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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 

 الدورة التاسعة والثالثون 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر  1-12

 تجميع بشأن هنغاريا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1

للمعلومدا  الواردة في تقدارير هاتدا  المعداهددا  واإلترالا  ال دا ددددددددددددددة الددوري الشددددددددددددددامدع  والتقرير تجم ع 
 وغارها من وثائق األمم المتحدة ذا  الصلة، وهو مقّدم في شكع موتز تقّادًا بالحّد األقصى لعدد الكلما  

نطاااااق االلتتامااااات الاااادوليااااة والتعاااااون مع ايليااااات وال   ااااات الاااادوليااااة  -ثانياا  
 ( 2() 1) اإلنسان لحقوق 

أو ددل لج ة حقوق الل ع ب ن تصدددق ه ااريا على البروتواوخ االرت اري الت اح ة حقوق الل ع  -2
المتعلق بإترال تقديم البالغا ، وب ن ت ظر في التصدددددددداق على االت اح ة الدول ة لحماية تم ع األشددددددد ا  

وقدمل   ( 3) د أسدددددددددددرهممن االرت ال القسدددددددددددري، واالت اح ة الدول ة لحماية حقوق تم ع العماخ المااترين وأفرا
وشدجع المقرر ال ا  المع ي بحالة المدافعان عن   ( 4) لج ة القضدال على التمااز الع صدري تو د ة مماثلة

  (5) تصدق علااا بعد حقوق اإلنسان الحكومة على التصداق على البروتواوال  والمعاهدا  الدول ة التي لم

اي لا ااريا أن ت ظر في التصددددددداق على ات اح ة والحظل اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسددددددان أن  ا    -3
وقدم ال ريق العامع المع ي    ( 6) مجلس أوروبا للوقاية من الع ف ضددددددددد ال سددددددددال والع ف الم زلي ومكافحتاما

  ( 7) بالتمااز ضد ال سال وال ت ا  تو  ة مماثلة

 ( 8) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
اإلنسددددددددددددددان عن قلقادا ايال مسددددددددددددددتو  الحمدايدة المم وحدة في القدانون أعربدل اللج دة المع  دة بحقوق  -4

الممارسدددددددة العمل ة للحقوق األسددددددداسددددددد ة في ه ااريا، بال ظر الى التعداال  المتكررة التي ُأدرلل على  وفي
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القانون األسدددددداسددددددي، التي اتعلق الكثار م اا بقوانان سددددددبق للمحكمة الدسددددددتورية أن أفتل بعدم دسددددددتوريتاا   
ة على أن  ا  اي لا ااريا أن تحترم مبدأ ال صدددددددددددع ،ان السدددددددددددللا ، والضدددددددددددواب  والموايين  وشددددددددددددد  اللج  

وأعرب المقرر   ( 9) المؤسدسد ة ،ان المؤسدسدا  الم ت  ة والمؤسدسدا  القضدائ ة المكل ة بحماية حقوق اإلنسدان
اريا على ال ا  المع ي باسدددددددتقالخ القضددددددداة والمحامان عن قلق  من انت اب رئ س المحكمة العل ا في ه ا

  ( 10) الرغم من االعتراض الواضح من مجلس القضال الوط ي

وأشدددددار  اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسدددددان الى أن  ا  اي لا ااريا أن تضدددددمن توافر الموارد المال ة  -5
وذار المقرر    ( 11) والموارد األرر  الاليمة لم وضدددددددد ة الحقوق األسدددددددداسدددددددد ة لت  اذ والاتاا ب عال ة واسددددددددتقالخ

ال ا  المع ي بحالة المدافعان عن حقوق اإلنسددددددددددددددان أن التعداال  التي ُأدرلل على القانون وعدم قا،ل ة 
  ( 12) اتعلق بحقوق معا ة وفعال ة والية أمان المظالم تو  ا  أمان المظالم لإلن اذ أضع ل الحماية ف ما

لعقوبددة القدداسدددددددددددددد ددة ا والحظددل اللج ددة ال رل ددة لم ع التعددذادد  وغارا من ضددددددددددددددروب المعدداملددة أو -6
الماا ة أن اآلل ة الوقائ ة الوط  ة ل سدددددل لاا هوية م  صدددددلة عن هوية م وضددددد ة الحقوق  الالانسدددددان ة أو أو

األسدددداسدددد ة  وأعربل اللج ة ال رل ة عن قلقاا ايال عدم اسددددتقالخ اآلل ة الوم  ي دارع الم وضدددد ة وأو ددددل 
أدال مااماا األسدداسدد ة ب عال ة  وأو ددل أيضددًا ب ن  ،تمكان اآلل ة الوقائ ة الوط  ة، عن طريق التشددريع، من 

  ( 13) تقوم اآلل ة الوقائ ة الوط  ة بمراتعة القوانان القائمة التي ت ظم عملاا

وأشدار  م وضد ة األمم المتحدة السدام ة لحقوق اإلنسدان )الم وضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان( الى  -7
يسمى "حالة ال لر" التي أُعل ل ردًا على تائحة مرض  ماأناا تتابع بقلق مشروع القانون الحكومي لتمداد 

(  ويبدو أن مشددددددروع القانون يم ح الحكومة سددددددللا  غار محدودة عمل ًا للحكم 19-فاروس اورونا )كوفاد
  ( 14) بموت  المراس م وتجاوي التدقاق البرلماني، دون تحداد موعد ناائي

المتعلقة بحقوق اإلنساااان مع مرا اة القانون الدولي تنف ذ االلتتامات الدولية  -رابعاا  
 اإلنساني الواجب التطب ق

 المسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 

 ( 15) المساواة و دم التم  ت -1 

أو ددل لج ة القضددال على التمااز الع صددري ب ن تك ع ه ااريا أن تشددمع تم ع التشددريعا  التي  -8
مااز، وب ن تت ذ تدا،ار فعالة لضدددددددددمان الت  اذ الكامع وال عاخ تحظر التمااز الع صدددددددددري تم ع أسددددددددد اب الت 

لألحكام القانون ة القائمة التي تحظر التمااز الع صددددري، وت سددددر الو ددددوخ ال عاخ الى العدالة، وتوفر سددددبع 
  ( 16) انتصاف م اس ة لجم ع ضحايا التمااز الع صري 

العماق ايال انتشدددددددددار رلاب الكرا  ة وأعربل لج ة القضدددددددددال على التمااز الع صدددددددددري عن قلقاا   -9
سدددد ما  الع صددددرية في ه ااريا ضددددد الروما والمااترين والالتتان وملتمسددددي اللجول وغارهم من األقل ا ، وال

من تان  شددد صددد ا  عامة تدلي ،ب انا  قد تشدددجع الكرا  ة الع صدددرية  وأو دددل ب ن تت ذ ه ااريا تم ع 
صدددددددددري والتحرين على الع ف، وب ن تدان عل ًا رلاب الكرا  ة التدا،ار ال ورية لوقف رلاب الكرا  ة الع  

الع صددرية الصددادر عن شدد صدد ا  عامة وت    ،  سدداا ع  ، وتقوم ،تعزيز وت  اذ التشددريعا  ذا  الصددلة، 
التحرين على الكرا  ة الع صدددددددددددرية وتسدددددددددددجلاا وتحقق فااا  وتحدد حاال  رلاب الكرا  ة الع صدددددددددددري أو

