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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 
 2022تشرين الثاني/نوفمبر  7-18

 * موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن البحرين   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

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

مهة من الجهام صاااااااااااح ة الم اااااااااال ة بشاااااااااا ن    40الدوري الشااااااااااامز  وهو مومع لورتام معلومام مقدمة من  
م في شكز مومع تقيُّدًا بال د األت ى لعدد الكلمام االستعراض  وروعيت في إعداد     (1)الدوري الشامز، وُيقدَّ

  (2)التقرير نتائج االستعراض السابق

 المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة -ثانياا  

 (3)نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف 

أوصاااات م سااااسااااة ماعت للسااااالم والتنم)ة وحقوق اإلنسااااان )م سااااسااااة ماعت( ال  رين بالن ر في  - 2
ب ن ت ااااادق    9  وأوصااااات الورتة المشاااااتر ة ( 4) التفاق)ام الدول)ة التي ل)سااااات بعد  رفًا فيها بعد إلى ا   االنضاااااامام

  وأوصات م ساساة  ( 5) ال  رين على البروتو ول االخت)اري األول للعهد الدولي الخاص بال قوق المدن)ة والسا)اسا)ة  
بالت ااااااد ق على البروتو ول االخت)اري الثاني للعهد الدولي الخاص بال قوق المدن)ة    9ماعت والورتة المشااااااتر ة 

ت م سسة ماعت بدراسة االنضمام إلى البروتو ول االخت)اري المل ق بالعهد الدولي الخاص    وأوص ( 6) والس)اس)ة 
  وأوصت عدة ورتام ال  رين بالت د ق على البروتو ول االخت)اري ( 7) بال قوق االتت ادية واالمتماع)ة والثقاف)ة 

 ن)ة ل قوق اإلنساان والعد د من   وأوصات الم ساساة الو ( 8) التفاق)ة القضاا  على مم)ع أشاكال التمييع  اد المرأة 
  وأوصاات الم سااسااة الو ن)ة ل قوق  ( 9) الورتام بالت ااد ق على البروتو ول االخت)اري التفاق)ة مناهضااة التعذ   

بالت ااد ق على االتفاق)ة الدول)ة ل ماية مم)ع األشااخاص من    12والورتة المشااتر ة   6اإلنسااان والورتة المشااتر ة  

  

 ت در هذه الوث)قة من دون ت رير رسمي  *
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من مة حقوق العمال المهامرين والم سااااسااااة الو ن)ة ل قوق اإلنسااااان بالت ااااد ق      وأوصاااات ( 10) االختفا  القسااااري 
   ( 11) على االتفاق)ة الدول)ة ل ماية حقوق مم)ع العمال المهامرين وأفراد أسرهم 

  ( 7) 14( و 5) 9و  3أن ال  رين ال تعال ت تفظ بت ف ااتهاا على المواد    3والح ات الورتاة المشاااااااااااااتر اة   -3
الخاص بال قوق المدن)ة والسااااا)اسااااا)ة، وأوصااااات برفع الت فظ الذي أبدت  على  من العهد الدولي    23و  18و

3المادة  
  وأشاااارم م ساااساااة ماعت إلى  ااارورة الن ر في سااا   الت ف ام على اتفاق)ة القضاااا  على  (12)

 2  وأوصات عدة ورتام برفع مم)ع الت ف ام التي أبد ت بشا ن المواد  (13)مم)ع أشاكال التمييع  اد المرأة 
   وأوصات الم ساساة ( 14) ( من اتفاق)ة القضاا  على مم)ع أشاكال التمييع  اد المرأة 1) 29و   16( و 4) 15( و 2) 9و 

( من 2)9بسااا   الت فظ على المادة   13والورتة المشاااتر ة   12الو ن)ة ل قوق اإلنساااان والورتة المشاااتر ة  
  (15)اتفاق)ة القضا  على مم)ع أشكال التمييع  د المرأة 

  ، 2007إلى أن ال كومة لم تسام،، منذ عام    4وأشاارم من مة هيومن را تس ووت  والورتة المشاتر ة   -4
أن ال كومة ألغت زيارة المفو اة    4، والح ت الورتة المشاتر ة  (16)خاصاة بعيارة البلدألي من اإلمرا ام ال

  وأوصااات عدة ورتام بقبول الال ام ال اااادرة ساااابقًا من اإلمرا ام الخاصاااة  (17)الساااام)ة ل قوق اإلنساااان
، وحرية التجمع  (18)للق)ام بعيارام تارية، بما في ذلك المقررون الخاصااااااااااون المعنيون ب رية الرأي والتعبير 

وأوصات     ( 21)، وبتوم)  دعوة دائمة إلى مم)ع المكلفين بواليام(20)، والتعذ  (19)السالمي وتكوين الجمي)ام
  وأوصاااااااات الورتة  (22)م سااااااااسااااااااة ماعت بالسااااااااماد لهم بالق)ام بعيارام ميدان)ة ألما ن االحتجاز داخز البلد

ب ن تساااااااتجي  ال  رين للرساااااااائز التذ يرية المتعلقة بالعيارام القارية التي أصااااااادرها الفريق    12المشاااااااتر ة  
  (23)العامز المعني ب االم االختفا  القسري أو غير الاوعي

صاااااااات من مة هيومان را تس ووت  والمر ع الدولي لدعم ل قوق وال ريام بالت ااااااااد ق على ن ام  وأو  -5
 1  وأوصات من مة حقوق العمال المهامرين والورتة المشاتر ة  (24)روما األسااساي للم كمة الجنائ)ة الدول)ة

   ( 25) وتنفياذه  المل ق بااتفااق)اة العماز الجبري لمن ماة العماز الادول)اة 2014باالت ااااااااااااااد ق على بروتو ول عاام  
    ( 26) ( 98( ورتم )87بالت د ق على اتفاتيتي من مة العمز الدول)ة رتم )  14و  6وأوصت الورتتان المشتر تان  

بالت ااااااد ق على االتفاتيتين المتعلقتين بانعدام الجنساااااا)ة    13وأوصاااااات م سااااااسااااااة ماعت والورتة المشااااااتر ة  
1961و  1954 لعامي

الت اااد ق على االتفاق)ة الخاصاااة بو اااع    وأوصااات م ساااساااة ماعت بالن ر في (27)
1967الالمئين وبروتو ولها لعام  

  وتدعو ال ملة الدول)ة للقضااااااااا  على األساااااااال ة النووية ال  رين إلى  (28)
  (29)التوق)ع على معاهدة ح ر األسل ة النووية أو الت د ق عليها أو االنضمام إليها

  لى تقديم تقاريرها األول)ة أو الدورية إلى هيئاموحثت الم ساااساااة الو ن)ة ل قوق اإلنساااان ال  رين ع -6
  (30)المعاهدام في موعدها، دون ت خير، وعلى أساس منت م ودوري 

  ، تدمت ال  رين تقريرها لمنت ااال المدة بشااا ن تنفيذ التوصااا)ام المقدمة خالل الجولة 2019وفي عام   -7
2017الثالثة من االستعراض الدوري الشامز المعقودة في عام  

  وأشار المر ع الدولي لل قوق وال ريام  (31)
  (32)إلى أن ال  رين لم تنفذ عددًا  بيرًا من التوص)ام بش ن ال قوق وال ريام

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

)ة على  الحظ المر ع الدولي لل قوق وال ريام أن الدساااااااتور ال يشاااااااير إلى سااااااامو االتفاتام الدول -8
القوانين الداخل)ة وال يمن ها الق)مة القانون)ة للتشااريع  وأوصااى برصاادار مرسااوم  نو على ساامو المعاهدام  

ال  رين)ة بتنق)، التشااااااريعام وجزالة مم)ع المواد      وأوصاااااات ممي)ة هيومن را تس ووت (33)الدول)ة وتنفيذها
  (34)التي تتعارض مع الدستور والمعاهدام الدول)ة الم دَّق عليها
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 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

إلى أن ال  رين لم تنفذ توصااااا)ام الجولة الثالثة بتععيع اساااااتقالل)ة    11أشاااااارم الورتة المشاااااتر ة   -9
  وأشاااارم الم ساااساااة الو ن)ة ل قوق اإلنساااان إلى صااادور  (35)ساااساااة الو ن)ة ل قوق اإلنساااان وفعاليتهاالم  

