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تجميع ععع للمعلومع ععاو يةدتع ععل مفوةع ععية الم ع ع المت ع ععدة السع ععامية ل قع ععوق
اإلنسع ع ععان وفقع ع ععا للفقع ع ععرة (15ب) م ع ع ع مرفع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5م مرفق ورار المجلس 21/16
آيسلندا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا وااءارااات ا،ا ا ا
مبااا يف ذلااا ااظاتااات والتعليقااات ال اواردة ماان ال،ول ا ااع ي ا ويف تقااارير مضااوم األمااد اات اا،ة
السااامحل وقااون اانسااا ا ويف غااذ ذلااا ماان وألاااامل األمااد اات اا،ة الرةي ا ذات ال اال والتقرياار
مقاا،يف يف لااجز مااوء تقياا،ا باواا ،األع اال لعاا،د الجلمااات ولظاااظم ،لاال ال ا الجاماازا
يُرءل العودة إىل الوألاامل اارءعيا وال يتضامن التقريار أيا ءراا أو وءهاات نتار أو اعرتاااات مان
ااضوضي السامي وقاون اانساا فاظ ماا يارد م هاا يف التقاارير والنياناات العل يا ال اادرة ،ان
ااضوضااي وهااو يتنااع هيجااز اانااادي التوءيهي ا العام ا ال ا ا،تماا،ها ل ا اقااون اانسااا يف
مقرره  119/17وع ،ذُكرت ،لل حنو م هجحل يف اوالحل هناي ال مراءاع ااعلوماات الاواردة
يف التقرير ورو،يت يف إ،،اد التقرير دوري االستعرام والتطورات ال ا،ألت يف تلا الضرتة
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يوال -المعلوماو الساسية واإلطار
يلف -نطاق االلتزاماو الدولية

()1

 -1المعاهداو الدولية ل قوق اإلنسان

( )2

اوال أأل اا اجلول السابق
الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا،يمل االتضاعيا ا ا ال،ولي ا ا ا للقض ا اااا ،ل ا اال كي ا ااع أل ا ااجال التميي ا ا ا
أو االنضا ا ا ا ا ا ا ا اامايف الع ري ()1967
أو ا،ظف
العه اا ،ال اا،وا ا ،ااات ب اااوقون االعت ااادي واالءتما،ي ا ا
والثقافي ()1979
العه ،ال،وا ا،ات باوقون اا،ني والسياسي ()1979
الربوتوكااول االيتياااري الثاااين اال اامل بالعهاا ،الاا،وا ا،ااات
باوقون اا،ني والسياسي ()1991
اتضاعي ا ا ا ا القض ا ا ا اااا ،ل ا ا ا اال كي ا ا ا ااع أل ا ا ا ااجال التميي ا ا ا ا ض ا ا ا اا،
اارأة ()1985
اتضاعي م اهض التعذيب ()1996
الربوتوك ااول االيتي اااري التضاعيا ا م اهضا ا التع ااذيب (توعي ااع
فقطا )2003
اتضاعي اقون الطضز ()1992
الربوتوكول االيتياري التضاعي اقاون الطضاز بشاا الارتا
األاضال يف اا از،ات ااسل ()2001
الربوتوكا ا ااول االيتيا ا اااري التضاعي ا ا ا اقا ا ااون الطضا ا ااز بشا ا ااا
بيا ا ااع األاضا ا ااال واسا ا ااتاظل األاضا ا ااال يف الناا ا اااا ويف اا ا ا اواد
اابااي ()2001
اتضاعيا ا ا ا ا اق ا ا ا ااون األلا ا ا ا ا ات ذوي اا،اعا ا ا ا ا (توعي ا ا ا ااع
فقطا )2007
االتضاعيا ا ال،وليا ا ومايا ا كي ااع األلا ا ات م اان االيتض اااا
القسري (توعيع فقطا )2008

2

ااءا ا ارااات اات ا ااذة
مل يُ ،ن ،ليها/مل تُقنز
بع ،االستعرام
الربوتوك ا ااول االيتي ا اااري التضاعيا ا ا
م اهض ا ا ا التع ا ااذيب وغ ا ااذه م ا اان
ضا ا ا ا اارو ااعامل ا ا ا ا ا أو العقوب ا ا ا ا ا
القاسااي أو الظإنساااني أو ااهي ا
(توعيعا )2003
االتضاعي ا ال،ولي ا وماي ا اق ااون
كيا ااع العما ااال ااها اااءرين وأف ا اراد
أسرهد
اتضاعي ا اقااون األل ا ات ذوي
اا،اع (توعيعا )2007
االتضاعي ا ا ال،ولي ا ا وماي ا ا كي ا ااع
األل ا ا ا ا ا ا ات ما ا ا ا ا اان االيتضا ا ا ا ا اااا
القسري (توعيعا )2008
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اوال أأل اا اجلول السابق
الت ضت ا ااات و/أو العه ا ا ا اا ،ال ا ا ا اا،وا ا ،ا ا ا ااات ب ا ا ا اااوقون اا،نيا ا ا ا ا والسياس ا ا ا ااي
(حتضت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااتا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواد 10ا الضق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارة  ) (2و()3
اا،ظنات
(اجلملا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الثانيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا )ا و )7(14و)1(20ا 1979؛
وسا ا ا ا ا ا ا ب الت ضت ا ا ا ا ا ااات :ااادت ا ا ا ا ا ااا ()3(8أ)ا 1993ا
و)3(13ا )2009
الربوتوكا ا ا ا ا ا ا ااول االيتيا ا ا ا ا ا ا اااري األول اال ا ا ا ا ا ا ا اامل بالعها ا ا ا ا ا ا اا،
ال ا اا،وا ا ،ا ااات ب ا اااوقون اا،نيا ا ا والسياس ا ااي (حتضا ا ا ا
ااادة )2(5ا )1979
اتضاعي ا ا ا ا ا ا اقا ا ا ا ا ااون الطض ا ا ا ا ا ااز (س ا ا ا ا ا ا ب اا،ظن ا ا ا ا ا ااات:
ااادة 9ا )2009
الربوتوكول االيتياري التضاعي اقاون الطضاز بشاا الارتا
األاضال يف اا از،ات ااسال (اا،ظناات :اااادة )2(3ا
ال يوء ،ءيش يف ءيسل ،اا )2001
إءا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارااات االتضاعيا ا ا ال،ولي ا ا ا للقض ا اااا ،ل ا اال كي ا ااع أل ا ااجال التميي ا ا ا
الش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجاو الع ريا ااادة )1981(14
والت قيق ا ا ا ا ا ا ا ا ااات العه ا اا ،الا ا اا،وا ا،ا ا ااات با ا اااوقون اا،ني ا ا ا والسياسا ا ااي ا
وااء ا ا ا(ا ا3ا)ا ا ا ارااات ااادة )1979(41
العاءل
الربوتوكااول االيتياااري األول اال اامل بالعهاا ،الاا،وا ا،ااات
باوقون اا،ني والسياسي ()1979
الربوتوكااول االيتياااري التضاعي ا القضاااا ،لاال كيااع ألااجال
التميي ض ،اارأةا ااادة )2001(8
اتضاعي م اهض التعذيبا ااواد  20و 21و)1996(22
الربوتوكا ااول االيتيا اااري التضاعي ا ا اقا ااون األل ا ا ات ذوي
اا،اع (توعيع فقطا )2007
االتضاعيا ا ال،وليا ا ومايا ا كي ااع األلا ا ات م اان االيتض اااا
القسري (توعيع فقطا )2008
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ااءا ا ارااات اات ا ااذة
مل يُ ،ن ،ليها/مل تُقنز
بع ،االستعرام

اتضاعيا اقااون الطضااز
(سا ب اا،ظناااتا
ااادة 37ا )2015
الربوتوكا ا ااول االيتيا ا اااري اال ا ا اامل
بالعهاا ،الاا،وا ا،ااات باااوقون
االعت ادي واالءتما،ي والثقافي
الربوتوك ا ااول االيتي ا اااري التضاعيا ا ا
اق ا ااون الطض ا ااز ااتعل ا اامل با ا ا ءراا
تق،مي النظغات
االتضاعي ا ال،ولي ا وماي ا اق ااون
كيا ااع العما ااال ااها اااءرين وأف ا اراد
أسرهد
الربوتوك ا ااول االيتي ا اااري التضاعيا ا ا
اقون األلا ات ذوي اا،اعا
(توعيعا )2007
االتضاعي ا ا ال،ولي ا ا وماي ا ا كي ا ااع
األل ا ا ا ا ا ا ات ما ا ا ا ا اان االيتضا ا ا ا ا اااا
القسري (توعيعا )2008
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 -2صكوك دولية رئيسية يخرى ذاو صلة
اوال أأل اا اجلول السابق
الت اا،يمل أو االنضاامايف اتضاعي ا م ااع ءرا ا اابااادة اجلما،ي ا وااعاعن ا
،ليها
أو ا،ظف
نتايف روما األساسحل للم جم اجل ااي ال،ولي
()4
بروتوكول بالذمو
()5
االتضاعي ااتعلق بالظءاني وبروتوكوهلا
اتضاعيااات ء يااؤ اا ري ا  12ء /أغسااط
 1949والربوتوكوالت ااضافي األول والثاين
()7
الثالث اال ق هبا
()8
االتضاعيات األساسي ا تم العمز ال،ولي

