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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

 سيشيلتجميع بشأن   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

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

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

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

بالتقدم الذي أحرزاه سدددددددددداادددددددددد ع لم التصددددددددددديق على ، رحبت لجنة حقوق الطفع  2018لم عام  -2
ورحبت لجنتان بان ددددمام سدددداادددد ع  لى االافالاة الدولاة لحماية جماع   ( 3) الصددددكود الدولاة واالن ددددمام  ل  ا

  ( 4) 2017األشخاص من االختفاء القسري، لم عام 

االختااري  ، دعت لجنة مناه ة التعذيب ساا ع  لى التصديق على البرواوكول2018ولم عام   -3
الافالاة مناه ددددة التعذيب وغ ر  من  ددددرول المعاملة أو العقوية القاسدددداة أو الال نسدددداناة أو الم  نة، وأية 

لجنة وأوةددددددت    ( 5) معاهدة أسدددددداسدددددداة أخر  من معاهداي األمم المتحدة لحقوق اإلنسددددددان لاسددددددت  رلا ل  ا
لاة حقوق الطفع المتعلق بإجراء اقديم بأن اصددددددق سدددددااددددد ع على البرواوكول االختااري الافاحقوق الطفع  

البالغدداي  والبرواوكول االختادداري الملحق بددالع ددد الدددولم الخدداص بددالحقوق االقتصددددددددددددددداديددة واالجتمددا اددة 
  ( 6) والثقافاة؛ والبرواوكول االختااري الافالاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ورحبت مفو ددداة األمم   ( 7) لو ناةوأعريت لجنتان عن أسدددف ما لتأخر سدددااددد ع لم اقديم اقاريرها ا -4
المتحدة السدددددداماة لادددددد)ون الالج  ن )مفو دددددداة شدددددد)ون الالج  ن( لتقديم سدددددداادددددد ع اقريرها األولم  لى لجنة 

  ( 8) 2018مناه ة التعذيب لم عام 
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ورحبت لجنة مناه دددددددددددة التعذيب بإةددددددددددددار دعوة دائمة  لى الااي اإلجراءاي الخاةدددددددددددة التابعة  -5
  ( 9) 2016لمجلس حقوق اإلنسان لم عام 

بادددأن   1954وأوةدددت لجنتان ومفو ددداة شددد)ون الالج  ن بأن اصددددق سدددااددد ع على اافالاة عام  -6
  ( 10) المتعلقة بخفض حاالي انعدام الجنساة 1961و ع األشخاص عديمم الجنساة واافالاة عام 

، أوةددت اللجنة المعناة بحقوق األشددخاص ذوي اإلعاقة سدداادد ع باالن ددمام لم 2018ولم عام  -7
قت ممكن  لى معاهدة مراكش لتاسد ر النفاذ  لى المصدنفاي المنادورة لفائدة األشدخاص المكفول ن أو أقرل و 

  ( 11) معاقم البصر أو ذوي  عاقاي أخر  لم قراءة المطبوعاي

وأوةدددت من مة األمم المتحدة للترياة والعلم والثقالة )ال ونسدددكو( سدددااددد ع بالتصدددديق على اافالاة  -8
  ( 12) ال التعلاممكالحة التم  ز لم مج

وأوةددت لجنة حقوق الطفع بأن ان ر سدداادد ع لم التصددديق على اافالاة التحصدد ع الدولم لنفقة  -9
األ فال وغ رها من أشدددددددددددكال  عالة األسدددددددددددرة، والبرواوكول المتعلق بالقانون السددددددددددداري على التزاماي النفقة، 

واالعتراف واإلنفاذ والتعاون لم مجال المسدددد)ولاة األلوية واالافالاة المتعلقة باالختصدددداص والقانون السدددداري 
  ( 13) وادال ر حماية األ فال

ويغطم سدااد ع المكتُب اإلقلامم للجنول األلريقم التابع لمفو داة األمم المتحدة السداماة لحقوق  -10
نسدان،  اإلنسدان )المفو داة(  وعملت المفو داة مع سدااد ع على التصدديق على الصدكود الدولاة لحقوق اإل

  ( 14) ودّريت الج اي الفاعلة ذاي الصلة على اعزيز اعاون ا مع ال   اي المناأة بموجب معاهداي

( 15) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
 

من  3من الدسدددددددتور انن على أن الفصدددددددع    48ل نما االحظ لجنة مناه دددددددة التعذيب أن المادة  -11
اإلنسدددددان والحرياي األسددددداسددددداة، ينبغم افسددددد ر  على نحو الدسدددددتور، الذي يت دددددمن م ثاق سدددددااددددد ع لحقوق  

يتعارض مع أي التزاماي دولاة على سدددددااددددد ع فاما يتعلق بحقوق اإلنسدددددان وحريااه، لإن ا اادددددعر بالقلق  ال
ألن أحكام اافالاة مناه ددددددددة التعذيب وغ ر  من  ددددددددرول المعاملة أو العقوية القاسدددددددداة أو الال نسدددددددداناة أو 

وأوةدددددددت ثال  لجان   ( 16) لم التادددددددريعاي الو ناة لكم اكون قاللة لبنفاذ مباشدددددددرة ال لد أن ادمج الم  نة
سدددددااددددد ع بأن ادرم أحكام المعاهداي الدولاة لحقوق اإلنسدددددان  دراجًا كاماًل لم اادددددريعاا ا الو ناة من أجع 

  ( 17)  مان اطباق ا باكع مباشر

، رحبت اللجنة المعناة بالق دددددددددداء على التم  ز  ددددددددددد المرأة باعتماد قانون لجنة 2019ولم عام  -12
، وكذلك بطلب اعتمادها 2018أنادأ لجنة سدااد ع لحقوق اإلنسدان لم عام حقوق اإلنسدان لم سدااد ع الذي 

من التحالف العالمم للم)سددسدداي الو ناة لحقوق اإلنسددان  غ ر أن ا ااددعر بالقلق ألن اللجنة لم امتثع بعُد 
للمبادئ المتعلقة بمركز الم)سددددددسدددددداي الو ناة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسددددددان )مبادئ باريس( وألن ق ددددددايا 

وأوةدددت ثال  لجان سدددااددد ع ب دددمان   ( 18) ن المرأة والمسددداواة ل ن الجنسددد ن لم ادرم بعُد  دددمن واليت اامك  
اسدددتقالل لجنة حقوق اإلنسدددان لم سدددااددد ع، امتثااًل لمبادئ باريس، واخصدددان موارد بادددرية واقناة ومالاة 

