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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2021الثاني/نوفمبر   تشرين 1-12

 طاجيكستان تجميع بشأن  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مع مراعاة دورية االساااتضرا   و 21/16 1/5                                                أ عد  هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنساااا    - 1
للمضلومات الواردة في تقارير هيئات المضاهدات واإلجراءات الخاصاااااة و يرها الدوري الشااااااملت والتقرير تجم ع  

                                                                                           من وثائق األمم المتحدة ذات الصلة، وهو مقد م في شكل موجز تقي دا  بالحد  األقصى لضدد الكلماتت 

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

أوصاال لج ة حقوق الل ل ب   ت  ر جاج كسااتا  في التصااد ق على الصااكوة األساااساا ة لحقوق  -2
وأوصااااااال م ومااااااا ة األمم المتحدة لشااااااا و  الالجئين ب   ت  ااااااام    ت( 3)                                  اإلنساااااااا  التي ل سااااااال بضد  جرفا  في ا

ام بش   ومع األشخاص عديمي الج س ة، وات اق ة خ ض حاالت انضد 1954جاج كستا  إلى ات اق ة عام 
 ت( 4) 1961الج س ة لضام 

وأوصاااااااااال اللج ة المض  ة بالق اااااااااااء على التمييز مااااااااااد المرأة ب   تصاااااااااادق جاج كسااااااااااتا  على  -3
(، وات اااق ااة الضماااا ذوي المساااااااااااااا ول ااات 183)رقم    2000م  مااة الضماال الاادول ااة لحمااايااة األمومااة،   ات اااق ااة

وأوصااااااال لج ة حقوق الل ل ب   ت  ر جاج كساااااااتا  في التصاااااااد ق على   ت( 5) (156)رقم   1981الضائل ة،  
 ت( 6) ات اق ة الهاي بش   حماية األج اا والتضاو  في مجاا التب ي على الصضيد الدولي

وأوصااااااااى فريق األمم المتحدة القلري، والمقررة الخاصااااااااة المض  ة حتضزيز وحماية الحق في حرية  -4
  ت (7)   دعوة إلى المقرر الخاص المض ي باساااااااتقالا الق ااااااااة والمحامينالرأي والتضبير ب   توجه جاج كساااااااتا

وأوصااى ال ريق الضامل المض ي بحاالت االخت اء القسااري أو  ير اللوعي ب   ت  ر جاج كسااتا  في توج ه  
دعوات إلى المقررة الخاصاااة المض  ة حتضزيز وحماية حقوق اإلنساااا  والحريات األسااااسااا ة في سااا اق مكافحة  

 ت( 8) والمقرر الخاص المض ي حتضزيز الحق قة والضدالة والجبر وممانات عدم التكراراإلرهاب، 
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( 9) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -       ثالثا   
 

الحظ فريق األمم المتحاادة القلري التقاادم المحاادود نحو تحقيق امتثاااا م و  حقوق اإلنساااااااااااااااا   -5
)أمين الم الم( للمبادئ المتضلقة بمركز الم ساساات الوج  ة لتضزيز وحماية حقوق اإلنساا  )مبادئ باريس(ت  

البشاااااارية والمال ةت  فضمل ة االخت ار لم تكن شاااااا افة وال تشااااااارك ة، وافتقر م و  حقوق اإلنسااااااا  إلى الموارد
                                                                                        وأوصااااى ال ريق ب   ت قج جاج كسااااتا  قانو  م و  حقوق اإلنسااااا  وجضل الم سااااسااااة تمتثل تماما  مبادئ  

 ت( 11) وأعربل عدة هيئات من هيئات المضاهدات عن شوا ل مماثلة وقدمل توص ات  ت( 10) باريس

                                                                                وأحاا  فريق األمم المتحادة الق لري علماا  بااعتمااد عادة خلم عمال مواماااااااااااااا   اة، لك اه الحظ أ   -6
                                                                                      الت  يذ ال ضلي لاللتزامات المتضلقة بحقوق اإلنسااااااا  تقو   لضدم وجود م شاااااارات وامااااااحة، ومخصااااااصااااااات  

اء القسااااااااااااااري والحظ ال ريق الضااامال المض ي بحاااالت االخت اا   ت( 12) في الميزان ااة، ويل ااات فضااالاة للمتااابضااة كااي ااة
 ير اللوعي أنه على الر م من التقدم الملحوظ، لم يكتمل اإلجار التشااااااااااريضي والم سااااااااااساااااااااااتي لحقوق   أو

 ت( 13)             اإلنسا  بضد  

والحظ فريق األمم المتحاادة القلري عاادم وجود يل ااات وتجراءات قااانون ااة فضااالااة لت  يااذ يراء هيئااات  -7
 ت( 14) لمالمضاهدات بالكا

االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااان مع مرا اة القانون الدولي تنف ذ   -       رابعا   
 الساري  اإلنساني

 المسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 

 ( 15) المساواة و دم التم  م -1 

                                                                                     أوصاااااال اللج ة المض  ة بحقوق اإلنسااااااا  ب   تضتمد جاج كسااااااتا  قانونا  شااااااامال  لمكافحة التمييز،   -8
إجارها القانوني  وفر حماية كاي ة وفضالة من جم ع أشااااااكاا التمييز المباشاااااار و ير المباشاااااار وت اااااامن أ  

والمتضادد األشااااااااااااااكااا، بماا في ذلا التمييز في المجااا الخااص، وعلى جم ع األسااااااااااااااس المح ورة، وتمكاان اة 
وأوصل لج ة الق اء على التمييز الض صري    ت( 16) وصوا محايا التمييز إلى سبل انتصاف فضالة وم اسبة

حباذا مزياد من الج ود إلجالق حمالت توة اة لمكاافحاة التحيزات والقوالاط ال مل اة الساااااااااااااالب اة تجاا  األقل اات  
 ت( 17) الضرق ة مثل الروما/الجو ي والباميري، وتضزيز الت اهم والتسامج حين جم ع اإلث  ات

تمييز مااد المرأة ب   تضتمد جاج كسااتا  وت  ذ على وجه  وأوصاال اللج ة المض  ة بالق اااء على ال -9
السااااارعة اساااااترات ج ة شااااااملة للق ااااااء على القوالط ال مل ة الج ساااااان ة والمواقا األحوية، وأ  تضز  تلب ق ا 

 ت( 18) لتداحير خاصة م قتة للتضجيل بالتقدم نحو تحقيق مساواة فضل ة حين المرأة والرجل

تقارير ت يد حتجذر التمييز مااااااااااااد المثل ات والمثليين ومزدوجي الميل وتشااااااااااااضر اللج ة بالقلق إ اء   -10
الج سااااااااي ومها ري ال وية الج سااااااااان ة، بما في ذلا اسااااااااتخدام المود ين الضموميين لخلاب مضاداة المثليين  
ومها ري ال وية الج سااااان ة، وتضر  هذ  ال ئة للض ا والم ااااايقة، واالعتقاا التضساااا ي واالحتجا  واالحتزا  

                                                    وأوصااال لج ة م اه اااة التضذ ط ب   تد ن جاج كساااتا  عل ا     ت( 19) بل المود ين المكل ين بإن اذ القانو        من ق  
  أعماا التضذ ط و يرها من أشاااااكاا إ ذاء المثل ات والمثليين ومزدوجي الميل الج ساااااي ومها ري ال وية الج ساااااان ة 

ق السااللات في ت  يذ توصاا ات يل ات                                      وأحر  فريق األمم المتحدة الق لري إخ ا  ت( 20) وحاملي صاا ات الج سااين
 ت( 21) حقوق اإلنسا  في هذا المجاا
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( 22) التنمية والب لة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

أوصل لج ة حقوق الل ل ب   تخصص جاج كستا  الموارد الال مة لت  يذ االسترات ج ة اإلنمائ ة  -11
وحثل اللج ة المض  ة بالق اااااء على التمييز مااااد المرأة جاج كسااااتا  على االعتراف    ت( 23) (2030الوج  ة )

 ت( 24) بالمرأة حوص  ا القوة الدافضة لت ميت ا المستدامة

والحظ ال ريق الضامل المض ي بحاالت االخت اء القساااري أو  ير اللوعي أ  جاج كساااتا  تضاني من  - 12
وساااللل اللج ة المض  ة بالحقوق االقتصاااادية واالجتماة ة   ت ( 25) ير ال سااااد على نلاق واساااع، حسااابما ت يد التقار 

