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تقييم اللجنة:

يلز ززقد تقز ززدت معلومز ززات إقز ززا ية ز ز الفقز زرات [12ابء][جي يييم]
و[18ابء] و[23جيم][ابء]

2019

الفقرة  :12التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
يتعييع علييى ال وليية ال ييرز أن تعييزك جحو اييا ملاافميية الألييور النم ييية وا فاييار املسي قة
احمل ي يية ابملالي ييات واملالي ييع ومز وج ييي املي ييل اجلنس ييي ومغ ييايرل اهلوي يية اجلنس ييانية وح يياملي ييفات
اجلنس ييعض وض ييمان التمقي ي ل أعم ييال التميي ييز والعن ييض املوجح يية ض ي ام ومقاض يياة اجلن يياة وإن يزال
عقيوابت مناسي ة ابجلنياة ل حييال إ انيتحمض وجييض ااميل ا ضيرار امللمقية ابل ييما وين غيي لل وليية
ال ييرز أي ييا أن تع ييزك وت ييمت حري يية التع ييت وتا ييويت اجلمعي ييات والتجمي ي الس ييلمي للمالي ييات
واملاليع ومز وجي امليل اجلنسي ومغايرل اهلوية اجلنسية وحياملي يفات اجلنسيعض وأن عتني عيت
أل ت خل غت مضر ل ممارسة اذه احلقوقض وأن تافل امتاال أل قيو مفروضة للشروط الألارمة
املنألوص عليحا ل املوا  19و 21و 22مت العح ض وع م ت يقيحا ب ريقة عييزية وين غي أن تنظير
ال ولة ال رز ل االعرتاز القانوين ابلعشراء مت نفس اجلنس ول محايتحم

ملخص ر ال ولة ال رز
تشز الدولززة الفززر إل أن التمييززق لززا أاززا امليززو اونةززجل وانويززة اونةززانية يعتز
(أ)
جرمية وخيضز للمزادة  1-14مز القزانون اونزا جليف ويف زاد  ،2018نظمز وزارة العزدو والشز ون الداةليزة

__________

*
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دورة تدريبية ملوظفجل إنفزا القزانون بشزحن حقزوث املثليزات واملثليزو ومقدوجزجل امليزو اونةزجل وميزاير انويزة
اونةززانية لضززمان تنفيززق القززانون اونززا جل تنفيززقا عززا يف ويبحززا املع ززد القززانوين الززوط حاليززا تنفيززق زوانو
ملكا حة التمييقيف والعديد م شكاوى التمييق صنف بصزورة ةاطةزة يف بدايزة األمزر بةزب ميزو املزواطنو
م ز املثليززات واملثليززو ومقدوجززجل امليززو اونةززجل وميززاير انويززة اونةززية إل "إةفززا هززويت م"يف ومةززتقبال،
اتةجو حا ت التمييق لا أاا امليو اونةجل وانوية اونةانية هبقه الصفة يف ا دة البياانت املنشحة
حديثا للمعلومات املتعلقة ابورميةيف
ويف الفرتة م آب/أغةفس إل تشزري الثزاين/نو م  ،2017نزفزق مشزرول لتحةزو ةزدمات
الر ايززة الصززحية اونةززية املقدمززة للةززكان املعرقززو لل فززر يف أو ن ابتززور ،مبز ززي م البيززاذ ،والززقكور
الززقي مياراززون اوززنس مز الززقكور ،واألشز اري املصززابون بفز و نقززإل املنا ززة البشزرية/ا يدز ،بززد م
مز الصززندوث الكنززد للمبززادرات اُليززةيف وتزنظم بزرام تدريبيززة صز ة األجززو لفا ززدة األطبززا وامل نيززو
الفبيو بشحن امليو اونةجل والوصم والتمييق؛
(ب)
اونس ومحايت ميف

