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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الرابعة والثالثون
 ١٥-٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩

جتميع بشأن غامبيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو ا تق ااارير هل ااا ا ضاه اادا
واإلجااراءا اخلاص ا وهاهااا ماان ومماامل ادمااا ا تصااد ها الماال  ،وهااو مقااد ا ا مااوج
تقلّداً ابحلد ادقمى لضدو ال لما

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
() 2( ) 1
اإلنسان
 -٢ا عاا  ،٢٠١٨أ ااار اليرياامل الضاما ا ضا اااال االختيااء القسااري أو هااا ال ااوع
واللجنا ا ضنلا قااوق اإلنسااان ى أن علااى هامكلااا أن تساات م عمللا التمااديمل علااى االتياقلا
()3
الدولل حلماي مجلع اد خاص من االختياء القسري
 -3وهك اار اليري اامل الضاما ا واللجنا ا أن ااس ينك ا ا ل امكل ااا أن تس اات م عمللا ا التم ااديمل عل ااى
الربوتوكول االختلاري التياقل مناهض التضذيب وهاه من ضارو ا ضاملا أو الضقوبا القاسال أو
()٤
الالىنسانل أو ا هلن
 -٤وا عا  ،٢٠١6وعت اللجن ا ضنل ابلقضاء علاى التمللا ضاد ا ارأ هامكلاا ى الن ار
ا التمااديمل علااى الربوتوكااول االختلاااري التياقلا القضاااء علااى مجلااع أ ا ال التمللا ضااد ا ارأ ،
()٥
واالتياقل الدولل حلماي حقوق مجلع الضمال ا هاجرين وأفراو أسرها
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 -٥و جضت من م ادما ا تصد للرتبل والضلا والثقاف (اللونلس و) هامكلا على التمديمل
()6
على اتياقل م افص التملل ا جمال التضللا
 -6وا عا  ،٢٠١٥هكر ا قرر اخلاص ا ض اال اإلعدا خارج القضاء أو إبجاراءا
مااوج أو تضسااياً أن هامكلااا تضاوناات بش ا ياادوو مااع دلل ا ادمااا ا تصااد حلقااوق اإلنسااان
وأ ااار ى أن الا ار الااهب قااا بااا ى الكلااد ا تشارين الثاااين/نوفمرب  ٢٠١٤جاار ا جااو ساااوه
()٨
اخلوف واحلذر من جانب الذين تضاملوا مضس
()7

 -7وهكر فريمل ادما ا تصد الق ري أن هامكلا تضما مان أجا ىضاياء ال اابع الرىا علاى
()٩
فرق عم مشرتك بني الوزارا ست ون مبثاب دلل وطنل لإلبالغ وا تابض

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

 -٨هكاار اليرياامل الضاما ا ض ا اااال االختياااء القسااري أو هااا ال ااوع أن هامكلااا تواجااس
حتداً وفرص فريد ا دن واحد :أن تتخذ ،بدعا من اجملتمع الدويل ،جمموع امل مان التادابا
()١١
الرامل ى حتقلمل ىصالحا وميقراطل ووستوري
 -٩وأعربت اللجن ا ضنل قوق اإلنساان عان قلقهاا دن ا ااو  )٢(3٥مان الدساتور ،الاهب
تاانع علااى عااد التقلااد قااوق مضلنا أطناااء حاااال ال اوارات ،ال لتثا امتثاااالً مااً للضهااد الاادويل
اخلاااص ابحلقااوق ا دنل ا والسلاساال ( )١٢كمااا أعرباات اللجن ا عاان قلقهااا دن احلقااوق ا نمااوص
عللهااا ا الضهااد د تُاادرج ابل ام ا ا اارع احلقااوق ا الدسااتور احلااايل وأنااس د يااتا بااذل جهااوو
كافل لضمان تيسا القانون الضرا والشريض مبا يتمشى مع الضهد( )١3وهكر اللجن أنس ينك ا
ل امكلا أن تضمن ىوراج احلقوق ا نموص عللها ا الضهد ابل ام ا رع احلقوق ا الدستور
()١٤
اجلديد
 -١٠وأوصت اللجن ا ضنل ابلقضاء علاى التمللا ضاد ا ارأ هامكلاا إبل ااء ا ااو ()٥(3٥ج)
من الدستور ،الهب تنع على أن ح ر التملل ال ين كمل فلما يتضلمل ابلتك وال واج وال الق ووفن
()١٥
ا وتى وأيلول ا متل ا بضد الوفا
 -١١والحااا ا قاارر اخلاااص ا ضا اااال اإلعاادا إبجاراءا مااوج أن الدسااتور ياانع علااى
محاي احلقوق واحلرا ادساسل ومع هلك ،فإن االمتثال لتلك ادح ا الدستوري كان انقماً
()١6
ووقع انتهاك للضديد من احلقوق ادساسل بش روتل
 -١٢وهك اار ا ق اارر اخل اااص أن هامكل ااا تتمل ا بض ااد اح ارتا س االاو الق ااانون ،وانته اااك احل اارا
ا دنل  ،ولديها جهاز وول قمض وكانت الشيافل وا ساءل فلما يتضلمل ابلشؤون الضام انور ود
ت اان هنا اااك مؤسس ااا أو عمللا ااا مس ااتقل للتضكا ااا أو تق ااد ا الا ااب االجتماعل ا ا وكانا اات
ادنشا ا ال ااهب تضا ا لع ب ااا من م ااا اجملتم ااع ا اادين لض ااع للرص ااد الش ااديد م اان قكا ا الس اال
()١7
التنيلذي
 -١3وهكر ا قرر اخلاص أن هامكلا سانت تشاريضا تنتهاك ا ضاايا الدوللا حلقاوق اإلنساان،
مث قانون التضويض لضا  ،٢٠٠١وقانون ا ضلوما واالتماال لضا  ،٢٠١3وأجار سلسال
()١٨
ماان التضااديال علااى القااانون اجلنااام  ،وعاادلت القااانون اجلنااام ا عااام  ٢٠٠٥و٢٠١٤
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وأ اار ا قارر اخلااص ى أن الن اا القاانوين ت لاب ىضاياء ال اابع اللا علاى ا ضاهادا الدوللا
قك تنيلذها من قك الاكا الوطنل ( ،)١٩وأوصى أبن تضم هامكلا على مواءم القانون الل مع
الت اماهتا مبوجب ا ضاهدا الدولل وأن تل أو تضدل مجلع التشاريضا الوطنلا هاا ا توافقا ماع
()٢٠
ا ضايا الدولل حلقوق اإلنسان
 -١٤وا عااا  ،٢٠١٥أوصاات جلن ا حقااوق ال ي ا هامكلااا أبن تضاااع جهووهااا لضاامان
ىوماج حامل ال يا ا ىياالء االعتكاار ادول مااحلس اليضالى علاى ،او مالماا ،وت كلقاس ابساتمرار
ا مجل ااع اإلجا اراءا التشا اريضل واإلواريا ا والقض ااامل والقا ارارا  ،وا مجل ااع السلاس ااا والا اربام
()٢١
وا شاريع ها المل ابدطيال والهب هلا أتطا عللها
 -١٥وأوصاات اللجنا نيسااها هامكلااا ابتكاااع ىا قاااما علااى حقااوق ال يا لااد وضااع مل انلا
الدول ا م اان خ ااالل تنيل ااذ ن ااا لتتك ااع لم االع واس ااتخدا ا اوارو ا رص ااوو ل طي ااال ا ا ل انل ا
()٢٢
أبكملها
 -١6وأوصاات اللجن ا هامكلااا أيض ااً بتضاادي قااانون ادطيااال لضااا  ٢٠٠٥لضاامان أن يشاام
مجل ااع جم اااال اتياقل ا حق ااوق ال ي ا  ،مب ااا ا هل ااك زواج ادطي ااال ،وتش ااويس ادعض اااء التناس االل
()٢3
لإلانث وعمال ادطيال ،وضمان ىنياهها على ،و فضال
 -١7وأعرباات اللجنا عاان القلاامل ىزاء االنتهاكااا ا سااتمر حلقااوق ال يا النا ا عاان أنشا
الساالاح  ،وأوصاات اللجنا  ،ا مجلا أمااور ،بت للا اإلطااار التشاريض لضاامان ا ساااءل القانونلا
()٢٤
ؤسسا ادعمال التجاري  ،ال سلما ا ؤسسا الضامل ا صناع السلاح
 -١٨وأوص ااى اليري اامل الضام ا ا ض ا اااال االختي اااء القس ااري أو ه ااا ال ااوع أبن تي اارل
هامكل ااا ح ا اراً ص اار اً عل ااى االختي اااء القس ااري ا الدس ااتور وأن تض ا ّامن الق ااانون اجلن ااام جرميا ا
()٢٥
االختياء القسري
 -١٩وهكاار اللجن ا ا ضنلا قااوق اإلنسااان أنااس يتضااني علااى هامكلااا اإلساراع ا ساان مشااروع
()٢6
قانون الوصول ى ا ضلوما
 -٢٠والحا اليريمل الق ري ل ما ا تصاد انتشاار الضنا اجلنسا ا هامكلاا ونقاع اإلباالغ
عن تلك اجلرمي  ،وهكر أن م تب ا ادع الضاا قاد أنشاد وحاد للشاؤون اجلنساانل تُضا بتادريب
ضااكاا الشاارط وا اادعني الضااامني وهاااها ماان مااوني ىنياااه القااانون علااى تنيلااذ التشاريضا ها
()٢7
المل
 -٢١وبلنما رحكت اللجن ا ضنل قوق اإلنسان بسن قانون اللجن الوطنل حلقوق اإلنسان،
ا عااا  ،٢٠١7فقااد هكاار أنااس ينك ا ل امكلااا أن تتخااذ مجلااع التاادابا الالزم ا لضاامان عم ا
اللجن بمور مستقل وفضال  ،مع االمتثال التا للمكاوات ا تضلق بوضع ا ؤسسا الوطنل لتض ي
()٢٨
ومحاي حقوق اإلنسان (مكاوات ابريس)
 -٢٢وأوصات جلنا حقااوق ال يا بكاادء عما وزار ااؤون ال يا ( )٢٩ومااع مالح ا التاادخا
ا اعتم اااو االسا ارتاتلجل الوطنلا ا حلمايا ا ال يا ا  ،ااجضت اللجنا ا هامكل ااا عل ااى اإلسا اراع بوض ااع
()3٠
االسرتاتلجل واعتماوها ،ووضع خ ط مناسك لتنيلذها
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 -٢3والح ت اللجن ا ضنل قوق اإلنسان بقلمل ابلغ االنتهاكا اجلسلم حلقوق اإلنسان
الهب وقضت بني لوز/يوللس  ١٩٩٤وكانون الثاين/ينااير  ،٢٠١7وهكار اللجنا أناس ينك ا ل امكلاا
ااع ىني اااه الق اوانني واالس ااتخكارا  ،وع ا ل ك ا م اان
أن ت ك اامل ىج اراءا فص ااع ا اجل االف وق ا ني
()3١
اركوا ا انتهاكا خ ا حلقوق اإلنسان من مناصكها