والثقاي ة ال ااوء على ت شااي ممارسااة الرشااوة للوصااوا إلى ن ام الضدالة وللحصااوا على الخدمات الضامة، بما 
وأوصااااااال اللج ة المض  ة بحماية حقوق جم ع الضماا الم اجرين وأفراد    ت ( 26) في ذلا خدمات الرعاية الصاااااااح ة 

ا جاج كسااتا  ج ودها لمكافحة ال ساااد، وتحقق بشااكل فضاا وشااامل في جم ع حاالت ال ساااد، أساارهم ب   تكث 
وأوصال اللج ة المض  ة بحقوق اإلنساا  ب   ت قج جاج كساتا  قانون ا    ت ( 27) وتك ل محاسابة المسا ولين عن ذلا 

 ت ( 28) ال ساد  الج ائي لت  يذ توص ات م  مة التضاو  والت م ة في الميدا  االقتصادي بش   

وأحر  المقرر الخاص المض ي بحق اإلنسااا  في م ا  الشاارب الم مونة وحقه في خدمات الصاارف  -13
                                                                                             الصاحي الصاضوبات التي  واج  ا األشاخاص الذ ن ن قلوا من ديارهم بسابط المشااريع ال اخمة، مشايرا  حوجه  

تسااتل ع الحصااوا   فضدد كبير من األساار المشااردة ال  ت( 29) خاص إلى سااد رو و  ومحلة اللاقة الك رمائ ة
                                                       وأوصااى المقرر الخاص ب   تق  م جاج كسااتا  أثر أي مشاااريع   ت ( 30) على الم ا  بانت ام للشاارب وأل را  الزراعة 

 ت( 31) إنمائ ة على حقوق اإلنسا 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

شاااااددت اللج ة المض  ة بحقوق اإلنساااااا  على أ  جاج كساااااتا  اساااااتخدمل، حسااااابما ت يد التقارير،   -14
                                                                                               سااللات اسااتث ائ ة، بما في ذلا كتدحير لمكافحة اإلرهاب اساات ادا  إلى قانو  االتصاااالت اإللكترون ة وقانو  

المثاا، لكن دو  مكافحة اإلرهاب، لم ع الوصاااااوا إلى خدمات اإلنترنل واالتصااااااالت المت قلة على سااااابيل 
 ت( 32) إصدار أمر ق ائي حذلا أو إعال  حالة اللوارئ 

والح ل اللج ة التضاريف ال  ااااااا اماااااااة والهام اااااااة ليرهاب والتلرف، والتبرير الضل ي لل شاااااااا   -15
                                                                                            اإلرهاحي والمتلرف، وما أ حل غ ع ه من سااااوء اسااااتخدام للتشااااريضات لكبج وقمع حق المضارمااااين الساااا اساااايين  

 ة في حرية التضبيرت وأوصااااااال اللج ة جاج كساااااااتا  على جضل الئحتي ا الحاليتين لمكافحة  والجماعات الد   
 ت( 33)                                                                                  اإلرهاب ومكافحة التلرف امتثاال  كامال  للض د الدولي الخاص بالحقوق المدن ة والس اس ة

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 34) حق الفرد في الحياة والحرية واألمان  لى شخصه -1 

الحظ ال ريق الضامل المض ي بحاالت االخت اء القساااااري أو  ير اللوعي أمثلة على اخت اء أع ااااااء   - 16
وت تشاار على نلاق واسااع ممارسااة االخت اء القسااري ل ترة قصاايرة، ال    ت ( 35) المضارمااة، ومحاوالت إخ اء أقارب م 

ت االدعاءات باخت اء المشااااتبه  واسااااتمر   ت ( 36) ساااا ما بضد االعتقاا األولي، واسااااتخدام االعتقاا اإلداري والتوق ف 
وفي عدة   ت ( 37)                                                                                  ح م رهن االعتقاا قبل تسااااااجيل م رساااااام ا ، وتخلار أقارب م، وومااااااض م في مرافق احتجا  م قتة 

                                             قسرا  أفراد جاج كيو  كانوا يق مو  في الخارج،  حاالت، في اآلونة األخيرة وي ما م ى، أعيد إلى جاج كستا  
بضض ه الء األفراد وهم رهن االحتجا  في جاج كساااااتا  بضد فترات                                     زعم أن م مضارماااااو  سااااا اسااااايو ت ود ر 

وال  زاا ه اة نقص في    ت ( 38)                                                                     قصااااايرة من اخت ائ م القساااااري، حي ما دل مكا  وجودهم مج وال  في حاالت قليلة 
وحث ال ريق الضامل جاج كساتا  على ال  ر   ت ( 39) مساار الضمل بشاكل قوي لمكافحة االخت اء القساري والتضذ ط 

 ت ( 40) اج تجريم االخت اء القسري في قانون ا الج ائي الم قج على ال حو المحدد في القانو  الدولي في إدر 
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  وحث المقرر الخاص المض ي بحرية التضبير جاج كسااتا  على اإلفراج عن جم ع ال اشاالين الساا اساايين  -17
  وخلص ال ريق الضامل المض ي باالحتجا  التضسااا ي   ت( 41)                                                     والمحامين والصاااح يين الذ ن   زعم أن م محتجزو  تضسااا ا  

                                                                                            إلى أ  احتجا  عدة أشاااااااخاص إجراء تضسااااااا ي، وحث جاج كساااااااتا  على اإلفراج ع  م فورا ، وم ح م حقا  واجط 
وأوصااااااى ال ريق الضامل المض ي بحاالت   ت( 42) للقانو  الدولي    ا  ال  اذ في التضويض و ير  من أشااااااكاا الجبر، وفق 

 ير اللوعي ب   تتخذ الحكومة تداحير تشااااااااري  ة وت   م ة لمضالجة عدم وجود ن ام االخت اء القسااااااااري أو 
 ت( 43) وج ي لتسجيل االحتجا 

                                                                                 والح ل لج ة م اه اااااااااة التضذ ط أ  المحتجزين ال  تمتضو  عمل ا  بجم ع ال ااااااااامانات القانون ة  -18
الحماية ن سااا ا التي توفرها  األسااااسااا ة، وأ  التشاااريضات المحل ة ال توفر لحشاااخاص المحتجزين حت م إدارية

والحظ ال ريق الضامل المض ي بحاالت االخت اء القساااااااااااري أو  ير    ت( 44) لحشاااااااااااخاص المحتجزين حت م ج ائ ة
اللوعي ممارساااااااات للحيلولة دو  اساااااااتضانة المشاااااااتبه ح م بمحام ع د اعتقال م األولي، وت ادي ال ااااااامانات  

وأوصاااااااااى ال ريق الضامل حتوسااااااااا ع نلاق ال ااااااااامانات   ت( 45) اإلجرائ ة باساااااااااتخدام االعتقاا اإلداري والتوق ف
                                                                                             اإلجرائ ااة التي أ دخلاال من خالا التضااد الت التي أ جرياال على قااانو  اإلجراءات الج ااائ ااة وقااانو  إجراءات  
وشاااااااااارو  احتجا  المشااااااااااتبه ح م والمت مين والمدعى علي م لتشاااااااااامل جم ع عمل ات االعتقاا، بما في ذلا 

وت  ياذ ال اااااااااااااامااناات القاانون اة الجاد ادة المتضلقاة بااإلحال  والتسااااااااااااااجيال بضاد    ،( 46) االعتقااا والتوق ف اإلدارياا 
 ت( 47)                                                   االعتقاا األولي ت  يذا  م  ج ا  في الممارسة الضمل ة

وأعربل لج ة م اه ااااااااااااة التضذ ط، واللج ة المض  ة بحقوق اإلنسااااااااااااا ، وال ريق الضامل المض ي بحاالت  - 19
  ت ( 48)  ا إ اء الوي ات أث اء االحتجا  المبلغ ح ا، وت اء دروف االحتجا  االخت اء القسااااري أو  ير اللوعي عن قلق 

                                                                                               وشااااااااادد ال ريق الضامل على أ   نزانات الضزا ت ساااااااااتخدم، حسااااااااابما ت يد التقارير، لوماااااااااع المحتجزين رهن الضزا 
والح ل اللج ة المض  ة بحقوق اإلنسااااااا  عدم وجود مضلومات عن أي تحق قات فورية ومسااااااتقلة ونزي ة    ت ( 49) التام 

