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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة السادسة والثالثون
 15-4أاير/مايو 2020

مووو و ورتوواع املعلوموواع َّ
املقدمووة م و اجلهوواع حوواحصة املبوول ة ش و ن
يالروس*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
أُع ّد هذا التقريرر عالر ب رقررارل حرو قروس ا را  1/5و ،21/16مر مراعراد روريرال اعررت را
-1
()1
الدورل الشامل .وهو موجز لورقات امل حومرات املقدمرال مر عشرري جهرال ارا ال محرح ال إىل اعررت را
الدورل الشامل ،وهو مقدَّم يف ٍ
شكل موجز تقيُّداب ابحلد األقحى ل در الكحالات.

اثني ا -املعلوماع َّ
املقدمة م اجلهاع حاحصة املبل ة
ألف -نطاق االلتواماع الدولية والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان

()2

أوات الورقال املشركةال  3أب تحردس الدولرال عحرى اعتقاقيرال الدوليرال حلالايرال ير األشرنا
-2
()3
اعختقاء الق رل .

مر

وأوات هذه الورقال أب تنضم الدولال إىل الربوتوةول اعختيارل الثاين املح ق ابل هرد الردوا اصرا
-3
ابحلقوس املد يال وال ياريال ،اهلارف إىل إلغاء عقورال ا عدام(.)4
وأوات الورقال أب تنضم الدولال إىل الربوتوةول اعختيارل عتقاقيال مناهضرال الت رذيو وأ تنشر
-4
()5
آليال وقائيال وطنيال وفقاب لحربوتوةول اعختيارل .
أوات الورقال أب تحردر الدولرال إعر ب ي ركف ابختحرا ةنرال مناهضرال الت رذيو وفقراب لحالرارت
-5
()6
و 22م اتقاقيال مناهضال الت ذيو .

__________

*

حترر هذه الوثيقال ق ل إرراهلا إىل روائر الك ال الت ريريال ابألمم املت دد.
مل َّ
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وأواررت منظالررال هيرروم رايررتو ووتر أب تحرردس احلكومررال عحررى ظررام رومررا األرارر لحال كالررال
-6
()7
اةنائيال الدوليال وأ تنقذه يف التشري ات الوطنيال .
وأوات منظالال مناارل قوس ا ا والورقال املشكةال  4أب تحدس احلكومال عحى اتقاقيال
-7
()8
حو أورواب لحوقايال م ال نف ضد الن اء وال نف املنزا ومكاف تهالا .
وأوات الورقال املشكةال  3أب تنظر الدولال يف اع ضالام إىل اتقاقيال حو أورواب حلالايال األفرار
-8
()9
فيالا يت حق ابمل اةال اآلليال لح يا ت الشنحيال .
وأوات احلالحال الدوليال لحقضاء عحى األررح ال النوويرال أب توقّر رري رو عحرى م اهردد األمرم
-9
()10
املت دد حلظر األرح ال النوويال وأ تح ّدس عحيها ةال ألال ذات طار عاجل روا .
 -10وذةرت الورقال املشكةال  3أ الدولال مل متتثل ىت اآل آلراء الحجنال امل نيال حبقوس ا ا (.)11
 -11وأوات منظالال هيوم رايتو ووت أب تتيح احلكومال إمكا يال الواول رو عوائق لحالراق
ال رردولي حلق رروس ا را  ،مب ر ف رريهم املق ررررد اصاا رال لألم ررم املت رردد امل ني رال حبال ررال ق رروس ا ررا يف
ري رو وغريها م املكحق روعايت يف إطار ا جراءات اصااال(.)12

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()13

 -12أواررت الورقررال املشرركةال  3أب تنش ر احلكومررال م ر ررال وطنيررال حلقرروس ا
ابريو(.)14

ررا وفق راب مل ررارئ

 -13وأفارت الورقرال املشركةال  5ر ردم وجرور ممارررال فيالرا يت حرق رتقرد مشراري القروا
الدولال(.)15

رييراب رحغر

يم -تنفيذ االلتواماع الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الودو اإلنسوا
الوا ب التطصيق
 -1املسائل املشرتكة ني القطاعاع

امل اواد وعدم التالييز

()16

 -14أواررت الورقررال املشرركةال  3أب ت تالررد الدولررال تش رري ات شررامحال ملناهضررال التالييررز ،ت ر ّررف فيهررا
التالييز امل اشر وغري امل اشر ،فض ب ع األشكال األخرى ملظاهره(.)17
 -15وذةرررت ه ررذه الورقررال أ إ رردى املشرراةل ال ويح ررال ال ر ت ررك إعالررال احل ررق يف امل رراواد يف
امل امحررال وعرردم التالييررز ومحايتررت تتالثررل يف عرردم وجررور آليررات ف الررال مل اةررال الشرركاوى املت حقررال ابلتالييررز.
وأوات أب تنش الدولال آليال ف الرال لح الايرال مر التالييرز ومن رت ،مبرا يف ذلري التقيريم ا لزامر ملكاف رال
التالييز يف مشاري القوا التنظياليال(.)18
 -16وذة رررت الورق ررال أ احلكوم ررال مل تتن ررذ ت رردارري إض ررافيال لح ررد مر ر
وع تتوافر إ حاءات م تقحال رشأ هذه احلاعت(.)19

رراعت التاليي ررز ال نح رررل.

 -17وأفارت هذه الورقال ر دم وجور إ حاءات م تقحال ع جرائم الكراهيال وأب األ كام املت حقال
جبرائم الكراهيال ةثرياب ما تشري إىل أعالال الشغو عوضاب ع راف الت يز(.)20
 -18وأفارت الورقال ابرتالرار وجور اعت متييز ضد الروما .وذةرت أ ت ع يوجد رر مج كوم
لإلرماج اعجتالاع لح ركا الرومرا ،ممرا ع رل مر امل رت يل عالحيراب أ يرتالك أفررار هرذه اةالاعرال مر
مماررال قوقهم(.)21
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 -19وأواررت الورقررال أب تض ر الدولررال تش رري ات رشررأ قرروس األشررنا
تكو مدفوعال رنُهج قائالال عحى مناهضال التالييز و قوس ا ا (.)22