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -1املساواة و دم التمييا

()32

 -٢٤هكاار اللجن ا ا ضنل ا قااوق اإلنسااان أنااس ينك ا ل امكلااا أن تساان تش اريضا مناهض ا
للتملل ا تااوفر احلماي ا ماان التملل ا ا مجلااع اجملاااال  ،وتتضاامن قامم ا ااامل أبسااكا التملل ا مبااا
يتما ااى مااع الضهااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق ا دنل ا والسلاساال  ،وتاانع علااى الوصااول ى سااك
()33
انتماف فضال ومناسك لضصاا التملل
 -٢٥وأعرب اات اللجنا ا ع اان قلقه ااا ىزاء ا واقا ا ادبويا ا الراس ااخ والقوال ااب النم لا ا لا ا ووار
اجلنسانل  ،وال سالما ادح اا القانونلا الاهب للا ضاد ا ارأ فلماا يتضلامل ابلا واج وال االق وا اااث
وون بضضااها ا قااانون
وا متل ااا ال وجل ا والتك ا والاادفن وأيلول ا ا متل ااا عنااد الوفااا  ،والااهب ّ
ا ارأ لضااا  )3٤(٢٠١٠وهكاار اللجن ا أنااس ينك ا ل امكلااا مراجض ا قوانلنهااا ،مبااا ا هلااك قااانون
ادحا اوال الشخم اال وق ااانون ا ا ارأ  ،ب اادف ىزالا ا مجل ااع ادح ااا ال ااهب تن ااوي عل ااى لللا ا ض ااد
()3٥
ا رأ
 -٢6وأعربت اللجن عن قلقها ىزاء عر الضالقاا اجلنسال ا ثللا ابلرتاضا واساتمرار تضارل
ا ثللااا وا ثللااني وم ووج ا ا ل ا اجلنس ا وم ااايري اهلوي ا اجلنسااانل وحااامل صاايا اجلنسااني
لالعتقال التضسي والضن وهكر أنس ينك ل امكلا أن ت ي صي اجلر عان الضالقاا اجلنسال
ا ثلل ابلرتاض بني الكال ني وأن تتخاذ تادابا لت لاا الن ار اجملتمضلا للمثللاا وا ثللاني وم ووجا
ا لا ا اجلنسا ا وم ااايري اهلويا ا اجلنس ااانل وح ااامل ص اايا اجلنس ااني ومح ااايتها م اان االعتق اااال
()36
التضسيل والضن
 -2التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()37

 -٢7هكاار بارانم ادمااا ا تصااد للمسااتوطنا الكشاري (موما ادمااا ا تصااد ) أنااس ابلن اار ى
يدووي ا وجااوو احل وم ا بمااور فضال ا خااارج من ق ا ابجنااول ال اارب ويدووي ا فاارص التونل ا ،
يتجااس الشااكا واد ااخاص القاااورون ى االنتقااال ى ا ناااطمل احلض اري ث ااً عاان سااك الضاالف
وابلن ر ى عد وجوو سلاس حضري وطنل تضع ىطارا امال لتوجلس التنمل احلضري ا ستدام
واهلاوف ا وا نسااق  ،ينك ا للص وم ا ىع اااء ادولوي ا ضاجل ا التااداعلا الساالكل للتوسااع احلضااري
()3٨
وت وير القدر على مضاجل النتام السلكل النامج عن عد التخ لط
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 -٢٨وأوصاات اللجن ا ا ضنل ا ابحلقااوق االقتماااوي واالجتماعل ا والثقافل ا أبن ت ث ا هامكلااا
جهووهااا افصا اليساااو واإلفااال ماان الضقااا ا تما بااس ،وأن ت يا  ،ا القاانون وا مارسا ،
تسلا الشاؤون الضاما ب ريقا اياف كماا أوصات بتوعلا السلاسالني وأعضااء الرب اان وا ساؤولني
احل وملني ابلت الل االقتماوي واالجتماعل لليساو ،وتوعل القضا وا دعني الضامني والشارط
()3٩
ابحلاج ى الت كلمل المار للقانون
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
-٢٩
اإلرها
اإلرهااا
اإلرها