مل تقدد أ معلومزات ز التزداب القانونيزة الراميزة إل ا زرتا ابألزواف مز نفزس

تقييم اللجنة
[ابء] :ترح اللجنة ابو ود اليت تبقنا الدولة الفر لتدري العاملو يف جمايل الف وإنفا القانون
لزا حقزوث املثليزات واملثليزو ومقدوجزجل امليزو اونةزجل وميزاير انويزة اونةزانيةيف وترحز اللجنزة أيضززا
إبنشززا الدولززة الفززر ا ززدة بيززاانت للمعلومززات املتعلقززة ابورميززة ،لكن ززا تفلز معلومززات ز ريز
إنشا ا ،و أثرها ،و الفريقة اليت تكفو هبا الدولة الفر محاية الضحاذ وإدراف شكاوى التمييزق
يف ا ززدة البي ززاانت ل ززا النح ززو الواج ز يف وتك ززرر اللجن ززة طلب ززا ااص ززوو ل ززا معلوم ززات ز الت ززداب
ا ق ززا ية املت ززقة ملكا ح ززة القوال ز النمفي ززة والتميي ززق ق ززد املثلي ززات واملثلي ززو ومقدوج ززجل املي ززو اونة ززجل
ومياير انوية اونةانية وحاملجل صفات اونةو يف صفو ةة اكانية أوا يف
[جيم] :أتاف اللجنة لعدد وجود معلومزات بشزحن ‘1’ :التزداب املت زقة لتعقيزق وقزمان حريزة التعبز
وتكوي اومعيات والتجم الةلمجل للمثليات واملثليو ومقدوججل امليو اونةزجل وميزاير انويزة اونةزية
وحاملجل صفات اونةزو؛ و’ ‘2مةزحلة مزا إ ا كانز شزكاوى التمييزق قزد املثليزات واملثليزو ومقدوجزجل
املي ز ززو اونة ز ززجل ومي ز ززاير انوي ز ززة اونة ز ززانية وح ز ززاملجل ص ز ززفات اونة ز ززو ختض ز ز يف الوا ز ز للتحقيق ز ززات
واملالحقات القضا ية؛ و’ ‘3الوق القانوين لألزواف م نفس اونسيف وتعيد اللجنة أتكيد توصيت ايف

