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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 
 2021أيار/مايو  3-14

 التفياتجميع بشأن   

 السامية لحقوق اإلنسان األمم المتحدةتقرير مفوضية   

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
واإلجراءاي الخداةددددددددددددددة الددوري الاددددددددددددددامدع  والتقرير اجماع للمعلومداي الواردة لم اقدارير ه  داي المعداهدداي 

 لم شكع موجز اق دًا بالحد األقصى لعدد الكلماي  األمم المتحدة ذاي الصلة، وهو مقّدموغ رها من وثائق 

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

هداي األمم المتحدة األسدددداسدددداة لحقوق دعت ه  اي معاهداي عدة الافاا إلى التصددددديق على معا -2
  وشدددددددجعت لجهة القاددددددداء على التم  ز العهصدددددددري الافاا على اقديم ( 3) نسدددددددان التم لم اهادددددددم إل  ا بعداإل

من االافاقاة الدولاة للقادداء على جماع أشددكات التم  ز   14اإلعالن االختااري المهصددوع علاف لم المادة 
  ( 4) م البالغاي الفرديةالعهصري لالعتراف باختصاع اللجهة لم الق

افاا أياددًا بالتصددديق على ةددكوب أوروقاة لحقوق اإلنسددان، اي المعاهداي الوأوةددى بعه ه    -3
، واالافاقاة األوروقاة ( 5) هم اافاقاة مجلس أوروقا للوقاية من العهف ضد الهساء والعهف المهزلم ومكالحت ما

  ( 6) توقوع حاالي انعدام الجهساة لم سااق خاللة الدو باأن الجهساة، واافاقاة مجلس أوروقا باأن افادي 

وأوةدددددت مفوضددددداة األمم المتحدة لادددددوون الالج  ن )مفوضددددداة شدددددوون الالج  ن( الافاا بسدددددح   -4
مه ا، التم اقتام  34احفظاا ا على االافاقاة الخاةة بوضع الالج  ن، بما لم ذلك احفظ ا على المادة 

  ( 7) واجهاس م من الدوت أن ااسر استاعاب الالج  ن

  ( 8) قوق اإلنسانمفوضاة األمم المتحدة الساماة لحوقدمت الافاا مساهمة مالاة إلى  -5
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 ( 9) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

اي المعاهداي الافاا بتزويد مكت  أم ن المظالم بالموارد المالاة والباددددددددددددددرية   أوةددددددددددددددى بعه ه   -6
عزيز وحماية ولقًا للمبادئ المتعلقة بمركز الموسساي الوطهاة لت  ،كامعالكافاة لالضطالع بواليتف على نحو  

  ( 10)  حقوق اإلنسان )مبادئ باريس(

وأوةددددددت لجهة القادددددداء على التم  ز العهصددددددري مكت  أم ن المظالم بتعزيز عملف باددددددأن حظر  -7
سددداع نطاق والية   وأوةدددت اللجهة المعهاة بالقاددداء على التم  ز ضدددد المرأة الافاا بتو ( 11) التم  ز العهصدددري 

  ( 12) ق المرأة والمساواة ب ن الجهس نمكت  أم ن المظالم لاامع اعزيز وحماية حقو 

تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 المسائل المشتركة ب ن القطاعات -ألف 

 ( 13) المساواة وعدم التم  م  

خات اعديالي على اإلطار ب هما أشدددددددددادي اللجهة المعهاة بالقاددددددددداء على التم  ز ضدددددددددد المرأة ب د -8
الرجع وحظر التم  ز القائم على نوع الجهس، لقد أوةدددددت الافاا بأن  التادددددريعم لكفالة المسددددداواة ب ن المرأة و 

لم ذلك أشدددددكات التم  ز  ادرج لم دسدددددتورها وغ را من التادددددريعاي المهاسدددددبة اعريفًا للتم  ز ضدددددد المرأة، بما 
ن دأ المسددددداواة ب ن المرأة والرجع، وقأن اعتمد قانونًا شددددداماًل بادددددأالمتقاطعة لم المجال ن العام والخاع، ومب 

  ( 14) المساواة ب ن الجهس ن

وق هما الحظت اللجهة المعهاة بالقادددددددداء على التم  ز ضددددددددد المرأة عدم ل م الطابع غ ر التم  زي   -9
اة الفعلاة ب ن  الموقتة، لقد أوةددددددت الافاا بأن اعتمد اداب ر خاةددددددة موقتة لتعزيز المسدددددداو للتداب ر الخاةددددددة  

أة من نقص التمث ع أو من الحرمان، مثع المادددددداركة المرأة والرجع لم جماع المجاالي التم اعانم ل  ا المر 
التاريخم التم اعانم  لم الحااة السدددددددااسددددددداة والحااة العامة، والتعلام والعمع، وللتال  على مظاهر الحرمان 

  ( 15) ت متعددة من التم  زمه ا ل اي محددة من الهساء اللواام َاعرضن ألشكا

وأوةدددددددددددددت اللجهة المعهاة بحقوق األشدددددددددددددخاع ذوي اإلعاقة الافاا بمراجعة اادددددددددددددريعاا ا بارض  -10
مان من ااددددم ه ا اعريفًا للتم  ز يتهاوت ةددددراحة جماع أشددددكات التم  ز على أسددددا  اإلعاقة، ويعترف بالحر 

  ( 16) قاطعةالترا باي التاس رية المعقولة، وقأشكات التم  ز المتعددة والمت 

وأوةدت لجهة القاداء على التم  ز العهصدري الافاا بتادم ن اادريعاا ا اعريفًا للتم  ز العهصدري  -11
من االافداقادة الددولادة للقاددددددددددددددداء على جماع أشددددددددددددددكدات التم  ز العهصددددددددددددددري، وقداعتمداد  1يتوالق مع المدادة 

على الهحو المهصددوع علاف  شددامع لمكالحة التم  ز يتاددمن اعريفًا للتم  ز المباشددر وغ ر المباشددر، نون قا
  ( 17) لم االافاقاة

