
GE.22-13285 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 7-18

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااالحة بشااااااا ن   
 *بولندا

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  21/ 16و 1/ 5بقراري مجلس حقوق اإلنسان   أعد هذا التقرير عملا  -1
جهة من الجهاع صااااااحمة الم ااااال ة   23الدوري الشااااااملخ ويلتق التقرير ورلاع المعلوماع المقدمة من 

ولد أُعدي  خ( 1) إلى االسااتعراض الدوري الشااامل، وهو مقدي  في ماازل موجد تقبيداا بال دي اعل ااى لعدد ال لماع
  خ( 2) التقرير مع مراعاة نتائج االستعراض السابق

 المعلومات المقدمة من أصحاب المألحة -ثانياا  

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف 

باالت ااااااااااااااد ق على االتحاايةاة الادولةاة ل ماا اة حقوق جمةع العماا     2أوصاااااااااااااار الورلاة المشااااااااااااااتر اة  -2
 خ( 3) المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتو و  االختةاري التحايةة حقوق الطحل المتعلق بإجراء تقد م البلغاع

بتوجةه دعوة دائمة إلى جمةع المزلحبن بوال اع في إطار اإلجراءاع   4وأوصااار الورلة المشاااتر ة  -3
م المت ادة، مع إ لء اعولوياة للمقررين التااصاااااااااااااابن المععببن ب االاة المادافعبن عن حقوق  التااصاااااااااااااااة ل م

اإلنساااااااااااااااان، ولتعديد وحماا اة ال ق في حرياة الرأي والتعببر، ولاال ق في حرياة التجمع الساااااااااااااالمي وت وين  
 خ( 4) الجمعةاع، ولاستقل  القضاة والم امبن، و ذلك الحريق العامل المععي باالحتجاز التعسحي

__________ 

 خ ت در هذه الوثةقة من دون ت رير رسمي *
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وتدعو ال ملة الدولةة للقضاااااااااااء على اعساااااااااال ة العووية بولعدا إلى التويةع على معاهدة انتشااااااااااار  -4
 خ( 5) اعسل ة العووية أو الت د ق علبها أو االنضما  إلبها، واعتمارها مسألة ذاع أهمةة دولةة عاجلة

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والتشريعي  

مة العحو الدولةة بالتعحبذ ال امل التحايةة مجلس أورولا للولا ة من الععف ضاد العسااء أوصار مع  -5
والععف العائلي ومزاف تهما )اتحايةة اساااااااااااطعبو (، ال ساااااااااااةما تةما  تعلق بقوانبن االغت اااااااااااا  القائمة على 

رد في القانون  بتعد ل التعريف القانوني للغت اا  الوا  أ ضااا الموافقة وتعريف الععف االلت ااديخ وأوصار  
الجعاائي لةشاااااااااااااامال العللاة الجعسااااااااااااااةاة غبر الرضااااااااااااااائةاة والتعريف ال االي للععف العاائلي لةشاااااااااااااامال الععف 

 خ( 6) االلت ادي

بتعد ل القانون الجعائي بغةة ضااامان ملحقة جمةع الجرائم المرت مة  2وأوصااار الورلة المشاااتر ة  -6
راء ارت ا  جريمة على أسااااااااااا انتماء الضااااااااا ةة  بدافع ال راهةة ملحقة لضاااااااااائةة تلقائةة ومعاملة الدافع و 

ها الجعسااي أو هويتها الجعسااانةة أو جعسااها أو هالقومي أو اإلثعي أو العرلي أو السااةاسااي أو الد عي، أو توج
 خ( 7) إعالتها، على أنه ظرف مشدد

من العهد الدولي  19للمادة اا بإصااالل القانون الجعائي البولعدي وفق  4وأوصااار الورلة المشاااتر ة  -7
التاص بال قوق المدنةة والساااااااااااةاساااااااااااةة، وضااااااااااامان حرية التعببر وحرية وساااااااااااائ  اإلعل ، ومواءمة جمةع 
التشااااااااااااااريعاع الوطعةة مع المعا بر الدولةة، واعتماد إطار ل ما ة ال اااااااااااااا حببن من االضااااااااااااااطهاد والترهب  

 خ( 8) والمضا قة

ماامزة المواطعبن في بولعدا باحترا  ال ق في ال  ااو  على المعلوماع  الدفاع عن وأوصاار هب ة -8
من العهد  19ععد صاااااةاغة التشاااااريعاع على ال اااااعبد الوطعي، واالساااااترمااااااد بالمعا بر العامااااا ة عن المادة 

حقوق اإلنساااااااااان من االتحايةة اعورولةة ل ما ة  10الدولي التاص بال قوق المدنةة والساااااااااةاساااااااااةة، والمادة 
من أهداف التعمةة المسااااتدامة، و صاااالل إجراءاع   16  وال رياع اعساااااسااااةة، والمومااااراع الواردة في الهدف

 خ( 9) ال ما ة القضائةة من أجل ال  و  على المعلوماع واتتاذ إجراءاع لتوفبر المعلوماع بشزل استمالي

التابع لمع مة اعمن والتعاون في أورولا وأوصااى مزت  الموسااساااع الد مقراطةة وحقوق اإلنسااان  -9
بما تةه ال حا ة لةشامل جمةع اعفعا  المرت مة  اا  تعد ل تعريف التعذ   لضامان أن  زون واساع ‘1’:  بما  لي

التي وصااااااحر بأنها تعذ   وغبره من ضاااااارو  المعاملة السااااااب ة بموج  القانون  ضااااااد ساااااالمة مااااااتق ما
ضامان توساةع   ‘2’من اتحايةة معاهضاة التعذ     1ة في المادة الدولي، وأن  شامل جمةع الععاصار المتوخا

نطاق التشاااريعاع ذاع ال ااالة تةما  تعلق بالمساااوولةة ال املة للدولة عن جمةع أعما  التعذ   المرت مة في  
أي من اعلالةم التاضعة لوال تها القضائةة، ععدما  رت بها موظف عمومي أو متق آخر  ت رف ب حة 

 خ( 10) رسمةة أو   رض علبها أو  وافق علبها أو  سزر ععها
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

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

 المساواة وعد  التمببد  

ر إلى أن التمببد المجتمعي ضااد طائحة الروما ال  دا   مثل مشاازلة  وكأمااارع مع مة ربرو ن تشاا  -10
ون ا  العدالة، ووساااااااائل   ،نطاق واساااااااع في مجاالع التوظةف واإلسااااااازان والبعوكمع انتشاااااااار التمببد على  

لولف التمببد ضااد طائحة الروما، وال سااةما في   والتعلةمخ وأوصاار بأن تعحذ ال زومة البولعد ة حلوالا  ،اإلعل 
 خ خ( 11) مبدان التعلةم

ال راهةة لد زادع على مدى الساااااعواع إلى أن لضاااااا ا جرائم  وأماااااارع موساااااساااااة رأفريزا  ونةزرر -11
الثلث الماضااةة بسااب  صااعود الجماعاع الةمبعةة المتطرفةخ  ما ازداد خطا  ال راهةة في وسااائ  اإلعل  