أعرب اات اللجنا ا ا ضنلا ا ق ااوق اإلنس ااان ع اان قلقه ااا ىزاء التضريا ا اليض اايال دعم ااال
الوارو ا ا او  ٢من قانون م افصا اإلرهاا لضاا  ،٢٠٠٢والاذي ال ميلا باني جاراما
واجل اراما الضاوي ا وهكاار أنااس ينك ا ل امكلااا أن تراجااع القااانون باادف مواءم ا تضري ا
()٤٠
مع ا ضايا الدولل

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن لى شخصه

()41

 -3٠رحكت اللجن نيسها ابلوق االختلاري لضقوب اإلعدا  ،وقالت ىنس ينك
()٤٢
عقوب اإلعدا

ل امكلا ىل ااء

 -3١وأعرباات اللجنا عاان قلقهااا ىزاء التقااارير الااهب تشااا ى انتشااار التضااذيب والضاار وسااوء
ا ضامل ا ا عل ا ااى أي ا اادي أف ا اراو الش ا اارط وق ا اوا ادم ا اان وض ا ااكاا الس ا ااجون وع ا ااد ياكم ا ا اجلن ا ااا
()٤3
ا عومني
 -3٢وأعرباات اللجن ا عاان قلقهااا ىزاء ارتياااع حاااال االختياااء القسااري والقت ا خااارج ن اااق
القضاء الهب يُ عا أن قوا ادمان ارت كتهاا ومماا يقلقهاا أيضااً أن التصقلقاا ا ما اعا االختيااء
القسري والقت خارج ن اق القضاء أعلقت دسكا من بلنها االفتقار ى القادر علاى التصقلامل
()٤٤
اجلنام  ،وعد مضرف م ان مض ا الضصاا
 -33وهكاار اليرياامل الضام ا ا ض ا اااال االختياااء القسااري أو هااا ال ااوع أنااس خااالل ٢٢
ساان ماان ح ااا الارملس السااابمل ،الااذي انتهااى ا كااانون الثاين/يناااير  ،٢٠١7كااان يُضتمااد بشااد
علااى وكال ا االسااتخكارا الوطنل ا وعلااى جمموع ا ماان الرجااال كااانوا يقاادمون التقااارير ى ال ارملس
بمااور مكا اار  ،يُ ل اامل علاالها اس ااا لالم ا ارل ،ماان أج ا حتللااد ا ضارض ااني السلاساالني وىره ااا
الس ا ان عاان طرياامل االعتقاااال هااا القانونل ا واالختياااء القسااري والقت ا خااارج ن اااق القضاااء
والتضااذيب( )٤٥وأوصااى اليرياامل الضام ا أبن تنشااً هامكلااا سااجالً حلاااال االنتهاكااا اجلساالم
حلق ا ااوق اإلنسا ا ااان ،مب ا ااا ا هلا ا ااك حا ا اااال االختي ا اااء القسا ا ااري ،ا رت ك ا ا ا با ا ااني عا ا ااام ١٩٩٤
و ،)٤6(٢٠١6وأن تضااع سلاس ا وخ ا عم ا تراعلااان الي اوارق بااني اجلنسااني ب ل ا تااوفا الاادعا
()٤7
وىعاو التدهل لضامال اد خاص ا ختيني قسراً
 -3٤وخااالل ال ا ار الااهب قااا بااا اليري اامل الضام ا ا عااا  ،٢٠١7الحااا وجااوو زخااا جل ااد
لتسااللط الضااوء علااى انتهاكااا حقااوق اإلنسااان الااهب وقضاات ا السااابمل ،مبااا ا هل اك حاااال
االختياء القسري( )٤٨بلد أناس ومناذ انتهااء الا ار  ،د ُ ارز أي تقاد ملماوح ا التصقلقاا  ،مباا
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ا هلااك الكصاام عاان مواقااع الاادفن واحلياااا عللهااا ،وحتديااد رفااا ضااصاا االختياااء القسااري،
وياكم ا شتكس ا ارت ابا تلك اجلراما وقد توقيت عمللا استخراج اجلثم حساكما جااء ا
التقاارير( )٤٩والسااكب ا عاد ىحاراز أي تقااد يضا  ،ج ملااً ،ى عااد تاوفر ا اوارو والقاادرا ا
جما ااال ىنيا اااه الق ا اوانني وخ ا ارباء ال ا ااب الشا اارع وكانا اات هنا اااك حاج ا ا ى الا اادعا ما اان اجملتما ااع
()٥٠
الدويل
 -3٥و اادو اليري اامل الضاما ا عل ااى أولا ا احلا اوار ال ااوط ومش ااارك تلا ا اجلماع ااا اإلطنلا ا
وا ن ما هاا احل وملا وأقاار اد اخاص ا ختياني قساراً ا الساض ى مضرفا احلقلقا وتاوفا
()٥١
الضدال واجلرب ولللد هكر الضصاا
 -36وأعرباات اللجنا ا ضنلا قااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ىزاء ارتياااع مضاادل االسااتخدا ا ياارا
للقو من جانب ا ونيني ا ليني إبنياه القانون وأفراو قوا ادمن ،مبا ا هلك ادحاداث الاهب
وقض اات ا  ١٨ح يران/يونل ااس  ٢٠١٨أطن اااء م اااهر ا ف ااارااب ابنت ااا ،وال ااهب أس ااير ع اان مقت ا ا
خم ا ااني وىص ا اااب انلا ا ا وأعرب ا اات اللجنا ا ا ع ا اان قلقه ا ااا أيضا ا ااً دن ا ا اااو  ١٨م ا اان الدس ا ااتور
وا اااوتني (١٥أ) و 7٢ماان القااانون اجلنااام لاان ساال تقديري ا واسااض ا اسااتخدا القااو ماان
جانااب مااوني ىنياااه القااانون ،وأن ا اااو (٢أ) و( ) ماان قااانون التضااويض (بماال تس ا ضدل ا ا
عا  )٢٠٠١تضي مجلع ا اونيني الضماوملني مان ا ساؤولل ا دنلا أو اجلناملا ا ممارسا مهاامها
فلمااا يتضلاامل ابلتجمضااا هااا ا شااروع أو حاااال الشا ب أو حاااال ال اوارات الضاما وهكاار
()٥٢
أنس ينك التصقلمل ا مجلع م اعا االستخدا ا يرا للقو
 -37وحاام ا قاارر اخلاااص ا ضا اااال اإلعاادا إبجاراءا مااوج أبن ت يا هامكلااا امتثااال
مجل ااع القواع ااد والل اوام ا تضلق ا ابس ااتخدا الق ااو م اان جان ااب ا ااونيني ا لي ااني إبني اااه الق ااانون
للمضايا الدوللا وأن تضامن أن ي اون أي اساتخدا للقاو مان جاناب ا اونيني ا لياني إبنيااه
الق ااانون متناس ااكاً وض ااروراً حس ااب التهدي ااد ال ااذي ميثل ااس ،وأن الق ااو ا ملت ا ال تس ااتخد ىال عن ااد
الضاارور القمااو حلماي ا ادرواد ماان هتديااد فااوري وأن تااوفر التاادريب ا ناات ا ا جمااال حقااوق
اإلنسااان جلمل ااع م ااوني ىني اااه الق ااانون وض ااكاا الس ااجون والضس ا ريني ،وأن تض اامن أن حق ااوق
()٥3
اإلنسان تش ج ءاً ال يتج أ من ا ناه الدراسل ا ادكاوميلا أو برام التدريب
 -3٨وأعرباات اللجن ا ا ضنل ا قااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ىزاء انتشااار زواج ادطيااال وتشااويس
ادعضااء التناسالل لااإلانث علاى الاارها مان عار تلااك ا مارساا ( )٥٤ووعاات اللجنا هامكلااا ى
تض ي ا ىنياااه قااانون ال ي ا (ا ضاادل) لضااا  ٢٠١6وقااانون ا ارأ (ا ضاادل) لضااا  ،٢٠١٥اللااذين
جيرمان زواج ادطيال وتشويس ادعضاء التناسلل لاإلانث ،علاى التاوايل ،ووعتهاا ى تض يا التوعلا
الضام  ،ال سلما ا أوساا ال عماء التقللديني والدينلني ،ابلضواقب السلكل الهب تدو مد احللاا
()٥٥
جراء هذه ا مارسا
 -3٩وأعربت اللجن عن قلقها ىزاء ال روف القاسل وا هدو للصلاا ا الساجون ،وال سالما
االكت اا ورواء ال ضا وال اروف ا ضلشال والمارف الماص والرعايا ال كلا  ،وىزاء وروو تقاارير
()٥6
عديد عن وفلا أطناء االحتجاز
 -٤٠وتلقااى ا قاارر اخلاااص ا ض ا اااال اإلعاادا إبج اراءا مااوج تقااارير عاان االسااتخدا
ام هامكلاا علاى حتساني
ا يرا للقو واحلرمان من الرعاي ال كل من جانب موني الساجون وح ّ
6
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()٥7
ام هامكل ااا عل ااى
ن ااروف االحتج اااز والتصقل امل ا مجل ااع م ا اعا التض ااذيب وس ااوء ا ضامل ا
وح ا ّ
()٥٨
حتسني نروف االحتجاز والتصقلمل ا مجلع اوعاءا التضذيب وىساء ا ضامل

