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موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن جورجيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
أع د د ه د د ا التقري د ددر عم د د بق د درا جمل د د حق د ددو اإلنس د ددان  1/5و ،21/16م د د مراع د ددا دو ي د د
-1
()1
االستعراض ال و الشامل .والتقرير موجز للمعلومات املق م من  30جه صاحب مصلح إل عملي
االسدتعراض الد و الشدامل ،وهدو مقد ف شدلل مدوجز تقيد ا ابحلد األقصد لعد د الللمدات .ويتضددمن
فرعا مستق ملسامه املؤسس الوطني حلقو اإلنسان املعتم بناء عل التقي اللامل مببادئ اب ي .

اثنيا -املعلومااات املقدمااة ماان املؤسسااة الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان املعتماادة بنااا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
ذكد ددر ملتد د املد د اف العد ددا ف جو جيد ددا (ملتد د املد د اف العد ددا ) أن ال ولد د قلد ددي مد ددا تتخد د
-2
أ ت ابري كافي للتغل عل القوال النمطي والتصو ات اخلاطئ عن الفئات الضعيف  ،فهد القوالد
والتصو ات هي اليت تفضي إل التمييز .والتدزا النسداء واألشدخا ذوو اإلعاقد وممثلدو جمتمد املثليدات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغاير اهلوي اجلنساني واجملموعات األخرى ذات الصل أكثر الفئات
ضعفا .واحلال فيما يتعلق ابملساوا بني األقليات ال يني واإلثني هي أيضا حال حرج (.)2
وذكدر ملتد املد اف العددا أن أفدراد املثليددات واملثليدني ومزدوجددي امليدل اجلنسددي ومغداير اهلويد
-3
اجلنسدداني واجملموعددات األخددرى ذات الصددل اليزالددون يتعرضددون للقم د والعن د والتمييددز نظ درا للددزةد ف
ع د د اجملموع ددات املعاديد د للمثلي ددني وللقض دداة اجلنس دداني وأتثريه ددا .وهد د يواجه ددون عقب ددات فيم ددا يتعل ددق
مبما س حقوقه ف العمل ،واحلق ف الصح والضمان االجتماعي ،واحلق ف التعلي (.)3
__________

*
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وأشا ملت امل اف العا إل أن القضاة البيئي ال تزا متثدل حتد ة مدن التحد ةت الرئيسدي .
-4
()4
وأشا إل ع مراعا حقو اإلنسان ف التنفي العملي ملشا ي البني التحتي الواسع النطا .
وأعددر ملتد املد اف العددا عددن أسددف ألن الربملددان مل يقبددل اقرتاحد القاضددي مبنحد صد حي
-5
5
االط ع عل ملفات القضاة املتعلق بسوء املعامل و/أو احلرمان من احليا قبل إهناء التحقيقات( ).
وأشا ملت امل اف العا إل استمرا االجتا املتمثدل ف تد هو معاملد األشدخا
-6
ف إطا إجراءات إدا ي  ،وذكر أن هناك أيضا حاالت ادعاءات إبساء معامل األح اث .
()6

املعتقلدني

وأشددا ملت د امل د اف العددا إل أن طبيب ددا يعم ددل ف نظ ددا السددنون ال ي دزا مبوج د ال ئح د
-7
احلالي  ،يق تقا ير املتعلق حباالت مشبوه للتع ي أو إساء املعامل إل إدا التحقيق التابع لوزا
الع عوضا عن تق ميها إل هيئ حتقيق مستقل  ،أ دائر مفتشي ال ول  ،ممدا يقدوض دعدائ التحقيدق
الفعا ف حوادث سوء املعامل املزعوم (.)7
وأشددا ملتد امل د اف العددا إل املسددائل اإلشددلالي التاليد فيمددا يتعلددق بنظددا السددنون ،وهددي
-8
االفتقددا إل ضددما ت إجرائي د ومؤسسددي ض د إسدداء املعامل د واحلفددا عل د النظددا واألمددن وضددمان
ظددرو سددنن م ئمد ونقد األنشددط الراميد إل إعدداد أتهيددل السددنناء وإعدداد إدمدداجه اجتماعيددا
وع د اتص ددا الس ددنناء ابلع ددامل اخل ددا جي وأوج د القص ددو ف الرعاي د الطبي د  ،والرعاي د الص ددحي الوقائي د
والرعاي الصحي العقلي (.)8
وذكددر ملت د امل د اف العددا أن قضددا احمللم د العليددا ف جو جيددا ُيتددا ون بندداء عل د إج دراءات
-9
()9
معتم  .فاللوائح القائم ال تلفل اختيا القضا عرب منافس شفاف حس األصو .
-10

وأشا ملت امل اف العا إل أن ضمان بيئ إع مي حر وتع دي أمر يطرح إشلالي كبري (.)10

 -11وذكر ملت امل اف العا أن القو اليت استخ مت ض املتظاهرين السلميني قو غري متناسب
وال مرب هلا(.)11
 -12وذكددر ملت د امل د اف العددا أن ممثلددي املنظم ددات غددري احللومي د والناش ددطني مددا زال دوا يواجه ددون
حتد ةت ع يد  ،مددن بينهددا حمدداوالت تشددوي مسعددته  ،واالعتد اءات اللفظيد واجلسد ي  ،والرتهيد  ،وهددو
م ددا ي ددؤثر بص ددف خاص د عل د امل د افعني ع ددن حق ددو النس دداء واملثلي ددات واملثلي ددني ومزدوج ددي املي ددل اجلنس ددي
ومغاير اهلوي اجلنساني واجملموعات األخرى ذات الصل (.)12
 -13وذكر ملت املد اف العدا أن اخنفداض معد
وأن من الضرو ب املزي من اجلهود االستباقي .
()13