، بتعد ز بعض أحكام القانون المنشاال للم سااسااة الو ن)ة ل قوق اإلنسااان   2006( لساانة 20مرسااوم القانون رتم ) 
ة ل قوق اإلنساان ولجنت   مع مراعاة المالح ام والتوصا)ام التي أبداها الت الل العالمي للم ساساام الو ن)

  (36)الفرع)ة  وأشااااارم إلى أن هذا المرسااااوم ععز شاااافاف)ة مشاااااورام مجلس المفو ااااين وتعيينام أعضااااائ 
ب ن تنشاااااال ال  رين ال)ة وا اااااا ة لعمل)ة اخت)ار مجلس مفو ااااااي    12و 5وأوصاااااات الورتتان المشااااااتر تان  

بضااامان اساااتقالل الم ساااساااة الو ن)ة    12  وأوصااات الورتة المشاااتر ة  (37)الم ساااساااة الو ن)ة ل قوق اإلنساااان
   (38)ل قوق اإلنسان و مان االمتثال للم ادئ المتعلقة بمر ع الم سسام الو ن)ة لتععيع وحماية حقوق اإلنسان 

  (39)وأوصت عدة ورتام بضمان استقالل مكت  أمين الم الم في وزارة الداخل)ة -10

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري تنفيذ  -1 

 المساواة وعدم التمييع   

المتعلقة بمكاف ة التع ا    63-114إلى أن ال  رين ت يد التوصا)ة    14أشاارم الورتة المشاتر ة   -11
  ل قوق اإلنسااااان إلى أن ال  رين عّدلت،   وأشااااارم من مة هيومن را تس ووت  والم سااااسااااة الو ن)ة   (40)والتمييع 

، تانون العمز من أمز ح ر التمييع على أسااااااااس الجنس أو األصاااااااز أو اللغة أو العقيدة،  2018في عام  
  وأشااااادم الم سااااسااااة الو ن)ة ل قوق اإلنسااااان بكون مرسااااوم القانون  (41)والت رش الجنسااااي في مكان العمز

نو على أن : "ُي  ر التمييع في األمور بين العمال   تضامن إ اافة نو صاري،    2021( لعام  16) رتم
  وأعربت من مة هيومن را تس ووت  عن أسااااااااااافها ألن تانون  (42)والعامالم عن العمز المتسااااااااااااوي الق)مة"

العمز ال يشااير إلى الميز الجنسااي أو الهوية الجنسااان)ة أو اإلعاتة أو العمر، وأوصاات ب  ر التمييع على  
  (43)هذا األساس

  ربت عدة توصاااا)ام عن األساااال ألن  على الرغم من تمثيز غالب)ة السااااكان، فرن الاائفة الشاااا)ي)ةوأع  -12
  المسالمة في ال  رين عانت منذ فترة  ويلة من التمييع ويبدو أنها ممثلة تمثياًل نات اًا بشاكز صاار  في الو ائل 

مان تخف)ف حدة التمييع بضاا 7  وأوصاات الورتة المشااتر ة  (44)ال كوم)ة واإلدارية وو ائل الشاار ة/الج) 
  وأشااار المر ع االسااتشاااري الدولي  (45)في عمل)ة التو )ف، وخاصااة التمييع  ااد الشاا)عة في القاام العام

إلى اساااااتخدام   12ل قوق اإلنساااااان بجامعة نوتردام، نوتردام )الواليام المت دة األمريك)ة( والورتة المشاااااتر ة  
، بغ)ة اسااااتهدام الم اااالين المساااالمين  19-ي مائ ة  وفيدالتدابير الوتائ)ة بشااااكز غير متناساااا ، منذ تفشاااا

  12  وأوصاااى  ز من ت الل الدفام عن ال رية والورتة المشاااتر ة  (46)الشااا)عة خالل شاااهر م رم وعاشاااورا 
 بضاامان ال قوق المتساااوية لجم)ع األشااخاص في حرية الد ن، بما في ذلك إنها  التمييع المسااتهدم واالعتقاالم 

  وأوصاى الت الل المذ ور بمضااعفة الجهود  (47)الجنسا)ة في حق المسالمين الشا)عة التعساف)ة وال رمان من
  (48)بغ)ة تععيع ال وار بين األديان والم ال ة الاائف)ة والتعاي  السلمي

 حق الفرد في ال )اة وال رية واألمان على شخ  ، وعدم التعرض للتعذ    

عن األسااال ألن عقوبة اإلعدام ال تعال تائمة، غال ا أثنا  الم ا مام   9أعربت الورتة المشاااتر ة   -13
  ( والجرائم التي ال ت دي إلى القتز 2006/ 58الجاائرة، ف)ماا  تعلق باالجرائم المت ااااااااااااااالاة بااإلرهاا  )رتم  

أحكام اإلعدام،      وأشااارم م سااسااة ماعت إلى زيادة في عدد(49)(15/2007المخدرام )القانون    مرائم مثز
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2021حكمًا في عام 51حيث بلغ عددها  
  وأشااااااااااارم من مة الدفام عن  اااااااااا ايا العنل إلى أن هنا   (50)

سااااجينًا م كومًا عليهم باإلعدام  نت رون ت ااااد ق الملك على األحكام التي ساااايتم تنفيذها،   16تائمة تضاااام  
  9يومن را تس ووت  والورتة المشاااتر ة    وأشاااارم من مة ه(51)مناشااادة الملك عدم الت اااد ق على هذه القائمة

2017إلى أن ال  رين أعدمت ساااااتة رمال منذ أن أنهت الوتل االخت)اري في عام  
  وأوصااااات الم ساااااساااااة  (52)

الو ن)ااة ل قوق اإلنساااااااااااااااان والعااد ااد من الورتاام باارعااادة العمااز بااالوتل االخت)اااري ألحكااام اإلعاادام وجمرا ام  
وق وال ريام ال  رين برلغا  عقوبة اإلعدام  ل)ًة واسااااااااتبدالها بعقوبة    وأوصااااااااى المر ع الدولي لل ق(53)اإلعدام 

فقد أوصات بمرامعة التشاريعام التي يجوز بمقتضااها تابيق عقوبة اإلعدام    9  أما الورتة المشاتر ة  (54)أخرى 
نساان    وتشادد الم ساساة الو ن)ة ل قوق اإل (55)لضامان امتثالها لتعريف "أخار الجرائم" بموم  القانون الدولي 

على أهم)ة تمكين األشااااااااااخاص الذ ن  وامهون عقوبة اإلعدام من ممارسااااااااااة حقهم في  ل  العفو أو تخف)ف  
  (56)العقوبة من خالل  مان أن تكون إمرا ام الرأفة عادلة وشفافة

  وأعر  المر ع الدولي  (57)أن  تم تساجيز حاالم اختفا  تساري   12و   4والح ت الورتتان المشاتر ان   -14
  (58)لل قوق وال ريام عن أسف  لعدم ومود تانون ي مي من حاالم االختفا  القسري أو ي لها

  56إلى أن الملك أصاااادر المرسااااوم الملكي رتم   11وأشااااارم م سااااسااااة السااااالم والورتة المشااااتر ة   -15
   ( 59) مع اتفاق)ة مناهضااااة التعذ   المعدل لقانون العقوبام، سااااي)ًا إلى معز تعريف التعذ   أ ثر انسااااجامًا  

وأشاارم م ساساة الساالم إلى أن ال ا)اغة الجد دة ال توفر ال ماية ل شاخاص الذ ن تعر اوا للتعذ   خار   
  وأوصااات م ساااساااة الساااالم بتعد ز تانون  (60)االحتجاز، وأن التعد ز ألغى العقوبة الدن)ا ال الغة ساااتة أشاااهر 

  (61)عن اتفاق)ة مناهضة التعذ   العقوبام لالمتثال لاللتعامام الناشئة

حاالم موثقة من التعذ   وسو  المعاملة وال رمان    108إلى تسجيز   4وأشارم الورتة المشتر ة   -16
2018، ال س)ما بين حعيران/ ون)  وتموز/ ول)   2017من العال  الابي في مرافق االحتجاز منذ عام  