ألن بااناي غ ر رسدماة ااد ر إلى أن عدد جرائم الكراةاة وخطاب   اوأعرقت اللجهة ذاا ا عن قلق -12
ة اادددريعاا ا لمواج ة خطاب كفاي هظر لم مدى الكراةاة يفوق ما ُأبلغ عهف رسدددماًا، وأوةدددت الافاا ب عادة ال

  وأوةدددت ا أيادددًا بااخاذ اداب ر  ( 18) ى الكراةاة العهصدددرية والمعاقبة عل  ماالكراةاة العهصدددرية والتحريه عل
  ( 19) لمهع استخدام خطاب الكراةاة على شبكة اإلنترنت
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 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 20) واألمان على شخصهحق الفرد في الحياة والحرية  -1 

عن ارافاع عدد األشددددددخاع  أعرقت لجهة القادددددداء على التم  ز العهصددددددري عن قلق ا إ اء اقارير -13
الء السددددددجون، بمن ل  م المهتمون إلى األقلاة اإلثهاة الروسدددددداة والروما،  المهتم ن إلى األقلااي اإلثهاة ب ن نز 

  ( 21) الي نزالء السجون من األقلااي اإلثهاةوأوةت الافاا ب جراء دراسة شاملة ألسباب ارافاع معد

اددددددريعاي ات ااددددددعر بالقلق ألن اعريذ التعذي  لم الت وألادي لجهة مهاهاددددددة التعذي  بأن ا ال از  -14
من اافاقاة مهاهاددددددددة التعذي  وغ را من ضددددددددروب  1الوطهاة ال يعكس جماع العهاةددددددددر الواردة لم المادة 

الالإنسدددددددددداناة أو الم  هة، وكرري اوةدددددددددد ت ا بأن ُاعدت الافاا ااددددددددددريعاا ا  المعاملة أو العقوقة القاسدددددددددداة أو 
  ( 22) يتوالق مع االافاقاةلتام ه ا اعريفًا للتعذي  

وأوةدددت اللجهة ذاا ا الافاا أيادددًا بما يلمل اعديع اادددريعاا ا إلدراج التعذي  كجريمة محددة لم  -15
القانون الجهائم، ااددددددددددددمع جماع الجوان  الواردة لم المواد األخرى من القانون الجهائم التم يمكن أياددددددددددددًا 

العقوقاي علاف  لتعذي  مطلقًا واكون ن حظر اأن يكو  ضدددددددددددددمانو مقاضددددددددددددداة مراكبم هذا الجريمة بموجب ا  
  وأوةدددددت ا أيادددددًا بوضدددددع برام  ادريباة  ( 23) كفالة عدم انطباق مبدأ التقادم على جريمة التعذي و مهاسدددددبًة  

  ( 24) إلزاماة لامان وعم جماع الموظف ن العام ن ج دًا بأحكام اافاقاة مهاهاة التعذي 

عاءاي بادددددأن اعر ض اإلعاقة عن قلق ا إ اء ادوأعرقت اللجهة المعهاة بحقوق األشدددددخاع ذوي  -16
بعه األشددددددددخاع ذوي اإلعاقة الذين ي ااددددددددون لم موسددددددددسدددددددداي الرعاية للعهف واالعتداء، بما لم ذلك 

التم احدث لم موسددسدداي إيواء األشددخاع  يااالعهف الجهسددم، وأوةددت الافاا بالتحق ق لم جماع الوف
  وقددمدت لجهددة حقوق ( 25) عرضدددددددددددددد م للعهف واالعتددداءذوي اإلعداقدة، بمددا لم ذلدك االدعداءاي المتعلقددة بت

  ( 26) مماثلة الطفع اوةاة

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

رحبت اللجهة المعهاة بالقادددددددداء على التم  ز ضددددددددد المرأة بتقديم الافاا المسدددددددداعدة القاددددددددائاة   -17
جوداا م عن الحدد األدنى الال م   ين اقدع مدداخ ل م أو مو الممولدة من الددولدة لجماع مقددمم الطلبداي الدذ

ن الهسدداء ضددحايا أشددكات التم  ز المتعددة أو المتقاطعة من اللجوء   غ ر أن ا أعرقت عن قلق ا لعدم امك 
إلى القاددددددداء بسدددددددب  الحواجز المتصدددددددلة ب مكاناة الوةدددددددوت، وقسدددددددب  عدم وجود الترا باي التاسددددددد رية  

الموقتة واألهلاة القانوناة الجزئاة، وعدم وع  ن بسبع  ووجود أنظمة للوةاية  اإلجرائاة والمالئمة للسن،
  وأوةددددددت اللجهة الافاا ب لااء األحكام القانوناة  ( 27) االنتصدددددداف القانوناة والااي التعويه المتاحة ل ن

  ( 28) المتعلقة بااخاذ القرار بالوكالة

عوائق التم مدا ُأبلغ عهدف من ال لجهدة القادددددددددددددداء على التم  ز العهصددددددددددددددري عن قلق دا إ اء توأعرقد  -18
اواج  ا األقلااي اإلثهاة لم اللجوء إلى القادداء  وسدداورها القلق على وجف الخصددوع ألن التعديالي التم 
ُأدخلت على قانون اإلجراءاي المدناة، والتم اقتادددددم أن يتحمع المتقاضدددددون اكالاذ الترجمة الادددددفوية لم 

  وأوةدددددددددت ( 29) ااي اإلثهاة إلى القاددددددددداءإمكاناة لجوء األقل المحاكم، مع بعه االسدددددددددتثهاءاي، قد احد من
  ( 30) اللجهة الافاا ب عادة الهظر لم هذا التعديالي