 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()59

 -٤١الح ات اللجنا ا ضنلا قاوق اإلنسااان أن اسااتقالل القضاااء قاد تراجااع بشا خ ااا
وهكاار أن هامكلااا ينك ا أن ت ث ا جهووهااا لتض ي ا اسااتقالل القضاااء ومنااع الساال التنيلذي ا
والساال التش اريضل ماان التاادخ ا عملهااا( )6٠أوص ااى اليرياامل الضام ا ا ض ا اااال االختي اااء
()6١
القسري أو ها ال وع بتض ي استقاللل ون اه القضاء
 -٤٢وأعرباات اللجنا ا ضنلا قااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ىزاء انتشااار االحتجاااز ليارتا طويلا
قكا ا الاكما ا بس ااكب ع ااد كي اااء ن ااا الضدالا ا  ،وىزاء ارتي اااع ع اادو التجا ا ين ال ااذين ينت اارون
الاكم ا ا  ،ورفا ااض طلكا ااا اإلف ا اراج ب يال ا ا  ،وا كا ااالغ الكاه ا ا الا ااهب يا ااتا حتديا اادها عنا ااد ا وافق ا ا
عللها( )6٢كما أعربت عن قلقها ىزاء الضدو ال كا من القضاا اجلنامل ا رتاكم  ،ويدوويا تاوافر
ا ساااعد القانونلا ويدوويا الوصااول ى الضدالا ا ا ناااطمل الرييلا وهكاار أن علااى هامكلااا أن
تقل ا ماان القض اااا ا رتاكم ا  ،وأن تض اامن ىج اراء الاكمااا ا هض ااون فاارت زمنل ا مضقول ا  ،م ااع
توسلع ن اق توفا ا ساعد القانونل ا القضاا اجلنامل عن طريمل تض ي القدرا ا الل والكشاري
للوكال ا ا الوطنل ا ا للمس ا اااعد القانونل ا ا  ،وال ا اااه ت ا اادابا لتلسا ااا الوص ا ااول ى الضدال ا ا ا ا ن ا اااطمل
()63
الرييل
 -٤3وأعرباات اللجن ا ا ضنل ا ابلقضاااء علااى التملل ا ضااد ا ارأ عاان قلقهااا دن ا ارأ كث اااً مااا
تض ا ر ى اللجااوء ى ياااكا القضاااء الشاارع واهلل ااا القضااامل اللل ا الااهب ال تراع ا اجلوانااب
اجلنسااانل وت كاامل ادح ااا بمااور للل ي ا ( )6٤وأوصاات اللجن ا هامكلااا أبن تضااع سلاس ا قضااامل
ااامل إلزال ا الضقكااا الااهب تواجههااا ا ارأ ا الوصااول ى الضدال ا  ،وأن تااوفر ا ساااعد القانونل ا
ال افل للنساء ،وتض ز جهووها الرامل ى توفا التدريب ا جمال حقوق ا رأ والضنا ضاد ا ارأ
للقض ا ااا ا ا اادنلني والقض ا ااا الش ا اارعلني ،وا ا اادعني الض ا ااامني وأفا ا اراو الش ا اارط والض ا اااملني ا جم ا ااال
()6٥
القانون
 -٤٤وبلنما الح ت اللجن ا ضنل قوق اإلنسان أن هامكلا لديها ن ا قانوين م ووج ،فإىا
تشضر ابلقلمل دن الضهد الدويل اخلاص ابحلقاوق ا دنلا والسلاسال د ياتا االحتجااج باس م لقااً ا
الاكا اللل وهكر أن هامكلا ينك أن تتخذ مجلع التدابا الالزم لضمان أن مجلع القاوانني،
مباا ا هلااك القاوانني الضرفلا والشاريض اإلسااالمل  ،ا توضاالصها وتيساااها وت كلقهااا ا امتثااال
للضه ااد ،وأن ت ث ا جهووه ااا لت اادريب مجل ااع الض اااملني ا ا ه اان القض ااامل والقانونلا ا  ،مب اان ف االها
القضا وا دعون الضامون والامون وا ونيون الضموملاون وعاما النااح ،علاى احلقاوق ا رسا ا
()66
الضهد والربوتوكولني االختلاريني ا لصقني بس وت كلقها
 -٤٥والح ا اات اللجنا ا ا االنتهاك ا ااا اجلس ا االم حلق ا ااوق اإلنس ا ااان ال ا ااهب وقض ا اات ب ا ااني ل ا ااوز/
يوللس  ١٩٩٤وكانون الثاين/يناير  ،٢٠١7ورحكات إبنشااء جلنا احلقلقا وا مااحل واجلارب ووعات
هامكل ااا ى ض اامان التصقل اامل ا مجل ااع ما ا اعا انتهاكا اا حق ااوق اإلنس ااان وياكما ا مجل ااع اجلن ااا
()67
ا عومني
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 -٤6وأعاار اليرياامل الضاما ا ض ا اااال االختياااء القسااري أو هااا ال ااوع عاان قلقااس دن
بضض أح ا القانون ا تضلمل بلجن احلقلق وا ماحل واجلرب ىصت مبن الضيو ا نروف مضلن ،
وه ااو م ااا ال يتما ااى م ااع ا ض ااايا الدولل ا وأوص اات اللجن ا أبن تس ااتكضد ىم انل ا م اان الضي ااو ا
حااال االختيااء القسااري ،والتدكاد ماان أن مجلاع اد اخاص الااذين ارت كاوا أو ُزعااا أىاا ارت كاوا
ج ا اراما اختي ا اااء قس ا ااري ال يس ا ااتيلدون م ا اان أي ق ا ااانون عي ا ااو خ ا اااص ،وأن تض ا ااع ،عل ا ااى س ا ااكل
()6٨
االستضجال ،سلاس تضويضا تراع االحتلاجا الدو للنساء وادطيال
 -٤7و اادو اليرياامل الضام ا علااى أن دللااا الضدال ا االنتقالل ا لاالس ا قمااوو بااا أن حت ا ي ا
التصقلقا وا الحق القضامل  ،وال مي نها أن تؤوي هذا الادور با ىن دللاا الضدالا االنتقاللا
()6٩
واجلناملا مت املا  ،وحتقاامل أفضا النتااام عناادما تضاااون ا الوفاااء ابلواليا ا نوطا ب ا منهااا
والحااا أنااس ينك ا ل امكلااا تض يا قاادر ساال ا التصقلاامل واالوعاااء علااى متابضا حاااال االختياااء
القسااري ،وضاامان عااد مشااارك أي ااخع متااورا ا انتهاكااا حقااوق اإلنسااان السااابق ا
الكصاام عاان مارت م جاراما االختياااء القسااري أو التصقلاامل مضهااا أو مقاضاااهتا( )7٠وأوصاات أبن
تضاامن هامكلااا ىج اراء حتقلقااا جنامل ا ا حاااال االختياااء القسااري ،وأن ُ اااكا ا شااتكس فاالها
ال ااذين ا حتدي اادها م اان قكا ا فري اامل م اان القق ااني وا اادعني وخا ارباء ال ااب الش اارع ا تخمم ااني
وا اادربني تاادريكاً مالممااً ،وأن ي ااون للساال ا ا سااؤول عاان التصقلاامل اختماااص قضااام وم اوارو
()7١
لوجستل وعلمل كافل جلمع ادول ومضاجلتها
 -٤٨وأعرباات اللجن ا ا ضنل ا قااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ىزاء عااد حتديااد جرمي ا التضااذيب ا
القا ااانون اجلن ا ااام  ،ادم ا اار ال ا ااذي ا ااول وون ياكم ا ا م ا ارت م التض ا ااذيب مبوج ا ااب ن ا ااا الضدال ا ا
()7٢
االنتقالل
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()73