(62)  
ومود اتجاه ن و االعتقال التعسفي وجسا ة معاملة القّ ر    إلى  7و  12و  10و 2وأشارم الورتام المشتر ة  

 الذ ن ال ي  ون من م ا مة عادلة، وأوصااااااات ب ن ُتوفَّر لهم المعونة القضاااااااائ)ة المجان)ة والت ق)قام وم اسااااااا ة 
بتابيق بدائز لل رمان من ال رية، خدمة لم اااااااااااااال، الافز    12  وأوصااااااااااااات الورتة المشاااااااااااااتر ة (63)الجناة

برنها  ممارساة ساجن من تقز  7، في حين أوصات الورتة المشاتر ة  (64)تفاق)ة حقوق الافزالفضالى، وفقًا ال
  وأشاااارم عدة ورتام إلى أن السااالاام  (65)عامًا وتوفير التعل)م لفائدة األ فال الم تجعين  18أعمارهم عن 

سااا)مة، بما في ذلك  لم ت قق بم اااداق)ة مع المسااا ولين وأفراد الشااار ة الذ ن ُ دَّعى أنهم ارتكبوا انتها ام م
  وأشاار منتدى ال  رين ل قوق اإلنساان إلى عمل)ام تتز خمساة موا نين  (66)التعذ  ، ولم تالحقهم تضاائ)اً 

  وأوصات سا ع ورتام بضامان م اسا ة (67)خار  نااق القضاا  بعد اتت ام سااحة التجمع السالمي في الدراز 
  (68)المتور ين في التعذ  

بضاامان ح ااول  اا ايا التعذ   وسااو    11و  9وأوصاات م سااسااة ماعت والورتتان المشااتر تان   -17
  وأوصاااااااى مجلس حقوق اإلنساااااااان والورتة  (69)المعاملة على سااااااابز مبر الضااااااارر وجعادة الت هيز والتعويض

برنشاااا    9، وأوصااات الورتة المشاااتر ة (70)ب ن تنشااال ال  رين ال)ة وتائ)ة و ن)ة مساااتقلة وفعالة 5المشاااتر ة  
  وأوصاااااااات عدة ورتام بضااااااااامان اساااااااااتقالل وفعال)ة لجنة حقوق السااااااااجنا   (71) لجنة ت قيق مساااااااااتقلة وم ا دة

والم تجعين عن  ريق ت ويلها إلى اآلل)ة الوتائ)ة الو ن)ة تمشاااا)ًا مع البروتو ول االخت)اري التفاق)ة مناهضاااة  
   ( 73) اساااااااتقالل وحدة الت قيق الخاصاااااااة عن مكت  المدعي العام     وأوصااااااات عدة ورتام بضااااااامان( 72)التعذ  

بضااااامان تدري  الجهاز القضاااااائي تدري ًا  اف)ًا لال ااااااالم بوام   في الت قيق    9وأوصااااات الورتة المشاااااتر ة  
  وأوصاااااااااااات عدة ورتام بضاااااااااااامان عدم تبول االعترافام واألتوال  ( 74)ادعا ام التعذ   وسااااااااااااو  المعاملة في

  (75)  أو سو  المعاملة في الم كمة، وتخف)ف مم)ع أحكام السجن على هذا األساست ت التعذ  المنتععة
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والح ات عادة ورتاام أن السااااااااااااالااام تواصااااااااااااااز حرماان الساااااااااااااجناا  ال  رينيين من الرعااياة الاب)اة   -18
  وأوصاااااااات عدة ورتام ب ن تمتثز ال  رين للمعا ير الدول)ة  (77)بمن فيهم السااااااااجنا  من الق اااااااار ،  (76)الكاف)ة 

برنها     7  وأوصاااااااااات الورتة المشااااااااااتر ة (78)المتعلقة بمعاملة السااااااااااجنا  وأن توفر الرعاية الاب)ة للسااااااااااجنا 
بدعم    6  وأوصاات م سااسااة السااالم وم سااسااة ماعت والورتة المشااتر ة  (79)اال ت اظ في سااجن مو المر عي 

ر (80)بمسااااتشااااار ل ساااارة ومسااااتشااااار تانونيحق المتهم في االسااااتعانة      ( 81) ، بما في ذلك السااااجنا  من الق ااااّ
بالسااااااااماد    12وأوصاااااااات من مة هيومن را تس ووت  والمر ع الدولي لل قوق وال ريام والورتة المشااااااااتر ة 

  (82)لفريق حقوق اإلنسان بعيارة السجون ال  رين)ة

 حقوق اإلنسان ومكاف ة اإلرها   

، والح ت أن تانون  2018ب رين)ًا من منساااااااايتهم في عام    238إلى تجريد أشااااااااارم عدة ورتام   -19
ل)شامز على وم  الت د د الجرائم المتعلقة باإلرها    سا ا  إللغا  الجنسا)ة،    2019الجنسا)ة ُعدل في عام  

  ةمما يمن، للسالاة التنفيذية السالاة التقد رية الساتخدامها ساالحًا سا)اساًا بهدم  ار  االحتجامام الجماهيري 
بتعد ز توانين مكاف ة اإلرها ، أي تعريف  5و  10  وأوصاات الورتتان المشااتر تان  (83)المناهضااة لل كومة

  ( 85)منها  ال  رين بمواصلة إعادة الجنس)ة لمن مردوا  5وأوصت الورتة المشتر ة     (84)مفهوم اإلرها   منها
ساااااااا)ة بموم  مرسااااااااوم القانون  وأ دم الم سااااااااسااااااااة الو ن)ة ل قوق اإلنسااااااااان تعد ز بعض أحكام تانون الجن

بشاا ن حماية   2006( لعام  58( من القانون رتم )مكرراً   24، من خالل إلغا  المادة )2019( لعام  16) رتم
المجتمع من األعمال اإلرهاب)ة، التي تنو على إلغا  سااااا   الجنسااااا)ة ال  رين)ة في حال إدانة الشاااااخو  

  (86)ب عض الجرائم المن وص عليها في القانون ذات 

بو ااااااع  اااااامانام بغ)ة  اااااامان احترام حقوق الم ا مة العادلة    12وأوصاااااات الورتة المشااااااتر ة   -20
واإلمرا ام القانون)ة الوام ة في إ ار تابيق تانون مكاف ة اإلرها  وعدم اسااتخدام القانون بغ)ة اسااتهدام  

  (87)المدافعين عن حقوق اإلنسان أو النشاا  أو أعضا  المعار ة

 في ذلك اإلفالم من العقا ، وس)ادة القانون  إتامة العدل، بما  

أشااار مر ع الخ)ام لت هيز  اا ايا التعذ   )مر ع الخ)ام( إلى أن الم ا م ال  رين)ة ت اادر أحكامًا   -21
 ااااااد العد د من النشاااااااا  والساااااا)اساااااايين والمت اهرين دون اعت ار لل قوق والضاااااامانام السااااااابقة، ومن خالل  

عقوبام وتانون حماية المجتمع من األعمال اإلرهاب)ة، من خالل تكي)ف  اسااتخدام مواد ون ااوص من تانون ال
  والح ت الجمي)ة ال  رين)ة ل قوق اإلنسااااااان ومر ع الخ)ام أن القضاااااا   (88)هذه القوانين باريقة غير متكافئة

أصاااااادر، في  ثير من ال االم، أحكامًا مشااااااددة في حق العد د من المتهمين، خاصااااااة تلك التي تناوي على  
  (89)خلف)ة س)اس)ة وتتعلق ب رية الرأي والتعبير، في غ)ا  أدلة مادية على الجريمة، وباالستناد إلى االعترافام 

وأشااااااااارم عدة ورتام إلى أن  منذ الجولة الثالثة من االسااااااااتعراض الدوري الشااااااااامز المتعلق بال  رين،   -22
لوحظ من خالل العد د من الم ا مام الجماع)ة الجائرة ت اااااااعيد مساااااااتمر  اااااااد الشاااااااخ ااااااا)ام الد ن)ة والثقاف)ة  

  وأبلغ منتدى ال  رين ل قوق االنسااااان عن األحكام التعسااااف)ة ( 90) والمعار ااااين الساااا)اساااايين والنشاااااا  الساااالميين 
موا نًا ب رين)ًا لمشاار تهم في التجمع السالمي أمام منعل اية ا الشا)ي ع)ساى تاسام،    171ال اادرة بعد م ا مة 