التناليال وال يئال واألعالال التجاريال و قوس ا

ذول ا عاقررال ،حبي ر

ا

 -20أعررررت الوعررال الرردول املناهضررال لحق ررار التار ررال حررو أورواب عر قحقهررا الشررديد إ اء ارررتالرار
عرردم امتثررال ال ررحوات لتوا ريات ا الوعررال .وذةرررت أ الغال يررال ال ظالررى م ر التوارريات ال ر وجهتهررا
ا الوعال إىل ري رو يف تقرير التقييم تت حق ابملقتضيات األراريال ملناهضال الق ار ،مثل ت زيز ارتق ل
القضاء ،وارتق ل مكتو اعرعاء ال ام ،فض ب ع ايرد اعرتق ل ال الح جراءات إ قراذ القرا و ؛
واحلد م محايال احلحا ال؛ وت زيز ظرام الوارول إىل امل حومرات ال امرال؛ وإجرراء حبرو ووضر ارركاتيجيال
ملناهضال الق ار وضالا مشارةال ا تال املدين يف مكاف ال الق ار(.)23
 -21وذةرررت منظالررال إيكوهرروم أ ررري رو ع ت رزال تضررايق الناشررو يف ررال ال يئررال م ر خ ر ل
إجراءات اع تجا والتوقيف و ظر الدخول إىل ال حد وعالحيات التقتي ومحاررد املوار ا ع ميال(.)24
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ق القرر يف احلياد واحلريال واألما عحى شنحت

()25

 -22ذةررر املنترردى  18أ ال ررجناء اوكرروم عحرريهم اب عرردام يُ حَّغررو عرردامهم ق ررل رقررائق فق ر م ر
تنقي ررذ احلك ررم .وع تُ ر رحّم جثر ر ال ررجناء ال ررذي أُع رردموا إىل أر رررهم ،ويظ ررل اتري ررك ومك ررا ال رردف طر ر
الكتالا  ،وع تُتاح أل فراال قامال مرارم رف رينيال(.)26
 -23وذةر مكتو امل ر رات الدققراطيرال و قروس ا را الترار ملنظالرال األمر والت راو يف أورواب
أ ا رردام الشررقافيال وال رريال اويوررال ر الحيررات ا عرردام يف ررري رو قررد يشررك م امحررال قاررريال أو ع إ ررا يال
أو مهينال ،أو ىت ت ذي اب(.)27
 -24وأوات الورقال املشكةال  3أب تحغ احلكومال عقورال ا عدام وأ تقر  ،ةتدرري م قت ،وققراب
اختيارايب لتنقيذ أ كام ا عدام يف أقرب وقت ممك (.)28
 -25وأواررت منظالررال هي رروم راي رتو ووت ر أب ت تال ررد احلكومررال خارطررال طري ررق م ر ح ررو أورواب
لوقف تنقيذ عقورال ا عدام وأ تقر الوقف اعختيارل هلذه ال قورال هبدف إلغائها رحورد رائالال(.)29
 -26وذةرت الورقرال املشركةال  3أ م رألال إلغراء عقوررال ا عردام ع حتظرى ابلتغويرال الوارر ال يف وررائ
ا ع م احلكوميال وع تشكل موضوع قاش عام عحى واس وار (.)30
 -27وأفارت هذه الورقال أب الدولال ع ت ّرف الت ذيو ابعت اره جرقال حمدرد وفقاب لحالارد  1م اتقاقيال
مناهضال الت ذيو .وع تندرج ي أعالال الت ذيو ضال األف ال ا َّرمال مبوجو القا و اةنائ (.)31
 -28وأوات منظالال هيروم رايرتو ووتر أب تضرال احلكومرال احلظرر املوحرق لحت رذيو وغرريه مر
ضروب روء امل امحال(.)32
 -29وأوات الورقرال املشركةال  3أب تردرج الدولرال كالراب خااراب يف القرا و اةنرائ
ع ي أعالال الت ذيو وفقاب عتقاقيال مناهضال الت ذيو(.)33

ردر امل ر وليال

 -30وأواررت هررذه الورقررال أب ترردرج الدولررال يف تش رري اةا الوطنيررال كال راب يكقررل ت حيررق إج رراءات
اوراةم اةنائيررال ق ررل الت قررق مر أقرروال املررتهم رشررأ ارررتندام الت ررذيو ضررده مر أجررل احلحررول عحررى
اعكافات منت(.)34
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 -31وأواررت الورقررال أب تنش ر الدولررال آليررال م ررتقحال وف الررال لتحق ر الشرركاوى املقدمررال م ر ض ر ااي
الت ذيو وروء امل امحال ورف ها إىل رحوات الدولال ،وأ تكقل إجراء حتقيق فورل و زيت وشامل يف ي
الشرركاوى .وأواررت أيضراب أب تكقررل الدولررال وقررف ير املررواق اصاضر لإلجرراءات اةنائيررال عر ال الررل
أثناء الت قيق(.)35
 -32وأواررت الورقررال أب ترروفر الدولررال ،ابلت رراو مر منظالررات قرروس ا ررا  ،ترردري اب منتظالراب لحالرردع
ال رام والقضراد واملرواق املكحقر قرراذ القروا رشرأ امل رائل املتحررحال أب كرام اتقاقيرال مناهضرال الت ررذيو
واحلظر املوحق لحت ذيو(.)36
 -33وأواررت الورقررال أب تتنررذ احلكومررال الترردارري ال مررال ج رراء حتقيررق ةامررل وف ررال يف القضررااي
املت حقال ابختقاء م ارض رياري (.)37
-34

وأوات منظالال هيوم رايتو ووت أب توائم احلكومال اروف اع تجا م امل ايري الدوليال(.)38

 -35وذةرت الورقال املشكةال  3أ ري رو ع تتوافر عحى هيئات م تقحال مرخص هلا ررزايرد أمراة
اع تجا رو إش ار م ق ،مبا يف ذلري م تشرقيات األمررا النق ريال وغريهرا مر أمراة اع تجرا
الق رل .وع قك لحجنال الراد ال امال القائالال ايرد أماة اع تجا إع ذ م إرارد تنقيذ األ كام
التار ال لو ارد الداخحيال .وع ق ألعضاء الحجنال التقاط الحور وأخذ مقاط القيديو أو ارت م شكاوى
م ال جناء(.)39
 -36وأواررت منظالررال هيرروم رايررتو ووتر أب حتظررر احلكومررال ارررتندام ال ر ج النق ر الق ررل
وا يداع الق رل يف امل تشقيات ،مبا يف ذلي ارتندامهالا ة قورال .وأوات أيضاب أب تحغر احلكومرال
القوا ال ت الح ابحلرما م األهحيال القا و يال(.)40

