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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر   1-12

 تجميع بشأن أيرلندا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مع مراعاة وتيرة االساتررا   16/21و 5/1                                              أ عد هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنساا   -1
الواردة في تقارير هيئا  المراهدا  واإلجراءا  الخاصاااااااا و يرها الدوري الشاااااااامتج وهو تجملع للمرلوما  

                                                         وهو مقد م في شكت موجز تقي دا  بالحد  األقصى لردد الكلما ج من وثائق األمم المتحدة ذا  الصلا،

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق  -       ثانيا   
 ( 2)   ( 1) اإلنسان

أوصاااااا  للا  مختلقا لحقوق اإلنساااااا  بدلام أ رليدا بما  ليع التصاااااد ق على مراهدا  األمم المتحدة   -2
؛ والتصاد ق على البروتووو  االتتلاري التقايلا حقوق الفقت  ( 3) األسااسالا لحقوق اإلنساا  التي لم تيإام اليعا برد 

؛ والتصاااااد ق على البروتووو  االتتلاري  ( 4) ا بشاااااع  أللع األوقا  واسااااات ال  األوقا  في الل اء وفي المواد اإلباحل 
 ج ( 5) التقايلا مياهإا الترذ ب و يره من ضروب المراملا أو الرقوبا القاسلا أو الالانسانلا أو المعييا 

                                                                                          وقدما أ رليدا سايويا  مسااهما  ماللا الى مقوضالا األمم المتحدة السااملا لحقوق اإلنساا  في القترة  -3
 ج( 6) 1202الى عام  2016من عام  

 ( 7) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -       ثالثا   

                                                                                       أعربا اللجيا المريلا بالقإاااااااء على التمييز ضااااااد المرأة عن أسااااااقعا ن را  الى عدم ترد ت الحكم   -4
من   3- 3- 40                                                                      من الادساااااااااااااتور، الاذي  ادةم الي رة اليمفلاا المقول لاا ألدوار المرأة، والماادة    2- 41الوارد في الماادة  

ج  (8)                                                                                                  الدسااااااتور، التي تحمي حق من لم  ول د برد في الحلاة وبالتالي تقي د دو  داا  امكانلا الوصااااااو  الى اإلجعا  
                               قرير متاابراا الى أنعاا نق حاا في  ج وأشااااااااااااااار  أ رليادا في ت ( 9)                                               وحثا ا اللجياا أ رليادا على تراد ات هااتين الماادتين

 ج( 10) األحكام المترلقا بإمكانلا الوصو  الى اإلجعا  2018عام 
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وأعربا لجيا القإاااء على التمييز الريصااري عن أسااقعا أل  أ رليدا لم تتخذ أي تفوا  إلدما    -5
  ج وورر  اللجيا ( 11) ي االتقايلا الدوللا للقإاااااااااء على جملع أشااااااااكا  التمييز الريصااااااااري في الي ام القانوني المحل 

 ج( 12)                                                              توصيتعا بع  ت دمج أ رليدا االتقايلا في ن امعا القانوني المحلي

وأعربا اللجيا المريلا بالقإاااااء على التمييز ضااااد المرأة عن قلقعا لكو  اللجيا األ رليدةا لحقوق   -6
را اضافالعا  فراال   ج وأوصاا  ( 13)                                                                                     اإلنساا  والمسااواة للساا مزو دة بالموارد الكاملا لالضافالا ألوال تعا الموسا 

جيا لكي تتمكن من أداء معامعا على بع  تخصااااال أ رليدا ما ةكقي من موارد الميزانلا والموارد اللشاااااريا لل
              موظقا ، ورأ     50                                                                   وذ كر  أ رليدا أ  المخصااااصااااا  المرصااااودة للجيا قد ريد ، وأن  جر  تريين  ج ( 14) نحو فرا 
للمؤساااسااا    واعتبر  لجيا مياهإااا الترذ ب أ  توصاالاتعا بشااع  توفير الموارد ج  ( 15)                  التوصااالا قد ن قذ   اللجيا أ  

 ج( 16)                                                            الوويلا لحقوق اإلنسا  وضما  استقالليتعا قد ن قذ  الى حد وبير

وأشااااار  اللجيا المريلا بالقإاااااء على التمييز ضااااد المرأة الى ا الق عدد من المؤسااااسااااا  التي  -7
سايق ج وأوصاا اللجيا بع  تواصات أ رليدا ترزيز التي ( 17)                                                 كانا تشاكت جزءا  من الللا الوويلا لليعو  بالمرأة 

وتوفير الموارد الكافلا لشاااااااسلا المسااااااااواة ألين الجيساااااااين في ورارة الرد  والمسااااااااواة، باعتلارها الللا الوويلا  
 ج( 18) لليعو  بالمرأة 

عن قلقعا ألن  لم ةجر برد تشاااكيت لجيا  المريلا بالقإااااء على التمييز ضاااد المرأة وأعربا اللجيا   -8
المريلا بالريصااااااريا  مياهإااااااا الريصااااااريا، وألن  للسااااااا جملع معام اللجيا االسااااااتشاااااااريا الوويلا السااااااابقا 

                                                                                           والتراااددةاااا الثقاااافلاااا قاااد ن قلاااا الى العيئاااا  القاااائماااا، بماااا في ذلااا   اللجياااا األ رليااادةاااا لحقوق اإلنسااااااااااااااااا  
ج وأوصااااا بع  تإاااامن أ رليدا عدم ( 19) والمساااااواةت التي لم ةجر تقويإااااعا صااااراحا لتياو  مسااااعلا الريصااااريا

ي فلما  ترلق بعي مجموعا من الياس تراني وجود ث را  مترلقا بالحماةا في اإلوار الساالاساااتي والمؤسااساا 
من التمييز الريصاري؛ وبع  تإاع تفا عمت وويلا جد دة لمكافحا الريصاريا تتماشاى مع اعال  وبرنامج  
                                                                                           عمت د ربا ؛ وأ  تإاااااااااااااامن يلام العيئا  القائما لمكافحا التمييز الريصااااااااااااااري ألتول ي جملع وظائ  اللجيا 

ع نفاق و  الةا اللجيا األ رليدةا لحقوق اإلنسااا  والمساااواة لتشاامت ميع التمييز                                      االسااتشاااريا الوويلا؛ وأ  توساا 
 ج( 20) الريصري وح ره

وأشار  مي ما األمم المتحدة للتربلا والرلم والثقافا )اليونسكو( الى أ  أ رليدا لم تكرس في دستورها   -9
 ج( 21) الحق في الترللم للجملع

المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي تنف ذ االلتمامات الدولية   -       رابعا   
 اإلنساني الواجب التطب ق

 القضايا الشاملة لعدة قطاعات -ألف 

 ( 22) المساواة وعدم التم  م -1 

أعربا لجيا القإااء على التمييز الريصاري عن قلقعا اراء التقارير التي تتحدع عن وجود مرد    -10
( والذي ةسااتعدا األشااخام الميحدرين  Gardaرساا  الشااروا األ رليدةا )مرتقع للتيملط الريصااري الذي تما

                                                                                               من أصاات أفريقي وجماعا  الر ح ت والروما؛ واراء اليساالا المرتقرا بشااكت  ير متياسااب لمجموعا  األقللا   
الرريلا هذه في ن ام الساااجو ؛ واراء عدم وجود تشاااريرا  تح ر التيملط الريصاااري، وما  تصااات ألذل  من 

                                                                       ج وأوصااااا بع  تساااان أ رليدا تشااااريرا  ةح ر التيملط الريصااااري؛ وبع  ت يشاااا   للا  ( 23) و  مسااااتقلا للا  شااااكا
مسااتقلا للشااكاو  للترامت مع شااكاو  التيملط الريصااري؛ ودمج مسااعلا التيملط الريصااري في مياهج تدريب 