حت يد حداالت االجتدا ابلبشدر يطدرح إشدلالي ،

 -14وذك ددر ملتد د امل د اف الع ددا أند د ال يوج د إط ددا تنظيم ددي إلعم ددا احل ددق ف الس ددلن ال ئ ددق.
وال توجد أيضدا اسدرتاتيني حلوميد أو خطد عمدل مقابلد للمتشدردين .واليدزا بعد املشدردين داخليددا
يعيشون ف مبان ومنشآت خطري للعيش فيها(.)14
 -15وأشا ملتد املد اف العدا إل وجدود مشداكل خطدري تتعلدق ابلبنيد التحتيد للرعايد الصدحي ،
ونق املمرضني(املمرضات) املؤهلني (املؤه ت) ،وإملاني احلصو عل األدوي (.)15
 -16وذكر ملت امل اف العا أن قتدل اإل ث ال يدزا يشدلل حتد ة مثدريا للندزع .ومل تتخد أيضدا
أ ت ابري ملموس مللافح العن ض املرأ والعن العائلي من حيث العمل االجتماعي(.)16
 -17وذكر ملت امل اف العا أن هناك أوج قصو ف التنظي التشريعي للنرائ اليت تنطو عل
عن جنسي ،وف مرحل التحقيق وامل حق اجلنائي واحملاكم ف ه القضاة(.)17
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 -18وذكددر ملتد املد اف العددا أن مما سد الددزوا واخلطوبد ف مرحلد مبلددر ال تدزا تشددلل أحد
أه التح ةت(.)18
 -19وأشددا ملتد املد اف العددا إل أوجد القصددو ف نظددا احلمايد االجتماعيد لألطفددا  ،مبددا ف
ذلد د ند د بد درام األطفد ددا وعد د فعاليد د الد دربام املتاحد د  ،فضد د عد ددن عد د وجد ددود أعد د اد كافيد د مد ددن
األخصددائيني االجتمدداعيني وعلمدداء الددنف  .وق د أثددر ذل د سددلبا عل د مسددتوى احلماي د مددن الفقددر ومددن
االعت اء ،مبا يشمل االعت اء اجلنسي عل األطفا  ،وال سيما القصر ف الرعاي احللومي (.)19
 -20وذكد ددر ملتد د املد د اف العد ددا أن حت يد د حد دوادث العند د ف الوقد ددت املناسد د  ،وال سد دديما ف
مؤسسات التعلي الثانو  ،ال يزا يطرح إشلالي  .وأشا إل أن ال توج حدى اآلن اسدرتاتيني وخطد
عمل للتص للعن  ،وال سيما التنمر(.)20
 -21وأشا ملت امل اف العا إل ع اختاذ أ خطوات هام لتنفي اتفاقي حقو األشخا
ذو اإلعاق  ،بل وع تعيني أ وكال لتنسيق تل العملي  .وأوضح أن ال ول غري قاد عل ضمان
إملانيد حصددو األشددخا ذو اإلعاقد البددالغني علد خد مات إعدداد التأهيددل ،وأن التد ابري املتخد
حلمايد د حق ددو األش ددخا ال د ين يع ددانون م ددن مشد دداكل نفس ددي غ ددري كافيد د  ،وأش ددا إل اخنف دداض عد د د
اخل مات اجملتمعي وإل ع كفاي تغطيتها اجلغرافي (.)21

اثلثا -املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()22

 -22أوصت الو ق املشرتك  7ال ول أبن تص
املهاجرين وأفراد أسره (.)23

عل االتفاقي ال ولي حلماي حقو مجي العما

 -23وأوصت الو قد املشدرتك  7والو قد املشدرتك  14ال ولد أبن تصد
امللحق ابلعه ال ويل اخلا ابحلقو االقتصادي واالجتماعي والثقافي .
()24

 -24وأوص ددت الو ق د املش ددرتك  8ال ول د أبن تص د
األشخا ذو اإلعاق (.)25

علد الربوتوكدو االختيدا

عل د الربوتوك ددو االختي ددا

 -25وأوصت الو ق املشرتك  7ال ول أبن تق تقريرها الوطين ال
ابحلقو االقتصادي واالجتماعي والثقافي (.)26

التفاقي د حق ددو

أتخر تق مي إل اللنن املعني

 -26وأوصت منظم "هيومن ايت ووتدش" احللومد أبن تصد علد اتفاقيدات منظمد العمدل ال وليد
ق  81بشأن تفتيش العمل ،و ق  155بشأن الس م والصح املهنيتني ،و ق  176بشدأن السد م والصدح
ف املناج  ،و ق  14اتفاقي بشأن الراح األسبوعي  ،و ق  1بشأن ساعات العمل ف الصناع (.)27

اب  -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()28

 -27ذكرت املنظمد ال وليد إلصد ح القدانون اجلندائي أن وزا العد أخفقدت مدرا ا ف تقد املعلومدات
املتعلق د ابلس ددنون ال دديت يطلبه ددا امل د اف الع ددا حبل د وظيفتد د بوص ددف اآللي د الوقائيد د الوطني د  ،وف االس ددتناب
ابلشلل اللاف للمسائل اليت يثريها امل اف العا  ،وف ت ليل العقبات اليت تعرتض عمل األعضاء(.)29
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جيم -تنفي ا االلتزام ااات الدولي ااة املتعلق ااة حبق ااوق اإلنس ااان م ااع مراع اااة الق ااانون ال اادوي
اإلنساين الساري
 -1املسائل الشاملة لعدة قطاعات

املساوا وع التمييز

()30

 -28أشد ددا ت الو قد د املشد ددرتك  8إل أن العنصد دري والشد ددعوبي املناهضد د للمهد دداجرين أصد ددبحت مد ددن
القضدداة املثددري للنددزع ف جو جيددا .وأشددا ت إل تزاي د العد وان والعند وكددر األجاند  ،وبصددف خاص د
جتا مدواطين البلد ان األفريقيد واآلسديوي  .وأشدا ت إل أن اجلماعدات الفاشدي اجل يد واليمينيد املتطرفد
اعت ت عل الناس ف األماكن العام ونظمت مسريات بشعا ات ختويفي تسته األجان (.)31
 -29وشد ددنعت اللنند د االستشد ددا ي املعنيد د ابالتفاقيد د اإلطا يد د حلمايد د األقليد ددات القوميد د (اللنند د
االستش ددا ي حلماي د األقلي ددات القومي د ) الس ددلطات عل د مواص ددل جهوده ددا ف ملافح د ج درائ اللراهي د
بفعالي د  ،وذل د إبج دراء حتقيقددات منهني د ف الوقددت املناس د ف مجي د اجل درائ املرتلب د بقص د متييددز .
ودع ددت اللنن د االستش ددا ي حلماي د األقلي ددات القومي د الس ددلطات أيض ددا إل تلثي د جهوده ددا م ددن أج ددل
حماكم مرتليب ه اجلرائ ومعاقبته عل حنو أكثر كفاء (.)32
 -30وأوصد ددت الو قد د املشد ددرتك  14ال ولد د أبن تواصد ددل تد د ي ضد ددبا الشد ددرط واملد د عني العد ددامني
والقضددا علد التعامددل مد جدرائ اللراهيد  ،وأن تددنظ محد ت توعيد تسددته الشددبا بشددأن عواقد
العن ب اف اللراهي (.)33
 -31ودعددت اللنند االستشددا ي حلمايد األقليددات القوميد السددلطات إل أن تد ين بشددلل منهنددي
وف الوقت املناس مجي حاالت التعص  ،وال سيما ف اخلطا العا (.)34
 -32وأوصت الو ق املشرتك  6والو ق املشرتك  10ال ول أبن تنشئ دون إبطاء وح للتحقيق ف
جرائ اللراهي داخل نظا إنفاذ القانون من أجل تعزيز التحقيدق ف جدرائ اللراهيد القائمد علد امليدل
اجلنسي واهلوي اجلنساني وم حق مرتلبيها ومنعها(.)35
 -33وأوصت الو ق املشرتك  6ال ول أبن تنظ محل تثقيفي بشدأن امليدل اجلنسدي واهلويد اجلنسداني
بغي التص للوص  ،وتب ي األسداطري ،وملافحد القوالد النمطيد  .وأوصدتها أيضدا أبن توثدق ابنتظدا
أعما التنمر ف األوسا التعليمي القائم عل امليل اجلنسي واهلوي اجلنساني (.)36
-34