إقامال ال دل ،مبا يف ذلي م ألال ا ف ت م ال قاب ،وريارد القا و

()41

 -37ذةرت الورقال املشكةال  3أ التشري ات ع تنص عحى م ايري واض ال لت ي القضاد لقكد منيال
ت
غري حمدرد .وةقاعدد عامال ،يُ َّ القضاد ملدد مخو رنوات ،مث ي ار ت يينهم لقكد أخرى .وعرل ال ّ
يف م رألال ت ير القضرراد ملردد مخررو رررنوات أخرررى أو لقركد غررري حمرردرد رحرورد ت ررقيال .وأفررارت الورقررال
املشكةال  3أب الرئيو قحي الوعال وار ال لحغايال م القر ال تتيح لت إقالرال القضراد أو رفر رعراوى
أتري يررال ضرردهم .وع يتضررال القررا و القضررائ أل أ كررام ت ررالح لحقضرراد ابلو ر يف ق ررارات ال ررئيو
رشأ فر ال قوابت التأري يال ،مبا يف ذلي القحل م اصدمال(.)42
 -38وأفارت هذه الورقال أب اواةم تررفض يف الكثرري مر األ يرا م اشررد ا جرراءات القضرائيال يف
القض ر ررااي الر ر ر تو ر ر ر يف ا جر ر رراءات الر ر ر تتن ر ررذها هيئ ر ررات الدول ر ررال ووة ر رراعت إ ق ر رراذ الق ر ررا و وة ر ررا
اع تناابت .ويكو هرذا الررفض أةثرر شريوعاب يف القضرااي املت حقرال ابلتالييرز ،ويف رعراوى الو ر املت حقرال
ررفض تقد م حومات هامال اجتالاعياب أو م حومات ريئيرال ،وةرذلي يف قضرااي الو ر يف ا جرراءات الر
تتنذها الحجا اع تناريال أثناء اع تناابت(.)43
 -39وأوارت الورقرال أب تتنرذ الدولرال التردارري ال مررال لضرالا اعررتق ل الترام لحقضراد يف القررا و
ويف املالاررال ال الحيال ،وتقويض م وليال اختيار القضراد وت ييرنهم وفحرحهم وأترير هم إىل هيئرات قضرائيال
ذات إرارد ذاتيال عوضاب ع ال حوات التنقيذيال ،مبا فيها الرئيو(.)44
 -40وذةرررت الورقررال املشرركةال  6أ قارررال اوررام يف ررري رو ع متثررل منظالررال م ررتقحال وذات إرارد
ذاتيال ،ع حبكم القا و وع حبكم الواق  ،وأهنا ختض ه واوام لرقارال و ارد ال دل(.)45
4
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 -41وذةررت الورقررال املشركةال  2أ هيئررات إرارد قارررال اورام ختضر ل ررحوال و ارد ال ردل الر ررق
هلا تقد طح ات لشغل منااو رؤراء قاابت اورام  ،أو اقركاح اررتقالتهم ،أو فحرل رئريو قراابت
اوام يف احلاعت ال تث ت فيها ةنال التأهيل ،ال ختض أيضاب ل حوال الو ارد ،خمالقتت لحتشري ات(.)46
 -42وأفارت هذه الورقال أب اوام خيض و ةل مخو رنوات جراءات أتهيل أمام ةنال أتهيرل
اتر ال لح حوال التنقيذيرال ،أو يف أل وقرت رنراءب عحرى طحرو و ارد ال ردل .وأفرارت أب هنرا أيضراب إجرراء
أتري يراب مروا ايب تشررف عحرى تنقيرذه و ارد ال ردل ،وقرنح الرو ارد ررحوال ر أل م حومرات قرد تث رت وجرور خرررس
علتزامات اوام املهنيال(.)47
 -43وذةرت الورقال أ إ دى آليات الرقارال اهلامال امل تندمال ضد قارال اوام واوام تتالثل يف
رررحوال التقترري املنولررال لررو ارد ال رردل مبوجررو القررا و املت حررق رنقارررال اوررام واملرررروم الر رر رقررم 510
امل ر ر  16تش رري األول/أةتررورر  " 2009رخررال حت ررينات عحررى أ شرروال التقترري (الراررد) يف هوريررال
ررري رو " .ومبوجررو هررذا الررنص ،قكر لحررو ارد أ رررل عالحيررات تقترري لنقرراابت اوررام واأل شرروال املهنيررال
لحال ام يف أل وقت م األوقات(.)48
 -44وأفررارت الورقررال أب اوررام الررذي يراف ررو يف القضررااي ال ر ت تربهررا ال ررحوات "مزعجررال" يت رضررو
روجت عام لتدارري ا تقاميال قك أ ت رل إىل طررهم(.)49
ررر يف الكثررري م ر األ يررا عحررى املظرراهرات اةالاهرييررال ابخترراذ
 -45وذةرررت الورقررال أ ال ررحوات تر ّ
إجراءات ا تقاميال ضد اوام الذي قثحو قارد رةات اع تجاج أو اوتجر أمرام اوراةم .وأوارت
أب تكقل احلكومال لحال ام مماررال واج اةم املهنيال رو أل إعاقال أو ترهيو أو ضغ (.)50
 -46وأواررت الورقررال املشرركةال  6أب تروائم احلكومررال التشرري ات الر تررنظم مهنررال اوامرراد مر امل ررايري
الدوليال(.)51
 -47وأوارت الورقرال املشركةال  2أب ت ررالح احلكومرال لنقراابت اوررام ابل الرل رو أل تردخل مر
ال حوات فيالا يت حرق رتنظريم مهنرال اوامراد ،مبرا يف ذلري فرر ممارررال املهنرال ،وتو يرق التردارري التأري يرال،
وتنظيم التدريو(.)52
 -48وذةرررت منظالررال امل رراواد اآل أ املواقررف األرويررال الرارررنال ،واحلرواجز الر حتررول رو ا رر
ع ال نف اةن  ،وعدم وجور إجراءات حتقيق ومقاضاد تراع القوارس ر اةن  ،تر رل إىل ترر
الغال يال ال ظالى م جرائم ال نف اةن رو عقاب(.)53
 -49وأفارت هذه املنظالال أب املارد  89م القا و اةنائ ت الح اب عقراء مر امل ر وليال اةنائيرال
ع جرائم ا ةراه عحى اةالاع واغتحاب األ دا عحى أرا املحاحلال م الض يال(.)54
 -50وأوات املنظالال أب تض احلكومال إجرراءات لحت قيرق واملقاضراد تراعر القروارس رر اةن ر
وترةز عحى الناج لضالا تقد اةناد إىل ال دالال وإات ال واول الناج إىل ال دالال(.)55

