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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير   24

صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااااا ن   ات المقدمة من الجهاتموجز ورقات المعلوم  
 *ليشتي - تيمور

 تقرير مفّوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

االستعراض ، مع مراعاة دورية  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
مقادمة م   ااات حاااااااااااااااحباة م اااااااااااااال اة  ل  عمل اة   ( 1) علوماتورقة م 14 الدوري الشااااااااااااااام   وهو مو   ل

ز في شاااااال  مو   ىقلعدًا بال د ا ق اااااا  لعدد ال لمات  ويت اااااام  فرعًا   االسااااااتعراض الدوري الشااااااام ، وُيقدج
 مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطن ة ل قوق اإلنسان المعتمدة بناًء عل  التقلد ال ام  بمبادئ باريس 

مة منالمعلومات الم -ثانياا   المؤسااااسااااة الوونية ل قوق اإلنسااااان المعتمدة  نا ا  قدَّ
 على التقيد الكامل بملادئ باريس

ل شااتي عل  اىقاة ة حقوق ا شاا ا    -أوحاا  أمل  حقوق اإلنسااان والعدالة بصن ى اادق ى مور   -2
  ( 2) ذوي اإلعاقة واىقاة ة حماية  م ع ا ش ا  م  االختقاء القسري 

الة أن هناك ال ثلر م  القوانل  الاامة التي ال ى ال معلقة، سااااااااااان والعدوذكرت منظمة حقوق اإلن  -3
بما في ذلك قانون بشااااصن حقوق ال ق   وال ي ال ىنأ ك أحلاز القانون المدني بشااااصن المسااااا   التملل ية مث  

  ( 3) معلقاً  )فترة العدة( واالعتراف بال يجات غلر ال اثول ل ة، و"العالقات القا مة ب لم الواقع" 1494المادة 

ل شااااتي ىدابلر للق اااااء عل  التملل     -وأوحااااظ منظمة حقوق اإلنسااااان والعدالة بصن ىت ذ ى مور   -4
ضاااااااااد المثل ات والمثللل  وم دو ي المل  الجنساااااااااي وماايري الاوية الجنساااااااااان ة وأحرار الاوية الجنساااااااااان ة 

  ( 4) وحاملي حقات الجنسل  م  خالل الدعوة والنشر

__________ 

 هذه الوث قة م  دون ى رير رسمي ى در   *
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جون ال احاااة بالساااجناء وال را  ل ساااظ كات ة وال ىمتث  للمعايلر مرافق السااا وذكرت المنظمة أن   -5
الدول ة ل قوق اإلنساااااااااان   ذ يقتقر حرا  الساااااااااجون  ل  التدري  والت وير الو  قي المال مل  و ل  الموارد 

  ( 5) الالزمة للأ از بعملام عل  الن و ال   ك

 ل  ىجريم التشااااااااااااااالر،   انون ياادفلمشاااااااااااااارو  قا   2020والحظاظ المنظماة اعتمااد ال لوماة عااز   -6
وأوحاااااااااااظ بصن ىمتنع ال لومة ع  الموافقة عل  أي ىشاااااااااااريع ينتاك الدساااااااااااتور والمعاهدات الدول ة ل قوق  

  ( 6) اإلنسان بتقللد حرية التعبلر

في م  ااااا اااااات المل ان ة  وت ما يتعلق بال  اااااول عل  الم اه النظ قة، الحظظ المنظمة نق ااااااً  -7
بة المناساااابة م   ان  الدوا ر العامة، ونقو الوعي المجتمعي بشااااصن داز الرقال اااا انة شاااابلات الم اه، وانع

  ( 7) حقظ م ادر الم اه

ونوهظ المنظمة بالجاود التي ىبذلاا ال لومة، م  خالل وزارة ال اااااااااااا ة، بالتعاون مع شااااااااااااركاء  -8
ة  ات الم ل  لنشاااااااااااااار المعلومات عل  المجتمعا  -المنظماات غلر ال لوم اة والجمااعات المجتم  اة  -التنم اة  

بشااااااااااصن الوا   ال ا  المتعلق بت ساااااااااال  ال اااااااااا ة العامة، م  خالل الرعاية الوقا  ة في مجال التاذية، 
  19-والت  ااااااال ، وال ااااااا ة اإلنجاب ة، وال ااااااا ة العقل ة، وساااااااالمة البلية، و ما يشااااااام  الوقاية م  كوفلد

و الموارد البشارية ومات؛ ونقما يلي: نقو وساا   النق  الالزمة لت سالر أنشا ة نشار المعل والحظظ أي ااً 
  ( 8) 19-والوعي المجتمعي بشصن ىنقلذ قواعد الوقاية م  كوفلد

والحظاااظ المنظماااة أن التنقلاااذ الملاااداني لبرناااامي التااااذياااة الوطني في المااادار  لم يتبع المباااادئ   -9
ضااااافة  ل   التو لا ة التي وضااااعظ بشااااان التاذية في المدار ، وأن المرافق غلر كات ة في معظم المدار   

رداءة الملونات الالزمة إلعداد الو بات المدرس ة، وعدز و ود مرفق ى  ي  كاف لل قاظ عل  الاذاء، حلث  
  ( 9) ودون اعتبار للجدول ال مني للسنة الدراس ةأياز في ا سبو ،  4أو  3ال ىوفر و بات لل الب  ال لمدة 

لراث وحقوقاا في المل  ة اا في الموالحظظ المنظمة اسااااااااااااتمرار عدز ح ااااااااااااول المرأة عل  حقوق -10
وا رض عند ال الق، وذلك بساااااااااااااب  النظم الذكورية الما منة في القوانل  التقللدية والتي ى ق  للذكور فق   

في    وراثة/امتالك أراضااي وعقارات ا ساارة أو ال و ل   وساااهم عدز ىسااجل  ال واج في السااج  العاز أي اااً 
  ( 10)  دامة النظاز ا بوي 

أن العمل ة الق اا  ة الرسام ة ال ىق اي  ل  نت جة ساالة وساريعة ومتماسالة ى ق  ة  المنظم وأكدت -11
ل اااااا ايا العنز المن لي السااااااالمة وسااااااب  ال  و  وأدء ذلك  ل  ى ول هؤالء ال اااااا ايا  ل   ل ات العدالة  

  ( 11) وسب  االنت اف التقللدية التي قد ال ىن وي عل  منظور ل قوق اإلنسان

لمادرساااااااااااااال  ماا زالوا ينقاذون العقو اة البادن اة كوسااااااااااااااللاة ل اث ال الب عل  نظماة أن اوالحظاظ الم -12
  ( 12) احترامام والتركل  عل  التعلم، رغم أن هذه العقو ة ىعد  ريمة  نا  ة في قانون العقو ات

ل شاااااااااااتي بما يلي:  ع اء ا ولوية إلنشااااااااااااء مرك  ىعل مي   -وأوحاااااااااااظ المنظمة بصن ىقوز ى مور   -13
عمل ة  عادة اإلدماج في المجتمع الم لي؛ و ىاحة  ملان ة الوحااااااااول  ل  "الدورات  م في  للق اااااااار يساااااااااعده

التعل م ة اإلل ترون ة" للق اار الم تج ي ؛ وضاامان أن ى ون الجاات القاعلة في ق ا  العدالة التي ىتعام  
  ( 13) مع ا حداث الجان ل  عل  دراية كاملة ب قوق ا حداث

( 2030-2020لوماة ا ولوياة لعرض خ اة العما  الوطن اة )ي ال وأوحااااااااااااااظ المنظماة باصن ىع  -14
  ( 14) لألش ا  ذوي اإلعاقة في مجلس الوزراء للموافقة عللاا، وأن ى  و مل ان ة كات ة لتنقلذها
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مة من الجهات األخرى صاحلة المأل ة -ثالثاا    المعلومات المقدَّ