وأوص حتال ال فاع عن احلري ال ول أبن تعزز احلوا والتعاون بني الثقافات واألدةن(.)37

 -35وذك د ددرت الو ق د د املش د ددرتك  10أبن الوص د د والتميي د ددز بس د ددب اإلص د دداب بف د ددريوس نق د د املناع د د
البشدري /اإلي ز ال يدزاالن يشددل ن حتد ة .وأضددافت أن التشدريعات احلاليد متييزيد وتعددزز الوصد املتصددل
بفريوس نق املناع البشري (.)38

التنمي والبيئ واألعما التنا ي وحقو اإلنسان
 -36ذكددر جملد أو واب أن جمموعد الد و املناهضد للفسدداد حبددت ابلعمددل املننددز لتحسددني قددانون
تضددا املص دداح والفسدداد ف املؤسس ددات العام د  .وذكددرت جمموع د ال د و املناهض د للفس دداد أن خمتل د
الت ابري الوا د في ينبغي أن تتيح ص إقرا ات ال مد املاليد ألعضداء الربملدان والقضدا واملد عني العدامني
بق أكرب من الفعالي (.)39
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 -2احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرد ف احليا واحلري واألمان عل شخص

()40

 -37ذكددرت مؤسسد "جسددت أتومننددت إيند " أن الشددرط اسددتخ مت القددو بطريقد مفرطد وعشدوائي
واحتنزت األشخا دا عل االحتناجات الواسع اليت ب أت ف صي عا  .2019وأشدا ت مؤسسد
"جست أتومننت إين " إل ع املساءل عن ه االنتهاكات من جان سلطات إنفاذ القانون(.)41
 -38وذك ددر معه د ال ميقراطي د والتنمي د اآلمن د أن البني د التحتي د لع د د م ددن املؤسس ددات اإلص د حي
ال تزا ابلي وينبغي جت ي ها .وف بع املؤسسات ال يتوافر للسنني ح أدىن يبلغ أ بع أمتدا مربعد
من املساح الصحي للعيش .والتزا مسأل ع مما س التما ين ف اهلواء الطلق تطرح مشدلل خطدري
ف مجي املرافق املغلق (.)42
 -39وذكر معه ال ميقراطي والتنمي اآلمند أن تدوفري الغد اء اللداف لألشدخا
احتناز مؤقت ال يزا يطرح إشلالي (.)43

املدودعني ف مراكدز

 -40وأعربت اللنن األو وبي ملند التعد ي واملعاملد أو العقوبد ال إنسداني أو املهيند (جلند جملد
أو واب ملن التع ي ) ،عن قلقها إزاء كثر استخ ا ما يسم "بغر هت ئ التصعي " ف السنون ملد
تصل إل  72ساع  ،كعقوب فعلي (.)44
 -41وذكددرت املنظمد ال وليد إلصد ح القددانون اجلنددائي أن مددن الضددرو توجيد اهتمددا خددا إل
الظرو املعيشي للسنناء احمللو عليه ابلسنن م ى احليدا  .ويعديش احمللدو علديه ابلسدنن مد ى
احليا ف عزل اتم لفرتات طويل  ،مما يشلل انتهاكا للمعايري ال ولي ذات الصل (.)45
 -42وأوصد ددت املنظمد د ال وليد د إلصد د ح القد ددانون اجلند ددائي أبن الفريد ددق العامد ددل املعد ددين ابالسد ددتعراض
ال و الشامل يشن احللوم عل إعاد النظر ف استخ ا وسائل احلب االنفدراد املطدو وإيد اع
األفراد ف غر هت ئ التصعي  ،وال سيما األفراد ال ين يعانون من اضطراابت الصح العقلي (.)46
 -43وأعربت املباد العاملي إلهناء مجيد أشدلا العقوبد الب نيد الديت متدا س ضد األطفدا (املبداد
العاملي ) عن أملها ف أن توصي ال و جو جيا ابختاذ مجي الت ابري لضمان تنفيد حظدر العقوبد الب نيد
ف مجي األوسا  ،مبا ف ذل املنز (.)47
 -44وأوصددت الو قد املشددرتك  1الربملددان بتعد يل قددانون اإلجدراءات اجلنائيد واعتمدداد تد ابري احتندداز
ب يل فعال من أجل خف مع السنن(.)48

إقام الع  ،مبا ف ذل اإلف ت من العقا  ،وسياد القانون
-45

()49

ذكرت الو ق املشرتك  1أن الثق ف اجلهاز القضائي ضئيل للغاي ف البل (.)50

 -46وذكر معه تنمي حري املعلومات أن أعضاء اجملموعات القضائي ذو النفوذ ال ين يشغلون
مناص إدا ي هام داخل النظا يعرقلون حتقيق استق لي القضاء إل ح كبري .فه يتخد ون قدرا ات
تعسفي  ،ويستخ مون مناصبه الرفيع وأوج القصو التشريعي لتعزيز نفوذه عل النظا (.)51
 -47وأوص ملت املؤسسات ال ميقراطي وحقو اإلنسان التاب ملنظم األمن والتعاون ف أو واب
(ملت املؤسسات ال ميقراطي وحقو اإلنسان) احللوم جبمل أمو منها أن تتخ ت ابري محاي معزز
إزاء تضددا املصدداح ف عملي د اختيددا قضددا احمللم د العليددا وأن متن د ابلق د اللدداف أتثددري السياس ددات
احلزبي ف ه العملي (.)52
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 -48وذكددر معهد تنميد حريد املعلومددات أن العد ء املفددر للقضدداة املعروضد علد احملدداك العاديد
يشلل حت ة كبريا(.)53
 -49وأشا جمل أو واب إل أن جمموع الد و املناهضد للفسداد ذكدرت أن هنداك حاجد إل املزيد
فيما يتعلق ابإلص ح القضائي ،وال سيما ف وض معايري واضح وموضوعي لتعزيدز القضدا  ،وحتد يث
قواع أخ قيات مهن القضاء ،واختاذ ت ابري لدزةد فعاليد اإلجدراءات التأديبيد  ،وجعدل حصدان القضدا
مقصو عل "احلصان الوظيفي "(.)54
 -50وأوص معه تنمي حري املعلومات ال ول أبن تلفل استق لي القضاء إبص ح نظا تعيدني
القضا  ،وتلفل تربير القرا ات والتعيينات القائم عل اجل ا (.)55
 -51وذكر معه تنمي حري املعلومات أن القانون األساسي املتعلق ابلنياب العام ال يتطل تربيرا
لرتقي امل عني العامني ،وأن ال ين عل معايري الرتقي للم عني العامني واحملققني(.)56
 -52وأوصددت الو ق د املشددرتك  1ال ول د أبن حتد د سددلطات جمل د االدعدداء العددا للددي يددتملن مددن
الوفاء ابلتزامات ال ستو ي لضمان استق لي ملت امل عي العا وشفافيت وكفاءت (.)57
 -53وذكرت منظم "هيومن ايت ووتش أن اإلف ت من العقا عل االنتهاكات الديت يرتلبهدا
موظفو إنفاذ القانون ال يزا يطرح مشلل مستمر (.)58
 -54وكددر ت جلند جملد أو واب ملند التعد ي توصدديتها ابختدداذ خطدوات لضددمان أن يلددون احلددق ف
االستعان مبحدا (مبدا ف ذلد حمدا معدني مدن احمللمد ) فعداال متامدا ابلنسدب جلميد األشدخا احملتندزين
من ب اي سلبه حريته (.)59
 -55وذكددرت الو ق د املش ددرتك  10أن احللوم د مل تع دداج عل د النح ددو املناس د العن د ض د املثلي ددات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغاير اهلوي اجلنساني وأحرا اهلوي وامليو اجلنسي وحاملي صدفات
اجلنسددني ،ممددا خلددق شددعو ا ابإلفد ت مددن العقددا وشددن العند القددائ علد معددادا املثليددني واملتحددولني
جنسيا ف اجملتم (.)60
 -56وذكرت الو ق املشرتك  1أن تعاطي املخ ات دون وصف طبي عمل يعاقد عليد القدانون ويدؤد
إل فرض عقوابت غري عادل وغري متناسب  ،مبوج القانون اإلدا والقانون اجلنائي عل ح سواء(.)61

