
 

GE.22-25643 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 غابون   

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1
والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصااااي وايرها م   ( 1) السااااا  

 وثائ  األمم المتحدة ذات الصلي، وهو مقّدم في شكل موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

المعنيي بالقضااااء على التمييز ااااد المرأة بالتصااادي  على االتواييي الدوليي لحما ي أوصااال اللجني  -2
( بشاااا ن 189)رقم   2011حقوق جميع العمال المهاجري  وأفراد أساااارهم، واتواييي منامي العمل الدوليي لعام 

 .( 2) العمال المنزليي 

بالتعجيل في عمليي االنضاااااامام  لى وأوصاااااال اللجني ومووااااااايي األمم المتحدة لشاااااا ون الالجئي   -3
بشااا ن  وا حاالت   1961بشاااااااااااااااااااا ن وااااع األشاااخاع عد مي الجنسااايي واتواييي عام  1954اتواييي عام 

 .( 3) انعدام الجنسيي

وأوصاااال منامي األمم المتحدة للترويي والعلم والثقافي )اليونسااااكو(  تشااااجيع اا ون على التصاااادي    -4
، وعلى تقد م تقارير دوريي 1960لتمييز في مجال التعليم، لعام على اتواييي اليونسااااااااااااااكو بشاااااااااااااا ن مكافحي ا

 .( 4) منتامي ع  تطبي  الصكوك الصادرة ع  اليونسكو

والحظ فري  األمم المتحدة القطري أن اا ون واصلل التعاون مع اآلليات الدوليي لحقوق اإلنسان  -5
ورياي، وال ساااااااااااااايماا التقرير المقادم بموجا  االتواايياي  اللتزامهاا الادولي المتعل   تقاد م تقااريرهاا الاد  وذلا  امتثااالً 

. وأوصاااااى بمواصااااالي دعم 2022الدوليي لحما ي جميع األشاااااخاع م  اال تواء القساااااري في شاااااباط/فبراير  
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 اا ون حتى تتمك  م  تقد م جميع تقارير حقوق اإلنساان التي ت  ر تقد مها وتل  الواج  تقد مها مساتقبالً 
 .( 5) في الوقل المحدد

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

أوصااال اليونساااكو  تشاااجيع اا ون على تكريس الح  في التعليم صاااراحي في دساااتورها، واااامان  -6
منا  التي تحار   108، وال ساااااااااااااايماا الماادة 2012متاابعاي تنوياذ القاانون المتعل  باالتعليم الاذي اعُتماد في عاام 

، وعلى اتخاذ تدا ير لضاااامان احترام ، وكذل  اتخاذ التدا ير الاللمي لضاااامان االحترام الوعلي العقاب البدني
 .( 6) للوتيات والوتيان على السواءًا عام 18للمادة الجديدة م  القانون المدني التي رفعل س  الزواج  لى 

اء عدم  دراج تعريف وال تزال اللجني المعنيي بالقضااااااااء على التمييز ااااااااد المرأة تشاااااااعر بالقل   ل  -7
قانوني للتمييز اااااااد المرأة في  قار القانون المدني،  حار صااااااراحي التمييز المباشاااااار واير المباشاااااار في  

 لاء عدم وجود  قار  ًا ع  أشاااااااكال التمييز المتدا لي. وال تزال قلقي أ ضااااااا   المجالي  العام والخاع، فضاااااااالً 
 .( 7) قانوني محدد يتناول حقوق المرأة 

للتمييز ااااد  ًا  اللجني نوساااها ب ن تعتمد اا ون، في  قار القانون اإلداري والمدني، تعريووأوصااال  -8
ع  أشاااااااااكال التمييز    م  االتواييي، يتناول التمييز المباشااااااااار واير المباشااااااااار، فضاااااااااالً  1للمادة ًا المرأة، وفق

حددة وشاااااااملي  باعتماد تشااااااريعات مًا المتدا لي، في المجالي  العام والخاع على السااااااواء. وأوصاااااال أ ضاااااا 
لمكاافحاي جميع أشااااااااااااااكاال التمييز ااااااااااااااااد المرأة في جميع المجااالت التي ت طيهاا االتواايياي، وتعاديال قاانون 

 .( 8) العقووات إلل اء تجريم النساء المست الت في الب اء

وقالل اللجني المعنيي بحاالت اال تواء القساااااااااري  نها قلقي لعدم وجود اعتراب وااااااااااا  بمبدأ عدم  -9
أحكام القانون المحلي للبلد التي تنص صراحي على عدم  مكانيي التذرع ب ي ظروب استثنائيي   جوال مخالوي

للتحلل م  الحار الموروض على اال تواء القساري. وأوصال باتخاذ الخطوات الاللمي إلدراج حار مطل   
ف وتوصاااايف على ما يلي: تعري ًا وحثل اا ون أ ضاااا   .( 9) وصااااري  لال تواء القسااااري في تشااااريعاتها المحليي

م  االتواييي، ُ عاَق  عليها بعقووات مناسااااااااااابي تراعي  2للمادة ًا اال تواء القساااااااااااري كجريمي منوصااااااااااالي، وفق
 طورتها الشااااديدةو وتوصاااايف اال تواء القسااااري بشااااكل واااااا  على أساااااف أن  جريمي اااااد اإلنسااااانيي في  

 .( 10) م  االتواييي 5الحاالت المنصوع عليها في المادة 

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

رحبل اللجني المعنيي بحاالت اال تواء القسااااااري بالمعلومات التي تويد ب ن مشااااااروع قانون بشاااااا ن  -10
 صاااااااااااالو اللجني الوقنيي لحقوق اإلنساااااااااااان  جري اعتمادا في البرلمان. اير أنها الحال بقل  أن اللجني،  

، لم تبدأ عملها بعد، على ما يبدو. وأوصاااااااااااال اا ون بالتعجيل في  2015م  على الرام م  وجودها منذ عا
اعتماد مشاااااااااروع القانون وشاااااااااجعل الدولي الطرب على مواصااااااااالي جهودها لضااااااااامان امتثال اللجني للمباد  
المتعلقي بمركز الم ساااااااااااساااااااااااات الوقنيي لتعزيز وحما ي حقوق اإلنساااااااااااان )مباد  باريس( وتزويدها بالموارد  