  ( 19) كافاة ل ا
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مراعاة القانون الدولي   تنفيذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -ألف 

( 20) المساواة وعدم التمييم -1 
 

كرري لجنة حقوق الطفع اوةددااا ا السددابقة وحثت سدداادد ع على اعتماد وانف ذ اسددتراااجاة شدداملة  -13
المتعددة،  ددد جماع ل اي األ فال الموجودين اتصددّد  لجماع أشددكال التم  ز، بما لم ذلك أشددكال التم  ز 

  ( 21) لم أو اع هاة، ومكالحة المواقف المجتمعاة التم  زية

وأعريت اللجنة المعناة بالق ددددددداء على التم  ز  دددددددد المرأة عن قلق ا  زاء افادددددددم القوالب النمطاة  -14
  ( 22) لم األسرة والمجتمعالتم  زية والمواقف األلوية فاما يتعلق بأدوار ومس)ولااي المرأة والرجع 

والح ت اللجنة نفسد ا نزع الطابع الجرمم عن العالقاي الجنسداة المثلاة التم اتم بالترا دم  ل د  -15
أن ا أعريت عن قلق ا  زاء أعمال العنف الجنسدددددانم والتم  ز المجتمعم المسدددددتمر  دددددد المثلااي ومزدوجاي 

اللجنة سدددداادددد ع بإجراء التغ  راي التاددددريعاة الالزمة الم ع الجنسددددم ومغايراي ال وية الجنسدددداناة  وأوةددددت  
  ( 23) وانف ذ سااسة للق اء على هذا التم  ز وأعمال العنف

وأوةددددت اللجنة بأن اعتمد وسدددداادددد ع، بالتادددداور مع المن ماي الممثلة ل،شددددخاص ذوي اإلعاقة،  -16
اقة ويناء ثقالة اقّدر لامة التنوع  سدااسدة واسدتراااجاة شداملت ن للتو اة العامة ل دف اغ  ر المواقف اجا  اإلع

  ( 24) ومااركة جماع األشخاص ذوي اإلعاقة لم المجتمع وافاعل م فاه

( 25) التنمية والبيلة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

أوةددت اللجنة المعناة بحقوق األشددخاص ذوي اإلعاقة بأن اواةددع سدداادد ع لذل الج ود ل ددمان  -17
 درام من ور حقوق اإلعاقة لم قانون  دارة مخا ر الكوار   وأوةدددت اللجنة أي دددًا بأن اتاددداور سدددااددد ع 
عن كثب مع من ماي األشخاص ذوي اإلعاقة ل مان  درام متطلباي األشخاص ذوي اإلعاقة لم اصمام 
وانف ذ جماع خطط الحد من مخا ر الكوار  وإدارا ا والتكاف مع اغ ر المناخ، ولقًا إل ار سددددددد نداي للحد 

  ( 26) 2030-2015من مخا ر الكوار  للفترة 

وأوةدددت اللجنة المعناة بالق ددداء على التم  ز  دددد المرأة بأن ادمج سدددااددد ع من ورًا جنسددداناًا لم  -18
المتعلقة لتغ ر المناخ واالسددددددددتجابة للكوار  والحد من مخا ر الكوار ، وأن السددددددددااسدددددددداي والبرامج الو ناة 

  ( 27) اكفع مااركة المرأة لم و ع وانف ذ هذ  السااساي والبرامج

بأن ا ددع سدداادد ع وانفّئذ لوائل لكفالة امتثال قطاع األعمال للمعاي ر  لجنة حقوق الطفعوأوةددت  -19
عمع، والب  ة وغ رها من المعاي ر، ال سدددداما فاما يتعلق بحقوق الطفع  الدولاة والو ناة لحقوق اإلنسددددان، وال

وأوةددت أي ددا سدداادد ع لو ددع   ار ان امم وا ددل للصددناعاي العاملة لم البلد، وخاةددة السددااحة وةدد د 
األسددددماد والصددددناعاي الزرا اة، ل ددددمان أال ا)ثر أناددددطت ا سددددلبًا على حقوق الطفع أو أال ُالحق ال ددددرر 

  ( 28) اة وغ رها من المعاي ربالمعاي ر الب   

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

( 29) حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه -1 
 

أوةدددددت لجنة مناه دددددة التعذيب سدددددااددددد ع بااخاذ خطواي إلزالة التناقض ل ن الح ر الدسدددددتوري  -20
  ( 30) إلعدام"لعقوية اإلعدام والتاريعاي الو ناة األخر  التم ات من ذكر "عقوية ا
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وأعريت اللجنة نفسدد ا عن القلق لعدم وجود أحكام اح ر التعذيب أو المعاملة أو العقوية القاسدداة  -21
أو الال نسدداناة أو الم  نة لم القوان ن الجنائاة لسدداادد ع على وجه التحديد، على الرغم من النن الدسددتوري 

افالاة مناه ددددددة التعذيب، من ا 1لم هذا الصدددددددد  والح ت أي ددددددًا عدم وجود اعريف للتعذيب ولقًا للمادة 
يومدًا بعدد المخدالفدة لمراجعدة المحكمدة الددسددددددددددددددتوريدة فامدا يتعلق بدانت داكداي م ثداق  90ووجود م لدة أقصدددددددددددددداهدا 

وأوةددت اللجنة سدداادد ع   ( 31) سدداادد ع لحقوق اإلنسددان والحرياي األسدداسدداة، الذي ياددكع جزءًا من الدسددتور
لمحددة؛ واسدددددددتحدا  اعريف للتعذيب يادددددددمع جماع لتعديع قانون العقوياي من أجع  درام جريمة التعذيب ا

من االافالاة؛ و دمان أن يكون ح ر التعذيب مطلقًا وغ ر قالع للتق  د، وأال  1العناةدر المب نة لم المادة 
  ( 32) يكون هناد قانون للتقادم فاما يتعلق بجريمة التعذيب

ن قدد ال يتمتعون بجماع  وأعريدت لجندة منداه ددددددددددددددة التعدذيدب عن القلق لكون األشدددددددددددددخداص المحتجزي  - 22
ال ددددددددماناي القانوناة األسدددددددداسدددددددداة من لداية سددددددددلب م حريت م، مثع الحق لم   الع م على أسددددددددبال اولاف م أو  
ر لقط، ولاس البالغ ن، هم من   احتجازهم على الفور، ولاس لم أقرل وقت ممكن عملاًا بعد ذلك؛ ولكون الُقصددّ