احلرةت األساسي واحلق ف املشاك ف احليا العام واحليا السياسي

()62

 -57ذكددرت الو قد املشددرتك  13أن الوكالد احللوميد املعنيد ابلقضدداة ال ينيد تد خلت مدرا ا وتلدرا ا
ل د ع ق درا ات اجمل ددال البل ي د ال دديت متن د املس ددلمني وش ددهود يه ددو والربوتس ددتانت م ددن بن دداء أم دداكن عب دداد
ج ي  .وكثريا ما تت خل اللنيس األ ثوذكسي اجلو جي أيضا لوق إص ا تراخي البناء ه (.)63
 -58وأوص حتال ال فاع عن احلري ال ول أبن تتخد تد ابري فعالد لضدمان حدق األقليدات ال ينيد
ف بناء أماكن العباد وصيانتها ،ومعاجل املسائل العالق املتصل مبللي أماكن العباد وما يتصل هبا من
ممتللات لألقليات ال يني (.)64
 -59وخلصت اللنن األو وبيد ملناهضد العنصدري والتعصد إل أن الوكالد احللوميد املعنيد ابلقضداة
ال يني مل تتخ أ خطوات جاد للتعاون م جمل األدةن ،كما أوصت ب ل اللنن سابقا(.)65
 -60وأوصددت منظمد "هيددومن ايددت ووتددش" احللومد أبن حتددرت تع ديد وسددائ اإلعد وتلفددل جمدداال
للمناقش املفتوح وبيئ حترت األصوات املعا ض  ،مبا ف ذلد علد املندابر اإلع ميد الديت تد ا علندا .وأوصدت
احللوم أيضا أبن تض ح ا أل ضغ سياسي ميا س عل وسائ اإلع املستقل والناق (.)66
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 -61وأوصت الو ق املشرتك  9ال ول أبن تضمن اللش عن املعلومات العامد وفقدا للقدانون وف
اإلطا الزمين ال حي د القانون(.)67
 -62وذكددرت الو قد املشددرتك  17أن هندداك عد دا متزايد ا مددن اهلنمددات علد املد افعني عددن حقددو
اإلنسان أو النشطاء ،وأن ثقاف اإلف ت من العقا هدي السدائ عند وقدوع هد اهلنمدات .ويشدمل
ذل مح ت تشوي إع مي وهنمات من جان كبا املسؤولني ف ال ول  .وإن امل افعني عن حقدو
اإلنسان ال ين ي افعون عن حقدو املثليدات واملثليدني ومزدوجدي امليدل اجلنسدي ومغداير اهلويد اجلنسداني
وأحرا اهلوي وامليو اجلنسي وحاملي صفات اجلنسني واجملموعات األخدرى ذات الصدل و/أو األقليدات
اإلثني يتعرضون ابستمرا للهنو (.)68
 -63وذك ددرت الو ق د املش ددرتك  17أن االحتن دداز اإلدا كث دريا م ددا يس ددتخ ض د النش ددطاء بش ددلل
غري متناس (.)69
 -64وأوصت الو ق املشرتك  17ال ول أبن حتقق ف مجيد اهلنمدات اإلجراميد علد املد افعني عدن
حق ددو اإلنس ددان ومقاض ددا مرتلبيه ددا بفعالي د وض ددمان أن تلق د اهلنم ددات عل د امل د افعني ع ددن حق ددو
()70
اإلنسان ،وال سيما امل افعون عن حقو األقليات ،إدان ش ي وعلني من جان مسؤويل ال ول .
 -65وأوصددت الو ق د املشددرتك  11احللوم د أبن تسددتعرض التش دريعات والسياسددات الوطني د لضددمان
سد م الصددحفيني واملد افعني عددن حقددو اإلنسددان والناشددطني ضددما كددام حددى يتملندوا مددن مواصددل
أنشطته حبري دون ت خل أو هنو أو ختوي ال مرب ل (.)71
 -66وأوصت الو ق املشرتك  6ال ول أبن تفتح البدا أمدا التنمعدات اآلمند والسدلمي للناشدطني
مددن املثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددل اجلنسددي ومغدداير اهلوي د اجلنسدداني وأح درا اهلوي د وامليددو اجلنسددي
وحد دداملي صد ددفات اجلنسد ددني وأن تتخد د تد د ابري وقائيد د ملند د العند د واللراهيد د ومواقد د وأوجد د السد ددلوك
التمييزي  .وأوصت ال ول أبن تعاج حاالت العن من جاند جمموعدات اليمدني املتطدر عند وقوعهدا
وحتقق فيها عل النحو املناس (.)72
 -67وذكرت اللنن األو وبي للحقو االجتماعي التابع جملل أو واب أند مل يثبدت أن العداملني يتمتعدون
ابحلماي اللافي من التمييز عل أساس العضدوي النقابيد ف املما سد العمليد  ،وأن النقداابت العماليد هلدا احلدق
ف مما س أنشطتها بل وف الواق مما ستها دون ت خل من السلطات و/أو أ اب العمل(.)73
 -68وذك ددرت اللنند د األو وبيد د للحق ددو االجتماعيد د أند د مل يثبد ددت بوجد د عد ددا أن احل ددق ف العمد ددل
اجلماعي للعما وأ اب العمل ،مبا ف ذل احلق ف اإلضرا  ،حيظ ابالعرتا اللاف(.)74
 -69وذكرت حرك التصاح ال ولي أن الشواغل ال تزا تثدا إزاء التفداوت بدني مد اخل مد الب يلد
وم اخل م العسلري (.)75