وأوةدددت لجهة حقوق الطفع الافاا بادددمان اول ر مسددداعدين قانون  ن موهل ن ومسدددتقل ن ل طفات  -19
اإلعاقة شدددددددخاع ذوي   وأوةدددددددت اللجهة المعهاة بحقوق األ( 31) المخالف ن للقانون طوات اإلجراءاي القانوناة

  ( 32) الافاا بامان اول ر الترا باي التاس رية لم اإلجراءاي القاائاة لجماع األشخاع ذوي اإلعاقة
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وأوةدددددت لجهة مهاهادددددة التعذي  الافاا بالحرع على أن اتوالر، من ح و القانون والممارسدددددة،  -20
لقانوناة األسداسداة لادماناي الجماع األشدخاع مسدلوقم الحرية، بمن ل  م المعو ون وضدعاف الحات، كع ا
  ( 33) مهذ بداية سلب م حريت م، وقامان احس ن نوعاة المساعدة القاائاة ولعال ت ا

وكرري اللجهة ذاا ا اإلعراب عن قلق ا لعدم وجود أي حكم ةددريف لم التاددريعاي المحلاة يهص  -21
 ت ا كرري اوةدددد على حق ضددددحايا التعذي  وسددددوء المعاملة لم الحصددددوت على اعويه عادت ومهاسدددد ، و 

بأن ُاعدت الافاا ااددريعاا ا لتاددم ه ا أحكامًا ةددريحة باددأن حق ضددحايا التعذي  وسددوء المعاملة لم جبر 
  ( 34) الارر، بما لم ذلك التعويه العادت والمهاس  وإعادة التأه ع

 ( 35) الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

من القدانون  157لمتحددة للترقادة والعلم والثقدالدة )ال ونسددددددددددددددكو( أن المدادة ألمم االحظدت مهظمدة ا -22
الجهائم ال ازات اعتبر التاددددددد  ر جريمة جهائاة، وشدددددددجعت الافاا على إن اء اجريم التاددددددد  ر  وأوةدددددددت 
ال ونسدكو الافاا أيادًا بتحديو قانون ا المتعلق بالحصدوت على المعلوماي من أجع مواءمتف مع المعاي ر 

  ( 36) لدولاةا

 ( 37) حظر جميع أشكال الرق  -4 

رحبددت اللجهددة المعهاددة بددالقادددددددددددددددداء على التم  ز ضددددددددددددددددد المرأة بج ود الافاددا لمكددالحددة االاجددار  -23
  غ ر أن ا  ( 38) باألشدددخاع، وق ااحة خدماي المسددداعدة والدعم الاددداملة الممولة من الدولة لادددحايا االاجار

ا إلى استهتاج أن ا بلد مهاأ لالاجار باألشخاع لم أعرقت عن قلق ا ألن اإلحصاءاي الرسماة دلعت الافا 
الاجار ولم ُيعترف ب ن كذلك ُمهعن  اضدددددددددددحايا  ن  كُ وت، لم ح ن وردي اقارير مفادها أن أجهبااي المقام األ

  وأوةدددددددددت اللجهة الافاا باعتماد  ( 39) ر نظاماايمن دخوت البلد وأُعدن إلى بلدان ن باعتبارهن م اجراي غ  
على الاددددحايا وإحالت م إلى لحة االاجار بالباددددر واحسدددد ن إجراءاي التعرف المبكر ااددددريعاي شدددداملة لمكا

  ( 41) وأعرقت لجهة مهاهاة التعذي  عن شواغع مماثلة  ( 40) الدوائر المهاسبة

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ( 42) في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتيةالحق  -1 

رأة علمًا بالمبادئ التوج  اة الادداملة للجماع لقادداء على التم  ز ضددد المأحاطت اللجهة المعهاة با -24
  غ ر أن ا أعرقت عن قلق ا إ اء الصددعوقاي التم اواج  ا الافاا لم ( 43) 2020-2015باددأن العمالة للفترة  

اي األقلااي اإلثهاة األخرى، والم اجراي، والريفااي، جماعهتمااي إلى إدماج نسددددددددددددداء الروما والهسددددددددددددداء الم
  ( 44) وكب راي السن، والهساء ذواي اإلعاقة لم سوق العمع

وأعرقت اللجهة ذاا ا عن قلق ا إ اء اواةددددددددع الفصددددددددع األلقم والعمودي ب ن الجهسدددددددد ن لم مجات  -25
   (45)الجهسددددددددددددد ن لم الم ن التم ا امن عل  ا اإلناث اقل دياالعمع، وإ اء اسدددددددددددددتمرار الفجوة لم األجور ب ن 

  ( 46) مع المتساوي القامةمبدأ المساواة لم األجر عن العوأوةت اللجهة الافاا ب نفاذ 

ورحبت اللجهة ذاا ا بالتعديالي التم ُأدخلت على قانون العمع لتعزيز المسدددددددداواة لم المعاملة لم  -26
  ولكه ا ألادي بأن ا ال ازات ( 47) تبار التحرش شدددددكاًل من أشدددددكات التم  زمجات العمع ب ن المرأة والرجع والع

  ( 48) لتحرش الجهسم لم مكان العمععدم القم مفتااة العمع العامة أي شكاوى باأن ا ااعر بالقلق إ اء
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وأوةدددددددددددددددت اللجهدة المعهادة بحقوق األشددددددددددددددخداع ذوي اإلعداقدة الافادا بكفدالدة دعم اوظاذ جماع  -27
سددددوق العمع المفتوحة لم ب  اي عمع شدددداملة للجماع على قدم المسدددداواة إطار  لم األشددددخاع ذوي اإلعاقة  

  ( 49) مع اآلخرين

 الحق في الضمان االجتماعي -2 

رحبت اللجهة المعهاة بالقاددددددداء على التم  ز ضدددددددد المرأة بزيادة المعاشددددددداي التقاعدية كع سدددددددهة،  -28
الرجع، وال سداما ألن اإلناث َيُفقن الذكور لم عدد والحظت أن المرأة اسدتف د لم هذا الصددد نسدباًا أكثر من 