احلرايت األراريال واحلق يف املشارةال يف احلياد ال امال واحلياد ال ياريال

()56

 -51ذةر املنتدى  18أ القيور املقروضرال عحرى ريرال الردي وامل تقرد تتضرال مرا يحر فرر الرقاررال
الحارمال عحى املواطن األجا و الذي يقومو أب شروال رينيرال؛ وفرر قيرور عحرى ريرال الردي وامل تقرد؛
وفر قيور عحى تنظيم اجتالاعات لح ارد وعحى األماة الر ت قرد فيهرا؛ وار ورال احلحرول عحرى إذ
رتنظيم املنارر ات ال امرال وتكحقترت ال اهظرال؛ وار ورال فرتح أمراة لح رارد؛ والرقاررال ا لزاميرال امل ر قال عحرى
الكثري م امل لقات الدينيال؛ وعدم وجور كم ةامل يت حرق ابمل رتنكق ضرالريايب مر اصدمرال ال ركريال
ويكر م اواةم رغريهم؛ وتقييد احلريال الدينيال لح جناء اوكوم عحيهم اب عدام(.)57
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 -52وذةررر الت ررالف الرردوا لحرردفاع ع ر احلريررال أ إلغرراء ررر النشرراط الرردي غررري امل ررجل قثررل
خوود طي ال إىل األمام ،غري أ إ ل امل وليال ا راريال حمرل امل ر وليال اةنائيرال رحرورد متزامنرال قرو ررنقو
القدر حبريال األشنا يف مماررال ش ائرهم الدينيال رو الت ر لح قاب(.)58
 -53وأفررار هررذا الت ررالف أب ر ررض الووائررف الدينيررال غررري التقحيديررال تواجررت ا ر وابت متكررررد عنررد
حماولتها الت جيل لدى الدولال .وذةر أ الووائف الربوت تا تيال وشهور يهوه اشتكت م رفض طح اةا
رحورد متكررد ،وأفيد أب ذلي يرج يف أغحو األ يا إىل عنواهنا القا وين غرري املناررو .و تيجرال هلرذا
احلظر الق ح  ،فقد أُجربت ر ض هذه الووائف عحى الحجوء إىل ال ريال أو ت رضت لح ل(.)59
 -54وذةر املرةز األورويب لحقا و وال دالرال أ املنظالرات الدينيرال غرري امل رجحال قرا و ب ممنوعرال مر القيرام
أبل شاط ري وُ ظر عحيها رشكل اتم تو ي املوار الدينيال والت شري(.)60
 -55وذةرت الراروال األوروريال لشهور يهوه أ شهور يهوه ع يزالو ي ا و م
ابرتريار امل لقات الدينيال املتححال ابلت ري ال حال ع م تقداةم الدينيال(.)61

اعت أتخري فيالا يت حق

 -56وأفار الت الف الدوا لحدفاع ع احلريال أب رت ع يُ رالح إع لحالنظالرات الدينيرال امل رجحال ابلتالرا
ا ذ لدعود رجال الدي وامل شري األجا و مل اشرد أعالرال رينيرال يف رري رو  .ورفضرت ال رحوات يف
ال نوات األخريد ديد تحاريح ال ديد م الق اوررال الكاثوليري األجا رو الرذي قضروا فركد طويحرال يف
رفضت منح ا قامال وتحاريح ال الل لحق اورال الذي قدموا لك حوا حمحهم(.)62
اصدمال ،يف
 -57وأواررى الت ررالف أب ت ررق احلكومررال الشررروط املرهقررال يف ررال الت ررجيل الرردي  ،وأ تحغر
املالاررات احلكوميال التدخحيال ،مبا يف ذلي املراق رال واملردااات ،وأ تتوقرف عر إلرزام اةالاعرات الدينيرال
ابل ر إىل احلحررول م ر قاب عحررى ا ذ لحتجالر  ،وأ تزيررل القيررور املقروضررال عحررى ط اعررال املروار الدينيررال
وارتريارها وتو ي ها(.)63
 -58وذةرررت منظالررال هيرروم رايررتو ووتر أ الناشررو واوررام و الوعررات الرردفاع عر احلقرروس
وورائ ا ع م امل تقحال ع يزالو يواجهو املضايقات والضغوط احلكوميال(.)64
 -59وذةر مكتو امل ر رات الدققراطيرال و قروس ا را الترار ملنظالرال األمر والت راو يف أورواب
أ املداف ع قوس ا ا أفاروا رت رضهم حلال ت تشويت يف ورائ ا عر م املواليرال لح كومرال.
وأرحغوا أيضراب عر الرقاررال املقروضرال راخرل شر كال ا ك رت وخارجهرا ،و جرو املواقر الشر كيال ملنظالرات
ق رروس ا ررا ل رقح ررال إمكا ي ررال وا ررول اةاله ررور إىل تق رراريرهم ،وع ظ ر روا الحر ر وابت ال ر ر يواجهه ررا
الح قيو وا ع ميو يف ري رو (.)65
 -60وأفررارت الورقررال املشرركةال  5مبررا يواجهررت الناشرروو يف منظالررات ا تالر امل ردين مر اضرروهار يف
أماة عالحهم أو ررارتهم .وقد طُرر مواقو يف املدار ر و ا تالائهم إىل منظالرات ا تالر املردين،
وه ّدر ط ب جام يو ابلورر إذا مل يتنحوا ع عضويتهم يف منظالات ا تال املدين(.)66
ُ
 -61وأواررت منظالررال هيرروم رايررتو ووتر أب تُقرررج احلكومررال فرروراب ورو شرررط عر املررداف عر
قوس ا ا والناشو والح قي وغريهم مم أرينوا عحى ر يل اع تقام ر و مماررتهم حلقروقهم
املد يررال وال ياررريال ،وأ تضررال إعررارد أتهرريحهم ابلكامررل ،وأ ترفر القيررور عحررى ال ررقر والقيررور األخرررى
املقروضال عحى ال جناء ال ياري الذي ادر عقو عنهم(.)67

 -62وذةررت ةنررال محايررال الحر قي أ ريررال الحر افال يف رري رو قررد شررهدت ترردهوراب ة ررياب منررذ
عررام  .2015ومل يررتالك ررروى عرردر قحيررل م ر الح ر قي امل ررتقح أو املنافررذ ا ع ميررال امل ررتقحال م ر
ال الل يف ال حد .وت تهدف الدولال رشكل منهج املنافذ ا ع ميال ذات النقوذ واألفرار امل ثري  ،وغال اب
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ما يكو ذلي رورس عحنيرال لحغايرال ،ير ت تقرل الحر قي  ،وترداهم غررف األخ رار ،وتشررع يف إجرراء
حتقيقات جنائيال رشأ ا ر  .وقد أجرب ذلي املنافذ ا ع ميال والح قي عحى اختيرار طريرق املنقرى
وال الل م ال حدا ا اورد لإلر ع األ دا ال تشهدها ري رو (.)68
 -63وذةرت هذه الحجنال أ احلكومال تقر رقارال منتظالال عحرى األخ رار وامل حومرات املنشرورد عحرى
ا ك ت ،وحتجو اب تظام املواق الش كيال ،مبرا يف ذلري األخ رار ومواقر الشر كات اصاارال اعفكاضريال/
ال يا ت غري امل اشرد(.)69
 -64وذةرت منظالال هيوم رايتو ووت أ ال حوات ةثقت مقاضاد الح قي امل تقح الذي
ي الحو حل اهبم اصا ر و ت اوهنم م ورائ ا ع م األجن يال غري امل جحال(.)70
 -65وذة رررت الورق ررال املش رركةال  3أ الت رردي ت الر ر أُرخح ررت يف ع ررام  2018عح ررى ق ررا و ور ررائ
ا ع م قد عز ت رقارال الدولال عحى ريال الت ري عحى شر كال ا ك رت .و تيجرال لرذلي ،فقرد ا رار عردر
امل قات القضائيال ألا اب ال يا ت املنشورد عحى ا ك ت(.)71
 -66وأوات منظالال هيوم رايتو ووت أب ت دل احلكومال قا و ورائ ا عر م لضرالا عردم
تقييده حلريال الت ري رو مربر ،ر ل منها إلغاء اععتالار ا لزام لحح قي امل تقح الذي يت راو و
م املنافذ ا ع ميال األجن يال ،وا جراءات غري القضائيال الراميال إىل جو املواقر الشر كيال ،والت رجيل
ا لزام ملو ع ورائ ا ع م املو وعال وا ذاعيال ،واشكاط أ حتتقظ ي املنافذ ا ع ميال رت رجي ت
األشررنا الرذي يقرردمو الت حيقررات وتكشررف لح رحوات عر أيررائهم ،وامل ر وليال اةنائيررال ألار اب
ورائ ا ع م ا لككو يال امل جحال ع أل حمتوى يُنشر عحى مواق هم الش كيال(.)72
- 67