ي الكافيي حتى تتمك  م  العمل على النحو السااليم بةيي تيسااير اعتمادها في الوقل المناسا   البشااريي والمالي 
 .( 11) لدى التحالف العالمي للم سسات الوقنيي لحقوق اإلنسان

وأعرول اللجني نوسااااها ع  القل  ألن اا ون لم تنشااااي بعد ئليي وقائيي وقنيي. وأوصاااال ب ن تتخذ  -11
م  أجال  نشااااااااااااااااء ئلياي وقاائياي وقنياي وتزودهاا بماا  كوي م  الموارد الماالياي  ااا ون جميع التادا ير الاللماي  

 .( 12) والبشريي والتقنيي لالاطالع  واليتها على نحو فعال
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ًا  ق، وف2018وأشاااااااااااااار فري  األمم المتحدة القطري  لى  نشااااااااااااااء مجلس االنتخابات ال ا وني عام  -12
، ليحل محل اللجني الوقنيي الدائمي والمسااااااتقلي  2017للقرارات المنبثقي ع  حوار أن ونجي السااااااياسااااااي لعام 

لالنتخابات. والمجلس هيئي مسااااااااااتقلي مساااااااااا ولي ع  تنايم العمليات االنتخا يي وادارتها واإلشااااااااااراب عليها،  
د هذا الم ساااااااااااااساااااااااااااي   ويترأسااااااااااااا  رئيس ينتخب  أقران  لمدة عامي  قا لي للتجديد مرة واحدة. ومع ذل ، لم تجدّة

للوائ ، وقد أثار هذا الوااع ردود فعل انتقاد ي م  األحزاب الساياسايي المعارااي ومنامات  ًا قألعضاائها وف
 .( 13) المجتمع المدني

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

الذذدولي   -ألف  القذذانون  المتعلققذذة بحقوق اإلنسذذذذذذذذذذذانل مع مراعذذاة  الذذدوليذذة  تنفيذذا االلتزامذذات 
 الساري   اإلنساني

ية واألمان على شخصه حق الفرد في الح -1   للتعايب التعرض وعدمياة والحرق

       شااااااااااااباط/ 18أشااااااااااااار األمي  العام  لى مقتل شااااااااااااخصااااااااااااي  انتهكا حار التجول في اا ون، في  -13
على القيود المورواااي بسااب  وواء فيروف كورونا ًا  الل احتجاجات عنيوي اندلعل احتجاج،  2021فبراير 
 .( 14) ليبرفيل( في بعا أحياء 19-)كوفيد

اير  والحظ فري  األمم المتحدة القطري أن الح  في الحياة وسااااالمي األقوال ال يزاالن موهومي  -14
في اإلقاار المييااري، فيماا يتعل  باالجرائم الطقوسااااااااااااااياي والعنف في المادارف وحولهاا.  ًا جيادًا محاددي  تحادياد

 .( 15) ط ولم تطب  على المستوى القضائيوظلل قرارات ولارة الترويي الوقنيي على المستوى اإلداري فق

وأعرول اللجني المعنيي بحاالت اال تواء القساري ع  أساوها ألنها لم تتل  أي معلومات عما يلي:  -15
د مصااااايرهم بعدو والوااااااع القانوني ألقارب الشاااااخص   الوااااااع القانوني ل شاااااخاع المختوي  الذي  لم ُ حدب

يتمتعون  ها في مجاالت مثل المسااااااااائل الماليي والحما ي االجتماويي وقانون المختوي وما هي الحقوق التي 
األساارة وحقوق الملكيي. وأوصاال ب ن تتخذ اا ون الخطوات الاللمي لساا  تشااريعات مناساابي تتعل  بالواااع 
القانوني ل شاااااااخاع المختوي  الذي  لم يتقرر مصااااااايرهم، والوااااااااع القانوني ألقاروهم، وال سااااااايما م  حي   

 ي االجتماويي والمسااااااائل الماليي وقانون األساااااارة وحقوق الملكيي. وشااااااجعل اا ون على واااااااع  جراء  الحما
 .( 16) للحصول على  عالن غياب بسب  ا تواء قسري 

وأشاااااااااار األمي  العام  لى أن تدهور أحوال الساااااااااجون واكتاار الساااااااااجون وتزايد فترات االحتجال  -16
 .( 17) لغالسا   للمحاكمي ال تزال تشكل مصدر قل  با

 إقامة العدلل بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابل وسيادة القانون  -2 

الحال اللجني المعنيي بحاالت اال تواء القسااري أن للمحاكم العسااكريي وال ي قضااائيي في حاالت  -17
القائل اال تواء القساااااري التي يرتكبها أفراد عساااااكريون أثناء ممارساااااتهم لواجباتهم. وكررت م  جديد موقوها 

ب ن المحاكم العساااااكريي، م  حي  المبدأ، ال تتمتع باالساااااتقالل أو الحياد اللذي  تتطلبهما االتواييي للوصااااال  
في قضاااا ا انتهاكات حقوق اإلنساااان مثل اال تواء القساااري. وأوصااال باتخاذ التدا ير التشاااريييي وايرها م  

ارج نطاق ا تصااااااع المحاكم العساااااكريي، التدا ير الاللمي لضااااامان بقاء جميع حاالت اال تواء القساااااري  
 .( 18) وأن  كون التحقي  فيها ومحاكمي مرتكبيها م  ا تصاع المحاكم العاد ي فقط

وشااااااااااااااجعال اللجناي نوسااااااااااااااهاا ااا ون على ماا يلي: كواالاي أن ينص قاانون اإلجراءات الجناائياي على  -18
القضاائيي المتصالي  هذا األفعالو والنار في  المشااركي اير المقيدة لضاحا ا اال تواء القساري في اإلجراءات  
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توفير تدري  محدد لبعا أفراد الشاااارقي الجنائيي والساااالطي القضااااائيي لتمكينهم، عند االقتضاااااء، م   جراء  
تحقيقات في حاالت اال تواء القساااااري المزعومي والشاااااروع في  جراءات جنائيي بشااااا نهاو واااااامان التنساااااي  