ين من اختاارهم باددأن احتجازهم؛ وأعريت اللجنة عن قلق ا  ُيسددمل ل م باالاصددال بألراد أسددرهم أو أشددخاص اخر 
أي دددددددددا  زاء طاال لحن  بم معااري منذ الوهلة األولى لسدددددددددلب الحرية؛ وإزاء كون قاعدة عرض المحتجزين  
على محكمة خالل أريع وعادددرين سددداعة ال ُاحترم دائمًا وكون الادددر ة قد احتجز أشدددخاةدددًا من دون ا م لمدة  

   ( 33) ؛ وإزاء كون جماع مراحع االحتجاز ال يتم بال رورة ادوين ا لم السجالي يوماً اصع  لى أريعة عار  

ورحبت لجنة مناه ددة التعذيب بإنادداء الرئاس للجنة الرفاعة المسددتو  المعناة بإةددال  السددجون  -23
زين وأحا ت اللجنة علمًا بالتتا  مرلق االحتجاز الجديد للمحتج  ( 34) 2017وإعادة اأه ع السددجون لم عام 

، وما ُأدخع من احس ناي أخر ، غ ر أن ا ااعر بالقلق  زاء ارافاع معدل االحتجاز 2017الذكور لم عام 
عمومًا؛ وعدم لصدددددددددددع السدددددددددددجناء المدان ن عن األشدددددددددددخاص المحتجزين رهن الحبس االحتاا م لم بعض 

ذكور واإلنا  أحاانًا الحاالي؛ وحاالي الولاة أثناء االحتجاز والعنف ل ن السددددددجناء؛ وحبس السددددددجناء من ال
لم نفس المحتجز، وعدددم لصدددددددددددددددع األحدددا  دائمددًا عن البددالغ ن لم مراكز االحتجدداز؛ والنقن الحدداد لم 
الموظف ن الطب  ن وما اف د به التقارير من عدم التزام م لم مجال رعاية األشدددددددددددخاص المسدددددددددددلوية حريت م؛  

  ( 35) ن السجناء على نحو يث ر االنزعاموافام ل روس نقن المناعة البارية/اإليدز والت ال الكبد ل  

وأوةددددت اللجنة ذاا ا سدددداادددد ع بااخاذ جماع التدال ر الالزمة ل ددددمان اخباض االحتجاز السددددالق  -24
للمحاكمة  لى أقصدددى حد ممكن، وأن يكون اسدددتثنائاًا، وأن يتم ولقًا ألحكام اافالاة مناه دددة التعذيب وغ ر  

أو الال نسدداناة أو الم  نة  وحثت سدداادد ع أي ددًا على اعزيز لدائع  من  ددرول المعاملة أو العقوية القاسدداة
  ( 36) االحتجاز السالق للمحاكمة، ولقًا لقواعد األمم المتحدة الدناا النموذجاة للتدال ر غ ر االحتجازية

وي نما الح ت لجنة مناه دددة التعذيب أن المجلس االسدددتاددداري للسدددجون واللجنة الو ناة لحقوق  -25
اإلنسان، وه  ة الم الم ويعض من ماي المجتمع المدنم قد امكنت من زيارة أماكن االحتجاز، أعريت عن 

حتجاز، بما القلق ألن سدددااددد ع لم انادددو ن امًا و ناًا يتولى بصدددورة مسدددتقلة رةدددد وافتاش جماع أماكن اال
لم ذلك م)سددددددددسدددددددداي الطب النفسددددددددم ودور الرعاية االجتما اة، وعدم وجود الاة مسددددددددتقلة لتلقم الاددددددددكاو  

  ( 37) والتحق ق ل  ا

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

 ةدددال  الق ددداء؛ وأن أوةدددت لجنة مناه دددة التعذيب بأن اواةدددع سدددااددد ع ج ودها الراماة  لى  -26
ازود منتسدددددددبم الق ددددددداء بالتدريب المناسدددددددب؛ واتخذ خطواي قوية للق ددددددداء على الفسددددددداد ومالحقة مراكباه  
ومعاقبت م؛ وا ددددددددمن احّرر الق دددددددداء من اأث ر السددددددددلطة التنف ذية؛ وُاخفض اراكم الق ددددددددايا؛ واعزز كفاءة 

  ( 39) اإلجراءاي الق ائاة
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زيز قدرة لجنة مكالحة الفسداد على كادف الفسداد والتحق ق وأوةدت لجنة حقوق الطفع سدااد ع لتع -27
  ( 40) فاه ومالحقة مراكباه بفعالاة

ورحبت اللجنة المعناة بالق دداء على التم  ز  ددد المرأة بالج ود التم ابذل ا سدداادد ع لزيادة لرص  -28
باي المادية وةدددددول النسددددداء والفتااي  لى العدالة  وأوةدددددت اللجنة سدددددااددددد ع لتكثاف ج ودها لمعالجة الع 

واالقتصدددددادية التم اواج  ا النسددددداء والفتااي لم الوةدددددول  لى المحاكم، وزيادة الوعم ل ن النسددددداء والفتااي 
واعزيز الن ام الق دائم، لوسدائع من ا اخصدان موارد بادرية واقناة ومالاة كافاة، ومن خالل االنت ام لم 

  (41) الار ة وغ رهم من المس)ول ن عن  نفاذ القانون لناء قدراي الق اة والمدع ن العام ن والمحام ن وألراد  

وأوةددددددددت اللجنة المعناة بحقوق األشددددددددخاص ذوي اإلعاقة بأن اكفع سدددددددداادددددددد ع  مكاناة وةددددددددول  -29
األشددددددخاص ذوي اإلعاقة  الفعلم  لى العدالة على قدم المسدددددداواة مع ايخرين، بما لم ذلك من خالل اقديم  

 ر اإلجرائم، لوسددددائع من ا الصددددا  السدددد لة القراءة وارجمة لغة اإلشددددارة المسدددداعدة القانوناة المجاناة والتاسدددد 
  ( 42) الم ناة واستخدام  ريقة لرايع

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

الاددددددددددددددفدافادة الح دت ال ونسددددددددددددددكو أن قدانون الحصددددددددددددددول على المعلومداي، الدذي ي ددف  لى اعزيز  -30
والمسداءلة والنزاهة لم الخدمة العامة واإلدارة العامة، يسدمل باسدتثناءاي لم عدد من الحاالي، بما لم ذلك 
ما يتعلق بأمن البلد أو شد)ونه الدلا اة والمصدالل االقتصدادية للدولة  وأوةدت سدااد ع بأن اع د الن ر لم 