وأوات هذه املنظالال احلكومال رنزع اقال اةرقال زعاب اتماب ع التشهري(.)73

 -68وذةرت الورقال املشكةال  3أ م ظم املشاةل يف ال ريال التجال ع تزال قائالال ،مبا يف ذلي
القيور املقروضال عحى أماة اعجتالاعات ،وحتديد ال حوات لحالواق غري املقحورد ركثرد ةأماة اثرتال
لحتجال ات ،وإلزام املنظال رتغويال النققات املكت ال عحرى قرظ النظرام ال رام والرعايرال الو يرال والتنظيرف،
وحتظرر
والت اريف الغامضال أل واع األ ردا اةالاهرييرال .وع ترزال م رألال اعجتالاعرات التحقائيرال رو رلُ .
اعجتالاعات املتزامنال أو املظاهرات املضارد(.)74
 -69وذةرت منظالال هيوم رايتو ووت أ الت ردي ت الر أرخحرت عحرى قرا و الق اليرات اةالاهرييرال
أا ت فذد يف ةا و الثاين/يناير  ،2019وه تنص عحى إجراء ا خوار لتنظيم التجال ات ال امال.
وأفارت أب توقي ال حوات يُرفض يف الكثري م األ يا يف املالاررال ال الحيال جراءات موجزد وت قيال،
ويُقررر عحررى املنظال ر واملشررارة رف ر غرامررال ر ر و تنظرريم ف اليررات اهرييررال رو احلحررول عحررى
موافقال رييال(.)75
 -70وذةرررت هررذه املنظالررال أ شرررط ا خوررار امل ر ق ،والرررفض اععتيررارل لحكخرريص لحتجال ررات
ال رحاليال ،وعرردم ترروفري ال ررحوات ألوقررات أو أمرراة رديحررال منارر ال ،واةرزاءات املقروضررال عحررى املشررارة
ع تشكل قيوراب ضروريال ومتنار ال وتنتهي احلق يف ريال التجال (.)76
 -71وذةرت املنظالال أ التشري ات ال تنظم اةال يات ال امال ع تزال تقييديال ،مما قن الوعات
الدفاع ع احلقوس أو رةات امل ارضرال ال يارريال مر ال الرل حبريرال .وت رتالر ال رحوات يف رماهنرا مر
الت ررجيل رررذرائ ت ررقيال ،ويف ارررتندام اع تجررا الت ررق والتقترري واعرررتجواابت رشرركل منررتظم
ملضايقال منتقدل احلكومال(.)77
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 -72وع ظ مكتو امل ر ات الدققراطيال و قوس ا ا التار ملنظالال األم والت او يف أورواب
رفرض طح رات ت ررجيل املنظالرات غررري احلكوميرال امل نيررال حبقروس ا ررا اررتناراب إىل الوعررال متنوعرال مر
األرر اب الت ررقيال عحررى مررا ي رردو ،مثررل عرردم تقررد رقررم اهلرراتف املنررزا أل ررد امل ر ر أو رقررم هرراتف
مكت ت أو هاتقت اوالول؛ ووجور خوأ يف اتريك مي ر أ د امل ر ؛ و يا د ال حوات ل نوا م جل
خمتحف أل د امل ر  ،أو الزعم أب ارم املنظالال ع يتوافق م أهداف املنظالال وغاايةا(.)78
 -73وذةرت الورقال املشكةال  3أ ت عحى الرغم م إلغاء املارد  1-193م القا و اةنائ  ،ف يزال
احلظر قائالاب عحى أ شوال خمتحف املنظالات غري احلكوميال ال ليو لديها ت جيل كوم  ،مبا يف ذلي
اةال يررات ال امررال واملنظالررات الدينيررال .وخيضر هررذا احلظررر لحال ر وليال ا راريررال ويتنررذ شركل غرامررال غررري
قضائيال(.)79
 -74وأوات منظالال هيوم رايتو ووت أب ت دل احلكومال القرا و "املت حرق ابةال يرات ال امرال"
والتشري ات األخرى ال تنظم عالل املنظالات غري احلكوميال رغيال ضالا عدم تقييردها رو مرربر حلريرال
تكوي اةال يات؛ وت ري ال الحيرال ا راريرال لت رجيل املنظالرات غرري احلكوميرال ،وتقحيرل التزامرات تقرد
التقارير إىل ال حوات إىل أرىن د؛ وال الاح لحالنظالات غرري احلكوميرال اوحيرال ابلت رجيل وال الرل رو
تدخل ع مربر لت؛ وإلغاء الغرامات ا راريال ات ال املشارةال يف املنظالات غري امل جحال(.)80
 -75وذةرررت الورقررال املشرركةال  5أ التشرري ات تررنص عحررى إجرراء ار و ومرهررق فيالررا يت حررق رتحقر
منظالررات ا تال ر املرردين لحال و ررال األجن ي رال وت ررجيحها وارررتندامها ،مبررا يف ذلرري وض ر خو ر مقحررحال
لتو ي ر امل و رال .وت ترررب التربعررات املقدمررال م ر امل رواطن ال ي روررري املقيال ر يف اصررارج تربعررات أجن يررال
وختض لحقيور .وأوات الورقال أب تنتقل الدولال م ظام قائم عحى ا ذ لت جيل امل و ال األجن يال إىل
ظام قائم عحى ا خوار ،وأ تحغ املارد  2-369م القا و اةنائ (.)81
 -76وذةرت رةال التحاحل الدوليال أ اصدمال املد يال ال ديحال ع تتاح إع لحال كض ألر اب رينيال.
و رردرت مرردد اصدمررال ال ديحررال لتكررو ض ر ف مرردد اصدمررال ال رركريال ،أل  36شررهراب لألشررنا ال رذي
مل يتحق روا ت حيال راب عالي راب و 24شررهراب لررذول الت حرريم ال رراا .ويقررل األجررر الررذل يتقاضرراه األشررنا الررذي
ي رو اصدمال ال ديحال ع األجر الذل حل عحيت ا ندو ال كريو (.)82
 -77وذةرت الورقال املشكةال  3أ ال الحيال اع تناريال يف ري رو ع متتثل ل ردر مر امل رايري الدوليرال
األراررريال جرراء ا تنرراابت رققراطيررال و رررد ،مبررا يف ذلرري ا رردام امل رراواد يف إمكا يررال واررول ير املرشر
إىل ورررائ ا ع ر م والحجررا اع تناريررال اوايرردد ،وإة رراه النرراخ عحررى املشررارةال يف التحررويت امل كررر،
و جو عدر م ا جراءات اع تناريال ع أع املراق  ،وعدم الشقافيال يف عد األاوات(.)83
 -78وذةر مكتو امل ر رات الدققراطيرال و قروس ا را الترار ملنظالرال األمر والت راو يف أورواب
أ ر ثررال مراق ررال اع تنرراابت ال ر أوفرردت لتغويررال اع تنرراابت الربملا يررال ل ررام  2016أواررت أب تكقررل
ال حوات ق األفرار واةالاعات يف إ شاء أ زاب رياريال أو منظالات رياريال رو قيور ع مربر هلا،
وأ توفر هلم الضالا ت القا و يال ال مال لحتنافو فيالا ريرنهم عحرى قردم امل راواد .وأوارت أيضراب ال رحوات
رضالا متك املرش والناخ م مماررال قهم يف التجال والت ري أو تحق امل حومات رو خروف
م ال قاب أو م ا جراءات ا راريال أو الكهيو(.)84