الفقرة  :18العنض ض املرأة وال فلض مبا ل ذلك العنض املنزيل
ينبيززجل للدولززة الفززر أن تكث زف ج ودهززا الراميززة إل من ز العنززف املنززقيل قززد امل زرأة والقضززا
ليززه ،بفززرث من ززا تنفيززق القززانون املززنقن املتعل ز ابلعنززف املنززقيل ،وقززمان ا بززال ز ي ز اد ززا ات
العنززف املنززقيل والتحقي ز ي ززا بةززر ة ود ززة و عاليززةيف وينبيززجل نززا أيضززا أن تكفززو مالحقززة اونززاة ضززا يا
ومعا بت م ،يف حاو إدانت م ،بعقوابت متناازبة مز جةزامة اوزرا م املرتكبزة ،وأن يتزا وصزوو الضزحاذ
إل اززبو ا نتصززا الفعالززة واو ز الكامززو وواززا و اامايززةيف وينبيززجل أن تززو ر الدولززة الفززر التززدري
للمةز ز ولو ااك ززوميو ،و ا ززيما موظفز ز و إنف ززا الق ززانون والقض ززاة وامل ززد ون الع ززامون ،لتمكي ززن م مز ز
التصد بةر ة و عالية اا ت العنف املنقيليف وينبيجل نا أن تكفو التنفيق الفعاو اظر العقوبة البدنية
لألطفاو يف ي األوااط ،بفرث من ا برام التثقيف والتو ية العامةيف
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ملخص ر ال ولة ال رز
تفيد الدولة الفر أبنه نظم مبادرات تو ية ديدة ترمجل إل من العنف املنقيل،
(أ)
مبززا يف لززظ تنظززيم محلززة ملززدة ش ز ر م ز أجززو التو يززة بقززانون مكا حززة العنززف املنززقيل وتنفيززقه ،وإنشززا
عية وطنية للتعاون املتعدد األطرا ملكا حة العنف املنقيل ،وتنظيم تدري يقزود لزا من جيزة تعزر
ابازم "( "SASAالبزد  ،والتو يزة ،والزد م ،والعمزو)يف ونظزم تزدري ملزا جممو زه  20 404مزواطنويف و زد
ا تمزد مززا جممو زه  31ا ززدة يف إطززار تنفيزق ززانون مكا حززة العنزف املنززقيل ،بفززرث من زا مراززود مشززرت
بو وزير العدو والداةلية ،ووزير العمو وااماية ا جتما ية ،ووزير الصحة؛
(ب) يف ززاد  ،2017تلق ززا  4 600ض ززو م ز األ ر ززة املش ززرتكة املكلف ززة بت ززو اخل ززدمات
لألطفاو القي يعيشون يف بيةات معرقة لل فر واألطفاو قزحاذ العنزف املنزقيل تزدريبا مرحليزا هبزد
حتةززو ةززدمات إ ززادة التحهيززو واملشززورة وزذدة املةززا دة القانونيززةيف وتلق زا مز ا جممو ززه  70م ز قززباط
الشرطة اُلية تدريبا للمدربو يما يتعل ابلعنف املنقيليف ومنق اد  ،2016و ر مشرول ملكا حة العنف
القا م لا نول اونس م ةالو بنا القدرات يف فال العدالة تدريبا للمدربو يشمو  500م ممثلزجل
الشرطة والقضا واملد و العامو واعاة اُكمة م  10مقاطعاتيف
ووقز بزرانم تززدريس لتحةزو امل ززارات العمليززة لألطبزا والعززاملو الصززحيو مز أجززو و ززف
العنززف القززا م لززا نززول اوززنسيف ونظم ز حلقززات درااززية لز ززفا دة  50طبيبززا و ززامال صززحيا آةززر م ز
مقاطعة بيانيوو يف أو ن ابتوريف
ويف ززاد  ،2018أنش ززة  10مراك ززق ة ززدمات جامعز ة جدي ززدة هب ززد حتة ززو ززرري حص ززوو
قحاذ العنف املنقيل لا اخلدمات الضزروريةيف وأصزدرت اللجنزة الفر يزة املعنيزة بتنةزي منز اورميزة 12
توصية لفا دة إدارات الشرطة بشحن إنشا مالجئ ومراكق ةدمات جامعة جديدةيف وجير حاليا تقيزيم
تنفيق التوصياتيف وشار ممثلو ااكومزات واملنظمزات غز ااكوميزة يف اجتمزال ااتشزار بشزحن تعقيزق
التنةي بو القفا ات وبنا القدرات؛
(ف) يف اد  ،2017وو لا ا مة أ ضا اللجنة الفر ية املعنية مبكا حة ومن العنف
املنقيل والعنف قزد األطفزاو ،وأنشزة اللجنز ة القانونيزة املعنيزة وقزوث الففزو مز أجزو تقزدت املةزا دة
القانونية لألطفاويف وتتعزاون ااكومزة حاليزا مز أربز منظمزات غز حكوميزة مز ةزالو متويزو مبزادرات
ومحالت تدريبية هتد إل من اورا م املرتكبة قد األطفاويف
و الوة لا لظ ،حصو  32موظفزا لزا شز ادة "مفتشزو معنيزو وقزوث الففزو" مكلفزو
برصد تنفيق التشريعات املتعلقة وقوث الففو و حإل حا ت ا نت اكاتيف وكشف مزا جممو زه 113
حالة انت ا اقوث الففو يف اد  2017ويف النصف األوو م اد 2018يف ويف حو جير حإل 19
حالة ،اوي  55حالة ،و رق اليرامة يف  13حالة أةرىيف

تقييم اللجنة
[ابء] (أ) و(ب) و(ف) :ترح ز اللجن ززة بت ززداب التو ي ززة والت ززدري امل م ززة ال ززيت اخت زقهتا الدول ززة الف ززر
هبززد من ز العنززف املنززقيليف غ ز أن اللجنززة تفل ز معلومززات ز نتززا تلززظ او ززود ،مثززو أثرهززا لززا
معدو الشكاوى املقدمة بشحن العنف املنقيل أو أ معاي أةرى ات صلةيف
وترح اللجنة ابو ود اليت تبقنا الدولة الفر هبد تو اخلدمات لضزحاذ العنزف املنزقيل مز
ةززالو إنشززا مراكززق ةززدمات جامعززة جديززدة ،وتفلز معلومززات مزا إ ا كززان جيززر التحقيز يف الشززكاوى
املتعلقز ززة ابلعنز ززف املنز ززقيل ومقاقز ززاة مرتكبي ز ززايف وتفلز ز اللجنز ززة معلومز ززات بشز ززحن مز ززا يلز ززجل ‘1’ :النةز ززبة املةويز ززة
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د ززا ات العنززف املنززقيل الززيت جززرى التحقيز ي ززا بةززر ة و عاليززة؛ و’ ‘2النةززبة املةويززة للتحقيقززات الززيت أدت
إل املالحقة القضزا ية ،ومعزد ت ا دانزة الالحقزة؛ و’ ‘3حالزة تنفيزق توصزيات اللجنزة الفر يزة املعنيزة بتنةزي
من اورمية بشحن إنشا مالجئ ومراكق ةدمات جامعة جديدةيف
وترحز ز اللجنز ززة إبنشز ززا اللجنز ززة الفر يز ززة املعنيز ززة مبكا حز ززة ومنز ز العنز ززف املنز ززقيل والعنز ززف قز ززد
األطفاو واللجنة القانونية املعنية وقوث الففويف وتفل اللجنة ما يلجل ‘1’ :معلومات التداب اليت
اختقهتا اللجنة الفر ية لضمان تنفيق حظر العقوبة البدنية يف ي األوااط؛ و’ ‘2معلومات حمددة
محالت التدري والو اية اوارية بشراكة م املنظمات غ ااكومية ،و أثرها أو نتا ج ايف