  ( 44) القانون ل مان اماشاه مع المعاي ر الدولاة

  ( 45) 2008م اسجع ال ونسكو أي عملااي قتع لم ساا ع منذ لدء اإللالغ المنت م لم عام ول -31

وألادي ال ونسدكو بأن سدااد ع اعتبر التاد  ر عماًل  جراماًا  وأوةدت ال ونسدكو سدااد ع بأن الغم  -32
  ( 46) اجريم التا  ر وأن ُادرجة  من قانون مدنم يتفق مع المعاي ر الدولاة

سكو أن لجنة وسائط اإلعالم لم ساا ع لاست مستقلة عن الحكومة  لقد ع ن رئاس  والح ت ال ون  - 33
سدداادد ع جماع أع دداء اللجنة السددبعة  واختار الرئاس بصددورة مباشددرة ع ددوين، من ل ن م الرئاس، ل نما اختار 
أي دددددا األع ددددداء الخمسدددددة ايخرين من ل ن المرشدددددح ن الذين اقترحت م رابطة وسدددددائط اإلعالم لم سدددددااددددد ع، 

   ( 47) والجمعاة الو ناة، والسلطة الق ائاة، وإدارة اإلعالم، ووحدة االاصال للمن ماي غ ر الحكوماة 

( 48) حظر جميع أشكال الرق  -4 
 

رحبت لجنة حقوق الطفع بالخطواي التم ااخذا ا ساا ع لمكالحة االاجار باألشخاص  وأوةت  -34
اللجنة سدااد ع لتخصدان الموارد الالزمة لتنف ذ قانون ح ر االاجار باألشدخاص؛ والتحق ق على الفور لم 

لق داء وموظفم ق دايا االاجار باأل فال ومقا داة مراكب  ا؛ واعزيز لرامج التو اة الموج ة  لى مسد)ولم ا
  ( 49)  نفاذ القانون وغ رهم من المس)ول ن

وأوةددددددددت مفو دددددددداة شدددددددد)ون الالج  ن سدددددددداادددددددد ع باعتماد خطة عمع و ناة للتصدددددددددي لالاجار  -35
باألشددخاص، وال سدداما االاجار ألغراض االسددتغالل الجنسددم؛ وإنادداء مالجو أو مرالق رعاية شدداملة متاحة 

وأوةددت اللجنة المعناة بالق دداء    ( 50) كافاة لمسدداعدة ال ددحايال ددحايا االاجار باألشددخاص؛ واول ر موارد 
على التم  ز  ددددد المرأة بأن ا ددددع سدددداادددد ع ن امًا مناسددددبا يتوالر له ما يكفم من الموارد من أجع التعرف 

  ( 51) المبكر على  حايا االاجار باألشخاص واوج   م  لى الخدماي المناسبة

التابعة لمن مة العمع الدولاة عن بال    االافالااي والتوةدددددااي  وأعريت لجنة الخبراء المعناة لتطب ق  - 36
القلق  زاء حالة األ فال الذين يمارسدددون البغاء، وال سددداما سدددااحة الجنس، وحثت الحكومة على  دددمان  جراء  
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اح اقاي شدددداملة ومالحقاي ق ددددائاة قوية  ددددد األشددددخاص الماددددتبه لم اسددددتغالل م األ فال ألغراض البغاء 
وأوةددت لجنة مناه ددة التعذيب سدداادد ع بالتحق ق لم التقارير التم اف د بأن الادداباي    ( 52) عر دداً ممارسددة أو  

   ( 53) َيفئْدن  لى البلد على متن  ائراي خاةة ألغراض االستغالل الجنسم، وأوةت ا بمقا اة الجناة 

وشدددجعت اللجنة المعناة بحماية حقوق جماع العمال الم اجرين وألراد أسدددرهم سدددااددد ع على انف ذ  -37
وةدااا ا بادكع كامع، من أجع جملة أمور من ا جمع البااناي بانت ام، مصدنفة حسدب نوع الجنس والسدن ا 

واألةددددع، من أجع مكالحة االاجار بالباددددر واسددددتغالل البغاء مكالحة لعالة؛ واكثاف الحمالي باددددأن منع 
مطلقا" فاما يتعلق االاجار بالعمال الم اجرين واادددجاع القطاع الخاص على اعتماد سدددااسدددة "عدم التسدددامل 

  ( 54) بالسااحة الجنساة وحماية األشخاص من االاجار واالستغالل الجنسم التجاري 

وأوةدددت اللجنة المعناة بالق ددداء على التم  ز  دددد المرأة بأن اعدل سدددااددد ع قانون العقوياي من  -38
يتعلق بأعمال البغاء، وإلغاء أجع  عفاء النسدداء والفتااي الماددتغالي لم البغاء من المسدد)ولاة الجنائاة فاما 

العباراي اللغوية القدحاة  وأوةددددت اللجنة أي ددددًا بأن اولر سدددداادددد ع لرامج خروم ولرص لديلة مدرة للدخع 
لصدددددالل من ارغب من النسددددداء لم ارد البغاء، ل ددددداًل عن اول ر خدماي الحماية وإعادة التأه ع المناسدددددبة 

  ( 55) للنساء والفتااي  حايا استغالل البغاء

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

( 56) الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 
 

رحبدت لجندة الخبراء التدابعدة لمن مدة العمدع الددولادة بدإدرام أحكدام لم قدانون العمدع باددددددددددددددأن ح ر  -39
اافالاة التم  ز )لم من  ( أ() 1) 1التم  ز المباشددددددددر وغ ر المباشددددددددر على جماع األسددددددددس المذكورة لم المادة 

  ( 57) ( 111رقم )  1958االستخدام والم نة(، لعام 

وأعريت اللجنة المعناة بالق ددداء على التم  ز  دددد المرأة عن قلق ا المسدددتمر ألن النسددداء كث را ما  -40
يواج ن ام  زا م ناا مقرونا بما يصدددددددددددددداحب ذلك من لروق لم األجور، وألن اإلنجازاي العالاة التم حققت ا 

وأوةدددددددددت اللجنة سدددددددددااددددددددد ع لو دددددددددع   ( 58) تااي لم مجال التعلام ال اترجم  لى لرص لم سدددددددددوق العمعالف
اسدددددتراااجاة مدروسدددددة لنقع المرأة من الماددددداريع الصدددددغ رة  لى الماددددداريع المتوسدددددطة والكب رة الحجم واعزيز  

  ( 59) حصول المرأة على القروض وغ رها من أشكال االئتمان المالم

لزيادة عدد وأشدددادي اللجنة المعناة بحقوق األشدددخاص ذوي اإلعاقة بسدددااددد ع لما ابذله من ج ود  -41
وأوةددت اللجنة سدداادد ع بأن انقل معنى "الترا باي المعقولة" وأن    ( 60) العامل ن من األشددخاص ذوي اإلعاقة