احلق ف اخلصوصي واحليا األسري
 -70ذكرت الو ق املشرتك  11أن الربملان أقر ف عا  2017لوائح ج ي لتعزيدز الرقابد احللوميد ،
علد د الد ددرغ مد ددن االنتقد ددادات الشد د ي الد دديت وجهتهد ددا خمتلد د اجلهد ددات صد دداحب املصد ددلح  ،مبد ددا ف ذلد د
منظمددات اجملتم د امل د ين ،وامل د اف العددا واألح دزا السياسددي  .وق د أفضددت الل دوائح اجل ي د إل إنشدداء
الوكال التقني التشغيلي التابع ل ائر أمن ال ول  ،املللف أبنشط مراقب شامل عل شبلات احلواسي
واالتصاالت السللي وال سللي (.)76
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 -71وذك د ددرت الو ق د د املش د ددرتك  11أن مما س د ددات املراقب د د ال د دديت تتبعه د ددا احللوم د د تس د ددته
الصحفيني ،وشخصيات املعا ض  ،واملنفيني من بل ان أخرى ال ين يعيشون ف جو جيا .
()77

أساس د ددا

 -72وذكرت الو قد املشدرتك  3أن النسداء ذوات اإلعاقد جيد ن صدعوب شد ي ف التمتد ابحليدا اخلاصد
واألسري  .وتزداد احلال تفاقما فيما ُي النساء املودعات ف دو داخلي حتت عاي ال ول ومؤسساهتا(.)78
 -73وذكدرت الو قد املشدرتك  10أن القدانون املتعلددق ابإلصداب بفدريوس نقد املناعد البشدري /اإلي ز
ال يوفر ضما ت كافي حلماي حقو املرض  ،وال سيما احلق ف اخلصوصي والسري (.)79
 -3احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احلق ف العمل وف ظرو عمل عادل ومواتي

()80

 -74أشا ت اللنن األو وبي للحقو االجتماعي إل أن اجلهود املب ول ف جما سياسات العمال
مل تلن كافي ف ملافح البطال وتعزيز إجياد فر العمل(.)81
 -75وأوصت منظم "هيومن ايت ووتش" احللومد أبن تلفدل أن تلدون قدوانني العمدل متماشدي
م معايري العمل ال ولي وم التزامات جو جيا ال ولي ف جما حقو اإلنسان ،وأن تعاج بوج خا
الثغدرات املتعلقد بسدداعات العمددل ،والراحد األسددبوعي  ،والعمددل الليلددي ،ودفد أجددر عددن سدداعات العمددل
اإلض دداف ،والعم ددل ف أة العط ددل الرمسي د  .وأوص ددت املنظمد د احللومد د أيض ددا أبن تنش ددئ مفتش ددي عم ددل
ملتمل د ومسددتقل ومددزود مبددا يناس د مددن امل د ك الددوظيفي والت د ي وامل دوا د وأن متنحهددا والي د واسددع
النطا تتمثل ف تفتيش مجي املسائل املتعلق ابلس م ف ملان العمل وبظرو العمل(.)82
 -76وأوصت الو ق املشدرتك  7ال ولد أبن تزيد عد د األخصدائيني االجتمداعيني وجتدر إصد حات
منهني لتحسني ظرو عمله (.)83
 -77وذكرت اللنن األو وبي للحقو االجتماعيد أند ال يوجد ضدمان قدانوين صدريح للمسداوا ف
األجر املتساو لقاء العمل املتساو القيم (.)84
 -78وذكددرت اللنن د األو وبي د للحقددو االجتماعي د أن د مل يثبددت وجددود ت د ابري كافيد متن د التحددر
اجلنسي فيما يتعلق مبلان العمل(.)85

احلق ف الضمان االجتماعي
 -79ذك ددرت اللنن د األو وبي د للحق ددو االجتماعي د أن ع د د املخ دداطر ال دديت يغطيه ددا نظ ددا الض ددمان
االجتمد دداعي غد ددري كد ددا  ،حيد ددث ال يوجد د أ حلد د يتعلد ددق ابسد ددتحقاقات األسد ددر أو إعد ددا ت البطالد د
أو استحقاقات إصاابت العمل أو األمراض املهنيد  .وذكدرت أيضدا أند مل يثبدت أن مسدتوى احلد األدىن
من استحقاقات املرض مناس (.)86
 -80وذكددرت الو ق د املش ددرتك  5أن املعلوم ددات املتعلق د ابخل د مات االجتماعي د ال ت درتج إل لغ ددات
األقليددات ،وأن األخصددائيني االجتمدداعيني ال يتللمددون لغددات األقليددات ،وأن طريقد مجد املعلومددات مددن
أسر األقليات عن حالتها االقتصادي مشلوك فيها(.)87
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احلق ف مستوى معيشي الئق

()88

 -81ذكددرت الو قد املشددرتك  8أن مع د فقددر األطفددا ال ي دزا مرتفعددا ويعدديش كددل طفددل مددن بددني
مخسد د أطفد ددا ف أسد ددر ال تلد ددى فيهد ددا احتياجد ددات األطفد ددا األساسد ددي  .وحد د ثت زةد كبد ددري ف نسد ددب
األطفا ال ين يعيشون دون احل األدىن لللفا (.)89
 -82وذكددرت الو قد املشددرتك  7أن إيد اع املدراهقني حتددت محايد ال ولد بسددب الفقددر ال يدزا يطددرح
مشددلل  .وأوصددت ال ول د أبن تضد اسدرتاتيني لتددوفري احلمايد االجتماعيد لألطفددا تركددز علد التغل د
عل فقر األطفا وتقوي األسر(.)90
 -83وذكرت الو ق املشرتك  7أن احللومد مل تتخد خطدوات فعالد حلمايد احلدق ف السدلن ال ئدق
والقض دداء عل د التش ددرد .وتتف دداق املش دداكل ال دديت يواجهه ددا األش ددخا ال د ين أص ددبحوا ب د م ددأوى نتين د
للضددع االجتمدداعي واالقتصدداد بسددب ع د وجددود اس درتاتيني وطني د لإلسددلان وع د وجددود إطددا
تشريعي ومؤسسي ذ صل فض عن خ مات لإلسلان(.)91
 -84وأوصت الو ق املشرتك  7ال ول أبن تض معايري وطني تنظ إجراءات اإلخ ء ،وتراعي عل
النحو الواج احتياجات األشخا أو األسر املعيشي ممن يتعرضون لعمليات اإلخ ء(.)92
 -85وذكدرت اللنند األو وبيد للحقدو االجتماعيد أن التد ابري الديت اختد ت لضدمان احلصدو علد
ميا الشر املأمون ف املناطق الريفي مل تلن كافي (.)93

احلق ف الصح

()94

 -86ذكددرت الو ق د املشددرتك  7أن معظ د القددرى ال يوج د فيهددا عيددادات حملي د للمرض د اخلددا جيني،
مما يثري مشاكل كثري إلعما حق األطفا ف الصح (.)95
 -87وذكددرت اللنن د األو وبي د للحقددو االجتماعي د أن الت د ابري املتخ د للح د مددن وفيددات الرض د
واألمهات مل تلن كافي (.)96
 -88وأوصد ددت الو قد د املشد ددرتك  7ال ولد د أبن تزيد د التمويد ددل املخصد د
احللومي حلماي صحته  ،مبا ف ذل صحته العقلي (.)97
-89