 ت ( 50) ( 2019( وفاهدات ) 2018في وفاة سج اء أث اء أعماا الشهط في السجو  في خوجاند ) 

                                                                                    وشاادد فريق األمم المتحدة الق لري على أ  فريق الرصااد التابع لم و  حقوق اإلنسااا  ل س هيئة -20
وأوصاااااال اللج ة المض  ة بحقوق اإلنسااااااا  ب   تك ل جاج كسااااااتا  تمتع فريق الرصااااااد واللج ة   ت( 51) مسااااااتقلة

الدول ة للصاااااليط األحمر بإمكان ة الولوج دو  عوائق إلى جم ع أماكن سااااالط الحرية، وأ   تمك ا من إجراء  
ت  ير الحكوم ة وأوصاااال لج ة م اه ااااة التضذ ط ب   تساااامج جاج كسااااتا  للم  ما ت( 52) مقاحالت خاصااااة

 ت( 53) حزيارة جم ع هذ  األماكن خارج إجار فريق الرصد

وأعربال اللج اة المض  اة بحقوق اإلنسااااااااااااااا  عن قلق اا إ اء تقاارير ت ياد حتضاذ اط أو سااااااااااااااوء مضااملاة   -21
األشخاص مسلوبي الحرية، ال س ما أل را  انتزاع اعترافات م  م؛ وقبوا المحاكم المحل ة لحدلة الم تزعة 

تضذ ط، على الر م من أ  القانو  ال يجيز قبوا هذ  األدلة؛ وعدم وجود يل ة مسااااااااااتقلة للتحقيق في  تحل ال
والح ل لج ة م اه ااااااااااااة   ت( 54) جم ع االدعاءات؛ والضدد ال اااااااااااائيل من التحق قات والمالحقات الق ااااااااااااائ ة

  ت (55)كبي التضذ ط                                                                                التضذ ط أ  ل س لل اااااااحايا الحق في تقديم شاااااااكو  لللط االنتصااااااااف ما لم   وجه االت ام لمرت 
وأوصااااى ال ريق الضامل المض ي بحاالت االخت اء القسااااري أو  ير اللوعي ب   تحقق جاج كسااااتا  بصااااورة  

 ت( 56) م  ج ة في جم ع مزاعم التضذ ط وسوء المضاملة

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

الح ال اللج اة المض  اة بحقوق اإلنسااااااااااااااا  ادعااءات تتضلق باإجراء محااكماات  ير عاادلاة، بماا في  -22
وذكر   ت( 58) ذلا التحيز لصااااااااااااالج االدعاء، وانت اة قري ة البراءة، وانخ ا  مضدا حكم البراءة إلى حد كبير

م لم تا المقرر الخاص المض ي بحرية التضبير أ  محاكمات أع ااااااااء حزب ال   اااااااة اإلساااااااالمي ومحامي 
 ت( 59) بمضا ير المحاكمة الضادلة وي بهي إلهاؤها
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                                                                                    والح ل اللج ة المض  ة بحقوق اإلنساا  أ  الساللة الق اائ ة ل سال مساتقلة تماما ، وذلا ألساباب  -23
م  ا دور وت ثير السااللتين الت  يذية والتشااري  ة، ومضا ير اخت ار الق اااة وتضيي  م وتعادة تضيي  م وفصاال م، 

                                                        وأمااف فريق األمم المتحدة الق لري أ  حرنام  اإلصاالا الق اائي  ت( 60) األمن الود  ي للق ااةوعدم توافر 
وساااا لل لج ة الحقوق    ت( 61) ( فشاااال في مضالجة الضد د من توصاااا ات يل ات حقوق اإلنسااااا 2019-2021)

 ت( 62) االقتصادية واالجتماة ة والثقاي ة عن إصالا عمل ة اخت ار الق اة

والح ل لج ة حقوق اإلنساااا  ولج ة م اه اااة التضذ ط االنخ ا  الكبير في عدد المحامين بضد  -24
ب   تك ل                                  وأوصااااااااااى فريق األمم المتحدة الق لري  ت( 63) على قانو  المحاماة والمرافضات  2015تضد الت عام  

وأشااااااارت اللج ة المض  ة بحقوق اإلنسااااااا     ت( 64) جاج كسااااااتا  اسااااااتقالا لج ة الت هيل التابضة ل قابة المحامين
وال ريق الضاامال المض ي بحااالت االخت ااء القسااااااااااااااري أو  ير اللوعي إلى تقاارير ت ياد با   المحاامين الاذ ن 

 ت( 65)                                                       تولو  ق ايا حساسة س اس ا   تضرمو  للم ايقة والترهيط

                                                                                   وأحر  فريق األمم المتحدة الق لري عدم حصااااااوا ال ئات ال اااااا   ة على المساااااااعدة القانون ة على  -25
وأوصااااااااااااال اللج ة   ت( 66) نحو فضاا بسااااااااااااابط الثهرات القانون ة القائمة، ونقص المحامين، وعدم ك اية التمويل

سااء وال ت ات بلل ة شاكاو  المض  ة بالق ااء على التمييز ماد المرأة ب   تك ل جاج كساتا  اساتضانة جم ع ال  
 ت( 67) فضالة وسرية تراعي نوع ن االجتماعي

والح ل لج ة م اه اااااااااااااة التضذ ط أ  ن ام الضدالة الج ائ ة لححداح ي تقر إلى محاكم األحداح   -26
   نزانات  وق ااة متخصاصاين، وأ  األج اا  ودعو  في كثير من األح ا  رهن االحتجا  السااحق للمحاكمة، وفي 

مواءمة ن ام ا  وحثل لج ة حقوق الل ل جاج كساااتا  على  ت( 68) ل ساااجو  األحداح كإجراء ت د بي الضزا داخ 
 ت( 69) الصلة                                                                        الخاص بق اء األحداح تماما  مع ات اق ة حقوق الل ل و يرها من المضا ير ذات

وأوصاااال اللج ة المض  ة بحقوق اإلنسااااا  ب   تك ل جاج كسااااتا  تحد د هوية المساااا ولين عن قتل   -27
                                            ( ومالحقت م ق ااااائ ا  وتدانت م، وحصااااوا ال ااااحايا  2012وجرا المدنيين أث اء الضمل ة األم  ة في خورو  )

 ت( 70) وأسرهم على تضويض كامل

أو  ير اللوعي على أ  انت اكات حقوق  وشااادد ال ريق الضامل المض ي بحاالت االخت اء القساااري  -28
تضتمد   وأوصاااال ب    ت( 71)                                                                                   اإلنسااااا  والقانو  الدولي اإلنساااااني التي ارت كبل أث اء الحرب األهل ة لم     ر في ا بضد  

ارتكبت ا  جاج كساااتا  سااا اساااة حكوم ة شااااملة تساااضى إلى تقصاااي الحقائق لهر  التصااادي للتجاو ات التي
 ت( 72) ن حقوق جم ع ال حايا في مضرفة الحق قة، والضدالة، والجبر، والذكر  جم ع األجراف في المامي، وت م 

( 73)                                                                      الحر يات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 
 

الح ال اللج اة المض  اة بحقوق اإلنسااااااااااااااا  أ  اإلجار االنتخااحي الحاالي   ص على قيود ال مبرر  -29
بالحق في الترشاااااااج لالنتخابات وفي التصاااااااويلت وأشاااااااارت إلى عدم ك اية اساااااااتقالا اللج ة  ل ا ي ما  تضلق 

 ت( 74) 2015المركزية لالنتخابات واالست تاءات، وتلى المخال ات المبلغ ح ا خالا االنتخابات البرلمان ة لضام 

ة الدولة والحظ ال ريق الضامل المض ي بحاالت االخت اء القساااااااري أو  ير اللوعي أ  جضل سااااااالل -30
مركزية والضمل على شااخصاا ت ا أساا ما في قمع أي ع اصاار مضارمااة، وفي فر  قيود خليرة على حقوق  

، بمن  وامتدت سا اساة المالحقة الج ائ ة والساجن لتشامل م تقدي الحكومة   ت ( 75) اإلنساا  األسااسا ة والحريات المدن ة 
 تضرمااااااو   في م ال شاااااالاء االجتماعيو ، والصااااااح يو ، والمدافضو  عن حقوق اإلنسااااااا  والمحامو ، الذ ن 

