  خوووووووا  ماوووووووتقي " ومحلووووووو  ؛2024-2020 للفووووووو  
املت لو  ابألطفوا   القوانون ت وديل  مشرو  يف األطفا  ل م  الرمس  واحل ر ؛201٩-201٨ للف  

 أحوور  فقوود ال وواملن، األطفووا  عوود  موو  احلوود يف الي وو ت التقوود  موو  وابلوورغ . الربملووان علووى امل وورو 
 ابحلقوو  امل نيو  الل نو  وأوصو . (٨6)تن ووي علوى خمواطر ي اولوون أعمواالا الذي   لألطفا  ابلناي  تقد 

 .(٨7)ال م  جما  يف األطفا  استغل  مل افح  جهو  بيذ  والثقافي  واالجتماعي  االقتصا ي 
 .(٨٨)اخلاما  س   ون طف  ٨ 000 عد  تا ي  وال   حواي الق ري الفري  والح  -55

 (٨٩)اإلعاقة ذوو األشخاص -٣ 
 يف انعاقووو  ذوي مووو  طفووو  ألوووف 2٩تاووو ي   عووو  ابلصوووح  امل وووين اخلوووا  املقووورر أبلووو  -56
إم انيووو   أن إىل وأشوووار. النموووو يف إعاقوووا  مووو  ي وووانون الوووذي  األطفوووا  ابسوووتثنات ،2017 عوووا 

 عوو  ابالبت ووا  وأوصووى اجليوود  قليلوو ، الرعايوو  خوودما  علووى انعاقوو  ذوي األطفووا  مجيوو حصووو  
 .(٩0)اجملتم ي  الرعاي  والل وت إىل امل ساي  الرعاي 
 األشووو ا  حقوووو  اتفاقيووو  بتنفيوووذ امل وووين ال امووو  الفريووو  أن إىل الق وووري الفريووو  وأشوووار -57
 عموووو  بشوووو ن األولووووو   خ وووو  بوضوووو  إليوووو  وُعهوووود ،201٩ مووووايو/أ ر يف أنشوووو  انعاقوووو  ذوي
 اليلوووود أرجووووات إىل األموووواك  يف مجيووو  الوصوووو "إم انيوووو   جل ووو  وبوووورانمج ،2022-201٩ للفووو  
 .(٩1)"لل مي  متاح 

 (٩2)األقليات -٤ 
 م يش  ماتوى تدين إ ات قلقها ع  ال نصري التميي  على ابلقضات امل ني  الل ن  أعرب  -5٨

 والتمييوو  ،األو ب يون متناسو  غوة متوس بشوو   الويت القاوري انخوولت وعمليوا  أقليو  املوغوا ،
 على للقضات خاص  تدابة ابختاذ الل ن  وأوص . ال م  فر  على احلصو  يف األو ب ين ضد
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 االسوو اتي ي  تنفيووذ يف واألو بووا املوغووا  موو  انثنيوو  األقليووا  مشووارك  وضوومان التفوواو ، أوجوو 
 األقليوا  متثيو  لتحاون ن وا  احلصو  تنفيوذ بضومان الل ن  وأوص . املاتدام  للتنمي  الوطني 
 .(٩3)احمللي  الال ا  كيني ( ويف  )جوغوركو الربملان يف انثني 
 ،من فضواا  يو ا  ال الاياسوي  القيوا   يف انثني  األقليا  متثي  أن الق ري الفري  والح  -5٩
ينتمووون إىل انثنيوو  القةغي يوو   ال الوذي  األشوو ا  ناووي  أن حوون ويف. الربملوان يف سوولي اجتوواه مو 
. (٩4)احل وميو  امل ساوا  يف ممثلو  فقو  مونه  املائو  يف 6,٩ناوي   فإن املائ ، يف 30 حواي تيل 

ووو  سياسووو  ال نصوووري التمييووو  علوووى القضوووات جلنووو  وأوصووو  " قةغيووو ي أان" ابحلووور  علوووى أال تفض: 
 انثنيو ؛ اجلماعوا  خمتلوف وأن ت اج شوواغ  أخرى، على إثني  هوي  أي 2023-201٨ للف  
 الدولووووو  سياسووووو  يف املووووودين اجملتمووووو  ومن موووووا  انثنيووووو  اجملموعوووووا  مجيووووو  تضوووووم  مشوووووارك وأن 

 احل وو  لشوو ون احل وميوو  الوكالوو  يف انثنيوو  لألقليووا  ال ووايف وأن تضووم  التمثيوو  ؛"قةغيوو ي أان"
 انثنيوو  األقليووا  متثيوو  لوو     أخوورى وأن ت تموود توودابة اجملموعووا  انثنيوو ؛ بوون وال لقووا  احمللوو 