وأثار  م وضددددددة األمم المتحدة السددددددام ة لحقوق اإلنسددددددان    ( 17)  ًا وتعاقباموتالحق المسددددددؤولان ع اا قضددددددائ 
وقدمل م وضدددد ة األمم المتحدة السددددام ة لشددددؤون الالتتان )م وضدددد ة شددددؤون الالتتان(    ( 18) شددددواغع مماثلة

والحظ المقرر ال ا  المع ي بحقوق اإلنسددددددددان للمااترين أن  ددددددددح اان من    ( 19) تو دددددددد ة متصددددددددلة ،ذل 
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، ودعا الحكومة ( 20) حل ة يسدددددداهمون في ت ت ي ارا  ة األتان  وم اهضددددددة الاجرة في البلدوسددددددائ  اعالم م
الع صددرية وارا  ة األتان   والسدد اسدداان على تم ع المسددتويا  الى االمت اع عن ترويي الكرا  ة اإلث  ة أو

اإلنسددددددان ب ن    وأو ددددددل اللج ة المع  ة بحقوق   ( 21) الع ف العدال أو التي تشددددددكع تحريضددددددًا على التمااز أو
تحسدددددددددددن ه ااريا اإل،الا عن ترائم الكرا  ة ورلاب الكرا  ة اإلترامي والتحقاق فااا ومالحقتاا قضدددددددددددائ ًا 
والمعداح دة علاادا، وتعزي تاودهدا الرام دة الى القضدددددددددددددددال على القوالد  ال مل دة والتمااز ضدددددددددددددددد الماداترين 

ؤولان عن السدددددددددلوي التماازي تجاا الروما والالتتان والااود والروما، وتك ع محاسددددددددد ة موم ي الدولة المسددددددددد 
  ( 22) وغارهم من تماعا  األقل ا  في تم ع الحاال 

وأعربل لج ة القضددددال على التمااز الع صددددري عن قلقاا ايال اسددددتمرار ترائم الكرا  ة الع صددددرية،  -10
ية والع ف سددددددددد ما ضدددددددددد الروما  وأو دددددددددل ب ن تت ذ ه ااريا تدا،ار فورية لم ع ترائم الكرا  ة الع صدددددددددر  وال

   (23) الع صددري ولضددمان تسددجاع تم ع ترائم الكرا  ة المبل  ع اا والتحقاق فااا ومالحقتاا قضددائ ًا ب عال ة
وأشدددددار  اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسدددددان الى أن  ا  اي لا ااريا أن تؤاد من تداد بصدددددورة م تظمة وعل  ة 

الع ف  العدال أو شدددددددكع تحريضدددددددًا على التمااز أوي  الع صدددددددرية بما وفعالة أن أي ترويي للكرا  ة اإلث  ة أو
  ( 24) محظور بموت  القانون، وأن  ا  اي لاا أن تسارع الى تقديم مرتكبي ترائم الكرا  ة الى العدالة

وحثدل لج دة حقوق الل دع ه اداريدا على ت  ادذ القوانان التي تحظر التمااز ضدددددددددددددددد أط داخ ال تدا   -11
لج ة ه ااريا على تعزيز تدا،ارها الرام ة الى القضددددددددددال على التمااز  حثل ال اما  ( 25) المامشددددددددددة والمحرومة

ضدد أط اخ الروما، من رالخ اعتماد رلة عمع وط  ة، وييادة الدعم المقدم الى األفرقة العاملة الم اهضدة 
  ( 26) 2017 لل صع التي أنشتل في عام

ادرج  ز في القانون األسداسدي الوأعربل اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسدان عن قلقاا ألن حظر التماا  -12
 ددراحة الماع الج سددي والاوية الج سددان ة ضددمن أسدد اب التمااز، وألن تعري   التقاادي لألسددرة قد اؤدي الى 
التمااز  وذار  أن القلق يسددداورها أيضدددًا ايال أعماخ الع ف وانتشدددار القوال  ال مل ة السدددلب ة والتحاز ضدددد 

الج سدي وماااري الاوية الج سدان ة  وشددد  على أن  ا  اي لا ااريا أن المثل ا  والمثلاان ومزدوتي الماع 
تم ع المجداال  والقلداعدا ، وأن تت دذ التددا،ار الاليمدة للحدد من  تحظر التمااز على تم ع األسددددددددددددددس وفي

اتعلق بالترتا ا    التمااز ضددددد المثل ا  والمثلاان ومزدوتي الماع الج سددددي وماااري الاوية الج سددددان ة ف ما
الاوية الج سددددددددان ة  سددددددددرية، وضددددددددمان تحداد أعماخ الع ف التي يكون الدافع الااا هو الماع الج سددددددددي أواأل

وحثل ال بارة   ( 27) للضددددددددحايا والتحقاق فااا ومالحقتاا قضددددددددائ ًا بصددددددددورة فعالة، ومحاكمة الج اة ومعاقبتام
الج سدددي والاوية الج سدددان ة ه ااريا على المسدددتقلة المع  ة بالحماية من الع ف والتمااز القائمان على الماع 

الت لي عن التشددريعا  المقترحة التي تحرم األشدد ا  المتحولان ت سدد ًا والمت وعان ت سددان ًا من الحق في 
وأعرب عدد آرر من المكل ان ،واليا  أيضددددددددددًا عن قلقام في هذا   ( 28) االعتراف القانوني وتقرير المصددددددددددار
هويتام   عتراف القانوني باأليواج، بان ال ظر عن مالام الج سدددددددي أوالصددددددددد وأشددددددداروا الى أن  ا  اي اال

وشددد ال ريق العامع المع ي بالتمااز ضدد ال سدال وال ت ا  على ضدرورة ت سدار تعبار "األسدرة"   ( 29) الج سدان ة
ب ن  وأو دددل   ( 30) ا  اي اسدددت دام  أ،دًا لتقوين الحقوق اإلنجا، ة للمرأة  ت سدددارًا يشدددمع ت وع األسدددر وأن  ال

تحاسددددد  ه ااريا الشددددد صددددد ا  العامة على األقواخ وال  ارا  المتحازة ت سددددد ًا والمسددددداتة التي تمس بكرامة 
ال سدددال والمثل ا  والمثلاان ومزدوتي الماع الج سدددي وماااري الاوية الج سدددان ة وحاملي  ددد ا  الج سدددان، 

  ( 31) عقوبة االست عاد من المداوال  العامة وذل  ب رض غراما  أو

وشددددجع ال ريق العامع المع ي بالتمااز ضددددد ال سددددال وال ت ا  الحكومة على أن تعمع على الت  اذ   -13
الكامع للضدمان الدسدتوري للمسداواة ،ان المرأة والرتع، ولجم ع توان  اسدترات جاتاا الوط  ة لتعزيز المسداواة 

  ( 32) االسترات ج ة الوط  ة،ان الج سان  وأو ى ب ن تضع ه ااريا رل  عمع لت  اذ تم ع األولويا  في 
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 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 33) حق الفرد في الحياة والحّرية واألمان  لى شخصه -1 

أعربل اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسدددان عن قلقاا ايال االدعالا  المتعلقة باسدددت دام القوة الم ر ،  -14
 دداذ القددانون، في عمل ددا  االعتقدداخ وأث ددال في ذلدد  اسدددددددددددددددالة المعدداملددة والتعددذادد  من تدداندد  موم ي ان  بمددا