ااء ا ا ارااات اات ا ا ااذة بع ا ا اا،
مل ي ،ن ،ليها
االستعرام

االتضاعي ا ااات ااتعلق ا ا ا بانع ا اا،ايف
()6
اجل سي

اتضاعيتااا م تما العمااز ال،ولي ا
()9
 169و189
اتضاعيا ا ا ا ا ا اليونس ا ا ا ا ااجو ا،ا ا ا ا ا ا ا
مبجاف ا ا ا ا ا ا التمييا ا ا ا ا ا يف ا ا ا ا ااال
التعليد

 -1أفاد ا،نذ ااستقز ااعين بآألار ال،يو ا،ارءي لل،ول وما يت ز هبا من الت اماات ماليا
دولي أير يف التمتع الجامز جبمياع اقاون اانساا ا ويا ا اوقاون االعت اادي واالءتما،يا
والثقافي ا ا ب ا اا ءيسا اال ،ا عا اا،متا ي ا ااظل استعراض ا اها الا اا،وري الشا ااامز يف ،ا ااايف 2012ا  ،ا اا،ة
الت ام اااتا مب ااا يف ذل ااا ال ت اار يف الت اا،يمل ،ل اال الربوتوك ااول االيتي اااري اال اامل بالعه اا ،ال اا،وا
ا ،ااات ب اااوقون االعت ااادي واالءتما،ي ا ا والثقافيا ا والربوتوك ااول االيتي اااري التضاعي ا ا م اهض ا ا
التع ااذيب( )10والا ا ا أ ءيس اال ،ا مل تقنا ااز ا ا ا ا أ يقا اا،يف األاض ااال والنا ااالاو لا ااجاو
مبوء ا ااب اتضاعيا ا ا اق ا ااون الطض ا ااز والعه ا اا ،ال ا اا،وا ا ،ا ااات ب ا اااوقون االعت ا ااادي واالءتما،يا ا ا
والثقافيا ( )11وأفااد ا،ناذ ااساتقز باا االساتجاب ا يسال ،ي الهنياار ال تاايف اا اريف أ هاارت أ
اوجوم ا أيااذت الت اماهتااا حبماي ا اوقااون االءتما،ي ا واالعت ااادي ،لاال مااز اجلاا،؛ وبالتااااا
يناا،و ماان اا اسااب أ تجضااز ءيساال ،ا إمجاني ا و ااول سااجاهنا إىل هااذه ا ليااات ال،ولي ا لتقاا،مي
()12
الشجاو
 -2ود،اات مخ ا ءليااات دولي ا وقااون اانسااا ( )13ءيساال ،ا إىل ال تاار يف الت اا،يمل ،لاال
()14
معاه،ة واا،ة أو أكثر من ااعاه،اتا مباا يف ذلاا اتضاعيا اقاون األلا ات ذوي اا،اعا
وبروتوكوهلا ااا االيتيا اااري()15ا والربوتوكا ااول االيتيا اااري اال ا اامل بالعها اا ،الا اا،وا ا،ا ااات با اااوقون
االعت ااادي واالءتما،ي ا والثقافي ا ()16ا والربوتوك ااول االيتي اااري التضاعي ا م اهض ا التع ااذيب()17ا
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واالتضاعيا ال،وليا ومايا كيااع األلا ات ماان االيتضاااا القسااري()18ا واالتضاعيا ال،وليا ومايا
اقااون كيااع العمااال ااهاااءرين وأفاراد أساارهد( )19والربوتوكااول االيتياااري التضاعيا اقااون الطضااز
()20
ااتعلمل ب ءراا تق،مي النظغات
 -3وفيم ااا يتعل اامل بت ضي ااذ إا اا ،تو اايات اجلولا ا األوىلا أو ا ات مضوضا اي األم ااد اات اا،ة
()22
لش و الظءاني( )21ءيسل ،ا باالنضمايف إىل االتضاعيات ااتعلق بانع،ايف اجل سي
 -4وأو اات م تم ا األمااد اات اا،ة للرتبي ا والعلااد والثقاف ا (اليونسااجو) ءيساال ،ا بالت اا،يمل
()23
،لل اتضاعي مجاف التميي يف ال التعليد
 -5ويف ،ايف 2012ا د،ت اللج ااع ي حبقون اانسا ءيسل ،ا إىل إ،اادة تقيايد أسانا
إباا،اا حتضتااات ،لاال اا اواد  ) ()2(10و()3ا و)7(14ا و )1(20ماان العهاا ،الاا،وا ا،ااات
()24
باوقون اا،ني والسياسي ا هب ،س نها

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -6الا ا الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال التميي ا ضاا ،اا ارأة يف القااانو واامارس ا أ األزم ا
االعت ااادي أألااارت نقال اا ،ام اا واسااعا أد إىل اول ا إديااال تاي اذات دسااتوري وهلااذا الااارما
،ااني الرباااا يف ،ااايف  2011لساا دسااتوريا يتااالؤ ماان  25م اا،وبا ماان اااواا نيا وعاا،يف اجلا
مقرتا ا بشااا دسااتور م ا قح كلي ا ا وأكاا ،ااقاارت ،لاال اواء ا إىل ض اوابط وتوازنااات بااني فااروم
اوجااد الثظألا ا ومنااادي ااساااال ولاا،د ،لاال اواء ا إىل الشااضافي ا واان ااا ا ومحايا النيا ا ؛
واالجيا الوا يا للماوارد الطنيعيا ا وعوا،اا ،اسااتاظهلا الجااؤا والعااادل؛ وإ،طاااا األولويا اجاف ا
الضساد وألار ااقرت إىل أن ي ناحل أ يتمتع الرءال وال ساا حبقون متساوي مان كياع ال اوااحل
ودو متيي وبااضاف إىل ذلاا وضع ااقرت برنا ا ا موساع ا بشاا اوقاون االءتما،يا وأساضر
استضتاا واين غذ مل يفا أُءري يف تشرين األول/أكتوبر 2012ا ،ن نسن إعنال ،لال الت اويت
ع اا،رها  49يف ااااا ا ا وأك اا ،م ااا يق اار م اان أللث ااحل ال اااينني أنا ا يتع ااني اس اات ،ايف مق اارت اجلا ا
ال،سااتوري كاسااار اشااروم عااانو تشاريعحل لوضااع دسااتور ء،ياا ،غااذ أ الرباااا مل يااتمجن ماان
()25
االنتهاا من ،مل ،لل مشروم القانو عنز انت ابات نيسا /أبريز 2013
 -7وإذ يساور اللج ااع ي باوقون االعت ادي واالءتما،ي والثقافي القلمل من أ ااقارت
مل يش ا اامز كي ا ااع اوق ا ااون اا ا ااوت ،ليه ا ااا يف العه ا اا ،ال ا اا،وا ا ،ا ااات ب ا اااوقون االعت ا ااادي
()26
واالءتما،ي والثقافي ا ف هنا تو حل مبوا ل ت قيح مشروم ال،ستور
 -8ويف ا ااني حت اايط اللج ا ا ااع يا ا حبق ااون اانس ااا ،لما ا ا بس ااعحل ال،ولا ا إىل إدرا كي ااع
جو اقاون اانساا الا هاحل اار فيهاا يف القاانو اللاحلا ف هناا تاساؤ لعا،يف إدرا العها،
()27
ال،وا ا،ات باوقون اا،ني والسياسي يف ال تايف القانوين اللحل
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 -9وإذ يساور اللج ااع ي بالقضاا ،لل التميي ض ،ااارأة القلامل إزاا كلا أماور مان بي هاا
،اا،يف وءااود عضااايا ف االت فيهااا الاااكد وحتتااوي ،لاال إلااارات إىل اتضاعي ا القضاااا ،لاال كيااع
ألجال التميي ض ،اارأةا ف هنا تو حل با ت،مج ءيسل ،ا االتضاعيا إدماءاا كاامظا يف التشاريعات
()28
الوا ي وبا جتعلها ء اا ال يتج أ م ها دو إبطاا
 -10وأو اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اانسااا ءيساال ،ا ب ا درا التعااذيب يف عااانو العقوبااات
وتعرف وفق ا للمادة  7من العه ،ال،وا ا،ات باوقون اا،ني والسياسي ا
با،تناره ءرا ،دةا ِّ
()29
وتعاعب ،لي مبا يت اسب وم ،يطورة اجلرا