ة    وأوصاااااااااااات الورت ( 91) بنا  على ت ق)قام  اذبة، واعترافام انتععت منهم ت ت التعذ  ، وجمرا ام اعتقال با لة 
  والحظ المر ع  ( 92) بضامان مبر  ا ايا انتها ام حقوق اإلنساان وجنها  "ثقافة اإلفالم من العقا "   5المشاتر ة  

الدولي لدعم ال قوق وال ريام أيضاااااااااًا أن القانون ال  تضااااااااامن مواد بشااااااااا ن تعويض الم كوم عليهم خا  وجلغا   
برترار نو تانوني يسام،   12تة المشاتر ة    وأوصاى المر ع المذ ور والور ( 93) ال كم ال اادر بساب  خا  تضاائي 

   ( 94) للم تجعين والمتهمين، الذ ن تيدم حريتهم دون سب  تانوني، بالماال ة بالتعويض 
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ّنفت في المرت ة   -23 وفقًا    42/100بدرمة    78والح ت الجمي)ة ال  رين)ة للشاااااااافاف)ة أن ال  رين صااااااااُ
ورة إلى أن ال  رين عدلت تشاريعاتها وأصادرم    وأشاارم الجمي)ة المذ 2021لم شار مدر ام الفسااد لعام  

تشاااااااااريعام مد دة وفقًا اللتعامها باتفاق)ة األمم المت دة لمكاف ة الفسااااااااااد، لكنها ال تعال تاصااااااااارة عن الوفا   
ال  رين)ة بتعد ز     وأوصاااااااات تلك الجمي)ة وممي)ة هيومن را تس ووت (95)بالتعاماتها بموم  هذه االتفاق)ة

  وأوصااات الجمي)ة ال  رين)ة للشااافاف)ة  (96)تشاااريعام ال  رين بغ)ة االمتثال لهذه االلتعامام ومكاف ة الفسااااد
  (97)برنشا  لجنة و ن)ة لمكاف ة الفساد

 ال رّيام األساس)ة وال ق في المشار ة في ال )اة العامة وال )اة الس)اس)ة  
نون والعدالة وت الل الدفام عن ال رية إلى أن ال  رين بذلت مهودًا  أشااااااار المر ع األوروبي للقا -24

عن   12  وأعر   ز من ت الل الدفام عن ال رية والورتة المشاااااااااتر ة  (98)لتععيع التنوم الد ني والشااااااااامول)ة
من الدساااااااتور تقيد حرية التعبير عندما تمس ب ساااااااس "العقيدة اإلساااااااالم)ة" أو تهدد   23أسااااااافهما ألن المادة  

  وأشااااااااااااااار الت الل المذ ور ومن مة أمريكيون من أمز (99)الشااااااااااااااع "، أو تثير "الفرتة أو الاائف)ة" "وحدة
الديمقرا )ة وحقوق اإلنساان في ال  رين إلى أن هذه األسا ا  فضافا اة للغاية وغير مو اوع)ة، مما يفت، 

  ( 101) وافقها مع حرية التعبير   وأوصى الت الل بتعد لها لضمان ت(100)ال ا  أمام القيود التعسف)ة وغير المبررة 
وأوصاااااى المر ع األوروبي للقانون والعدالة ال  رين برزالة االعتماد على الشاااااريعة اإلساااااالم)ة من دساااااتورها  

  وأوصااااااى منتدى  (102)وتغيير ن امها القانوني حتى تتمكن من إصاااااادار أحكام م ا دة على مم)ع موا نيها
كراه)ة القوم)ة أو العن ارية أو الد ن)ة تشاكز ت ريضاًا على  ال  رين ل قوق االنساان ب  ر "أي دعوة إلى ال

  وأوصااااات ممي)ة هيومن را تس ووت  ال  رين)ة بتععيع خاا  التساااااام،  (103)التمييع أو العدا  أو العنل"
  (104)والتعاي   د خاابام التارم والكراه)ة والاائف)ة

 وت الل الدفام عن ال رية أن ال  رين   12ة  والحظ المر ع األوروبي للقانون والعدالة والورتة المشاااااتر   -25
   ( 105) تد و اعت أيضاًا توانين تتعلق بالتجديف يمكن اساتخدامها الساتهدام األفراد بساب  معتقداتهم الد ن)ة

  (106)من تانون العقوبام اللتين تجرمان التجديف 310و 309وأوصى الت الل برلغا  المادتين 

)ام دعت ال  رين إلى تععيع ال ق في حرية الرأي  وأشااااارم م سااااسااااة ماعت إلى أن عدة توصاااا -26
  وأشااااارم م سااااسااااة القرن القادم إلى أن ال  رين  (107)والتعبير وال ق في التجمع الساااالمي وتكوين الجمي)ام

  وأشاااااارم عدة  (108)دولة وفقًا للم شااااار العالمي ل رية ال ااااا افة  180من أصاااااز    168ت تز حال)ًا المرت ة  
من تانون العقوبام تعات  على أي منشااااااااور تعتبره الساااااااالاام غير صاااااااا )،،  169ورتام إلى أن المادة  

لم أو الشاعار الو ني  وأشاارم إلى   أو يقوض السالم العام أو الجدارة االئتمان)ة للدولة، أو  هين الملك أو العل
أن ال كومة و اااااااااااعت ممارساااااااااااة ال قوق ت ت تهد د أ بر، من خالل إدخال وتعد ز توانين مختلفة لتكون  

  والح ت  (109)ة، مثز توانين العقوبام ومكاف ة اإلرها  وال اااااااا افة والنشاااااااار والجرائم اإللكترون)ةغامضاااااااا
إلدخال مفهوم    2002تانون ال ا افة واإلعالم لعام    2019أن ال كومة عدلت في عام   4الورتة المشاتر ة  

و مفهوم  ااااار  إسااااا ة اسااااتخدام وسااااائز التواصااااز االمتماعي وعقوبام أ ثر صاااارامة في حالة انتها  ، وه
   ( 110) " يشامز أي شاي  تعتبر ال كومة أن  " هدد الساالم المجتمعي، ويساب  االنقساام، ويضاعل الوحدة الو ن)ة 

،  برلغا  أو تعد ز القوانين التي تقيد حرية التعبير أو تكوين الجمي)ام أو التجمع   10وأوصات الورتة المشاتر ة  
2015  لعام  26، والقانون رتم  2014لعام    34رتم  ، والقانون  2013لعام    31بما في ذلك المرسااااااوم رتم  

 (111 )   
بتعد ز   10وأوصاااات من مة أمريكيون من أمز الديمقرا )ة وحقوق اإلنسااااان في ال  رين والورتة المشااااتر ة 

  (112)مان  من تانون العقوبام  هدد شفاف)ة ال  فيين في اإلبالغ عن األحداث ب رية

إلى   1 ة  وأشااارم الجمي)ة ال  رين)ة ل قوق اإلنسااان والجمي)ة ال  رين)ة للشاافاف)ة والورتة المشااتر  -27
 يفرض تيودًا صااارمة على إنشااا  وتمويز من مام المجتمع المدني، ويضااع من مام   1989/ 21أن القانون رتم  

وجصاااااااادار تانون    21/1989المجتمع المدني ت ت رتابة وجشاااااااارام الوزارة المعن)ة  وأوصاااااااات برلغا  القانون  
   ( 113) مذريًا ليتوافق مع الدسااااااااااااتور   مد د بشاااااااااااا ن من مام المجتمع المدني أو تعد ز القانون ال الي تعد الً 
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ودعت الم ساااااساااااة الو ن)ة ل قوق اإلنساااااان إلى إصااااادار تانون مد د للمن مام والم ساااااساااااام المدن)ة، مع  
مراعاة التاورام المناساااااا ة في مجال حقوق اإلنسااااااان، ومع تععيع الضاااااامانام التي تضاااااامن ممارسااااااة حق  

عربت عن أملها في اإلساااااااااارام بتعد ز القانون ال الي  التن )م وفقًا التفاق)ام األمم المت دة ذام ال اااااااااالة  وأ 
الذي ي  ر مشااااااااار ة بعض الموا نين في عضااااااااوية مجالس إدارة الجمي)ام المدن)ة لكونهم أعضااااااااا  في 