 (16)يئات الدولية ل قوق اإلنسانواله  والتعاون مع اآلليات  (15)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

ل شااااااااااااتي لم ىز بعد بااللت از الذي ق عت  عل  نقساااااااااااااا  -ذكرت منظمة العقو الدول ة أن ى مور   -15
خالل االسااااااااتعراض ا خلر بالت ااااااااديق عل  معاهدات أخرء ل قوق اإلنسااااااااان مث  البروىوكول االخت اري 

لعقو ة القاسا ة أو الال نساان ة أو المالنة، واىقاة ة أو ا الىقاة ة مناه اة التعذي  وغلره م  ضاروب المعاملة
حماية  م ع ا شاا ا  م  االختقاء القسااري، والبروىوكول االخت اري ا ول المل ق بالعاد الدولي ال ا   

والبروىوكول االخت اري المل ق بالعاد الدولي ال ا  بال قوق االقت اااااااادية   بال قوق المدن ة والسااااااا اسااااااا ة،
  2011ثقات ة، واىقاة ة حقوق ا شااااااااااا ا  ذوي اإلعاقة، واىقاة ة منظمة العم  الدول ة لعاز ة والواال تماع  

  ( 17) (189)رقم 

ق ى مور -16 ل شاااااااااتي عل  اىقاة ة منع  ريمة اإلبادة  -  وأوحااااااااا  مرك  مناه اااااااااة القت  بصن ى ااااااااادّ 
  ( 18) الجماع ة والمعاةبة عللاا

ل شاااتي بالت اااديق عل  معاهدة  -  وية ى مور ة النو وأوحاااظ ال ملة الدول ة للق ااااء عل  ا سااال -17
  ( 19) ا مم المت دة ل ظر ا سل ة النووية

ل شاااتي بالوفاء بالت اماىاا القا مة ت ما يتعلق بتقديم ىقارير   -وأوحاااظ منظمة العقو الدول ة ى مور   -18
المجتمع المدني ركة بمشاااااااااهليات المعاهدات كصولوية وضاااااااامان ىقديم التقارير المقبلة في الوقظ المناساااااااا   

  ( 20) والتشاور مع  عل  الن و المال م

ل شاااااتي دعوة دا مة  ل  اإل راءات ال احاااااة التابعة لألمم  -وأوحاااااظ المنظمة بصن ىو   ى مور   -19
 أي اااً  2  وأوحااظ الورقة المشااتركة  ( 21) بشااصن  م ع البالغات الواردة مناا كامالً   المت دة وأن ىتعاون ىعاوناً 

تي ال يارات الرساااااام ة للمللقل  بواليات في  طار اإل راءات ال احااااااة وأن ىع ي ل شاااااا  -ور  بصن ى ساااااار ى م
ا ولوية ل يارات المقرري  ال احاال  المعنلل  بما يلي: حالة المدافعل  ع  حقوق اإلنسااان؛ وىع ي  وحماية  

  ( 22) ال ق في حرية الرأي والتعبلر؛ وال ق في حرية التجمع السلمي وى وي  الجم  ات

 (23)وار الووني ل قوق اإلنساناإل -با  

أن موارد ملت  أمل  حقوق اإلنسااااان والعدالة غلر كات ة ل جم العم     4ذكرت الورقة المشااااتركة   -20
 4  وأوحاااااااظ الورقة المشاااااااتركة ( 24) الذي يتعل  عل   الأ از ب   فاو ب ا ة  ل  م يد م  الم ققل  والمرافق

ت   وينباي أن ي ساااااااا  الملت  نقساااااااا  اإل راءات الالزمة للملافي  ل شااااااااتي التموي  ال  -بصن ى ق  ى مور  
  ( 25) بما ت   ال قاية ومستقالً   وسريعاً  ل مان أن يلون عمل  موسعاً 

شاااااااااااااالااوء ىتعلق باصنظماة ال وارئ    2020وأكادت منظماة العقو الادول اة أن الملتا  ىلق  في عااز   -21
لج و والشاااااارطة  ى و ا ظ أموراً اإلنسااااااان ىناولشاااااالوء ىتعلق ب قوق   51وحقق في   19-ال احااااااة بلوفلد

  ( 26) والمعلمل  والمو قل  العموملل 
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تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني   -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة -1 

 المساواة وعدز التملل   

شااام  القوانل  والساا اسااات ولم   ىنقذ عل  ن و ل شااتي لم -ور  ذكرت منظمة العقو الدول ة أن ى م -22
ىتبع الممارساااااااات، بما في ذلك التدري  في مجال التوع ة، م  أ   ى سااااااال  ملاف ة التملل  عل  أساااااااا   
  المل  الجنساااي والاوية الجنساااان ة أو التعبلر الجنسااااني وال  اااا و الجنسااا ة  ولم ىنقذ الوزارات بعد ىدريباً 

لاوية والتعبلر الجنساااانلل  وال  اااا و الجنسااا ة  وينباي  مل  الجنساااي واوعي بق اااايا الل ااامان ال شاااامالً 
لوزارة ال اااااا ة أن ىعم  بامة مع المجتمع الم لي م  أ   ضاااااامان حماية ال ق في ال اااااا ة واحتراز هذا 

  ( 27) ال ق م  دون ىملل 

ات كبلرة في ل شااااااتي أقدمظ عل  خ و  -وذكرت مؤسااااااسااااااة كاليدوساااااالوب ا سااااااترال ة أن ى مور   -23
ة ل ماية حقوق المثل ات والمثللل  وم دو ي المل  الجنسااااااااااي وماايري الاوية الجنسااااااااااان ة  لساااااااااانوات ا خلر ا

وحاملي حاااااااقات الجنسااااااال ، ومع ذلك، فبن ا مر يت ل  بذل الم يد م  الجاود م  أ   حماية أفراد هذه 
و  في  اا ىعت ز الشاااااااااار ل شااااااااااتي أن  -ور  الجماعة م  العنز والتملل  المجتمعلل  المتجذري   وقد أعلنظ ى م

عل  قوانلناا المتعلقة بالتملل  عل   كبلراً   ، ورغم ذلك، فبناا لم ىدخ  ىاللراً 2017 حااااااااال  ىشااااااااريعي عاز  
أساا  المل  الجنساي والاوية الجنساان ة وحم  حاقات الجنسال   وال يعتبر الت ل  القا م عل  أساا  الاوية 

  ( 28) و ة عند  حدار ا حلازالمشددة للعق ن م  العوام الجنسان ة وحم  حقات الجنسل  حت  اآل

اسااااااااتمرار شاااااااالو  الجا  والمواقز الساااااااالب ة بشااااااااصن المثل ات والمثللل     4وأكدت الورقة المشااااااااتركة   -24
وم دو ي المل  الجنسي وماايري الاوية الجنسان ة وأحرار الاوية الجنسان ة وحاملي حقات الجنسل   ويقال  

  ( 29) والجنسي، وم  أفراد أسرهم في بعض ا ح انالعنز الجسدي ، بما في ذلك  نام يتعرضون للوحم

وأشااااااااااااااارت منظماة العقو الادول اة  ل  أن االقتران وال واج المثللل  غلر معترف باماا  وم  اآلثاار  -25
هذه   ال بلرة النا مة ع  عدز االعتراف بالعالقات الجنساا ة المثل ة )التي ال ىعتبر وحدة أساارية(، أن أطراف

م  اإلعانة الاذا  ة والمال ة التي ُقدمظ في  طار االسااااتجابة للجا  ة، مما ضاااااعز  لم يسااااتقلدوا    العالقات
  ( 30) م  أو   الالمساواة القا مة

بالعالقات الجنسااااااا ة   االعتراف رسااااااام اً  ل شاااااااتي بما يلي:  -وأوحاااااااظ منظمة العقو الدول ة ى مور  -26
لل  بساااااااب  ملل  الجنساااااااي وهويت  أو يتعرض للتمال ُيام  أحد المثل ة في  طار السااااااا اساااااااة ال لوم ة حت  