جي  -اإلطار المؤسسي والهيكل الساسي ل قوق اإلنسان والتدابير السياساتية
 -11الا ا،نذ ااستقز ااعين بال،يو ا،ارءيا أ ءيسال ،ا عا ،الت مات ياظل استعراضاها
ال،وري الشامز السابمل با تن ث ب شاا إمجانيا إنشااا م سسا وا يا وقاون اانساا ممتثلا
()30
للمنااادي ااتعلق ا مبرك ا اا سسااات الوا ي ا لتع ي ا ومحاي ا اقااون اانسااا (منااادي باااري )
وأف اااد ب ااا وزارة ال،ايلي ا وض ااعت يف أواا ااز  ،ااايف  2013يط ا ،م ااز وا ي ا وق ااون اانس ااا ا
مشلاات إنشاااا م سسا مع يا حبقااون اانسااا غااذ أ ا،طا مل تعاارم اا ا ،لاال الرباااا
وكااا مضااوم اقااون اانسااا يف لا أوروبااا عاا ،أباارز ما يرا الاا،ور اهلااايف الااذي اجاان أ ت ديا
اا سساات الوا يا وقاون اانساا وغذهاا مان اهليااات ااع يا حبمايا اقاون اانساا يف ساايان
األزمااات االعت ااادي و،لاال أسااار واليتهمااا القانوني ا اوالي ا ا ال يسااتطيع أمااني ااتااامل التااابع
للرباا وال أمني متامل األاضال أداا دور اا سس الوا ي وقون اانسا ويف ااني يقاويف ااركا
ا يسل ،ي وقون اانساا بانشاط ،،يا،ة مماأللا ألنشاط م سساات اقاون اانساا يف بلا،ا
()31
أير ا إال أن يضتقر إىل اارك القانوين ااطلو وي ق التمويز الجايف وااستقر
 -12واالناات مخا ماان ا ليااات ال،وليا وقااون اانسااا ( )32ب نشاااا م سسا وا يا وقااون
اانسا وتجليضها بوالي واسع وت وي،ها مبوارد كافيا ا متشاي ا ماع مناادي بااري ()33ا مباا يف ذلاا
والي ااات اا،دة يف ااال اق ااون اانس ااا ا،ا ا ب اااارأة( )34واوق ااون االءتما،ي ا واالعت ااادي
()35
والثقافي
 -13وإذ يساااور جل ا اقااون الطضااز القلاامل إزاا وءااود نتااايف معقاا ،ليااات لااجاو تشاار
،لي ،،ة وكاالت اجومي ا ف هنا تو حل ءيسل ،ا باال تر يف إ،طااا مجتاب أماني متاامل األاضاال
()36
ااظاي تلقااحل الشااجاو الضرديا ا وأ تجضااز أ تجااو هااذه ا ليا متااا جلميااع األاضااال
وأو ت اللج ءيسل ،ا ب نشاا ءلي داام فعال لت سايمل ت ضياذ السياساات ااتعلقا حبقاون الطضاز
ماان عنااز كاف ا اهلياااات ااع ي ا ،لاال كيااع ااسااتويات( )37ولااجعت ءيساال ،ا ،لاال ا،تماااد يط ا
،مااز وا ي ا ء،ياا،ة بشااا األاضااال وإنشاااا ءليااات مظام ا للمتابع ا تجضااز ت ضيااذ ا،ط ا ت ضيااذا
كامظاا وضما أ تجو م ودة بآلي للتقييد والر  )38(،وأو ت اللج ءيسال ،ا بالعماز ،لال
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تعق ااب ااي اني ا م اان م ت ااور يرا ،ااحل إ،م ااال اق ااون الطض ااز باي ا ر اا ،وتقي اايد ا،تم ااادات ااي اني ا
()39
لألاضال
اا
 -14وأألااى الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال التميي ا ضاا ،اا ارأة ،لاال تعيااني جل ا الت قياامل ا،ا ا
التابع ا للرباااا للوعااو ،لاال أساانا اهنيااار الن ااو ا يساال ،ي واألااا،اا ذات ال اال ا مبااا يف
()40
ذلا إءراا حتليز لظ،تنارات اجل ساني
 -15وأو اال ا،نااذ ااسااتقز ااع ااين بالاا،يو ا،ارءي ا ءيس اال ،ا بااضااحل يف حتسااني الت ااميد
اا سسااحل واااااار الت تيمااحل لإلل ارا ،لاال القطااام اا ااريف وذلااا ادارة التاا،فقات الرأةالي ا
()41
التمز أ ت  ،م االستقرار وتع ي الرعاب الربااني ،ليها

ثانيا -التعاون مع آلياو حقوق اإلنسان
يلف -التعاون مع هيئاو المعاهداو
 -1حالة اإلبالغ

هيا ااعاه،ة
جل ا القضاااا ،لاال التميي ا
الع ري

ااظاتا ا ا ااات ا،تاميا ا ا ا ءي ا اار تقري ا اار عُا ااِّ،يف
اا،رءا ا يف االس ااتعرام م ا ااذ االس ا ااتعرام
ءير مظاتات يتامي
السابمل
السابمل
ءذار/مارر 2010

اال اابظغ
تا ا ا اااير تقا ا ا اا،مي التقريا ا ا اار اجلا ا ا ااامع
للتقا ااارير ما اان اوا ااادي والعش ا ارين
إىل الثالا ا ا ا ا ااث والعش ا ا ا ا ا ارين م ا ا ا ا ا ااذ
،ايف 2013

-

-

اللج ا ا ا ا ااع يا ا ا ا ب ا ا اااوقون أيار/مايو 2003
االعت ا ا ااادي واالءتما،ي ا ا ا
والثقافي

-

تشرين الثاين/نوفمرب  2012حيز مو ،،تقا،مي التقريار ا،اام
يف ،ايف 2017

اللج ا ا ا ا ا ااع يا ا ا ا ا حبق ا ا ا ااون ءذار/مارر 2005
اانسا

-

متوز/يولي 2012

حيز مو ،،تق،مي التقرير السادر
يف ،ايف 2018

اللج ا ا ا ا ااع يا ا ا ا بالقض ا ا اااا متوز/يولي 2008
،لل التميي ض ،اارأة

2014

ءذار/مارر 2016

حيااز مو،اا ،تقاا،مي التقرياار التاسااع
يف ،ايف 2020

-

-

ت اااير تق اا،مي التقري اار الراب ااع م ااذ
،ايف 2012

جل م اهض التعذيب

GE.16-14489

أيار/مايو 2008

7

A/HRC/WG.6/26/ISL/2

هيا ااعاه،ة
جل اقون الطضز

ااظاتا ا ا ااات ا،تاميا ا ا ا ءي ا اار تقري ا اار عُا ااِّ،يف
اا،رءا ا يف االس ااتعرام م ا ااذ االس ا ااتعرام
ءير مظاتات يتامي
السابمل
السابمل
كا ا ا ا ا ا ااانو الثاين/ي ا ا ا ا ا ا اااير -
( 2003بش ااا اتضاعي ا ا
اق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااون الطض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااز)
ا يرا /يونيا ا ا ا ا (بش ا ا ا ااا
الربوتوك ا ا ااول االيتي ا ا اااري
التضاعي ا اق ااون الطض ااز
بش ااا ال ارتا األاض ااال
يف اا از،ا ا ااات ااسا ا اال
والربوتوك ا ااول االيتي ا اااري
التضاعي ا اق ااون الطض ااز
بشا ا ا ااا بيا ا ا ااع األاضا ا ا ااال
واس ا ااتاظل األاض ا ااال يف
الناا ا ا ا ا ا ا ا ا اااا ويف اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواد
اابااي )

اال اابظغ

تشرين األول/أكتوبر  2011حيااز مو،اا ،تقاا،مي التقرياار اجلااامع
للتقري ا ارين ا ،ااام والس ااادر يف
،ايف 2018

 -2الردود ةلى طلباو المتابعة الم ددة المقدمة م هيئاو المعاهداو
ااظاتات ا،تامي
هيا ااعاه،ة

مو ،،التق،مي

ااوضوم

تاريخ التق،مي

جل ا ا القضا اااا ،لا اال 2011
التميي الع ري

اا سس ا ا الوا ي ا ا وقا ااون اانسا ااا ؛ ت ا اااريح العما ااز -
اا ع اات للعم ااال األءان ااب؛ ارتض ااام مع اا،الت التس اار
اا،رس ا ااحل يف أوس ا ااا الط ا ااظ اا ا اا،رين م ا اان أس ا اار
()42
مهاءرة

اللج ااع ي حبقون 2013
اانسا

الضج ا ااوة يف األء ا ااور ومتثي ا ااز ااا ا ارأة يف م ا ا ااب ا ا ا ع 2015
()43
القرار؛ اال،ت،اا اجل سحل ،لل األاضال

اللج ا ا ا ا ا ا ا ا ااع ي ا ا ا ا ا ا ا ا
بالقض ا ا ا ا ا ا اااا ،ل ا ا ا ا ا ا اال
التميي ض ،اارأة

8

2018

()44

ا،ط الوا ي اجاف الع اؤ اجل ساحل والع اؤ اا ا ا؛ -
ت،ابذ استث ااي م عتا ل ياادة نسان متثياز ااارأة يف ءهااز
()45
الشرا والجم العليا وم ب السضذ
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ا راا
،،د ا راا