ئات المسااااا ولي ع  التحقي  واااااامان حصاااااولها على الدعم والموارد التقنيي والتعاون الوعالي   ي  جميع الهي 
والماليي والبشاااااريي الاللمي ألداء مهامها بجد وفعالييو واعتماد جميع التدا ير الاللمي لضااااامان عدم مشااااااركي 
األشااااااخاع المشااااااتب  في ارتكا هم جريمي اال تواء القسااااااري وأفراد وحداتهم في التحقي  وااااااامان أال  كونوا 

أنوساااهم، أو م   الل قرب ثال ، في وااااع  مكنهم م  الت ثير، بشاااكل مباشااار أو اير مباشااار، على  هم
 .( 19) مسار التحقي 

والحظ فري  األمم المتحدة القطري أن  على الرام م  أن قانون الطول يراعي بشاااااااااااكل جيد قواعد  -19
األمم المتحدة النموذجيي الدنيا إلدارة شاااا ون قضاااااء األحدا  )قواعد بكي (، فزن احتجال األشااااخاع الذي  

حااكم األقواال في  شاااااااااااااااائعاا. ولم تعاد المحااكم التسااااااااااااااعاي ت ًا  ماا لال أمر ًا  عااما   18و  13تتراوو أعماارهم  ي   
محاكمات علنيي،  ل في ارفي وأمام أولياء األمور واأل صاااائيي  االجتماعيي ، مع أو  دون محامي. ولدى  
جميع المحاكم اال تدائيي التسااااااع نيابات أحدا . ولدى مووااااااايات الشاااااارقي أقسااااااام تعنى بحما ي األحدا .  

ألحكام قانون الطول وما لالل  ًا ومخالو اً أن تخصاااص القضااااة وااااباط الشااارقي القضاااائيي ما لال مت  ر   ال
 .( 20) توتقر  لى وحدات  اصي ُتعنى ب م  وحما ي األقوال الضحا ا أو الجناةًا قوات الدرك الوقني أ ض

 الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية -3 

والحال اليونساااكو أن اا ون توتقر  لى قانون يتعل  بالوصاااول  لى المعلومات. وُيعتبر التشاااهير  -20
م  قانون العقووات، ويعاق  علي  بالساااااااااج  لمدة تصااااااااال  لى   442و 441جريمي جنائيي بموج  المادتي   

 الل  سااااااااااني واحدة و/أو ارامي تصاااااااااال  لى مليون فرن  أفريقي. وأعطل أنامي االسااااااااااتثناءات وموهوم  اإل
 .( 21) بالناام العام  حريي كاملي لورض رقابي على وسائل اإلعالم أو السيطرة عليها أو تعلي  أنشطتها

، رفع االتحاد النقا ي الرئيسااااااااااااي في 2018ئب/أاسااااااااااااطس   2وأشااااااااااااار األمي  العام  لى أن  في  -21
تقشااااااااااااااف وَنابم (، دعوى أماام المحكماي الادسااااااااااااااتورياي إلبطاال تادا ير الDynamique unititaire) ااا ون 

  اً شااااخصاااا   29ئب/أاسااااطس. وحارت الحكومي كلتا المااهرتي ، واعتقلل    28و   13مااهرات في ليبرفيل يومي 
 .( 22) ئب/أاسطس 28 الل محاولي التااهر يوم 

وأشااااااااااااااار األمي  العاام  لى أن أحزاب المعااراااااااااااااااي ومناماات المجتمع المادني في ااا ون ناددت  -22
القانونيي واالحتجال المطول وأعمال التعذي  وسااااوء المعاملي وا تواء أعضاااااء المعاراااااي  باالعتقاالت اير  

 .( 23) وحار السور المتكرر الذي يتعرض ل  قادة المعاراي

وأوصى فري  األمم المتحدة القطري ب ن تستعرض اا ون الُنُهج المتبعي في التعامل مع الحريات   -23
ي  م  التمتع الكامل بحقوقهم الساااياسااايي واالقتصااااد ي والثقافيي، بما في  الساااياسااايي والثقافيي، لتمكي  المواقن 

ذل  الح  في التااهر وفي المشاااااركي م   الل المجتمع المدني والمساااااهمي في الحكم المحلي ع  قري   
تطبي  الالمركزيي. وأوصااى أ ضااًا  واااع التدا ير الاللمي لتنويذ قانون حصااص النساااء والشااباب في هيئات 

 .( 24) قرار، لضمان أن ت دي الترشيحات  لى ليادة تمثيل هذا الوئات ليادة فعلييصنع ال

 حظر جميع أشكال الرقل بما في ذلك االتجار باألشخاص -4 

 عاامالً  40أعرب  براء األمم المتحادة ع  جزعهم  لاء المعلوماات الموثوقاي الواردة بشاااااااااااااا ن حاالاي  -24
 عملون لدى شااااركي أ شاااااب أجنبيي في المنطقي االقتصاااااد ي الخاصااااي ل ا ون في نكوك. وأفيد ب ن ًا  مهاجر 

، مما حال دون العمال المهاجري  ُأحضااروا  لى اا ون بطريقي مخادعي وأن الشااركي صااادرت وثائ  هويتهم
م ادرتهم البلد. وعالوة على ذل ، ُلعم أن العمال لم  حصااااالوا على عقد مكتوب أو ت شااااايرة عمل صاااااالحي،  
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ولم  ك  لديهم وقل راحي أسااااااااابوعي، وُقل  منهم القيام بعمل  ااااااااااافي مورط، وتلقوا مدفوعات أجور اير 
أن ترقى  لى مساااااااااتوى أشاااااااااكال   منتامي. وشااااااااادد الخبراء على أن ظروب العمل اير المساااااااااتقرة هذا  مك 

المعاصااااااااااارة واالتجار بالبشااااااااااار، ودعوا حكومي اا ون والشاااااااااااركي المعنيي  لى  جراء تحقي  عاجل في   الرق 
 .( 25) ومعالجتها الحالي