 ج( 24) أفراد الشروا
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الريصاااريا الموج  ضاااد جماعا  وأعربا اللجيا نقساااعا عن قلقعا اراء تزا د حاال  تفاب الكرا لا  - 11
                                                                                              الر حا ت والروماا والالجئين وملتمساااااااااااااي اللجوء والمعااجرين، وتااصااااااااااااااا على اإلنترناا؛ واراء الحوادع المتكررة 

  1989                                                                                          لخفاب الكرا لا الريصااااريا التي   دلى ألعا الساااالاساااايو ؛ وأ  قانو  ح ر التحريي على الكرا لا لرام 
ج وأوصاااااااااا اللجيا بدلام أ رليدا بما  ليع ترزيز  ( 25)  لا الريصاااااااااريا لم  تسااااااااام بالقراللا في مكافحا تفاب الكرا 

تشااريراتعا المترلقا بخفاب الكرا لا الريصااريا؛ وتكثلج الجعود للتصاادي النتشااار تفاب الكرا لا الريصااريا 
                                                                                         على اإلنترنا؛ وضاااما  أ  ةكو  مشاااروا قانو  الساااالما على اإلنترنا وتي لم وساااائط اإلعالم متماشااالا  مع 

اإلنساااا ، وساااي  على وج  السااارعا؛ والتحقيق في األفرا  المتإاااميا تفاب الكرا لا،   المرا ير الدوللا لحقوق 
 ج ( 26) بما في ذل  تل  التي  رتكبعا السلاسيو  

وأعربا اللجيا نقسااااعا عن قلقعا اراء ما أفاد  ب  التقارير من وجود مسااااتو  مرتقع لجريما الكرا لا  -12
القوانين الجيائلا القائما ال تتإمن جرائم الكرا لا الريصريا  التي تستعدا األقللا  الرريلا، وأل   الريصريا 

ج وأوصا اللجيا بدلام أ رليدا بما  ليع األتذ بعحكام ( 27) الجوهريا وال تيل على ظروا مشددة لعذه الجريما 
                                                                                                 تشااريسلا تإاامن اعتلار الدافع الريصااري ظرفا  مشااد  دا ؛ وضااما  التحقيق الشااامت في قإاااةا جريما الكرا لا  

لريصااريا ومقاضاااة مرتكبيعا ومراقبتعم وتوفير ساابت انتصاااا فرالا للإااحاةا؛ وتقدةم التدريب الى الشااروا  ا
والمدعين الرامين والقإاااة بشااع  األساااليب المياساالا لتحد د الحوادع الريصااريا وجرائم الكرا لا الريصااريا  

 ج( 28) وتسجيلعا والتحقيق فيعا ومقاضاة مرتكبيعا

 ( 29) التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

أعربا لجيا القإاااء على التمييز الريصااري عن قلقعا من أ  تشاا يت مجمع ميجم ساايريخو  في   -13
كولومبلا، الذي ةقع مقره الرئلساااااي في دأللن والذي اشاااااتر  أ رليدا مي  القحم إلحد  محفا  الفاقا التابرا 

نتعاكا  تفيرة حقوق اإلنساااااا ، تمس بصاااااورة تاصاااااا األشاااااخام الميحدرين من لعا، قد ارتلط بارتكاب ا
ج وأوصا اللجيا بدلام أ رليدا بما  ليع الي ر في وق  شرائعا للقحم من ( 30) أصت أفريقي والشروب األصللا

  ؛ مجمع ميجم ساايريخو ؛ وتقدةم دعمعا لبدء اجراء تحقيق مسااتقت بشااع  الميجم، ولرد حقوق الإااحاةا وترويإااعم 
وضاااما  وصاااو  الإاااحاةا الى سااابت االنتصااااا والترويي في أ رليدا؛ واعتماد اوار تي لمي ةإااامن يلام 
جملع الشاروا  التي  وجد مقرها في أ رليدا أو الخاضارا لوال تعا القإاائلا ألتحد د انتعاكا  حقوق اإلنساا  

، ويإاامن أ  ةكو  من الممكن                                                                        المرتكلا في اوار عمللاتعا في أ رليدا أو في الخار  وبميرعا والتصااد ي لعا
  تحميت هذه الشاااروا  المساااؤوللا عن االنتعاكا ؛ وضاااما  التيقيذ القرا  لخفا الرمت الوويلا المترلقا باألعما  

 ج( 31) التجاريا وحقوق اإلنسا 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

أشااااار الرد د من  للا  اإلجراءا  الخاصااااا الى أ  اعادة المقاتلين األجانب وأساااارهم من مياوق  -14
الصااراا هي االسااتجابا الوحيدة المتوافقا مع القانو  الدولي للحالا التي  واجععا األشااخام المحتجزو  في  

  الحكوما عودة ج وأكد( 32) مخلما  أو سااااجو  أو في أماكن أتر  في أللد ن محدد ن هما في حالا صااااراا
 ج( 33) األشخام في القإلا المشار اليعا الى أ رليدا

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 34) الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي -1 

 أعربا لجيا مياهإااا الترذ ب عن قلقعا لكو  الإاامانا  الجوهريا لردم وقوا الترذ ب لصشااخام -15
                                                                        دائما ؛ وأل  التشاريع الذي ةحدد الحق في حإاور ممثت قانوني أثياء اساتجوابا                                المحرومين من حريتعم ال ت حترم 
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الشاروا لم  بدأ برد؛ وأل  الشاروا ال تحتقب باساتمرار بساجال  لالحتجار وال تساتخدم باساتمرار دائرة م لقا 
الجيائلا     الردالا من قانو   9وأوصااااااااااااا اللجيا أ رليدا بالترجيت ألبدء الرمت بالمادة  ج  ( 35) لمرايلا  را المقاألال 

لإما  وصو  األشخام المحرومين من حريتعم الى محام ميذ وقا الدلي عليعم، وضما    2011لرام 
 ج( 36) أ  تيش  التشريرا  الوويلا هيئا مستقلا للتقتلش على مراكز الشروا

للترذ ب،    وأعربا اللجيا نقسااااعا عن قلقعا اراء عدم تدريب الموظقين الرموميين بشااااع  الح ر المفلق  -16
                                                                                                      واراء االفتقار الى تدريب بشااااع  توثيق الرواقب الصااااحلا الياجما عن الترذ ب وسااااوء المراملا، اسااااتيادا  الى دليت 
ي والتوثيق القرالين للترذ ب و يره من ضااااااااروب المراملا أو الرقوبا القاساااااااالا أو الالانسااااااااانلا أو المعييا                                                                                                         التقصاااااااا 

ج وأوصااا اللجيا بع  تجرت أ رليدا التدريب بشااع  اتقايلا مياهإااا الترذ ب و يره ( 37) اساافيبو (   )ألروتووو  
                                                                                                   من ضااروب المراملا أو الرقوبا القاساالا أو الالانسااانلا أو المعييا الزاملا  للموظقين الرموميين، وتصااوصااا   

رموميين                                                                                     الشروا وموظقي السجو ؛ وضما  جرت ألروتووو  اسفيبو  جزءا  أساسلا  من تدريب الموظقين ال
 ج( 38) الذ ن  تراملو  مع األشخام المسلوبا حريتعم

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

                                                                                        أعربا لجيا مياهإااا الترذ ب عن قلقعا اراء اسااتمرار ارتقاا عدد اليساااء المحتج زا ؛ واراء وو   -17
                                                             و  مرا  في بري المرافق؛ واراء استمرار االكت اظ في مروز دوواس                                        المحبوسو  احتلاولا  والمدانين ة حتج ز 