هيا ااعاه،ة
اللج ا ا ا ا ا ا ا ااع ي ا ا ا ا ا ا ا
حبقون اانسا

1

()46

اوال
()47

إهناا ،ملي متابع القضي بت ضيذ التو يات بشجز مرم ء ايا

باء -التعاون مع اإلجراءاو الخاصة
د،وة داام

()48

اوال أأل اا اجلول السابق

اوال الراه

نعد

نعد

ال يارات ال ءرت
الردود ،لل رسااز االد،اا وال ،ااات العاءل

التميي ض ،اارأة
ال،يو ا،ارءي
يظل الضرتة عي ،االستعراما مل تُرسز أي بظغات

 -16يف  ،ااايف 2014ا ل ااجر الضري اامل العام ااز ااع ااين مبس ااال التميي ا ض اا ،اا ارأة ءيس اال ،ا ،ل اال
موافقتها ،لل أول زيارة للنل ،تاتد مان ياظل ءليا ااءارااات ا،ا ا ( )49وألاار كاز مان الضريامل
العامااز وا،ن ااذ ااس ااتقز ااعااين بال اا،يو ا،ارءي ا إىل اامارس ااات اجلياا،ة يف ءيس اال ،ا ال ا ي نا ااحل
()50
تنادهلا مع اجتمع ال،وا

جي  -التعاون مع مفوةية الم المت دة السامية ل قوق اإلنسان
 -17ع،مت ءيسل ،ا مسامهات مالي إىل مضوضي األمد اات ،ة السامي وقون اانسا ا يف
()51
،امحل  2012و2013

ثالثا -تنفيع االلتزامعاو الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععع مراةعاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
يلف -المساواة وةدم التمييز
 -18أو اات اللج ا ااع ي ا بالقضاااا ،لاال التميي ا ضاا ،اا ارأةا يف ،ااايف 2016ا بااا تعتماا،
ءيساال ،ا عانون اا لااامظا اجاف ا التمييا ا يشاامز كيااع أساانا التمييا ا مبااا يتمالاال مااع تااوءيهحل
االحتاد األورويب  2000/78/EUو )52(2000/43/EUوع،مت ألظا ءلياات أيار وقاون اانساا
تو يات ذات ل ()53ا مبا يف ذلا اللج ااع ي حبقون اانسا ا ال أو اتا يف كلا أماورا
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بتوس اايع نط ااان إنض اااذ ع ااانو وس ااااط اا ،ااظيفا ال اذي حيت اار يط ااا الجراهي ا ا ليش اامز وس ااااط
()54
التوا ز االءتما،حل
 -19ويف ،ايف 2014ا أفاد الضريمل العامز ااعين مبسال التميي ض ،ااارأة باا ءيسال ،ا كانات
()55
تُعتاارب لاانعا الوعاات راااا،ة ،لاال مسااتو العااامل يف ااال ااساااواة بااني اجل سااني واقاون ااارأة
وأألى ،لل اامارسات اجليا،ة مبا ح لاهادة ااسااواة يف األءاور للشاركات الا تضاحل مبعياار ااسااواة
يف األءاار( )56وراااب بتع ي ا دور الرءااال كعوامااز للتايااذ يف ال هااوم بااساااواة( )57والا ا مااع
التق،ير مت،ي ،إءازة األبوة إىل  12لاهرا اياث سايجو لآلباااا حبلاول ،اايف 2016ا إءاازة غاذ
عابل للت ويز م،هتا  5ألهر( )58ورانت اللج ااع ي بالقضاا ،لل التميي ض ،ااارأة با،تمااد
عااانو ااالي ا العام ا (رعااد )2015/123ا الااذي أد اات في ا ااي ن ا اارا،ي ا للم تااور اجل ساااين
()59
وأدر في تعريؤ ء،ي ،للتميي اانالر وغذ اانالر
 -20وألااار الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال التميي ا ضاا ،اا ارأةا أن ا ،لاال الاارغد ماان اا ااازاتا
ال ت ال ه ا ألارات يتعني معاجلتها يف االت التميي يف ساون العماز والع اؤ القاااد ،لال ناوم
اجل ( )60فق ،لت الرواتب الس وي لل ساا أعز من رواتب الرءال مبق،ار الثلاث يف ااتوساط
وال ي ا ال ه ااا ف ااز بااني اجل سااني يف سااون العمااز( )61وه ااا عاضاايتا فقااط ماان بااني عضاااة
الجما العليااا النااالع ،اا،دهد  12عاضاايا و 14عاضااي ماان أ ااز  38عاضاايا يف الجما اجل اي ا ا
يف اني أ ،،د يرجياحل كلياات القاانو مان اانااا أكثار مان الاذكور( )62ومل يُ قاز إىل الجما
إال ااااالت عليلا فقااط ت طااوي ،لاال فجااوة يف األءااور بااني اجل سااني( )63وماان مااوم الشااجاو
الاواردة إىل أمااني ااتااامل التااابع للرباااا ا مل تجاان إال  25يف ااااا م هااا مق،ما ماان ال سااااا وهااحل
()64
نسن م ضض ا بال تر إىل أ ال ساا يشجلن  57يف اااا من مو ضحل ا،،م العام
 -21وأو اات اللج ا ااع يا بالقضاااا ،لاال التمييا ضاا ،ااارأة بااا تعتماا ،ءيساال ،ا دو إبطاااا
يط ا العمااز اجل،ياا،ة بشااا ااساااواة بااني اجل سااني وبااا ت ضااذ ااي ن ا اارا،ي ا للم تااور اجل ساااين
()65
بشجز م هجحل يف كيع الربامج
 -22وأو ات نضا اللج ا باا توا ااز ءيساال ،ا ءهودهااا لت ضيااذ معيااار إدارة تجاااف األءااور
ت ضيااذا كااامظا وأ توا ااز تعاا،يز التشاريع لتطنياامل مناا،أ تجاااف األءااور دو تقيياا،ه بشاار العمااز
"لاا ،ااااب العمااز نضس ا "؛ وتااوفذ التمويااز الجااايف ارك ا ااساااواة بااني اجل سااني لتمجي ا ماان
ر  ،امتثال الشركات ألاجايف عانو تساوي الرءز واارأة يف ااركا واوقاون( )66وأو ال الضريامل
العامااز ااعااين مبسااال التميي ا ضاا ،اا ارأة ب اا تعمااز اوجوم ا ،لاال حتسااني ااوعااع اجلا ارايف للمرك ا
وسهول الو ول إلي وع،يف أربع تو يات بشا التمجني االعت ادي للمارأة( )67وأو ات اللج ا
بااا تضااع ءيساال ،ا وت ضااذ يط ا ،مااز لت ويااع ا،يااارات الو يضي ا ااتاا ا لجااز ماان الرءااز واا ارأةا
وباا ت تاار يف تطنياامل نتااايف او ا ،لاال ااال إدارة الشااركات الا تضااد  49مو ضاا أو أعازا
وأ تعتم اا ،ت اا،ابذ اا،دة األه اا،ا لتيس ااذ و ااول األمه ااات غ ااذ اات وء ااات إىل س ااون العم ااز
()68
ود،مهن لت قيمل تواز أفضز بني اوياة األسري وااه ي
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 -23ويساااور نض ا اللج ا القلاامل إزاا ال ااعوبات ال ا تواءههااا ااهاااءرات يف اااا العمااز
والر،اي ال ي ا وتعرضهن للع ؤا أل مرك التع،د الثقايف واا،اظيف يقاع ياار العا ام ومان
ال عب الو ول إلي وأو ات اللج ا باا تضاع ءيسال ،ا بارامج واسارتاتيجيات ا،دة األها،ا
لتو،ي ا ااهاااءرات حبقااوعهنا وفاا،مات ااسااا،،ة القانوني ا ااتاا ا هلاان ان ا ا وساانز االنت ااا
الضعال ا ااتاا ا إذا تعرضاات اقااوعهن لظنتهااا ( )69وأو اال الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال التميي ا
()70
ض ،اارأة با تتيح اوجوم للمهاءرات فرت تعلد اللا ا يسل ،ي
 -24والا ا الضرياامل العامااز أ القااانو اجل،ياا ،بشااا اقااون ماااايري اهلوي ا اجل ساااني عاا،
()71
ا،تم ،يف ،ايف 2012ا مما اسن مرك هد القانوين