ا ددددمن االاسدددداق لم ذلك مع اافالاة حقوق األشددددخاص ذوي اإلعاقة؛ وأن اع ن كاانا يرةددددد عدم االمتثال 
خاص ذوي اإلعاقة لم العمع بادددددأن الق ددددداء على التم  ز  دددددد األشددددد   2013لقانون العمع وسدددددااسدددددة عام 

ويعاقب علاه؛ واعتمد ادال ر لزيادة عدد العامل ن من األشدددددددخاص ذوي اإلعاقة، ال سددددددداما النسددددددداء، لتعزيز  
  ( 61) لرص العمع لم سوق العمع المفتوحة، ولم مجال العمع للحسال الخاص ولم ريادة األعمال

 الحق في الضمان االجتماعي -2 

بحقوق األشدددددددددخاص ذوي اإلعاقة على سدددددددددااددددددددد ع العتمادها اعديالي على قانون  أثنت اللجنة المعناة   - 42
   ( 62) ال مان االجتماعم ل مان عدم لقدان األشخاص ذوي اإلعاقة لجماع استحقاقاا م عند حصول م على عمع 

( 63) الحق في مستوى معيشي الئق -3 
 

 رًا على ةددد د األسدددماد الح ت مفو ددداة شددد)ون الالج  ن أن اقتصددداد سدددااددد ع يعتمد اعتمادًا كب  -43
سدددددددددتكون ل ا اثار وخامة على النمو االقتصدددددددددادي ألن  ( 19-والسدددددددددااحة وأن جائحة ل روس كورونا )كول د

  ( 64)  غالق الحدود ووقف السفر الدولم قد أثر لم هذين القطاع ن
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ودعت اللجنة المعناة بالق دددداء على التم  ز  ددددد المرأة  لى احق ق المسدددداواة ل ن الجنسدددد ن بحكم  -44
جماع مراحع عملاة انف ذ خطة التنماة   القانون )المسددددددددددداواة القانوناة( والواقع )المسددددددددددداواة المو دددددددددددو اة( لم

  ( 65) 2030المستدامة لعام 

( 66) الحق في الصحة -4 
 

نوهددت لجنددة الخبراء التددابعددة لمن مددة العمددع الدددولاددة بدداعتمدداد السددددددددددددددادداسدددددددددددددددة الصددددددددددددددحاددة الو ناددة  -45
، والتم جعلت من الصدددددحة محور التنماة الو ناة، لكن ا أشددددداري  لى 2015لم عام   2020-2016 للفترة

أنه رغم ارافاع نسدددددبة  عمال الصدددددحة مقارنة بالسدددددكان، لإن هناد حاجة  لى مزيد من التخصدددددن والبح  
  ( 67) لتحق ق نتائج ةحاة أل ع

وأقري اللجنة المعناة بالق دددددداء على التم  ز  ددددددد المرأة بالتدال ر التم ااخذا ا سدددددداادددددد ع، ولكن ا  -46
باددأن الصددحة الجنسدداة واإلنجالاة  وأوةددت اللجنة سدداادد ع الح ت بقلق أن البلد لم يعتمد سددااسددة و ناة 

بالتعج ع باعتماد السدددددااسدددددة الو ناة المتعلقة بالصدددددحة الجنسددددداة واإلنجالاة وخطة العمع المتعلقة بالصددددحة 
  ( 68) اإلنجالاة، وإنااء ه  ة دائمة لتنس ق ورةد انف ذهما

عتماد سااسة الصحة الجنساة واإلنجالاة رحبت اللجنة المعناة بالق اء على التم  ز  د المرأة با -47
وأوةدددددت لجنة حقوق الطفع بأن اعزز سدددددااددددد ع لرامج ا الخاةدددددة بالصدددددحة    ( 69) 2018للمراهق ن لم عام 

 18اإلنجالاة للمراهق ن؛ واسدددتمر لم  ااحة  مكاناة الحصدددول على وسدددائع منع الحمع للمراهقاي دون سدددن  
الخدماي الصدددحاة الاددداملة، والمادددورة السدددرية، والدعم  عامًا واول ر أسددداس قانونم ل دددمان الحصدددول على

للمراهقاي الحوامع، لداًل من أن اكون القراراي المتعلقة بالتخلم عن شدددرل الموالقة الوالدية متروكة للسدددلطة 
  ( 70) التقديرية للعامل ن لم المجال الطبم عندما يتعلق األمر لتول ر العالم ل، فال

 149  لى  147الق اء على التم  ز  د المرأة ساا ع بإلغاء المواد من وأوةت اللجنة المعناة ب  -48
من قانون العقوياي من أجع  لغاء اجريم اإلج اض لم جماع الحاالي، و ددددددمان الحصددددددول على خدماي 

  ( 71) اإلج اض المأمون والرعاية بعد اإلج اض

ع احسددددد ن  مكاناة وأوةدددددت اللجنة المعناة بحقوق األشدددددخاص ذوي اإلعاقة بأن اواةدددددع سدددددااددددد   -49
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدماي الرعاية الصحاة الج دة لم الوقت المناسب، بما لم ذلك لم 
مجال الصددددددددحة والحقوق الجنسدددددددداة واإلنجالاة، والوقاية من ل روس نقن المناعة الباددددددددرية/اإليدز والرعاية 

 ن لم المسددددتاددددبااي ومراكز الرعاية المتعلقة به  وأوةددددت اللجنة أي ددددًا بأن اكفع سدددداادددد ع حصددددول العامل
  ( 72) الصحاة على ادريب منت م وإلزامم باأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ورحبت لجنة حقوق الطفع بالتدال ر التم ااخذا ا سدددددداادددددد ع لمكالحة  سدددددداءة اسددددددتعمال المخدراي  -50
م األ فال والمراهق ن  والمواد المدمنة  غ ر أن اللجنة حثت سدددددددااددددددد ع على اعزيز ادال رها للتصددددددددي لتعا 

للمخدراي؛ و ددددددددمان اول ر موارد باددددددددرية واقناة ومالاة كافاة لصددددددددالل وكالة منع اعا م المخدراي وإعادة 
  ( 73) التأه ع؛ وح ر  عالناي التب  والكحول على وسائط اإلعالم والاركاي المملوكة للخواص