ظر ي أشكال الرس

()85

ر فريررق اصررباء امل ر ابل الررل ملكاف ررال اع ررار ابل شررر التررار حررو أورواب ال ررحوات عحررى
-79
ضالا أ تكو ا جراءات الوطنيال ملكاف ال اع ار شامحال ،وع ريالا ع طريرق ت زيرز تردارري مكاف رال
اع ررار ألغ ررا اعرررتغ ل يف ال الررل واع ررار الررداخح  ،فض ر ب ع ر التحرردل لشرردد ت ررر األطقررال
واألشنا م القئات املتأثرد ابلظروف اعجتالاعيال واعقتحاريال غري املواتيال ل ار(.)86
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 -80وشدر فريق اصرباء امل ابل الل عحرى مكاف رال اع رار ابل شرر عحرى ضررورد اررت دا إجرراء
لت ديد هويال األطقال ضر ااي اع رار ،حبير أيخرذ يف اععت رار ارروفهم وا تياجراةم اصاارال ،ويشرر
متنحح يف ش و الوقل(.)87
 -81ورأى هذا القريق أ ت ين غ لح حوات أ ت ز جهورها الراميال إىل تقد امل اعدد إىل ض ااي
اع ار ،وتضال تكييف هذه امل اعدد م اع تياجات اودرد لض ااي اع ار ورعم إعارد إرماجهم(.)88
 -82و ر فريررق اص ررباء ال ررحوات عحررى وض ر رررر مج ت ويضررات كرروم قك ر أ ي ررتقيد منررت
ض ااي اع ار وأواى ابختاذ تدارري إضرافيال لتي رري حرول ضر ااي اع رار عحرى ت ويضرات عر طريرق
إر غهم اب تظام ابحلق يف التالا الت ويض واب جراءات الواجو ات اعها ،وم خ ل ضالا حروهلم
ف حياب عحى امل اعدد القا و يال(.)89
 -83ورأى القريق أ ت ين غر لح رحوات أ تتنرذ املزيرد مر التردارري لضرالا مقاضراد مررتك جررائم
اع ار ابل شر رحقتهم تحي وأ ت رل هذه التدارري إىل فر عقوابت ف الال ومتنار ال ورارعال(.)90
 -84ورأى القريق أ ت ين غ لح حوات أ ت ز الوقايال م خ ل تدارري التالك اعجتالاع واعقتحارل
لحقئات امل رضال ل ار ابل شر(.)91
 -85وذةرررت الورقررال املشرركةال  3أ ال الررل الق رررل ع يرزال رررائداب يف م تواررقات ال ر ج امله ر ،
ي ُ تجز األشنا الذي ي ا و م إرما الك ول أو املندرات حتت اروف ال زل الق رل(.)92
 -86وذةرت هذه الورقال أ ال الل الق رل ع يزال يشكل تدررياب عقارياب لحوالردي الرذي ا ترزع أطقراهلم
م وروهم األررل مبوجو املرروم رقرم  .18ويُحرزم الوالردو الرذي ع ي رتوي و أ ي ردروا رحرورد م رتقحال
ققات إرقاء أطقاهلم حتت رعم الدولرال ابل الرل ا ج رارل ،وت رتقو الدولرال مرا يحرل إىل  70يف املائرال مر
أجورهم .وذةرت الورقال أ اعمتناع ع أراء هذا ال الل يشكل جرقال جنائيال(.)93
 -87وذة رررت الورق ررال أ املالارر ررال املتالثح ررال يف إشر ررا م ررواق الدول ررال وطر ر ب اةام ررات وت مي ررذ
القحر ،يف ال الل الزراع املوي ع تزال م تالرد .وةثريا ما ُعررب األفررار ال ركريو
املدار  ،مب فيهم ّ
أيضاب عحى املشارةال يف أعالال احلحار(.)94
 -88وذةررت الورقررال أ مماررررال إشررا ال الررال يف أعالررال غرري مدفوعررال األجررر خر ل عور ت هنايررال
األر وع يف شكل ما ي الى رر "ال ي وتنيي" (ال الل التووع ) ع تزال م تالرد .وع ي توي ال الال يف
أغحو األ يا رفض املشارةال يف هذه األعالال ر و التهديد رقر جزاءات(.)95

احلق يف اصحوايال

()96

 -89ذةرت الورقال املشكةال  3أ املرروم الر ر رقم " 60رشأ التدارري الراميال إىل حت ارتندام
القواع الوط لإل ك ت" ينص عحى فر عدر م القيور عحى احلق يف اصحوايال .وذةرت أ حتديد
أجهزد امل تندم لدى إات ال اصدمات عحى ا ك ت ،فض ب ع امل حومات املت حقال ابصدمات املقدمال
عحى ا ك ت وختزينها ملدد رنال ،يشكل تدخ ب ت قياب يف خحوايال املرار ت ورريتها(.)97
 -90وأوات هذه الورقال أب توفر الدولال ضالا ت ةافيال حلالايال ال يا ت الشنحيال أثناء م اةتها
يف القواع التجارل وال ام ،وتدارري ف الال لحال اءلال ع ا تها القا و  ،وأ تنش هيئال م تقحال ختول
هلا م وليال تنقيذ هذه الضالا ت(.)98
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 -3احلقوق االتتبادية واال تماعية والثقافية