لألطفد ددا ف إطد ددا الرعايد د

وأوصت الو ق املشرتك  7ال ول أبن تض اسرتاتيني ملن انتحا األطفا (.)98

 -90وأوصت الو ق املشرتك  7ال ول أبن توفر وتنف خ مات مناسب لألطفدا الد ين يعدانون مدن
مشاكل صحي سلوكي وعقلي معق (.)99
 -91وأعربت جلند جملد أو واب ملند التعد ي عدن قلقهدا البدالغ إزاء اسدتمرا أوجد القصدو اخلطدري
ف توفري الرعايد الصدحي العقليد ف السدنون ،وأعربدت عدن أ مفداد أن هنداك افتقدا ا إل اسدرتاتيني
وطني للتص للتح ةت املاثل ف السنناء ال ين يعانون من اضطراابت عقلي (.)100
 -92وذكرت الو ق املشرتك  4أن النساء والفتيات ذوات اإلعاق ال حيصدلن علد معلومدات عدن الدربام
الصحي احللومي  ،وال سيما اللوات يقمن ف املناطق الريفي واملناطق اليت تقطنها األقليات اإلثني (.)101
 -93وأوصددت الو ق د املشددرتك  4والو ق د املشددرتك  15احللوم د أبن تلف ددل إاتح د خ د مات الص ددح
اجلنسدي واإلجنابيد  ،مبددا ف ذلد اخلد مات واملعلومددات املتعلقد ابإلجهداض ووسددائل مند احلمدل ،وتيسددري
إملاني احلصو عليها أبسعا معقول جلمي النساء والفتيات(.)102
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 -94وأوصت الو ق املشرتك  15ال ول أبن تنقح املاد  139من قانون الرعاي الصدحي إللغداء فدرت
االنتظا اإللزامي للنساء ال ت يقر ن اإلجهاض(.)103
 -95وأوصت الو ق املشرتك  10والو ق املشرتك  15ال ول أبن تد م خد مات اإلجهداض املدأمون
ف نظا الرعاي الصحي األولي (.)104
 -96وذكددرت الو ق د املشددرتك  1أن األشددخا امل د منني عل د املخ د ات ال يتلقددون ابلق د اللدداف
ع جددا مناسددبا الحتياجدداهت الطبيد والنفسددي واالجتماعيد  .ولددي هندداك وجددود إلعدداد التأهيددل النفسددي
االجتماعي .وذكرت أن ال ول ال متل آليات مؤسسي لتوفري الع كب يل للعقا (.)105
 -97وذكددرت الو ق د املشددرتك  6أن أف دراد املثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددل اجلنسددي ومغدداير اهلوي د
اجلنساني وحاملي صفات اجلنسني ق أبلغدوا مدرا ا وتلدرا ا أن العداملني ف اجملدا الطديب يظهدرون ضد ه
مواق معادي للمثليني(.)106
 -98وأوص ددت الو قد د املش ددرتك  6ال ولد د أبن تلغد ددي االشد درتاطات التعسد ددفي كش ددرو مسد ددبق لتغيد ددري
املؤشر اجلنساين(.)107

احلق ف التعلي

()108

 -99ذكددرت الو قد املشددرتك  7أن اهلياكددل األساسددي الق ميد واملتضددر ف املد ا س ال تدزا مددن أهد
القضاة .وال ميلن ف الغال الوفاء مبعايري إملاني وصو األشخا ذو اإلعاق (.)109
 -100وأوصد ددت الو قد د املشد ددرتك  7ال ولد د أبن تعد ددزز حتسد ددني نظد ددا إمد د ادات امليد ددا ونوعيد د امليد ددا ف
امل ا س وف املرحل قبل امل سي (.)110
 -101وأوصت الو ق املشرتك  7ال ول أبن تض وتنفد آليد حلوميد لضدمان إدمدا أطفدا الغندر
ف التعلي املبلر(.)111
 -102وأوصد ددت الو قد د املشد ددرتك  7ال ولد د أبن تد ددوفر ألطفد ددا األقليد ددات اإلثنيد د مد دوا د تعليميد د وكتبد ددا
م سي جي النوعي وأن حتسن نوعي ت ي لغ ال ول هلؤالء األطفا (.)112
 -103وذك ددرت الو ق د املش ددرتك  5أن أتهي ددل املعلم ددني ال ي دزا يط ددرح إش ددلالي  ،وال س دديما ف النظ ددا
الثنددائي اللغ د  .وال حيظ د خرجي ددو الددرب م اجلددامعي اخلددا "" 4+1ابل د ع للحصددو عل د عمددل ب د وا
كامل ف امل ا س احللومي (.)113
 -104وذكد ددرت الو قد د املشد ددرتك  7أن التمويد ددل املخصد د للتعلد ددي الشد ددامل ال يلفد ددي لتلبيد د االحتياجد ددات
املعق للط ذو االحتياجات التعليمي اخلاص أو لتوظي أخصائيني ف التعلي الشامل للنمي (.)114
 -105وأوصددت الو قد املشددرتك  10ال ولد أبن تضد منهاجددا د اسدديا شددام بشددأن الصددح واحلقددو
اجلنسي واإلجنابي وتنف  ،مبراعا السيا الثقاف والعمر املناس (.)115
 -106وش ددن االحت دداد ال د ويل لرابط ددات ومؤسس ددات امللتب ددات عل د دع د مب دداد ات امللتب ددات لض ددمان
حصو سلان املناطق النائي والريفي  ،فض عن الفئات الضعيف األخرى ،عل املعلومات واملعا (.)116

10

GE.20-14722

A/HRC/WG.6/37/GEO/3

 -4حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

النساء

()117

 -107ذكددرت الو ق د املشددرتك  15أن تنفي د تد ابري وقائي د فعالد الي دزا يشددلل حت د ة علد الددرغ مددن
إجراءات ال ول بشأن العن العائلي والعن ض املرأ (.)118
 -108وذكددرت الو ق د املشددرتك  15أن ب درام إعدداد التأهيددل النفسددي واالجتمدداعي وب درام التعلددي ف
دو إيواء ضحاة العن العائلي ال تزا غري كافي (.)119
 -109وأوصت الو ق املشرتك  2احللوم أبن تتخ مجي الت ابري املناسب  ،مبا ف ذل تق املشو
الع جي لآلابء ال ين ميا سون العن ول و اإليواء ،لضمان توفري محاي فعال للنساء واألطفا ضحاة
العن العائلي(.)120
 -110وأوصددت الو ق د املشددرتك  15ال ول د أبن تض د ب درام داعم د لضددحاة العن د العددائلي والعن د
ض املرأ بع مغاد دو اإليواء(.)121
 -111وأوصت الو ق املشرتك  15ال ول بتدوفري التثقيد املسدتمر بشدأن العند العدائلي لألخصدائيني
االجتماعيني العاملني ف وكال اخل مات االجتماعي احللومي (.)122
 -112وذكد ددرت الو قد د املشد ددرتك  16أن العند د اجلنسد ددي منتشد ددر وللد ددن ال يبلد دغ عند د بشد ددلل كبد ددري.
وال يق اجلنا إل الع ال إال ف ع د قليل من احلاالت املبلغ عنها(.)123
 -113وأوصت الو ق املشرتك  16ال ول أبن تدنظ دو ات ت يبيد منتظمد للمحققدني ،واملد عني العدامني،
والقضدا  ،واحملدامني ،واألطبداء الشددرعيني بشدأن الطبيعد احملد د جلدرائ العند اجلنسددي والتفاعدل مد الناجيددات،
م الرتكيز بشلل خا عل القضاء عل القوال النمطي اجلنساني وجتن اإلي اء التبعي(.)124