( 74) الحق في التعليم -5 
 

ينن على أن التعلام من المسددددددددددددددتو   2017الح دت ال ونسددددددددددددددكو أن قدانون التعلام المعددل لعدام  -51
 لزامم؛ ومع ذلك، لم ُاذكر المدة بصددددريل العبارة  وأوةددددت ال ونسددددكو   5 لى المسددددتو  الثانوي  1االلتدائم 

نوي وأن اكون سدنة سدااد ع بأن اكفع لم التادريع اسدع سدنواي على األقع من التعلام اإللزامم االلتدائم والثا
واحدة على األقع من التعلام قبع االلتدائم مجاناة وإلزاماة  وأوةددددت ال ونسددددكو أي ددددًا بأن اح ر سدددداادددد ع 

  ( 75) ح را ةريحا لم التاريعاي الو ناة كالة أشكال التم  ز لم التعلام
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ا لخفض و لبدت لجندة الخبراء التدابعدة لمن مدة العمدع الددولادة  لى الحكومدة أن اواةددددددددددددددع ج ودهد  -52
معددالي التسددددددددددددددرل من المددارس وخفض عددد األ فدال غ ر الملتحق ن بدالمددارس، مع  يالء اهتمدام خداص 

وحثت لجنة حقوق   ( 76) للفتاان، ل ددددددددددداًل عن مواةدددددددددددلة ااخاذ ادال ر لتول ر التدريب الم نم المالئم للبناي
  ( 77) ن ام التعلامالطفع ساا ع على  مان اخصان موارد بارية واقناة ومالاة كافاة ومناسبة ل

والح ت ال ونسدددددددددكو أن النسددددددددداء والفتااي يتركزن لم ماادين الدراسدددددددددة التم ا امن عل  ا اإلنا   -53
، كما أن امث ل ن ناقن لم ماادين العلوم والتكنولوجاا وال ندسددددة والريا ددددااي لم المرحلت ن الثانوية  اقل دياً 

النمطاة الجنسدددددداناة والحواجز ال اكلاة التم قد والجامعاة  وأوةددددددت اللجنة سدددددداادددددد ع بأن اتصددددددد  للقوالب 
  ( 78) احول دون التحاق الفتااي بمجاالي الدراسة التم ي امن عل  ا الذكور اقل دياً 

وأوةددددددت اللجنة المعناة بالق دددددداء على التم  ز  ددددددد المرأة بأن اكفع سدددددداادددددد ع االحتفا  الفعلم  -54
 دماج ن لم الن ام المدرسدددم، بطرق من ا اسدددتعراض سدددااسدددة بالفتااي الحوامع واألم اي الاددداباي وإعادة 

  ( 79) حمع المراهقاي بح   اامع اقديم الدعم التعلامم خارم المدرسة ل،م اي المراهقاي

، 2015والح ت ال ونسدددددددكو أنه على الرغم من سدددددددااسدددددددة التعلام الادددددددامع التم اعُتمدي لم عام  -55
ح ت ال ونسدكو أنه ال يوجد ما ُيوجب من الناحاة القانوناة اول ر يزال التعلام الخاص المعزول قائمًا  وال ال

الترا باي التاسد رية المعقولة للطالل ذوي اإلعاقة لم التعلام العام ورةدد الك العملاة، وال اوجد الاة لرةدد 
 عن عدم  مكاناة الوةددددول  لى المرالق  معاي ر  مكاناة الوةددددول داخع ال ااكع المدرسدددداة وخارج ا، ل ددددالً 

وحثت اللجنة المعناة بحقوق األشدددددددخاص ذوي اإلعاقة سدددددددااددددددد ع على اول ر الموارد الكافاة   ( 80) والخدماي
ومواةدددلة الج ود لتنف ذ سدددااسدددت ا التعلاماة الاددداملة، و دددمان حصدددول األ فال ذوي اإلعاقة على خدماي 

  ( 81) الدعم الالزمة لممارسة حق م لم التعلام

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

( 82) لنساءا -1 
 

أوةدددت اللجنة المعناة بالق ددداء على التم  ز  دددد المرأة بأن اعتمد سدددااددد ع، دون اأخ ر، اعريفًا   -56
شددداماًل للتم  ز  دددد المرأة لم دسدددتورها، يادددمع أسدددس التم  ز المح ورة المعترف ل ا دولاًا ويادددمع التم  ز  

   ( 83) السدواء، بما لم ذلك أشدكال التم  ز المتداخلةالمباشدر وغ ر المباشدر لم المجال ن العام والخاص على 
وأوةدت اللجنة أي دًا بأن ادمج سدااد ع أحكام اافالاة الق داء على جماع أشدكال التم  ز  دد المرأة  دماجًا 

  ( 84) كاماًل لم قانون ا الو نم

وأثندت اللجندة نفسدددددددددددددد دا على سدددددددددددددداادددددددددددددد دع العتمدادهدا خطدة عمدع و نادة للادددددددددددددد)ون الجنسددددددددددددددانادة  -57
وعلى اع  ن الفريق الو نم إلدارة الاددددددد)ون الجنسددددددداناة  ل د أن اللجنة الح ت بقلق   ،2023-2019 للفترة

أن أمانة الاددددد)ون الجنسددددداناة، التم ادعم اعمام مراعاة المن ور الجنسدددددانم لم جماع القطاعاي، افتقر  لى 
وأوةدت اللجنة أي دًا   ( 85) الموارد البادرية والتقناة والمالاة الكافاة، وأوةدت سدااد ع لتخصدان هذ  الموارد

 2023-2019بأن انفذ سدددداادددد ع التدال ر المتخذة لم   ار خطة العمع الو ناة للادددد)ون الجنسدددداناة للفترة 
  ( 86) وأن ارةدها بانت ام

ورحبت اللجنة المعناة بالق اء على التم  ز  د المرأة لزيادة امث ع المرأة لم المناةب ال اادية،  -58
على مسدددددددتو  ةدددددددنع القرار لم الحااة  ناقصددددددداً  قلق ألن المرأة ال ازال ممثلة امث الً لكن ا ال ازال اادددددددعر بال

السددددااسدددداة، بما لم ذلك لم البرلمان، والادددد)ون الخارجاة، والمناةددددب ال اادية األكاديماة  وأوةددددت اللجنة 
خبة ويناء  ساا ع بأن اعتمد ادال ر م)قتة خاةة ل مان المساواة ل ن الجنس ن لم المناةب المع نة والمنت 