باعتماد  2وأوصاااااار الورلة المشااااااتر ة   خ( 12) زيادة هائلة بسااااااب  تراخي ال زومة في وضااااااع اةلةاع الملئمة
ل راهةة، وتع ةم حملع توعةة لتشااااااجةع الضاااااا ا ا على اإلبل  وتعحبذ خطة عمل حزومةة لمزاف ة جرائم ا

عن جرائم ال راهةة، وتوفبر التدري  المعاسااااااااااا  للشااااااااااارطة وغبرها من الهب اع العامة المساااااااااااوولة عن تلقي 
 خ( 13) التقارير وتقد م خدماع دعم الض ا ا من أجل مساعدة ض ا ا جرائم ال راهةة

جرائم ال راهةة معتشاااااااااااارة على نطاق واسااااااااااااع في بولعداخ إلى أن  2وأمااااااااااااارع الورلة المشااااااااااااتر ة  -12
فااعمااااااااااااااتااص الاذ ن  تم ت اد ادهم على أنهم مهااجرون وأللةااع د عةاة ومن مجتمع المةم وغبرهم من الح ااع 
الضاااااااااعةحة والموصاااااااااومة أو على أنهم مرتمطون بتلك الح اع هم أفثر عرضاااااااااة لتطر الععف مقارنة بعامة 

باعتماد وتعحبذ خطة عمل حزومةة لمزاف ة جرائم ال راهةة، وتع ةم   2السااااازانخ وأوصااااار الورلة المشاااااتر ة  
حملع توعةة لتشاجةع الضا ا ا على اإلبل  عن جرائم ال راهةة، وتوفبر التدري  المعاسا  للشارطة وغبرها 
من الهب اع العامة المسااااوولة عن تلقي التقارير وتقد م خدماع دعم الضاااا ا ا بغةة مساااااعدة ضاااا ا ا جرائم  

 خ( 14) ةةال راه

أن العد د من العما  المهاجرين أبلغوا عن تعرضااااااااااهم للتمببد في   2والح ر الورلة المشااااااااااتر ة  -13
أمافن عملهم، ل عهم لم  زونوا على اسااااااتعداد لطل  ال ما ة من الممارساااااااع التمببدية عنهم  انوا  تشااااااون 

بأن تعديِّ  بولعدا   2رلة المشااتر ة  الح اال من العمل، ولالتالي فقدان حقهم في المقاء في بولعداخ وأوصاار الو 
 خ( 15) لانونها من أجل ضمان أن ت ون ال ما ة من التمببد في البلد فعالة و اتةة وملئمة

 حق الحرد في ال ةاة وال ريية واعمان على مت ه، وعد  التعرض للتعذ    

أوصااااااااار اللجعة اعورولةة لمعع التعذ   والمعاملة أو العقولة اللإنساااااااااانةة أو المهبعة بمواصااااااااالة   -14
الجهود ال ثبثة الرامةة إلى مزاف ة ساااااوء المعاملة من جان  الشااااارطةخ ويعمغي أن  تلقى أفراد الشااااارطة في  

عاملة )بما في ذلك جمةع أن اء البلد رسااااااالة حازمة على فتراع معاساااااامة محادها أن جمةع أماااااازا  سااااااوء الم
اإلسااااااءة اللح ةة( التي  تعرض لها اعماااااتاص الم رومون من حريتهم غبر لانونةة وأنها تساااااتتمع العقا خ 

إعادة التأفبد عفراد الشاارطة على عد  جواز اسااتتدا  لوة تتجاوز ال د اعدنى الضااروري ععد  أ ضاااا ويعمغي  
 خ( 16) عمتاص،  جري إخضاعهم للمرايمةتعحبذ عملةة اعتقا ، وأنه بمجرد إلقاء القمض على ا

وأوصاااااااااار اللجعة اعورولةة لمعع التعذ   بضاااااااااامان أن  زون جمةع اعمااااااااااتاص الذ ن ت تجدهم   -15
الشاااااااارطة على علم تا  ب قولهم اعساااااااااسااااااااةة معذ ل  ة حرمانهم من ال ريةخ ويعمغي ضاااااااامان ذلك بتوفبر  

ت مل في ألر  فرصااااااة بتوفبر معلوماع معلوماع مااااااحوية واضاااااا ة ولر إلقاء القمض علبهم، على أن ُتساااااا 
إعطاء اعماااااتاص الم تجدين نساااااتة من العموذ  اا  خطةة عن حقوق اعماااااتاص الم تجدينخ ويعمغي دائم
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ال تابي المذ ور أعلهخ ويعمغي إ لء ععا ة خاصااااة من أجل ضاااامان فهم اعمااااتاص الم تجدين ل قولهمخ 
 خ( 17) هو ال ا  ويقع على عاتق أفراد الشرطة أن  تأفدوا من أن هذا

 إلامة العد ، بما في ذلك اإلفلع من العقا ، وسةادة القانون   

أوصااااااااار لجعة ال قولببن الدولةة بإلغاء إصااااااااالحاع السااااااااالطة القضاااااااااائةة التي أدخلر في العقد  -16
الماضاااااااي، وعلى وجه الت اااااااوص، ضااااااامان خلو الع ا  القضاااااااائي من ساااااااةطرة سااااااالطتي الدولة التعحبذ ة 

ر اإلصاالحاع التي أدخلر على اإلجراءاع التأد بةة المتعلقة بالقضاااة، بما في ذلك على والتشااريعةة، وتغبب 
مساااتوى الم زمة العلةا، بغةة ضااامان الت رر من التأثبر الساااةاساااي )التعحبذي والتشاااريعي( الذي ال مبرر له  

عا ، وال سااااةما اللتداماع القانون الدولي الاا وفق‘  1’أي إصاااالل لضااااائي    زون  في هذا ال ااااددخ ويعمغي أن
من العهد الدولي التاص بال قوق المدنةة والساةاساةة والمعا بر الدولةة المتعلقة باساتقل  السالطة   14المادة 

نتةجة لعملةاع مااحافة ومحتوحة وعادلة تشاامل جمةع ‘ 2’القضااائةة والح اال ببن الساالطاع وسااةادة القانون   
طة القضااااااائةة، وممثلو المهن القانونةة، ومزت  أصاااااا ا  الم اااااال ة الم لببن المععببن، بما في ذلك الساااااال

عحزاا  وتوصااااااااااااااةااع الهب ااع اإلللةمةاة   امتثااالا ‘  3’أمبن الم االم، والجهااع الحااعلاة في المجتمع المادني   
والادولةاة ذاع ال اااااااااااااالاة، بماا في ذلاك، في جملاة أمور، اللجعاة المععةاة ب قوق اإلنسااااااااااااااان، ولجعاة البعاديةاة،  

 خ( 18) إلنسان، وم زمة العد  التابعة للت اد اعوروليوالم زمة اعورولةة ل قوق ا

ودعر لجعة البعديةة المشارع البولعدي إلى تعحبذ التوصاةاع الرئةساةة الواردة في رأي لجعة البعديةة  -17
من  في المجلس الوطعي للقضاء ال  15  لالعودة إلى انتتا  اععضاء القضائببن ا  ‘1’، وهي: 2017لعا  

ر المعشااااااااااااااأتبن  غبر العااد تبن  إجراء تعقةح  ببر في ت وين رالادائرتبن‘  2’لبال البرلماان بال من لبال ألرانهم   
لم زماة  ا  تبن من دوائرعااد    تبنوهةزلهماا الاداخلي، وال اد من ساااااااااااااالطااتهماا، بغةاة ت ويلهماا إلى دائر اا  حاد ثا 