  للسااجييا ؛ واراء اسااتمرار مشااكلا الصاارا الصااحي داتت الزنارين؛ واراء وجود أوج  قصااور ميعجلا في تدما  
ا  ج وأوصاا اللجيا بع  ترزر أ رليد( 40)        مفو لا  الرعاةا الصاحلا في ن ام الساجو ؛ واراء الحلس االنقرادي لقترا  

التداألير العادفا الى ريادة تقي عدد األشااااخام في ن ام السااااجو  بالا جرت األوضاااااا تتماشااااى مع المرا ير  
ج ورأ  اللجيا  ( 41)                                                                              وأ  تكقت فصاات السااجياء المحبوسااين حلسااا  احتلاولا  والسااجياء المحكوم عليعم بالقرت ،  الدوللا 

 ج ( 43) لم تيقذ بالكامت  ( 42) 2014ح اتعا الختاملا لرام المريلا بحقوق اإلنسا  أ  التوصلا  المماثلا الواردة في مال 

                                                                                       وأوصااااا أةإااااا  لجيا مياهإااااا الترذ ب بدلام أ رليدا بما  ليع مواصاااالا الجعود العادفا الى الحد   -18
                                                                                         من االكت اظ وتحسااااين األوضاااااا في جملع األماكن التي ت حتجز فيعا اليساااااء؛ والي ر في ريادة اسااااتخدام 

  يين موظقين وبيين التداألير  ير االحتجاريا وبدائت االحتجار؛ وتحسااااااين الصاااااارا الصااااااحي داتت الزنارين؛ وتر 
  اضااافيين والتمكين من احالا اليزالء الذ ن ةحتاجو  الى رعاةا متخصااصااا الى مرافق وبلا تارجلا؛ وضااما 
                                                                                           أ  ة ت الحلس االنقرادي اجراء من اجراءا  المالذ األتير ة قر  ألقصااااااااار فترة ممكيا، وال ةفب ق اوالقا   

 ج( 44) على األحداع

 ( 45) الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

أعربا المقررة الخاصااااااااااااا المريلا ألترزيز وحماةا الحق في حريا الرأي والتربير عن قلقعا من أ   -19
تترار  مع مرا ير القانو  الدولي  2017مواد مرييا من مشااااااااااااروا قانو  مقو  السااااااااااااالما الرقملا لرام 

 ق اإلنساا ؛ ومن أ  القيود الميصاوم عليعا في مشاروا القانو  تترار  مع مرا ير القانونلا والإارورة لحقو 
والتياسااب الواردة في الرعد الدولي الخام بالحقوق المدنلا والساالاساالا؛ ومن أن  في ظت عدم وجود ترريج 

 ج( 46) لعا                                                                    لمصفلح "االتصاال  الرقملا الإارة"، سيؤد ي ح رها الى فر  رقابا ال موجب

  وأعرب الرد د من المكلقين ألوالةا  في اوار اإلجراءا  الخاصااا عن قلقعم بشااع  عدم توافق قانو   -20
االنتخابا  مع الرعد الدولي الخام بالحقوق المدنلا والساااالاساااالا، مؤود ن أ  القيود التي ةقرضااااعا القانو   

تكوين الجمسلا ج وشاااااجروا أ رليدا بقوة                                                            على تمويت أنشااااافا المجتمع المدني تشاااااكت انتعاكا  للحق في حريا
                                                                         ج وردا  على ذل ، أشااااار  أ رليدا الى وجود تفط إلنشاااااء لجيا انتخاأللا مسااااتقلا ( 47) على ترد ت قانو  االنتخابا  

 ج( 48) ستراجع هذا القانو   2021بحلو  نعاةا عام 
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 ( 49) حظر جميع أشكال الرق  -4 

أعربا اللجيا المريلا بالقإاااااااااااء على التمييز ضااااااااااد المرأة عن قلقعا اراء المردال  الميخقإااااااااااا   -21
؛ وأعربا لجيا القإاااء على التمييز الريصااري عن شااوا ت  ( 50) للمقاضاااة واإلدانا في قإاااةا االتجار باللشاار

دا التشريع الحالي المترلق                                                                      ج وأوصا اللجيا المريلا بالقإاء على التمييز ضد المرأة بع  تيق ذ أ رلي ( 51) مماثلا
                                                                                            باالتجار باألشااااخام تيقيذا  فراال  عن وريق ضااااما  التحقيق الشااااامت في القإاااااةا ومقاضاااااة الجياة وانزا   

 ج( 53) ج وقدما لجيا القإاء على التمييز الريصري توصلا مماثلا( 52) الرقوبا المياسلا ألعم

                                         ة عن قلقعا من أ  أ رليدا ال تزا  أللدا  من وأعربا اللجيا المريلا بالقإااااء على التمييز ضاااد المرأ  -22
در والمق صاااد لالتجار باليسااااء والقتلا  أل را  االسااات ال  الجيساااي و/أو في االسااات ال  في                                                                                           أللدا  المصااا 

  ج وأعربا لجيا القإااااء على التمييز الريصاااري عن قلقعا لردم يلام أ رليدا ألتحد د( 54) الرمت واليشااااإل اإلجرامي 
حما تعم في مرحلا ملكرة، ولردم وجود حقوق قانونلا لإااااااااحاةا االتجار في التمتع هويا ضااااااااحاةا االتجار و 

 ج( 55) بالحماةا والمساعدة

ن أ رليدا عمللا تحد د هويا الإاااااحاةا   -23                                                                                   وأوصاااااا لجيا القإااااااء على التمييز الريصاااااري بع  تحسااااا 
انونلا ب ي الي ر عن و للا اإلحالا، وبع  تسااان تشاااريرا  لميح الإاااحاةا الحق في المسااااعدة والحماةا الق

 ج( 57) ج وقدما المي ما الدوللا للعجرة توصلا  مماثلا( 56) جيسيتعم أو وضرعم من حيث العجرة

  وأعربا عدة  للا  لإلجراءا  الخاصااااااا عن قلقعا من احتما  أ  ةكو  عدد من الرما  المعاجرين -24
  الرمت القسااري )السااخرة( أو االساات ال  الراملين في صااياعا صاايد األسااماا ضااحاةا لالتجار باألشااخام ل ر  

 ج( 58) في الرمت

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ( 59) الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 

أعربا اللجيا المريلا بالقإاااااااء على التمييز ضااااااد المرأة عن قلقعا اراء وت منع اسااااااتمرار عمت المرأة  -25
األجر؛ والقجوة المسااااتمرة في األجور ألين الجيسااااين؛ ومحدودةا توافر رعاةا األوقا  الملسااااورة التكلقا؛  الميخقي  

ج وأوصا اللجيا بدلام أ رليدا  ( 60) الجللسا  والتقارير التي تتحدع عن است ال  اليساء والقتلا  في مجا  نشاإل 
واساااتحداع المزيد من القرم للمرأة بما  ليع تكثلج جعودها لإاااما  تكافؤ القرم للمرأة في ساااوق الرمت 

للحصاو  على عمت ألدوام وامت؛ وانقاذ مبدأ المسااواة في األجر عن األعما  المتسااويا الدلما؛ ورصاد ممارساا   
  الرمت االسااااااااات الللا والتحقيق فيعا والمرايلا عليعا بصاااااااااورة ميت ما؛ وضاااااااااما  أ  تكو  تدما  رعاةا األوقا  