  ت ( 77) والحظ ال ريق الضامل حالة من الرقابة الذات ة الشاااااااااااد دة والخوف   ت ( 76) لالنتقام بسااااااااااابط تصاااااااااااريحات م الضل  ة 
وساج  م إلى   أف اى تصا  ف بضض أحزاب المضارماة ب ن ا طمتلرفةط وطإرهاح ةط، وتصااعد م اايقة أع اائ ا و 

وأوصاااااى ال ريق الضامل ب   تح ر    ت( 78) وقوع حاالت مزعومة من االختلاف واالخت اء القساااااري في الخارج
ع المدني وت يئة جاج كساااااتا  أي مراقبة أو ت د د أو تخويف أو م اااااايقة لمحامي حقوق اإلنساااااا  والمجتم

 ت( 79) حيئة موات ة لضمل م
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                                                                                 وأفاد فريق األمم المتحدة الق لري ب   التمتع بالحق في حرية التضبير، ال ساااااااااا ما الحصااااااااااوا   - 31
والح ال اللج اة المض  اة بحقوق اإلنساااااااااااااااا  ما  لي  تجريم إهانة    ت ( 80) على المضلومات، ما فتئ  تادهور 

حكوميين يخرين؛ وسا لرة الدولة على وساائل اإلعالم، الرئ س أو التشا ير بشاخصاه، وتهانة مسا ولين 
مما أف ااااى إلى رقابة ذات ة للصااااح يين؛ واشااااترا  تسااااجيل جم ع ال شاااارات الدورية ودور اللباعة لد  

؛ وحجط وسااائل اإلعالم، وم صااات البحث،  2017                                              اللج ة الحكوم ة لحمن الوج ي، عمال  حلوائج عام  
قالل ة هيئة البث والتراخ ص؛ وم اايقة الصاح يين المساتقلين ووساائل التواصال االجتماعي؛ وعدم اسات 

والضاملين في وسااااااائل اإلعالم بساااااابط تهليت م التي ت تقد ساااااا اسااااااات الدولة و يرها من الق ااااااايا ذات 
وحث المقرر الخاص المض ي بحرية    ت (81)المصلحة الضامة، بما في ذلا باستخدام دعاو  التش ير المدني 

                                                                 ماااااااما  عدم إلهاء اعتماد الصاااااااح يين تضسااااااا ا ، وعلى التحقيق في ادعاءات م التضبير جاج كساااااااتا  على  
وأوصاال م  مة األمم المتحدة للترب ة والضلم والثقافة )اليونسااكو(،   ت (82)المتضلقة بم ااايقت م وتدانت ا بشاادة 

  د                                                                                           وفريق األمم المتحادة الق لري با   عياد جااج كسااااااااااااااتاا  ال  ر في إجراءات اا المتضلقاة باالترخ ص واالعتماا
وأوصااااال اليونساااااكو والمقرر الخاص ب   تلهي جاج كساااااتا  تجريم  ت ( 83) لمواءمت ا مع المضا ير الدول ة 

 ت ( 84)                التش ير تماما  

قانو    2020                                                                   والحظ فريق األمم المتحدة الق لري واليونساااااااااااااكو أ  جاج كساااااااااااااتا  عد لل في عام  -32
طكاذبةط أو ط ير دق قةط عن مر  فيروس كورونا الجرائم اإلدارية لمضاقبة األشااااخاص على نشاااار مضلومات 

 ت( 85) (19-)كوفيد

                                                                              وأحاااجاال اللج ااة المض  ااة بحقوق اإلنسااااااااااااااااا  علمااا  حتقااارير تحاادثاال عن عمل ااات ت ت   متكررة  -33
للم  مات  ير الحكوم ة أسااا رت عن دفض ا  رامات أو حتى إ الق ا، واألثر المثبم على أنشااالت ا بسااابط  

وأوصل   ت( 86) (2019                                                     جراء التضد الت التي أ دخلل على قانو  الجم  ات الضامة )مقت  ات اإلحال  المالي 
وجلبل اللج ة   ت( 87) هيئات مضاهدات مختل ة ومقررو  خاصاااو  ب   تساااتضر  جاج كساااتا  هذ  التضد الت

المض  ة بالحقوق االقتصاااادية واالجتماة ة والثقاي ة مضلومات عن التداحير المتخذة لت ادي ساااوء اساااتخدام أو 
من قانو  الجم  ات  ير الحكوم ة لضرقلة تسااجيل م  مات المجتمع المدني، وعن   14سااوء ت سااير المادة 

الخاص المض ي بالم ا  والصاارف الصااحي ب    وأوصااى المقرر   ت( 88) مشااروع قانو  الم  مات  ير التجارية
 ت( 89)                                                         توفر جاج كستا  للمجتمع المدني حيزا  أوسع وأكثر ان تاحا  

وأوصااااااااااااااى المقرر الخااص المض ي بحرياة التضبير با   تضز  جااج كسااااااااااااااتاا  تضااون اا مع كال من  -34
الماااادني بااااالق ااااااااااااااااااء ع  ت( 90) الماااادافضين عن حقوق اإلنساااااااااااااااااا  والمجتمع  لى وأوصااااااااااااااااال اللج ااااة المض  ااااة 

المرأة ب   تحقق جاج كساااااتا  على ال حو الواجط في مزاعم تخويف نشااااالاء المجتمع المدني  ماااااد التمييز
 ت( 91) م  م االنتقام أو

وأوصااااال اللج ة المض  ة بحقوق اإلنساااااا  ب   تراجع جاج كساااااتا  قواني  ا وأن مت ا وممارساااااات ا،   -35
 ت( 92) ، ل ما  حرية التجمع2014في ذلا قانو  االجتماعات والتجمضات والم اهرات والمواكط لضام  بما

وأعربل اللج ة المض  ة بحقوق اإلنسااااااااا  عن قلق ا إ اء تدخل الدولة في الشاااااااا و  الد   ة وال بادة  -36
التضبير جااج كسااااااااااااااتاا                                                             وحاث فريق األمم المتحادة الق لري والمقرر الخااص المض ي بحرياة    ت( 93) وحرياة الاد ن

 ت( 94) على مواءمة قانو  حرية ال مير والجم  ات الد   ة مع المضا ير الدول ة لحقوق اإلنسا 

                                                                                 وأوصاااااااى فريق األمم المتحدة الق لري واللج ة المض  ة بحقوق اإلنساااااااا  ب   تضترف جاج كساااااااتا   -37
 ت( 95) بالحق في االست كاف ال ميري من الخدمة الضسكرية
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 ( 96) جميع أشكال الرق حظر  -4 

شااااااددت لج ة الق اااااااء على التمييز الض صااااااري على أ  جاج كسااااااتا  مصاااااادر لالتجار بال ساااااااء  -38
وأوصاال   ت( 97) واألج اا وأوصاات ا بمقاماااة مرتكبي هذ  الجرائم وتوفير الحماية والمساااعدة والجبر لل ااحايا

ن ااذ قاانو  االتجاار بااألشااااااااااااااخااص  لج اة حقوق الل ال با   تضتماد جااج كسااااااااااااااتاا  القوانين ال رة اة الال ماة إل
وأوصااااااال اللج ة المض  ة بالق ااااااااء على التمييز ماااااااد المرأة ب   تك ل   ت( 98) (2014ومسااااااااعدة ال اااااااحايا )

جاج كسااااااااااتا  اإلن اذ ال ضلي لذلا القانو  والخلة الوج  ة لم ع االتجار باألشااااااااااخاص ورصاااااااااادهما بانت ام 
 ت( 99) وتخص ص ميزان ة كاي ة ل ما

( 100) الخصوصية والحياة األسريةالحق في  -5 
 

                                                                                 الح ل اللج ة المض  ة بحقوق اإلنساااااا  أ  التضد الت التي أ دخلل على قانو  أنشااااالة التشاااااهيل  -39
(، والتي ت ص على إنشااااااااااء مركز واحد لتحويل 2016)765(، والمرساااااااااوم الرئاساااااااااي رقم 2017والبحث )

وصااا ة األفرادت وأشاااارت إلى أ  ثمة االتصااااالت، ال توفر مااامانات كاي ة ماااد التدخل التضسااا ي في خصااا 
تقارير ت يد بمراقبة األفراد، وفر   رامات علي م، ومضاقبت م حل واحتجا هم أو إ داع م الساااااااااااااجن بسااااااااااااابط  

  ت( 101)                                                                                 تصااااا ح م عمواقع شااااابك ة ال ي ساااااتحط تصااااا ح ار أو نشااااار عتضل قات  ير الئقةر على شااااابكة اإلنترنل
 ت( 102) ستا  على ت ك ا ذلا المركزالمقرر الخاص المض ي بحرية التضبير جاج ك وحث