النتتا  المرماااااااااااا بن لمع اااااااااااا  الرئةس اعو  للم زمة   2017لبل عا  العودة إلى طريقة ما  ‘ 3العلةا  ’
العلةا أو وضاااع نموذ  جد د  تمتع تةه  ل مرماااح مقترل على رئةس الجمهورية بدعم جدء  ببر من لضااااة  

اساااااااتعادة سااااااالطاع المجتمع القضاااااااائي في مساااااااائل تعببن القضااااااااة وتريةاتهم وعدلهم،  ‘ 4الم زمة العلةا  ’
 خ( 19) عببن رؤساء الم افم وعدلهم دون مشار ة  ببرة من اعوساط القضائةةوضمان عد  إمزانةة ت 

ضاااااااة حقوق اإلنساااااااان في مجلس أورولا السااااااالطاع البولعد ة إلى الح ااااااال ببن مزتبي  -18 ودعر محوَّ
المدعي العا  ووزير العد  من أجل استعادة استقل  دائرة االدعاء العا ، وال د من سلطاع  ل معهما إزاء  

لقراراع  أن جمةع ا أ ضااااااااااا القضااااااااااة والمدعبن العامبن، عن طريق وضاااااااااع ضاااااااااماناع إجرائةة  اتةةخ ورأع  
وأن تتضاع لموافقة    اتةاا راا  المتعلقة بتعببن أو إلالة رئةس م زمة أو نائ  رئةس  عمغي أن ت ون مبررة تبري 

الجمعةة العامة لقضااااااااااة الم زمة المععةةخ وعلوة على ذلك،  عمغي عي ماااااااااتق مععي بهذا الح ااااااااال أن 
ضة السلطاع على ضمان عد  استغل  على الطعن في ذلك القرار أما  الم زمةخ وحثر المحو راا   زون لاد

اإلجراءاع التأد بةة وضاااااامان ال ق في م افمة عادلة عي مااااااتق  تضااااااع لهاخ وأوصاااااار  ذلك بالع ر 
 خ( 20) بععا ة في جمةع مشاريع القوانبن ذاع اعهمةة المعهجةة من خل  إجراء برلماني معت م

 مع   ولاالتعااون  التاأخبر  من  مدياد  دون   باالقةاا ، أ ضاااااااااااااااا  التعاذ ا   لمعع اعورولةاة اللجعاة  وأوصاااااااااااااار -19
  ل مااتاص المقدمة القضااائةة للمعونةاا  معاساام   تمويلا  وممو   امل ن ا  بوضااع  البولعدي،  الم امبن  مجلس

 لابلا   زون  أن أجل من م ا ، أتعا  بدفع لهم  ساااااااامح وضااااااااع في لةسااااااااوا  الذ ن  الشاااااااارطة  لدى  الم تجدين
 خ( 21) الشرطة لدى االحتجاز  بدا ة معذ للتطببق

بضااااااامان سااااااارية جمةع االت ااااااااالع والمشااااااااوراع التي تجرى ببن   8وأوصااااااار الورلة المشاااااااتر ة  -20
الم امبن ومو لبهم في إطار عللاتهم المهعةة، بما في ذلك في ال االع التي  تم فبها اسااااااتدعاء الم امبن 

بضااااامان توفبر ضاااااماناع  اتةة، في   ضااااااا أ   8إلجراء المقابلع واالساااااتجوا خ وأوصااااار الورلة المشاااااتر ة 
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القانون وفي الممارسااااااة، ل حالة اسااااااتقل  الم امبن وساااااالمتهم بال امل وحما تهم حما ة فعالة من التعرض 
عن االمتعاع عن أي إجراءاع لد تشاااازل مضااااا قة أو اضااااطهاداا أو   عي ماااازل من أماااازا  االنتقا ، فضاااالا 

ي ذلك ملحقتهم الجعائةة بعاء على دوافع غبر سااااااااااااالةمة، معها  تدخلا ال مبرر له في عمل الم امبن، بما ف
 خ( 22) مثلا التعببر عن انتقاداع أو طبةعة القضا ا التي  تولونها

ومعشااأة اا بت ااةةة الدائرة التأد بةة وضاامان ن ر م زمة مسااتقلة تمام 7وأوصاار الورلة المشااتر ة  -21
القضاااة، و لغاء اعحزا  التي تساامح بحرض عقولاع تأد بةة على في القضااا ا التأد بةة المرفوعة ضااد  اا  لانون 

 خ( 23) القضاة بسب  تحسبرهم للقانون، وال سةما للع ر في مشروعةة تعببن لاض آخر

في ال ما ة القضاااااااائةة راا مساااااااتماا مااااااامزة المواطعبن في بولعدا انتحاضااااااا   الدفاع عن  والح ر هب ة -22
على ال ااا حببن الذ ن  عتمدون على ال  اااو  على  أ ضااااا ر  لل ق في ال  اااو  على المعلوماع، مما  وث 

لتأخبر استجاباتها اا  المعلوماع العامة على أساا  وميخ وعلى مر السعبن، افتشحر الموسساع العامة طرل
للطلماع، ب بث إن لضةة واحدة تودي إلى عدة إجراءاع متتالةة تستغرق في مجموعها عدة سعواعخ وحتى  

 خ( 24)  الح مقد  الطل ، ت مح المعلوماع متقادمة بالحعلععدما تعتهي القضةة ل

 ال رياع اعساسةة  

أوصاااار مع مة ال اااا افة ال رة غبر الم دودة باعتماد إطار لانوني  عدز تطوير وسااااائل إعل   -23
حرة ومستقلة وتعدد ة وتعحبذ ضماناع ت د من السةطرة السةاسةة على وسائل اإلعل  في بولعدا، بما  شمل  

 خ( 25) برد الدعاوى القضائةة االستراتةجةة ضد المشار ة العامةراا بر تسمح بال زم ممزتداب 

بضاااااااامان اسااااااااتقل  هب اع تع ةم وسااااااااائل اإلعل  في بولعدا عن  5وأوصاااااااار الورلة المشااااااااتر ة   -24
ال زومة، وعد  تساابةس  ةاناع الدولة المشااار ة في اإلمااراف على سااوق اإلعل  لضاامان المعافسااة العادلة  

 ،لهب ة اإلذاعة العامةاا والشااااحافة في السااااوق والتعدد ة اإلعلمةة و ذلك اسااااتعادة ال و مة الم ا دة سااااةاسااااة 
بولف التدخل الممامار لل زومة    أ ضااا  5تقل  والمسااءلة والشاحاتةةخ وأوصار الورلة المشاتر ة وضامان االسا 

في تعببعااع هب اة اإلذاعاة العااماة وضااااااااااااااماان أن ت ون تغطةاة اإلذاعاة العااماة مسااااااااااااااتقلاة وم اا ادة ومتوازناة  
 خ( 26) ومتعوعة

ا قة التي  تعرض لها بإدانة جمةع الهجماع أو التهد داع أو المضاااا  5وأوصاااار الورلة المشااااتر ة  -25
ال اااا حبون إدانة مااااد دة، على اإلنترنر أو خارجها على حد سااااواء، وضاااامان الت قبق في أي حوادث من 
هذا القببل بطريقة فعالة ومسااتقلة ومااحافة، ومعالجة ماازاوى ال اا حببن المعرضاابن للععف والتهد داع على 