 ج( 61) أنحاء البلد ملسورة التكلقا ومتاحا في جملع

وأعربا لجيا القإاااء على التمييز الريصااري عن قلقعا اراء مردال  اللفالا المرتقرا في أوساااإل   -26
                                                                                                    جمااعاا  الر حا ت والرومااج وحثا ا اللجياا أ رليادا على اعتمااد تاداألير ذا  موارد واافلاا لتحساااااااااااااين فرم الرمات في  

 ج( 62)                        جماعا  الر ح ت والروما  أوساإل 

 ( 63) الحق في الضمان االجتماعي -2 

أكد المقرر الخام المريي بالققر المدقع وحقوق اإلنساااا  أ  الرمللا  ير الساااعلا المرتلفا باساااتخدام   -27
                                                                                           الخدما  الراما تشااكت عائقا  أمام الحق في الحماةا االجتماةلا وتولد التمييز ضااد القئا  المعمشاااج  بفاقا 

  اللفاقا في حالا األشااااخام المتقدمين بفلب للحصااااو  على مدفوعا  وأشااااار الى أن  جر  التيار  عن شاااارإل  
ج وذور  أ رليدا في ردها أ  أولويتعا هي مواجعا  ( 64) ( 19-اللفالا المرتلفا بجائحا فيروس وورونا )كوفيد

ج ولم تقبت ، بما في ذل  التيقيذ الساااااااااااريع لتداألير الحماةا االجتماةلا 19- التحدةا  التي تقرضاااااااااااعا جائحا ووفيد 
                                                                                             الحكوماا رأي المقرر الخاام القاائات باع  اللفااقاا لعاا تاعثير مجح  على أقات القئاا  ةسااااااااااااااارا  في المجتمع، 

 ج ( 65) االقتصادةا   -                                                                                تقد م الحكوما الدعم الى األشخام الميتمين الى وائقا واسرا من الخلفلا  االجتماةلا  اذ 
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عا أل  اليساء، وتاصا الميتملا  وأعربا اللجيا المريلا بالقإاء على التمييز ضد المرأة عن قلق -28
الى القئا  المحروما التي ترتمد على الميزانلا  االجتماةلا، ما رلن ةرانين من تعثير تداألير التقش ، وأ  

ج  (66) شارإل اإلقاما المرتادة ةروق اساتحقاق نسااء جماعا الروما واليسااء المعاجرا  لمدفوعا  اساتحقاقا  األوقا  
  أ رليدا الى تكثلج جعودها العادفا الى تحقيق الترافي االقتصااادي، والى تقيلم تعثير شاارإل ودعا اللجيا  
 ج( 67) اإلقاما المرتادة

 ( 68) الحق في مستوى معيشي الئق -3 

أعرب اثياااا  من المكلقين ألوالةاااا  في اواااار اإلجراءا  الخااااصاااااااااااااااااا عن قلقعماااا اراء القوانين   -29
 ير مسبوقا من رأس الما  الرالمي في اإلسكا  وإما  لصدوا    والسلاسا  التي سمحا باستثمار ملالغ

                                                                                                      الماللا المتداولا في األسواق الرالملاج وأكدا أ  االستثمار في اإلسكا  في أ رليدا، تالفا  لاللتزاما  الدوللا 
المترلقا بحقوق اإلنساا ، قد فصات اإلساكا  عن  رضا  االجتماعي المتمثت في توفير مكا  للسلش الياس 
فل ج وقد أد  االستثمار الخام الإخم في اإلسكا ، باالقترا  مع التخفلإا  في ميزانلا اإلسكا  الرام، 
الى جرت اإلسااكا  في أ رليدا  ير مقدور علل ، ووا  لذل  تعثير على أمن الحلارة، مع حدوع ريادة هائلا 

 ج( 69) في حاال  التشرد

،  2016ت منع تفا عملعا إلعادة ألياء أ رليدا لرام                                         وردا  على ذل ، سلفا أ رليدا الإوء على و -30
وريادة ميزانلا  اإلسااااكا  االجتماعي، والخفا الوويلا لصعما  التجاريا وحقوق اإلنسااااا ، والتداألير الراملا  
  الى مساااعدة مشااتري المساااكن المحتملين على شاارائعا، وريادة تداألير حماةا المسااتعجرين، واإلجراءا  المتخذة

 ج( 70)                                                                           دا  اإلةجارا ج وذور  أ رليدا أ  مستو  الملكلا المؤسسلا لإلسكا  ميخقي نسبلا  للحد من ريا

وأوضااحا لجيا القإاااء على التمييز الريصااري أنعا ال تزا  تشاارر بالقلق اراء التقارير التي تقيد  -31
                                                                                         بااع  األقللااا  الرريلااا مثاات جماااعااا  الر حاا ت والرومااا واألشاااااااااااااخااام الميحاادرين من أصاااااااااااااات أفريقي ومجتمرااا   

تمييز في قفاا  ، الذ ن للسا لد عم سو  فرم محدودة للحصو  على سكن اجتماعي،  واجعو  ال المعاجرين 
ج وأوصااا اللجيا بدلام ( 71) التشاارد  اإلةجار الخام التيافسااي، وأنعم  تررضااو  على نحو  ير متياسااب لخفر 

 أ رليدا بما  ليع تحليت تعثير أرما اإلساااااااااااااكا  الحاللا على جماعا  األقللا  الرريلا واتخاذ تداألير لمرالجا ذل ؛ 
ضااد جماعا     عي؛ واتخاذ تداألير للتصاادي ألي تمييز وتحسااين امكانلا حصااو  هذه القئا  على سااكن اجتما 

ت من  ت والروماااا في القفااااا اإلةجااااري الخاااام؛ وفر  وق  مؤقاااا على عمللاااا  ورد الر حااا  أمااااكن                                                                                    الر حااا 
 ج( 72)                                                  اقامتعم؛ وريادة ميزانلا توفير أماكن اقاما للرح ت

 ( 73) الحق في الصحة -4 

،  أعربا اللجيا المريلا بالقإاء على التمييز ضد المرأة عن قلقعا ألن ، بسبب الي ام القانوني التقييدي  -32
وفي قانو  تي لم المرلوما  )الخدما     2013الميصاااااااوم علل  في قانو  حماةا الحلاة أثياء الحمت لرام 

الحاال ، باسااتثياء الحاال   ، أصالح اإلجعا  في جملع 1995تار  الدولا إلنعاء الحمت( لرام   الموجودة
                                                                                           التي  وجد فيعا تفر حدلقي ووبير على حلاة المرأة الحامت، ةشاااااااااااكت جريما ويراق ب علل  بالساااااااااااجن لمدة 

                                                                                    عاما ؛ وأل  اليسااااء والقتلا  ة جبر  على الساااقر الى تار  أ رليدا إلجراء عمللا اجعا ؛ وأ    14أقصااااها 
د ةجبر  على االساااااااتمرار في الحمت الى نعا ت  أو اجراء  أولئ  الالتي ال ةمتلكن ما ةسااااااامح لعن بالساااااااقر ق

                                                                                        اجعا   ير  من؛ وأ  مقدمي الرعاةا الصااااحلا ال ةسااااتفلرو  تقدةم مرلوما  عن اإلجعا  بحريا توفا   
ج وأعربا لجيا مياهإااا الترذ ب عن قلقعا اراء الكرب البدني والذهيي الذي ترانل  اليساااء ( 74) من المقاضاااة

 ج( 75) ق بإنعاء حملعنوالقتلا  فلما  ترل
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وأوصاا اللجيا المريلا بالقإااء على التمييز ضاد المرأة بدلام أ رليدا بما  ليع ال اء قانو  حماةا   -33
  الحلاة أثياء الحمت من أجت اضاااقاء المشاااروةلا على انعاء الحمت على األقت في حاال  اال تصااااب، أو ساااقا  