وأعربل اللج ة المض  ة بالق ااااء على التمييز ماااد المرأة عن قلق ا إ اء إدخاا ال حوص اإللزام ة  -40
                                                                       ، إذ ت يد التقارير ب ن ا اسااات خدمل إلجراء طاختبارات الضذريةط على ال ت ات 2016في قانو  األسااارة في عام 

ة وأ  تراجع قانو  األسارة  المقبالت على الزواجت وأوصال اللج ة ب   تق اي جاج كساتا  على هذ  الممارسا 
 ت( 103)            وفقا  لذلا

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

( 104) الحق في العمل وفي التمتع بشروط  مل  ادلة ومواتية -1 
 

وساا لل اللج ة المض  ة   ت( 105) أكد صاا دوق األمم المتحدة للسااكا  أ  بلالة الشااباب ال تزاا مرت ضة -41
بالحقوق االقتصااااادية واالجتماة ة والثقاي ة جاج كسااااتا  عن التداحير المتخذة لتحسااااين الضمالة حين الشااااباب 
واألشاااااااااخاص ذوي اإلعاقة، وتقديم تضريف قانوني لالقتصااااااااااد  ير الرسااااااااامي، وحماية الضماا الضاملين في  

وجلبل مضلومات عن الخلوات المتخذة   ت( 106) ديةاالقتصاااااااد  ير الرساااااامي وفي أشااااااكاا الضمالة  ير التقلي 
( من 2)323والمادة   ،( 107) السااااااااااااتضرا  التشااااااااااااريضات المتضلقة حت ت   دروف الضمل، ب  ة تضزيز فضاليت ا

 ت( 108)                                                               قانو  الضمل، التي تقت ي عتبة مضي ة، ت ضتبر م رجة، إلعال  اإلمراب

ة اسااتمرار ال جوة في األجور حين الج سااين،  والح ل اللج ة المض  ة بالق اااء على التمييز مااد المرأ  - 42
وال صاال الم  ي الرأسااي واألفقي في سااوق الضمل، وتركيز وجود المرأة في القلاع  ير الرساامي وفي الودائا  
الم خ  اااااااااااااة األجر، وانخ ا  مساااااااااااااتو  مشااااااااااااااركة المرأة في الضمل، و  اب التهل ة في مجاا ال اااااااااااااما  

جاج كسااتا  تداحير خاصااة م قتة إليجاد المزيد من ال رص للمرأة وأوصاال اللج ة ب   تضتمد    ت ( 109) االجتماعي 
                                                                                                  في القلاعات الرسااام ة واألعلى أجرا  التي    من علي ا الذكور، وساااد ال جوة في األجور حين الج ساااين، وتلهاء 

 ت ( 110)                                                                 من قانو  الضمل وقائمة الم ن التي ي قيد أو يح ر مم  ا عمل المرأة  216، و 161، و 160المواد 

عرباال لج ااة حقوق الل اال عن قلق ااا البااالغ إ اء تقااارير أفااادت باا   حوالي ربع جم ع األج اااا  وأ  -43
سااااااااااا ة والذ ن   تمو  إلى أسااااااااااار تواجه صاااااااااااضوبات اجتماة ة   17سااااااااااا وات و 5الذ ن تتراوا أعمارهم حين  

وأوصاااال ب   تم ع جاج كسااااتا  ح ع األج اا أل را  عمل   ت( 111)                                    واقتصااااادية يمارسااااو  نشاااااجا  اقتصاااااديا  
  ؛( 112)                                                                                           األج اا القساااري، ال سااا ما في قلاع الزراعة، وت  ذ فضل ا  اإلجار القانوني الذي يح ر الضمل القساااري 
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وتضتمد تداحير وبرام  شاااااملة وموج ة لحماية   ؛( 113)                                              وتجرم السااااخرة حوصاااا  ا شااااكال  من أشااااكاا ح ع األج اا
                                          وأوصااااااااااااااى فريق األمم المتحااادة الق لري بااا   تضز     ت( 114) لم خرجين في عمااال األج اااااووقااااياااة األج ااااا ا

جاج كساااااااااااتا  قدرة ن ام رصاااااااااااد عمل األج اا على تحد د األج اا الم خرجين في أساااااااااااوأ أشاااااااااااكاا عمل 
واسااااات سااااارت لج ة الحقوق االقتصاااااادية واالجتماة ة والثقاي ة عن التقدم الذي تحقق حواساااالة   ت( 115) األج اا

 ت( 116) (2020-2015ضمل الوج ي للق اء على أسوأ أشكاا عمل األج اا )حرنام  ال

والح ال اللج اة المض  اة باالحقوق االقتصااااااااااااااادياة واالجتمااة اة والثقااي اة تقاارير عن تا ثير الحكوماة  -44
 ت( 117) على الضمل ال قاحي، بما في ذلا الت ثير على اخت ار قادة نقابات الضماا

 ( 118) الحق في الضمان االجتما ي -2 
سااااا لل اللج ة المض  ة بالحقوق االقتصاااااادية واالجتماة ة والثقاي ة جاج كساااااتا  عن التداحير التي  -45

 ( لمضالجة الثهرات والضقبات التي تواجه 2025- 2019                                                  أ درجل في االسااترات ج ة الوج  ة للحماية االجتماة ة ) 
لمبذولة للق ااااء على أي يثار تمييزية ماااد الت  يذ ال ضاا لبرام  الحماية االجتماة ة القائمة، وعن الج ود ا

 ت( 119) المرأة داخل ن ام المضاشات التقاعدية

وأوصااااااال لج ة حقوق الل ل ب   تزيد جاج كساااااااتا  بشاااااااكل كبير من دعم ا االجتماعي والمالي  -46
  ت( 120) واسااااااااتحقاقات ا لحساااااااار ال اااااااا   ة، وأ  توفر الحماية االجتماة ة ألج اا الضماا الم اجرين وأساااااااارهم

                                                                                     صاااى فريق األمم المتحدة الق لري ب   تحسااان جاج كساااتا  إمكان ة اسااات ادة األشاااخاص ذوي اإلعاقة من وأو 
 ت( 121) ال ما  االجتماعي

( 122) الحق في مستوى معيشي الئق -3 
 

جلبل اللج ة المض  ة بالحقوق االقتصاادية واالجتماة ة والثقاي ة مضلومات عن تقدم مشاروع قانو   -47
اإلسااكا  الجد د، واعتماد ساا اسااة شاااملة بشاا   اإلسااكا ، وعن التداحير المتخذة لمضالجة ال قص الخلير في  

 ت( 123) القسري  المساكن، وتوفير المساكن االجتماة ة، والحماية القانون ة من عمل ات اإلخالء

وشااددت لج ة حقوق الل ل على أ  نساابة كبيرة من سااكا  األرياف تساات لا كم ة  ير كاي ة من  -48
الهذاء، وأ  الضد د من المواج ين ال يساتل ضو  تحمل تكال ف المواد الهذائ ة األسااسا ةت وأوصال ب   تك ل 

بما في ذلا عن جريق اعتماد خلة  جاج كساااتا  األمن الهذائي ل م وتضمل على حصاااول م على تهذية جيدة، 
 ت( 124) للتهذية  الضمل اإلجارية المشتركة حين القلاعات بش   التهذية ب  ة ك الة ت ضيل نشا  الم بر الوج ي 

والح اال اللج ااة المض  ااة بااالحقوق االقتصااااااااااااااااديااة واالجتماااة ااة والثقاااي ااة وجود ت اااوتااات إقل م ااة  -49
م ا  الشاااااارب الم مونة ومرافق الصاااااارف الصااااااحي المالئمة والجيدة، واجتماة ة واقتصااااااادية كبيرة في توافر 

وأشاااااار المقرر الخاص المض ي بالم ا  والصااااارف   ت( 125) وتمكان ة الحصاااااوا علي ا والقدرة على تحمل تكل ت ا
وأوصاى ب   تترجم   ت( 126) الصاحي إلى الدور الرائد للاج كساتا  في تضزيز إدارة الم ا  على الصاضيد الضالمي

هذا االلتزام إلى تشااااريضات وساااا اسااااات وج  ة، واعتماد ميزان ة ل ا وت  يذها، ال ساااا ما للق اااااء  جاج كسااااتا  
  ؛ ( 127)                                                                                          على الت اوتات في الحصاوا على الم ا  ومرافق الصارف الصاحي، وتلب ة احت اجات ال ئات األشاد ماض ا  