 -٤٩أعرباات اللجن ا هاهتااا عاان قلقهااا ىزاء التش اريضا ااديد التقللااد ا تضلق ا ري ا التضكااا،
وال سالما القاوانني الاهب عار التشاها والتصاريض علاى اليتنا وادخكاار ال اهبا  ،والاهب اسااتخدمت
لتخوي المصيلني وهكر اللجن أنس ينك ل امكلا أن تضدل أو تل مجلع القاوانني الاهب تقلاد
وون مااربر حري ا التضكااا ،وأن تساات م عملل ا اإلصااالد التش اريض الااهب تقووهااا اللجن ا الوطنل ا
()7٤
لقانون وسام اإلعال
 -٥٠وأعرباات اللجن ا عاان قلقهااا ىزاء التقااارير ال ااهب تيلااد بتخوي ا ومضااايق وتضااذيب وقت ا
المصيلني وا دافضني عن حقوق اإلنسان الذين ميارسون حقها ا حريا التضكاا ،وعاد التصقلامل
ا هذه القضاا ومالحق مرت كلها وهكر اللجن أنس ينك ل امكلاا أن تضامن ىجاراء حتقلقاا
سا اريض ون يها ا و ااامل ا مجل ااع ح اااال لويا ا الم ااصيلني وا اادافضني ع اان حق ااوق اإلنس ااان،
()7٥
وياكم مرت كلها ومضاقكتها ،وتوفا سك انتماف فضال للضصاا
 -٥١وأعرب اات اللجن ا ع اان قلقه ااا بش اادن ا اااو  ٥م اان ق ااانون الن ااا الض ااا  ،ال ااهب ت اانع عل ااى
احلمااول علااى ىهن مسااكمل ماان الشاارط لتن االا عمااع ساالم  ،وىزاء قارار ال ما الضللااا الااذي أيااد
()76
مؤخراً وستوري هذا احل ا ووعت اللجن ى مراجض قانون الن ا الضا
 -٥٢وتشااضر اللجن ا ابلقلاامل ىزاء ا رسااو رقااا  ٨١لضااا  ،١٩٩6الااذي اادو علااى ىج اراءا
()77
مضقد لتسجل ا ن ما ها احل ومل وهكر أن على هامكلا أن تل هذا ا رسو
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 -٥3وأعربت اللجن ا ضنل ابلقضاء علاى التمللا ضاد ا ارأ عان قلقهاا ىزاء التقاارير الاهب تيلاد
أبن ا دافضا عن حقوق اإلنسان ،وال سلما ا دافضا عن المص واحلقوق اجلنسل واإلجنابل ،
ياواجهن ا ضااايقا واالعتااداءا والتهدياادا والرتهلااب وأوصاات اللجن ا أبن هتلااً هامكلااا بل ا
()7٨
مواتل هلن
 -٥٤والح اات اللجن ا ا ضنل ا ق ااوق اإلنس ااان ت اادين مس ااتو لثل ا ا ارأ ا احلل ااا الضام ا ،
وال ساالما ا ا ناصااب التشاريضل ومناصااب صاانع القارار ا الساال التنيلذيا  ،وعااد الاااه تاادابا
ضاجلا هااذا الوضااع( )7٩وهكاار فرياامل ادمااا ا تصااد الق ااري أن مشااارك ا ارأ ال يقلاادها القااانون،
ب ا القلااوو الثقافل ا ( )٨٠ووعاات اللجن ا ا ضنل ا قااوق اإلنسااان ى الاااه تاادابا لضاامان التمثل ا
()٨١
ا تساوي للمرأ والرج ا مجلع مناصب صنع القرار ا الق اعني الضا واخلاص
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()82