قللا أو على حلاة الحامت، ووجود اعاقا شد دة بالجيين،  المحارم، أو وجود تفر على الصحا البدنلا أو الر
 وال اااء تجريم اإلجعااا  في جملع الحاااال  األتر ؛ وال اااء قااانو  تي لم المرلومااا  )الخاادمااا  الموجودة تااار  

 ج( 76) الدولا إلنعاء الحمت(

إاااامن وأوصااااا اللجيا المريلا بالقإاااااء على التمييز ضااااد المرأة ولجيا مياهإااااا الترذ ب بع  ت  -34
                                                                                           أ رليدا توفير الرعاةا الصاااحلا برد اإلجعا  لليسااااء ب ي الي ر عما اذا ون  قد تإااارن لرمللا اجعا   

 ج( 77)  ير قانوني أو اجعا  قانوني

قد جر  التويلع علل   2018وأفاد  أ رليدا بع  الترد ت الساااااادس والثالثين لقانو  الدساااااتور لرام  -35
، عقب اجراء اساااتقتاءج ويسااامح هذا القانو  بإنعاء الحمتع في  2018أ لو /سااابتمبر   18                  للصااالح قانونا  في  

                                                                                                  حالا وجود تفر على حلاة المرأة الحامت، أو عيد الحاق  ضاااااررا  شاااااد دا  بصاااااحتعا؛ أو في حالا وجود تفر على  
                                                                                                 حلاة المرأة الحامت أو عيد الحاق  ضاررا  شاد دا  بصاحتعا، في ظت حالا ووارو؛ وفي حالا وجود وضاع ة حتمت 

          أساااابوعا    12                                       وما  ميعا؛ وما ةساااامح ب  ألدو  قيود حتى   28أ   ؤدي الى وفاة الجيين قبت الوالدة أو في  إااااو  
وقااانو  تي لم المرلومااا    2013من الحمااتج وهااذا القااانو  أل ى قااانو  حماااةااا الحلاااة أثياااء الحماات لرااام  

ج ورأ  اللجياااا المريلاااا ( 78) 2019واااانو  الثااااني/ ياااا ر    1وبااادأ  تااادماااا  انعااااء الحمااات في    ج1995 لراااام
 ج( 79)                                                   بالقإاء على التمييز ضد المرأة أ  توصيتعا قد ن قذ 

وأعربا لجيا القإاااااء على التمييز الريصااااري عن قلقعا اراء سااااوء األحوا  الصااااحلا في أوساااااإل  -36
دي لمرالجا                                                                   ج وحث ا اللجيا أ رليدا على اعتماد استراتلجلا وتفط عمت هادفا للتص ( 80)                        جماعا  الر ح ت والروما 

 ج( 81) هذه األوضاا الصحلا السيئا 

                                                                                      وأعربا اللجيا المريلا بالقإااااااااااء على التمييز ضاااااااااد المرأة عن قلقعا ألن  قد أ جريا على أوقا    -37
                                                                                               حاملين لصقا  الجيسين الجراحا التي ال رجرا فيعا وبلا  و ير الإروريا المترلقا ألتحد د نوا الجيس هي 

لى الحقوق لصوقا                                                             ج وأوصااااااااااا بع  تإااااااااااع أ رليدا ألروتوووال  للرعاةا الصااااااااااحلا قائما  ع( 82) وعمللا  أتر  
حاملي صااااااقا  الجيسااااااين، بما ةكقت األالل األوقا  ووالد عم بجملع الخلارا  المتاحا واشااااااراا األوقا  في  

 ج( 83) صيع القرار في هذا الصدد

 ( 84) الحق في التعليم -5 

أعربا اللجيا المريلا بالقإااااااء على التمييز ضاااااد المرأة عن قلقعا اراء التقارير التي تتحدع عن  -38
ج  ( 85) القوالب اليمفلا والي رة الجيساانلا في مجا  الترللم، واليعج الإايق المتلع بشاع  توفير الترللم الجيساي

                                                                                                            وأوصااااا بع  ترزر أ رليدا اسااااتراتلجلاتعا للتصاااادي للقوالب اليمفلا التمييزيا والي رة الجيسااااانلا التي تثل ط اليساااااء 
ج وأوصااا اللجيا  ( 86) ي ما اليونسااكو توصاالا  مماثلاوالقتلا  عن مزاولا معيا في مجا  الترللم؛ وقدما م

 ج( 87) بع  تدمج أ رليدا في المياهج الدراسلا الترللم اإللزامي المترلق بالصحا والحقوق الجيسلا واإلنجاأللا

وأعربا لجيا القإاااااء على التمييز الريصااااري عن قلقعا اراء مسااااتويا  التحاق الفالب الميتمين   -39
                                                                                             الى جماعا  الر ح ت والروما بالمدارس ومساااااتويا  انجاراتعم الترلملا، وهي المساااااتويا  الميخقإاااااا بشاااااكت 

                      اعا  الر ح ت والروما                                                                  ج وحث ا اللجيا أ رليدا على وضاع اساتراتلجلا ترللملا جد دة بشاع  جم( 88)  ير متياساب
ج وأعربا اللجيا المريلا بالقإاااااااء على التمييز ضااااااد المرأة عن ( 89)                                      ت زو د بميزانلا وافلا وتفط عمت محددة

شاوا ت مماثلا، وأوصاا بع  تتخذ أ رليدا اجراءا  تصاحلحلا لمرالجا انخقا  مساتويا  التحصايت الرلمي 
 ج( 90) اجرا                                              لد  نساء جماعا  الر ح ت والروما واليساء المع
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والح ا مي ما اليونساااكو عدم وجود اشاااارة صاااريحا الى مساااتويا  الترللم وال الى عدد سااايوا   -40
وأوصااا بع  تإاامن أ رليدا صااراحا في  ج  ( 91) 2018  الترللم المجاني في قانو  الترللم )القبو  في المدارس( لرام 

 ج( 92)       عاما    12القانو  الترللم االألتدائي والثانوي المجاني لمدة 

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

 ( 93) النساء -1 

                                                                                          أعربا المقررة الخاصاااااا المريلا ألبلع األوقا  واسااااات اللعم جيسااااالا ، بما في ذل  اسااااات اللعم في الل اء   -41
بااحلاا و ير ذلا  من المواد المترلقاا بااالعتاداء الجيساااااااااااااي على األوقاا ، عن قلقعاا من أ  القتلاا   وفي المواد اإل 

ةمكن أ                                                                                           الميقوال  الى م اساااااااات ما دالين ون  ة جب ر  حتى تساااااااارييا  القر  الرشاااااااارين على الرمت في ترتيلا  
تحقيق في ادعاءا   ج ورأ  لجيا مياهإااااااا الترذ ب أ  توصاااااالاتعا بشااااااع  ال( 94) تصاااااات الى حد أللع األوقا 

اسااااااءة مراملا اليسااااااء في م اسااااات ما دالين التي تد رها الكيلساااااا الكاثوللكلا، ومقاضااااااة الجياة، وضاااااما  
ج والح ا اللجيا المريلا بالقإااااااء على التمييز ضاااااد  ( 95) حصاااااو  الإاااااحاةا على انصااااااا لم ةجر تيقيذها

  بما  تماشااااى مع المرا ير الدوللا، في ادعاءا  المرأة أ  أ رليدا أتققا في اجراء تحقيق مسااااتقت وشااااامت وفرا ، 
 ج( 96) االنتعاكا  ذا  الصلا