احلق يف ال الل ويف اروف عالل عارلال ومواتيال

()99

 -91ذةرت الورقال املشكةال  3أ قا و ال الل ع يزال ينص عحى الوعال م أوجت احلظرر الر تنو رق
حرراب عحررى املررأد ،مثررل ظررر أ رواع م ينررال مر ال الررل ،و ظررر أمنرراط م ينررال مر مواعيررد ال الررل وفررر قيررور
عحيها(.)100
 -92وذةرت الورقال املشكةال  4أ عالالال املرأد ع تزال رائدد يف ا اعت املننقضال األجر تقحيدايب،
مبا يف ذلي الرعايال اعجتالاعيال والثقافال والت حيم والرعايال الح يال(.)101
- 93

وذةرت هذه الورقال أ املرأد ممثحال متثي ب قحاب يف منااو ان القرار يف احلكومال(.)102

 -94وذةرت الورقال أ ت عحى الررغم مر أ القجرود يف األجرور رر اةن ر قرد اخنقضرت مر ث ثرال
وث ث يف املائال يف عام  2015إىل أرر ال وعشرري يف املائرال يف عرام  ،2019فهر ع ترزال متثرل هرود ة رريد
راخل ا تال وت وس حول املرأد عحى أجر مت او ع ال الل املت اول(.)103

احلق يف الضالا اعجتالاع

()104

 -95ذةرت الورقال املشكةال  3أ مدفوعات الرعايال اعجتالاعيال آخذد يف اعخنقا  ،فض ب ع النققات
اعجتالاعيال املدرجال يف ا قاس ال ام روجت عام(.)105
 -96وذةرت هذه الورقال أ ت تيجال ا ح ظام امل اشات التقاعديرال ،فرن املردد املوحوررال لحندمرال
الر حتت ررو لحال رراش مر أجرل احلحررول عحررى م رراش تقاعرردل يف ثر رررنوات قررد يرردت مر مخررو
رررنوات إىل رررت عشرررد رررنال .و تيجررال لررذلي ،فقررد ال ديررد مر املرواطن  ،وع ررريالا الن رراء ،م اشرراةم
التقاعديال .ورف إا ح امل اشات التقاعديال ر تحق امل اشات اعجتالاعيال(.)106
 -97وأوات الورقال املشكةال  4أب ت دل الدولال التشرري ات مر مراعراد القررس يف رر التقاعرد رر
الرجرل واملررأد وإجنررا ةررل منهالررا لواررائف هامررال اجتالاعيراب ،مثررل إرراج فركات إجررا د األمومررال ،فضر ب عر
فكد رعايال شنص ذل إعاقال أو شنص يزيد عالره ع  80عاماب ،يف فكد التأهيل أو تقحيل فكد التأهيل
املوحورال لألشنا الذي اضوح وا هبذه الواائف اهلامال اجتالاعياب(.)107

احلق يف م توى م يش منارو

()108

 -98ذةرت الورقال املشكةال  3أ ت عحى الرغم م النالو الذل يشهده حيو القرر م النراتج اوحر
ا رراا احلقيقر  ،فررن أةثررر مر مخ ررال يف املائررال مر ال رركا ي يشررو حتررت خر الققررر الرروط  .وقررد
يكو م توى فقر األرر امل يشيال يف املناطق الريقيال أعحى م ذلي(.)109
 -99وذةرررت هررذه الورقررال أ احلكومررال اختررذت ترردارري لرردعم فئررات اجتالاعيررال م ينررال ،مبررا يف ذلرري
األشنا ذوو ا عاقال والن اء واألطقال ،ولك عدراب م القئات الض يقال األخررى ،مثرل الرومرا واملشررري ،
يواجت وض اب ابلغ الح ورال(.)110
 -100وأفرارت الورقررال ر ردم وجررور ريارررال خاارال ملنر التشررر وخقررض م ررتواه .وتتالثرل اآلليررات احلكوميررال
الراميال إىل م راعدد املشررري أرارراب يف ال الرل يف مراةرز ا قامرال امل قترال واألعالرال اصرييرال غرري النظاميرال.
وع يُنظررر إىل التش رررر عح ررى أ ررت ا ته ررا حل ررق ا ررا يف ال ررك  .وذة رررت ه ررذه الورق ررال أ ال يار ررات
اعجتالاعيال ع ت اجل مشكحال التشرر ،وع تقدم أل م اعدد متنححال يف هذا الشأ (.)111
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 -101وذة رررت الورق ررال املش رركةال  4أ ق ررا و امل اش ررات التقاعدي ررال ي رراهم يف أت ير ر فق ررر امل ررنات،
و رمه م األم املاا وع حه م اعت يف اعت اععتداء ال قد يكو فيهرا األ واج واألرنراء هرم
مرتك و هذه اععتداءات(.)112

احلق يف الت حيم

()113

 -102ذةرت الورقرال املشركةال  1أ عردراب مر م ر رات الت حريم ال راا يف رري رو تت ر هنجراب متييرزايب
يف ظررام الت ررجيل ،ير تقررر عحررى الوال ررات شررروطاب لحق ررول أشررد اررامال مر تحرري املقروضررال عحررى
الرجال(.)114
 -103وذةرت الورقال املشكةال  3أ ر ض اةام ات تنظم م ارقال رخول م رتقحال لحن راء ،وأ ابب
الق ول يف ر ض التنححات مغحق أمام املرأد(.)115
 -104وأفارت الورقال املشكةال  1ر دم توفري الت حيم ابلحغال ال ي روريال يف أل م ر رال مر م ر رات
الت حيم ال اا ،عحى الرغم م أ ال ي روريال والروريال متث م اب الحغت الرييت ةالهوريال ري رو (.)116
 -105وذةرت هذه الورقال أ ظام الت حيم يقيد يف الكثري م األ يا احلرايت األراريال ،مثل ريال
تكرروي اةال يررات ،و ريررال اع تنرراب والكشررح ،و ريررال التنقررل .وخيض ر احلررق يف املشررارةال يف إرارد اةام ررات
لحقيررور ،وتقررر عقرروابت أتري يررال ع مررربر هلررا .ويت ررر الور ب وت ميررذ املرردار لضررغوط مر إرارات
امل ر ررات الت حياليررال ،مبررا يف ذلرري فررر اع ضررالام إىل احتررار الشر اب اةالهررورل ال ي رورر  .وأواررت
الورقال أب ت الح احلكومال لحو ب حبريال اعختيار فيالا يت حق ابع ضالام إىل أ د اهلياةل التالثيحيال(.)117
 -106وذةرت الورقال أ ت ليو م امل تغرب مقاضاد املدرر ر و آرائهم اعجتالاعيال(.)118
 -107وأفررارت الورقررال أ ررت ع قك ر  ،اعت رراراب م ر زيرا /يو يررت  ،2019ووفق راب لحقررا و الرروط  ،أتجيررل
اصدمررال ال رركريال ا لزاميررال إع مرررد وا رردد ،ويُترراح ذلرري فق ر م ر أجررل ال ررالاح لحو ر ب الررذةور ةالررال
امل ررتوى األول مر الت حرريم املهر أو الثررا ول املتنحررص أو ال رراا .وذةرررت الورقررال أ ذلرري ي ر أ الشر اب
محزمو  ،يف املالاررال ال الحيال ،أبراء اصدمال يف اةي ق ل أ يتالكنوا م إةالال ررارتهم اةام يال(.)119
 -4حقوق أشخاص حمددي أو فئاع حمددة