االستجواب، وإيال العدد القلاع تدًا من المالحقا  القضائ ة واإلدانا  في هذا القضايا  وأشار  اللج ة الى 
أن  ا  اي لا ااريا أن تضددددددددمن اترال تحقاق سددددددددريع ونزي  وشددددددددامع وفعاخ في تم ع ادعالا  االسددددددددت دام 

 اذ القانون، ومقاضددددددداة الج اة وإنزاخ العقوبا  الم اسددددددد ة ،ام  وأضدددددددافل أن  الم ر  للقوة على اد موم ي ان 
ا  اي للبلد أن يعزي المجلس المسددددددتقع للشددددددكاو  المقدمة ضددددددد الشددددددرطة، ويوسددددددع  ددددددالح ات  في مجاخ 
التحقاق، ويك ع اسدددتقالل  في اترال التحا قا  في ادعالا  سدددول السدددلوي من تان  أفراد الشدددرطة، وي ظر 

  ( 34) هاتة مستقلة لل حص اللبي مكل ة ب حص ضحايا التعذا  المزعومانفي انشال 

 ( 35) في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  إقامة العدل، بما -2 

الحظ ال بار المسددددتقع المع ي بالحماية من الع ف والتمااز القائمان على أسدددداس الماع الج سددددي  -15
،رلمان ه ااريا م ح رئ س الويرال سدددددددددللة الحكم بموت  مراسددددددددد م دون اسدددددددددتشدددددددددارة والاوية الج سدددددددددان ة أن 

وأشددددار  الم وضدددد ة   ( 36) 19-المشددددرعان اآلررين قبع ات اذ قرارا  في السدددد اسددددة العامة رالخ أيمة اوفاد
السدددددام ة لحقوق اإلنسدددددان الى أن تشدددددريعا  وتدا،ار حاال  اللوارا ا  اي، بموت  القانون الدولي لحقوق 

  ( 37) نسان، أن تكون مؤقتة حصرًا، وأن تقتصر على معالجة الحالة الراه ة وأن تشمع ضمانا  م اس ةاإل

وأشدددار  اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسدددان الى أن  ا  اي لا ااريا أن تراتع اإلطار التشدددريعي الذي  -16
ار لضدددددمان وحماية ا ظم سدددددللا  المحكمة الدسدددددتورية بة ة اسدددددتعادة ارتصدددددا ددددداتاا الرسدددددم ة، وتت ذ تدا، 

اسدتقالخ القضدال ونزاهت  الكاملان  وأضدافل أن  ا  اي لا ااريا أن تك ع تعاان القضداة وترقاتام اسدت ادًا الى 
عدم  ألسددد اب رلارة تتعلق بسدددول السدددلوي أو معااار الك الة والجدارة الموضدددول ة، وتك ع عدم فصدددلام اال

وأو دددددددى   ( 38) والح اد الم صدددددددو  علااما في القانون الك الة، وفقًا إلترالا  م صددددددد ة تك ع الموضدددددددول ة  
المقرر ال ا  المع ي بحالة المدافعان عن حقوق اإلنسدددان ب ن تعزي الحكومة السدددللة القضدددائ ة بضدددمان 

  ( 39) أن تعمع بصورة مستقلة وفعالة وأن ت شئ هاتة مستقلة لحماية استقالخ القضال

 اوخ قضدددددداة وموم ان قضددددددائاان مت صددددددصددددددان وأو ددددددل لج ة حقوق الل ع ب ن تك ع ه ااريا ت  -17
ومدربان تدري ًا تادًا القضدددددددددددددايا المتعلقة باألط اخ، وتعداع القانون إلعادة اقرار الرابعة عشدددددددددددددرة سددددددددددددد ًا دن ا  
للمسددددددددؤول ة الج ائ ة بان ال ظر عن الجريمة، وإلاال ممارسددددددددة الحكم على األط اخ بالسددددددددجن على ترائم 

بحقوق اإلنسدان الى أن  ا  اي لا ااريا أن ترفع سدن المسدؤول ة الج ائ ة  وأشدار  اللج ة المع  ة  ( 40) بسد لة
  ( 41) س ة بال س ة لجم ع الجرائم 14الى  12من 

 ( 42) الحريات األساسية -3 

أشار المقرر ال ا  المع ي بحالة المدافعان عن حقوق اإلنسان الى أن القانون األساسي يكرس  -18
بداعت دارهدا حقوقدًا غار قدا،لدة للتصددددددددددددددرف ومترابلدة وغار قدا،لدة للتجزئدة، غار أن محتويداتد  حقوق اإلنسددددددددددددددان 

يسدددددددمى بالقوانان "الجوهرية" )القوانان الت ظ م ة(  وحذر المقرر ال ا  من اسدددددددت دام التشدددددددريع   يحددها ما
  ( 43) عرقلت  تقويض  أو لإلفرا  في ت ظ م عمع المدافعان عن حقوق اإلنسان أو

الحظ أن  المقرر ال ددا  المع ي بحددالددة المدددافعان عن حقوق اإلنسدددددددددددددددان عن تزعدد  اذوأعرب  -19
   (44) المدافعان عن حقوق اإلنسددددددددان يعملون بصددددددددورة متزاادة في ،اتة يال  علااا االسددددددددتقلاب والتسددددددددا س
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ويوات  المدافعون عن حقوق اإلنسدددان ضددداوطًا هائلة بسدددب  تعرضدددام لالنتقاد العل ي والو دددم في وسدددائ  
ورد من تعرض بعن الم ظما   مبرر ور ن تمويع الدولة  وأعرب عن قلق  ايال ما م والت ت ش ،الاإلعال

وحثل لج ة حقوق الل ع ه ااريا على ضدددددددمان أن   ( 45) غار الحكوم ة النتااي اإلترالا  القانون ة الوات ة
   (46) لحقوق اإلنسددانتتمكن الم ظما  غار الحكوم ة من االضددلالع ب نشددلتاا دون عوائق في ،اتة موات ة 

وأو دى المقرر ال ا  المع ي بحالة المدافعان عن حقوق اإلنسدان ب ن تدمي الحكومة حقوق اإلنسدان في 
بع م اا اعتماد رلة عمع وط  ة بشددددد ن حقوق اإلنسدددددان ذا  أهداف  اإلطار المؤسدددددسدددددي والسددددد اسدددددي، بسدددددُ

ناجًا بعدم التسددددددامح مللقًا ايال و ددددددم ومؤشددددددرا  واضددددددحة ومحددة  وأو ددددددى أيضددددددًا ب ن تعتمد الحكومة  
الجاا  ال اعلة من غار الدوخ، والتحقاق في  المدافعان وترهابام، سوال على أادي الموم ان العموماان أو

الحاال  التي ترتك  فااا تاا  فاعلة من غار الدوخ انتااكا  ضدددددددددد المدافعان، ومقاضددددددددداة المسدددددددددؤولان 
  ( 47) وتوفار سبع انتصاف لل اتان

وأعربل اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسددددددان عن قلقاا ايال الشددددددرو  غار المعقولة والشدددددداقة والتقاادية   -20
الم روضددة على بعن الم ظما  غار الحكوم ة التي تتلقى تموياًل أت ب ًا بموت  قانون شدد اف ة الم ظما  