 -٥٥أعرباات اللجن ا نيسااها عاان قلقهااا ىزاء االعااار ،وال ساالما ابلنساااء وادطيااال ،ماان أج ا
الضما القسااري واالساات الل اجلنسا وىزاء ارتياااع عاادو المااكلان والشااكان الااذين يااتا هتاريكها ى
أورواب وعدو الذين لقاوا حاتيها أو فقادوا ا الكصار ادبالض ا توساط وىزاء حالا ادطياال الاذين
ا ىرساهلا ى ا دارح القردنل ا الدول اجملاور ومي ان أن يادفضها ا ضلماون ا هاذه ا ادارح ى
ممارسا التساول القسااري وهكاار أنااس ينك ا ل امكلااا أن تضا ز ىنياااه التشاريضا ها الماال  ،وأن
تاوفر التاادريب للقضااا وا ادعني الضااامني ومجلااع ماوني ىنياااه القااانون ،وأن تضا ز حتديااد الضااصاا
()٨3
وتتل هلا ىم انل الوصول ى سك انتماف فضال
 -٥6وأوصت اللجن ا ضنل ابلقضاء على التملل ضد ا رأ أبن عاري هامكلاا وراسا للتصقلامل
ا ادسكا اجلذري لالعار ابلنساء واليتلا وأن تقو ابلتنيلذ اليضال لقانون م افصا االعاار
ابد ااخاص ،مبااا ا هلااك لماالع ا اوارو ال افل ا وضاامان كشا ضااصاا االعااار ابد ااخاص
وىحالتها ا وقت مك ر ،ومالحق اجلنا ومضاقكتها كماا جياب ،وتقاد الادعا القاانوين والنيسا
اجملا اااين والتضا ااويض لضا ااصاا االعا ااار ابد ا ااخاص وتتخا ااذ تا اادابا للتما اادي السا اات الل النسا اااء
واليتل ااا ا الك اااء وادطي ااال ا الس االاح اجلنس اال  ،وتق ااد خ اادما ا ضونا ا وىع اااو التدهلا ا
()٨٤
للضصاا ،فضالً عن ىجياو بدام اقتماوي للك اء

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()85

 -٥7ا مضرل ىبراز الشاواه ا تضلقا بضما ا ارأ  ،أوصات اللجنا هاهتاا ،ا مجلا أماور ،أبن
تضا ز هامكلااا جهووهااا للقضاااء علااى اليما ادفقا والرأسا ا سااوق الضما وتض يا وصااول ا ارأ
ى الق اااع الرىا ا وض اامان ت لا ا النس اااء ا الق اااعني الرىا ا وه ااا الرىا ا با اربام احلمايا ا
االجتماعل ا وتضاادي قااانون الضم ا ( )٢٠٠7للشاام بشا ص اري مكاادأ ادجاار ا تساااوي عاان
الضم ا ا تساااوي القلم ا واعتماااو تاادابا لتنيلااذ هااذا ا كاادأ ماان أج ا تضااللمل وجساار اليجااو ا
ادجور بني اجلنسني ،وىنشاء دلل إلجاراء تقللماا التونلا ب ارق خاللا مان التصلا اجلنسااين
وعر التصرش اجلنسا ا م اان الضما ومجاع مضلوماا عان عادو عمللاا التيتالف ا أمااكن
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الضم ا والش ا او ا س ااجل وطكلضته ااا ونتامجه ااا ،وتض ي ا دلل ااا رص ااد امتث ااال ال ل اااان الضام ا
()٨6
واخلاص لقانون الضم ودح ا قانون ا رأ ها المل
 -٥٨وحث اات اللجنا ا ا ضنلا ا ابحلق ااوق االقتم اااوي واالجتماعلا ا والثقافلا ا هامكل ااا عل ااى ال اااه
التاادابا الالزم ا لتصديااد حااد أوج وطا ل جااور تااتا مراجضتااس وورا وي ااون كافلااا لتم ااني مجلااع
()٨7
الضمال وأسرها من التمتع ب روف الضلف ال ر
 -2احلق يف الضمان االجتما ي

()88

 -٥٩وأوصت اللجن هاهتا أبن تتخذ هامكلا تدابا فضال ل او الت ل ابلضمان االجتماع ،
وأن تض ااع ح ااداً أوج للصماي ا ا االجتماعل ا ا  ،وأن ت ي ااد مك ااالغ ا ضا ااا التقاعدي ا ا وتستضرض ااها
()٨٩
ابنت ا إل ح مستو مضلش الممل للمستيلدين وأسرها
 -3احلق يف مستوى معيشي مناسب

()90

 -6٠أعرباات اللجنا عاان قلقهااا ىزاء ارتياااع مسااتوا اليقاار ،الااهب تااؤطر بشا
()٩١
على النساء والس ان ا ا ناطمل الرييل

هااا متناسااب

 -6١وأ ااار موما ادمااا ا تصااد ى أن تااوفا السا ن الالماامل ال يا ال ميثا حتاادا ل امكلااا ود
ت ن الضناصار ا تضلقا ابإلسا ان ،وال سالما اإلسا ان االجتمااع  ،ا مقدما أولاوا احل وما
ا تضلق بوضع السلاسا فمسدل تاوافر ماواو الكنااء وىم انلا الوصاول ىللهاا ا ضاوء السلاساا
الض ا اريكل وت ا اوافر ادراض ا ا ا ا واق ا ااع ا ثل ا ااى لإلس ا ا ان االجتم ا اااع  ،د ت ا اان م ا اان اهتمام ا ااا
()٩٢
احل وم
 -6٢وأعربت اللجنا ا ضنلا ابحلقاوق االقتمااوي واالجتماعلا والثقافلا عان قلقهاا ىزاء ارتيااع
مسااتوا انضاادا ادماان ال ااذام وانتشااار سااوء الت ذيا وأوصاات بت ثلا اجلهااوو ضاجلا انضاادا
ادم اان ال ااذام ا ا ا من وس ااوء الت ذيا ا ا ا ا من واالحتلاج ااا الت ذويا ا احلرجا ا ل طي ااال ،وال اااه
خ وا ىضافل لتصسني اإلنتاج ال راع  ،مباا ا هلاك عان طريامل ضامان تقاد الادعا للما ارعني
()٩3
على أساح ها للل ي ،واستهداف ص ار ا ارعني على وجس اخلموص
 -63ووعاات اللجنا هامكلااا ى ت ثلا جهووهااا لضاامان حمااول اجلملااع علااى ملاااه الشاار
()٩٤
ا دمون ومرافمل المرف المص ا المم  ،وال سلما ا ا ناطمل الرييل
 -4احلق يف الصحة