الفق ييرة  :22احل ي ل احلي يياة ومن ي التع ييذي وغ ييته م ييت ض ييروب العامل يية أو العقوب يية القاس ييية
أو الالإنسانية
ينبيجل للدولة الفر أن تعدو تشزريعاهتا ويزا تتضزم تعريفزا للتعزقي يتوا ز متامزا مز املعزاي
الدولية ،و قوابت تتناا م ةفورة اورميةيف وينبيجل أن تكفو الدولة الفر التحقيز الةزري والشزامو
يف ي ا د ا ات والشكاوى املتعلقزة أب مزاو التعزقي وازو املعاملزة املق ومزة ،ومقاقزاة مزرتكس تلزظ
األ مز ززاو املق ز ززومو ومعز ززا بت م ،يف حز ززاو ثبز ززوت إدانز ززت م ،بعقز ززوابت منااز ززبة ،وإ حز ززة از زبو ا نتصز ززا
للضحاذ ،مبا يف لظ او الكامو للضرريف كما ينبيجل أن تزو ر ملزوظفجل إنفزا القزانون التزدري املنااز
يمززا يتعلز بكشززف حززا ت التعززقي والتحقيز ي ززا اباززت داد دليززو التقصززجل والتوثيز الفعززالو بشززحن
التع ززقي وغ ز ه م ز ق ززروب املعامل ززة أو العقوب ززة القاا ززية أو الالإنة ززانية أو امل ين ززة (بروتوك ززوو اا ززفنبوو)يف
وينبيجل للدولة الفر أن تكفو ااتقاللية ي آلياهتا املعنية ابلتحقي يف اد ا ات التعقي يف

ملخص ر ال ولة ال رز
(أ)
يف القانون؛

مل تقدد الدولة الفر أ معلومات

أ ج ود مبقولة لتعديو تعريف التعقي

(ب) تش الدولة الفر إل املزادة  8-41مز زانون ا جزرا ات اونا يزة الزيت تزنإل لزا
ااز يف التعززوين ز الضززرر النززاجم ز انت ززا القززانون مز جانز اُققززو أو الةززلفات أو املززد و
العامو أو القضا  ،وتنإل لا إراا املد جل العاد اةتصاري البحا والتحقي يف اورا م اليت يرتكب ا
أ راد امل ابرات والشرطة وهيةة مكا حة الفةاد؛
(ف) يف تش زري الثززاين/نو م وكززانون األوو/ديةززم  ،2017تلق زا املززدربون تززدريبا حززوو
موقول "الةجون وحقوث ا نةان"يف و د شار ما جممو زه  51قزابفا يف دورات لتزدري املز دربو يف
جماو حقوث ا نةان ،و د دربوا منق لظ الو أكثر م  2 100موظف مز مزوظفجل الةزجون لزا
حقوث ا نةانيف
وتلقز زا قز ززباط الشز ززرطة يف الوحز ززدات املكلفز ززة ابلتحقيز ز يف اوز زرا م الز ززيت يرتكب ز ززا "أشز ز اري
ةاصز ززون" تز ززدريبا لز ززا اتفا يز ززة مناهضز ززة التعز ززقي وغز ز ه مز ز قز ززروب املعاملز ززة أو العقوبز ززة القااز ززية أو
الالإنةانية أو امل ينة ،وتلقا ما جممو ه  168حمققا م الشرطة تدريبا لا من التعقي يف كمزا نظمز
الوكالة العامة نفا رارات اُاكم دورات تدريبية يف جماو حقوث ا نةانيف
وتكز ز ز ز ز ز ززرر الدولز ز ز ز ز ز ززة الفز ز ز ز ز ز ززر املعلومز ز ز ز ز ز ززات الز ز ز ز ز ز زواردة يف ردهز ز ز ز ز ز ززا لز ز ز ز ز ز ززا ا مز ز ز ز ز ز ززة املةز ز ز ز ز ز ززا و
( ،CCPR/C/MNG/Q/6/Add.1الفقز ززرة  )57والز ززيت تفيز ززد أبن جامعز ززة تز ززدري مز ززوظفجل إنفز ززا القز ززانون
قمن مقرراهتا التعليمية التدري لا حقوث ا نةان الق يركق لا من التعقي  ،اوا يف صوو
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التززدريس التقليديززة أو يف إطززار الززتعلم ز بعززد ز ا نرتنز يف وتلقزا األطبززا وامل نيززون الفبيززون تززدريبا
لا بروتوكوو اافنبوو يف تشري األوو/أكتوبر  2017يف الةج امليل ر م 401؛
مبوج املراود ر م  A/67لعاد  2017الصادر املد جل العاد ،تقود هيةة مكا حة
(د)
الفةاد ابلتحقي يف اورا م اليت يرتكب ا قباط الشرطة ،يف حو تتكلف إدارة التحقيقات التابعة لوكالة
الش ززرطة الوطني ززة مب م ززة التحقي ز يف او زرا م ال ززيت يرتكب ززا القض ززاة أو امل ززد ون الع ززامون أو موظف ززو هية ززة
مكا حة الفةاديف

