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تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -خلفية
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أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،/1621مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشا ا ا ا اااميع وهو تجماع للمعلوما

الواردة في تقارير الهيئا

الخاصا ا ااة وميرها من وألام اممح المتتدة صا

الكلما ع

المنشا ا ا ا ااتة بمعاهدا

اإلجراءا

والاا

ال ا ا االة ،ويقدم في شا ا اازي موج تقيدا بالتد امق ا ا ا لعدد

ثانيا -نطاااق االلتماماااد الاادوليااة والتعاااون مع ايلياااد والةيلاااد الاادوليااة لحقوق
()2( )1
اإلنسان
-2

توصاااا

أف اااد فري اممح المتت اادة الق ري (الفري الق ري) ب ااتنا ا رمح قبول ب ااا وا مينا ااا الج ااد اادة ع اادة

بمباشارة الت ااد

أي معاهدا

أو روتوكوال

عل معاهدا

مختلفة ،لح تعتمد منذ الدورة الثاناة لالسااتعراض الدوري الشااامي

اختااريةع وأوصا ا ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة بالت ا ا ااد

عل اتفا اة

حقوق ال في ،واالتفا اة المتعلقة وض ا ا ا ا ا ااع امش ا ا ا ا ا ااخاي عدومي الجنس ا ا ا ا ا اااة ،واتفا اة خفض حاال
الجنس ا ا اااة ،والبروتوكول االختااري التفا اة الق ا ا اااء عل جماع أش ا ا اازال التميي ض ا ا ااد المرأة حت

استعراض القوانين العرفاة وإلغاء ما فيها من أحزام تميي ية ضد المرأة()3ع
-3

تس ا ا اان

وأوصا ا ااي مفوضا ا اااة اممح المتتدة لشا ا ااغون الالجئين با وا ميناا الجد دة باالن ا ا اامام ل االتفا اة

المتعلقة وضع امشخاي عدومي الجنساة واتفا اة خفض حاال

)GE.21-11132 (A

انعدام

انعدام الجنساة ع
()4
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ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-4

()5

بااعتبااار أن باا وا ميناااا الجااد ادة دولاة ارف في اتفااا اااة حماااواة الت ار

العااالمي الثقااافي وال باعي

( ،)1972واتفا اة حماوة الت ار الثقافي مير المادي ( ،)2003شااجعي منةمة اممح المتتدة للترةاة والعلح
والثقاافاة (اليونسا ا ا ا ا ا اازو) حزوماة باا وا مينااا الجاد ادة عل التنفياذ الكااماي لاحزاام التي تع ز االنتفاا باالت ار

الثقافي والتعبي ار اإل داعاة والمشااركة فيها ،وتساهح من ألح في عمال الت في المشااركة في التااة الثقافاة

(انةر الماادة  27من اإلعالن العاالمي لتقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ،والماادة  15من العهاد الادولي الخااي باالتقوق
االقت ا ا ا ا ااادوة واالجتماعاة والثقافاة)ع وحثي اليونسا ا ا ا اازو با وا ميناا الجد دة عل أن تولي االعتبار الواجب

أو ا ااا لكفالة مشا اااركة المجتمعا
والفئا

مير الت ا ا ااينة (امقلاا

المتلاة والممارسا ااين والجها

الفاعلة الثقافاة والمنةما

مير التزوماة

والشا ا ااعوي امصا ا االاة والمهاجرون والالجئون والشا ا ااباي وامشا ا ااخاي صوو

اإلعاقة) في التااة الثقافاة ،وضا اامان تكافغ الفري أمام النسا اااء والفتاا ع واسا ااتتثي اليونسا اازو با وا ميناا
الجد دة كذلك عل الت ا ااد
أارها في مجاال

-5

السااسا

عل اتفا اة حماوة وتع ي تنو أشا اازال التعبير الثقافي ( ،)2005واسا ااتكمال

والتشريع دعما لتنفيذ الت في المشاركة في التااة الثقافاة ع
()6

وأوص ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة بإنش اااء مغس اس ااة واناة لتقوق اإلنس ااان ابقا للمبادئ

المتعلقة بمرك المغس اسااا

الواناة لتع ي وحماوة حقوق اإلنسااان (مبادئ باريس) ،وأن تقوم في أألناء صلك

يادة الدعح الذي تقدم ل لجنة أمانة المةالح ع
()7

رابعا -تنفيذ االلتماماد الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الساري
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطاعاد
-1