الن اء

()120

 -108أفارت الورقال املشكةال  4ر دم وجور قا و حمدر رشأ من ال نف ال ائح يف ري رو  ،وأب
عدر آليات احلالايال األخرى قحيل لحغايال(.)121
 -109وذةرت الورقال املشركةال  3أ الررئيو ا تقرد مشرروع القرا و الشرامل احلراا رشرأ ال نرف ال رائح
ر د إ التت إىل الربملا  ،ومل ي تالد مشروع هذا القا و ر ُد(.)122
 -110وذةرررت منظالررال مناارررل قرروس ا ررا أ القررا و اةنررائ ع يتضررال أل ت ريررف حمرردر
لح نف ال ائح وع عرم هذا ال نف عحى وجت الت ديد .وت رل عدد أ كام تت حرق ابل نرف ال رائح إىل
رف رعاوى قضائيال خااال ،ي يت عحى الض يال أ يتحرف ةضار شرطال ومدع عام عحرى رد
رواء ،وأ قق يف الدعوى وعرى اواةالال رنق ت(.)123
 -111وأوات هذه املنظالال أب ت دل احلكومال القا و اةنائ م أجرل رر ال نرف ال رائح  ،وأ
تشرع م جديد ،ورو مزيد م التأخري ،يف عالحيال اعتالار قا و رشأ ال نف ال ائح (.)124
 -112وذةرت منظالال امل اواد اآل أ عدم وجور ر اريح ل غتحاب الزوج ي رل إىل إف ت
ال ديد م مرتك هذا الق ل م ال قاب(.)125
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 -113وذةرت منظالال مناارل قوس ا را أ الضر ااي يركررو يف ا رر عر راعت اععترداء،
ألر اب يف مقدمتها اصوف م فقدا أطقاهلم .وإذا ةا األطقال موجروري يف املنرزل وجررى ا رر
ع وقوع اعتداء جم ع ال نف الذل يقتحر عحى ال الغ فقر  ،فرن عحرى الشررطال أ ت حرغ أيضراب إرارد
الت حيم .وينظر إىل األطقال ينها عحى أهنم يف "وض خوري اجتالاعياب" ويُ دو ع األررد(.)126

 -114وأفررارت هررذه املنظالررال أب قررا و الررزواج واألررررد يررنص عحررى أ تظررل ضر يال اععتررداء احلامررل
أو ال عال ها رزوجها طقل رو ر الثالثال امرأد متزوجال ما مل ي الح هلا ابلو س(.)127

 -115وذةرت املنظالال أ احلحول عحى أمرر محايرال ع يكرو إع ر رد ت رر الضر يال مررت ألعالرال
عنف .وأفارت أب مدد إادار أمر احلالايال ال تكاوح ما ر  3و 30يوماب ع تق ابمل ايري الدوليال وأ
القا و ي الح رتأخري إاردار أمرر احلالايرال ملردد ث ثرال أايم .وع تتراح أل متديردات ألمرر احلالايرال .وعرو
أ تت ر الض يال ألعالال عنف أخرى خ ل عام وا د ىت قك هلا طحو أمر محايال جديد(.)128
 -116وذةررت الورقررال املشركةال  4أ ررت ع يوجرد يف ررري رو ررروى مخ رال م جر  ،ترديرها ي راب منظالررات
القواع الثال والكني ال .وع تق ل ي امل ج الن اء الحوايت ليو لديه أطقال .وأوات الورقال أب
تنش ر الدولررال م ج ر لض ر ااي ال نررف ال ررائح يف ةررل املنرراطق م ر ترروفري مررا يكق ر م ر الرردعم النق ر
والقا وين واعجتالاع رحورد ا يال(.)129
 -117وأواررت هررذه الورقررال أب تتنررذ احلكومررال الترردارري ال مررال ذةرراء الرروع ال ررام ابلتشرراور م ر
.
املنظالات غري احلكوميال رشأ وجور الت يز القائم عحى وع اةنو والتنالي اةن اين يف ا تال
()130

األطقال

()131

 -118ذةرت امل اررد ال امليال هناء ي أشكال ال قورال ال د يال ال متار ضد األطقرال أ ال قوررال
ال د يررال لألطقررال ع ترزال مشررروعال عحررى الرررغم مر التوارريات املتكررررد الحرراررد عر ةنررال قرروس الوقررل
وةنال مناهضال الت ذيو والداعيال إىل ظرها .وع يزال يت فر هذا احلظر يف املنزل ،ومراةز الرعايرال
ال ديحال ،ورور الرعايال النهاريال ،واملدار  ،وامل ر ات ال قاريال(.)132

األشنا ذوو ا عاقال

()133

 -119أفارت الورقال املشكةال  1رت ر ق الش اب ذول ا عاقال يف احلحول عحى الت حريم ل تهرا
يف الكثرري مر األ يررا  .وع قكرنهم الواررول إىل اةام رات يف رري رو مررارايب ،وع تتراح لحشر اب ذول
ا عاقال فر مماررال الرايضال ،عحى قدم امل اواد م غريهم ،طوال فكد ت حيالهم(.)134
 -120وأواررت هررذه الورقررال أب ترروفر احلكومررال لحش ر اب ذول ا عاقررال فررر احلحررول عحررى الت حرريم
اةيد ،عحى قدم امل اواد م غريهم(.)135
 -121وذةرررت الورقررال املشرركةال  3أ عرردراب ة ررياب م ر األشررنا
الت حيم املنزا(.)136

ذول ا عاقررال يضررورو إىل اختيررار

املهاجرو وال جئو ومحتال و الحجوء

()137

 -122ذةرت الورقال املشكةال  3أ ري رو متار الورر وا ر ار الق ري إىل ال حدا ال ت تندم
الت ذيو وعقورال ا عدام وت حم املوحور هلذه ال حدا  .وقرد ةا رت هنرا راعت ارر ال وخقيرال جررى
فيها ت حيم وإر ار موحور خارج واس ا جراءات القا و يال(.)138
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