()95

 -6٤أعربت اللجن هاهتا عن قلقها ىزاء عد وجوو ت ل امل ابلرعاي المصل  ،وقل عدو
ا هنلني ا ؤهلني ا جمال الرعاي المصل  ،والنقع احلاو ا ا ضدا واللواز ال كل وأوصت ،ا
مجل أمور ،بت ثل اجلهاوو لتصساني اخلادما الماصل  ،مباا ا هلاك مان خاالل لمالع ا ياد
ماان ا اوارو للق اااع المااص  ،وضاامان ىيااالء اهتمااا خاااص لتاادريب الضاااملني ا جمااال اإلر اااو
()٩6
المص وتوفا ا ضدا واللواز ال كل ال افل للمرافمل المصل
 -6٥وتشا اللجن ا ضنل ابلقضاء علاى التمللا ضاد ا ارأ ا الشاواه ها المال  ،وتوصا
أبن تقااو هامكلااا ،ا مجل ا أمااور ،ب ا او اجلهااوو الااهب تُكااذل للصااد ماان الوفلااا النياساال بتقااد
خدما المص اجلنسل واإلجنابل ال افل  ،مبا ا هلك الوصول ى خدما الرعاي قك الوالو
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وعندها وبضدها ،والوقاي من فقر الد وعالجس ،مع ت كلمل اإلر اوا التقنل ا تضلقا ابتّكااع ىا
قاااما علااى حقااوق اإلنسااان ا تنيلااذ السلاسااا والاربام الراملا ى احلااد ماان الوفلااا وادمارال
النياسا اال الا ااهب مي ا اان الوقاي ا ا منها ااا ،والا ااهب وضا ااضتها ميوضا اال ادما ااا ا تصا ااد حلقا ااوق اإلنسا ااان
( )A/HRC/21/22وزاو ا جله ااوو الراملا ا ى وقايا ا النس اااء م اان اإلص اااب بي اااوح نق ااع ا ناعا ا
الكشاري /اإليدز وعالجاس ،وكااذلك الوقايا مان انتقااال اليااوح مان اد ى ال يا  ،وضامان تاوافر
()٩7
الضقار ا ضاو لياوسا النسخ الض س للنساء ا مااب بياوح نقع ا ناع الكشري
 -66وأعربت اللجن ا ضنل قوق اإلنسان عان قلقهاا مان عار اإلىااء ال اوع للصما  ،مماا
يدفع النساء ى ىجراء عمللا ىجهال سري أو ى ارتياع مضدل وفلا ادمهاا وأعربات
ع اان قلقه ااا أيض ااا ىزاء ارتي اااع مض اادل وفل ااا ادمه ااا بس ااكب مض اااعيا م ااا بض ااد اإلجه ااال
ووعت اللجن هامكلا ى مراجض تشريضاهتا من أجا ى حا الوصاول ا مان والقاانوين واليضاال ى
اإلجهااال وضاامان ت اوافر الرعاي ا المااصل اجللااد قك ا الااوالو وبضااد اإلجهااال واحلمااول عللهااا
()٩٨
بيضالل
 -67ويساااورها القلاامل أيضااً ىزاء ارتياااع مضاادل احلما هااا ا قمااوو ،ال ساالما بااني ا راهقااا ،
بسااكب يدووي ا الوصااول ى ا ضلومااا واخلاادما ا تضلق ا ابلمااص اجلنساال واإلجنابل ا  ،مبااا ا
هل ااك وس ااام من ااع احلما ا ( )٩٩وقال اات ىن ااس ينك ا ا ل امكل ااا أن ت يا ا حم ااول النس اااء والرج ااال،
وال سلما اليتلا واليتلان ،على مضلوما مستند ى حقاممل وأولا  ،وتثقاليها ا جماال الماص
()١٠٠
اجلنسل واإلجنابل  ،وتوفا طامي واسض من وسام منع احلم أبسضار مضقول
 -6٨وأوص ااى اليري اامل الضاما ا ا ضا ا اااال االختي اااء القس ااري أو ه ااا ال ااوع أبن تنش ااً
هامكلااا ن ام ااً مهنل ااً ومراعل ااً للضااصاا م اان أج ا تااوفا ا ساااعد النيساال واالجتماعل ا دق ااار
()١٠١
ا ختيني
 -5احلق يف التعليم

()102

 -6٩أعربت اللجن ا ضنل ابحلقوق االقتماوي واالجتماعل والثقافلا عان قلقهاا ىزاء التيااو
بني ا ناطمل الرييل واحلضاري ا احلماول علاى التضلالا ،وىزاء ىعاقا وصاول ادطياال الالج اني ى
التضلالا وت ااالل التضلالا هااا ا ن ااور الاهب تااؤطر بشا رملسا علااى ادطياال الااذين ينتمااون ى
ف ااا مهمش ا ويروما وسااوء اهللاكا ادساساال ا درساال  ،مبااا ا هلااك يدووي ا احلمااول علااى
ا ل اااه وا راف اامل الم ااصل  ،وت اادين نوعلا ا التضل االا وا ا اواو التضللملا ا وارتي اااع مض اادال التس اار م اان
()١٠3
ا دارح ،ال سلما ا صيوف اليتلا بسكب زواج ادطيال ،حسكما أفاو التقارير
 -7٠وأوصاات اللجنا ا ضنلا ابلقضاااء علااى التمللا ضااد ا ارأ أبن تقااو هامكلااا بتض يا اجلهااوو
الرامل ا ا ى حتسا ااني نوعل ا ا التضلا االا ،وال سا االما ا ا نا اااطمل الرييل ا ا  ،وتسا ااجل اليتلا ااا والنسا اااء
واسااتكقامهن علااى مجلااع ا سااتوا  ،مبااا ا هلااك عاان طرياامل اعتماااو سلاس ا واس ارتاتلجل جديااد
بشاادن التضلاالا تتسااا مبراعااا ا ن ااور اجلنساااين بش ا فضااال ،ولماالع ا اوارو ال افل ا  ،وضاامان
كياي ا ا الكنل ا ا التصتل ا ا ا درسا اال  ،وخاص ا ا ا رافا اامل الما ااصل  ،وزاو عا اادو ا درسا ااا  ،ومضاجل ا ا
الت ااالل هااا ا كا اار للتضلاالا وارتياااع ت ااالل التضلاالا الضااايل وتض يا اسااتخدا التاادابا اخلاصا
ا ؤقت ا لتض ي ا حمااول اليتلااا والنساااء الالم ا يضشاان ا فقاار والنساااء الرييلااا والنساااء هوا
اإلعاق على التضللا وتشجلع استكقاء اليتلا احلواما ا ا ادارح وىعااو ىومااج ادمهاا بضاد
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ال ااوالو وض اامان التنيل ااذ اليض ااال للم اااو  ٢٨م اان ق ااانون ا ارأ  ،ال ااهب حت اار س ااصب اليتل ااا م اان
ا درس ا ل اارل ال ا واج وتنيلااذ ب ارام ااامل بشاادن المااص واحلقااوق اجلنساال واإلجنابل ا كج ا ء
مناات ا ماان ا اانه ا درس ا  ،وت وي ااد اليتلااا واليتلااان مبضلوم ااا كافل ا ومالمم ا لساانها بش اادن
اخللارا اجلنسل ا ساؤول وتض يا اجلهاوو الراملا ى ضامان الوصاول ى التضلالا اجلاامع لليتلاا
والنساء هوا اإلعاق  ،بوسام منها لملع ا اوارو ال افلا وتكا سلاساا تتماد لالعتاداء
()١٠٤
اجلنس والتصرش اجلنس ا ا درس وتضمن ياكم اجلنا ومضاقكتها بش مناسب
 -7١والح اات اللجنا ا ا ضنلا ا ق ااوق اإلنس ااان اال ي ااال ه ااا ا تناس ااب ا مض اادل اإل ااا
ابلقاراء وال تابا بااني النساااء واليتلااا  ،ممااا يااؤطر علاالهن أتطااا ساالكلا ا التمتااع ابحلقااوق ا يولا
هلاان مبوجااب الضهااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق ا دنل ا والسلاساال ووعاات اللجن ا ى الاااه تاادابا
()١٠٥
يدو اهلدف لرفع مضدال اإل ا ابلقراء وال تاب بني النساء واليتلا
 -7٢و جضت اللونس و هامكلا على زاو اجلهوو ا كذول لتصقلمل ا ساوا ا احلماول علاى
التضلالا للجملااع ،وال ساالما الي ااا الضااضلي وحتساني نوعلا التضلاالا ،وخاصا ا ا ناااطمل الرييلا
وزاو اإلنياااق علااى التضلاالا للوصااول ى هاادف ىطااار الضم ا اخلاااص ابلتضلاالا ح ا عااا ٢٠3٠
ا تمث ا لملع  ٤ى  6ا ا ام من النات الل اإلمجايل أو  ٢٠-١٥ا ا ام مان ىمجاايل
()١٠6
اإلنياق للتضللا