  (114)أحعا  س)اس)ة من لة

إلى أن ال  رين أ دم أربع توصاا)ام لضاامان حماية المدافعين عن   12وأشااارم الورتة المشااتر ة   -28
بما في ذلك اعتماد تانون ل ماية المدافعين عن حقوق اإلنساان  وفر حماية خاصاة للفئام    حقوق اإلنساان،

عن أساااااافها لشاااااان حملة تمع منهج)ة  ااااااد المدافعام عن حقوق    12الضااااااي)فة  وأعربت الورتة المشااااااتر ة 
  وأوصااااااااااااات عدة مذ رام ب ن تفر  ال  رين فورًا عن  (115)اإلنساااااااااااااان، الالتي ألقي الق ض عليهن واحتجعن 

م)ع نشااااااااا  المعار اااااااة وال ااااااا فيين وغيرهم من األفراد الذ ن اعتقلوا لمجرد ممارساااااااتهم حقهم في حرية م
  وأوصاااااااااااات من مة هيومن را تس ووت  بالسااااااااااااماد  (116)التجمع الساااااااااااالمي أو تكوين الجمي)ام التعبير أو

  (117)لل  فيين األمان  ومن مام حقوق اإلنسان بالوصول إلى ال  رين

، على تعاد الم على تاانون  2021م إلى أّن مجلس الوزرا  وافق، في عاام وأشااااااااااااااارم عادة ورتاا -29
   ( 118) من أمز توسااا)ع نااق اخت ااااصااا  ل)شااامز م توى اإلنترنت  2002ال ااا افة والا اعة والنشااار لعام  

وأشاااارم عدة ورتام إلى أن القانون المذ ور يشاااتر  ح اااول وساااائز اإلعالم اإللكترون)ة على موافقة وزارة  
وم ساااااساااااة ماعت ومن مة الدفام عن  ااااا ايا      وأشاااااارم من مة هيومن را تس ووت (119)شااااا ون اإلعالم

  2020شاخ اًا في الفترة ما بين حعيران/ ون)    58العنل إلى اعتقال أو احتجاز أو م ا مة ما ال يقز عن 
  وأوصات من مة هيومن را تس ووت  بتعد ز (120)، وذلك بساب  أنشااتهم عبر اإلنترنت2021وأيار/ما و  

  وأوصاات  (121)العهد الدولي الخاص بال قوق المدن)ة والساا)اساا)ة  من 19تانون ال اا افة ليتوافق مع المادة  
  (122)أيضاااًا بوتل اساااتخدام تانون اإلنترنت وتانون العقوبام لمقا ااااة مساااتخدمي اإلنترنت   15الورتة المشاااتر ة 

وأعربت من مة أمريكيون من أمز الديمقرا )ة وحقوق اإلنساااااان في ال  رين عن أسااااافها ألن هيئة تن )م  
  وأوصااات من مة  (123)الرتابة عل)  على نااق واساااع  ترصااااد الم توى على اإلنترنت وتمارساالت اااااالم  

أمريكيون من أمز الديمقرا )ة وحقوق اإلنسااااان في ال  رين بال د من صااااالح)ام هيئة تن )م االت اااااالم  
   (124)ووزارة ش ون اإلعالم للسماد بمساحة أ ثر انفتاحًا لوسائز اإلعالم

( من تانون م اشاارة ال قوق  3أصاا ا  الم اال ة عن أساافهم لتعد ز المادة )  وأعر  العد د من -30
  والح ت  (125)الساااا)اساااا)ة ولكونها تنو على رفض الترشاااا، لمجلس النوا  لكز من أد ن بجريمة منائ)ة

  الجمي)ة ال  رين)ة ل قوق اإلنسااااااان أن هذا التغيير ترت  عل)  منع إعادة انتخا  أعضااااااا  الجمي)ام الساااااا)اساااااا)ة
  وبنااا  على التعااد الم المااذ ورة أعاله، أشاااااااااااااااارم عاادة ورتااام إلى أن وزارة العمااز والتنم)ااة (126)ةالمن لاا

االمتماع)ة تعتبر أن الموا نين الذ ن  نتمون إلى الجمي)ام الساا)اساا)ة المن لة ال  تمتعون بال قوق المدن)ة  
  وأوصاااات عدة ورتام  (127)يوالساااا)اساااا)ة الكاملة، وبالتالي ال ي ق لهم الترشاااا، لعضااااوية الجمي)ام والنواد

25/2018برلغا  التعد ز بموم  القانون رتم  
  وأوصاات م سااسااة القرن القادم ب ن تلغي ال  رين ترارها  (128)

  وأشار  ز من الجمي)ة ال  رين)ة ل قوق اإلنسان  (129)القا ي ب ز ممي)اتها الس)اس)ة المعار ة الرئ)س)ة
المتعلق بالتجمع والت اهر يقيد بشاااااادة حرية التجمعام    32/2006إلى أن القانون رتم   4والورتة المشااااااتر ة  

إلى أن هذا القانون  تال  من المن مين ال  اول على إذن   12  وأشاارم الورتة المشاتر ة  (130)والمسايرام
   (131)من وزارة الاداخل)اة للم ااهرام العااماة، وباالتاالي تجريم الم ااهرام التي ال ت  اااااااااااااااز على الموافقاة

الجمي)ة ال  رين)ة ل قوق اإلنسااان بتعد ز القوانين لتععيع ال ق في التجمع الساالمي والمساايرام  وأوصاات  
   (132)مبدأ اإلخاار لتن )م التجمعام والمسيرام  السلم)ة، واعتماد
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المتعلق بااالجمي)ااام    26/2005والح اات الجمي)ااة ال  رين)ااة ل قوق اإلنساااااااااااااااان أن القااانون رتم  -31
السا)اسا)ة يضاع شارو ًا صاارمة للترخ)و للجمي)ام السا)اسا)ة وعملها  وأوصات الجمي)ة ال  رين)ة ل قوق  

يكون  اإلنساااان برلغا  هذا القانون وبرخضاااام تشاااكيز أي حع  أو ممي)ة سااا)اسااا)ة إلرادة الم ساااساااين، وب ن  
  وأوصااى  ز من من مة سااالم  (133)القضااا  هو المرمع في أي دعاوى تضااائ)ة  ااد التن )مام الساا)اساا)ة

ال كومة بر الق حوار و ني شااامز يسااهم في حز النقا     7للديمقرا )ة وحقوق اإلنسااان والورتة المشااتر ة  
عيد ن الساااا)اساااي  الخالف)ة مع المعار ااااة الساااا)اساااا)ة، بغ)ة  اااامان و ااااع حد لجم)ع االنتها ام على ال اااا

أيضااااًا باتخاذ خاوام عاملة لت)سااااير عمز المجتمع المدني    10  وأوصاااات الورتة المشااااتر ة  (134)وال قوتي
والمدافعين عن حقوق اإلنساان و امان حماية مم)ع األشاخاص من التخويف أو االنتقام بساب  ساعيهم إلى  

  (135)التعاون مع األمم المت دة

انخفاض مشااااااااااااااار ة المرأة في مجلس النوا  ومجلس    3و 12و  1والح ت الورتام المشااااااااااااااتر ة   -32
باعتماد ح اااة لعيادة مشاااار ة المرأة في ال )اة السااا)اسااا)ة على    1  وأوصااات الورتة المشاااتر ة (136)الشاااورى 

  (137)مم)ع المستويام

 ال ق في الخ وص)ة  
أن  ،  ااان يعتقااد بااالفعااز  2021أشاااااااااااااااارم من مااة هيومن را تس ووت  إلى أناا  في تموز/ ول)اا    -33

ال  رين زبون لبرنامج التجساااااااااااس ب)غاساااااااااااوس التابع لمجموعة "إن إس أو"، وورد أنها أدخلت أرتام هواتل  
  وأشااااااااااااااارم عادة ورتاام إلى أنا ، في  (138)مسااااااااااااااتهادفين م تملين في تااعادة ب)ااناام، وهو أمر تم تسااااااااااااااري ا 