حقوق اإلنسدددددددددددددددان وحددك اددع من المقرر ال ددا  المع ي بحددالددة المدددافعان عن   ( 48) المدددعومددة من ال ددارج
والمقرر ال ا  المع ي ،تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبار الحكومة على سدح  مشدروع القانون  
المقترح بشدددددددددد ن شدددددددددد اف ة الم ظما  المدعومة من ال ارج، ألن  سدددددددددد حد من الحق في حرية التعبار وحرية 

  ( 49) التجمع السلمي وتكوين الجم  ا  في ه ااريا

 ة المع  ة بحقوق اإلنسدان بقلق أن مجلس وسدائ  اإلعالم والسدللة الوط  ة لوسدائ  وتالحظ اللج -21
اإلعالم واالتصاال  ي تقران الى االستقالخ الاليم ألدال ومائ اما وم والن سللا  ت ظ م ة وتزائ ة واسعة 

جم ع تمتعًا  تدًا  وأو دددددددل اللج ة ب ن تعاد ه ااريا ال ظر في قوانا اا وممارسددددددداتاا ،ادف ضدددددددمان تمتع ال
وأشددددددار المقرر ال ا  المع ي بحالة المدافعان عن حقوق اإلنسددددددان الى أن   ( 50) فعل ًا ااماًل بحرية التعبار
  ( 51) تمتثع بعد امتثااًل تامًا للمعااار الدول ة قوانان وسائ  اإلعالم ال

ازاخ تريمة ت ائ ة   التشدددداار ال والحظ المقرر ال ا  المع ي بحالة المدافعان عن حقوق اإلنسددددان أن   -22
وأو ددل     ( 52) في ه ااريا، وأن  تامة توتَّ  بانتظام ضددد الصددح اان االسددتقصددائاان والمدافعان والم ظما  الرقا، ة 

م ظمة األمم المتحدة للترب ة والعلم والثقافة )الاونسدددددددددددددكو( ب ن تلاي ه ااريا تجريم التشددددددددددددداار وتكت ي بإدرات  في  
   ( 53) القانون المدني 

 ( 54) حظر جميع أشكال الرق  -4 

أعربدل اللج دة المع  دة بحقوق اإلنسددددددددددددددان عن قلقادا ايال االدعدالا  المتعلقدة بداسددددددددددددددتمرار االتجدار  -23
بال شددر، والحظل أن البلد ا  اي أن اوا ددع تاودا لمكافحت ، ويك ع مقاضدداة تم ع األفراد المسددؤولان عن 

مع الجرائم المرتك ة، ويك ع حصددددددوخ الضددددددحايا على  ات اسدددددد  االتجار باألشدددددد ا  وإنزاخ العقاب ،ام بما
وأو دددددى ال ريق العامع المع ي بالتمااز ضدددددد ال سدددددال وال ت ا  ب ن توا دددددع   ( 55) الجبر والتعوين الكافاان

  ( 56) ه ااريا تلوير أدوا  لتحداد هوية ضحايا االتجار لضمان الحماية الم اس ة

 ( 57) الحق في الخصوصية -5 

لمع  ة بحقوق اإلنسدددددددددددان عن قلقاا ايال اإلطار القانوني لا ااريا المتعلق بالمراح ة أعربل اللج ة ا -24
السددددددددرية ألغراض األمن القومي، وعدم وتود أحكام بشدددددددد ن سددددددددبع االنتصدددددددداف ال عالة في حاال  اسددددددددالة 
االسددددددددتعماخ  وأو ددددددددل ب ن تزيد ه ااريا من شدددددددد اف ة سددددددددللا  اإلطار القانوني المتعلق بالمراح ة السددددددددرية 

  ( 58) لضمانا  ضد اسالة استعمالااوا
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 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ( 59) ظروف  مل  ادلة ومواتية الحق في العمل وفي -1 

عّدد ال ريق العامع المع ي بالتمااز ضدددددددددددد ال سدددددددددددال وال ت ا  أسددددددددددد اب االن  اض الكبار في معدال   -25
وأو دى ب ن تت ذ الحكومة تدا،ار لزيادة عدد ال سدال في م ا د   د ع القرار     ( 60) مشداراة المرأة في القوة العاملة 

االقتصددددددادي، وملال ة أرباب العمع بم ح أتور متسدددددداوية عن العمع المتسدددددداوي الا مة، وتشددددددج ع تقاسددددددم اآلبال  
واألماا    مسددددؤول ا  رعاية األط اخ بإترال تعداال  قانون ة، وات اذ تدا،ار لدعم رعاية األط اخ تسددددتادف اآلبال 

ذوي األسدددر األ دددار واألسدددر الم   ضدددة الدرع، وييادة عدد دور الحضدددانة لألط اخ دون سدددن الثالثة، وتحسدددان  
   ( 61) سبع االنتصاف من التمااز في مجاخ العمالة، وييادة الموارد الم صصة لتعل م األط اخ المحرومان 

 ( 62) الحق في مستوى معيشي الئق -2 

الل ع ب ن توا ددع ه ااريا االسددتثمار في التدا،ار الرام ة الى القضددال على ال قر،  تو ددي لج ة حقوق   -26
   ( 63) مع ااالل أط اخ الروما واألط اخ الذان ي  شون في الم اطق المحرومة اتتمال ًا واقتصاديًا اهتمامًا را اً 

 ( 64) الحق في الصحة -3 

 ع األط اخ عمل ًا من ال دما  الصح ة وأو ل لج ة حقوق الل ع ب ن تضمن ه ااريا است ادة تم  -27
وحثل ه ااريا على ضدددمان    ( 65) اإللزام ة مجانًا، وتضدددمن توافر مرافق الرعاية الصدددح ة في تم ع أنحال البلد 

حصددددددددوخ األط اخ على ردما  سددددددددرية ومرال ة الحت اتاتام في مجاخ الصددددددددحة الج سدددددددد ة واإلنجا، ة، وإلاال 
ان على ردما  الصددددحة الج سدددد ة واإلنجا، ة والرعاية ال  سدددد ة، وتثا   اشددددترا  اذن الوالدان لحصددددوخ المراهق 

األط اخ في مجاخ الصددددددددحة الج سدددددددد ة واإلنجا، ة في اطار الم اهي الدراسدددددددد ة اإللزام ة، وتعزيز تدا،ارها لم ع 
  تعداطي الت   والكحوخ والم ددرا  ،ان المراهقان وتوفار رددمدا  اعدادة التد هادع للمحتداتان، واالسدددددددددددددتثمدار في 

معالجة األسدد اب الكام ة ورال مشدداكع الصددحة العقل ة، وييادة وعاام ب دما  الدعم ال  سددي وحصددولام علااا،  
   ( 66) وييادة توافر ردما  الصحة العقل ة اإللكترون ة والمشورة على اإلنترنل 

اًل ايال وأو ددى ال ريق العامع المع ي بالتمااز ضددد ال سددال وال ت ا  ب ن تعتمد ه ااريا ناجًا شددام -28
 دددددددددحة ال سدددددددددال وال ت ا ، وتك ع الحصدددددددددوخ على ال دما  اللب ة، دون تمااز على أسددددددددداس نوع الج س 