                                                                                          وأوصااااااااا المقررة الخاصااااااااا المريلا ألبلع األوقا  هي واثيتا  من هيئا  المراهدا  بع  ت جري أ رليدا   -42
مقاضااة                                                                                      شاامال  ونزيعا  في االدعاءا  المترلقا بإسااءة مراملا اليسااء في م اسات ما دالين، وأ  تكقت          تحدلقا  

 ج( 97) الجياة ومراقبتعم، وضما  حصو  الإحاةا على اإلنصاا

وذور  أ رليااادا أنااا  لم ةجر الرثور على أي دليااات واقري  ااادعم االدعااااءا  المترلقاااا باااالتراااذ اااب   -43
 الميعجي أو سااوء المراملا ذي الفابع اإلجرامي وأ  الحكوما ال تزا  مقتيرا بردم الحاجا الى اجراء تحدلقا  

 ج( 98) أو تحريا  محددة بشع  م است ما دالين

)تشوي   ورأ  لجيا مياهإا الترذ ب أ  توصلاتعا المترلقا باعتماد مشروا قانو  الردالا الجيائلا   -44
الصاااريح   األعإاااء التياسااللا لإلناع(، وتيقيذ ألرامج للتوةلا بشااع  تشااوي  األعإاااء التياسااللا لإلناع واالعتراا 

ج وأوصااااااا اللجيا بع  تحقق  ( 99)                                                  لتياسااااااللا لإلناع هو بمثابا ترذ ب قد ن ق  ذ  جزئلا  بع  تشااااااوي  األعإاااااااء ا
                                                                                                  أ رليدا في جريما اترا  فتاة من أ رليدا ل ر  تشاوي  أعإاائعا التياساللا وأ  تقاضاي مرتكبيعا، وأ  تكث   

مزدو  في الجعود الراملا الى ردا هذه الممارساااااااااا، وأ  تريد الي ر في موققعا بشاااااااااع  شااااااااارإل التجريم ال 
 ج( 100) المحللا تشريراتعا 

                                                                                       وأوصاااااا لجيا مياهإاااااا الترذ ب بع  تقدم أ رليدا تدريلا  الزاملا  بشاااااع  الري  الجيسااااااني والري   -45
الرااائلي للموظقين المكلقين بااإنقاااذ القااانو  و يرهم من الموظقين الرموميين الااذ ن  تراااملو  مع ضااااااااااااااحاااةااا  

 ج( 102) ا بالقإاء على التمييز ضد المرأة توصلا مماثلاج وقدما اللجيا المريل ( 101) الري  الجيساني

وأوضاااااحا اللجيا المريلا بالقإااااااء على التمييز ضاااااد المرأة أنعا ال تزا  تشااااارر بالقلق اراء عدم  -46
تجريم الري  الراائلي وعادم وجود ترريج محادد للري  الراائلي في التشااااااااااااااريراا ؛ واراء عادم مراالجاا الري  

ياشاائا للري  القائم على اليقسااي والراوقي واالقتصااادي؛ واراء االفتقار الى الحماةا القانونلا من األشااكا  ال
ج وورر  لجيا مياهإاااااااااااا الترذ ب اإلعراب عن قلقعا لكو  مشاااااااااااروا قانو  الري  الرائلي ( 103) نوا الجيس

ج وأوصاااااا اللجيا المريلا بالقإااااااء على التمييز ضاااااد ( 104)  تإااااامن جريما محددة تترلق بالري  الرائلي ال
د للري  الرائلي و يره من األشااكا  الياشاائا للري  المرأة أ رليدا ألتجريم الري  الرائلي وبإدتا  ترريج محد

 ج( 105) القائم على نوا الجيسج وقدما لجيا مياهإا الترذ ب توصلا  مماثلا

وأوصاااا لجيا مياهإاااا الترذ ب أ رليدا بإاااما  التحقيق القرا  في جملع ادعاءا  الري  ضاااد  -47
 ج( 106) ا  ذا  الصلاالمرأة ومقاضاة الجياة ومراقبتعم، ووقالا تمويت الدولا للخدم
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وأعربا اللجيا نقساااعا عن قلقعا اراء الممارساااا المتلرا في الماضاااي المتمثلا في اتإااااا اليسااااء  -48
ج  ( 107)                                                                                       والقتلا  لرمللا  ب إااااااع االرتقاق عيد الوالدة، والتي تيفوي على التقساااااالم الجراحي لمقصاااااات الحو 

ء تحقيق مساتقت لتحد د                                                                             والح ا اللجيا المريلا بالقإااء على التمييز ضاد المرأة أن  لم   بذ  أي جعد إلجرا
ج وأوصاااااااااا لجيا  ( 108)                                                                          ومقاضااااااااااة ومرايلا الجياة الذ ن أجروا عمللا  ب إاااااااااع االرتقاق دو  موافقا اليسااااااااااء

                                                                                          مياهإااااا الترذ ب بع  تلادر أ رليدا بإجراء تحقيق نزي  وشااااامت في حاال  اليساااااء الالئي تررضاااان لل إااااع 
وحصااااو  الياجلا  على اإلنصاااااا؛ وقدما   االرتقاق، وضااااما  البدء في اقاما دعاو  جيائلا ضااااد الجياة
ج ورأ  اللجيا المريلا بحقوق اإلنسا  أ  ( 109) اللجيا المريلا بالقإاء على التمييز ضد المرأة توصلا مماثلا

 ج( 110)                  لم ت يقذ بالكامت 2014التوصلا  المماثلا الواردة في مالح اتعا الختاملا لرام 

  ع واألدلا التي جر  جمرعا، بما في ذل  اليصااااوم األكادةملا                                       وذور  أ رليدا أن ، اسااااتيادا  الى اللحو  -49
، ال ةمكن القبو  بع  أولاء التوليد في ذل  الوقا هم ال  جياة  يل ي  2015وقإلا المحكما الراللا لرام 

ج ورأ  اللجيا المريلا بالقإااااء على التمييز ضاااد المرأة أ  توصااايتعا بشاااع  م اسااات ما دالين  ( 111) مراقبتعم
 ج( 112) رتقاق لم تيقذ         وب إع اال

وأعربا اللجيا نقسااااااعا عن قلقعا أل  التداألير الخاصااااااا المؤقتا بموجب قانو  االنتخابا  ال تمتد  -50
ج وأوصااااااااا بع  تزيد أ رليدا من ( 113) لتشاااااااامت انتخابا  الحكم المحلي ولردم وجود تداألير في مجاال  أتر  

شامولا باتقايلا القإااء على جملع أشاكا  التمييز اساتخدام التداألير الخاصاا المؤقتا في جملع المجاال  الم
 ج( 114)                                                      ضد المرأة والتي تكو  فيعا المرأة ممثلا تمثيال  ناقصا  

 ( 115) األطفال -2 

رأ  لجيا مياهإاااااا الترذ ب أ  توصااااالاتعا ألتيقيذ التوصااااالا  الواردة في تقرير لجيا التحقيق في   -51
  اساااااءة مراملا األوقا ، وبالتحقيق في ادعاءا  الترذ ب واساااااءة المراملا في المدارس اإلصااااالحلا والصااااياةلا 

فير اإلنصااااا للإاااحاةا قد  التي تد رها الكيلساااا الكاثوللكلا، وبمقاضااااة ومرايلا مرتكبي هذه اإلسااااءا  وتو 
ج وأعربا المقررة الخاصا المريلا ألبلع األوقا  عن قلقعا اراء عدم وجود تقارير تقيد بإجراء  ( 116)              ن قذ  جزئلا  