المساواة وعدم التمييم
-6

()8

تعلو في با وا ميناا الجد دة بش ا ا ا اازي واضا ا ا ا ا نبرة التميي الذي واجه مجتمع المثلاا

والمثليين

وم دوجي الميي الجنس ا ااي ومغا ري الهوية الجنس ا اااناةع وفي أوار/ما و  ،2020عقب االحتفال باليوم الدولي

لمناه اة كراياة المثلاة الجنسااة ورهاي مغا رة الهوية الجنسااة وازدواج الميي الجنساي ،وجهي عل وساامي
التواص ا ا ا ا ا ا ااي االجتمااعي تهاد ادا

علنااة بترق علح قوس ق ح الاذي تخاذ رم ا لمنااصا ا ا ا ا ا ارة حقوق المثلااا

والمثليين وم دوجي الميي الجنسااي ومغا ري الهوية الجنساااناةع ويتعرض المثلاا

والمثليون وم دوجو الميي

الجنسا ا ا ا ااي ومغا رو الهوية الجنسا ا ا ا اااناة ل ذاء والعن  ،كما أفيد عن العد د من حاال

والقتيع وأفاد

التقارير أو ااا عن انعزاس صلك بش اازي س االبي ملموس عل

اال ت از وال ا ا ا ا ااري

مزاناة ح ااولهح عل خدما

ال ا ا ااتة النفسا ا اااة وال ا ا ااتة العامةع وأوصا ا ا الفري الق ري بتن توج با وا ميناا الجد دة لجنة اإلصا ا ااالح

الدسا ااتوري والقانوني ل

جراء اسا ااتعراض للقانون الجنامي كخ وة نتو ب ال امحزام التي تترم العالقا

الجنسا ا ا ا ا ا ااااة المثلاااة ،وأن تغازر عمااي منةمااا

المجتمع الماادني التي تاادافع عن حقوق المثلاااا

وم دوجي الميي الجنسا ا ااي ومغا ري الهوية الجنسا ا اااناة ،وتكفي تلقي هيئا

الدولة ،وخ ا ا ااوصا ا ااا التي تعن

توفير الرعاوة ال ا ا ااتاة وإنفاص القانون ،تدريبا توعويا و ا ا اامن ح ا ا ااول المثلاا

الجنسي ومغا ري الهوية الجنساناة عل المعاملة المتساوية()9ع
-7

واعتمد

والمثليين

والمثليين وم دوجي الميي

با وا ميناا الجد دة اس ا ااتراتاجاة واناة للفترة  2022-2018بش ا ااتن اممراض المنقولة جنس ا ااا

وفيروس نقص المناعة البشا ارية ،تتدد فيها جراءا مختلفة تتة بتولوية وتس ااتنير بالبراهين التي تش ااير ل

دور الوص ا ا ااح والتميي في قامة التواج
2

ين الناس ومقدمي خدما مزافتة فيروس نقص المناعة البش ا ا ارية،
GE.21-11132
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وان اامي با وا ميناا الجد دة رس ااماا ل الشا ارااة العالماة من أجي العمي عل الق اااء عل جماع أش اازال

الوص ا ا ااح والتميي المت ا ا االين بفيروس نقص المناعة البش ا ا اريةع وأوص ا ا ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة
بالت ادي للتميي المت اي بفيروس نقص المناعة البشارية في مختل

البيئا  ،بما في صلك في ق ا العدالة،

عن اري ضا ا اامان ح ا ا ااول الم ا ا ااا ين بفيروس نقص المناعة البشا ا ارية عل التماوة من التميي بموجب
القانون ،وكفالة لمامهح بتقوقهح وإتاحة سبي كافاة أمامهح للجوء ل الق اء()10ع

-2

التنمية والبيلة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-8

()11

أدرجي با وا ميناا الجد دة في المرتبة  137ض ا ا ا اامن البلدان امقي فس ا ا ا ااادا من أص ا ا ا ااي  180لدا

الفسا اااد لعام 2019ع

شا ااملتها القاممة ،وتح ت ا اانافها عل أنها مثقلة بالفسا اااد في المغشا اار العالمي لمدركا
ويجي قانون القاادا خ ا ا ا ا ا ااا الهيئا التزوماة والهيئا المدعومة بتموال حزوماة وموظفيها للتتقي ،