المسدتف دين من المعاشداي التقاعدية المهخفادة يحق ل م أيادًا من يتلقون معاشداي اقاعدية مهخفادة، وألن 
  غ ر أن ا أعرقت عن قلق ا ألن ( 50) اسددددددتحقاقاي اجتماعاة إضددددددافاةلم كث ر من الحاالي الحصددددددوت على 

  ( 51) ل فا أثرًا سلباًا على الحماية االجتماعاة للمرأة اقلص عدد السكان وشاخوخت م خ

نت معرضدة لخطر الفقر لم المائة من الهسداء كا  31,1نسدبة  وأعرقت اللجهة ذاا ا عن قلق ا ألن -29
  وأوةت اللجهة الافاا بتهف ذ نظام دعم الدخع المهاود، مع إيالء  ( 52) 2018واإلقصاء االجتماعم لم عام 

واام يعاددددن حالة الفقر، وقتعزيز لرع حصددددوت هوالء الهسدددداء على التعلام والعمع اهتمام خاع للهسدددداء الل
  ( 53) ق الريفاةوالخدماي لم المهاط

 الحق في مستوى معيشي الئق -3 

ألادي لجهة حقوق الطفع بأن ا ال ازات اادددددددددددعر بالقلق إ اء اسدددددددددددتمرار أثر اداب ر التقادددددددددددف على  -30
مستوياي التفاوي لم الدخع، والوقف المتوقع لابكاي األمان التم  األطفات، وارافاع مستوى البطالة، وازايد

  وذك ري بتوةدددداة الخب ر المسددددتقع ( 54) لم إطار برنام  احق ق االسددددتقرارُأنادددد ت لمواج ة حاالي الطوارئ 
المعهم بدثثدار الدديون الخدارجادة للددوت، ومدا يتصددددددددددددددع ب دا من التزامداي مدالادة دولادة أخرى عل  دا، لم التمتع  

بأن اهادددت الافاا شدددبكة  ،بجماع حقوق اإلنسدددان، وخاةدددة الحقوق االقتصدددادية واالجتماعاة والثقافاةالكامع 
  ( 55) اف الحاتن دائمة لفائدة األطفات ضعأما

وأوةدددددت اللجهة المعهاة بحقوق األشدددددخاع ذوي اإلعاقة الافاا بادددددمان مسدددددتوى م اادددددم الئق  -31
أمور، باددددددددمان أن اراعم برام  الحماية االجتماعاة ل شددددددددخاع ذوي اإلعاقة وُأسددددددددرهم، وذلك، لم جملة  
  ( 56) والحد من الفقر التكالاذ اإلضافاة المتصلة باإلعاقة

 ( 57) الحق في الصحة -4 

رحبت اللجهة المعهاة بالقاددددداء على التم  ز ضدددددد المرأة باسدددددتهاد نظام الرعاية الصدددددحاة لم البلد  -32
ت أياددددددددًا أن الموارد المالاة المخصددددددددصددددددددة للرعاية   ولكه ا الحظ( 58) إلى مبدأ التاطاة الصددددددددحاة الادددددددداملة

ن الااي الدولة للرقابة المالاة لم   وأعرقت لجهة حقوق الطفع عن قلق ا أل( 59) الصدددددددددحاة مهخفادددددددددة نسدددددددددبااً 
  ( 60) اتمكن من التحقق من االستخدام القانونم والفعات للم زاناة المخصصة للرعاية الصحاة

قلق ا إ اء طوت قوائم االنتظار ومحدودية الخدماي الطباة وأعرقت لجهة حقوق الطفع أياددددددًا عن  -33
مة ب ن أطفات المهاطق الريفاة والمهاطق الحارية المتخصصة لم قطاع الصحة العامة، وإ اء الفوارق القائ 

  ( 61) لم الحصوت على الخدماي الطباة المتخصصة

المسدددددددتوى الحرج من عدم  وأعرقت اللجهة المعهاة بحقوق األشدددددددخاع ذوي اإلعاقة عن قلق ا إ اء -34
ةددددوت إل  ا اوالر الخدماي الصددددحاة العامة لجماع األشددددخاع ذوي اإلعاقة وعدم كفايت ا وعدم إمكاناة الو 

  ( 62) لم جماع أنحاء البلد
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والحظت اللجهة المعهاة بالقادداء على التم  ز ضددد المرأة على وجف الخصددوع محدودية إمكاناة  -35
   ( 63) األسددددداسددددداة، بما لم ذلك خدماي الصدددددحة الجهسددددداة واإلنجاباةحصدددددوت المرأة على الخدماي الصدددددحاة  

ولجهة حقوق الطفع عن قلق ما إ اء ارافاع معدالي وأعرقت اللجهة المعهاة بالقااء على التم  ز ضد المرأة 
  ( 64) مبكرالحمع ال

 ( 65) الحق في التعليم -5 

، لقد أعرقت المتخذة  والسددددااسدددداااةب هما رحبت لجهة حقوق الطفع بمختلف التداب ر الموسددددسدددداة   -36
دودية عن قلق ا إ اء عدم التحاق األطفات بالمدار ، وال سدددددددددددددداما لم المهاطق الريفاة التم اعانم من مح

  وأعرقت لجهة حقوق الطفع واللجهة المعهاة بالقادددددداء على التم  ز ضددددددد المرأة عن ( 66) المرالق التعلاماة
  والحظت اللجهة المعهاة بالقاداء على ( 67) الفتااي عن الدراسدة قلق ما البالغ إ اء ارافاع معدالي انقطاع

من جماعاي األقلااي، رغم الج ود  التم  ز ضدد المرأة وال ونسدكو ركود عدد الفتااي الملتحقاي بالمدار 
  ( 68) المبذولة لزياداف