؛  ( 128) الم مشاااينواالساااتثمار في خدمات الصااارف الصاااحي والم ا  ل اااما  خدمات م ساااورة التكل ة لل قراء و 
  ؛( 129) ومواءمة قانو  الم ا  الم قج وقانو  إمدادات م ا  الشاارب مع حق اإلنسااا  في الم ا  والصاارف الصااحي 

 ت( 130) وتعلاء األولوية للم ا  والصرف الصحي في الم اجق الريف ة
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( 131) الحق في الصحة -4 
 

شاااادد فريق األمم المتحدة القلري على أ  القيود الم رومااااة على الميزان ة، ونقص عدد الم  يين   -50
                                                                                      اللبيين، وماااضا ال  اكل األسااااسااا ة حد ت من إمكان ة الحصاااوا على خدمات الرعاية الصاااح ة، ال سااا ما 

صااااح ة  ير وذكرت لج ة حقوق الل ل أ  تمويل الدولة لقلاع الخدمات ال ت( 132) بال ساااابة لل ئات ال اااا   ة
 ت( 133) كاف و ير فضاا

 ت( 134) والح ل اللج ة المض  ة بالق ااااااااااااااء على التمييز ماااااااااااااد المرأة ارت اع مضدا وي ات األمومة -51
                                                                                          وأوصااااى فريق األمم المتحدة الق لري ب   تزيد جاج كسااااتا  من حجم تمويل ا لقلاع الصااااحة، ال ساااا ما في  

 ت( 135) مجاا خدمات الرعاية الصح ة لحم ات واألج اا

والحظ فريق األمم المتحاادة القلري إخ اااق الحكومااة في تقااديم خاادمااات فضااالااة لت   م األساااااااااااااارة،  -52
  ت( 136) اإلنجاح ة، وماما  الحصاوا على وساائل م ع الحمل ب ساضار مضقولةالوعي بالحقوق الج سا ة و  و يادة

( مقاااربااة تراعي ال وارق الج ساااااااااااااااان ااة، 2022-2019يلبق البرنااام  الحكومي للصااااااااااااااحااة اإلنجاااح ااة ) ولم
 ت( 137)    ر في االحت اجات الخاصة لل ساء وال ت ات ذوات اإلعاقة لم كما

لمالحقاة الج اائ اة لحشااااااااااااااخااص الحااملين ل يروس نقص والحظ فريق األمم المتحادة القلري أ  ا -53
الم اعة البشاااااااااااارية/اإل د  أف اااااااااااال إلى نقص كبير في اإلحال  حذلا، والحد من إمكان ة حصااااااااااااوا حاملي 

وأوصال اللج ة المض  ة بالق ااء على التمييز ماد المرأة ب   تلهي جاج كساتا     ت( 138) ال يروس على الضالج
                                         وأوصااااااااااااااى فريق األمم المتحادة الق لري با   تضادا   ت( 139) شاااااااااااااارياة/اإل اد تجريم نقال فيروس نقص الم ااعاة الب 

 ت( 140)                                                                           جاج كستا  قانو  األسرة لجضل اختبار فيروس نقص الم اعة البشرية جوة ا  وسريا  

                                                                                        وأوصاااااال اللج ة المض  ة بالق اااااااء على التمييز مااااااد المرأة ب   تضتمد جاج كسااااااتا  إجارا  قانون ا    -54
وأوصاى فريق األمم المتحدة القلري ب   تدرج جاج كساتا  الحاالت    ت( 141)                                وسا اساات ا  شاامال  للصاحة الضقل ة

 ت( 142) المرتبلة بالتوحد ممن قائمة اإلعاقات وأ  توسع قائمة األمرا  الضقل ة

وسااااا لل اللج ة المض  ة بالحقوق االقتصاااااادية واالجتماة ة والثقاي ة عن التداحير المتخذة للتخف ف  -55
على األفراد والجماعات المحرومة والم مشااااااااااة ولتوفير مضلومات دق قة وساااااااااا لة    19-من أثر جائحة كوفيد

 ت( 143) الم اا عن الجائحة

 (144)الحق في التعليم -5 

الحظ فريق األمم المتحدة القلري ادعاءات ت شاااااااااااي ال سااااااااااااد في قلاع التضل م، وهو ما  زيد من  -56
  ت( 145) الضطء الذي تتحمله األسااااااااااار الم خ  اااااااااااة الدخل ويجضل ا تواجه حواجز في الحصاااااااااااوا على التضل م

رار، وأوصااال لج ة حقوق الل ل ب   ت  ض جاج كساااتا  ح وة ة التضل م، وتضيين المدرساااين وتدريب م باساااتم
 ت( 146) وب اء المرافق التضل م ة

وسااااااللل اللج ة المض  ة بالق اااااااء على التمييز مااااااد المرأة ال ااااااوء على انخ ا  مضدا التحاق  -57
ال ت ات بالمدارس، وارت اع مضدالت تسااااااارب ن من صااااااا وف التضل م الثانوي والضالي، وأوصااااااال ب   تق اااااااي  

حواجز التي تحوا دو  حصاااااوا ال سااااااء وال ت ات جاج كساااااتا  على القوالط ال مل ة السااااالب ة و يرها من ال
 ت( 148) وأوصل اليونسكو ب   تخ ض جاج كستا  مضدالت التسرب، ال س ما حين ال ت ات  ت( 147) على التضل م

وأشااااااار فريق األمم المتحدة القلري إلى ت شااااااي مقاربة فصاااااال األج اا ذوي اإلعاقة في الم سااااااسااااااات   - 58
وأوصال اليونساكو ب   تك ل جاج كساتا  حصاوا جم ع األشاخاص ذوي اإلعاقة على التضل م    ت ( 149) المتخصاصاة 

وأوصاااال اللج ة المض  ة بالق اااااء على التمييز مااااد المرأة ب   تضز  جاج كسااااتا  ترتيبات    ت ( 150) الشااااامل للجم ع 
حقوق الل ل باعتماد    وأوصات ا لج ة   ت ( 151) ت سايرية مضقولة لحصاوا ه الء على التضل م وال قل وااللتحاق بالمدرساة 

                                                                                                  مشاااااروع قانو  التضل م، الذي  ت ااااامن فصاااااال  عن التضل م الشاااااامل للجم ع، وت  يذ االساااااترات ج ة الوج  ة لل  و   
 ت ( 152) الضام  (، التي تشير إلى انتقاا األج اا ذوي اإلعاقة إلى ن ام التضل م 2020- 2012بالتضل م ) 
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 لض صااري بالج ود المبذولة لزيادة عدد الكتط المدرساا ةوأقرت اللج ة المض  ة بالق اااء على التمييز ا  -59
حلهات األقل ات، وتدريط المدرساااين، وتضزيز لهات األقل ات اإلث  ة، لك  ا الح ل انخ ا  التضل م باللهات 
األو بك ة، والروسااااااا ة، والقر يزية، والتركمان ة وعدم وجود لهتي الباميري وال ا  وبي في الم اه  الدراسااااااا ة،  

 ت( 153)    تك ل جاج كستا  حصوا األقل ات اإلث  ة على التضل م حلهات ا األموأوصل ب 

وأوصااااال لج ة حقوق الل ل ب   تضدا جاج كساااااتا  قانو  المسااااا ول ة األحوية عن تضل م وت شااااائة  -60
األج اا، الذي يحصااااااااااااار التضل م الد  ي في الم ساااااااااااااساااااااااااااات المرخص ل ا من الدولة، واألج اا الذ ن  بلغ 

وأوصاى المقرر الخاص المض ي بحرية   ت( 154) أو أكثر، ويم ع األج اا من دخوا المسااجد سا وات 7 عمرهم
وفريق األمم المتحاادة القلري باا   توائم جاااج كسااااااااااااااتااا  هااذا القااانو  مع المضااا ير الاادول ااة لقااانو   التضبير  

 ت( 155) اإلنسا  حقوق 

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

 ( 156) المرأة -1 

أوصااى فريق األمم المتحدة القلري ب   تضز  جاج كسااتا  لج ة المرأة والضالقات األساارية، وتك ل  -61
  ت( 157)                                                                                       تمويل ا تمويال  كاي ا ، وتضز  جمع الب انات اإلحصااااائ ة ذات الصاااالة مصاااا  ة حسااااط ال وع االجتماعي