مير أن م ااا أجري من تتقاق ااا

ومت اااام ااا

لعام  2020ل تش ا ااجاع الموظفين عل الكشا ا ا
صلك عدم االمتثال لاللت اما

حت اآلن قلي اايع ويه اادف ق ااانون المبلغين عن المخ ااالفا اا

عن أي ش ا اابهة بعدم االس ا ااتقامة في مزان العمي ،بما في

القانوناة وإجهاض العدالة وةذل جهود متعمدة إلخفاء س ا ا ا ا ااوء الس ا ا ا ا االو ع وفي

ح يران /ونا  ،2020وضا ا ا ااعي اللمسا ا ا ااا

امخيرة عل خ ة العمي الواناة لمزافتة الفسا ا ا اااد وأعقب صلك

نجاح ارح وتمرير التش اريع امساااسااي المتعل بقانون اللجنة المسااتقلة لمزافتة الفساااد لعام  ،2019وإنشاااء

اللجنة باعتبارها هيئة مزلفة بالتتقي مع امفراد والمسغولين التزوميين ومالحقتهح ق اماا()12ع

وعل صاعيد الق ااوا البيئاة ،تعمي با وا ميناا الجد دة وفقا لمجموعة شااملة من القوانين والساااساا
-9
بما في صلك قانون الغابا لعام  ،1991وقانون دارة م اا د امساما لعام ( 1998المعدل في عام ،)2015
ورؤية با وا ميناا الجد دة لعام  ،2050واالسااتراتاجاة الواناة للتنماة المسااتدامة المسااغولةع وقد أوص ا الفري

الق ري با وا ميناا الجد دة يادة درجة الموألو اة والدقة في امنش ا ا ة التي ت ا ا لع ها في مجال الرص ا ااد

البيئي ،وأن تنفذ بفعالاة لوامتها ومدوناتها المتعلقة بالممارسا ا ا ااا
السااسا

الواناة()13ع

البيئاة وتدمج الش ا ا ا اوامي البيئاة العامة في

وأوصا ا ا ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة أو ا ا ااا تع ي قدرة لجنة أمانة المةالح عل التتقي
-10
في الشا ا اازاوي وتنفيذ قانون القاادا  ،كما أوصا ا اااها ب ا ا اامان توفير التمويي الجيد للجنة المسا ا ااتقلة لمزافتة
بموجب قانون المبلغين عن المخالفا

الفساد وت ويدها بما وزفي من الموظفين لتمزينها من جراء تتقاقا
لعام  ،2020والتشريع امساسي بشتن قانون اللجنة المستقلة لمزافتة الفساد لعام )14(2019ع

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه

()15

االختااري لتنفيذ عقوةة اإلعدام،

أوص ا ا ا ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة بتن تواصا ا ا ااي الوق
-11
وت اادق عل البروتوكول االختااري الثاني للعهد الدولي الخاي بالتقوق المدناة والس ااااس اااة ،هدف لغاء

عقوةة اإلعدام بتزح القانون()16ع
-12

وشاادد الفري الق ري عل ضاارورة الت ااد

عل

روتوكول منع وقمع ومعا بة االتجار بامشااخاي،

وةخاص ا ااة النس ا اااء وامافال المزمي التفا اة اممح المتتدة لمزافتة الجريمة المنةمة عبر الواناة ،وتعد ي

القااانون الجنااامي من أجااي تجريح االتجااار ب اامافااال ممراض الجنس ،حت

صا لح ن و عل عناااصا ا ا ا ا ا اار

اس ا ااتعمال القوة أو االحتاال أو القس ا اار ،تمش ا ااا مع البروتوكولع وأوص ا ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة

بمراجعاة خ اة العماي الوانااة للفترة  ،2020-2015ووضا ا ا ا ا ا ااع خ اة العماي الوانااة المقبلاة (للفترة الالحقاة

لعام  ،)2020وتخ اص الموارد والموظفين الالزمين لتنفيذها بشزي فعال()17ع
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إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالد من العقاب ،وسيادة القانون

()18

ت امن الدساتور في با وا ميناا الجد دة فرعا مزرساا لمجموعة واساعة من حقوق اإلنساان ،ويتفرد

-13

باالنص عل اإلنفااص القاانوني لهاذل التقوق من خالل تقادوح التمااس ا ا ا ا ا ا ااا

ل المتزماة الوانااةع ورمح هاذل

امحزاام واآللااا  ،ال تتترم التقوق أو تتة باالتمااواة في كثير من امحااانع كماا أن المتاااح ب يئاة في
قامة العدل وتتعامي مع ق ااوا متراامة منذ سانوا