معرضابن للهجماع والتهد داع عبر اإلنترنر  ساببل اعولوية، و نشااء آلةة إنذار ممزر من أجل ال ا حببن ال
 خ( 27) وخارجها

بتوفبر ضاااماناع فعالة ضاااد االساااتتدا  المحرط للمرايمة السااارية، بما  6وأوصااار الورلة المشاااتر ة  -26
في ذلك ال ما ة الحعالة للم ااااااادر ال اااااا ةةة التي  تم ال شااااااف ععها بشاااااازل غبر لانوني من خل  تداببر 

 6وأوصاااااااار الورلة المشااااااااتر ة   خ 2016/ 839الواردة في رأي لجعة البعديةة رلم  المرايمة، بتعحبذ التوصااااااااةاع
بضاااااااامان تطببق الم افم والمدعبن العامبن للمعا بر الدولةة المتعلقة ب ما ة الم ااااااااادر ال اااااااا ةةة   أ ضاااااااااا 
 خ( 28) سلةماا   تطبةقاا 

، بما في ذلك بتعديد بب ة آمعة وم ترمة وتمزبعةة للمجتمع المدني 4وأوصااااااار الورلة المشاااااااتر ة  -27
أوصاااااااار و عن طريق إزالة التداببر القانونةة والسااااااااةاسااااااااةة التي ت د دون مبرر من حرية ت وين الجمعةاعخ  

بإزالة جمةع القبود غبر المبررة المحروضة على التمويل الم لي والدولي لمع ماع   أ ضاا  4الورلة المشتر ة  
محتوحة وماحافة، وولف الغاراع التي ال مساويِّ  لها على المجتمع المدني وضامان تت اةق التمويل بطريقة 
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مع مااع المجتمع المادني و جراءاع التعطبال غبر المبررة ل نشااااااااااااااطاة المشااااااااااااااروعاة التي تع مهاا مع مااع  
 خ( 29) المجتمع المدني

بالقةا  على الحور ودون لبد أو ماااااارط بإسااااااقاط التهم الموجهة إلى  4وأوصاااااار الورلة المشااااااتر ة   -28
عبن عن حقوق اإلنسااان، بمن فبهم ال اا حبون والمدونون، بسااب  ممارسااتهم ل قولهم اعساااساةة  جمةع المداف

في حرية ت وين الجمعةاع والتجمع الساالمي والتعببر، ومراجعة لضااا اهم بغةة معع المديد من المضااا قاعخ 
حاعلة غبر بإجراء ت قبق فعلي مع المسااااااوولبن ال زومببن والجهاع ال أ ضاااااااا  4أوصاااااار الورلة المشااااااتر ة و 

ال زومةة التي ترت   أعما  الترهب  والمضا قة ضد المدافعاع عن حقوق اإلنسان والمدافعبن عن مجتمع 
المةم و نشااااء آلةاع ت مي المدافعبن عن حقوق اإلنساااان، بما في ذلك من خل  اعتماد لانون م دد بشاااأن 

 خ( 30) حما تهم

عن حقوق اإلنساااااااان العاملبن في مجا  ال قوق   وأماااااااارع مع مة العحو الدولةة إلى أن المدافعبن -29
الجعسااااااااةة واإلنجابةة  واجهون المضااااااااا قة واالضااااااااطهاد من الجهاع الحاعلة ال زومةة وغبر ال زومةة التي 

ه تهاد اد2021تعاارض توفبر خادمااع اإلجهااض اةمن والقاانونيخ فحي آذار/ماارا   إلى العاد اد   باالقعاابال ، وجايِّ
املة في مجا  حقوق المرأةخ واساااااااااااُتهدفر المدافعاع عن حقوق اإلنساااااااااااان من المع ماع غبر ال زومةة الع

  ااخ ووصااااااحن بأنهن رلاتلعر وعرضاااااار وجوههن علع   -ب ملع تشااااااهبر عامة ضااااااارة ومشااااااوهة لساااااامعتهن 
ويتضااااااع عشااااااراع العشااااااطاء للت قبق أو الملحقة القضااااااائةة إما لمشااااااار تهم في االحتجاجاع ضااااااد القبود 

وأوصااااااااااار مع مة العحو الدولةة   خ( 31) قد مهم معلوماع متعلقة باإلجهاضالمحروضاااااااااااة على اإلجهاض أو لت 
لمدافعبن عن ل  بضاااامان إجراء ت قةقاع سااااريعة وماااااملة ومسااااتقلة ونديهة في التهد داع والهجماع الموجهة

 خ( 32) حقوق اإلنسان

لماادافعبن عن حقوق البب ااة  واجااه فبهااا ا  أن هعاااك عاادة حاااالع  3والح اار الورلااة المشااااااااااااااتر ااة   -30
ومع ماع المجتمع المدني المععةة بالبب ة دعاوى لضاااااائةة اساااااتراتةجةة ضاااااد المشاااااار ة العامة، مما  عرض 
للتطر نشاااااااار ال قائق من أجل الم اااااااال ة العامة وتعدد ة اةراء في ظل د مقراطةة عاملة ويثم  التطا   

العامة لها آثار ممامااااارة على عمل المدافعبن عن العا خ فالدعاوى القضاااااائةة االساااااتراتةجةة ضاااااد المشاااااار ة 
بضامان بب ة آمعة ومواتةة للمدافعبن عن حقوق اإلنساان  3البب ة وعلى سالمتهمخ وأوصار الورلة المشاتر ة 

 خ( 33) في مجا  البب ة حتى  تمزعوا من العمل دون خوف من العقا  أو االنتقا  أو الترهب 

وضااااامان أن  اا،الدولةة بضااااامان عد  ح ر مسااااابراع فتر المثلببن تعساااااحوأوصااااار مع مة العحو  -31
 تمزن أفراد مجتمع المةم من مماارسااااااااااااااة حقهم في حرية التجمع الساااااااااااااالمي دون خوف من االنتقاا ، و ذلك  
ضاااامان تمتع جمةع الم اهراع بالمساااااواة في الوصااااو  إلى اعمافن العامة، وحما ة الشاااارطة لجمةع اعفراد  

خ  ما أوصاااااار بضاااااامان امتعاع الموظحبن المزلحبن بإنحاذ القانون عن اعتقا  المت اهرين  على لد  المساااااااواة 
ومضااااااااااااا قتهم لمجرد مشااااااااااااار تهم في تجمع ساااااااااااالمي، واإلفرا  الحوري عن جمةع اعفراد الم تجدين لمجرد 

 خ( 34) ممارستهم ل قهم في التجمع السلمي و سقاط جمةع التهم الموجهة إلبهم

 بما في ذلك االتجار باعمتاص ح ر جمةع أمزا  الرق،  

حث فريق التبراء المععي بالعمل على مزاف ة االتجار بالمشر السلطاع البولعد ة على است داث  -32
وتطببق ن ا  إح ااااائي مااااامل ومتسااااق مت ااااق للتجار بالمشاااار بغةة إعداد سااااةاساااااع مزاف ة االتجار 