يين تم  ، ذ رم م سااااسااااة ساااايتيعن ال  أن أمهعة ايفون الخاصااااة بتسااااعة نشاااااا  ب رين2021ا /أغساااااس  
  2020اختراتها بنجاد باساتخدام برنامج التجساس ب)غاساوس التابع لمجموعة "إن إس أو" بين حعيران/ ون)  

2021وتشاااااااارين الثاني/فبرا ر  
ب ن توتل ال  رين عمل)ام   12و  15  وأوصاااااااات الورتتان المشااااااااتر تان  (139)

  وأوصااااات من مة هيومن  (140)مراق ة وترصااااانة أمهعة الناشااااااين ال  رينيين والمدافعين عن حقوق اإلنساااااان
را تس ووت  بفرض وتل اخت)اري على اساااااااتخدام تكنولوم)ا المراق ة إلى أن تتوفر  ااااااامانام  اف)ة تتعلق  

   (141)ب قوق اإلنسان وبالكشل عن أي عقود تائمة أو استخدام لهذه التكنولوم)ام

 ال ق في العوا  وال )اة األسرية  
من   18أن ، على الرغم من  ااااااامان المسااااااااواة في المادة    12و  3الح ت الورتتان المشاااااااتر تان   -34

الدسااتور، فرن تانون األساارة  نو على إ ار زومي يقوم على ال قوق التكميل)ة، ول)س ال قوق المتساااوية،  
بين العومين، حياث  توتع من العوماة، مقااباز النفقاة وال مااياة من زومهاا، أن تا)عا  وأن تعتني بااألساااااااااااااارة  

،  2017إلى أن ، على الرغم من تعد ز تانون األساااارة في عام   4الورتة المشااااتر ة      وأشااااارم(142)المي)شاااا)ة
فرن  ال  عال يميع  ااد حق المرأة في العوا  من شااخو من اخت)ارها، أو الاالق أو حتى إعاا  الجنساا)ة 

،  بجامعة نوتردام والمر ع االساتشااري الدولي ل قوق اإلنساان    3و  1  والح ت الورتتان المشاتر تان  ( 143)لافلها 
أن حق الرمز في الاالق بموم  هذا القانون   4نوتردام )الواليام المت دة األمريك)ة(، والورتة المشاااااااااااتر ة  

  برصاااالد   12  وأوصااات الورتة المشاااتر ة  ( 144) مالق ونافذ على الفور في حين أن حق المرأة في الاالق م دود 
شاااكز من أشاااكال التمييع  اااد المرأة في القانون    وتوحيد تانون األسااارة لضااامان المسااااواة والقضاااا  على أي

  (145)والممارسة )ل ال، الاائفتين السن)ة والش)ي)ة(

وأشااار المر ع األوروبي للقانون والعدالة إلى أن العمز بالشااريعة اإلسااالم)ة  ناوي على إشااكال)ة بالغة   -35
هذا المر ع أن الشااااريعة اإلسااااالم)ة  وتمييع باب)عت   ااااد غير المساااالمين، ال ساااا)ما في المسااااائز األساااارية  وذ ر  

أن النسااا   نتمين  تمييعية  ااد المرأة حيث يساام، للرمال المساالمين ب رية العوا  من نسااا  غير مساالمام،  الما 
   ( 146) إلى د ن توحيدي، في حين ي  ر على النسا  المسلمام صراحة العوا  من رمال غير مسلمين 
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 ر باألشخاصح ر مم)ع أشكال الرق، بما في ذلك االتجا  

إلى أن عامالم المنازل  تعر اااان لممارسااااام تعتبر م شاااارام على    1أشااااارم الورتة المشااااتر ة   -36
 العمز الجبري، مثز عدم دفع الرات ، وحج  الوثائق الشااااااااخ اااااااا)ة، والعمز اإل ااااااااافي المفر ، والععلة، والعنل 

ين تتعامز مع م شااارام العمز    وأشاااارم من مة حقوق العمال المهامرين إلى أن ال  ر (147)البدني والنفساااي
   (148)الجبري على أنهاا انتهاا اام مادن)اة أو انتهاا اام لقاانون العماز باداًل من الت قيق فيهاا  جرائم اتجاار م تملاة 

 وأوصاات من مة حقوق العمال المهامرين بالمقا اااة على أساااس م شاارام العمز الجبري بموم  تانون االتجار 
بردرا  عامالم   1  وأوصااات الورتة المشاااتر ة  (149)والعمز الجبري   وتوفير مالمل مفتوحة لضااا ايا االتجار 

  المنازل إلعام)ًا في ن ام حماية األمور المرت ط بوزارة العمز، لضااامان مراق ة عمل)ة دفع األمورس وسااان تشاااريعام
إلى أن تانون العمز يشاامز    وأشااارم من مة هيومن را تس ووت     (150)ل ماية عامالم المنازل غير المق)مام

  (151)ال ماية عامالم المنازل لكن  يست عدهن من تدابير 

 ال ق في العمز وفي  روم عمز عادلة وموات)ة  

ب ن تضااااااااااامن ال  رين تخف)ف حدة التمييع في عمل)ة التو )ف،    7أوصااااااااااات الورتة المشاااااااااااتر ة   -37
  (152)وخاصة التمييع  د الش)عة في القاام العام

 لضمان االمتماعيال ق في ا  

إلى أن ، على الرغم من صااادور تانون  ن م ممارساااة أنشااااة اإلنتا     1أشاااارم الورتة المشاااتر ة  -38
، ، فرن هذا القانون ال  تال  من األسااااار المعن)ة المسااااااهمة في ن ام الت مين االمتماعي 2010المنعلي في عام  

  1غير الرساااامي  وأوصاااات الورتة المشااااتر ة    مما يعني أن  يمكن اعت ار تلك األنشاااااة من بين فئام العمز
  وأوصااااات  (153)بتوسااااا)ع م لة ال ماية االمتماع)ة للمرأة، وال سااااا)ما العامالم في االتت ااااااد غير الرسااااامي

من مة حقوق العمال المهامرين بردرا  العمال الوافد ن بشااااااااااااااكز مجد في ن ام الضاااااااااااااامان االمتماعي في 
ي يمكن للعمال ال قا  فيها في البلد وال  اااول على االسااات قاتام  ال  رين من خالل تمد د الفترة العمن)ة الت

  (154)ومعز االست قاتام تابلة للنقز إلى بلد المنش 

 ال ق في ال  ة  

أشاااااااااااااار المر ع األحوازي ل قوق اإلنساااااااااااااان إلى أن ال  رين حققت نجاحًا في مجالي ال ااااااااااااا ة   -39
ى أن ال  رين سااااااااانت "تانون وتاية المجتمع من    وأشاااااااااارم من مة حقوق العمال المهامرين إل(155)والتغذية

، بما في ذلك التدابير التي ت مي الم اااابين  2017متالزمة نقو المناعة المكتسااا " في ال  رين في عام  
بفيروس نقو المناعة ال شارية من التمييع ومن فقدان و ائفهم  ومع ذلك، يجري ترحيز العمال المهامرين  

المناعة ال شااااااااارية أو غيره من األمراض على الفور وهم غير م هلين    الذ ن ثبتت إصاااااااااابتهم بفيروس نقو
 لل  اااول على ت ااااري، اإلتامة والعمز  وأشاااارم من مة حقوق العمال المهامرين أيضاااًا إلى أن فرص ح اااول 

المهامرام على الرعاية الالحقة للوالدة واألمومة م دودة  وأوصاات من مة حقوق العمال المهامرين بتوفير 
)ة عال)ة الجودة لجم)ع المهامرين، بمن فيهم النساااااااا  المهامرام وعامالم المنازل، و ااااااامان أن  رعاية  ب

  (156)تكون الرعاية ال  )ة من فة للجم)ع

 ال ق في التعل)م  

إلى أن المدارس ال  رين)ة ح ااااااالت على ت ااااااان)ف "غير  ام" من تبز   BCNأشاااااااارم من مة  -40
تخ ااااااااااا)و الموارد الالزمة لضااااااااااامان الجودة العال)ة للتعل)م  هيئة مودة التدري   وأوصااااااااااات تلك المن مة ب