وىعبلره الجنسااانلل  وخ ااا  اا  الجنساا ة، بما في ذلك ىوفلر الدعم االقت ااادي واال تماعي الالزز لموا اة  
وغلر ذلك م  ال وارث؛ ووضااع واعتماد ىدابلر قانون ة و دارية للت قلق في أفعال التملل    19- ا  ة كوفلد

الجنسا ة وهويتام وىعبلرهم الجنساانلل  وخ اا  اام الجنسا ة،   بساب  مللام عنز ضاد ا شا اوالوحام وال
 ل  ساب  االنت ااف عندما ُىنتاك حقوقام، بما في ذلك  وضامان ىمل  هؤالء ا شا ا  م  الوحاول فعل اً 

وقادماظ     ( 31) ع  طريق المالحقاة الجناا  اة والتعويض وىوفلر الماصوء والادعم ال بي والنقسااااااااااااااي واال تمااعي
  ( 32) سترال ة ىوح ات مماثلة في هذا ال دداليدوسلوب ا مؤسسة ك

أن معدل ىساااجل  الوالدات م  ا طقال دون سااا  ال امساااة قد ارىقع،  3وذكرت الورقة المشاااتركة  -27
في الما ة فق  م   30في الما ة، ال ى ال ىعتبر متدن ة، وهناك    60ول   نساااااااابة هذا التسااااااااجل ، التي ىبل   

  وعدد ا طقال المساااااااااجلل  الذي  ي ملون اادات ملالد فعل اً   أحااااااااادرت لام شااااااااا المساااااااااجلل  الذي ا طقال  
ويع ء ذلك  ل  حد كبلر شااادات ملالد في المناطق الريي ة أق  بلثلر م  عددهم في المناطق ال  ارية  
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وال المدن ة،  ل  الثارات النا مة ع  عدز و ود اساتراى ج ة وطن ة بشاصن التساجل  المدني و ح ااءات ا ح
ة عل  مساااااااااتوء البلديات عل  ىساااااااااجل  الوالدات في الوقظ المناسااااااااا ، واالفتقار  ل  المعدات  وانعداز القدر 

الالزماة لتا  اة  م ع البلادياات، و  ااب الوعي في أوساااااااااااااااط المجتمع واآلبااء باصهم اة ىسااااااااااااااجلا  الوالدات   
د ل ف النق  و ع   وساااااهمظ ى اوىسااااجل  الوالدات مجاني  ال في حالة الت لز خمس ساااانوات ع  التسااااجل 

  ( 33) المسافة ع  ملاى  البلدية في ان قاض نسبة التسجل 

 ل  أن المنازعات عل  ا راضااااي هي م اااادر لنشااااوب المنازعات،  4وأشااااارت الورقة المشااااتركة   -28
ىسااجل   وأكدت في الوقظ نقساا ، أن انعداز الشااقات ة وعدز اىبا  اإل راءات القانون ة يؤديان  ل  ىصثر عمل ة

دخال ب انات غلر حاا   ة في السااج  العقاري  ويعرض الت لز ع  ىسااجل  سااندات  ي بالقساااد، و ا راضاا 
المل  ة الجماع ة لألراضاااي المجتمعات  الم ل ة الحتمال خساااارة أرضااااا وثقافتاا، وم  شاااصن التقاعس ع  

وغلره م    ملل  الجنسااااااااانيىنقلذ ىدابلر مناه ااااااااة التملل  المن ااااااااو  عللاا في القانون أن يع ز أكثر الت 
  ( 34) ال التملل أشل

 التنم ة والبلية وا عمال التجارية وحقوق اإلنسان  

في المااا ااة م    003 0ل شاااااااااااااتي ىمثاا  أقاا  م     - وأشااااااااااااااارت منظمااة العقو الاادول ااة  ل  أن ى مور   - 29
رىقا   المناخ مث  ا   االنبعاثات العالم ة، باعتبارها دولة   رية حالرة، ول ناا عرضة بو   خا ، آلثار ىالر 

 اه الب ر وزيادة الظواهر الجوية القاسااا ة )ا عاحااالر وا م ار الا يرة(، التي ىادد أسااالوب م  شاااة  منساااوب م 
  وأشااارت منظمة العقو الدول ة  ل  أن خ ة عم  وطن ة ُنشاارت بعد التشاااور ( 35) النا  وسااب  ع شااام وأمنام 

  ( 36) لمستداز  ل  ال اقة المتجددة قال العادل وا للأ ا  لالنت  واض ة وقابلة   ، ل ناا لم ىت م  أهدافاً 2020عاز 

أن ارىقا  منسااااااوب م اه الب ر وزيادة  ثار ىالر المناخ  وذكرت مؤسااااااسااااااة  اسااااااظ أىونمنظ  ينك -30
ل شااااااتي، مما يعرض ح اة المواطنل  ومنازلام لل  ر  وقالظ  ن  -لل  اة في ى مور    كبلراً  يشاااااالالن ىاديداً 

لر المناخ واالنا ار المناخي الوشااااا ك وأن ح اة مواطنلاا في خ ر  ل شاااااتي غلر مساااااتعدة آلثار ىا -ى مور  
أت أن ثمة حا ة  ل  اى اذ   راءات عا لة لمنع ضاااااااااارر مباشاااااااااار يل ق بمواطني شااااااااااديد نت جة لذلك  ور 

  ( 37) ل شتي بسب  انا ار المناخ - ى مور

الت  ف ال اااااااا اة الناا  ة ل  ة    2021والحظظ المؤسااااااااسااااااااة أن البلد وضااااااااع في ح يران/يون     -31
ىالر المناخ وحددت    ل شااااتي  زاء -لر المناخ التي حددت أبرز نقاط ال ااااعز في ى مور  الوطن ة بشااااصن ىا

  غلر أن  ال ى ال هناك  أولويات اساااااااااااتجابة البلد، بما في ذلك ال د م  الم اطر والتنم ة المساااااااااااتدامة بلي اً 
  ( 38) قوقامحا ة  ل  اى اذ   راءات  وهرية ل ماية مواطنلاا م  أي انتااك ل 

عات اسااتباة ة م  ل شااتي، حلثما أمل ، أن ىساا  ىشااري  -أن عل  ى مور    وذكرت المؤسااسااة أي اااً  -32
أ    نشااااااء   اك  أسااااااسااااا ة مساااااتدامة مقاومة للمناخ، وىنويع اقت اااااادها م  أ   ال د م  االعتماد عل  

  ( 39) ال راعة البعل ة، وحماية مواطنلاا م   ثار الظواهر الجوية الق وء 

ىت ذ ل شااتي بما يلي: ال ر  عل  أن ُىسااا  أي ىدابلر   -وأوحااظ منظمة العقو الدول ة ى مور   -33
االنتقال م  الوقود ا حقوري  ل  اساات داز طاقة متجددة ىنسااجم مع حقوق   19-في  طار االسااتجابة ل وفلد

وىت ك خلق و ا ز  م  ال ماية اال تماع ة   م يداً   اإلنسااان و ل  اقت اااد خال م  ال ر ون، وأن ىوفر أي اااً 
مع هدف التنم ة    )ىمشاااااااااااا اً  ديدة خ ااااااااااااراء وغلرها م  الو ا ز التي ىوفر فر  عم  مسااااااااااااتدامة وال قة 

  ( 40) ( لجم ع العمال دون أي نو  م  التملل 8المستدامة 
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 ال قوق المدنية والسياسية -2 

 ( 41) حق القرد في ال  اة وال رّية وا مان عل  ش     

 اساااااااااااااتمرار العنز م   ان  أفراد الج و والشااااااااااااارطة خالل القترة 4ركة الحظظ الورقة المشااااااااااااات  -34
حاادث عنز خالل ىلاك القترة   169، مشاااااااااااااالرة  ل  أن المجتمع المادني أبل  ع  ىسااااااااااااااجلا  2016-2021