ن تداببر حما ة حقوق الضاا ا ا وتعديدها،  ورصاادها وتقبةمها، عن طريق تجمةع بةاناع إح ااائةة موثولة ع
و ذلك عن الت قبق في لضاااااااا ا االتجار بالمشااااااار ومقاضااااااااة الضاااااااالعبن فبها والح ااااااال فبهاخ ويعمغي جمع 
اإلح ااءاع المتعلقة بالضا ا ا من جمةع الجهاع الحاعلة الرئةساةة والسامال بالت اعةف تةما  تعلق بالهوية 

بجمةع التداببر    د المعشاأ و/أو المق ادخ ويعمغي أن  زون ذلك مشاحوعاا الجعساانةة والعمر ونوع االساتغل  ولل
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اللزمة بغةة ضاااااامان ال ق في حما ة البةاناع الشاااااات ااااااةة، بما في ذلك ععدما  طل  من المع ماع غبر 
 خ( 35) ال زومةة العاملة مع ض ا ا االتجار تقد م معلوماع لقاعدة البةاناع الوطعةة

ي بمزاف ة االتجار بالمشااااااااار أنه  عمغي للسااااااااالطاع البولعد ة أن تقو  بما ورأى فريق التبراء المعع  -33
اسااتعراض ن ا  رالبةاناع المتعلقة بعةَّة توظةفر رعا ا البلدان الثالثة لحتراع سااتة أمااهر في السااعة   ‘1: ’ لي

زمة والمديد  تدويد محتشاااةة العمل الوطعةة بالموارد الل‘  2’إلى معع الممارسااااع االساااتغللةة  اا وتقبةمه ساااعة 
تعديد عملةاااع التحتةف في  ‘  3’من التاادرياا  بهاادف معع االتجااار بااالمشاااااااااااااار ومزاااف تااه على ن و فعااا    

القطاعاع التي تعتبر معرضاة لتطر االتجار بالمشار، عن طريق العمل مع أصا ا  الم ال ة الرئةساببن،  
 ث  مع القطاع التاص،  العمل عن    ‘4بما في ذلك بغرض معع االتجار بالمشاااااار في ساااااالساااااال التوريد  ’

مع الممادئ التوجبهةة بشاااااااأن اععما  التجارية وحقوق اإلنساااااااان، والع ر في إماااااااراك ممثلي لطاع  اا  تمشاااااااة 
 خ( 36) اععما  في اعفرلة اإلللةمةة لمزاف ة االتجار بالمشر

 ال ق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتةة  

في بعض الوظائف أن  تجاوز من الممزن  اعةة إلى أنأمااااااااارع اللجعة اعورولةة لل قوق االجتم -34
التي ال  ودي   فتراع العمل ت ر الطل   عاملوتُ   ساااااعةخ 24 و  العمل ساااار عشاااارة ساااااعة بل   اااال إلى 

و اأنهاا فتراع راحاةخ وال   ق للعماا  في القطااعبن العاا  والتااص زياادة اإلجاازة   يأي عمال فعلفبهاا العماا  
عامل بسااااب  مرض   حاالع ف اااال فترة إمااااعار في ُتشااااتر ط  خ والةإلضاااااتة التعويضااااةة عن ساااااعاع العمل ا

طويل اعجل أو حادث مهعيخ ولعد دفع ت الةف العحقة وغبرها من االلتطاعاع المأذون بها، ال تمزيِّن أجور  
العما  ال اصااااااالبن على أدنى أجر من إعالة أنحساااااااهم أو ُمعالبهمخ وخل  الحترة المرجعةة، اساااااااتمر اإلطار  

ني في تقببااد بعض ف اااع العمااا  من التمتع ال اااماال بااال ق في التع ةمخ وال  وفر تع ةم العماال اللبلي القااانو 
 خ( 37) ال ما ة ال اتةة للمرأة التي تقو  بأعما  لبلةة في مجا  ال عاعة

 ال ق في الضمان االجتماعي  

 المطاالة غبر  افخالح ار اللجعاة اعورولةاة لل قوق االجتمااعةاة أن ال اد اعدنى الساااااااااااااات قاالاع  -35
المساااااواة في المعاملة تةما  تعلق بال  ااااو  على االساااات قالاع اعساااارية مضاااامونة لمواطعي جمةع   ولةساااار

  أن ال ق في ال حاظ على ال قوق المساات قة غبر مزحو  لمواطعي جمةع الدو  اعخرىخ ما   الدو  اعخرى 
ط محرط من حبث طو  مدة ح اااااااااااو  مواطعي الدو  اعخرى على التدماع االجتماعةة لشااااااااااار  ويتضاااااااااااع

ساااااعواع لة ااااامح اعجان  دون ت اااااريح عمل موهلبن لل  اااااو  على  10اإللامة لمدة   و ن مااااارط  اإللامةخ
 خ( 38) االست قالاع اعسرية  اتةة ل طحا  دون سن التامسة ولةسر محرطخ مرط  إعاناع عائلةة

 ال ق في ال  ة  

أوصاار مع مة العحو الدولةة بضاامان ال  ااو  ب ااورة لانونةة وفعالة وفي الولر المعاساا  على  -36
خدماع اإلجهاض المأمون ووساااااااااااااائل معع ال مل بالعسااااااااااااامة لجمةع اعماااااااااااااتاص الذ ن   تاجون إلى هذه 

   التدماع، بما  تمامااااى مع القانون والمعا بر الدولةة ل قوق اإلنسااااانخ وأوصاااار بإلغاء تجريم جمةع جوان 
اإلجهاض واالمتعاع عن تجريم تقد م خدماع ومعلوماع أخرى في مجا  ال اااااااااااا ة الجعسااااااااااااةة واإلنجابةة، 

باالمتعاع عن  أ ضااا وت د د و زالة أي حواجد ت و  دون الوصاو  إلى تلك التدماع والمعلوماعخ وأوصار 
لمدرساااااة وخارجها على تجريم الترلةة الجعساااااةة الشااااااملة وضااااامان توفبرها لجمةع اعطحا  والمراهقبن داخل ا

 خ( 39) مع القانون والمعا بر الدولةة  السواء، تمشةاا 
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بإصلل القانون على وجه السرعة من أجل إلغاء تجريم اإلجهاض   10وأوصر الورلة المشتر ة   -37
من ال مل، واعتماد الممادئ اا أسااااابوع 12و ضاااااحاء الشااااارعةة على اإلجهاض ععد الطل ، على اعلل حتى 

 اااااحمة اللزمة لضاااامان ح ااااو  المرأة على خدماع اإلجهاض المأمون في الولر المعاساااا  التوجبهةة الم
باساااااتعراض   10ودون ال  اااااو  على إذن أو متطلماع اعتماد غبر ضاااااروريةخ وأوصااااار الورلة المشاااااتر ة 

توفبر الترلةة الجعسااااةة في المدارا، وال سااااةما إعداد المعلمبن وموهلتهم وساااالو هم وتواصاااالهم مع الطل   
 خ( 40) لبرامج والمواضةع ذاع ال لة وأسلو  تقد مهاخ ويعمغي أن ت ون الترلةة الجعسةة إلدامةة وماملةوا

بضااامان الوصاااو  إلى وساااائل معع ال مل ال د ثة، المدعومة من  10وأوصااار الورلة المشاااتر ة  -38
ى ال  ااااااو  على مبدانةة الدولة والوصااااااو  غبر الم دود إلى الوسااااااائل العاجلة لمعع ال مل دون ال اجة إل