اإلث  ة، وتزيع الحواتز التي تعترض الحصدوخ على ردما  الصدحة الج سد ة واإلنجا، ة، وتعالي ارت اع   أو
وأشدار أيضدًا الى   ( 67) عمعدخ الجراحة الا صدرية، وتك ع تقديم تثا   ت سدي م اسد  لألعمار وشدامع وتام

يحصدلن على  أن نسدال الروما يعانان أكثر من غارهن من التمااز في الحصدوخ على ال دما  الصدح ة وال
قدر ااف من ردما  ت ظ م األسدددرة والوسدددائع الحداثة لم ع الحمع واالسدددتشدددارا  الم تظمة لد  أرصدددائاي 

بحقوق األشدددددددد ا  ذوي اإلعاقة ب ن تلاي ه ااريا الم ع  وأو ددددددددل اللج ة المع  ة   ( 68) األمراض ال سددددددددائ ة
  ( 69) القسري للحمع واإلتااض القسري ،ان ال سال ذوا  اإلعاقة

وأعرب المقرر ال ددا  المع ي بحقوق اإلنسدددددددددددددددان للمادداترين عن قلقدد  ايال عدددم توافر الرعددايددة  -29
يا على تحسددددددان امكان ة حصددددددوخ وحك ه اار   ( 70) والعالج اللبي وال  سددددددي الم اسددددددبان في "م اطق العبور"

  ( 71) تم ع ملتمسي اللجول المحتجزين في م اطق العبور على ال دما  اللب ة والمساعدة القانون ة

 ( 72) الحق في التعليم -4 

أعربدل لج دة حقوق الل دع عن قلقادا ال دال  ايال عددد اللالب الدذان اتراون المددرسددددددددددددددة في عمر  -30
عن غارهم في التعل م ال ا ، وييادة ال جوة في التحصاع ،ان أط اخ  م كر، واستمرار فصع أط اخ الروما
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الروما وغارهم في م تلف مسددددددددتويا  التعل م  وحثل اللج ة ه ااريا على اعادة التعل م اإللزامي حتى سددددددددن 
الثام ة عشدددددددرة، وتدل م الجاود الرام ة الى القضدددددددال على التمااز ضدددددددد أط اخ الروما في المدارس، وات اذ 

وقدمل الاونسدكو    ( 73) ر فورية لسدد ال جوة في التحصداع ،ان أط اخ الروما وغارهم في التعل م اال،تدائيتدا،ا 
وأشددار  اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسددان الى أن ه ااريا ا  اي أن تعتمد تدا،ار لر ددد   ( 74) تو دد ا  مماثلة

فعالة وضدمان توفار التعل م لجم ع أط اخ ال صدع التعل مي ،ان أط اخ الروما وغارهم والقضدال عل   بصدورة 
  ( 75) الروما على أساس غار تماازي 

على قدانون  2017 والحظدل اللج دة المع  دة بحقوق اإلنسددددددددددددددان بقلق التعددادع الدذي ُأدردع في عدام -31
التعل م العالي الوط ي، الذي فرض قاودًا غار مت اسدد ة على تشددااع الجامعا  األت ب ة المعتمدة، والحظل 

وتود مبررا  ااف ة ل رض مثع هذا القاود على حرية ال كر والتعبار وحرية تكوين الجم  ا ، فضددددداًل عدم 
عن الحريددة األكدداديم ددة  وأشدددددددددددددددار  الى أندد  ا  اي لا ادداريددا أن ت قح التعددداال  التي ُأدرلددل مؤررًا على 

تعبار البرلمان على اعادة وحك المقرر ال ا  المع ي ،تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي وال  ( 76) القانون 
  ( 77) ال ظر في القانون الجداد الذي يستادف تامعة أوروبا الوسلى

 ف ات محددة حقوق أشخاص محددين أو -دال 

 ( 78) النساء -1 

أشددار ال ريق العامع المع ي بالتمااز ضددد ال سددال وال ت ا  الى أن معدخ تمثاع المرأة في البرلمان   -32
يعكس نقصددًا واضددحًا في اإلرادة  المعدال  في االتحاد األوروبي وعلى الصددعاد العالمي، ماواحد من أدنى 

وتكمن ورال هذا الحالة القول ة ال مل ة المت شدددددددد ة والصدددددددداررة للمرأة، وتكرار   ( 79) السدددددددد اسدددددددد ة لتمكان المرأة 
مارسدددددة السدددددللة التصدددددريحا  التي تدلي ،اا بعن الشددددد صددددد ا  العامة وم ادها أن المرأة غار م اسددددد ة لم

وأضدددددداف ال ريق العامع أن  ا  اي    ( 80) السدددددد اسدددددد ة واإل ددددددرار على دور المرأة ازوتة وأم في المقام األوخ
بع م اا فرض الرقابة على  ات اذ تدا،ار هامة للقضددددال على هذا األشددددكاخ من القول ة ال مل ة والتمااز، بسددددُ

وأو ددددددى ب ن تت ذ ه ااريا تدا،ار    ( 81) ال لاب المتحاز ضددددددد المرأة الذي يصدددددددر عن شدددددد صدددددد ا  عامة
الم ا دد  العل ا في اإلدارة العامة وضددمان تواين  را ددة لزيادة تمثاع المرأة في الح اة السدد اسدد ة للبلد وفي

  وأعربل اللج ة المع  ة بحقوق ( 82) أفضددددددددددع ،ان الج سددددددددددان في التعاا ا  الجدادة في المحكمة الدسددددددددددتورية
والحظل بقلق التعل قا  التماازية ضدد المرأة التي تدلي ،اا شد صد ا  سد اسد ة اإلنسدان عن شدواغع مماثلة، 

  ( 83) وقدمل تو  ا  مماثلة

وأعربددل اللج ددة المع  ددة بحقوق اإلنسدددددددددددددددان عن قلقاددا ايال التقددارير التي ت اددد بدد ن الع ف العددائلي  -33
ذا الحاال  وآل ا  حماية ابلَّ  ع اا بالقدر الكافي، وأن تصدددددددددي الشددددددددرطة لا ازاخ مشددددددددكلة مسددددددددتمرة وال ال

تزاخ غار ااف ة  والحظل اللج ة بقلق  الضددحايا ودعمام غار واف ة، وأن امكان ة الو ددوخ الى المالتئ ال
يحمي ال سددددددال ضددددددحايا الع ف العائلي حمايًة ااملة  وأو ددددددل ب ن تضددددددمن ه ااريا   أن القانون الج ائي ال

تحقاق شددددامع فااا ومقاضدددداة الج اة ومعاقبتام العقاب   اإل،الا عن قضددددايا الع ف العائلي وتسددددجالاا وإترال
الم اسد ، وت سدار سدبع االنتصداف والحماية ال عالة للضدحايا  وأضدافل أن  ا  اي لا ااريا أن تعزي اإلطار 

  ( 84) القانوني لحماية المرأة من الع ف العائلي والج سي

 ( 85) األطفال -2 

هاتة وحادة مسددددددؤولة عن حقوق الل ع، ذا  والية حثل لج ة حقوق الل ع ه ااريا على انشددددددال  -34
وحثل اللج ة ه ااريا على تعزيز عمع هاتة المسدددددداواة في المعاملة للتصدددددددي   ( 86) واضددددددحة وسددددددللة ااف ة