باء -حق الفرد في ال ياة وال رية ويمنل الشخصي
 -25أو اات اللج ا ااع ي ا حبقااون اانسااا ءيساال ،ا ب نشاااا نتااايف لر اا ،اارو االاتجاااز
()72
للم ابني بامرام نضسي
ب ورة م تتم ومستقل ا مبا فيها اارافمل اا
 -26ويساااور اللج ا ااع ي ا باااوقون االعت ااادي واالءتما،ي ا والثقافي ا القلاامل إزاا اس ااتمرار
الساالوكيات والقوالااب ال مطي ا ال ا تضضااحل إىل ممارس ا الع ااؤ ،لاال ال ساااا( )73وأ،رباات اللج ا
()74
ااع يا بالقضاااا ،لاال التمييا ضاا ،ااارأة ،ان علقهااا ماان ت ايا، ،اا،د ااااالت الع اؤ ضاا ،ااارأة
ويف اني تراب اللج ااع ي بالقضاا ،لل التميي ض ،اارأة ب نشاا سالط اد،ااا وا يا صت ا
بقضايا اال،ت،اا اجل سحل وب نشاا جل صت بال تر يف مقرتاات ترماحل إىل حتساني اارن معاجلا
اااالت االغت اا ا ف هناا تا،،و ءيسال ،ا إىل معاجلا األسانا الجام ا وراا ارتضااام ،ا،د أاجااايف
()75
التربا يف عضايا الع ؤ اجل سحل
 -27ويف ،ايف 2014ا أفاد الضريمل العامز ااعين مبسال التميي ض ،اارأة بان تلقل معلوماات
،ن عضي ،رضت ،لل الجم العليا م يرا يف ءيسل ،ا وأألارت بعا الشاواغز فضاحل ااني اهتاد
اجل ااة يف هااذه القضااي باال،تاا،اا اجل ساحلا يلا أربعا ماان عضااة الجما العليااا ا،مسا إىل أ
وعااع القضي مل تؤ مبعايذ هتم اال،ت،اا اجل سحلا نترا أل ني ااعت،ين مل تجن حتقيمل االنام
اجل سحلا وإمنا إيذاا الض ي ب،ني ا "فقط" وأُبلاع الضريامل العاماز أيضا ا بقضاايا أساقطت فيهاا هتاد
االغت ااا أل ال ياب ا العام ا عااررت أ اا ااابات اجاان أ تجااو عاا ،وقاات بالض ا ي أأل اااا
()76
ممارس "اجل ا،شن"
 -28ويل الضريمل العامز إىل أ إمجاني الو ول إىل الع،ال بال سن لل ساا ض ايا الع ؤ
اا ا ا والع ااؤ الق ااااد ،ل اال ن ااوم اجل ا م ضض ا بش ااجز مقل ااملا وأ ه ااا مش اااكز كن ااذة يف
التعريؤ القانوين للع ؤ اجل سحلا وفيما يت ز بالوعايا الضعالا وااظاقا واادانا ومعاعنا اجل ااة؛
وأوامار اومايا ايارا مارتج الع ااؤ اا ا ا ماان اا ا ل غاذ فعالا ا وه اا نقا يف ب ااا عاا،رات
مو ضحل إنضاذ القانو ا مبا يف ذلا الشرا وال ياب العام والقضاا( )77وه ا ااء واضا إىل
بااذل اجلهااود ل يااادة مرا،اااة القضاااا لظ،تنااارات اجل ساااني ( )78وأو اال الضرياامل العامااز بااا تضااع
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اوجوم تعريؤ االغت ا ،لل أسار ،،يف موافق الض ي حبيث ال يجو ال،ليز ،لال الع اؤ
اجلس،ي من عنز اجلاين أو ااقاوم الن،ني أو ،،يف األهلي العقليا للضا ي مان الع ا ار ااطلوبا
()79
للجرا
 -29والات اات اللج ا ااع ي ا بالقض اااا ،ل اال التميي ا ض اا ،اا ارأة ني ا ءيس اال ،ا تع اا،يز ع ااانو
العقوبااات بت ا يؤ الع ااؤ اا ا ا حت،ياا،ا كجراا يعاعااب ،ليهااا القااانو ا والت اا،يمل ،لاال اتضاعيا
ل أوروبا بشا م ع ومجاف الع ؤ ض ،اارأة والع ؤ األساري وت ضياذها بالجامازا وعا،مت
تو اايات ذات اال ( )80وأو اات اللج ا بااا تعتماا ،ءيساال ،اا دو إبطااااا يط ا ،مااز وا ي ا
اجاف ا ا الع ااؤ اجل س ااحل واا ا ا ا تاي ااذ يف اوس اانا االاتياء ااات ا،ا ا ا لل س اااا ااه اااءرات
وال ساا ذوات اا،اع وءوانب الضاعؤ لا،يهنا وأ تاوفر اااوارد النشاري واااليا الجافيا لتوسايع
()81
ال هج ااتنع يف مجاف الع ؤ اا ا ليشمز كيع مراك لرا العا م ريجيافيا
 -30ويس ا اااور اللج ا ا ا ااع يا ا ا ب ا اااوقون االعت ا ااادي واالءتما،يا ا ا والثقافيا ا ا القل ا اامل م ا اان أ
ااهاءرات لسن ،لل ،ل ٍد كا ٍ بالتع،يظت ال أُديلت ،لل عانو األءانبا وال ت ،لل
()82
أن جيوز ما ح تاريي مل مشاز األسارة يف ااال انتهااا زوا أو معالارة بسانب الع اؤ اا ا ا
وأو ت اللج ا ااع يا حبقاون اانساا باا تجثاؤ ءيسال ،ا تا،ابذ إذكااا الاو،حل باالع ؤ اا ا اا
مبا يف ذلا من يظل تا،ريب القضااة وااا،،ني العاامني وماو ضحل الشارا وال ا ا وكاذلا مان
يظل ت تايد محاظت اذكااا و،احل ال سااا ا يسال ،يات وااهااءرات حبقاوعهن وسانز االنت اا
()83
ااتاا هلن
 -31ويساور جل اقون الطضاز القلامل مان أ ،ا،دا علايظا فقاط مان تقاارير اال،تا،اا اجل ساحل
،لال األاضااال أدت إىل مقاضاااة وأد ،ا،د أعااز ماان ذلااا إىل إدانا ( )84وأو اات اللج ا ااع يا
حبقون اانسا ا يف كل أمورا با تضع ءيسل ،ا ت،ابذ ت سقها اوجوم ترمحل إىل م ع اال،ت،اا
اجل سااحل ،لاال األاضااال وأ تجضااز ءعااز التثقيااؤ بشااا اال،تاا،اا اجل سااحل ،لاال األاضااال وم ع ا
ء ا اا رةي ا ا ماان اا اااهج ال،راسااي يف كليااات تاا،ريب اا،رسااني وغااذهد ماان ااه يااني العاااملني مااع
()85
األاضال وممارسحل ااهن ال ي والامني ومو ضحل الشرا
 -32وراناات جل ا اقااون الطضااز ب ديااال تعاا،يظت ،لاال عااانو العقوبااات لتجاارمي الناااااا
ال سيما فيما خي األاضال و،لل الرغد مان ذلااا كاررت اللج ا تو ايتها الساابق باا تعا،ل
ءيسل ،ا تشريعاهتا باي إلااا لر التجرمي اجل ااحل اا دو للسما بالاكم دايز ءيسال ،ا ،لال
()86
اجلرااد اارتجن يف ا،ار
 -33والاتات اللج ا ااع يا بالقضااا ،لال التمييا ضا ،ااارأة التاياذات التشاريعي الا حتتاار
نوادي التعريا ولجن ال ت ال تشاعر باالقلمل إزاا العا،د الجناذ للاايا مان ااهااءرات العاامظت يف
ن اوادي التع ااري وأو اات اللج ا ا ب ااا ت ااوفر ءيس اال ،ا با ارامج مس ااا،،ة ِّ
متج اان ال س ااااا مب اان ف اايهن
()87
ااهاءراتا من تر مه النااا إ كن يرغنب يف ذلا
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 -34وران ا ا ات نض ا ا ا اللج ا ا ا با،تما ا اااد يط ا ا ا العما ا ااز الوا ي ا ا ا اجاف ا ا ا االجتا ا ااار بالنشا ا اار
( )2016-2013والق ااانو رع ااد 2011/72ا ال ااذي يع اا،ل ع ااانو العقوب ااات ب ي ااادة العقوب ا ا
الق و بشا ءراا االجتاار بالنشار( )88وال تا ال اللج ا تشاعر باالقلمل إزاا ،ا،يف وءاود التموياز
الااظزيف لت ضيااذ ا،ط ا ا ويا ا للشاارا ا للت قياامل يف ااااالت االجتااار بالنشاار؛ وغيااا معلومااات
مض ل ،ن االجتار بالنشر ألغرام العمز القسري؛ وعل ااظاقات القضاااي يف اجلارااد ااتعلقا
()89
باالجتار بالنشر