مع توصاااايتها  ًا  وأوصاااال اللجني المعنيي بالقضاااااء على التمييز اااااد المرأة ب ن تقوم اا ون، تمشااااي  -25
ر بالنسااااااء والوتيات في ساااااياق الهجرة العالميي، بما يلي: تنقي  أحكام ( بشااااا ن االتجا2020)38العامي رقم 

للمعايير الدولييو وتوفير التدري  للمساااااعوي ، بم     قانون العقووات التي تحار االتجار باألشاااااخاع امتثاالً 
ضحا ا  فيهم موظوو  نواذ القانون، وموظوو مرايبي الحدود، ومقدمو الرعا ي الصحيي، بش ن التحديد المبكر لل

واحالتهم  لى الدوائر المناساااااابي لحمايتهم واعادة ت هيلهمو والتحقي  المنهجي في جميع ادعاءات االساااااات الل 
واإليذاء والعنف اااااااد النساااااااء والوتيات المهاجرات، النااميات واير النااميات على حد سااااااواء، وااااااامان  

 .( 26) مساءلي أصحاب العمل المسيئي  وتناس  عقووتهم مع  طورة الجريمي

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -5 

رحباال اللجنااي المعنيااي بااالقضااااااااااااااااء على التمييز ااااااااااااااااد المرأة باااعتماااد قااانون العماال المنق  في   -26
، الذي ي كد تكاف  فرع المرأة في العمل، والالي الحواجز التي تحول دون الوصاااااول  لى ساااااوق  2021 عام

الجنساي والنوساي. وأعرول ع  قلقها  لاء اساتمرار الوصال المهني  ي  المرأة العمل، والمعايبي على التحرش 
والرجل في سااااوق العمل والاء تركز النساااااء في وظائف منخوضااااي األجر في االقتصاااااد اير الناامي دون 

 .( 27) توفير حما ي للعمال أو حما ي اجتماويي

أة على عمل  دوام كامل في  وأوصاااااااال اللجني نوسااااااااها اا ون بما يلي: ليادة فرع حصااااااااول المر  -27
القطاع الناامي، بما في ذل  ع  قري  توفير مراف  عامي لرعا ي كبار الساااااااااا  ورعا ي األقوال ب سااااااااااعار 
معقولي لتمكي  مقدمي الرعا ي والوالدي  على الساااااااااااواء م  التوفي   ي  العمل والحياة األسااااااااااارييو وتيساااااااااااير  

ي، وال ساايما العامالت في القطاع الزراعي والعمل وصااول النساااء المحرومات  لى ناام الضاامان االجتماع
المنزليو وتنوياذ قاانون العمال المنق  إلنوااذ مبادأ األجر المتساااااااااااااااوي لقااء العمال المتساااااااااااااااوي القيمايو وتنوياذ  
األحكام المتعلقي بالتحرش الجنسي والنوسي وامان وصول احا ا هذا النوع م  التحرش في مكان العمل 

ي ومساااااااااتقلي وساااااااااريي، ومقااااااااااااة الجناة ومعاقبتهم على النحو المالئم، وحما ي   لى  جراءات شاااااااااكاوى فعال
 .( 28) الضحا ا م  االنتقام

 الحق في الضمان االجتماعي وفي مستوى معيشي الئق -6 

الحال اللجني المعنيي بالقضااااء على التمييز ااااد المرأة الجهود الراميي  لى تعزيز سااابل وصاااول  -28
ي االجتماويي. وقالل  نها تشعر، مع ذل ، بقل  عمي  ألن المرأة ال تزال تعاني  المرأة  لى مخططات الحما  

م  محدود ي فرع وصااااااولها  لى الموارد االقتصاااااااد ي، وم  التمييز في الحصااااااول على الخدمات الماليي، 
ات  وألنها ال تشااااارك في واااااع وتنويذ االسااااتراتيجيات اإلنمائيي الوقنيي. وأعرول ع  أسااااوها لعدم وجود  يان 

ع  األسر المييشيي المنخوضي الد ل التي ترأسها نساء وع  نقص المعلومات ع  األثر الملموف للبرامج 
 .( 29) االجتماويي لتحسي  الحالي االقتصاد ي للنساء ذوات الد ل المنخوا

وأوصاااااااااااال اللجني نوسااااااااااااها اا ون بما يلي: معالجي مساااااااااااا لي ت ني  الوقر وتعميم مراعاة المناور   -29
في التحديثات المقررة لالساااتراتيجيي الوقنيي للمسااااواة واإلنصااااب  ي  الجنساااي  وفي جميع  طط   الجنسااااني

التنميي الوقنيي والمحليي ذات الصااااالي أو اساااااتراتيجيات الحد م  الوقر، بما  كول  شاااااراك النسااااااء، وال سااااايما 
ي في كل مرحلي  النساااااااااااء المنتميات  لى الوئات المهمشااااااااااي، والمنامات والشاااااااااابكات النسااااااااااائيي ذات الصاااااااااال
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مراحال اعتماادهاا وتنوياذهااو والتعجيال باالجهود الرامياي  لى تسااااااااااااااجيال المرأة في نااام التا مي  الصااااااااااااااحي   م 
والصااااااااااااندوق الوقني للضاااااااااااامان االجتماعي، مع  عطاء األولويي للنساااااااااااااء الري يات، والعامالت  الشااااااااااااامل
حصااااااااوله  على االسااااااااتحقاقات  مييشاااااااايي، لضاااااااامان  ًا  الخاع، والنساااااااااء الالتي يرأساااااااا  أساااااااار  لحسااااااااا ه 
 .( 30) واالقتصاد ي االجتماويي

بكوالي المشااااركي المنتامي للمرأة  ًا وأوصااال اللجني المعنيي بالقضااااء على التمييز ااااد المرأة أ ضااا  -30
في واااع اسااتراتيجيات لتيسااير حصااول المرأة على االئتمانات الماليي، بما في ذل  الحصااول على قروض 
ب ساااعار فائدة منخوضاااي، وعلى تنايم المشااااريع وفرع األعمال التجاريي المساااتقلي، التي تطب  دون تمييز  