   ( 157) وجمكان)ة الوصاااااااااول إل)  وتن )م المدارس الخاصاااااااااة لمعالجة عدم المسااااااااااواة في الن ام التعل)مي  العام
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وأوصاااااات م سااااااسااااااة "برو ن تشااااااو " بتاوير وتععيع التدري  المهني من أمز النهوض بمهارام األ فال،  
  وأوصت  (158)سا)ما المنقاعين عن الدارساة، مع التر يع بوم  خاص على األ فال في المنا ق الريف)ة وال

   ( 159) بجعز التعل)م إلعام)ًا حتى المرحلة الثانوية، و مان الشفاف)ة في تخ )و المن، الدراس)ة   1الورتة المشتر ة  

 سين خدمام توفير الم)اه  وأوصت م سسة "برو ن تشو " بو ع استرات)ج)ة شاملة تهدم إلى ت -41
   (160)وال رم ال  ي والن افة ال  )ة في المدارس

 التنم)ة والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  

أعربت من مة حقوق العمال المهامرين عن أساااااااااااااافها ألن  اهرتي التلوث وارتفام درمة ال رارة،   -42
 ثران بشكز غير متناس  على العمال المهامرين الذ ن  نة بسب  تغير المنا ، تساللتين تعدادان تفاتمًا  ز 

يعملون في الهوا  الالق ويعودون إلى بيوتهم في أمااااا ن ع)  مكت ااااة تعيااااد من تفاااااتم خار التعرض  
ألمراض الجهاز التنفساااااي  وأوصااااات من مة حقوق العمال المهامرين برصاااااالد إمرا ام ح ر العمز ال ااااا)في  

العمز ال ق)ق)ة، و ااااامان ح اااااول العمال على الل اس المناسااااا ،   لتكون تائمة على أسااااااس درمام حرارة
  (161)وتدابير السالمة وال  ة المهن)ة، وزيادة القدرة على التفت) 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النسا   

أشااااااار المر ع الخل)جي األوروبي ل قوق اإلنسااااااان إلى اإلنجاز الذي حققت  ال  رين في مجاالم   -43
برنفاذ الخاة الو ن)ة للنهوض بالمرأة ال  رين)ة بغ)ة ت قيق  3  وأوصاااات الورتة المشااااتر ة  (162)حقوق المرأة 

   (163)هدفها المتمثز في ت سين و ع المرأة 

ة وم سااااسااااة ماعت بضاااامان التعام اإل ار القانوني الم لي في وأوصاااات المن مة التنموية العراق) -44
  وأوصت من مة  (164)ال  رين بالمتال ام الم ددة في اتفاق)ة القضا  على مم)ع أشكال التمييع  د المرأة 

الدفام عن  اااا ايا العنل ببذل الجهود الالزمة إلصااااالد مم)ع التشااااريعام التمييعية  ااااد المرأة ومواصااالة  
   (165)لمرأة، وتععيع المساواة بين الجنسين، والقضا  على العنل  د النسا  والفت)امالعمز في تمكين ا

  وأشارم عدة ورتام إلى أن تانون  (166)وأشارم عدة ورتام إلى أن االغت ا  العومي غير مجرم -54
  وأوصااااااات عدة  (167)العقوبام يعفي مرتكبي االغت اااااااا  من المالحقة القضاااااااائ)ة إذا تعوموا من  ااااااا اياهم 

  وأوصااااااااااااااات من ماة حقوق العماال المهاامرين بمعاالجاة  (168)من تاانون العقوباام 353بارلغاا  الماادة  ورتاام  
لمالحقة القضاااااااااااائ)ة في حاالم االعتدا  المنعلي  الثغرام في التشاااااااااااريعام التي تسااااااااااام، للمعتد ن بتجن  ا

إلى أن العنا    3و 12وأشااااااااااااااارم من مة هيومن را تس ووت  والورتتان المشااااااااااااااتر تان     (169)واالغت ااااااااااااااا 
وأوصات من مة  ،  (170)من تانون العقوبام   316العوا  مجرمة بموم  المادة    والعالتام الجنسا)ة خار  إ ار 

  وأشااااااااااااااارم من مة هيومن را تس ووت   (171)من تانون العقوبام    316هيومن را تس ووت  برلغا  المادة  
  334إلى أن المادة    3الدولي ل قوق اإلنساااااااان بجامعة نوتردام والورتة المشاااااااتر ة  والمر ع االساااااااتشااااااااري  

،  ( 172) العقوبام على مرتكبي مرائم الشرم، بما في ذلك القتز بدواعي الشرم  تنو على أن  يمكن تخف)ف
  (173)برلغا  تلك المادة 12و 3 تس ووت  والورتتان المشتر تان وأوصت من مة هيومن را

وأشارم من مة حقوق العمال المهامرين وم سسة القرن القادم إلى أن اإلمهاض مسمود ب  فقط   -46
  وأوصااااااات م ساااااااساااااااة القرن القادم بتوسااااااا)ع نااق حقوق  (174)عندما تكون ح)اة األم معر اااااااة للخار  ب)اً 

  وأوصااااات من مة حقوق العمال المهامرين برلغا   (175) ايا االغت اااااا اإلمهاض لتشااااامز اإلمهاض لضااااا
  (176)تجريم اإلمهاض
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( بش ن  17إلى أن ، على الرغم من أن ال  رين تد سنت القانون رتم ) 1وأشارم الورتة المشتر ة   -47
  ال ماية من العنل العائلي، فرن هذا القانون يقت ااااار على العنل األساااااري، مساااااتثن)ًا العنل في األما ن العامة  

امة والتهد د بالعنل واالغت ااااا   بتعد ز هذا القانون ل)شاااامز العنل في األما ن الع   1وأوصاااات الورتة المشااااتر ة  
برامج  أيضااًا بتنفيذ   1العومي وت د د العقوبام ذام ال االة، والنسااا  غير ال  رين)ام  وأوصاات الورتة المشااتر ة  

   (177)توع)ة بالتعاون مع م سسام المجتمع المدني ف)ما  تعلق ب اهرة العنل وأسالي  ال ماية منها

 ع االسااتشاااري الدولي ل قوق اإلنسااان بجامعة نوتردام أن دور  والمر  3والح ت الورتة المشااتر ة   -48
62و  60و 59المرأة في تاام العمز مقيد بموم  المواد  

برصاااالد مواد   3  وأوصااات الورتة المشاااتر ة  (178)
    ونوهت م سااااسااااة ماعت بالخاوام اإليجاب)ة( 179)تانون العمز المتعلقة بالقاام الخاص أو تعد ز هذه المواد 

ن المرأة في سااااااوق العمز، وأوصاااااات بمواصاااااالة تمكين المرأة اتت اااااااديًا وساااااا)اساااااا)ًا وامتماع)ًا،  المتخذة لتمكي
  (180)والسماد لها بالمشار ة الفعالة في مختلل تااعام العمز

 األ فال  
إلى أن توانين المملكة تساااااام، بعوا  األ فال، وهو أم  تعارض مع   4أشااااااارم الورتة المشااااااتر ة   -49

والمر ع االساااتشااااري الدولي ل قوق   3  والح ت الورتة المشاااتر ة  (181)التعامها بموم  اتفاق)ة حقوق الافز
  16لفت)ام دون سان من تانون األسارة تسام، ل 20اإلنساان بجامعة نوتردام وم ساساة القرن القادم أن المادة  

    وأوصااات الورتتان ( 182) عامًا بالعوا  برذن من الم كمة اإلساااالم)ة المتخ ااا اااة عند الت قق من مال مة العوا  
  (183)سنة 16سنة ميالدية بداًل من  18برفع سن العوا  للفت)ام إلى  3و 1المشتر تان 

م من التوصاااا)ة الم يَّدة في وأشااااارم شاااارا ة إنها  العنل وهيومن را تس ووت  إلى أن  على الرغ -50
  وتوصاا)ام لجنة حقوق الافز ب  ر العقا  البدني  ااد األ فال   2017مولة االسااتعراض الدوري الشااامز لعام  

ووت    وأوصاات شاارا ة إنها  العنل ومن مة هيومن را تس    (184)في مم)ع األما ن، فرن ال  رين لم تمتثز لذلك 
  وأوصاات م سااسااة "برو ن تشااو "  (185)ال  رين بساان تشااريع ي  ر بو ااود العقا  البدني في مم)ع الساا)اتام 