جي  -إوامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالو م العقابع وسيادة القانون
 -35تشااعر اللج ا ااع يا حبقااون اانسااا ب االقلمل ماان أ اااادة  198ماان عااانو ااءارااات
اجل ااي ا ا تقي اا ،ا اامل األل ا ا ات اا اا،انني بارتج ااا ء ا ارااد بس اايط يف االس ااتا ا ا باس ااتث اا يف
()90
ااالت معي وب ذ من الجم العلياا فتو حل بت قيح هذه ااادة
 -36وتعر اللج ااع ي بالقضاا ،لل التميي ض ،اارأة ،ان علقهاا مان أ ءيسال ،ا مل ت ضاذ
عوا،اا ،األمااد اات اا،ة اعاملا السااجي ات والتاا،ابذ غااذ االاتجازيا للمجرمااات (عوا،اا ،بااانجو )
ت ضي ا ااذا ك ا ااامظاا فتو ا ااحل ب ا ااا ت ا ااوفر ءيس ا اال ،ا أم ا اااكن مظاما ا ا يف الس ا ااجو للق ا ااااات ال س ا ااااي
()91
والعاالي
 -37وكررت جل اقون الطضاز التو اي باا تجضاز ءيسال ،ا مبوءاب القاانو ف از األاضاال
التج ين ،ن النالانيا واثت ءيسل ،ا ،لل الن ث ،ن از ،ملحل ومعقول يضضحل إىل ااتجااز
()92
األاضال والنالاني ب ورة م ض ل
 -38وأو ت نض اللج باا تجضاز ءيسال ،ا جلمياع األاضاال ضا ايا اجلارااد و/أو الشاهود
،ليهااا اومايا ال ا تقتضاايها جل ا اقااون الطضاازا وتشااجيع الاااكد ،لاال اساات ،ايف دار األاضااال
()93
لل ول ،لل لهادات من األاضال
 -39وأألااى ا،نااذ ااسااتقز ااعااين بالاا،يو ا،ارءي ا ،لاال اجلهااود ال ا ينااذهلا اااا،،حل ا،ااات
اجاف ا اافااظت ماان العقااا ،لاال اجل ارااد االعت ااادي وضااما الع،ال ا يف مااا يتعلاامل بالساالو
ااءرامااحل اا ،اويف عنااز وأأل اااا اهنيااار ال تااايف اا ااريف( )94وأو اال بااا ت ضااذ ءيساال ،ا اا ااظاات
القانوني ا ااعلق ا ال ا ااا،دهتا اللج ا الربااني ا اا شاااة لل تاار يف تو اايات جل ا الت قياامل ا،ا ا ؛
وتع ي ا الق اوانني ااتعلق ا مبساااال ااس ا ولني اوجااومينيا وبالتاااا تع ي ا اسااتقظل القضاااا؛ وفاارم
عيود ،لل ،مز كنار ااس ولني اوجوميني السابقني يف القطام ا،اتا متشي ا مع تو يات ل
()95
أوروبا
 -40وأو ل ا،نذ ااستقز با تستمر ءيسل ،ا يف توفذ ااوارد اجتب اا،،حل ا،ات وذلاا
لض ااما أ يج ااو بوس ااع ا يف كل ا أم ااورا إءا اراا حتقيق ااات يف األنش ااط االعت ااادي ااءراميا ا
()96
وااالت التهر الضري اااضي واوالي وااستقنلي
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دال -ال ق في ال ياة السرية
 -41يساااور جل ا اقااون الطضااز القلاامل ماان أ مناا،أ م اال الطضااز الضضاالل عاا ،ال يُرا،اال
بشااجز تااايفا ال ساايما فيمااا يتعلاامل بضااما زيااارة الوالاا،ين للطضاازا وأو اات بااا تجضااز ءيساال ،ا
إ،ط اااا األولوي ا داام اا هل ااذا اان اا،أ يف مث ااز ه ااذه او اااالت( )97وفيم ااا يتعل اامل بال ا ،ااات العاالي ا ا
أو اات اللج ا بااا ت ا قح ءيساال ،ا برنا هااا ااتعلاامل باالساات قاعات االءتما،ي ا اسااا،،ة األساار
()98
الضعيض ا وأ ت ي ،متويلها ،،مات الوساا ااوءه إىل الوال،ين

هاء -حريععة ال ععدي يو المعتق ععد وحريععة التعبي ععر وتك ععوي الجمعيععاو والتجم ععع الس ععلمي
وال ق في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية
 -42يساااور اللج ا ااع ي ا حبقااون اانسااا القلاامل ماان أ ءيساال ،ا جت ا ض ارين الج يس ا ماان
اااواا نيا باااا ال تاار ،مااا إذا كااانوا أ،ضاااا يف م تما دي يا أيف ال وأو اات اللج ا بااا تعاا،ل
ءيس اال ،ا الق ااانو ااتعل اامل باا تم ااات ال،ي يا ا لض ااما أ تس ااتضي ،كي ااع اا تم ااات ذات التوءا ا
()99
اويايت من متويز ال،ول
 -43وأو ا ات اليونس ااجو ب ااا تض ااع ءيس اال ،ا ا اا،ا لتج اارمي التش ااهذ يف ع ااانو م اا،ين انق ا ا ا
()100
للمعايذ ال،ولي
 -44والا ا ا،نااذ ااس ااتقز ااعااين بالاا،يو ا،ارءي ا أ ءيساال ،اا ال ا ينل ااع ،اا،د س ااجاهنا
اواا  320 000نسم ا تتمتع مبجتمع م،ين نشطا وتقاليا ،داقراايا متجاذرة ءيا،اا ودرءا
،الي من الت تيد ال قايبا وتاريخ اويز من ااضاوض اجلما،ي وتسوي ال ا،ات ،ان اريامل اواوار
والوف ااانا وإدارة ،اما ا ،ل اال اس ااتع،اد لظس ااتجاب الاتياء ااات مواا يه ااا بش ااجز م قط ااع ال ت ااذ
()101
ول،يها الجضااة الظزم لذلا
 -45وألااادت اللج ا ااع ي ا بالقضاااا ،لاال التميي ا ضاا ،اا ارأة بآيساال ،ا لل ساان العالي ا ماان
ال ساااا يف الرباااا وران ات بالتاا،ابذ الرامي ا إىل زيااادة متثيااز اا ارأة يف الشاارا ( )102وال ت ا ال هيا ا
واااا،ة أو أكثاار ماان هياااات ااعاهاا،ات يساااورها القلاامل إزاا عل ا ،اا،د ضااابطات الشاارا ونق ا
متثيااز اا ارأة يف مواعااع ا ع الق ارارا مبااا يف ذلااا يف الساالط القضااااي ا والجم ا العلياااا والساالا
ال،بلوماس ااحلا واألوس ااا األكاداي ا واوجا اد الل ااحل ( )103وأو اات اللج ا ا ب ااا تت ااذ ءيس اال ،ا
()104
ت،ابذ يا م عت

واو -ال ق في العمل وفي التمتع بشروط ةمل ةادلة ومؤاتية
 -46الا ا ا،نااذ ااسااتقز ااعااين بالاا،يو ا،ارءي ا أن ا ماان ااتوعااع أ يضااطر الع،ياا ،ماان
العاالني ،ن العمز لضرتة اويل إىل اال،تمااد ،لال اوا ،األد لشانج األماا االءتماا،حل الاذي
تق،م النل،ياتا غذ ااستع،ة ءي،اا سواا إداريا أو مالياا لا،،د العا،د اات ايا ،مان ال اار الاذين
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يلتمس ااو ااس ااا،،ة وأو اال ب ااا تع ااا ءيس اال ،ا مش ااجل النطال ا م اان ي ااظل سياس ا تو ي ااؤ
ل ااامل ا م ااع الرتكي ا بش ااجز ي ااات ،ل اال الضا ااات ااعرض ا ا اااار النطال ا اويل ا األء اازا مث ااز
()105
الشنا وااهاءرين
 -47وعا،مت اللج ا ااع يا بااوقون االعت اادي واالءتما،يا والثقافيا تو ايات ذات ال ا
مب ااا يف ذل ااا أ تت ااذ ءيس اال ،ا ت اا،ابذ تشا اريعي وت اا،ابذ أي اار لوض ااع ا اا ،أد لألء ااور ،ل اال
ااستو الواينا وأ تجضاز اساتعرام اوا ،األد لألءاور دوريا ا وأ يجاو ،لال مساتو كاا
()106
يوفر جلميع العمال وأسرهد مستو معيشي ا الاق ا
 -48وأو ت نض اللج ب ،ار ري ،مز م عت ل وم ،د مان العمز/ال شاا ااااءور
ولوعاات اا،دا وب ،طاااا ااساات ه،يف وااا،ه ااامل الطعاان يف الق ارارات ال ا تت ااذها م،يري ا العمااز
بش ااا الن ااات ال ااري اا عتا ا أو إلا اااا ه ااذه ال ااري ا وب اااال تش اارت ك ااذلا موافقا ا ااااب
()107
العمز
 -49وإذ تشعر اللج بالقلمل إزاا حت،ي ،لرو و رو ،مز يادي األةا ا فتو حل با
َّنع يف ،ملي ااضاوضا اجلما،يا هبا ،تع يا ااضاوضا
حتسن ءيسل ،ا ااءرااات واامارسات اات ه
()108
اجلما،ي اورة والطو،ي ا ولضما تضادي الت جيد اال امحل