ارى بتااا الشاااااااااااااارطاة  واساااااااااااااات ادماظ الشاااااااااااااارطاة، التي ارى باظ معظم هاذه   132ارى بااا الج و و  37 بلنااا
من ااااو  عل   في اللوا ك المعمول باا، أو اساااات دمتاا خارج ن اق   االنتااكات، ا ساااال ة ب الف ما هو

  ( 42) لوا   الرسميا

ىسااجل  زيادة في حاالت االعتداء الجساادي، التي ارى بتاا قوات   أي اااً  4وأكدت الورقة المشااتركة  -35
 في  ذار/  19-ا م  ضااااااااااااااااد عااااماااة الجماور، مناااذ بااادء العمااا  ب اااالاااة ال وارئ المتعلقاااة بجاااا  اااة كوفلاااد

بعض الب انات ال اااادرة ع     ويبدو أن هذه ال يادة في حاالت العنز اساااتمدت التشاااج ع م 2020 مار 
  ( 43) كبار المسؤولل  ا منلل  ت ما يتعلق ب الة ال وارئ 

ل شاتي ىجاوزت طاقتاا االسات عاب ة   -أن الساجون الثالثة في ى مور  4والحظظ الورقة المشاتركة  -36
ك غلر كاف، وقد أدء االكتظاظ فلاا  ل  انتشاااااااااار ا مراض، بما في ذلوعدد ا سااااااااارة في هذه الساااااااااجون 

  ( 44) الس   وأفاد السجناء في غللنو بعدز كقاية الاذاء والماء

 ( 45)  قامة العدل، بما في ذلك مسصلة اإلفالت م  العقاب، وس ادة القانون   

ي ال يعوق  ضاااعز الموارد أن الوحاااول  ل  نظاز العدالة الرسااامي ال  4وذكرت الورقة المشاااتركة   -37
لتمثل  القانوني الممول م  الق ا  العاز، والقوانل  التي ى د م   ااااا  ة، واالفتقار  ل  افي المؤسااااسااااات الق

  ( 46) المساءلة

، وال سااااا ما بالنسااااابة وحااااا باً  وذكرت منظمة العقو الدول ة أن الوحاااااول  ل  العدالة ال ي ال مللقاً  -38
ع   الريي ة  وأضااافظ أن ىنو  اللاات الم ل ة والرساام ة يجع  م  ال اا    وليك الذي  ي  شااون في المناطق

  ( 47) ضمان فام  م ع النا  للقوانل  واإل راءات القانون ة

أن مرك  ىشاااااا اا الوطني أنشاااااام لتنقلذ برامي العدالة االنتقال ة التي  4والحظظ الورقة المشااااااتركة  -39
شتي  وشملظ والية المرك   ح اء الذكرء والتثأ ف، ل   -انبثقظ ع  عم  لجنتي ىق ي ال قا ق في ى مور  

ر "الت ااااام " لدعم ال اااا ايا  وال ي ال المجتمع المدني يتول  ىقديم معظم الدعم المباشاااار ع  ىدابل  ف ااااالً 
لل اااااااا ايا  وثمة حا ة  ل  أن ي يد المرك  م   ملان ة وحااااااااول ال اااااااا ايا  ل  ، بما في ذلك في المناطق  

ال ي ال العديد اوده إلنشاااء حااندوق اسااتيماني يت ك الدعم الدولي الالزز للجبر  و النا  ة، و ل  أن يسااتصنز  
  ( 48) م  ض ايا العنز الجنساني وأطقالام م رومل  م  خدمات الدعم ال لوم ة ال ات ة

 ( 49) ال رّيات ا ساس ة وال ق في المشاركة في ال  اة العامة وال  اة الس اس ة  

أن م اوف ال اااااااا قلل  م  التعرض للتاديد بسااااااااب  ما يعدون  م   2وذكرت الورقة المشااااااااتركة   -40
ىقاارير أو م  االعتاداءات البادن اة عللام أو عل  أساااااااااااااارهم  خاذة في االزديااد  ويماار  بعض العااملل  في  

  وأكدت منظمة العقو الدول ة أن ( 50) م تلقة م  الرقابة الذاى ة لتقادي هذا الترهل  وساااااا   اإلعالز أشااااالاالً 
لقانون والممارساااااااااااااة، وحماية  ية التعبلر في ال شاااااااااااااتي أن ىت ذ خ وات ل ماية ال ق في حر  -  عل  ى مور

  ( 51) ا فراد المامشل  م  العنز والتملل ، وضمان ال ق في ال  ة في ى دياا للجا  ة
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والحظاظ المنظماة أن ال اااااااااااااا قلل  ىملنوا م  الأ ااز بعملام دون التعرض ل  ر االعتقاال  ومع  -41
عالز الاذي حااااااااااااااادر  ، بماا في ذلاك قاانون اإل ااوف بشاااااااااااااااصن القوانل  التي حااااااااااااااادرت مؤخراً ذلاك، أثلرت م

و شاااااااصن ىصثلرها عل  حرية التعبلر في القانون   2020، ومشااااااارو  قانون التشاااااااالر الجنا ي عاز 2014 عاز
يادف  ل   عادة  دراج    2020  وأعرب مرك   س ا ع  قلق   زاء مشرو  قانون حدر في عاز ( 52) والممارسة

انون الجرا م اإلل ترون ة الذي ُقدز في  ل شااتي، ومشاارو  ق -  قو ات في ى مورشااالر الجنا ي في قانون العالت 
والاذي م  شااااااااااااااصنا  أن ياادد حرياة التعبلر عل  اإلنترناظ م  خالل ىجريم حرياة   2021كاانون الثااني/ينااير  

  ( 53) التعبلر وال  ول عل  المعلومات

اسااااااات داز وساااااااا    لتنظ م     ديداً   مشااااااارو  قانون سااااااالبران اً  وأشاااااااارت منظمة العقو الدول ة  ل  أن -42
،  2021  اال تماعي ومنع نشااااااااار "ا كاذي  والقذف والتشاااااااااالر" قد اقُتر  في كانون الثاني/يناير  التواحااااااااا 

لل ق في حرية التعبلر مساااااااتقباًل  وُقدز مشااااااارو  القانون كي ينظر ت      ا مر الذي يمل  أن يشااااااال  ىاديداً 
  ( 54) ، وما زالظ المشاورات  ارية بشصن 2021ر  ثاني/يناي كانون ال 4الوزراء في 

المتعلق ب رية  1/2006أن ال ق في االحتجاج يعوق  القانون رقم  4وذكرت الورقة المشاااااااااااااتركة   -43
متر م  المبااااني   100المظااااهرات في المنااااطق الواقعاااة عل  بعاااد    5التجمع والتظااااهر  وى ظر الماااادة  

هرات في وسا     منع المظا ل  المباني في وسا  ديلي، أدء هذا القرار عمل اً العامة  و النظر  ل  عدد هذه 
 بالغ الشااااارطة بالتظاهر  وم  الناح ة العمل ة، ىعتبر الشااااارطة نقسااااااا م ولة   10المدينة  وىشاااااترط المادة 

 ب  وهي ىسااااات دز قاعدة الما ة متر كمبرر لمنع االحتجا ات  وكثلراً   بتقرير ما  ذا كان االحتجاج م ااااارحاً 
جل ، واعتقاالت غلر ضاااااااارورية، مما الشاااااااارطة ضااااااااد ال الب الم ت   اما ينتي ع  ذلك أعماُل عنز ىرى با

  ( 55) يمث  وسللة فعل ة لقمع المظاهرات

 2018أن الشاارطة اساات دمظ القوة المقرطة في ىشااري  الثاني/نوفمبر  2وذكرت الورقة المشااتركة  -44
ل شاااااااااااااتي، وهي حركة   -   منتو يون قرسااااااااااااالتاريو ى مورلتقريق عدة ميات م  ال الب المرىب ل  ب ركة موت