ة وأبدى مكلفون بوالياي لم إطار اإلجراءاي الخاةددددة شددددواغع باددددأن اعتماد التعديالي المدخل -37
 المتعلق بالتعلام قبع 716واعتماد القانون التهظامم رقم  ( 69) على قانون موسدددددددددسددددددددداي التعلام العالم

امددا يتعلق بلاددة التدددريس لم التعلام ال ددا على قددانون التعلام ف  والتعددديالي المقترإ إدخدد ( 70) المدددرسددددددددددددددم
لم الافاا، وال ساما حق األساسم والثانوي، التم قد اخلف أثرًا سلباًا على حماية واعزيز حقوق األقلااي  

  وأعرقت لجهة القادداء على التم  ز ( 71) الطالب من األقلااي لم التعلام دون ام  ز باسددتخدام لات م األم
وجود أي ق ود ال مبرر ل ا فاما يتعلق عن شدددددددددواغع مماثلة وأوةدددددددددت الافاا بادددددددددمان عدم  العهصدددددددددري 

  ( 72) بالحصوت على التعلام بلااي األقلااي

المعهاة بحقوق األشددددخاع ذوي اإلعاقة عن قلق ا اللتحاق أغلباة األطفات ذوي وأعرقت اللجهة   -38
م، وحثت الافاا على ضدددمان عدم رله اإلعاقة بالمدار  الخاةدددة أو اادددجاع م على الدراسدددة لم ب وا 

قبوت أي طفع لم المدار  العادية بسددددب  اإلعاقة، وعلى اخصدددداص المزيد من الموارد الال مة لاددددمان 
 باي التاس رية المعقولة لتاس ر حصوت جماع الطالب ذوي اإلعاقة على التعلام الجامع الج د الترا اول ر

  ( 73) الهوعاة

 ت محددةحقوق أشخاص محددين أو فلا -دال 

 ( 74) النساء -1 

عتمد اسددددتراااجاة شدددداملة أن اأوةددددت اللجهة المعهاة بالقادددداء على التم  ز ضددددد المرأة الافاا ب -39
هظر ااعز  الااا ا الوطهاة لله وض بالمرأة، و أن وق ،الجهسد ن، بماداركة المهظماي الهسدائاةللمسداواة ب ن 

ع اق اماي األثر الجهسدددانم  ادددمن اادددكقأن ا  و لم إناددداء و ارة لله وض بالمرأة والمسددداواة ب ن الجهسددد ن
لم زاناة على عتمد اسددددددددتراااجااي شدددددددداملة لوضددددددددع اأن ابانتظام جزءًا ال يتجزأ من العملاة التاددددددددري اة  وق

  ( 75) أسا  جهسانم

وأوةدددت اللجهة ذاا ا الافاا بتعزيز ج ودها الراماة إلى  يادة امث ع المرأة لم الحااة السدددااسددداة  -40
القرار لم ال   اي الحكوماة المهتخبة والمع هة، على حد سدددددددددواء، وقاعتماد اداب ر على مسدددددددددتوى ةدددددددددهع 

ذلك إلزام األحزاب السدااسداة باعتماد حصدص للمرأة لم قوائم ة، بما لم خاةدة موقتة لزيادة ماداركة المرأ 
  ( 76) مرشح  ا
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الهمطاة التم  زية  باعتماد اسددددتراااجاة شدددداملة لمكالحة القوال أياددددًا وأوةددددت اللجهة ذاا ا الافاا  -41
التداب ر    وأوةدددددددت ا كذلك بتعزيز اهف ذ ( 77) لااي المرأة والرجع لم األسدددددددرة والمجتمعالمتعلقة بأدوار ومسدددددددوو 

  ( 78) الراماة إلى التصدي للقوال  الهمطاة لم نظام التعلام، بما لم ذلك لم المهاه  الدراساة

ضددددددددددد المرأة، وال سدددددددددداما ارافاع عدد والحظت اللجهة ذاا ا بقلق ارافاع معدت العهف الجهسددددددددددانم  -42
  ز ضدد المرأة بالتداب ر    وق هما رحبت اللجهة المعهاة بالقاداء على التم( 79) العمدحاالي االغتصداب والقتع 

التاددددري اة المعتمدة لمكالحة العهف الجهسددددانم ضددددد المرأة، لقد أوةددددت الافاا باعتماد قانون شددددامع باددددأن 
التعذي  الافاا بتعديع ااددددريعاا ا بارض إدراج هة مهاهاددددة   وأوةددددت لج( 80) العهف الجهسددددانم ضددددد المرأة 

  ( 81) القانون الجهائم العهف العائلم واالغتصاب الزوجم كجريمت ن محددا ن لم

وق هما ذك ري اللجهة المعهاة بالقااء على التم  ز ضد المرأة بأن البااء م هة قانوناة، لقد أعرقت  -43
م القانون الجهائم ب ن مف ومم االاجار ألغراض االسدددددتاالت عن قلق ا على وجف الخصدددددوع إ اء الخل  ل

   ( 82) سدددددة إلى إعادة إيذاء الهسددددداء ضدددددحايا االاجارالجهسدددددم والبااء القسدددددري، مما قد يودي من ح و الممار 
" لم القانون الجهائم، وقادددددمان اوأوةدددددت اللجهة الافاا بتوضددددداف مصدددددطلف "الادددددعف" ومصدددددطلف "الرضددددد 

ي لم    ( 83) البااء ضحايااعتبار الهساء المستاال 

 ( 84) األطفال -2 

وسددااسدداااة، لقد أوةددت الافاا ب هما رحبت لجهة حقوق الطفع باعتماد اداب ر ااددري اة وموسددسدداة  -44
من اوةدددددددددددددداداي لم اهفدذها بالكدامع أو بالقددر الكدالم،  2006بأن اعدال  ما سددددددددددددددبق أن وج تدف إل  دا لم عام 

سدددددددددداما الك المتعلقة بالتهسدددددددددد ق وقوضددددددددددع خطة عمع وطهاة، وقاألطفات المحروم ن من ب  ة أسددددددددددرية،  وال
  ( 85) ات ذوي اإلعاقةوقاألطف