  ( 87) للتمااز ضد األط اخ ذوي اإلعاقة وأط اخ الروما
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 ع أشددددددددكاخ وحثل لج ة حقوق الل ع ه ااريا على وضددددددددع اسددددددددترات ج ة وط  ة لم ع ومعالجة تم -35
الع ف ضددددددددد األط اخ، وإ،الا األط اخ ،وضددددددددوح باإلترالا  المتاحة لإل،الا عن حاال  الع ف، ووضددددددددع 
آل ا  تراعي احت اتا  الل ع لت سدار وتشدج ع اإل،الا عن الحاال ، وا الة تسدجاع هذا الحاال  والتحقاق 

حثل أيضدددددًا ه ااريا على ال ظر فااا على وت  السدددددرعة، ومقاضددددداة الج اة ومعاقبتام على ال حو الوات   و 
في توسدددددد ع نلاق تلباق اللوائح المتعلقة بالتحقاق في حاال  اسددددددالة معاملة األط اخ والشدددددد اب ومعالجتاا 

  ( 88) لتشمع تم ع األماكن والحاال 

وحثل لج ة حقوق الل ع ه ااريا على الت  اذ ال عاخ لحظر اسدت دام تم ع أشدكاخ العقاب البدني  -36
  وأو دددددل الاونسدددددكو ب ن  ( 89) يشدددددمع الم زخ والمدارس ومؤسدددددسدددددا  الرعاية البدالة وسدددددا ، بمافي تم ع األ

توا دع ه ااريا تاودها لضدمان امتثاخ المدارس للتشدريعا  التي تحظر العقاب البدني واعتماد تدا،ار لم ع  
  ( 90) الت ّمر ،ان األط اخ وإسالة معاملتام وإقصائام

ه اددداريدددا على التعجادددع بدددالتوقف تددددريج دددًا عن اادددداع األط ددداخ في وحثدددل لج دددة حقوق الل دددع  -37
المؤسدددسدددا  والعمع في الوقل ذات  على تااار وتاة األمواخ نحو األسدددر، وضدددمان تمع وتحلاع سدددجال  
أ ددددددددددددددع األط داخ اإلث ي في نظدام حمدايدة الل دع، وييدادة عددد األسددددددددددددددر الحداضدددددددددددددد دة في تم ع أنحدال البلدد، 

ان العاملان في مجاخ الرعاية البدالة واإلشدددددراف علاام  وحثل أيضدددددًا ه ااريا  واالسدددددتثمار في تدري  الما ا 
على ضدددددمان و دددددوخ األط اخ في أماكن الرعاية البدالة الى آل ا  لتقديم الشدددددكاو  تتسدددددم بالسدددددرية وتراعي 

  ( 91) احت اتا  األط اخ، وتكون قادرة على اإل،الا عن حاال  سول السلوي

ب ن تعدخ ه ااريا قانوناا المدني إليالة أي اسددددتث ال من سددددن الزواج وأو ددددل لج ة حقوق الل ع   -38
  ( 92) س ة لل ت ا  وال ت ان 18الدن ا المحددة في 

اتعلق بداألط داخ الماداترين، حثدل لج دة حقوق الل دع ه اداريدا على تعددادع قدانون اللجول وإلادال   وف مدا  -39
وأو ددل    ( 93) الو دداية من أتع تال ة تم ع األط اخ   )ج( من قانون حماية األط اخ وإدارة ( 1) 4تعداع المادة 

   ( 94) اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسان ب ن تك ع ه ااريا عدم احتجاي األط اخ والُقّصر غار المصحوبان ،ذويام 

وأعربدل لج دة حقوق الل دع عن قلقادا ال دال  ايال عددم ا دايدة التادذيدة المقددمدة لألط داخ الدذان تزيدد   -40
سد ة في م اطق العبور، وعدم  دالح ة الشداادا  التعل م ة الصدادرة لألط اخ في مدارس   14أعمارهم على 

ن تقدار سددددددددن األط اخ وأعربل اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسددددددددان عن قلقاا أل  ( 95) م اطق العبور في ه ااريا
ر غار المصدددددحوبان في م اطق العبور تعتمد اعتمادًا ابارًا على معاا ة غار دح قة  ملتمسدددددي اللجول والُقصدددددّ
يجرياا ربار، وألن هؤالل األط اخ ي تقرون الى امكان ة الحصدددددددددوخ على التعل م وعلى ال دما  االتتمال ة 

  ( 97) حقوق الل ع شواغع مماثلة وأثار  لج ة  ( 96) وال  س ة والمساعدة القانون ة

اتعلق ،ت  اذ البروتواوخ االرت اري الت اح ة حقوق الل ع المتعلق ،ب ع األط اخ واسدددددددددددتاالخ  وف ما -41
المواد اإلبدداح ددة، أو دددددددددددددددل لج ددة حقوق الل ددع بدد ن تعدددخ ه ادداريددا القددانون ت م  األط دداخ في ال اددال وفي

نلاق الحماية المتزاادة من الع ف الج سدددددددي المرتك  بشددددددد ن قانون العقوبا  من أتع توسددددددد ع  2012 لعام
ضدددددد األط اخ لتشدددددمع تم ع األط اخ دون سدددددن الثام ة عشدددددرة وإدراخ التعداال  القانون ة الاليمة لضدددددمان 

االتجار  الب ع أو معاملة تم ع األط اخ الذان اتعرضددددددون ألي شددددددكع من أشددددددكاخ االسددددددتاالخ الج سددددددي أو
  ( 98) با  ت ائ ةبص تام ضحايا وعدم ارضاعام لعقو 

اتعلق ،ت  ادذ البروتواوخ االرت داري الت داح دة حقوق الل دع المتعلق بداشددددددددددددددتراي األط داخ في  وف مدا -42
الم ايعا  المسددددلحة، حثل لج ة حقوق الل ع ه ااريا على انشددددال آل ا  للتحداد الم كر لألط اخ ملتمسددددي 

اسددددددددددددددُت دددموا في أعمدداخ قتددال ددة في ال ددارج،  أواللجول والالتتان والمادداترين الددذان ربمددا يكونون قددد ُت دددوا 
  ( 99) وضمان عدم ارضاع األط اخ لتدري  عسكري ا لوي على است دام األسلحة ال ارية
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 ( 100) األشخاص ذوو اإل اقة -3 

في سددددددددددد اق التحقاق الذي أترت  لج ة حقوق األشددددددددددد ا  ذوي اإلعاقة بشددددددددددد ن ه ااريا بموت   -43
من البروتواوخ االرت داري الت داح دة حقوق األشدددددددددددددد دا  ذوي اإلعاقة، أو ددددددددددددددل اللج دة ب ن تلاي  6 المدادة

ه ااريا أي دور لسدددللة الو ددداية في تعاان موم ي الدعم واإلشدددراف علاام وتدريبام في اطار نظام  ددد ع 
التتمدال دة من القدانون االتتمداعي المتعلقتان ،دددددددددددددددددددددددددددد "الرعدايدة ا 70و 69القرار المددعوم، وإلادال المدادتان 

يمكن ااداع أي شدد ص ذي اعاقة في مؤسددسددا  على أسدداس اإلعاقة، واالعتراف  المت صددصددة"، بحاك ال
بحق تم ع األشدددددددد ا  ذوي اإلعاقة في ال  ش بشددددددددكع مسددددددددتقع وإدراتام في المجتمع احق فردي وقا،ع 