 خوا   خو  ف ضااااد بولعدا رخ رخوصااااحة طبةة وتعحبذ حزم الم زمة اعورولةة ل قوق اإلنسااااان في لضااااةة 
بإصاادار توجبهاع سااةاساااتةة توضااح أن الرعا ة ال اا ةة    أ ضاااا   10خ وأوصاار الورلة المشااتر ة  ضااد بولعدا

عع ال مل، والرعا ة المتعلقة الجعسااااااااااةة واإلنجابةة، بما في ذلك الوسااااااااااائل العاجلة لمعع ال مل، ووسااااااااااائل م
باإلجهاض، وجمةع أماااازا  الرعا ة ال اااا ةة ل مهاع، بما في ذلك الرعا ة لبل الوالدة، هي رعا ة صاااا ةة  

مقابل توفبر تلك   املا اا  تعويضاااااااا  ، وأنَّ مقدمي الرعا ة ال اااااااا ةة ساااااااابتلقون أساااااااااسااااااااةة  عمغي توفبرها مجاناا 
 خ( 41) للوائح التع ةمةة القائمةاا التدماع لجمةع الحارين من بلد مجاور، وفق

لت ساابن وضاامان ح ااو  المرأة  اا وأمااار المر د اعورولي للقانون والعدالة إلى االلتدا  بالعمل مع -39
اا عدز دائمت  ج  أن   التي  على المزاساااااا  ال اااااا ةة واإلنمائةة، بما في ذلك ال اااااا ة الجعسااااااةة واإلنجابةة،

 خ( 42) أعلى مستوى ص ي  مزن بلوغه أي ال  ة المثلى،

 ال قوق الثقاتةة  

من االتحايةة اإلطارية ل ما ة اعللةاع  26إلى  24عحزا  المواد من اا أوصااار لجعة الوزراء، وفق -40
وتلبةاة احتةااجااع القومةاة، بدياادة حماا اة وتعديد ثقاافااع وهويااع اعمااااااااااااااتااص المعتمبن إلى أللةااع لومةاة،  

، بما في ذلك من خل  توفبر التمويل ال افي لرابطاع اعللةاع القومةة وجعلها أفثر اعمتاص اعلل عدداا 
اسااااااااااااااتاادامااة في اعجاال الطوياال  وتعديد ال وار ببن الثقااافاااع والتحاااهم المتماااد  ببن اعغلبةااة ومجموعاااع 

لعدا  و دانة جمةع م اهر التع اااااااا  والعداء بدوافع عن الطوائف الد عةة، في بو  اعللةاع المتتلحة، فضاااااااالا 
عريةة في التطا  السةاسي وفي وسائ  اإلعل  على أعلى مستوى سةاسي، وتعديد الشعور باالنتماء إلى 

 خ( 43) بلد مشترك، على أساا لبو  تاريخ بولعدا المعقَّد

 التعمةة والبب ة واععما  التجارية وحقوق اإلنسان  

بمراجعة الساااةاساااة البولعد ة بشاااأن إدارة المةاه والةةضااااناع، مع إ لء  3أوصااار الورلة المشاااتر ة  -41
اعولوية لساااالمة العاا على المدى الطويل ولعاء االسااااتراتةجةاع على أحدث المعارف العلمةةخ ويعمغي أن 

المجاري المائةة ولعاء  شاااااامل ذلك ال د من اسااااااتعداف الموارد المائةة باالسااااااتترا  غبر المسااااااتدا ، وت ويل 
خ ويعمغي اعخذ بمديد من التداببر  ، مع التر بد على اإلصااااااالل اإل زولوجي ل نهار و زالة السااااااادودالسااااااادود

غبر التقعةة، مثل ن م اإلنذار أو ال لو  القانونةة التي تتعاو  التتطة  المزاني، والقواعد وال روف اللزمة 
 خ( 44) ق المهددةللتعمةة، واستتدا  المرافق في المعاط

في  70,8) إلى أن ن ا  الطالة في بولعدا ال  دا   عتمد على الح م  3  وأماااااارع الورلة المشاااااتر ة -42
د مواعبااد والعةااة للتتلق التاادريجي من الح مخ وعلوة   ( ARE 2021المااائااة في تولبااد ال هرلاااء،   ولم ت اادَّ

فغاا ة بولعادا المتوخاة تةماا  تعلق  -على ذلك، تعمال ال زومة بعشاااااااااااااااط على إعالة تطوير الطاالة المتجاددة 
عن ن ف متوس  االت اد   في المائة فق ، وهو ما  ديد للبلا  32ال تتعدى   2030بال هرلاء المتجددة لعا  
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في المائة(خ وفي السااعواع اعخبرة، تماطأ تطوير م ااادر الطالة المتجددة على ن و مل وظ   59لي )اعورو 
في   99تطوير طالة الريال البرية، مما اساااتمعد أفثر من  اا ،    ر فعلة 2016بساااب  لانون صااادر في عا  

بتحض  3ر ة  المائة من اعراضاااااااااي البولعد ة من االساااااااااتثماراع في طالة الريالخ وأوصااااااااار الورلة المشااااااااات 
انمعاثاع غازاع الدفب ة في االلت اااااد البولعدي، وال سااااةما من خل  التتطة  للتتلق التدريجي من الح م  

 خ( 45) عن تطوير م ادر الطالة المتجددة واالنتقا  العاد  في مجا  الطالة، فضلا 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 العساء  

هبومن را تس ووتف أن تداببر معع الععف العائلي والت اادي له ودعم الضاا ا ا، الح ر مع مة  -43
من خل  توفبر أمافن المأوى والمساااعدة العحسااةة والقانونةة، غبر  اتةة وتتساام بعقق التمويل وال تحي   مثلا 

ةة اساطعبو ،  هدد المساوولون ال زومبون باالنسا ا  من اتحايفقد بااللتداماع العاما ة عن اتحايةة اساطعبو خ  
، عدمه على مواصاااالة االنساااا ا  حتى مع تدا د التقارير عن الععف 2020حبث أفد وزير العد ، في عا  

وأوصااااااااار المع مة المذ ورة بضااااااااامان توافر   خ 19-العائلي خل  تداببر اإلغلق الشاااااااااامل المرتمطة بزوفبد
نحااذهاا من جاانا  الشاااااااااااااارطاة  آلةااع حماا اة فورياة وطويلاة اعجال للمعرضاااااااااااااابن للععف العاائلي وتطبةقهاا و 

 خ( 46) والسلطاع القضائةة، بما في ذلك أوامر ال ما ة من المعتد ن

السااابقبن و/أو غبر المتسااافِّعبن في تعاريف  الشاار اء  بضاامان إدرا  1وأوصاار الورلة المشااتر ة  -44
لمسااااااعدة الععف اعساااااري والععف العحساااااي الواردة في القانون المتعلق بالععف العائلي  وضااااامان أن ت ون ا

أن  والتدماع متت ا اة وأن تلبي االحتةاجاع الم ددة للعسااء ضا ا ا الععف  وضامان لدرة الضا ا ا على
مساااااااتعبرة على إبل  المعلوماع المتعلقة بهم إلى ال ةاناع المشاااااااار ة في اإلجراءاع المتعلقة  موافقة وافقوا 