عد دةع وتوجد في با وا ميناا الجد دة شابزة من متااح

القري تعالج ق اااوا تت ااي في معةمها بام ارض ااي وحماوة المس ااتهلك والمنازعا
لممارس ا ا ا ا ا ااا

مبناة عل القانون والعدالة التقليد ينع ومع أن المق ا ا ا ا ا ااود من هذل المتااح لاس هو معالجة

الق ا ا ا اااوا الخ يرة أو الجناماة ال أنها قد تقدم خدما

حاس ا ا ا اامة في الوقي المناس ا ا ا ااب وتن

المتلاةع لكن العدالة العرفاة تميي ل دعح اح المجتمعا
أحزام ال تمتثي دامما لتقوق اإلنسان()19ع

-14

الش ااخ اااة ،وتعمي وفقا

وتنةر متااح المقااعا

فتيي الن اعا

التي تنغرس فيها ،مما وفسا ا ا المجال ل ا ا اادور

ومتااح امسا ا ا ارة في معةح ق ا ا اااوا العن

المن لي ،باس ا ا ااتثناء ق ا ا اااوا

ال وارئ التي تنةر فيها المتزمة الواناة ومتزمة حقوق اإلنسانع وتتول عدة عوام يازلاة دون وصول
المرأة ل العدالة بما في صلك قدر المسافة ل مقار المتااح ،واالفتقار ل المساعدة القانوناة ،والمعلوما

المتعلقة بالتقوق ،والموارد الم لوةة مداء تكالاف الخدما
-15

القانوناة()20ع

وأوصا ا الفري الق ري با وا ميناا بتن تدعح نةاما للعدالة وسا ااتجيب لالعتبا ار

فا للناجاا

الجنسا اااناة تتاح

فري متساااوية للوصااول ل العدالة ،بما في صلك عن اري توفير التدريب لموظفي المتااح

ودعح ناء قدراتهح وتع ي

صدار أوامر التماوة والتماوة المغقتة وإنفاصها ورصدها ،وإضفاء اابع مغسسي

عل المساعدة القانوناة المراعاة لالعتبا ار الجنساناة وتوفير الموارد لها ،وإدخال العمي بإجراءا

ق اماة

متخ

ة تتا للنساء الوصول اآلمن ل العدالة()21ع

-16

وال تتوفر لاجه ة المزلفاة باإنفااص القاانون ال قد ار متادودة وي ا ا ا ا ا ا ااي أمامهاا مجاال التواصا ا ا ا ا ا ااي،

ول الما افتقد

ل ألقة المجتمعا

وقد قبلي با وا ميناا الجد دة توصا ا اااا

المتلاة بساابب افتقار ال اابا

ل التدريب ووحشاااة الشااراة وفسااادهاع

تع ي قدرة الشا ا ااراة والق ا ا اااء عل التجاو از والفسا ا اااد واالسا ا ااتخدام

المفر للقوةع ومناذ صلاك التين ،نةماي الش ا ا ا ا ا اارااة الملكااة لباا وا مينااا الجاد ادة دو ار تادريبااة عل حس ا ا ا ا ا اان

االن ابا في المقااعا

والعاصامة وأالقي مبادرة بعنوان ” خ اا قوا

الشاراة للم ار بةم من أجي التتقي

في السالو مير القانوني التاصاي في ور مورسابيع وفي عامي  2018و ،2019جري التتقي مع 133

من ضبا الشراة وتح اعتقال  42منهح ،لكن صدور مثي هذل اإلدانا
-17

نادر خارج ور مورسبي()22ع

وفي أألناء فترة ال وارئ التي اقترني بجامتة (اوفيد ،)19-أعلني الشاراة عن فت خط سااخن مجاني

وعماي كوحادة للتتقي الاداخليع واس ا ا ا ا ا ااتهلاي أرةع عملااا

المقااعا عل أس اااس المزالما

رماسا ا ا ا ا ا اااة للتتقي في العااصا ا ا ا ا ا اماة وعادة تتقاقاا

التي جري تلقيها عن اري الخط الس اااخنع وةالرمح من أن لح وجر اس ااتخدام

هذا الخط حت اآلن سوي ستة أشهر ،ساجري في ضوء ما أألبت من فامدة العمي ب عل أساس دامح
-18