اير المدفوع األجر، وتقليصاا  واعادة توليع ، بما في ذل  على المهاجرات، وااامان االعتراب بعمل المرأة 
م   الل االسااااااتثمار في الهياكل األساااااااساااااايي والخدمات االجتماويي، مثل مراف  رعا ي األقوال، وتشااااااجيع 

 .( 31) مشاركي الرجل في المس وليات المنزليي واألسريي

 الحق في الصحة -7 

بالجهود التي تبذلها اا ون لتعزيز  ًا  ااااد المرأة علم  أحاقل اللجني المعنيي بالقضااااء على التمييز -31
فرع حصااااااااااااول المرأة على الرعا ي الصااااااااااااحيي، بما في ذل  م   الل اعتماد الت مي  الصااااااااااااحي اإللزامي  

لجعل الوالدة واالساااااتشاااااارات   2017ع  التدا ير الرئاسااااايي لعام   ل شاااااخاع ذوي الد ل المنخوا، فضاااااالً 
.  ياد أن اللجناي أعروال ع  قلقهاا  لاء ماا يلي: عادم كواا اي توافر  ادماات  الطبياي قبال الوالدة ووعادهاا مجاانياي

الصااااحي الجنساااايي واإلنجا يي و دمات تنايم األساااارة للنساااااء والوتيات، وال ساااايما النساااااء والوتيات الري يات، 
دم وع وعدم  مكانيي الحصاول عليهاو واساتمرار ارتواع معدالت وفيات األمومي، بما في ذل   ي  المراهقات،

كوا ي الرعا ي األساااااااساااااايي الطارئي للتوليد ورعا ي المواليد الجددو واسااااااتمرار ارتواع معدالت انتشااااااار عمليات 
اإلجهااض اير الما مون باالنار  لى أن عملياات اإلجهااض القاانونياي ال  مك   جراقهاا  ال قبال األساااااااااااااابوع 

كبير بشااااكل اير متناساااا  م    العاشاااار وال  مك   جراقها  ال م  قبل قبي  في المسااااتشااااوىو واصااااابي عدد
النساااء والوتيات في الدولي بويروف نقص المناعي البشااريي/اإليدل وتعراااه  للوصاام واالسااتبعاد االجتماعي 

 .( 32) بالويروف/اإليدل ومحدود ي توافر العالج بمضادات الويروسات القهقريي على أساف  صا ته 

 الحق في التعليم -8 

المعنيي بالقضاااااااااااء على التمييز اااااااااااد المرأة  لى اعتماد ولارة الترويي والتعليم في  أشااااااااااارت اللجني  -32
اساااااااااااااتراتيجيي لمكافحي الحمل المبكر في المدارف. اير أنها ال تزال تشاااااااااااااعر بقل  عمي   لاء   2018 عام

يم  ارتواع معدالت الحمل  ي  الوتيات في سااااا  الدراساااااي وما يترت  على ذل  م  عدم  كماله  لمرحلي التعل
الثانوي. وأعرول ع  أسااوها لعدم وجود  يانات حديثي، مصاانوي حساا  العمر والعوامل األ رى ذات الصاالي،  
ع  معدل التساارب  ي  الوتيات الحوامل ومعدل عودته   لى المدارف بعد الوالدة. وأعرول أ ضااا ع  قلقها 

تيات في البيئي المدرسااااايي.   لاء ارتواع مساااااتويات العنف الجنسااااااني، بما في ذل  العنف الجنساااااي، ااااااد الو
والحاال اللجناي محادود اي فرع حصااااااااااااااول الوتياات المتخرجاات م  المادارف الثاانوياي على التعليم المهني 

 .( 33) والتعليم العالي

وأوصااااااااااااال اللجني نوساااااااااااااها ب ن تعمل اا ون على  ذكاء الوعي ب هميي تعليم الوتيات على جميع  -33
ما يلي: كوالي االحتوار بالوتيات الحوامل واألمهات الشااااابات المسااااتويات ك ساااااف لتمكينه ، كما أوصااااتها ب 

واعااادة  دماااجه  على نحو فعااال في الناااام الماادرسااااااااااااااي، بمااا في ذلاا  ع  قري  توفير الاادعم التعليمي 
ل مهات الشااابات ودعمه  في تنشاائي أقواله و وتقد م  يانات مصاانوي حساا  العمر والعوامل األ رى ذات  

وري المقبل، ع  معدالت التسااااااارب م  المدارف  ي  المراهقات والشاااااااابات بساااااااب  الصااااااالي، في تقريرها الد
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الحمل المبكر ومعدالت عودته  بعد الوالدةو وتعزيز التثقيف المناساااااااا  للساااااااا  بشاااااااا ن الصااااااااحي والحقوق  
الجنساايي واإلنجا يي في المناهج الدراساايي، بما في ذل  التثقيف الجنسااي الشااامل للمراهقات والمراهقي  الذي 

تناول السالوك الجنساي المسا ولو ووااع  جراءات فعالي للتحقي  في حاالت االعتداء الجنساي على البنات ي 
والتحرش  ه  في البيئات المدرسايي، ومقااااة مرتكبي هذا األفعال، بم  فيهم المدرساون ومديرو المدارف، 

 .( 34) عادة الت هيلاالجتماويي و دمات    - وتزويد الضحا ا بالرعا ي الطبيي والمشورة النوسيي

  الثانيي عشرة، ومواصليوأوصل اليونسكو  تشجيع اا ون على  قالي فترة مجانيي لتصل  لى س    -34
ل شاااااااخاع ذوي اإلعاقي، واساااااااتمرار تطوير   ال سااااااايماالجهود المبذولي في مجال التعليم الشاااااااامل للجميع و 

 .( 35) استراتيجيتها في مجال التعليم ع  بعد على المدى الطويل

 الحقوق الثقافية -9 

أشاااااار فري  األمم المتحدة القطري  لى اعتماد قانون بشااااا ن حقوق الت ليف والنشااااار والحقوق ذات  -35
لحقوق الت ليف والنشااااار والحقوق ذات الصااااالي  ، لك  لم يتم  نشااااااء المكت  ال ا وني  1987الصااااالي في عام 