مظاهرة أماز ق اار ديلي البرلماني لالحتجاج عل  قرار البرلمان ب ع ساا ارات برلمان ة سااابقة ب ة نظمظ  طال
  ( 56) بصسعار م ق ة

كااناظ مال ماة   19-وأكادت منظماة العقو الادول اة أن ال ثلر م  ىادابلر الت اااااااااااااادي لجاا  اة كوفلاد -45
تجمعات الساالم ة أو ال د م   دمظ لتقللد ال ركة، ومنع اللتاا، ل   ساال ات ال وارئ اسااتُ ومناساابة في ىوق

  ( 57) وم  التشاور حول القوانل  والس اسات الجديدة ةالنقاشات العام

 ( 58) حظر  م ع أشلال الرق   

 خلرة  وأشااار المرك  ا ورو ي للقانون والعدالة  ل  نقو كبلر في اهتماز ال لومة في الساانوات ا -46
 65، حققظ ال لومة في  2018  وفي عاز  ا ق اااا  اً بالت قلق في ق اااايا االىجار بالبشااار ومالحقة مرى بلا

حالة ع  العاز السااااااااابق  وا مر ا كثر  ثارة  267حالة فق  م  حاالت االىجار بالبشاااااااار، أي بترا ع قدره  
ىقديرات بشصن عدد ض ايا االىجار   م  الق ايا أسقر ع   دانات  ورغم و ود   داً  قللالً  للقلق هو أن عدداً 
، لم ىتابع ال لومة الب انات التي م  شصناا أن ى شز ع  الن اق ال أ قي لاذه ل شتي -بالبشر في ى مور  

، ولم ىجدد 2018المساصلة  وعالوة عل  ذلك، انتاظ خ ة العم  الوطن ة لملاف ة االىجار بالبشار في عاز 
  ( 59) ة بعدال لومة هذه ال  ة ولم ى ع خ ة  ديد

ال ي ال يمث  مشاللة كبلرة، ال سا ما في المجتمعات   أن ال واج المبلر 4وذكرت الورقة المشاتركة   -47
  ( 60) الريي ة  ولم يت ذ أي   راء م دد منذ الجولة ا خلرة م  االستعراض الدوري الشام 
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 ( 61) ال ق في ال  وح ة وال  اة اُ سرية  

ن خ ااااوحاااا ة الب انات وحمايتاا ء اإلعالن ع  قانون مقتر  بشااااصأعرب مرك   ساااا ا ع  قلق   زا -48
، وأكد أن عدز وضاع حا اة مال مة للقانون بالتشااور مع  م ع أحا اب الم ال ة قد يادد 2021في عاز 

حق المواطنل  في ال  اااوحااا ة ور ما ي د م  حرية التعبلر عل  شااابلة اإلنترنظ،  ذا ما ىبادلظ الوكاالت  
  ( 62) شراف المناسبةما بلناا واست دمتاا  غراض المراةبة، رغم ىعلل   ل ات اإلال لوم ة الب انات ت  

 ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية -3 

 ( 63) ال ق في العم  وفي  روف عم  عادلة ومواى ة  

أن العمال ُيسااااااااامك لام بتشااااااااالل  نقابات عمال ة واالن اااااااااماز  للاا  2الحظظ الورقة المشاااااااااتركة  -49
  ( 64) اوض الجماعيوالتق

في الما ة في أوساااااط    6في الما ة ) 5,1معدل الب الة يبل    ل  أن  3وأشااااارت الورقة المشااااتركة   -50
 في الما ة في أوسااط الذكور(  وىبل  نسابة الشاباب الذي  ال يتابعون ىعل مام أو ي اولون عمالً   3,1اإلناث و

واالفتقار     ر  ساااااالل  هما انعداز فر  العم في الما ة  ويع ء ذلك  ل  سااااااببل   20أو ي  ااااااعون للتدري   
  ( 65) الم لو ة للعثور عل  عم   ل  الماارات

 ل    اب ال ماية القانون ة م  الت رش الجنسااااي في ملان العم    4وأشااااارت الورقة المشااااتركة  -51
ملان مع الت رش الجنساااااي في  وم  حلث المبدأ، يتبع ق ا  ال دمة المدن ة سااااا اساااااة عدز التساااااامك م لقاً 

  ( 66) العم ، غلر أن ىنقلذ هذه الس اسة اىسم بال عز

 ( 67) ال ق في مستوء م  شي ال ق  

أن الدولة ال ىقدز التموي  ال افي لتوفلر ال دمات ا ساااساا ة ل اامان  4الحظظ الورقة المشااتركة  -52
  ( 68) ال  ول عل  الاذاء والم اه النظ قة وال دمات ال   ة

اإلنعاش االقت ااااادي  ى ق  مجموعات ىدابلر  ل شااااتي بصن   -ول ة ى مور  وأوحااااظ منظمة العقو الد -53
حماية ال ق في مسااااااتوء م  شااااااي ال ق لجم ع ا شاااااا ا ، بم  فلام ا شاااااا ا  ذوو الدخ  المن قض، 
والعاملون في الق ا  غلر الرسمي، باض النظر ع  المل  الجنسي أو الاوية الجنسان ة للش و، وا سر  

م  ا زمة النا مة    وأكثر ى ارراً ، وساا ر ا شا ا  الذي  قد يلونون عرضاة لل  ر  الم  شا ة وحلدة الوالد
  ( 69) ، وأن ى ع  ل ة للرحد واالستعراض لتقل م أثر هذه التدابلر وىعديلاا حس  االقت اء19-ع  كوفلد

  أن ساااااوء التاذية وانعداز ا م  الاذا ي يشااااالالن حت  اآلن، مشاااااللتل   4وذكرت الورقة المشاااااتركة  - 54
تاج الم احل  الاذا  ة، ىرا ع  نتاج الذرة )الم  ول الاذا ي كبلرىل   وعل  الرغم م  وضع أهداف ل يادة  ن 

  2021  وأدت ت  اانات عاز 2019في عاز    طناً   690 75 ل    2005في عاز  طناً   433 95ا سااساي( م  
   ( 70) ا رز إلطعاز السلان  ل  ىلز العديد م  الم احل ، و ل   فراط ال لومة في االعتماد عل  واردات 

أن فر  ال  ااااااااااااااول عل  الم ااه النظ قاة ضاااااااااااااا  قاة  ادا  وفي   4المشااااااااااااااتركاة  والحظاظ الورقاة   -55
ل شااتي ل دمات الم اه  -في الما ة م  المل ان ة اإل مال ة لت مور  0,7، خ اا ااظ نساابة ىناه   2021 عاز

ال  ااول عل  الم اه، مما أثر  وال اارف ال اا ي  ولم يل  العديد م  المدار  والمراك  ال اا  ة يساات  ع
ال ا ي والنظافة ال ا  ة  وفي بعض المجتمعات الريي ة، ي ا ر النا   ل  ق ع   عل  خدمات ال ارف

ل شاااتي  -ى مور  5  وأوحاااظ الورقة المشاااتركة ( 71) مساااافات طويلة لل  اااول عل  الم اه وحملاا  ل  البلظ
لعراء وضاااامان ح ااااول  م ع ساااالان المناطق  بجملة أمور مناا ما يلي: الق اااااء عل   اهرة التاوط في ا
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والريي ة عل  الم اه النظ قة وم اه الشااااارب والمرافق ال ااااا  ة ع  طريق ىوفلر   اك  أسااااااسااااا ة ال  ااااارية 
 لدة؛ وضاااااااااامان ح ااااااااااول  م ع المدار  ال لوم ة في كافة المراح  وفي م تلز أن اء البالد عل  م اه 