اا بادددمان حصدددوت جماع األشدددخاع ذوي السدددلطة المعه  ن والعامل ن وأوةدددت اللجهة ذاا ا الاف -45
لدولة المعهاة بحماية حقوق مع األطفات ومن أجل م على التدري  باددددددددأن التوةددددددددااي المه جاة لمفتادددددددداة ا

بوةدددددددددف ا  ةالواجب  األهماةئ ا يالالطفع واإلطار العام الذي وضدددددددددعتف لتحديد مصدددددددددالف الطفع الفادددددددددلى وإ
  ( 86) االعتبار األوت

والحظت اللجهة ذاا ا برام  التثقاذ والتوعاة الراماة إلى الحد من العهف ضددددددد األطفات، بما لم  -46
ر أن ا الحظت أياددددًا عدم وجود نظام معلوماي شددددامع باددددأن العهف   غ  ( 87) ذلك اسددددتخدام العقوقة البدناة

عهف ضددد األطفات ضددد األطفات، والدور المحدود الذي ياددطلع بف الموظفون الطب ون لم احديد حاالي ال
  ( 88) واإلبالغ عه ا

، ولكه ا  ( 89) ورحبت اللجهة ذاا ا بانخفاض عدد األطفات لم موسدددددددددددددسددددددددددددداي الرعاية التابعة للدولة -47
رعاية الموسدددددسددددداي  إرسددددداتقلق ا بادددددأن جملة أمور مه ا ب ء اطور شدددددبكة األسدددددر الحاضدددددهة و  أعرقت عن

  ( 90) موسساي اعلاماة أخرى بالقرب مه ا  داخلاة رغم وجود دار إلى مالمودع ن ل  ا األطفات 

وق همددا الحظددت لجهددة حقوق الطفددع الج ود المبددذولددة لمهع الجرائم المحظورة بموجدد  البرواوكوت  -48
الملحق بداافداقادة حقوق الطفدع باددددددددددددددأن باع األطفدات واسددددددددددددددتاالت األطفدات لم الباداء ولم المواد  االختاداري 

برام  خاةدددة للوقاية اسدددت دف جماع األطفات، وقأن اواةدددع اهقاف  اإلباحاة، لقد أوةدددت الافاا بأن اادددع 
من  3و 2قدانون دا الجهدائم وغ را من التاددددددددددددددريعداي ذاي الصددددددددددددددلدة ومواءمت دا على نحو كدامدع مع المدادا ن 

  ( 91) البرواوكوت االختااري 

 وق همدا رحبدت لجهدة حقوق الطفدع بمختلف التدداب ر اإليجدابادة المتخدذة لم المجداالي ذاي الصددددددددددددددلة -49
بتهف ذ البرواوكوت االختااري الافاقاة حقوق الطفع بادددددددددأن اشدددددددددتراب األطفات لم المها عاي المسدددددددددلحة، لقد 
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سدن الثامهة عادرة من قبع القواي المسدلحة والجماعاي  أوةدت الافاا بأن اجّرم ةدراحة اجه د األطفات دون 
  ( 92) العدائاة المسلحة غ ر التابعة للدولة واستخدام م وإشراك م ومااركت م لم األعمات

وأوةدددددت اللجهة المعهاة بالقاددددداء على التم  ز ضدددددد المرأة الافاا برلع الحد األدنى لسدددددن الزواج  -50
  ( 93) استثهاءسهة دون  18بالهسبة لإلناث والذكور إلى 

 ( 94) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

الحظت لجهة حقوق األشددددددخاع ذوي اإلعاقة بقلق محدودية قدراي الااي اهسدددددد ق ورةددددددد اهف ذ  -51
لمهظماي الممثلة ل شدددددددددددخاع ذوي ااافاقاة حقوق األشدددددددددددخاع ذوي اإلعاقة، بما لم ذلك عدم ماددددددددددداركة 

  ( 95) لم هذا اآللاايم مهظ  باكع اإلعاقة 

ذاا ا الافاا باددددددددمان أن يسددددددددتهد احديد اإلعاقة إلى نموذج اإلعاقة من مهظور وأوةددددددددت اللجهة   -52
حقوق اإلنسددان وأن ياددمع اق امًا الحتااجاي األشددخاع المعه  ن ور باا م واختااراا م وأن يركز على إ الة 

ة خطة  ام مدى لعالا الحواجز واعزيز الماددداركة الكاملة والفعالة ل شدددخاع ذوي اإلعاقة لم المجتمع  وقتق
(، وقوضددع خطة عمع جديدة  2017-2015العمع المتعلقة بتهف ذ اافاقاة حقوق األشددخاع ذوي اإلعاقة )

وقتعمام مف ومم الترا باي التاسدددد رية المعقولة والتصددددمام العام بكامل ما لم جماع التاددددريعاي والسددددااسدددداي 
المهظماي الممثلة ل شددددخاع اور الوث ق مع   وأوةددددت ا أياددددًا بأن اعتمد، بالتادددد ( 96) واألنظمة ذاي الصددددلة

  ( 97) ذوي اإلعاقة، خطة عمع وطهاة شاملة باأن إمكاناة الوةوت

وأوةدددت اللجهة ذاا ا الافاا ب لااء األحكام القانوناة الواردة لم القانون المدنم بادددأن ااخاذ القرار  -53
نظام للدعم لم ااخاذ إلعاقة من خالت  بالوكالة وق عادة األهلاة القانوناة الكاملة لجماع األشددددددددددددخاع ذوي ا

  ( 98) القرار يحترم استقاللاة الاخص ورغبتف واختاارااف

وأوةت اللجهة ذاا ا الافاا أياًا ب لااء جماع التاريعاي ذاي الصلة لمهع إيداع األشخاع ذوي  -54
دماي الصدددددحة االجتماعاة لم موسدددددسددددداي الرعاية، وقزيادة مسدددددتوى اوالر خ-اإلعاقة الذههاة و/أو الهفسددددداة