المطالة الدرلاء من أجل ال حاظ على   اءاعبإجر بالمطالة الدرلاء  و عادة الع ر في البروتو والع التاصااااااااة  
ساااالمة الضاااا ا ا وخ ااااوصاااابتهم، بالتعاون مع المع ماع غبر ال زومةة المتت اااا ااااة التي تقد  خدماع  

 خ( 47) للض ا ا

 اعطحا   

اا أماااارع موساااساااة تمزبن اعطحا  )فونداماااةا داجةمي دزيسااابو  سااابو ( إلى أن بولعدا ال تدعم مالة  -45
على الجدء العقابي اا  مد داا عطحا خ ولاإلضافة إلى ذلك، ال تدا  الدولة تر د تر بد خ  المساعدة التاص با

أن تادر  في الع اا  القاانوني حلو  فعاالاة اختبرتهاا  اا من معع الجريماةخ ومن الم باَّذ جاد  من ن اا  العادالاة بادالا 
ال االع التطبرة في  وال اع لضائةة أخرى مثل ممارساع حما ة اعطحا  في جمةع السةالاع واستعراضاع  

حةااتهم في بولعادا  ال عاا  حباث    طحلا   30حاالاة وفااة اعطحاا  العااجماة عن سااااااااااااااوء المعااملاةخ ويحقاد حوالي  
 ساااقطون ضااا ا ا القتل العمد والقتل التطأخ وت دث غالبةة الوتةاع في اعسااار التي  انر خاضاااعة لرعا ة  

من نقق التمويل والموظحبن(خ وهذا ال   -أخرى  إلى جان  مشااااااااافل   -التدماع االجتماعةة )والتي تعاني  
من التر بد فق     لتتمع جذور المشااااااااااازلة الع امةة بدالا اا   مزن من معع تلك ال االع إالَّ إذا بذلر الدولة جهد

 خ( 48) على معايمة الُجعاة الممامرين

 اعمتاص ذوو اإلعالة  

مع مة اعمن والتعاون في أورولا،  أوصااى مزت  الموسااساااع الد مقراطةة وحقوق اإلنسااان التابع ل -46
في رأ ه بشاأن اإلطار القانوني الذي   زم مشاار ة اعماتاص ذوي اإلعالة في ال ةاة الساةاساةة والعامة في  

، بإلغاء اعحزا  التمببدية القائمة في جمةع التشاريعاع التي تسامح ( 2020 انون اعو /د سامبر  20) بولعدا  
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أهلبتهم القانونةة  وتمزبن اإلعما  ال امل ل رياع التجمع الساااااااااالمي ب رمان اعمااااااااااتاص ذوي اإلعالة من  
وت وين الجمعةاع، عن طريق تعد ل القوانبن المعمو  بها لضااااااااااااامان لدرة اعماااااااااااااتاص ذوي اإلعالة على 
تع ةم التجمعاع وتأسااةس الجمعةاع واالنضااما  إلبها حبث إن اعمااتاص ذوي اعهلةة القانونةة ال املة هم 

 خ( 49) بهذه ال قوق اا  تمتعون حالة وحدهم الذ ن 

 اعللةاع  

من االتحايةة اإلطارية ل ما ة اعللةاع  26إلى  24وفقاا عحزا  المواد من  أوصااار لجعة الوزراء، -47
وما بعده، بمشااااااار ة من طائحة الروما،  تضاااااامَّن تداببر   2020باعتماد برنامج إلدما  الروما لعا   القومةة،

، وذلك بغةة مزاف ة معاداة معت ماا   تساااااااتهدف أغلبةة السااااااازان، وتعحبذ ذلك البرنامج ورصاااااااده وتقبةمه تقبةماا 
ومعح دعم مالي متعدد الساااااااعواع للمشااااااااريع ععد  الغجر، ووضاااااااع آلةاع للتشااااااااور على ال اااااااعبد الم لي،

بتوساااااةع نطاق برنامج مسااااااعدي مدارا الروما وزيادة مشاااااار ة أطحا     أ ضااااااا الضااااارورةخ وأوصااااار اللجعة  
عن  حالة إنحاق جمةع اعموا     الروما، وال سااااااااااااااةما في مرحلة ما لبل المدرسااااااااااااااة والتعلةم الثانوي، فضاااااااااااااالا 

 خ( 50) لهذا الغرض المت  ة لت سبن ظروف سزن الروما فعلا 

 ا رو الهوية الجعسانةة وحاملو صحاع الجعسبنالمثلةاع والمثلبون ومددوجو المبل الجعسي ومغ  

المثلببن ومددوجي المبل الجعساااي ومغا ري  المثلةاع و أماااارع مع مة العحو الدولةة إلى أن وضاااع   -48
معذ االسااااااااتعراض  راا  )مجتمع المةم( في بولعدا لد تدهور  ثب  الهوية الجعسااااااااانةة وحاملي صااااااااحاع الجعساااااااابن

في  راهةااة المثلةااة  اا  تسااااااااااااااتهاادف مجتمع المةم إلى زيااادة موثقااة جبااداعخبرخ وأدع حملااة انتتااابةااة حزومةااة  
الجعساااةة و راهةة مغا ري الهوية الجعساااانةة و راهةة مددوجي المبل الجعساااي، ال ساااةما اسااات داث ما  سااامى 

،  2020ه  معطقاة حزومةاة م لةاة ب لو  حديران/ ونةا  94رالمعااطق التاالةاة من أ اد ولوجةاة مجتمع المةمر في  
وت رار الهجماع المساااااتهدفة والتشاااااهبرية والمضاااااا قة والتعمة  ومرايمة المدافعبن عن حقوق رمجتمع المةمرخ 

، اساااتتدمر السااالطاع لانون الجرائم المساااةطة ب اااورة متدا دة بغةة اساااتهداف اعماااتاص  2019ومعذ عا  
ر ة في ال ةاة واعحداث  ومعالبتهم، وخاصاااااة المدافعبن عن مجتمع المةم، مما   د من لدرتهم على المشاااااا

جري الت قبق في الجرائم المرت ماة ب  العااماةخ وأوصاااااااااااااار مع ماة العحو الادولةاة بتعاد ال القاانون الجعاائي ب باث
بدافع التمببد على أسااااااااا المبل الجعساااااااي أو الهوية الجعساااااااانةة ومقاضااااااااة مرت ببها باعتمارها جرائم بدافع 

 خ( 51) ال راهةة

تعد ل القانون الجعائي، في السااااااااعتبن القادمتبن، بإضااااااااافة المبل ب  9وأوصاااااااار الورلة المشااااااااتر ة  -49
الجعساااي والهوية الجعساااانةة  أسااااا مساااتوج  لل ما ة من التمببد  والت قبق على الع و الواج  في جرائم  
ال راهةة/خطا  ال راهةة ومقاضاااااااة مرت ببها بدافع التمببد على أساااااااا المبل الجعسااااااي والهوية الجعسااااااانةة 

جعسااةة من جان  الشاارطة ومزت  المدعي العا   وتعد ل لانون المساااواة في المعاملة ل  ر  والت ااائق ال
بما في ذلك المبل الجعساااااااااي والهوية الجعساااااااااانةة والت اااااااااائق الجعساااااااااةة في جمةع   مااااااااااملا راا  التمببد ح 