 .(٩5)والاياسي  ال ام  احليا  ماتو   مجي  ىعل
 بلغووا  املدرسوو  الت لووي  علووى إم انيوو  احلصووو  يف حبوودوث تراجوو  الق ووري الفريوو  وأفووا  -60

 جلنو  وأوصو . 2015 عوا  يف األو ب يو  ابللغو  اجلام وا  يف القيو  اختيارا  وإلغات األقليا ،
 يف الن ور وإعوا   املودارس، يف األو ب يو  ابللغو  الت لوي إقورار  إبعا   ال نصري التميي  على القضات
 ابحلقووووو  امل نيوووو  الل نوووو  وأعربوووو . (٩6)األو ب يوووو  ابللغوووو  اجلووووام   القيووووو  اختيووووارا  إلغووووات قوووورار

 األقليوووا ،  دو يووو  وتراجووو  اسوووت دا  لغوووا  إ ات قلقهوووا عووو  والثقافيووو  واالجتماعيووو  االقتصوووا ي 
 .(٩7)األقليا  اليت تات د  لغا  وب م  الصحاف  األ  ابللغ  الت لي  يام  أبن وأوص 

 وعود  ،2010 يونيو /ح يران أحوداث لضوحا  ال دالو  حتقي  ب د  الق ري الفري  وأفا  -61
كفايو    وعود  انثوين، للتمييو  أسوفها ع  فيها أعرب  اليت انناان حبقو  امل ني  الل ن  آرات تنفيذ

يف  انجوراتا  ب وض نفوذ  الدولو  أن ورغ . وجرائ  ال راهي  خ ا  أسالي  التصدي حلاال 
فإنوو  مل يووت  ب وود  ،2017-2013 للفوو   اجملموعووا  انثنيوو  بوون لل لقووا  الدولوو  إطووار مفهووو 
 .(٩٨)النهائي  صيغت  يف اجلديد وض  املفهو 

 يف ولوودوا أهنوو  موو  الوورغ  علووى األو ب يوون، ب ووض أبن ابلصووح  امل ووين اخلووا  املقوورر وأفووا  -62
 خوودما  علووى للحصووو  األسوو ار الوويت يوودف ها األجانوو  نفووس  فوو  إىل يضوو رون قوود قةغي سووتان،

 حصووهل   ون أيضواا  حوا  قود وليووي لواثئو  اهلويو  انيغوور مجواعيت افتقار أفرا  وأن الصحي ؛ الرعاي 
 مصوولون قوود ح وميوو  هويوو  واثئوو  مملووون ال الووذي  الاوو ان وأن الصووحي ؛ الرعايوو  خوودما  علووى
 .(٩٩)كلف   أكثر رمسي  م  خل  ن    ف  غة ول   الصحي ، الرعاي  خدما  ب ض على
وامللحقو   القوانون إبنفواذ يتص  فيما متناسي  غة اختاذ إجراتا  إىل الق ري الفري  وأشار -63

 ابرت وا  املودانن األفورا  مجيو  م  املائ  يف 60 م  أكثر نإ حي  انثني ، األقليا  القضائي  ضد
 .(100)انثني  األقليا  أفرا  م  ه  "مت رف " أو "إرهابي " ابعتيارها مصنف  جرائ 

 (101)اللجوء وملتمسو والالجئون املهاجرون -٥ 
 ،201٩ ينوواير/الثاين كووانون  يف أنوو  اللجئوون لشوو ون الاووامي  املتحوود  األموو  مفوضووي  أفووا   -64

 146 بوو املفوضوي  واع فو  مونه  1٨7 بوو الدولو  اع فو  ،الجئواا  333 تاتضيف قةغي ستان كان 
  بتشووري  املفوضووي  وأشووا  . الل وووت ملتماوو  أشوو ا  موو  10٩ تاتضوويف الدولوو  وكانوو  آخووري ،
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 وأوصوووو . القانونيووو  غوووة انقامووو  باوووي  ال قوبوووو  فووور  أ ا  الوووذي 201٩ ينووواير/الثاين كوووانون
 متييوو ؛  ون ال ليوا  وتقيووي  املناسو ؛ الوقو  يف الل وووت طليوا  مجيو  تاوو ي  بضومان املفوضوي 
 ملتماووو  أن إىل املفوضوووي  وأشوووار . التقيوووي  عمليووو  يف استشوووار ا   وراا  املفوضوووي  مووون  يف والن ووور
 .(102)ال ام  املااك  هل  توفر وال ال م ، ال يتمت ون ابحل  يف الل وت
 الوكوواال  بون مشو   عامو  فريو  إنشوات 201٩ عوا  يف مت أنو  الق وري الفريو  والحو  -65