  وأعرقت عن قلق ا إ اء ب ء عملاة إن اء ممارسددددة إيداع األشددددخاع ذوي اإلعاقة لم ( 99) اة المجتم اةالعقل
موسددددددسدددددداي الرعاية، وأوةددددددت الافاا بتسددددددريع وا رة هذا العملاة إلامام ا خالت لترة  مهاة محددة من أجع 

  ( 100) إغالق جماع الموسساي المتبقاة

 ( 101) ةاألقليات والشعوب األصلي -4 

لجهة القادددددداء على التم  ز العهصددددددري علمًا بالظروف التاريخاة التم ألاددددددت إلى   ب هما أحاطت -55
الحماية الدسدددددددددتورية للاة الالافاة، لقد أعرقت عن قلق ا إ اء اقارير مفادها أن السدددددددددااسددددددددداي اللاوية الحالاة 

امة والحااة الحااة العالماددددددداركة لم  والعمع و اهطوي على التم  ز ضدددددددد األقلااي اإلثهاة لم مجاالي التعلام 
  ( 102) لى الخدمايعصوت حالسااساة وال

من قانون اللاة الرسدددددددماة للدولة، التم اقتادددددددم من الموظف ن  6والحظت اللجهة ذاا ا أن المادة  -56
والعامل ن لحسدداب م الخاع اسددتخدام ومعرلة اللاة الالافاة، قد اودي إلى التم  ز المباشددر أو غ ر المباشددر 

أال يودي اددمان ب عمع لم الموسددسدداي العامة والخاةددة، وأوةددت الافاا  ضددد األقلااي لم الحصددوت على
شدددددددددأن ا أن ُاخلف أو ُاديم التم  ز اإلثهم وأال اعوق  نم اقانون اللاة الرسدددددددددماة للدولة إلى ق ود ال داعم ل 

  ( 103) السااساي اللاوية قدرة األقلااي اإلثهاة على إيجاد عمع لم القطاع ن العام والخاع

الالافاة أثري، حسدبما ُأل د بف، لم  هة ذاا ا أيادًا أن الادروا المتعلقة بمعرلة اللاةوالحظت اللج -57
  ( 104) قدرة األقلااي على الماددداركة لم الحااة العامة والحااة السدددااسددداة والحصدددوت على الخدماي األسددداسددداة
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أللراد األقلااي وأوةددت اللجهة المعهاة بالقادداء على التم  ز ضددد المرأة الافاا باددمان اقديم الدعم الكالم 
اول ر المترجم ن التحريري ن والمترجم ن الادفوي ن لم مكاا  الدولة والبلدياي، اماشداًا  اللاوية، بما لم ذلك 

  ( 105) مع اافاقاة مجلس أوروقا اإلطارية لحماية األقلااي القوماة

افاا، لقد وق هما الحظت لجهة القاددددددددددداء على التم  ز العهصدددددددددددري الج ود اإليجاباة التم ابذل ا ال -58
ار الوةدددددم والتم  ز االجتماعم واالقتصدددددادي ضدددددد ألراد مجتمع الروما، الذين أعرقت عن قلق ا إ اء اسدددددتمر 

  وأوةدددددددت اللجهة ( 106) يزالون يتعرضدددددددون للتم  ز لم مجاالي التعلام والعمع والحصدددددددوت على الخدماي ال
  ( 107) م االافاا ب شراب مجتمعاي الروما وممثل  ا لم وضع خطة عمع واهف ذها واق ا 

 ( 108) تمسو اللجوء والمشردون داخلياا المةاجرون والالجلون ومل -5 

أشددداري مفوضددداة األمم المتحدة السددداماة لادددوون الالج  ن إلى عدة اطوراي إيجاباة، بما لم ذلك  -59
، واعدديالادف الالحقدة لم 2016اعتمداد قدانون اللجوء الجدديدد، الدذي دخدع ح ز الهفداذ لم كدانون الثدانم/يهداير 

ولجهة القادددددداء على التم  ز العهصددددددري أياددددددًا باعتماد    ورحبت لجهة مهاهاددددددة التعذي  ( 109) 1720عام 
القدانون الدذي يعز  المعداي ر المتعلقدة بد جراءاي اللجوء، وقداسددددددددددددددتخددام االحتجدا ، وقتدداب ر اإلدمداج، ويهص 

  ( 110) على إعادة التوط ن

علقة بحرية اهقع ملتمسددددددددددددم وق هما الحظت مفوضدددددددددددداة شددددددددددددوون الالج  ن التا  راي اإليجاباة المت  -60
اللجوء، لقد أشدداري أياددًا إلى عدم إدماج المعاي ر لم األحكام القانوناة لاددمان عدم اللجوء إلى االحتجا  
إال كمالذ أخ ر  وأوةددددددددددت المفوضدددددددددداة الافاا بتعديع التاددددددددددريعاي المحلاة لكفالة عدم اللجوء إلى احتجا  

ظر احتجا  األطفات ألسدددددددددباب لم بدائع االحتجا   وقح ملتمسدددددددددم اللجوء إال كمالذ أخ ر ولق  بعد الهظر
وأعرقدت لجهدة حقوق الطفدع ولجهدة مهداهاددددددددددددددة التعدذيد  ولجهدة القادددددددددددددداء على التم  ز   ( 111) اتعلق بدال جرة

  ( 112) العهصري عن شواغع مماثلة وقدمت اوةااي مماثلة باأن احتجا  األطفات

سدرية والقم جرائاة ضدد اإلعادة القوأوةدت لجهة مهاهادة التعذي  الافاا بكفالة وجود ضدماناي إ -61
جماع األشددددددددخاع المحتاج ن إلى الحماية الدولاة معاملة مهاسددددددددبة لم جماع المراحع واسددددددددتفادا م لورًا من 
المسدددداعدة القانوناة المجاناة، وال سدددداما لم حالة الطعن لم قرار رله الدخوت أو التسددددج ع، وقاددددمان أن 