  ( 72) نظ قة وم اه شرب ومرافق ح  ة  لدة

 ( 73) ال  ةال ق في   

بصن ال  ااول عل  الرعاية ال اا  ة ال ي ال مرهونا بالثروة الشاا  اا ة   4أفادت الورقة المشااتركة  -56
 ل  حد كبلر  فالن   في المناطق ال  اااااااارية ىساااااااات  ع ال  ااااااااول عل  ال دمات ال اااااااا  ة التي يقدماا  

ناطق الريي ة، فاالبا ما يساااالنون  ل شااااتي أو السااااقر خارج البلد  أما ساااالان الم -الق ا  ال ا  في ى مور  
ح ال ال   الار ي  وهناك   ال اااااا  ة ا ساااااااساااااا ة، وفي كثلر م  ال االت يبدون حذراً ع  ال دمات   بعلداً 

  ( 74) حا ة  ل  بذل الم يد م  الجاود باستمرار ل مان ح ول الجم ع عل  الرعاية ال   ة ال ات ة

يلي: ىملل  السالان وىقديم الدعم لام م  أ      ل شاتي بما  -وأوحاظ منظمة العقو الدول ة ى مور  -57
ثال للوا ك ال ا ة العامة، ب رق مناا ضامان ال  اول عل  معلومات ال ا ة العامة وى سالر  ملان ة االمت 

ىلب ة ا ش ا  المامشل  الحت ا اىام ا ساس ة، وضمان عدز فرض العقو ات  ال بعد أن يثبظ أو يت ك 
از ال ااا ة العامة خ ة ى ق  ىوفلر ما يلقي م  التموي  والمو قل  لنظ  أن البدا   ا خرء عأ مة؛ ووضاااع

  ( 75) وزيادة م   ات المل ان ة المرحودة لق ا  ال  ة العامة حس  االقت اء

ل شااااااتي أي ااااااا ب اااااامان االسااااااترشاااااااد بالمعايلر الوطن ة  -وأوحااااااظ منظمة العقو الدول ة ى مور  -58
ت المامشة،  ا مع معايلر حقوق اإلنسان، ومراعاة احت ا ات القياوالدول ة في ىوزيع اللقاحات وضمان ىوافقا

  وينباي أن يلون  عادالً   واعتماد اإلطار الذي وضااااااااااااعت  منظمة ال اااااااااااا ة العالم ة لتوزيع اللقاحات ىوزيعاً 
  ( 76) كان نوعاا في العمل ات الوطن ة والدول ة ل نع القرار أياً   المجتمع المدني ممثالً 

 1أشااارت الورقة المشااتركة عل  ال دمات التي ىقدز  ل  مرضاا  الجذاز، وت ما يتعلق بال  ااول   -59
ل شااااتي ت ما يلي ب اناا: عدد اإلعاقات الظاهرة عند التشاااا  و الذي يشاااالر  - ل  ى ديات ىوا ااا ى مور  

 ل  ىصخر ال شااز ع  الجذاز في المجتمع الم لي؛ اسااتمرار كشااز حاالت الجذاز لدء ا طقال، مما يعني 
ىتبع م ال ي ال االت وف  اام ع  بلوغ المساتوء نتقال المرض ال ى ال مرىقعة؛ ق اور أنشا ة  أن نسابة ا

ا مثاا ؛ عاادز و ود خرا   ل اااالت الجااذاز في بعض المراك  ال اااااااااااااا  ااة وال  ااادات؛ نقو عاادد المانلل  
ال ااااا لل  المدر ل  عل  ىشااااا  و الجذاز لل شاااااز الساااااريري ع  حاالت اإلحاااااابة ب ؛ وعدز اهتماز وزارة  

  ( 77) ال  ة بمسصلة الجذاز

 ( 78) ل مال ق في التع  

بااصن التعل م مجاااني في المرحلتل  االبتاادا  ااة والثااانويااة غلر أن ثمااة   3أفااادت الورقااة المشااااااااااااااتركااة   -60
ى ال ف غلر مباشااااااارة أخرء مث  ال ت  المدرسااااااا ة وال ي المدرساااااااي وى ال ف النق  التي ى ول دون الت اق  

ل غلر الملت قل  بالمدار  قض بالمدار  الرساااااام ة  وينتمي معظم ا طقاأطقال ا ساااااار ذات الدخ  المن 
 ل  ا سااااااار المن ق اااااااة الدخ  وهم ي  شاااااااون في المناطق الريي ة والنا  ة وي اااااااع  عللام الوحاااااااول  ل  

  ( 79) المدار  بسب  بعدها ع  منازلام

ت قل  بالمدار ، وأن ل شااتي قد زادت عدد ا طقال المل -أن ى مور   4والحظظ الورقة المشااتركة  -61
م    كبلراً  ود ىماث  ىقريبي في نسااااااااااااابة االلت اق بل  القت ات والقت ان  غلر أن عدداً ا رقاز ىشااااااااااااالر  ل  و 

في الما ة( لم يتابعوا التعل م الثانوي بعد ال روج م  المدرسااااااااة االبتدا  ة   وعالوة عل  ذلك،  60ا طقال )
الالزمة لألطقال، أو   اهرة حم  المراهقات،  ما النعداز الرعايةما ىنق ع القت ات ع  الدراساة بساب     غالباً 
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في    لعدز قبول المدار  بعودىا   ل  مقاعد الدراسااااااة  والتثأ ف في مجال ال اااااا ة اإلنجاب ة مدرج رساااااام اً 
  ( 80)  طار المقرر الدراسي غلر أن المعلمل  ال يدر ون عل  ك ي ة ىدريس هذه المادة

مة متداع ة للااية مما يجع  أي ا أن مباني العديد م  المدار  العا 4 والحظظ الورقة المشتركة -62
التدريس خالل موسام ا م ار شاديد ال اعو ة  وخلو اساتعراض مساتندي لتقل م ىنقلذ ال  ة االساتراى ج ة  

في الما ة م  أقساااااز المدار  االبتدا  ة المو ودة ى تاج  ل   حااااال ، وأن ثمة  87الوطن ة للتعل م  ل  أن 
ف اااااا  دراسااااااي  ضااااااافي الساااااات عاب  1  500  ساااااا ة يقدر ب حا ة  ل  بناء عدد  ضااااااافي م  الق ااااااول الدرا

ال الب  وعالوة عل  ذلك، ىنعدز الم اه النظ قة أو خدمات ال ااااااااارف ال ااااااااا ي في المدار ، وىعاني م  
  ( 81) النقو في عدد ال راسي والملاى  وموارد التدريس

- ا  ة كوفلدل  ول عل  التعل م قد ىرا عظ أكثر خالل  أن فر  ا  4وأكدت الورقة المشتركة  -63
  وأغلقااظ الماادار  أبواباااا مرىل ، أى  ااظ خاللاااا مواد التعل م ع  طريق التلق يون والاواىز الااذك ااة، 19

ووزعظ بعض المدار  عددا قللال م  ال ت   وكانظ  ملان ة المشاركة في هذه العمل ة متعذرة عل  العديد 
  اااااااالوا عل  ال ت  أو  نام ال يمل ون  ااز  ساااااااا ما في المناطق الريي ة،  ما  نام لم ي م  ا طقال، وال  

ىلق يون أو لعادز قادرىام عل  ى ما  ى اال ف اقتنااء هواىز ذك اة أو ال  ااااااااااااااول عل  الب ااناات  وفي أغلا   
  ( 82) ل ما ح ان، لم يتمل  اآلباء م  مساعدة أطقالام عل  التعلم، بسب  افتقارهم هم أنقسام  ل  التع

 م ددةحقوق أشخاص م ددين أو فئات  -4 

 ( 83) النساء  

ذكرت مؤساساة  اساظ أىونمنظ  ينك أن أدوار الجنسال  التقللدية والتملل  القعلي والعنز ضاد المرأة  - 64
ل شااااااااتي ردت عل   - أن ى مور      والحظظ أي اااااااااً ( 84) ل شااااااااتي   - ال ى ال م  المشاااااااااك  العوي ااااااااة في ى مور  