األطفا

()125

 -114أوصد ددت الو ق د د املشد ددرتك  12احللوم د د أبن تع د د
واستغ هل جنسيا جرمي منفصل (.)126

القد ددانون اجلند ددائي جبعد ددل االجتد ددا ابألطفد ددا

 -115وذكددرت الو ق د املشددرتك  2أن نظددا محاي د الطفددل غددري مهي دأ بع د ل سددتناب عل د حنددو كددا
ومحاي حقو األطفا املتضر ين من العن  ،مبا يشمل الضحاة والشهود(.)127
 -116وأوص ددت الو ق د املش ددرتك  12احللوم د أبن ت ددوفر آلي ددات وطني د حم د د ومراعي د للطف ددل لتق د
الشلاوى فيما يتعلق ابألطفا ضحاة االستغ اجلنسي(.)128
 -117وذكددرت الو قد املشددرتك  2أن العند ضد األطفددا ال يدزا سددائ ا ف املنددز  ،مبددا ف ذلد مددن
خ العن العائلي ،وهو ك ل ف امل س وداخل اجملتم  ،وأن مستوى التسامح مل ينخف ب ج
كبري  .وينظر إل الت خ ت اخلا جي  ،مبا ف ذل الت خ ت اليت يقو هبدا األخصدائيون االجتمداعيون
ومق د مو اخل د مات االجتماعي د والشددرط  ،عل د أهن ددا انتهدداك للح ددق ف احلي ددا اخلاص د أو احلي ددا األس دري
وهت ي للقي التقلي ي (.)129
 -118وذكرت الو ق املشرتك  2أن املهنيني العاملني م األطفا املعرضني خلطر العن أو ضحاة ،
مبدا ف ذلد االعتد اء اجلنسدي ،غددري مد بني تد يبا كافيدا علد حت يد احلداالت ومعاجلتهددا واختدداذ التد ابري
املناسد ددب أو املشد دداك ف آليد ددات اإلحالد د  ،وال سد دديما ف املند دداطق الريفيد د واجلبليد د حيد ددث ال يد دزا العند د
اجلنسي مسأل يصع اللش عنها(.)130
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 -119وذكرت الو ق املشرتك  12ع وجود إطا قانوين حلماي األطفا من االستغ
السفر والسياح  .ومل يعاج إص ا القانون اجل ي حلقو الطفل حى اآلن ه اجلرائ .
()131

اجلنسي ف

 -120وذكدرت الو قد املشددرتك  8أن ال ولد ال متند التخلدي عددن األطفدا وإيد اعه ف مرافدق سددلني
كبدري معظمهدا غدري مددرخ  ،بسدب خلدل نظددا الضدمان االجتمداعي واألزمد ف نظدا عايد األطفددا .
وال ميلن للقيود احمل د ف املؤسسات ،واألسالي الصا م ل نضبا  ،والع د اهلائل من القصر ،خلق
بيئ شامل شبيه ابألسر (.)132
 -121وأوصت الو ق املشرتك  8ال ول أبن تسنل مجي املؤسسات غري املرخص حبلو هنايد عدا
ومتنحها ترخيصا إذا استوفت شرو الرتخي  .وأوصت أيضا ال ول أبن تسدتقبل علد الفدو األطفدا الد ين
يعيشون ف مؤسسات ال تستوف شرو الرتخي ف مرافق الرعاي الب يل و/أو تليب احتياجاهت (.)133
2020

 -122وذكدرت الو قد املشدرتك  12أن جمموعد مدن العوامدل االجتماعيد والثقافيد واالقتصدادي املعقد
أسددهمت ف ا تفدداع مع د انتشددا زوا األطفددا ف جو جيددا .وهددي تددؤثر أتث دريا غددري متناس د عل د مددن
يعيشون ف املناطق الريفي (.)134
 -123وذكددرت الو قد املشددرتك  2أن التد ابري وااللتزامددات املتخد إلصد ح نظددا قضدداء األحد اث مل
حتقق األه ا املرجو (.)135
 -124وذكرت الو ق املشرتك  7أن األطفا ال ين يعيشون ويعملون ف الشدوا ع يقعدون ف كثدري مدن
األحيددان ضددحاة ل سددتغ ف العمددل .وأوصددت ال ولد أبن تنشددئ آليد إحال د فعالد تركددز علد حت ي د
عمل األطفا والتص ل بفعالي (.)136
 -125وذك ددرت الرابط د ال ولي د لألس ددر املتح د أن جو جي ددا مقص د ش ددائ لإلجن ددا لفائ د الغ ددري .وف
جو جي ددا مل تل ددن ش ددهاد ال ددزوا مطلوب د م ددن األزوا قب ددل والد الطف ددل ،ومل يطل د م ددن األزوا األجان د
السفر إل البل لتوقي اتفا احلمل لفائ الغري .واللثري من النساء اجلو جيات اللوات حيملن لفائ الغري
كن ضحاة ل عت اء العائلي ،ويلر بع الرجا زوجاهت عل احلمل لفائ الغري مقابل املا (.)137

األشخا ذوو اإلعاق

()138

 -126أوصد ددت الو قد د املشد ددرتك  8مجيد د الوكد دداالت احللوميد د أبن جتمد د  ،بطريقد د موحد د  ،بيد ددا ت
إحصائي شامل عن األشخا ذو اإلعاق ف البل (.)139
 -127وأوصت الو ق املشرتك  7ال ول أبن تض خط عمل من أجل إهناء اإلي اع ف مرافق الط
النفسددي اللبددري احلن د وامل د ا س ال اخلي د لألشددخا ذو اإلعاق د  .وأوصددت ال ول د أبن تنف د عملي د
إهن دداء اإلي د اع ف املؤسس ددات ف إط ددا زم ددين مناس د  ،ابلت دواز م د إنش دداء خمتل د اخل د مات اجملتمعي د ،
مبا يشمل السلن(.)140
 -128وذكددرت الو ق د املشددرتك  10أن ل د ى النس دداء والفتيددات ذوات اإلعاق د معلومددات حم د ود ع ددن
برام الصح والرعاي االجتماعي القائم وأن فر استفادهتن من ه الربام قليل  ،وال سيما النساء
اللوات يقمن ف املناطق الريفي واملناطق اليت تقطنها األقليات اإلثني (.)141
 -129وأوصددت الو قد املشددرتك  3احللومد أبن تلفددل فددر احلصددو اللامددل علد خد مات حقددو
الصح اجلنسي واإلجنابي  ،مبا ف ذل وسائل من احلمل واإلجهاض ،والتغيريات ف اهلياكدل األساسدي
ال زم لتلبي احتياجات النساء ذوات اإلعاق (.)142
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 -130وأوصت الو ق املشرتك  4احللومد أبن تلفدل فدر احلصدو علد خد مات الصدح اجلنسدي
واإلجنابي ف مرافق الط النفسي(.)143
 -131وأوص ددت الو ق د املش ددرتك  3احللوم د أيض ددا أبن تلف ددل ال د ع ال د ز فيم ددا يتعل ددق بت ددوفري الس ددلن
امليسر والتعلي والعمل واملساع الشخصي إلاتح حضان األطفا والوال ي للنساء ذوات اإلعاق (.)144