. وال يزال المكت  المذكور  عاني م  العديد م  الصااعووات التشاا يليي، وال يزال الونانون  2013في عام   ال
ال  سااااااااتويدون م  حقوق الت ليف والنشاااااااار والحقوق ذات الصاااااااالي. وأقلقل اا ون عمليي اعتماد قانون ع  

ومع ذل ، لم ُ عتمد بعد هذا النص األساااسااي للحقوق الثقافيي والحريي الونيي. . 2013واااع الونان منذ عام 
وال يزال قانون السااااااياسااااااي الثقافيي معلقا. وأوصااااااى الوري  القطري ب ن تساااااارع اا ون اعتماد القانون المتعل  
 واااااااااااااااع الوناااان وعملياااي توعيااال توليع حقوق التااا ليف والنشاااااااااااااار والحقوق ذات الصاااااااااااااالاااي على الونااااني   

 .( 36) الثقافيي  علي والوا

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -10 

أشااااااار  براء األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسااااااان  لى أن المباد  التوجيهيي بشاااااا ن األعمال  -36
التجاريي وحقوق اإلنساااان تنص على وجوب أن تحترم جميع الشاااركات حقوق اإلنساااان في جميع عملياتها،  

أن على الدول واج  الحما ي م  انتهاكات حقوق اإلنساااااان المتصااااالي ب نشاااااطي األعمال التجاريي.  في حي 
ويج  على اا ون،  وصااااوها الدولي المضاااايوي للمنطقي االقتصاااااد ي الخاصااااي في اا ون، أن تحمي األفراد  

ت ومعاايباي  م  انتهااكاات حقوق اإلنسااااااااااااااان دا ال  قليمهاا، وذلا  بااتخااذ  طوات للتحقي  في هاذا االنتهااكاا
على اارورة مواءمي اساتخدام المناق  االقتصااد ي الخاصاي  ًا مرتكبيها وجبر ااحا اها. وشادد الخبراء أ ضا 

مع المعايير الدوليي لحقوق اإلنساااان. وشاااددت منامات المجتمع المدني والنقابات العماليي والهيئات الدوليي 
ار األجنبي عبر هذا المناق   ج  أال   تي  لحقوق اإلنساااان بانتاام على أن الساااباق  لى اجتذاب االساااتثم

 .( 37) على حساب المعايير المتعلقي بحقوق اإلنسان وحقوق العمال والبيئي

وشااااااااااااااادد فري  األمم المتحاادة القطري على أناا  ينب ي للحكومااي وقطاااع األعمااال في البلااد تعزيز  -37
يي. ويشااااامل ذل  المدافعي  ع  البيئي تدا ير المسااااااءلي ع  مختلف األحدا  التي انُتهكل فيها الحقوق البيئ 

الذي  تضارروا م  هذا األحدا . وكان بزمكان اا ون أن تكسا  أكثر م  وااع أقر عمل م ساسايي أقوى  
والتزامات لمساااءلي الشااركات وأصااحاب المصاالحي اآل ري  ع  بصاامتهم البيئيي، ال ساايما في قطاع النوط، 

واألراااااااااي. وشااااااامل ذل  تحساااااااي  مساااااااتويات التحرك  حي  صااااااادرت تقارير كثيرة ع  تلو  الهواء والمياا
 .38) ) لضمان أال تدوف المصال  االقتصاد ي السلع والخدمات البيئيي المشتركي

والحظ فري  األمم المتحدة القطري أن الضاااااا وط البيئيي كانل وااااااااحي في عدة مناق ، بما في  -38
ًا كبير ًا ال نيي شاامال ليبرفيل. فقد ت ثرت مقاقعي  سااتواير، على ساابيل المثال، ت ثر  اابات المن روب ذل  في

بمشاااريع التنميي العقاريي في الساانوات السااابقي، مما كان ل  عواق  ساالبيي على مصااائد األسااماك، واسااتقرار  
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ًا عراااي  حالي السااواحل وساابل ويس السااكان المحليي . ويوجد  ي  المدافعي  ع  حقوق اإلنسااان والبيئي الم
لخطر التعرض لساوء معاملي وأعمال انتقاميي في هذا المناق  نسااءو ومزارعون وشاعوب أصاليي كافحوا ااد 

 .( 39)  لالي ال ابات

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

أوصاااال اللجني المعنيي بالقضاااااء على التمييز اااااد المرأة اا ون بما يلي: ااااامان  يالء األولويي   -39
لمنع العنف الجنسااااااااااااي والعنف الجنساااااااااااااني، وواااااااااااااع حد إلفالت مرتكبي هذا العنف م  العقاب، وتوفير 

وارد التعويضااااات للناجيات، في االسااااتراتيجيي الوقنيي لمكافحي العنف الجنساااااني اااااد المرأة، وتخصاااايص م
  006/2021بشاااااريي وتقنيي وماليي كافيي لتنويذ االساااااتراتيجييو وتوويي النسااااااء بحقوقه  بموج  القانون رقم 

، والذي يتناول جميع أشااااكال العنف الجنساااااني اااااد المرأة، 2021أيلول/ساااابتمبر   6 تاريخ  ًا  الصااااادر م  ر 
الضااااحا ا، الذي يردعهم ع   وكي يي متابعي ساااابل االنتصاااااب م  انتهاكات تل  الحقوقو والتصاااادي لوصاااام

اإل الغ ع  حاالت العنف، م   الل حمالت التوويي بالطابع اإلجرامي لجميع أشااااااكال العنف الجنساااااااني 
 .( 40) اد المرأة ومدى  طورتها

ًا على المرأة في اا ون، نار  19-والحال اللجني نوسااااااااااااها األثر اير المتناساااااااااااا  لجائحي كوفيد -40
اير الناامي، وعدم تمتعها بالمسااواة في الحصاول على الحما ي االجتماويي،    لتمثيلها المورط في االقتصااد

وافتقاارهاا  لى األم  الوظيوي، ولياادة عا ء العمال اير المادفوع األجر الملقى على عااتقهاا في رعاا اي منزلهاا  
العنف   وأفراد األسارة المصاا ي  أو الخاااعي  للحجر الصاحي. والحال مع القل  الزيادة الكبيرة في حاالت