  (186)بعيادة الوعي بالقضايا المثيرة للقلق مثز العنل وسو  المعاملة والتنمر في المدارس

،  في الفقر وأوصاات م سااسااة "برو ن تشااو " ال  رين بر ال  معيد من االهتمام ل  فال الذ ن يي)شااون  -51
  (187)واأل فال في المنا ق الريف)ة، واأل فال ذوي اإلعاتة

 المثل)ام والمثليون ومعدومو الميز الجنسي ومغا رو الهوية الجنسان)ة وحاملو صفام الجنسين  
 إلى أن ، على الرغم من عدم ومود تانون   3أشاااااااااارم من مة هيومن را تس ووت  والورتة المشاااااااااتر ة   -52

تام الجنسا)ة المثل)ة، فقد اساتخدمت السالاام أحكامًا غامضاة في تانون العقوبام  اد  يجرم صاراحة العال
  (188)"الف شا " و"الفجور" الستهدام األتل)ام الجنس)ة والجنسان)ة

 المهامرون والالمئون و البو اللجو   
  إلى أن ، في االسااااااااااتعراض الدوري  14أشااااااااااارم من مة هيومن را تس ووت  والورتة المشااااااااااتر ة   -53

، تم حث ال  رين على  ااااااامان ال ماية الفعالة للعمال المهامرين، من خالل التدابير  2017الشاااااااامز لعام  
بتعد ز   3  وأوصاات من مة هيومن را تس ووت  المن مة التنموية العراق)ة والورتة المشااتر ة  (189)التشااريي)ة

   ( 190) تدابير ال ماية الممنوحة  األحكام الواردة في تانون العمز للقاام الخاص لتشااامز عامالم المنازل في
 ( ال  نابق على "عمال المنازل"، مما  تر هم 2012) 36وأشااااااااااااارم المن مة التنموية العراق)ة إلى أن القانون رتم  

  وأشاااارم من مة حقوق العمال المهامرين إلى أن عامالم المنازل مسااات عدام  (191)دون أي حماية رسااام)ة
بشاا ن التمييع والت رش الجنسااي في مكان العمز، على الرغم   2018( لساانة  59صااراحة في المرسااوم رتم )

  7  وأوصااات من مة هيومن را تس ووت  والورتة المشاااتر ة  ( 192) من االنتشاااار االساااتثنائي للت رش الذي  وامهن  
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  9  وأوصااااااات الورتة المشاااااااتر ة  (193)بمرامعة تانون العمز لضااااااامان المسااااااااواة في ال ماية لعامالم المنازل
ومن مة حقوق العمال المهامرين بتععيع التشاااريعام المناهضاااة للتمييع لضااامان معاملة الرعايا األمان  على  

حد أدنى و ني غير تمييعي      وأوصاات من مة حقوق العمال المهامرين بو ااع(194)تدم المساااواة أمام القانون 
  وأوصاااااات المن مة التنموية  (195)ل مور ومنع و االم التو )ف من ربط أمور عامالم المنازل بجنساااااا)اتهن

  (196)العراق)ة برنفاذ عمل)ام التفت)  في أما ن ع)  المهامرين لضمان بيئام مي)ش)ة الئقة وص )ة

ام  اااااااد العمال المهامرين تفاتمت خالل  وأشاااااااارم من مة هيومن را تس ووت  إلى أن االنتها  -54
، دفعات الساااااااااااااالااام الرواتا  للموا نين ولكن ل)س للعماال المهاامرين،  2020  ففي عاام  19-ماائ اة  وفياد

  (197)الذ ن أفادوا ب نهم  وامهون الف ز من العمز وسرتة األمور والارد من أما ن إتامتهم

للعمال الوافد ن    2009إلى أن ال  رين ساااااااام ت في عام    وأشااااااااارم من مة هيومن را تس ووت  -55
 ومًا على    30برنها  عقود عملهم بعد عام واحد مع ر  العمز األول شااارياة أن يقدموا إشاااعارًا معقواًل تبز 

، صااااوم البرلمان على تمد د هذا الفترة إلى عامين  ومن المتوتع أيضااااًا أن  ت مز 2022األتز  وفي عام  
هم على ت ااري، العمز لمدة عامين، وهو أمر مكلل للغاية بالنساا ة للكثيرين مما أدى  العمال رسااوم ح ااول

    وأشااااااااار  ز من من مة حقوق العمال المهامرين ومن مة الدفام عن  اااااااا ايا العنل ( 198) إلى تلة اإلق ال عل)  
لمو فيهم  إلى أن ن ام الكفالة يمن، أربا  العمز سااا)ارة واساااعة على و اااع اإلتامة    14والورتة المشاااتر ة  
،    ونوهت م سااسااة ماعت بالتاورام اإليجاب)ة في مجال تععيع حقوق العمال المهامرين ( 199) من غير الموا نين 

وأوصاااات بردخال تشااااريعام تانون)ة بغ)ة  اااامان حماية أفضااااز ل قوتهم، وجنشااااا  ال)ة وتائ)ة لعمال المنازل  
   وأوصات من مة حقوق العمال المهامرين ( 200) لضامان عدم تعر اهم للعمز الجبري أو اإل ذا  البدني أو النفساي 

  وأوصات  (201)ومن مة هيومان را تس ووت  ب ن تف از ال  رين و اع إتامة العمال عن و اعهم الو )في
  من مة حقوق العمال المهامرين برنفاذ عقوبام إدارية ومنائ)ة  ااااااااااد أربا  العمز وو االم االسااااااااااتقدام المخالفة 

  (202)للقانون، وت  يد العقوبام  د من ي ادرون وثائق هوية العمال

وأوصااااااات م ساااااااساااااااة "برو ن تشاااااااو " برنشاااااااا  إ ار تانوني داعم يشاااااااجع على إدما  األ فال   -56
   (203)في المدارس الرسم)ة  المهامرين/الالمئين

 عديمو الجنس)ة  

ي  ر نقز الجنساااااا)ة من المرأة إلى    1963أشااااااارم عدة ورتام إلى أن تانون الجنساااااا)ة ال  ريني لعام   -57
  وأوصت الم سسة الو ن)ة ل قوق اإلنسان وعدة ورتام ب ن تعدل ال  رين هذا القانون للسماد للنسا   ( 204)  فلها 

أيضااًا بمنع النسااا     13  وأوصاات الورتة المشااتر ة ( 205) بنقز منساايتهن إلى أ فالهن على تدم المساااواة مع الرمال 
    ( 206) من فقدان منسيتهن تلقائ)ًا عند إنها  العوا  ال  رين)ام المتجنسام 

    وأوصاى المر ع األوروبي ( 207) وأشاارم م ساساة ماعت إلى زيادة في عدد األ فال "عديمي الجنسا)ة"  -85
للديمقرا )ة وحقوق اإلنسااااان ب ن تنفذ ال  رين تشااااريعام م ددة ل ماية و اااامان حقوق األ فال المولود ن  

  االسااااااتخدام الواسااااااع النااق والتعساااااافي في  ثير من األح)ان إلمرا  إلغا   ألبوين عديمي الجنساااااا)ة بسااااااب
برعادة الجنسااااا)ة لمن ُترد وا دون    13و  7  وأوصااااات الورتتان المشاااااتر تان  (208)الجنسااااا)ة من تبز السااااالاام

ب ماية حق  ز فرد في الجنسااااا)ة،    7و 13  وأوصااااات م ساااااساااااة ماعت والورتتان المشاااااتر تان  (209)منسااااا)ة
بوتل اخت)اري   13  وأوصااااااااات الورتة المشاااااااااتر ة  (210)لقوانين الو ن)ة لاللتعامام الدول)ةو ااااااااامان امتثال ا

   (211)لممارسة ال رمان من الجنس)ة

ال  رين بمواصاالة إصااالد توانين الجنساا)ة الفضاافا ااة بشااكز مفر    5وأوصاات الورتة المشااتر ة   -59
  برنشااااا  ن ام لل كومة لجمع المعلومام   5  وأوصاااات الورتة المشااااتر ة  ( 212) التي ت دي إلى حالة انعدام الجنساااا)ة 

  (213)لجنس)ةوتت ع حاالم انعدام الجنس)ة المت ق)ة في ال  رين وملفام تعريف مختلل فئام عديمي ا
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