  ( 113) وء أثر إيقالميكون للطعون لم القراراي المتعلقة باللج

ري مفوضدداة شددوون الالج  ن إلى أن عدم وجود برنام  شددامع لإلدماج لم الافاا ال يزات اوأشدد  -62
  ويهص قانون اللجوء على نوع ن مختلف ن ( 114) يعوق قدرة المسدتف دين من الحماية الدولاة على االندماج

 اش ذوو ت والوضدددع البديع  ويمن الوضدددع القانونم للمسدددتف دين من الحماية الدولاة، همال وضدددع الالج
  وأوةددددددت مفوضدددددداة شددددددوون الالج  ن ( 115) الوضددددددع البديع حالة طويلة األمد من االراااب وانعدام األمن

حق م لم وضددددددمان   المسددددددتف دين من الحماية الدولاةالافاا بوضددددددع اسددددددتراااجاة وقرنام  شددددددامل ن إلدماج 
  ( 116) معاملةالالمساواة لم 

كراةاة األجان  وما يتصددددددع بذلك من اعصدددددد ، وأن م عانوا من وقد أبلغ الج ون المفوضدددددداة أن  -63
  وأعرقت  ( 117) الموقف السددلبم اجاا األجان  ياددكع عائقًا رئاسدداًا إضددافاًا إلدماج م االجتماعم واالقتصددادي

  ( 118) لجهة حقوق الطفع ولجهة القااء على التم  ز العهصري عن شواغع مماثلة

 ( 119) عديمو الجنسية -6 

إلى أن عديمم الجهسددداة لم الافاا يتألفون من مجموعت ن من لالج  ن أشددداري مفوضددداة شدددوون ا -64
المقام ن بصدفة قانوناة لم البلدل "غ ر المواطه ن" الذين اسدتولوا جماع عهاةدر اعريذ الالجت المهصدوع 
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المتعلق بوضددددددددع  1995عام  عل  ا لم االافاقاة الخاةددددددددة بوضددددددددع الالج  ن والذين يهظم وضددددددددَع م قانونُ 
الجم ورياي االشدددددتراكاة السدددددوفااااة السدددددابق الذين لاسدددددوا مواطهم الافاا أو أي دولة أخرى،  مواطهم ااحاد

دون من خالت اإلجراءاي الحكوماة ولقًا للقانون المتعلق باألشددددددخاع  واألشددددددخاع عديمو الجهسدددددداة المحد 
  ( 120) عديمم الجهساة

 1995عام   م قانونُ   ن أن غ ر المواطه ن الذين يهظم وضدددددددعَ والحظت مفوضددددددداة شدددددددوون الالج -65
يتمتعون، عمومًا، بحقوق اتجاو  المعاي ر الدناا المهصددوع عل  ا لم االافاقاة الخاةددة بوضددع الالج  ن   
غ ر أنف ال ازات ثمة اختاللاي من ح و الوضدددددددع ب ن المواطه ن وغ ر المواطه ن فاما يتعلق بمجموعة من 

  ( 121) اساةالحق لم العمع والحق لم المااركة السا الحقوق، مه ا 

وأبلات مفوضدددددددداة شددددددددوون الالج  ن عن اعتماد قانون إلااء ممارسددددددددة مهف األطفات وضددددددددع غ ر  -66
المواطه ن، الذي يهص على أن األطفات المولودين ألبوين غ ر مواطه ن، لاست لدي ما جهساة دولة أخرى، 

، مواطه ن 2020هاير كانون الثانم/ي  1سددددددددددُاعتبرن، ابتداء من   ولم يوالقا على مهح م جهسدددددددددداة دولة أخرى،
انعدام الجهسدداة   ي  وق هما الحظت مفوضدداة شددوون الالج  ن الخطوة الم مة المتخذة لمهع حاال( 122) الاف  ن

عهد الوالدة، لقد أوةدددددددددت الافاا بتعديع قانون الجهسددددددددداة ل هص على مهف الجهسددددددددداة القائاًا لجماع األطفات 
ديمم الجهسدداة، بمن ل  م القاةددرون الذين اتراوإ لوال ذلك عسدداكونون أراضددم الافاا الذين  المولودين على

  ( 124) وأعرقت لجهة مهاهاة التعذي  عن شواغع مماثلة  ( 123) سهة 18و 15أعمارهم ب ن 

والحظت مفوضددددددددددداة شدددددددددددوون الالج  ن وجود إجراء مكر  لتحديد حاالي انعدام الجهسددددددددددداة،  -67
ذين يهتظرون قرارًا باددددددددددأن ي قانوناة لتحسدددددددددد هف من خالت مهف األلراد الوأوةددددددددددت الافاا بااخاذ خطوا

وضدع م كعديمم الجهسداة الحق القانونم لم اإلقامة ولم الحصدوت على وثاقة هوية، وقتاسد ر إةددار 
من االافاقاة الخاةدة  27وثائق ال وية ل شدخاع عديمم الجهسداة، وذلك بسدح  التحفل على المادة  

  ( 125) بوضع الالج  ن

الافاا بتعزيز التداب ر الراماة إلى خفه عدد وأوةدددددددددت لجهة القاددددددددداء على التم  ز العهصدددددددددري  -68
األشدددخاع عديمم الجهسددداة من خالت مواةدددلة ااسددد ر إجراءاي التجهاس، وق يجاد سدددبع للتخلص ادريجاًا 

 على   وشددجعت المفوضدداة الافاا أيادداً ( 126) من وجود ل ة غ ر المواطه ن التم لدي ا وضددع قانونم مهفصددع
  ( 127) غ ر المواطه ن على الجهساةمواةلة الج ود الراماة إلى ااس ر حصوت 
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