الجنسااااااني ااااااد النسااااااء والوتيات، بما في ذل  العنف البدني والنوساااااي، دا ل منزل األسااااارة، والتي تواقمل  
بساااب  قول فترات الحبس وعدم القدرة على الحصاااول على الحما ي والمسااااعدة في حاالت الطوار  بساااب  

 .( 41) حار التجول المتصل بالجائحي

تي أد لل على قانون العقووات لتجريم تشاااااااااوي  األعضااااااااااء ورحبل اللجني نوساااااااااها بالتعديالت ال -41
لوي، ونكاو أ ل الزوجي. اير أنها تشااااااعر  التناسااااااليي األنثويي، والممارسااااااات المتعلقي باألرامل، ولواج السااااااّة
بالقل   لاء اسااتمرار القوال  النمطيي التمييزيي  ي  الجنسااي  فيما يتعل  ب دوار ومساا وليات المرأة والرجل في  

وفي المجتمع، وألن اا ون لم تتخذ  جراءات كافيي ومستدامي ومنهجيي للقضاء على المواقف القائمي   األسرة
على سايطرة الرجل واألفكار النمطيي المتجذرة، مما  ساهم في اساتمرار العنف الجنسااني والممارساات الضاارة  

 .( 42) ت والجرائم الطقوسييبما في ذل  العنف الجنسي ولواج األقوال وتعدد الزوجا الموجهي اد المرأة،

 األطفال -2 

م   في المائي  11 سااور اللجني المعنيي بالقضااء على التمييز ااد المرأة القل  ألن ما  قرب م    -42
األقوااال المولودي  في اااا ون اير مسااااااااااااااجلي  عنااد الوالدة أو بعاادهااا، ممااا يزيااد م   طر حرمااانهم م  

ألن  صادار شاهادة ًا  الحصاول على الخدمات األسااسايي، مثل الرعا ي الصاحيي والتعليم. ويسااورها القل  أ ضا 
أمام النساااء الوقيرات. وأوصاال  الميالد مشااروط، م  الناحيي العمليي،  دفع تكاليف الوالدة، مما  شااكل عقبي  

اللجني اا ون بما يلي: تعزيز  رنامج المواقني والحما ي االجتماويي لتشاااااااااااجيع تساااااااااااجيل المواليد في الوقل  
المناساا  واصاادار شااهادات الميالد، مع  عطاء األولويي لتسااجيل والدات الوتيات ذوات اإلعاقيو واإلسااراع في فت  

م  القانون    169يات لتسااهيل تسااجيل المواليد في اآلجال المحددة في المادة  مكات  األحوال المدنيي في المسااتشاا  
  م  القاانون المادني،  169المادنيو وتووياي موظوي الساااااااااااااجال المادني وعااماي الجمهور على حاد ساااااااااااااواء باالماادة  
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المدني مجاني في جميع الاروبو وااامان حصااول جميع تنص على أن تسااجيل المواليد في السااجل   التي
 .( 43) بطاقات الهويي الوقنيي، مع  عطاء األولويي للوئات المحرومي م  النساءالنساء على 

اا ون،  والحظ فري  األمم المتحدة القطري صدور مرسوم بزنشاء مرصد وقني لحقوق الطول في -43
لكن  أشااااااااار  لى انعدام أي أثر حقيقي ل  في تنسااااااااي  اإلجراءات المتخذة لصااااااااال  حقوق الطول. ولم تدعم 
اا ون المرصاد، ولم تزودا بالهياكل األسااسايي الاللمي إلنشااء مقر ل . وعالوة على ذل ، ال يتمتع المرصاد  
ع تحل  شااااراب المديريي العامي ل ساااارة،  داًل م  أن  كون هيئي مسااااتقلي. وأوصااااى  باالسااااتقالليي، ألن  ُواااااة

 . ( 44) مستقلي ن  م  أن يتحول  لى هيئيالوري  الُقطري  دعوة الدولي  لى دعم المرصد، وتوفير مقر ل ، وتمكي 

وشاااااددت اللجني المعنيي بحاالت اال تواء القساااااري على األثر القاساااااي لحاالت اال تواء القساااااري  -44
على حقوق اإلنسان للنساء واألقوال. واألقوال احا ا اال تواء القسري معراون بشكل  اع للعديد م  

لهويي،  ما لتعرااااااااااااهم لال تواء أو بساااااااااااب  عواق  ا تواء انتهاكات حقوق اإلنساااااااااااان، بما في ذل  تبديل ا
أقاروهم. ولذل  تشاااادد اللجني  وج   اع على ااااارورة أن تكول اا ون مراعاة المناور الجنساااااني واعتماد  

. وأوصااااااااااال  تعزيز  ( 45) ُنهج مراويي للطول عند  عمال الحقوق وااللتزامات المنصاااااااااااوع عليها في االتواييي
ُتدَرج كجرائم محددة اإلبعاُد اير المشااااااااااروع ل قوال الذي  تعراااااااااااوا لال تواء  التشااااااااااريعات الجنائيي بحي 

القساااااااااااري، أو ل قوال الذي  تعرض ئباقهم أو أمهاتهم أو ممثلوهم القانونيون ال تواء قساااااااااااري أو ل قوال  
تندات  الذي  ولدوا أثناء وجود أمهاتهم في األساااااار نتيجي ال تواء قسااااااري، وتزويُر أو   واء أو  تالب المساااااا 

التي تثبل الهويي الحقيقيي ل قوال، كما أوصاااااااال ب ن تنص التشااااااااريعات على عقووات مناساااااااابي ت  ذ في  
 .( 46) االعتبار الخطورة البال ي لهذا الجرائم

 األشخاص ذوو اإلعاقة والشعوب األصلية واألقليات -3 

أوصاااااااال اللجني المعنيي بالقضاااااااااء على التمييز اااااااااد المرأة ب ن تقدم اا ون، في تقريرها الدوري  -45
المقبل، معلومات ع  نتائج الدراسااااااي االسااااااتقصااااااائيي المزمع  جراقها لتحديد مدى انتشااااااار العنف الجنسااااااي 