في

ع

()23

ويفتقر الموظفون المزلفون ب اإنف اااص الق ااانون في أمل ااب امحا ااان ل الق اادرة عل أداء مهمتهح في

حماوة ضااتاوا العن

المن ليع وجري منذ االسااتعراض الدوري الشااامي السااا

اتخاص عدة خ وا

وجا اةع

ففي عام  ،2019ض اامي الش ااراة ل ص اافوفها األنين من المس ااتش ااارين المزرس ااين للش ااغون الجنس اااناة ،وتح

توفير التدريب عل مراعاة المنةو ار الجنسا ا اااناة ماثر من  200من ال ا ا ااابط الذكورع وفي عام ،2021
دأ العمي من أجي وض ا ااع س ا ااااس ا ااة للمس ا اااواة الجنسا ا ااناة واإلدماج االجتماعي للش ا ااراة الملكاة لبا وا ميناا

الجد دةع وأنشا اائي أو ا ااا شا اابزة اسا ااتشا ااارية نسا ااوية تهدف ل دعح وتع ي تكافغ الفري وتمزين المرأة في

المجال الشراي ،وه تتري عل عقد اجتماعا

4

منتةمة()24ع
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وأحرز التزوماة تقادماا ملتوظاا في نش ا ا ا ا ا ا اااء مجموعاة من امجه ة التي تقادم خادماا

الخدما

ون اق تغ يتها ودرجة استخدامها ال ت ال متدناة()25ع

امس اااس اااة ،كوحدا

-20

العن

الجنس ااي العاملي ،وامفرقة الش اارااة المعناة بالجرامح الجنس اااة ،لكن نوعاة هذل
انبث عن تنفيذ قانون ق ا ا ا اااء امحدا

وتح أو ا ا ا ااا نشا ا ا اااء نةام لق ا ا ا اااء امحدا

والخ ة الواناة لق ا ا ا اااء امحدا

عل صعيد التشريع()26ع
-21

التمااواة

لعام 2014

للفترة  ،2022-2018وةالرمح من صلك ال ت ال هنا ألغ ار كبيرة قاممة

وأوصا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة وضاع وتع ي مدونا

التوجيهي للموظفين المزلفين بإنفاص القانون وإنشا ا اااء للاا

للشا ا اازاوي والتعقيبا

لقواعد السالو وتوفير التدريب

المقدمة من ضا ا ااتاوا سا ا ااوء

المعاملة والفس اااد واالس ااتخدام المفر للقوة ،تت اامن أو ااا فت خط هاتفي س اااخن مجاني ،وإرس اااء عملاا

جادة للمس اااءلة ترمي ل الت اادي لس ااوء الس االو ع وش اادد الفري الق ري أو ااا عل ض اارورة ض اافاء اابع
مغساساي عل وحدا

المعناة بالعن

الشاراة المتخ ا اة والوحدا

الجنساي العاملي وإدماجها في الهازي

الرسمي للشراة الملكاة لبا وا ميناا الجد دة ،ورفع التد امدن لسن المسغولاة الجناماة ل  14سنة
-22

وأ رز الفري الق ري ضاارورة تنفيذ سااااسااا

تكفي ساابي الت ااول عل ساالع وخدما

ع

()27

الوقاوة من

فيروس نقص المناعة البشا ارية/اإل دز والسا ااماح بإجراء زيا ار منتةمة ل أماان االحتجاز ،وضا اامان عدم

حبس امافال المتتج ين في أألناء فترة سير جراءا
-3

العدالة مع البالغين()28ع

الحرياد األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

()29

-23

أوصااي اليونساازو التزومة بإلغاء تدا ير تجريح التشااهير عل اإلنترني ،وإدراجها في قانون مدني تف

-24

وتوفر وس ا ااامط اإلعالم المتلاة تغ اة مس ا ااتقلة للمعارض ا ااة الس ا ااااس ا اااة ،وتبرز الق ا اااوا الخالفاة

مع المعا ير الدولاة ،كما أوصتها وضع تشريع بشتن الوصول ل المعلوما
ام اعح ساااءة المعاملة عل
الوصول ل أدوا

تف مع المعا ير الدولاة

ع

()30

د الشااراة والفساااد الرسااميع لكن المنافذ اإلعالماة تتسااح بمتدود تها ،كما أن

ور المهمة ضرورة الء
االت ال بما فيها اإلنترني ناقصع وأظهر سلسلة من الت ا

النةر لق ا ا ا ا ا ا اااوااا حريااة التعبيرع وقااد أألااار قااانون الجرامح اإللكتروناااة لعااام  ،2016الااذي وجي مقاااض ا ا ا ا ا ا اااة
امشااخاي الذ ن نشاارون مواد تشااهيرية أو وترضااون عل العن