وأوصااااااال اللج ة المض  ة بالق ااااااااء على التمييز ماااااااد المرأة ب   تلبق جاج كساااااااتا  مقاربة تراعي ال وارق 
 ت( 158) الج سان ة في ت  يذ التشريضات والس اسات والبرام 

                                                                                    والح ل اللج ة المض  ة بحقوق اإلنساااااااااااا  أ  المرأة ممثلة في الح اة الضامة والسااااااااااا اسااااااااااا ة تمثيال   -62
لج ة المض  ة بالق اااء على التمييز مااد المرأة ب   ت  ذ جاج كسااتا  تداحير خاصااة  وأوصاال ال  ت( 159)        ناقصااا  

م قتة للتضجيل بالتمثيل المتسااااااوي في جم ع مجاالت الح اة الضامة والسااااا اسااااا ة، ال سااااا ما في مواقع صااااا ع 
 ت( 160) القرار، على الصضيد ن الوج ي والمحلي وفي السلا الدحلوماسي

                                                  تضدد الزوجات قائما  في الممارساااة الضمل ة ر م ح ر     أ  حقوق اإلنساااا والح ل اللج ة المض  ة ب  -63
وأوصاااال اللج ة المض  ة بالق اااااء على التمييز مااااد المرأة ب   تك ل جاج كسااااتا  أ    ت( 161) بموجط القانو  

 ت( 162) الزواج الد  ي ال   ت ا ح ر الجمع حين  وجتين وال ح ر تضدد الزوجات

أ  الض ا الج ساااني مااد المرأة ال  زاا واسااع االنتشااار لكن اإلحال    والح ل هذ  اللج ة األخيرة -64
وأشاااااااارت اللج ة المض  ة بالحقوق االقتصاااااااادية واالجتماة ة والثقاي ة إلى تقارير عن حدوح    ت( 163) به ناقص

موثوقة وأشارت لج ة م اه ة التضذ ط إلى وجود تقارير   ت( 164)  يادة كبيرة في الض ا الضائلي خالا الجائحة
ووصاااا فريق   ت( 165) ت يد ب   الضد د من مااابا  الشااارجة رف اااوا تساااجيل شاااكاو  تتضلق بالض ا ماااد المرأة 

  ت ( 166) األمم المتحدة القلري أوجه القصاااااااااور الكام ة في التشاااااااااريضات القائمة، أي قانو  م ع الض ا الضائلي
  ت (167) ريمتين ج ائيتينوالح ل لج ة م اه اااااااااة التضذ ط أ  اال تصااااااااااب الزوجي والض ا الضائلي ل ساااااااااا ج

وأوصاااال اللج ة المض  ة بالق اااااء على التمييز مااااد المرأة ب   ت ااااع جاج كسااااتا  اسااااترات ج ة وخلة عمل 
شااملة للق ااء على جم ع أشاكاا الض ا الج سااني ماد المرأة، والتضجيل باعتماد تشاريع يجرم جم ع أشاكاا  

 ت( 168) الض ا الج ساني

أ  أ لط ال سااااااء الريف ات يضملن في القلاع  ير الرسااااامي وأ   وأشاااااارت هذ  اللج ة األخيرة إلى -65
حالت ن ال تزاا هشاااة، وأوصااال ب   تك ل جاج كساااتا  حصاااول ن على التضل م والرعاية الصاااح ة، والساااكن، 

،  والضمل الرسمي، وال ما  االجتماعي، ون ام التقاعد، وفرص التدريط مد  الح اة، وملك ة األرامي واستخدام ا 
 ت( 169) احت اجات ن الخاصةمع مراعاة 
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( 170) األطفال -2 
 

رحبل لج ة حقوق الل ل بالساا اسااات والبرام  في مجاالت مختل ة متضلقة بالل ل، لك  ا شااجضل   -66
جاج كساتا  على اعتماد سا اساة واساترات ج ة وج يتين شااملتين بشا   الل ل، ودعم ما بموارد بشارية وتق  ة  

 ت( 171) ومال ة كاي ة

وسااا ع نلاق اساااتخدام وحدات  وحثل اللج ة جاج كساااتا  على مواصااالة ت ساااير تساااجيل المواليد حت  -67
التسااااجيل المدني المت قلة، وتضجيل عمل ة التسااااجيل، وتلهاء جم ع التكال ف اإلماااااي ة، وتبساااا م مقت اااا ات 

 ت( 172) المست دات الداعمة، وتشج ع اإلحال  بالوالدة في الم زا

                                                                                     والح ل اللج ة أ  األج اا ماحايا البهاء     ر إلي م، على ما  بدو، على أن م مجرمو  ول ساوا  -68
وأوصاااااااى فريق األمم المتحدة القلري، الذي الحظ أ  الحجم ال ضلي للض ا الج ساااااااي ماااااااد    ت( 173) ماااااااحايا

  ت( 174)                                                                                     األج اا  ير مضروف، ب   تضتبر جاج كستا  الضالقة الج س ة مع شخص دو  السن األدنى ا تصابا  
وأوصاااااال اللج ة ب   تضز  جاج كسااااااتا  دعم ا لحج اا مااااااحايا الض ا، وتك ل حصااااااول م على المشااااااورة  

 ت( 175) ات كاي ة للتضافيوخدم

والح ل اللج ة المض  ة بالق ااااء على التمييز ماااد المرأة ارت اع مضدالت  واج األج اا، والزواج  -69
القساااري، وانخ ا  التساااجيل الرسااامي للزواجت وأوصااال ب   ت شااائ جاج كساااتا  يل ات للكشاااا عن حاالت  

 ت( 176)  ي السن القانون ة الدن ا للزواج واج األج اا والزواج القسري، ومما  عدم انت اة الزواج الد  

وأوصال لج ة م اه اة التضذ ط ولج ة حقوق الل ل واليونساكو ب   تضدا جاج كساتا  تشاريضات ا   -70
 ت( 177) الوج  ة لح ر جم ع أشكاا الضقاب البدني لحج اا وم ع ذلا بشكل وامج

                        تي ي ضتق ل في ا األج اا                                                              وأوصاااااااااااال لج ة حقوق الل ل ب   توقا جاج كسااااااااااااتا  فورا  المداهمات ال -71
                                                                                           المرتبلة أوماااااااااع م بالشااااااااوارع وي حتجزو  دو  مبرر، وتقدم ل م المساااااااااعدة االجتماة ة وخدمات الحماية  

وتضزيز الج ود الرام اة إلى دعم األج ااا الاذ ن كاانوا    ت( 178) المساااااااااااااات ادفاة من أجال تضاافي م وتعاادة إدمااج م؛
بموجط البروتوكوا االخت اري الملحق بات اق ة حقوق    ماحايا أو كانوا عرماة لخلر الوقوع ماحايا للجرائم

 ت( 179) الل ل بش   ح ع األج اا واستهالا األج اا في البهاء وفي المواد اإلباح ة

(  2017وأوصااااااال اللج ة ب   ت  ذ جاج كساااااااتا  اللوائج المتضلقة حوكاالت الح اااااااانة/الوصااااااااية ) -72
إذا كا    بهي ومااااع الل ل رهن الرعاية البد لة،  لك الة وجود ماااامانات كاي ة ومضا ير وامااااحة لتحد د ما

                                                                                                اساات ادا  إلى احت اجاته ويرائه ومصااالحه ال  االى، واعتماد مشااروع لوائج نموذج ة جد دة لبيوت األج اا من 
 ت( 180) أجل تحسين مستو  الرعاية في هذ  المرافق

                          الذ ن ي حتمل ب ن م ج  دوا وأوصاااااااال اللج ة ب   ت ااااااااع جاج كسااااااااتا  إجراء لتحد د هوية األج اا   -73
                                                                                                 اساااااااات خدموا في األعماا القتال ة في الخارج، وأ  تتخذ التداحير الال مة لتضافي م البدني وال  سااااااااي، وتعادة  أو

 ت( 181) إدماج م في المجتمع

 ( 182) األشخاص ذوو اإل اقة -3 

شاااااااااااااااادد فريق األمم المتحاادة القلري على أ  اإلجراء القااديم لتحااد ااد اإلعاااقااة ال ي ي بااالمضااا ير  -74
وحثال لج اة حقوق الل ال جااج كسااااااااااااااتاا  على اعتمااد مقاارباة قاائماة على حقوق اإلنساااااااااااااااا    ت( 183) الادول اة