وأوصااااااااااااا لجيا مياهإااااااااااااا الترذ ب بدلام  ج  ( 117) محاكما  جيائلا عقب التحدلقا  التي أجرتعا لجيا التحقيق
على التراو  مع الشاروا؛ وجمع البلانا    املا في مؤساساا  اإلقاما أ رليدا بما  ليع تشاجلع ضاحاةا اسااءة المر 

عن جملع التحدلقا  الجيائلا التي أجرتعا الشاروا في هذه اإلسااءا ؛ وضاما  حصاو  ضاحاةا الترذ ب 
  ج ودعا المقررة الخاصاااا الحكوما الى ضاااما  المسااااءلا عن اإلسااااءا  ( 118) أو اسااااءة المراملا على اإلنصااااا 

 ج( 119) تقدةم الدعم الى الإحاةا ذا  الصلا وضما 

ع، التي هي  -52                                                                                    وذور  المقررة الخاصااااااا المريلا ألبلع األوقا  أ  ما ة ساااااام ى ألدور األمعا  والرضاااااا 
مؤسااسااا  تد رها الفوائ  الكاثوللكلا إل واء اليساااء والقتلا  الحوامت  ير المتزوجا  قد قاما، في أعقاب 

                                                       تبي ي األوقا  على نفاق واسع، ضد رغلا  األمعا  الفبلسلا   ، ألتسعيت  1952                           اعتماد قانو  التبي ي لرام  
ج وأعربا المقررة الخاصااا عن قلقعا من أ  اليفاق المحدود لرمت لجيا التحقيق ( 120) أو عن وريق تداععن

ع وبري المساائت ذا  الصالا ةريلا  أ  تحدلقاتعا للساا واسارا بما ةكقي للكش                                                                                                في دور األمعا  والرضا 
على  ج وأعربا لجيا مياهإاا الترذ ب واللجيا المريلا بالقإااء( 121) عن اليفاق الكامت للتبيي  ير القانوني
 ج( 122) التمييز ضد المرأة عن شوا ت مماثلا

وأعربا لجيا القإااااااااااء على التمييز الريصاااااااااري عن قلقعا اراء التقارير التي تقيد ألوقوا تجاورا    -53
عج ورحبا اللجيا بإدرا  مسااااااعلا بحث التمييز الميعجي على                                                                                          على أساااااااس الررق في دور األمعا  والرضاااااا 

ع وبري المسائت ذا  الصل   ج( 123) ا                                                                                  أساس الررق ضمن اتتصاصا  لجيا التحقيق في دور األمعا  والرض 
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                                                                                  وأوصااااااا لجيا مياهإااااااا الترذ ب واللجيا المريلا بالقإاااااااء على التمييز ضااااااد المرأة با  ت جري  -54
ع، وضااااااااما                                                                                             أ رليدا تحدلقا  مسااااااااتقال  وفراال  في ادعاءا  اساااااااااءة المراملا في جملع دور األمعا  والرضاااااااا 

ا القإاااااء على ج وأوصااااا لجي ( 124) مقاضاااااة الجياة ومراقبتعم، وضااااما  حصااااو  الإااااحاةا على اإلنصاااااا
                                                                                                       التمييز الريصااااري بع  تكقت أ رليدا يلام لجيا التحقيق بإجراء تحدلقا  فرالا وبتيقيذ توصاااالا  اللجيا تيقيذا   

 ج( 125)                                                                         كامال  من أجت تقدةم الجياة الى الردالا، وتوفير سبت انتصاا مياسلا للإحاةا

اق واافيين للحاث مجموعاا ورد  أ رليادا باع  الحكوماا مقتيراا باع  اللجياا تتمتع بساااااااااااااالفاا  ونفا  -55
ج ورأ  اللجيا المريلا بحقوق اإلنسااا  واللجيا  ( 126) واساارا من القإاااةا، والبا في صاالتعا بالمسااائت الرئلساالا

 ج( 127)                                                                               المريلا بالقإاء على التمييز ضد المرأة أ  توصلاتعما ذا  الصلا لم ت يقذ بالكامت

اةجااأللاا مقاادهاا أ  أ رليادا قاد شااااااااااااااعاد  وأألاد  المقررة الخااصااااااااااااااا المريلاا ألبلع األوقاا  مالح اا  -56
على اتقايلا الهاي  2010                                                                    انخقاضااااا  وبيرا  في حاال  التبيي على الصااااريد الدولي عقب تصاااادةقعا في عام 

                            ، وأنعاا أدتلاا تراد ال  جاد ادا  ( 128) بشااااااااااااااع  حمااةاا األوقاا  والترااو  في مجاا  التبيي على الصاااااااااااااارياد الادولي
 ج( 129) ب الدستورةرترا باألوقا  بصقتعم أصحاب حقوق بموج

ج وما ةفر  الوصااااااااو  ( 130) أليد أ  المقررة الخاصااااااااا قد الح ا وجود ث را  في ن ام الردالا الجيائلا  - 57
                                       ج والح ا المقررة الخاصاااااا أةإاااااا  أ  تياقل  ( 131) الى اإلنترنا مخاور جد دة من حيث التجاورا  واالسااااات ال  

 ج ( 132) السبت القانونلا للتبيي على الصريد الدولي ةمكن أ   زيد من شربلا تعجير األرحام على الصريد الدولي 

وأوصاااا المقررة الخاصاااا المريلا ألبلع األوقا  بدلام أ رليدا بما  ليع اعتماد اساااتراتلجلا وويلا لحماةا  -58
؛ وساااان تشااااريرا  تي م ترتيلا  تعجير األرحام لإااااما  حماةا مصااااالح الفقت  ( 133) الجيسااااي األوقا  من الري   

ر عمللا  التبيي الشااااقافا؛ والي ر في ساااان تشااااريرا  توسااااع نفاق الحماةا من                                                                                              القإاااالى؛ وساااان تشااااريرا  تلساااا  
صوقا ؛ مالئما ل   ؛ وانشااااااء  للا  األالل وشاااااكاو  ( 134) التجاورا  المتصااااالا ألتكيولوجلا المرلوما  واالتصااااااال  

 ج ( 135) وتثدلج القإاة والمدعين الرامين والمحامين ووواال  انقاذ القانو  بشع  المرا ير الدوللا لحقوق الفقت 

 ( 136) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

  أعربا لجيا مياهإاااااااا الترذ ب عن قلقعا اراء التقارير التي تقيد بع  ولار السااااااان و يرهم من اللال ين  -59
                                                                                              الإاااااارقاء الحا  ة حتجزو  في أماكن للرعاةا السااااااكيلا في أوضاااااااا تشااااااكت احتجارا  بالمريى القرلي، واراء  

ج وأوصااا  ( 137) التقارير التي تقيد بع  برإااعم تررضااوا ألوضاااا قد تصاات الى حد المراملا الالانسااانلا أو المعييا 
، وبع   2015  ى اتخاذ القرارا  )األهللا( لرام اللجيا بع  تميح أ رليدا األولويا لبدء الرمت بقانو  المسااااااااااااااعدة عل 

؛ وضااااااما  أ   يل مشااااااروا قانو  تقتلش أماكن االحتجار  1871                                        ت ل ي قانو  لوائح الجيو  )أ رليدا( لرام 
                                                                                          على الرصاااااد المساااااتقت لمراكز الرعاةا الساااااكيلا والمجم را لكلار السااااان واألشاااااخام ذوي اإلعاقا في اوار  

  التحقيق القرا  في ادعاءا  ساااااااوء المراملا في أماكن الرعاةا الساااااااكيلا، الللا الوقائلا الوويلا؛ وضاااااااما
 ج( 138) ومقاضاة الجياة ومراقبتعم، وتقدةم اإلنصاا الى الإحاةا