عل وسااامي التواصااي االجتماعي ،كثي ار

من المخاوفع وفي عام  ،2017تعرض ا ا ااي ناش ا ا ا ة في مجال حقوق المرأة والبيئة لالمت ا ا اااي انتقاما من

دفاعها الجريء عن حقوق المرأة وش ا ا ا ا ا اازاواها بش ا ا ا ا ا ااتن امألر الس ا ا ا ا ا االبي الذي تتدأل أنش ا ا ا ا ا ا ة التعد نع وفي

عام  ،2018واج ناش ا ا ا ا ا ااط في مجال التقوق البيئاة وحقوق المثلاا
ومغا ري الهوية الجنسااناة تهد دا

وتعرض للعن

عل

والمثليين وم دوجي الميي الجنس ا ا ا ا ا ااي

دي مساغولي التزومة وشاركة التعد ن انتقاما من

جهودل ل يادة التوعاة بمخاار التنقيب عن التعد ن وعواقب مخلفات التي تلق في نهر سيباك
-25

ع

()31

وأوصا ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة باالس ااتمس ااا بتقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعاا

وأن تتوسا ااي في صلك باسا ااتعراض أي قوانين أو لوام قد وق ا ااد ها ،أو وزون من نتامجها ،التد المفر من

ممارساة تلك التقوق والتريا  ،وأن تع ز اساتقالل منةما

في شغونها وإ ازحة العقبا
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جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في الصحة
-26

()33

أوصا ا ا ا ا ا ا الفري الق ري باتن تكفاي باا وا مينااا الجاد ادة وجود العادد الكاافي من المراف والخادماا

العاملة وس ا االع الرعاوة ال ا ااتاة من أجي توفير الخدما

للس ا اازان ،بما في صلك توفير امدوية امس ا اااس ا اااة،

ومنها موانع التمي ،التي تتواف ألقافاا مع المجتمع وتراعي احتااجا
الفئا

امصلاة ومختل

الجنساناة والعمرية()34ع

وم ا ا ا ااال امقلاا

ال ااتاة من دون تميي  ،أي وجوي

-27

وشاادد الفري الق ري عل ضاارورة تاحة المراف والخدما

-28

وش ا ا اادد الفري الق ري أو ا ا ااا عل أن االس ا ا ااتخدام المتنامي لخدما

تاحة سبيي االنتفا

وأ ناء الشا ا ا ااعوي

ها للجماع في القانون والممارسة العملاة ،وال ساما ماثر السزان ضعفا

ع

()35

ص ا ا ااتة امم وال في وزيادة

ال لب عليها ال د أن نعزس في زيادة العرض والتغ اة ،مع تع ي التنسا ا ااي عل ال ا ا ااعيد الواني عل
ن اق الق اعا

-29

المعناة بالتغذوة والق اعا

التساسة()36ع

وأوص ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة بتن ت اامن توافر خدما

ال ااتة

المشااورة ،وخدما

النفساااة المتخ ا ااة ار اة النوعاة ،وأن تتا الدعح النفسااي االجتماعي المتوامح مع اباعة احتااجا امشااخاي
ودرجة ش ا اادتها؛ وأن توفر موارد للتثقاف في مجال ال ا ااتة النفس ا اااة ،بما في صلك عل المس ا ااتوي الجامعي

وفي التدريب السا ا ا ااا

لاللتتاق بالخدمة وفي أألناءها؛ وأن تدمج التركي عل العن

الدراساة لل تة النفساة
-2

الحق في التعليم
-30
ن ا

ع

()37

ضا ا ا ااد امافال في المناهج

()38

ال لتت رةع امافال الذ ن تتراوح أعمارهح ين  6ل  18س ا ا اانة بالمدرس ا ا ااة ،ولح وت ا ا اي قرابة
كبيرة

المراهقين الذ ن تتراوح أعمارهح ين  10ل  19ساانة أي تعلاح رسااميع وال ت ال هنا تفاوتا

قاممة في مزاناة الت ااول عل التعلاح ،فال لتت بالمدرساة من أافال الفئة الخمساااة الساازاناة امفقر ال
ن ا ا ا اافهح تقريبا ،وألمة احتمال من أن تكون الفتاا