لد الت اماا المسااااااتمر ببنااء التملل  بل  الجنساااااال ،  المتعلقة بالتملل  القعلي ضااااااد المرأة بتصك االنتقادات ا خلرة  
و حااااااادار قوانل  ىق اااااااي بتمثل  المرأة عل  مساااااااتوء ال لم الم لي، و بقرار خ ة عم  وطن ة  ديدة بشاااااااصن 

   ( 85) نظاز العدالة العنز الجنساني ىادف  ل  منع العنز وزيادة فر  المرأة في الوحول  ل  خدمات الدعم و 

و الدول ة ارىقا  نساااااااااااابة اإلبالغ ع  العنز الجنساااااااااااااني ال ى ال مرىقعة في والحظظ منظمة العق -65
في   59(، وهو أحدث م ااادر موثوق للب انات، أن 2015ل شاااتي، ويلشاااز اساااتق ااااء أسااااساااي ) -ى مور  

الت ديات المسااااتمرة  الما ة م  النساااااء ىعرضاااا  لشاااال  م  أشاااالال العنز الجساااادي أو الجنسااااي  وم  بل   
اا، هناك  ملان ة الوحاااااااااول  ل  العدالة ع  طريق نظاز الم اكم، و حااااااااادار أحلاز والعامة التي أشااااااااالر  لل 

  ( 86) م ققة ضد مرى بي أعمال العنز هذه، وانعداز سب  االنت اف المناسبة

 ( 87) ا طقال  

بشااااصن حقوق   عاماً   قانون اً   اراً ل شااااتي ال ىملك حت  اآلن،  ط   - أن ى مور    4أكدت الورقة المشااااتركة   - 66
بشااصن حماية ال ق   وقد أسااام ذلك في عدز فام ال ق  باعتباره حاااح  حق،    أساااساا اً     قانوناً ال ق ، أو حت 

ل شتي، بما في ذلك العقو ة الجسدية،    -   ع   ساام  في المشاك  الم منة التي ىؤثر عل  أطقال ى مور   ف الً 
ورداءة نوع ة التعل م   د القت ات، وارىقا  معدالت ساااوء التاذية،  واالعتداء الجنساااي، والممارساااات التملل ية ضااا 

   ( 88) وقد ُعرض عل  البرلمان مشروعا قانونل  بشصن حماية ال ق  وق اء ا حداث، ولم ُيقرهما 

ل شااااااااتي ل رحاا خ ة العم  الوطن ة م  أ     -عل  ى مور   أي اااااااااً  3وأثنظ الورقة المشااااااااتركة  -67
احتراز حقوق  م ع ا طقاااال،  ىنو عل  ىالياااة بلياااة ىمللن اااة ىت ك    (، وهي خ اااة2020-2016ال قااا  )

  ( 89) س ما ا طقال الذي  يعانون م  حالة ال رمان، وحماية هذه ال قوق و عمالاا وال
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وأفادت مؤساااااااساااااااة  اساااااااظ أىونمنظ  نك بصن ىعرض ا طقال لالساااااااتاالل والتملل  ال ي ال يمث   -68
  ااااو ، ويشاااام  في   عة في المناطق الريي ة عل  و   المشااااللة عوي ااااة  وعم  ا طقال ممارسااااة شااااا

أغل  ا ح ان م اولة أنشاااااااااا ة زراع ة خ لرة ىعد م  أسااااااااااوأ أشاااااااااالال عم  ا طقال  ويظ  العم  الجبري 
  والحظظ الورقة  ( 90) م  المشااااااااااك  العوي اااااااااة  واالىجار بالبشااااااااار واالىجار با طقال واساااااااااتااللام  نسااااااااا اً 

في الما ة  24قعة وىبل  حوالي   ة ىشاالر  ل  أن نساابة االنتشااار مرى أن دراسااة اسااتق ااا أي اااً  3 المشااتركة
في الما ة م  ا طقال الذي  ىتراو  أعمارهم   6,9سااانة، وأن    14و 6بل  ا طقال الذي  ىتراو  أعمارهم بل   

خ رة  ويعم  طقالن م  أحاااااااا  ك  ثالثة أطقال "كم ارعي م احاااااااال    ساااااااانة ي اولون أعماالً   17و 5بل   
بال  ر يرىادون المدرسااة،   م قوفاً  لذي  ي اولون عمالً في الما ة م  ا طقال ا  76,7مع أن وخ ااروات"  و 

  ( 91) فبن احتمال الت اق هذه القية بالدراسة أق  مقارنة با طقال الذي  ال يمارسون أنش ة خ رة

وأكدت مؤسااااااااسااااااااة  اسااااااااظ أىونمنظ  ينك أن العنز ضااااااااد ا طقال، بما في ذلك العنز العا لي  -69
ل شاااتي يوفر  -  وقالظ  ن نظاز العدالة في ى مور ي ال شاااا عاً  نز الجنساااي ضاااد القت ات والشاااابات، الوالع

   (92) م  الساااااااااااااب  التي ىت ك لألطقال التما  اإلن ااااااااااااااف بمو   القانون   داً  قللالً  في الوقظ الراه  عدداً 
ضااااااامانات ىشاااااااري  ة ل شاااااااتي التدابلر الرام ة  ل  ىوفلر  -بصن ى ثز ى مور   3وأوحاااااااظ الورقة المشاااااااتركة 

لألطقاال ال اااااااااااااا ااياا  ملاان اة التماا  الادعم وىلقي عااملاة قوياة ل مااياة ال قا  بماا يت ك    و رامج اة لبنااء قوة
أ   ىاللر  المسااااااااااااعدة ومسااااااااااااءلة مرى بي العنز؛ وى ث ف وى سااااااااااال  ىوع ة ال بار والمجتمع الم لي م  

  ( 93)  منة في المنازل وكذلك في المدار  المعايلر ال ارة وىشج ع التنشية اإليجاب ة وال قاظ عل  بلية

أن العنز ضاااد ا طقال في المدار  أمر شاااا ع  ورغم أن ال لومة   4والحظظ الورقة المشاااتركة  -70
ما    ونادراً ساا اسااة عدز التسااامك  طالقًا مع العقو ة البدن ة، فبن هذه الساا اسااة لم ىنقذ عمل اً  اعتمدت اساام اً 

  وأوحاااااااااااااااظ  ( 94) تااصديب ااة الوحلاادةثلر م  ال اااالت يعتبروناا  أداىام اليعاااقاا  المعلمون عل  العنز، وفي ك
ي ظر بوضو   م ع   ل شتي ىشريعاً  -الشراكة العالم ة م  أ    نااء العنز ضد ا طقال بصن ىس  ى مور 

أشاااااااااااااالااال العقو ااة الباادن ااة لألطقااال في كاا  بليااة م  بليااات ح اااىام و ااصن ىلاي أي دفااا  قااانوني يساااااااااااااامك 
  ( 95) ل  ا ولويةباست دام ، عل  سب 

أن ا طقال الساااجناء يأ مون في ساااج  ب لورا حلث ىو د أماك  نوز   4ة المشاااتركة  والحظظ الورق -71
لساجون    منق الة، أما في ا ماك  ا خرء فام يودعون مع الساجناء البالال   ومع أن ال لومة حددت أرضااً 

أن   ل شااااااتي  -ال اااااادد بصن ى ق  ى مور    ، فبناا لم ىبدأ بعد في البناء  وأوحااااااظ في هذا2015الشااااااباب عاز  
يلون ساااااااااااااج  ا طقال المدانل  بارى اب  را م هو المالذ ا خلر، وأن ىق ااااااااااااالام ع  الساااااااااااااجناء البالال   