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1النساء

()107

 -73الحااا فرياامل ادمااا ا تصااد الق ااري التوصاالا ا نكثقا عاان االسااتضرال الاادوري الشااام
الساابمل الاهب ح لات ابلتديلاد ،وهكار أن ل اني ا ارأ ال يا ال ميثا أولويا ا هامكلاا ،مثلماا ورو ا
()١٠٨
السلاس الوطنل لتصقلمل ا ساوا بني اجلنسني ول ني ا رأ ()٢٠٢٠-٢٠١٠
-7٤
ا ارأ ى
اإلمنامل ا
الرييلا
والمص

وأعربت اللجن ا ضنل ابلقضاء على التملل ضد ا رأ عن قلقهاا ىزاء عاد كيايا وصاول
االمتمااان وىزاء عااد تضماالا التم ااني االقتماااوي للمارأ بمااور كافلا ا االسارتاتلجلا
الشااامل ا هامكلااا كمااا يساااور اللجن ا القلاامل بشاادن يدووي ا وصااول النساااء واليتلااا
ادر للادخ واالمتماان وادراضا وهاهاا مان ا اوارو اإلنتاجلا وى الضدالا
ى اليارص ا ّ
()١٠٩
والتضللا وا شارك ا عملل صنع القرار فلما يتضلّمل اب سام موضع اهتمامهن

 -7٥وأعربت اللجن ا ضنلا قاوق اإلنساان عان قلقهاا ىزاء انتشاار الضنا ضاد ا ارأ والضنا
الضامل وعد فضالل تنيلذ القانون ا تضلمل ابلضن الضاامل والقاانون ا تضلامل ابجلاراما اجلنسال كماا
يساااورها القلاامل ىزاء عااد وجااوو دللااا فضال ا لإلبااالغ ،وتاادين مضاادل ا الحق ا القضااامل للجنااا
ا عااومني ،وعااد كياي ا الاادعا ا قااد لضااصاا الضن ا  ،مبااا ا هلااك ا ساااعد القانونل ا وا اادو
()١١٠
وخدما ىعاو التدهل
 -76وحثت اللجن ا ضنل ابلقضاء على التملل ضد ا رأ هامكلا على التنيلاذ اليضاال للقاانون
ا تضلمل ابلضن الضامل وقانون اجلراما اجلنسل  ،ا مجلاع أ،ااء ىقللمهاا ،عان طريامل اعتمااو اللاوام
وا ك اااوات التوجلهل ا الالزم ا  ،وتض ي ا دلل ااا اإلب ااالغ ،ولم االع ا اوارو ال افل ا وت اادعلا اللجن ا
االستشاااري لضااصاا الضن ا كمااا حثاات اللجن ا هامكلااا علااى ضاامان أن يسااتند تضري ا الضن ا
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الضااامل لا شاادول ا القااانون ا تضلاامل ابلضن ا الضااامل ى عناصاار موضااوعل  ،لشاالاً مااع ا ضااايا
الدولل ا  ،وأن يشاام ص اراح مجلااع أ ا ال الضن ا  ،مبااا ا هلااك الضن ا النيس ا وتض ي ا ب ارام
()١١١
ىعاو التدهل وىعاو اإلوماج النيس  -االجتماع للنساء الاليت وقضن ضصاا للضن
 -77وحثاات اللجنا هامكلااا علااى تضاادي تشاريضاهتا لضاامان عاار االهتمااا ال وجا صاراح
()١١٢
وا ضاقك عللس على النصو ا ناسب
 -2األطفال

()113

 -7٨أوصت اللجن ا ضنل ابحلقوق االقتماوي واالجتماعل والثقافل أبن تتخذ هامكلا تادابا
فضال ا افص ا ومنااع االساات الل االقتماااوي ل طيااال ،وال ساالما عم ا ادطيااال ،ا الشااركا
()١١٤
الضاملل وا الق اع ها الرى
 -7٩وأعرب اات جلنا ا حق ااوق ال يا ا ع اان قلقه ااا دن ادطي ااال ا ول ااووين خ ااارج ىط ااار الا ا واج
ال مي اانها أن يرط ا اوا ممتل ااا دابمه ااا ،دن لق ااانون ادح ا اوال الشخم اال ل ال يض اارتف قه ااا ا
ا ا اااث كم ااا أعرب اات ع اان القل اامل ىزاء التمللا ا ال ااذي تواجه ااس اليتل ااا  ،وادطي ااال هوو اإلعاقا ا ،
وادطيااال الااذين يضلشااون ا فقاار ،وادطيااال الضاااملون ،وادطيااال ا رتك ا أوضاااعها ابلش اوارع،
وادطيااال الااذين يضلشااون ا ا ناااطمل الرييلا  ،وادطيااال الالج ااون ،وكااذلك ادطيااال ا نتمااون ى
أساار ماان ا ثللااا وا ثللااني وم ووج ا ا ل ا اجلنس ا وم ااايري اهلوي ا اجلنسااانل وحااامل صاايا
()١١٥
اجلنسني
 -٨٠كما أعربت اللجنا عان قلقهاا ىزاء قلا احارتا دراء ال يا ا اجملتماع وادسار وأوصات
()١١6
أبن تنيذ هامكلا برام توعل لتض ي مشارك ادطيال ا اجملتمع وادسر
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()117

 -٨١الح ت اللجن ا ضنل ابلقضااء علاى التمللا
أبن تضتمد هامكلا تشريضا لتنيلاذ اتياقلا حقاوق اد
فضالا ى
وصول النساء واليتلا هوا اإلعاق بماور ّ
وا شارك ا مجل جماال منها احللا السلاسل واحللا
 -4الالجيون وملتمسو اللجوء

ضاد ا ارأ الشاواه ها المال  ،وأوصات
اخاص هوي اإلعاقا بادف ضامان فضاللا
التضلالا اجلاامع والماص والضدالا والضمالا
()١١٨
الضام

()119

 -٨٢هكر اللجن ا ضنل قوق اإلنسان أنس ينك ا ل امكلاا أن لماع ماا ي يا مان ا اوارو
للجن ا ال امكل ا لالج ااني لاام يتس ا هلااا تن االا ااؤون الالج ااني وملتمس ا اللجااوء وتاادباها
اجملها اب رافامل واخلادما ا ناساك وضامان حماول ادطياال الالج اني
وزاو عدو مراك الضكاور ّ
ا ولووين ا الدول ال رف أو الذين وصلوا ىللها وهاا قاصارون علاى وممامل اهلويا لتجنلاكها خ ار
()١٢٠
انضدا اجلنسل
-5

دميو اجلنسية

()121

 -٨3أعرباات جلن ا حقااوق ال ي ا عاان قلقهااا ماان مجل ا أمااور منهااا الضاادو اهلام ا ماان ادطيااال
الااذين ال يااتا تسااجللها فااور والوهتااا ،واإلجاراءا ا ضقااد اخلاصا بتسااجل ادطيااال الااذين ت يااد
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 وعااد ىصاادار ومماامل هوي ا ل طيااال الالج ااني ا ولااووين ا هامكلااا أو،  ساانوا٥ أعمااارها عاان
)١٢٢(
مر
ّ ُالذين يملون ىللها وها ق
 وأعرباات اللجن ا ا ضنل ا قااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ىزاء الضقكااا الااهب تضاارتل تسااجل-٨٤
)١٢3(
ادطيال ا ولووين خارج ىطار ال وجل بسكب الوصا الذي تضاين منس ادمها الضازاب
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