الالتي وعشا ا ا اان في مناا شا ا ا ااد دة البعد مير ملتتقا

بالمدرسا ا ااة بمعدل يد مرتين عل الفتاانع وقد انته البنك الدولي ل أن نسا ا اابة االنتةام الد ارسا ا ااي تتألر
بشادة منذ داوة جامتة (اوفيد)19-ع كما أشاار أاثر من ن ا

عدد امسار المعاشااة التي وجد ها أافال

في س اان الد ارس ااة ل تخفاض عدد امافال المنتةمين ب اافوف الد ارس ااة ،مما قد غدي ل عواقب خ يرة

في امجي ال ويي عل تنماة رأس المال البشري ،واتسا الفجوة ين الجنسين في التعلاح صا مزثي الفتاا
في يوتهن بعيدا عن ف ول الدراسة أاثر من الفتاان()39ع

-31

وفي هذا الس ا ا ااااق ،أوص ا ا ا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة دمج المس ا ا اااواة ين الجنس ا ا ااين في

جماع مس ااتويا
في المجتمعا

-32

التعلاح ،وأن ت ااع االس ااتراتاجاة الواناة المعناة بامافال مير الملتتقين بالد ارس ااة ،وال س اااما

الناماة والريفاة ،وتعتمدها وتشر في تنفيذها من أجي توفير سبي الت ول عل التعلاحع

وأوصا ااي اليونسا اازو با وا ميناا الجد دة بالت ا ااد

وضمان استكمال تسع سنوا

6

عل اتفا اة مزافتة التميي في مجال التعلاح،

من التعلاح اإلل امي ،و 12سنة من التعلاح المجاني ،بموجب القانون

ع

()40
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دال -حقوق أشخاص أو مجموعاد محددة
-1

النساء

()41

ترجع التتدوا

-33

التي تواج مشا ا ا اااركة المرأة وتوليها زمام القاادة في التااة السا ا ا ااااسا ا ا اااة عل نتو

متسا ا اااو ومجد ل مجموعة مختلفة من العوامي النةماة والهازلاة والثقافاةع فقليي من النسا ا اااء تنافسا ا اان في
االنتخااباا

من العن

ومن تتجا منهن ل عماي صلاك تعااني قلاة الادعح والمواردع وتتتااج المرأة ل

يئاة تمزينااة خاالاة

تتا أمامها فرصة عادلة للتنافس ،مع تثقاف الناخبين حول أهماة التمثيي المتساوي ين الجنسينع

وال وعمي في الوقي التاضر تدا ير خاصة ،مغقتة أو ميرها ،لدعح التمثيي االنتخا ي للمرأة في البرلمان

-34

ع

()42

وأوصا ا ا ا ا ا ا الفري الق ري بااا وا ميناااا الجااد اادة بااتن توفر التمويااي والاادعح للعمااي الرامي ل

التواج التي تمنع مش ا اااركة المرأة في التااة الس ا ااااس ا اااة ،وأن تس ا ااتند في صلك ل بتو وةاانا

ازلاة

مف ا االة

بتساب نو الجنس ،بما في صلك اتخاص تدا ير مغقتة خاصاة كاقت ا مقاعد للمرأة وتخ ااص ح اص لها
في المجالسع وأوص ا الفري الق ري أو ااا بتن وكفي للمرأة الت ااويي التر دون التعرض لمخاار العن

أو اإلارال ،وأن وزفي صلك عن اري تبادل المعلوما
االنتخا اة التي تتةر الرشوة واإلارال()43ع

-2

األطفال
-35

الشا ا ا اااملة عن الناخبين وزيادة مدار الناس بالقوانين

()44

وس ا ااهح انخفاض معدال

واالسا ااتغاللع وحدد

تس ا ااجيي المواليد في عدم تت ا ااين امافال أمام العن

وس ا ااوء المعاملة

التزومة التسا ااجيي المدني كتولوية رماسا اااة لها ووضا ااعي هدف زيادة تسا ااجيي المواليد

نسابة  50في المامة بتلول عام 2022ع وساني با وا ميناا الجد دة أو اا قانون حماوة ال في لعام ،2015

مير أن تنفيذل بالكامي رتهن تسجيي والدة كي افيع وأوص الفري الق ري تع ي تسجيي المواليد لفئا
امافال ،بمن فيهح امافال دون سن الخامسة()45ع
-36