 .(103)وإحالته  احلدو  على الل وت وملتما  اللجئن هوي  حتديدكيفي    بش ن ت ليما  لوض 
   وونه  ال الدولوو  اوو  ت وو ف الووذي  اللجئوون أبن ابلصووح  امل ووين اخلووا  املقوورر وأفووا  -66

 ب شووور أعلوووى وهووو  األجانووو ، األسووو ار املن يقووو  علوووى بووودف  إال ال امووو  اخلووودما  علوووى احلصوووو 
 الدولوو  او  ت و ف ال الوذي  للجئون و  و . عو  األسو ار الويت يودف ها املواطنوون تقرييواا  أضو اف

 املوودفوعا  طريوو  وبشوو   رئياوو  عوو  الصووحي ، الرعايوو  خوودما  علووى مصوولوا أن املفوضووي  بوو 
محايو   تفضو  إىل حلو  تيار االندما  إبجيا  اخلا  املقرر وأوصى. الت لف  الياه   الرمسي  غة

 الل وووووت وملتماوووو  للجئوووون يتووووي  تشووووري  ابعتمووووا  املفوضووووي  وأوصوووو . اللجئوووون مجيوووو  حقووووو 
 .(104)املواطنن م  املااوا  قد  على ال يي  املااعد  على احلصو  إم اني 

 املتصول  الفاوا  ا عواتا  يف حتقيقوا  إبجورات املهواجري  ابل موا  امل ني  الل ن  وأوص  -67
 ال وووار  حوواال  يف ال ييوو  الرعايوو  علووى املهوواجري  ال مووا  حصووو  وضوومان املهوواجري ، ابل مووا 

مووووو   املهووووواجري  ال موووووا  إىل القنصووووولي  املاووووواعد  بتقووووودم وأوصووووو . الت لوووووي  ن وووووا  إىل والوصوووووو 
 وتوعيوووو  ضووووده ، املرت يوووو  اجلوووورائ  يف والتحقيوووو  وال نووووف، للتمييوووو  يت رضووووون قةغي سووووتان الووووذي 

 واالجتماعيو  االقتصوا ي  ابحلقوو  امل ني  الل ن  وأوص  .(105)لله ر  احملتمل  ابمل اطر املواطنن
 احلمايو  اودف تووفة األطوراف ومت ود   ثنائيو  اتفاقوا  الراميو  إىل إبورا  مبضاعف  اجلهو  والثقافي 
 احملتملون، املهاجري  لل ما  القانوني  املشور  وتقدم اخلار ، قةغي ستان يفم   املهاجري  لل ما 
 ومحايووو  الوووذي ي ملوووون فيووو ، اليلووود يف إقامووو  تصووواري  علوووى وأطفووواهل  أ واجهووو  حصوووو  وضووومان
 .(106)الوالدي  الرعاي  م  احملرومن األطفا 

 اجلنسية عدميو -٦ 
 حواال  مو  حالو  ٨00 مو  أكثر ألن قلقها ع  ال نصري التميي  على القضات جلن  أعرب  -6٨

 أن وضومان اجلناوي ، ان ودا  حواال  لتحديود إجورات بوض  وأوص . ح   ون ت ا  ال اجلناي  ان دا 
 .(107)اجلناي  ان دا  ضد ضماان  اجلناي  م  ابلت ريد املت ل  القانون يشم  مشرو 

 اليلوود هوو  أن قةغي سووتان اللجئوون لشوو ون الاووامي  املتحوود  األموو  مفوضووي  والح وو  -6٩
 ان وودا  حوواال  لتقيووي  اليلوود ن ووا  علووى تاوو ي  حبملوو  اضوو ل  الووذي الوسوو ى آسوويا يف الوحيوود
 املت لقوووو  املفوضووووي  واليوووو  مبوجوووو  أشوووو ا  13 707 حتديوووود مت ،2014 عووووا  ومنووووذ. اجلناووووي 
 اجلناووي  علووى احلصووو  يف املاوواعد  قوودم  ،201٩ ينوواير/الثاين كووانون  وحووىت اجلناووي ؛ ابن وودا 

 أن بضووومان املفوضوووي  وأوصووو . ش صووواا  54٨ ابسوووتثنات األشووو ا  هووو الت جلميووو  أتكيووودها أو
 ان دا  ضد ف ال  ضماان  اجلناي  م  ابلت ريد املت ل  اجلديد الدستوري القانون مشرو  يشم 

 .(10٨)اجلناي  ان دا  حاال  حتديد إجرات إبقرار والت  ي  اجلناي ،
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