ب ن   لج ة أيضداً وأو دل ال  ( 101) للت  اذ م اشدرة، ووضدع نظام لدعم ال  ش المسدتقع لألشد ا  ذوي اإلعاقة
تم ع ه ااريا االسددتمرار في ااداع األشدد ا  ذوي اإلعاقة في أي اطار مؤسددسددي ،وقف البرامي التي ت شددئ 

  ( 103) وت اولل اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسان مسائع مماثلة  ( 102) المؤسسا 

تاا، التي وأشدار  لج ة حقوق األشد ا  ذوي اإلعاقة الى أن قوانان ه ااريا وسد اسداتاا وممارسدا -44
كثار من الحاال  ااداعام في  تؤدي الى وضدددددددددع األشددددددددد ا  ذوي اإلعاقة تحل الو ددددددددداية، وفي كثارًا ما

مؤسددددسددددا ، انما ت ضددددي الى انتااكا  تسدددد مة وم اج ة لحقوقام  وأو ددددل اللج ة ب ن تلاي ه ااريا ُنظم 
شدددد ا  ذوي اإلعاقة الو دددداية، وت اي اإلاداع في المؤسددددسددددا  على أسدددداس اإلعاقة، وتقدم تعويضددددا  لأل

الذان التمسدددددون اإلنصددددداف من ااداعام في مؤسدددددسدددددا ، وتعاد توت   الموارد المال ة لدعم ال  ش المسدددددتقع 
  ( 104) واإلدماج في المجتمع المحلي

وأشددددددددار  اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسددددددددان الى أن  ا  اي لا ااريا أن تك ع اسددددددددت دام تم ع ال برال  -45
  وأو ددددل اللج ة المع  ة  ( 105) اإلعاقة لد  األط اخ اترالا  موحدة تسددددت د الى أسددددالا  علم ة المكل ان ،تقا م 

   ( 106) بحقوق األش ا  ذوي اإلعاقة ب ن ت اي ه ااريا فصع األش ا  ذوي اإلعاقة عن غارهم في التعل م 

 ( 107) األقليات -4 

تزاخ  تي ت اد ب ن تماعة الروما الأعربل اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسان عن قلقاا ايال التقارير ال -46
تعاني من اسددتشددرال التمااز واإلقصددال، ومن ال لالة وال صددع التماازي في السددكن والتعل م  وأشددار  الى أن  
ا  اي لا ااريا أن تعزي تاودها الرام ة الى تعزيز حصددددددوخ أفراد تماعة الروما، دون تمااز، على ال ر  

  ( 108) وال دما  في تم ع المجاال 

وال تزاخ اللج ة المع  ة بالقضددال على التمااز الع صددري تشددعر بالقلق ال ال  ايال اسددتمرار التمااز   -47
وأو ددددل اللج ة ب ن تت ذ ه ااريا تم ع    ( 109) ضددددد الروما وإيال واقع ال صددددع وال قر المدقع الذي ي  شددددون 

ع أط اخ الروما عن غارهم في التدا،ار للقضددال على التمااز الا كلي ضددد الروما، وإناال تم ع أشددكاخ فصدد 
التعل م، وات اذ تدا،ار فعالة لتحسان معدال  االلتحاق بالمدارس ومعدال  اتمام الدراسة في   وف أط اخ 
الروما وتحسددددان فر  التعلم المتاحة لام وال اوض بإنجاياتام التعل م ة  وأو ددددل أيضددددًا ب ن تت ذ ه ااريا  

ا، وضددددمان حصددددوخ تم ع الروما على الرعاية الصددددح ة بشددددكع اامع تدا،ار إلناال ال قر المدقع ،ان الروم
مضددددددددددددددايقدة، وات داذ تددا،ار فعدالدة إلنادال ال لدالدة ،ان الرومدا والقضددددددددددددددال على فجوة  تمااز أو وبال عوائق وال

الدرع  وأو دددل اللج ة اذل  ب ن تت ذ ه ااريا تدا،ار إلناال ترائم الكرا  ة المرتك ة ضدددد الروما وضدددمان 
اال  من ترائم الكرا  ة والتحقاق فااا على ال حو الوات  ومحاكمة مرتكبااا وإدانتام، وم ع  تسددددددجاع أي ح

  ( 110) تم ع الت م لا  اإلث  ة من تان  أتازة ان اذ القانون، وم ع رلاب الكرا  ة ضد الروما
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 ( 111) الم اجرون والالج ون وملتمسو اللجوء -5 

اإلنسددددددددددددددان للماداترين الى أن حكومة ه اداريا أعل دل في أشددددددددددددددار المقرر ال دا  المع ي بحقوق  -48
، وات ذ ، ردًا على ذل ، ناجًا أم ي الم حى تجلى ( 112) "حالة أيمة بسددددددددددددددب  الاجرة الجمال ة" 2015 عام

وحك المقرر ال ا  الحكومة على اعادة تقا م سدددددددددددرداتاا    ( 113) في سدددددددددددلسدددددددددددلة من التدا،ار التقاادية للااية
وأعرب    ( 114) شدددددددددددؤون الاجرة، وعلى االنتقاخ نحو ناي قائم على حقوق اإلنسددددددددددداناألم  ة الم حى في ادارة  

المقرر ال ا  عن قلق  ،وت  را  لعدم تمكن م ظما  المجتمع المدني من الو وخ الى م اطق العبور 
ألغراض أنشدددددلة الر دددددد، ولعدم تمكن محامي الم ظما  غار الحكوم ة من الو دددددوخ الى م اطق العبور 

  ( 115) ش ص ة لتقديم المساعدة القانون ةبص تام ال اال

والحظ المقرر ال ا  المع ي بحقوق اإلنسدددددددددددان للمااترين أن الم ظما  غار الحكوم ة العاملة  -49
في مجاخ حقوق المااترين في ه ااريا توات  عا ا  متعددة في االضددلالع بعملاا المشددروع والاام، وأفاد 

وحك ه ااريا على م ح م ظما    ( 116) تعرضل لحمال  تشاارب ن عددًا من م ظما  المجتمع المدني قد  
ورأ  م وضدددددد ة األمم   ( 117) المجتمع المدني امكان ة الو ددددددوخ الى م اطق العبور لضددددددمان توفار ال دما 
يمكن أن يكون غار قانوني،   المتحدة لشدددددددؤون الالتتان أن تقديم المسددددددداعدة لملتمسدددددددي اللجول والالتتان ال

وعلق   ( 118) لاان أسددداسددداان، هما الحق في التماس اللجول وحظر اإلعادة القسدددريةألن  سددد قوض م  ارين دو 
، بعد أن ُم ع  2018ال ريق العامع المع ي باالحتجاي التعسد ي ييارت  الى ه ااريا في تشدرين الثاني/نوفمبر 

  ( 119) من الو وخ الى م لقتي العبور في روشكي وتوم ا على الحدود مع  رب ا

المقرر ال ا  المع ي بحقوق اإلنسدددان للمااترين ه ااريا على اناال ممارسدددة حصدددر تم ع  وحك   -50
ملتمسددددددددي اللجول تلقائ ًا في م اطق العبور، واسددددددددتكشدددددددداف ،دائع الحتجاي تم ع ملتمسددددددددي اللجول، وتحسددددددددان 