وأوصا ا ا ا ا ا ا الفري الق ري باا وا مينااا الجاد ادة أو ا ا ا ا ا ا ااا باالتنفياذ الكااماي لقاانون ال فاي لعاام 2015

”لوكاوتاح ازينينيم ،وأن تراجع العقوةا

المعمول ها حالاا المت ا ا االة باع امافال وةغاء امافال واسا ا ااتغاللهح

في المواد اإلباحاة كخ وة نتو تغلاظ العقوةا  ،أو تشااجاع المدعين العامين عل اسااتخدام القانون الجنامي
المعدل في هذل الق اوا()46ع

-37

وأوصا ا ااي اليونسا ا اازو با وا ميناا الجد دة بمواصا ا االة جهود مزافتة زواج امافال ،ال سا ا اااما بزفالة

التساوق ين قانون ال واج وقانون حماوة ال في لعام 2015
-3

المةاجرون والالجلون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا
-38

في وقي تقدوح توصا اااا

ع

()47

()48

الدورة الثاناة لالسا ااتعراض الدوري الشا ااامي كان االبو اللجوء والالجئون

الذ ن نقلوا قسا ار ل با وا ميناا الجد دة تعرضااون الحتجاز تعساافي مجي مير مساام في المرك اإلقلامي

لمعالجة ال لبا

في ج يرة مانوسع مير أن اعتبا ار من صادور قرار عام  2016في ق ااة ناما ضاد باتو،

الذي خل ا ااي فا المتزمة العلاا ل أن احتجاز االبي اللجوء المنقولين ل المرك وش ا اازي انتهااا للت

في الترية بموجب المادتين  38و 39من الدس ا ااتور ،خففي القيود المفروض ا ااة عل حرية التنقي في المرك

اإلقلامي لمعالجة ال لبا ()49ع
-39

وةالرمح من صلك ،جري في لي/أمس س  2019احتجاز  53من االبي اللجوء في ظروف بالغة

القس ا ا ااوة ترق

ل االحتجاز التعس ا ا اافي مجي مير مس ا ا اام في مرك

ور مورساابيع وقد حرم هغالء امشااخاي من االنتفا من جراءا

ومانا الحتجاز المهاجرين الكامن في

اسااتئناف عادلة وفعالة لمعالجة م البهح

بالتماوة في مزان اللجوء ،وساواها من م الب التماوة ،ولح تتمزن المفوضاااة من رصااد ظروف االحتجازع
GE.21-11132
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وال ت ال المفوضا ا اااة تشا ا ااعر بقل بالن من القوانين المتلاة ال تكفي هذا الت ل البي اللجوء والالجئين وفقا
)ع50( رمح أن الدستور نص عل ح التمتع بالترية دون مساس،للقوانين والمعا ير الدولاة

وأوصي المفوضاة با وا ميناا الجد دة بسن تشريع و من أن وزون ت بي احتجاز االبي اللجوء
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 وأن و ا ااع حدودا زمناة قانوناة لالحتجاز ويزفي الوص ا ااول ل س ا اابيي انت ا اااف،أو الالجئين هو المالص امخير
االحتجاز؛ وأن تتا للمفوضا اااة سا اابيال لمتابعة أوضا ااا االبي
ع

)51(

 وإمزاناة،جراماة

ق ا ااامي فعال من أجي اسا ااتعراض موجبا

اللجوء والالجئين المتتج ين في با وا ميناا الجد دة

وأوصا ا ااي المفوضا ا اااة با وا ميناا الجد دة تتايد تمتع جماع االبي اللجوء ب ا ا اامانا
)ع52(تتد د مرك الالجئ
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ال عن عل أسس موضوعاة في ق ار ار

 مناطق أو أقاليم محددة-هاء
أوصا الفري الق ري با وا ميناا الجد دة بتن تواصاي العمي مع حزومة ومانفي المتمتعة بالتزح

ل اتخاص الق ار ار عل أسا اااس مشا ااتر معها
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 وأن تسا ااع،الذاتي اوال عملاة التشا اااور الالحقة لالسا ااتفتاء

اممورع ورأي الفري الق ري أو ا ا ااا أهماة أن تع ز با وا ميناا الجد دة

وتبقي الس ا ا اازان عل علح بمجريا

مبدأ الشامولاة يادة مشااركة المرأة والشاباي وتمزين النسااء وإسابا التماوة عل حقوق اإلنساان عن اري

)ع53(مجلس نواي ومانفي
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