عن راا  ع فو المجاالع والقطاعاع، ومعها التعلةم والرعا ة ال اااااا ةة وال ما ة االجتماعةة واإلساااااازان  واالمتعا
حملع التشااااااهبر وغبرها من أماااااازا  المضااااااا قة ضااااااد مجتمع المةم وممثلي المجتمع المدني وال اااااا حببن 
والقضاااااااااااة، ال سااااااااااةما في سااااااااااةاق االنتتاباع البرلمانةة والم لةة المرتقمة في العا  المقبل  واتتاذ المحوض 

 خ( 52) إجراءاع من أجل حما ة مجتمع المةم المععي بالمساواة في المعاملة

باإللغاء الحوري للقراراع المتتذة رضاااد أ د ولوجةة المثلببنر ومواثبق  9وأوصااار الورلة المشاااتر ة  -50
في المقترحاع التشااااريعةة التي تودي إلى تدهور الحضاااااء المدني اا  حقوق اعساااارة والتولف عن المضااااي لدم

وأوصاااااار   (خ 1607م+ر )رلم وحقوق اإلنسااااااان وسااااااةادة القانون، وال سااااااةما رمشااااااروع لانون ولف مجتمع المة 
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بضاامان إعداد جمةع القوانبن ومشاااريع ال زومة الم لةة التي توثر على الحضاااء المدني  9الورلة المشااتر ة  
من خل  صاعع ساةاسااع ماحافة وتشاار ةة،  سااهم فبها ممثلو المع ماع غبر ال زومةة، وتتضامن صاراحةا  

  9ة وحقوق مجتمع المةم+خ وأوصاار الورلة المشااتر ة أنشااطة وتداببر معاهضااة للتمببد من أجل تعديد المساااوا 
احترا     من القانون الجعائي )حزم راإلساااءة إلى المعتقداع الد عةةر( من أجل ضاامان   196بتعد ل المادة  أ ضاااا 

حرية الرأي والتعببر واعتماد تشاااااااااريع  عترف بموساااااااااساااااااااة زوا  المثلببن والشااااااااارافة المدنةة المتاحة ل زوا  
العتراف بالوالد ن من نحس الجعس مع إصادار رلم تساجبل بولعدي رسامي أو جوازاع ساحر المثلببن و ذلك ا

 خ( 53) خار  بولعدا ن عطحالهم و ذلك لبو  نسخ مهاداع المبلد التاصة باعطحا  المولود

دولة في االت اد  14وأماااااااااااااار مر د اعسااااااااااااارة وحقوق اإلنساااااااااااااان إلى أن بولعدا  انر واحدة من   -51
ل سااارة في  راا  بولعدا نطاق ال ما ة المت ااا اااة ح ااا   وال توساااع  اعورولي لم تعترف بااللتران ببن المثلببنخ

المعدلةة التي ال العللاع الجعساااااااااااااةة المثلةة، أو غبرها من العللاع أو الهةافل  القانون البولعدي لتشااااااااااااامل
 خ( 54) تعاد  اعسرة أو تشابهها

 المهاجرون واللج ون وملتمسو اللجوء  

أن التعااالض ببن معاااملااة بولعاادا للج بن اعو رانببن ومعاااملتهااا    1الح اار الورلااة المشااااااااااااااتر ااة   -52
روسااااةة،  عم  عن العد د من العرالببن واعفغان الم تجدين على ال دود الببل  للج بن الببلروسااااببن، فضاااالا 

على ال دود اعو رانةة، ببعما ال تدا    المعونة عن تمببد في ساةاسااتها المتعلقة بالهجرةخ فقد لدمر ال زومة
عن الببلروسااااااااااااااببنخ وتهادد هذه المعااملاة التمببدية ال ق في ال ةااة المزحو  للج بن من ببلروا   هات جب 

 خ( 55) واللج بن من اعللةاع

إلى أن بولعدا رحبر بوجه عا  باللج بن اعو رانببن الحارين من  1شاااااااااااتر ة  وأماااااااااااارع الورلة الم -53
تمببد ضااد اللج بن من أصاال أفريقي أو آساابوي أو و   مضااا قاع  هجماع روسااةا، غبر أن هعاك تقارير عن

متطرفة على ال دود اعو رانةة اللج بن الذ ن تعتبرهم غبر بةض أو غبر   جماعاع  عرليخ فقد اسااااااااتهدفر
خ واسااتمرع إحدى حاالع االعتداء لمدة عشاارين ديةقة لبل أن تتدخل الشاارطة البولعد ةخ وأوصاار  مسااة ببن

بضاامان تمتع جمةع اللج بن، سااواء  انوا حقةقببن أو مت ااورين، بعحس المعاملة بغض  1الورلة المشااتر ة  
اللج بن  الع ر عن عرلهم أو أصاااااااااااالهم اإلثعي أو د عهم، و دانة جمةع أعما  المضااااااااااااا قة والتمببد ضااااااااااااد

 خ( 56) الملونبن والمعايمة علبها وم اسمة الجعاة

باحترا  مبدأ عد  اإلعادة القسااارية في القانون والممارساااة، وال ساااةما  2وأوصااار الورلة المشاااتر ة  -54
في إجراءاع اللجوء بعاء راا  عن طريق ولف عملةاع اإلعادة القساااااااااارية على ال دود البولعد ة  والشااااااااااروع فو 

على طل  ملتمساي اللجوء  والسامال لوساائل اإلعل  والمع ماع غبر ال زومةة بدخو  المعطقة ال دود ة   
وحشاااي من الموظحبن على ال دود  و لغاء التشاااريعاع الوطعةة  الت ااارف الاء ت قبق جعائي في حاالع  و جر 

 خ( 57) التي ال ت تر  مبدأ عد  اإلعادة القسرية وضمان التدلبق ال ار  في إجراءاع اللجوء

وخلق مزت  الموساسااع الد مقراطةة وحقوق اإلنساان، في رأ ه العاجل بشاأن مشاروع التعد لع  -55
  ،( 2021أ لو /سابتمبر   10) على لانون اعجان ، ولانون معح ال ما ة ل جان  على أراضاي جمهورية بولعدا  

إلى أن مشروع القانون، المعتمد اةن،   د دون مبرر من إمزانةة التماا ال ما ة الدولةة واللجوءخ وأوصى 
ر في اإلجراء اإلداري المقترل عنه إعادة الع ‘ 1’  : مزت  الموسااساااع الد مقراطةة وحقوق اإلنسااان بما  لي

ال  وفر الضااااااااااااماناع واإلجراءاع الولائةة اللزمة، بما في ذلك من جراء اعسااااااااااااما  المقبدة لطل  ال ما ة  
الدولةة وعد  وجود تقبةم فردي للمتاطر المتعلقة بال االع التي  قدمها اعماااااتاص إلى حرا ال دود، مما 

ضامان أال تسامح اعحزا  القائمة ‘ 2’عد  اإلعادة القسارية غبر الممامارة لد  ودي إلى انتهاك االلتدا  بمعع  
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 إلى بروتو و  مزتو  ال  جماعي اسااااااتعاداا  طرد إلى أ ضاااااااا بالطرد القسااااااري بعاءا على أمر تعحبذي لد  ودي  
 خ( 58) عن توثبق عبور الشتق ب حة غبر لانونةة إلى أراضي بولعدا  عدو
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