وأوةددددت اللجنة أي ددددًا   ( 87) قدراي المرشددددحاي لم مجاالي ال اادة وم اراي التفاوض والحمالي السددددااسدددداة
  ( 88) لم المائة لتمث ع المرأة لم البرلمان 30بأن اعتمد ساا ع حصة دناا لنسبة 
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نوع الجنس، وأثنت اللجنة نفسددددددد ا على سدددددددااددددددد ع لما ابذله من ج ود لمكالحة العنف القائم على  -59
لكن ددا الح ددت بقلق أن معدددالي العنف القددائم على نوع الجنس لم البلددد ال ازال من أعلى المعدددالي لم 
المنطقة  وأوةدددت اللجنة سدددااددد ع لتحدي  اسدددتراااج ت ا بادددأن العنف القائم على نوع الجنس واعتماد خطة 

لق ددددداة والمدع ن العام ن والمحام ن عمع و ناة جديدة ممولة اموياًل كافاًا؛ واول ر التدريب المتخصدددددن ل
وألراد الادددر ة وغ رهم من موظفم  نفاذ القانون، والعامل ن لم مجال الصدددحة، واألخصدددائ  ن االجتماع  ن،  
والج اي الفاعلة من غ ر الدول؛ واقديم الدعم لل دددحايا والناج ن و دددمان حصدددول م على المأو  وخدماي 

ورحبت مفو ددداة شددد)ون   ( 89) ومعاقبت م على النحو المناسدددب الدعم بادددكع مالئم؛ و دددمان مقا ددداة الجناة
  ( 90) ودخوله ح ز النفاذ 2020الالج  ن بالموالقة على قانون العنف المنزلم لعام 

( 91) األطفال -2 
 

ألادي مفو اة ش)ون الالج  ن بأن ساا ع لدي ا سجع قوي لم اسج ع الموال د وأن ا نجحت لم  -60
  ( 92) اعمام اسج ع الموال د

والح ت لجنة حقوق الطفع أن شدعبة الخدماي االجتما اة التابعة إلدارة الاد)ون االجتما اة لم  -61
وزارة الا)ون االجتما اة والتنماة المجتمعاة والريا ة اواجه احدياي بسبب الق ود المتعلقة بالموارد البارية 

كااناا ا المكلفة لتنسددددد ق األناددددطة والتقناة والمالاة  وحثت اللجنة سدددددااددددد ع على مواةدددددلة اسدددددتعراض والية 
وأوةددت اللجنة أي ددًا بأن اجري سدداادد ع   ( 93) المتصددلة لتنف ذ االافالاة وع ددوية الك الكااناي وسدد ر عمل ا

اق امًا شددددددددددددداماًل الحتااجاي األ فال لم الم زاناة، وأن اخصدددددددددددددن موارد كافاة من الم زاناة إلعمال حقوق 
  ( 94) الطفع لم اخطاط م زاناة الدولة الطفع، وأن استع ن لن ج قائم على حقوق 

وقد عّدل القانون    2020ورحبت مفو اة ش)ون الالج  ن باعتماد قانون األ فال )المعدل( لعام  -62
بددإدرام مددادة جددديدددة اح ر جماع أشددددددددددددددكددال العقويددة البدددناددة ل، فددال، وإلغدداء  1982قددانون الطفددع لعددام 

  ( 95) التم اعترف بحق الوالدين وغ رهما لم اطب ق العقوية "المناسبة" ( 7) 70 المادة

وأوةدددددددت لجنة حقوق الطفع سدددددددااددددددد ع لتعزيز ايلااي واإلجراءاي والمبادئ التوج  اة ل دددددددمان  -63
حاالي االعتداء واالسدددددددددددددتغالل الجنسددددددددددددد  ن ل، فال و دددددددددددددمان اول ر ادريب خاص اإللالغ اإللزامم عن 

للموظف ن الق دددددددائ  ن وموظفم  نفاذ القانون من أجع اغ  ر أي اصدددددددوراي خا  ة اجا  األ فال ال دددددددحايا 
  ( 96) وامك ن الموظف ن من التعامع بسرعة مع الحاالي الحساسة التم يكون األ فال  رلا ل  ا

قوق الطفع أي ددًا بأن اواةددع سدداادد ع اعزيز ال ااكع وايلااي الم)سددسدداة لحماية وأوةددت لجنة ح -64
األ فال من االسددددتغالل االقتصددددادي، بما لم ذلك أسددددوأ أشددددكال عمع األ فال، وأن اسددددجع باددددكع من جم 
حاالي عمع األ فال، وال سددددددددددداما لم ظروف خطرة ولم القطاع غ ر الرسدددددددددددمم، وأن ازيد عملااي افتاش 

  ( 97) كز العمع واقا م الجناةالعمع لم مرا

سدنواي، وألن  7وما زال القلق يسداور اللجنة نفسد ا ألن الحد األدنى لسدن المسد)ولاة الجنائاة هو  -65
سدنة يمكن أن ُيحاسدبوا جنائاًا  ذا اب ن أن م على مسدتو    12سدنواي و 7األ فال الذين اتراو  أعمارهم ل ن 

م ن ام ا الخاص بق دداء األحدا  باددكع كامع مع االافالاة كاف من الن ددج  وحثت سدداادد ع على أن ُاوائ 
   (98) والمعاي ر األخر  ذاي الصلة، وأوةت ا باإلسراع لرلع سن المس)ولاة الجنائاة  لى مستو  مقبول دولااً 

  ( 99) وأةدري لجنة مناه ة التعذيب اوةااي مماثلة

ق ددددددداء األحدا  بالموارد البادددددددرية وأوةدددددددت لجنة حقوق الطفع بأن اكفع سدددددددااددددددد ع ازويد ن ام  -66
  ( 100) والتقناة والمالاة الكافاة، واول ر التدريب المناسب للق اة المعّ ن ن المتخصص ن لم ق ايا األ فال
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( 101) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 
 

أعريت اللجنة المعناة بحقوق األشددددخاص ذوي اإلعاقة عن بال  قلق ا  زاء التأخ ر لم اسددددتعراض  -67
ديع التادددريعاي المحلاة القائمة التم ال اتماشدددى مع اافالاة حقوق األشدددخاص ذوي اإلعاقة وعدم وإلغاء واع

وأوةددددددت اللجنة سدددددداادددددد ع لتسددددددريع   ( 102) وجود قانون أو قرار محددين إلدمام االافالاة لم القانون المحلم
اة؛ والترويج الاباع الج ود الراماة  لى اسدتعراض جماع التادريعاي والسدااسداي من أجع مواءمت ا مع االافال