األقليات

()145

 -132ذكرت الو ق املشرتك  8أن مشاك األقليات اإلثني ف احليا السياسي واالجتماعيد والثقافيد
ال تزا تشلل حت ة .فالربام السياسي والثقافي املهيمن تلبت حقو األقليات ،مبا ف ذل احلق ف
استخ ا لغتها ل ى التواصل م السلطات احللومي  ،واحلق ف مما س ثقافتها حبري  ،واحلق ف املشاك
الفعال ف عمليات صن القرا (.)146
 -133ودعددت اللنن د االستشددا ي حلماي د األقليددات القومي د ال ولد إل أن تتشدداو بفعاليد م د ممثلددي
األقليات القومي قبل تصمي وإط مشا ي اهلياكل األساسي اهلام اليت ق تؤثر عليها(.)147
 -134وذكرت الو ق املشرتك  5أن األقليات ال تتملن من احلصو عل املعلومات بسب معوقات
الفنو الرقمي ف القرى وامل ن الصغري لألقليات .وأصدبح عد احلصدو علد املعلومدات بلغد مفهومد
لألقلي أمرا حامسا خ جائح كوفي .)148(19-
 -135ودع ددت اللنند د االستشد ددا ي حلمايد د األقليد ددات القوميد د الس ددلطات إل أن تلفد ددل فعلي ددا ،أثند دداء
تشني اسدتخ ا لغد ال ولد  ،حدق األشدخا املنتمدني إل أقليدات قوميد ف اسدتخ ا لغدات األقليدات
ش د ددفوة وكتابي د ددا ف ع ق د دداهت م د د الس د ددلطات اإلدا ي د د أو القض د ددائي  ،ف املن د دداطق ال د دديت يس د ددلنها ه د ددؤالء
األش ددخا ع دداد أو ال دديت يعيش ددون فيه ددا أبع د اد كب ددري  .ودع ددت الس ددلطات أيض ددا إل التفل ددري ف ترمج د
نصو التشريعات ذات الصل إل لغات األقليات(.)149
 -136وأوصت الو ق املشرتك  5والو ق املشرتك  8ال ول أبن تعتم ت ابري إجيابي لتشدني توظيد
أفراد األقليات اإلثني ف مؤسسات احللوم املركزي واحمللي  ،م الرتكيز بوج خا عل خرجيي بر م
اجلامع ".)150("4+1
 -137وأوصددت الو ق د املش ددرتك  5ال ول د أبن جتددر د اس د شددامل للثغ درات ال دديت تتخلددل نظددا تعل ددي
األقليات ،مبا ف ذل الثغرات القائم ف ت ي لغ ال ول  ،وج و ع تلافؤ الظرو (.)151
 -138وأوصت الو ق املشرتك  5ال ول أبن تض قائم ابلقط الثقافي لألقليات اإلثني وتراثها ،وأن
تتخ ت ابري حم د حلمايتها ونشرها(.)152

املهاجرون وال جئون وملتمسو اللنوء واملشردون داخليا

()153

 -139أشا ت الو ق املشرتك  8إل ظهو اجتا سليب ف أتخري إجراء املقاب ت األولي مد ملتمسدي
اللنددوء وتعليددق إص د ا بطاقددات اهلويد املؤقت د  .وذكددرت أن ملتمسددي اللنددوء مينعددون نتين د ل د ل  ،مددن
احلص ددو عل د واثئ ددق شخص ددي  ،مم ددا حي د م ددن إملاني د حص ددوهل الف ددو عل د الرعاي د الص ددحي والتعل ددي
واخل مات االجتماعي األساسي األخرى(.)154
 -140وأوصت الو ق املشرتك  8ال ول أبن تلفل تسنيل األشخا ال ين قد يلوندون حباجد إل
محاي دولي بوصفه ملتمسي جلوء وأن متنحه فر إجراء املقاب ت األولي (.)155
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 -141وذكرت اللنند األو وبيد للحقدو االجتماعيد أند مل يثبدت أن املسداوا ف املعاملد ملفولد ف
الواق العملي بني العما املهاجرين واملواطنني فيما يتعلق ابألجو وظرو العمل والسلن(.)156
 -142وذكرت الو ق املشرتك  10أن املهاجرين ال ين يعيشون ف جو جيا ال حيصلون عل اخل مات
الطبي املتصل بفريوس نق املناع البشري عل ق املساوا م اآلخرين(.)157
 -143وذكرت الو ق املشرتك  12أن ع د املستفي ين من اجلهود الديت تبد هلا احللومد لتدوفري السدلن
ال يزا حم ودا عل الرغ من استفاد بع املشردين داخليا من هد اجلهدود .وال يدزا عد د كبدري مدن
املشددردين داخليددا ،وكثددري مددنه مددن األطفددا  ،يعيشددون ف مراكددز مجاعي د مرتدي د  ،وهندداك نق د كبددري ف
املعلومات املتعلق ابملشردين داخليا ال ين يعيشون ف مساكن خاص (.)158
 -5مناطق أو أقاليم حمددة

()159

 -144ذكرت مؤسس "جست أتومننت إين " أن عواق ما يزع من س احل ود ق أثدرت أتثدريا مباشدرا
عل د م دواطين جو جي ددا .وق د وج د املواطن ددون اجلو جي ددون ال د ين يعيش ددون ابلق ددر م ددن ح د ود أوس دديتيا اجلنوبي د
أنفسه فنأ ف إقلي خمتل  ،مما أثر عل أ اضيه وأعمداهل التنا يد  .وأثدر ذلد علد قد هت علد العمدل،
واحلصددو علد الغد اء ،وتددوفري مسددتوى معيشددي الئددق ألنفسدده  .وأتثددرت الز اعد كد ل ف اجملتمعددات احملليد
القريب من احل ود أو عل احل ود ،حيث ُيش املزا عون االقرتا منها بسب خطر االحتناز(.)160
 -145وذكرت مؤسس "جست أتومننت إين " أن هناك ادعاءات تفي أبن سلان أوسيتيا اجلنوبيد
ال يستطيعون عبو احل ود عن ما يلتمسون املساع الطبي (.)161
 -146وأوصدت الو قد املشددرتك  5ال ولد أبن تواصددل التعدداون مد املنظمددات ال وليد واملضددي ف ذلد
علد املسددتوى ال بلوماسددي للفال د إملانيد وصددو اآلليددات ال وليد لرص د حقددو اإلنسددان واملنظمددات
اإلنساني إل أخبازة وأوسيتيا اجلنوبي (.)162
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