 ( 139) األقليات -4 

أعربا لجيا القإاااااء على التمييز الريصااااري عن قلقعا اراء عدم األتذ بعي تشااااريع قانوني عقب   -60
                                                                                 الذي ةرترا بالر ح ت وعقللا عريلا، وأل  حقوق الر ح ت ال تزا   ير واضاحا، وأل  أ رليدا   2017اعال  عام 

ل ميزانلا وافلا لتيقيذ االساااتراتلجلا الو  ويلا إلدما  جماعا                                                                           لم تإاااع برد تفط عمت ملموساااا أو تخصااا 
ج وأوصااا اللجيا بدلام أ رليدا بما  ليع اتخاذ تداألير تشااريسلا إلضااقاء  ( 140) 2021- 2017                       الر ح ت والروما للقترة 

                                                                                   الرسااااامي على االعتراا بالر ح ت ألوصاااااقعم مجموعا أقللا رساااااملا؛ وتوضااااالح الحقوق المميوحا لعم؛   الفابع 
 ج( 141) 2021-2017                                  جماعا  الر ح ت والروما للقترة والتيقيذ الكامت لالستراتلجلا الوويلا إلدما
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                                                                                      وأعربا اللجيا نقساااااااعا عن قلقعا لكو  األ شاااااااخام الميحدرين من أصااااااات أفريقي ةرانو  من الحرما   -61
ج وأوصااا اللجيا بع  تتخذ أ رليدا  ( 142) والتمييز في وت جانب من جوانب الحلاة، بما في ذل  الرمت والترللم

تداألير فرالا للتصادي لجملع أشاكا  التمييز ضاد األشاخام الميحدرين من أصات أفريقي ولمكافحا القوالب  
 ج( 143) اليمفلا عن هؤالء األشخام

 ( 144) المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء -5 

تحدة السااااملا لشاااؤو  الالجئين أعربا لجيا القإااااء على التمييز الريصاااري ومقوضااالا األمم الم -62
عن قلقعما اراء الردد الكبير المتراكم من وللا  الحصاااو  على الحماةا الدوللا وفترة االنت ار المقروا في  

ج وماا أعرباا اللجياا عن قلقعاا اراء وو  فترة اإلقااماا، في ظات أوضااااااااااااااااا ( 145) أثيااء عمللاا تقادةم الفللاا 
اةا الملاشاارة؛ واراء تشاا يت مراكز تقدةم الرعاةا الملاشاارة من جانب  مسلشاالا  ير الئقا، في مراكز تقدةم الرع

جعا  تاصااا على أساااس ربحي دو   للا  مساااءلا مياساالا؛ واالسااتخدام الواسااع اليفاق لمساااكن الفوارو 
ج وأوصااااا اللجيا بدلام ( 146) لقترا  وويلا بساااابب حدود االسااااتلراب القصااااو  لمراكز تقدةم الرعاةا الملاشاااارة

ا  ليع تساااااريع مرالجا الفللا  بالا اتخاذ القرار في  إاااااو  ساااااتا أشاااااعر؛ وتحساااااين األوضااااااا  أ رليدا بم
المسلشاااالا في مراكز تقدةم الرعاةا الملاشاااارة وتقللل مدة اإلقاما في هذه المراكز؛ ووضااااع مرا ير واضااااحا  

للمرا ير؛ لشااااروإل االسااااتدلا  في مراكز تقدةم الرعاةا الملاشاااارة ومحاساااالا المسااااؤولين في حالا حدوع ترق 
 ج( 147) ووق  اللجوء الى مساكن الفوارو 

ورحبا مقوضاااالا األمم المتحدة الساااااملا لشااااؤو  الالجئين بالمرا ير الوويلا المترلقا ألتسااااعيال   -63
                                                                                           اإلقاما المقدما الى األشااااااااخام في اوار عمللا الحماةاج وأوصااااااااا المقوضاااااااالا بع  ت يعي أ رليدا تدريجلا  

                                                                    الفوارو، وبع  تإاااع اوارا  للتخفلط للفوارو، وبع  ت يشااا  هيئا تقتلش اساااتخدام أماكن اإلقاما في حاال
 ج( 148) مستقلا لرصد تيقيذ المرا ير الوويلا

وعرضااااا المقررة الخاصااااا المريلا باالتجار باألشااااخام، وال ساااالما اليساااااء واألوقا ، اعتلارا   -64
ليدا، في ردها، عن تداألير جد دة، بما تترلق بالكتاب األأللي عن مساتقبت ن ام الحماةا الدوليج وأألل ا أ ر 
 ج( 149)                                                                في ذل  توفير اإلقاما في المجتمع لمقد  مي الفللا  برد أربرا أشعر

وأوضااحا لجيا مياهإااا الترذ ب أنعا ال تزا  تشاارر بالقلق اراء اسااتمرار احتجار المعاجرين في  -65
ج وأوصااا  ( 150) مع سااجياء مدانين                                                               عدد من السااجو  ومراكز الشااروا مع سااجياء محبوسااين حلسااا  احتلاولا  و 

تداألير المالذ األتير،                                                                                    اللجيا بع  ت در  أ رليدا في تشاااااااريراتعا مبدأ عدم احتجار ملتمساااااااي اللجوء اال وتدألير من 
ج ( 152) ج وقدما المي ما الدوللا للعجرة توصلا  مماثلا( 151) وألقصر فترة ممكيا، وفي مرافق مياسلا لوضرعم

وأوصااااا لجيا مياهإااااا الترذ ب ومقوضاااالا األمم المتحدة الساااااملا لشااااؤو  الالجئين بإنشاااااء  للا لقحل  
 ج( 153) حاال  الإر 

وفلما  ترلق بالمعاجرين ضااااحاةا الري  الرائلي، أوصااااا المي ما الدوللا للعجرة بع  تزيد أ رليدا   -66
                                     درجو  ضاامن عملعم الخصااائل المحددة  الموارد المخصااصااا لمقدمي تدما  مكافحا الري  الرائلي الذ ن  

                                                                                         المعاجرين؛ وأ  ترتمد ألوليدا تشااااريرا  بشااااع  العجرة تتإاااامن أحكاما  تقرر وضاااارا  مسااااتقال  لإااااحاةا   لمجتمرا  
 ج( 154) الري  الرائلي على أساس قانوني

ج ( 155) والح ا المي ما الدوللا للعجرة وجود عوائق تروق حصااااااو  المعاجرين على عمت وسااااااكن -67
ع  ترترا أ رليدا بالمؤهال  الترللملا وتصااااااادق عليعا، بما ةشاااااامت المعارا  المعيلا المكتساااااالا وأوصااااااا ب 

 ج( 156) الخار  في
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                                                                                            وفلما  ترلق بالمعاجرين  ير الموث قين، أوصااااااااا المي ما الدوللا للعجرة بع  تيق ذ أ رليدا مخففا    -68
                                                                                        متسااااقا  لتسااااويا أوضاااااععم، وضااااما  وصااااو  المعاجرين  ير الي اميين الى مسااااارا  اقاما وويلا األجت،  

 ج( 157) واالسترانا بالوسفاء الثقافيين لدعم عمللا تسويا أوضاععم

 يمو الجنسيةاألشخاص العد -6 

أعربا لجيا القإااااء على التمييز الريصاااري ومقوضااالا األمم المتحدة السااااملا لشاااؤو  الالجئين  -69
ج وأوصاااا اللجيا والمقوضااالا بع  تعتذ ( 158) عن قلقعما اراء عدم وجود اجراء لتحد د حاال  انردام الجيسااالا

 ج( 159) أ رليدا بمثت هذا اإلجراء
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