 ت( 184)  تضلق باإلعاقة ي ما

اي ة، حساابما ت يد التقارير، حاالت والح ل اللج ة المض  ة بالحقوق االقتصااادية واالجتماة ة والثق -75
، واإلجبار على ت اوا الضقاقير، ي ساااااااااوء مضاملة األشاااااااااخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلا اإلج ا  القسااااااااار 

 ت( 185) والحرما  من الحق في الح اة األسرية في الم سسات شبه المهلقة
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                                                                                  والحظ فريق األمم المتحادة القلري أ  األج ااا دو  ساااااااااااااان الثاان اة ال ي ضتبرو  من ذوي اإلعااقاة،   -76
مما يحرم م من الحصااااوا على اسااااتحقاقات اإلعاقة، نال ا أ  الدوائر التي تم ج شاااا ادات اإلعاقة تتساااام 

ج شااا ادة اإلعاقة                                                                                  بالبيروقراج ة، ويصاااضط الوصاااوا إلي ا، وخدمات ا مكل ةت وتشاااكل إعادة ال حص دوريا  لم  
 ت( 186)                                              عبئا  ال داعي له على األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم

 ت( 187) اإلعاقة  وحثل لج ة حقوق الل ل جاج كستا  على اعتماد استرات ج ة شاملة إلدماج األج اا ذوي  -77

 األقليات -4 

لج ة الق اااااء على التمييز الض صااااري جاج كسااااتا  على مااااما  التمثيل الساااا اسااااي الضادا  حثل   -78
لحقل ات اإلث  ة ومشاااااااركت ا وتحسااااااين تمثيل ا داخل جم ع الم سااااااسااااااات الضامة على الصااااااضيد ن االتحادي 

 ت( 188) والمحلي، بما في ذلا باتخاذ تداحير خاصة

والح ل اللج ة التحديات التي  واج  ا الروما/الجو ي في الحصاااااوا على الوثائق الشاااااخصااااا ة،   -79
والتساااااااااااجيل في مكا  إقامت م، واالعتراف بمسااااااااااااك  م، والحصاااااااااااوا على تضل م جيد، والخدمات الصاااااااااااح ة  
واالجتماة ة، والحماية من االساااااااااتهالا والممارساااااااااات التقليدية ال اااااااااارةت وأوصااااااااال جاج كساااااااااتا  باعتماد  

 ت( 189) ترات ج ة أو خلة لتحسين أوماع ماس

 ( 190) المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء -5 

الحظ فريق األمم المتحادة القلري أ  الحكوماة اتخاذت تاداحير لتضزيز حمااياة الضمااا الم ااجرين،  -80
وأعربل اللج ة المض  ة بالضماا  ت( 191) ولك  ا لم تضتمد اساااااااترات ج ة لضودت م وتعادة إدماج م أو إعالة أسااااااارهم

 ت( 192) الم اجرين عن قلق ا إ اء حالة الم اجرين اللاج ا الضائد ن

اللج ة ب   تضتمد جاج كسااتا  مشااروع قانو  بشاا   هجرة الضمالة، وساا اسااة واسااترات ج ة   وأوصاال -81
  شاااملتين لل جرة تراة ا  الم  ور الج ساااني، وتقوما  على حقوق اإلنسااا ، وتت اوال  حقوق الضماا الم اجرين

 ت( 193) األجانط وأسرهم

 ير الشاااااااااااااارعيين وتحاد اد هويت م   وأعربال اللج اة عن قلق اا إ اء عمل اات ت ت   الضمااا األجااناط -82
وجردهم، وأوصال ب   تك ل جاج كساتا  أ  أساباب اللرد م صاوص علي ا حوماوا في القانو ، وأ  يكو   

 ت( 194)                                                                                 ه اة وقل كاف وتجراءات وامحة تمك ن الضماا الم اجرين من اللضن في أمر اللرد اإلداري 

مااا اللااج اا الم ااجرين في حلادا   والح ال اللج اة عادم وجود مااااااااااااامااناات كااي اة لحمااياة حقوق الض  - 83
وعدم ك اية   ، ( 195) ثالثة، بما في ذلا ما  تضلق بال اااما  االجتماعي، والمضاشاااات التقاعدية، والرعاية الصاااح ة 

األج اا   وأوصاال ب   تك ل جاج كسااتا  حماية حقوق   ت ( 196)                                                 المساااعدة والحماية الق صاال ة المقدمة إلي م عموما  
 ت ( 197) األساسيين  كاملة، وأال    صل األج اا عن والد  م أو مقدمي الرعاية  الذ ن هاجروا إلى الخارج حماية 

والح ل م وماااااااااااااا ة األمم المتحدة السااااااااااااااام ة لشاااااااااااااا و  الالجئين أ  حالة اللجوء والالجئين في  -84
وعلى الر م من إدخاا تضد الت كبيرة على   ت( 198)                                                  جاج كساااااااتا  ت ثرت ت ثرا  شاااااااد دا  بشاااااااوا ل األمن الوج ي

وأوصاااااااال    ت( 199) اإلجار التشااااااااريضي لالجئين، ال تزاا ه اة مقت اااااااا ات تحوا دو  حصااااااااول م على اللجوء
م وماااا ة شاااا و  الالجئين ب   ت ااااع جاج كسااااتا  لوائج داخل ة بشاااا   تحد د ومااااع الالجئ، بما في ذلا 

ات، بما يك ل االساااتضانة بإجراءات اللجوء دو  عوائق مضا ير مرج  ة للج ة المختصاااة المشاااتركة حين الو ار 
وأوصااااال م ومااااا ة شااااا و  الالجئين وفريق األمم المتحدة القلري ب   تضدا جاج كساااااتا     ت( 200) وبكل نزاهة

 ت( 201) ( من قانون ا الج ائي ل ما  عدم مضاقبة ملتمسي اللجوء على دخول م  ير القانوني1)335المادة 
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  جئين وفريق األمم المتحدة القلري وعدة هيئات من هيئات المضاهداتوأوصاال م وماا ة شاا و  الال  -85
اللذ ن يح را  على الالجئين وملتمسااااااااااي اللجوء ال    في   328و  325ب   تلهي جاج كسااااااااااتا  القرارين 

 ت( 202) م اجق ح رية بضي  ا، وذلا ل ما  حرية ت قل م وتقامت م

اساة إدماج شااملة لحج اا ملتمساي اللجوء وأوصال لج ة حقوق الل ل ب   تضتمد جاج كساتا  سا   -86
والالجئين، بحيث ت ااااااااامن ل م الحصاااااااااوا على التضل م، بما في ذلا دروس محو األم ة باللهة اللاج ك ة،  

 ت( 203) والخدمات الصح ة، ون ام الحماية االجتماة ة الوج  ة

 ت( 204) على الالجئين وملتمسي اللجوء 19-والح ل م وم ة ش و  الالجئين ت ثير جائحة كوفيد -87

  ديمو الجنسية -6 

أوصال م وما ة شا و  الالجئين ب   تضدا جاج كساتا  قانو  التساجيل المدني ل اما  التساجيل   -88
الومااااااااااااااع   للوالااااد ن وتوافر الشااااااااااااااااااماااال لجم ع األج اااااا المولود ن في البلااااد، بهض ال  ر عن  القااااانوني 

 ت( 205) ال وية وثائق

وجلبل اللج ة المض  ة بالحقوق االقتصاااااااااادية واالجتماة ة والثقاي ة مضلومات عن انتشاااااااااار انضدام  -89
ورحبل م ومااا ة شااا و  الالجئين   ت( 206) محددةالج سااا ة، بمن في م األشاااخاص الذ ن يحملو  ج سااا ة  ير  

قانو  الض و الضام إلمااااااا اء الشااااااارة ة على األشاااااااخاص عديمي الج سااااااا ة  2019باعتماد البرلما  في عام 
 ت( 207) جاج كستا والمواج ين األجانط المق مين بشكل  ير قانوني في 

والح ل م ومااااااااا ة شااااااااا و  الالجئين أ  الساااااااااكا  عديمي الج سااااااااا ة ال يمك  م االسااااااااات ادة من  -90
على الر م من حصااااااااااااااول م   19-االجتماااعي في إجااار خلااة االسااااااااااااااتجااابااة الوج  ااة لجااائحااة كوفيااد الباادا
 ت( 208) الرعاية الصح ة على
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