زاي -ال ق في الضمان االجتماةي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -50لااعرت اللج ا ااع ي ا باااوقون االعت ااادي واالءتما،ي ا والثقافي ا ب االقلمل ماان أن ا ،لاال
الرغد من الت،ابذ اات ذةا كا لألزم ااالي واالعت ادي الوا ي تاألذ سل ،لل إ،مال اوقاون
االعت ادي واالءتما،ي والثقافيا وأو ات باا يجاو أي تاياذ أو تعا،يز مقارت يف السياساات
جتري ءيسل ،ا استجاب لألزم االعت ادي م عت اا وضروري ا ومت اسن اا وأال يجو متيي يا ا وأ يشامز
كيا ااع التا اا،ابذ اامج ا ا ا مبا ااا يف ذلا ااا ااء ا ارااات الض ا اريني ا د،م ا ا ا ل قا ااز األ،نا اااا االءتما،ي ا ا
للت ضي ااؤ م اان ا اا،ة الضا اوارن وللتاك اا ،م اان أ اق ااون ال اارومني وااهمش اانيا أفا ارادا وكا ،اااتا
ال تتضرر أكثر من اقون غذهد؛ وأ تعني ا،ا أد لل ماي االءتما،يا واا،ا أد لل قاون
()109
األساسي
 -51ويلا ا،ناذ ااسااتقز ااعاين بالاا،يو ا،ارءيا إىل أ ءيسال ،ا متج اات مان إدارة األزما
ااالي ا بشااجز أفضااز ماان الع،ياا ،ماان النلاا،ا األياار ا وجيااب أ توا ااز ءهودهااا لجضال ا ،اا،يف
ختل ااؤ أا اا ، ،اان الرك ااب فق اا ،أدت ت اا،ابذ ختضي ااؤ دي ااو األس اار إىل ال ج ااا يف محايا ا أغلنيا ا
أ ا ا اا ااازل  -ولجاان ل اي كلهااد  -ماان الضقاار واالسااتنعاد االءتمااا،حل( )110وعاا،يف ا،نااذ
ااسااتقز معلومااات ،اان إ،ااادة العمااز ب تااايف ضارين الاا،يز الت،رجييا ا ممااا سااا، ،،لاال إياواا أكثاار
الضاات ضعض ا من ءألار األزم ا والا أ الت ويظت االءتما،ي والسياسات الضريني يضضت
،اا،يف ااساااواة( )111ومل يجاان االس ات ،ايف ال اذكحل واألكثاار اسااته،اف ا لألم اوال مهااا مااا كضااز محاي ا
اوقااون االءتما،ي ا واالعت ااادي األساسااي ا ولج اان أيض اا اسااتع،اد اجتمااع  -وال ساايما الق ااو
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العامل ا ال س ااااي الجن ااذة للااي ا يف عط ااا،حل ال ا ا والتعل اايد  -للعم ااز ااض ااايفا وتقن ااز جتمي اا،
الرواتب واست ،ايف ااوارد بجضااة أكرب وكما أك ،الضريمل العامز ااعين مبساال التمييا ضا ،ااارأةا
()112
كا يتعني ت يح االيتظالت بني اجل سني ال اك ،ن األزم ااالي يف ءيسل ،ا
 -52وألار ا،نذ ااستقز إىل إنشاا مر  ،الر،اي كاستجاب منتجارة لألزما اااليا ا مظاتاا
أن ا ير اا ،األأل اار االءتم ااا،حل لألزم ا ا ويق اا،يف ااش ااورة إىل م سس ااات ال،ول ا وي س اامل الت اا،يظت
ال،دة األه،ا ،لل أرم الواعع( )113ويف ،ايف 2010ا أنشات اوجوما مجتاب أماني متاامل
اا،ي ني ويف الن،اي ا كانت معتد النات ختضيؤ أ،ناا ال،يو تايت مان ماالجحل اا اازل؛ غاذ أ
هااذا االجتاااه حتااول يف ،ااايف  2014ويف الوعاات اوااااا يعاايش أكثاار ماان ن ااؤ كيااع ااتقاا،مني
()114
بطلنات لت ضيؤ أ،ناا ال،يو يف م ازل مستاءرة
 -53وأو ل ا،نذ ااستقز ءيسل ،ا مبا يلحل :موا ل ختضيؤ أ،نااا الا،يو بطريقا تساته،
األسر الضقذة وااثقل بال،يو ؛ وكضال ا ول اجلميعا ،لل ع،يف ااسااواة وبشاجز م اؤا ،لال
است قاعات الضاما االءتماا،حل كماظذ أياذا مباا ياوفر اوا ،األد مان ااساتو األساساحل مان
االس اات قاعات الا ا ي ااتد ر اا،ها وتع اا،يلها بانتت ااايف وفقا ا ا لتجلضا ا ااعيش ا ا ؛ وموا اال ءهوده ااا
اجاف الضقر واالستنعاد االءتما،حلا وال سيما لألسار الضتيا الا لا،يها أاضاال ولألسار وايا،ة
العاااز ولاذوي اا،اعا ا وااهااءرينا واألفاراد الاذين يعتما،و ،لال ساون ااجياار؛ وحتساني فاارت
او ول ،لل السجن باسعار معقول ألولاا الذين يعتم،و ،لل سون ااجياار؛ وحتساني لاوااح
س ااون ااجي ااار؛ وتع يا ا اومايا ا القانونيا ا للمس ااتاءرين( )115وأب اا،ت أل ااظا هيا ااات معاه اا،ات
()116
تعليقات وتق،مت بتو يات وءيه
 -54وأألى ا،نذ ااستقز ،لال ءيسال ،ا لل ا ،مان الضقارا وال سايما باني ااسا اتا ،ان اريامل
()117
زيادة او ،األد للمعالات ااضمون من اوجوم

حاء -ال ق في الص ة
 -55يس ا اااور اللج ا ا ا ااع ي ا ا ا ب ا اااوقون االعت ا ا ااادي واالءتما،ي ا ا ا والثقافي ا ا ا القل ا اامل ما ا اان أ
الت ضيضااات اهلاال ا الا االاات مي اني ا عطااام ال ا م ااذ سا  2008أدت إىل يضااا ءااودة
وت اوافر ياا،مات الر،اي ا ال ا ي العام ا كمااا أ،رباات اللج ا ،اان علقهااا إزاا القيااود ااالي ا ال ا
تواءهها األسر ال ل،يها أاضال ذوو إ،اع يف او ول ،لل ي،مات الر،اي ال ي وأو ت
ا للر،ايا ال ا ي العاما ( )118وأفاااد ا،نااذ ااسااتقز
اللج ا بااا ت ياا ،ءيساال ،ا مي انيتهااا اا
ااعااين بالاا،يو ا،ارءي ا ب اا معتااد الت ضيضااات يف عطااام ال ا ركا ت ،لاال يضااا تجاااليؤ
ااستشااضياتا وتاءيااز االسااتثمارات يف اهلياكااز األساسااي للمستشااضيات ولاراا معاا،ات ء،ياا،ة
()119
ويضا تجاليؤ األدوي
 -56وع،مت جل اقون الطضز ،،ة تو يات فيما يتعلمل باومل يف ال ا مبا يف ذلاا أ
تقا اويف ءيس اال ،ا مب ااا يل ااحل :دم ااج أاض ااال ااه اااءرين يف نتامه ااا ال ا ا حل؛ وموا اال تثقي ااؤ ،اما ا
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اجلمهااور يف ااال التاذيا ال ا ي ()120؛ وتو،يا اااراهقني اااول ال ا اا ابيا وا ألااار الساالني
واااالت اومااز اانجاار وااءهااام؛ وتااوفذ فاارت او ااول ،لاال وسااااز م ااع اومااز وياا،مات
()121
اا ابي ا مبا يف ذلا تق،مي ااشورة ال ضسي
ااشورة يف ال ال
 -57ويس اااور نضا ا اللج ا ا القل اامل إزاا عا اوااد االنتت ااار الطويلا ا لتشا ا ي
()122
و،ظءها

األما ارام العقليا ا

 -58وأو اات اللج ا ب اا توا ااز ءيساال ،ا اختاااذ التاا،ابذ ااظام ا ا ال ساايما تلقااني ااهااارات
اوياتيا ا ومايا األاضاال مان التعاااحل غااذ ااشاروم للعقااعذ اا ا،رة والج اولا وأ تاوفر بارامج
()123
تعايف م مم لألاضال ض ايا تعااحل العقاعذ واا ،رات