  ( 96) وىودعام في مرفق م مم لتلب ة احت ا ات ا طقال

 ( 97) ا ش ا  ذوو اإلعاقة  

ن ااة لااذوي اإلعاااقااة  أن ال لومااة ىولااظ وضااااااااااااااع خ ااة عماا  وط  1وذكرت الورقااة المشااااااااااااااتركااة   -72
، وهو أمر اعتبر م  الممارساااااااااااات الق ااااااااااال  في  شاااااااااااراك ا شااااااااااا ا  ذوي اإلعاقة  2030-2021 للقترة

ع  ىع ي  القام   ومنظماااىام التمثلل ااة، وىع ي  التعاااون بل  ال لومااة ومنظمااات ق ااا  اإلعاااقااة، ف ااااااااااااااالً 
غلر أن المجلس الوطني    ال أ قي لالحت اا اات والت ادياات التي يوا اااا ا شاااااااااااااا اا  ذوو اإلعااقاة يوم ااً 

ل شااااتي بما يلي:  نشاااااء مجلس   -  وأوحااااظ منظمة العقو الدول ة ى مور  ( 98) معني باإلعاقة لم يشاااال  بعدال
وطني لألشاا ا  ذوي اإلعاقة لتقديم المشااورة والدعم  ل  الوزارات المعن ة بالمسااا   التي ىؤثر عل  هؤالء 

التعل م االبتدا ي وضااامان  شااا ا  ذوي اإلعاقة، بعد  ا شااا ا ؛ ودعم وحماية ال ق في التعل م لجم ع ا
  ( 99) ال  ول عل  التعل م دون ىملل 
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أن ا شاااااا ا  ذوي اإلعاقة ال يساااااات  عون الوحااااااول  ل  ال دمات  4وذكرت الورقة المشااااااتركة  -73
والمؤسااااااااسااااااااات العامة مشاااااااالرة  ل  أن ا حلاز المساااااااابقة ال ى ال قا مة بل  مو قلاا  وعل  ساااااااابل  المثال، 

م لألش ا  الذي  يعانون م  م دودية قدرىام عل  التنق ، وال ىوفر الم اكم يمل  الوحول  ل  الم اك ال
متر مل  شاااقويل  للاة اإلشاااارة لألشااا ا  الذي  يعانون م  ضاااعز السااامع وحاااعو ة في ال الز  وُكشاااز  

  ( 100) ع  مشاك  مماثلة في ال دمات ال   ة وخدمات الشرطة

ء وا طقال ذوي اإلعاقة مشللة مستمرة ومتقش ة،  أن العنز ضد النسا  1تركة  والحظظ الورقة المش -74
ل شاااااتي  و اإلضاااااافة  ل  ذلك، فبن عدز فام   -وأن عدز و ود ب انات كات ة ال ي ال يشااااال  ى ديا في ى مور  

   ( 101) العنز ضد النساء وا طقال ذوي اإلعاقة ي ول دون ح ولام عل  ال دمات القانون ة وخدمات العدالة

 -بصن ىقوز ى مور  1اركة في الق ااااااء السااااا اساااااي، أوحاااااظ الورقة المشاااااتركة وت ما يتعلق بالمشااااا  -75
ل شاااااااااتي بما يلي: ى سااااااااال  اإلطار القانوني والتنظ مي االنت ابي ال الي ل ااااااااامان ال ماية ال املة لل قوق  

اقة؛ ووضااع اسااتراى ج ة لمبادئ اىقاة ة حقوق ا شاا ا  ذوي اإلع  االنت اب ة والساا اساا ة لذوي اإلعاقة وفقاً 
ك وحااول ا شاا ا  ذوي اإلعاقة  ل  مراك  االنت ابات و دما ام في العمل ة االنت اب ة، بالتشاااور مع ىت  

  ( 102) منظمات ا ش ا  ذوي اإلعاقة وأح اب الم ل ة اآلخري 

م دودية الوحااااااااااااول الجارافي  ل  ال دمات ال اااااااااااا  ة،  ل   ان     1والحظظ الوث قة المشااااااااااااتركة   - 76
 ااا ا شاا ا  ذوو اإلعاقة  وشاام  ذلك ىعذر الوحااول  ل  المعلومات ال اا  ة  ل وا   اإلضااات ة التي يوا ا 

والا اك  ا ساااااساااا ة في المناطق ال  اااارية والريي ة عل  السااااواء، وسااااوء مواقز العاملل  ال اااا لل  وضااااعز  
لز أنوا  اإلعاقة ول قوق  معارفام  ولدء العاملل  ال  لل  ومقدمي ال دمات فام م دود لمرض الجذاز ولم ت 

ا شااااااا ا  ذوي اإلعاقة، بساااااااب  المواقز اال تماع ة  زاء اإلعاقة  وقد أدء ساااااااوء المواقز  ل  زيادة التملل   
    ( 103) ل شااااااتي   - وسااااااوء المعاملة وىام و ا شاااااا ا  ذوي اإلعاقة وا شاااااا ا  الم ااااااابل  بالجذاز في ى مور  

ساااااااى ة التي ق عتاا ال لومة  لت امات الساااااا اساااااا ة والساااااا اوذكرت منظمة العقو الدول ة أن  عل  الرغم م  اال
ببع اء ا ولوية ل قوق ا ش ا  ذوي اإلعاقة، لم ي دث ى س   وهري ُيذكر في حقوق ا ش ا  ذوي 

  ( 104) اإلعاقة، بم  فلام ا ش ا  الذي  يعانون م  مشاك  ىتعلق بال  ة العقل ة

ا ولوية لألشااااا ا  ذوي اإلعاقة في حل  أع لظ   ل  أن  وأشاااااارت منظمة العقو الدول ة أي ااااااً  -77
، لم يتر م ذلاك  ل  ى ساااااااااااااا  في فر  ال  ااااااااااااااول عل  العالج 19-في ال  ااااااااااااااول عل  لقااحاات كوفلاد

وال دمات ال اااا  ة ا خرء خالل الجا  ة، وال ساااا ما بالنساااابة لألشاااا ا  الذي  يعانون م  حااااعو ات في  
ل شااااااتي ىوفلر  -بصن ى ق  ى مور   1قة المشااااااتركة   وأوحااااااظ الور ( 105)  ملان ة الوحااااااول  ل  هذه ال دمات

، في أشاااالال م ساااارة مث  19-المعلومات المتعلقة بال اااا ة، بما في ذلك  م ع المعلومات المت اااالة بلوفلد
طريقة براي ، واساااااااات داز ال ااااااااوت وال ااااااااورة وغلر ذلك م  سااااااااب  التواحاااااااا  لتلب ة االحت ا ات المتنوعة 

  ( 106) لألش ا  ذوي اإلعاقة

أن ا شاااااااا ا  ذوي اإلعاقة ال يساااااااات  عون الوحااااااااول  ل  معظم  4ركة ظ الورقة المشاااااااات والحظ -78
أن معرفة المدرساااال  بل ي ة دعم ا شاااا ا  ذوي اإلعاقة )وال ساااا ما ا شاااا ا    المدار   والحظظ أي اااااً 

الم اااااابل  ب اااااعز الب ااااار والسااااامع و  اااااعو ة في ال الز( في الق اااااول الدراسااااا ة ضااااا  قة، وأن ىدري  
  ( 107) المدرسل  م دود

بصن ىقوز  1ا يتعلق بالتملل  االقت ااادي لألشاا ا  ذوي اإلعاقة، أوحااظ الورقة المشااتركة وت م -79
ل شاتي بما يلي: ىنظ م مؤساساات اال تمانات ال االرة والم اارف لتملل  ا شا ا  ذوي اإلعاقة   -ى مور  
ن ة ارف ب امان  ملاو ماعات( م  ال  اول عل  قروض لدعم أنشا تام التجارية؛ وم البة الم ا   )أفراداً 

  ( 108) الوحول  ل  مبانلاا وىشج عاا عل  ذلك، وىوفلر خدمات مال مة لذوي اإلعاقة
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