تقييم اللجنة
[جيم] (أ) و(ب) :أتاف اللجنة لعدد وجود معلومات التعريف القانوين للتعزقي يف وتكزرر توصزيت ا
أبن تعدو الدولة الفر تشريعاهتا لتتضم تعريفا للتعقي يتوا متاما م املعاي الدوليةيف
وأتاف اللجنة أيضا لعدد وجزود معلومزات مزا إ ا جزرى أد  ،يف الوا ز  ،التحقيز يف اد زا ات
التعقي واو املعاملة ومقاقاة مرتكبي ايف وتكرر اللجنة طل موا اهتا ابملعلومات وكقا توصيت ايف
[ابء] (ف) و(د) :ترح اللجنة ابو ود اليت تبقنا الدولة الفر لتدري موظفجل إنفا القانون وامل نيو
الفبيززو لززا حقززوث ا نةززان ومنز التعززقي يف وتالحززل أن بعززن هززقه التززداب  ،مبززا ي ززا املقززرر التعليمززجل
وامعززة تززدري مززوظفجل إنفززا القززانون بشززحن حقززوث ا نةززان ،اختزقت بززو ا تمززاد املالحظززات اخلتاميززةيف
وتفلز اللجنزة معلومززات بشزحن مزا يلززجل ‘1’ :أثزر التزدري لززا ازلو الشزرطة؛ و’ ‘2مةززحلة مزا إ ا كززان
املوظفون يدربون لا كشف حا ت التعقي والتحقي ي ا ،اب قا ة إل تدريب م لزا منز التعزقي ؛
و’ ‘3يف حاو حصو لظ ،مدى ااتيعاب هقا التدري لا التحقي ل وتوكوو اافنبوويف
وترح اللجنزة ابلر ابزة املةزتقلة الزيت متاراز ا هيةزة مكا حزة الفةزاد لزا اوزرا م الزيت يرتكب زا
قززباط الشززرطةيف وتفل ز اللجنززة معلومززات بشززحن مززا يلززجل ‘1’ :هيكززو انيةززة و ال ت ززا مبكت ز املززد جل
العاد؛ و’ ‘2مةحلة ما إ ا كانز الةزلفة زد حققز يف أ اد زا ات تعزقي أو ازو معاملزة ،ونتزا
ه ززقه التحقيق ززات إن حص ززو ل ززظ؛ و’ ‘3مة ززحلة م ززا إ ا ك ززان أ ض ززا انية ززة يتلق ززون ت ززدريبا ل ززا منز ز
التعقي والتحقي يهيف
اإلجراء املو ى به  :ينبيجل توجيه راالة إل الدولة الفر
املعلومات املفلوبة يف التقرير الدور املقبو للدولة الفر يف

بالغ ا بو ف إجرا املتابعةيف وينبيجل إدراف
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