طاء -ال ق في التعلي
 -59يس ا اااور اللج ا ا ا ااع ي ا ا ا ب ا اااوقون االعت ا ا ااادي واالءتما،ي ا ا ا والثقافي ا ا ا القل ا اامل ما ا اان أ
الت ضيضااات اهلاال ا ال ا االاات مي اني ا عطااام التعلاايد م ااذ س ا  2008أدت إىل يضااا ،اا،د
العاملنيا وإىل دمج الض ول اا،رسي وإلااا بعاا الا،ورات ال،راساي ( )124وأفااد ا،ناذ ااساتقز
ااع ااين بال اا،يو ا،ارءي ا ب اا اا اا،ارر االبت،ااي ا ه احل األكث اار تض ااررا م اان الت ضيض ااات يف ااال
()125
التعل اايدا يف ا ااني تع اااين م سس ااات التعل اايد م ااا عن ااز االبت اا،ااحل والتعل اايد الع اااا بق اا،ر أع ااز
وأو اات اللج ا ا ااع يا ا ب اااوقون االعت ااادي واالءتما،يا ا والثقافيا ا ب ااا ت ي اا ،ءيس اال ،ا ااي انيا ا
ا ل تااايف التعلاايد العااايف وأ توا ااز حتسااني اارافاامل اا،رس اي لألاضااال ذوي االاتياءااات
اا
()126
ا،ا ا وال سيما يف اارال الثانوي العليا
 -60والا ا ا،ن ااذ ااس ااتقز ااع ااين بال اا،يو ا،ارءي ا أ ءيس اال ،ا تش ااه ،واا اا،ا م اان أ،ل اال
معاا،الت تاار اا،رسا منجاارا يف أوروباااا ايااث إ الضتيااا واألاضااال ااهاااءرين معرضااو ا اااار
التس اار م اان اا،رسا ا الثانويا ا العلي ااا عن ااز او ااول ،ل اال او اا ،األد م اان ااا ا هظت وا اا،دت
اوجوم ا ا التالا ااب ،لا اال مشا ااجل التسا اار م ا اان اا،رس ا ا الثانوي ا ا العليا ااا با،تنارها ااا وااا اا،ة م ا اان
أولوياهتا( )127وأو ت جل اقون الطضز با تر  ،ءيسال ،ا اوالا وتجشاؤ األاضاال العااملني
يف سن منجرة للاايا وتشاجعهد ،لال إمتاايف اارالا الثانويا ( )128وأو ات اللج ا ااع يا بالقضااا
،لاال التمييا ضاا ،ااارأة بااا تت ااذ ءيساال ،ا تاا،ابذ لاا،،د إدمااا فتيااات األساار ااهاااءرة يف ال تااايف
()129
اا،رسحلا بوسااز تشمز توفذ ف ول تعليد اللااتا إذا است،،ت اواء ذلا
 -61وأو اات جل ا اقااون الطضااز باا تعا ز ءيساال ،ا التاا،ابذ اات ااذة اجاف ا كيااع ألااجال
تسلط األعرا والت رشا وذلا بت سني اللوااح اا،رسي ااتعلق بسوا السلو وحتسني اساتع،اد
ااعل م ااني وكي ااع الع اااملني يف اا اا،ارر واألاض ااال لقن ااول الت ااوما وحتس ااني مه اااراهتد ااتعلقا ا حب ااز
()130
ال ا،ات
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ياء -ال قوق الثقافية
 -62يس اااور اللج ا ا ااع ي ا ا بالقض اااا ،ل اال التميي ا ا ض اا ،ااا ارأة القل اامل إزاا ا ض ااام التموي ااز
()131
للض انات يف ا ،السي ما وااوسيقلا وع،مت تو يات ذات ل
اا
 -63وأو ت اللج با جتعز ءيسال ،ا درور الرتبيا الرياضاي أكثار ءاذبيا وجتعلهاا مظاما
()132
ألقافيا للضتيات وأ تع ز مشارك ال ساا والضتيات يف ال وادي الرياضي

كاف -الشخاص ذوو اإلةاوة
 -64أو اات اللج ا ااع ي ا باااوقون االعت ااادي واالءتما،ي ا والثقافي ا بااا تجااافح ءيساال ،ا
التميي ومت ع ا وفا التمييا يف اامل األلا ات ذوي اا،اعا ا وال سايما فيماا يتعلامل بااومل يف
التعل اايد والس ااجن وااس ااا،،ة االءتما،ي ا ا ( )133وأو اات اللج ا ا ب ااا تت ااذ ءيس اال ،ا يط ا اوات
لضااما و ااول األلا ات ذوي اا،اعا إىل التتاااهرات الثقافيا ماان يااظل إتااا وسااااز ال قااز
ا،ا ا هب ااد بالق اا،ر الج ااايف ويف الوع اات اا اس ااب( )134وأو اات جل ا اق ااون الطض ااز بت ا يؤ
النيانااات ال ا يااتد كعهااا ،اان األل ا ات ذوي اا،اع ا أيض ا ا حبسااب نااوم اا،اع ا والعماار ونااوم
()135
اجل

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -65أفاااد الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال التمييا ضاا ،ااارأة باا ااهاااءرين كااانوا اثلاو  8.3يف
اااا من إكاا ،،د السجا يف ،ايف  2009واواا  16يف اااا يف ،ايف 2013ا مما ي ك ،أ
ءيس اال ،ا تش ااه ،تاي ااذا داارافيا ا ا غ ااذ مس اانونا يش اامز زي ااادة مط ااردة يف  ،اا،د األلا ا ات ذوي
األ ا اول األء نيا ا ا مب ااا يف ذل ااا ااه اااءرو والعم ااال ااه اااءرو وأس اارهد والظءاا او وملتمس ااو
()136
اللجوا
 -66وفيمااا يتعلاامل بت ضيااذ تو ااي سااابق بشااا انعاا،ايف اجل سااي ()137ا أفااادت مضوض اي األمااد
اات ا اا،ة لش ا ا و الظءاا ااني ب ا اا ءيسا اال ،ا اختا ااذت يط ا اوات ملموس ا ا ما اان أءا ااز االنضا اامايف إىل
االتضاعيات ااتعلق بانع،ايف اجل سي من ياظل متوياز حت،يا ،اااالت انعا،ايف اجل ساي ووضاع يطا
،مز وا ي ا و،ن اريمل إدرا أاجايف تتعلمل حبماي األل ات ،،احل اجل سي يف مشاروم عاانو
يقرت تع،يظت ،لل عانو األءانب( )138وأأل ت مضوضي األمد اات ،ة لشا و الظءااني ،لال
اانادرات األير يف مشروم القانو ا مبا يف ذلا تلا ال مت ح ،لل الضور ت اريح إعاما دااما
لألف اراد الااذين ُا ااو اوماي ا ال،ولي ا ؛ وأألااارت ااضوضااي أيض اا بعااا الش اواغز( )139وأو اات
اللج ا ااع ي ا حبقااون اانسااا ب اا تسااتعرم ءيساال ،ا تشاريعاهتا ااتعلق ا بااالظءاني لتت قاامل ماان
توافقه ااا الت ااايف م ااع العه اا ،ال اا،وا ا ،ااات ب اااوقون اا،نيا ا والسياس ااي وااع ااايذ ال،ولي ا ا ااتعلق ا ا
()140
بالظءاني وملتمسحل اللجوا
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ا لت ساني إءاراا، اد ءيسال،لل اساتع، ة لش و الظءاني،  وإذ تثين مضوضي األمد اات-67
دة فيما يتعلمل بجضاااة،ا أوء الق ور ال، اللجوا الذي تطنق ا تو حل ااضوضي با تعا ءيسل
)141(
ااءراا وءودت
يات الرايساي ااتعلقا،ة لشا و الظءااني بعاا الت ا، وإذ تظا مضوضي األماد اات ا-68
ا، يف وءود سجن ومرتكني فوريني وإرلاد نضسحلا ف هنا تو حل با تضع ءيسل،، باادما ا مثز
)142(
اسرتاتيجي وبرنا ا وا يني لاملني بشا اادما

 ال ق في التنمية والقضايا البيئية- مي
ج ا، لاال، ا ايتااارتا،  ااارأة أ ءيساال، ذكاار الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال التميي ا ضاا-69
ااين،ات فوريا لا،ي،مي تسا،يف تق،، ا األير يف العامل ال واءهت أزم مالي ا، من النل،ي،الع
الا مان ذلااا وافامل،ااتمل اجتماع وبا، لل، ناا االعت ادي االقاة،ا وبالتاا ختضيؤ األ،ب و النل
اا يها تعويضا ا،ا األماوال لا، د ءيساال،لاال برنااامج إنعاااش مشاارو بااا تساا، وا، الاا،ون ال قاا، ا
)143(
 فرتة اويل،لل م، ن يساارهد،
ا للمساامه يف التعااو، ؤوب ال تنذهلا ءيسال، وإذ تراب جل اقون الطضز باجلهود ال-70
 يف ااااا ماان0.7 فها ااتمثااز يف الو ااول إىل نساان،لاال حتقياامل هاا، ولا،واا ف هنااا تشااجع ال،الاا
)144(
2015 ايف، ال اتج القومحل ااكاا حبلول
ا تع يا دور،  ااارأة بااا توا ااز ءيساال،لاال التمييا ضاا،  وأو اات اللج ا ااع يا بالقضاااا-71
)145(
ا وما يت ز هبا من عضايا تاذ اا اخ2030 ام لعايف،اارأة يف ت ضيذ يط الت مي ااست
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