ت الالجئات  المرتك  اااد نساااء الشااعوب األصاالييو وأن تذكي وعي مقدمي الرعا ي الصااحيي والنساااء والوتيا
بش ن ت طيته   ناام الت مي  الصحي، بما في ذل  ت طيي التكاليف المتعلقي بالحمل والوالدة المجانييو وأن 

االسااااااتراتيجيي الوقنيي للمساااااااواة واإلنصاااااااب  ي  تخصااااااص موارد محددة وكافيي للنساااااااء ذوات اإلعاقي في 
ات اإلعاقي اااحا ا العنف الجنساااني  لى الجنسااي  وفي عقد المساااواة للمرأةو وأن تضاام  وصااول النساااء ذو 

 .( 47) العدالي، والتحقي  الوعال في هذا الحاالت ومقاااة الجناة ومعاقبتهم على النحو المالئم

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -4 

لعنف والتمييز القائمي  على أسااااااف الميل الجنساااااي  رح  الخبير المساااااتقل المعني بالحما ي م  ا -46
والهويي الجنساااانيي بانضااامام اا ون  لى مجموعي  لدان جنوب الصاااحراء الكبرى التي أل ل تجريم العالقات  

، أل ى البرلمان الحكم الوارد في  2020حزيران/يوني    29الجنسااااااااااايي المثليي  ي  البال ي  بالتراااااااااااااي. وفي 
.  2020حزيران/يوني    23رم المثليي الجنسااااااااااايي، بعد تصاااااااااااويل مجلس النواب في قانون العقووات الذي  ج

وأثنى الخبر على اا ون لقرارها، الذي أرسااااااااااااااى حما ي يّيمي للمثليي  والمثليات ومزدوجي الميل الجنسااااااااااااااي  
في اا ون، وجعلهم  عرفون أنهم في  ًا وم ايري الهويي الجنساااانيي وايرهم م  األشاااخاع المتنوعي  جنسااااني 

ر في  كرامتهم وسالمتهم ل  .( 48) د ُتقدب

وأوصااااال اللجني المعنيي بالقضااااااء على التمييز ااااااد المرأة ب ن توفر اا ون حما ي فعالي للنسااااااء  -47
المثليات ومزدوجات الميل الجنسااااااااي وم ايرات الهويي الجنسااااااااانيي وحامالت صااااااااوات الجنسااااااااي  م  العنف 
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دالي م   الل التحقي  المناساااا  في شااااكاواه ، ومعايبي والتمييز الجنسااااانيي ، وأن تكول وصااااوله   لى الع
 .( 49) الجناة، وتقد م تعويضات للناجيات

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -5 

الحال مووااااايي شاااا ون الالجئي  أن ثمي حاجي  لى  جراءات وااااااحي لضاااامان التحديد الووري  -48
وصااولهم  لى الحدود البريي أو ع  قري  البحر، ولضاامان ل شااخاع الذي  يلتمسااون الحما ي الدوليي لدى  

عدم محاكمي األشاااااااخاع المحتاجي   لى الحما ي الدوليي الموجودي  بالوعل في اا ون  وصاااااااوهم مهاجري   
اير شااااااااارعيي . وأوصااااااااال حكومي اا ون بما يلي: وااااااااااع وتنويذ  جراءات تشااااااااا يليي موحدة لتحديد مركز 

د المصاااال  الوضااالى ل قوال الالجئي و واااامان أن تكون لدى اللجني  الالجي، بما في ذل   جراءات لتحدي 
الوقنياااي لالجئي  الوال اااي والموارد الاللمتي  لجمع وادارة البيااااناااات المتعلقاااي بطاااالبي اللجوء والالجئي ، مع 
التمسااااا  ب على المعايير م  حي  حما ي البيانات وساااااريتهاو ووااااااع  جراءات تشااااا يل موحدة لجملي أمور 

حديد هويي ملتمساااااي اللجوء وتوجيههم، بم  فيهم األقوال اير المصاااااحووي  والمنوصااااالي  ع  ذويهم منها ت 
والالجئي  أو ملتمسااااااي اللجوء الذي  وقعوا اااااااحا ا لالتجار باألشااااااخاع والذي  كانوا  صاااااالون في سااااااياق 

د بشااااااااكل اير تدفقات الهجرة المختلطيو وتوساااااااايع نطاق  دائل االحتجال لطالبي اللجوء الذي  يد لون البال
 .( 50) قانوني وفي سياق تدفقات مختلطي ل شخاع

وأوصااااااى فري  األمم المتحدة القطري ب ن تكول اا ون تقييم الالجئي  الذي  يلتمسااااااون االسااااااتوادة   -49
م  الناام الوقني للت مي  الصااااااااحي وم  اسااااااااتحقاقات الضاااااااامان االجتماعي على أساااااااااف معايير األهليي 

مع المواقني . وأوصاااااااى الوري  ب ن تدعم اا ون  دراج أحكام محددة لتوسااااااايع   الجديدة، على قدم المسااااااااواة 
 .( 51) نطاق الرعا ي الصحيي األوليي لطالبي اللجوء الذي  ينتارون القرار النهائي بش ن واع لجوئهم

 عديمو الجنسية -6 

أوصااااال موواااااايي األمم المتحدة لشااااا ون الالجئي  حكومي اا ون بما يلي: تزويد اللجني الوقنيي   -50
للقضااااااء على حاالت انعدام الجنسااااايي باإلقار القانوني والساااااياساااااي الاللم لعملهاو واعطاء األولويي لوااااااع 

ياد وحماا اي  عمال وقنياي للحاد م  حااالت انعادام الجنسااااااااااااااياي ومنعهاا، بماا في ذلا  اتخااذ تادا ير لتحاد طاي 
المهاجري  عد مي الجنسايي واألشاخاع عد مي الجنسايي الذي   صالون في ساياق تدفقات الهجرة المختلطيو  
وادراج أسائلي محددة في التعداد الوقني المقبل للمسااك  والساكان لتقدير عدد األشاخاع المعرااي  لخطر  

 .( 52) انعدام الجنسيي في البلد
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