ر ال ا   ورلص المقر    ( 120) الظروف المادية في م اطق العبور ورفع القاود الم روضة على حرية الت قع فااا 
   ( 121) الى أن الحصدددددددر في م اطق العبور يشدددددددكع في حاال  اثارة سدددددددل ًا لحرية ملتمسدددددددي اللجول بحكم الواقع 

   ( 122) وأثار  لج ة القضال على التمااز الع صري واللج ة المع  ة بحقوق اإلنسان شواغع مماثلة 

اإلداري الملوخ   وأشددددددددددددار المقرر ال ا  المع ي بحقوق اإلنسددددددددددددان للمااترين الى أن االحتجاي -51
اتاحة سدباع انتصداف ارقى الى االحتجاي  قضدائ ة أو لملتمسدي اللجول دون امكان ة اترال مراتعة ادارية أو

وأشدددار  م وضددد ة شدددؤون الالتتان الى أن محكمة العدخ التابعة لالتحاد األوروبي رلصدددل   ( 123) التعسددد ي
حتجاي، وقامل الحكومة عق  ذل  ، قع تم ع الى أن ااداع األفراد في م اطق العبور ارقى الى مسدددتو  اال

  ( 124) ملتمسي اللجول من م اطق العبور الى مرافق م توحة

وأشدار المقرر ال ا  المع ي بحقوق اإلنسدان للمااترين الى اإلترالا  التي ات ذتاا الم وضد ة  -52
ات ق  يع الا ااري الاألوروب ة ضدددد ه ااريا بشددد ن التجاويا ت ورلصدددل الم وضددد ة األوروب ة الى أن التشدددر 

اتعلق بإترالا  اللجول في م اطق العبور، وشددرو  االسددتا اخ،  سدد ما ف ما مع قانون االتحاد األوروبي، وال
وأ،د  م وض ة شؤون الالتتان مالحظا  مماثلة ورأ  أن اترالا  اللجول   ( 125) والقرارا  المتعلقة بالعودة

واذل  ع ا دددددددددددددر في التشدددددددددددددريع المحلي اعُتمد  في وقل  ،2020 الجدادة التي اعتمدتاا ه ااريا في عام
ي الف  تتوافق مع الحق في التماس اللجول وُتعرض ملتمسددي اللجول ل لر اإلعادة القسددرية، بما سددا،ق، ال

  ( 126) القانون الدولي لالتتان وحقوق اإلنسان وقانون االتحاد األوروبي

اترال تدادًا في القانون   2020 في عام وأفاد  م وضددددددد ة شدددددددؤون الالتتان ب ن ه ااريا اعتمد  -53
، وحرم ملتمسددي اللجول فعل ًا من 2021، اان سدداريًا حتى حزيران/اون   19-المحلي ردًا على تائحة اوفاد

غار  الحق في الو ددددددوخ الى اترالا  لجول عادلة وفعالة وعرضددددددام ل لر اإلعادة القسددددددرية الم اشددددددرة أو
الالتتان ب ن تعدخ ه ااريا التشددددريعا  الوط  ة لحماية الحق في وأو ددددل م وضدددد ة شددددؤون   ( 127) الم اشددددرة
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وأو دددل لج ة القضدددال على التمااز الع صدددري ب ن    ( 128) التماس اللجول والتمتع ب  وحظر اإلعادة القسدددرية
تت ذ ه ااريا تم ع التدا،ار لضدددددددمان االحترام الكامع لمبدأ عدم اإلعادة القسدددددددرية وم ع االسدددددددت دام الم ر  

ضددددددمان توفار التدري  لموم ي ان اذ القانون المتعاملان مع الالتتان والمااترين وملتمسددددددي اللجول، للقوة و 
وأعربل اللج ة المع  ة بحقوق   ( 129) ور ددددددد عملام ب عال ة واسددددددتقالخ، بة ة القضددددددال على اسددددددالة المعاملة

  ( 130) ثلةاإلنسان والمقرر ال ا  المع ي بحقوق اإلنسان للمااترين عن شواغع وتو  ا  مما

وأشدار  اللج ة المع  ة بحقوق اإلنسدان بقلق الى مجموعة مشداريع القوانان الثالثة المعروفة باسدم  -54
"أوق وا سوروس"، التي ت رض قاودًا رلارة على عمل ا  م ظما  المجتمع المدني وم تقدي س اسة ه ااريا 

تحدة في مجاخ حقوق اإلنسدددددددددددددان عن قلقام وأعرب العداد من ربرال األمم الم  ( 131) في مجاخ الاجرة الوافدة
الشدددداد ايال التدا،ار الجدادة الصدددارمة لم ع المااترين والالتتان من دروخ ه ااريا، فضددداًل عن ييادة عدد 

   ( 132) التادادا  الموتاة ضددددددد الجاا  ال اعلة في المجتمع المدني، وأشدددددداروا الى قوانان "أوق وا سددددددوروس"
، أدانل الم وض ة السام ة والم وضة السام ة لحقوق اإلنسان أيضًا قرار 2018 م اس ا  عدة في عام وفي

،رلمددان ه ادداريددا اقرار تشددددددددددددددريع يجّرم األفراد والجمدداعددا  التي تعتبر داعمددة لملتمسددددددددددددددي اللجول والالتتان  
  ( 133) والمااترين غار ال ظاماان

ُيسدددمى "ضدددري ة را دددة  ماوأشدددار المقرر ال ا  المع ي بحقوق اإلنسدددان للمااترين الى فرض   -55
في المائة على الدعم المالي  25على الاجرة الوافدة"  وب اًل على الالئحة الجدادة، ُت رض ضدددددري ة نسدددددبتاا 

تعد تحصدع على الماخ عدة م ظما  غار   ولم  ( 134) تشدجع الاجرة الى ه ااريا المقدم ألي أنشدلة تدعم أو
وروبي للجول والاجرة واإلدماج من رالخ ويارة الدارل ة حكوم ة اانل تتلقى تموياًل من  ددد دوق االتحاد األ

دعم االندماج للمااترين وملتمسددي اللجول والالتتان، وسددحبل الويارة في  لمشدداريع تقدم الدعم اإلنسدداني أو
  ( 135) تم ع دعوا  تقديم العلالا  في اطار الص دوق  2018 ،داية عام

 ( 136)  ديمو الجنسية -6 

الل ع ه ااريا على تعداع قانون الج سدددددددددد ة لم ع حاال  انعدام الج سدددددددددد ة ،ان  حثل لج ة حقوق   -56
أط ددداخ الوالددددان األتدددانددد  غار القدددادرين على م ح ت سدددددددددددددداتام ألط دددالام المولودان في ال دددارج، وأط ددداخ 
األشددددددد ا  عديمي الج سددددددد ة المعترف ،ام الذان ل سدددددددل لداام اقامة ثا،تة في البلد  وحثل اللج ة ه ااريا 

على ضددددددددمان تمكان أولت  األط اخ من الحصددددددددوخ على الج سدددددددد ة الا اارية وفقًا إلترالا  وقواعد أيضددددددددًا 
  ( 137) واضحة تلبَّق تلب قًا موحدًا في تم ع أنحال البلد
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