نموذم قائم على حقوق اإلنسدددددان  زاء اإلعاقة والق ددددداء على اسدددددتخدام جماع العباراي القدحاة لم القوان ن 
وعند اإلشارة  لى األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واخصان موارد كافاة لتنف ذ السااسة الو ناة المتعلقة باإلعاقة 

  ( 103) وخطة العمع الو ناة المتعلقة باإلعاقة

وأوةدت اللجنة المعناة بحقوق األشدخاص ذوي اإلعاقة بأن اعدل سدااد ع قانون المجلس الو نم  -68
ل ددددددددمان  شددددددددراد األشددددددددخاص ذوي اإلعاقة، من خالل المن ماي التم امثل م، لم  ( 1994) لذوي اإلعاقة  

  ( 104) جماع مستوياي ةااغة التاريعاي والسااساي

ن الحرمان من الترا باي التاسد رية المعقولة شدكع من وأوةدت اللجنة ذاا ا بأن اعترف سدااد ع بأ -69
وأوةددت اللجنة أي ددًا بأن اعتمد سدداادد ع، بالتادداور الوث ق   ( 105) أشددكال التم  ز القائم على أسدداس اإلعاقة

مع المن ماي الممثلة ل،شددخاص ذوي اإلعاقة، خطة عمع و ناة شدداملة باددأن  مكاناة الوةددول من أجع 
  ( 106) التنف ذ الفعال لمعاي ر  مكاناة الوةول والتعج ع باستعراض القوان ن ذاي الصلة

خاص ذوي اإلعاقة بأن اكفع سدددددددداادددددددد ع األهلاة القانوناة وأوةددددددددت اللجنة المعناة بحقوق األشدددددددد  -70
ل،شددددددخاص ذوي اإلعاقة على قدم المسدددددداواة مع ايخرين، وأن اسددددددتعاض عن ن م ااخاذ القراراي بالوكالة 

  ( 107) لن م ادعم ااخاذ القراراي واحترم استقاللاة الاخن وإراداه وخاارااه

السدددددرعة عملاة  لغاء  يداع  األشدددددخاص ذوي وأوةدددددت اللجنة ذاا ا بأن ابدأ سدددددااددددد ع على وجه   -71
اإلعاقة الذين ما زالوا لم ُع دة م)سددسدداي، والعمع على زيادة اوالر الخدماي المجتمعاة الراماة  لى امك ن 

  ( 108) األشخاص ذوي اإلعاقة من العاش لم المجتمع المحلم والتفاعع معه

حقوق جماع األشدددخاص ذوي اإلعاقة   وأوةدددت اللجنة بأن اتخذ سدددااددد ع التدال ر الالزمة ل دددمان -72
لم المادداركة لم الحااة السددااسدداة والعامة، بما لم ذلك المسددائع االنتخالاة  وأوةددت اللجنة أي ددا بأن اقدم 
سدداادد ع معلوماي عن العملااي االنتخالاة لم أشددكال يسدد ع الوةددول  ل  ا وأن ازيع جماع الحواجز المادية 

   ( 109) تخالاة لرمت ا، وأن اولر ارا باي ااس رية معقولة لم جماع مراحل اوغ رها من الحواجز من العملاة االن 

( 110) المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -4 
 

شدجعت اللجنة المعناة بحماية حقوق جماع العمال الم اجرين وألراد أسدرهم سدااد ع على مواةدلة  -73
عن المعاملة التم انطبق على  العمال الم اجرين بمعاملة ال اقع اف د الً انف ذ اوةد ت ا بادأن  دمان امتع 

الموا ن ن فاما يتعلق باألجر، والحرص على  نفاذ هذ  المعاملة بصدددددددددرامة من خالل  جراء عملااي افتاش 
منت مة ومباغتة لم القطاعاي التم يتركز ل  ا العمال الم اجرون ، وال سدداما لم قطاعاي ةدد د األسددماد 

وأعريت لجنة مناه دددددددددة التعذيب عن قلق ا من أن العمال األجانب قد يتعر دددددددددون    ( 111) سدددددددددااحة والبناءوال
أحاانًا لسددددوء المعاملة والتم  ز وسددددوء األحوال المعاادددداة وارّدي المرالق الصددددحاة، وانخفاض األجور وعدم 

  ( 112) دلع المراباي، وهو ما قد يرقى  لى العمع القسري والمعاملة الال نساناة

شد)ون الالج  ن أنه ال يوجد، فاما هو معلوم، الج ون أو ملتمسدو لجوء   لبوا والح ت مفو داة  -74
قد قّ د حق ملتمسددددددم  19-والح ت كذلك أن  غالق الحدود خالل جائحة كول د  ( 113) اللجوء  لى سدددددداادددددد ع

  ( 114) اللجوء لم الوةول  لى اإلقلام التماسًا للجوء
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 ع ال املك   ارًا اادددددريعاًا و ناًا للجوء، وأعريت لجنة مناه دددددة التعذيب عن القلق لكون سدددددااددددد  -75
يوجد لدي ا ن ام و نم للجوء يعمع بانت ام، بما لم ذلك ألغراض احديد و دددددددددع الالجو، ولعدم وجود  وال

   ( 115) أحكام لم القانون المحلم اح ر اإلعادة القسدددددددددددرية ل،شدددددددددددخاص الذين قد يحتاجون  لى حماية دولاة
الخاةددة  1951لتسدددريع الج ود الراماة  لى  دمام اافالاة عام   وأوةدددت مفو ددداة شددد)ون الالج  ن سدددااددد ع

لو دددددع الالج  ن لم القانون المحلم، وذلك باعتماد اادددددريعاي و ناة بادددددأن اللجوء وإناددددداء ن ام حكومم 
  ( 117) وقدمت لجنة حقوق الطفع اوةااي مماثلة  ( 116) للجوء

 عديمو الجنسية -5 

ال اوجد لدي ا حاالي معرولة ألشدددخاص عديمم   الح ت مفو ددداة شددد)ون الالج  ن أن سدددااددد ع -76
وأعريت لجنة حقوق الطفع عن القلق لكون قانون الجنسددددداة ال ينن على اكتسدددددال جنسددددداة   ( 118) الجنسددددداة

سدداادد ع من جانب األ فال المولودين أللوين مج ول ن أو الذين هجرهم ابافهم لم  قلام سدداادد ع  وأوةددت 
اللجنة سدددااددد ع بأن اعتمد  دددماناي قانوناة خاةدددة باأل فال الذين سددداصدددبحون عديمم الجنسددداة لوال هذ  

  ( 120) وقدمت مفو اة ش)ون الالج  ن اوةااي مماثلة  ( 119) ال ماناي
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